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ح.  تشجيع إجراء األبحاث حول املساواة بني اجلنسني في اإلنتاج اإلعالمي وفي املؤسسات اإلعالمية 
من أجل تقليص الصور النمطية والسلبية املرتبطة بالنوع االجتماعي. ودعم مراصد وسائل اإلعالم 

ملراقبة القضايا املرتبطة بالنوع االجتماعي كجزء من تفويضها؛

خ.  تشجيع تدريب العاملني في وسائل اإلعالم بشأن متتع املرأة الكامل بجميع حقوقها اإلنسانية، وزيادة 
عدد النساء العامالت في قطاع اإلعالم. ودعم ترقية النساء إلى مناصب قيادية في وسائل اإلعالم. 
وتطوير قدرات املؤسسات النسائية الوطنية واملنظمات غير احلكومية حول التعامل مع وسائل اإلعالم؛

د.  مكافحة التمثالت النمطية للنساء في اإلنتاج الفني، وزيادة عدد النساء في املهن الفنية من أجل 
ضمان إقرار أكبر مبساهمتهن في الفنون والثقافة عبر التاريخ وفي الوقت احلاضر؛

ذ.  تشجيع منظمات املجتمع املدني، وخصوصا املنظمات النسائية، وذلك باالنسجام مع التشريعات 
الكامل  النساء  تعزيز متتع  إلى  برامج تهدف  وتنفيذ  ملناصرة  مناسبا،  ذلك  يكون  وحيثما  الوطنية 

بجميع حقوقهن اإلنسانية وحتقيق املساواة بني اجلنسني.

السنوات  الوثيقة خالل  الواردة في هذه  لتحقيق األهداف  يلتزم الشركاء األورو-متوسطيون بالعمل 
اخلمس التالية. وبهذا اخلصوص، فإنهم يدعون اللجنة األورو-متوسطية أن تعقد، مرة واحدة سنويا 
تنفيذ  ملراجعة  اخلبراء  املسؤولني  كبراء  مستوى  على  خاصا  أورو-متوسطيا  اجتماعا  األقل،  على 
اإلجراءات الواردة في وثيقة نتائج االجتماع الوزاري هذه، وإعالم املؤمتر السنوي لوزراء اخلارجية 
٢٠٠٩ ملتابعة  األورو-متوسطيني بنتائج املراجعة. سينعقد مؤمتر وزاري أورو-متوسطي خالل عام 
حتقق  الذي  والتقدم  بحقوقهن،  الكامل  النساء  جميع  بتمتع  املتصلة  القضايا  ومناقشة  املسائل  هذه 

في تنفيذ هذه اإلجراءات.

آليات املراجعة
.١٣
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•  توفير برامج إرشادية ملساعدة النساء على العودة إلى سوق العمل بعد فترات التغّيب [ألسباب   
أسرية]، أو توجيههن نحو قطاعات جديدة.

متتع  مساراتها،  الهجرة،  (أسباب  املهاجرات  النساء  حول  األبحاث  وزيادة  أفضل  معرفة  ز.      تطوير 
النساء املهاجرات الكامل بحقوق اإلنسان، وتأثير الهجرة على النساء في البلدان األصلية والبلدان 
املضيفة) وإدماج مقاربة مستندة إلى النوع االجتماعي في جميع الدراسات واإلحصائيات املتعلقة 
بحقوقهن  الفعال  متتعهن  وضمان  وإدماجهن،  املهاجرات  النساء  حماية  زيادة  وكذلك  بالهجرة. 

اإلنسانية.

س.      زيادة وعي النساء املهاجرات بحقوقهن وواجباتهن في البلدان املضيفة، وتطوير دورهن كفاعالت 
في التنمية في البلدان املضيفة والبلدان األصلية.

