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  نشرة اإلحصاءات البيئية
  األخبار الواردة من قسم إحصاءات البيئة
   الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة

ف))براير / ش))باط- 2002يول))يه /تم))وز     12العدد 
2003 

  
نظGGGام مGGGنقح للمحاسGGGبة البيئGGGية واالقتصGGGادية المGGGتكاملة علGGGى     :خبر عاجل
 اإلنترنت

  
حاس))))بـــة البيئ))))يـــة واالقتص))))اديــــة  انتهــ))))ت م))))راجعــة آتيــ))))ب نظـــ))))ام الم 

ووض)عـــــت الص)يغــــة النهائ)ية على موقع الشعبـــة اإلحصائية          . الم)تكاملــــة 
انظر هذه  . (http//unstats.un.org/unsd/environment: باألمـــم المتحدة على اإلنترنت   

 )2المادة في الصفحة 
  

 مقال افتتاحي
  
 بقلم

 لومات الوطنية واالستراتيجيات واإلعالم،آن آير، رئيسة فرع المع

 بشعبة األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 نظرة على نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

 وتداعياته على اإلحصاء
  

آ)ان مؤتم)ر القم)ة العالم)ي للتنم)ية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ                
 مؤتم))را 2002س))بتمبر /ل))ول أي4أغس))طس إل))ى  / آب26بج))نوب أفريق))يا م))ن   

وآ)ان ت)تويجا لعق)د من المناقشات والقرارات المتعلقة بمختلف      . للعم)ل والن)تائج   
جوان)))ب التنم)))ية المس)))تدامة الت)))ي نش)))أت ع)))ن ج)))دول أعم)))ال الق)))رن الح)))ادي     

 وغ)ير ذلك من المؤتمرات الدولية ذات الصلة وأحدثها          5+ والعش)رين، وري)و     
 .ومؤتمر مونتيري لتمويل التنميةعلى اإلطالق هو مؤتمر قمة األلفية 
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وم)ن خ)الل خط)ة تنف)يذ جوهانس)برغ، اتف)ق زعم)اء الع)الم الذين يمثلون               
حكوم))ات وم))نظمات دول))ية والقط))اع الخ))اص وجماع))ات آ))برى ف))ي المج))تمع     
المدن))ي، عل))ى اتخ))اذ إج))راء م))ا، واتخ))اذ إج))راءات مح))ددة للغاي))ة ف))ي بع))ض         

ا وغاية فضال عن تدابير  هدفا وغرض30الح)االت وتض)منت الخط)ة أآثر من      
وبرغم أن بعضا منها يعيد     . وإج)راءات مح)ددة الم)دة بالنس)بة لجم)يع األط)راف           

تأآ)يد األه))داف اإلنمائ))ية لأللف))ية، تم))ثل األخ))رى ال))تزامات جدي))دة بأط))ر زمن))ية  
وق))د أص))درت القم))ة توج))يهات للج))نة األم))م الم))تحدة للتنم))ية      . مح))ددة لتنف))يذها 

مل)ية، من أجل الترآيز على رصد التقدم المحرز         المس)تدامة، المش)رفة عل)ى الع      
 .نحو تنفيذ هذه االلتزامات والبحث عن حلول للعراقيل التي تعترضها

وم))ن الواض))ح أن الترآ))يز عل))ى بل))وغ غاي))ات مح))ددة ف))ي أط))ر زمن))ية      
معي)نة ورص)د ال)تقدم المحرز يتطلب وجود آليات وصكوك لقياس ومتابعة هذا              

. يانات وإحصاءات ومؤشرات ونظم معلومات    وس)تكون ه)ناك حاج)ة لب)       . ال)تقدم 
 فمن أين ذلك وآيف سيتحقق؟

فبالنس)))بة لأله)))داف اإلنمائ)))ية . م)))ن المؤآ)))د أن بعض)))ها موج)))ود ب)))الفعل  
لأللف)ية، أنش)أت الش)عبة اإلحص)ائية باألمم المتحدة قاعدة بيانات إحصائية تضم              

د التقدم   مؤش)را اجتماع)يا واقتص)اديا وبيئ)يا ت)م اخت)يارها للمساعدة في رص               48
واس))تخلص ب))رنامج عم))ل لج))نة التنم))ية    . المح))رز نح))و تحق))يق تل))ك األه))داف   

 مؤشرا لرصد التقدم المحرز على     57المس)تدامة مجموع)ة أساس)ية مكون)ة م)ن           
. 5+  وريو   21المس)توى الوطني في المسائل التي حددها جدول أعمال القرن           

ات معينة، وه)ناك ب)رامج أخ)رى لمؤش)رات دولية في مجاالت تتعلق بموضوع         
ولك))ن تحدي))د المؤش))رات ش))يء ودع))م ه))ذه المؤش))رات بالب))يانات واإلحص))اءات 

 .األساسية الالزمة شيء آخر

إن جم))ع الب))يانات والم))وارد التحليل))ية ونظ))م المعلوم))ات، ال س))يما ف))ي        
ال)بلدان النام)ية وآذل)ك ف)ي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، غير آاف لمواآبة           

ض ال)نظر ع)ن األه)داف واالل)تزامات الجدي)دة التي يجب             المطال)ب الحال)ية، بغ)     
وستش)كل الحاج))ة إل)ى ب))يانات ومؤش)رات جدي))دة عب)ئا إض))افيا     . م)راعاتها حال))يا 

عل)ى ق)درات تل)ك ال)بلدان المض)غوطة ب)الفعل وس)تؤدي إل)ى دع)وة لجنة التنمية                    
 المس)تدامة إل)ى االس)تفادة بشكل أآبر من التقارير الوطنية واإلقليمية إلى تنامي             
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الطل)ب عل)ى إدراج م)زيد م)ن البيانات الكمية في مثل هذه التقارير مما سيشكل       
 .ضغوطا إضافية على المكاتب اإلحصائية الوطنية القائمة

