
 E/CN.3/2018/31  األمــم املتحـدة 

  

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
 

Distr.: General 

14 December 2017 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

150118    100118    17-21124 (A) 

*1721124*  

 اإلحصائية اللجنة
 واألربعون التاسعة الدورة

 ٢٠١٨مارس /آذار ٩-٦
 *)ك( من جدول األعمال املؤقت 4 البند
    البيئية اإلحصاءات: للعلم بنود

 البيئية اإلحصاءات  
  
  العام األمين تقرير  

  

 موجز 
 ٢٠١7/٢٢٨هـــاا التق،ي،ل الـــا  مالعـــد عمل  ق،ر اادي ااقتتـــــــــــــــــا   وااجتمـــاع   قـــد ي 

ل  ا يف ذلك ٢٠١7-٢٠١٦هبا يف فرتة ال،ـــــنت   املضـــــ د واملمارســـــاا ال،ـــــا قنل موجزا عن األ  ـــــ ن 
؛ وذ وراا ال مــا املني   ٢٠١3التقــد  از،يف يف اهــاف ذنإطــا طوــار ذ وي، االتــــــــــــــــا اا البط طــن ل ــا  

فطيا جمموعن األ واا اخلاصـــــــن  ووار ذ وي، االتـــــــا اا البط طن(؛ وااجتماعاب الفالق وال،ا   لإ،ي   ) ا
البط طــن؛ ومــدمــاا التــدريــق و نــا  القــدراا املقــدمــن لدمنــاو  واملنــاو   وب  اخلربا  امل ين  ــاالتــــــــــــــــا اا

ع و ــا مب  ، ــامع ال مــا ٢٠١٩-٢٠١٨ااقدطمطــن والبدــدابع وي ،ت التق،ي، ميضــــــــــــــــا م ــن ال مــا لدإرتة 
ي ما مج  االتا اا واملؤش،اا البط طن وذتنطإيا و  ،ها عدى الت طد ال امل ل يقد  هاا التق،ي، ميضا 

لنتائع عمدطاا مج  االتـــــــــــــا اا البط طن الدولطن الا  إاءا شـــــــــــــ بن االتـــــــــــــا اا التا  ن ا ارة  موجزا
ل وكالك ٢٠١٦طىل عا   ١٩٩٩ال ـــــــــــــــؤوب ااقتتـــــــــــــــا ين وااجتماعطن  األما ن ال امن يف الإرتة من عا  

ن املتتــــــدن ااســــــتنتاجاا ذاا التــــــدن  ال ما امل،ــــــتقبد  )وماصــــــنم فطما يت د    هدا  التنمطن امل،ــــــتدام
  البط ن(ع والد نن االتائطن مدعوة طىل االاون عدما  التق،ي،ع
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  مقدمة - أوال 
ل ملــاوــت ٢٠١٦آذار/مــارس  ١١طىل  ٨يف الــدورة ال،ــــــــــــــــا  ــن واألر    امل قو ة يف الإرتة من  - ١

ل الا  موجز فطه E/CN.3/2016/27الد نن االتـــــــائطن عدما  تق،ي، األم  ال ا  عن االتـــــــا اا البط طن 
ل وما ي،ذبط  ه من م  ـــــ ن يف جما  ٢٠١3الت وراا املت دقن  تنإطا طوار ذ وي، االتـــــا اا البط طن ل ا  

 ع ٢٠١7-٢٠١٦الت اوب التقين و نا  القدراال وم ط فرتة ال،نت  
ل  ا يف ٢٠١7 و ٢٠١٦هبا يف عام   املضــــــ د ويقد  هاا التق،ي، اســــــت ،ااــــــا عاما ل   ــــــ ن  - ٢

ذلك ذق،ي، عن لالن   ـــ، طوار ذ وي، االتـــا اا البط طن واســـتلدامهل والتقد  از،يف يف ال ما املني  ل 
ااوار يف شـــــا  دداب وااجتماعاب الفالق وال،ا   لإ،ي  اخلربا  امل ين  االتـــــا اا البط طنل وذ زيز ذ بط  

ال املل وما يتتـــــــــــا  الك من م  ـــــــــــ ن التدريق و نا  القدراا وم  ـــــــــــ ن مج  البطا اا والدعوةع ويناق  
ع وذتضــــــــمن ووطقن م دوماا مســــــــاســــــــطن مدحقن ٢٠١٩-٢٠١٨التق،ي، ميضــــــــا امليا  واخل ط املق،رة لدإرتة 

 https://unstats.un.org/unsd/envstats/Inventory_datacollection_dissemination ــــــــالتق،ي، )ا  ، 
م  اف( م دوماا مكف، ذإتــــــــطل عن م  ــــــــ ن مج  البطا اا و  ــــــــ،ها الا ذضــــــــ د  هبا شــــــــ بن  ٢3والإق،ة 

 االتا اا التا  ن ا ارة ال ؤوب ااقتتا ين وااجتماعطن  األما ن ال امن واملن ماا الدولطن األم،ىع
  

 2017 و 2016 عامي في المنفذة األنشطة - ثانيا 
  المنهجي العمل - ألف 

 وفريق الخبراء المعني باإلحصاءات البيئية  2013إطار تطوير اإلحصاءات البيئية لعام   
ويواــ  لالطا يف  ٢٠١٦عا  يف ل الا  لال،ر رمسطا ٢٠١3طوار ذ وي، االتــا اا البط طن ل ا   - 3

لتــــــــــــــائطن  الدبن اا  دطزين فقط عدى املوق  ال ــــــــــــــب   لد ــــــــــــــ بن اامتاح صــــــــــــــطبته النيائطن قبا وباعتهل 
(https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml ع) 
الت وراا األم،ى املت دقن  تنإطا ااوار اســــــــــــتم،ار عما ف،ي  اخلربا  امل ين  االتــــــــــــا اا  منو  - 4