سيعمل الشركاء األورو-متوسطيون على اتخاذ إجراءات من شأنها :

صورة  نشر  أجل  من  والثقافة  التعليم  في  واألوالد  البنات  التمييز بني  ومناهضة  املساواة  أ .   تعزيز 
إيجابية غير منطية عن البنات والنساء، ووضع مناهج تعليمية جديدة حيثما يكون ذلك مناسبا. 
تدريب املعلمني من جميع املستويات على قيم املساواة وعدم التمييز وإشراك األهالي في نشاطات 

تطبق فيها أساليب تعليمية تراعي أبعاد النوع االجتماعي؛

ب.   دعم إمكانية النساء من االستفادة الفعالة من علوم تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، والنشاطات 
علوم  مجال  في  وتدريب  تعليم  وتوفير  للنساء،  الكمبيوتر  باستخدام  املعرفة  توفير  إلى  الرامية 

تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات؛

الصور  عن  واالبتعاد  اإلعالم  وسائل  في  والرجال  للنساء  متوازنة  صورة  تقدمي  على  ت.   التشجيع 
النمطية؛

ث.   مكافحة العنف على أساس النوع االجتماعي بجميع جتلياته، من خالل إجراء األبحاث، وحمالت 
التوعية مبشاركة الرجال واألوالد، والتعليم، واحلمالت اإلعالمية، وتوفير خطوط هواتف مجانية 
املنطقة  في  اجليدة  واملمارسات  واآلراء  اخلبرات  وتبادل  مؤسسية،  شبكات  وإقامة  للطوارئ، 

األورو-متوسطية؛

ج. تعزيز مشاركة املرأة في التبادل الثقافي واحلوار عبر-الثقافي؛

حقوق املرأة في املجال الثقافي ودور 
االتصاالت ووسائل اإلعالم اجلماهيرية

.١٢
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وتطوير  والرجال،  النساء  توظيف  على  الكلي  االقتصاد  سياسات  تأثير  حول  املعرفة  ح.   تطوير 
دور  تعزيز  إلى  تهدف  فعالة  استراتيجيات  وضع  إلتاحة  االجتماعي  النوع  على  تركز  أبحاث 

املرأة في االقتصاد.

خ.   مواصلة العمل على إعداد ميزانيات على أساس النوع االجتماعي، وضمان وضع استراتيجيات 
فعالة ملكافحة الفقر على الصعيدين الوطني واحمللي.

د.   تشجيع متثيل املرأة ومشاركتها في مناصب اتخاذ القرار في املجال االقتصادي، وخصوصا في 
جميعات أصحاب األعمال، واالحتادات العمالية، والهياكل االجتماعية-االقتصادية األخرى.

وصول  ضمنها  من  جوانب  عدة  حتسني  خالل  من  النساء  صفوف  في  املشاريع  بعث  ذ.    تشجيع 
املرأة إلى ملكية األرض، واحلصول على التمويل، والوصول إلى األسواق واملعلومات والتدريب، 
وخصوصا  النساء،  احتياجات  لتلبية  خدمات  تصميم  على  املالية  املؤسسات  وتشجيع  والتشبيك، 

بتوفير القروض الصغيرة.

ر.     ضمان متكني املرأة، مبا في ذلك توفير فرص أكبر اللتحاقها بالتعليم بجميع مستوياته، والتدريب 
املهني والفني. وبهذا اخلصوص :

•  إطالق حملة تستهدف بصفة خاصة النساء الريفيات والفقيرات بهدف تخفيض نسبة األمية بني   
اإلناث إلى النصف بحلول عام ٢٠١٠، وتوفير حوافز أكبر لتشجيع النساء على املطالبة مبعرفة 

القراءة والكتابة؛

وضع حوافز لألسر، وخصوصا في املناطق الريفية والفقيرة، من أجل إحلاق البنات باملدارس؛  •  

تشجيع عقد دورات تدريبية مهنية وفنية خاصة بالنساء في قطاعات عمل متنوعة؛  •  

•  ضمان زيادة عدد املدربات من النساء (مبا في ذلك على مستوى صنع القرار)، واألخذ باالعتبار   
مسألة متتع النساء الكامل بحقوقهن اإلنسانية في دورات تدريب املدربني؛

مثل  الصلة  ذوي  الشركاء  بني  املالئمة  الروابط  خلق  خالل  من  للتدريب  الالحق  الدعم  •  تعزيز   
حلسابهن  العامالت  النساء  حالة  في  وكذلك  احلكومية؛  التوظيف  ووكاالت  التدريب  مؤسسات 

اخلاص، خلق الروابط مع مؤسسات القروض الصغيرة وخدمات الدعم املهني؛

للمشاريع،  الباعثات  للنساء  واالقتصادية  املالية  اإلدارية  املهارات  لتحسني  مناذج  •  تطوير   
والتعاونيات النسائية، واجلمعيات الشعبية، وما إلى ذلك؛