ونظ))را لوج))ود طل))بات دول))ية عدي))دة وم))تداخلة أح))يانا للحص))ول عل))ى        
المعلوم))ات، تنش))أ الحاج))ة إل))ى ن))وع م))ن ال))ترابط بي))ن ال))برامج والتنس))يق بي))ن      

لك))ن ق))بل آ))ل . ب))الغ لتخف))يف األع))باء ع))ن ال))بلدان وترش))يد األنش))طة ش))روط اإل
ش))يء ه))ناك حاج))ة ملح))ة لب))ناء الق))درات ف))ي مج))ال جم))ع الب))يانات والتحل))يل         

 .وهي حاجة لم تغب عن مؤتمر القمة العالمي. اإلحصائي وإدارة المعلومات

فق)د طلب)ت لج)نة تنفيذ جوهانسبرغ إلى آافة البلدان والمجتمع الدولي ما               
 :ليي

تعزي))ز الخدم))ات اإلعالم))ية الوطن))ية واإلقليم))ية والخدم))ات اإلحص))ائية     � 
خط))ة  (�والتحليل))ية ذات الص))لة بسياس))ات وب))رامج التنم))ية المس))تدامة    

تنف))يذ مؤتم))ر القم))ة العالم))ي للتنم))ية المس))تدامة، الف))رع العاش))ر، الفق))رة     
 ؛)129

أن تش)))جيع وتعزي)))ز زي)))ادة جه)))ود ال)))بلدان عل)))ى الص)))عيد الوطن)))ي بش)))    � 
خط)ة تنف)يذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية         (�مؤش)رات التنم)ية المس)تدامة     

 ؛)131 و 130المستدامة، الفرع العاشر، الفقرتان 

خطة تنفيذ مؤتمر    (�وض)ع نظ)م معلوم)ات تتيح إمكانية تبادل البيانات            � 
 ؛))ب (132القمة العالمي للتنمية المستدامة، الفرع العاشر، الفقرة 

ان، وال س)يما البلدان النامية، في جهودها الوطنية الرامية إلى           دع)م ال)بلد    � 
خطة تنفيذ   (�جم)ع بيانات دقيقة وطويلة األجل ومنسجمة وموثوق بها          

 133مؤتم))ر القم))ة العالم))ي للتنم))ية المس))تدامة، الف))رع العاش))ر، الفق))رة     
 )).أ(

وال تج))تذب ه))ذه األقس))ام م))ن الخط))ة نف))س االه))تمام ال))ذي تحص))ل عل))يه   
وقد . داف المحكوم)ة بفترة زمنية محددة لكن العمل في هذا االتجاه أساسي      األه) 

وض)عت الش)عبة اإلحص)ائية باالش)تراك م)ع لج)ان األم)م المتحدة اإلقليمية عددا                 
م)ن مش)اريع حس)اب التنم)ية خ)الل العامي)ن الماض)يين من أجل تعزيز القدرات           

م الم))تحدة للتنم))ية اإلقليم))ية ف))ي مج))ال التنم))ية اإلحص))ائية آم))ا ت))نفذ ش))عبة األم))   
المستدامة مشروعا صغير النطاق لحساب للتنمية في الدول الجزرية الصغيرة          



 
0328373 -4- 

 

وتش))مل األنش))طة األخ))رى . النام))ية بم))نطقة الكاريب))ي ي))تعلق ب))إدارة المعلوم))ات
ق)يام ع)دة بل)دان ووآ)االت دول)ية بتشجيع تطوير واستخدام التكنولوجيا العالمية               

 لك)ن يمك)ن بل يتعين بذل مزيد من الجهد           .للرص)د قص)د تحس)ين جم)ع الب)يانات         
ف)ال يمك)ن لل)بلدان أن تع)رف إن آان)ت تحرز تقدما نحو      . الم)نظم لب)ناء الق)درات    

 .أهداف وغايات التنمية المستدامة إال إذا آانت لديها القدرة على قياس ذلك
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نظGGGام مGGGنقح للمحاسGGGبة البيئGGGية واالقتصGGGادية المGGGتكاملة علGGGى    : خGGGبر عGGGاجل
 اإلنترنت

 
 بقلم

 أليساندرا ألفيري،
 

 الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة وروبيرت سميث، مؤسسة آندا لإلحصاءات
 

. انتهــ)ت مراجعــة آتيــب نظـــام المحاسبــة البيئيــة واالقتصاديــة المتكاملــة        
ووض))عـــت الص))يغــة النهائ))ية عل))ى موق))ع الش))عبة اإلحص))ائية ب))األمم الم))تحدة   

وس)))توزع الوث)))يقة عم)))ا   . http://unstats.un.org/unsd/environment: عل)))ى اإلنترن)))ت 
قري))ب آمنش))ور بغ))الف أب))يض وف))ي الوق))ت نفس))ه ستخض))ع لعمل))يات النش))ر         

وي))تم حال))يا إع))داد مس))رد وفه))رس سيوض))عان عل))ى     . الرس))مية لألم))م الم))تحدة 
 .اإلنترنت في مرحلة الحقة

 وق)))د أجري)))ت عمل)))ية م)))راجعة نظ)))ام المحاس)))بة البيئ)))ية واالقتص)))ادية        
الم)))تكاملة تح)))ت المس)))ؤولية المش)))ترآة لألم)))م الم)))تحدة والمكت)))ب اإلحص)))ائي    
للجماع))ات األوروب))ية وص))ندوق ال))نقد الدول))ي وم))نظمة ال))تعاون والتنم))ية ف))ي      

وق)ام بمعظ)م العم)ل مجموعة لندن المعنية         . الم)يدان االقتص)ادي والب)نك الدول)ي       
. قة التحرير بالمحاس)بة البيئ)ية حي)ث اض)طلعت الس)يدة آن هاريس)ون بعمل منس              

