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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثانية واألربعون

   ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) ح (٤البند 

  إحصاءات البيئة: بنود للعلم
      

  تنقيح إطار تطوير إحصاءات البيئة    
    

   األمني العام مرحلي مقدم منتقرير    
  

  موجز  
انظـر   (على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا احلاديـة واألربعـني         أُعد هذا التقرير بناًء       
لتقـدم الـذي أحـرزه فريـق        لاً  مـوجز وهـو يتـضمَّن     . ) ألف -، الفصل األول    E/2010/24الوثيقة  
 والـذي أنـشأته الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم         تنقيح إطار تطـوير إحـصاءات البيئـة       املعين ب اخلرباء  
ــر اخلطــوات . املتحــدة ــذ  ويــصف التقري ــذة من ــاد  املنفَّ ــوجز   انعق ــة واألربعــني وي ــدورة احلادي ال

االستنتاجات والتوصـيات الرئيـسية الجتمـاع فريـق اخلـرباء املعقـود يف نيويـورك يف الفتـرة مـن              
  .٢٠١١كما يعرض سبل املضي قدماً يف عام . ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠ إىل ٨
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  مقدمة  -أوال   
 إطـار  عـن  يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني تقريـر األمـني العـام        ناقشت اللجنة اإلحـصائية     - ١

  ).E/CN.3/2010/9 (تطوير إحصاءات البيئة
  : مبا يلي اللجنةقامتو  - ٢

ــره        )أ(   ــه وتقري ــة، وهنَّــأت فريــق اخلــرباء علــى عمل ــة إحــصاءات البيئ أقــرَّت بأمهي
  املمتازين؛
كـان إطـاراً مفيـداً يف     ١٩٨٤اعترفت بأن إطار تطوير إحـصاءات البيئـة لعـام       )ب(  

  العديد من البلدان لتنمية إحصاءات البيئة؛
أقرَّت بربنامج العمل لتنقـيح اإلطـار وإعـداد جمموعـة أساسـية مـن إحـصاءات                   )ج(  

  البيئة؛ 
ــة         )د(   ــصلة بتنقــيح نظــام احملاســبة البيئي ــة املت حــذَّرت مــن إضــعاف اجلهــود الراهن

  واالقتصادية؛ 
يــام مبــا يلــي فيمــا خيــص املبــادئ التوجيهيــة لعمليــة   شــدَّدت علــى ضــرورة الق   )هـ(  
  : التنقيح

  إشراك مجيع اجلهات املعنيَّة يف العملية، مبا يف ذلك اجملتمع العلمي؛  ‘١’  
  كفالة حتقيق التكامل مع نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية؛  ‘٢’  
سياساتية توخي احلذر عند النظـر يف هنـج النظـام اإليكولـوجي أو يف األطـر الـ                   ‘٣’  

  األخرى بوصف ذلك األساس املفاهيمي لإلطار املنقح؛ 
ــرة زمنيــة       ‘٤’   ــداعم وأفــضل املمارســات يف غــضون فت ــه املنــهجي ال تقــدمي التوجي

  معقولة عقب تنقيح اإلطار؛
أوصــت، فيمــا يتعلــق باحملتويــات املقترحــة لإلطــار املــنقح، بــأن ُيــسلَّط الــضوء   )و(  

التعـاون علـى الـصعيد املؤسـسي، وعلـى العمـل الـذي أُجنـز         بقدر أكرب علـى ضـرورة التنـسيق و        
  على املستوى اإلقليمي؛

 أن تـضع جـدوالً زمنيـاً أكثـر           يف األمـم املتحـدة     طلبت إىل الـشعبة اإلحـصائية       )ز(  
  واقعية، بالتشاور مع البلدان واجلهات املعنيَّة األخرى؛ 

