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برنامج لالتابعة للبيئة 
  األمم المتحدة للبيئة

التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
  برنامج األمم المتحدة للبيئةل

  لثةالثاالدورة 
  2017كانون األول/ديسمرب   6- 4 نريويب،

  *من جدول األعمال املؤقت 8البند 
المستجدات فيما يتعلق باإلصدار السادس 

  العالميةللتقرير عن توقعات البيئة 

 1/4المحرز في إعداد اإلصدار السادس من توقعات البيئة العالمية عمًال بالقرار التقدم 
  المتعلق بالترابط بين العلوم والسياسات

  تقرير المدير التنفيذي

  موجز
، اختذت مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة القرار ٢٠١٤يف حزيران/يونيه 

بشأن الرتابط بني العلوم والسياسات. ويقدم هذا التقرير معلومات مستكملة عن التقدم احملرز يف تنفيذ  ١/٤
  منه. 8ذلك القرار على النحو املطلوب يف الفقرة 
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  مقدمة - أوالً 
عقدت يف يف الدورة األوىل جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة اليت   -  1

بشأن الرتابط بني العلوم والسياسات، الذي طلبت فيه  1/4، اختذت مجعية البيئة القرار 2014حزيران/يونيه 
إىل املدير التنفيذي، يف حدود برنامج العمل وامليزانية، أن يضطلع بعملية التحضري للتقرير السادس لتوقعات 

، حبيث جيري حتديد نطاق وأهداف التقرير )UNEP Live( البيئةالبيئة العاملية، بدعم من املنرب التفاعلي لربنامج 
السادس وإجراءاته استنادًا إىل مشاورات عاملية شفافة مشرتكة بني احلكومات وأصحاب املصلحة املتعددين 

مبا يفضي إىل إصدار تقرير سادس لتوقعات البيئة العاملية يكون موثوقًا به  UNEP/EA.1/INF/14تستنري بالوثيقة 
علميًا وخاضعًا الستعراض النظراء مع املوجز املصاحب له ملقرري السياسات والذي ستوافق عليه مجعية البيئة يف 

لقرار على النحو . ويقدم هذا التقرير معلومات مستكملة عن التقدم احملرز يف تنفيذ ذلك ا2018موعد أقصاه 
  منه. 8املطلوب يف الفقرة 

يتماشى التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار مع اإلجناز املتوقع (أ) (تيسري وضع السياسات العاملية و   -  2
، إبقاء حالة ٧واإلقليمية والوطنية من خالل إتاحة معلومات بيئية على منابر مفتوحة) يف إطار الربنامج الفرعي 

  .2017-2016ستعراض، من برنامج العمل للفرتة البيئة قيد اال
وأعد هذا التقرير واملرفق امللحق به أمانة توقعات البيئة العاملية والفريق االستشاري الرفيع املستوى من   -  3

املمثلني احلكوميني الدوليني وممثلي أصحاب املصلحة، وهو هيئة استشارية رئيسية لعملية توقعات البيئة العاملية. 
دف املرفق إىل إلقاء الضوء على بعض النتائج الرئيسية هلذه العملية حىت اآلن، ويسعى إىل طلب توجيهات ويه

من الوزراء بشأن ثالث مسائل رئيسية. وستستخدم الردود الواردة من الوزراء لتعديل أو تكييف هذه العملية يف 
  املستقبل.

  1/4ر التقدم المحرز في تنفيذ القرا - ثانياً 
توقعات البيئة العاملية هو التقييم املتكامل الرائد الذي يعده برنامج البيئة عن حالة البيئة العاملية.   -  4

ويعرض التقرير االجتاهات البيئية للهواء واملناخ واملياه واليابسة والكائنات احلية/التنوع البيولوجي. ويستند إىل 
ة العلمية الدولية وهيئات األمم املتحدة. ويبحث التقييم مجيع التقييمات العاملية الكربى الصادرة عن األفرق

التأثريات املتبادلة وحلقات ردود األفعال بني الدوافع االجتماعية واالقتصادية والبيئية من أجل تقييم فعالية 
  االستجابات السياساتية املختلفة يف دفع العامل حنو مسار أكثر استدامة.

