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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 5102آذار/مارس  3-6
 )ز( من جدول األعمال املؤقت*   4البند 

    مْلبنود للِع
 إحصاءات البيئة  

  
 تقرير األمني العام  

  

 موجز 
ــقا التقر   ــرد ذ  ـ ــاعي     يـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــرر اجمللـ ــا ملقـ ــد واقـ ــقي فقعـ ــرل الـ يـ
ل مــوجمل ملســتجدات تنإيــق إوــار تاــوير إحصــاءات البيئــةل و ــو يتنــاول التقــدم  5104/502

احملرز ذ جمال العمل املنـججيل اـا ذ ذلـال االجتمـاو األول لإريـا ااـعاء املعـء ب حصـاءات         
ــة    ــة املنججي ــة مــن إحصــاءات   البيئــةل وإعــداد املبــادج التوجيجي للمجمــوعتني األساســية واألولي

البيئــةل وو ــص الصــيهة النجائيــة ألداة التقيــيم الــقاب إلحصــاءات البيئــةل ويقــدم معلومــات عــن  
فيضـا  ينـاق   و لفنشاة التعاون التقء وبناء القدراتل وعن التقدم ذ تابيا اإلوـار ذ البلـدان  

حصــــائية مــــدعوة إ  فن  ــــي  علمــــا ل واللجنــــة اإل5102املجــــام املتبقيــــة واااــــ  لعــــام 
 التقريرل هبقا
 
 

 
 

 * E/CN.3/2015/1ل 
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 مقدمة - فوال 
ــن      - 0 ــرة م ــودة ذ الإت ــنيل املعق ــة واألربع ــا الرابع  آذار/ 0شــباف/اعاير إ   56ذ دورهت

ل فيدت اللجنة اإلحصائية اإلوار املنقح لتاـوير إحصـاءات البيئـة ا وـار لتعمليـمل      5103مارس 
انل وفقرت به اأداة مإيدة ذ سـيا  ف ـداا التنميـة املسـتدامة     برامج إحصاءات البيئة ذ البلد

ل وفيدت اللجنة فيضـا خاـة العمـل لتنإيـق اإلوـار ذ البلـدان       5102وخاة التنمية ملا بعد عام 
ــنقح         ــر  ــرورة دعــم اإلوــار امل ــةل وشــددت عل ــا خــعاء معــء ب حصــاءات البيئ وإنشــاء اري

ل حيثمـا تـواارت  إ  املـوارد املنججيـة املتاحـةل     بتوجيجات منججية مإصلة ومواد تدريبية تستند
وتكــون منســقة مــص العمــل املنــججي اتــاري ذ جمــاالت اإلحصــاءات ذات الصــلةل وشــددت   
اللجنــة فيضــا علــر حاجــة البلــدان إ  اململيــد مــن املســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات ذ املراحــل   

الدوليـــة إ  تـــوام الـــدعم األو  مـــن و ـــص براجمجـــا إلحصـــاءات البيئـــةل ودعـــت املن مـــات 
 الصددل  قا ذ
ل 5104آذار/مـارس   7إ   4وذ دورهتا ااامسة واألربعنيل املعقـودة ذ الإتـرة مـن     - 5

(ل E/CN.3/2014/28علما بتقرير األمني العام عن إحصـاءات البيئـة )  اإلحصائية فحاوت اللجنة 
مـن عمـل منـججيل وتـدرين وبنـاء قـدراتل        5103لقي يقدِّم موجملا ملا مت القيام به ذ عام ا

ــة     ــق إوــار تاــوير إحصــاءات البيئ ــة دعمــاي لتنإي ــرة    لوفنشــاة دعوي ــع و ــعت للإت واااــ  ال
   ل5104-5102

ل اـا ذ ذلـال   5104ويقدم  ـقا التقريـر حملـة عامـة عـن األنشـاة الـع نإـقت ذ عـام           - 3
املنججيل واالجتمـاو األول لإريـا ااـعاء املعـء ب حصـاءات البيئـةل وسـم تابيـا          تقدم العمل

إوــار تاــوير إحصــاءات البيئــة ذ البلــدانل ومــا يتصــل بــقلال مــن فنشــاة التــدرين وبنــاء           
 ل5102املجام املتبقية وااا  لعام التقرير فيضا يناق  و لالقدرات

