Коротка інформація про проект
Громадська організація «Фундація прав людини» за фінансової підтримки Інституту міжнародних культурних зв’язків (IFA, Німеччина) другий рік поспіль реалізує правозахисну
програму по відновленню миру і діалогу для внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу» в партнерстві з громадськими організаціями, що працюють в 7 регіонах
України: Дніпропетровська область, Закарпатська область, Запорізька область, Луганська область (Сєвєродонецьк), Сумська область, Чернівецька область та Харківська область.
Метою Програми «Голос жінки має силу 2018» є посилення професіоналізму лідерів громадських організацій в онлайн правозахисті і блогерстві задля запобігання конфліктів та
ведення мирних переговорів, а також посилення участі жінок у вирішенні конфліктів на місцевому рівні шляхом об'єднання лідерів в єдину блог платформу.
Головний акцент проекту – виконання приписів Резолюції Організації Об'єднаних Націй 1325.
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І. Резолюція Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 1325 “Жінки, мир, безпека”
Прийнята Радою Безпеки на 4213-м засіданні, 31 жовтня 2000 року
Рада Безпеки,
Посилаючись на свої резолюції 1261 (1999) від 25 серпня 1999 року, 1265 (1999) від 17 вересня 1999 року, 1296 (2000) від 19 квітня 2000 року і 1314 (2000) від 11 серпня 2000
року, а також на відповідні заяви свого Голови і посилаючись також на заяву для преси, зроблену Головою 8 березня 2000 року з нагоди Дня Організації Об'єднаних Націй,
присвяченого правам жінок і міжнародному миру (SC/6816),
Посилаючись також на зобов'язання, закріплені в Пекінській декларації і Платформі дій (A/52/231), а також зобов'язання, що викладені в підсумковому документі двадцять
третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй за назвою "Жінки в 2000 році: ґендерна рівність, розвиток і мир у двадцять першому столітті" (A/S23/10/Rev.1), зокрема ті, котрі стосуються жінок і збройних конфліктів,
З огляду на цілі і принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй і головну відповідальність Ради Безпеки за Статутом - підтримку міжнародного миру і безпеки,
Виражаючи стурбованість із приводу того, що цивільне населення, особливо жінки і діти, складає переважну більшість серед тих, на кому негативно позначаються збройні
конфлікти, включаючи біженців і змушених переселенців, і все частіше стає мішенню для комбатантів і збройних елементів, і визнаючи обумовлені цим наслідки для тривалого
миру і примирення,
Знову підтверджуючи важливу роль жінок у запобіганні і врегулюванні конфліктів і в розбудові миру, і підкреслюючи важливість їх рівноправної і всебічної участі у всіх
зусиллях з підтримки і просування миру і безпеки, і необхідність посилення їхньої ролі в процесі прийняття рішень стосовно запобігання і врегулювання конфліктів,
Знову підтверджуючи також необхідність впровадження повною мірою міжнародного гуманітарного права і норм з прав людини, що захищають права жінок і дівчат під час
і після конфліктів,
Особливо відзначаючи необхідність забезпечення всіма сторонами того, щоб у програмах розмінування й інформування про мінну небезпеку враховувалися особливі потреби
жінок і дівчат,
Визнаючи нагальну потребу урахування ґендерної перспективи при проведенні операцій з підтримки миру й у цьому зв'язку відзначаючи Віндхукську декларацію і
Намібійський план дій із забезпечення інтегрування ґендерної проблематики при проведенні багатокомпонентних операцій на підтримку миру (S/2000/693),
Визнаючи також важливість рекомендації, яка міститься в заяві його Голови, зробленої для преси 8 березня 2000 року, щодо спеціалізованої підготовки всього миротворчого
персоналу з питань захисту, особливих потреб і людських прав жінок і дітей у конфліктних ситуаціях,
Визнаючи, що розуміння впливу збройних конфліктів на жінок і дівчат і наявність ефективних організаційних механізмів, що гарантують їхній захист і повну участь у
мирному процесі, можуть значною мірою сприяти підтримці і просуванню міжнародного миру і безпеки,
Відзначаючи потребу в зведених даних щодо впливу збройних конфліктів на жінок і дівчат,
1. Наполегливо закликає держави-члени забезпечити більш активне представництво жінок на всіх рівнях прийняття рішень у рамках національних, регіональних і
міжнародних інституцій і механізмів запобігання, регулювання і розв’язання конфліктів;
2. Закликає Генерального секретаря здійснити стратегічний план дій (A/49/587), у якому пропонується підвищити представлення жінок на рівнях прийняття рішень у
врегулюванні конфліктів і мирних процесах;
3. Настійно закликає Генерального секретаря призначати більше жінок на посаді спеціальних представників і посланників і доручати їм здійснення місій добрих послуг від
його імені й у цьому зв'язку призиває держави-члени представляти Генеральному секретареві кандидатури для включення в централізований список, що регулярно поновлюється;
4. Наполегливо закликає далі Генерального секретаря прагнути розширення ролі і внеску жінок у рамках польових операцій Організації Об'єднаних Націй, і особливо серед
військових спостерігачів, цивільного поліцейського персоналу, співробітників з прав людини і гуманітарного персоналу;
5. Виражає свою готовність інтегрувати ґендерну перспективу в операції з підтримки миру і наполегливо закликає Генерального секретаря забезпечити включення, де це
доречно, ґендерного компоненту в польові операції;
6. Просить Генерального секретаря надати державам-членам навчальні рекомендації та матеріали, що стосуються захисту, прав і особливих потреб жінок, а також
важливості залучення жінок до всіх заходів з підтримки і розбудови миру, запрошує держави-члени включати ці елементи, а також навчання з усвідомлення проблеми ВІЛ/СНІД,
у їхні національні програми підготовки військового і цивільного поліцейського персоналу напередодні розгортання, і просить далі Генерального секретаря забезпечити одержання
аналогічної підготовки цивільним персоналом операцій з підтримки миру;
7. Наполегливо закликає держави-члени розширювати свою добровільну фінансову, технічну і матеріальну підтримку зусиль з підготовки персоналу з урахуванням
ґендерних аспектів, включаючи зусилля, що здійснюються
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відповідними фондами і програмами, у тому числі Фондом розвитку для жінок Організації Об'єднаних Націй і Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй, Управлінням
Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців і іншими відповідними органами;
8. Закликає всіх діючих осіб при укладанні й здійсненні мирних угод застосовувати підхід, заснований на урахуванні ґендерних аспектів, у тому числі, серед іншого:
(a) Особливих потреб жінок і дівчат у ході репатріації і розселення, а також у тому, що стосується реабілітації, реінтеграції і постконфліктного відновлення;
(b) Заходів, спрямованих на підтримку місцевих жіночих мирних ініціатив і місцевих процесів врегулювання конфліктів і на залучення жінок у діяльність усіх механізмів
впровадження мирних угод;
(c) Заходів, що забезпечують захист і повагу людських прав жінок і дівчат, особливо в тому, що стосується конституції, виборчої системи і діяльності поліції і судових
органів;
9. Закликає всі сторони в збройних конфліктах повною мірою дотримуватись міжнародно-правових норм, застосовуваних до прав і захисту жінок і дівчат як цивільних осіб,
зокрема зобов'язання, застосовні до них відповідно до Женевських конвенцій 1949 року і Додаткових протоколів до конвенцій 1977 року, Конвенції про біженців 1951 року і
Протоколу до неї 1967 року, Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року і Факультативного протоколу до неї 1999 року і Конвенції Організації
Об'єднаних Націй про права дитини 1989 року і двох Факультативних протоколів до неї від 25 травня 2000 року, і враховувати відповідні положення Римського статуту
Міжнародного кримінального суду;
10. Закликає всі сторони в збройних конфліктах уживати спеціальних заходів для захисту жінок і дівчат від обумовленого статевою приналежністю насильства, особливо від
зґвалтування й інших форм сексуального насильства і всіх інших форм насильства, у ситуаціях, що представляють собою збройний конфлікт;
11. Підкреслює, що всі держави несуть відповідальність за те, щоб покласти кінець беззаконню і здійснювати судове переслідування осіб, винних у геноциді, злочинах проти
людства і військових злочинах, включаючи злочини, які стосуються сексуального насильства щодо жінок і дівчат, і в цьому зв'язку підкреслює необхідність забезпечення того,
щоб, коли це можливо, на ці злочини не поширювалася дія положень про амністії;
12. Закликає всіх в збройних конфліктах поважати цивільний і гуманітарний характер таборів і поселень біженців і брати до уваги особливі потреби жінок і дівчат, у тому
числі при їхньому проектуванні, і посилається на свої резолюції 1208 (1998) від 19 листопаду 1998 року і 1296 (2000) від 19 квітня 2000 року;
13. Закликає всіх залучених у планування роззброєння, демобілізації та реінтеграції, враховувати різні потреби колишніх учасників та учасниць бойових дій та ураховувати
різні потреби їх утриманців;
14. Знову підтверджує свою готовність кожного разу, коли уживаються заходи за Статтею 41 Статуту Організації Об'єднаних Націй, ураховувати їхні потенційні наслідки для
цивільного населення, беручи до уваги особливі потреби жінок і дівчат, для того, щоб передбачити відповідні гуманітарні виключення;
15. Виражає свою готовність забезпечити урахування ґендерних питань і прав жінок в місіях Ради Безпеки, у тому числі за допомогою проведення консультацій з місцевими і
міжнародними жіночими групами;
16. Пропонує Генеральному секретарю провести дослідження про вплив збройних конфліктів на жінок і дівчат, про ролі жінок у розбудові миру і про ґендерні аспекти
мирних процесів і врегулювання конфліктів, і пропонує далі представити Раді Безпеки доповідь про результати цього дослідження і надати його в користування всіх державчленів Організації Об'єднаних Націй;
17. Просить Генерального секретаря включати у відповідних випадках у свої доповіді Раді Безпеки інформацію про хід здійснення зусиль з інтегрування ґендерної
проблематики при проведенні місій на підтримку миру і про всі інші аспекти, що стосуються жінок і дівчат;
18. Постановляє продовжувати активно займатися цим питанням.
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ІІ. Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи №1751 (2010) Боротьба зі стереотипами за ознакою статі в засобах масової інформації
Парламентська Асамблея звертає увагу та вважає негативним та неприпустимим той факт, що жінки стають жертвами стереотипів за ознакою статі в засобах масової
інформації.
З одного боку, ці стереотипи мало представлені, або майже непомітні.
З іншого боку, продовження існування сексистських стереотипів в ЗМІ обмежує традиційні та прийнятні для суспільства ролі жінок та чоловіків. Закріплення стереотипних
уявлень про те, що місце жінки – це дім, а чоловіка - у професійній та політичній сферах, зображення жінки – як жертви або сексуального об’єкта, а чоловіка – як компетентного і
могутнього лідера створює бар’єри до утвердження принципу гендерної рівності.
Стереотипи за ознакою статі виражаються варіаціями від гумору та кліше в традиційних засобах масової інформації, до підбурювання до ґендерної ненависті та насильства в
інтернеті.
Критику щодо закріплення стереотипів за ознакою статі часто вважають нісенітницею продовжують їх пропагування, посилаючись на гасла свободи слова.
Крім того, ці стереотипи дуже часто гостро передаються засобами масової інформації держав, де такі підходи та погляди є нормою, де ґендерна рівність є далекою від
реальності.
Відповідно, занадто часто, судові рішення не можуть бути прийняті з приводу дискримінації за ознакою статі, і покарання не може бути застосоване, окрім випадків найбільш
серйозних порушень права на людську гідність.
Тим не менше, вплив ґендерних стереотипів у ЗМІ на формування громадської думки призводить до катастрофічних наслідків, особливо серед молодого покоління. Ці
стереотипи увічнюють непорушні і карикатурні зображення жінок та чоловіків, узаконюють сексизм та дискримінацію на повсякденній основі, можуть сприяти чи навіть
узаконити застосування ґендерного насильства.
Таким чином, стереотипи за ґендерною ознакою є засобами дискримінації.
ЗМІ, як життєво важлива складова демократії, несуть особливу відповідальність у цій сфері: забезпечувати повагу людської гідності, боротися з усіма формами дискримінації
і за рівність прав та можливостей для чоловіків і жінок.
Сексизм, як і расизм чи інші форми дискримінації, не може мати місця в засобах масової інформації.
Асамблея знову заявляє про своє зобов’язання відстоювати принципи людської гідності і недискримінації гарантовані Європейською конвенцією з прав людини (ETS № 5)
Асамблея надалі підкреслює позитивну роль, яку можуть відігравати ЗМІ в сприянні гендерній рівності, посилаючись в зв'язку з цим на Рекомендацію № R (84) 17 Комітету
міністрів держав-членів з питань рівності між чоловіками та жінками в засобах масової інформації.
Більше того, освіта і навчання є безумовно необхідними для того, щоб навчитися розпізнавати стереотипи, бути обізнаними і долати їх.
Тому вкрай важливо інформувати дітей про боротьбу з дискримінацією та сприяння гендерній рівності з раннього вікуАсамблея закликає держави-члени активізувати
навчально-просвітницькі заходи, а також:
1. пропагувати і здійснювати інформаційно-просвітницькі кампанії;
2. включити в законодавство в сфері ґендерної рівності положення, що спрямовані на боротьбу з ґендерними стереотипами;
3. сприяти впровадженню і/або ефективному функціонуванню нормативного чи самоврядного управління ЗМІ, з метою гарантування поваги людської гідності, боротьби з
дискримінацією, у тому числі за ознакою статі, а також сприяння рівності прав та можливостей для жінок та чоловіків;
4. через діалог та консультації з державними та приватними партнерами за професіями розробити кодекси усталеної практики, які заборонятимуть сексистські практики і
образи, сприятимуть збалансованій присутності жінок і чоловіків у засобах масової інформації і включатимуть ґендерні перспективи;
5. ввести квоти чи інші позитивні заходи та механізми в засобах масової інформації з метою розширення участі та представництва жінок;
6. створити структури для моніторингу та/або зміцнення механізмів звітності про стереотипні уявлення, образи , та засудження сексистської реклами;
7. сприяти впровадженню європейської системи моніторингу та обміну позитивним досвідом;
8. сприяти впровадженню програм для молоді, спрямованих на боротьбу зі стереотипними уявленнями про ролі чоловіків і жінок та сексистськими поглядами в суспільстві;
9. у школах сприяти навчанню, що дозволяє учням аналізувати інформацію та декодувати сексистські стереотипи, сприяти освіті в галузі забезпечення ґендерної рівності у
відповідності до Рекомендації CM/Rec (2007) 13 Комітету міністрів держав-членів з обліку ґендерної проблематики в сфері освіти і у відповідності до Резолюцій Асамблеї №1557
(2007) «Про образ жінки в рекламі» і №1669 (2009) «Про права дівчат сьогодні - права жінок завтра».
Крім того, Асамблея закликає національні парламенти:
1. боротися з ґендерними стереотипами в ЗМІ шляхом закріплення правових мір покарання за сексистські репліки чи образи, підбурювання до ґендерної ненависті або
насильства і дифамації особи або групи осіб за ознакою статі;
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2. сприяти жертвам дискримінації за ознакою статі, а також неурядовим організаціям, що діють в сфері боротьби з ґендерним насильством і дискримінацією у реалізації
їхнього права на звернення до суду або компетентних органів влади, з метою боротьби з ґендерною ненавистю, насильством і дифамацією осіб або групи осіб за ознакою статі;
3 активізувати діяльність прокуратури щодо вжиття заходів в межах повноважень стосовно розслідування фактів підбурювання до ґендерної ненависті або насильства і
наклепів на осіб або групи осіб за ознакою їх статі;
4. заохочувати членів парламенту вживати мову без сексизмів і не вдаватися до дискримінації за ознакою статі ході під час своєї парламентської діяльності;
5. закликати членів парламенту забезпечити права жінок-кандидаток і обраних представниць на рівний з колегами чоловіками доступ до ЗМІ
8. Асамблея закликає держави-члени заохочувати заходи щодо сприяння прозорості та підвищення значення жінок у ЗМІ, в тому числі:
1. кількісний і якісний системний аналіз статусу і ролі жінок у засобах масової інформації;
2. створення списків жінок-експерток і консультанток, до яких можуть звертатися засоби масової інформації;
3. створення конкурсів та вручення призів з метою заохочення тих ЗМІ, які сприяють збалансованому представництву та участі жінок і чоловіків;
4. створення науково-дослідних інститутів, діяльність яких спрямована на дослідження, пропагування та заохочення рівнихправ та можливостейміж жінок і чоловіків, і чиї
дослідження і рекомендації можуть бути прийняті до уваги органами управління ЗМІ.
Асамблея закликає засоби масової інформації:
1. підвищувати обізнаність журналістів у гендерній тематиці і спонукати їх до врахування виміру ґендерної рівності в журналістиці і в засобах масової інформації;
2. сприяти ґендерній рівності в органах влади і, виконувати рекомендації, що містяться у кодексах позитивних практик;
3. сприяти більш збалансованому представництву жінок у ЗМІ та безстереотипному представництву жінок і чоловіків, тим самим допомагаючи подолати перешкоди на
шляху ґендерної рівності
Текст прийнятий Асамблеєю 25 червня 2010 (27 засідання).
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ІІІ. Загальна Рекомендація Комітету Організації Об’єднаних Націй зі становища жінок № 30 «Жінки, мир, безпека» для країн,
які ратифікували Конвенцію ООН щодо ліквідації всіх форм дискримінації жінок
Вступ
1.
Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок постановив на своїй сорок сьомій сесії у 2010 році, згідно статті 21 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок, прийняти загальну рекомендацію щодо становища жінок в умовах запобігання конфліктів, в конфліктних та постконфліктних ситуаціях. Основна ціль та задача цієї
загальної рекомендації полягає в тому, щоб надати державам-учасницям авторитетні настанови щодо законодавчих, політичних та інших належних заходів для забезпечення
повного виконання своїх зобов’язань по Конвенції стосовно захисту, поваги та реалізації прав людини жінками. В ній знаходять подальший розвиток принципи, викладені в
раніше прийнятих загальних рекомендаціях.
2.
Захист прав людини жінок на будь-якому етапі конфлікту, просування процесу досягнення дійсної ґендерної рівності до, під час і після конфлікту і забезпечення всібічного
врахування різноманітного досвіду жінок у всіх процесах побудови миру, миротворення і реконструкції є важливими цілями Конвенції. Комітет знову заявляє, що зобов’язання
держав-учасниць продовжують застосовуватись без дескримінації відносно як громадян, так і негромадян в межах їх території або в зоні їх фактичного контролю, навіть якщо
така знаходиться за межами держави-учасниці. Комітет неодноразово виявляв стурбованість ґендерними наслідками конфліктів та виключенням жінок з процесів запобігання
конфліктів, постконфліктних перехідних процесів та процесів відновлення, а також ти фактом, що в доповідях держав-учасниць не представлена достатня інформація про
застосування Конвенції в таких ситуаціях.
3.
В цій загальній рекомендації містяться конкретні керівні вказівки для держав-учасниць стосовно виконання їхніх зобов’язань з проведення належної перевірки щодо дій
приватних осіб чи організацій, що обмежують права, які закріплені Конвенцією, та пропозицій стосовно шляхів забезпечення недержавними суб’єктами прав жінок в районах
зони конфлікту.