ترك بــني األمانــات  مــشاركة الفريــق العامــل املــش زيــادةأحاطــت علمــاً بأمهيــة  )ح(  
  املعين بإحصاءات البيئة يف وضع اإلطار؛
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رحَّبت مبا أبدتـه البلـدان والوكـاالت مـن اهتمـام واسـتعداد لإلسـهام يف هـذا                     )ط(  
  العمل واملشاركة يف فريق اخلرباء املقرر تشكيله؛

ــاقتراح الــشعبة اإلحــصائية   )ي(    بإنــشاء موقــع شــبكي   يف األمــم املتحــدةرحَّبــت ب
ــل كقا ــة   للعمـ ــصاءات البيئـ ــال إحـ ــة يف جمـ ــات القطريـ ــة للممارسـ ــدة معرفيـ ــة   (عـ ــر الوثيقـ انظـ
E/2010/24 ٤١/١٠٧، املقرر .(  

د الـدورة احلاديـة واألربعـني     اعقـ ان التقـدم احملـرز منـذ        )أ(: ويصف هذا التقريـر مـا يلـي         - ٣
 االســتنتاجات )ب(؛ ٢٠١٠للجنــة اإلحــصائية، وذلــك بإجيــاز اخلطــوات الــيت ُنفــذت يف عــام  

إطـار تطـوير إحـصاءات البيئـة؛        يت توصل إليهـا االجتمـاع األول لفريـق اخلـرباء املعـين بتنقـيح                ال
  . سبل املضي قدماً)ج(

  
   ٢٠١٠التقدم احملرز يف عام   –ثانيا   

 رمسياً إىل اجتماع فريـق اخلـرباء  الشعبة اإلحصائية وفقاً ملقرر اللجنة اإلحصائية، دعت      - ٤
وباإلضـافة إىل اخلـرباء الـذين حـضروا االجتمـاع           . )٣٣ الفقرة   ،E/CN.3/2010/9انظر الوثيقة   (

 خـرباء مـن البلـدان واهليئـات الـيت      يـشمل الفريـق  ، ٢٠٠٩نـوفمرب  /التحضريي يف تـشرين الثـاين     
أعربــت عــن اهتمامهــا باملــشاركة يف عمليــة التنقــيح، مبــا يف ذلــك الفريــق العامــل املــشترك بــني  

 -نــة خــرباء األمــم املتحــدة املعنيــة باحملاســبة البيئيــة       جلاألمانــات املعــين بإحــصاءات البيئــة، و   
ــصادية ــق اخلــرباء   . االقت ــل فري ــداً و ٢٣وميث ــة    ١١ بل ــة واإلقليمي ــن املنظمــات الدولي ــة م  منظم

  .واحلكومية الدولية وغري احلكومية والوكاالت املتخصصة
  :اءوعمَّمتها على أعضاء فريق اخلرب الوثائق التاليةالشعبة اإلحصائية صاغت   - ٥

  اختصاصات فريق اخلرباء  •  
  تج واملسؤوليات واجلداول الزمنيةبرنامج عمل مفصل حيدِّد النوا  •  
  مؤقت أول لإلطار املنقح خمطط مشروح   •  
  ائمة باملسائل املطروحة للمناقشةق  •  
طُلـب إىل  كمـا  .  الوثائق على أساس التعليقات الواردة من فريـق اخلـرباء     تلكوُنقحت    - ٦

  .ناقشة اليت جرى حتديدها يف قائمة املسائلمتعلقة مبواضيع املقدمي ورقات تاألعضاء 
وقبِل كلٌّ مـن الـسيدة إيفـا ريتـشيلوفا، رئيـسة املكتـب اإلحـصائي التـشيكي، والـسيد                      - ٧

ــا        ــشعبة اإلحــصائية ليكون ــسيا، دعــوة ال ــام لإلحــصاءات بإندوني ــدير الع ــاوان، امل رومســان هريي
  .خلرباء ولإلشراف على عملية التنقيحالرئيسني املشاركني لفريق ا
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إىل  ٨يف الفتـرة مـن       يف نيويورك    وُعقد أول اجتماع لفريق اخلرباء بشأن تنقيح اإلطار         - ٨
  .، ونظمته الشعبة اإلحصائية٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠
جتماع على أساس مـشروع املخطـط املـشروح لإلطـار املـنقح             الوأُعد جدول أعمال ا     - ٩

