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 حصاءات البيئيةاإل: إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة
 

 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة  
 

 مذكرة من األمني العام  
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقرير الفريق العامـل املشـترك بـني                 

قـــاً لطلـــب اللجنـــة وحيـــال التقريـــر إىل اللجنـــة للعلـــم وف .األمانـــات املعـــين بإحصـــاءات البيئـــة
اإلحاطة علمـا بالعمـل املُنجـز يف        طلب إىل اللجنة    وُي. )أ( والثالثني اخلامسةاإلحصائية يف دورهتا    

 .٢٠٠٥/٢٠٠٦ وباخلطط املتعلقة بالفترة ٢٠٠٤عام 
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 ةمقدم -أوال  

، ٢٠٠٣ يف عـام     )١(أنشئ الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئـة          - ١
يف دورهتـا اخلامسـة والـثالثني       و. )٢(اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الرابعة والثالثني     عمال مبا قررته    

 أقــرت اللجنــة اإلحصــائية أهــداف الفريــق واختصاصــاته وتنظــيم أعمالــه        )٣(٢٠٠٤يف عــام 
 .نامج عملهوبر
الذي يسعى إليه الفريق هو ترسيخ إحصاءات البيئة كجزء أصيل مـن أعمـال              اهلدف  و - ٢

اهلـدف  وينجـز هـذا     . وتعزيـز البيانـات البيئيـة األساسـية       اإلحصاءات الرمسية عن طريـق حتسـني        
يف جمــاالت العمــل املنــهجي ومجــع البيانــات وجتميــع القواعــد واملــوارد املعرفيــة بتعزيــز التعــاون 

 .والتدريب وبناء القدرة وتنظيم املناسبات املشتركةنشرها و
 وخبططــه ٢٠٠٤ويتعلــق التقريــر احلــايل بالعمــل الــذي قــام بــه الفريــق العامــل يف عــام   - ٣

 .٢ يف اجملاالت املذكورة يف الفقرة ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥لعامي 
 

 العمل املنهجي -ثانيا  
كيـز العمـل املنـهجي املشـترك يف عـام       ، كـان حمـور تر      لربنامج عمل الفريق العامل    وفقا - ٤

وقد وضع املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة دلـيال لـدعم            .  هو إحصاءات املياه   ٢٠٠٤
ــدان االقتصــادي      ــة يف املي ــاه يف االســتبيان املشــترك ملنظمــة التعــاون والتنمي الفصــل اخلــاص باملي

الــدليل يف مجــع البيانــات واختــرب . واملكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة عــن حالــة البيئــة
. ، وســتتم مراجعتــه علــى أســاس التعقيبــات الــيت تقــدمها البلــدان  ٢٠٠٤الــذي جــرى يف عــام 

باسـتهالل  ) للبيئـة  املتحـدة  األمـم بدعم مـن برنـامج     ( املتحدة   األمموتقوم الُشعبة اإلحصائية يف     
ىل البلــدان مشــروعها بشــأن الــدليل التكميلــي إلحصــاءات امليــاه، هبــدف تقــدمي توجيــه عملــي إ

 األمــمالناميـة يف تطـوير إحصـاءات امليــاه واسـتكمال االسـتبيان اخلــاص بالشـعبة اإلحصـائية يف        
وســيعتمد الــدليل علــى الكتيــب الصــادر عــن املكتــب  . للبيئــة املتحــدة األمــموبرنــامج املتحــدة 

أن ومبـا   . اإلحصائي للجماعات األوروبية لضـمان التناسـق يف املفـاهيم واألسـاليب والتعـاريف             
الــدليل ســيتمم أيضــا العمــل اجلــاري يف الكتيــب املرتقــب بشــأن احملاســبية البيئيــة واالقتصــادية    

واملكتـــب  املتحـــدة األمـــمالـــذي تعمـــل عليـــه الشـــعبة اإلحصـــائية يف (املتكاملـــة ملـــوارد امليـــاه 
، جيـري احلـرص علـى كفالـة توافقـه           )اإلحصائي للجماعات األوروبية وشعبة التنمية املسـتدامة      

 .طلبات حسابات موارد املياهمع مت
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ــتوفر دورة العمــل املشــتركة املعنيــة بإحصــاءات امليــاه       - ٥ يونيــه /حزيــران ٢٢-٢٠(وس
وســيعقد اجتمــاع لفريــق خــرباء يف هنايــة  . ُمــدخال كــبريا للــدليلني) ١٣؛ انظــر الفقــرة ٢٠٠٥
 . املتحدةاألمم ملناقشة املشروع األول لدليل الشعبة اإلحصائية يف ٢٠٠٥

