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اليتم فيتففيليت ي فبمناستة يتم فالمت أأ فالاتالمفف(الثتان فنت فارا حفلملت فنت أسافأستةموفبانتماقف لقتم فف فتم ف
تي فش تأاًامفنيلي تامفيايلي تامفن ت فنمسيتتاافالمي م ت فالم ت فف

تشفالمش ت أ ففأكثتتأفن ت ف
لنتتا فلنشتتأفالتتموففلتتم فلقتتم فالم ت أأ فا ساستتي فيضتتهفاتتلافالامت ُ
فن ل ت فنت فالضت فالفأ يت فبمتافييستتاف
يالممسيتاافاعو نيت فيالمنامتاافال نممات فال يليت فيفييت س فالشتةا فيالنيتاوفيالأجتا فيتففنن
ُ
تاطُفجفأاييت ُ
الق سفالشأ ي فيف اوفغز فن فأجشفأازازفلقم فالم أأ فال لي يني ف
فالماتتاا فالم م ا ت فولتتيف تتا مقفلمايت فا ستتأ فيالتتل فيثيتتأف لتتُفاليستتااف
أتتيأففاليملت فيتتففليات فخأج ت فليت فلتتهفيت هفزل ت اأ فأ فأقت فولتتيف تتاي ُ
الميلي فيال يلي فالماني فن ف ائجفالافال يجيشفوليفلماي فاليقم فاع يتا ي فا ساستي فللمت أأ فيتففيليت ي ف ُيشتيأفأقأاتأفيليت ي فيتفف الميت فالت يلفف
للأجشفيالنموفاالج ماوف ف( )International Men and Gender Equality Survey (IMAGESحفزليفأقف ج فن فبي فكتشفخميت ف جتا فيليت ينيي ف

(17ف بالمائ حفن فالمي يم ي فيففالمي ف ف ا فبمما س فونففيففو

هفنت فشتأاً هفا ثتيفبينمتافأشتا ف21فبالمائت فنت فالنيتاوفالميت يم اافزلتيف

أاأضس فزليفنثشفالافالانف ف
تشفالماتاا فوليتهف
يأشا فأل فالناطقي فباسهفنمسياافالمي مت فالمت ففال تففبتاا افبقتم فنت فأجتشفيضت ف تا مقفلمايت فا ستأ فياايات فبشت فنت فأج ُ
تافيأأبتبفبماست فألت فأيتأاافا ستأ فاللتلي فلستهفاليتي أ فاالج ماويت فأيفاال اتااي فولتيفبتا فف
ننلفالاا ف2004ف ي يةبفالانففا سأ فالتل فغالةت مافن ُ

استأفا ستا فليقتم فالمت أأ فيتففوت فنيت ماااف
أيأاافا سأ فبآال فيناا ا فجييم فأناًسفوليفكاي فأيتأاافا ستأ فخا ت مفالنيتاوفيا ط تا فيأضتا ف اي ا
فياالخ يتتا ف
أقفي ستهفنت ف تمالففا اتتااي في قاييت فياج ماويت فنشتي امأفزلتيفالتنقصفالتل فأُاتا ففننتهفالمت أأ فال ليت يني فيتففُي اتأ فيلأات فال يتا ف
يانةفتفف ُ
باعضاي فزليفني ياي فالم م فزليفالا ال فيال ناا ف

فلم فلقم فالم أأ فا ساسي فييق مافللمااييأفال يلي فيالمااييأف

فالمش أك فزليف شأفالموففبي فاليمسم فبشًشفوا فيفالشةا فبشًشفخا
أس فاليمل ُ
ال ففأضمن سافنيتما ف تا مقفلمايت فا ستأ فالتل ف تاا فوليتهفاليًمنت فيتفف سايت فشتسأفكتا مقفأي مفاييتمةأفوتا ف 2018فأةنت فاليملت فالمشت أك ف
خمسف سائشف ئييي فأ ناي فلُفالم أأ فيففليا فخالي فن فالانففيلقسافيففاليام فوليفالا ال فيالمياو فيتففلتا فا ستا فاتلافاليتُ فباعضتاي ف
زليفاليتُفيتففالميتايا فيتففال تأ فيلتُفاالخ يتا فال تا

فبستا فليت فستي هف شتأفاتل فالأستائشفوةتأفالقنتماافالم ل ت فنثتشفالأاايتمفييستائشفال ما تشف

