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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية 

    اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بطقس الفضاء: نحو تحسين التنسيق    

 الدولي لخدمات طقس الفضاء 
  

 مقدمة  - أول  
التابية لة نة اســـتخدال الي ـــار الخار ي في  والتقناةفي الدورة الثامنة والخمســـلل لة نة الية اة اليةماة  -1

، التمس فةيق الخبةار الميني بطقس الي ـــار ييةاقاش ب ـــوع م ـــةوم يقةية وم ـــةوم م م  ة  األغةاض الســـةماة
ي صــــااش بين اع وم ــــةوم يقةية فةيق الخبةار الميني بطقس الي ــــارص ئراســــة اســــتقدــــا اة لمد   ا  ية الدو  

طقس الي ــار واألط ــطة وااجتاا اش الةا نة والمقبةة ال لمة لةتخفاآ مل يةث ا"رارو،   األ  ــار لتخفاآ ارار
 (.A/AC.105/C.1/2021/CRP.14قدما إلى ال ف ئ في يةث الدورة في شكل ورقة ا تمام )

ــاــا م، واتــة فةيق الخبةار، التي مــدئي ــا الة نــة الية اــة )  -2 ، اليقةاش  A/AC.105/1240ويمــاشـــــــــــــ
وبيد الحدـ    ةى م يد مل المدال ش مل الدو  األ  ـار في ل نة اسـتخدال الي ـار الخار ي   (، 165- 160

ــا ة محدرة مل م ـــــــــةوم التقةية  ــةماة والبةا  ا ال   اليال المارـــــــــي، ي د فةيق الخبةار صـــــــ في األغةاض الســـــــ
ئ في اـلدورة الـتاســــــــــــــيـة والخمســــــــــــــلل لة ـنة الية ـاة في ورـقة اا تمـام المـكو ر ي    ســــــــــــــ و يـتا  ل ما، ال ف  

A/AC.105/C.1/2022/CRP.10 ويت ـــــــــمل الدـــــــــا ة المحدرة م م  ة محدرة مل ســـــــــ  ي صـــــــــااش ر اية .
، 3-بارإلى  1-، وبار3-يلفإلى   1-يلف المسـت   وي صـااش إرـا اة الاصـة بم ااش ميلنة،  ي الت صـااش

ــار في الة نة جتى  تســـــنى ل ا  المقدمة إلى،  1-، و ار4-ئا إلى   1-، وئا 3- امإلى  1-و ام الدو  األ  ـــ
 النظة فل ا وااستيائة من ا في المستقبل.

ــد يورئ  - 3 ــا ي ليةيق الخبةار الميني بطقس الي ــــــــــــــــار   وقـ   )/C.1/L.401A/AC.105(  م ـــــــــــــةوم التقةية الن ـ
ــمن ا ورقة اا تمام المكو رة )  ــت   المحدرة، التي يت ــــ ــااش الة اية المســــ (،  A/AC.105/C.1/2022/CRP.10الت صــــ

 ويياج ا ب ما، الة اش الةسماة لألمم المتحدة لكي ينظة فل ا الدو  األ  ار في الة نة وييتمد ا إع يمكل. 

ــلل،وي ةب  الة نة الية اة اليةماة   -4 ــية والخمســـــــــــ  ل يقد ة ا ليمل فةيق    والتقناة، في ئوري ا التاســـــــــــ
الخبةار  ةى مد  رماطي ســـن اش، ويقةش م ـــةوم التقةية الن ا ي والت صـــااش ال ارئة  ا ، واييق   ةى ا ت ار  

ال راقـــــــة  في  ـــــــك   ال ارئة  ــا تـــــــ   بدــــــــــــ الخبةار،  ليةيق  الن ـــــــا ي  التقةية  الن ـــــــا ي     التقةية  ــةوم   م ــــــــــــ

