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ت:سيس جلنة اخلرباء املعنية اب اس ة ال يئية  -االقتصادية
مذكسة من األمني العام
يتشرف األمـ الاـاأب حي ل ـق يقريـر
ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي َّ ،٨٨٢/٨١٠2
وفقاً َّ
جلنــا اا ـااع املان ــا اابــبا الب ــا  -االقتصــادياو ويقــدأب التقريــر واــلا للتنا ـ م اجلديــد ألعمــال الل نــا
والتقدأب الذي أحرزيه ف ما يتالق باانمج عملها املتوبط األجقو ويُنام املناقشا وفقـا للم ـاالا اام ـا
التال ــا م ــن عم ــق الل ن ــاق (أ) التن ـ ـ ق والتا يـ ـ ي (ل) والوت ــق املنه ــي للمواا ــلاا الق ابـ ـ ا املا اري ــا
والبح ــوأل األ؛ ــر ي (ع) ووت ــق قواع ــد الب ــااناي (د) وينل ــذ بن ــاع الق ــدراا اعحص ــا اي ( ) و ع ــداد
وُيتتم التقرير بنقاط للمناقشاو
ابت ابا حصا ا بشأحي م ا ق ال اباا الااما الناش او ُ
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ت:سيس جلنة اخلرباء املعنية اب اس ة ال يئية  -االقتصادية
أوال  -م:دمة
 - ٠اختــذا الل نــا اعحصــا ا ل دورةــا النيامنــا واألربا ـ املاقــودة ل اللــمة مــن  2ىل  ٠١آذار/
مـ ــارس  ٨١٠2املقـ ــرر ( ٠٠٨/8٢اناـ ــر  ،E/2017/24اللصـ ــق األول ،اللـ ــر) ج ـ ـ م) ،الـ ــذي قامـ ــت ف ـ ــه
مبا يليق
أعربــت عــن يقــديرلا لامــق جلنــا اا ـااع املان ــا اابــبا الب ــا  -االقتصــاديا ل زةدة
(أ)
ينل ــذ نا ــاأب اااب ــبا الب ــا  -االقتص ــاديا لتحق ــق األل ــداف ال ـواردة ل اب ـماي ا التنل ــذ امل ــت ملا،
ولمك الل نا جمددا على ين ق برانمج عمق على الصا د الاامليي
(ل)
التنم ا امل تداماي

أك ـ ـ ــدا ق م ـ ـ ــا نا ـ ـ ــاأب اااب ـ ـ ــبا الب ـ ـ ــا واالقتص ـ ـ ــاديا ل ق ـ ـ ــاس مؤشـ ـ ـ ـراا أل ـ ـ ــداف

(ع) طلبت ىل جلنا ااااع مواالا عملها بشأحي وتق قواعد ب اانا بشـأحي االمتنيـال لناـاأب
ااابـبا الب ـا  -االقتصـاديا يتضـمن مؤشـراا ألــداف التنم ـا امل ـتداما ،علـى أحي يتـوىل منامـاا دول ــا
وتق التقديراا لتشاور مق ا لبلداحي النام ا ،وأال ينشر النتا ج ال مبوافقا البلداحيي
أيــدا جهــود جلنــا اا ـااع الرام ــا ىل يا ي ـ بنــاع القــدراا ،ولــي جهــود يشــمق عــداد
(د)
ٍ
ودروس للتالم اعل موين بشأحي نااأب اااببا الب ـا  -االقتصـاديا ،ووتـق وئ ـق للتوج ـه
دوراا متامقا
التقين ،مبا ل ذلك مال حااا يقن ا ،ويطوير قاعدة ماارف ،وجتديد المك على ين ق امل ـاعدة التقن ـا
على الصا د الاامليي
(لـ) وافقـت مــن ح ــد املبــدأ علــى اجملــاالا ذاا األولويــا املقمحــا للنهــو طــا البحــوأل
املتالقا عطار املرك ي لنااأب اااببا الب ا  -االقتصاديا ،وحنيت جلنا ااااع على دعم التااوحي ف ما ب
مج ق األفرقا التقن ا ذاا الصلاي
(و) أيـ ــدا اجلهـ ــود الـ ــخل يبـ ــذما جلنـ ــا اا ـ ـااع البـ ــت مال دل ـ ــق ااابـ ــبا الت ريب ـ ــا للـ ــنام
اعي ولوج ــا ل ناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا لاــاأب  ،٨١٨١وش ـ ات البلــداحي علــى يوب ـ ق نطــا
الت ربا واال؛تباري
(ز) رحب ــت لتا ــاوحي م ــق جلنـ ــا منام ــا ال ـ ـ احا الاامل ـ ــا املان ــا عحص ــاعاا وح ـ ــال
ال احا اللرعي ،وطلبت عداد مذكرة يقن ا بشأحي الصلا ب نااأب اااببا الب ا  -االقتصاديا وح ال
ال احا اللرعي ،ل أقرل وقت مم ني
(ح) ش ـ ات الل نــا علــى وتــق م ـواد لــدعم يا ي ـ لــذا الناــاأب ،وال ب ـ ما امل ـواد الــخل ي يــد
التوع ا بلا ديه ألغرا ال اباا الااماو
َّ
عمق الل نا حول مخ ـا جمـاالا عمـق وابـاا ،ويتـوىل أعضـاع امل تـ دارة األنشـطا ل
 - ٨ويُنام ُ
طار عناار برانمج الامق ذاا الصلاو وجماالا الامق لي التال اق اجملـال ألـ  -التن ـ ق ،بق ـادة ل ـا
اعحصاع ال ندياي واجملال ع  -الوتق املنه ي للمواالاا الق اب ا املا اريا والبحـوأل األ؛ـر  ،الـذي
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يق م ىل جمال فرع ق اجملال ع  - ٠-اعطار املرك ي لنااأب اااببا الب ا  -االقتصاديا ،بق ادة ل ا
اعحص ـ ـ ــاع امولنديـ ـ ـ ــا واجملـ ـ ـ ــال ع  - ٨-ااابـ ـ ـ ــبا الت ريب ـ ـ ـ ــا للـ ـ ـ ــنام اعي ولوج ـ ـ ـ ـا ل ناـ ـ ـ ــاأب ااابـ ـ ـ ــبا
الب ــا  -االقتصــاديا ،بق ــادة امل تـ اعحصــا ي لالوــاد األورو ي واجملــال جـ م  -وتــق قواعــد ب ــاانا،
بق ــادة منامــا التاــاوحي والتنم ــا ل امل ــداحي االقتصــاديي واجملــال دال  -ينل ــذ بنــاع القــدراا اعحصــا ا،
بق ادة ل ا اعحصاع ل جنول أفريق اي واجملال لـاع ،عـداد ابـت ابا حصـا ا بشـأحي م ـا ق ال ابـاا
الاامــا الناش ـ ا ،الــذي يق ــم ىل جمــال فــرع ق اجملــال لــاع  ،٠-الــذي يرك ـ علــى االيصــاالا ،بق ــادة
امل ت ـ األب ـماا ل حص ــاع ،و اجمل ــال ل ــاع  ،٨-ال ــذي يرك ـ عل ــى نا ــاأب اااب ــبا الب ــا  -االقتص ــاديا
وألــداف التنم ــا امل ــتداما ،بق ــادة املاهــد الــوطين ل حصــاع واجل راف ــا ل امل ـ كو وينــاق لــذا التقريــر
التقدأب اارز ؛الل عاأب  ٨١٠2ل ينل ذ برانمج الامق املتوبط األجق ،الذي نُاّـم وفـق جمـاالا الل ـاا
الواباا املتلق عل ها ل ا؛تصاااا الل ناو ويرد النقاط املطروحا للمناقشا ل اللر) ال ابقو

اثنيا  -اجملال ألف  -التنسيق
 - 3ي ــتل أب التن ـ ق تــماحي أحي يامــق ةتل ـ األفرقــا والوكــاالا الدول ــا الااملــا ل م ــداحي ااابــبا
الب ا (مبا ل ذلك الوتق املنه ي للمواالاا الق اب ا املا اريا ،والتااوحي التقين ،ووتق برامج التدري ،
وبناع القدراا الدا؛ل ا ،ومجق/جتم ق الب اانا) بطريقـا من ـقا لت نـ أي يـدا؛ق لةنشـطاو وب توااـق
