
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Η ισότητα των φύλων στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης Κορυφής 
των ηγετών των G20 

 
Στο Ανακοινωθέν της πρόσφατης Διάσκεψης Κορυφής της πολιτειακής και πολιτικής 

ηγεσίας των μελών της, η Ομάδα των G20 συμπεριέλαβε την προώθηση των δικαιωμάτων 
των γυναικών και την ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η Διάσκεψη 
πραγματοποιήθηκε στην πόλη Hangzhou το διήμερο 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2016 στο πλαίσιο 
της Κινεζικής Προεδρίας των G20 για το έτος 2016.  
  

Το Ανακοινωθέν του 2016 αποτελείται από 48 παραγράφους με τις ακόλουθες 
διακριτές ενότητες: 

 

 ενίσχυση της συνεργασίας για τις επιμέρους πολιτικές 

 ένα νέο μονοπάτι για την ανάπτυξη 

 για μία πιο αποτελεσματική οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση σε 
παγκόσμιο επίπεδο 

 ένα εύρωστο διεθνές πλαίσιο για το εμπόριο και τις επενδύσεις 

 ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς 

 διεθνείς προκλήσεις που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. 
  

Αναφορικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και την 
προώθηση της ισότητας των φύλων, ρητή αναφορά καταγράφεται στις κάτωθι 
παραγράφους: 
1) παράγραφος 6: διασφάλιση ότι η οικονομική ανάπτυξη θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των 
ανθρώπων και τα συμφέροντα όλων των κρατών και όλων των λαών χωρίς αποκλεισμούς 
για τις γυναίκες, τη νεολαία και τις κατηγορίες πληθυσμού που τώρα βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση 
2) παράγραφος 12: ενίσχυση της προσπάθειας για είσοδο περισσότερων γυναικών στους 
τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας μέσω κατάλληλων 
επενδύσεων και ποιοτικής κατάρτισης 
3) παράγραφος 13: διασφάλιση των ωφελημάτων της νέας βιομηχανικής επανάστασης για 
τις γυναίκες, τη νεολαία και τις κατηγορίες πληθυσμού, που τώρα βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση 
4) παράγραφος 35: ισότιμη πρόσβαση του γυναικείου πληθυσμού της αφρικανικής ηπείρου 
και των ελάχιστα αναπτυγμένων κρατών σε πηγές χρηματοδότησης για δραστηριοποίηση, 
μεταξύ άλλων, στους τομείς της γεωργίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
5) παράγραφος 40: αύξηση της απασχόλησης των γυναικών και των νέων μέσω στήριξης 
πολιτικών και μέτρων για νέες δεξιότητες, ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
απασχολησιμότητας, ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας, αξιοπρεπή εργασία, 
καθώς και ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
 



 

Τέλος, την Προεδρία της Ομάδας αναλαμβάνει η Γερμανία το 2017 και η Αργεντινή 
το 2018, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι προηγήθηκε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας των 
G20 για Θέματα Γυναικών (γνωστή με το λογότυπο W20) στην πόλη Xi'an το διάστημα 24-
26/5/2016, τα συμπεράσματα της οποίας διαβιβάστηκαν στην πολιτειακή και πολιτική 
ηγεσία των χωρών των 

G20: http://www.g20.org/English/Documents/Current/201606/t20160628_2346.ht
ml .  

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο της 
Κινεζικής Προεδρίας της Ομάδας των G20 με το κείμενο του Ανακοινωθέντος της 
Διάσκεψης Κορυφής στην αγγλική 
γλώσσα:http://www.g20.org/English/Dynamic/201609/t20160906_3396.html.  
 

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. 
 
 
 
Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                            Το  Γραφείο Τύπου, 22/09/2016                                                                  
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