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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ - فرباير/ شباط٢٨
  *جدول األعمال املؤقتمن ) و (٣البند 

  اإلحصاءات البيئية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
    

  تنقيح إطار تطوير اإلحصاءات البيئية    
  

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
ــ   ــة واألربعــني       أع ــا الثاني ــة اإلحــصائية يف دورهت ــى طلــب اللجن ــاء عل ــر بن ــذا التقري  د ه

وثيقــة أيــضا علــى اللجنــة ومعــروض ). E/2011/24 ألــف مــن الوثيقــة  - الفــصل األول انظــر(
ــنقح      ــار امل ــسية لإلط ــصول الرئي ــضمن الف ــية تت ــات أساس ــوجز . معلوم ــر وي ــتنتاجات التقري اس

 منـذ الـدورة الثانيـة واألربعـني للجنـة، ويبحـث الفـصول               اجتماعي فريـق اخلـرباء اللـذين عقـدا        
األساسية لإلطـار الـواردة يف وثيقـة املعلومـات األساسـية ويـضع خطـة ملـا تبقـى مـن إجـراءات                      

ــتعني اختاذهــا  ــة التنقــيحإلمتــام ي ــدأ الفــصول    . عملي ــة أن تقــر مــن حيــث املب ويطلــب إىل اللجن
األساســية وأن توافــق علــى اخلطــوات لومــات املعاألساســية لإلطــار املــنقح كمــا تــرد يف وثيقــة 

وترد النقاط املطروحة للمناقـشة    . الالزم اختاذها إلجناز التنقيح على النحو املبني يف هذا التقرير         
  .٢٥يف الفقرة 
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  مقدمة  -أوال   
 تقريـر  ٢٠١٠ناقشت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا احلادية واألربعـني املعقـودة يف عـام             - ١

وأقــرت برنــامج العمــل ) E/CN.3/2010/9(عــن إطــار تطــوير اإلحــصاءات البيئيــة  األمــني العــام 
  .عة أساسية من اإلحصاءات البيئيةلتنقيح اإلطار الذي يشمل وضع جممو

ا ووفقا لقرار اللجنة اإلحصائية، عقدت شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة اجتماعـ              - ٢
وقـد  ). E/CN.3/2010/9 مـن الوثيقـة   ٣٣ الفقـرة  انظـر (فريق اخلرباء املعين بتنقيح اإلطار      رمسيا ل 

نـوفمرب  /ضم الفريق، باإلضافة إىل اخلرباء الذين حضروا االجتماع التحضريي يف تـشرين الثـاين         
وميثـل فريـق    . ، خرباء مـن بلـدان وهيئـات أبـدت اهتمامـا باملـشاركة يف عمليـة التنقـيح                  ٢٠٠٩

ــرباء  ــدا و٢٣اخلـ ــة واإلقليم  ١١  بلـ ــة مـــن املنظمـــات الدوليـ ــة املنظمـــات احلويـ ــة الكوميـ دوليـ
  .تخصصةامليئات اهلكومية واحلغري املنظمات و
 وُعقد االجتماع األول لفريق اخلـرباء بـشأن تنقـيح إطـار تطـوير اإلحـصاءات البيئيـة،                    - ٣

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٠ إىل ٨الذي نظمتـه الـشعبة اإلحـصائية، يف نيويـورك، يف الفتـرة مـن           
ــا الث. ٢٠١٠ ــن   ويف دورهتـ ــرة مـ ــودة يف الفتـ ــة واألربعـــني املعقـ ــباط ٢٥ إىل ٢٢انيـ ــر /شـ فربايـ
، أحاطت اللجنـة اإلحـصائية، علمـا بـالتقرير املرحلـي لألمـني العـام بـشأن تنقـيح إطـار                     ٢٠١١

التقدم الـذي أحـرز منـذ    ) أ: (يورد ما يليالذي  ) E/CN.3/2011/28(تطوير اإلحصاءات البيئية    
ــة واألربعــــني  ــدورة احلاديــ ــاد الــ ــ،انعقــ ــدا اخلطــ ــام   وحتديــ ؛ ٢٠١٠وات الــــيت ُنفــــذت يف عــ

البيئيـة؛   عين بتنقيح إطار تطـوير اإلحـصاءات      استنتاجات االجتماع األول لفريق اخلرباء امل      )ب(
  .سبل املضي قدما) ج(
ويوجز هذا التقرير استنتاجات اجتماعي فريق اخلرباء الثاين والثالث اللذين عقـدا منـذ                - ٤

