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AGENDA FEMEILE, PACEA ȘI SECURITATEA  
 
La 28 martie 2018 conform Hotărârii nr. 259 a  Guvernului Republicii Moldova a fost 
aprobat Programul național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de 
Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și a 
Planului de acțiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia. 
 
În acest context, CID NATO, fiind unul din actorii care a contribuit la elaborarea 
programului respectiv, își propune să vă informeze cu privire la aspecte cheie de 
implementare a Rezoluției 1325 conform Ghidului informativ „Rezoluţia 1325 a 
Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea. Agenda 
Femeile, Pacea și Securitatea”, publicat în cadrul proiectului Planul Naţional al 
Republicii Moldova de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate ONU 
(a se vedea:   
https://drive.google.com/file/d/1nxnNOMc3KeIlBq7hbLZxmmnEtW6Nqgex/view?fbclid=I
wAR1SoseLBcdG7kVKUW7768cBr9JMtD59yHMQWZ_ycR4TQmXamZjMQu9R2p0). 
 
De ce Femeile, Pacea și Securitatea? 
 

Cristina LESNIC, Vicepremier pentru Reintegrare: 
 
Rezoluţia 1325 este, așadar, agenda care ne uneşte pentru 
pace, egalitate şi incluziune. 
 
După aprobarea Rezoluţiei ONU 1325 în anul 2001, Republica 
Moldova a promovat în 2018 un Program şi Plan naţional 
sectorial, care reflectă nivelul de acceptare a maturităţii sale de 
a implementa politici dedicate pentru a spori cantitativ şi calitativ 
implicarea femeilor în sectorul de apărare şi securitate. 

 
Femeia a evoluat în timp, iar acest lucru implică că aceasta din urmă are aşteptări de la 
sectorul de securitate şi apărare, iar aceste aşteptări sunt materializate prin implicarea 
efectivă cu propuneri şi iniţiative concrete şi pertinente pentru menţinerea păcii şi 
asigurarea păcii. 
 
Trebuie să menţionăm că femeia nu trebuie percepută drept un concurent sau un 
adversar în câmpul profesional, dimpotrivă rolul său este de a fi un partener care vine cu 
soluţii creative, energie şi umanizarea proceselor, astfel încât rezultatul să fie cel scontat. 
 
[...] 
 
Implementarea acestei Rezoluţii atestă faptul că Republica Moldova îşi doreşte să 
împărtăşească aceleaşi valori în care reafirmarea rolului femeii, chiar şi în sectorul de 
apărare şi securitate, este unul de importanţă în condiţii egale ca statele membre ale 
familiei ONU. 
 
Prin aceste acţiuni şi demersuri comune, Republica Moldova va contribui cu eforturi 
sustenabile la sinergia comună de consolidare a securităţii şi apărării, menţinerea păcii 
şi împărtăşirea valorilor comune. 
(A se vedea: Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și 
Securitatea. Agenda Femeile, Pacea și Securitatea. Ghidului informativ, p.42) 
 

https://drive.google.com/file/d/1nxnNOMc3KeIlBq7hbLZxmmnEtW6Nqgex/view?fbclid=IwAR1SoseLBcdG7kVKUW7768cBr9JMtD59yHMQWZ_ycR4TQmXamZjMQu9R2p0
https://drive.google.com/file/d/1nxnNOMc3KeIlBq7hbLZxmmnEtW6Nqgex/view?fbclid=IwAR1SoseLBcdG7kVKUW7768cBr9JMtD59yHMQWZ_ycR4TQmXamZjMQu9R2p0
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Radu BURDUJA, Secretar General de Stat al Ministerului 
Apărării: 
 
Femeile reprezintă o componentă puternică în asigurarea păcii şi 
securităţii. Ele sunt puntea care leagă diferite grupuri şi au o 
înţelegere unică a nevoilor sociale. Contribuţia acestora este extrem 
de valoroasă pentru bunăstarea întregii societăţi, iar prin participarea 
lor contribuie la crearea şi menţinerea păcii şi securităţii pentru toţi. 
Aceasta a fost de fapt logica din spatele Rezoluţiei 1325 a Consiliului 
de Securitate al ONU, care recunoaşte că femeile nu sunt doar 

victime ale războiului, ci şi agenţi ai păcii. Rezoluţia îndeamnă toţi actorii să sporească 
participarea femeilor şi să integreze perspectivele de gen în toate acţiunile în sprijinul 
păcii şi securităţii. [...] (A se vedea: Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate ONU 
privind Femeile, Pacea și Securitatea. Agenda Femeile, Pacea și Securitatea. Ghidului 
informativ, p.43) 
 

