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 متوسطيت لحقوق اإلوسان-المساواة بيه الجىسيه صادرة عه الشبكت األورو سياستورقت 

 السياسيالسياق . 1

ٚاٌّؼسٚفخ ) ارفبل١خ اٌمضبء ػٍٝ خ١ّغ أشىبي اٌز١١ّص ضد اٌّسأحرسد٠داً رؤود االرفبل١بد اٌد١ٌٚخ ٌسمٛق اإلٔسبْ، ثّب ف١ٙب  1-1

اٌٍّسك ثٙب،ٚاٌجسٚرٛوٛي االخز١بزٞ  (ثبسُ ارفبل١خ س١داٚ
1
ٌسمٛق اٌّسأح ٚأٔٙب زمٛق غ١س لبثٍخ ٌٍزدصئخ ػٍٝ اٌطج١ؼخ اٌؼب١ٌّخ  

، ٚردرة االٔزجبٖ إٌٝ َ اٌّسبٚاح اٌزٟ رزؼسع ٌٙب إٌسبءٚرسزٕىس ٘رٖ اٌظىٛن خ١ّغ أشىبي اٌز١١ّص ٚػد .ٚغ١س لبثٍخ ٌٍزظسف

 .االخزّبػٟ اٌرٞ رمغ إٌسبء ضسب٠ب ٌٗ إٌٛع ٌٍؼًّ ِٓ أخً اٌمضبء ػٍٝ خ١ّغ أشىبي اٌز١١ّص اٌمبئُ ػٍٝاٌسبخخ اٌٍّسخ 

شاٌاذ ٘ارٖ اٌسماٛق  ِاب ا١ٌٙئبد اٌد١ٌٚخ فٟ اٌدفبع ػٓ اٌسمٛق األسبس١خ ٌٍٕسابء ٚرؼص٠ص٘اب، زممزٗػٍٝ اٌسغُ ِٓ اٌزمدَ اٌرٞ  1-2

فااٟ  بالٞ ٚاٌثمابف٠ٟزساُ اٌساا١بق االخزّابػٟ ٚاٌس١بسااٟ ٚاٌمابٟٔٛٔ ٚاإلالازٞ ٚااللزظاا. ال رسظاٝ ثاابالززساَ فاٟ خ١ّااغ أٔسابء اٌؼاابٌُ

اٌسماٛق ٌّسالٌخ أْ  ِٕازظُ وّاب أْ ٕ٘ابن رساد    .ك١ػّ ثشىً ث١ٓ اٌسخبي ٚإٌسبء اٌّسبٚاح ػدَ  ثزسسخ ِزٛسط١خ-إٌّطمخ األٚزٚ

 ٚفمًاب ٌٍسا١بلبدشادرٗ ٚرزفبٚد  ثلشىبي ِخزٍفخ٠زدٍٝ   ػدَ االرسبق ٘راٚزغُ أْ . اٌثمبف١خ ٚاٌد١ٕ٠خ" اٌّطبٌت"ػٍٝ رؼٍٛ األسبس١خ 

ٕ٘بن اٌىث١س ِٓ اٌز١١ّص ضد إٌسبء ، ف١ّب ٠زؼٍك ثٛطٌٛٙٓ اٌٝ اٌؼداٌخ ٚ .ظً أِساً ٚالؼبً فٟ خ١ّغ ثٍداْ إٌّطمخ٠، إال أٔٗ خاٌٛط١ٕ

 .ٚاٌدفبع ػٓ زمٛلٙٓ اٌس١بس١خ ٚاٌّد١ٔخ ٚااللزظبال٠خ ٚاالخزّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ

ٚ٘ٛ ٠شىً أزد أسٛأ أٔٛاع . ضد إٌسبء ألٔٙٓ ٔسبء ٠سرىجٗ اٌسخبي اٌرٜ ؼٕفاٌإْ اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛع االخزّبػٟ ٘ٛ  1-3

فٟ   إْ ِؼدالد اٌؼٕف فٟ اٌفضبء اٌؼبَ ٚورٌه فٟ الاخً األسسح ٟ٘ ِؼدالد ِسرفؼخ. اٌز١١ّص اٌرٞ رمغ ٔسبء إٌّطمخ ضسب٠ب ٌٗ

  -ّئبد ِٓ إٌسبء وً ػبَاٌزٝ رٛالٜ ثس١بح اٌ - اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛع االخزّبػٟ  ٠فبلُِّٚب  .إٌّطمخ األٚزِٚزٛسط١خ ثٍداْ 

وّب ٠زجدٜ ذٌه فٟ  ؛اٌظؼٛثبد اٌّبثٍخ فٟ اٌٛطٛي إٌٝ اٌسّب٠خ اٌفؼبٌخ، ٚإضفبء اٌشسػ١خ اٌثمبف١خ ٚاالخزّبػ١خ ػٍٝ ٘رٖ اٌظب٘سح

