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 نشرة اإلحصاءات البيئية
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 مقال افتتاحي
 من تأليف

 رينا شاه، قسم إحصاءات البيئة، الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة

 امج اإلحصائي، الجماعة الجماعة الكاريبيةفيلومن هاريسن، البرن
  

 إحصاءات البيئة في منطقة الجماعة الكاريبية: بناء القدرات اإلقليمية
   

ية      ة الكاريب ي الجماع اء ف رة األعض دول الخمس عش ية ال ه غالب تواج
وارد طبيعية محدودة وضغوطا ناجمة عن تزايد أعداد                ى م تزايدة عل منافسة م

دوث  ر ح ياح وتوات بر  الس ة أآ ية بدرج وارث الطبيع ية  .  الك ة التنم ولكفال
تدامة في المنطقة، يتعين اتخاذ قرارات سليمة في مجال السياسات استنادا             المس

فمن المسلَّم به أن إحدى المصاعب الرئيسية       . إلى معلومات حديثة وموثوق بها    
تحدة   م الم ر األم نها مؤتم ي تمخص ع تعهدات الت يذ ال يم تنف ي تقي ة ف  المواجه

ام    ود ع ية المعق ئة والتنم ي بالبي ي   1992المعن تحدة العالم م الم ر األم  ومؤتم
دول الجزرية الصغيرة النامية المعقود عام               تدامة لل ية المس  تمثلت  1994للتنم
 .في انعدام إحصاءات ومؤشرات بيئية أساسية لقياس التقدم المحرز

فلم . الكاريبيةإن اإلحصاءات البيئية تعد شيئا جديدا في منطقة الجماعة        
ب   ل المكات ية داخ اءات البيئ مية لإلحص ات رس اء مؤسس ود إلنش بذل جه ُت
ية إال في بليز وجامايكا، ودعمتها في آلتا الحالتين المؤسسة       اإلحصائية الوطن

ية في بليز               . السويدية لإلحصاءات    ن لإلحصاءات البيئ م نشر مجموعتي د ت وق
ا    ي جامايك دة ف ة واح عبة  . ومجموع اعد الش تحدة   وتس األمم الم ائية ب اإلحص

ام            نذ ع ية م نطقة الجماعة الكاريب  في تطوير اإلحصاءات البيئية عن       2000م
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تابعة  “طريق مشروع  ع اإلحصاءات والمؤشرات لم ى جم درة عل ز الق تعزي
ويغطي المشروع الذي تشترك في     . ”المؤتمرات في منطقة الجماعة الكاريبية      

تح    األمم الم ائية ب عبة اإلحص يذه الش ي   تنف ية مجال ة الكاريب دة والجماع
انية واإلحصاءات البيئية، ويعتمد على عنصر     /اإلحصائيات االجتماعية    الجنس

يا المعلومات          وتمثلت أهدافه العامة في تعزيز قدرة       . داعم مكون من تكنولوج
ات   يل المعلوم ع وتحل ى جم ية عل ية واإلقليم ائية الوطن ب اإلحص المكات

براء    بكة للخ اء ش ائية وإنش نطقة   اإلحص ل الم تعاون داخ ين ال رض تحس .  بغ
ن يتعلق أحدهما باإلحصاءات              وستشمل اإلنجازات الرئيسية منشورين إقليميي

ية ي   /االجتماع القدرات ف نهوض ب ية وال ر باإلحصاءات البيئ انية واآلخ الجنس
 .مجال تكنولوجيا المعلومات

ي في     رحلة تحضيرية، ُأعطيت إشارة االنطالق للعنصر البيئ د م وبع
تعلقة باإلحصاءات البيئية المعقودة في بليز عام                 ال ة العمل الم مشروع في حلق

ة مشارآين من المكاتب اإلحصائية الوطنية والوآاالت            . 2000 وضمت الحلق
ك من المؤسسات اإلقليمية والدولية         ية وآذل واتفق المشارآون على قائمة    . البيئ

ية يتوجب جمعها من قبل الشعبة ا             إلحصائية باألمم  بإحصاءات ومؤشرات بيئ
ية سويًة وعرضها في المنشور اإلقليمي           تحدة والجماعة الكاريب وفي وقت  . الم

ى جمع البيانات، وتم دعم بعضها بجوالت                  دول األعضاء عل الحق، عملت ال
 .دراسية داخل المنطقة واستشارات مخصصة وخدمات استشارية

نون    ور المع ِرض المنش ة الكار  “ويع نطقة الجماع ي م ئة ف ية البي يب
ام  ذي يجري في الوقت الراهن وضع صيغته النهائية القضايا البيئية            ” باألرق ال

وم      يحية ورس وم توض داول ورس زة وج ريق نصوص موج ن ط ية ع الرئيس
ى البيانات             يقات مفصلة عل ى جانب تعل ية إل أآتوبر /وتم في تشرين األول   . بيان

ريق خبراء الستعراض مسودة المنشور                2001 د اجتماع لف ر موعد  انظ( عق
ان االجتماع أدناه    وشكَّل التعاون عامال رئيسيا في عملية إعداد المنشور ). ومك

تها اهمت       . برم ية وس ية ودول ات إقليم دة مؤسس ع ع اورات م رت مش د ج فق
يانات أو نصوص في فصول المنشور         واعُتبر االتصال المتواصل مع هذه     . بب

ين تن يا لتحس ًرا أساس روع أم راحل المش يلة م ات ط طة المؤسس يق األنش س
 .والتقليل إلى أدنى حد من ازدواجية مختلف الجهود الجارية لبناء القدرات
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ال       ي مج بادرات ف ن الم دد م اذ ع زا التخ روع حاف ر المش ووف
ية على الصعيد الوطني       فقد نظمت عدة دول أعضاء حلقات      . اإلحصاءات البيئ

