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 اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) م (٤البند 

        إحصاءات البيئة: بنود للعلم
      إحصاءات البيئة    
      تقرير األمني العام     

  موجز  
 من الفصل اخلامس مـن تقريـر اللجنـة اإلحـصائية عـن              ٤ هذا التقرير وفقا للفقرة      أعد  

ويوجز التقرير التقـدم احملـرز يف تنفيـذ إطـار تطـوير إحـصاءات البيئـة              . دورهتا الرابعة واألربعني  
ــرة       ــني، وخطــط الفت ــة واألربع ــا الرابع ــة يف دورهت ــه اللجن ــذ أن أقرت وهــو . ٢٠١٥-٢٠١٤من

ئيسية احملددة يف خطة عمل تنفيـذ اإلطـار، مبـا يف ذلـك إنـشاء فريـق اخلـرباء                    يتناول اجملاالت الر  
املعين بإحصاءات البيئة وحتديـد برنـامج عملـه، وتطـوير املـواد املنهجيـة والتدريبيـة، والتـدريب                   

  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير. وبناء القدرات، والدعوة والتواصل
  
  
  

 
  

  *  E/CN.3/2014/1.  
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  مقدمة  -أوال   

ــة واأل  ق  - ١ ــا الرابعـ ــصائية يف دورهتـ ــة اإلحـ ــن   امـــت اللجنـ ــرة مـ ــودة يف الفتـ ــني، املعقـ ربعـ
  :، مبا يلي٢٠١٣مارس / آذار١فرباير إىل /شباط ٢٦

أعربت عن تقديرها للعمل الذي أجنزته شـعبة اإلحـصاءات وأقـرت باإلسـهام             )أ(  
، وكـذلك بإسـهام     القيم الذي قدمـه فريـق اخلـرباء املعـين بتنقـيح إطـار تطـوير إحـصاءات البيئـة                   

  البلدان واملنظمات اليت شاركت يف عملييت التنقيح والتشاور؛
أشادت حبسن توقيت تنقـيح إطـار تطـوير إحـصاءات البيئـة بـالنظر إىل الـدور                    )ب(  

اهلــام الــذي تؤديــه إحــصاءات البيئــة ذات اجلــودة العاليــة يف التحليــل ورســم الــسياسات واختــاذ 
  ة املستدامة؛القرارات املستنرية دعما للتنمي

أيدت اإلطار املنقح بوصفه اإلطار الكفيل بتعزيـز بـرامج إحـصاءات البيئـة يف                 )ج(  
ستدامة وخطــة التنميــة ملــا بعــد البلــدان، وأقــرت بــه كــأداة مفيــدة يف ســياق أهــداف التنميــة املــ 

  ؛ ٢٠١٥ عام
أيــدت أيـــضا خطــة العمـــل وإنــشاء فريـــق خــرباء معـــين بإحــصاءات البيئـــة،        )د(  

ــان      والحظـــت اه ــع بيـ ــرباء، وطلبـــت وضـ ــق اخلـ ــشاركة يف فريـ ــدان باملـ ــن البلـ ــدد مـ ــام عـ تمـ
  باختصاصات فريق اخلرباء، مبا يف ذلك جدول زمين وآلية لتقدمي التقارير؛

أكــدت علــى أمهيــة التنــسيق الوثيــق بــني عملــييت تنفيــذ اإلطــار املــنقح وتنفيــذ     )هـ(  
   االقتصادية؛-اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية 

شددت على احلاجة إىل دعم اإلطار املنقح بتوجيهات منهجية مفصلة ومـواد              )و(  
تدريبية تعتمد على املـوارد املنهجيـة املتاحـة، إن وجـدت، وتكـون منـسقة مـع العمـل املنـهجي            

  اجلاري يف جماالت اإلحصاءات ذات الصلة؛
  م املتحدة؛أقرت باحلاجة امللّحة لنشر اإلطار املنقح باللغات الرمسية لألم  )ز(  
شددت على حاجة البلدان إىل املزيد من املـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات يف                  )ح(  

املراحل األوىل من وضع براجمها إلحصاءات البيئة، ودعت املنظمـات الدوليـة إىل تـوفري الـدعم          
  ).٤٤/١٠٥جيم، املقرر  - األول الفصل ؛E/2013/24انظر (يف هذا الصدد 

ويـبني الفـرع   . ويوجز هذا التقرير التقدم احملرز منذ إقرار إطار تطوير إحصاءات البيئـة       - ٢
دال  - جـيم والثـاين    - بـاء والثـاين    -  الثاين ر حالة نشر اإلطار، وتقدم الفروع     الثاين من التقري  

