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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية

   
تقرير عن الندوة المشتركة بين األمم المتحدة والنمسا بشأن تسخير تطبيقات   

 من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي   13الفضاء ألغراض الهدف  
 

 (2020أيلول/سبتمبر  3-1)غراتس، النمسا )عبر اإلنترنت(،   
 

 مقدمة  - أول  
لألمانة العامة م  حتومة النمسـا يل ننيمم ند ة حو  مووـو  اشـتك  متت  شـن ا الاءـال الجا ال التا    - 1

ــال أللكاف ال د    ــجتك نقام ال الاءـ ــتدامةل العمل المنا.ل"ك   اا ال د  من ه     13"نسـ من أهدا  التنممة المسـ
د ة  الاعالمة هو ن ديم أمثلة ملموســة للعمل المنا.ل من .   وك ف لتقام ال نســتجدح الحلو  الاءــاأمةك  أناح  الن 

                                                              يكصــة الســت اــا  األا ال  الســماســال  الن  ن التل يمتن اوتمااها  ي ا   -   ال ســمما ممثلو الالداا الناممة   -  للحءــو  
                                                                                                        للسـما  اقللممل أ  الوننل أ  المحللك  ا ول مسـتعملو التقام ال الاءـاأمة  لر وكف الد  ل المسـتاااةا  ما ا ول 

  المناخك  ل السماسال المتعل ة الجاكال لمنالاة ا   التقام ال الاءاأمة ي 

 الند ة الماــتك ة نتن األمم المتحدة  النمســا هل أحد األناــقة التل يءــقل  ن ا متت  شــن ا الاءــال  -2
هل   2020الجا ال من  أمد نويل ومن  نا  نكنامن األمم المتحدة للتقام ال الاءاأمةك  الند ة المع واة واح 

 السااسة  العاك ا يل ه   السلسلةك

(ا يإا الند ةا التل  اا من الم ك  و دها أصـــــــــــــ  يل  19-  بســـــــــــــا  ااأحة مكف يتك ل  و  نا   ويتد  - 3
ا  شـــــــا    يل ننيمم ا حتومة 2020أيلو /ســـــــاتماك   3 لر    1                                               لكانسا النمســـــــاا و  دل واك اقنتكن  يل الاتكة من  

نس للت نولواماا  شــا   يل  وايت ا  ل  النمســاا ندوم من منســســة "يوانتوح" النمســا ية للتحوو  التعا ا م  اامعة لكا 
من الوزا ة االنحااية النمســــــــــا ية لاــــــــــن ا العمل المنا.ل  الاتالة  القالة  الن ل  االنت ا   الت نولواماا  مدينة لكانسا 

(ك  لدح الدوم  لر الند ة أيءـا  ل من الوزا ة االنحااية للاـن ا  Austrospace  ا قة الصـناوال الاءـاأمة النمسـا ية   
 األ   بمة  الد لمةا  ا ة االنصا  الوننمة النمسا ية المعنمة   انوا الاءال ال اأنة يل اامعة يتتناك 

ن اا     يعكف ه ا الت كيك أهدا  الند ةا  ي دح نااصـــــتل ون الحءـــــو ا  يلجل األناـــــقة المءـــــقل  -4
   يسلط الءول ولر الد  ل المستاااة للند ال الم الةك
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 الخلفية واألهداف  - ثانيا  
يعمل متت  شـــــن ا الاءـــــال الجا ال ولر ناـــــك المعا   المتعل ة  التممة المءـــــاية التل نســـــ م ن ا   -5

ــا من .   أناـــقة نكنامن التقام ا ــايا الماتمخمةا  .صـــوصـ ــاأمة يل معالاة ال ءـ ــاأمة التقام ال الاءـ ل الاءـ
                                                           التل ن ع د ننال ولر نل  الد   األوءال  نني م  االشتكا  مع اك

ا نك ز الـند ة الماــــــــــــــتك ـة نتن األمم المتحـدة  النمســــــــــــــا ولر الســـــــــــــــال المات كة لتلاـمة  1994 مـن  وـاح  -6
أمة يل االحتمااال الماتمخمةا  نعكف أمثلة للاواأد االاتماعمة  االلتصــــــــــــــااية التل ن ال ا التقام ال الاءــــــــــــــا

يام  نتن الســماســال الاءــاأمة   شــامل منيو   الند ة أيءــا  نأ. ا 2017ناأاة  اســعة من الماااللك  من  واح 
  الاوان  ال انونمة من ناحمة  الت نولواما  الجدمال  التقام ال الاءاأمة من ناحمة أ.كىك

   ان  أهدا  الند ة  ما يللل -7

ال المتتعة يل اســـتجداح التقام ال الاءـــاأمة يل أناـــقة محداة نعزيز نتاا  أيءـــل المما ســـ   أ( 
 ن د  التجفمف من آثا  نغتك المناخ  /أ  الت مف م  اليواهك المتصلة  المناخ؛