حىت اآلن يف اإلصدار السادس من توقعات البيئة العاملية أنه على الرغم  وتظهر التحليالت اليت أجريت  -  5
من إحراز بعض التقدم، فالبيئة العاملية تعاين من التدهور وتتهددها املخاطر يف نواح كثرية ويتعني اختاذ إجراءات 

صحة البشر  عاجلة ومستدامة للتصدي هلذه التحديات. وعلى الصعيد اإلقليمي، تؤثر هذه التهديدات على
االت، وتبذل احلكومات بعض اجملوالنظم اإليكولوجية واالقتصادات. غري أنه جيري حتقيق بعض التحسن يف 

اجلهود الرامية إىل البناء على هذه التجارب الناجحة. وعلى الصعيد العاملي، تبني االلتزامات اليت قطعتها األمم 
األهداف البيئية، من قبيل اتفاق باريس، أن البلدان تعرتف بأمهية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وغريها من 

حتسني البيئة وحتقيق االستدامة احلقيقية ضمن إطار زمين يسمح للنظم اإليكولوجية واجملموعات السكانية 
  “.احلالة الطبيعية اجلديدة”البشرية واالقتصادات بالتكيف مع 
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ري للمنظمات احلكومية الدولية وأصحاب املصلحة املتعددين وبدأ وضع التقييم البيئي باجتماع تشاو   -  6
. وبعد املشاورة، قامت جمموعة من أكثر 2014تشرين األول/أكتوبر  ٢٣إىل  ٢١عقد يف برلني يف الفرتة من 

مؤلف خبري بإعداد ستة تقييمات إقليمية. وُنشرت هذه التقييمات اإلقليمية خالل الدورة الثانية  400من 
. وعلى هامش اجلمعية، وضع الفريق ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٧إىل  ٢٣يئة، اليت عقدت يف الفرتة من جلمعية الب

االستشاري الرفيع املستوى من املمثلني احلكوميني الدوليني وممثلي أصحاب املصلحة وأعضاء خمتارون من الفريق 
الذي سيجرى يف التقييم السادس االستشاري العلمي موجزًا مشروحًا وقدموا توجيهات إلعداد التحليل العاملي 

  لتوقعات البيئة العاملية.
ويف وقت الحق، التقى مجع من املؤلفني اخلرباء والرؤساء املشاركني من عملية التقييم اإلقليمي، وكذلك   -  7

 ١حزيران/يونيه إىل  ٢٨بانكوك يف الفرتة من اجتماع ُعقد يف بعض أعضاء الفريق االستشاري العلمي، يف 
من أجل وضع قائمة بالرؤساء املشاركني ونواب الرؤساء واملؤلفني املقبلني للتقييم العاملي. مث  ٢٠١٦ليه متوز/يو 

دعي هؤالء اخلرباء إىل املسامهة يف عملية توقعات البيئة العاملية يف تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب 
عاملي األول للمؤلفني، الذي ُعقد يف فراسكايت، إيطاليا، . وبدأ وضع التقييم العاملي رمسياً يف االجتماع ال٢٠١٦

  .٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٤إىل  ٢٠يف الفرتة من 
وعمل املؤلفون بعد ذلك على وضع مشاريع أولية للفصول التسعة األوىل من التقييم العاملي يف   -  8

واالستعراض احلكومي الدويل ، وأعدت هذه املشاريع لعملية استعراض اخلرباء ٢٠١٧آذار/مارس ونيسان/أبريل 
أيار/مايو. وأجريت  ٢٦إىل  ٢٢يف االجتماع العاملي الثاين للمؤلفني، الذي عقد يف بانكوك، يف الفرتة من 

عملية استعراض الفصول التسعة األوىل، اليت تغطي دوافع التغري البيئي، وحالة البيانات واملعارف ذات الصلة، 
. ووضعت صيغة ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٥متوز/يوليه إىل  3ملية، يف الفرتة من واحلالة واالجتاهات للبيئة العا

الفصول املتعلقة بفعالية السياسات وبالتوقعات العاملية ونوقشت يف االجتماع العاملي الثالث للمؤلفني، الذي 
ول، . وقدمت هذه الفص٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  13 إىل 9ُعقد يف غوانغزو، الصني، يف الفرتة من 

