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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثانية والخمسون 

 2021آذار/مارس  5و  1-3
 *)ج( من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: اإلحصاءات االقتصادية
   
 باإلحصاءات االقتصادية تقرير فريق أصدقاء الرئيس المعني   

  
 مذكرة من األمين العام  

 
والممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم ن   2020/211وفقا لمقرر المجلس االقتصــــــاجت واالجتماع   

العام ألأن يح ل تقرير فريق أصـــــــــــدقام الرباس المعن  ألاتصصـــــــــــاماب االقتصـــــــــــاجيي  ل  اللجني اتصصـــــــــــاباي 
ألن ـــــــيي ال ريق المتعلقي ألاجتماعاتم العالماي واتقلاماي وســـــــابر م ـــــــاوراتم   لمناق ـــــــتم  ويقدم التقرير وصـــــــ ا 

ويتضــمن تيصــااب ال ريق أل ــأن ســبل تح ــ ن ال ــنهاب من أجل نست محير  الم ــتعملين والنسي  أل ــرا اب  
ــت دام تتعلق ألاتنتاج  ــ ن التنار النتام من لعل صاالب اســــ ــام أصــــــيل البااناب العالمايب وتح ــــ تتعلق ألإن ــــ

 ــــترال واالســــتشمار الم ــــترالب وتمه ن النتام عل  نحي أفضــــل من لعل تح ــــ ن أســــال   العمل  اما   ن  الم
األفرقي اتصصـابايب وتح ـ ن تيق ق اتردـاجاب الم اياماي والعملاي أل ـهل تيرارت عل  الم ـتيو الدول  أل ـأن  

ليل  من الم ــــــــتعمل ن ال ت   جاج المعا  ر المنسجاين من لعل  جرام التجارب وااللتناراب المنتتمي لتلباي ا
أل ــرعي  ويتضــمن التقرير تيصــااب من أجل نتام لتصصــاماب االقتصــاجيي  ت ــم أل ــرعي االســتجاألي وي ــتند  

)ب( تحييل النتام    ل  أربعي مياضــــــــــاإ ا ة )أ(  قامي ال ــــــــــنهابة التعاون والت ــــــــــاور مإ الم ــــــــــتعمل نب و
)ج( التمه نة الترت نــاب  لمتعلقــي ألــالعملاــاب والباــانــابب ووالتنــار ة البناــي التحتاــي اتصصــــــــــــــــاباــين والحليل ا

ــاي والحي ميب و ــ ـــــــ ــاباي  واللجني مدعية   المؤســـــــ ــال   اتصصـــــــ )ج( التجري  واتجماج والتيق قة األطر واألســـــــ
الميافقي عل  التيصــــــااب اليارجة ف  التقريرن ألما ف  ذلء  ن ــــــام دــــــنهي جد دة من ال برام اتصصــــــاب  ن    ل 

االقتصــــاج  ن واســــتي ــــا  مدو ضــــرورة وجدوو  ن ــــام لجني لبرام جد دة معناي ألال ــــهان والرفا ن وصل فريق  
 أصدقام الرباس المعن  ألاتصصاماب االقتصاجيي 
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 تقرير فريق أصدقاء الرئيس المعني باإلحصاءات االقتصادية   
 

 موجز  - أوال  
ــ نن  ن - 1 ــاباين ف  جورتسا ال م ــــــــــ ــدقام للرباس ل ترة ال ت يد طلبت اللجني اتصصــــــــــ ــام فريق أصــــــــــ  ــــــــــ

ــاجيي وفعال تسا ومدو قدرتسا عل    عن ــاماب االقتصـــــــــ عام ن تجرام تق ام لي امة  جارة النتام الحال  لتصصـــــــــ
االســتجاألين جون للق الم يد من الب روقراطاي أو تحم ل المهات  اتصصــاباي اليطناي والمنتماب الدولاي عب ا  

ت اللجني أيضـــا  ل  فريق أصـــدقام الرباس تق ام المناجراب الحالاي وتقديم تيصـــااب  ضـــا اا ال جاع  لم  وطلب
لتحد ث نتام اتصصــاماب االقتصــاجيي من لعل  جرام اســت ــارة واســعي النياي للم ــت دم ن  وطلبت اللجني 

يي واضحي    لء  ل  فريق أصدقام الرباس أن يقدم تقريرا  ل  اللجني ف  جورتسا الحاجيي وال م  ن  تضمن ل
عن سـبل المضـ  قدمان وف  جورتسا الشاناي وال م ـ ن تقريرا نساباا أل ـأن وضـإ نتام لتصصـاماب االقتصـاجيي 

  ت م ألالقدرة عل  االستجاألي وبالي امة وال عالاي 
  

 مقدمة  - ثانيا   
 ل   3ن ات  ب اللجني اتصصــاباين ف  جورتسا الحاجيي وال م ــ ن المعقيجة ف  ن يييرال ف  ال ترة م - 2
ــل األولن ال را جام(ن اـل ت جـام  ـام  E/2020/24)انتر  51/105ن المقرر 2020آذار/مـارس  6 ن ال صــــــــــــ
 اللجنية أن

(  E/CN.3/2020/7)  اب االقتصـــــــاجيي رصبت  تقرير فريق أصـــــــدقام الرباس المعن  ألاتصصـــــــام  )أ( 
وأ دب أن عمل ال ريق  ؤقر ألال عل تأق را  يجا اا عل  أســــال   العمل والتعاون  اما   ن األفرقي القابمي من أجل تحد ث  

(ن مإ ربط  1/ 70)قرار الجمعاي العامي   2030الم ــتدامي لعام نتام اتصصــاماب االقتصــاجيي لدعم رصــد ليي التنماي  
 ذلء ألالب  ي والرفا ب 

أقنت عل  ال ريق لما  ب لم من جسيج تجرام م ـــــــــــــاوراب مهش ي مإ األفرقي اتصصـــــــــــــاباي  )ب( 
ن م ـــــتقبل اتصصـــــاماب االقتصـــــاجيي أل ـــــأن مجاالب  القابمي ومإ البلدان من لعل صلقاب جراســـــاي  قلاماي ع

ــال     ــتعملينن ووجيج قفراب ف  المجاالب ذاب األولييين واتجارة وأســـ التنماي ذاب األولييي الت  يحدجاا الم ـــ
 العمل الحالاي لألفرقي اتصصابايب

طلبت  ل  ال ريق أن  ياصـــــــــــل النتر ف  الحاجي  ل  نتام لتصصـــــــــــاماب االقتصـــــــــــاجيي  )ج( 
ــاألاب االقتصــــاج اليل ن وال ــــجعب اتصصــــاباي  يهين  ــقا وم ــــتج نا لعصتااجابن وي ــــمل ص ــ ــامع ومتناســ دــ

لألعمال التجاريين والتصـــنا اب الدولاين والبااناب الدةاقي الم ـــتقاة من  صصـــاماب األســـر المعا ـــاي واألعمال  
 التجاريي والتجارةب

ســـــنتم الشاناي واألل رة أربعي أألعاج  وافقت عل  أن ي ـــــمل  رنامت العمل المقترر لل ريق ف  )ج( 
ا ة تيق ق عملـااب النتـام الحـال  لألفرقي اتصصــــــــــــــابـاي والحـالي الت  يقترر أن يهين عل ـسا ف  الم ــــــــــــــتقبلن  
وتح  ن الرواألط   ن األفرقي اتصصاباي عن طريق  ن ام دنهابن ووضإ تحد أمام األفرقي اتصصاباي للعمل  

ــتعمل ن  أليري جد دةن مإ التر    عل  الت جري  وبنام القدرابن وزياجة التياصـــــــل مإ طاب ي واســـــــعي من الم ـــــ
وغ رام من ال ــــر ام المحتمل ن لتحد د األوليياب العالماي للنتام المحدح لتصصــــاماب االقتصــــاجيي مشل تلء  

 المتصلي ألالعيلمين والرقمنين والرفا  واالستدامين واالقتصاج غ ر الرسم ن ورأس المال الن رتب

https://undocs.org/ar/A/RES/51/105
https://undocs.org/ar/A/RES/51/105
https://undocs.org/ar/E/2020/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/7
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 دب عمل ال ريق المتعلق ألاســـــــــتعرا  أســـــــــال   عمل األفرقي اتصصـــــــــاباي الحالاي عل  أ )ه( 
أســــــــــاس مناجط ميصدةن وطلبت  ل  ال ريق أن ي ــــــــــتي ــــــــــا ترت ناب عمل جد دة لتح ــــــــــ ن آلااب التن ــــــــــ ق  

 والت اععب   ن األفرقي اتصصاباي ف  تناجل المعليمابن وتحد د األولييابن وتجن  الشفرابب

األفرقـي اتصصـــــــــــــــاباـي القـابمـي أن تتعـاون مإ فريق أصـــــــــــــــدقـام الرباس تجرام  طلبـت  ل  )و( 
 استعرا  للحي مي وأسال   العمل وتجري  أسال   جد دة وعملاي المنح  للربط ال نه  الستي ا  فيابدااب

وافقت عل  صل األفرقي اتصصاباي الت  لم تعد ن يي ف  مجال اتصصاماب االقتصاجيين  )ز( 
ــاجيية فرقي   30يارج ف  ال قرة عل  النحي ال ــاماب االقتصـــــــ ــدقام الرباس المعن  ألاتصصـــــــ من تقرير فريق أصـــــــ

العمل الم تر ي   ن الي االب المعناي ألاتصصاماب المالاين وفريق ال برام المعن  ألإصصاماب التجارة الدولاي 
التجارة الدولاي والعيلمي    والعيلمي االقتصــــــــاجيين وال ريق العامل الم ــــــــترال   ن األماناب والمعن  ألإصصــــــــاماب

االقتصــــاجيين وفريق جلس  المعن  ألإصصــــاماب القياا غ ر الرســــم ن وال ريق العامل الم ــــترال   ن الي االب  
 المعن  ألإصصاماب الد ينب

طلبت  ل  فريق أصدقام الرباس أن يضإ تحديا أمام األفرقي اتصصاباي من لعل عدج محدوج   )ر( 
ــ رة األجل  ــتناج  ل  اصتااجاب البلدان المتقدمي النمي والبلدان الناماي من أجل تجري   من الم ــــــــــاريإ القصــــــــ ن ألاالســــــــ

 بأسال   عمل جد دة وإقامي دنهي ععقاب   ن األفرقي اتصصاباي لدعم تحد ث نتام اتصصاماب االقتصاجيي 

ناجا دـجعت عل  التعامل مإ الم ـابل الم اياماي الجد دة المتبليرة ف  الدول األعضـام اسـت )ط( 
  ل  م  راب تيج ساي م صلين ورصبت ألااتمام الدول األعضام ألالم ار ي ف  التجربيب

رصبت ألالمناجراب اتضــا اي المتعلقي ألالم ــاورابن مشل منتدو عالم  لألمم المتحدة معن   )ت( 
ألاتصصـــاماب االقتصـــاجيي للحصـــيل عل  تعلاقاب الم ـــتعمل ن أل ـــأن تحد ث نتام اتصصـــاماب االقتصـــاجيي 

 ومناق ي أسال   عمل جد دة لجعل نتام اتصصاماب االقتصاجيي أ شر مروني واستجاأليب

طلبت تقديم تقرير نساب  ل ريق أصـــــــــــــدقام الرباس المعن  ألاتصصـــــــــــــاماب االقتصـــــــــــــاجيي  )ال( 
  2021اللجني ف  جورتسا الشاناي وال م  ن الت  ستعقد ف  عام   ل 

ــيلإ  سا ال ريق ف  ال ترة الممتدة من انتسام ويقدم ا ا التقرير لمحي عامي عن األنـ ـــــــ  - 3 يي الت  اضــــــ
  وقد ُرّت  محتيو التقرير  ما  ل ة  تضـــــــــــــمن  2020الدورة ال م ـــــــــــــ ن للجني صت  ت ـــــــــــــرين الشان /نيفمبر 

الشالث ميج ا لنتابت اجتماعاب ال ريقب ويتناول ال را الراألإ عملاي تأط ر  رنامت  ت ـم ألاالسـتجاألي لنتام   ال را
ب االقتصـاجييب ويتضـمن ال را ال امس تيصـااب أل ـأن م ـتقبل اتصصـاماب االقتصـاجييب ويتناول اتصصـاما

 ال را ال اجس اتجرامان الميليب من اللجني ات اذاما 
  

 أنشطة فريق أصدقاء الرئيس المعني باإلحصاءات االقتصادية  -   ثالثا  
  وت ــرين الشان /نيفمبر  2019أيار/ما ي عقد فريق أصــدقام الرباس لم ــي اجتماعاب ف  ال ترة   ن  - 4

لمناق ي أن يتم وصالي  رنامت عملم  وقد ُعقد االجتماعان الراألإ وال امس ألاليسابل اتليتروناي أل ب    2020
 ( 19-جابحي مر  ف روس  يرونا ) يف د
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 موجز االجتماع األول - ألف 
ــم األول المعقيج ف  ال ترة من  - 5 ــاعـــ ــث ال ريقن لعل اجتمـــ ــا ي  30 ل   28ألحـــ ــار/مـــ ن 2019أيـــ
 انت التحد شاب المقرر صالاا  جراؤاا لنتام اتصصـــــــــاماب االقتصـــــــــاجيي تلب  اصتااجاب الم ـــــــــتعمل ن    ذا ما
اليقت الراان وف  الم تقبلب وم ألي ما  ذا  انت الساا ل األساساي القابمي صالاا )مشل األطر اتصصاباين  ف 