  
 5104األنشاة الع نإقت ذ عام  -ثانيا  
 العمل املنججي   -لف ف 

تضمنت خاة العمـل الـع وع ـعت لتنإيـق إوـار تاـوير إحصـاءات البيئـة إنشـاء اريـا            - 4
خعاء معء ب حصـاءات البيئـةل ملسـاعدة الشـعبة اإلحصـائية التابعـة إلدارة الشـؤون االقتصـادية         

ألساسـية  واالجتماعية ذ العمل املنججي املتعلا بو ص ما يلـي  )ف( دليـل منـججي للمجموعـة ا    
توجيجات مإصـلة علـر فسـاس املـوارد املتـوارة حيثمـا اـان         وارمن إحصاءات البيئةل القي سي

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/28


E/CN.3/2015/26 
 

 

14-66724 3/8 

 

ذلال متاحا؛ )ب( فداة للتقييم الـقاب إلحصـاءات البيئـة؛ )م( مبـادج توجيجيـة إلنشـاء بـرامج        
 إحصاءات البيئة ذ البلدان وتعمليمل ال  

ل وععقـد  5103اـانون األول/ديسـمع    وفنشئ اريا ااعاء املعء ب حصاءات البيئة ذ - 2
االجتمــاو األول لإريــا ااــعاءل الــقي ن متــه الشــعبة اإلحصــائيةل ذ نيويــور  ذ الإتــرة مــن   

ــارس  52إ   56 ــة    02ل وحضــر  ــقا االجتمــاو  5104آذار/م ــارات العربي ــن اإلم خــبما م
شيليل والإلـبنيل  ويةل املتحدةل وإيااليال والعازيلل وبوتسوانال وجامايكال واتمجورية التشيك

ــدة        ــات املتحـ ــدل والواليـ ــرويجل واملنـ ــيوسل والنـ ــيالل وموريشـ ــال واملكسـ ــرل واولومبيـ وقاـ
لجنــة الاألمريكيــةل والواالــة األوروبيــة للبيئــةل واملكتــن اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــةل و  

إيإــا  االقتصــادية ألمريكــا اليتينيــة ومناقــة البحــر الكــاريال وترفســت  ــقا االجتمــاو الســيدة 
 ريتشيلواال رئيسة املكتن اإلحصائي التشيكيل  

ــع فعــد ا       - 6 ــائا والعــرو  املصــاحبة ملــا ال ــا ااــعاء إ  الوث واســتندت مناقشــات اري
ــا         ــة ذ اجتمــاو اري ــرو  املقدرم ــات والع ــص الورق ــا والشــعبة اإلحصــائيةل وقي فعضــاء الإري

جا مـن املوقـص الشـبكي لإريـا ااـعاء       ااعاءل اضي عن تقرير االجتماول متوارة وميكـن تييلـ  
http://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/fdes_eges1.htmlل 

 
 الدليل املنججي للمجموعة األساسية من إحصاءات البيئة  

اريـــا ااـــعاء اااـــوف العريضـــة للـــدليل املنـــججي للمجموعـــة األساســـية         نـــاق  - 7
إحصاءات البيئةل واقلال بنية مسودات النماذم وحمتوياهتـا واألمثلـة الـع و ـعتجا الشـعبة       من

بســبن التــراب  املنــججي القــوي بــني  هاإلحصــائية لصــحائف املنــججياتل ومت االتإــا  علــر فنــ
ــي إ  اجملمو   ــع تنتم ــة      اإلحصــاءات ال ــة األولي ــن اجملموع ــية واملســتويني امخــرين م ــة األساس ع

إحصاءات البيئةل ينبهي توسيص ناا  الدليل ليشمل اجملموعة األولية بأاملجال ومت التوصـل   من
ــإية       ــات الوصـ ــاءات والبيانـ ــا باإلحصـ ــا يتعلـ ــة ايمـ ــيل اليزمـ ــادة التإصـ ــأن زيـ ــا  بشـ إ  اتإـ

ائف املنـججياتل وجـرن نقـاني بـني ااـعاء      والتعاريفل ومت اعتماد صيهة اجملموعـات ذ صـح  
حــول فاكــار بديلــة بشــأن التجميــص )علــر ســبيل املثــالل حســن املو ــوول وحســن العنصــر   

ذلال(؛ إال فنه ن را لتنوو اجملموعة األولية من إحصاءات البيئـةل واااجـة إ     إ  الإرعيل وما
ن إحصــاءات البيئــةل مت خــعات حمــددة ذ  ميــص صــحائف املنــججيات املتعلقــة اجــال معــني مــ