Cadrul internaţional privind elaborarea unui Plan Naţional de Acţiuni de 
implementarea a Rezoluţiei 1325 Femeile, Pacea şi Securitatea a CS al ONU 
 
Declaraţia de la Beijing şi Platforma de acţiune de la Beijing adoptate în 1995 
constituie punctul de plecare pentru o strategie pe termen lung pentru 
împuternicirea şi abilitarea femeilor şi identifică femeile şi conflictele armate ca 
fiind unul dintre cele 12 domenii prioritare de acţiune. Acestea solicită o participare 
sporită a femeilor la prevenirea conflictelor, la soluţionarea conflictelor, la consolidarea 
păcii şi la guvernare, precum şi la protecţia femeilor în timpul conflictului armat. Pentru 
prima dată într-un acord internaţional, platforma subliniază importanţa abordării 
siguranţei şi contribuţiei femeilor în ceea ce priveşte pacea, securitatea şi dezvoltarea. 
 
La 31 octombrie 2000, CS al ONU a adoptat unanim Rezoluţia 1325 privind Femeile, 
Pacea şi Securitatea. Aceasta a constituit primul cadru internaţional care evidenţiază 
impactul conflictelor asupra femeilor şi fetelor, recunoscând rolul important al femeilor în 
instaurarea păcii şi asigurarea securităţii. Rezoluţia are caracter obligatoriu pentru toate 
statele membre ale ONU, fără necesitatea de a fi ratificată suplimentar. 
 
CS al ONU a adoptat opt rezoluţii ulterioare cu scopul de a crea şi aplica mecanisme 
semnificative de implementare şi supraveghere pentru Agenda Femeile, Pacea şi 
Securitatea  – rezoluţiile 1820 din 2008, 1888 şi 1889 din 2009, 1960 din 2010, 2106 şi 
2122 din 2013, 2242 din 2015 şi 2272 din 2016. Aceste rezoluţii consolidează 
angajamentele globale, tratatele şi convenţiile existente privind drepturile femeilor în 
procesele de pace şi conflict. 
 
Un alt instrument legislativ internaţional, Recomandarea generală nr. 30 privind 
femeile în situaţii de prevenire a conflictelor, conflict şi postconflict (RG30) şi 
Rezoluţiile ONU privind Agenda Femeile, Pacea şi Securitatea se menţionează reciproc 
şi oferă modalităţi prin care implementarea fiecărui cadru poate fi fortificată. RG30, 
adoptată în 2013, asigură aplicarea Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de 
discriminare faţă de femei, adoptată de Adunarea Generală a ONU în 1979. Scopul 
principal al RG30 este să ofere statelor părţi orientări competente privind măsurile pentru 
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asigurarea deplină a obligaţiilor de a proteja, respecta şi aplica drepturile femeilor în 
situaţii de prevenire a conflictelor, conflict şi postconflict.  
 
Asigurarea oportunităţilor şi tratamentului egal, între bărbaţi şi femei, în situaţie de 
pace şi conflict, se dovedeşte a fi o tematică foarte actuală la nivel internaţional şi 
regional în cadrul ONU, NATO, OSCE, UE. Politicile de promovare a perspectivei de 
gen ale acestor organizaţii contribuie la aprofundarea eforturilor în asigurarea egalităţii 
de gen în sectorul de securitate şi apărare.  Statele, având la bază angajamente 
internaţionale de implementare a Agendei Femeile, Pacea şi Securitatea, încearcă să 
sporească rolul femeii în structurile civile şi militare la nivel naţional. 
 
 
Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite – Femeile, 
Pacea şi Securitatea 
 
Pe parcursul anului 2000, Consiliul de Securitate al ONU a lansat o discuţie intensă cu 
privire la protecţia drepturilor femeilor în situaţiile de conflict şi creşterea rolului lor în 
procesul de instaurare a păcii. Cel mai frecvent, femeile devin victime ale violenţei 
sexuale. Indiferent de diferenţele de nivel cultural şi de mentalitate, războaiele şi 
conflictele armate afectează în mod similar condiţia femeilor. 
 
