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 الدورة احلادية واخلمسون
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 *)ه( من جدول األعمال املؤقت 4البند 
    بنود للعلم: اإلحصاءات البيئية

 اإلحصاءات البيئية  
  

 تقرير األمني العام   

 موجز 
واملمارسات  2019/210يُقد ِّم هذا التقرير، الذي أُعد عمال مبقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

، مبا يف ذلك التقدم احملرز يف تزايد 2019-2018السابقة، موجزا عن األنشطة املضطلع هبا يف فرتة السنتني 
على نطاق واســــــــــــعا والتطورات الم يشــــــــــــ دها ال م   2013تنفيذ إطار تطوير اإلحصــــــــــــالات البي ية ل ام 

املن جي )مبا في ا جمموعة األدوات اخلاصــــة  طار تطوير اإلحصــــالات البي ية، واإلحصــــالات املت لقة بت   
لفريق اخلربال امل ين ابإلحصــالات البي يةا ومدمات التدريو وبنال  املناخ(ا واالجتماعان اخلامس والســادس

القدرات املقدمة للمناطق واملناطق دون اإلقليمية والبلدانا وج ود التنســــــــــيقت وي رأ التقرير أيضــــــــــا مطة 
ت ومبا أن برانمج ال م  يشـــــم  حع اإلحصـــــالات واملؤيـــــرات البي ية وتصـــــنيف ا 2021-2020ال م  للفرتة 

على الص يد ال املي، يقدم هذا التقرير أيضا موجزا لنتائج عمليات حع اإلحصالات البي ية الدولية ونشرها 
الم نفذهتا يـــ بة اإلحصـــالات التاب ة إلدارة الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعية ابألمانة ال امة يف الفرتة من 

ســــــتقب ، وماصــــــة  فيما يت لق ، وكذلك االســــــتنتاجات ذات الصــــــلة ابل م  يف امل2018إىل عام  1999عام 
 أبهداف التنمية املستدامة املتصلة ابلبي ةت واللجنة اإلحصائية مدعوة إىل اإلحاطة علما ابلتقريرت
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 مقدمة  - أوال 
، أحاطت اللجنة 2018آذار/مارس  11إىل  8يف الدورة التاســــــــ ة واألرب ني امل قودة يف الفرتة من  - 1

(، الذي أوجز فيه األمني E/CN.3/2018/31اإلحصائية علما بتقرير األمني ال ام عن اإلحصالات البي ية )
، وما يرتبط به 2013ال ام التطورات الم يــــــــ دها ال م  املن جي، وتنفيذ إطار اإلحصــــــــالات البي ية ل ام 

من أنشـــــطة يف جماع الت اون التقين وبنال القدرات، وأنشـــــطة حع البياانت ونشـــــرها، ومطط فرتة الســـــنتني 
 ت 2018-2019

، مبا يف ذلك 2019و  2018عاما لألنشـــطة املضـــطلع هبا يف عامي ويقدم هذا التقرير اســـت را ـــا  - 2
تقرير عن حالة إاتحة إطار تطوير اإلحصـــــــــــــــالات البي ية ابلل ات الر،ية لألمم املتحدة، والتقدم احملرز يف 
ال م  املن جي، واالجتماعان اخلامس والســـــــــــــــادس لفريق اخلربال امل ين ابإلحصـــــــــــــــالات البي ية، والن وأ 

طار يف يـــــا بلدان ال اا، وما يتصـــــ  بذلك من أنشـــــطة التدريو وبنال القدرات وأنشـــــطة حع بتطبيق اإل
 املت لقة بت   املناخ وصـــــــــــلت ا البياانت، والتنســـــــــــيق والدعوةت وابلنار إىل أتية اإلحصـــــــــــالات واملؤيـــــــــــرات

ت الذي حتديث لل م  بشــــــــــصن هذ  اإلحصــــــــــالات واملؤيــــــــــرا ابإلحصــــــــــالات البي ية، أُدرت يف هذا التقرير
ا ــــطل ت به يــــ بة اإلحصــــالات التاب ة إلدارة الشــــؤون االقتصــــادية واالجتماعية ابألمانة ال امةت ويناق  

ت وحتتوي وثيقة م لومات أســـــــــــاســـــــــــية ملحقة هبذا 2021-2020التقرير أيضـــــــــــا امل ام واخلطط املقررة للفرتة 
أدان (، وكذلك عن  25انار الفقرة التقرير على م لومات أكثر تفصيال  عن أنشطة حع البياانت ونشرها )

أدان ( الم نفذهتا يــــ بة اإلحصــــالات  16أنشــــطة بنال القدرات يف جمال اإلحصــــالات البي ية )انار الفقرة 
 واملنامات الدولية واإلقليمية األمرىت

  
 2019و  2018األنشطة املنفذة يف عامي  - اثنيا 
 العمل املنهجي  - ألف 

 وفريق اخلرباء املعين ابإلحصاءات البيئية  2013إطار تطوير اإلحصاءات البيئية لعام   

على املوقع الشــــــــــبإلي لشــــــــــ بة اإلحصــــــــــالات  2013يتاح إطار تطوير اإلحصــــــــــالات البي ية ل ام  - 3
ت وال يزال ال مـــ  (https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml) ابلل تني اإلنإلليزيـــة والربت ـــاليـــة

 الل ات الر،ية لألمم املتحدةت ويتوفر كتيو مســــــــــــــتمرا  اللتماس القيام برتحة طوعية لمطار وإ ام ا  ميع
 ابلـــــلـــــ ــــــــات الـــــر،ـــــيــــــــة لـــــألمـــــم املـــــتـــــحــــــــدة يـــــبـــــني الـــــتـــــطـــــورات يف إطــــــــار الـــــ ـــــمــــــــ  واســـــــــــــــــــتـــــ ــــــــدامـــــــه

(https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml)ت  

ت لقة بتنفيذ اإلطار اســــــــــــتمرار عم  فريق اخلربال امل ين ابإلحصــــــــــــالات ومن التطورات األمرى امل - 4
البي ية، الذي يساعد ي بة اإلحصالات يف عمل ا املت لق ابلتطوير املن جي، وخباصة دلي  اجملموعة األولية 
من اإلحصــالات البي ية الذي يوفر توجي ات مفصــلة بشــصن كيفية إعداد اإلحصــالات البي يةت ويقدم فريق 

ربال بشـــــإل  متزايد الدعم ل م  يـــــ بة اإلحصـــــالات يف تطوير اجملموعة ال املية إلحصـــــالات ومؤيـــــرات اخل
 وأ ر/ 2018ت   املنـــاخت وعقـــد فريق اخلربال اجتمـــاعني اخلـــامس والســـــــــــــــــادس يف نيويور  يف أ ر/مـــايو 

وحضــــــــــــــــــــــر (تhttps://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtml)انــــــــاــــــــر  2019 مــــــــايــــــــو
االجتمــاعني مربال من البلــدان املتقــدمــة النمو والبلــدان النــاميــة وةــان األمم املتحــدة اإلقليميــة، والوكــالــة 

ومنامــة األيــذيــة والزراعــة لألمم املتحــدة، وبرانمج األمم املتحــدة للبي ــة، وجــام ــة األمم  األوروبيــة للبي ــة،

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/31
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml
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املتحدة، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــــــصن ت   املناخ، واألوســـــــــــــــا  األكاد يةت وترأســـــــــــــــت 
  رافية مارتن، مديرة يـــــــــــ بة الت دادات واإلحصـــــــــــالات الد - اجتماعات فريق اخلربال جانيت جيوي اين
 واالجتماعية يف م  د اإلحصال  امايإلات 

واســـــتندت مناقشـــــات فريق اخلربال إىل الوضئق وال روأ املصـــــاحبة ضا الم أعدها أعضـــــال الفريق  - 5
مشـــــــاريع  ويـــــــ بة اإلحصـــــــالاتت ومن بني املوا ـــــــيع الرئيســـــــية الم نوقشـــــــت يف االجتماعات ما يلي  )أ(

)ب( تنفيــذ إطــار تطوير  األوليــة من اإلحصـــــــــــــــــالات البي يــةا وصـــــــــــــــحــائا املن جيــات لــدليــ  اجملموعــة 
)ت( مؤيـــرات  اإلحصـــالات البي ية وجوذت اإلبالجي إل از نتائج أداة التقييم الذاإل لمحصـــالات البي يةا و

)د( حع البياانت ابنتاام ك  ســـــــــنتني عن إحصـــــــــالات امليا   أهداف التنمية املســـــــــتدامة املت لقة ابلبي ةا و
عن طريق االســـتبيان بشـــصن اإلحصـــالات البي ية املشـــرت  بني يـــ بة اإلحصـــالات وبرانمج األمم  والنفا ت

)ه( اإلحصــالات واملؤيــرات املت لقة بت    مبا يف ذلك إحصــالات النفا ت اإللإلرتونيةا و ،املتحدة للبي ة
مـــة الجتمـــاعـــات الفر  املنـــاخا و يق، وكـــذلـــك تقـــارير )و( تنميـــة القـــدراتت وحيع الورقـــات وال روأ املقـــد 

 /https://unstats.un.org/unsd االجتمــــــــاعــــــــات، متــــــــاحــــــــة على املوقع الشـــــــــــــــبإلي لفريق اخلربال )انار

envstats/fdes/fdes_eges.cshtml). 
 

