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                اللجنة اإلحصائية
                        الدورة التاسعة واألربعون

     ٨١٠٢          آذار/مارس    9- 6
  *                        )ح( من جدول األعمال املؤقت   3      البند 

                     واختوووواق ال:ووووسار  ا اسوووو ة           للمناقشووووة     بنووووود 
             االقتصادية  -        ال يئية 

            االقتصادية  -                                      ت:سيس جلنة اخلرباء املعنية اب اس ة ال يئية   
  

                    مذكسة من األمني العام  
 

      َّ                          ، يتشرَّف األمـ  الاـاأب  حي ل ـق يقريـر    ٨٨٢ /    ٨١٠2    ً    َّ                          وفقاً ملقرَّر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
                                        التقريــر واــلا للتناــ م اجلديــد ألعمــال الل نــا                  االقتصــادياو ويقــدأب   -                                جلنــا ااــااع املان ــا  اابــبا الب   ــا 

                                                          ُ                               والتقدأب الذي أحرزيه ف ما يتالق باانمج عملها املتوبط األجقو ويُنام املناقشا وفقـا للم ـاالا اام ـا 
                                                                                           التال ـــا مـــن عمـــق الل نـــاق )أ( التن ـــ ق والتا يـــ ي )ل( والوتـــق املنه ـــي للموااـــلاا الق ابـــ ا املا اريـــا 

ـــاع القـــدراا اعحصـــا  اي ) ( و عـــداد                          والبحـــوأل األ؛ـــر ي )ع( ووتـــق                                                             قواعـــد الب ـــااناي )د( وينل ـــذ بن
ُ                             ابت ابا  حصا  ا بشأحي م ا ق ال  اباا الااما الناش او وُُيتتم التقرير بنقاط للمناقشاو                                                        
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          االقتصادية  -                                      ت:سيس جلنة اخلرباء املعنية اب اس ة ال يئية   
  

      م:دمة -     أوال 
       آذار/    ٠١    ىل    2           ل اللـــمة مـــن                                                      اختـــذا الل نـــا اعحصـــا  ا ل دورةـــا النيامنـــا واألرباـــ  املاقـــودة  -   ٠

                            ، اللـــــر( جــــ م(، الـــــذي قامــــت ف ـــــه             ، اللصــــق األول       E/  2017/24      )اناـــــر      ٠٠٨ /  8٢      املقــــرر       ٨١٠2     مــــارس
     يليق   مبا

                 االقتصــاديا ل زةدة   -                             ااــااع املان ــا  اابــبا الب   ــا                           أعربــت عــن يقــديرلا لامــق جلنــا    )أ( 
ـــواردة ل            االقتصـــاديا  -                          ينل ـــذ ناـــاأب ااابـــبا الب   ـــا                      ا التنل ـــذ امل ـــت ملا،         ابـــماي                           لتحق ـــق األلـــداف ال

                                                          ولمك   الل نا جمددا على ين  ق برانمج عمق على الصا د الاامليي
                       يا ل ق ــــــــاس مؤشــــــــراا ألــــــــداف         واالقتصــــــــاد                              أكــــــــدا ق مــــــــا ناــــــــاأب ااابــــــــبا الب   ــــــــا     )ل( 

           امل تداماي         التنم ا
                                                                       طلبت  ىل جلنا ااااع مواالا عملها بشأحي وتق قواعد ب اانا بشـأحي االمتنيـال لناـاأب     )ع( 

                                                              يتضـمن مؤشـراا ألــداف التنم ـا امل ـتداما، علـى أحي يتـوىل منامـاا دول ــا            االقتصـاديا  -               ااابـبا الب   ـا 
                                                     لبلداحي النام ا، وأال ينشر النتا ج  ال مبوافقا البلداحيي                           وتق التقديراا  لتشاور مق ا

                                                                       أيــدا جهــود جلنــا ااــااع الرام ــا  ىل يا يــ  بنــاع القــدراا، ولــي جهــود يشــمق  عــداد     )د( 
ٍ                                          دوراا متامقا ودروٍس للتالم اعل موين بشأحي نااأب اااببا الب   ـا                      ، ووتـق وئ ـق للتوج ـه          االقتصـاديا  -                 

                                                                       حااا يقن ا، ويطوير قاعدة ماارف، وجتديد المك   على ين  ق امل ـاعدة التقن ـا                   التقين، مبا ل ذلك مال
                   على الصا د الاامليي

                                                                  وافقـت مــن ح ــد املبــدأ علــى اجملــاالا ذاا األولويــا املقمحــا للنهــو   طــا البحــوأل      )لـ( 
                      ى دعم التااوحي ف ما ب                     ، وحنيت جلنا ااااع عل         االقتصاديا  -                                          املتالقا  عطار املرك ي لنااأب اااببا الب   ا 

                               مج ق األفرقا التقن ا ذاا الصلاي 
                                                                   أيــــدا اجلهــــود الـــــخل يبــــذما جلنـــــا ااــــااع البـــــت مال دل ــــق ااابـــــبا الت ريب ــــا للـــــنام     )و( 

                               ، وشــ ات البلــداحي علــى يوبــ ق نطــا      ٨١٨١     لاــاأب            االقتصــاديا  -                                 اعي ولوج ــا ل ناــاأب ااابــبا الب   ــا 
                  الت ربا واال؛تباري

ــــا  عحصــــاعاا وح ــــال      رحبــــت     )ز(                                                              لتاــــاوحي مــــق جلنــــا منامــــا ال ــــ احا الاامل ــــا املان 
      وح ال            االقتصاديا  -                                                                          ال  احا اللرعي، وطلبت  عداد مذكرة يقن ا بشأحي الصلا ب  نااأب اااببا الب   ا 

                                 ال  احا اللرعي، ل أقرل وقت مم ني 
                 ا املــواد الــخل ي يــد                                                       شــ ات الل نــا علــى وتــق مــواد لــدعم يا يــ  لــذا الناــاأب، وال بــ م    )ح( 

                                       التوع ا بلا ديه ألغرا  ال  اباا الااماو
ُ                                                                  ويُناَّم عمُق الل نا حول مخ ـا جمـاالا عمـق وابـاا، ويتـوىل أعضـاع امل تـ   دارة األنشـطا ل  -   ٨     َّ  ُ  

                     التن ـ ق، بق ـادة ل  ـا   -                                                                    طار عناار برانمج الامق ذاا الصلاو وجماالا الامق لي التال اق اجملـال ألـ  
                                                             الوتق املنه ي للمواالاا الق اب ا املا اريا والبحـوأل األ؛ـر ، الـذي   -             ياي واجملال  ع             اعحصاع ال ند
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              ، بق ادة ل  ا          االقتصاديا  -                                  اعطار املرك ي لنااأب اااببا الب   ا   -   ٠-                          م  ىل جمال  فرع  ق اجملال  ع   يق 
                 ا ل ناــــــــاأب ااابــــــــبا                                 ااابــــــــبا الت ريب ــــــــا للــــــــنام اعي ولوج ــــــــ  -   ٨-                          اعحصــــــــاع امولنديــــــــا واجملــــــــال  ع

                 وتــق قواعــد ب ــاانا،   -                                               ، بق ــادة امل تــ  اعحصــا ي لالوــاد األورو ي واجملــال جــ م          االقتصــاديا  -        الب   ــا 
                             ينل ـــذ بنـــاع القـــدراا اعحصـــا  ا،   -                                                           بق ـــادة منامـــا التاـــاوحي والتنم ـــا ل امل ـــداحي االقتصـــاديي واجملـــال دال 

                                               لـاع،  عـداد ابـت ابا  حصـا  ا بشـأحي م ـا ق ال  ابـاا                                          بق ادة ل  ا اعحصاع ل جنول أفريق اي واجملال 
                                ، الـــذي يركـــ  علـــى االيصـــاالا، بق ـــادة  ٠-                                                   الاامـــا الناشـــ ا، الـــذي يق ـــم  ىل جمـــال  فـــرع  ق اجملـــال لـــاع

           االقتصـــاديا  -                                    ، الـــذي يركـــ  علـــى ناـــاأب ااابـــبا الب   ـــا  ٨-                                 امل تـــ  األبـــماا ل حصـــاع، و اجملـــال لـــاع
                                                                 بق ــادة املاهــد الــوطين ل حصــاع واجل راف ــا ل امل  ــ كو وينــاق  لــذا التقريــر                           وألــداف التنم ــا امل ــتداما،
ّ                   ل ينل ذ برانمج الامق املتوبط األجق، الذي نُاّـم وفـق جمـاالا الل ـاا       ٨١٠2                    التقدأب اارز ؛الل عاأب   ُ                                      

                                                                                    الواباا املتلق عل ها ل ا؛تصاااا الل ناو ويرد النقاط املطروحا للمناقشا ل اللر( ال ابقو
  