 خالل االجتماع الخامس لمجموعة 1998وق)د ب)دأت عمل)ية الم)راجعة ف)ي عام       
ل)))ندن ف)))ي مونت)))يفرو بفرنس)))ا عق)))ب ص)))دور توص)))ية اللج)))نة اإلحص)))ائية ف)))ي    

رحب)ت باق)تراح الش)عبة اإلحص)ائية باألمم المتحدة     � الت)ي  1997ف)براير   /ش)باط 
م المحاسبة البيئية   الم)تعلق بال)تعاون م)ع مجموعة لندن في مراجعة برنامج نظا           

 .�واالقتصادية المتكامل

وج)))اء الك)))تاب ن)))تاج مش)))اورات واس)))عة ال)))نطاق واج)))تماعات عدي)))دة        
المكون)ة م)ن وآ)االت النش)ر ومؤسسة آندا          (لمجموع)ة ل)ندن ولجن)تها التنس)يقية         

لإلحص))اءات بوص))فها أمي))نا للمجموع))ة وال))بلدان الت))ي استض))افت االجتماعي))ن   
ية التش)اور وض)ع الوثيقة على موقع مجموعة         وش)ملت عمل)   ). الس)ابق والالح)ق   

ل)ندن عل)ى اإلنترن)ت لتلقي تعليقات الجمهور عليها وطلب تعليقات من الخبراء              
وع)))رض فص)))ول م)))ن نظ)))ام المحاس)))بة البيئ)))ية واالقتص)))ادية الم)))تكامل خ)))الل  
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االج)تماعات الدول)ية مثل الجمعية الدولية لبحوث الدخل والثروة وحلقات عمل            
 .ختلفة من العالمدولية في مناطق م

 ش)كلت اللج)نة اإلحصائية في دورتها الثانية      2001م)ارس   / آذار 8وف)ي    
ال))ذي ترأس))ه الس))يد س))يفين لونجفـ))ا م))ن    � ف))ريق أص))دقاء الرئ))يس �والعش))رين 

وب))ناء عل))ى توص))ية م))ن   . مؤسس))ة ال))نرويج لإلحص))اءات لم))راجعة المش))روع   
لوثيقة شريطة تنفيذ   الف)ريق أق)رت اللج)نة اإلحصائية في العام التالي، مشروع ا           

وق))د ُنف))ذت ه))ذه ال))تعديالت بمس))اعدة . بع))ض ال))تعديالت الت))ي أش))ار به))ا الف))ريق
الس))يد روب))رت س))ميث م))ن مؤسس))ة آ))ندا لإلحص))اءات وقام))ت لج))نة إش))رافية      

 . تحريرية شكلتها وآاالت النشر باستعراض وإقرار المشروع النهائي

شكل خطوة آبيرة نحو    ونظ)ام المحاس)بة البيئ)ية واالقتص)ادية المتكاملة ي          
ويعد . توحيد وتنسيق المفاهيم والتعاريف وأساليب المحاسبة البيئية االقتصادية       

م)))ع ذل)))ك ونظ)))را ألن المحاس)))بة البيئ)))ية تع)))د م)))ن . دل)))يال ألفض)))ل الممارس)))ات
يتس)ن تحق)يق توافق في       المج)االت الجدي)دة والنام)ية ف)ي مج)ال اإلحص)اءات ل)م             

وف))ي ه))ذه الح))االت المح))دودة،  . التاآلراء ح))ول نه))ج موح))د ف))ي بع))ض المج))ا 
 .يناقش الدليل إيجابيات وسلبيات األساليب المختلفة

ويع))د نظ))ام المحاس))بة البيئ))ية واالقتص))ادية الم))تكاملة نظام))ا م))تفرعا م))ن  
ال))ذي يجم))ع بي))ن   )  نظ))ام الحس))ابات القوم))ية  1993(نظ))ام الحس))ابات القوم))ية   

ق))ياس إس))هام البي))ئة ف))ي    المعلوم))ات االقتص))ادية والبيئ))ية ف))ي إط))ار مش))ترك ل     
وهو يزود صّناع السياسات بمؤشرات     . االقتص)اد وتأث)ير االقتص)اد عل)ى البيئة        

وإحص))اءات وص))فية لرص))د ه))ذا ال))تفاعل فض))ال ع))ن ق))اعدة ب))يانات للتخط))يط     
. االس))تراتيجي وتحل))يل السياس))ات م))ن أج))ل تحدي))د س))بل أآ))ثر اس))تدامة للتنم))ية   

قتص))ادية الم))تكاملة الحكوم))ات م))ن    وهك))ذا يمّك))ن نظ))ام المحاس))بة البيئ))ية واال    
ص))))ياغة ورص))))د السياس))))ات االقتص))))ادية بفعال))))ية وس))))ن تش))))ريعات بيئ))))ية       
واس))تراتيجيات إلدارة الم))وارد أآ))ثر فعال))ية ويس))تخدم الض))رائب والمعون))ات       

وه))و يوّف))ر أيض))ا ط))ريقة لتحس))ين ح))وار السياس))ات بي))ن ش))تى       . بكف))اءة أآ))بر 
اف للمعلومات عن العالقة بين     األط)راف المعنية عن طريق تزويدها بنظام شف       

 .األنشطة اإلنسانية والبيئة

 :ويضم النظام أربع فئات من الحسابات 

توفر هذه الحسابات معلومات    . حس)ابات ال)تدفق للتلوث والطاقة والمواد       � 
عل)ى مس)توى الص)ناعات ع)ن استخدام الطاقة والمواد آمدخالت إلنتاج        
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تق))دم مؤش))رات عل))ى الكف))اءة وه))ي . وتول))يد الملوث))ات وال))نفايات الص))لبة
البيئ)ية وال)تلوث وآ)ثافة اس)تخدام الم)واد الت)ي يمكن االستفادة منها لتقييم          