موعن األولطن البط طنل الا  ي،ــاعد شــ بن االتــا اا يف عمديا املت د   الت وي، املني  ل لاصــن  لطا اا
من االتـــا اا البط طن الا  يوف، ذوجطياا مإتـــدن   ـــ ب كطإطن طعدا  االتـــا اا البط طنع وعقد ف،ي  

 ٢٠١7واجتماعه ال،ا   يف  ،اغ يف ميار/مايو  ٢٠١٦اخلربا  اجتماعه الفالق يف  طويورك يف  ط،ـــــــاب/م ،يا 
ولضــــ، ااجتماع  مربا  من (ع https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtml)ا  ، 

البدـــداب املتقـــدمـــن النمو والبدـــداب النـــامطـــن وقـــاب األمم املتحـــدة ااقدطمطـــنل والوكـــالـــن األورو طـــن لدبط ـــنل وامل تـــق 
ل و ، امع األمم املتحدة لدبط نل وجام ن االتــــــــــــــائ  للنا  األورويل ومن من األلاين والزراعن ل مم املتحدة

األمم املتحدةل ومما ن اذإاقطن األمم املتحدة ااوارين   ـــ ب ذبمل املناول واألوســـاد األكا تطنع وذ،مســـت ال،ـــطدة 
 طيإا ريت طدوفال ال،ئط،ن ال،ا قن لدم تق االتائ  الت ط  ل هاين ااجتماع  وااجتماعاا ال،ا قنع 

الا معدها معضـــــا  الإ،ي    ـــــاا ف،ي  اخلربا  طىل الووائ  وال ،وت املتـــــالبن  اواســـــتندا مناق - ٥
والا معدءا شــــــــــــ بن االتــــــــــــا ااع ومجط  الورقاا وال ،وت املقدلمن اجتماعاا الإ،ي ل وكالك ذقاري، 

 /https://unstats.un.orgعــدــى املــوقــ  ال ــــــــــــــــبــ ــ  لــإــ،يــ  اخلــربا  )ا ــ ــ، مــتــــــــالــــــــن ااجــتــمــــــــاعــــــــاال 

unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtml ع) 
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 دليل المجموعة األولية من اإلحصاءات البيئية   
مع،ب معضـــــــا  ف،ي  اخلربا  عن ذقدي،هم ل ـــــــ بن االتـــــــا اا وقمط  اخلربا  الاين ســـــــا وا يف ال ما  - ٦

الإ،ي ع وقالّدمت  املت د   دلطا ااموعن األولطن من االتــــا اا البط طن و اق ــــوا لتوى فتــــول الدلطا يف اجتماع 
ع،وت و ال ّمت مناق ـــاا   ـــ ب عد  من صـــحائ  املني طن الا يتضـــمنيا الدلطاع وذ ما شـــ بن االتـــا اا 

ع و ال ـ،ا عدة صـحائ  عدى موق   عدى ذنقطح صـحائ  املني طاال وفقا لدت دطقاا الا م ديت يف ااجتماع
واملطاف وازاصــــطا والف،وة انطوا طن يف طوار ذ وي،  ال ــــ بن ال ــــب  ل منيا صــــحائ  ذتناول موااــــط  امل ا ب وال اقن

(ع وســــــــتالن ــــــــ، https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtml) االتــــــــا اا البط طن
ا وا ل والن م ااي ولوجطن والتنوع البطولوج ل وا ب اواا لايفاا ق،يبا صـــــــــــحائ  مني طاا مت دقن  نوعطن 

الـدفط ـنل وانمـايـن البط طـنل وااعل  البط   والتوعطـن البط طـنل والبـا ـاال واقطولوجطـا والرت ـنل وامل،ـــــــــــــــتووناا 
 الب ،ينل واستلدا  األراا  والب ا  األرا ل وال وارث ال بط طن والنإايااع

 
 اتي لإلحصاءات البيئية أداة التقييم الذ  

نل واــ ت  ا شــ بن االتــا اا طإللتــا اا البط لعقق اا تيا  من طعدا  م اة التقططم الاايت  - 7
منوذج ط لغ اســـت ،اـــه ف،ي  اخلربا ع وور ا ذ دطقاا عدى النموذج ذ دق ذ ديده لطتـــدح للســـتلدا  يف 

لإللتــا اا البط طن ويف واــ  م ط عما وونطن  ذنإطا طوار ذ وي، االتــا اا البط طن يف الربامع الوونطن
 لتنإطا ااوارع وذ ما ش بن االتا اا عدى ذنقطح منوذج اا لغع 

وم اة التقططم الاايت لإللتــــــــــــــا اا البط طنل الا والّبقت  ن اح يف لدقاا ال ما التدريبطن ااقدطمطن ومن  - ٨
ا ال ، طن والتطنطن واا  دطزين والإ، ،طن وال،وسطن وااسبا طنل  الدبامتالن ل املناو ملل املبا راا الق ،ين يف مجط  

 (عhttps://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/essat.cshtmlعدى املوق  ال ب   ل  بن االتا اا )
 
 البيئية االستقصاءات سجل  

شـــــــــ بن  واـــــــــ ت بطن م،ـــــــــاعدة البدداب يف طج،ا  ااســـــــــتقتـــــــــا اا يف  تد  ااااا البط طنل  - ٩
لدت دا اا وااســـــتقتـــــا اا الوونطن املت دقن  االتـــــا اا  ســـــ لاالتـــــا اال  دعم من ف،ي  اخلربا ل 

(ع وذ،لق شــــــــــ بن االتــــــــــا اا  الت دا اا /https://unstats.un.org/unsd/envstats/censusesالبط طن )
الا ي،ـــيم هبا مربا  يف جمال االتـــا اا البط طن من مجط  البدداب لمط  الدباا ال،مسطن  وااســـتقتـــا اا

،  طذالن هاف الت دا اا وااستقتا اا للولع عدطيا وامل،اعدة يف هو  ل مم املتحدة و دباا مم،ىع
ا ق البط طن ن،ــــــــ  عمدطاا مج  االتــــــــا اا البط طنع وذتناول الت دا اا وااســــــــتقتــــــــا اا املتالن اقو 

