
 
 

 

 التوصيات الختامية 

 االتحاد من أجل المتوسط

 المؤتمر الوزاري الثالث حول تعزيز دور المرأة في المجتمع 

   1122سبتمبر  21 –باريس 
 

 

 

 

طي في ، والمجتمعين في هذا المؤتمر المنعقد بشأن دور المرأة في المجتمع األورومتوسالسيدات والسادة وزراء االتحاد من أجل المتوسط إن    .2

كاثرين أشتون، الممثل السامي لالتحاد األوروبي ونائب رئيس السيدة تحت رئاسة مشتركة بين معالي  1122سبتمبر  21باريس يوم 

نجاة فالو بلقاسم، السيدة المملكة األردنية الهاشمية، ومعالي ب ة التنمية اإلجتماعية، وزيرالسيدة ريم أبو حسنالمفوضية األوروبية، ومعالي 
 : ر حقوق المرأة والمتحدثة باسم حكومة جمهورية فرنسا بصفتها البلد المضيفوزي

تواكب من أجل اتخاذ خطوات ملموسة  التعاونوالعزم على  ،لتغيرات التاريخية الجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياا وندعمي    .1

 هذه التغيرات؛

  ؛جنوب المتوسطدول في الجارية المرأة في هذه التغييرات وفي عمليات التحول السياسي لضوء على الدور الهام الذي تضطلع به ا ونسلطي    .2

وحماية دعم وضمان تعزيز دور المرأة و ،هذه التغييرات لبناء مجتمعات أكثر استقرارا وازدهارا وشموالالتي تتيحها لفرص ا وندركي    .4

  لحياة؛وشتى مناحي المدنية واالجتماعية والثقافية االقتصادية واومشاركتها الكاملة في المجاالت السياسية 

الكامل بحقوق اإلنسان  ياتفي العديد من البلدان توفر فرصا لتعزيز تمتع النساء والفتتم تدشينها اإلصالحات التي  أن  يضعون في اعتبارهم    .5

حالة التحسن المتوقع في ذاك   إلى الدرجة التي تحق ذلك لم يتم تنفيذه على األرض الواقع كامالا  ، ولكنالمكفولة لهنوالحريات األساسية 
  المساواة بين الجنسين؛

وبالنظر أيضاا إلى األزمة المالية واالقتصادية الراهنة وتباطوء كذلك الحاجة إلى بذل العناية الواجبة إلسهام المرأة في االقتصاد،  يتفهمون    .6

والحاجة إلى تبني هذه المفاهيم والتصورات وضمان مشاركة لة المساواة بين الجنسين، االقتصاد العالمي وتأثير ذلك على حياة المرأة وحا

  المرأة في تدابير التعافي من هذه األزمات؛

باإلسهام الكبير الذي تقدمه المرأة في االقتصاد والقوة الرئيسية التي يمثلنها من أجل التغيير والتطور في جميع قطاعات المجتمع؛  ونعترفي    .7

  ؛أهمية كبيرة على احترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة، بما في ذلك الح  في التنمية ونعلقين هذا السياق، ضمو

ح  النساء ذوات اإلعاقة وتمكينها في المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية من خالل تصميم وتعديل وتعزيز السياسات، على  ونؤكدي    .8
  ن؛في التعليم والصحة والعمل، وكذلك منع ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضده نتلك المتعلقة بحقوقه وخصوصا

، بما في ذلك تلك التي ارتكبت في حاالت النزاع المسلح واالحتالل نبشدة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وانتهاك حقوقه ونيدين    .9

في حرية التنقل إلى حياة آمنة وكريمة،  نحقهأخرى جملة أمور ومن رهاب ومرحلة ما بعد الصراع، األجنبي، وجميع أنواع حاالت اإل
 ؛وبذل كل الجهود لوضع حد لهذه الحاالت ،مسلحةوقوة تدخالت بدون أي طرد  نوحرية اختيار محل سكناه