يا يـ التن ـ ق مــن ؛ــالل الشـراكاا مــق الوكــاالا الدول ــا واعقل م ــا املان ــا والتوااــق الشــلاف والصـري
ف ما يتالق لاناار الاانجم او
 - 8وقد أُُنشئ فريق عامق برائبا ل ا اعحصـاع ال نديـا للامـق ل لـذا اجملـالو ويت ـوحي اللريـق مـن
ممنيل ـ عــن م اي ـ اعحصــاع ل أب ـمال ا والاازيــق وجنــول أفريق ــا وال ــويد وكنــدا (الرائبــا) وامل ـ ك
ولولندا والوالةا املتحدة األمري ا ،ومناما األغذيا وال راعا لةمم املتحدة وبرانمج األمم املتحدة للب ا
وشــابا اعحصــاعاا التاباــا عدارة الشــؤوحي االقتصــاديا واالجتماع ــا ألمانــا الاامــاو واجتمــق اللريــق عــن
طريــق التــداول لل ــديو ل يشـرين النيــاين/نوفما  ٨١٠2لاليلــا علــى كــق مــن ا؛تصااــايه والبنــود ذاا
األولويا الخل بتش ق أباس برانمج عمق اللريق لااأب ٨١٠٢و
 - 5وايلــق مج ــق األعضــاع املشــارك علــى تــرورة أحي ي ــوحي املوقــق الشــب ي اجلديــد واملتطــور لشــابا
اعحصاعاا مبنيابا منا لتبادل املالوماا عن األنشطا واالجتماعاا واألحـداأل اجلاريـا املتصـلا اابـبا
الب ا  -االقتصاديا  ،و لتاا دعم الدور التن قي لللريق الاامقو وب ضطلق املوقق الشب ي ،على بب ق
املني ــال ،ب ــدور ل ــاأب ل امل ــاعدة عل ــى يوط ــد املارف ــا مبدتلـ ـ مب ــادراا الت ــدري ذاا الص ــلا ااب ــبا
الب ا  -االقتصاديا الخل ينلذ ل مج ق أحناع الاامل ،مبا ل ذلك التالم اعل موين ،والتالم مب اعدة آ؛رين
وحلق ـ ــاا الام ـ ــق املتالق ـ ــا لت ـ ــدري  ،وأنش ـ ــطا امل ـ ــاعدة التقن ـ ــاو وب ـ ـ تم يق ـ ــد ج ـ ــدول زم ـ ــين جلم ـ ــق
االجتماعاا وحلقاا الامق واألحداأل ذاا الصلا ااببا الب ا  -االقتصاديا ل ”جدول زمين ذي
مســاا فا قــا“و وبـ وحي ل ــق حــدأل اــلحا ؛ااــا بــه يــوفَّر ف هــا مالومــاا أكنيــر يلصـ ال عــن ا ــدأل
وجداول أعماله ووئ ق االجتماعاا والارو و ول حال مل ي ـن ا ـدأل مـن يناـ م شـابا اعحصـاعاا،
ي ـربط اــلحته عند ــذ بصــلحا أحــداأل املؤب ــا املض ـ لاو وب ــاعد ذلــك علــى يقــد اــا عامــا عــن
”اجلها الـخل يضـطلق بنشـاط مـا وم ـاحي النشـاط وموعـد “ مـن أجـق يلـادي التـدا؛ق ويا يـ التاـاوحي بـ
ةتلـ أاــحال املصـلحاو وب تضــمن املوقـق الشــب ي علـى حنــو مت ايـد م ـ اا وأدواا جديـدة مــن أجــق
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ابتضــافا املنتــدةا ويقابــم الوئ ــق ،علــى بــب ق املنيــالو وب ـ ري أيضــا نشــاع قاعــدة ماــارف ل املوقــق
الشب ي اجلديدو
 - 6وي ـ ــافرا األفرق ـ ــا والل ـ ــاحي الناش ـ ــطا ل جم ـ ــال اااب ـ ــبا الب ـ ــا  -االقتص ـ ــاديا واعحص ـ ــاعاا
ذاا الص ــلا ،ال ــخل ال ــك ا؛تصاا ــاا ل ــددة ولـ ـ ال ل ــددا ل ب ــال و و لنا ــر ىل ع ــدد األفرق ــا ذاا
الاضوةا املتدا؛لا الخل يتالق عملها بنااأب اااببا الب ا  -االقتصاديا والخل يـدعم اعحصـاعاا ،يقـرر
أن ــه م ــن الض ــروري اب ــتارا ا؛تصاا ــاا ةتل ـ األفرق ــا لض ــماحي أفض ــق ين ـ ق وأق ــق ق ــدر مم ــن م ــن
التــدا؛قو وبــمك لــذ الامل ــا علــى الل ــاحي واألفرقــا الــخل أنشــأةا جلنــا اا ـااع املان ــا اابــبا الت ريب ــا
للنام اعي ولوج او
 - 2وبتُصدر ل ا اعحصاع ال نديا ،بدعم مـن أعضـاع اللريـق ،مشـرو) بـرانمج عمـق لاـاأب ٨١٠٢
يتضمن املن اا املتو؛اة واجلداول ال من ا وامل ؤول ااو

اثلثا  -اجملال ابء  -الوضع املنهجي للمواصفات ال:ياسية املعيارية وال حوث األخسى
 - ٢يتمنيق أحد امل وانا اماما لامق الل نا ل النهـو بـاانمج البحـوأل ل ـق مـن اعطـار املركـ ي
لنا ـ ـ ــاأب اااب ـ ـ ــبا الب ـ ـ ــا  -االقتص ـ ـ ــاديا واااب ـ ـ ــبا الت ريب ـ ـ ــا لل ـ ـ ــنام اعي ولوج ـ ـ ــا ل نا ـ ـ ــاأب اااب ـ ـ ــبا
الب ـ ــا  -االقتصـ ــادياو وال ي ـ ـ ال يتا ـ ـ ينـ ــاول عـ ــدد مـ ــن اجملـ ــاالا الـ ــخل يتالـ ــق ،علـ ــى وجـ ــه ااصـ ــو ،
لتصن لاا ل اعطـار املركـ ي لناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصـاديا وااابـبا الت ريب ـا للـنام اعي ولوج ـا
ل ناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصــادياو وعـالوة علـى ذلــكُ ،وـ ّادد مماربـاا التنل ــذ علـى الصـا د القطــري
عــدة م ــا ق ي ــتدعي جـراع مناقشــا منه ــاو ويُقـ ّادأب لــذا اللــر) واــلا للتقــدأب ااــرز ل الامــق املنه ــي
املتالق عطار املرك ي لنااأب اااببا الب ا  -االقتصاديا ،مبا ل ذلك نامـه اللرع ـا ،وااابـبا الت ريب ـا
للنام اعي ولوج ا ل نااأب اااببا الب ا  -االقتصادياو وب وىل التماأب ؛ا للم ا ق الخل يتالق ب ق
من اعطار املرك ي للمحاببا الب ا  -االقتصاديا واااببا الت ريب ا للنام اعي ولوج ـا ل ناـاأب ااابـبا
الب ــا  -االقتصــاديا ،مبــا ل ذلــك ،علــى بــب ق املنيــال ،يصــن غطــاع األر  ،عــالوة علــى الصــلا ب ـ
يصن املد؛الا الطب ا ا و؛دماا النام الب ـا ،وذلـك مـن أجـق تـماحي التن ـ ق ال امـق بـ اعطـار
املرك ـ ـ ـ ي للمحاب ـ ــبا الب ـ ــا  -االقتص ـ ــاديا واااب ـ ــبا الت ريب ـ ــا لل ـ ــنام اعي ولوج ـ ــا ل نا ـ ــاأب اااب ـ ــبا
الب ا  -االقتصادياو

اجملال ابء - 1-اإلطار املسكزي لنظام ا اس ة ال يئية  -االقتصادية
 - 9ح ــددا جلن ــا اعحص ــاعاا مـ ـرارا وي ـ ـرارا م ــألا النه ــو ط ــا ي ــوأل اعط ــار املركـ ـ ي لنا ــاأب
ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا  ،ووتــق م ـواد لــدعم ينل ــذلا ،عتبارلــا م ــألا ذاا أولويــاو ووق قــا مــذ
ال ايا ،أنشأا جلناُ ااااع املان ا ااببا الب ا  -االقتصاديا الل ناَ التقن ا املان ا عطار املرك ي لنااأب
