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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢٠٠٦مارس /آذار١٠-٧
 *من جدول األعمال املؤقت) هـ (٤البند 

   اإلحصاءات البيئية :بنود للعلم
 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة  

 
 مذكرة من األمني العام  

  
، يتـشرف األمـني العـام       **وفقا لطلب اللجنة اإلحصائية يف دورا الـسادسة والـثالثني          

 .البيئـة بأن حييل إىل اللجنة للعلم تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانـات املعـين بإحـصاءات                 
 ٢٠٠٥ويطلــب إىل اللجنــة أن حتــيط علمــا بالعمــل الــذي اضــطلع بــه الفريــق العامــل يف عــام    

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦وباخلطط املتعلقة بالسنتني 

 

 * E/CN.3/2006/1. 
 ، الفصل األول، (E/2005/24) ٤، امللحق رقم ٢٠٠٥ الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثائق ** 

 .الفرع باء
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 مقدمة 
، ٢٠٠٣ أنشئ الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات البيئـة يف عـام                  - ١

وأقــرت اللجنــة  .)١(عمــال بــالقرار الــذي اختذتــه اللجنــة اإلحــصائية يف دورــا الرابعــة والــثالثني
 أهـداف الفريـق واختـصاصاته وتنظـيم         ٢٠٠٤اإلحصائية يف دورا اخلامسة والـثالثني يف عـام          

 .)٢(أعماله وبرنامج عمله
ت البيئية باعتبارها جـزءا     واهلدف الذي يسعى إليه الفريق العامل هو ترسيخ اإلحصاءا         - ٢

ويتحقـق هــذا   .مـن اإلحـصاءات الرمسيـة عـن طريــق حتـسني وتعزيـز البيانـات البيئيـة األساســية        
 ومجــع ،اهلــدف بتعزيــز التعــاون وجتميــع قواعــد املعــارف واملــوارد يف جمــاالت العمــل املنــهجي   

 . وتنظيم املناسبات املشتركة،البيانات ونشرها، والتدريب وبناء القدرات
 وخططـه   ٢٠٠٥ويتناول هذا التقرير العمـل الـذي اضـطلع بـه الفريـق العامـل يف عـام                    - ٣

 .أعاله مباشرة يف ااالت املذكورة ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦لعامي 
 

 العمل املنهجي - أوال 
 ٢٠٠٤ يوفقا لربنامج عمل الفريق العامل، كان حمور تركيز العمـل املنـهجي يف عـام               - ٤
 . هو إحصاءات املياه٢٠٠٥ و
منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة،  باالشــتراك مــع وقــد عقــد الفريــق العامــل،   - ٥

برنامج املياه التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة، دورة عمل دوليـة           /والنظام العاملي للرصد البيئي   
 بــدعوة مــن ٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٢٢ إىل ٢٠بــشأن إحــصاءات امليــاه يف فيينــا يف الفتــرة مــن 

 مـن املنظمـات   ١٣ بلـدا و ٢٨ العمـل هـذه   ةوحـضر دور  .النمـساوية االحتاديـة  ة البيئيـة  الوكالـ 
 .الدولية، واحلكومية الدولية، واإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية

 ورقـة عمـل ركـز كـل         ٣٥وانتظمت أعمال الدورة يف تسع جلسات متحورت حول          - ٦
 :صاءات املياه إلحاجلوانب التسعة التاليةخمتلف منها على جانب من 

 ؛توفري املعلومات ملقرري السياسات: احلاجة إىل إحصاءات املياه )أ( 

  املنظمات الدولية؛جتمعهاإحصاءات املياه اليت  )ب( 

 التحديات والفرص؛ :احملاسبة املائية )ج( 

 اإلحصاءات املتعلقة باملوارد املائية؛ )د( 

 خدامها؛اإلحصاءات املتعلقة بإمدادات املياه واست )هـ( 
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 اإلحصاءات املتعلقة بإطالق امللوثات يف املياه احمليطة؛ )و( 

 اإلحصاءات املتعلقة بإنتاج املياه العادمة ومعاجلتها؛ )ز( 

 اإلحصاءات املتعلقة جبودة املياه؛ )ح( 

 .واستخدامات املياهاإلحصاءات الالزمة لتحديد أسعار املياه  )ط( 

 :وخلصت دورة العمل إىل ما يلي - ٧

تشكل إحصاءات املياه عنصرا أساسيا يف املعلومات البيئيـة وينبغـي أن تـشمل               )أ( 
اــاالت املتعلقــة بــاملوارد املائيــة وإمــدادات امليــاه واســتخدامها ومعاجلتــها وجودــا وجوانبــها   

