
 

2016 EsF Daily Summary Page 1 

 
2016 EsF Assembly Daily Summary 

 
Thursday, 4 August 2016 

 
 

2016أأغسطس  4االخميیس   
 

. جميیع االنساء االمشارركاتت ططرحح لهھم خيیارر ااررتدااء االسارريي٬، وو بمساعدةة االمشارركاتت EsFكانن االيیومم يیومم االسارريي في 
االيیومم االهھنديیاتت تأكدنن من ااررتدااء االسارريي بشكل صحيیح. حتى االرجالل ددعواا الررتدااء مالبس هھھھنديیة تقليیديیة٬، وو بدأأ 

بالجميیع في أأبهھى حلة. قرأأنا مقولة لغانديي وو غنيینا لمناجاةة الكشمي٬، إإلهھة االثرووةة٬، للحلولل على مناززلنا٬، كما عرضت 
صورر لمارريیا وو  مارريیو مونتسورريي في مالبس هھھھنديیة. في منتصف االنهھارر٬، ااجتمع االمشارركيین ألخذ االصوررةة االجماعيیة 

وو كثيیرااً من االصورر غيیر االرسميیة في االحديیقة.  
 

أأ ضيیف االيیومم ررااجاجوبالل حديیثهھ بتعليیمنا ااألغنيیة االملهھمة "جايي جاجاتت بوكارريي جا= االنصر للعالم". ثم ااستكمل بد
شاررحاً كيیف كانت أأفكارر غانديي نسيیج عملهھ في االتغيیيیر ااالجتماعي. على أأيي خطة تنميیة أأنن تمكن االفقرااء. خطا 

مع االشبابب االغاضب٬، وو مجموعاتت أأخرىى. أأسهھب ررااجاجوبالل بالمشارركيین في عمليیة منهھجيیة ووجدهھھھا ناجحة في االعمل 
االعنف غيیر االمباشر أأررضض  ف أأنن يیكونن مباشرااً وو غيیر مباشر٬، وو يیصبحاالحديیث عن االالعنف٬، شاررحاً كيیف يیمكن للعن

خصبة للعنف االمباشر. ددعانا ررااجاجوبالل لتوططيید شبكة االخيیر.  
 

للتأيیيید وو االتوااصل. أأصبحت فيیكتورريیا : شرااكة UNESCOوو  AMIبعد االغدااء٬، تحدثت فيیكتورريیا بارريیس عن 
. وو أأصبحت من حيینهھا االمهھمة االتي أأووكلتهھا لنفسهھا هھھھى بناء االجسورر بيین 2003لدىى االيیونيیسكو في  AMIسفيیر

من منظمة  AMIااليیونيیسكو وو حركة مونتسورريي٬، وو يیتطلب ذذلك االكثيیر من االوقت وو االمجهھودد. وو مع ذذلك٬، تحولت 
فرصص إإضافيیة٬، وو ددعت   AMIلفئة االجديیدةة أأال وو هھھھي "شريیك"٬، مما أأعطي للغيیر حكوميیة معتمدةة من االيیونيیسكو٬، ل

فيیكتورريیا االمشارركيین للتعرفف أأكثر عن ذذلك االعمل. شرحت بعد ذذلك تارريیخ حركة مونتسورريي للسالمم٬، متضمنة 
االمجهھوددااتت االحاليیة لدعم مباددررااتت ااألمم االمتحدةة.  

 
 EsFنن سنايیدرر من االواليیاتت االتحدةة خصيیصاً لتجمع شارركت ليین لوررنس قصيیدةة جميیلة كتبهھا عاررفف االمونتسورريي جو

االخامس. تحدثت أأميیرةة نجاتي في االمساحاتت االمفتوحة مشارركة عملهھا في االمونتسورريي مع االالجئيین ااألفاررقة في 
االقاهھھھرةة. سلطت أأميیرةة االضوء على تحديیاتت االلغة٬، االثقافة٬، ااالحتيیاجاتت ااإلضافيیة وو االمساحة االمشتركة بالمنظمة. غيیر 

مهھا وو صوررهھھھا بيینواا كيیف تغلبت على االكثيیر من االمصاعب لخلق بيیئة رراائعة للصغارر٬، وو تتضمن خططهھا أأنن تقديی
االمستقبليیة االعمل على االرعايیة االصحيیة٬، وو االتنميیة ااالحتراافيیة٬، وو االبحث وو االتوثيیق.  

 
 
 