ات دراسية بشأن اإلحصاءات البيئية ورفعت مستوى ال          تعاون بين عمل أو حلق
االت  يز وجامايكا القائمتين             . الوآ ي بل ز والدعم لمبادرت ر المشروع الحاف . ووف

نادا أول مجموعة من إحصاءاتها البيئية في عام              وقدمت . 2001ونشرت غري
يكـــا وسانت لوسيــا مشاريع إحصــاءات وتتوقــع نشر مجموعاتها عما           دومين

ب نت  . قري انت فنس يفس وس تس ون انت آي ي وشرعت س ن ف زر غرينادي وج
تعلق بمشاريع مجموعاتها      وتحققت هذه الجهود بفضل مجموعة من      . العمل الم

ية اإلضافية التي تم توفيرها عن طريق               ية والمساعدات التقن تعهدات الحكوم ال
 .المشروع

اءات   ي اإلحص ي مجال ل ف تمرار العم ة اس ية آفال وبغ
ية نط/االجتماع ي الم ية ف اءات البيئ انية واإلحص نة الجنس ي الس ئ ف قة، أنش

األخيرة فريق استشاري في الجماعة الكاريبية مؤلف من مديرين لإلحصاءات          
ي الجماعة الكاريبية والشعبة                ية وممثل يروا من المكاتب اإلحصائية الوطن اخت

تحدة      األمم الم د عقد الفريق حتى اآلن اجتماعين؛ انظر موعد         . اإلحصائية ب وق
اه      ن أدن ان االجتماعي اق ) ومك ى اختصاصاته وإجراءات عمله ووضع  لالتف  عل

ية    اءات االجتماع ي اإلحص ي مجال رامج ف ية  /ب اءات البيئ انية واإلحص الجنس
نتين          تائج آل س راز الن ى إف ويظهر إنشاء الفريق االستشاري بجالء   . تهدف إل

تعلق     يما ي روع ف ا المش ن أوجدهم بادرة اللذي تالك الم اس بام تزام واإلحس االل
ة أنشطة جمع الب        يانات وتنظيم حلقات العمل الوطنية واألفرقة أو اللجان         بإدام

ن          ي هذي ية ف ية والوطن ات اإلقليم ر المجموع االت ونش ن الوآ ترآة بي المش
 .المجالين اإلحصائيين

ية،      (  االت البيئ ية والوآ ائية الوطن ب اإلحص ى المكات افة إل وباإلض
روع ي المش ر ف كل أو آخ ية بش ات التال اهمت المؤسس ي: س رف التنم ة مص

ة في حاالت الكوارث والمعهد                ية لالستجابة الطارئ ة الكاريب ي والوآال الكاريب
ي     ز الكاريب ئة والمرآ م األوب ي لعل ز الكاريب ية والمرآ ي للصحة البيئ الكاريب
للتخطيط للتكيف مع تغير المناخ العالمي والمنظمة الكاريبية للسياحة ومنظمة            

تحد م الم عبة األم ي وش بحر الكاريب رنامج دول شرق ال تدامة وب ية المس ة للتنم
ند الشرقية                    ة جزر اله يا ومرآز جامع ة التكنولوج ئة وجامع تحدة للبي م الم األم

 .)للبيئة والتنمية
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 ماذا تحقق؟
  

 التقدم المحرز في تنقيح النظام المتكامل للمحاسبة البيئية واالقتصادية

ية واالقت   بة البيئ تكامل للمحاس نظام الم يح ال ية تنق ت عمل ادية دخل ص
ية راحلها النهائ ام  . م دأت ع د ب ي   1997وق ائية ف نة اإلحص ت اللج ن طلب  حي

ا التاسعة والعشرين إلى مجموعة لندن المعنية بالمحاسبة البيئية التعاون     دورته
مع الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة في تنقيح الكتيب المؤقت للنظام المتكامل          

ذي نشر          ية واالقتصادية ال ونسقت . 1993ته الشعبة البيئية عام     للمحاسبة البيئ
عملية التنقيح لجنة التنسيق التابعة لمجموعة لندن التي تضم ممثلين من الشعبة            
تحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان              األمم الم اإلحصائية ب
ترالي       ب األس ية والمكت ات األوروب ائي للجماع ب اإلحص ادي والمكت االقتص

اءات  اءات  لإلحص ندية لإلحص ة الهول تماع (والمؤسس ر اج يفة آلخ ) المستض
اءات   ندية لإلحص ة الك ة (والمؤسس ة العام ة  ). األمان اء مجموع اهم أعض وس

د ذلك                    يدة آن هاريسون بع ذي حررته الس ندن في صياغة النص ال وعقدت . ل
ي         تماعا ف ية اج دان نام دة بل ارآة ع عة بمش كيلة موس ي تش ندن ف ة ل مجموع

ن ورغ، هول ارفورب ي أي ايو /دا، ف ودة . 2001م تماع المس تعرض االج واس
ي انون الثان ي آ ية من الكتيب ف داد نسخة نهائ م إع ى وت ناير /المحررة األول ي

يقوم بتنقيحها فريق أصدقاء الرئيس الذي أنشأته اللجنة اإلحصائية في            2002  ل
ي وضم الفريق مدير  . 2001مارس  /دورتها الثانية والثالثين المعقودة في آذار     

ري المكاتب اإلحصائية في آل من إثيوبيا وإندونيسيا والبرازيل                واب مدي أو ن
ية  تحدة األمريك ات الم ندا والوالي نرويج وهول ندا وال ا وآ ة آوري وجمهوري

اءات        ية لإلحص ة النرويج ام للمؤسس ر الع ا، المدي يد لونغف ه الس د . ورأس وق
تكام نظام الم نقحة من ال ى النسخة الم ة عل ية أوصوا بالموافق بة البيئ ل للمحاس

نة      ى اللج دم إل رهم المق ي تقري ترحة ف يرات المق نا بالتغي ادية ره واالقتص
ائية ى   . اإلحص ن عل ت الراه ي الوق ندية لإلحصاءات ف ة الك وتعكف المؤسس