 دليل اجملموعة األولية من اإلحصاءات البيئية   
يتصلا دلي  اجملموعة األولية من اإلحصـــــــــــــــالات البي ية من صـــــــــــــــحائا املن جيات املت لقة  مع  - 6

اإلحصــــــــــــــــالات البي يـة أو توحيـدهـا يف اجملموعـة األوليـة من اإلحصــــــــــــــــالات البي يـة املـدجمـة يف إطـار تطوير 
(ت وأعرب https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtml)اإلحصـــــــــــــــــالات البي يـــة 

وانقشوا حمتوى  أعضال فريق اخلربال عن تقديرهم لش بة اإلحصالات وةميع اخلربال الذين ساتوا يف الدلي 
ت يف اجتماعْي الفريقت وُقد مت عروأ ونُا مت مناقشـــات بشـــصن عدد من صـــحائا صـــحائا املن جيا

الم يتضـــــــــمن ا الدلي ت وت م  يـــــــــ بة اإلحصـــــــــالات على تنقي  صـــــــــحائا املن جيات، وفقا  املن جيات
للت ليقات الم أبديت يف االجتماعنيت وُنشـــــــــــــر ال ديد من صـــــــــــــحائا املن جيات على املوقع الشـــــــــــــبإلي 

ك الصــــــــحائا الم ت طي مو ــــــــوعات الرتبة، والنام اإليإلولوجية، والتنو  البيولوجي، للشــــــــ بة، مبا يف ذل
وال طال األر ـــــــــــــــي، واســـــــــــــــت دام األرا ـــــــــــــــي، وال اابت، وجودة اضوال، واملوارد امل دنية، وموارد الطاقة، 

ية، ونفقات وإحصــــالات احملاصــــي  واملايــــية، واملوارد املائية، وتوليد النفا ت وإدارهتا، واملســــتوطنات البشــــر 
محاية البي ة يف إطار تطوير اإلحصـــــــالات البي يةت وســـــــتصـــــــدر قريبا صـــــــحائا املن جيات بشـــــــصن انب اضت 
يازات الدفي ة، وامل لومات والتوعية البي ية، والإلوارث الطبي ية، ونوعية امليا  البحرية، وامل لومات اة رافية 

 واةيولوجية، وميا  الصرف الصحي، وسالمة البي ةت 
 

 أداة التقييم الذايت لإلحصاءات البيئية   
أداة التقييم الذاإل لمحصــــالات البي ية، الم طُب قت بنجاح يف حلقات ال م  التدريبية اإلقليمية   - 7

ومن مالل املبادرات القطرية يف حيع املناطق، متاحة ابلل ات الر،ية لألمم املتحدة على املوقع الشـــــــــبإلي 
ت وعقو االنت ال من (https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/essat.cshtml)لشــــ بة اإلحصــــالات 

و ـــــــع أداة التقييم الذاإل لمحصـــــــالات البي ية، و ـــــــ ت يـــــــ بة اإلحصـــــــالات جوذجا لمبالجي   از عن 
الت وبينما يتم جتميع ومراج ة اخلربات املإلتســـــــــــــــبة من تطبيق أداة التقييم الذاإل النتائج ابلت اون فريق اخلرب 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/essat.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/essat.cshtml
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لمحصـــــــالات البي ية، ت م  يـــــــ بة اإلحصـــــــالات على تنقي  جوذت اإلبالجي وتوف  مزيد من اإلريـــــــادات 
  ملساعدة البلدان على االستفادة املثلى من أدوات دعم التنفيذت

 
 إلحصاءات البيئية خطط العمل الوطنية املتعلقة اب  

يف الدورة الراب ة واألرب ني للجنة اإلحصائية، صودق على مطة لو ع إطار تطوير اإلحصالات  - 8
ـــــــفـــــــيــــــــذ ) ـــــــن ـــــــت ـــــــيــــــــة مـــــــو ــــــــــــــــــــــع ال ـــــــ  ـــــــي ـــــــب -https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc13/BG-FDESال

Environment_Blueprint.pdf ــــــك، ت مــــــ  البلــــــدان على تطوير مطط عمــــــ  وطنيــــــة ( ونتيجــــــة لــــــذل
 لمحصالات البي ية من أج  مصسسة الت اون وت زيز  يف هذا اجملال من اإلحصالات على الص يد الوطينت

 ابلت اون مع فريق اخلربالتوت م  ي بة اإلحصالات حاليا على و ع جوذت خلطط ال م  الوطنية 
 

 سّجل املسوحات البيئية  
ب ية مســـــــــــــــاعدة البلدان يف إجرال املســـــــــــــــوحات يف  تلا اجملاالت البي ية، و ـــــــــــــــ ت يـــــــــــــــ بة  - 9

اإلحصــــــــــــالات، بدعم من فريق اخلربال، ســــــــــــج ال لالســــــــــــتبياانت الوطنية للت دادات واملســــــــــــوحات املت لقة 
هذا الســـج   تدر ي ا  (ت وقد جا/https://unstats.un.org/unsd/envstats/censusesابإلحصـــالات البي ية )
بلدات وترحو يــــــــ بة اإلحصــــــــالات  25من الت دادات واملســــــــوحات الوطنية من  90وأصــــــــب  يضــــــــم ا ن 

حصـــالات البي ية من حيع البلدان  ميع الل ات ابلت دادات واملســـوحات الم يســـ م هبا مربال يف جمال اإل
الر،ية لألمم املتحدة وبل ات أمرىت وتتاح هذ  الت دادات واملســـــــــــوحات لالطال  علي ا واملســـــــــــاعدة يف 
حتســــــني عمليات حع اإلحصــــــالات البي ية على الصــــــ يد الوطينت وتتناول الت دادات واملســــــوحات املتاحة 

ا ــــيع ذات الصــــلة ابإلحصــــالات البي ية، مبا يف ذلك الزراعة، واضوال واملناخ، اةوانو البي ية لطائفة من املو 
والطاقة، والنفقات البي ية، ومصــــــــــــــائد األ،ا ، والنفا ت، وامليا ت ويتاح أيضــــــــــــــا مزيد من الوضئق الداعمة 

ر اةودة، الســــــــتإلمال هذ  الت دادات واملســــــــوحات، من قبي  ت ليمات اإلبالجي، والتقارير امليدانية، وتقاري
 والتقارير التحليليةت 

 
 اإلحصاءات املتعلقة بتغري املناخ  

حصـــــــلت يـــــــ بة اإلحصـــــــالات على تفوييف من اللجنة اإلحصـــــــائية يف دورهتا الســـــــاب ة واألرب ني  - 10
، للقيام أبمور من ا و ع جمموعة عاملية من اإلحصالات واملؤيرات املت لقة بت   املناخ الم تنطبق 2016 ل ام

على البلدان يف  تلا مراح  التنميةت وب د هذ  الوالية، أجرت يــ بة اإلحصــالات مســح ا رائد ا مع البلدان 
يـــــــــــرات املت لقة بت   املناخ ابســـــــــــت دام جمموعة من اإلحصـــــــــــالات واملؤ  2018و  2017النامية مالل عامي 

و ــ ت ا اللجنة االقتصــادية ألوروابت وأ  رت نتائج املســ  أن هنا  حاجة إىل مؤيــرات جديدة أو إ ــافية، 
لت إلس حالة البلدان النامية على وجه اخلصـــــــــوي، وأن طريقة امتيار املؤيـــــــــرات  ـــــــــرورية ملراعاة ال مليات 

املناخ واإلبالجي عن ا، وأن الن ج األفضـــــ  ينب ي أن يســـــتند على ال املية املت لقة ابملفاو ـــــات يف ســـــياق ت   
وأكدت اللجنة اإلحصـــــــــــــــائية، يف دورهتا التاســــــــــــــ ة واألرب ني  اســــــــــــــت راأ من جي للممارســـــــــــــــات القطريةت

2018 ل ام
أتية عم  ي بة اإلحصالات يف و ع اجملموعة ال املية لمحصالات واملؤيرات املت لقة بت    ،(1)

لبلدان على املشــاركة يف املســ  الرائد واملشــاورة ال املية بشــصن اإلحصــالات واملؤيــرات املت لقة املناخا وحثت ا