I.

ІІ.

Сфера застосування загальної рекомендації

Ця загальна рекомендація охоплює питання застосування Конвенції до сфери запобігання конфліктам, міжнародним і лакольним збройним конфліктам, ситуаціям іноземної
окупації та окупації інших видів та постконфліктному етапу. Крім того, в рекомендації розглядаються й інші ситуації, які викликають занепокоєння, такі як внутрішні
заворушення, затяжні громадські заворушення та заворушення малої інтенсивності, політичні кризи, насильство на етнічному або громадському ґрунті, надзвичайний стан та
придушення масових заворушень, боротьба з тероризмом та організованою злочинністю, кя іне обов’язково можуть класифікуватись як збройні конфлікти згідно норм
міжднародного гуманітарного права і результатом яких є серйозні порушення прав жінок, що викликає особливе занепокоєння з боку Комітету. Для цілей цієї загальної
рекомендації конфлікний і постконфліктний етапи іноді розглядаються окремо, оскільки притаманні їм труднощі і можливості в плані захисту прав людини жінок і дівчат
можуть відрізнятись. Проте, Комітет відмічає, що перехід від конфліктного до пост-конфліктного етапу далеко не завжди є поступовим та незворотнім і протягом тривалого часу
може включати періоди припинення і поновлення конфлікту.
5.
Такі ситуації тісно пов’язані з кризами на ґрунті внутрішнього переміщення осіб без громадянства і боротьби груп біженців з процесами репатріації. У зв’язку з цим Комітет
повторює своє зауваження, викладене в загальній рекомендації №28 про те, що держави-учасниці продовжують нести відповідаьність за всі свої дії, які торкаються прав людини
громадян і негромадян, внутрішньо переміщених осіб, біженців, осіб що просять притулку і апатридів, в межах території або в зоні фактичного контролю держави-учасниці,
навіть якщо така знаходиться за межами її території.
6.
Жінки не представляють однорідну групу, і накопичений ними досвід конфліктних ситуацій або їх особливі потреби в постконфліктних ситуаціях суттєво між собою
різняться. Жінки — це не пасивні спостерігачі або жертви. Вони історично відігравали і продовжують відігравати роль активних борців, як членкині організованого
громадянського суспільства, як захисниці прав людини, як учасниці рухів опору і як активні суб’єкти формальних і неформальних процесів миротворення і відновлення.
Держави-учасниці мають брати до уваги всі аспекти своїх зобов’язань по Конвенції з тим, щоб викорінити дискримінацію стосовно жінок.
7.
Як відмічається в загальній рекомендації № 28, дискримінація проти жінок також ускладнюється накладанням її різноманітних форм. Відповідно до відображеного в
Конвенції підходу, що заснований на концепції всього життєвого циклу, держави-учасниці повинні також забезпечувати права і нагальні потреби дівчат, які постраждали в
результаті конфлікту, що виникають в результаті дискримінації за ознакою статі.
4.

ІІІ.

Застосування Конвенції в питаннях запобігання конфліктам, конфліктних і постконфліктних ситуацій

А.

Територіальне і екстериторіальне застосування Конвенції

Комітет знову підтверджує загальну рекомендацію № 28 в тому плані, що зобов’язання держав-учасниць також застосовуються екстериторіально відносно осіб в межах
їхньої території або під їхнім фактичним контролем, навіть якщо вони не знаходяться в межах території держави-учасниці, і що держави-учасниці несуть відповідальність за всі
свої дії, що зачіпають права людини незалежно від того, чи знаходяться такі особи на її території.
9.
В конфліктних і постконфліктних ситуаціях держави-участниці зобов’язані застосовувати норми Конвенції та інші норми міжнародного права в галузі прав людини і
гуманітарного права при здійсненні територіальної або екстериторіальної юрисдикції самостійно (наприклад, під час здійснення односторонніх військових дій) або в якості
членів міжнародних або міжурядових організацій або коаліцій (анприклад, у складі міжнародних сил з підтримки миру). Конвенція затсосовується до різних ситуацій, втому
8.
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числі до всіх випадків, коли держава здійснює юрисдикцію в такій формі, як окупація, або в інших формах адміністративного управління територією іноземної держави
(наприклад, адміністративне управлінння територією з боку ООН); до національних контингентів, виділеним для участі в міжнародній операції з підтримки або укріплення миру;
до осіб, атриманих агентами держави (наприклад, військовослужбовцями або найманцями) за межами її території; до законних або протизаконних військових дій на території
іншої держави; до двосторонньої або багатосторонньої донорської допомоги, що надається з метою запобігання конфліктам і в порядку гуманітарної допомоги, ослаблення
наслідків конфліктів або пост-конфліктного відновлення; за участі, в якості третьої сторони, в процесах по забезпеченню миру і переговорних процесах; при напрацюванні
торгівельних угод зі сторонами, які зачепив конфлікт.
10.
Конвенція вимагає також, щоб держави-учасниці регулювали екстериторіальну діяльність вітчизняних недержавних суб’єктів, що знаходяться під їхнім фактичним
контролем. Комітет знову підтвердив вимогу, що міститься в статті 2(е) загальної № 28, про ліквідацію дискримінації з боку будь-якого державного або приватного суб’єкта, яке
поширюється на дії національних корпорацій, які діють екстериторіально. Це включає випадки, за яких діяльність національних корпорацій в районах зони конфлікту
призводить до порушенн яправ жінок, та випадки, які вимагають створення механізмів підзвітності і нагляду відносно приватних підрядників, які забезпечують безпеку, та інших
підрядників, які діють в районах зони конфлікту.
11.
Можливі випадки, коли у держав-учасниць також можуть бути екстериторіальні зобов’язання з міжнародного співробітництва, що передбачені нормами міжнародного
права, такого як договірне право, яке стосується жінок з особливими потребами (ст. 32 Конвенції про права інвалідів), дівчат у військових конфліктах (п. 4 ст. 24 Конвенції про
права дитини і перші два Факультативні протоколи до неї) і недискримінаційного здійснення економічних, соціальних і культурних прав (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 11, ст. 22 і 23
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права). В таких випадках екстериторіальне застосування Конвенції вимагає дотримання державами Конвенції під час
здійснення цих зобов’язань.
12.
Комітет рекомендує державам-учасницям:
a)
Застосовувати норми Конвенції та інші норми міжнародного права прав людини і гуманітарного права на
комплексній основі при здісненні територіальної або екстериторіальної юрисдикції, незалежно від того, чи діють вони самостійно або в якості членів міжнародних або
міжурядових організацій або коаліцій;
b)
Регулювати екстериторіальну діяльність всіх вітчизняних недержавних суб’єктів в зоні фактичного
контролю держави-учасниці і забезпечувати повне дотримання Конвенції цими суб’єктами;
c)
Забезпечувати повагу, захист і здійснення прав, гарантованих Конвенцією, як того вимагає її екстериторіальне застосування, в ситуаціях іноземної окупації, в яких
держава-учасниця виступає в якості окупуючої держави.
B.

Застосування Конвенції до державних і недержавних суб’єктів

Права жінок в процесах попередження конфликтів, в конфликтних і постконфліктних процесах зачіпаються різними суб’ктами, включаючи держдави, що діють самостійно
(наприклад, як держава, в кордонах якої виникає конфлікт; як сусідні держави, які беруть участь в регіональних аспектах конфлікту; або як держави, які беруть участь в
односторонніх транскордонних військових маневрах), держави, що діють як члени міжнародних або міжурядових організацій (наприклад, через сприяння міжнародним
миротворчим силам або як донори, які надають грошову підтримку через міжнародні фінансові інституції для підтримки процесів по забезпеченню миру) і коаліцій, і недержавні
суб’єкти, такі як озброєні групи, воєнізовані формування, корпорації, консультативні компанії з воєнних питань, організовані злочинні групи та особи або угрупування, що
застосовують самосуд. В конфліктних і постконфліктних ситуаціях державні інституції зазвичай ослаблені або певні урядові функції можуть виконуватись іншими урядами,
міжнародними організаціями або навіть недержавними групами. Комітет підкреслює, що в таких ситуаціях можливі комплекси одночасних і взаємодоповнюваних зобов’язань
відповідно до Конвенції стосовно низки залучених суб’єктів.
14.
Відповідальність держави в рамках Конвенції також виникає, якщо дії або бездіяльність приватного суб’єкта можуть бути присвоєні державі у відповідності з міжнародним
правом. Коли держава-учасниця діє як членкиня міжнародної організації в процесах попередження конфлікту, конфліктних або постконфліктних процесах, вона продовжує нести
відповідальність за своїми зобов’язаннями врамках Конвенції в межах своєї території і екстериторіально, а також несе відповідальність за вжиття заходів, які забезпечують
відповідність політики і рішень цих організацій її зобов’язанням в рамках Конвенції.
15.
Комітет також неодноразово підкреслював, що Конвенція зобов’язує держави-учасниці здійснювати регулювання недержавних суб’єктів у відповідності до зобов’язання з
виявлення належної обачності з метою попередження, розслідування, покарання і забезпечення відшкодування за дії приватних осіб або організацій, які порушують права,
закріплені Конвенцією. У своїх загальних рекомендаціях № 19 і 28 Комітет раніше виклав суть зобов’язань з виявлення належної обачності стосовно захисту жінок від
насильства і дискримінації, особливо відмітивши, що поряд з конституційними і законодавчими заходами держави-учасниці мають також забезпечувати належну
адміністративну і фінансову підтримку заходів з реалізації Конвенції.
16.
На доповнення до вимоги про регулювання недержавних суб’єктів державами-учасницями в міжнародному гуманітарному праві містяться норми, які передбачають
відповідні зобов’язання, які покладаються на недержавні суб’єкти як сторони збройного конфлікту (таких як заколотники і групи повстанців), зокрема викладені в загальній
статті 3 Женевської конвенції 1949 року і Додатковому протоколі до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року. Комітет відмічає, що, хоча відповідно до міжнародного
гуманітарного права недержавні суб’єкти не можуть стати учасниками Конвенції, за певних обставин, зокрема, коли озброєна група здійснює значний контроль над територією і
населенням і має визначену політичну структуру, недержавні суб’єкти зобов’язані поважати міжнародні права людини. Комітет особливо відмічає, що масові порушення прав
людини і серйозні порушення міжнародного гуманітарного права можуть тягнути особисту кримінальну відповідальність, в тому числі членів і лідерів недержавних збройних
угрупувань і консультативних компаній з військових питань.
17.
Комітет рекомендуєдержавам-учасницям:
a)
забезпечити, відповідно до свого зобов'язання щодо належної обачності, відшкодування за дії приватних осіб або організацій;
b)
відкидативсіформи згортання зусиль по захиступравжінок з метою умиротвореннянедержавних суб'єктів, таких як терористи, приватні особи або озброєні
13.
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18.

С.

