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The Ministerial Conclusions on strengthening the role of women in society are based on binding 
international women’s rights instruments such as CEDAW, BPA, and UNSCRs on women, peace and 
security. Therefore, their implementation is a duty of the States and contributes to the 
implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs), in particular goals 5 and 16.   

Gender equality policy actions and measures must enhance women’s agency, address root-causes of 
inequality, and ultimately lead to a democratic transformation in the social gender power structures, 
in order to safeguard women’s human rights, eradicate all forms of gender based discrimination and 
achieve changes in the real lives of women. 
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1. BACKGROUND

The UfM Ministerial Conclusions on strengthening the role of women in society are a major regional tool for 
promoting gender equality across the Euro-Med Region. Following up on their implementation, Euromed 
Feminist Initiative promotes dialogue among civil society, legislators and political decision makers. As part of 
this dialogue, a civil society-led process was launched in 2015 with the support of the European Union, to 
build a common platform enhancing gender equality policy making in the Euro-Med Region. The aim is to 
contextualize the implementation of the Ministerial Conclusions (Paris, 2013) and address on-going 
challenges in the region, enhance regional cross sector co-operation through policy dialogue, as well as 
exchange best practices with existing networks and stakeholders in the Southern Neighborhood. 

The process brought together over 600 representatives from women’s rights CSOs, CBOs, gender experts, 
academics and researchers with decision makers and legislators. It provided a space to analyze the changing 
context since the Paris conference, to discuss gender equality policy making as well as national and regional 
priorities in the current context, in order to prepare a Gender Regional Platform with concrete policy 
recommendations to the upcoming 4th UfM Ministerial Meeting in 2017.

Two regional dialogues held in 2016 (in February in Amman and in September in Cairo), and seven national 
dialogues that took place in Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine, and Tunisia were 
remarkable in terms of participation and quality of debate. They developed rich analyses and established the 
foundation of the Gender Regional Platform with common priorities and propositions for policy actions 
grounded in national realities. 

The Euro-Med Women’s Rights Conference that took place on 28-29 November in Beirut gathered over 100 
participants from 19 countries in the Euro-Med Region and discussed the areas for interventions identified 
through the process. It enriched and finalized the Gender Regional Platform with the policy 
recommendations for improving the status of women’s rights and gender equality in the whole region. 

The discussions favored synergy between the efforts of civil society and the committment of State actors. 
The process highlighted that a dialogue with decision makers and legislators, initiated by the civil society and 
in particular by women’s rights organizations, is crucial for creating policies that address gender gaps and the 
root causes of discrimination. 

The accumulated recommendations are responsive to local realities, while addressing common regional 
challenges. The interconnected nature of fundamental rights means that the whole society benefits from 
advancement in the area of gender equality. 

The Gender Regional Platform therefore is envisioned as a means to promote progressive social policies in 
the area of gender equality, through the UfM Ministerial Process on strengthening the role of women in 
society, with concrete proposals for policy actions, which go beyond political rhetoric. 

The dialogues highlighted the significance of the political and security changes since 2013 and affirmed the 
following: 
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The complex nature of violence against women and discrimination requires a multi-sectorial approach 
and coordinated action among all stakeholders towards the same goal. Recognition of all actors in the 
field of gender equality – government and institutions, political decision makers, legislators, civil 
society, academia, and media – is an important step towards institutionalizing a meaningful 
cooperation for efficient gender equality policy making. 

Women’s rights CSOs must be structurally involved in all stages of gender equality policy making: 
from preparation to follow up and monitoring of the implementation, in order to make sure that sound 
policies are designed, that reforms do not remain “on the books”, and political will is existent. The 
cooperation with independent women’s rights CSOs is a necessity for the development of a 
democratic process.  

A global regression of women’s rights and gender equality.

Shifting priorities towards national security and stability and sidelining women’s rights.

Lack of sufficient political will to prioritize progressive social policies in the field of gender equality.  

Persistent legal and social discrimination of women; a gap between texts and implementation.

Underrepresentation of women in political and economic decision making. 

Persistent and even reinforced gender stereotypes in the media and education systems.

Violence against women as a burning issue and a main area of concern across the region, with a rising 
level of misogyny that contributes to perpetual social tolerance.

Increased militarisation in the region as well as globally hinders political solutions of the conflicts in the 
region and ending of the occupation of Palestine. Military solutions always marginalize women’s rights 
and gender equality.   

Shrinking of the space for independent action of civil society.

Ending discrimination against women and strengthening women’s role and participation in public life 

Reforming education and challenging gender stereotypes

Ending violence against women, wars and occupation and initiating a regional peace process

Ensuring freedom and independence of civil society and support for women’s rights organizations

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2. CHALLENGES

The status of women’s rights and gender equality cannot be dissociated from the wider political, social, 
cultural, and economic trends. There is now substantial evidence that points to a deterioration in the 
position of women due to range of internal and external factors, e.g. armed conflicts in the region, increasing 
violence of extremist groups, rising levels of political extremism and conservatism, refugee crises, and the 
ongoing occupation of Palestine. 

In this context, the process has identified and highlighted the following common challenges:

3. PRIORITIES AND POLICY ACTIONS

During the process four major priority areas for policy intervention have been identified: 



Prioritizing policy making and a comprehensive empowerment approach in these areas, has been seen as a 
major step to strengthen the status of gender equality in the Euro-Med region in the context of the increased 
wave of social conservatism, religious extremism, nationalism and populism that urge the decision makers 
more than ever to examine political solutions to conflicts and occupation and address the refugee crises 
through gender lenses. 

3.1. PRIORITY AREA ONE

Ending discrimination against women and strengthening 
women’s participation

Promotion of equality between women and men, and enabling women’s equal participation and role in 
political, economic and social spheres curb discrimination against women in all realms of life. Legal 
framework should set gender equality as a norm and affirm women’s rights as universal human rights instead 
of them being subject to interpretation by religion, tradition or culture. First priority is to end legal 
discrimination, which exists predominantly in Personal Status Laws and Penal Codes in the South 
Mediterranean countries. In this regard, measures should also be taken by EU governments to address the 
legal framework keeping women immigrants to Europe subjects of the personal status laws in their countries 
of origin. Equality and justice cannot be achieved if women are not equal in the family under the law. Equal 
status of women calls in priority for criminalization of rape in marriage, abandoning the concept of 
guardianship in law, annulment of legislation that exempts rapists from sanctions if he marries his victim, and 
reform of inheritance law. Additionally, achieving equality requires recognition of the value of the social 
function of care and unpaid work in general. 

It is necessary to further strengthen the connection between the Ministerial Process and the 
implementation of all international agreements ratified by the governments, including CEDAW and UNSCR 
1325 and approach them and the SDGs in one complementary frame.  
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Figure 1 - Policy Objectives for Transformative Change



However, legislation alone does not challenge and change public attitudes and gender stereotypes. Its 
implementation must be ensured through political will, a zero tolerance approach towards violence, political 
and financial resources, training of all institutional stakeholders, accompanied by large-scales awareness 
raising campaigns addressing the root causes of discrimination and violence against women. 

Specialized gender equality policy agencies such as a Ministry of Women’s Rights, and 
Governmental/Parliamentarian Commissions of Gender Equality and/or Women’s Rights, must be created in 
recognition that although women are traditionally marginalized, they are not a minority with more “specific” 
needs, but half of society, half of Humanity. 

Separation of religion from State political matters and legislation is one of the basic prerequisites for 
achieving equality and ensuring the freedom of all religions and beliefs. Women from religious and ethnic 
minorities as well as disabled women suffer double discrimination that should be addressed with particular 
measures. 

Furthermore, detailed analysis of statistical trends and monitoring of identified key indicators are necessary 
in order to evaluate progress in the advancement of women’s rights as well as tackling social and economic 
exclusion.

Policy Recommendations
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•

•

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Harmonize national legislation with international human rights legal framework. 

Lift all the reservations on CEDAW. 

Annul all discriminative articles in national legislations existing mainly in the Personal Status Laws and 
Penal Codes with an additional focus on women who are facing double discrimination due to 
belonging to a religious or ethnic minority, or having a disability. In order to allow equal status of 
women, in priority criminalize rape in marriage, abandon the concept of guardianship in law, withdraw 
legislation that exempts the rapists from sanctions if he marries his victim, and reform inheritance law.

