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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الرابعة والثالثون 
٤-٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

البند ٥ من جدول األعمال املؤقت* 
 إحصاءات املوارد الطبيعية واإلحصاءات البيئية 

 اإلحصاءات البيئية 
 تقرير األمني العام 

موجز 
أعـد هـذا التقريـر بنـاء علـى طلـب اللجنـة اإلحصائيـــة يف دورــا الثالثــة والثالثــني(أ). 
ويغطـي برنـامج عمـل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة يف جمـال إحصـاءات املـوارد الطبيعيـة 
واإلحصاءات البيئية اثنني من امليادين الرئيسية التكميلية ومها: اإلحصاءات واملؤشـرات البيئيـة 
واحلسابات البيئية. يركز هذا التقرير على التطورات اجلارية يف جمال اإلحصاءات واملؤشـرات 
البيئية. فهو (أ) يلخص، نتائج عمليتني دوليتـني جلمـع البيانـات البيئيـة اضطلعـت مـا الشـعبة 
اإلحصائية باألمم املتحدة يف عامي ١٩٩٩ و ٢٠٠١ ويسـتخلص منـهما النتـائج ذات الصلـة 
بـالعمل يف املسـتقبل، و (ب) حيـدد برنـامج عمـل يرمـي إىل حتسـني عمليـة مجــع اإلحصــاءات 

البيئية وجتميعها ونشرها على حنو منتظم. 
 وترد يف الفقرة ٢٠ نقاط للمناقشة من جانب اللجنة. 
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احملــــاضر الرمسيــــة للمجلــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي، ٢٠٠٢، امللحــــق رقــــــم ٤  (أ)

(E/2002/24) الفصل األول – ألف. 

احملتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٣أوال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية ٢٣-٤ثانيا -
العملية الثانية جلمع البيانات واسـتبيان عـام ٢٠٠١ الـذي أجرتـه الشـعبة اإلحصائيـة ثالثا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٤-١١باألمم املتحدة بشأن اإلحصاءات البيئية
نتـائج اسـتبيان عـام ٢٠٠١ الـذي أجرتـه الشـعبة اإلحصائيـة بـــاألمم املتحــدة بشــأن رابعا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٥-١٦اإلحصاءات البيئية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات وأعمال املستقبل ١٧٧-١٩خامسا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقاط للمناقشة ٢٠٩سادسا -

املرفقات 
حتليل نتائج استبيان عام ٢٠٠١ الذي أجرته الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة بشـأن اإلحصـاءات األول -

. . ١١البيئية: الردود املتعلقة باملتغريات ذات األولوية واملتغريات األفضل أداء حسب املوضوع واجلدول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩الثاين -أنشطة مجع البيانات البيئية على املستوى الدويل
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مقدمة  أوال -
يغطـي برنـامج عمـل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـــدة يف جمــال إحصــاءات املــوارد  - ١
الطبيعية واإلحصاءات البيئية جمـالني تكميليـني رئيسـيني مهـا: اإلحصـاءات واملؤشـرات البيئيـة، 
واحملاسبة البيئية. وستناقش اللجنة اإلحصائية التقرير املتعلق باحملاسبة البيئيــة يف دورـا اخلامسـة 
ــــى التطـــورات اجلاريـــة يف جمـــال اإلحصـــاءات  والثالثــني املقبلــة. ويركــز التقريــر احلــايل عل
واملؤشـرات البيئيـة. وهـو يلخـص نتـائج عمليتـني دوليتـني جلمـع البيانـات البيئيـة اضطلعـت ـا 
الشعبة اإلحصائية يف عامي ١٩٩٩ و ٢٠٠١، ويستخلص النتـائج ذات الصلـة بـالعمل املقبـل 

من أجل حتسني التقدمي املنتظم للتقارير. 
 

معلومات أساسية  ثانيا -
وافقت اللجنة اإلحصائية يف دورا الثامنـة والعشـرين املعقـودة يف عـام ١٩٩٥، علـى  - ٢
قائمـة مـن املؤشـرات البيئيـة الـيت أعـدت بالتعـاون مـع الفريـق العـامل احلكومـي الـــدويل املعــين 
بتحسني اإلحصاءات البيئية، من أجـل عمليـة التجميـع الـيت تقـوم ـا الشـعبة اإلحصائيـة علـى 
املستوى الدويل. وأقر الفريـق العـامل املعـين بالـربامج اإلحصائيـة الدوليـة والتنسـيق اإلحصـائي 
الـدويل، يف دورتـه التاسـعة عشـرة (١٠-١٢ شـباط/فـرباير ١٩٩٨)، أول عمليـة جتميـــع دويل 
للمؤشرات البيئية وحث الدوائر اإلحصائية الوطنية واملنظمات الدولية علـى املشـاركة الكاملـة 

يف هذه املمارسة. 
وأجرت الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة أول عمليـة تقـوم ـا لتجميـع البيانـات مـن  - ٣
١٦٨ بلدا يف عام ١٩٩٩. ومبقتضى االتفاق بني الشعبة اإلحصائية ومنظمـة التعـاون والتنميـة 
يف امليدان االقتصادي، استبعدت البلدان الـيت يشـملها االسـتبيان املشـترك بـني منظمـة التعـاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة عـن حالـة البيئـة مـن 
مجع البيانات. وأعد االستبيان الذي أجرته الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة عـن اإلحصـاءات 
واملؤشرات البيئية على أساس قائمة مؤشرات وضعها الفريق احلكومي الـدويل املعـين بتحسـني 
اإلحصـاءات البيئيـة. وقـد اسـتبعدت املؤشـرات الـيت مجعتـها بـالفعل وكـــاالت األمــم املتحــدة 
ــــة التقليـــل مـــن  األخــرى وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة قــدر اإلمكــان مــن االســتبيان بغي
االزدواجيـــة. وقـــد جـــرى ضمـــان االتســـاق بــــني منظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان 
االقتصـادي/املكتـب اإلحصـــائي للجماعــات األوروبيــة يف عمليــة مجــع البيانــات عــن طريــق 

استخدام تعاريف وتصنيفات مطابقة. 
وقد كشفت النتائج اليت أسفرت عنها أول عملية جلمع البيانات عن جمـاالت متعـددة  - ٤
للتحسني وأسهمت الدروس املستفادة أثناء هذه احملاولـة األوىل جلمـع اإلحصـاءات البيئيـة مـن 
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بلدان غري صناعية يف معظمها يف إجراء تنقيح جوهري ألول استبيان جتريه الشـعبة اإلحصائيـة 
ولعمليـة مجـع البيانـات ومعاجلتـها ككـل. وأجريـت العمليـة الثانيـة جلمـع البيانـات، باســتخدام 

االستبيان املنقح أثناء النصف الثاين من عام ٢٠٠١. 
 

العملية الثانية جلمع البيانات واستبيان عام ٢٠٠١ الذي أجرتـه الشـعبة  ثالثا -
اإلحصائية باألمم املتحدة بشأن اإلحصاءات البيئية 

يرد فيما يلي وصف للتغيريات والتنقيحات الرئيسـية الـيت أدخلـت علـى اسـتبيان عـام  - ٥
٢٠٠١ الذي أجرته الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة وعملية مجع البيانات ومعاجلتها. 

 
تنقيح االستبيان وإعداد الوثيقة التوجيهية 

نقح االستبيان لتحقيق تـوازن أفضـل بـني املطـالب الدوليـة وقـدرة البلـدان علـى توفـري  - ٦
البيانات، عمال بالتجربة املسـتخلصة مـن أول ممارسـة لتجميـع البيانـات متـت يف عـام ١٩٩٩. 
وتشـمل التنقيحـــات إجــراء تنقيحــات مفاهيميــة وأخــرى فنيــة، إىل جــانب إعطــاء األولويــة 
للبيانات الواردة يف كل جدول وإدراج حواشي تتعلـق بكـل قيـد. وقسـم االسـتبيان إىل أربعـة 
ـــك،  أقسـام منفصلـة تغطـي موضوعـات امليـاه واهلـواء والنفايـات واألراضـي. وباإلضافـة إىل ذل
أعدت وثيقة توجيهيـة تصـف املتغـريات والتصنيفـات واملصطلحـات بتعمـق أكـثر، فضـال عـن 

اجلوانب العملية جلمع البيانات، حسب كل قسم عل حدة. 
 

تطوير قاعدة البيانات وحوسبة االستبيانات 
ـــاألمم املتحــدة يف اســتحداث  بعـد إجـراء أول اسـتبيان، شـرعت الشـعبة اإلحصائيـة ب - ٧
قاعدة بيانات إحصائية بيئية لتخزين إحصاءات بيئية وبيانات إضافية مستخلصة من االسـتبيان 
ومن البيانات البيئية واالجتماعية االقتصادية املأخوذة من وكاالت األمم املتحـدة واملؤسسـات 
الدولية. وتستخدم قاعدة البيانات أيضا يف إعداد تقـارير عـن اإلحصـاءات البيئيـة، إىل جـانب 
مجـع البيانـــات العاديــة، مــن خــالل عمليــة إلكترونيــة تســبق اســتيفاء االســتبيان باالنكليزيــة 
ـــن  والفرنسيـــــــة واإلســبانية. وميكــن إرســـــــال االستبيانــــــات قبــل اســتيفائها إىل البلــدان ع
طريــــق الربيـــــد اإللكتروين. كما ميكن حتميـل االستبيانـــــــات الفارغــــــة باللغــــــــات املشـار 
ـــــــــــايل  إليـــــــــها ســـــــــلفا، مصحوبـــــــــة بالوثيقـــــــــة التوجيهيـــــــــة، مـــــــــن العنـــــــــوان الت

 .http:/unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire2001.htm
 

تعزيز التعاون على املستوى الوطين 
مل يرسل االستبيان والوثيقة التوجيهية يف ذلك الوقت إىل املكاتب اإلحصائية الوطنيـة  - ٨
فحسب وإمنا أرسال أيضا (للعلم) إىل وزارة البيئة أو املنظمة املختصة يف كل بلد مـن البلـدان. 
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وقد طلب من املكـاتب اإلحصائيـة أن تعمـل كنقـاط تركـيز لتجميـع الـردود بينمـا طلـب مـن 
الوزارات أن تشارك املكاتب اإلحصائية وأن تساعدها يف هذا اجلهد. 

