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اللجنة المختصة بحقوق المرأة والمساواة بین الجنسین،

A.على بالتأثیر األخیرة، السنوات في العالمي المشھد على كبیًرا تأثیًرا لھ كان أساسًیا مبدًأ الجنسین بین المساواة كانت لما 
عالمیة؛وال الوطنیة السیاسات

B.الدیمقراطیة؛ المؤسسات تقویة في أساسي دورھا ألن للمرأة، الكاملة المشاركة بدون الدیمقراطیة تحقیق یمكن ال أنھ وحیث

C.المتوسط؛ البحر دول بعض في ودینًیا ثقافًیا أمًرا المرأة حقوق العتبار میل ھناك أن وبما

D.على التعارف تم وأنھ اإلنسان بحقوق تتعلق مسألة السیاسي لقرارا صناعة في والرجل للمرأة المتساوي التمثیل أن وحیث 
الدیمقراطي؛ المجتمع لعمل كشرط االجتماعیة العدالة

E.والدیمقراطي؛ المؤسسي التحول لنجاح أساسًیا شرًطا للمرأة  واالقتصادیة واالجتماعیةالسیاسیة المشاركة تعزیز وألن

F.المرأة ضد ییزالتم أشكال جمیع إزالة مؤتمر یصرح وحسبما (CEDAW)، أن یجب الدولة أحزاب أن األمر، جملة في 
 السیاسیة الحیاة في المرأة ضد التمییز على للقضاء اإلیجابیة، اإلجراءات ضمنھا ومن المناسبة، اإلجراءات جمیع تتخذ

والعامة؛

G.غیاب مثل بالعقبات تتأثر تزال ال المتوسط البحر منطقة في السیاسي القرار صناعة في وقیادتھا المرأة مشاركة أن وحیث 
النمطیة؛ األفكار باستمرار وكذلك المجتمع، في الرعایة ھیاكل وفي السیاسیة المؤسسات في المساعدة البیئات

H.بشكٍل الجنسین بین للمساواة بالترویج المتوسط التحاد البرلماني المجلس في المرأة بحقوق المختصة اللجنة تقوم بینما 
 لضمان العامة السیاسات أطر وضع في الجنس لتعمیم الحاجة على بالتحدید مؤكدة األورومتوسطي سیاقال في استباقي
القرار؛ صناعة عملیات في المرأة مشاركة

I.الناجح للتحول ھاًما مجاًال العربیة المرأة حالة أصبحت المتوسط، البحر جنوب في الصاخبة التغیرات مع أنھ، وحیث 
  للدیمقراطیة؛

J.بعض في أدت، قد المتوسط جنوب منطقة في الدیمقراطیة نحو التاریخیة التحركات في للمرأة الفعالة المشاركة أن وحیث 
 مصر في المؤقت الدستور مثل (المجتمع في قیادي دور لعب من المرأة لتمكین القانونیة ألنظمتھا كبیرة تحوالت إلى الدول،

القانون الذي (بالجزائر  2012 ینایر 12والقوانین المعتمدة في  الجدید، المغربي والدستور التونسي، االنتخابي والقانون
یتناول النظام االنتخابي، والقانون المتعلق باألحزاب السیاسیة، والقانون المتعلق بالجمعیات، والقانون التنظیمي الذي یحدد 

؛)آلیات زیادة فرص حصول المرأة على تمثیل في المجالس المنتخبة

K.النواب مجلس في% 16.96و التونسي؛ البرلمان في المقاعد من% 26.3 بـ المرأة فازت األخیرة االنتخابات في أنھ وحیث 
 ٪ من أعضاء مجلس الشعب؛2ثلت في مصر نسبة أقل من بینما ُم،األردن النواب مجلس في% 10.8و المغربي؛

L.الجمعیات غیر الحكومیة التي تناضل من أجل حقوق  العام والخاص في تنمیة المجتمع المدني و الماليونظرًا ألھمیة الدعم
المرأة، مع مشاركة النساء ودخولھن بشكل كبیر في النشاط النسائي؛

M.وتبدي اللجنة أسفھا الشدید حول التسویة القضائیة لمؤسسة النساء من أجل المتوسط، أمام الوضع الحرج القائم، في ظل . م
ت مالیة عامة، وفي وقت تظھر فیھ األحداث إلى أي مدى تظل قضیة المساواة بین غیاب التجدید أو االلتزام الرسمي بإعانا

