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 يةاللجنة اإلحصائ
 الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
  *من جدول األعمال املؤقت) ز (٣البند 

     ئةإحصاءات البي: بنود للعلم
 الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة     

  
 مذكرة من األمني العام     

  
، يتـشرف األمـني العـام بإحالـة         **بناًء على طلب للجنة اإلحصائية يف دورهتا األربعـني          

غـرض  بتقرير الفريق العامل املشترك بني األمانـات املعـين بإحـصاءات البيئـة، املقـدم إىل اللجنـة                    
لتقـدم احملـرز    ل امـوجز ويتضمن بيانـا    ويتناول التقرير مسائل متصلة بتنقيح والية الفريق،         .لعلما

 .طلب إىل اللجنة أن حتيط علما بالتقريروُي. ٢٠١١ و ٢٠١٠لعامي واخلطط 

  
 

 
  

  *  E/CN.3/2010/1.  
ــصادي واالجتمــاعي،    انظــر   **   ــة للمجلــس االقت ــائق الرمسي ــم  ٢٠٠٩الوث الفــصل ) E/2009/24 (٤، امللحــق رق

 .األول، الفرع ألف
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 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة     
  

  معلومات أساسية  - أوال  
 أن  ضـرورة  علـى    ٢٠٠٣وافقت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الرابعة والثالثني يف عـام             - ١

بإحـصاءات  ُيعـىن   تنشئ شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة فريقا عامال مشتركا بني األمانات            
ــة،  ــشاء      وذلــك لالبيئ ــدان، عــن طريــق املــساعدة يف إن ــدويل يف هــذا املي ــسيق العمــل ال ــز تن تعزي

املزيـد مـن التقـدم علـى        يتحقـق فيهـا      يف اجملـاالت الـيت ميكـن أن          ودها التعاون يسعالقات عمل   
ألعمال الرامية لتحقيق املواءمة وجتنب االزدواجيـة الـيت ال لـزوم هلـا وجتميـع            نتيجة ل حنو أسرع   

  .املوارد
، مبـشاركة شـعبة اإلحـصاءات    ٢٠٠٣ ديـسمرب /وأنشئ الفريق العامل يف كانون األول     - ٢

دة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، واملكتــب اإلحــصائي       يف األمــم املتحــ 
وانـضمت  .  وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة       ،للجماعات األوروبية، واللجنة االقتصادية ألوروبـا     

  .٢٠٠٥منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة إىل الفريق العامل يف عام 
حتقيقه الفريق العامل املشترك بني األمانـات         ىلإاهلدف األساسي الذي يسعى     ما فتئ   و  - ٣

يف ترســيخ إحــصاءات البيئــة بوصــفها جــزءا مــن اإلحــصاءات  يتمثــل املعــين بإحــصاءات البيئــة 
بالتــايل تقــدمي مــسامهة كــبرية يف الرمسيــة وذلــك بتحــسني البيانــات البيئيــة األساســية وتعزيزهــا، 

 -ة، ونظـام متكامـل للمحاسـبة االقتـصادية          لتنمية املستدام اومؤشرات  وضع املؤشرات البيئية،    
وأقرت اللجنة اإلحصائية أهداف الفريق العامل واختصاصاته وتنظيم أعماله يف دورهتـا            . البيئية

  .٢٠٠٤اخلامسة والثالثني يف عام 
  

  تنقيح والية الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة   - ثانيا  
ــة ا   - ٤ ــشأت اللجن ــثالثني     وأن ــسادسة وال ــا ال ــم املتحــدة يف دورهت ــة لألم ، إلحــصائية التابع

 االقتـصادية التابعـة لألمـم       - جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية       ،٢٠٠٥مارس  / يف آذار  املعقودة
 االقتـــصادية -احملاســـبة البيئيـــة تعمـــيم ) أ(: هـــيواألهـــداف العامـــة للجنـــة اخلـــرباء . املتحـــدة

 االقتـصادية املتكاملـة إىل      -االرتقـاء بنظـام احملاسـبة البيئيـة         ) ب(ة هبا؛   واإلحصاءات ذات الصل  
 االقتـــصادية -النـــهوض بتنفيـــذ احملاســـبة البيئيـــة ) ج(مـــستوى املعيـــار اإلحـــصائي الـــدويل؛ و 

  . املتكاملة يف البلدان
يف عـام    االقتصادية يف اجتماعهـا الثالـث        -وناقشت جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية         - ٥