(AC/105/1258/A172  ، اليقةة.) 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.401
http://undocs.org/ar/A/AC/105/1258
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 معلومات أساسية  - ثانيا  
يكدش الة نة  ةى يع طقس الي ــــــــار تمكل يع  ررة يورلةا وبلةا  ةى البنى التحتاة الحل ية الي ــــــــا اة  -5

ــو ــ ار. ولد  الة نة الية اة،  ةى و   التحد د،  ند ئا م ب ــــ ــاة  ةى جد ســــ ع طقس الي ــــــار في  دو  واألررــــ
. وا تبةش الة نة وكلث طقس الي ــار يجد ال ــ اغل الدولاة، وا تمدش الم ائت الت  ل اة  2013ي مال ا منك  ال  

ــار الخار ي في األمد ال يلد ) ــطة الي ــ ــتدامة يط ــ ــوع اســ ي  كا ، المةفق الثاطي(، ومن ا باألالص فA/74/20ب ــ
. ويصــ ا التةويل لتنيلك ما مل األ داو الة اســاة المن ــ ئة ا"ع. وما 7-وبار 6-ال ــوع المبداع الت  ل ااع بار

ا ُتبة يع ي فلة الد م ال لل، مل ال   يحسلل الت اصل والتياوع والتنسلق ئاالل المنظماش الدولاة و اما  لن ا، 
 يجد المق ماش الة اساة لن ا  ال   ئ المقبةة.

، يقةش الة نة ي ـكلل فةيق الخبةار الميني بطقس الي ـار ووةيت  باليمل  ةى إاوار ال  ي  2014وفي  ال   - 6
بطقس الي ــار وي فلة اشرشــائاش ال لمة ويمكلل الدو  األ  ــار في الة نة والمنظماش ال طناة والدولاة ااش الدـةة  

ار. وي ــــــمن  الطة  مة     ئا لت ــــــ ا، الدو   مل الت اصــــــل والتياوع في إطار األط ــــــطة المتدــــــةة بطقس الي ــــــ
األ  ـار  ةى ااطخةا  ب ـكل يكبة و ةى ططاأ يوسـ، في ي فلة يط ـطة لةصـد طقس الي ـار، مل األرض والي ـار  

ويقدتم ا. ويقدل فةيق الخبةار يقارية ســن ية    وإياجت ا  ةى جد ســ ار، وفي يط ية الدماش طقس الي ــار والن  ض   ا  
ــي بايخاا إ ةاراش محدئة  إلى الة نة الية اة   ــت اط ا والم ااش التي   صـ ــا ل ال امة التي اسـ  ما يجةل  مل يقدل والمسـ

 ب وط ا. و ك  التقارية متاجة ئا ما لة نة وئول ا األ  ار جتى تمكل الة  م إلل ا. 

لم اصـــةة التو   وقد ي د فةيق الخبةار في إطار ي مال  الســـابقة يقةيةا مســـتفا ـــا  ل ا"لااش الممكنة  -7
ــار ــيلد الدولي لم ا  ة ي د داش طقس الي ــ ــا اة    ةى الدــ اشطار الدولي لخدماش  ص4بين اع واألول ية الم ارــ

( في إطار ااســــــتيدائ ل جتيا  بالكوة  الســــــن ية الخمســــــلل لمريمة األمم A/AC.105/1171طقس الي ــــــارو )
(،  50المتحدة األو  الميني باســــــتك ــــــاو الي ــــــار الخار ي واســــــتخدام  في األغةاض الســــــةماة )الل طاســــــباس 

ــ   ةى الة نة  ــا اة   ويقدل  .(1)الية اةو ةرــ ــا الةيطة طة  4التقةية الميد  ل األول ية الم ارــ يق تمكل يع  يت ــ
يســـا د  ةى الم ـــي قدما في ينيلك الم ائت الت  ل اة ب ـــوع اســـتدامة يط ـــطة الي ـــار الخار ي في األمد ال يلد  

