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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة التاسعة والخمسون 

 2022شباط/فبراير  18-7  ا،فيين 
 * من جدول األعمال المؤقَّت 11البند  

    طقس الفضاء
مشروع التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بطقس الفضاء: نحو تحسين    

 التنسيق الدولي لخدمات طقس الفضاء
 

 دم من مقرر فريق الخبراء المعني بطقس الفضاءمقال  
 

 مقدمة  - أول  
في الدورة الثامنة والخمســين لنةنة العرة ة المنم ة والتين ة، التمف فر ا الخبراا الممني قسيف العءــاا   -1

"مشــــــروو تير ر فر ا الخبراا الممني قسيف  تمن يات قشــــــوع مشــــــروو تير ر ومشــــــروو مةم عة ت  ــــــ ات قمن اع  
العءــااد ارا ــة ا ــتيلــا  ة لمد  جاول ة الدول األعءــاا لتخق   لفار  يف العءــاا واألجشــسة وا  ت اجات  
الراونــة والميبنــة ال لمــة لنتخق   من تنــ، ادفــار"، قــدمــا تلك ال ف ا في تنــ، الــدورة في شــــــــــــــ ــ  ورقــة اجتمــاو 

(A/AC.105/C.1/2021/CRP.14). 

ـــ ا مب و ـ،ة فر ا الخبراا، التي مـدات ـا النةـنة العرةـ ة )  - 2 (،  165- 160، العيرات A/AC.105/1240وتمـاشـــــــــــ
وبمد الحلــــــــ ل عنك مل د من المدل ت من الدول األعءــــــــاا في لةنة ا ــــــــتخداا العءــــــــاا الخارجي في األ را  

ل ل الماا الماضــي، دعد فر ا الخبراا  ــ حة محدفة من مشــروو التير ر المعال ر دع ت  ــ   تتا     الســنم ة ولبرا  ا 
ـــمة والخمســـــــــــــين لنةـنة العرةـ ة في   .  A/AC.105/C.1/2022/CRP.10ورـقة ا جتـماو  لةم ب ال ف ا في اـلدورة الـتا ـــــــــــ

وتتءـــمن اللـــ حة المحدفة مةم عة محدفة من  ـــت ت  ـــ ات ر  مة المســـت   وت  ـــ ات تضـــا  ة لا ـــة قمةا ت 
ـــ ات دل   المـيدـمة  ،  1- ، وـواا 4- اال  1- ، واال 3- وج م  1- ، وج م 3- وـباا   1- ، وـباا 3- ودل    1- مميـنة، وي الت  ـــــــــــ

 المستيب .   الدول األعءاا في النةنة  تك يتسنك ل ا النظر في ا وا  تعااة من ا في   تلك 

 __________ 

  * A/AC.105/C.1/L.392. 
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وت را وعت ال ف ية الت  ـــــــــــــ ات الر  مة المســـــــــــــت   المحدفة، التي تتءـــــــــــــمن ا ورقة ا جتماو المعال رة  -3
(A/AC.105/C.1/2022/CRP.10 وتت ح ــا قةم ب النحــات الر ــــــــــــــم ــة ل مم المتحــدة ل ي تنظر في ــا الــدول ،)

 األعءاا في النةنة وتمتمدوا تع دم ن.
  

 معلومات أساسية  - ثانيا  
دكدت لةنة ا ــــتخداا العءــــاا الخارجي في األ را  الســــنم ة عنك دع  يف العءــــاا ،م ن دع يؤفر  -4

توفيرا البيرا عنك البنك التحت ة الحي  ة العءــا  ة واألرضــ ة عنك  د  ــ اا. ولد  لةنت ا العرة ة المنم ة والتين ة،  
. واعتبرت النةنة العل،  يف  2013ا  عنك وجه التحديد، بند اا م قشوع  يف العءاا في جدول دعمال ا منع عا

ــاا الخارجي في األمد  ــسة العءــ ــتدامة دجشــ ــوع ا ــ ــ ا   الدول ة، واعتمدت المبااه الت جي  ة قشــ ــاا د د الشــ العءــ
ــوع المبدلع الت جي  اع قااA/74/20البميد ) ــب  7-وباا 6-، المرفا الثاجي(، ومن ا قاأللص في وعا الشـ . ود ـ

الترو ج لتنعيعوما من األودا  الر  ســـــــ ة المنشـــــــ اة ادع. الما اعتلبر دع ت فير الدعم ال لا، من ل ل تحســـــــين 
 الت ا   والتماوع والتنسيا اال  المنظمات الدول ة و  ما بين ا، د د المي مات الر  س ة لنةا  الة  ا الميبنة.

