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 اإلقليميالتعاون 

   
 املتصلة هبماالتعاون اإلقليمـي يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين   

  
 تقرير األمني العام*  

  
 إضافة  

  
املســـــــاتت ال  تتالل من اجمللس االقتصـــــــادي واالجتماعي اااأ إجرا    ـــــــ  ا  و ال    

يوجَّه انتباهه إليها: اللجنة االقتصـــــادية ألورول واللجنة االقتصـــــادية واالجتماعية   ـــــيا 
 واحمليط اهلادئ

   

 موجز 
تتضمن هذه اإلضافة إىل تقرير األمني العام عن التعاون اإلقليمي يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي  

وامليادين املتصلة هبما معلومات عن القرارات واملقررات اليت اختذهتا أو أقرهتا اللجنة االقتصادية ألورواب، يف دورهتا 
واللجنة االقتصــــادية واالجتماعية   ــــيا  2019ن/أبريل نيســــا 10و  9الثامنة والســــتني، املعقودة يف جني  يف 

. 2019أاير/مايو  31إىل  27واحمليط اهلادئ يف دورهتا اخلامســـــة والســـــبعني، املعقودة يف ابنةوم يف ال  ة من 
-www.regionalcommissions.org/ourوالنصــــــــــــــوا الةــاملــة للقرارات واملقررات متــا ــة عل  الرابط التــا   

work/regional-commissions-sessions-resolutions-and-decisions. 
 
 

  
 

 .أتخر تقدمي هذا التقرير عن موعده لتضمينه أ دث املعلومات * 
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 املساتت ال  تتالل من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اااأ إجرا      ا -  وال 
 اللجنة االقتصادية ألورول  

 االقتصــــــــــــــــــاديــــة ألورواب، يف دورهتــــا الثــــامنــــة والســـــــــــــــتني، املعقودة يف جني  يفاختــــذت اللجنــــة  - 1

( 68( و اء )68( وواو )68( وهاء )68( ودال )68، املقررات جيم )2019نيســــــــــــــان/أبريل  10و  9
(، اليت تعرُض عل  أ ــــــــا ــــــــها مشــــــــاريجمل القرارات التالية عل  اجمللس االقتصــــــــادي 68( وكاف )68وايء )

 ذ إجراء بشأهنا.واالجتماعي لةي يتخ
 

 م روع القرار األول  
 االختصاصات املنقحة للجنة السيا ات البيئية  

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
، 2019نيســـــــــــان/أبريل  10( املؤرخ 68مبقرر اللجنة االقتصـــــــــــادية ألورواب جيم ) إأ حييط علما 

 ت البيئية،الذي وافقت فيه اللجنة عل  االختصاصات املنقحة للجنة السيا ا
االختصــــــاصــــــات املنقحة للجنة الســــــيا ــــــات البيئية التابعة للجنة االقتصــــــادية ألورواب، عل   يقر 

 النحو املنصوا عليه يف مرفق القرار.
 

 مرفق  
 االختصاصات املنقحة للجنة السيا ات البيئية  

ا يت من تغري املناخ،  تركز جلنة السيا ات البيئية جهودها عل  منجمل الضرر البيئي، مبا فيه الضرر - 1
وعل  تعزيز اإلدارة املســـــــــتدامة للموارد البيئية واملســـــــــا ة يف تطوير التعاون يف امليدان البيئي فيما بني بلدان 

 منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب، مما يؤدي إىل حتسن بيئة املنطقة.
لتعاون يف جمال البيئة وعل  وجه اخلصــــــوا،  ــــــتقوم اللجنة، بوصــــــ ها منتد  متعدد األ راف ل - 2
 منطقة اللجنة، مبا يلي  يف

العمل كأداة للدول األعضــــــــاء لتوفري التوجيه يف جمال الســــــــيا ــــــــات يف املنطقة وإ     )أ( 
مبادرات دولية، مبا يف ذلك التحضري ل جتماعات الوزارية املعقودة يف املنطقة ال تعراض األولوايت البيئية 

 يجية؛واعتماد  يا ة بيئية ا  ات
العمل كهيئة لعقد االجتماعات اخلاصــة ابلعمليات التحضــريية للمؤمترات الوزارية املعنية  )ب( 
 وتن يذ النتائج ذات الصلة اليت تنتهي إليها املؤمترات الوزارية؛ “البيئة من أجل أورواب”بعملية 

تخدام هنج قطري قائم تعزيز وحتديد  رائق ا ـتعراضـات األداء البيئي يف البلدان املهتمة، اب ـ )ج( 
 ؛عل  اال تياجات، واعتماد ا تنتاجات وتوصيات اال تعراضات ومساعدة الدول األعضاء عل  تن يذها

اإلشــراف عل  تطوير وتن يذ نمام املعلومات البيئية املشــ م لدعم عملية منتممة لتقييم  )د( 
 البيئة يف املنطقة؛
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رة عل  الرصـــــــد وا ـــــــتخدام املؤشـــــــرات لتقييم التقدم تعزيز وإثراء املعلومات البيئية والقد )هـ( 
 ـــــــيما يف بلدان منطقة القوقاز وو ـــــــط ب ـــــــيا وشـــــــر  وجنوب شـــــــر  أورواب و ريها من البلدان  احملرز، ال

األعضـــــــــاء يف اللجنة،  ســـــــــب االقتضـــــــــاء، من أجل توفري معلومات موثوقة وذات صـــــــــلة عن  الة البيئة 
 هور؛كأ اس لتحسني وضجمل السيا ات وتوعية اجلم

النمر يف احلاجة إىل صـــــــــــــــةوم وتوصـــــــــــــــيات ومنهجيات ومبادئ توجيهية ملزمة قانو    )و( 
 ووضعها،  سب االقتضاء، هبدف حتسني اإلدارة البيئية يف البلدان األعضاء؛

 تن يذ ودعم أنشطة دولية  )ز( 
 ؛ي والعابر للحدودتعزز محاية البيئة والتنمية املستدامة يف املنطقة عل  الصعيدين دون اإلقليم ‘1’ 
 تيسر مسا ة عمل اللجنة يف مجعية األمم املتحدة للبيئة عل  الصعيد العاملي؛ ‘2’ 
 ؛تعزز التعاون ال عال واجملدي من  يث التةل ة بني مجيجمل األ راف املعنية يف جماالت واليتها ‘3’ 
دين، مبا فيه القطاع تشـــــــججمل مشـــــــاركة اجلمهور يف صـــــــنجمل القرارات البيئية مبشـــــــاركة اجملتمجمل امل ‘4’ 

اخلاا، وفقا  إلجراءات األمم املتحدة واملمار ــــــــــــــات الو نية للدول األعضــــــــــــــاء يف اللجنة 
 ؛االقتصادية ألورواب

تعزيز التعاون وتبادل اخلربات فيما بني االت اقيات البيئية للجنة االقتصـــــــــــــــادية ألورواب،  )ح( 
 ودعم التن يذ ال عال هلذه الصةوم؛

صــةوم وأدوات الســيا ــة العامة والصــةوم امللزمة قانو   للجنة االقتصــادية  تعزيز تن يذ )ط( 
ألورواب لتعزيز قدرات بلدان منطقة القوقاز ومنطقة و ــط ب ــيا وجنوب شــر  أورواب، من خ ل املســاعدة 

 التقنية والبعثات اال تشارية وبناء القدرات بناء عل   لب الدول األعضاء؛
،  سـب اللزوم، عل  إدماج االعتبارات البيئية يف السـيا ـات مسـاعدة الدول األعضـاء )ي( 

 األخر ، وتعزيز الُنهج الشاملة لعدة قطاعات، وا تخدام املؤشرات لتقييم التقدم،  سب االقتضاء؛
املســا ة يف تن يذ منطقة اللجنة االقتصــادية ألورواب للبعد البيئي خلطة التنمية املســتدامة  )م( 

ودعم االجتماعات اإلقليمية، مثل املنتد  اإلقليمي للتنمية املســـــــــــــــتدامة للمنطقة، الذي  (1)2030لعام 
 تنميمه حتضريا  الجتماعات املنتد  السيا ي الرفيجمل املستو  املعين ابلتنمية املستدامة؛ يتم

ا ــــتعراض بر مج عملها ابنتمام لضــــمان اتســــا  أنشــــطتها مجمل األهداف العامة للجنة  )ل( 
ألورواب، وتنمية أوجه التآزر، واق اح  رائق عل  اللجنة للتعاون مجمل اللجان القطاعية األخر   االقتصـــــــــــادية