ــنا ن والبااناب ــال  ن ونتم التصـــــ ــرا اب(  ا اي لتلباي   واألســـــ ــابن وال ـــــ ــااســـــ ــدريين والتينيليجاان وال ـــــ المصـــــ
االصتااجاب ف  الم ـــــــتقبلب وما  ذا  انت اناال ترت ناب  جاريي مناســـــــني قابمي لي الي قدرة نتام اتصصـــــــاماب  

 االقتصاجيي عل  االستجاألي و  امتم وفعال تم  ويرج أجنا  تباان لعستنتاجاب الربا اي 

ــ  ن من المعليماب  وقد تضــــــــــــمنت قاب - 6 مي المناجراب الحالاي معتم اصتااجاب الم ــــــــــــتعمل ن الربا ــــــــــ
الم تقبل من منتير اقتصاجت  ل  وقياع   غ ر أنم  ننف  وضإ  رنامت عمل محدج عل  نحي أوضح   ف 

 اما  تعلق ألقااس االقتصــاج غ ر الرســم  وجرجي االت ــام ألالياألإ غ ر الرســم   وُوجست أيضــا جعية  ل  ســد  
ية اليب رة   ن وضــــــــــــــإ منسجـااب جـمانـاي جد دة والبـااناب المـتاصي عل  الصــــــــــــــعـ د القيرت  ويمهن الحـد  ال ج
التــأل ر الـ ت  ش را مـا يهين  ب را   ن ال ــــــــــــــروا ف  العمــل عل  الصــــــــــــــع ــد العــالم  أل ـــــــــــــــأن المعــا  ر   من
ــع د القيرتن وذلء ألالتجري  المنهر  أو ــاباي الجد دة وتن   اا عل  الصـــ ــدار التقد راب المنتجاب اتصصـــ  وإصـــ

ــااب  سد    فقدالتجريباي    ــإ تيصــــــ ــاي الحالاي ت تقر  ل  المروني وأنم  ننف  وضــــــ ــاســــــ ارُت   أن الساا ل األســــــ
تح ــ ن المروني العامي لتطارن لاس فقط عل  صــع د وضــإ الم ايام واألســال   فح ــ ن  ل ومن ص ث قدرة 

االســــــــــتجاألي  وقد يهين من الم  د أن يعمل ياهل   اتطار عل  تقديم منتجاب البااناب أليريقي أ شر قدرة عل 
الحي مي المقبل ألمجميعي م ـــــتر ي من المناجط الراماي  ل  تع ي  الي امة وال عالاي وإزالي االزجواجاي  واســـــتل م 
األمر  جرام م ـاوراب دـاملي عل  الصع د العالم  ضمن ال نهي القابمي الت  تضمن أفرقي عاملي وفري عمل 

 الم تيو قبل أن  ت ن  تقديم مجميعي من التيصااب  ل  اللجني ولجانا ر اعي 
 

 موجز االجتماع الثاني - باء 
ن 2019 انين األول/جي ــــــــــــــمبر  4 ل   2أجرو ال ريقن ف  اجتماعم الشان ن المعقيج ف  ال ترة من  - 7

اي لألفرقي اتصصاباي ومن  تق اما للتعلاقاب الم ـتمدة من الم ـاورة العالماي مإ الم ـتعمل ن والدراسي االستقصاب
الم ـــــــاوراب اتقلاماي المنتمي ف   طار الحلقاب الدراســـــــاي الر اعي الم ـــــــتيو أل ـــــــأن م ـــــــتقبل اتصصـــــــاماب 
ح أت تف  راب  ل م  جلالسا عل  ترت ناب  االقتصــــاجييب وواصــــل تحد د نتام اتصصــــاماب االقتصــــاجييب ووضــــد

ب 2020ايب وات ق عل  المسام والم ــــــؤولااب المقررة لعام  جارة النتام وعملااتم اتصصــــــاباي وياا لم األســــــاـســـــ 
 ووافق عل  محتيو التقرير المقدم  ل  اللجني ف  جورتسا الحاجيي وال م  ن  وترج أجنا  المعصتاب الربا اي 

وقد   دنت الم ـــــاورة العالماي مإ الم ـــــتعمل ن والدراســـــي االســـــتقصـــــاباي لألفرقي اتصصـــــاباي أن نتام   - 8
 يعتبر معييبًان ولين  تع ن  جلال تح ــــــــــــ ناب علام من ص ث التن ــــــــــــ ق واالتصــــــــــــال والقدرة عل   اتجارة ال

االســــــتجاألي  فقد اعُتبر النتام الحال  ألي  ًا ف  التيا  مإ طل  الم ــــــتعمل نن مإ ت ضــــــ ل اتناا نست عمل   
ف  عرضــمن الضــيم عل    وأ شر مروني  وســّلط األم ن العام الم ــاعد للتنماي االقتصــاجيي و ب ر االقتصــاج  نن

ضــرورة الح اع عل  تر    يهين محير  الم ــتعمل  و ان اناال تيافق واســإ النياي ف  اشرام أل ــأن الحاجي  
 ل   نتاج الم يد من البااناب الدةاقي وف  المياع د المقررةن وأنم  ننف  تلباي تلء الحاجي عل  نياي األسـال   

تيافق ف  اشرام عل  أن  نام القدراب وجعم الم ــتعمل  ت ــمان ألأاماي   واألجواب والمعا  ر  وأل رًان  ان اناال
 ألالفي ألالن ني للبلدان الناماي 
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وب دنت عملاي تحد د مياصـــــــــــ اب النتام من منتير المهات  اتصصـــــــــــاباي اليطناي أنم  نييت عل   - 9
وجم  يجيج قدر  ب ر  اللجان يهين نافعا عل  أفضـــــــــل  “ُأســـــــــر”جرجي  ب رة من التعق د  وليصظ أن ميضـــــــــيا 

التن ــ ق والتقل ل  ل  أجن  صد من االزجواجاي   ن لجان ال برامن واألفرقي العاملي الم ــتر ي   ن األمانابن   من
 وفري العملن وأفرقي المدن 

ــاماب االصتـااجـاب  - 10 وأجو اـ ا التق ام  ل  عـدج من االســــــــــــــتنـتاجـاب  ويننف  أن  لب   نـتاج اتصصــــــــــــ
ــي  ف  ــاب سـ ــااسـ ــت راج قروة من المعليماب من  مجال ال ـ ــ ر أو اليييل  فسناال  مهاناي اسـ ام عل  األمد القصـ

ــاماب  ــمان أن يهين نتام اتصصــ ــاباي  ويتع ن ضــ ــنهي األفرقي اتصصــ ــاورة دــ ــاوراب اتقلاماي وم ــ نتابت الم ــ
ل جور المهات  ا تصصــــــــــــــاباي االقتصــــــــــــــاجيي متقبّيًع للتف  رن ويننف  النتر ف  مدو  مـهاناي تحق ق ذلء  تحيا

اليطناي من جساب منتيجي للبااناب  ل  جساب ُيعسد  ل سا ألاتدــرا  عل  البااناب  ويننف  اســتي ــا   مهاناي 
اتناا نست جد د ف  مجال  نام القدراب تجا  األن ــيي اتصصــاباي الدولاين يع ز التعاون واال تيار والتجري ن  

ول ن  ان اناال ع و  عن  صداح تف  راب  ب رة ذلء   مإ تحق ق عيابد االســــتشماراب ف  م ــــار ي البلدان ف 
ــتي ــــا    ــال  ول ا  ننف  اســ ف  ترت ناب اتجارة الحالاين فإن اناال صاجي  ل  م يد من التن ــــ ق والتعاون واالتصــ
ترت ناب جد دة لتح ـــــ ن التن ـــــ ق واالتصـــــال والقدرة عل  تقديم اســـــتجاألي تعاوناي عل  نياي نتام اتصصـــــاماب 

ــاجيين  ــ ناب المحتملي  االقتصـ ــ ا اي  ويننف  التر    ف   جلال التح ـ ــ ق وال ـ ــاملي والتن ـ ــتناجًا  ل  مناجط الم ـ اسـ
 نتام اتصصاماب االقتصاجيي عل  وضإ المعا  رن والساا ل األساساي اتصصاباين والعملااب اتصصاباي   ف  
 

 موجز االجتماع الثالث - جيم 
ن  ل  م ـألي التحضـ ر لبند جدول 2020آذار/مارس   1الشالث المعقيج ف   تيردي ال ريقن ف  اجتماعم  - 11

األعمال المتعلق ألمجميعي أصـــدقام الرباس ف  الدورة الحاجيي وال م ـــ ن للجنيب واســـتعر   رنامت عمل ال ريق  
  ويرج أجنا  2020ب وطل  م ــــــااماب من األعضــــــام ف  اتجراماب والم ــــــاريإ المت ق عل سا لعام 2020لعام 

 اان لعستنتاجاب الربا اي    

  ان  تع ن مياصــــــــلي تق ام اشلااب المتنعي وذلء لمياممي مصــــــــيلحاب األفرقي العاملي اتصصــــــــاباي - 12
ووالياتسان مإ االعترا  ألأجوار فراجو البلدان والي االبب ولمعالجي الم ـــــابل المتعلقي ألاالزجواجاين وال ـــــنهابن  

نــم عل  الرغم من  ين النتم الحــالاــي تتعــامــل ف  وقــت منهر  والعمــل أليريقــي ســــــــــــــريعــي  وســـــــــــــــاج اعترا  ألــأ
البلدان المتقدمي النمين والبلدان الناماي عل  نحي مت ا دن  ان  تع ن اســتي ــا   مهاناي وضــإ آلااب أ شر   مإ

ــميال يمهن أن تتاح لجماإ البلدان تقديم وجساب نتراا ف  وقت أألهر من ذلء ألهش ر  ولتحق ق ا   الفايين   دـــــ
ر   لء اســــــــــتي ــــــــــا   مهاناي م ــــــــــار ي البلدان الناماي منهرًا ف  تحد ث األجلي  تجري  أســــــــــال   جد دة اقُتر 

والتناراان وتع ي  التن ـــــ ق األفق  عل  نياي مجاالب اتصصـــــاماب االقتصـــــاجيي ألإن ـــــام آلاي دـــــاملي جد دة 
ــاماب تلب  اليلــ  الجــد ــد ال ــــــــــــــريإ التف ر عل  مجميعــي متعــدجة المجــاالب ومتعــدجة األألعــا ج من اتصصـــــــــــــ

ــت دام   ــا تحد د عدج محدوج من صاالب االسـ ــجإ ال ريق أيضـ ــاجيي والب  اي  ودـ ــراب االجتماناي واالقتصـ والمؤدـ
 وتن   اا الستعرا  مدو استجاألي أسال   العمل الجد دة عل  نحي أفضل ف  صل م ابل  صصاباي محدجة 
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 موجز االجتماع الرابع - دال 
ن  ل   افاي ضـمان  2020ص يران/ ينام   30 و  29اعم الراألإ المعقيج  يَم  تيّري ال ريقن ف  اجتم - 13

تر    يهين محير  الم ـــتعمل من أجل نتام لتصصـــاماب االقتصـــاجيي  ت ـــم ألاالســـتجاأليب وأ د أادا  ال ريق  
ب وات ق عل  ليــي العمــل لل ترة المتنقاــي من ال ــــــــــــــنــي الشــاناــي  ويرج أجنــا   اــان  19-ف  أعقــاب جــابحــي  يف ــد
 لعستنتاجاب الربا اي 

ــتعمل   - 14 ــاب  متيامل يهين محير  الم ـــــــ ــاباي اليطناي اتناا نست  صصـــــــ  ننف  أن تي ل النتم اتصصـــــــ
  ويؤ د ا ا النست الحاجي  ل  وضـــإ  طار  صصـــاب   19-تتنإ التنماي الم ـــتدامي ف  ضـــيم جابجي  يف د ف 

ب  ف  الم ــــتقبل من أجل وضــــإ ســــااســــاب واســــإ النياي لنتام  صصــــاماب االقتصــــاج اليل  واالقتصــــاج الج  
ــإ النياي قاجرا عل  معالجي االتجاااب   ــاب  الياســـــــــ قابمي عل  األجلي  ويننف  أن يهين ا ا اتطار اتصصـــــــــ
المتعدجة األألعاج والمتراأليي للعيلمي وســـعســـل اتمداج ف  المؤســـ ـــاب المتعدجة الجن ـــاابن والرقمني واال تيار  

 وتف ر المناخن والتحيالب الديمفرا اين وعدم الم اواة التينيليج ن والتيسإ الحضرتن 

ــاباي لجابحي  يف د - 15 ــتعاني ألاالســـتجاألي اتصصـ  حالي من صاالب االســـتعمال اللتنار  19-ويمهن االسـ
الربط ال ــنه  للنتام“(  تضــمن  جرام ”نتام اتصصــاماب االقتصــاجيي ال ت  تمحير صيل نست دــامل للنتام )

 دـــــــراال الم ـــــــتعمل“(  ويننف  أن تضـــــــيلإ المهات   ”ســـــــعي النياي مإ الم ـــــــتعمل ن )م ـــــــاوراب وتق اماب وا
ــافًي  ل   ينسا جساب   ــاباي اليطناين من لعل ا ا النستن  دور الجساب الم ــــــرفي عل  الباانابن  ضــــ اتصصــــ
  منتيجي للباانابن وأن ُتقيام  ن ـــــــــــاط ال ـــــــــــرا اب عل  نياي القياَع ن العام وال ا   ويمهن أن ت ـــــــــــمل ا  
ال ــــرا اب المتعلقي ألالربط ال ــــنه  اســــتي ــــا  صليل جد دة ومبتيرة للبااناب عند اســــت دام مصــــاجر البااناب 
البد لي أو  جرام م ـير أ شر تياترا تصـدار مؤدـراب جةاقي  تجاوز نياقسا المؤدـراب االقتصـاجيي واالجتماناي  