اااببا الب ا  -االقتصاديا  ،بق ادة ل ا اعحصاع امولنديا ،من أجق مااجلا امل ا ق الـخل حـددا أفنـاع
ا اغا اعطار ،وم ا ق الت م ق وغريلا من امل ا ق الخل نشأا ف ما باد نت ا للتنل ذ ل البلـداحيو وقـد
ُوتات قا ما كاملا منقحا مل ا ق ،يوفر أيضا والا أكنير يامقا للم ا ق الخل حددا ،ب ـا النهـو
طــا يــوأل اعطــار املرك ـ ي لناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــادياو وابتارتــت جلنــا اا ـااع ؛طــا يــوأل
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و؛ط ــا عم ــق اعط ــار املركـ ـ ي لنا ــاأب اااب ــبا الب ــا  -االقتص ــاديا ومنحتهم ــا األولوي ــا ل ح يراحي/يون ــه
٨١٠2و وميتد اجلدول ال مين اادد ق امل ا ق الخل ي ط ها ؛طا البحوأل لذ حىت عاأب ٨١٠9و
 - ٠١و؛الل عاأب  ، ٨١٠2أُُحرز يقدأب ل اجملاالا التال اق اعطار املت امق ـا ا األنشـطا الب ـا
(أي ين ق امللال م ،والتااري  ،ويصن ح ا ا نلقاا محايا الب ا ،وح ا ا نلقاا دارة املوارد،
وح ــا ا قطــا) ال ــلق وااــدماا الب ــا ،والض ـرا الب ــا واععــاانا الب ــا والتحــويالا األ؛ــر )،
وياـ ــاري ل اكـ ــق الب ـ ــاانا الاامل ـ ــا ألغ ـ ـرا يبـ ــادل الب ـ ــاانا اعحصـ ــا ا والواـ ــل ا ،و عـ ــاانا الوقـ ــود
األحل ــوري ،وح ــا ا ي ــدفق امل ـواد عل ــى نط ــا االقتص ــاد كل ــه ،وال ــنُهج املتبا ــا ل ق ــاس ال ــلق املادل ــا
ويقن اا املقارنا ب املـد؛الا واملدرجـااو وقـاأب فريـق لنـدحي املاـين اابـبا الب ـا ،ل اجتماعـه النيالـد
والاش ـرين ( ٠2-٨١يش ـرين األول/أكتــوبر  ،)٨١٠2مبناقشــا الاديــد مــن لــذ امل ــا قي وبــتدمج نتــا ج
يلك املناقشاا وينشر على املوقق الشب ي لشابا اعحصاعااو
 - ٠٠ول عاأب  ، ٨١٠2أُُحرز يقدأب ل الامق املتالق ؛تبار املـذكراا التقن ـا ـا ا امل ـا والطاقـا
ووتات مذكرة يقن ا يربط ب نااأب اااببا الب ا  -االقتصاديا وح ا ا ال احا
واالنباائا اجلوياو ُ
اللرع ا ،وب ري ا؛تبارلا ؛الل عاأب ٨١٠٢و وبتوفر املذكرة أيضا أبابا لوتق طار لق اس ال ـ احا
امل تداما من جان مناما ال احا الاامل ا لتااوحي مق شابا اعحصاعااو و عتافا ىل ذلك ،يامق
الل نــا التقن ــا لناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا لتاــاوحي مــق ةتلـ اجملموعــاا واملبــادراا النشــطا ل
جماالا لـددة يتصـق عطـار املركـ ي لناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصـادياو وعلـى وجـه ااصـو  ،أنشـئ
فريق فرعي من أجق النهو لامق ل جمال النلقاا املتالقا لتنو) الب ولوجي ل ب ا وديد وينق
يصن األنشطا الب او

اجملال ابء - ٢-ا اس ة التجسي ية للنظم اإليكولوجية يف نظام ا اس ة ال يئية  -االقتصادية
 - ٠٨وافقــت الل نــا اعحصــا ا مــن ح ــد املبــدأ ل دورةــا ال ــاباا واألربا ـ علــى ابـماي ا ينل ــذ
نا ــاأب اااب ــبا الب ــا  -االقتص ــاديا (انا ــر  ،E/2016/24اللص ــق األول ،الل ــر) ع ،املق ــرر ،٠١6/82
اللقرة (و)) ،ويتو؛ى لذ االبـماي ا ابـت مال ااابـبا الت ريب ـا للـنام اعي ولوج ـا ل ناـاأب ااابـبا
الب ا  -االقتصاديا يلول  ،٨١٨١مق مراعاة اااة الـخل راكمتهـا مبـادراا اال؛تبـار والت ريـ و وبل ـت
الل ن ـ ــا مرحل ـ ــا متقدم ـ ــا ل ينقـ ـ ـ اااب ـ ــبا الت ريب ـ ــا لل ـ ــنام اعي ولوج ـ ــا ل نا ـ ــاأب اااب ـ ــبا الب ـ ــا -
االقتصــاديا ،الــخل ينب ــي أحي يُ ــت مق يلــول ايــا عــاأب ٨١٨١و وأُ ا
ُنشـ ت جلنــا يقن ــا للمحابــبا الت ريب ــا
للنام اعي ولوج ـا ل ناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصـاديا بق ـادة امل تـ اعحصـا ي لالوـاد األورو مـن
أجـ ــق النهـ ــو طـ ــا البحـ ــوأل ويـ ــوفري التوج ـ ــه التقـ ــين وامل ـ ــايفاا ل ينق ـ ـ ااابـ ــبا الت ريب ـ ــا للـ ــنام
وحددا جماالا البحد وامل ا ق الر ا الخل يتا
اعي ولوج ا ل نااأب اااببا الب ا  -االقتصادياو ُ
ووتات ؛طط ل بق مااجلا م ا ق التنق املدتللا ،البـتلادة مـن املـواد املاروتـا للنقـا
النار ف ها ُ
على الل نا ل اجتماعها النياين عشر ل ح يراحي/يون ه  ٨١٠2و بت اال التاق بـاا املنبنيقـا عـن اجتمـا)
الل نــا التقن ــا للمحابــبا الت ريب ــا للــنام اعي ولوج ــا ل ناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا املاقــود ل
أيلول /ببتما  ٨١٠2واجتما) فريق لندحي املاين ااببا الب ا املاقود ل يشرين األول/أكتوبر ٨١٠2و
 - ٠3و ا
أربــق طلـ جلمــق األمـوال يت ــاوز نطــا م ايـ اعحصــاع الوطن ــا مــن أجــق ينقـ ااابــبا
الت ريب ــا لل ــنام اعي ولوج ــا ل نا ــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا ىل أعض ــاع جلنــا اا ـااع واألط ـراف
األ؛ــر الــخل بــبق أحي شــاركت ل أعمــال الل نــاو و عتــافا ىل ذلــك ،شــارا أعضــاع الل نــا بلاال ــا ل
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أنشطا مجق األموال ل بلدا مو ول ن كاحي مثا الت اأب قوي من قبق البلداحي بدعم ينق نااأب اااببا الب ا
 االقتصـاديا مل ــايفاا الا ن ــا ،ي ــتمر ا اجــا ىل املـوارد الالزمــا البــتقداأب لــرر مــق الاــدد الــالزأب مــنااااع عحراز يقدأب ل امل ا ق الواردة ل ؛طا البحـوألو ورـري مجـق يلـك األمـوال عكمـال األمـوال الـخل
ياهــد ابــا للاــق امل ت ـ اعحصــا ي لالوــاد األورو وعــدد لــدود مــن البلــداحيو و عتــافا ىل ذلــك،
ب ــالم مش ــرو) لاب ــبا رأس امل ــال الطب ا ــي ويق ـ ـ م ؛ ــدماا ال ــنام اعي ولوج ــا املم ــول م ــن االو ــاد