Research and change the legal framework in EU countries that keeps women immigrants to Europe 
subjected to the personal status laws in their countries of origin. 

Provide training programs on building gender sensitive budgets, taking in account the unequal 
opportunities of women.

In parallel, develop comprehensive gender equality frame laws including: 

Adoption of gender quotas of not less than 40 % as a temporary measure until achieving parity, 
to enhance women’s representation and access to decision making in political, economic and 
social life, at the executive, national, local/municipal level, and legislative level.

Provision of public services and measures that enhance women’s access and participation in 
labor market and politics (childcare, public transport, equal pay, parental leave, men's 
involvement in caring tasks, etc.)

Establishment of specialized gender equality policy agencies with sufficient financial resources 
on the national level as Ministry of Women’s Rights, Governmental/Parliamentarian 
Commissions of Gender Equality and/or Women’s Rights. 

Allocation of financial resources to the gender or equal opportunities units in the different 
ministries to ensure appointment of gender experts in these units, proper gender 
mainstreaming and monitoring of the implementation of gender equality laws and policies.



3.2. PRIORITY AREA TWO

Reforming education, changing gender stereotypes and 
attitudes towards gender equality

Women’s rights advocates face significant challenges based on customs and tradition on the one hand and 
on religious indoctrination, privatization, commercialization and politicization of the learning environment 
and school textbooks on the other. This has a drastic negative impact on the processes of educational reform 
and modernization, resulting in alarming repercussions in the quality of knowledge provided and on people‘s 
skills, thinking habits and values. Educational reform therefore needs to be strategic, structural and holistic. 
It needs to acknowledge that gender hierarchies shape the syllabus and propagate unequal social and 
economic gender power structures. 

Media also play a key role in challenging or spreading gender stereotypes. Women’s representation in the 
media can act as the compass for wider perceptions about the position of women and gender equality in 
public and private spheres. These changes are necessary to address traditional gender hierarchies and 
deeply entrenched stereotypes in society. 

Education and the media must therefore be used to shape social norms framed by the principles and values 
of universal human rights and gender equality.

Policy Recommendations

9

1.

2.

3.

4.

7.

8.

Ministries of education commit to reform the education system applying a holistic approach that 
combines:
              •   Normative framework based on international human rights and gender equality standards 
              •   Outcomes from nation-based action research of the needs on the ground
              •   Measures to enhance gender equality friendly learning environment at school
              •   Binding outcomes and indicators 
              •   Allocated financial resources for implementation  

Establish national mechanism as a commission with the participation of gender experts from the civil  
society and academia to design and develop education curricula based on:
              •   Academic freedom and independence 
              •   Gender sensitive language and content
              •   Gender sensitive civic education
              •   Sex education
              •   Gender equality and women’s human rights
              •   Contemporary learning tools and activities
              •   Lifelong learning

Develop tools as a manual on best practices to disseminate the concepts and values of gender equality, 
citizenship and democracy in schools, a roadmap to sustain reform and engendering of the learning 
environment that enable ownership and agency of the schools’ constituency and stakeholders. 

Design and adopt gender equality training programs for teachers and educators. 

Create a Mediterranean inter-parliamentarian commission to monitor the protection of women’s 
human rights.

Develop national gender based statistics, sharing and following best practices in Euro-Med. This will 
give a clear picture of exclusion/participation of women in society.
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3.3. PRIORITY AREA THREE

Ending violence against women, wars and occupation

            * Violence against women in public and private

Violence against women has been identified as “…one of the crucial social mechanisms by which women are 
forced into a subordinate position.” (Vienna Declaration (1993). It poses a global and structural obstacle to 
achieve gender equality. It affects the life of women both in peacetime and during armed conflict. Violence 
against women in the home prevents women from enjoying their human rights, from participating in the 
political and economic development of the society, and limits their ability to enjoy everyday life. Therefore, 
fighting violence against women, including the most vulnerable, must be a priority for all governments and 
societies, in order to ensure human security and safe lives for women.

Due to its pervasive nature, as a result of unequal gender power structures, discrimination and control, its 
many dimensions and types of abuse, the response to violence against women requires a multipronged 
approach and measures promoting gender equality in a wide variety of policy areas: culture, health, social 
services, laws, and education. Therefore, coordination is required to ensure that all agencies and actors are 
working towards the same goals. 

In the Euro-Med region, increasing conservative and traditional trends together with religious 
fundamentalist movements are hindering women from fully exercising their citizenship rights and to live a 
life free of violence. In the MENA countries, many governments have reservations on CEDAW, which 
contributes to propagating violence against women in the public and private sphere - family, marriage, 
inheritance and property, while in the European countries legislation is not always implemented. A 
commitment to the full implementation of the international instruments, including the Istanbul Convention 
on Violence against Women and lifting the reservations on CEDAW is a basic prerequisite to improve 
women’s lives across the region.  

Policy Recommendations

5.

6.

7.

8.

Develop national awareness campaigns with local dialogue processes aimed at changing the 
stereotypical image of women that subjugates them and addressing behaviours that undermine and 
devalue women. 

Develop monitoring mechanisms such as media observatories and obligatory codes for media 
professionals for enhancing gender equality and the image of women in media.

Enhance the role of trade unions and laws for journalists prohibiting sexist words and images.

Support the creation of journalist networks to create linkages between media and gender equality 
policy and create a platform of female voices in media.

1.

2.

3.

Study the best examples of legislation on violence against women in the Euro-Med region, develop 
and adopt comprehensive laws in consultation with women’s rights CSOs that criminalize all forms of 
violence against women, provide protection and stimulate prevention. 

Annul discriminatory laws that withhold women’s rights and bring about violence against women and 
reinforce implementation of existing laws in order to close the gap between formal rights and 
substantial rights. 

Spread knowledge of the Istanbul Convention on combating violence against women and develop 
national campaigns for zero social and political tolerance towards violence against women.
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            **  Women, Peace and Security Agenda

One of the biggest obstacles to women´s security is violence against women. Understanding violence against 
women in its continuum is a key to understanding how and why it is used in armed conflict. When a conflict 
erupts, women become a "war zone" themselves. Sexual violence, assault, torture and slavery increase in 
the context of armed conflict. Advancement of women’s rights is therefore a key to promoting and 
preserving rule of law in any society, in particular in times of crises. Military solutions to crises and conflicts 
expose mostly women and make them more vulnerable. Women’s equal participation and role in social, 
economical and political decision making as well as in peace negotiations are crucial in finding political 
solutions to the conflicts in the region and a better environment to curb VAW.  

Political solutions to these crises are the only pathway to a long-term solution, and include addressing the 
position of millions of refugees, with majority of them being women. Gender equality is one of the  
cornerstones of security, stability and development. Therefore, implementing women’s rights, developing 
gender equality policy and addressing violence against women is a matter of human security and is central 
to all political solutions, including solutions related to the issue of refugees. 

Increased wave of radicalism requires stronger involvement of women, not as object of policy but as key 
political actors. In order to put an end to radicalism, security approaches used by governments should be 
based on human rights, participation, research, and application of political solutions and banning trade and 
use of collective and individual weapons. 

According to international agreements, signatory States should eliminate barriers to women’s participation 
in politics, in political transitions and peace-making; to protect women’s rights advocates, and work towards 
ending violence against women globally. 

National action plans for implementation of UNSCR1325 on women, peace and security are essential tools 
to curb violence against women, in particular in crises, to improve women’s rights and lives across the region 
and to contribute to women’s participation in decision making. 

Policy Recommendations
1.

2.

3.

4.

5.

4.

5.

6.

Develop national studies on all forms of violence against women and issue public information on a 
regular basis with data on violence against women, on participation at the political and economic 
levels, promoting gender statistics.  

Develop campaigns to increase public awareness on the violations of women’s right to live out of fear 
at all moments of their lives.

Engage boys and men for gender equality and in the fight against VAW. 

Integrate women’s rights, gender equality and UN human security approaches in the development of 
national security strategies.

Emphasize VAW as a human security issue in national strategies on violence against women, and 
incorporate means to address it as a part of national security policies.

Protect the human rights of refugees in countries of asylum: family reunion, maintaining dignity and 
human rights, provision of social protection and access to education and healthcare. 

Criminalize all types of violence against women during armed conflicts; develop legal mechanisms to 
put an end to the impunity of perpetrators. 

