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رسالتنارسالتنارسالتنارسالتنارسالتنارسالتنارسالتنارسالتنا

       ��� �����  �	
������ه�� 1996ا����ء ا�����ي ���	� � 
"! �*�#� وإ'��ش ا�%�آ� ا�����#� "! ��ل ا����	�              

ا�,#�*�ا+	� 
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رسالتنارسالتنارسالتنارسالتنارسالتنارسالتنارسالتنارسالتنا

"! �3	2 ���	� "���	� و '�1	� �,0/ت ا�%�آ�  ا�����#�،                 
    4�:  #��2 ا����ء ا�����ي 1

�*�#� :,رات  وا���,ادات ا7+� ا�����#�؛      

. �%�	= و�>�#� %	; 2�1 ا����	�ت         
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أه�ا�أه�ا�
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أهدافناأهدافناأهدافناأهدافناأهدافناأهدافناأهدافناأهدافنا
ا'>/:� = ه,"B ا���م ا����@2 "! ا����ه�� "! ر"? ا�%�آ�         
ا�����#� إ�4 �Dف ا���21 ا��%�ري "! ا����	�              

����ء "!    �,#�*�ا+	�، ���@2 ا7ه,اف   � �E�Fا�: 
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مساهماتنامساهماتنامساهماتنامساهماتنامساهماتنامساهماتنامساهماتنامساهماتنا
    =��وز 1�4 إ+/ق "! ا��,#,  2IJ
�L إ'BK�J 2�1 ا����ء ا�����ي 
= 0/ل      �M	" رآ��Jأو ا�� �	ا+�ا�,#�* O	*� ��ا�,#��	I	�ت ا�%�

=	�	Kر#= ر�% 4�:  اPQ���ل 1
:  :  �*�#� ا�*,رات ا�����#� "! ��ل �*�#� ا�*,رات ا�����#� "! ��ل ––

� ا�����#� ا��	,ة؛ �I%ا� �	���
ا��%�	�S Tل أه,اف ا��7	� �����	�؛ 

إد�ج ا��*�ر
�ت ا�%*�:	�، ا���Jرآ	� وا���ع "! ا���2 ا�����ي؛ 
إد�ج *�ر
� S*�ق ا�>�2؛ 

	� ا���Jر#?( ���I#= "! ا��,
	� ا�����ي ,� ،XK��ل ا���S Yآ�ا��� �	
).  ا�Z... ا��,

:  :  ��3\� ا����	�ت ����ا"�� �Sل ��3\� ا����	�ت ����ا"�� �Sل ––
:�'�ن ا����	�ت؛ 
ا��	@�ق ا����1!؛ 
.  ���#2 ا����	�ت
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الهيكل التنظيميالهيكل التنظيميالهيكل التنظيميالهيكل التنظيميالهيكل التنظيميالهيكل التنظيميالهيكل التنظيميالهيكل التنظيمي

Yدو�	=              =#,�
  #���, ا�M	2I ا���^	�! �����ء ا�����ي إ�4 
             =	
�>�ر  =��� 4�   و  ا�M	�آ2 ا��	��	�    
%	_ #*�م 1

  22 ���1! 1�4          ا���#` ا���IJ
 �
��aا ,D: ا����ء !"  
. اS�	���ت ا�%�آ� ا�����#� "! ��ل ا����	� ا�,#�*�ا+	�              
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الهيكل التنظيميالهيكل التنظيميالهيكل التنظيميالهيكل التنظيميالهيكل التنظيميالهيكل التنظيميالهيكل التنظيميالهيكل التنظيمي
:  ا��3,#= ه� آ�� #�!    وا�M	2I ا���^	�! ذ    
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األعضاءاألعضاءاألعضاءاألعضاءاألعضاءاألعضاءاألعضاءاألعضاء
       =: #��Iن ا����ء ا�����ي 

  =��Qت S*�ق اQ'��ن،            60أآ@�  !" �<	J' �	��� 
S*�ق ا���أة، ا�%*�ق ا�@*�"	�، S*�ق ا�>�S ،2*�ق              