 للجنة، ويصف بإجياز الفصول األساسية لإلطار الـيت سـتقدمها اللجنـة             الدورة الثانية واألربعني  
عمليــة إلمتــام كوثيقــة معلومــات أساســية وتــضع خطــة ملــا تبقــى مــن إجــراءات يــتعني اختاذهــا    

ويطلب إىل اللجنة أن تقر من حيث املبدأ الفصول األساسـية لإلطـار املـنقح كمـا تـرد        . التنقيح
ن توافــق علــى اخلطــوات الــالزم اختاذهــا إلجنــاز التنقــيح علــى يف وثيقــة املعلومــات األساســية وأ

  .٢٥وترد النقاط املطروحة للمناقشة يف الفقرة . النحو املبني يف هذا التقرير
  

  البيئية االجتماع الثاين لفريق اخلرباء املعين بتنقيح إطار تطوير اإلحصاءات  - ثانيا  
تنقــيح إطــار تطــوير اإلحــصاءات البيئيــة، عقــد االجتمــاع الثــاين لفريــق اخلــرباء املعــين ب   - ٥

 / أيـــار٦ إىل ٤فتــرة مـــن  الــذي نظمتـــه الــشعبة اإلحـــصائية بـــاألمم املتحــدة بنيويـــورك، يف ال   
  .٢٠١١ مايو
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ــشتها يف          - ٦ ــة ملناق ــائق التالي ــشعبة اإلحــصائية الوث ــه، أعــدت ال ــاق علي ــا مت االتف ــا مل ووفق
  :االجتماع الثاين لفريق اخلرباء

بادرات السياسات العامة وأطرها وُنهجها ومؤشـراهتا اإلحـصائية         م‘ ١’حتليل    )أ(  
املبــادرات العامليــة ‘ ٣’التقييمــات البيئيــة اإلقليميــة والعامليــة وأطــر عملــها؛  ‘ ٢’الــيت وضــعت؛ 
  ة واملتعلقة باإلحصاءات البيئية؛واإلقليمية املناسب

   والناشئة لإلحصاءات البيئية؛استعراض التصنيفات احلالية  )ب(  
  ة ذات الصلة باإلحصاءات البيئية؛استعراض التطورات اجلغرافية املكاني  )ج(  
 أو وردت ١٩٨٤مل يتم التطـرق إليهـا يف إطـار عـام            عناصر ومواضيع وأبعاد      )د(  
  اجة إىل حتسني؛حبفيه و

   لإلطار؛ةاهلدف والنطاق والتغطية املقترح  )هـ(  
  إلطار املنقح؛استعراض اخليارات املتعلقة هبيكلية وأبعاد ا  )و(  
  طط العام املقترح لإلطار املنقح؛املخ  )ز(  
استعراض املؤشـرات البيئيـة اإلقليميـة والعامليـة املـستخدمة حاليـا واملنـشورات                 )ح(  

وقواعد البيانات القائمة على اهليكل األويل وحتديد املؤشـرات املـشتركة للمجموعـة األساسـية               
  .لإلحصاءات البيئية

اء عـن تقـديره للـشعبة اإلحـصائية علـى جـودة الورقـات والعـروض           وأعرب فريق اخلرب    - ٧
لعمل الذي أجنزته منـذ اجتمـاع فريـق اخلـرباء األخـري الـذي عقـد                 على ا اليت أعدهتا لالجتماع و   

  .٢٠١٠نوفمرب /يف تشرين الثاين
  .ووافق فريق اخلرباء على هدف اإلطار املنقح ونطاقه ومدى تغطيته  - ٨
. ملة تقدما هاما يف وضـع هيكـل اإلطـار املـنقح وإعـداد حمتوياتـه               وأحرزت األفرقة العا    - ٩

اقتراحاهتـا هليكـل اإلطـار املـنقح وعناصـره ولبناتـه            دراسة  األفرقة العاملة   واصل  واتفق على أن ت   
. ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٣١األساسية وأن تعرضها كاملـة وترسـلها إىل الـشعبة اإلحـصائية حبلـول               

  :ليةوستشمل االقتراحات العناصر التا
   وراء اهليكل املقترح؛نطقياإلطار املفاهيمي واألساس امل  )أ(  
  جدول ووصف املصفوفة أو العناصر اهليكلية؛  )ب(  
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الفرعيـة  الـصفوف   وصفوف  الوصـف البـديل للـ     (واألعمـدة   الـصفوف   وصف    )ج(  
  أو العناصر؛) أو األعمدة/و

ــدول    )د(   ــيح اجلــ ــداول(توضــ ــار و) اجلــ ــي/بأفكــ ــاد ب/ع وأو مواضــ ــة أو أبعــ يئيــ
  ؛)احملتويات(

