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  للجنة اإلحصائيةا
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ - فرباير/ شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (٣البند 

      ةيحصاءات البيئاإل: بنود للمناقشة واختاذ القرار
    ةيـحصاءات البيئاإلتنقيح إطار تطوير     
    تقرير األمني العام    

  موجز  
 على طلب اللجنة اإلحصائية املقـدم يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني              د هذا التقرير بناء   ـِعأُ  

ــر ( ــصل األولE/2012/24انظـ ــاء- ، الفـ ــوير     ).  بـ ــار تطـ ــيح إطـ ــة تنقـ ــر عمليـ ــصف التقريـ ويـ
، ويعـرض نتـائج العمليـة التـشاورية العامليـة الـيت             ٢٠١٠اإلحصاءات البيئية اليت بـدأت يف عـام         

حــصاءات اإلر التجــرييب للمجموعــة األساســية مــن االختبــانتــائج تناولــت اإلطــار، إىل جانــب 
ويقّدم التقرير وصفا تفصيليا لإلطار املنقح الـذي يَعـّد إطـارا تنظيميـا متعـدد األغـراض                   . ةيالبيئ

ــدان       ــنقح يف البل ــار امل ــق اإلط ــدم خمطــط عمــل لتطبي ــة، ويق ــاط  . لإلحــصاءات البيئي ــرد النق وت
 إىل تأييـد اإلطـار املـنقح وخمطـط العمــل،     واللجنـة مــدعوة . ٣٩املطروحـة للمناقـشة يف الفقـرة    

  .ةيحصاءات البيئباإليف ذلك إنشاء فريق اخلرباء الدائم املعين  مبا
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  مقدمة  - أوال  
 ٢٣ اعتمدت اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني، املعقـودة يف الفتـرة مـن              - ١

ــر / شــباط٢٦إىل  ــرر ،٢٠١٠فرباي ــاء-، الفــصل األول E/2010/24انظــر  (٤١/١٠٧ املق ، ) ب
الذي أيدت فيه برنامج عمل تنقـيح إطـار تطـوير اإلحـصاءات البيئيـة ووضـع جمموعـة أساسـية                     

  .من اإلحصاءات البيئية
 / شـــــباط٢٥ إىل ٢٢الفتـــــرة مـــــن  املعقـــــودة يف ،ويف دورهتـــــا الثانيـــــة واألربعـــــني  - ٢

ــر ــة اإلحــصائية  ،٢٠١١ فرباي ، E/2011/24انظــر ( ١١٥/ ٤٢يف املقــرر ا، علمــ أحاطــت اللجن
  .عملية التنقيحاملتعلق ببالتقرير املرحلي  ،) باء-الفصل األول 

ــة واألربعـــــني   - ٣ ــا الثالثـــ ــودة ،ويف دورهتـــ ــن   املعقـــ ــرة مـــ ــباط٢٨يف الفتـــ ــر / شـــ فربايـــ
، الفـــصل E/2012/24انظـــر  (٤٣/١٠٦يف املقـــرر  قامـــت اللجنـــة ،٢٠١٢مـــارس /آذار ٢ إىل

  :مبا يلي ،) باء-األول 
 رحبـــــت بـــــالتقرير املتعلـــــق بتنقـــــيح إطـــــار تطـــــوير اإلحـــــصاءات البيئيـــــة    )أ(  

(E/CN.3/2012/9) بالتقدم الكبري احملرز يف عملية التنقيح؛، وأقـرت  
موضَّـح يف الوثيقـة والعمـل       على حنو ما هـو      وافقت على كلٍّ من االجتاه العام         )ب(  

ة، علـى النحـو   يـ حـصاءات البيئ اإلة األساسية من املنَجز حىت اآلن بشأن فصول اإلطار واجملموع   
  الوارد يف وثيقة املعلومات األساسية؛

أداة لوضـع اإلحـصاءات البيئيـة       مـن حيـث كونــه       كرَّرت تأكيد أمهية اإلطـار        )ج(  
واإلبــالغ عــن حالــة البيئــة، ودعــم تقريــر الــسياسات، واملــساعدة يف مجــع املؤشــرات، وتــوفري    

   االقتصادية؛- احملاسبة البيئية نظامل املعنيَّة إحصاءات مستقاة من املصادر
مزيد من املـشاورات    إجراء  أيدت وضع الصيغة النهائية للعملية، اليت ستشمل          )د(  

مع فريق اخلرباء املعين باإلطار وسائر اخلرباء واملنظمات الدوليـة والوكـاالت املتخصـصة، علـى                
  أن تليها مشاورة عاملية مع الدول األعضاء؛

إلحـصاءات البيئيـة،    مـن ا  أيَّدت العملية التجريبية املتـصلة باجملموعـة األساسـية            )هـ(  
مــع اإلقــرار بــأن بعــض الــدول األعــضاء قــد أعربــت بالفعــل عــن اســتعدادها للمــشاركة فيهــا     

