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Zgjidhja 1820 (2008)  
 

E pranuar nga Këshilli i Sigurimit në mbledhjen e 5916-të, me 19 Qërshor 

2008 

 

 Këshilli i Sigurimit, 

 

Duke riafirmuar angazhimin e tij për vazhdimin dhe implementimin e 

plotë të rezolutës 1325 (2000), 1612 (2005) dhe 1674 (2006) dhe duke rikujtuar 

Deklaratat përkatëse të Presidentit me datën 31 Tetor 2001 (Këshilli i 

Sigurimit/PRST/2001/31), 31 Tetor 2002 (Këshilli i Sigurimit/PRST/2002/32), 28 

Tetor 2004 (Këshilli i Sigurimit/PRST/2004/40), 27 Tetor 2005 (Këshilli i 

Sigurimit/PRST/2005/52), Nëntor 2006 (Këshilli i Sigurimit/PRST/2006/42), 7 

Mars 2007 (Këshilli i Sigurimit/PRST/2007/5), dhe 24 Tetor 2007 (Këshilli i 

Sigurimit/PRST/2007/40);  

 

 Udhëhequr nga qëllimet dhe parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara, 

 

 Duke riafirmuar zgjidhjen e shprehur në Dokumentin Botëror të Samitit 

2005 për të eleminuar të gjitha format e dhunës kundër grave dhe vajzave, duke 

përfshirë dhe duke i dhënë fund mosndëshkimit dhe duke siguruar mbrojtjen e 

civilëve, në veçanti grave dhe vajzave, gjatë dhe pas konflikteve të armatosura, 

Shtetet kanë marrë përsipër keto detyrime sipas ligjeve ndërkombëtare humanitare 

dhe ndërkombëtare të ligjit për të drejtat e njeriut; 

 

 Duke rikujtuar vendimet e Deklaratës së Pekinit dhe Platformës për 

Veprim (A/52/231), si dhe rezultatet e përmbajtura në dokumentin e Sesionit 

Special të Njëzet e tretë të Asamblesë Gjenerale të Kombeve të Bashkuara të 

titulluar "Gratë 2000: Barazia Gjinore, Zhvillimi dhe Paqa në Shekullin e Njëzet e 

një "(A/S-23/10/Rev.1), në veçanti ato në lidhje me dhunën seksuale dhe gjendjen 

e grave në situata të konfliktit të armatosur; 

 

Duke riafirmuar dhe detyrimet e Shteteve Palë të Konventës lidhur me 

Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave, Protokolli 

Fakultativ, Konventa mbi të Drejtat e Fëmijëve dhe protokollet opcionale të kësaj 
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Konvente, dhe duke i bërë thirrje shteteve të cilat nuk e kanë bërë ende të 

konsiderojnë ratifikimin ose pranimin e tyre, 

 

 Duke vërë në dukje që shumica e civilëve që janë dëmtuar gjatë konfliktit 

të armatosur; që gratë dhe vajzat janë veçanërisht të synuara nga përdorimi i 

dhunës seksuale, kjo taktikë e luftës gjithashtu përdoret edhe për të fyer, 

dominuar, frikësuar, shpërndarë dhe / ose zhvendosë me dhunë anëtarët civilë të 

një komuniteti apo grupi etnikë; dhe se dhuna seksuale në disa raste vazhdon edhe 

pas ndalimit të konflikteve; 

 

 Duke rikujtuar dënimin me termat më të ashpëra të dhunës seksuale si dhe 

formave të tjera të dhunave të kryera kundër civilëve në konfliktet e armatosura, 

veçenarisht kundër grave dhe fëmijëve; 

 

 Duke theksuar shqetësimin e thellë, megjithëse dënimet e përsëritura të 

dhunës ndaj grave dhe fëmijëve në situata të konfliktit të armatosur, duke 

përfshirë edhe dhunën seksuale në situata të konfliktit të armatosur, dhe 

pavarësisht nga thirrjet e drejtuara ndaj të gjitha palët në konfliktin e armatosur 

për ndërprerjen e akteve të tilla me efekt të menjëhershëm, këto akte vazhdojnë të 

ndodhin, në disa raste madje edhe në mënyra sistematike, duke i ngritur nivelet e 

këtyre akteve në një shkallë brutale, 

 

 Duke rikujtuar përfshirjen e veprave të dhunës seksuale në Statutin e 

Romës të Gjykatës Kriminale Ndërkombëtare dhe statutën përkatëse 

ndërkombëtare të tribunaleve Kriminale Ndërkombëtare, 

 