  مزايا ومساوئ اهليكل املقترح؛ حتديد  )هـ(  
ونطـــاق وتغطيـــة مواءمـــة اهليكـــل املقتـــرح مـــع مـــا اُتفـــق عليـــه مـــن هـــدف     )و(  

  لإلحصاءات البيئية؛
  .مواءمة اهليكل املقترح مع املعايري املتفق عليها لإلطار  )ز(  

ات املقدمـة   نقح بنـاء علـى املـسامه      وستعد الشعبة اإلحصائية املقترح النهائي لإلطـار املـ          - ١٠
  .من األفرقة العاملة

وأعـــرب فريـــق اخلـــرباء عـــن تقـــديره للتقـــدم احملـــرز يف حتديـــد جمموعـــة أساســـية مـــن   - ١١
 ووافــق علــى جعــل املعــايري )ب( وافــق علــى الطريقــة الــيت اُتبعــت، )أ(: اإلحــصاءات البيئيــة، و

ــسية النتقــاء اجملموعــة األساســية    ــسهــي الــ الرئي ــقابلالياسة العامــة وصلة بال ــاس ي وســالمة ة للقي
 وأوصــى الــشعبة اإلحــصائية بــأن تواصــل هــذا العمــل وفــق )ج(ســتخدام؛ وتكــرار االاملنهجيــة 

  .اهليكل الناشئ لإلطار املنقح
أن تشكل اجملموعة األساسـية لإلحـصاءات البيئيـة جـزءا           على  وأصبح هناك اتفاق عام       - ١٢

يتضمن الفصل ذو الصلة الـسبب الـذي يفـسر احلاجـة إىل             واتفق على أن    . من الوثيقة اإلطارية  
جمموعة أساسية؛ والطريقة اليت مت من خالهلـا انتقـاء اإلحـصاءات؛ وماهيـة العالقـة القائمـة بـني               

  .اجملموعة األساسية واإلطار
، ويفــضل أن آخــرمباشــر عقــد اجتمــاع ضــرورة ووافــق فريــق اخلــرباء باإلمجــاع علــى   - ١٣

ــة املــش  ــة ليــتمكن اخلــرباء مــن مناقــشة املالحظــات واالقتراحــات    يعقــد بعــد عملي اورات العاملي
وقد حدد املوعد األويل النعقاد هذا االجتمـاع يف الفتـرة    . والعمل معا على إجناز اإلطار املنقح     

  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٤ إىل ٢من 
  

  ٢٠١١ نوفمرب/مايو وتشرين الثاين/التقدم احملرز يف الفترة بني أيار  - ثالثا  
يونيـه  /بدأت الشعبة اإلحصائية العمل على مـشروع فـصول اإلطـار املـنقح يف حزيـران            - ١٤

إال أن مجـع توصــيات الفــريقني العــاملني يف هيكــل إطــاري متــسق وموحــد قــد بــرهن  . ٢٠١١
على صعوبة أكرب مما هو متوقـع وغـدت الـشعبة اإلحـصائية غـري قـادرة علـى االلتـزام باجلـدول                       
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مـشاريع الفـصول اخلمـسة األوىل لإلطـار املـنقح           بناء على ذلـك، عممـت       و. يهالزمين املتفق عل  
صاءات البيئيــة الــيت طــرأت منــذ    صلة باإلحــالــالتطــورات اهلامــة ذات  : ١املقدمــة؛ الفــصل  (

أهـداف وخـصائص اإلطـار؛      : ٣جمال اإلحصاءات البيئيـة؛ والفـصل       : ٢؛ والفصل   ١٩٨٤ عام
 على فريق اخلرباء أثناء األسـبوع األخـري مـن شـهر             )هيكل اإلطار املنقح وعناصره   : ٤والفصل  

اجملموعـــة األساســـية : ٥الفـــصل (لفـــصلني املتبقـــيني  اخمطـــطوعـــرض  ،أكتـــوبر/تـــشرين األول
علـى فريـق اخلـرباء يف اجتماعـه الثالـث يف        ) املضي حنو التنفيذ  : ٦لإلحصاءات البيئية؛ والفصل    

  .٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين
  

  البيئية الث لفريق اخلرباء املعين بتنقيح إطار تطوير اإلحصاءاتاالجتماع الث  - رابعا  
 / تـشرين الثـاين  ٤ إىل ٢عقد االجتماع الثالث لفريق اخلرباء يف نيويورك يف الفترة من          - ١٥

  . وناقش مشاريع فصول اإلطار املنقح،٢٠١١نوفمرب 
  :وفريق اخلرباء  - ١٦

علـق مبـشاريع فـصول اإلطـار وهنـأ          أقر مع التقدير التقـدم الـذي أحـرز فيمـا يت             )أ(  
  الشعبة اإلحصائية على العمل الذي أجنزته؛

