
 

AD\1075657BG.doc  PE565.156v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Eвропейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 
 

2015/2051(INI) 

19.10.2015 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по правата на жените и равенството между половете 

на вниманието на комисията по развитие 

относно подготовката за Световната среща на върха по хуманитарните 

въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на 

хуманитарна помощ 

(2015/2051(INI)) 

Докладчик по становище: Анна Хед 



 

PE565.156v02-00 2/7 AD\1075657BG.doc 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1075657BG.doc 3/7 PE565.156v02-00 

 BG 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

А. като има предвид, че няколко доклада от зони на извънредни ситуации и кризи 

свидетелстват за злоупотреби, насочени срещу гражданското население, 

включително деца; като има предвид, че жените и децата са особено уязвими, 

когато сексуалното насилие се използва като оръжие, за да се тероризира 

населението, да се унижават и да се унищожават общности, да се разделят 

семейства или да се променя етническият състав на бъдещите поколения; като има 

предвид, че последиците от насилието остават след приключването на военните 

действия под формата на инфекции и маргинализация; като има предвид, че 

насилието може да продължи и дори да нарасне след приключването на конфликта, 

когато военните действия са последвани от продължаваща липса на стабилност и 

сигурност; като има предвид, че насилието е заплаха за сигурността на нациите и че 

то възпрепятства усилията за възстановяване на мира след конфликт; 

Б. като има предвид експоненциалното нарастване на докладваните случаи на 

сексуално и основано на пола насилие, сексуална експлоатация и злоупотреби по 

време на извънредни ситуации и след тях; 

В. като има предвид, че в зоните на конфликт враждуващите страни могат да 

преобразуват училищата в тренировъчни лагери, складове на оръжие или бази за 

военни операции; като има предвид, че използването на училища и други видове 

учебни съоръжения с военни цели възпрепятства и ограничава използването на 

въпросните съоръжения по предназначение от учениците и учителите както в 

краткосрочен, така и в дългосрочен план, спирайки достъпа до образование, което е 

един от най-важните инструменти за предотвратяване на различните форми на 

дискриминация и потисничество и освен това е право на човека, заложено в член 26 

от Всеобщата декларация за правата на човека; като има предвид, че съгласно 

член 38 от Конвенцията за правата на детето държавите, които са страни по 

конвенцията, се задължават да гарантират спазването на правилата на 

международното хуманитарно право, приложими за тях при въоръжени конфликти, 

които имат отношение към децата; като има предвид при все това, че защитата и 

обучението на децата при извънредни ситуации и кризи са сред хуманитарните 

действия, които привличат най-ниските суми на финансиране; 

Г. като има предвид, че международното право признава правото на адекватни здравни 

грижи за жертвите на сексуално насилие, използвано при конфликти, като например 

предотвратяването на трайни физически и психологически увреждания; 

Д. като има предвид, че конфликтите често водят до увеличаване на броя на 

домакинствата, за които отговорност носи един родител или дете, и създават 

допълнителна тежест за жените; 

Е. като има предвид, че небезопасните аборти се сочат от Световната здравна 

организация като една от трите водещи причини за майчината смъртност; 
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1. отбелязва, че кризите не са неутрални от гледна точка на половете и че свързаните с 

пола аспекти следва да бъдат вземани предвид на всички етапи на хуманитарното 

планиране, като участват структури и организации за правата на жените, 

включително местни и регионални; изразява необходимостта конфликтите и 

поддържането на мира да се разглеждат също така от гледна точка на интересите на 

децата, като се отделя нужното внимание на техните потребности и се чува техният 

глас, и подчертава, че хуманитарните действия трябва да отдават приоритет на 

животоспасяващата защита и на интервенциите в областта на образованието за 

всички момичета и момчета още в началните етапи на реагирането при бедствия; 

подчертава също факта, че всеки конфликт или криза са уникални и че действията 

за преодоляването им трябва да се основават на наличните знания за 

преобладаващия контекст; 

2. насърчава инвестициите за изграждането на здравни заведения, които да приемат 

жени, жертви на сексуално насилие, в зони на конфликт, където цивилното 

население е обект на брутални нападения; счита, че тези болници биха могли да 

следват примера на болницата, която конгоанският лекар Денис Муквеге, лауреат 

на наградата „Сахаров“ на Европейския парламент през 2014 г., създаде в 

Демократична република Конго и в която жените получават лечение и 

психосоциална подкрепа в опит да се превъзмогнат пораженията, причинени от 

сексуалното насилие; 

3. приветства въвеждането на маркера за равенство между половете в хуманитарното 

планиране; призовава донорите да използват маркера за равенство между половете 

и да наблюдават интегрирането на принципа на равенство между половете в целия 

цикъл на предоставяне на хуманитарна помощ; счита освен това, че е от основно 

значение да се събират данни по категории според пола и възрастта, включително с 

разбивка по възраст; призовава настоятелно всички заинтересовани страни и 

участници, работещи с хуманитарна помощ, да възприемат съобразен с аспектите на 

пола подход към своята работа; 