هـو أمـر    حاليـا للطلـب، و    ال تـستجيبان    جودة البيانات وإمكانيـة احلـصول عليهـا         و. االقتصادية
 .هجيب تصحيح

جيــب أن جيتمــع مقــدمو البيانــات وغريهــم مــن اجلهــات املعنيــة داخــل البلــدان  )ب( 
من أجل مجـع البيانـات الـيت تـشتد احلاجـة إليهـا              معا  ضمن شبكات متكاملة من اخلرباء للعمل       
 واالستغالل األمثل للبيانات امعة حاليا؛

علقــة بامليــاه يف يــتعني بنــاء القــدرات يف جمــال مجــع اإلحــصاءات األساســية املت  )ج( 
ــاه أو           ــة إلحــصاءات املي ــضها إىل وحــدات إحــصائية مكرس ــر بع ــيت يفتق ــدان ال ــن البل ــثري م ك

 لإلحصاءات البيئية؛

توفر حسابات املوارد املائية إطارا ملختلـف البيانـات املتعلقـة بامليـاه وهـي أداة                 )د( 
بات بالتشجيع والـدعم    ينبغي أن حيظى تطبيق واستخدام هذه احلسا      و .قوية إلدارة شؤون املياه   

 من الناحيتني املالية والتقنية معا؛

جيب موافاة مقدمي البيانات بالتعليقات الواردة مـن املنظمـات الدوليـة بـشأن               )ـه( 
 كيفية استخدام البيانات؛

من الضروري أن تتعاون املنظمات اإلقليميـة والدوليـة الناشـطة يف جمـال مجـع                 )و( 
 عاونا أوثق من أجل حتسني املواءمة واحلد من ازدواجية العمل؛البيانات املتعلقة باملياه ت

باســتخدام هنــاك حاجــة إىل حتــسني ســبل احلــصول علــى البيانــات وتفــسريها   )ز( 
 املوحدة؛الشارحة البيانات 

من الضروري توفري منهجيات موحدة الستخدامها لتجميـع البيانـات األوليـة             )ح( 
 .مع اإلحصاءات واملؤشرات
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 :ورة العمل البلدان إىل ما يليودعت د - ٨
ــدات       )أ(  ــشاء وحـ ــاه وذلـــك بإنـ ــصاءات امليـ ــى إحـ ــسي علـ ــابع مؤسـ ــفاء طـ إضـ

 امليـاه بـصورة     إحـصاءات لإلحصاءات البيئية أو إلحصاءات املياه أو هياكل مماثلة للقيـام جبمـع             
 منهجية؛

ــضم مقــدمي     )ب(  ــة شــبكات مناســبة ت ــات الإقام ــة ببيان ــاه وغريهــم مــن  املتعلق املي
هــات صــاحبة املــصلحة لكفالــة مجــع البيانــات الــيت تــشتد احلاجــة إليهــا واالســتغالل األمثــل  اجل

 .للبيانات امعة حاليا

 :وأوصت دورة العمل الفريق العامل مبا يلي - ٩

 فرعــي ملعاجلــة املــسائل اآلنفــة الــذكر، وتنــسيق عمــل املنظمــات   فريــقإنــشاء  )أ( 
  إحصاءات املياه؛يف جمالالدولية 
 وفري األدلة واملنهجيات املناسبة ملساعدة البلدان على مجع بيانات املياه؛ت )ب( 
استكشاف إمكانيات أخرى ملـساعدة البلـدان علـى التحـسني املـستمر جلـودة               )ج( 
 .البيانات

 .وميكن االطالع على التقرير املفصل لدورة العمل باعتباره وثيقة معلومات أساسية - ١٠

 أنـشأ الفريـق العامـل الفريـق الفرعـي املعـين بإحـصاءات امليـاه                 وعلى إثـر دورة العمـل،      - ١١
ملكتـب  امبشاركة الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، و          

اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، وبرنـامج                  
امليـاه التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة          برنـامج   /ظام العاملي للرصـد البيئـي     األمم املتحدة للبيئة، والن   

