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 2009عام التصالح العالمي  الىدعـــوة 
  

  
   2008 ، آب

  

  

  ،حباءأصدقائي ا� عزيزاتي الزمي�ت، أعزائي الزم�ء،

  

  السامية المبادئ سياسةالفعلية و القيادة دبلوماسيةالتصالح ھو 

  

  .عاما للتصالح العالمي 2009علنت سنة وأ �مكانيةلقد أدركت ا�مم المتحدة ھذه ا

  

ھي منظمة غير حكومية ذات طابع إستشاري في الھيئة ا�قتصادية وا�جتماعية  .S.E.Rإن مؤسسة الخبرة الذاتية والبحث 
والتي تدعو في كل عام   UN DPIذات ا�رتباط بشعبة المعلومات العامة ل�مم المتحدة   ECOSOCلمنظمة ا�مم المتحدة

من أجل  2009لمشاركة الفعالة في عام التصالح لكم من أجل التوجه دعوة قلبية  الى اسبوع التصالح العالمي، 2005عام  ومنذ
  .اقتراب أكثر من رؤيتنا المشتركة للس�م والنظام والعدل

  

أھداف دعم  من أجلبوضع خطط عمل  .S.E.R امت مؤسسة الخبرة الذاتية والبحثق 2009في إطار عام التصالح العالمي 
والتي لقيت صداً ) www.global-balance.org  يمكن تحميلھا عن طريق الرابط( ل=مم المتحدة) 8(تطوير ا;لفية الثمانية 

المعلومات العامة ل�مم  وشعبة  ECOSOCعظيما ودعما من ا�مانة العامة ل�مم المتحدة والھيئة ا�قتصادية وا�جتماعية
  . UN DPIالمتحدة  

ضمن إطار  ،من أجل القيام بنشاطات وتحقيق مشاريع ملموسة في بلدكمفي إطار خطة العمل ھذه فإنكم مدعوون لذلك 
  .إمكانياتكم وبما يسمح به وضعكم

  

كما  ).الوحدة في التنوع(ا�نساني وذلك تحت شعار  يربط كل نواحي ا�خت�ف اجسر اتكممشروعيمثل التصالح في يجب أن 
في المجا�ت ا�دبية، الموسيقية، عرض ا�ف�م، الفن  النشاطات ان تأخذ شكل المناظرات، المشاريع او المسابقات هيمكن لھذ

  . وھدفا روحاتصالح التـُمثل التي  المساھماتكذلك كل أنواع التصويري، الرياضة والعلوم و

تعلق بھذا الموضوع تريدون تحقيقھا، فإنكم مدعوون لذلك بكل صدر تافكار خاصة اية لديكم  تفإنه اذا كان ،ن ذلكوانط�قا م
 .وإذا ما أردتم إجراء مسابقة ما، فإن التقييم ومنح الجوائز ھو إجراء راجع لكم .رحب

ختلفة عن طريق الرابط  معلومات مفصلة عن خطة العمل يمكن ا�ط�ع عليھا بلغات مھناك إضافة الى ذلك، 
www.global-balance.org  

  

  . وتنظيم وتوثيق المشاريع راوبطلكنھا تساھم في ارساء ال الدعم الماليتقدم �  .S.E.R مؤسسة الخبرة الذاتية والبحث

  !اشروا  و شاركوا معنا فب
  

توافونا ان بعد تنفيذ مشروعكم ، كما نرجو www.global-balance.orgتكم على الرابط تقبل تسجيل نشاطاسوف يسعدنا 
في حال مساھمتكم بمسابقة ما، نرجوا اط�عنا . من أجل ان يتم توثيقه لغة ا�نجليزيةلكون باعنه، يفضل ان ي مختصر بتقرير

  . لمعلومات المسجلة سوف يتم نشرھا على نفس صفحة ا�نترنت مما يمكن العامة من ا�ط�ع عليھافا. على قيم الجوائز

  

  

  بمساھمتكمنشكركم قلبيا �ھتمامكم وسوف نسعد 

  

  مع التحيات الودية

  .S.E.R ة الخبرة الذاتية والبحثمؤسس


