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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących sugestii:

1. podkreśla potrzebę uwzględnienia aspektu płci jako głównego elementu badań nad 
pokojem, zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich, operacji pokojowych, odnowy i 
odbudowy po zakończeniu konfliktu, a także w celu zapewnienia obecności kwestii płci w 
programach terenowych; 

2. wzywa państwa członkowskie UE oraz społeczność międzynarodową do wspierania 
wprowadzenia w życie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325/2000 oraz do
opracowania krajowych planów działania i dokumentów dotyczących strategii;

3. wzywa Komisję i innych darczyńców do przeznaczania zasobów na wsparcie tworzenia 
potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie lokalnych grup kobiet 
zaangażowanych w pokojowe rozwiązywanie konfliktów, a także do zapewnienia pomocy 
technicznej oraz szkoleń zawodowych;

4. zwraca się do społeczności międzynarodowej z prośbą o dopilnowanie, by porozumienia 
pokojowe obejmowały pełen zakres aspektów bezpieczeństwa z punktu widzenia 
problematyki płci, w tym kwestie prawne, polityczne, społeczne, gospodarcze i fizyczne, 
a także by zajmowały się konkretnymi potrzebami i sprawami priorytetowymi dla kobiet i 
dziewcząt;

5. podkreśla potrzebę lepszej kontroli dystrybucji żywności w trakcie operacji nagłych i 
zwraca się z prośbą do międzynarodowych agencji humanitarnych o podjęcie działań 
zapewniających bezpieczeństwo w obozach dla uchodźców w celu zmniejszenia ryzyka 
stosowania przemocy wobec kobiet i dziewcząt; 

6. podkreśla potrzebę szczególnego zwrócenia uwagi na kobiety dokonujące samobójczych 
zamachów oraz znaczenie opracowania programów mających na celu wspierania kobiet 
zagrożonych; zaleca wprowadzenie szkoleń zawodowych dla pracowników władz 
lokalnych i organizacji pozarządowych;

7. podkreśla potrzebę popularyzacji roli, jaką odgrywają krajowe i międzynarodowe 
organizacje pozarządowe, podmioty niepaństwowe oraz społeczeństwo obywatelskie w 
przejściu do demokracji;

8. uważa, że zaangażowanie kobiet w działalność gospodarczą, zarówno na terenach 
wiejskich, jak i miejskich, ma kluczowe znaczenie dla wspierania ich pozycji 
społeczno-ekonomicznej w społeczeństwie po zakończeniu konfliktu;

9. podkreśla ciągłą obecność dyskryminacji wobec kobiet związanej z dostępem do środków 
i kapitału, a także do edukacji, opieki zdrowotnej i innych świadczeń społecznych;

10. wzywa społeczność międzynarodową do rozważenia potrzeby specjalnych programów 
mających na celu opiekę nad kobietami i dziewczętami cierpiącymi na zaburzenia 
pourazowe. 