ــريإ ألقر جاب ــا اتناا النست ال ـــــامل  19-حيوالمالاي والب  اي التقل ديي من أجل  جرام تق ام ســـ   وقد  ؤجت أيضـــ
ــل لليافاي الت  يمهن أن تبرر  سا النماذج النادــــــــ ي صد شا ف  مجال األعمال   للنتام  ل  ا ت ــــــــاب فسم أفضــــــ

  وععوة عل  ذلءن سـاعد النست ال ـامل للنتام ف  وضـإ  (1)االسـتشمار الم ـترال ف  البناي التحتاي اتصصـاباي
 وتيامًع لصـــــــــنإ ال ـــــــــااســـــــــاب القابم عل  األجلين وذلء  تجماإ مجميعي مت ـــــــــقي   طار للقااس أ شر دـــــــــميالً 

اتصصـاماب والمؤدـراب والح ـاألاب من م تلا مجاالب اتصصـاماب االقتصـاجيي  وتم اتقرار ألما ُيحرز   من
ــاباي وةااس التراألط   ن االقتصــــــــــاج والب  ي )ألما ف  ذلء   من تقدم ج د وم ــــــــــتمر ف  وضــــــــــإ األطر اتصصــــــــ
لمال اليباع (  ويتع ن  جرام تباان وةااس  صصاب  مماقل  اما  تعلق ألالتراألط   ن االقتصاج والمجتمإ  ا رأس

 )ال هان ورأس المال الن رت( 

  و ـان انـاال  19-وقـد أصــــــــــــــنحـت أاـدا  ال ريق ف  غـايـي األاماـي والح ييـي ف   ـل جـابحـي  يف ـد - 16
تقارب ف  وجساب النتر أل ـــأن وضـــإ نميذج جد د لألعمال اتصصـــاباي يضـــم قعح لبيناب أســـاســـاي متراأليي  

ــًا لضــــمان اتناا نست مت ــــق وقا ل للمقارني ف  تتنإ اشقار المتعدجة األألعاج ا لمترتني عل   يع ز ألعضــــسا ألعضــ
 ف  جماإ البلدان  19- يف د جابحي

__________ 

ــتر ي الت  تقدمسا المنا ر العالماي القابمي  (1)  ــت دام التينيليجاا الم ــ ــتر ي يمهن أن ي ــــمل اســ ــتشمار الم ــــترال ف  البناي التحتاي الم ــ االســ
ــتيجا   ــحا ايب وم ــــ ــني ال ــــ ــ  ات اقاب عالماي ُتبرم مإ الجساب الماليي  عل  الحيســــ ــ مي ألمقتضــــ ــترال للبااناب الضــــ عالم  مر  ت م ــــ

للبااناب من القياا ال ا ب والمهتناب الم ـتر ي للمنسجااب وال يارزماابب وسـجل عالم  للمؤسـ ـاب المتعدجة الجن ـااب لدعم  نام 
 نتم  صصاباي وطناي تت م ألالقدرة عل  االستجاألي والمروني 
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وتتألا اللبني األســاســاي األول  من مجميعي المناجط الت ــف لاي الجد دة لنميذج األعمال الت  أقرتسا  - 17
  وت ـــــمل عناصـــــر تلء اللبني األســـــاســـــاي الب  ي 19-المهات  اتصصـــــاباي اليطناي ف  تصـــــدّي سا لجابحي  يف د

ــاي  ــ ــــ ــاباي اليطناي )مشًع  جارة البااناب واتناا نست محير   المؤســــ ــف لاي الت  تعمل ف سا المهات  اتصصــــ والت ــــ
ــ ب وتحق ق التيازن   ن الجيان  الم تل ي   ــتعمل(ب وتجماإ التدا  ر المتيررة والتجريباي ف  اليقت المناســـ الم ـــ

دن وتيل  الدقين وم ــــــــتيو الت صــــــــ ل(ب  لنيناي البااناب ف  طرابق اتنتاج اتصصــــــــاب  )مشًعن مراعاة المياع 
واعتماج نست دـــــــامل للنتام وت ـــــــجاإ اتناعم )مشًع  قامي تعاون مت ا د ضـــــــمن الم ـــــــتيياب اليطناي واتقلاماي 

 والعالماي و اما   نسان ووضإ ليصاب متاألعي متعدجة األألعاج للمؤدراب االجتماناي واالقتصاجيي والب  اي( 

ي الشاناي المحير ال ت يقيم علام  ن ــــام  ناي تحتاي  صصــــاباي جد دة واعتماج  وت ــــهّيل اللبني األســــاســــا - 18
صليل مبتيرة للباــانــاب  ويمتــد نيــاي البناــي التحتاــي اتصصـــــــــــــــاباــي الجــد ــدة وصليل الباــانــاب لا ــــــــــــــمــل تيب ق  

د لي  تينيليجااب جد دة لمصـــاجر البااناب الجد دة وطرابق جد دة لجمإ الباانابن ألاســـت دام مصـــاجر  ااناب  
ــي(ن وإجماج   ــيام البااناب اتجاريي أو ال اصــ ــنهاي مع زة مإ مقدم  البااناب )ســ ويتيل  ذلء  قامي ععقاب دــ
ــعســـــــــــــل   البااناب العالاي اليت رة والمعليماب الساهلاين وعملاي ات اذ القراراب المتعلقي  تيق ت وقا جمإ ال ـــــــــــ

 ال مناي التقل ديي وتجماعسا 

اي الشالشي ألات اذ قرار أل ـأن اتطار اتصصـاب  المناسـ  ال ت  تع ن اسـت دامم وتتعلق اللبني األسـاسـ  - 19
لعر  المنتجاب اتصصــــاباي أليريقي متياملي ومت ــــقي  وت ــــتدع  االســــتجاألاب اتصصــــاباي اليطناي لجابحي 

ل   طارا واســإ النياي لم ــتقبل اتصصــاماب االقتصــاجيي  تجاوز ةااس  جمال  الناتت المحل  لا ــم 19- يف د
ــع د اليل    ــيام عل  الصــ ــحي(ن ســ ةااس األألعاج االجتماناي والب  اي والمتعلقي ألالرفا  )مشل العمل والتعلام والصــ
ــ تيل  اعتماج  طار ةااس أوســــإ نياقا التعاون مإ ال ــــر ام اشلرين للحصــــيل عل   مهاناي  أو الج ب   وســ

صـــاباي من أجل وضـــإ المؤدـــراب الدةاقي  االطعا ف  اليقت المناســـ  عل  البااناب الج باي وال ـــجعب اتص
 ذاب الصلي لتقديم صيرة للتنماي الم تدامي تيين أ شر دمياًل 

 ل  المهات  اتصصــــــاباي اليطناي ليل  الحصــــــيل عل  تق ام أول   (2)ويننف  تيجام اقتصــــــام تق ام - 20
ــاباي مإ  لاي واللجان اتقلاماي  فإجرام وذلء ألالتعاون مإ المنتماب الدو  نالجابحيليافاي تعامل ُنتمسا اتصصــــ

تق ام يمهن أن ي ـــسم ف  التيصـــااب المقبلي لل ريق ألاســـت دام أجاة م ـــح عالماي  ش رة التياتر تجرام م ـــاوراب  
 مإ المهات  اتصصاباي اليطناي 

 
 موجز االجتماع الخامس - هاء 

ن  ل  2020لشـان /نيفمبر ت ــــــــــــــرين ا 3تيري ال ريقن ف  اجتمـاعـم ال ـامس المعقيج  ليتروناـًا ف   - 21
م ـــــروا اتطار والتيصـــــااب من أجل تحق ق نتابت أفضـــــل ف  نتام اتصصـــــاماب االقتصـــــاجيي  وقد وضـــــإ  

ــام  م تارون من ال ريق  ــااب أعضـــــ ــروَا اتطار والتيصـــــ ــاءن والممليي المتحدة لبريياناا  -م ـــــ  ندان والمه ـــــ
ــمالاين واليالياب المتحدة األمريهاين ــندوي النقد الدول ن والبنء اتســــــــعم  للتنماين  العتم  وأ رلندا ال ــــــ وصــــــ

__________ 

تضـــــمنت الجيلي الشالشي من الم ـــــير العالماي الم ـــــتر ي   ن األمم المتحدة والبنء الدول  أل ـــــأن رصـــــد صالي العملااب اتصصـــــاباي ف   (2) 
ألالتعاون مإ لجان األمم المتحدة اتقلاماي ال مس أســ لًي صــاجرة عن فريق أصــدقام الرباس أل ــأن ال ــرا اب   19-لضــم جابحي  يف د

ــي والدولاي ــ مين العامي وال اصــــــ ــير الجد دةن والبااناب الضــــــ ــت دامسا )الم ــــــ ــاجر البااناب الجد دة واســــــ ن وإمهاناي االطعا عل  مصــــــ
والبااناب اتجاريي(ن واألســـــــال   الجد دةن والتينيليجاا الجد دة  ودـــــــملت الدراســـــــي أيضـــــــا أســـــــ لي عن التحدياب الت  تياجسسا المهات  

 اتصصاباي اليطناي 
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وذلء لعل اجتماعاب أســـبيناين ألاســـت دام اتســـساماب الم ـــتمدة من االجتماعاب ال ـــاألقي   -واألمم المتحدة 
الت  عقداا ال ريق والنتابت المنبشقي عن عملاي الت ـــاور العالماي  وتضـــمدن أيضـــا م ـــروا اتطار والتيصـــااب  

دب تلء الم ــــــاوراب ال رجيي تعلاقاب قدمسا ا ألعضــــــام لعل م ــــــاوراب فرجيي ُنتمت قبل االجتماا  وقد ج ــــــّ
الياألإ الم تير وال  دا  وال امل ال ت ات مت ألم عملاي الصااغي  ويمهن  يجاز م روا اتطار والتيصاابن  

 الل  ن تناولسما ال رعان الراألإ وال امس  ت ص لن عل  النحي المب ن أجنا  

 اتطار  ل  تحق ق النتابت الربا اي األربإ التالاية  رم  - 22

تح ـــــ ن التعاون واتقامي ال ـــــنهاب   ن المهات  اتصصـــــاباي اليطناي ف  البلدان المتقدمي  ()أ 
 النمي والبلدان النامايب

ــاباي العالماي والحليل  ()ب  ــ ن البناي التحتاي اتصصــ ــل للبااناب اليطناي  تح ــ  يجاج صليل أفضــ
 اي المتعلقي ألالبااناببالعالم

 تح  ن أسال   العمل ومياممي ترت ناب الحي ميب ()ج 

 تح  ن نتام اتصصاماب االقتصاجيي وجعلم أ شر استجاألي  ()ج 

 وتتمحير التيصااب صيل أربعي مياضاإ ربا اي ا   ما  ل ة - 23

  قامي ال نهابة التعاون واست ارة الم تعمل نب )أ( 

 والتنار ة البناي التحتاي اتصصاباين والحليل المتعلقي ألالعملااب والباانابب تحييل النتام ()ب 

 التمه نة الترت ناب المؤس اي والحي ميب ()ج 

 التجري  واتجماج والتيق قة األطر واألسال   اتصصاباي  ()ج 

فقد أدــــــــاروا  ول ن  ان الم ــــــــار ين  ت قين مإ ما جام ف  م ــــــــروا اتطار والتيصــــــــااب المقترصين  - 24
ــاـ ل  ل  وذـلء   نأن التيصـــــــــــــــااب المتعلـقي أـلاتجراماب العـالمـاي  ننف  أن تتنإ نسجـًا يقيم عل  معـالجـي الم ــــــــــــ

ل ف  النتم اتصصـــــاباي وعصـــــرنتسا  وععوًة عل  ذلءن  ننف  أن يهين تن    التيصـــــااب عملاي   تصداح تحيا
ــتعمل نن وأن تراع   رو  جماإ   ــإ   ن الم ـــــ ــنهاب عل  نياي واســـــ ــاملين تجرت عبر الحيار وإقامي ال ـــــ دـــــ

ــاب البلدانن وال ــاما البلدان الناماين الت  عاجة ما تيين قدرتسا اتصصـــــ اي متدناين من أجل عدم ترال أت أصد  ســـــ
ــاوراب ال رجيي الت   ــاي المنبشقي عن االجتماا والم ـ ــتنتاجاب الربا ـ للا الر    وُتعر  ف  ال را الراألإ االسـ

 ُعقدب ف  وقت الصق مإ أعضام ال ريق 
  

 تأطير برنامج يتسم باالستجابة لنظام اإلحصاءات االقتصادية  -  رابعا  
 ت ـــم ألاالســـتجاألي لنتام اتصصـــاماب االقتصـــاجيي  ل  تحق ق النتابت الربا ـــاي  رم  وضـــإ  رنامت  - 25

األربإ اليارج  اانسا أجنا  تجماج القااس اتصصـــــــاب  لعقتصـــــــاج والمجتمإ والب  ي عل  نحي أفضـــــــل من أجل  
 العالماي  2030تيجام ليي عام 
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اإلحصيييائية الوطنية في الالدان المتقدمة تحسيييين التعاون واإلقامة الشيييينات بين المنات    - ألف 
 النمو والالدان النامية

 ن تحق ق التعاون وإقامي ال ـــــــــنهاب عل  نحي أفضـــــــــل   ن المهات  اتصصـــــــــاباي اليطناي ف  البلدان  - 26
ــأنم أن يع ز القدراب  ــس ل من المنتماب الدولاي واتقلاماين من دـ    مجالَ  ف  المتقدمي النمي والبلدان الناماين  ت ـ

  التحل ل وإجارة الباانابن واي ما  ت ن  من لعل تناجل المعار ن والحي مين وإقامي ال را ابن والتينيليجاا 