لالـ  لـكلـث التقةية ي ماـة   . ومـا7-وبـار  6-ويتاا التت ، الكـامـل لةتقـدل المحةل في ينيلـك المبـدي ل الت  ل للل بـار
  كا التقةية الن ا ي ليةيق الخبةار. في سااأ التنيلك ال امل لةت صااش ال ارئة في

ــلل، تقدل  -8 ــندي ا الة نة الية اة إلى فةيق الخبةار في ئوري ا الثامنة والخمســـ ــاا م، ال اتة التي يســـ ويماشـــ
إلى الة نة الية اة  كا التقةية الن ا ي م، م م  ة مل سـ  ي صـااش ر اية المسـت   لتنظة فل ا.  الخبةار فةيق

اية المست   يع ياسة السبلل إلى يحسلل    ئ التنسلق  ةى الديلد اليالمي ويع ين ض ويمكل لةت صااش الة 
 بقدرة اليالم  ةى التو   لم ا  ة الت د داش وا"رار النا مة  ل ظ ا ة الطقس الي ا ي ال ارة.

وقد ورـــــــ، فةيق الخبةار الت صـــــــااش الة اية المســـــــت   بيد يحةلل البااطاش التي  مي  مل ئراســـــــتلل  -9
ــا اة إرـــا اة لةمنظماش الدولاة اليامةة في  ــا لتلل شـــمةتا الدو  األ  ـــار في الة نة ومل ئراســـة اســـتقدـ اســـتقدـ
م ا  طقس الي ار يو المتورةة ب . وقد ي ة  فةيق الخبةار  ك  الدراساش ااستقدا اة ب ةض يقلام مد  يو   

 ا المطة بة لتحســلل قدري ا  ةى التخفاآ مل الدو  األ  ــار، ويط ــطت ا الحالاة والمقبةة ااش الدــةة واجتاا اي
 ارار طقس الي ار.

 

 Ian R. Mann and others, “International collaboration within the United Nations Committee on theاطظة يت اص  (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
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1171
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يياصــــــــلل إرــــــــا اة  ل النتا ل التي ي صــــــــل إلل ا    A/AC.105/C.1/2022/CRP.10وي رئ ورقة اا تمام   - 10
ــا اة المكو رة ي    ويت ـــمل ي صـــااش إرـــا اة الاصـــة بم ااش ميلن  .  ة فةيق الخبةار مل يحةلل الدراســـاش ااســـتقدـ

 واستاياًر لةم ر م، يت مل ورقة اا تمام يةث يت ا طص الت صااش الس  الة اية المست   ال ارئة في  كا التقةية. 
  

 نحو تحسين التنسيق الدولي لخدمات طقس الفضاء  - ثالثا  
ويط ـــــطة ال للاش الدولاة الميناة بطقس الي ـــــار،  ن  ي لة نة الية اة اليةماة   ظم البةاشفي رـــــ ر   -11

ط مل الدو  األ  ــــــــار في ل نة اســــــــتخدال الي ــــــــار الخار ي في اوالتقناة يع يتخك الط اش محدئة،  د م ط ــــــــ
سـبل يحسـلل الت اصـل والتنسـلق  لل المنظماش الدولاة الميناة  تاسـلة اليمل  األغةاض السـةماة، مل ي ل ياسـلة

  ةى يط ية الدماش طقس الي ار و/يو ينساق ا و/يو ينيلك ا.

وي جظ فةيق الخبةار الميني بطقس الي ــــــــــــــار يع منظ مة اليمل في م ا  طقس الي ــــــــــــــار متن  ة   -12
ــتى. وفي جلل يع لة اتة، جلث تيمل في  كا الم ا   دئ وبلة مل المن ــا اة شــــــ ظماش مل إئاراش وواتاش ق ــــــ

 كا اايسـام في الن ـا     م ية ر اسـاة ميلدة لةم تم، الدولي، فتع ين م ال  اش اليا ةة وييدئ المنظماش التي  
 يقدل إلل ا مية ماش  ثلةاع بيض التحدتاش ال امة في  كا ال وع.