نتاا  الجاكال  اســت اــا  الجدمال المتاحةا م  نووــمة  مفمة الوصــو   لر ه   الجدمال   ب( 
 لأل لويال الوننمة؛ استجدام ا لدوم العمل المنا.ل  ي ا 

وكف أمثلة لمامووال األا ال المتاحة التل ســــــاذ ننات ها  الاعل يل  نا  ا اســــــال حالة   ج( 
                                                                  أ  ماا ي  ناكيامة ن د  التاام  ولر اوتماا األا ال  الن  ن الماكبة؛

ــا يل   ا(  ــوصـ ــقة ننال ال د الا  .صـ ــال الجا ال يل ننات  أناـ ــن ا الاءـ ــة ا   متت  شـ منالاـ
 اا الناممة؛الالد

 .صـوصـا األمم المتحدة  المنيمال الد لمة  -  ذ ال الوول نتن المسـتعملتن  مجتل  يالان م  هـ( 
 اـــــأا ما هو لاأم من األناـــــقة  الجدمال  بكامن  - األ.كى  المنيمال لتك الحتوممة  األ ســـــاب الدنلوماســـــمة

 التعا ا ذال الصلة  الاءال؛

 يل نلداا مجتلاة؛السماسال المتعل ة  الاءال  ننات   و   ل مفمة وكف أمثلة    ( 

منالاــــة  مفمة الويال  المتقلتال التنيمممة الد لمة المتعل ة  المناخا مثل شــــكب "المســــاهمال   ز( 
 اأمةكالمحداة  ننما"  موا  اناا   ا يسا  استجداح الت نولوامال  التقام ال الاء

                                                                                     لد اســــــــتتت  نغتتك شــــــــتل الند ة  لر يعالمة واك اقنتكن   وــــــــ   أهدا   وــــــــا مة من حت  الاوان   -8
اللواســــــتمةا  ما يل ذلن نمتتن الماــــــا  تن من التااولا  وــــــماا أال نناف يك   التولت   وــــــع   صــــــ ل 

ماـــــا  ة   اكال منالاـــــال اقنتكن   لر  والة الوصـــــو   لر المعلومالا    لن وـــــماا ن ديم محتويال نحاز ال
 نتسم  الحتوية  لم االيت ا   لر التواصل  ا ا لواهك

  
 الحضور  - ثالثا  

                                                                                       نلغ ودا األيكاا ال ين ســـــالوا أســـــمالهم لحءـــــو  الند ة  م نحوا  متانمة الد.و   لر منصـــــة االنصـــــا   -9
 كيل الماأة من م 42يكااا شتل  النسال نستة  338ال اأمة ولر اقنتكن  ما مامووه 

ممثلوا لتعثال ااأمة لدى األمم  من نتن مأوءـــــــال الســـــــلن الدنلوماســـــــلا  ودا من  شـــــــا   يل الند ة -10
ــال ــا ممثلوا لعدا من   االل الاءـــــــ ــاأمة  -  المتحدة يل يتتناك  حءـــــــــك الند ة أيءـــــــ  ما يل ذلن الو الة الاءـــــــ

الازاأكيةا  الو الة النمســا ية لتعزيز التحووا    الة الاءــال الاكازيلمةا    الة الاءــال ال نديةا    الة الاءــال 
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ــال  ــكيةا    الة الاءــــ ــال المصــــ ــالا  المك ز الوننل للد اســــ األ   بمةا  المع د اقثتوبل لعلوح  ن نولواما الاءــــ
الاءـاأمة يل يكنسـاا  المك ز األلمانل لاـن ا الاءـال الاوفا  مك ز التحوو الاءـاأمة اقيكانلا    الة الاءـال 

ــال يل الوالـيال المتحـدة األمكي  تـمةا  المع ـد الوننل للم حة اقيقـالـمةا  اقاا ة الوننـمة للم حـة الاوـية  الاءــــــــــــ
الاوية  الاءــال يل  ند نمســماا  الو الة الوننمة للتح   التقويك يل ماا  الاءــال يل نماتكياا  متت  الاءــال 
ال ولندفا    الة الاءــال النك يامةا  المك ز المل ل ل ســتاــعا  التعدف الاءــاأل يل المغكبا    الة الاءــال 

 وننمة السويديةك المتسمتمةا    الة الاءال ال

نلدال االنحاا الك ســــــلا  ثتوبماا األ انتتنا   77 حءــــــك الند ة ممثلوا ون الالداا التالمة التالغ وداها  -11
اقســـــ ممة(ا أيكلنداا  -أ متنماا  ســـــتانماا أســـــتكالماا  ســـــكاأتلا   واا  ا ألمانماا  ند نمســـــماا أنغوالا  يكاا  ام و ية

