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Rezoluția 2242 (2015) 

Adoptată de Consiliul de Securitate la reuniunea nr. 7533 

din 13 octombrie 2015 

Consiliul de Securitate,  

Reafirmându-și angajamentul de implementare continuă și deplină, într-o manieră de 

sprijin reciproc, a rezoluțiilor 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 

(2010), 2106 (2013) și 2122 (2013), precum și a tuturor declarațiilor relevante ale 

Președintelui Consiliului, 

Având în vedere principiile și scopurile Cartei Organizației Națiunilor Unite și 

responsabilitatea principală a Consiliului de Securitate, în conformitate cu prevederile 

Cartei, pentru menținerea păcii și securității internaționale, 

Afirmând rolul principal al statelor membre în implementarea deplină a dispozițiilor 

relevante din rezoluțiile Consiliului de Securitate privind femeile, pacea și securitatea, 

precum și rolul complementar important al entităților Organizației Națiunilor Unite și 

organizațiilor regionale, 

Reamintind angajamentele din Declarația și Platforma de Acțiune de la Beijing la 20 

de ani de la adoptarea acestora, salutând Reuniunea liderilor mondiali pentru egalitatea de 

gen și abilitarea femeilor, desfășurată la 27 septembrie 2015, și apreciind angajamentele 

naționale concrete ale șefilor de state în legătură cu această reuniune, 

Reafirmând obligațiile statelor părți la Convenția privind eliminarea tuturor formelor 

de discriminare împotriva femeilor, Protocolul opțional la aceasta, și îndemnând statele 

care nu au făcut încă acest lucru să ia în considerare ratificarea sau aderarea la acestea, 

menționând în continuare Recomandarea generală nr. 30 a Comitetului pentru Eliminarea 

tuturor Formelor de Discriminare față de femei, cu privire la femei, prevenirea 

conflictelor și situațiile post-conflict, 

Salutând Raportul Secretarului General din 17 septembrie 2015 (S/2015/716) care 

prezintă rezultatele Studiului global privind implementarea Rezoluției 1325, recunoscând 

prin apreciere întreaga activitate desfășurată pentru Studiul global și încurajând 

examinarea atentă a recomandărilor acestuia,  

Constatând legătura importantă dintre implicarea semnificativă a femeilor în 

eforturile de prevenire, soluționare a conflictelor și reconstrucție post-conflict și 
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eficacitatea și durabilitatea pe termen lung a acestor eforturi, precum și necesitatea de a 

spori contribuția, responsabilitatea, voința politică și schimbarea de atitudine, 

Luând act de Raportul Secretarului General privind viitoarele operațiuni de 

menținere a păcii ale Organizației Națiunilor Unite: implementarea recomandărilor 

Grupului independent la nivel înalt pentru evaluarea operațiunilor de pace (S/2015/682), 

Raportul Grupului consultativ de experți pentru revizuirea arhitecturii de consolidare a 

păcii a Organizației Națiunilor Unite (S/2015/490), salutând recomandările acestora cu 

privire la femei, pace și securitate și îndemnând în continuare toți actorii implicați să ia în 

considerare aplicarea acestora, 

Reafirmând obligațiile statelor și ale tuturor părților combatante într-un conflict 

armat de a respecta dreptul internațional umanitar și dreptul internațional al drepturilor 

omului, după caz, precum și necesitatea de a pune capăt tuturor încălcărilor dreptului 

internațional umanitar și tuturor încălcărilor și abuzurilor drepturilor omului, 

Reafirmând că violența sexuală, atunci când este folosită sau autorizată ca metodă 

sau tactică de război, sau ca parte a atacurilor generalizate sau sistematice împotriva 

populației civile, poate exacerba și prelungi în mod semnificativ situațiile de conflict 

armat și poate împiedica restabilirea păcii și securității internaționale, 

Salutând importanța pe care Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă, recent 

adoptată, o acordă egalității de gen și abilitării femeilor și fetelor, reafirmând că abilitarea 

femeilor și fetelor și egalitatea de gen sunt cruciale pentru prevenirea conflictelor și 

eforturile mai generale de menținere a păcii și securității internaționale, menționând în 

acest sens accentul pe care Raportul Grupului independent la nivel înalt pentru evaluarea 

operațiunilor de pace (S/2015/446), Raportul Grupului consultativ de experți pentru 

revizuirea arhitecturii de consolidare a păcii a Organizației Națiunilor Unite (S/2015/490) 

