
 

 

 رطق ،ةحودلا يف باهرإلا ةحفاكمل ةيكولسلا ىؤرلل يلودلا زكرملا
 

 يمالعإ راطخإ

 ؟اذام
 ىؤرلل يلودلا زكرملل يلوأ يضارتفا نيشدتب )باهرإلا ةحفاكم بتكم( باهرإلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا بتكم موقيس
 .رطق ةلودب ةحودلا يف باهرإلا ةحفاكم بتكمل عبU جمارب بتكمك أشنُيس يذلا ،باهرإلا ةحفاكمل ةيكولسلا

  ؟نَم
 دعب مهتكراشم دكأتت مل يدامرلا نوللR مهؤامسأ ةدراولا نوملكتملا *
 ةيحاتتفا ةملك

 باهرإلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا بتكمل ماعلا نيمألا ليكو ،فوكنوروف ريميدالف ديسلا •

 فرشلا فيض
 رطق ةلودب ةيجراخلا ريزوو ءارزولا سلجم سيئر بئ^ ،ينi لآ مساج نب نمحرلا دبع نب دمحم خيشلا ةداعس •

  نورقوملا نوملكتملا

 ةحفاكمل ةينطولا ةنجللا سيئرو يلودلا نواعتلا ةرادإ ريدم ،يراصنألا هللا دبع زيزعلا دبع ءاوللا ةداعس •
  رطق ةلود ،ةيلخادلا ةرازو يف ،باهرإلا

  يئامنإلا ةدحتملا ممألا جم̂رب ريدم ،رنياتس ميكأ ديسلا •
  ةميرجلاو تاردخملp ينعملا ةدحتملا ممألا بتكمل ةيذيفنتلا ةريدملاو ماعلا نيمألا ةليكو ،يلاو يحتف ةداغ ةديسلا •
  تاراضحلل ةدحتملا ممألا فلاحتل ىلعألا لثمملا ،سونيتاروم ليخنأ ليغيم ديسلا ةداعسلا بحاص •
 ةحفاكم ةنجلل ةيذيفنتلا ةيريدملل ةيذيفنتلا ةريدملاو ةدعاسملا ةماعلا ةنيمألا ،سكسنينوك ليشيم ةديسلا •

 باهرإلا



 ةيجماربلا ضورعلا

  باهرإلا ةحفاكم بتكم يف قيسنتلاو فراعملا ةرادإو تاسايسلا عرف سيئر ،هاش نيدلا عيفر دمحم ديسلا •
  رطق ةلود ،ةفيلخ نب دمح ةعماج ،يراوكل ماهج دهف ديسلا •
 ثواس وين ةيالو ةموكح يف ميلعتلا ريياعم ةئي� تاردقلاو ةيجيتارتسإلل يذيفنتلا ريدملا ،لييناد لوب ديسلا •

 ايلارتسأ ،ينديس ةعماج يف رِضاُحمو ،زليو

 نوضرعيس نيذلا ،باهرإلا ةحفاكم قيسنتل يملاعلا قافتالا ت^ايك ءاسؤر اهيقلي ٌتاملك ةيحاتتفالا تاسلجلا يلت
 لمشيو .هتحفاكمو باهرإلا عنم ةيغب ةيكولسلا ىؤرلا جامدإ لاجم يف ةحلاصلا م�اسراممو م�اربخو مهرظن تاهجو
 نيَرخآ نييجمارب نيضرع ىلإ ةفاضإ ،هلمع جم̂ربو زكرملا نع باهرإلا ةحفاكم ُبتكم همدقي اضرع اضيأ نيشدتلا ُثدح
 يذيفنتلا ريدملا ،لييناد لوب ديسلاو ،رطق ةلودب ةفيلخ نب دمح ةعماج نم يراوكلا دهف ديسلا نم لك امهمدقي
 .زليو ثواس وين ةيالو ةموكح يف تاردقلاو ةيجيتارتسإلل

 
 ؟ىتم
 17:00 ةعاسلا نمو ؛كرويوين تيقوتب 10:30 ةعاسلا ىلإ 9:00 ةعاسلا نم 2020 ربمسيد/لوألا نوناك 7 ،نينثالا موي
 .رطق ،ةحودلا تيقوتب 18:30 ةعاسلا ىلإ

 
 ؟نيأ

 ةدحتملا ممألل يكبشلا نويزفلتلا ربع ةرشابم ثبُيسو مالعإلا لئاسول احوتفم ثدحلا اذه نوكيس
)https://webtv.un.org(. 