  كبلدان رائدة؛
 باحلاجة إىل مواصـلة بنـاء القـدرات لتطـوير اإلحـصاءات البيئيـة       اأحاطت علم   )و(  

  إلحصاءات البيئية؛من االل مرحلة تنفيذ اإلطار واجملموعة األساسية على الصعيد الوطين خ
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إلحـصاءات البيئيـة،    مـن ا  طلبت أن جيـري تقـدمي اإلطـار واجملموعـة األساسـية               )ز(  
 عـن خطـة التنفيـذ، لتعتمـدها اللجنـة اإلحـصائية هنائيـا يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني الـيت                        الفض

  .٢٠١٣سُتعقد يف عام 
ــر   - ٤ ــا”ع ويــصف الف ــيت نـُـ   “ ثاني ــشطة ال ــر األن فذت اســتجابة ملقــررات  ـمــن هــذا التقري

نظــرة “ رابعـا ”ويلقـي الفــرع   .استعراضــا عامـا لإلطـار املــنقح  “ ثالثـا ”اللجنـة، ويقـدم الفــرع   
علـى النقـاط املطروحـة علـى اللجنـة          “ خامـسا ”برنامج التنفيذ، بينما حيتوي الفـرع       لى  عامة ع 
  .للمناقشة

  
  نفذة استجابة ملقررات اللجنةاألنشطة امل  - ثانيا  

قامــت الــشعبة اإلحــصائية بإعــداد أول مــسودة لإلطــار املــنقح اســتنادا إىل اســتعراض       - ٥
التطـورات   )ب(  و؛١٩٨٤الدروس املستفادة من تنفيـذ إطـار عـام         ) أ(: وحتليل دقيقني ملا يلي   

رات الرئيــسية الــيت التطــو) ج(  والعلميــة واملفاهيميــة واملنهجيــة يف جمــال اإلحــصاءات البيئيــة؛  
أهــم االتفاقــات البيئيــة ) د(  و البيئــة والتنميــة املــستدامة؛ْيـت يف الــسياسات املتعلقــة مبجالــجــدَّ

مارســات امل) و(  واملؤشـرات البيئيـة ومؤشــرات التنميـة املـستدامة؛    ) هـــ(  واملتعـددة األطـراف؛  
ة النطـاق، ومنـها     إىل عدة جوالت من مشاورات واسع     الالحقة  وأخضعت املسودات   . قطريةال

مبـا يف ذلـك     مشاورات مع فريق اخلرباء املعـين بتنقـيح اإلطـار وغـريه مـن اهليئـات ذات الـصلة،                    
على الصعيد العاملي، ومشلت نتـائج االختبـار التجـرييب للمجموعـة األساسـية مـن اإلحـصاءات                  

  .البيئية يف البلدان
  

   البيئيةفريق اخلرباء املعين بتنقيح إطار تطوير اإلحصاءات  - ألف  
أعدت الشعبة اإلحـصائية اإلطـار املـنقح بتعـاون وثيـق مـع فريـق اخلـرباء املعـين بتنقـيح                        - ٦

فريـق اخلـرباء مـن    ألَّــف  وت. وفقا ملقـرر اللجنـة اإلحـصائية    ٢٠١٠يف عام اإلطار، الذي اجتمع  
 وتـرأس . )١( غري حكومية وحكومية دولية وإقليميـة وهيئـات متخصـصة        ةمنظم ١١ بلدا و  ٢٤
  .الفريق السيدة إيفا ريتشيلوفا، رئيسة املكتب اإلحصائي التشيكيماع اجت

__________ 
إيطاليـا  وإندونيـسيا  واإلمـارات العربيـة املتحـدة      وإسـتونيا   وأسـتراليا   رباء من خرباء من كل من       تألف فريق اخل    )١(  

 قطــر وفنلنــدا والفلــبني وســورينام واجلمهوريــة التــشيكية وامايكــا وجبوتــسوانا وبــنغالديشو بليــزوالربازيــل و
 ات املتحـدة األمريكيـة    الواليـ  و هولنـدا  و اهلنـد  و نيجرييـا  و النمـسا  و النـرويج  و موريـشيوس  و املكـسيك  و كنداو
املكتــب اإلحــصائي للجماعــات بحــوث املــشترك للمفوضــية األوروبيــة ومركــز ال والوكالــة األوروبيــة للبيئــةو

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة   و منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة     و األوروبية ومعهد املوارد العاملية   
شـعبة حتليـل الـسياسات     وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة     وصادية ألفريقيـا اللجنة االقتـ  و ومنطقة البحر الكارييب  

 التابعــة االقتــصادية - جلنــة اخلــرباء املعنيــة باحملاســبة البيئيــة التابعــة لألمانــة العامــة واإلمنائيــة والتحليــل اإلمنــائي
  .املتحدة لألمم
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، وأجـرى عـدة جـوالت       اتوأسهم فريق اخلرباء بورقات مسائل مت ضـمها إىل املـسود            - ٧
 السـتعراض   ٢٠١٢-٢٠١٠من املـشاورات اإللكترونيـة، واجتمـع أربـع مـرات خـالل الفتـرة                