 
قاعدة بيانات عناوين االتصال 

تضمنـت إجـراءات اإلرسـال بالـربيد التحـري الدقيـق عـــن عنــاوين االتصــال لضمــان  - ٩
تسليم االستبيان إىل املؤسسات املختصـة، وخاصـة يف البلـدان واألقـاليم الـيت تفتقـر إىل وجـود 
هياكل مؤسسية راسخة. وطلب إىل البلدان توفري شخص ليكون مركز اتصال لكل قسم مـن 
أقسام االستبيان، إىل جانب توفري شخص لالتصال ومؤسسة لكـل جـدول داخـل كـل قسـم. 
وقـد أنشـأت الشـعبة اإلحصائيـــة بــاألمم املتحــدة قــاعدة بيانــات لعنــاوين االتصــال لتخزيــن 
املعلومـات املتعلقـة جبـهات التنسـيق، واألشـخاص املخصصـني كمراكـز اتصـــال، ومؤسســات 

االتصال املتعلقة باألقسام األربعة لالستبيان. 
 

االتصال واملتابعة 
كـانت عمليـة مجـع البيانـات مصحوبـة بعمليـة اتصـاالت ومتابعـة مكثفـة مــع البلــدان  - ١٠

املشاركة، أسهمت يف حتسني عملية تسلم االستبيان وإبالغ البيانات. 
 

التثبت من صحة البيانات 
قامت الشعبة اإلحصائية بعملية مكثفة للتثبــت مـن صحـة الـردود علـى االسـتبيان مـن  - ١١
خالل مراجعة البيانات الواردة وطلـب إيضاحـات مـن البلـدان. ومـرت البيانـات، كجـزء مـن 
هذه العملية، بسلسلة من العمليات اليت تستهدف ضمان نوعية البيانات ومراقبـة اإلجـراءات. 
وعـالوة علـى ذلـك، أجـري تقييـم ملصــادر البيانــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة املتاحــة يف 
املنشورات وعلى اإلنترنت، إخل، بالنسبة جلميع البلدان الـيت أجـابت علـى االسـتبيان. وبفضـل 
عملية التثبت من البيانات، اليت متت بالتشاور على حنو وثيق مع البلـدان، تسـىن حتسـني نوعيـة 

البيانات وتوطيد التعاون بني الشعبة اإلحصائية وبني املؤسسات املختصة داخل البلدان. 
 

نتــائج اســتبيان عــام ٢٠٠١ الــذي أجرتــه الشــعبة اإلحصائيــة بــــاألمم  رابعا -
املتحدة بشأن اإلحصاءات البيئية 

ــن  يعـرض اجلـدول رقـم ١ مقارنـة موجـزة للـردود علـى اسـتبياين ١٩٩٩ و ٢٠٠١ م - ١٢
حيث القيم املطلقة والنسب املئوية 
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اجلدول ١ 
نسب االستجابة حسب نوع االستجابة لعملييت مجع البيانات لعامي ١٩٩٩ و ٢٠٠١ 

(تاريخ اإلقفال: أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢) 
 

     النسبة املئوية عدد االستجابات  
٢٠٠١ ١٩٩٩ ٢٠٠١ ١٩٩٩ نوع االستجابة 

٣٥ ٢٩ ٦٢ ٤٩ استوىف االستبيان 
٤,٥ ٢,٤ ٨ ٤ ال توجد بيانات متاحة 

٢,٣ ٤,٨ ٤ ٨ أحيل االستبيان إىل وكالة أخرى 
٢,٣ ٢,٤ ٤ ٤ مت إرسال خالصات/منشورات أو مواد إضافية 

٣,٤ ٠,٦ ٦ ١ البلد حيتاج ملزيد من الوقت/سريسل البيانات فيما بعد 
صفر ١,٢ صفر ٢ مل يتسن تسليم االستبيان 
٤٧ ٤٠ ٨٤ ٦٨ جمموع االستجابات 

٥٣ ٦٠ ٩٣ ١٠٠ ال توجد استجابات 
١٠٠ ١٠٠ ١٧٧ ١٦٨ اموع بالنسبة لالستبيانات 

 
وكان العدد اإلمجـايل للـردود القطريـة علـى اسـتبيان عـام ٢٠٠١ هـو ٨٤، أي أعلـى  - ١٣
من الردود على استبيان عام ١٩٩٩، وهو ٦٨ (بزيادة قدرها ٢٤ يف املائة). وأعـاد ٦٢ بلـدا 
االستبيانات مستوفاة متاما، مبا ميثل زيادة قدرها ست نقاط مئوية (من ٢٩ إىل ٣٥ يف املائـة). 
ـــيت مشلتــها عمليــة مجــع  وفضـال عـن ذلـك كـانت هنـاك زيـادة يف جممـوع البلـدان واألقـاليم ال

البيانات من (١٦٨ إىل ١٧٧) وذلك بسبب إدراج األقاليم واملناطق التابعة. 
ـــر اإلحصــاءات  وميكـن مالحظـة وجـود اختالفـات جوهريـة فيمـا يتعلـق بوضـع وتواف - ١٤
البيئية عند حتليل نتائج االستبيان على الصعيد اإلقليمي وحسب املوضـوع. ويقـدم اجلـدول ٢ 
حملـة إقليميـة عامـة عـن معـــدالت االســتيفاء. ويبــني العمــود األول املعــدل الكلــي لالســتيفاء. 
ويعرض العمود الثاين معدالت إجناز املتغريات ذات األولوية، وتبـني األعمـدة التاليـة معـدالت 
ـــد حســبت درجــة اإلجنــاز بنســبة اخلانــات املســتوفاة إىل العــدد  األداء حسـب املوضـوع. وق
اإلمجايل للخانات(١). وتعكس النتائج أيضا عدم وجود سالسل زمنية كاملة، حيـث طُلـب يف 
معظم اجلداول تقدمي بيانــات سـنوية عـن الفـترة مـن ١٩٩٠ إىل ٢٠٠٠، وأسـفرت السالسـل 
الزمنية اجلزئية عن نسب أقل. وحسـب معـدل االسـتيفاء الكلـي كمتوسـط مرجـح للمواضيـع 
األربعة، مع تناسب عوامل الترجيح مع كل جزء من جمموع اخلانـات يف القسـم املتعلـق بكـل 

موضوع. 
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اجلدول ٢: 
موجز نســب استيفاء االستبيان حسب املنطقة اجلغرافية    

املنطقة اجلغرافية 
مجيـــــــــــــــع 
املتغريات 

املتغــريات ذات 
األراضي النفايات اهلــواء املياه األولوية 

١١,٣ ٧,٥ ٨,٧ ١٢,٩ ١١,٥ ١٠,٦ أفريقيا 
٩,٢ ٧,٩ ١٩,١ ١٧,٧ ١٧,٤ ١٦ آسيا 

١٥,٩ ١٠,٨ ٢١,٧ ٢١,٩ ٢٣,٨ ١٩,٨ أوروبا 
٩,٨ ٢,٥ ٤,٣ ٦,٩ ٩,٧ ٥,٨ أمريكا اجلنوبية 

١١,٥ ٣,٣ ٠,٣ ٠,٣ ٤,٣ ١,٩ أوقيانوسيا 
  

ال تضم هذه املناطق سوى البلدان واألقاليم اليت ال تشملها عمليـة مجـع البيانـات الـيت  - ١٥
يقـوم ـا االحتـاد األورويب ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي. وُأحلقـت األقــاليم 
واألقاليم التابعة باملنطقة اجلغرافية الـيت توجـد ـا. وكمـا يوضـح اجلـدول، فقـد قدمـت بلـدان 
أوروبا الشرقية نسبة تقارب ٢٠ يف املائـة مـن املعلومـات املطلوبـة، تليـها بلـدان آسـيا (١٦ يف 
املائــة) وأفريقيــا (١١ يف املائــة) وأمريكــا اجلنوبيــة (٦ يف املائــة) وأوقيانوســيا (٢ يف املائـــة). 

وأعطت عملية حتديد أولوية املتغريات نسبـا أعلى بشكل طفيف من حيث االستيفـاء. 
ويـرد يف املرفـق األول حتليـل أكـثر تفصيـال مـــل النتــائج الــيت حققتــها عمليــة مجــع  - ١٦
ـــات  البيانـات لعـام ٢٠٠١ بالنسـبة لكـل جـدول حتـت العنـاوين األربعـة: امليــاه واهلـواء والنفاي
واألراضــي. ويغطـــي هــذا التحليــل أداء املتغــريات ذات األولويــة العليـــا ويقارــا باملتغــريات 
األفضـل أداء، حيـث يوضـــح مقــدار التناســب بــني األولويــات احملــددة يف االســتبيان وتوافــر 

البيانات. كما يقدم بعض املعلومات األساسية لتفسري النتائج. 
 