املوااـــــــــــــط  ذاا التـــــــــــــدن  االتـــــــــــــا اا البط طنل  ا يف ذلك الزراعنل وا وا  واملناول وال اقنل  ل ائإن من
والنإقاا البط طنل ومتــائد األمساكل والنإاياا واملطافع ويالدتمي من البدداب ذقدا املزيد من الووائ  الداعمن 

ا اا لغ والتقاري، املطدا طن وذقاري، اقو ة والتقاري، لت مطا هاف الت دا اا وااســـتقتـــا اال مفا ذ دطما
 التحدطدطنع و  ،  ورو  هاف الووائ ل ستتاح ميضا عدى املوق  ال ب  ع 
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 إحصاءات تغير المناخ  
اخن،وت شـــــ بن االتـــــا اا يف ال ما املت د   ولتـــــا اا ذبمل املناول وذ،  ذإاصـــــطا مكف، عن  - ١٠

،ي، األم  ال ا  عن طلتــــــا اا ذبمل املناو املقد  طىل الدورة التاســــــ ن واألر    عمديا يف هاا ااال يف ذق
 (عE/CN.3/2018/14لد نن االتائطن )

 
 التذذدريذذ  أنشذذذذذذذذذذذطذذة خالل من 2013 لعذذام البيئيذذة اإلحصذذذذذذذذذذذذذاءات تطوير إطذذار تنفيذذذ - باء 

  القدرات وبناء
 عم الدول األعضــا  يف ذ وي، وذ زيز ”ن يف امل ــ،وع امل نوب طلتــا اا البط اااســتاللد  طوار ذ وي،  - ١١

الا   إا “ ااقتتا ين املت امدن من مجا ن،  رصد التنمطن امل،تدامن - االتا اا البط طن وازاسبن البط طن
اآلب يف امل ،وع  ي،تلد ل و ٢٠١7طىل عا   ٢٠١4من ل،اب التنمطن يف الإرتة من عا   ٩يف طوار ال ،حين 
 ع٢٠١٩طىل عا   ٢٠١٦ل الا  تتد من عا  طا اا   ب االتا اا والب ١٠ حيناملنإا يف طوار ال ، 

من ل،ــاب التنمطنل وف،ا شــ بن  ٩ما يت د   امل ــ،وع املاكور معلف املنإا يف طوار ال ــ،حين وفط - ١٢
االتــــا اا الدعم يف جمال ذ وي، القدراا الليفمن لت زيز االتــــا اا البط طن ألما ن مجاعن شــــ،  مف،يقطا 

لل ولث لدقاا عما  ورو د  ومجيورين ذنزا طا املتحدة وروا دا وكطنطال من مو  و و ا األعضــــــــــا  مولندا
(ع وشـــــــــــــــارك جنوب ال،ـــــــــــــــو ابل /https://unstats.un.org/unsd/envstats/EACطقدطمطن و  فاا وونطن )

ع ومعدا ٢٠١7ال ضو اقديد يف اقماعنل يف لدقن ال ما النيائطن الا عقدا يف ذ ،ين األول/مكتو ، 
امل،ذب ن   هدا  التنمطن امل،ـــــتدامن وم ن مما ن مجاعن شـــــ،  مف،يقطا موجزا طقدطمطا عن االتـــــا اا البط طن 

عما طقدطمطن   ـــــــــــــــ ب االتـــــــــــــــا اا البط طن وه  اآلب  تـــــــــــــــد  ط  ـــــــــــــــا  ف،ي  عاما ذقين طقدطم  م ين 
 االتـــا اا البط طنع ومل،يف عد  من البدداب ذقدما جطدا يف ذ وي، االتـــا اا البط طنل  اســـتلدا  طوار 

ايت لإللتــا اا البط طنل يف طعدا  موجزاا وونطن لإللتــا اا ذ وي، االتــا اا البط طن وم اة التقططم الا
 البط طن وم ط عما وونطنل وكالك يف ط  ا  مف،قن عامدن ذقنطن وونطن م نطن  االتا اا البط طنع

يف طوار  قار  ذنإطافل قدمت شـــــ بن االتـــــا اال اـــــمن امل ـــــ،وع ا٢٠١7ويف لزي،اب/يو طه  - ١3
 ددا  3٠ ب االتـــــا اا والبطا اال ذدريبا مل ـــــارك  من مكف، من من ل،ـــــاب التنمطن   ـــــ ١٠ال ـــــ،حين 

مف،يقطا   ـــــــــــ ب ااوار من ملل  ورة ذدريبطن طل رتو طن   مت  الت اوب م  الد نن ااقتتـــــــــــا ين ألف،يقطاع 
ومعقق ذلك ذن طم لدقن  راســــــطن طقدطمطن   ــــــ ب ااوار يف كطنطا  الت اوب م  الد نن ااقتتــــــا ين ألف،يقطا 

اندقن الدراســـــــــــطن  كا تمع األمم املتحدة لدبط نل اســـــــــــتإا  منيا م ـــــــــــاركوب من  ا طن  دداب مف،يقطنع و و ، ا
طىل ذ مط  م ار  ومياراا األف،ا  الناش   يف جمال االتا اا البط طنع وستال ،  م   ن مم،ى  ءد 

تنا ا طىل ااوار لبنا  القدراا من ملل الب فاا الق ،ين ذ،كز عدى طعدا  موجزاا لإللتـــــــــــــــا اا اســـــــــــــــ
يف األ  ــ ن التدريبطن ميضــا وشــاركت شــ بن االتــا اا  ذ زيز ذنإطافعواصــدن وواــ  م ط عما وونطن مل

يا قاب طقدطمطن مم،ىل مفا الد نن ااقتتــــــا ين وااجتماعطن لب،ي آســــــطال فطما يت د   امل ــــــ،وع تالا   م
 من ل،اب التنمطنع  ١٠املنإا يف طوار ال ،حين 

