إطـار تطويـر اإلحصـاءات البيئيـة
دليل لتطويـر وتنظيـم اإلحصـاءات البيئيـة
اعتمدت اللجنة اإلحصائية يف دورتها الرابعة واألربعني (نيويورك 26 ،شباط/فرباير  1 -آذار/مارس
 *)2013إط�ار تطوي�ر اإلحص�اءات البيئية لع�ام  ،2013بما يف ذلك املجموع�ة األوّلية لإلحصاءات
البيئية ،وخطة عمل لتطبيق اإلطار
تسخري اإلحصاءات البيئية لصنع السياسات
يتزايد الطلب على اإلحصاءات البيئية مبا يتماش���ى مع التح ّديات البيئية
املستمرة اليت يصادفها املجتمع احلديث .وقد أدى االعتراف بأن رفاهية
اإلنس���ان تعتمد على البيئ���ة إىل زيادة التركيز على االهتمامات بش���أن
البيئة واالس���تدامة اليت يلزم اختاذ قرارات وإجراءات بش���أهنا .ومما يتسم
بأمهي���ة قصوى من أجل اختاذ ه���ذه اإلجراءات إنت���اج إحصاءات بيئية
بصورة منتظمة تتصف بأعلى جودة ممكنة لدعم صنع السياسات القائمة
على األدلة عن طريق إتاحة حتديد مس���ائل السياس���ات البيئية والسماح
بالتحديد الكمي ألهدافها.
وتصور اإلحصاءات البيئية املعلومات الرئيس���ية بش���أن حالة البيئة وأهم
التغ�ي�رات فيها خالل املكان والزمان .وه���ي تعزز التقييمات عن طريق
تقنيات كمية وإجراء حتليالت أقوى وأحس���ن توقيتًا ومنس���قة تدرجييًا
عل���ى الصعيد الدويل .واإلحص���اءات البيئية ضروري���ة إلنتاج تقييمات
بيئي���ة ،وتقارير عن حال���ة البيئة ،وجتميع خالصات وافية بش���أن البيئة،
ومؤش���رات بيئية ،ومؤشرات بش���أن التنمية املستدامة ،فض ً
ال عن تيسري
املحاسبة االقتصادية  -البيئية.
وق���د تناولت الدول األعضاء يف األمم املتح���دة هذا املجال الصعب أثناء
مؤمتر ري���و 20+الذي ُعقد يف حزيران/يوني���ه  .2012وتتضمن الوثيقة
اخلتامية “املستقبل الذي نصبو إليه” إحاالت شىت ذات صلة هامة بعمل
ش���عبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف هذا الصدد .وتش�ي�ر هذه الوثيقة
مرارًا وتكرارًا إىل أمهية البيانات ،وال س���يما البيانات البيئية ،واملعلومات
واملؤش���رات .ويوفر إط���ار تطوير اإلحص���اءات البيئية (لع���ام ،)2013
مبا يف ذلك املجموعة األ ّولية لإلحصاءات البيئية ،وسيلة مناسبة لتلبية هذه
االحتياجات من املعلومات فيما يتعلق بالبُعد البيئي للتنمية املستدامة .وقد

س���لّمت اللجن���ة اإلحصائية يف دورهتا الرابعة واألربع�ي�ن بأن إطار تطوير
اإلحصاءات البيئية ّ
يشكل أداة مفيدة لتلبية الطلب املتزايد للحصول على
معلوم���ات بص���ورة كافية ملتابعة مؤمتر ريو 20+وج���دول أعمال التنمية
ملا بعد عام ( 2015مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة).

التحدّي الذي يواجهه إنتاج اإلحصاءات البيئية
تش���مل اإلحصاءات البيئية نطاقًا واس���عًا من املعلوم���ات وهي متعددة
التخصصات بطبيعتها .وتتوزع مصادرها عرب جمموعة متنوعة من منتجي
البيانات ،وتُطبق طرق عديدة باملثل يف جتميعها .ومن أجل إنتاج اإلحصاءات
البيئية بشكل ف ّعال ،يلزم توافر خربة فنية إحصائية وبيئية حمددة ،ومعارف
علمي���ة ،وقدرات على التنمية املؤسس���ية ،وموارد كافية بالقدر نفس���ه.
وما زال هناك العديد من البلدان اليت يلزم تقدمي مساعدات تقنية كبرية
هل���ا وبناء القدرات فيها .وبنا ًء على ذل���ك ،تتطلب اإلحصاءات البيئية
إطارًا مناس���بًا لالسترشاد به يف تطويرها وتنسيقها وتنظيمها على مجيع
املستويات.