Adopt measures to enable women and women’s rights defenders to have meaningful participation 
and roles in all peace processes. 
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        *** Initiating a comprehensive regional peace process, reaching political solutions,        
              ending occupation

Creating a supportive environment for gender equality policy making also involves integrating a regional 
policy on peace making with the participation of the civil society, and particularly women’s rights CSOs. The 
Israeli military occupation; the undermining of the asymmetry between the occupying forces and occupied 
people by the international community; the escalation of aggression and the denial of the right to return for 
Palestinians in application of the UN Resolution 194, are intensifying the level of insecurity for women in 
occupied West Bank, besieged Gaza and occupied Jerusalem. The aggressive settlers’ policies of Israel and 
the lack of political will to hold Israel accountable in accordance to the IHRL and IHL remain central issues and 
a permanent source of violence in the whole region. UNSCR 1325 does not provide insights on women living 
under occupation. Therefore, its three pillars of prevention, protection and participation have been adapted 
to the condition of women under occupation in the NAP1325 adopted in Palestine. 

Policy Recommendations

3.4. PRIORITY AREA FOUR

Ensuring freedom and independent action of the civil 
society as well as support to women’s rights organizations

Space for civil society to feed into policy processes has been shrinking and women’s rights organizations are 
increasingly being used as instruments by political actors and government agencies. Implementation of 
women’s rights and gender equality policies requires political commitment and budgetary allocations to 
support core programs and women’s rights CSOs. Gender sensitive budgeting must be seen as a core 
requirement for good governance. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Establish a system to monitor, document and investigate acts of violence against women during armed 
conflicts

Review the perspective of the EU countries towards the refugees in Europe: Provide asylum to 
refugees and migrant women who escape gender based sexual violence, and provide social 
rehabilitation. 

Develop and adopt national action plans for the implementation of UNSCR1325. 

Take a public and documented stand on the roots of women’s discrimination under occupation, 
exposing the interplay of different factors in sustaining it, including arm-trade with Israel, its impact on 
the increased militarisation of the conflict and the occupation itself.

Plan an urgent intervention to lift the siege of Gaza and to stop colonial settlement activities.

Protect women’s rights defenders and facilitate their movement and work.

Enforce ratified international agreements that are mandatory, especially the 1951 Refugee 
Convention.

Initiate a regional peace process towards ending Israeli occupation, through dismantling the 
settlements on occupied territories, and enabling the establishment of an independent Palestinian 
state within the 1967 borders and the return of the refugees to their homes according to the 194 
Resolution.
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Figure 2 -  From Policy Objectives to Policy Outcomes

1.

2.

3.

4.

Guarantee independence and freedom of expression, organization, speech, and movement to CSOs 
and women’s rights defenders and abolish articles of laws and measures curtailing them, including 
measures prohibiting their international and national financial support.

Engage women’s rights CSOs as partners in developing national gender equality policies. 

Encourage structural dialogue and cooperation between stakeholders whilst recognizing, and 
safeguarding, the independent role and expertise of the women’s rights CSOs.  

Guarantee the participation of women’s rights CSOs in all negotiations that include cooperation 
between the EU and southern-Mediterranean countries in the frame of partnership agreements.

Policy Recommendations

Terrorism and political violence are increasingly being used by governments to justify the curtailing of civil 
liberties and freedom of association and speech. In addition, there is a trend that governments encourage 
charity and philanthropy, instead of rights and equality, which is an attempt to structurally change 
backwards. Restricting funding of civil society and increasing interference of government agencies limits the 
scope of CSOs and women’s rights groups. There is a contradiction between on the one hand the restrictive 
emergency laws, and law restricting freedom of assembly and access to public spaces, which limit women’s 
access to the public sphere, and the stated governmental commitment to increase women’s political 
participation on the other. That makes it all the more important to further develop structural cooperation of 
CSOs with political decision makers and stakeholders. 
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From Policy Objectives to Policy Outcomes

Ending Discrimination against Women

Legal discrimination
annulled

Gender equality laws
in place

Equal participation in
political and economic
life

VAW is criminalized

VAW is not socially
tolerated

VAW is family exposed

Sexual violence redefined

Changed social
environment, abusive
traditions or cultural
norms

No gender stereotypes in
media

Attitudes, behaviors
towards equal worth and
value

Viable regional peace
process

Women’s rights activists
and CSOs participate in
peace processes

Women’s rights on the
peace and transitions
agenda

Ending Violence against Women

Ending wars and
occupation

Reforming the Educational System, Changing Gender Stereotype

Ensuring freedom and independant action of civil society
      - Democratic environment
      - Women’s Rights CSOs participate and contribute to policy making and monitoring



•

•

•

•

•

•

•

•

•

Build cross-sectors alliances on the national level based on the recognition of gender expertise, on 
democratic and egalitarian discourse and practices and the respect of the independence of the 
women’s rights CSOs in order to address the present challenges and face reactionary trends.

Adopt national action plans for the follow up, monitoring and evaluation of implementation of the 
Ministerial Conclusions, developed with the participation of the CSOs.

Fully engage WR CSOs in national cross-sector dialogue by creating cross sector bodies with periodic 
meetings and conferences to monitor and evaluate the implementation of the Ministerial Conclusions 
and the recommendations of the civil society (the action plans). 

Support the Gender Regional Platform as a mechanism that responds to the call to unify efforts and a 
space for genuine dialogue and structural cooperation between women’s rights CSOs, decision makers 
and stakeholders on gender equality policy making. 

Establish gender equality committees in national parliaments and gender units in the ministries. 

In the absence of Ministries of Women’s Rights, create inter-ministerial committees or coordination on 
women’s rights. 

Strengthen reporting mechanisms with outcomes indicators and develop accountability measures 
from UfM to hold governments accountable for the implementation of the binding international 
women’s rights conventions that the Ministerial conclusions are built on. 

Mainstream existing national strategies and plans as well as international women’s rights conventions 
and SDGs in the upcoming ministerial decisions on women’s rights.  

Collect gender disaggregated data and identify key equality indicators sharing best practice in 
Euro-Med. 
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4. MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION OF GENDER     
    EQUALITY THROUGH UFM MINISTERIAL PROCESS



ي
جتماع

حول النوع اال
حوار 

صة ا�قليمية لل
 المن

وخطاب  ممارسات  وعلى   ، ا�جتماعي  النوع  بخبرات  االعتراف  على  مبنية  للقطاعات  عابرة  وطنية  تحالفات  بناء 
التحديات  لمواجهة  النساء،  بحقوق  المعنية  المدني  المجتمع  منظمات  إستقاللية  وإحترام  والمساواة،  الديمقراطية 

ا�نية وا�تجاهات الرجعية.

تبني خطط عمل وطنية لمتابعة، رصد، وتقييم تطبيق االستنتاجات الوزارية التي تم وضعها بالشراكة مع منظمات 
المجتمع المدني.

عبر  للقطاعات،  العابر  الوطني  الحوار  في  النساء  بحقوق  المعنية  المدني  المجتمع  لمنظمات  الكاملة  المشاركة 
تشكيل هيئات قطاعية تدير اجتماعات ومؤتمرات دورية، لرصد وتقييم تطبيق االستنتاجات الوزارية وتوصيات المجتمع 

المدني (خطط العمل).

دعم منصة النوع االجتماعي ا�قليمية كآلية تستجيب للدعوة إلى توحيد الجهود، وكمساحة لحوار وتعاون هيكلي 
حقيقي، بين منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء، وصانعي القرار وأصحاب المصلحة في صنع سياسات 

المساواة المبنية على النوع االجتماعي .

إنشاء لجان برلمانية وطنية للمساواة المبنية على النوع االجتماعي ، ووحدات نوع إجتماعي في الوزارات.

في ظل غياب وزارات حقوق النساء، سيكون من الضروري تشكيل لجان تنسيق بين الوزارات في مجال حقوق النساء .

المتوسط،  أجل  من  االتحاد  قبل  من  المساءلة  تدابير  وبلورة  النتائج،  حول  مؤشرات  مع  التقارير  تقديم  آليات  تعزيز 
لمحاسبة الحكومات على تطبيق إتفاقيات حقوق النساء الدولية الملزمة ، والتي ُبنيت عليها االستنتاجات الوزارية.

إدماج االستراتيجيات والخطط الوطنية الحالية وكذلك اتفاقيات حقوق النساء الدولية وأهداف ا·لفية المستدامة، في 
القرارات الوزارية القادمة حول حقوق النساء.