لد  ال ديد من قاب األمم املتحدة ااقدطمطن واقماعاا ااقتتا ين ااقدطمطنل مفا ال،و  واست - ١4
امل ــــرتكن ل ــــ،  مف،يقطا واقنوب األف،يق  واقماعن ااقتتــــا ين لدول ل،ب مف،يقطال ااوار وم واا التقططم 

ع وذت اوب شـــــــ بن ألعضـــــــا ا الاايت لإللتـــــــا اا البط طن من مجا يفيا ة ذ زيز االتـــــــا اا البط طن يف  و ا
  وب مو طقدطمطن ذدريبطن عما لدقاااالتـــا اا م  هاف املؤســـ،ـــاا و  مت م  ـــ ن م ـــرتكن ذ ـــما 
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(ع ومؤم،ال مقـامـت شـــــــــــــــ بـن /https://unstats.un.org/unsd/envstats/comesa) وونطــن   فــاا مو طقدطمطــن
ل شــــــ،اكن م  متــــــ،  التنمطن األف،يق  لتن طم لدقن عما ٢٠١7االتــــــا اال يف ذ ــــــ،ين الفا / وفمرب 

    ب ااوار لتاحل الدول األعضا  يف اقماعن ااقتتا ين لدول وسط مف،يقطاع 
ااقتتـــا ين ألم،ي ا  وقا  امل يد الووين لإللتـــا  واقب،افطا يف امل ،ـــطكل  ااشـــرتاك م  الد نن - ١٥

اللذطنطن ومن قن البح، ال ارييبل م ـــــــــــــــ،وعا لدمناف  ال امن ااقدطمطنل  دعم من متـــــــــــــــ،  التنمطن لدبدداب 
األم،ي طــنل من مجــا ذ زيز االتــــــــــــــــا اا البط طــن يف املن قــنل  ــاســـــــــــــــتلــدا  ااوــار وااموعــن األولطــن من 

تــــا اا البط طن لت وب م اة قم  البطا ااع وعقدا االتــــا اا البط طن و ت طط  م اة التقططم الاايت لإلل
 ع ٢٠١7لدقن ال ما األمملة يف ذ ،ين الفا / وفمرب 

ع وساعدا يف نقط  مجط  املناو وي،مل ذنإطا ااوار عدى ما ي،ا ل ومالل،يف ذقد  يف  دداب عديدة يف  - ١٦
دمقار ن لنمطن امل،ـتدامنل  ا يف ذلك جدول ذلك التقد  املوا  اااـافطن الا ذفبت قوة علقن ااوار   هدا  الت

االتـــــــا اا الا يتضـــــــمنيا ااوار وذ د اـــــــ،ورين يف مج  البطا اا املت دقن  ؤشـــــــ،اا ف،ا ى األهدا ع  د حي
و دما عدة  دداب  داين وطبن لطق معدا موجزاا لإللتـــــــــا اا البط طن عدى مســـــــــاس ااوار ومذالتيا عدى 

  (عhttps://unstats.un.org/unsd/envstats/fdescompendia.cshtml)ا  ، املوق  ال ب   ل  بن االتا اا 
 

  ونشرها البيانات جمع أنشطة - جيم 
ل وودبت فطيا  طا اا ١٩٩٩ إاا شـــــــ بن االتـــــــا اا جولتيا األوىل قم  البطا اا يف عا   - ١7
ألمملة املنإاة يف عا   ددا ومن قنع و الإاا ســـــــــــــــب  جواا القن قم  البطا اال ويف اقولن ا ١٦٨من 

 دــدا ومن قــنع ووفقــا للذإــا     من مــن الت ــاوب والتنمطــن يف املطــداب  ١73ل والدبــت  طــا ــاا من ٢٠١٦
ااقتتـــــا   وامل تق االتـــــائ  للنا  األوروي وشـــــ بن االتـــــا اال مل ذالدرج يف عمدطن مج  البطا اا 

ن  اســــــــــتبطاب لالن البط ن امل ــــــــــرتك    املن من الا  إاءا شــــــــــ بن االتــــــــــا اا البدداب واملناو  امل ــــــــــمول
وامل تقع فيناك ذن،ــــــــــط  جطد    عمدطا مج  البطا اا وذواف  ذا     ااســــــــــتبطا   لطق ي،ــــــــــتلدماب 
الت اري  والتتنطإاا  إ،ياع واستالب دا املؤش،اا الا ذقو  وكااا األمم املتحدة األم،ى واملؤس،اا 

ن ملل اســـــتبطاب االتـــــا اا البط طن امل ـــــرتك    شـــــ بن االتـــــا اا الدولطن األم،ى لم يا  الإ ا م
و ، امع األمم املتحدة لدبط نل لطفما كاب ذلك مم نال لتم   ال ــــ بن من ذوجطه موار ها ازدو ة يف اهاف 
ااـــااا األكف، ذ،كطزا وذإـــا   اايف واجطـــن يف اقـــداول امللتـــارةع ويف جواا مج  البطـــا ـــاا املنإـــاة يف 

 واألرااـــــــ ل لتــــــــدت شــــــــ بن االتــــــــا اا عدى  طا اا عن ا وا  ٢٠٠4و  ٢٠٠١و  ١٩٩٩األعوا  
ل  دما ال ـــــــــــــــ بن يف مج   طا اا عن النإاياا واملطاف فقطل هبد  ٢٠٠٦والنإاياا واملطافع ومنا عا  

 نقط  ااذ،ا      طا اءا والبطا اا الدولطن األم،ىع 
 الـــدورة يف ولـــايـــاءـــا امل،ـــــــــــــــتـــدامـــن التنمطـــن ألهـــدا  ال ـــاملطـــن املؤشـــــــــــــــ،اا طوـــار اعتمـــا  وعقـــق - ١٨