وأدرك أنه ما زال هناك الكثري من العمل اهلام الواجب إجنـازه لتقـدمي الـصيغة                  )ب(  
   الثالثة واألربعني؛النهائية إىل اللجنة اإلحصائية لكي تنظر فيها أثناء دورهتا

وحــدد الثغــرات وقــدم توصــيات  ة كــل علــى حــد ونــاقش مــشاريع الفــصول    )ج(  
  جوهرية وحتريرية مفصلة لتحسني الوثيقة؛

فــق علــى أن الفتــرة الزمنيــة املتبقيــة إلجنــاز الوثيقــة واالضــطالع بعمليــة         توا  )د(  
  مشاورات واسعة النطاق كانت فترة وجيزة للغاية؛

  املالئمة؛التشاور ووافق على عدم املساس جبودة اإلطار وال بعملية   )هـ(  
جبـودة  سم  ووافق على أن يكون اهلدف الرئيسي هـو تقـدمي مـشروع إطـار يتـ                 )و(  

  .الثة واألربعني للجنة اإلحصائيةعالية ويتضمن مفاهيم سليمة إىل الدورة الث
  :وحتقيقا هلذا الغرض، وافق فريق اخلرباء على ما يلي  - ١٧

  زمة أفضل تركيزا وشديدة اإلجياز؛أن تكون الوثيقة الال  )أ(  
اهلــدف والنطــاق، ( احلــاليني ٤  و٣ن يتكــون جــوهر اإلطــار مــن الفــصلني وأ  )ب(  

والعالقة مع نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية واألطـر اإلحـصائية األخـرى واألسـاس املفـاهيمي                
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أن ينبغـي   و). اجملموعة األساسية لإلحصاءات البيئيـة     (٥ومن الفصل   ) وهيكل اإلطار وعناصره  
  وصيات اليت وافق عليها االجتماع؛ه الفصول، مع مراعاة التيركز العمل على تطوير هذ

ــة        )ج(   ــشعبة اإلحــصائية وهيئ ــة للعمــل عــن كثــب مــع ال ــشأ جمموعــة فرعي وأن ُتن
  ؛٤  و٣اإلحصاء الكندية بشأن الفصلني 

ــشأن         )د(   ــشعبة اإلحــصائية ب ــة للعمــل عــن كثــب مــع ال ــشأ جمموعــة فرعي وأن ُتن
  ؛٥الفصل 

ملنقحة يف اجتماع فريق اخلرباء مـع إتاحـة الوقـت الكـايف             وأن تعمم الفصول ا     )هـ(  
  ية مع أصحاب املصلحة األهم شأنا؛إلجراء مشاورات داخلية وخارج

وأن يكون املوعـد النـهائي لتقـدمي الـصيغة النهائيـة كوثيقـة معلومـات أساسـية                )و(  
  ؛٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣١ئية إىل اللجنة اإلحصا

التنقيح يف تقرير األمني العـام عـن تنقـيح اإلطـار            إلمتام  ملتبقية  وأن ترد العملية ا     )ز(  
  هتا الثالثة واألربعني للمناقشة؛الذي سيقدم إىل اللجنة اإلحصائية يف دور

وأن يطلب إىل اللجنة اإلحصائية إقرار الفصول األساسية لإلطار كما تـرد يف            )ح(  
زمة إلجناز التنقـيح علـى النحـو املـبني يف        األساسية واملوافقة على اخلطوات الال    املعلومات  وثيقة  

  .هذا التقرير املشار إليه أعاله
  

  الفصول األساسية لإلطار املنقح  - خامسا 
ركزت الشعبة اإلحصائية مبساعدة هيئة اإلحصاء الكندية وفريقني فرعيني على تنقـيح              - ١٨

  . عليهفصول اإلطار األساسية حسبما اُتفق
ماهية اإلطار؛ وسبب اعتبـاره ضـروريا لإلحـصاءات         :  تشمل وهذه الفصول األساسية    - ١٩

البيئية؛ ووصف جمال اإلحصاءات البيئية؛ وهدف اإلطار ونطاقه وأساسـه املفـاهيمي؛ وعالقتـه              
ــة    االقتــصادية واألطــر واجملــاالت اإلحــصائية األخــرى؛ وهيكــل اإلطــار   -بنظــام احملاســبة البيئي

  . من اإلحصاءات البيئيةوعناصره؛ واجملموعة األساسية املوصى هبا
 / كانون الثـاين   ٣وستعمم هذه الفصول على أعضاء فريق اخلرباء للتعليق عليها حبلول             - ٢٠