لاكنغا ا نلامتاا نلغا ياا ننغ ايشا نننا نو  ندفا الاوســـــــــنة  ال كســـــــــنا نولنداا   يقالماا  ا ســـــــــتااا الاكازيلا ا
المتعــداة ال وممــال(ا نتك ا نــايلنــدا نك مــاا ناــــــــــــــمتمــاا نولوا اــامــايتــاا الازاأكا ام و يــة أيكيتمــا -نولمفمــا  ا لــة

مانماا ســــنغايو ةا الســــنغا ا الوســــقرا ام و ية ننزانما المتحدةا ام و ية ال  الديم كانمة الاــــعامةا الدانمك ا    
ــاا الالاتنا ينز ي   ام و ية ــكاا لانواا لاناا يكنســـــ ــويســـــ ــويدا ســـــ ــتااا -الســـــ الاولماا ية(ا ينلنداا لقكا  ازا.ســـــ

ال امتك اا  ك انماا  نداا  وباا  وســـــــــــتا يتاا  ولوماماا ال وي ا  تنماا ل ســـــــــــماكبا مالتزياا مصـــــــــــكا المغكبا 
ــاا نتتا ا  المتســــــــــمنا الممل ة المتحدة لاكيقا نما العيمر  أيكلندا الاــــــــــمالمةا منغولماا مو يتانماا النك ينا النمســــــــ

 النماكا نماتكياا ال ندا هنغا ياا هولنداا الواليال المتحدة األمكيتمةا الما ااا الممنا التونااك

  ولر                                                                                      أ ودل لاأمة متتوبة  أســــمال الحاوــــكين ال ين  اي وا صــــكاحة ولر  ا اج أســــماأ م يت اا    زو -12
 ساأك الحاوكين للعلم لال ندل الاعالمةك

  
 البرنامج  - رابعا  

                                                                أ ود نكنامن الند ة  ي ا ل متل ي وح ولر أ بعة أنوا  من التد. لل  -13

  لمال  أمسمة؛  أ( 

 حل ال ن اش؛  ب( 

ــة من المت لمتن المتعالاتنا  نع ا ا منالاـــــة   ج(  ــال لت ديم العك ف ي واها أ بعة أ  .مســـ الســـ
 كي ة األساللة  األاوبة؛ ق

 موازة يتنا    ل من ا "ي كة ماك   م تكح" يل ث و الاأذك  يءاحمة وك ف السال لت ديم   ا(  

ــة وكف   - 14 ــا ي  الم تكحة" أا ن وا ندي   ل تك نما لالســـــــ ــمغة "أي ا  الماـــــــ ــتجداح صـــــــ   اا الغكف من اســـــــ
ن المت لمتن األلل .اكة من الماـــــــــــــا  ة يل ن ديم                                                           الملصـــــــــــــ الا  لد أناح ذلن زيااة ودا المتاا ال المعك وـــــــــــــة  مت  

 ك اقيءاحمة  العك ف 

  الكاا ك  مت لما مناصاة نتن النسال   48ساوةا  بلغ ودا المت لمتن يت ا   14 لد استغكل  الاعالمة  اماال  - 15

ــم ـــدم ـــا المت لموا ولر المول  الاـــــــــــــتتل الجـــا   متتـــ  شـــــــــــــن ا  - 16                                                                                أ نمحـــ  امم  العك ف التل ســـــــــــ
الجـــــا ال لاـــــل نـــــدل الاعـــــالمـــــة لتمتتن الحـــــاوـــــــــــــكين الـــــ ين لـــــد يواا وا صـــــــــــــعوبـــــال ن نمـــــة أثنـــــال   الاءـــــــــــــــــال 
 صــــــــــــــ ل اقـنـتكنـــــــ  مـن ـنـنزيـــــــل هـــــــ   اـلمـحــتويـــــــال مســـــــــــــــت ـــــــا وــاك اـلكاـ طل   وــــــــــــــعـ    ســــــــــــــاـــــــ   اـلاـعـــــــاـلمـــــــة 

www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/schedule/2020/2020Graz.html ك 

                                                                                     اســـــــت  ل  الاعالمة  حال نكحتال لدم  . له الســـــــلقال النمســـــــا ية  الا ال الماـــــــا  ة يل ننيمم  -17
                                                                                           الند ة   وايت ا آ الها  اـــــأا مووـــــو  الند ةا  بت ن متت  شـــــن ا الاءـــــال الجا ال .صـــــوصـــــمال الاعالمةك 

file:///C:/TSA/DOCS/www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/schedule/2020/2020Graz.html


 A/AC.105/1231 

 

4/7 V.20-05480 

 