والمجتمعات، ويدعو إلى اتخاذ  جماعاتن واألسر والأن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس يؤثر على الضحايا والناجي ونيدرك .21

قرارات مجلس األمن ذات الصلة، بما فيها إلى شير، في هذا السياق، يسبل انتصاف فعالة؛ و تطبي وكذلك ردع تدابير فعالة للمساءلة وال

 ؛ (1122) 1216 رقم( و1111) 2215 ين رقمالقرار

اسطنبول في  اانعقد واللذانبشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع،  ينالسابق يناألورومتوسطي ينمؤتمرالتوصيات نتائج و جدداا علىم ونؤكدي .22
  ؛(1122-1116)المشترك اسطنبول للعمل ، بما في ذلك إطار 1119، ومراكش عام 1116عام 

وقعت عليها الدولية التي دات نصوص عليها في المعاهتعهدات الدولية في مجال حقوق المرأة، والماللتزامات وعلى االمن جديد يؤكدون  .21

( وبروتوكولها االختياري، CEDAWالدول، بما فيها تلك الواردة في اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )

، فضال عن إعالن تهمراجع ( ونتائج عملياتICPD، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية )الخاص بهعمل البكين ومنهاج إعالن و



على أنه معه تعامل يتم الي ينبغي أن ذللتعاون الدولي، وال 1125عام البعد ما واألخذ بعين االعتبار إطار  ،األلفية واألهداف اإلنمائية لأللفية

جميع أشكال على لقضاء المتف  عليها بشأن ا مع اإلشارة إلى التوصياتقاعدة عند البحث عن حلول للتحديات اإلقليمية األورومتوسطية؛ ال
  ؛وضع المرأةبلجنة األمم المتحدة المعنية ل 57لدورة والخاصة باومنعها العنف ضد النساء والفتيات 

بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية  بحكم القانون وبحكم الواقع،، أهمية تعزيز المساواةعلى تأكيد ال ونيعاود .22
  ثقافية؛واالجتماعية وال

 األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسيةلكافة المستويات الحكومية وجهود  معن دعمه ونعربي .24

نساء والرجال حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق اإلنسان، وشبكات المنظمات سيما  وال، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، عالمياا المعترف بها 

 ؛أصحاب المصلحةبوصفهم العاملين في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

في مختلف أنحاء المنطقة السابقة  هماللتزاماتالتزاماتهم في المجاالت التالية، والتي ينبغي تنفيذها تبعاا السيدات والسادة الوزراء جدد من هذا المنطل ، ي .25
    األورومتوسطية:

 

 

 في الحياة السياسية واالقتصادية والمدنية واالجتماعية  للمشاركةالمتساوية للمرأة والرجل  الحقوقأوالً: 

 

شرط مسب  كونه ، فضال عن شامالالوزراء أن المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في جميع مجاالت الحياة يشكل حقا أساسيا و السيدات والسادةيدرك 

السياسية الرشيد، وأن مشاركتهم وسيلة فعالة لمعالجة التحديات الديمقراطي نمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة والحكم ال غنى عنه في الت

التنفيذية االقتصادية والتعليمية في المنطقة من أجل تعزيز المشاركة المتساوية للمرأة في عملية صنع القرار السياسي على المستويات التشريعية وو

   :علىالوزراء  السيدات والسادةواف  ي ،في كيانات القطاع الخاصالمناصب  شغلائية، وكذلك والقض

 

زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي على جميع المستويات، بما في ذلك في حاالت التحول السياسي، عن طري  ضمان حرية  ( أ

مة؛ وتشجيع مشاركتها النشطة في المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك حركتها، من خالل تعزيز مشاركتها في االنتخابات وفي الحكو

تقديم النماذج المثلى والتدريب والتوجيه؛ وكذلك من خالل سياسات وأدوات محددة، وتزويد المرأة باألدوات المناسبة ومنها ، المحليةفي الحياة السياسية 