االستنتاجات وأعمال املستقبل  خامسا –
ـــة مجــع البيانــات  حتقـق حتسـن هـام يف عـدد ونوعيـة االسـتجابات املستشـفة مـن عملي - ١٧
األوىل، باملقارنة مع العملية الثانية. وبالرغم مـن هـذا التحسـن، ال تـزال معـدالت االسـتجابة، 
خاصـة مـن حيـث االسـتيفاء، ونوعيـة البيانـات، غـري مرضيـــة إىل حــد كبــري. وأســباب ذلــك 

عديدة. ويف ما يلي موجز باملصاعب الرئيسية: 
بسبب اختالف األوضاع الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية، ختتلف جـدوى  (أ)
آلخر. وينعكس هذا األمـر يف مـدى تطـور نظـم املعلومـات  و/أو أمهية القضايا البيئية من بلد 

البيئية للبلدان وكذلك يف مقدار املوارد املتوفرة إلنتاج املعلومات البيئية؛ 
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بلــدان قليلــة هــي الــيت حــــددت ملؤسســـاا مســـؤوليات واضحـــة إلعـــداد  (ب)
اإلحصاءات البيئية. وال تجمع البيانات اليت تنتجها مؤسسات متعددة ألغراض خمتلفة بصـورة 
منهجية يف إطار لإلحصاءات البيئية. ولذلك فإن مـلء االستبيان سيستوجب جمهودات جبـارة 

من حيث سبل احلصول على البيانات والتعاون والتنسيق على الصعيد القطري؛ 
مـع القليـل مـن االسـتثناءات، ال توجـد أي معايـري أو مفـاهيم أو تعـــاريف أو  (ج)
ـــى الصعيــد العــاملي ومتاحــة ميكــن للبلــدان أن تســتخدمها عنــد إعــداد  تصنيفـات مقبولـة عل

إحصاءاا البيئية. 
ــــني نتـــائج استبيانـَــــي ١٩٩٩  ويشــري التحســن يف اإلبــالغ الــذي تتيحـــه املقارنــة ب - ١٨
و ٢٠٠١ والردود الواردة من البلدان املشاركة يف عملية مجع البيانات إىل أنـه بـالرغم مـن أن 
اجلـداول توضـح وجـود ثغـرات يف البيانـات ومسـتويات متدنيـة مـــن حيــث مــلء االســتبيان، 
مـن املـهم مواصلـة عمليـة مجـع البيانـات علـى الصعيـد الـدويل. وتـتزايد احلاجـة إىل املعلومـــات 
البيئيـة سـواء علـى الصعيـد الوطـــين أو الــدويل. ويتــم حاليــا اســتحداث و/أو تنقيــح املفــاهيم 
ـــربوتوكوالت أو  والطـرق بشـكل مسـتمر. ويقتضـي االلـتزام باالتفاقيـات أو باالتفاقـات أو بال

بأهداف املؤمترات متابعة وطنية ودولية وإجياد متطلبات جديدة للمعلومات البيئية. 
ولـذا فإنـه يوصــى مبواصلـة إعطـــاء األولويــة يف جمــال اإلحصــاءات البيئيــة الســتمرار  - ١٩
حتسـني إبـالغ هـذه اإلحصـاءات ونشـرها بصـــورة منتظمــة، مــع التركــيز علــى اإلحصــاءات 

الالزمة لوضع املؤشرات البيئية. وينبغي بلوغ هذا اهلدف عن طريق اإلجراءات التالية: 
مواصلة عملية مجع البيانات اليت تقـوم ـا الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة  (أ)
كل سنتني وتعزيزها. يتعني بذل املزيد من اجلهود الستحداث جهات تنسـيق معينـة مـن أجـل 
مجع البيانات يف البلـدان، سـواء علـى صعيـد املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة أو الـوزارات املعنيـة 
بالبيئــة. وجيب عمل املزيد لتيسري التعاون بني املؤسسات املعنية بإنتاج املعلومـات البيئيــة علـى 
صعيـد البلـد. وسـيتم ذلـك عـن طريـق بـذل جمـهود مشـترك مـع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئــة. 
وال بــد من زيادة تعزيز االتصاالت مع البلدان. وسينشأ منتـدى لعقـد مناقشـات منتظمـة مـن 

أجل حتسني عملية اإلبالغ وتلقي الردود؛ 
التنقيح املنتظم الستبيان الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة عـن اإلحصـاءات  (ب)
ــة  البيئيـة. جيـب تنقيـح االسـتبيان بصـورة منتظمـة لكـي تؤخـذ يف احلسـبان التطـورات املفاهيمي
واملنهجيـة، ومقترحـات البلـدان، واملتطلبـات اجلديـدة واملتجـددة مـن حيـث البيانـات. وينبغــي 
زيادة حتديد أولويات املتغريات وفقـا ملتطلبـات البيانـات. وجيـب ضمـان التسـاوق مـع بيانـات 
ـــات األوروبيــة يف  منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي/املكتـب اإلحصـائي للجماع
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مراحل عمليات تنقيح االستبيانني، حبيـث يتسـىن احلصـول علـى جمموعـة أساسـية مـن  خمتلف 
املتغريات ذات األمهية املشتركة؛ 

إصدار جمموعة مفصلة من األدلة لصاحل البلدان النامية. اهلدف مـن ذلـك هـو  (ج)
إحصاءاا البيئية وتقارير موحدة؛  تيسري وضع هذه البلدان 

استحداث نظام مرن للنشر. جيب أن يكون نظام النشر متجاوبــا، مـن حيـث  (د)
النطـاق واملضمـون والتغطيـة اجلغرافيـة، مـع التطـورات اجلديـدة. وسـيقترن نشـــر اإلحصــاءات 
واملؤشرات البيئية كل سنتني (يف شـكل مطبـوع وعلـى شـبكة اإلنـترنت)، الـذي يعتمـد علـى 
عمليـة مجـع البيانـات الـيت تقـوم ـا الشـعبة اإلحصائيـة ويكمـل بالبيانـات الـواردة مـن مصــادر 
أخـرى، بعمليـة منتظمـة لوضـع الصـورة النموذجيـــة البيئيــة للبلــدان (علــى شــبكة اإلنــترنت، 
وتستكمل باستمرار بقدر ما تتاح بيانات جديدة). وبواسطة عمليات حتسـني كميـة البيانـات 
ونوعيتها، سيتم تطوير قاعدة بيانات اإلحصاءات البيئية لتصبح قـاعدة يسـهل االطـالع عليـها 

على اإلنترنت مباشرة؛ 
إعـداد مـواد التدريـب. ستسـتخدم هـــذه املــواد يف حلقــات العمــل التدريبيــة  (هـ)
اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، مـع التركـيز علـى اسـتبيان الشـعبة اإلحصائيـة بـــاألمم املتحــدة عــن 

اإلحصاءات البيئية؛ 
تنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية ودون إقليمية وأمناط أخـرى للتدريـب يف  (و)
جمال اإلحصاءات البيئية. يفضل أن يتـم ذلـك مـن خـالل بـذل جـهود مشـتركة مـع منظمـات 

دولية أخرى؛ 
التعاون املستمر مع املنظمات الدولية املعنيـة بإنتـاج البيانـات البيئيـة واإلبـالغ  (ز)

عنها، وكذلك مع اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة. ينبغي اإلبقاء على هذا التعاون؛ 
إنشاء فريق عمل مشـترك بـني الوكـاالت. سـيعىن فريـق العمـل هـذا بـالتنظيم  (ح)
املنسق والتعاوين ألنشطة مجع البيانات، والعمل املنـهجي، والتدريـب وبنـاء القـدرات يف جمـال 

اإلحصاءات البيئية. 
 

نقاط للمناقشة  سادسا –
اللجنة اإلحصائية مدعوة للقيام باألمور التالية:  - ٢٠

التعليـق علـى االسـتنتاجات املسـتخلصة مـن نتـائج عمليـة مجـع البيانـات لعـــام  (أ)
٢٠٠١؛ 
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تأييد االستراتيجية املوصى باعتمادها ألعمال املستقبل؛  (ب)
تأييد إنشاء فريـق عمـل مشـترك بـني الوكـاالت مهمتـه التنسـيق والتعـاون يف  (ج)

جمال اإلحصاءات البيئية. 
  

