Во Република Македонија е донесен Националниот план за акција за родова равноправност и родова
перспектива за периодот 2007-2013 година .Една од стратешките цели за чие остварување е задолжено
Министерство за одбрана во соработка со други субјекти од делот на државната управа е промоцијата на културата
за мирот. Ова е Стратешката цел 1 воделот од Националниот план за акција за родова равноправност и

родова перспектива -и се однесува на запознавање и промоција со Резолуцијата на Генералното Собрание
на Обединетите Нации 1325. Жени, мир и сигурност.
Во рамките на овие задолженија, а согласно активностите предложени во точка 8 од Програмата за еднакви
можности за жените и мажите во МО и АРМ , покрај предвидените образовно-промотивни активности за
јавна промоција и едукација за родова еднаквост и перспектива за сите вработените, предвидено е и
запознавање на сите вработени во органот со содржината на Резолуцијата 1325 Жени, мир и сигурност.
За идните учесниците во мировните мисии е предвидено и реализирање на континуирана обука за
родовата равноправност и родовата перспектива, со посебен осврт на запознавање со содржината и
имплементација на одредбите од Резолуцијата 1325.
Заради наведеното, го презентираме текстот на Резолуцијата на Генералното Собрание на Обединетите
Нации 1325. Жени, мир и сигурност.

РЕЗОЛУЦИЈА НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОН 1325: ЖЕНИ, МИР И
СИГУРНОСТ
Совет за безбедност,
Повикувајќи се на Резолуциите 1261 (1999) од 25 август 1999, 1265 (1999) од септември 1999, 1296 (2000) и
1314 (2000) од август 2000 како и на релевантните изјави на неговиот претседател вклучувајќи ја и изјавата
која претседателот ја даде на новинарите по повод денот на Обединетите нации посветен на правата на
жените и меѓународниот мир, 8 март 2000 ( SC/6816),
Повикувајќи се на обврските од Пекиншката декларација и Платформата за делување (А/52/231) како и сите
обврски содржани во конечниот документ на 23-та посебна седница на Генералното Собрание на
Обединетите нации под називот „ жени 2000: еднаквост на половите,развој и мир во 21-от век“ (А/S-23/10
Rev.1) а особено на делот кој се однесува на жените и вооружените конфликти
Имајќи ја во предвид намената и принципите на Повелбата на Обединетите нации и основната одговорност
на Советот за безбедност кон Повебата за одржување на меѓународниот мир и безбедност,
Изразувајќи загриженост дeка цивили, особено жени и деца, се вбројуваат во мнозинството на оние кои се
негативно погодени со воените конфликти, вклучувајќи ги и избеглиците и внатрешно раселените лица,
како и фактот дека се тие во се поголема мерка мета на страните во конфликтот и на воените елементи, и
препознавајќи ги последиците од дејствијата кои се одразуваат на трајниот мир и помирување,
Реафирмирајќи ја важноста на улогата на жените во спречувањето и решавањето на конфликтите и во
изградбата на мирот, нагласувајќи ја важноста на нивната еднаква партиципација и полното вклучување во
сите напори за одржување и промоција на мирот и безбедноста како и потребата од зголемување на нивната
улога во носењето одлуки кои се однесуваат на спречување и решавање на конфликтите,

Реафирмирајќи ја потребата за целосна имплементација на законот за хуманитарните и човечки права кои
ги заштитуваат и правата на жените и девојките во и после конфликтите,
Нагласувајќи ја потребата да сите страни треба да осигураат програмите за свесност за мините и чистењето
на мините, да се земат во предвид и посебните потреби на жените и девојките,
Препознавајќи ја итната потреба за изедначување на перспективите на половите во мировните операции, па
во оваа смисла повикувајќи се на Windhoek декларацијата и Намибискиот план за делување за вклучување
на перспективите на половите во мултидимензионалните операции за поддршка на мирот (S/2000/693),
Препознавајќи ја исто така и важноста на препораките кои се садржани во изјавите на нејзиниот
претседател дадени на новинарите на 8 март 2000 година за специјализираната обука за заштита, посебните
потреби и човековите права на жените и децата во конфликтните ситуации за целиот персонал кој
учествува во мировните операции,
Имајќи во предвид дека разбирањето на влијанието на вооружениот конфликт на жените и девојките,
ефективни институционални договори кои ја гарантираат нивната заштита и потполно вклучување во
мировниот процес, може во голема мера да допринесе за одржување и промоција на меѓународниот мир и
безбедност,
Нагласувајќи ја потребата за консолидација на податоците за влијанието на вооружениот конфликт на
жените и девојките,
1. Ги повикува земјите членки да осигураат зголемено присуство на жените на сите нивоа на одлучување во
националните, регионалните и меѓународните институции и механизми за спречување, водење и решавање
на конфликтите;
2. Го охрабрува генералниот секретар да имплементира свој стратегиски план за делување (А/49/587) кој
повикува на зголемено учество на жените на нивоата на одлучување во решавање на конфликтите и
мировните процеси
3. Го повикува генералниот секретар да именува повеќе жени за специјални представници и делегати кои ќе
вршат должности во негово име и по тој повод, ги повикува земјите членки да номинираат свои кандидати
и да ги достават нивните имиња на Генералниот Секретар за да бидат вклучени во регуларни ажурирани
централизирани тимови;
4. Понатаму го повикува генералниот секретар да бара проширување на улогата и доприносот на жените во
операциите на Обединетите нации на теренот а особено помеѓу воените набљудувачи, цивилната полиција,
и персоналот кој се занимава со човековите права и хуманитарната работа;
5. Изразува подготвеност да ја вгради перспективата за половите во мировните операции и го повикува
генералниот секретар да обезбеди , кога и да е тоа можно, вклучување и на компонентата на полот во
операциите на теренот;
6. Бара од генералниот секретар да обезбеди на земјите членки упатство и материјали за обука за заштитата,
правата и посебните потреби на жените како и за важноста за вклучување на жените во сите мировни
операции и мерки за изградба на мирот, ги повикува земјите членки да ги имплементираат овие елементе
како и обуката за свесноста за опасноста од ХИВ / АИДС во своите национални програми за обука за
воениот и персоналот на цивилната полиција во подготовките за разместување на трупите, понатаму бара
генералниот секретар да обезбеди цивилниот персонал во мировните операции да помине низ слична обука;
7. Ги повикува земјите членки да ја зголемат својата доброволна финансиска, техничка и логистичка
подршка за осетливите обуки за половите, вклучувајќи ги оние кои се покренати од страна на релевантни
програми и фондови, интер алиа, Фонд за жени и Фонд за деца на Обединетите нации и на високиот
комесар на Обединетите нации за избеглици и останатите релевантни тела;
8. Ги повикува сите вклучени страни да при преговорите и договорите за имплементација на мирот, ја
усвојат перспективата за половите, вклучувајќи, интер алиа:(а) посебните потреби на жените и девојките во
текот на враќањето и повторното населување и во текот на рехабилитацијата, реинтеграцијата и пост

