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Rezoluția 1889 (2009)
Adoptată de Consiliul de Securitate la cea de a 6196 ședință, la 5
octombrie 2009
Consiliul de Securitate,
Reafirmându-și angajamentul de implementare continuă și deplină, într-o manieră de
sprijin reciproc, a rezoluțiilor 1325 (2000), 1612 (2005), 1674 (2006), 1820 (2008), 1882
(2009), 1888 (2009), precum și relevanța declarațiilor Președintelui Consiliului,
Fiind ghidat de principiile și scopurile Cartei Organizației Națiunilor Unite și luând în
considerare responsabilitatea principală a Consiliului de Securitate, în conformitate cu
prevederile Cartei, pentru menținerea păcii și securității internaționale,
Reamintind decizia exprimată în Documentul final (A/RES/60/1) al Summitului
mondial al Adunării Generale ONU din anul 2005 privind eliminarea tuturor formelor de
violență împotriva femeilor și fetelor, obligațiile Statelor Părți fată de Convenția privind
eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și Protocolul opțional la
aceasta, Convenția privind Drepturile Copilului și Protocolul Opțional al acestui document,
reamintind, de asemenea, angajamentele care se regăsesc în Declarația și Platforma de
Acțiune de la Beijing, precum și a celor conținute în documentul final al celei de-a 23
Sesiune Specială a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite întitulată „Femeile în
anul 2000: Egalitate între sexe, dezvoltare și pace pentru secolul XXI” (A/S-23/10/Rev.1),
în special cele ce privesc femeile și conflictul armat,
Luând în considerare raportul Secretarului General din 16 septembrie 2009
(S/2009/465) și subliniind faptul că prezenta rezoluție nu urmărește să stabilească în mod
legal dacă situațiile la care se face referire în raportul Secretarului General sunt, sau nu,
conflicte armate în contextul Convențiilor de la Geneva și Protocoalelor Opționale ale
acestora, și nici nu aduce atingere statutului juridic al părților non-statale implicate în aceste
situații,
Salutând eforturile Statelor Membre în implementarea la nivel național al Rezoluției
sale 1325 (2000), inclusiv elaborarea unor planuri de acțiune naționale, și încurajând
Statele Membre să continue o astfel de implementare,
Reiterând nevoia pentru participarea deplină, egală și efectivă a femeilor la toate
etapele proceselor de pace, dat fiind rolul esențial al acestora în prevenirea și soluționarea
conflictelor și consolidarea păcii, reafirmând rolul cheie pe care femeile îl pot juca în
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restabilirea structurii societății aflate în recuperare și subliniind necesitatea implicării
femeilor în elaborarea și implementarea strategiilor post-conflict, cu scopul de a lua în
considerare perspectivele și nevoile lor,
Exprimând profunda îngrijorare față de sub-reprezentarea femeilor în toate etapele
proceselor de pace, în special față de numărul foarte mic al femeilor în roluri formale în
procesele de mediere și subliniind necesitatea de a se asigura că femeile sunt numite în mod
corespunzător la niveluri decizionale, în calitate de înalte mediatoare, și în componența
echipelor de mediatori,
Fiind în continuare profund îngrijorat în privința obstacolelor persistente care
împiedică participarea deplină a femeilor în prevenirea și soluționarea conflictelor, dar și
participarea în viața publică post-conflict, ca urmare a violenței și intimidării, lipsei de
securitate și a statutului de drept, discriminării culturale și stigmatizării, inclusiv creșterea
opiniilor extremiste sau fanatice în privința femeilor, dar și factorii socio-economici precum
lipsa accesului la educație, iar în acest sens, recunoscând faptul că marginalizarea femeilor
poate întârzia sau submina realizarea păcii durabile, a securității și a reconcilierii,
Recunoscând nevoile speciale ale femeilor și fetelor în situațiile post-conflict,
inclusiv, inter alia, securitatea fizică, serviciile de sănătate, inclusiv sănătatea reproductivă
și mintală, modalități de asigurare a mijloacelor lor de subzistență, a drepturilor funciare și
de proprietate, ocuparea forței de muncă, precum și participarea acestora în procesele
decizionale și planificarea post-conflict, în special în etapele timpurii de instaurare a păcii
