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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet oraz protokół fakultatywny do niej,

– uwzględniając protokół o prawach kobiet w Afryce dołączony do Afrykańskiej karty praw 
człowieka i ludów,

– uwzględniając deklarację ONZ o ochronie kobiet i dzieci na wypadek zagrożenia i w 
czasie konfliktu zbrojnego oraz rezolucje Rady Bezpieczeństwa nr 1325 (z 2000 r.) i nr 
1820 (z 2008 r.),

– uwzględniając plan działania UE dotyczący równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji 
kobiet w ramach współpracy na rzecz rozwoju (2010–2015),

– uwzględniając wytyczne UE w sprawie aktów przemocy wobec kobiet i zwalczania 
wszelkich form dyskryminacji kobiet,

A. mając na uwadze, że naruszanie praw człowieka w regionie Sahelu dotyczy zwłaszcza 
kobiet, które często są ofiarami dyskryminacji;

1. przypomina, że gdy więcej kobiet bierze udział w procesach rozwiązywania konfliktów i 
budowania pokoju, odgrywają one kluczową rolę w negocjacjach pokojowych, a tym 
samym rozszerzają zakres odbudowy, rehabilitacji i budowania pokoju; wspiera zatem 
udział kobiet we wszystkich procesach pojednania w Mali, a zwłaszcza na północy kraju;

2. uznaje pozytywną rolę odgrywaną przez Europejski Instrument na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka w ochronie praw kobiet i konsolidacji demokracji w 
państwach trzecich oraz przypomina, że demokracja zakłada pełny udział kobiet w życiu 
publicznym;

3. wyraża uznanie dla działań Unii Afrykańskiej na rzecz praw kobiet i przypomina 
kluczową rolę ECOWAS dla stabilności regionu;

4. zwraca się do Komisji, ESDZ i Rady o intensywniejsze zachęcanie państw regionu do 
podejmowania wyraźnych działań ustawodawczych i do promowania programów z myślą 
o zagwarantowaniu praw kobiet i dziewcząt, zwłaszcza dostępu do edukacji, niezależności 
ekonomicznej kobiet, udziału kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych i 
ekonomicznych, jak również z myślą o wyeliminowaniu wszystkich form przemocy 
względem dziewcząt i kobiet;

5. wzywa Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Sahelu i Specjalnego 
Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka do opracowania wspólnych działań 
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w celu lepszego zagwarantowania przestrzegania praw kobiet w regionie; nalega, aby 
Komisja Europejska, ESDZ i państwa partnerskie priorytetowo potraktowały prawa kobiet 
i równość płci w programach pomocy dwustronnej.