La 31 octombrie 2000, CS al ONU a adoptat unanim Rezoluţia 1325 privind Femeile, 
Pacea şi Securitatea, subliniind impactul conflictelor asupra femeilor şi fetelor şi 
importanţa rolului femeilor în instaurarea păcii şi redresarea ţării după conflict. Aceasta 
este una dintre cele mai importante rezoluţii ale ONU în domeniul păcii şi securităţii şi are 
caracter obligatoriu pentru toate statele membre ale ONU, fără necesitatea de a fi 
ratificată suplimentar. 
 
Fiecare dintre mandatele Rezoluţiei 1325 este relaţionat cu unul dintre cei patru piloni de 
bază: participarea, protecţia, prevenirea, recuperarea. În implementarea celor patru 
piloni, de regulă, organizaţiile şi statele adoptă un Plan de Acţiuni cu referire la 
Rezoluţia 1325 a CS al ONU precum şi la alte rezoluţii conexe. În recomandările 
prealabile făcute de ONU cu privire la elaborarea planurilor naţionale de acţiuni se 
subliniază faptul că acestea trebuie să respecte alte cadre legislative şi politici naţionale 
pentru ulterioara lor punere în aplicare. Deoarece statele diferă una de alta, respectiv şi 
problema de gen este abordată diferit (fie că este vorba de situaţii de conflict sau trebuie 
luat în considerare specificul culturii şi religiei), nu există niciun set omogen de 
instrumente de politici pentru implementarea Agendei privind Femeile, Pacea şi 
Securitatea. 
 

BOXĂ. STUDIUL GLOBAL CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA REZOLUŢIEI 1325 

Studiul Global privind implementarea Rezoluţiei CS al ONU 1325, cu titlul Prevenirea Conflictului, 
Transformarea Justiţiei, Asigurarea Păcii (Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing Peace), 
elaborat în 2015, reprezintă un efort de a identifica lacunele şi provocările pentru punerea în aplicare a 
Rezoluţiei 1325, preocupările privind femeile, pacea şi securitatea în ultimii 15 ani, precum şi o ocazie 
de a identifica tendinţele emergente şi priorităţile de acţiune. 
 
Studiul Global explorează opt arii tematice critice şi analizează principalii actori în monitorizarea şi 
responsabilitatea pentru femei, pace şi securitate. Studiul oferă recomandări şi orientări tehnice 
cuprinzătoare şi realizabile, orientate către statele membre, ONU, societatea civilă, mass-media şi altele, 
în vederea realizării integrale a priorităţilor ce ţin de femei, pace şi securitate. 
 
De asemenea, a fost efectuată o evaluare a 40 de procese de pace din întreaga lume de la încheierea 
Războiului Rece. Analiza arată că în cazurile în care femeile au fost în măsură să exercite o influenţă 
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puternică asupra procesului de negociere, a existat o şansă mult mai mare de a încheia un acord decât 
atunci când grupurile de femei au exercitat o influenţă slabă sau deloc. În cazurile de influenţă puternică 
a femeilor, aproape întotdeauna s-a ajuns la un acord (sursa: A Global Study on the Implementation of 
United Nations Security Consil resolution 1325, 2015. http://wps.unwomen.org) 
 
O analiză asupra relaţiei dintre influenţa femeilor asupra proceselor de pace în conflictele din Europa şi 
Asia Centrală indică rezultate mixte pentru implicarea femeilor. De exemplu, în Turcia-Armenia (2008-
2011), Georgia-Abhazia (1997-2007), în Republica Moldova (diferendul transnistrean) (1992-2005) şi 
Cipru (1999-2004), unde femeile nu au avut influenţă sau au avut o influenţă slabă asupra proceselor de 
pace, acordurile fie nu au fost încheiate, fie nu au fost implementate. 

 
Rezoluţii conexe din cadrul Agendei Femeile, Pacea şi Securitatea 
 
CS al ONU are sarcina de a menţine pacea şi securitatea la nivel mondial. Competenţele 
sale includ stabilirea operaţiunilor de menţinere a păcii, instituirea sancţiunilor 
internaţionale şi autorizarea acţiunilor militare prin intermediul rezoluţiilor.  
 

Rezoluţia 1325 a CS al ONU a fost prima care a 
abordat impactul diferit şi uneori unic al conflictului 
armat asupra femeilor. Ulterior, Consiliul de Securitate 
a adoptat opt rezoluţii conexe cu scopul de a crea şi 
aplica mecanisme semnificative de implementare şi 
supraveghere pentru Agenda Femeile, Pacea şi 
Securitatea. 
 
