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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с 
насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул),

– като взе предвид глобалния доклад от 2017 г. относно неравенството между 
половете, публикуван от Световния икономически форум,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените (CEDEF/CEDAW),

– като взе предвид препоръката на комисията по правата на жените към 
Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, озаглавена „Участие 
на жените на ръководни позиции и вземане на решения: предизвикателства и 
перспективи“, приета на 13-ата пленарна сесия, проведена през май 2017 г. в Рим,

– като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие от септември 
1995 г. и Програмата за действие на Международната конференция за населението 
и развитието (Конференцията от Кайро) от септември 1994 г., както и резултатите 
от конференциите за преглед на платформата и програмата,

– като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, и по-специално 
целите за устойчиво развитие 1, 4, 5, 8, 10 и 13,

– като взе предвид 18-ата конференция на страните (COP 18) по Рамковата конвенция 
на ООН по изменение на климата (РКООНИК), проведена в Доха, Катар, от 26 
ноември до 8 декември 2012 г., и нейното решение за насърчаване на баланса 
между половете и подобряване на участието на жените в преговорите по 
РКООНИК и в представителството на страните в органи, създадени съгласно 
Конвенцията или Протокола от Киото (Решение 23/CP.18),

– като взе предвид 21-вата конференция на страните по РКООНИК (COP 21), 
проведена в Париж, Франция, от 30 ноември до 12 декември 2015 г.,

– като взе предвид 22-рата конференция на страните по РКООНИК (COP 22), 
проведена в Маракеш, Мароко, от 7 до 18 ноември 2016 г., и нейното решение 
относно пола и изменението на климата, с което се разширява обхватът на 
Работната програма от Лима по въпросите на пола (Решение 21/CP.22),

– като взе предвид Плана за действие на ЕС относно равенството между половете за 
периода 2016 – 2020 г. (GAP II),

– като взе предвид Стратегическия ангажимент за равенство между половете за 
периода 2016 – 2019 г.,

А. като има предвид, че арабските бунтове от 2011 г. разрушиха стари структури и 
породиха вълна от граждански ангажимент, като жените бяха важни участници; 
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като има предвид обаче, че този преход все още не е довел до увеличаване на 
участието на жените в оформянето на политиките, законите и правата, които 
определят тяхната засилена роля в съответните общества;

Б. като има предвид, че въпреки напредъка в областта на равенството между половете 
в световен мащаб жените в региона на Близкия изток и Северна Африка 
продължават да бъдат слабо представени във всички сфери на живота, особено сред 
работната сила и в икономическата и политическата сфера;

В. като има предвид, че много момичета все още биват принуждавани да сключват 
ранни бракове и да напускат училище, и не са в състояние да достигнат пълния си 
потенциал за доход в региона на Близкия изток и Северна Африка; като има 
предвид, че в някои държави от региона на Близкия изток и Северна Африка 
гениталното осакатяване на жени все още е широко разпространена практика;

Г. като има предвид, че съществува тревожно разпространена тенденция да се 
обвиняват жертвите на насилие, основано на пола, по-специално жертвите на 
сексуален тормоз; като има предвид, че често липсва осъждане от страна на 
публичните органи и други институции на тези действия;

Д. като има предвид, че законите в региона далеч не са еднакви, но че в повечето 
държави сексуалният акт по взаимно съгласие между възрастни лица от един и 
същи пол на непублични места се третира като престъпление;

Е. като има предвид, че защитниците на човешките права на жените играят 
съществена роля като ключови фактори за промяната в региона, застъпвайки се за 
законодателни промени в политиките, които все още институционализират 
дискриминацията;  като има предвид, че защитниците на човешките права на 
жените и активистите за правата на ЛГБТИ лицата в региона на Близкия изток и 
Северна Африка и извън него смело се изправят срещу и оспорват обществени 
норми, като често срещат пречки, включително заплахи, тормоз, оклеветяване, 
стигматизация, социален натиск, арестуване, изтезания, затвор, забрани за 
пътуване, отвличания и други нарушения; 

Ж. като има предвид, че в рамките на СОР 18 страните по РКООНИК определиха целта 
за постигане на баланс между половете в органите, създадени в съответствие с 
Конвенцията и Протокола от Киото, за да се подобри участието на жените и да се 
гарантира по-ефективна политика в областта на изменението на климата, която по 
еднакъв начин да отговаря на потребностите на жените и на мъжете, и да се 
проследява напредъкът, отбелязван към целта за баланс между половете, при 
реализирането на политиката в областта на изменението на климата, съобразена с 
аспектите на пола (Решение 23/CP.18);

