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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по външни работи да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Проектодоклад 

Съображение И a (ново) 
 

Проектодоклад Изменение 

 Иa. като има предвид, че с цел 

сплашване и унижаване на врага, 

изнасилването и сексуалното насилие 

се използват от всички страни в 

конфликтите като военна тактика, 

и че освен това насилието, основано 

на пола, и сексуалните престъпления 

драстично нарастват по време на 

конфликт; 

 

Изменение  2 

Проектодоклад 

Съображение И б (ново) 
 

Проектодоклад Изменение 

 Иб. като има предвид, че 

насилието срещу жените по време и 

след конфликт може да се разглежда 

като продължение на 

дискриминацията, с която се 

сблъскват жените, в периодите без 

конфликт; като има предвид, че 

конфликтите изострят вече 

съществуващи модели на 

дискриминация въз основа на пола, 

както и исторически 

неравнопоставените властови 

отношения между половете, което 

излага жените и момичетата на 

повишен риск от сексуално, физическо 

и психологическо насилие; 
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Изменение  3 

Проектодоклад 

Подзаглавие 3 
 

Проектодоклад Изменение 

 Относно свързаното с пола измерение 

при разглеждането на нарушения на 

правата на човека в контекста на 

военни престъпления 

 

Изменение  4 

Проектодоклад 

Параграф 17 a (нов) 
 

Проектодоклад Изменение 

 17а. категорично осъжда 

продължаващото използване на 

изнасилвания и други форми на 

сексуално насилие и насилие, основано 

на пола, срещу жени и момичета, 

като средство за водене на война; 

настоятелно призовава всички 

страни да разработят национални 

адаптационни програми за действие 

(НАПД) в съответствие с Резолюция 

1325 на Съвета за сигурност на ООН, 

заедно със стратегии за борба с 

насилието срещу жените; призовава 

за всеобхватен компромис за 

гарантиране на прилагането на 

Резолюция 1325 на Съвета за 

сигурност на ООН; 

 

Изменение  5 

Проектодоклад 

Параграф 17 б (нов) 
 

Проектодоклад Изменение 

 17б. подчертава, че 

прекратяването на конфликта не 

води до прекратяване на насилието, 
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на което са подложени жените и 

момичетата, и жените често 

продължават да страдат от 

физическите, психологически и 

социално-икономически последици от 

насилието; 

 

Изменение  6 

Проектодоклад 

Параграф 17 в (нов) 
 

Проектодоклад Изменение 

 17в. призовава за поемането на 

ангажимент на световно равнище за 

гарантиране на безопасността на 

жените и момичетата от началото 

на всяка извънредна или кризисна 

ситуация, чрез повишаване на 

осведомеността, подобряване на 

достъпа до правосъдие за жени и 

момичета в конфликтни и 

следконфликтни ситуации, укрепване 

на отчетността и произнасянето на 

присъди по отношение на 

извършителите на такива 

престъпления и осигуряване на 

достъп до пълния набор от услуги по 

сексуално и репродуктивно здраве, 

включително законен и безопасен 

аборт за жертвите на изнасилване по 

време на война; 

 

Изменение  7 

Проектодоклад 

Параграф 17 г (нов) 
 

Проектодоклад Изменение 

 17г. счита, че жените следва да 

играят по-голяма роля в 

предотвратяването на конфликтите, 

насърчаването на правата на човека и 

демократичната реформа и 

подчертава значението на 
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системното участие на жените като 

основен елемент в мирния процес и 

възстановяването след конфликти; 

призовава жените да бъдат 

представени по-силно на всички 

равнища на вземане на решения и във 

всички механизми за 

предотвратяване, управление и 

разрешаване на конфликти, както и 

за интегриране на принципа на 

равенство между половете в 

мироопазващите операции, когато 

това е възможно; 

 

Изменение  8 

Проектодоклад 

Параграф 17 д (нов) 
 

Проектодоклад Изменение 

 17д. призовава за назначаването на 

специален представител по 

въпросите на сексуалното насилие по 

време на конфликти, екип от 

експерти и съветници по защита на 

жените, които да работят с 

правителствата и мироопазващите 

мисии в борбата срещу сексуалното 

насилие, както и нови механизми за 

мониторинг и докладване по 

отношение на свързаното с 

конфликти сексуално насилие; 

 

Изменение  9 

Проектодоклад 

Параграф 17 e (нов) 
 

Проектодоклад Изменение 

 17e. изисква от Комисията, 

държавите членки и компетентните 

международни органи вземат 

подходящи мерки, като например 

прилагане на военни дисциплинарни 

мерки и утвърждаване на принципа за 
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отговорност за командването, както 

и предоставяне на обучение на 

войските и мироопазващите и 

хуманитарни служители относно 

забраната на всякакви форми на 

сексуално насилие; 

 

Изменение  10 

Проектодоклад 

Параграф 17 ж (нов) 
 

Проектодоклад Изменение 

 17ж. призовава всички участници да 

възприемат перспективата за 

равенство на половете, включително 

като се вземат предвид и 

специфичните потребности на 

жените и момичетата в бежанските 

лагери, по време на репатрирането и 

повторното заселване и за 

рехабилитацията и 

възстановяването след конфликти, 

разработването на конкретни 

стратегии по отношение на 

физическата сигурност и по-добри 

социално-икономически условия, 

достъпа до образование и доходоносни 

дейности, както и достъпа до 

основни услуги, по-специално здравни 

услуги; 
 

Изменение  11 

Проектодоклад 

Параграф 17 з (нов) 
 

Проектодоклад Изменение 

 17з. подчертава специалното 

внимание, което трябва да се отдели 

на прилагането по съдебен ред на 

икономическите, социалните и 

образователните права в период на 

преход, особено за жените, като се 

има предвид повишената им 
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уязвимост по време на конфликт и 

след конфликт; настоятелно 

призовава относно необходимостта 

от реформи в сферата на правовата 

държава с цел осигуряване на 

всеобхватно и трайно преобразуване 

след конфликти и на среда, в която 

жените да могат да се ползват 

изцяло от основните си права; 
 

Изменение  12 

Проектодоклад 

Параграф 17 и (нов) 
 

Проектодоклад Изменение 

 17и. подчертава, че държавите 

членки следва да отказват да 

предоставят оръжие, оборудване или 

финансова и политическа подкрепа за 

правителства и недържавни 

участници, които нарушават 

международното хуманитарно право, 

включително с актове като 

изнасилване и други форми на 

сексуално насилие срещу жени и деца; 
 

Изменение  13 

Проектодоклад 

Параграф 18 a (нов) 
 

Проектодоклад Изменение 

 18а. подчертава, че извършването 

на жестоки престъпления от Даиш 

или други недържавни субекти срещу 

жени и момичета беше широко 

отразено от съответните 

международни органи; отбелязва, че 

международната правна общност 

полага усилия за определянето на 

тези престъпления в рамките на 

международната наказателноправна 

рамка; 
 