și Studiul global în pun, printre altele, pe necesitatea de a acționa mai mult pentru 

prevenirea conflictelor și abilitarea femeilor, și subliniind în continuare că obstacolele 

care persistă în implementarea completă a Rezoluției 1325 (2000) vor fi eliminate doar 

printr-un angajament special față de participarea și drepturile femeilor, prin  conducere 

concertată, acțiune și informare consecventă și susținerea implicării femeilor la toate 

nivelurile de luare a deciziilor, 

Reiterând angajamentul important al bărbaților și băieților ca parteneri în 

promovarea participării femeilor la prevenirea și soluționarea conflictelor armate, 

consolidarea păcii și situațiile post-conflict, 

Observând contextul global schimbător al păcii și securității, în special cu privire la 

exacerbarea extremismului violent, care poate duce la terorism, creșterea numărului 

refugiaților și persoanelor strămutate intern, efectele schimbărilor climatice și caracterul 

mondial al pandemiilor, și în acest sens reiterând-și intenția de a spori atenția acordată 

femeilor, păcii și securității ca temă inter-sectorială în toate domeniile tematice relevante 

ale activităților de pe agenda sa, inclusiv amenințările actelor de terorism la adresa păcii și 

securității internaționale, 

Recunoscând impactul diferențial al terorismului și extremismului violent asupra 

drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv în contextul sănătății, educației și participării lor la 

viața publică, și faptul că ele sunt deseori vizate în mod direct de grupările teroriste, 

exprimând profunda îngrijorare că actele de violență sexuală și violență bazată pe gen 

sunt cunoscute ca făcând parte din obiectivele strategice și din ideologia unor grupări 

teroriste și ca instrument de creștere a puterii acestora prin susținerea finanțării, recrutare 
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și distrugerea comunităților, așa cum se menționează în Raportul Secretarului General 

privind violența sexuală în situații de conflict din 23 martie 2015 (S/2015/203), și 

menționând în continuare bunele practici privind femeile și combaterea extremismului 

violent ale Forumului mondial pentru combaterea terorismului, 

Recunoscând semnificația celei de-a douăzeci și cincea aniversări a Rezoluției 1325 

(2000), progresele înregistrate, oportunitatea și necesitatea implementării mult mai ample 

a agendei privind femeile, pacea și securitatea, fiind în continuare profund îngrijorat de 

sub-reprezentarea frecventă a femeilor în multe procese formale și organisme de 

menținere a păcii și securității internaționale, numărul destul de mic al femeilor în funcții 

importante din instituțiile naționale, regionale și internaționale de politică, pace și 

securitate, lipsa unor reacții umanitare adecvate sensibile la aspectele de gen și a asistenței 

pentru rolurile de conducere ale femeilor în aceste instituții, finanțarea insuficientă pentru 

femei, pace și securitate, precum și impactul negativ rezultat asupra menținerii păcii și 

securității internaționale, 

Recunoscând importanța contribuție a societății civile, inclusiv a organizațiilor de 

femei, din ultimii 15 ani la implementarea Rezoluției 1325, 

Recunoscând noul Instrument global de accelerare a implicării femeilor în 

activitățile de pace, securitate și umanitare, pe lângă mecanismele complementare 

existente, ca o modalitate de atragere a resurselor, coordonare a reacțiilor și accelerare a 

implementării, 

1. Îndeamnă statele membre, prin prisma examinării la nivel înalt, să evalueze 

strategiile și contribuțiile pentru implementarea agendei privind femeile, pacea și 

securitatea, își reiterează apelul adresat statelor membre de a crește reprezentarea 

femeilor la toate nivelurile decizionale din instituțiile naționale, regionale și internaționale 

și mecanismele de prevenire și soluționare a conflictelor, încurajează organismele care 

susțin procesele de pace să faciliteze includerea semnificativă a femeilor în delegațiile 

părților la tratativele de pace, solicită statelor donatoare să ofere asistență financiară și 

tehnică femeilor implicate în procesele de pace, inclusiv instruire în mediere, Advocacy și 

aspectele tehnice ale negocierii, și să ofere mediatorilor și echipelor tehnice asistență și 

instruire privind impactul participării femeilor și al strategiilor pentru incluziunea 

eficientă a femeilor, încurajează în continuare participarea semnificativă a organizațiilor 

societății civile la reuniunile regionale privind pacea și securitatea, după caz, inclusiv 

conferințele donatorilor, pentru a asigura că aspectele de gen sunt integrate în elaborarea, 

prioritizarea, coordonarea și implementarea politicilor și programelor, încurajează 

găzduirea acestor reuniuni pentru a acorda atenția cuvenită facilitării unei reprezentări 

integrale a membrilor societății civile; 