ٚخٛال اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛع االخزّبػٟ  ٠ٚزطٍت ..ٚاٌسظبٔخ اٌّؤسس١خ اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب ِسرىجٛ اٌؼٕف" ثشسف األسسح"اٌزرزع 

وّب ٠ٕجغٟ إ٠الء . فٟ ثٍداْ إٌّطمخ، ثّب فٟ ذٌه فٟ أٚزٚثب، إلساز ٚرطج١ك رشس٠ؼبد ٚأٔظّخ ٌٍٛلب٠خ ٚاٌسّب٠خ ِٓ ٘را اٌؼٕف

 .فٟ ٘را اٌظدال االسزضؼبف اٌرٞ ٠ؼب١ٔٓ ِٕٗا٘زّبَ خبص ٌٍٕسبء اٌّٙبخساد ٚاألخر ثبالػزجبز 

خٙٛال إٌّظّبد اٌّؼ١ٕخ ثسمٛق إٌسبء ٚإٌّظّبد إضبفخ إٌٝ ، ٌمد الفؼذ االٔزٙبوبد ٌسمٛق إٌسبء ٚرٛاطً اٌالِسبٚاح 1-4

ٔٛفّجس /ِزٛسط١خ إٌٝ إلساز إػالْ فٟ رشس٠ٓ اٌثبٟٔ-اٌزٟ رىبفر ِٓ أخً زمٛق اإلٔسبْ، الفؼذ ثسىِٛبد إٌّطمخ األٚزٚ

، 2009ٔٛفّجس /ٚفٟ رشس٠ٓ اٌثبٟٔ. ٌزؼص٠ص ِشبزوخ إٌسبء فٟ اٌّدزّغ، ٠ٚؼسف ٘را اإلػالْ ثبسُ خطخ ػًّ إسطٕجٛي 2006

اٌّؤرّس ثلْ ثّخ ػمجبد ِّٙخ ِب شاٌذ ِٛخٛالح فٟ  أٚضرٚلد ٌخطخ ػًّ إسطٕجٛي، ِزبثؼخ  ٚشازٞ فٟ ِساوش ػمد ِؤرّس 

. رّزغ إٌسبء ثبٌسمٛق األسبس١خ ػٍٝ لدَ اٌّسبٚاح ِغ اٌسخبي رؼ١كإٌّض٠ٛخ فٟ االرسبال ِٓ أخً اٌّزٛسظ  43اٌجٍداْ اٌـ 

بع ػٓ لٕبػزُٙ ثلْ ِشبزوخ إٌسبء ٚاٌسخبي ػٍٝ لدَ اٌّسبٚاح فٟ خ١ّغ اٌّدبالد االلزظبال٠خ ٚأػسة اٌّشبزوْٛ فٟ االخزّ

سبخخ إٌٝ ٚضغ إخساءاد اٌ ػٓ أػسثٛاوّب . ٌٍد٠ّمساط١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌّسزداِخ ٚاٌس١بس١خ ٚفٟ اٌس١بح اٌؼبِخ رشىً ػٕظساً أسبس١بً 

 ثؼ١ٓ١غ ِدبالد اٌؼًّ، ِغ أخر اٌزٕٛع اٌّٛخٛال فٟ إٌّطمخ ٍِّٛسخ ٌزسم١ك ٘رٖ األ٘داف ٚإالِبج إٌٛع االخزّبػٟ فٟ خّ

 .االػزجبز

، ِّب ٠ؼد رد١ٍبً ا٠ٌٛٙخاٌّزّسٛزح زٛي لض١خ ّدّٛػبد اٌخ ِدّٛػبد اخزّبػ١خ ٚثمبف١خ ّٚؼبزضث" اٌّطبٌت"٘رٖ  ٚرٛاخٗ 1-5

 .اٌثمبف١خ األث٠ٛخ اٌزٟ رسٛال اٌؼبٌُ ثلخّؼٗ-١ٌٍٙبوً االخزّبػ١خ

 

 

                                                
: لقانون ضد النساء؛ انظرأقرت األمم املتحدة ىذه االتفاقية الدولية وغريىا من االتفاقيات كي تشجع الدول على القضاء على التمييز القائم حبكم الواقع وحبكم ا  1
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http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/


 

 2 

 ريفاثالمفاهيم والتع. 2

 ِجز١ٕابدإٌٙح اٌمابئُ ػٍاٝ إٌاٛع االخزّابػٟ أْ األالٚاز اٌروٛز٠اخ ٚاألٔٛث١اخ ال رشا١س إٌاٝ زمابئك ث١ٌٛٛخ١اخ ٚإّٔاب ٘اٟ  ٠ؤود 2-1

 ٠ٚىشاف. اٌثمبف١خ ٚخاٛال رسارج١اخ ٚسا١طسح اٌسخابي ػٍاٝ إٌسابء-االخزّبػ١خ اٌجٕٝ ث١ّٕب ٠زضّٓ إٌٙح اٌمبئُ ػٍٝ. ٚثمبف١خ اخزّبػ١خ