 مـن عمـل منـهجي، وتـدريب وبنـاء قـدرات، ونـشاطات        ٢٠١٣جزا ملا اضطلع بـه يف عـام      مو

http://undocs.org/ar/E/2013/24؛�
http://undocs.org/ar/E/2013/24؛�
http://undocs.org/ar/A/RES/44/105�


E/CN.3/2014/28  
 

13-62949 3/5 
 

. هاء معلومات عن إنشاء فريـق اخلـرباء املعـين بإحـصاءات البيئـة              - ويقدم الفرع الثاين  . دعوية
  .٢٠١٥-٢٠١٤ويرد يف الفرع الثالث موجز خلطط الفترة 

  
  ٢٠١٣األنشطة املضطلع هبا يف عام  - ثانيا  
  الة نشر اإلطارح  - ألف  

بعد حترير التعليقات اليت وردت من عملية التـشاور العامليـة، وإجـراء اسـتعراض أقـران                   - ٣
ينـاير  /هنائي، سـيقدم اإلطـار للتحريـر الرمسـي، والترمجـة التحريريـة، والطباعـة يف كـانون الثـاين                   

ى ويف الوقــت نفــسه، سينــشر اإلطــار يف شــكل منــشور أويلّ غــري حمــرر وسيوضــع علــ. ٢٠١٤
ومن املتوقع أن تنشر النسخة املعدة باللغة اإلنكليزيـة، النهائيـة واحملـررة رمسيـا               . شبكة اإلنترنت 

وستـسعى الـشعبة اإلحـصائية إىل إقامـة تعـاون مـع             . ٢٠١٤لإلطار يف النصف الثـاين مـن عـام          
س اللجــان اإلقليميــة، والبلــدان واملنظمــات الــشريكة لتيــسري الترمجــة إىل اللغــات الرمسيــة اخلمــ  

  .األخرى لألمم املتحدة على وجه السرعة
  

  العمل املنهجي  - باء  
يف أعقاب إقرار اإلطار، بدأ العمل مـن أجـل وضـع أداة تقيـيم ذايت إلحـصاءات البيئـة               - ٤

اســتنادا إىل النمــوذج املــستخدم يف إجــراء االختبــار التجــرييب للمجمــوعتني األوليــة واألساســية  
التقيـيم الـذايت بنجـاح يف حلقـات العمـل التدريبيـة اإلقليميـة               وتستخدم أداة   . إلحصاءات البيئة 

وجيـري حاليـا حتـسني أداة التقيـيم الـذايت علـى أسـاس               . والوطنية، وكذلك يف املشاريع القطرية    
ــة يف       ــق اخلــرباء املعــين بإحــصاءات البيئ ــسبة يف اســتخدامها، وهــي ســتقدَّم إىل فري اخلــربة املكت

  .شتها الستعراضها ومناق٢٠١٤مارس /آذار
 وتقوم الشعبة اإلحصائية حاليا بوضع جداول تناظر بني اجملموعتني األوليـة واألساسـية      - ٥

ــة الــيت تــستخدمها املنظمــات       ــوائم املؤشــرات البيئي ــواردتني يف اإلطــار وق ــة ال إلحــصاءات البيئ
مبــا فيهــا، علــى ســبيل املثــال ال احلــصر،   (الدوليــة واحلكوميــة الدوليــة والوكــاالت املتخصــصة  

ظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة،  من
وجيري وضع جداول تناظر مماثلة جملموعـات املؤشـرات البيئيـة الـيت             ). والوكالة األوروبية للبيئة  

من قبيل بلـدان اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب       (تستخدمها جمموعات البلدان دون اإلقليمية      
  ). ا، واجلماعة الكاريبية، وبلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطىأفريقي
وليــة واألساســية واالســتبيان املــشترك  وجيــري تنفيــذ حتليــل للتنــاظر بــني اجملمــوعتني األ   - ٦

ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة عـن         
حالة البيئة، واستبيان الشعبة اإلحصائية وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة عـن إحـصاءات البيئـة يف                  
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وع مــن التحليــل ليــشمل اإلحــصاءات  وجيــري توســيع نطــاق هــذا النــ . جمــايل النفايــات وامليــاه 
واملؤشرات املدرجة يف نظم إبالغ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، ابتـداء مـن اإلحـصاءات               
واملؤشرات املطلوبة يف إطار اتفاقيـة بـازل بـشأن الـتحكم يف نقـل النفايـات اخلطـرة والـتخلص                     

