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 الخارجي لجنة استخدام الفضاء 

 في األغراض السلمية 
   

تقرير عن الندوة المشتركة بين األمم المتحدة والنمسا بشأن تسخير الفضاء   
 من أجل العمل المناخي

 
 ( 2022أيلول/سبتمبر    15- 13)غراتس، النمسا )عبر اإلنترنت(،    

 
 مقدمة  - أول  

الندوة المشـتكة  ين  األمم المتحدة والنماـه  أ د د األطشـا  التأ لعـاها يكه مشتو  ـلوض ال عـه    -1
  2022الخهرجأ منذ دمد طويل ضـــم  رطهر يكطهمأل األمم المتحدة لهتاات هل ال عـــهات د والندوة المع و ة  ه  

  أ الثهمن  والعشكوض فأ  ذه الاهاه د

التهبا لألمهط  العهم  و شوم  النماـه فأ اتتتهر موضـو" ستاـخنك   وتشـهر  مشتو  ـلوض ال عـه  الخهرجأ  - 2
ال عــــــه  م  دجل العمل المنهتأر الخاكال ودفعــــــل الممهرتــــــهل فأ مرها تخات  الهر ت نك المنه  والت ت  مع   

، رةزل الندوة  ه  العمل المنهتأ وواصــــــــهف اتــــــــت شــــــــه   ذا 2020و  م االتــــــــتدام   ه  األرعسد وفأ  ه   
، فأ ضـو  والل  يكطهمأل األمم المتحدة لهتاات هل ال عـهات  بشـتض ت نك  2022زيد م  الت صـنل فأ  ه   الموضـو" بم 

 المنه  وبكد  ر دا  مبه رة مخصص  طويه  األجل لتنهوا ماه م  الحهوا ال عهات  فأ العمل المنهتأد 

عمهو التاات هل                                                                        وتعــــمنف الندوة نومن  وطصــــ  نو  م  العكوع اولعــــه ت  والمنهمشــــهلد و   أ ماــــت  - 3
ــت ه ة والخاكا  رل  منهمشـــ  التحدلهل المتزاندة التأ لاك كه ت نك المنه  و مشهطت    ــهات  رل   كع الدرول الماـ ال عـ

 التصدي لكه م  تالا الت د  المحكز فأ ت نولوجتهل الت ت  والتخات  التأ توفك ه التاات هل ال عهات د 

                                                  (،    دل الندوة، التأ ةهض م  الم كر دصـال   د ه فأ  19- وباـاو جهاح  مكع فنكول ةوروطه كووفند  - 4
د وتشــــــــــهرةف فأ تنيتم ال عهلت   2022دنهوا/تــــــــــاتماك    15رل     13غكاتس بهلنماــــــــــه،  اك اوطتكطف فأ ال تكة م  

                                                                                                          شوم  النماـه، يد م م  ملتـاـ  سنواطنو س النماـهوي  لهبحوص يوصـ كه الرك  المني  م  المحهت ، بهلتعهوض ما جهمع  
س لهت نولوجتهد وتشـــــــهرةف فأ ر هل  الندوة الوزارة االتحه ل  النماـــــــهوي  لشـــــــلوض العمل المنهتأ والان   والاهم   غكات 

والنـ ل وااليت ـهر والت نولوجـته، والوزارة االتحـه ـل  النماـــــــــــــهوـي  لهشـــــــــــــلوض األوروبـت  واـلدولـت ، وـمدنـن  غكاتس، وراباـ   
 مف وةهل  ال عه  األوروبت    مه رضهفته لكهد الصنه هل ال عهات  النماهوي  كدوتتكوتاتس(د ومد 

  ذا الت كيك د دا  الندوة، وي د  ت هصنل    الحعور، ويهخص األطشا  المعاها يكهد  وضحوي  -5
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 واألهداف  المعلومات األساسية  - ثانيا  
يكه  لعمل مشتو  ــلوض ال عــه  الخهرجأ  ه  طشــك المعهر  المتعه   بهللتم  المعــهف  التأ تاــكم  -6

التاات هل ال عـهات  فأ معهلر  ال عـهله المرتمةت ، وتصـوصـه م  تالا دطشـا  يكطهمأل التاات هل ال عـهات   
                                                           التأ ت ع د ينه   ه  طهو الدوا األ عه  وتني م بهال تكا  معكهد

، رةزل 1994د ومـنذ  ـه   1971وـمد  د  يكـطهمأل التااتـ هل ال عـــــــــــــهاـت   ه  تنيتم فعـهلـتهل مـنذ  ـه    - 7
الندوة المشـتكة  ين  األمم المتحدة والنماـه  ه  الاـال المات كة لتهات  اال تتهجهل المرتمةت ، و كضـف دمثه  له وااد  

، ةهطف 2022االجتمهعت  واالمتصـــه ل  التأ ت  هكه التاات هل ال عـــهات  فأ طها   واتـــع  م  المرهاللد وفأ  ه   
 د دا  الندوة ةمه نهأر

لممـهرتــــــــــــــهل لتهاتـ  طهـو الاهـداض النـهمتـ  وا تتـهجـهتكـه فتمـه نتعه  تعزيز تبـه ا دفعــــــــــــــل ا كد( 
 بهلتخات  م  الهر ت نك المنه  والت ت  مع ؛

ــهات  ينره  فأ   ك (                                                                                   يتهض الاكق التأ و ضــــع ف وط  ذل يكه مبه رال مهام   ه  التاات هل ال عــ
 يهداض مخته  ؛

ــهات   كج(   ــتخدا  الخدمهل ال عــ ــال اتــ ــه  تــ ــت شــ ــهل    تبه ا الخاكال واتــ ــتهتــ م  دجل االمتثها لهاــ
 المتعه   بهلعمل المنهتأ دو   مكه، وف ه لألولويهل الوطنت ، وةتات  تاان  تتهتهل االتتدام  فأ ماه" ال عه ؛ 

تركيات  المشهريا  الحهل  دو  ال كع دمثه  لمرمو هل األ وال المته  ، م  تالا  راتهل   ك ( 
المتثها له وا د التنيتمت  المتعه   بهلعمل المنهتأ، م  دجل ا ه   ه  الصعند ال اكي، التأ تا  تن نذالمن ذة 

 يكد  التشرتا  ه  ا تمه  األ وال والنكأل المركب ؛

التوعت  بهألطشـا  والخدمهل وبكامأل التعهوض اال الصـه  بهل عـه  فأ دوتـها ف هل الماـتعمهن    ك ـ(  
 لت  والمنيمهل غنك الحشومت  واألوتها الديهومهتت ؛ المخته  ، وال تتمه األمم المتحدة وغنك ه م  المنيمهل الدو 

الهرن     م  تالاموافهة لرن  اتـــــــتخدا  ال عـــــــه  الخهرجأ فأ األغكاع الاـــــــهمت  يت هريك   كو( 
 ال كعت  العهمت  والت نت د

لهعـه  الـثهـلل  ه  التوالأ،  اك اوطتكـطفد وطا  المنيموض اـلدرول الماــــــــــــــت ـه ة   ،                ـدل الـندوةوـمد  -8
 اك اوطتكطف م  دجل تحاـن  الرهطو الهوجاـتأد ودتتحف جمتا العكوع   ع و تن وتن  الاـهب تن  المم  الند

عــمهض دال تل ي فكوق التومنف وضــع  وصــالل اوطتكطف رل  لاولعــه ت   اك اوطتكطف مال اطع ه  الندوة، 
 ت  ال صـنكة الماـمهة ر هم  الوصـوا رل  المعهومهلد وتنو"  ـشل الرهاـهل و ه هل الن ها والعكوع اولعـه

 كوع سدف هر المشــــــــــــــهريا الم تك  س م  دجل ترنو الكتهب  وضــــــــــــــمهض تبه ا ا را   ه  طحو طشــــــــــــــت  ين   
 المت همن   ه  الكغم م   د  وجو  رمشهطت  الت ه ل وجكه لوج د

 
 

 الحضور  - ثالثا  
ا رل  منصــ  االتصــها                                                                        يهغ  د  األفكا  الذن  تــرهوا دتــمه  م لحعــور الندوة وم نحوا رمشهطت  الدتو  -9

 فأ المها  منكمد 60فك ا،  شل الكجها طاب   817ال هام   ه  اوطتكطف مه مرمو   

و ـــــــهر  فأ المنتدن  د  م  د عـــــــه  الاـــــــهم الديهومهتـــــــأ، م  يننكم ممثهوض لبعثهل  اام  لدن األمم   - 10
ــه ، بمه فنكه  ــه ممثهوض    وةهالل ال عــــــ ــهات  الرزااكي ،   المتحدة فأ فنننهد و عــــــــك االجتمه" دلعــــــ الوةهل  ال عــــــ

والوةهل  النماــــهوي  لتعزيز البحوص، ووةهل  ال عــــه  األتــــتكالت ، والهرن  الوطنت  لألطشــــا  ال عــــهات  فأ األرجنتن ،  
والكن   الوطنت  لعهو  ال عــه  فأ البحكي ، ووةهل  ال عــه  الاولتات ، ومنيم  دبحهص ال عــه  واالتــتشــعهر    بعد 
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وةهل  ال عــه  المصــكي ، والمعكد  و وةهل  الاولت هري  لألطشــا  ال عــهات ، ووةهل  ال عــه  الاكازيهت ،  فأ ين ال لش، وال 
ــه ،  ــه  األوروبت ، ووةهل  االتحه  األوروبأ المعنت  ياكطهمأل ال عــــ ــه ، ووةهل  ال عــــ اولنوبأ لعهو  وت نولوجته ال عــــ
والمكةز الوطنأ ال كطاــأ لهدراتــهل ال عــهات ، والمكةز األلمهطأ لشــلوض ال عــه  الروي، والملتــاــ  الكندل  ألبحهص 

ة األر طت  لبحوص ال عــــــه ، ووةهل  ال عــــــه  ال ننت ، ووةهل  ال عــــــه  الوطنت  فأ مهلنزيه، ووةهل  ال عــــــه ، والمبه ر 
ال عـه  المشاـتشت ، والمكةز المه أ لالتـتشـعهر    بعد فأ الم ك ، واو ارة الوطنت  لهمال   الروي  وال عـه  فأ  

ويك فأ مرها ال ـعه  فأ طترنكيه، ومشتو ال ـعه  الواللهل المتحدة األمكيشت  كطهـته(، والوةهل  الوطنت  لهبحل والتا 
الكولندي، ولرن  بحوص ال عــــــه  وال ال  الروي العهوي فأ بهواــــــتهض، ووةهل  بهراغواي له عــــــه ، ووةهل  ال عــــــه  

 الانكوفت ، ووةهل  ال عه  ال هاننت ، ووةهل  ال عه  التكةت ، ووةهل  ال عه  فأ الممه   المتحدةد 

االتحه  الكوتـأ، رلنوبته، داربترهض، األرجنتن ،  التهلت  ممثه  فأ  ذه ال عهلت ر   104وةهطف الاهداض ال -11
األر ض، درمننته، رتــــــبهطته، دتــــــتكالته، رتــــــتوطته، دف هطاــــــتهض، رووا ور، دلمهطته، رطدوطتاــــــته، دوزبشاــــــتهض، دوغندا،  

ي ، الاكازيل، الاكت ها، يه هريه،  اوتـــــــــــــالمت (، رلاهلته، بهراغواي، بهواـــــــــــــتهض، البحك -دوةكاطته، رنكاض كجمكوري 
المتعد ة ال ومتهل(، ينكو،  -ين ال لش، ينمه، ين ، يوتهض، يوتاـــــواطه، الاوتـــــن  والككتـــــم، يولندا، يولتاته ك ول 

ينالرول، تــهنهنــد، تكةتــه، تكيننــدا  وتوبــهغو، توطس، الرزااك، جمكوريــ  دفكيلتــه الوتــــــــــــــا ، جمكوريــ  تنزاطتــه  
مننتشت ، الرمكوري  العكبت  الاـــــــــوري ، جمكوري  الو الدلم كاطت  الشـــــــــعات ، الداطمك ،  المتحدة، الرمكوري  الدو 