ن    ف م تحريرية مؤل رقابة ال س لل ب وأنشئ مجل ية للكتي وضع الصيغة النهائ
رة  االت الناش ب اإلح(الوآ تحدة والمكت م الم ية األم ات األوروب صائي للجماع

وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك       
 .لإلشراف على عملية نشر النسخة المنقحة من النظام) الدولي
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ي   ادية الت ية واالقتص بة البيئ تكامل للمحاس نظام الم تعلقة بال بة الم المناس
 نة التحضيريةُنظرت على هامش االجتماع الثالث للج

ة          ع جامع تراك م تحدة باالش األمم الم ائية ب عبة اإلحص ت الش نظم
ية       ئة المناخ يرتال للبي د ووب اءات ومعه ندية لإلحص ة الك يويورك والمؤسس ن
ة  ر قم نة التحضيرية لمؤتم تماع الثالث للج امش االج ى ه بة عل ة مناس والطاق

بورغ  يويورك، (جوهانس ى  / آذار25ن ارس إل ان3م ريل /  نيس ) 2002أب
نوان  تكاملة    “بع ادية الم ية واالقتص بة البيئ ية   -المحاس ياس التنم ار لق  إط
تدامة تكامل     . ”المس نظام الم ن ال نقحة م خة الم بة عرض النس ي المناس م ف وت

اد         ن االقتص تفاعل بي ياس ال ارا لق فه إط ادية بوص ية واالقتص بة البيئ للمحاس
ك أداة لقياس بعض جوانب التنمية       را بذل ئة موف وتم عرض ما . المستدامةوالبي

يق النظام في مجال              برة في تطب ندا من خ دان الجنوب األفريقي وآ بته بل اآتس
 .تصميم السياسات االقتصادية والبيئية

 
 2001االستبيان المتعلق باإلحصاءات البيئية لعام 

تحدة من أنشطة                      األمم الم ه الشعبة اإلحصائية ب ا تضطلع ب في إطار م
يادية لجمع البيان     إرسال االستبيان 2001ات، تم في النصف الثاني من عام      اعت

تعلق باإلحصاءات البيئية الذي يصدر آل سنتين إلى جميع البلدان واألقاليم       الم
ادي      يدان االقتص ي الم ية ف تعاون والتنم نظمة ال يها م ي تغط ك الت تثناء تل باس

ية        واردة حتى ا       . والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروب ردود ال آلن وتشير ال
ى حدوث تحسن بطيء ومستقر في آم ونوعية المعلومات البيئية              وقد أعاد  . إل

ه  ا مجموع ية ذات صلة 64م يانات وطن تبيان أو بعثت ب دا االس زال .  بل وال ت
وإفادت بعض البلدان أن أنشطة     . بلدان إخرى بصدد جمع المعلومات المطلوبة     

ددت  ة وش ية جاري اءات البيئ دات لإلحص رامج أو وح اء ب ية إنش ى أهم  عل
وتوفر عملية التحقق . االستبيان وعلى رغبتها في تقديم مساهمات في المستقبل   

ية      ين نوع بلدان فرصة لتحس ع ال يق م اور الوث يانات بالتش ن الب المتواصل م
تحدة والمؤسسات                  األمم الم ن الشعبة اإلحصائية ب تعاون بي ز ال يانات وتعزي الب

 .ذات الصلة في البلدان
 

 مؤشرات التنمية
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ريق    رى ف ي، أج ادي واالجتماع س االقتص ب المجل ى طل زوال عل ن
يس الذي أنشأته اللجنة اإلحصائية تقييما تقنيا لما يربو على                280أصدقاء الرئ

تحدة   م الم ا األم ي عقدته ة الت رات القم ن مؤتم تمدا م ائيا مس را إحص مؤش
راء وساهم خب . والمؤتمرات الرئيسية المعقودة خالل السنوات العشر الماضية        

رقة الفرعية المواضيعية السبع              34من    ة عضوا في عمل األف واستجابة .  دول
لوضع مجموعة محدودة من المؤشرات التي أسفرت عنها المؤتمرات، وضع            
ن        تويات م الث مس ى ث تمل عل رات يش ارا للمؤش يس إط دقاء الرئ ريق أص ف

ى وباإلضافة إل .  مؤشرا إحصائيا  40األولويات ويحتوى آل مستوى على نحو       
يد في اآتساب فهم أآثر عمًقا لمجال                        ئة أخرى من مؤشرات تف تألف ف ك، ت ذل

ات ئة  . السياس يدان البي ي م رات    /وف تويان األوالن المؤش مل المس ة، يش الطاق
ية  ئة، والنصيب في المساحة الحراجية، والنصيب            : التال بعاثات غازات الدفي ان

ياه، والنصيب في المجال المحمي، و                استهالك الطاقة  في السحب السنوي للم
ى إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي، وتوليد النفايات الخطيرة       ا إل المستوى (قياس

واد المضرة بطبقة             )1 ناطق الحضرية، واستهالك الم واء في الم وث اله ؛ وتل
ي  رات، واألراض يدات الحش تخدام مب مدة، واس تخدام األس األوزون، واس

نا            تأثرة بالتصحر، وترآز الطحالب في الم طق الساحلية، ومدى االحتياج      الم
ادر        ي مص يب ف ية، والنص احات المائ ي المس ي ف جين البيوآيميائ ى األآس إل
تجددة وآثافة استخدام الطاقة في قطاعات مختارة، وإفراز ومعالجة             ة الم الطاق

 ).2المستوى (النفايات الصناعية ونفايات المناطق الحضرية 
 

 المؤشرات المتصلة باأللفية

ُتمد إعال     ية من طرف ما مجموعه               اع تحدة بشأن االلف م الم  191ن األم
ول      ة في أيل الدليل التفصيلي لتنفيذ “وتاله التقرير المعنون . 2000سبتمبر  /دول