ويف اجتماعـه  . يـة ومناقـشتها واالتفـاق بـشأهنا     مسودات اإلطار املنقح لتطوير اإلحـصاءات البيئ      
يت ، اســتعرض فريــق اخلــرباء التعليقــات املفــصلة الــ)٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٧-٥(الرابــع 
واالختبـار التجـرييب للمجموعـة األساسـية     املتعلقـة باملـسودات   أثنـاء املـشاورات العامليـة    وردت 

اخلــرباء اإلطــار املنقَّـــح د فريــق ـوأيَّــ. ائيــةمــن اإلحــصاءات البيئيــة، ووافــق علــى التغــيريات النه 
يف املقـــرر عقـــدها  وأوصـــى بتقدميـــه إىل اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورهتـــا الرابعـــة واألربعـــني       

وأوصــى الفريــق أيــضا بإنــشاء فريــق خــرباء دائــم جديــد معــين .  إلقرارهــا٢٠١٣فربايــر /شــباط
ــشعبة اإلحــصائية يف األعمــال     ــساعدة ال ــة مل ــة، ويف جوانــب  باإلحــصاءات البيئي ــة املقبل املنهجي

فريـق اخلـرباء     وجـرى حــلّ      ). أدناه ٣٤انظر الفقرة   (يف البلدان   املنقح  أخرى من تطبيق اإلطار     
  .عند إمتامـه لعملـهاملعين بتنقيح إطار تطوير اإلحصاءات البيئية 

  
  املشاورات مع اهليئات األخرى  - باء  

نسيق مع اهليئات ذات الـصلة األخـرى بغيـة    يف إطار عملية التنقيح، جرى التشاور والت    - ٨
ــشطة وضــمان ا    ــداخل األن ــادي ت ــساق التف ــى صــعيد  ت ــاريف عل ــاهيم والتع ــى وجــه  . املف وعل

 - رباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة      اخلـ اخلصوص، ُعرضت املسودات ونوقشت أثنـاء جلـسات جلنـة           
ــصادية ــشت  و. االقت ــضا عرضــت ونوق ــار واجملموعــ   أي ــسية لإلط ــاهيم الرئي ــن  املف ة األساســية م

ــة وأهــدافهما ونطاقهمــا وهيكلــهما وحمتوياهتمــا   ــاء ،اإلحــصاءات البيئي ؤمترات عــدد مــن املــ  أثن
دراســـية وحلقـــات قليميـــة وأثنـــاء حلقـــات اإلدون وقليميـــة اإلدوليـــة والدراســـية اللقـــات احلو

  .وطنية عمل
  

  االختبار التجرييب للمجموعة الرئيسية من اإلحصاءات البيئية  - جيم  
فقا لطلـب اللجنـة اإلحـصائية، أخـضعت اجملموعـة الرئيـسية مـن اإلحـصاءات البيئيـة                   و  - ٩
 وشـــارك يف االختبـــار التجـــرييب .٢٠١٢ســـبتمرب /أغـــسطس وأيلـــول/ختبـــار جتـــرييب يف آبال
  .)٢( بلدا ومنظمتان دوليتان٢٥جمموعه  ما

__________ 
 الـسويد  و سـري النكـا    و جامايكـا  و بوتـسوانا و بليـز  و الربازيـل  و إيطاليـا  و اإلمارات العربية املتحـدة    و إكوادور  )٢(  

 كـوت ديفـوار    و كوبـا  و الكـامريون  و قطـر  و يت نـام  ـفيـ و)  البوليفاريـة  -مجهورية   (زويالـفن و الفلبني و الصنيو
ــا وموريــشيوس واملكــسيك وكوســتاريكاو ــد ونيجريي ــا واهلن ــدا وهنغاري ــة  وهولن  الواليــات املتحــدة األمريكي
 .برنامج األمم املتحدة للبيئةبية واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروو
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ــت       - ١٠ ــى اإلنترن ــصائية عل ــار باســتخدام دراســة استق ــت الدراســ . وأجــري االختب ة وكان
احلـصول علـى    للمجيبـني غري القادرين على     االستقصائية أيضا متاحة يف شكلْي إكسل ووورد        

حتقيــق عــدد مــن هـــو االختبــار التجــرييب الغــرض مــن وكــان . النــسخة املتــوافرة علــى اإلنترنــت
ة الـيت تتـضمنها اجملموعـة األساسـية علـى           يــ حصاءات البيئ اإلكشف مدى أمهية    ، منها   األهداف

وتــوخى . ين ومـدى قـدرهتا علـى حتديــد أولويـات اإلحـصاءات البيئيـة يف البلـدان       الـصعيد الـوط  
ــة    ــة إحـــصاءات اجملموعـ ــيم مـــدى مطابقـ ــية االختبـــار تقيـ ــها  األساسـ لإلحـــصاءات الـــيت تتطلبـ