ــن ها،   ــن هفورة، الاــ ــهوفننته، تــ ــهوفهوته، تــ ــه ه ور، تــ ــته، تــــكي الط ه، الاــ ــهطف لوتــ رومهطته، زاماته، زمبهيوي، تــ
اتتمهال، فكطاه، ال هان ،  الاو اض، الاويد، تنكالنوض،  نهأ، صكبته، الصن ، العكاق، غهيوض، غهماته، غهطه، غو 

ــتهريشه، ةولوماته، ةننته،  –فنزويال كجمكوري  الاولت هري (، فنهندا، ماك، ال همنكوض، ةكواتته، ةماو له، ةندا، ةوتـ
لانهض، ل اـــماكل، لناكيه، لناته، لنتواطته، مهلنزيه، مصـــك، الم ك ، م دوطته الشـــمهلت ، المشاـــتم، الممه   العكبت  

المتحدة لاكياهطته العيم  ودنكلندا الشـــــــمهلت ، من ولته، متهطمهر، النكويأل، النماـــــــه، طنبها،  الاـــــــعو ل ، الممه   
 دالنترك، طترنكيه، طتشهراغوا، الكند،  ولندا، الواللهل المتحدة األمكيشت ، التهبهض، التم ، النوطهض

لمتصـهن  فأ ط س وتبهن   د  الحعـور  اك اوطتكطف طواا فتكة الندوة،  نل يهغ دمصـ   د  م  ا -12
  خصهد 138الومف 

  
 البرنامج  - رابعا  

 ر                                                              د  د يكطهمأل الندوة وف ه لكتشل ل و   ه  دربع  دطوا" م  التدتالل -13

 وهمهل راتات ؛ كد( 

  ه هل ط ها؛ ك ( 

جهاـــــهل لت دلم العكوع اولعـــــه ت  يكه تماـــــ  دو تـــــت  م  المت همن  المتعهمان ، تهنكه فتكة   كج(  
 األت ه  واوجهب   هنكه؛ لاك   

جهاـــــهل لت دلم  كوع رلعـــــه ت  موجزة نتنهوا ةل منكه ف كة م  سدف هر المشـــــهريا الم تك  س   ك (  
 فأ تمس  مها  ل ل  كعد 

و كع األمثهــ   ه  األ وال    2020وم  دجــل تعمن  المنــهمشـــــــــــــــهل التأ جكل تالا طــدوة  ــه    -14
،   دل لالص جهاــــهل لعكع س هالل ماكي س رةزل  ه  المته   التأ تــــا  تن نذ ه  ه  الماــــتون ال اكي 

 النماه وطترنكيه والكندد

وةهض ال كع م  اتـتخدا  صـت   سدف هر المشـهريا الم تك  س دض ت وض يدنال رل تكوطته لرهاـ   كع  -15
 د المهص هل، ومد دته  الم زيه ة  د  المبه رال المعكوض  وتكن   ال كص لهشبه  لت دلم العكوع اولعه ت 
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                                                                                       و  را الحهضكوض  ه  توجت  األت ه  رل  المت همن  ةتهب   بهتتخدا  منص  االتصها  اك اوطتكطف   -16
ف هض طواا ال عهلت ، فأ  ن  اتــتخد  مدنك الن ها  ذه الوفت   لتاــهت  العــو   ه  المبه رال اال الصــه د  

 اك منصـ  االتصـها رل  المت همن    فأ طكهل  ةل جهاـ  و ه   ط ها األتـ ه  الموجك جككا    نتهومدنك الن ها 
 م  الت ه لد  مهتوفنك ماتون ل

 رجالد   38امكدة و   23مت همه، م  يننكم    61ته  ؛ و هر  فنكه   13وفأ المرمو"، اتتمكل ال عهلت    - 17

ودتتحف جمتا العكوع اولعـــه ت   ه  الموما الشـــبشأ لمشتو  ـــلوض ال عـــه  الخهرجأ مال يد   -18
لتمشن  الحهضـــــــــــكي  الذن  مد ت وض وصـــــــــــالل اوطتكطف لدنكم ضـــــــــــةت   دلنه  ال عهلت  م  تنزيل  ذه ال عهلت  

 د( 1ك د ومه زالف العكوع اولعه ت  مته    ه  الموما الشبشأاب هالمحتويهل م

وتالا   ل التك نو، مدمف الاـــــــــهاهل النماـــــــــهوي  والركهل المشـــــــــهرة  فأ تنيتم الندوة ور هنتكه  -19
 م  واما بهل علتان    اـبمه  و الدورال الاـهب   لهندوة و ـد وا  ه  الاهبا المهح لهعمل المنهتأد  معهومهل     

التاات هل والت نولوجتهل ال عـــــــــــــهات  فأ  د ااتكه ل  تخ   م  ت نك المنه ، رال دطكه فإض ،  2020طدوة  ه   
نولوجته وملتــــاــــ  سنواطنو س د وال دتــــهتــــت  لهت ت  مع  والتخات  م  الهرهد و ــــك  ممثهو جهمع  غكاتس لهت 

النماــه فأ رطشــه  بعثهل تــهتهت  لكصــد األرعد ود ــهروا دلعــه رل   الذي تل ل  دوراللهبحوص ومدنن  غكاتس  
دض الملتـــــــاـــــــهل الرهمةت  ومعه د البحوص التأ تاـــــــتعـــــــت كه غكاتس مه  أ رال موار  لألطشـــــــا  الكامت  رل  

تحه ل  النماـهوي  لشـلوض العمل المنهتأ والان   والاهم  والن ل التصـدي ألزم  المنه د وديكزل ممثه  الوزارة اال
ــه    ــت وض دمل بشثنك م  لم   محهندوااليت هر والت نولوجته دض ت ه   رلره  امتصـــــــــ م   نل األلك ال كبوطأ تـــــــــ

ت نك المنه د ودودل مرد ا  ه  ضـــــــكورة تعزيز التعهوض والتناـــــــن  فأ جمتا دطحه    التأ لاـــــــااكهالمشـــــــهول 
                                                                                        ين  مخته  الركهل ال ه ه  ومخته  ماه هل الاـتهتـهل  ه  الاـوا ،  ت  نتاـن  اتـتخدا  مه لاو ر  العهلم، 

لهنماـه لدن األمم المتحدة رل  ا تمه    م   هوا ود وال مات كة لخدم  العمل المنهتأد ود ـهرل الممثه  الداام
اتــــــتخدا  التاات هل ه  طكاا   وتــــــهاف العــــــو    ( 2ك س2030الرمةت  العهم  له كار المتعه  بخا  سال عــــــه   

 ر مهجكه فأ التهل تح ن  د دا  التنمت  الماتدام د ضكورةو  ،ت نولوجتهل المنه  جنبه رل  جنوال عهات  

تـنوال لت كر   10ومها مدنك مشتو  ـلوض ال عـه  الخهرجأ بهوطهب ، فأ ةهمت  التك نات ، رض العهلم لدل    - 20
الم اـه  م  البشـــــــــــــك ولـ هـف  الـ هاـنهل الحـت   ه  ال وـةود وـمد ـمه  المشـتو، ـيد م طوعـت  الحـتهة التأ نات نـكه لألجـتها 

م  الممه   المتحدة، يكتم تكيا  اتتكاتترت  لهركو  الدولت  ال هام  التأ تاتخد  ت نولوجتهل ال عه  لد م الت ت  
يد م م  النماـه، م                                                                                ما المنه  والتخات  م  الهره ورصـده والصـمو  فأ مواجكت د وتـن نشـت موما  ـبشأ مخصـص  

، ل أ نوفك معهومهل    اتـتخدا  مخته  ت نولوجتهل ال عـه  لخدم   ( 3ك 2022الم كر دض ند ـ  بحهوا طكهل   ه   
 العمل المنهتأ ويتتح مزيدا م  التبه الل المتعه   يانه  ال درال والخدمهل االتتشهري  الت نت د 

بعكوع رلعـــه ت     الماكرال ال هطوطت  لهعمل المنهتأ، تال ه  كع  ه  لهتاورال    1وبددل الرهاـــ    - 21
الاـــتهتـــهتت  الرهري  فأ الاهداض األوروبت د ودوضـــحف ممثه  جهمع  فنننه جكو  الرهمع  الكامت  رل  اتـــت شـــه  طكأل 

ـااو التخها رجكا ال مهطوطت  لهتـصدي لت نك  مهام  ه    وق اوطـاهض، رـضهف  رل  ات هق بهريس، تـاتند رلت  الدوا ة 
المنه ، ودوضــــحف التاورال األتنكة المشــــكو ة فأ المحهوم الوطنت  فأ  ذا االترههد وتــــهاف العــــو   ه  الحشم 

   المحشم  الدتــتوري  االتحه ل  األلمهطت ، الذي د ن مبه ــكة رل  زيه ة    2021التهريخأ الصــه ر فأ طتاــهض/ديكيل  
ــب  الم وي     65رل     55، م  2030التأ التزمف يكه دلمهطته بخ ض اطبعهلهل غهزال الدفن   لدنكه بحهوا  ه    الناــــــــــ

فأ المها د وتكنئ  ذه التاورال الحهصـه  فأ المنداض ال هطوطأ فكصـ  لهنه ـان  لتذةنك الحشومهل بتطكه بحهج  رل  
 __________ 

 د www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/schedule/2022/un-austria-symposium-2022.html (1ك 
 د 3/ 76مكار الرمةت  العهم    (2ك 
 دwww.space4climateaction.unoosa.org (3ك 

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/schedule/2022/un-austria-symposium-2022.html
http://www.space4climateaction.unoosa.org/
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لبحوص التأ دجكا ه المعكد األوروبأ  تخصــتص دمواا لد م األ وال الماــتخدم  لهتصــدي لت نك المنه د وتوصــهف ا 
لاــتهتــهل ال عــه  رل  دض العدند م  المت نكال المنهتت  األتــهتــت  ال لمش  متهتــكه رال م  ال عــه  الخهرجأ، غنك 
دض او ـــــهرال الصـــــكيح  رل  ال عـــــه  مه زالف ضـــــ نه  فأ الاـــــتهتـــــهل المنهتت  لهاهداض األوروبت د وبهلنيك رل  دض 

مه لمثل  د  فكم ل وااد الاتهطهل ال عــــــــهات ، فإض منترأ الاتهطهل ال عــــــــهات ، مثل وةهالل غته   ذه او ــــــــهرال رب 
ــه ر غهزال الدفن     ــك بمصــ ــكة ما الوةهالل الوطنت  التأ تعد مواام  صــ ــهالل مبه ــ ــه ، ننب أ دض للتموا اتصــ ال عــ

ال عـــــهات ، نهز  تنيتم فعهلتهل    والوةهالل التأ تعـــــا النمهاج المنهتت د وم  دجل زيه ة األلك الاـــــتهتـــــهتأ لهاتهطهل 
ــا   ــها وال كم المتبه ا له تات  التأ لمش  يكه لألطشـ ــن  االتصـ ــهل والعهمه  ب كع تحاـ ــتهتـ ــتكة  ين  م كري الاـ مشـ

 ال عهات  دض تد م الاتهتهل والعشسد 

   راتـ  ت هصـنل األطشـا  التأ اضـاها يكه ال كي  المعنأ يكصـد األرع، بمه فأ الم   1وواصـهف الرهاـ    - 22
المبه رال التأ تعتمد  ه  الاتهطهل الاـــــــــهتهت  فأ الاهداض المتتلكة بشـــــــــدة يت نك المنه د وتد م غهلات  مبه رال المنيم   
الت ت  ما المنه  بهتـــــــــتخدا  د وال لرما يتهطهل رصـــــــــد األرع، وتـــــــــت وض مبه رال  دندة مهيه  لهت كار فأ يهداض  