ٚلااد . اٌّدزّؼابد ٚرٕظا١ُ، اٌٛالاغ االخزّاابػٟ ٚاٌزابز٠خٟرفسا١س  اٌاارٜ اززىاس إٌظابَ األثاٜٛإٌااٛع االخزّابػٟ  اٌإٙح اٌمابئُ ػٍاٝ

 .ٚاإلثمبء ػ١ٍٗ ٚرىس٠سٗ ٌٕسبء ػٍٝ ٔشٛء اٌز١١ّص ضد إٌسبءٍسخبي ٚاٌ اٌّسدالحشدؼذ األالٚاز 

لسا١  ِدزّؼابد لبئّاخ ػٍاٝ اٌّسابٚاح، ٚلابالزح إسازسار١د١بد ٌز رطج١اك إٌٙح اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛع االخزّبػٟ ٠دؼً ِٓ اٌّّىآ 2-2

وّب ٠ز١ر ٘را إٌٙح رم١ٍض أٚخٗ اٌالِسابٚاح فاٟ اٌسماٛق ٚرظاس١ر االخازالالد فاٟ . بس١خ ٌد١ّغ األفساالسػٍٝ ضّبْ اٌسمٛق األ

 .ػاللبد اٌمٛح

رجٕٟ إخاساءاد رشاد١ؼ١خ، ِثاً  ٠دػُ ٗإٌٝ ٘دفٗ إٌٙبئٟ اٌّزّثً ثبٌّسبٚاح، فئٔ إٌٙح اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛع االخزّبػٟ ٚوٟ ٠ظً 2-3

 .، ٚاٌّشبز٠غ اٌزّى١ٕ١خ، إٌخإٌّبطفخس١بسبد 

ػ١ٍّاخ رم١ا١ُ ٌاثابز إٌبخّاخ ػآ أٞ إخاساء ِصِاغ ارخابذٖ، ثّاب فاٟ ذٌاه "رؼّسف األُِ اٌّزسدح إالِبج إٌاٛع االخزّابػٟ ثلٔاٗ  2-4

ٚ٘اٛ إسازسار١د١خ ٌدؼاً . ٍاٝ إٌسابء ٚاٌسخابياٌزشس٠ؼبد أٚ اٌس١بسبد أٚ اٌجساِح، فٟ خ١ّغ اٌّدبالد ٚػٍاٝ خ١ّاغ األطاؼدح، ػ

شاٛاغً إٌسابء ٚاٌسخاابي ٚخجاسارُٙ ثؼاداً ال ٠زدااصأ ِآ ػ١ٍّااخ زساُ اٌس١بسا١بد ٚاٌجااساِح ٚرٕف١ار٘ب ٚزطاد٘ب ٚرم١١ّٙااب فاٟ خ١ّااغ 

ٌّسابٚاح اٌّدبالد اٌس١بس١خ ٚااللزظبال٠خ ٚاٌّدزّؼ١خ ثس١ا  ٠سازف١د ِٕٙاب إٌسابء ٚاٌسخابي ػٍاٝ لادَ اٌّسابٚاح ٚرةىساس زٍماخ ػادَ ا

 ".ٚاٌٙدف إٌٙبئٟ ٘ٛ رسم١ك اٌّسبٚاح ث١ٓ اٌدٕس١ٓ. ث١ّٕٙب

 ؟حول المساواة بيه الجىسيهلحقوق اإلوسان سياست  متوسطيت -لشبكت األورولماذا تضع ا -3

ِزٛسط١خ ٌسمٛق اإلٔسبْ فاٟ ِٕبطاسح ٚرؼص٠اص زماٛق اإلٔسابْ ٚاإلطاالزبد اٌد٠ّمساط١اخ فاٟ -رزّثً زسبٌخ اٌشجىخ األٚزٚ 3-1

ال ال ٠ّىاآ أْ رزسمااك اٌد٠ّمساط١ااخ ػٕاادِب ٚإْ زمااٛق إٌساابء ٘ااٟ خااصء ِزلطااً ِآ زمااٛق اإلٔساابْ . ِزٛسااط١خ-ٕطماخ األٚزٚاٌّ

 .ِٓ اٌزّزغ ثسمٛلٙٓ اٌسىبْ،رزّىٓ إٌسبء، ٚ٘ٓ ٔظف 

إالزاج  ِزٛساط١خ ػٍاٝ ٔساٛ طاس٠ر اٌزصاِٙااب ثّىبفساخ اٌز١١ّاص اٌمابئُ ػٍاٝ إٌاٛع االخزّابػٟ ػجااس-ٌماد أوادد اٌشاجىخ األٚزٚ 3-2

