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   بنود للعلم: اإلحصاءات البيئية
 اإلحصاءات البيئية  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
ــاعي          ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــرر اجمللـ ــد  قـ ــد عمـ ــقي  عـ ــرد الـ ــقا التقريـ ــدم  ـ يقـ
ــن األ  ــ    ٢٠١٦/٢٠١5 ــوجاا ع ــام  واملمارســات الســابقةد م د ٢٠١5طة املضــطلهب  ــا م ع

م ذلـ  التقـدم ازـر  م تن يـق  تـار تطـوير اإلحصـاءات البيئيـةد والتطـورات ا ا ـلة م             ا
د واالجتمـا  الاـال ل ريـخل اءـااء املعـ       ( ـا م ذلـ  وموعـة  دوات اإلتـار    )العمل املنهجي 

ــاء القــدرات املقدمــة     ــةد وتــدمات التــدريا وبن ــة و للمنــاتخلباإلحصــاءات البيئي دون اإلقليمي
  و ـا  ن بر ـام    ٢٠١7-٢٠١٦والبلـدان  و ـو يعـري  يضـا تطـة العمـل لل تـرة         اإلقليمية

و  ـر ا علـا الصـعيد العـامليد       عـداد ا العمل ي ـمل عـهب اإلحصـاءات واملؤتـرات البيئيـة و     
يقدم  قا التقرير موجاا لنتـائ  عمليـات عـهب اإلحصـاءات البيئيـة الدوليـة الـت ااـطلعت  ـا          

ارة ال ؤون االقتصادية واالجتماعية باألما ة العامة م ال تـرة مـن   تعبة اإلحصاءات التابعة إلد
ــام  ــام  ١999عــ ــة    ٢٠١3 ىل عــ ــال املقبلــ ــة ل عمــ ــتنتاجات ذات األايــ ــمن االســ  د ويتضــ

  و ــو يقــدم  يضــا (ال ســيما ميمــا يتعلــخل با ــداة التنميــة املســتدامة مــهب التر يــا علــا البيئــة )
و  ــر  و عــداداءطــوط العريضــة لا ــام  عمــل يرمــي  ىل اســني العمليــات املنت مــة  مــهب    

 اإلحصاءات البيئية الدولية  واللجنة اإلحصائية مدعوة  ىل اإلحاتة علما بالتقرير 
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 مقدمة -  وال 
 حاتت اللجنة اإلحصائية علما م دورهتا السادسة واألربعنيد الـت عقـدت م ال تـرة     - ١

ــن  ــارس  ٦ ىل  3مـــ ــة    ٢٠١5آذار/مـــ ــاءات البيئيـــ ــن اإلحصـــ ــام عـــ ــني العـــ ــر األمـــ د بتقريـــ
(E/CN.3/2015/26)اســتجدت م تن يــق  تــار  د الــقي  وجــا ميــ  األمــني العــام  التطــورات الــت

د وما يرتبط ب  من    طة م وايل التعاون الـتق  وبنـاء   ٢٠١3تطوير اإلحصاءات البيئية لعام 
    ٢٠١5القدراتد واءطط املواوعة لعام 

د  ـا م ذلـ    ٢٠١5ويقدم  قا التقرير زـة عامـة عـن األ  ـطة املضـطلهب  ـا م عـام         - ٢
تطــوير اإلحصــاءات البيئيــةد والتقــدم ازــر  م العمــل   تقريــر عــن حالــة   ــر واســت دام  تــار 

تـار  املنهجيد واالجتما  الاال ل ريخل اءااء املع  باإلحصاءات البيئيـةد والنـهوي بتطبيـخل اإل   
م البلـداند ومـا يتصـل بـقل  مـن    ــطة التـدريا وبنـاء القـدراتد و   ـطة عـهب البيا ــاتد           

  وتتضـمن  ٢٠١7-٢٠١٦اءطـط املتبقيـة لل تـرة    و عمال الدعوة  و و ينـاق   يضـا املهـام و   
 د ـا(( ت ا ـيل  اـامية عـن    ـطة       ١8وثيقة معلومات  ساسية ملحقة بالتقرير )ا  ـر ال قـرة   

عــهب و  ــر البيا ــات الــت تضــطلهب  ــا تــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة ال ــؤون االقتصــادية    
 ة واالجتماعية باألما ة العامة وغري ا من املن مات الدولي

