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 الجزائر حاضرة في ندوة وزاریة حول حقوق المرأة في المجتمع.

شاركت السیدة سعاد بن جاب اهللا وزیرة التضامن الوطني واألسرة وقضایا المرأة، أول أمس، بالعاصمة الفرنسیة 
 12لالتحاد من أجل المتوسط حول تعزیز دور المرأة في المجتمع والمتوج بإدراج  3باریس، في الندوة الوزاریة ال

    مشروعا من شأنها ترقیة حقوق المرأة في المنطقة.       

وترأس األشغال التي جرت في جلسة مغلقة كل من الوزیرة الفرنسیة لحقوق المرأة نجاة فالو بلقاسم، مسؤولة السیاسة 
الخارجیة لإلتحاد األوروبي كاثرین أشتون والوزیرة األردنیة للتنمیة االجتماعیة ریم أبو حسن التي تشترك بالدها مع 

 فرنسا في رئاسة  االتحاد.          

لى هامش األشغال، صرحت السیدة بن جاب اهللا إلى وكالة األنباء الجزائریة وكنال ألجیري، أن "جدید" هذه الندوة وع
یتمثل في فكرة متوسط المشاریع. مضیفة في أن "المتوسط لیس واحدا بل أنه جد متعدد وبالتالي فإن  3الوزاریة ال

عِربة عن أملها في أن تتوصل الجزائر توافق هذه الفكرة لتوحید المشاریع طبقا لخص وصیات كل مشروع وكل دولة". مُ
 الندوة إلى وضع آلیة لمتابعة المشاریع.          

بلدا عضوا في اإلتحاد من أجل المتوسط ، أن المشاریع التي تم  43وأضافت الوزیرة خالل تدخلها أمام ممثلي 
نما كذلك ضمن منظ ذكرة في هذا الخصوص، بأن الشروع فیها لیس فقط في إطار اإلتحاد وإ مة المرأة العربیة. مُ

لقاء حول النساء المقاوالت. وفي هذا الصدد، أعربت السیدة بن جاب اهللا،  2012الجزائر كانت قد احتضنت في 
عن ارتیاحها "للتقدم الملموس" المحقق في الجزائر، حیث أن المرأة حاضرة في "جمیع المجاالت وحتى في مراكز 

عقب قرار الرئیس بوتفلیقة بإصدار القانون حول الحصص الذي یسمح "بتعزیز مسار الحقوق  القرار" سیما
 االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة على مستوى المجلس الشعبي الوطني بحضور أكبر للنساء في البرلمان".          

ة، من أجل الرفع من دور المرأة في وعقب أشغال اللقاء الوزاري، صادق المشاركون على بیان یؤكد التزامات محدد
عادة بناء اقتصاد یعطي للنساء فرصا متساویة بالرجال ومن أجل مكافحة العنف الممارس ضد  الفضاء العمومي وإ

النساء وتغییر صورتهن  لدى المجتمع من خالل التربیة والتعلیم. كما أكد المشاركون، أنه ألول مرة في إطار اإلتحاد 
 تحظى هذه االلتزامات بمتابعة "منتظمة" یتم فیها إشراك الفاعلین في المجتمع المدني.         من أجل المتوسط، 

- وهو یطمح  2009ومراكش سنة  2006ومن جهة أخرى، یأتي لقاء باریس بعد ذلك الذي تم في اسطنبول سنة 
والجنسیة والمساواة المهنیة  إلى إشراك الدول في رؤیة مشتركة لحقوق المرأة تشمل الحقوق المدنیة - حسب أصحابه

  وكذا مكافحة العنف الممارس على النساء



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


