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      ٢٠١٠                     الدورة املوضوعية لعام 
      ٢٠١٠      يوليه  /     متوز  ٢٣         يونيه إىل  /        حزيران  ٢٨         نيويورك، 

                من جدول األعمال  )  ج   ( ٢      البند 
  :                          االستعراض الوزاري السنوي    :                     اجلزء الرفيع املستوى  

ــا      ــا دوليـ ــق عليهـ ــات املتفـ ــداف وااللتزامـ ــذ األهـ                                                                 تنفيـ
                                          يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     فيما

                                                                            دم من االحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي، وهو منظمـة غـري حكوميـة                      بيان مق     
                             لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي                 ذات مركز استشاري 

  
              من قـرار      ٣١      و     ٣٠                                                  ً                   تلقى األمني العام البيان التايل، الذي جيري تعميمه وفقاً للفقرتني             

   .  ٣١ /    ١٩٩٦                        اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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      بيان    
     سية           معلومات أسا    

  
                                                                               يؤيد االحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي بقوة التزام اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي       

                                                                                                      مبواصـلة املناقـشة حـول موضـوع تنفيـذ األهـداف وااللتزامـات املتفـق عليهـا دوليـا فيمـا يتعلـق             
        وعـالوة    .     ٢٠١٠                                                                        باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة خالل االستعراض الوزاري السنوي لعام           

                                                                                                        علـــى ذلـــك، يـــشجع االحتـــاد النـــسائي اســـتمرار اجتـــهاد اجمللـــس خـــالل مناقـــشاته لتحديـــد    
                                                                                                االبتكــارات وأفــضل املمارســات واألســاليب الــيت ثبتــت جناعتــها فيمــا يتعلــق بالنــهوض بوضــع 
                                                                                                 املرأة يف أصعب الظروف ومتكني املرأة أينمـا وجـدت وتـسليط الـضوء علـى تلـك االبتكـارات                  

                                                                        ري نشرها، وللتحلـي بـروح القيـادة يف حتقيـق هـديف املـساواة بـني                                       واملمارسات واألساليب وتيس  
                                                 وتتسم األهداف اإلمنائية لأللفية وجماالت االهتمـام         .                                        اجلنسني ومتكني املرأة يف مجيع أحناء العامل      

                                                                                                               االثنا عـشر يف منـهاج عمـل بـيجني بأوجـه تـآزر واضـحة، وتـوفر نقاطـا مرجعيـة جليـة لألمـم                          
                                                                      تمع املـدين فيمـا تبذلـه مـن جهـود متـضافرة لبـدء عهـد جديـد                                        املتحدة واحلكومات وأعضاء اجمل   

   .                                                 من التمكني للمرأة ومساواهتا بالرجل يف مجيع أحناء العامل
                                                               ، عمـل متطوعـو االحتـاد النـسائي علـى إرسـاء جهـود                     عامـا     ١٥                         وعلى مدى أزيـد مـن         

          أحنـاء              يف مجيـع         بلـدا     ٥٠                                                                                   املعونة الشعبية وعلـى رعايتـها ودعمهـا وتوسـيع نطاقهـا يف أكثـر مـن                  
                                                                                   بــدعم اجلهــود الــيت أفــضت إىل تأســيس مــدارس للبنــات والبــنني، وإىل التنميــة           وذلــك          العــامل، 

ــدريب املهــين        ــة يف جمــال الت ــا يف ذلــك اجلهــود املبذول ــساء الفقــريات، مب ــدة الن ــصادية لفائ                                                                                                        االقت
                                                                                                 والقروض البالغة الـصغر لتأسـيس املؤسـسات التجاريـة الـصغرية والـصناعات املرتليـة، والرعايـة          

                                                             وقـد اضـطلع مبـشاريع اخلـدمات الدوليـة تلـك نـساء                .                                             الصحية والنظافة الـصحية ومـا إىل ذلـك        
         وتكملــة    .                                                                                            بلــدان الــشمال لــتمكني نــساء بلــدان اجلنــوب وغريهــا مــن املنــاطق املنكوبــة بــالفقر    