 Duke riafirmuar rolin e rëndësishëm të grave në ndalimin dhe zgjidhjen e 

konflikteve si dhe në krjimin e paqes, dhe duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes 

së tyre të barabarte dhe integrimin e plotë në të gjitha përpjekjet për ruajtjen dhe 

promovimin e paqes dhe sigurisë, si dhe nevojën për të rritur rolin e tyre për vetë-

vendim në lidhje me parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve, 

 

 Thellësisht të brengosur edhe me pengesat dhe sfidat e vazhdueshme 

lidhur me pjesëmarrjen dhe përfshirjen e plotë të grave në parandalimin dhe 

zgjidhjen e konflikteve si rezultat i dhunës, kërcënimeve dhe diskriminimeve, gjë 

që e zvogëlon kapacitetin dhe legjitimitetin e grave për të marrë pjesë në jetën 

publike të pas-konfliktit, dhe duke pranuar ndikimin negativ që kjo ka për paqe të 

vazhdueshme, për siguri dhe pajtim, si dhe në ndërtimin e paqes pas-konfliktit, 

 

 Duke ditur se Shtetet e mbajnë përgjegjësinë kryesore për të respektuar 

dhe për të siguruar të drejtat njerzore të qytetarëve të tyre, si dhe të gjithë 

individëve mbrenda territoreve të tyre siç parashihet me ligjin përkatës 

ndërkombëtar, 
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 Duke riafirmuar se palët e konfliktit të armatosur mbajnë përgjegjësinë 

kryesore për të marrë të gjithë hapat e mundshme për të siguruar mbrojtjen e 

civilëve të keqëtrajtuar,  

 

Duke mirëpritur koordinimin dhe përpjekjet e vazhdueshme në kuadër të sistemit 

të Kombeve të Bashkuara, të përkrahura nga iniciativa e ndër-agjencisë " Veprimi 

i Kombeve të Bashkuara kundër Dhunës Seksuale në Konflikt," për të krijuar 

vetëdije lidhur me dhunën seksuale në konfliktet e armatosura si dhe situatat gjatë 

post-konfliktuale dhe, përfundimisht, për të vënë fund veprave të tilla, 

 

 1. Duke theksuar se dhuna seksuale, kur përdoret si taktikë e luftës 

me qëllim që të synojë civilët apo si pjesë e një sulmi të gjerë ose sistematik 

kundër popullsisë civile, në mënyrë të konsiderueshme mund të përkeqësojnë 

situatën e dhunës në konfliktin e armatosur dhe mund të pengojnë rivendosjen e 

sigurisë dhe paqes ndërkombëtare, të afirmuar që hapat efektive për të 

parandaluar dhe për t'iu përgjegjur akteve të tilla të dhunës seksuale mund të 

kontribojnë jashtëzakonisht në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, dhe 

duke shprehur gatishmërinë e saj, në raste kur konsiderohen situatat në axhendën 

e Këshillit, për të miratuar hapat e duhur për të adresuar ndalimin dhe përhapjen e 

gjërë ose sistematike të dhunës seksuale; 

 

 2. Duke kërkuar nga të gjitha palët në konfliktin e armatosur 

ndërprerje të menjëhershme dhe të plotë të të gjitha akteve të dhunës seksuale 

kundër civilëve me efekt të menjëhershëm; 

 

 3. Kërkohet që të gjitha palët e konfliktit të armatosur të marrin masat 

e duhura për të mbrojtur civilët, duke përfshirë gratë dhe vajzat, nga të gjitha 

format e dhunës seksuale, të cilat mund të përfshijnë, inter alia, zbatimin e masave 

të përshtatshme ushtarake disiplinore dhe duke përmbajtur parimin e përgjegjësisë 

komanduese, trajnimin e trupave mbi ndalimin kategorik të të gjitha formave të 

dhunës seksuale kundër civilëve, të maskoj mitet që përkrahin dhunën seksuale, 

verifikimin e forcave të armatosura dhe të sigurimit që të marrin parasysh 

veprimet e kaluara të dhunimit dhe formave tjera të dhunës seksuale, si dhe 

evakuimin e grave dhe fëmijëve nën kërcënimin e menjëhershme të sigurisë nga 

dhuna seksuale, dhe duke kërkuar nga Sekretari Gjeneral, kur është e 

përshtatshme, të inkurajojë dialogun për të adresuar këtë çështje në kontekstin e 

diskutimeve të gjëra të zgjidhjes së konfliktit në mes të zyrtarëve të përshtatshëm 

të Kombeve të Bashkuara dhe palëve në konflikt, duke marrë parasysh, ndër të 

tjera, opinionet e shprehura nga gratë e komuniteteve lokale; 

 

