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ACRONIME 
 

 

CEDAW Convenţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă 
de femei 

RG30 Recomandarea generală nr. 30 privind femeile în situații de prevenire a 
conflictelor, conflict și post-conflict 

PNA Plan naţional de acţiuni 

PO Paragraf operațional 

ESAS Exploatare sexuală și abuz sexual 

SG ONU Secretarul General al ONU 

RCSONU Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU 

EPU Evaluare periodică universală 

FPS Femeile, pacea şi securitatea 
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SECŢIUNEA 1 

INTRODUCERE 
 

Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei 
(Convenţia) și Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
(RCSONU) privind femeile, pacea și securitatea (FPS) au stabilit obligații importante 
referitoare la protecția drepturilor femeilor și realizarea egalităţii de gen în domeniile 
care au legătură cu pacea și securitatea internațională. 
 
În octombrie 2013, Comitetul pentru eliminarea 
tuturor formelor de discriminare faţă de femei 
(Comitetul) a adoptat Recomandarea generală 
nr. 30 privind femeile în situații de prevenire a 
conflictelor,conflict și post-conflict (RG30). 
Documentul a fortificat și clarificat 
aplicabilitatea Convenţiei la diverse 
circumstanțe caracterizate prin conflict și criză 
politică. De asemenea, s-au stabilit și confirmat 
legăturile Convenției cu agenda Consiliului de 
Securitate referitoare la FPS. Reunite, acestea 
oferă un cadru de fond care asigură că 
egalitatea de gen este parte integrantă în 
eforturile de prevenire a conflictelor, 
consolidare a păcii, reconstrucție post-conflict, 
responsabilitate.

Scopul acestui Ghid este informarea privind 
cum pot fi implementate și utilizate adecvat 
Convenţia și Rezoluțiile FPS, pentru a consolida 
eficacitatea fiecărui instrument. Ghidul oferă o 
prezentare generală a mecanismelor de 
raportare și monitorizare inerente atât RG30 cât 
și Rezoluțiilor FPS, cu scopul de a îmbunătăți 
responsabilitatea pentru ambele cadre. Sunt 
oferite îndrumări privind modul în care 
implementarea RG30 și a Rezoluțiilor FPS se pot 
complimenta reciproc, în special prin raportare. 

 
 

MODUL DE UTILIZARE A ACESTUI GHID 

Acest Ghid este structurat în secțiuni distincte 
care permit utilizatorilor să acceseze acele 
informații și orientări care au cea mai mare 
relevanță pentru activitatea lor, dar și să 
citească și utilizeze Ghidul în întregime. Ghidul 
este organizat astfel: 

• Secţiunea 1: Introducere; 

• Secţiunea 2: Informaţii generale despre 
Recomandarea generală nr. 30 a Comitetului 
CEDAW și Rezoluțiile Consiliului de Securitate 
ONU privind femeile, pacea și securitatea; 

• Secţiunea 3: Conţinutul Recomandării 
generale nr. 30 și al Rezoluțiilor privind 
femeile, pacea și securitatea; 

• Secţiunea 4: Responsabilitate și raportare. 
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SECŢIUNEA 2 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE 
RECOMANDAREA GENERALĂ  
NR. 30 A COMITETULUI CEDAW ȘI 
REZOLUȚIILE CONSILIULUI DE 
SECURITATE ONU PRIVIND 
FEMEILE, PACEA ȘI SECURITATEA 
 
Această secțiune oferă o imagine de ansamblu a contextului Recomandării generale 
nr. 30 a Comitetului CEDAW și Rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU privind 
femeile, pacea și securitatea. Ea se poate utiliza pentru a afla date despre adoptarea 
acestor cadre, semnificația lor și intenția generală. 
 
CONTEXTUL CEDAW ȘI AL RECOMANDĂRII GENERALE NR. 30 
 
Convenția privind eliminarea tuturor formelor 
de discriminare față de femei este esențială 
pentru aplicarea drepturilor femeilor, 
reprezentând o cartă internațională a 
drepturilor femeilor. Ea creează obligații legale 
cu privire la exercitarea în mod egal de către 
femei și bărbați a drepturilor civile, politice, 
economice, sociale și culturale. Convenţia 
solicită Statelor Părţi să elimine discriminarea 
împotriva femeilor (definită în Articolul 1 al 
Convenţiei, prezentat în Caseta 1) în spațiul 
public și în cel privat, inclusiv în familie. 
Convenţia a fost adoptată de Adunarea 
Generală a Naţiunilor Unite la 18 decembrie 
1979, cu scopul de a fundamenta prevederile 
instrumentelor internaționale existente și a 
intrat în vigoare la 3 septembrie 1981, fiind 

ratificată de 189 de state. 
 
Convenţia a instituit Comitetul pentru 
eliminarea discriminării faţă de femei, care 
acționează ca sistem de monitorizare de 
aplicare a Convenţiei. Comitetul examinează 
rapoartele inițiale și periodice prezentate de 
către Statele Părți, cu privire la măsurile luate 
pentru aplicarea Convenţiei. Comitetul este 
format din 23 de experți care acționează în 
calitate de persoană și au mandate de 4 ani . 
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Convenţia nu permite Statelor Părți vreo 
derogare de la obligațiile acesteia, în perioade 
de conflict sau urgență publică. Obligațiile 
Statului rămân în vigoare în aceste perioade, 
inclusiv obligația de diligență cuvenită pentru a 
preveni, investiga, pedepsi și oferi reparații 
pentru actele persoanelor fizice sau entităților 
care împiedică exercitarea drepturilor 
consfințite în Convenţie (Recomandarea 
generală CEDAW 30 (2013), alin. 15, 19 (1992), 
alin. 9). 
 
Recomandarea generală nr. 30 

Principiile consacrate în Convenţie oferă un 
cadru pentru a reacționa la provocări noi și 
existente față de egalitatea genurilor. De la 
prima sa sesiune din anul 1982, în scopul punerii 
capăt discriminării, Comitetul și alți actori la 
nivel național și internațional au acționat 
permanent pentru a clarifica înţelegerea 
Convenţiei, modul de aplicare a acesteia și 
caracterul specific al discriminării împotriva 
femeilor. Convenţia împuternicește Comitetul 
să adopte Recomandări generale cu privire la 
articole sau subiecte din Convenţie. 
Recomandările generale clarifică sfera de 
acţiune a CEDAW și oferă Statelor îndrumări 
detaliate privind modul de aplicare a obligațiilor 
prevăzute în Convenţie. 
 
Recomandarea generală nr. 30 privind femeile 
în situații de prevenire a conflictelor, conflict și 

post-conflict (2013) are rolul de a ajuta Statele 
să-și îndeplinească obligațiile prevăzute în 
CEDAW, inclusiv obligația de diligență cuvenită, 
înaintea, în timpul și în urma unui conflict. RG30 
a fost influențată de un proces larg și profund 
de consultare cu femei afectate de conflicte și 
actori ai societății civile din diferite zone ale 
lumii. RG30 clarifică aplicarea Convenţiei la 
situații de conflict armat și crize politice, la 
prevenirea și soluționarea conflictelor și la 
diversele procese complexe de instaurare a 
păcii și reconstrucție post-conflict . RG30 
prezintă conținutul obligațiilor asumate de 
către Statele Părți și oferă sugestii actorilor 
nestatali. 
 
RG30 se referă la aplicarea Convenţiei la 
prevenirea conflictelor, conflicte armate 
interne și internaţionale, ocupaţie străină, pe 
lângă alte forme de ocupaţie și faza post-
conflict, precum și la situaţii de conflict civil sau 
politic de intensitate redusă, stare de urgenţă, 
acte de terorism și măsuri de reacţie la astfel de 
acte, apatridie și strămutare internă. În situațiile 
care îndeplinesc definiția-prag a conflictului 
armat intern sau internațional, Convenţia și 
dreptul internațional umanitar se aplică 
concomitent, iar măsurile diferite de protecție 
ale acestora se completează și nu se exclud 
reciproc. De asemenea, RG30 are în vedere 
aplicarea Convenţiei la toate acțiunile Statelor 
Părți care afectează drepturile omului pentru 
cetățenii și persoanele ce nu sunt cetăţeni de pe 
teritoriul lor sau teritoriul pe care îl controlează 
efectiv, chiar dacă acesta nu le aparține. CEDAW 
solicită Statelor Părți să reglementeze 
activitățile actorilor interni nestatali, 
manifestând diligenţa cuvenită pentru a 
preveni, investiga, pedepsi și oferi reparații 
pentru actele persoanelor fizice sau grupurilor 
nestatale care împiedică exercitarea drepturilor 
consfințite în Convenţie. 
 
Scopul principal al RG30 este să ofere Statelor 
Părți orientări competente privind măsurile 
legislative, de politici și alte măsuri 

CASETA 1 

Definirea discriminării 

Articolul 1 din Convenţie definește 
discriminarea ca ”orice diferenţiere, excludere 
sau restricţie bazată pe sex, care are drept efect 
sau scop să compromită ori să anihileze 
recunoaşterea, beneficiul sau exercitarea de 
către femei, indiferent de starea lor 
matrimonială, pe baza egalităţii dintre bărbat şi 
femeie, a drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale, în domeniile politic, economic, 
social, cultural şi civil sau în orice alt domeniu“. 
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corespunzătoare pentru a asigurarea deplină a 
obligațiilor de a proteja, respecta și aplica 
drepturile femeilor în situații de prevenire a 
conflictelor, conflict și post-conflict. RG30 
acoperă o largă arie tematică, referindu-se la 
violență bazată pe gen și trafic ilicit, participare, 
acces la educaţie, ocuparea forţei de muncă și 

sănătate, femeile din mediul rural, strămutări, 
refugiați și solicitanți de azil, cetățenie și 
apatridie, căsătorie și relații de familie, reforma 
sectorului de securitate și dezarmare, 
demobilizarea și reintegrarea combatanților, 
acces la justiție, reforma constituțională și 
electorală. 