ز ف   ل جابحي  يف د - 27 ن أن يمّهن  19-ومن دــــأن تح ــــ ن التعاون وإقامي ال ــــنهابن عل  نحي تع د
اســــتراتاجااب مبتيرةن واعتماج   المهات  اتصصــــاباي اليطناي من وضــــإ تصــــير جد د لنميذج أعمالسان ووضــــإ

أفضـل الممارسـاب ألالتعاون مإ الي االب الحهيماي األلرو والقياا ال ا ن وذلء تنتاج  صصـاماب ميقيقي  
 وج دة التيق ت ومت نين تلب  اصتااجاب الم تعمل ن 

 
 إيجاد حلول أفضل للايانات الوطنية - باء 

من الت  تيفراا البناي التحتاي اتصصـــــــاباي العالماي ســـــــا ـــــــسم  يجاج صليل أفضـــــــل للبااناب اليطناي  - 28
 نتاج  صصــــــاماب ت ــــــاعد ف  الحصــــــيل عل  الصــــــيرة الياملي ألوجم التراألط   ن االقتصــــــاجاب اليطناين   ف 

وتح   تيل  الي ـامة والتراألط ف  النتـام اتيهيليج  للباـانـاب العـالماـي وذلـء ألـإقـامـي ال ــــــــــــــرا ـاب مإ القيـاا  
  اجيماين والجساب الحاب ة للبااناب ال اصين ودر اب التينيليجاا العامن واألوساط األ

وسا اعد أيضا  يجاج صليل أفضل للبااناب اليطناي ف  ضمان  مهاناي الحصيل عل   ااناب جةاقي  - 29
ل  نتاج مؤدـــراب   ف  اليقت المناســـ  من مصـــاجر متعدجةن ألما ف  ذلء القياعان العام وال ا ن مما ســـا ـــسّي

 اقتصاجيي وب  اي ألغاي  تاصي التيجام عل  نحي أفضل ل يي ال ااساب  -اجتماناي 
 

 تحسين أسالي  العمل ومواءمة ترتييات الحوكمة - جيم 
ســا ــاعد تح ــ ن أســال   العمل ومياممي ترت ناب الحي مي نتاَم اتصصــاماب االقتصــاجيي ف  أجام  - 30

 ي مل م تلا الجساب ال اعلي المعناي و اب م  نتام متماسء وتعاون  ولاضإ للم املي ومتيامل 
 

 تحسين نظام اإلحصاءات االقتصادية وجعله أكثر استجابة - دال 
ســا ــسم تح ــ ن نتام اتصصــاماب االقتصــاجيي وجعلم أ شر اســتجاألي ف  ةااس اقتصــاجاتنا ال ــريعي  - 31

ــااســـــــاب ال ـــــــريعي الت رت ال ـــــ ف ر ف  مجال المعليماب   التف رن ويمّهننا من التنار مدو تيامل متيلناب مقرّي
وســـــاهين من أادا  نتام اتصصـــــاماب االقتصـــــاجيي تح ـــــ ُن الدقي والتيق ت المناســـــ ن ععوًة عل  تح ـــــ ن  

 العالماي  2030تيامل تدا  ر االقتصاج والمجتمإ والب  ي من أجل  تاصي تيجام ليي عام 
  

 توصيات بشأن مستقال اإلحصاءات االقتصادية  -   خامسا  
ل ف  النتم اتصصــاباي اليطناي وعصــرنتسا وذلء ألاتناا نست قابم  - 32 ترم  التيصــااب  ل   صداح تحيا

 عل  تحد د الم ا ل  تمحير صيل المياضاإ األربعي المب دني أجنا  
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 إقامة الشينات: التعاون واستشارة المستعملين - ألف 
شلااب التقل ديي للمنتدياب العالماي واتقلاماي  يصــَ  ألأن ي ــتند التعاون واســت ــارة الم ــتعمل ن  ل  ا - 33

المعناي ألاتصصــاماب االقتصــاجيي  وقد أقبتت ا   المنتدياب فعال تسا ف  تحد د المصــالح واألوليياب اتقلاماي 
ــاباي والترت ناب  ــاجيي ف  ما  تعلق ألالقدراب اتصصــــــــ ــاماب االقتصــــــــ الت  تعتر   تنيا النتم اليطناي لتصصــــــــ

اج اتصصــــــــاماب االقتصــــــــاجيين من قب ل الدور ال ت تؤجيم المصــــــــار  المر  يي  ل  جان  المؤســــــــ ــــــــاي تنت
المهات  اتصصـــــــــاباي اليطناي  فس   المنتدياب لن تع ز التعاون عل  نحي أفضـــــــــل مإ األوســـــــــاط األ اجيماي 
ــ ي لجعل نتام ــاإ النادـ ــأن المياضـ ــت ـــرا اي أل ـ ــا ليي اسـ ــتحدج أيضـ ــاب فح ـــ ن  ل سـ ــااسـ ــاط تقرير ال ـ   وأوسـ

 اتصصاماب االقتصاجيي أ شر استجاألي لميال  الم تعمل ن الجدج 

وعـند ت عـ ل اـ   التيصـــــــــــــــاين  ننف  النتر ف  ال ـــــــــــــــبل الت  يمهن من لعلسـا للمنـتدـياب أن تيجـم  - 34
ــتعمل ن عل  نحي أ شر انتتامًا    ألما ــاباي الت  تصــــدر عن مجميعاب م تل ي من الم ــ يه   الميال  اتصصــ

ــارةن  ــاب المتنعي ف  مجال  ويجدر ألاتدـــــــــــ عل  ســـــــــــــب ل األمشلي المش رة لعاتمامن المدوني األوروباي للممارســـــــــــ
تيجد  جراماب الســـــــــت ـــــــــارة الم ـــــــــتعمل نن ورصـــــــــد أاماي وةامي  ”اتصصـــــــــامن الت  تنب عل  المبدأ التال ة 

 اتصصاماب القابمي لتلباي اصتااجاتسمن وللنتر ف  اصتااجاتسم وأوليياتسم الناد ي واستناقسا“ 

ــ ن التن ـــ ق اتقلام  والعالم    ن البلدان والي االب أن   يد من فعالاي الم ـــاوراب   - 35 ومن دـــأن تح ـ
اتقلاماـي ف  مجـال الحـد من التيرار وأوجـم التـدالـل  ويننف  أيضـــــــــــــــان ععوًة عل  ذلـءن أن ُتنتدم المنتـديـاب 

اي ســــــــعاًا  ل  النسي   تح ــــــــ ن التن ــــــــ ق  اتقلاماي الحالاي عل  نحي مت ا د ألاالدــــــــتراال مإ الي االب العالم
وضـــمان امتعال الجساب اتقلاماي ل مام األمير ألاســـت دام المنا ر اتقلاماي القابمي للحيار  وســـتصـــ  النتابت 
الت  تنبشق عن اــ   المنتــديــاب اتقلاماــي ف  المنتــديــاب العــالماــي )مشــل منتــدو األمم المتحــدة العــالم  المعن   

( والت  من المتيقإ أن ت ـــــــــــارال ف  تنتامسا الي االُب الدولاي واتقلاماي لتحد د ألاتصصـــــــــــاماب االقتصـــــــــــاجيي
أوليياب  رنامت العمل العالم  لنتام اتصصـــــاماب االقتصـــــاجيي  ويننف  أن ت ـــــت  د ا   الم ـــــاوراب العالماي  

وذلء من أجل  واتقلاماي من الممارســاب الج دة الت  تعتمداا مهات   صصــاباي وطناي ومنتماب جولاي عد دة 
ــاط األ اجيماين  ــتعمل ن ف  القياع ن العام وال ا ن واألوســ ــاوراب منتتمي مإ الم ــ ــتمرار ف   جرام م ــ االســ

 ووسابل اتععمن وأوساط المنتماب غ ر الحهيماي 

راا المنتماب   - 36 ــّي ــرة   ن البلدانن ُتا ـ ــال منادـ ــام قنياب وآلااب اتصـ ــَ  ألإن ـ ــافي  ل  ذلءن  يصـ وباتضـ
واتقلامـاين من أجل العـمل مـعًا عل   يجـاج صليل مبتيرة للبـااناب الـعالمـاي عل  نيـاي واســــــــــــــإ  ويمهن  الدولـاي 

ــتناجا  ل  العدج المت ا د   ن ــــام دــــنهي من مرا   علم البااناب ف  النتم اتصصــــاباي اليطناي لس ا الفر ن اســ
لبلدان المتقدمي النمي أو البلدان  من مرا   البااناب الت  أن ــــــــــأتسا المهات  اتصصــــــــــاباي اليطناي ســــــــــيام ف  ا

الناماي  ويننف  جعم دـــنهي مرا   عليم البااناب ا   ألاســـتراتاجااب م ـــتر ي ترم   ل  زياجة جسيج االتصـــال 
والتعاون والم ــار ي   ن األوســاط اتصصــاباي واألوســاط األ اجيماي وال ــر ام ف  مجال التينيليجاا وأصــحاب  

ــنهي مياممي  البااناب من القياا ال ا ن وذل ــتدعم ال ــــــ ــ ي لدو البلدان  وســــــ ء  ت ــــــــ  ر الممارســــــــاب النادــــــ
األوليياب واســـــــــتحداح أســـــــــال   وأجواب جد دة لنتام اتصصـــــــــاماب االقتصـــــــــاجيي عل  الم ـــــــــتيياب العالماي  

تحالُا  ”واتقلاماي واليطناي  ويمهن أن ت ـــهل ا   ال ـــنهي  دايًي مجميعي  محدوجة من البلدان والمنتمابن أو 
ب ن“ن  يّجم الب  ي التمه ناي والتعاوناي  تحد د تحدياب عملاي ومحدجة زمناًا لتنتاج الم ــــــترال واالســــــتشمار  للراغ

الم ـــــــترال ف  صليل البااناب العالماي من لعل  قامي ال ـــــــرا اب  ويننف  التنار صليل البااناب العالماي ا    
 لتحد د مدو قا ل تسا للتيب ق عل  الصع د العالم  
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وذلء  نويمهن أن تيين ا   ال ـنهي المبتيرة عامًع أسـاسـاًا ف  تن    صاالب االسـت دام وفقا للتيصـاي - 37
ألاعتماج نست دــــــامل للمنتيمي ألأ ملسا ف  نتام اتصصــــــاماب االقتصــــــاجيي  وباتناا النست ال ــــــامل للمنتيمي  

جا مياضـاعاا  داًل من نست لا   ألأ ملسان يمهن للمنتماب الدولاي والمهات  اتصصـاباي اليطناي أن تعتمد نس
ألمجاالب محدجة لمعالجي أت م ــــألي من م ــــابل ال ــــااســــاب  فعل  ســــب ل المشالن يمهن لبلد ي ــــتي ــــا مدو  
 مـهانـاي االنتـقال  ل  اقتصــــــــــــــاج لفاس اليربين أن  لتمس الدعم من المـهات  اتصصــــــــــــــابـاي اليطنـاي لميافاتم  

ناجم عن االنتقال من اســــــــت راج و/أو اســــــــت دام اليقيج   يجسي نتر  صصــــــــاباي متياملي لألقر االقتصــــــــاجت ال
األص يرت  ل  اســــت دام ميارج الياقي المتجدجةن واألقر االجتماع  والجفراف  ل لء عل  العمالي وجلل األســــر  
المعا ــــــــــــــاـين فضــــــــــــــًع عن األقر الب    الن  ـا  االننعـاقـاب والن ـايـاب  وتمهّين ويجسـي النتر المتيـاملـي اـ   

متاألعي تضــــــــم مجميعي مت ــــــــقي من اتصصــــــــاماب والمؤدــــــــراب من م تلا مجاالب نتام    ن ــــــــام ليصي من
ــت دام أجواب   ــتحداح واســــ ــتدع  اســــ ــامل للمنتيمي ألأ ملسا ي ــــ ــاجيي   ما أن النست ال ــــ ــاماب االقتصــــ اتصصــــ
ــاباي المتياملي المتعلقي ألالمؤســـــ ـــــاب   وتقنااب جد دة للربط   ن البااناب الج باي ألاســـــت دام ال ـــــجعب اتصصـــ

لتجاريي واألدــ ا  واألســر المعا ــاي والمياقإن و  لء مجميعاب البااناب المتياملي الم ــتمدة من الدراســاب ا
 االستقصاباي والبااناب اتجاريين وعل  نحي مت ا دن من مصاجر البااناب غ ر التقل ديي 

صصاباي اليطناي وبيل  من الم تعمل ن ألاعتماج نست دامل للمنتيمي ألأ ملسان تضيلإ المهات  ات - 38
ــافًي  ل   ينسا جساب ُمنتجي للبااناب  وععوة   عل  نحي مت ا د  دور الجساب القابمي عل   جارة البااناب  ضـــــــــــ
عل  ذلءن ُتقام دـرا اب ن ـيي مإ األوسـاط األ اجيماي وأصـحاب البااناب من القياع ن العام وال ا ن واي  

سير  وتقام المنتماب الدولاي أيضــًا تدريجاًا ال ــنهاب   ن  ما يه ل مياممي العمل مإ مدو المقبيلاي لدو الجم
ال ــرا اب العالماي الســتي ــا  صليل جد دة للبااناب تن ــأ من اســت دام مصــاجر البااناب البد لي الت  يمتليسا  
أصــحاب البااناب عل  الصــع د العالم ن وتعر  لدماب  صصــاباي محدجة األادا   ل  مجميعاب الجساب  

اب وت ـارال ف   جارة الم ـير العالماي من أجل وضـإ مؤدـراب تجرام تق ام سـريإ لتأق ر الم ـابل المقدمي للباان
 االجتماناي واالقتصاجيي والب  اي الربا اي والناد ي 