واليتها لتشمل إحصاءات البيئة، مبا يف ذلك اإلحـصاءات املتعلقـة           توسيع نطاق    مسألة   ٢٠٠٨
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بــتغري املنــاخ، وقــدمت صــيغة منقحــة مــن واليتــها إىل اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا األربعــني     
وطلبت جلنة اخلرباء من الفريق العامـل أن يـستعرض واليتـها            . ٢٠٠٩فرباير  /يف شباط املعقودة  

  .نطاق هذه الواليةلبالتوسيع املقرر يما يتعلق ف
 -املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة       اللجنـة اإلحـصائية الواليـة املوسـعة للجنـة اخلـرباء             ومل تعتمد     - ٦

ــصادية  ــها مــرة أخــرى     وطُ. يف دورهتــا األربعــني االقت ــستعرض واليت ــة اخلــرباء أن ت لــب إىل جلن
ــة،   ــها ذات األولويـ ــة   أاللـــتعكس التركيـــز علـــى مهمتـ ــبة البيئيـ ــام احملاسـ  -وهـــي توحيـــد نظـ

 وتوضــيح دورهــا املقتــرح يف جمــال اإلحــصاءات املتعلقــة بالبيئــة  ه،االقتــصادية املتكاملــة وتنفيــذ
  .ناخاملوبتغري 

ــسياق، و   - ٧ ــة      يف ويف هــذا ال ــة جلن ــرار هنــائي بــشأن توســيع نطــاق والي انتظــار صــدور ق
الفريـق العامـل   فـإن   ومـع ذلـك  . يـة املوكلـة إليـه   اخلرباء، قرر الفريق العامل تأجيل مناقـشة الوال  

 توضيح أهدافه واختصاصاته، وعـن طريـق إعـادة توجيـه          زيادة  لبحث واليته عن طريق     مستعد  
بــرامج عملــه علــى األنــشطة احملوريــة الــيت تــسهم يف حتــسني تــوافر اإلحــصاءات البيئيــة    تركيــز 

   .األساسية ونوعيتها دون ازدواج يف اجلهود
  

قــدم احملــرز يف العمــل الــذي يــضطلع بــه الفريــق العامــل املــشترك بــني    الت  - ثالثا  
  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عامي األمانات املعين بإحصاءات البيئة يف 

اللجنــة ، أحاطــت ٢٠٠٨فربايــر /يف شــباطاملعقــودة ويف الــدورة التاســعة والــثالثني     - ٨
، مبـا يف    )١(اءات البيئـة  علما بتقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين بإحـص          اإلحصائية  

مواءمـة  ) أ(:  األنشطة التالية  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ترة  لفاوتضمن برنامج العمل    . ذلك برنامج عمله  
ــاه؛  إ ــة     ) ب(حــصاءات املي ــشترك للمــصطلحات اإلحــصائية البيئي ــسرد م ــداد م وضــع ) ج(إع

ملتعلقـة  مواءمـة اإلحـصاءات ا    ) د(لبيانات الفوقية لإلحصاءات البيئيـة؛      مبادئ توجيهية مواءمة ل   
تنـسيق تنفيـذ برنـامج مجـع البيانـات ونـشرها لعـام              ) هــ (باستغالل األراضي والغطاء األرضـي؛      

األنـشطة املـشتركة    ) ز( اخلاص بالفريق العامـل؛      اإللكتروينمواصلة تطوير املوقع    ) و(؛  ٢٠٠٨
  .لتدريب وبناء القدراتيف جمال ا

توصـيات  الملياه يف وضع مشروع   اواملواءمة يف جمال إحصاءات     وأسهم العمل املنهجي      - ٩
املتعلقــة جبمــع   هلــاامليــاه، إىل جانــب املبــادئ التوجيهيــة املــصاحبة الدوليــة املتعلقــة بإحــصاءات 

امليـاه إىل اللجنــة اإلحـصائية التابعــة   املتعلقــة بإحـصاءات  وسـتقدم التوصــيات الدوليـة   . البيانـات 

__________ 
  .E/CN.3/2008/24انظر   )١(  
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اريـا بـشأن إعـداد مبـادئ توجيهيـة      وال يـزال العمـل ج  . ٢٠١٠لألمم املتحدة إلقرارها يف عام   
  . املياهتتعلق بإحصاءات مواد تدريبية إعداد لتجميع البيانات و

بعــد ينتــه  مل هإلحــصاءات البيئيــة ولكنــاملــشترك لسرد املــ العمــل بــشأن إعــداد واســتمر  - ١٠
  .٢٠١١ - ٢٠١٠عامي  خالل وسيتواصلتنقيح االستبيانات الدولية، بسبب 
 األمم املتحـدة للبيئـة واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة              وقام كل من برنامج     - ١١