2. Salută eforturile statelor membre pentru implementarea Rezoluției 1325, 

inclusiv elaborarea planurilor naționale de acțiune, salută în continuare creșterea 

numărului planurilor naționale de acțiune în ultimii ani, solicită statelor membre să 

integreze mai departe agenda privind femeile, pacea și securitatea în planurile lor 

strategice, cum ar fi planurile naționale de acțiune și alte cadre de planificare, cu resurse 

suficiente, inclusiv implementarea obligațiilor relevante din dreptul internațional umanitar 

și dreptul internațional al drepturilor omului, prin consultare largă, inclusiv cu societatea 

civilă, în special organizațiile de femei, solicită statelor care au planuri naționale de 

acţiune să ofere o actualizare a progreselor înregistrate în implementarea și revizuirea 

acestora în timpul dezbaterilor deschise anuale ale Consiliului de Securitate cu privire la 

femei, pace și securitate, salută în continuare eforturile organizațiilor regionale pentru a 
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implementa Rezoluția 1325, inclusiv prin adoptarea cadrelor regionale și le încurajează să 

continue implementarea; 

3. Încurajează Statele Membre să crească finanțarea pentru femei, pace și 

securitate, inclusiv prin mai mult ajutor în situații de conflict armat și post conflictuale 

pentru programele care promovează egalitatea de gen și abilitarea femeilor, precum și prin 

asistență oferită societății civile, să susțină statele aflate în situații de conflict armat și post 

conflictuale, inclusiv prin consolidarea capacităților, în implementarea rezoluțiilor privind 

femeile, pacea și securitatea, solicită intensificarea cooperării internaționale pentru 

dezvoltare în legătură cu abilitarea femeilor și egalitatea de gen, cheamă furnizorii de 

asistență să urmărească modul în care contribuțiile de asistență pun accent pe gen; 

4. Îndeamnă Secretarul General și entitățile relevante ale Organizației Națiunilor 

Unite, inclusiv, dar nu numai, Departamentul pentru Operațiuni de menținere a păcii 

(DPKO), Departamentul pentru Afaceri Politice (DPA) și Biroul de asistență pentru 

consolidarea păcii (PBSO) să-și intensifice eforturile de integrare a necesităților femeilor 

și perspectivei de gen în activitatea lor, inclusiv în toate procesele de politică și planificare 

și misiunile de evaluare, precum și în legătură cu solicitările din Rezoluția 2122 (2013), și 

să abordeze deficiențele de responsabilitate, inclusiv prin adăugarea de către Secretarul 

General a obiectivelor de gen ca indicator al performanței individuale în toate acordurile 

cu conducerea superioară de la sediul ONU și din teren, inclusiv trimișii speciali, 

reprezentanții speciali ai Secretarului General, coordonatorii rezidenți și umanitari, 

urmând a fi utilizați pentru monitorizare și luarea deciziei de către Secretarul General, 

inclusiv pentru ocuparea posturilor în viitor, și încurajează în continuare relațiile de 

colaborare strânsă din cadrul Organizației Națiunilor Unite între toți cei responsabili 

pentru implementarea agendei privind femeile, pacea și securitatea, inclusiv UN Women, 

ținând cont de rolul acestora în coordonarea și responsabilitatea privind femeile, pacea și 

securitatea, precum și Reprezentantul Special al Secretarului General pe probleme legate 

de violență sexuală în conflictele armate; 

5. Recunoaște necesitatea permanentă a implementării sporite a Rezoluției 1325 

(2000) în activitatea proprie, în corespundere cu Rezoluția 2122 (2013), inclusiv 

necesitatea de a aborda provocările legate de includerea pe agenda Consiliului a unor 

informații și recomandări specifice privind dimensiunile de gen ale situațiilor, pentru a 

informa Consiliul și a consolida deciziile acestuia, și prin urmare, în plus față de 

elementele prevăzute în Rezoluția 2122 (2013) și în conformitate cu practica și procedura 

stabilită: 