         التنسيق   -         اجملال ألف  -      اثنيا 
                                                                                ي ــتل أب التن ـــ ق تـــماحي أحي يامــق ةتلـــ  األفرقـــا والوكـــاالا الدول ــا الااملـــا ل م ـــداحي ااابـــبا  -   3

                                                                                                الب   ا )مبا ل ذلك الوتق املنه ي للمواالاا الق اب ا املا اريا، والتااوحي التقين، ووتق برامج التدري ، 
                                                      الب اانا( بطريقـا من ـقا لت نـ  أي يـدا؛ق لةنشـطاو وب توااـق                                   وبناع القدراا الدا؛ل ا، ومجق/جتم ق

                                                                                          يا يــ  التن ــ ق مــن ؛ــالل الشــراكاا مــق الوكــاالا الدول ــا واعقل م ــا املان ــا والتوااــق الشــلاف والصــري  
                            ف ما يتالق  لاناار الاانجم او

                 ويت ـوحي اللريـق مـن      ُ                                                          وقد أُنشئ فريق عامق برائبا ل  ا اعحصـاع ال نديـا للامـق ل لـذا اجملـالو  -   8
                                             وجنـــول أفريق ـــا وال ـــويد وكنـــدا )الرائبـــا( وامل  ـــ ك                                          ممنيلــ  عـــن م ايـــ  اعحصـــاع ل أبـــمال ا والاازيـــق

                                                                                              ولولندا والوالةا املتحدة األمري  ا، ومناما األغذيا وال راعا لةمم املتحدة وبرانمج األمم املتحدة للب  ا 
                                                  تصــاديا واالجتماع ــا  ألمانــا الاامــاو واجتمــق اللريــق عــن                                        وشــابا اعحصــاعاا التاباــا عدارة الشــؤوحي االق
                                       لاليلــا  علــى كــق مــن ا؛تصااــايه والبنــود ذاا       ٨١٠2                                         طريــق التــداول  لل ــديو ل يشــرين النيــاين/نوفما 

   و     ٨١٠٢                                             األولويا الخل بتش ق أباس برانمج عمق اللريق لااأب 
                           الشــب ي اجلديــد واملتطــور لشــابا                                                  وايلــق مج ــق األعضــاع املشــارك  علــى تــرورة أحي ي ــوحي املوقــق  -   5

                                                                                     اعحصاعاا مبنيابا منا لتبادل املالوماا عن األنشطا واالجتماعاا واألحـداأل اجلاريـا املتصـلا  اابـبا 
                                                                          ، و لتاا دعم الدور التن  قي لللريق الاامقو وب ضطلق املوقق الشب ي، على بب ق          االقتصاديا  -        الب   ا 

                     ري  ذاا الصــــلا  اابــــبا                                يوط ــــد املارفــــا مبدتلــــ  مبــــادراا التــــد                              املنيــــال، بــــدور لــــاأب ل امل ــــاعدة علــــى 
                                                                         الخل ينلذ ل مج ق أحناع الاامل، مبا ل ذلك التالم اعل موين، والتالم مب اعدة آ؛رين            االقتصاديا -        الب   ا

ـــــق  ـــــدري ، وأنشـــــطا امل ـــــاعدة التقن ـــــاو وبـــــ تم يقـــــد  جـــــدول زمـــــين جلم                                                                                 وحلقـــــاا الامـــــق املتالقـــــا  لت
       زمين ذي      جدول  ”  ل            االقتصاديا  -                                                ا وحلقاا الامق واألحداأل ذاا الصلا  ااببا الب   ا         االجتماعا

                               َّ                                  وبــ  وحي ل ــق حــدأل اــلحا ؛ااــا بــه يــوفَّر ف هــا مالومــاا أكنيــر يلصــ ال عــن ا ــدأل   و  “         مســاا فا قــا
                                                                                 وجداول أعماله ووئ ق االجتماعاا والارو و ول حال مل ي ـن ا ـدأل مـن يناـ م شـابا اعحصـاعاا، 

                                                                       اـــلحته عند ـــذ بصـــلحا أحـــداأل املؤب ـــا املضـــ لاو وب  ـــاعد ذلـــك علـــى يقـــد  اـــا عامـــا عـــن      يـــربط 
                                       مـن أجـق يلـادي التـدا؛ق ويا يـ  التاـاوحي بـ     “                                           اجلها الـخل يضـطلق بنشـاط مـا وم ـاحي النشـاط وموعـد  ”

                اا جديـدة مــن أجــق                                                                  ةتلـ  أاــحال املصـلحاو وب تضــمن املوقـق الشــب ي علـى حنــو مت ايـد م ــ اا وأدو 
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                                                                             املنتــدةا ويقابــم الوئ ــق، علــى بــب ق املنيــالو وبــ  ري أيضــا  نشــاع قاعــدة ماــارف ل املوقــق         ابتضــافا
               الشب ي اجلديدو 

                    االقتصــــــاديا واعحصــــــاعاا   -                                                    وي ــــــافرا األفرقــــــا والل ــــــاحي الناشــــــطا ل جمــــــال ااابــــــبا الب   ــــــا  -   6
             د األفرقــــا ذاا                                                            الصــــلا، الــــخل الــــك ا؛تصااــــاا لــــددة ولــــ  ال لــــددا ل بــــال و و لناــــر  ىل عــــد    ذاا

                                   االقتصاديا والخل يـدعم اعحصـاعاا، يقـرر   -                                                      الاضوةا املتدا؛لا الخل يتالق عملها بنااأب اااببا الب   ا 
                                                                             أنـــه مـــن الضـــروري ابـــتارا  ا؛تصااـــاا ةتلـــ  األفرقـــا لضـــماحي أفضـــق ين ـــ ق وأقـــق قـــدر مم ـــن مـــن 

                                 نــا ااــااع املان ــا  اابــبا الت ريب ــا                                                           التــدا؛قو وبــمك  لــذ  الامل ــا علــى الل ــاحي واألفرقــا الــخل أنشــأةا جل
             اعي ولوج او       للنام

      ٨١٠٢  ُ                                                                     وبُتصدر ل  ا اعحصاع ال نديا، بدعم مـن أعضـاع اللريـق، مشـرو( بـرانمج عمـق لاـاأب  -   2
                                                  يتضمن املن  اا املتو؛اة واجلداول ال من ا وامل ؤول ااو

  
                     عيارية وال حوث األخسى                                  الوضع املنهجي للمواصفات ال:ياسية امل  -        اجملال ابء  -      اثلثا 

                                                                             يتمنيق أحد امل وانا اماما لامق الل نا ل النهـو  بـاانمج البحـوأل ل ـق مـن اعطـار املركـ ي  -   ٢
ــــــــا ل ناــــــــاأب ااابــــــــبا   -                     لناــــــــاأب ااابــــــــبا الب   ــــــــا  ــــــــا للــــــــنام اعي ولوج                                                              االقتصــــــــاديا وااابــــــــبا الت ريب 

                                اجملــــاالا الــــخل يتالــــق، علــــى وجــــه ااصـــــو ،                                      االقتصــــادياو وال يــــ ال يتاــــ  ينــــاول عــــدد مـــــن   -        الب   ــــا 
                                             االقتصـاديا وااابـبا الت ريب ـا للـنام اعي ولوج ـا   -                                               لتصن لاا ل اعطـار املركـ ي لناـاأب ااابـبا الب   ـا 

ُ  ّا                                   االقتصــادياو وعـالوة علـى ذلــك، ُوـدّاد مماربـاا التنل ــذ علـى الصـا د القطــري   -                      ل ناـاأب ااابـبا الب   ـا                            
                    ُ   ّا                                            راع مناقشــا منه  ــاو ويُقــدّاأب لــذا اللــر( واــلا للتقــدأب ااــرز ل الامــق املنه ــي                    عــدة م ــا ق ي ــتدعي  جــ

                                           ، مبا ل ذلك نامـه اللرع ـا، وااابـبا الت ريب ـا          االقتصاديا  -                                         املتالق  عطار املرك ي لنااأب اااببا الب   ا 
                     لم ا ق الخل يتالق ب ق                     و وب وىل التماأب ؛ا  ل         االقتصاديا  -                                       للنام اعي ولوج ا ل نااأب اااببا الب   ا 

                     ولوج ـا ل ناـاأب ااابـبا                             واااببا الت ريب ا للنام اعي            االقتصاديا  -                                 من اعطار املرك ي للمحاببا الب   ا 
                                                                        االقتصـــاديا، مبـــا ل ذلـــك، علــى بـــب ق املنيـــال، يصـــن   غطــاع األر ، عـــالوة علـــى الصـــلا بـــ    -        الب   ــا

                                              ـا، وذلـك مـن أجـق تـماحي التن ـ ق ال امـق بـ  اعطـار                                         يصن   املد؛الا الطب ا ا و؛دماا النام الب  
ــــــا  ــــــا ل ناــــــاأب ااابــــــبا            االقتصــــــاديا  -                        املركــــــ ي للمحابــــــبا الب    ــــــنام اعي ولوج  ــــــا لل                                                   وااابــــــبا الت ريب 