__________ 

 تhttps://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/Report-on-the-49th-session-E.pdfانار   (1) 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc13/BG-FDES-Environment_Blueprint.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc13/BG-FDES-Environment_Blueprint.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc13/BG-FDES-Environment_Blueprint.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc13/BG-FDES-Environment_Blueprint.pdf
https://unstats.un.org/unsd/envstats/censuses/
https://unstats.un.org/unsd/envstats/censuses/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/Report-on-the-49th-session-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/Report-on-the-49th-session-E.pdf
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بت   املناخ اللذين ســــتضــــطلع هبما الشــــ بة اإلحصــــائيةا وطلبت إىل يــــ بة اإلحصــــالات وأمانة اتفاقية األمم 
 امة، ابال ـــــطال  مببادرات املتحدة اإلطارية بشـــــصن ت   املناخ ت زيز الصـــــلة بني اإلحصـــــالات والســـــياســـــة ال

مشرتكة يف إعداد إحصالات ومؤيرات ت   املناخ، وتشجيع اة ود املشرتكة يف جمال بنال القدرات والتدريو 
مع الشـــركال ا مرين واســـتإلشـــاف ســـب  لتشـــجيع مإلاتو اإلحصـــال الوطنية على املشـــاركة بشـــإل  أكرب يف 

 إلطارية، دعما  لتنفيذ اتفاق ابريسا إعداد ما يُقدم من بياانت إىل أمانة االتفاقية ا

دولة  130وأجرت يـــ بة اإلحصـــالات اســـت را ـــا من جيا إلحصـــالات ومؤيـــرات ت   املناخ من  - 11
من اإلحصــالات واملؤيــرات الفردية املت لقة  7 500ذات ت طية إقليمية  ثيلية، وقامت بتحلي  ما يزيد عن 

ؤيــرات األكثر تإلرار ا بشــإل  عام، ما عزز ابلتاع و ــع  ج بت   املناخ، وحددت مشــروعا جملموعة من امل
ينطلق من القاعدة إزال امتيار هذ  املؤيــــراتت وســــيتم حتديد ال دد الن ائي لمحصــــالات واملؤيــــرات ب د 
االنت ال من املســــ  التجريمل واملشــــاورات ال املية، ولإلن جمموعة املؤيــــرات ســــتإلون يــــاملة وقابلة للتطبيق 

لدانت ويســــ م فريق اخلربال يف ال م  على مشــــرو  جمموعة إحصــــالات ومؤيــــرات ت   املناخ على حيع الب
 من مالل است راأ اإلصدارات املتإلررة واملناقشات اةارية يف اجتماعات فريق اخلربالت

ونُا ِّم مشرو  جمموعة اإلحصالات واملؤيرات املت لقة بت   املناخ وفق ا للمجاالت اخلمسة إلطار  - 12
ويإلر ر  ضي ة احلإلومية الدولية امل نية بت   املناخ )ال وام ، وا ضر، والضـــــــــــــــ ا، والت فيا، والتإليا(تا

ال ديد من املؤيـــــــــــرات يف  تلا البلدان وهي تنبثق عن مصـــــــــــدر وطين واحد على األق  من البلدان الم 
 بة اإلحصــالات وأمانة ، طلبت اللجنة اإلحصــائية من يــ2018ت ويف عام 130اســت ر ــت والبالد عددها 

االتفاقية اإلطارية ت زيز الصــــلة القائمة بني اإلحصــــالات والســــياســــة ال امةا ومن أج  إ  ار هذ  الصـــلة، 
ذُكِّرت املواد ذات الصلة من اتفاقية ابريس لإل  مؤير يف مشرو  جمموعة اإلحصالات واملؤيرات املت لقة 

التنمية املســــــــتدامة واألطر واالتفاقات الدولية من قبي  بت   املناخت وابإل ــــــــافة إىل ذلك، روعيت أهداف 
، 2030-2015إطار تطوير اإلحصـالات البي ية، واتفاق ابريس، وإطار سـينداي للحد من  اطر الإلوارث 

فضــــــــال عن جمموعة اإلحصــــــــالات واملؤيــــــــرات املت لقة بت   املناخ الواردة من اللجنة االقتصــــــــادية ألورواب، 
التســــــــاق يف صــــــــياية املؤيــــــــرات وموالمت ا إىل أقصــــــــى حد  إلنت و طط يــــــــ بة وذلك من أج  ت زيز ا

اإلحصـــالات إلجرال مســـ  رائد مع جمموعة من البلدان واملنامات الدولية واإلقليمية الم يـــاركت يف هذا 
ال م  من مالل عمليات  تلفة، من قبي  فريق اخلربال أو حلقات ال م  اإلقليمية أو الوطنيةت وســـــتجري 

 وستضم حيع الدول األعضالت 2020اورة ال املية بشصن إحصالات ومؤيرات ت   املناخ يف عام املش
وابإل ــافة إىل ذلك، وعلى النحو الذي طلبته اللجنة اإلحصــائية يف دورهتا التاســ ة واألرب ني يف  - 13

، ت م  يــ بة اإلحصــالات بشــإل  وثيق مع أمانة االتفاقية اإلطارية على و ــع اجملموعة ال املية 2018عام 
حصــالات والســياســة ال امة، من اإلحصــالات واملؤيــرات املت لقة بت   املناخ، وت زيز الصــلة القائمة بني اإل

بســــــب  من ا عقد أنشــــــطة جانبية يف اجتماعات اللجنة اإلحصــــــائية، ومشــــــاركة أمانة االتفاقية اإلطارية يف 
فريق اخلربال امل ين ابإلحصـــــالات البي ية، ومشـــــاركة يـــــ بة اإلحصـــــالات يف نشـــــا  جانمل عقد يف املنتدى 

( https://sustainabledevelopment.un.org/hlpfمة )الســـــــياســـــــي الرفيع املســـــــتوى امل ين ابلتنمية املســـــــتدا
، ومشـــــــاركة أمانة االتفاقية اإلطارية يف حلقات عم  إقليمية ودون إقليمية بشـــــــصن اإلحصـــــــالات 2019 يف

 2018 يـــ بة اإلحصـــالات للمنطقة ال ربية يف البي ية واإلحصـــالات املت لقة بت   املناخ، كتلك الم نامت ا
 ت2019وملنطقة اةماعة الإلاريبية يف 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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من خالل أنشذذذذذذذذذذذطذذذة التذذذدريذذذ   2013تنفيذذذذ إطذذذار تطوير اإلحصذذذذذذذذذذذذذذاءات البيئيذذذة لعذذذام  - ابء 
 القدرات  وبناء

دعم الدول األعضـــــال يف تطوير ”اســـــُت دم إطار تطوير اإلحصـــــالات البي ية يف املشـــــرو  امل نون  - 14
االقتصـــــــــــادية املتإلاملة من أج  حتســـــــــــني رصـــــــــــد التنمية  - زيز اإلحصـــــــــــالات البي ية واحملاســـــــــــبة البي ية وت

، 2017إىل عام  2014من حســـــــاب التنمية يف الفرتة من عام  9الذي نفذ يف إطار الشـــــــر ة “ املســـــــتدامة
لذي  تد من ، اوالبياانتبشـــــــصن اإلحصـــــــالات  10ا ن يف املشـــــــرو  املنفذ يف إطار الشـــــــر ة ويســـــــت دم 

 ت2020إىل عام  2016 عام

من حســـــــــاب التنمية، قدمت يـــــــــ بة  10وابلنســـــــــبة للمشـــــــــرو  املذكور أعال  يف إطار الشـــــــــر ة  - 15
اإلحصــــــــــــالات أنشــــــــــــطة تنمية القدرات من أج  ت زيز اإلحصــــــــــــالات البي ية يف يامبيا وانميبيات ويف إطار 
الربانمج ال ادي للت اون التقين، أوفدت الشـــــــــــ بة ب ثة وطنية من أج  ت زيز اإلحصـــــــــــالات البي ية يف يينيا 

اإلحصــــــــــــــالات وامل لومات البي ية أليراأ التنمية  االســــــــــــــتوائية ونامت حلقة عم  إقليمية عن تســــــــــــــ  
-https://unstats.un.org/unsd/envstats/meetings/2018) 2018املســـــــــــــــتدامة يف املنطقة ال ربية يف عام 

Arab%20Region/ArabRegion.cshtml نُامت حلقة عم  إقليمية أمرى بشـــــــــــــــصن  ،2019ويف عام (ت
اإلحصــــــــــــــــــــــالات الــبــيــ ــيــــــــة وإحصــــــــــــــــــــــالات تــ ــ  املــنــــــــاخ لــفــــــــائــــــــدة مــنــطــقــــــــة اةــمــــــــاعــــــــة الــإلــــــــاريــبــيـــــــة 

(https://unstats.un.org/unsd/envstats/meetings/2018-Arab%20Region/ArabRegion.cshtml)، 
أعقبت ا حلقة عم  وطنية بشــــصن اإلحصــــالات البي ية وإحصــــالات ت   املناخ يف يرينادات وأحرز عدد من 
البلدان تقدما يف تطوير اإلحصالات البي ية، ابست دام إطار تطوير اإلحصالات البي ية وأداة التقييم الذاإل 

حصـــــــــــــالات البي ية، يف إعداد موجزات وطنية لمحصـــــــــــــالات البي ية ومطط ال م  الوطنية، وكذلك يف لم
 إنشال أفرقة عاملة تقنية وطنية أو ةان وطنية مشرتكة بني الوكاالت تُ ىن ابإلحصالات البي يةت

