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Η ενδυνάμωση των γυναικών και η σύνδεση της με την βιώσιμη ανάπτυξη
Συμπεράσματα

1. Η Επιτροπή για το Καθεστώς των Γυναικών επαναβεβαιώνει τη Διακήρυξη του
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης, τα  συμπεράσματα της εικοστής τρίτης ειδικής
συνόδου της  Γενικής  Συνέλευσης,  και  τις  διακηρύξεις  που υιοθετηθήκαν  από την
Επιτροπή με την ευκαιρία της δέκατης, δέκατης πέμπτης και εικοστής επετείου της
Τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες.

2. Η Επιτροπή επαναβεβαιώνει ότι η Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών
Διακρίσεων κατά των Γυναικών και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και
τα  Προαιρετικά  Πρωτόκολλά  τους,  καθώς  και  άλλες  σχετικές  συμβάσεις  και
συνθήκες  παρέχουν  ένα  διεθνές  νομικό  πλαίσιο  και  ένα  ολοκληρωμένο  σύνολο
μέτρων για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών
και  των  κοριτσιών  και  την  πλήρη  και  ίση  απόλαυση  όλων  των  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών όλων των γυναικών και των κοριτσιών σε
όλο τον κύκλο ζωής τους.

3. Η Επιτροπή επαναβεβαιώνει ότι η προώθηση, η προστασία  και ο σεβασμός για τα
ανθρώπινα  δικαιώματα  και  οι  θεμελιώδεις  ελευθερίες  των  γυναικών,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ανάπτυξη, οι οποίες είναι οικουμενικές,
αδιαίρετες,  αλληλοεξαρτώμενες και αλληλένδετες,  θα πρέπει να ενσωματωθούν σε
όλες  τις  πολιτικές  και  τα προγράμματα με στόχο την εξάλειψη της  φτώχειας,  και
επαναβεβαιώνει επίσης, την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι κάθε
άτομο δικαιούται να συμμετέχει, να συμβάλλει και να απολαμβάνει την οικονομική,
κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ανάπτυξη και ότι η ίδια προσοχή και επείγουσα
θεώρηση  θα  πρέπει  να  δίνεται  στην  προαγωγή,  την  προστασία  και  την  πλήρη
υλοποίηση  των  ατομικών,  πολιτικών,  οικονομικών,  κοινωνικών  και  πολιτιστικών
δικαιωμάτων.

4. Η Επιτροπή επαναβεβαιώνει τις δεσμεύσεις για την ισότητα των φύλων και την
ενδυνάμωση  όλων  των  γυναικών  και  των  κοριτσιών,  που  δόθηκαν  σε  σχετικές
συνόδους κορυφής και διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της
Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και το Πρόγραμμα Δράσης
της  και  τις  Βασικές  Δράσεις  για  τις  περαιτέρω  εφαρμογές  του.  Η  Επιτροπή
επαναβεβαιώνει  περαιτέρω  δεσμεύσεις  για  την  ισότητα  των  φύλων  και  την
ενδυνάμωση των γυναικών  και  των κοριτσιών  που ανελήφθησαν κατά τη σύνοδο
κορυφής  των Ηνωμένων  Εθνών  για  την  έγκριση  της  μετά  το  2015 αναπτυξιακής
ατζέντας, καθώς και την αναγνώριση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης
των γυναικών και των κοριτσιών στην 3η Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για την
Μείωση των Κινδύνων Καταστροφών, στο τρίτο Διεθνές Συνέδριο για την Ανάπτυξη
της Χρηματοδότησης, στην 21η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών των Ηνωμένων
Εθνών  της  Σύμβασης-Πλαισίου  για  την  Κλιματική  Αλλαγή,  και  υπενθυμίζει  την



Συνέλευση  των  Παγκόσμιων  Ηγετών  για  την  Ισότητα  των  Φύλων  και  την
Ενδυνάμωση των Γυναικών, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2015
και την συνεδρίαση για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια του Συμβουλίου
Ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2015.

5.  Η  Επιτροπή  επαναβεβαιώνει  ότι  η  Διακήρυξη  του  Πεκίνου  και  η  Πλατφόρμα
Δράσης και τα συμπεράσματα από τις αξιολογήσεις και τα συμπεράσματα από τις
σχετικές  κύριες  διασκέψεις  και  συνόδους  κορυφής  των  Ηνωμένων  Εθνών  και  τις
εργασίες  παρακολούθησής  τους,  έχουν  θέσει  ένα  γερό  θεμέλιο  για  τη  βιώσιμη
ανάπτυξη και ότι η πλήρης, αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή της Διακήρυξης
του  Πεκίνου  και  της  Πλατφόρμας  Δράσης  θα  συμβάλλει  καθοριστικά  στην
υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη που δεν θα αφήσει κανέναν
πίσω.

6. Η Επιτροπή αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφερειακές
συμβάσεις, τα μέσα και οι πρωτοβουλίες στις αντίστοιχες περιοχές και χώρες για την
επίτευξη  της  ισότητας  των  φύλων  και  την  ενδυνάμωση  των  γυναικών  και  των
κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

7.  Η  Επιτροπή  χαιρετίζει  τη  δέσμευση  για  την  ισότητα  των  φύλων  και  την
ενδυνάμωση  όλων  των  γυναικών  και  των  κοριτσιών  στην  ατζέντα  2030  για  την
Βιώσιμη  Ανάπτυξη,  αναγνωρίζει  ότι  οι  γυναίκες  διαδραματίζουν  ζωτικό  ρόλο  ως
παράγοντες της ανάπτυξης και αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση της ισότητας των φύλων
και η ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών είναι ζωτικής σημασίας για την
πρόοδο  σε  όλους  τους  Σκοπούς  και  τους  στόχους  της  Βιώσιμης  Ανάπτυξης.  Η
Επιτροπή, τονίζει ότι η επίτευξη του μέγιστου ανθρώπινου δυναμικού και η βιώσιμη
ανάπτυξη δεν είναι δυνατή, εάν οι γυναίκες και τα κορίτσια συνεχίσουν να αρνούνται
την πραγματοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ευκαιριών τους.

8. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι η θηλυκοποίηση της φτώχειας εξακολουθεί
να υφίσταται  και  τονίζει  ότι  η εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις  μορφές και τις
διαστάσεις  της,  συμπεριλαμβανομένης  της  ακραίας  φτώχειας,  είναι  απαραίτητη
προϋπόθεση  για  τη  βιώσιμη  ανάπτυξη.  Η  Επιτροπή  αναγνωρίζει  την  αμοιβαία
ενίσχυση  των  δεσμών  μεταξύ  της  επίτευξης  της  ισότητας  των  φύλων  και  της
ενδυνάμωσης όλων των γυναικών και των κοριτσιών και της εξάλειψη της φτώχειας,
καθώς και την ανάγκη να εξασφαλιστεί  ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για τις
γυναίκες  και  τα  κορίτσια  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  κύκλου  ζωής,
συμπεριλαμβανομένων και μέσω των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

9.  Η  Επιτροπή  επαναβεβαιώνει  ότι  η  άσκηση  του  δικαιώματος  στην  εκπαίδευση
συμβάλλει  στην  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  και  στην  ενδυνάμωση  των
γυναικών και των κοριτσιών, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην βιώσιμη ανάπτυξη και
στην  εξάλειψη  της  φτώχειας.  Η  Επιτροπή  σημειώνει  με  ανησυχία  την  έλλειψη
προόδου στην μείωση του χάσματος λόγω φύλου, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην
διατήρηση και στην ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία είναι το
κλειδί για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών
και των κοριτσιών και την πραγματοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και την διευκόλυνση άλλων θετικά κοινωνικών και
οικονομικών αποτελεσμάτων, ως εκ τούτου, όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει
να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης και ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική



εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα- πρώιμη παιδική ηλικία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια
και  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  καθώς  και  στην  τεχνική  και  την  επαγγελματική
κατάρτιση.