، سريكز العمل املنهجي املشترك علـى إحصـاءات النفايـات، كمـا أن     ٢٠٠٦ عام   ويف - ٦
ــدفق املــواد يف املكتــب           ــات وحتليــل وحماســبات ت ــا يتعلــق بإحصــاءات النفاي ــل جــار فيم العم

ــدان االقتصــادي    ــة يف املي ــة ومنظمــة التعــاون والتنمي وحيّضــر . اإلحصــائي للجماعــات األوروبي
روبيـة دلـيال إحصـائيا عـن إحصـاءات النفايـات كجـزء مـن                املكتب اإلحصائي للجماعات األو   

ــة   ــدة التنظيميـ ــة (القاعـ ــة األوروبيـ ــم ) اجلماعـ ــس  ٢١٥٠/٢٠٠٢رقـ ــان األورويب واجمللـ  للربملـ
القاعــدة  ( بشــأن إحصــاءات النفايــات   ٢٠٠٢نــوفمرب  / الثــاينتشــرين  ٢٥األورويب املؤرخــة 

األعمـال   املتحـدة    األمـم ية يف   كمـا باشـرت الشـعبة اإلحصـائ       ). التنظيمية إلحصاءات النفايـات   
النفايات ميكـن أن يسـاعد البلـدان غـري األعضـاء يف             التحضريية لتجميع دليل متمم إلحصاءات      

 .االحتاد األورويب يف تطوير نظامها اإلحصائي اخلاص بالنفايات
ــنيفات       - ٧ ــة التصـ ــألة مواءمـ ــل مسـ ــق العامـ ــال الفريـ ــدول أعمـ ــى جـ ــا علـ ــدرج أيضـ وتنـ

ــة فيمــا خيــص إحصــاءات اســتغالل األرض     واملصــطلحات املســتخدم  ــل مصــادر خمتلف ة مــن ِقَب
ــع      . والغطــاء األرضــي  ــزراعيني وم ــع اإلحصــائيني ال ــق م ــاون الوثي ــذا العمــل بالتع وســينطلق ه

ــة       ــل منظم ــال ذات الصــلة، مث ــة يف األعم ــدة املنخرط ــات الرائ ــماملنظم ــة  املتحــدة األم لألغذي
 .والزراعة

 
 مجع البيانات -ثالثا  

ــا  - ٨ ــرة الســنتني   ٢٠٠٤م كــان ع ــات لفت ــام مجــع البيان ــد أرســل اســتبيان الشــعبة   .  ع وق
ــماإلحصــائية يف  ــن      املتحــدة األم ــر م ــة إىل أكث ــهر  ١٥٠بشــأن اإلحصــاءات البيئي ــدا يف ش  بل

كمـا أرسـل االسـتبيان      . للبيئـة  املتحـدة    األمـم باالشتراك، للمرة األوىل، مع برنـامج       مارس  /آذار
املكتـــب اإلحصـــائي للجماعـــات  /يـــة يف امليـــدان االقتصـــادي املشـــترك ملنظمـــة التعـــاون والتنم 

االقتصـــــادي  بلـــــدا عضــــوا يف منظمـــــة التعـــــاون والتنميــــة يف امليـــــدان   ٣٩األوروبيــــة، إىل  
ويتضـمن  . يوليـه /متـوز ويونيـه   /حزيـران يف االحتاد األورويب يف شهري      / شريكا/مرشحا/وعضوا
ا خيتلفان من حيث النطاق والتفاصـيل        جمموعة أساسية متطابقة من املتغريات لكنهم      اناالستبيان

وجيـري اآلن التحقـق     . من أجل التكيف مع قـدرات البلـدان ذات املسـتويات اإلمنائيـة املختلفـة              
 .نياجلدول التايل معدالت الرد املتوقع على االستبيانويوضح . من البيانات
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 معدالت الرد املتوقع على استبياين اإلحصاءات البيئية  
 

 

الــــدول الـــــيت  
قت اسـتبيان   تل

ــام  يف عــــــــــــــ
٢٠٠٤ 

ــردود الـــــــــــ
 املستلمة

الردود اإلضافية  
 املتوقعة

حـــــــــــاالت 
 عدم الرد

ــردود  معـــــدل الـــ
 املتوقعة

 )النسبة املئوية(

 )٤( )٣( )٢( )١( املنطقة
)٣)+(٢( 

)١( 
 ٤٧,١٧ ٢٨ ١٢ ١٣ ٥٣ أفريقيا
 ٤٥,٤٥ ٢٤ ٤ ١٦ ٤٤ آسيا
 ٨١,٨١ ٢ ١ ٨ ١١ أوروبا

 ٧٨,٣٨ ٨ ٨ ٢١ ٣٧لبحر الكارييبأمريكا الالتينية وا
 ٣٧,٥٠ ٥ ٢ ١ ٨ أوقيانوسيا

ــائية يف  األمـــــمالشـــــعبة اإلحصـــ
 املتحـــدةاألمـــمبرنـــامج /املتحـــدة
 ٥٦,٢١ ٦٧ ٢٧ ٥٩ ١٥٣ للبيئة