 
CONTEXTUL REZOLUȚIILOR CONSILIULUI DE SECURITATE ONU PRIVIND FEMEILE, PACEA ŞI 
SECURITATEA 
 
Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite este unul din cele șase organisme 
principale ale ONU, având sarcina de a menține 
pacea și securitatea la nivel mondial. 
Competențele sale includ stabilirea 
operațiunilor de menținere a păcii, instituirea 
sancțiunilor internaționale și autorizarea 
acțiunilor militare prin intermediul rezoluțiilor. 
Începând din anul 2000, Consiliul de Securitate 
a adoptat o serie de rezoluții pe tema FPS, care 
vizează drepturile femeilor și egalitatea de gen 
în situații de prevenire a conflictelor, conflict și 
post-conflict (Caseta 2 enumeră toate 
Rezoluțiile FPS).  
RCSONU 1325 (2000) a fost prima Rezoluție FPS, 
adoptată în unanimitate la 31 octombrie 2000. 
Prin aceasta, pentru prima dată, Consiliul de 
Securitate a abordat impactul diferit și uneori 
unic al conflictului armat asupra femeilor. 

Rezoluția subliniază importanța participării 
egale și depline a femeilor ca actori activi pentru 
pace şi securitate. Aceasta mai abordează teme 
precum programele HIV/SIDA, repatrierea, 

relocarea și reintegrarea foștilor combatanți, 
programele de reconstrucție  
post-conflict, procesele de reformă 
constituțională și electorală, accesul la justiție, 
violența bazată pe gen, strămutarea. 
 
Consiliul de Securitate a adoptat șase rezoluții 
ulterioare cu scopul de a crea și aplica 
mecanisme semnificative de implementare și 
supraveghere pentru agenda FPS. În acest sens, 
RCSONU 1820 (2008) a fost adoptată pentru a 
aborda problema violenței sexuale în situații de 
conflict, atrăgând atenția asupra sa. Rezoluția 
recunoaște violența sexuală ca tactică de război 
și menționează că violul și alte forme de 
violență sexuală pot constitui crimă de război, 
crimă împotriva umanității sau element 
constitutiv al unui genocid. RCSONU 1888 
(2009) a instituit mecanisme de aplicare a 
agendei FPS, și anume desemnarea unui 
Reprezentant Special al Secretarului General, 
pentru a intensifica activitatea ONU de 
abordare a violenței sexuale în situații de 
conflict. În plus, RCSONU 1889 (2009) stabilește 
prezența unor consilieri pentru protecţia 
femeilor în cadrul misiunilor de menţinere a 
păcii. Este important faptul că Rezoluția pune 
accent pe participarea femeilor în toate etapele 
proceselor de pace și solicită Secretarului 
General elaborarea unui set de indicatori globali 
(Caseta 3), care să urmărească și să prezinte o 
bază comună privind implementarea RCSONU 
1325 (2000) de către entitățile relevante ale 
ONU, alte organizații internaționale și regionale 
și statele membre ONU.  

CASETA 2 

Rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU privind 
femeile, pacea şi securitatea 

Rezoluția 1325 (2000) 

Rezoluția 1820 (2008) 

Rezoluția 1888 (2009) 

Rezoluția 1889 (2009) 

Rezoluția 1960 (2010) 

Rezoluția 2106 (2013) 

Rezoluția 2122 (2013) 
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Recent, RCSONU 1960 (2010) evidențiază 
importanța datelor de referință defalcate pe 
gen cu privire la impactul conflictelor, în special 
prin prisma violenței sexuale în situații de 

conflict. Rezoluția stabilește instrumente 
instituționale de combatere a impunității, 
prezintă etape specifice necesare pentru 
prevenirea și protecția împotriva violenței 
sexuale în situații de conflict și stabilește 
consecințele violenței sexuale. De asemenea, 
include: menționarea în rapoartele anuale ale 
Secretarului General, sesizări către Comitetele 
de sancțiuni ale ONU și Curtea Penală 
Internaţională, condamnare internațională și 
despăgubiri. RCSONU 2106 (2013) pune accent 
pe importanța garantării urmăririi penale a 
faptelor de violență sexuală, cu scopul de a 
combate impunitatea larg răspândită pentru 
această infracțiune. RCSONU 2122 (2013) 
introduce măsuri pentru asigurarea participării 
și rolul conducător al femeilor la prevenirea 
conflictelor, la procesele de pace și toate 
măsurile de redresare post-conflict. 
Semnificativ este faptul că atât RCSONU 2122 
(2013), cât și RG30 au fost adoptate în aceeaşi 
zi, 18 octombrie 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASETA 3 

Indicatori globali privind FPS 

RCSONU 1889, PO 17, solicită Secretarului General 
să prezinte Consiliului de Securitate ONU ”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”. Cei 26 de 
indicatori sunt organizați în 4 piloni: Prevenire, 
participare, protecţie, atenuare şi redresare, și 
oferă o modalitate de urmărire și responsabilizare a 
implementării. Cei 26 de indicatori sunt enumerați 
la paginile 15-21 din raportul Secretarului General 
(S/2010/498). 
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SECŢIUNEA 3 

CONŢINUTUL RECOMANDĂRII 
GENERALE NR. 30 ȘI AL 
REZOLUȚIILOR PRIVIND FEMEILE, 
PACEA ȘI SECURITATEA 
 

Această secțiune oferă o prezentare generală privind conţinutul specific al RG30 și 
modul în care RG30 are legătură cu Rezoluţiile FPS. Aceasta poate fi utilizată ca 
îndrumare pentru subiectele tratate de fiecare cadru în parte și ca model de 
consolidare reciprocă. 
 

INTRODUCERE 
 
Recomandarea generală nr. 30 și Rezoluțiile FPS 
se susțin și se consolidează reciproc în câteva 
moduri importante și au eficiență maximă 
utilizându-se împreună. Rezoluțiile FPS sunt 
semnificative prin faptul că aduc în atenția celui 
mai înalt organ de decizie al ONU în materie de 
pace și securitate - Consiliului de Securitate, 
drepturile femeilor în situații de conflict și post-
conflict. Mai mult ca atât, Rezoluțiile FPS au 
asigurat faptul că Consiliul de Securitate este 
sensibil la problemele femeilor, păcii și 
securității în toate deciziile luate. Cu toate 
acestea, datorită responsabilității Consiliului de 
Securitate de a menține pacea și securitatea și 
de a reacționa la amenințările la adresa păcii și 
securității, Rezoluțiile FPS limitează agenda FPS 
la un interval de timp și un mandat restrâns. În 
schimb, RG30 acordă o atenție mai mare întregii 
game de drepturi ale femeilor în situații de 
conflict și post-conflict. Aplicarea prevederilor 
CEDAW asupra Statele Părți înainte, în timpul și 
în urma conflictului înseamnă că Convenţia 
oferă un cadru unic pentru recunoașterea și 
repararea succesiunii de încălcări ale drepturilor 
omului suferite de femei și fete în situații de 

conflict și post-conflict. 
 
Aria tematică a RG30 și Rezoluțiilor FPS este 
extinsă și abordează diverse aspecte ale 
drepturilor femeilor în contexte de prevenire a 
conflictelor, conflict și post-conflict. RG30 și 
Rezoluțiile FPS se menționează reciproc și oferă 
modalități prin care implementarea fiecărui 
cadru poate fi fortificată. 
RG30 prevede că: 
Statele Părți vor oferi informații despre 
implementarea agendei Consiliului de Securitate 
privind femeile, pacea și securitatea, în special 
rezoluțiile 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 
(2009), 1889 (2009), 1960 (2010) și 2106 (2013), 
inclusiv prin raportarea în mod specific a 
respectării oricărui criteriu de referință sau 
indicator convenit cu ONU și elaborat ca parte a 
agendei respective (alin. 83). 
 
RG30 stipulează modul cum implementarea 
Rezoluțiilor FPS face parte din obligațiile 
prevăzute de CEDAW și afirmă că 
”implementarea acestora trebuie să se bazeze 
pe un model de egalitate de esență și să 
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cuprindă toate drepturile stipulate în 
Convenţie” (alin. 26).  
 
Paragraful operațional (PO) 9 din RCSONU 1325 
(2000) face apel la toate părțile combatante într-
un conflict armat să respecte în totalitate 

cerințele prevăzute de CEDAW, iar în 
Preambulul RCSONU 1820 (2008), 1888 (2009) și 
1889 (2009) se reafirmă obligațiile Statelor Părți 
la CEDAW. 
 

 
CONŢINUTUL RECOMANDĂRII GENERALE NR. 30 ȘI AL REZOLUȚIILOR PRIVIND FEMEILE, PACEA ȘI 
SECURITATEA 
 
Tabelul (A) prezintă temele tratate de RG30 și 
locul unde acestea sunt reflectate în Rezoluţiile 
FPS. Un rezumat narativ referitor la aceste 
prevederi este redat mai jos: 

Prevenirea conflictelor 

RG30 subliniază corelația dintre focarul de 
conflict și prevalenţa sporită a violenței și 
discriminării pe bază de gen. Se menționează 
excluderea femeilor din procesele de prevenire 
a conflictelor și participarea scăzută a femeilor 
în instituţiile implicate în diplomație preventivă 
și acțiuni precum dezarmarea nucleară. 

Inspirându-se din prevederile Convenției, RG30 
stipulează că intervențiile și politicile de 
prevenire a conflictelor, aparținând fie Statelor, 
fie terțelor părți, trebuie să fie nediscriminatorii 
și să evite accentuarea inegalităților de gen. 
Prevederile Rezoluțiilor FPS privind egalitatea , 
solicită statelor membre să sporească 
participarea femeilor la eforturile de prevenire a 
conflictelor, iar reprezentanţii terțelor părți să 
invite femeile la discuții în acest sens. Atât RG30, 
cât și RCSONU 2122 (2013) recunosc importanța 
Tratatului privind comerțul cu arme (2013) și 
prevederile acestuia referitoare la impactul din 
perspectivă de gen ale proliferării înarmării. 
Recomandările oferite de RG30 consolidează 
responsabilitatea ambelor cadre față de această 
problemă și accentuează necesitatea unor 
sisteme de alertă timpurie care să includă 
indicatori de gen. 