فسيناهفالي ا ثفال انففلليمل فالمش أك فيففالثتان فنت فارا فيتففالقت سف
يخطفالمياو ف(121حفيأ ش فال ما شفيا ش فيففالمم
االج ماوفف
ا
ُ
ن ت فخ ت فال أكيتتزفولتتيفاال يتتا اافال تتففلقق ستتافالم ت أأ فيسيي ت فالي ت ثفال تتانففأستتلم فسليتتل فالمتتمأمأاافالاالمي ت ف ِأ ت فأ ت فم ف(TED talksحف
وأفيضفيني فف ف
باالضاي فاليف ف
فالمش أك فبانماقف لقم فف فم فلنا فاففجزوفن فاليمل فالاالمي فبمناسة فيم فالم أأ فالاالمفف2019فبانماقف ف م فللميايا ف ةنففبلكاو ف ة وف
اليمل ُ
فوليفسةشفاعبت اوفيتففأازاتزفنيتايا فالنتموفاالج متاوفف
ن فأجشفال فييأ ( Think equal, build smart, innovate for changeح فأُأكزفيبأ فاليمل
ُ
فالمي ان فلي فسي ما ىفرلكفن فال ي ف
يأمًي فالم أأ فخا مفيففنياالافأ ام فاليماي فاالج ماوي فيالم م فزليفال ناافالاان فيالةني فال ي ي ُ
الثالثت فياليت مقفللينت فيضت فالمت أأفف()63rd session of the Commission on the Status of Women (CSW 63حففيال تففست ُاق فيتفف يماتم فيتفف
ال أ فالما ا فنافبي ف11فيف22فارا ف 2019فففف ف

تاافالمشتتا ك فيتتففلملت ف لقتتم فف تتم فلنتتا فاتتف ف17فننامت ف يتتما فيلي ت يني فيمثلستتاف(أيتتالفحفالمن ت ى فالقناتتلي فالةأا ا ي ت فالاانت فنن ت ىف
المنامت
ُ
ستي اافا ومتتا فننامت فكيتتأفال يليت ف(CARE Internationalح فالقناتتلي فاليتتما ي فالاانت فالقناتلي فالةلييًيت فالاانت فالةاثت فا ي ي يت فلميتتا ف
الش تتأط فال ليت ت يني فاالأي تتاافا ي ي تتف فننامت ت فا غليت ت فيالز اوت ت فلألن تتهفالم يت ت فاالأي تتاافالا تتا فللمت ت أأ فال ليت ت يني فاليًمنت ت فاليابا يت ت فنش تتأيوف
(GROWحفالممتتم فنت فلًمنت فكنت ا فننامت فالامتتشفال يليت فالمكالت فاعي اليت فلل نميت فيال اتتايق فأل زاتتمقفنات ما فنمسيت فن تتا فالممثليت فالسملن يت ف
يتتاوف ف فن مضتتي فا نتتهفالم يت فاليتتاني فليقتتم فاع يتتاق فجمايت فالمت أأ فالاانلت فال ليت يني فلل نميت فجمايت فأناتتيهفيلمايت فا ستتأ فال لي ت يني ف
الممثلي فالبن ي فالممثلي فال مأكي فنمسي فسما فنشأيوفسماسي ف 2فالمكال فاالسةا ي فلل اتايقفالت يلففنت فأجتشفال نميت فالأااضت فنت فأجتشفالييتا ف
المكالت فاليمايتأا فلل نميت فيال اتتايق فالممثليت فالنأياييت فبأ تتانجفا نتتهفالم يت فاع متتائف فننامت فا نتتهفالم يت فلل أ يت فيالالتتهفيالثقايت ف(الي فم يتتًمح ف
تتن ي فا نتتهفالم يت فلليتتًاقفننامت فا نتتهفالم ي ت فلل ملت ف فنً تتبفا نتتهفالم يت فل ت ناافالمشتتا ا فايئت فا نتتهفالم ي ت فللمت أأف فنأكتتزفالم ت أأفف
لإل شاافالقا م ففياالج ماوف فنأكزفا اساافالم أأ فف ف
فولي ف(Eunjin Jeongح فيف فايئ

فيأجي فاالأاا
للمزا فن فالمالمناا ُ
(eunjin.jeong@unwomen.orgح فأي فولي فالأ ه فال الف ف( 059 2321 308ح فيني فبل اجف فيف فاليم يًم فولي فالةأا فااللب أي فف
(m.beltaji@unesco.orgحفأيفوليفالأ هفال الفف(059 4501 506حف

فا نه فالم ي

فللم أأف فولي فالةأا فااللب أي فف