10.  Η Επιτροπή αναγνωρίζει  ότι  τα  ίσα  οικονομικά  δικαιώματα των γυναικών,  η
οικονομική ενδυνάμωση και η ανεξαρτησία είναι απαραίτητες για την επίτευξη της
Ατζέντας  του  2030  για  την  Βιώσιμη  Ανάπτυξη.  Υπογραμμίζει  τη  σημασία  της
ανάληψης  νομοθετικών  και  άλλων  μεταρρυθμίσεων  για  την  υλοποίηση  των  ίσων
δικαιωμάτων γυναικών και ανδρών, καθώς και κοριτσιών και αγοριών ανάλογα με
την περίπτωση, για να έχουν πρόσβαση σε οικονομικούς και παραγωγικούς πόρους,
συμπεριλαμβανομένων  της  γης  και  των φυσικών  πόρων,  της  ιδιοκτησίας  και  των
κληρονομικών δικαιωμάτων, σε κατάλληλες νέες τεχνολογίες και χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες,  συμπεριλαμβανομένων  της  μικροχρηματοδότησης,  των ίσων  ευκαιριών
για τις γυναίκες για πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία, και
ίση αμοιβή για ίση εργασία ή για εργασία  ίσης αξίας. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη
θετική  συμβολή των  μεταναστών  εργαζομένων  γυναικών  για  την  ανάπτυξη  χωρίς
αποκλεισμούς και την βιώσιμη ανάπτυξη.

11. Η Επιτροπή αναγνωρίζει περαιτέρω ότι η επίτευξη της Ατζέντας 2030 για την
Βιώσιμη  Ανάπτυξη,  απαιτεί  την  πλήρη  ενσωμάτωση  των  γυναικών  στην  επίσημη
οικονομία,  συμπεριλαμβανομένης  της  αποτελεσματικής  συμμετοχής  τους  και  των
ίσων ευκαιριών για την ηγεσία σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
στην πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή και μέσα από την αλλαγή της τρέχουσας
κατάστασης, που βασίζεται στον διαχωρισμό της εργασίας με βάση το φύλο για να
εξασφαλιστεί ότι η μη αμειβόμενη φροντίδα και οικιακή εργασία μοιράζεται εξίσου,
αναγνωρίζεται και ανακατανέμεται.

12.  Η  Επιτροπή  αναγνωρίζει  ότι  οι  συγκρούσεις,  η  εμπορία  ανθρώπων,  η
τρομοκρατία,  ο βίαιος εξτρεμισμός,  οι φυσικές καταστροφές και άλλες επείγουσες
ανθρωπιστικές  ανάγκες  και  άλλες  καταστάσεις  έκτακτης  ανάγκης,  επηρεάζουν
δυσανάλογα  τις  γυναίκες  και  τα  κορίτσια.  Ως  εκ  τούτου,  αναγνωρίζει  ότι  είναι
σημαντικό  να  διασφαλιστεί  ότι  οι  γυναίκες  έχουν  την  εξουσία  να  συμμετέχουν
αποτελεσματικά και ουσιαστικά στην ηγεσία και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
ότι οι ανάγκες και τα συμφέροντά τους είναι προτεραιότητα στις στρατηγικές και τις
απαντήσεις,  και  ότι  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα  των  γυναικών  και  των  κοριτσιών
προωθούνται και προστατεύονται, σε όλες τις προσπάθειες ανάπτυξης, όπως επίσης
και  σε  συγκρούσεις,  επείγουσα  ανθρωπιστική  βοήθεια  και  άλλες  καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης.

13. Η Επιτροπή τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν μένει πίσω στην
υλοποίηση της  Ατζέντας  2030  για  την  Βιώσιμη  Ανάπτυξη,  και  στο  πλαίσιο  αυτό
αναγνωρίζει  τις  προκλήσεις  που  αντιμετωπίζουν  οι  γυναίκες  και  τα  κορίτσια
πρόσφυγες  και  την  ανάγκη  για  την  προστασία  και  την  ενδυνάμωσή  τους,
συμπεριλαμβανομένων των χωρών που βρίσκονται σε σύγκρουση αλλά και χωρών
μετά από συγκρούσεις και την ανάγκη να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των κοινοτήτων
που φιλοξενούν πρόσφυγες και υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης της ανάπτυξης
για τις εν λόγω κοινότητες, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

14.  Η Επιτροπή επαναλαμβάνει  την ανησυχία  της  για την  πρόκληση που θέτει  η
κλιματική αλλαγή για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης και ότι οι γυναίκες και



τα  κορίτσια,  που  αντιμετωπίζουν  ανισότητα  και  διακρίσεις,  συχνά  επηρεάζονται
δυσανάλογα από τις  επιπτώσεις  της κλιματικής  αλλαγής και  άλλα περιβαλλοντικά
ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, την απερήμωση, την αποψίλωση
των δασών, τις θύελλες σκόνης, τις φυσικές καταστροφές, την επίμονη ξηρασία, τα
ακραία καιρικά φαινόμενα, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την διάβρωση των
ακτών και την οξύνιση των ωκεανών. Επιπλέον, η Επιτροπή αναγνωρίζει, σύμφωνα
με τη Συμφωνία του Παρισιού, ότι οι χώρες θα πρέπει, κατά την ανάληψη δράσης για
την  αντιμετώπιση  της  κλιματικής  αλλαγής,  να  σέβονται,  να  προωθούν  και  να
εξετάζουν  την  ισότητα  των  φύλων  και  την  ενδυνάμωση  των  γυναικών  και  των
κοριτσιών.

15.  Η  Επιτροπή  καταδικάζει  σθεναρά  όλες  τις  μορφές  βίας  ενάντια  σε  όλες  τις
γυναίκες και τα κορίτσια. Εκφράζει την βαθιά ανησυχία ότι οι διακρίσεις και η βία
κατά  των  γυναικών  και  των  κοριτσιών  ιδιαίτερα  εναντίον  εκείνων  που  είναι  πιο
ευάλωτοι, συνεχίζονται σε όλα τα μέρη του κόσμου και ότι σε όλες τις μορφές της
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,
σεξουαλικής  και  έμφυλης  βίας,  οικογενειακής  βίας,  εμπορίας  ανθρώπων,
γυναικοκτονία, καθώς και επιβλαβείς πρακτικές όπως είναι ο παιδικός, πρόωρος και
καταναγκαστικός γάμος και ο ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα
οποία  είναι  εμπόδια  για  την  πλήρη  επίτευξη  της  ισότητας  των  φύλων  και  την
ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και την υλοποίηση όλων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των γυναικών και
των κοριτσιών, και την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων ως ισότιμες με τους άνδρες
και τα αγόρια, για την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

16. Η Επιτροπή, ενώ χαιρετίζει την  πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση
της  ισότητας  των  φύλων  και  την  ενδυνάμωση  των  γυναικών  και  των  κοριτσιών,
τονίζει  ότι  καμία χώρα δεν έχει  πλήρως επιτύχει  την ισότητα των φύλων και την
ενδυνάμωση των γυναικών και  των κοριτσιών,  ότι  σημαντικά επίπεδα ανισότητας
μεταξύ γυναικών και ανδρών,  κοριτσιών και αγοριών εξακολουθούν να υπάρχουν σε
παγκόσμιο  επίπεδο,  και  ότι  πολλές  γυναίκες  και  κορίτσια  βιώνουν  την
περιθωριοποίηση λόγω του φύλου τους,  καθώς και  μεταξύ άλλων,  πολλαπλές  και
τεμνόμενες μορφές διακρίσεων όλη τη διάρκεια ζωής τους.

17. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η θετική ως προς το φύλο υλοποίηση της Ατζέντας
2030  για  την  Βιώσιμη  Ανάπτυξη  απαιτεί  την  επιτάχυνση  της  δράσης  των  δύο,
πρόσφατων και μακροχρόνιων δεσμεύσεων, για την πραγματοποίηση της ισότητας
των  φύλων  και  την  ενδυνάμωση  των  γυναικών  και  των  κοριτσιών  και  την  ίση
απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

18.  Η  Επιτροπή  επαναβεβαιώνει  τη  σημασία  της  σημαντικής  αύξησης  των
επενδύσεων για να κλείσουν τα κενά των πόρων για την επίτευξη της ισότητας των
φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, μεταξύ άλλων μέσω
της κινητοποίησης των οικονομικών πόρων από όλες τις πηγές, όπως των εγχώριων
και  διεθνών  πόρων  κινητοποίησης  και  κατανομής,  την  πλήρη  εφαρμογή  των
επίσημων  δεσμεύσεων  αναπτυξιακής  βοήθειας,  και  την  καταπολέμηση  των
παράνομων  χρηματοοικονομικών  ροών,  για  να  επιτευχθεί  η  πρόοδος  και  να
ενισχυθούν οι διεθνείς  συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένων του ρόλου του Βορρά-
Νότου, Νότου-Νότου και τριγωνικής συνεργασίας, έχοντας κατά νου ότι η Νότου-



Νότου  συνεργασία  δεν  αποτελεί  υποκατάστατο,  αλλά  μάλλον  συμπλήρωμα,  της
Βορρά-Νότου συνεργασίας.

19.  Η Επιτροπή τονίζει  την επείγουσα ανάγκη της  πλήρους,  αποτελεσματικής  και
ταχείας εφαρμογής της Διακήρυξης του Πεκίνου και της Πλατφόρμας Δράσης και
υπενθυμίζει  ότι  η  συστηματική  ενσωμάτωση  της  διάστασης  του  φύλου  κατά  την
εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι σημαντική.

20.  Η  Επιτροπή  σημειώνει  ότι  η  Ατζέντα  2030  για  την  Βιώσιμη  Ανάπτυξη  είναι
πρωτοφανούς έκτασης και σημασίας. Είναι αποδεκτή από όλες τις χώρες, ισχύει για
όλους  και  θα  είναι  υλοποιήσιμη  εντός  των  χωρών  και  σε  περιφερειακό  και  σε
παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες,
ικανότητες και επίπεδα της ανάπτυξης και σέβεται την εθνική πολιτική για σταθερή,
βιώσιμη  και  χωρίς  αποκλεισμούς  οικονομική  ανάπτυξη,  ιδιαίτερα  για  τα
αναπτυσσόμενα Κράτη, ενώ παραμένει συνεπής με τους σχετικούς διεθνείς κανόνες
και δεσμεύσεις. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι κυβερνήσεις έχουν την πρωταρχική
ευθύνη  για  την  παρακολούθηση  και  την  αναθεώρηση της  Ατζέντας  2030 για  την
Βιώσιμη Ανάπτυξη, σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, σε σχέση με την
πρόοδο που έχει γίνει.

21.  Η  Επιτροπή  χαιρετίζει  τις  σημαντικές  συνεισφορές  από  την  κοινωνία  των
πολιτών,  συμπεριλαμβανομένων των γυναικείων και  των κοινοτικών οργανώσεων,
φεμινιστικών  ομάδων,  γυναικών  υπερασπιστών των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και
οργανώσεων  των  κοριτσιών  και  της  νεολαίας,  τοποθετώντας  τα  συμφέροντα,  τις
ανάγκες  και  τα  οράματα των γυναικών  και  των κοριτσιών  στην τοπικές,  εθνικές,
περιφερειακές  και  διεθνείς  ατζέντες,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  Ατζέντας  του
2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, και αναγνωρίζει τη σημασία που έχει μια ανοικτή,
διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς εμπλοκή με αυτούς στην θετική ως προς το φύλο
υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

22. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της πλήρους εμπλοκής στους άνδρες και τα
αγόρια ως πράκτορες και δικαιούχους της αλλαγής στην επίτευξη της ισότητας των
φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών,  και ως συμμάχους
στην εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών και των
κοριτσιών,  καθώς  και  στην  πλήρη,  αποτελεσματική  και  ταχεία  εφαρμογή  της
Διακήρυξης του Πεκίνου και της Πλατφόρμας Δράσης και στην θετική ως προς το
φύλο υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

23.  Η  Επιτροπή,  προκειμένου  να  συνεχίσει  να  εργάζεται  προς  την  πλήρη,
αποτελεσματική  και  ταχεία  εφαρμογή  της  Διακήρυξης  του  Πεκίνου  και  της
Πλατφόρμας  Δράσης,  η  οποία  μπορεί  να  αποτελέσει  κρίσιμη  συμβολή  στην
εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προτρέπει τις κυβερνήσεις,
σε όλα τα επίπεδα και ανάλογα με την περίπτωση, με τους σχετικούς οργανισμούς
του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών,  διεθνείς  και περιφερειακούς οργανισμούς,
στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και έχοντας κατά νου τις εθνικές
προτεραιότητες και καλεί τα εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
όπου  αυτά  υπάρχουν,  την  αστική  κοινωνία,  συμπεριλαμβανομένων  των  μη
κυβερνητικών οργανώσεων, μεταξύ άλλων, γυναικείων και κοινοτικών  οργανώσεων,
φεμινιστικών ομάδων, οργανώσεων της νεολαίας, των θρησκευτικών οργανώσεων,
του ιδιωτικού τομέα, οργανώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα μέσα



μαζικής ενημέρωσης, και άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως ισχύει, να αναλάβουν
τις ακόλουθες δράσεις: 

Ενισχύοντας το κανονιστικό, νομικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής 

►  Να εξετάσουν  την  επικύρωση  ή  την  προσχώρηση,  κατά  προτεραιότητα,  στην
Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών και
στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των αντίστοιχων Προαιρετικών
Πρωτόκολλων,  ώστε  να  περιορίσουν  την  έκταση  των  τυχών  επιφυλάξεων,  να
διατυπώσουν οποιεσδήποτε τέτοιες επιφυλάξεις με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια
για  να  διασφαλιστεί  ότι  δεν  έχουν  διατυπωθεί  επιφυλάξεις  ασυμβίβαστες  με  το
αντικείμενο  και  τον  σκοπό  των  Συμβάσεων,  να  επανεξετάσουν  τακτικά  τις
επιφυλάξεις τους με σκοπό την απόσυρσή τους και να αποσύρουν τις επιφυλάξεις που
είναι  αντίθετες  προς το αντικείμενο και τον σκοπό της σχετικής  συνθήκης και  να
εφαρμόσουν  πλήρως,  μεταξύ  άλλων,  την  υλοποίηση  αποτελεσματικών  εθνικών
νομοθεσιών και πολιτικών.