 بشأن املسائل موضجمل االهتمام املش م؛
تســــــهيل حتقيق التآزر يف تن يذ الربامج البيئية اإلقليمية، مبا يف ذلك الربامج اليت ُتوضــــــجمل  )م( 

ة، والتعاون مجمل اللجان اإلقليمية األخر  التابعة لألمم من خ ل منممات التةامل االقتصـــــــــــــــادي اإلقليمي
املتحدة، واملنممات الدولية واهليئات األخر  ذات الصــــــــــــلة، مبا يف ذلك مؤ ــــــــــــســــــــــــات التمويل، لتجنب 

 ازدواجية العمل وتعزيز أوجه التآزر؛
 تشجيجمل ودعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. )ن( 
__________ 

 .70/1قرار اجلمعية العامة  (1) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1


E/2019/15/Add.2 
 

 

19-09704 5/19 

 

  روع القرار الثاينم  
 االختصاصات املنقحة للجنة التوجيهية املعنية للقدرات واملعايري يف جمال التجارة  

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
، الذي 2019نيسان/أبريل  10( املؤرخ 68مبقرر اللجنة االقتصادية ألورواب دال ) إأ حييط علما 

 ،قحة للجنة التوجيهية املعنية ابلقدرات واملعايري يف جمال التجارةوافقت فيه اللجنة عل  االختصاصات املن
االختصـــــــــــاصـــــــــــات املنقحة للجنة التوجيهية املعنية ابلقدرات واملعايري يف جمال التجارة التابعة  يقر 

 للجنة االقتصادية ألورواب، عل  النحو املنصوا عليه يف مرفق القرار.
 

 مرفق  
 التوجيهية املعنية للقدرات واملعايري يف جمال التجارةاالختصاصات املنقحة للجنة   

اللجنة التوجيهية املعنية ابلقدرات واملعايري يف جمال التجارة هي هيئة  ةومية دولية تراقب وتوجه  
وضــــــجمل القواعد واملعايري الدولية واإلجراءات وأفضــــــل املمار ــــــات اليت تقلل من التةالي  املرتبطة بعمليات 

واال ــــــــــــترياد وتزيد من ك اءة القواعد التنميمية واإلجراءات التجارية و ركة الســــــــــــلجمل واخلدمات التصــــــــــــدير 
 وإمةانية التنبؤ هبا وش افيتها.

 وتقوم اللجنة التوجيهية مبا يلي  
ا ـتعراض وإقرار املعايري والتوصـيات اليت وضـعتها ال رقة العاملة املعنية ابلتعاون التنميمي وبسـيا ـات  - 1

 (.7( وال رقة العاملة املعنية مبعايري اجلودة الزراعية )ال رقة العاملة 6ملقاييس )ال رقة العاملة تو يد ا
وضـــــجمل مشـــــروع بر مج العمل بشـــــأن القدرات واملعايري التجارية وا ـــــتعراض واعتماد خطط عمل  - 2

نة االقتصـــــــــــــــادية ألورواب ، وتزكية هذه اخلطط لد  اللجنة التن يذية للج7وال رقة العاملة  6ال رقة العاملة 
 للموافقة عليها.

ا ـــــــــتعراض نتائج الدرا ـــــــــات املدفوعة ابلطلب )املمولة من موارد خارجة عن امليزانية( اليت حتدد  - 3
احلواجز اإلجرائية والتنميمية أمام التجارة يف الدول األعضـــــــــــــــاء ابلتنســـــــــــــــيق والتعاون مجمل املنممات الدولية 

 نيســــــــــــــــان/ 11( املؤرخ 65)أ( من مقرر اللجنــة أل  ) 18وفقــا لل قرة  األخر  املعنيــة. وزوز أن زري،
، البت يف أنشـــــــــــــــطة بناء القدرات واملســـــــــــــــاعدة التقنية ملســـــــــــــــاعدة بلدان املنطقة عل  تن يذ 2013أبريل 
من خ ل  (2)9 و 8املوضــــــــــــــوعة يف إ ار الرب مج ال رعي. ودعم حتقيق هديف التنمية املســــــــــــــتدامة  املعايري

 .7وال رقة العاملة  6ائل العامة الناشئة عن الدرا ات والعمل التنميمي لل رقة العاملة ا تعراض املس
االتصـــــــــــــال ابللجان األخر  واهليئات ال رعية ذات الصـــــــــــــلة التابعة للجنة االقتصـــــــــــــادية ألورواب،  - 4
عها  ـــــــــــــيما جلنة االبتةار والتنافســـــــــــــية والشـــــــــــــراكات بني القطاعني العام واخلاا، وتنســـــــــــــيق عملها م وال
برامج ووكاالت األمم املتحدة األخر  املعنية، وكذلك مجمل املنممات األخر  املعنية واجلهات صــــا بة  ومجمل

 املصلحة واملنممات الدولية املعنية بوضجمل املعايري من أجل حتقيق التآزر وجتنب التداخل واالزدواجية.

__________ 

 .70/1انمر قرار اجلمعية العامة  (2) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ورة م تو ة جلميجمل املنممات االجتماع مرة وا دة يف الســـنة ملدة أقصـــاها يوم وا د ونصـــ  يف د - 5
الدولية املعنية وأصـــــــــــــــحاب املصـــــــــــــــلحة ا خرين، تعقد، قدر اإلمةان، فور انتهاء الدورة الســـــــــــــــنوية لل رقة 

 .7أو ال رقة العاملة  6 العاملة
بوصــــــــ هما  7ورئيس ال رقة العاملة  6انتخاب مةتبها اخلاا، الذي يضــــــــم رئيس ال رقة العاملة  - 6

 عضوين حبةم املنصب.
 تقدمي تقارير إىل اللجنة التن يذية. - 7
العمل مبوجب النمام الداخلي للجنة االقتصـــــــــــــــادية ألورواب واملبادئ التوجيهية املتعلقة  جراءات  - 8

 (.65وممار ات هيئات اللجنة، عل  النحو املت ق عليه يف مقرر اللجنة أل  )
 

 م روع القرار الثالث  
 األراضيتغيري ا م جلنة اإل كان وإدارة   

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
، 2019نيســــــــــــان/أبريل  10( املؤرخ 68مبقرر اللجنة االقتصــــــــــــادية ألورواب هاء ) إأ حييط علما   

جلنة التنمية احلضــرية واإل ــةان ”الذي قررت مبوجبه اللجنة تغيري ا ــم جلنة اإل ــةان وإدارة األراضــي إىل 
 ،“وإدارة األراضي

جلنة التنمية ”نة اإل ــةان وإدارة األراضــي التابعة للجنة االقتصــادية ألورواب إىل تغيري ا ــم جل يقر 
 .“احلضرية واإل ةان وإدارة األراضي

 
 م روع القرار الرا ع  
 تغيري ا م الفريق العامت املعين لل يخوخة واختصاصاته املنقحة   

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
، 2019نيســـــــــــــان/أبريل  10( املؤرخ 68مبقرر اللجنة االقتصـــــــــــــادية ألورواب واو ) إأ حييط علما 

ال ريق العامل الدائم املعين ”الذي قررت اللجنة مبوجبه تغيري ا ــــــــــــم ال ريق العامل املعين ابلشــــــــــــيخوخة إىل 
 ووافقت عل  االختصاصات املنقحة لل ريق العامل الدائم. “ابلشيخوخة
امــل الــدائم املعين ابلشـــــــــــــــيخوخــة التــابجمل للجنــة االقتصــــــــــــــــاديــة ألورواب تغيري ا ـــــــــــــــم ال ريق العــ يقر 

 واختصاصاته املنقحة، عل  النحو املبني يف مرفق هذا القرار.
 