 ،2019 ر/مايو وأكد فريق اخلربال امل ين ابإلحصـــالات البي ية، يف اجتماعه الســـادس امل قود يف أ - 16
أنه قد يإلون هنا  يف الوقت احلاع ازدواجية يف ج ود بنال القدرات يف ال ديد من البلدان وأنه ال توجد 
طريقة قياســـــــــية لتقييم كفالة هذ  األنشـــــــــطة أو املشـــــــــاريعت ولذلك، أوصـــــــــى فريق اخلربال أبن تقوم يـــــــــ بة 

، ومن أج  حتســـــني القيام بتنســـــيق ج ود بنال اإلحصـــــالات، يف  ـــــول حمدودية املوارد يف حيع أ ال ال اا
القدرات، بتجميع قائمة أبنشــــــــــــطة بنال القدرات يف جمال إحصــــــــــــالات البي ة، على أن  إل على رأســــــــــــ ا 
األنشــــــــــــطة الم تقودها املنامات الدولية واإلقليميةت ويتمث  ال رأ من و ــــــــــــع هذ  القائمة يف أن تإلون 

جمال اإلحصــالات البي ية على الصــ يد الدوع، ما ســيســاعد على  مصــنفا توليفيا ألنشــطة بنال القدرات يف
تنسيق هذ  األنشطة و سنه ويس م يف توز ع ا بشإل  متوازن ج رافيات وتشتم  األنشطة امل نية على أي  
جماالت موا ــــي ية تت لق ابملوا ــــيع املدرجة يف إطار تطوير اإلحصــــالات البي يةت وتشــــ  النتائج األولية إىل 

نامات الدولية واإلقليمية تقوم أبنشطة مإلثفة لبنال القدرات، ب ض ا يف موا يع مت صصة من قب  أن امل
إحصــــالات النفا ت اإللإلرتونية أو التنو  البيولوجي، والم قد ال تإلون جزل ا من اإلحصــــالات الســــائدةت 

الر،ية استناد ا إىل طلبات وابلنار إىل أن هذ  املوا يع يتم دجم ا وم اةت ا بشإل  متزايد يف اإلحصالات 
اإلبالجي املت لقة أبهداف التنمية املســــــتدامة واالتفاقات البي ية املت ددة األطراف، فان القائمة توفر ثروة من 
ا عن يــراكات  امل لومات لإل  من مقدمي أنشــطة بنال القدرات واملســتفيدين من ات وتإلشــا القائمة أيضــ 

 صــــــالات البي ية، من زاوية مؤســــــســــــية ومن جية على حد ســــــوالتمســــــتمرة ومتنامية تســــــاهم يف ت زيز اإلح
 وسُتدرت القائمة بإلامل ا يف وثيقة امل لومات األساسية امللحقة هبذا التقريرت 
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ويســـــــــــــــت ــدم حيع اللجــان اإلقليميــة اخلمســــــــــــــــة التــاب ــة لألمم املتحــدة وال ــديــد من اةمــاعــات  - 17
لشـــــرق أفريقيا واةنوب األفريقي، وحاعة يـــــرق أفريقيا، االقتصـــــادية اإلقليمية، من قبي  الســـــوق املشـــــرتكة 

واةماعة االقتصـــــــــــــادية لدول يرب أفريقيا، واةماعة الإلاريبية، إطار تطوير اإلحصـــــــــــــالات البي ية وأدوات 
التقييم الذاإل لمحصــــــــالات البي ية من أج  ز دة ت زيز اإلحصــــــــالات البي ية يف دوضا األعضــــــــالت وتت اون 

مع هذ  املؤسسات كما أ ا نامت أنشطة مشرتكة مبا يف ذلك حلقات عم  تدريبية ي بة اإلحصالات 
وابإل ــــــــــافة (ت /https://unstats.un.org/unsd/envstats/otherworkshops) إقليمية ودون إقليمية ووطنية

إىل املؤســـــــــســـــــــات اإلقليمية يف املناطق اة رافية امل نية الم ت قد في ا حلقات ال م ، ما انفك ال ديد من 
ا يف ذلك منامة األيذية والزراعة لألمم املتحدة، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اة ات الشــــــريإلة الدولية، مب

اإلطارية بشــــــــــــــصن ت   املناخ، وجام ة األمم املتحدة يشــــــــــــــار  ابنتاام يف حلقات ال م  اإلقليمية أو دون 
ية، اإلقليمية الم تنام ا يــــــــــــــ بة اإلحصــــــــــــــالات ويتبادل م ارفه ومرباته يف جماالت اإلحصــــــــــــــالات الزراع

ـــــاخ، وإحصـــــــــــــــــــالات  ـــــة، وإحصـــــــــــــــــــالات ت   املن ـــــة املإلـــــاني ـــــا ، وامل لومـــــات اة رافي وإحصـــــــــــــــــــالات املي
 اإللإلرتونيةت النفا ت

ويســــــــــ  تنفيذ اإلطار على ما يرام، وُأحرز تقدم يف بلدان كث ة يف حيع املناطقت وســــــــــاعدت يف  - 18
ســـبة ألهداف التنمية املســـتدامة، مبا يف ذلك حتقيق ذلك التقدم املواد اإل ـــافية الم تثبت أتية اإلطار ابلن

جدول للمقارنة  دد اإلحصـــــــــــالات الم يتضـــــــــــمن ا اإلطار والضـــــــــــرورية ةمع مؤيـــــــــــرات أهداف التنمية 
املســـتدامة ذات الصـــلة ابلبي ةت وبدأت عدة بلدان بداية طيبة حيث أعدت جمموعات لمحصـــالات البي ية 

 //:https بإلي لشـــــــــــــــ بــــــة اإلحصــــــــــــــــــــالات )انارعلى أســــــــــــــــــــاس اإلطــــــار وأاتحت ــــــا على املوقع الشـــــــــــــــ

unstats.un.org/unsd/envstats/fdescompendia.cshtml ت وحا ا ن، أُتيحت لشـــــــــ بة اإلحصـــــــــالات)
وعاهتا لشـــــ بة اإلحصـــــالات لرف  ا بلدات وتشـــــج ع حيع البلدان على إاتحة جمم 23جمموعة وردت من  36

 على موق  ا الشبإليت
 

 أنشطة مجع البياانت ونشرها  - جيم 
، وطلبت في ا بياانت من 1999نفذت يــ بة اإلحصــالات جولت ا األوىل ةمع البياانت يف عام  - 19

بلـــدا ومنطقـــةت ونُفـــذت الـــاجل جوالت الحقـــة ةمع البيـــاانت، طُلـــو يف أحـــدث ـــا الم نفـــذت يف  168
بلــــدا ومنطقــــةت ووفقــــا لالتفــــاق بني منامــــة الت ــــاون والتنميــــة يف امليــــدان  165، بيــــاانت من 2018 عــــام

اطق املشمولة االقتصادي، واملإلتو اإلحصائي لالحتاد األورويب، وي بة اإلحصالات، ا ُتدرت البلدان واملن
ابالســــــتبيان املشــــــرت  بني منامة الت اون والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي واملإلتو اإلحصــــــائي للجماعات 
األوروبية بشــــــصن حالة البي ة يف عملية حع البياانت الم نفذهتا يــــــ بة اإلحصــــــالات من مالل االســــــتبيان 

ف نا  تنســـيق  ت(2)ج األمم املتحدة للبي ةبشـــصن اإلحصـــالات البي ية املشـــرت  بني يـــ بة اإلحصـــالات وبرانم
جيد بني عمليم حع البياانت وتوافق اتم بني االســـــــــــــتبيانني حيث يســـــــــــــت دمان الت اريا والتصـــــــــــــنيفات 
نفســ ات وقد اســُتب دت اإلحصــالات الم جتم  ا ابلف   ســائر وكاالت األمم املتحدة واملؤســســات الدولية 

وبرانمج األمم املتحدة للبي ة، من االســـــتبيان بشـــــصن اإلحصـــــالات البي ية املشـــــرت  بني يـــــ بة اإلحصـــــالات 

__________ 

رجت ســـــتة بلدان )ألبانيا، والبوســـــنة واضرســـــك، واةب  األســـــود، ، م2018على ســـــبي  املثال، وابلنســـــبة ةولة حع البياانت  (2) 
وصــــــربيا، ومقدونيا الشــــــمالية( من نطاق االســــــتبيان بشــــــصن اإلحصــــــالات البي ية املشــــــرت  بني يــــــ بة اإلحصــــــالات وبرانمج 

 املتحدة للبي ة لتدم  يف االستبيان املشرت  بني املنامة واملإلتو بشصن حالة البي ةت األمم
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، حصلت ي بة 2004و  2001و  1999حيثما أمإلن ذلكت ويف جوالت حع البياانت املنفذة يف األعوام 
، بدأت الشــــ بة يف حع 2006اإلحصــــالات على بياانت عن اضوال واألرا ــــي والنفا ت وامليا ت ومنذ عام 

