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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗАХИСТУ ЖІНОК,
ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ В УМОВАХ КОНФЛІКТІВ

Загострення безпекової ситуації в Афганістані вкотре нагадує нам про руйнівний вплив 
конфліктів на забезпечення прав людини.

Особливо загрозливим є становище жінок, дітей та сімей в умовах збройних конфліктів. 
Саме ці категорії осіб є найбільш вразливими, про що свідчить їх переважна кількість серед 
вимушених переселенців та біженців внаслідок збройних конфліктів. 

Тому, 

нагадуючи про резолюцію Ради Безпеки ООН 1325 (2000) “Жінки, мир, безпека”, Загальну 
рекомендацію № 30 Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW) стосовно 
становища жінок в умовах запобігання конфлікту, у конфліктних і постконфліктних ситуаціях 
(2013) та резолюцію Ради Безпеки ООН 2427 (2018) по заходам захисту дітей під час збройних 
конфліктів.

підкреслюючи, що спільні зусилля міжнародного співтовариства мають бути спрямовані на 
захист найбільш вразливих груп осіб від насильства та порушення їхніх прав і свобод, зокрема 
на гарантування повної поваги до норм міжнародного гуманітарного права і норм в галузі прав 
людини, що захищають права жінок і дітей під час і після конфліктів, а також запобігання 
примусовому роз’єднанню сімей. 

засуджуючи усі форми дискримінації й будь-які дії та рішення, зокрема політичного характеру, 
що можуть порушити або поставити під загрозу права і свободи жінок та дітей, зокрема на 
освіту, працю та вільний вибір роботи, свободу слова, думки, совісті і релігії, свободу переконань 
і на вільне їх виявлення, право вільно пересуватися:

виголошуємо заяву та:

звертаємось до всіх сторін, що контролюють ситуацію в Афганістані та інших зонах 
конфлікту, із закликом гарантувати безпеку жінок та дітей та дотримання їхніх прав і 
свобод, а також запобігти примусовому роз’єднанню сімей;

закликаємо міжнародні організації, релігійні спільноти, неурядові організації та громадські 
ініціативи стати на захист жінок і дітей, зокрема у пріоритетному порядку надавати 
необхідну гуманітарну допомогу для гарантування безпеки, запобігання насильству та 
будь-яких форм дискримінації щодо жінок та дітей в умовах збройних конфліктів;

запрошуємо перших леді та джентльменів, політиків, експертів та лідерів думок і всіх 
небайдужих громадян по всьому світу приєднатися до цієї заяви та руху #AfghanistanWomen 
у соціальних медіа — активно поширювати інформацію про становище афганських жінок і 
дівчат у конфліктах та способи надати їм допомогу;

започатковуємо у соціальних медіа рух #WeCanSaveThem і закликаємо  всіх небайдужих 
громадян активно поширювати інформацію про становище жінок, дітей і сімей у конфліктах 
та способи надати їм допомогу та запрошуємо приєднатися до цієї заяви та руху;

закликаємо ООН-Жінки, ЮНІСЕФ, УВКБ та УВКПЛ ООН, а також інших ключових 
міжнародних акторів, усіма можливими способами підтримати такі дії з метою 
недопущення порушення прав і свобод жінок, дітей та роз’єднання сімей в зонах 
конфлікту.

До цієї заяви може приєднатися кожен і кожна, щоб підтримати жінок, дітей та сім’ї в зонах 
конфлікту в усьому світі.

Кожен із нас має стати голосом жінок і дітей, позбавлених можливості бути почутими.
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