ــددة األطــراف     ــة املتع ــات البيئي ــة واالتفاق ــة الوطني ــسياسات البيئي ــد  ، وذلــك ال ــسبة لكــل بل بالن
سني وتــدقيق كيفيــة توزيــع اإلحــصاءات يف اجملموعــة   وكــان وســيلة لتحــ.علــى حــدةشارك مــ

وزيادة على ذلك، مت ترتيب االختبار بطريقة تيسر املقارنـة بـني اإلحـصاءات البيئيـة                . األساسية
اليت تتضمنها قائمته واإلحـصاءات املنتجـة علـى الـصعيد الـوطين، وذلـك بغيـة حتديـد اجلوانـب                   

ويف الوقـت ذاتـه،     . جلوانب اليت توجد فيها ثغرات    اليت تتماشى فيها اجملموعتان اإلحصائيتان وا     
متكــن اجمليبــون مــن التــداول بــشأن األســباب الرئيــسية الكامنــة وراء الثغــرات الــيت مت حتديــدها،  

عــن طريــق وأجــري التقيــيم . التعــرف علــى اإلحــصاءات اإلضــافية الــيت يــودون إدراجهــامـــن و
نتــــاج اإلحــــصاءات البيئيــــة إالتعـــاون بــــني الوكــــاالت وأصــــحاب املـــصلحة املــــشاركني يف   

  .استخدامها على الصعيد الوطين أو
 اجملموعــة األساســيةوكانــت اســتجابات االختبــار إجيابيــة باإلمجــاع فيمــا يتعلــق بأمهيــة   - ١١

اإلحــصاءات الــواردة يف اجملموعــة تبــسيط وقــدمت إســهامات قيمــة مــن أجــل زيــادة . هتاوفائــد
وسُتـوافَــى اللجنــة  . فة عامـة وحتديــد أولوياهتـا  املـنقح بـص  طــار اإلاألساسـية بـصفة خاصـة، ويف    

  .من وثيقة معلومات أساسية بشأن عملية التشاورباعتباره جزءا تحليل مفصل لالختبار ب
بوتـان  (بنجاح يف بلـدين  املنقح وإضافة إىل اختبار اجملموعة األساسية، اسُتخدم اإلطار     - ١٢
  .اإلحصاءات البيئيةبشـأن  من أجل وضع برنامج عمل ٢٠١٢يف عام ) وقطر

  
  املشاورات العاملية بشأن اإلطار املنقح  -  دال  

مع البلـدان يف مجيـع أحنـاء العـامل عنـصرا هامـا يف عمليـة                 اليت جرت   كانت املشاورات     - ١٣
دم اإلطـار  ـ وقُـ .إلطـار لالتنقيح لكفالـة املراعـاة التامـة آلراء البلـدان قبـل وضـع الـصيغة النهائيـة                 

سـبتمرب  /جـرى يف أيلـول     لدان للتشاور بشأهنا على الصعيد العـاملي، وهـو مـا          املنقح إىل مجيع الب   
 اسـتجابة مــن البلـدان واملنظمــات،   ٧٠مـا جمموعــه  قــد ورد و. ٢٠١٢أكتـوبر  /األول وتـشرين 

وورد عـدد كـبري مـن التعليقـات املفـصلة الـيت شـكلت               .  املـنقح  إلطـار لقدم دعما قويـا      ماوهو  
ــهائي     ــتعراض الن ــازا لالس ــا ممت ــن قِ أساس ــسودة م ـــللم ــق اخلــرباء   ـَب ــشعبة اإلحــصائية وفري . ل ال
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 يتـــضمن قائمـــة البلـــدان واملنظمـــات الـــيت  ،تحليـــل مفـــصل لالســـتجاباتباللجنـــة وستوافَــــى 
  .وثيقة معلومات أساسية عن عملية التشاوريف إطار لمشاورات العاملية لاستجابت 

  
  لبيئيةحملة عامة عن اإلطار املنقح لتطوير اإلحصاءات ا  - ثالثا  

ــنقح إطــار    - ١٤ ــدد األغــراض،   اإلطــار امل ــاهيمي وإحــصائي متع ــا شــامال  مف ــسي طابع يكت
عمليـة  ويوفر اإلطار هيكال تنظيميـا لتوجيـه        .  ويرسم معامل نطاق اإلحصاءات البيئية     ،وتكامليا

مجع اإلحـصاءات البيئيـة وتـصنيفها علـى الـصعيد الـوطين، ويـضم بيانـات مـن خمتلـف املـصادر                       
يغطـي املـسائل واجلوانـب      ووهـو ذو طبيعـة عامـة وشـاملة،          . ختصاص ذات الـصلة   وجماالت اال 

حيـث ينطبـق علـى مـسائل        ت،  ااملتعلقة بالبيئـة الـيت هلـا صـلة بتحليـل الـسياسات واختـاذ القـرار                
  .شاملة لعدة قطاعات، مثل مسألة تغري املناخ