تســـــــــــــــاق بني بياانهتا والبياانت الدولية األمرىت وهذا بياانت عن النفا ت وامليا  فقط، هبدف حتقيق اال
 أاتح تركيز املوارد احملدودة على جماالت حمددة وجتنو ازدواجية اة ودت  ما

وعقو اعتماد إطار املؤيـــــــــــــــرات ال املية ألهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة ويا هتا يف الدورة الثامنة  - 20
(، حاي االســــــــتبيان بشــــــــصن اإلحصــــــــالات E/2017/24-E/CN.3/2017/35واألرب ني للجنة اإلحصــــــــائية )

البي ية ابهتمام متزايد من الوكاالت الدولية صـــاحبة املصـــلحة الرئيســـية امل نية مبجال ال م  هذات ومن أج  
ة أعال ، وفيما تشــــج ع البلدان احلفاظ على أتية هذا االســــتبيان يف  ــــول والية اللجنة اإلحصــــائية املذكور 

على جتميع مؤيـــــرات أهداف التنمية املســـــتدامة، فقد أ ـــــيفت إىل االســـــتبيان املت  ات املت لقة ابلنفا ت 
البلدية )أي النفا ت البلدية املتولدة على الصــــــ يدين الوطين واملديين على حد ســــــوال(ت ويف كلتا احلالتني، 

ليس النفــا ت البلــديــة اجملم ــة أو املــدارة أو النفــا ت الإلليــة املنتجــة( هي فــان النفــا ت البلــديــة املنتجــة )و 
يف عام املشــرت  املفضــ  حلســاب اثنني من مؤيــرات أهداف التنمية املســتدامةت وعلى هذا النحو،  القاســم
ت قام االستبيان بشصن اإلحصالات البي ية املشرت  بني ي بة اإلحصالات وبرانمج البي ة  مع بياان 2018

بة للمت  ْين الفرديني، كانت  عن النفا ت البلدية املنتجة )على الصـــــــــــــــ يدين الوطين واملديين(ت وابلنســـــــــــــــ
ابلتمايـــــي مع اال ـــــطال   2020م دالت االســـــتجابة متوا ـــــ ة، إال أ ما ســـــُيجم ان مرة أمرى يف عام 
اســت دمت يــ بة اإلحصــالات  بوالية اللجنة اإلحصــائية يف دورهتا الثامنة واألرب نيت وابإل ــافة إىل ذلك،

، 4تفصـــــــــيال  واســـــــــع النطاق للتصـــــــــنيا الصـــــــــناعي الدوع املوحد ةميع األنشـــــــــطة االقتصـــــــــادية، التنقي  
ذ هذا القرار حا تتمإلن  فيما يت لق  داول  تارة يف االســــــــــــتبيان بشــــــــــــصن اإلحصــــــــــــالات البي يةت وقد ا  

أهداف التنمية املســــــــتدامة املت لقة ابمليا  والم البياانت القطرية من حتســــــــني تلبية الطلبات على مؤيــــــــرات 
  ث  ي بة اإلحصالات وكالت ا الشريإلة مع منامة األيذية والزراعةت

يف املائة يف أحدث جولتني من جوالت حع البياانت،  50 (3)وابلريم من جتاوز م دل االستجابة - 21
االســـــتجابة، يف  ـــــول تزايد الطلو على اإلحصـــــالات البي ية، فال يزال اجملال فســـــيحا لتحســـــني م دالت 

ســـيما ابلنار إىل أن البي ة حتت  مإلانة متســـاوية مع مإلانة االقتصـــاد واجملتمع  ـــمن ركائز مطة التنمية  وال
 ت2030املستدامة ل ام 

ا يــــــــ بة املقدمة يف اةوالت التســــــــع من حع البياانت الم نفذهت موجزا للردود 1وي رأ اةدول  - 22
اإلحصـالات، مصـنفة حسـو ال ام الذي ُح ت فيه البياانتت ويرجع التباين يف عدد االسـتبياانت املرسلة 
من يــــ بة اإلحصــــالات على مدار اةوالت التســــع إىل عدة عوام ، من ا   ور بلدان حديثة االســــتقالل 

نمية يف امليدان االقتصــــــــادي وانضــــــــمام عدد من الدول األعضــــــــال يف األمم املتحدة إىل منامة الت اون والت
 االحتاد األورويبت أو
 

__________ 

االســـــــــــــــتجابة، يف هذا التقرير، أي حالة يقدم في ا بلد أو منطقة أي بياانت رقمية يف الرد على االســـــــــــــــتبيان بشـــــــــــــــصن ت ين  (3) 
اإلحصـــــالات البي ية املشـــــرت  بني يـــــ بة اإلحصـــــالات وبرانمج األمم املتحدة للبي ة )عموم ا يف االســـــتبيان نفســـــه(ت ويوجد، 

احلاالت الم ُتشــ ِّر في ا البلدان أو املناطق ابســتالم االســتبيان، ي  أ ا دائم ا، يف ك  دورة ةمع امل لومات عدد صــ   من 
ال تقدم أي بياانت ب د ذلكت وال ت ترب هذ  احلاالت ردودا ألن يــــــــ بة اإلحصــــــــالات حتاول قياس قدرة أي بلد أو منطقة 

 على تقدمي بياانت لالستبيانت

https://undocs.org/ar/E/2017/24
https://undocs.org/ar/E/2017/24
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  1اةدول 
 2018-1999املتعلقة جبميع جوالت مجع البياانت:  دو الردموجز   

 1999 2001 2004 2006 2008 2010 2013 2016 2018 

 86 89 81 84 84 80 68 62 51 جممو  الردود           

 52 51 47 49 49 49 43 35 30 م دل الردود )النسبة امل وية(

 165 173 173 172 171 163 158 177 168 البلدان واملناطق الم تلقت االستبيان

  
و إلن مالحاة وجود امتالفات كب ة يف إعداد اإلحصـــــــــــــــالات البي ية وتوافرها عند حتلي  نتائج  - 23

حملة عامة إقليمية عن عدد الردود ونســبت ا امل وية لإل   2االســتبيان على الصــ يد اإلقليميت ويقدم اةدول 
 عام من أعوام جولة حع البياانتت 

  
  2اةدول 

عت فيهعدد الردود ونسبتها   )أ(املئوية حس  املنطقة اجلغرافية اليت مجعت منها البياانت والعام الذي مجم

 2001  2004  2006  2008  2010  2013  2016  2018 

 ال دد 
النســــــــبة 
 ال دد امل وية

النســـــــــــبة 
 ال دد امل وية

النســبة 
 ال دد امل وية

النســــــــبة 
 ال دد امل وية

النســــبة 
 ال دد امل وية

النســــبة 
 ال دد امل وية

النسبة 
 ال دد امل وية

النســــــــــــبة 
 امل وية

 40 22 38 21 37 20 40 23 37 22 28 16 39 22 23 13 أفريقيا                 

 71 32 61 28 48 23 54 25 59 27 52 24 43 20 46 21 آسيا

 88 7 79 11 86 12 73 11 79 11 86 12 50 7 64 9 أورواب

 53 21 56 23 68 26 63 24 58 22 68 27 48 19 45 18 األمريإلتان

 25 4 31 5 – – – – 7 1 – – – – 7 1 أوقيانوسيا

 52 86 51 89 47 81 49 84 49 84 49 80 43 68 35 62 اجملموع 

 
اخلاصـــــــة بشـــــــ بة اإلحصـــــــالات )الم ترد في ا  M49ُحســـــــبت م دالت الردود بنال على عدد البلدان أو املناطق يف ك  منطقة ج رافية مدرجة يف القائمة  )أ( 

الم تتضــــمن البلدان أو املناطق والرموز وامل تصــــرات  M49ت والقائمة 2019الرموز املوحدة للبلدان أو املناطق أليراأ االســــت مال اإلحصــــائي( حا عام 
 تhttp://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htmمتاحة على الرابط التاع  

  
لات أو ســـــتجم  ا ســـــتإلون ضا قيمة وكما ذُكر أعال ، فان البياانت الم ح ت ا يـــــ بة اإلحصـــــا - 24

كب ة، ومصــــــــــوصــــــــــا ابلنســــــــــبة لل ا ت املنبثقة عن أهداف التنمية املســــــــــتدامة الم تتطلو بياانت مت لقة 
ا على الربط بني املؤســســات وتســاعد  ابإلحصــالات البي يةت و إلن أن تشــجع عمليات حع البياانت أيضــ 

 3ابالتفاقيات البي ية املت ددة األطرافت ويبني اةدول  يف جتميع البياانت على الصـــ يد الوطين فيما يتصـــ 
ت ويبني اةدول ز دة عدد 12و  11و  6أعداد الردود املت لقة مبت  ات  تارة ضا صـــــــــــــــلة قوية ابألهداف 