ق الييا  لألط طة  لل المنظماش ال طناة والدولاة ومما ت در بالكوة،  ةى و   الخد ص، يع التنسل -13
ــةة، م، إ  ر اا ت ار ال ا   لةكيارة ويقةلل الئوا اة ال   ئ إلى يئطى جد ممكل، يمة  تطة  اليمل  ااش الدــ
 ةى يحســــــــــلل اايدــــــــــااش  لل يةث المنظماش. ومل النتا ل التي تمكل يع يتةي   ةى الت صــــــــــل إلى ايياقاش 

المسـرولااش بدـ رة يورـا وي ليي ا  ةى المنظماش الدولاة صـاج ة المدـةحة في   ـوع يحد دُ م ـتةوة في  كا ال
 تاا الن  ض بخدماش طقس الي ــار بم يد مل الكيارة.   يع  منظ مة اليمل في م ا  طقس الي ــار، مما تمكل

ــةوبا مل الد م ال ما ي مل الم نظماش الدولاة  ولتحقلق  كا ال دو،  ن  ي لة نة الية اة يع يةتمس ويطة  رــــ
 الة اساة اليامةة في م ااش ال حث والةصد والخدماش وور، الميا لة، ويع ييمل  ةى يحسلل التنسلق  لن ا.

ــةى وإياجة المية ماش ااش و  -14 ــت اطة الممارســـــاش الي ـــ ــةط فةيق الخبةار وكلث ال ـــــ ر  ةى ي ماة اســـ يســـ
تي ل مل قدرة  يمة  الدو  األ  ـــــــار و اما  لن ا    الدـــــــةة ل ما، الدو  األ  ـــــــار. فت ائ  المية ماش ال ارئة مل

 ما، ئو  اليالم  ةى التو   لم ا  ة الت د د الناشــع  ل ظ ا ة طقس الي ــار ال ــد دة ال طوة، ويتاا يحســلل 
 اايدااش وي رلق التياوع، ويي ل وياسة اليمل  ةى  نار القدراش  لل الدو  األ  ار في الة نة.

وئ  ةى يـسلةة الدراـساش ااـستقـدا اة لطقس اليـ ار والمدال ش التي جـدل  ةل ا  وقد يظ ةش   ـر   الةئ  - 15
فةيق الخبةار في الح ار م، م م  ة متن  ة مل ال  اش اليا ةة في م ا  طقس الي ــــــــــار ي ماة اســــــــــتمةار  مةااش  

لي في  كا  الةصـــد الي ـــا ي ئ ما لخدماش طقس الي ـــار وبح ر . و اما  تيةق بالســـيي إلى  نار يســـط   ســـايةي ئو 
الم ا ، يشــار فةيق الخبةار، في ســااأ اســتيةاض    ئ ووااش الي ــار، إلى الن ا  الســا ق لةبةطامل الدولي لةيل يار  
األررـــــــاة ال ـــــــمســـــــاة في الســـــــا ق، ووكلث الن ا  ال جق لنم ال البةطامل الدولي المين ع وال ا  م، ط مو األجد   

ــائ ال  ية يع  رئت  في    دا. وط   فةيق الخبةار بو ماة الدور الك  ــ ايل األرصـــ ــلق الميني بســـ ي  تيلل  ةى فةيق التنســـ
ينسـلق  مةااش رصـد طقس الي ـار، ولكن  يشـار إلى و  ئ ف  ة وارـحة في التنسـلق  لل ال يثاش السـايةاة والي ـا اة  

ة والدولاة  ت ـ لة ا   ةى الدـيلد اليالمي، وا سـاما  اما  تيةق   يثاش طقس الي ـار التي يق ل ووااش الي ـار ال طنا 
ــة التياوع الدولي   ــا اة لاســــ  ســــ    ندــــة واجد مل  ناصــ وينيلك ا والتخطاط ل ا. وفي جلل يع  ك  ال يثاش الي ــ
المطة ب في منظ مة اليمل في م ا  طقس الي ار، فتع ال يثاش الي ا اة التي ينيك ا ووااش الي ار يظل  ندةا  