 

Violența bazată pe gen 

Precum se menționează în Convenţie și RG30,  
violența împotriva femeilor și fetelor este o 
formă de discriminare generată de inegalitățile 
de gen. Se atrage atenția asupra rolului 
conflictului în exacerbarea inegalităților de gen 
existente, care sporește riscul de violență bazată 
pe gen împotriva femeilor și fetelor. Există 
succesiuni între actele de violență bazată pe gen 
comise înaintea, în timpul și ulterior conflictului. 
Recomandarea indică modul cum femeile și 
fetele ar putea fi victimele violenței sexuale ca 
tactică de luptă a părților combatante, cum ar 
putea cunoaște forme de violență din partea mai 
multor actori în timpul și după conflict, și cum 
această violență afectează participarea femeilor 
la viaţa publică (alin. 34-38). 

RG30 detaliază obligațiile Statelor Părți la 
Convenţie, de a lua măsuri pentru prevenirea, 
investigarea și pedepsirea tuturor acestor forme 
de violență. Astfel, RG30 oferă o interpretare 
largă a tipurilor de violență bazată pe gen pe 
care femeile și fetele le pot întâlni într-o situație 
de conflict, precum și a diverselor contexte și 
actori implicați. Rezoluțiile FPS pun accent în 
principal pe ”violența sexuală, atunci când este 
folosită sau autorizată ca tactică de război și 
îndreptată în mod deliberat împotriva civililor, 
sau ca parte a atacurilor generalizate sau 
sistematice împotriva populaţiei civile” 
(RCSONU 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 
(2010), 2106 (2013)). Reunind ambele cadre,ce 
sunt monitorizate de către Comitet,  Statele 
Părți ajung la o înţelegere și o abordare mai largă 
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a cazurilor de violență asupra femeilor și fetelor 
în situații de conflict. 

Traficul ilicit 

RG30 menționează traficul ilicit ca o 
discriminare pe bază de gen care se intensifică în 
timpul unui conflict și post-conflict. Rezoluțiile 
FPS nu se referă în mod specific la trafic ilicit, 
astfel RG30 stabilește responsabilitatea pentru 
această faptă ca un aspect al conflictului. În 
RG30 se menționează că zonele de conflict sunt 
locuri de origine, de tranzit și de destinație 
pentru trafic ilicit, iar politicile care limitează 
migrația pot crește vulnerabilitatea femeilor la 
trafic ilicit. 

În recomandările cu privire la traficul ilicit, RG30 
abordează și tema ”exploatării sexuale și 
abuzului sexual” (ESAS). Subiectul este abordată 
și de Rezoluțiile FPS, care prevăd 
responsabilitate și toleranță zero pentru acte 
ESAS comise de personalul ONU. RG30 extinde 
grupul actorilor responsabili de acest subiect, 
incluzând forțele armate naționale, forțele de 
menținere a păcii, poliția de frontieră, 
funcționarii de imigrație și organizațiile 
umanitare; astfel consolidând și 
responsabilitatea pentru faptele respective. 

Participare 

Convenţia cere Statelor să asigure participarea 
egală a femeilor și bărbaților la viața publică și 
politică, inclusiv la nivel internațional (articolele 
7 și 8). În perioade de conflict, de tranziție și la 
procese de redresare, prin intermediul 
Recomandării, Statele primesc îndrumări pentru 
aplicarea acestui principiu. Atât RG30, cât și 
Rezoluțiile FPS solicită Statelor să asigure 
includerea femeilor în negocierile 
internaționale, acțiunile de menținere a păcii, 
toate nivelurile de diplomație preventivă, 
activitățile de mediere, ajutor umanitar, 
reconciliere socială, tratativele de pace la nivel 
național, regional și internațional, precum și în 
sistemul de justiţie penală. 

În conformitate cu Convenţia, RG30 solicită 
implementarea unor strategii precum utilizarea 
cotelor, pentru a elimina ”obstacolele specifice 
și multiple ale participării egale a femeilor” în 
zonele afectate de conflict. În așa fel 
respectivele prevederi din Rezoluțiile FPS au un 
fond consolidat. 

Accesul la educaţie, locuri de muncă și sănătate 
pentru femeile din mediul rural 

RG30 menționează că deficitul de infrastructură 
și servicii, care rezultă în urma unui conflict 
armat, are efecte deosebit de grave asupra 
drepturilor socio-economice ale femeilor. 
Accesul femeilor la servicii esențiale (asistență 
medicală, socială și educaţie) poate fi 
împiedicat, iar multe femei sunt nevoite să caute 
surse alternative de subzistență. 

Rezoluțiile FPS confirmă necesitatea de a asigura 
servicii de bază pentru femei, în special pentru a 
elimina efectele violenței sexuale asupra 
sănătății și a garanta accesul femeilor la 
oportunități economice post-conflict. Atât 
RG30, cât și Rezoluțiile FPS au implicații pentru 
accesul la avorturi sigure în situații de conflict și 
post-conflict. RCSONU 2122 (2013) solicită 
statelor membre şi entităților ONU să asigure 
ajutor umanitar și finanțare, inclusiv asigurarea 
diversității serviciilor medicale, juridice, 
psihologice și mijloacelor de subzistenţă pentru 
femeile afectate de situațiile de conflict armat şi 
post-conflictuale, ”menționând necesitatea 
accesului la diversitatea serviciilor legate de 
sănătatea sexuală și reproductivă, inclusiv cu 
privire la sarcinile rezultate în urma violului, fără 
discriminare” (RCSONU 2122 (2013), alin. din 
Preambul). RG30 abordează în mod direct tema 
avortului sigur, înțelegând faptul că sănătatea 
reproducerii include, printre altele, accesul la 
informații, servicii de planificare a familiei, 
inclusiv contracepţie de urgență, servicii de 
sănătate maternă, avort sigur și asistenţă 
medicală după avort (RG30, alin. 52(c)). 
Prevenirea și tratarea HIV/SIDA sunt abordate în 
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mod direct în RG30 (alin. 52(c)), în Rezoluțiile 
FPS (RCSONU 1325 (2000) alin. 6 și RCSONU 
2106 (2013) alin. 20) și se conformează și cu 
RCSONU 1983 (2011), care recunoaște 
necesitatea de a stopa violența sexuală în situații 
de conflict pentru a atenua riscul expunerii 
femeilor la HIV.  

Măsurile așteptate din partea Statelor, se 
detaliază în RG30 și țin de prevederi specifice 
pentru femeile din mediul rural, abordări 
consolidate care înaintează în general drepturile 
femeilor și ”strategii de redresare economică ce 
promovează egalitatea de gen ca o precondiție 
necesară pentru o economie post-conflict 
durabilă” (alin. 52(a)).  

Strămutări, refugiați și solicitanți de azil 

RG30 oferă îndrumare privind aplicabilitatea 
Convenției ”la fiecare etapă a ciclului de 
strămutare” (alin. 53). Se prezintă modurile în 
care inegalităţile de gen afectează și determină 
experiența diferențiată a strămutării la femei și 
bărbați. Atât RG30, cât și Rezoluțiile FPS solicită 
întreprinderea măsurilor pentru a aborda 
necesităţile specifice ale femeilor și fetelor care 
sunt strămutate intern sau refugiate, inclusiv 
protecția împotriva violenței, promovarea 
participării femeilor la luarea deciziei în locurile 
de strămutare și reacția la necesităţile lor 
specifice. 

RG30 extinde aplicarea Rezoluțiilor FPS, 
solicitând ca ”toate cazurile de discriminare pe 
bază de gen” să fie anchetate și urmărite penal, 
și să fie abordate riscurile specifice cu care se 
confruntă femeile ”supuse la discriminare 
multiplă, inclusiv femeile cu dizabilități, femeile 
în vârstă, fetele, văduvele, femeile care sunt cap 
al gospodăriei, femeile gravide, femeile 
infectate cu HIV/SIDA, femeile din mediul rural, 
femeile indigene, femeile aparținând 
minorităților etnice, naționale, sexuale sau 
religioase și femeile care sunt apărătoare ale 
drepturilor omului” (RG30, alin. 57 (b)(f)). Un 
exemplu de observații finale ale Comitetului și 
problema discriminării multiple este prezentat 
în Caseta 4. Rezoluțiile FPS sunt completate în 
mod util de RG30, fiindcă aceasta atrage atenția 
asupra multiplelor obstacole cu care se 
confruntă femeile și fetele în situații de conflict, 
aspect al experiențelor și drepturilor nereflectat 
prin rezoluții. 

Reforma sectorului de securitate; dezarmarea, 
demobilizarea și reintegrarea 

RG30 și Rezoluțiile FPS conțin prevederi 
specifice privind promovarea drepturilor 
femeilor în acest domeniu, ca urmare a 
recunoașterii rolului combatant pe care îl pot 
avea femeile într-un conflict și a excluderii de 
durată a femeilor din programele de dezarmare, 
demobilizare, reintegrare (DDR) și din sectorul 
de securitate. RG30 consolidează prevederile 
Rezoluțiilor FPS, conform cărora accesul 
femeilor la programele DDR este garantat și 
aceste programe elimină stereotipurile de gen 
ce afectează oportunitățile economice ale 
femeilor pe baza egalității cu bărbații. Ambele 
cadre solicită ca inițiativele de reformă din 
sectorul de securitate să crească numărul 
femeilor din instituţiile de securitate și să susțină 
politicile de toleranță zero pentru abuz sexual. 

Reforma constituțională și electorală 

RG30 oferă îndrumări privind modul în care 
procesule de reformă constituțională și 

CASETA 4 

Exemplu de observații finale ale Comitetului: 
Comitetul a evidențiat relevanța formelor 
simultane de discriminare pentru aplicarea 
RG30. De exemplu, în Observaţiile finale din 
februarie 2014 referitoare la raportul privind 
Statul Parte Irak, Comitetul a recomandat 
”conform Recomandării generale nr. 30” ca 
Irakul ”să abordeze riscurile specifice și 
necesităţile concrete ale diverselor grupuri de 
femei returnate, strămutate intern și refugiate 
care sunt supuse la forme multiple și simultane 
de discriminare” (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6, alin. 
14, b). 