угрупування;
c)
вступати в контакт з недержавними суб'єктами з метою запобігання порушень правлюдини, пов'язаних з їхньоюдіяльністю в районах, яких торкнувся конфлікт,
зокремавсіх форм гендерного насильства; надавати належну допомогу національним компаніям в проведенні оцінки та усуненні підвищених ризиків порушення прав жінок;
і стровити ефективний механізмзвітності;
d)
використовувати практику, яка враховує гендерні фактори (наприклад участь жінок-поліцейських) при проведенні розслідувань в період конфлікту і постконфліктний
період з метою забезпечення виявлення і вжиття заходів щодо порушень з боку держвіних і недержавних суб'єктів.
Комітеттакожнаполегливо закликає недержавних суб'єктів, такихяк озброєні угрупування:
a)
поважати права жінок в конфліктних і постконфліктнихситуаціях відповідно до Конвенції;
b)
прийняти зобов'язання по дотриманню кодексів поведінки стосовно прав людини і заборони всіх форм гендерного насильства.
Взаємодоповнюваність Конвенції та міжнародного гуманітарного, кримінального права і права біженців

У всіх кризових ситуаціях, будь то збройний конфлікт, який не має міжнародного характеру, або міжнародний збройний конфлікт, надзвичайний стан, іноземна окупація
або інші ситуації, які викликають занепокоєння, наприклад, політичні хвилювання, права жінок гарантуються міжнародним правовим режимом, який полягає у застосуванні
додаткових видів захисту відповідно до Конвенції і міжнародного гуманітарного, кримінального права і права біженців.
20.
В ситуаціях, які відповідають пороговим критеріям збройного конфлікту, який не має міжнародного характеру, і міжнародного збройного конфлікту, Конвенція і
міжнародне гуманітарне право застосовуються одночасно, а різноманітні види захисту, що передбачаються ними, мають взаємодоповнюючий, а не взамовиключний характер.
Відповідно до міжнародного гуманітарного права жінки, яких зачепили збройні конфлікти, мають право на загальний захист, який застосовується як відносно жінок, так і
чоловіків, і деякі специфічні види захисту, переважно на захист від згвалтування, примусу до проституції та інших форм посягань на статеву свободу; пріоритет при розподілі
гуманітарної допомоги для вагітних жінок, породілль і матерів, що годують дітей в міжнародному збройному конфліктів; утримання під арештом в окремих від чоловіків
приміщеннях під безпосереднім наглядом жінок; і захист від смертної кари для вагітних жінок або матерів, які мають на утриманні дітей або таких, які мають малолітніх дітей.
21.
Міжнародне гуманітарне право також накладає зобов'язання на окупуючі держави, яке застосовується одночасно з Конвенцією та іншими нормами міжнародного права в
галузі прав людини. Міжнародне гуманітарне право також забороняє державі переміщати частину свого цивільного населення на окуповану ним територію. Відповідно до
міжнародного гуманітарного права жінки в ситуації окупації мають право на загальні види захисту і такі специфічні види захисту: захист від згвалтування, примусу до
проституції, і будь-яких інших форм посягань на статеву свободу; вільний пропуск всіх відправлень з необхідним одягом, призначеним для вагітних жінок і породілль; безпечні
або нейтралізовані зони, які можуть бути створені з метою убезпечення цивільного населення, особливо включаючи вагітних жінок і матерів з дітьми до семи років; і утримання
в ув'язненні в окремих від чоловіків санітарні установки, а їхній обшук має здійснюватись жінками.
22.
Положення Конвенції, які забороняють дискримінацію щодо жінок, в багатьох ситуаціях підкріплюють і доповнюють режим міжнародно-правового захисту жінок з числа
біженців і переміщених осіб і осіб без громадянства, особливо з огляду на відсутність у відповідних міжнародних угодах, зокрема в Конвенції про статус біженцев 1951 року і
Протоколі до неї 1967 року, чітких положень стосовно гендерної рівності.
23.
Зобов'язання держав-учасниць щодо запобігання, розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми та гендерним і сексуальним насильством, і покаранню за їх
вчинення в рамках Конвенції підкріплені міжнародним кримінальним правом, в тому числі судовою практикою міжнародних і змішаних кримінальних трибуналів і Римським
статутом Міжнародного кримінального суду, відповідно до яких поневолення в процесі торгівлі жінками і дівчатками, згвалтування, сексуальне рабство, примус до проституції,
примусова вагітність, примусова стерилізація або будь-які інші форми сексуального насильства порівняної тяжкості можуть становити воєнний злочин, злочин проти людства
або акт катувань, або бути актом геноциду. Міжнародне кримінальне право, включаючи, зокрема, визначення видів насильства за ознакою статі, особливо сексуального
насильства, також повинно тлумачитися відповідно до Конвенції та іншими міжнародними документами, що стосуються захисту прав людини, без будь-якого несприятливого
розрізнення за такими ознаками, як гендерна.
24.
Комітет рекомендує державам-учасницям при здійсненні ними своїх зобов'язань по Конвенції приділяти належну увагу додатковим заходам захисту жінок і дівчаток, що
випливають з міжнародного гуманітарного права, права біженців і кримінального права.
19.

D.

Конвенція іпорядок деннийРади Безпеки з питань жінок, миру і безпеки

25.
Комітет визнає, що різні тематичні резолюції Ради Безпеки, зокрема 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960(2010), 2106 (2013) і2122 (2013), крім таких
резолюцій, як 1983 (2011), в яких надані конкретні керівні принципи щодо наслідків ВІЛ і СНІДу для жінок в конфліктних і постконфліктних ситуаціях, становлять ключову
політичну платформу для захисту жінок, миру і безпеки.
26.
Оскільки всі питання, що розглядаються в цих резолюціях, які викликають стурбованість, знаходять своє відображення в основних положеннях Конвенції, їх здійснення має
базуватися на моделі реальної рівності і охоплювати всі права, закріплені в Конвенції. Комітет знову заявляє про необхідність узгодженого і всебічного підходу, що забезпечує
здійснення порядку денного Ради Безпеки з питання про жінок, миру і безпеки в рамках реалізації Конвенції та Факультативного протоколу до неї.
27.
У Конвенції також передбачено процес подання періодичних доповідей та оглядів у відповідності до статті 18, згідно з якою всі держави-учасниці зобов'язані звітувати про
заходи, вжиті ними з метою виконання положень Конвенції, в тому числі в умовах запобігання конфліктам, в конфліктних і постконфліктних ситуаціях. Вимога про включення
до складу доповідей інформації про хід здійснення резолюцій Ради Безпеки може дозволити консолідувати здійснення Конвенції та порядку денного Ради Безпеки і тим самим
сприяти розширенню, зміцненню і практичної реалізації гендерної рівності.
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28.

Комітет рекомендуєдержавам-учасницям:
a)
забезпечити відповідність прийнятих на національному рівні планів дій і стратегії щодо виконання резолюції 1325 (2000) Ради Безпеки і наступних резолюцій
Конвенції і виділення необхідних коштів для їх виконання;
b)
забезпечувати, щоб в процесі здійснення зобов'язань Ради Безпеки була відображена модель фактичної рівності і враховувалися наслідки конфліктних і
постконфліктних ситуацій щодо всіх прав, закріплених в Конвенції, на додаток до тих, які стосуються порушень, пов'язаних з насильством за ознакою статі, включаючи
сексуальне насильство, в конфліктних ситуаціях;
c)
співпрацювати з усіма мережами, підрозділами, установами і програмами ООН з питань, пов'язаних з конфліктними ситуаціями, включаючи запобігання конфліктів,
конфліктні ситуації, вирішення конфліктів і постконфліктне відновлення, при здійсненні положень Конвенції;
d)
зміцнювати взаємодію з громадянським суспільством та неурядовими організаціями у виконанні порядку денного Ради Безпеки з питання жінок, миру і безпеки.

IV.

Конвенція і питання, які стосуються попредженя конфліктів, конфліктних і постконфліктних ситуацій

А.

Жінки і питання попередження конфліктів

29.
Держави-учасниці Конвенції зобов'язані приділяти першочергову увагу питанням запобігання конфліктам і всім формам насильства. Таке запобігання конфліктів включає
використання ефективних систем раннього попередження для збору і аналізу інформації з відкритих джерел, превентивної дипломатії і посередництва і превентивних зусиль,
спрямованих на усунення причин конфлікту. Воно також включає раціональне і ефективне регулювання торгівлі зброєю, а також належний контроль за обігом наявних і нерідко
нелегальних звичайних озброєнь, включаючи стрілецьку зброю, для запобігання їх використання при скоєнні серйозних актів гендерного насильства або сприяння їм. Існує
зв'язок між підвищеною поширеністю насильства за ознакою статі та дискримінацією і спалахами конфліктів. Наприклад, стрімке зростання поширеності сексуального
насильства може служити в якості раннього попередження про конфлікт. Відповідно, зусилля по ліквідації насильства за ознакою статі також вносять вклад у запобігання
конфлікту в довгостроковій перспективі, його ескалації і повторення на постконфліктному етапі.
30.
Незважаючи на важливість запобігання конфліктам для забезпечення прав жінок, зусилля щодо запобігання конфліктів часто виключають досвід жінок як неактуальний для
прогнозування конфліктів, а участь жінок в запобіганні конфліктів є низькою. Комітет раніше відзначав низький рівень участі жінок в роботі установ, що займаються питаннями
превентивної дипломатії і глобальними проблемами, такими як військові витрати і ядерне роззброєння. Такі нейтральні з гендерної точки зору заходи щодо запобігання
конфлікту не тільки не відповідають положенням Конвенції, але і не можуть належним чином використовуватися для прогнозування і запобігання конфліктам. Розробка
державами-учасницями відповідних заходів реагування можлива тільки на основі включення жінок як зацікавлених сторін і використання гендерного аналізу конфлікту.
31.
Конвенція вимагає, щоб політика в галузі запобігання носила недискримінаційний характер і щоб зусилля щодо запобігання або пом'якшення конфлікту не завдавали
навмисної або ненавмисної шкоди жінкам і не створювали або не посилювали гендерну нерівність. При здійсненні центральними урядами або державами-третіми сторонами
втручання в місцеві мирні процеси необхідно забезпечення поваги керівної ролі жінок, а не її ослаблення, а також повагу їх миротворчої ролі на місцевому рівні.
32.
Як раніше відзначав Комітет, поширення звичайної зброї, особливо стрілецької зброї, в тому числі такої, що поставляється легально, але використовується не за
призначенням, може прямо або побічно торкатися жінок як жертв гендерного насильства в умовах конфлікту, як жертв насильства в сім'ї, а також як учасниць акцій протесту або
руху опору.
33.
Комітет рекомендуєдержавам-учасницям:
a)
зміцнювати і підтримувати офіційні і неофіційні зусилля жінок із запобігання конфліктам;
b)
забезпечувати рівноправну участь жінок в роботі національних, регіональних і міжнародних організацій, а також в неофіційних, місцевих або общинних процесах,
покликаних забезпечувати застосування заходів превентивної дипломатії;
c)
створювати системи раннього попередження і вживати заходів безпеки з урахуванням гендерної приналежності для запобігання ескалації насильства за ознакою статі
та інших порушень прав жінок;
d)
включати показники і критерії з гендерної тематики в структуру управління результатами використання таких систем раннього попередження;
e)
вжити заходів для усунення наслідків міжнародної передачі зброї, особливо стрілецької та нелегальної зброї, для становища жінок за допомогою ратифікації і
забезпечення виконання Договору про торгівлю зброєю.

B.

Жінки в конфліктних і постконфліктних ситуаціях

Насиллля за ознакою статі (статті 1-3 і 5(а))
34.
Насильство щодо жінок і дівчаток є формою дискримінації, забороненої Конвенцією, і є порушенням прав людини. Конфлікти посилюють існуючу гендерну нерівність,
піддаючи жінок підвищеному ризику різних форм насильства за ознакою статі з боку як державних, так і недержавних суб'єктів. Насильство, пов'язане з конфліктом, відбувається
повсюдно: воно може мати місце в побуті, місцях утримання під вартою і таборах для внутрішньо переміщених жінок і біженців; воно відбувається повсякденно: наприклад, під
час виконання домашніх обов'язків, будь то похід за водою або хмизом, або по дорозі в школу або на роботу. У ситуаціях конфлікту акти насильства за ознакою статі вчиняються
різними людьми. До них можуть відноситися члени урядових збройних сил, воєнізованих угруповань і недержавних збройних груп, миротворчий персонал і цивільні особи.
Незалежно від характеру збройного конфлікту, його тривалості або суб'єктів, які беруть в ньому участь, жінки і дівчатка все частіше стають об'єктом різних форм насильства і
жорстокого поводження - від вбивств, тортур і нанесення каліцтв, сексуального насильства, примусу до вступу в шлюб, примусу до проституції і примусового запліднення, до
1.
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насильницького переривання вагітності та стерилізації.
35.
Очевидно, що, хоча збройний конфлікт негативно впливає на всіх цивільних осіб, саме жінки і дівчатка все частіше піддаються сексуальному насильству, «що
застосовується в тому числі в якості тактики війни, з метою приниження, придушення, залякування, розосередження і/або насильницького переміщення цивільних членів громад
або етнічних груп», і що ця форма сексуального насильства зберігається навіть після закінчення бойових дій (див. резолюцію 1820 (2008) Ради Безпеки). Відносно більшості жінок
в постконфліктних умовах насильство не припиняється одночасно з офіційним припиненням вогню та підписанням мирної угоди, а часто збільшується. Комітет визнає
достовірність численних повідомлень, що підтверджують, що, хоча форми і місця вчинення актів насильства змінюються, тобто насильство вже не може відбуватися з санкції
держави, на постконфліктному етапі спостерігається ескалація насильства за ознакою статі, особливо сексуального насильства, у всіх його формах. Нездатність запобігати і
розслідувати злочини, пов'язані з гендерним насильством в усіх його формах, і карати винних у їх скоєнні в поєднанні з іншими факторами, включаючи неефективність зусиль з
роззброєння, демобілізації і реінтеграції, може також вести до подальшого насильства по відношенню до жінок в постконфліктні періоди.
36.
Під час і після конфліктів підвищеному ризику насильства, особливо сексуального насильства, піддаються конкретні групи жінок і дівчаток, наприклад, жінки з числа
внутрішньо переміщених осіб і біженців, захисники прав жінок, жінки різної кастової, етнічної чи національної приналежності або інших меншин, які часто стають об'єктами
нападу як символічні представники своїх громад, а також вдови та жінки-інваліди. Жінки-комбатантки і військовослужбовці також позбавлені захисту від сексуальних знущань і
домагання з боку державних і недержавних збройних груп і рухів опору.
37.
Крім того, насильство за ознакою статі веде до численних порушень прав людини, таким як напади на захисників прав жінок з боку держави і недержавних суб'єктів, що
підриває право жінок на рівноправну і сильну участь в політичному і громадському житті. Насильство щодо жінок в ситуаціях конфлікту призводить до найрізноманітніших
психічних і психологічних наслідків, включаючи травми і інвалідність, підвищений ризик зараження ВІЛ-інфекцією і ризик небажаної вагітності в результаті сексуального
насильства. Існує тісний взаємозв'язок між насильством за ознакою статі та проблемою ВІЛ, включаючи навмисне зараження ВІЛ при згвалтуванні, яке використовується як
знаряддя війни.
38.
Комітет рекомендує державам-учасницям:
a)
заборонити насильство за ознакою статі у всіх його формах з боку державних і недержавних суб'єктів, зокрема, за допомогою прийняття відповідних законів, політики
і протоколів;
b)
запобігати і розслідувати злочини, пов'язані з насильством за ознакою статі у всіх його формах, зокрема з сексуальним насильством з боку державних і недержавних
суб'єктів, і проводити в життя політику абсолютної нетерпимості щодо подібних злочинів;
c)
забезпечувати доступ до правосуддя для жінок і дівчаток; приймати процедури розслідування, розроблені з урахуванням гендерних аспектів, з метою усунення
насильства за ознакою статі, особливо сексуального насильства; організовувати підготовку з гендерної тематики та розробляти кодекси поведінки та правила для
співробітників поліції і військовослужбовців, включаючи миротворців; і розвивати потенціал судових органів, в тому числі в контексті механізмів правосуддя перехідного
періоду, з метою забезпечити їх незалежність, неупередженість та сумлінність;
d)
здійснювати збір даних і стандартизувати методи збору даних по частотності і поширеності насильства за ознакою статі, особливо сексуального насильства, в різних
умовах і шодо різних категорій жінок;
e)
виділяти необхідні ресурси і вживати ефективних заходів, що забезпечують доступ до всебічного медичного обслуговування, психологічного медичного
обслуговування та психосоціальної підтримки жертв насильства за ознакою статі, зокрема сексуального насильства;
f)
розробляти і поширювати стандартні оперативні процедури і механізми передачі справ з метою налагодження зв'язків між суб'єктами, що забезпечують безпеку, і
постачальниками послуг для жертв насильства за ознакою статі, включаючи комплексні інформаційні центри з питань медичного, юридичного та психосоціального
обслуговування для жертв сексуального насильства, багатоцільові комунальні центри, що забезпечують зв'язок між службами, які займаються питаннями надання
невідкладної допомоги, розширення економічних і соціальних можливостей і реінтеграції, і мобільними шпиталями;
g)
посилювати технічний експертний потенціал та виділяти ресурси для задоволення специфічних потреб жінок і дівчаток, що зазнали насильства, включаючи усунення
наслідків сексуального насильства для їх репродуктивного здоров'я;
h)
забезпечувати, щоб національні заходи запобігання і реагування передбачали конкретні заходи щодо боротьби з насильством за ознакою статі та ВІЛ.
Торгівля людьми (ст. 6)
39.
Торгівля жінками і дівчатками, що представляє собою дискримінацію за ознакою статі, посилюється під час і після конфлікту внаслідок розвалу політичних, економічних і
соціальних структур, підвищеного рівня насильства і посилення мілітаризму. Конфліктні і постконфліктні ситуації здатні породжувати підвищений попит на сексуальну,
економічну і військову експлуатацію жінок в умовах війни. Порушені конфліктом райони можуть бути районами походження, транзиту і призначення стосовно торгівлі жінками і
дівчатками, а форми торгівлі людьми можуть відрізнятися в залежності від регіону, конкретних економічних і політичних умов державних і недержавних суб'єктів, які беруть
участь. Жінки і дівчата, які проживають в таборах для внутрішньо переміщених осіб або біженців, або повертаються з них, або знаходяться в пошуку джерел для існування,
найбільшою мірою схильні до ризику стати предметом торгівлі.
40.
Торгівля людьми може мати місце в результаті застосування третіми країнами таких заходів, як заборона, висилка або затримання, з метою стримування потоків мігрантів з
порушених конфліктом районів. Міграційна політика, яка передбачає обмежувальні заходи з урахуванням ознаки статі або заходи дискримінаційного характеру, що обмежує
можливості жінок і дівчаток, які покидають конфліктні зони, може зробити їх більш схильними до експлуатації та підвищити їх уразливість в плані торгівлі людьми.
41.
Комітет рекомендує державам-учасницям:
a)
вживати заходів для забезпечення заходів розслідування та покарання за всіма випадками, пов'язаними з торгівлею людьми і відповідними порушеннями прав
людини, які відбуваються під їх юрисдикцією, будь то державні органи або приватні суб'єкти, і вживати конкретних заходів щодо захисту жінок і дівчаток, включаючи
внутрішньо переміщених осіб і біженців;
b)
проводити серед таких груп, як національні війська, миротворчі сили, прикордонна поліція, співробітники імміграційних органів і учасники гуманітарної діяльності,
політику абсолютної нетерпимості, на основі міжнародних норм щодо захисту прав людини, до торгівлі людьми, сексуальної експлуатації та наруги і здійснювати
підготовку цих груп з питань виявлення та захисту вразливих жінок і дівчаток;
2.
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затвердити всеосяжну міграційну політику з урахуванням гендерних аспектів і прав людини, яка гарантує, щоб жінки і дівчатка з порушених районів конфлікту не
ставали жертвами торгівлі людьми;
d)
приймати двосторонні або регіональні угоди і здійснювати інші форми співпраці з метою захисту прав жінок і дівчаток, які стали предметом торгівлі, і сприяння
переслідуванню винних в цьому осіб.
c)