واألولويـات اخلاصـة   واإلطار املنقح أداة مرنة ومتعددة األغراض تتكيف مع املتطلبات           - ١٥
وهو يـساعد علـى حتديـد نطـاق اإلحـصاءات ذات الـصلة باختـاذ                . بالبلدان وخمتلف املستعملني  

طـارات والتـصنيفات   إلر عرض البيانات بشكل تركييب، ويتسق مع غريه من ا ـيسِّـالقرارات، وي 
  .اإلحصائية املوجودة، ويعزز بذلك املفاهيم السليمة

، أيـــا كانــت مرحلــة تطــويره، هــو ذو أمهيــة بالنــسبة للبلــدان   املــنقحورغــم أن اإلطــار   - ١٦
فإن هدفه الرئيسي هو توجيـه البلـدان أثنـاء املراحـل املبكـرة يف وضـع                 ويوصـى بأن تستخدمه،    

ات بيئيـة رمسيـة يف   براجمها املتعلقة باإلحـصاءات البيئيـة، وإرسـاء أسـاس راسـخ لتطـوير إحـصاء            
  .األجل الطويل

علـى حنـو يـسمح بإقامـة صـالت بامليـادين االقتـصادية          املـنقح   طـار   وقد متـت هيكلـة اإل       - ١٧
ــة ــع غــريه مــن أحــدث ا     . واالجتماعي ــا م ــسعى إىل أن يكــون متوافق ــنظم  إلوهــو ي طــارات وال

 االقتــصادية، واإلطــار القــائم علــى القــوى - اإلحــصائية والتحليليــة، مثــل نظــام احملاســبة البيئيــة
إىل   االسـتجابات، أو األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ومـا          -  التـأثري  -  احلالة -  الضغوط - احملركة

  .ر املؤشراتـطُذلك من أُ
  

  وهيكلهاملنقح طار اإلنطاق   - ألف  
ــة، وكــذلك جوانــب ال  املــنقح طــار اإليغطــي نطــاق   - ١٨ ــة للبيئ وســط اجلوانــب البيوفيزيائي
 البيئـة وجودهتـا     الـيت تـؤثر مباشـرة يف حالـة        ) النظام الفرعـي اإلنـساين    (الجتماعي واالقتصادي   ا
ويشمل هذا النطاق التفاعالت اليت حتدث ضـمن البيئـة والتفـاعالت بينـها وبـني                . تتأثر هبما  أو

  .األنشطة البشرية واألحداث الطبيعية



E/CN.3/2013/6  
 

12-65699 7 
 

اإلحـصاءات البيئيــة بطريقــة بـسيطة ومرنــة يف شــكل مكونــات،   املــنقح ويـنظم اإلطــار    - ١٩
ــة، مــستخد    ــة ومواضــيع إحــصائية وإحــصاءات فردي ما يف ذلــك هنجــا متعــدد  ومكونــات فرعي

  .املستويات
كونـات الـستة    املوحتـدد   . ويتألف املستوى األول مـن هـذا اهليكـل مـن سـتة مكونـات                - ٢٠

بطريقـة  نظمهـا   ت املعلومـات وأدقهـا وت      وحتتـوي علـى أهـم جمموعـا        ،نطاق اإلحصاءات البيئيـة   
ر الـذي يطـرأ     ـوجيمع املكون األول اإلحصاءات املتـصلة بـأحوال البيئـة وجودهتـا والتغيـ             . مفيدة
كـون  ويـشمل امل . وجيمع املكون الثاين اإلحصاءات املتصلة بـاملوارد البيئيـة واسـتخدامها     . عليها

. تـاج واالسـتهالك وإدارهتـا وتـصريفها       الثالث اإلحصاءات املتصلة بتوليد خملفات عمليـات اإلن       
 املكــون ضمـــنالبالغــة اخلطــورة وآثارهــا والكــوارث وتــدرج اإلحــصاءات املتــصلة بــاحلوادث  

وجيمـع املكـون اخلـامس اإلحـصاءات املتـصلة بـاألحوال واآلثـار البيئيـة يف املـستوطنات                   . الرابع
اجملتمعيـــة والتـــدابري وجيمـــع املكـــون الـــسادس اإلحـــصاءات املتـــصلة باالســـتجابات  . البـــشرية

  . البيئة وإدارة املوارد البيئيةاالقتصادية الرامية إىل محاية
 بينمــا ، املـنقح ركـزي يف اإلطــار امل املكـون  )أحــوال البيئـة وجودهتــا  (١ ُيـعـَــّد املكـون  و  - ٢١

وتتفاعــل مجيــع . ١ تقــوم املكونــات اخلمــسة األخــرى علــى أســاس عالقتــها بــاملكون املركــزي 
  .ا بينها ويؤثر بعضها يف البعض اآلخراملكونات فيم