 ؛ة السياسية مع إنشاء تجمعات برلمانية مختلطة لشؤون المرأةمعالجة القضايا والشواغل في العملي عبر

ذات صلة جملة أمور أخرى وضمان مشاركة المرأة في إعادة اإلعمار وبناء السالم وفي وضع السياسات في مرحلة ما بعد الصراعات  ( ب

 ؛المشاركة الفعالة في صنع القرار المرأة ألجلمثلي لمتخصيص أمكنة بشأن المرأة والسالم واألمن، و 2215قرار مجلس األمن الدولي رقم ل اا تنفيذ

زيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرارات االقتصادية من خالل تعزيز تمثيل المرأة في هياكل حوكمة الشركات وكذلك في النقابات  ( ت

شغل المناصب  منتمكين المرأة وواة بين الجنسين ومن خالل استغالل موارد القطاعين العام والخاص لدعم المسا العمالية ومنظمات أصحاب العمل؛

 القيادية؛ 

ضمان المساواة بين الجنسين في العمل عن طري  منح فرص متساوية في الحصول على الوظائف، والمساواة في األجور والحماية  ( ث

عن طري  مكافحة العمل ومن وإلى العمل،  من خالل ضمان النقل اآلمنواالجتماعية؛ وعن طري  تعزيز بيئة عمل صحية آمنة وخالية من التحرش؛ 

ومساعدتها  مدفوعة األجرإجازة األمومة  منحالتوفي  بين الحياة األسرية وحياة العمل، بما في ذلك توفير ظروف بدوام جزئي وكذلك  غير الطوعي

ورعاية األطفال ية والمهام المنزلية بين الرجل والمرأة، والتقسيم العادل في الرعا ،خالل فترة الحمل وتوفير سبل حماية األمومة للمرأة في مكان العمل

   ؛بقية المعولينو

سوق  اتطلبتتحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الخاص من خالل معالجة عدم التواف  بين المهارات التي تدرس في المدارس وم ( ج

 التقنيةالعلمية والمرأة في الجامعات وتدريب ل تشجيع تعليم من خالومن خالل ضمان المساواة في الحصول على تعليم ذي نوعية جيدة، والعمل؛ 

المنخرطات في تقديم برامج تدريبية للنساء على القطاع الخاص شركات ، وتقديم برامج التعلم مدى الحياة للمرأة وتشجيع والمؤسسات التعليمية المشابهة

وفرص التطوير  مرأةللمؤسسات المملوكة للكفاءات ستثمار في البرامج وبناء الالعلى اتشجيع القطاع الخاص والمؤسسات  عن طري  الدراسات العليا؛

والفتيات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من خالل معايير  نساءالوظيفي للنساء والفتيات، وعن طري  دعم التوظيف واالستبقاء والنهوض بال

   ؛شفافة

للمشروعات الفردية واالستقالل االقتصادي والتمكين من خالل اتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية تعزيز روح المبادرة لدى المرأة، وتبنيها  ( ح

وخاصة تملك األراضي والعقارات، بما في  ،قتصاديةاالموارد ال للتحكم فيوعلى قدم المساواة  ةالكامل للمرأة الفرصةواالجتماعية والتعليمية التي تتيح 

 والمعرفة بالتكنولوجيا؛ ومن خالل الطبيعية  في االستفادة من االئتمان المصرفي والقروض والمعلومات، وكذلك الموارد ذلك من خالل الميراث؛ والح

   ؛وتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر للنساء منتجاتها وخدماتهاعند طرح تشجيع المؤسسات المالية على تطبي  منظور جنساني 

، يالمهنالفني والتدريب والتعليم الحصول على في الريف وفي الحضر من خالل ضمان فرص  ياتنساء والفتتقليص الفوارق بين ال ( خ

توفير وتطوير رعاية األطفال ودعم ، وكذلك والمساعدة المالية والقروض وتعزيز روح المبادرة لدى المرأة في المناط  الريفية أيضاقنيات الحديثة، والت