الرجال والنساء في منطقة البحر األبیض المتوسط، قضیة جوھریة؛
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األساسیة اإلنسان حقوق كأحد الجنسین بین المساواة

لھن في وكریمة ات وتوفیر حیاة سعیدة تشیر إلى أن حقوق المرأة ھي من حقوق اإلنسان األساسیة وأن احترام النساء والفتی.1
 المنزل والمجتمع على السواء، یعد أمرًا أساسیًا لحفظ مستوى الدیمقراطیة ونجاح األھداف السیاسیة واالقتصادیة

على ء لقضاتنفیذ اتفاقیة اوتشجع الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط على  لالتحاد من أجل المتوسط؛ واالجتماعیة
  – على سبیل المثال –بشكل فّعال وكذلك البروتوكول الخاص بھا من خالل القیام " سیداو"أة لمرالتمییز ضد ل اشكاأجمیع 

إلى تعزیز دور المرأة في المنطقة األورومتوسطیة من خالل استھداف أعمال إیجابیة لیتم اتخاذھا، بعمل خطة قومیة تھدف 
 لضمان تمثیل  أو أیة آلیات أخرىاء في الدساتیر الجدیدة؛ وإنشاء نظام الكوتةإدخال مبدأ المساواة بین الرجال والنس:مثل

حقیقي وكبیر للمرأة في المجالس المنتخبة؛ وإنشاء وزارة لتكافؤ الفرص في الحكومات المؤسسة حدیًثا؛ وتأسیس منظمة 
ة في حصول المرأة على العمل، وعلى لتكافؤ الفرص ومحاربة جمیع أشكال التمییز؛ وتحسین تعلیم المرأة؛ وتحقیق المساوا

، وتدعو إلى إلغاء القوانین التي تفرض على النساء الزواج من مغتصبیھن؛ الموارد االقتصادیة

 المساواة وتحقیق المرأة لحقوق األفضل للترویج الوطني للتشریع الجنسین من فعال تقییم بدء على األعضاء الدول تشجیع.2
المؤسسات؛ في الجنسین بین

 على التأكید مراعاة مع الوطنیة البرلمانات في القوانین مسودات وضع في المشاركات النساء عدد زیادة مراعاة ھمیةأ.3
الحقیقیة؛ الدیمقراطیة والعملیة عدًال األكثر التشریعیة الممارسات

 بین للمساواة ومتوسطيأور مراقبة مركز إنشاء خالل من مراقش،/اسطنبول عملیة لمتابعة األعضاء للدول مطالبتھا تكرر.4
 من أورومتوسطیة شبكة بإنشاء وتنادي القرار؛ صناعة مناصب في الجنسین بین المساواة في التقدم لمراقبة الجنسین

 التي المحلیة التنمیة مشروعات لتنسیق منتدى إنشاء إلى تطلع مع المتوسط، اتحاد أمانة من كجزء والعلماء األكادیمیین
األورومتوسط؛ منطقة في المرأة تتضمن

وتكرر اللجنة طلبھا من الدول األعضاء تشجیع تبادل األعمال الجیدة بین المنظمات المھنیة وغیر الحكومیة على شاطئي .5
المتوسط حتى نصل إلشراك أفضل للمرأة في عملیة االنتقال نحو الدیمقراطیة؛ 

والعالمي المدني المجتمع مع الشراكة

 موقف لتحسین الھادفة العامة الحمالت وترویج دعم في األورومتوسطیة الدول في المرأة ماتلمنظ القیم بالعمل اإلشادة.6
 وإنشاء الكافي بالتمویل تزویدھا ذلك ویتضمن المرأة، منظمات دعم إجراءات بزیادة األعضاء الدول ومطالبة المرأة

لرجال في العمل على تحسین وضع المرأة وتحقیق وتذكر بأھمیة الدور النشط الذي یلعبھ ااالنتخابات؛ في للتعاون منتدیات
.المساواة

 UN مثل العالمي، المستوى على األخرى الفاعلة الجھات مع مشاركتھا لزیادة اإلجراءات باتخاذ األعضاء الدول مطالبة.7
WOMEN أیًضا تقوم اإلطار ھذا وفي السیاسیة؛ الحیاة في للمرأة المتوازن التمثیل لترویج البرلماني، بین واالتحاد 