األورو ( )٠ل ؛ط ـ ــا البح ـ ــوأل امل ـ ــذكورة أع ـ ــال اع ـ ــداد الورق ـ ــاا التقن ـ ــا واعرش ـ ــاداا املتالق ـ ــا فض ـ ــق
املمارباا الخل بتُدتا ل البلـداحي اام ـا الشـري ا ل املشـرو) ،ولـي الاازيـق والصـ وامل ـ ك وامنـد
وجنول أفريق او وقررا الل نا أحي يشر) ل عمل ا التنق لتوازي مق جهودلا املبذولا جلمق األموالو
 - ٠8ورحبــت الل ن ــا اعحص ــا ا ل دورة ــا الرابا ــا واألربا ـ ااب ــبا الت ريب ــا لل ــنام اعي ولوج ــا
(انار  ،E/2013/24اللصق األول ،اللر) ج م ،املقـرر  ،٠١8/88اللقـرة ( )) ،وجـر الحقـا ابـت مال
؛طــا يــوأل مــذ ااابــبا ل االجتمــا) ا ــادي عشــر لل نــا ااـااع املان ــا اابــبا الب ــا  -االقتصــاديا
(ن ويــورا ٨8-٨٨ ،ح يراحي/يون ــه )٨١٠6و ول عــاأب  ،٨١٠2أحــرزا الل نــا يقــدما ل اجملــاالا ذاا
األولويــا مــن ؛طــا البحــوأل علــى أبــاس مــا ايُلــق عل ــه مــن ن ـوايج وجــداول زمن ــا ومن ـ اا م ــتهدفاو
ومجّات م ا ق البحوأل ااددة ل أرباا جماالا يد ر اق (أ) امل ـا ق امل ان ـا( ،ل) شـروط الناـاأب
اعي ولوجي( ،ع) ؛دماا النام اعي ولوج ا( ،د) املااجلا ااابب ا والتق مو
 - ٠5وف ما يتالق ب ق جمال من جماالا البحد املذكورة ،وافقت الل نا على ا اغا م ا ق التنقـ
ع ـ ــن طري ـ ــق (أ) وا ـ ـ ـ للم ـ ــألا وأب ـ ـ ـ لا البح ـ ــد الر ـ ـ ـ ا( ،ل) مناقش ـ ــا للص ـ ــالا ب ـ ـ ـ امل ـ ــا ق،
(ع) مقمحــاا بشــأحي يوق ــت الامــق والــنهج املقمحـ (د) أف ــار أول ــا بشــأحي اجملتماــاا ااتملــا املهتمــا
لنهو طا البحـوألو وبـ تلقى ماـ ّد ر ـي ياـ َّ ل ـق جمموعـا مـن لـذ اجملموعـاا الـدعم مـن عـدد
ا ري من املادين امل ايف الذين يقدموحي م ايفاا يقن ا ق امل ا قو
 - ٠6ول ط ــار عمل ــا التنقـ ـ  ،م ــن املتوق ــق أحي ي ــنام الوكال ــا االوادي ــا لـ ـ الطب ا ــا ل أملان ــا ،ل
ن ــاحي/أبريق  ،٨١٠٢حلق ــا عم ــق دول ــا بش ــأحي يق ـ م ؛ ــدماا ال ــنام اعي ولوج ــا وأا ــوما ل بـ ـ ا
لاببا رأس املال الطب اي ،لتااوحي مق شابا اعحصـاعاا وبـرانمج األمـم املتحـدة للب ـا ،للنهـو طـا
البحوأل املتالقا لتق مو و عتافا ىل ذلك ،ي تض شابا اعحصـاعاا ل ن ويـورا ل عـاأب ٨١٠٢
منت ــد للد ـ ـااع يا ــظ مبحاب ــبا ال ــنام اعي ولوج ــا ،عل ــى غ ـ ـرار املنت ــدي املاق ــودين ل ع ــامي ٨١٠3
و  ٨١٠5و وبتتح ن كلتا املناببت بلضق م ايفا مشـرو) لابـبا رأس املـال الطب اـي ويق ـ م ؛ـدماا
النام اعي ولوج ا املمول من االواد األورو املذكور آنلا وم ايفا البلداحي الشري ا اام ـاو ول الوقـت
املناب  ،بُ تقدأب لرر لتن ق عمل ا ا اغا التنق و
 - ٠2ويا الل نا على وتـق الصـ ا النها ـا للتواـ اا التقن ـا الرام ـا ىل دعـم ااابـبا الت ريب ـا
للنام اعي ولوج ا ل نااأب اااببا الب ا  -االقتصاديا لااأب  ،٨١٠٨مق مراعاة النتا ج الواردة من عدد
من املشاوراا الواباا النطا بشأحي ةتل املشاريق ومن عمل ا التشاور النها ا ب أعضاع الل ناو ومن
املريق نشر التوا اا التقن ا ل ايا ٨١٠2و

__________
( )٠انار https://seea.un.org/home/Natural%20Capital%20Accountingو
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رابعا  -اجملال جيم  -وضع قواعد ال ياانت
 - ٠٢علــى حن ــو مــا أوا ــت ب ــه الل ن ـا اعحص ــا ا ل دورة ــا ال ــاباا واألربا ـ (انا ــر ،E/2016/24
قدماً ل جتم ق
اللصق األول ،اللر) ع ،املقرر  ،٠١6/82اللقرة (و)) ،انقشت جلنا ااااع ببق املضي ُ
ونشر جمموعاا الب اانا الاامل ا امل تندة ىل ناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصـادياو وكـررا الل نـا التأك ـد
علــى ا اجــا امللحــا ىل وتــق قاعــدة ب ــاانا لــدعم ربــم ال ابــاا علــى حنــو مت امــق علــى الصــا دين
الوطين والدوا ف ما يتالق طا التنم ا امل تداما لااأب  ،)٨(٨١3١مبا ل ذلك الراد بتدداأب مؤشراا
ألداف التنم ا امل تداماو
 - ٠9وش ــددا جلن ــا ااـ ـااع املان ــا ااب ــبا الب ــا  -االقتص ــاديا ،ل اجتماعه ــا ا ــادي عش ــر ل
ح يراحي/يون ه  ،٨١٠6على أيف ـا وتـق جمموعـاا ب ـاانا ناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصـاديا لت ـتنري ابـا
ال اباا االقتصاديا والب ا ،فضال عن ينل ذ ألداف التنم ا امل تداماو وايلقت على ترورة ايبا) ج
عمل ــي ،ب ــدعا مب موع ــا اـ ـ رية م ــن ا ــا ا ذاا األولوي ــا يتباه ــا زةدة يدرر ــا ل ع ــدد ا ــا ا
وم تو التلص قو وابتنادا ىل أيف ا ال اباا ويوافر الب اانا واآلئر املميبـا علـى املـوارد ،جـر وديـد
ح ــا ا ناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا التال ــا عتبارلــا ح ــا ا ذاا أولويــا لوتــق جمموعــاا
الب ــاانا الاامل ــاق ح ــا ا االنباــائا اجلويــا ،وح ــا ا الطاقــا ،وح ــا ا يــدفق امل ـواد علــى نطــا
االقتصاد ك ق ،وح ا ا األراتي ،وح ا ا امل ا و
 - ٨١وشـ ــددا جلنـ ــا اا ـ ـااع علـ ــى أيف ـ ــا وتـ ــق جمموعـ ــاا ب ـ ــاانا عامل ـ ــا لناـ ــاأب ااابـ ــبا الب ـ ــا -
االقتصاديا ابتناداً ىل جمموعاا الب اانا الوطن ا أو الدول ا القا ما ،كلما كاحي ذلك مم ناو وي لق لذ
االبماي ا االي ا ب مصادر الب اانا وود من ع ع االبت ابا على البلـداحيو ويتمنيـق االبـماي ا
األباب ـ ـ ا ل ابـ ــتدداأب الب ـ ــاانا املتاحـ ــا علـ ــى الصـ ــا د ال ـ ـوطين وفق ـ ـاً ل طـ ــار املرك ـ ـ ي لناـ ــاأب اااب ـ ــبا
الب ا  -االقتصاديا ىل أقصى حد مم ـن ،و كمـال لـذ الب ـاانا بتقـديراا ي ـتند ىل مصـادر الب ـاانا
املتاحا على الصا د الدوا (انار أدان )و
 - ٨٠وم ــن أج ــق ي ــري رب ــال الب ــاانا ،يام ــق ع ــدد م ــن املنام ــاا الدول ــا ما ــا حال ــا (امل تـ ـ