  .)١(منها عرب احلدود
ــة جملموعــة اإلطــار   وبــدأت األعمــال التحــضريية مــن أجــل و    - ٧ ضــع التوجيهــات املنهجي

وجيـري  . األساسية من إحصاءات البيئة بصياغة النماذج وإعـداد األمثلـة لـصحائف املنـهجيات             
وضع مصفوفة باملواضيع اإلحصائية والبيئية لإلطار بغرض حتديد اجملاالت املنهجية والعمل مـن             

 نتـائج هـذا العمـل       ٢٠١٤مـارس   / آذار وسـتقدم يف  . أجل إنشاء قائمة باملوارد املنهجية املتاحـة      
  .إىل فريق اخلرباء املعين بإحصاءات البيئة الذي سيقوم مبناقشتها

  
  التدريب وبناء القدرات  - جيم  

يف إطار برنامج تنفيذ اإلطار، ُنظمـت حلقـة عمـل تدريبيـة للبلـدان العربيـة يف عمـان،                      - ٨
ــدريب والبحــث يف جمــال ا     ــصادية  باالشــتراك مــع املعهــد العــريب للت ــة االقت إلحــصاءات واللجن

واالجتماعية لغريب آسيا، وُنظـم اجتمـاع لفريـق مـن اخلـرباء باالشـتراك مـع اللجنـة االقتـصادية                     
ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ   ــاون مــع املكاتــب     . واالجتماعي ــة بالتع وُنظمــت حلقــات عمــل وطني

ني يف هـــذين اإلحــصائية الوطنيــة للفلــبني وكولومبيــا، ومبـــشاركة أصــحاب املــصلحة الــوطني       
ــة أو هــي يف طــور تنظــيم     . البلــدين ــة أو الوكــاالت البيئي ونظمــت املكاتــب اإلحــصائية الوطني

واســُتخدم اإلطــار يف عــدة  . حلقــات عمــل وطنيــة يف اإلمــارات العربيــة وبــنغالديش ونيجرييــا  
مناسبات عنـدما كـان جيـري اسـتعراض الـربامج الوطنيـة إلحـصاءات البيئـة أو القـوائم الوطنيـة                     

  .شرات البيئيةللمؤ
  

  الدعوة  - دال  
جيـري إعـداد كتيـب يتـضمن وصـفا لإلطــار ويـبني كيفيـة اسـتخدامه باللغـات الرمسيــة            - ٩

ويـوزع أيـضا الكتيـب      . الست لألمـم املتحـدة، وهـو يـوزع علـى املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة                
عد علــى نطــاق واســع يف املــؤمترات واحللقــات الدراســية واالجتماعــات الــيت تــنظم علــى الــص    

وقــدمت الــشعبة اإلحــصائية وخــرباء دوليــون     . الــدويل واإلقليمــي ودون اإلقليمــي والــوطين   
  . ٢٠١٣ووطنيون عدة عروض عن اإلطار يف منتديات مماثلة طوال عام 

__________ 
 .٢٨٩١١، الرقم ١٦٧٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
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  فريق اخلرباء املعين بإحصاءات البيئة  -هاء   
ة إىل الـشعبة    سيقوم فريق اخلرباء املعين بإحصاءات البيئة، الـذي أُسـس لتقـدمي املـساعد               - ١٠

اإلحصائية يف القادم من العمل املنهجي واجلوانـب األخـرى لتطبيـق اإلطـار املـنقح يف البلـدان،                   
 حبـضور أعـضاء فريـق اخلـرباء املعـين بتنقـيح إطـار           ٢٠١٣ديـسمرب   /باالجتماع يف كانون األول   

ــوا       ــذين أعرب ــذين ثُّبتــت عــضويتهم جمــددا واألعــضاء اجلــدد ال ــة ال عــن تطــوير إحــصاءات البيئ
وجيـري حاليـا وضـع كـل مـن          . اهتمامهم باملشاركة يف العمل املقبـل املتعلـق بإحـصاءات البيئـة           

 /اختصاصات وبرنامج عمل فريق اخلـرباء، وسـيقوم فريـق اخلـرباء مبناقـشتهما يف كـانون الثـاين                  
 نيويــورك، يف الفتــرة مــن  ومــن املقــرر أن يعقــد أول اجتمــاع لفريــق اخلــرباء يف  . ٢٠١٤ينــاير 
  .٢٠١٤مارس / آذار٢٨إىل  ٢٦