 GHID CU PRIVIRE LA RECOMANDAREA GENERALĂ NR. 30 A COMITETULUI 
CEDAW ȘI REZOLUȚIILE CS ONU PRIVIND FEMEILE, PACEA ȘI SECURITATEA 17 

electorală poate fi utilizat pentru ”a pune bazele 
egalităţii de gen în perioadele de tranziție și 
după aceea” (RG30 alin. 70). RG30 și Rezoluțiile 
FPS fortifică cerințele fiecărui cadru privind 
atenția acordată aspectelor de gen în procesele 
de elaborare a constituției, necesitatea 
garantării drepturilor femeilor în constituție și în 
sistemele electorale. La aceste aspecte, RG30 
extinde prevederile egalității de esență din 
Convenție, solicitând ca în constituție să fie 
incluse măsuri speciale temporare, care vor fi 
utilizate pentru a asigura reprezentarea femeilor 
la toate nivelurile procesului electoral. 

Accesul la justiție 

RG30 și Rezoluțiile FPS subliniază că accesul 
femeilor la justiție necesită procese de 
responsabilitate pe toată durata post-conflict. 
Spre exemplu, în mecanismele de justiție 
tranzițională făcându-se apel la refuzul amnistiei 
pentru încălcarea drepturilor pe bază de gen; 
asigurându-se participarea femeilor la 
proiectarea, funcționarea și monitorizarea 
tuturor proceselor justiției tranziționale; în 
situații de conflict, sectoarele de securitate și 
justiție pentru violență împotriva femeilor și 
fetelor să fie asigurate de anchete sensibile la 
aspectele de gen ; iar reforma juridică și judiciară 
post-conflict să îmbunătățească accesul 
femeilor la justiție. 

RG30 consolidează Rezoluțiile FPS, accentuând 
obligația statelor care au trecut printr-un 
conflict să se asigure că toate formele de 
discriminare împotriva femeilor sunt interzise la 
restabilirea statului de drept și inițierea reformei 
juridice aferente. De exemplu, RG30 recomandă 
ca Statele Părți , dacă este cazul, să instituie 
sancțiuni penale, civile și disciplinare pentru 
discriminare împotriva femeilor, iar prin reforma 
post-conflict a statului de drept, să includă 
măsuri specifice menite să protejeze femeile de 
orice act de discriminare (RG30 alin. 81(d)). 

Cetățenie și apatridie 

Convenţia reafirmă importanța dreptului 
femeilor la cetățenie pentru ele și copiii lor. 
RG30 arată că, în timpul unui conflict, 
discriminarea de durată a femeilor poate duce la 
pierderea cetățeniei sau apatridiei, acestea 
devenind astfel deosebit de vulnerabile la 
abuzuri și încălcări ale drepturilor. RCSONU 2122 
(2013) subliniază că drepturile inegale la 
cetățenie, diferenţierile pe bază de gen în 
procedurile de azil și lipsa accesului la 
documente de identitate sporesc 
vulnerabilitatea femeilor în situații de conflict și 
post-conflict (alin. din Preambul). 

RG30 oferă îndrumări utile care ajută Statele să 
abordeze aceste probleme prin ambele 
instrumente, inclusiv în cazul distrugerii sau 
pierderii documentelor, incapacitatea femeilor 
de a înregistra nașteri și efectele rezultate, cum 
ar fi amplificarea riscului de abuz asupra 
femeilor în sfera publică și privată. 

Căsătoria și relațiile de familie 

RG30 detaliază aplicabilitatea prevederilor 
Convenției privind căsătoria la căsătoria forțată 
în situații de conflict, atunci când femeile și 
fetele pot fi constrânse la căsătorie de către 
grupări armate sau când sărăcia post-conflict le 
obligă să se căsătorească din motive de 
securitate financiară. RG30 îndrumă Statele 
Părți cu privire la obligația de a interzice, preveni 
și pedepsi căsătoria forțată. Această îndrumare 
este valabilă pentru aplicarea Rezoluțiilor FPS, 
prin faptul că mariajul forțat este reglementat 
de prevederile rezoluțiilor privind violența 
bazată pe gen, încălcarea drepturilor și 
abordarea responsabilității și impunității. 

De asemenea, RG30 oferă îndrumări privind 
garantarea accesului egal al femeilor la drepturi 
de proprietate și moștenire, ca elemente 
esențiale ale proceselor de redresare post-
conflict, precum și necesitatea de a proteja 
femeile de sarcini forțate, avorturi și sterilizare. 



 

 
TABELUL (A): 
Teme abordate de Recomandarea generală nr. 30 și Rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU 
privind femeile, pacea și securitatea 
 

 CEDAW 
Recomandarea generală nr. 30 

Consiliul de Securitate al ONU 
Rezoluțiile privind femeile, pacea și 
securitatea 

Prevenirea 
conflictelor 

Alin. 29 - 38: Se bazează pe cerințele 
Convenției ca Statele să pună accent pe 
prevenirea conflictelor și asigurarea 
dreptului femeilor de a participa la 
acțiuni preventive, procese de 
diplomație și mediere 
 
Recomandări: 

• Consolidarea și susținerea eforturilor 
in/formale de prevenire ale 
femeilor; 

• Asigurarea participării femeilor la 
eforturi de prevenire multi-nivel; 

• Crearea unor sisteme de alertă 
timpurie care să includă măsuri și 
indicatori de prevenire pe bază de 
gen; 

• Abordarea impactului de gen al 
comerțului internațional cu arme și 
ratificarea Tratatului privind 
comerțul cu arme (2013). 

Rolul femeilor în prevenirea conflictelor 
este abordat în toate Rezoluțiile FPS, astfel: 

• Statele membre sporesc participarea 
femeilor la luarea deciziei în prevenirea 
conflictelor la diverse niveluri (RCSONU 
1325 PO 1, RCSONU 2122 PO 7); 

• Secretarul General și Trimişii Speciali 
invită femeile să participe la discuțiile 
privind prevenirea conflictelor (RCSONU 
1820 PO 12); 

• Secretarul General, Trimișii Speciali și 
Reprezentanții Speciali raportează 
privind progresele înregistrate în 
invitarea femeilor la discuțiile privind 
prevenirea conflictelor (RCSONU 2122 
PO 2(c)). 
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 CEDAW 
Recomandarea generală nr. 30 

Consiliul de Securitate al ONU 
Rezoluțiile privind femeile, pacea și 
securitatea 

Violența 
bazată pe gen 

Alin. 34 - 38: Se bazează pe prevederile 
Convenției privind interzicerea violenței 
împotriva femeilor și fetelor ca formă 
de discriminare și încălcare a drepturilor 
femeilor (Art. 1, 2, 3, 5(a) din CEDAW) 
 
Recomandări: 

• Interzicerea și prevenirea tuturor 
formelor de încălcare a drepturilor 
pe bază de gen de către Stat și 
actori nestatali; 

• Asigurarea accesului la justiție, 
inclusiv prin proceduri de anchetă 
sensibile la aspectele de gen, 
adoptarea de politici și protocoale 
pentru sectorul de securitate și 
forțele de menținere a păcii, 
consolidarea capacităților 
sistemului judiciar; 

• Colectarea de date standardizate 
privind diversele forme de violență 
din mai multe zone, care afectează 
diverse categorii de femei; 

• Prestarea de servicii multisectoriale 
bazate pe sesizare. 

Violența împotriva femeilor și fetelor este 
abordată în toate rezoluțiile. Prevederile 
specifice includ: 
 

• Părțile combatante într-un conflict 
armat iau măsuri pentru a proteja 
femeile și fetele de violența bazată pe 
gen, în special viol și alte forme de abuz 
sexual, precum și de alte forme de 
violență în situații de conflict armat 
(RCSONU 1325 PO 10); 

• Părțile combatante într-un conflict 
armat interzic violența sexuală ca 
tactică de luptă, protejând civilii de 
această formă de violență; 

• Secretarul General al ONU, împreună cu 
alte agenții ONU, asigură instruirea 
întregului personal umanitar și de 
menținere a păcii cu scopul de a preveni 
violența sexuală și a reacționa la 
aceasta; 

• Statele care contribuie cu forțe armate 
și de poliție iau măsuri vizând violența 
sexuală; 

• Agențiile ONU asigură protecție și 
prestarea serviciilor pentru cazuri de 
violență sexuală în timpul conflictului și 
după conflict; 

• Statele, agențiile ONU, instituţiile 
financiare creează și consolidează 
instituţii judiciare, medicale și ale 
societății civile pentru a aborda 
violența sexuală (RCSONU 1820, 1888, 
1960, 2106). 

Trafic ilicit 
(inclusiv 
exploatare 
sexuală și abuz 
sexual) 

Alin. 39 - 41: Se bazează pe cerința 
Convenției ca Statele să depună toate 
eforturile pentru a stopa traficul ilicit de 
femei și fete, aceste prevederi devenind 
relevante în mod specific situațiilor de 
conflict (Art. 6) 
 
Recomandări: 

• Prevenirea, urmărirea penală și 
pedepsirea traficului ilicit, protejarea 
femeilor, inclusiv a celor strămutate; 

• Adoptarea unor politici de toleranță 
zero pentru fapte de trafic ilicit și 

Rezoluțiile FPS nu se referă în mod specific 
la trafic ilicit, dar abordează ESAS: 
 

• Implementarea și consolidarea măsurilor 
pentru o politică de toleranță zero față 
de fapte ESAS comise de personalul 
ONU, inclusiv furnizarea de instruire pe 
această temă (RCSONU 1960 PO 16, 
RCSONU 2106 PO 15); 

• Statele membre iau măsuri de prevenire 
și asigură responsabilitatea, inclusiv 
urmărirea penală a resortisanților 
implicaţi în fapte ESAS (RCSONU 1820 PO 
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 CEDAW 
Recomandarea generală nr. 30 

Consiliul de Securitate al ONU 
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ESAS comise de diverși actori (forțe 
de menținere a păcii, instituţii de 
securitate și alții); 

• Adoptarea unor politici de migrație 
sensibile la aspectele de gen, 
acorduri regionale privind drepturile 
femeilor și fetelor. 

7, RCSONU 1888 PO 21, RCSONU 1960 
PO 16, RCSONU 2106 PO 15). 

