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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:

1. Ifakkar li l-paċi mhijiex biss in-nuqqas ta' gwerra, u li m'hemmx paċi mingħajr ġustizzja; 
ifakkar ukoll li l-pussess sħiħ ta' proċess ta' paċi jista' jintlaħaq biss jekk in-nisa jkunu 
involuti b'mod ugwali; jinnota li t-tmiem ta' l-ostilitajiet mhux neċessarjament iwassal 
għal sigurtà għan-nisa u jtenni li n-nisa huma suġġetti attivi għall-bidla u wrew dan f'ħafna 
okkażjonijiet, inkluż permezz tat-tnedija ta' l-inizjattivi tal-paċi;

2. Jitlob għall-iżvilupp ta' Pjan ta' Azzjoni Ewropew dwar l-implimentazzjoni tar-
Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (UNSCR) 1325 u jitlob lill-
Kummissjoni Ewropea biex tħeġġeġ lill-pajjiżi msieħba biex jiżviluppaw Pjanijiet ta' 
Azzjoni Nazzjonali; jissuġġerixxi reviżjoni tal-linji gwida ta' l-UE dwar id-difiża tad-
drittijiet tal-bniedem u biex tiġi żgurata l-konformità sħiħa mal-UNSCR 1325; 

3. Jilqa' l-adozzjoni tar-Riżoluzzjoni 1820 tal-UNSC, b'mod partikolari r-rikonoxximent 
tagħha li l-vjolenza sesswali hija theddida għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali;

4. Jisħaq li l-missjonijiet kollha ta' l-UE (il-gruppi ta' medjazzjoni u negozjati, u l-pulizija u 
l-forzi għaż-żamma tal-paċi eċċ.) għandhom jinkludu konsulenti dwar is-sessi, taħriġ 
għall-integrazzjoni bejn is-sessi u mill-inqas 40% tan-nisa fil-livelli kollha, inkluż fl-iktar 
livelli għoljin;

5. Jinnota l-bżonn għall-integrazzjoni ta' perspettiva dwar is-sessi fir-riċerka għall-paċi, fil-
prevenzjoni u s-soluzzjoni tal-kunflitti, fl-operazzjonijiet għaż-żamma tal-paċi, fir-
rijabilitazzjoni u r-rikostruzzjoni ta' wara l-kunflitti, fl-istrumenti finanzjarji, fid-
Dokumenti ta’ Strateġija għall-Pajjiż/Reġjun u fl-ippjanar ta' l-intervenzjonijiet esterni 
kollha;

6. Jitlob lill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi biex jagħmel riċerka dwar l-
integrazzjoni tas-sessi fil-missjonijiet esterni ta' l-UE;

7. Iqis li huwa bżonnjuż għad-delegazzjonijiet kollha tal-KE f'pajjiżi terzi li jinkludu punt 
fokali dwar is-sessi b'mandat, ħiliet u riżorsi adegwati;

8. Jenfasizza bis-sħiħ il-bżonn li jiġu kkonsultati u appoġġjati l-organizzazzjonijiet lokali 
tan-nisa u n-netwerks internazzjonali tan-nisa għall-paċi; jirrakkomanda d-dispożizzjoni 
ta' l-appoġġ politiku u finanzjarju, it-taħriġ, it-tisħiħ tal-kapaċità u l-għajnuna teknika, 
inkluża dik dwar in-negozjati tal-paċi u dwar is-soluzzjoni mhux vjolenti tal-kunflitti;

9. Jisħaq fuq l-importanza li tiġi adottata perspettiva dwar is-sessi meta jiġu nnegozjati u 
implimentati l-ftehimiet tal-paċi, sabiex tiġi promossa l-protezzjoni kostituzzjonali tad-
drittijiet tan-nisa;
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10. Iqis li hija kruċjali li tintemm l-impunità ta' delitti ta' vjolenza dwar is-sessi u li jiġu 
esklużi dawn id-delitti, fejn hu possibbli, mid-dispożizzjonijiet ta' l-amnestija;

11. Jinnota li l-programmi ta' Diżarmament, Demobilizzazzjoni u Reintegrazzjoni (DDR) 
għandhom jinkludu dispożizzjonijiet speċifiċi għall-ex-ġellieda femminili;

12. Jitlob lill-UE, meta tappoġġja Riforma tas-Settur tas-Sigurtà (SSR) ta' wara l-kunflitti, 
biex tinkludi perspettiva tas-sessi billi tipprovdi taħriġ u kompetenza dwar is-sessi għall-
kostituzzjoni, l-elezzjonijiet, il-pulizija u l-ġudikatura.

13. Jisħaq li, meta jsiru l-elezzjonijiet f'pajjiż wara kunflitt, il-parteċipazzjoni tan-nisa 
għandha tiġi appoġġjata permezz ta' programmi speċifiċi u bi kwoti fil-livelli kollha;

14. Iqis li hija kruċjali li jiġu involuti n-nisa f'attivitajiet ekonomiċi f'soċjetajiet ta' wara 
kunflitt sabiex ikun hemm appoġġ għat-tisħiħ soċjo-ekonomiku, u jisħaq fuq l-irwol 
pożittiv tal-mikrokreditu;

15. Jenfasizza fuq il-bżonn li n-nisa li jkunu sofrew vjolenza sesswali jingħataw aċċess sħiħ 
għas-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva u għall-programmi ta’ sensibilizzazzjoni li 
jappoġġjaw dawk in-nisa li jkollhom jiġġieldu kontra l-istigma li jaffaċċjaw;

16. Jirrakkomanda l-infurzar tal-kodiċi ta' kondotta għall-istaff tan-NU li jkun qed jaqdi dmiru 
f'żoni ta' wara kunflitt u jitlob għal tolleranza zero għall-vjolenza sesswali li tkun saret 
mill-istaff għaż-żamma tal-paċi jew mill-istaff ta' l-NGOs;

17. Iqis li huwa meħtieġ li titqies id-dimensjoni tas-sessi fir-rigward ta' refuġjati u persuni 
mċaqalqa internament, inkluż fit-tfassil tal-kampijiet tar-refuġjati.
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