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 َساء ذَٕس، تُاذٙ انؼضٚضاخ،

 

 انسٛذاخ ٔانسادج،                                                            

 

 انحضٕس انكشٚى،   

 

َهرمٙ انٕٛو تًُاسثح انؼٛذ انٕطُٙ نهًشأج انًٕافك نهزكشٖ انصانصح ٔانسرٍٛ 

ْٕٔ أٔل لإٌَ نذٔنح اإلسرمالل، جسى . إلصذاس يجهح األحٕال انشخصٛح

انحمٕق انًذَٛح ٔانسٛاسٛح نهًشأج انرَٕسٛح ، ٔٔضغ ذَٕس فٙ يذاس انضيٍ 

رنك أٌ يجهح األحٕال انشخصٛح انرٙ َحرفم . انز٘ ذؼٛشّ اإلَساَٛح انًرمذيح

 إلصذاسْا ال ذُرٓٙ أتؼادْا تئلشاس ٔذشسٛخ انحمٕق انًذَٛح 63انٕٛو تانزكشٖ 

ّٙ جذٚذ  ٔانسٛاسٛح نهًشأج تم أَٓا ذرجأصْا نإلػالٌ ػٍ يششٔع يجرًؼ

 .                     حايم نمٛى انحذاشح ٔانًسأاج تٍٛ انُساء ٔانشجال فٙ انحمٕق ٔانٕاجثاخ
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ّ٘ فٙ ذاسٚخ ذَٕس  إٌ إصذاس يجهح األحٕال انشخصٛح ْٕ حذز يحٕس

ٔشٕسج حمٛمّٛح ػهٗ األٔضاع اإلجرًاػٛح انسائذج انرٙ نى ذكٍ فٛٓا نهًشأج 

 .  انرَٕسٛح يكاَرَٓا انطثٛؼٛح

 

ْزِ انصٕسج ْٔزا انًششٔع انًجرًؼٙ انجذٚذ أسادًْا ٔلادًْا انضػٛى 

 .انشاحم انحثٛة تٕسلٛثح يؤسس انذٔنح انٕطُٛح انًذَٛح ٔيحشس انًشأج

 

فرحٛح ذمذٚش ٔاػرشاف تانجًٛم ٔإكثاس نهشئٛس انشاحم انضػٛى انحثٛة 

 .ذغًذِ هللا تٕاسغ سحًرّ... تٕسلٛثح

 

 إلصذاس يجهح األحٕال انشخصٛح تؼذ أٌ 63كًا أَُا َحٛٙ انٕٛو انزكشٖ 

فاسلُا انًغفٕس نّ انشئٛس انشاحم انثاجٙ لائذ انسثسٙ انز٘ َاصش حمٕق 

انًشأج، ٔدافغ ػٍ يكاسثٓا ٔفاص تًساَذذٓا نّ فٙ أٔل اَرخاتاخ سئاسٛح 

 .2014دًٚمشاطٛح شٓذذٓا ذَٕس سُح 
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لذ ػشف انًساس اإلصالحٙ فٙ يا ٚخص أٔضاع انًشأج َسما ذصاػذٚا ل

 ٔتؼذ ذٕنّٛ 2011يُز ذٕنٙ انشئٛس انثاجٙ لائذ انسثسٙ سئاسح انحكٕيح 

سئاسح انجًٕٓسٚح حٛس ذؼًك ْزا انًُحٗ اإلصالحٙ يٍ خالل إصذاس 

انؼذٚذ يٍ انمٕاٍَٛ األساسٛح انرٙ ػضصخ حمٕق انًشأج ٔيكاَرٓا فٙ 

  .انًجرًغ

 

ٔكاَد آخش يثادساذّ فٙ ْزا انًجال الرشاح يششٔع لإٌَ ٚرؼهك 

تانرسأ٘ فٙ انًٛشاز تٍٛ انشجم ٔانًشأج صادق ػهّٛ يجهس انٕصساء، 

ٔأحٛم ػهٗ يجهس َٕاب انشؼة انز٘ نى ُٚرّ تؼذ يٍ يُالشرّ، ٔال شك 

نذُٚا أٌ انثشنًاٌ انًمثم سٕف ٕٚاصم دساسرّ ٔانؼًم ػهٗ ذٕفٛش 

  .انظشٔف انًالئًح نهًصادلح ػهّٛ
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 نساء تونس، بناتً العزٌزات،                             

 السٌدات والسادة،                                                    

 الحضور الكرٌم،                                                      

لقد ساهمت نساء تونس فً كل المعارك المصٌرٌة فً تارٌخ بالدنا، وال 

 .  سٌما فً حركة التحرر الوطنً والعمل من أجل اإلستقالل

 