ــامل للمنتيمي   - 39 ــتدع  اتناا النست ال ـ ــتمرن ي ـ ــ ي رغم تج ابسا الم ـ ــاب النادـ وبناًم عل  ا   الممارسـ
ــاباــي اليطناــي واتقلاماــي والــدولاــين تــدعم ف   طــار الي ــاالب  ألــأ ملســا تيق َق التعــاون    ن الي ــاالب اتصصـــــــــــــ

اتقلاماي والعالماي التعاون   ن ال ـرا اب اتصصـاباي اليطناي لتحق ق نتابت عالماي وعل  نياي واسـإ  ويننف  
اســتشماراب م ــتر ي  أن يع ز ا ا التعاونن عند  ن ــام نتم  صصــاباي وطناي تت ــم ألاالســتجاألي والمرونين  جرام  

ــحا اين   ــني ال ـــ ــاب قابمي عل  الحيســـ ــتر ين والمنصـــ ــاباي من لعل التينيليجاا الم ـــ ف  البناي التحتاي اتصصـــ
والترت ناب الميقيي  سا لتناجل الباانابن وم ــتيجا عالم  مر  ت م ــترال للبااناب الضــ مي ألمقتضــ  ات اقاب  

ــجل   عالماي ُتبرم مإ الجساب الماليي من القياا ال ا ن ــال   وال يارزماابن وســـ ــتر ي لألســـ والمهتناب الم ـــ
 عالم  للمؤس اب المتعدجة الجن ااب 

ــامل للمنتيمي  - 40 ــاباي اليطناي والمنتماب الدولاي ألأ ملساوف   طار نست دــــــ ــلّيم المهات  اتصصــــــ ن ت ــــــ
عل سا وتناجلسان  ألقامي المناجراب العالماي الت  ت ـمل عناصـر مشل الحصـيل عل  الباانابن وإمهاناي الحصـيل 

واألســال   اتصصــاباي لع تيار ف  مجال الباانابن والتعاون المتعلق ألالساا ل األســاســاي الم ــتر ي لتينيليجاا 
ــاعدة ف  تناجل أفضـــــل الممارســـــاب   ــاباين والم ـــ المعليماب واالتصـــــاالبن والحي مي ال عالي للعملااب اتصصـــ

 واالستراتاجااب وتعقحسا 
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ر النست ال ــــــــــامل للمنتيمي ألأ ملسا عل   ن ــــــــــام آلااب فعالي لتا ــــــــــ ر  قامي وســــــــــ تيقا مدو نجا - 41
ال ــــــنهاب   ن م تلا الجساب ال اعلي ف   طار النتام الياســــــإ لتصصــــــاماب االقتصــــــاجيي  ويننف  أن  يفر  

 ـاي  وضـإ اسـتراتاجاي جماناي جد دة وإجراماب مرصلاي النياي العالم  العزم لت ل ل العقناب القانيناي والمؤسـ 
 الحالاي الت  تعتر  الُنست اليطناي واتقلاماي 

 
 تحويل النظام واختياره: الانية التحتية اإلحصائية، والحلول المتعلقة بالعمليات والايانات - باء 

ــاباي اليطناي والمنتماب الدولاي  - 42 ل التعاون   ن المهات  اتصصــــ ــام آلااب جد دة تحيّي ــَ  ألإن ــــ وييصــــ
ل ال براب والممارســـاب لاصـــل  ل  االســـتشمار الم ـــترال والتييير الم ـــترال للبناي التحتاي  ل  ما  تجاوز تناج

اتصصــــــــــــــابـاين وإيجـاج الحليل المتعلـقي ألالعملـااب والبـااناب  ويمهن أن  تحقق ذلء  تناجل المعار  وال برابن  
 ن يمهن أن  ؤجت  ل  تحق ق  والتينيليجاان وإقامي ال را ابن  ضافًي  ل  الميارج المالاي  وعل  الصع د العالم

  (3)أوجم الي امة ألالحد من ازجواجاي الجسيج

ــ  اليقت  ويننف   - 43 ــم  عل  ا   اشلااب وتجريبسا وتن   اا مإ ُمضـــــــ ــ ام الياألإ الرســـــــ ويننف   ضـــــــ
عدم ترال أت أصد للا الر  “ واتناا ُنست  ” اييهين أصد المناجط ال ــاملي المتعلقي ألاالســتشمار الم ــترال  أن

عملاـي ف  وضــــــــــــــإ الحليل العـالماـي  ف   البـدايـين يمهن أن ت ــــــــــــــسم ألعس المهـاتـ  اتصصـــــــــــــــاباـي اليطناـي  
 نن واي ما ســـــــــــ ؤجت  المنتماب الدولاي ف  االســـــــــــتشمار الم ـــــــــــترال ف   عداج أجاة مع ني أو  يجاج صل مع أو
نسـاـيي الميـا   ل  تحق ق مـنافإ للجماإ أـلالتـنار مـدو  مهـاناـي تيب ق األجواب والحليل المتعلقـي أـلالبـااـناب  ف 
  لدان ناماي م تارة  ف 

 وععوًة عل  ذلءن  يَص  ألأن ُتعي  األولييي لعستشمار الم ترال ف  المجاالب المب ني أجنا   - 44
 

 لم تر ي وتا  ر اليصيل  ل ساالحصيل عل  البااناب ا  

ــاباي اليطناي طلناب فرجيي للحصـــــــيل عل  البااناب من ال ـــــــر اب  - 45 يقدم العد د من المهات  اتصصـــــ
ــاباي ل راجو البلدان   ــيي اتصصـ ــت دامسا  وعميمًا يمنإ اتطار القانين  المتعلق ألاألن ـ ــااب واسـ المتعدجة الجن ـ

ــال جماناًا  تناجل المعليماب  واناال نست يمهن أن تتن ــاباي اليطناي لعتصـــــــ عم مجميعي من المهات  اتصصـــــــ
ألال ـــــــر اب اليب رة المتعدجة الجن ـــــــااب واالت اي عل  نست م ـــــــترال لتا ـــــــ ر وصـــــــيلسا  ل  ا   البااناب الت  
ــر اب  ــاباي اليطناي جماناًا أل ـــ ــل المهات  اتصصـــ ــت دامسا  فمشًع يمهن أن تتصـــ ــي واســـ تمتليسا جساب لاصـــ

أو دــر اب االتصــاالب اليب رةن الت   ش را ما تمارس أعمالسا عل  صــع د عالم   وقد يهين  ألياقاب االبتمان 
ــر اب ف  المقا ل   ــإ مجميعي من المهات  اتصصــــــاباي اليطناي والمنتماب الدولاي أن تقدم  ل  تلء ال ــــ  يســــ

ــتياإ أت مهت  أو منتمي عل  صدة أن يقدمسا  ل سا  وأيا  ان العمل الجماع   ــ ر  أ شر مما ي ــ المتعلق  تا ــ
اليصـــــــيل  ل  أصـــــــحاب البااناب من القياا ال ا  عل  الصـــــــع د العالم ن  ننف  ال ـــــــع   ل  المناجراب 

 العالماي الي  لي  تا  ر اليصيل  ل  البااناب اتجاريي 
 

__________ 

جماعي التعاون ف  مجال نتام المعليماب اتصصـــــاباي وال ريق الر اإ الم ـــــتيو المعن   تحد ث اتصصـــــاماب الرســـــماي يمشّيل  ل من   (3) 
 مشاَل ن عل  اشلااب القابمي ألال عل والت  تت م ألجيجة عملسا 
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 تناجل البااناب  

اليطناين   عل  الرغم من وجيج أســــــاس منيق  ج د لتع ي  تناجل البااناب   ن المهات  اتصصــــــاباي - 46
وال ســـــــــــاما تناجل  ااناب ال ـــــــــــر ابن اناال صياج  وتحدياب  ب رة تعتر  ذلء  فالت ـــــــــــريعاب اليطناي تمنإ  

معتم الحــاالب تنــاجل الباــانــاب من اــ ا القب ــل  وصت  لي ت ــــــــــــــن  اــ ا األمرن فــإن الشقــي   ن المهــاتــ   ف 
 اتصصاباي اليطناي وال ر اب المحلاي يمهن أن ُتقيد  أل ب  ذلء 

ــدج مل  ًا ألالتحدياب ولينم جد ر ألالمحاولي  ويمهن   - 47 ومن المرجح أن يهين  صراز تقدم ف  ا ا الصـــــــــــ
أن تؤجت المنتماب الدولاي جورًا ربا ـــاًا  جساب مضـــا ي للبااناب الم ـــتر ي وبإعداجاا  طارا لتجارة والحي مي  

زمي للح اع عل  ال صـــيصـــاي  ويننف  لفر  تقاســـم الباانابن ألما ف  ذلء اســـت دام األســـال   والتقنااب الع
ــاإ نياي ا   الترت ناب لا ـــــــــــــمل تناجل المعليماب ألأجواب مأميني عن المعامعب الت  تجرت   ــا تيســـــــــــ أيضـــــــــــ

الحدوج وياا ل ال ر اب ف  المؤس اب المتعدجة الجن ااب لي   ت ن  للبلدان ت ج ل المعليماب أل هل   عبر
   االقتصاجاب اليطناي مت ق عن جور المؤس اب المتعدجة الجن ااب ف

وســـ نييت وضـــإ ترت ناب جد دة لتناجل البااناب عل  تحديابن ولينم يمهن أن ي ـــتفل الممارســـاب   - 48
القابمي المتنعي ف  اعتماج الترت ناب الت ــــــريعاي عل  الصــــــع د ن اليطن  واتقلام   ويمهن اســــــتي ــــــا  مدو  

الصع د العالم ن لضمان تناجل البااناب مإ القياا    مهاناي وضإ ترت ناب ت ريعاي مماقلين ألما ف  ذلء عل 
 ال ا  ألغرا  اتصصام 

 
 البناي التحتاي والميارج الم تر ي للبااناب الم تر ي  

ــاباــي اليطناــي  - 49 تؤجت المنتمــاب الــدولاــي ألــال عــل جورًا ربا ــــــــــــــاــًا ف  تيف ر الــدعم للمهــاتــ  اتصصـــــــــــــ
لمقارنين ولين ال   ال اناال مجال لم يد من التييير  اما  تعلق  ألاسـتضـافتسا وتحل لسا  ااناب اقتصـاجيي قا لي ل

 دعم البناي التحتاي العالماي عل  نحي أفضـــــل  فأعمال المهت  اتصصـــــاب  لعتحاج األوروب  أل ـــــأن ال ـــــجل  
األوروب  لمجميعي ال ــــر ابن ودــــعني اتصصــــاماب التاألعي تجارة ال ــــؤون االقتصــــاجيي واالجتماناي ألاألماني 

أل ــــــأن ال ــــــجل العالم  لمجميعي المن ــــــلبن وأعمال منتمي التعاون والتنماي ف  الم دان االقتصــــــاجت   العامي
ــهّيل أمشلي ج دة عل    ــااب وفروعسا ت ـ ــأن قاعدة البااناب التحل لاي المتعلقي أل راجو ال ـــر اب المتعدجة الجن ـ أل ـ

لجن ــــااب الت  يمهن أن ت ــــهّيل منيلقًا   افاي تعّسد قياعد  ااناب  قلاماي وعالماي أل بر المؤســــ ــــاب المتعدجة ا
ويمهن    تنجاز م ــــــاريإ أ شر طميصًان قد تمتد لت ــــــمل  عداج ســــــجل  امل للمؤســــــ ــــــاب المتعدجة الجن ــــــااب 

ت ـسم ا   األعمال ف  تحد د جور المؤسـ ـاب المتعدجة الجن ـااب ف  سـعسـل األن ـيي المضـا ي للقامي عل   أن 
  ي ف  وضإ  صصاماب ومؤدراب عن المؤس اب المتعدجة الجن اابن ألما ف  الصع د العالم  وأن تشبت أنسا ةاّيم 

 ذلءن جون صصرن التجارة ف  القامي المضافين وتحق ق االست اجة المشل  من األن يي المالاين وأسال   التيريد  

لدان ومرة ألرون  ننف  االعترا ن عند وضـــــــــــــإ ا   البناي التحتاي العالماي للباانابن ألاصتااجاب الب - 50
المتقدمي النمي والبلدان الناماي وقدراتسا  اما  تعلق  ن ـــــــــــر المعليماب ف   نتاجسا اتصصـــــــــــاب   ول لء  ننف  

 يهين تييير البناي التحتاي مقترنًا ألأجلي منسجاي ومناجراب ف  مجال  نام القدراب  أن
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المهاناين واســــــــــت دام علم الباانابن واالســــــــــتعاني  يجاج صليل تينيليجاي م ــــــــــتر ي لدمت البااناب الجفرا اي    
  تقنااب التنبؤ اشن ن وإنتاج اتصصاماب العالاي اليت رة

وسـا ـت  د النتام اتيهيليج  اتصصـاب  الدول  من االسـتشمار الم ـترال ف  وضـإ صليل تينيليجاي  - 51
عالاي الترجج ف  البرامت اتصصـــــاباين   عالماي ترم   ل   جماج البااناب الجفرا اي المهاناين أو  صـــــدار  ااناب

ــنهي اتنترنتن أو أجواب   ــتيجعاب م ـــــــــتر ي للنصـــــــــي  التيج ساي الســـــــــت راج البااناب من دـــــــ أو  عداج م ـــــــ
 عن قياعد البااناب منادرة من مقدم  البااناب  رت ت  ليارزمااب ال  ام االصيناع  الت   أو