 البط طن االتــا اا اســتبطاب ل  (ل E/2017/24-E/CN.3/2017/35) االتــائطن لد نن واألر    الفامنن
 ال،ئط،ــطن الدولطن الوكااا من متزايد  اهتما  لدبط ن املتحدة األمم و ، امع االتــا اا شــ بن    امل ــرتك
 البطا اا همط  يف للســــتلدا  وقا دطته ااســــتبطاب صــــللطن عدى املتزايد ااهتما  ويدلع ااال هباا امل نطن
 عامل،تدامن التنمطن مهدا  من املنبفقن  الباياا التدن ذاا
 ااســتبطا اا عد  ارذإ  لطق لامل،ــت طبنول ن كاب ااهاف يال ي، يفيا ة يف عد  البدداب واملناو   - ١٩

 لتح، جمال ف،طح  هناك زالي ا م،بو ل لمل ارذإاعا ٢٠١٦ عا  يف البطا اا مج  جولن يف امل،ت مدن

https://undocs.org/ar/E/2017/24
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 نتا البط ن مب طىل  الن ، ســـطما وا البط طنل االتـــا اا عدى ال دق ذزايديف اـــو   ااســـت ا نل م داا
 ع٢٠3٠ ل ا  امل،تدامن التنمطن م ن ركائز امن وااتم  ااقتتا  م ا ن م  مت،اوين م ا ن
  إاءا الا الفما  البطا اا مج  جواا يف املقدمن للســـــــــــــــت ا اا موجزا ١ اقدول وي ،ت - ٢٠

 ااســــتبطا اا عد  يف التباين وي،ج ع البطا اا فطه مجال ت الا  ال ا  ل،ــــق مويفعن االتــــا اال شــــ بن
 لديفن  دداب ظيور منيا عوامال عدة طىل الفما  اقواا مدار عدى االتــــــــــا اا شــــــــــ بن من امل،ســــــــــدن

 املطداب يف والتنمطن الت اوب من من طىل املتحدة األمم يف األعضـــــــــا  الدول من عد  وا ضـــــــــما  ااســـــــــتقلل
 عاألوروي اانا  مو ااقتتا  

 
  ١ اقدول

 2016-1999: البيانات جمع جوالت جميع في الواردة االستجابات موجز  
 
 ٢٠٠ ٢٠٠١ ١٩٩٩4 ٢٠١ ٢٠١٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٦3 ٢٠١٦ 
 ٨٩ ٨١ ٨4 ٨4 ٨٠ ٦٨ ٦٢ ٥١  ااست ا اا جمموع         

 ٥١ 47 4٩ 4٩ 4٩ 43 3٥ 3٠ (امل وين)الن،بن  ااست ا ن م دل
 ١73 ١73 ١7٢ ١7١ ١٦3 ١٥٨ ١77 ١٦٨ ااستبطاب ذدقت الا واملناو  البدداب
  
وت ن ملل ــــن امتلفــــاا كبملة يف طعــــدا  وذواف، االتــــــــــــــــــا اا البط طــــن عنــــد ندطــــا  تــــائع  - ٢١

زن عامن طقدطمطن عن عد  ااســــت ا اا و ،ــــبتيا  ٢ااســــتبطا اا عدى التــــ طد ااقدطم ع ويقد  اقدول 
 امل وين ل ا عا  من معوا  جولن مج  البطا ااع 

 
  ٢ اقدول
 )م(فيه ُجمعت الذي والعام البياناتا منه جمعت يتالة الجغرافيلمنطقة ا حس  المئوية ونسبتها االستجابات عدد

 
 ٢٠٠  ٢٠٠١  ١٩٩٩4  ٢٠١  ٢٠١٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦3  ٢٠١٦ 

 ال د  
 الن،بن
 ال د  امل وين

 الن،بن
 ال د  امل وين

 الن،بن
 ال د  امل وين

 الن،بن
 ال د  امل وين

 الن،بن
 ال د  امل وين

 الن،بن
 ال د  امل وين

 الن،بن
 ال د  امل وين

 الن،بن
 امل وين

 3٨ ٢١ 37 ٢٠ 4٠ ٢3 37 ٢٢ ٢٨ ١٦ 3٩ ٢٢ ٢3 ١3 ١4 ٨ مف،يقطا                 
 ٦١ ٢٨ 4٨ ٢3 ٥4 ٢٥ ٥٩ ٢7 ٥٢ ٢4 43 ٢٠ 4٦ ٢١ 43 ٢٠ آسطا
 7٩ ١١ ٨٦ ١٢ 73 ١١ 7٩ ١١ ٨٦ ١٢ ٥٠ 7 ٦4 ٩ 7١ ١٠ مورو ا
 ١٠٠ ١ ١٠٠ ١ ١٠٠ ١ ١٠٠ ١ ١٠٠ ١ - - - - - - ال مالطن مم،ي ا
من قن و  اللذطنطن مم،ي ا
 ٥٦ ٢3 ٦٨ ٢٦ ٦3 ٢4 ٥٨ ٢٢ ٦٨ ٢7 4٨ ١٩ 4٥ ١٨ ٢٨ ١١ ال ارييبالبح، 

 3١ ٥ - - - - 7 ١ - - - - 7 ١ ١3 ٢ موقطا وسطا
 51 89 47 81 49 84 49 84 49 80 43 68 35 62 29 51 المجموع 

 
اخلاصــــــــن  ال ــــــــ بن )الا ذ،  فطيا ال،مويف  M49لال،ــــــــبت م داا ااســــــــت ا ن  نا  عدى عد  البدداب مو املناو  يف كا من قن جب،افطن مدرجن يف القائمن  )م( 

لتتـ،اا متالن الا ذتضـمن البدداب مو املناو  وال،مويف وامل M49ع والقائمن ٢٠١7 املولدة لدبدداب مو املناو  ألل،ات ااسـت مال االتـائ ( لا عا 
 ع http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htmعدى ال،ا ط التا : 
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  ا ســــــت وب ســــــت م يا الا مو االتــــــا اا شــــــ بن مج تيا الا البطا اا فوب معلفل ذالك، وكما - ٢٢
 مت دقن  طا اا ذت دق الا امل،ــــتدامن التنمطن مهدا  من املنبفقن لدباياا  الن،ــــبن ومتــــوصــــا كبملةل  قطمن