 .الضغط على البيئة وتقدير البدائل المطروحة لتخفيف هذا الضغط

تح)))دد ه)))ذه الحس)))ابات . حس)))ابات نفق)))ات حماي)))ة البي)))ئة وإدارة الم)))وارد  � 
ألسر لحماية البيئة أو إدارة ال)نفقات الت)ي تتحملها الصناعة والحكومة وا    

وه))ي ت))أخذ م))ن نظ))ام الحس))ابات القوم))ية العناص))ر     . الم))وارد الطبيع))ية 
الم)تعلقة بحس)ن إدارة البيئة وتبين آيفية جعل المعامالت المتعلقة بالبيئة            

ويمك))))ن أن تس))))تخدم ه))))ذه الحس))))ابات لتقي))))يم التأث))))ير  . أآ))))ثر وض))))وحا
أثرها في تخفيف حدة    االقتص)ادي عل)ى التش)ريعات والضرائب البيئية و        

 .التلوث

تسجل هذه الحسابات أصول الموارد     . حسابات أصول الموارد الطبيعية    � 
الطبيع)ية والتغي)يرات الت)ي تط)رأ عل)يها م)ثل التربة واألسماك والغابات               

يس))مح بوج))ود رص))د أآ))ثر فعال))ية لل))ثروة  والم))ياه وال))ثروة المعدن))ية مم))ا
ن قبيل القيمة الكلية لرأس    آم)ا أنه)ا تس)مح بحساب مؤشرات م        . الوطن)ية 

 .المال الطبيعي والتكاليف االقتصادية لنضوب الموارد الطبيعية

يمثل . ال)تدفقات غير السوقية والقيم اإلجمالية المعدلة بعامل البيئة        تقدي)ر    � 
ه)ذا العنص)ر تقنيات التقدير غير السوقي وإمكانية تطبيقها لإلجابة على            

و ي))ناقش حس))اب العدي))د م))ن ق))يم    وه)). أس))ئلة مح))ددة ت))تعلق بالسياس))ات   
االقتص)اد الكل)ي اإلجمال)ية المعدل)ة لم)راعاة تكال)يف النضوب والتدهور              

آما تنظر في التعديالت المتعلقة بما يسمى بالنفقات        . وم)زاياها وعيوبها  
 .الدفاعية

وق))د ب))دأ ع))دد م))تزايد م))ن بل))دان م))نظمة ال))تعاون والتنم))ية ف))ي الم))يدان        
ة ف))ي تطب))يق الحس))ابات البيئ))ية، وتجم))يع عناص))ر    االقتص))ادي وال))بلدان النام))ي 

وقامت البلدان الغنية بالموارد عادة     . مخ)تلفة وفق)ا الهتماماتها وأولوياتها البيئية      
ب)تطوير حس)ابات لألص)ول م)ن أجل وضع سياسات تكفل إدارة أفضل للموارد               

ونف)ذت ال)بلدان الت)ي يع)د التلوث من همومها الرئيسية حسابات تدفق              . الطبيع)ية 
لم)))واد، الت)))ي ارتبط)))ت غال)))با بحس)))ابات حماي)))ة البي)))ئة لتحل)))يل تأث)))ير أنم)))اط      ا

االس))تهالك واإلن))تاج عل))ى البي))ئة وتأث))ير اإلنف))اق البيئ))ي عل))ى خف))ض ان))بعاث        
 .الغازات
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المشGGGروع المشGGGترك بيGGGن الشGGGعبة اإلحصGGGائية بGGGاألمم المGGGتحدة والجماعGGGة        
عد م)))نطقة ، م)))ا برح)))ت الش)))عبة اإلحص)))ائية تس)))ا2000 م)))نذ ع)))ام - الكاريبGGGية

 ع)ن طريق مشروع     ، وذل)ك  الجماع)ة الكاريب)ية ف)ي وض)ع اإلحص)اءات البيئ)ية           
تعزي))ز الق))درات ف))ي مج))ال جم))ع اإلحص))اءات والمؤش))رات بغ))رض م))تابعة     �

وه)ذا المش)روع ال)ذي تشترك في        . �المؤتم)رات ف)ي م)نطقة الجماع)ة الكاريب)ية         
اءات تنف)))يذه الش)))عبة اإلحص)))ائية والجماع)))ة الكاريب)))ية يش)))مل مجال)))ي اإلحص)))  

الجنس)))انية واإلحص)))اءات البيئ)))ية، ويتض)))من عنص)))را داعم)))ا ه)))و /االجتماع)))ية
ع منش))ور ووم))ن أه))م ن))تائج العنص))ر البيئ))ي ف))ي المش))ر. تكنولوج))يا المعلوم))ات

وه))و . ال))ذي ه))و ق))يد الط))بع  � البي))ئة ف))ي م))نطقة الجماع))ة الكاريب))ية باألرق))ام    �
 وجداول يع)رض أب)رز القض)ايا البيئ)ية ف)ي الم)نطقة بواس)طة نص)وص موج)زة                

 .وأشكال ورسوم بيانية إلى جانب تعليقات مفصلة على البيانات

وق)د حف)ز المش)روع ع)ددا م)ن الم)بادرات ف)ي مجال اإلحصاءات البيئية             
نظم))ت ع))دة دول أعض))اء حلق))ات عم))ل أو دورات   إذ عل))ى الص))عيد الوطن))ي؛  

 وقد أتاح المشروع الحافز والدعم    . بين الوآاالت  دراس)ية وآثف)ت ال)تعاون ف)يما       
فف)))ي بل)))يز ُنش)))رت مجموع)))تان م)))ن . للم)))بادرات الجاري)))ة ف)))ي بل)))يز وجامايك)))ا