مواضــيع إحــصائية ذات هــي أيــضا وينقــسم كــل مكــون إىل مكونــات فرعيــة تتــضمن   - ٢٢
املـنقح واضـعة يف     ومتثل املواضيع اإلحصائية اجلوانب القابلة للقياس يف مكونـات اإلطـار            . صلة

نــهائي اإلحــصاءات املــستوى التــضمن وي. ادر البيانــات الالزمــة لوصــفهاأنــواع ومــصاالعتبــار 
  .البيئية الفردية الفعلية اليت ميكن استخدامها لوصف املواضيع اإلحصائية

ــضمن اإلطــار    - ٢٣ ــنقح ويت ــقائمــة امل ــة لوصــف املواضــيع    ب ــة الالزم أهم اإلحــصاءات البيئي
. اإلحصائية، مقدما بذلك إرشادات للبلدان اليت تقوم بوضع برامج وطنية لإلحـصاءات البيئيـة             

ـيفها مـع  ذه اجملموعة األولية من اإلحصاءات البيئيـة مبـا يكفـي مـن املرونـة لتكيـ      وقد صممت ه  
جمموعـة تتـدرج علـى    وهـي  كـل بلـد علـى حـدة،       ل واألولويـات واملـوارد البيئيــة لـدى          الشواغ

  .ثالثة مستويات
 اجملموعـة األساسـية مـن اإلحـصاءات البيئيـة ذات األمهيـة البالغـة                ١ املـستوى ويتضمن    - ٢٤

 ٢ ويــشمل املــستوى  . ة العاليــة لــدى مجيــع البلــدان علــى اخــتالف مراحــل منوهــا        واألولويــ
. املـوارد أو التطـوير املنـهجي       هلا مزيد من الوقت أو    وظـف  اإلحصاءات البيئية اليت تتطلب أن ي     

ــة أدىن، ويف بعـــض   ٣ وحيتـــوي املـــستوى ــورا أو ذات أولويـ ــة أقـــل تطـ  علـــى إحـــصاءات بيئيـ
  .بريا من التطوير املنهجي قدرا كاحلاالت، إحصاءات تتطلب
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التـشجيع علـى مجـع      بـــه   قـصد   ـ ولـذلك يُ   ؛ بتوافق واسع يف اآلراء    ١ حظى املستوى يـو  - ٢٥
عد الــوطين واإلقليمــي والعــاملي يف األجــل ـاإلحــصاءات البيئيــة وتنــسيقها ومواءمتــها علــى الــصُّ 

كــون يف مرحلــة وعنــدما يواجــه أحــد البلــدان معوقــات شــديدة متعلقــة بــاملوارد، أو ي . القــصري
مبكرة من عملية تطوير اإلحصاءات البيئية، تكون اجملموعـة األساسـية مالئمـة لتقـدمي اإلرشـاد            

لبلــدان النظــر يف وضــع إحــصاءات مــن أن ختتــار اونتيجــة لــذلك، ميكــن . يف حتديــد األولويــات
ــستويني ــا    ٣  و٢ املـ ــوايل، وذلـــك حـــسب أولوياهتـ ــل علـــى التـ  يف األجلـــني املتوســـط والطويـ

  .ردهاوموا
وال يتضمن اإلطار املنقح وصفا منهجيا تفـصيليا لإلحـصاءات املدرجـة يف اجملمـوعتني                 - ٢٦

. األولية واألساسية، بل يشري إىل املنهجيات والتعاريف والتصنيفات املوجودة يف حـال توفرهـا             
وســتركز األعمــال املقبلــة علــى وضــع توصــيات بــشأن املنهجيــة وغــري ذلــك مــن التوجيهــات     

  .سب االقتضاءالداعمة ح
 ١ ينـــاقش الفـــصل:  علـــى النحـــو التـــايلويتـــألف اإلطـــار املـــنقح مـــن مخـــسة فـــصول  - ٢٧

 اإلطــار ويــصف أساســه   ٢ بينمــا يعــرض الفــصل   ؛اخلــصائص الرئيــسية لإلحــصاءات البيئيــة   
ــه  ياملفــاهيم ــه وهيكل ــه ومكونات ــه ونطاق ــستة  ٣ ويــصف الفــصل  ؛ وأهداف ــات اإلطــار ال  مكون

ــة ومواضــيعها اإلحــصائية واإلحــصاءات ذات الــصلة هبــا   بتفــصيل مــن حيــث مكوناهتــا ا  لفرعي
 يف حــني ؛ اجملموعــة الرئيــسية مــن اإلحــصاءات البيئيــة ٤ ويعــرض الفــصل ؛)اجملموعــة األوليــة(

علـى التحليـل القطـاعي واملواضـيعي        املـنقح    أمثلـة عـن كيفيـة تطبيـق اإلطـار            ٥يتضمن الفـصل    
  .ار املنقح اإلطمرفقاتوقد أدرجت مواد مؤيدة يف . الشامل
  .م اإلطار املنقح إىل اللجنة بوصفه وثيقة معلومات أساسيةقدَّسيـو  - ٢٨
  