З. като има предвид, че Работната програма по въпросите на пола от Лима, приета на 
20-ата конференция на страните по РКООНИК (COP 20) посредством Решение 
18/CP.20, упражнява натиск във връзка с равенството между половете в 
представителството на страните и насърчава чувствителност към аспектите на пола 
при разработването и изпълнението на политиката в областта на изменението на 
климата,
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И. като има предвид, че Парижкото споразумение, прието в рамките на COP 21, 
предвижда, че във всички аспекти на изпълнение на Споразумението трябва да 
бъдат включени действия в областта на климата, съобразени с въпроса за 
равенството между половете;

1. изразява разочарование, че положението на жените в повечето държави от 
Арабската пролет не се е подобрило и дори се е влошило1, въпреки това, че са били 
част от движещата сила, дала тласък на събитията, довели до арабските бунтове, и 
активната роля, която жените са играли при мобилизирането за демокрация и 
социални, политически и граждански права; отбелязва обаче, че оттогава насам в 
някои държави в региона на Близкия изток и Северна Африка тези движения бяха 
придружени от законодателни реформи в полза на равенството между половете, но 
те не получиха реален отзвук по места поради липса на инвестиции в подходящи 
инструменти за повишаване на осведомеността;

2. подчертава, че ангажираността и овластяването на жените в обществената, 
политическата, икономическата и културната сфера в държавите от региона на 
Близкия изток и Северна Африка са решаващи фактори за насърчаване на 
стабилността, мира и икономическия просперитет в дългосрочен план;  подчертава, 
че в държавите, в които Арабската пролет е довела до продължаващи конфликти, 
участието на жените в миротворческите процеси и посредничеството са от 
съществено значение за възстановяването на мирно общество; счита, че достъпът 
до образование за жените, с подкрепата на организациите на гражданското 
общество, и равенството между половете е от съществено значение за постигането 
на тази цел;

3. отбелязва, че достъпът на жените и момичетата до образование е от основно 
значение за насърчаването на тяхната роля във всички тези сфери; подчертава, че 
организациите на гражданското общество, които работят в областта на правата на 
жените и равенството между половете, могат да допринесат за овластяването на 
жените в държавите от Близкия изток и Северна Африка; призовава наред с това за 
по-голяма подкрепа на Съюза за гражданското общество в региона, основаваща се 
на различните доказано успешни инициативи;

4. подчертава, че въпреки Арабската пролет пречки като дискриминационни закони и 
институции продължават да ограничават жените по отношение на участието в 
политиката, кандидатирането за длъжности и удовлетворяването на 
икономическите и социалните им потребности;

5. отбелязва, че някои държави приемат милиони бежанци, мнозинството от които са 
жени и деца, живеещи в бедност, което обостря домашното насилие, 
експлоатацията на жени и момичета с цел проституция, принудителните бракове в 
детска възраст и детския труд в общността; 

6. призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да увеличи усилията си 
за обмен на най-добри практики по въпросите за ролята на жените в обществения 

1 Esfandiari, H. and Heideman, K., ‘The role and status of women after the Arab uprisings’, IEMed Mediterranean 
Yearbook 2015, pp. 303-306. (Есфандиари, Х. и Хайдеман, К. „Ролята и статусът на жените след арабските 
бунтове“, IEMed Mediterranean Yearbook 2015, стр. 303-306)
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живот; 

7. призовава държавите от региона на Близкия изток и Северна Африка да изпълняват 
Плана за действие от Пекин относно достъпа на жените до образование и 
здравеопазване като основни права на човека, включително достъп до доброволно 
семейно планиране и сексуално репродуктивно здраве и права, като например 
достъп до безплатни противозачатъчни средства, безопасни и законни аборти, 
както и сексуално образование и свързано с взаимоотношенията образование за 
момичетата и момчетата;

8. настоятелно призовава всички тези държави да ратифицират и да премахнат всички 
съществуващи резерви по отношение на Конвенцията на ООН за премахване на 
всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW); настоятелно 
призовава тези държави да вземат необходимите мерки за укрепване на 
равенството между половете в обществото, например чрез приемане на национални 
планове за действие, които включват ефективни мерки за равенство между 
половете, в партньорство с организации на жените и други участници от 
гражданското общество;

9. подчертава, че равенството между половете и участието на жените в обществения 
живот са ключови елементи за стимулиране на демокрацията и за насърчаване на 
по-мирно и по-добре функциониращо общество;