 شـــــمل الحال نثا متاشـــــكا من لكانس لموســـــم ر حمة لدم ا واز  أ و ايوا حاأز ولر اواأزا قوـــــاية لد  
 من الث اية المحلمة  لر الند ةك

 ننا   مديك نكامن  صــد األ ف يل   الة الاءــال األ   بمةا يل ال لمة الكأمســمة التل أل اهاا وكف  -18
ماا   صــد األ ف أللكاف  صــد المناخا  لا  االنتتا   لر حالة اقناازال المح  ة  التحديال المقك حة يل 

الموا ا ال اأمة يل ماا   صــــد األ فا  أ وــــة أا المســــاهمال التل ن دم ا نلن الموا ا ل ا أهممة حاســــمة يل 
 من أهدا  التنممة المستدامةك 13نح تذ ال د  

األ وــــــــا  ال اأمة من منيو  ا  اــــــــأا مووــــــــو  العمل المنا.لا لمحة وامة ون 1 لدم  الالســــــــة  -19
انااقمة األمم المتحدة اقنا ية  اــأا نغتك المناخك  شــمل  الالســة ن ديم  حانال  اــأا أناــقة   االل الاءــال 

(  ال تالتتن الوننتتتن المعنتتتن  الاءــــــال يل Eurisyاألوءــــــال يل الكا قة األ   بمة للســــــنة الد لمة للاءــــــال  
من أهدا   13                                                    اصـــــــتل حاالل ملموســـــــة ن ا ل يت ا حلو  يءـــــــاأمة اوما لل د    ند نمســـــــما  الاكازيل ننا ل   الت 

من  التد ج ا                                      األا ال التل نات ن أن ا األ ثك يعالمةالتنممة المستدامةك  وكف المت لموا األا ال المتاحة  الاعل 
ا  أ وــحوا ايلمال  المتاا ال  العملمال  الاــكا ال التل نســ م من . ل ا الصــعتد العالمل  لر الصــعتد المحلل

ــد األ ف يل العمل المنا.لك  لدح المت لموا أمثلة للجدمال التل  ا وا الحو مة الد لمة المتعل ة  جدمال  صــــ
ــول ولر أا  ع  الحتو  ــلقوا الءـــ ــعتد العالملا  ســـ ــو   لت ا ولر الصـــ ــتعملتن الن اأتتن الوصـــ مال يمتن للمســـ

 ك ال  ملمولنعمل ولر نحويل  متانمة  صو  الامم   لر الامانال  الحلو  الاءاأمة  لر 

حو  مووــو  المتااا العامة لل انوا الاتالل الد لل  األناــقة الاءــاأمةا  ننا ل     1 نمحو ل حل ة الن اش  - 20
                                               لاتالةك  بت ن  العك ف الم دمة انســـاح  ل من ه ين  مدى التااول نتن لانوا الاءـــال  ال انوا الد لل يل ماا  حماية ا 

ــا  وا يل حلـ ة النـ اش ولر أا اـلد   ينتغل أا نلتزح   ــدا الماـــــــــــ الماـالتن الـ انونتتن ـند ـاة  اتكة من الغموفا  شـــــــــــ
 أهدا  أ ثك نموحا من أال حماية  و   األ ف  الاتالة الاءــاأمة أثنال التصــدف لتغتك المناخا  ذلن نوســاأل من ا  

نتعزيز آلمال  الن اش حل ة  ألنك التنيمممة ولر الصــــعتد الد لل  اقللممل  الوننلك  أ صــــر الماــــا  وا يل   وــــ  ا 
  لر أا الت نولواما الاءاأمة يمتن أا ن دح مساودة ماتدة يل ه ا الصداك  ماتكين التح ذ  االمتثا ا 

ا  اـــأا مووـــو  القالة  الموا ا القامخمةا ولر الصـــ ل نتن لقا  الاءـــال  ال قاوال 2   زل الالســـة  - 21
ــقة يل نغتك المناخك   ــدها من أال التجفمف من نأثتك نلن األناـ ــااية   صـ ــقة االلتصـ األ.كىا  ولر أهممة ي م األناـ

  .صـوصـا   -   لازال الديتالة الملوثال   وكف المت لموا أمثلة لاكامن ال اـ   الكصـد التل متن  من نحديد مصـاا  
                                                                                                    المـنانذ المحتمـلة التل يمتن أا ن ســـــــــــــتجكج منـ ا المـعااا الـناا ة ال زـمة لت نولواـما الـقاـلة المتـاداةا  هل   -  المتـثاا 

                                                                                                        متاا ال نعزز التعا ا نتن ال تالال العامة  لقا  الصـــــناوةك  أ شـــــتك أيءـــــا  لر أا التقام ال المحلمة لامانال  صـــــد 
 ات  قممت ا يل المساودة ولر  يااا حلو  منصاة للنزاوال المتعل ة  استجداح الموا ا أ  األ اولك األ ف أث 

