Рэзалюцыя 1325 (2000), прынятая Саветам Бяспекi на яго 4213-м пасяджэннi 31 кастрычнiка
2000 года.
Савет Бяспекi, спасылаючыся на ўласныя рэзалюцыi 1261 (1999) ад 25 жнiўня 1999 года, 1265
(1999) ад 17 верасня 1999 года, 1296 (2000) ад 19 красавiка 2000 года i 1314 (2000) ад 11 жнiўня
2000 года, з адпаведнымi заяўленнямi свайго Старшынi, i спасылаючыся таксама на заяву дзеля
друку, зробленую Старшынёй 8 сакавiка 2000 года з нагоды Дня Арганiзацыi Аб’яднаных Нацый,
прысвечанага правам жанчын i Мiжнароднаму мiру (Мiжнародны жаночы дзень) (SC/6816),
спасылаючыся таксама на абавязкi, замацаваныя ў Пекiнскай дэкларацыi i Платформе дзеянняў, а
таксама абавязкi, змешчаныя ў падагульняючым дакуменце дваццаць трэцяй спецыяльнай сесii
Генеральнай Асамблеi Арганiзацыi Аб’яднаных Нацый пад назвай «Жанчыны ў 2000 годзе:
роўнасць памiж мужчынамi i жанчынамi, развiццё i мiр у XXI стагоддзi» (A/S-23/10/Rev.1), у
прыватнасцi тыя, што датычацца жанчын i ўзброеных канфлiктаў,
улiчваючы мэты i прынцыпы Статута Арганiзацыi Аб’яднаных Нацый i галоўную адказнасць
Савета Бяспекi за забеспячэнне мiжнароднага мiру i бяспекi адпаведна Статуту,
выказваючы занепакоенасць на конт таго, што грамадзянскае насельнiцтва, асаблiва жанчыны i
дзецi, складае пераважную большасць сярод тых, на кiм адмоўна адбiваюцца ўзброеныя
канфлiкты, уключаючы бежанцаў i вымушаных перасяленцаў, i ўсё часцей становяцца мiшэнню
для камбатантаў i ўзброеных элементаў, i прызнаючы абумоўленыя гэтым наступствы для сталага
мiру i прымiрэння,
iзноў пацвярджаючы значную ролю жанчын у прадухiленнi i ўрэгуляваннi канфлiктаў i
будаўнiцтве мiру i падкрэслiваючы значэнне iх роўнапраўнага i агульнабаковага ўдзелу ва ўсiх
намаганнях па падтрыманнi i спрыяннi ўмацавання мiру i бяспекi неабходнасць умацавання iх ролi
ў працэсе прыняцця рашэнняў, у адносiнах прадухiлення i ўрэгулявання канфлiктаў, зноў таксама
пацвярджаючы неабходнасць паўнамернай павагi мiжнароднага гуманiтарнага права i норм у
галiне правоў чалавека, якiя абараняюць правы жанчын i дзяўчынак падчас i пасля канфлiктаў,
асаблiва падкрэслiваючы неабходнасць забеспячэння ўсiмi бакамi таго, каб у праграмах па
размiнiраваннi i iнфармаваннi пра мiнную небяспеку былi ўлiчаны патрэбы жанчын i дзяўчынак,
прызнаючы пiльную патрэбу ўлiку гендэрнай праблематыкi пры правядзеннi аперацый па
падтрымцы мiру i ў гэтай сувязi адзначаючы Вiндхукскую дэкларацыю i Намiбiйскi план дзеянняў
па забяспечваннi ўлiку гендэрнай праблематыкi пры правядзеннi мнагакампанентных аперацый па
падтрымцы мiру (S/2000/693),
прызнаючы таксама значнасць рэкамендацыi ў адносiнах да спецыялiзаванай падрыхтоўкi ўсяго
персаналу мiратворцаў па пытаннях абароны, асобых патрэб i праў чалавека жанчын i дзяцей у
сiтуацыях канфлiкту, змешчаных у заяўленнi яго Старшынi, якое было зроблена для прэсы 8
сакавiка 2000 года,
прызнаючы, што разуменне ўплыву ўзброеных канфлiктаў на жанчын i дзяўчынак i наяўнасць
эфектыўных арганiзацыйных механiзмаў, якiя гарантуюць iх абарону i поўны ўдзел у мiратворчым
працэсе, могуць у значнай ступенi спрыяць падтрымцы i садзейнiчаннi ўмацавання мiжнароднага
мiру i бяспекi, адзначаючы патрэбу ў зводных дадзеных у адносiнах уплыву ўзброеных канфлiктаў