  .سائل اليت أسهم هبا أعضاء فريق اخلرباءوورقات امل
ــة املتحــدة،  و  وإســتونيا،أســتراليا، خــبرياً مــن ٢٩وحــضر االجتمــاع   - ١٠ اإلمــارات العربي
ــا، و ــل، وإيطاليـ ــز، والربازيـ ــسوانا، وبليـ ــا، وبوتـ ــشيكية،  وجامايكـ ــة التـ ــورينام، واجلمهوريـ سـ
اهلنـد،  ونيجرييـا،   والنمـسا،   والنـرويج،   وموريـشيوس،   واملكسيك،  وكندا،  وفنلندا،  والفلبني،  و
املكتــب اإلحــصائي  ، ولوكالــة األوروبيــة للبيئــة  واالواليــات املتحــدة األمريكيــة،   وهولنــدا، و

وجلنـة   ،منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة       ومعهد املوارد العاملية، و    ،للجماعات األوروبية 
ــة ومنطقــة البحــر الكــ    ــة األمــم املتحــدة  األمــم املتحــدة االقتــصادية ألمريكــا الالتيني ارييب، وجلن

 باألمانـة العامـة لألمـم       لـسياسات اإلمنائيـة وحتليلـها     ل  األمـم املتحـدة    شعبةاالقتصادية ألفريقيا، و  
ومل يـتمكن اخلـرباء     .  االقتـصادية  -جلنة خرباء األمـم املتحـدة املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة             و ،املتحدة

ة التـابع للمفوضـية األوروبيـة، وبرنـامج         من إندونيسيا، وبنغالديش، ومركـز البحـوث املـشترك        
  .األمم املتحدة للبيئة، واملعهد الدويل للتنمية املستدامة، من املشاركة يف االجتماع

 التوصـل إىل اتفـاق بـشأن        )أ(: وكانت أهداف اجتماع فريق اخلرباء تتمثل يف ما يلـي           - ١١
 املــسائل املطروحــة يف قــشةمنا) ب(نظريــة علميــة تــدعم اإلطــار املفــاهيمي إلحــصاءات البيئــة؛ 

 وضـع الـصيغة النهائيـة    )ج(؛  والتوصـل إىل اسـتنتاجات بـشأهنا إن أمكـن ذلـك        ورقات املسائل 
 االتفــاق بــشأن عمليــة )د(ملخطــط اإلطــار املــنقح واالتفــاق بــشأن احملتويــات العامــة لفــصوله؛  

ختـصاصات فريـق     وضع الـصيغة النهائيـة ال      )هـ(ساسية من إحصاءات البيئة؛     األموعة  اجملإنشاء  
  .٢٠١١اخلرباء وبرنامج العمل املفصل لعام 

  : جلسات كما يلي٥ ليتألف منوُعقد اجتماع فريق اخلرباء   - ١٢
  )جلسة عامة(طبيعة إحصاءات البيئة بشأن : اجللسة األوىل  •  
  )جلسة عامة(إطار إلحصاءات البيئة بشأن : اجللسة الثانية  •  
  )جلسة عامة(ساسية من إحصاءات البيئة األ موعةبشأن اجمل: اجللسة الثالثة  •  
األفرقــة العاملــة (خمطــط إطــار تطــوير إحــصاءات البيئــة املــنقح  بــشأن : اجللــسة الرابعــة  •  

  )وجلسة عامة
  )جلسة عامة(االستنتاجات وبرنامج العمل : اجللسة اخلامسة  •  
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قطريـة الـيت     ورقـات بـشأن املمارسـات ال       ٦  ورقة مـسائل و    ١٦واستندت املناقشات إىل      - ١٣
 وميكـن  ومجيع الورقات والعروض املقدَّمة إىل اجتماع فريق اخلرباء متوفرة  . أسهم هبا فريق اخلرباء   