  و         االقتصاديا  -        الب   ا 
 

              االقتصادية  -                                  اإلطار املسكزي لنظام ا اس ة ال يئية   -   1-       اجملال ابء  
                                                      مـــرارا وي ـــرارا م ـــألا النهـــو   طـــا يـــوأل اعطـــار املركـــ ي لناـــاأب                    حـــددا جلنـــا اعحصـــاعاا -   9

                                                                ، ووتـــق مـــواد لـــدعم ينل ـــذلا،  عتبارلـــا م ـــألا ذاا أولويـــاو ووق قـــا مـــذ           االقتصـــاديا  -               ااابـــبا الب   ـــا 
           رك ي لنااأب      َ                         الل نَا التقن ا املان ا  عطار امل           االقتصاديا  -                ُ                              ال ايا، أنشأا جلنُا ااااع املان ا  ااببا الب   ا 

                                                                  ، بق ادة ل  ا اعحصاع امولنديا، من أجق مااجلا امل ا ق الـخل حـددا أفنـاع          االقتصاديا  -               اااببا الب   ا 
                                                                                           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 

                                         أكنير يامقا للم ا ق الخل حددا، ب  ـا النهـو    ُ                                             ُوتات قا ما كاملا منقحا  مل ا ق، يوفر أيضا والا
                             و وابتارتــت جلنــا ااــااع ؛طــا يــوأل          االقتصــاديا  -                                           طــا يــوأل اعطــار املركــ ي لناــاأب ااابــبا الب   ــا 
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                                ومنحتهمــــا األولويــــا ل ح يراحي/يون ــــه            االقتصــــاديا  -                                           و؛طــــا عمــــق اعطــــار املركــــ ي لناــــاأب ااابــــبا الب   ــــا 
   و     ٨١٠9                                                اادد  ق امل ا ق الخل ي ط ها ؛طا البحوأل لذ  حىت عاأب                    و وميتد اجلدول ال مين     ٨١٠2

  ُ                                                              ، ُأحرز يقدأب ل اجملاالا التال اق اعطار املت امق   ـا ا األنشـطا الب   ـا     ٨١٠2         و؛الل عاأب  -    ٠١
                                                                                         )أي ين  ق امللال م، والتااري ، ويصن   ح ا ا نلقاا محايا الب  ا، وح ا ا نلقاا  دارة املوارد، 

                                                                               قطـــا( ال ـــلق وااـــدماا الب   ـــا، والضـــرا   الب   ـــا واععـــاانا الب   ـــا والتحـــويالا األ؛ـــر (،        وح ـــا ا 
                                                                                   وياـــــاري  ل اكـــــق الب ـــــاانا الاامل ـــــا ألغـــــرا  يبـــــادل الب ـــــاانا اعحصـــــا  ا والواـــــل ا، و عـــــاانا الوقـــــود 

ـــا                                                     ُ                        األحلـــوري، وح ـــا ا يـــدفق املـــواد علـــى نطـــا  االقتصـــاد كلـــه، والـــُنهج املتباـــا ل ق ـــاس ال ـــلق         املادل
                                                                                         ويقن اا املقارنا ب  املـد؛الا واملدرجـااو وقـاأب فريـق لنـدحي املاـين  اابـبا الب   ـا، ل اجتماعـه النيالـد 

                                             (، مبناقشــا الاديــد مــن لــذ  امل ــا قي وبــتدمج نتــا ج     ٨١٠2                  يشــرين األول/أكتــوبر     ٠2-  ٨١ )          والاشــرين
                                                     يلك املناقشاا وينشر على املوقق الشب ي لشابا اعحصاعااو 

  ُ                                                                    ، ُأحرز يقدأب ل الامق املتالق  ؛تبار املـذكراا التقن ـا   ـا ا امل ـا  والطاقـا     ٨١٠2      ل عاأب   و  -    ٠٠
               وح ا ا ال  احا            االقتصاديا  -                  ُ                                             واالنباائا اجلوياو وُوتات مذكرة يقن ا يربط ب  نااأب اااببا الب   ا 

                      تق  طار لق اس ال ـ احا                               و وبتوفر املذكرة أيضا أبابا لو     ٨١٠٢                                 اللرع ا، وب  ري ا؛تبارلا ؛الل عاأب 
                                                                                      امل تداما من جان  مناما ال  احا الاامل ا  لتااوحي مق شابا اعحصاعااو و عتافا  ىل ذلك، يامق 

                                            لتاــاوحي مــق ةتلــ  اجملموعــاا واملبــادراا النشــطا ل            االقتصــاديا  -                                    الل نــا التقن ــا لناــاأب ااابــبا الب   ــا 
                       و وعلـى وجـه ااصـو ، أنشـئ          االقتصـاديا  -              اابـبا الب   ـا                                    جماالا لـددة يتصـق  عطـار املركـ ي لناـاأب ا

                                                                                        فريق فرعي من أجق النهو   لامق ل جمال النلقاا املتالقا  لتنو( الب ولوجي ل ب ا  وديد وينق   
                      يصن   األنشطا الب   او

 
              االقتصادية  -                                                        ا اس ة التجسي ية للنظم اإليكولوجية يف نظام ا اس ة ال يئية   -   ٢-       اجملال ابء  

        ا ينل ــذ         ابــماي                                                                  وافقــت الل نــا اعحصــا  ا مــن ح ــد املبــدأ ل دورةــا ال ــاباا واألرباــ  علــى  -    ٠٨
  ،    ٠١6 /  82               للــــر(  ع، املقــــرر                ، اللصــــق األول، ا       E/  2016/24      )اناــــر            االقتصــــاديا  -                    ناــــاأب ااابــــبا الب   ــــا 

                                                          ا ابـت مال ااابـبا الت ريب ـا للـنام اعي ولوج ـا ل ناـاأب ااابـبا        بـماي               يتو؛ى لذ  اال        )و((، و        اللقرة
                                                             ، مق مراعاة اااة الـخل راكمتهـا مبـادراا اال؛تبـار والت ريـ و وبل ـت     ٨١٨١     يلول            االقتصاديا  -        الب   ا 

ـــــنام اعي ولوج ـــــا ل ناـــــاأب ا ـــــا مرحلـــــا متقدمـــــا ل ينقـــــ   ااابـــــبا الت ريب ـــــا لل   -              اابـــــبا الب   ـــــا                                                                       الل ن
ــ ت جلنــا يقن ــا للمحابــبا الت ريب ــا     ٨١٨١               ُ                     ، الــخل ينب ــي أحي ُي ــت مق يلــول  ايــا عــاأب          االقتصــاديا     ُ  ا                                و وأُنشا

                                     بق ـادة امل تـ  اعحصـا ي لالوـاد األورو  مـن            االقتصـاديا  -                                       للنام اعي ولوج ـا ل ناـاأب ااابـبا الب   ـا 
                                        وامل ــــايفاا ل ينقــــ   ااابــــبا الت ريب ــــا للــــنام                                            أجــــق النهــــو   طــــا البحــــوأل ويــــوفري التوج ــــه التقــــين

ُ                                          و وُحددا جماالا البحد وامل ا ق الر    ا الخل يتا           االقتصاديا  -                                 اعي ولوج ا ل نااأب اااببا الب   ا     
                                                                   ل بق مااجلا م ا ق التنق   املدتللا،  البـتلادة مـن املـواد املاروتـا للنقـا                ُ        النار ف ها وُوتات ؛طط

                                     و بت اال التاق بـاا املنبنيقـا عـن اجتمـا(       ٨١٠2                                 جتماعها النياين عشر ل ح يراحي/يون ه               على الل نا ل ا
         املاقــود ل            االقتصــاديا  -                                                                         الل نــا التقن ــا للمحابــبا الت ريب ــا للــنام اعي ولوج ــا ل ناــاأب ااابــبا الب   ــا 

  و    ٨١٠2               ين األول/أكتوبر                                                    واجتما( فريق لندحي املاين  ااببا الب   ا املاقود ل يشر       ٨١٠2      ببتما        أيلول/
ــق طلــ  جلمــق األمــوال يت ــاوز نطــا  م ايــ  اعحصــاع الوطن ــا مــن أجــق ينقــ   ااابــبا  -    ٠3     ا                                                                      وأربا

                            ىل أعضـــاع جلنـــا ااـــااع واألطـــراف            االقتصـــاديا  -                                                 الت ريب ـــا للـــنام اعي ولوج ـــا ل ناـــاأب ااابـــبا الب   ـــا 
                                                                                   األ؛ــر  الــخل بــبق أحي شــاركت ل أعمــال الل نــاو و عتــافا  ىل ذلــك، شــارا أعضــاع الل نــا بلاال ــا ل 

https://undocs.org/ar/E/2016/24
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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 
                                                             ، ي ــتمر ا اجــا  ىل املــوارد الالزمــا البــتقداأب لــرر مــق الاــدد الــالزأب مــن                 مل ــايفاا الا ن ــا           االقتصـاديا  -

