Проект «Співпраця заради миру: консолідація
зусиль влади та громадськості з метою
імплементації Національного плану дій з
виконання резолюції Ради Безпеки ООН №1325»
реалізується НГО «Інформаційно-тренінговий центр
громадських ініціатив» (http://itcpi.org/)
за підтримки та у співпраці з Українським Жіночим
Фондом (http://www.uwf.org.ua/)

Ініціатива «Співпраця заради миру: консолідація
зусиль влади та громадськості з метою
імплементації Національного плану дій з
виконання резолюції Ради Безпеки ООН №1325»
має на меті сприяти виконанню Національного
плану дій на місцевому рівні через підвищення
компетентності та налагодження дієвої співпраці
інститутів громадянського суспільства (в т.ч. –
жіночих громадських організацій), місцевих органів
влади та активного жіночого населення в пілотних
районах Київської області та м. Києва (Дарницький
район м. Києва, 5 районів Київської області Таращанський, Переяслав-Хмельницький,
Васильківський, Бородянський та Броварський).
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Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 прийнята в
жовтні 2000 р. і стала першим документом, в якому
визнавалося, що під час збройних конфліктів, жінки
потребують спеціального захисту. Резолюція
закликала просувати жінок як спеціальних
представниць, дипломатів, учасниць перемовин для
того, щоб жінки були присутніми за офіційними
столами перемовин щодо встановлення миру і
відстоювати інтереси та потреби жінок.
Чому виникла необхідність приймати
резолюцію? Тому що важливо було принести у
сферу політики та практичних дій розуміння того, що
жінки непропорційно страждають від військових
конфліктів та їх наслідків і водночас непропорційно
недопредставлені в процесах прийняття рішень і
проведення мирних перемовин.
Резолюція визначає необхідність призначення
ґендерних радників/радниць в усіх місіях по
підтриманню миру та додаткового захисту для
жінок; наголошує на необхідності здійснення
навчання правам жінок персоналу миротворчих
та гуманітарних місій та на необхідності
утримувати спеціальні табори для ВПО та
біженців як гуманітарні і цивільні установи, і
організовувати їх роботу таким чином, щоб
виключати факти ґендерно-обумовленого
насильства; вона передбачає консультування з
жіночими організаціями та групами та їх
включення у пост конфлікту реабілітацію та
примирення. Окрім Резолюції Ради Безпеки ООН
1325 після 2000 року була прийнята ще низка
пов’язаних із нею резолюцій, спрямованих на
посилення впровадження Резолюції 1325, якими
пропонувалися різноманітні механізми для цього і
які отримали назву «сестринські» резолюції.
Резолюція РБ ООН 1820 (2008 р.) наголошувала на
посиленні попередження ґендерно-обумовленого
насильства, превенції випадків насильства, які
скоюють представники сил по підтриманню миру
(військовими).
В Резолюції РБ ООН 1888 (2009 р.) мова йде про
призначення Спеціального Представника з питань
сексуального насильства під час збройних
конфліктів, створення експертної групи, яка могла б
працювати над зменшенням ґендерно-обумовленого
насильства.
Резолюцією РБ ООН 1889 (2009 р.) Генеральному
Секретареві ООН доручено розробити Стратегію та
глобальні індикатори щодо імплементації положень
резолюції РБ ООН 1325.
Резолюція РБ ООН 2106 (2013 р. ) наголошувала
на необхідності швидкого реагування сексуальне
насильство в умовах збройних конфліктів,
говорилось про створення спеціальних фондів,
реабілітаційних програм для постраждалих від
насильства. Підкреслювалась спеціальна роль
ґендерних радників, міжнародних та громадських
організацій в реабілітації/превенції.
Резолюція РБ ООН 2122 (2013 р.) наголошує на
важливості проведенні регулярних консультацій із
жіночими організаціями, спеціальній фінансовій
підтримці жіночих ініціатив, активній та рівній участі
жінок в процесах виборів.
Резолюція 2242 (2015 р.) визначає відповідальність
та участі чоловіків і хлопців в залученні жінок до
вирішення питань встановлення миру та безпеки,
партнерства з жіночими організаціями.

24 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України
затвердив Національний план дій по виконанню
резолюції Ради Безпеки ООН «Жінки, мир,
безпека» до 2020 року.
Метою прийняття Національного плану дій «Жінки,
мир, безпека» є забезпечення стабільного миру та
розв’язання конфліктів з урахуванням ґендерного
аспекту; сприяння активізації участі жінок у
миротворчих процесах; запобігання та протидія
ґендерно-зумовленому насильству; реабілітація
постраждалих від конфлікту, у тому числі ВПО.
Національний план дій по виконанню
резолюції Ради Безпеки ООН «Жінки, мир,
безпека» до 2020 року містить десять основних
завдань, для досягнення яких заплановані
конкретні заходи:
1. Оцінка впливу конфліктів на національну
систему забезпечення прав людини, зокрема
щодо захисту, надання допомоги та
реабілітації постраждалих від ґендернозумовленого насильства, участі жінок у
встановленні миру та запобіганні конфліктам.
2. Оцінка впливу кризи на інфраструктуру,
організацію та функціонування системи
надання послуг.
3. Координація діяльності суб’єктів взаємодії, які
працюють над впровадженням резолюції
Ради Безпеки ООН 1325.
4. Організація фахової підготовки кадрів.
5. Розширення участі жінок у розбудові та
встановленні миру, формуванні культури
миру.
6. Підвищення обізнаності населення з питань
безпечної поведінки під час перебування в
районі проведення антитерористичної
операції, населеному пункті, розташованому
на лінії зіткнення, та на тимчасово окупованих
територіях.
7. Запобігання та протидія насильству щодо
жінок.
8. Удосконалення системи захисту жінок і дівчат,
які постраждали від конфліктів (ідентифікація,
створення системи допомоги, інформування
про допомогу).
9. Створення системи всебічної допомоги
постраждалим від конфліктів.
10. Оцінка впливу та ефективності впровадження
Національного плану дій з виконання
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,
мир, безпека» на період до 2020 року.
На виконання Національного плану розроблені
обласні і відомчі плани, виділені відповідні кошти
бюджетів, залучені громадські та міжнародні
організації.
Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 тут:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_669
Національний план дій з виконання резолюції
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»
на період до 2020 року тут:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113-2016%D1%80