          �ا�FP7ص "! و�d	� إ�1:� وا����	� ا����,ا

   = "�دا 
�D�OM أ�FPص ذا�		= 'J	>	=           20و أآ@� 

�����ب              �	1����Qد#� وا�D�:Qت اQا���� !" =#�hi.و
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انتمائنا للشبكاتانتمائنا للشبكاتانتمائنا للشبكاتانتمائنا للشبكاتانتمائنا للشبكاتانتمائنا للشبكاتانتمائنا للشبكاتانتمائنا للشبكات
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شركاؤناشركاؤناشركاؤناشركاؤناشركاؤناشركاؤناشركاؤناشركاؤنا
? ا��,#, = ا����	�ت       B'إ�4 ���و �"�d2 ا����ء ا�����ي إ��#
? P�آ�ء    �1�P X�' 4�اآ�ت إ���ا�	�	� ��,ا  �	
ا����

=	1��� .

  �	�jت ا���iا���^��ت وا�� ?: "! هLا ا�D,د، #���ون ا����ء 
 ،k	"�' ، أوآ���م�	1����Qا �	���ران، أآ��ر،   وآ��� ا�,�	J� l#�� 

   ����وآ��� ا����ون ا�,و�! ا���7'!، وزارة ا����	� ا�Q���1	�، ا�
    �S/وا�� =#�I��� �	
، �I3P ا���^��ت ا���
	� m	�   E(	�� (ا7ور

����	�، ا��D,وق ا��+�! ��,#�*�ا+	�    � �	�I%,  (ا�	ا�,و�!،  )' n�3ا�،
،  وزارة ا���
	� ا��+�	�، ا�Q%�د ا7ور
!، ا�3�'�X ا���Jوري �����ب  

 TI	�	�.
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فلسفتنافلسفتنافلسفتنافلسفتنافلسفتنافلسفتنافلسفتنافلسفتنا
= +�ف            B
#��4 ا����ء ا�����ي 7ن #2IJ '��ذ�� #%�,ى 

      �	�� ا�,ا0�I%ل ا����B'p" ،n�L #��3� ���	2       . ا����	�ت "! 
����ا و����S؛          ��#��� Bر����� !" �	�ا�,#�*�ا+	� ا�,ا0

            =	
#��2 ا����ء ا�����ي = أ�2 ���� ا��/:�ت 
ا���>�1	= ا�����3	= إ�	B وا���#` ا���2 "! إ+�رq؛           

           !h/h 2��� 4���M	�ت 2�1 ا����ء ا�����ي 1 O	*���
    =ا���2— ا��OM —ا���I	� : ا7رآ�ن #��Iن 
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أولوياتناأولوياتناأولوياتناأولوياتناأولوياتناأولوياتناأولوياتناأولوياتنا
     !" B�'^�ا �I@�ة ا��%,#�ت ا��>�و�S، #�آY ا����ء ا�����ي �1

      �E�D0 ،ى�D: �	�1ت ذات أه��d���ل ا����S �\3ل :

�اd	? ا�%*�ق ا�Q���1	� وا:Q��Dد#�،       

إد�ج ا���ع "! ا�3�اX وا���Jر#?، 

 ،�	
ا���

� ا��	,ة،   �I%ا�

. ا��Jن ا��%�! وا�3	\�
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أولوياتناأولوياتناأولوياتناأولوياتناأولوياتناأولوياتناأولوياتناأولوياتنا
�ت ا�%�آ� ا�����#� و�>�#�             �M= إ�	إ�4 �@� B	��� �^���
و

��Iر وا���@	�	�، #��2 ا����ء ا�����ي              Qت اQ�� !" �Mرا�,:
           B��' = 2��# !I� تQا���� l��F !" B�/0,� 0/ل =

J��آ�  �	dرب    أر����3دل ا��ا�����#� �   .

                    4��p" ،n�Lن آ2 ا7دوات ا��! ���"� �,#B، أو ��n ا��! �	��1 2
        �*���M3  اQه����ت ا����E !" X,�� �M���'�3دل    إ�ا� O1,
  ? 