ــة يف ــاون والتنميـــ ــة التعـــ منظمـــ
ــادي  ــدان االقتصـــ ــب/امليـــ املكتـــ

 ٨٩,٧٤ ٤ ١ ٣٤ ٣٩اإلحصائي للجماعات األوروبية
 ٦٣,٠٢ ٧١ ٢٨ ٩٣ ١٩٢ العامل

 
وقـــد أُطْلعـــت املنظمـــات علـــى البيانـــات الـــيت ُجمعـــت بواســـطة االســـتبيانات جتنبـــا     - ٩

ــدان   ــا للعــبء عــن البل ــة وختفيف ــدان    . لالزدواجي ــة يف املي ــاون والتنمي كمــا اتفقــت منظمــة التع
أيضا على التعـاون يف مجـع البيانـات وتقامسهـا            املتحدة   األمماالقتصادي والشعبة اإلحصائية يف     

علق باستعراضات األداء البيئي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي الـيت جـرت              فيما يت 
 اجلهــود أيضــا للتنســيق والتعــاون يف جمــال مجــع البيانــات  توبــذل. يف بلــدان غــري أعضــاء فيهــا 

وأعمال املؤشر علـى الصـعيدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـي مـع اللجـان اإلقليميـة ومـع املكاتـب                     
 .للبيئة املتحدة األمملربنامج اإلقليمية 

وطلب مؤمتر اإلحصـائيني األوروبـيني مـن الفريـق العامـل إعـداد ورقـة بشـأن مواصـلة                     - ١٠
وسـوف يقـدم الفريـق ورقـة مشـتركة عـن       . تنسيق وترشيد أنشطة إحصـاءات البيئـة يف أوروبـا      

 الورقـة إىل    وسوف تتطـرق  . ٢٠٠٥يونيه  /حزيرانهذه القضايا يف االجتماع املقبل للمؤمتر يف        
القضايا املتعلقـة بتوزيـع املهـام ونوعيـة إحصـاءات البيئـة، كمـا سـتتطرق إىل اخلطـط املسـتقبلية                      

 .لتنويع مجع البيانات من حيث النطاق والتكرار، مما يستدعي قدرات أكرب من قوة التنسيق
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  هو العام التـايل جلمـع البيانـات لفتـرة السـنتني وسيتضـمن ذلـك            ٢٠٠٦وسيكون عام    - ١١
 عامـا رئيسـيا لتقـدمي       ٢٠٠٧وسـيكون عـام     . عمال مشـتركا بشـأن زيـادة مواءمـة االسـتبيانات          

 األمــمالتقــارير، ويتوقــع فيــه أن تصــدر طبعــات مســتكملة مــن توقعــات البيئــة العامليــة لربنــامج  
للبيئة والتوقعـات البيئيـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي وتقريـر عمـوم                    املتحدة  
وسـوف ينشـأ عـن هـذه التقـارير الرئيسـية طلـب هائـل علـى البيانـات                  . با عن حالـة البيئـة     أورو

 .٢٠٠٦ و ٢٠٠٥البيئية يف عامي 
 

 التدريب وبناء القدرة -رابعا  
 تدريبيـة بشـأن اإلحصـاءات       للبيئـة يف رعايـة حلقـة عمـل         املتحـدة    األممشارك برنامج    - ١٢

واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا        املتحدة   األممالبيئية نظمتها الشعبة اإلحصائية يف      
واعتمـدت احللقـة علـى العمـل الـذي مت ضـمن عنصـر إحصـاءات         . للبلدان األعضـاء يف اللجنـة   

ــة يف البحــر املتوســط    . البيئــة للمشــروع اإلحصــائي للمكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبي
 للبلدان األعضاء يف اجلماعة االقتصـادية       وسيتم تنظيم حلقة العمل التدريبية اليت تتوالها الشعبة       

 املتحـدة   األمـم ، بالتعـاون مـع برنـامج        ٢٠٠٥مـارس   /آذارلدول غرب أفريقيا، يف السـنغال يف        
وجيــري علــى أســاس متواصــل تبــادل املعلومــات املتعلقــة بالتــدريب وبنــاء القــدرة، كمــا . للبيئــة