  . http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm: ترتيلها من املوقع الشبكي لفريق اخلرباء
 مـن هـذا     ٢٢ إىل   ١٥وترد االستنتاجات والتوصيات الرئيسية لالجتمـاع يف الفقـرات            - ١٤

وقـدم كـل مـن التقريـر الكامـل عـن            . ٢٣كما يرد موجز لسبل املضي قدماً يف الفقرة         . التقرير
ــة اإلحــصائية         ــق اخلــرباء إىل اللجن ــامج عمــل فري ــصاصات وبرن ــق اخلــرباء واالخت اجتمــاع فري

  .كوثائق معلومات أساسية
  

ق اخلـرباء بـشأن     االستنتاجات والتوصـيات الرئيـسية ألول اجتمـاع لفريـ           - ثالثا  
  تنقيح إطار تطوير إحصاءات البيئة

استنتج فريق اخلرباء أنه مل جير التوصل بعد إىل اتفاق بشأن نظرية علمية واحدة ميكـن                  - ١٥
 نظرية علمية متفق عليها ميكـن        التوصل إىل  ويف حني أن  . أن يستند إليها إطار إحصاءات البيئة     

يف  شـرطا مـسبقاً للبـدء         ذلـك  شكليـ طـار مفـاهيمي، ال      وفر أساساً متيناً وسـليماً إلنـشاء إ       يأن  
 بـشأن ويف حـني يتـداول فريـق اخلـرباء     . ١٩٨٤عملية تنقيح إطار تطوير إحصاءات البيئة لعـام        

حتديد أفضل نظرية علمية لدعم اإلطار املفاهيمي، ال بدَّ من الشروع يف العمـل لتنقـيح اإلطـار                  
بالتــايل، فقـد اُتفــق علــى أن يبـدأ العمــل تبعــاً   و. وإنـشاء جمموعــة أساسـية مــن إحــصاءات البيئـة   

لعمليتني متوازيتني ينبغي دجمهما بعد أن حيدِّد فريق اخلرباء اخليارات املتاحـة لإلطـار املفـاهيمي                
  .شأهناويتوصل إىل اتفاق ب

ودعا فريق اخلرباء الشعبة اإلحصائية للشروع يف عملية تنقيح إطـار تطـوير إحـصاءات        - ١٦
وينبغــي أن يــسترشد هــذا .  ووضــع جمموعــة أساســية مــن إحــصاءات البيئــة ١٩٨٤البيئــة لعــام 

يكـل وعناصـر إطـار عـام        هلحتليـل   إجـراء   العمل بالنطاق واملعايري املتفق عليها، وأن يركِّـز علـى           
شمولة، أو غــري املــحــصائية غــري اإلواضــيع املســس واأل، مــع حتديــد وتطــوير األبعــاد، و١٩٨٤

ــ ــام   امل ــار ع ــاً بإط ــيم      . ١٩٨٤شمولة كلي ــل وتقي ــستفيض حتلي ــو م ــى حن ــستمر عل ــي أن ي وينبغ
املمارســات القطريــة، وجمموعــات املؤشــرات اإلقليميــة والدوليــة القائمــة، ومتطلبــات البيانــات  
املنشأة مبوجب االتفاقيات واالتفاقـات البيئيـة الدوليـة الرئيـسية، فـضالً عـن املبـادرات اجلديـدة                   

 قاعــدةذي ذلــك تنقــيح اإلطــار، وأن يــوفر كــذلك لقيــاس االقتــصاد األخــضر والرفــاه، وأن يغــ
وينبغـي أن يـشكِّل أعـضاء فريـق اخلـرباء فريقـاً         . لتحديد جمموعة أساسـية مـن إحـصاءات البيئـة         
  .فرعياً ملساعدة الشعبة اإلحصائية يف هذا العمل