"اٌّسبٚاح ث١ٓ اٌسخبي ٚإٌسبء"٘دف اٌؼًّ ػٍٝ الػُ 
2
 (.1-2اٌّبالح )فٟ ٔظبِٙب اٌداخٍٟ  

ِزٛسط١خ فٟ ٔظبِٙب اٌداخٍٟ ٚلٛاػد٘ب اٌداخ١ٍخ ِٛاال رٙدف إٌٝ رؼص٠ص اٌّسبٚاح ث١ٓ اٌسخبي -ٌمد رجّٕذ اٌشجىخ األٚزٚ 3-3

.ٚإٌسبء فٟ ١٘بوٍٙب ٚرّث١ٍٙب
3
 

ضغ س١بسبرٙب ٚخططٙب ٚثساِدٙب، سبُ٘ فٟ إالِبج إٌٛع االخزّبػٟ ز١ٓ رسط١خ أ٠ضبً إخساءاد رِزٛ-ألسد اٌشجىخ األٚزٚ 3-4

 .ٍّدّٛػخ فٟ اٌٍدٕخ اٌسثبػ١خٌاٌّسخغ اٌس١بسٟ  ِدّٛػخ اٌؼًّ اٌّؼ١ٕخ ثبٌٕٛع االخزّبػٟ ِٚشبزوخٚرسد٠داً ػجس 

 .رساػٟ إٌٛع االخزّبػٟ فٟ ٚثبئمٙب األسبس١خ ِزٛسط١خ ثزؼد٠ً ٔظبِٙب اٌداخٍٟ ِٓ أخً إضبفخ ٌغخ-لبِذ اٌشجىخ األٚزٚ 3-5

                                                
تنمية املستدامة، واحرتام احلقوق االقتصادية العمل على دعم تطوير املؤسسات الدميقراطية وتعزيز سيادة القانون، وخصوصاً حرية تكوين اجلمعيات، واملساواة بني الرجال والنساء، وال"  2

 (.1-2ادة امل" )واالجتماعية
اجلمعية العامة، واللجنة )من أجل إشراك عدد متساٍو من الرجال والنساء يف ىيئات صناعة القرارات " جيب أن تكافح"متوسطية على أن الشبكة -ينص النظام الداخلي للشكبة األورو  3

، واألمانة [الرباعية]اللجنة التنفيذية، اجملموعة اإلدارية )عدة مواد تتناول ىياكل الشبكة كما يكرس النظام الداخلي مبدأ تكافؤ الفرص يف (. 1-2-4و  2-1-4املادتان ( )التنفيذية
وكذلك تشري القواعد الداخلية إىل . حول انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية 4-2-4إضافة إىل ذلك، يتضمن النظام الداخلي آليات للتمييز اإلجيايب مثل املادة (. العامة، وجمموعات العمل

املعنية بالنوع االجتماعي والتابع للجنة التنفيذية، دما ميثل خطوة هتدف /كما أصبحت اجملموعة اإلدارية تضم املرجع السياسي املعين. طبيق مبدأ التكافؤ بني اجلنسني يف ضم األعضاء اجلددت
 .إىل ضمان إدماج النوع االجتماعي
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األ٘داف األسبس١خ إلسزسار١د١خ اٌشجىخ فٟ اٌس١بح اٌؼبِخ ٟ٘  ِٚشبزوزٙٓ إٌسبءزمٛق  ٚرؼص٠ص اٌدٕس١ٓإْ اٌّسبٚاح ث١ٓ  3-6

ّؼٕٟ ثسمٛق اٌػٕبطس زبسّخ فٟ ثسٔبِح اٌشجىخ  إٌسبءإالِبج إٌٛع االخزّبػٟ ٚزمٛق لْ ث اإللساز رُوّب . ِزٛسط١خ-األٚزٚ

 .ساط١خماإلٔسبْ ٚاٌد٠ّ

ِب ث١ٓ اٌدٕس١ٓ، ٚلسزد رؼ١١ٓ ِسخغ س١بسٟ ٌّسالجخ رٕف١ر ٘رٖ  إٌّبطفخِزٛسط١خ -ٚفٟ ٘را اإلطبز، رجٕذ اٌشجىخ األٚزٚ 3-7

 .االٌزصاِبد

ِزٛسط١خ -زٚٚوبْ ِٓ رٛط١برٗ أٔٗ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌشجىخ األٚ 2008خٕدزٞ فٟ ػبَ  ردل١كِزٛسط١خ -أخسد اٌشجىخ األٚزٚ 3-8

فٟ ِٛخٛالح ِجبالا ٚل١ُ اٌّسبٚاح ث١ٓ اٌدٕس١ٓ  أْٔض اٌزدل١ك اٌدٕدزٞ ػٍٝ  ٚلد. إلساز س١بسخ ثشلْ اٌّسبٚاح ث١ٓ اٌدٕس١ٓ