، وُنشرت مجموعة في جامايكا 2000  و1999اإلحص)اءات البيئ)ية في عامي      
ونشرت . وم)ن المن)تظر أن تنش)ر بليز مجموعتها الثالثة قريبا      . 2002ف)ي ع)ام     

رت  ونش))2001غري))نادا مجموع))تها األول))ى م))ن اإلحص))اءات البيئ))ية ف))ي ع))ام  
أم))ا . 2002مجموعاته))ا األول))ى ف))ي ع))ام   وس))ورينام دومين))يكا وس))انت لوس))يا  

س))انت آي))تس ون))يفس وس))انت فنس))نت وج))زر غرينادي))ن فق))د ش))رعتا ف))ي إع))داد  
وتحققت هذه الجهود عن طريق توافر التزام الحكومة        . مشروعي مجموعتيهما 

 .والمساعدة التقنية اإلضافية المقدمة من المشروع

ع يق))ترب اآلن م))ن نهاي))ته، أص))بح الف))ريق االستش))اري وبم))ا أن المش))رو 
ال)))تابع للجماع)))ة الكاريب)))ية والمك)))ون م)))ن مدي)))ري مكات)))ب إحص)))ائية مخ)))تارة    
وممثلي)))ن ع)))ن الش)))عبة اإلحص)))ائية والجماع)))ة الكاريب)))ية يض)))طلع بم)))زيد م)))ن   

الجنسانية /المس)ؤولية ع)ن العم)ل مس)تقبال ف)ي مجال)ي اإلحص)اءات االجتماع)ية               
وح)))تى ه)))ذا ال)))تاريخ عق)))د الف)))ريق ثالث)))ة  .  ف)))ي الم)))نطقةواإلحص)))اءات البيئ)))ية

لالتف))اق عل))ى اختصاص))اته  ) انظ))ر موع))د ومك))ان االج))تماع أدن))اه  (اج))تماعات 
الجنسانية /وأس)اليب عمل)ه ولوض)ع ب)رامج ف)ي مجال)ي اإلحصاءات االجتماعية             

 .واإلحصاءات البيئية



 
0328373 -9- 

 

مم جنوب  المشGروع المشترك بين الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة ورابطة أ         
 باالش)تراك م)ع مؤسس)ة ب)ادان بوس)ات اإلحص)ائية في جمهورية               - شGرق آسGيا   

حلقGGة عمGGل بشGGأن المحاسGGبة البيئGGية     إندونيس))يا، نظم))ت الش))عبة اإلحص))ائية    
سGGبتمبر / أيلGGول27 إلGGى 23جاآGGرتا، إندونيسGGيا مGGن   وذل))ك ف))ي  واالقتصGGادية

 ف))ي إط))ار وآان))ت ه))ذه ثان))ي حلق))ة عم))ل بش))أن المحاس))بة البيئ))ية ُتعق))د   . 2002
تعزي)ز الق)درة اإلقليمية في مجال التطوير اإلحصائي         �مش)روع األم)م الم)تحدة       
وأتاح))ت الحلق))ة تدري))با عمل))يا عل))ى تنف))يذ الحس))ابات   . �ف))ي ج))نوب ش))رق آس))يا 

البيئ))ية واالقتص))ادية م))ع الترآ))يز عل))ى م))وارد مخ))تارة م))ثل الم))ياه ومص))ايد         
ل المعلوم)ات بين البلدان     وآان)ت أيض)ا بم)ثابة من)تدى لت)باد         . األس)ماك والغاب)ات   

ومقارن))ة بحلق))ة العم))ل الت))ي ُنظم))ت ف))ي  . بش))أن تجرب))تها ف))ي تجم))يع الحس))ابات 
، لوحظ أنه تم إحراز تقدم آبير في تنفيذ المحاسبة البيئية           2000مان)يال في عام     
 .في بلدان المنطقة

نيويورك، ( للGرابطة اإلحصGائية األمريكGية        ة المشGترآ  ةاإلحصGائي االجGتماعات   
بعض � نظمت الشعبة اإلحصائية دورة بشأن       - )2002أغسGطس   /آب 11-15

ش)ملت مواض)يع نقص البيانات ونماذج افتراض        � قض)ايا اإلحص)اءات الدول)ية     
م االقتص))اد الكل))ي اإلجمال))ية المعدل))ة بع))امل َيوفوائ))د ومش))اآل وض))ع ِق)) الق))يمة ،

وق))دم موظف))و قس))م إحص))اءات البي))ئة    . البي))ئة، ووض))ع المؤش))رات اإلحص))ائية  
ال)نماذج الم)تعددة الف)تراض الق)يمة ف)ي مؤشر االستدامة البيئية           �ين هم)ا    عرض) 
م االقتص)اد الكلي اإلجمالية المعدلة      َيات)باع نه)ج ش)امل إزاء ِق)        � و� 2002لع)ام   

 .�بعامل البيئة
 

المكت))ب ( زار أنط))ون س))تورر � الحلقGGة الدراسGGية المعنGGية بالمحاسGGبة البيئGGية 
 إلى  9بة اإلحصائية باألمم المتحدة من      الشع) اإلحص)ائي للجماع)ات األوروب)ية     

وخالل هذه الزيارة أدار السيد ستورر حلقة       . 2002ديس)مبر   / آ)انون األول   11
دراس))ية بش))أن تج))ربة واس))تراتيجية أوروب))ا ف))ي المحاس))بة البيئ))ية واالقتص))ادية  

 وأج))رى مش)))اورات م))ع موظف)))ي قس))م اإلحص)))اءات البيئ))ية بش)))أن     ،الم))تكاملة 
 ووض))ع الص))يغة النهائ))ية ل))نظام المحاس))بة البيئ))ية   ،اهالمحاس))بة ف))ي مج))ال الم))ي 