                                                                                                               ملشاريع اخلدمات الدوليـة تلـك، بـادر متطوعـو االحتـاد النـسائي يف أحنـاء العـامل بتنفيـذ أنـشطة                       
                                                    ملشروع األختية بني األعراق، الذي يوفر إطـارا رمسيـا         “          جسر السالم  ”             عروفة باسم    مل         املصاحلة ا 

                                                                                            لنساء ينتمني إىل بلدان أو ثقافات كانت بينها عداوة سابقة كي يعقدن لقاءات فرديـة ويبـدأن        
                                                                                                        صــداقات دائمــة تقــر بأوجــه الــشبه بينــهن وتعفــو عمــا مــضى مــن عــداوة أو ســوء تفــاهم بــني   

   .         اجلديدتني “        الشقيقتني ”
                                                                                                    وتستمد التوصـيات املقدمـة يف هـذا البيـان مـن جتـارب نـساءنا يف امليـدان، فـضال عـن                         

                    الرابعـة واخلمـسني                                                                               استعراض املناسبات من قبيل املناسبة املوازية اليت نظمها االحتاد أثناء الدورة        
                  تعزيـز املـساواة     :  ٣                                           تبـادل املمارسـات اجليـدة لتحقيـق اهلـدف       ”                              للجنة وضع املرأة حتـت عنـوان    

   . “                اجلنسني ومتكني املرأة  ني  ب
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                 املسائل الرئيسية    
                                                                                                   بينما نفكر يف التقدم احملرز صـوب حتقيـق الرؤيـة الكامنـة وراء كـل مـن منـهاج عمـل                        

                                                                                                             بيجني واألهداف اإلمنائية لأللفية، يظهر لنا جليـا أنـه وإن أحـرز بعـض التقـدم، ال تـزال هنـاك                       
                                          تلـىب فيهـا احتياجـاهتم األساسـية،                                                                           مناطق عديدة يف العامل حيث يعـاين النـاس أوضـاعا يائـسة ال             

                                                                                              يف ذلك السالمة واألمن اللـذان يقترنـان بـسيادة القـانون، وفـرص احلـصول علـى مـا يكفـي                مبا
                                                                                                         من الغذاء واملياه النظيفة واملأوى األساسي والرعايـة الـصحية وفـرص التعلـيم والتـدريب املهـين                  

                   مبــا يف ذلــك فــرص                                                                          وفــرص احلــصول علــى وظــائف وأعمــال برواتــب تغطــي تكــاليف العــيش،  
                                                                           وال يزال يتعني قطع شوط طويل من أجل حتقيق املـساواة لفائـدة املـرأة                .                     مباشرة األعمال احلرة  

                                                                                              يف جمال القيادة علـى مـستوى احلكومـات واملؤسـسات واملنظمـات واملـشاركة يف صـنع القـرار               
   .  ية       ن النام                                                                     على مجيع املستويات يف األمم املتحدة ويف كل من البلدان املتقدمة النمو والبلدا

                                                                                                     ويقترح االحتاد أن الوسيلة الـيت سيتـسىن هبـا، علـى وجـه التحديـد، للعـامل اإلفـادة مـن                        
                                                                                                          املــوارد اهلامــة غــري املــستغلة الــيت ميكــن للمــرأة أن تقــدمها لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة     

ــة يف منــهاج عمــل بــيجني وإجيــاد عــامل أفــضل للجميــع هــي تعزيــز متكــني املــر      ــة املبين    أة                                                                                                      والرؤي
   .                     وحتسني املساواة بني اجلنسني

  
                  مناذج تستحق النظر    

                                                                                         حيتل اجمللس االقتصادي واالجتماعي مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة موقعـا اسـتراتيجيا                  
                                                                                                            يتيح له مواصـلة عملـه يف جمـال اسـتدعاء أصـحاب املـصلحة واملمـثلني يف أحنـاء العـامل ملواجهـة                        

                                                            حا وبناء توافـق يف اآلراء بـشأن التوصـيات املتعلقـة                                                      القضايا االقتصادية واالجتماعية األكثر إحلا    
  :                                                  ومبـا أن اجمللـس يتـوىل مـسؤولية مـا يلـي              .                                                               بالسياسة العامة الـيت يـتعني تقـدميها للجمعيـة العامـة           