. من املقرر ٢٠١٧بوصفها املشروع األول الستعراض اخلرباء واهليئة االستشارية يف أواخر تشرين الثاين/نوفمرب 
إجناز اإلصدار السادس لتوقعات البيئة العاملية وموجز مقرري السياسات املصاحب له للدورة الرابعة جلمعية 

جز. وسيتطلب إجناز هذه املنتجات للدورة الرابعة تعديًال البيئة، اليت سيطلب فيها من الدول األعضاء إقرار املو 
  .البيئة جلمعيةالدول األعضاء املوافقة عليه خالل الدورة الثالثة طلب إىل ن ١/٤للقرار 

وبالتزامن مع هذه االجتماعات واألنشطة، واصلت اهليئات االستشارية لتوقعات البيئة العاملية عقد   -  9
ا على أساس شهري لتقدمي التوجيه بشأن مسائل املصداقية العلمية ومالءمة السياسات. وعقد  اجتماعا

اجتماعان مباشران للهيئات االستشارية، بالتوازي مع االجتماعني األول والثالث للمؤلفني، وأسفرا عن وضع 
وقعات توجيهات إضافية هامة، مثل اإلجراءات املتعلقة بإعداد موجز مقرري السياسات لإلصدار السادس من ت

البيئة العاملية. وكذلك أتاحت اجتماعات املؤلفني فرصة جلهود التواصل والتوعية اهلامة، وأثارت بذلك الرتقب 
  .)1(لصدور التقييم العاملي

 ١،٤ورصدت اهليئات االستشارية حالة متويل املشروع، الذي ال يزال يُظهر فجوة متويل تبلغ حوايل   - 10
املسامهات السخية اليت قدمتها حكومات إيطاليا وسنغافورة والصني والنرويج (انظر مليون دوالر، على الرغم من 

  اجلدول أدناه).
                                                      

  .www.unep.org/geoوميكن االطالع على مزيد من املعلومات ومقاطع الفيديو من الرابط:   )1(
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-2017المساهمات في تكاليف األنشطة المتعلقة باإلصدار السادس من توقعات البيئة العالمية، 
2018  

  (بدوالرات الواليات املتحدة)
   اجلهة املتربعة 

  موقع احلدث
  وتفاصيله

(تكاليف الصني 
 حملية)

سنغافورة  النرويج إيطاليا
 (تكاليف حملية)

جهات أخرى 
 (بدون ضمان)

 اجملموع  متويل أساسي

 ٤٤٥ ٨٠٠       ٤٠٨ ٠٠٠ ٣٧ ٨٠٠   بانكوك

 ٢٩٤ ٨٠٠       ٣٧ ٠٠٠ ٢٥٧ ٨٠٠   فراسكايت، إيطاليا

 ٦٢٠ ٨٧٥       ٣٥٠ ٠٠٠  ٢٧٠ ٨٧٥  غوانغزو، الصني

 ٦٢٠ ٨٧٥     ٢٧٠ ٨٧٥ ٣٥٠ ٠٠٠     سنغافورة

 ١٠٠ ٠٠٠       ١٠٠ ٠٠٠     تكاليف أخرى

الفريق االستشاري الرفيع 
املستوى من املمثلني 

احلكوميني الدوليني وممثلي 
 ١٥٠ ٠٠٠   ١٥٠ ٠٠٠          أصحاب املصلحة

 ١٢٠ ٠٠٠   ١٢٠ ٠٠٠          حمررو االستعراض

 ٧٠٠ ٠٠٠   ٧٠٠ ٠٠٠          مفاوضات الدول األعضاء

 ٤٠٠ ٠٠٠   ١٥٠٠ ٠٠٠          التوعية

 ٥٧٦ ٠٠٠ ٥٧٦ ٠٠٠            صندوق البيئة

 ٨٩١ ٢٠٠ ٨٩١ ٢٠٠            امليزانية العادية

  ٦ ٠١٩ ٥٥٠  ١ ٤٦٧ ٢٠٠  ٢ ٤٧٠ ٠٠٠ ٢٧٠ ٨٧٥ ٢٧٠ ٨٧٥ ١ ٢٤٥ ٠٠٠ ٢٩٥ ٦٠٠  المجموع

  .2018امليزانية للعام : ال تشمل اجملاميع املسامهات من خارج مالحظة

  التوصيات واإلجراءات المقترحة - ثالثاً 
ملواصلة تعزيز هذه النتائج، أبرز الفريق االستشاري الرفيع املستوى من املمثلني احلكوميني الدوليني   - 11