► Να επιταχύνουν την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της Διακήρυξης του
Πεκίνου  και  της  Πλατφόρμας  Δράσης  και  τα  έγγραφα  που  προκύπτουν  από  τις
αξιολογήσεις της και την Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και
το Πρόγραμμα Δράσης της και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της ως θεμέλιο για
την βιώσιμη ανάπτυξη, την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών
και των κοριτσιών και την συμμόρφωση των Κρατών Μερών στη Σύμβαση για την
Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών και την Σύμβαση για
τα  Δικαιώματα  του  Παιδιού  και  τα  Προαιρετικά  Πρωτόκολλα  αυτών,  καθώς  και
άλλων σχετικών συμβάσεων και συνθηκών.

► Να εφαρμόσουν όλους τους σκοπούς και τους στόχους της Ατζέντας 2030 για την
Βιώσιμη Ανάπτυξη μ’έναν ολοκληρωμένο τρόπο, αντικατοπτρίζοντας τον καθολικό,
ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα της, σεβόμενα τον πολιτικό χώρο κάθε χώρας και την
ηγεσία, παραμένοντας συνεπείς με τους σχετικούς διεθνείς κανόνες και δεσμεύσεις,
συμπεριλαμβανομένων  συνεκτικών  στρατηγικών  βιώσιμης  ανάπτυξης  για  την
επίτευξη  της  ισότητας  των  φύλων  και  της  ενδυνάμωσης  των  γυναικών  και  των
κοριτσιών, καθώς και της προοπτικής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε
όλες τις κυβερνητικές πολιτικές και τα προγράμματα σε όλα τα επίπεδα.

► Να εξαλείψουν όλες τις μορφές διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών,
μέσω  της  ανάπτυξης,  όπου  χρειάζεται,  της  έγκρισης,  της  ταχείας  και
αποτελεσματικής  εφαρμογής  και  παρακολούθησης  των  νόμων  και  των
ολοκληρωμένων μέτρων πολιτικής· την απόσυρση, εφόσον υπάρχουν, των διατάξεων
που  σχετίζονται  με  τις  διακρίσεις  των  φύλων  σε  νομικό  πλαίσιο,
συμπεριλαμβανομένων  των  ποινικών  διατάξεων·  και  την  δημιουργία  νομικών,
πολιτικών,  διοικητικών  και  άλλων  συνολικά  μέτρων,  συμπεριλαμβανομένων
προσωρινών  ειδικών  μέτρων  κατά  περίπτωση,  για  την  εξασφάλιση  της  ίσης  και
αποτελεσματικής πρόσβασης των γυναικών και των κοριτσιών στη δικαιοσύνη και
της λογοδοσίας για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιώματα των γυναικών και
των κοριτσιών.

► Να θεσπίσουν νομοθεσία και να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις για την υλοποίηση
των ίσων δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών - και όπου αυτό ισχύει, τα κορίτσια και



αγόρια-  να  έχουν  πρόσβαση  σε  οικονομικούς  και  παραγωγικούς  πόρους,
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης: στην κυριότητα και τον έλεγχο της γης, στην
ιδιοκτησία  και  στα  κληρονομικά  δικαιώματα,  στους  φυσικούς  πόρους,  στην  νέα
κατάλληλη  τεχνολογία  και  στις  χρηματοπιστωτικές  υπηρεσίες,  στην
μικροχρηματοδότηση, αλλά και στις  ίσες ευκαιρίες των γυναικών στην πλήρη και
παραγωγική απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία.

► Να προωθήσουν τα οικονομικά δικαιώματα και την ανεξαρτησία των γυναικών, το
δικαίωμα των γυναικών στην εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα, μέσω  πολιτικών
και προγραμμάτων ενσωμάτωσης των θεμάτων φύλου που προάγουν την αξιοπρεπή
εργασία για όλους· να διασφαλίσουν την ίση πληρωμή για την ανάλογη εργασία  ή
και εργασία ίσης αξίας· να προστατεύσουν τις γυναίκες από τις διακρίσεις και την
κακομεταχείριση  στον  εργασιακό  χώρο·  να  επενδύσουν  στις  γυναίκες  και  την
ενδυνάμωσή τους  σε  όλους  τους  τομείς  της  οικονομίας,  υποστηρίζοντάς  τες  στην
ηγεσία  των  επιχειρήσεων,  και  μεταξύ  άλλων,  με  την  δημιουργία  μιας  σειράς
προσεγγίσεων  και  οργάνων  που  να  διευκολύνουν  την  καθολική  πρόσβαση  στις
δημόσιες  υπηρεσίες,  τη  χρηματοδότηση,  την  εκπαίδευση  και  την  τεχνολογία,  τις
αγορές, τη βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τις μεταφορές και το εμπόριο.

► Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για  την αναγνώριση,  τη μείωση και  την
αναδιανομή της μη αμειβόμενης εργασίας για παροχές φροντίδας με προτεραιότητα
στις πολιτικές κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των προσβάσιμων και
οικονομικά  προσιτών  κοινωνικών  υπηρεσιών  ποιότητας,  επίσης  και  υπηρεσιών
φροντίδας για τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και τα άτομα που
ζουν  με  τον  ιό  HIV και  το  AIDS,  και  όλων  των  άλλων  που  έχουν  ανάγκη  από
φροντίδα· και να προωθήσουν την ίση κατανομή των ευθυνών μεταξύ γυναικών και
ανδρών.

► Να προωθήσουν έναν κοινωνικά υπεύθυνο και υπόλογο ιδιωτικό τομέα που να
ενεργεί σύμφωνα με, μεταξύ άλλων, τις Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις
και  τα  Ανθρώπινα  Δικαιώματα,  τις  θεμελιώδεις  αρχές  και  τα  δικαιώματα  στην
εργασία  της  ΔΟΕ,  τα  εργασιακά,  περιβαλλοντολογικά  και  υγειονομικά  πρότυπα,
καθώς επίσης και τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών που δημιουργήθηκαν από
τον Οργανισμό UN Women και το Παγκόσμιο Σύμφωνο, προκειμένου να επιτευχθεί η
ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς  και η
υλοποίηση της πλήρους και ίσης απόλαυσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
των θεμελιωδών ελευθεριών.

►  Να  αναγνωρίσουν  τη  συμβολή  των  μεταναστών,  συμπεριλαμβανομένων  των
μεταναστριών εργαζομένων στην αειφόρο ανάπτυξη, την αναγνώριση της ανάγκης
για την εξάλειψη της βίας και των διακρίσεων κατά των μεταναστριών εργαζομένων,
και την προώθηση της ενδυνάμωσής τους και μέσω των διεθνών, περιφερειακών ή
διμερών συνεργασιών μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως των χωρών
προέλευσης, διέλευσης και προορισμού.

►  Να  λάβουν  συγκεκριμένα  μέτρα  για  την  εξάλειψη  της  πρακτικής  της
διαφοροποίησης των τιμών λόγω φύλου,  σύμφωνα με  την οποία τα αγαθά και  οι
υπηρεσίες  που  προορίζονται  ή  διατίθενται  στην  αγορά  για  τις  γυναίκες  και  τα
κορίτσια  κοστίζουν  περισσότερο  από  παρόμοια  αγαθά  και  υπηρεσίες  που



προορίζονται ή διατίθενται στην αγορά για τους άνδρες και τα αγόρια (επίσης γνωστό
ως ‘ροζ φόρος’).