بإعداد قائمة تتضمن العناصر األساسية للبيانـات الفوقيـة بـشأن إحـصاءات امليـاه مـع اسـتخدام              
املعايري القائمة اليت تـضم معـايري تبـادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات الفوقيـة ومعـايري املنظمـة                     

وستـستخدم القائمـة يف عمليـات مجـع البيانـات الحقـا ويف مـشروع                . سالدولية لتوحيد املقايي  
  .التوصيات الدولية بشأن إحصاءات املياه

 يف وقتـها وعلـى حنـو منـسق جيـدا فيمـا          ٢٠٠٨وجرى تنفيذ جولة مجع البيانات لعام         - ١٢
بـذل جهـد إضـايف لتحقيـق التـزامن يف عمليـات مجـع البيانـات بـني                   و. املـشاركة بني الوكاالت   

ــاألشـــع ــة   بة اإلحـــصاءات بـ ــة واللجنـ ــدة واملكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـ مم املتحـ
 مجـع البيانـات     ةاالقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا فيما يتعلق بالبلدان الـيت شـاركت يف عمليـ             

شرت وُنــ. البحــر األبــيض املتوســطمنطقــة يف إطــار مــشروع اإلحــصاءات البيئيــة يف متــت الــيت 
ــائج ال ــع    جلاملتكاملـــة نتـ بـــشعبة اإلحـــصاءات   اخلـــاص اإللكتـــروينمـــع البيانـــات علـــى املوقـ
)http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm (    املـستقاة مـن    استنادا إىل البيانات

 وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، وجــرى  ءاتصااإلحــشــعبة ه كــل مــن تــاالســتبيان الــذي أعد
البيانات املتصلة بـنفس    أُخذت  استكماله ببيانات من منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛ و        

املؤشرات بالنسبة للبلدان األعضاء والشركاء يف االحتاد األورويب ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف               
نمية واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، فيمـا       امليدان االقتصادي من منظمة التعاون والت     

 .منظمات دولية أخرى من باملواضيع البيئية األخرىاملتعلقة  اإلحصاءات جتميعمت 

شترك بـشأن املؤشـرات البيئيـة       املـ جتماع  ال ا ٢٠٠٩أغسطس  /وعقد يف جنيف يف آب      - ١٣
قـام بتنظـيم    و. رق أوروبـا  بلدان مناطق أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى وجنوب شـ         يف  

 مــن املكتــب وبــدعملجنــة االقتــصادية ألوروبــا، المم املتحــدة وبــاأل ءات اإلحــصاشــعبةاملــؤمتر 
األهـداف  كانـت   و. اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة         

املــسائل شأن بـ التعـاون  وأمنـاط  مناقـشة أولويـات   ) أ: (مـا يلـي  كاألساسـية لالجتمـاع املـشترك    
 ياالسـتعراض التفــصيل ) ب(؛ ةبيئـ الاملنهجيـة للمؤشـرات البيئيـة فيمـا بــني اإلحـصائيني وخـرباء       

املبادئ التوجيهية للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بـشأن تطبيـق           مشلتها  ملؤشرات خمتارة   
 عمليـة بـشأن     املؤشرات البيئيـة يف أوروبـا الـشرقية والقوقـاز وآسـيا الوسـطى وتقـدمي توصـيات                 

http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm�
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املؤشـرات؛  املتعلقـة بإنتـاج     جـراءات   اإلاستخدام التصنيفات اإلحصائية، وطرق مجع البيانات و      
عقــد املقــرر ومــن . تبــادل املعلومــات بــشأن التطــورات الدوليــة املتعلقــة باملؤشــرات البيئيــة) ج(

  .٢٠١٠أبريل /اجتماع مشترك ثان يف نيسان
ــو  - ١٤ ــوير    ري جيـ ــع تطـ ــاق واسـ ــى نطـ ــععلـ ــروين املوقـ ــل   اإللكتـ ــالفريق العامـ ــاص بـ  اخلـ

ــذي ــدة   الـ ــاألمم املتحـ ــصاءات بـ ــعبة اإلحـ ــضيفه شـ ــات  و، تستـ ــضمن معلومـ ــة سيتـ ــا هامـ فيمـ
ــق ــق   يتعلــ ــا الفريــ ــوم هبــ ــشطة الــــيت يقــ ــلباألنــ ــع    العامــ ــزمين جلمــ ــدول الــ ــل اجلــ ــن قبيــ ، مــ