التقرير، وممثلي أصحاب املصلحة املسائل اليت ستعرض لكي ينظر فيها الوزراء، على النحو املبني يف مرفق هذا 
الذي يتضمن اآلراء بشأن التحديات اليت تواجه واملسارات املمكنة لتحقيق النجاح. وحيدد املرفق أيضًا بعض 
األسئلة اليت قد تود احلكومات اإلجابة عليها ملساعدة تقرير توقعات البيئة العاملية يف تقدمي أفضل املعلومات 

خالل هذا اجلهد التعاوين يأمل الفريق االستشاري الرفيع املستوى والتوجيهات للمداوالت والقرارات املقبلة. ومن 
من املمثلني احلكوميني الدوليني وممثلي أصحاب املصلحة يف تنشيط املناقشة وزيادة األمهية السياساتية للتقييم 

  البيئي الرائد الذي يعده برنامج البيئة.
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  المرفق

والتي أعدها الفريق االستشاري الرفيع المستوى المسائل التي تعرض لكي ينظر فيها الوزراء، 
  من الممثلين الحكوميين الدوليين وممثلي أصحاب المصلحة

ميثل اإلصدار السادس لتوقعات البيئة العاملية، الذي جيري إعداده حالياً، التقييم املتكامل الرائد الذي   -  1
التوقعات  ويقدم تقريرليه من آثار بالنسبة للبشرية. يعده برنامج األمم املتحدة للبيئة لرفاه الكوكب وما يرتتب ع

ا، ولفعالية السياسات والربامج ذات الصلة وآثارها،  التحليالت والتفسريات اهلامة حلالة البيئة العاملية واجتاها
وآفاق املستقبل، وذلك استنادًا إىل أحدث البيانات املتاحة وبعد جتميعها وصياغتها عن طريق عملية علمية 

هو توفري التوعية للمواطنني واملنظمات واحلكومات على مجيع املستويات بشأن  من هذا التقريردقيقة. واهلدف 
أجنع السبل إلدارة املوارد الطبيعية واستخدامها على حنو مستدام مع محاية سالمة البيئة على حنو يعزز التنمية 

  لة.املستدامة، من أجل حتقيق مصلحة األجيال احلالية واملقب
. ٢٠١٦وُنشرت التقييمات البيئية اإلقليمية لإلصدار السادس من توقعات البيئة العاملية يف عام   -  2

ومجيعها حيدد التلوث بوصفه واحدًا من التحديات الرئيسية. وأُبرز التوسع املتزايد لتلوث اهلواء واملاء وآثاره على 
ة املتعلقة بامللوثات اجلديدة القائمة على املواد الكيميائية. الصحة البشرية واإلنتاجية، وكذلك على املسائل الناشئ

وتساعد هذه التقييمات يف الفهم السريع للتحديات املنهجية املعروضة يف اجلهود الرامية إىل تنفيذ خطة التنمية 
لتنوع البيولوجي ، وإىل القضاء على الفقر يف اجملاالت اليت يتقاطع فيها تغري املناخ وفقدان ا٢٠٣٠املستدامة لعام 

واالستخدام املفرط للمواد الكيميائية، واألمناط غري املستدامة لالستهالك واإلنتاج، واستخدام املوارد على حنو ال 
يتسم بالكفاءة، والتكلفة االقتصادية واالجتماعية لتدهورها واالجتاهات الدميغرافية، مبا يف ذلك التوسع احلضري، 

ت النظم اإليكولوجية اليت تؤدي وظائفها على النحو األمثل، مثل املياه واهلواء واحلاجة املتزايدة إىل خدما
النقيني. وتشري األعمال العلمية اليت أجنزت مؤخراً بشأن النظم اإليكولوجية إىل أن هذه التحديات، سواء ظهرت 

حدود املستدامة إيكولوجياً منفردة أو جمتمعة، تزيد من خماطر ارتكاب اجملتمعات البشرية ملزيد من التجاوزات لل
ا بالفعل، وقد تتجاوز قريباً احلدود األخرى.   ما مل تكن قد جتاوز