  
 ٢٠١5األ  طة املضطلهب  ا م عام  - ثا يا 
 العمل املنهجي -  لف 

  تار تطوير اإلحصاءات البيئية ومريخل اءااء املع  باإلحصاءات البيئية    
ُقّدم  تـار تطـوير اإلحصـاءات البيئيـة  ىل ازـرر إلجـراء اسـتعراي فـائي وت صـيلي             - 3
ــّد ــا امل ــرو     وميكــن اال٢٠١5والطباعــة م عــام  م  ىل قســم اضــري النصــو   ُق تــد  عل

النــهائي لاتــارد الــقي يتوقــف  قــرار( علــا  جــراء اريــر رشــيد علــا املوقــهب ال ــبكي ل ــعبة 
  (http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm)اإلحصاءات 

باإلحصـاءات   وت مل التطورات األترى م اإلتار استمرار عمل مريخل اءـااء املعـ    - 4
البيئيــةد الــقي يســاعد تــعبة اإلحصــاءات م التطــوير املنــهجيد ال ســيما ب ــان الــدليل املتعلــخل 
باجملموعة األولية من اإلحصاءات البيئيـة الـقي سـيقدم توجيهـات م صـلة ب ـان  ي يـة  عـداد         

  ٢٠١5وعقـد مريـخل اءـااء اجتماعـ  الاـال م  يويـورا م آذار/مـارس          اإلحصاءات البيئيـة 
عــن االجتمــا  علــا املوقــهب ال ــبكي ل ــعبة اإلحصــاءات   املعــدتــد  علــا التقريــر وميكــن اال

(http://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/fdes_eges2.html)  
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 الدليل املتعلخل باجملموعة األولية من اإلحصاءات البيئية  
عـــة األوليـــة مـــن باجملمو ـــاق  مريـــخل اءـــااء حالـــة م ـــاريهب مصـــول الـــدليل املتعلـــخل  - 5

واُت خل علا  ن  ل  حي ة من  حائف املنهجية ينبغـيد    و ول دمعة منها اإلحصاءات البيئية
ــا الطــر  اإلحصــائية املســت دمة م عــهب اإلحصــاءات البيئيــة          ــة  مــورد  ن تر ــا عل م عل

دميها عنـدما   مـة الـت يـتعني تقـ    ؛ و ن تقدم التوجي  ميما يتعلـخل  عرمـات البيا ـات الد    عداد او
ــدما تســت دم           ال ــدان  و عن ــا  حــد البل ــن جا  ــا م ــا نكن ــة املو ــا   ــخل املنهجي يكــون تطبي

التعاريف والتصني ات الوتنية؛ وعنـد االقتضـاءد  ن تسـت دم تعـاريف وتصـني ات متسـقة مـهب        
  تل  املست دمة م االستبيا ات الدولية املتعلقة باإلحصاءات البيئية

ــة ا   - ٦ ــيم الدمع ــد تعم ــخل اءــااء الستعرااــها      وبع ــا مري ــن م ــاريهب ال صــول عل ألوىل م
ــخل عليهــاد  وق ــت   ــخل اءــااء و    ــي والتعلي ــال ل ري ــدمتمنقحــة م االجتمــا  الا إلجــراء  ُق

وستن ــر ال صــول الــت تتضــمن   اســتعراي  قــران  اــام  ــا قبــل واــعها م  ــيغتها النهائيــة
تـارد  و مكو اهتـا ال رعيـة  و مكو اهتـا     اإل امل ـمولة م  حائف املنهجيـة جملموعـات املوااـيهب    
  علا املوقهب ال بكي ل عبة اإلحصاءات

 
  داة التقييم القايت لاحصاءات البيئية  

واسـتعري مريـخل     اـعت  داة التقيـيم الـقايت لاحصـاءات البيئيـة     بعد  قـرار اإلتـارد وُ   - 7
إلحصاءات للموامقة النهائية عليهـا  اءااء الصيغة املنقحة ألداة التقييم القايت الت  عدهتا تعبة ا

