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&%ون ن أرح" �!��ع ال���ات وال�ادة ال���ر م� م��لي اآلل�ات ال����ة ال�ع��ة �ب�ا�ة أاس���ا لي 
األ�3اء وال34'اء ال1ی� �&ار/�ن مع�ا ال��م  ال�ادة وم� الع'-�ة،وزارات ال*�ة في ال�ول  وم�ال�'أة 
لل�Aان على وال&A' م�ص�ل ل&'/ائ�ا في ص��وق األم< ال��7�ة  "،ال��ف>ة ال�رد�ةإ�الق "ك�7" في "

  .2019م�1 إ�الق ه1ه ال�3ادرة اإلقل���ة الهامة عام  ال&'اكة ال���7'ة وال���'ة

�א����א��وא���د�،� �

وألن�ا ن�ل< �غٍ� خال م�  ،&ه� زTادة مقلقهح�R أنه � س'�ان ال��O ق��ة ال��اء في العال< أج�عإن 
ال�عي ن�� دع<  للع�ل /3�ا�ةال7ي تق�مX بها األمانة العامة  اإلقل���ة ال�3ادرة ههX 1/انال�'�ان 
ح�R أن م!�7عات�ا الع'-�ة ��اجه إلى  الع'-�ة،ل�] ال�!�7عات ح�ل الق�ا�ا ال*��ة لل��اء ال*�ي 

  ال��اء.ب��  ثقافة الف�[ ال�A3' له1ا ال�'ض �&'ولال��A�7 ال*�ي ون&' معل�مات ��3ه سل��ه 

ق� ق�X �إ�الق م3ادرة جامعة ال�ول الع'-�ة " ال��ف>ة  2019في أك�7-' وأعA&� a7ل ش4*ي �أن�ي 
ال�رد�ة" ت�X شعار "ح�اتd غال�ة" م� مق' األمانة العامة و-ال&'اكة مع سعادة ال��ی' اإلقل��ي 

وق� اع�7�ت ه1ه ال�3ادرة م� أعلى م�T�7ات ص�اع الق'ار ���ج"  .ل*��وق األم< ال��7�ة لل�Aان
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ق7*اد�ة واالج�7اع�ة في دورتها ال'ا�عة ب�3'وت، م�ا �&�' إلى ت�ف' اإلرادة ال��اس�ة ق'ار الق�ة اال
 فيال*�ة الع'ب  وزراء م!لh اع�7�ت م� وم� ث< .ت�ع ص�ة ال�'أة ض�� أول�اتهاال�ق�ق�ة ال7ي 

�ع�ني أن أن�ه  /ل ما �ع�د �ال�فع على ص�ة ال��ا��ات وال��ا����.�ع< إ�ار جه�ده ال���7'ة لTو
ب�اًء على �ل" ال�ول  س�77سع في نlاقها ل7&�ل س'�ان ع�k ال'ح< أ��اً  اإلقل���ة �أن ال�3ادرة

 .األع�اء

�،6/��א<	���א�5 �

حR ال�ول األع�اء على تأم�� ال��ارد  إلى جان"�الق ال�3ادرة إل األه�اف ال'ئ���ة ب�� لعل م�
إع�اد أدلة إرشاد�ة  أ��اً ه�  �ه،الالزمة ل�7ف�' خ�مات الo&ف ال�A3' ع� س'�ان ال��O وال�7ع�ة 

ورص� ما تق�م �ه ال�ول  لل���ات ال��ار-ات ض� ه1ا ال�'ض،إقل���ة ل�oف�ة ت�ف�' ال'عا�ة الالزمة 
ال�7o"  إل�الق&'اكة مع ص��وق األم< ال��7�ة لل�Aان و-الن!�7ع وال��م  ال�!ال،الع'-�ة في ه1ا 