في  الفضلى  الممارسات  وتبادل  الرئيسية،  المساواة  مؤشرات  وتحديد  االجتماعي،  النوع  حسب  مصنفة  بيانات  جمع 
المنطقة ا·ورومتوسطية.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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4. آليات لتطبيق المساواة المبنية على النوع االجتماعي من خالل عملية االتحاد من  
    أجل المتوسط الوزارية 



ي
جتماع

حول النوع اال
حوار 

صة ا�قليمية لل
 المن

.1

.2

.3

.4

توصيات السياسة 

ضمان ا�ستقاللية وحرية التعبير، التظيم، والتعبير، وتنقل .منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق النساء، 
وإلغاء المواد القانونية والتدابير التي تحد منها، ومن بينها ا�جراءات التي تحظر الدعم المالي الوطني والدولي.

إشراك منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء كشركاء في وضع سياسات وطنية للمساواة المبنية على 
النوع االجتماعي.

لمنظمات  المستقلتين  والخبرة  الدور  وحماية  ا�عتراف  مع  المصلحة،  أصحاب  بين  الهيكلي  والتعاون  الحوار  تشجيع 
المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء.

ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء في كل المفاوضات التي تشمل التعاون بين دول 
االتحاد ا¥وروبي ودول جنوب المتوسط وذلك في إطار إتفاقيات الشراكة. 

ضمان حرية واستقالل عمل المجتمع المدني
            - بيئة ديمقراطية

            - مشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء ومساهمتها في صنع السياسات وضبطها

الصورة 2: من أهداف السياسات إلى نتائج سياسية

12

من أهداف السياسات إلى مخرجاتها

إنهاء العنف ضد النساء

إصالح النظام التعليمي وتغيير الصور النمطية المبنية على
النوع االجتماعي

إنهاء العنف ضد النساء

إنهاء الحروب واالحتالل

 إلغاء التمييز القانوني

تمرير قوانين تراعي 
المساواة المبنية على 

النوع االجتماعي

المشاركة المتساوية 
في الحياة السياسية 

واالقتصادية

تغيير البيئة االجتماعية 
والتقاليد أو العادات 

الثقافية

إلغاء الصور النمطية من 
وسائل ا�عالم

المواقف والسلوكيات 
تجاه قيمة وقيم 

متساوية واالستحقاقية

تجريم العنف ضد النساء

 
عدم التسامح مع العنف 

ضد النساء في المجتمع

الكشف عن العنف ضد 
النساء ضمن العائلة

 إعادة تعريف العنف 
الجنسي

عملية سالم في 
المنطقة ممكنة

مشاركة ناشطي حقوق 
النساء والمجتمع المدني 

في هذه العملية

 وضع حقوق النساء على 
أجندة السالم واالنتقال



ي
جتماع

حول النوع اال
حوار 

صة ا�قليمية لل
 المن

 إنشاء نظام لرصد وتوثيق والتحقيق في أعمال العنف ضد النساء خالل الصراعات المسلحة.

مراجعة منظور االتحاد ا�وروبي حيال الالجئين في أوروبا: توفير اللجوء لالجئين وللنساء المهاجرات اللواتي هربن من 
العنف الجنسي المبني على النوع االجتماعي، وتوفير التأهيل ا�جتماعي لهن.

وضع وتبني خطط عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس ا�من الدولي رقم 1325. 

.6

.7

.8

.1

.2

.3

.4

.5

                @@@ البدء بعملية سالم إقليمية شاملة، إنهاء ا�حتالل والتوصل إلى حلول سياسية
     

السالم  صنع  سياسة  دمج  على  أيضا  ينطوي  االجتمعاعي  النوع  على  المبنية  المساواة  سياسات  لصنع  داعمة  بيئة  خلق  إن 
العسكري  فاحتالل  النساء.  بحقوق  المعنية  المدني  المجتمع  منظمات  وتحديد©  المدني،  المجتمع  بمشاركة  ا�قليمية 
ا�سرائيلي، وتقويض عدم التوازن بين قوات ا�حتالل والشعب الُمحَتل من قبل المجتمع الدولي، وتصاعد العدوان ، وإنكار حق 
عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم تطبيق³ لقرار ا�مم المتحدة 194، كلها تزيد من مستويات انعدام ا�من بالنسبة للنساء في 
الُمحتلة. وتبقى سياسات المستوطنين ا�سرائيل العدوانية وغياب ا�رادة  الُمحتلة، وغزة المحاصرة، والقدس  الضفة الغربية 
دائم³  ومصدر©  مركزية  قضايا   ، ا�نساني  الدولي  والقانون  ا�نسان  حقوق  قانون  �حكام  وفقا  إسرائيل  لمحاسبة  السياسية 
لشتى أنواع العنف في المنطقة. ال يوفر قرار مجلس ا�من الدولي 1325 رؤى حول النساء الرازحات تحت االحتالل. لذا تم تكييف 
الركائز الثالثة للخطة العمل الوطنية للقرار 1325 الُمتبناة في فلسطين : الوقاية والحماية والمشاركة، لتشمل النساء الرازحات 

تحت االحتالل. 

توصيات السياسة 

في  المختلفة  العوامل  بين  التفاعل  وكشف  االحتالل،  تحت  المرأة  ضد  التمييز  جذور  من  وموثق  علني  موقف  إتخاذ 
إدامته ، بما في ذلك تجارة ا�سالحة مع إسرائيل، وأثرها في زيادة عسكرة الصراع واالحتالل نفسه.

التخطيط لتدخل عاجل لرفع الحصار عن غزة وإيقاف النشاطات االستيطانية - ا�ستعمارية.

حماية المدافعين عن حقوق النساء وتسهيل حركتهم وعملهم.

 إنفاذ االتفاقيات المصدقة الدولية ا�لزامية ، كاتفاقية الالجئين لعام 1951.

بدء عملية سالم في المنطقة تهدف �نهاء االحتالل ا�سرائيلي، عبر إزالة المستوطنات من المناطق المحتلة، وتمكين 
وفقا  ديارهم  إلى  الالجئين  عودة  وضمان   ،1967 عام  بعدوان  المحتلة  ا�راضي  على  مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة 

للقرار 194. 

3.4 ا�ولوية الرابعة 

ضمان حرية واستقاللية عمل المجتمع المدني وتقديم الدعم لمنظمات حقوق النساء 
     

النساء  حقوق  منظمات  إستخدام  يتم  كما  السياسات،  صنع  في  المساهمة  في  المدني  المجتمع  مساحة  تقلصت  لقد 
كأدوات للفاعلين السياسيين وا�طراف الحكومية المختلفة. إن تطبيق سياسات حقوق النساء والمساواة المبنية على النوع 
االجتماعي تتطلب التزام³ سياسي³ وتخصيص ميزانيات لدعم البرامج الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في حقوق 

النساء. كما أن احدى شروط الحكم الرشيد هو تخصيص ميزانية حساسة للنوع االجتماعي.

يتزايد إستخدام ا�رهاب والعنف السياسي من قبل الحكومات لتبرير ا�نتقاص من الحريات المدنية وحريات تكوين الجمعيات 
الوارء، فأن هنالك ميًال لدى بعض الحكومات على تشجيع  إلى  البنيوي  للتراجع  إلى ذلك وفي محاولة  التعبير. أضف  وحرية 
قبل  من  التدخل  وزيادة  المدني  المجتمع  تمويل  تقييد  إن  والمساواة.  الحقوق  برامج  من  بديال  وا�نسانية  الخيرية  ا�عمال 
بين  تناقضا  هناك  أن  كما  النساء.  حقوق  ومجموعات  المدني  المجتمع  منظمات  عمل  نطاق  من  يحد  الحكومية  الجهات 
قوانين الطوارئ من جهة ، والقوانين التي تقييد حرية التجمع والوصول إلى ا�ماكن العامة، والتي تحد من إمكانية وصول 
النساء إلى االفضاء العام، وبين االلتزام الُمعلن لدى هذه الحكومات بزيادة نسبة مشاركة النساء في العمل السياسي من 
جهة آخرى. إن هذا يجعل مواصلة تطوير التعاون الهيكلي بين منظمات المجتمع المدني وصانعي القرار السياسي وأصحاب 

الشأن أكثر أهمية. 
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إنجاز دراسات وطنية حول كل أشكال العنف ضد النساء، وإصدار معلومات عامة بشكل متواتر، تضم بيانات عن العنف 
ضد النساء، وعن مستويات المشاركة النسائية السياسية واالقتصادية، وتعزيز إحصائيات النوع االجتماعي.