 UN وخاصًة الصلة، ذات المتحدة األمم وھیئات المتوسط اتحاد بین المرأة لتقویة المشتركة البرامج تأسیس بترویج
WOMEN؛

 من المجلس أعضاء أجل من العامة، األمانة تدیرھا البرلماني، المتوسط التحاد معلومات تكنولوجیا شبكة إنشاء تشجیع.8
 الدول مطالبة وتعید المنطقة؛ في تشریعیة عملیة لقیادة الممارسات وأفضل الصلة ذات تالمعلوما تبادل بھدف النساء

 اتفاق لتحقیق الھادفة واالجتماعات المنتدیات وزیادة األورومتوسطیة، الدول بین والقوانین الخبرات تبادل بزیادة األعضاء
بالجنسین؛ المتعلقة واألفكار الثقافات في

 في تساھم التي الممارسات أفضل وتبادل لترویج النسائیة، الحكومیة غیر المنظمات مع عضاءاأل الدول تعاون تشجیع.9
القرار؛ صناعة مناصب في الجنسین بین التوازن تحقیق

األعضاء العربیة الدول في الدیمقراطي التحول

 تؤدي أن على عضاءاأل الدول حث المتوسط، جنوب منطقة في المستمرة والسیاسیة االجتماعیة التطورات ضوء في.10
للجمیع؛ متساویة حقوق مع فعًال عادلة مجتمعات إلى الدیمقراطیة حركات
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 السیاسي التمثیل ذلك ویتضمن الحیاة، مجاالت جمیع في للمرأة كبیر تمثیل بدون تحدث أن یمكن ال الناجحة الدیمقراطي التحول عملیة أن وتوضح.11
 وتأسیس الناشئة الدیمقراطیات في األھمیة بالغة أموًرا الجنسین بین المساواةو المرأة حقوق تعمیم تعتبر وبالتالي،.والحكم

 العملیة تشكیل في والمشاركة الكاملة المواطنة ممارسة في الحق األعضاء الدول في المرأة تمنح التي الدستوریة الضمانات
المنطقة؛ في الدیمقراطیة

توى األحزاب السیاسیة والھیاكل النقابیة للوصول إلى إسھام أفضل وتشیر إلى ضرورة وجود تمثیل مناسب للمرأة على مس.12
للمرأة في عملیات اتخاذ القرار؛

 مشاركة وأن الدیمقراطیة في ھام عنصر الحیاة مناحي جمیع في والرجل للمرأة المتساویة المشاركة أن حقیقة على تؤكد.13
 العادل؛ الدیمقراطي والحكم االجتماعي والترابط تصادي،واالق االجتماعي للتقدم أساسًیا شرًطا یشكل الحكم في المرأة

الدیمقراطیة؛ ترویج عمل أجندة في أولویة الجنسین بین المساواة جعل على بقوة الدول جمیع تحث وبالتالي،

 نینالمواط موقف على تأثیره وكذلك المجتمع في ودورھا المرأة بوضع المتعلقة للقضایا الترویج في اإلعالم بدور تعترف.14
 لمراقبة كفرصة وكذلك االحترافي للعمل كمسار اإلعالم، في المرأة دعم إلى تھدف عمل خطة بوضع وتوصي دولھم؛ في

 والشبكات اإلنترنت (الجدیدة الوسائط واستخدام تلفزیونیة برامج إنتاج خالل من التلفاز، على المرأة تمثیل كیفیة
 بشكل مًعا المتكافئة والفرص التقالید تعمل أن یمكن أنھ فكرة لنشر أةللمر السیاسیة المشاركة تشجیع في) االجتماعیة
متجانس؛

 واستغالل ودینًیا ثقافًیا أمًرا المرأة حقوق اعتبار تجنب على األعضاء الدول وتحث اإلنسان، حقوق عالمیة مبدأ على تؤكد.15
دساتیرھا؛ في اإلنسان حقوق تجزئة عدم الشتمال للتحول الذھبیة الفرصة

 وخاصًة الثورات، بعد السیاسیة األنظمة في مساوي بقدر المرأة مشاركة بضمان األعضاء العربیة الدول لبتطا.16
 خالل الثوریة األنشطة في للمرأة السیاسیة بالمشاركة الكامل االعتراف وضمان السابقة، الخبرات من الدروس باستخالص