   االقتصادية- ونظام احملاسبة البيئيةاملنقح طار اإل  - باء  
يف يف تــوفري إحــصاءات بيئيــة بوصــفها مــدخالت  املــنقح طــار اإليتمثــل أحــد أهــداف   - ٢٩

أوسـع مـن نطـاق نظـام      أن نطـاق اإلطـار املـنقح    على الرغم مـن و.  االقتصادية- احملاسبة البيئية 
ــة ــاك صــالت  - احملاســبة البيئي  وحــسابات اإلطــار  ـهبــني مكوناتــ مباشــرة  االقتــصادية، فــإن هن

 ،)املوارد البيئيـة واسـتخدامها     (٢ويتضمن املكون   .  االقتصادية - املركزي لنظام احملاسبة البيئية   
األصـــول املاديـــة حـــسابات ت تغـــذي إحـــصاءااملـــنقح طـــار اإلمـــن ) املخلفـــات (٣ واملكـــون

 ٦ وحيتـوي املكـون  .  االقتـصادية - إلطار املركزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة      التدفقات ل وحسابات  
األنـــشطة البيئيـــة حـــسابات علـــى إحـــصاءات تغـــذي ) محايـــة البيئـــة وإدارهتـــا واالهتمـــام هبـــا(

.  االقتـصادية  - لبيئيـة إلطـار املركـزي لنظـام احملاسـبة ا         التـدفقات ل   حـسابات ـا مـن    يتصل هب  وما
لتــدوين احملاســيب أمهيــة بالنــسبة ل) أحــوال البيئــة وجودهتــا (١إلحــصاءات الــواردة يف املكــون لو
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تعــاريف الوتتماشــى .  االقتــصادية-  وفقــا لنظــام احملاســبة البيئيــةةاإليكولوجيــالتجــرييب للــنظم 
؛  االقتـصادية  - سـبة البيئيـة   نظام احملا يف  تصنيفات  التعاريف و المع  املنقح  طار  يف اإل تصنيفات  الو

  .حسب االقتضاء
  

  لعمللخمطط : موضع التنفيذاملنقح طار اإلوضع   -ا رابع  
ـــ   - ٣٠ ــا طلبت ــا ملـ ــة ـهوفقـ ــصائية  اللجنـ ــة واألربعـــني،  اإلحـ ــا الثالثـ ــشعبة قامــــت يف دورهتـ الـ

 ،يـة وثيـق مـع فريـق اخلـرباء املعـين بتنقـيح إطـار تطـوير اإلحـصاءات البيئ                  تعـاون ال   بال ،اإلحصائية
يف هــذا الــصدد، يف ونــوقش مقتــرح ملخطــط عمــل .  املــنقحوضــع اســتراتيجية لتطبيــق اإلطــارب

جنـة  يقدم إىل اللسـ ، و٢٠١٢نـوفمرب  /اجللسة الرابعة اليت عقدها فريـق اخلـرباء يف تـشرين الثـاين           
  .بوصفه وثيقة معلومات أساسية

واجملموعــة نقح املــطــار اإلويهــدف املخطــط إىل توثيــق ســبل املــضي قــدما يف تــشغيل      - ٣١
 للبــدء يف وضــع براجمهــا ،األساســية مــن اإلحــصاءات البيئيــة يف البلــدان الــيت حتتــاج إىل التوجيــه

ويركــز املخطــط علــى تــوفري  .  أو ملواصــلة تطــوير تلــك الــربامج ،املتعلقــة باإلحــصاءات البيئيــة 
وسـيعزز  .  الوطين بفعالية على الصعيد  املنقح  الظروف واملوارد التقنية الالزمة الستخدام اإلطار       

املخطـط بـرامج اإلحــصاءات البيئيـة الــيت تـضعها البلـدان بتمكينــها تـدرجييا مــن إنتـاج جمموعــة        
اجـات طائفـة واسـعة مـن        شاملة من اإلحصاءات اليت ميكـن أن تكـون مفيـدة ومـستجيبة الحتي             

  .املستعملني
ات البيئيـة  يف وضـع بـرامج لإلحـصاء   لكي يتمكن اإلطار املنقح من مـساعدة البلـدان       و  - ٣٢

على حنـو أكثـر اسـتدامة وأفـضل جـودة، ينبغـي تطـوير الركـائز األساسـية التاليـة                 بسرعة أكرب و  
ويـدعم بعـضها الـبعض اآلخـر،        وحتقيق التكامـل فيمـا بينـها، حيـث إهنـا ركـائز مترابطـة جيـدا                  

