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  ورشة عمل حول اإلحصاءات البيئية والمعلومات من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية

  بيروت، لبنان
  2018نوفمبر  12-16

 :أوصت الورشة بما يلي

العالمية،  قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامةمناطة بجمع البيانات في وكاالت الالتعتمد أن  .1
إلى البلدان للتحقق من صحتها ، فإن ان تعود التقديرات تقوم بوعندما باستخدام البيانات الوطنية رسمية. 

البيانات الخاصة بالعديد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية ذات الصلة بالبيئة والتي استعرضتها 
 .لهذه الدول لوطنيةاالبيانات الدول المشاركة في ورشة العمل لم تكن متوافقة مع 

 للبيئة، وكالة البيئة األوروبية، المتحدةاألمم وشعبة اإلحصاء باالمم المتحدة و كل من االسكوا، اصلأن تو .2
تقديم الدعم للبلدان  جامعة األمم المتحدةو  ر المناختغيطارية بشأن تفاقية االاالو، منظمة األغذية والزراعةو

البيئية، وإحصاءات تغير المناخ والبيانات الجغرافية المكانية  في مجاالت العمل في مجال اإلحصاءات
  .ةالمؤشرات البيئيالمتعلقة بنمية المستدامة التهداف أل

الخاصة بها من البلدان للحد من إحصاءات البيئة المنظمات الدولية واإلقليمية بتنسيق عمليات جمع  تقوم أن .3
 .البلدانعلى هذه  االزدواجية وعبء اإلبالغ

التنسيق بين المؤسسات والمحافظة عليه من أجل تحسين تبسيط إنتاج وتمتين ضمان البلدان على  تعمل أن .4
  .واستخدام اإلحصاءات والمؤشرات البيئية

مؤشرات القائمة  ديبتوحوجامعة الدول العربية ومنظمة األمم المتحدة للبيئة وشركاؤهم  إلسكواا تعمل أن ا .5
مجموعة العمل العربية المعنية المتفق عليها من أهداف التنمية المستدامة من  بيئيللبعد ال ةولويذات األ

إلطار التنفيذي ضمن "ا  ةولويذات األمؤشرات القائمة في عمان مع  2017بالتنمية المستدامة في مارس 
عة الدول للتنمية المستدامة"، الذي أعدته اإلسكوا واألمم المتحدة للبيئة وجام 2030للبعد البيئي في خطة الـ 

مجلس الوزراء العرب  مع توصيةتماشيا  2017بالمنطقة العربية المعتمد في القاهرة في سبتمبر العربية 
  .المسؤولين عن البيئة

) ونظام المحاسبة FDESإطار تطوير اإلحصاءات البيئية (اهمها البلدان األطر البيئية اإلحصائية  تنفذأن   .6
هذا العمل في خطط عملها الوطنية واالستراتيجيات الوطنية لتطوير ) وتدمج SEEAاالقتصادية البيئية (

  اإلحصاءات.
األجزاء األول والثاني) على المستوى  ESSAT( البيئية لإلحصاءات الذاتي التقييم أداةتطبق البلدان أن  .7

 .الوطني بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين
البلدان من التعاون مع الوكالة األوروبية للبيئة بشأن نظام المعلومات البيئية المشترك الذي يساعد  تستفيد أن .8

البلدان على إنشاء وتعزيز الهيكل المؤسسي لتوفير البيانات المتعلقة بالمؤشرات البيئية التي تدعم صنع 
 القرار القائم على األدلة.

دورة مواد و) FDESإطار تطوير اإلحصاءات البيئية (جمة ترباإلسكوا وغيرها من الشركاء  موتق  أن .9
 .إلى اللغة العربية ، وتنظيم تدريب لبلدان المنطقة على المواضيع التقنية للنظامالتدريب اإللكتروني 
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) من أجل التنفيذ IRISإلى إنشاء نظام معلومات اإلبالغ عن المؤشرات ( البلداناألمم المتحدة للبيئة دعت  .10
، وتقديم إرشادات بشأن استخدام نظام  FDESالوطني لمؤشرات المنطقة العربية ، المرتبطة بتنفيذ النظام 

IRIS .إلعداد التقارير المستندة إلى المؤشرات 
تقوم المكاتب اإلحصائية الوطنية بتحسين التعاون مع الوزارة المسؤولة عن اإلبالغ عن تغير المناخ   أن .11

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لتشجيع استخدام اإلحصاءات األساسية المشتركة التي  إلى
تخدم متطلبات اإلبالغ المتعددة في إطار جملة أمور منها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

 وأهداف التنمية المستدامة وإطار سينداي. 
في المشاورة العالمية المعنية بإحصاءات تغير المناخ التي ستربطها الشعبة اإلحصائية البلدان  تشارك  أن .12

 .2019في عام 
في التعاون فيما بين بلدان  على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال اإلحصاءات البيئية  تشجيع .13

 بين البلدان المماثلة.جنوب  -اطار  التعاون جنوب
المتعلقة بالبيئة في التعدادات / الدراسات االستقصائية و / أو إجراء دراسات  تضمن البلدان األسئلة أن .14

  استقصائية بيئية متخصصة وتبادل الخبرات في هذا المجال.