تنظيم حمالت لزيادة الوعي العام حول إنتهاكات حقوق النساء، ومن أجل أن يعيشن كل لحظة من لحظات حياتهن 
دون خوف.

 إشراك الصبية والرجال في العمل نحو المساواة المبنية على النوع االجتماعي ولمناهضة العنف ضد النساء. 

.4

.5

.6

                @@ النساء، السالم، وا�جندة ا�منية
     

إن العنف ضد النساء هو احدا من اكبر المعوقات لتمتع النساء باالمان. إن فهم صيرورة العنف ضد النساء، هو مفتاح لفهم 
كيفية وأسباب استخدامه في الصراعات المسلحة. فعندما يندلع صراع مسلح، تصبح النساء أنفسهن "مناطق حرب"، ويزداد 
العنف الجنسي، واالعتداء، والتعذيب، واالستعباد في سياق العنف المسلح . لذلك فإن النهوض بحقوق النساء هو المدخل 
للحفاظ على ونشر سيادة القانون في أي مجتمع، وخصوص· في أوقات ا¶زمات. عادة ما ُتعّرض الحلول العسكرية ل³زمات 
والصراعات النساء للعنف وتجعلهن أكثر عرضة للخطر. لذلك فإن دور النساء الفعال ومشاركتهن المتساوية في صنع القرار 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي وباالضافة الى دورهن في مفاوضات السالم تشكل عامال حاسما �يجاد حلول سياسية 

للصراعات في المنطقة والحد من العنف ضد النساء.

إن الحلول السياسية لهذه ا¶زمات هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول طويلة ا¶مد، والتي يجب أن تتضمن معالجة وضع 
الماليين من الالجئين ذوي ا¶غلبية النسائية. كما أن المساواة المبنية على النوع االجتماعي هي إحدى أعمدة ا¶ساسية ل³من 
واالستقرار والتنمية. لذا، فإن تطبيق حقوق النساء، وتطوير سياسات المساواة المبنية على النوع االجتماعي ، ومعالجة العنف 
ضد النساء هي مسألة تتعلق با¶من ا�نساني وذات موقع مركزي في أي حل سياسي، بما في ذلك تلك الحلول المتعلقة 

بقضية الالجئين.

فاعالت  بصفتهن  وإنما  سياسية،  مادة  بصفتهن  ال  النساء،  من  أقوى  مشاركة  تتطلب  التطرف  من  المتزايدة  الموجات  إن 
المشاركة،  المقاربات ا¶منية الحكومية على حقوق ا�نسان،  . ومن أجل وضع حد للتطرف يجب إستناد  رئيسيات  سياسيات 

البحث ، وتطبيق الحلول السياسية، وحظر ا�تجار واستخدام ا¶سلحة فرديا وجماعيا.

النساء  مشاركة  تمنع  التي  العوائق  تزيل  أن  االتفاقيات  تلك  على  الموقعة  الحكومات  على  فإنه  الدولية،  لÃتفاقيات  وفقا 
النساء،  حقوق  عن  والمدافعين  المدافعات  يحمي  مما  السالم،  صنع  وعمليات  السياسية  االنتقالية  المراحل  السياسية،,في 

والعمل على إنهاء العنف ضد النساء عالميا.

إن خطط العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس ا¶من الدولي رقم1325 حول النساء، ا¶من والسالم، هي أدوات ضرورية للحد من 
أجل  من  كما  المنطقة،  مستوى  على  النساء  وحقوق  حياة  تحسين  أجل  –ومن  ا¶زمات  خالل   Æوتحديد  – النساء  ضد  العنف 

المساهمة في تعزيز مشاركتهن في عمليات صنع القرار. 

توصيات السياسة 

وضع  في  ا�نساني  ل³من  المتحدة  ا¶مم  ومقاربات  االجتماعي  النوع  على  المبنية  والمساواة  النساء  حقوق  إدماج 
إستراتيجيات ا¶من القومية / الوطنية.

، المتعلقة بالعنف ضد النساء، ودمج  التأكيد على أن العنف ضد النساء هو مسألة أمنية في االستراتيجيات الوطنية 
وسائل لمعالجته كجزء من سياسات ا¶من القومي.

حماية حقوق الالجئين ا�نسانية في بلدان اللجوء: إبتداء من حق لم شمل العائلة، مرورا بالحفاظ على كرامة حقوق 
ا�نسان، وإنتهاء بتوفير الحماية ا�جتماعية وضمان صولهم إلى التعليم والرعاية الصحية. 

الجناة من  آليات قانونية لوضع حد �فالت  االنساء خالل الصراعات المسلحة، وتطوير  العنف ضد  تجريم كل أشكال 
العقاب. 

عمليات  كل  في  النساء  حقوق  عن  والمدافعين  والمدافعات  للنساء  الفاعلة  المشاركة  لضمان  الالزمة  التدابير  إتخاذ 
صنع السالم.

.1

.2

.3

.4

.5
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تصميم وتبني برامج تدريب للمعلمين والمدرسين حول المساواة المبنية على النوع االجتماعي.

ومواجهة  النمطية،  للصور  النساء  تعرض  لتغيير  تهدف  محلية  حوار  عمليات  مع  بالتزامن  وطنية  توعية  حمالت  بلورة 
السلوكيات التي تقلل من احترامهن أو قيمتهن.

 بلورة اليات رصد مثل المراصد ا�عالمية وقواعد سلوك مهني إلزامية ل�عالميين المحترفين من اجل تعزيز المساواة 
المبنية على النوع االجتماعي وصورة النساء في وسائل االعالم.

تعزيز دور النقابات العمالية وقوانين الصحفيين التي تحظر الكلمات والصور الجنسية.

االجتماعي  النوع  على  المبنية  المساواة  وسياسات  ا�عالم  وسائل  بين  الروابط  لخلق  الصحفية  الشبكات  إنشاء  دعم 
با�ضافة �نشاء منصة ل¨صوات النسائية في وسائل ا�عالم. 

دراسة أفضل ا»مثلة للتشريعات حول العنف ضد النساء في المنطقة ا»ورومتوسطية، ووضع وتبني قوانين شاملة 
وذلك  عليهن  العنف  وقوع  دون  الحيلولة  على  وتعمل  لهن،  الحماية  وتؤمن  النساء،  ضد  العنف  أشكال  كل  تجّرم 

بالتشاور مع منظمات المجتمع المعنية بحقوق النساء.

تطبيق  وتعزيز  ضدهن،  العنف  نشر  في  وتساهم  لحقوقهن،  النساء  نيل  دون  تحول  التي  التمييزية  القوانين  إلغاء 
القوانين الموجودة ومن أجل سد الفجوة بين الحقوق الرسمية والحقوق الجوهرية.

التسامح  عدم  حول  وطنية  حمالت  وتطوير  النساء،  ضد  العنف  لمناهضة  إسطنبول  إتفاقية  حول  المعلومات  نشر 
ا�جتماعي والسياسي مع العنف ضد النساء.

.4

.5
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3.3 ا�ولوية الثالثة

إنهاء العنف ضد النساء والحروب واالحتالل 

                @ العنف ضد النساء في الحيزين العام والخاص
     

لقد تم تعريف العنف ضد النساء على أنه "أحدى ا¸ليات االجتماعية ا»ساسية التي ُتجبر النساء على الخضوع." (إعالن فيينا، 
1993). فهو يمثل عائق¼ عالمي¼ وبنيوي¼ لتحقيق المساواة المبنية على النوع االجتماعي. وهو يؤثر على حياة النساء في أوقات 
السالم كما في أوقات الحرب. والعنف ضدد النساء في المنزل يمنعهن من التمتع بحقوقهن االنسانية، ومن المشاركة في 
التطوير السياسي واالقتصادي لمجتمعاتهن، ويحد من قدرتهن على التمتع بالحياة اليومية. لذلك فإن محاربة العنف ضد 
ا�نسانية  الحماية  لضمان  والمجتمعات،  الحكومات  كل  لدى  أولوية  يكون  أن  يجب  منهن،  الُمستضعفات   Áوتحديد النساء، 

والحياة ا¸منة لهن.