ا����	�ت و"	�� 
	��M  "! إ+�ر أ2�P ه� دO1 ا�%�آ� ا�����#�                    
��ل ا����	� ا�,#�*�ا+	�        !" �<	Jا�� .
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مشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعي
ا���
ق ا��
ما���
ق ا��
م

   X�'�
"!  إ�4 إد�ج *�ر
� ا���ع      " ���� ا���ع   " #M,ف 
 �	��iر#? ا����ء ا�����ي و            ا����ر�� ا���J، و "! دورات 

      BKآ��P و B	" ت ا����ة�	ا����،       ?dا������ إ�4 و Bه�� ! و ��
                 �		�� `��ت = أ�0 2Y	'�I	ت و ا���	�jا = �1���و إ:�ار 

        Xا����واة   ا:�ار 
�	�  ,  "! +�#*� ��^	O و��		� ا���Jر#? و ا�3�ا

	= ا���2 و ا���أة    . 
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مشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعي

   .�
%(!#� /�
�
�.   أه�اف %(!#� /�
�::أه�اف 


	= ا���2 و ا���أة             �دS O1*�ق ا���أة و �*�	2 ا���ارق 

::أه�اف ا�"1)  أه�اف ا�"1)  

= ا�M	\�ت            �1���إر��ء �	���ت و 
�اK��� X,ة ا���ع "! 
       �	�IS �	�ا ا���^��ت ا�Lوآ �	���ا� .
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مشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعي
  l#�ق����ا��Jا�

 �#,Pا�ورزازات  ����  ا�

:>k ا����ب   

أز#/ل ������د��  ���� ورد#��  ���� ا��Jو#� 

ا��
�ط ����+���   
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مشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعي
ا�F�وج 
�p�اءات و"*� �a��ا�	�	� ا����ء ا�����ي ا��! #��M�I أن   

��F�ط "! 1,ة ��Qت ؛ 

�,:	` إ��اءات = �M'�P أن ��>! د"�� "! +�#` �%*	` أه,اف ا��7	�  
؛ 
�� #��ا"` و إ���ا�	�	� ا����ء ا�����ي  

= +�ف  �
�� آ2 ا�a�اءات ا��*,���� �	�v �	�I%�3ر ا��7,ة ا��ا1 
؛ ا�,و�� ����^��ت ا�,و�	�

�	�I%ا� X؛ ا1���د ه��B ا��7,ة آ���? ����
�� ا�3�ا
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مشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعي
2015- 2011أ7�ة ا���
واة " ا���4ت ا���3 ذات ا�و��*/

����واة 
	= ا����	=� !����iا�� Z	���ا�

���	�ت وا���	�ن ��^�م ���	�! ��ه	�! وذي� lDوي وا������دةا����ج ا���� 

�,F����	�ت وا����ء وا���	�ن وا����ل �� lDوي و ا������ا����ج ا���	%Dت ا�

��3	�ت ا��%�	� ا���7	�ا����ج ا�����وي وا���lD و ����	�ت وا����ء وا���	�ن وا����ل إ�4 ا

 lه�� ا�����و ا���		Y ا���q ا����ءا����ج ا�����وي �����ء وا����ل ��%*�ق ا��,'	� وآLا 

iدار#� و"! ا��aار ا�ذ ا�*�Fا� kE�����ت ا�����3Fا����ج ا�����وي وا���lD إ�4 

2�Jل وا����ء إ�4 ��ق ا����ا� =	
 lDوي وا������ا����ج ا��

���; ا�*�وي%�ر
� ا��*� وآ2 أ�IPل ا��P�JM ا��! ��ا��MM ا����ء وا���	�ت "! ا

��Q4 ا���ع ا���J'!1� h*�"� ا����واة و%�ر
� ا��Dر ا���>	� ا���3	� 1
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مشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعي
::�#@? ا��)ا<� ا���=ة�#@? ا��)ا<� ا���=ة

2007 -  2005ا��)<#/ ا�و�B �#�")وع 

��,#�ة ,Kا�؛ دورات "! 

  k�S !رآ�J� 2IJ
؛ ا���ع  �ا��� ا�%��
�ت ا���^	�	� 

   ����= h/ث أ�Yاء و �%��ي 1�4   " ا���ع و ا���^�� " إE,ار � ���i
؛ ي�v	�ت ��M	� �O1, اaد�ج ا������ض ��*�ر
� ا���ع "! ا���2 ا�����

؛ ���	� ��1ة و P��I#   60إ"�%�ص ��^	�! ��Jرآ!  ���K,ة  إ'��ز

2 0�	� رE, ا���ع ؛	IJ� 

 ��I	ه ) XK��4 ا����3درة ا���ع و ا���		� ا����%�ر 1.(
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مشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعيمشروع النوع االجتماعي