اعحصا ي لالواد األورو  ،ومناما األغذيا وال راعا لةمم املتحدة ،ومنامـا التاـاوحي والتنم ـا ل امل ـداحي
االقتص ــادي ،وب ـرانمج األم ــم املتح ــدة للب ــا ،وش ــابا اعحص ــاعاا) م ــن أج ــق وت ــق ط ــار مب ــادرة يب ــادل
الب اانا اعحصا ا والوال ا ويطب قه على ح ا ا نااأب اااببا الب ا  -االقتصادياو ومـن املتوقـق أحي
يص ــاد اللري ــق امل لـ ـ بتب ــادل الب ــاانا اعحص ــا ا والوا ــل ا عل ــى يا ــاري ل اك ــق الب ــاانا الاامل ــا
للح ــا ا اام ــا ذاا األولويــا ل ناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا يلــول ايــا عــاأب  ٨١٠2وأحي
ختضق يلك التااري ملرحلا ا؛تبار ل الربق األول من عاأب ٨١٠٢و
 - ٨٨وكما كاحي ا ال ل اجملاالا اعحصا ا األ؛ر (ا ا ا الوطن ا ،على بب ق املنيال) ،بـتتاح
للبلــداحي فراــا ابــتدداأب االبــتب اانا امل ــتندة ىل بـرانمج ك ــق ،ىل جان ـ لـول مي نــه يول ــد مللــاا
يبادل الب اانا اعحصا ا والوال ا من أجق ربال الب ااناو وبـتوفر املنامـا الدول ـا امل ـؤولا عـن مجـق
الب اانا لذا ااولو
__________
( )٨قرار اجلما ا الااما ٠/2١و
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 - ٨3و ذا مل ي ــن البلــداحي قــد مجّاــت باـ ُـد ح ــا ا ناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا ،يتــو؛ى أحي
ي تددأب املناماا الدول ا ،قد ر اعم احي ،يقن اا التقدير من أجق مقع قواعد الب ـاانا الاامل ـا بب ـاانا
البلــداحي املان ــاو وللواــول ىل اجلــودة املنيلــى وامل ــاندة مــن البلــداحي ،وــال التقــديراا الناجتــا ىل البل ــداحي
للتصــديق عل هــا قبــق نشــرلاو وبــتحدد التقــديراا ذاا الصــلا بوتــوح عتبارلــا جمــرد يقــديراا ول ــت
حصاعاا رمس او ولن يُنشر الب اانا ال مبوافقا م بقا من البلد املاينو
 - ٨8وانيق ح ا ا االنباائا اجلويا وح ا ا الطاقـا املمتنيلـا لناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصـاديا
جم ــال ياط ــي ف هم ــا يقن ــاا التق ــدير نت ــا ج مش ـ ااو ومي ــن اب ــتدال ح ــا ا االنبا ــائا اجلوي ــا
التقديريــا ل ــازاا الدف ــا مــن جــرد االنباــائا اجلويــا املقــدأب مبوجـ ايلاق ــا األمــم املتحــدة اعطاريــا بشــأحي
ي ري املنـا ( ،)3علـى األقـق لن ـبا للبلـداحي املدرجـا ل املرفـق األول ،ل حـ مي ـن ابـتدال ح ـا ا
الطاقا التقديريا من أرادة الطاقا الخل يادلا الوكالا الدول ـا للطاقـاو ول كلتـا ا ـالت  ،بـتُار منه ـا
التقـ ــدير علـ ــى جلنـ ــا اا ـ ـااع املان ـ ــا اابـ ــبا الب ـ ــا  -االقتصـ ــاديا للموافقـ ــا عل هـ ــاو وقـ ــد قامـ ــت شـ ــابا
اعحصــاعاا بتطــوير أداة انيــق ا ـ ا مب ــطا ملنشــئ جــداول ح ــا ا يــدفق الطاقــا املاديــا الــذي كــاحي
امل ت اعحصا ي لالواد األورو قد وتاه ،وذلك ابدف عـداد ح ـا ا الطاقـا انطالقـا مـن أراـدة
الطاقــا الــخل ياــدلا الوكالــا الدول ــا للطاقــا و بــتدداأب املاــامالا امللمتــاو ومي ــن للبلــداحي أحي ياـ ّدل يلــك
املاامالا عند يوافر ب اانا أكنير يلص الو وب بدأ ا؛تبار الصـ ا املب ـطا ـا ا يـدفق الطاقـا املاديـا
ل عــاأب ٨١٠٢و وبــت ري مناقشــا املنه ــا املتباــا ل جتم ــق ح ــا ا الطاقــا بــتدداأب األداة املب ــطا
ا ا يدفق الطاقا املاديا وكذلك نتا ج اال؛تبار ل اجتما) مقبق للريق ؛ااعو
 - ٨5ويا ـ أيضــا بـرانمج األمــم املتحــدة للب ــا واللريــق الــدوا املاــين ملـوارد علــى ابــت مال قاعــدة
الب اانا ا لاامل ا لتـدفق املـواد ووتـق دل ـق عـاملي بشـأحي ح ـا ا يـدفق املـواد ،ممـا بـ مهد الطريـق ععـداد
جمموعــا ب ــاانا دول ــا بشــأحي ح ــا ا يــدفق املـواد علــى نطــا االقتصــاد ك ــق يتوافــق مــق ناــاأب ااابــبا
الب ا  -االقتصادياو
 - ٨6ويات ـ أب شــابا اعحصــاعاا نشــر قاعــدة الب ــاانا املمتنيلــا لناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــادياو
وجتدر اعشارة ىل أحي قواعد الب اانا القطريا لن ينشـر ال ف مـا يتالـق لبلـداحي الـخل وردا موافقـا م ـبقا
منهاو وياق ا اجا ىل يا يـ وو ـ اعحصـاعاا األبابـ ا عنصـرا مهمـا ل بـرامج عمـق البلـداحي لـدعم
ينل ذ نااأب اااببا الب ا  -االقتصاديا وغري و

خامسا  -اجملال دال  -تنفيذ بناء ال:درات اإلحصائية
 - ٨2ل عاأب  ،٨١٠2أجرا الل نا التق ـ م الاـاملي النيالـد لتنل ـذ ناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصـاديا
علــى امل ــتو ال ُقطــريو وابــتهدفت الدرابــا االبتقصــا ا يقــد مالومــاا عــن نطــا التنل ــذ ل البلــداحي
املشــاركا ل اعطــار املركـ ي لناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا وااابــبا الت ريب ــا للــنام اعي ولوج ــا ل
نا ــاأب اااب ــبا الب ــا  -االقتص ــادياو ويرا ــد التق ـ ـ م الا ــاملي لاـ ـاأب  ٨١٠2التق ــدأب اا ــرز من ــذ التق مـ ـ
ال ــابق ( ٨١١6و  )٨١٠8ويــوفر ب ــاانا مــن أجــق ج ـراع ول ــق للني ـراا ي مشــد بــه ل جمــال يرك ـ
مبـادراا بنــاع القـدراا الــخل يضـطلق ابــا املنامــاا اعقل م ـا املدتللــاو وال يـ ال امــدف مـن مبــادراا بنــاع

__________
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الق ــدراا يتمني ــق ل ا ـ ـ  ٠١١بل ــد م ــن ينل ــذ اعط ــار املرك ـ ـ ي لنا ــاأب اااب ــبا الب ــا  -االقتص ــاديا
و  5١بلــداً مــن ينل ــذ ااابــبا الت ريب ــا للــنام اعي ولوج ــا ل ناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا يلــول
عاأب  ،٨١٨١ااش ا مق ألداف ابماي ا ينل ذ نااأب اااببا الب ا  -االقتصادياو