ية    أن االلف تحدة بش م الم الن األم ية    ” إع ل لتلب تراتيجيات العم دد اس ذي يح ال
واردة في اإلعالن          تزامات ال ية مرامي       . األهداف واالل تقاء ثمان م ان وثمانية وت

يا واقتصاديــا وبيئيــا للمساعــدة                 ن مؤشرا اجتماع ية وأربعي ا وثمان عشر هدف
بُّع التقدم المحرز نحو التنمية واستئصال الفقر خالل الفترة ما بين عامي            في تت

الج   . 2015 و 1990 ة االستدامة البيئية : 7الهدف  “ويع القضايا المتصلة ” آفال
ية  رات التال ئة ويغطي المؤش ات؛  :بالبي اة بالغاب ن األراضي المغط  الحصة م

ة    تهالك الطاق ي؛ اس نوع البيولوج ى الت اظ عل ية للحف احة االراضي المحم مس
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يد   ي أآس بعاثات ثان رد من ان ي؛ نصيب الف ي اإلجمال ناتج المحل دة من ال للوح
ود الصلب   تخدام الوق ي؛ اس ورو الكربون تهالك مرآب آلوروفل ربون؛ اس الك

كان  ئة؛ الس ي والتدف رافق   للطه نة والم ياه المحس ادر الم ن مص تفيدون م  المس
ن ير األم ورة وتوف تحدة  . الصحية المط األمم الم عبة اإلحصائية ب ونسقت الش

تقرير المتعلق بالتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف األلفية اإلنمائية على              داد ال إع
الصعيدين العالمي والقطري بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جميع المؤسسات           

ك، أنشأت الشعبة قاعدة للبيانات تضم معلومات              . ذات الصلة   ى ذل وعالوة عل
تعلق بالمؤشرات      يانات مقدمة من            . إحصائية ت ى سلسلة ب اعدة عل وتحتوي الق

تلفة  ية مخ االت دول براء   . وآ ريق الخ ن لف د اجتماعي م عق د ت ارس /آذار(وق م
بيانات الحالية  لمناقشة تواتر وتناسق وموثوقية سلسلة ال     ) 2002أبريل  /ونيسان

 ).http://millenniumindicators.un.org. (وفحوى التقرير
 

 مشاريع حسابات التنمية اإلقليمية

 رابطة أمم جنوب شرق آسيا/مشروع الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة

نون     روع المع دأ المش تطوير      “ب ال ال ي مج ية ف درة اإلقليم ز الق تعزي
يا     رق آس نوب ش ي ج ائي ف ام ” اإلحص ن    2000ع يرة م نة األخ ل الس  ودخ

ويهدف إلى تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية والتعاون فيما بين البلدان           . نشاطه
م جنوب شرق آسيا           ى رابطة أم ية إل ويرآز برنامجه الموضوعي على    . المنتم

ية  االت التال يم     : المج ية والتنظ رات التنم ية، ومؤش ية والفرع بة القوم المحاس
ار مشروع  وآ. واإلدارة اإلحصائية ي إط نظمة ف ى الم ل األول ة العم انت حلق

ادية    ية واالقتص بة البيئ تعلقة بالمحاس ية الم ل الدول ة العم ي حلق رابطة ه ال
انظر نشرة  (2000سبتمبر / أيلول22 إلى 18المعقودة في مانيال، الفلبين، من 

 ).9اإلحصاءات البيئية 

ر(  الع  http://www.un.org/depts/unsd/enviro/maniaworkshop.pdfانظ  لالط
ى النص الكامل للتقرير     ومن المزمع عقد حلقة عمل ثانية بشأن المحاسبة        ). عل

ول ي أيل ية واالقتصادية ف بتمبر /البيئ تابعة 2002س يا وستشكل م ي إندونيس  ف
ية في المنطقة          يذ المحاسبة البيئ تطوير تنف ويشمل مشروع رابطة أمم جنوب     . ل

ثل ه   زمالة يتم را لل يا عنص رق آس بلدان    ش ي ال ارآة ممثل ل مش ي تموي ه ف دف
ة      ائية الهام بات اإلحص ي المناس رابطة ف نطقة ال ي م ة ف رات (الواقع آالمؤتم

 .أو برامج التدريب) الدولية
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ادية        نة االقتص نطقة اللج ي م تحدة ف األمم الم ائية ب عبة اإلحص روع الش مش
 واالجتماعية لغرب آسيا

ية             د لحساب التنم ز القدرة اإلحصائية في     تعز“يهدف المشروع الجدي ي
يا            نطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آس ته الشعبة إلى       ” م ذي نظم ال

عيد     ى الص يق عل ز التنس مية وتعزي اءات الرس ي لإلحص ج إقليم ع نه وض
نة      ي اللج اء ف بلدان األعض ن ال يما بي ري ف زمع   . القط روع الم ي المش ويغط

ترة   ي الف ازه ف االت الموا2004-2002إنج ية المج يعية التال إدارة ) 1: (ض
يات اإلحصائية؛      توفير ) 3(نشر وتسويق اإلحصاءات الرسمية؛ و         ) 2(العمل

ئة        تعلقة بالبي اءات الم كان واإلحص اء الس ي إحص ي مجال ية ف اعدة التقن المس
ة اء    . واإلعاق ي إنش ية ف اءات البيئ ية لعنصر اإلحص داف الرئيس ثل األه وتتم

ئة            في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية     شبكة لإلحصائيين في مجال البي
اراتهم التقنية وتعزيز التعاون بين المكتب اإلحصائي               يا وتحسين مه لغرب آس
ة في مجاالت                  ئة والمؤسسات األخرى ذات الصلة العامل الوطني ووزارة البي

ية  تخدام اإلحصاءات البيئ ر واس داد ونش ية  . إع درات الوطن يم الق ري تقي ويج
ية الحا اعدة واإلقليم ية بمس تطوير اإلحصائيات البيئ ية ل ات الوطن ية واألولوي ل

