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  وال�ق��ة وال����ل�ج�ة اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة
  والع��ون  ل��ا

 2019ت���� ال�اني /ن�ف��� 29-25 ، ���ا،
  م� ج�ول األع�ال

مع���ة م� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ةت�ص�ة 
ال����ة ��أن ال�وا�� ب�� ال���عة وال�قافة في اإل�ار العال�يالع�ل ع�اص� 

2020لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  ة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ةإن اله��ة الف���ة لل���ر 
                                                        الف��ـــ� ال�ف�ـــ�ح الع�ـــ��ة العامـــل بـــ�� الـــ�ورات ال���ـــ� لل�ـــادة         ب��صـــ�ة          ت�ـــ�� عل�ـــا  -

                                                                                                                          ال���لة بها في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي ���ا ی�عل� ���ارات لع�اص� الع�ل ال����ة ��أن ال�وا�� ب�� ال���عة وال�قافة فـي ف�ـ�ة 
 1 ؛    2020           ما �ع� عام 

  :                    م�ت�� األ��اف ��ا یلي     ت�صي  -
ف��� أو اس���ام أ� شيء في ب�نامج الع�ل ��أن ال�وا�� ب�� ال���عة وال�قافة ل�ع� ال��اج� ی��غي ع�م ت  )أ

 ]غ�� ال�����ة ال�ع�قة  لل��ارة؛
م� م���ق ت�ص�ة الف��� العامل أ��ا ل���ل الع�ل�ات ذات  2ت�س�ع ن�اق ال�ع�ة ال�اردة في الفق�ة   )ب

ل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة؛ال�لة، ��ا في ذل� ال���� ال���مي ال�ولي للع
ال�ال�ة إلى ب�نامج الع�ل ال����ك ��أن ال�وا�� ب�� ال���ع ال���ل�جي وال�قافي ال�ه�ةإضافة   )ج
  ب. 1ال�ه�ة  ،1الع���   ‘ 1

س�ق�م أمانة االتفا��ة، إلى جان� م���ة األم� ال����ة لل����ة والعل� 
ال���عة واله��ات األخ�� ذات ال�لة، ب�ضع اس��ات���ة فعالة ل��ان  �ف�ل

اس���ام ال��ارد ال����ة ���ل عادل وم��ف مع أص�اب ال�عارف ال�قل���ة م� أجل ال�فا� على ثقاف�ه� 
  ].وص��ه� ورفاهه�
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