 - ٨٢وأُ ا
ُرب ــق امل ـ ـ التق م ــي الا ــاملي لاـ ــاأب  ٨١٠2ىل  ٠93بل ــدا عض ـ ـوا ،عت ــافا ىل األقـ ــال مو
ول يشـرين النيــاين/نوفما  ،٨١٠2كـاحي قــد ورد  ٠١٢ردود ،ممــا مينيـق ماــدل ابـت ابا قــدر  56ل املا ــاو
ومن ب اجمل ب  ،كاحي  65ل املا ا ( 2١بلدا) يطبق برامج بشأحي ا ـا ا الب ـا  -االقتصـاديا ،وكـاحي
 ٠9ل املا ــا غريلــا ( ٨١بلــدا) يات ـ أب البــدع ل جتم ــق ا ــا ا ل امل ــتقبق القري ـ و ولــذا ياــين زةدة
ق ـ ــدرلا  3١ل املا ـ ــا ل ع ـ ــدد البل ـ ــداحي ال ـ ــخل يطب ـ ــق برانجم ـ ــا للح ـ ــا ا الب ـ ــا  -االقتص ـ ــاديا مقارن ـ ــا
بااأب ٨١٠8و ويرد التلاا ق املتالقا لتق م الااملي لااأب  ٨١٠2ل وف قا مالوماا أباب او
 - ٨9ورري االتطال) بادة مبادراا لل احي اعقل م ا والوكاالا الدول ا ،ومن امل مق اختـاذ مبـادراا
ل األجل ـ القصــري واملتوبــط ،مــن أجــق دعــم ينل ــذ اعطــار املرك ـ ي لناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا
واااببا الت ريب ا للنام اعي ولوج ا ل نااأب اااببا الب ا  -االقتصاديا ل البلداحيو والقصد من ذلـك
لو ابتدداأب نتـا ج امل ـ التق مـي الاـاملي لاـاأب  ٨١٠2لالبمشـاد ابـا ل يلـك املبـادراا وتـماحي أوجـه
التآزر ح نيما أم نو
 - 3١ورك الاديد مـن املبـادراا علـى ابـتدداأب الـتالم اعل ـموين مـن أجـق ينم ـا القـدراا ل البلـداحي
ل عاأب  ٨١٠2و ويااونت شـابا اعحصـاعاا مـق كـق مـن الل نـا االقتصـاديا ألورو والل نـا االقتصـاديا
واالجتماع ــا ل ــر آب ـ ا بشــأحي يرمجــا وحــداا يال م ــا ل مون ــا يتالــق عطــار املرك ـ ي لناــاأب ااابــبا
الب ـ ــا  -االقتصـ ــاديا ىل الل ت ـ ـ الروب ـ ـ ا والارب ـ ــا ،علـ ــى الت ـ ـوااو ويش ـ ـ ق لـ ــذ الوحـ ــداا التال م ـ ــا
اعل مون ــا ج ـ عا م ــن مب ــادراا ال ــتالم املد ــتلط الرام ــا ىل ي ــوفري مقدم ــا ل ط ــار املرك ـ ي لنا ــاأب اااب ــبا
الب ــا  -االقتصــادياو وب ت ـ املشــاركوحي املارفــا التقن ــا وااــاة الامل ــا ل جتم ــق ا ــا ا ،وكــذلك
اااة الالزما لدعم وتق ال ابااو ويتوقق الشابا والل ـاحي اعقل م ـا كمـال كلتـا املبـادري ل النصـ
األول من عاأب ٨١٠٢و
 - 3٠وقد قاأب املاهد اعحصا ي آلب ا واا ط امادئ والل نا االقتصاديا ألفريق ا للاـق اححـا دورة
التالم اعل موين بشـأحي اعطـار املركـ ي لناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصـاديا ل طـار جهـد يرمـي ىل زةدة
عـدد اجملـاالا املواتـ ا ا املتالقـا مبنهـاع الــتالم اعل ـموين ملاهــد اعحصـا ي آلبـ ا وااـ ط امـادئو وقــد
شارا  ٨6١فردا يقريبا من أفريق ا وآب ا ل لذا التدري اعل موينو
 - 3٨ويقوأب شابا اعحصاعاا أيضا ،من أجق االبتلادة من دوراا التالم اعل موين ال ـابقا بشـأحي
اعطـار املركـ ي لناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصـاديا ،اعــداد وحـداا يال م ـا متامقـا بشـأحي امل ـا والطاقــا
والنام اعي ولوج او ورري حال ا وتق الص ا النها ـا لوحـدا الـتالم اعل ـموين بشـأحي امل ـا والطاقـا ل
طــار ناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا ،ول عــاأب  ٨١٠2وفــرا الل نــا التقن ــا املان ــا عطــار املرك ـ ي
اعش ـ ـراف التق ـ ــين ل لت ـ ــا الوح ـ ــدي  ،اللت ـ ـ ب ـ ــتُتاحاحي للت ـ ــدري ل ط ـ ــار مب ـ ــادراا ال ـ ــتالم املد ـ ــتلط ل
ع ــاأب ٨١٠٢و و ملني ــق ،أكمل ــت الش ــابا ع ــداد وح ــداا ال ــتالم اعل ــموين للمحاب ــبا الت ريب ــا لل ــنام
اعي ولوج ا ل نااأب اااببا الب ا  -االقتصاديا ل عاأب ٨١٠2و وقدمت الل نا التقن ا املان ا ااببا
الت ريب ا للنام اعي ولوج ا ل نااأب اااببا الب ا  -االقتصاديا اعشراف التقين للوحداا ويتوقق شابا
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اعحصــاعاا ححــا لــذ الوحــداا ل عــاأب ٨١٠٢و ويُنشــر مج ــق دوراا الــتالم اعل ــموين علــى املوقــق
الشب ي للشابا()8و وبـ نام عـدد مـن حلقـاا الامـق اعل مون ـا واملباشـرة املتالقـا مل ـا والطاقـا والـنام
اعي ولوج ا ل عاأب  ٨١٠٢ل أحناع ةتللا ل الااملو
 - 33و عتافا ىل التالم اعل موين ،لناا عدة مشاريق جاريا يرك على بناع القـدراا وينل ـذ ناـاأب
اااببا الب ا  -االقتصاديا ل البلداحيو وأوفـد مشـرو) لابـبا رأس املـال الطب اـي ويق ـ م ؛ـدماا الـنام
اعي ولوج ا املمول من االواد األورو لتا ي لاببا النام اعي ولوج ا بانياا يدش ن ا ىل مج ق البلداحي
الشـ ـري ا ل املش ــرو) ل ع ــاأب ٨١٠2و ويش ــمق املش ــرو) وت ــق ؛ط ــط وطن ــا وح ــا ا جتريب ــا لل ــنام
اعي ولوج ا ل نااأب اااببا الب ا  -االقتصـاديا ،ووتـق مؤشـراا ل بـ ا املبـادراا الدول ـا ،وكـذلك
طال مبادراا من أجق يا ي يقابـم املاـارف كوبـ لا لتوبـ ق نطـا مجاعـا املماربـ املان ـ مبحابـبا
رأس املال الطب اي واااببا الت ريب ا للنام اعي ولوج ا ل ناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصـادياو ونامـت
حلقــا عمــق قل م ــا بشــأحي لابــبا الــنام اعي ولوج ــا يضــور حنــو  ٠١١مشــارا مــن البلــداحي الشـري ا ل
املشرو) وبلداحي آب ويا أ؛ر ل الص ل يشرين النياين/نوفما ٨١٠2و
 - 38ويه ــدف االجتم ــا) الق ــادأب للحلق ــا الدرابـ ـ ا ال ــخل ياق ــدلا الل ن ــا االقتص ــاديا ألورو ومنام ــا
التااوحي والتنم ـا ل امل ـداحي االقتصـادي بشـأحي ينل ـذ ناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصـاديا ،الـذي بـ اقد ل
جن ل  ٨٠و  ٨٨شباط/فااير  ،٨١٠٢ىل وديد أولوةا البلداحي واحت اجاةا ل ب ا ينل ذ نااأب
اااببا الب ا  -االقتصادياو
