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وقرده،  وارا ا ر  الفرأ  وبكأ   حنتفل اليوم باليوم الدويل للمرأةة  وعللرم  رم ددإرد ندياعقرا اإلروا ااعسران ا  ا ري 
عسرم   للإلرد حران الوقر  للأدال والقساء  م حإلوا  تساوإ . ونذ إإلرتب عد   كان اللرا   رم  ر ل  ب إر  

 اط ا اا كاعات الكا ل  ملم إشكلم عس   القصف  م  كان الكوكب. 

والشرر اب ةن إلررال وا  لحيقمررا متمتررف الفتيررات بتكرراليف الفررأع ى الصررول علررن التللرريا  وديكررم للقسرراء والأدررال
وحيقمررا ديكررم للقسرراء وا نوا  ةن  ررم بلرروس املسرراواة.  اإلروقما ى الصررح  ايقسرري  واا،ابيرر   عررردو ةك ررأ اقرتابرراً 

خيللوا اقا   ا  أ وحتإليق التوانن بر  اللمرل وا  رأة حسر ما إأ، رون  لنعقرا عو رف  رم لرأع مكراليف الفرأع. 
ى الوا رل  رم ةن مفإلرد عملمرا بسر ب المرل  وحيقمرا إتوقرف الق رأ ن  نحرد وحيقما إت د  الإللق الذي إسراوه

ا  و ررر  كمصرررده  ررررم  صرررا ه التمييررر  ى نررررال اللمالررر   لنعقرررا بررررذلا عرررقم  برررالإلوا املتسرررراوإ  بررر  الأدررررال 
 والقساء. 

مرررقلا الفتيرررات برررالتلليا والصرررح   وإصررر ل بن كرررارم وقرررب الررر وا  امل كرررأ  والمرررل ،ررر  املأ،ررروب ليررر   وحيقمرررا 
ى نتملرررا م. و يواصرررل  ما ررراً  وااصررراب  بفررر وا عإلرررا املقاعررر  ال شرررأإ   إصررر ل بن كرررارم ةن إسرررمموا ن رررما اً 

أا ررب بررقن مإلرردم املررأةة ن ررا هررو حيرردو، اتعتإلررا  ال ى هررذا السرر يل صررقدوا ا  ررا املتحرردة للسرركان امل رر  قررد اً 
 للجميف.  مإلدمٌ 

لتحإليررررق وى هررررذا اليرررروم  وى كررررل إرررروم   قواصررررل  ررررف ن  لرررر  ى صررررقدوا ا  ررررا املتحرررردة للسرررركان  قاصررررأمقا 
 رررم ةدرررل بلررروس الصرررح  اا،ابيررر  والإلررروا املتصرررل  زرررا. و،رررد  الت ا قرررا باللمرررل  رررف الكو رررات وا تمرررف املرررد  

 .  5102  اا،ابي  للجميف الول عام هدف مول  التلليا والصح

  ى  ررليقا ونعقررا عق ررا ن  ئررأكالقا ى كررل ةحنرراء اللررا   اررا ى ذلررا هيلرر  ا  ررا املتحرردة للمررأةة  املقشررقة حرردإ اً 
 وحتإليق الكأا   للجميف.  م ةدل القموض باملساواة ب  ايقس  


