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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Iżvilupp, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi n-nisa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jiffaċċaw diverġenza serja bejn is-sessi f’termini 
ta’ drittijiet għall-proprjetà u sjieda; billi t-tnaqqis tad-diverġenza bejn is-sessi rigward l-
aċċess għar-riżorsi produttivi jista’ jnaqqas l-għadd ta’ nies bil-ġuħ fid-dinja b’bejn 12 u 
17 %1, 

B. billi, f’bosta pajjiżi li qed jiżviluppaw, id-drittijiet tal-proprjetà tan-nisa mhumiex 
eżegwibbli legalment jee mhumiex rikonoxxuti soċjalment, 

C. billi d-drittijiet tan-nisa għall-proprjetà fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw qed jinkisru minħabba 
l-okkorrenza dejjem aktar frekwenti ta’ akkwisti ta’ artijiet fuq skala kbira għal finijiet 
kummerċjali jew strateġiċi, bħalma huma l-produttività agrikola, is-sigurtà tal-ikel, u l-
produzzjoni tal-enerġija u l-bijofjuwils,

1. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jallokaw biżżejjed riżorsi finanzjarji, fl-
għajnuna tagħhom għall-iżvilupp, biex titneħħa d-diverġenza bejn is-sessi rigward id-
drittijiet tal-proprjeta u sjieda, inkluż permezz tal-eliminazzjoni ta’ kull xorta ta’ 
diskriminazzjoni kontra n-nisa quddiem il-liġi;

2. Jenfasizza li t-tisħiħ tal-politiki biex l-aċċess tan-nisa għall-proprjetà jiżdied fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw jeħtieġ li jkun akkumpanjat mill-mekkaniżmi meħtieġa ta’ appoġġ 
finanzjarju (bħat-tfaddil, il-kreditu u l-assikrazzjoni) u billi n-nisa u l-NGOs jingħataw l-
għodda biex jimxu ‘l quddiem, inkluż permezz tat-titjib tal-litteriżmu legali u finanzjarju 
tan-nisa, aktar tixrid ta’ informazzjoni u aktar aċċess għaliha, u l-istabbiliment ta’ servizzi 
legali ta’ appoġġ;

3. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu, fil-politiki tagħhom ta’ għajnuna għall-
iżvilupp, proċessi tal-akkwist tal-artijiet fuq skala kbira, bil-għan li jipproteġu n-nisa u t-
tfal mit-tfaqqir u l-ġuħ;

4. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu b’mod partikolari d-drittijiet tan-nisa 
f'sitwazzjonijiet ta' wara l-kunflitti.

                                               
1 Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO), The State of Food and Agriculture, 
2011, p. 5.