%�/ �#�")وع D2010 – 2008ا��)<#/ ا�

!����ا:y ا��FJ	y ا�*3�  O1,ت ا��	��S ؛ و

�	2 ا���1�	= و �%,#, ا�����	,#= ؛%� 

 �	
��#	� و �,ا ?dر#? < و�Jا�� �	
؛ > ���#l ا����#	� "! ��ل �M	} و �,

Pi�ات و إ1,اد إ+�ر �*	�س ا���دود#�  l#���  > وع�Jا�� O		*� �	#�� ,	Sر#� و���	� ؛> 

 {	M�  ة,S� `K�hو  > ��
 ؛>  �M	} 1�ض ا���I#= و ا����

O#,*��� !�؛ �*�ء دا0

��! �%�/ت ا��*�#� ا��K�M! و د"���� ا��^�م ا���

���ع ا��S,ات ا���اد �>�#�ه� ��L�' و O	�D�

؛   Hébergementو ا0��3ر ا���2  و �>�#�

��! ���K,ة ��� ���	�؛ �I�42#= �*�! ��^�م 

��! ���K,ة ��.���	�ت أ0�ى ���	� ��1ة و P��I# و���42	O ا��^�م أ���
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د*/ H�IJرآ/ ا

د*/ ا��"H�IJرآ/ ا
ا��"

ء�
ء�#�#�
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32

��Yم ب      � �	
: #,D� =�d�J# q	� ا�4 ان ا�����I ا����


ل�
�L/ آ� أ(�ا�����=، O!�P ا��N أو ا�#�ن أو           <�) و�
�� أو ا����ي أو        
��7Jء ا
��%Jأو ا /�
RDأو ا� �Rا����

 آ
ن  ��� ،�H@) 3Sأو أي و /I
�Tأو ا /U#ا�

اي مستجد يحمله الدستور؟اي مستجد يحمله الدستور؟اي مستجد يحمله الدستور؟اي مستجد يحمله الدستور؟اي مستجد يحمله الدستور؟اي مستجد يحمله الدستور؟اي مستجد يحمله الدستور؟اي مستجد يحمله الدستور؟
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ت  *(Lق وا��RL�
P ،واة
*���3 ا�)�7 وا��)أة، �#�I Bم ا���
 /��
RDوا� /��
��7Jد*/ وا
H�IJوا /��
ا���%�/ وا���

       V�
���R� ا�����ر، و�� W� ب
وا�!��Z/،ا��اردة �� هYا ا�!

دق    [ 

ت وا���ا[�\ ا��و��/، آ��I
��Jا �� اY_)ى، وآ�ا
    ̀ Pم ا�����ر و[�ا
�1%
ق أ< �� aب، وآ� ذ�(Uا�� 
��#�


� ا���#�/ و�Iا%�

B��� إ�!� \�RL� Bا��و�/ إ�  /�[

ء ا��� W�P ا�)7
ل وا�


ل ا�����=�
�L/ آ� أ(�
]�/ و��#� /Zه� ،/*
Uا� cY�و�L�ُث �

 من الدستور ينص على  من الدستور ينص على  من الدستور ينص على  من الدستور ينص على  من الدستور ينص على  من الدستور ينص على  من الدستور ينص على  من الدستور ينص على 1919191919191919الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل 
: : : : : : : : مايليمايليمايليمايليمايليمايليمايليمايلي



�� أ� ����� د	���ا���    

: : : : : : : : يمكن تلخيص المستجد بيمكن تلخيص المستجد بيمكن تلخيص المستجد بيمكن تلخيص المستجد بيمكن تلخيص المستجد بيمكن تلخيص المستجد بيمكن تلخيص المستجد بيمكن تلخيص المستجد ب
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�ن ا�,و�� ����4 ا�4 �%*	`   �#�Dار ا��:Qا
ا������E 31� ه	\� د���ر#� 
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�ت ا0Q	�ة  و �d= ا��    �F�'Qا XK��' 0/ل �	��1 B
 ��**S ذا� =I� ��IJ
	� ا0Q	�ة �I%ا�

��د ا��ز*)ات��د ا��ز*)ات  /!�ا��!/ ا� 
ت�%

ت��د ا�!)���%
��د ا�!)��

10 35 2002

10 وز#�ات7 34 2007

وز#�ة واS,ة 17 67 2012



�� أ� ����� د	���ا���    

تطور التمثيلية السياسية للنساءتطور التمثيلية السياسية للنساءتطور التمثيلية السياسية للنساءتطور التمثيلية السياسية للنساءتطور التمثيلية السياسية للنساءتطور التمثيلية السياسية للنساءتطور التمثيلية السياسية للنساءتطور التمثيلية السياسية للنساء 

/!�ا��!/ا�
%%

��د ��د 
W�!@�
ت//ا���@!�Wا��!@�
تا��!@�ا��


تL)(د ا����
تL)(د ا���� W�L)(د ا����W�L)(د ا���� /ا��/ا��

0 0 14 17.174 1960

0.0 9 76 42.638 1976

0.27 34/15.423 306 54.165 1983

0.33 75/24.230 1.086 93.000 1992

0.34 83/24.230 1.651 102.179 1997

0.54 127/23.689 6.024 122.658 2003

12.38 3.428/27.779 20.500 130.305

2009
2.2 29/1289 ���ى ا7:�	O وا����Qت 4����Jرات 1

2.2 27/1220 ���Jرات 1�4 ا�����ى ا���Mي

9.23 30/325 �T ا���اب�

2.22 6/270 �T ا�����Jر#=�

17 67/395 �T ا���اب� 2011



�� أ� ����� د	���ا���    

بالمقارنة مع النسب الدوليةبالمقارنة مع النسب الدوليةبالمقارنة مع النسب الدوليةبالمقارنة مع النسب الدوليةبالمقارنة مع النسب الدوليةبالمقارنة مع النسب الدوليةبالمقارنة مع النسب الدوليةبالمقارنة مع النسب الدولية
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 /�
 �� ا��
$/ 15.2: ا��!/ ا��

ا�,ول 
 �	
اQورو

 �	
ا�,ول ا���
 �	/�Qوا

�	�v ا��Q#�ت 
ا���%,ة 

ا�,ول 
ا�I�Q,ا"	� 

31 5.6 15.4 17.6 39.7
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�%�آ�ت ا����K	� ه!  � ���� �
�d �3إن أآ
اYS7اب و ا�%�آ�ت ا��! 
,أت "! ه,م �3دئ  
ا�%,ا�h و :3� ا�%*�ق و إر����1 إ�4 ا��راء   
و�	�دة ا�I"Qر ا��! �Y1Yع ا�@*� "! آ��ءة 

ا���أة

تنامي الحركات الالحداثيةتنامي الحركات الالحداثيةتنامي الحركات الالحداثيةتنامي الحركات الالحداثيةتنامي الحركات الالحداثيةتنامي الحركات الالحداثيةتنامي الحركات الالحداثيةتنامي الحركات الالحداثية
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ان ا���>� ا�Lآ�ر#� ��, ��
��M ا��3DF "! إدارة   
  Xا�,و�� و �M����i و "! ا�@*�"� و ا�3�ا

   �	و"! . ا���%��I "! ��	? أ'��ط S	���� ا�	�
 ��
�	hا��ص ا��Dا��  .

السلطة الذكوريةالسلطة الذكوريةالسلطة الذكوريةالسلطة الذكوريةالسلطة الذكوريةالسلطة الذكوريةالسلطة الذكوريةالسلطة الذكورية
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1�4 ا���اh	` ا�,و�	� أو ���	=  `#,D�إن ا�
ا�,���ر �31رات ا����واة أو ا����k�# ��E ان  
    �M��'�I 2I
�,و�� � �	*	*S �	��	� رادةp
�*��ن 
? ��3\� ا���ارد ا�J3�#� و    �	'�'�: �'����
 ,����

.  ا����	� ����	Lه�

انعدام االرادة السياسيةانعدام االرادة السياسيةانعدام االرادة السياسيةانعدام االرادة السياسيةانعدام االرادة السياسيةانعدام االرادة السياسيةانعدام االرادة السياسيةانعدام االرادة السياسية
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ة �Lرآ/ ا��)أة �� ا�

ة �W ا�7 ��=*= �"�Lرآ/ ا��)أة �� ا�
�W ا�7 ��=*= �"
3 ا�R)ار [ 3Iا�� Bوا��]�ل إ� /��
3 ا�R)ار ا���[ 3Iا�� Bوا��]�ل إ� /��
ا���

