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 ( من جدول األعمال املؤقت*ـ)ه 3البند 

    االقتصادية  -بنود للمناقشة واختاذ القرار: احملاسبة البيئية 
 االقتصادية   -تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية   

  
 مذكرة من األمني العام  

 
واملمارســاا الســابقة     2015/216وفقــامل ملقــرجملر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي      

االقتصـادية  و    -يتشرجملف األمـني العـام بـحين  يـر تقريـر جلنـة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة           
التقرير  تصف اللجنة التقدم احملرز   عملها  مع التركيز بصفة خاصـة علـا األطشـاة املتصـلة     

االقتصـادية   وعـع مؤاـراا ألهـداف التنميـة املسـتدامة         - بتعزيز دور طظام احملاسبة البيئية
االقتصــادية علــا الصـــعيد    - واســتامال اســتراتيجية التنفيــذ  وتنفيــذ طظــام احملاســبة البيئيــة       

اري  واستيعاب املبـادراا الدوليـة للنظـام  وسـبر التواصـر معـع  ووعـع الصـيئة النهائيـة          الق
االقتصـادية   -االقتصادية   جمال الااقـة  ووعـع طظـام احملاسـبة البيئيـة       -لنظام احملاسبة البيئية 

     جمال الزراعة واحلراجة ومصائد األمساك  وخيتتم التقرير بنقاط للمناقشة 
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 االقتصادية -جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية تقرير   
 مقدمة - أوال 

 آذار/ 6إىل  3  الدورة السادسة واألربعني للجنة اإلحصائية املعقـودة   الفتـرة مـن     - 1
 ي قامت فيع مبا يلي:(  الذE/2015/24)اطظر  46/108  اختذا اللجنة املقرر 2015مارس 

ــة باحملاســبة         )أ(  ــة اخلــرباء املعني ــع جلن ــوم ب ــذي تق ــديرها للعمــر ال ــت عــن تق أعرب
االقتصــادية والنــهو   -االقتصــادية مــن أجــر التوعيــة بحي يــة طظــام احملاســبة البيئيــة     - البيئيــة

 بتابيقع؛
أجـر   طلبت إىل جلنة اخلرباء أن تتعاون بشار وثيق مع اجلماعاا املعنيـة مـن   )ب( 

االقتصـادية بصـورة ممئمـة   صـياؤة مؤاـراا       -التشجيع علـا إدرا  طظـام احملاسـبة البيئيـة     
أهداف التنمية املستدامة والدعوة إىل ذلك  وطلبت أيضا متابعـة املناقشـاا حـول قيـاس هـذ       
املؤاراا وبناء القدراا علا الصعيد القاري علا وعع مؤاراا قائمـة علـا طظـام احملاسـبة     

 االقتصادية؛ - البيئية
ــا         ) (  ــابع   ــذ الت ــامب التنفي ــدعوة إىل التوســع   برط ــا ال ــة اخلــرباء عل ــت جلن حث

والتشجيع علا ذلك  واالعامع بـدور قيـادي قـوي   وعـع برطـامب عملـي ومـزود مبـوارد         
االقتصــادية  باالســتناد إىل جــدول  -كافيـة ملســاعدة البلــدان علـا تنفيــذ طظــام احملاســبة البيئيـة    

 أهداف واعحة وطواتب مستهدفة جلية؛  زمين و
 -أاارا إىل أ ية وعع خاـة وطنيـة مشـتركة لتنفيـذ طظـام احملاسـبة البيئيـة         )د( 

االقتصــادية علــا الصــعيد القاــري  وحثــت املنظمــاا الدوليــة واإلقليميــة علــا مواءمــة بــرامب 
يئيـة واإلحصـاءاا   عملها داخر البلدان من أجر حتقيـق التـرزر   تنفيـذ واسـت دام احملاسـبة الب     

 -الداعمة  ا  مع إيمء اعتبار خاص للتحدياا الـ  ووجهـت   تنفيـذ طظـام احملاسـبة البيئيـة       
 االقتصادية   البلدان النامية؛  

طلبت إىل الوكاالا الدوليـة واإلقليميـة وعـع برطـامب عمـر مشـترك يشـمر         )هـ( 
االقتصــادية  مبــا   ذلــك  -البيئيــة إعــداد مــواد متفــق عليهــا دوليــا لــدعم تنفيــذ طظــام احملاســبة  

ــة       ــوة كــر وكال ــدريل واالتصــال  مــع االســتفادة مــن مــواطن ق ــة ومــواد الت ــائق التوجيهي الوث
ــة اجلهــود  وإقامــة      والتحديــد الواعــو ألدوار الوكــاالا ومســؤوليالا ســعيا لتجنــل ازدواجي