                                                                                    ااااع عحراز يقدأب ل امل ا ق الواردة ل ؛طا البحـوألو ورـري مجـق يلـك األمـوال عكمـال األمـوال الـخل 
                                                                               ياهـــد ابـــا  للاـــق امل تـــ  اعحصـــا ي لالوـــاد األورو  وعـــدد لـــدود مـــن البلـــداحيو و عتـــافا  ىل ذلـــك، 

                                                                                  ــــالم مشــــرو( لابــــبا رأس املــــال الطب اــــي ويق ــــ م ؛ــــدماا الــــنام اعي ولوج ــــا املمــــول مــــن االوــــاد  ب
                                                                       ل ؛طـــــا البحــــــوأل املــــــذكورة أعــــــال  اعــــــداد الورقــــــاا التقن ــــــا واعرشــــــاداا املتالقــــــا  فضــــــق    (٠ )      األورو 

              وامل  ـ ك وامنـد                 ُ                                                        املمارباا الخل بُتدتا ل البلـداحي اام ـا الشـري ا ل املشـرو(، ولـي الاازيـق والصـ 
                                                                                            وجنول أفريق او وقررا الل نا أحي يشر( ل عمل ا التنق    لتوازي مق جهودلا املبذولا جلمق األموالو

                                                                                ورحبـــت الل نـــا اعحصـــا  ا ل دورةـــا الراباـــا واألرباـــ   اابـــبا الت ريب ـــا للـــنام اعي ولوج ـــا  -    ٠8
                                 ، اللقـرة ) ((، وجـر  الحقـا ابـت مال    ٠١8 /  88                               ، اللصق األول، اللر( ج م، املقـرر        E/  2013/24      )انار

           االقتصــاديا  -                                                                         ؛طــا يــوأل مــذ  ااابــبا ل االجتمــا( ا ــادي عشــر لل نــا ااــااع املان ــا  اابــبا الب   ــا 
            اجملـــاالا ذاا                       ، أحـــرزا الل نـــا يقـــدما ل    ٨١٠2          (و ول عـــاأب     ٨١٠6             ح يراحي/يون ـــه     ٨8-  ٨٨          )ن ويــورا، 

                                   ُ                                                األولويــا مــن ؛طـــا البحــوأل علــى أبـــاس مــا ايُلــق عل ـــه مــن نــوايج وجـــداول زمن ــا ومن ــ اا م ـــتهدفاو 
ّ                                                                                   ومجّات م ا ق البحوأل ااددة ل أرباا جماالا يد ر    اق )أ( امل ـا ق امل ان ـا، )ل( شـروط الناـاأب   

            ا والتق  مو                                                        اعي ولوجي، )ع( ؛دماا النام اعي ولوج ا، )د( املااجلا ااابب 
                                                                                وف ما يتالق ب ق جمال من جماالا البحد املذكورة، وافقت الل نا على ا اغا م ا ق التنقـ    -    ٠5

ــــــق )أ( واــــــ  للم ــــــألا وأبــــــ لا البحــــــد الر   ــــــ ا، )ل( ــــــ  امل ــــــا ق،                                                     عــــــن طري                         مناقشــــــا للصــــــالا ب
              ااتملــا املهتمــا                                                                    مقمحــاا بشــأحي يوق ــت الامــق والــنهج املقمحــ  )د( أف ــار أول ــا بشــأحي اجملتماــاا     )ع(

ّ           َّ                                        لنهو   طا البحـوألو وبـ تلقى ماـّد ر   ـي ياـ َّ ل ـق جمموعـا مـن لـذ  اجملموعـاا الـدعم مـن عـدد                               
         امل ا قو           يقن ا  ق    اا                                      ا ري من املادين امل ايف  الذين يقدموحي م ايف

        ان ـــا، ل                                                                          ول  طـــار عمل ـــا التنقـــ  ، مـــن املتوقـــق أحي يـــنام الوكالـــا االواديـــا  لـــ  الطب اـــا ل أمل -    ٠6
ـــنام اعي ولوج ـــا وأاـــوما ل بـــ ا      ٨١٠٢            ن  ـــاحي/أبريق                                                                   ، حلقـــا عمـــق دول ـــا بشـــأحي يق ـــ م ؛ـــدماا ال

                                                                                       لاببا رأس املال الطب اي،  لتااوحي مق شابا اعحصـاعاا وبـرانمج األمـم املتحـدة للب  ـا، للنهـو   طـا 
      ٨١٠٢                ل ن ويـورا ل عـاأب                                                              البحوأل املتالقا  لتق  مو و عتافا  ىل ذلك، ي تض   شابا اعحصـاعاا 

ــــا، علــــى غــــرار امل ــــنام اعي ولوج  ــــدي  املاقــــودين ل عــــامي                                                      منتــــد  للدــــااع ياــــظ مبحابــــبا ال       ٨١٠3                      نت
                                                                             و وبتتح ن كلتا املناببت  بلضق م ايفا مشـرو( لابـبا رأس املـال الطب اـي ويق ـ م ؛ـدماا     ٨١٠5  و

                                       وم ايفا البلداحي الشري ا اام ـاو ول الوقـت                                                     النام اعي ولوج ا املمول من االواد األورو  املذكور آنلا
          ُ                                      املناب ، بُ  تقدأب لرر لتن  ق عمل ا ا اغا التنق  و

                                                                                      ويا   الل نا على وتـق الصـ  ا النها  ـا للتواـ اا التقن ـا الرام ـا  ىل دعـم ااابـبا الت ريب ـا  -    ٠2
                                   ، مق مراعاة النتا ج الواردة من عدد     ٨١٠٨     لااأب            االقتصاديا  -                                       للنام اعي ولوج ا ل نااأب اااببا الب   ا 

                                                                                             من املشاوراا الواباا النطا  بشأحي ةتل  املشاريق ومن عمل ا التشاور النها  ا ب  أعضاع الل ناو ومن 
  و    ٨١٠2                                   املريق  نشر التوا اا التقن ا ل  ايا 

__________ 

  و          https://seea.un.org/home/Natural                                %20   Capital       %20   Accounting     انار   (٠ ) 
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                  وضع قواعد ال ياانت  -          اجملال جيم -       رابعا 
  ،        E/  2016/24                                         ا اعحصـــا  ا ل دورةـــا ال ـــاباا واألرباـــ  )اناـــر                        علـــى حنـــو مـــا أواـــت بـــه الل نـــ -    ٠٢

ُ   ً        ، اللقرة )و((، انقشت جلنا ااااع ببق املضي قُدماً ل جتم ق    ٠١6 /  82                            اللصق األول، اللر(  ع، املقرر                                          
                       و وكـررا الل نـا التأك ـد          االقتصـاديا  -            بـبا الب   ـا                                                ونشر جمموعاا الب اانا الاامل ا امل تندة  ىل ناـاأب ااا

                                                                                علــى ا اجــا امللحــا  ىل وتــق قاعــدة ب ــاانا لــدعم ربــم ال  ابــاا علــى حنــو مت امــق علــى الصــا دين 
                              مبا ل ذلك الراد  بتدداأب مؤشراا    ، (٨ )    ٨١3١                                                  الوطين والدوا ف ما يتالق  طا التنم ا امل تداما لااأب 

                          ألداف التنم ا امل تداماو
                                  االقتصــــاديا، ل اجتماعهــــا ا ــــادي عشــــر ل   -                                      وشــــددا جلنــــا ااــــااع املان ــــا  اابــــبا الب   ــــا  -    ٠9

          لت ـتنري ابـا            االقتصـاديا  -                                                ، على أيف ـا وتـق جمموعـاا ب ـاانا ناـاأب ااابـبا الب   ـا     ٨١٠6             ح يراحي/يون ه 
                      قت على ترورة ايبا(  ج                                                                       ال  اباا االقتصاديا والب   ا، فضال عن ينل ذ ألداف التنم ا امل تداماو وايل

                                                                             عملــــي، بــــدعا مب موعــــا اــــ رية مــــن ا  ــــا ا ذاا األولويــــا يتباهــــا زةدة يدرر ــــا ل عــــدد ا  ــــا ا 
                                                                                           وم تو  التلص قو وابتنادا  ىل أيف ا ال  اباا ويوافر الب اانا واآلئر املميبـا علـى املـوارد، جـر  وديـد 

                                          ل ـــا  عتبارلـــا ح ـــا ا ذاا أولويـــا لوتـــق جمموعـــاا     التا           االقتصـــاديا  -                          ح ـــا ا ناـــاأب ااابـــبا الب   ـــا 
                                                                                 الب ـــاانا الاامل ـــاق ح ـــا ا االنباـــائا اجلويـــا، وح ـــا ا الطاقـــا، وح ـــا ا يـــدفق املـــواد علـــى نطـــا  