Участь (ст. 7-8)
42.
Хоча жінки часто відіграють провідну роль в ході конфлікту як керівниці домогосподарств, миротворці, політичні лідерки і комбатантки, Комітет неодноразово
висловлював стурбованість тим, що їхні голоси заглушуються і не враховуються в достатній мірі в постконфліктний і перехідний періоди і в ході процесів відновлення. Комітет
знову заявляє, що залучення критичної маси жінок в міжнародні переговори, діяльність з підтримки миру і всі рівні превентивної дипломатії, посередництво, надання
гуманітарної допомоги, суспільне примирення і мирні переговори на національному, регіональному та міжнародному рівнях, а також в роботу кримінальної судової системи може
змінити існуючий стан. На національному рівні рівна, конструктивна і ефективна участь жінок в діяльності різних гілок влади, їх призначення на керівні посади в уряді і їх
здатність брати участь в якості активних учасниць громадянського суспільства є необхідними передумовами створення суспільства з усталеною демократією, миру і гендерної
рівності.
43.
Безпосередньо після конфлікту у держав-учасниць може з'являтися стратегічна можливість для прийняття законодавчих та політичних заходів з ліквідації дискримінації
щодо жінок у політичному та суспільному житті країни і забезпечення для жінок рівних можливостей для участі в діяльності нових постконфліктних урядових структур. Однак
найчастіше, на момент офіційного припинення військових дій заохочення гендерної рівності та участі жінок у процесах прийняття рішень не розглядається як пріоритетне
завдання і може навіть ігноруватися як несумісне з цілями стабілізації. Всебічну участь жінок в офіційних миротворчих процесах, постконфліктному відновленні і соціальноекономічному розвитку часто не реалізується через глибоко укорінені стереотипи, що виражаються не тільки в насильстві за ознакою статі та дискримінації щодо жінок, але і в
тому, що керівні ролі в державних і недержавних групах традиційно займають чоловіки, усуваючи жінок від участі в процесі прийняття рішень у всіх його аспектах.
44.
Виконання зобов'язань держав-учасниць щодо забезпечення всебічного представництва жінок у політичному та суспільному житті (ст.7) і на міжнародному рівні (ст.8)
вимагає вжиття заходів, в тому числі тимчасових спеціальних заходів відповідно до п.1 ст.4, спрямованих на усунення цього широкого спектру факторів гендерної дискримінації
та нерівності в районах конфлікту, а також конкретних і численних перешкод на шляху до рівноправної участі жінок, які пов'язані з додатковими обмеженнями в сфері
мобільності, безпеки, пошуку джерел фінансування, агітації і технічних навичок в конфліктних ситуаціях.
45.
Здійснення цих зобов'язань особливо стосується держав-учасниць, на території яких відбуваються військові дії, а також інших держав-учасниць, залучених в миротворчі
процеси, від яких потрібно забезпечити представництво жінок в їх установах і надавати підтримку участі місцевих жінок в процесах по встановленню миру. Їх здійснення, спільно
з резолюцією 1325 (2000) Ради Безпеки з питання про жінок, мир і безпеку, гарантує посилення участі жінок в діяльності щодо запобігання, регулювання і залагодження
конфліктів.
46.
Комітет рекомендує державам-учасницям:
a)
забезпечити, щоб законодавчі, виконавчі, адміністративні та інші нормативні документи не обмежували участь жінок в діяльності щодо запобігання, регулювання і
вирішення конфліктів;
b)
забезпечити рівне представництво жінок на всіх рівнях прийняття рішень в національних установах і механізмах, в тому числі в збройних силах, поліції, органах правосуддя
і механізмах правосуддя перехідного періоду (судових і несудових), що займаються розслідуванням злочинів, скоєних під час конфлікту;
c)
забезпечити, щоб жіночі організації, організації громадянського суспільства, які спеціалізуються на жіночій проблематиці, і представники громадянського суспільства були
в рівній мірі включені в усі зусилля по проведенню мирних переговорів і перебудові і відновленню в постконфліктний період;
d)
організувати для жінокнавчаня навичкам керівника, з метою забезпечення їх ефективної участі в постконфліктних політичних процесах.
47.
Комітет рекомендує державам - третім сторонам, які беруть участь в процесах врегулювання конфліктів як самостійно, так і в якості членів міжнародних або міжурядових
організацій та коаліцій, щоб вони:
a)
включали жінок в переговорні процеси і посередництво в якості делегатів, в тому числі і на найвищих рівнях;
b)
надавали технічну допомогу щодо процесів врегулювання конфліктів країнам, які виходять з конфлікту, з тим щоб стимулювати ефективну участь жінок..
3.

Доступ до освіти, занятість, охорона здоров’яі становище жінок, які проживають в сільській місцевості (ст.10-12 і 14)
До одного з головних і прямих наслідків збройного конфлікту відноситься повний розвал державної громадської інфраструктури та інфраструктури обслуговування, що веде
до дефіциту в сфері надання життєво важливих послуг для населення. У таких ситуаціях в першу чергу страждають жінки і дівчатка, що несуть важкий тягар соціальноекономічних наслідків конфлікту. У районах конфлікту школи закриваються в зв'язку з відсутністю безпеки або в зв'язку з тим, що їх займають або руйнують державні і
недержавні збройні групи, що перешкоджає доступу дівчаток до шкільної освіти. До інших чинників, що перешкоджає доступу дівчаток до шкільної освіти, відносяться напади і
погрози щодо них і їхніх учителів з боку недержавних суб'єктів, а також те, що їм доводиться брати на себе додаткові обов'язки по догляду та веденню домашнього господарства.
49. Також жінки змушені займатися пошуками альтернативних джерел засобів існування, оскільки виживання сім'ї в значній мірі стає залежним від них. Навіть незважаючи на те
що в період конфлікту жінки займають позиції в формальному секторі зайнятості, які раніше займали чоловіки, найчастіше в постконфліктних ситуації вони втрачають свою
роботу у формальному секторі і повертаються до домашнього господарства або до роботи в неформальному секторі. Після завершення конфлікту головним пріоритетом для
забезпечення сталого розвитку постконфліктних економіки є створення робочих місць, однак ініціативи щодо забезпечення зайнятості у формальному секторі, спрямовані в
першу чергу на створення економічних можливостей для демобілізованих чоловіків, як правило, не враховують інтереси жінок. Вкрай важливо, щоб в рамках програм
постконфліктного відновлення цінувався і отримував підтримку внесок жінок у неформальних і продуктивних галузях економіки, де зосереджена основна економічна діяльність.
50. В районах конфлікту доступ до життєво важливих послуг, таких як медичне обслуговування, в тому числі в сфері сексуального та репродуктивного здоров'я, ускладнюється
через неналежну інфраструктуру і відсутність професійних медичних працівників, основних медикаментів і медичного приладдя. Як наслідок, для жінок і дівчаток підвищується
ризик незапланованої вагітності, отримання тяжких сексуальних і родових травм і зараження захворюваннями, що передаються статевим шляхом, в тому числі ВІЛ і СНІД, в
4.
48.
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результаті сексуального насильства в умовах конфлікту. Цей розвал або руйнування системи охорони здоров'я в поєднанні з обмеженнями мобільності та свободи пересування
жінок ще більше підриває право жінок на рівний доступ до медичного обслуговування, гарантований п.1 ст.12. Непропорційно низька захищеність дівчаток і жінок від ризику
зараження ВІЛ-інфекцією обумовлена нерівноправністю і згубними гендерними нормами, і в конфліктних і постконфліктних ситуаціях вплив цих факторів тільки посилюється.
Стигматизація і дискримінація щодо ВІЛ- інфікованих осіб, особливо в поєднанні зі стигматизацією жертв насильства за ознакою статі, також проникає всюди і має далекосяжні
наслідки для профілактики, лікування, догляду та підтримки при ВІЛ-інфекції.
51. Жінки в сільських районах часто в незрівнянно більшій мірі страждають від відсутності медичних і соціальних послуг, нерівноправного доступу до користування землею та
природними ресурсами. Подібним чином, їхнє становище в постконфліктних ситуаціях ставить на порядок денний конкретні завдання щодо їх зайнятості та реінтеграції, оскільки
найчастіше це ускладнюється розвалом сфери обслуговування, що веде до відсутності продовольчої забезпеченості, неналежних житлових умов, позбавлення власності і
відсутності доступу до води. Вдови, жінки-інваліди, особи похилого віку жінки, самотні жінки без родинної підтримки і жінки-глави домогосподарств особливо уразливі до
зростаючих економічних труднощів з огляду на їх знедолене становище і часту відсутність зайнятості та можливостей для економічного виживання.
52. Комітет рекомендуєдержавам-учасницям:
a) розробляти програми для дівчаток, які передчасно залишили школу в результаті конфлікту, з тим щоб їм була надана можливість якомога швидше повернутися в школи чи
університети; зайнятися якнайшвидшим ремонтом і відновленням шкільної інфраструктури; вжити заходів до запобігання повторних нападів і погроз щодо дівчаток і їх
вчителів; і забезпечити якнайшвидше розслідування, притягнення до відповідальності та покарання винних у таких діях;
b) забезпечити, щоб у стратегіях відновлення економіки затверджувалися принципи гендерної рівності як необхідна попередня умова створення стійкої економіки
постконфліктного періоду і щоб ці стратегії були спрямовані на сприяння захисту прав жінок, зайнятих як у формальному, так і в неформальному секторах; розробляти
конкретні заходи по використанню можливостей для розширення економічних прав жінок, особливо жінок в сільських районах і інших знедолених груп жінок; і забезпечити,
щоб жінки залучалися до розробки цих стратегій і програм і контролю їх здійснення; і забезпечувати ефективне усунення всіх бар'єрів, що перешкоджають справедливій
участі жінок в цих програмах;
c) забезпечувати, щоб медичне обслуговування в області сексуального і репродуктивного здоров'я включало доступ до інформації з питань сексуального та репродуктивного
здоров'я та відповідним правам; психосоціальної підтримки; службам планування сім'ї, в тому числі до засобів контрацепції; послуг з охорони материнства, в тому числі
допологової та післяпологової кваліфікованої медичної допомоги, профілактики перинатальної передачі і швидкої акушерської допомоги; послуг проведення безпечних
абортів; постабортному догляду; профілактики та лікування ВІЛ / СНІДу та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом, в тому числі профілактичному лікуванню; і
послуг з лікування пошкоджень, таких як свищі, що виникають внаслідок сексуального насильства, родових ускладнень або ускладнень репродуктивного здоров'я, крім усього
іншого;
d) забезпечити, щоб жінки і дівчатка, включаючи тих, хто може бути особливо схильний до ризику ВІЛ, мали доступ до основних медичних послуг і інформації, в тому числі з
профілактики, лікування, догляду та підтримки при ВІЛ-інфекції;
e) координувати всі заходи спільнот суб'єктів гуманітарної діяльності та діяльності у сфері розвитку, щоб забезпечити використання всебічного підходу, який би виключав
дублювання зусиль в галузі освіти, працевлаштування та охорони здоров'я і досягав знедолених верств населення, в тому числі у віддалених та сільських районах.
Переміщення осіб, біженціта особи, які просять притулку (ст.1-3 і 15)
53.
Комітет раніше відзначав, що Конвенція застосовується до будь-якого етапу циклу вимушеного переміщення і що вимушене переміщення і безгромадянство часто тягнуть
за собою несприятливі наслідки для жінок і дівчаток, відмінні від чоловіків, включаючи дискримінацію і насильство за ознакою статі. Переміщення всередині країни і за її межі
характеризується конкретними гендерними аспектами, що виникають на кожному етапі циклу вимушеного переміщення; під час втечі, розміщення і повернення в межах
порушених конфліктом районів жінки і дівчатка особливо уразливі до насильницького переміщення. Крім того, вони нерідко піддаються грубим порушенням прав людини на
етапі втечі і переміщення, а також на території і за межами таборів, включаючи ризики, пов'язані з сексуальним насильством, торгівлею людьми і вербуванням дівчат для участі в
збройних силах і повстанських групах.
54.
У конфліктних і постконфліктних ситуаціях жінки з числа внутрішньо переміщених осіб знаходяться у важких життєвих умовах через нерівності можливостей для
отримання освіти, розвитку професійних навичок і участі в діяльності, яка приносить дохід; низького рівня послуг з охорони репродуктивного здоров'я; виключення жінок з
процесів прийняття рішень, що поглиблюється традиційно домінуючої роллю чоловіків в керівних структурах; а також нераціональне планування і нерозвинену інфраструктуру,
як всередині таборів, так і за їх межами. У цій ситуації крайньої убогості і нерівності у жінок може не залишатися іншого виходу, крім як надавати послуги сексуального
характеру в обмін на гроші, дах, продукти харчування та інші товари в обставинах, що роблять їх особливо уразливими в плані експлуатації, насильства та ризику зараження ВІЛінфекцією або іншими захворюваннями, що передаються статевим шляхом.
55.
Особливі додаткові потреби, що виникають у жінок, які опинилися в статусі біженців, відрізняються від потреб біженців-чоловіків. Оскільки жінки-біженці потребують в
основному допомоги та захисту в тих же формах, що і жінки з числа внутрішньо переміщених осіб, поліпшенню їх становища могли б сприяти схожі заходи підтримки,
розроблені з урахуванням гендерних аспектів. Комітет визнає вельми неоднорідний склад цих груп, особливі проблеми, з якими вони можуть стикатися, і правові, соціальні та
інші наслідки їх внутрішнього і зовнішнього переміщення, нерівномірний розподіл наданої їм міжнародної допомоги і необхідність вжиття заходів реагування, орієнтованих на
задоволення їхніх потреб.
56.
Пошуки довготривалих рішень в період після переміщення осіб внаслідок конфлікту, часто здійснюються без урахування думки переміщених жінок як з тієї причини, що в
їх основі лежать процеси прийняття рішень, що здійснюються окремими членами сім'ї або громадами, де голоси жінок ігноруються, так і тому, що процеси напрацювання
довготривалих рішень є частиною постконфліктних процесів, що виключають участь жінок. Крім того, жінки-прохачі притулку з порушених конфліктом районів можуть
стикатися з перешкодами гендерного характеру в наданні притулку, оскільки їх історії можуть не укладатися в рамки традиційних моделей, в основному складених з позицій
чоловіків.
57.
Комітет рекомендуєдержавам-учасницям:
a)
вживати необхідних превентивних заходів для захисту від насильницького переміщення поряд із заходами захисту прав людини переміщених жінок і дівчаток,
включаючи забезпечення доступу до основних видів обслуговування в ситуаціях, пов'язаних з втечею і переміщенням, і в контексті довгострокових рішень;
b)
враховувати конкретні ризики і особливі потреби різних груп внутрішньо переміщених жінок і біженок, що піддаються різноманітним взаємопов'язаним формам
дискримінації, в тому числі жінок-інвалідів, літніх жінок, дівчаток, вдів, жінок, які очолюють домашні господарства, вагітних жінок, жінок, що живуть з ВІЛ, сільських
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жінок, жінок корінних народів, жінок, що належать до етнічних, національних, сексуальних і релігійних меншин і жінок-правозахисниць;
c)
сприяти реальному включенню і участі внутрішньо переміщених жінок і біженок у всіх процесах прийняття рішень, включаючи всі аспекти, що стосуються
планування та здійснення програм допомоги та управління таборами; вжиття заходів щодо вибору довгострокових рішень; і в рішеннях, які стосуються постконфліктних
процесів;
d)
надавати захист жінкам і дівчаткам з числа внутрішньо переміщених осіб і біженців, в тому числі шляхом захисту їх від гендерного насильства, включаючи
примусове одруження і вступ в шлюб в дитячому віці; забезпечувати їм рівний доступ до послуг і медичного обслуговування і можливість повноправної участі в розподілі
поставок, а також в розробці і здійсненні програм допомоги, які враховують їх особливі потреби; забезпечувати захист від примусового переселення жінок з числа
корінного і сільського населення та жінок з меншин з особливою залежністю від землі; і забезпечувати доступність програм навчання і професійної підготовки та
можливість участі в діяльності, що приносить дохід;
e)
вживати практичних заходів щодо захисту та запобігання насильства за ознакою статі в поєднанні з формуванням механізмів підзвітності, будь то в таборах і
поселеннях для біженців або за їх межами;
f)
розслідувати всі випадки і притягати до відповідальності винних у дискримінації та насильстві за ознакою статі, що відбуваються на всіх етапах переміщення,
обумовленого конфліктами;
g)
забезпечувати для біженок і внутрішньо переміщених жінок і дівчаток, які стали жертвами насильства за ознакою статі, в тому числі сексуального насильства, вільний
і негайний доступ до медичного обслуговування, правової допомоги та безпечних умов проживання; надавати доступ до установ і фахівців, які забезпечують медичне
обслуговування та послуги для жінок, в тому числі в області репродуктивного здоров'я, і відповідним консультаційним службам; забезпечувати, щоб військові і цивільні
органи влади, присутні в ситуаціях, пов'язаних з переміщенням, отримали належну підготовку з питань забезпечення захисту, прав людини і потреб переміщених жінок;
h)
забезпечувати, щоб заходи з невідкладної гуманітарної допомоги і задоволення потреб у захисті підкріплювалися довгостроковими стратегіями на підтримку
соціально-економічних прав тимчасово переміщених жінок і біженок, наданням їм можливостей отримання коштів для існування, посиленням їх керівної ролі і
розширенням участі з метою розширення їх прав і можливостей для пошуку довгострокових рішень, які найбільше відповідають їхнім потребам;
i)
забезпечувати належне вирішення проблем, що виникають у зв'язку з масовим припливом біженців і переміщених осіб, включаючи жінок і дівчаток, і вживати заходів
з тим, щоб задоволенню потреб в захисті і допомозі не перешкоджала відсутність ясності в мандатах міжнародних установ або нестача ресурсів.
Громадянство і безгромадянство (ст.1-3 і 9)
58.
Крім підвищених ризиків, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи, біженці та шукачі притулку, конфлікти також можуть бути як причиною, так і наслідком
безгромадянства, роблячи жінок і дівчаток особливо вразливими до різних форм наруги як в приватній, так і в суспільній сферах. Безгромадянств може виникнути тоді, коли
досвід жінок щодо конфліктів перетинається з дискримінацією щодо прав на громадянство, наприклад коли законодавство зобов'язує жінок змінювати громадянство в зв'язку з
укладенням шлюбу або його розірванням або позбавляє жінок можливості передавати громадянство.
59.
Жінки можуть позбутися громадянства, коли вони не можуть його підтвердити внаслідок того, що необхідні документи, такі як посвідчення особи або свідоцтво про
народження, або не були видані, або були втрачені або знищені в ході конфлікту і не були переоформлені на їх ім'я. Безгромадянство може також мати місце в ситуаціях, коли
жінок позбавляють можливості передати громадянство своїм дітям через дискримінаційне за ознакою статі законодавство щодо громадянства.
60.
Під час конфлікту жінки і дівчатка без громадянства стикаються з підвищеним ризиком порушення їх прав, оскільки вони позбавлені захисту, обумовленого
громадянством, в тому числі консульської допомоги, а також тому, що багато хто з них не мають документів та/або належать до етнічних, релігійних груп або мовних меншин.
Безгромадянство також призводить до повсюдного заперечення основних прав і свобод людини в постконфлікт- ний період. Наприклад, жінкам може бути відмовлено в праві на
медичне обслуговування, працевлаштування та в інших соціально-економічних і культурних правах в періоди загострення дефіциту ресурсів, коли держави відмовляються
надавати такі послуги негромадянам. Жінки, позбавлені громадянства, також часто виключаються з політичних процесів і не допускаються до участі в новому уряді і управлінні
своїми країнами в порушення ст.7 і 8 Конвенції.
61.
Комітет рекомендуєдержавам-учасницям:
a)
забезпечувати, щоб заходи щодо запобігання безгромадянства застосовувалися по відношенню до всіх жінок і дівчаток і були орієнтовані на верстви населення,
особливо схильні до ризику опинитися без громадянства в умовах конфлікту, такі як жінки з числа внутрішньо переміщених осіб, біженців, осіб, які просять притулку, і
осіб, які стали предметом торгівлі;
b) забезпечувати, щоб заходи щодо захисту жінок і дівчаток, які не мають громадянства, застосовувалися до, в процесі і після конфліктних ситуацій;
c) гарантувати жінкам і дівчаткам рівні права на отримання документів, необхідних для реалізації їх законних прав, і право на оформлення таких документів на своє ім'я;
забезпечувати невідкладну видачу або заміну документів, не висуваючи при цьому необгрунтованих вимог, таких як вимога повернутися до місця свого постійного
проживання для отримання документів;
d) забезпечувати особистими документами, в тому числі в умовах постконфліктних міграційних потоків, внутрішньо переміщених жінок, жінок-біженців та прохачів
притулку, а також дівчаток, розлучених з батьками, і дівчаток без супроводу; і забезпечувати своєчасну і рівноправну реєстрацію всіх народжень, шлюбів і розлучень.
6.