                                                                                                تشجيع رفع مستويات املعيشة وحتقيـق العمالـة الكاملـة والتقـدم االقتـصادي واالجتمـاعي؛                  ) أ (
                  تيـسري التعـاون      )  ج (                                  جتماعيـة والـصحية الدوليـة؛                                                إجياد حلـول للمـشاكل االقتـصادية واال         )  ب (

ــيم؛     ــدويل يف جمــال الثقافــة والتعل ــع حلقــوق اإلنــسان واحلريــات        )  د (                                         ال                                                         تــشجيع احتــرام اجلمي
   .                             االحتاد الرؤى والتوصيات التالية     يقدم          األساسية،
                                                         يكتــسي منــوذج األســرة أمهيــة يف جهودنــا الراميــة إىل  -                                أســرة بــشرية عامليــة واحــدة  

                                                                                      داف وااللتزامات املتفق عليها فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، سـواء                       تنفيذ األه 
   .                                                                                                     كان الدور الذي نقوم به يندرج داخل األمـم املتحـدة أو يف إطـار احلكومـة أو اجملتمـع املـدين                   

                                                                                               ويشمل منوذج األسرة ما يتسم به األجداد من حكمة وما يكنونه مـن حـب ناضـج لألطفـال،                   
                                                                                           والدان هلؤالء من حـب متفـان ومـا يولونـه هلـم مـن اهتمـام، كمـا يتـضمن يف إطـار                             وما يكنه ال  

ــع األطفــال كــذلك   ــتمس مــساعدة أولئــك       .                                         الوحــدة األســرية مجي                                                       وهــذا النمــوذج يعــين أن نل
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                                                                                                  األرشد سنا ممن يوصفون باحلكمة والرمحة يف صـفوف جمتمعاتنـا احملليـة ويف مجيـع أحنـاء العـامل                   
                                                                هة وجتاوز العقبات اليت حتول دون حتقيق أهـدافنا، سـواء كـانوا                                    وأن نطلب توجيهاهتم يف مواج    

ــة يف       ــديرون شــؤون الدول                                                                                                     مــن شــيوخ القبائــل يف ثقافــات الــشعوب األصــلية، أو ممــن كــانوا ي
                                                                                                      الــسابق ممــن اتــسموا باحلكمــة وقــدموا خدمــة جيــدة لــبالدهم، أو كــانوا مــن القــادة الــشعبيني   

ــة جتــاه مــن                      ولنتحــر أيــضا     .                           املتحمــسني يف اجملتمــع املــدين  ــدون عاطفــة أبوي ــا ممــن يب                                                           أولئــك من
                                                          ولـنقم بتكـرمي هـؤالء النـساء والرجـال الـذين يـضحون          .                                   خيدموهنم يف اجملاالت الوطنية والدولية   

                                                                                                       براحتهم ملناصرة أكثر الفئات ضعفا وتلبية احتياجاهتـا يوميـا ويعملـون لـصاحل اآلخـرين شـأهنم                  
                   ولو أن املؤسـسات       .                       بأولئك النساء والرجال                                                     يف ذلك شأن الوالد الصاحل جتاه أطفاله، ولنحتفل         

        أقــدر         قلــوب               تنطــوي عليـه                                                                     واملنظمـات، ســواء كانـت عامــة أو خاصـة، متكنــت مـن جتــسيد مـا      
ٍ     ومتفـاٍن                          ومن التزام حقيقي            ٍ  من حكمةٍ                        على حب اآلخر وتقبله                     األجداد واآلباء                     جتـاه اآلخـرين،         

   .        أي أحد      إمهال                                                        سنكون قد تقدمنا خطوة كبرية صوب التفكري والعمل بطرق حتول دون
                                                                               مبا أن التاريخ البشري يتضمن نزاعات عنيفة للغاية ومبا أن هذه الرتاعـات               -        املصاحلة  

                                                                                           أضحت يف اآلونة األخرية تشب يف صـفوف اجملتمعـات احملليـة وفيمـا بـني اجلـريان، فـإن منـاذج               
   ذي                                                                االحتـاد باإلعـداد والتـرويج حلفـل جـسر الـسالم، الـ                     ويقـوم    .                         املصاحلة تكتسي أمهية قصوى   