ــاير  ــاء علــى التعليقــات، ســتنجز الفــصول األساســية وتقــدم    . ٢٠١٢ين وثيقــة معلومــات كوبن
  .٢٠١٢ يناير / كانون الثاين٣١ئية حبلول أساسية إىل الدورة الثالثة واألربعني للجنة اإلحصا
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  التنقيح عقب الدورة الثالثة واألربعني للجنة اإلحصائيةعملية إمتام   - سادسا 
لــدى موافقــة اللجنــة اإلحــصائية علــى مــشاريع الفــصول األساســية لإلطــار املــنقح            - ٢١

واجملموعة األساسـية لإلحـصاءات البيئيـة، سـتنجز الـشعبة اإلحـصائية املـشروع مبـساعدة فريـق                   
  .٢٠١٢مارس / آذار٣١ حبلول اخلرباء، وذلك

أبريـل  /وسُيعمم املـشروع النـهائي لإلطـار املـنقح للمـشاورة العامليـة أثنـاء شـهر نيـسان                    - ٢٢
وبنـاء علـى التعليقـات الـواردة، سـُينقح املـشروع       . ٢٠١٢مـايو   /والنصف األول من شهر أيـار     
  .راره مكتب اللجنة اإلحصائية إلقمايو ويقدم إىل/وينجز حبلول هناية شهر أيار

املكتـب، سـتقوم الـشعبة اإلحـصائية بتجريـب اإلطـار املـنقح واجملموعـة                حال موافقـة    و  - ٢٣
  .٢٠١٢األساسية لإلحصاءات البيئية يف بلدان رائدة أثناء عام 

وستتوىل الشعبة اإلحصائية، مبساعدة فريق اخلرباء، إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ اإلطـار              - ٢٤
ــة واجملموعــة األساســية مــن اإلحــصا  ــة  لتعــرض علــى اءات البيئي لــدورة الرابعــة واألربعــني للجن

  .٢٠١٣حصائية اليت ستعقد يف عام اإل
  

   للمناقشةتاننقط  - سابعا  
  :قد تود اللجنة  - ٢٥

اعتماد الفصول األساسية لإلطـار املـنقح، مبـا يف ذلـك اجملموعـة األساسـية          )أ(  
  سية؛ لإلحصاءات البيئية كما وردت يف وثيقة املعلومات األسا

  . أعاله٢٤ إىل ٢١إقرار عملية إجناز التنقيح كما ورد يف الفقرات من   )ب(  
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	البند 3 (و) من جدول الأعمال المؤقت*
	بنود للمناقشة واتخاذ القرار: الإحصاءات البيئية