  ؛فير الخدمات في المناط  النائيةاألسر وتو

هداف التنمية المستدامة، أل 1125عام البعد عمل ما في إطار  محوريةكفالة إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها قضية  ( د

وجه خاص إلى المنظورات الجنسانية والمساواة، وتحليل وتنفيذ الدروس المستفادة من الجهود الرامية إلى تحقي  األهداف اإلنمائية لأللفية، مع اإلشارة ب

   ؛التنمية المستدامة والقضاء على الفقر فيوالتمكين للمرأة بوصفها عنصرا أساسيا 

الرجل في اكتساب حقوق مساوية لحقوق تعزيز مواطنة المرأة من خالل منح المرأة الح  في الحماية المتساوية بموجب القانون، بما في ذلك  ( ذ

  ألطفال.لالجنسية وضمان إمكانية نقل الجنسية بتغييرها أو االحتفاظ  أوة جنسيال

 



 

 

 

 

 

 

 ثانيا: مكافحة جميع صور العنف والتفرقة ضد المرأة والفتاة 

 

يدين (، CSWللجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ) 57باإلشارة إلى إعالن برشلونة وإطار عمل اسطنبول، والتوصيات المتف  عليها في الجلسة 

متع المرأة تمتعا كامال بأن العنف والتمييز القائم على نوع الجنس ينتهك وينال من ت ونقريوزراء بشدة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وال

رات الجمعية العامة لألمم (، وقراCEDAWاتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )إن ق اإلنسان والحريات األساسية. بحقو

يهدف إلى مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث الذي قرار العلى تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، والتي تنص المتحدة 

عة شاملة من التدابير للقضاء ومنع جميع توفر مجموجميعها للجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة،  57الدورة توصيات كذلك ووالعنف ضد المرأة، 

   :ما يليعلى الوزراء  في هذا السياق يواف  السيدات والسادةأشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات. و

 

البلطجة في األماكن العامة عندما يجري جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك العنف المنزلي والتحرش الجنسي ومكافحة التعامل بفعالية أكبر مع منع و     ( أ

اعتماد استراتيجيات متماسكة والحريات األساسية، وال سيما حرية الرأي والتعبير، عن طري  كبشر استخدامها لترهيب النساء والفتيات الذين يمارسون حقوقهم 

ضمان إلى وصوال والتحقي  فيها ومقاضاة ومعاقبة الجناة  هذه األفعال اسبة لمنعتوفير اآلليات المنو ،ومنسقة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات

الح  في تلقي اإلفالت من العقاب؛ عن طري  ضمان ح  المرأة في الحماية المتساوية بموجب القانون، والحصول على المشورة القانونية والعدالة وكذلك عدم 

، ونتائج ، والحقوق اإلنجابية، وفقاا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإطار عمل بكينلجنسية واإلنجابية(بما في ذلك الصحة ا)الرعاية الصحية الكافية 

  ؛وتوصيات المؤتمرات ذات الصلة

مكافحة العنف، مثل الموظفين بلمعنية من خالل إقامة دورات تدريبية لجميع الجهات الفاعلة اضد المرأة وقاية من جميع أشكال العنف أداة تشجيع التعليم باعتباره  ( ب

إشراك ومن خالل رس، االعموميين وموظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك القضاء والشرطة والسياسيين والمهنيين الطبيين، والمعلمين، والفتيان والفتيات في المد

ومن خالل تعليمي يشجع على المساواة واالحترام المتبادل داخل المدارس،  من خالل خل  ورعاية مناخوتوعية ودعم الرجال والفتيان على تحمل مسؤولية سلوكهم، 

في مكافحة كأداة للتغيير اإلجتماعي االجتماعي، في التحريض ولكن أيضا التواصل ، بما في ذلك وسائل هإدراك ومعالجة الدور الهام الذي يمكن لإلعالم أن يلعب