 املرفق  
 االختصاصات املنقحة للفريق العامت الداتم املعين لل يخوخة  
 الوالية -  لف  

ية دولية اتبعة للجنة التن يذية، ويقدم ال ريق العامل الدائم املعين ابلشـــــــــــــــيخوخة هو هيئة  ةوم - 1
اللجنـــة التن يـــذيـــة تقـــارير ابنتمـــام عن بر مج عملـــه وإقـــازاتـــه. ويبين ال ريق العـــامـــل الـــدائم عل  اخلربة  إىل
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ال عالة واملثمرة اليت  صـــــــــلها عل  مد  عشـــــــــر  ـــــــــنوات ال ريُق العامل املعين ابلشـــــــــيخوخة الذي أنشــــــــ  
 .2008كانون األول/ديسمرب  يف
وتنبجمل والية ال ريق العامل الدائم من القرارات األخرية وخطط العمل العاملية التالية  قرار اجلمعيـة  - 2

بشــأن متابعة اجلمعية العاملية الثانية للشــيخوخة،  2017كانون األول/ديســمرب   19املؤرخ  72/144العامة 
، واال  اتيجية وخطة العمل العامليتان ملنممة الصحة العاملية بشأن (3)2030وخطة التنمية املستدامة لعام 

 .2014ملا بعد  (5)وبر مج عمل املؤمتر الدو  للسةان والتنمية (4)2020-2016الشيخوخة والصحة 
 

 األهداف - ل   
يهدف ال ريق العامل الدائم إىل مســــــــــاعدة مجيجمل البلدان يف منطقة اللجنة االقتصــــــــــادية ألورواب عل   - 3

إدماج شــــيخوخة الســــةان يف إ ارها الســــيا ــــايت والتنميمي من أجل التةي  مجمل التغريات الد و رافية وخلق 
ال ردية واجملتمعية للعيش ف ة أ ول. ويدعم ال ريق العامل حتقيق مبادئ بيئة مواتية لتحقيق كامل اإلمةا ت 

وا ــ اتيجيتها اإلقليمية  (6)2002الســيا ــة العامة املنصــوا عليها يف خطة عمل مدريد الدولية للشــيخوخة، 
إىل اللجنة. ويســـــــع  جاهدا  للتن يذ واإلع  ت الوزارية ال  قة بشـــــــأن الشـــــــيخوخة بني الدول األعضـــــــاء يف

حتقيق التآزر يف األنشــــــطة املتصــــــلة بتن يذ ورصــــــد خطة عمل مدريد/ا ــــــ اتيجية التن يذ اإلقليمية، واألنشــــــطة 
واأل ر الــدوليــة األخر   2030املتصــــــــــــــلــة ابملتــابعــة اإلقليميــة/الو نيــة لتن يــذ خطــة التنميــة املســــــــــــــتــدامــة لعــام 

وا  اتيجية منممة  2014تنمية ملا بعد عام الصلة ابلسةان مثل بر مج عمل املؤمتر الدو  للسةان وال ذات
 .2020-2016الصحة العاملية وخطة عملها العامليتني بشأن الشيخوخة والصحة لل  ة 

 
 العضوية - جيم  

يتأل  أعضــــــــــاء ال ريق العامل الدائم من جهات التنســــــــــيق الو نية املعنية ابلشــــــــــيخوخة اليت متثل  - 4
ن املتوقجمل تعيني جهــات تنســـــــــــــــيق و نيــة ل  ة أ ول، إن أمةن، الـدول األعضــــــــــــــــاء يف منطقــة اللجنــة. وم

تةون تلك اجلهات قادرة عل  إب غ مجيجمل الوزارات والوكاالت ذات الصـــــــــــــــلة مببادرات ال ريق العامل  وأن
وأنشــــــــــــــطته. وابإلضــــــــــــــافة إىل ذلك،  ةن أيضــــــــــــــا دعوة ممثلي املنممات الدولية واملنممات  ري احلةومية 

األو ــــــــــــاط األكاد ية ذات الصــــــــــــلة كمراقبني، امتثاال لقواعد وممار ــــــــــــات األمم وجهات القطاع اخلاا و 
 املتحدة يف هذا الصدد.

 
 األن اة - دال  

يُعهد إىل ال ريق العامل الدائم، عام  يف إ ار  ــيا ــات األمم املتحدة، بتن يذ العنصــر الســةاين  - 5
للجنة. ويباشر ال ريق العامل أنشطته بناء عل  للرب مج ال رعي لإل ةان وإدارة األراضي والسةان التابجمل 

__________ 

 .70/1قرار اجلمعية العامة  (3) 
 .WHA69/2016/REC/1انمر منممة الصحة العاملية، الوثيقة  (4) 
)منشـــــــــــــــورات األمم املتحـدة، رقم املبيجمل  1994أيلول/ ـــــــــــــــبتمرب  13-5تقرير املؤمتر الدو  للســـــــــــــــةـان والتنميـة، القـاهرة،  (5) 

A.95.XIII.18 املرفق.1(، ال صل األول، القرار ، 
)منشـــــــــــــــورات األمم املتحدة، رقم املبيجمل  2002نيســـــــــــــــان/أبريل  12-8دريد، تقرير اجلمعية العاملية الثانية للشـــــــــــــــيخوخة، م (6) 

A.02.IV.4 املرفق الثاين1(، ال صل األول، القرار ،. 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/144
https://undocs.org/ar/A/RES/72/144
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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الطلب ويركز عل  قضـــــــااي شـــــــيخوخة الســـــــةان والع قات بني األجيال، ويهدف إىل املســـــــا ة يف التن يذ 
ال عال ل لتزامات اليت تعهدت هبا الدول األعضـــــــــاء يف مؤمترات القمة الدولية بشـــــــــأن قضـــــــــااي الســـــــــةان، 

، 2030 ــــــ اتيجية التن يذ اإلقليمية وخطة التنمية املســــــتدامة لعام  ــــــيما التزامات خطة عمل مدريد/ا ال
 وذلك عن  ريق ما يلي 

تعزيز التعاون الدو  وتبادل اخلربات ومناقشـــــــــــــة الســـــــــــــيا ـــــــــــــات املتعلقة ابلشـــــــــــــيخوخة  )أ( 
 والع قات بني األجيال مجمل مراعاة  الة فراد  البلدان وا تياجاهتا املختل ة؛

 ؛وتوصيات  يا اتية للحةومات بشأن قضااي شيخوخة السةانوضجمل مبادئ توجيهية  )ب( 
دعم أنشـــطة الرصـــد وتنســـيق عمليات اال ـــتعراض والتقييم اخلمســـية لتن يذ خطة عمل  )ج( 

 مدريد/ا  اتيجية التن يذ اإلقليمية؛
 ؛توفري خدمات ا تشارية يف جمال السيا ات وأنشطة أخر  لبناء القدرات بناء عل  الطلب )د( 
 التوعية بشيخوخة السةان وباثرها يف مجيجمل أحناء منطقة اللجنة؛ )هـ( 
إزاد أوجه آتزر مجمل خطط العمل ذات الصـــــــــلة املتعلقة ابلســـــــــيا ـــــــــات والتعاون داخل  )و( 

 اللجنة وخارجها.
يعمل ال ريق العامل الدائم وفق ا لرب مج عمل متعدد الســــــــنوات يرتةز عل  اال ــــــــتعراض والتقييم  - 6

يــذ خطــة عمــل مــدريــد/ا ـــــــــــــــ اتيجيــة التن يــذ اإلقليميــة وكــذلــك تن يــذ ومتــابعــة خطــة التنميــة الــدوريني لتن 
 .2030املستدامة لعام 

يتعاون ال ريق العامل الدائم وحيدد أنشــــــطته ابالتصــــــال الوثيق مجمل وكاالت األمم املتحدة األخر   - 7
خة لتجنب االزدواجية وال كيز عل  واملنممات الدولية، احلةومية و ري احلةومية، العاملة يف جمال الشــــيخو 

التحــدايت موضـــــــــــــــجمل االهتمــام اخلــاا لــد  الــدول األعضــــــــــــــــاء يف اللجنــة. ويعزز ال ريق العــامــل التعــاون 
 املنممات الدولية ويشججمل الشراكة بني القطاعني العام واخلاا يف معاجلة باثر شيخوخة السةان. مجمل
 

  عضا  املكتل - ها   
الدائم مةتبا  ورئيســـــــــــــــا  وفقا  لل رع اخلامس من املبادئ التوجيهية املتعلقة ينتخب ال ريق العامل  - 8

 .(7) جراءات وممار ات هيئات اللجنة
 

 االجتماعات - واو  
زتمجمل ال ريق العــامــل الــدائم  ـــــــــــــــنواي. ويؤدي عملــه يف ال  ة ال ــاصـــــــــــــــلــة بني الــدورات بتوجيــه  - 9
ســــــــــــــــادس من املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة  جراءات املةتــب عل  النحو املنصـــــــــــــــوا عليــه يف ال رع ال من

 وممار ات هيئات اللجنة. وتقدم أمانة اللجنة اخلدمات لل ريق العامل ومةتبه.
 

__________ 

 .، التذييل الثالث2013/1القرار  (7) 

https://undocs.org/ar/E/RES/2013/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2013/1
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 م روع القرار اخلامس  
  املبادئ التوجيهية اإلطارية ملعايري كفا ة ا تخدام الااقة يف املباين  

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 2019نيســــــــــــــان/أبريل  10( املؤرخ 68مبقرر اللجنة االقتصــــــــــــــادية ألورواب  اء ) إأ حييط علما 

الذي قررت اللجنة مبوجبه إ الة املبادئ التوجيهية اإل ارية ملعايري ك اءة ا ـــــــــــــــتخدام الطاقة يف املباين إىل 
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي للنمر فيها ورمبا إقرارها،

ملعايري ك اءة ا ـــــــــــــــتخدام الطاقة يف املباين اليت وضـــــــــــــــعتها اللجنة املبادئ التوجيهية اإل ارية  يقر 
 االقتصادية ألورواب، بصيغتها الواردة يف مرفق هذا القرار.