(a) Își exprimă intenția de a convoca reuniuni ale experților relevanți ai Consiliului 

de Securitate, ca parte a unui grup informal de experți privind femeile, pacea și 

securitatea, pentru a facilita o abordare mai sistematică față de femei, pace și securitate în 

activitatea sa și a permite o mai bună supraveghere și coordonare a eforturilor de 

implementare; 

(b) Decide să integreze preocupările privind femeile, pacea și securitatea în toate 

situațiile naționale de pe agenda Consiliului de Securitate, ținând cont de contextul 

specific al fiecărei țări, își exprimă intenția de a organiza consultări periodice ale 

Consiliului de Securitate privind situațiile naționale, după necesitate, pe tema 

implementării, progreselor și provocărilor politicilor privind femeile, pacea și securitatea, 

și își reiterează intenția de a asigura că misiunile Consiliului de Securitate țin cont de 

aspectele de gen și de drepturile femeilor, inclusiv prin consultare cu grupurile de femei 

locale și internaționale; 
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(c) Își exprimă intenția de a invita societatea civilă, inclusiv organizațiile de femei, 

să informeze Consiliul privind aspectele naționale și domeniile tematice relevante, precum 

și Subsecretarul General ONU/Directorul Executiv al UN Women și Subsecretarul 

General ONU/Reprezentantul Special al Secretarului General pe probleme legate de 

violență sexuală în conflictele armate să informeze mai regulat cu privire la situațiile 

naționale și domeniile tematice relevante ale activității de pe agenda sa, inclusiv pe teme 

urgente pentru femeile și fetele aflate în zone de conflict și criză; 

6. Își exprimă intenția, în cazul adoptării sau prelungirii unor sancțiuni specifice 

în situații de conflict armat, de a considera, după caz, că persoanele respective, inclusiv 

membrii grupărilor teroriste, s-au implicat în încălcări ale dreptului internațional umanitar 

și încălcări și abuzuri ale drepturilor omului, inclusiv violență sexuală și violență în bază 

de gen, dispariții forțate și strămutări forțate, și se angajează să garanteze că grupurile de 

experți relevante pentru comitetele de sancțiuni posedă cunoștințele și practicile necesare 

în materie de gen; 

7. Îndeamnă DPKO și DPA să asigure că analiza de gen necesară și expertiza 

tehnică de gen sunt incluse în toate etapele de planificare a misiunii, elaborare, 

implementare, revizuire a mandatului și retragere a misiunii, garantând faptul că 

necesitățile și participarea femeilor sunt integrate în toate etapele eșalonate ale mandatului 

misiunii, salută angajamentul Secretarului General de a muta Consilierii principali de gen 

în birourile reprezentanților săi speciali, solicită ca funcțiile de Consilier Principal pe 

probleme de Gender și alți responsabili, să fie bugetate și ocupate rapid, atunci când sunt 

desemnate în misiuni politice speciale și operațiuni multilaterale de menținere a păcii, și 

încurajează cooperarea mai intensă între DPKO, DPA și UN Women pentru ca 

operațiunile ONU de menținere a păcii și misiunile politice speciale să fie mai sensibile la 

dimensiunea de gen, inclusiv prin oferirea unui acces deplin al consilierilor de gen din 

teren și al altor sectoare ale misiunii la asistență politică, materială și tehnică a acestor 

entități pentru implementarea Rezoluției 1325 (2000) și a rezoluțiilor consecutive, 

utilizând la maxim avantajele comparative ale acestora; 

8. Salută angajamentul Secretarului General de a acorda prioritate numirii mai 

multor femei în conducerea de vârf a Organizației Națiunilor Unite, având în vedere o 

reprezentare geografică și în conformitate cu normele și regulamentele relevante care 

reglementează aspectele administrative și bugetare, și încurajează Secretarul General să 

analizeze obstacolele care împiedică recrutarea și evoluția profesională a femeilor, salută 

în continuare eforturile de creștere a numărului femeilor în forțele militare și de poliție 

detașate în operațiunile ONU de menținere a păcii, și solicită Secretarului General să 

inițieze, în colaborare cu statele membre, o strategie revizuită, în limitele resurselor 

existente, pentru dublarea numărului de femei din contingentele militare și de poliție ale 

operațiunilor ONU de menținere a păcii în următorii cinci ani; 