  األهدا  قوين صدن  ا  تارة  تبملاا املت دقن ااست ا اا معدا  3 اقدول ويب ع البط طن  االتا اا
ع الزمنطن ال،لسا  طا اا يف الفباا  رجن ويفيا ة ااست ا اا عد  يفيا ة اقدول ويب ع ١٢ و ١١ و ٦

 هاف مب وطىل وم،ــــــــــتنملةل صــــــــــائبن ق،اراا اختاذ لنإايااوا املطاف عن وونطن  طا اا ط تاج م طن طىل و الن ،
 ط تاج ن،ــــــــــــ    اب األ طن من بفو امل،ــــــــــــتدامنل التنمطن مهدا   ،صــــــــــــد لدباين التــــــــــــدن ووطقن البطا اا

 عالبط طن االتا اا جمال يف القدراا و نا  التدريق طىل املاسن اناجن ذنب  هنا ومن البط طن؛ االتا اا
 

  3 اقدول
)ترد  ومؤشذذذذذراتها وغاياتها المسذذذذذتدامة التنمية بأهداف قوية صذذذذذلة لها مختارة متغيرات حسذذذذذ  االسذذذذذتجابات عدد  

 )ج(ل )ب(ل )م((قوسين بين والمؤشرات والغايات األهداف
 ٢٠١ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠3 ٢٠١4 ٢٠١٥ 
       المياه       

 ٢٠ ١٩ ٢١ ٢٦ ٢٦ ٢4 (٢-4-٦) املت د ة ال ا ن املطاف موار 
 4٠ 4٠ 44 ٥3 4٦ ٥٠ (٢-4-٦) امل،تل،جن ال ا ن املطاف

 ٢٦ ٢7 3٢ 37 3١ 34 (١-4-٦) املطافطمدا اا  صناعنالا استل،جتيا  ال ا ن املطاف كمطاا
 3٦ 37 44 ٥٥ 4٩ 4٨ (١-4-٦) املطافطمدا اا  صناعنالا وف،ءا  ال ا ن املطاف طمجا 
 ١٨ ١7 ١٦ ١٦ ١٦ ١٥ (١-3-٦) املتولدة ااار  مطاف طمجا 
 ٢٩ ٢7 ٢٦ ٢٩ 3٠ ٢7 (١-3-٦) ااار  مطاف  اقنمل انض،ين  اااز يف امل اقن ااار  مطاف
 7 7 7 ٩ ٩ ٩ (١-3-٦) األم،ى امل اقن ل اا يف امل اقن ااار  مطاف
 4 4 4 ٥ 4 4 (١-3-٦) م،تقدن م اقن م،اف  يف امل اقن ااار  مطاف

       النفايات
 3٨ 3٩ 44 47 47 44 (١-٥-١٢و  ١-٦-١١) املت م ن البددين لدنإاياا اامجالطن ال مطن
 3١ 3٢ 33 3٢ 3٠ ٢١ (١-٥-١٢و  ١-٦-١١) البدد يف املدارة البددين النإاياا
 ٢7 ٢٥ ٢٦ ٢٨ ٢٦ ٢١ (١-٥-١٢و  ١-٦-١١( )ذدوي،ها)امل ا   البدد يف املدارة البددين النإاياا
 ٢4 ٢٢ ٢4 ٢7 ٢3 ١٨ ( ١-٦-١١البددين املدارة يف البدد )ازولن طىل مسا  عضو ( ) النإاياا
 ٢٦ ٢4 ٢٦ ٢٥ ٢4 ٢٠ (١-٦-١١)از،وقن( ) البدد يف املدارة البددين النإاياا
 3٥ 33 3٥ 3٨ 3٥ 33 (١-٦-١١)امل مورة( ) البدد يف املدارة البددين النإاياا
 ٢٨ 3٢ 3٠ 34 33 3٥ (٢-4-١٢) املتولدة اخل ،ة النإاياا
 ٢3 ٢3 ٢٨ ٢٦ ٢4 3٠ (٢-4-١٢) منيا املتلدص مو امل اقن اخل ،ة النإاياا
 ٢٥ ٢4 ٢٦ ٢٥ ٢4 ٢٥ (٢-4-١٢) ذدوي،ها امل ا  اخل ،ة النإاياا
 ٢٢ ٢٠ ٢4 ٢3 ٢١ ٢4 (٢-4-١٢) از،وقن اخل ،ة النإاياا

 
البطا اا املت دقن  ؤش،اا مهدا  التنمطن امل،تدامن ذ،  يف ووطقن امل دوماا األساسطن امل،فقن املتبملاا األم،ى الض،ورين ميضا لت مط   )م( 

 م  اف(ع ٢3هباا التق،ي، )ا  ، الإق،ة 
 األعوا  يف اقدول ذ مل طىل األعوا  الا قالدمت البطا اا عنياع )ب( 
م  طا م،ذ ل يف ي،جى ملل ن مب اخنإات قطمن آم، متبملين من متبملاا مطاف اا )ج(  ار  ي زى مســــــــــاســــــــــا طىل مب هاف البطا اا مل هال

 ع٢٠١٦و  ٢٠١3جولا مج  البطا اا يف عام  
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 متبملاا مجط    ــــــــ ب التحدطا من املزيد التق،ي، هباا املدحقن األســــــــاســــــــطن امل دوماا ووطقن وذقد  - ٢3
 الووطقن وذتضـــــــــــمنع ٢٠١٦ عا  يف املنإاة البطا اا مج  جولن يف عنيا  طا اا مجال ت الا والنإاياا املطاف
 واملن ماا املتلتـــــــتـــــــن ووكااءا املتحدة األمم هبا ذضـــــــ د  الا املنت من الدولطن ل مدطااا قائمن ميضـــــــا

 واا لغ البط طن القضايا عن البدداب من األولطن البطا اا مج  جمال يف ااذإاقطاا وهط اا الدولطن ان ومطن
( https://unstats.un.org/unsd/envstats/Inventory_datacollection_dissemination) و  ـــــــــــــــ،ها هبا