وقــام الفريــق العامــل خــالل اجتماعيــه الرابــع واخلــامس   .للبيئــة، واللجنــة االقتــصادية ألوروبــا
 .مبناقشة وإقرار والية الفريق الفرعي وبرنامج عمله

توافــق مــدى لــى اســتعراض ويعكــف الفريــق الفرعــي املعــين بإحــصاءات امليــاه حاليــا ع - ١٢
 املياه اليت تـستخدمها املنظمـات الدوليـة، وعلـى مناقـشة بعـض               بإحصاءاتاالستبيانات املتعلقة   

وسيجري الفريـق الفرعـي اسـتعراض مـشاريع      . االستبياناتباستخداماملسائل املنهجية املرتبطة 
نقح إلحـصاءات البيئـة،   األدلة املتعلقـة بإحـصاءات امليـاه والفـصل اخلـاص بامليـاه مـن املـسرد املـ          

 .املتعلقة بإحصاءات املياهالشارحة كما سيخترب معايري البيانات 

 .والية الفريق الفرعي وبرنامج عمله يف مرفق هذا التقريربيان رد يو - ١٣
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 مجع البيانات - ثانيا 
مـارس،  /ويف آذار . هو عام مجع املعلومات الذي يـتم كـل سـنتني   ٢٠٠٦سيكون عام  - ١٤

لشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، باالشتراك مع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، بإرسـال         ستقوم ا 
 البيئية إىل البلـدان، باسـتثناء بلـدان شـرق أوروبـا وبلـدان القوقـاز             باإلحصاءاتاستبياا املتعلق   

ووسط آسيا، حيث سيضطلع جبمع البيانات يف وقت مبكر ليتوافق مع اجلـدول الـزمين لتقـدمي                 
علــى  وســريكز اســتبيان الــشعبة اإلحــصائية .قريــر املقبــل عــن حالــة البيئيــة يف عمــوم أوروبــاالت

ــضالت   ــاه والفـ ــة بامليـ ــصاءات املتعلقـ ــدروس    . اإلحـ ــتنادا إىل الـ ــتبيان اسـ ــيح االسـ ــرى تنقـ وجـ
وزاد تعزيـز    .املستخلصة من مجع املعلومات السابق ومن اخلربة املكتسبة على الصعيد اإلقليمي          

الســتبيان املــشترك بــني منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب  التوافــق بــني ا
وجـرى اسـتعراض االسـتبيان      . اإلحصائي للجماعات األوروبية وجداول احملاسبة املتعلقة باملياه      

وسريســل االســتبيان . مــن قبــل الفريــق الفرعــي املعــين بإحــصاءات امليــاه التــابع للفريــق العامــل   
مـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات         املـشترك بـني منظ  

  وقد وضعت اتفاقات لتبـادل     . ٢٠٠٦ا األعضاء والشريكة يف أواخر عام       ماألوروبية إىل بلدا
البيانــات مــع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات 

وسـتثري نتـائج   . اقات من هذا القبيل مع منظمة األغذيـة والزراعـة      األوروبية، وجيري وضع اتف   
مجع البيانات التوقعات البيئية العاملية اليت يعدها برنامج األمم املتحدة للبيئـة، والتوقعـات البيئيـة            

الـة البيئـة يف عمـوم    املتعلق حباليت تعدها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، والتقرير       
 .٢٠٠٧، اليت يتوقع صدورها مجيعا يف عام أوروبا

 
 التدريب وبناء القدرات - ثالثا 

شــارك برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة يف رعايــة حلقــة عمــل تدريبيــة عــن اإلحــصاءات    - ١٥
البيئية نظمتها الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة باالشتراك مع أمانـة اجلماعـة االقتـصادية لـدول               

ــا واللجنــ   ــسنغال يف آذار  غــرب أفريقي ــا يف ال ــصادية ألفريقي ــارس /ة االقت وشــاركت . ٢٠٠٥م
الشعبة اإلحصائية يف رعايـة مـؤمتر أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب املعـين باملعلومـات                     

 .ض صنع القرار، الذي نظمته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياالبيئية ألغر

لتــدريب وبنــاء الــيت سيــضطلع ــا يف جمــال ااألنــشطة املــشتركة ري حاليــا مناقــشة جتــو - ١٦
 علــى أســاس بــرامج العمــل الــيت وضــعها أعــضاء الفريــق    ٢٠٠٧-٢٠٠٦القــدرات يف عــامي 