după conflict,
Constatând că în pofida progreselor, încă mai persistă obstacole în calea consolidării
participării femeilor în prevenirea conflictelor, exprimând îngrijorarea în legătură cu faptul
că, capacitatea femeilor de a se implica în procesul de luare a deciziilor publice şi redresare
economică de cele mai multe ori nu este recunoscută suficient sau nu dispune de finanțarea
adecvată în situațiile post-conflict, și subliniind faptul că finanțarea necesităților femeilor
pentru recuperare timpurie este esențială pentru sporirea abilitării femeilor, ceea ce poate
contribui la consolidarea eficientă a păcii în perioada post-conflict,
Constatând că femeile în situațiile de conflict armat și post-conflict continuă să fie de
multe ori considerate ca fiind victime și nu actori în abordarea și rezolvarea situațiilor de
conflict armat și subliniind necesitatea de concentrare a atenției nu numai pe protecția
femeilor, ci și pe abilitarea lor în consolidarea păcii,
Recunoscând că înțelegerea impactului conflictului armat asupra femeilor și fetelor,
inclusiv în calitate de refugiați și persoane strămutate intern, existență unui răspuns rapid și
adecvat la necesitățile particulare ale acestora și a unor angajamente instituționale efective,
care să garanteze protecția și deplina lor participare în procesul de pace, poate contribui
semnificativ la menținerea și promovarea păcii și securității internaționale,
Salutând inițiativa Organizației Națiunilor Unite de a elabora un sistem similar cu cel
inițiat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, pentru a permite factorilor de
decizie să urmărească alocările bazate de gen în Fondul Fiduciar Multi-Donator al Grupului
ONU de Dezvoltare,
Salutând eforturile Secretarului General de a numi mai multe femei în funcții de
conducere în cadrul Organizației Națiunilor Unite, în special în misiuni desfășurate în teren,
ca un pas concret în asumarea de către Organizația Națiunilor Unite a rolului de lider în
implementarea rezoluției 1325 (2000),
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Salutând înființarea ulterioară a Comitetului de Coordonare al ONU pentru sporirea
vizibilității şi consolidarea coordonării în cadrul sistemului Națiunilor Unite în ceea ce
priveşte pregătirile pentru cea de a 10-a aniversare a rezoluției 1325 (2000),
Încurajând actorii relevanți de a organiza evenimente pe parcursul anilor 2009-2010,
la nivel global, regional și național, pentru a spori gradul de conștientizare referitor la
rezoluția 1325 (2000), inclusiv reuniuni între ministere, pentru a reînnoi angajamentele
privind “Femeile, Pacea și Securitatea”, și pentru a identifica modalități de abordare a
provocărilor rămase și cele noi în implementarea rezoluției 1325 (2000),
1.
Îndeamnă Statele Membre, organizațiile internaționale și regionale, să
întreprindă măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți participarea femeilor în cadrul tuturor
etapelor proceselor de pace, în special în soluționarea conflictelor, planificarea postconflictuală și consolidarea păcii, inclusiv prin consolidarea implicării lor în procesele
decizionale politice sau economice în fazele timpurii ale proceselor de recuperare, prin,
inter alia, promovarea femeilor în poziții de conducere şi capacitatea de a se implica în
managementul şi planificarea ajutorului, sprijinul organizațiilor de femei, și eliminarea
atitudinilor negative din societate despre capacitatea femeilor de a participa în mod egal;
2.
Reiterează solicitarea sa către toate părțile beligerante într-un conflict armat să
respecte în întregime dreptul internaţional care privește drepturile şi protecția femeilor şi a
fetelor;
3.
Condamnă cu fermitate toate încălcările dreptului internaţional aplicabil,
comise împotriva femeilor şi fetelor în situații de conflict armat şi post-conflict, cere tuturor
părţilor implicate în conflicte să pună capăt unor astfel de acte cu efect imediat, şi
subliniază responsabilitatea tuturor Statelor de a pune capăt impunităţii şi să urmărească în
justiţie pe cei care se fac vinovaţi de orice formă de violenţă împotriva femeilor şi fetelor,
inclusiv violul şi alte forme de violenţă sexuală;
4.