احلواشي 
أدرج جدوالن ضمن االستبيان عن نوعية املياه يف بعض األار والبحريات واملناطق الساحلية املنتقـاة. ويشـكل  (١)
عدد اخلاليا يف هذه اجلداول أساسا للحسابات، برغم أن بعض البلـدان توفـر معلومـات علـى جـداول منفصلـة 
عـن حمطـات قيـاس إضافيـة. ولقيـاس تركـيز غـازات ثـاين أكسـيد الكـربيت وأكاسـيد النيـتروجني واجلســـيمات 
العالقة اليت يقل قطرها عن ١٠ ميكرون (احلجم العادي)، استندت حسـابات االسـتيفاء إىل حمطتـني مدرجتـني 

ضمن حمطات القياس السكنية الصناعية والطبيعية على التوايل. 
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 املرفق األول 
ـــة  حتليــل نتــائج اســتبيان عــام ٢٠٠١ الــذي أجرتــــه الشــعبة اإلحصائي
ـــردود املتعلقــة باملتغــريات  بـاألمم املتحـدة بشــأن اإلحصـاءات البيئيـة: ال

 ذات األولوية واملتغريات األفضل أداء حسب املوضوع واجلدول 
الـميـــاه 

يتألف القسـم اخلاص باملياه من مثانيـة جـداول تشـمل املـوارد املائيـة، واسـتخدام امليـاه  - ١
واإلمـداد ـا، وتوليـد ميـاه الصــرف ومعاجلتـها، وامللوثـات، ونوعيــة امليـاه يف أــار وحبــريات 

ومناطق ساحلية مختارة. 
يقـدم اجلـدول ١ حملـة عامـة عـن عـدد مـن الـردود املتعلقـــة باملتغــريات ذات األولويــة.  - ٢
كما يورد قائمـة باملتغـريات الـيت أظـهرت أعلـى نسبــة اسـتجابة يف كـل جـدول. واسـتطاعت 
ــــة  بلــدان عديــدة تقــدمي سالســـل زمنيــة تتعلــق بالبيانــات األساســية لألرصــاد اجلويــة واملائي
(التساقطات مثال)، وبالنسبة للمجـاميع الرئيسـية السـتخراج امليـاه واإلمــداد ـا واسـتخدامها 
(مثـل إمجالــي امليـاه املُسـتخرجة، وامليـاه السـطحية العذبـة وامليـاه اجلوفيــة العذبــة املســتخرجة، 
واإلمــداد العـام باملـاء)، وبصـورة أقـــل مــن حيــث تقســيمها حســب القطاعــات أو األنشــطة 
االقتصادية. وُأتيحت بقــدر أقل البيانات الالزمة لوضع مزيد من املؤشرات عـن املـوارد املائيـة 
والتـوازن املـائي (مثـل إمجالــي تدفقـات امليـاه املـُـسترجعــة، وإمجـايل امليـاه املسـتهلكة، واملــوارد 
املضمونة من املياه السـطحية). ومت أحيانـا مـلء الثغـرات البيانيـة النامجـة عـن ذلـك عـن طريـق 

وضع مناذج للسالسل الزمنية وتقديرات هلا استنادا إىل دراسات تقييمية حمدودة. 
وأكـثر البيانـات توافـرا هـي بيانـات نوعيــة ميـاه األـــار، تليــها البحــريات مث املنــاطق  - ٣
السـاحلية، لكـن ينبغـي النظـر إىل هـذا األمـــر يف إطــار أمهيتــه اجلغرافيــة. وقــد ختتلــف املعــامل 
األساسـية الـيت تجمـع مـن أجلـها البيانـات يف حمطـات القيـاس بالنسـبة لألـار و/أو البحـــريات 
و/أو املناطق الساحلية عن تلك الواردة يف االسـتبيان. ويطلـب االسـتبيان اإلجابـة علـى طائفـة 
متنوعة من معامل النوعية، ممـا يـؤدي إىل وجـود خانـات فارغـة بالنسـبة للبلـدان الـيت ال تجمـع 
فيها سوى اإلحصاءات األساسـية لنوعيـة امليـاه، كالتشـبع باُألكسـجني وترسـبات الفوسـفات 

والنيتروجني. واغتنمت بعض البلدان فرصة إدخال معامل إضافية يف اجلداول. 
وما زال جمال معاجلة مياه الصـــرف يعـاين مــن عـدم كفايـة البيانـات، مـع أنـه جانــب  - ٤
تتـزايد أمهيته مـن بـني جوانــب تدبـري املـوارد املائيـة. كمـا أن معظـم املعلومـات املتاحـة خيــص 

ما تعاجله املنشآت العامة من مياه الصــرف. 
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اجلدول ١ 
الردود املتعلقة باملتغريات ذات األولوية واملتغريات األفضل أداء حسب اجلدول يف القسم 

اخلاص باملياه من االستبيان 
 

املتغـــــريات ذات األولويـــــــة حســــــب 
اجلدول 

البلـــــــــــــدان 
املقدمـــــــــــــة 

لبيانات 
املتغـــريات األفضـــل أداء حســــب 

اجلدول 
البلدان املقدمة 

لبيانات 
 موارد املياه العذبة املتجددة  

٣٣ التساقطات ١٠ إمجايل موارد املياه العذبة املتجددة 
 استعمال املياه حسب املصادر  

٣٣ املياه السطحية العذبة ٣٠ إمجايل املياه املستخرجة 
امليــــاه اجلوفيــــــة املتجـــــددة املتوافـــــرة 

لالستخراج سنويا 
٣٣ املياه اجلوفية العذبة ١٧ 

ــــــداد   اإلمــــداد بامليــــاه حســــب فئــــات اإلم
واألنشطة 

 

٢٧ إمجايل اإلمداد الوطين ٢٧ إمجايل اإلمداد الوطين 
اإلمــــداد العــــام لصــــاحل األســـــر ٢٢ اإلمداد العام لصاحل:  

املعيشية 
 ٢٦

٢٢ اإلمداد العام لصاحل: ٧ اإلمداد الذايت لصاحل: 
اإلمـــداد العـــــام لصــــاحل أنشــــطة ٧ أشكال أخرى من اإلمداد 

الزراعة والغابات 
 ١٩

 معاجلة مياه الصرف  
ميـاه الصـرف املعاجلـــة يف املعــامل ١١ السكان املرتبطون مبعاجلة مياه الصرف

العامة 
 ٢٦

إمجـــايل عـــدد معـــامل معاجلـــــة ميــــاه 
الصرف 

إمجـايل عـدد معـامل معاجلـــة ميــاه ٢٤ 
الصرف 

 ٢٤

ميـاه الصـرف املعاجلـــة يف املعــامل ١٩ إمجايل كمية مياه الصرف 
العامة: املعاجلة البيولوجية 

 ٢٢

١٩ إمجايل كمية مياه الصرف ١٤ مياه الصرف غري املعاجلة 
ميـاه الصـرف املعاجلـــة يف املعــامل ٢٦ مياه الصرف املعاجلة يف املعامل العامة 

العامة: املعاجلة اآللية 
 ١٩
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املتغـــــريات ذات األولويـــــــة حســــــب 
اجلدول 

البلـــــــــــــدان 
املقدمـــــــــــــة 

لبيانات 
املتغـــريات األفضـــل أداء حســــب 

اجلدول 
البلدان املقدمة 

لبيانات 
١٤ مياه الصرف غري املعاجلة ٧ مياه الصرف املعاجلة يف معامل أخرى 

 امللوثات املصرفة  
الطلـب علـى األوكســيجني الكيميــائي 

احليوي 
الطلـــــب علـــــى األوكســـــــيجني ١٠ 

الكيميائي احليوي 
 ١٠

٨ إمجايل املواد الصلبة العالقة ٧ إمجايل الفسفور 
٧ إمجايل الفسفور ٦ إمجايل النتروجني 

 نوعية املياه يف أار خمتارة  
الطلـــــب علـــــى األوكســـــــيجني ١٠ إمجايل امللوثات الُمصرفة يف املياه 

الكيميائي احليوي 
 ٢٤

الطلـب علـى األوكســيجني الكيميــائي 
احليوي 

٢٠ األوكسيجني املذاب ٢٤ 

الطلـــــب علـــــى األوكســـــــيجني ٢٠ األوكسيجني املذاب 
الكيميائي 

 ٢٠

 نوعية املياه يف حبريات خمتارة  
الطلـــــب علـــــى األوكســـــــيجني ٥ كلوروفيل – أ 

الكيميائي 
 ١٣

الطلـب علـى األوكســيجني الكيميــائي 
احليوي 

الطلـــــب علـــــى األوكســـــــيجني ١٢ 
الكيميائي احليوي 

 ١٢

 نوعية املياه يف مناطق ساحلية خمتارة  
٧ إمجايل الفسفور ٤ كلوروفيل – أ 

  
اهلواء 

يتألف القسم اخلاص باهلواء من ١٠ جداول تغطي تلوث اهلـواء ونوعيـة اهلـواء احمليـط  - ٥
حسب ملوثات خمتارة. ويقدم اجلدول ٢ الوارد أدناه نظرة عامة على عدد اإلجابـات حسـب 

املتغريات ذات األولوية وتلك اليت تستقطب أكرب عدد من الردود. 
وما زالت اإلجابات املتعلقة بامللوثات التقليدية، مثل ثاين أكسـيد الكـربيت وأكاسـيد  - ٦
النتروجني، حتتل املقام األول يف جمايل تلـوث اهلـواء ونوعيـة اهلـواء. وفيمـا يتعلـق باالنبعاثـات، 
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طـرأ حتسـن ملمـوس يف اإلبـالغ عـن مجيـع امللوثـات، وال ســـيما فيمــا يتعلــق باملتغــريات ذات 
األولوية. ومما ال شك فيه أن التحسـن العـام يف اإلبـالغ عـن مجيـع امللوثـات يعـزى إىل وجـود 
اتفاقية دولية ومنهجية مشـتركة لقيـاس االنبعاثـات وحصرهـا. علـى أن السالسـل الزمنيـة غـري 

متاحة بعد فيما يتعلق بالعديد من البلدان. 
 