9. Își exprimă profunda îngrijorare pentru acuzațiile continue de exploatare 

sexuală și abuz sexual din partea pacificatorilor ONU și forțelor non-ONU, inclusiv 

personal militar, civil și de poliție, îndeamnă statele care contribuie cu forțe militare și de 

poliție să asigure o instruire solidă privind exploatarea sexuală și abuzul sexual, înainte de 

dislocare, verificând personalul de menținere a păcii, să efectueze investigații amănunțite 

și rapide ale personalului în uniformă și, după caz, să îi urmărească în justiție, și să 

informeze Organizația Națiunilor Unite în mod oportun despre situația și rezultatul 

investigațiilor, solicită Organizației Națiunilor Unite să coopereze, după caz și în mod 

oportun, cu autoritățile naționale, inclusiv instanțele responsabile de investigarea acestor 
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acuzații, atunci când sunt solicitate în acest scop, și cere statelor care contribuie cu forțe 

militare și de poliție pentru Organizația Națiunilor Unite să se reunească pentru a discuta 

cazurile de exploatare sexuală și abuz sexual, oricând este relevant, iar Comitetului pentru 

personal militar al ONU să discute aceste probleme în cadrul programului său obișnuit; 

10. Salută eforturile continue ale Secretarului General de implementare a politicii 

”zero toleranță pentru abuz în serviciu”, în special propunerile cuprinzătoare privind 

măsurile de prevenire, aplicare și remediere care promovează creșterea responsabilității, 

inclusiv angajamentul său de a scoate la lumină abuzurile în serviciu ale personalului 

ONU, precum și propunerea sa de a informa Consiliul de Securitate despre evoluțiile 

petrecute în implementarea politicii de toleranță zero pentru exploatare sexuală și abuz 

sexual, precum și decizia sa ca toate țările menționate în mod repetat în anexele 

rapoartelor sale privind copiii și conflictele armate, respectiv violența sexuală în conflicte 

armate, să nu mai poată participa la operațiuni ONU de menținere a păcii, și îndeamnă 

statele care contribuie cu forțe militare și de poliție, menționate în prezent, să înceteze 

aceste încălcări și să aplice fără întârziere planurile de acțiune, evitând astfel suspendarea 

din operațiunile de menținere a păcii, solicită în continuare Secretarului General să 

includă o secțiune privind conduita și disciplina, inclusiv, dacă este relevant, respectarea 

politicii de toleranță zero pentru exploatare sexuală și abuz sexual, în toate rapoartele sale 

despre situația națională adresate Consiliului de Securitate; 

11. Solicită o integrare mai bună de către statele membre și Organizația Națiunilor 

Unite a agendelor privind femeile, pacea și securitatea, combaterea terorismului și a 

extremismului violent care poate duce la terorism, cere Comitetului de combatere a 

terorismului (CTC) și Directoratului Executiv pentru combaterea terorismului (CTED) să 

integreze genul ca tematică inter-sectorială în toate activitățile din cadrul mandatelor lor, 

inclusiv în evaluările și rapoartele naționale, recomandările adresate statelor membre, 

facilitarea asistenței tehnice pentru statele membre și informările adresate Consiliului, 

încurajează CTC și CTED să organizeze alte consultări cu femeile și cu organizațiile de 

femei pentru a le ajuta în activitatea lor, și încurajează în continuare Grupul de acțiune 

pentru combaterea terorismului (CTITF) să adopte aceeași abordare în activitățile din 

cadrul mandatului său; 

12. Îndeamnă statele membre și cere entităților relevante ale Organizației 

Națiunilor Unite, inclusiv CTED în cadrul mandatului curent și în colaborare cu UN 

Women, să efectueze cercetări și să colecteze date sensibile la aspectele de gen privind 

factorii radicalizării pentru femei și impacturile strategiilor anti-terorism asupra 

drepturilor femeilor și organizațiilor de femei, cu scopul de a elabora reacții de politică și 

programare specifice și bazate pe probe, și a asigura că mecanismele și procesele de 

monitorizare și evaluare ale ONU, destinate să prevină și să reacționeze la extremismul 

violent care poate duce la terorism, posedă expertiza de gen necesară pentru a-și îndeplini 

mandatele, inclusiv grupuri de experți în sancțiuni și organe create pentru a efectua 

anchete penale și investigații de stabilire a faptelor; 