10. призовава държавите от региона на Близкия изток и Северна Африка да 
реформират законодателството си в областта на личния статус, за да се премахнат 
дискриминационните закони срещу жените, като например тези, които уреждат 
наследствата и брака, да се засили участието на жените в обществения живот, 
включително в политическия живот, и да се води борба с всички форми на насилие 
срещу жените и момичетата, като се ратифицира Конвенцията от Истанбул;

11. настоятелно призовава правителствата и парламентите на държавите от Близкия 
изток и Северна Африка да предприемат мерки за насърчаване на ефективното 
участие на жените на всички равнища на политическия живот – на равнище 
национални, регионални и местни парламенти и на правителствено равнище, както 
и в рамките на международни организации като Организацията на обединените 
нации; в тази връзка призовава за увеличаване на обмена на добри практики с цел 
насърчаване на равенството между половете чрез засилване на сътрудничеството 
на международно равнище с ООН – Жени, Интерпарламентарния съюз или 
комисия по правата на жените на Парламентарната асамблея на Съюза за 
Средиземноморието;

12. призовава държавите от Близкия изток и Северна Африка да дадат своя активен 
принос в борбата срещу всички форми на насилие срещу жените; призовава 
държавите от Близкия изток и Северна Африка да подпишат и ратифицират 
Конвенцията от Истанбул като средство за борба срещу насилието срещу жени и 
момичета, включително домашното насилие и гениталното осакатяване на жени; 
призовава по-специално държавите, които все още не са направили това, да 
преразгледат законодателството си, като добавят формулировка относно 
насилието, основано на пола, и „убийствата на честта“, като считат заплахата от 
такива престъпления за престъпление и налагат по-строги наказания за всички 
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подобни престъпления;

13. признава важната роля на защитниците на човешките права на жените в 
неотдавнашните законодателни промени в региона, например неотдавнашното 
приемане на закон относно насилието срещу жени в Тунис, който позволява на 
жените да получават заповеди за спешна и дългосрочна защита (ограничителни 
заповеди) срещу насилниците, въвеждането на частични подобрения в закона за 
домашното насилие от 2008 г. в Йордания, както и отмяната в Тунис, Йордания и 
Ливан на закона, освобождаващ от отговорност извършител на изнасилване, ако 
сключи брак с жертвата си; отбелязва обаче, че в региона са необходими 
структурни реформи, за да се гарантира, че всички жени са свободни да живеят без 
дискриминация или насилие;

14. припомня значителните икономически и социални различия между градските и 
селските райони, които често лишават жените от необходимите средства за тяхната 
независимост; призовава за засилване на процеса на децентрализация и 
оправомощаване на региона на Близкия изток и Северна Африка чрез нови местни 
автономни субекти; призовава наред с това за по-голяма подкрепа на ЕС за 
гражданското общество в региона, основаваща се на различните доказано успешни 
инициативи;

15. приветства програмите, разработени от секретариата на Съюза за 
Средиземноморието, като например Med4Jobs, насочени към заетостта на младите 
хора и на жените в Средиземноморието; призовава държавите–членки на Съюза за 
Средиземноморието да възложат мандат на своя секретариат да съсредоточи 
работата си върху икономическото и социалното развитие на държавите от Близкия 
изток и Северна Африка в подкрепа на укрепването на процеса на преход там, с 
особен акцент върху жените и момичетата;

16. подчертава значението на включването на перспективата за равенство между 
половете при разглеждането и одобряването на проектите на Съюза за 
Средиземноморието, с цел тези проекти да служат за ефективно насърчаване на 
икономическото, социалното и политическото овластяване на жените в региона;

17. припомня също така значението на селскостопанския сектор за икономиките на 
държавите от Близкия изток и Северна Африка; подчертава прякото въздействие на 
изменението на климата върху селскостопанския сектор и по-специално върху 
жените; призовава всички държави членки да осъществят ангажиментите, които са 
поели в рамките на заключенията, приети в рамките на 62-рата сесия на Комисията 
на ООН за положението на жените, относно въпросите, които трябва да бъдат 
разгледани, и възможностите за постигане на равенство между половете, 
овластяване на жените и момичетата в селските райони и приобщаване на селските 
общности, като същевременно вземат предвид особености в своите стратегии в 
областта на борбата срещу изменението на климата;