خفإٌّبطزٙب ف١ّب ٠زؼٍك ثزض١ّٓ رسدال س١بساٌشجىخ ٚث١مخ أسبس١خ  أثسش غ١بة  ٗإٌظبَ اٌداخٍٟ ٚاٌمٛاػد اٌداخ١ٍخ ٌٍشجىخ، إال أٔ
4
 

 .ٚرسدال إسزسار١د١زٙب فٟ ٘را اٌّدبياٌدٕس١ٓ،  ٚاٌّسبٚاح ث١ٓ

اٌزصاِبً الائّبً،  ِزٛسط١خ ٔسٛ زمٛق إٌسبء-خ األٚزٚ٘ٛ خؼً االٌزصاَ اٌس١بسٟ ٌٍشجى ٘رٖ خاٌٙدف ِٓ ٚزلخ اٌس١بس٠زّثً  3-9

وٍٙب ٚٔشبطبرٙب ٚرٛض١ر اٌزصاِبرٙب فٟ ِدبي اٌّسبٚاح ث١ٓ اٌدٕس١ٓ ٌٚضّبْ رطج١ك إالِبج إٌٛع االخزّبػٟ فٟ ِجبالئٙب ١٘ٚب

 .ٚٚثبئمٙب

 متوسطيت بشأن المساواة بيه الجىسيه-مراجع سياست الشبكت األورو -4

ارفبل١خ اٌمضبء ػٍٝ  ، ٚفٟ ط١ٍؼزٙبِزٛسط١خ-سمٛق إٌسبء فٟ إٌّطمخ األٚزٚثإْ االرفبل١بد ٚاٌظىٛن اٌد١ٌٚخ اٌّزظٍخ  4-1

 .ِزٛسط١خ-ٟ٘ اٌّسخغ األسبسٟ ٌٍشجىخ األٚزٚ بزٞ اٌٍّسك ثٙب،ٚاٌجسٚرٛوٛي االخز١( س١داٚ)خ١ّغ أشىبي اٌز١١ّص ضد اٌّسأح 

ِزٛسط١خ رّثً طىٛن إل١ّ١ٍخ ِّٙخ ٌٍّٕبطسح -خطخ ػًّ إسطٕجٛي ٚرٛط١بد رمس٠س اٌظً اٌظبالز ػٓ اٌشجىخ األٚزٚ 4-2

 .ٚاٌدػٛح فٟ ِدبي زمٛق إٌسبء

دازاد ٚاٌجؼثبد ٚاٌزمبز٠س اٌّؼ١ٕخ ثزؼص٠ص ٚزّب٠خ ٠دت رض١ّٓ اٌجؼد اٌّزؼٍك ثبٌٕٛع االخزّبػٟ فٟ خ١ّغ إٌشبطبد ٚاإلط 4-3

اٌزدز٠جبد ٚاٌّٛازال  بء٘ب ٚفسلٙب اٌف١ٕخ ٠زٍمْٛرضّٓ اٌشجىخ أْ أػض ٚسٛف. ٚاٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌشجىخ ٚأػضبؤ٘ب زمٛق اإلٔسبْ

 .اٌضسٚز٠خ ٌزسم١ك ٘را اٌٙدف

ِىب١ٔخ اٌّزسب٠ٚخ ٌٍٕسبء ٚاٌسخبي ّٕظّبد األػضبء ف١ٙب ػٍٝ ضّبْ اإلِزٛسط١خ أْ رشدغ اٌ-س١زؼ١ٓ ػٍٝ اٌشجىخ األٚزٚ 4-4

ٌز١١ّص اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛع االخزّبػٟ سؼٝ اٌشجىخ إٌٝ رسد٠د زبالد اٌٚزسم١ك ٘را اٌٙدف، سٛف ر. ٌسّب٠خ زمٛلُٙ اإلٔسب١ٔخ

 .سبس١خ ٌٍسخبي ٚإٌسبءَ رٛط١بد ٌزسس١ٓ زّب٠خ اٌسمٛق األٚسزمد

ِٚٓ أخً . ِزٛسط١خ-ح ث١ٓ اٌدٕس١ٓ خصءاً أط١الً ِٓ خ١ّغ ثساِح ٚس١بسبد ٚٔشبطبد اٌشجىخ األٚز٠ٚدت اػزجبز اٌّسبٚا 4-5

.ِزٛسط١خ ٚٔشبطبرٙب-ضّبْ اٌّسبٚاح ث١ٓ اٌدٕس١ٓ، ٠دت رطج١ك إالِبج إٌٛع االخزّبػٟ ػٍٝ وبفخ ١٘بوً اٌشجىخ األٚزٚ
5
 

                                                
وجيب أن يتضمن مشاركة كبرية من  . يف مجيع مستويات أي ىيكل، سواء كان حكومة أو برملاناً أو حزباً أو منظمة أو شبكة، إخل وجود عدد متساٍو من الرجال والنساء املناصفةعين ت  4