                                           االقتصاد ك ق، وح ا ا األراتي، وح ا ا امل ا و 
  -          ا الب   ـــــا                                                            وشــــددا جلنــــا ااـــــااع علــــى أيف ـــــا وتــــق جمموعــــاا ب ـــــاانا عامل ــــا لناـــــاأب ااابــــب -    ٨١

       ً                                                                            ابتناداً  ىل جمموعاا الب اانا الوطن ا أو الدول ا القا ما، كلما كاحي ذلك مم ناو وي لق لذ             االقتصاديا
  ا        بـماي                                                                       ا االي ا  ب  مصادر الب اانا وود من ع ع االبت ابا على البلـداحيو ويتمنيـق اال       بماي     اال

         ً                           وطين وفقـــــاً ل طـــــار املركـــــ ي لناـــــاأب ااابـــــبا                                               األبابـــــ ا ل ابـــــتدداأب الب ـــــاانا املتاحـــــا علـــــى الصـــــا د الـــــ
                                                                    ىل أقصى حد مم ـن، و كمـال لـذ  الب ـاانا بتقـديراا ي ـتند  ىل مصـادر الب ـاانا            االقتصاديا  -        الب   ا 

                                     املتاحا على الصا د الدوا )انار أدان (و
                                                                         ومــــن أجــــق ي  ــــري  ربــــال الب ــــاانا، يامــــق عــــدد مــــن املنامــــاا الدول ــــا ماــــا حال ــــا )امل تــــ   -    ٨٠

                                                                                           اعحصا ي لالواد األورو ، ومناما األغذيا وال راعا لةمم املتحدة، ومنامـا التاـاوحي والتنم ـا ل امل ـداحي 
         رة يبـــادل                                                                          االقتصـــادي، وبـــرانمج األمـــم املتحـــدة للب  ـــا، وشـــابا اعحصـــاعاا( مـــن أجـــق وتـــق  طـــار مبـــاد

                و ومـن املتوقـق أحي          االقتصاديا  -                                                                الب اانا اعحصا  ا والوال ا ويطب قه على ح ا ا نااأب اااببا الب   ا 
                                                                                     يصـــاد  اللريــــق امل لــــ  بتبــــادل الب ــــاانا اعحصــــا  ا والواــــل ا علــــى ياــــاري  ل اكــــق الب ــــاانا الاامل ــــا 

    وأحي       ٨١٠2                      قتصـــاديا يلـــول  ايـــا عـــاأب   اال  -                                                 للح ـــا ا اام ـــا ذاا األولويـــا ل ناـــاأب ااابـــبا الب   ـــا
   و     ٨١٠٢                                                  ختضق يلك التااري  ملرحلا ا؛تبار ل الربق األول من عاأب 

                                                                             وكما كاحي ا ال ل اجملاالا اعحصا  ا األ؛ر  )ا  ا ا الوطن ا، على بب ق املنيال(، بـتتاح  -    ٨٨
                    ول مي نــه يول ــد مللــاا                                                                للبلــداحي فراــا ابــتدداأب االبــتب اانا امل ــتندة  ىل بــرانمج  ك ــق،  ىل جانــ  لــ

                                                                                          يبادل الب اانا اعحصا  ا والوال ا من أجق  ربال الب ااناو وبـتوفر املنامـا الدول ـا امل ـؤولا عـن مجـق 
                  الب اانا لذا ااولو

__________ 

  و ٠ /  2١                   قرار اجلما ا الااما   (٨ ) 
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ُ                            و ذا مل ي ــن البلــداحي قــد مجّاــت باــُد ح ــا ا ناــاأب ااابــبا الب   ــا  -    ٨3       ّ            ، يتــو؛ى أحي          االقتصــاديا  -                      
                                                                 ر اعم احي، يقن اا التقدير من أجق مقع قواعد الب ـاانا الاامل ـا بب ـاانا                           ي تددأب املناماا الدول ا، قد

                                                                                            البلـــداحي املان ـــاو وللواـــول  ىل اجلـــودة املنيلـــى وامل ـــاندة مـــن البلـــداحي، وـــال التقـــديراا الناجتـــا  ىل البلـــداحي 
                                                                                     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
           االقتصـاديا  -                                                                     وانيق ح ا ا االنباائا اجلويا وح ا ا الطاقـا املمتنيلـا لناـاأب ااابـبا الب   ـا  -    ٨8

                                                                             جمـــال  ياطـــي ف همـــا يقن ـــاا التقـــدير نتـــا ج مشـــ ااو ومي ـــن ابـــتدال  ح ـــا ا االنباـــائا اجلويـــا 
                                                                                     ريــا ل ــازاا الدف  ــا مــن جــرد االنباــائا اجلويــا املقــدأب مبوجــ  ايلاق ــا األمــم املتحــدة اعطاريــا بشــأحي       التقدي

                                                                   علـى األقـق  لن ـبا للبلـداحي املدرجـا ل املرفـق األول، ل حـ  مي ـن ابـتدال  ح ـا ا    ، (3 )         ي ري املنـا 
                ُ            ل كلتـا ا ـالت ، بـُتار  منه  ـا                                                                      الطاقا التقديريا من أرادة الطاقا الخل يادلا الوكالا الدول ـا للطاقـاو و 

                              للموافقـــــا عل هــــاو وقـــــد قامـــــت شـــــابا            االقتصـــــاديا  -                                            التقــــدير علـــــى جلنـــــا ااــــااع املان ـــــا  اابـــــبا الب   ــــا 
                                                                                 اعحصـــاعاا بتطـــوير أداة انيـــق اـــ  ا مب ـــطا ملنشـــئ جـــداول ح ـــا ا يـــدفق الطاقـــا املاديـــا الـــذي كـــاحي 

                                          لك ابدف  عـداد ح ـا ا الطاقـا انطالقـا مـن أراـدة                                       امل ت  اعحصا ي لالواد األورو  قد وتاه، وذ
ّ       الطاقــا الــخل ياــدلا الوكالــا الدول ــا للطاقــا و بــتدداأب املاــامالا امللمتــاو ومي ــن للبلــداحي أحي ياــّدل يلــك                                                                                     
                                                                                         املاامالا عند يوافر ب اانا أكنير يلص الو وب بدأ ا؛تبار الصـ  ا املب ـطا   ـا ا يـدفق الطاقـا املاديـا 

                                                                    ري مناقشــا املنه  ــا املتباــا ل جتم ــق ح ــا ا الطاقــا  بــتدداأب األداة املب ــطا      و وبــت    ٨١٠٢      ل عــاأب 
                                                                           ا ا يدفق الطاقا املاديا وكذلك نتا ج اال؛تبار ل اجتما( مقبق للريق ؛ااعو

                                                                                ويا ــ  أيضــا بــرانمج األمــم املتحــدة للب  ــا واللريــق الــدوا املاــين  ملــوارد علــى ابــت مال قاعــدة  -    ٨5
                                                                               لاامل ا لتـدفق املـواد ووتـق دل ـق عـاملي بشـأحي ح ـا ا يـدفق املـواد، ممـا بـ مهد الطريـق ععـداد          الب اانا ا

                                                                                   جمموعــا ب ــاانا دول ــا بشــأحي ح ــا ا يــدفق املــواد علــى نطــا  االقتصــاد ك ــق يتوافــق مــق ناــاأب ااابــبا 
  و         االقتصاديا  -        الب   ا 
  و          االقتصـــاديا  -                                                                    وياتـــ أب شـــابا اعحصـــاعاا نشـــر قاعـــدة الب ـــاانا املمتنيلـــا لناـــاأب ااابـــبا الب   ـــا  -    ٨6

                                                                                            وجتدر اعشارة  ىل أحي قواعد الب اانا القطريا لن ينشـر  ال ف مـا يتالـق  لبلـداحي الـخل وردا موافقـا م ـبقا 
                     امج عمـق البلـداحي لـدعم                                                                 منهاو وياق ا اجا  ىل يا يـ  وو ـ  اعحصـاعاا األبابـ ا عنصـرا مهمـا ل بـر 

      وغري و           االقتصاديا  -                          ينل ذ نااأب اااببا الب   ا 
  

                             تنفيذ بناء ال:درات اإلحصائية   -          اجملال دال -       خامسا 
           االقتصـاديا  -                                                 التق ـ م الاـاملي النيالـد لتنل ـذ ناـاأب ااابـبا الب   ـا                ، أجرا الل نا    ٨١٠2      ل عاأب  -    ٨2

             ُ                                                                         علــى امل ــتو  الُقطــريو وابــتهدفت الدرابــا االبتقصــا  ا يقــد  مالومــاا عــن نطــا  التنل ــذ ل البلــداحي 
                                     وااابــبا الت ريب ــا للــنام اعي ولوج ــا ل            االقتصــاديا  -                                            املشــاركا ل اعطــار املركــ ي لناــاأب ااابــبا الب   ــا 