تقيــيم ملســتوى التطــور م اإلحصــاءات البيئيــة  إلجــراء  داة قيمــة للغايــة  اورحــا  ــا بو ــ ه 
وتبعـا للبنيـة املؤسسـية الوتنيـةد ميكـن        وواهب استراتيجية لتعايا اإلحصاءات البيئية م بلد مـا 

ــا يع   ي مــن األ ــة  و م ــوت   و و ارة البيئ ــا اإلحصــائي ال ــاديد   ملكت ــدور القي ــويل ال اد مــاد ت
    و تراا عيهب   حاب املصلحة الوتنينيد م  جنا   داة التقييم القايت

وقامت تعبة اإلحصاءات منق ذل  ا ني بواـهب الصـيغة النهائيـة ألداة التقيـيم الـقايت       - 8
 د عـن تقيـيم مسـتوى   ٢د عن البعـد املؤسسـي لاحصـاءات البيئيـة؛ وا ـاء      ١)املقدمةد وا اء 

وينبغـي  ن تكـون البلـدان الـت تطبـخل  داة التقيـيم الـقايت قـادرة علـا  ن تعـرة             (اإلحصاءات
ــةد والتحــديات الرئيســيةد         ــات الوتني ــةد و ن اــدد األولوي ــها للسياســات العام مســتوى  ايت
و  حاب املصـلحة الرئيسـينيد ومصـادر البيا ـاتد و ن تعـرة مـدى تـوامر  حصـاءاهتا البيئيـة          

وتطبـخل  داة    جودة ميهاد و ن تضهب بالتايل برام  اإلحصـاءات البيئيـة اءا ـة  ـا    والاغرات املو
واألداة متاحـة    القطريـة  املبـادرات التقييم القايت بنجاح م حلقات العمل التدريبيـة اإلقليميـة و  
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باللغتني اإل كلياية وال ر سية علا املوقهب ال ـبكي ل ـعبة اإلحصـاءات و ـي تتـرجم حاليـا  ىل       
  إلسبا ية والاتغالية والعربيةد بالتعاون مهب ال ر اء من املؤسسات واءااءاللغات ا

  
تن يق  تار تطوير اإلحصاءات البيئيةد ومقا ل   طة القطريـة و   ـطة التـدريا     - باء 

 وبناء القدرات
ــة من صــلة    ٢٠١5م عــام  - 9 د   مــت تــعبة اإلحصــاءات ثــدع حلقــات عمــل تدريبي

ــوان ــة لعــام    اإلحصــاءات ال’’ بعن ــق  تــار تطــوير اإلحصــاءات البيئي ــة لــدعم تن ي   ‘‘٢٠١3بيئي
ــ ــدريا توتلق ــدول األعضــاء م  الت ــن  ال ــوب      ــل م ــا وا ن الســو  امل ــتر ة ل ــر   مريقي

ــا م       ــة تــر   مريقي ــايرد وعاع ــدت م موري ــيوس م  ــا ون الاال/ين األمريقــي م دورة عق
ــا املتحــدة م  و /  ــة تاا ي ــ د وا ماعــة االقتصــادية لــدول غــرب   دورة عقــدت م عهوري يولي

وتــبني  ن حلقــات العمــل  ا ــت    مريقيـا م دورة عقــدت م توغــو م ت ــرين األول/  تــوبر 
ــة ــخل ب م يـــدة للغايـ ــلة تعايـــا القـــدرات الوتنيـــة  ميمـــا يتعلـ ــار ولتاويـــد  ذات الصـ بتن يـــق اإلتـ

ؤسســـات املئــة ) و  اإلحصــائيني مــن املكاتــا اإلحصــائية الوتنيــة واءــااء مــن و ارات البي       
و ا ـت حلقـة العمـل      ليني للنه  املعا رة   اء اإلحصاءات البيئيـة ي(  عرمة ومهم ت صعادلةامل

 مـم املتحـدة   التـابهب ل  لتنميـة االت   مت مهب عاعة تر   مريقيا  ول   اط مل ـرو  حسـاب   
- البيئيــة دعــم الــدول األعضــاء م تطــوير وتعايــا اإلحصــاءات البيئيــة وازاســبة        ”املعنــون 

  “االقتصادية املتكاملة من  جل اسني ر د التنمية املستدامة

البلـدان الناميـة م   دعـم  ”ويست دم اإلتار  يضا م م ـرو  حسـاب التنميـة املعنـون      - ١٠
الـقي ين ـق حاليـا م مـنطقت آسـيا وازـيط       “ قياس التقدم ازر   وب اقيـخل اقتصـاد  تضـر   