تهتـــــــهل العهم  فأ يهداض التن نذد ولمعهلر   ذه ال روة، يددل  دتكند رال دض المبه رال لتاـــــــف متصـــــــه  بعمهتهل الاـــــــ 
                                                                                                      المنيم  فأ وضــــا رر ــــه ال تــــتهتــــهتت  لمخته  ال اه هل كمثل المنهط  الاــــه هت  والتنو" الانولوجأ(؛ ومد د طرزل  

ألرع  بهل عل اور ــه ال الخهصــ  بهل اه" الزرا أد وتوجد  ــبشهل م  الخاكا  فأ المرها، ةمه تتتح مبه رال مثل سا 
الكممـت  فأ دفكيلـتهس رمـشهطـت  الوصـــــــــــــوا رل  الاـتهـطهل الم تو ـ  المرـهطـت د وم  المكجح دض نتمخض الملتمك الاـــــــــــــهبا  
والعـشكوض لألطكا  فأ ات همت  األمم المتحدة اوطهري  بـشتض ت نك المنه     طتتر  رفتع  المـاتون فتمه نتعه  يكصـد  

رلنكه الكن هل ال كعت  التهبع  ل د فهلمندوبوض  هو وض  ه  منهمشــ   األرع، ولتس ف      االتـتنتهجهل التأ تتوصـل  
ــد تـــو  نهاأ   ــد  ه  غكار الكد  العهلمأ المتعه  بهلتخات د فكد  الكصـ ــتض الكصـ ــا  د   هلمأ بشـ رمشهطت  وضـ

 الحهج  رل  رلره  طيه  مت همل تمهمه ننم  مه تتعكد ب  األطكا  فأ االت همت  م  التزامهلد 

هل  ال عــه  ال هاننت  ومكةز التاات هل ال عــهات  لالتــترهب  فأ  هالل الاوارو وال وارص  ودوضــحف وة  - 23
فأ بهواــــــــتهض دض يهدنكمه معكضــــــــهض لهعدند م  األتاهر الان ت  والااتةت د ويعتك  مهطوض ال عــــــــه  ال هاننأ لعه   

ال عهات  فأ األطشا  المتعه      ، الذي دفع  رل  رطشه  وةهل  ال عه  ال هاننت ، بت مت  اتتخدا  التاات هل 2019
يت نك المنه  فأ ماه هل مخته  ، يد ا م  رصــــد طمو المحهصــــنل رل  ت نتم تهوص الكوا  وتتلنك األ هصــــنك مال  
 اوطكه  ه  األرعد وفأ بهواـــــتهض، لعد مكةز التاات هل ال عـــــهات  صـــــورا تـــــهتهت  لهاتعـــــهطهل ويد م الركو   

ــهطن  ةانكي ، يد م م  مشتو الد م اومهتمأ  الماذول  لمشهفح  رزال  ال هبهلد وم  ــئ المكةز بعد  دوص فتعــ د دطشــ
فأ بهواــتهض التهبا لاكطهمأل األمم المتحدة التــتخدا  المعهومهل ال عــهات  فأ ر ارة ال وارص واالتــترهب  فأ  هالل  

ــ  بمكةز التاات هل ال   ــبهندر(د وتوفك د اة طمذج  ال وارص الوطنت  الخهصـ ــهات  موا د يتهطهل  الاوارو كيكطهمأل تـ عـ
ــها الزلزالأد وجهر   ــهطهل وموجهل الر ه  واأل هصــــــنك وغنك ه م  ال وارص، مثل النشــــ ــبشت  لهاتعــــ وتاات هل  ــــ
ــتا طاهق األ اة لتشـــــمل تاات هل دتكن، بمه فأ الم الزرا  ، وةذلم الان  التحتت  مثل الاـــــدو ، التأ تعتمد   توتـــ

الحصــوا  ه  ت نتمهل نومت  لألضــكار النهجم     الاتعــهطهل   ه  فوا ك األرصــه  الروي  المهات د وم  دجل  
ال هرلت  الحهلت  فأ بهواتهض، لركي الرما ين  الصور الماتمدة م  تهتل تش ه  بهواتهض والاتهطهل الماتمدة م   

  فعــال      1-المكةز الوطنأ ال كطاــأ لهدراتــهل ال عــهات  والاتهطهل الماــتمدة م  بعث  الاــهتل األوروبأ تــنتننل 
الاتهطهل الترهري  الماــتمدة م  تــواتل ملتــاــ  رنكبهصد وفأ  ها وجو  غاه  تــحهيأ لحوا  وض جما يتهطهل  
تــهتهت  بصــكي  صــهلح  لالتــتخدا  فأ ت نتم األضــكار، تتوافك يتهطهل ماــتمدة م  را ارال اال فتح  اصــانهعت   

ن  لالتـــــت ه ة م   ذه الاتهطهلد واتـــــترهب    هلت  االتـــــتبهط د غنك دض بهواـــــتهض تحتهج رل  مزيد م  الخاكا  المدرب 
لكذه الماــهال، لعش  يكطهمأل األمم المتحدة لهان    ه  وضــا د وال لد م  مهت  صــنا ال كار، لالطت ها م  توفنك  
ــد التهوص وف داض التنو"                                                                                                       الاتهطهل رل  توفنك المعهومهلد ومد ط ورل مرهالل تاان  محد ة  دندة، م  يننكه رصـــــــــ

تـــــــانل المثها، تتوافك طمهاج وفكهر  وامو  د  اتخها رجكا  متعمد بشـــــــتض الموا  الاالتـــــــتتشت     الانولوجأد فعه  
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ــبح يكـطهمأل الانـ   مـدرةـه دض المنيورال المحهـت  مكمـ  ودض الاـتهـطهل   البحكـي  وفواـاد اتخـها مـثل  ـذا اوجكا د ودصـــــــــــ
ال ـيد دض ت وض المعهومــهل موجكـ  رل   تتبـهن  فأ د منتكــه ـبهلناـــــــــــــبـ  لهث ـهفـهل المخته ــ  فأ جمتا دطحـه  العـهلم؛ ف 

ــكاوـهل، فـإض يكـطهمأل الان ـ    مـنهط  بعننكـه ل أ ـتتتأ يـتتلنكد وـبهلنيك رل  دـط  ال لمش  اتخـها دي رجكا  ـيدوض  ـــــــــــ
 لعش   ه  العمل ما الشكةه  فأ جمتا دطحه  العهلم ما التكةنز  ه  مرهالل تخصص ةل منكمد 

وةهل  ال عـه  األوروبت ، فأ ةهم  راتاـت ، رطرهزال الوةهل  و كع مدنك يكامأل رصـد األرع التهبع  ل  - 24
ودطشاتكه فأ مرها   م العمل المنهتأد فم  دجل رصد األرع، تعش  الوةهل   ه  تاويك تواتل ةوبكطتشول  
بهلتعهوض ما االتحه  األوروبأ، وت و  دلعـــــه يتاويك مكةبهتكه ال عـــــهات  الخهصـــــ  يكهد وتـــــتوفك مبه رة ستاـــــخنك 

                                                                                            م  دجل ماــت ال دتعــكس معهومهل  مهت  مهيه  لهتن نذ، تشــمل بهرامتكال ت نت     ت نك المنه  ل حصــل  ال عــه  
 هنكه    طكي  الرما ين  الاتهطهل الماــــتمدة م  بعثهتكه الكصــــدل ، مثل بعث  ةكانوتــــهل وبعث  رصــــد رطوب  

مم طب   الرهند، وبن  الاتهطهل الماــــتمدة  م  بعثهل معــــاها يكه بهلتشــــهر                                                                           التكب  ومهو   المحتاهل للتهل تــــ 
ما االتحه  األوروبأ والاتهطهل الماـــتمدة م  وةهالل ال عـــه  األتكند وتد م الوةهل  االتحه  األوروبأ فأ يهول  

ــبح محهندا م   نل األلك ال كبوطأ بحهوا  ه   ــكا    2050 دف  بتض لصـــــــ ــ    الخعـــــــ ــه الصـــــــ و أ تد م دلعـــــــ
ــنك لتن نذ بعثهل   ــكي   األوروبت د وجهر التحعـ ــد االطبعهلهل البشـ ــهتهت  لكصـ ــتمه بعث  تـ ــد األرع، وال تـ م اه  لكصـ

 المنشت، م  دجل   م الت نتم العهلمأد 

ــ    - 25 ــد اليوا ك   2و كضـــــف الرهاـــ ــد األرع لكصـــ ــواتل رصـــ ــتخد  فنكه تـــ                                                                  طها   م  المبه رال التأ ت اـــ
هض األوالض ةت  اتـــــتخدمه الااتةت  دو التأ م  صـــــنا اوطاـــــهض والتأ تاـــــكم فأ ت نك المنه د ودوضـــــح المت هم 

                                                                                                   الصــور الاــهتهت  لكصــد غهزال الدفن   التأ ننتركه ماه" الاهم د وتمث ل د د مشــهريا تخزي  ال كبوض فأ األرع 
                                                                                              المن ذة فأ الصــن  فأ     ال كبوض فأ د مهق األرع ورصــد دي تاــكيبهل طه ــ    ن  م  ال عــه د وت اــت م ل  

التهبا لوةهل  طهته وتهتل رصد غهزال   2- مدة م  مكصد ال كبوض المداري                                        بهلكصد المحهأ الاتهطهل  الاهتهت  المات 
اال تبهل الحكاري التهبا لهمعكد الوطنأ لهدراتهل الان ت  فأ التهبهضد فعه  تانل المثها، بهلنيك رل  دض  عالل  

ــت  ــتخدا  دجكزة االتـ ــتمه بهتـ ــه ، وال تـ ــنه   الن   مكات  م  ال عـ ــهتهت   ا تكاق ال هز فأ مواما رطتهج صـ ــعهر الاـ شـ
بهأل ـع  تحف الحمكا ، فإض الرزااك تعش   ه  اتـتبهط   ذه الشـعالل    طكي  الصـور الاـهتهت  وتتواصـل ما 

  كةهل الن   وال هز فأ الاهد لترنو اال تكاق غنك العكوريد 

ــه  الدولت  - 26 ــد الهر ت نك المنه  م  محا  ال عـ ــه  المصـــكي   ه  تاويك  مول  لكصـ   وتعش  وةهل  ال عـ
ــكة  رنكبهص،  ه  ال ال  الخهرجأ لو دة ةولوماول   ــ  بهرتولومنو التهبع  لشـــــ ــتخدا  ةهمنكا مثات   ه  منصـــــ بهتـــــ
ال الوصـوا رل                                                                                                            األوروبت ، يكد  توفنك يتهطهل نومت  لشـكق دفكيلتهد وجهر تن نذ المشـكو" فأ رطهر مبه رة سرته   تـ 

د ويتشـهور ال كي ، الذي لعـم طالبه جهمعنن  م  لالل  ال عـه  لهرمتاس التأ   ـنكه مشتو  ـلوض ال عـه  الخهرجأ 
يهداض دفكيلت  كدوغندا وةننته ومصــــــــك(، ما األوتــــــــها المتومع  لهماــــــــتعمهن  فأ دفكيلته لتحدند ةتات  جعل الاتهطهل  
ــه هت  وال اه  النبهتأ وموجهل الر ه  والموار    ــد المنهط  الاــــ ــب  لهزرا  ،    طكي  رصــــ ــتمه بهلناــــ م ندة، وال تــــ

لمهات ، فعـــــــال    توفنك طمهاج تنالي د وتكد  المبه رة رل  تشـــــــرتا الاهداض األفكيلت   ه  العمل بشـــــــشل تعهوطأ  ا 
 لتوتتا  بشهتكه م  المكندتن  والبه ثن  واألوه لمنن  يكد  زيه ة  رم ال وة العهمه  المحهت  واومهتمت  المل ه د 