 
 مرفق  
 املبادئ التوجيهية اإلطارية ملعايري كفا ة ا تخدام الااقة يف املباين  
 مقدمة -  وال  

عامل املتقدم النمو، تســــــــــــتهلك املباين أكثر املباين أ ــــــــــــا ــــــــــــية ملواجهة حتدي اال ــــــــــــتدامة. ويف ال - 1
يف املـــائـــة من الطـــاقـــة األوليـــة، وهي مســـــــــــــــؤولـــة  40يف املـــائـــة من الطـــاقـــة الةهرابئيـــة املولـــدة و  70 من
املائة من انبعااثت اثين أكسيد الةربون النامجة عن اال  ا . يف  ني  تحتاج البلدان النامية  يف 40 عن

إىل  75، من املتوقجمل أن يمل 2050 ـــــــــــــةان احلضـــــــــــــر اجلدد حبلول عام بليون من  2.4إىل ا ـــــــــــــتيعاب 
. وال  ةن لتةنولوجيا 2050املائة من املباين املوجودة  اليا يف أورواب قيد اال ـــــــــــــــتخدام يف عام  يف 90

الطاقة املتجددة و دها أن تليب تلك املتطلبات، عل  الر م من التحســــــــينات األخرية. وال بد من التحةم 
 الطاقة يف املباين، وهو حتٍد تتوافر  اليا القدرة عل  النهوض به.يف أداء 

واملعايري أداة فعالة ملعاجلة ك اءة ا ــــــــــتخدام الطاقة يف املباين. ووضــــــــــجمل املعايري ونشــــــــــرها يدعمان  - 2
، ومبادرة (8)2030حتقيق األهداف اليت  ددهتا عدة مبادرات دولية مثل خطة التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام 

وتتجاوز امل اهيم املوضـــحة هنا  .لطاقة املســـتدامة للجميجمل، وميثا  جني  بشـــأن اإل ـــةان املســـتدامتوفري ا
هنج املةو ت التدرزي الذي تنتهجه معايري البناء احلالية. ومتثل ابأل ر  توجيهات ملعايري ا ـــــــــــــــتخدام 

من الطاقة املســـــــــــتهلةة ابل عل  الطاقة يف املباين تقوم عل  األداء احملةوم مببادئ وتركز عل  النتائج وتنطلق
وتســــــــتهدف عرض صــــــــورة ملبان فائقة األداء يراع  يف تصــــــــميمها وتشــــــــغيلها منمور  و  يف إ ار نمام 

 متةامل للطاقة املستدامة.
 

 اهلدف - اثنيا  
يعتمد النمو االقتصـــــادي وجودة البيئات الداخلية منذ ف ة عل  ا ـــــتخدام الطاقة األولية بصـــــورة  - 3

ويتطلــب التحول بــدال من ذلــك إىل االعتمــاد عل  مصــــــــــــــــادر الطــاقــة املتجــددة اتبــاع هنج  و   متزايــدة.
-متةامل يف تصــــــــــــميم املباين وإقازها وتشــــــــــــغليها ومنمومة م اهيم تعترب املباين منتجة  للطاقة وال تعتربها 

وية أو قريبة ابلوعات للطاقة. ومن املمةن مجمل التةنولوجيا اليوم، بتةالي  مســــــــــا - صــــــــــرا أو أ ــــــــــا ــــــــــا 
__________ 

 .70/1قرار اجلمعية العامة  (8) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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تةالي  املباين التقليدية، حتويل املباين لتتوافق مجمل أرفجمل معايري الصــــــــــــــحة والرا ة والرفاه واال ــــــــــــــتدامة،  من
 يف ذلك حتسني إنتاجية الطاقة واحلد من انبعااثت اثين أكسيد الةربون. مبا
ــــاين إىل مســـــــــــــــتو   ةن توفريه إىل - 4 ــــاجهــــا املب ــــة الطــــاقــــة اليت حتت   ــــد كبري، و ةن تقليص كمي

 صـــــــــــــــرا، عن  ريق الطاقة  ري القائمة عل  الةربون. ويف  ني يتوقجمل  دوث مزيد من التحســـــــــــــــن  ورمبا
 ما تةنولوجيا الطاقة املتجددة ويف التخزين الةهرابئي واحلراري، فإن النتائج  ـــــــــــــــتةون أعجل وأقو  إذا يف

ي تقليص مقدار الطاقة املطلوبة أُدخلت حتوالت أ ـــــــــــــا ـــــــــــــية عل  املباين من  يث أداء الطاقة فيها. ويؤد
م  مربجمل  ـــنوايا )الطاقة النهائية يف  -س ]كيلووات/ ـــاعة 2م-م و/س 25املباين إىل  للتدفئة والتربيد يف

ُمةي ( إىل تقليل اال تياجات من الطاقة لةل من التدفئة والتربيد إىل القدر الذي ية ي للســــماح احليز ال  
ا تياجات تةيي  األماكن اب تخدام مصادر الطاقة املتجددة أو مصادر كل ما تبق  من  بتلبية معمم أو

خالية متاما من الةربون. و ةن أن يقتصــــــر إمجا  ا ــــــتخدام الطاقة األولية يف األماكن املةي ة للمباين، مبا 
س 2م-م و/س 90 عل  س أو2م-م و/س 45يف ذلك التدفئة والتهوية والتربيد واملياه الســـــــــــــاخنة، عل  

حتسن التةنولوجيا واملواد  ضافية )األجهزة(. ومن املمةن مبرور الوقت، مجملاإل ضي ت إىل ذلك األمحالأُ  إذا
وزايدة جودة الوص ت الرابطة ببيئة املباين، زايدة حتسني هذه األهداف. وابلتوازي مجمل ذلك،  تةون هنام 

نها ابألمحال اليت تليب الطلب كليا  اجة إىل ضـــــــــــوابط فعالة لتوليد الطاقة وتوزيعها واالنبعااثت الناشـــــــــــئة ع
 .جزئيا كي يةون ا تخدام الطاقة عل  قدر ا تياجات املباين وشا ليها أو
 

 املبادئ - اثلثا  
تنبجمل املبادئ املطلوبة لعصـــــــــــــــر املباين املســـــــــــــــتدامة  قا  من علوم البناء وعلوم املواد والعلوم الرقمية  - 5

. وهي جتســـــد الدروس املســـــت ادة امل اكمة وأفضـــــل املمار ـــــات وتةنولوجيا املعلومات واالتصـــــاالت و ريها
لد  م م املباين ومصـــــــمميها ومهند ـــــــيها وبنائيها ومديريها وصـــــــانعي القرارات املتعلقة هبا و ريهم. وتغري 
 .هذه املبادئ منمومة امل اهيم املتعلقة بصناعة البناء من النهج اجملزأ واملتسلسل إىل النهج الشامل واملتةامل

وال  ةن أن تةون املبادئ صـــــــــارمة نمرا للتنوع الشـــــــــديد للمروف واأل وال املصـــــــــادفة يف مجيجمل  - 6
أحناء العامل. ولةنها توفر التوجيه للمخططني والبنائني و لسلة إقاز وإدارة املباين أبكملها بوص ها عناصر 

 ا  اتيجية مبتةرة ل  تدامة.
 

 د من  ن تكون املباين:ال   -على اجلانل اال رتاتيجي  -  لف  
   تصميما وتشييدا وإدارة.قاتمة على العلم • 
   من خ ل  يا ات تقر بقيمة املباين األجود.ممولة • 
   تليب مطالب اال تدامة الصادرة عن السةان احلاصلني عل  اخلدمات.موجهة حنو اخلدمات • 
بعضـــــــــــــــهـــا ببع  ابعتبـــارهـــا مولـــدة   من  يـــث دورة  يـــاة بيئتهـــا املبنيـــة لربط املبـــاين متكــاملــة • 

 ومستهلةة للطاقة.
 .  حلشد اال تثمار اخلاا ومباشري األعمال احلرة من القطاع اخلاافعالة من حيث التكاليف • 
   ذات دورات المتناهية للتغذية االرتدادية ابلعمليات وأدوات التصميم.مراقَبة األدا  • 
 النتائج اإلمجالية ال الوص ات االن رادية العناصر.  تقيَّم عل  أ اس قاتمة على األدا  • 
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 ال  د لتصور/إجناز املباين من  ن يتسما مبا يلي: -التصميم والت ييد  - ل   

   التسليم أبن املباين وبيئتها جزء من نمام.ال مول والتكامت • 
 .2016 عام املباين يف  فتةالي  املباين العالية األداء تساوي أو تقل عن تةالي  يسر التكاليف • 
 .  اب تناد ا إىل مناذج للطاقة تتيح التنبؤ املوثو  ابألداء ال علي للمبايناجتياز شروط الصالحية • 
  أن يتما اب ــــتخدام مواد ومعدات مســــتدامة وممار ــــات مســــتدامة للتشــــييد واإلدارة اال ـــتدامة • 

 واإلخراج من اخلدمة.
 حمللي ملواص ات البناء العاملية.  مجمل التةيي  ااالمتثال للقواعد • 
  تنميــة القو  العــاملــة لتوفري التةنولوجيــا/املهــارات ال زمــة للتصـــــــــــــــميم االرتكــاز على املهــارات • 

 والتشييد والتشغيل.
 