 4. Duke vërë në dukje se dhunimi dhe format e tjera të dhunës 

seksuale mund të definojnë një krimë të luftës, një krimë kundër njerëzimit, apo 

një aktë konstituiv të gjenocidit, duke theksuar nevojën për përjashtimin e 

krimeve të dhunës seksuale nga dispozitat e amnistisë në kontekstin e proceseve 

të zgjidhjes së konfliktit, dhe duke u bërë thirrje Shteteve Anëtare të plotësojnë 

detyrimet e tyre për ndjekjen penale të personave përgjegjës për akte të tilla, për 
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të siguruar se të gjitha viktimat e dhunës seksuale, veçanërisht gratë dhe vajzat, 

kanë mbrojtje të barabarta para ligjit si dhe qasje të barabarta në drejtësi, dhe duke 

theksuar rëndësinë e përfundimit të mosndëshkimit të akteve të këtilla si pjesë e 

një qasje gjithëpërfshirëse për të siguruar një paqe të qëndrueshme, drejtësinë, të 

vërtetën, dhe pajtimin kombëtar; 

 

 5. Duke afirmuar synimin e vazhdueshëm lidhur me zhvillimin dhe 

rinovimin e sanksioneve të regjimit të shtetit të Caktuar, për të marrë në 

konsideratë përshtatshmërinë e masave kundër partive nxitëse të situatave të 

konfliktit të armatosur të të cilët u angazhuan në dhunime dhe format e tjera të 

dhunës seksuale kundër grave dhe vajzave në situata të konfliktit të armatosur; 

 

 6. Duke i kërkuar Sekretarit Gjeneral, në konsultim me Këshillin e 

Sigurimit, Komisionin i Posaçëm për Operacionet Paqeruajtëse, si dhe Grupin 

Punues dhe Shtetit përkatës, sipas rastit, për të zhvilluar dhe implementuar 

programe të përshtatshme trajnimi për të gjithë personelët paqeruajtëse dhe 

humanitare të vendosura nga Kombet e Bashkuara në kuadrin e misioneve të 

mandatuar nga Këshilli për parandalim, njohjen dhe mundësin për t'iu përgjegjur 

dhunës seksuale dhe formave të tjera të dhunës kundër civilëve ne mënyrë më 

efikase; 

 

 7. Duke kërkuar nga Sekretari Gjeneral për të vazhduar dhe forcuar 

përpjekjet e zbatimit të zero tolerancës ndaj shfrytëzimit seksual dhe abuzimit në 

operacionet paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara; dhe duke kërkuar nga trupat 

dhe policia e vendeve kontribuese që të ndërmarrin veprime të përshtatshme 

parandaluese, duke trajnuar vetëdijen e tyre para-dhe në teatër, si dhe duke marrur 

masa të tjera për të siguruar përgjegjshmëri të plotë në raste të sjelljeve 

keqpëpërdoruese nga personeli i tyre; 

 

 8. Duke inkurajuar vendet kontribuese të trupave dhe të policies, në 

konsultim me Sekretarin Gjeneral, të marrin hapa të duhura për të rritur 

ndërgjegjësimin dhe reagimin e personelit të tyre në operacionet paqeruajtëse të 

Kombeve  të  Bashkuara për të mbrojtur civilët, duke përfshirë gratë dhe fëmijët, 

dhe për të parandaluar dhunën seksuale ndaj grave dhe vajzave si në konflikt 

ashtu edhe në situatat pas-konfliktuale, duke përfshirë vendosjen e një përqindje 

më të lartë të paqeruajtësve ose të policies te gjënis femrore;  

 

 9. Duke i kërkuar Sekretarit Gjeneral për të zhvilluar udhëzime dhe 

strategji efektive për të rritur aftësinë e operacioneve paqeruajtëse të Kombeve të 

Bashkuara, në përputhje me mandatet e tyre, për të mbrojtur civilët, duke 

përfshirë gratë dhe vajzat, nga të gjitha format e dhunës seksuale dhe që në 

mënyrë sistematike të përfshijë në raportet e tij me shkrim kushtuar Këshillit 

vëzhgues lidhur me mbrojtjen e grave dhe vajzave në situata të konfliktit dhe të 

japë rekomandime në këtë drejtim;  
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 10. Duke i kërkuar Sekretarit Gjeneral të Kombeve të Bashkuara dhe 

agjencive përkatëse, inter alia, ndërmjet konsultimit me organizatat e grave si dhe 

grupeve të udhëhequra nga gratë, krijimin e mekanizmave efikase për të siguruar 

mbrojtje nga dhuna, duke përfshirë në veçanti dhunën seksuale të grave dhe 

vajzave mbrenda dhe përreth kampeve të refugjatëve dhe personave të 

zhvendosur, si dhe ballafaqimin me çështjet e ç’armatimit, ç’mobilizimit, dhe 

proceset e ri-integrimit, që të ndihmoj përpjekjet e Kombeve të Bashkuara për të 

reformuar sektorin e drejtësisë dhe atë të sigurisë; 