ح   هم     دطشـــــا  مكصـــــد ال عـــــه  م  دجل  لم   2ومدمف العكوع اولعـــــه ت  الختهمت  لهرهاـــــ    - 27
 عــــوا، عبهرة    مبه رة  ولت    37المنه د والمكصــــد، الذي امتك ت  فأ الادال  الحشوم  ال كطاــــت  ويعــــم  هلته 

لتعزيز اتــــــــتخدا  الاتهطهل الاــــــــهتهت  لخدم  التاات هل المتعه   بهلمنه     طكي  الرما ين  دصــــــــحه  األف هر 
                                                                          الصــعند المحهأد ومد ا تمد المكصــد و    م مشــهريا لتجكا ال التشــ نهت  فأ جمتا    ودصــحه  اال تتهجهل،  ه  

ــهطهل  ــد الاتعـ ــهات  تكةز  ه  رصـ ــهل ال عـ ــأ لهدراتـ ــهريا لهمكةز الوطنأ ال كطاـ دطحه  العهلم، م  يننكه  دة مشـ
              يم  الماو  رة (، و أ المن GlobEOوالتنال يكه، وجكو  تعهوطت  ين  منيم  رصـد األرع  ه  الصـعند العهلمأ ك 

ــه   ــه  ال هيوطت  ووةهل  ال عــــــ لنيه  اوطذار ستكوبتاــــــــشوس لكتــــــــم تكاا  رزال  ال هبهل المداري ، وبن  وةهل  ال عــــــ
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ــح    ال ننتنهمت  والمعكد الوطنأ لبحوص ال عــــه  فأ الاكازيل، بشــــتض طيم اوطذار المحهت د ويركي التح   م  صــ
                                                                    هتـتخدا  يتهطهل مومةت  ماـتمدة م  الكن هل المعنت  بهل هبهل، وت اـتخد   الاتهطهل الاـهتهت  والنمهاج المكتبا  يكه ب 

ــه هل الحكجت  المزال  تهم الاتهطهل والنمهاج لت نتم   ــك   الماـــــــــــ ــهاك فأ ال كبوض، ما طشـــــــــــ ومه نكتب  يكه م  تاـــــــــــ
ــه  م  دجل المنه  م تو  دمه  دي دطكا  مكتمن    ــد ال عـ ــ د ومكصـ ــصـ ــ  رل تكوطت  مخصـ المعهومهل  ه  منصـ

 د spaceclimateobservatory.org  أرألمك، و م مد ووض رل  االتصها بهألمهط   ه  الكاب  التهل به 

ةنـدا  و وفأ لاللـ   كوع رلعــــــــــــــه تـ     سدف ـهر المشــــــــــــــهريا الم تك ـ س، مـد  مت هموض م  دلمـهطتـه   -28
                                                                                               ومن ولته مبه رال له شـــــــ     لهطأ دواـــــــند ال كبوض والمنثهض، تـــــــوا  د طه ه    طكي  اوبهض األرع الداام   

 الترمد د   كاا  ال هبهل د  مداف  الن هلهل د  تاكيو تاوا األطهينود

اوطتكطف   و الندوة، دوضــــــــــــــح   اك هم     الدورال الخمس المرهطت  التأ تــــــــــــــت د   وفأ لمح    -29
مشتو  ــلوض ال عــه  الخهرجأ والمدربوض المعننوض دطكه تــت اأ تركنز يتهطهل رصــد األرع وماــه متكه فأ  

   ذه                                                                                            رصد المنه  واويالل    غهزال الدفن   وتال الحد م  األلك المنهتأ ألطشا  الكندت  ال عهات د وت د  
ــترهب    ــهرةوض فأ الندوة م  تاللكه دض نزيدوا م  تاويك مكهراتكم الت نت ، اتــــــــ ــتاتا المشــــــــ الدورال، التأ لاــــــــ

ــهي  بعد  ورال ممهله   ــ     دل لهتعهت هل اولرهيت  التأ ته نف فأ العه  الاـ ــ ك تـ ــال    صـ بعد الندوة، فعـ
ــمه  م فأ الندوة فأ  ه   ــرهوا دتـ  همه، ومنكم  30فأ المها  منكم      40  ،  نل ت ل د مهر2022الذن  تـ

طاـب  ةانكة م  طال  الرهمعهلد و ذه الدورال مبه رة مشـتكة  لهمشتو بهلتعهوض ما المكةز األوروبأ لتنالال 
الا س المتوتـا  األمد ومكةز يتهطهل رصـد األرع ومعكد  لتهريس لبحوص المتهه، وةذلم ما وةهل  ال عـه   

 ألبحهص ال عه  ووةهل  طهته تردندا لهتعهوض الاهي  فتمه يننكهد األوروبت  والملتا  الكندل 

بعكع رلعـه أ مصـنك    سدف هر المشـهريا الم تك  س نكةز  ه  ةتات  اتـتخدا    2وبددل الرهاـ    -30
معهومهل يكا ال االتتكا" الم تو   المو    لدن المشتو األوروبأ لاكا ال االتتكا" يكد  اتـــــــــتبهط  الركهل  

ــهات  فأ العمل المنهتأد صـــــــه ب  الم صـــــــهح  واألطشـــــــا  البحثت  التأ تكةز  ه  اتـــــــتخدا  التاات هل ال عـــــ
ودوضــــح  كع لهض ةت  لمش  اتــــتخدا  يتهطهل رصــــد األرع فأ تحدند ورصــــد اتــــتخدا  األراضــــأ ال هان  
 وا محاهل الاهم  الحكاري  األرضـــــــت  الحهلت  والمحتمه  فأ ةننته، رصـــــــدا طهجحه، وتصـــــــوصـــــــه فأ رتـــــــم 

 خكاا  لتتلنك ه  ه  المرتمعهل المحهت  والتنال ب دلا

ــ    - 31 ــهات  لد م  3ورةزل الرهاـ ــتخدا  الاهد التاات هل ال عـ ــه التـ ــتعكاضـ ــمنف اتـ  ه  طترنكيه،  نل تعـ
                                                                                                   وضـا تـتهتـهت  المتعه   يت نك المنه ، و  كضـف فنكه تماـ  مشـهريا ت نت  تاـتخد  التاات هل ال عـهات د ود ـهرل 

هبحل والتاويك فأ مرها ال عــــــــه  فأ طترنكيه رل  دض الاهد معكع بشــــــــدة لهتعــــــــكر م  ت نك  الوةهل  الوطنت  ل 
                                                                                           المنه ؛ وتــــنتعن   ه  جمتا دصــــحه  المصــــهح  الوطننن  دض لشــــهرةوا مشــــهرة  طشــــا ، ودض ت اــــتخد  األ وال 

 ت  والتخات  ال عــهات  بصــورة جمهعت د وطترنكيه  كيصــ   ه  االطعــمه  رل  الركو  البحثت  الدولت  بشــتض الت 
لمنا ال وارص الو ـــتش ، بمه فأ الم معهلر  معـــهله مثل  ـــعالل ا تكاق ال هز المتولد م  صـــنه   الن   وال هز 
فنـكه، مـمه لرـعل طترنكـيه د ـد ةـبهر الماـــــــــــــه من  فأ اطبـعهـلهل غـهزال اـلدفنـ   فأ دفكيلـته، والتوما ـبتض دجزا  ةانكة 

                                                        دوثك المـنهط  الترـهرـي  طشــــــــــــــهطـه فأ الاـهد، تـــــــــــــت  مك ـبهلمـتههد  م  المناـ   الاــــــــــــــه هـت  المحتاـ  يالغول، و أ  
ومد اتـــــتخد  المكةز الوطنأ لالتـــــتشـــــعهر    بعد الصـــــور الاـــــهتهت  لكتـــــم تكاا  اتـــــتخدا  األراضـــــأ وال اه  
األرضــأ، واتــتخد  ةذلم يتهطهل الااوغكافته فأ وضــا طمهاج لحد المد المنخ ض فأ الماــت ال المكتب  بهرت ه"  

ــتل  ت ض اطبعهلهل  ماـــــــتون تـــــــاح ا  لبحك، ويكن المكةز دض التوعت  بهلمخهطك دمك  ه د وينب أ دض تعهلأل ماـــــ
ــهف  رل  الم، ننب أ دض ن نيك فأ راةه   ــهل، التأ نهز  رط ها ه بعد المد و ضـــــ ــتهتـــــ ــا  الاـــــ                                                                                                   غهزال الدفن   يواتـــــ

 الو أ العه  بشتض الن هلهل ب كع التخات  م   دة المشهول التأ تاااكه الن هلهلد 

                                                                                      وا وك دض ارت ه" ماـــــــتون تـــــــاح البحك تـــــــتحد م  األطشـــــــا  الزراعت  يدرج  ةانكة، وال تـــــــتمه فأ والل    - 32
                                                                                                     الغول، رال دض التصحك اتذ فأ الت د  فأ  مها طترنكيهد وت يكك البحوص الماتندة رل  يتهطهل تهتهت  ماتمدة م  

http://www.spaceclimateobservatory.org/
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واضـحه فأ ال اه  النبهتأ وزيه ة ةانكة فأ مدن   الاـهتل الطدتـهل، م تكط  ياتهطهل الاـواتل الخهصـ  بهلاهد، اطخ هضـه 
د ومد دجكل الوةهل  الوطنت  له ش   2015رل   ه     1999ال ثبهض الكمهت  فأ المنا   المتعكرة فأ ال تكة م   ه  

   االطاــشهبهل الن ات  واالتــترهب  لكه بحوله لكصــد ز   الصــحكا  وتهصــف رل  دض  اوا األماهر لم ننخ ض 
عنأ دض التـصحك ال لعزن رل  مت نكال الا س فحـاو، يل نكجا دـتهـته رل  االـتت الا الم كا لهموار   وثنكاد و ذا ل 

ــأ م  طبهتهل طاتةت  رل  دراع   ــتخدا  األراضــــ ــك،  نل رض دواك تحو ا فأ المنا   التــــ                                                                                                الااتةت  م  جهطو البشــــ
 ه  دض ال ثبهض الكمهت  لمش  دض  زراعت   دص تالا ال تكة المشــــــــمول  بهلدراتــــــــ د وبكذا المعدا، لمش  االتــــــــتدالا 

، مه لم تن ذ تـــتهتـــهل  شومت  فأ  2040فأ المها  م  ماـــه   التهباـــ  فأ المنا   بحهوا  ه    20ت اأ  والأ  
 ذا الصـــد د والعواصـــ  التكايت  تاك  ـــهاا اتك فأ المنهط  ال ه ه  و ـــب  ال ه ه  فأ طترنكيه،  نل تتاـــاو فأ  

ــهض، ـبهلنيك رل  دض ال ـبهر ـطهـمل  رـلهرة غـبهر جـه  نللك ـتتلنكا مبـ  ه ـــــــــــــكا  ه  الانكاض وـةذـلم  ه  صـــــــــــــحـ  اوطاـــــــــــ
له نكوتــــهل والبشتنكيهد وبمه دض يتهطهل االتــــتشــــعهر    بعد تان  دض متوتــــ   د  األله  المتتلكة بهلعواصــــ  التكايت   

 د اتذ فأ االز له ، فإض  نه   هج  رل  تنيتم مبه رال  شومت  ماتدام  لهتخات  م   دة األلك 

                                                                                                  ود  نك رل  دض الوةهل  الوطنت  لهبحل والتاويك فأ مرها ال عه  فأ طترنكيه اتتحدلف د اة لكتم الخكاا    - 33
لت نتم الحـاهـتت  الان ت  ترهه التـصحك، بهـتتخدا  مرمو   م  الملـ كال كمثل طوعت  المتهه، وطوعت  ال اه  النبهتأ،  

