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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نزيهة العبيدي  /معالي الوزيرة

وزيرة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسيية  رييسية اليدورة السيابعة والن نيين ل جنية 
 المرأة العربية.

 غنية الدالية /معالي الوزيرة

  رييسية اليدورة بالجمهوريية الجزايريية الديماراطيية الييعبية وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة
 .ل جنة المرأة العربية النامنة والن نين 

  السيدات والسادة الوزراء أصحاب المعالي

   العربيةالدول عضاء في جامعة ألممن ي حكومات الدول ارؤساء اآلليات الوطنيةو السيدات والسادة 

 ق يمية والدولية إلممن ي المنظمات االسادة 

  الحضور الكريم
يالمالمررين لنة ررل الاررنأا اللنسيررل عنرر   الرربينا المما ررلأعاررمة  ايتررت ن أيشررني ب سم ررم ةمالررل الرربية اللنسيررل 

عنرررر   البياقناطيررررل الشررررلسيللنةاهينيررررل الة ا نيررررل يتقررربين  أن أعررررن  عررررن شرررر ن  سبايررررل أيب ي  ،الا رررتيل الرررري ان 
ال ررررريب عسرررررب الل يررررر  تحرررررع النعميرررررل ال رررررمايل لهومارررررل ن ررررري  الةاهينيرررررل ألعارررررمة النة رررررل  ال نيارررررل ا تضرررررميتهم

تل يرر  يس ،مللاررة اللنسررب الاشررتن س لالنتقررم  ألهايررل التررب تيليهررم الةاهينيررل الة ا نيررلارربل ا يالرر   يل رر ،سيتهنيقل
سأهايرل بين الارنأا  يعب اإلنباا ال يم ريل لنةاهينيرل الة ا نيرلهر ا الدربب سر.يأ يه يرب يق الارنأا اللنسيرليحاميل حق

  تتسيأ أعن  الا مد  يب البيلل.يال   ا ل   سش ة ةنب عن  يضع الانأا الة ا نيل يالتب  ناهم يب الاةتاع 

 ،ال رررمسقل لنة رررللنررربينا الاتايررر ا عنررر  ن م ررتهم  الةاهينيرررل التي  ررريل اررم ي يهررريت ب أن أتقررربم سملشررر ن  لرر  
يالر   تةنر  سشر ة ياضر  يرب سن رما    ،يةهبهم البؤي  يب اتمسلل ا من عانهم يت هي  التيديمع الدرمبنا ع هرم

يب ا ينا اللارة اللنسرب الاشرتن   ش ة قيال اضميل همال " ، يال  2018-2019"تي   عمدال الانأا اللنسيل 
 يب اةمة حاميل يتل ي  حقيق الانأا.

 ة السيدات والساد
يالاسرررمبناع الةبيررربا الترررب تطنحهرررم  ارررن الايضررريعمع الهمارررل ا  عررربب(  38ةررربية أعارررمة الررربينا  يتضررران 
يحاميتهرم يهري  ،  هرم  حقيقهرم ي  اللنسيل يضع الانأا يب الا طقلستح ين انتسمطم  يميقم  التب تنتسط األام ل اللمال 

اللالقررل التناسطيررل  سحيررأ أدررسحع ،ا طقررل اللنسيررلالظررنيا الحمليررل لنظررة يررب ات ايرربا األاررن الرر ل ي ت رر  أهايررل 
ييب ه ا اإلطمن ، ةبية أعامل مالانأا ان سين أهم الايضيعمع الاطنيحل عن  حقيق قضميم األان يال نم ي سين 
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لة ل الطيانئ لحاميل ال  رم   تش ية "   شم  الشس ل اللنسيل لن  م  ي يطمع ال الم" ي  ل تطنح النة ل اقتنح  " 
يالترب ترم  الدمبنا عن تيديمع لة ل الانأا اللنسيل يب بيناتهم ال مسقل ،"ال  اعمع الا نحل سملا طقل اللنسيلأم م  

 .2019امن   6 ل   4الاقنن عقبهم ان ( 51نيلهم  ل  اةن  الةمالل عن  الا تيل الي ان  يب بينته  
 الحضور الكريم  

        عماررررم  احينيررررم  يرررب ا ررررينا بعررررم ي تل يررر  حقرررريق الاررررنأا عنررر  الا ررررتيل الرررربيلب  2020يلرررب اللررررمم القرررمبم 
"لا همج عاة سيةين سلب وا ل يعشنين عمام " ،   ل   ي ين قب تأتب الاناةلل البيليل  2020 يهب اإلقنياب، ي 