 . المتكاملةواالقتصادية

فGريق الGنقاش اإللكترونGي بشأن المصطلحات والتعاريف المتصلة بالمحاسبة           
 آش)ف إع)داد الجزء المتصل بالموارد المائية من          - فGي مجGال المGوارد المائGية       
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لة عن استخدامات متنوعة    لمحاسبة البيئية واالقتصادية المتكام   الم)نقح ل  كتي)ب   ال
وأح))))يانا غ))))ير متس))))قة للمص))))طلحات وال))))تعاريف الت))))ي يس))))تعملها أخص))))ائيو 
الهيدورلوج))))يا واالقتص))))اد واإلحص))))اء وغ))))يرهم م))))ن منتج))))ي ومس))))تعملي       

ولح))ل ه))ذه المس))ألة، اس))تحدثت الش))عبة   . المعلوم))ات الم))تعلقة ب))الموارد المائ))ية 
لمفاه))يم وال))تعاريف  اإلحص))ائية من))تدى نق))اش عل))ى اإلنترن))ت قص))د مواءم))ة ا    

المس)))تخدمة ف)))ي حس)))ابات الم)))ياه، وذل)))ك بال)))تعاون م)))ع قس)))م الم)))ياه والم)))وارد  
. الطبيع))ية وال))دول الج))زية الص))غيرة النام))ية ال))تابع لش))عبة التنم))ية المس))تدامة       

وسُتس))تخدم الن))تائج الت))ي يحققه))ا ف))ريق ال))نقاش اإللكترون))ي آُمدخ))ل ف))ي آتي))ب    
ل)))ذي ُتع)))ده حال)))يا الش)))عبة والمكت)))ب    المحاس)))بة ف)))ي مج)))ال الم)))وارد المائ)))ية ا   

وس))يجري أيض))ا وض))ع مس))رد مص))طلحات . اإلحص))ائي للجماع))ات األوروب))ية
وس)))يعرض ف)))ريق ال)))نقاش اإللكترون)))ي إط)))ار وخط)))ط . وإدراج)))ه ف)))ي الكتي)))ب

المحاس)بة لل)نظم الفرع)ية الهيدرولوج)ية واالقتص)ادية في مستويات مختلفة من              
التعاريف بلح إلى جانب قائمة     وسيتض)من تعريفا مقترحا لكل مصط     . التفاص)يل 

. المس)تخدمة حال)يا ومجموع)ة نق)اط للمناقش)ة يدع)ى الخ)براء إل)ى اإلجاب)ة عنها                  
م))ثل االس))تبيانات والمس))ارد  (الم))تاحة للم))ادة وه))و يس))تند إل))ى بح))ث مس))تفيض  
وإل)))ى التش)))اور م)))ع إخص)))ائيي الهيدرولوج)))يا ) الهيدرولوج)))ية، وم)))ا إل)))ى ذل)))ك
وسيكون فريق النقاش اإللكتروني مفتوحا     . يئيينوخبراء المياه والمحاسبيين الب   

 .للخبراء في هذا المجال الذين سُيدعون للمشارآة

 أخبار الموظفين

 إل))))ى قس))))م إحص))))اءات البي))))ئة ف))))ي تش))))رين  أسGGGGترا بونينGGGGيانض))))مت  
اإلحص))اءات  م))ن  للمس))اعدة ف))ي جم))ع م))ادة مجموع))ة     2001نوفم))بر /الثان))ي

ة ل))دى ف))ريق الطاق))ة المس))تدامة وآان))ت م))ن ق))بل استش))اري. والمؤش))رات البيئ))ية
 وقد حصلت مؤخرا من جامعة آولومبيا .ال)تابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   

عل))ى ش))هادة الماجس))تير ف))ي الش))ؤون الدول))ية، تخص))ص دراس))ات السياس))ات       
 .ولها شهادة جامعية في الهندسة المدنية. البيئية

ت البيئة في إطار     التالية أسماؤهم قسم إحصاءا    الطلبة المتدربون س)اعد    
يون))يه /ب))رنامج األم))م الم))تحدة للتدري))ب الداخل))ي ف))ي الف))ترة م))ا بي))ن حزي))ران       

مدرس)))ة المعلمي)))ن العل)))يا،  (مارتGGGا فيكاريلGGGي: 2002نوفم)))بر /وتش)))رين الثان)))ي
يوجرس)))ي، نجماع)))ة برنس)))تون، برنس)))تون،   (ينغميGGGن لGGGي، )ب)))اريس، فرنس)))ا

امعة والية آيوا، الواليات ج (أنور نصر الدينوف) الوالي)ات الم)تحدة األمريكية   
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جامع))))ة فري))))بورغ للتعدي))))ن  (أدريGGGGان رويGGGGز آارفGGGGيال، )الم))))تحدة األمريك))))ية
 ).والتكنولوجيا، ألمانيا

الGدورة الثالGثة للفGريق العGامل المخصGص المعنGي بالرصد البيئي التابع للجنة                
 - )2002أغسGGطس / آب30-29جنGGيف (األمGGم المGGتحدة االقتصGGادية ألوروبGGا   

ار والي))ة الف))ريق الع))امل تنس))يق وتيس))ير تقي))يم حال))ة البي))ئـة ف))ي   ي))ندرج ف))ي إط))
ال)بلدان األوروب)ية م)ن أج)ل المؤتم)ر الوزاري الذي سُيعقد في آييف، أوآرانيا                

وف))ي ال))دورة الثال))ثة قام))ت ال))بلدان المش))ارآة والهي))ئات   . 2003م))ايو /ف))ي أي))ار
ألم))م الم))تحدة ب)رنامج األم))م الم))تحدة للبي)ئة واتفاق))ية ا  (الحاض)رة بص))فة مراق))ب  

اإلطاري)))ة بش)))أن تغ)))ير الم)))ناخ واتفاق)))ية االتج)))ار الدول)))ي ب)))أنواع الح)))يوانات      
والن)))باتات ال)))برية المعرض)))ة لالنق)))راض وم)))نظمة ال)))تجارة العالم)))ية واللج)))نة    