والسيطرة،  التمييز  المتساوية،  وغير  المتكافئة  غير  الجنسين  بين  السلطة  لهياكل  وكنتيجة  الواسع،  انتشاره  لطبيعة  نظرا 
وتعدد أبعاده وأشكال ا�ساءة، فإن الرد على العنف ضد النساء يتطلب مقاربة وتدابير متعددة المحاور، تعزز المساواة المبنية 
على النوع االجتماعي في العديد من مجاالت السياسات: من الثقافة إلى الصحة والخدمات االجتماعية، ووصوًال إلى القوانين 

والنظام التعليمي. لذلك فإن التنسيق مطلوب لضمان ان جميع الجهات الفاعلة والهيئات تعمل لتحقيق الهدف نفسه.

في المنطقة ا»ورومتوسطية، إن إزدياد ا�تجاهات الُمحافظة والتقليدية، جنبا إلى جنب مع الحركات ا»صولية تعيق ممارسة 
النساء لكامل حقوق المواطنة وعيش حياة خالية من العنف. لدى الكثير من حكومات بلدان الشرق ا»وسط وشمال أفريقيا 
تحفظات على اتفاقية السيداو، مما يساهم في انتشار العنف ضد النساء في الفضائين العام والخاص – في العائلة، وضمن 
الزواج وفي ا�رث والُملكية –هذا في حين أن هذه التشريعات ال تطبق دوما في الدول ا»وروبية. إن إلتزاما تاما بتنفيذ ا»دوات 
اتفاقية سيداو، هو متطلب أساسي  التحفظات عن  النساء، ورفع  العنف ضد  إتفاقية إسطنبول حول  بما في ذلك  الدولية، 

لتحسين حياة النساء في المنطقة. 

توصيات السياسة 
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3.2 ا�ولوية الثانية

إصالح التعليم، وتغيير المواقف والصور النمطية للنوع ا	جتماعي حيال المساواة المبنية 
على النوع االجتماعي

من جهة يواجه المدافعون عن حقوق النساء تحديات كبيرة متعلقة بالعادات والتقاليد، ومن التلقين الديني، والخصخصة، 
التعليمي  تأثيرات سلبية على عملية ا�صالح  . إن لهذا  المدرسية من جهة آخرى  التعليمية والكتب  البيئة  والتسليع، وتسيس 
والتحديث، ما يؤدي إلى تداعيات خطيرة على نوعية المعرفة المتوفرة ومهارات الناس ، عادات التفكير والقيم. لذا فإن ا�صالح 
التعليمي يجب أن يكون استراتيجيª وبنيويª وشموليا. وعليه أن يعترف ان تسلسالت النوع ا�جتماعي الهرمية تشكل المنهج 

الدراسي، وتقوم بتعميم هياكل السلطة ا�جتماعية وا�قتصادية الُمتحيزة حسب النوع االجتماعي.

النساء في وسائل ا�عالم  . فتمثيل  النمطية للنوع ا�جتماعي  أو نشر الصورة  وتلعب وسائل ا�عالم دورµ اساسيا في تحدي 
العام  الفضائين  في  االجتماعي،  النوع  على  المبنية  والمساواة  النساء  واقع  حول  اوسع  لمعرفة  كبوصلة  تكون  أن  يمكن 
والمتجذرة  السائدة  النمطية  والصورة  للجنسين،  التقليدية  الهرمية  التسلسالت  لمقاربة  ضرورية  التغيرات  هذه  إن  والخاص. 

عميقª في المجتمع.

لذا يجب إستخدام التعليم ووسائل ا�عالم لتشكيل قواعد إجتماعية محكومة بإطار مبادئ وقيم المساواة المبنية على 
النوع االجتماعي وحقوق ا�نسان العالمية . 

توصيات السياسة 

ي
جتماع

حول النوع اال
حوار 

صة ا�قليمية لل
 المن

وذلك  واÀكاديميين،  واالكاديميات  المدني  المجتمع  من  االجتماعي  النوع  خبراء  بمشاركة  كهيئة  وطنية  آلية  إنشاء   
لتصميم وتطوير منهج دراسي مبني على: 

المواطنة   ، االجتماعي  النوع  على  المبنية  المساواة  وقيم  مفاهيم  لنشر  الفضلى  للممارسات  كدليل  أدوات  بلورة 
تمكن  ا�جتماعي  للنوع  حساسة  تعليمية  بيئة  وإقامة  ا�صالح  �دامة  طريق  وكخارطة  المدارس،  في  والديمقراطية 

المدارس وهيئاتها وأصحاب الشأن من تملك هذه العناصر. 

على وزارات التعليم االلتزام بإصالح النظام التعليمي عبر تطبيق مقاربة شمولية تمزج بين: 

إطار عمل معياري مبني على أساس المعايير الدولية لحقوق ا�نسان والمساواة النوع االجتماعي

مخرجات االبحاث العملية المحلية لÆحتياجات الفعلية المستندة إلى الواقع

تدابير هادفة إلى تعزيز البيئة التعليمية الصديقة للمساواة المبنية على النوع االجتماعي في المدارس

مخرجات ومؤشرات مترابطة وملزمة

تخصيص موارد مالية لتطبيق المقاربة 

الحرية واالستقالل االكاديميات

محتوى ولغة حساسة للنوع االجتماعي

تربية مدنية حساسة للنوع االجتماعي

التعليم الجنسي

المساواة المنية على النوع االجتماعي وحقوق ا�نسان للنساء

أدوات تعليم ونشاطات عصرية

التعليم لمدى الحياة

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.1

.2

.3
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واللجان  المرأة،  حقوق  كوزارة  المتخصصة،  السياسية  االجتماعي  النوع  على  المبنية  المساواة  وكاالت/هيئات  تشكيل  يجب 
 ،�الحكومية /البرلمانية للمساواة المبنية على النوع االجتماعي و/أو حقوق النساء مع ا�قرار بأن النساء، رغم تهميشهن تقليدي

فإنهن لسن أقلية لها احتياجاتها "الخاصة"، وإنما هن نصف المجتمع، بل نصف البشرية.

إن فصل الدين عن الشؤون السياسية والتشريعية للدولة هي إحدى المتطلبات ا�ولى وا�ساسية لتحقيق المساواة وضمان 
حرية جميع الديانات والمعتقدات فالنساء الُمنتميات إلى أقليات دينية وعرقية، با�ضافة إلى النساء ذوات االحتياجات الخاصة، 

عادة ما يعانين من تمييز مزدوج ، والذي يجب معالجته بإجراءات محددة.

أضافًة إلى ذلك، فإن هناك ضرورة للقيام بتحليل دقيق للتوجهات ا�حصائية، ومراقبة المؤشرات الرئيسية، وذلك لتقييم مدى 
التقدم الحاصل في مجال حقوق النساء، ومعالجة ا�قصاء االجتماعي واالقتصادي. 

توصيات السياسة 

ي
جتماع

حول النوع اال
حوار 

صة ا�قليمية لل
 المن

موائمة التشريعات الوطنية مع ا�طار القانوني الدولي لحقوق ا�نسان.

رفع كافة التحفظات عن اتفاقية سيداو.

إلغاء كل المواد التمييزية في التشريعات الوطنية والموجودة بشكل رئيسي في قوانين االحوال الشخصية وقوانين 
العقوبات، بالتركيز على النساء اللواتي يواجهن تمييز¹ مزدوجا بسبب إنتمائهن إلى أقلية دينية أو عرقية أو لكونهن من 
الزوجي، وإزالة مفهوم الوصاية  ذوي االحتياجات الخاصة. ومن أجل تطبيق المساواة للنساء، يجب تجريم االغتصاب 

القانونية، وإلغاء التشريعات التي ُتعفي المغتصب من العقوبات في حال زواجه من ضحيته، وإصالح قوانين ا�رث.

بحث وتغيير ا�طار القانوني في دول االتحاد ا�وروبي والذي ُيبقي النساء النازحات إلى أوروبا خاضعات لقوانين االحوال 
الشخصية في بلدانهن ا�صلية.

 توفير برامج تدريبية حول بناء ميزانيات حساسة للنوع االجتماعي تأخذ بعين ا�عتبار عدم تساوي فرص للنساء.

 بالتوازي مع ذلك، يجب تطوير إطار قانوني شامل للمساواة المبنية على النوع االجتماعي، يتضمن:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لدول المتوسط لضمان حماية حقوق ا�نسان للنساء.