ــ ــسابق       ي ــة يف ال ــدان كانــت متحارب ــساء ورجــال ينتمــون إىل جمتمعــات أو بل       وهــو    .                                                                                       نظم بــني ن
                                                                                                        احتفال رمسي يتيح للمـشاركني التجـاوز عـن اجلـراح واملفـاهيم املكتـسبة مـن املاضـي، وعبـور                     

                            لتنحيـة خالفـاهتم جانبـا        )                                    أو بأخ جديد، بالنـسبة للرجـال       (                                  جسر السالم واللقاء بأخت جديدة      
                                       وقــد نظمــت املئــات مــن مثــل هــذه     .                                   بعض كأســرة وبــدء صــداقات جديــدة                    وقبــول بعــضهم الــ

                                                                                                   االحتفــاالت يف مجيــع أحنــاء العــامل علــى مــدى العقــد املاضــي ونــصف العقــد مــن أجــل تعزيــز    
   .                              الوطنية أو الثقافية أو الدينية                                         التسامح والتفاهم وجتاوز اخلالفات عرب الفجوات 

                                                                                        وتتمثل إحدى القصص الناجحة جلسر السالم اليت جتـدر اإلشـارة إليهـا بـصفة خاصـة                   
      وقـد     .                                                                                          يف بدء واستمرار املؤمتر النـسائي الـسنوي لالحتـاد مـن أجـل الـسالم يف الـشرق األوسـط              

                                مـشاركني مـن بلـدان أحنـاء             ضور        ، حبـ      ٢٠٠٩        مـايو    /                  للمؤمتر يف أيار                الثالثة عشرة               عقدت الدورة   
                                                                      ناقشة العوائق اليت حتول دون السالم وأساليب وآليات تعزيز الـسالم                                  منطقة الشرق األوسط، مل   

   .                                                  يف الشرق األوسط عرب احلواجز الوطنية والثقافية والدينية
ــة إىل املــصاحلة وتــضميد اجلــراح                                         وتقبــل اآلخــر والتعــاون هبــدف                                                             وطبيعــة األنثــى امليال
                            زية ذات أمهيـة حامسـة يف                                                                األهداف املشتركة على الرغم من االختالفات املوجودة هي م             حتقيق

   .           عملية السالم
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                                               يف كـثري مـن الثقافـات والبلـدان، جيـري             -                                                 مشاركة املـرأة يف صـنع القـرار والقيـادة           
                                                                                                     إقناع الفتيات والنساء بأن صوهتن ال يهم، أو أنه ال يفتـرض فـيهن املـشاركة يف احليـاة العامـة،               

                                  مـا لوجهـة النظـر تلـك مـن                   وللتغلب علـى    .                                         أو أنه ال يسمح هلن باملشاركة حبكم نوع جنسهن  
                                                                                                           سطوة على النساء، سـواء كـن شـابات أو مـسنات، فـإن الفتيـات والنـساء حباجـة إىل تـدريب                        

                                   وال بـد مـن تثقيـف الفتيـات            .                                             بتغيري ذلك الرأي وتلك النظرة إىل الذات        ني       كفيل     ِّ  متأنِّيني        وتعليم  
                   القيـادة، ولكـن                                                                                    والنساء حبيث يدركن ليس فقط أن لديهن احلق يف املشاركة يف صـنع القـرار و               

ــة لتحقيــق األهــداف واال    ــا                                                                        أيــضا أن مــا ميكنــهن تقدميــه مهــم للغاي                                    لتزامــات املتفــق عليهــا دولي
                                             إضــافة إىل ذلــك، جيــب أن تــتعلم الفتيــات     .                                               يتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة        فيمــا

   .  هن                                                                                            والنساء كيفيـة املـشاركة وكيفيـة الـدعوة لتتـسىن االسـتجابة لـشواغلهن ومواجهـة مـشاكل          
                                                                                                    ويــدعو االحتــاد إىل مواصــلة بــذل اجلهــود الكفيلــة بــتمكني املــرأة، مبــا يف ذلــك التــدريب علــى   
                                                                                                             القيادة الذي جيهز املرأة للقيام مبهـام قياديـة يف اجملتمـع املـدين أو يعلمهـا كيـف تترشـح ملنـصب                      