اجلدول ٢ 
الــردود املتعلقــة باملتغــريات ذات األولويــة واملتغــريات األفضـــل أداء حســـب اجلـــدول يف 

 القسم اخلاص باهلواء من االستبيان 

املتغـــريات ذات األولويـــة حســــب 
اجلدول 

البلـــــــــــــدان 
املقدمـــــــــــــة 

لبيانات 
املتغـــريات األفضـــل أداء حســــب 

اجلدول 

البلـــــــــــــدان 
املقدمـــــــــــــة 

لبيانات 
 انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت  

إمجــايل انبعاثــات ثــــاين أكســـيد 
الكربيت 

إمجــايل انبعاثــات ثــاين أكســيد ٣١ 
الكربيت 

 ٣١

 انبعاثات أكاسيد النتروجني  
إمجــــــايل انبعاثــــــات أكاســـــــيد 

النتروجني 
إمجـــــايل انبعاثـــــات أكاســــــيد ٣٢ 

النتروجني 
 ٣٢

إنبعاثــات املركبــات العضويــة املتطــايرة غـــري  
احملتوية على امليثان 

 

إمجايل انبعاثات املركبات العضويـة 
املتطايرة غري احملتوية على امليثان 

ـــــــات املركبــــــات ٢٥  إمجـــــايل انبعاث
ــــري احملتويـــة  العضويــة املتطــايرة غ

على امليثان 

 ٢٥

 انبعاثات الرصاص  
ــــن  انبعاثـــات الرصـــاص الناجتـــة ع

وسائل النقل 
١٠ إمجايل انبعاثات الرصاص ٤ 

 انبعاثات ثاين أكسيد الكربون  
إمجـــايل انبعاثـــــات ثــــاين أكســــيد 

الكربون 
إمجــايل انبعاثــات ثــاين أكســـيد ٢٨ 

الكربون 
 ٢٨
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املتغـــريات ذات األولويـــة حســــب 
اجلدول 

البلـــــــــــــدان 
املقدمـــــــــــــة 

لبيانات 
املتغـــريات األفضـــل أداء حســــب 

اجلدول 

البلـــــــــــــدان 
املقدمـــــــــــــة 

لبيانات 
 انبعاثات امليثان  

٢٦ إمجايل انبعاثات امليثان ٢٦ إمجايل انبعاثات امليثان 
 انبعاثات أكسيد النيتروز  

٢٢ إمجايل انبعاثات أكسيد النيتروز ٢٢ إمجايل انبعاثات أكسيد النيتروز 
 تركيز ثاين أكسيد الكربيت يف اهلواء احمليط  

تركــيز ثــاين أكســيد الكـــربيت يف 
اهلواء احمليط 

تركـيز ثـاين أكســـيد الكــربيت يف ٣١ 
اهلواء احمليط 

 ٣١

 تركيز أكسيد النيتروز يف اهلواء احمليط  
تركيز أكسيد النيـتروز يف اهلـواء 

احمليط 
تركيز أكسيد النيتروز يف اهلواء ٢٧ 

احمليط 
 ٢٧

تركيز اجلسيمات العالقة، اليت يقـل قطرهـا عـن  
١٠ ميكرون، يف اهلواء احمليط 

 

تركيز اجلسيمات العالقة، اليت يقل 
قطرها عن ١٠ ميكرون، يف اهلواء 

احمليط 

ـــيت ٢٧  تركــيز اجلســيمات العالقــة، ال
يقل قطرها عن ١٠ ميكـرون، يف 

اهلواء احمليط 

 ٢٧

  
النفايات 

يتضمن القسم اخلاص بالنفايات جدولني يغطيان إنتاج ومعاجلـة أهـم أنـواع النفايـات  - ٧
حسـب وحـدات احلجـم، فضـال عـن عـدد مرافـق معاجلـة النفايـات واالسـتفادة مـــن خدمــات 
تصريف النفايات. ويتأثر مجع اإلحصـاءات املتعلقـة بالنفايـات بـانعدام وجـود تصنيـف موحـد 
ومعتمد دوليا للنفايات، مما يعين أن العمليات القائمة جلمع البيانـات املتعلقـة بالنفايـات تسـتند 

إىل تصنيفات ومسميات وطنية تكون يف أغلب األحيان خمتلفة اختالفا بينا. 
وميثـل اجلـدوالن الـواردان يف االسـتبيان تلخيصـا للمنهجيـة القائمـة. وبالنســـبة لغالبيــة  - ٨
البلدان النامية يطرح استحداث نظام شامل إلحصاءات النفايات حتديا كبريا. فخدمـات مجـع 
ـــة، وكثــريا مــا ال تتــاح البيانــات  النفايـات ومعاجلتـها تنحـو إىل التركـيز علـى املنـاطق احلضري
إال من جانب املؤسسات العامة جلمـع النفايـات علـى صعيـد البلديـات أو املؤسسـات اخلاصـة 
العاملة حلساب البلديات. ومن مث، فإن إحصـاءات النفايـات تعـد أضعـف جمـاالت االسـتبيان، 
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حيث ال يستطيع ملء األجزاء الكبرية سـوى عـدد قليـل جـدا مـن البلـدان. ويقـدم اجلـدول ٣ 
حتليـال موجـزا لعـدد الـردود املتعلقـة باملتغـريات ذات األولويـة واملتغـريات األفضـل أداء يف كــل 

جدول. 
 

اجلدول ٣ 
الــردود املتعلقــة باملتغــريات ذات األولويــة واملتغــريات األفضـــل أداء حســـب اجلـــدول يف 

 القسم اخلاص بالنفايات من االستبيان 

املتغـــريات ذات األولويـــة حســــب 
اجلدول 

البلـــــــــــــدان 
املقدمـــــــــــــة 

لبيانات 
املتغـــريات األفضـــل أداء حســــب 

اجلدول 

البلـــــــــــــدان 
املقدمـــــــــــــة 

لبيانات 
 إنتاج النفايات اخلطرة ومعاجلتها  

إنتــاج النفايــــات علـــى صعيـــد ٢٢ إنتاج النفايات اخلطرة 
البلديات 

 ٢٦

إعادة تدويرهــا/إعـادة اسـتعماهلا/ 
استعادا 

٢٤ إمجايل إنتاج النفايات ١١ 

٢٢ إنتاج النفايات اخلطرة ٦ إحراق النفايات 

١٨ إنتاج النفايات الصناعية ١١ طَمر النفايات 

إمجايل النفايات: إعـادة تدويرهـا/ ٩ أشكال أخرى ملعاجلة النفايات 
إعادة استعماهلا/استعادا 

 ١٥

ـــــى صعيــــد  إنتـــاج النفايـــات عل
البلديات 

١٤ إمجايل النفايات: طمرها ٢٦ 

إعادة تدويرهــا/إعـادة اسـتعماهلا/ 
استعادا 

١٣ إمجايل النفايات: إحراقها ١٠ 

ـــد البلديــات: ٨ إحراق النفايات  النفايـات علـى صعي
طَمرها 

 ١٣

إمجـايل النفايـات: أشـكال أخـــرى ١٣ طمر النفايات 
ملعاجلة النفايات 

 ١١

النفايات اخلطرة: إعادة تدويرها/ ٣ أشكال أخرى ملعاجلة النفايات 
إعادة استعماهلا/استعادا 

 ١١
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املتغـــريات ذات األولويـــة حســــب 
اجلدول 

البلـــــــــــــدان 
املقدمـــــــــــــة 

لبيانات 
املتغـــريات األفضـــل أداء حســــب 

اجلدول 

البلـــــــــــــدان 
املقدمـــــــــــــة 

لبيانات 
 مرافق معاجلة النفايات  

١٣ مرافق معاجلة النفايات ١٣ مرافق معاجلة النفايات 
إمجــايل عــدد الســكان املســـتفيدين 

من خدمات تصريف النفايات 
ـــع ١١  مرافــق معاجلــة النفايــات: مواق

طمر النفايات 
 ١٢

  
األراضي 

يتــألف القســم اخلــاص بــاألراضي مــن أربعــة جــــداول تغطـــي اســـتغالل األراضـــي  - ٩
ــــدان  وتدهورهــا. وعلــى غــرار املمارســة املتبعــة يف اســتبيان منظمــة التعــاون والتنميــة يف املي
االقتصـادي واملكتـــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة، طبــق تصنيــف اللجنــة االقتصاديــة 
ألوروبـا السـتغالل األراضـي، بكاملـه، علـــى اجلــدول املتعلــق ــذا املوضــوع، مــع اختــالف 
تفـاصيل فـرادى البنـود. أمـا أعلـى نسـب اإلجابـة علـــى األســئلة املتعلقــة باســتغالل األراضــي 
فكانت من نصيب مساحة األراضــي، واألراضـي الزراعيـة، والغابـات، وهـي متغـريات مشـتقة 
من املمارسات املرعية يف مجع البيانات اإلحصائية. وكانت البيانات املتعلقة ببـاقي التصنيفـات 

شحيحة جدا، وكان عدد البلدان اليت مألت تلك األجزاء ضئيال جدا كذلك. 
وفيمـا يتعلـق بتدهـور األراضـي، كـانت نسـبة الـردود علـى املتغـريات املتعلقـــة بتــآكل  - ١٠
التربة والتملح والتصحر ضئيلة جدا. وبغض النظر عن تفاوت انطباق هذه املسائل على مجيـع 
البلـدان، فـإن مثـة مشـاكل منهجيـة يف حسـاب تلـك املؤشـرات، نظـرا لعـــدم وجــود تعــاريف 

وتصنيفات رمسية أو مقبولة دوليا، فضال عن انعدام طرق القياس ذاا. 
 



