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 د عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، السي  

 حياء اليوم العالمي للمرأة إبمناسبة 
  العربيةبالتنسيق مع جامعة الدول 

 .»  عوتطل  ز المرأة العربية .. تمي   « تحت شعار
 الرحمان د أيمن بن عبداألول السي  يقرؤها الوزير 

 عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
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 بسم هللا الرحمن والرحيم
المرسلين أشرفوالصالة والسالم على   

 

 امع  الدل  العببي ،د أمحد أبو الغيط، األمني العام جلالسّي 

 سادد ريي  طاا  امل ال ، األمني العامدة السفرية الدكتورة هيفاء أبو غزالسّي

 الشؤلن االجتمادي  جلامع  الدل  العببي ،
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 دة،دات لالسادة أصحاب املعالي لالسعاالسّي 

 دات الفضليات،السّي 

، بد اجمليد تبوند دلتحيات األخوي  للسّينقل لكم اأن أ ءيسعدني بادئ ذي بد

 بهذا اليوم العببي. مي  احتفاًءدم كلمته السّاأن أط شبفينالذي ، ريي  اجلمهوري 

نشهدها منذ  دتيادي اهذه السن  يف ظبلف غري  ي للمبأةملادلينا اليوم الع حيّل

 يمي  بت من تبعات جايح  كورلنا يفسنتني، دلى غبار باطي دل  العامل اليت تأث

 دي .مناحي احلياة الصحي  لاالجتمادي  لاالطتصا

قيق إجنازات لعببيات من حتالنساء ا الظبلف، متكنت العديد منخضم هذه  ليف

صد جوايز نهن من حما مكاستحقاق يف بعضها، جبدارة ل لمتيزتيف خمتلف اجملاالت 

 لعببي .داملي  تعد لسام فخب المتنا اإطليمي  ل

ل  العببي  للمبأة، ّديها طيادات اللهمي  اليت تولأل انعكاسال لما هذه النتايج إ

مامها أدّبد الابيق  ، مالمتكينهاشج  تبطيتها يمن توفري إطار طانوني  اناالطًا

 ب يف شتى امليادين.حتقيق املزيد من املكاسل ،للمضي طدمًا

 اجلنسني ، مبدأ املناصف  بني2222فاجلزايب كبست يف دستورها املعد  سن  

شكا  العنف يف ل أمحاي  املبأة من ك لكذا، ي لاالنتخابيف كل اجملاالت الوظيفي  

 لهي. اخلاصلاجملالني املهين  ليفمومي ع، يف الفضاء اللالظبفكل األماكن 

 ثبتتألايبي  اليت سجلت حضورها خاوة نودي  تعززت بها مكتسبات املبأة اجلز

 العليا يف الدلل . ناصبلاملد املسؤلليات جدارتها يف تقّل

جما  ت العامالت يف  كل النساء العببياىلإ لتقديبلاكب شأتوجه بال ،هذا املقام لمن

 .91-فيدالصح  نظري جمهوداتهن يف التصدي لفريلس كو

 السيدات الفضليات
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لدبلوماسي   برية يف خمتلف اجملاالت، كسفريةك شواطًالقد طاعت املبأة العببي  أ

صواها دلى زت حب شتى العلوم متّيلدى هيئات األمم املتحدة، لكعامل  لخبرية يف

 .لداملي جوايز إطليمي  

ؤلن املبأة حلقايب لزاري  تنودت بني ش كما تألقت املبأة العببي  كوزيبة بإدارتها

 صب ريي  حكوم .، لتبغ منلالدفا لالصح  لاخلارجي  

يف إحال  السلم  لال زالت تلعبه املبأة العببي  ،لر الذي لعبتهدن الّد هذا فضاًل

 9221قبار رطم م  ال ملسلح ، متاشيادليه دلى مستوى مناطق النزادات ا لاحلفاظ

جا  يف دمليات بلم  ا لاملتسالي ادف  يؤكد دلى مشارك  املبأة الكامل  ااه الذي

ي  خاص   شتى بقا  العامل م  توجيه حتىل سالم دايم يفإ لالوصو  ،حفظ السلم

 امدة.الصاملناضل  لللمبأة الفلسايني  

ؤى، لتعزيز مكتسبات الب دل  العببي  لتوحيددلى تكثيف اجلهود بني ال فلنعمل سويًا

يف املقدم ،  اتكنلوجيبالا فيها تلك املتعلق  يف يمي  اجملالت، مب لمتكينهااملبأة 

 . طالعالي  الّد الفضايي  لالتقنيات

ثق  يف  يكّللهاني مبناسب  ديدكن العاملي، ليكن خبالص الّتاألخري، أتوجه إ ليف

  لطننا العببي.يف لأخواتنابناتنا  لطدراتاءات كف

 العببي  بألف خري. لاملبأةكل دام 

 

 صغاء،أشكركم على كرم اإل

 .وبركاتههللا تعالى  ورحمةعليكم  والسالم

 

 