منا    ــــــــمهلت  مخته   م  الاهد والرنو ، تان  الخكاا  وجو   ومل ــــــــك ر ارة األراضــــــــأ(د وفأ م هرط  دجكيف ين  
اتتالفهل موي  ين  االلنن ،  نل اطخ عــف ةمت  األماهر الاــنوي  التأ تكال تالا موتــم األماهر فأ الشــمهاد 
وـبهلنيك رل  دض التصـــــــــــــحك نللك  ه  األم  ال ـذااأ لهاـهد، فـإض  ـنه   ـهجـ  رل  رط ـها مواطن  دوثك صـــــــــــــكامـ  فأ  

ط  المتعــــكرةد والاتهطهل ال عــــهات  د اة  هم  لهتنمت  االجتمهعت  واالمتصــــه ل  وم   ــــتطكه دض تاــــه د م كري  المنه 
الاــتهتــهل  ه  فكم التحدلهل ود منتكه الناــات  والحهج  رل  اتخها رجكا ال  هجه  بشــتطكهد وم  دجل زيه ة الركو  

مرهاه لهمنه د وتتحتهج الاهد رل  ا تمه  دو طشك د وال الحشومت  الماذول  لمشهفح  التصحك، دطشتل طترنكيه ملتكا  
ــتهتـــهل الموضـــو   ل اه   الزرا أ م  دجل الحد م  التصـــحك وزيه ة األم  ال ذااأد و ه   ــهات  لتحاـــن  الاـ فعـ
الكغم م  دض الوةهل  الوطنت  لهردار األتعــك العيتم تكةز  ه  التصــدي لهتصــحك، فإض مبه رال غكل األ ــرهر  

 ر كا  المرتمعهل المحهت   ه  طحو دوثك فعهلت  ل أ تصبح ماتدام د تتحتهج رل   

سدف هر المشـــــــــهريا الم تك  س مه نهأر كد( م دم  م   و ـــــــــمهف العكوع اولعـــــــــه ت  الثالل  األتنكة   -34
موجزة    دطشا  العمل المنهتأ التأ لعاها يكه المرهس االتتشهري لرنل ال عه ؛ ك (  كع رلعه أ  

ــكةهل و  ارتكه؛ كج(  كع    ينه  اللتم ف ــهتت  تتنهوا مهطوض الشـ ــتهتـ ــه     طكي  تنيتم مبه رال تـ أ ال عـ
 رلعه أ    اتتخدا  ت نولوجته ال عه  لكصد األطكهر الرهندل  فأ األجزا  النهات  م  األرجنتن د

  طاهق                                                                     الحهل  فأ الكندد فذ وك دض الاهد لاــــــــتخد  بهل عل الاتهطهل الاــــــــهتهت   ه 4وتنهولف الرهاــــــــ    -35
واتــا فأ  دة دطوا" م  التاات هل، ودض المكةز الوطنأ لالتــتشــعهر    بعد التهبا لهملتــاــ  الكندل  ألبحهص  
ال عـــه  نتعهوض ما  دة جهمعهل، ويزو  ه بهلاتهطهل ويلتم  ـــكاوهل معكهد فعه  تـــانل المثها، وضـــا المعكد 

ــه دة المزار ن   ه  ــتخدامكم لهمتهه وت هنه  رل  د ط   دد   الكندي لهت نولوجته فأ مومبهي تنالال لماـ ر ارة اتـ
و ذا النمواج مه ر  ه  توفنك تومعهل لكاوا األماهر لمدة تصل رل  دربع  دتهيتا، ةمه لمشن  امتكا  تا   
ــعهر محهت ،   ــتشـ ــهيتاد ومد ا تمد النمواج فأ الادال   ه  دجكزة اتـ ــل رل  لالل  دتـ مثه  و ارة المتهه لمدة تصـ

األرصــــه  الاــــهتهت د وتتمثل ر دن مبه رال المكةز الوطنأ الكندي لخدمهل    لاــــت ل  الت د ، دصــــبح، ماول ن  
معهومهل المحتاهل، و و جز  م  وزارة األرع والعهو ، فأ توفنك تدمهل المنه  والاــــالم  البحكي د وتمثل 

ــعهر    ب  ــتشـــ ــتخدا  يتهطهل االتـــ ــد ط س  د د األ دا  فأ ت نتم دلك ارت ه" مناـــــو  متهه البحك بهتـــ عد لكصـــ
                                                                                                   المحتاهل وت نتم األلك الاه هأ لأل هصنك المداري  وارت ه" ماتون تاح البحكد وت اتخد   الاتهطهل الماتمدة 
م  بعثهل رصــد األرع له شــ     المخهطك وتحدند رجكا ال التخات  م   دة المخهطكد ويعش  المكةز 

ت     طكي  تنيتم اجتمه هل ما دوتـــــــها  الوطنأ الكندي  ه  زيه ة الو أ بماـــــــه مهل التاات هل ال عـــــــها 
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الماـتعمهن ، و  وة الماـتعمهن  رل  مكةز البحوص، وتتاـنك الوصـوا رل  المعهومهل، وال تـتمه  ه  تاات هل 
 الكوات  المحمول ،  ت  نتمش  الماتعمهوض النكهانوض م  الحصوا  ه  الاتهطهل مبه كةد

نولوجتهل الماــتخدم  بهل عل فأ الكند لكصــد ال وارص  ووصــ  النهض م  م دمأ العكوع اولعــه ت  الت   - 36
ــهات    ــانل المثها، اتــــتحدص معكد فنهور لهت نولوجته تاات هل يتهطهل فعــ ــترهب  لحهالل الاوارود فعه  تــ ولد م االتــ
ــه ر مخته   م  دجل  ــتمدة م  مصـ ــتخدا  يتهطهل ماـ ــنك بهتـ ــهر األ هصـ ــا النمهاج لماـ ــمل وضـ متعه   بهل وارص، تشـ

هالل المعنت  بإ ارة ال وارص  ه  التنال بهال تتهجهل  ه  الصـعند المحهأ وتمشن  الحشوم  م  التت و  ماـه دة الوة 
لكـهد رال دـط   ـهلمـه تـادد دزمـ  مـه، ال لشوض ـلدن تـدمـهل الاوارو وـمف لتحهـنل ةمـت  ةانكة م  الاـتهـطهل؛ فكأ بحـهجـ   

دا  منوال التواصــل االجتمه أ فعها جدا فأ الوصــوا  رل  معهومهل  مهت  مهيه  لهتن نذد ومد دلاتف التركب  دض اتــتخ 
ــوا ل دلعـــه   رل  العهمهن  فأ الخاوا األمهمت  يكذه المعهومهل دلنه  ال هرل د ويعد ت نتم المخهطك المتعه   يتآول الاـ
 مهت  محهت  تتتلك بعوامل تهصـ  بشل موماد فعه  تـانل المثها، تعكضـف منا   صـنداربهطس لتكدند تانك باـاو  

ك المنه ،  نل تتلك  د  ةانك م  الاــشهض بشــشل مبه ــكد ومد مدمف  ــكة  تــهتاــنس تــولنو ــنز  ال لشــكةهل  ت ن 
التتمن  ومال  األراضــأ لت نتم المخهطك والتخات  الماــا  لتداينك التخات د فعه  تــانل المثها،  ه  الكغم م  دض 

منكه  ه  الاــــــه ل، فإط  نهز  اال تكا     د ــــــرهر المهط كو  لمش  دض ت هل م  التعكع لهمخهطك ومهيهت  التعـــــــكر 
ــك   بلتمتكه محهته بشـــشل دفعـــلد وم  دجل تحاـــن  و أ الاـــهاهل المحهت ، تعش  الشـــكة   ه  وضـــا مهام  لحصـ
المخهطك بهتــــــتخدا  الاتهطهل الاــــــهتهت د ومد طوروا دلعــــــه، بهتــــــت كا  العوامل الان ت  لهتنال بهأل داص الم اه ، مل ــــــكا  

ــكم فأ ةل تاك  ممثال  ه    - لهمخهطك   ــاات  التأ تاـــ لتحدند  وامل المكوط    - تكيا  جنبه رل  جنو العوامل الاـــ
والمنــهط  التأ تحـتهج رل  ـتداينك  مـهـل  محـد ةد و ـذا العمـل مـهـيل لهت كار فأ مـنهط  دتكن وم  المتوما دض نز ا   

ــا مثل  ذه  ــعو الحصــــوا  ه  تمويل لوضــ ــاو ترز     الاهو  ه   ذه الحهواد رال دط  مه زاا م  الصــ الحهوا باــ
دصـــــــــحه  المصـــــــــهح  ال ثنكي ، بم  فنكم مال  األراضـــــــــأ وال تهطهل الحشومت  المحهت د فهل ل لشـــــــــعك بهل ه  رزا   

 المخهطك، ول   ال د د نكغو فأ االتتثمهر، لنت كر يذلم طم  سمتتهة المشه هلس المعكو  جنداد 

ــدي لت نك المنه د  -37 ــته لهتصـ ــاـ ودوضـــحف ممثه  وزارة العهو  والت نولوجته دض الكند وضـــعف رطهرا ملتـ
وتشـــــــــــــــهر  فأ  ـذا العمـل  ـدة وزارال، بمـه فأ الـم وزارة المتـهه ووزارة الان ـ  وال ـهبـهلد وتعش  الوزارة  ه  

أ طـها ــ  متنو ـ  م  تناــــــــــــــن  مشـــــــــــــــهريا تكةز  ه  الت ت  ما ت نك المنــه  و ه  ينــه  ال ــدرال الوطنتــ  ف
ــهتهت ، ضــــم  دطشــــا  دتكند وتــــتشوض األلك المتوما لت نك المنه   ال اه هل فأ مرها اتــــتخدا  الاتهطهل الاــ
 ه  اوطتهجت  ةانكا بهلناــب  لبعض المحهصــنل و همشــته بهلناــب  لمحهصــنل دتكند فعه  تــانل المثها، تتوما 

الحصـه  مكتب  بهلمنه د واتـترهب  لذلم، لركي   راتـ  دجكيف بشـتض محصـوا الذرة  دوص اطخ هع ةانك فأ
ــت ند  ــم الخكاا   ه  الصــــــــــعند الوطنأ لتوفنك تكاا  لهمخهطك الزراعت  لهمزار ن د وتاــــــــ تاويك منترهل رتــــــــ
ــهتهت  فأ الكند، يد ا م  صـــــــــــح  النيم اولشولوجت  رل  ر ارة األ ته    ماه هل دتكن ةثنكة م  الاتهطهل الاـــــــــ

ر الرهندل  ألغكاع ر ارة المتههد والمرهالل اال األولوي  ألطشـــــــــــــا  ت نك المنه  الاكي  ورتـــــــــــــم تكاا  األطكه
البهل    المنهتت  لهاــــــنوال الخمس الم اه   أ منه  المنهط  الحعــــــكي ، ووضــــــا النمهاج المنهتت ، واليوا ك

 الشدة، و راتهل جبها الكتمهالله، و هم الرهندلهلد

ــو ه جدندا   1وتنهولف  ه   الن ها   - 38 ــه ، دال و و ةتات  الحد    موضـ ــها المعنت  بهل عـ ــب  لألوتـ ــاته بهلناـ طاـ
م  دلك األطشــا  ال عــهات   ه  ين   األرعد وجهر االضــاال" بمبه رال فأ  وا مخته   مكته ة له عــه  لتعدنل  
ممهرتــــــــــهل الكندتــــــــــ  ال عــــــــــهات ، بهتــــــــــتخدا  ايت هرال م  مانل ت نتم  ورة الحتهة والتصــــــــــمتم ب كع التال ــــــــــأ  

لوجتهل األوثك مكا هة لهان  ، فعــــــــــال    ت دلم  وافز ال تمه  هد وضــــــــــمف  ه   الن ها تاكا  م  مبه رة  والت نو 
ك بهل عــه  ك  ( التهبع  لمعكد  Space Enabled                                                                             ال عــه  النيت  التهبع  لوةهل  ال عــه  األوروبت  ودفكم  الت د  المتاــ 