 . الفريق العاملتناقش اإلمكانيات األخرى ألنشطة التدريب املشترك يف إطار
 

 املناسبات املشتركة -خامسا  
، ســتكون أول ٢٠٠٥-٢٠٠٤عقــب قــرار التركيــز علــى إحصــاءات امليــاه يف الفتــرة   - ١٣

مـوارد  مناسبة مشتركة ينظمهـا الفريـق العامـل هـي جلسـة العمـل املشـتركة بشـأن إحصـاءات                     
ــاه ــن     . املي ــرة م ــا، يف الفت ــ ٢٢ إىل ٢٠وســتعقد جلســة العمــل يف فيين ــه /رانحزي . ٢٠٠٥يوني

استعراض املعلومات املطلوبة للسياسات املائيـة وكيفيـة   ) أ(وستكون أهداف جلسة العمل هي    
 االقتصـادي املتكامـل   -الوفاء بالطلب عليها من ِقبل إحصاءات املياه الدولية واحلسـاب البيئـي      

ــاه؛   ــوارد املي ــادل اخلــربات      ) ب(مل ــة لتب ــات الدولي ــدان واملنظم ــل للبل حــول أفضــل  إتاحــة حمف
وســوف تشــمل جلســة العمــل  . املمارســات يف مجــع وتنظــيم وحتليــل إحصــاءات مــوارد امليــاه  

وســتوفر املناقشــات واالســتنتاجات مــدخال . متطلبــات البلــدان الناميــة والبلــدان املتقدمــة النمــو
بشــأن إحصــاءات امليــاه املخطــط لنشــره هنايــة عــام  املتحــدة األمــملــدليل الشــعبة اإلحصــائية يف 

 .وسوف يساهم يف حتسني االستبيانات املستخدمة يف مجع وجتميع البيانات الدولية ٢٠٠٥
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ي للفريــــق العامــــل املشــــترك بــــني األمانــــات املعــــين ــــــاع الثانــــــاالجتم -سادسا  
 بإحصاءات البيئة

 يف لكسـمربغ  ٢٠٠٤أكتـوبر  / األولتشرين ٧عقد االجتماع الثاين للفريق العامل يف       - ١٤
ــزامن مـــ  ــأن    يف وقـــت متـ ــة بشـ ــات األوروبيـ ــائي للجماعـ ــة للمكتـــب اإلحصـ ــة العامـ ع اجللسـ

ــي   ــة واحلســاب البيئ ــون عــن الشــعبة     . اإلحصــاءات البيئي ــل ممثل ــق العام وحضــر اجتمــاع الفري
للبيئـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان            املتحـدة    األمموبرنامج   املتحدة   األمماإلحصائية يف   

 املتحـدة   األمـم كما دعيت أيضا منظمة     . عات األوروبية االقتصادي واملكتب اإلحصائي للجما   
وتركـز  . لألغذية والزراعة وأمانة الربنامج العاملي لتقيـيم امليـاه، وقـد سـامهتا يف أعمـال اجللسـة                 

االســتعراض العــام لألنشــطة املنفــذة مــن ِقبــل   : جــدول األعمــال علــى إحصــاءات امليــاه ومشــل  
اه، وتنظــيم جلســة العمــل املشــترك عــن إحصــاءات املنظمــات يف ذلــك اجملــال، وحالــة أدلــة امليــ

وناقش االجتماع أيضا جماالت العمل املشترك املسـتقبلي مـن حيـث املنهجيـة والتـدريب                . املياه
وبناء القدرة، ونظر يف طلب مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني من الفريق العامل تقـدمي تقريـر عـن                 

 .لى الصعيد األورويباألنشطة يف جمال إحصاءات البيئة عتنسيق مواصلة 
 
 احلواشي

عــّدل اســم الفريــق العامــل املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بإحصــاءات البيئــة إىل الفريــق العامــل املشــترك بــني  )١( 
ــة        ــا مــع أمســاء الفــرق األخــرى الــيت تقــدم تقــارير إىل اللجن ــة ليكــون متفق  األمانــات املعــين بإحصــاءات البيئ

، واللجنة االقتصادية    املتحدة األممواألعضاء احلاليون يف الفريق العامل هم الشعبة اإلحصائية يف          . اإلحصائية
للبيئة، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، ومنظمة التعـاون والتنميـة           املتحدة   األممألوروبا، وبرنامج   

 . املتحدةاألممها الشعبة اإلحصائية يف أما أمانة الفريق العامل فتتوال. يف امليدان االقتصادي
 .(E/2003/24) ٤، امللحق رقم ٢٠٠٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  )٢( 
 .(E/2004/24) ٤، امللحق رقم ٢٠٠٤انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )٣( 