4. счита, че достъпът до образование е от основно значение за овластяването на 

момичетата и на жените; подчертава, че образованието при извънредни ситуации 

помага за предотвратяването на ранните бракове на момичетата, сексуалното и 

основаното на пола насилие, проституцията и трафика на хора; приветства 

международните усилия в рамките на Насоките за защита на училищата и 

университетите от използването им за военни цели по време на въоръжен конфликт; 

призовава освен това за пълноценно образование, включително сексуално 

образование, което да бъде основна част от всички хуманитарни действия на ЕС в 

отговор на извънредни ситуации; 

5. насърчава инвестициите в овластяване на жените чрез подкрепа за проекти за 

генериране на приходи, което значително намалява тяхната уязвимост и увеличава 

независимостта им, като по този начин насърчава устойчивото развитие в 

съответствие с Целите на хилядолетието за развитие на ООН; 

6. насърчава и улеснява сътрудничеството между държавите членки за въвеждането на 

по-ефективни процедури за предотвратяване, подготовка за и защита срещу 

природни, технологични или предизвикани от човека бедствия както в рамките на 



 

AD\1075657BG.doc 5/7 PE565.156v02-00 

 BG 

ЕС, така и извън него, като се търсят нови подходи за управление на хуманитарната 

помощ и нови инструменти на ЕС за справяне с насилието, основано на пола; 

7. призовава за включването на специално предназначени за подрастващите момичета 

услуги във всички действия в отговор на извънредни ситуации, тъй като те са 

изложени на по-голям риск да бъдат принудени да сключат брак или дори да правят 

секс срещу облаги или да проституират, за да помагат на своите семейства, борещи 

се с бедността и хаоса, породени от бедствията; 

8. изразява дълбока загриженост по повод увеличаването на основаното на пола 

насилие при извънредни ситуации; призовава държавните и недържавните 

участници да изпълняват своите правни задължения съгласно международното 

хуманитарно право и други приложими норми, както и да предприемат мерки срещу 

основаното на пола насилие и гениталното осакатяване на жени, и да осигурят 

подвеждането под отговорност на извършителите; осъжда решително всеки акт на 

основано на пола насилие, особено от страна на персонал, който работи в 

изпълнение на международен мандат; подчертава декларираното пред 

международната общност правно основание за правото на сексуално и 

репродуктивно здраве и правата на жертвите на сексуално насилие и на хората при 

конфликти; 

9. подчертава, че в случаите, когато бременността застрашава живота на дадена жена 

или момиче или причинява непоносимо страдание, международното хуманитарно 

право и/или международните разпоредби за правата оправдаят предлагането на 

безопасен аборт, вместо да се поддържа положение, което е равностойно на 

нехуманно отношение; призовава настоятелно всички участници в конфликти да 

зачитат правото на жертвите на цялата необходима медицинска помощ, 

включително на аборт, както е предвидено в Женевските конвенции и в 

допълнителните протоколи към тях; 

10. осъжда решително продължаващото използване на изнасилването като оръжие 

срещу жените и момичетата по време на война; подчертава, че е необходимо да се 

направи повече, за да се гарантира зачитането на международното право и достъп 

до здравни и психологически грижи за жени и момичета, станали жертви на 

посегателства по време на конфликти; призовава ЕС, държавите членки, 

международните организации и гражданското общество да разширят 

сътрудничеството с цел повишаване на осведомеността и борба срещу 

безнаказаността; 

11. счита, че целият персонал, който участва в предоставянето на хуманитарна помощ, 

включително полицейските или военните части, следва да получи подходящо 

обучение във връзка с аспектите на пола, както и че трябва да бъде въведен строг 

кодекс на поведение, за да не се допуснат злоупотреби с положението от негова 

страна и да се гарантира равенство между половете; 

12. призовава предоставящите хуманитарна помощ структури да включат 

предотвратяването на основано на пола насилие и стратегии за смекчаване във 

всички свои специфични за конкретни сектори интервенции, улеснявайки 

определянето на нови инструменти на ЕС за финансиране, като за целта отделят 

внимание на преразгледаните Насоки за интегриране на интервенциите във връзка с 
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основаното на пола насилие в хуманитарните операции, изготвени от Клъстера за 

глобална защита (Global Protection Cluster); счита също така, че субектите, 

предоставящи хуманитарна помощ (включително ЕС), следва да провеждат 

консултации с момичета и момчета (и особено подрастващи момичета) на всички 

етапи на подготовка за и действия в отговор на бедствия; 

13. призовава хуманитарните агенции да подобрят координацията помежду си, за да 

разпознават и да защитават жертвите и потенциалните жертви от сексуална 

експлоатация и насилие; 

14. подчертава необходимостта от лесно достъпни, цялостни и координирани услуги в 

областта на сексуалното и репродуктивното здраве за всички жени при кризисни 

ситуации. 
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