ــاتسد و ه   ــكة  رنكوتــــ ــتس لهت نولوجته وجهمع  ةنوتو و ــــ ــوتــــ ــهتشــــ الكغم م  دض ةال م  الوةهل  والرهمعهل    مهتــــ
ــدرل ملتكا ت كيكا    اطبعهلهل   ــاتس دصـ ــكة  رنكوتـ ت ومهض يتاويك يداال لهت نولوجتهل األوثك تهويثه لهان  ، فإض  ـ
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الك الل ال عــهات  والتحدلهل الاويه  األجل التأ تواج  اتــتدام  صــنه   ال عــه د وطيكا ل تكة الحدا  الوطنأ فأ 
تحدة، لم نتمش  الخاكا  م  وةهلتكه ال عـهات  م  المشـهرة  فأ المنهمشـ ، ول نكم مدموا مدتالل تات ،  الممه   الم 

 مته    ه  الص ح  الشبشت  لهندوة، بشتض التداينك الحهفزة لتشرتا ا تمه  تداينك االتتدام د 

ــهات  تتلكا تـــــــ  - 39 هاته يتصـــــــور  هم   وطيكل المنهمشـــــــ  فأ الاكق التأ لمش  دض تتتلك يكه األطشـــــــا  ال عـــــ
الرمكور دطكه تاـــكم فأ ت نك المنه  واتـــتن ه  األوزوض وفأ التهوص الاـــتكاتوتـــ نكيد وطهمش المت هموض مه لمش  دض 
 نللك  ه  التصــــــــــور العه  فأ الاــــــــــنوال الم اه ، بهلنيك رل  دط   ت  األ ــــــــــخهص فأ الدوا المكته ة له عـــــــــــه   

                                                         شـــــــا  النومت  التأ تعتمد  ه  اتـــــــتخدا  الاـــــــواتلد وت ركن بحوص  ال ندرةوض رل   د ةانك  ه  مه نادو  د  األط 
بشتض األلك المحتمل  ه  ال ال  الروي لألرع النهجم    اال  الاواتل المتوما رطالمكه وا تكامكه  ند  و تكه  

م  ت د   رل  األرع تالا الانوال ال هنه  الم اه د رال دض معدا  مهتهل اوطالق  ه  مه نادو نتزاند يوتنكة دتك"  
ــواـتل األول  تيـل فأ المـدار لمـدة    ـهمـه، رال رض المكةـبهل    15التحهـنل العهمأد و ضــــــــــــــهفـ  رل  اـلم، ةـهـطف الاـــــــــــ

و أللك النمو فأ                                                                                                ال عـــــهات  دصـــــبحف تصـــــمم  ه  طحو متزاند لهب ه  لرز  صـــــ نك م  تهم المدةد وينب أ التحاـــــ 
ــتهتـــهل م  وضـــا موا د  االطبعهلهل النهتأل    الم واأللك المبه ـــك  ه  ال ال  الروي  ، والم لتمشن  م كري الاـ

تنيتمت  و ارة األطشـــــــا  ال عـــــــهات  ما الاـــــــمه  لكه بهالز  هر، ألض التاات هل والت نولوجتهل ال عـــــــهات  مه زالف 
د وال دتـــــــهتـــــــت  و ارة دزم  المنه د وينب أ لهدوا دض ت مل الركو  التأ ناذلكه مشتو  ـــــــلوض ال عـــــــه  الخهرجأ  

ال عــــه  الخهرجأ فأ األغكاع الاــــهمت  لزيه ة الو أ، يننمه لمش  لبعض األطشــــا ، مثل وضــــا  ولرن  اتــــتخدا   
 تصنت هل لالتتدام ، دض ت وض مبه رال تهص  تكةز  ه  المالولت  االجتمهعت  لهشكةهلد 

الم  ومد  المت هموض دمثه   ه  يداال الت نولوجته الماــــتدام  التأ لمش  اتــــتخدامكه فأ الكندتــــ ، بمه فأ   - 40
اتـتخدا  موا   عـوي  مثل الخشـو لهمنصـهل الاـهتهت  و ـما العاـل ةومو  لنيم الدفا فأ الاـواتل الصـ نكةد وم  
تالا مـبه رة ال عـــــــــــــه  النيت ، ت و  وـةهـل  ال عـــــــــــــه  األوروبـت  يت نتم األلك الان أ المحتمـل لهمنترـهل والعمهـتهل  

ــو فأ الاكق التأ تاـــــــــــــكم يـكه تهـ  م المنترـهل والعمهـتهل والخـدـمهل فأ اال تكار والخـدـمهل، و أ ال تنيك فحاـــــــــــ
ــانل المثها، لعد  ــتن ه  الموار  المعدطت  وغنكه م  العمهتهلد فعه  تـــ ــه فأ اتـــ ــتن ه  األوزوض، ول   دلعـــ العهلمأ واتـــ
الركمهطنو ، الماـــتخد  فأ الخالله الشـــماـــت ، سيلرةس التـــتنزا  الموار د وبهلناـــب  لهمشـــهريا الم اه ، مه يك ف الوةهل   
تاــت شــ  ر مهج ت نولوجتهل دوثك مكا هة لهان  ، ال تزاا مند التاويك، م   ــتطكه دض تحاــ  د ا  الخالله الشــماــت د  
و دمك دتــــهتــــأ، ألط  راا ةهطف ال وا د التنيتمت  الردندة تــــتحيك بعض الموا  باــــاو تتلنك ه  ه  الان  ،                                                                                                         والتحاــــ 

ه  فعــهاأ يدنل تــتاــت كق ومته طويالد وم   ــتض ت نتم  ورة  فإض تن نذ البعثهل ال عــهات  تــنتتلك ألض رطشــه  دي طي 
 تهة البعثهل ال عـــــهات  ومشوطهتكه الت نت  دض لمش  م  اتـــــتبهط  الت نولوجتهل الخعـــــكا  العـــــكوري د ويتوم  تتلنك  

ــه  ه  ةتات  الحصـــوا  هنكهد و ه  الكغم   م  الت نولوجتهل  ه  الان    ه  الموا  الماـــتخدم ، رال دط  لعتمد دلعـ
دض تاويك الاداال الخعـــكا  جهر بهل عل  ه  ند منيمهل راادة، فإض تاـــوي كه فأ صـــنه   ال عـــه  تـــتاـــت كق  دة 

 تنوال دتكند ويهز  مواصه  تاويك العوامل الدافع  لهبحل فأ  ذه الت نولوجتهل الادنه  والحوافز ال تمه  هد 

                                           ة، ط يمف زيهرة افتكاضــت  لمدنن  غكاتس ماــه   وم  دجل رضــهف  جهطو نتعه  بهلث هف  المحهت  رل  الندو  - 41
األربعه د ف د مه  د د المك ـــــــدن  الاـــــــته نن ، و و لحمل ةهمنكا، الرمكور المشـــــــهر   ه  اوطتكطف  اك  رو  
ــ  التأ مشنت    المدنن  ال دلم ، ومد  لمح   هم     تهريخ المدنن  ال نأد ود ك  الرمكور    ت دنكه لكذه ال كصــ

 غكاتس ور ي  معهلمكه الث هفت  الكاتات   ه  الكوا  مبه كة  اك ال همنكاد م  التعك   ه  

بعكع رلعــه أ    اتــتخدا  النماــه لهتاات هل ال عــهات  لد م وضــا تــتهتــهتكه بشــتض    5وبددل الرهاــ    - 42
ل  العمل المنهتأد ود  و الم دربع   كوع رلعـــــه ت     المشـــــهريا الحهلت  التأ تاـــــتخد   ذه التاات هلد ويشـــــم 

ــعد الوطنت  واألوروبت  والدولت د و ه  وج   ــهات  طها   م  األطشــــــــــا   ه  الصــــــــ ــا  ال عــــــــ ــه بهألطشــــــــ التزا  النماــــــــ
الخصــــــوص، ل ا فأ النماــــــه ةل م  مكةز  هضــــــنهل األ مها التهبا لوةهل  ال عــــــه  األوروبت ؛ والمعكد األوروبأ  

ل عــه  المنشــت  دنثهد ومد صــدرل االتــتكاتترت   لاــتهتــهل ال عــه ؛ والمكةز األوروبأ لالمتصــه  والترهرة فأ مرها ا 
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ال عـــهات  النماـــهوي  فأ العه  الاـــهي ، وتع د  ه هل  مل منتيم  ما دصـــحه  المصـــهح  ودوتـــها الماـــتعمهن  فأ 
مرها ال عـه  بشـتض مواضـتا م  مانل الاهم  والتن ل، ما تنيتم ماـهب هل  هوهلوض و ـكا  الشـكةهل النه ـ   و اةه   

ــتمدة م  تـــــواتل ةوبكطتشول، تنهولف  الو أ بموضـــــو" ا  ــه  يوج   ه د وبهتـــــتخدا  يتهطهل رصـــــد األرع الماـــ ل عـــ
ماـــهب    هوهلوض ستاـــخنك ال عـــه  لهتن لس المشـــهول التأ تاـــكم يكه الشـــكةهل الخهصـــ ، وم  يننكه منشـــتة تدنك الان   

طو  ذه األطشــا  المتخصــصــ ،  التحتت  لهاكق و ــكة  ت و  يتردند طيم الحمهل  م  الاتعــهطهل النماــهوي د و ل  جه 
                                                                                                       د  نك رل  ضكورة زيه ة و أ الرمكور العه  وم كري الاتهتهل  ه  الصعند الوطنأ بهلماه مهل المحتمه  له عه د  

 وتحلت ه لكذا الكد ، ال يد م  رجكا  مزيد م  الحوار ين  الماتعمهن  المحتمهن  وم دمأ الحهوا ال عهات د 

مح   هم     الاكق التأ لمش  يكه اتتخدا  يتهطهل رصد األرعد ومدمف لالل   كوع رلعه ت  ل  - 43
ومدمف الرهمع  الت نت  فأ فنننه يتهطهل    رطوب  التكب  ماــتمدة م  الاــواتل لت نتم اليوا ك المنهتت  المتاكف ،  

ــنتننل  ــهتهن  منتو  وتـ ــتخدا  د وال الاـ ــتبهط  منخ 1- بهتـ ــ ، د فت د مه نوفك ت ات  زمنت  جندة جدا، ول   اتـ  عـ
يننمه نوفك ا تك يتهطهل  هلت  االتــتبهط  جدا، ول   بلتهتــهل دمل تواتكاد وم  دجل ت نتم األلك النهجم    موج   
ج ه  دو التنال بحدوص فتعــــــــهض، نهز  توافك مت نكال رضــــــــهفت ، مثل ال اه  النبهتأ دو  رج  الحكارة دو  اوا 

التكب   ه  اوطتكطف وبننف وجو  زيه ة واضـــح  فأ فكو   األماهر دو اوبهض الثهوجد ومد دتتحف يتهطهل رطوب  
ــشل تهص بهلعمل ما  ــت د والرهمع  مكتم  بشــــ ــنوال ال هنه  المهضــــ ــه تالا الاــــ الر ه  فأ بعض منهط  النماــــ
يـهداض  ـــــــــــــكق دفكيلـته ووجـكف   وال لت كا     اال تـمه  ـبهلتـعهوضد و ضـــــــــــــهـف  رل  االلتزا  ـبهلمـعهننك اـلدولـت ،  

ــه  ل ل ماه" فأ مواام الحصـــــك الوطنت  الطبعهلهل غهزال الدفن  ،  تاـــــتخد  وةهل  ال  ــهوي  طمهاج م صـــ ان   النماـــ
ويتول  تاكا   ولنوض اتــــــتعكاع جو ة الورمهل الم دم ، يتواتك لصــــــل رل  مكتن  فأ الاــــــن د وتعمل ملتــــــاــــــ  