на жанчын i дзяўчынак,
1. настойлiва заклiкае дзяржавы-ўдзельнiцы забяспечыць актыўны ўдзел жанчын на ўсiх узроўнях
прыняцця рашэнняў у межах нацыянальных, рэгiянальных i мiжнародных iнтстытутаў
прадухiлення, рэгулявання i вырашэння канфлiктаў;
2. заклiкае Генеральнага сакратара здзейснiць яго стратэгiчны план дзеянняў (A/49/587), у якiм
прапануецца актывiзаваць удзел жанчын на дырэктыўных узроўнях ва ўрэгуляваннi канфлiктаў i
мiрных працэсах;

3. настойлiва заклiкае Генеральнага сакратара прызначаць больш жанчын на пасады спецыяльных
прадстаўнiкоў i пасланнiкаў i даручаць iм ажыццяўленне мiсiй добрых паслуг ад яго iмя i ў гэтай
сувязi заклiкае дзяржавы-ўдзельнiцы прадстаўляць Генеральнаму сакратару кандыдатуры для
уключэння ў цэнтралiзаваны лiст, што рэгулярна абнаўляецца;
4. найстойлiва заклiкае далей Генеральнага сакратара дабiвацца пашырэння ролi i ўнёска жанчын
у межах палявых аперацый Арганiзацыi Аб’яднаных Нацый, i асаблiва сярод ваенных
наглядальнiкаў, грамадзянскага палiцэйскага персаналу, супрацоўнiкаў па правах чалавека i
гуманiтарнага персаналу;
5. выказвае ўласную гатоўнасць уключыць гендэрную перспектыву ў аперацыi па падтрымцы мiру
i настойлiва заклiкае Генеральнага сакратара забяспечыць уключэнне, там дзе гэта патрэбна,
гендэрнага кампанента ў палявыя аперацыi;
6. просiць Генеральнага сакратара даць дзяржавам-удзельнiцам кiруючыя ўказаннi ў адносiнах
падрыхтоўкi i даць iм матэрыялы, што датычацца абароны, правоў i асобых патрэб жанчын, а
таксама значэння прыцягвання жанчын да ўсiх мер па падтрымцы мiру i яго будаўнiцтву, прапануе
дзяржавам-удзельнiцам уключаць гэтыя элементы, а таксама падрыхтоўку па пытаннях
усведамлення праблемы ВIЧ/СНIД у iх нацыянальныя праграмы падрыхтоўкi ваеннага i
грамадзянскага палiцэйскага персаналу напярэдаднi разгортвання i просiць далей Генеральнага
сакратара забяспечыць, каб грамадзянскi персанал аперацый па падтрымцы мiру атрымаў
аналагiчную падрыхтоўку;
7. настойлiва заклiкае дзяржавы-ўдзельнiцы пашыраць сваю дабрачынную фiнансавую, тэхнiчную
i матэрыяльную падтрымку намаганняў па падрыхтоўцы персаналу з улiкам гендэрных аспектаў,
уключаючы намаганнi, што прымаюцца адпаведнымi фондамi i праграмамi, у тым лiку Фондам
Арганiзацыi Аб’яднаных Нацый для развiцця ў iнтарэсах жанчын i Дзiцячым фондам Арганiзацыi
Аб’яднаных Нацый i Упраўленнем Вярхоўнага камiсара Арганiзацыi Аб’яднаных Нацый по
справах бежанцаў i iншымi адпаведнымi органамi;
8. заклiкае ўсiх дзеючых асоб падчас узгаднення i ажыццяўлення мiрных пагадненняў ужываць
падыход, якi заснаваны на ўлiку гендерных аспектаў, у тым лiку сярод iншага:
а) асобых патрэб жанчын i дзяўчынак у час рэпатрыяцыi i рассялення, а таксама у тым, что
датычыцца рэабiлiтацыi, рэiнтэграцыi i пасляканфлiктнага аднаўлення;
б) мер, накiраваных на падтрымку мясцовых мiрных iнiцыятыў, прапанаваных жанчынамi, i
мясцовых працэсаў урэгулявання канфлiктаў i на далучэнне жанчын да дзейнасцi ўсiх механiзмаў
ажыццяўлення мiрных пагадненняў;
в) мер, якiя забяспечваюць абарону i павагу правоў чалавека жанчын i дзяўчынак, асаблiва ў тым,
что датычыцца канстытуцыi, выбарчай сiстэмы i дзейнасцi палiцыi i органаў суда;