Solicită Secretarului General să elaboreze o strategie, inclusiv prin instruire
corespunzătoare, pentru a crește numărul de femei numite să continue să activeze în numele
său, în special în poziţia de Reprezentante speciale și Trimise speciale, și să ia măsuri
pentru a creşte participarea femeilor la misiunile politice, de consolidare și de menținere a
păcii ale Organizaţiei Națiunilor Unite;
5.
Solicită Secretarului General să se asigure că toate rapoartele de țară trimise
Consiliului de Securitate oferă informații cu privire la impactul situațiilor de conflict armat
asupra femeilor si fetelor, nevoile lor specifice în situațiile post-conflict și obstacolele din
calea realizării acestor nevoi;
6.
Solicită Secretarului General să se asigure că organele relevante ale
Organizaţiei Naţiunilor Unite, în colaborare cu Statele Membre şi societatea civilă,
colectează date despre, analizează şi evaluează sistematic nevoile specifice ale femeilor și
fetelor în situațiile post-conflict, inclusiv, inter alia, informații privind nevoile lor de
securitate fizică și participarea la luarea deciziilor și planificare post-conflict, în scopul de a
îmbunătăți la nivel de sistem, ca răspuns la aceste nevoi;
7.
Îşi exprimă intenţia, la stabilirea şi reînnoirea mandatelor misiunilor
Organizaţiei Naţiunilor Unite, de a include prevederi privind promovarea egalităţii de gen şi
abilitarea femeilor în situaţiile post-conflict, şi cere Secretarului General să continue, dacă
va fi cazul, să numească consilieri de gen și/sau consilieri femei de protecție în misiunile
Organizației Națiunilor Unite și le solicită, în colaborare cu echipele de ţară ale
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Organizaţiei Naţiunilor Unite, de a acorda asistență tehnică și de a depune eforturi de
coordonare îmbunătățite pentru a răspunde nevoilor de recuperare ale femeilor și fetelor în
situații post-conflict;
8.
Îndeamnă Statele Membre să asigure integrarea dimensiunii de gen în toate
procesele şi sectoarele de recuperare şi de consolidare a păcii după conflict;
9.
Îndeamnă Statele Membre, organele Organizaţiei Naţiunilor Unite, donatorii şi
societatea civilă să se asigure că abilitarea femeilor este luată în considerare în cadrul
evaluărilor şi planificării nevoile post-conflict şi integrată în acordările ulterioare de fonduri
şi activităţile programului, inclusiv prin elaborarea unei analize transparente şi urmărirea
fondurilor alocate pentru evaluarea nevoile după conflict a femeilor;
10. Încurajează Statele Membre în situațiile post-conflict, prin consultare cu
societatea civilă, inclusiv organizațiile de femei, să specifice, într-un mod detaliat, nevoile
şi prioritățile femeilor și fetelor, și să elaboreze strategii concrete, în conformitate cu
sistemele lor juridice, să abordeze acele nevoi și priorități care includ, inter alia, sprijin
pentru o securitate fizică mai mare și condiții socio-economice mai bune, prin educație,
activități generatoare de profit, acces la servicii de bază, în mod particular la servicii
medicale, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă, şi drepturile de reproducere şi de
sănătate mintală, aplicarea legii care să integreze dimensiunea de gen şi accesul la justiție,
precum şi sporirea capacității de implicare în procesele decizionale publice la toate
nivelurile;
11. Îndeamnă Statele Membre, organele Organizației Națiunilor Unite şi societatea
civilă, inclusiv organizațiile non-guvernamentale, să ia toate măsurile posibile pentru a
asigura femeilor și fetelor accesul egal la educație în situațiile post-conflict, dat fiind rolul
esențial al educației în promovarea participării femeilor în procesele decizionale postconflict;
12. Cere tuturor părților dintr-un conflict armat să respecte caracterul civil şi
umanitar al așezărilor şi taberelor de refugiați, şi să asigure protecția tuturor persoanelor
civile care locuiesc în astfel de așezări, în special, să asigure protecția femeilor şi a fetelor