ــات، ــرضالو البيانــــ ــل ل عــــ ــة     املتكامــــ ــصاءات البيئيــــ ــال اإلحــــ ــة يف جمــــ ــشطة اجلاريــــ ألنــــ
)http://unstats.un.org/unsd/environment/coordination.htm .( 
  

برنــامج عمــل الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين بإحــصاءات     - رابعا  
  ٢٠١١-٢٠١٠البيئة يف الفترة 

منظمـة  كـل مـن   كـون هنـاك تنقيحـات كـربى يف االسـتبيانات الـيت أعـدهتا               سوف ال ت    - ١٥
وشــعبة املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة    /التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي   

جولــة مجــع البيانــات لعــام  لغــرض برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة  /بــاألمم املتحــدةاإلحــصاءات 
ودارت العديــد مــن املناقــشات فيمــا بــني املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة    . ٢٠١٠

داد لعمليات مجع البيانـات يف عـام        ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف إطار اإلع        
) ISICRev 4/NACE rev 2(اجلديـد  الـدويل املوحـد   ودعما لتنفيذ التصنيف الـصناعي  . ٢٠١٠

سيستخدم هذا التصنيف اجلديد يف أقسام من االسـتبيان الـذي أعدتـه منظمـة التعـاون والتنميـة            
تـصنيف  أن   ايطلـب فيهـ     يتاملكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة والـ       /يف امليدان االقتصادي  

ــة،    (حــسب النــشاط االقتــصادي  البيانــات  ــاه الداخلي ــة، واملي ــة البيئ ــرادات محاي مــصروفات وإي
وقامـت الـشعبة اإلحـصائية      . ، وسيتم تعديل اجلداول ذات الـصلة حـسب االقتـضاء          )والنفايات

 يف عمليــات مجــع ISIC Rev.4  الــصناعي الــدويل املوحــد اجلديــد  التــصنيفبالفعــل باســتخدام
وسيتم مناقشة تنسيق التغطية اجلغرافية بالتفصيل، جتنبا حلـدوث ازدواج          . ٢٠٠٨البيانات لعام   

 . متعددةقليميةإنشطة دولية وأيف املهام نتيجة ملشاركة بعض البلدان يف 

منظمــة كــل مــن وسيتواصــل اســتعراض االســتبيانات املــشتركة الــيت قامــت بإعــدادها     - ١٦
املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة والــشعبة  - االقتــصاديالتعــاون والتنميــة يف امليــدان 

ــة خــالل   /اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة  ــامج األمــم املتحــدة للبيئ . ٢٠١١ و ٢٠١٠عــامي برن
لالحتياجـــات مـــن البيانـــات مـــن أجـــل حتليـــل الـــسياسات ووضـــع يـــشمل ذلـــك استعراضـــا و

وســيجري . لبيانــاتللوطنيــة لمــصادر البيانــات ومــسح للصادر الدوليــة املــوجــرد املؤشــرات، 
وستـضع منظمـة    . علـى أسـاس كـل موضـوع علـى حـدة           استعراض مـدى تـواتر مجـع البيانـات          
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 سلـسلة    إعـداد  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ضوابط سنوية لـضمان النوعيـة مـن أجـل              
 ركوستـشا .  بعـد إعـادة هيكلتـه واسـتكماله        ٢٠١٢وسيتاح االسـتبيان يف عـام       . املراجع البيئية 

اجلـوالت الـسابقة جلمـع البيانـات والتطـورات      القائمـة علـى   رباهتـا   خبكل منظمة مـن املنظمـات       
حـسب االقتـضاء، وذلـك مـن أجـل التخطـيط ألي تنقيحـات                اجلديدة، وستنسق هذه اخلربات   

  .يف املستقبل جوالت مجع البياناتلغرض 
ــائج الــيت     - ١٧ ــورة النت ــة جــرد   وســيجري مواصــلة بل ــها عملي ــة  اأســفرت عن ملــصادر الدولي

 جزءا من استعراض االستبيان بـشأن حالـة البيئـة، وسـيتاح مـوجز      ابوصفهُنفذت    يتللبيانات ال 
  .بذلك على املوقع اإللكتروين اخلاص بالفريق العامل

وسيسهم الفريـق العامـل يف العمـل الـذي تقـوده الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة                       - ١٨
ــق بوضــع   ــة أساســية مــن املتعل ــة  جمموع ــا   اإلحــصاءات البيئي ــسترشد هب ــوارد  لت ــدان ذات امل البل