االتإا  علر فن النـجج األنسـن  ـو اـج اجملموعـاتل ومت االتإـا  علـر خاـة عمـل وجـدول           
 صـــحائفزمـــءل والتـــملم فعضـــاء اريـــا ااـــعاء بنـــاء عليجمـــا باملســـا ة  ـــعاهتم ذ صـــيا ة   

 باملشاراة ذ ار  مراجعة وتاوير النواتج مص الشعبة اإلحصائيةل املنججياتل فو

http://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/environment/FDES/fdes_eges1.html
http://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/environment/FDES/fdes_eges1.html
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ــ - 2 ــة     وبع ــا ااــعاءل و ــعت الشــعبة اإلحصــائية الصــيهة النجائي د االجتمــاو األول لإري
 لصحائف املنججياتل ويتضمن النموذم األصناا التالية من املعلومات   

 الصلة باملو وو؛ )ف( 
 مصادر املنججيات؛ )ب( 
 التصنيإات؛ )م( 
 التعاريف؛ )د( 
 فسالين قص البيانات ومصادر ا؛ ) ـ( 
 ودة؛ مان ات )و( 
 العر  والنشر؛ )ز( 
 االقتصادية؛و الصيت باإلوار املراملي لن ام احملاسبة البيئية )ح( 
 املصادر الدولية للبياناتل )ف( 

ــر و ــص صــحائف       - 2 ــة ااــعاء عل ــت فارق ــة للنمــوذمل عمل ــق و ــص الصــيا النجائي ومن
ودات األو  لتلـال  املنججيات جملموعـات تتـارة مـن املوا ـيص اإلحصـائيةل وقـد مت تعمـيم املسـ        

الصحائف علـر فعضـاء اريـا ااـعاء ملراجعتـجا والتعليـا عليجـال وسـتناق  النسـيف املنقحـة ذ           
ــن       ــرة م ــور  ذ الإت ــديف ذ نيوي ــرر عق ــا ااــعاءل املق ــار لإري  آذار/ 57إ   52االجتمــاو الث

 ل وستخضص الستعرا  األقران مرة فخرن قبل و ص صيهتجا النجائيةل  5102 مارس
واــا فن توســيص ناــا  الــدليل ليشــمل اجملموعــة األوليــة مــن إحصــاءات البيئــة بكاملــجا  - 01

ــدليلل اقــد تقــرر نشــريف ذ        ــملم مــن املــوارد والوقــت إلعــداد ال ــادة اــبمة ذ مــا يل فدن إ  زي
جملدات متتالية الما مت و ص الصيهة النجائية جملموعة ارعية مـن صـحائف املنـججيات املتراباـة     

ا متسقا من اجملموعة األوليةل ومن املقرر إمتام اجمللد األول من الدليل قبل اايـة  الع تشكل جملء
وقـص  املل ومت االتإا  فيضا علـر فنـه ينبهـي نشـر اـرادن صـحائف املنـججيات علـر         5102عام 

 لشعبة اإلحصائية حاملا تصبح متاحةلالشبكي ل
  

 فداة التقييم القاب إلحصاءات البيئة  
ــاد إ  - 00 ــد اعتم ــقاب        بع ــيم ال ــر و ــص فداة التقي ــل عل ــدف العم ــةل ب ــوير إحصــاءات البيئ ــار تا و

إلحصاءات البيئةل واستنادا إ  النماذم الع استخدمت ذ  ديد اجملموعة األساسية مـن إحصـاءات   
ــيم الــقاب )اتــمل    اللــقان ل 5و  0ن ءاالبيئــةل فعــدت الشــعبة اإلحصــائية النســخة األو  مــن فداة التقي
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ــملان  ــر اليرا ــة       عل ــات املعني ــةل والتحــديات الكــعنل واتج ــات الووني صــلة بالسياســاتل واألولوي
الرئيسيةل ومصادر البيانات وتواار ا وثهراهتا(ل ومت تابيـا فداة التقيـيم الـقاب بنجـاح ذ سلسـلة مـن       
حلقات العمل التدريبيـة اإلقليميـة والوونيـةل واـقلال ذ مشـاريص قاريـةل ق مت تنقيحجـا اسـتنادا إ          

ــا ااــعاء الستعرا ــجا      ااــ ــر اري ــقاب عل ــيم ال ــن اســتخدامجال ق ععر ــت فداة التقي عة املكتســبة م
 القي و ص حديثال والقي يتعلا بالبعد املؤسسي إلحصاءات البيئةل 3ومناقشتجال مصحوبة باتملء 