 م ا  طقس الي ار.   ر اساا في ال   ئ اليالماة المبكولة في 

المية ماش والتياوع  اما  لل الكااطاش اليامةة في م ا  طقس الي ــــار مل ي ل الن  ض بية ل    ي ائ  وَيةَ ل   - 16
طقس الي ـــار، وي فلة  مةااش رصـــد وينبل اش مســـتمةة و د دة لطقس الي ـــار، ويحســـلل جالة التو    ةى الدـــيلد  
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ت ــمل ططاأ  ك  األط ــطة يةباة    اليالمي لم ا  ة الت د داش الناشــلة  ل يورلةاش الطقس الي ــا ي ال ــارة. ويمكل يع 
ــار وبالتياوع م،   ــد، ووكلث، جســــ  ااقت ــ ال  اش  ااجتاا اش ال حثاة وميال ة ما  تدــــل   ا مل ف  اش في الةصــ

، إقامة شـــــــــةاكاش م، البةامل األالة  ااش الدـــــــــةة التي يقدل الدماش  د دة  اليا ةة الميناة في م ا  طقس الي ـــــــــار 
ي ـــ ا، التياوع  لل الدو           ال   لمســـتيمةلل  ةى الدـــيلد اليالمي. وين  ي لطقس الي ـــار يســـت ل  اجتاا اش ا 

 ما، المـاائ ل ال حثـاة  األم ر المتيةـقة ب ميـال ـة  في  اليـامـةة في م ـا  طقس الي ــــــــــــــار  والمنظمـاش الحك مـاة اـلدولـاة  
في م ا  طقس الي ــــار،  والخدماة والم اارية المتةابطة،  ةى يع ت ــــمل الث الدو  التي لد  ا قدراش راســــخة وطاشــــلة  

 لل، بما في الث القدراش التي ي فة ا الدنا ة. خدم وم، إ  ر اا ت ار ال ا   اجتاا اش المست 
  

 التوصيات  - رابعا  
اســــــــــــــتنــائا إلى اليمــل الــكي يط    فةيق الخبةار الميني بطقس الي ـــــــــــــــار ويحةلــل طتــا ل الــدراســـــــــــــــاش  -17

ــةة بطقس الي ـــار لد ــا اة لألط ـــطة المتدـ   الدو  األ  ـــار في ل نة اســـتخدال الي ـــار الخار ي في ااســـتقدـ
ــةماة ولد  المنظماش الدولاة اليامةة في م ا  طقس الي ـــــــــار يو المتورةة ب ، تقدل فةيق الخبةار   األغةاض الســـــــ

 الت صااش الة اية المست   التالاة إلى الة نة الية اة اليةماة والتقناة لةنظة فل اص

ــاة   )ي(  ــالة،   صــــي فةيق   -1الت صــ الخبةار بوع يطة  الة نة الية اة إلى األماطة يع ي يث  ةســ
ــار، والمةفق الدولي  ــةماة، إلى  اائة ل نة يبحا  الي ــ ــار الخار ي في األغةاض الســ ــتخدال الي ــ ــم ل نة اســ باســ

لتحسلل    ئا ئولاة     ك  ال  اش لةبللة الي ا اة، والمنظمة اليالماة لألرصائ ال  ية، يقتة  فل ا  ةل ا يع يق ئ
ــا ة ال  اش اليا ةة والمنظماش الدولاة ااش   ــاور والتياوع م، ســ ــار بالت ــ ــلق اليالمي ألط ــــطة طقس الي ــ التنســ
الدــــــةة، بما فل ا ل نة اســــــتخدال الي ــــــار الخار ي في األغةاض الســــــةماة. وي صــــــي فةيق الخبةار وكلث الدو  