. ٢٠١٩وستتاح توقعات البيئة العاملية األوسع نطاقًا بالكامل لصانعي القرارات واجلمهور يف العام   -  3
حبالة البيئة واستجابات السياسات العامة، يف حني أن  ةاملتعلقويوشك االنتهاء من وضع الصيغة النهائية للفروع 

الفرع املتعلق بالتوقعات ال يزال قيد اإلعداد. وسيتضمن اإلصدار السادس من توقعات البيئة العاملية أيضًا موجزاً 
ملقرري السياسات، يتم التفاوض بشأنه مع احلكومات، وميكن أن يشتمل على بعض املنتجات األخرى املشتقة 

   تستهدف فئات حمددة من اجلمهور.اليت
ولكن يتضح من التحليالت اليت أجريت حىت اآلن أنه يلزم اختاذ إجراءات عاجلة ومستدامة ملعاجلة   -  4

التلوث. فتأثريات التلوث على صحة الناس حىت لو جاءت مبفردها تؤدي إىل الكثري من اآلثار االقتصادية 
ئر املرتتبة عليها تعادل عدة نقاط مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، حىت واالجتماعية الضارة. ويقدَّر أن اخلسا

على الصحة واألرواح وسبل العيش  اليت كثريًا ما تكون مدمرةباستخدام التقديرات املتحفظة، ولكن آثارها 
إلمجالية اجلافة. والرفاه ملاليني الناس الذين يتعرضون هلا ال تنعكس على النحو املالئم يف مثل هذه اإلحصاءات ا

وعالوة على ذلك، يؤثر التلوث بصورة غري متناسبة على النساء والفئات احملرومة اقتصادياً، والفئات الضعيفة، 
مثل األطفال واملسنني. وتكون آثاره طويلة األمد فتعرب األجيال بوسائل منها، على سبيل املثال، اآلثار السلبية 

  دين.املباشرة على النماء املعريف والب
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ويبني حتليل اجلهود السياساتية والربناجمية يف بعض البلدان واملناطق إحراز تقدم يف بعض هذه املسائل   -  5
ولكن ميكن حتقيق أكثر من ذلك بكثري من خالل تعزيز التعاون الدويل واختاذ اإلجراءات املتسقة واملرتابطة 

د تعقيداً. واالبتكارات التكنولوجية ضرورية أيضًا ولكنها واحملددة اهلدف، على الرغم من خماطر التلوث اليت تتزاي
ليست كافية لتلبية الطلبات املتزايدة على البيئة وملعاجلة الضغوط عليها. واالبتكارات املنفذة على املستوى احمللي 

لسياسات تبشر باخلري. وفوق كل ذلك، تلزم االبتكارات للنظم األوسع نطاقاً، اليت تيسرها األطر التمكينية ل
العامة اليت تعمل على حتويل الغذاء والطاقة وإدارة املياه وبناء اهلياكل األساسية ونظم التنقل، وذلك من أجل 

  ختفيض التلوث بدًال من تفاقمه.
ومن الضروري دمج املعلومات البيئية واالقتصادية واالجتماعية غري أنه ال حيدث إال نادراً. ويف كثري من   -  6

تنفذ بانتظام عمليات مجع وتوحيد البيانات األساسية املتعلقة بالبيئة، مبا يف ذلك آثار التلوث، البلدان، ال 
تتاح يف أشكال ميكن استخدامها وال تستخدم يف اختاذ القرارات. ومع ذلك، تتاح فرص كثرية يف العصر  وال

مثًال البيانات الساتلية، وأجهزة الرقمي من أجل إحداث التحول السريع يف عمليات مجع البيانات بوسائل منها 
االستشعار غري املكلفة، ومسامهة املواطنني يف البحث العلمي وحتسني االتصاالت السلكية والالسلكية، من 
أجل املسامهة يف اختاذ إجراءات مستنرية. ومن املمكن أن تؤدي النهج املتكاملة من أجل تعزيز التنمية املستدامة 