يضـــــًا ميلنا دـــــابعا ومتيررا عل  نياي م ـــــت دم    ما أن  نتاج البااناب  ت صـــــ ل أوســـــإ ي ـــــهّيل أ - 52
البااناب ألأ ملم  ويمهن أيضــــًا تلباي ا ا الميل  أله امة ألاالســــتشمار الم ــــترال ف  تييير األســــال   المتصــــلي  

 ألالت ييشن وتقد ر المناطق الصف رةن وتيص د المقا اس المتنعي ف  تحد د السييي للربط   ن البااناب 

( تيصــــااب أل ــــأن  67ام اتصصــــاب  ن االقتصــــاج  ن المقترر  ن ــــاؤاا )انتر ال قرة وســــتقدم دــــنهي ال بر  - 53
  المجاالب الياعدة لعستشمار الم ترالن ألما  ت ق مإ األوليياب الت  تحدجاا الجساب صاصني المصلحي ف  النتام 

ــتشم - 54 ــلي التنار م سيم االســــــــــ ــت دام محدجة وذاب أادا  مع ني لمياصــــــــــ ار  ويننف   عداج صاالب اســــــــــ
الم ـترال وطريقي عملم عل  ال ـيام  ويمهن أن ت ـمل صالي اسـت دام أولاي من تلء الحاالب اسـت دام البااناب 
ــراب   الضـــــــ مي والبااناب العلماي والتقنااب السندســـــــاي ف  مرصلي التنبؤ اشن  من أجل تح ـــــــ ن تيق ت المؤدـــــ

 االقتصاجيي الربا اي 

ب االســـــــت دام ف  التنبؤ اشن   ل  الجمإ   ن مجميعي  وعل  ســـــــب ل المشالن يمهن أن ت ـــــــتند صاال - 55
وب ن تقنااب المعالجي الســــــــــت راج اتدــــــــــاراب   -مإ لصــــــــــابب البااناب الضــــــــــ مي  -محدجة من البااناب  

الصـلي من مجميعاب البااناب ا    ويمهن أن تيين المتف راب الم ـتسَدفي المحتملي لتجارب التنبؤ اشن   ذاب
ــ رة األجل  الناتت المحل  اتجمال  ــيي العمل القصــــ ــراب ســــ ــاين ومؤدــــ ــر المعا ــــ ــتسعال األســــ ــل ن واســــ ال صــــ

 )العمالي/النيالي(ن واألسعار االستسع اين ومؤدراب التدفق ال ااص ن وإصصاماب التجارة الدولاي 

وـقد أصـدـقت الجـابحـي األل رة صـاجـي فيرـيي  ل  معليمـاب آنـاي للتعجـ ل  تيجـام ات ـاذ ـتدا  ر ف  مجـال  - 56
 اسي العامين تيين مصممي لصاصا لتلباي االصتااجاب االقتصاجيي واالجتماناي ال ريعي التف ر ال ا

وتعمل جماإ المؤســــــــ ــــــــاب اتصصــــــــاباي عل  تس  ي معليماب آناي أل ــــــــهل من األدــــــــهال  وال تقيم  - 57
حقق ا ا  الجسي الم ــؤولي“ عن ذلء الم ــع  من منتير التيلا   ويمهن أن ي”منتمي جولاي من رجة  دور  أت

العمل تيافقًا واســـــعًا ف  اشرام أل ـــــأن أدـــــهال االســـــتجاألي المعبمين ألما ف  ذلء الناست والتقنااب القا لي للتناجل 
 والقا لي للتي ا ن  اما   ن البلدان ذاب االقتصاج المتقدم والنام  

جاا القابمي وترت ناب وسُا تعان ف  صاالب االست دامن ص شما أمهن ذلءن ألمنصاب البااناب والتينيلي  - 58
دار ف   طــار اللجنــي  ــاماب الرســــــــــــــماــي الت  تــُ العمــلن مشــل منتــدو األمم المتحــدة العــالم  لمنــاجرة اتصصـــــــــــــ
اتصصـــــــــاباي  فالمنتدو يجمإ ألال عل   ن مجميعي  ب رة من علمام البااناب ومسندســـــــــ  البااناب لتقديم صليل  

اج اتصصــــــاب   سد  التقل ل  ل  أجن  صد من اســــــت دام  مبتيرة وفعالي من ص ث التيل ي للبااناب لفر  اتنت
المصـاجر التقل ديي مشل الم ـير والتعداجاب )مشًع ألغرا  التحقق فقط(ن واالسـت دام األمشل لمصـاجر البااناب 
غ ر التقل ديي مشل البااناب الضــ مي والبااناب اتجاريي  ويجرت ألال عل اســتي ــا  صاالب اســت دام ف  مجال  

المتعلقي ألإنتاج المحاصــــــــ ل ال راناين ومؤدــــــــر أســــــــعار االســــــــتسعالن والنقلن والتجارة الدولاين  اتصصــــــــاماب 
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وال ــــــااصين ولين يمهن تيســــــاإ نياي الحاالب لا ــــــمل  نتاج تقد راب تجريباي لعدج  ب ر من البلدان المتقدمي  
 لم ترال واتنتاج الم ترال النمي والبلدان الناماين ويمهن  ضافي صاالب است دام جد دة من لعل االستشمار ا

ويننف    عم ااتمام لا  تيجاج صليل للبااناب تيين ما ــــيرة التيل ي وتتيل  م ــــتيو من ال برة  - 59
يمهن تحقاقم وم ـتيو مقبياًل من الن قاب الت ـف لاي عند اسـت دامسا ف  اتنتاج اتصصـاب   وععوًة عل  ذلءن  

مبتيرةن ويننف  أن ت ـــــتند  ل  نست م تلط ألاســـــت دام الميارج   ننف  اســـــتي ـــــا  وضـــــإ ترت ناب تمييل جد دة 
ــاباـي اليطناـي والمنتمـاب اـلدولاـي والقيـاا ال ـا  وذـلء لتن  ـ   المـالاـي والع ناـي الت  تقـدمسـا المهـاـت  اتصصــــــــــــ

 مجميعي مت ق عل سا من الحليل العالماي للبااناب تدريجاًا 

ــمي األاماي وتمشل قياعد المعار  التعاوناي المنح  لنتا - 60 ــاجيي آلاًي ألرو صاسـ ــاماب االقتصـ م اتصصـ
تتاصي  مهاناي التعاونن والتناجلن وســـــبل االطعا عل  األجلي المحاســـــباي الدولاي ف  مجال االقتصـــــاج اليل ن  
والتصـنا ابن والم  راب اتردـاجيين واألجوابن ومناجراب النحث  وسـتلب  البرامت الم ـتر ي الحاجي  ل   ضـ ام  

لمر  ت عل  المعار  وتناجلسا وتا ـــ ر التعاون العالم    ن المهات  اتصصـــاباي اليطناي والمنتماب  الياألإ ا
 الدولاي وم تلا لجان ال برامن ععوًة عل  العمل  أجاة تدراال األ اجيم  ن وسابر الم تعمل ن 

ال برام االســت ــارت المعن    وات ق ال ريق العامل الم ــترال   ن األماناب المعن  ألالح ــاألاب القيماي وفريق  - 61
ــاباي   ــاألاب القيماي عل   ن ـــام فريق عمل فرع  م ـــترال مإ لبرام وطن  ن وجول  ن ممشل ن من اللجان اتصصـ ألالح ـ

ع  البااناب  اما  تعلق ألالمعا  ر والتصنا اب اتصصاباي    األلرو وذلء لتا  ر  ن ام مرا   تعاوناي لمجمّي

ع ن  فس   المرا   ُتعّد أجاًة تمه ناي لدعم التيصــــــااب أل ــــــأن ويدعم ال ريق  ن ــــــام مرا   ت  - 62 عاوناي للمجمّي
  التييير الم ترال واالستشمار الم ترال ولدعم مناجط  قامي ال نهاب ورقمني أجلي نتام اتصصاماب االقتصاجيي 

 
 التمنين: الترتييات المؤسسية والحوكمة - جيم 

ر  ف  عصـــــــــــر العيلمي الت  تت ـــــــــــم  سا مجتمعا - 63 تنا واقتصـــــــــــاجاتنا وب  اتنا اليباعاين  ننف  أن تا ـــــــــــّي
ــأن اتناا نست متمحير   المنتماب الدولاي تس  ي    ي تمه ناي تقامي دــــرا اب عالماي ف  المجاالب الت  من دــ
صيل المهات  اتصصــــــــــاباي اليطناي ف سا أن يهين جون الم ــــــــــتيو األمشل  ومن األمشلي عل  ذلء تحد د جور  

ــر اب المتعد ــجعب األعمال التجاريي العالماي لمجميعاب  ال ــ ــااب والمنا ر الرقماي الدولايب وتعّسد ســ جة الجن ــ
المن ـــلبب وضـــمان  مهاناي اليصـــيل  ل  البااناب وتحق ق الحصـــيل عل سا من أصـــحاب البااناب من القياا  

مر لم أام تم  ال ا  عل  الصـــــــــــــع د العالم  وتناجلسا معسمب وص ـــــــــــــد األوســـــــــــــاط األ اجيماي الدولاي  وا ا أ
سـااي التدويلن ص ث  ن أت مهت   صصـاب  وطن   يجم صـعيباب مت ا دة  اما  تعلق  تقديم صيرة  املي  ف 

 ألوجم الت اعل   ن المجتمعاب واالقتصاجاب والب  اب اليباعاي 

ــريعي ف  نتام   - 64 ــاباي اليطناي تف راب ســـــــــــ ــسد أجوار المنتماب الدولاي وصت  المهات  اتصصـــــــــــ وت ـــــــــــ
ــاملين   ــؤولاي تقديم معليماب دـــ ــاجيي  وتقإ عل  عاتق المهات  اتصصـــــاباي اليطناي م ـــ اتصصـــــاماب االقتصـــ
مناســـــــنين وج دة النيناين تلباًي الصتااجاب الم ـــــــتعمل ن المتف رة ألاســـــــتمرار وجعمًا لل ـــــــااســـــــاب المرتي ة عل   

نصــــــــــــــ   ـام التر    عل  تن ــــــــــــــ ق األجـلي  ـفالمنتمـاب اـلدولـاي لسـا والـياب وأاـدا  ومبرراب فرـيدة ف  نتـام  
 المعا  ر واألسال   واألجواب اتصصاباي وعل  تناجل اتصصاماب والممارساب العالماي واليطناي 
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وف  ســـــااي النمي الميرج ف  وت رة العيلمي واالقتصـــــاج الرقم ن أصـــــنح أت مهت   صصـــــاب  وطن    - 65
ــيرة  املي وف  اليقت ال ــاب صـــــــــــ ــعيباب مت ا دة ف  ا ت ـــــــــــ حقاق  عن أوجم الت اعل   ن م تلا   ياجم صـــــــــــ

 العناصر االقتصاجيي ضمن صدوج ن  ل وأ شر من ذلء ف  صالي الت اععب الت  تجرت عل  الصع د الدول  

وبالتصـــــارن فإل  جان  الحاجي  ل  تا ـــــ ر  قامي ال ـــــرا اب العالماي ف  مجاَل  اتنتاج الم ـــــترال  - 66
ــترال  اما  تعلق  تييير أص ــتشمار الم ــ ــاماب اليطناين  واالســ ــ ن اتصصــ ــال   العزمي لتح ــ دح التقنااب واألســ

ت جاج أاماي تح ـــــــ ن التن ـــــــ ق ف  نتام اتصصـــــــاماب االقتصـــــــاجيي عل  نياي طاب ي واســـــــعي من المجاالب  
اتصصاباين ألالنتر  ل  ميال  الم تعمل ن ألإطار للقااس أوسإ نياي ومتعدج األألعاج  واناال مجال لتح  ن  

صـــــــــنا ابن واألعمال التجاريين والتجارةن والب  ين واتصصـــــــــاماب االجتماناي والديمفرا اي  تن ـــــــــ ق مجاالب الت
وإصصــــــــاماب األســــــــعار وغ ر ذلء من اتصصــــــــاماب  ول لءن  يصــــــــَ   تعد ل ما تتنعم األفرقي اتصصــــــــاباي 

 ل   أســـــال   العمل الحالاي المتصـــــلي  نتام اتصصـــــاماب االقتصـــــاجيين ألح ث ت ـــــتيع  الحاجي المت ا دة من
تن ــــــــ ق االســــــــتشمار الم ــــــــترال   ن المنتماب الدولاي والمهات  اتصصــــــــاباي اليطناين واتقرار ألالم ــــــــؤولااب  
الم ــتر ي   ن المنتماب الدولاي والمهات  اتصصــاباي اليطناي من البلدان المتقدمي النمي والبلدان الناماي عل   

ولاـي والمنـاجراب العـالماـي المتعلقـي ألحليل الباـاـناب  ال ــــــــــــــيامن  امـا  تعلق  تحـد ـد األولييـاب لتحـد ـث األجـلي اـلد
ــاب  ن القابمي والياتسا وياا ل صي متسان وأن   و نتاجي طباعاي ل لءن  ننف  أن ت ــــتعر  أفرقي ال برام اتصصــ
ت ـــــــتحدح آلااب تقامي ال ـــــــنهاب واالســـــــتشمار الم ـــــــترالن وأن ت يل أت ترت ناب صي مي ارماي من أســـــــال   

ــعاًا  ل  زياجة   وععوةً (4)عملسا ــاباي اليطناي من البلدان الناماين وسـ ــ تع ن عل  المهات  اتصصـ  عل  ذلءن سـ
 جسيجاا المب ولي لتحق ق االستشمار الم ترالن أن تيين ممشدلًي عل  نحي أفضل ف  لجان ال برام العالماي 