كما دعا فريق اخلرباء هيئة اإلحصاء الكنديـة إىل بلـورة اقتراحهـا بـشأن تطبيـق نظريـة                     - ١٧
 املال الطبيعي لوضع إطار مفاهيمي إلحصاءات البيئة، وتوضيح أبعـاد وهيكـل وحمتويـات              رأس
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ــة   . اإلطــار الناشــئ) املواضــيع اإلحــصائية( ــتم استكــشاف النظريــات العلمي وطلــب أيــضاً أن ي
األخــرى الــيت ميكــن أن تــدعم اإلطــار املفــاهيمي إلحــصاءات البيئــة، مــع مراعــاة إطــار تطــوير    

واقُتــرح أن يــشكِّل . يري اإلطــار املتفــق عليهــا علــى صــعيد فريــق اخلــرباء إحــصاءات البيئــة ومعــا
. أعــضاء فريــق اخلــرباء املهتمــون فريقــاً فرعيــاً ملــساعدة هيئــة اإلحــصاء الكنديــة يف هــذا العمــل  

أن حيدِّد الفريق الفرعـي اخليـارات املتاحـة أمـام اإلطـار املفـاهيمي، سـيجري عرضـها علـى             وما
  .ته للمناقشةفريق اخلرباء بكامل هيئ

 الذي أُنـشئ يف املوقـع   تشغيل منتدى املناقشة اإللكتروينوطُلب إىل الشعبة اإلحصائية      - ١٨
وأُوصـي بـأن تـشمل املناقـشة     . الشبكي لفريق اخلرباء مـن أجـل تـسهيل مناقـشة الوثـائق املؤقتـة            

  .نطاقاً أوسع من اخلرباء مبن فيهم ممثلون عن اجملتمع العلمي وجمتمع املستخدمني
وطلب اجتماع فريق اخلرباء أن ُيعد الفريق الفرعـي بقيـادة الـشعبة اإلحـصائية الوثـائق           - ١٩

  :٢٠١١مايو /التالية لالجتماع املقبل لفريق اخلرباء يف أيار
 تتــضمَّن حتلــيالً ١٩٨٤ورقــة عمــل بــشأن تنقــيح إطــار تطــوير إحــصاءات البيئــة لعــام    •  

ــد وتطــوير  هلي ــه وعناصــره، مــع حتدي ــادكل حــصائية غــري  اإلواضــيع املســس واأل و األبع
   ١٩٨٤املشمولة كلياً بإطار عام شمولة، أو غري امل

ــة مـــع وصـــف    •   ــية إلحـــصاءات البيئـ ــة األساسـ ــة الـــيت أول مـــشروع للمجموعـ  للعمليـ
  اسُتخدمت إلنشائها

كما طلب اجتماع فريق اخلرباء أن ُيعد الفريق الفرعي بقيادة هيئـة اإلحـصاء الكنديـة                  - ٢٠
املواضـيع  ( بشأن وضع نظرية رأس املال الطبيعي وتوضيح أبعـاد وهيكـل وحمتويـات       ورقة عمل 
اإلطــار املفــاهيمي الناشــئ، وبــشأن استكــشاف النظريــات العلميــة األخــرى الــيت    ) اإلحــصائية

أن تنـــاقَش ورقـــة العمـــل يف علـــى بإمكاهنـــا أن تـــدعم اإلطـــار املفـــاهيمي إلحـــصاءات البيئـــة، 
  .اءاالجتماع املقبل لفريق اخلرب

فريــق اخلــرباء  وطُلــب إىل الــشعبة اإلحــصائية وضــع الــصيغة النهائيــة الختــصاصات         - ٢١
تقريــر مــشفوعة بفــصل وفقــاً الســتنتاجات اجتمــاع فريــق اخلــرباء وتقــدميهما امل هوبرنــامج عملــ

  .٢٠١١فرباير /مرحلي للعلم إىل الدورة الثانية واألربعني للجنة اإلحصائية يف شباط
مـايو  / أيـار ٦ إىل ٤تماع املقبل لفريق اخلـرباء يف نيويـورك يف الفتـرة مـن          وسُيعقد االج   - ٢٢