 .العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة
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 املناسبات املشتركة - رابعا 
 الفريـق العامـل يف الربـع الثـاين مـن عـام              ستعقد دورة العمل الدولية املقبلة اليت ينظمها       - ١٧

 .، وستركز على املسائل املنهجية املتعلقة بإحصاءات استغالل األرض والغطـاء النبـايت  ٢٠٠٧
رهنـــا (ة األغذيـــة والزراعـــة ومـــن املقـــرر عقـــد دورة العمـــل يف رومـــا باستـــضافة مـــن منظمـــ 

 ).ذلك بتأكيد
 

مانات املعـين بإحـصاءات البيئـة       اجتماعات الفريق العامل املشترك بني األ      - خامسا 
 ٢٠٠٦ واالجتماعات املقرر عقدها يف عام ٢٠٠٥املعقودة يف عام 

 جاءت تباعـا عقـب دورة العمـل         ٢٠٠٥عقد الفريق العامل ثالث اجتماعات يف عام         - ١٨
، واجتمـاع املـديرين بـشأن     الـيت سـبق ذكرهـا     الدولية بـشأن إحـصاءات امليـاه املعقـودة يف فيينـا           

ــ واحلــسابات البيئاإلحــصاءات ــة يف     ي ــات األوروبي ــب اإلحــصائي للجماع ــده املكت ــذي عق ة ال
نوفمرب، ومؤمتر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املعـين          /لكسمربغ يف تشرين الثاين   

 .ديـسمرب /باملعلومـات البيئيـة ألغـرض صـنع القـرار الـذي عقـد يف املكـسيك يف كـانون األول         
ــائق معلومــات    وميكــن االطــالع علــى ال  تقــارير الــصادرة عــن هــذه االجتماعــات باعتبارهــا وث

 .أساسية

وانضمت منظمة األغذية والزراعـة إىل عـضوية الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات                  - ١٩
 .٢٠٠٥نوفمرب /املعين بإحصاءات البيئة يف تشرين الثاين

ب اجتمـاع فريـق اخلـرباء    ومن املقرر عقد االجتماع املقبل للفريـق العامـل مباشـرة عقـ       - ٢٠
املعين بإحصاءات البيئة الذي ستنظمه الشعبة اإلحصائية يف نيويورك يف الربـع الثـاين أو الثالـث                 

وســـتدعى أيـــضا اللجـــان اإلقليميـــة الـــيت لـــديها بـــرامج متطـــورة يف جمـــال  . ٢٠٠٦مـــن عـــام 
ــة         ــدءا باللجن ــل، ب ــق العام ــة للفري ــات املقبل ــة حلــضور االجتماع ــصادية اإلحــصاءات البيئي االقت

 .ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

برنــامج عمــل الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين بإحــصاءات    - سادسا 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦البيئة خالل عامي 

 : على ما يلي٢٠٠٧-٢٠٠٦سريكز الفريق العامل يف عامي  - ٢١
ل امليــاه مــن خــالل الفريــق مواصــلة العمــل املنــهجي واملتعلــق باملواءمــة يف جمــا  )أ( 

 الفرعي املعين بإحصاءات املياه؛
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ــد معــين باإلحــصاءات املتعلقــة باســتغالل األراضــي      )ب(  ــشاء فريــق فرعــي جدي إن
والغطـاء النبـايت ـدف مناقـشة املـسائل املنهجيــة يف هـذا اـال، وبـدء التحـضري لـدورة العمــل           

 الدولية املقبلة؛

ــه   ل املــنقحسرداملــاســتعراض مــشاريع فــصول   )ج(  ــة الــذي أعدت إلحــصاءات البيئي
الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة للنظر يف إمكانية العمل املشترك إلعداد مسرد للفريق العامـل              

 مشترك بني املؤسسات؛

 اإلحــصاءات البيئيــة يف جمــالمتوائمــة شــارحة وضــع مقتــرح إلعــداد بيانــات   )د( 
 صاءات املتعلقة باملياه واألراضي؛واختباره يف األفرقة الفرعية املعنية باإلح

تنظــيم دورة العمــل الدوليــة بــشأن اإلحــصاءات املتعلقــة باســتغالل األراضــي    )هـ( 
 ؛٢٠٠٧والغطاء النبايت يف عام 

البت يف األنشطة املشتركة للتدريب وبناء القدرات على أساس برامج العمـل             )و( 
 .املشتركة بني املنظمات األعضاء