  
  ٢٠١٥-٢٠١٤خطط الفترة  -ثالثا   

ــسنتني    - ١١ ــرة الـ ــل امل ٢٠١٥-٢٠١٤يف فتـ ــيتركز العمـ ــى   ، سـ ــار علـ ــق اإلطـ ــق بتطبيـ تعلـ
  :التالية املناحي

  االنتهاء من جرد املوارد املنهجية املتاحة وحتليلها؛  )أ(  
ساسـية مـن    إعداد توجيهات منهجية مفصلة فيمـا يتعلـق بتجميـع اجملموعـة األ              )ب(  

إحــصاءات البيئــة علــى أســاس املــوارد املنهجيــة املتاحــة والعمــل املنــهجي اجلــاري يف جمــال           
  إحصاءات البيئة؛

االنتهاء من حتليل التناظر بني اجملموعتني األولية واألساسـية إلحـصاءات البيئـة       )ج(  
ة، وقــــوائم املؤشــــرات الــــيت درجــــت املنظمــــات الدوليــــة، واحلكوميــــة الدوليــــة، واإلقليميــــ  

اإلقليميــة علــى اســتخدامها، مبــا يف ذلــك حتديــد الوســيلة الــيت ميكــن هبــا اســتخراج هــذه   ودون
  املؤشرات من اجملموعتني األولية واألساسية، وتوثيق هذا التحليل؛

وضــع الــصيغة النهائيــة هلــا، وهــو تنقــيح أداة التقيــيم الــذايت واملــواد التدريبيــة و  )د(  
   على الصعيد الوطين؛من شأنه أن ييسر تطبيق اإلطار ما

وضع وتنفيذ برنامج منسق باستخدام مصادر متويل متعددة لتلبيـة احتياجـات              )هـ(  
  . التدريب وبناء القدرات املتعلقة بتطبيق اإلطار يف البلدان