 ال  د من صيانة املباين طيلة دورة حياهتا: -اإلدارة  - جيم  
 وإخراجها منها.  مجمل إدخال النمم العاملة يف اخلدمة اإلدخال يف اخلدمة • 
 .  مجمل اال تةام املتواصل إىل النقاط املرجعية والرصد املستمر وإب غ بيا ت األداءاال تناد إىل األدا  • 
 .  اال ت اظ ابلشهادات أو التو يم لضمان إضافة أداء الطاقة إىل قيمة األصلإصدار ال هادات • 
إلدارة حم فـة تراعي قيميت اال ـــــــــــــــتـدامة    خضـــــــــــــــوع املبـاين الةبرية أو املركبـةاخلضـــــــــــوع ل دارة • 

 .االجتماعية واملسؤولية
  مجمل توافر قــدرات متقــدمــة إلدارة املعلومــات يف املبــاين، إذا لحــت بــذلــك الب  الر ط الرقمي • 

 التحية العمومية.
   تقييم األداء وحتسينه بص ة مستمرة.التقييم • 
 ذات الصلة.  حتليل املعلومات والنتائج التكيف مع املدن • 
   مجمل إجراء حتليل  ويل األجل.اال تناد إىل دورة احلياة • 

 
 التنفيذ -را عا   

من املمةن إدخال تغيريات جذرية عل  املباين، والقدراُت ال زمة إلزاد عامل جديد من املباين  - 7
احلياد املناخي يف قطاع والطاقة موجودة  اليا أو يف متناول اليد. فنحن لدينا اليوم ابل عل تقنيات تتيح 

. و ــــيتطلب التقدم إجراء متابعة يف جمســــة جماالت لدعم اإل ار وحتويل 2050/2060البناء  ىت ال  ة 
 رؤيته إىل واقجمل ملموس 

  زب توعية القادة الو نيني واإلقليميني والبلديني يف القطاعني العام واخلاا الن ـــــــــــر )أ( 
 رؤيته ومنطقه وجوانبه العملية ومزاايه؛ -وقطاعي البحث والتعليم ابإل ار 
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  زب أن تتاح للجهات صـــا بة املصـــلحة عل  صـــعيد الســـيا ـــات واأل ـــوا  التعليم )ب( 
واملعارف املعلوماُت والتوجيه واإلرشــــــاد و ــــــبل احلوار املتواصــــــل وموارد املعرفة ال زمة للتطوير احمللي ملعايري 

  ار؛وقواعد وممار ات البناء املتوافقة مجمل اإل
  من خ ل التعاون بني القادة يف جما  العلوم والتةنولوجيا، الذي يركز عل  البحوث )ج( 

( تصــــــميم املباين وتشــــــييدها ورصــــــدها؛ 2( مةو ت ومواد البناء؛ )1التحدايت اجلديدة يف جماالت مثل )
( ا ـــــــــــــــ اتيجيات خلو 5( النمم احلضـــــــــــــــرية املتةاملة وإدارة دورة احلياة؛ )4( توليد الطاقة وتوزيعها؛ )3)

 ؛2050/2060بلد ومنطقة مناخية من الةربون يف ال  ة  كل
  قنوات رلية و ري رلية مجمل أصـــحاب املصـــلحة احملليني يف جماالت الســـيا ـــة الت ــاور )د( 

العامة واأل ـــــوا  واملعرفة لتقييم األثر، واحلوار بشـــــأن ا ـــــ اتيجية التأثري، والتصـــــدي للتحدايت املةتشـــــ ة 
  املتوقعة، والتوصل إىل توافق عاملي يف ا راء لدعم اإل ار؛ ري أو

  شــــــبةات الدعم واملشــــــاركة بني الشــــــركات الرائدة واملؤ ــــــســــــات واجلامعات امل ــــاركة )هـ( 
ال ةرية واملالية واملوارد من اخلربات  -والقطاعات املهنية واجملتمجمل املدين و ريها اليت لديها تشــــــــــــةيلة املوارد 

 ليت  تةون مطلوبة جلعل التحول  ركة منطلقة من القواعد الشعبية أو األ وا  العميقة.ا -والع قات 
 

 م روع القرار السادس  
 االختصاصات املنقحة للجنة النقت الداخلي  

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
، 2019نيســــــــــــــان/أبريل  10( املؤرخ 68مبقرر اللجنة االقتصــــــــــــــادية ألورواب ايء ) إأ حييط علما 

 الذي وافقت فيه اللجنة عل  االختصاصات املنقحة للجنة النقل الداخلي،
االختصــــــاصــــــات املنقحة للجنة النقل الداخلي التابعة للجنة االقتصــــــادية ألورواب، بصــــــيغتها  يقر 

 املبينة يف مرفق القرار.
 

 مرفق  
 االختصاصات املنقحة للجنة النقت الداخلي   

مركز فريد اتبجمل لألمم املتحدة يوفر منصة شاملة للنمر يف مجيجمل  جلنة النقل الداخلي هي )أ( 
جوانب تطوير النقل الداخلي والتعاون بشــــــــأنه، مجمل إي ء اهتمام خاا ملســــــــائل احلوكمة التنميمية العاملية 

 من خ ل ات اقيات األمم املتحدة املتعلقة ابلنقل و ري ذلك من الو ائل؛
نة االقتصــــــادية ألورواب يف دورات جلنة النقل الداخلي تشــــــارم الدول األعضــــــاء يف اللج )ب( 

ابعتبارها أعضـــــاء كاملي العضـــــوية هلم  ق التصـــــويت. وللدول  ري األعضـــــاء احلق يف املشـــــاركة كأعضـــــاء 
كاملي العضـــــوية يف أجزاء دورة اللجنة اليت تتناول الصـــــةوم القانونية اليت هي أ راف متعاقدة فيها وتمل 

 ء أخر ؛بص ة ا تشارية يف أجزا
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التعاون والتشــاور عل  ‘ 1’توفر اللجنة منتد  ألعضــائها واأل راف املتعاقدة من أجل  )ج( 
 حتليل اجتاهات واقتصـــــــادات النقل واجتاهات  ـــــــيا ـــــــات النقل، ‘2’ أ ـــــــاس تبادل املعلومات واخلربات،

ابلة اءة وال ابط العمل املنســــــق املصــــــمم للتوصــــــل إىل نمام للنقل يف منطقة اللجنة وخارجها يتســــــم  ‘3’
والتوازن واملرونة، ويقوم عل  مبادئ اقتصــــــــاد الســــــــو ، ويســــــــع  إىل حتقيق أهداف الســــــــ مة ومحاية البيئة 

 وك اءة الطاقة يف جمال النقل، ويراعي تطورات النقل و يا ة أعضاء اللجنة؛
ة يف خمتل  تشـــججمل اللجنة مواءمة وحتســـني اللوائح واملعايري والتوصـــيات ال نية والتشـــغيلي )د( 

جماالت النقل الداخلي، ال  ـــــيما يف جماالت الســـــ مة عل  الطر  ومركبات الطر  ونقل البضـــــائجمل اخلطرة 
 وتسهيل عبور احلدود والب  التحتية والنقل املختلط الو ائل؛

تشــــــججمل عل  تســــــهيل النقل الدو  اب ــــــتخدام الطر  الربية والســــــةك احلديدية واملمرات  )هـ( 
 ؛ية، وخاصة من خ ل تبسيط ومواءمة إجراءات عبور احلدود اإلدارية والواثئق املادية واإللة ونيةاملائية الداخل
تشـــججمل التطوير املنســـق للب  التحتية للنقل اب ـــتخدام الطر  الربية والســـةك احلديدية  )و( 