املتوسطية  البلدان  من  اجلامعات  لطالب  الدراسية  البعثات  خطط  في  املرأة  مشاركة  •  ضمان   
الشريكة، ومنح التنّقل ملوظفي التعليم العالي؛

  •  ضمان إمكانية أكبر لالستفادة من برامج التعليم مدى احلياة، لتزويد النساء مبهارات تراعي 
التغييرات املتواترة في سوق العمل؛

٧
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الكاملة  املشاركة  تعزيز  ضمنها  من  إجراءات  عدة  خالل  من  وذلك  والقضائية،  التنفيذية  السلطتني 
خاصة  إجراءات  وضع  ذلك  في  مبا  والترشح)،  التصويت  (في  االنتخابات  في  للنساء  واملتساوية 
مؤقتة على الصعيدين الوطني واحمللي. واملساهمة في بناء القدرات املتعلقة بالنوع االجتماعي في 

اإلدارة العامة.

ذ.  تعزيز التعليم احلكومي حول حقوق اإلنسان واملسؤوليات املدنية.
ر.  التأكد من إرساء سياسات وتشريعات وبنية حتتية مالئمة ملكافحة جميع أشكال العنف ضد املرأة.

ز.  السعي لتأسيس مكاتب وطنية للشكاوى، أو آليات مؤسسية أخرى كوسيلة ملكافحة التمييز.
س.  تشجيع إجراء حمالت توعية، وتدريب حول التمتع الكامل باحلقوق اإلنسانية للنساء.

العمل نحو حتقيق زيادة وتطور في توظيف املرأة، وتقوية مشاركتها االجتماعية، وتقليص التفاوت بني 
نساء الريف واملدن، ومعرفة أفضل حول مساهمة املرأة في االقتصاد ككل. وسيقوم الشركاء األورو-

متوسطيون بإجراءات من شأنها حتقيق ما يلي:

أ.  خلق فرص متكافئة إلزالة العقبات التي تواجه النساء للعمل والتوظيف أو احملافظة على العمل.
ب.    ضمان املعاملة املتساوية والنهوض بحقوق املرأة، خصوصا النساء املهمشات، في أنظمة األمن 

االجتماعي.

ت.   التحقق من أن الرجال والنساء يستفيدون على قدم املساواة من اخلدمات الصحية املالئمة.
األسرية،  واحلياة  املهنية  احلياة  بني  التوازن  حتقيق  بهدف  لألسرة،  مالئمة  سياسات  ث.   تشجيع 
خصوصا من خالل توفير خدمات قليلة الكلفة للعناية باألطفال واملسنني ومن هم في كفالة األسر، 

وضمان بيئة مهنية مالئمة للمرأة من حيث املواصالت واألمن، وعدم التمييز في مكان العمل.

ج.    تعزيز ودعم القدرات الوطنية جلمع وحتليل بيانات مصنفة حسب النوع االجتماعي، وذلك بصفة 
على  الكلي  االقتصاد  إصالحات  تأثير  وحول  الرسمي  غير  القطاع  حول  ذلك  في  مبا  منتظمة، 

النساء والرجال.

احلقوق االجتماعية واالقتصادية
للمرأة والتنمية املستدامة

.١١
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صادق الوزراء األورو-متوسطيون على منهاج العمل التالي:

الشركاء  سيعمل  اخلمس،  للسنوات  العمل  وبرنامج  وروحا،  نصا  برشلونة  إعالن  مع  انسجاما 
األورو-متوسطيون على القيام باإلجراءات التالية :

اإلنسانية  باحلقوق  املتصلة  املتحدة  األمم  ملواثيق  والفعال  الكامل  للتنفيذ  املالئمة  الظروف  أ.    توفير 
للمرأة، والتي وقع عليها الشركاء، وترجمتها إلى تشريعات وطنية وإصالحات سياسية، وخصوصا 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، والبروتوكول االختياري امللحق باالتفاقية.

ب.  توفير جلوء متكافئ للرجال والنساء على قدم املساواة إلى العدالة في جميع مستوياتها.
ت.  مكافحة جميع أشكال العنف ضد املرأة، وضمان حماية املرأة وإنصافها في حالة انتهاك حقوقها؛ 
وحماية احلقوق األساسية للنساء من ضحايا العنف بجميع أشكاله، وخصوصا العنف املنزلي، 

واالجتار بالبشر، واملمارسات التقليدية الضارة والعنف ضد النساء املهاجرات.