االقتصــادية   - اــراكاا مــع الفئــاا املعنيــة مــن أجــر تعزيــز اســت دام طظــام احملاســبة البيئيــة   
صوب مواءمة البياطاا األساسية وإدمـا  مصـادر البياطـاا ؤـت التقليديـة الـ   اـن أن تـدعم         

 رصد أهداف التنمية املستدامة؛  
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حثــت جلنــة اخلــرباء    إطــار اجلهــود الراميــة إىل التوســع   برطــامب التنفيــذ    )و( 
ــه      ــا لن ــدربني  وفق ــدريل امل ــرامب ت ــا مواصــلة توســيع طاــات ب ــدة   عل ــن ع ــرن وماــون م ب م

 وحداا  مع مراعاة األولوياا والقدراا التقنية الوطنية علا النحو الواجل؛  
أعربت عن تقديرها للتقدم احملرز   صـياؤة املـذكراا التقنيـة لنظـام احملاسـبة       )ز( 
ــة  ــذ         -البيئي ــدة ه ــام  مشــتة إىل فائ ــار املركــزي للنظ ــية لملط االقتصــادية واجلــداول األساس
ا واجلداول   دعم النهب املقرر اتباعع   جتميع احلساباا القائمة علا طظام احملاسـبة  املذكرا
االقتصــادية واســت مص مؤاــراا أهــداف التنميــة املســتدامة القائمــة علــا النظــام      -البيئيــة 

وأوصت بحين ختترب البلدان اجلداول األساسية املقترحة حتسبا إلطشاء قاعدة بياطاا عامليـة لنظـام   
 االقتصادية؛ -اسبة البيئية احمل

رحبت بالتقدم احملرز   اختبار احملاسبة التجريبيـة للـنظم اإلياولوجيـة التابعـة      )ح( 
االقتصادية  وطلبـت إىل جلنـة اخلـرباء مواصـلة عملـها للمضـي ق ـدما           -لنظام احملاسبة البيئية 

ريبيـة دـدف تعزيـز    خاة االختباراا والبحوث  مبـا   ذلـك وعـع وثـائق توجيهيـة ومـواد تد      
 قدراا النظم اإلحصائية الوطنية؛

االقتصــادية للزراعــة  -رحبــت بمكمــال املســودة األوىل لنظــام احملاســبة البيئيــة  )ط( 
ــة ملــا بعــد عــام      و   2015واحلراجــة ومصــائد األمســاك  مشــتة إىل مســا تع   خاــة التنمي

والريفيـة  وأوصـت بوعـع الصـيئة النهائيـة      االستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءاا الزراعيـة  
للنظام واجعت علا اتباع هنـب ااثـر   تاـوير الـنظم الفرعيـة القااعيـة األخـرس للمحاسـبة         

 -االقتصــادية  وحثــت علــا التعجيــر بوعــع الصــيئة النهائيــة لنظــام احملاســبة البيئيــة    -البيئيــة 
 االقتصادية للااقة وإصدار ؛

نة اخلرباء مع اللجنـة اإلحصـائية املعلومـاا املتعلقـة     وافقت علا أن تتقاسم جل )ي( 
عدد املؤاراا املنتجة واملنشورة أو ال  ُعممـت باـرت أخـرس اسـتنادا إىل طظـام      ‘ 1’مبا يلي: 

ــة   ــ   ــا صــلة بنظــام     ‘ 2’االقتصــادية؛  -احملاســبة البيئي ــة املســتدامة ال ــاا التنمي أهــداف وؤاي
 االقتصادية  -احملاسبة البيئية 

ويوجز هذا التقرير العمر الـذي تقـوم بـع اللجنـة للنـهو  بـدور طظـام احملاسـبة البيئيـة           - 2
واالقتصـادية بوصـفع إطــارا للقيـاس يــدعم مؤاـراا أهــداف التنميـة املســتدامة )الفـرع ثاطيــا(؛       

االقتصـادية املرتاـزة علـا بيئـة      -ويقدم الصيئة احملدثة الستراتيجية تنفيذ طظام احملاسـبة البيئيـة   
)الفـرع ثالثـا(؛ ويـبني التقـدم      2030اساا اجلديدة  وخباصة خاة التنمية املستدامة لعـام  السي

االقتصادية  مبا   ذلـك مبـادراا تنميـة     -احملرز   تنفيذ اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية 
اســبة وطظــام احمل يالقــدراا  واملبــادراا الراميــة إىل حتقيــق املواءمــة بــني أطــر اإلبــم  املواعــيع
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بتجميع قاعدة بياطاا دولية متسقة بشحين طظـام احملاسـبة    االقتصادية  واالقتراح املتعلق - البيئية
االقتصـادية بشـحين جمموعـة مصـئرة مـن احلسـاباا )الفـرع رابعـا(؛ ويقـدم معلومـاا            - البيئية

