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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta a necessidade de integrar a perspectiva do género na investigação da paz, na 
prevenção e na resolução de conflitos, nas operações de manutenção da paz, na
reabilitação e na reconstrução após os conflitos e a garantir a inclusão da componente do 
género em programas de campo;

2. Exorta os Estados-Membros da UE e a comunidade internacional a promover a 
implementação da Resolução 1325/2000 do Conselho de Segurança da ONU e a elaborar 
planos de acção nacionais e documentos estratégicos;

3. Insta a Comissão e outros doadores a canalizar recursos para apoiar o reforço das
capacidades das organizações da sociedade civil, nomeadamente de grupos de mulheres 
organizadas a nível local, empenhadas na resolução de conflitos por meios não violentos,
e a disponibilizar assistência técnica e formação profissional;

4. Solicita à comunidade internacional que assegure que os acordos de paz se debrucem, no 
âmbito da perspectiva do género, sobre uma gama completa de aspectos de segurança, no 
plano jurídico, político, social, económico e físico, e que aborde igualmente as 
necessidades e as prioridades específicas das mulheres e das raparigas;

5. Salienta a necessidade de dedicar particular atenção ao controlo da distribuição alimentar 
durante as operações de emergência e solicita às agências humanitárias internacionais que 
aprovem medidas de segurança dentro dos campos de refugiados no intuito de reduzir o 
risco de violência contra as mulheres e as raparigas;

6. Sublinha a importância de conceder particular atenção às mulheres que cometem ataques
suicidas e refere a importância de identificar programas de apoio a mulheres em risco; 
recomenda a implementação da formação profissional ao nível das autoridades locais e dos 
funcionários das ONG;

7. Salienta a necessidade de promover o papel que as ONG nacionais e internacionais, os 
agentes não estatais e a sociedade civil desempenham na transição para a democracia;

8. Considera que o envolvimento das mulheres nas actividades económicas, tanto em zonas 
rurais, como em zonas urbanas, é essencial para apoiar a sua posição socio-económica em
sociedade após os conflitos;

9. Refere a persistente discriminação das mulheres no que diz respeito ao acesso a factores de 
produção e a bens de investimento, bem como à educação, aos cuidados de saúde e a 
outros serviços sociais;

10. Exorta a comunidade internacional a considerar a necessidade de programas especiais de 
assistência a mulheres e a raparigas que padecem de distúrbios pós-traumáticos.