رار حصص خمصصة فعن عن إقاجلنسني يف السياسة، ناصرت النساء ودا املناصفة بنيوعلى سبيل املثل، فمن أجل حتقيق . كال اجلنسني، وخصوصاً يف املناصب العالية ومواقع اختاذ القرار
 .هلن
إىل مرحلة التنفيذ، كما جيب إدماج يعين إدماج النوع االجتماعي أن املساواة بني الرجال والنساء جيب أن تكون مدجمة يف مجيع مستويات السياسات، من مرحلة ختطيط الربامج   5

ويسعى إدماج النوع االجتماعي إىل إقامة . املفهوم إىل حقيقة أنو ليس مثة سياسة حمايدة من ناحية النوع االجتماعي ويستند ىذا. السياسات املراعية للنوع االجتماعي واملساواة بني اجلنسني
 (.متوسطية-تعريف الشبكة األورو)مساواة يف الفرص بوصف ذلك أساساً للسياسة بأكملها وواجباً على مجيع القادة، وبالتايل تصبح املساواة يف الفرص وظيفة أساسية 
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ثلْ اٌس١بسبد ٚاٌجساِح ٚاٌّشبز٠غ رؤثس ػٍٝ إٌسبء إْ اٌّسبّ٘خ فٟ رسم١ك اٌّسبٚاح ث١ٓ اٌدٕس١ٓ رزضّٓ اإللساز  4-6

ِزٛسط١خ أْ رمَٛ ثبٌخطٛاد اٌضسٚز٠خ ٌزس١ًٍ اٌزلث١ساد اٌّخزٍفخ -ٚس١زؼ١ٓ ػٍٝ اٌشجىخ األٚزٚ. ٚاٌسخبي ػٍٝ ٔسٛ ِخزٍف

 .(اٌزلث١س ِٓ ٔبز١خ إٌٛع االخزّبػٟ) اٌزٟ رٕشل ػٓ ٔشبطبرٙب ػٍٝ إٌسبء ٚاٌسخبي

ِزٛسط١خ ػٍٝ إٌٙٛع ثزّى١ٓ -شسط أسبسٟ ٌزسم١ك اٌّسبٚاح ث١ٓ اٌدٕس١ٓ، ٚسزؼًّ اٌشجىخ األٚزٚ إْ رّى١ٓ إٌسبء ٘ٛ 4-7

 .إٌسبء

فٟ خ١ّغ ٚ. اٌدٕس١ِٓزٛسط١خ إٌٝ رسم١ك اٌّسبٚاح ث١ٓ -٠دت أْ رطّر ثساِح ٚس١بسبد ٚٔشبطبد اٌشجىخ األٚزٚ 4-8

 .ز١١ّصاٌ ِّبزسخ إٌٝ ظفخ غ١س ِجبشسحث لد رمٛال أػّبي٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌشجىخ أال ردػُ أثداً أ٠خ اٌسبالد، 

فٟ اٌؼ١ٍّبد االلزظبال٠خ   -أسبس١بد ِٓ أخً اٌزغ١١س وفبػالد -إْ اٌدٙٛال اٌسا١ِخ ٌزشد١غ اٌّشبزوخ اٌّزسب٠ٚخ ٌٍٕسبء  4-9

ٝ ِزٛسط١خ ثبٌسبخخ إٌ-اٌشجىخ األٚزٚ ِٚٓ ثُ، رمس. ٚاالخزّبػ١خ ٚاٌس١بس١خ ٟ٘ شسط أسبسٟ ٌزسم١ك اٌّسبٚاح ث١ٓ اٌدٕس١ٓ

ٚس١زؼ١ٓ ػ١ٍٙب زطد ٚرم١١ُ ِشبزوخ إٌسبء فٟ  .ث١ٓ اٌسخبي ٚإٌسبء فٟ ١٘بوٍٙب ٚٔشبطبرٙب ِٛاطٍخ اٌؼًّ ٔسٛ رسم١ك إٌّبطفخ

 .الاخٍٙب إٌّبطفخثساِدٙب ١٘ٚبوٍٙب ٚٔشبطبرٙب ِٚسزٜٛ 

ِزٛسط١خ خ١ّغ -جىخ األٚزٚٚسٛف رزجٕٝ اٌش. إخساءاد ِسدالح رجٕٝاٌّسبٚاح ث١ٓ اٌدٕس١ٓ أ٠ضبً  ٌزسم١كرزطٍت اٌّسبّ٘خ  4-10

اإلخساءاد اٌزشد١ؼ١خ اٌّزبزخ ٌٙب ِٓ أخً ضّبْ اٌّشبزوخ اٌّزسب٠ٚخ ٌٍسخبي ٚإٌسبء فٟ ١٘بوٍٙب ٚفٟ رط٠ٛس اٌجساِح 