ما هو إطار تطوير اإلحصاءات البيئية؟
اإلط���ار هو إطار مفاهيم���ي وإحصائي متعدد األغراض ويتس���م بطابع
ش���امل ومتكامــ���ل وحيــ���دد نط���اق اإلحصــ���اءات البيئيـة .وه���و يوفّر
ال تنظيميًا يُسترش���د به يف مجع وتصني���ف اإلحصاءات البيئية على
هيك ً
الصعي���د الوطين .وهو جيمع بيانات من جماالت ومصادر مواضيع خمتلفة
ذات صلة .وهو ذو طابع عام وكلّي ،يشمل قضايا وجوانب البيئة ذات
الصل���ة بتحليل السياس���ات وصنع القرار عن طري���ق تطبيقه على قضايا
شاملة لعدة قطاعات مثل تغيّر املناخ.

* اللجن�ة اإلحصائي�ة يف األمم املتحدة هي الكيان الذي يرتبّع عىل قمة النظام اإلحصائي العاملي ويشترك فيها كبار األخصائيني اإلحصائيني من دول أعضاء من جميع
أنح�اء العالم .وهي أعىل هيئة لصنع القرار لألنش�طة اإلحصائي�ة الدولية ،وخاصة يف تحديد املعايري اإلحصائية ،وتطوير املفاهيم واألس�اليب وتنفيذها عىل الصعيدين
الوطني والدويل.

املربع :1
تاريخ إطار تطوير اإلحصاءات البيئية
نرشت ش�عبة اإلحص�اءات يف األمم املتحدة
إطار تطوير اإلحص�اءات البيئية ألول مرة
يف ع�ام  .1984وظ�ل ملا يق�رب من ثالثة
عق�ود يش� ّكل إط�ارا ً مفي�دا ً تسرتش�د به
البل�دان يف وضع برامج اإلحصاءات البيئية
لديه�ا .بيد أن تضافر الدروس املس�تفادة
أثناء تطبيقه ،مع ّ
تحس�ن املعارف العلمية
واالهتمام�ات البيئي�ة الت�ي ظه�رت يف
الس�نوات التي أعقبت ذلك ،أش�ار بقوة إىل
أنه قد حان األوان لتنقيح اإلطار.

وق�د اعتمدت اللجن�ة اإلحصائي�ة يف األمم
املتح�دة يف دورته�ا الحادي�ة واألربعين
برنام�ج عم�ل يف ش�باط/فرباير 2010
ك�ي تتن�اول اللجنة ه�ذا التنقي�ح وتضع
مجموع�ة أوّلية لإلحص�اءات البيئية بدعم
يقدمه فريق خرباء .وقد اس�تند التنقيح إىل
استعراض ألطر مفاهيمية وتحليلية وأطر
مؤرشات مختلفة .وش�ملت عملية التنقيح
مجموع�ة كبيرة متنوع�ة م�ن أصح�اب
املصال�ح يمثله�م منتج�و اإلحص�اءات

رغم أن اإلطار يتس���م باألمهية للبلدان يف أي مرحلة من مراحل تطوير
براجمه���ا لإلحص���اءات البيئيـ���ة ويوصى بأن تس���تخدمه يف ذلك ،يتمثل
اهلدف الرئيس���ي منه يف إرش���اد البل���دان يف املراحل املبك���رة من تطوير
هذه الربامج .وميكن أن تس���تخدمه أيضًا املؤسسات الدولية واإلقليمية،
ومستخدمو ومنتجو اإلحصاءات البيئية اآلخرون.

نطاق إطار تطوير اإلحصاءات البيئية وهيكله

ويش���مل نط���اق اإلحصاءات البيئي���ة جوانب طبيعية بيولوجي���ة من البيئة
وجوانب منظومتها الفرعية البش���رية اليت تؤثر تأثريًا مباشرًا يف حالة البيئة
وجودهت���ا وتتأثر هبما .وهو يش���مل التفاعالت اليت حت���دث ضمن البيئة،
والتفاعالت فيما بني البيئة واألنشطة البشرية واألحداث الطبيعية.
املربع :2
هيكل إطار تطوير اإلحصاءات البيئية

البيئية ومس�تخدموها م�ن بلدان يف جميع
األقالي�م وتمر بمراحل مختلفة من التنمية،
ومنظم�ات دولي�ة ووكاالت متخصص�ة
ومنظم�ات غري حكومية .وكجزء من عملية
وض�ع املجموعة األوّلية ،ت ّم تحليل أكثر من
 2 500من املؤرشات واإلحصاءات البيئية.
وق�د اختُربت املجموعة األوّلي�ة يف  25بلداً،
وأُجريت عملية مش�اورات عاملية بشأن كل
من إطار تطوير اإلحصاءات البيئية ّ
املنقح
واملجموعة األوّلية.