وير ا امل رو  علـا تعايـا القـدرات الوتنيـة علـا        حر الكارييبا ادئ و مريكا الدتينية والب
البيئـةد دعمـا   ووليـةد  ـا م ذلـ   حصـاءات الطاقـة والصـناعة والاراعـة        األحصـاءات  اإل  تاج 

ــة املســتدامة   ــد    لدقتصــاد األتضــر والتنمي ــا عمــل ت ــريو  و  مــت حلقت ــان م ب ريبيتان  قليميت
ا م تــومري التــدريا ب ــان مؤتــرات  تـــارة     د  الــت   ـــدامهم ٢٠١5 ــام م عــام    ومييــت 

لدقتصاد األتضـر و حصـاءاهتا األساسـيةد  اـامة  ىل ا ـدة العـام املتماـل م تعايـا القـدرات          
وعــدوة علــا ذلــ د   اإلحصــائية الوتنيــة علــا   تــاج  ــق( املؤتــرات وموا ــلة القيــام بــقل 

    ٢٠١5الاما ية م عام  رسلت بعاات املساعدة التقنية  ىل ستة من البلدان الرائدة 

ــة       - ١١ ــهب اللجنـ ــتراا مـ ــي د باالتـ ــا م املكسـ ــاء وا غراميـ ــوت  لاحصـ ــد الـ ــام املعهـ وقـ
د اإلقليميـة  للمنـامهب العامـة   االقتصادية ألمريكا الدتينية ومنطقة البحر الكارييبد بقيادة م ـرو  

يئيـة م املنطقـةد   ح ي بدعم مصرة التنمية للبلدان األمريكيةد من  جل تعايا اإلحصـاءات الب 
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باســت دام اإلتــار واجملموعــة األوليــة مــن اإلحصــاءات البيئيــة وتكييــف  داة التقيــيم الــقايت          
ــات م    ــهب البيا ــ ــت دم  مــ ــون  داة تســ ــة لتكــ ــاءات البيئيــ ــتني   لاحصــ ــيم ا هــ ــة تقيــ مرحلــ

  للم رو  املق ورتني

بني  ـق( الدرجـة   وتـ   بلدا باست دام اإلتـار بقـدر مـا    5٠وحىت اآلند يقوم   ار من  - ١٢
القوية من اال تمام م  ق( ال ترة القصرية الطلـا القـوي علـا  ـقا املنـت د ال سـيما م اـوء        

د قـام عـدد   ٢٠١5معلـا سـبيل املاـالد م عـام        مكا ية تطبيق  علا   داة التنميـة املسـتدامة  
وموري ــيوسد وغواتيمـاال   يطاليـا والاا يـل وبور ينـا ماسـو وجامايكـا       مـن البلـداند  ـا ميهـا    

د ـات  اءم اإلتار من  جل دعـم   ـم و ـوات  اإلحصـاءات البيئيـة ميهـاد مـن قبيـل         اباست د
  بيا ات وما  ىل ذل الوامية وقواعد ال
 

    طة عهب البيا ات و  ر ا - جيم 
د حيـ  تلبـت   ١999 جرت تعبة اإلحصاءات  وىل عملياهتا  مهب البيا ات م عـام   - ١3

لبـت بيا ـات    مهب البيا ـاتد تُ الحقة و جريت ست جوالت   بلدا ومنطقة ١٦8بيا ات من 
وومقا لدت ا  املعقـود بـني     ٢٠١3بلدا ومنطقة م  تار  حدع جولة منها م عام  ١73من 

ــة       ــا اإلحصــائي للجماعــات األوروبي ــدان االقتصــادي واملكت ــة م املي ــاون والتنمي ــة التع من م
ــدا   ــدرج البل ــة    وتــعبة اإلحصــاءاتد ر ت ــني من م ــاتخل امل ــمولة باالســتبيان امل ــترا ب ن واملن

التعاون والتنمية م امليدان االقتصادي واملكتا اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة ب ـان حالـة      
وعمليتـا عـهب البيا ـات  لتااـا       تـعبة اإلحصـاءات     ـقهتا البيئة م عمليـة عـهب البيا ـات الـت     