► Καλεί τις κυβερνήσεις να παρέχουν καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές
και  οικονομικά  προσιτό  πόσιμο  νερό  για  όλους  και  επαρκή  πρόσβαση  στην
απολύμανση και υγιεινή, ιδίως στα σχολεία, στις δημόσιες εγκαταστάσεις και κτίρια,
δίνοντας  ιδιαίτερη  προσοχή  στις  ειδικές  ανάγκες  όλων  των  γυναικών  και  των
κοριτσιών που πλήττονται δυσανάλογα από τις ανεπαρκείς  εγκαταστάσεις  υγιεινής
και  νερού -  και  διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο βίας και  παρενόχλησης κατά την
άσκηση των φυσικών αναγκών τους- καθώς επίσης έχουν και ειδικές ανάγκες για την
διαχείριση της υγιεινής της εμμήνου ρύσης· και να βελτιώσουν τη διαχείριση των
υδάτων και την επεξεργασία των λυμάτων με την ενεργό συμμετοχή των γυναικών.

► Να αναγνωρίσουν τον κρίσιμο ρόλο των γυναικών ως ηγετών και φορέων αλλαγής
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και να προωθήσουν την ενσωμάτωση
της διάστασης από την οπτική του φύλου και την ενδυνάμωση των γυναικών και των
κοριτσιών  στον  τομέα  του  περιβάλλοντος,  της  κλιματικής  αλλαγής  και  τις
στρατηγικές μείωσης των κινδύνων καταστροφών, τη χρηματοδότηση, τις πολιτικές
και τις διαδικασίες, για την επίτευξη της ουσιαστικής και ίσης συμμετοχής τους στη
διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  σε  όλα  τα  επίπεδα  που  αφορούν  περιβαλλοντικά
θέματα, καθώς και για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των γυναικών και των
κοριτσιών στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

► Να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα και οι ειδικές ανάγκες των γυναικών και των
κοριτσιών  που  επηρεάζονται  και  εκτοπίζονται  εξαιτίας  των  συγκρούσεων,  της
εμπορίας  ανθρώπων,  της  τρομοκρατίας,  του  βίαιου  εξτρεμισμού,  των  φυσικών
καταστροφών,  των  καταστάσεων  έκτακτης  ανθρωπιστικής  ανάγκης,  και  άλλων
καταστάσεων επείγουσας ανάγκης,  αντιμετωπίζονται  με εθνικά  και  διεθνή  σχέδια,
στρατηγικές και απαντήσεις και διασφαλίζουν τη συμμετοχή των γυναικών και των
κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων σε διαδικασίες έκτακτης ανάγκης,
ανάκτησης,  ανασυγκρότησης,  επίλυσης  συγκρούσεων  και  οικοδόμησης  των
διαδικασιών για την ειρήνη· την παροχή εκπαίδευσης για όλους,  ιδιαίτερα για τα
κορίτσια,  τη συμβολή στην ομαλή μετάβαση από την ανακούφιση στην ανάπτυξη,
καθώς και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και σεξιστικής βίας ως αναπόσπαστο
και  πρωτεύον  μέρος  κάθε  ανθρώπινης  ανταπόκρισης,  και  στο  πλαίσιο  αυτό,
ενθαρρύνει  την  Παγκόσμια  Ανθρωπιστική  Σύνοδο  Κορυφής  να  δώσει  δέουσα
προσοχή στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις συσκέψεις της.

►  Να  απέχουν  από  τη  γνωστοποίηση  και  την  εφαρμογή  τυχόν  μονομερών
οικονομικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών μέτρων που δεν είναι σύμφωνα με
το  διεθνές  δίκαιο  και  τον  Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,  και  που εμποδίζουν την
πλήρη  επίτευξη  της  οικονομικής  και  κοινωνικής  ανάπτυξης,  ιδίως  στις
αναπτυσσόμενες χώρες.

►  Να  εξασφαλίσουν  την  προώθηση  και  την  προστασία  των  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων όλων των γυναικών, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, καθώς
και  τα  αναπαραγωγικά τους  δικαιώματα  σύμφωνα με  το  Πρόγραμμα  Δράσης  της
Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, την Πλατφόρμα Δράσης
του Πεκίνου, καθώς και τα εξερχόμενα έγγραφα των διασκέψεων αναθεώρησής τους,
μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής των πολιτικών και των νομικών πλαισίων και



την ενίσχυση των συστημάτων υγείας που να καθιστούν καθολικά προσβάσιμη και
διαθέσιμη  την  ποιότητα  στις  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  σεξουαλικής  και
αναπαραγωγικής υγείας, τα αγαθά, την πληροφόρηση και εκπαίδευση, καθώς και τις
ασφαλείς  και  αποτελεσματικές  μεθόδους  σύγχρονης αντισύλληψης,  την επείγουσα
αντισύλληψη,  τα προγράμματα πρόληψης εγκυμοσύνης  για εφήβους αλλά και  για
μητέρες, όπως η εξειδικευμένη παρουσία και επείγουσα μαιευτική περίθαλψη κατά τη
γέννηση,  η  οποία  θα  μειώσει  το  μαιευτικό  συρίγγιο  και  άλλες  επιπλοκές  της
εγκυμοσύνης και του τοκετού, την ασφαλή άμβλωση, -όπου αυτή επιτρέπεται από το
εθνικό  δίκαιο,  και  την  πρόληψη και  θεραπεία  της  λοίμωξης  του αναπαραγωγικού
συστήματος,  των  σεξουαλικώς  μεταδιδόμενων  νοσημάτων,  του  HIV και  των
μεταστατικών καρκίνων. Αναγνωρίζοντας παράλληλα, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα
συμπεριλαμβάνουν  το  δικαίωμα  να  έχει  κανείς  τον  έλεγχο  και  να  αποφασίζει
ελεύθερα και υπεύθυνα για θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητά του, όπως τη
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ελεύθερος από εξαναγκασμό, διακρίσεις και
βία.

► Να προωθήσουν και να σέβονται το δικαίωμα των γυναικών και των κοριτσιών
στην δια βίου εκπαίδευση σε όλα επίπεδα, ειδικά για εκείνες που έχουν μείνει πίσω
στις  σπουδές  τους  παρέχοντας  καθολική  πρόσβαση  σε  ποιοτική  εκπαίδευση  και
εξασφαλίζοντας την ίση και χωρίς διακρίσεις ποιότητα σε αυτή και την προώθηση
των  ίσων  ευκαιριών  στην  εκμάθηση  για  όλους.  Διασφαλίζοντας  παράλληλα  την
ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την εξάλειψη
των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων όσον αφορά στην πρόσβαση σε όλους τους τομείς
αυτής. Την προώθηση της οικονομικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες
και τα κορίτσια έχουν ίση πρόσβαση στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, την κατάρτιση,
τις  υποτροφίες,  αλλά και με την υιοθέτηση θετικών δράσεων για την οικοδόμηση
ηγετικών ικανοτήτων και επιρροής των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και να
λάβει μέτρα που προωθούν το σεβασμό και να εγγυώνται την ασφάλεια των γυναικών
και των κοριτσιών στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και μέτρα για την υποστήριξη των
γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και
κατάρτισης.

►  Να  ενσωματωθούν  τα  θέματα  των  φύλων  στα  προγράμματα  εκπαίδευσης  και
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της επιστήμης και της τεχνολογίας, να εξαλειφθεί
ο αναλφαβητισμός των γυναικών και να υποστηριχθεί η μετάβαση από το σχολείο
στην εργασία μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργός
συμμετοχή των γυναικών και κοριτσιών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη, τη διακυβέρνηση και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και να δημιουργηθούν οι
συνθήκες που θα διευκολύνουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών και την ένταξη
τους στην επίσημη οικονομία.