1802-71714

E/CN.3/2003/19

اجلدول ٤ 
الــردود املتعلقــة باملتغــريات ذات األولويــة واملتغــريات األفضـــل أداء حســـب اجلـــدول يف 

 القسم اخلاص باألراضي من االستبيان 

املتغـــريات ذات األولويـــة حســــب 
اجلدول 

البلـــــــــــــدان 
املقدمـــــــــــــة 

لبيانات 
املتغـــريات األفضـــل أداء حســــب 

اجلدول 

البلـــــــــــــدان 
املقدمـــــــــــــة 

لبيانات 
 استغالل األراضي حسب النـوع  

٥٣ إمجايل مساحة البلد ٥٣ إمجايل مساحة البلد 
٥٣ إمجايل مساحة األراضي ١٧ املساحة احملمية منها 

٥٣ األراضي الزراعية ٥٣ إمجايل مساحة األراضي 
٤٩ األراضي الصاحلة للزراعة ٥٣ األراضي الزراعية 

األراضــــي اخلاضعــــة باســــــتمرار ٤٩ الغابات واألحراج األخرى 
إلنتاج احملاصيل 

 ٤٩

األراضـــــي املشـــــيدة واألراضــــــي 
املتصلة ا 

٤٩ الغابات واألحراج األخرى ٢٠ 

٣٣ املياه ١٤ األراضي اخلالية الرطبة 
األراضـــــي اخلاليـــــة اجلافــــــة ذات 

الكساء اخلضري اخلاص 
األراضــــي اخلاضعــــة باســــــتمرار ٣ 

ألنشطة الرعي 
 ٢٦

األراضي اخلالية غري املغطاة بكساء 
خضـــــري، أو املغطـــــاة بكســـــــاء 

خضري كثيف 

األراضــــي املشــــيدة واألراضــــــي ١٠ 
املتصلة ا 

 ٢٠

١٧ األراضي احملمية منها ٣٣ املياه 
 تآكل التربة  

١٠ إمجايل املساحات املتضررة ١٠ إمجايل املساحات املتضررة 
 التملح  

٥ إمجايل املساحات املتضررة ٥ إمجايل املساحات املتضررة 
 التصحر  

٦ إمجايل املساحات املتضررة ٦ إمجايل املساحات املتضررة 
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 املرفق الثاين 
أنشطة مجع البيانات البيئية على املستوى الدويل 

 

يقدم اجلدول التايل نظرة عامة على مـا تقـوم بـه األمـم املتحـدة ووكاالـا املتخصصـة 
ومنظماا احلكومية الدولية واتفاقياا ومؤسسـاا غـري احلكوميـة مـن عمليـات دوليـة منتظمـة 
جلمع بيانات من مصادر وطنية عن املسائل البيئية. وهـذا اسـتعراض مسـتكمل ومعـدل يسـتند 
بدرجة كبرية إىل التقييم الـذي أجرتـه جلنـة السياسـة البيئيـة التابعـة للجنـة االقتصاديـة ألوروبـا 

 .(CEP/AC.10/2002/19 انظر)
  

النواتج التغطية الزمنية التغطية اجلغرافية توصيف مجع البيانات اسم املنظمة/املؤسسة 
ـــة  منظمـة التعـاون والتنمي
يف امليــــدان االقتصــــــادي 
 .http://www.oecd.org

نظام املعلومات املتعلقة باملوارد والبيئة 
ـــاون والتنميــة عــن  اسـتبيانات منظمـة التع �

حالة البيئة والنفقات والعائدات البيئية 
ـــها التغطيــة: اهلــواء  املوضوعـات الـيت مشلت �
(االنبعاثـات، نوعيـة اهلــواء علــى الصعيــد 
ــــــاه الداخليـــــة  احلضــــري والوطــــين) املي
(الينابيع)، كمية املياه املستخرجة، معاجلة 
ميـاه الصـرف، امللوثـات املصرفـــة، نوعيــة 
ـــار والبحــريات، البيئــة البحريــة  ميـاه األ
(امللوثات املصرفة، نوعيـة امليـاه السـاحلية 
والبحرية)، واألراضي (استغالل األراضي 
والتحــوالت الــــيت تطـــرأ عليـــها، تـــآكل 
التربــــة)، الغابــــات (الغطــــاء احلرجـــــي، 
ـــــــة  اســـــتغالل مـــــوارد الغابـــــات، ملكي
ــــــة (أنواعـــــها  الغابــــات)، األحيــــاء الربي
وأعدادهـا)، النفايـات (نشـوؤها وإدارـــا 
ــــات  ومعاجلتـــها والتخلـــص منـــها، النفاي
البلديـــة واملرتليـــة، النفايـــات الصناعيـــــة، 
النفايـات اخلطـــرة)، الضوضــاء (الســكان 
املعرضون هلا حسب مستوى الضوضاء)، 
النفقات والعائدات البيئية (القطاع العـام، 

والقطاعان التجاري واملرتيل) 

ــــة التعـــاون  بلــدان منظم
ــــــــدان  والتنميـــــــة يف املي
ــــــدان  االقتصـــــادي والبل
الشــريكة هلــــا، والـــدول 
الساعية لالنضمام إليها، 
وبلدان الرابطة األوروبية 
للتجـارة احلــرة؛ التعــاون 
ــــة األوروبيـــة  مــع الوكال
ـــــات  للبيئــــة يف املوضوع

ذات الصلة. 

فـترات الســـنتني منــذ  �
عام ١٩٨١ 

بعــــــض املتغــــــــريات  �
واملؤشـــــــرات هلــــــــا 
سالسل زمنية متاحـة 
ـــام ١٩٧٠ أو  منــذ ع
يتم مجعها كـل ٥ أو 

١٠ أعوام. 

خالصــــة عـــــن  �
البيانـات البيئيـــة 
ملنظمـة التعـــاون 
ــــذ  والتنميــة (من

عام ١٩٨٤) 
ـــة  مؤشـرات بيئي �
ملنظمـة التعـــاون 
ــــذ  والتنميــة (من

عام ١٩٩١) 
مؤشــــــــــــــرات  �
أساســــــــــــــــــية 
وملخصـــــــــات 
ـــــــــــــــــــــى:  عل

http://www/o
 ecd.org/env/

للجماعات األوروبية املكتــــــب اإلحصــــــــائي 
http://europa.eu.int/co

 mm/eurostat/

استبيان مشترك بني منظمـة التعـاون والتنميـة 
يف امليـدان االقتصـــادي واملكتــب اإلحصــائي 

للجماعات األوروبية عن حالة البيئة 
الــــــدول األعضــــــــاء يف 
االحتاد األورويب والدول 
الساعية لالنضمام إليه 

فـــترة الســـنتني منـــذ  �
عام ١٩٩١ 

معظــــــم البيانــــــــات  �
متوفرة منذ عام ١٩٨٠ 

قــــرص حاســــــويب 
مــــــربمج حلوليـــــــة 
اإلحصاءات البيئية 
ــــــــن  الصــــــادرة ع
املكتب اإلحصائي 
للجماعـــــــــــــــــات 

األوروبية 

 

املوضوعــــات الــــيت مشلــــها االســــــتبيان:  �
النفايــــات (النشــــوء، املعاجلــــة)، امليــــــاه 
(الينــــابيع، كميــــة امليـــــاه املســـــتخرجة، 
االســتغالل واملعاجلــة)، االنفــــاق البيئـــي، 
استغالل األراضي، البيئـة الزراعيـة، النقـل 

والبيئة 
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النواتج التغطية الزمنية التغطية اجلغرافية توصيف مجع البيانات اسم املنظمة/املؤسسة 

خطـــــــــــة ملشــــــــــــروع 
اإلحصـــاءات البيئيـــــة يف 
ــــض  حــوض البحــر األبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــط  املتوس

http://www.planbleu.
 org/indexa.htm

اإلحصاءات البيئية يف حـوض البحـر األبيـض 
املتوســـط، اإلحصـــاءات يف حـــــوض البحــــر 

األبيض املتوسط – البيئة 
املوضوعات املشمولة: اإلحصاءات البيئية  �
ــــة: امليـــاه والتربـــة  وثالثــة جمــاالت حموري

والنفايات 

١٢ بلــــدا مــــن بلـــــدان 
جنـــوب وشـــرق البحــــر 
املتوسـط، شـركاء االحتــاد 
األورويب يف اإلحصــاءات 

البيئية 

مــدة املشــــروع: ١٩٩٩ 
ــــدء املشـــروع)  (تــاريخ ب
٢٠٠٠-٢٠٠٢ (مراحل 

املشروع) 

منشــورات خمتلفــــة 
يف إطـــــار اخلطـــــــة 
األولية للمشروع 

اتفاقيـــة األمـــم املتحــــدة 
ـــــأن تغــــري  اإلطاريـــة بش
املنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخ 
http://www.unfccc.int

ـــاس  عمليـات حصـر انبعاثـات غـازات االحتب
احلراري وغريها من امللوثات. 

الغازات املشمولة: ثاين أكسيد الكربـون،  �
ـــــــــــــيد النيــــــــــــتروز،  امليثـــــــــــان، أكس
ــــــــــــوق  اهليــــــــــدرو فلوروكربــــــــــون ف
الـفلوروكربون، سادس فلوريد الكربيت، 
أول أكســـــــيد الكربـــــــــون، أكاســــــــيد 
النيـتروجني، املركبـات العضويـة املتطـــايرة 
غـري احملتويـــة علــى امليثــان، ثــاين أكســيد 

الكربيت 
البيانـات الـيت قدمتــها األطــراف املدرجــة  �
امساؤها يف املرفق األول باستخدام منـوذج 
اإلبالغ املوحد. واألطـراف غـري املدرجـة 
يف املرفــق األول مدعــوة لتقـــدمي بيانـــات 

باستخدام النموذج نفسه 

األطــــراف املدرجــــــة يف 
املرفــــق األول وأطـــــراف 
خمتـارة ليسـت مدرجــة يف 

املرفق األول 

أطـراف املرفــق األول  �
 ١٩٩٠-٢٠٠٠

معظمـــــــــهم مــــــــــن  �
ـــــــــري  األطــــــــراف غ
املدرجــــة يف املرفـــــق 
األول يف عـــــــــــــامي 
١٩٩٠ و ١٩٩٨ 
وبعـــض املنشـــــورات 
ـــامي  األخــرى مــن ع

١٩٩٠ و ١٩٩٨ 

عـــــــــن طريــــــــــق 
ـــــــى  اإلنـــــترنت عل
العنـــــوان التـــــــايل: 
http://unfccc.int/r
esource/index.ht

 ml

اتفاقية فيينا حلماية طبقـة 
ــــــــول  األوزون وبروتوك
مونتريـال املتعلـــق بــاملواد 
املستنفدة لطبقة األوزون

إنتــاج واســــتهالك املـــواد املتســـنفدة لطبقـــة 
األوزون 

ـــــــــة، غــــــــــــازات  املــــــــــــــواد املشمولـــ �
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلوروفلوروكربون،  ال
ــــــــــــــــــــــــــون،  واهليدروكلوروفلوروكرب
ــــد  وكلوروفـــورم امليثيـــل، ورابـــع كلوري

الكربون، وبروميد امليثيل. 