بمناقشة البيانات التي تم جمعها من      )  ومن)تدى البيئة   اإلحص)ائية ب)األمم الم)تحدة     
 والتداب))ير الت))ي يتعي))ن اتخاذه))ا أج))ل تقري))ر آي))يف، ومش))روع الفص))ول األول))ي 
وقدم االتحاد الروسي والدول    . لتحس)ين وترش)يد أنش)طة الرص)د البيئي الوطنية         

المس)تقلة حدي)ثا ورق)ات ع)ن ال)تقارير الت)ي تعدها عن حالة البيئـة، وأعقب ذلك                 
 ف))ي إط))ار ب))رنامج تقدي))م    2003-2002ع))رض بش))أن مش))روع جدي))د للف))ترة     

ل المس))تقلة يه))دف إل))ى تعزي))ز ق))درات الرص))د    المس))اعدة التقن))ية ل))رابطة ال))دو  
آم))ا ناقش))ت ال))دورة الخ))يارات الكف))يلة بتحس))ين التغط))ية القط))رية ف))ي  . الوطن))ية

والفوائ))د الت))ي يع))ود به))ا تطب))يق تكنولوج))يات     الدول))ية قواع))د الب))يانات البيئ))ية   
 .االستشعار من ُبعد

تدامة وفرقة  االجGتماع المشGترك للفGريق العGامل المعنGي بالبيئة والتنمية المس            
 تشرين  3-1لكسمبرغ،  (بالحسابات االقتصادية من أجل البيئة       العمGل المعنGية   

 اس))تعرض االج))تماع مس))ائل إب))الغ الب))يانات ون))اقش      - )2002أآGGتوبر /األول
العم)ل المتص)ل بمؤش)رات التنم)ية المستدامة ومؤشرات إدماج الشواغل البيئية       

ابة لالحت)ياجات الم))تعلقة  ف)ي س)ائر السياس)ات، ونظ)ر ف)ي س)بل تحس)ين االس)تج        
وُقدم)ت لمح)ة عام)ة ع)ن ال)تطورات في مجال المحاسبة البيئية، وتم            . بالب)يانات 

ونوق)ش برنامج عمل المكتب اإلحصائي      . تحدي)د أولوي)ات العم)ل ف)ي المس)تقبل         
 في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وذلك في      2003للجماعات األوروبية لعام    

 ع)))نها المدي)))رية العام)))ة للبي)))ئة بالمفوض)))ية     ض)))وء األولوي)))ات الت)))ي أعرب)))ت   
وقدمت الشعبة لالجتماع معلومات عن أنشطتها الجارية والمعتزمة     . األوروبية

ف)ي مج)ال اإلحص)اءات والمؤش)رات والمحاس)بة البيئ)يـة، بم)ا في ذلك األنشطة             
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أو /المض))طلع به))ا بال))تعاون م))ع المكت))ب اإلحص))ائي للجماع))ات األوروب))ية و       
 .لتنمية في الميدان االقتصاديمنظمة التعاون وا

 تشGGGGGرين 6-5سGGGGGورينام، (حلقGGGGGة العمGGGGGل المعنGGGGGية باإلحصGGGGGاءات البيئGGGGGية    
نظ)م المكت)ب الع)ام لإلحص)اء ف)ي سورينام، بالتعاون           - )2002نوفمGبر   /الثانGي 

م))ع المؤسس))ة الدول))ية لحف))ظ الطب))يعة ف))ي س))ورينام، حلق))ة عم))ل وطن))ية بش))أن      
ينام بش))أن اإلحص))اءات البيئ))ية اإلحص))اءات البيئ))ية لع))رض أول منش))ور لس))ور

وف)ي ه)ذه الحلقة، قدمت الشعبة اإلحصائية بيانا حول البرامج الدولية          . الوطن)ية 
واإلقليم)ية لإلحصاءات البيئية وشارآت في جلسات الفريق العامل الذي راجع           

 .مشروع فصول ذلك المنشور

االجGGGGGGGGGتماع الثالGGGGGGGGGث للفGGGGGGGGGريق االستشGGGGGGGGGاري المعنGGGGGGGGGي باإلحصGGGGGGGGGاءات    
 تشGGGGGرين 9-7غريGGGGGنادا، (الجنسGGGGGانية واإلحصGGGGGاءات البيئGGGGGية  /االجتماعGGGGGية

 لكفالة استدامة العمل الذي استهله المشروع المشترك        - )2002نوفمبر  /الثاني
بي))ن الش))عبة اإلحص))ائية والجماع))ة الكاريب))ية، واص))ل االج))تماع مناقش))ة ع))دة      
مس)))))))ائل م)))))))نها إط)))))))ار ترس)))))))يخ ممارس)))))))ة جم)))))))ع ونش)))))))ر اإلحص)))))))اءات  

ونوقش))ت أيض))ا مس))ائل وض))ع    . اإلحص))اءات البيئ))ية الجنس))انية و/االجتماع))ية
اإلحص)اءات البيئ)ية على الصعيد الوطني، ومصادر التمويل والمساعدة التقنية     

وتم))))ت بل))))ورة ب))))رنامج وض))))ع اإلحص))))اءات . فض))))ال ع))))ن ف))))رص التدري))))ب
الجنس)))انية واإلحص)))اءات /والمؤش)))رات ف)))ي مجال)))ي اإلحص)))اءات االجتماع)))ية

وسيوضع في عام   . فة إلى النتائج المتوقعة   البيئ)ية وتحدي)د أنش)طة ملموس)ة إضا        
ستواصل الشعبة اإلحصائية   و.  برنامج مواز معني باإلحصاءات البيئية     2003

دع)م الجماع)ة الكاريب)ية ودوله)ا األعض)اء ف)ي زي)ادة تعزي)ز نظ)م اإلحصاءات                   
اإلقليم)ية والوطن)ية وف)ي جم)ع ونش)ر اإلحص)اءات البيئ)ية، وستساعد آذلك في                 