الردود وز دة درجة االســتقرار يف بياانت الســالســ  الزمنيةت وابلنار إىل أتية إنتات بياانت وطنية عن امليا  
نفا ت ال اذ قرارات صــائبة ومســتن ة، وإىل أن هذ  البياانت وثيقة الصــلة لل اية برصــد أهداف التنمية وال

املســـــــــتدامة، فان من األتية مبإلان حتســـــــــني إنتات اإلحصـــــــــالات البي يةا ومن هنا تنبع احلاجة املاســـــــــة إىل 
 التدريو وبنال القدرات يف جمال اإلحصالات البي يةت

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm
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  3اةدول 
لردود حسذذذذذذذ  متغريات اتارة قا ةذذذذذذذلة قوية اهداد التنمية املسذذذذذذذتدامة وألاداا وم  ذذذذذذذرااا  ترد األهداد عدد ا  

 )أ(، )ب(، )ت((والغادت وامل  رات بني قوسني
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

         املياه         
 18 18 26 26 24 28 28 27 (2-4-6)موارد امليا  ال ذبة املتجددة 

 32 37 55 57 55 60 55 59 (2-4-6)امليا  ال ذبة املست رجة 

 29 31 41 42 42 41 35 37 (1-4-6)كميات امليا  ال ذبة الم است رجت ا صناعة إمدادات امليا  

 27 32 54 57 57 64 58 56 (1-4-6)إحاع امليا  ال ذبة الم وفرهتا صناعة إمدادات امليا  

 17 18 24 22 20 19 19 18 (1-3-6)إحاع ميا  اجملاري املتولدة 

ميا  الصــــــــــــرف الصــــــــــــحي امل اةة يف احملطات احلضــــــــــــرية مل اةة ميا  
 22 27 37 35 34 35 34 31 (1-3-6)الصرف الصحي 

 4 6 10 9 8 10 10 10 (1-3-6)ميا  الصرف الصحي امل اةة يف حمطات امل اةة األمرى 

 3 4 7 7 7 8 7 7 (1-3-6)ميا  الصرف الصحي امل اةة يف مرافق م اةة مستقلة 

         النفادت

الصـــــــــــــــ يـد الوطين(  الإلميـة اإلحـاليـة للنفـا ت البلـديـة املتولـدة )على
(12-5-1) 6 6 8 7 9 8 9 10 

-11)صـــــ يد املدينة(  الإلمية اإلحالية للنفا ت البلدية املتولدة )على
6-1) 5 6 9 6 16 16 19 20 

 الــــــــإلــــــــمــــــــيــــــــة اإلحــــــــالــــــــيــــــــة لــــــــلــــــــنــــــــفــــــــا ت الــــــــبــــــــلــــــــديــــــــة اجملــــــــمــــــــ ــــــــة
 38 39 54 55 54 61 53 54 (1-5-12 و 11-6-1)

 27 30 38 43 40 41 35 34 (1-5-12و  1-6-11)النفا ت البلدية املدارة يف البلد 

-5-12و  1-6-11)النفا ت البلدية املدارة يف البلد )امل اد تدويرها( 
1) 27 30 36 31 33 32 19 21 

 14 15 26 29 28 33 25 22 ( 1-6-11)النفا ت البلدية املدارة يف البلد )احملولة إىل ،اد عضوي( 

 الـــــــــنـــــــــفـــــــــا ت الـــــــــبـــــــــلـــــــــديـــــــــة املـــــــــدارة يف الـــــــــبـــــــــلـــــــــد )احملـــــــــروقـــــــــة(
(11-6-1) 27 29 33 31 31 29 18 19 

 الـــــــــنـــــــــفـــــــــا ت الـــــــــبـــــــــلـــــــــديـــــــــة املـــــــــدارة يف الـــــــــبـــــــــلـــــــــد )املـــــــــطـــــــــمـــــــــورة(
(11-6-1) 42 42 50 46 47 45 30 31 

 29 29 35 70 34 65 33 64 (2-4-12)النفا ت اخلطرة املتولدة 

ــــــــ ــــــــا  الــــــــنــــــــفــــــــا ت اخلــــــــطــــــــرة املــــــــ ــــــــاةــــــــة أو املــــــــتــــــــ ــــــــلــــــــ  مــــــــن
(12-4-2) 32 26 28 29 30 28 22 23 

 17 17 27 28 26 24 23 24 (2-4-12)النفا ت اخلطرة امل اد تدويرها 

 18 16 24 23 23 24 22 25 (2-4-12)النفا ت اخلطرة احملروقة 

 
األســــــاســــــية املت  ات األمرى الضــــــرورية أيضــــــا لتجميع البياانت املت لقة مبؤيــــــرات أهداف التنمية املســــــتدامة ترد يف وثيقة امل لومات  )أ( 

 أدان (ت 25قة هبذا التقرير )انار الفقرة حاملل
 األعوام يف اةدول تش  إىل األعوام الم ُقدمت البياانت عن ات  )ب( 

يرجى مالحاة أن اخنفاأ قيمة آمر مت  ين من مت  ات ميا  الصـــرف الصـــحي ي زى أســـاســـا إىل أن هذ  البياانت ا جُتمع إال يف  )ت( 
 ت2018 و 2016 و 2013أعوام 
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وتقدم وثيقة امل لومات األســــــــاســــــــية امللحقة هبذا التقرير مزيدا من التحلي  بشــــــــصن حيع مت  ات  - 25
ت وتتضــــــــــــمن الوثيقة أيضــــــــــــا قائمة ال مليات الدولية املنتامة الم 2018امليا  والنفا ت الم ُح ت يف عام 

هي ات االتفاقيات يف جمال تضـــــطلع هبا األمم املتحدة ووكاالهتا املت صـــــصـــــة واملنامات احلإلومية الدولية و 
 /https://unstats.un.orgحع البياانت األولية من البلدان عن القضـــــــــــــــا  البي ية واإلبالجي هبا ونشـــــــــــــــرها )

unsd/envstats/Inventory_datacollection_dissemination ) ويف  ـــــــــــــــول اعتمــــــاد أهــــــداف التنميــــــة
املســتدامة ويا هتا ومؤيــراهتا والطلبات النايــ ة على إحصــالات ومؤيــرات ت   املناخ، فضــال عن التصكيد 
على احلاجة إىل اإلحصالات واملؤيرات البي ية، نشص طلو كب  على تنسيق عمليات حع ونشر البياانت 

إىل ز دة الت اون بني املنامات بشــــــصن هذا  البي ية وعلى احلاجة أيضــــــا املت لقة ابإلحصــــــالات واملؤيــــــرات
املو ـــــــــــــــو ت وت د القائمة موردا مفيدا يف  فيا عول اإلبالجي على البلدانت وتا ر الردود احلالية على 
القائمة أن ال شـــــرات من املنامات الدولية تقوم  مع ونشـــــر عدد ال  صـــــى من البياانت واإلحصـــــالات 

ابلبي ةت وت طي هذ  البياانت مو ــــــــوعات  تلفة، وتوفر، عند ح  ا م  ا، م لومات مفصــــــــلة عن  املت لقة
الاروف البي ية للدول األعضــــــالت وحتتوي ب يف جماالت البياانت، من قبي  ال طال األر ــــــي واالنب اضت، 

إلن ملو في حع على اة ود املتداملة املنصــــــــــبة على حع البياانت الم تضــــــــــطلع هبا وكاالت مت ددةت و 
البياانت األولية اســـــــــت دام هذ  القائمة لإلي يت اونوا على  فيا ال ول عن الدول األعضـــــــــال وتنســـــــــيق 

 البياانت الدولية والوطنية بشإل  أفض ت
واستإلماال لذلك، تقوم ي بة اإلحصالات بتجميع ونشر مؤيرات بي ية وإحصالات بي ية عاملية  - 26
ملنتقاة من جمموعة واســ ة من املصــادر اإلحصــائيةت و ري امتيار املوا ــيع من موا ــيع املؤيــرات ا 10عن 

وجداول املؤيـــــــــرات على أســـــــــاس الطلبات احلالية على اإلحصـــــــــالات البي ية الدولية ومدى توافر البياانت 
القابلة للمقارنة دوليات و إلن االطال  على جداول ورســـــــــــوم بيانية للمؤيـــــــــــرات جيدة نســـــــــــبية من حيث 

الت طية ةميع البلدان واملناطق، إ ـــــــــافة إىل روابط إىل مصـــــــــادر بياانت دولية أمرى، على املوقع النوعية و 
وابإل افة إىل (ت http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htmالشبإلي لش بة اإلحصالات )

ذلك، توفر الشــــــ بة موجزات ُقطرية عن جمموعة  تارة من اإلحصــــــالات البي ية الوطنية، ُتســــــتإلم   ابملؤيــــــرات 
 (تhttps://unstats.un.org/unsd/envstats/country_snapshots.cshtmlاالقتصادية واالجتماعية الرئيسية )