► Να θεσπιστεί, να αναθεωρηθεί και να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική
εφαρμογή  των  νόμων  που  ποινικοποιούν  τη  βία  κατά  των  γυναικών  και  των
κοριτσιών, καθώς και ολοκληρωμένα, διεπιστημονικά, και προληπτικά ως προς τις
ανισότητες των φύλων,  προστατευτικά και διωκτικά μέτρα και υπηρεσίες, για την
εξάλειψη και πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, σε
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και μέτρα για την εξάλειψη των επιβλαβών
πρακτικών.



► Να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες εγχώριες πολιτικές σε όλα τα
επίπεδα που  ως  σκοπό  έχουν  να  μετασχηματίσουν  τις  διακρίσεις  στις  κοινωνικές
στάσεις  και  τα  έμφυλα  στερεότυπα  καθώς  και  να  προωθήσουν  την  ισότητα  των
φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών.

► Να συμμετάσχουν πλήρως οι άνδρες και τα αγόρια, συμπεριλαμβανομένων των
ηγετών  της  κοινότητας,  ως  στρατηγικοί  εταίροι  και  σύμμαχοι  στην  επίτευξη  της
ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς
και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών και των
κοριτσιών, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Να σχεδιάσουν και να
εφαρμόσουν εθνικές στρατηγικές και προγράμματα που αφορούν στο ρόλο και στην
ευθύνη των ανδρών και των αγοριών και που έχουν ως στόχο να διασφαλιστεί η ίση
κατανομή των ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών σε θέματα που αφορούν στην
φροντίδα ατόμων και την οικιακή εργασία. Επίσης οι άνδρες και τα αγόρια πρέπει
αλλάξουν  τη συμπεριφορά τους  με  στόχο την εξάλειψη των εν  λόγω κοινωνικών
νορμών  που  ανέχονται  τη  βία  κατά  των  γυναικών  και  των  κοριτσιών,  και  των
στάσεων και  κοινωνικών  κανόνων,  σύμφωνα  με  τους  οποίους  οι  γυναίκες  και  τα
κορίτσια θεωρούνται  υποδεέστερες  αυτών. Επιπροσθέτως, να κατανοήσουν και  να
αντιμετωπίσουν  τις  βαθύτερες  αιτίες  της  ανισότητας  των φύλων,  όπως  τις  άνισες
σχέσεις  εξουσίας,  τις  κοινωνικές  νόρμες,  τις  πρακτικές  και  τα  στερεότυπα  που
διαιωνίζουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών και των κοριτσιών, με συνέπεια αυτές
να διοχετεύουν τις δυνάμεις τους στην προώθηση και την επίτευξη της ισότητας των
φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών προς όφελος τόσο των
γυναικών όσο και των ανδρών, των κοριτσιών και των αγοριών.

► Να αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο και τη συμβολή των γυναικών και κοριτσιών
της υπαίθρου καθώς και των τοπικών κοινοτήτων στην επισιτιστική ασφάλεια, την
εξάλειψη της φτώχειας, στη διατήρηση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη,
αλλά  και  να  δεσμευτούν  για  την  υποστήριξη  της  ενδυνάμωσής  τους  και  να
εξασφαλίσουν την πλήρη, ισότιμη και αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών της
υπαίθρου στην κοινωνία, την οικονομία, και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

►  Να  διατυπώσουν  και  να  εφαρμόσουν,  σε  συνεργασία  με  τους  αυτόχθονες
πληθυσμούς - ιδίως αυτόχθονες γυναίκες και τις οργανώσεις τους- τις πολιτικές και
τα  προγράμματα  που  έχουν  σχεδιαστεί  για  την  προώθηση  της  ανάπτυξης  των
ικανοτήτων  και  της  ενίσχυσης  της  ηγεσίας  τους,  αναγνωρίζοντας  παράλληλα  το
ξεχωριστό  και  σημαντικό  ρόλο  των  αυτοχθόνων  γυναικών  και  κοριτσιών  στην
αειφόρο ανάπτυξη· να προλαμβάνουν και να εξαλείφουν τις διακρίσεις  και τη βία
κατά των αυτοχθόνων γυναικών και κοριτσιών που έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα
ανθρώπινα  δικαιώματα  και  τις  θεμελιώδεις  ελευθερίες  τους  στις  οποίες  είναι
δυσανάλογα ευάλωτες, και αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την πλήρη, ισότιμη
και  αποτελεσματική  συμμετοχή  των  αυτοχθόνων  γυναικών  στην  κοινωνία,  την
οικονομία και τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων.

► Να λάβουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά,
εργασιακά και άλλα μέτρα για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων
όλων  των  γυναικών  και  κοριτσιών  με  αναπηρία,  εξασφαλίζοντας  την  πλήρη  και
αποτελεσματική  συμμετοχή  και  ένταξή  τους  στην  κοινωνία,  επίσης  και  να
αντιμετωπίσουν  τις  πολλαπλές  και  διασταυρούμενες  μορφές  διακρίσεων  που
αντιμετωπίζουν.



►  Να  αναγνωρίζουν  τη  συμβολή  της  οικογένειας  στην  ανάπτυξη
συμπεριλαμβάνοντας  στην  επίτευξη  των  διεθνώς  συμφωνημένων  αναπτυξιακών
στόχων για τις γυναίκες και τα κορίτσια ότι η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση
των γυναικών βοηθά στην ευημερία της οικογένειας·  και στο πλαίσιο αυτό να τονίσει
την ανάγκη για την εκπόνηση και την εφαρμογή πολιτικών που να αφορούν στην
οικογένεια  με στόχο την επίτευξη της  ισότητας των φύλων,  την ενδυνάμωση των
γυναικών καθώς και την ενίσχυση της πλήρους συμμετοχής τους στην κοινωνία.

Δημιουργώντας ευνοϊκό κλίμα για τη χρηματοδότηση της ισότητας των φύλων
και την ενδυνάμωση των γυναικών και κοριτσιών

► Να προωθήσουν  την ισότητα των φύλων και  την  ενδυνάμωση των γυναικών
επιβεβαιώνοντας πάλι τις δεσμεύσεις  της Ατζέντας Δράσης της Αντίς Αμπέμπα, να
επιδιώξουν συνοχή στις πολιτικές και να δημιουργήσουν πρόσφορα εδάφη για την
αειφόρο  ανάπτυξη  σε  όλα τα  επίπεδα και  από όλους  τους  φορείς,  επίσης  και  να
αναζωογονήσουν την παγκόσμια σύμπραξη για την αειφόρο ανάπτυξη.

► Να επαναλάβουν την ανάγκη για την ενσωμάτωση των θεμάτων της διάστασης
του φύλου σε στοχευμένες δράσεις που να επενδύουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή
όλων των χρηματοοικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πολιτικών. Επίσης
να υιοθετήσουν και να ενισχύσουν πάγιες πολιτικές και να επιβάλουν εφαρμογή της
νομοθεσίας καθώς και μετασχηματιστικές ενέργειες, για την προώθηση της ισότητας
των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα. 

►  Να  στηρίξουν  και  να  θεσμοθετήσουν  μια  προσέγγιση  στη  διαχείριση  των
δημόσιων  οικονομικών  που  να  ανταποκρίνεται  στις  ανάγκες  των  φύλων,
συμπεριλαμβανομένου  του  προϋπολογισμού  και  της  παρακολούθησης  όλων  των
τομέων δημοσίων δαπανών. Να αντιμετωπίσουν τα κενά στην εξεύρεση πόρων για
την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και κοριτσιών, και να
διασφαλίσουν ότι όλα τα εθνικά και τομεακά σχέδια και πολιτικές για την ισότητα
των  φύλων  και  την  ενδυνάμωση  των  γυναικών  και  κοριτσιών,  είναι  πλήρως
κοστολογημένα  και  με  επαρκείς  πόρους  ώστε  να  εξασφαλιστεί  η  αποτελεσματική
εφαρμογή τους.
 