ــدا  ــان جي ــان  دمتوائمت ــتبيا ان متوامق ــ  تســت دم   واالس ــا حي ــا  ام ــاريف وتصــني ات   ميهم تع
واسُتبعدت املؤترات الت تقوم و االت األمم املتحدة األترى واملؤسسـات الدوليـة     متطابقة

األتــرى عمعهــا بال عــل مــن اســتبيان تــعبة اإلحصــاءات/بر ام  األمــم املتحــدة للبيئــة ب ــان   
ــاد إلمســاح اجملــا      ــ  نكن ــا  ــان ذل ــةد حيام ــا   اإلحصــاءات البيئي ل ل ــعبة اإلحصــاءات لتر ي

وم   وجتنا اال دواجية ميمـا يتعلـخل عـداول  تـارة      تد تر يااموارد ا ازدودة علا ميادين 
حصـلت تـعبة اإلحصـاءات علـا      د٢٠٠4و  ٢٠٠١و  ١999جوالت عهب البيا ات ألعوام 

مـــهب د م ســـيا  التنســـيخل ال ـــعبة د واألريد والن ايـــاتد وامليـــا(د ولكـــنا ـــواءبيا ـــات عـــن 
     ال بيا ات عن الن ايات وامليا( ٢٠٠٦اجملموعات الدولية األترىد ر جتمهب منق عام 

وعلـا الــرغم مــن  ن االجتــا( يــبني ا صــول علــا املايــد مــن البيا ــات واســتجابة عــدد   - ١4
  ا من البلـدان واملنـاتخلد ال يـاال ذلـ  غـري  ـاةد   ـرا لتاايـد الطلـا علـا اإلحصـاءات            

وتعكـس ال جـوة القائمـة بـني النقـاط البيا يـة الـت ععـت وجـرى التابـت مـن  ـحتها               البيئية
د  ذا مـا  تـق ا م االعتبـار مـرادى وموعـات البلـدان       املمكنـة  قياسا  ىل ومو  النقـاط البيا يـة  
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ــا      ــبيا لاحصـ ــة  سـ ــة ا دياـ ــدد اد الطبيعـ ــتجيبة وعـ ــاتخل املسـ ــةد ال ســـيما م  واملنـ ءات البيئيـ
  النامية البلدان

تـــعبة  الســـبهب الـــت  جرهتـــا والتا ـــم ا لدســـتجابات مـــوجا ١ويعـــري ا ـــدول  - ١5
ويعاى التقلـا م ومـو      اإلحصاءات  مهب البيا ات حسا العام القي ععت مي  البيا ات

بلـدان مسـتقلة حـديااد وا ضـمام دول     ظهـور  االستبيا ات املرسلة م عيهب ا والت السبهب  ىل 
ــد  ــم املتحـ ــاء م األمـ ــاد     عضـ ــادي  و االاـ ــدان االقتصـ ــة م امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ة  ىل من مـ
  األورويبد وما  ىل ذل 

 
   ١ ا دول  
 ٢٠١3 ىل عام  ١999م عيهب جوالت عهب البيا اتد من عام  الستجاباتموجا ا  

 
 ٢٠١٣ ٢٠١٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠١ ١٩٩٩ 
 8١ 83 83 78 ٦8 ٦٢ 49 ومو  االستجابات          

 9٢ 89 88 85 9٠ ١١5 ١١9 حاالت عدم االستجابة
 47 48 49 48 43 35 ٢9 معدل االستجابة ) سبة مئوية(

 ١73 ١7٢ ١7١ ١٦3 ١58 ١77 ١٦8 البلدان واملناتخل الت تلقت االستبيان
  
وتــوامر اإلحصــاءات البيئيــة عنــدما الــل   عــدادوميكــن مدح ــة اتتدمــات  ــبرية م  - ١٦

ــائ  االســتبيا   ــا الصــعيد اإلقليمــي  ات ت ــة عــن عــدد    ٢ويقــدم ا ــدول    عل ــة  قليمي زــة عام
وي ـري  ـل عـام م      االستجابات ومعدالت االستجابة لكل عملية من عمليات عهب البيا ـات 