Шлюб та сімейні відносини (ст.15-16)
62.
Нерівність в шлюбі і сімейних відносинах позначається на становищі жінок в конфліктних і постконфліктних ситуаціях. У таких ситуаціях жінки і дівчатка можуть бути
примушені до вступу в шлюб з метою заспокоєння збройних угрупувань, або причиною вимушеного заміжжя може бути злиденне становище жінок в постконфліктний період з
метою забезпечення фінансової безпеки, позначається на їхньому праві на вибір чоловіка і право на вільний вступ в шлюб, гарантованих ст. 16 (1) (a) і 16 (1) (b). У період
конфлікту дівчатка особливо часто стають жертвами примусу до шлюбу - згубної практики, яка все ширше використовується збройними групами. Крім того, в умовах бідності
одружуватися проти своєї волі дівчаток змушують члени їх сімей, помилково вважаючи, що заміжжя вбереже їх від зґвалтування.
63.
Рівноправний доступ до власності, гарантований ст. 16 (1) (h), має вкрай важливе значення в постконфліктних ситуаціях, зважаючи, що житло і земля можуть бути
7.

14

ключовими факторами в зусиллях з відновлення, зокрема для жінок, які очолюють домогосподарства, чисельність яких має тенденцію до зростання в кризовій обстановці через
розлучення сімей і вдівства. Разом з тим обмежений і нерівноправний доступ жінок до власності має особливо негативні наслідки в постконфліктних ситуаціях, особливо коли
повернулися додому переміщені жінки, що втратили чоловіків або близьких родичів-чоловіків, виявляють, що у них немає законних прав на свої землі, а отже, і коштів для
забезпечення існування.
64.
Примусові вагітність, аборти або стерилізація жінок в районах конфлікту порушують безліч прав жінок, в тому числі право вільно і відповідально вирішувати питання про
кількість дітей і проміжки між їх народженням відповідно до ст.16 (1) (е).
65.
Комітет повторює свої загальні рекомендації №№ 21 і 29 і далі рекомендує державам-учасницям:
a)
запобігати, розслідувати порушення на гендерному грунті, такі як примусові шлюби, вагітність, аборти або стерилізація жінок і дівчаток в районах конфлікту, і карати
винних у їх скоєнні;
b)
приймати законодавство і політику з урахуванням гендерних аспектів, в яких визнаються особливі несприятливі обставини, з якими стикаються жінки при заяві про
свої права на спадщину і землю в постконфліктному контексті, включаючи втрату або знищення актів на землю та інших документів в результаті конфлікту.
8.

Реформування сектору безпеки, роззброєння, демобілізація та реінтеграція (ст.1-3, 5 (а) та 7)

Програма роззброєння, демобілізації і реінтеграції є компонентом більш широкої структури реформування сектора безпеки і однією з перших ініціатив щодо забезпечення
безпеки, які реалізуються в постконфліктний і перехідний періоди. Незважаючи на це, програми роззброєння, демобілізації і реінтеграції рідко розробляються або реалізуються в
координації з ініціативами щодо реформування сектора безпеки. Така нескоординованість часто завдає шкоди правам жінок, наприклад у випадках, коли для цілей реінтеграції
амністують і залучаються на службу в секторі безпеки колишні комбатанти, винні в гендерних злочинах. Через недоліки в плануванні та координації програм роззброєння,
демобілізації і реінтеграції та ініціатив з реформування сектора безпеки жінок також виключають з числа осіб, що призначаються на посади в створюваних органах безпеки.
Неадекватні процеси перевірки благонадійності також обмежують ті види реформ сектора безпеки, які враховують гендерні аспекти і є ключовими для створення інститутів
сектору безпеки, які є недискримінаційними, що представляють населення в цілому і здатними враховувати потреби в забезпеченні безпеки для жінок і дівчаток, в тому числі зі
знедолених груп населення.
67.
В кінці конфлікту жінки стикаються з труднощами, характерними для жінок з числа колишніх комбатантів і жінок і дівчаток, пов'язаних зі збройними групами, в яких вони
були задіяні в якості зв'язкових, кухарок, медпрацівниць, доглядальниць, підневільних працівниць і дружин. Програми роззброєння, демобілізації і реінтеграції часто не
відповідають конкретним потребам жінок і дівчаток, які не надають їм консультативних послуг, а також виключають їх із загального процесу, враховуючи традиційно чоловічий
склад збройних угрупувань. Нерідко трапляється, що жінки з числа колишніх комбатантів не вносяться в списки бенефіціарів програм роззброєння, демобілізації і реінтеграції. У
таких програмах може також не визнаватися статус дівчаток, пов'язаних зі збройними групами, так як вони в них розглядаються в якості утриманців, а не викрадених осіб, або
виключаються з них як особи, які не виконували помітні ролі в якості комбатантів. Багато жінок-комбатанток стають жертвами насильства за ознакою статі, зокрема сексуального
насильства, наслідки якого виражаються у вигляді народження дітей, зачатих внаслідок зґвалтування, високого рівня інфекцій, що передаються статевим шляхом, виключаються
або піддаються стигматизації з боку сімей і у вигляді інших травм. Програми роззброєння, демобілізації і реінтеграції часто не враховують їх досвід і завдані їм психосоціальні
травми. В результаті вони не мають можливостей для успішної реінтеграції в сім'ю і життя громад.
68. Навіть коли жінки і дівчатка включені в процеси роззброєння, демобілізації і реінтеграції, програмна підтримка, пропонована в рамках цих процесів, є неадекватною, або ця
підтримка заснована на стереотипних гендерних уявленнях і обмежує економічні права і можливості жінок, так як передбачає розвиток навичок тільки в традиційних для жінок
сферах. У програмах роззброєння, демобілізації і реінтеграції також часто не враховуються належним чином питання, пов'язані з психосоціальними травмами, нанесеними жінкам
в конфліктних і постконфліктних ситуаціях. Це, в свою чергу, може стати причиною подальших порушень, з урахуванням того, що соціальна стигматизація жінок, ізоляція і
відсутність у них економічних прав і можливостей можуть примусити деяких жінок залишатися в ситуації, при якій вони схильні до експлуатації (наприклад, зі своїми
поневолювачами), або примусити знову опинитися в подібних ситуаціях, якщо вони будуть змушені повернутися до незаконної діяльності, з тим щоб забезпечувати себе і членів
сім'ї, які перебувають на їх утриманні.
69. Комітет рекомендуєдержавам-учасницям:
a)
розробляти і реалізовувати програми роззброєння, демобілізації і реінтеграції скоординовано і в рамках реформування сектора безпеки;
b)
провести реформу сектора безпеки, розроблену з урахуванням гендерних аспектів і особливих потреб жінок і передбачає створення представницьких органів безпеки,
здатних вирішувати різні проблеми та пріоритетні завдання жінок в області безпеки; і вести діалог з жінками і жіночими організаціями;
c)
забезпечувати, щоб реформування сектора безпеки проводилося під контролем механізмів всеосяжного нагляду і підзвітності з правом застосування санкцій, що включає
перевірку благонадійності колишніх комбатантів; заснувати спеціальні протоколи і підрозділи для розслідування актів гендерного насильства; і зміцнювати штат фахівців з
гендерних питань і роль жінок в здійсненні спостереження за сектором безпеки;
d)
забезпечувати рівноправну участь жінок на всіх стадіях процесу роззброєння, демобілізації і реінтеграції, від переговорів по мирним угодам і створення національних
установ до розробки та реалізації програм;
e)
забезпечувати, щоб в програмах роззброєння, демобілізації і реінтеграції жінки з числа комбатантів і жінки і дівчатка, пов'язані зі збройними групами, конкретно
розглядалися як бенефіціари і передбачалося усунення перешкод на шляху до забезпечення їхнього права на справедливу участь; і забезпечувати надання їм послуг
психосоціальної та іншої підтримки;
f)
забезпечувати, щоб в процесах роззброєння, демобілізації і реінтеграції конкретно враховувалися нагальні потреби жінок з метою надання підтримки роззброєння,
демобілізації і реінтеграції з урахуванням вікових та гендерних аспектів, включаючи задоволення особливих потреб юних матерів і їхніх дітей, не привертаючи до них зайвої
уваги і не допускаючи їх подальшої стигматизації.
66.
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9.

