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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 в развиващите се страни жените са изправени пред значителна 
неравнопоставеност между половете от гледна точка на правата на собственост и 
владението на имущество; като има предвид, че изравняването на 
неравнопоставеността между половете по отношение на достъпа до средства за 
производство би могло да намали броя на гладуващите по света с 12–17 %1, 

Б. като има предвид, че в много развиващи се страни права на жените на собственост 
не могат да бъдат защитени по съдебен ред или не са социално признати, 

В. като има предвид, че в развиващите се страни правата на жените на собственост се 
нарушават посредством все по-честото широкомащабно закупуване на земя за 
търговски или стратегически цели, като например земеделска производителност, 
продоволствена сигурност и производство на енергия и биогорива,

1. призовава Комисията и държавите-членки да разпределят достатъчно финансови 
ресурси в рамките на предоставяната от тях помощ за развитие с цел изравняване на 
неравнопоставеността между половете от гледна точка на правата на собственост и 
владението на имущество, включително чрез премахването на всички форми на 
дискриминация срещу жените в законодателствата;

2. подчертава, че укрепването на политиките за увеличаване на достъпа на жените до 
собственост в развиващите се страни трябва да бъде придружено от необходимите 
механизми за финансова подкрепа (например спестявания, кредити и застраховане) 
и от предоставянето на права на жените и на неправителствените организации 
(НПО), което включва повишаването на грамотността на жените в правната и 
финансовата област, разширяването на разпространението и достъпността на
информацията и създаването на служби за правна помощ;

3. призовава Комисията и държавите-членки, в рамките на своите политики за 
подпомагане на развитието, да вземат под внимание процеса на широкомащабно 
закупуване на земя с оглед защитата на жените и децата от бедност и глад;

4. призовава Комисията и държавите-членки да обръщат особено внимание на правата 
на жените на собственост в следконфликтни ситуации.

                                               
1 Организация на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), „Състоянието на прехраната и земеделието“, 
2011 г., стр. 5.