O�*O�*::
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*� '%= "! ���S ا�4   �� B��: � �	��آ, 
   =I�# !�اءات وا���Qا = �1���

  !" �MD	F�� !3�S :



�� أ� ����� د	���ا���    

اوالاوالاوالاوالاوالاوالاوالاوال

 _	%
��		� و�>�#� 
�اX اYS7اب ا��	��	� 
�*� "	�M ا����واة 
	= ا����	= و��ر�� 
 ?	�Jأة و��ا�� ���D� !
��#Qا Y		��ا�

. ا���D� ا����ي "! ��n اYS7اب
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�� أ� ����� د	���ا���    

ثانياثانياثانياثانياثانياثانياثانياثانيا
ا���2 ا��J��ك 
	= ا���^��ت ا����#� واYS7اب   

ا�	��ر#� وا�,#�*�ا+	� وا�����	� وا���^��ت ا�%*�:	�    
���أة ��>3	`  � ���Iا��,ا"�� 1= ا����واة ا�

ا���Q:	�ت ا�,و�	� 
�Jن ا�%*�ق ا��	��	� ����أة 
"! ا���Q:	� ا�,و�	� �a��ء آ�"�  ) 7(و��M ا���دة  

1�4 أن ) 1979(أ�IPل ا���		d Y, ا���أة ���� 
��LF ا�,ول ا7+�اف ��	? ا��,ا
	� ا������3 ��*��ء 

1�4 ا���		d Y, ا���أة "! ا�%	�ة ا��	��	�  .
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�� أ� ����� د	���ا���    

ثالثاثالثاثالثاثالثاثالثاثالثاثالثاثالثا

��آ	Y ا���^��ت ا����#� 1�4 ز#�دة و1! ا���أة 

�ه�	� ا���Jرآ� ا������ "! ا�%	�ة ا��	��	� و ا����ل 
ا�,ؤوب ����Eل إ�4 �ا:? �E? ا�*�ار وا���1	� 

= ا�O#,*� 2 ا�,O1 ا�����ي ����أة ،    ?������ ���Jا�
و"�ض �>3	` :�ا'	= ود���	� ,'	� و�%��ة   
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 بعض الخالصات بعض الخالصات بعض الخالصات بعض الخالصات بعض الخالصات بعض الخالصات بعض الخالصات بعض الخالصات
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      �MF	���3ت و���I4 ا���1 Qا�2 ا�%��ظ أو =d�ورة ا����ل ا������ 
= ا�     ,#Y` ا��	%*�3\� ���ا�,"�ع وا� ��Eا�. �I���3ت و���	��M و= ��M أ0�ى 

ا�����iت ا����	� وا�B3J    ( دO1 ا���أة ����Jرآ� وو��ج �Dدر  ا�*�ار   
 �	) ا����

    . = ا�Lآ�را1���د ا���Iءة وا0�	�ر ا����ء ا�%,اh	�ت Qن m	�ه= ذآ�ر#�ن اآ@� 

'*2 ا����رك ا�4 دا20 اYSQاب وا���^	��ت   

= ا�*��#�  �1����l / "�� '*�ش ��يء �Sل F�ا�� �I�1 ا��Y1Y� ه�ت�
ا�>�

     =M
�	; ا���ء 1�4 ���ر��4 �*��.... د�1ة رK	��ت ا�����1ت ا��%�	� ا�4 
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شكرا على انتباهكمشكرا على انتباهكمشكرا على انتباهكمشكرا على انتباهكمشكرا على انتباهكمشكرا على انتباهكمشكرا على انتباهكمشكرا على انتباهكم
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: : : : : : : : لإلتصال بنا لإلتصال بنا لإلتصال بنا لإلتصال بنا لإلتصال بنا لإلتصال بنا لإلتصال بنا لإلتصال بنا 
ا���
ء ا�����ي

55  ، /R"ا� ،/*�#� /R%ط ، 1ز
P(أآ�ال، ا�

n�
�0537774183: ا��
آN/ 0537774341:  ا�

��)و%� �Tا�!)*� ا:  associatif.ma-contact@espace

��)و%�  �T3 اIا���:  associatif.ma-www.espace