اب ــــــــــــتخدام واملمرات املائية الداخلية وكذلك النقل املختلط الو ــــــــــــائل هبدف حتقيق ترابط دو  متســــــــــــق 
 النقل؛ و ائل

تســع  اللجنة إىل حتقيق هدف التنمية املســتدامة للنقل من خ ل تعزيز احلد من ا اثر  )ز( 
 السلبية للنقل عل  البيئة وا تخدام و ائل النقل السليمة بيئيا ، مبا يف ذلك تطوير النقل املختلط الو ائل؛

ء املهام املتقدمة الذكر، تضـــــــــــــجمل جلنة بغية حتقيق األهداف املذكورة أع ه وضـــــــــــــمان أدا )ح( 
النقل الداخلي وتدير وتراججمل،  ســـــــــب االقتضـــــــــاء، االت اقات واالت اقيات و ريها من الصـــــــــةوم الدولية 

 امللزمة قانو   يف خمتل  جماالت النقل الداخلي؛
تعمل اللجنة كمركز لدعم التةنولوجيات واالبتةارات اجلديدة يف جمال النقل الداخلي،  )ط( 

 خ ل توفري منصة للرقمنة والقيادة ا لية ونمم النقل الذكية؛ من
تضجمل اللجنة املنهجيات والتعاري  املنا بة جلمجمل إ صاءات النقل وتصني ها ومواءمتها  )ي( 

أل راض املقارنة واالتســـــــــــــا . كما تقيم احلاجة إىل مججمل وتنســـــــــــــيق اإل صـــــــــــــاءات عل  املســـــــــــــتو  الدو  
 ضها وجودهتا؛وتستعرض  ر  حتسني مجعها وعر 

تقدم اللجنة، بناء  عل  الطلب، املشــــــورة واملســــــاعدة للبلدان األعضــــــاء فيها، وخاصــــــة  )م( 
تلك اليت تواجه تغيريات اقتصــــــــــــــادية كبرية، من خ ل  لقات العمل والتدريب و ري ذلك من الو ـــــــــــــائل 

لب  التحتية املستدامة املنا بة بشأن مسائل النقل موضجمل االهتمام اخلاا، وخاصة يف تطوير نمم النقل وا
 اليت تتوافق مجمل نمم البلدان اجملاورة هلا؛

تتوىل اللجنة درا ـــــــــــــــة املشـــــــــــــــة ت اليت تنشـــــــــــــــأ عند الربط بني النقل الداخلي والنقل  )ل( 
 ؛واجلوي البحري

متشـــيا مجمل ا ـــ اتيجية جلنة النقل الداخلي، تتعاون اللجنة يف تن يذ واليتها، تعاو  وثيقا  )م( 
القنوات القــائمــة، مجمل هيئــات األمم املتحــدة األخر ، واللجــان اإلقليميــة، واهليئــات ال رعيــة  واب ـــــــــــــــتخــدام

التابعة للجنة االقتصــــــــــادية ألورواب، واالحتاد األوروا، واالحتاد االقتصــــــــــادي للمنطقة األوروبية ا  ــــــــــيوية، 
ة، ومنممات التعاون منممات التةامل االقتصـــــــــــــــادي اإلقليمي األخر ، واملنممات احلةومية الدولي ومجمل
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االقتصـــــــــادي اإلقليمية ودون اإلقليمية، واملؤ ـــــــــســـــــــات املالية، وكذلك مجمل املنممات  ري احلةومية العاملة 
 جمال النقل الداخلي؛ يف

يتأل  مةتب جلنة النقل الداخلي من الدول األعضـــــاء يف اللجنة االقتصـــــادية ألورواب.  )ن( 
 .بها ونمامه الداخلي وزوز هلا تعديلهما  ســـــــــب اللزوموتعتمد جلنة النقل الداخلي اختصـــــــــاصـــــــــات مةت

 وتعتمد اللجنة اختصاصات هيئاهتا ال رعية وأنممتها الداخلية؛
زوز للجنة أن تنشــ  هيئات فرعية أو تعقد اجتماعات  ســبما تراه ضــروراي ملســاعدهتا  )س( 

 لجنة االقتصادية ألورواب.يف االضط ع ابلوالية املذكورة أع ه، مبا يتمش  مجمل القواعد احلالية ل
 

 م روع القرار السا ع  
تنفيذ اتفاقية محاية وا ـــــــــــتخدام اجملاري املاتية العا رة للحدود والبحريات الدولية على   

 الصعيد العاملي
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 2019نيســـــــــان/أبريل  10( للجنة االقتصـــــــــادية ألورواب املؤرخ 68ابملقرر كاف ) إأ حييط علما 

عل   (9)بشأن تن يذ ات اقية محاية وا تخدام اجملاري املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية )ات اقية املياه(
 الصعيد العاملي، الذي أوصت اللجنة مبوجبه أبن يقره اجمللس االقتصادي واالجتماعي،

( بشـــــــأن تن يذ ات اقية محاية وا ـــــــتخدام اجملاري 68مقرر اللجنة االقتصـــــــادية ألورواب كاف ) يقر 
 عل  الصعيد العاملي. (9)املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية

  
 املساتت ال  يوجه إليها انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي - اثنيا 
 اللجنة االقتصادية ألورول -  لف 

اعتمــدت اللجنــة االقتصــــــــــــــــاديــة ألورواب، يف دورهتــا الثــامنــة والســـــــــــــــتني املعقودة يف جني  يومي  - 2
، البيان الرفيجمل املســتو  واختذت عددا من املقررات املتصــلة برب مج عملها، 2019نيســان/أبريل  10 و 9

 اليت تُعرض أد ه موجزات هلا لةي يطّلجمل عليها اجمللس االقتصادي واالجتماعي.
 

 (68قرر  لف )امل  
 البيان الرفيع املستوى  

اعتمدت اللجنة البيان الرفيجمل املســـــــــــــــتو  الذي جر  فيه التأكيد عل  املســـــــــــــــا ات اليت قدمتها  - 3
كا ألن النهوض خبطة ا عاما يف التنمية والتةامل االقتصـــــــــــــاديني يف املنطقة. وإدر  70اللجنة  يلة أكثر من 

أديس أاباب للمؤمتر الدو  الثالث لتمويل التنمية  ــــــــــــيتطلبان  وخطة عمل 2030التنمية املســــــــــــتدامة لعام 
تعزيز التعــاون لتعبئــة اإلجراءات واملوارد يف القطــاعني العــام واخلــاا، فقــد جر  ال كيز عل  دور اللجنــة 
ابعتبارها منصـة قوية للحةومات وأصـحاب املصـلحة ا خرين للتعاون واالطراط يف وضـجمل القواعد واملعايري 

__________ 

 (9) United Nations, Treaty Series, vol. 1936, No. 33207. 
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م القانونية. ومت االع اف أيضــــــا بقدرة اللجنة عل  عقد االجتماعات احلةومية الدولية، وكذلك والصــــــةو 
 دورها يف تقدمي املساعدة التقنية املتخصصة واملدفوعة ابلطلب إىل البلدان.

 
 (68املقرر ل  )  
 متديد والية املنتدى اإلقليمي للتنمية املستدامة  

 2020دورات  ـــنوية للمنتد  اإلقليمي للتنمية املســـتدامة يف عامي قررت اللجنة مواصـــلة عقد  - 4
، ابلتعاون الوثيق مجمل كيا ت منمومة األمم املتحدة اإلقليمية ومبشــــــــــاركة نشــــــــــطة من أصــــــــــحاب 2021و 

املصــــلحة املعنيني ا خرين، و لبت من األمانة إعداد جدول أعمال كل دورة من دورات املنتد  اإلقليمي 
ق مجمل الدول األعضــاء ومواءمته مجمل املواضــيجمل ذات الصــلة للمنتد  الســيا ــي الرفيجمل املســتو  ابلتشــاور الوثي

املعين ابلتنمية املســـــتدامة املعقود حتت رعاية اجمللس االقتصـــــادي واالجتماعي وبر مج عمل ذلك املنتد ، 
ســـــــــــــــت ــــادة مجمل ال كيز عل  اجلوانــــب ذات األ يــــة اخلــــاصــــــــــــــــــة ملنطقــــة اللجنــــة، ومجمل مراعــــاة الــــدروس امل

 االجتماعات السابقة. من
 2030و لبت اللجنة أيضا إىل األمانة أن تنشر تقريرا  نواي عن تن يذ خطة التنمية املستدامة لعام  - 5

