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  2022 ماعل (WSIS) تامولعملا عمتجمل ةيملاعلا ةمقلا ىدتنم يف ةكراشملا ىلإ ةوعد

 ،تاديسلاو ةداسلا تارضح

 ،دعبو ةبيط ةيحت

 ةراجتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمو (UNESCO) ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو (ITU) تالاصتالل يلودلا داحتالا رسي
 ةيملاعلا ةمقلا ىدتنم ميظنت يف ةكرتشملا تامظنملا اهتفصب ،(UNDP) يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو (UNCTAD) ةيمنتلاو
 ةمقلا ىدتنم أدبو .داحتالا هفيضتسيس يذلا ىدتنملا اذه يف ةكراشملا ىلإ مكوعدت نأ ،2022 ماعل تامولعملا عمتجمل
 نم ةرتفلا يف دُعب نع ةكراشملا زيزعت عمً ايروضح ريخألا عوبسألا دقعُيسو يضارتفا قسن يف سرام 15 نمً ارابتعا 2022 ماعل

 هافرلا لجأ نم تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت عوضوم راطإ يف ،ارسيوس ،فينجب داحتالا رقم يف 2022 وينوي 3 ىلإ ويام 30
 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتب ليجعتلا لجأ نم تامولعملا عمتجمل ةيملاعلا ةمقلا راطإ يف نواعتلا :دومصلاو لومشلاو

 ايجولونكت" عوضومب نيينعملا نيددعتملا ةحلصملا باحصأ طاسوأل ملاعلا يف يونس عمجت ربكأ ةمقلا ىدتنم لثميو
ً امعد ةمقلا لمع طوطخ ذيفنت لهسيو ةحلصملا باحصأ ةددعتم ةيملاع ةصنم وهو "ةيمنتلا لجأ نم تالاصتالاو تامولعملا
 سفن يفو ،تاسرامملا لضفأ لدابتو ةفرعملا ءانبو تامولعملا لدابتل ةصرفلا ةصنملا مدقتو  .ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل
 .تاكارشلا زيزعتو ةئشانلا تاهاجتالا ديدحت تقولا

 70/125 رارقلا( ةمقلا جئاتن ذيفنت نأشب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلل لماشلا ضارعتسالا جئاتن ىلإ ةمقلا ىدتنم دنتسيو
 قيثو قيسنت ىلإ ةوعدلاو يونس ساسأ ىلع ىدتنملا اذه دقع ةرورضب رارقإلا تلمش يتلا )ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلل
 نيب لباقتلا لودج نم ةمقلا ىدتنم ديفتسيس ،قايسلا اذه يفو .ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب 2030 ةطخو ةمقلا ةيلمع نيب
 تامولعملا تايجولونكت رود ةشقانمل ةصنم ةباثمب نوكيسو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو تامولعملا عمتجمل ةيملاعلا ةمقلا
 ذيفنت ضارعتساو ةعباتمل ةيملاعلا ةيلآلا ىلإ بجاولا مامتهالا ءاليإ عم ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنتل ةليسوك تالاصتالاو
 .)ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلل A/70/1 رارقلا( 2030 ةطخ

 لمعلا ةمظنمو (FAO) ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم اهنم ةدحتملا ممألل ىرخأ تالاكو ةكراشمب ةمقلا ىدتنم م�ظنيو
 ممألا جمانربو (UNDESA) ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلل ةدحتملا ممألا ةرادإو (ITC) ةيلودلا ةراجتلا زكرمو (ILO) ةيلودلا
 ةدحتملا ممألا ةمظنمو (UNHCR) نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفمو (UNEP) ةئيبلل ةدحتملا
 (UNITAR) ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعمو (UNIDO) ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو (UNICEF) ةلوفطلل
 ةدحتملا ممألا ةئيهو (UPU) يملاعلا يديربلا داحتالاو (UNODC) ةميرجلاو تاردخملاب ينعملا ةدحتملا ممألا بتكمو
 ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملاو (WHO) ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو (WFP) يملاعلا ةيذغألا جمانربو (UN Women) ةأرملل
 .ةدحتملا ممألل ةيميلقإلا ناجللاو (WMO) ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو (WIPO) ةيركفلا
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 باحصأ عيمج اهيف كراشي ةحوتفم ةيرواشت ةيلمع ةجيتن اهيلع زكريس يتلا عيضاوملاو هلامعأ لودجو ىدتنملا قسن يتأيو
 تاراوحو ةماعلا ةسايسلا تانايب لمشيو ،ىوتسملا عيفر راسملا ،نيراسم ىلع ىدتنملا يرجيسو .ةمقلاب نوينعملا ةحلصملا
 ةعومجم نيكراشملل حيتي يذلا ىدتنملا راسمو ،ةيرازو ةريدتسم ةدئامو ةمقلا زئاوج ميلست لفحو ىوتسملا ةعيفر ةيلعافت
 ةيبيردت تاسلجو ةنيعم عيضاوم نأشب لمع شروو ةيرطُق لمع شروو ةمقلا لمع طوطخ ذيفنت ريسيت تاعامتجا نم
 تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت( نوثاكاه ثدحو ،ةفرعملا يهاقمو ،ةعونتم عيضاومل تالاجم نأشب ةصاخ تاراسمو
 عمتجمل ةيملاعلا ةمقلا جتاون ةعباتمو ذيفنت ىلإ ةبسنلاب ةمساحلا اياضقلا لوانتي ضرعم بناج ىلإ )ةيلصألا بوعشلا تاغلو
 .ةحلصملا باحصأ ددعت موهفم راطإ يف تامولعملا

 ةمقلاب نيينعملا ةحلصملا باحصأ عيمج عجشن ،2022 ماعل ةمقلا ىدتنم يف نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحت نامض ةيغبو
 .ىوتسملا عيفر ءزجلل ًةصاخو ،لمعلا شروو تاسلجلل تاثدحتم حيشرتو نيسنجلا نيب نزاوتلا ةاعارمب نيلثمم كارشإ ىلع

 .www.wsis.org/forum :يف ليجستلا تاءارجإو لامعألا لودجو ،ينمزلا لودجلاو قسنلاو ،ةلصلا تاذ قئاثولا ىلع عالطالا نكميو
 .2022 ماعل تامولعملا عمتجمل ةيملاعلا ةمقلا ىدتنم يف مكب بيحرتلا ىلإ علطتنو

 .مارتحالاو ريدقتلا قئاف لوبقب اولضفتو

 ]عيقوت هيلع لصألا[ ]عيقوت هيلع لصألا[ ]عيقوت هيلع لصألا[ ]عيقوت هيلع لصألا[

 واج نيلوه ديسلا
 تالاصتالل يلودلا داحتالل ماعلا نيمألا

 يالوزأ يردوأ ةديسلا
 وكسنويلل ةماعلا ةريدملا

 نابسنيرغ اكيبير ةديسلا
 داتكنوألل ةماعلا ةنيمألا

 رنياتش ميشأ ديسلا
 يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ريدم

 