٢٠١١.  
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  سبل املضي قدماً  – رابعا  
يتــضمَّن اجلــدول التــايل اجلــدول الــزمين لتنقــيح إطــار تطــوير إحــصاءات البيئــة وإنــشاء    - ٢٣
  .ساسية من إحصاءات البيئة، والنواتج املتوقعة واملسؤوليات القائمةاألموعة اجمل
  

  املسؤولية  الناتج  املوعد النهائي

ــام       ٢٠١١أبريل / نيسان١ ــار عـ ــيح إطـ ــشأن تنقـ ــل بـ ــة عمـ ــل   (١٩٨٤ورقـ ــل اهليكـ حتليـ
والعناصــر، مــع حتديــد وتطــوير األبعــاد ووضــع األســس واملواضــيع  
اإلحــــصائية غــــري املــــشمولة، أو غــــري املــــشمولة كليــــاً بإطــــار       

  )١٩٨٤ عام

 الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحـدة     
  والفريق الفرعي

أول مـشروع للمجموعـة األساسـية إلحــصاءات البيئـة مـع وصــف        ٢٠١١أبريل / نيسان١
  للعملية اليت اسُتخدمت إلنشائها

الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحـدة      
  والفريق الفرعي

ورقة عمل بشأن وضـع نظريـة رأس املـال الطبيعـي وتوضـيح أبعـاد               ٢٠١١أبريل / نيسان١
اإلطـار املفـاهيمي الناشـئ     ) املواضيع اإلحصائية  (وهيكل وحمتويات 

ــة األخــرى الــيت بإمكاهنــا أن     وبــشأن استكــشاف النظريــات العلمي
  تدعم اإلطار املفاهيمي إلحصاءات البيئة

ــة والفريـــق   ــة اإلحـــصاء الكنديـ هيئـ
  الفرعي

  دةالشعبة اإلحصائية يف األمم املتح  االجتماع الثاين لفريق اخلرباء  ٢٠١١مايو / أيار٦-٤
ــم     أول مشروع لإلطار املنقح يتم تعميمه على فريق اخلرباء  ٢٠١١يوليه / متوز١٥ ــصائية يف األمــــ ــشعبة اإلحــــ الــــ

  املتحدة، هيئة اإلحصاء الكندية
ثاين مشروع للمجموعـة األساسـية إلحـصاءات البيئـة يـتم تعميمـه                ٢٠١١يوليه / متوز١٥

  على فريق اخلرباء
  ةالشعبة اإلحصائية يف األمم املتحد

  أعضاء فريق اخلرباء  التعليقات الواردة من فريق اخلرباء  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١
ــم     ثاين مشروع لإلطار املنقح  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٥ ــصائية يف األمــــ ــشعبة اإلحــــ الــــ

  املتحدة، هيئة اإلحصاء الكندية
   اإلحصائية يف األمم املتحدةالشعبة  املشروع املنقح للمجموعة األساسية إلحصاءات البيئة  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٥
 ٣١ -ســبتمرب / أيلــول٣٠

أكتــــــوبر /تــــــشرين األول
٢٠١١  

  الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة  املشاورة العاملية

ــاين  ــشرين الثـــ ــوفمرب /تـــ نـــ
٢٠١١  

  الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة  )عن طريق اإلنترنت(ثالث اجتماع لفريق اخلرباء 

 كــــــــــــــــــــــــــــــــانون ١٠
  ٢٠١١ديسمرب /األول

تقدمي التقرير واملشاريع النهائية لإلطار املـنقح واجملموعـة األساسـية            
  إلحصاءات البيئة إىل الدورة الثالثة واألربعني للجنة اإلحصائية

ــم    ــصائية يف األمــــ ــشعبة اإلحــــ الــــ
  .املتحدة، الرؤساء

  