لدولي لةبللة الي ــــا اة والمنظمة اليالماة األ  ــــار، التي  ي يت ــــا ي  ــــار في ل نة يبحا  الي ــــار والمةفق ا
لألرصــــائ ال  ية يو ممثةة فل ا، بوع يتياوع م، يةث المنظماش لت ــــ اي ا  ةى إرســــا  رئوئ إلى ل نة اســــتخدال 
الي ــار الخار ي في األغةاض الســةماة يبلل ال   ئ التي ســتبكل ا لتحقلق ال دو المن ــ ئ في  كا ال ــوع، و    

 المقبل ص ب يحسلل    ئ التنسلق والتياوع  ةى الديلد اليالمي؛ رسم مسار محتمل لةيمل

  صــــــي فةيق الخبةار بوع ييلل الة نة الية اة   ة إ دام مةو ية يتاا ل ما،    -2الت صــــــاة   )ب( 
الدو  األ  ـــــــار في الة نة ال صـــــــ   إلى الممارســـــــاش الي ـــــــةى والتقنااش والم ائ التدريباة والميا لة الخاصـــــــة 

ــاش المتيةقة بخدماش طقس   ــطة  نار القدراش، والدراسـ ــد، وال ح  ، وُط ل التخفاآ، ويط ـ ــار، وبااطاش الةصـ الي ـ
با"رار اا تما اة ااقتدــائتة وبتقلام المخاطة. ويمكل اســتخدال   ة اش دام يت ــا لت ما، المية ماش المتيةقة 

 ل اة ب ـوع اسـتدامة يط ـطة الي ـار بطقس الي ـار مل ي ل ئ م    ئ الدو  األ  ـار في ينيلك ا لةم ائت الت  
 الخار ي في األمد ال يلد المتدةة بطقس الي ار؛

يماشـاا م، الم ائت الت  ل اة ب ـوع اسـتدامة يط ـطة الي ـار الخار ي في األمد   -3الت صـاة   )ل( 
،  ال يلد المتدـــــةة بطقس الي ـــــار،   صـــــي فةيق الخبةار الة نة الية اة بالنظة في إ ةار م ـــــاوراش م ســـــية م

ووااش الي ـار والمنظماش الدولاة لتنسـلق بيثاش السـ ايل المتيةقة بطقس الي ـار  ةى طح   د م ئوال  مةااش 
 الةصد الي ا ي ليا دة الدماش طقس الي ار وبح ر  التي يةبي ااجتاا اش الدولاة في م ا  طقس الي ار؛

يســـــةاما باألط ـــــطة ال ارية ب ـــــوع ينيلك الم ائت الت  ل اة ب ـــــوع اســـــتدامة يط ـــــطة    - 4الت صـــــاة   )ئ(  
،   صــــي فةيق الخبةار  7- وبار   6- الي ــــار الخار ي في األمد ال يلد، وئ ما لةيمل  ةى ينيلك المبدي ل الت  ل للل بار 

ي األمد ال يلد  ةى النظة في  بوع ي ــــــ ، الة نة الية اة فةيق ا اليامل الميني باســــــتدامة يط ــــــطة الي ــــــار الخار ي ف 
م اصـةة يحةلل طتا ل الدراسـاش ااسـتقدـا اة والت صـااش اشرـا اة الخاصـة بم ااش ميلنة ال ارئة في ورقة اا تمام  

A/AC.105/C.1/2022/CRP.10    ،ــتقـبل. وـبالت الي م، اـلث ــة إمـكاطـاة إئرا ـ ا في مـ ائت ي  ل ـاة في المســـــــــــ ـلدراســـــــــــ



A/AC.105/C.1/122 
 

 

V.22-26344 5/5 

 

  ــــار في الة نة التي لم ي ــــار  بيد في  ك  اليمةاة بوع ينخة  في  كا الن ــــا  ويع    صــــي فةيق الخبةار الدو  األ 
 يت اور م، المنظماش الدولاة ااش الدةة جس  ااقت ار لتاسلة ينيلك الم ائت الت  ل اة؛ 