Конституційна та виборча реформа (ст. 1-5(а), 7 і 15)

Виборча реформа і процес створення конституції в постконфліктний період дають виняткову можливість закласти основи для забезпечення гендерної рівності в перехідний
період і наступні роки. З точки зору як процедури, так і суті цих реформ може бути створений прецедент для участі жінок у соціальному, економічному і політичному житті в
постконфліктний період, а також забезпечена правова основа для вимог захисників прав жінок про проведення інших видів реформ, які враховують гендерні аспекти, в перехідні
періоди. Важливість застосування підходу, заснованого на обліку гендерних аспектів, в рамках процесів реформування виборчої системи і створення конституції в
постконфліктний період була підкреслена в резолюції 1325 (2000) Ради Безпеки.
71.
У ході створення проекту конституції велике значення має рівноправна і ефективна участь жінок для включення конституційних гарантій прав жінок. Держави-учасниці
повинні забезпечити, щоб у новій конституції були закріплені принципи рівності жінок і чоловіків і недискримінації відповідно до Конвенції. Для того щоб жінки могли
здійснювати свої права людини і основні свободи нарівні з чоловіками, важливо з самого початку поставити їх в рівне становище за допомогою прийняття тимчасових
спеціальних заходів для прискорення процесу досягнення фактичної рівності.
72.
З процесами виборчої реформи і розробки проекту конституції в постконфліктних ситуаціях пов'язане виникнення ряду виняткових проблем, оскільки розробка виборчих
систем та їх структури не завжди є нейтральними в гендерному відношенні. Виборчі правила і процедури, що визначають, які групи зацікавлених суб'єктів будуть представлені в
органах з напрацювання конституції і інших органах виборчої системи в постконфліктну епоху, мають вкрай важливе значення в плані забезпечення гарантій участі жінок у
громадському та політичному житті. Рішення про те, які повинні бути прийняті виборчі системи, вкрай важливі для подолання традиційних гендерних забобонів, що підривають
участь жінок. Досягнення суттєвих результатів на шляху до рівної участі жінок в якості кандидатів і виборців в рамках проведення вільних і справедливих виборів буде
неможливо до тих пір, поки не буде вжито належних заходів, включаючи формування виборчої системи з урахуванням гендерних аспектів, прийняття тимчасових спеціальних
заходів для більш активної участі жінок в якості кандидатів, забезпечення належної системи реєстрації виборців і забезпечення того, щоб жінки-виборці і жінки-кандидати від
політичних партій не піддавалися насильству ні з боку державних, ні з боку приватних суб'єктів.
73.
Комітет рекомендуєдержавам-учасницям:
a) забезпечувати рівноправну участь жінок в процесах розробки проекту конституції і застосовувати механізми з урахуванням гендерних аспектів для участі
громадськості і її сприяння цим процесам;
b) забезпечувати, щоб в процеси конституційної та інших законодавчих реформ були включені положення, що гарантують права людини жінок відповідно до Конвенції
та забороняють дискримінацію по відношенню до жінок, які охоплюють як пряму, так і непряму дискримінацію в державному та приватному секторах, відповідно до ст.1
Конвенції, а також положення про заборону будь-яких форм дискримінації щодо жінок;
c) забезпечувати, щоб нові конституції передбачали тимчасові спеціальні заходи, застосовувалися до громадян і негромадянам і гарантували, щоб права людини жінок
не обмежувалися в умовах надзвичайного стану;
d) забезпечувати, щоб виборча реформа враховувала принцип гендерної рівності та гарантувала жінкам рівне представництво за допомогою прийняття тимчасових
спеціальніх заходів, таких як запровадження окремих квот, в тому числі і для жінок з уразливих груп населення; застосовувала виборчу систему з пропорційнім
представництвом; регулювала діяльність політичних партій; і наділяла органи по проведенню виборів повноваженнями з тим, щоб забезпечити дотримання за допомогою
санкцій;
e) забезпечувати реєстрацію та голосування жінок-виборців, наприклад за допомогою дозволу відправки виборчих бюлетенів поштою, де це допустимо, і усунення всіх
перешкод, в тому числі за рахунок забезпечення належної кількості доступних ділянок для голосування;
f)
принять политику абсолютной нетерпимости ко всем формам насилия, подрывающим участие женщин, в том числе к целенаправленному насилию со стороны
государственных и негосударственных групп в отношении женщин, участвующих в предвыборных кампаниях в представительные органы, или женщин,
осуществляющих свое право голоса.
70.

Доступ до правосуддя (статті 1-3, 5(а) і 15)
74.
На завершальних етапах конфлікту суспільство стикається з дуже непростим завданням позбавлення від спадщини минулого, яке передбачає необхідність притягнення
винних у порушенні прав людини до відповідальності за їх діяння, викорінення безкарності, відновлення законності і правопорядку та задоволення всіх потреб жертв за
допомогою забезпечення справедливості в поєднанні з заходами щодо відшкодування збитків. У конфліктних і постконфліктних ситуаціях проблеми доступу до правосуддя
постають особливо гостро і поглиблюються, оскільки формальна система здійснення правосуддя не може більше існувати або функціонувати з тим або іншим ступенем
ефективності і результативності. Існуючі системи правосуддя найчастіше швидше порушують права жінок, ніж захищають їх, що змушує потерпілих відмовлятися від пошуку
справедливості. Всі проблеми, з якими жінки стикаються при зверненні до національних судів до початку конфлікту, включаючи правові, процедурні, інституційні, соціальні та
практичні перешкоди в поєднанні з глибоко вкоріненою дискримінацією за ознакою статі, під час конфлікту ще більше посилюються і зберігаються в постконфліктний період і,
поряд з недієздатністю поліції і судових структур, позбавляють жінок можливості доступу до правосуддя або істотно ускладнюють його.
75. Після завершення конфлікту з метою виправлення наслідків порушень прав людини, усунення корінних причин конфлікту, сприяння переходу від стану конфлікту до
демократичного управління, формування державних механізмів щодо захисту і відстоювання основоположних прав людини і основних свобод, забезпечення правосуддя і
притягнення до відповідальності за всі порушення прав людини і гуманітарного права і недопущення повторення цих порушень, створюються механізми правосуддя перехідного
періоду. Для досягнення цих численних цілей замість непрацюючих національних судових систем або на додаток до них нерідко засновуються судові та/або несудові механізми,
включаючи комісії щодо встановлення істини та змішані суди.
76. В умовах правосуддя перехідного періоду особи, винні у вчиненні найбільш кричущих і поширених порушень, які мали місце протягом конфлікту, часто уникають покарання,
і з часом їх діяння перестають сприйматися як злочинні. Незважаючи на заходи, що вживаються для зміцнення внутрішньодержавних судових систем та/або доповнення їх зусиль,
механізми правосуддя перехідного періоду, як і раніше, не відповідають інтересам жінок, оскільки не забезпечують належне здійснення правосуддя або відшкодування в повному
10.
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обсязі завданої їм шкоди, тим самим вкорінюючи безкарність винних у порушенні прав людини жінок. Механізмам правосуддя перехідного періоду не вдається повною мірою
справлятися з наслідками конфлікту для становища жінок і враховувати взаємозалежність і взаємопов'язаність усіх порушень прав людини, які мають місце під час конфлікту.
Для більшості жінок пріоритетні завдання в сфері правосуддя повинні включати викорінення порушень не тільки громадянських і політичних прав, а й усіх інших прав,
включаючи економічні, соціальні і культурні права.
77. Зобов'язання держав -учасниць Конвенції вимагають від них усувати всі порушення прав жінок і структурну дискримінацію за ознакою статі, що лежить в їх основі, яка
допускає ці порушення. Функції механізмів правосуддя перехідного періоду не повинні зводитися лише до присудження відшкодування жінкам, постраждалим в результаті
гендерного насильства під час конфлікту: вони мають потенціал для того, щоб докорінно змінити становище жінок на краще. У світлі їх важливої ролі в створенні фундаменту
нового суспільства такі механізми є унікальною можливістю для держав-учасниць закласти основу для досягнення реальної гендерної рівності шляхом усунення давно існуючої і
глибоко вкоріненої дискримінації за ознакою статі, що перешкоджає здійсненню жінками своїх прав за Конвенцією.
78. Незважаючи на вклад міжнародних трибуналів у справу виявлення злочинів на гендерному грунті і здійснення судового переслідування за їх вчинення, забезпечення доступу
жінок до правосуддя, як і раніше, пов'язане з різними труднощами, і зберігаються численні перешкоди процесуального, інституційного і соціального характеру, які не дозволяють
жінкам брати участь в міжнародних процесах здійснення правосуддя. Бездіяльність щодо насильства минулих років призводить до замовчування злочинів і стигматизації жертв.
Механізми примирення, такі як комісії по встановленню істини і примирення, часто надають жінкам можливість в безпечній обстановці розповісти про перенесені страждання і
офіційно реєструють дані про події минулих років. Однак ця діяльність ні в якому разі не повинна підміняти собою розслідування порушень прав людини, скоєних щодо жінок і
дівчаток, і судове переслідування осіб, винних у цих діяннях.
79. Комітет знову заявляє про те, що зобов'язання держав-учасниць вимагають від них гарантувати право жінок на юридичний захист, включаючи право на належне і реальне
відшкодування за порушення їх прав, закріплених в Конвенції. Оцінка гендерного аспекту заподіяної шкоди необхідна для того, щоб забезпечити отримання жінками належного,
реального та своєчасного відшкодування шкоди у зв'язку з порушеннями їхніх прав під час конфлікту, незалежно від того, хто приймає рішення про компенсацію - національні та
міжнародні суди або адміністративні органи в рамках програм відшкодування збитків. Заходи з відшкодування шкоди повинні бути спрямовані не стільки на відновлення
становища, яке існувало до порушення прав жінок, скільки на викорінення структурної нерівності, яка уможливила подібні правопорушення, а також на задоволення особливих
потреб жінок і недопущення повторення подібних діянь в майбутньому.
80. У багатьох країнах, що виходять зі стану конфлікту, неформальні механізми правосуддя є єдиною формою правосуддя, доступною для жінок, і можуть служити цінним
інструментом в постконфліктний період. Однак з огляду на те, що процедури і рішення цих механізмів можуть бути дискримінаційними по відношенню до жінок, вкрай важливо
ретельно продумати їх роль в справі полегшення доступу жінок до правосуддя, наприклад, визначити типи порушень, розслідуванням яких вони будуть займатися, і передбачити
порядок оскарження їх рішень в формальних судових органах.
81. Комітет рекомендуєдержавам-учасницям:
a)
забезпечувати застосування всеосяжного підходу до механізмів правосуддя перехідного періоду, що включає судові та позасудові заходи, в тому числі комісії щодо
встановлення істини та відшкодування, що враховують гендерні аспекти і сприяють забезпеченню прав жінок;
b)
забезпечувати, щоб найбільш істотні елементи механізмів перехідного періоду гарантували доступ жінок до правосуддя за допомогою надання органам повноважень
для боротьби з гендерним насильством, відмови в амністії за гендерне насильство і забезпечення виконання рекомендацій і/або рішень механізмів правосуддя перехідного
періоду;
c)
забезпечувати, щоб підтримка процесів примирення не призводила до загальної амністії осіб, винних у порушенні прав людини, особливо в сексуальному насильстві по
відношенню до жінок і дівчаток, і щоб ці процеси доповнювали зусилля по боротьбі з безкарністю за такі злочини;
d)
в рамках зусиль по відновленню законності і правопорядку в період правової реформи вживати заходів до заборони всіх форм дискримінації щодо жінок, вводити
кримінальну, цивільну та дисциплінарну відповідальність залежно від випадку і передбачати конкретні заходи щодо захисту жінок від будь-якої дискримінації;
e)
забезпечувати участь жінок у створенні і функціонуванні механізмів правосуддя перехідного періоду і в здійсненні контролю за їх діяльністю на всіх рівнях, з тим, щоб
гарантувати врахування досвіду жінок, якого вони набули в період конфлікту, задоволення їх особливих і першочергових потреб і розслідування всіх скоєних щодо них
порушень, і забезпечувати їх участь в розробці всіх програм відшкодування шкоди;
f)
розробити належні механізми для підтримки і заохочення всебічного співробітництва жінок з механізмами правосуддя перехідного періоду і участі в їх роботі, в тому
числі за допомогою гарантій нерозголошення персональних даних учасниць процесу в ході публічних слухань і прийняття від жінок свідчень фахівцями-жінками;
g)
забезпечувати ефективне і своєчасне застосування засобів правового захисту щодо різних типів порушень, з якими стикаються жінки, і забезпечувати здійснення
належної та всеохоплюючої програми відшкодування шкоди, і усувати всі гендерні порушення, в тому числі порушення сексуальних і репродуктивних прав, побутове
поневолення і сексуальне рабство, примусове укладення шлюбу і примусове переміщення, сексуальне насильство і порушення економічних, соціальних і культурних прав;
h)
прийняти процедури, які враховують гендерні аспекти, для недопущення повторної віктимізації і стигматизації, створювати спеціальні охоронні підрозділи і спеціальні
підрозділи з гендерних питань в складі поліції, забезпечувати дотримання конфіденційності і чуйності в ході розслідувань і забезпечувати надання рівної доказової сили
свідченням жінок і дівчаток і свідченням чоловіків;
i)
боротися з безкарністю за порушення прав жінок і забезпечувати належне розслідування всіх порушень прав людини, здійснення судового переслідування і покарання
винних шляхом притягнення їх до відповідальності;
j)
підвищити ефективність притягнення до кримінальної відповідальності, в тому числі шляхом забезпечення незалежності, неупередженості та сумлінності системи
правосуддя, розширення можливостей співробітників органів безпеки, медичних працівників і персоналу судових органів щодо збору та збереження доказів у справах про
сексуальне насильство в конфліктних і постконфліктних ситуаціях і шляхом зміцнення співпраці з іншими системами правосуддя, включаючи Міжнародний кримінальний
суд;
k)
розширювати для жінок доступ до правосуддя, в тому числі за допомогою надання жінкам правової допомоги і започаткування спеціалізованих судів, таких як суди у
справах про побутове насильство і в сімейних справах, і організації роботи виїзних судів в таборах і поселеннях і віддалених районах і забезпечувати належний захист
потерпілих і свідків, включаючи гарантії нерозголошення їх персональних даних та надання їм притулку;
l)
безпосередньо взаємодіяти з неформальними механізмами правосуддя і заохочувати проведення відповідних реформ, де це необхідно, з метою приведення таких
процесів у відповідність до стандартів прав людини і гендерної рівності, і забезпечувати недопущення дискримінації стосовно жінок.
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V.

Висновок

82.

В доповнення до вищесказаного Комітетнадає наступні рекомендації для держав-учасниць.

А.

Моніторинг та звітність

Державам-учасницям слід надавати доповіді про правову основу, політики і програми, що реалізуються ними з метою забезпечення прав людини жінок в умовах
попередження конфліктів, в конфліктних і постконфлітних ситуаціях. Державам-учасницям слід забезпечувати збір, аналіз і оприлюднення статистичних даних в розрізі статі, які
стосуються жінок, миру і безпеки, а також відслідковувати їх тенденції в часі. В доповідях держав-учасниць слід розглядати дії як в межах, так і поза межами їх території, що
знаходиться під їхньою юрисдикцією, а також дії, що вживаються ними як самостійно, так і в якості членів міжнародних або міжурядових організацій і коаліцій, що стосуються
жінок і попередження конфліктів, конфліктних та постконфліктних ситуацій.
84.
Держави-учасниці мають надавати інформацію про виконання порядку денного Ради Безпеки з питань жінок, миру та безпеки, зокрема резолюцій 1325 (2000), 1820 (2008),
1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) і 2122 (2013), в тому числі спеціальні доповіді про дотримання будь-яких узгоджених контрольних показників або індикаторів
ООН, що розроблені в рамках цього порядку денного.
85.
Комітетом також вітаються матеріали, що надаються відповідними місіями ООН, які займаються адміністративним управлінням інземними територіями, про ситуацію в
галузі прав людини жінок на територіях, які знаходяться під їхнім адміністративних управлінням, і стосуються питань попредження конфліктів, конфліктних і пстконфліктних
ситуацій.
86.
Відповіднр до ст.22 Конвенції, Комітет пропонує спеціалізованим установам надавати доповіді з питань виконання Конвенції в умовах попередження конфліктів,
конфліктних і постконфліктних ситуаціях.
83.