تبادل وإتباع أفضل الممارسات على المستوى ا�ورومتوسطي، بما في ذلك تطوير إحصائيات وطنية مبنية على أساس 
النوع االجتماعي. فذلك سُيعطي صورة واضحة عن إقصاء أو مشاركة النساء في المجتمع. 

تمثيل  لتعزيز  المناصفة،  إلى  الوصول  40٪ كتدبير مؤقت حتى  التي ال تقل عن  النسائية  الكوتا  إعتماد نظام 
النساء وتسهيل وصولهن إلى مواقع صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وعلى كافة 

المستويات التنفيذية والتشريعية، الوطنية والمحلية والبلدية.

تأمين الخدمات العامة والتدابير التي تعزز وصول النساء ومشاركتهن في سوق العمل والسياسية (من رعاية 
طفل، إلى مواصالت عامة، وأجور متساوية، إجازة ا�بوة، ومشاركة الرجال في مهام الرعاية، إلخ.)

النوع  على  المبنية  المساواة  سياسة  في  متخصصة  الوطني  المستوى  على  منظمات  وكاالت/  إنشاء 
االجتماعي ، مع توفير الموارد المالية الكافية لها ، كوزارة حقوق المرأة، لجان مساواة النوع ا�جتماعي و/أو 

حقوق النساء الحكومية/البرلمانية.

تخصيص موارد مالية لوحدات النوع ا�جتماعي او فرص المساواة في مختلف الوزارات لضمان تعيين خبراء 
تطبيق  ولمراقبة  كما  مناسبة،  بطريقة  االجتماعي  النوع  وإدماج  الوحدات،  هذه  في  االجتماعي  النوع  في 

قوانين وسياسات المساواة المبنية على النوع االجتماعي.

•

•

•

•
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إعطاء االولوية لصنع السياسات ولنهج تمكين شمولي في هذه المجاالت يعد خطوة رئيسية باتجاه تعزيز المساواة المبينة 
الديني،  والتطرف  االجتماعية،  الُمحافظة  ا�تجاهات  زيادة  سياق  في  ا�ورومتوسطية  المنطقة  في  االجتماعي  النوع  على 
والقومية، والشعبوية التي تحث صانعي القرار أكثر من أي وقت مضى على دراسة حلول سياسية لالحتالل ومختلف الصراعات 

ا�خرى، ومعالجة أزمة الالجئين من منظور النوع االجتماعي. 

3.1 ا�ولوية ا�ولى

إنهاء التمييز ضد النساء وتعزيز مشاركتهن

السياسية  المجاالت  في  المتساوية  والمشاركة  ا�دوار  من  النساء  وتمكين  والنساء،  الرجال  بين  بالمساواة  النهوض  إن 
واالقتصادية واالجتماعية، يحد من التمييز ضد النساء في كل مناحي الحياة. إن المساواة المبنية على النوع االجتماعي يجب 
تحديدها في إطار قانوني يؤكد على حقوق النساء كحقوق إنسان عالمية ، بدًال من جعلها وبما يضمن عدم تحولها إلىمادة 
االحوال  قوانين  في  غالبا  الموجود  القانوني  التمييز  إنهاء  هي  ا�ولى  ا�ولوية  فإن  وعليه  والثقافة.  والتقاليد  الدين  لتدخل 
الشخصية وقوانين العقوبات في دول جنوب المتوسط. وفي هذا الصدد، على حكومات دول االتحاد ا�وروبي أن تقوم بإتخاذ 
إ إجراءات لمعالجة ا�طار القانوني الذي ُيبقي النساء النازحات إلى أوروبا رهائن لقوانين االحوال الشخصية في بلدانهن ا�صلية. 
فالمساواة والعدالة ال يمكن تحقيقهما ما لم تكن النساء متساويات قانوني¼ ضمن العائالت. إن المكانة المتساوية للنساء 
تتطلب في المقام ا�ول تجريم االغتصاب الزوجي، والتخلي عن مفهوم الوصاية في القانون، وإلغاء التشريعات التي ُتعفي 
المغتصبين من العقوبات في حال الزواج من ضحيته، وإصالح قوانين ا�رث. با�ضافة إلى ذلك، فإن تحقيق المساواة يتطلب 

ا�عتراف بقيمة وظيفة الرعاية ا�جتماعية والعمل غير المأجور بشكل عام. 

إنه لمن الضرورة تقوية الصلة بين العملية الوزارية والتطبيق الكامل لالتفاقيات العالمية التي صاّدقتها الحكومات، ومن بينها 
إتفاقية السيداو، وقرار مجلس ا�من الدولي 1325، ومقاربتها مع أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار واحد متكامل. 

النوع االجتماعي، إن ضمان تطبيق  المبنية على  النمطية  العامة والصور  المواقف  أو تغير  التشريعات وحدها ال تتحدى  أن  إال 
التشريعات هو وجود ا�رادة السياسية ، وإتباع نهج عدم التسامح مطلقا مع العنف،ورصد الموارد السياسية والمالية، وتدريب 

كل الجهات المؤسساتية المعنية، كل هذا بالترافق مع حمالت توعية لمعالجة ا�سباب الجذرية للتمييز والعنف ضد النساء.

ي
جتماع

حول النوع اال
حوار 

صة ا�قليمية لل
 المن

الصورة 1: السياسات الهادفة نحو تغيير فعلّي 
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إنهاء التمييز ضد 
النساء، والتمكين 

من المشاركة

إنهاء العنف ضد 
النساء، والحروب 

واالحتالل

 إصالح التعليم 
وتحدي الصور 

النمطية

مجتمع مدني حر 
ومستقل



ي
جتماع

حول النوع اال
حوار 

صة ا�قليمية لل
 المن

بين كل أصحاب  القطاعات وعمال منّسقا  نهجا متعدد  النساء تتطلب  للتمييز والعنف ضد  المعقدة  الطبيعة  أن 
النوع  على  المبنية  المساواة  مجال  في  الفاعلين  كل  ودور  بجهود  ا�عتراف  إن  الهدف.  نفس  لتحقيق  المصلحة 
االجتماعي: من حكومة ومؤسسات، صانعي القرار السياسيين، مشرعين، المجتمع المدني، ا�كاديميي وا�عالم، هو 

خطوة هامة نحو مأسسة تعاون جدي لصالح صنع سياسة فعالة تراعي المساواة المبنية على النوع االجتماعي.

السياسات  صنع  مراحل  جميع  في  بنيوي�  تتدخل  أن  النساء  بحقوق  تعنى  التي  المدني  المجتمع  مؤسسات  على 
المساواة المبنية على النوع االجتماعي: من التحضير والمتابعة إلى رصد التطبيق، وذلك للتأكد من أن السياسات التي 
تم تصميمها صالحة وسليمة، ومن أن ا�صالح لن يبقى حبرا على ورق، ومن وجود إرادة سياسية حقيقية. إن التعاون 

مع منظمات المجتمع المدني المستقلة والمعنية بحقوق النساء هو ضرورة لتطور العملية الديمقراطية. 

إنحدار حقوق النساء والمساواة المبنية على النوع االجتماعي عالميا.

تحول ا�ولويات باتجاه ا�من واالستقرار الوطنيين، وتهميش حقوق النساء.

غياب ا�رادة السياسية الكافية لتحديد أولويات السياسات االجتماعية التقدمية في مجال المساواة المبنية على النوع 
االجتماعي.

استمرار التمييز القانوني واالجتماعي ضد المرأة، واستمرار الفجوة بين النصوص والتطبيق.

نقص تمثيل النساء في مواقع صنع القرار السياسي واالقتصادي.

استمرار وتعزيز الصورة النمطية للنوع االجتماعي في ا�عالم و النظام التعليمي.

العنف ضد النساء بإعتبارها حالة مشتعلة ومقلقة على مستوى المنطقة وإزدياد الكراهية ضد االنساء مما يساهم 
في تأييد وقبول هذه الحالة مجتمعيا.

زيادة العسكرة في المنطقة والعالم، مما يعرقل تطبيق الحلول السياسية للصراعات في المنطقة وإنهاء االحتالل 
في فلسطين. إن الحلول العسكرية تؤدي دائما إلى تهميش حقوق النساء والمساواة المبنية على النوع االجتماعي.

تقليص مساحة العمل المستقل لمنظمات المجتمع المدني.