   والO1 �!�ع ال!ه�د ال����ة في س7ة ع&' دولة ع'-�ة.  في ه1ا ال�!ال اإلقل��ي

"ك�7" ال��ف>ة ال�رد�ة" �ع� األول م� ن�عه إقل���ًا في م!ال رص� ال!ه�د ال����ة لل�ول الع'-�ة و
 ،O�اف�ة س'�ان ال�Aبه�ف م&ار/ة أف�ل ال��ارسات ورفع ال�عي ح�ل ما ی7< في م!ال م dوذل

 �&أن ه1ا ال�'ض، /�ا ی�ف' ال�7o" إرشادات ت�ع�Tه ح�ل م'ض س'�ان ال��O و/�ف�ة ال�قا�ة م�ه"
   ت�اجها ال�ول الع'-�ة في م!ال مAاف�ة س'�ان ال��O.ك1لd ی�7اول ال�7o" الف'ص وال�7��ات ال7ي 

� خالل ما ت< م&ار/7ه مع جامعة ال�ول الع'-�ة (قlاع وق� ت< إع�اد ه1ا الA&� "�7oل رئ��ي م
إدارة ال�'أة واألس'ة والlف�لة) م� ال7قارT' ال����ة لل�ول الع'-�ة ح�ل ال�3ادرات  -ال&%ون االج�7اع�ة

ال7ي ت�ف1 على ال���7] ال���ي في م!ال مAاف�ة س'�ان ال��O م� ق3ل اآلل�ات ال����ة ال�ع��ة 
�'أة، وم� خالل أ��ًا م'اجعة األدب�ات وم�اقع ال��>�ات ال�ول�ة وال��ل�ة �ال*�ة وآل�ات ش%ون ال

  ال�ع��ة ��'�ان ال��O �اإلضافة ل��اقع وزارات ال*�ة الع'-�ة،
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  ال���ات وال�ادة،

وت�X م>لة م3ادرة "ال��ف>ة ال�رد�ة "قامX إدارة ال�'أة واألس'ة والlف�لة  ت!�ر اإلشارة أ��ًا إلى أنه
إدارة ال*�ة وال��اع�ات اإلن�ان�ة �األمانة العامة لل�7��k مع وزارة ال*�ة وال�Aان �ال7عاون مع 

وال�3ادرة ال'ئاس�ة ل*�ة ال�'أة �!�ه�رTة م*' الع'-�ة به�ف ت�>�< الع�ی� م� الفعال�ات ال�اع�ة 
�vفات ل*�ة ال�'أة �األمانة العامة وم�ها ح�لة للف�[ ال�A3' ع� س'�ان ال��O لفائ�ة ال���ات ال�

ن�ف�3' في  11إلى  7في الف7'ة م� ه1ا العام . وق� ن>�X ه1ه ال��لة �&Aل س��O  �األمانة العامة
ال�A3' �إق3ال /�3' م� /افة م�vفات األمانة  الف�[ت�>ى ح�لة  مق' األمانة العامة. ودائ�ًا ما

في 'ئاس�ة ل*�ة ال�'أة ال ولل�3ادرة، وه�ا ان7هa الف'صة ل7ق��< ال&A' ل�زارة ال*�ة وال�Aان العامة
  على ه1ا ال�ع<.ج�ه�رTة م*' الع'-�ة 

��،6/��א<	���א�5 �

جل�ة ل��اخالت ال�ول  وأ��اً  ،"ك�7" ال��ف>ة ال�رد�ة"لع'ض  رئ���ة �اع جل�ة7�4*[ ه1ا االج
على أه��ة ال�7ع�ة والع�ل ال���7'  ل7أك��وذلd في إ�ار ال�&ار/ة ال34'ات وأف�ل ال7!ارب األع�اء 

  .الع'-�ة في م!�7عات�ا ال�ل��ة م� أجل ن&' ال�قافة ال*��ة

 ،'�7�وفي نها�ة /ل�7ي أت�جه �ال&A' ل&'/ائ�ا م� ص��وق األم< ال��7�ة لل�Aان على ال7عاون ال�
 ال���ر، واتlلع ل��اع م�اخالته< الي سO'�7 االج�7اع.ولل���ات وال�ادة 

 ش��ا ج��الً 