В.

Ратифікація або приєднання до договору

Державам-учасницям рекомендується ратифікувати всі міжнародні документи, які стосуються захисту прав людини жінок в умовах попередження конфліктів, в
конфліктних та постконфліктних ситуаціях, включаючи:
a)
Факультативний протокол 1999 року до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;
b)
Факультативний протокол 2000 року до Конвенції про права дитини, який стосується участі дітей в збройних конфіктах;
c)
Додатковий протокол до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, який стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня
1977 року;
d)
Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, який стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол
II), від 8 червня 1977 року;
e)
Конвенція про статус біженців 1951 року і Протокол до неї 1967 року;
f)
Конвенція про статус апатридів 1954 рокуі Конвенція про скорочення безгромадянства 1961 року;
g)
Протокол про попередження та запобігання торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної
організованоїзлочинності (2000 рік);
h)
Римський статут Міжнародного кримінального суду (1998 року);
i)
Договір про торгівлю зброєю (2013 год).

87.
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IV. Розпорядження Кабінету Міністрів України №113-з від 24 лютого 2016 року
Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року
1. Затвердити Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року (далі — Національний план дій), що
додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити:
виконання Національного плану дій;
подання щороку до 10 лютого Міністерству соціальної політики інформації про стан виконання Національного плану дій для узагальнення та інформування щороку до 1
березня Кабінету Міністрів України.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, Державній судовій адміністрації, Службі безпеки забезпечити виконання Національного плану дій у межах своїх
повноважень.

Важливим інструментом захисту прав жінок в умовах збройного конфлікту та забезпечення їх активної участі у миротворчих процесах стане впровадження заходів
Національного плану дій "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року, який затверджено Урядом. Об'єднання зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування,
громадських об'єднань та міжнародних організацій, представників соціально відповідального бізнесу, волонтерів для надання своєчасної допомоги постраждалим від збройного
конфлікту сприятиме мінімізації наслідків воєнних дій, що відбуваються на сході України, а також удосконаленню системи захисту та реабілітації постраждалих від гендернозумовленого насильства. На виконання цієї Резолюції у 50 країнах світу вже прийнято відповідні плани дій, у 20 країнах такі плани розробляються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 113-р
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року
Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

I. Миротворча та мирозахисна діяльність: аналіз, координація та підготовка кадрів
1. Оцінка впливу
конфліктів на
національну систему
забезпечення прав
людини, зокрема щодо
захисту, надання
допомоги та

кількість
розроблених
рекомендацій з
урахуванням потреб
жінок у запобіганні
конфліктам

1

1

1) проведення
досліджень корінних
причин виникнення
конфліктів та їх
впливу на жінок і
дівчат, у тому числі
стосовно ризиків

Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
ДСА (за згодою)
обласні, Київська
міська
держадміністрації

інші джерела

220

220

2017

2018

2019

2020

19
Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

реабілітації
постраждалих від
гендерно-зумовленого
насильства, участі
жінок у встановленні
миру та запобіганні
конфліктам
кількість
впроваджених
рекомендацій

100

20

20

20

20

20

кількість
розроблених
моніторингових
карток областей

25

3

5

6

6

5

кількість
підготовлених
пропозицій щодо
включення жінок до
складу учасників
миротворчих
процесів

1

1

кількість

1

1

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

—“—

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

гендернозумовленого
насильства, доступу
до правосуддя

громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)
Національна академія
наук (за згодою)

2) розроблення
регіональної
моніторингової
картки стану справ
щодо захисту,
надання допомоги та
реабілітації
постраждалих від
гендернозумовленого
насильства, а також
участі жінок у
встановленні миру
та запобіганні
конфліктам

Мінсоцполітики
Міноборони
МОЗ
ДСА (за згодою)
обласні, Київська
міська
держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

3) аналіз практик та
умов забезпечення
участі жінок у
міжнародних
миротворчих
процесах,
переговорних
групах,
багатосторонніх
заходах щодо
протидії зовнішнім
та внутрішнім
безпековим
викликам та
загрозам

Міноборони
інші джерела
МЗС
Мінсоцполітики
Адміністрація
Держприкордонслужби
МВС
міжнародні
організації (за згодою)

4) проведення

Мінсоцполітики

—“—

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

1334,8

150

269,3

323,1

323,1

269,3

150

150

161,6

161,6

20
Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

розроблених
пропозицій

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

аналізу застосування
міжнародного
досвіду, наявних
навчальних програм
з питань конфліктів,
вимушеного
переселення,
роззброєння,
демобілізації,
реінтеграції, доступу
до правосуддя

Міноборони
МВС
ДСНС
МОН
СБУ (за згодою)
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

___________________

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

—“—
—“—

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

1866,4

520

430,9

323,1

323,1

269,3

112,5

112,5

94

27

14

15

15,5

22,5

5

5

2692,5

538,5

538,5

538,5

538,5

538,5

Разом за завданням 1
2. Оцінка впливу кризи
на інфраструктуру,
організацію та
функціонування
системи надання послуг

кількість проведених
оцінок потреб
населення в умовах
конфлікту, відсотків

100

100

100

100

100

100

1) проведення
оцінки потреб
населення в умовах
конфлікту в
медичній,
гуманітарній
допомозі, освітніх,
адміністративних
послугах та послугах
працевлаштування,
наданні права на
безоплатну первинну
та

обласні, Київська
міська
держадміністрації
МОЗ
МОН
Мін’юст
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

вторинну правову
допомогу з
урахуванням віку,
статі, стану здоров’я
та місця проживання
кількість проведених
оцінок потреб
населення у
соціальних послугах,
відсотків

100

100

100

100

100

100

2) проведення
оцінки потреб
населення у
соціальних послугах

обласні, Київська
міська
держадміністрації

кількість
розроблених
рекомендацій

25

5

5

5

5

5

кількість
впроваджених
рекомендацій,
відсотків

100

3) проведення
оцінки доступу до
медичних послуг
жінок та чоловіків,
зокрема, осіб з
інвалідністю,
громадян похилого
віку, ВІЛпозитивних осіб,

Мінсоцполітики МОЗ місцеві
обласні, Київська
бюджети
міська
інші джерела
держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

20

20

20

20

20

місцеві
бюджети
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Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

вагітних жінок,
малолітніх дітей під
час конфліктів та у
постконфліктний
період
кількість
підготовлених
висновків з
рекомендаціями

7

3

1

3

4) проведення
аналізу та
розроблення
рекомендацій щодо
створення
необхідної
інфраструктури з
урахуванням потреб
дівчат та хлопців,
жінок та чоловіків,
зокрема осіб з
інвалідністю

Мінсоцполітики
місцеві
обласні, Київська
бюджети
міська
інші джерела
держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

___________________
Разом за завданням 2

3. Координація
діяльності суб’єктів
взаємодії, які працюють
над впровадженням
резолюції Ради Безпеки
ООН 1325

кількість проведених
засідань
регіональних
міжвідомчих
координаційних рад
кількість залучених
до засідань рад
суб’єктів взаємодії,
які працюють над
впровадженням
резолюції Ради
Безпеки ООН 1325
впровадження
рішень за
рекомендаціями
міжвідомчих
координаційних рад,

520

104

104

104

104

104

30

30

30

30

30

30

100

100

100

100

100

100

1) активізація
діяльності
регіональних
міжвідомчих
координаційних рад
з питань запобігання
насильству в сім’ї,
гендерної рівності та
протидії торгівлі
людьми з метою
розгляду на них
питань виконання
резолюції Ради
Безпеки ООН 1325

обласні, Київська
міська
держадміністрації

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

10

5

5

1378

300

269,5

269,5

269,5

269,5

місцеві
бюджети

109

37

14

15

15,5

27,5

інші джерела

4183

951

808

808

808

808
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Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

усього

2016

2017

2018

2019

2020

кількість проведених
засідань

10

2

2

2

2

2

2) забезпечення
діяльності
Міжвідомчої робочої
групи з питань
виконання резолюції
Ради Безпеки ООН
1325 та координації
між суб’єктами
взаємодії, які
працюють над
впровадженням
резолюції

Мінсоцполітики
інші джерела
Мінмолодьспорт
Адміністрація
Держприкордонслужби
МВС
МЗС
Мін’юст
МОЗ
Міноборони
ДСНС
ДСА (за згодою) СБУ
(за згодою) громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за згодою)

кількість
розглянутих
випадків порушень,
відсотків

100

100

100

100

100

100

3) забезпечення
належного реагування
на випадки
правопорушень,
пов’язаних з
гендерно-зумовленим
насильством на
території проведення
антитерористичної
операції та у регіонах
з найбільшою
кількістю внутрішньо
переміщених осіб

МВС
Міноборони
Адміністрація
Держприкордонслужби
Мінсоцполітики
СБУ (за згодою)
обласні, Київська
міська
держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

кількість
реалізованих
соціальних проектів
кількість наданих
соціальних послуг у
рамках проектів

125

25

25

25

25

25

12500

2500

2500

2500

2500

2500

4) здійснення
соціального
замовлення для
реалізації програм та
проектів у сфері
протидії гендернозумовленому
насильству, надання
допомоги
постраждалим від
конфліктів,
забезпечення
гендерної рівності
під час ліквідації
наслідків конфлікту

обласні, Київська
місцеві
міська
бюджети
держадміністрації
об’єднання та
міжнародні
організації (за згодою)

відсотків

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

101

27,7

27,7

15,2

15,2

15,2

1087,5

261,5

260,5

171

171,5

223
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Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

1087,5

261,5

260,5

171

171,5

223

101
97,5

27,7
97,5

27,7

15,2

15,2

15,2

47,5

8,7

12,7

8,7

8,7

8,7

825

825

___________________
Разом за завданням 3

4. Організація фахової
підготовки кадрів

кількість
розроблених
навчальних програм

8

1

2

2

2

1

1) розроблення
навчальних програм
із впровадження
резолюції Ради
Безпеки ООН 1325,
гендерних аспектів
вимушеного
переселення,
роззброєння, медіації,
демобілізації,
реінтеграції, доступу
до правосуддя з
метою їх подальшого
включення до
навчальних планів
вищих навчальних

Міноборони
МВС
ДСНС
СБУ (за згодою) МОН
Мінсоцполітики
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

місцеві
бюджети
інші джерела
інші джерела

закладів системи
безпеки та оборони,
а також до програм
курсів підвищення
кваліфікації
кількість проведених
навчань

64

13

13

13

13

12

кількість осіб, які
пройшли навчання і
будуть направлені в
райони проведення
антитерористичної
операції, відсотків

50

10

10

10

10

10

2) проведення
навчань військовослужбовців,
працівників
правоохоронних
органів, у тому
числі керівного
складу, щодо
застосування
позитивних дій у
діяльності
правоохоронних
органів, Збройних
Сил, а також з
питань протидії
сексуальному
насильству в умовах
конфліктів, порядку

Міноборони
місцеві
МВС
бюджети
ДСНС
Адміністрація
Держприкордонслужби
СБУ (за згодою)
Мінсоцполітики МОН інші джерела
МОЗ
Мін’юст
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)
обласні, Київська
міська
держадміністрації
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Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

здійснення захисних
та реабілітаційних
заходів для жінок,
постраждалих від
конфліктних та
кризових ситуацій,
протидії поширенню
ВІЛ/СНІДу
кількість проведених
навчань

160

32

32

32

32

32

кількість осіб, які
пройшли навчання

4500

900

900

900

900

900

3) проведення
навчань для
посадових осіб
місцевого
самоврядування та
державних
службовців з питань
реалізації резолюції
Ради Безпеки ООН
1325, зокрема щодо
запобігання та
врегулювання
конфліктів, порядку

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

обласні, Київська
місцеві
міська
бюджети
держадміністрації
громадські об’єднання
інші джерела
та міжнародні
організації (за згодою)

172,2

65

26,8

30,3

21,8

28,3

210

60,5

60,5

38

25,5

25,5

Мінсоцполітики МОН
МОЗ
обласні, Київська
міська
держадміністрації
громадські

484,8

134,4

75,2

92,3

79,7

103,2

27,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

взаємодії з надання
допомоги
постраждалим
кількість проведених
навчань

163

33

31

33

31

35

4) проведення
навчань для
соціальних
працівників,
психологів, юристів,
медичних
працівників,
представників
громадських
організацій,
волонтерів з питань
надання гендерночутливих соціальних
послуг, запобігання
та протидії всім
формам насильства
щодо жінок, надання
допомоги
постраждалим від
конфліктів,
сексуального

місцеві
бюджети

об’єднання та
інші джерела
міжнародні
організації (за згодою)
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Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

125

25

25

25

25

25

кількість осіб, які
пройшли навчання

3750

750

750

750

750

750

кількість жінок, які
пройшли навчання
та взяли участь у
миротворчих
заходах

150

30

30

30

30

30

кількість проведених
тренінгів

15

3

3

3

3

3

5) проведення для
педагогічних
працівників та
батьків навчань з
питань особливостей
безпеки
життєдіяльності
дівчат та хлопців,
зокрема щодо
поводження з

вибухонебезпечними предметами,
здійснення
психологічної
підтримки з питань
подолання
психологічних травм
у дівчат та хлопців,
які постраждали від
конфліктів
6) проведення
тренінгів з теорії і
практики
встановлення миру,
примирення та
участі у
миротворчих
процесах для жінок,
які залучаються до
проведення
безпосередніх
заходів
врегулювання
конфліктних та

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

112,1

7,1

1

2

2

100

інші джерела

50

10

10

10

10

10

Мінсоцполітики
місцеві
Міноборони
бюджети
МВС
МЗС
СБУ (за згодою)
обласні, Київська
інші джерела
міська
держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

6

1

1

1,2

1,3

1,4

135

45

45

45

насильства з
урахуванням потреб
постраждалих від
конфліктів, у тому
числі особливих
потреб людей з
інвалідністю, осіб
похилого віку
—“—

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

МОН
місцеві
ДСНС
бюджети
Мінсоцполітики
обласні, Київська
міська
держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)
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Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

кризових ситуацій,
участі у складі
миротворчого
персоналу та
контингенту,
переговорних
процесів тощо
___________________
Разом за завданням 4
II. Участь жінок у встановленні миру
5. Розширення участі
жінок у розбудові та
встановленні миру,
формуванні культури
миру

кількість жінок, які
беруть участь у
міжнародних
миротворчих
операціях, відсотків

30

5

10

15

20

30

1) забезпечення
участі жінок у
міжнародних
операціях з
підтримання миру та
безпеки

Міноборони
МВС
МЗС
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

кількість жінок у
переговорних
групах, відсотків

30

10

15

20

25

30

2) забезпечення участі
жінок у міжнародних
миротворчих
процесах,
переговорних групах,
багатосторонніх
заходах щодо протидії
зовнішнім та
внутрішнім
безпековим викликам
та загрозам

МЗС
Міноборони
МВС
ДСНС
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

кількість жінок на
керівних посадах у
військово-цивільних
адміністраціях,
відсотків

50

50

50

50

50

50

3) забезпечення
участі жінок у роботі
військово-цивільних
адміністрацій,
утворених на
території Донецької
та Луганської
областей

