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المحتويات
تاريخ احصاءت البيئة والطاقة في المنطقة العربية            •

دور االسكوا في تقوية احصاءت البيئة والطاقة          •

تأثير نشاطات االسكوا على تقوية القدرات الوطنية         •

 األمام   والطريق إلى   التحديات الرئيسية    •



تاريخ احصاءت البيئة والطاقة في المنطقة العربية

حيث ناقش العالم أهمية البيئة          , 1992قمة األرض، عام  •
وتأثيرها على المجتمعات؛ والتي نتج عنها             

وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية؛          21أجندة القرن ال 

وبدأ معها مفهوم التنمية المستدامة وتأثيرها على البيئة والسكان                
وبدأ العمل على بناء المنهجيات من أجل تجميع بيانات تتعلق                   •

بالبيئة والتنمية في مختلف الدول؛          
أما في االسكوا، فبدأ العمل بتجميع البيانات البيئية من ضمن                 •

برنامج عملها العادي ليتم تقويته بتقديم مشاريع إضافية من              
خارج برنامج العمل لمساعدة البلدان العربية على تقوية قدراتها           

الوطنية في مجال االحصاءت البيئية؛           

والطاقة في المنطقة العربية أهمية احصائات البيئة



دور االسكوا في تقوية احصاءت البيئة والطاقة 

جزء أساسي من برنامج العمل      احصاءت البيئة والطاقة هما       •
في شعبة اإلحصاء في االسكوا     

قدم فريق احصاءت البيئة والطاقة على دعم مادي إضافي من               •
:األمم المتحدة اإلنمائي من خالل مشروعين منفصلين           حساب 

 
المشروع األول لتنمية القدرات الوطنية اإلحصائية في مجال      –

 $ 602،000 مع دعم مادي بقدر 2011-2008احصاءت البيئة    

المشروع الثاني لتنمية القدرات الوطنية في مجال احصاءت الطاقة       –
$509,000 مع دعم مالي بقدر 2011-2013

دور االسكوا في تقوية احصاءت البيئة والطاقة 



تأثير نشاطات االسكوا على تقوية القدرات الوطنية
من ضمن نشاطات المشروع المتعلق بتقوية القدرات الوطنية في            •

مجال احصاءت البيئة، تم تقييم المشروع من قبل خبير مستقل،                
: فأتى التقييم على الشكل التالي        

تأثير نشاطات االسكوا على تقوية القدرات الوطنية



تأثير نشاطات االسكوا على تقوية القدرات الوطنية

روع وذلك يعود إلى حقيقة أن لوحظ التقدير العالي لغالبية المسؤولين الذين شارآوا في أنشطة المش
هم وسعوا إلى الوفاء الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة قد شارآوا معهم في تحديد احتياجات/ اإلسكوا 

المساعدة في تأمينها/ بها

دارة وتنفيذ المهام المطلوبة تعزيز القدرة الحالية للموظفين المشارآين من المؤسسات الوطنية في إ 
بموجب المعايير الدولية

 على المستوى شارك المستفيدين بنشاط في تطوير الجداول اإلحصائية، وزيادة التنسيق
فاظ على هذا النشاط الوطني لتحديد وجمع البيانات المطلوبة، وتنظيم المؤسسات من أجل الح

ت والحساباتوالتوسع أبعد من ذلك لالحصاءات البيئية األخرى ذات الصلة، والمؤشرا

وشوهد   آانت النتيجة العامة ايجابية من ناحية الحماس وااللتزام والتقدير،                  
ذلك طول مدة التنفيذ بدءا من المسؤولين المتعلقين بإحصاءات المياه                  

لتصل إلى إدارة المؤسسات المعنية    

إن االسكوا مثابرة في بناء القدرات الوطنية للبلدان األعضاء           •
في مجال احصاءت البيئة والطاقة من خالل برنامج العمل                

العادي 

تسعى االسكوا لحشد دعم مالي إضافي في هذين المجالين من            •
خالل تقديم مشاريع إضافية      

ويمكن طلبه من       مسائل محددة  تقدم االسكوا الدعم التقني في     •
خالل وحدة المساعدات التقنية       

األمام والطريق إلى التحديات الرئيسية



األمام والطريق إلى التحديات الرئيسية
تعزيز األطر التشريعية والمؤسسية التي تشمل      •

.اإلحصاءات البيئية في السياسات والبرامج          

تعزيز المهارات التقنية والموارد الكافية بما في ذلك         •
أدوات تكنولوجيا المعلومات في المكاتب اإلحصائية                

.الوطنية  

تحسين التنسيق والتعاون بين المكاتب اإلحصائية الوطنية                 •
. واإلدارات المعنية والمنظمات لتبادل المعارف والخبرات         

!شكرًا لكم