9. заклiкае ўсе бакi ва ўзброеных канфлiктах у поўнай меры выконваць мiжнародна-прававыя
нормы, што прымянiмы да правоў жанчын i дзяўчынак, асаблiва як грамадзянскiх асоб, у
прыватнасцi абавязкi, што прымянiмы да iх у адпаведнасцi з Жэнеўскiмi канвенцыямi 1949 года i
Дадатковымi пратаколамi i да канвенцый 1977 года, Канвенцыяй аб бежанцах 1951 года i
Пратаколам да яе 1967 года, Канфенцыяй аб лiквiдацыi ўсiх форм дыскрымiнацыi ў адносiнах да
жанчын 1979 года i Факультатаўным пратаколам да яе 1999 года i Канвенцыяй Арганiзацыi
Аб’яднаных Нацый аб правах дзiцяцi 1989 года i двума Факультатыўнымi пратаколамi да яе ад 25
мая 2000 года, i улiчваць адпаведныя палажэннi Рымскага статута Мiжнароднага крымiнальнага
суда;
10. заклiкае ўсе бакi ва ўзброеных канфлiктах прымаць спецыяльныя меры для абароны жанчын i
дзяўчынак ад насiлля, выклiканага iх палавой прыналежнасцю, асаблiва ад гвалту i iншых форм
сексуальнай знявагi i ўсiх iншых форм насiлля ў сiтуацыях узброенага канфлiкту;
11. асаблiва адзначае, што ўсе дзяржавы адказныя за тое, каб пакласцi канец бязладдзю i
ажыццявiць судовае праследванне асоб, вiнаватых у генацыдзе, злачынствах супраць чалавецтва i

ваенных злачынствах, у тым лiку злачынстваў, якiя датычацца сексуальнага i iншых форм насiлля
ў адносiнах да жанчын i дзяўчынак, i ў гэтай сувязi падкрэслiвае неабходнацсь забеспячэння, калi
гэта мажлiва, каб на гэтыя злачынствы не распаўсюджвалася дзеянне палажэнняў аб амнiстыi;
12. заклiкае ўсе бакi ва ўзброеных канфлiктах паважаць грамадзянскi i гуманiтарны характар
лагераў i пасяленняў бежанцаў i браць на ўвагу асобыя патрэбы жанчын i дзяўчынак, у тым лiку
падчас iх праектавання, i спасылаецца на свае рэзалюцыi 1208 (1998) ад 19 лiстапада 1998 года i
1296 (2000) ад 19 красавiка 2000 года;
13. выказвае ўласную гатоўнасць улiчваць гендэрныя аспекты ў аперацыях па падтрымцы мiру i
настойлiва заклiкае Генеральнага сакратара забяспечыць уключэнне гендэрнага кампанента ва ўсе
палявыя аперацыi;
14. пацвярждае ўласную гатоўнасць улiчваць, кожны раз калi прымаюцца меры па артыкулу 41
Статута Арганiзацыi Аб’яднаных Нацый, iх патэнцыяльныя наступствы для грамадзянскага
насельнiцтва, улiчваючы асобыя патрэбы жанчын i дзяўчынак, каб прадугледзiць iснуючыя
гуманiтарныя выключэннi;
15. выказвае ўласную гатоўнасць забяспечыць, каб мiсii Савета Бяспекi улiчвалi гендэрныя
аспекты i правы жанчын, у тым лiку шляхам правядзення кансультацый з мясцовымi i
мiжнароднымi жаночымi групамi;
16. просiць Генеральнага сакратара правесцi даследаванне аб уплыве ўзброеных канфлiктаў на
жанчын i дзяўчынак, аб ролi жанчын у будаўнiцтве мiру i аб гендэрных аспектах мiрных працэсаў
i ўрэгуляваннi канфлiктаў i далей просiць яго прадставiць Савету Бяспекi даклад аб вынiках
названага даследвання i перадаць яго ў распараджэнне ўсiх дзяржаў-удзельнiц Арганiзацыi
Аб’яднаных Нацый;
17. просiць Генеральнага сакратара ўключаць у адпаведных выпадках у свае даклады Савету
Бяспекi iнфармацыю аб ажыццяўленнi намаганняў па забеспячэннi ўлiку гендэрнай праблематыкi
падчас правядзення мiсiй па падтрымцы мiру i аб усiх iншых аспектах, што датычацца жанчын i
дзяўчынак;
18. пастанаўляе працягваць актыўна займацца гэтым пытаннем.