ّ
وينظم اإلطار اإلحصاءات البيئية بطريقة بسيطة ومرنة يف شكل مكونات
ومكونات فرعية ومواضيع إحصائية وإحصاءات فردية ،باس���تخدام هنج
متعدد املستويات.
ويتألـف املستـوى األول من هذا اهليكل من ستــة مكونـات (انظر الشكل
 .)1وحت ّدد املكونات الس���تة لإلطار نطاق اإلحص���اءات البيئية ،وحتتوي
على أهم جمموعات املعلومات وأدقها وتنظمها بطريقة مفيدة.
وجيم���ع املكون األول اإلحصاءات املتصلة بأحوال البيئة وجودهتا والتغيـر
الذي يطرأ عليها .وجيمع املكون الثاين اإلحصاءات املتصلة باملوارد البيئية
واس���تخدامها .ويش���مل املكون الثالث اإلحصاءات املتعلقة باس���تخدام
خدم���ات تنظي���م البيئة من أج���ل التخلص من خملف���ات عمليات اإلنتاج
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واالس���تهالك .ويغط���ي املك���ون الرابع اإلحص���اءات املتصل���ة باحلوادث
والك���وارث بالغة اخلطورة واآلثار املترتب���ة عليها .وجيمع املكون اخلامس
وجيمع
بني اإلحصاءات املتعلقة باملس���توطنات البش���رية والصح���ة البيئيةّ .
املكون الس���ادس اإلحصاءات املتصلة باالس���تجابات املجتمعية والتدابري
االقتصادية الرامية إىل محاية البيئة وإدارة املوارد البيئية.
وتقع أحوال البيئة وجودهتا (املكون  )1يف مركز إطار تطوير اإلحصاءات
البيئي���ة .وق���د ُوضعت املكونات اخلمس���ة األخرى على أس���اس عالقتها
باملكون  1املركزي .وتشري اخلطوط املنقطة اليت تفصل بني املكونات إىل
التفاعالت املتواصلة فيما بينها.

 - 2يشمل املستوى  2اإلحصاءات البيئية ذات األولوية واألمهية بالنسبة
ملعظ���م البل���دان ولكنها حتت���اج إىل املزيد من االس���تثمارات يف الوقت أو
املوارد أو التطوير املنهجي.
 - 3يشمل املستوى  3اإلحصاءات البيئية اليت هي إما ذات أولوية أدىن
وإما تتطلب قدرًا كبريًا من التطوير املنهجي.
وحتظ���ى املجموعة األ ّولي���ة لإلحصاءات البيئية (أي املس���توى  )1بتوافق
واس���ع النط���اق يف اآلراء .وبنا ًء على ذلك ،فهي ترمي إىل تش���جيع مجع
الصـ ُعد الوطين واإلقليمي
اإلحصاءات البيئية وتنس���يقها ومواءمتها عل���ى ُّ
والعامل���ي يف األج���ل القصري .وعندما يواجه بلد معوقات ش���ديدة متعلقة
بامل���وارد ،أو إذا كان يف مرحل���ة مبك���رة من عملية تطوي���ر اإلحصاءات
البيئية ،تصبح املجموعة األ ّولية مناس���بة متامًا لتوفري إرش���ادات يف حتديد
األولوي���ات .ونتيج���ة لذل���ك ،تش���جع البلدان عل���ى أن تنظ���ر يف إنتاج
إحصاءات املس���توى  2واملس���توى  3يف األجلني املتوسط والطويل على
التوايل ،وذلك حسب أولوياهتا ومواردها.

املجموعـة األساسيـة واملجموعـة األوّليـة
لإلحصاءات البيئية

العالقة باأل ُ ُ
طر القائمة األخرى

ويقسم كل مكون إىل مكونات فرعية تتضمن هي أيضًا مواضيع إحصائية
ّ
ذات صلة .ومتثل املواضيع اإلحصائية اجلوانب القابلة للقياس يف مكونات
إط���ار تطوير اإلحص���اءات البيئية م���ع مراعاة أنواع ومص���ادر البيانات
الالزمة لوصفهـا .ويتضمـن املس���توى األخري اإلحصاءات البيئية الفردية
(انظر املربع .)2

يورد إطار تطوير اإلحصاءات البيئية قائمة بأهم اإلحصاءات البيئية الالزمة
لوص���ف املواضيع اإلحصائي���ة ويوفر بذلك إرش���ادات للبلدان اليت تضع
برام���ج وطنية لإلحصاءات البيئية .وتُصمم هذه املجموعة األساس���ية من
تطوع حس���ب االهتمامات
اإلحص���اءات البيئية مبا يكفي من املرونة كي ّ
واألولويات واملوارد البيئية لكل بلد على حدة وهي جمموعة تتدرج على
ثالثة مستويات ،كما يتبني يف الشكل .2
 - 1املس���توى  1ه���و املجموعة األ ّولية لإلحص���اءات البيئية وهي ذات
أولوي���ة عالية وأمهية بالغة بالنس���بة ملعظم البلدان وهي تقوم على أس���اس
منهجي سليم.