                         التقــــدأب ااــــرز منــــذ التق  مــــ        ٨١٠2   اأب                          و ويراــــد التق ــــ م الاــــاملي لاــــ         االقتصــــاديا  -                    ناــــاأب ااابــــبا الب   ــــا 
                                                             ( ويــوفر ب ــاانا مــن أجــق  جــراع ول ــق للني ــراا ي مشــد بــه ل جمــال يرك ــ      ٨١٠8  و       ٨١١6         ال ــابق  )

                                                                                         مبـادراا بنــاع القـدراا الــخل يضـطلق ابــا املنامــاا اعقل م ـا املدتللــاو وال يـ ال امــدف مـن مبــادراا بنــاع 
__________ 
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ــــق ل ا ــــ   ــــا           بلــــد مــــن ينل     ٠١١                    القــــدراا يتمني ــــذ اعطــــار املركــــ ي لناــــاأب ااابــــبا الب               االقتصــــاديا  -                                      
     يلــول            االقتصــاديا  -    ً                                                                  بلــداً مــن ينل ــذ ااابــبا الت ريب ــا للــنام اعي ولوج ــا ل ناــاأب ااابــبا الب   ــا    5١  و

    و         االقتصاديا  -                            ا ينل ذ نااأب اااببا الب   ا         ابماي                    ، ااش ا مق ألداف     ٨١٨١    عاأب 
ــــق امل ــــ  ال -    ٨٢                         ضــــوا،  عتــــافا  ىل األقــــال مو       بلــــدا ع     ٠93    ىل       ٨١٠2                   تق  مــــي الاــــاملي لاــــاأب  ُ   ا         وأُربا
         ل املا ــاو     56                               ردود، ممــا مينيـق ماــدل ابـت ابا قــدر       ٠١٢             ، كـاحي قــد ورد     ٨١٠2                  يشـرين النيــاين/نوفما    ول

                االقتصـاديا، وكـاحي   -                                      بلدا( يطبق برامج بشأحي ا  ـا ا الب   ـا    2١         ل املا ا )    65                  ومن ب  اجمل ب ، كاحي 
                                                                بلـــدا( ياتــ أب البـــدع ل جتم ــق ا  ـــا ا ل امل ــتقبق القريـــ و ولــذا ياـــين زةدة     ٨١              ل املا ــا غريلــا )   ٠9

                 االقتصــــــاديا مقارنــــــا   -                                                      ل املا ــــــا ل عــــــدد البلــــــداحي الــــــخل يطبــــــق برانجمــــــا للح ــــــا ا الب   ــــــا    3١      قــــــدرلا 
              لوماا أباب او          ل وف قا ما      ٨١٠2                                            و ويرد التلاا ق املتالقا  لتق  م الااملي لااأب     ٨١٠8     بااأب

                                                                                 ورري االتطال( بادة مبادراا لل احي اعقل م ا والوكاالا الدول ا، ومن امل مق اختـاذ مبـادراا  -    ٨9
           االقتصــاديا  -                                                                          ل األجلــ  القصــري واملتوبــط، مــن أجــق دعــم ينل ــذ اعطــار املركــ ي لناــاأب ااابــبا الب   ــا 

                         ل البلداحيو والقصد من ذلـك            االقتصاديا  -          ا الب   ا                                                واااببا الت ريب ا للنام اعي ولوج ا ل نااأب ااابب
                                     لالبمشـاد ابـا ل يلـك املبـادراا وتـماحي أوجـه       ٨١٠2                                           لو ابتدداأب نتـا ج امل ـ  التق  مـي الاـاملي لاـاأب 

                    التآزر ح نيما أم نو 
                                                                                  ورك  الاديد مـن املبـادراا علـى ابـتدداأب الـتالم اعل ـموين مـن أجـق ينم ـا القـدراا ل البلـداحي  -    3١
                                                                          و ويااونت شـابا اعحصـاعاا مـق كـق مـن الل نـا االقتصـاديا ألورو  والل نـا االقتصـاديا     ٨١٠2    عاأب   ل 

                                                                                      واالجتماع ـــا ل ـــر  آبـــ ا بشـــأحي يرمجـــا وحـــداا يال م ـــا  ل مون ـــا يتالـــق  عطـــار املركـــ ي لناـــاأب ااابـــبا 
                  الوحـــــداا التال م ـــــا                                                             االقتصـــــاديا  ىل الل تـــــ  الروبـــــ ا والارب ـــــا، علـــــى التـــــوااو ويشـــــ ق لـــــذ    -        الب   ـــــا

ـــتالم املدـــتلط الرام ـــا  ىل يـــوفري مقدمـــا ل طـــار املركـــ ي لناـــاأب ااابـــبا                                                                                           اعل مون ـــا جـــ عا مـــن مبـــادراا ال
                                                                              االقتصــادياو وب  ت ــ  املشــاركوحي املارفــا التقن ــا وااــاة الامل ــا ل جتم ــق ا  ــا ا، وكــذلك   -        الب   ــا 

                                                  شابا والل ـاحي اعقل م ـا  كمـال كلتـا املبـادري  ل النصـ                                          اااة الالزما لدعم وتق ال  ابااو ويتوقق ال
   و     ٨١٠٢            األول من عاأب 

                                                                                 وقد قاأب املاهد اعحصا ي آلب ا واا ط امادئ والل نا االقتصاديا ألفريق ا  للاـق اححـا دورة  -    3٠
                        ل  طـار جهـد يرمـي  ىل زةدة            االقتصـاديا  -                                                      التالم اعل موين بشـأحي اعطـار املركـ ي لناـاأب ااابـبا الب   ـا 

                                                                                     عـدد اجملـاالا املواتــ ا ا املتالقـا مبنهـاع الــتالم اعل ـموين  ملاهــد اعحصـا ي آلبـ ا وااــ ط امـادئو وقــد 
                                                     فردا يقريبا من أفريق ا وآب ا ل لذا التدري  اعل موينو      ٨6١     شارا 
                         الم اعل موين ال ـابقا بشـأحي                                                       ويقوأب شابا اعحصاعاا أيضا، من أجق االبتلادة من دوراا الت -    3٨

                                                ، اعــداد وحـداا يال م ـا متامقـا بشـأحي امل ـا  والطاقــا          االقتصـاديا  -                                  اعطـار املركـ ي لناـاأب ااابـبا الب   ـا 
                                                                                            والنام اعي ولوج او ورري حال ا وتق الص  ا النها  ـا لوحـدا الـتالم اعل ـموين بشـأحي امل ـا  والطاقـا ل 

                                        وفــرا الل نــا التقن ــا املان ــا  عطــار املركــ ي       ٨١٠2         ، ول عــاأب          االقتصــاديا  -                          طــار ناــاأب ااابــبا الب   ــا 
ـــــتالم املدـــــتلط ل  ـــــادراا ال ـــــدري  ل  طـــــار مب ـــــ  بـــــُتتاحاحي للت ـــــا الوحـــــدي ، اللت                                     ُ                                             اعشـــــراف التقـــــين ل لت

                                                                          و و ملنيــــق، أكملــــت الشــــابا  عــــداد وحــــداا الــــتالم اعل ــــموين للمحابــــبا الت ريب ــــا للــــنام     ٨١٠٢    عــــاأب
                                     و وقدمت الل نا التقن ا املان ا  ااببا     ٨١٠2      ل عاأب            االقتصاديا  -                        ا ل نااأب اااببا الب   ا          اعي ولوج 

                                 اعشراف التقين للوحداا ويتوقق شابا            االقتصاديا  -                                                 الت ريب ا للنام اعي ولوج ا ل نااأب اااببا الب   ا 
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                     لم اعل ـــموين علـــى املوقـــق     ُ                  و ويُنشـــر مج ـــق دوراا الـــتا    ٨١٠٢                                اعحصـــاعاا  ححـــا لـــذ  الوحـــداا ل عـــاأب 
                                                                          وبـ نام عـدد مـن حلقـاا الامـق اعل مون ـا واملباشـرة املتالقـا  مل ـا  والطاقـا والـنام    و (8 )             الشب ي للشابا

                      ل أحناع ةتللا ل الااملو      ٨١٠٢                 اعي ولوج ا ل عاأب 
            وينل ـذ ناـاأب                                                                        و عتافا  ىل التالم اعل موين، لناا عدة مشاريق جاريا يرك  على بناع القـدراا  -    33

                                                                 ل البلداحيو وأوفـد مشـرو( لابـبا رأس املـال الطب اـي ويق ـ م ؛ـدماا الـنام            االقتصاديا  -               اااببا الب   ا 
                                                                                            اعي ولوج ا املمول من االواد األورو  لتا ي  لاببا النام اعي ولوج ا بانياا يدش ن ا  ىل مج ق البلداحي 

                                    ( وتــــق ؛طــــط وطن ــــا وح ــــا ا جتريب ــــا للــــنام               و ويشــــمق املشــــرو     ٨١٠2                       الشــــري ا ل املشــــرو( ل عــــاأب 
                                             ، ووتـق مؤشـراا ل بـ ا  املبـادراا الدول ـا، وكـذلك          االقتصـاديا  -                                 اعي ولوج ا ل نااأب اااببا الب   ا 