، ي ايا سل لهر ا الا رمن الربيلب ، تطرنح ش مة التايي  ضب الانأا"أعمام  عن  "اتهمقيل القضم  عن  ةايع  40 ان
 يب ه ا الدبب. ( األة با اإلقنيايل38ب. اللنسيل  أعامة لة ل الانأا 

 السيدات والسادة 
يرب ي عن  ةبية أعارمة ةمالرل الربية اللنسيرل،  ي الع تامة أيلييل ا مهضل الل ا ضب الانأا   ن قضيل

"ايتهمقيرل اللنسيرل لا مهضرل الل را ضرب الارنأا يالل را األ رن "  ا رمن رت مق  الوطرياع الا رتقسنيل له ا ال ريمق 
يالر   أعبتره األام رل اللمارل لنةمالرل  ،الالنيض عنر  النة رل اإلقنياب طمن سملتقنينيي لب ب أن أ يه يب ه ا اإل

 ".ييام  لا مهضل الل ا ضب الانأا 16تهمعال  اع الحانل البيليل " ةهيب البية األعضم حية  ،اللنسيل

القارل تم اعتامبهم عنر  ا رتيل  حل الانأا اللنسيل، اسمبنا ةبيبا حية دطنح األام ل اله يل لنة ل   ل  ت
 (، يتلنض عن  أعامة النة ل لنسب  يب تهلينهم.2019 سينيع  يايةتامعيل الت اييل: ايقتدمبيلاللنسيل 

 الحضور الكريم 

(لنة ل يضع الارنأا سرمألام الاتحربا 63 لقمب " البينا  ان تمنيخ ا ة حيالب أ سيعينيأتب اةتامع م الييم قس
حرية ايضري  س يييين ، ييب ه ا اإلطمن، ي لب ب أن أ يه  ل  أن الاةايعل اللنسيل قب أدبنع "السيمن اللنسب" 

اللنسيرل ( لنة ل الانأا اللنسيل سإلقم  السيمن سم م الاةايعرل  38النة ل له ا اللمم، يي لب ب أن تقيم ن ي ل البينا  
 والة أعامة النة ل س يييين .

ةم سيتين عن  هما  أعارمة الربينا ييب ه ا الدبب، تةبن اإلشمنا  ل  أن األام ل اللمال  ت ظم يلمليتين 
ي يتم اإلشمنا  ل  ايعب يا من الهلمليمع  2019امن   15 , 12( لنة ل يضع الانأا سمألام الاتحبا يياب  63 

 م الييم، ي  ل  تةبين الينقل الاهمهيايل ل ة يلمليل ضان انيقمع ايةتام .سش ة تهدينب والة اةتامع 
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 السادة الحضور 

 اإلقنيايرل يالبيليرل  ن ةمالل البية اللنسيل تلاة سش ة حميأ يا تان، يسملتلرمين ارع اوتنرا الا ظارمع
الارنأا يرب  طرمن ال رلب لتحقيرق الت ايرل  ة ات م رقل ت رتهبا اينتقرم  سيضرعتطيين ا ظيارل عار ان أةةالال يل 

ي تةرربين سررناا  تلررمين األام ررل اله يررل عنرر  الا ررتيل الرربيلب  أحررب الس رريب الا ررتباال الشررمانل ساههياهررم اليا ررع، 
 الاطنيحل عن  ةبية أعامل م.

يومارل ، ي ي ل ب  ي أن أتقبم سة ية الش ن يايات من، سم رم ةمالرل الربية اللنسيرل،  لر  في ختام ك متي
لرر  ن رري  الةاهينيررل الة ا نيررل ، ال رريب عسررب الل يرر  سيتهنيقررل عنرر  نعميترره ال نياررل ألعاررمة لة ررل الاررنأا اللنسيررل ، يا 

غ يررل الباليررل ي ررة طررمقم ينيررق عاررة ي انا  التضررمان الرريط ب ياأل ررنا يقضررميم الاررنأا سملةاهينيررل  /الررملب الرري ينا
النعميل ياي تضميل ألعامة ه ا ايةتام  الهمم.  ارم أن  م ي  نمالة ا نيل البياقناطيل الشلسيل عن  ح ن الت ظي

الرر ين حضررنيا لناشررمن ل يررب  طررمن   نؤ ررم  الييرريب ال رريباع يال ررمبا الرري نا  ألدررحم  الالررملبالشرر ن ايدررية 
 ع لال تام   ل    همامتهم القيال.أتطن نال يي  بنا هم ألهايل ه ا ايةتام  

 .ة يال   ش نا  
 

 

 

 

 

 