تقييمــا للقيمــة  2021يف منطقــة اللجنــة. وابإلضـــــــــــــــافـة إىل ذلـك،  لبــت اللجنــة إىل األمـانـة أن تعــد يف عـام 
 .ء يف اللجنة  ىت ا ن، وأن حتدد التحسينات املمةن إدخاهلااملضافة للمنتد  اإلقليمي للدول األعضا

 
 (68القرار زاي )  
 7تغيري ا م الربانمج الفرعي   

 نيســــــــــــــــان/ 11( املؤرخ 65)ب( من مقررهــا أل  ) 20قررت اللجنــة، إذ أشــــــــــــــــارت إىل ال قرة  - 6
لتعةس  “عة احلرجيةجلنة الغاابت والصـــــــنا”، الذي  ريت مبوجبه ا ـــــــم جلنة األخشـــــــاب إىل 2013 أبريل

مجمل  7بشةل أفضل نطا  عملها، وإذ ال مت أتييد اللجنة التن يذية الق اح مواءمة ا م الرب مج ال رعي 
 .“الغاابت والصناعة احلرجية”إىل  “الغاابت واألخشاب”من  7ا م اللجنة، تغيري ا م الرب مج ال رعي 

 
 (68املقرر طا  )  
 السنة الدولية لغاز امليثان  

من اللجنــة ابلــدور الــذي تؤديــه تركيزات امليثــان املتزايــدة يف الغ ف اجلوي يف تغري املنــاخ  - 7 اع افــا  
السنة  2020وحبتمية اإلص ح عل  املد  القريب، أوصت اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ع ن عام 

 الدولية لغاز امليثان.
 

 يط اهلادئاللجنة االقتصادية واالجتماعية   يا واحمل - ل  
اختذت اللجنة االقتصـــــــــادية واالجتماعية   ـــــــــيا واحمليط اهلادئ يف دورهتا اخلامســـــــــة والســـــــــبعني،  - 8

، عدة قرارات متصـــــــــــــــلة برب مج عملها، 2019أاير/مايو  31إىل  27املعقودة يف ابنةوم، يف ال  ة من 
 .تعرض أد ه موجزات هلا لةي يطّلجمل عليها اجمللس االقتصادي واالجتماعي
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 75/1القرار   
ا  ــــــيوي لربانمج عمت فيينا لصــــــا   - تنفيذ نتاتج ا ــــــتعراف منتصــــــف املدة اإلقليمي األوروي  

 2024-2014البلدان النامية غري الساحلية للعقد 
ا  ـــــــــيوي لرب مج  - األورواأ ا ت اللجنة علما   جراء ا ـــــــــتعراض منتصـــــــــ  املدة اإلقليمي  - 9

  11، يف ابنةوم يومي 2024-2014عمـــل فيينـــا لصـــــــــــــــــاس البلـــدان النـــاميـــة  ري الســـــــــــــــــا ليـــة للعقـــد 
، وابعتزام األمينة التن يذية إ الة نتيجة اال ــتعراض كمســا ة من منطقة ب ــيا 2019فرباير شــباط/ 12و 

صــ  املدة بشــأن تن يذ بر مج عمل فيينا، املقرر واحمليط اهلادئ يف اال ــتعراض الشــامل الرفيجمل املســتو  ملنت
. و لبـــت إىل األمينـــة التن يـــذيـــة، يف مجلـــة أمور، 2019إجراؤه يف نيويورم يف كـــانون األول/ديســـــــــــــــمرب 

تواصــل تقدمي املســاعدة يف جمال بناء القدرات إىل الدول األعضــاء من أجل التن يذ الســلس لألولوايت  أن
 الست لرب مج عمل فيينا.

 
 75/2القرار   
وا ــتعراضــها على الصــعد  2030االلتزام  تعزيز الصــالت  ني متا عة خاة التنمية املســتدامة لعام   

 الوطين واإلقليمي والعاملي يف مناقة آ يا واحمليط اهلادئ
 2030متابعة خطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام أكدت اللجنة أ ية االلتزام بتعزيز الصــــــــــــــ ت بني  - 10

وا ـــــتعراضـــــها عل  الصـــــعد الو ين واإلقليمي والعاملي، واع فت ابلدور الرئيســـــي الذي يضـــــطلجمل به منتد  
 ب يا واحمليط اهلادئ للتنمية املستدامة يف توفري  يز إقليمي للمتابعة واال تعراض.

دخ ت املنبثقة عن منتد  ب يا واحمليط اهلادئ ودعت اللجنة أعضاءها إىل ك الة أن تنعةس امل - 11
عل  حنو واٍف  ــــــنواي يف بر مج ومداوالت املنتد  الســــــيا ــــــي الرفيجمل املســــــتو  املعين ابلتنمية املســــــتدامة، 
و ثـــت اجمللس االقتصـــــــــــــــــادي واالجتمـــاعي عل  ذلـــك. وأعربـــت عن التزامهـــا ابلتعـــاون اإلقليمي القوي 

 2030ة يف خريطة الطريق اإلقليمية لتن يذ خطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام اجملاالت ذات األولوية احملدد يف
 يف منطقة ب يا واحمليط اهلادئ.

و لبت اللجنة إىل األمينة التن يذية أن تتشــاور مجمل الدول األعضــاء بشــأن كي ية تعزيز الصــلة بني  - 12
لدول األعضــــــــــاء إىل النمر منتد  ب ــــــــــيا واحمليط اهلادئ واملنتد  الســــــــــيا ــــــــــي الرفيجمل املســــــــــتو ، ودعت ا

 ا تعراض التقدم احملرز يف تن يذ خريطة الطريق اإلقليمية،  سب االقتضاء. يف
 

 75/3القرار   
 تعزيز ال راكات داخت املناطق وفيما  ينها من  جت التنمية املستدامة ملناقة آ يا واحمليط اهلادئ  

دعت اللجنة إىل تعزيز الشـــــــــــراكات فيما بني الدول األعضـــــــــــاء واملنممات واأل ر دون اإلقليمية  - 13
واإلقليمية واألقاليمية، والشـــــــركاء يف التنمية، وال  ـــــــيما منمومة األمم املتحدة، يف تعزيز التنمية املســـــــتدامة 

 منطقة ب يا واحمليط اهلادئ. يف
وخرائط  2030مل بني خطة التنمية املســــــتدامة لعام وأوصــــــت اللجنة اب ــــــتةشــــــاف أوجه التةا - 14

الطريق اإلقليمية وا ـــــــــــــــ اتيجيات التنمية وأولوايت املنممات واأل ر دون اإلقليمية واإلقليمية واألقاليمية، 
وشــّجعت الدول األعضــاء عل  حتديد وتعزيز مناذج أداء العمل، وأفضــل املمار ــات، والنُـُهج احمللية لتن يذ 
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، ودعت املنممـات واأل ر دون اإلقليميـة واإلقليميـة واألقاليميـة إىل التعـاون مجمل اللجنة 2030خطـة عام 
 يف تعزيز التنمية املستدامة يف منطقة ب يا واحمليط اهلادئ.

قرار  و لبت اللجنة إىل األمينة التن يذية أن تساعد، يف مجلة أمور، يف تن يذ التوصيات الواردة يف - 15
، يف منطقة ب ـــــــــــــيا واحمليط اهلادئ مجمل مراعاة 2019نيســـــــــــــان/أبريل  15املؤرخ  73/291اجلمعية العامة 

 اخلصائص اإلقليمية ودون اإلقليمية.
 

 75/4القرار   
 لتحدايت تلوث اهلوا  يف مناقة آ يا واحمليط اهلادئتعزيز التعاون اإلقليمي للتصدي   

شــجعت اللجنة مجيجمل األعضــاء واألعضــاء املنتســبني عل  تعزيز الســيا ــات والتدابري احمللية للحد  - 16
مجمل األعضــــــــــاء  من تلوث اهلواء وخت ي  باثر تلوث اهلواء عل  صــــــــــحة اإلنســــــــــان، ودعتهم إىل أن يتبادلوا

ا خرين واألعضــــــــــــاء املنتســــــــــــبني خرباهتم يف جمال التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي بشــــــــــــأن خمتل  الربامج 
احلةومية الدولية املتعلقة بتلوث اهلواء يف منطقة ب ـــــيا واحمليط اهلادئ، بو ـــــائل منها منتد  ب ـــــيا واحمليط 

 مية.اهلادئ املعين ابلتنمية املستدامة وجلنة البيئة والتن
و لبت اللجنة إىل األمينة التن يذية أن تقوم، يف مجلة أمور، بتيســـــــــــــــري التبادل الطوعي للخربات  - 17
جمــال التعــاون دون اإلقليمي واإلقليمي، مبــا يف ذلــك تشـــــــــــــــجيجمل التعــاون العلمي والتةنولوجي الطوعي  يف

 للتصدي لتلوث اهلواء يف ب يا واحمليط اهلادئ.
 