	تنقيح إطار تطوير الإحصاءات البيئية
	تقرير الأمين العام
	موجز
	أعد هذا التقرير بناء على طلب اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين (انظر الفصل الأول - ألف من الوثيقة E/2011/24). ومعروض على اللجنة أيضا وثيقة معلومات أساسية تتضمن الفصول الرئيسية للإطار المنقح. ويوجز التقرير استنتاجات اجتماعي فريق الخبراء اللذين عقدا منذ الدورة الثانية والأربعين للجنة، ويبحث الفصول الأساسية للإطار الواردة في وثيقة المعلومات الأساسية ويضع خطة لما تبقى من إجراءات يتعين اتخاذها لإتمام عملية التنقيح. ويطلب إلى اللجنة أن تقر من حيث المبدأ الفصول الأساسية للإطار المنقح كما ترد في وثيقة المعلومات الأساسية وأن توافق على الخطوات اللازم اتخاذها لإنجاز التنقيح على النحو المبين في هذا التقرير. وترد النقاط المطروحة للمناقشة في الفقرة 25.
	أولا - مقدمة
	1 - ناقشت اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين المعقودة في عام 2010 تقرير الأمين العام عن إطار تطوير الإحصاءات البيئية (E/CN.3/2010/9) وأقرت برنامج العمل لتنقيح الإطار الذي يشمل وضع مجموعة أساسية من الإحصاءات البيئية.
	2 - ووفقا لقرار اللجنة الإحصائية، عقدت شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة اجتماعا رسميا لفريق الخبراء المعني بتنقيح الإطار (انظر الفقرة 33 من الوثيقة E/CN.3/2010/9). وقد ضم الفريق، بالإضافة إلى الخبراء الذين حضروا الاجتماع التحضيري في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، خبراء من بلدان وهيئات أبدت اهتماما بالمشاركة في عملية التنقيح. ويمثل فريق الخبراء 23 بلدا و 11 من المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والهيئات المتخصصة.
	3 -  وعُقد الاجتماع الأول لفريق الخبراء بشأن تنقيح إطار تطوير الإحصاءات البيئية، الذي نظمته الشعبة الإحصائية، في نيويورك، في الفترة من 8 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وفي دورتها الثانية والأربعين المعقودة في الفترة من 22 إلى 25 شباط/فبراير 2011، أحاطت اللجنة الإحصائية، علما بالتقرير المرحلي للأمين العام بشأن تنقيح إطار تطوير الإحصاءات البيئية (E/CN.3/2011/28) الذي يورد ما يلي: (أ) التقدم الذي أحرز منذ انعقاد الدورة الحادية والأربعين، وتحديدا الخطوات التي نُفذت في عام 2010؛ (ب) استنتاجات الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بتنقيح إطار تطوير الإحصاءات البيئية؛ (ج) سبل المضي قدما.
	4 - ويوجز هذا التقرير استنتاجات اجتماعي فريق الخبراء الثاني والثالث اللذين عقدا منذ الدورة الثانية والأربعين للجنة، ويصف بإيجاز الفصول الأساسية للإطار التي ستقدمها اللجنة كوثيقة معلومات أساسية وتضع خطة لما تبقى من إجراءات يتعين اتخاذها لإتمام عملية التنقيح. ويطلب إلى اللجنة أن تقر من حيث المبدأ الفصول الأساسية للإطار المنقح كما ترد في وثيقة المعلومات الأساسية وأن توافق على الخطوات اللازم اتخاذها لإنجاز التنقيح على النحو المبين في هذا التقرير. وترد النقاط المطروحة للمناقشة في الفقرة 25.
	ثانيا - الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بتنقيح إطار تطوير الإحصاءات البيئية
	5 - عقد الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بتنقيح إطار تطوير الإحصاءات البيئية، الذي نظمته الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة بنيويورك، في الفترة من 4 إلى 6 أيار/ مايو 2011.
	6 - ووفقا لما تم الاتفاق عليه، أعدت الشعبة الإحصائية الوثائق التالية لمناقشتها في الاجتماع الثاني لفريق الخبراء:
	(أ) تحليل ’1‘ مبادرات السياسات العامة وأطرها ونُهجها ومؤشراتها الإحصائية التي وضعت؛ ’2‘ التقييمات البيئية الإقليمية والعالمية وأطر عملها؛ ’3‘ المبادرات العالمية والإقليمية المناسبة والمتعلقة بالإحصاءات البيئية؛
	(ب) استعراض التصنيفات الحالية والناشئة للإحصاءات البيئية؛
	(ج) استعراض التطورات الجغرافية المكانية ذات الصلة بالإحصاءات البيئية؛
	(د) عناصر ومواضيع وأبعاد لم يتم التطرق إليها في إطار عام 1984 أو وردت فيه وبحاجة إلى تحسين؛
	(هـ) الهدف والنطاق والتغطية المقترحة للإطار؛
	(و) استعراض الخيارات المتعلقة بهيكلية وأبعاد الإطار المنقح؛
	(ز) المخطط العام المقترح للإطار المنقح؛