► Να ληφθούν μέτρα ώστε να αυξηθούν σημαντικά οι επενδύσεις προκειμένου να
καλυφθούν  τα  κενά  των  πόρων,  μεταξύ  άλλων,  μέσω  της  κινητοποίησης  και
κατανομής  των οικονομικών  πόρων από όλες  τις  πηγές,  δηλαδή τις  δημόσιες,  τις
ιδιωτικές, τις εγχώριες και διεθνείς πηγές. Επίσης, με την ενίσχυση της φορολογικής
διοίκησης μέσω ενός εκσυγχρονισμένου και προοδευτικού φορολογικού συστήματος,
με τη βελτίωση της φορολογικής πολιτικής και της αποδοτικότητας είσπραξης των
φόρων. Επίσης να δοθεί αυξημένη προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων και την
ενδυνάμωση των γυναικών από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, ώστε να χτίσουν
πάνω στην επιτευχθείσα πρόοδο, και να διασφαλίσουν ότι η Επίσημη Αναπτυξιακή
βοήθεια χρησιμοποιείται αποτελεσματικά.

► Να προτρέψουν τις αναπτυγμένες χώρες να εφαρμόσουν πλήρως τις αντίστοιχες
επίσημες  δεσμεύσεις  τους  για  αναπτυξιακή  βοήθεια,  συμπεριλαμβανομένης  της
δέσμευσης  πολλών  αναπτυγμένων  χωρών  να  δίδεται  το  0,7%  του  ακαθάριστου
εθνικού  εισοδήματός  τους  στην  επίσημη  αναπτυξιακή  βοήθεια  προς  τις



αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και να επιτευχθεί ο στόχος του να δίδεται το 0,15%
έως 0,20% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους  στην επίσημη αναπτυξιακή
βοήθεια  προς  τις  λιγότερο  ανεπτυγμένες  χώρες.  Επίσης  να  ενθαρρύνουν  τις
αναπτυσσόμενες  χώρες  να  οικοδομήσουν  πάνω  στην  πρόοδο  που  έχει  επιτευχθεί
διασφαλίζοντας ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια χρησιμοποιείται αποτελεσματικά
και ανταποκρίνεται στην επίτευξη των αναπτυξιακών σκοπών και στόχων, καθώς και
να  βοηθήσουν,  μεταξύ  άλλων,  στην  επίτευξη  της  ισότητας  των  φύλων  και  την
ενδυνάμωση των γυναικών.

► Να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβάνοντας το ρόλο του Βορρά-
Νότου,  Νότου-Νότου  και  της  τριγωνικής  συνεργασίας,  έχοντας  κατά  νου,  ότι
συνεργασία  Νότου-Νότου  δεν  αποτελεί  υποκατάστατο  αλλά  μάλλον  ένα
συμπλήρωμα στη συνεργασία Βορρά-Νότου, και καλεί όλα τα κράτη να ενισχύσουν
τη  συνεργασία  Νότου-Νότου  και  την  τριγωνική,  εστιάζοντας  στις  κοινές
αναπτυξιακές προτεραιότητες με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων
στην  κυβέρνηση,  την  κοινωνία  καθώς  και  τον  ιδιωτικό  τομέα,  σημειώνοντας
παράλληλα ότι η εθνική ιδιοκτησία και η ηγεσία είναι απαραίτητες για την επίτευξη
της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών.

► Να εφαρμόσουν μακροοικονομικές,  εργατικές  και κοινωνικές  πολιτικές  που να
προωθούν την πλήρη και παραγωγική απασχόληση αλλά και την αξιοπρεπή εργασία
για όλους, προκειμένου να επωφεληθούν οι γυναίκες και να προαχθεί η ισότητα των
φύλων  και  η  ενδυνάμωση  των  γυναικών,  καθώς  και  να  ενισχυθεί  η  οικονομική
αποτελεσματικότητα  και  βελτιστοποίηση  της  συμβολής  των  γυναικών  στην
οικονομική  ανάπτυξη  και  τη  μείωση  της  φτώχειας.  Επίσης  να  προωθηθούν   οι
διαδικασίες  για  την  ανάπτυξη  και  τη  διευκόλυνση  της  διαθεσιμότητας  των
κατάλληλων γνώσεων και   τεχνολογιών  σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  και  να  αυξηθεί  η
ευαισθητοποίηση  των  φορέων  λήψης  αποφάσεων,  ο  ιδιωτικός  τομέας  και  οι
εργοδότες για την αναγκαιότητα της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών και τη
σημαντική συμβολή τους.

Ενισχύοντας  την  ηγετική  θέση  των  γυναικών  και  την  πλήρη  και  ισότιμη
συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων σε όλους τους τομείς της αειφόρου
ανάπτυξης.

► Να λάβουν μέτρα για να διασφαλιστεί  η  πλήρης,  ισότιμη  και  αποτελεσματική
συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς, καθώς και της συμμετοχής τους στην
ηγεσία σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και
στην δημόσια, κοινωνική,  οικονομική και πολιτική ζωή, επίσης και σε όλους τους
τομείς της αειφόρου ανάπτυξης.

► Να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί η πλήρης, ισότιμη και αποτελεσματική
συμμετοχή των γυναικών, μεταξύ άλλων μέσω προσωρινών ειδικών μέτρων, ανάλογα
με  την  περίπτωση,  αλλά  και  θέτοντας  και  εργαζόμενοι,  πάνω  στην  επίτευξη
συγκεκριμένων  σκοπών,  στόχων  και  σημείων  αναφοράς,  όπως  στην  παροχή
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στην άρση όλων των εμποδίων που άμεσα ή
έμμεσα παρακωλύουν τη συμμετοχή των γυναικών - και όπου ισχύει των κοριτσιών-
σε ρόλους λήψης αποφάσεων, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, όπως στην
έλλειψη πρόσβασης σε ποιοτικές σπουδές και κατάρτιση, καθώς και μέτρα για τη βία,



τη φτώχεια,  την άνιση κατανομή της μη αμειβόμενης φροντίδας και  της οικιακής
εργασίας, καθώς και τα έμφυλα στερεότυπα.

►  Να  ληφθούν  μέτρα  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  αποτελεσματική  συμμετοχή  των
γυναικών σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια, σε ειρηνευτικές διαδικασίες και
προσπάθειες  διαμεσολάβησης,  και  στην  πρόληψη  και  επίλυση  συγκρούσεων,  τη
διατήρηση της ειρήνης, το χτίσιμο αυτής και την ανάκτησή της, όπως ορίζεται από τα
σχετικά  ψηφίσματα  του  Συμβουλίου  Ασφαλείας  που  αφορούν  στις  γυναίκες,  την
ειρήνη και την ασφάλεια.

► Να παροτρυνθούν τα κράτη ώστε να αναγνωρίσουν την από κοινού εργασία και
τις γονικές ευθύνες μεταξύ γυναικών και ανδρών και να αυξηθεί έτσι η συμμετοχή
των  γυναικών  στη  δημόσια  ζωή,  να  λάβουν  επίσης  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να
επιτευχθεί  αυτό,  συμπεριλαμβανομένων  των  μέτρων  για  τη  συμφιλίωση  της
οικογενειακής, με την ιδιωτική και την επαγγελματική ζωή.