ير استشاري    ة عمل تدريبية بشأن األطر والمفاهيم         . خب د حلق ومن المزمع عق
ي  ية ف رنامج لإلحصاءات البيئ يذ ب تراتيجيات الخاصة بتنف والمنهجيات واالس

ام   يع ع ي رب ورية، ف ية الس ة العرب ق، الجمهوري تدعى . 2003دمش وسيس
ية       المش ات الوطن ن المؤسس ية وم ائية الوطن ب اإلحص ن المكات ارآون م

ية              يانات البيئ داد الب ة في مجال إع ية العامل ومن المزمع آذلك تنظيم      . واإلقليم
ام          ة في ع يف الخبرات المكتسبة في حلقات العمل        2003اجتماعات زمال  لتكث

 .نطقةوتيسير تبادل الممارسات الجيدة فيما بين معدِّي البيانات في الم
 

 األخبار الواردة من المناطق

نطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب         ية في م ر اإلحصاءات البيئ تطوي
 آسيا، من تأليف سيلما غوفن

يا   ية لغرب آس نة االقتصادية واالجتماع ذت الشعبة اإلحصائية باللج نف
نوان      ائية بع درات اإلحص ناء الق نتين لب تغرق س روعا يس ر “مش تطوي

يا اإلحصا ية لغرب آس نة االقتصادية واالجتماع نطقة اللج ي م ية ف ” ءات البيئ
ندية ة الهول ن الحكوم م م اعدة  . بدع ي مس دف الرئيسي للمشروع ف ثل اله وتم
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ئة      تحدة للبي م الم ر األم نها مؤتم ي تمخص ع داف الت يق األه ي تحق بلدان ف ال
م عقد أربع   وت. والتنمية فيما يتعلق باإلحصاءات والمؤشرات والمحاسبة البيئية      

ات عمل دون إقليمية      ؛ وفي  )2000مايـــو  / أيـــار 19 إلى   8(في بانكوك   : حلق
ند     يدرأبـــاد، اله ى  2(ح ريل  / نيسان 14 إل ؛وفي بورت فيال، فانواتو )2001أب

انظر نشرتي اإلحصاءات البيئية    ) (2001مايو  / أيار 11أبريل إلى   / نيسان  30
يل 10 و9 ى التفاص الع عل يرة )  لالط انكوك  واألخ ي ب ى 1(ف رين 12 إل  تش

توبر   /األول  ممثال قطريا   73وشارك في حلقات العمل ما مجموعه       ). 2001أآ
نطقة   38من   يا في الم دا نام ثلون من المؤسسة      .  بل ن الخبراء مم ان من بي وآ

يق      س تنس اءات ومجل ترالي لإلحص ب االس اءات والمكت ندية لإلحص الهول
مم المتحدة لألغذية والزراعة وترآيا     اإلحصاءات الوطنية بالفلبين ومنظمة األ     

ي        ئة اإلقليم رنامج البي ادي وب يدان االقتص ي الم ية ف تعاون والتنم نظمة ال وم
 .لجنوب المحيط الهادئ

ية           ة العمل المحاور التال المدخل العام لإلحصاءات البيئية    : وغطت حلق
بة؛ إحصاءات االنبعاثات ونوعية البيئة وتغط           ته بالمؤشرات والمحاس ي وعالق

نفايات؛ واإلحصاءات الزراعية والبيئية؛ والمحاسبة البيئية               ياه وال واء والم اله
ة العامة حلقات عمل أخرى             . واالقتصادية  نظم األمان ترح المشارآون أن ت واق

ية   ات دون اإلقليم يعية واألولوي ية المواض ايا البيئ ق القض ر. (وف انظ
http://www.unescap.org/stat/envstat.( 

 
ر اإلحص    ية في مجموعة مختارة من البلدان النامية األعضاء     تطوي اءات البيئ

 في مصرف التنمية اآلسيوي، تأليف بيشنو بانت

نتين بعنوان                  توه مشروعا استغرق س ية اآلسيوي ل م مصرف التنم “أت
RETA 5860 :       ية في مجموعة مختارة من البلدان ز جمع اإلحصاءات البيئ تعزي

ية األعضاء في مصرف التنمية       وتمثل الهدف العام للمشروع    . ” اآلسيوي النام
ز القدرة اإلحصائية للجان اإلحصائية الوطنية في آل من أوزبكستان              في تعزي
يا وطاجيكستان في مجال جمع وتصنيف              وقيرغيزستان وآازاخستان ومنغول

ية    ة العمل التي ُعقدت في طشقند، أوزبكستان،          . اإلحصاءات البيئ وحضر حلق
ى    1من    ار  3 إل ايو   / أي د تحقق الهدف المتوخى من        .  مشارآا  28،  2002م وق

ير        ى حد آب فقد أنشأت اللجان اإلحصائية الوطنية في أوزبكستان       . المشروع إل
وقيرغيزيستان وآازاخستان وحدات منفصلة لإلحصاءات البيئية بينما حددت          
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ذا المجال            ريقا من اإلحصائيين للعمل في ه بلدان األخرى ف وأنشأت جميع . ال
بلدان لج يع   ال ن جم ع اإلحصاءات م يق جم توى لتنس يعة المس ية رف نة توجيه

ائل ذات الصلة     ئة والمس ية بالبي ية    . المكاتب المعن ة تقن رقة عامل ا أنشأت أف آم
ي       ال الحيوان ي والمج ال النبات ي المج ئة وه تة عناصر تتصل بالبي نى بس تع

ياه واألرض  ناخ والم ان   /والم اعدة اللج رية لمس توطنات البش تربة والمس ال
 .اإلحصائية الوطنية واللجان التوجيهية في المسائل والقضايا التقنية

يام، استنادا                   ثَّل أحد اإلنجازات الرئيسية األخرى للمشروع في الق وتم
األمم         ائية ب عبة اإلحص ه الش ذي طورت ية ال اءات البيئ ر اإلحص ار تطوي إلط