În 2008, a fost adoptată Rezoluţia 1820 a CS al ONU 

pentru a aborda problema violenţei sexuale în situaţii de conflict, atrăgând atenţia asupra 
sa. Rezoluţia recunoaşte violenţa sexuală ca tactică de război şi menţionează că violul şi 
alte forme de violenţă sexuală pot constitui crimă de război, crimă împotriva umanităţii 
sau element constitutiv al unui genocid. 
 
Rezoluţia 1888 a CS al ONU, adoptată în anul 2009, pune accentul, de asemenea, pe 
problema violenţei sexuale în conflictele armate. Aceasta subliniază necesitatea de a 
avea în vedere aspectul violenţei sexuale în procesul de asigurare a păcii – fie că este 
vorba de dezarmare, demobilizare sau reintegrare, fie că este vorba de securitate şi 
reforma judiciară, pentru a pedepsi răufăcătorii şi a asigura victimelor accesul la căi de 
atac. Rezoluţia prevede noi mecanisme în cadrul sistemului ONU, inclusiv funcţia de 
Reprezentant Special al Secretarului General al Naţiunilor Unite. Rezoluţia reiterează că 
unul dintre obiectivele importante este de a promova participarea femeilor în negocieri şi 
de a mări numărul acestora în misiunile ONU. 
 
Rezoluţia 1889 a CS al ONU, adoptată în anul 2009, face un apel către statele membre 
ca acestea să mărească numărul factorilor de decizie femei, implicate în procesele de 
asigurare a păcii, să elaboreze rapoarte care să reflecte aspectele ce ţin de gen, conflicte 
şi instaurarea păcii, să desemneze în cadrul misiunilor de menţinere a păcii un consilier 
pe aspecte de gen şi altul pe aspecte de protejare a femeilor şi să elaboreze indicatori 
globali privind implementarea şi monitorizarea Rezoluţiei 1325. Statele membre sunt, de 
asemenea, obligate să promoveze participarea femeilor în procesele de reconstruire şi 
luare a deciziilor de ordin politico-economic. 
 
Rezoluţia 1960 a CS al ONU, a fost adoptată în 2010 şi evidenţiază importanţa datelor 
de referinţă dezagregate pe gen cu privire la impactul conflictelor, în special prin prisma 
violenţei sexuale în situații de conflict. Rezoluţia stabileşte instrumente instituţionale de 
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combatere a impunității, prezintă etape specifice necesare pentru prevenirea şi protecţia 
împotriva violenței sexuale în situații de conflict şi stabileşte consecinţele violenţei 
sexuale. De asemenea, include: menționarea în rapoartele anuale ale Secretarului 
General, sesizări către comitetele de sancţiuni ale ONU şi Curtea Penală Internaţională, 
condamnarea internaţională şi despăgubiri. 
 
Rezoluţia 2106 a CS al ONU, adoptată în 2013, pune accent pe importanţa garantării 
urmăririi penale a faptelor de violenţă sexuală, cu scopul de a combate impunitatea larg 
răspândită pentru această infracţiune. 
 
În acelaşi an a fost adoptată Rezoluţia 2122 a CS al ONU, care introduce măsuri pentru 
asigurarea participării şi rolul conducător al femeilor la prevenirea conflictelor, la 
procesele de pace şi toate măsurile de redresare postconflict. 
 
Rezoluţia 2242 a CS al ONU a fost adoptată în 2015 şi îndeamnă statele membre să 
asigure fortificarea Rezoluţiei 1325 şi subliniază în mod repetat importanţa implicării 
femeilor în prevenirea şi soluţionarea conflictelor şi în instaurarea păcii. 
 
Rezoluţia 2272 a CS al ONU, adoptată în martie 2016, îndeamnă statele membre să 
asigure eradicarea exploatării şi a violenţei sexuale comise de persoanele implicate în 
misiunile de menţinere a păcii şi pedepsirea corespunzătoare a vinovaţilor. 
 
Pe parcursul anului 2016, Adunarea Generală a ONU şi CS al ONU au adoptat rezoluţii 
privind Susţinerea Păcii, care marchează o schimbare de la construirea păcii la 
susţinerea păcii ca „un scop şi un proces de construire a unei viziuni comune a societăţii”. 
Astfel, femeile se află în centrul eforturilor privind atingerea păcii durabile la nivel mondial 
prin incluziune, justiţie şi securitate. 
 