13. Îndeamnă statele membre și sistemul ONU să asigure participarea și rolul de 

frunte al femeilor și organizațiilor de femei în elaborarea strategiilor de combatere a 

terorismului și a extremismului violent care poate duce la terorism, inclusiv prin 

combaterea incitării la comiterea actelor de terorism, elaborarea relatărilor de combatere 

și alte intervenții adecvate, consolidarea capacității de combatere în mod eficient și 

abordarea mai departe, inclusiv prin abilitarea femeilor, tinerilor, liderilor religioși și 

culturali, a condițiilor favorabile răspândirii terorismului și extremismului violent care 
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poate duce la terorism, în conformitate cu Strategia globală a Organizației Națiunilor 

Unite de combatere a terorismului — A/RES/60/288, salută accentul tot mai mare pus pe 

eforturile de prevenire incluzivă în sens ascendent și încurajează viitorul Plan de acțiune 

al Secretarului General privind prevenirea extremismului violent să integreze participarea, 

conducerea și abilitarea femeilor ca esențiale pentru strategia și reacția Organizației 

Națiunilor Unite, solicită o finanțare adecvată în acest scop și o sumă mai mare în cadrul 

fondurilor ONU pentru combaterea terorismului și a extremismului violent care poate 

duce la terorism, care să fie alocată proiectelor ce abordează dimensiunea de gen, inclusiv 

abilitarea femeilor; 

14. Îndeamnă statele membre să consolideze accesul la justiție al femeilor în 

situații de conflict și post-conflict, inclusiv prin investigația promptă, urmărirea penală și 

pedepsirea celor care comit acte de violență sexuală și violență în bază de gen, precum și 

despăgubiri pentru victime, după caz, observă că lupta contra impunității pentru cele mai 

grave infracțiuni internaționale comise împotriva femeilor și fetelor a fost consolidată prin 

activitatea Curții Penale Internaționale, tribunale ad-hoc și mixte, precum și secții 

specializate în tribunalele naționale, își reiterează intenția de a continua să lupte cu 

fermitate împotriva impunității și să susțină responsabilitatea cu mijloace adecvate; 

15. Încurajează abilitarea femeilor, inclusiv prin eforturi de consolidare a 

capacității, după caz, pentru a participa la concepția și implementarea măsurilor de 

prevenire, combatere și eradicare a traficului ilicit și de împiedicare a achiziției și utilizării 

greșite a armelor de calibru mic și armamentului ușor și solicită statelor membre, 

entităților Organizației Națiunilor Unite, organizațiilor interguvernamentale, regionale și 

subregionale să ia în considerare impactul specific al situațiilor de conflict și post-conflict 

asupra securității, mobilității, educației, activității economice și oportunităților femeilor și 

fetelor, pentru a reduce riscul ca femeile să devină actori activi în traficul ilicit cu arme de 

calibru mic și armament ușor; 

16. Solicită Statelor Membre, Organizației Națiunilor Unite și altor actori relevanți 

să asigure că se acordă atenția cuvenită agendei privind femeile, pacea și securitatea în 

procesul și rezultatul Summit-ului Mondial Umanitar de la Istanbul, Turcia (2016), 

recunoaște în continuare importanța integrării aspectelor de gen în programele umanitare, 

încercând să asigure accesul la protecție și la întreaga gamă de servicii medicale, juridice, 

psiho-sociale și de subzistență, fără discriminare, și prin asigurarea faptului că femeile și 

grupurile de femei pot participa în mod semnificativ și sunt susținute să conducă acțiuni 

umanitare, și îndeamnă Secretarul General să consolideze conducerea și voința politică la 

toate nivelurile pe această temă și să asigure responsabilitatea față de cadrele umanitare 

existente în legătură cu abilitarea femeilor și egalitatea de gen, care contribuie la 

implementarea agendei privind femeile, pacea și securitatea; 

17. Invită Secretarul General să prezinte, în următorul său raport anual privind 

implementarea Rezoluției 1325 (2000), informații despre progresele înregistrate ca urmare 

a examinării la nivel înalt, inclusiv recomandările evidențiate în Raportul Secretarului 

General privind Studiul global și noile angajamente asumate ca parte a examinării la nivel 

înalt, precum și măsurile adecvate de monitorizare și evaluare pentru sistemul ONU, și să 

le pună la dispoziția tuturor statelor membre; 

18. Decide să rămână activ interesat de această problemă. 
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