ث.   دعم املشاركة املتساوية والكاملة للمرأة في منع النزاعات وإدارة األزمات وبناء السالم، وذلك من 
خالل عدة تدابير من ضمنها التنفيذ الشامل لقرارات األمم املتحدة مبا في ذلك قرار مجلس األمن 

الدولي رقم ١٣٢٥ حول النساء والسالم واألمن.

الوعي  من  والرفع  النساء  حماية  وزيادة  النزاعات  مناطق  في  النساء  حول  أفضل  معرفة  ج.   تطوير 
صفوفهن حول حقوقهن في ظروف احلرب، أو االحتالل األجنبي أو النزاع العنيف؛ وتخفيف اآلثار 
ومنع  القانونية،  بحقوقهن  والنهوض  املنطقة،  في  النساء  وضع  على  املسلحة  للنزاعات  السلبية 

التحريض والتجنيد للعمليات اإلرهابية.

تنفيذها.  على  وتعمل  للمرأة  اإلنسانية  للحقوق  مدركة   النظام  فرض  سلطات  أن  من  ح.   التحقق 
وتشجيع تبادل اآلراء واخلبرات حول القضايا املتصلة مبكافحة التمييز ضد النساء.

الوطنية  للتشريعات  وفقا  النسائية،  املنظمات  وخصوصا  املدني،  املجتمع  منظمات  دور  خ.   تعزيز 
الدفاع  في  احمللية  والسلطات  البرملانية  املجالس  دور  تعزيز  وكذلك  مناسبا،  ذلك  يكون  وحيثما 
عن حقوق املرأة ومناصرتها. املساهمة بدعم قدرات منظمات املجتمع املدني الناشطة في حماية 

ومناصرة التمتع الكامل للنساء بحقوقهن اإلنسانية وتدعيم التشبيك فيما بينها.

مستويات  جميع  في  السياسية  القرار  اتخاذ  مناصب  في  للنساء  الفاعلة  املشاركة  د.   تشجيع 

احلقوق السياسية واملدنية للمرأة
.١٠
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واالزدهار املشترك في املنطقة املتوسطية. ويحيل هذا الهدف عموما  إلى الدميقراطية، واحترام حقوق 
اإلنسان، والتنمية املستدامة، وال ميكن حتقيقه إال بضمان متتع جميع النساء بكافة حقوقهن.

واالقتصادية  واالجتماعية  واملدنية  السياسية  احلقوق  مواضيع  األورو-متوسطيون  الشركاء  سيدرج 
والثقافية للمرأة في خطاباتهم و في اتفاقيات الشراكة، وفي خطط العمل املنبثقة عن سياسة اجلوار 

األوروبية، وفي برامج ومشاريع االحتاد األوروبي.

وغير  احلكومية  الفاعلة  اجلهات  بني  والتعاون  احلوار  تفعيل  بضرورة  اإلطار،  هذا  في  الوزراء  يقر 
اجلمعية  إطار  في  البرملانيني  بني  احلوار  تعزيز  يتعّني  ولذلك  األورو-متوسطية.  املنطقة  عبر  احلكومية 
العامة البرملانية األورو-متوسطية، و ضمن منظمات املجتمع املدني، واجلمعيات النسائية، والشباب، 
والنقابات العمالية، وجمعيات أصحاب األعمال و جمعيات املهنيني و ذلك عمال مبقتضيات التشريعات 

الوطنية وبالتعاون مع اجلهات اإلدارية الوطنية واإلقليمية واحمللية.

يلتزم جميع الشركاء األورو-متوسطيني بالعمل على تعبئة املوارد املالية لتأييد تنفيذ منهاج العمل هذا 
الصعيدين  على  لتنفيذه  املناسبة   املوارد  األوروبي   االحتاد  سيوفر  الوطني،  التمويل  إلى  وإضافة   .
الوطني واإلقليمي  و ذلك عبر  املساعدات الفنية واملالية الواردة  ضمن آلية اجلوار والشراكة األوروبية  
(ENPI)، ومن خالل املساهمات الثنائية من الدول األعضاء في االحتاد األوروبي، و باعتماد املرفق 

األورو-متوسطي لالستثمار والشراكة (FEMIP)، وآليات التمويل ذات العالقة األخرى.