  :هي كالتايلو
  ؛الشراكات فيما بني أصحاب املصلحة الرئيسينيإقامـة   )أ(  
  ؛نهجي ونشر اخلربة الفنيةالتطوير امل  )ب(  
  ؛بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان اليت حتتاج إليها  )ج(  
  ؛إقامة الشبكات  )د(  
  ؛تعبئة املوارد  )هـ(  
  .الدعوة  )و(  
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 ة واإلقليميـ  ةعد الوطنيـ  ـوحيدد خمطط العمل أهم عناصر الركائز االستراتيجية على الـصُّ           - ٣٣
ن تقـوم الـشعبة اإلحـصائية بتنـسيق تنفيـذ هـذه العناصـر بـدعم مـن الفريـق               ، ويوصي بأ  ةوالعاملي

  .العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات البيئية
ويتنــاول . الســتراتيجيةعنــصران رئيــسيان يف اوالتطــوير املنــهجي ونــشر اخلــربة الفنيــة    - ٣٤

د إىل التوجيهـات املنهجيـة      املخطط التطوير املنـهجي بطريقـة تسلـسلية وتراكميـة، حيـث يـستن             
جمموعـة أدوات مـستمرة     توفيــر   املتوفرة ويطور أدوات جديـدة يف املـستقبل القريـب مـن أجـل               

مكثفة من أجل توفري مزيد من اإلرشاد املنهجي والعملـي،          إضافية و وينبغي بذل جهود    . النمو
نيـا إلنتـاج هـذه       زم اويقتـرح املخطـط ترتيبـا وإطـار       . عدـيف ذلـك تـوفري فـرص الـتعلم عـن بُـ             مبا

ى بأن يتم إنشاء فريق خرباء دائـم معـين باإلحـصاءات البيئيـة ليقـدم املـساعدة                ـاألدوات، ويوصَ 
  .يف هذه األعمال

وضـع اإلطـار املـنقح      وستكون أنشطة التعـاون الـتقين وبنـاء القـدرات عنـصرا هامـا يف                  - ٣٥
 اإلقليمي ودون اإلقليمـي،     ينقترح أن يتم تنظيم هذه األنشطة على الصعيد       ـوُي. موضع التطبيق 

ــوطين   ــصعيد ال ــى ال ــساعدة التقنيــ  . وكــذلك عل ــشعبة  وســيتألف شــركاء امل ــسيون مــن ال ة الرئي
املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة أو غريهـا         و، واملؤسسات الدولية واإلقليميـة الـشريكة،        اإلحصائية

  .مليدانمن املؤسسات الوطنية واخلرباء من ذوي التجربة واملعارف املتطورة يف هذا ا
وستكون املشاريع القطرية وحلقات العمل التدريبيـة املوجهـة إىل منـاطق دون إقليميـة                 - ٣٦

حتقيـق وفـورات احلجـم يف       يف  لتقدمي املساعدة   تني األساسيتـني   وسيلالأو جمموعات بلدان معينة     
 وستسعى الشعبة اإلحـصائية إىل احلـصول علـى التمويـل الـالزم لـدعم              . نقل املعارف واخلربات  

وقد قُدم بالفعل مقتـرح     (حساب التنمية لألمم املتحدة     وسائل خمتلفة منها استخدام     األنشطة، ب 
  ). بشأن اإلحصاءات البيئية٢٠١٥-٢٠١٤مشروع للفترة 

ويتنــاول املخطــط بتفــصيل املكونــات األساســية لربنــامج يــسعى إىل اســتخدام اإلطــار     - ٣٧
مراحـل اإلعـداد   وصـف يد الوطين عن طريق إلحصاءات البيئية على الصع  لبرامج  املنقح لوضع   

 . ألهـم عناصـر هـذه املراحـل         تفـصيليٌ  وصٌفيف املخطط   ويرد  . والتأسيس والتشغيل والتوطيد  
  .وميكن اتباع هذه املراحل مبرونة حسب حالة اإلحصاءات البيئية يف البلد

املـنقح  اإلطـار   دعم تنفيـذ    لـ قدرات  الوسيستفيد التطوير املنهجي والتعاون التقين وبناء         - ٣٨
 - املركـــزي لنظـــام احملاســـبة البيئيـــة اإلطـــار يف البلـــدان مـــن التنـــسيق مـــع اســـتراتيجية تنفيـــذ  

اجلهـود وتعزيـز أوجـه التـآزر والتطـوير املنـسق       يف زدواجيـة  الاالقتصادية، حيث سـيتم تفـادي ا     
  . االقتصادية- لإلحصاءات البيئية واحلسابات البيئية
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  نقاط للمناقشة  - خامسا 
  :القيام مبا يليإن اللجنـة مدعـوَّة إىل   - ٣٩

طوير اإلحصاءات البيئية بوصفه إطارا لتعزيز بـرامج        املنقح لت طار  اإلتأييد    )أ(  
  اإلحصاءات البيئية يف البلدان؛

ــــتأي  )ب(   ـــيـ ـــد خمطـ ــين      ـط العمـ ــدائم املعـ ــرباء الـ ــق اخلـ ــشاء فريـ ــه إنـ ــا فيـ ل، مبـ
  .البيئية باإلحصاءات

  