 

  ةيساسأ تامولعم
 وهو ،فينعلا فرطتلاو باهرإلا هلكشي يذلا ديدهتلل لضفأ ٍمهف نيوكت يف ةيكولسلا مولعلا نم ةاقتسملا ىؤرلا مهست
 قرطو مهلاعفأو رشبلا عفاود ىلع رثؤت يتلا ةيوينبلاو ةيقايسلاو ةيدرفلا لماوعلل اليلحتو ةلدأ ىلع ازِكترم اثحب بلطتي ام
  .م�pاجتساو مهيطاعت



 نأ نكمي ُبراجتلا اهَتحص تتبثأ لُّخدت تاءارجإ َعضوو ةنورملاو رطخلا لماوع َديدحت ةيكولسلا ىؤرلل ٍةبراقم ُعابّتا حيتي
 .لاعف لكشب هتحفاكمو فينعلا فرطتلا عنم يف نوسرامملاو تاسايسلا وعضاو اهنم ديفتسي

 باهرإلا ةحفاكم بتكمل عبU جمارب بتكمك "باهرإلا ةحفاكمل ةيكولسلا ىؤرلل يلودلا زكرملا" ئشنأ ،قايسلا اذه يف
 .2020 ربمتبس/لوليأ 8 يف رطق ةلودو باهرإلا ةحفاكم بتكم نيب عقُو ةمهاسم قافتا لالخ نم ،رطق ،ةحودلا يف

 :يه ةيساسأ فئاظو ثالث زكرملا يدؤيس

 ةعزنلا ةيمنت يف مهست يتلا لماوعلاو عفاودلل لضفأ مهف نيوكت ةيغب ةيكولسلا مولعلا يف ثاحبألا ريوطتو ءارجإ .1
  ؛باهرإلاو فينعلا فرطتلا ىلإ ةيدؤملا ددشتلا ىلإ
 يندملا عمت³ا نم ءاكرشلاو ةيميلقإلا تامظنملاو ءاضعألا لودلا ىلإ تاردقلا ءانب لاجم يف ةدعاسملا ميدقت .2

  ؛باهرإلا ةحفاكم يف ةيكولسلا ىؤرلا جمدت تاردابمو عيراشمو جمارب ذيفنتو عضول اديهمت
 لاجم يف ةصلختسملا ربعلاو براجتلاو تاربخلاو فراعملا لدابت فد� تاكارشلاو ةيعوتلاو لصاوتلا زيزعت .3

 .باهرإلا ةحفاكم ىلإ ةيمارلا ةيكولسلا لماوعلp ةدِشرتسملا لخدتلا تاءارجإ

 زيزعت ىلع لمعيسو ،باهرإلا ةحفاكم يف ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا ةلعافلا تاهجلا تاربخ نم يلودلا زكرملا ديفتسيس
 ناديملا يف ةلماعلا باهرإلا ةحفاكم قيسنتل يملاعلا ةدحتملا ممألا قافتا ت^ايك عم جماربلا دادعإ يف قيسنتلاو نواعتلا
 .باهرإلا ةحفاكمل ةيكولسلا ىؤرلا لاجم يف جماربلل "اهرس¶ ةدحتملا ممألا ةموظنمل لماش"و رثؤم ٍذيفنت لجأ نم

 
 لاصتالا تاهج
  gerardl@un.org ،راريج سنرول ةديسلا
  yuli.yang@un.org ،غن· يلوي ةديسلا