 احلواشي
ــصادي واالجتمــاعي،    انظــر  )١(  ــة للمجلــس االقت ــائق الرمسي ــم  ٢٠٠٣الوث ، الفــصل E/2003/24)( ٤، امللحــق رق

 ).ح (٢الرابع، الفقرة 
 ).هـ (٢الفصل الرابع، الفقرة ) Corr.1 و E/2004/24( ٤امللحق رقم ، ٢٠٠٤ملصدر ذاته، ا )٢( 
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وبرنــامج عمــل الفريــق الفرعــي املعــين بإحــصاءات امليــاه  )١(واليــة:املرفــق   
 التابع للفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة

أوصت دورة العمل الدولية بشأن إحصاءات املياه اليت نظمها الفريـق العامـل املـشترك                - ١
 بأن يقوم الفريق العامـل      ٢٠٠٥ه  يوني/بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة يف فيينا يف حزيران        

بإنشاء فريق فرعي معين بإحصاءات املياه لتنـسيق عمـل املنظمـات الدوليـة يف جمـال إحـصاءات            
 : مبا يلي والقيام، بوجه خاص،املياه

كفالة أن تعمل املنظمات اإلقليمية والدولية اليت جتمع البيانـات املتعلقـة بامليـاه      )أ( 
يـــة حتـــسني تـــوافر البيانـــات ومواءمتـــها والـــتخلص مـــن  بـــصورة أوثـــق بعـــضها مـــع بعـــض بغ 

 االزدواجية؛
ــات        )ب(  ــدان إىل إرســال البيان ــضطر البل ــث ال ت ــسؤوليات بوضــوح حبي ــد امل حتدي

 إال مرة واحدة؛ للمنظمات الدولية
من مـصادره متباينـة ومتفرقـة عـن         الواردة  حتسني سبل احلصول على البيانات       )ج( 

 موحدة وحتسني تفسري هذه البيانات؛شارحة بيانات استخدام طريق 
جتميع البيانـات األوليـة مـع اإلحـصاءات         يف  توفري منهجيات موحدة تستخدم      )د( 

 واملؤشرات، وتشجيع استخدام هذه املنهجيات؛
مـن أجلـه تقـوم املنظمـات الدوليـة          الـذي   إمناء الـوعي داخـل البلـدان بـالغرض           )هـ( 

 التعليقات عن الكيفية اليت اسـتعملت ـا البيانـات وفوائـد       جبمع البيانات املتعلقة باملياه، وتقدمي    
 .هذا االستعمال على املستويني الداخلي واخلارجي

افق الفريق العامـل خـالل اجتمـاع عقـد علـى إثـر دورة العمـل الدوليـة يف فيينـا                      قد و و 
علــى إنــشاء فريــق فرعــي طــوعي ينــصب اهتمامــه علــى املــسائل املتــصلة باإلحــصاءات املتعلقــة  

 .املياه العذبةب

ناقش الفريق العامل مشروع والية وبرنامج عمل الفريـق الفرعـي املعـين بإحـصاءات               و - ٢
 كــانون ١، ووافــق يف كــانكون يف  ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٩امليــاه يف لكــسمربغ يف  

 : على ما يلي٢٠٠٥ديسمرب /األول

العامـل املـشترك   تـابع للفريـق   الفرعـي املعـين بإحـصاءات امليـاه ال       ستتمثل والية الفريق    و - ٣
تعزيـز قيـام تعـاون وثيـق بـني األطـراف املعنيـة               :بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة يف ما يلي       

__________ 
 .حسبما مت تنقيحها بعد االجتماع اخلامس للفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة )١( 
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ــاه العذبـــة          ــوارد امليـ ــة ملـ ــة والكيفيـ ــة باجلوانـــب الكميـ ــصاءات املتعلقـ ــصنيف اإلحـ ــع وتـ جبمـ
 :واستخدامها

مـن حـاالت التكـرار،     بغرض كفالة تكامـل مجـع البيانـات الدوليـة والـتخلص              )أ( 
 وتقاسم البيانات واملعلومات القطرية فيما بني مجيع األطراف،

مبـا ذلـك    (وبغرض دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان إلعـداد إحـصاءات امليـاه                   )ب( 
تقاسـم املناسـب    العـن طريـق     ) والتأكد من جودا ونشرها وتوزيعهـا     تها،  مجع البيانات ومعاجل  