Participare Alin. 42 - 47: Se bazează pe obligația 
Statelor Părți la Convenţie de a asigura 
reprezentarea egală a femeilor și 
bărbaților în viața publică și politică și la 
nivel internațional (Articolele 7 și 8) 
 
Recomandări: 

• Asigurarea faptului că decretele 
emise nu interzic participarea 
femeilor la prevenirea, gestionarea 
și rezolvarea conflictelor (alin. 29-33 
abordează mai pe larg participarea la 
prevenirea conflictelor); 

• Asigurarea includerii organizațiilor 
de femei ale societății civile în toate 
inițiativele de pace; 

• Instruire în domeniul conducerii 
pentru femei cu privire la rolul lor în 
procesele politice post-conflict;  

• Statele terțe oferă femeilor funcții 
importante în procesele de mediere 
și negociere. 

Participarea este abordată în rezoluții prin 
prisma mai multor aspecte. În special, 
 

• Statele, Secretarul General al ONU și șefii 
organizațiilor regionale asigură și 
îmbunătățesc reprezentarea și 
implicarea femeilor și susțin inițiativele 
femeilor în prevenirea, gestionarea și 
rezolvarea conflictelor, inclusiv mediere 
(RCSONU 1325 PO 1, 2, 8 (b); RCSONU 
1820 PO 12; RCSONU 1888 PO 16, 17; 
RCSONU 1889 PO 1, 15; RCSONU 2106 
PO 5); 

• Statele, SG ONU, Trimișii Speciali acordă 
mai multă atenție conducerii de către 
femei și participării acestora la acțiunile 
de soluționare a conflictelor și instaurare 
a păcii (RCSONU 2122 PO 1, 7). 

Accesul la 
educaţie, 
locuri de 
muncă și 
sănătate 
pentru femeile 
din mediul 
rural 

Alin. 48 - 52: Se bazează pe prevederile 
Convenției privind eliminarea 
discriminării în educaţie, sănătate, 
ocuparea forței de muncă și a 
obstacolelor majore cu care se 
confruntă femeile din mediul rural (Art. 
10, 11, 12, 14) 
 
Recomandări: 

• Elaborarea unor programe specifice 
pentru a asigura accesul la educație 
al fetelor la diverse niveluri în situații 
post-conflict; 

• Asigurarea faptului să strategiile de 
redresare economică promovează 
egalitatea de gen și abordează rolul 
femeilor în sectoarele formale și 
informale; 

Rezoluțiile abordează necesitatea accesului 
femeilor la servicii de sănătate și nu numai, 
precum și la oportunități economice. 
Prevederile includ: 
 

• Statele, agențiile ONU și instituţiile 
financiare dezvoltă și consolidează 
prestarea serviciilor medicale 
nediscriminatorii pentru a aborda 
violența sexuală (RCSONU 1820 PO13; 
RCSONU 1888 PO 13) și violența 
(RCSONU 2106 PO 19, 20; RCSONU 2122 
PO 11); 

• Statele, SG ONU, organizațiile 
internaționale și regionale consolidează 
participarea femeilor la luarea deciziei în 
procesele de redresare; elaborează 
strategii care răspund necesităţilor socio-
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• Asigurarea serviciilor de sănătate 
sexuală și a reproducerii, prestarea 
serviciilor de prevenire, tratare și 
asistenţă a cazurilor HIV. 

economice, cum ar fi activitățile 
generatoare de venit (RCSONU 1889 PO 
1, 10, 15). 

Strămutări, 
refugiați și 
solicitanți de 
azil 

Alin. 53 - 57: Se bazează pe 
aplicabilitatea Convenţiei la toate 
etapele ciclului de strămutare, inclusiv 
strămutare forțată, refugiați, solicitare 
de azil și apatridie (Art. 1, 2, 3, 15) 
 
Recomandări: 

• Luarea unor măsuri de prevenire 
pentru protecția împotriva 
strămutării forțate și violenței 
împotriva femeilor și fetelor; 

• Abordarea formelor multiple și 
simultane de discriminare și 
investigația acestora, abordarea 
riscurilor și nevoilor caracteristice 
femeilor și fetelor strămutate; 

• Promovarea participării și includerii 
femeilor în toate procesele 
decizionale legate de ajutor 
umanitar și gestionarea strămutării. 

Rezoluțiile abordează situația femeilor și 
fetelor strămutate din cauza unui conflict, 
după cum urmează: 
 

• Toți actorii implicați în negocierile de 
pace asigură integrarea perspectivei de 
gen în toate inițiativele de repatriere, 
relocare și reintegrare; asigură protecția 
civililor din tabere; necesităţile femeilor 
vor fi luate în considerare la proiectarea 
ajutorului umanitar (RCSONU 1325 PO 
8(a), 12; RCSONU 1889 PO 12; 

• Secretarul General și agențiile ONU 
elaborează mecanisme de protejare a 
femeilor și fetelor împotriva violenței în 
taberele administrate de ONU pentru 
refugiați și persoane strămutate în 
interiorul țării (RCSONU 1820 PO 10). 

Reforma 
sectorului de 
securitate 
(RSS); 
dezarmarea, 
demobilizarea 
și reintegrarea 
(DDR) 

Alin. 66-69: Se bazează pe garanţiile 
Convenției de nediscriminare a femeilor 
și fetelor 
 
Recomandări: 

• Elaborarea programelor DDR în 
cadrul RSS și asigurarea faptului că 
întreaga RSS este sensibilă la gen și 
vârstă; 

• Asigurarea accesului egal al femeilor 
și bărbaților la programele DDR și 
abordării specifice a necesităţilor 
femeilor și fetelor. 

Rezoluțiile FPS solicită ca necesităţile 
diferite ale femeilor și bărbaților să fie luate 
în considerare în DDR și programarea RSS, 
astfel: 
 

• Planificarea DDR să fie sensibilă la 
aspectele de gen (RCSONU 1325 PO 13); 

• Asigurarea accesului deplin al femeilor și 
fetelor la programele DDR și abordarea 
necesităţilor acestora asociate cu 
grupările armate în programele 
respective (CSONU 1889 PO 13); 

• Politică de toleranță zero în RSS și 
verificare, mai multe femei în instituţiile 
de securitate (RCSONU 2106 PO 16 (b)). 
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Reforma 
constituțională 
și electorală 

Alin. 70 - 73: Se bazează pe prevederile 
Convenției potrivit cărora constituțiile 
naționale trebuie să includă principiul 
egalității (Art. 1-5 (a), 15) 
 
Recomandări: 

• Asigurarea participării egale a 
femeilor și bărbaților la procesele de 
elaborare a constituției și a faptului 
că , potrivit Convenţiei, legislaţia 
prevede drepturile femeilor; 

• Asigurarea reprezentării egale a 
femeilor și bărbaților la alegeri, 
inclusiv prin măsuri temporare 
speciale; 

• Adoptarea unei politici de toleranţă 
zero față de agresarea și intimidarea 
femeilor care participă la viaţă 
publică. 

Rezoluțiile FPS promovează egalitatea 
femeilor și fetelor și drepturile lor cu privire 
la procesele constituționale și electorale, 
solicitând în mod specific: 
 

• Atenție față de perspectiva de gen și 
protecţia drepturilor femeilor în 
constituție și în sistemul electoral 
(RCSONU 1325, PO 8 (c)); 

• Participarea deplină și siguranța femeilor 
în toate fazele proceselor electorale 
(RCSONU 2122 PO 8). 

Accesul la 
justiție 

Alin. 38 (a, b, c, f), 74 - 81: Se bazează 
pe prevederile Convenţiei privind 
egalitatea femeilor și bărbaților în fața 
legii și necesitatea de a aborda toate 
încălcările drepturilor femeilor, inclusiv 
discriminarea structurală subiacentă 
bazată pe gen, în toate aspectele 
responsabilității post-conflict și 
reformelor statului de drept (Art. 1, 2, 
3, 4, 5 (a), 15) 
 
Recomandări: 

• Interzicerea amnistiei pentru 
încălcarea drepturilor pe bază de 
gen; 

• Asigurarea faptului că mecanismele 
judiciare și nejudiciare ale justiției 
tranziționale promovează drepturile 
femeilor sunt influențate prin 
participarea femeilor la toate 
aspectele de elaborare și 
implementare și abordează 
încălcarea drepturilor pe bază de 
gen; 

• Asigurarea disponibilității 
procedurilor și serviciilor de 
investigație sensibile la aspectele de 
gen în sectoarele de securitate și 

Toate rezoluțiile se bazează pe dreptul 
internațional umanitar în promovarea 
accesului la justiție. Unele conțin prevederi 
specifice în această privință, inclusiv: 
 

• Statele (și în unele cazuri toate părțile 
într-un conflict) îndeplinesc obligația de 
a stopa impunitatea și a pedepsi violența 
sexuală și alte forme de violență ca 
elemente de genocid, crime de război și 
crime împotriva umanităţii; asigură 
faptul că toate victimele violenței 
sexuale beneficiază de protecție egală în 
condiţiile legii și acces egal la justiție; 
exclud din amnistie violența sexuală și 
alte forme de violență împotriva 
femeilor (RCSONU 1325 PO 11; RCSONU 
1820 PO 4; RCSONU 2122 PO 1, 12, 13, 
14);  

• Statele efectuează reforma juridică și 
judiciară pentru a asigura accesul la 
justiție și măsuri de reparare pentru 
violența sexuală (RCSONU 1888 PO 6); 

• Statele, ONU și societatea civilă susțin 
autoritățile naționale la consolidarea 
capacităților sistemelor judiciare și de 
aplicare a legii; SG ONU numește o 
echipă de experți să acorde asistență în 
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justiție, pentru a reacționa la 
violența împotriva femeilor și fetelor 
și a combate impunitatea pentru 
astfel de fapte; 

• Existența unor mijloace de apărare 
adaptate la drepturile și necesităţile 
femeilor, combaterea stigmatizării și 
discriminării, asigurarea asistenței 
juridice și măsurilor care 
promovează accesul la justiție. 

acest sens (RCSONU 1888 PO 8, 9); 

• Statele susțin agențiile ONU în furnizarea 
de expertiză privind violența sexuală 
comisiilor de anchetă (RCSONU 2106 PO 
9). 