                                                                           إضافة إىل ذلك، يعمل متطوعو االحتاد على مستوى القاعدة الـشعبية مـن أجـل        .               عام أو تشغله  
                          الــذات ويــسهل علــيهن                                                                             تــوفري التعلــيم للفتيــات والنــساء مبــا يــساعدهن علــى تعزيــز نظــرهتن إىل

   .         متكني الذات
                                                                                          وميكــن بــذل املزيــد مــن اجلهــود علــى صــعيد األمــم املتحــدة وعلــى الــصعيدين الــدويل    

                                                                                                       والوطين، لتعزيز وإنفاذ القوانني الـيت حتمـي حقـوق اإلنـسان األساسـية للمـرأة وحتـدد حصـصا                     
                                                                                                   املرأة يف صنع القـرار علـى مجيـع املـستويات، فـضال عـن إنـشاء آليـات للمـساءلة جتـاه                         ملشاركة

   .        هذه احلصص
       وعلـى    .                                                           إن قـضية املـرأة والتنميـة املـستدامة قـضية معقـدة            -                               املرأة والتنميـة املـستدامة      

                                                                                                          الرغم من أن التنمية املستدامة تعين التنمية االقتصادية اليت تنطـوي علـى مـستويات مقبولـة مـن                   
                                                                                                        ترتاف املوارد والتلوث البيئي على الصعيد العاملي، فمن الواضـح أنـه مـا مل تـشارك املـرأة يف                      اس

                                                                                                 اختاذ القرارات ووضع السياسات حول هذه املـسألة، فإهنـا جتـد نفـسها مـضطرة إىل حـد كـبري                 
ُ                                                 للتعامل مـع تبعـات الـُنُهج غـري املـستدامة املترتبـة علـى                      مـن                            احلكومـات والـشركات                   مـا تتخـذه                      ُ 

   .                                         ضحي باالستدامة من أجل حتقيق مكاسب قصرية األجل        قرارات ت
                                                                                        ومــن اإلســهامات الــيت ميكــن للمنظمــات غــري احلكوميــة مــن قبيــل االحتــاد النــسائي أن   

                                                                                                         تقدمها، بل ومن اإلسهامات الـيت تقـدمها فعـال يف هـذه القـضية علـى املـستوى الـشعيب، دمـج                       
               ففـي مـشروع       .                  التنمية االقتصادية                                                          مناذج املمارسات املستدامة يف مشروعات املعونة اليت تشمل         

                                                                    تقــدمي يــد املــساعدة إىل أحــد اجملتمعــات احملليــة، ميكــن للمتطــوعني            يهــدف إىل    ،       مــثال ،       زراعــي
                                                                          تناوب احملاصيل ومفاهيم الزراعة الطبيعية والنظافة الـصحية األساسـية الـيت                     إعطاء دروس بشأن  
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                                        الـيت أقامهـا االحتـاد مـع برنـامج                                                                           تبين هنجا متكامال لفائدة مجاعة من املستفيدين، مثـل الـشراكة            
   .                                                                     األمم املتحدة اإلمنائي ملساعدة أحد اجملتمعات احمللية يف غرب كينيا قبل عدة سنوات

                                                                          اســتثمرت فــروع االحتــاد يف أوروبــا قــدرا كــبريا مــن املــوارد يف جمــال     -                 كرامــة املــرأة  
                   لمــرأة يف مواجهــة                                                                                     التعلــيم والتوعيــة بــشأن احلاجــة إىل رفــع مــستوى احتــرام الكرامــة األساســية ل 

ــساء         ــة االجتــار بالن ــل آف ــرأة باســتمرار يف وســائط اإلعــالم ومــشاكل خطــرية مــن قبي ــشييء امل                                                                                                         ت
                                                                                 وال يقتــصر تركيــز هــذا اجلهــد علــى النــساء فحــسب، وإمنــا ميتــد إىل الرجــال    .                ألغــراض جنــسية
   إىل                                                                                ويــؤدي التثقيــف يف جمــال كرامــة املــرأة إىل حتــسني نظــرة النــساء والفتيــات     .                 والــصبيان أيــضا