إعداد إطار لتطوير اإلحصاءات البيئية خاص بكل بلد وم             تحدة، ب جموعات الم
ارآة    بلدان المش يع ال ي جم ية ف اءات البيئ ية   . اإلحص د مصرف التنم ا أع آم

ام في تعزيز                      توقع أن يسهم بشكل ه ية ُي با عن اإلحصاءات البيئ اآلسيوي آتي
درة اإلحصائية للمكاتب اإلحصائية الوطنية في جميع البلدان األعضاء في               الق

 .المصرف في مجال جمع وتصنيف اإلحصاءات البيئية
 

ريد      يف ف ي، تأل بحر الكاريب نطقة ال ية وم ريكا الالتين ادية ألم نة االقتص اللج
 عيسى

نظمت شعبة اإلحصاءات واإلسقاطات االقتصادية باللجنة االقتصادية            
نطقة البحر الكاريبي حلقة عمل بشأن اإلحصاءات البيئية              ية وم ريكا الالتين ألم

ن   يلي، م انتياغو، ش ي س ى 10ف انون األول12 إل ثل . 2001مبر ديس/ آ وتم
نظام متكامل لإلحصاءات                   تعلق ب ترح م ة في مناقشة مق الهدف الرئيسي للحلق

يقه نطقة تطب بلدان الم ن ل ية يمك نة . البيئ دت اللج ذي أع ترح ال تند المق واس
نطقة البحر الكاريبي إلى عمل الفريق العامل               ية وم ريكا الالتين االقتصادية ألم

ر األول لم  ي المؤتم أ ف ص المنش اءاتالمخص ن لإلحص ة األمريكيتي . ؤسس
يز    ي بل ية ف ب اإلحصائية الوطن ن المكات ن م ن ممثلي امل م ريق الع ألف الف وت
ريكا  ادية ألم نة االقتص راف اللج ت إش يلي تح يك وش و والمكس وبورتوريك

 .الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

دان         ن بل يما بي ات ف بادل المعلوم ال لت ا محف ل أيض ة العم رت حلق ووف
نط  يا في جمع وتنسيق ونشر اإلحصاءات            الم نظم المطبقة حال قة بخصوص ال
ية  ة العمل إلى أن ثمة تحسنات مهمة في المجالين القانوني             . البيئ وتوصلت حلق

والمؤسسي وفي استخدام نظام المعلومات الجغرافية وأن انعدام تنسيق أفضل             
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ز   ام م ا أم كل عائق ية ش دي اإلحصاءات البيئ تلف مع ن مخ ات بي ن واتفاق يد م
ي تطور الديناميك ل    . ال ية داخ اءات البيئ ات لإلحص اء مؤسس الزم إنش ن ال فم

مي    اءات وراس دي اإلحص ن مع يق بي ية والتنس ائية الوطن ب اإلحص المكات
ى التعليقات التي أدلى بها المشارآون، سيتم إعداد نظام            . السياسات  تنادا إل واس

امل الم      ريق الع رف الف ن ط ية م اءات البيئ تكامل لإلحص ر . (خصصم انظ
http://www.eclac.org/estadisticas.( 

 
 الرصد والتقييم البيئيين، تأليف ميخائيل آوآين: اللجنة االقتصادية ألوربا

بدعم من الفريق المعني بالرصد البيئي في اللجنة االقتصادية ألوروبا،            
ئة،                    ثا عن البي يا ثال را أوروب ئة تقري ية للبي ة األوروب د الوآال ، ”يفتقييم آي “تع

تها  نطقة برم م الم رات ته ى مؤش تنادا إل تخدم . اس تقرير، ُتس راض ال وألغ
البيانات المستمدة من قواعد البيانات الدولية، حيثما آان ذلك ممكنا، لتالفي أي            

بلدان      ى ال بء ال داعي له عل ع   . ع تم جم ك المصادر، ي توافر تل ثما ال ت وحي
ا بواسطة استبيانات أو باالتصاالت ا      يانات إم لمباشرة بالمعاهد المتخصصة الب

ية  بلدان المعن ي ال وزاري    . ف ر ال ى المؤتم تقرير إل ُيقدم ال ا “وس ئة أوروب ” بي
يـــا، من              يف، أوآران ده في آي ى    21المزمع عق وفي . 2003مايو  / أيار 23 إل

امل       ريق الع ية للف ـدورة الثان يف،  (الــ ى   / شباط 28جن براير إل مارس / آذار1ف
وروبية للبيئة تحليال تمهيديا لتقييم آييف في شكل        ، عرضت الوآالة األ   )2002

صفحات بيانات آاملة لمؤشرات البلدان التي تغطيها شبكات الوآالة األوروبية          
ئة  ر آييف             . للبي إعداد تقري تلفة تتصل ب ك، نوقشت قضايا مخ ى ذل وعالوة عل

ر أنشطة الرصد البيئي الوطنية وتيسير إجراء                 ير تحسين وتبسيط تطوي وتداب
ي في نفس الوقت      التق نطاق األورب ى ال يمات عل وآان من بين البنود األخرى . ي

ال      ى جدول األعم واد الخطيرة، والبيانات             : عل واء، رصد الم وث اله رصد تل
ي،     د البيئ ات للرص يات المعلوم نيفاتها، وتكنولوج نفايات وتص تعلقة بال الم

ــ   ئـ يمــات للبي راء تقي ي إجـــ ـد ف ن ُبعـ عار م تخدام االستش ـع . ةواس د ُأطلــ وق
ال   ي مجـــ تحدة ف األمم الم عبة اإلحصائيـــة ب ى أنشطة الش امل عل ريق الع الف

ام    عبة لع تبيان الش تائج اس يانـــات ون ـع الب تعلق باإلحصاءات 2001جمــ  الم
وستجعل الشعبة هذه   . البيئية في البلدان التي ال تغطيها الوآالة األوروبية للبيئة        