اـلد لـمة لاتـمال المـدا ل   She Space أل ر ممـثل ون اـامعـة نن لو يوا  لمـة  أمســـــــــــــــمة ون مـتاا ة  -22
ــدف لتواـه العـدـيد من الاتـمال  لر االنتعـاا ون مواصــــــــــــــلـة التعلمم يل  الـثانوـيةك  ن ـد  هـ   المـتاا ة  لر التصــــــــــــ

مااالل العلوح  الت نولواما  ال ندســــــــــة  الكياوــــــــــمال أ  ندل حماة  ،مفمة يل ه   الماااللا يل مكحلة متتكةا 
ــاأمة  ــتجداح التقام ال الاءـ ــا  ال يل المتاا ة  مفمة اسـ ــة الاامخمةك  نتعلم الاتمال الماـ  حتر لال مكحلة الد اسـ

 عد ذلن يكصـة أا يصـتحن سـاتكال للمتاا ة ون نكيذ التحدو ون المووـو                                  لمواا ة نغتك المناخا  ن تاح ل ن 
 يل مدا ل أ.كى  نحاتز الاتاب ولر ا اسة ولوح  ن نولواما الاءالك

ا  اــــأا مووــــو  الز اوة  الحكااةا اســــتجدامال ملموســــة للتقام ال الســــانلمة يل 3 وكوــــ  الالســــة   -23
صـــحكا  لات  االنتتا   لر  اوا أا ال مت املة لتحســـتن أاال  صـــد الز اوة  ن تمم مجانك ياـــل المحاصـــتل  الت 

ــد  ــاأمة لكصــ ــتجداح األا ال الاءــ ــااية  الاتالمةك  ل دم  معلومال محداة ون اســ                                                                                                 الــــــــــــــــــم زا   من الناحتتتن االلتصــ
المنيومال اقيتولوامة للغا ال  صـــــحت اك   اا ال د  من امم  األناـــــقة المعك وـــــة هو نح تذ االســـــتدامة 
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ل الز اوة من أال التجفمف من نأثتكها يل المناخ م  زيااة لد ة المما ســـــــال الز اعمة ولر الصـــــــموا  ال االة ي
                                                                                              يل مواا ة ايثا  المتكنتة ولر نغتك المناخ يل الول  ناســــهك  أ  وــــة أنه يل حتن أا  صــــد األ ف ي ســــتجدح 

 حة ياكف اسـتغ ل ا أيءـا  بصـو ة يل امم  ه   األناـقةا يإا الاواأد المسـتمدة من النيم العالممة لسـوانل الم
ــعا   ون اقمتانال  ــتاـــ ــوانل  أا زة االســـ متزايدةك  لدح المت لموا معلومال ون آ.ك التقو ال  مما يتعلذ  الســـ
التل ننقوف ولت ا األا ال  الامانال الماتوحةا  أ وــــــــحوا  مف أاى  اماج التقام ال الاءــــــــاأمة م  لتكها من 

 حلو  المدماة لصالة الحتومال  األوما  التاا ية  الماتمعال المحلمةكاألا ال  لر زيااة يعالمة ال

ولر التجقمط الحءــــــــكف   اا ة ال وا وك  أنكز ممثل نكنامن األمم المتحدة الســــــــتجداح   4   زل الالســــــــة   - 24
المعلومال الاءـــاأمة يل  اا ة ال وا و  االســـتاا ة يل حاالل القوا ا  نكنامن ســـتايد ( أهممة التقام ال الســـانلمة يل  

ونصك ال لنر ونه يل  اكال  هل  لسة أا التقام ال السانلمة                                                          اا ة ال وا و التل ما يتال  نزااا نوانكا  شدةك  بت ن  الا 
التل    – ن تممال األوــــكا   عد  لو  ال وا و القامخمةا  أن ا ناــــتل ونصــــكا أســــاســــما أيءــــا يل ا وا الولاية  التأه  

                                                                                                   ن ا  ا ولر ســـاتل المثا ا يل  نا  التجقمط الحءـــكف لمن   لو  أوـــكا   ســـا  الفمءـــانال أ  لحماية الســـواحل من 
                                                                                                               التآ لك  أ شتك أيءا  لر أا .دمال الكصد العالممة التل نستجدح الصو  السانلمة نزااا نءاا  يادأ العمل ن ا ند ياما  
ــانال ولر الصــــــــــعتد العالمل  الوننل  المحللك   ــدة الفمءــــــــ من أال نويتك ن تممال اقم ة  يل الول  المناســــــــــ  لاــــــــ