   ىل العام القي ععت م البيا ات ٢ا دول 
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 ٢ ا دول  
املنطقـة ا غراميـة والعــام   عـدد االسـتجابات والنسـبة املئويـة ملعــدالت االسـتجابة حسـا         

 ) (القي ععت مي  البيا ات

 
 ٢٠١٣  ٢٠١٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  ٢٠٠٤  ٢٠٠١  ١٩٩٩ 

 العدد 
يف 

 العدد املائة
يف 

 العدد املائة
يف 

 العدد املائة
يف 

 العدد املائة
يف 

 العدد املائة
يف 

 العدد املائة
يف 

 املائة
 37 ٢١ 4٠ ٢3 37 ٢١ ٢8 ١٦ 39 ٢٢ ٢3 ١3 ١4 8  مريقيا               

 48 ٢٢ 54 ٢5 59 ٢7 5٢ ٢4 43 ٢٠ 4٦ ٢١ 43 ٢٠ آسيا

 79 ١١ 7١ ١٠ 79 ١١ 8٦ ١٢ 5٠ 7 ٦4 9 7١ ١٠  وروبا

 مريكا الدتينيـة ومنطقـة   
 ٦8 ٢7 ٦3 ٢5 58 ٢3 ٦8 ٢7 48 ١9 45 ١8 ٢8 ١١ البحر الكارييب

 – – – – 7 ١ – – – – 7 ١ ١3 ٢  وقيا وسيا

 47 8١ 48 83 49 83 48 79 43 ٦8 35 ٦٢ ٢9 5١ اجملمو  
 

  ٢٠١3م عــام  M49معــدالت االســتجابة ةســوبة ومــخل عــدد البلــدان  و املنــاتخل م  ــل منطقــة جغراميــة م قائمــة تــعبة اإلحصــاءات     ) ( 
للبلــــــــدان  و املنــــــــاتخلد والرمــــــــو  وامل تصــــــــرات علــــــــا الــــــــرابط ال ــــــــبكي:   M49االتــــــــد  علــــــــا القائمــــــــة  وميكــــــــن

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm  
  
ــها تــعبة اإلحصــاءات  و      - ١7 ــات الــت ععت ــربط البيا  ــت ت ــت  و  ــرا للصــلة املباتــرة ال ال

مـة جـداد ال سـيما    قّي اتالبيا ـ  ستجمعها م املستقبل با داة التنمية املستدامةد سـتكون تلـ   
  ميمــا يتعلــخل بالغايــات املن ــودة مــن   ــداة التنميــة املســتدامة الــت تتطلــا  حصــاءات بيئيــة   

ــبني ــداة         3ا ــدول  وي ــة  ــبرية ل   ــا  اي ــارة   ــتغريات  ت ــة   ــداد االســتجابات املتعلق  ع
ويدحظ  ن اخن اي قيمت متغريين من مـتغريات ميـا( اجملـاري يعـاى  ساسـا        ١٢ و ١١ و ٦

  ٢٠١3 ىل  ن  ق( البيا ات ر جتمهب  ال مرة واحدةد  ا ت م عمليـة عـهب البيا ـات م عـام     
(د و ـو مـا ي ـري    د م بعـ  ا ـاالت  وععت املتغريات األترى  امة عدة مرات )سبهب مرات

وقــد يبــدو عــدد   و يــادة االســتقرار م السدســل الامنيــة ىل ســبا  يــادة عــدد االســتجابات 
 عــدد  قــل مــن ٢٠١٢و  ٢٠١١و  ٢٠١٠االســتجابات املتعلقــة بالبيا ــات املقدمــة م  عــوام  

االستجابات م السنوات السابقة ألن بيا ات  ق( السنوات الـادع األتـرية ر جتمـهب  ال مـرة     
 ـري األعـوام م ا ـدول  ىل األعـوام الـت      وت ( ٢٠١3واحدة )م عملية عهب البيا ات م عـام  

ــها  ــا( والن ايــات     قــدمت البيا ــات عن ــة عــن املي ــة   تــاج بيا ــات وتني ــالن ر  ىل  اي اختــاذ ال وب
مســتنريةد و ىل  ن  ــق( البيا ــات وثيقــة الصــلة للغايــة بر ــد   ــداة التنميــة   ــائبة و قــرارات

