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Резолуција 1820 (2008)
Усвоенa од страна на Советот за Безбедност на својoт 5916-ти состанок, на
19 Јуни, 2008 година
Советот за безбедност,
Потврдувајќи ја својата посветеност на континуирана и целосна
имплементација на Резолуциите 1325 (2000), 1612 (2005) и 1674 (2006) и
повикувајќи се на изјавите на својот претседател, од 31 октомври 2001 година
(Советот за безбедност /PRST/2001/31) на 31 октомври 2002 (Советот за
безбедност /PRST/2002/32), 28 October 2004 (Советот за безбедност
/PRST/2004/40), 27 октомври 2005 година (Советот за безбедност
/PRST/2005/52), 8 ноември 2006 година (Советот за безбедност /PRST/2006 / 42),
7 март 2007 (Советот за безбедност /PRST/2007/5), и 24 октомври 2007 (Советот
за безбедност /PRST/2007/40);
Водени од страна на целите и принципите на Повелбата на Обединетите
нации,
потврдувајќи ја исто така изразената одлучност во 2005 година на
Светскиот самит за Документот за елиминирање на сите форми на насилство
против жените и девојките, вклучувајќи ја безусловната неказнивост и преку
обезбедување на заштита на цивили, особено жени и девојки, за време и по
вооружените конфликти, во согласност со преземените обврски кои државите
членки ги имаат превземено од меѓународното хуманитарно право и
меѓународните закони за човекови права;
Потсетувајќи на обврските на Пекиншката декларација и Платформа за
акција (A/52/231), како и оние што се содржани во крајниот документ на
дваесетитреттата Специјална сесија на Генералното собрание на ОН насловен
како "Жените 2000: еднаквоста на половите, развој и мир за дваесет и првиот
век" (А / S-23/10/Rev.1), особено оние кои се однесуваат на сексуалното
насилство и жените во ситуации на вооружен конфликт;
Потврдувајќи ја исто така обврската на државите членки на
Конвенцијата за Елиминација на сите форми на дискриминација на жените, на
Факултативниот протокол кон неа, Конвенцијата за правата на детето и

Факултативните протоколи, и залагајќи се земјите кои се уште не го направиле
тоа да го разгледаат ратификувањето или пристапувањето до нив,
Истакнувајќи дека цивилите се сметаат за огромното мнозинство од
оние кои се негативно погодени од вооружениот конфликт; дека жените и
девојките се особено таргетирани како цел на сексуално насилство, вклучувајќи
ја и воената тактика на понижување, доминирање, да се всади страв, да ги
растера и / или насилно да ги расели цивилите на една заедница или етничка
група; и дека сексуално насилство извршено на овој начин може да продолжи и
по престанок на непријателствата;
Потсетувајќи на својата осуда за сите сексуални и други форми на
насилство извршени против цивили во вооружен конфликт, особено врз жените
и децата;
Потврдувајќи длабока загриженост дека, и покрај повторување на
осудата на насилството против жените и децата во ситуации на вооружен
конфликт, вклучувајќи го и сексуалното насилство во ситуации на вооружен
конфликт, и покрај нејзините повици упатени до сите страни во вооружените
конфликти за престанок на таквите акти со непосреден ефект, таквите дела
продолжуваат да се случуваат, а во некои ситуации стануваат систематски и
широко распространети, достигнувајќи ужасни нивоа на бруталност,
Потсетувајќи на вклучување на голем број на престапи на сексуално
насилство во Римскиот статут на Меѓународниот кривичен суд и статутите на
ад хок меѓународните кривични судови,
Потврдувајќи ја важната улога на жените во спречување и решавање на
конфликти и во изградбата на мирот и нагласувајќи ја важноста на нивното
еднакво учество и целосна вклученост во сите напори за одржување и
унапредување на мирот и безбедноста, како и потребата за зголемување на
нивната улога во донесувањето на одлуки во врска со превенција на
конфликтите и одлуките,
Длабоко загрижени и за постојаните пречки и предизвици за учеството
на жените и нивна целосна вклученост во спречување и решавање на конфликти
како резултат на насилство, заплашување и дискриминација, со што се намалува
капацитетот и легитимитетот на жените да учествуваат во пост-конфликтниот
јавен живот, и признавајќи го негативното влијание врз трајниот мир,
безбедноста и помирувањето, вклучувајќи го и периодот на пост-конфликтна
изградба на мирот,
Признавајќи дека државите носат главна одговорност да ги почитуваат и
да ги обезбедат човековите права на своите граѓани, како и на сите поединци во
рамките на нивната територија, како што е предвидено од страна на
релевантното меѓународно право,
Потврдувајќи дека страните на вооружениот конфликт носат примарна
одговорност да ги преземат сите изводливи чекори за да обезбедат заштита на
засегнати цивили,

