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  0202مارس  8 ليوم العاملي للمرأة املوافك لـتونس حتتفي با
 حتت شعار

 " أنا جيل املساواة: إعمال حقوق املرأة"
 

 

أهنئ اإلاسأة الخىوسيت اليىم بعيدها العالمي، اإلاسأة الخىوسيت اإلاىاغلت والعاملت بالفكس والساعد في 

 .كل الحلىل 

 

اإلاساواة أهنئ وساء جىوس مً كل ألاجيال وفي كل اإلاىاكع بهرا العيد العالمي وأحيي هػاالتهً مً أجل 

وهً جدًساث بهرا الحم الري شزعذ اإلاسأة الخىوسيت برزجه ألاولى مىر اللدم ودعمخه ػداة الاسخلالل 

 .باهخساطها الخام في بىاء الىطً والرود عىه

 

فاحخفاؤها اليىم بهرا العيد هى ضفحت جدًدة في سجّل هػاالث طىيلت ليساء جىوس مً أجل الحم 

 .كخطادًت والاجخماعيتفي اإلاساواة وإعمال حلىكهً الا

 

فلئن سجلذ اليساء في العالم هػاالث مً أجل العدالت والكسامت واإلاساواة والسلم والخىميت، فان 

جىوس جمّيزث على عدًد البلدان بلطعها مىر الاسخلالل خطىاث هامت في مجال جطىيس حلىق اإلاسأة 

بت جدعمذ بػماهاث جدًدة هظ عليها اسدىادا إلالازبت شاملت كىامها اإلاساواة وجكافإ الفسص، ملاز 

 .7102فيفسي  72دسخىز 

 

وال جصال جىوس زػم ما حللخه مً مكاسب، جخلدم في سً الدشسيعاث واللىاهين الػامىت لحلىق 

اإلاسأة والسيما حلها في اإلاساواة الفعليت اكخطادًا واجخماعيا وسياسيا وجأًيد جىاجدها في مساكص 

 .اللساز بمخخلف مسخىياتها



 

وجثميىا إلاا جم جحليله مً جهت وحسضا على مىاضلت الجهىد إلاصيد جطىيس اإلاكاسب وجدعيمها، وغعذ 

وشازة اإلاسأة وألاسسة والطفىلت وكباز السً بسهامجا مجخمعيا للفترة اللادمت يهدف لدعم الخىميت 

ص عبر وملاومت الخطسف وؤلازهاب واللػاء على الفلس والتهميش وجكسيس اإلاساواة وجكافإ الفس 

الخمكين السياس ي والاكخطادي والاجخماعي لليساء والحسص على ئدماج أهداف ألامم اإلاخحدة للخىميت 

 :غمً الاستراجيجياث والبرامج اإلاخعللت بلػاًا اإلاسأة مً خالل خاضت 7101-7102اإلاسخدامت 

 

  اكع اللساز داخل وغع آلالياث الدشسيعيت والترجيبيت والعمليت الػامىت لخيسير هفاذ اإلاسأة الى مى

 .مخخلف الهياكل واملجالس في جميع اللطاعاث ومجاالث العمل

  العمل على اسخكمال مساز مطادكت جىوس على اجفاكيت اسطىبىل واهػمامها للخحالف الدولي

 .حىل اإلاساواة في ألاجس

  العمل على حعدًل اللاهىن الاهخخابي لفسع الخىاضف ألافلي فػال عً الخىاضف العمىدي

 .د دعم مشازكت اإلاسأة في الحياة السياسيت والشأن العامومصي

  مصيد جطىيس الخطت الىطىيت للخمكين الاكخطادي والاجخماعي لفائدة اليساء والفخياث في الىسط

 .السيفي ومالءمتها مع الحاجياث الفعليت لليساء خاضت في اإلاىاطم الداخليت

 عمل اإلاخطلت بمجال حماًت حلىق اإلاسأة اسخكمال مساجعت اللىاهين والتراجيب الجازي بها ال

واإلاىاثيم  7102ومكافحت جميع أشكال العىف والخمييز غدها كطد مالءمتها مع أحكام دسخىز 

 .الدوليت اإلاطادق عليها مً كبل الدولت الخىوسيت

  اسخكمال ئعداد مخخلف الخطط اللطاعيت اإلاىبثلت عً الخطت الىطىيت لخفعيل كساز مجلس

 ."اإلاسأة وألامً والسلم" واإلاطادكت عليها وجفعيلها على أزع الىاكع 0072ألامً الدولي 

 

وسخعمل وشازة اإلاسأة وألاسسة والطفىلت وكباز السً على بلىغ أهدافها اإلاركىزة وفم ملازبت 

 .حشازكيت مع جميع الفاعلين بما ًػمً الخكامل والخفاعل بين مخخلف اإلاخدخلين

 .مسخللتعاشذ اإلاسأة الخىوسيت حّسة 

 

 أسماء السحيري 

 وزيرة املرأة وألاسرة والطفولة وكبار السن