18. подчертава, че жените могат да бъдат мощни двигатели за насърчаването и 
изграждането на мира, за разрешаването на конфликти и за процесите на 
стабилизиране, и подчертава жизненоважната роля на жените за предотвратяването 
на радикализацията, борбата с насилствения екстремизъм и борбата с тероризма; 
припомня, че участието на жените на всички равнища на процеса на вземане на 
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решения в разработването и изпълнението на тези стратегии допринася за 
ефективността и устойчивостта на политиките и програмите; призовава Комисията 
и държавите членки да подкрепят жените в региона на Близкия изток и Северна 
Африка и организациите, които защитават и насърчават техните права; изтъква 
необходимостта от лесен достъп до правосъдие и преходно правосъдие, като се 
постави акцент върху жените жертви на свързано с конфликти сексуално насилие;

19. признава, че равенството между половете е катализатор за устойчивото развитие и 
управлението на предизвикателствата в областта на климата; подчертава, че жените 
са не само жертви, но също така и мощни движещи сили на промените и въз основа 
на равно участие могат да формулират и изпълняват ефективни стратегии в 
областта на климата и/или решения по отношение на адаптирането и смекчаването 
на последиците, както и да изграждат устойчивост спрямо изменението на климата 
като продукт на различните си области на опит и практически познания в 
различните сектори, от селското, горското и рибното стопанство до енергийните 
инфраструктури и устойчивите градове;

20. призовава държавите от Близкия изток и Северна Африка да спазват Решение 
23/CP.18 на РКООНИК, с което се определя целта за постигане на баланс между 
половете в органите, създадени в съответствие с Конвенцията и Протокола от 
Киото, за да се подобри участието на жените и да се гарантира по-ефективна 
политика в областта на изменението на климата, която да отговаря в еднаква степен 
на потребностите на жените и на мъжете, както и да проследяват напредъка, 
отбелязан към целта за баланс между половете, при реализирането на политика в 
областта на изменението на климата, която е чувствителна към аспектите на пола;

21. припомня Решение 21/CP.22 на РКООНИК относно равенството между половете и 
изменението на климата, което „приканва страните да назначат и да предоставят 
подкрепа на национална точка за контакт по въпросите на равенството между 
половете с цел преговори по въпросите на климата, изпълнение и наблюдение“; 

22. припомня, че в Стратегическия ангажимент за равенство между половете за 
периода 2016 – 2019 г. насърчаването на равенството между половете и правата на 
жените по света е един от приоритетите на външната политика на ЕС;  припомня 
на Комисията за нейния ангажимент, като я призовава да даде приоритет на 
усилията си за насърчаване на равенството между половете, включително като 
предвиди необходимите финансови ресурси;

23. изразява загриженост относно ограниченията на достъпа до обществено 
здравеопазване, и по-конкретно на достъпа до сексуално и репродуктивно здраве и 
права, по-специално за жените и момичетата в селските райони; 

24. припомня на делегациите на ЕС значението на това да се взема предвид 
интегрирането на принципа за равенство между половете в политическите диалози 
и в диалозите по секторните политики;

25. отдава почит на всички защитници на правата на жените и ЛГБТИ лицата, които се 
стремят към преодоляване на всяко несправедливо и дискриминационно третиране, 
както и на онези лица, които са защитили правата на човека въпреки трудностите, 
пред които са изправени; призовава правителствата в региона на Близкия изток и 
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Северна Африка спешно да въведат необходимите механизми за борба с всички 
форми на насилие, включително тормоз, срещу жените и активистите за правата на 
жените и ЛГБТИ лицата;

26. призовава Комисията и ЕСВД да гарантират подкрепата на защитниците на правата 
на жените и на ЛГБТИ лицата и да продължат да подобряват прилагането на 
насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, като използват в пълна 
степен всички средства, с които разполагат;  подчертава, че делегациите на ЕС 
трябва да дадат приоритет на подкрепата за защитниците на правата на човека, 
които са най-силно изложени на риск, в местните покани за представяне на 
предложения в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на 
човека (ЕИДЧП), за да се предостави ефективна и целенасочена подкрепа; 

27. повтаря призива на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието за 
подкрепа за евро-средиземноморски проект в областта на неравнопоставеността 
между половете, който да включва анализ на равнищата на представителство на 
жените в националните и регионалните парламенти, както и в местните 
институции; счита, че комисията по правата на жените на Парламентарната 
асамблея и комисията по правата на жените и равенството между половете на 
Европейския парламент следва да бъдат информирани ежегодно за показателите за 
неравенство между половете в Евро-средиземноморския регион.
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