 العنف ضد النساء والفتيات؛

عن موضوع "معاملة النساء الضحايا في إجراءات المحكمة" من أجل تحسين وكالة النائب العام و ءقضامناصب الالهيئات القضائية، والمرشحين ل يفتعليم المتدربين  ( ت

الغ عن العنف ضد الوقاية مع استعراض لتوعية المواطنين واإلبألجل بين الوكاالت الشراكة الحماية القضائية لحقوق النساء من ضحايا العنف، وتنفيذ برنامج 

  ؛المرأة

، بما في ذلك القضاء على العنف المنزلي واالتجار بالبشر والممارسات الضارة مثل تشويه ضد النساء والفتيات فمنع ومكافحة جميع أشكال العنف الجنسي والعن ( ث

الوعي بين النساء زيادة و / أو الزواج القسري، ومن خالل ة مبكرالزواج في سن األعضاء التناسلية لإلناث )ختان اإلناث(، فضال عن "جرائم الشرف"، وكذلك 

من خالل مراجعة وتنفيذ وإنفاذ القوانين و؛ تنفيذا اللتزامات معاهدة األمم المتحدة لحقوق الطفل والرجال والفتيان والفتيات؛ من خالل رفع الحد األدنى لسن الزواج

من أجل القضاء على مثل هذه الممارسات جنبا إلى جنب مع ولدعم االجتماعي من أجل إنفاذ هذه القوانين احشد واللوائح بشكل صارم بشأن هذه القضايا وعن طري  

 ؛على مرتكبيهاعقوبات فرض 

ل ، ورعاية األطفاالخبيرةالمشورة وعن طري  توفير خدمات الدعم المناسبة والمالجئ المجهزة، والناجيات منه العنف من النساء ضمان إطار مناسب لضحايا  ( ج

تنفيذ الحلول البديلة عن طري  اتخاذ التدابير التشريعية الضرورية لمنع من خالل إنشاء خطوط المساعدة الهاتفية للنساء والفتيات من ضحايا العنف، ووإعادة التأهيل؛ 

واالخصائيين  تدريب المهنيين الطبيينعبر وت؛ ذات الصلة بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيا اإلجباريةوالتسوية القسرية واإلجبارية، ومن ذلك الوساطة 

 ؛عواقبهلعنف الجسدي واالجتماعية والنفسية والقانونية لمخاطر الوتثقيفهم بشأن األمن، والشرطة، والمحامين والسلطات القضائية أفراد ، واالجتماعيين

السلطات المحلية والمجتمعات، في إطار الجهود دور عن حقوق المرأة، وكذلك  تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وال سيما منظمات الشباب والمرأة والمدافعين ( ح

  المبذولة للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات؛

قالل االقتصادي وإعادة التأهيل االعتراف بوجود عالقة بين التمكين االقتصادي للمرأة والقضاء على العنف، وتطوير ريادة األعمال كأداة للنساء للحصول على االست ( خ

   .ا والدفاع عنهاحقوقهب في المطالبةأقوى  ا، وجعل صوتهإجتماعية شبكاتدمجها في ، وهابنفس تهامن خالل تعزيز ثقمرأة حياة خالية من العنف، وتمكين الل

   

 

 

ليس فيما يتعلق بالحقوق فحسب ولكن تمكين المرأة،  بغرض تشجيعثالثاً: تبني توجهات وسلوكيات مغايرة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، 

 على أرض الواقع أيضاً 

 

ضمان تعزيز لهي المكونات الرئيسية االجتماعية المعايير والمواقف  غييرتبالرجل والمرأة، وفيما يتعل  اتف  الوزراء على أن مكافحة القوالب النمطية 

   :ما يليعلى الوزراء واف  السيدات والسادة يفي هذا الصدد، ومساواة مع الرجل. على قدم الولتكون دور المرأة الفعال في المجتمع 

 

المساواة بين ، وزيادة وعي المجتمع بشأن قضايا والنظام التعليمي تعزيز وترسيخ النظرة المتوازنة وغير النمطية للمرأة والرجل في وسائل اإلعالم    ( أ