ناول تقر   ي مت يانات ف يف الب ر آي ر . (ي انظ
http://www.unece.org/env/eubope/wgmeeting.htm.( 
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 أخبار الموظفين

دََّم   الكو َق ابور ف زي    غ نغاري المرآ ب اله ن المكت ادي م ، اقتص
انون    ن آ ترة م ي الف ئة ف اءات البي م إحص اعدة لقس اءات، المس لإلحص

مبر /األول ران2001ديس ى حزي يه / إل ي تصنيف مجموع 2002يون ن  ف ة م
 .اإلحصاءات والمؤشرات البيئية

األمم    عبة اإلحصائية ب ماؤهم الش ية أس تدربون التال اعد الطالب الم وس
تحدة في إطار برنامج األمم المتحدة المخصص لتدريب الطالب في الفترة               الم

 .2002مارس / وآذار2001سبتمبر /ما بين أيلول

ون    ان سفينس تجاري،      (يوه انون ال اد والق ية االقتص ة  آل جامع
بورغ، السويد    ن تشانغ   ، و   )غوثين هينريش ، و )جامعة سيدني، أستراليا   (آيفي

يا      (تشوآوهي  بورغ، ألمان ة لويني جامعة شينشو،  (آينيويو آانامارو ، و   )جامع
 .فشكرا لهم على إسهاماتهم القيمة). اليابان

 
 بخصوص المؤلفين

لتنمية وبحوث  من بين اإلحصائيين الرئيسيين في شعبة مؤشرات ا    بيشنو بانت 
 .السياسة بمصرف التنمية اآلسيوي

 هو نائب مدير البرنامج اإلحصائي باألمانة العامة للجماعة         فيلومن هاريسون  
 .الكاريبية

 المواعيد واألماآن
  

ربط بين                   تعلقة بال بحوث الم ية الخامسة للتدريب وال ة العمل التقن حلق
ية  بة البيئ يقات المحاس رية وتطب ي (نظ بار، تنزان ى 13ا، زنج  15 إل

ول بتمبر /أيل األمم     ). 2001س ائية ب عبة اإلحص ة الش يم الحلق ي تنظ ترك ف اش
ويد    تها الس يا ومول نوب أفريق رق وج وارد لش بة الم بكة محاس تحدة وش الم
وزودت المشارآين بالتدريب في األساس النظري للمحاسبة البيئية وآذلك في            

بر          ية بدرجة أآ يذ العمل ا     . نهج التنف اد المش د أش ن الدورات      وق الجمع بي رآون ب
 ).http://www.ranesa.co.za. (النظرية والتطبيقية
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ب        ا والمكت ادية ألوروب نة االقتص ن اللج ترآة بي ل المش دورة العم
لة  ية المتص ايا المنهج تعلقة بالقض ية الم ات األوروب ائي للجماع اإلحص

ية  اءات البيئ ندا،   (باإلحص اوا، آ ى 1أت رين األول4 إل توبر / تش ). 2001أآ
تطوير مؤشرات التنمية المستدامة              اقش االجتماع القضايا المتصلة ب وتألف . ن

ية      ‘التجارب في تصنيف مؤشرات التنمية المستدامة؛       ’ 1‘: من الجلسات التال
تدامة؛   ’ 2 ية المس رات التنم نيف مؤش ر تص يم وأط اءة ’ 3‘مفاه الكف

ادية؛  ياه؛ ’ 4‘االقتص نفايات؛ ’ 5‘الم حة؛  ’ 6‘ال رات الص ة ’ 7‘مؤش مناقش
ية المستدامة                 ر مؤشرات التنم ة عن دور اإلحصائيين في تطوي ورأست . عام

اءة      رات الكف تعلقة بمؤش ة الم تحدة الجلس األمم الم ائية ب عبة اإلحص الش
رات ذات         ياه والمؤش تعلقة بالم بة الم ن المحاس ة ع ت ورق ادية وقدم االقتص

 ).http://www.unece.org/stats/documents/2001.10. (الصلة

ية             تعلق باإلحصاءات البيئ ريق الخبراء الم  إلى  8غرينادا،   (اجتماع ف
رين األول12 توبر / تش عبة  ). 2001أآ ن الش ل م تماع آ ى االج ا إل دع

ور    ودة المنش تعراض مس ية الس ة الكاريب تحدة والجماع األمم الم اإلحصائية ب
ية تعلق باإلحصاءات البيئ تماع . اإلقليمي الم ي م18وضم االج يرا ف ال  خب ج

ية من المكاتب اإلحصائية الوطنية ووزارات البيئة، وخبراء            اإلحصاءات البيئ
 .بيئيين من المؤسسات اإلقليمية والدولية

اءات    ي باإلحص اري المعن ريق االستش تماع األول للف االج
ية ية /االجتماع اءات البيئ انية واإلحص بهاما،   (الجنس زر ال ى 20ج  21 إل

رين األول توبر /تش ا). 2001أآ عبة     ن يه الش ت إل ذي دع تماع ال قش االج
ريق تمد اختصاصات الف ية واع تحدة والجماعة الكاريب األمم الم . اإلحصائية ب

بادرة        ته أن الم يه المشروع من نهاي ترب ف ذي اق ريق في الوقت ال بر الف واعت
د      ية أن تع ة الكاريب ى الجماع رنامجا وأن عل فها ب يها بوص نظر إل ي أن ُي ينبغ

ي  ورات اإلقليم اءات   المنش ية وباإلحص اءات البيئ تعلقة باإلحص ة الم
نتين     /االجتماعية  انية آل س ى الفريق االستشاري ينبغي      . الجنس اق عل م االتف وت

ل      ي العم رز ف تقدم المح تعراض ال نة الس ي الس رة ف ل م ى األق تمع عل أن يج
 .ومناقشة التطورات الجديدة