конфликтната реконструкција; (б) мерки кои ги подржуваат мировните иницијативи на жените од
локалното подрачје и локалните процеси за решавање на конфликтите и кои ги вклучуваат жените во сите
механизми за имплементација на мировните договори; (ц) мерки кои ќе ја осигураат заштитата и
почитувањето на човековите права на жената и девојките особено на тие што се однесуваат на уставот,
изборниот систем, полицијата и правосудството;
9. Ги повикува сите страни во вооружениот конфликт да го почитуваат во потполност меѓународното право
кое се применува за заштитата на жените и девојките како и цивилите а особено да ги почитуваат
обврските кои се односуваат на нив според Женевските конвенции од 1949, Дополнителниот протокол од
1997, Конвенција за избеглиците од 1951 и Протоколот од 1967, Конвенција на Советот за безбедност - 5 извештај за новинарите SC/6942 4213-и состанок (PM) 31 октомври 2000 година, за елиминација на сите
форми на дискриминација на жените од 1979 и Опционен протокол од 1999, Конвенција на Обединетите
нации за правата на детето од 1989 и уште два опциони протоколи од мај 2000 година, имајќи ги во предвид
и релевантните прописи од Римскиот статут на Меѓународниот кривичен суд;
10. Ги повикува страните во вооружениот конфликт да првземат сериозни мерки да ги заштитат жените и
девојките од насилство засновано на полова припадност, особено силувања и други начини на сексуално
насилство, но и на сите останати начини на насилство во ситуации на вооружен конфликт;
11. Ја нагласува одговорноста на сите држави да стават точка на неказнувањето и да ги казнат оние кои се
одговорни за геноцид, злосторства против човечноста, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на
сексуално насилство над жените и девојките, а во оваа смисла ја нагласува потребата од исклучување на
овие злосторства, каде тоа е можно, од одредбите за амнестија.
12. Ги повикува страните во вооружениот конфликт да го почитуваат цивилниот и хуманитарен карактер
на избегличките кампови и населби и да ги земат во предвид посебните потреби на жените и девојките
вклучувајќи ги и нивните замисли, и се повикува на Резолуцијата 1208 (1998) од 19 ноември 1998;
13. Ги поттикнува сите оние кои се вклучени во планирање на разоружување, демобилизација и
реинтеграција да ги размотрат различните потреби на жените и мажите на поранешните војници и да ги
земат во предвид потребите на членовите на нивните семејства
14. Ја реафирмира својата подготвеност, кога и да се усвојат мерки според членот 41 од Повелбата на
Обединетите нации, да изнесат свое мислење за нивниот потенцијален одраз на цивилната популација
имајќи ги во предвид посебните потреби на жените и девојките да би се земале во предвид потребните
хуманитарни мерки;
15. Изразува подготвеност да осигура мисиите на Советот за безбедност да го земат во предвид полот и
правата на жените, вклучувајќи ги и севкупните консултации со локалните и меѓународните организации
(групи) на жените;
16. Го повикува генералниот секретар да спроведе студија за влијанието на вооружените конфликти на
жените и девојките, улогата на жените во изградбата на мирот и димензиите на половите во мировните
процеси и разрешување на конфликтите, и го повикува понатаму да поднесе извештај до Саветот за
безбедност за резултатите од студијата и да ја проследи на сите земји членки на Обединетите нации;
17. Бара од генералниот секретар, кога ќе биде во можност, да го вклучи во својот извештај пред Советот за
безбедност, напредокот постигнат во изедначувањето на половите преку мировните мисии и сите други
аспекти кои се однесуваат на жените и девојките;
18. Одлучува да остане активно вклучен во ова прашање.