ــاجت - 67 ــام االقتصـ ــنهي من لنام اتصصـ ــاباي دـ ــن اللجني اتصصـ ــَ    لء ألأن تن ـ ــ ر  قامي   وييصـ لتا ـ
ال ـــــنهاب والتن ـــــ ق واالتصـــــال   ن م تلا الجساب ال اعلي ف  نتام اتصصـــــاماب االقتصـــــاجيين وبأن تع ز  
ال ـــــــرا اب العالماي مإ األوســـــــاط األ اجيماي والقياا ال ا  تقامي نتام لتصصـــــــاماب االقتصـــــــاجيي  ت ـــــــم  

لتف  ر  ويننف  أن تا ــر ال ــنهي وتقيج عملاي  ألاالســتجاألي ويعمل أله امة لتلباي طلناب الم ــتعمل ن اشل ة ف  ا
 تحد د أوليياب صاالب االست دام عل  الصع د العالم  من لعل ترت ناب درا ي مت او  عل سا 

ويننف  أن تتاح ال ـنهي الجد دة و ا ي التن ـ ق األفق  عل  نياي األفرقي اتصصـاباي لألمم المتحدة  - 68
ر ال نهي عل  أنسا طنقي ارماي  ضا اي   ن  الت  ت هّيل نتام  اتصصاماب االقتصاجيي  ول لءن  ننف  أال ُت  د

ــاباي اليطناي والمنتماب الدولاي  األفرقي الحالاي واللجنين  ل عل  أنسا دـــــــرا ي أو دـــــــنهي من المهات  اتصصـــــ
 ت ــــــف لاًا مرنًا يعجل  يت رة الراغني ف  الدفإ قدمًا  تيصــــــااب ال ريق ألات اذ  جراماب  وســــــتعتمد ال ــــــنهي نسجاً 

ــترال والحي مي والتجري   ــتشمار الم ــــ ــنهاب واالســــ اال تيار والتف  ر ألاتناا المناجط المت ق عل سا ف   قامي ال ــــ
لنتام اتصصـــــاماب االقتصـــــاجيي  وف  اليقت ن  ـــــمن ســـــتر   ال ـــــنهي عل  م ـــــابل المجال األفق  ف  نتام  

 ألفرقي الحالاي والجد دة ف  النتام اتصصاماب االقتصاجيين وبالتال  تحد ث ا

ــنهي ا  تحد د  - 69 ــاي لل ــ ــ ر ولينم مؤقرن  ننف  أن تيين المسمي الربا ــ ــ ق ي ــ وبتيب ق نست ف  التن ــ
األوليياب والمجاالب المياضـــــاعاي الم ـــــتر ي وصاالب االســـــت دام عل  نياي األفرقي الحالاي لفر  التجري  

ــتناجا  ل  البااناب المتعلقي ألالم ـــ  ــإ  اسـ ــنهي زمام القااجة ف  وضـ ــب ل المشالن  ننف  أن تتيل  ال ـ ا ل  فعل  سـ
النست العالم  للحصـــــــيل عل  البااناب وتحد د صاالب االســـــــت دام ف  مجاَل  االســـــــتشمار الم ـــــــترال واتنتاج  

__________ 

 ي  ننف  أال يعيي تن    ا   التيصاي س ر األعمال ق د التن   ن وال ساما التنقاحاب الجاريي لألجل (4) 
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أل أن  الم ترال عند تس  ي اتصصاماب العالاي الترجج وذلء ألاست دام المنتدياب العالماي المتاصي عل  اتنترنت  
الباإ ألالتج بين وال ــااصي وال ــهنن ولدماب النقلن وأســعار االســتسعال واتنتاجن والتجارة الدولاين وإصصــاماب  
ــ ي للمرا   اليطناي واتقلاماي والعالماي   ــنهي النادـــ ــت  د ا ا النست من ال ـــ العمالين وما  ل  ذلء  ويمهن أن ي ـــ

ــأتسا البلدان والمنتماب اتقلاماي )مشل منتدو األمم المتحدة العالم ( وأن يع ز المم ــاب الج دة الت  أن ـــــ ارســـــ
والدولاي  وععوًة عل  ذلءن  ننف  أن تنتر ال ـنهي ف  االسـت اجة من عمل دـنهي االقتصـاج  ن التاألع ن لألمم  
المتحدةن أو ال ـــــــــنهاب القابمي األلرون  اما  تعلق  تقديم نست مياضـــــــــاعاي ف  مجاالب مشل عدم الم ـــــــــاواةن  

 لمناخن والتداير الب   ن والتف ر االجتماع  الديمفراف ن والتينيليجااب الرابدةن والتيسإ الحضرت وتف ر ا

ويننف  أن يحـافظ النتـام اتصصــــــــــــــاب  الـعالم ن من لعل تـلء ال ــــــــــــــنـهين عل  ج ـنامـااب اال تـيار   - 70
اماب االقتصــــاجيي ال ــــريإ   تا ــــ ر التناجل الم ــــتمر لل براب اليطناين الت  تشبت أنسا ةاّيمي ف  مجال اتصصــــ 

 التف رن ألما  تجاوز اتصدار العرض  للمعا  ر المنسجاي الم تيملي واألجلي المتصلي  سا 

ويمهن أن تقتصــر عضــييي البلدان والي االب ف  ال ــنهي أولاًا عل  ابتع غ للراغب ن ي ــت  د من قية  - 71
ــد من ذلء   سار  ــتجاألي العالماي من لعل  التنيا واألقدماي ف  التمش لن ويهين القصـــــــ ــف لاي لعســـــــ القية الت ـــــــ

 االستشمار الم ترال من قيبل المهات  اتصصاباي اليطناي والي االب اتقلاماي والعالماي الراغني ف  ذلء 

ومن األاماي ألمهان أن تعتر  ال نهي ألم ؤولااب المنتماب الدولاي والبلدان المتقدمي النمي والبلدان  - 72
ا ومناجراتسا وتحترمسا  وسـا ـهّيل  نام الشقي من لعل االسـتشمار الم ـترال ف  صاالب االسـت دام الناماي ووالياتس

 الم ترال جل ًع عل  ترت ناب العمل الجد دة المتيلاة 

وييج ميج  لألن ـيي والمسام الربا ـاي المقترر أن تضـيلإ  سا ال ـنهي تحت م ـاراب العمل الربا ـاي  - 73
 األربعي التالاية

ســتضــيلإ ال ــنهي ألم ــاوراب عالماي  - إقامة الشييينات: التعاون واسييتشييارة المسييتعملين ()أ 
وإقلاماي أل ــــــــأن الم ــــــــابل واألوليياب النادــــــــ ي ف   رنامت النحيحب والربط   ن المهات  اتصصــــــــاباي اليطناي  

األل   نست   وتع ي  القدراب ف  مجاَل  التحل ل وإجارة البااناب ف  نتام اتصصــــــاماب االقتصــــــاجييب وت ــــــجاإ
 دامل للمنتيمي ألأ ملسا وإقامي درا اب قييي مإ األوساط األ اجيماي والقياا ال ا ب

  -  تحويل النظام واختياره: الانية التحتية اإلحصيييائية، والحلول المتعلقة بالعمليات والايانات  ()ب 
واتنتاج الم ـــــترال عل   ســـــي  ت ـــــجإ ال ـــــنهي عل  ات اذ  جراماب تعاوناي المنح  أل ـــــأن االســـــتشمار الم ـــــترال 

الصـــــــع د العالم   اما  تعلق ألالبناي التحتاي اتصصـــــــاباي العالماين والعملاابن وصليل الباانابن ععوًة عل  تع ي   
الي امة والحد من ازجواجاي الجسيج وذلء  تحد د أوليياب صاالب االســـــت دام العالم  لتحق ق االســـــتشمار الم ـــــترال  

 بوالتييير الم تر ي 

ســـي  ت ـــجإ ال ـــنهي عل  تح ـــ ن أســـال    -  تمنين: الترتييات المؤسييسييية والحوكمةال ()ج 
العمل وتح ـــــــ ن التن ـــــــ ق والتعاون   ن األفرقي لي  يهين نتام اتصصـــــــاماب االقتصـــــــاجيي دـــــــامع لم تلا  

 الجساب ال اعلي المعناين وتع ز فعالاي أجام النتامب

ــنهي عل   - واألسييالي  اإلحصييائيةالتجري  واإلدماج والتوثيق: األطر  ()ج  ســـي  ت ـــجإ ال ـ
اسـت دام أسـال   العمل الي  لي  تحد ث المعا  ر اتصصـاباي العالماي عل  نحي م ـتمر ومتيرر وذلء  تجري  
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والتنار التف  راب المنسجاي الت  تيرأ ف  البلدانن وســت ــع   ل  وضــإ  طار واســإ لتجماج  تضــمن مقا اس  
 ياقا للتقدم ف  نتام اتصصاماب االقتصاجيي متعدجة األألعاج وأوسإ ن

وييصــَ  ألاســتعرا  أســال   عمل م تلا األفرقي العاملي ف  نياي نتام اتصصــاماب االقتصــاجيي  - 74
وذلء لتع ي  اال تيار والمرونين و  لء التعاون والتن ــ ق والمصــيلحاب الم ــت دمي ف  أســال   العمل  وعند  

ــأن اليالياب الجد دة تحد د الياليابن  ننف  مراعاة  ــاب أل ــ ــابب  ل صالي عل  صدة  وتجرت صالاا مناق ــ لصــ
ــاماب  ــاماب ال راناي والريفاي مإ منتمي األغ يي وال راعي لألمم المتحدةب وف  مجال  صصــــ ف  مجال اتصصــــ
ــعارن ألالتعاون مإ فريق أوتاوا   ــاماب األســــ ــترال   ن األماناب المعن  ألإصصــــ ــعار مإ ال ريق العامل الم ــــ األســــ

ــترال   ن  ال ــاماتسا مإ ال ريق العامل الم ــ ــدة الياقي وإصصــ ــعارب وف  مجال أرصــ ــاي لألســ معن  ألاألرقام القااســ
األماناب المعن  ألإصصــــــــــاماب الياقي وفريق أوســــــــــلي المعن  ألإصصــــــــــاماب الياقيب وف  مجال التصــــــــــنا اب 

مجال  صصــــاماب التجارة اتصصــــاباي الدولاي مإ فريق ال برام المعن  ألالتصــــنا اب اتصصــــاباي الدولايب وف  
ــاماب  ــاماب التجارة الدولايب وف  مجال اتصصــ الدولاي مإ فرقي العمل الم ــــتر ي   ن الي االب المعناي ألإصصــ
الب  اي مإ فريق ال برام المعن  ألاتصصـــاماب الب  اي  وإضـــافًي  ل  ذلءن اعتمد ال ريق العامل العالم  المعن   

لرســماي الياليي وياهل الحي مي المقترص نن واقترر تف  ر اســمم  ل  ألالبااناب الضــ مي ألغرا  اتصصــاماب ا
 لجني ال برام المعناي ألالبااناب الض مي وعليم البااناب ألغرا  اتصصاماب الرسماي 

ويننف  اســــــــتعرا  والياب األفرقي اتصصــــــــاباي ف  نتام اتصصــــــــاماب االقتصــــــــاجيي عل  أســــــــاس  - 75
عل  ســـب ل المشالن  ننف  اتألقامن ف  مجاالب محدجةن عل  المناجط  صالي عل  صدةن ص ـــ  االقتضـــام  ف  ل

العامي لعســـتشمار الم ـــترال والم ـــؤولاي الم ـــتر ي   ن الي االب والبلدان ف  الياليي وياهل اتجارة المقترص نن  
ــاباي اليطناي   ــاواة   ن الي االب اتصصـــــ ــمان اصترام الم ـــــ ــ ل تلء المناجط لضـــــ ــإ ف  ت صـــــ ولين يمهن التيســـــ

ــال ــ  العمــل الجــد ــدة  وععوًة عل  ذلــءن فــأت تف  ر  و  الــدولاــي من ص ــث التسير واألجوار والياليــاب ف  أســـــــــــــ
ــييًا ويقلل  ل  أجن  صد من م اطر تعيال   ف  ــال   العمل الجد دة  ننف  أن يهين عضـ ترت ناب الحي مي وأسـ

لنتر  ل  اليضــــــــــــــإ الراانن فـإن   رامت العمـل الجـاريـي المتعلقـي  تحـد ـث المعـا  ر اتصصـــــــــــــــاباـي الـدولاـي  وبـا
اسـتعرا  م ـروا الياليي وياهل الحي مي يمهن أن ُي تتم  نجار ف  الم ـتقبل القري ن مإ تقديم التصـاصـاب 

قي لنعس األفرقي اتصصاباي  ل  اللجني اتصصاباي ف  جورتسا الشاناي وال م  ن ف  آذار/مارس    2021محدد

ــإ نياق - 76 ــإ  طار أوســـــ ــَ    لء  يضـــــ ــافًي  ل  وييصـــــ ــاج والمجتمإن  ضـــــ ًا لقااس الععقي   ن االقتصـــــ
ــد   ــتردـ ــُا ـ ــاجيي  وسـ ــني الب  اي واالقتصـ ــاألاب القيماي ونتام المحاسـ ــلي النسي   تن    وتحد ث نتام الح ـ مياصـ
 س ا اتطار األوســــــإ نياقًا ف  ةااس م تلا األألعاج المتعلقي لا ــــــت ألالرفا  فح ــــــ ن  ل أيضــــــًا  رأس المال  

  ل  رأس المال اتنتاج  واليباع ن جعمًا للنست القابم عل  األصـــيل المتنإ  زام االســـتدامي   الن ـــرتن  ضـــافيً 
ــاج والمجتمإ   ــاجر البااناب   ن االقتصـــ ــاي الم ايام ومصـــ ــع   ل  تحق ق ات ـــ ــل المناجرة ال ـــ ويننف  أن تياصـــ

