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 2019بيان صادر عن المفوضية األوروبية بمناسبة يوم المرأة العالمي 
 

المساواة بين النساء وال تخرج من أجله.  النضالومبدأ سنواصل  المساواة قيمة أساسية لالتحاد األوروبي"
 عن هذه القاعدة.والرجال 

وصل عدد النساء العامالت و للفتيات والنساء في العالم.  مساواة  و  ا  أكثر األماكن أمان ف أوروبا بينصن  ت  
هذا و  ،سلطة اليومالمزيد من النساء في مناصب وهناك إلى مستويات عالية تاريخيا  في االتحاد األوروبي. 

 .يمكن أن نفخر بهأمر 
 في أوروبافخذ كأمر مسلم به. ت يجب أن تؤ أو أن هذه اإلنجازا حققنا ما نريدلكن هذا ال يعني أننا ما 

 ، أي، وعدم المساواة والتهديدات في حياتهن اليوميةلعديد من النساء يواجهن التحديات، ال تزال اأيضا  
 .غير مقبولشيء ، وفرص العمل والوظائف األقل. وهذا األدنىاألجور و ، اإلساءات والمضايقات

عبر اإلنترنت، ولكن  وصا  خطاب الكراهية الجنسية، وخصهو تساهل  ما يبعث على القلق بشكل خاصو 
خطوة أولى نحو  شّكليمكن أن تو ل. فعاالكلمات مهمة ويمكن أن تؤدي إلى أففي الخطاب العام.  ا  أيض

ننا عدم المساواة في المعاملة أو حتى العنف الجسدي.   ندعو جميع الدول األعضاء في االتحادوا 
 خطاب الكراهية وكل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. تجاه عدم التسامح مطلقا   األوروبي إلى

ستساهم القواعد الجديدة لالتحاد و ترتبط العديد من أوجه عدم المساواة المتبقية بمكانة المرأة في العمل. 
 ا  ألسر خيار من خالل منح ا األوروبي بشأن التوازن بين العمل والحياة في زيادة عدد النساء في العمل

للنساء والرجال العاملين لتقاسم  فرصا   كما أنها ستتيحالمهنية والخاصة.  احول كيفية تنظيم حياته ا  حقيقي
لنساء إليجاد لألطفال واألقارب على قدم المساواة. وهذا من شأنه زيادة الفرص بامسؤوليات الرعاية 

اإلمكانات أفضل حافز اقتصادي يمكن هذه  تحريروسيشّكل . نوظائف تعكس مستوى تعليمهن وطموحه
 أن نقدمه لدعم اقتصاداتنا.

، نود أن في االنتخابات األوروبية المقبلةو . ما دون المستوى المطلوب المرأة في السياسة تمثيل ما زال
نما نساء يقفن وينجحن، التصويت لمجردالتحاد األوروبي ليس نرى المزيد من النساء في جميع أنحاء ا  وا 



 

، مؤسسات االتحاد األوروبيفي أعلى مستويات  المزيد من تمثيل المرأة إلى مفوضيةتدعو الو . اتكمرشح
 9اليوم  في هذا اإلطار، إذ لدينامثاال  يحتذى الحالية  مفوضيةالكانت و  ضات.بما في ذلك كمفوّ 

  من مديرينا. في المئة 40حوالي وتشّكل النساء ضات مفوّ 
صميم تواصلنا المستمر مع الدول الشريكة في جميع أنحاء العالم.  في ا  ضالمساواة بين الجنسين أي تندرج

ين في مختلف مجاالت يسعى االتحاد األوروبي إلى تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسو 
زال ، ال نفي جميع أنحاء العالمو ، كجزء من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة. عمله الخارجي

رات ، بما في ذلك المتضر أشكال العنف ضد النساء والفتيات ملتزمين بشدة بتنفيذ إجراءات مكافحة جميع
نحن و مع األمم المتحدة. العالمية  تنا، على سبيل المثال من خالل مبادر من الحرب أو الفقر أو النزوح

والتعليم والتمكين متساوية للوصول إلى الخدمات الصحية  ا  ملتزمون بمنح جميع النساء والفتيات فرص
من أجل تحقيق المساواة الحقيقية  النضاللن نتوقف أبدا  عن و مستقبلهن.  رسم، وفرص االقتصادي
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