فر ا الخبراا الممني قسيف العءـاا والنعته قالمم  عنك تكالاا ال عي  ، دقرت النةنة تشـ ي  2014وفي عاا  - 5
قسيف العءــاا وت فير اشرشــااات ال لمة وتم ين الدول األعءــاا في النةنة والمنظمات ال  ن ة والدول ة كات اللــنة  

دول من الت ا ــــــ  والتماوع في ت ار األجشــــــسة المتلــــــنة قسيف العءــــــاا. وتءــــــمنت لسة عمنه ج  اا لتشــــــة ب ال 
األعءـاا عنك ا جخراط قشـ   دكبر وعنك جساأ دو ـب في ت فير دجشـسة لر ـد  يف العءـاا، من األر  والعءـاا  

وتيد،م ا. و يدا فر ا الخبراا تيار ر  ــن  ة    وإتا ت ا عنك  د  ــ اا، وفي تس  ر لدمات  يف العءــاا والن    ب ا 
ــا    ــي قاتخاك تجرااات محداة   تلك النةنة العرة ة عما د رلت من تيدا والمسـ ــتباج ا والمةا ت التي ي  ـ ال امة التي ا ـ

 قشوج ا. ووعت التيار ر متا ة اا ما لنةنة واول ا األعءاا  تك ،م ن الرج و تلي ا. 

لم ا ـــنة التوو  وقد دعد فر ا الخبراا في ت ار دعماله الســـاقية تير را مســـتق ءـــا عن ادل ات المم نة   -6
ــميد الدولي ل ــااعنك اللـ ــ   ة   م اج ة ت ديدات  يف العءـ اش ار الدولي لخدمات   -4قمن اع "األول  ة الم اضـ

( في ت ار ا  ــــــتمداا ل  تعال قالعالر  الســــــن  ة الخمســــــين لمؤتمر األمم A/AC.105/1171 يف العءــــــاا" )
ــنم ة )الي ج ســــــب ف  ــاا الخارجي وا ــــــتخدامه في األ را  الســــ ــت شــــــا  العءــــ (، 50المتحدة األول الممني قا ــــ

ــه عنك النةنة  ــ   ة  و يدا ( 1) العرة ة.وعرضــ ــا لر سة  ر ا ،م ن دع   4التير ر الممد عن األول  ة الم اضــ د،ءــ
تســـاعد عنك المءـــي قدما في تنعيع المبااه الت جي  ة قشـــوع ا ـــتدامة دجشـــسة العءـــاا الخارجي في األمد البميد  

لالـت لـعلـ، التير ر دوم ـة  . ومـا7-وبـاا  6-وتت   التتبب ال ـامـ  لنتيـدا المحرل في تنعيـع المبـددين الت جي يين قـاا
 التير ر الن ا ي لعر ا الخبراا.في   اأ التنعيع الشام  لنت   ات ال اراة في مشروو وعا 

ــندت ا النةنة العرة ة تلك فر ا الخبراا في اورت ا الثامنة والخمســـــين، ،يدا   -7 ــ ا مب ال  ،ة التي د ـــ وتماشـــ
العر ا تلك النةنة العرة ة مشــــــروو وعا التير ر الن ا ي مب مةم عة من  ــــــت ت  ــــــ ات ر  مة المســــــت   لتنظر 

لمسـت   دع ت سـر السـبي  تلك تحسـين ج  ا التنسـيا عنك اللـميد المالمي ودع في ا. و م ن لنت  ـ ات الر  مة ا
 تن ض قيدرة المالم عنك التوو  لم اج ة الت ديدات وادفار الناجمة عن ظ اور السيف العءا ي الءارة.

وقد وضـــــــب فر ا الخبراا الت  ـــــــ ات الر  مة المســـــــت   قمد تحني  الب اجات التي جممت من ارا ـــــــتين  -8
ــا  ة لنمنظمات الدول ة المامنة في  ا ـــتيلـــ  ــا  ة تضـ ــتيلـ ــاا في النةنة ومن ارا ـــة ا ـ ــمنتا الدول األعءـ ا يتين شـ

مةال  يف العءاا دو المتوفرة قه. وقد دجر  فر ا الخبراا وعت الدرا ات ا  تيلا  ة قحر  تيي م مد  توو  
 __________ 

 Ian R. Mann and others, “International collaboration within the United Nations Committee on theاجظر د،ءاد  (1) 

Peaceful Uses of Outer Space: framework for international space weather services (2018–2030)”, Space 

Weather, vol. 16, No. 5 (May 2018), pp. 428–433 . 

http://undocs.org/ar/A/74/20
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ــست ا الحال ة والميبنة  ــاا، ودجشــــــ ــاا لم اج ة لفار  يف العءــــــ ــنة وا ت اجات ا المسن بة  الدول األعءــــــ كات اللــــــ
 لتحسين قدرت ا عنك التخق   من لفار  يف العءاا.