ــق ومت ن  ول لءن  ــسا عل  نحي مت ـ ــاط  والب  ين واي أمر  نييت عل  أاماي ص ييي لقااسـ  ننف  أن يجرت  ن ـ
استي ا  مدو ضرورة وجدوو  ن ام لجني من لبرام األمم المتحدة معناي ألال هان والرفا ن تتيل   عداج  طار  
منسج  مت ـق يمّهن من وضـإ تدا  ر متماسـهي وقييي لعقتصـاج والمجتمإ والب  ين مإ تيسـاإ نياقم ألمؤدـراب  

الجد دةن ف  صالي الميافقي عل سان الم ـــــؤولاي عن تح ـــــ ن تيافر    ويننف  أن ت ـــــمل واليي اللجني (5)عن الرفا 
اتصصــاماب المتصــلي  رفا  الناس واســتدامي التنماي المجتمعاي ف   طار  صصــاب  أوســإ نياقًا  ومرة ألرون  

__________ 

يمهن  عاجة النتر ف  اســم اللجني الجد دة عند تيضــاح نياي عملسان لتج ــ د القصــد منسا المتمشل ف  وضــإ مقا اس  صصــاباي أوســإ  (5) 
 نياقا للرفا  واالستدامي ألاتناا نست قيامم منتيمي من النتم 
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ســــــت ــــــت  د المناجرة من أوجم التقدم والممارســــــاب اتصصــــــاباي الت  ترا مت لعل العقد الماضــــــ  لدو البلدان  
 اب الدولاي والمنتم

ويننف  تيســــــــــــاإ نياي آلااب الحي مي والتن ــــــــــــ ق وبرنامت عالم  للتينيليجاا لتحق ق االســــــــــــتشمار   - 77
الم ـــترال والتييير الم ـــترال من أجل الحصـــيل عل  البااناب واليصـــيل  ل سا عل  الصـــع د العالم ب وتناجل 

والحليل الم ــــــــــتر ي ف  مجال التينيليجاا    الباانابب والبناي التحتاي والميارج الم ــــــــــتر ي للبااناب الم ــــــــــتر يب
وســاعّ ز اتناا نست عالم  ف  الحصــيل عل  البااناب  مهاناي المقارني الدولاي لتصصــاماب االقتصــاجيي الت  
تنتجسا البلدان  وف  ا ا الصــدجن فإن للمنتماب الدولاي جورًا تؤجيم ف  م ــاعدة البلدان عل  تا ــ ر صصــيلسا  

معســا القيــاا ال ــا   غ ر أنــم  ننف  تيب ق نست عمل   امــا  تعلق ألحليل الباــانــاب عل  الباــانــاب الت  يج
التينيليجاي العالماي مإ األل  ألالممارســاب المتنعي ف  التييير وإمهاناي اليصــيل واســت دام األســال   المت ق  

ــت د ــعار االســـتسعال ألاسـ ــر أسـ ام  ااناب عل سا )أت مهتني ليارزمااب التحقق وال سرســـي لفر  اصت ـــاب مؤدـ
أجس ة الم ــــــح الضــــــيب (  وعل  النقاس من ذلءن فإن اســــــت دام دــــــنهي منتدو عالم  م ــــــترال للتينيليجاا 
لتا ـــ ر الحصـــيل عل  البااناب واألســـال   والتدري  واســـت دامسا ســـ تيل  الت اما  ب را ف  مجاَل  االســـتشمار  

رغم من ذلءن  ننف  اتناا نست عالم   الم ـــــــــــترال واتنتاج الم ـــــــــــترال قبل أن  تحقق ذلء ف  الياقإ  وعل  ال
ــم األمم   ــت دام منتدو األمم المتحدة العالم  واســ منسج  للحصــــيل عل  البااناب واليصــــيل  ل سا وتناجلسا ألاســ
ــحاب البااناب  ــرا اب مإ أصــ ــترال ف   طار دــ ــترال واتنتاج الم ــ ــتشمار الم ــ المتحدة من أجل النسي  ألاالســ

 ياا ال ا  وال نهاب األ اجيماي المعتر   سا جولاًا العامل ن عل  الصع د العالم  ف  الق
 

 التجري  واإلدماج والتوثيق: األطر واألسالي  اإلحصائية - دال 
 درال ال ريق صاجي الم ــتعمل ن الصــريحي  ل  التعج ل  يت رة وضــإ المعا  ر اتصصــاباي وتحد شسان  - 78

ب الم اياماي لم تتم معالجتسا  وععوًة عل   ويؤيد ن ــــــــــر م  راب تيج ساي تجريباين رغم أن ألعس اتدــــــــــهاال
ذلءن ي ـــــــــــدج ال ريق عل  أن تلء الم  راب التيج ساي  ننف  أال تقتصـــــــــــر عل  تقديم تيجام أل ـــــــــــأن الجيان   
الم اياماي لتحد ث المعا  ر اتصصــاباين  ل  ننف  أيضــا أن تقدم تيج ساب عملاي لتجري  والتنار التييراب  

ــلي التجري  الم اياماي المقترصي ف   ــيام  ومن قم فإن مياصـــــــ البلدان المتقدمي النمي والبلدان الناماي عل  ال ـــــــ
ــأن قا لاي عملاي تحد ث المعا  ر   ــسم ف   تاصي التيجام لياضــــع  المعا  ر والبلدان األلرو أل ــ ــت ــ وااللتنار ســ

 اتصصاباي للتيب ق العمل  

 ل  الميالني ألعملاي أســـــــرا وأ شر    2019ام وقد أجب الم ـــــــاوراب العالماي الت  نتمسا ال ريق ف  ع - 79
مروني من ذلء لتحد ث ومراجعي المعا  ر اتصصــــــاباي العالماي لعســــــتجاألي لل ــــــااســــــاب العامي وميا ني الب  ي 
ال ـريعي التف ر   ما أقر الم ـار ين ف  الم ـاوراب ألما تب لم دـنهي االقتصـاج  ن التاألع ن لألمم المتحدة ألقااجة 

 ــاعد و ب ر االقتصــاج  ن من أعمال للدفإ قدما ألاتناا نست مياضــاعاي ف  مجاالب مشل عدم  األم ن العام الم
ــإ   ــاواةن وتف ر المناخن والتداير الب   ن والتف ر االجتماع  الديمفراف ن والتينيليجااب الرابدةن والتيســــــــــ الم ــــــــــ

تن   اا من قيبل مجمّيع     ووضــإ ا   المعا  ر ال ي ــتفري وقتا طييع فح ــ ن  ل  ن اعتماجاا و (6)الحضــرت 
ــاباي لجاب ــتجاألي اتصصــــ ــًا ألالنطم والتعق د  فقد أ سرب التجربي األل رة ف  االســــ ــم أيضــــ ــاماب  ت ــــ ي حاتصصــــ

نقيي تحيل نحي آلااب االســــتجاألي ال ــــريعي وما  تصــــل  سا من أســــال    صصــــاباين والت  تمهنت  19- يف د
__________ 
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اي واالقتصــاجيي والب  اي الجد دة  ول لءن  ننف  اعتماج  التيا  أل ــرعي ومروني مإ ةااس الحقابق االجتمان  من
ــاباي العالماي الت  تؤجت  ل  جورة تنقاح  ــال   اتصصـ ــتمر والمتيرر للمعا  ر واألسـ ــتراتاجااب للتحد ث الم ـ اسـ
أقصـــــــــــر مدة وأ شر ت اعع ُتع ز  برنامت م صـــــــــــل للقدراب ي ـــــــــــتند  ل  تجري  والتنار التييراب الم اياماي  

البلــدان المتقــدمــي النمي والبلــدان النــاماــي عل  ال ــــــــــــــيام  ومن العنــاصــــــــــــــر الربا ــــــــــــــاــي ف  اــ    الجــد ــدة ف 
االســــــــــــــتراتاجـاابن الت  تع ز التييير المنسج  والـقدراب اليطنـاي ف  مجـال التن ـ  ن تجري  والتـنار التف  راب 

ي  وقد أصنح االلتنار  المنسجاي العتماجاا ف  أقرب وقت ممهن قبل  جراجسا ف  األجلي اتصصاباي ذاب الصل
ن ألمـا  تجـاوز التييير المنسج  للمعـا  ر اـلدولـاي  ومإ  19-والتجرـي  مسمد ن للفـاـيي ف  ســـــــــــــــااي جـابحـي  يفـ د

ــأن مـا  ننف  التـنار  من أجـل تقلـ ل تيلـ ي التحـد ـشاب المتيررة    ذـلءن مـا زاـلت الحـاجـي ـقابمـي  ل  التيجـام أل ــــــــــــ
لي ـاالب اتقلاماـي جورا ألـارزا ف  تجريـ  والتنـار التف راب المنسجاـي ومن المتيقإ أن تؤجت اللجـان اتقلاماـي وا

ف  البلدان ف  مرصلَت  التق ام والتن    عل  ال ــيامن ألاالســت اجة من ســل ــلي الحلقاب الدراســاي ال ــنهاي المتصــلي 
 أل أن التيجام المتعلق ألمجميعي واسعي من اتصصاماب الرسماي والتجريباي  19-ألجابحي  يف د

وف  الدورة ال م ـــــــــــ ن للجني اتصصـــــــــــاباين اعترفت تقارير م تل ين ألما ف سا تقرير فريق أصـــــــــــدقام  - 80
الرباس المعن  ألاتصصــــــاماب االقتصــــــاجيي وتقرير ال ريق العامل الم ــــــترال   ن األماناب المعن  ألالح ــــــاألاب 

  وسـتنييت ال يية األول  القيماين ألمتيلناب تجري  والتنار التف  راب المنسجاي واعتماج جورة ألحيح م ـتمرة
عل  تحد ث ســــــنيت لبرنامت النحيح مإ م ــــــابل القااس والم ايام النادــــــ ي  و اما ألعدن ســــــتقيم أفرقي ال برام 

البلدان والي االب الدولاي  يضـإ م  راب تيج ساي أل ـأن الم ـابل الربا ـاي  وف   طار الم ـاوراب المتعلقي   من
إ البلدا ن عل  وضــــإ تقد راب تجريباي والتنار الجدوو العملاي لتن    التف  راب  ألالم  راب التيج ساين ســــُت ــــجد

ــ ي أليريقي تجعل   ــاي النادـــــ ــابل الم اياماي الربا ـــــ ــ ؤجت ذلء  ل  التن    العمل  للتيج ساب المتعلقي ألالم ـــــ وســـــ
 اتصصاماب متاصي للم تعمل ن  يت رة أسرا مما ا  علام 

ــد ـــــــث  - 81 ــل ـلـتحـــــ ــدـل ـــــ ــإ الـــــ ــدر  ــبـ ر ومـن اـلمــتيلـ  أن ـي ضــــــــــــ ــإ قـــــ ــمـ  أـلمـجـرج أن  ـُيضــــــــــــ رســــــــــــ
التيج ساب/التيصــااب الجد دة  ويقام ا ا النست تيازنا ج دا   ن ضــمان ت ويد الم ــتعمل ن ف  وقت منهر   من

 ألإصصاماب تجريباي وإجراج التييراب الم اياماي الجد دة ف  األجلي المتعلقي  نتام اتصصاماب االقتصاجيي 

ا للتيامل ف  نتام اتصصاماب االقتصاجيين ويننف  ال ع   ن اط  وييَص   يضإ  طار أوسإ نياق - 82
ــل  ل   طار دـــامل أو  منتيمي من النتم“  ويت ـــم اتطار ال ـــامل  ” ل  تحقاقم لتحد ث النتام  سد  التيصـ

ــاجيي واالجتماناي والب  اي من ص ث التدا  ر النقديي  ــنا اب أل ــــأن الم ــــابل االقتصــ  تيامل اتصصــــاماب والتصــ
ــاملي   ــاب  نترة دــــــــ ــااســــــــ رت ال ــــــــ والماجيين وبالربط   ن البااناب الج باي واليلاي من أجل ت ويد المحلل ن ومقرّي
ومت ـــــــقين جةاقي وميصدة للتياار االقتصـــــــاجيي واالجتماناي والب  اي المتراأليي  ويجدر ألالتأ  د مجدجا أن لجني 

يمهن أن تؤجت جورا تن ــــاقاا  اما  تعلق  تباان أوجم ال برام الجد دة المعناي ألال ــــهان والرفا  المقترر  ن ــــاؤاا 
التراألط   ن المجتمإ واالقتصــاج والب  ي وذلء ألالجمإ   ن م تلا الجساب صــاصني المصــلحي ف  اتصصــاماب 
ــتند ذلء العمل الم ايام    ــاط األ اجيماي  ويننف  أن ي ـــ ــاجيي والب  اين واألوســـ االجتماناي الديمفرا اي واالقتصـــ

ــاجيي ويرم   ل  تع ي امان من أجل الدفإ قدما   ل  نتام ال ــني الب  اي واالقتصـــ ــاألاب القيماي ونتام المحاســـ ح ـــ
 ألمقا اس الرفا  واالستدامي 
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 اإلجراءان المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذهما  -   سادسا  
 اللجنة مدعوة إلى القيام بما يلي: - 83

التقرير، بما في ذلك إنشييييياء جيييييينة جديدة من الموافقة على التوصييييييات الواردة في هذا   )أ( 
 ؛الخاراء اإلحصائيين االقتصاديين واستكشاف مدى ضرورة وجدوى إنشاء لجنة خاراء معنية بالسنان والرفاه 

 حل فريق أصدقاء الرئيس المعني باإلحصاءات االقتصادية. )ب( 

 