 - 35ول الوق ـ ــت ال ـ ـرالن ،يش ـ ــمق ب ـ ـرانمج البن ـ ــك ال ـ ــدوا ااب ـ ــبا الني ـ ــرواا ويق ـ ـ م ؛ ـ ــدماا ال ـ ــنام
اعي ولوج ــا ،الــذي يرك ـ أيضــا علــى بنــاع القــدراا ل جمــال لابــبا رأس املــال الطب اــي ،يــوفري التــدري
وحلقاا الامق والدعم من أجـق تـلاع الطـابق املؤب ـي علـى لابـبا رأس املـال الطب اـي ل ندون ـ ا،
وبوي واان ،ورواندا ،وغواي ماال ،والللبـ  ،وكوبـتاري ا ،وكولومب ـاو وعـالوة علـى ذلـك ،ركـ املنتـد النيـاين
بش ــأحي لاب ــبا رأس امل ــال الطب ا ــي م ــن أج ــق و ـ ـ ال اب ــاا (منت ــد ب اب ــاا لاب ــبا رأس امل ــال
الطب اي) ،الذي عقد ل اللاي ل عاأب  ،٨١٠2على ال ل ا الخل مي ن ابا ابـتدداأب لابـبا رأس املـال
الطب اــي مــن جان ـ ا ومــا واألعمــال الت اريــا وبــا ر القطاعــاا لتحق ــق ألــداف التنم ــا امل ــتداماو
ونُام املنتد بق ادة البنك الدوا لتااوحي مق شابا اعحصاعاا ووزارة ؛ارج ا لولنداو
 - 36وأجن ـ ا شــابا اعحصــاعاا مشــرو) شــرلا حبــاا مــن ح ــال األمــم املتحــدة للتنم ــا ،يتمنيــق
امــدف منــه ل دعــم الــدول األعضــاع ل يطــوير ويا يـ اعحصــاعاا الب ــا وااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا
املت امل ــا م ــن أج ــق و ـ ـ را ــد التنم ــا امل ــتداماو وعل ــى وج ــه ااص ــو  ،يه ــدف الانص ــر ااابـ ـ
للمش ــرو) ىل يا ي ـ الق ــدرا ا املؤب ـ ا والتقن ــا للم اي ـ اعحص ــا ا الوطن ــا واجله ــاا املان ــا ا ــاحبا
املصلحا ل ندون ا ،وأوغندا ،وك ن ا ،ومال ةو ومشق املشرو) وتق ؛طط وطن ا لتشـاور مـق اجلهـاا
الوطن ــا املان ــا وجتم ــق ح ــا ا ةت ــارة وفق ــا ألول ــوةا البل ــداحي وي ـ ـوافر الب ــااناو ومجّا ــت ندون ـ ـ ا
ح ــا ا الطاقــا واالنباــائا اجلويــاي ومــال ة ح ــا ا امل ــا والطاقــاي وك ن ــا ح ــا ا الطاقــاي وأوغنــدا
ح ــا ا امل ــا و ونامــت حلقــاا عمــق قل م ــا ؛تام ــا لتاــاوحي مــق البنــك الــدوا والل ــاحي اعقل م ــا،
رك ا على يطب قاا ال اباا ويام م نااأب اااببا الب ا  -االقتصادياو
__________
(https://elearning-cms.unstats.un.org/ )8و
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سادسا  -اجملال هاء  -إعداد استجابة إحصائية بشأن مسائل السياسات العامة الناشئة
 - 32ح ــددا الل ن ــا التواا ــق ل ط ــار نا ــاأب اااب ــبا الب ــا  -االقتص ــاديا ويام م ــه ل مناقش ــاا
ال اباا الااما الناش ا ،وال ب ما ف مـا يتالـق لـداف التنم ـا امل ـتداما ،بواـلهما نشـاط أبابـ
مهم لللريقو ولناا حاجا ىل التوااق الصح مق امل اي اعحصا ا بشـأحي جتم ـق ح ـا ا ناـاأب
ااابـ ـ ـ ــبا الب ـ ـ ـ ــا  -االقتصـ ـ ـ ــاديا ،بواـ ـ ـ ــله يش ـ ـ ـ ـ ق ما ـ ـ ـ ــارا جديـ ـ ـ ــداو ومي ـ ـ ـ ــن ينل ـ ـ ـ ــذ ناـ ـ ـ ــاأب ااابـ ـ ـ ــبا
الب ا  -االقتصاديا ل الاديد من البلداحي بـتدداأب الب ـاانا القطريـا املتاحـا ااـتل ابـا ل عـدد متنـو)
من قواعد الب اانا اعداريا وغريلا من قواعد الب ااناو وعالوة على ذلك ،ينب ي ابتدداأب ناـاأب ااابـبا
الب ــا  -االقتصــاديا بواــله طــارا لتناـ م الب ــاانا القا مــا ،ووديــد الل ـواا ل الب ــاانا ،وا اجــا ىل
و ويام م مجق الب اانا ل عمل ـا نتـاع اعحصـاعااو وي ـتددأب ناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصـاديا
أيضا كأداة لل مق ب ةتل الوزاراا و جراعاا الامق من أجق وتق قاعدة ب ـاانا ب ـا  -اقتصـاديا
مت املــاو وينب ــي بــال امل ــتددم علــى حنــو مال ــم عــن طريــق التطب قــاا الامل ــا عــن ابــتدداأب ناــاأب
اااببا الب ا  -االقتصاديا ،ل س كإطار ينا مـي حصـا ي فح ـ بـق كإطـار للتحلـ الا وال ابـاا
الااما أيضا ،دعما لصنق القراراا املتالقا ل اباا على حنو مت امقو

اجملال هاء - 1-االتصاالت
 - 3٢ب ـ ــبقت االجتم ـ ــا) التنا م ـ ــي ال ـ ــذي عقدي ـ ــه الل ن ـ ــا ل ح يراحي/يون ـ ــه  ٨١٠2حلقـ ـ ـاي درابـ ـ ـ ا
ابتهدفت م اعدة أعضاع الل نا ل التارف على فر يا ي يام م نااأب اااببا الب ـا  -االقتصـادياو
وقد وفر االجتما) اللراا ألعضاع الل نا لتش ق ف رة م تنرية عن أفضق اجلهاا الخل يتا ابتهدافها
لتا ي نااأب اااببا الب ا  -االقتصاديا وعن ك ل ـا شـراا يلـك اجلهـاا ،ال بـ ما مـن ؛ـالل ابـتدداأب
أدواا المابــق وااليصــال املال مــا لل ـ ا مــق اجلمــالري امل ــتهدفاو ول ايــا ا لقــا الدراب ـ ا ،حــددا
الل نــا نقــاط د؛ــول ملموبــا متاــددة ،علــى الصــا دين الــوطين والــدوا كل همــا ،مــن أجــق يا ي ـ ناــاأب
اااببا الب ا  -االقتصاديا ،وكذلك أدواا االيصال ااتملا لنقاط الد؛ولو
 - 39ووتـات الل نــا ،بق ــادة امل تـ األبـماا ل حصــاع ،الصـ ا النها ــا البـماي ا االيصــاالا
امل ـت ملا الـخل ي ـتند ىل نتـا ج ا لقـا الدرابـ ا وي ـر ينل ـذ ناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصـاديا ويامـ م
ابتددامه ل ربـم ال ابـاا علـى حنـو مت امـقو ويؤكـد االبـماي ا ذاا المك ـ الاملـي علـى الربـا ق
األباب ا املت قا امل لا مق احت اجاا اجلمهور ومصا ه ،ي د يؤفر ل اجلهاا ااحبا املصلحا ذاا
األيف ــا االب ـماي او ويقتضــي االب ـماي ا أحي يبــذل األعضــاع جهــودا شدص ـ ا مــن أجــق يا ي ـ ناــاأب
اااببا الب ا  -االقتصاديا  ،وراد التقدأب اارز من ؛ـالل اختـاذ يـدابري ملموبـا ،و بـال األمانـا الاامـا
ك ــق فالف ــا أش ــهر لتق ــدأب اا ــرز واعجن ــازاا ااقق ــاو ويت ـ ـوافر اب ـ ـماي ا االيص ــاالا ل ش ـ ـ ق وف ق ــا
مالوماا أباب او