تعا ــــــــي  تضــــــــا  ة عن النتا ج التي ت  ــــــــ  تلي ا   A/AC.105/C.1/2022/CRP.10وت را ورقة ا جتماو   - 9
ــة قمةا   ــا  ة لا ـ ــ ات تضـ ــمن ت  ـ ــا  ة المعال رة دع ت وتتءـ ــتيلـ ــات ا  ـ ت ممين.  فر ا الخبراا من تحني  الدرا ـ

 وا ت عاًا لنم ض و، تتءمن ورقة ا جتماو تن، د،ءا جص الت   ات الست الر  مة المست   ال اراة في وعا التير ر. 
  

 نحو تحسين التنسيق الدولي لخدمات طقس الفضاء  - ثالثا  
 ة ودجشـــــسة ال يلات الدول ة الممن ة قسيف العءـــــاا، ينبحي لنةنة العرة ة المنم  عظم لبراتفي ضـــــ ا   -10

والتين ة دع تتخع لس ات محداة، بدعم جشـــــــــل من الدول األعءـــــــــاا في لةنة ا ـــــــــتخداا العءـــــــــاا الخارجي في  
األ را  السـنم ة، من دج  ت سـير  ـب  تحسـين الت ا ـ  والتنسـيا بين المنظمات الدول ة الممن ة بت سـير المم  

 عنك تس  ر لدمات  يف العءاا و/دو تنس ي ا و/دو تنعيعوا.

فر ا الخبراا الممني قسيف العءــــــــــــــاا دع منظ مة المم  في مةال  يف العءــــــــــــــاا متن عة  و   ظ -11
ــتك. وفي  ين دع  ــا  ة شــــــ لنحا،ة،  يث ،مم  في وعا المةال عدا البير من المنظمات من تاارات وو ،ات قءــــــ

المنظمات التي  وعا ا تسـاو في النشـاط و  مل ة ر  سـ ة معيدة لنمةتمب الدولي، فتع تن و الة ات العاعنة وتمدا
 تيدا تلي ا ممن مات يثيراع قمض التحد،ات ال امة في وعا الشوع.

ومما ،ةدر قالعالر، عنك وجه الخلــــ ن، دع التنســــيا العمال ل جشــــسة بين المنظمات ال  ن ة والدول ة  - 12
ر يتسـن  الممـ   كات اللــــــــــــــنة، مب تي ا ا عتـبار ال اجـ  لن ـعااة وتينـي  الاواجـ ة الة  ا تلك داجك  ـد مم ن، دم 

عنك تحسين ا تلا ت بين تن، المنظمات. ومن النتا ج، التي ،م ن دع تترت  عنك الت    تلك اتعاقات مشترالة 
في وعا الشــوع، تحديد المســؤول ات قلــ رة دوضــ  وت ل م ا عنك المنظمات الدول ة  ــا بة الملــنحة في منظ مة  

ــاا، مما ،م ن  ــاا قمل د من ال عااة. ولتحييا يت   الن   دع   المم  في مةال  يف العءـــــ     قخدمات  يف العءـــــ
ــ ة   وعا ال د ، ينبحي لنةنة العرة ة دع تنتمف وتسن  ضــــــــــروبا من الدعم الةماعي من المنظمات الدول ة الر  ســــــــ

 المامنة في مةا ت البحث واألر اا والخدمات ووضب الممايير، ودع تمم  عنك تحسين التنسيا بين ا. 

ــتباجة الممار ـــــات العءـــــنك وإتا ة الممن مات كات  العل،  فر ا الخبراا   ســـــنل  و  -13 الءـــــ ا عنك دوم ة ا ـــ
،ملل من قدرة  دمر   ما بين ا  الممن مات ال اراة من الدول األعءــــــــاا   فتباالاللــــــــنة لةم ب الدول األعءــــــــاا.  

