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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull 
Forma ta' Diskriminazzjoni Kontra n-Nisa (CEDAW), u l-protokoll fakultattiv relatat 
miegħu,

– wara li kkunsidra l-protokoll dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Afrika anness mal-Karta 
Afrikana tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Protezzjoni tan-Nisa u t-
Tfal fl-Emerġenzi u l-Konflitti Armati, u r-riżoluzzjonijiet 1325 (2000) u 1820 (2008) tal-
Kunsill tas-Sigurtà,

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u 
t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa fl-Iżvilupp (2010-2015),

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-
ġlieda kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni kontrihom,

A. billi l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fir-reġjun tas-Saħel jolqot b'mod partikolari lin-nisa li 
spiss huma suġġetti għal diskriminazzjonijiet;

1. Ifakkar li, fejn aktar nisa jkunu involuti fil-proċess ta' riżoluzzjoni tal-kunflitti u ta' 
konsolidament tal-paċi, huma jiżvolġu rwol fundamentali fin-negozjati tal-paċi, iwessgħu 
l-portata tar-rikostruzzjoni, tar-riabilitazzjoni u tal-konsolidament tal-paċi; jinkoraġġixxi 
għaldaqstant il-parteċipazzjoni tan-nisa f'kull proċess ta' rikonċiljazzjoni fil-Mali, u 
partikolarment fit-Tramuntana tal-pajjiż;

2. Jirrikonoxxi r-rwol pożittiv li jiżvolġi l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-
Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) fil-protezzjoni tad-drittijiet tan-nisa u fil-konsolidament 
tad-demokrazija fil-pajjiżi terzi, u jfakkar li d-demokrazija tinvolvi l-parteċipazzjoni sħiħa 
tan-nisa fil-ħajja politika;

3. Jilqa' pożittivament l-isforzi tal-Unjoni Afrikana favur id-drittijiet tan-nisa u jfakkar fir-
rwol fundamentali tal-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent (ECOWAS) 
għall-istabilità tar-reġjun;

4. Jistieden lill-Kummissjoni, lis-SEAE u lill-Kunsill jinkoraġġixxu aktar lill-pajjiżi tar-
reġjun biex jieħdu dispożizzjonijiet espliċiti fil-leġiżlazzjonijiet tagħhom u jippromwovu 
l-programmi bil-għan li jiġu garantiti d-drittijiet tan-nisa u tal-bniet, partikolarment, l-
aċċess għat-tagħlim, l-indipendenza ekonomika tan-nisa, il-parteċipazzjoni tan-nisa fit-
teħid tad-deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi u jeliminaw kull forma ta' vjolenza kontra l-
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bniet u n-nisa;

5. Jitlob lir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE għas-Saħel u għad-drittijiet tal-bniedem 
jiżviluppaw azzjonijiet komuni għal garanzija aħjar tad-drittijiet tan-nisa fir-reġjun; jisħaq 
fuq il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea, is-SEAE u l-Istati sħab jagħmlu d-drittijiet tan-nisa 
u l-ugwaljanza tas-sessi prijorità fil-programmi ta' għajnuna bilaterali.