رصــــــــــــــد األرع،     ه  تمشن  اويالل    اطبعـهـلهل غـهزال اـلدفنـ   ـبهتـــــــــــــتخـدا  يـتهـطهل  2020جنوفـنل مـنذ  ـه  
وتاويك مشهريا تعهوطت   ه  الماتون األوروبأ تكد  رل  تح ن  اويالل التش نهأ فأ غعوض بعع  تنوالد  
وي د  النمواج األولأ تــهاــه  زمنت  م  األطشــا  التأ تاــكم فأ اطبعهلهل غهزال الدفن   فأ النماــه، فعــال    

طكأل م  ال م  رل  ال ه دةد وياــــــــــتخد  المعكد   وضــــــــــا طمهاج  شاــــــــــت  لتيالل     ذه االطبعهلهل بهتــــــــــتخدا  
ــمو ، ما التكةنز  ه   ــا طمهاج رممت  لهمدض ال ه رة  ه  الصـ ــد األرع لوضـ ــهوي لهت نولوجته منترهل رصـ النماـ
ــانل   ــوا رل  الخدمهلد فعه  تــ ــشهض ودطمها التن ل و مشهطت  الوصــ ــكي، مثل الاــ مخته  مرهالل التخات  الحعــ

 15اا ةهض لمش  الوصــوا رل  الخدمهل األتــهتــت  لاــشهض منا   معنن  فأ غعــوض  المثها،  د ل النمهاج مه ر 
 مت ــ ، فأ  ن  مــدمــف طمــهاج دتكن تكاا  لهتعكع له وارص الااتةتــ  والن ــها الاـــــــــــــــهتنــ  لهحكارة والحوا ص 
ــتهمهلد ويعش  المعكد  ه   ــنهعت  المحتمه د ويمش  اتـــــــــتخدا   ذه النمهاج فأ مرمو   متنو   م  الاـــــــ الصـــــــ

ــه ر الاتهطهل المحهت ، مثل الاتهطهل  تع  ــهتهت  بمصــــــــ ــتمدة م  الاتهطهل الاــــــــ ــت  الماــــــــ زيز منترهل الاتهطهل اللتهتــــــــ
االجتمهعت  واالمتصـه ل  وبتهطهل  كة  المكور، وتـتتوم   م  النمواج  ه  ماـتون  م  الاتهطهل المحهت د وبدال  

تزويد الماـتعمل بهلحل لمشـشه  مه،  نل ال ت وض  م  توفنك الاتهطهل لهماـتعمل، تتمثل فهاـ    ذه المبه رال فأ  
 الاتهطهل الاهتهت  فأ صمتم المنهمش ، يل مرك  مدتالل فأ المعهومهل التأ لحتهجكه الماتعملد 

 (  PRETTY                                                                           ود ضــــت  دض الاــــهتل النماــــهوي التهبا لمشــــكو" اللتهل الاــــهو  لالطعشهتــــهل والرك هل ك  - 44
كمند التاويك( تـــتشـــك" فأ بعث  للتهل الرك هل ولهلتهل الاـــهو  لالطعشهتـــهل، وب   مولتهض طورتكمه مختاكال 
زاناكتــدور  وجهمع  غكاتس الت نت  بهلتعهوض ما وةهل  ال عــه  األوروبت د ويحتوي ملتهل الرك هل  ه  طو ن   

ا المنيم  األوروبت  لهبحوص النووي د دمه م  دجكزة االتـــــتشـــــعهر التأ طورتكه مختاكال زاناكتـــــدور  بهلتعهوض م 
متهل االطعشهتـهل فتلتس  مهتهل اورتـها بهلموجهل الصـ كي  لاـواتل المال   التهبع  لهنيه  األوروبأ لهمال   

بعد دض تنعشس    PRETTY                                                                              الاـــهتهت  كغهلنهنو( والنيه  العهلمأ لتحدند المواما؛ وت رما او ـــهرال يواتـــا  تـــهتل 
، جنبه رل  جنو ر ـهرة اورتـها األولت د ويركي الكب  ين  او ـهرتن  التـتنتهج معهومهل  م   ه  تـاح األرع 

   تاح األرع، مثل االرت ه" المحهأ والخصهاص ال نزيهات ، بمه فأ الم الكطوب  وال اه  الرهندي والثهرأد  
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طكك الداطو  يتهم   ومه يك  ال كي  لركي اتتبهرال م  تالا رب  ر ــــــــــــهرال المال   الاــــــــــــهتهت  المنعشاــــــــــــ  م  
 د 2023الماتمدة م  الامه  الم تو  د وتو  لاه   ذا الاهتل فأ  ه  

 
 

 توصيات بشأن األنشطة المقبلة  - خامسا  
لمنهمشـــهل صـــبه  نو  الخمتس، تشـــهر  مشتو  ـــلوض ال عـــه  الخهرجأ فأ راهتـــ   ه    اتته  فأ  -45

تأ والان   والاهم  والن ل وااليت هر والت نولوجتهد  ط ها ما الوزارة االتحه ل  النماــــــــــــهوي  لشــــــــــــلوض العمل المنه
ولخصــف  ه   الن ها النتهاأل الماــتخهصــ  م  ةل  هل  ماكي  وامتك ف توصــتهل بشــتض األطشــا  الم اه  فأ  

 رطهر المبه رة الردندة لهمشتو المعنوط  ستاخنك ال عه  م  دجل العمل المنهتأسد

نكيه تــــا  دض  كضــــه  هلتنكمه ال اكيتن  ولخصــــه العوامل و ــــمهف المنهمشــــ  ممثهن     الكند وطتر -46
التأ تحوا  وض توتــــتا طاهق االتــــتخدا  المحهأ لهاتهطهل الاــــهتهت د ومد  توصــــتهل دلعــــه ممثل    المكةز 

   وةهل     الوطنأ ال كطاـأ لهدراتـهل ال عـهات  الذي لعش   ه  تاويك دطشـا  مكصـد منه  ال عـه ، وممثه
 أ تعش   ه  تن نذ مبه رة  هلمت  لهماه دة اوطمهات دال عه  األوروبت  الت 

                                                                                         ود  ــــنك رل  دض الماــــتل  الكاتاــــت  التأ تحوا  وض اتــــت ه ة طترنكيه  ه  طحو دفعــــل م  يتهطهل رصــــد   - 47
األرع مه زالف  أ االفت هر رل  يتهطهل  هلت  االتـــــتبهط  لمش  الوصـــــوا رلنكه بحكي ؛ ف هلات  الاتهطهل الاـــــهتهت   

الوصــوا رلنكه بحكي  متوتــا  االتــتبهط ، و ه  الكغم م  دض االتحه  األوروبأ وما ات همه ما االتحه    التأ لمش  
األفكي أ بشــــــــتض توفنك يتهطهل تــــــــهتل ةوبكطتشول العهلت  االتــــــــتبهط  ودض طترنكيه اتتنكل ةت د الاهداض لته أ  ذه 

ه محهته لتاـــــــــــــف جه زة تمهمه بعدد وتعد دلعـــــــــــــه مه   الاتهطهل، فإض الانت  التحتت  الالزم  لته أ الاتهطهل ومعهلرتك 
ــبح مهطوطه   ــشه   اتل الاهدد فعه  الكغم م  دض مهطوض طترنكيه لت نك المنه  دصـــ ــهتهت  مشـــ الو أ ب وااد الاتهطهل الاـــ

                                                                                   ، فإض المرهس الوطنأ لت نك المنه  لم ن نشـت رال مال بعـع  د ـكك لوضـا جدوا األ مها الوطنأ 2021فأ  ه  
  وتا  العمل المكتبا  ب د وتـتعمل وةهل  ال عـه  النترنكي  بشـشل ولن  ما المرهس الوطنأ وغنكه  لت نك المنه 

م  الملتــــــاــــــهل لهحد م  الترز  بحنل تته  األ وال ال هام  لوةهالل متعد ةد وتعتز  طترنكيه دلعــــــه مواصــــــه  
صــد ال عــهله الان ت  األفكيلت  جكو  ه فأ مشــكو" مشــتك  ما يهداض دفكيلت  دتكن لتاويك تشــشنه  م  الاــواتل لك 

، دض توفك الاتهطهل األفكيلت  لألفهرم  2013 ه  دتـــــــــهل نومأد وم   ـــــــــتض  ذه المبه رة، التأ دطه ف فأ  ه  
 وتمش  دصحه  المصهح  فنكه م  ت دلم ماه مهتكم الخهص  فأ الركو  التعهوطت  ما الاهداض األتكند 

ات  ضــمهض توافك الاتهطهل الاــهتهت   ه  المدن الاويل، وال تــتمه                                       وا وك دض الكند لاــهور ه ال ه  رزا  ةت  - 48
ــكي  وتوجنككه لتاويك ت نولوجتهل لتخات   ــهطهل، بحنل لمش  تدريو الموار  البشـــ ــد غهزال الدفن   والاتعـــ لكصـــ
ه  ا لهر وتحاــــــــــن  ال درة  ه  الصــــــــــمو ، ما توطند الث   فأ متم   ذا الركد الماذوا لانه  ال درالد ويمثل  هلت 

ـــت  األوثك رلـحهـ هد   تاويك جكو  التـعهوض اـلدولأ لهحصـــــــــــــوا  ه  يـتهـطهل ـ هلـت  الرو ة  ه  الـمدن الاوـيل ال عـــــــــــ
وتشــهر   دة ةتهطهل بهل عل فأ وضــا  هوا فعــهات   اتل الكندد فت نولوجته ال عــه  والنيم الاــهتهت  الكندل  توفك 

ــت  لمعه د البحوص، واطت هف  دة ةتهطهل بهل عل  ــهتــ ــتخدا  الاتهطهل المنهتت  رل  توفنك الخدمهل مدتالل دتــ م  اتــ
المنهتت د وال نته  بعض الاتهطهل رال لالتـــتخدا   اتل الكند، ول   بععـــكه مته  لهمعه د الشـــكيش  األتكن والاهداض  

لتوفنك    2012                                                                                    المحتـا د وما الم، مه زاا ماـــــــــــــتون ال اوا والو أ مـحدو اد وط ك  مـثها لاكطهمأل    ـــــــــــــ  فأ  ه  
 ال فنزيهات  له ال  الروي، فال يف المت هم  دض مه  و مته  بهل عل ال لعك   ن  تون ال هنلد بهرامتك 

وديكز المكةز الوطنأ ال كطاـــــأ لهدراتـــــهل ال عـــــهات  التحدي المتمثل فأ رب  مخته  مصـــــه ر الاتهطهل   - 49
   المصه ر المتنو   لهاتهطهل  لتوفنك د وال تش نهت  لصنه" ال كار، وال تتمه يتهطهل رصد األرع الاهتهت ، فعال  

ــ نهت د فمه زاا   ــت   لبهل تشـ ــا الحهوا، ت وض العلبهل الكاتاـ ــه ل د فعند وضـ المومةت  والاتهطهل االجتمهعت  واالمتصـ
ــتخدموا مه ت دم  الوةهل   وض تدريو تهصد وينب أ دض ت وض   ــتعمهن  النكهانن  دض لاـــ ــعو جدا  ه  الماـــ م  الصـــ
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عمهن  النكهانن  دتـــكل فأ االتـــتخدا ، ومثهلته، ننب أ دال تتاهو معكف  ماـــب  د ويتعن   الخدمهل الم دم  رل  الماـــت 
 ه  األوـه لمنن  اـلذن  لعمهوض  ه  الخوارزمـتهل وتحهـنل الاـتهـطهل دض نانوا المزـيد م  الراـــــــــــــور ما الشـــــــــــــكةـهل  

ــتدام  وتشــــــ نل تدم  مهيه  لالتــــــتخدا د ود تهطه ال   تعك  الركهل ال ه ه   الخهصــــــ  ولره   هل  م  األ مها الماــــ
ــ نهت  التأ تمش  م  الت ت    ــكه البعضد وينب أ دض تول  األولوي  لتاويك ت نولوجتهل لهحهوا التشـــــ المخته   بععـــــ
ما ت نك المنه  فأ األمهلتم ال هيه  لهتعـكرد فعه  تـانل المثها، ننب أ دض لشوض رتـم الخكاا  الدمت    لهر ال وارص  