ظ اور  يف العءــاا الشــديدة ال  وة، و ت   تحســين جم ب اول المالم عنك التوو  لم اج ة الت ديد الناشــع عن 
 ا تلا ت وت فيا التماوع، و ملل و  سر المم  عنك بناا اليدرات بين الدول األعءاا في النةنة.

وقد دظ رت ب ـض   الراوا عنك دـ لنة الدراـ ات ا ـ تيـلا  ة لسيف العـءاا والمدل ت التي  ـل  عني ا   - 14
ــاا دوم ة ا ــــــــــتمرار عمن ات   فر ا الخبراا في الح ار مب مةم عة متن عة من الة ات العاعنة في مةال  يف العءــــــــ

بناا د ـــس ل  ـــاتني اولي في وعا   الر ـــد العءـــا ي اعما لخدمات  يف العءـــاا وبح فه. و  ما يتمنا قالســـمي تلك 
المةال، دشــار فر ا الخبراا، في  ــ اأ ا ــتمرا  ج  ا والا ت العءــاا، تلك النةا  الســابا لنبرجامج الدولي لنعيل اا  
األرضـــــــ ة الشـــــــمســـــــ ة في الســـــــابا، والعل، النةا  ال  ا لنم كل البرجامج الدولي الممن ع "ال    مب جةم" األ د   

راا قووم ة الدور، العي يتمين عنك فر ا التنســــيا الممني قســــ ات  األر ــــاا الة  ة دع يؤا،ه في  ع دا. وج ت فر ا الخب 
تنسـيا عمن ات ر ـد  يف العءـاا، ول نه دشـار تلك وج ا فة ة واضـحة في التنسـيا بين البمثات السـاتن ة والعءـا  ة  

والا ت العءـاا ال  ن ة والدول ة بتشـحين ا    عنك اللـميد المالمي، و   ـ ما   ما يتمنا ببمثات  يف العءـاا التي تي ا 
ــر التماوع الدولي   ــر وا د من عنا ــ ــا  ة ل ســــت  ــــ   عنلــ وتنعيعوا والتخس ل ل ا. وفي  ين دع وعت البمثات العءــ
المسن ب في منظ مة المم  في مةال  يف العءاا، فتع البمثات العءا  ة التي تنععوا والا ت العءاا تظ  عنلرا 

 المالم ة المبعولة في مةال  يف العءاا.  ر  س ا في الة  ا 
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ــاا من دج  الن    قمن ا  تباال وَ نَلا   - 15 الممن مات والتماوع   ما بين ال  اجات المامنة في مةال  يف العءــ
 يف العءـــاا، وت فير عمن ات ر ـــد وتنبي ات مســـتمرة وجديدة لسيف العءـــاا، وتحســـين  الة التوو  عنك اللـــميد  

،شــم  جساأ وعت األجشــسة تنب ة  المالمي لم اج ة الت ديدات الناشــلة عن توفيرات السيف العءــا ي الءــارة. و م ن دع 
ــاا وبالتماوع مب   ــد، والعل،،  ســــ  ا قتءــ ــ  ب ا من فة ات في الر ــ الة ات ا  ت اجات البحث ة وممالةة ما يتلــ

، تقامة شـــــــــراكات مب البرامج األلر  كات اللـــــــــنة التي تيدا لدمات جديدة العاعنة الممن ة في مةال  يف العءـــــــــاا 
تشـــة ب التماوع بين الدول  ب جه عاا   مســـتممنين عنك اللـــميد المالمي. و نبحي لسيف العءـــاا تســـتةي    ت اجات ال 

ةم ب الم ــااين البحث ــة والخــدم ــة والم  ــار ــة المتراقســة في  األم ر المتمنيــة ق ممــالةــة  في  والمنظمــات الح  م ــة الــدول ــة  
يف العءـاا، ومب تي ا مةال  يف العءـاا، عنك دع ،شـم  كل، الدول التي لدي ا قدرات را ـخة وجاشـلة في مةال   

 ا عتبار ال اج    ت اجات المستممنين، قما في كل، اليدرات التي ت فروا اللناعة. 
  