وبعد الثورة كانت المرأة التونسٌة فً المواقع األمامٌة للدفاع عن مكتسبات 

تها ٌّ وتشكل نجاحات المرأة التونسٌة حالٌا فً كل . الدولة الحدٌثة وعن مدن

المجاالت دلٌال على أن تونس كسبت رهانها على المرأة وحققت بالتالً 

 .قفزة تارٌخٌة قٌاسا بمحٌطها الجغرافً والحضاري والسٌاسً

 

لقد حققنا الكثٌر فً مجال إقرار حقوق المرأة وفً دعم مكانتها فً 

لكن مع تثمٌن كل ما تم تحقٌقه من مكاسب البد أن ندرك أن . المجتمع
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الطرٌق ما تزال مفتوحة أمامنا من أجل تجسٌم تلك الحقوق على أرض 

 .                                                                     الواقع

وإن كسبت الفتاة التونسٌة مراكز التفوق فً المدارس وفً الجامعات 

فهً ما تزال لم تحض بنفس الحظوظ فً سوق الشغل وفً تحمل 

المراكز القٌادٌة بل أنها ما تزال تحتل الرتبة األولى فً نسبة العاطلٌن 

 .                                                                   عن العمل

وقد أقّرت مجلة الشغل المساواة فً األجور بٌن الرجال والنساء ولكن 

وإن كنا نثمن ما أنجز إلى حد اآلن فإن العدٌد من القطاعات والمؤسسات 

اإلقتصادٌة ال تطبق مقتضٌات القانون فً هذا الصدد وخاصة فً قطاع 

 .الفالحة

وبهذه المناسبة أرٌد أن أرفع التحٌة للمرأة التونسٌة العاملة فً اإلدارة 

وفً جمٌع القطاعات وأن أوجه تحٌة خاصة للمرأة الرٌفٌة التً مازالت 

 .                                          ظروفها تستحق العناٌة والتحسٌن
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ونرجو بهذه المناسبة أن تواصل الحكومة جهودها بمعالجة الواقع 

اإلجتماعً للمرأة التونسٌة وتحسٌن مختلف جوانبه وأن تعجل بتنفٌذ 

 .               اإلجراءات التً جاء بها قانون مقاومة العنف ضد المرأة

ونحن على اقتناٍع راسخ بأن التمكٌَن اإلقتصادي هو شرٌط لدعِم مكاسب 

المرأة فً المجتمع ولمكانتِها فً األسرة خصوصا وانها تشارك فً 

 .   التنمٌة اإلقتصادٌة للبالد وفً الناتج القومً الخام بما ٌقارب النصف

والٌوم، وبعد أن نجحت ثورتنا فً إزاحة كابوس اإلستبداد فإننا فً حاجة 

إلى صٌاغة عقد اجتماعً جدٌد كفٌل بتكرٌس قٌم وآلٌات النموذج 

وال . المجتمعً المدنً والدٌمقراطً والعادل والمتوازن الذي نرٌده لبالدنا

ٌمكن لهذا العقد اإلجتماعً أن ٌرى النوَر إال عبَر دعم ومشاركة كل 

ولن ٌكون ذلك العقِد اإلجتماعً الجدٌد فعاال . القوى الحٌة فً البالد

 . وصانعا لإلزدهار والتضامن إال إذا كان للمرأة فٌه مكانتها

وإنً على ٌقٌن أن كل القوى فً مجتمعنا من أحزاب ومنظمات وجمعٌات 

ونخب سوف تتفاعل إٌجابٌا أثناء وبعد اإلنتخابات الرئاسٌة والتشرٌعٌة 
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القادمتٌن فً بالدنا مع كل المقترحات التقدمٌةوالمشارٌع التحررٌة التً 

من شأنها أن تصون كرامة المرأة التونسٌة وحقوقها وحرٌتها وأن تعزز 

مكاسبها التقّدمٌة التً حّققتها منذ صدور مجلة األحوال الشخصٌة بما 

 .                                                     ٌكفل لها أن تتبوأَ المناصب القٌادٌة فً مختلف المجاالت خدمةًة للوطنِ 

ٌا أمهات اإلنسان ... وٌا بنات الزعٌم بورقٌبة ... ٌا حفٌدات علٌسة 

... بشرت مجلة االحوال الشخصٌة بثورة اجتماعٌة تحررٌة .. التونسً 

لكن أفق التارٌخ ما ٌزال مفتوحا أََماَمُكّن ... وبمكاسب تارٌخٌة تلٌق بُِكنَّ 

وحقوقكّن ما تزال تستوجب منا جمٌعا ... ُجُذوَرُكّن ثابتة فً األرض ... 

بل ... فال تتوقفن فً منتصف الطرٌق ... مزٌدا من الجهد والنضال

ُكّن مواصلَة العمِل والنضالِحتى تتحقق األهداف السامٌة للثورة التً  ٌْ َعلَ

 .   دشنتها مجلة األحوال الشخصٌة

 

 عاشت المرأة التونسٌة
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 .عاشت تونس حرة منٌعة أبد الدهر

 