                                                     ســـــــلســـــــلة زمنما  مما ي قلذ ولمه اســـــــم متختال الامانالا يإا  باقوـــــــاية  لر اســـــــتجداح  ممال  اتكة من الامانال المت 
                                                                                                      المعلومال المســــــتمدة من الســــــوانل ن دمن أيءــــــا  م  أنوا  أ.كى من الامانال الءــــــجمة المتأنمة من  ســــــاأل التواصــــــل  

 ننانيةك  االاتماول  المنشكال االاتماعمة  االلتصااية لكسم .كاأط آنمة   نتاج نحلت ل 

شــن ا الاءــال الجا الا يل ال لمة الكأمســمة التل أل ت اا الحالة الكاهنة للتعا ا   وكوــ  مديكة متت  -25
ــال  مما يتصــــــــــل  ال د    ــتدامةا  ن لم  ون  مفمة ناعتل  13الد لل يل لقا  الاءــــــــ من أهدا  التنممة المســــــــ

ايحة ااأحة الاــــــــــــــكا ال النجاذ  اكالال وملمةك   ذ أشــــــــــــــا ل  لر التنا،ك نتن اقاكالال العالممة المتج ة لمت
 الحااة الملحة  لر انجاذ  اكالال للتجفمف من آثا  نغتك المناخ  الت مف مع اا ســــــــلق  الءــــــــول  19- ويتد

ــق   المتت   إوداا متاا ة  ــا  ة الامم ك  ل  ا الغكفا أولن  ون اوــــ ولر أهممة انجاذ  اكالال يو ية  ماــــ
ا هدي ا الكأمسـل هو وـماا نمت  امم  الالدااا  اديدة  عنواا "نسـجتك الاءـال من أال العمل المنا.ل"ا سـمتو 

 ال سمما الالداا الناممةا  إمتانمة الحصو  ولر المعلومال  نقويك لد ن ا ولر استجداح الت نولوامال الاءاأمة 
  غمة التصدف ألهم التحديال التل نوااه العالمك

ال المتتعة يل العمل المنا.لا  حو  مووـــــــو  التعا ا الد لل  أيءـــــــل المما ـســــــ   2 نمحو ل حل ة الن اش  - 26
ــلحة الملتزمتن  العمل المنا.لا  ــحاب المصـــــــــ ــعة من أصـــــــــ ممثلوا ون المنيمال    من يت م  امع  نتن ناأاة  اســـــــــ

الحتوممة الد لمة  المنيمال لتك الحتوممة  الحتومال    االل الاءــال  الصــناوة الاءــاأمةك  اناذ الامم  ولر أا 
ننسـتذ اقاكالال المتعل ة  المناخ ولر الصـعتد العالمل يسـتلزح  اوا ي م ماـتك  ألسـتاب نغتك المناخ  آثا    نقو  ك  

مامووة مجتلاة من األناــــقة المنا ة  أيءــــل المما ســــال المتتعة يل ماا    الن اش ة  حل   اســــتعكف الماــــا  وا يل  
التعا ا الد لل ن د  اوم العمل المنا.ل ولر الصــــــــــــعتد العالملا  انجاذ ندانتك ملموســــــــــــة   اكالال متآز ة يل ه ا 

ــتدامة لعاح الصـــداك   صـــ  الماـــا  وا األناـــقة الاا ية لءـــماا االنســـا  يل ننات  اناا   ا ي  س  .قة التنممة المسـ
ك  لر أنه         ك  أ شـــت الاواأد المنا.مة ن ا من  يتصـــل   ا ون نكيذ نح تذ ألصـــر لد  من يواأد التنممة المســـتدامة  ما 2030

 لم نســلمم األ ســاب العلممة  األمم المتحدة من  زمن  عتد  أا الت نولوامال الاءــاأمة هل متونال أســاســمة يل ا اســة  
د    وـــ  الســـماســـال  اـــأنها يإا الت نولوامال  المعلومال الاءـــاأمة ال نزا  لتك مســـتغلة  تامل  نغتك المناخ   صـــ 

لد ان ا يل التصــــــــــــدف لتغتك المناخك  نالش الماــــــــــــا  وا ما يلزح انجاذ  من الجقوال المحداة  الد   ال ف يمتن أا 
 الجا الك  يءقل   ه متت  شن ا الاءال 

                                                         ال  حل ال الن اشا و كف ما مامووه .مســــة من "أي ا  الماــــا ي   يل الاتكال الااصــــلة نتن الالســــ  -27
 الم تكحة" التل ننا ل   إيااز ماا ي  مات كة يل منانذ مجتلاة من العالمك
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ا  الحاوــك ا ولر نوامه األســاللة  لر المت لمتن  تا ة  من .   منصــة االنصــا  واك اقنتكن   -28                                                                                      شــ 
   اقمتانمة لتسـلمط الءـول ولر المتاا ال ذال الصـلة يل المنانذ نوا  الاعالمةا  اسـتجدح  ع  الحاوـكين ه