                                                                                      طال  مبادراا من أجق يا ي  يقابـم املاـارف كوبـ لا لتوبـ ق نطـا  مجاعـا املماربـ  املان ـ  مبحابـبا 
        و ونامـت          االقتصـاديا  -                                                لت ريب ا للنام اعي ولوج ا ل ناـاأب ااابـبا الب   ـا                           رأس املال الطب اي واااببا ا

                           مشــارا مــن البلــداحي الشــري ا ل      ٠١١                                                     حلقــا عمــق  قل م ــا بشــأحي لابــبا الــنام اعي ولوج ــا يضــور حنــو 
  و    ٨١٠2                                                     املشرو( وبلداحي آب ويا أ؛ر  ل الص  ل يشرين النياين/نوفما 

                                                      لقــــا الدرابــــ ا الــــخل ياقــــدلا الل نــــا االقتصــــاديا ألورو  ومنامــــا                         ويهـــدف االجتمــــا( القــــادأب للح -    38
               ، الـذي بـ اقد ل          االقتصـاديا  -                                                                  التااوحي والتنم ـا ل امل ـداحي االقتصـادي بشـأحي ينل ـذ ناـاأب ااابـبا الب   ـا 

                                                      ،  ىل وديد أولوةا البلداحي واحت اجاةا ل ب ا  ينل ذ نااأب     ٨١٠٢           شباط/فااير     ٨٨   و    ٨٠       جن   ل 
   و          االقتصاديا  -        الب   ا         اااببا

                                                                         ول الوقـــــت الـــــرالن، يشـــــمق بـــــرانمج البنـــــك الـــــدوا اابـــــبا النيـــــرواا ويق ـــــ م ؛ـــــدماا الـــــنام  -    35
                                                                                       اعي ولوج ــا، الــذي يركــ  أيضــا علــى بنــاع القــدراا ل جمــال لابــبا رأس املــال الطب اــي، يــوفري التــدري  

   ،                               با رأس املـال الطب اـي ل  ندون  ـ ا                                                      وحلقاا الامق والدعم من أجـق  تـلاع الطـابق املؤب ـي علـى لابـ
                                           وكولومب ـاو وعـالوة علـى ذلـك، ركـ  املنتـد  النيـاين    ،          وكوبـتاري ا   ،       والللبـ    ،         وغواي ماال   ،       ورواندا   ،        وبوي واان

                                                                             بشــــأحي لابــــبا رأس املــــال الطب اــــي مــــن أجــــق و ــــ  ال  ابــــاا )منتــــد  ب ابــــاا لابــــبا رأس املــــال 
                                                ، على ال  ل ا الخل مي ن ابا ابـتدداأب لابـبا رأس املـال  2   ٨١٠                                الطب اي(، الذي عقد ل اللاي ل عاأب 

                                                                                      الطب اــي مــن جانــ  ا  ومــا واألعمــال الت اريــا وبــا ر القطاعــاا لتحق ــق ألــداف التنم ــا امل ـــتداماو 
  ُ                                                                            ونُام املنتد  بق ادة البنك الدوا  لتااوحي مق شابا اعحصاعاا ووزارة ؛ارج ا لولنداو

                                                و( شـــرلا حبـــاا مـــن ح ـــال األمـــم املتحـــدة للتنم ـــا، يتمنيـــق                         وأجنـــ ا شـــابا اعحصـــاعاا مشـــر  -    36
           االقتصــاديا  -                                                                            امــدف منــه ل دعــم الــدول األعضــاع ل يطــوير ويا يــ  اعحصــاعاا الب   ــا وااابــبا الب   ــا 

                                                                            املت املــــا مــــن أجــــق و ــــ  راــــد التنم ــــا امل ــــتداماو وعلــــى وجــــه ااصــــو ، يهــــدف الانصــــر ااابــــ  
                                                                ا املؤب ـــ ا والتقن ـــا للم ايـــ  اعحصـــا  ا الوطن ـــا واجلهـــاا املان ـــا اـــاحبا                        للمشـــرو(  ىل يا يـــ  القـــدرا

                                                                                        املصلحا ل  ندون   ا، وأوغندا، وك ن ا، ومال  ةو ومشق املشرو( وتق ؛طط وطن ا  لتشـاور مـق اجلهـاا 
ّ              الوطن ــــا املان ــــا وجتم ــــق ح ــــا ا ةتــــارة وفقــــا ألولــــوةا البلــــداحي ويــــوافر الب ــــااناو ومجّاــــت  ندون  ــــ 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، 

   و          االقتصاديا  -                                                     رك ا على يطب قاا ال  اباا ويام م نااأب اااببا الب   ا 
__________ 

 ( 8)  https://elearning                 -cms.unstats.un.org/                   و  
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                                                          إعداد استجابة إحصائية بشأن مسائل السياسات العامة الناشئة   -          اجملال هاء -       سادسا 
                            االقتصـــاديا ويام مـــه ل مناقشـــاا   -                                               حـــددا الل نـــا التوااـــق ل  طـــار ناـــاأب ااابـــبا الب   ـــا  -    32

    بـ                                                                                        ال  اباا الااما الناش ا، وال ب ما ف مـا يتالـق  لـداف التنم ـا امل ـتداما، بواـلهما نشـاط  أبا
                                                                                  مهم  لللريقو ولناا حاجا  ىل التوااق الصح   مق امل اي  اعحصا  ا بشـأحي جتم ـق ح ـا ا ناـاأب 

                                                   ، بواـــــــــله يشـــــــــ ق ما ـــــــــارا جديـــــــــداو ومي ـــــــــن ينل ـــــــــذ ناـــــــــاأب ااابـــــــــبا          االقتصـــــــــاديا  -               ااابـــــــــبا الب   ـــــــــا 
                                                                        ل الاديد من البلداحي  بـتدداأب الب ـاانا القطريـا املتاحـا ااـتل  ابـا ل عـدد متنـو(            االقتصاديا  -        الب   ا 

                                                                                          من قواعد الب اانا اعداريا وغريلا من قواعد الب ااناو وعالوة على ذلك، ينب ي ابتدداأب ناـاأب ااابـبا 
                 ب ــاانا، وا اجــا  ىل                                                       بواــله  طــارا لتناــ م الب ــاانا القا مــا، ووديــد الل ــواا ل ال           االقتصــاديا  -        الب   ــا 

           االقتصـاديا  -                                                                          و   ويام م مجق الب اانا ل عمل ـا  نتـاع اعحصـاعااو وي ـتددأب ناـاأب ااابـبا الب   ـا 
         اقتصـاديا   -                                                                              أيضا كأداة لل مق ب  ةتل  الوزاراا و جراعاا الامق من أجق وتق قاعدة ب ـاانا ب   ـا 

                                       طريــق التطب قــاا الامل ــا عــن ابــتدداأب ناــاأب                                               مت املــاو وينب ــي  بــال  امل ــتددم  علــى حنــو مال ــم عــن
                                                           ، ل س كإطار ينا مـي  حصـا ي فح ـ  بـق كإطـار للتحلـ الا وال  ابـاا          االقتصاديا  -               اااببا الب   ا 

                                                                الااما أيضا، دعما لصنق القراراا املتالقا  ل  اباا على حنو مت امقو
 

         االتصاالت   -   1-        اجملال هاء  
    ي        حلقــــــاي درابــــــ ا       ٨١٠2                                                       بــــــبقت االجتمــــــا( التنا مــــــي الــــــذي عقديــــــه الل نــــــا ل ح يراحي/يون ــــــه  -    3٢

  و          االقتصـاديا  -                                                                             ابتهدفت م اعدة أعضاع الل نا ل التارف على فر  يا ي  يام م نااأب اااببا الب   ـا 
       هدافها                                                                                  وقد وفر االجتما( اللراا ألعضاع الل نا لتش  ق ف رة م تنرية عن أفضق اجلهاا الخل يتا  ابت

                                                 وعن ك ل ـا  شـراا يلـك اجلهـاا، ال بـ ما مـن ؛ـالل ابـتدداأب            االقتصاديا  -                           لتا ي  نااأب اااببا الب   ا 
                                                                                    أدواا المابــق وااليصــال املال مــا لل ــ ا  مــق اجلمــالري امل ــتهدفاو ول  ايــا ا لقــا الدرابــ ا، حــددا 

                         ل همـــا، مـــن أجـــق يا يـــ  ناـــاأب                                                            الل نـــا نقـــاط د؛ـــول ملموبـــا متاـــددة، علـــى الصـــا دين الـــوطين والـــدوا ك
                                                    االقتصاديا، وكذلك أدواا االيصال ااتملا لنقاط الد؛ولو   -               اااببا الب   ا