 .ارسات وبناء القدراتللخربات وتعزيز أفضل املم

 .وينبغي أن يشمل برنامج عمل الفريق الفرعي املهام الواردة يف هذا املرفق - ٤
 

 املرفق
وافقت الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة التعـاون            - ٥

لجنة االقتـصادية   لوالتنمية يف امليدان االقتصادي، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، وا        
 التــابع برنــامج امليــاه/ألوروبــا، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، والنظــام العــاملي للرصــد البيئــي   

ــي       ل ــق الفرع ــل الفري ــشاركة يف عم ــى امل ــة، عل ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــسامهة  ور. ربن حــب مب
 .فريــق الفرعــياملنظمــات الدوليــة األخــرى املهتمــة املــشاركة يف مجــع بيانــات امليــاه يف عمــل ال 

 .وستتم استشارة اخلرباء على املستوى القطري على أساس املواضيع املطروحة عند االقتضاء
وينبغـي احلـرص علـى     .وسيزاول الفريق الفرعي عمله قدر اإلمكان بطريقـة إلكترونيـة   - ٦

 . الفريق عقب اجتماعات أخرى مباشرة بغية تقليل التكاليفاعقد اجتماعات هذ
وسـيقدم الفريـق    . ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ية الفريق الفرعي يف     وتنتهي وال  - ٧

، ٢٠٠٧وبعـد النظـر يف تقريـر عـام      .تقريرا سنويا عـن التقـدم احملـرز    الفرعي إىل الفريق العامل
 .٢٠٠٧د عام ميكن أن ينظر الفريق العامل يف إمكانية متديد والية الفريق الفرعي إىل ما بع

 
  الفريق الفرعي املعين بإحصاءات املياهاملهام املوكولة إىل  

الســتبيانات املتــصلة بامليــاه، إجــراء مقارنــة ومطابقــة للمــصطلحات وا - ١  
قد ميكن من كشف أي تعاريف ومصطلحات متعارضة ويشكل خطـوة أوىل حنـو                مما

وإعــــداد مــــسرد مــــشترك  مواءمــــة وتوحيــــد خمتلــــف االســــتبيانات املتعلقــــة بامليــــاه 
 .ة طبيعية لعملية املطابقةللمصطلحات يكون مثر

مناقشة وتسوية أوجه التعارض والتـداخل القائمـة يف جمـال التعـاريف              - ٢  
 .ومجع البيانات
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 .إعداد تدوين موحد للبيانات املتعلقة باملياه - ٣  
ــات      - ٤   ــة للبيانـ ــادئ التوجيهيـ ــدوى املبـ ــار جـ ــشارحة اختبـ ــدة الـ املوحـ

 . إحصاءات املياهيتعلق باإلحصاءات البيئية يف جمال فيما
 التجميع أو التدرج على حنو آخر مـن القياسـات الفرديـة             طرقتقييم   - ٥  

ــدة   ــاه إىل اإلحــصاءات املفي ــق    .جلــودة املي ــا رأى الفري ــشمل هــذا، إذا م وميكــن أن ي
الفرعي أن ذلك مفيد، تنظيم اسـتعراض للبلـدان بغـرض االستفـسار عـن الكيفيـة الـيت                   

يانات القياس، وتلقي أفكـار بـشأن فئـات جـودة امليـاه             يستعمل ا مقررو السياسات ب    
ــاه الــصاحلة لــصيد الــسمك، و   (  ةالــصاحلامليــاه علــى ســبيل املثــال، ميــاه الــشرب، واملي

 .، أو مؤشرات جودة املياه)غراض الزراعةأللالستعمال 
أو املعامالت املفترضة الـيت ميكـن       /تقييم جدوى توفري طرق التقدير و      - ٦  

الص البيانات املتعلقة باملياه من البيانات املوجودة ملـساعدة البلـدان           استخدامها الستخ 
 .على تقدير البيانات املتعلقة باملياه اليت ال تزال غري متوافرة

 توجيهيـــــة منهجيـــــة يف جمـــــال مبـــــادئ/املـــــسامهة يف إعـــــداد أدلـــــة - ٧  
 .املياه إحصاءات

 .املسامهة يف إعداد مواد التدريب - ٨  
 . أنشطة تدريبية مشتركة، إذا لزم األمرالشروع يف - ٩  

 