 التوصيات  - رابعا  
ــاا وتحنيــ  جتــا ج الــدرا ـــــــــــــــات   -16 ا ــــــــــــــتنــااا تلك الممــ  الــعي دجةلت فر ا الخبراا الممني قسيف العءـــــــــــــ

ــاا لد  الدول ا ــنة قسيف العءـ ــا  ة ل جشـــسة المتلـ ــتيلـ ــاا الخارجي في  ا  ـ ــاا في لةنة ا ـــتخداا العءـ ألعءـ
األ را  الســـــــــنم ة ولد  المنظمات الدول ة المامنة في مةال  يف العءـــــــــاا دو المتوفرة قه، ،يدا فر ا الخبراا  

 الت   ات الر  مة المست   التال ة تلك النةنة العرة ة المنم ة والتين ة لننظر في اد

ــ ة  )د(  ــالة، ي  ــــي فر ا الخبراا ق  -1الت  ــ وع تسن  النةنة العرة ة تلك األماجة دع تبمث بر ــ
ــاا، والمرفا الدولي  ــنم ة، تلك   ااة لةنة دقحا  العءــ ــاا الخارجي في األ را  الســ ــتخداا العءــ ــم لةنة ا ــ قا ــ
ــيا  ــين التنســـ ــاا الة  ة، تيتر  في ا عني ا دع تي ا ج  اا اول ة لتحســـ ــا  ة، والمنظمة المالم ة ل ر ـــ لنبيلة العءـــ

 مي ألجشــــسة  يف العءــــاا قالتشــــاور والتماوع مب  ــــا ر الة ات العاعنة والمنظمات الدول ة كات اللــــنة،  المال
ــاا،  ــنم ة. و   ـــي فر ا الخبراا العل، الدول األعءـ ــاا الخارجي في األ را  السـ قما في ا لةنة ا ـــتخداا العءـ

ــا   ــاا والمرفا الدولي لنبيلة العءـــ ــاا في لةنة دقحا  العءـــ ــا دعءـــ ــاا التي وي د،ءـــ  ة والمنظمة المالم ة ل ر ـــ
الة  ة دو ممثنة في ا، قوع تتماوع مب تن، المنظمات لتشـــــة م ا عنك تر ـــــال راوا تلك لةنة ا ـــــتخداا العءـــــاا  
ــم  ــوع، وو  ر ـــ ــ ا في وعا الشـــ ــتبعل ا لتحييا ال د  المنشـــ ــنم ة تبين الة  ا التي  ـــ الخارجي في األ را  الســـ

   ا التنسيا والتماوع عنك اللميد المالمي؛مسار محتم  لنمم  الميب    ب تحسين ج

ي  ــــــي فر ا الخبراا قوع تمين النةنة العرة ة ج ة تيداو مرالل ة تت   لةم ب  -2الت  ــــــ ة  )ب( 
الدول األعءـــــــاا في النةنة ال  ـــــــ ل تلك الممار ـــــــات العءـــــــنك والتين ات والم اا التدر ب ة والممايير الخا ــــــة  

، والبح  ، وجل ج التخق  ، ودجشـــسة بناا اليدرات، والدرا ـــات المتمنية قخدمات  يف العءـــاا، وب اجات الر ـــد
قادفار ا جتماة ة ا قتلــاا،ة وبتيي م المخا ر. و م ن ا ــتخداا ج ة اشيداو د،ءــا لتةم ب الممن مات المتمنية 

شـسة العءـاا قسيف العءـاا من دج  اعم ج  ا الدول األعءـاا في تنعيعوا لنمبااه الت جي  ة قشـوع ا ـتدامة دج 
 الخارجي في األمد البميد المتلنة قسيف العءاا؛

تماشـ ا مب المبااه الت جي  ة قشـوع ا ـتدامة دجشـسة العءـاا الخارجي في األمد  -3الت  ـ ة  )ل( 
البميد المتلــــــنة قسيف العءــــــاا، ي  ــــــي فر ا الخبراا النةنة العرة ة قالنظر في تجراا مشــــــاورات م  ــــــمة مب 

ظمات الدول ة لتنسـيا قمثات السـ ات  المتمنية قسيف العءـاا عنك جح  يدعم اواا عمن ات والا ت العءـاا والمن 
 الر د العءا ي لعا دة لدمات  يف العءاا وبح فه التي تنبي ا  ت اجات الدول ة في مةال  يف العءاا؛

دجشـــــسة  تســـــن ما قاألجشـــــسة الةار ة قشـــــوع تنعيع المبااه الت جي  ة قشـــــوع ا ـــــتدامة  - 4الت  ـــــ ة  )ا(  
، ي  ــــي فر ا الخبراا 7- وباا   6- العءــــاا الخارجي في األمد البميد، واعما لنمم  عنك تنعيع المبددين الت جي يين قاا 