على اثر اإلقرار بأن املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان تتضمن التزاما بضمان احلقوق املتساوية للرجال 
الشركاء  يتولّى  والسياسية،  واملدنية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  بكافة  للتمتع  والنساء 

األورو-متوسطيون اعتماد مقاربة شمولية قائمة على األولويات املترابطة و املتالزمة التالية : 
-   احلقوق السياسية واملدنية للمرأة؛

احلقوق االجتماعية واالقتصادية للمرأة، والتنمية املستدامة؛  -
حقوق املرأة في املجال الثقافي ودور االتصاالت ووسائل اإلعالم اجلماهيرية.  -

سيسعى الشركاء األورو-متوسطيون، وفقا لاللتزامات الدولية املشتركة املتفق عليها، إلى العمل على 
حتقيق هدف تعزيز دور املرأة و ذلك بإدماج  متتع النساء بكافة حقوقهن االنسانية و  تلبية احتياجاتهّن  
ضمن جميع اخلطط و املشاريع و أنشطة  الشراكة األورو-متوسطية ذات العالقة و بدعم  التدابير 

اخلاصة لصالح املرأة .

يدعو الوزراء األورو-متوسطيون املؤمتر الوزاري األورو-متوسطي في تامبيرا (برشلونة ٨) للترحيب 
بهذه االلتزامات واالتفاق على متابعة التقدم احلاصل بصفة منتظمة.

.٤

.٥

.٦

.٧

.٨

.٩

٤
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وافق الشركاء في املؤمتر الوزاري األورو-متوسطي حول «تعزيز دور املرأة في املجتمع»، الذي عقد في 
١٤-١٥ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦ في إسطنبول حتت رعاية الرئاسة الفنلندية لالحتاد األوروبي، 
و استنادا إلى التزاماتهم الدولية واإلقليمية والوطنية املشتركة،١  على العمل ضمن إطار العمل املشترك 
إضافة  والثقافية،  واالقتصادية  واالجتماعية  واملدنية  السياسية  املجاالت  في  املرأة  دور  لتعزيز  التالي 

إلى مكافحة التمييز.

عقد املؤمتر وفقا إلعالن برشلونة الصادر عام ١٩٩٥، وبرنامج العمل خلمس سنوات ( اخلماسي ) 
الذي مت االتفاق عليه  خالل مؤمتر القمة الذي عقد في برشلونة في عام ٢٠٠٥ و الذي وافق االحتفال 
بالذكرى السنوية العاشرة للشراكة األورو-متوسطية. و مت حينها اإلقرار بأن الشركاء سيتولون اتخاذ  
«إجراءات لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وملنع جميع أشكال التمييز ولضمان حماية حقوق املرأة».  
 ١٤-١٦ الفترة  خالل  الرباط  في  عقد  الذي  التحضيري  املؤمتر  نتائج  مراجعة  باملناسبة  ّمتت  و  هذا 

حزيران/ يونيو ٢٠٠٦.

أكد الوزراء األورو-متوسطيون على أن املشاركة املتساوية للنساء والرجال في جميع مجاالت احلياة 
هو  املبرمج  والعمل  الناس  جميع  إشراك  أن  على  شددوا  كما  الدميقراطية،  في  جوهري  عنصر  هي 
السبيل الوحيد لتمكني نساء املنطقة من حتقيق طموحاتهن وأهدافهن، وبالتالي املساهمة في حتقيق 
األهداف املضمنة في إعالن برشلونة و التي تتمثل في : خلق منطقة مشتركة تنعم بالسالم واالستقرار 

-  ترد هذه االلتزامات في عدة مواثيق، من ضمنها:
-  اتفاقية تأسيس اجلماعة األوروبية (١٩٥٧)؛

-  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة (١٩٧٩)؛
-   برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة (١٩٩٤)

-  إعالن ومنهاج عمل بكني (١٩٩٥)؛
-  إعالن القاهرة الصادر عن مؤمتر القمة األول للمرأة العربية (٢٠٠٠)؛

-  إعالن األلفية واألهداف اإلمنائية لأللفية (٢٠٠٠)؛
-  قرار مجلس األمن الدولي رقم ١٣٢٥ الصادر عام ٢٠٠٠ بشأن النساء والسالم واألمن؛

-  خطة عمل منظمة املرأة العربية (٢٠٠١)؛
-  إعالن تونس الذي مت إقراره في اجتماع القمة جلامعة الدول العربية ٢٠٠٤؛

-  إعالن اجلزائر الذي مت إقراره في اجتماع القمة جلامعة الدول العربية ٢٠٠٥؛
-  نتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثة والعشرون ، وإعالن جلنة وضع املرأة في دورتها التاسعة واألربعني (آذار/مارس 

٢٠٠٥، بكني + ١٠)؛
-  إعالن اخلرطوم الذي مت إقراره في اجتماع القمة جلامعة الدولي العربية ٢٠٠٦؛

-  اإلجماع األوروبي بشأن التنمية (٢٠٠٦)؛
-  الدساتير الوطنية للبلدان الشريكة والتي تقر مببدأ عدم التمييز ضد املرأة.