وب د التواصـــــــــــــــ  مع جام ة األمم املتحدة الم أاتحت الطلو على حع اإلحصـــــــــــــــالات املت لقة  - 27
استبياان  جتريبي ا بشصن  2017ابلنفا ت اإللإلرتونية على الص يد الدوع، أرسلت ي بة اإلحصالات يف عام 

ا ت 42إحصـــــــــــــالات النفا ت اإللإلرتونية إىل  من املت  ات املت لقة ابلنفا ت  16طلو في ا بياانت عن بلد 
اإللإلرتونيــة )مثــ  م ــدات النفــا ت اإللإلرتونيــة الإلب ة النــاجتــةا والنفــا ت اإللإلرتونيــة اجملم ــة(ت ونتيجــة 
للتحلي  الالحق مل دالت االســــــــــــتجابة للمت  ات الفردية يف االســــــــــــتمارة التجريبية والت ليقات النوعية الم 

 ا الدول األعضــــــــــــــال قررت يــــــــــــــ بة اإلحصــــــــــــــالات حع بياانت تت لق ابثنني فقط من املت  ات عن قدمت
النفا ت اإللإلرتونية )إحاع النفا ت اإللإلرتونية اجملم ة وإحاع النفا ت اإللإلرتونية املتولدة( ألول مرة 

ة ردود على إحاع ت وكانت م دالت الردود متوا ــــــــــ ة نســــــــــبي ا )على ســــــــــبي  املثال، تســــــــــ 2018يف عام 
ردا على إحــــاع النفــــا ت اإللإلرتونيــــة اجملم ــــة يف  12 و ا2017النفــــا ت اإللإلرتونيــــة املتولــــدة يف عــــام 

ي  أن يــــــ بة اإلحصــــــالات  طط ةمع بياانت ضذين املت  ين دور   ك  ســــــنتني عن طريق  (ت2017 عام
ا يف طلو بياانت عن تفاصــي  النفا ت  االســتبيان بشــصن اإلحصــالات البي ية )قســم النفا ت( وتنار أيضــ 

اإللإلرتونية املتولدة والنفا ت اإللإلرتونية اجملم ةت وعالوة على ذلك، تواصـــــ  الشـــــ بة اإلحصـــــائية وجام ة 
 األمم املتحدة حتديد فري الت اون الوثيق فيما بين ما على القيام أبنشطة تنمية القدراتت
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 التنسيق - دال 
ديد من املنامات الدولية واإلقليمية الم ت م  يف جمال حع اإلحصــــــــــــــالات البي ية ابلنار إىل ال  - 28

وجتمي  ا، مإل نت اللجنة اإلحصــائية يف األمم املتحدة، يف دورهتا الراب ة والثالثني، يــ بة اإلحصــالات من 
سيق املفاهيم عقد اجتما  للفريق ال ام  املشرت  بني األماانت امل ين  حصالات البي ة من أج  و ع وتن

واألســـاليو وامل اي  يف هذا اجملال، وكذلك لتنســـيق حع البياانت وتنمية القدرات يف اإلحصـــالات البي يةت 
واألعضـــــــــــــال الدائمون يف الفريق ال ام  املشـــــــــــــرت  بني األماانت هم املنامات والوكاالت الم لدي ا برامج 

اإلحصــالات البي ية الشــاملة من البلدان بشــإل   دولية راســ ة بشــصن اإلحصــالات البي ية، مبا يف ذلك حع
مبـــايـــــــــــــــر ومنتامت وإن املنامـــات والوكـــاالت األمرى والبلـــدان الم لـــدي ـــا مربة يف جمـــاالت حمـــددة من 
اإلحصـــــالات البي ية مدعوة للمشـــــاركة يف أنشـــــطة حمددة من أنشـــــطة الفريق ال ام ت و تمع الفريق ال ام  

ك  حالة على حدة، عن طريق التداول عن ب د والرســــــائ  ابلربيد   املشــــــرت  يف الوقت الراهن على أســــــاس
 اإللإلرتوجل يف املقام األولت 

ابلت اون مع الفريق ال ام   ،و ثلت ب يف األعمال الم ا ـــطل ت هبا يـــ بة اإلحصـــالات مؤمرا   - 29
ن البلدان عن القضـــــا  املشـــــرت ، يف جتميع قوائم ال مليات الدولية املنتامة يف جمال حع البياانت األولية م

واملنامات  ،البي ية واإلبالجي هبا ونشـــرها من البلدان الم ا ـــطل ت هبا األمم املتحدة ووكاالهتا املت صـــصـــة
أعال (ت وســـــــُتدرت القائمة الن ائية  25)انار الفقرة  2017و  2015واالتفاقيات احلإلومية الدولية يف عامي 

ية  وثيقةيف  2019ل ام  هبذا التقريرت وعالوة على ذلك، انق  االجتما   ةامللحقامل لومات األســـــــــــــــاســـــــــــــــ
ز دة الطلو على تنمية القدرات يف جمال  2019الســـادس لفريق اخلربال امل ين ابإلحصـــالات البي ية يف عام 

أعال (ت وت م  يــــ بة اإلحصــــالات، ابلت اون مع الفريق  16إحصــــالات البي ة ومســــصلة تلبيته )انار الفقرة 
ال ام  املشرت  بني األماانت، على جتميع قائمة أبنشطة تنمية القدرات يف جمال اإلحصالات البي ية، بدلا  

 هبذا التقريرت ةامل لومات األساسية امللحق وثيقةابلوكاالت، وسُتدر ت القائمة الإلاملة يف 
وم به يـــــ بة اإلحصـــــالات، من مالل الفريق ال ام  املشـــــرت  بني األماانت، والة نشـــــا  آمر تق - 30

يتمث  يف ت اون الوكاالت الدولية بشـــصن اســـتبياانت امليا  والنفا تت واضدف من موالمة حع البياانت هو 
اريةت توف  إحصـــالات قابلة للمقارنة دوليا بشـــصن القضـــا  البي ية ابالســـتناد إىل اســـتبياانت ومن جيات م ي

وتقوم يــــ بة اإلحصــــالات، إىل جانو املإلتو اإلحصــــائي لالحتاد األورويب )يوروســــتات( ومنامة الت اون 
والتنمية يف امليدان االقتصــــــــــــــادي  مع البياانت عن امليا  والنفا ت من مإلاتو اإلحصــــــــــــــال الوطنية و/أو 

تم التحقق من صــــــــــــحة البياانت أعال (ت وي 19)انار الفقرة  1999وزارات البي ة بطريقة منســــــــــــقة منذ عام 
ابلنســــــبة للبلدان األوروبية وبلدان منامة الت اون والتنمية بشــــــإل  مشــــــرت  من جانو املإلتو اإلحصــــــائي 
لالحتاد األورويب ومنامة الت اون والتنمية، يف حني تتحقق يــــــــ بة اإلحصــــــــالات من صــــــــحة بياانت حيع 

 البياانتتالدول األعضال األمرى يف النطاق الم تقوم فيه  مع 
، بدأت منامة األيذية والزراعة لألمم املتحدة عملية حع بياانت على 2018ويف نيســـــــــــان/أبري   - 31

بناام  لت ب ة قاعدة بياانهتا اخلاصـــــــة 2018الصـــــــ يد ال املي من مالل اســـــــتبيا ا بشـــــــصن امليا  والزراعة ل ام 
هداف التنمية املســـتدامة يت لقان ابمليا  نارا امل لومات املت لقة ابمليا  والزراعة ودعم حســـاب مؤيـــرين من أ

ألن املنامــة هي الوكــالــة الراعيــة ضمــات وتتــدامــ  هــذ  ال مليــة اةــديــدة من حع البيــاانت إىل حــد مــا مع 
ال مليات املنتامة ةمع البياانت الم تقوم هبا يــــــــــــــ بة اإلحصــــــــــــــالات ومنامة الت اون والتنمية يف امليدان 

صـــــــــــــــــائي لالحتـــاد األورويبت وهنـــا  ب يف االمتالفـــات يف املصـــــــــــــــطلحـــات االقتصـــــــــــــــــادي واملإلتـــو اإلح
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اســـت رات امليا  بدال  من ســـحو امليا  وطريقة حســـاب متطلبات التدفق البي ي( الم جتري مناقشـــت ا  )مث 
 وتو يح ا بني هذ  املؤسسات األربعت 

، 2018ســــــــــــــطس مداولة عن بُ د منذ آب/أي 14وعقدت املؤســــــــــــــســــــــــــــات الدولية األربع امل نية  - 32
وتضـــــــــــــــمنت بنود جداول األعمال إجرال مقارانت بني جمموعات البياانت لإل  دولة على حدةا ومقارنة 
البياانت الوصــــــفية واملصــــــطلحات املســــــت دمة يف االســــــتبياانت، مع مراعاة الإليفية الم  إلن تطبيق ا هبا 