	(ح) استعراض المؤشرات البيئية الإقليمية والعالمية المستخدمة حاليا والمنشورات وقواعد البيانات القائمة على الهيكل الأولي وتحديد المؤشرات المشتركة للمجموعة الأساسية للإحصاءات البيئية.
	7 - وأعرب فريق الخبراء عن تقديره للشعبة الإحصائية على جودة الورقات والعروض التي أعدتها للاجتماع وعلى العمل الذي أنجزته منذ اجتماع فريق الخبراء الأخير الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
	8 - ووافق فريق الخبراء على هدف الإطار المنقح ونطاقه ومدى تغطيته.
	9 - وأحرزت الأفرقة العاملة تقدما هاما في وضع هيكل الإطار المنقح وإعداد محتوياته. واتفق على أن تواصل الأفرقة العاملة دراسة اقتراحاتها لهيكل الإطار المنقح وعناصره ولبناته الأساسية وأن تعرضها كاملة وترسلها إلى الشعبة الإحصائية بحلول 31 أيار/مايو 2011. وستشمل الاقتراحات العناصر التالية:
	(أ) الإطار المفاهيمي والأساس المنطقي وراء الهيكل المقترح؛
	(ب) جدول ووصف المصفوفة أو العناصر الهيكلية؛
	(ج) وصف الصفوف والأعمدة (الوصف البديل للصفوف والصفوف الفرعية و/أو الأعمدة) أو العناصر؛
	(د) توضيح الجدول (الجداول) بأفكار و/أو مواضيع و/أو أبعاد بيئية (المحتويات)؛
	(هـ) تحديد مزايا ومساوئ الهيكل المقترح؛
	(و) مواءمة الهيكل المقترح مع ما اتُفق عليه من هدف ونطاق وتغطية للإحصاءات البيئية؛
	(ز) مواءمة الهيكل المقترح مع المعايير المتفق عليها للإطار.
	10 - وستعد الشعبة الإحصائية المقترح النهائي للإطار المنقح بناء على المساهمات المقدمة من الأفرقة العاملة.
	11 - وأعرب فريق الخبراء عن تقديره للتقدم المحرز في تحديد مجموعة أساسية من الإحصاءات البيئية، و: (أ) وافق على الطريقة التي اتُبعت، (ب) ووافق على جعل المعايير الرئيسية لانتقاء المجموعة الأساسية هي الصلة بالسياسة العامة والقابلية للقياس وسلامة المنهجية وتكرار الاستخدام؛ (ج) وأوصى الشعبة الإحصائية بأن تواصل هذا العمل وفق الهيكل الناشئ للإطار المنقح.
	12 - وأصبح هناك اتفاق عام على أن تشكل المجموعة الأساسية للإحصاءات البيئية جزءا من الوثيقة الإطارية. واتفق على أن يتضمن الفصل ذو الصلة السبب الذي يفسر الحاجة إلى مجموعة أساسية؛ والطريقة التي تم من خلالها انتقاء الإحصاءات؛ وماهية العلاقة القائمة بين المجموعة الأساسية والإطار.
	13 - ووافق فريق الخبراء بالإجماع على ضرورة عقد اجتماع مباشر آخر، ويفضل أن يعقد بعد عملية المشاورات العالمية ليتمكن الخبراء من مناقشة الملاحظات والاقتراحات والعمل معا على إنجاز الإطار المنقح. وقد حدد الموعد الأولي لانعقاد هذا الاجتماع في الفترة من 2 إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	ثالثا - التقدم المحرز في الفترة بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2011
	14 - بدأت الشعبة الإحصائية العمل على مشروع فصول الإطار المنقح في حزيران/يونيه 2011. إلا أن جمع توصيات الفريقين العاملين في هيكل إطاري متسق وموحد قد برهن على صعوبة أكبر مما هو متوقع وغدت الشعبة الإحصائية غير قادرة على الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه. وبناء على ذلك، عممت مشاريع الفصول الخمسة الأولى للإطار المنقح (المقدمة؛ الفصل 1: التطورات الهامة ذات الصلة بالإحصاءات البيئية التي طرأت منذ عام 1984؛ والفصل 2: مجال الإحصاءات البيئية؛ والفصل 3: أهداف وخصائص الإطار؛ والفصل 4: هيكل الإطار المنقح وعناصره) على فريق الخبراء أثناء الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر، وعرض مخطط الفصلين المتبقيين (الفصل 5: المجموعة الأساسية للإحصاءات البيئية؛ والفصل 6: المضي نحو التنفيذ) على فريق الخبراء في اجتماعه الثالث في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	رابعا - الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بتنقيح إطار تطوير الإحصاءات البيئية
	15 - عقد الاجتماع الثالث لفريق الخبراء في نيويورك في الفترة من 2 إلى 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وناقش مشاريع فصول الإطار المنقح.
	16 - وفريق الخبراء:
	(أ) أقر مع التقدير التقدم الذي أحرز فيما يتعلق بمشاريع فصول الإطار وهنأ الشعبة الإحصائية على العمل الذي أنجزته؛
	(ب) وأدرك أنه ما زال هناك الكثير من العمل الهام الواجب إنجازه لتقديم الصيغة النهائية إلى اللجنة الإحصائية لكي تنظر فيها أثناء دورتها الثالثة والأربعين؛
