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 اللجنة اإلحصائية
 ة والثالثونتاسعالدورة ال

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩-٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) ي (٤البند 

   اإلحصاءات البيئية :بنود للعلم
 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة  

 
 مذكرة من األمني العام  

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية، بناء على طلبها يف دورهتا الثامنـة                
، الـذي   لبيئـة الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين بإحـصاءات ا          وللعلم، تقرير    **والثالثني

ــرة       ــه الفريــق العامــل مــن أنــشطة وأجنــزه مــن أعمــال يف الفت -٢٠٠٦يــستعرض مــا اضــطلع ب
يرجى من اللجنة اإلحاطـة     . ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨، والنواتج املقررة وبرنامج العمل لعامي       ٢٠٠٧

 .علما هبذا التقرير

 

 * E/CN.3/2008/1. 
ــر  **  ــاعي،   انظــ ــة للمجلــــس االقتــــصادي واالجتمــ ــائق الرمسيــ ، )E/2007/24 (٤، امللحــــق رقــــم ٢٠٠٧الوثــ

 .األول، ألف الفصل
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 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة  
 

 مقدمة - أوال 
 يف لفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحـصاءات البيئـة     يتمثل اهلدف الرئيسي ل    - ١

األساسـية  ترسيخ اإلحصاءات البيئية كجزء من اإلحصاءات الرمسية عرب حتسني البيانات البيئيـة           
نميـــة ، وبالتــايل املــسامهة مــسامهةً هامــة يف وضــع املؤشــرات البيئيــة ومؤشــرات الت        وتعزيزهــا 

 .املستدامة واحملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة
ويعتــزم الفريــق العامــل حتقيــق هــذا اهلــدف عــرب تعزيــز التعــاون بــني الوكــاالت ومجــع    - ٢

القواعد املعرفية واملوارد يف جماالت األعمال املنهجية ومجع البيانـات ونـشرها والتـدريب وبنـاء        
 .القدرات وتنظيم أنشطة مشتركة

مـارس  /أحاطت اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا الـسابعة والـثالثني الـيت عقـدهتا يف آذار                 و - ٣
، مبـا يف ذلـك      )١(لفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات البيئـة                بتقرير ا  ٢٠٠٦

 .برنامج عمله
 : األنشطة التالية٢٠٠٧-٢٠٠٦وتضمن برنامج عمله للفترة  - ٤

ــاه عــن طريــق الفريــق    تنفيــذ األعمــال املنهجيــ  )أ(  ة وأعمــال املواءمــة يف جمــال املي
 الفرعي املعين بإحصاءات املياه؛

الــذي أعدتــه الــشعبة اإلحــصائية بغــرض   )٢(تنقــيح مــسرد اإلحــصاءات البيئيــة )ب( 
 إعداد مسرد مشترك بني املؤسسات؛

 صياغة مقترح ملواءمة البيانات الفوقية إلعداد اإلحصاءات البيئية؛ )ج( 
يم عمليـات مـشتركة للتـدريب وبنـاء القـدرات اسـتنادا إىل بـرامج العمـل                  تنظ )د( 

 املشتركة للمنظمات األعضاء؛
ــة باســتغالل األراضــي        )هـ(  ــل فرعــي معــين باإلحــصاءات املتعلق ــق عام ــشاء فري إن

والغطـاء النبـايت ملناقـشة املـسائل املنهجيـة يف هـذا اجملـال والتحـضري  لعقـد اجتمـاع عمــل دويل           
 .٢٠٠٧حصاءات يف عام بشأن هذه اإل

__________ 
 ).E/2007/24 (٤، امللحق رقم ٢٠٠٧الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  )١( 
 )٢( Studies in Methods, No.67)  96منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع.XVII.12(. 
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ويرد يف الفرع الثاين من هذا التقرير وصف للتقدم احملرز يف أعمـال الفريـق العامـل يف                   - ٥
ويعـرض الفـرع الثـاين النـواتج        . ٢ وفقا للمجاالت املذكورة يف الفقـرة        ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة  

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨املقررة وبرنامج العمل للفريق العامل للفترة 
 

ــدم  - ثانيا  ــل    التق ــق العام ــال الفري ــات املعــين    احملــرز يف أعم ــني األمان ــشترك ب امل
 بإحصاءات البيئة