 ونــاق  اريــا ااــعاء بنيــة فداة التقيــيم الــقاب وحمتوا ــا بالصــيهة الــع عر ــتجا الشــعبة  - 05
ووااا عليجما بشكل عامل ومص ذلالل مت االتإا  علر ما يلـي  )ف( فن فداة التقيـيم    لاإلحصائية

القاب  تام إ  ممليد مـن التحسـني مـن حيـو و ـوح ائاهتـا؛ )ب( فن درجـة عمـا األجـملاء          
جمموعات املـتلقني املسـتجداني؛ )م( فن اسـتعمال    يتيءما مص تتلف الثيثة وتإصيلجا جين فن 

ســجولةل ومت االتإــا  فيضــا علــر فن  نــا  حاجــة إ  توجيجــات   فن يصــبح فاثــر جيــن  األداة
مإصلة لشـرح العمليـة اليزمـة لتابيـا فداة التقيـيم الـقاب وإسـداء املشـورة بشـأاال واسـتجابة           

األجملاء الثيثة من فداة التقيـيم الـقابل   بتنقيح لتلال االقتراحاتل تقوم الشعبة اإلحصائية حاليا 
مــص مراعــاة التعليقــات اإل ــااية الــواردة مــن البلــدان الــع اســتخدمت تلــال األجــملاءل وســتقدرم 

 النسخة املنقحة فثناء االجتماو الثار لإريا ااعاء للحصول علر املوااقة النجائية عليجال
 

 ئة ذ البلدان وتعمليمل ااملبادج التوجيجية إلنشاء برامج إحصاءات البي  
نــاق  اريــا ااــعاء مــوجملا يصــف امليكــل املقــرر للمبــادج التوجيجيــة وحمتوياهتــال ومت   - 03

االتإــا  علــر فن املــتلقني املســتجداني ينبهــي فن يكونــوا مــن العــاملني ذ جمــال اإلدارةل ال مــن   
 تنإـق ا البلـدان فثنـاء    ممارسي اإلحصاءل ويتمثل دور املبادج التوجيجية ذ تيسم العمليات الـع 

و ص استراتيجيات إحصاءات البيئـة وبراجمجـال ومـن الاـر  املإيـدة للقيـام بـقلال إدرام فمثلـة         
 عن فاضل املمارسات القارية واإلقليمية ذ املبادج التوجيجيةل  

وذ  وء ولـن صـيا ة وثيقـة توجيجيـة مإصـلة عـن تابيـا فداة التقيـيم الـقابل تقـوم            - 04
ائية بدراســـة التـــداخل احملتمـــل بـــني حمتويـــات تلـــال الوثيقـــة ووثيقـــة املبـــادج  الشـــعبة اإلحصـــ

التوجيجيةل وميكن إعداد املبادج التوجيجية ذ صيهة وثيقة توجيجيـة داعمـة لتابيـا فداة التقيـيم     
القابل ال امنشور منإصلل وإتاحة جمموعة املمارسات الوونية واإلقليمية اتيـدة علـر شـبكة    

 ت ااقيقيل وسيناَق   قا االقتراح ذ االجتماو املقبل لإريا ااعاءلاإلنترنت ذ الوق
 

 األعمال املنججية األخرن  
فجــرت الشــعبة اإلحصــائية تقييمــا ألوجــه التنــاطر بــني إوــار تاــوير إحصــاءات البيئــة    - 02

واجملموعة األولية من إحصاءات البيئة من ججةل واالحتياجات احملتملـة مـن بيانـات إحصـاءات     
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لبيئة الع قد تنجم عن اااجة إ  قيـاس ورصـد ف ـداا و ايـات التنميـة املسـتدامة مـن ججـة         ا
فخرنل واستند التقييم إ  اقتراح الإريا العامل املإتـوح بـاب العضـوية املعـء بأ ـداا التنميـة       
ــة املســتدامة        ــدمج ف ــداا التنمي ــة با ــاذيف اأســاس ل ــة العام ــقي فوصــت اتمعي املســتدامةل ال

ل وستقدم نتائج التقيـيم إ  اريـا ااـعاءل الـقي سيناقشـجا      5102لتنمية ملا بعد عام خاة ا ذ
 ذ اجتماعه املقبلل