ول زمن)))ي لع)))رض اإلحص)))اءات البيئ)))ية وقائم)))ة    ج)))د/وض)))ع مش)))روع إط)))ار 
 .االجتماع المقبل للفريق االستشاريفي المؤشرات 

الGGدورة االسGGتثنائية للفGGريق العGGامل المخصGGص المعنGGي بالرصGGد البيئGGي الGGتابع  
 تشGGGGGرين �29 28جنGGGGGيف، (للجGGGGGنة األمGGGGGم المGGGGGتحدة االقتصGGGGGادية ألوروبGGGGGا  

ع موجز وفصول تقرير     ن)اقش أعضاء الفريق مشاري     - )2002نوفمGبر   /الثانGي 
وقدم))ت الوآال))ة ورق))ة . آي))يف بالص))يغة الت))ي أعدته))ا الوآال))ة األوروب))ية للبي))ئة 

ح))ول ال))دروس المس))تفادة ف))ي مج))ال جم))ع الب))يانات والتوص))يات المستخلص))ة      
وعرض منتدى البيئة مشروع مبادئ توجيهية    . إلدخ)ال تحس)ينات في المستقبل     
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ع الف))ريق ف))ي م))داوالت بش))أن   آم))ا ش))ر . ل))تعزيز نظ))م الرص))د البيئ))ي الوطن))ية  
اس)تراتيجيات م)ا بعد مؤتمر آييف لإلبالغ عن حالة البيئة على مستوى البلدان          

، سيوزع التقرير الختامي لمؤتمر     2003أبريل  /وف)ي أواخر نيسان   . األوروب)ية 
آييف على أعضاء الفريق باللغة االنكليزية إلى جانب موجز بالروسية وجميع           

 21 إل)))ى 18ق)))د م)))ن  وُع. آال)))ة األوروب)))ية للبي)))ئة  اللغ)))ات المس)))تعملة ف)))ي الو  
 اجتماع استثنائي للفريق على مستوى آبار المسؤولين في         2003فبراير  /شباط

سبتمبر / أيلول 5 إل)ى    3ال)بلدان، وم)ن المق)رر عق)د ال)دورة ال)رابعة للف)ريق م)ن                 
2003. 

 آGGGGGGانون 3-2لكسGGGGGGمبرغ، (المكتGGGGGGب اإلحصGGGGGGائي للجماعGGGGGGات األوروبGGGGGGية   
 اجتمع)))ت اللج)))نة اإلحص)))ائية م)))ع رئ)))يس وأعض)))اء   - )2002ديسGGGمبر /األول

المعن)ية بالبي)ئة والتنم)ية المس)تدامة لالط)الع عل)ى ه)يكل ووظ)ائف         F3  الوح)دة   
 المتوافرتي))ن ل))دى المكت))ب ولمناقش))ة   New Cronos  و Envstatsقاعدت))ي الب))يانات  

بل تعزي))ز ت))بادل الب))يانات البيئ))ية وال))تآزر ف))ي مجال))ي ال))تطورات المنهج))ية     ُس))
 .والتعاون التقني

المؤتمGر الختامGي لمشGروع البيGئة الGتابع لبرنامج التعاون اإلحصائي ألوروبا             
 - )2003فبراير  / شباط 20-18سطنبول،  ا(ومGنطقة الGبحر األبيض المتوسط       

نظ))م ه))ذا المؤتم))ر المكت))ب اإلحص))ائي للجماع))ات األوروب))ية ورابط))ة الخط))ة     
ف من هذا المشروع هو تعزيز      والهد. ال)زرقاء، المس)ؤوالن عن مشروع البيئة      

 من بلدان منطقة البحر األبيض المتوسط       12قدرة دوائر اإلحصاء الوطنية في      
عل)))ى إن)))تاج ونش)))ر إحص)))اءات بيئ)))ية ش)))املة وموثوق)))ة وحدي)))ثة العه)))د وتف)))ي    

وُعرض))ت أه))م ن))تائج المش))روع ف))ي اإلط))ار . بالغ))رض، وفق))ا للمعاي))ير الدول))ية
يد عل))ى أن له))ذا األخ))ير ص))الت بال))نقل    الدول))ي للمعلوم))ات البيئ))ية وت))م التش))د   

وش))ارآت الش))عبة اإلحص))ائية ف))ي  . والس))ياحة وال))زراعة والقض))ايا االقتص))ادية 
االحت)ياجات إلى المعلومات البيئية     �المؤتم)ر وس)اهمت ف)ي ف)ريق نق)اش بش)أن             

 .�والتنسيق والوضوح اللذين يحتاجهما مستعملو البيانات الدوليون والوطنيون

 :االجتماعات المقبلة

م)))ارس / آذار7-4ن)))يويورك،  (الGGGدورة الGGGرابعة والGGGثالثون للجGGGنة اإلحصGGGائية
2003.( 
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اجGGGتماع مجموعGGGة لGGGندن المعنGGGية بالمحاسGGGبة فGGGي مجالGGGي البيGGGئة والمGGGوارد    
 .)سيعلن عن المكان والموعد في وقت الحق (الطبيعية

 
 نشرة اإلحصاءات البيئية يعدها قسم إحصاءات البيئة التابع للشعبة اإلحصائية

واآلراء المعرب عنها هنا ال تعكس بالضرورة آراء األمم . باألمم المتحدة
 المتحدة

 وينبغي إرسال التعليقات والمساهمات إلدراجها في األعــداد المقبلة إلى
Kathleen Suite, (envstats), DC2 - 1403A, 2 United Nations 

 Plaza, New York, New York 10017� 
 4847-963 (212-1)   :الهاتف
 0623-963 (212-1)  :الفاآس

 org.envstats@un :البريد اإللكتروني