 
Următoarele două teme sunt abordate de RG30 dar nu în mod explicit de Rezoluțiile FPS 

Cetățenie și 
apatridie 

Alin. 58-61: Se bazează pe cerința 
Convenției privind dreptul egal al 
femeilor și bărbaților de a dobândi, a-și 
schimba sau a-și păstra cetățenia (Art. 1-
3, 9) 
 
Recomandări: 

• Asigurarea de măsuri pentru a 
preveni aplicarea apatridiei la toate 
femeile și fetele; 

• Protecţie disponibilă femeilor și 
fetelor apatride înaintea, în timpul 
sau în urma unui conflict; 

• Garantarea accesului la documente și 
înlocuirea, pentru toate femeile și 
fetele, a documentelor emise în 
numele lor. 

 

Căsătoria și 
relațiile de 
familie 

Alin. 62-65: Se bazează pe cerințele 
Convenției privind eliminarea 
discriminării împotriva femeilor în toate 
chestiunile legate de căsătorie și viața de 
familie (Art. 15-16) 
 
Recomandări: 

• Prevenirea și pedepsirea căsătoriilor 
forțate, sarcinilor forțate, avorturilor 
sau sterilizărilor la femei și fete, în 
situații de conflict; 

• Adoptarea unei legislaţii care elimină 
discriminarea în ceea ce privește 
drepturile femeilor la proprietate și 
moștenire. 
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SECȚIUNEA 4: 

RESPONSABILITATE ȘI  

RAPORTARE 
 

Această secțiune oferă o prezentare generală a mecanismelor de raportare și 
monitorizare inerente atât RG30 cât și Rezoluțiilor FPS. Sunt oferite îndrumări privind 
modul în care implementarea RG30 și a Rezoluțiilor FPS se pot fortifica reciproc, în 
special prin raportare. 
 
INTRODUCERE 
 
Există diverse mecanisme care se pot utiliza 
concomitent pentru a aplica RG30 și Rezoluțiile 
FPS. După cum se arată în Tabelul B, acestea 

sunt disponibile prin sistemul drepturilor omului 
al ONU, prin Consiliul de Securitate al ONU și 
unele aspecte ale sistemului ONU extins. 

 
TABELUL (B): 
Mecanisme de consolidare pentru RG30 și Rezoluțiile FPS 
 

Sistemul ONU pentru drepturile 
omului 

Consiliul de Securitate al ONU și sistemul ONU 

Statele raportează Comitetului CEDAW Raportarea către Consiliul de Securitate 
(i) Raport anual privind FPS al Secretarului General al ONU 

către Consiliul de Securitate (include indicatorii globali 
privind FPS); 

(ii) Raport anual privind violența sexuală în situații de conflict 
al Secretarului General al ONU către Consiliul de 
Securitate. 

Consiliul ONU pentru Drepturile 
Omului 
(i) Evaluarea periodică universală; 
(ii) Proceduri speciale. 

Instrumente de implementare și monitorizare pentru 
Rezoluțiile FPS 
(i) Planuri naţionale de acţiuni pentru implementarea 

Rezoluțiilor FPS; 
(ii) Indicatori globali privind FPS. 

 
 

STATELE RAPORTEAZĂ COMITETULUI CEDAW 

RG30 se referă la Rezoluțiile FPS și oferă Statelor 
Părți recomandări specifice pentru a asigura că 
acestea aplică Rezoluțiile FPS în conformitate cu 
Convenţia și dispun de măsuri care promovează 
egalitatea de esență (a se vedea Caseta 5). 

Raportarea către Comitetul CEDAW este 
mecanismul principal pentru monitorizarea 
respectării de către State a Convenției și 
consolidării cadrelor aferente RG30 și 
Rezoluțiilor FPS.. 

 



 GHID CU PRIVIRE LA RECOMANDAREA GENERALĂ NR. 30 A COMITETULUI 
CEDAW ȘI REZOLUȚIILE CS ONU PRIVIND FEMEILE, PACEA ȘI SECURITATEA 25 

 

 

Recomandarea generală conține următoarele 
prevederi specifice adresate Statelor Părți 
privind raportarea către Comitet: 
 

• Statele Părți trebuie să raporteze privind 
cadrul legal, politicile și programele pe care le-
au implementat pentru a asigura drepturile 
femeilor în situații de prevenire a conflictelor, 
conflict și post-conflict; 

 

• Statele Părți trebuie să colecteze, să analizeze 
și să pună la dispoziție date statistice 
dezagregate în funcție de sex, în afară de 
tendințele în timp, cu privire la femei, pace și 
securitate; 
 

• Rapoartele Statelor Părți trebuie să se refere 
la acțiuni din interiorul și exteriorul teritoriilor 
lor, în zone aflate sub jurisdicția lor, în afară de 
măsurile luate separat ca membre ale 
organizațiilor internaționale care sunt 

preocupate de femei și de situații de prevenire a 
conflictelor, conflict și post-conflict; 
 

• Statele Părți vor oferi informații despre 
implementarea agendei Consiliului de Securitate 
al ONU privind femeile, pacea și securitatea, în 
special rezoluțiile 1325 (2000), 1820 (2008), 
1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) și 2122 
(2113); 
 

• Statele Părți trebuie să raporteze în mod 
specific respectarea oricăror criterii de referință 
convenite sau indicatori elaborați ca parte a 
agendei respective. 
 
Tabelul (C) include o listă de verificare a 
întrebărilor adresate Statelor Părți pentru a 
asigura că rapoartele către Comitetul CEDAW 
maximizează consolidarea cadrelor aferente 
RG30 și Rezoluțiilor FPS. 

 
  

CASETA 5 

Recomandarea generală nr. 30: recomandări către Statele Părți privind Rezoluțiile FPS (alin. 28) 

Comitetul recomandă ca Statele Părți: 

a) Să asigure că planurile naționale de acțiuni și strategiile de aplicare a Rezoluţiei 1325 (2000) a 
Consiliului de Securitate și a rezoluțiilor ulterioare corespund Convenţiei și că sunt alocate bugete 
adecvate pentru aplicarea acestora; 

b) Să asigure că implementarea angajamentelor Consiliului de Securitate reflectă un model de egalitate 
de esență și ține cont de impactul situațiilor de conflict și post-conflict asupra tuturor drepturilor 
consfințite prin Convenție, pe lângă încălcările legate de violență bazată pe gen în situații de conflict, 
inclusiv violență sexuală; 

c) Să coopereze cu toate rețelele, departamentele, agențiile, fondurile și programele Organizaţiei 
Naţiunilor Unite în legătură cu întregul spectru al proceselor de conflict, inclusiv prevenirea conflictului, 
conflict, soluționarea conflictului și reconstrucție post-conflict, pentru a pune în aplicare prevederile 
Convenţiei; 

d) Să îmbunătățească colaborarea cu societatea civilă și organizațiile neguvernamentale ce acționează 
pentru implementarea agendei Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea. 
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TABELUL (C): 

Listă de verificare a întrebărilor pentru Statele Părți care prezintă rapoarte la CEDAW 

 

Prevenirea conflictelor 

• Ce sisteme de alertă timpurie există pentru prevenirea conflictelor? Promovează sistemele de 
alertă timpurie incluziunea femeilor? Sunt indicatorii de alertă timpurie sensibili la gen și specifici 
încălcărilor drepturilor pe bază de gen care afectează femeile? 

• Măsura în care sunt susținute eforturile formale și informale ale femeilor vizând prevenirea 
conflictelor. 

• Ce măsuri au luat Statele Părți exportatoare de arme pentru a asigura că armele respective nu 
sunt utilizate la comiterea sau facilitarea încălcării drepturilor femeilor, inclusiv violență bazată 
pe gen? A fost ratificat Tratatul privind comerțul cu arme și ce măsuri s-au luat pentru a aplica 
Tratatul? 

• Detaliați eforturile Statului Parte, prin intermediul politicii interne și externe, pentru 
reglementarea eficientă a armelor convenționale și ilicite, inclusiv armele de calibru mic. 

Violența bazată pe gen 

• Ce măsuri s-au luat pentru a interzice, preveni și pedepsi toate formele de violență împotriva 
femeilor și fetelor în situații de conflict, comise de actori statali și nestatali? 

• Ce măsuri s-au luat pentru a proteja civilii de violență sexuală în situații de conflict? 
• Detaliați procesele de colectare standardizată a datelor privind violența împotriva femeilor și 

fetelor în situații de conflict. 
• Ce servicii juridice, medicale și psihosociale sunt disponibile victimelor violenței în situații de 

conflict? Ce măsuri s-au luat pentru a asigura accesul eficient la aceste servicii al tuturor femeilor 
și fetelor? 

• Detaliați procedurile care asigură că întregul personal umanitar, militar și de poliție ce contribuie 
la reacția internațională la un conflict este instruit corespunzător în prevenirea violenței sexuale 
și codurile de conduită privind exploatarea sexuală și abuzul sexual. Detaliați măsurile prin care 
politica externă și apartenența la instituții financiare internaționale și organizaţii 
interguvernamentale consolidează reacțiile sistemului judiciar, sistemului de sănătate și societății 
civile la violența sexuală în situații de conflict. 

• Detaliați contribuția Statelor Părți la eforturile ONU de prevenire a violenței sexuale în situații de 
conflict, de exemplu prin finanțare, personal și conducere politică. 

Traficul ilicit 

• Ce măsuri a luat Statul Parte pentru a asigura că politicile privind migrația și azilul nu împiedică și 
nu limitează oportunitățile de acces legal la azil pentru femeile și fetele, care părăsesc zonele de 
conflict, reducându-le astfel vulnerabilitatea la trafic ilicit și exploatare? 

• Ce măsuri bilaterale și multilaterale au luat Statele pentru a proteja drepturile femeilor și fetelor 
traficate și a facilita urmărirea penală a celor care sunt vinovați de trafic ilicit, exploatare sexuală 
și abuz sexual? 

• Ce măsuri s-au luat pentru a adopta o politică de toleranță zero față de trafic ilicit, exploatare 
sexuală și abuz sexual, care vizează și forțele armate naționale, forțele de menținere a păcii, 
poliția de frontieră, funcționarii de imigrație și organizațiile umanitare? 