بيئيةد و قا  و سـبا ا اجـة املاسـة  ىل    املستدامةد من املهم للغاية اسني   تاج اإلحصاءات ال
  التدريا وبناء القدرات م وال اإلحصاءات البيئية
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 3ا دول   
)يـرد رقـم   عدد االستجابات حسا متغريات  تارة  ا  اية  برية أل داة وغايات التنميـة املسـتدامة     

 الغاية بني قوسني(
 
 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ 

        امليا(        

 ١7 ١9 ١7 ٢4 ٢5 3١ ٢٦ (٢-4-٦موارد امليا( العقبة املتجددة )

 ٢5 ٢9 3١ 43 47 5٠ 4١ (١-4-٦امليا( العقبة املست رجة )

 ٢9 ٢7 ٢7 ٢9 3١ ٢9 ١8 (٢-4-٦د ١-4-٦ومو  است دام امليا( العقبة )

ومو  السكان الـقين تـاّود م بامليـا(  ـناعة  مـدادات امليـا(       
(١-١-٦) ٢7 34 35 35 ٢7 ٢8 ٢7 

 ١٠ ١٠ 9 8 9 7 ١٠ (١-3-٦ومو  ميا( اجملاري املتولدة )

 ميــا( اجملــاري املعا ــة م ةطــات معا ــة ميــا( اجملــاري ا ضــرية 
(٦-3-١) ١ ٢٠3 ١3 ١3 ١4 ١ ١٦5 

 5 5 5 5 5 4 7 (١-3-٦ميا( اجملاري املعا ة م ةطات املعا ة األترى )

 3 ٢ ٢ ٢ ٢ ١ 8 (١-3-٦املعا ة م مرامخل معا ة مستقلة )ميا( اجملاري 

        الن ايات

ــة   ــة اجملموعـ ــات البلديـ ــة للن ايـ ــة اإلعاليـ د ١-٦-١١) الكميـ
١٢-5-١) 38 48 47 49 37 37 4٠ 

 ٢3 ٢١ ٢١ ٢8 3١ ٢8 ٢٦ (١-٦-١١الن ايات البلدية املدارة م البلد )

ــد    ــدارة م البلـــ ــة املـــ ــات البلديـــ ــدوير ا( الن ايـــ ــاد تـــ  )املعـــ
 ١8 ١7 ١7 ٢3 ٢٦ ٢5 ١5 (١-5-١٢د ١-٦-١١)

الن ايــات البلديــة املــدارة م البلــد )ازولــة  ىل شــاد عضــوي(   
(١-٦-١١) ١ ١٢8 ١9 ١7 ١4 ١4 ٢٠ 

 ٢٠ ١9 ١8 ٢١ ٢4 ٢١ ١4 (١-٦-١١الن ايات البلدية املدارة م البلد )ازروقة( )

 ٢9 ٢٦ ٢٦ ٢8 3٠ ٢7 ٢3 (١-٦-١١)املطمورة( )الن ايات البلدية املدارة م البلد 
  
ــهب       - ١8 ــل  مي ــدا مــن التحلي ــر ماي وتقــدم وثيقــة املعلومــات األساســية امللحقــة  ــقا التقري

  ٢٠١3مــتغريات امليــا( والن ايــات الــت ععــت بيا ــات عنــها م عمليــة عــهب البيا ــات م عــام 
وتتضمن الوثيقة  يضا جدولة لعمليات دولية منت مة  مهب البيا ات األولية من مصـادر وتنيـة   

ااــطلعت  ــا األمــم املتحــدة وو االهتــا املت صصــة واملن مــات   و  ــر ا  عــن القضــايا البيئيــة 
  ا كومية الدولية واالت اقيات

ــوم تــعبة اإلحصــاءات ب عــداد و  ــر      - ١9 ــخل التكامــلد تق ــة  وم  تــار اقي مؤتــرات بيئي
ــة عـــن   ــيهب ١٠و حصـــاءات بيئيـــة عامليـ ــادر  مؤتـــرات  موااـ ــعة مـــن املصـ مـــن وموعـــة واسـ
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املؤتـــرات علـــا  ســـاس الطلبـــات الرا نـــة   جـــداولو املوااـــيهب وجيـــري اتتيـــار  اإلحصـــائية
وميكـن االتـد  علـا      لاحصاءات البيئية الدولية ومدى توامر البيا ات القابلة للمقار ة دوليـا 