 
 التنإيق ذ البلدانل والتدرين وبناء القدرات -باء  

اجملء من برنامج تنإيق إوار تاوير إحصاءات البيئةل نع مـت ذ فبـو طـا باإلمـارات      - 06
ــة عمــل تدر   ــة املتحــدة حلق ــاون االيجــيل وميكــن     العربي ــس التع ــدان األعضــاء ذ جمل ــة للبل يبي

لــس التعــاون لــدول االــيج العربيــةل ن ــرا لتــواريف علــر خاــ  مإصــلة    جملللمراــمل اإلحصــائي 
ملساعدة البلدان ذ جمال إحصاءات البيئةل فن يسجم بـالكثم ذ تنإيـق اإلوـار ذ املناقـةل وقـد      

صـائية فيضـا عـن دعمـه ملـقيف اتجـودل مشـما إ         فعرب املعجد العريب للتدرين والبحوث اإلح
 ر بته ذ تعمليمل املمارسات الع توصي هبا الشعبة اإلحصائية ذ  قا اجملالل

وععر  إوار تاـوير إحصـاءات البيئـة ذ املكسـيال ومت التـرويج لـه خـيل فول حلقـة          - 07
الرمسيـة مـن خـيل    تاـوير وتعمليـمل اإلحصـاءات البيئيـة     ”عمل للجنة التقنيـة للمشـروو املعنـون    

 ل“إنشاء إوار إقليمي ذ فمريكا اليتينية ومناقة البحر الكاريا
ل زاد عدد البلدان واملنـاوا الـع تابـا إوـار تاـوير إحصـاءات البيئـة        5104وذ عام  - 02

ذ و ص استراتيجياهتا وبراجمجـا ومنشـوراهتا وفوـر مؤشـراهتا البيئيـة املتعلقـة ب حصـاءات البيئـةل         
لـــة علـــر ذلـــال فســـتراليال وإاـــوادورل واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدةل وإندونيســـيال  ومـــن األمث

وبوتســـوانال وجامايكـــال وســـورينامل واييـــت نـــامل واوســـتاريكال واوراســـاول واملكســـيالل 
 وموريشيوسل ونيبالل ونيجميال

وستن َّم حلقة عمل تدريبية حول تنإيق إوـار تاـوير إحصـاءات البيئـة لإائـدة البلـدان        - 02
ــوب األاريقــي ذ موريشــيوس ذ اــانون      ا ــا واتن ألعضــاء ذ الســو  املشــتراة لشــر  فاريقي

ل بالتعاون مص السو  املشـتراة ومكتـن إحصـاءات موريشـيوسل والسـو       5102الثار/يناير 
املشــتراة ملتملمــة بتقــدم الــدعم تجــود تاـــوير إحصــاءات البيئــة ذ الــدول األعضــاء ايجـــا          

 باستخدام اإلوارل  
ستخدم إوار تاوير إحصـاءات البيئـة حاليـا ذ مشـروو يضـالص بـه حسـاب األمـم         ويع - 51

تقدم الدعم للبلدان النامية ذ قياس التقدم احملرز ذ  قيا االقتصـاد  ”املتحدة للتنميةل وعنوانه 
ــة و ال وينإَّــق ذ مناقــة “األخضــر ــة االقتصــادية ألمريكــا اليتيني البحــر الكــاريال مناقــة للجن
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ــة  ــقيف     لاومناقــ ــتمر تنإيــ ــادجل وسيســ ــي  املــ ــيا واحملــ ــة مســ ــادية واالجتماعيــ ــة االقتصــ لجنــ
ل وتقوم الشـعبة اإلحصـائية بتن ـيم  ـقا املشـروو بالتعـاون مـص  ـاتني اللجنـتني          5102 عام ذ

تتـارةل وبالتنسـيا مـص برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـةل ومن مـة األمـم          رائـدة  اإلقليميتني وبلدان 
ــة الصــنا  ــة فخــرنل ويجــدا املشــروو إ      املتحــدة للتنمي ــة معني ــة وإقليمي عيةل ومن مــات عاملي

مساعدة البلدان ذ إعداد بيانات جملموعـة مـن املؤشـرات الـع مت تكييإجـا إقليميـال مـص الترايـمل         
علر اإلحصاءات األساسية املتعلقة اجاالت الصناعة والااقة والبيئة والملراعة اليزمـة لتجميـص   

ألخضر املناسبة واجملدية إحصـائيا للمناقـتني املـقاورتنيل وخاصـة     وحإظ مؤشرات االقتصاد ا
ــدان   ــدةبالنســبة للبل ــدة ذ اــل    الرائ ــدان رائ ــة بل ــار فربع ــد مت اختي ــةل وق ــتنيل   مناق ــن املناق م