 
 األعمال املنهجية - ألف 

 ٢٠٠٦نهجيـة تركـز يف عـامي        وفقا لربنامج عمل الفريـق العامـل، مـضت األعمـال امل            - ٦
ه واضطلع هبذه األعمال الفريق الفرعي املعين بإحصاءات امليـا        .  على إحصاءات املياه   ٢٠٠٧ و

 .٢٠٠٥الذي أنشأه الفريق العامل يف عام 
الـــشعبة (وراجـــع الفريـــق الفرعـــي االســـتبيانات الـــيت تـــستخدمها املنظمـــات الدوليـــة   - ٧

ــدان     اإلحــصائية  ــة يف املي ــة ومنظمــة التعــاون والتنمي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي
نخرطــة يف مجــع إحــصاءات امل)) الفــاو(االقتــصادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة  

 واســُتخدم .امليــاه، وأجــرى مقارنــة وتنــسيقا للمــصطلحات والتعــاريف والتــصنيفات املعتمــدة   
ومت جتميـع قـوائم     . نظـاُم احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية للميـاه         كإطار مرجعي يف عمليـة املراجعـة        

مــاع عقــده الفريــق باملــصطلحات املتــسقة واملختلفــة ومناقــشتها بالوســائل اإللكترونيــة ويف اجت
برنـامج األمـم    /وتراَجـع حاليـا اسـتبيانات الـشعبة اإلحـصائية         . ٢٠٠٦سبتمرب  /الفرعي يف أيلول  

املكتـب اإلحـصائي للجماعـات       /املتحدة للبيئة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي         
عمليـة  وسـترفع   . ٢٠٠٨ كجـزء مـن أعمـال التحـضري لـدورة مجـع البيانـات يف عـام                   األوروبية

املراجعة من مستوى االتساق بني االستبيانات نفسها وبينها وبني اجلداول املوحـدة الـواردة يف               
وتنــاقَش مــع الفــاو أوجــه االخــتالف واالزدواجيــة   . نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتــصادية للميــاه  

ــة   ــة باملواءم ــة والتوصــيات املتعلق ــة موحــدة مــ     . املتبقي ــداد قائم ــذا العمــل عــن إع ن وســيثمر ه
 .املصطلحات والتعاريف والتصنيفات واملتغريات واملؤشرات املستخدمة يف إحصاءات املياه

ــاه          - ٨ ــدى اســتخدام املي ــدير م ــاِمالت لتق ــق املع ــذت يف جمــال تطبي ــيت نف ــال ال ــا األعم أم
وانبعاثات املواد امللوِّثة وأيـضا يف جمـال اإلحـصاءات املتعلقـة جبـودة امليـاه، فإهنـا اشـتملت علـى                    

وستنـشر هـذه املعلومـات اجملمعـة،        . لنماذج واملمارسات على الصعيدين الـدويل والـوطين       مجع ا 
 .بعد إخضاعها الستعراض دقيق، على موقع الفريق العامل على الشبكة

وتــساهم أنــشطة الفريــق الفرعــي يف مــا تنفــذه الــشعبة اإلحــصائية مــن عمــل يف جمــال     - ٩
 . سابات املتعلقة باملياهصياغة توصيات دولية بشأن مجع اإلحصاءات واحل
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 علـى   ٢٠٠٦يونيـه   /ووافق الفريق العامل يف اجتماعه السادس الذي عقده يف حزيـران           - ١٠
وقـد تقـرر    . إعداد مسرد مشترك باملصطلحات اإلحـصائية البيئيـة املـستخدمة يف مجـع البيانـات              

ت البيئيـة الـذي   تنفيذ هذا العمل يف إطار عملية التنقيح اليت خيـضع هلـا حاليـا مـسرد املـصطلحا            
وُعممـت أربعـة فـصول منقحـة مـن املـسرد وأُدخلـت عليهـا الحقـا                  . أعدته الـشعبة اإلحـصائية    

وســتوزع يف كــانون  . تعــديالت يف ضــوء التعليقــات الــيت وردت مــن أعــضاء الفريــق العامــل    
ومــن املتوقــع إجنــاز هــذا العمــل يف عــام .  فــصول الحقــة للتعليــق عليهــا٢٠٠٧ديــسمرب /األول
 .  املسرد املشترك اجلديد على الشبكة بنشر٢٠٠٨