	(ج) وناقش مشاريع الفصول كل على حدة وحدد الثغرات وقدم توصيات جوهرية وتحريرية مفصلة لتحسين الوثيقة؛
	(د) واتفق على أن الفترة الزمنية المتبقية لإنجاز الوثيقة والاضطلاع بعملية مشاورات واسعة النطاق كانت فترة وجيزة للغاية؛
	(هـ) ووافق على عدم المساس بجودة الإطار ولا بعملية التشاور الملائمة؛
	(و) ووافق على أن يكون الهدف الرئيسي هو تقديم مشروع إطار يتسم بجودة عالية ويتضمن مفاهيم سليمة إلى الدورة الثالثة والأربعين للجنة الإحصائية.
	17 - وتحقيقا لهذا الغرض، وافق فريق الخبراء على ما يلي:
	(أ) أن تكون الوثيقة اللازمة أفضل تركيزا وشديدة الإيجاز؛
	(ب) وأن يتكون جوهر الإطار من الفصلين 3 و 4 الحاليين (الهدف والنطاق، والعلاقة مع نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية والأطر الإحصائية الأخرى والأساس المفاهيمي وهيكل الإطار وعناصره) ومن الفصل 5 (المجموعة الأساسية للإحصاءات البيئية). وينبغي أن يركز العمل على تطوير هذه الفصول، مع مراعاة التوصيات التي وافق عليها الاجتماع؛
	(ج) وأن تُنشأ مجموعة فرعية للعمل عن كثب مع الشعبة الإحصائية وهيئة الإحصاء الكندية بشأن الفصلين 3 و 4؛
	(د) وأن تُنشأ مجموعة فرعية للعمل عن كثب مع الشعبة الإحصائية بشأن الفصل 5؛
	(هـ) وأن تعمم الفصول المنقحة في اجتماع فريق الخبراء مع إتاحة الوقت الكافي لإجراء مشاورات داخلية وخارجية مع أصحاب المصلحة الأهم شأنا؛
	(و) وأن يكون الموعد النهائي لتقديم الصيغة النهائية كوثيقة معلومات أساسية إلى اللجنة الإحصائية 31 كانون الثاني/يناير 2012؛
	(ز) وأن ترد العملية المتبقية لإتمام التنقيح في تقرير الأمين العام عن تنقيح الإطار الذي سيقدم إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الثالثة والأربعين للمناقشة؛
	(ح) وأن يطلب إلى اللجنة الإحصائية إقرار الفصول الأساسية للإطار كما ترد في وثيقة المعلومات الأساسية والموافقة على الخطوات اللازمة لإنجاز التنقيح على النحو المبين في هذا التقرير المشار إليه أعلاه.
	خامسا - الفصول الأساسية للإطار المنقح
	18 - ركزت الشعبة الإحصائية بمساعدة هيئة الإحصاء الكندية وفريقين فرعيين على تنقيح فصول الإطار الأساسية حسبما اتُفق عليه.
	19 - وهذه الفصول الأساسية تشمل: ماهية الإطار؛ وسبب اعتباره ضروريا للإحصاءات البيئية؛ ووصف مجال الإحصاءات البيئية؛ وهدف الإطار ونطاقه وأساسه المفاهيمي؛ وعلاقته بنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية والأطر والمجالات الإحصائية الأخرى؛ وهيكل الإطار وعناصره؛ والمجموعة الأساسية الموصى بها من الإحصاءات البيئية.
	20 - وستعمم هذه الفصول على أعضاء فريق الخبراء للتعليق عليها بحلول 3 كانون الثاني/ يناير 2012. وبناء على التعليقات، ستنجز الفصول الأساسية وتقدم كوثيقة معلومات أساسية إلى الدورة الثالثة والأربعين للجنة الإحصائية بحلول 31 كانون الثاني/ يناير 2012.
	سادسا - عملية إتمام التنقيح عقب الدورة الثالثة والأربعين للجنة الإحصائية
	21 - لدى موافقة اللجنة الإحصائية على مشاريع الفصول الأساسية للإطار المنقح والمجموعة الأساسية للإحصاءات البيئية، ستنجز الشعبة الإحصائية المشروع بمساعدة فريق الخبراء، وذلك بحلول 31 آذار/مارس 2012.
	22 - وسيُعمم المشروع النهائي للإطار المنقح للمشاورة العالمية أثناء شهر نيسان/أبريل والنصف الأول من شهر أيار/مايو 2012. وبناء على التعليقات الواردة، سيُنقح المشروع وينجز بحلول نهاية شهر أيار/مايو ويقدم إلى مكتب اللجنة الإحصائية لإقراره.
	23 - وحال موافقة المكتب، ستقوم الشعبة الإحصائية بتجريب الإطار المنقح والمجموعة الأساسية للإحصاءات البيئية في بلدان رائدة أثناء عام 2012.
	24 - وستتولى الشعبة الإحصائية، بمساعدة فريق الخبراء، إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ الإطار والمجموعة الأساسية من الإحصاءات البيئية لتعرض على الدورة الرابعة والأربعين للجنة الإحصائية التي ستعقد في عام 2013.
	سابعا - نقطتان للمناقشة
	25 - قد تود اللجنة:
	(أ) اعتماد الفصول الأساسية للإطار المنقح، بما في ذلك المجموعة الأساسية للإحصاءات البيئية كما وردت في وثيقة المعلومات الأساسية؛ 
	(ب) إقرار عملية إنجاز التنقيح كما ورد في الفقرات من 21 إلى 24 أعلاه.