ن ل األسـاللة  لر المت لمتنا  ن ديم نع تتال يو ية  اـأا  ا ا األيعا  معتنوا التل ينتموا  لت اك  نولر ممسـك ا 
 ولر العك ف الم دمةا  التمال التوومحال وند القل ك

ــا ية الماـــا  ة يل التنيمم موازا  -29 ــال الجا ال  الا ال النمسـ  يل .تاح الند ةا لدح متت  شـــن ا الاءـ
الم دمةا  لمحة وامة ون الحءــو   األا ا  التل اوــقل  ن ا  ل شــجل من اقيءــاحمة لما ننا لته العك ف 

توبة  ملل استما ة مجصصة                                                                         األشجا  الماا  تن يل ننيمم الاعالمةك  ش ا  الماا  وا ولر ن ديم نع تتال مت
 ل لن الغكف واك اقنتكن ك

  
 المالحظات والتوصيات  - خامسا  

أ صــــــــــ  الند ة األنكا  يل اناا   ا يس  ما يللل  أ( ناــــــــــام  التواصــــــــــل الاعا   مما نتن م  م    االل   - 30
ز لازال الديتالة                                                                                     الاءـــــــــال  الا ال العاملة يل ماا  نم اة نغتك المناخا  اـــــــــأا الكصـــــــــد المن ال لمســـــــــتويال نك   

 المنا.مةك    انتعاثان ا؛  ب( مواصلة العمل ولر  االة  اوم نتاا  الامانال الماتوحة؛  ج( الن وف نتقويك الجدمال 

ــلممة  محتكمةا نيكا  -31 ــاا مة  بنال الث ة من .   آلمال ننيمممة ســــ  بالمثلا أ صــــــ  الند ة نتعزيز الاــــ
 ولوامال الاءاأمة ذان اكألا نلن ايلمال ال ن ل أهممة ون الت ن 

                                                                                    اوت اك أا وـــــــماا نويتك الامانال  المعلومال المتســـــــ ة  صـــــــو ة مســـــــتمكة للحتومال أمك وـــــــك  فا -32
 ال ل ستكشاا ن ا يل وملمة انجاذ ال كا ال يحس ا   نما أيءا لتمستك  اكالال اقنااذك

ك المناخا ينتغل نعزيز آلمال  من أال حماية  و   األ ف  الاتالة الاءــــــــــــاأمة أثنال التصــــــــــــدف لتغت  -33
 التح ذ  االمتثا ا  ما يل ذلن من .   االستعانة  الت نولوامال الاءاأمةك

 بغمة الن وف نتعلمم العلوحا  ال ســــمما ولوح الاءــــالا أ صــــ  الند ة نووــــ  متاا ال للتد ي   الكبط  -34
الد لمة للاتمالا  اوتتا ها نموذاا ممتازا   She Spaceالاـتتل لااأدة ن مت  المدا ل الثانويةا ولر لكا  متاا ة  

 لتحاتز الاتابك

ــتدامة  ال االة يل الز اوة   -35 ــاأمة أا نمســـــــــك نح تذ االســـــــ للتجفمف من نأثتك ذلن  يمتن لألا ال الاءـــــــ
من لد ة المما ســـــــــال الز اعمة ولر الصـــــــــموا يل مواا ة ايثا    ناســـــــــهال قا  يل المناخا  أا نزيد يل الول   

ــال  ا ــانـ ــل الامـ ــال أ.كىا مثـ ــانـ ــال نمـ ــل م  أا ال  مامووـ ــامـ ــاخك  يمتن أا يناف الت ـ ــة ولر نغتك المنـ لمتكنتـ
 المولخمةا  لر زيااة يعالمة ه   الحلو ك

ــد التنممة الحءــــــــكية  -36  لد يتوا امن نمانال  صــــــــد األ ف م  متختال الامانال ماتدا يل نعزيز  صــــــ
                                                                                          اوم  اا ة ال وا وك  م  ذلنا ي د أ  صــــــــــــل نووــــــــــــ  نماذج اديدة من أال زيااة  اماج  ســــــــــــاأل التواصــــــــــــل 

 كلتنانيةااالاتماول  المنشكال االاتماعمة  االلتصااية يل  سم الجكاأط اينمة   نتاج التحلت ل 

ــال الجا ال   - 37 ــال من أال العمل المنا.ل" التل يعتزح متت  شـــن ا الاءـ   حا  الند ة  متاا ة "نســـجتك الاءـ
 إمتانمة الحصـــــو  ولر   -   ال ســـــمما الالداا الناممة   -  االوـــــق   ن اا  اوتتا ها  ســـــتلة لءـــــماا نمت  امم  الالداا 