                       ويـؤدي تقـدير أعمـق      .                                                                          الذات، ويساعد أيضا الرجال والصبيان على فهم القيمة األساسية للمرأة         
                                                                                               لكرامة املرأة إىل متكني النساء من فرض أنفسهن يف عمليات صنع القرار على مجيـع املـستويات،               

    ساء                       فعنـدما حتظـى النـ        .                                                                        بدءا ببيوهتن وانتهاء إىل وضع السياسات على الصعيدين الوطين والـدويل          
                                                                                                      بدرجــة أعلــى مــن التقــدير يف أســرهن وجمتمعــاهتن احملليــة، فــإن ذلــك يتجلــى يف قــدر أكــرب مــن    

                                      مـساواة املـرأة ومتكينـها، فإنـه                      مبـا يـدعم                                             وإن كان من املمكن تغـيري القـوانني            .                االحترام واإلكرام 
   . ني ك                                                                           من دون حتول ثقايف حنو احترام القيمة األساسية للمرأة لن يتأتى حتقيق املساواة والتم

           من وجهـة     -                      التابع لألمم املتحدة                     بالشؤون اجلنسانية       املعين                         الكيان اجلديد املقترح      
                                                                                                             نظر تنظيميـة، فـإن أحـد الـسبل الـيت ميكـن هبـا للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي دعـم تنفيـذ                        
                                                                                                           األهداف وااللتزامات املتفق عليها دوليا فيمـا يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة هـو                     

ــرح             دعــم ق ــد املقت ــان اجلدي ــل الكي ــذ ومتوي ــشكيل وتنفي ــة بت ــة العام ــام اجلمعي ــشؤون        املعــين                                                                                  ي           بال
                                  شؤون اجلنــسانية بتبــسيط وتوحيــد      بالــ       املعــين                   وســيقوم الكيــان    .                          التــابع لألمــم املتحــدة          اجلنــسانية

                                                                                                  تضطلع به منظومة األمم املتحدة من أعمال يف سـبيل املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة،                       ما
                                                                                     خــالل ضــم املكاتــب والوكــاالت التابعـة لألمــم املتحــدة الــيت تركــز علــى النــهوض              وذلـك مــن  

       املعــين                   وسيــسهل الكيــان    .                                                                          بــاملرأة يف كيــان واحــد وجعــل قيادتــه علــى مــستوى األمانــة العامــة  
                                                                                            بالشؤون اجلنسانية تسريع وترية التقدم احملرز صوب حتقيق املساواة بني اجلنسني يف مجيع أحنـاء               

                                                                             التبــسيط إىل أوجــه الكفــاءة مــن خــالل دمــج شــعبة النــهوض بــاملرأة،                 وسيــضيف هــذا  .        العــامل
                                                                                                 وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، واملعهد الدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض                 
                                                                                        باملرأة، ومكتب املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة، ومن خالل التعـاون مـع      

   .    املدين                         الدول األعضاء وكذلك اجملتمع 
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      خالصة    
                        خـالل اجلـزء الرفيـع                املنعقـد      ،      ٢٠١٠                                                    فيما يتصل باالستعراض الـوزاري الـسنوي لعـام            

                           ، يوصــي االحتــاد النــسائي                                للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي                                  املــستوى مــن الــدورة املوضــوعية 
                                                                                                                 مبواصلة التفكري يف الرؤية الـيت مفادهـا أننـا مجيعـا أعـضاء يف أسـرة بـشرية واحـدة وبتـبين تلـك                         

                                                                                                لرؤية، مما يعين أمهيـة اسـتخدام أفـضل وأعمـق مـا لـدينا مـن صـفات احلكمـة، أال وهـو احلـس              ا
                                                                                                     األصيل الذي يدفعنا إىل االعتناء ببعضنا البعض والذي ينبغي رعايتـه والتـصرف علـى أساسـه،                  

                                                                           وحيـث االحتـاد اجمللـس علـى مواصـلة توسـيع نطـاق جهـوده إلقامـة                    .                           فضال عن التطبيق العملـي    
   .                                                              ع املدين واالستعانة بالدروس املستفادة وأفضل املمارسات اليت يتم كشفها             شراكة مع اجملتم

  