، ولكن فحسب تستهدف النساء والفتياتال في المدارس  اتتدريبعقد ية وتعليمية فضال عن ومالت توعمن خالل تنظيم حبغرض تمكين المرأة  الجنسين

تغيير إحداث لضمان لتبني التوجهات والسلوكيات البناءة والقطاعين العام والخاص،  فيأصحاب العمل والموظفين تثقيف أيضا الرجال والفتيان، وكذلك 

 ؛األساسية وق المرأة وحرياتهافي السلوك المؤسسي فيما يتعل  بحق



وطنية تشجع على أدوار متوازنة وغير نمطية للنساء والفتيات في المجتمع ومكافحة االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي للنساء صياغة وتنفيذ سياسات  ( ب

 ؛والفتيات

معيات المهنية، فضال عن منظمات المجتمع المدني، تعزيز شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، وأرباب العمل، والنقابات التجارية والج ( ت

  في حوار يهدف إلى تحسين أوضاع المرأة؛للدخول والجمعيات النسائية، والشباب والفتيات في جميع أنحاء المنطقة األورومتوسطية 

  

****** 

ة متابعة فعالة كمنتدى أورو متوسطي حول تعزيز دور المرأة على إنشاء آلياالتحاد من أجل المتوسط في وزراء الدول األعضاء السيدات والسادة واف  ي

كبار المسؤولين / الخبراء السيدات والسادة الوزراء ويكلف وتنفيذها.  المتعلقة بالمرأةفي المجتمع لضمان حوار فعال حول السياسات والتشريعات 

قوانين وتنفيذ التدابير الواردة في هذه  إلىمة االلتزامات المذكورة أعاله الستعراض التقدم المحرز في ترج عاماالجتماع مرة واحدة على األقل في الب

فإن كبار المسؤولين / الخبراء اجتماعات الستعراض التقدم المحرز بشأن وسيعقد االتحاد من أجل المتوسط. كبار مسؤولي ، وتقديم تقرير إلى توصياتال

  ار نتائج المشاورات مع المجتمع المدني.تعزيز دور المرأة في المجتمع، مع األخذ بعين االعتب

 

سيقوم يلي، ومن أجل تنفيذ التدابير المتف  عليها في إطار المواضيع ذات األولوية وتقديم التعاون على تعزيز دور المرأة في المجتمع إلى مستوى تشغو

المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، دعم تطوير المشاريع في هذا المجال من قبل أصحاب ب، بلدانهم الوزراء، وفقا لسياسات

ويل المناسب. وبخاصة من خالل تحديد احتياجاتها من المساعدة التقنية وتحسين بيئة مواتية لتنفيذ مثل هذه المشاريع، بما في ذلك من خالل توافر التم

تمكين  بشأنكما وردت في التقرير المرحلي ألمانة االتحاد من أجل المتوسط  ،توصيف لها االتحاد من أجل المتوسطالتي قدم المشاريع بوهم يرحبون 

لى تقديم مشروعات ملموسة عالمرأة والمساواة بين الجنسين وتشجيع الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية والدولية، فضال عن المنظمات غير الحكومية 

تحديد مصادر تمويل  علىوتشجيع أمانة االتحاد من أجل المتوسط تحاد من أجل المتوسط اال كبار مسؤوليمن خالل االتحاد من أجل المتوسط  برعاية

  لهذه المشاريع.الالزم وتسهيل الحصول على التمويل 

  

رصة الستعراض فليكون بمثابة  ،1126لمؤتمر الوزاري المقبل بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع في انعقاد االوزراء على السيدات والسادة تف  يو

  تقدم.ما أحرز من وتقييم 

  

 جهود لضمان نجاحه.لما بذلته من زراء عن امتنانهم لجمهورية فرنسا الستضافتها هذا المؤتمر والسيدات والسادة الويعرب و