 

 11. Duke theksuar rolin e rëndësishëm që Komisioni i Paqes mund të 

luajë duke përfshirë sygjerimet dhe rekomandimet e çështjeve post-konfliktuale, 

kur është e përshtatshme, duke ofruar mënyra për të trajtuar aktet e dhunës 

seksuale të kryera gjatë dhe pas konfliktit të armatosur, dhe për të siguruar 

këshillim dhe përfaqësim efektiv të shoqërive civile të grave, si pjesë përbërëse të 

qëndrimit të tij ndaj çështjeve gjinore; 

 

 12. Duke i bërë thirrje Sekretarit Gjeneral dhe të dërguarëve të tij 

special për të ftuar gratë të marrin pjesë në diskutimet përkatëse për parandalimin 

dhe zgjidhjen e konflikteve, ruajtjen e paqes dhe sigurisë, si dhe zhvillimin e 

paqes pas-konfliktuale, dhe të inkurajojnë të gjitha palët përkatëse që të ofrojnë 

një pjesëmarrje të barabartë dhe të plotë të grave në nivelet e vendim-marrjes; 

 

 13. Duke i bërë thirrje të gjitha palëve të interesuara, duke përfshirë 

Shtetet Anëtare, grupet e Kombeve të Bashkuara dhe institucionet financiare, të 

mbështesin zhvillimin dhe forcimin e kapaciteteve të institucioneve kombëtare, në 

veçanti atyre gjyqësore dhe të sistemeve shëndetësore, si dhe të rrjeteve lokale të 

shoqërisë civile në mënyrë që të sigurojnë ndihmë të qëndrueshme për viktimat e 

dhunës seksuale si në konfliktin e armatosur ashtu edhe në situatat post-

konfliktuale; 

 

 14. Duke i bërë thirrje organeve përkatëse rajonale dhe nën-rajonale të 

konsiderojnë zhvillimin dhe zbatimin e rregullave dhe aktiviteteve në dobi të 

grave dhe vajzave të lënduara nga dhuna seksuale në konflikt të armatosur; 

 

15. Gjithashtu duke kërkuar nga Sekretari Gjeneral të paraqesë një 

raport para Këshillit deri me 30 Qershor 2009 mbi zbatimin e kësaj rezolute në 

kontekst të situatave të cilat janë në axhendën e Këshillit, duke shfrytëzuar 

informacionet nga burimet në dispozicion të Kombeve të Bashkuara, ekipet e 

vendit, anëtarëve te operacioneve paqeruajtëse, dhe duke u bazuar në analiza të 

tjera të personelit të Kombeve të Bashkuara, të cilat do të përfshijnë, inter alia, 

informacione lidhur me situatat e konfliktit të armatosur, në të cilin dhuna 

seksuale është një akt i përhapur gjerësisht ose akt i përdorur në mënyrë 

sistematike kundër civilëve; të paraqesë një analizë lidhur me trendet e dhunës 

seksuale në situata të konfliktit të armatosur; të propozojë strategjitë për të 

minimizuar sensibilitin e grave dhe vajzave të një dhune të tillë; standardet për 

mbatjen e progresit për parandalimin dhe trajtimin e dhunës seksuale; të paraqesë 
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të dhëna të përshtatshme nga partnerët implementues të Kombeve të Bashkuara në 

këtë fushë; të zbulojë te dhëna mbi planet për mbledhjen e shpejtë, objektivë, të 

saktë, dhe informacione të besueshme për përdorimin e dhunës seksuale në situata 

të konfliktit të armatosur, duke përfshirë përmirësimin e koordinimit të 

aktiviteteve të Kombeve të Bashkuara si në terren ashtu edhe ne Zyren Qendrore; 

dhe të paraqesë informata mbi veprimet e ndërmarra nga palët në konflikt të 

armatosur për të zbatuar përgjegjësitë e tyre siç përshkruhet në këtë rezolutë, në 

veçanti lidhur me ndalimin e plotë të të gjitha akteve të dhunës seksuale dhe ne 

marrjen e masave të përshtatshme për të mbrojtur gratë dhe vajzat nga të gjitha 

format e dhunës seksuale; 

 

 

 16. Duke vendosur që të vazhdojë të merret aktivisht me këtë çështje. 

 

 
 

 

 

 

 