                                                                            ووتـات الل نــا، بق ــادة امل تــ  األبــماا ل حصــاع، الصــ  ا النها  ــا البــماي   ا االيصــاالا  -    39
       ويامــ م            االقتصـاديا  -             ابـبا الب   ـا                                                               امل ـت ملا الـخل ي ـتند  ىل نتـا ج ا لقـا الدرابـ ا وي  ـر ينل ـذ ناـاأب اا

                                                                                      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 

                                                   ا أحي يبـــذل األعضـــاع جهـــودا شدصـــ ا مـــن أجـــق يا يـــ  ناـــاأب                                 األيف ـــا االبـــماي   او ويقتضـــي االبـــماي 
                                                                  ، وراد التقدأب اارز من ؛ـالل اختـاذ يـدابري ملموبـا، و بـال  األمانـا الاامـا           االقتصاديا  -               اااببا الب   ا 

ــــوافر ابــــماي   ا ــــا أشــــهر  لتقــــدأب ااــــرز واعجنــــازاا ااققــــاو ويت                     االيصــــاالا ل شــــ ق وف قــــا                                                             كــــق فالف
  و      أباب ا        مالوماا

                    الـــذي أطلـــق ل أيلـــول/           االقتصـــاديا  -                                               وبـــ  وحي املوقـــق الشـــب ي اجلديـــد لناـــاأب ااابـــبا الب   ـــا  -    8١
                        ُ                                                       أحـد املنـابر الر   ـ ا الـخل يُاتـ أب أحي يطبـق ابـماي   ا االيصـال  البـتناد  ل هـاو وناـرا ألحي       ٨١٠2      ببتما 

                           مق با ر اجلهاا ااحبا املصلحا                                                              لذا املوقق ب  وحي الوب لا الر    ا للتوااق مق اجملتمق املدين وكذلك 
ــــا ل  ــــه  ــــجي م  ــــر موجــــه حنــــو عامــــا اجلمهــــور، مــــق  بقــــاع املصــــطلحاا التقن  ــــا، بــــُ اتمد ف               ُ            ي                                                       غــــري التقن 

       األدىنو      حدلا
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                                                                           وبتبدأ شـابا اعحصـاعاا، مب ـاعدة مـن امل تـ  األبـماا ل حصـاع، جهودلـا املن ـقا الرام ـا  -    8٠
                                  وذلــــك البــــتداما ابــــت اال ناــــاأب ااابــــبا       ٨١٠٢      ق عــــاأب                                      ىل  اــــدار ربــــالا  ؛باريــــا منتامــــا مــــق مطلــــ

                                                                        بطريقـا م ـتنرية وملت مـاو وبتشـ ق لـذ  الربـالا اع؛باريـا  تـافا لامـا البـماي   ا            االقتصاديا  -        الب   ا 
                                   و وبتاتمد   ا مران، وبـ تمنيق لـدفها ل          االقتصاديا  -                                           االيصاالا الخل يدعم ينل ذ نااأب اااببا الب   ا 

                                                                     اا من اجلمهور عن طريق اعبال  عـن مواتـ ق متنوعـا، مبـا ل ذلـك األ؛بـار واألحـداأل              مناشدة عدة ف 
                                                                                          امامــا، والتطــوراا التقن ــا والــروابط الــخل و ــق  ىل ال  ابــاا ودرابــاا ا ــاالا اعفراديــا بشــأحي التنل ــذ 

               اــــرة ذاا الصــــلاو                                              االقتصــــاديا والتقــــدأب ااــــرز ل املشــــرو( والقــــراعة املاا  -                            النــــاج  لناــــاأب ااابــــبا الب   ــــا 
                                                                                      وبتاتمد الربالا اع؛باريا على امل ايفاا املقدما مـن البلـداحي األعضـاعو وبمبـق  لايـد االل ـموين  ىل 

                         وغــريلم مــن املشــمك و ومــن أجــق            االقتصــاديا  -                                               أعضــاع الل نــا وجهــاا االيصــال لناــاأب ااابــبا الب   ــا 
                                   ربالا اع؛باريا  بلول بهقو وب  تض                                          ُ       الواول  ىل أكا عدد مم ن من ف اا اجلمهور، بُت ت  ال

                ً                           االقتصاديا رابطاً لالشماا ل الربالا اع؛بارياو  -                                        املوقق الشب ي اجلديد لنااأب اااببا الب  ا
                                                                           وب  ـــهم مشـــرو( لابـــبا رأس املـــال الطب اـــي ويق ـــ م ؛ـــدماا الـــنام اعي ولوج ـــا املمـــول مـــن  -    8٨

   مــن            االقتصــاديا  -                                     ا االيصــاالا ااااــا بناــاأب ااابــبا الب   ــا                                    االوــاد األورو  ل عمل ــا ينل ــذ ابــماي   
                                                                                      ؛الل  نشاع املوقق الشب ي للمشرو( ووتق منهاع عمق قا م علـى املاـارف بشـأحي املوقـق الشـب ي لناـاأب 

                                                                       االقتصــادياو وبــ درع فــر( لــدد ةصــمل لنتــا ج املشــرو( ل الربــالا اع؛باريــا اللصــل ا   -               ااابــبا الب   ــا 
            االقتصادياو   -           با الب   ا           لنااأب اااب

 
                         وأهداف التنمية املستدامة            االقتصادية  -                    نظام ا اس ة ال يئية   -   ٢-        اجملال هاء  

      ، علـى     ٨١٠2                                                                   أكدا جلنا ااااع من جديد، ل اجتماعها النياين عشر املناقـد ل ح يراحي/يون ـه  -    83
                                     ل ؛طـا ب ابـاا ألـداف التنم ـا امل ـتداماو            االقتصـاديا  -                                          الدور اماأب الـذي يؤديـه ناـاأب ااابـبا الب   ـا 

                               أوجــه التــآزر واملااوتــا الــخل بــتدعم            االقتصــاديا  -    ّا                                            ويقــ ّام األطــر املت املــا مــن قب ــق ناــاأب ااابــبا الب   ــا 
ــــــى تــــــرورة الامــــــق بشــــــ ق ابــــــماي  ي مــــــن أجــــــق يا يــــــ  ناــــــاأب ااابــــــبا                                                                             ااطــــــاو وأكــــــدا الل نــــــا عل

                                                         ف التنم ا امل تداما وش لت فريقـا بق ـادة املاهـد الـوطين ل حصـاع                ف ما يتالق  لدا           االقتصاديا  -        الب   ا 
                                                                                   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 ااــااع املشــما بــ  الوكــاالا املاــين مبؤشــراا ألــداف التنم ــا امل ــتداما، بــدور نشــط ل  

                           با الب   ــا واالقتصــاديا، ح ــ                                                             كلالــا أحي يا ــس مؤشــراا ألــداف التنم ــا امل ــتداما ماــايري ناــاأب ااابــ
                                                                                 االقتضاعو وعلى وجه ااصو ، طلبت الل نـا وتـق قا مـا قصـرية  ملؤشـراا بـتتاح اللراـا مـن ؛المـا 
                                                                                   لل نــا للتــأفري ل منه  ــا املؤشــرااو وبــلمت جلنــا ااــااع أيضــا   اجــا  ىل ابــماي   ا متوبــطا األجــق 

                                        لضــماحي االعــماف  لل نــا بواــلها اآلل ــا الرمس ــا         تصــاديا   االق  -                                   مي نهــا االبمشــاد بناــاأب ااابــبا الب   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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                        الن:اط املطسوحة للمناقشة -       سابعا 
       يلي                                       اللجنة مدعوة للتع ري عن آرائها بشأن ما  -    88

                                                                    األنشووطة امل:ةحووة لتعزيووز التنسوويق ومنووع أوجووو التووداخل يف وضووع املنهجيووات وبنوواء     )أ( 
                            ودعم اإلحصاءات )الفسع اثنيا(؛           االقتصادية  -                                     ال:درات املتعل:ة بنظام ا اس ة ال يئية 

                                                                 العمليوووة امل:ةحوووة للنهوووول بوووربانما ال حووووث ريموووا يتعلوووق ابإلطوووار املسكوووزي لنظوووام     )ل( 
                                                                         االقتصووادية وتن:وويا ا اسوو ة التجسي يووة للوونظم اإليكولوجيووة يف نظووام ا اسوو ة ال يئيووة   -     يئيووة           ا اسوو ة ال 

                         واالقتصادية )الفسع اثلثا(؛
  -                                                                     عملية إصدار قاعدة بيواانت عامليوة بشوأن اإلطوار املسكوزي لنظوام ا اسو ة ال يئيوة     )ع( 

                           ياانت األساسية لدعم احلساابت                                                 ، مع الةكيز على االحتياجات من أجل تطويس وتعزيز ال         االقتصادية
                     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(؛

  -          ة ال يئيوة                                                         اسةاتيجية االتصواالت واألنشوطة امل:ةحوة مون أجول تعزيوز نظوام ا اسو      )لـ( 
                                                                     ريما يتعلق مبؤشسات أهداف التنمية املستدامة، عند االقتضاء )الفسع سادسا(.           االقتصادية

 
 