املستوى 3
املستوى 2
املستوى 1
املجموعة األوّلية
لإلحصاءات البيئية

الشكل  :2املجموعة األساسية واملجموعة األوّلية لإلحصاءات البيئية

ّ
يش���كل إط���ار تطوير اإلحص���اءات البيئية بطريقة تس���مح بإقامة صالت
باملجاالت االقتصادية واالجتماعية .وهو متوافق مع أحدث ما مت التوصل
إلي���ه من أُ ُطر ونُ ُظم أخرى ويدعمها ،س���واء كان���ت إحصائية أو حتليلية،
مث���ل نظام املحاس���بة البيئية واالقتصادية املتكامل���ة ،واإلطار الذي يتألف
م���ن املكون���ات التالية :القوى املحركة  -الضغ���وط  -احلالة  -التأثري -
االستجابات ،أو إطار مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية.

تطبيق إطار تطوير اإلحصاءات البيئية

يس���تهدف اإلطار مجاعات واس���عة النطاق من املس���تخدمني من بينهم
خ�ب�راء يف اإلحص���اءات البيئية يف مكاتب اإلحص���اءات الوطنية ،وإدارة

وتنظيم ش���ؤون البيئ���ة ،وغريهم من منتج���ي اإلحص���اءات البيئية .وهو
ييس���ر التنس���يق.
يس���اعد على حتدي���د أدوار خمتلف منتجي البيانات ،مما ّ
وقد وضعت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة خطة عمل لتطبيق إطار
تطوير اإلحصاءات البيئية تش���مل إجراءات عاملي���ة وإقليمية ووطنية ،مع
التركيز على مس���اعدة البلدان على تطوير اإلحصاءات البيئية باس���تخدام
هذا اإلطار واملجموعة األ ّولية.
وستُش���فع املجموعة األ ّولية لإلحصاءات البيئية بإرش���ادات مفصلة تبلور
املفاهي���م والتعاري���ف والتصنيف���ات وطرق جتميع البيان���ات املتفق عليها.
وستُستخدم هذه اإلرشادات املنهجية لتدريب ومساعدة البلدان ،مما يعزز
بالت���ايل توافر جمموعة حمددة من اإلحصاءات البيئي���ة ذات الصلة والقابلة
للمقارنة على الصعيد الدويل.

ملاذا ينبغي للبلـدان أن تستخـدم إطـار تطويـر
اإلحصاءات البيئية؟

يُصمم اإلطار حبيث:
تطوع حسب احتياجات وأولويات
• •يشكل أداة مرنة متعددة األغراض ّ
البلدان وخمتلف املستخدمني؛
• •يس���اعد عل���ى حتديد جمموع���ة من اإلحص���اءات ذات الصل���ة بصنع
القرارات؛
ييسر تقدمي عرض توليفي للبيانات؛
•• ّ
• •يبسط املسائل البيئية املعقدة بصورة مناسبة؛
• •يتسق مع األُ ُطر والتصنيفات اإلحصائية املوجودة األخرى؛ ومن مث
• •يعزز املفاهيم السليمة.

من منشورات إدارة شـؤون اإلعـالم باألمـم املتحـدة
13-33706 — July 2013 — 500

املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت
يمكن تنزيل إطار تطوير اإلحصاءات البيئية لعام  2013من املوقع
http://unstats.un.org/unsd/environment /fdes.htm

ولالطالع عىل مزيد من املوارد التي تشمل األعمال املنهجية يف
مجال اإلحصاءات البيئية واستبياناتها ومؤرشاتها وبياناتها
القطرية ،وللحصول عىل مصادر البيانات واملنشورات ،برجاء
زيارة املوقع:
http://unstats.un.org/unsd/environment

لالتصال:

شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ،اإلحصاءات البيئية

United Nations Statistics Division
Environment Statistics Section
DC2-1416, 2 United Nations Plaza
New York, New York 10017, USA
الفاكس1 (212) 963-0623 :

رقم
الربيد اإللكتروينenvstats@un.org :