ــد   جــداول املؤتــر  ــة ا ي ــة والتغطي ــة ذات النوعي ــهب ســبيا  تنيات والرســوم البيا ي ــدان   مي البل
علــا املوقــهب ال ــبكي ل ــعبة   دواملنــاتخلد  اــامة  ىل روابــط  ىل مصــادر بيا ــات دوليــة  تــرى  

  (http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm) اتءاإلحصا
  

 الدعوة - دال 
 الن اط ا ا يب م الدورة السادسة واألربعني للجنة اإلحصائية  

ــوان    - ٢٠ ــا يب بعنـ ــاط جـ ــيم   ـ ــة    ” قـ ــداة التنميـ ــد   ـ ــة لر ـ ــاءات البيئيـ ــا اإلحصـ تعايـ
تــدل الــدورة السادسـة واألربعــني للجنــة اإلحصـائية الــت عقــدت م آذار/مــارس   “ املسـتدامة 
ــة       م  يويــورا ٢٠١5 ــر   ن حــوايل  صــف غايــات   ــداة التنمي وتــدل  ــقا الن ــاطد ُ ب

و جــري  ــقا التحليــل مــن    ســاب مؤتــراهتا ازتملــةاملســتدامة اتــاج  ىل  حصــاءات بيئيــة   
يـــة املتضـــمنة م اجملموعـــة تـــدل جـــدول تنـــاظر بـــني األ ـــداة وغاياهتـــا واإلحصـــاءات البيئ 

لــــقي قدمتــــ  ال ــــعبة اإلحصــــائية  مــــن اإلحصــــاءات البيئيــــة الــــواردة م اإلتــــار ا  األوليــــة
م املكاتـا اإلحصـائية   مناق ت  مهب ا مهور القي تالف  ساسا من  بار اإلحصـائيني   وجرت

وميكـن االتـد  علـا عيـهب العـروي علـا         الوتنيةد الت قام عدد منها  يضـا بتقـدع عـروي   
 http://unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_2015) املوقــــــهب ال ــــــبكي للجنــــــة اإلحصــــــائية

seminars/environment/default.html ) 
  

 ٢٠١7-٢٠١٦اءطط املواوعة لل ترة  - ثالاا 
 :د ســـري ا العمـــل املتعلـــخل بتن يـــق اإلتـــار علـــا مـــا يلـــي  ٢٠١7-٢٠١٦م ال تـــرة  - ٢١
واــهب الصــيغة النهائيــة للدمعــة الاا يــة مــن  ــحائف املنهجيــة مــن الــدليل املتعلــخل باجملموعــة   ) (

األوليـــة مـــن اإلحصـــاءات البيئيـــة؛ )ب( ت ـــجيهب وتســـهيل اســـت دام  داة التقيـــيم الـــقايت         
ل مــم املتحــدة؛  ئيــة م البلــدان؛ )ج( ترعــة اإلتــار  ىل عيــهب اللغــات الرشيــةلاحصــاءات البي

موا ــلة تطــوير مــواد ومنــا   التــدريا دعمــا لتن يــق اإلتــار م البلــدان؛ ) ـــ( موا ــلة      )د(
ــاء القــدرات األتــرى     ــة ودعــم    ــطة التــدريا وبن وســتن ق  ــق(   م ــروع ي حســاب التنمي

  خل اءااءالن اتات بالتعاون الوثيخل مهب مري

http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm


 E/CN.3/2016/27 

 

10/10 15-22398 

 

) (    ــاء ملــف  :وباإلاــامة  ىل ذلــ د ستضــطلهب تــعبة اإلحصــاءات  يضــا  ــا يلــي    - ٢٢
للدراسات االستقصائية البيئية املت صصة واألسئلة البيئية م التعدادات؛ و )ب( ا ولـة الاامنـة   

    من استبيان تعبة اإلحصاءات/بر ام  األمم املتحدة للبيئة ب ان اإلحصاءات البيئية
 

 اإلجراء املطلوب من اللجنة اإلحصائية ااختاذ( -رابعا  
  اللجنة اإلحصائية مدعوة  ىل اإلحاتة علما  قا التقرير - ٢3
 