  . وستنفذ هذه النشاطات بالتعاون الوثيق مع فريق اخلرباء املعين بإحصاءات البيئة
  

  ن اللجنة اإلحصائية اختاذهاإلجراء املطلوب م  -رابعاً   
  .يطلب إىل اللجنة اإلحصائية أن حتيط علما هبذا التقرير  - ١٢
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	موجز
	أعد هذا التقرير وفقا للفقرة 4 من الفصل الخامس من تقرير اللجنة الإحصائية عن دورتها الرابعة والأربعين. ويوجز التقرير التقدم المحرز في تنفيذ إطار تطوير إحصاءات البيئة منذ أن أقرته اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين، وخطط الفترة 2014-2015. وهو يتناول المجالات الرئيسية المحددة في خطة عمل تنفيذ الإطار، بما في ذلك إنشاء فريق الخبراء المعني بإحصاءات البيئة وتحديد برنامج عمله، وتطوير المواد المنهجية والتدريبية، والتدريب وبناء القدرات، والدعوة والتواصل. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	أولا - مقدمة
	1 - قامت اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والأربعين، المعقودة في الفترة من 26 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس 2013، بما يلي:
	(أ) أعربت عن تقديرها للعمل الذي أنجزته شعبة الإحصاءات وأقرت بالإسهام القيم الذي قدمه فريق الخبراء المعني بتنقيح إطار تطوير إحصاءات البيئة، وكذلك بإسهام البلدان والمنظمات التي شاركت في عمليتي التنقيح والتشاور؛
	(ب) أشادت بحسن توقيت تنقيح إطار تطوير إحصاءات البيئة بالنظر إلى الدور الهام الذي تؤديه إحصاءات البيئة ذات الجودة العالية في التحليل ورسم السياسات واتخاذ القرارات المستنيرة دعما للتنمية المستدامة؛
	(ج) أيدت الإطار المنقح بوصفه الإطار الكفيل بتعزيز برامج إحصاءات البيئة في البلدان، وأقرت به كأداة مفيدة في سياق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015؛ 
	(د) أيدت أيضا خطة العمل وإنشاء فريق خبراء معني بإحصاءات البيئة، ولاحظت اهتمام عدد من البلدان بالمشاركة في فريق الخبراء، وطلبت وضع بيان باختصاصات فريق الخبراء، بما في ذلك جدول زمني وآلية لتقديم التقارير؛
	(هـ) أكدت على أهمية التنسيق الوثيق بين عمليتي تنفيذ الإطار المنقح وتنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية؛
	(و) شددت على الحاجة إلى دعم الإطار المنقح بتوجيهات منهجية مفصلة ومواد تدريبية تعتمد على الموارد المنهجية المتاحة، إن وجدت، وتكون منسقة مع العمل المنهجي الجاري في مجالات الإحصاءات ذات الصلة؛
	(ز) أقرت بالحاجة الملحّة لنشر الإطار المنقح باللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
	(ح) شددت على حاجة البلدان إلى المزيد من المساعدة التقنية وبناء القدرات في المراحل الأولى من وضع برامجها لإحصاءات البيئة، ودعت المنظمات الدولية إلى توفير الدعم في هذا الصدد (انظر E/2013/24؛ الفصل الأول - جيم، المقرر 44/105).
	2 - ويوجز هذا التقرير التقدم المحرز منذ إقرار إطار تطوير إحصاءات البيئة. ويبين الفرع الثاني من التقرير حالة نشر الإطار، وتقدم الفروع الثاني - باء والثاني - جيم والثاني - دال موجزا لما اضطلع به في عام 2013 من عمل منهجي، وتدريب وبناء قدرات، ونشاطات دعوية. ويقدم الفرع الثاني - هاء معلومات عن إنشاء فريق الخبراء المعني بإحصاءات البيئة. ويرد في الفرع الثالث موجز لخطط الفترة 2014-2015.
	ثانيا - الأنشطة المضطلع بها في عام 2013
	ألف - حالة نشر الإطار
	3 - بعد تحرير التعليقات التي وردت من عملية التشاور العالمية، وإجراء استعراض أقران نهائي، سيقدم الإطار للتحرير الرسمي، والترجمة التحريرية، والطباعة في كانون الثاني/يناير 2014. وفي الوقت نفسه، سينشر الإطار في شكل منشور أوليّ غير محرر وسيوضع على شبكة الإنترنت. ومن المتوقع أن تنشر النسخة المعدة باللغة الإنكليزية، النهائية والمحررة رسميا للإطار في النصف الثاني من عام 2014. وستسعى الشعبة الإحصائية إلى إقامة تعاون مع اللجان الإقليمية، والبلدان والمنظمات الشريكة لتيسير الترجمة إلى اللغات الرسمية الخمس الأخرى للأمم المتحدة على وجه السرعة.
	باء - العمل المنهجي
	4 - في أعقاب إقرار الإطار، بدأ العمل من أجل وضع أداة تقييم ذاتي لإحصاءات البيئة استنادا إلى النموذج المستخدم في إجراء الاختبار التجريبي للمجموعتين الأولية والأساسية لإحصاءات البيئة. وتستخدم أداة التقييم الذاتي بنجاح في حلقات العمل التدريبية الإقليمية والوطنية، وكذلك في المشاريع القطرية. ويجري حاليا تحسين أداة التقييم الذاتي على أساس الخبرة المكتسبة في استخدامها، وهي ستقدَّم إلى فريق الخبراء المعني بإحصاءات البيئة في آذار/مارس 2014 لاستعراضها ومناقشتها.