 .ٚاٌس١بسبد ٚػ١ٍّبد طٕغ اٌمساز ٚفٟ ثؼثبرٙب ٚٔشبطبرٙب

سٛف رمَٛ  ٚفٝ ٘را اٌظدال  .خزّبػٌٟٕٛع االا ٌجؼد١ِصا١ٔبرٙب  زسبس١خِزٛسط١خ ضّبْ -٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌشجىخ األٚزٚ 4-11

 ٚٔشبطبد خطظ ٚإسزسار١د١بدٚضغ )ٌزٕف١ر ٔشبطبد ِسدالح ١ٌ  فمظ ِزٛسط١خ ثزخظ١ض األِٛاي اٌالشِخ -اٌشجىخ األٚزٚ

ِساوش ٚإٌشبطبد األخسٜ اٌزٟ رمَٛ ثٙب ِدّٛػخ /ٚإطدازاد ِزظٍخ ثٕشس ٚزطد ٚرٕف١ر االرفبل١بد ٚخطخ ػًّ إسطٕجٛي

١غ إالِبج اٌجؼد اٌّزؼٍك ثبٌٕٛع االخزّبػٟ فٟ خ١ّغ ٔشبطبد اٌشجىخ ٚخّ ثً أ٠ًضب ٌزل١ِٓ ، (ٌٕٛع االخزّبػٟاٌؼًّ اٌّؼ١ٕخ ثب

 .ِدّٛػبد اٌؼًّ إٌّجثمخ ػٕٙب

 اة بيه الجىسيهمتوسطيت لحقوق اإلوسان حول المساو-الشبكت األوروأهداف سياست . 5

فٝ  اٌزسٛالداٌدٕس١ٓ ِٓ أخً اٌّسبّ٘خ فٟ اٌّسبٚاح ث١ٓ  رؼص٠ص ٛ٘زٛي اٌّسبٚاح ث١ٓ اٌدٕس١ٓ  اٌشجىخ خس١بسٌاٌٙدف اٌؼبَ 

ِزٛسط١خ لبالزح ػٍٝ رسم١ك اٌّسبٚاح -رسم١ك ٘را اٌٙدف، أْ رىْٛ اٌشجىخ األٚزٚ ٠ٚزطٍت. ِزٛسط١خ-ِدزّؼبد إٌّطمخ األٚزٚ

 .فٟ ١٘بوٍٙب ٚٔشبطبرٙب

 :فٟٙ اٌزب١ٌخ اٌدٕس١ٓ،ٛي اٌّسبٚاح ث١ٓ ز ِزٛسط١خ-س١بسخ اٌشجىخ األٚزٚأِب األ٘داف اٌّسدالح اٌزٟ رسؼٝ ٌٙب 

 .رس١ٍظ اٌضٛء ػٍٝ ِسلٌخ اٌّسبٚاح ث١ٓ اٌدٕس١ٓ فٟ اٌىفبذ اٌؼبٌّٟ ٌسمٛق اإلٔسبْ 5-1

ِزٛسط١خ ٚإٌّظّبد األػضبء ف١ٙب ثزجٕٟ إخساءاد ٚٔشبطبد ٚثساِح ِسدالح رٙدف إٌٝ اٌدفبع -ل١بَ اٌشجىخ األٚزٚ رؼص٠ص 5-2

 .ٓ اٌدٕس١ٓ ٚرؼص٠ص٘باٌّسبٚاح ث١ػٓ زمٛق إٌسبء ٚ

ثل١ّ٘خ إالِبج إٌٛع االخزّبػٟ؛ ٚردز٠ت أػضبء اٌفس٠ك اٌفٕٟ ػٍٝ  ٚاػ١ٓ ِزٛسط١خ ٚأػضبء٘ب-اٌشجىخ األٚزٚ خؼً 5-3

ٚسزىْٛ اٌسم١جخ اٌزدز٠ج١خ اٌزٟ أطدزرٙب  . بألالٚاد ٚاٌزم١ٕبد اٌّطٍٛثخثٚرؼس٠فُٙ  ،اٌّمبزثخ اٌّسزٕدح إٌٝ إٌٛع االخزّبػٟ

 .أسبس١خ فٟ اٌسؼٟ ٌزسم١ك ٘را اٌٙدف أالاح زٛسط١خِ-اٌشجىخ األٚزٚ

ِزٛسط١خ -اٌشجىخ األٚزٚرٛػ١خ ٚ اٌّسزخدِخ فٟ رؼص٠ص زمٛق إٌسبء ٚاألالٚادإٌظٛص ٚ الرفبل١بدااٌّسبّ٘خ فٟ رٛش٠غ  5-4

 .ٚ رج١ٕٙب ٚاألالٚادثٙرٖ إٌظٛص ٚإٌّظّبد األػضبء ف١ٙب 
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ٚفٟ  ِزٛسط١خ ثبٌّسبٚاح ث١ٓ اٌدٕس١ٓ فٟ اٌٛثبئك اٌسئ١س١خ ٌٍشجىخ-خ األٚزٚاٌزصاَ اٌشجى ػٓ  ٠زُ اٌزؼج١س ثٛضٛذأْ ضّبْ  5-5