مه لشـــمل وضـــا مهام   صـــك وطكي   لكصـــد األتاهر، فعـــال    توفنك معهومهل  ـــب   الااتةت  م  األولويهل، ب 
فورـي  لألـمهلتم المعنـت د وينب أ دض ت وض األولوـي  الـثهطـت   أ ر ارة الموار  المـهاـت ،  ـنل تحـتهج ةـل  نـ   م   نـ هل  

ص، وال تتمه فتمه نتعه   المتهه رل  د وال مخصص  لهحصوا  ه  معهومهل  مهت  مهيه  لهتن نذ  ه  ماتوا ه الخه 
 بخزاطهل المتهه، وتوفنك  ذه المعهومهل لألمهلتم المعنت  و ارة مخزوطكه م  المتههد 

ودوصـــف وةهل  ال عـــه  األوروبت  بهلتكةنز  ه  متاهبهل الماـــتعمهن  وا تتهجهل دصـــحه  المصـــهح    - 50
 ت  أ زيــه ة توافك الحهوا ال تمــه  ــه  فأ مخته  ال اــه ــهل يــدال م  التكةنز  ه  اومشــهطتــهل الت نولوجتــ د وال 

 ه  طاهق واتـا، فبهوضـهف  رل  توتـتا طاهق وصـوا الماـتعمهن  النكهانن ، ال يد م  توافك الو أ بماـه مهل  
 ذه الحهوا وماولكه  ه  الماـــــتون التشـــــ نهأد وتعد تنمت  مدرال الماـــــتعمهن  دمكا دتـــــهتـــــتهد فعه  الكغم م  دض 

كوج لت نولوجتهتكه ومكاف كه، فإض م  المكم ين س ال در تدريو الماــــــــــتعمهن  النكهانن   وةهل  ال عــــــــــه  األوروبت  ت 
 ه  تاان   هوا ت نولوجته ال عـــــــــــــه  لمواجك  التحدلهل المحد ة التأ نواجكوطكهد وتـــــــــــــهم بتض الاتهطهل العهلت   

ه ة فكص الحصــــــوا  ه  االتــــــتبهط  ةثنكا مه ال ت وض مته   بحكي  ودض وةهالل ال عــــــه  بحهج  رل  التعهوض لزي 
ــتدام د و ه    ــمهض ا تمه   هوا ماــــــــ تهم الاتهطهل يت ه   دملد غنك دض ت دلم تدمهل  هلت  الرو ة ال لش أ لعــــــــ
وج  الخصـــــوص، ةثنكا مه تعتمد الاهداض النهمت   ه  ةتهطهل تهرجت  وتـــــتحتهج رل  ينه  ال درال وط ل المكهرال 

ك الت نولوجته  ت  مك ه  مه مال التشــــــــ نل لم تعزز اومبها  هنكه،  محهتهد فوةهل  ال عــــــــه  األوروبت  تد م تاوي 
ــتعمهن د ويمش  دض لشوض العمل ما المنيمهل اومهتمت  دو ما ةتهطهل مثل  ــ نهأ فنن ل رل  الماــــ دمه التن نذ التشــــ

 الانم الدولأ م ندا، وال تتمه لتتانك الحصوا  ه  التمويل لهمك ه  التش نهت د 

ــه  الخهرجأ،  وطهمش المشـــــــهرةو  -51 ض فأ  ه   الن ها الدور الذي لمش  دض نل ل  مشتو  ـــــــلوض ال عـــــ
 ماهان  العو   ه  دربع  مرهالل لهنشهار

ــ   منيمه لهمبه رال، بهلرما ين  الاهداض والموار د و ه  الكغم م  دض  كد(  ل و  المشتو، يوصـــ
ــكي  ول     ــا لمشنكه م  توفنك الموار  البشــ مكاف ، فإض يهداطه دتكن لدنكه مكاف   ال  تهزمكهبعض الاهداض فأ وضــ

   فكص لهتآزر؛المشتو ولره لعاها يكهموار  بشكي  دمل؛ وتك و الاهداض بهلمبه رال التأ ل    و 

بهلنيك رل  دض التثلت  بشــــــــتض العمل المنهتأ  ــــــــكا ماــــــــا  لهعمل، فإض يكامأل التدريو  ك ( 
ــهات ،   و الندوةد  ــكاو  ما  دة وةهالل فعــ ــا تك نو، بهلشــ ــت وض موضــ الممهله  لتهم التأ نوفك ه المشتو تــ

والاال ، فعـــــال    يكامأل الزمهالل الدراتـــــت  فأ  ويمش  لهمشتو دض نوفك المزيد م  يكامأل التدريو لهعهمه  
مرها بحوص المنه  لد م تاويك الخاكال  اتل الاهداض النهمت ،  كيا  دض لصبح التمويل الالز  لكذه الاكامأل 
ــهت  فأ   ــعو  األصــــــ ــتمه لمرتمعهل الشــــــ الردندة مته هد والمبه رال الكامت  رل  تمويل التدريو المحهأ، وال تــــــ

 ت وض موضا تك نو دلعه؛مخته  الاهداض، ت

ــا فكيد لمشن  م   كج(  ــها بعهم  الرمكورد والمشتو فأ وضــــــ مه زالف  نه   هج  رل  االتصــــــ
زيه ة ريكاز ماـه مهل األطشـا  ال عـهات  فأ المرتما والد وة رل  اتـتخدا  التاات هل ال عـهات د ود ند التتوند  

ــه  د اة ال غن   نكه لمشهفح  ت نك المنه  ود ض التعهوض  ه  الصــــعند الدولأ ضــــكوري راا دريد  ه  دض ال عــ
الكتـــــــهل    فأ راا  المشتو   لاـــــــتمكلهتاات هل والت نولوجتهل ال عـــــــهات  دض تح   فوااد ه ال همه د وينب أ دض 

  هم  الرمكور بتض ال عه  م ند لهنهل؛  ه 
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ــه  الوطنت ، لمش  لهمشتو دض  ك (   ل د  تاكت     م  دجل   م المبه رال التأ تنيمكه وةهالل ال عـــــــــ
فأ التعهمل ما مخته  الث هفهل وفأ فكم مخته  الاــتهتــهل ال عــهات  الوطنت  رل  األفكم  المعنت  يتاويك الحهوا، 

 مثل تهم التأ تعمل  ه  راةه  الو أ، وفأ رب  البحوص بهلشكةهل الخهص  فأ رطهر مكصد منه  ال عه د 

الملتــــاــــهل والدوا، بحهج  رل  التشــــهر  فأ    وتهص المنهفكوض رل  دض جمتا األطكا ، وال تــــتمه -52
ــمتم  هوا موجك  ومالام  يدال م  ايت هر  هوا فهتكة بمعزا    د د ه ا تك، و ل  الكب  ين  العكع  تصــ
والاهود ويحتهج ماه" ال عـــــه  دلعـــــه رل  دض لشوض دوثك طشـــــهطه فأ التمهل التمويل لهمشـــــهريا ال عـــــهات ،  

ويل اوطمهاأ، يننمه لمش  لهمشتو دض نكةز  ه  مرهالل الاــتهتــهل العهم   باــال م  يننكه االتــت ه ة م  التم
 وبنه  ال درال والد وةد

  
 الستنتاجات والدروس المستفادة  - سادسا  

فأ تته  الندوة، مد  مشتو  ــلوض ال عــه  الخهرجأ والركهل النماــهوي  المشــهرة  فأ التنيتم لمح    -53
المشـــــــهرةن  فأ تنيتم ال عهلت د ومد اتـــــــت ه ل الندوة الثهلث  المع و ة  هم     األ وار التأ اضـــــــاها يكه ةل  

الدرول الماـــــــتخهصـــــــ  فأ الاـــــــنوال الاـــــــهب  ، وتم االتـــــــتعدا  جندا لهتحدلهل الهوجاـــــــتت     م  اك اوطتكطف  
ــهول ت نت    ــب ه، فإض مشــ ــ   ه  اوطتكطفد و ه  الكغم م  االتتبهرال المشث   التأ دجكيف ماــ ــتخدا  منصــ التــ

تصـها  ه  الماـتون المحهأ فأ د د األله   هلف  وض رمشهطت  االتـتمه" يوضـو  رل  بعض المت همن   فأ اال
ــرنالل  ــتخدا  تاـ ــتنيك الهرن  المنيم  فأ اتـ ــت ال، تـ ــشه  فأ الماـ م  طترنكيهد ولهتخات  م   دة  ذه المشـ

 فندنو راا   ف الحهج  رل  المد

تات  اتـتخدا  التاات هل ال عـهات ، وال تـتمه الاتهطهل ومدمف الندوة لمح   هم  واتـع  الناهق    ة -54
الماـتمدة م  تـواتل رصـد األرع، لد م العمل المنهتأد ومد  كضـف د وال ومبه رال وتـتهتـهل م  فكا ن  

 الاهداض التأ لمش  دض تعتمد ه يهداض دتكن وزا ل الو أ بهلمبه رال النهجح د

را المشــــهرةوض  ه  ت دلم تعهت هل مشتوب  - 55      طكي  مل  اتــــتمهرة مخصــــصــــ  لذلم ال كع  اك                                         و ــــ 
م     4,63اوطتكطف، وةهطف التعهت هل المته هة رلرهيت  له هل ، ف د منح المشـــــــــــهرةوض  ذه ال عهلت   الم  ت دنك يه ف 

ــل   ــهل 5دصـــ ــور، الذن  د كبوا    ت دنك م لهاهبا المتعد  التخصـــــصـــ د وور ل ةهمهل ت دنك م  المت همن  والحعـــ
وجدوا العكوع اولعــــــــه ت  الت نت  تــــــــكه  ال كم بهلناــــــــب  ل نك الخاكا د ود كبوا    ت دنك م الخهص  لهمنهمشــــــــهل و 

ــهاـت   ه  التـحدـلهل ال كـيدة   لهـحهالل ال اكـي ، التأ  مـ ف فكمكم ل تاـت  تاان  مرموـ   متنوـ   م  الحهوا ال عـــــــــــ
  ندت  النيم ال عهات د مثل فأ تعكط   التأ تواجككه فكا ن الاهداض، ود كبوا    ت دنك م لهموضو" المات ك المت 

ــد   - 56 ــتض رصـ ــور الدورال الت نت  التأ د  اف الندوة بشـ ــ  لحعـ ــرل ط اـ ــكي  مد تـ وةهض جز  ةانك م  الحهضـ
هر  فأ ت دلمكه مشتو  ــلوض ال عــه  الخهرجأ، والمكةز األوروبأ لتنالال                                                                                                     األرع واالتــتشــعهر    بعد والتأ ت شــ 

يتهطهل رصـــــد األرع، ومعكد  لتهريس لبحوص المتهه، ووةهل  ال عـــــه  األوروبت ،   الا س المتوتـــــا  األمد، ومكةز 
 والملتا  الكندل  ألبحهص ال عه ، ووةهل  طهتهد 

ومه زالف جمتا العكوع اولعــــــــه ت  الم دم  فأ الندوة والموا  اال الصــــــــه  م  الدورال التدريات   -57
 دunoosa.org ركاب  التهلأ                                               التأ    دل  اك اوطتكطف بعد الندوة مته    ه  ال
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ممه ةهض تـــتشوض  هت  الحها فأ فعهلت  مع و ة بهلحعـــور الشـــخصـــأ فأ غكاتسد ودته  الم دلعـــه فصـــل اتتتهر 

 عهلت د وتـــتاـــتمك النيك  المت همن  والمشـــهرةن     دي منو  مهلت  و تت ال كصـــ  لهمت همن  الشـــبه  لهماـــه م  فأ ال 
 فأ اتتخدا  المنص  اول تكوطت  لهندوة فأ المات الد 
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