	5 - وتقوم الشعبة الإحصائية حاليا بوضع جداول تناظر بين المجموعتين الأولية والأساسية لإحصاءات البيئة الواردتين في الإطار وقوائم المؤشرات البيئية التي تستخدمها المنظمات الدولية والحكومية الدولية والوكالات المتخصصة (بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، والوكالة الأوروبية للبيئة). ويجري وضع جداول تناظر مماثلة لمجموعات المؤشرات البيئية التي تستخدمها مجموعات البلدان دون الإقليمية (من قبيل بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجماعة الكاريبية، وبلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى). 
	6 - ويجري تنفيذ تحليل للتناظر بين المجموعتين الأولية والأساسية والاستبيان المشترك لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية عن حالة البيئة، واستبيان الشعبة الإحصائية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن إحصاءات البيئة في مجالي النفايات والمياه. ويجري توسيع نطاق هذا النوع من التحليل ليشمل الإحصاءات والمؤشرات المدرجة في نظم إبلاغ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ابتداء من الإحصاءات والمؤشرات المطلوبة في إطار اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود().
	7 - وبدأت الأعمال التحضيرية من أجل وضع التوجيهات المنهجية لمجموعة الإطار الأساسية من إحصاءات البيئة بصياغة النماذج وإعداد الأمثلة لصحائف المنهجيات. ويجري وضع مصفوفة بالمواضيع الإحصائية والبيئية للإطار بغرض تحديد المجالات المنهجية والعمل من أجل إنشاء قائمة بالموارد المنهجية المتاحة. وستقدم في آذار/مارس 2014 نتائج هذا العمل إلى فريق الخبراء المعني بإحصاءات البيئة الذي سيقوم بمناقشتها.
	جيم - التدريب وبناء القدرات
	8 - في إطار برنامج تنفيذ الإطار، نُظمت حلقة عمل تدريبية للبلدان العربية في عمان، بالاشتراك مع المعهد العربي للتدريب والبحث في مجال الإحصاءات واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ونُظم اجتماع لفريق من الخبراء بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. ونُظمت حلقات عمل وطنية بالتعاون مع المكاتب الإحصائية الوطنية للفلبين وكولومبيا، وبمشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين في هذين البلدين. ونظمت المكاتب الإحصائية الوطنية أو الوكالات البيئية أو هي في طور تنظيم حلقات عمل وطنية في الإمارات العربية وبنغلاديش ونيجيريا. واستُخدم الإطار في عدة مناسبات عندما كان يجري استعراض البرامج الوطنية لإحصاءات البيئة أو القوائم الوطنية للمؤشرات البيئية.
	دال - الدعوة
	9 - يجري إعداد كتيب يتضمن وصفا للإطار ويبين كيفية استخدامه باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وهو يوزع على المكاتب الإحصائية الوطنية. ويوزع أيضا الكتيب على نطاق واسع في المؤتمرات والحلقات الدراسية والاجتماعات التي تنظم على الصعد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني. وقدمت الشعبة الإحصائية وخبراء دوليون ووطنيون عدة عروض عن الإطار في منتديات مماثلة طوال عام 2013. 
	هاء - فريق الخبراء المعني بإحصاءات البيئة
	10 - سيقوم فريق الخبراء المعني بإحصاءات البيئة، الذي أُسس لتقديم المساعدة إلى الشعبة الإحصائية في القادم من العمل المنهجي والجوانب الأخرى لتطبيق الإطار المنقح في البلدان، بالاجتماع في كانون الأول/ديسمبر 2013 بحضور أعضاء فريق الخبراء المعني بتنقيح إطار تطوير إحصاءات البيئة الذين ثُبّتت عضويتهم مجددا والأعضاء الجدد الذين أعربوا عن اهتمامهم بالمشاركة في العمل المقبل المتعلق بإحصاءات البيئة. ويجري حاليا وضع كل من اختصاصات وبرنامج عمل فريق الخبراء، وسيقوم فريق الخبراء بمناقشتهما في كانون الثاني/ يناير 2014. ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع لفريق الخبراء في نيويورك، في الفترة من 26 إلى 28 آذار/مارس 2014.
	ثالثا - خطط الفترة 2014-2015
	11 - في فترة السنتين 2014-2015، سيتركز العمل المتعلق بتطبيق الإطار على المناحي التالية:
	(أ) الانتهاء من جرد الموارد المنهجية المتاحة وتحليلها؛
	(ب) إعداد توجيهات منهجية مفصلة فيما يتعلق بتجميع المجموعة الأساسية من إحصاءات البيئة على أساس الموارد المنهجية المتاحة والعمل المنهجي الجاري في مجال إحصاءات البيئة؛
	(ج) الانتهاء من تحليل التناظر بين المجموعتين الأولية والأساسية لإحصاءات البيئة وقوائم المؤشرات التي درجت المنظمات الدولية، والحكومية الدولية، والإقليمية، ودون الإقليمية على استخدامها، بما في ذلك تحديد الوسيلة التي يمكن بها استخراج هذه المؤشرات من المجموعتين الأولية والأساسية، وتوثيق هذا التحليل؛
	(د) تنقيح أداة التقييم الذاتي والمواد التدريبية ووضع الصيغة النهائية لها، وهو ما من شأنه أن ييسر تطبيق الإطار على الصعيد الوطني؛
	(هـ) وضع وتنفيذ برنامج منسق باستخدام مصادر تمويل متعددة لتلبية احتياجات التدريب وبناء القدرات المتعلقة بتطبيق الإطار في البلدان. 
	وستنفذ هذه النشاطات بالتعاون الوثيق مع فريق الخبراء المعني بإحصاءات البيئة. 
	رابعاً - الإجراء المطلوب من اللجنة الإحصائية اتخاذه
	12 - يطلب إلى اللجنة الإحصائية أن تحيط علما بهذا التقرير.