البيئية. وتؤدي - االقتصادية-واحملاسبة لرأس املال الطبيعي إىل توضيح العالقات االجتماعيةمثل حتليل دورة احلياة 
الُنهج املرنة والتكرارية والدعم الذي يقدَّم لالبتكارات املتخصصة دوراً رئيسيًا يف حتقيق الغايات املختلفة للهدف 

  من أهداف التنمية املستدامة على حنو متكامل. 17
يل الذي أجري حىت اآلن يف توقعات البيئة العاملية أن البيئة واملوارد الطبيعية عناصر ويظهر التحل  -  7

. ومتثل البيئة السليمة اليت تؤدي وظائفها على النحو األمثل ٢٠٣٠أساسية لتحقيق مجيع أهداف خطة العام 
إىل جنب مع الشواغل االجتماعية  أمرًا أساسيًا للرفاه االجتماعي والتنمية املستدامة، وينبغي أن يُنَظر فيها جنباً 

واالقتصادية، عند تناول كل هدف من أهداف التنمية املستدامة. فعلى سبيل املثال، تنطوي القضايا اجلنسانية 
والتعليم على أبعاد بيئية هامة؛ وتؤثر التنمية االقتصادية والعمالة واجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر على 

رأس املال الطبيعي؛ وال ميكن للغذاء والزراعة أن يؤديا وظائفهما بدون البيئة ويف غياب مناخ  البيئة، وتعتمد على
مواٍت، لكنهما يؤثران تأثرياً قويًا على البيئة واملناخ على حد سواء؛ ويتسم االبتكار يف التصنيع وتصميم اهلياكل 

السليم املتواصل للبيئة الذي تستند إليه. األساسية بأمهية جوهرية للتنمية املستدامة وللحفاظ على الدعم 
وأصبحت الدميقراطية واإلدارة وسيادة القانون عناصر وثيقة الصلة بالبيئة واملوارد الطبيعية، ويف املواقع اليت ختفق 

  فيها هذه العناصر ميثل عدم تكافؤ فرص احلصول على املوارد والنزاعات وتدهور البيئة حتديات أساسية.
اخللفية، يتمثل التحدي الشامل يف جمال السياسات العامة يف االستفادة من أكرب قدر  وعلى هذه  -  8

ممكن من جوانب التآزر يف التنمية املستدامة واإلدماج على حنو أكثر فعالية من أجل حتقيقها. وتسعى توقعات 
ي هلذه املسائل، من خالل البيئة العاملية إىل مساعدة مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف حتسني فهم كيفية التصد

اختاذ اإلجراءات العاجلة املستمرة لتحسني الصحة البيئية، وكذلك أمهية معاجلة البيئة بصورة مستدامة ومنصفة 
  من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية (انظر الشكل أدناه).
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إطارًا لتحقيق نتائج أكثر طموحاً وأهداف التنمية املستدامة  ٢٠٣٠توفر خطة التنمية املستدامة لعام   - 9
  على الصعيد العاملي.

وبينما جيري وضع الصيغة النهائية لتوقعات البيئة العاملية، يطلب إىل الوزراء النظر يف األسئلة الواردة   -10
ا قيمة التوقعات وموجز مقرري السياسات واملنتجات  أدناه لتقدمي التوجيهات بشأن السبل اليت قد تزداد 

  رى املشتقة بالنسبة هلم ولدوائرهم االنتخابية من أجل إرشاد اإلجراءات ذات الصلة:األخ
كيف ميكن لتحليالت التوقعات الواردة يف اإلصدار السادس من توقعات البيئة العاملية أن   (أ)

  نية؟تساعدكم يف التصدي بفعالية أكرب لتحديات االستدامة البيئية على الصعد العاملية واإلقليمية والوط
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ا هامة بالنسبة لكم وينبغي أن يتناوهلا موجز مقرري السياسات   (ب) ما هي املسائل اليت ترو
  لإلصدار السادس من توقعات البيئة العاملية الذي يتم التفاوض بشأنه على الصعيد احلكومي الدويل؟

ميكن استخراجها  ما هي أنواع ورقات اإلحاطة احملددة اهلدف وغريها من النواتج املشتقة اليت  (ج)
من اإلصدار السادس لتوقعات البيئة العاملية، اليت تودون تلقيها لتسهيل عملكم ولتعزيز فائدة التقرير يف بلدكم 

  أو منطقتكم؟
_____________ 