إٌظبَ اٌداخٍٟ، اٌمٛاػد اٌداخ١ٍخ، اإلسزسار١د١بد، خطظ اٌؼًّ، االرفبل١بد اٌدّبػ١خ ٌٍّٛظف١ٓ، ) اٌزؼد٠الد اٌّسزٍّخ ٌٙرٖ اٌٛثبئك

 (.إٌخ

ِزٛسط١خ ٚٔشبطبرٙب، ٚأْ لدزاد اٌشجىخ ِٚٛازال٘ب -خ األٚزٚضّبْ اٌّشبزوخ اٌّزسب٠ٚخ ٌٍسخبي ٚإٌسبء فٟ ١٘بوً اٌشجى 5-6

اإلخساءاد اسزخداَ اٌجشس٠خ رسزخدَ ػٍٝ أفضً ٔسٛ ِّىٓ ػجس إشسان إٌسبء ػٍٝ لدَ اٌّسبٚاح ِغ اٌسخبي فٟ ػٍّٙب، ٚ

 .اٌزشد١ؼ١خ إذا الػذ اٌضسٚزح

 .اٌّشبزوخ اٌّزسب٠ٚخ ٚاإلخساءاد اٌزشد١ؼ١خػٍٝ رجٕٟ آ١ٌبد  فٟ اٌشجىخاٌؼبِخ  رشد١غ اٌّص٠د ِٓ إٌّظّبد األػضبء 5-7

ٚإطدازارٙب  ٙبِزٛس١طخ ٚٔشبطبر-اٌجؼد اٌّزؼٍك ثبٌٕٛع االخزّبػٟ فٟ خ١ّغ ٚثبئك اٌشجىخ األٚز٠ٚزُ رض١ّٓ أْ  رل١ِٓ 5-8

 .ٌٍٕٛع االخزّبػٟ زسبسخٌغخ بسزخداَ ثرلث١سارٙب ٚرٛط١برٙب، ٚورٌه ف١ّب ٠زؼٍك ، ِٓ شا٠ٚخ ٚلسازارٙب

ِزٛسط١خ ٚإٌّظّبد -ٌّشبزوخ اٌّزسب٠ٚخ ٌٍسخبي ٚإٌسبء فٟ ػ١ٍّبد طٕبػخ اٌمسازاد فٟ اٌشجىخ األٚزٚضّبْ ا 5-9

 .ِزٛسط١خ-األػضبء ف١ٙب، ٚثبٌزبٌٟ ػجس إٌّطمخ األزٚ

ٚاٌشساوبد ِغ إٌّظّبد ٚاٌشجىبد ٚاٌسّالد إٌسبئ١خ، ِٚغ اٌدٙبد اٌزٟ رىبفر ِٓ أخً  اٌدٙٛال اٌّشزسوخرشد١غ  5-10

 .ٌزٍه اٌشجىبدٚرشد١غ اٌشجىخ ػٍٝ االٔضّبَ  ِزٛسط١خ-مٛق إٌسبء، ٚرشد١ؼٙب ػٍٝ االٔضّبَ إٌٝ اٌشجىخ األٚزٚزّب٠خ ز

ٌٍّسبٚاح ث١ٓ إٌسبء ٚاٌسخبي فٟ  ٌظبٌر ٘رٖ خم١ُ ٚاٌّجبالا اٌزٟ رؤود ػ١ٍٙب ٚزلخ اٌس١بسا٠ٌزُ إالِبج ضّبْ أْ  5-11

األ٘داف  ٠زُ رض١ّٓجىخ ٚثساِدٙب ١ِٚصا١ٔبرٙب، ٚأْ ٌه فٟ خطظ اٌشِزٛسط١خ، ٚور-اإلسزسار١د١خ اٌدد٠دح ٌٍشجىخ األٚزٚ

 .اٌٛازالح فٟ ٘رٖ اٌٛزلخ ف١ٙب خ١ّؼبً 

 .اٌٍدٕخ اٌسثبػ١خ ٚاٌٍدٕخ اٌزٕف١ر٠خ ِسؤٌٚزبْ ػٓ ضّبْ إلساز ٚرٛش٠غ ٚرٕف١ر س١بسخ اٌشجىخ زٛي اٌّسبٚاح ث١ٓ اٌدٕس١ٓ 5-12

ي اٌّسبٚاح س١بسخ اٌشجىخ زٛ ِزبثؼخ ػٓ  ّبػٟ فٟ اٌٍدٕخ اٌزٕف١ر٠خ ِسؤٌٚخثبٌٕٛع االخز ْٛ اٌّسخغ اٌس١بسٟ اٌّؼٕٟسزى 5-13

 .ث١ٓ اٌدٕس١ٓ 