١

نتائج االجتماع الوزاري
بشأن

تعزيز دور املرأة في املجتمع
.١

.٢
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شهدت العشريات األخيرة تطورًا ملحوظًا ألوضاع املرأة اإلجتماعية واإلقتصادية وسجلت تقدما هامًا على 
مستوى املساواة بني الرجل املرأة في العالم بأسره. وتنعكس هذه التطورات في مجاالت التعليم والصحة 
وسوق العمل وحتى على مستوى األجور. ولكن رغم هذا التقدم احملرز ال يزال التمييز على أساس النوع 
االجتماعي قائمًا. وال تزال الالمساواة في احلقوق و املوارد و السياسات تسجل حضورها في كل مكان.

التعاون  بعشرية  إحتفاًال  انعقدت  والتي   ،٢٠٠٥ لسنة  برشلونة  قمة  وجعلت 
األورومتوسطي من املساواة بني الرجال والنساء أحد أهدافها. وبعدها بسنة 
واحدة، انعقد أول مؤمتر وزاري متوسطي حول «تعزيز دور املرأة في املجتمع» 

باسطنبول ليعطي شارة اإلنطالق مبا ُعرف فيما بعد بـ «مسار اسطنبول».

بذل  على  فعلية  إرادة  على  الدليل  مقيما  خماسي  عمل  إطار  املؤمتر  وتبنى 
اجلهود من أجل حقوق إنسانية كونية، وبصفة خاصة املساواة في حصول 
والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  حقوقهم  كامل  على  والنساء  الرجال 

والسياسية.  واملدنية 

وتشكل نتائج مؤمتر اسطنبول وخطة العمل املنبثقة عنه، املرجعيات السياسية األكثر أهمية في مجال 
النهوض بحقوق النساء واملساواة على أساس النوع االجتماعي في إطار الشراكة األورومتوسطية. وفي 
السنوات املقبلة ستعمل املفوضية األوروبية والدول األعضاء باالحتاد األوروبي والشركاء من املتوسط 

على جتاوز حتد أساسي : حتويل الكالم املنمق إلى أفعال ملموسة ومتوجة بالنجاح.

وقد بذلت في املنطقة األورومتوسطية جهودا كبيرة للنهوض بأدوار الفتيات والنساء ومساهماتهن في 
املجتمع وعلى كافة املستويات، غير أن املزيد يستوجب إجنازه.  لذلك  فإن العمل سوية على أسس 
مبادئ االحترام املتبادل والشراكة سيمكن من مساندة مشاركة كاملة للنساء في كافة مجاالت احلياة.

ويرتبط النجاح بنا كلنا : السلطات احلكومية واملجتمع املدني والسكان املواطنون ككل. ولكي نسجل 
تقدما، فمن الضروري أن نعمل على نشرهذه املعلومات في املنطقة األورومتوسطية. فالرفع من مستوى 
الوعي اجلماعي وحتقيق حس التبني السياسي لهذه املواضيع يكتسيان أهمية كبرى، خاصة ونحن 

نتطلع إلى املؤمتر الوزاري القادم الذي سيرصد التقدم احملرز.

وتبقى الرسالة واضحة : طاملا لم متارس املرأة دورها بشكل كامل في املجتمع، لن يتمكن هذا األخير 
من اقتناص كل فرص التنمية املتاحة.

وبكل اعتزاز وفخر أقدم لكم هذا اإلصدار القصير، الذي يضمن نتائج مؤمتر اسطنبول الوزاري باللغات 
الفرنسية واإلجنليزية والعربية.

بينيتا فيريرو- ولدنر
املفّوضة الألوروبية للعالقات اخلارجية و سياسة اجلوار الألوروبي 

املفّوضّية الألوروبية

مقدمة
٢
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