Поздравувајќи ја тековната координација на напорите во рамките на
системот на Обединетите нации, означена како иницијатива од страна на меѓуагенција "Акција на Обединетите Нации против сексуално насилство во
конфликти," да се создаде свест за сексуално насилство во вооружени
конфликти и пост-конфликтни ситуации и, безусловно, да се стави крај на тоа,
Нагласува дека сексуално насилство, кога се користи или е
овластено како тактика на војната, со цел да намерно да цели врз цивили или
како дел од големи размери или систематски напад врз цивилното население,
може значително да ги поттикнува ситуациите на вооружен конфликт и може да
го попречи обновувањето на меѓународниот мир и безбедност, во овој поглед
афирмира ефективни чекори за да се спречи и да одговори на таквите акти на
сексуално насилство и може значително да придонесе за одржување на
меѓународниот мир и безбедност, и ја изразува својата подготвеност, кога се
разговара за такви ситуации кои се на дневниот ред на Советот, и кога е
потребно, да донесе соодветни чекори за решавање на распространетото или
систематското сексуално насилство;
1.

2.
Бара веднаш и целосен прекин од страна на сите страни во
вооружениот конфликт на сите акти на сексуално насилство против цивили со
неодложно дејство;
3.
Бара сите страни вклучени во вооружен конфликт веднаш да
преземат соодветни мерки за заштита на цивилите, вклучувајќи жени и
девојчиња, од сите облици на сексуално насилство, што би можеле да вклучат,
меѓу другото, примена на соодветни воени дисциплински мерки и почитување
на принципот на командна одговорност, обука на војниците за категорична
забрана на сите форми на сексуално насилство против цивили, разголување на
митовите кои го разгоруваат сексуалното насилство, проверка на вооружените и
безбедносните сили со цел да се земат во предвид акциите за силување и други
форми на сексуално насилство во минатото, како и евакуацијата на жени и деца
кои се наоѓаат под непосредна закана на сексуално насилство; и барањата на
генералниот секретар, каде што е соодветно, да се поттикне дијалог за
решавање на ова прашање во контекст на поширока дискусија за решавање на
конфликтот помеѓу соодветни официјални претставници на ОН и на страните во
конфликтот, земајќи ги во предвид, меѓу другото, изразените ставови од страна
на жените на погодените локални заедници;
4.
Забележува дека силувања и други форми на сексуално насилство
може да претставуваат воено злосторство, кривично дело против човештвото,
или конститутивен акт во врска со геноцидот, ја нагласува потребата за
исклучување на сексуално насилство како злосторства од одредбите за
амнестија, во контекст на решавање на конфликтите, и ги повикува земјитечленки да се усогласат со нивните обврски за гонење на лица одговорни за
таквите дела, за да се обезбеди сите жртви на сексуално насилство, особено
жените и девојките да имаат еднаква заштита според законот и еднаков пристап
до правдата, и ја истакнува важноста на безусловна неказнивост за таквите
дела, како дел од еден сеопфатен пристап кон барањата за одржлив мир, правда,
вистина и национално помирување;

