
 األورومتوسطيوالدعم  نداء للتضامن
 نساءوال  دممرراطم  دون مساوا  يمن الراا ال

 

بالحرية والكرامة والعدالة لممطالبة  الرجال و النساء من جميع األعمار وجميع الفئات في تونس و القاىرة ، نيض
أثبتت ىاتين . اعتبرا اليمكن المس بيما لعقود  ااستمر  ين لسقوط نظامين ديكتاتوريينالشعبىذين  اتثور أدت . والديمقراطية

 .ولدت آمال ىائمة لتحقيق التقدم الديمقراطي في المنطقةالثورتين إمكانية التغيير و 
 

 حيث أن الديمقراطية ال يمكن اال أن تستند عمى. دورًا رئيسيًا في ىذه العممية و ما زالوا يمعبون لعب النساء و الرجال
ًا أساسي ًا جزء تشكل حقوق النساء . اطنة الكاممة في القانون و أمام القانونالمو ن تتمتع النساء بإنو من األساسي أ. المساواة

 ين الرجال و النساء في جميع المجتمعات ال يمكن تحقيق المساواة ب. غير القابمة لمتجزئة  من حقوق اإلنسان العالمية 
 .دينيةالالثقافية و  يع االعتباراتالعالمية عمى جم نسان اعطاء األولوية المطمقة لحقوق االالقانون و ة نممع دون 
 

لضمان المواطنة  الموقعة عمى إتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة نحن ندعو البمدان األورومتوسطية
 ةالدستوري تشكيالتفي الالرجال ، مشاركة ، بقدر أن تشارك النساء يجب . في ىذه المنطقة ، دون أي تمييز الكاممة لمنساء

لذلك فإننا ندعو الدول لتبني تدابير لضمان وتعزيز و .  بشكل فعال حقوقين أن تضمنوالقيادية ، و  في الييئات البرلمانيةو 
تجاجات ونحن ندين جميع أشكال القمع لالح العنف ضد السالمة الجسدية لمنساءمن جميع أشكال  المساواة وحماية النساء

 .والعنف وفاة اآلالف تنتياكاالتي أدت إلى االعتقاالت و اإل
 

الحكومات األوروبية التي دعمت وتواصل دعم األنظمة الديكتاتورية والفاسدة في المنطقة  االتحاد األوروبي وندعو  كما و
، وتشجيع عممية والمتعددة األطراف في االتفاقيات الثنائية  لتنفيذ السياسات التي تحترم الديمقراطية والحقوق األساسية 

 .ةقممنطل  المشتركة لصالح  المصالحالتحول الديمقراطي 
 

عن تضامنيم مع الثورات المستمرة في تونس ومصر، ومع  ندعو جميع القوى الديمقراطية في الجنوب والشمال لمتعبير و
 الكرامةمن أجل  ونحن نؤيد نضالو. الشرق األوسطو  المغرب   التي يقوم بيا الشباب في بمدان أخرى في التحركات الشعبية

 .وتحقيق تطمعات شعوب المنطقة لضمان عدم الرجوع عن ىذه التغيرات  الديمقراطية ،العدالة و الحرية والمساواة و و 
 
 لنبني معا المجتمعات الجديدة من خالل فرض االحترام  الكامل بشكل خاصالقوة المحركة ليذه الثورات ندعو الشباب  و

 .لمقانون والمساواة 
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