املشـــــــــــــــرت  بني الوكـاالت امل ين على وال ت مت ــددة من قبيــ  واليـة اللجنــة اإلحصــــــــــــــــائيــة أو فريق اخلربال 
مبؤيــــــــــرات أهداف التنمية املســــــــــتدامة أو ي  ذلكا وإاتحة م لومات االتصــــــــــال   ات التنســــــــــيق امل نية 
ابالســـــــــــــــتبياانت دام  البلدا وإجرال مشـــــــــــــــاورات مطية مع بلدان  تارة من قب  وكاالت دولية مت ددة 

ات األربع مبوالمة املواعيد املت لقة  رســـــــــــال لتو ـــــــــــي  أي تباينات يف البياانتا وإمإلانية قيام املؤســـــــــــســـــــــــ
اســـــــــــــــتبياانهتا إىل البلدانا وتواتر عمليات حع البياانتا وتبادل امل لومات ابنتاام بشـــــــــــــــصن االجتماعات 
وحلقات ال م  الم تنام ا املؤســــســــات األربع وأنشــــطة تنمية القدرات الم تضــــطلع هبات ونوقشــــت حيع 

نتقال صـــوب جمموعات من البياانت أكثر تناســـق ا األمر الذي يقل  إىل بنود جدول األعمال يف ســـياق اال
أدىن حد  إلن من عول املســـــــتطل  ني الذي يقع على عاتق البلدان وأي ازدواجية يف اة ود املبذولة أثنال 
عملية حع البياانت من قب  الوكاالت الدوليةت وقد دف ت هذ  االجتماعات املؤســــــــســــــــات الدولية األربع 

يــــرا  ب ضــــ ا الب يف بشــــإل  أوثق يف اجتماعات أفرقة اخلربال وحلقات ال م  امل نية بتنمية القدرات إىل إ
ا من الرســـــــــائ  املوحدة يوج ه إىل حيع الدول األعضـــــــــال يف األمم  التاب ة لإل  من ا، ما ي ين بدور  أن مزيد 

 املتحدة فيما يت لق  مع البياانت املت لقة ابمليا ت
 

 دعوة أنشطة ال - هاء 
 األنشطة اجلانبية املعقودة يف الدورتني التاسعة واألربعني واخلمسني للجنة اإلحصائية   

مالل الدورة  “Climate Change – Linking Statistics and Policy”ُعقد نشـــــــا  جانمل ب نوان  - 33
-https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th )انار 2018التاســـــــــــ ة واألرب ني للجنة اإلحصـــــــــــائية يف عام 

session/side-events/20180307-1M-climate-change/ ،) كمــــــا عقــــــد نشـــــــــــــــــــا  جــــــانمل آمر ب نوان
”Outcomes of COP24 in Katowice: the possible implications for climate change statistics“  مالل

-https://unstats.un.org/unsd/statcom/50thانار )” 2019الدورة اخلمســــــــــــــني للجنة اإلحصــــــــــــــائية يف عام 

session/side-events/20190307-1M-Outcomes-of-COP24-in-Katowice//)“ . وقـــــــدمـــــــت املــنــاــمـــــــات
اإلحصــــــــــــــالات واملؤيــــــــــــــرات املت لقة بت   املناخت الدولية واإلقليمية، وكذلك البلدان، أعماضا الرائدة يف جمال 

واجتـذب النشــــــــــــــــاطان اةانبيـان كالتا ح ورا كب ا من اخلربال اإلحصــــــــــــــــائيني، وأُعرب في مـا عن الدعم 
ع بياانت اإلحصـــالات البي ية، والدعم ملواصـــلة للبياانت املتاحة من مالل عم  يـــ بة اإلحصـــالات يف ح

 تطوير اإلحصالات البي ية وإحصالات ت   املناخ يف البلدان يف حيع أ ال ال اات 
 

 املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة  
املســتدامةت  من أهداف التنمية 13اضدف ”يــاركت يــ بة اإلحصــالات يف نشــا  جانمل ب نوان  - 34

نامتــه  “الن وأ بتنفيــذ اإلجرالات املت لقــة ابملنــاخ وف م التقــدم احملرز  مــا مــدى التقــدم الــذي أحرزان  
املنامة ال املية لألرصـــــــــــــاد اةوية، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــــصن ت   املناخ، ومإلتو األمم 
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ومنامة األيذية والزراعة لألمم املتحدة، على  املتحدة للحد من  اطر الإلوارث، ويـــــــــ بة اإلحصـــــــــالات،
 2019هــــــــام  املنتــــــــدى الســـــــــــــــيــــــــاســـــــــــــــي الرفيع املســـــــــــــــتوى امل ين ابلتنميــــــــة املســـــــــــــــتــــــــدامــــــــة يف عــــــــام 

(ت وحع النشـــــــــــــــا  بني األوســـــــــــــــا  امل نية ابملناخ https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf )انار
دان هبـــدف تركيز اة ود على الن وأ بتنفيـــذ وال لوم واحلـــد من  ـــاطر الإلوارث واإلحصـــــــــــــــــالات والبلـــ

  من أهداف التنمية املستدامةت 13اإلجرالات املت لقة ابل م  املنامي يف سياق اضدف 
 

 ENVSTATSالرسالة اإلخبارية املتعلقة ابإلحصاءات البيئية:   
، وهي ENVSTATSتنشــــــر يــــــ بة اإلحصــــــالات الرســــــالة اإلمبارية املت لقة ابإلحصــــــالات البي ية   - 35

( https://unstats.un.org/unsd/envstats/newslettersرسالة إمبارية نصا سنوية عن اإلحصالات البي ية )
وُتدعى البلدان واملؤسـسـات ال املة يف جمال اإلحصـالات البي ية إىل املسـاتة مبقاالت يف الرسـالة اإلمبارية 

 اجملالتتورد في ا بياان  ابألنشطة ذات الصلة هبذا 
  

 2021-2020خطط فرتة السنتني  - اثلثا 

ســــرتكز يــــ بة اإلحصــــالات يف عمل ا على ما يلي  )أ( مواصـــلة  ،2021-2020يف فرتة الســــنتني  - 36
)ب( اســـــــتإلمال دلي  اجملموعة األولية من اإلحصـــــــالات البي ية  تنفيذ إطار تطوير اإلحصـــــــالات البي يةا و

حتديثات للمجموعة األولية ابلنار إىل تنقي  إطار تطوير اإلحصــــــــــــــالات البي ية يف املســــــــــــــتقب ا  وو ــــــــــــــع
ت دام أداة التقييم الذاإل لمحصـــــالات البي ية يف البلدان وتيســـــ  ، مبا يف ذلك التشـــــجيع على اســـــ )ت( و

)د( و ــع الصــي ة الن ائية لنموذت مطط ال م  الوطنية املت لقة  و ــع الصــي ة الن ائية لنموذت اإلبالجيا و
املنصـــات )ه( مواصـــلة تطوير وحتديث مواد التدريو، مبا يف ذلك وســـائ  الت لم و  ابإلحصـــالات البي يةا و

)و( مواصــــــــــلة املشــــــــــرو  املنفذ يف إطار  اإللإلرتونية دعما لتنفيذ اإلطار يف البلدان يف حيع بلدان ال ااا و
من حســـاب التنمية ودعم أنشـــطة التدريو وبنال القدرات األمرى يف حيع املناطق من مالل  10الشـــر ة 

 واملشــــــــــــاورة ال املية بشــــــــــــصن اإلحصــــــــــــالات إجرال املســــــــــــ  التجريمل )ز( برانجم ا ال ادي للت اون التقينا و
املؤيــــــــــرات  واملؤيــــــــــرات املت لقة بت   املناخ، وكذلك و ــــــــــع الصــــــــــي ة الن ائية للمجموعة ال املية من هذ 

)ح( إجرال اةولة ال ايـــرة من االســـتبيان بشـــصن اإلحصـــالات البي ية املشـــرت  بني يـــ بة  و واإلحصـــالاتا
) ( اســــــــــــــتإلمال قائمة أنشــــــــــــــطة تنمية القدرات يف جمال  ي ةا واإلحصــــــــــــــالات وبرانمج األمم املتحدة للب
)ي( حتديث قائمة  املســــــاعدة التقنية املقدمة من بلد إىل بلدا و اإلحصــــــالات البي ية، وتوســــــي  ا لتشــــــم 

ال مليــات الــدوليــة املنتامــة املت لقــة  مع البيــاانت األوليــة من البلــدان عن القضــــــــــــــــا  البي يــة واإلبالجي هبــا 
) ( مواصلة و ع سج   املسوحات والت دادات البي يةت وتشم  األنشطة احملتملة الم ال تزال  ونشرهاا و

قيد اإلعداد و ــع توجي ات يــاملة بشــصن إحصــالات احمليطات )ابلت اون مع برانمج األمم املتحدة للبي ة( 
 املناخ على الصــــ يد وتوجي ات بشــــصن و ــــع آليات مشــــرتكة بني املؤســــســــات لمحصــــالات املت لقة بت  

الوطين )ابلت اون مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــصن ت   املناخ وســتنفذ هذ  األنشــطة ابلت اون 
 الوثيق مع فريق اخلربال امل ين ابإلحصالات البي يةت
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