والغرض من العمل علـى مواءمـة املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالبيانـات الفوقيـة إلعـداد                    - ١١
اإلحصاءات البيئية هو وضع جمموعة من البيانات الفوقية األساسية العامة لتيسري نـشر البيانـات      

وأجــري حتليــل مقــارن للمعــايري . بيئيــةوتبادهلــا، مــع مراعــاة اخلــصائص احملــددة لإلحــصاءات ال 
املعتمدة حاليا إلعداد البيانات الفوقية وللمعايري املعتمـدة يف املنظمـات الـشريكة، وقـام الفريـق                 

 ويف اجتمـاع عقـده املكتـب        ٢٠٠٧يونيـه   /العامل يف اجتماعه السابع الـذي عقـده يف حزيـران          
ــاه يف      ــشأن إحــصاءات املي ــة ب ــشرين األولاإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــوبر /ت  ٢٠٠٧أكت

بتقــدمي ومناقــشة املــسودة األوىل ملقتــرح نظــر أيــضا يف العمــل اجلــاري لوضــع معــايري مــشتركة   
الفريـق الفرعـي املعـين بإحـصاءات امليـاه      نفذ وسـي . لتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقيـة     

 . بغرض اختباره٢٠٠٨مقترحا أكثر تفصيال يف عام 
الفريق الفرعي املعين بإحصاءات استغالل األراضي والغطاء النبايت حـىت          وأرجئ إنشاء    - ١٢
 . بسبب وجود أولويات والتزامات أخرى٢٠٠٨عام 

 
 مجع البيانات - باء 

 تنفيــذا منــسقا الــشعبةُ اإلحــصائية ومنظمــةُ  ٢٠٠٦نفــذت عمليــةَ مجــع البيانــات لعــام   - ١٣
ــُب اإلحــصائي للجماعــات األ    ــة واملكت ــاون والتنمي ــةالتع ــشعبة اإلحــصائية  . وروبي وتعاونــت ال

وتبادلت البيانات مـع اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا والوكالـة األوروبيـة للبيئـة بغيـة تفـادي مجـع                      
البيانات نفسها من البلدان، هذه البيانات اليت ستـستخدم إلعـداد التقريـر األورويب الرابـع عـن                  

 املعلومات الـشعبة اإلحـصائية ومنظمـة     وشاركت يف عملية مجع   ). “تقييم بلغراد ”(حالة البيئة   
. التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف الصني وذلك يف إطار اسـتعراض أداء البيئـة يف البلـد                 

ــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب       ومثــة اتفاقــات لتبــادل البيانــات مــع منظمــة التعــاون والتنمي
 .ا النوع مع الفاو اتفاق من هذبرمأُواإلحصائي للجماعات األوروبية، 

 ٢٠٠٧يونيـه   /ووافق الفريق العامل أيضا يف اجتماعه الـسابع الـذي عقـده يف حزيـران               - ١٤
 يف البلـدان املـشمولة بالـصك األورويب    ٢٠٠٨على آليات لتنسيق أنشطة مجع البيانات يف عام   
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مليـدان  ويلـزم إجـراء مزيـد مـن النقاشـات مـع منظمـة التعـاون والتنميـة يف ا                   . للجوار والـشراكة  
االقتصادي من أجل تنسيق أنشطة مجع املعلومـات يف البلـدان املـشمولة بربنـامج االنـضمام إىل                  

 .املنظمة وتعزيز املشاركة يف أعماهلا
وسترسـل  . ٢٠٠٨وجيري حاليا تنقيح االستبيانات املتعلقة بدورة مجـع البيانـات لعـام              - ١٥

ان املـشترك املتعلـق باإلحـصاءات البيئيـة          االسـتبي  ٢٠٠٨مـارس   /الشعبة اإلحصائية يف هناية آذار    
ومن املقرر تعمـيم اسـتبيان منظمـة التعـاون     . الذي أُعد بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة      

ــصادي   ــدان االقت ــة يف املي ــداهنما    / والتنمي ــى بل ــة عل واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي
 ). ما بعديؤكد الوقت احملدد يف (٢٠٠٨مايو /يف أياراألعضاء 

 
 التدريب وبناء القدرات - جيم 

شاركت الشعبة اإلحصائية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمـة االقتـصادية ألفريقيـا       - ١٦
وأوفـدت  . ٢٠٠٧يوليـه   /يف تنظيم حلقة تدريبيـة بـشأن اإلحـصاءات البيئيـة يف إثيوبيـا يف متـوز                