قوع تشــــــةب النةنة العرة ة فر ي ا المام  الممني قا ــــــتدامة دجشــــــسة العءــــــاا الخارجي في األمد البميد عنك النظر في  
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والت  ـ ات اشضـا  ة الخا ـة قمةا ت ممينة ال اراة في ورقة ا جتماو  م ا ـنة تحني  جتا ج الدرا ـات ا  ـتيلـا  ة  
A/AC.105/C.1/2022/CRP.10    ،،ــتيـب . وـبالت الي مب كـل ــة تمـ اجـ ة تاراجـ ا في مـبااه ت جي ـ ة في المســـــــــــ ـلدرا ـــــــــــ

شــــاط ودع ي  ــــي فر ا الخبراا الدول األعءــــاا في النةنة التي لم تشــــار  قمد في وعت الممن ة قوع تنخرط في وعا الن 
 تتشاور مب المنظمات الدول ة كات اللنة  س  ا قتءاا لت سير تنعيع المبااه الت جي  ة؛ 

 ينبحي لنةنة العرة ة دع ت ا   تارال بند قشوع  يف العءاا في جدول دعمال ا؛   - 5الت   ة   )وـ(  

مــات  ينبحي تشــــــــــــــة ب التمــاوع الثنــا ي والمتمــدا األ را  بين الــدول والمنظ  -6الت  ــــــــــــــ ــة   )و( 
الح  م ة الدول ة في مةال  يف العءــــاا. و نبحي تحديد لل ات و/دو منتد،ات جديدة لنتماوع في دجشــــسة  يف  
العءــاا قمختن  الســب ، قما ،شــم  النظر في مشــارالة الدوا ر اللــناة ة والدول كات اليدرات الناشــلة في مةال  

  يف العءاا. 

الة ات الممن ة قسيف العءـاا مدع ة تلك تيد،م تبرعات لنمسـاعدة والدول األعءـاا في النةنة و ـا ر  -17
 عنك المءي قدما في تنعيع ت   ات فر ا الخبراا في  دوا الم ارا المتا ة.

ميتر ة من دج  المســــــــاعدة عنك ت ســــــــير تنعيع المبااه الت جي  ة المتمنية   6تلك  1والت  ــــــــ ات من   -18
 ع ا تدامة دجشسة العءاا الخارجي في األمد البميد.قسيف العءاا ضمن المبااه الت جي  ة قشو

  
 الستنتاج  - خامسا  

،م ن الخرول ب جه عاا قا ـــــــتنتال ر  ســـــــي شـــــــام  من المم  العي دجةلت فر ا الخبراا الممني قسيف   -19
ف  العءــاا والعل، من الراوا ال اراة عنك د ــلنة الدرا ــات ا  ــتيلــا  ة، وو  وج ا تيدير ل وم ة المســتمرة لسي 

ــنم ة. الما دع الراوا  ــاا الخارجي في األ را  الســـ ــتخداا العءـــ ــاا في لةنة ا ـــ ــبة لندول األعءـــ ــاا قالنســـ العءـــ
ال اراة عنك د ـلنة الدرا ـتين ا  ـتيلـا يتين المتمنيتين قالدول األعءـاا في النةنة والممن مات التي جممت من 

ف العءــاا الن ا تســنل الءــ ا عنك ارتعاو مســت   الدرا ــة ا  ــتيلــا  ة المتمنية قالمنظمات الدول ة الممن ة قسي
 ا وتماا قت،ةاا لدمات م  مة ودكثر قدرة في مةال  يف العءاا تحظك قالدعم في   اأ التماوع الدولي.

المالم عنك اللـم ا والتوو  في    قدرة   التماوع والتنسـيا عنك اللـميد الدولي تحسـين الن    ق شـوع ومن  - 20
ة لسيف العءــاا. وتتســا وعت األجشــسة د،ءــا مب ود  الســمي تلك بناا مةتممات قاارة عنك م اج ة ادفار الءــار 

ــ ة في اليرع الحااي والمشـــر ن،   ــين التنســـيا وإقامة الشـــراكات المالم ة. ووعت تحد،ات ر  سـ اللـــم ا من ل ل تحسـ
ــدي ل ا و  جلا   يتةلد من ال فاا قا لتلامات المنلــــــــــــ ن عني ا في األ ر المال  ــ ة الث فة والتلــــــــــ  م ة الر  ســــــــــ

نداي لنحد من مخا ر ال  ار  لنعترة  ، ولسة التنم ة المســــــتدامة لماا 2030- 2015ل مم المتحدة، ووي ت ار  ــــــل
 ، واتعاأ قار ف المبرا في ت ار اتعا  ة األمم المتحدة اش ار ة قشوع تحير المناخ. 2030

 