ـــــــول  أطــــــراف بروتوك
مونتريال 

تقـدمي بيانـات ســـنوية  �
مــن جــانب أطـــراف 

الربوتوكول 
ــــذ  بيانــات متاحــة من �
عــام ١٩٨٦ بالنســبة 
لغـــــــــــــــــــــــــــــازات 
ــون  الكلوروفلوروكرب
واهلــــــالون، وعــــــــام 
ـــــــــــــبة  ١٩٩١ بالنس
لـــــــربوميد امليثيـــــــــل 
و ١٩٨٩ بالنســـــــــبة 

لبقية املواد 

منشــــــــــــورات  �
تصـــــدر كــــــل 

سنتني 
عــــــن طريـــــــق  �
ـــــــــــــــــــــربيد  ال
اإللكـــتروين إىل 

ozoneinfo@u
 nep.org

ـــــازل املتعلقــــة  اتفاقيـــة ب
مبراقبـة حركـــة النفايــات 
اخلطــــرة عــــرب احلـــــدود 
ــــــــــها  وبـــــــــالتخلص من
 http://www.basel.int

النفايات اخلطرة وغريها من النفايات 
املوضوعات املشمولة: النشوء، االسترياد،  �
التصدير، وعبور النفايات اخلطرة وغريها 

من النفايات 

األطــــــــراف املقدمــــــــــة 
للتقارير مبوجب االتفاقية 

النشـر يف عـامي سنويا منذ عام ١٩٩٣  �
 ١٩٩٣

و ١٩٩٦ 
النشـر وإصـــدار  �
طبعة إلكترونية 
للفــــــــــــــــــــترة 

-١٩٩٧
ـــــــى  ١٩٩٩ عل
ـــــــــــوان  العنـــــــ

http://www.b
 asel.

int/pub/natio
 nerport.html
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اتفاقيــة االجتــــار الـــدويل 
ـــــــــات  بـــــــأنواع احليوان
والنباتـات الربيـة املعرضــة 
لالنقـــــــــــــــــــــــــــــــراض 
 http://www.cites.org,

http://www.unep.wc
 mc.org,

االجتار الدويل باألحياء الربية 
املوضوعات املشمولة: بيانـات دوليـة عـن  �
االجتار بأنواع احليوانات والنباتات الربية، 
مــن بعــض التشــــريعات، واختـــاذ تدابـــري 

تنظيمية وإدارية إلنفاذ االتفاقية 

تقـــــــارير يقدمـــــــــها أطراف االتفاقية  �
أطراف االتفاقية كـل 

سنتني 
ـــار  بيانــات عــن االجت �
الدويل باألحياء الربية 

منذ عام ١٩٨٠ 

عــن طريــق تقـــدمي 
ـــــايب إىل  طلــــب كت
برنـــــــامج األمـــــــم 
املتحــــدة للبيئـــــة – 
ــــــــاملي  املركــــــز الع
لرصـــــــد حفـــــــــظ 

الطبيعة 
 

منظمـــة األمـــم املتحــــدة 
لألغذيــــــــة والزراعـــــــــة 

 http//www.fao.org

 
ـــة ملنظمــة األغذيــة  قواعـد البيانـات اإلحصائي
ـــــام قواعــــد  والزراعـــة – عـــرب اإلنـــترنت نظ

املعلومات املتعدد اللغات. 
املوضوعـات املشـمولة: اإلنتـاج الزراعــي،  �
التجـارة واإلنتــاج واملؤشــرات التجاريــة، 
موازين من السـلع األساسـية، اإلمـدادات 
الغذائيـة وامليزانيـات، األسـعار احملـددة مــن 
قبـل املنتجـني، اسـتغالل األراضـي (مبــا يف 
ذلك الري)، وسائل اإلنتـاج مبـا يف ذلـك 
االجتار باملبيدات واستهالكها، األمسـدة)، 
اإلعانــــات الغذائيــــة، الصــــادرات مــــــن 
ـــات عــن مصــائد  احلبـوب، السـكان، بيان
ـــا يف ذلــك املنتجــات األوليــة  األمسـاك (مب
واملصنعـــة)، إنتـــاج األمســـــاك، احلراجــــة 
وبيانات التدفق التجاري. قواعد البيانات 
اإلحصائية ملصائد األمساك. قواعد بيانات 

مصائد األمساك عرب اإلنترنت 
املوضوعــــات املشــــمولة: اإلنتــــاج مـــــن  �
ــــــات  عمليــــات تربيــــة املائيــــات (الكمي
والقيم)، كمية األمسـاك املصيـدة، اإلنتـاج 
الكلـي، اإلنتـاج السـلعي ملصـائد األمســـاك 
واالجتــار بتلــك الســلع، كميــــة األمســـاك 
املصيــــدة مــــن شــــــرق وســـــط احمليـــــط 
األطلنطــي، كميــة األمســاك املصيــدة مـــن 

البحر األبيض املتوسط والبحر األسود. 
ــاعدة  – ق نظـام معلومـات مـوارد الغابـات  �
بيانات عن موارد الغابات عرب اإلنترنت 

ـــات  املوضوعــات املشــمولة: منــاطق الغاب �
حسب نوعها وتصنيفها 

– نظـام  النظام اإلحصائي للمياه يف األريــاف 
معلومات عن املياه والزراعة 

املوضوعـــــــات املشـــــــمولة: اســــــــتغالل  �
األراضي، موارد املياه، األراضـي املرويـة، 
ــــاه الـــري، احملـــاصيل املرويـــة  مصــادر مي
والتكثيــف، الســــكان، اســـتخدام امليـــاه، 
تقنيـات الـري، الصـــرف البيئــي، مصــادر 
املياه املتجددة، استخدام املياه يف الزراعة، 
بيانات مكانية عن استخدام املياه والري، 
دراســات قطريــة، اســتعراضات إقليميـــة، 

املؤسسات 

 
عاملية 

 
ـــــــات  قواعــــــد البيان �
اإلحصائيـــــــة ملنظمـــــــــة 
ـــــــــة  األغذيــــــــة والزراع
 ،١٩٦١-٢٠٠٠
ـــــر  يتفــــاوت مــــدى توف
البيانات حسب ااالت 
ــــــــات  قواعــــــد البيان �
اإلحصائيـــة ملصـــــائد 
األمســـــــاك: ١٩٥٠-

٢٠٠٠، يتفــــــــــاوت 
توفر البيانات حسب 

ااالت. 
ــــــــات  نظــــــام معلوم �
موارد الغابات: وفقـا 
للتقييـم العـاملي ملــوارد 
الغابـــــــات، التـــــــايل 
ــــــــــوام  ١٩٩٠ واألع

األخرى 
النظــــام اإلحصــــــائي  �
للميــاه يف األريــــاف: 
أحــــدث املعلومــــات 

املتوفرة 

 
قواعــــد البيانـــــات 
ـــة  اإلحصائيـة ملنظم
األغذيــة والزراعــــة 
على العنوان التايل: 

http://faostar.fao
ـــــــــــــــــرص  org. ق
حاســـويب مدمـــج، 
منشورات خمتلفة 

قواعــــد البيانـــــات 
اإلحصائيـة ملصـــائد 
األمســــــاك علــــــــى 
ـــــــايل  العنــــــوان الت
http://www.fao.o

rg/fi/statisr/FIS
OFT/FISHPLUS

 .asp

ــــــــــــــــــــة  خدم �
ـــــــــــــات  معلوم
مـوارد الغابـــات 
علــــى عنــــــوان 
http://www.fa
o.org/forestry
/foretry/fo/co

un-
try/navworld.

