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Инициативи на ООН за жените

1975 г. е обявена от Генералната
асамблея на ООН за година на
жената
Десетилетието на жените на ООН
(1976-1985)



Всеобща декларация за правата на човека, 
приета с резолюция 217 А (III) на Общото събрание
на ООН от 10.12.1948 г. 
Международен пакт за икономически, социални
и културни права, приет и открит за подписване, 
ратификация и присъединяване с резолюция 2200 
А XXI на Общото събрание на ООН от 16.12. 1966 
г. Ратифициран с Указ № 1199 на Президиума на
Народното събрание от 23.07.1970 г. В сила за
България от 23.03.1976 г. (ДВ бр. 43 от 28.05.1976 
г.) 
Конвенция на ООН за ликвидиране на всички
форми на дискриминация по отношение на
жените – 1979 г. 

Документи на ООН



Световни конференции за жените в
Копенхаген (1980) и Найроби (1985)

Стратегии за бъдещ напредък на
жените (Найроби)
Редица страни предприемат
законодателни мерки за гарантиране
равноправието на жените и мъжете и
създават национални механизми, които
да гарантират присъствието на
проблематиката на пола във всички
сфери на обществения живот.



Световна конференция по човешките
права, Виена, 1993 г.

Декларация и Програма за действие, 
които включват специална глава за
“Равния статус и човешките права на
жените”.
Въвежда нов механизъм: Специален
рапортьор за насилието над жени.



Четвърта световна конференция на
ООН за жените (Пекин, 1995 г.)

Декларация и Платформа за действие
Подписани от 189 държави-членки на ООН
Чрез национални и международни ангажименти за
действие, включително поетите на конференцията, 
правителствата и международната общественост
признават нуждата от приоритетни действия за
овластяване и напредък на жените. 
“С настоящото ние приемаме и се обвързваме като
правителства с прилагането на Платформата за
действие, като гарантираме, че проблемите на
половете са отразени във всички наши политики и
програми”. 



Равнопоставеност на половете

Понятие, според което всички човешки
същества са свободни да развиват личните си
способности и да правят избор без
ограничения, наложени от
ролите/стереотипите по пол. 
Означава, че жените и мъжете се радват на
еднаква степен на свобода, за да постигат
стремежите си.
Означава, че различните поведения, 
стремежи и потребности на жените и мъжете
се вземат предвид, оценяват и
оползотворяват.



12-те проблеми области в
Платформата за действие

Постоянно и нарастващо бреме на бедността
върху жените;
Неравенство и несъответствия в образованието и
неравен достъп до образование и обучение;
Неравенство и несъответствия в здравеопазването
и неравен достъп до здравеопазване и свързаните
с него услуги;
Насилие над жени;
Последици от въоръжените и други конфликти
върху жените, включително и за живеещите под
чуждестранна окупация;
Неравенство в икономическите структури и
политики, във всички форми на производство и
достъп до ресурси;



Неравенство между мъжете и жените при
споделянето на властта и вземането на решения
на всички равнища;
Недостатъчни механизми на всички равнища за
насърчаване напредъка на жените;
Липса на уважение и неадекватно насърчаване и
защита на човешките права на жените;
Създаване на стереотипи за жените и неравенство
в достъпа им до и участието им във всички
системи за комуникация, особено в медиите;
Неравенство между половете в управлението на
природните ресурси и опазването на околната
среда;
Постоянна дискриминация срещу и нарушаване
правата на момичетата.



Доклад за равното представителство на
половете в органите на властта на Съвета на
Европа, 1995 г.

Тези стратегически указания обясняват: 
концепцията за паритетна демокрация;
дават насоки за постигането й;
включват определянето на прагове и
определянето на нива, които да бъдат
постигнати в различните държавни
органи, както и в политическите партии. 



ІV Европейска конференция на министрите по
въпросите на равноправието на мъжете и
жените – Истанбул, 1997 г.

Декларацията за равенство между
мъжете и жените като главен критерий за
демокрация подчертава, че обществото в
еднаква степен се състои от жени и мъже
и балансираното представителство на
двата пола във взимането на решения е
от критично значение за постигането на
демокрация, социално равенство и
прозрачна администрация. 



Преглед на изпълнението на
Платформата – Ню Йорк (2000 г.)

Препоръки към правителствата на
всички държави-членки на ООН да
гарантират, че “аспектите на пола
ще намират отражение във всички
държавни стратегии и програми”.



Преглед на изпълнението –
Ню Йорк (2005 г.)

Пълно препотвърждаване на
Пекинската платформа за действие

Съгласуваност на усилията в
изпълнение на Платформата и
Целите на хилядолетието



Международен пакт за икономически, 
социални и културни права

Доклади за положението на жените в България и
техните права в обществената сфера пред Комисията
за икономически, социални и културни права

Първи периодичен доклад Чл. 6-9 Срок: 1 септември 1977 г. 
Представен: 15 ноември 1978 г. Чл. 10-12 Срок: 1 
септември 1979 г. Представен: 1 февруари 1982 г. Чл. 13-
15 Срок: 1 септември 1981 г. Представен: 13 януари 1983 г.
Втори периодичен доклад Чл. 6-9  Срок: 1 септември 1983 
г. Представен: 11 април 1984 г. Чл. 10-12  Срок: 1 
септември 1986 г. Представен: 23 февруари 1987 г. Чл. 13-
15 Срок: 1 септември 1989 г. Не е представен
Трети периодичен доклад
Срок: 30 юни 1994 г. Представен: 19 септември 1996 г.
Четвърти периодичен доклад Срок: 30 юни 2001 г. Не е
представен



Конвенция за премахване на всички форми
на дискриминация по отношение на жените

Доклади за България пред Комисията на ООН за
премахване на всички форми на дискриминация срещу
жените :

Първи периодичен доклад
Срок: 10 март 1983 г. Представен: 13 юни 1983 г.
Втори и трети периодичен доклад (консолидиран) Срок: 
10 март 1987 г. Представен: 6 септември 1994 г. 
Заключения на Комисията
Четвърти периодичен доклад
Срок: 10 март 1995 г. Не е представен
Пети периодичен доклад
Срок: 10 март 1999 г. Не е представен
Шести периодичен доклад
Срок: 10 март 2003 г. Не е представен



Изпълнение на Платформата в
България

Национален план за действие в изпълнение на
ангажиментите, поети от Република България по
време на Четвъртата световна конференция на
ООН за жените, септември 1995 г., Пекин

Решение № 1101 на Министерски съвет на
Р България от 30 септември 1996 г. за приемане
на Мерки на правителството за изпълнение на
поетите ангажименти на Четвъртата световна
конференция на ООН за жените



Решение на Министерски съвет на
Р България от 9 декември 2004 г. за
приемане на Национален план за
действие за насърчаване на
равнопоставеността на жените и
мъжете за 2005 г.



Европейски парламент

1984 – 17,3%

2005 – 30,3%
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