نام ذ آسـيال وشـيليل واولومبيـال وإاـوادورل وبـمو      يت بوتانل وماليمليال ومنهوليال واي و ي
املكســيال واوريــا اتنوبيــة بوصــإجما بلــدكي املــوارد اــل       فمريكــا اليتينيــةل وستســا م    ذ
 مناقتهل ذ

ومت القيام فيضا بأنشاة  ضمية للشار التاسص من مشروو حساب التنمية املعنون  - 50
دعم الدول األعضاء ذ تاوير وتعمليمل إحصاءات البيئة واحملاسبة البيئية االقتصادية املتكاملة ”

ل ويجدا  قا املشروو إ  معاتة العقبات التقنية “لتحسني رصد التنمية املستدامة
اقتصادية  - واملؤسسية الع  ول دون إنشاء حسابات إلحصاءات البيئة وحسابات بيئية

منتكجة بشكل روتيء علر املستون الووءل ويعتمد املشروو علر املوارد التقنية واملنججية 
م ذ استدامة إجنازاته وآثاريف الرئيسية املتاحة حاليا ويبء علر امللكية الوونيةل ويسا 

خيل إنشاء فارقة وونية وبرامج مشتراة بني املؤسساتل واقلال من خيل إقامة  من
شبكات إقليميةل وسيستمر العمل ذ  قا املشروول القي يتألف  يكله من وحدتنيل 

لر إنتام إ  تعمليمل القدرات الوونية ع “الوحدة فلف”ل وهتدا 5107 اية ااية عام  إ 
إحصاءات البيئة ذ مخسة بلدان مشاراة من املناقة دون اإلقليمية التابعة تماعة شر  

إ  تنإيق  “الوحدة باء”فاريقيال وستستند إ  إوار تاوير إحصاءات البيئة وفدواتهل وهتدا 
تارة ذ فربعة بلدان ت 5105لااقة لعام ذ جمال ااالقتصادية و حسابات ن ام احملاسبة البيئية

من مناقتني دون إقليميتني ذ فاريقيا وآسيال ويقود  قا املشرووك اروع إحصاءات البيئة 
والااقة وارو اإلحصاءات االقتصادية التابعان للشعبة اإلحصائيةل بالتعاون مص اللجان 
اإلقليمية والبلدان املشاراة والوااالت اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية العاملة 

 املناوال تتلف ذ
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 5102ااا  املو وعة لعام  -ثالثا  
ــاح    5102ذ عــام  - 55 ــة علــر املن ــق إوــار تاــوير إحصــاءات البيئ  يل ســترامل فعمــال تنإي

 التالية 
و ص الصيهة النجائيـة للمجلـد األول مـن الـدليل املنـججي للمجموعـة األوليـة         )ف( 

ــة املتاحــة    والعمــل املنــججي اتــاري ذ جمــال  مــن إحصــاءات البيئــة اســتنادا إ  املــوارد املنججي
 إحصاءات البيئة؛

 اختيار اجملموعات وإعداد مسودات صحائف املنججيات للمجلد الثار من الدليل؛ )ب( 
توثيا التناطر بني اجملموعة األولية من إحصاءات البيئة وقـوائم املؤشـرات الـع     )م( 

ودون اإلقليميـة علـر اسـتخدامجال    درجت املن مات الدوليةل وااكومية الدوليـةل واإلقليميـةل   
 اا ذ ذلال  ديد الكيإية الع ميكن هبا استخرام تلال املؤشرات من اجملموعة األولية؛  

إلحصـائيات البيئـة   و ص الصيا النجائية لألجملاء الثيثة من فداة التقييم الـقاب   )د( 
 والوثيقة التوجيجية املإصلة لتابيقجا ذ البلدان؛

 البلدان؛ لدعم تنإيق إوار تاوير إحصاءات البيئة ذبراجمه التدرين و صيا ة مواد ) ـ( 
 مواصلة مشروعكي حساب التنمية ودعم فنشاة التدرين وبناء القدرات األخرنل )و( 

 وستنإق  قيف النشاوات بالتعاون الوثيا مص اريا ااعاء املعء ب حصاءات البيئةل
  

 اذيفاإلجراء املالوب من اللجنة ا  -رابعا  
 يالن إ  اللجنة فن  ي  علما هبقا التقريرل - 53
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