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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στην έρευνα για την ειρήνη, 
στην πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων, στις επιχειρήσεις για τη διατήρηση της 
ειρήνης, στη μεταπολεμική αποκατάσταση και ανασυγκρότηση, καθώς και να ενταχθεί η 
διάσταση του φύλου στα προγράμματα επιτόπιων δραστηριοτήτων·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ και την διεθνή κοινότητα να προωθήσουν την εφαρμογή 
του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325/2000 και να 
αναπτύξουν εθνικά σχέδια δράσης και έγγραφα στρατηγικής·

3. ζητεί από την Επιτροπή και τους άλλους χορηγούς να διοχετεύσουν πόρους προκειμένου 
να ενισχύσουν τις δυνατότητες των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά των 
ομάδων γυναικών σε τοπικό επίπεδο που συμμετέχουν στην ειρηνική επίλυση 
συγκρούσεων, καθώς και να παράσχουν τεχνική βοήθεια και επαγγελματική κατάρτιση·

4. ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να εξασφαλίσει ότι οι ειρηνευτικές συμφωνίες λαμβάνουν 
υπόψη τους τη διάσταση του φύλου και συνεκτιμούν όλες τις πτυχές της ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων της νομικής, πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και φυσικής, και 
ότι μεριμνούν για τις ειδικές ανάγκες και προτεραιότητες των γυναικών και κοριτσιών·

5. τονίζει ότι πρέπει να γίνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος  στη διανομή των τροφίμων 
κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εκτάκτου ανάγκης και ζητεί από τους διεθνείς 
ανθρωπιστικούς οργανισμούς να στηρίζουν τις δράσεις για την ασφάλεια στα στρατόπεδα 
προσφύγων, με στόχο τη μείωση του κινδύνου βιαιοπραγιών εναντίον των γυναικών και 
των κοριτσιών·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους βομβιστές αυτοκτονίας που 
είναι γυναίκες και τονίζει τη σημασία εκπόνησης προγραμμάτων με στόχο τη στήριξη των 
γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο· συνιστά την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε 
τοπικές αρχές και στο προσωπικό των ΜΚΟ·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης του ρόλου που διαδραματίζουν εθνικές και διεθνείς 
ΜΚΟ, μη κρατικοί φορείς και η κοινωνία των πολιτών κατά τη μετάβαση προς τη 
δημοκρατία·

8. θεωρεί ότι η συμμετοχή των γυναικών σε οικονομικές δραστηριότητες, σε αγροτικές και 
αστικές περιοχές, έχει ζωτική σημασία, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνικοοικονομική 
θέση τους σε κοινωνίες που διανύουν μεταπολεμική κατάσταση·

9. επισημαίνει τη συνεχιζόμενη διάκριση κατά των γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε 
παραγωγικά μέσα και στο κεφάλαιο, καθώς επίσης και στη μόρφωση, στην υγειονομική 
περίθαλψη και σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες·

10. ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει την ανάγκη εκπόνησης προγραμμάτων που να 
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μεριμνούν για τις γυναίκες και τα κορίτσια που υποφέρουν από μετατραυματικές 
διαταραχές.


