
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ρητή αναφορά στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στη 

σύνοψη των εργασιών της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης 
 

Ρητή αναφορά στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και της 

προώθησης της ισότητας των φύλων υπάρχει στη σύνοψη των αποτελεσμάτων των 

διήμερων εργασιών της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης 

(Κωνσταντινούπολη, 23-24/5/2016).  

 

Στο οκτασέλιδο κείμενο αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην αγγλική γλώσσα η δέσμευση 

των περίπου εννέα χιλιάδων υψηλών προσκεκλημένων από 173 κράτη, μεταξύ των οποίων 

55 Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, για επείγουσα συντονισμένη δράση, με σκοπό την 

ουσιαστική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλου του πληθυσμού του πλανήτη, ο 

οποίος διαβιεί σε περιοχές έκτακτης ανάγκης για πολιτικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.  

 

Αναμφίβολα, οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να αποτελούν τον αδύναμο 

κρίκο και σε περιόδους ανθρωπιστικής κρίσης (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της 

Διάσκεψης:https://consultations.worldhumanitariansummit.org/bitcache/8ff6102bbf42673

cc4146e308cca271d430a9c42?vid=581078&disposition=inline&op=view ).  

  

Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα με τίτλο «Πολιτική Ηγεσία για την Πρόληψη και 

τον Τερματισμό των Συγκρούσεων», υπάρχει αναφορά στην ανάγκη ίσης συμμετοχής των 

γυναικών σε ηγετικές θέσεις, καθώς και στις ειρηνευτικές διαδικασίες για την επίλυση 

ένοπλων συγκρούσεων (τέταρτη δέσμευση, σελίδα 3 της σύνοψης). 

  

Στην ενότητα με τίτλο «Στήριξη των Κανόνων για την Προστασία της 

Ανθρωπότητας», υπάρχει αναφορά στην ανάγκη λήψης μέτρων για την αυξημένη 

προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από τη σεξουαλική βία (πρώτη δέσμευση, 

σελίδα 3 της σύνοψης). 

 

Το προοίμιο της ενότητας με τίτλο «Δεν Αφήνουμε Κανέναν Άνθρωπο Πίσω»,  

εστιάζει στην ανάγκη προστασίας των γυναικών, των παιδιών και λοιπών ομάδων σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ανθρωπιστικής κρίσης, προκειμένου να ζουν με 

ασφάλεια και αξιοπρέπεια.  

 

Επίσης, η τέταρτη δέσμευση της ενότητας (σελίδα 5 της σύνοψης) είναι 

αφιερωμένη αποκλειστικά στο καθολικό κάλεσμα της Διάσκεψης για ισότητα των φύλων, 

ενδυνάμωση των γυναικών και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Όπως ρητά 

αναφέρεται, και οι τρεις αυτές απαιτήσεις πρέπει να αποτελούν πυλώνες της 

ανθρωπιστικής δράσης.  

 

Επιπλέον, υπάρχει ενδεικτική καταγραφή πολιτικών υπέρ της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, οι οποίες αφορούν:  

 



 

• στη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

• στην οικονομική στήριξη και ορθολογική διαχείριση προγραμμάτων για την ισότητα 

γυναικών και ανδρών 

• στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 

• στη διασφάλιση του δικαιώματος των γυναικών και των κοριτσιών εφηβικής 

ηλικίας στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και φροντίδα. 

  

Τέλος, επισημαίνεται ότι διοργανώθηκε Στρογγυλό Τραπέζι Υψηλού Επιπέδου στις 24-5-

2016 στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης με θέμα τα δικαιώματα των γυναικών και των 

κοριτσιών σε περιόδους ανθρωπιστικής κρίσης, με τη συμμετοχή στο πάνελ 

προσκεκλημένων στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο: η Πρόεδρος της Κροατίας, ο Πρόεδρος της 

Ιρλανδίας, η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Σαμόα, η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 

Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, καθώς και η Επικεφαλής του εξειδικευμένου 

Οργανισμού του ΟΗΕ για θέματα γυναικών UN WOMEN. 

  

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, με πρωτοβουλία του οποίου 

διοργανώθηκε για πρώτη φορά Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη, θα ενημερώσει τη 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον προσεχή Σεπτέμβριο για τα αποτελέσματα της Διάσκεψης 

στην Κωνσταντινούπολη. 

   

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα 

των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για 

την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. 
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