 - 8١وب ـ وحي املوق ــق الش ــب ي اجلدي ــد لنا ــاأب اااب ــبا الب ــا  -االقتص ــاديا ال ــذي أطل ــق ل أيل ــول/
ببتما  ٨١٠2أحـد املنـابر الر ـ ا الـخل يُاتـ أب أحي يطبـق ابـماي ا االيصـال البـتناد ل هـاو وناـرا ألحي
لذا املوقق ب وحي الوب لا الر ا للتوااق مق اجملتمق املدين وكذلك مق با ر اجلهاا ااحبا املصلحا
ـج م ــر موج ــه حن ــو عام ــا اجلمه ــور ،م ــق بق ــاع املص ــطلحاا التقن ــا ل
غ ــري التقن ــا ،ب ـ ـُاتمد ف ــه ـ ي
حدلا األدىنو
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 - 8٠وبتبدأ شـابا اعحصـاعاا ،مب ـاعدة مـن امل تـ األبـماا ل حصـاع ،جهودلـا املن ـقا الرام ـا
ىل ا ــدار رب ــالا ؛باري ــا منتام ــا م ــق مطلـ ـق ع ــاأب  ٨١٠٢وذل ــك الب ــتداما اب ــت اال نا ــاأب اااب ــبا
الب ا  -االقتصاديا بطريقـا م ـتنرية وملت مـاو وبتشـ ق لـذ الربـالا اع؛باريـا تـافا لامـا البـماي ا
االيصاالا الخل يدعم ينل ذ نااأب اااببا الب ا  -االقتصادياو وبتاتمد ا مران ،وبـ تمنيق لـدفها ل
مناشدة عدة ف اا من اجلمهور عن طريق اعبال عـن مواتـ ق متنوعـا ،مبـا ل ذلـك األ؛بـار واألحـداأل
امامــا ،والتطــوراا التقن ــا والــروابط الــخل و ــق ىل ال ابــاا ودرابــاا ا ــاالا اعفراديــا بشــأحي التنل ــذ
الن ــاج لنا ــاأب اااب ــبا الب ــا  -االقتص ــاديا والتق ــدأب اا ــرز ل املش ــرو) والقـ ـراعة املااا ــرة ذاا الص ــلاو
وبتاتمد الربالا اع؛باريا على امل ايفاا املقدما مـن البلـداحي األعضـاعو وبمبـق لايـد االل ـموين ىل
أعضــاع الل نــا وجهــاا االيصــال لناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا وغــريلم مــن املشــمك و ومــن أجــق
الواول ىل أكا عدد مم ن من ف اا اجلمهور ،بتُ ت الربالا اع؛باريا بلول بهقو وب تض
املوقق الشب ي اجلديد لنااأب اااببا الب ا  -االقتصاديا رابطاً لالشماا ل الربالا اع؛بارياو
 - 8٨وب ــهم مش ــرو) لاب ــبا رأس امل ــال الطب ا ــي ويق ـ م ؛ ــدماا ال ــنام اعي ولوج ــا املم ــول م ــن
االوــاد األورو ل عمل ــا ينل ــذ ابـماي ا االيصــاالا ااااــا بناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا مــن
؛الل نشاع املوقق الشب ي للمشرو) ووتق منهاع عمق قا م علـى املاـارف بشـأحي املوقـق الشـب ي لناـاأب
ااابــبا الب ــا  -االقتصــادياو وبـ درع فــر) لــدد ةصــمل لنتــا ج املشــرو) ل الربــالا اع؛باريــا اللصــل ا
لنااأب اااببا الب ا  -االقتصادياو

اجملال هاء - ٢-نظام ا اس ة ال يئية  -االقتصادية وأهداف التنمية املستدامة
 - 83أكدا جلنا ااااع من جديد ،ل اجتماعها النياين عشر املناقـد ل ح يراحي/يون ـه  ،٨١٠2علـى
الدور اماأب الـذي يؤديـه ناـاأب ااابـبا الب ـا  -االقتصـاديا ل ؛طـا ب ابـاا ألـداف التنم ـا امل ـتداماو
ويق ـاّم األطــر املت املــا مــن قب ــق ناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا أوجــه التــآزر واملااوتــا الــخل بــتدعم
ااط ـ ــاو وأك ـ ــدا الل ن ـ ــا عل ـ ــى ت ـ ــرورة الام ـ ــق بش ـ ـ ـ ق اب ـ ـ ـماي ي م ـ ــن أج ـ ــق يا ي ـ ـ ـ نا ـ ــاأب اااب ـ ــبا
الب ا  -االقتصاديا ف ما يتالق لداف التنم ا امل تداما وش لت فريقـا بق ـادة املاهـد الـوطين ل حصـاع
واجل راف ا ل امل ك من أجق وتق ابماي ا ل لذا الصددو وأوات جلنـا ااـااع حي يامـق أعضـاع
الل نا ،ل امل تقبق القري  ،مق الوكاالا الراع ا للمؤشراا الب ا ،وال ب ما برانمج األمم املتحدة للب ا
ومناما األغذيا وال راعا لةمم املتحدةو وينب ي أحي يضطلق أعضاع جلنا ااااع ،وال ب ما الذين لم أيضا
أعضــاع ل فريــق ااـااع املشــما بـ الوكــاالا املاــين مبؤشـراا ألــداف التنم ــا امل ــتداما ،بــدور نشــط ل
كلالــا أحي يا ــس مؤش ـراا ألــداف التنم ــا امل ــتداما ماــايري ناــاأب اااب ـبا الب ــا واالقتصــاديا ،ح ـ
االقتضاعو وعلى وجه ااصو  ،طلبت الل نـا وتـق قا مـا قصـرية ملؤشـراا بـتتاح اللراـا مـن ؛المـا
لل نــا للتــأفري ل منه ــا املؤشـرااو وبــلمت جلنــا ااـااع أيضــا اجــا ىل ابـماي ا متوبــطا األجــق
مي نهــا االبمشــاد بناــاأب ااابــبا الب ــا  -االقتصــاديا لضــماحي االع ـماف لل نــا بواــلها اآلل ــا الرمس ــا
البتارا مؤشراا ألداف التنم ا امل تداماو وبتوتق لذ االبماي ا املتوبطا األجق لارتـها علـى
الل نا ل اجتماعها النيالد عشرو
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سابعا  -الن:اط املطسوحة للمناقشة
 - 88اللجنة مدعوة للتع ري عن آرائها بشأن ما يلي
األنشووطة امل:ةحووة لتعزيووز التنسوويق ومنووع أوجووو التووداخل يف وضووع املنهجيووات وبنوواء
(أ)
ال:درات املتعل:ة بنظام ا اس ة ال يئية  -االقتصادية ودعم اإلحصاءات (الفسع اثنيا)؛
(ل) العمليووة امل:ةحووة للنهووول بووربانما ال ح وووث ريمووا يتعلووق ابإلطووار املسكووزي لنظ ووام
ا اسو ة ال يئيووة  -االقتصووادية وتن:وويا ا اسو ة التجسي يووة للوونظم اإليكولوجيووة يف نظووام ا اسو ة ال يئيووة
واالقتصادية (الفسع اثلثا)؛
(ع) عملية إصدار قاعدة بيواانت عامليوة بشوأن اإلطوار املسكوزي لنظوام ا اسو ة ال يئيوة -
االقتصادية ،مع الةكيز على االحتياجات من أجل تطويس وتعزيز ال ياانت األساسية لدعم احلساابت
وغريها (الفسع رابعا)؛
أنشطة واسةاتيجية بناء ال:درات اليت تسكز على التعلم اإللكةوين وحل:ات العمل
(د)
العملية امل اشسة والدعم الت:ين ال:طسي (الفسع خامسا)؛
(لـ) اسةاتيجية االتصواالت واألنشوطة امل:ةحوة مون أجول تعزيوز نظوام ا اسو ة ال يئيوة -
االقتصادية ريما يتعلق مبؤشسات أهداف التنمية املستدامة ،عند االقتضاء (الفسع سادسا).
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