împotriva tuturor formelor de violență, inclusiv violul și alte forme de violență sexuală, şi
să asigure acces umanitar deplin, nerestricționat şi sigur către acestea;
13. Cere tuturor celor care sunt implicați în activități privind dezarmarea,
demobilizarea şi reintegrarea, să considere nevoile diferite ale femeilor şi fetelor, care au
legătură cu forţele armate şi grupurile armate şi copiii acestora, şi să asigure accesul deplin
al acestora la programele respective;
14. Încurajează Comisia ONU de Consolidare a Păcii şi Biroul de Asistență pentru
Consolidarea Păcii să continue să asigure o atenție sistematică a și mobilizarea resurselor
pentru promovarea egalității de gen şi abilitării femeilor ca parte integrantă a consolidării
păcii după conflict, şi să încurajeze deplina participare a femeilor în acest proces;
15. Solicită Secretarului General, în agenda sa de acțiune, să îmbunătățească
eforturile Organizației Națiunilor Unite la consolidarea păcii, să considere necesitatea de a
îmbunătăți participarea femeilor în procesele decizionale politice și economice din cadrul
proceselor timpurii de consolidare a păcii;
16. Solicită Secretarului General să asigure transparența, cooperarea și coordonarea
deplină a eforturilor dintre Reprezentantul Special al Secretarului General pentru copii și
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conflictele armate și Reprezentantul Special al Secretarului General privind violența
sexuală și conflictele armate, a căror numire a fost solicitată în rezoluția 1888 (2009);
17. Solicită Secretarului General să prezinte Consiliului de Securitate, în termen de
6 luni, spre examinare, un set de indicatori pentru utilizare la nivel global, pentru a urmări
punerea în aplicare a rezoluției sale 1325 (2000), care ar putea servi ca bază comună pentru
raportarea de către entitățile relevante ale Națiunilor Unite, alte organizații internaționale și
regionale, precum și statele membre, despre punerea în aplicare a Rezoluției 1325 (2000),
în anul 2010 și ulterior;
18. Solicită Secretarului General, în cadrul raportului solicitat în S/PRST/2007/40,
să includă, de asemenea, o analiză a progresului implementării rezoluției sale 1325 (2000),
o evaluare a proceselor prin intermediul cărora Consiliul de Securitate primește, analizează
și întreprinde măsuri în baza informațiilor pertinente rezoluției 1325 (2000), recomandări
privind măsurile ulterioare de îmbunătățire a coordonării în cadrul sistemului Organizației
Națiunilor Unite, precum și cu Statele Membre și societatea civilă, pentru realizarea
implementării, și a datelor privind participarea femeilor în misiunile Organizației Națiunilor
Unite;
19. Solicită Secretarului General să prezinte un raport către Consiliul de Securitate,
în termen de 12 luni, privind abordarea participării și incluziunii femeilor în consolidarea
păcii și planificarea post-conflict, luând în considerare punctele de vedere ale Comisiei de
consolidare a păcii, și să includă, inter alia:
a.
conflict,

Analiza cu privire la nevoile speciale ale femeilor și fetelor în situațiile post-

b.
Provocările apărute din calea participării femeilor la soluționarea conflictelor și
consolidarea păcii, și integrarea perspectivei de gen în toate procesele timpurii de
planificare post-conflictuală, finanțare și recuperare,
c.
Măsuri de sprijinire a capacităților naționale în planificarea și răspunsurile
pentru finanțare a nevoilor femeilor și fetelor în situațiile post-conflict,
d.
Recomandări pentru îmbunătățirea răspunsurilor naționale și internaționale la
nevoile femeilor și fetelor în situațiile post-conflict, inclusiv elaborarea unor aranjamente
financiare și instituționale eficiente pentru a garanta participarea deplină și egală a femeilor
în procesul de consolidare a păcii,
20.
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Decide să rămână activ interesat de această problemă.
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