ـــــــــــم  jsp التقيي
العـــاملي ملــــوارد 
الغابـــــــــــــــــات 

 ٢٠٠٠
ــــــــــــــــــــام  النظ �
اإلحصـــــــــــائي 
للميــــــــــــــاه يف 
ـــى  األريــاف عل
العنوان التايل: 

 http://www.fao.
org/waicent/f
aoinfo/agricu
lt/agl/aglw/aq
uastat/dbase/i ndex.stm
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الوكالة األوروبية للبيئة 
http://www.eea.eu.int

ـــة التخصصيــة بــإعداد  تقـوم املراكـز األوروبي
وتعــهد العديــد مــن عمليــات مجــع البيانــات 

وقواعد البيانات 
املركــــز األورويب التخصصــــي لشـــــؤون  �
ـــــــواء والتغــــــريات املناخيــــــة  نوعيـــــة اهل
 http://etc-acc.eionet.eu.int/databases

املركــــز األورويب التخصصــــي لشـــــؤون  �
ـــاه، امليــاه اجلوفيــة، امليــاه  امليـاه: كميـة املي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  البحري
 (http//water.eionet.eu.int/databases)

ــة  املركـز األورويب التخصصـي لشـؤون بيئ �
األرض: قـاعدة بيانـات كوريـن (برنـــامج 
تنســـيق املعلومـــات البيئيـــــة يف أوروبــــا) 
للغطــــــــــــــــــــــــــاء األرضـــــــــــــــــــــــــــي 

(http://dataservice.eea.eu.int/dataser
vice/metadetails.asp?table=landcove

 r

املركز األورويب التخصصي لشؤون محاية  �
الطبيعة والتنوع البيئي 

(http://dataservice.eu.int/dataservice/me
 tadetails.asp?table=desigarea)

املركــــز األورويب التخصصــــي لشـــــؤون  �
النفايات: نشوء النفايات ومعاجلتها 
 (http://wastebase.eionet.eu.int)

بلــدان االحتــــاد األورويب 
والبلــــــــدان الســــــــــاعية 
ـــه، الرابطــة  لالنضمـام إلي
األوروبية للتجارة احلرة، 
بلـــدان غـــــرب البلقــــان 
والدول املستقلة حديثا 

مواقـــع خمتلفـــــة ختتلف تبعا للموضوع  �
ـــترنت  علـى اإلن
للمراكــــــــــــــــز 
األوروبيــــــــــــــة 

التخصصية 
كمنشـور فقـــط  �
(كميات املياه) 
بناء على طلب  �
مــــــن املعـــــــهد 
ـــــــــــــــنروجيي  ال
ــــاه  لبحــوث املي
(املياه البحرية) 
صحــف وقـــائع  �
ــــــــــرات  للمؤش
ــــــــورات  واملنش
(املياه اجلوفية) 

برنــامج األمــــم املتحـــدة 
ــــاملي  للبيئــة – النظــام الع
ــــي/امليـــاه –  للرصــد البيئ

http://www.cciw.ca/g
 ems/intro. Html

– برنـامج نوعيـة  النظام العاملي للرصد البيئــي 
املياه العذبة 

املوضوعـــات املشـــمولة: معايـــري اختبـــار  �
ــــة يف احملطـــات  نوعيــة ميــاه األــار العذب

املشاركة 

عامليــة تشــمل ٦٩ بلــــدا 
مشاركا 

ـــــل  إجـــراء تقييمـــات ك
ثالث سنوات اعتبارا من 

١٩٧٩ حىت ١٩٩٩ 

عـــــــــن طريــــــــــق 
ـــــــى  اإلنـــــترنت عل

العنوان التايل: 
http://www.cciw
.ca/gems/gems-

 e.html

بنـــــــاء علــــــــى  �
الطلب 

منشــــــــــــورات  �
إضافيــة متاحـــة 
ـــــوان  علـــى العن
املذكور أعاله. 
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مركـــز حبـــوث انتشـــــار 
األوبئـة نتيجـة للكــوارث 
 http://www.cred.be/

قـــاعدة بيانـــات عـــــن الكــــوارث الطبيعيــــة 
والكوارث اليت هي من صنع اإلنسان 

املوضوعـات املشـمولة: كـــوارث طبيعيــة  �
ــــع اإلنســـان (نـــوع الكارثـــة،  ومــن صن
موقعها، تارخيها، عـدد القتلـى واجلرحـى 
ـــــكان  واملشـــردين، والعـــدد الكلـــي للس
املتضرريـن، اخلســـائر مقــدرة بــدوالرات 
ـــالت  الواليــات املتحــدة، بــاليورو والعم

احمللية، مصادر البيانات) 
بيانات عن الصراعات 

مشروع معلومات املناخ 
تقرير عن الكوارث يف العامل 

كوارث طبيعية ومـن عاملية  �
صنـــــــع اإلنســــــــان: 

 ١٩٠٠-٢٠٠١
بيانــــــــــات عــــــــــــن  �
الصراعات ومشروع 
معلومــــــات املنــــــاخ 

 ١٩٧٥-٢٠٠١
تقريـر عـن الكـــوارث  �
ـــــــامل ١٩٩٩- يف الع

 ٢٠٠١

عـــــــــن طريــــــــــق 
ـــى  اإلنـترنت عل
ـــايل:  العنـوان الت
http://www.re
d.be/emdar/in

 tro.html
ــــــــــــــوب  (مطل

التسجيل) 
بيانـات موجــزة  �
ـــترنت  علـى اإلن
ـــــوان  حتــــت عن
http://www.cr
ed.be/endar/i

 ntro.html

 
االحتـــاد العـــاملي حلفـــــظ 
الطبيعـة (االحتـــاد الــدويل 
ـــوارد  حلفــظ الطبيعــة وامل
ــــــــــــــــــــــــــــة) –  الطبيعي
 http://www.iucn.org

القائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفـظ الطبيعـة 
واملـوارد الطبيعيـة الـيت تضـم األنـواع املـــهددة 

باالنقراض 
املوضوعــات املشــمولة: أعــداد األنــــواع  �
ــــــة حســـــب  املــــهددة بــــاالنقراض مبوب
ـــريات  اموعـات الرئيسـية للكائنـات، تغ
يف أعداد األنواع املدرجــة ضمـن الفئـات 
املـــــهددة بـــــاالنقراض، عـــــدد أنـــــــواع 
ــــة مـــن  احليوانــات والنباتــات يف كــل فئ
ـــة احلمــراء ضمــن كــل فئــة  فئـات القائم
تصنيفيـة، عـدد األنـواع يف كـل فئـــة مــن 
فئات القائمة احلمراء ضمن كل جمموعـة 
تصنيفيـة حيوانيـة أو نباتيـة كــربى، عــدد 
األنـــواع املـــهددة بـــــاالنقراض يف كــــل 
جمموعة كربى من الكائنات يف كل بلد، 
عـــــدد األنـــــواع املنقرضـــــة، املـــــــهددة 
باالنقراض وغريها مـن أنـواع احليوانـات 
والنباتـات يف كـل فئـة مـن فئـات القائمــة 

احلمراء يف كل بلد 

منـــــــذ عـــــــــام ١٩٩٤، عاملية 
مراجعـة أساســـية يف عــام 

 ٢٠٠٠
عــــــن طريـــــــق  �
ـــى  اإلنـترنت عل
ــــــــــــــــــوان  العن
ــــــــــــــــي:  التالـــ
http://www.re

 dlist.
org/info/jable

 s/html

ــاعدة  حبـث يف ق �
البيانــات متـــاح 
ـــــــــــــــــــــــى  عل
ـــــــــوان  العنـــــــــ
ــــــــــــــي:  التالـــــ
 http://www.

red-
list.org/searc

 h/html

منشورات  �

املركـــز العـــاملي لرصـــــد 
ـــــــــــــة  حفـــــــــــظ الطبيع

http://www.unep.wc
 mc.org/

معلومات عن املناطق احملمية 
ـــة،  املوضوعــات املشــمولة: املنــاطق احملمي �
احلجم واملكــان تبعـا لفئـات إدارة املنـاطق 
احملمية اليت وضعها املركز من أوال (أ) إىل 

سادسا، تاريخ االختبار 

ــــــام عاملية  بـــــدأ العمـــــل يف ع
١٩٨١ على وضع قائمة 
ـــار املنــاطق  بتواريـخ اختي

احملمية 

عـــــن طريــــــق  �
ــى  اإلنـترنت عل
ــايل:  العنـوان الت

http://www.
 wcmc.
org.uk/data/d
atabase/un.c
 ombo.html

منشــور صـــدر  �
يف عام ١٩٩٢ 
ــاطق  بعنـوان املن
احملمية يف العامل
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ــــة  منظمــة الصحــة العاملي
 http://www.

 who.who.int

نظام معلومات إدارة اهلواء والشراكة العامليـة 
لنوعية اهلواء 

نظام عاملي لتبادل املعلومات بشأن نوعيـة  �
اهلواء 

ـــات الــيت ميكــن  جمموعـة مـن قواعـد البيان �
الوصول إليها وهي تتضمن قاعدة بيانات 
أساسية عن تلوث اهلواء (أدوات سـنوية، 
ــــها  ٩٥ يف املائــة، عــدد األيــام الــيت مت في
ــــم املبـــادئ التوجيهيـــة ملنظمـــة  جتــاوز قي

الصحة العاملية) 

عامليــا (قــرص حاســــويب 
مدمـج عليـه بيانـات عــن 
١٥٠ مدينة يف ٤٥ بلدا 

ـــرص حاســويب  تتبـاين. ق
مدمـج عليـه بيانـات عــن 
الفترة ١٩٨٦-١٩٩٩ 

ـــــات  نظــــام معلوم
إدارة اهلـــــــــــــــواء، 
اإلصـــــــــــــــدار ٣، 
٢٠٠١ متاح على 
قــــرص حاســــــويب 

مدمج 

 

املوضوعات املشمولة: إدارة نوعيـة اهلـواء  �
(أدوات إدارة نوعيـة اهلـواء املســتخدمة يف 
ــــة داخـــل  املــدن، تركــيز امللوثــات اهلوائي
املبـــاين أو املنـــاطق احمليطـــــة، مســــتويات 
ــــار الصحيـــة، إجـــراءات  الضوضــاء، اآلث
ــــري  الرقابـــة، معايـــري جـــودة اهلـــواء، معاي
ـــات،  االنبعاثـات، عمليـات حصـر االنبعاث
ـــار يف  أدوات تشــكيل منــاذج عــن االنتش

   اهلواء) 
 