ويف اـــو  اعتما  مهدا  التنمطن امل،ـــتدامن ولاياءا ومؤشـــ،اءا و  ـــو  ال دباا عدى مؤشـــ،اا ذبمل املناول 
فضــل عن الت كطد عدى اناجن طىل االتــا اا واملؤشــ،اا البط طنل   ــ  ودق كبمل عدى ذن،ــط  عمدطاا 

اجن طىل يفيا ة الت اوب    و  ـــــ ا ميضـــــا ل البط طنمج  و  ـــــ، البطا اا املت دقن  االتـــــا اا واملؤشـــــ،اا 
 املن ماا    ب هاا املواوعع وذ د القائمن مور ا مإطدا يف ختإط  عق  اا لغ عدى البددابع

 عن عاملطن  ط طن وطلتــــا اا  ط طن مؤشــــ،اا و  ــــ،  ت مط  االتــــا اا شــــ بن ذقو  لالكل وذ مدن - ٢4
 وجداول املوااــط  امتطار وجي، ع االتــائطن راملتــا  من واســ ن جمموعن من املنتقاة املؤشــ،اا موااــط  من ١٠

 لدمقار ن القا دن البطا اا ذواف، ومدى الدولطن البط طن االتـــــــا اا عدىن انالطاا ال دب مســـــــاس عدى املؤشـــــــ،اا
 قمط  والتب طن النوعطنجطدة  ،ـــــــبطن من لطق  دمؤشـــــــ،اال  طا طن ورســـــــو  جداول عدى ااولع وت نع  ولطا
 االتـــا اا ل ـــ بن ال ـــب   املوق  عدى مم،ىل  ولطن  طا اا متـــا ر طىل روا ط طىل طاـــافن واملناو ل البدداب

(http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm ع و اااــــــــــــــافن طىل ذلكل ذوف، ال ــــــــــــــ بن)
وااجتماعطن موجزاا قال ،ين عن جمموعن  تارة من االتا اا البط طن الوونطنل ذ مديا املؤش،اا ااقتتا ين 

 (عhttps://unstats.un.org/unsd/envstats/country_snapshots.cshtml)ا  ،  ال،ئط،طن
ل مرســــــــــدت شــــــــــ بن االتــــــــــا اا اســــــــــتبطا اا ه،يبطن   ــــــــــ ب النإاياا ٢٠١7ويف آذار/مارس  - ٢٥

ااســتبطا اا الت ،يبطن  ددا لمط  املناو ع وذ اوب م  ال ــ بن   ــ ب هاف  4٢اال رتو طن و وعطن املطاف طىل 
كا من امل تق االتـــــــــــائ  للنا  األورويل ومن من الت اوب والتنمطن يف املطداب ااقتتـــــــــــا  ل والد نن 
ااقتتـــــــــــا ين ألورو ال و ، امع األمم املتحدة لدبط نل وجام ن األمم املتحدةع وذضـــــــــــمن اســـــــــــتبطاب النإاياا 

ضــــــــا التقدي،اا املقدمن من جام ن األمم املتحدةع اال رتو طن  طا اا ممدو ة م،ــــــــبقا م،ــــــــتلدتــــــــن من مف
ومالهطق  البدداب مب ذ،اج  البطا اا املمدو ة م،ــــبقا اســــتنا ا طىل متــــا رها اخلاصــــن وذقد  مفضــــا البطا اا 
املتــالــن لــدييــاع وقــدمــت  دــداب عــديــدة  طــا ــاا عــد يــنل وقــدمــت لــالبطــن البدــداب م دومــاا  وعطــن مإطــدة 

طاســــــــــــاا وو،يقن مج  النإاياا اال رتو طن وما طىل ذلك(ع وفطما يت د  يت د   الت ــــــــــــ،ي اا وال،ــــــــــــ )فطما
 استبطاب النإاياا اال رتو طنل كا ت املتبملاا الا ور ا    هنا مكف، ااست ا اا ه : طمجا  النإاياا 

مت مج ياع  اال رتو طن املتولدة؛ واملتـــــــــــــــا طح املتولدة كنإاياا طل رتو طن؛ وطمجا  النإاياا اال رتو طن الا
و ا را ما اســـــت اعت البدداب ذقدا  طا اا عن النإاياا اال رتو طن مويفعن ل،ـــــق  وعيال ســـــوا  الا يتم 
ذولطدها مو الا يتم مج يا )عدى سبطا املفالل امل داا ال بملة؛ وال اشاال ومجيزة ال ،ت وامل داا الا 

 ا التبملة(ع نتو  عدى شاشاا؛ وم داا ذ نولوجطا امل دوماا وااذتاا
وكاب الب،ت من ااســـــــتبطاب الت ،ييب املت د   نوعطن املطاف هو اســـــــتلل  البطا اا ذاا التـــــــدن  - ٢٦

ن اآلذطن من مطاف لط ن  ،ـــــــــــــبن ال تا املائط”من مهدا  التنمطن امل،ـــــــــــــتدامنل  ٢-3-٦ ،صـــــــــــــد املؤشـــــــــــــ، 
ئطن ه  البحملاا واألهنار وكاب ااســــتبطاب يت ل  من جداول منإتــــدن لفلث كتا ماع “ وعطن جطدة ذاا

وكتا املطاف اقوفطنل ومتبملاال منيا األوك،   املااب وم،توياا انموان والتوصطا ال ي، ائ ع وكا ت 
 ووف،ام داا ااســـــــــــــــت ا ن معدى  الن،ـــــــــــــــبن لدمتبملاا الوار ة يف اقداول املت دقن  األهنار والبحملااع 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/Inventory_datacollection_dissemination
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ال ،كا  املت او   م يا    ب قدرة البدداب عدى ذقدا ااست ا اا م دوماا مفضا ل  بن االتا اا و 
 طا اا عن هاين ااال  التــــ ب  من جمااا االتــــا  البط  ع وســــت،ــــاعد ااســــت ا اا ال ــــ بن عدى 
اختاذ ق،ار عند الن ، يف طم ا طن طاــــــــــــــافن متبملاا ذت د   النإاياا اال رتو طن و وعطن املطاف يف اســــــــــــــتبطاهنا 