Participare 

• Ce obstacole, inclusiv juridice, sociale, politice sau instituționale, există în participarea femeilor la 
prevenirea, gestionarea și rezolvarea conflictelor? 
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• Ce măsuri, inclusiv măsuri temporare speciale, s-au luat pentru a asigura participarea egală a 
femeilor și bărbaților la prevenirea, gestionarea și rezolvarea conflictelor? 

• În ce măsură organizațiile de femei ale societății civile sunt incluse în negocierile de pace și 
programele de reconstrucție post-conflict? Detaliați măsurile, inclusiv măsurile temporare 
speciale, luate pentru a asigura includerea organizațiilor de femei ale societății civile în negocierile 
de pace și programele de reconstrucție post-conflict. Ce instruire a fost furnizată și cui, pentru a 
susține participarea și conducerea femeilor ca parte a societății civile în aceste procese? 

• Câte femei există în personalul de negociere și mediere al Statelor Părți, inclusiv la nivel superior? 
Ce asistență tehnică au oferit Statele Părți, prin intermediul politicii externe și apartenenței la 
organizații interguvernamentale și regionale, pentru promovarea participării efective a femeilor la 
prevenirea conflictelor, mediere și consolidarea păcii? 

Accesul la educaţie, locuri de muncă și sănătate pentru femeile din mediul rural 

• Ce măsuri s-au luat pentru a asigura accesul femeilor și fetelor la educaţie de toate nivelurile în 
situații post-conflict? 

• Cum promovează strategiile de redresare economică post-conflict participarea și egalitatea 
femeilor? Abordează aceste politici rolurile și necesităţile femeilor în sectoarele formale și în 
cele informale? Recunosc acestea situația specială a femeilor din mediul rural și a altor grupuri 
defavorizate de femei, ca fiind afectate în mod disproporțional de lipsa unor servicii medicale și 
sociale adecvate și de accesul inechitabil la resurse naturale și terenuri? 

• Detaliați prevederile referitoare la sănătatea sexuală și a reproducerii, inclusiv acces la informații, 
asistență psihosocială, servicii de planificarea familiei, servicii de sănătate maternă, avort sigur, 
îngrijire după avort, prevenirea, tratarea și asistența cazurilor HIV/SIDA. Ce măsuri s-au luat 
pentru a asigura accesul egal la aceste servicii al femeilor și fetelor? 

• Ce politică și practică externă s-a adoptat, prin activitate bilaterală și multilaterală, pentru a 
asigura participarea femeilor la redresarea economică și procesul decizional aferent? 

Strămutări, refugiați și solicitanți de azil 

• Ce măsuri de prevenire s-au luat pentru protecția împotriva strămutării forțate și violenței 
împotriva femeilor și fetelor care sunt strămutate intern și extern? 

• Recunosc reacțiile politice și juridice față de populaţiile strămutate necesităţile specifice genului 
ale femeilor și fetelor strămutate? Recunosc aceste legi și politici necesităţile diferite ale femeilor 
și fetelor strămutate în diversele etape ale ciclului de strămutare, adică plecare, ședere și 
întoarcere? Reacționează aceste legi și politici la formele multiple și simultane de discriminare cu 
care se confruntă diverse grupuri de femei și fete strămutate, inclusiv femeile cu dizabilități, 
femeile în vârstă, femeile infectate cu HIV/SIDA, femeile aparținând minorităților etnice, 
naționale, sexuale sau religioase? 

• Detaliați eforturile care asigură protecția civililor, prevenirea violenței sexuale și violenței bazate 
pe gen, accesul egal la bunuri și servicii în taberele aflate pe teritoriul Statului Parte, Statelor 
limitrofe, și prin intermediul politicii externe și apartenenței la agenții și organizații 
interguvernamentale. 

Reforma sectorului de securitate; dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea (DDR) 

• Ce eforturi s-au făcut pentru a asigura că procesele DDR iau în considerare dimensiunea de gen și 
sunt realizate în coordonare cu inițiativele de reformă din sectorul securității? 

• Detaliați măsurile care asigură că autorii faptelor de violență bazată pe gen în situații de conflict 
sunt excluși din sectorul de securitate în urma reformei. 

• Ce măsuri s-au luat pentru a asigura că reforma sectorului securității are ca rezultat instituţii de 
securitate care acceptă femeile în cadrul lor, țin legătura cu organizațiile de femei și răspund la 
necesităţile de securitate post-conflict specifice femeilor și fetelor? 
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• Detaliați prevederile referitoare la investigația sensibilă la aspectele de gen a cazurilor de 
violență bazată pe gen și prevenirea violenței sexuale în instituţiile reformate din sectorul 
securității. 

• Detaliați măsurile de protecţie pentru femei și fete în interiorul și în vecinătatea locurilor de 
cantonament. 

• Ce măsuri s-au luat pentru a asigura că femeile combatante sunt incluse în programele DDR și că 
sunt abordate necesităţile specifice ale fetelor victimizate în cadrul grupărilor armate 
demobilizate? 

Reforma constituțională și electorală 

• Detaliați măsurile luate pentru a asigura înregistrarea și votarea alegătorilor femei. Detaliați 
măsurile, inclusiv măsurile temporare speciale, luate pentru participarea egală a femeilor și 
bărbaților la toate procesele oficiale de reformă constituțională și electorală. 

• Ce măsuri se iau pentru a asigura că constituțiile și sistemele electorale reformate respectă 
drepturile femeilor, interzic discriminarea directă și indirectă și garantează participarea femeilor? 

• Detaliați măsurile luate prin politica internă și externă pentru a asigura siguranța femeilor 
înaintea și în timpul alegerilor. 

Accesul la justiție (responsabilitate, amnistie, reforma statului de drept, justiție tranzițională) 

• Este permisă impunitatea pentru violență bazată pe gen în temeiul legilor amnistiei? În ce 
măsură violența sexuală și alte forme de violență bazată pe gen au fost pedepsite ca elemente de 
genocid, crime de război și crime împotriva umanităţii? 

• Ce măsuri există pentru a asigura participarea egală a femeilor și bărbaților la procesele de 
reformă constituțională și juridică post-conflict? 

• Cum au asigurat mecanismele justiției tranziționale includerea femeilor și cum au fost abordate 
încălcările drepturilor pe bază de gen în proiectarea și implementarea lor? 

• Detaliați procedurile de investigație sensibilă la aspectele de gen a cazurilor de violență împotriva 
femeilor în situații de conflict. Ce măsuri s-au luat în sectoarele justiției și securității cu scopul de 
a elimina impunitatea pentru astfel de fapte? Ce reforme au avut loc în sectoarele juridic și 
judiciar pentru a asigura accesul la justiție și măsuri de reparare pentru violența sexuală? 

• Detaliați căile de atac disponibile femeilor și fetelor care sunt victime ale violenţei sexuale în 
situaţii de conflict, precum și măsurile care asigură accesul eficient al femeilor la aceste căi de 
atac. 

• Cum a fost promovată responsabilitatea pentru violență sexuală în situații de conflict prin 
intermediul politicii externe a Statului Parte și apartenenței la organizații interguvernamentale? 

Cetățenie și apatridie 

• Ce măsuri s-au luat pentru a preveni apatridia femeilor și fetelor afectate de conflict, inclusiv 
recunoaşterea dreptului egal al femeilor și bărbaţilor la cetățenie pe baza căsătoriei și altor 
legături de familie, precum și recunoaşterea dezavantajelor specifice femeilor în accesul la 
asistență consulară și documentaţia necesară stabilirii cetățeniei? 

Căsătoria și relațiile de familie 

• Ce măsuri s-au luat pentru prevenirea, investigarea și pedepsirea încălcărilor drepturilor pe bază 
de gen, cum ar fi căsătoriile forțate, sarcinile forțate, avorturile și sterilizarea în zone de conflict? 

• Detaliați legile și politicile sensibile la aspectele de gen care garantează femeilor moştenirea și 
accesul eficient la terenuri în situații post-conflict. 
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Modul în care RG30 și Rezoluțiile FPS se pot consolida reciproc în ciclul CEDAW. 
 
Comitetul a făcut apel și s-a referit la 
implementarea RG30 și a Rezoluțiilor FPS în 
observațiile sale finale (a se vedea Caseta 6). 

De asemenea, înainte de reuniunea Comitetului 
și Statului Parte rezultată cu un dialog 
constructiv, Comitetul s-a referit la Rezoluțiile 
FPS și RG30 în lista de probleme (a se vedea 
Caseta 7). Pe parcursul dialogului, Comitetul 
verifică continuu implementarea de către Stat a 
RG30 și Rezoluțiilor FPS. 

Societatea civilă are un rol major în susținerea 
aplicării CEDAW și Rezoluțiilor FPS, de exemplu 
prin monitorizarea progreselor Statelor. 
Organizațiile societății civile pot prezenta 
Comitetului ”rapoarte fantomă”, care oferă 
informații privind progresele naționale și pot fi 
utilizate la fortificarea monitorizării 
concomitente a implementării RG30 și 
Rezoluțiilor FPS. De asemenea, agențiile ONU au 
un rol important în implementarea RG30 și 
Rezoluțiilor FPS, inclusiv prin rapoartele 

prezentate Comitetului referitor la rapoartele 
Statelor Părți. 

 

 

 

 

CONSILIUL ONU PENTRU DREPTURILE OMULUI 
 

În cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului 
există proceduri și mecanisme care pot fi 

utilizate în susținerea aplicării RG30 și 
Rezoluțiilor FPS. Acestea includ: 

CASETA 7 

Exemplu de observații finale ale Comitetului 

În lista de probleme a Comitetului prezentată Republicii Centrafricane se arată: 

”Vă rugăm să oferiți informații despre măsurile luate de către Statul Parte pentru a promova drepturile 
femeilor în perioada de reconstrucție a țării după ani de conflict. Indicați în special modul cum egalitatea 
de gen și prevederile Convenţiei au fost incluse în dialogul politic incluziv din 2008, dialogul național din 
2003 și acordurile de pace, în conformitate cu rezoluțiile 1325 și 1820 ale Consiliului de Securitate” (2009). 