► Να προωθηθεί ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον για όλους τους κοινωνικούς
λειτουργούς,  έτσι  ώστε  να  μπορούν  πλήρως  να  συμβάλλουν  στην  εφαρμογή  της
ενσωμάτωσης των θεμάτων  φύλου,  και  την  παρακολούθηση και  αναθεώρηση της
Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,  σύμφωνα με τις  σχετικές  διατάξεις  της
Ατζέντας.

► Να αυξηθούν οι πόροι και η υποστήριξη προς τις τοπικές, εθνικές, περιφερειακές,
τις παγκόσμιες, τις κοινωνικές καθώς και τις οργανώσεις βάσης των γυναικών, για
την  προώθηση  και  ανάπτυξη  της  ισότητας  των  φύλων  και  την  ενδυνάμωση  των
γυναικών, καθώς και των ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών.

Ενισχύοντας  τις  διαδικασίες  συλλογής,  παρακολούθησης  και  αναθεώρησης
δεδομένων που αφορούν στην ενσωμάτωση θεμάτων φύλου.

► Να περιλάβουν μια προσέγγιση των θεμάτων διάστασης του φύλου στην εθνική
παρακολούθηση  και  αναθεώρηση  της  Ατζέντας  2030  για  την  Βιώσιμη  ανάπτυξη,
λαμβάνοντας υπόψη και κατά περίπτωση, τον συμφωνηθέντα παγκόσμιο δείκτη που
ορίζει  το  πλαίσιο.   Να  ενδυναμώσουν  την  εθνική  στατιστική  ικανότητα,  μεταξύ
άλλων  με  την  ενίσχυση  της  τεχνικής  και  χρηματοδοτικής  βοήθειας  προς  τις
αναπτυσσόμενες  χώρες,  να  σχεδιάσουν  συστηματικά,  να  συλλέγουν  και  να
διασφαλίζουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα και έγκαιρα δεδομένα
ανά φύλο, ηλικία και εισόδημα, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που να εμπίπτουν
στο εθνικό πλαίσιο.

► Να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα πρότυπα και τις μεθοδολογίες σε εθνικά και
διεθνή επίπεδα για τη βελτίωση της συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης των έμφυλων
στατιστικών,  που αφορούν  στη  φτώχεια,  στη  διανομή του εισοδήματος  μέσα στα
νοικοκυριά, στη μη αμειβόμενη εργασία για παροχή φροντίδας, στην πρόσβαση των
γυναικών στον έλεγχο και στην ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων και παραγωγικών
πόρων, αλλά και στη συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, καθώς
και  στη  βία  κατά  των  γυναικών,  προκειμένου  να  μετρήσουν  την  πρόοδο  των
γυναικών και των κοριτσιών στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030
για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.



► Να βελτιωθεί η τεχνική και οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών, με την
υποστήριξη οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της εντολής τους, και
τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ως πλέον κατάλληλες, με
στόχο τη συλλογή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση και
επανεξέταση της εφαρμογής της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από την
προοπτική της ισότητας των φύλων. 

Ενισχύοντας τις εθνικές θεσμικές ρυθμίσεις

24. Η Επιτροπή καλεί τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν την εξουσία και την ικανότητα
μεταξύ  άλλων,  με  τη  χρηματοδότηση  όπου  αυτό  είναι  δυνατό,  των  εθνικών
μηχανισμών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των
γυναικών  και  των  κοριτσιών,  σε  όλα  τα  επίπεδα,  συμπεριλαμβανομένης  της
υποστήριξης για την ενσωμάτωση των θεμάτων φύλου σε όλες τις πολιτικές και τα
προγράμματα, σε όλους τους τομείς της κυβέρνησης, και στο πλαίσιο της Ατζέντας
2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, να προωθήσουν την προβολή και την υποστήριξη
αυτών των μηχανισμών.

25.  Η  Επιτροπή  επίσης  καλεί  τις  κυβερνήσεις  να  ενισχύσουν  τη  συνοχή  και  το
συντονισμό των εθνικών μηχανισμών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και
την  ενδυνάμωση  των  γυναικών  και  των  κοριτσιών,  με  τις  σχετικές  κυβερνητικές
υπηρεσίες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, για να διασφαλίσουν, όπου αυτό είναι
απαραίτητο,  ότι  οι  εθνικοί  σχεδιασμοί,  η  λήψη  αποφάσεων,  η  διαμόρφωση  και
εφαρμογή  πολιτικών,  οι  διαδικασίες  κατάρτισης  προϋπολογισμών  και  οι  θεσμικές
δομές συμβάλλουν στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων
των γυναικών και των κοριτσιών.

26.  Η  Επιτροπή  καλεί  τους  φορείς  του  συστήματος  των  Ηνωμένων  Εθνών,  στο
πλαίσιο της αποστολής τους, να υποστηρίξουν τα Κράτη κατόπιν σχετικού αιτήματός
τους, στην εφαρμογή της ενσωμάτωσης των θεμάτων φύλου στην Ατζέντα 2030 για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

27.  Η Επιτροπή αναγνωρίζει  τον  πρωταρχικό  της  ρόλο στην παρακολούθηση της
Διακήρυξης  του  Πεκίνου  και  της  Πλατφόρμας  Δράσης  στην  οποία  βασίζεται  η
εργασία της και τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας η αντιμετώπιση και ενσωμάτωση
των θεμάτων  της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών και των
κοριτσιών,  σε  όλες  τις  εθνικές,  περιφερειακές  και  παγκόσμιες  εκθέσεις  για  την
υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Επίσης και να εξασφαλίσει
συνέργειες μεταξύ της παρακολούθησης του προγράμματος Δράσης του Πεκίνου και
της παρακολούθησης της Ατζέντας 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

28.  Η Επιτροπή καλεί  τον Οργανισμό  UN Women να συνεχίσει  να διαδραματίζει
κεντρικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην ενδυνάμωση των
γυναικών  και  των  κοριτσιών,  καθώς  και  στην  υποστήριξη  των  Κρατών  Μελών
κατόπιν  αιτήματός  τους,  στο  συντονισμό  του  συστήματος  των  Ηνωμένων  Εθνών,
καθώς και στην κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και
άλλων σχετικών φορέων, σε όλα τα επίπεδα. Επίσης στη συνέχιση της υποστήριξης
της πλήρους, αποτελεσματικής και επιταχυνόμενης εφαρμογής της Διακήρυξης του
Πεκίνου  και  της  Πλατφόρμας  Δράσης  και  της  Ατζέντας  2030  για  τη  Βιώσιμη
Ανάπτυξη.



29. Η Επιτροπή υπενθυμίζει το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης A /  RES / 70/163
και  ενθαρρύνει  τη  Γραμματεία  να  εξετάσει  τον  τρόπο  για  την  ενίσχυση  της
συμμετοχής,  συμπεριλαμβάνοντας  στην  61η  Σύνοδο  της  Επιτροπής,  τα  εθνικά
θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με
τις αρχές του Παρισιού, όπου αυτά υπάρχουν, σύμφωνα με τους κανόνες διαδικασίας
του ECOSOC.

30.  Η  Επιτροπή  επιβεβαιώνει  ότι  θα  συμβάλει  στις  θεματικές  αξιολογήσεις  της
προόδου που αφορούν στους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης που λαμβάνουν χώρα
στο υψηλού επιπέδου πολιτικό φόρουμ και θα ασκήσει τον καταλυτικό της ρόλο για
την ενσωμάτωση των θεμάτων του φύλου, ώστε να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες
παρακολούθησης και επανεξέτασης ωφελούν όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια και
συμβάλλουν στην πλήρη πραγμάτωση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης
όλων των γυναικών και των κοριτσιών έως το 2030.