إنهاء التمييز ضد النساء وتعزيز دور النساء ومشاركتهن في الحياة العامة.

إصالح التعليم وتحدي القوالب النمطية الجنسانية.

إنهاء العنف ضد النساء، والحروب واالحتالل، وبدء عملية سالم في المنطقة.

ضمان حرية واستقالل المجتمع المدني ومساندة منظمات حقوق النساء. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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2. التحديات

ال يمكن فصل واقع حقوق النساء والمساواة المبنية على النوع االجتماعي عن التوجهات السياسية واالجتماعية والثقافية 
الداخلية  العوامل  من  مجموعة  إلى  يعود  المرأة  وضع  في  التدهور  أن  إلى  تشير  قوية  دالئل  فهناك  السائدة.  واالقتصادية 
والخارجية، من بينها الصراعات المسلحة في المنطقة، وزيادة عنف الجماعات المتطرفة، وإرتفاع مستويات التطرف السياسي 

والمحافظ، وأزمات الالجئين، واالحتالل المستمر لفلسطين.

في هذا السياق، حددت العملية وسلطت الضوء على التحديات المشتركة التالية: 

3. ا�ولويات وا�جراءات السياسية

خالل العملية تم تحديد اربعة مجاالت رئيسية ذات أولوية للتدخل السياسي وهي:



ي
جتماع

حول النوع اال
حوار 

صة ا�قليمية لل
 المن

اتفاقيات حقوق  المجتمع على  المرأة في  تعزيز دور  المتوسط بشأن  أجل  لالتحاد من  الوزارية  ا�ستخالصات  تستند 
النساء الدولية الُملزمة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، منهاج عمل بيجين وقرارات 
في  أيضا  يساهم  مما  الدول،  على  تنفيذها  واجب  يقع  وبالتالي  السالم.  وا¢من  المرأة  بشأن  الدولي  ا¢من  مجلس 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وخصوصا ا¢هداف 5 و16 منها. 

النعدام  الجذرية  ا�سباب  المرأة، وتعالج  أن تعزز وكاالت  السياسية يجب  الجنسين  بين  المساواة  إجراءات وتدابير  أن 
المساواة، وتقود في النهاية إلى تحول ديمقراطي في هياكل السلطة اجتماعية المبنية على النوع االجتماعي، 
النوع االجتماعي، وتحقيق تغيير  المبني على  التمييز  المرأة، والقضاء على كل أشكال  من أجل حماية حقوق ا�نسان 

حقيقي في حياة النساء. 

•

•
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1. الخلفية

إن استنتاجات االتحاد من أجل المتوسط الوزارية حول تعزيز دور المرأة في المجتمع هي أداة إقليمية رئيسية من أجل تعزيز 
المساواة المبنية على النوع االجتماعي في المنطقة ا¢ورومتوسطية. بمتابعتها لتطبيق هذه االستنتاجات، تشجع المبادرة 
النسوية ا¢ورومتوسطية الحوار بين المجتمع المدني، المشرعين وصناع القرار السياسي. وكجزء من هذا الحوار وبدعم من 
ا�تحاد ا¢وروبي، ُأنطِلقت عام 2015 عملية يقودها المجتمع المدني لبناء منصة مشتركة من أجل تعزيز ُصنع القرار المساواة 
الوزارية  ا�ستنتاجات  تطبيق  تأطير  إلى  العملية  هذه  هدفت  ا¢ورومتوسطية.  المنطقة  في  االجتماعي  للنوع  على  المبنية 
(باريس، 2013) ومعالجة التحديات الجارية في المنطقة، وتعزيز التعاون ا�قليمي العابر للقطاعات عبر حوار سياسي ، وتبادل 

الممارسات الفضلى مع الشبكات الموجودة وأصحاب الشأن في جنوب المتوسط .

جمعت العملية أكثر من 600 ممثلة وممثل من منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية المعنية بحقوق النساء، 
الباحثات والباحثين، مع المشرعات والمشرعين وصناع القرار. كما وفرت  وخبراء النوع االجتماعي، ا¢كاديميات وا¢كاديميين، 
هذه العملية مساحة لتحليل السياق المتغير منذ مؤتمر باريس، ولمناقشة رسم سياسات الُمساواة الجندرية، با�ضافة إلى 
سياسة  توصيات  ذات  إقليمية  اجتماعي  نوع  لمنصة  التحضير  أجل  ومن  الحالي،  السياق  في  وا�قليمية  الوطنية  ا¢ولويات 

واضحة تقدم إلى مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط الوزاري الرابع الذي سيعقد عام 2017. 

الوطنية  والحوارات  أيلول)،  شهر  القاهرة  وفي  شباط،  شهر  عّمان  (في   2016 عام  عقدا  اللذان  ا�قليميين  االجتماعين  شهد 
وقد  نوعية.  ونقاشات  مشاركة  وتونس  وفلسطين  والمغرب  ولبنان  وا¢ردن  ومصر  الجزائر  من  كل  في  عقدت  التي  السبعة 
بلورت هذه الحوارات تحليالت غنية وأنشأت المنصة ا�قليمية للحوار حول النوع االجتماعي التي ترتكز على ا¢ولويات المشتركة 

بين الدول وإجراءات سن سياسات ملموسة تستند إلى الواقع الوطني في كل دولة على حدة.

وحشد مؤتمر حقوق النساء ا¢ورومتوسطي الذي عقد في 28 و 29 تشرين ثاني في بيروت أكثر من 100 مشارك/ة من 19 دولة 
في المنطقة ا¢ورومتوسطية، حيث ناقش المشاركون/ات مجاالت العمل التي ُحددت خالل العملية. وأثرى هذا المؤتمر وصاغ 
بشكل نهائي منصة النوع االجتماعي ا�قليمية مع توصيات السياسة الهادفة لتحسين وضع حقوق النساء ومساواة النوع 

االجتماعي في المنطقة برمتها.

أثنى النقاش على تعاضد جهود المجتمع المدني والتزام ا¢طراف الفاعلة في الدولة. وسلطت العملية الضوء على أن الحوار 
هام  أمر  هو  والمشرعين،  والمشرعات  القرار  صانعي  مع  النساء،  حقوق  منظمات  خاصة  المدني،  المجتمع  إليه  بادر  الذي 

وحاسم لصنع سياسات تعالج ا¢سباب الجذرية للتمييز والفجوات المبنية على النوع االجتماعي .

الواقع  لتحديات  تستجيب  أيضا  فإنها  المشتركة  ا�قليمية  التحديات  التراكمية  التوصيات  هذه  فيه  تعالج  الذي  الوقت  في 
المحلي. إن طبيعة تداخل الحقوق ا¢ساسية تعني أن المجتمع بأسره سيستفيد من التقدم في مجال المساواة المبنية على 

النوع االجتماعي.

لذا يمكن النظر إلى المنصة اقليمية للنوع االجتماعي بإعتبارها وسيلة لتعزيز السياسات اجتماعية التقدمية 
في مجال المساواة المبنية على النوع االجتماعي عبر عملية االتحاد من أجل المتوسط الوزارية لتعزيز دور المرأة في 

المجتمع، مع مقترحات محددة جراءات سياسة تتجاوز الخطاب السياسي. 

وقد أبرزت الحوارات أهمية التغيرات السياسية وا¢منية التي حصلت منذ عام 2013 وأكدت على التالي:
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إنهاء التمييز ضد النساء وتعزيز مشاركتهن

3.2 أولوية المجال الثاني: إصالح التعليم

تغيير الصورة النمطية ومواقف المساواة المبنية على النوع االجتماعي 

3.3 أولوية المجال الثالث

إنهاء الحروب وا�حتالل والعنف ضد النساء

3.4 أولوية المجال الرابع

ضمان حرية واستقاللية عمل مؤسسات المجتمع المدني وتقديم الدعم لمنظمات حقوق النساء
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13 4. آليات تحقيق المساواة المبنية على النوع االجتماعي من خالل عملية ا	تحاد من أجل المتوسط الوزارية

تعكس هذه الوثيقة نقاشات عملية حوار طويلة على امتداد عام وإن المحتوى ال يمكن أن يعكس وجهة نظر
 ا�تحاد ا�وروبي بأي حال من ا�حوال





المنصة ا�قليمية للحوار حول النوع االجتماعي

توصيات السياسة

تعزيز وضع حقوق المرأة
في المنطقة ا�ورومتوسطية
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