Rezoluţia 2282 a CS al ONU, adoptată în aprilie 2016, exprimând îngrijorarea profundă 
cu privire la costurile şi creşterea suferinţelor umane cauzate de conflictele armate, 
subliniază că o abordare comprehensivă a justiţiei tranzitorii şi a unui sector de securitate 
responsabil au fost esenţiale pentru consolidarea păcii, reducerea sărăciei şi 
împiedicarea statelor să recidiveze conflictele. Evidenţiind importanţa conducerii şi 
participării femeilor în prevenirea şi soluţionarea conflictelor, precum şi în construirea 
păcii, rezoluţia dată încurajează promovarea dimensiunii de gen în procesul de 
consolidare a păcii.  
 
RCSONU 2282 face parte din Agenda Susţinerea Păcii şi completează Agenda 2030 
privind Dezvoltarea Sustenabiă, recunoscând că drepturile femeilor sunt vitale la 
realizarea păcii şi a justiţiei, astfel încât toţi oamenii să se poată realiza potenţialul lor în 
demnitate şi egalitate. Astfel, cadrul normativ privind Femeile, Pacea şi Securitatea este 
esenţial pentru ambele agende. 
 

Indicele Femeile, Pacea şi Securitatea 

 

În cadrul sinergiei sau conexiuni dintre cele trei agende (Agenda Susţinerea Păcii, 
Agenda 2030 privind Dezvoltarea Sustenabiă şi Agenda Femeile, Pacea şi Securitatea) 
au fost iniţiate discuţii privind relevanţa indicatorilor globali pentru Agenda FPS. De 
regulă, indicii de gen sunt limitaţi la indicatorii de incluziune, cum ar fi faptul că femeile 
au studii secundare ori superioare sau au o muncă remunerată, dar nici unul nu a reunit 
cele trei dimensiuni importante - incluziunea, justiţia şi securitatea femeilor. Cu siguranţă 
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nu este suficient de concentrat exclusiv asupra şcolarizării fetelor fără o preocupare 
privind siguranţa acestora în comunitate, spații publice sau private.  
 
Astfel, Institutul Georgetown pentru Femei, Pace şi Securitate şi Institutul de Cercetare 
pentru Pace de la Oslo au dezvoltat pentru prima dată un nou indice global care surprinde 
atât pacea şi securitatea, cât şi incluziunea şi justiţia femeilor. Acestea folosesc surse 
internaționale recunoscute pentru a clasifica 153 de ţări din întreaga lume - acoperind 
mai mult de 98% din populația lumii - într-un mod care permite de concentrat atenţia 
asupra realizărilor-cheie şi deficiențelor majore. 
 
Scopul principal al Indicelui este de a accelera progresul atât în cadrul Agendei FPS, cât 
şi în cadrul atingerii ODD. Indicele respectiv este primul de gen care urmează a fi 
dezvoltat în cadrul Agendei 2030 şi reflectă o viziune comună asupra faptului că tarile 
sunt mai pașnice şi mai prospere atunci când femeile beneficiază de drepturi şi 
oportunități depline şi egale.  
 
Indicele va avea utilitate importantă pentru mai multe sectoare. Factorii de decizie politică 
vor putea folosi clasamentele identificate pentru a evalua progresul şi a stabili priorități în 
implementarea Agendei FPS, pentru sectorul privat Indicele oferă instrumente de analiză 
a riscurilor, iar activiștii din cadru societății civile pot scoate la iveală discrepanțele şi 
lacunele guvernelor în implementarea Agendei Femeile, Pacea şi Securitatea. 
 
Indicele a fost lansat la 26 octombrie 2017 la New York, ca un eveniment secundar în 
cadrul  Dezbaterii Deschise a CS al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea. 

 
 
NOTĂ: Indicele este structurat în jurul a trei 
dimensiuni de bază ale bunăstării: incluziune 
(economică, socială, politică); justiţie (legi 
formale şi discriminare informală); şi 
securitatea (la nivel de familie, comunitate şi 
societate).  
 
Aceste trei dimensiuni sunt cuantificate prin 
intermediul a 11 indicatori şi prezintă o 
măsură comprehensivă de asigurare a 
bunăstării femeilor. 
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Sursa: Women, Peace and Security Index 2017/18: Tracking Sustainable Peace through Inclusion, Justice, and 

Security for Women. https://www.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=1528&type=publicationfile 
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