وضـع  وسيجري  . احملدودة جدا واليت ال تزال ختطو خطواهتا األوىل يف جمال اإلحصاءات البيئية           
ــشاور    ــية بالت ــة األساس ــتغريات       الاجملموع ــن امل ــدودا م ــددا حم ــضمن ع ــدان، وستت ــع البل ــق م وثي

يف وســتراعي . جتميعهــالغــرض جيني املالئمــني املنــهاملــشفوعة بالبيــان والتوجيــه   اإلحــصائية 
على الـصعيد الـدويل، واملبـادرات الكـربى         اليت جترى   عمليات مجع البيانات    اجملموعة األساسية   

عـن االتفاقيـات    الناشـئة   من البيانـات األكثـر أمهيـة        ملؤشرات، وستنظر يف االحتياجات     إلعداد ا 
يف وضـع   وسيـسهم أعـضاء الفريـق العامـل     .طـراف البيئية العاملية واالتفاقـات البيئيـة متعـددة األ       

 . اجملموعة األساسية لإلحصاءات البيئية، ويف استعراض املشاريع ومناقشتها يف االجتماعات

كمـا أنـه ينبغـي      عرب يف عدد من املنتديات عن احلاجة إىل حتسني البيانات الفوقية،            وأُ  - ١٩
ويـشمل ذلـك اجلانـب الـتقين مـن هـذه        هلا،مجع املعلومات ونشرها وختطيط     عمليات  النظر يف   
برنامج األمم املتحـدة للبيئـة واملكتـب اإلحـصائي          وباإلضافة إىل املقترحات اليت قدمها      . املسألة

ــة املـــستخدمة مـــن أجـــل      ــية للبيانـــات الفوقيـ ــر األساسـ للجماعـــات األوروبيـــة بـــشأن العناصـ
ــة يف االضــطالع باملزيــد مــن العمــل بــشأن البي  ينبغــي اإلحــصاءات البيئيــة،  ســياق انــات الفوقي

استعراض االستبيانات الدولية وعلى ضـوء إطـار تبـادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات الفوقيـة                  
 . البيانات الفوقيةملواد اليت تتضمن قوائم مفصلة 

 ٢٠١١ و ٢٠١٠وسيتواصل تنقيح مسرد مـصطلحات اإلحـصاءات البيئيـة يف عـامي               - ٢٠
ــي   ــا يل ــائج االس) أ: (كــي يراعــي م ــة   نت ــة لالســتبيانات الدولي ــصطلحات تعراضــات اجلاري وامل

وضـع توصـيات    العمل الذي جرى مؤخرا واجلاري حاليا بشأن        ) ب(والتعاريف ذات الصلة؛    
 .وتصنيفات دولية يف جمال اإلحصاءات البيئية
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وســيجري اســـتعراض التطـــورات األخـــرية يف جمـــال اإلحـــصاءات املتعلقـــة باســـتغالل    - ٢١
قيـادة منظمـة   لرضي وأدوات الرصـد والتـصنيفات املتعلقـة بـذلك، وذلـك        األراضي والغطاء األ  

ويتمثل اهلدف من ذلك يف حتسني تصنيفات البيانات الدوليـة           .األمم املتحدة لألغذية والزراعة   
املتعلقــة باســتغالل األراضــي والغطــاء األرضــي ومواءمتــها وحتــسني نوعيتــها، وذلــك مــن أجــل  

لة على حنو أفضل وكفالـة أن تكـون هـذه اإلحـصاءات أكثـر               تنسيق األنشطة الدولية ذات الص    
واستنادا إىل اخلـربة املـستمدة مـن االسـتخدام علـى            . فائدة لألغراض البيئية واألغراض األخرى    

الصعيد العاملي لنظام تصنيف الغطاء األرضي، قدمت منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة                
 .املقاييسرا من معايري املنظمة الدولية لتوحيد كي تصبح معيا األرضيصيغة فوقية للغطاء 

 االجتماع املشترك الثـاين بـشأن املؤشـرات        ٢٠١٠أبريل  /وسيعقد يف جنيف يف نيسان      - ٢٢
.  الوسـطى، ومنطقـة جنـوب شـرق أوروبـا          البيئية لبلدان منطقة أوروبا الشرقية والقوقاز وآسـيا       

ظـيم املـشترك حللقـات تدريبيـة أخـرى          الفريق العامل إمكانيات التعاون من أجـل التن       سيبحث  و
  . استنادا إىل برامج العمل املشتركة٢٠١١ و ٢٠١٠خالل عامي 

  