 ل الاءاأمة  غمة التصدف ألهم التحديال التل نوااه العالمك المعلومال  نقويك لد ن ا ولر استجداح الت نولواما 

 أ صــــــــر الماــــــــا  وا  أا يك ز متت  شــــــــن ا الاءــــــــال الجا ال ولر ما يللل  أ( نعزيز اســــــــتجداح  -38
الت نولواما الاءــاأمة يل العمل المنا.ل؛  ب( االوــق    أناــقة لانال ال د ال ولر نصــممم ماــا ي  نســتجدح 

ــاأ  ــا ي   ن تمم ــا  نناتــ هــا؛  الت نولوامــال الاءـــــــــــــ ــد هــ   الماـــــــــــــ ــدف لتغتك المنــاخا  ولر  صـــــــــــــ مــة يل التصـــــــــــــ
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ال د ال من .   آلمال مجتلاةا من ا التعثال االســتاــا ية الت نمةا  بعثال التعزيز المنســســلا  اوم  ننممة  ج(
ــتك التعا ا نتن الو االل ال ــتاب؛  ا( نمســــ حتوممة  األ ســــــاب الاكامنا  المتاا ال الكاممة  لر زيااة ماــــــا  ة الاــــ

ــا ي  الوننمة  اقللمممة  ــ   ننات  الماـ ــاودة ه   الا ال ولر  وـ األ اايممة   مانال األمم المتحدة من أال مسـ
                                                                                                       الكاممة  لر الت مف م  نغتك المناخ  التجفمف من آثا  ا  ما يل ذلن انتا  ن  ن اديدة  ماا  ة ال قا  الجا ؛ 

ســ اح  مه نناــاب؛   ( ناــام   اماج ن نولوامال الاءــال  التقام ال مكصــد مناخ الاءــال الد لل  اق اوم  ه(
 الاءاأمة يل نمويل العمل المنا.ل  .قط العمل الوننمةك

  
 الستنتاجات والدروس المستفادة  - سادسا  

                                                                                         أناح  الند ة للحءـو  يكصـة السـت اـا  األا ال  السـماسـال  الن  ن التل يمتن اوتمااها  ي ا للسـما   -39
ــة يل  نا  العمل اقللمم ــاأمة أمثلة قاكالال ملموســــ ــتعملو التقام ال الاءــــ ل أ  الوننل أ  المحللك  لدح مســــ

المنا.ل  وكوــوا الد  ل المســتاااةا  نالش الجاكال ال انونتوا ا   التقام ال الاءــاأمة يل الســماســال المتعل ة 
لمواوــــــم  التل ننا لت ا الند ة لتن د  المناخك  االل  ا ا الاعل اقياانمة من الحءــــــو   اــــــأا انســــــا  نقا  ا

الحااة  لر مواصلة انتا  ن ن شامل لعدة ماااللك  حت   ا ال د  الن األ للند ة هو  ذ ال الوول  المتاا ال 
 النااحةا ي د  ان  ماا  ة ممثلتن لعدا  اتك من الد   األوءال محل نكحت  .ا ك

 لد أناح الحءــو  ون  عد االســتاااة من  ع  المزايا م ا نة  الحءــو  الاــجصــل يل يعالمة ماايةا  -40
ــا  تن  منأى ون أف لتوا مالمةك  لد أاى التحك  من ه    ــا  تن  ا.تما  المت لمتن  الماـ أنكزها زيااة ودا الماـ

مة يل الاعالمةك  ما متن  منصـــة ال توا أيءــــا  لر  ناحة الاكصــــة أماح مت لمتن أصــــغك ســــنا  ألل .اكة للمســــاه
ــا  ال اأمة ولر اقنتكن   ــا  تناالنصــــــــ ــاللة ولر الاو   بقكي ة ايم كانمة نوا  الاعالمةك  الماــــــــ من نكح األســــــــ

  أ صر ودة ماا  تن  مواصلة استجداح المنصة ال اأمة ولر اقنتكن  يل الاعالمال الم الةك

ل واك اقنتكنـ  يقكح نحـديـال وـديـدةا ي ـد  ـاا لزامـا ولر  حتـ   ا و ـد النـد ة يل شــــــــــــــتـل  ل تك ن  -41
الا ال الماـــا  ة يل التنيمم أا نءـــقل   عملمة اقم ة للتحءـــتك ل    الاعالمةك  لد االل نع تتال الماـــا  تن  
 ياانمة يل أللاتت ا الساح ةك    ال  لمال ن ديك من المت لمتن  من الحءو  يل امم  منانذ العالمك  أوكب 

ــا   ــم ا  أياا العديد من م  أا الاعالمة متنت م من الماـ ــا   التعك  وا ون ن ديكهم لتنو  المواوـ ولر ا ال انصـ
 ل وق    أناقة نعا نمة اديدةك