 75/5القرار   
 2018تنفيذ إعالن  والنبااتر الصادر عن املؤمتر الوزاري ا  يوي    ن احلد من خماطر الكوارث لعام   

ر بت اللجنة  ع ن أوالنبااتر الصـــــــــــــــادر عن املؤمتر الوزاري ا  ـــــــــــــــيوي املعين ابحلد من خما ر  - 18
اللتزامات الواردة فيه بغية حتقيق األهداف الشــاملة إل ار عمل  ــنداي الةوارث، وشــجعت عل  الوفاء اب
 من خ ل التعاون اإلقليمي املعزز. 2030-2015للحد من خما ر الةوارث لل  ة 

و لبت اللجنة إىل األمينة التن يذية أن تواصـــــــــــــــل، يف مجلة أمور، تعزيز التنســـــــــــــــيق بني الوكاالت  - 19
ن خما ر الةوارث وهيئات األمم املتحدة األخر  لتعزيز التعاون اإلقليمي مةتب األمم املتحدة للحد م مجمل
تن يذ إ ار عمل  ـــــنداي، وتقدمي املســـــاعدة لتنمية القدرات للدول األعضـــــاء، بناء عل   لبها، دعما   يف

خلطة ب ــــيا  2020-2018جلهودها الرامية إىل تن يذ إ ار عمل  ــــنداي، مجمل مراعاة خطة العمل لل  ة 
 .2030-2015مية لتن يذ إ ار عمل  نداي للحد من خما ر الةوارث لل  ة اإلقلي
 

 75/6القرار   
تنفيذ اإلعالن الوزاري   ـــــــ ن التابيقات الفضـــــــاتية ألغراف التنمية املســـــــتدامة يف مناقة آ ـــــــيا   

يط اهلادئ   ــ ن التابيقات الفضــاتية ألغراف التنمية واحمليط اهلادئ وخاة عمت مناقة آ ــيا واحمل
 (2030-2018املستدامة )

أقرت اللجنة اإلع ن الوزاري بشـــــــأن التطبيقات ال ضـــــــائية أل راض التنمية املســـــــتدامة يف منطقة  - 20
 ب ــــيا واحمليط اهلادئ وخطة عمل منطقة ب ــــيا واحمليط اهلادئ بشــــأن التطبيقات ال ضــــائية أل راض التنمية

( ودعت مجيجمل األعضـــــاء واألعضـــــاء املنتســـــبني إىل العمل معا  عل  حنو 2030-2018املســـــتدامة لل  ة )

https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://undocs.org/ar/A/RES/75/4
https://undocs.org/ar/A/RES/75/4
https://undocs.org/ar/A/RES/75/5
https://undocs.org/ar/A/RES/75/5
https://undocs.org/ar/A/RES/75/6
https://undocs.org/ar/A/RES/75/6


 E/2019/15/Add.2 

 

18/19 19-09704 

 

وثيق ووضـــجمل برامج ومشـــاريجمل مشـــ كة منا ـــبة تتماشـــ  مجمل املواضـــيجمل ذات األولوية خلطة عمل منطقة ب ـــيا 
 واحمليط اهلادئ ومجمل أهداف خطة العمل و اايهتا وإجراءاهتا.

  األمينة التن يذية، يف مجلة أمور، إعطاء األولوية لدعم تن يذ اإلع ن الوزاري.و لبت اللجنة إىل - 21
 

 75/7القرار   
النهوف  تنفيذ مبادرة طريق املعلومات الفاتق الســـــــــــرعة ملناقة آ ـــــــــــيا واحمليط اهلادئ من خالل   

 التعاون اإلقليمي
اللجنة األعضـاء واألعضـاء املنتسـبني إىل التعاون يف تن يذ اخلطة الرئيسـية لطريق املعلومات دعت  - 22

، والوثيقة اإل ارية للتعاون اإلقليمي 2022-2019ال ائق الســـــــــــــرعة ملنطقة ب ـــــــــــــيا واحمليط اهلادئ لل  ة 
، والنمر يف وضجمل 2022-2019بشأن  ريق املعلومات ال ائق السرعة ملنطقة ب يا واحمليط اهلادئ لل  ة 

 وتن يذ خطط تن يذ دون إقليمية للمبادرة.
و لبت اللجنة إىل األمينة التن يذية، يف مجلة أمور، مواصــــــلة دعم األنشــــــطة اجلارية بشــــــأن تن يذ  - 23

مبادرة  ريق املعلومات ال ائق الســـرعة ملنطقة ب ـــيا واحمليط اهلادئ، ودعم البلدان األعضـــاء بتقدمي املشـــورة 
الســيا ــات والدرا ــات التقنية وبناء القدرات، بناء  عل  الطلب، فيما يتعلق بوضــجمل وتن يذ خطط  يف جمال

 التن يذ دون اإلقليمية.
 

 75/8القرار   
 2030النهوف للعلم والتكنولوجيــا واال تكــار من  جــت تنفيــذ خاــة التنميــة املســـــــــــتــدامــة لعــام   

 مناقة آ يا واحمليط اهلادئ يف
أكدت اللجنة من جديد أهنا وا دة من أنســـــــــــــــب املنتدايت اإلقليمية يف منمومة األمم املتحدة  - 24

لتشـــــجيجمل احلوار والتعاون بني الدول األعضـــــاء بشـــــأن  ـــــيا ـــــات العلم والتةنولوجيا واالبتةار، وال  ـــــيما 
ت واالتصـــاالت والعلوم والتةنولوجيا واالبتةار يف منطقة ب ـــيا خ ل جلنتها املعنية بتةنولوجيا املعلوما من

 واحمليط اهلادئ.
و لبــت اللجنــة إىل األمينــة التن يــذيــة أن تقوم، يف مجلــة أمور،  ذكــاء وعي الــدول األعضــــــــــــــــاء  - 25

يـــة ابحلوارات العلميـــة والتةنولوجيـــة واالبتةـــاريـــة اليت جتري يف خمتل  املنتـــدايت واملنممـــات واأل ر الـــدول
واإلقليمية ودون اإلقليمية، من خ ل العمل كجســـــــــر لتســـــــــهيل التعاون والعمل املشـــــــــ م عند الضـــــــــرورة، 
ومساعدة الدول األعضاء يف عملية وضجمل واعتماد خرائط  ر  و يا ات وا  اتيجيات يف جماالت العلم 

ذات الصـــلة يف منمومة  والتةنولوجيا واالبتةار لتحقيق أهداف التنمية املســـتدامة ابلتعاون مجمل املؤ ـــســـات
 األمم املتحدة اإلمنائية و ريها من املؤ سات واأُل ر،  سب االقتضاء.

 
 75/9القرار   
 تنفيذ اإلعالن املتعلق  توجيه السيا ات مبساعدة البياانت لضمان عدم ترك  ي  حد خلف الركل  

نة ابلعملية التحضـــريية الشـــاملة للدورة الســـاد ـــة للجنة اإل صـــاءات اليت عقدت إذ ر بت اللج - 26
وابملشـــــــــــــاركة الرفيعة املســـــــــــــتو  فيها  2018تشـــــــــــــرين األول/أكتوبر  19إىل  16يف ابنةوم يف ال  ة من 

اإلع ن املتعلق بتوجيه الســـــيا ـــــات مبســـــاعدة البيا ت لضـــــمان  والنتائج الناجحة اليت انتهت إليها، أقرت
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، ودعت األعضــــــــــاء 2018تشــــــــــرين األول/أكتوبر  19دم ترم أي أ د خل  الركب، الذي اعتمد يف ع
 واألعضاء املنتسبني إىل بذل كل جهد ممةن للوفاء اباللتزامات الواردة يف اإلع ن.

و لبـت اللجنـة إىل األمينـة التن يـذية، يف مجلـة أمور، دعم األعضــــــــــــــــاء واألعضــــــــــــــــاء املنتســـــــــــــــبني  - 27
بـــذولـــة للوفـــاء اباللتزامـــات الواردة يف اإلع ن وتقـــدمي تقرير إىل اللجنـــة يف دورهتـــا احلـــاديـــة جهودهم امل يف

، عن نتائج ا ـــــــتعراض منتصـــــــ  املدة املقرر إجراؤه يف الدورة التا ـــــــعة 2025والثمانني، املعقودة يف عام 
ر، من أجل ، حبضـــــور جهات أرفجمل مســـــتو  الختاذ القرا2024للجنة اإل صـــــاءات، اليت  ـــــتعقد يف عام 

 .تقييم تن يذ اإلع ن
 