Міноборони
СБУ (за згодою)
Донецька, Луганська
обласні
держадміністрації

кількість жінок у
моніторингових
місіях, відсотків

30

10

15

20

25

30

4) забезпечення
участі жінок у
моніторингових
місіях та
міжнародних

Міноборони
МВС
МЗС
обласні, Київська
міська

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

місцеві
бюджети

822,6

216,2

116,8

134,5

113,5

241,6

інші джерела

1345

1043,5

121

98,5

41

41
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Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

2016

2017

2018

2019

2020

кількість жінок,
представлених у
секторі безпеки,
оборони та силових
структурах,
відсотків

10

2

2

2

2

2

кількість
розроблених та
впроваджених
планів позитивних
дій

5

1

1

1

1

1

кількість
розробленої
продукції

1

кількість проведених
заходів

___________________
Разом за завданням 5

усього

1646

1

330

329

329

329

329

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

безпекових
організаціях

держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

5) розширення
представництва
жінок у секторі
безпеки та оборони,
силових структурах
шляхом
впровадження
позитивних дій з
використанням
міжнародного
досвіду

Міноборони
МВС
Адміністрація
Держприкордонслужби
СБУ (за згодою)
Мінсоцполітики
ДСНС

6) розроблення
тематичних програм
та соціальної
реклами для
розміщення у
засобах масової
інформації щодо
гендерних аспектів
запобігання та
врегулювання
конфліктів

Мінсоцполітики
державний
МІП
бюджет
громадські об’єднання інші джерела
та міжнародні
організації (за згодою)

7) поширення
тематичних програм
та соціальної
реклами у засобах
масової інформації
щодо гендерних
аспектів запобігання
та врегулювання
конфліктів

обласні, Київська
міська
держадміністрації

місцеві
бюджети

державний
бюджет
місцеві
бюджети
інші джерела

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

98

2017

2018

2019

2020

98

685

585

25

25

25

800,1

213,3

140,2

145,6

151,3

149,7

149,7

98

25

98

800,1

213,3

140,2

145,6

151,3

685

585

25

25

25

25
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Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

133

17

26

29

30

31

61,5

15,5

15,5

15,5

7

8

місцеві
бюджети

133

17

26

29

30

31

інші джерела

61,5

15,5

15,5

15,5

7

8

інші джерела

10

10

III. Запобігання конфліктам та насильству
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

кількість проведених
заходів

75

15

15

15

15

15

кількість осіб, які
брали участь у
заходах

580

116

116

116

116

116

1) проведення
інформаційнопросвітницьких
заходів щодо
забезпечення
особистої та
колективної безпеки
населення на
територіях, де
відбуваються або
відбувалися воєнні
дії, навчання
заходам безпеки з
урахуванням
гендерних аспектів,

Мінсоцполітики
місцеві
бюджети
Міноборони
МОЗ
інші джерела
обласні, Київська
міська
держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

особливих потреб
людей з інвалідністю,
осіб похилого віку
___________________
Разом за завданням 6
7. Запобігання та
протидія насильству
щодо жінок

кількість
розроблених
нормативноправових актів

5

1

1

1

1

1

1) удосконалення
законодавства з
питань попередження
та протидії всім
формам насильства
щодо жінок, надання
допомоги
постраждалим від
гендерно-зумовленого
насильства, особливо
від зґвалтування та
інших форм
сексуального
насильства із
врахування потреб
постраждалих від
конфліктів, у тому
числі особливих
потреб людей з
інвалідністю

Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
ДСНС
Адміністрація
Держприкордонслужби
МОН
МОЗ
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Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

1

1

1

1

кількість виробленої
продукції

4

кількість проведених
кампаній

268

53

54

52

53

56

кількість осіб,
охоплених
кампаніями, тис.

113

15

25

20

28

25

кількість
повідомлень
громадян про
випадки гендернозумовленого
насильства,
відсотків

15

1

3

6

10

15

кількість проведених
навчань

23

7

6

4

3

2

кількість осіб, які
пройшли навчання

440

140

120

80

60

40

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

2) виготовлення
просвітницьких
матеріалів у рамках
формування в
суспільстві
толерантності,
культури миру,
нетерпимості до
проявів
дискримінації,
підвищення
обізнаності з питань
протидії гендернозумовленому
насильству в умовах
конфліктів та у
постконфліктний
період

Мінсоцполітики
державний
Мінмолодьспорт
бюджет
МІП
МОН
Міноборони
МВС
громадські об’єднання
та міжнародні
організації
(за згодою)

3) проведення
інформаційнопросвітницьких
кампаній з питань
протидії гендернозумовленому
насильству в умовах
конфліктів та у
постконфліктний
період, формування
активної
громадянської
позиції населення
щодо реагування на
випадки гендернозумовленого
насильства,
залучення юнаків та
чоловіків до
організації заходів із
запобігання та
протидії насильству

обласні, Київська
місцеві
міська
бюджети
держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

4) проведення
навчань для
представників засобів
масової інформації та
мас-медіа щодо

Мінсоцполітики
МІП
обласні, Київська
міська
держадміністрації

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

280

2017

2018

2019

70

70

70

299,7

59,2

60,6

57

59,4

інші джерела

160

32

32

32

32

місцеві
бюджети

29,8

13,9

9,9

інші джерела

100

20

20

2020

70

63,5

32

6
20

20

20

30
Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

Найменування
заходу

інструментів
формування у
суспільстві
толерантності,
культури миру та
протидії гендернозумовленому
насильству
кількість осіб, які
брали участь у
заходах

91020 5) проведення
інформаційнопросвітницьких
206 заходів, спрямованих
на формування у
молоді стійких
переконань щодо
норм культури миру,
толерантності,
протидії конфліктам

456480

92000

91220

91220

91020

кількість проведених
тренінгів, семінарів,
акцій, фестивалів,
інформаційнопросвітницьких
акцій

1077

248

209

208

206

кількість проведених
зустрічей

15

3

3

3

3

3

1450

150

250

300

350

400

кількість осіб, які
взяли участь у
зустрічах

6) залучення дівчат
та жінок до
налагодження
діалогу та в разі
потреби вирішення
конфліктів на рівні
територіальних
громад, особливо
тих, які приймають
внутрішньо
переміщених осіб

Відповідальний
виконавець

кількість
розроблених планів
спеціальних заходів
та їх виконання

5

1

1

1

1

1

1) забезпечення
здійснення
спеціальних заходів
для захисту жінок і
дівчат від
сексуального
насильства в умовах
конфліктів

2018

2019

494,7

98,8

100,1

104,1

94,1

97,6

177,5

33,5

35,5

35,5

35,5

37,5

100

20

20

20

20

20

інші джерела

500

500

державний
бюджет

280

70

70

70

70

обласні, Київська
місцеві
міська
бюджети
держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

МВС
ДСА (за згодою)
Міноборони
СБУ (за згодою)

У тому числі за роками

2017

Мінсоцполітики
місцеві
Мінмолодьспорт
бюджети
МОН
МІП
інші джерела
обласні, Київська
міська
держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

IV. Захист жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

2016

громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за згодою)

___________________
Разом за завданням 7

8. Удосконалення
системи захисту жінок і
дівчат, які постраждали
від конфліктів
(ідентифікація,
створення системи
допомоги,
інформування про

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

2020

місцеві
бюджети

924,2

191,9

190,6

181,1

179,5

181,1

інші джерела

947,5

595,5

87,5

87,5

87,5

89,5
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Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

1

1

2017

2018

2019

2020

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

2) удосконалення та
впровадження
ефективного
механізму
направлення до
суб’єктів надання
допомоги жінок і
дівчат, які
постраждали від
гендернозумовленого
насильства,
особливо від
зґвалтування та
інших форм
сексуального
насильства

Мінсоцполітики МВС
Міноборони
СБУ (за згодою) МОН
МОЗ
обласні, Київська
міська
держадміністрації

3) проведення
кримінального
розслідування та
переслідування осіб,
винних у скоєнні
злочинів щодо жінок
і дівчат, які стали
жертвами насильства

МВС
ДСА (за згодою)
Генеральна
прокуратура України
СБУ (за згодою)

4) удосконалення
механізму звітності
про випадки
сексуального
насильства

МВС

5) формування та
оновлення бази
даних органів,
установ, організацій,
які надають послуги
із захисту і

Мінсоцполітики
обласні, Київська
міська
держадміністрації

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

інші джерела

50

допомогу)
кількість
запроваджених
механізмів
направлення до
суб’єктів надання
допомоги осіб, які
постраждали від
гендернозумовленого
насильства з
урахуванням потреб
внутрішньо
переміщених осіб та
осіб, які
перебувають у
районі проведення
антитерористичної
операції, населеному
пункті,
розташованому на
лінії зіткнення, та на
тимчасово
окупованих
територіях
кількість
кримінальних справ
кількість осіб,
засуджених за
злочини

кількість
сформованих баз
даних

1

1

У тому числі за роками

2016

50

2017

2018

2019

2020
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Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

кількість осіб,
охоплених
інформаційними
послугами, тис.

125

25

25

25

25

25

кількість осіб,
охоплених
інформаційними
послугами

96100

19800

19200

18200

19700

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

конфліктів з
урахуванням потреб
внутрішньо
переміщених осіб та
осіб, які
перебувають в
районі проведення
антитерористичної
операції, населеному
пункті,
розташованому на
лінії зіткнення, та на
тимчасово
окупованих
територіях

Мінсоцполітики
ДСНС
Адміністрація
Держприкордонслужби
обласні, Київська
міська
держадміністрації

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

322,5

74

61

57

69,5

61

110

22

22

22

22

22

322,5

74

61

57

69,5

61

інші джерела

160

72

22

22

22

22

місцеві
бюджети

10

6

1

1

1

1

підтримки жертв
гендернозумовленого
насильства та
інформування про
допомогу, яку можна
в них отримати

19200 6) розроблення та
розповсюдження
методичних
матеріалів,
пов’язаних із
захистом та
наданням допомоги
постраждалим від

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

місцеві
бюджети
інші джерела

2020

громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

місцеві
бюджети

___________________
Разом за завданням 8
V. Допомога та реабілітація постраждалих від конфліктів
9. Створення системи
всебічної допомоги
постраждалим від
конфліктів

кількість
розроблених
програм

2

1

1

1) розроблення та
впровадження
програм реабілітації
та реінтеграції осіб,
які постраждали від
конфліктів та
насильства,
внутрішньо
переміщених осіб,
учасників

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
обласні, Київська
міська
держадміністрації
громадські

33
Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

антитерористичної
об’єднання та
інші джерела
операції та їх сімей
міжнародні
із врахуванням
організації (за згодою)
потреб жінок і дівчат
кількість осіб, яким
надано допомогу

кількість осіб, у тому
числі жінок, яким
надано допомогу

кількість осіб, у тому
числі жінок і дівчат,
які скористалися
послугами

9950

2950

1820

420

1870

470

2020

620

2070

670

2170

770

2050

245

325

490

490

500

кількість жіночих
ініціативних груп

29

4

5

7

6

7

кількість наданих
послуг

6250

1250

1250

1250

1250

1250

кількість осіб, які
отримали послуги

1400

165

215

270

320

430

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

10

2

2

2

2

87

18

17,5

17

17

17,5

120

24

24

24

24

24

2

2) забезпечення
надання безоплатної
первинної правової
допомоги
постраждалим від
конфліктів,
гендернозумовленого
насильства, зокрема
сексуального

Мін’юст
місцеві
обласні, Київська
бюджети
міська
інші джерела
держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

3) забезпечення
надання комплексної
допомоги
постраждалим від
гендернозумовленого
насильства на базі
діючої мережі
закладів, установ та
організацій, які
працюють у цій
сфері

обласні, Київська
місцеві
міська
бюджети
держадміністрації
громадські об’єднання інші джерела
та міжнародні
організації (за
згодою)

37,61

7,29

8

8

8,5

5,82

50

10

10

10

10

10

4) підтримка
жіночих
ініціативних груп,
проведення груп
підтримки та
самодопомоги для
постраждалих від
конфліктів з
урахуванням потреб
дівчат та хлопців,
жінок і чоловіків

обласні, Київська
місцеві
міська
бюджети
держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
інші джерела
організації (за згодою)

23,5

3

3

8

4,5

5

67,5

22,5

22,5

22,5

5) надання
медичних, освітніх
послуг з питань
репродуктивного
здоров’я жінкам, які
постраждали від

обласні, Київська
місцеві
міська
бюджети
держадміністрації
інші джерела
МОЗ
МОН
громадські об’єднання

10

1,5

1,5

2

2

3

50

10

10

10

10

10
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Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

Найменування
заходу

конфліктів

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

та міжнародні
організації (за згодою)

___________________
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Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

місцеві
бюджети

168,11

35,79

31

36

33

32,32

інші джерела

297,5

68,5

68,5

68,5

46

46

10

10

10

VI. Моніторинг впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року
10. Оцінка впливу та
ефективності
впровадження
Національного плану
дій з виконання
резолюції Ради Безпеки
ООН 1325
“Жінки, мир, безпека”
на період до 2020 року

кількість
розроблених
переліків
індикаторів для
оцінки ефективності
зазначеного
Національного плану
дій

5

1

кількість
розроблених
уніфікованих
форматів
аналітичних звітів

1

1

кількість
підготовлених
державних
доповідей та
рекомендацій

2

1

1

1

1

1

1

1) утворення та
забезпечення роботи
міжвідомчої робочої
групи з питань
визначення переліку
показників для
оцінки ефективності
Національного плану
дій з виконання
резолюції Ради
Безпеки ООН 1325
“Жінки, мир,
безпека” на період
до 2020 року

Мінсоцполітики
інші центральні
органи виконавчої
влади
наукові установи
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

—“—

50

10

2) розроблення
уніфікованих
форматів та
методологічних
матеріалів для
підготовки
аналітичних звітів
для центральних та
місцевих органів
виконавчої влади
3) підготовка та
оприлюднення
державної доповіді
про впровадження
зазначеного
Національного плану

—“—

—“—

22,5

22,5

Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
Адміністрація
Держприкордонслужби
МВС

державний
бюджет

102

51

10

51
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Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

Найменування
заходу

2020
дій

____________________
Разом за завданням 10

кількість
підготовлених
регіональних
доповідей

15

3

3

кількість
розроблених
рекомендації

3600

1000

1300

кількість
розроблених
рекомендацій з
удосконалення
зазначеного
Національного плану
дій

1000

кількість проведених
досліджень

1

1000

1

3

3

3

1300

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

МЗС
МОЗ
місцеві
Міноборони
бюджети
ДСНС
інші джерела
ДСА (за згодою)
СБУ (за згодою)
обласні, Київська
міська
держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

4) проведення
опитування жінок,
постраждалих від
конфліктів,
представників
громадських
організацій, які
надають допомогу,
волонтерів
5) проведення
вибіркового
моніторингу
впровадження в
регіонах зазначеного
Національного плану
дій

обласні, Київська
місцеві
міська
бюджети
держадміністрації
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

6) проведення
досліджень,
спрямованих на
відслідковування
змін, тенденцій та
впливу на ситуацію
у суспільстві

Мінсоцполітики
інші джерела
Національна академія
наук (за згодою)
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

Мінсоцполітики
місцеві
МВС
бюджети
МОЗ
інші джерела
МОН
Міноборони
обласні, Київська
міська
держадміністрації,
громадські об’єднання
та міжнародні
організації (за згодою)

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

78,5

15,7

15,7

15,7

15,7

50

10

10

10

10

15,5

3

6,2

12

12

200

200

2020

15,7
10

6,3

112,5

112,5

державний
бюджет

102

51

місцеві
бюджети

106

30,7

21,9

15,7

15,7

22

інші джерела

435

242,5

132,5

20

20

20

51
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Значення показника за роками
Найменування завдання

Найменування
показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

Найменування
заходу

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

219

70

70

121

Усього за Національним планом дій
у тому числі

державний
бюджет

480

місцеві
бюджети

4473,01

1077,39

862

784,9

779,5

969,22

інші джерела

10081,9

4121,2

1738,6

1483,3

1394,8

1344