الدیمقراطي؛ التحول عملیة

وتدعو الدول األعضاء ب السیاسیة كعوامل أساسیة في االرتقاء بالمرأة في الحیاة السیاسیة،تعترف بالدور الحیوي لألحزا.17
إلى تشجیع األحزاب الوطنیة على اتخاذ إجراءات لزیادة عدد النساء المرشحات في االنتخابات؛ وتھنئ نفسھا على 

امت بتشجیع األحزاب السیاسیة على اقتراح  حیث ق– التي تبدو كمثال یحتذى بھ لجیرانھا من الدول -التطورات في تونس 
رقم متكافئ للرجال والنساء على قوائمھا االنتخابیة، كما تھنئ نفسھا على اعتماد الدولة الجزائریة لإلصالحات التي تم 

ي ، والتي تضع إجراءات ملموسة لتعزیز ترشح المرأة ف2012 ینایر 12إدخالھا من خالل القوانین التنظیمیة الصادرة في 
؛االنتخابات

 الصریح دعمھ المتوسط اتحاد یقدم أن الجذریة بالتحوالت تمر التي الشریكة الدول في المرأة لمساواة جًدا الھام من أنھ ترى.18
الوطني؛ اإلصالح عملیات في للمرأة والمساویة الكاملة للمشاركة

 المرأة؛ ضد التمییز أشكال جمیع إزالة مؤتمر أمام عنھا أعربت التي التحفظات بسحب المعنیة المتوسط اتحاد دول تطالب.19

 القوى مع مشاركتھا یجب أوروبا وشرق وسط في  الشیوعیة الدكتاتوریة انھیار بعد الدیمقراطي التحول تجربة أن ترى.20
 في المشاركة من المزید على EEAS ومنظمة اللجنة وتحث األوسط؛ والشرق أفریقیا شمال في حدیًثا الناشئة الدیمقراطیة

 الھامة؛ المجاورة المنطقة ھذه في الناشئة الدیمقراطي التحول عملیة

 الفاعلة السیاسیة الجھات لمساندة (EED) للدیمقراطیة أوروبیة منحة تأسیس لدعم األعلى والممثل اللجنة بقرار علًما تحیط.21
 وتطالب المتوسط؛ جنوب منطقة في الوثیقة ھذه استغالل على وتحث دولھا في الدیمقراطي التغییر اجل من تكافح التي

لدولھا؛ الدیمقراطي التحول عملیة في للمراة المساویة المشاركة ستؤید EED أن بضمان األوروبیة اللجنة

 وسیاسة الخارجیة للشئون األوروبي لالتحاد األعلى والممثل األوروبیة اللجنة بین المشترك القرار في األمل خیبة عن تعبر.22
 وتقویتھا المرأة حقوق مع یعتامل ال الذي" المتغیر للجوار جدیدة استجابة "بعنوان ،2011 مایو 25 في ھتبین تم الذي األمن،

 كجزء األوروبي االتحاد قدمھا التي للموارد الكامل باالستغالل المتوسط جنوب دول وتطالب العربیة؛ السیاسیة الحیاة في
 وتتضمن والوطنیة، اإلقلیمیة اإلرشادیة للبرامج 2013-2007 للفترة (ENPI) األوروبیة والشراكة الجوار وثیقة من

 لھ األوروبي االتحاد خصص الذي (الجنوبیة الجوار لدول (SPRING)" الشامل والنمو واإلصالح الشراكة دعم "مشروع
 اللجنة وتحث الدیمقراطیة؛ والمبادئ اإلنسان حقوق حمایة ترویج إلى تسعى التي ،)2013-2012 لفترة یورو ملیون 350

؛2008-2011 (EGEP) األورومتوسطیة المنطقة في الجنسین بین المساواة برنامج في االستمرار على األوروبیة
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 والممثل المتوسط اتحاد ألمانة العام المدیر المتوسط، التحاد المشتركة الرئاسة إلى التوصیة ھذه توجیھ رئیسھا من وتطلب
 والبرلمان المتوسط اتحاد أعضاء الدول وحكومات وبرلمانات األوروبیة واللجنة أشتون كاثرین الرئیس نائب/األعلى

.األوروبي
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