  ن  ي لة نة الية اة يع ي اصل إئرال  ند ب وع طقس الي ار في  دو  ي مال ا؛   - 5الت صاة   ) ـ(  

 ن  ي ي ـــــــــ ا، التياوع الثنا ي والمتيدئ األطةاو  لل الدو  والمنظماش الحك ماة    - 6صـــــــــاة  الت   )و(  
الدولاة في م ا  طقس الي ـار. وين  ي يحد د الااش و/يو منتدتاش  د دة لةتياوع في يط ـطة طقس الي ـار بمختةف  

 ة في م ا  طقس الي ار.  السبل، بما ت مل النظة في م اروة الدوا ة الدنا اة والدو  ااش القدراش الناشل 

والدو  األ  ـار في الة نة وسـا ة ال  اش الميناة بطقس الي ـار مد  ة إلى يقدتم يبة اش لةمسـا دة   -18
  ةى الم ي قدما في ينيلك ي صااش فةيق الخبةار في جدوئ الم ارئ المتاجة.

ت الت  ل اة المتيةقة مقتةجة مل ي ل المســــــــا دة  ةى ياســــــــلة ينيلك الم ائ 6إلى  1والت صــــــــااش مل   -19
 بطقس الي ار رمل الم ائت الت  ل اة ب وع استدامة يط طة الي ار الخار ي في األمد ال يلد.

  
 الستنتاج  - خامسا  

تمكل الخةول       ال باســـــــتنتال ر اســـــــي شـــــــامل مل اليمل الكي يط    فةيق الخبةار الميني بطقس   -20
الدراســاش ااســتقدــا اة، و   و  ئ يقد ة لأل ماة المســتمةة لطقس   الي ــار ووكلث مل الةئوئ ال ارئة  ةى يســلةة

ــةماة. وما يع الةئوئ   ــار الخار ي في األغةاض الســـ ــتخدال الي ـــ ــار في ل نة اســـ ــ ة لةدو  األ  ـــ ــار بالنســـ الي ـــ
ال ارئة  ةى يسـلةة الدراسـتلل ااسـتقدـا لتلل المتيةقتلل بالدو  األ  ـار في الة نة والمية ماش التي  مي  مل 
الدراســة ااســتقدــا اة المتيةقة بالمنظماش الدولاة الميناة بطقس الي ــار وة ا يســةط ال ــ ر  ةى ارييام مســت   

 اا تمال بتت ائ الدماش م سية ويكثة قدرة في م ا  طقس الي ار يحظى بالد م في سااأ التياوع الدولي.

درة اليالم  ةى الدـم ئ والتو   في  ومل شـوع الن  ض بالتياوع والتنسـلق  ةى الدـيلد الدولي يحسـلل ق  - 21
م ا  ة ا"رار ال ــارة لطقس الي ــار. ويتســق  ك  األط ــطة يت ــا م،  دو الســيي إلى  نار م تمياش قائرة  ةى 
ــاة في القةع الحائي والي ـــةيل،   ــلل التنســـلق وإقامة ال ـــةاكاش اليالماة. و ك  يحدتاش ر اسـ الدـــم ئ مل ال   يحسـ

ــدي ل ا      ر ا  ت    ــاة الث رة والتدــــــــــ ي مل ال فار باالت اماش المندــــــــــــ ص  ةل ا في األطة اليالماة الة اســــــــــ
ـنداي لةحـد مل مخـاطة الك ار  لةيتةة   لألمم  ، والطـة التنمـاة المســـــــــــــــتدامـة  2030- 2015المتحـدة، و ي إطـار ســــــــــــــا
 . ، وايياأ باريس المبةل في إطار اييا اة األمم المتحدة اشطارية ب وع ي لة المناخ 2030 ليال 

 
 