ة لإلحصائيين الك   نة الدائم تماع السادس والعشرون للج ناالج  اريبيي
بهاما، ( زر ال ى 24ج رين األول26 إل توبر / تش تماع  ). 2001أآ م االج نظ
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ية  ة الكاريب ات      . الجماع تحدة الورق األمم الم ائية ب عبة اإلحص ت الش وعرض
ثالث التالية في االجتماع     تقرير ’ 2‘التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع؛      ’ 1‘: ال

براء؛  ريق الخ تماع ف ودة المنشور اإلقليم’ 3‘اج تعلق باإلحصاءات مس ي الم
ية ريق     . البيئ نوطة بالف ية الم ام الرئيس ن المه ن بي ى أن م تماع عل دد االج وش

أ مؤخرا آفالة مبادرات منسقة في هذه المجاالت اإلحصائية             االستشاري المنش
ية  ة الكاريب نطقة الجماع ي م يها ف ي عل ابع المؤسس فاء الط ادق . وإض وص

ط إلتمامه وإتمام المنشور المتعلق     االجتماع أيضا على مسودة المشروع وخط       
 .الجنسانية/باإلحصاءات االجتماعية

ن        ئـــة آوزرفيش يط لهي ب والتخط نويـــة للتدري ـل الس ة العمــ حلقـــ
يونال دا،    (انترناش و، فلوري ي الرغ باط18آ ى  / ش براير إل ارس / آذار1ف م

ي االقتصاد البيئي والمحاسبة        ). 2002 ة التدريب في مجال البيئية وفرت الحلق
ن في المنظمة الدولية لحفظ البيئة               ن العاملي واالقتصادية لالقتصاديين القطريي

ية   دان نام دة بل ي ع خة    . ف تحدة النس األمم الم ائية ب عبة اإلحص وعرضت الش
ية واالقتصادية، ال سيما منه ما يتعلق                  تكامل للمحاسبة البيئ نظام الم نقحة لل الم

ياه        ات والم ادن والغاب ابات المع تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن النظام       و. بحس
 .يشكل أداة مفيدة لتصميم سياسات حفظ البيئة

ائية      نة اإلحص ثالثون للج ثة وال دورة الثال يويورك،  (ال ى 5ن  8 إل
ارس   /آذار نود التالية المتصلة باإلحصاءات البيئية مدرجة         ). 2002م آانت الب

نة   ال اللج دول أعم ي ج ن مجم  : ف ل م ا آ ران أعدهم ريق  تقري ندن وف ة ل وع
ية       بة البيئ تكامل للمحاس نظام الم يح ال ية تنق ن عمل يس ع دقاء الرئ أص
ر  ية؛ وتقري يس عن مؤشرات التنم ريق أصدقاء الرئ ر ف واالقتصادية؛ وتقري

 .عن أنشطة لجنة التنمية المستدامة

تماع   ياه واج ية للم ابات الفرع تعلق بالحس ل الم رقة العم تماع ف اج
تعلق بمحاس  براء الم يةالخ وارد المائ مبرغ،  (بات الم ى 17لكس  19 إل

ان ريل /نيس يدي  .). 2002أب تائج التصنيف التمه ل ن رقة العم تماع ف اقش اج ن
تارة من البلدان األوروبية                ياه في مجموعة مخ ابات الفرعية للم وناقش . للحس

تعلق بمحاسبة الموارد المائية الذي يجري                اجتماع الخبراء مخطط الكتيب الم
ذي داده وال تحدة  إع األمم الم عبة اإلحصائية ب ن الش ل م ره آ ي نش  سيشترك ف

 .والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية
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اءات       ي باإلحص اري المعن ريق االستش ي للف تماع الثان االج
مايو / أيار30 إلى   28دومينيكا،   (الجنسانية واإلحصاءات البيئية    /االجتماعية 

دأه ال). 2002 ذي ب تمرار للعمل ال ة االس ذي لكفال تماع ال اقش االج مشروع، ن
يه آل من الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة والجماعة الكاريبية، ضمن                ا إل دع
ر         نيف ونش ية تص ى عمل ي عل ابع المؤسس فاء الط ارا إلض ور، إط ة أم جمل

ية  اءات االجتماع ى   /اإلحص ية وأوص اءات البيئ انية واإلحص الجنس
يذ  تراتيجيات للتنف ادر   . باس ة مص ت مناقش ا تم ية  آم اعدة التقن تمويل والمس ال
ب رص التدري رات  . وف اءات والمؤش نيف اإلحص رنامج لتص ع ب م وض وت

وسيتم .  آموعد للنشر  2003ديسمبر  /الجنسانية وُحدد آانون األول   /االجتماعية
 .وضع برنامج مواز لإلحصاءات البيئية في المستقبل القريب

 
 االجتماعات المقبلة

ة العالمي للتنمية ا        جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا،    (لمستدامةمؤتمر القم
ى  /  آب26 طس إل ول4أغس بتمبر / أيل ).2002س

http://www.johannesburgsummit.org/index.html).( 

تحدة      األمم الم ائية ب عبة اإلحص بة    -الش تعلقة بالمحاس ل م ة عم  حلق
 ).2002سبتمبر /جاآارتا، إندونيسيا، أيلول (البيئية واالقتصادية المتكاملة

ادية        ا  نة االقتص ي اللج ي ف د البيئ ي بالرص امل المعن ريق الع ثة للف دورة الثال ل
ا را،   (ألوروب يف، سويس ى 28جن طس / آب30 إل ). (2002أغس

http://www.unece.org/env/europe/wgmeeting.htm.( 
 

 

دَّ  ية  َأَع اءات البيئ رة اإلحص األمم      نش ائية ب عبة اإلحص تابع للش ئة ال اءات البي م إحص  قس
 .وال تعكس اآلراء المعرب عنها هنا بالضرورة آراء األمم المتحدة. دةالمتح

ا في األعــداد المقبلة إلى        يقات والمساهمات إلدراجه  Kathleen وينبغي إرسال التعل
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