 ع ٢٠١٨ ولتا اا البط ن )ق،م  النإاياا واملطاف( يف عا  ال ا   املت د  
 

  الدعوة - دال 
 ية المعقودة في الدورتين السابعة واألربعين والثامنة واألربعين للجنة اإلحصائية مواز المناسبات ال  

مت   ”مناســـــبن موايفين   نواب  ٢٠١٦عقدا مونا  الدورة ال،ـــــا  ن واألر    لد نن االتـــــائطن يف عا   - ٢7
)ا  ،  “امل اذق االتائطن الوونطن لت،ت ط  ط تاج االتا اا البط طن ل،صد ذبمل املناو ومهدا  التنمطن امل،تدامن

https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/side-events/20160308-1M-empowering-nsos/) 
ذ زيز االتــــــــــا اا ”مناســــــــــبن مم،ى   نواب  ٢٠١7وعقدا مونا  الدورة الفامنن واألر    لد نن يف عا  

 “ال،مسطــــــــن ل،صــــــــــــــــــــــد مؤشـــــــــــــــ،اا مهــــــــدا  التنمطــــــــن امل،ـــــــــــــــتــــــــدامــــــــن املت دقــــــــن  ــــــــالبط ــــــــن وذبمل املنــــــــاو
-https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/side-events/20170307-1M )ا ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ،

promoting-official-statistics-for-monitoring-environmentally-related-sdg-indicators-and-

climate-change/)مجيورا كبملا من االتـــــــــــــــائط ل ومالع،ب فطيما عن  وايفيتابامل ابع واجتا ت املناســـــــــــــــبت
الدعم لدبطا اا املتالن من ملل عما شــــــــ بن االتــــــــا اا قم   طا اا االتــــــــا اا البط طنل والدعم 

 اب يف مجط  محنا  ال املع ملواصدن ذ وي، االتا اا البط طن وطلتا اا ذبمل املناو يف البدد
 
 ENVSTATSالرسالة اإلخبارية المتعلقة باإلحصاءات البيئية:   

   نواب البط طن االتـــــــــا اا عن ســـــــــنوين  تـــــــــ  طمبارين رســـــــــالن اا االتـــــــــا شـــــــــ بن ذن ـــــــــ، - ٢٨
ENVSTATS (https://unstats.un.org/unsd/envstats/newsletters )يف ال امدن واملؤســـــ،ـــــاا والبدداب 

 عالتدن ذاا األ   ن ذت   قااا ال،سالن هاف يف امل،ا ن طىل مدعوة البط طن االتا اا جمال
  

 2019-2018فترة السنتين  خطط - ثالثا 
 عدىطوار ذ وي، االتــــــــــا اا البط طن   تنإطا املت د  ال ما ســــــــــملكزل ٢٠١٩-٢٠١٨ الإرتة يف - ٢٩
 االتـــا اا من األولطن ااموعن  دلطا اخلاصـــن املني طاا لتـــحائ  النيائطن التـــطبن واـــ : )م( يد  ما

 ذلك يف  ا البددابل يف البط طن لإللتـــــا اا الاايت التقططم م اة اســـــتلدا  وذ،ـــــيطا ذ ـــــ ط )ب(  البط طن؛
 يف ااوار لتنإطا  عما التدريق و ،امع موا  ذ وي، مواصــــدن)ج(  اا لغ؛ لنموذج النيائطن التــــطبن واــــ 
 و عم التنمطن ل،ـــاب من ١٠ ال ـــ،حين طوار يف املنإا امل ـــ،وع مواصـــدن) (  ال امل؛ محنا  مجط  يف البدداب
ــــــــــ(  ؛املناو  مجط  يف األم،ى القدراا و نا  التدريق م   ن  املناو ذبمل  ولتا اا املت د  ال ما ر ط)هـ
 عالبط طن  االتا اا امل ين اخلربا  ف،ي  م  الووط   الت اوبأل   ن ا هاف وستنإاع  ااوار
 االتـا اا اسـتبطاب من التاسـ ن اقولن طج،ا : )م( يد   ا ميضـا االتـا اا شـ بن وسـتضـ د  - 3٠
   ـــــــ ب عاملطن م ـــــــاورة عقد)ب(  لدبط ن؛ املتحدة األمم و ، امع االتـــــــا اا شـــــــ بن    امل ـــــــرتك البط طن

 ال ا  األم  ذق،ي، يف املب  النحو عدى التـــــدن ذاا األم،ى واأل  ـــــ ن املناو ومؤشـــــ،اا ذبمل طلتـــــا اا
(؛ E/CN.3/2018/14) االتـــــــائطن لد نن واألر    التاســـــــ ن الدورة طىل املقد  املناو ذبمل طلتـــــــا اا عن

https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/side-events/20170307-1M-promoting-official-statistics-for-monitoring-environmentally-related-sdg-indicators-and-climate-change/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/side-events/20170307-1M-promoting-official-statistics-for-monitoring-environmentally-related-sdg-indicators-and-climate-change/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/side-events/20170307-1M-promoting-official-statistics-for-monitoring-environmentally-related-sdg-indicators-and-climate-change/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/side-events/20170307-1M-promoting-official-statistics-for-monitoring-environmentally-related-sdg-indicators-and-climate-change/
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/14
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)ج( نديق قائمن ال مدطاا الدولطن املنت من املت دقن لم  البطا اا األولطن من البدداب عن القضــايا البط طن 
 والت دا اا البط طنع ااستقتا ااواا لغ هبا و  ،ها؛ ) ( مواصدن وا  س ا 

  
  اتخاذه اإلحصائية اللجنة من المطلوب اإلجراء - رابعا 

 عالتق،ي، هباا عدما االاون طىل دعوةم االتائطن الد نن - 3١
 