“Vă rugăm să oferiți informații despre participarea femeilor la nivel de luare a deciziei în procesul de pace 
și în consolidarea păcii, în conformitate cu Rezoluţia 1325 (2000) a Consiliului de Securitate privind 
femeile, pacea și securitatea. De asemenea, vă rugăm să indicați modul în care Statul Parte preconizează 
să aplice prevederile Convenţiei, printre altele, prin integrarea preocupărilor privind genul în programele 
de consolidare a păcii, potrivit Recomandării generale nr. 30 privind femeile în situații de prevenire a 
conflictelor, conflict și post-conflict” (2013). 

CASETA 6 

Exemplu de observații finale ale Comitetului 

În observațiile finale, din iulie 2014, privind 
raportul referitor la India, Comitetul a solicitat 
acestui Stat Parte să asigure includerea femeilor 
în prevenirea, gestionarea și soluționarea 
conflictelor, în conformitate cu RCSONU 1325 și 
RG30. De asemenea, s-a reafirmat faptul că 
obligațiile extrateritoriale ale Statului Parte se 
extind la acțiunile care afectează drepturile 
omului, indiferent dacă persoanele afectate se 
află sau nu pe teritoriul său, așa cum se arată în 
Recomandările generale nr. 28 și 30 ale 
Comitetului. A se vedea și observațiile finale ale 
Comitetului privind rapoartele referitoare la 
Statele Părți Republica Centrafricană (iulie 2014), 
Irak (februarie 2014) și Siria (iulie 2014). 

http://undocs.org/S/RES/1325(2000)
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Evaluarea periodică universală (EPU) – este un 
proces specific Statului, în care statele membre 
ONU sunt chestionate despre respectarea 
obligațiilor care le revin conform tratatelor 
privind drepturile omului, inclusiv CEDAW. EPU 
oferă posibilitatea ca Statele să fie examinate cu 
privire la activitățile efectuate pentru aplicarea 
RG30 și Rezoluțiilor FPS. 
 
Proceduri speciale - sunt realizate de către 
Raportori Speciali, Reprezentanți Speciali, 
experți independenți și grupuri de lucru, care 
monitorizează, examinează, consiliază și 
raportează cu privire la aspecte tematice sau 
situații ale drepturilor omului în anumite țări. 

Procedurile speciale mai oferă posibilitatea de a 
examina aplicarea RG30 și Rezoluțiilor FPS. 
Raportorul Special privind violența împotriva 
femeilor, cauzele și consecințele acesteia a 
prezentat Consiliului pentru Drepturile Omului 
și, ocazional, Consiliului de Securitate al ONU 
mai multe rapoarte privind violența împotriva 
femeilor în situații de conflict armat. Începând 
cu anul 2003, mandatul Raportorului Special 
privind violența împotriva femeilor, cauzele și 
consecinţele acesteia include Rezoluțiile FPS. 
Statele care implică Raportorul Special, de 
exemplu, prin plângeri individuale sau prin vizite 
în țara gazdă, pot raporta despre progresele 
înregistrate în aplicarea RG30 și Rezoluțiilor FPS. 

 

RAPORTAREA CĂTRE CONSILIUL DE SECURITATE 
 
Rezoluțiile FPS au stabilit măsuri de raportare 
care pot fi utilizate pentru a consolida reciproc 
implementarea agendei RG30 și a Rezoluțiilor 
FPS: 
 
Raportul Secretarului General al ONU privind 
femeile, pacea și securitatea - Secretarul 
General al ONU prezintă Consiliului de 
Securitate un raport anual privind FPS. Raportul 
oferă o imagine de ansamblu a progreselor 
înregistrate în aplicarea Rezoluțiilor FPS, fiind 
prezentat și discutat în timpul dezbaterii privind 
FPS, organizată de Consiliul de Securitate în luna 
octombrie a fiecărui an. Statele sunt solicitate să 
ofere informații pentru aceste rapoarte și pot 
prezenta exemple de măsuri luate la nivel 
național pentru aplicarea RG30 și Rezoluțiilor 
FPS. 
 
Raportul Secretarului General privind violența 
sexuală în situații de conflict - Mecanismele de 

monitorizare, analiză şi raportare (MMAR) 
create în temeiul RCSONU 1960 (2010) 
monitorizează prevalenţa violenței sexuale la 
toate părțile combatante într-un conflict armat. 
Analiza monitorizării este inclusă în raportul FPS 
al Secretarului General vizând violența sexuală, 
care este prezentat anual și Consiliului de 
Securitate într-o dezbatere deschisă privind 
violența sexuală. Această raportare 
consolidează aplicarea prevederilor referitoare 
la violența sexuală din Rezoluțiile FPS și RG30. În 
plus, potrivit RCSONU 1960 (2010), Consiliul de 
Securitate al ONU poate lua în considerare 
rapoarte privind violența sexuală în situații de 
conflict ca parte a regimului de sancțiuni aplicat 
Statelor. Sancţiunile pot acționa pentru 
prevenirea și descurajarea violenței sexuale, iar 
aceste măsuri sunt un mijloc care asigură 
fundamentarea prevederilor privind violența 
sexuală în ambele seturi de cadre. 

 

INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE PENTRU REZOLUȚIILE FPS 
 

Prin rapoartele anuale ale Secretarului General 
privind FPS și prin declarațiile Președintelui 
Consiliului de Securitate, au fost create două 

instrumente cheie de monitorizare și 
responsabilitate pentru FPS, care contribuie la 
implementarea și monitorizarea ambelor cadre: 
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Planuri naţionale de acţiuni pentru 
implementarea Rezoluțiilor FPS - Planurile 
naţionale de acţiuni (PNA) privind FPS au fost 
adoptate ca mijloace pentru ca Statele să 
implementeze practic sinergiile care există între 
Rezoluțiile FPS și RG30. Aplicarea RG30 și a 
Rezoluțiilor FPS poate fi consolidată prin 
includerea prevederilor privind egalitatea de 
esenţă din CEDAW și a recomandărilor specifice 
din RG30 în elaborarea, implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea PNA cu privire la FPS. 
Recomandările specifice din RG30 privind 
femeile, pacea și securitatea pot fi incluse și 
adaptate în contextul planificării naționale la 
nivel de stat. 
 

Prin rapoartele sale către Consiliul de Securitate, 
Secretarul General a încurajat adoptarea PNA de 
către State, pentru a îmbunătăți aplicarea la 
nivel național a Rezoluțiilor FPS. RG30 
recomandă Statelor să asigure că PNA 
corespund cu Convenţia și sunt susținute prin 
bugete adecvate, iar Comitetul a adresat 
Statelor Părți recomandări privind 
implementarea PNA (a se vedea Caseta 8). 
 
Un mijloc pentru aplicarea concomitentă a 
Convenției CEDAW, RG30 și Rezoluțiilor FPS este 
asigurarea faptului că planurile de acțiuni și alte 
strategii naționale privind FPS abordează și 
aplică în comun prevederile ambelor cadre. PNA 
precum cele din Australia (2012-2018), Uganda 
(2008) și Regatul Unit (2014-2017) subliniază 
modul în care Rezoluțiile FPS se bazează pe 
Convenţie și clarifică legăturile dintre 
angajamentele Statului conform CEDAW și 
elaborarea PNA privind FPS. 

Prevederile din CEDAW pot fi incluse în mod 
direct în PNA. PNA din Bosnia şi Herţegovina, 
elaborat în ianuarie 2010, confirmă și reunește 
obligațiile Statului conform CEDAW și 
Rezoluțiilor FPS. Acesta include recomandările 
Comitetului privind PNA adresate Statului în 
perioadele anterioare de raportare, menționând 
legăturile dintre aceste recomandări și RCSONU 
1325. PNA utilizează în special recomandarea 
Comitetului privind violența sexuală în situații de 
conflict pentru a schița reacția PNA la această 
problemă. 
 
Indicatori globali privind Rezoluțiile FPS – setul 
de 26 ”indicatori globali” conform RCSONU 1889 
(2009) (Caseta 3) permite raportarea comună de 
către State și agențiile ONU. Aceștia se pot 
utiliza pentru monitorizarea și consolidarea 
reciprocă a ambelor cadre, deoarece Statele 
raportează privind indicatorii globali atât prin 
intermediul raportului anual al Secretarului 
General ONU, cât și prin intermediul raportării în 
cadrul CEDAW. 
 

 
 
  

CASETA 8 

Exemplu de observații finale ale Comitetului 

În observațiile finale din februarie 2014 
referitoare la raportul privind Republica Sierra 
Leone, Comitetul a salutat adoptarea de către 
guvernul acestui Stat Parte a unui PNA cu privire 
la RCSONU 1325 și RCSONU 1820. Comitetul a 
recomandat Statului Parte: 
(1) Să asigure implementarea deplină a Planului 
național de acţiuni privind rezoluțiile 1325 (2000) 
și 1820 (2008) ale Consiliului de Securitate, 
inclusiv prin oferirea unor resurse adecvate. 
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UN WOMEN ESTE AGENȚIA ONU DEDICATĂ 

EGALITĂŢII DE GEN ŞI EMANCIPĂRII FEMEILOR. 

APĂRĂTOR MONDIAL AL FEMEILOR ȘI FETELOR, UN 

WOMEN A FOST CREAT PENTRU  ACCELERAREA 

PROGRESELOR REALIZATE ÎN SATISFACEREA 

NECESITĂȚILOR ACESTORA ÎN ÎNTREAGA LUME. 
 
 

 

UN Women sprijină statele membre ale ONU, pe măsură ce acestea stabilesc 

standarde globale pentru realizarea egalităţii de gen, şi conlucrează cu guvernele şi 

societatea civilă pentru a elabora legi, politici, programe şi servicii necesare pentru 

punerea în aplicare a acestor standarde. Aceasta susţine participarea egală a femeilor 

la toate aspectele vieţii, concentrându-se pe cinci domenii prioritare: creşterea 

capacităţii de conducere şi participare a femeilor; eradicarea violenţei împotriva 

femeilor; implicarea femeilor în toate aspectele proceselor de pace şi securitate; 

consolidarea abilitării economice a femeilor; transformarea egalităţii de gen într-un 

obiectiv central pentru elaborarea planurilor și bugetelor naţionale. De asemenea, UN 

Women coordonează şi stimulează activitatea din sistemul Naţiunilor Unite 

referitoare la promovarea egalităţii de gen. 
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