وستـشارك الـشعبة والربنـامج يف تنظـيم         . الفاو إىل حلقـة العمـل أحـد املختـصني يف هـذا اجملـال              
 خمصـصة ملنطقـة اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب             ٢٠٠٨مارس  /حلقة تدريبية أخرى يف آذار    

وساهم موظفون خمتصون من الشعبة اإلحصائية يف حلقـيت العمـل اللـتني نظمتـا عـامي                 . أفريقيا
لالحتـاد األورويب مـع      يف برنـامج التعـاون اإلحـصائي          البيئـي  عنصرال يف إطار    ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦

 يف البلــدان ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ومثــة احتمــاالت أخــرى للتعــاون عــامي  . بلــدان البحــر املتوســط
 .املشمولة بالصك األورويب للجوار والشراكة يف شرق وجنوب أوروبا ويف أفريقيا

 
 األنشطة املشتركة - دال 

لـشروع بعـد يف إجنـاز       وعـدم ا  ) ١٢انظر الفقـرة    (أدى التأخر يف إنشاء الفريق الفرعي        - ١٧
ــة لإلحــصاءات       ــسائل املنهجي ــشأن امل ــدويل ب ــشتركة إىل إرجــاء اجتمــاع العمــل ال األعمــال امل

 . ٢٠٠٧املتعلقة باستغالل األراضي والغطاء النبايت الذي كان من املقرر عقده يف عام 
 

برنــامج عمــل الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين بإحــصاءات    - ثالثا 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ خالل عامي البيئة
 : على ما يلي٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني سريكز الفريق العامل يف  - ١٨

الفريـق  عـن طريـق     املواءمـة يف جمـال امليـاه        أعمـال    و ةل املنهجيـ  اعمـ مواصلة األ  )أ( 
، وتقدمي نتائج هذه األعمال يف شكل وثـائق فنيـة جيـري نـشرها            الفرعي املعين بإحصاءات املياه   

 على الشبكة؛
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ــة      )ب(  ــصطلحات املتعلقــ ــشترك للمــ ــسرد املــ ــداد املــ ــى إعــ ــل علــ ــلة العمــ مواصــ
 باإلحصاءات البيئية وإجنازه ونشره على الشبكة؛

مواصــلة العمــل علــى صــياغة مقتــرح عــن املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة مبواءمــة    )ج( 
يـاه بغـرض    البيانات الفوقية إلعـداد اإلحـصاءات البيئيـة، وتنفيـذ املقتـرح املتعلـق بإحـصاءات امل                

اختبــاره، ووضــع الــصياغة النهائيــة للمــسودة اســتنادا إىل الــدروس املستخلــصة ونــشر املبــادئ    
 التوجيهية املقترحة على الشبكة؛

تشكيل الفريق الفرعي املعين بإحصاءات اسـتغالل األراضـي والغطـاء النبـايت،              )د( 
واءمـة التـصنيفات اخلاصـة    الذي ستشرف عليه الفاو، على أن تسند إليه والية وبرنامج عمـل مل      

ــضل          ــتغريات ومجــع أف ــن امل ــة أساســية م ــايت، ووضــع جمموع ــاء النب باســتغالل األراضــي والغط
وبعد تشكيل الفريق الفرعي، سينظر الفريـق العامـل مـن           . املمارسات املعتمدة جلمع املعلومات   

اضـي  جديد يف تنظـيم اجتمـاع عمـل دويل مـشترك بـشأن اإلحـصاءات املتعلقـة باسـتغالل األر                   
 والغطاء النبايت؛

 ؛٢٠٠٨تنسيق عملية تنفيذ برنامج مجع البيانات ونشرها لعام  )هـ( 
املضي يف تطوير موقع الفريق العامل على الشبكة جلعـل أعمالـه أكثـر شـفافية                 )و( 

 وإتاحة نتائج أعماله على نطاق واسع؛
صـة يف   مجع املوارد عـرب عمليـات مـشتركة مـن التـدريب وبنـاء القـدرات، خبا                 )ز( 

املنــاطق املــشمولة باللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــرب آســيا   
واللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب ويف البلــدان املــشمولة بالــصك  

 . اءاألورويب للشراكة واجلوار، وذلك استنادا إىل برامج العمل املشتركة للمنظمات األعض

 
 