5.
Ја афирмира својата намера за создавање и обновување на
специфични санкции за одредени режими, да се земе во предвид соодветноста
на насочените и постепените мерки против страните вклучени во вооружен
конфликт кои вршат силувања и други форми на сексуално насилство врз
жените и девојките во ситуации на вооружен конфликт ;
6.
Барање на Генералниот секретар, во консултација со Советот за
безбедност, Специјалниот комитет на мировните операции и на Работните
групи и соодветни-членки, да се развијат и имплементираат соодветни програми
за обука на вработените во сите мировни и хуманитарни мисии распоредени од
страна на Обединетите нации, а кои имаат мандат од Советот, за да им
помогнат подобро да спречат, да го препознаат и да одговорат на сексуално
насилство и на други форми на насилство против цивили;
7.
Барање на Генералниот Секретар да продолжи да се зајакнат
напорите за спроведување на политика на нулта толеранција за сексуална
експлоатација и злоупотреба во мировните операции на Обединетите нации и ги
повикува војниците и полицијата да придонесат во земјите во кои дејствуваат да
преземат соодветни превентивни активности, вклучувајќи пре-распоредување и
обука за зголемување на свеста, како и други мерки за да се обезбеди целосна
одговорност во случаи на такво однесување кога се вклучува нивен персонал;
8.
Се поттикнува бројот на војници и полицајци кои придонесуваат
во земјите, во консултација со Генералниот секретар, да се разгледаат чекорите
што може да влијаат да се зајакнува свеста и одговорноста на нивниот персонал
кој учествува во мировните операции на ОН за заштита на цивили, вклучувајќи
жени и деца, и за спречување на сексуално насилство против жени и девојки во
конфликтни и пост-конфликтните ситуации, вклучувајќи секогаш кога е можно
ангажирање на поголем процент на жени мировници или на жени полицајци;
9.
Барање Генералниот секретар да развие ефективни насоки и
стратегии за подобрување на способноста на релевантни мировни операции на
ОН, во согласност со нивните мандати, да заштитат цивили, вклучувајќи жени и
девојчиња, од сите облици на сексуално насилство и систематски да го вклучат
тоа во нивните писмени извештаи до Советот за конфликтните ситуации и
нивните забелешки во врска со заштитата на жените и на девојчињата и да
дадат препораки во врска со тоа;
10.
Барање Генералниот секретар на Обединетите нации и
релевантните агенции, преку консултации со жени и жени лидерки на
организации, да се развијат ефективни механизми за обезбедување на заштита
од насилство, вклучувајќи ги особено сексуалното насилство, врз жени и, во и
околу менаџирањето на камповите на ОН со бегалците и внатрешно раселените
лица, како и во сите процеси на разоружувања, демобилизација и
реинтегративните процеси, како и во реформите во правосудството и во
безбедносниот сектор, со помош на Обединетите нации;
11.
Ја нагласува важната улога на Комисијата за градење на мирот
која може одстрана да се вклучува се свои совети и препораки за постконфликтни стратегии за градење на мирот, каде што е соодветно, начини за

решавање на сексуалното насилство извршено за време на конфликтот и на
последиците од вооружениот конфликт, како и во обезбедување на консултации
и ефикасно претставување жените во граѓанското општество со своите
специфики за секоја земја, како дел од својот поширок пристап кон родовите
прашања;
12.
Бара од Генералниот секретар и неговиот Специјален
Претставник да ги покани жените да учествуваат во дискусиите релевантни за
спречување и решавање на конфликти, за одржување на мирот и безбедноста, и
пост-конфликтно градење на мирот, и ги охрабрува сите страни на вакви
разговори, притоа олеснувајќи го еднаквото и целосно учество на жените на
сите нивоа на одлучување;
13.
Ги повика сите засегнати страни, вклучувајќи ги и земјите-членки,
Обединетите нации, разни субјекти и финансиски институции, за поддршка на
развој и зајакнување на капацитетите на националните институции, особено на
судските и здравствените системи, и мрежи на граѓанското општество, со цел да
се обезбеди одржлива помош на жртвите на сексуално насилство во вооружен
конфликт и пост-конфликтни ситуации;
14.
Бара соодветни регионални и суб-регионални тела, особено да го
разгледаат развојот и спроведувањето на политики, активностите, и
застапувањето во корист на жените и девојките жртви на сексуално насилство
во вооружен конфликт;
15.
Исто така, бара од Генералниот секретар да поднесе извештај до
Советот до 30 јуни, 2009 за спроведување на оваа Резолуција, во контекст на
ситуациите кои се на дневен ред на Советот, користејќи информации од извори
достапни на Обединетите нации, вклучувајќи тимови од земјите, мировните
операции и други вработени во Обединетите, кој извештај меѓу другото ќе
вклучува информации за ситуации на вооружен конфликт во кој сексуалното
насилство е широко распространето или систематски работат против цивили;
анализа на преваленцијата и трендови на сексуално насилство во ситуации на
вооружен конфликт; предлози за стратегии за да се минимизира подложноста на
жените и девојките од таквото насилство; критериуми за мерење на напредокот
во спречувањето и решавањето на сексуално насилство; соодветен влез од
партнерите на Обединетите нации за спроведување во областа; информации во
врска со неговите планови за олеснување на собирање на навремени,
објективни, точни и сигурни информации за употребата на сексуално насилство
во ситуации на вооружен конфликт, вклучувајќи преку подобрена координација
на активноста на ОН на терен и во седиштето; и информации за активностите
преземени од страна на страните на вооружениот конфликт да се
имплементираат обврските како што се опишани во оваа резолуција, особено од
страна на целосно и веднаш прекинување на сите акти на сексуално насилство и
во преземање соодветни мерки за заштита на жени и девојчиња од сите форми
на сексуално насилство;
16.

Одлучува да остане активно заинтересиран за предметот.