ة وفقــا مســتاملة عــن التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق باختبــار احملاســبة التجريبيــة للــنظم اإلياولوجيــ
االقتصـــادية  والنـــهو  بربطـــامب البحـــوث املـــرتب  بـــذلك )الفـــرع  -لنظـــام احملاســـبة البيئيـــة 

 -االقتصـادية   جمـال الااقـة وطظـام احملاسـبة البيئيـة        -خامسا(؛ ويعر  طظام احملاسبة البيئيـة  
بعا(؛ االقتصادية   جمال الزراعة واحلراجة ومصائد األمساك العتماد ـا )الفرعـان سادسـا وسـا    

 ويارح طقاطا معروعة علا اللجنة ملناقشتها )الفرع ثامنا( 
  

 االقتصادية ومؤاراا أهداف التنمية املستدامة -طظام احملاسبة البيئية  -ثاطيا  
طلبت اللجنة اإلحصـائية    دورلـا اخلامسـة واألربعـني  إىل جلنـة اخلـرباء أن تتعـاون         - 3

 -ر التشــجيع علــا إدرا  طظــام احملاســبة البيئيــة     بشــار وثيــق مــع األفرقــة املعنيــة مــن أجــ      
االقتصـادية بصــورة ممئمــة   صــياؤة مؤاــراا أهـداف التنميــة املســتدامة والــدعوة إىل ذلــك   
ــني           ــق اخلــرباء املشــترك ب ــم فري ــا دع ــة اخلــرباء عل ــت جلن ــة  عمل ــذ  الئاي ــا   اإلدرا   وحتقيق

ع مؤاــراا مســتندة إىل معــايت  الوكــاالا املعــين بوعــع مؤاــراا التنميــة املســتدامة   وعــ 
 االقتصادية  -ترتاز  حسل االقتضاء  علا طظام احملاسبة البيئية 

وقدمت جلنة اخلرباء إىل فريق اخلرباء املشترك بني الوكـاالا ورقـتني تتضـمنان تقييمـا      - 4
مؤاـراا   االقتصادية تقد ها   جمال قيـاس  -للمسا ة احملتملة ال   ان لنظام احملاسبة البيئية 

أهــداف التنميــة املســتدامة  والحظــت جلنــة اخلــرباء    هــاتني الــورقتني  أن رصــد األهــداف    
يتالل مزيدا من املعلوماا املتااملة القادرة علا إبراز الـرواب  املتبادلـة بـني االقتصـاد والبيئـة      

إمااطيـة وعـع   االقتصـادية أتـاح    -واجملتمع  وأفادا الورقتان بـحين تنفيـذ طظـام احملاسـبة البيئيـة      
هــذ  املعلومــاا  وأن هــذا النظــام  إىل جاطــل طظــام احلســاباا القوميــة   ثــر إطــارا إحصــائيا 

ــة      ــهجيا لقيــاس القضــايا البيئي االقتصــادية عــرب  -هامــا لــدعم اســت مص مؤاــراا متســقة من
خمتلف القااعاا ووفقا ملستوياا متعددة من التصنيف  ومن احين تابيق النـهب الـذي يحيخـذ    

النظام أن يـؤدي أيضـا إىل تبسـي  النظـام اإلحصـائي بصـورة كـبتة مـن أجـر اإلبـم             بع هذا
اخلـرباء خرياـة طريـق     العاملي واحلد من علء االستجابة علـا الصـعيد الـوطين  وقـدمت جلنـة     

االقتصــادية   -للتوفيـق بـني مؤاـراا أهـداف التنميـة املسـتدامة ومعـايت طظـام احملاسـبة البيئيـة           
القصت األجر والاوير األجر  وق دمت توصية بـحين حتـدد مؤاـراا أهـداف      إطار النهجني  

االقتصـادية  مـع التسـليم بـحين      -التنمية املستدامة  حسل االقتضاء  وفقا لنظام احملاسبة البيئيـة  
البياطاا املتوافقة مع املعيار اإلحصائي قد ال تتيسر إتاحتها علـا املـدس القصـت  ولـذلك  فـمن      
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لتنمية املستدامة  علا املدس القصت  ينبئي أن حتسل عـن طريـق اسـت دام    مؤاراا أهداف ا
أفضر البياطاا املتاحة  باست دام قواعـد البياطـاا الوطنيـة والدوليـة علـا السـواء  و  الوقـت        
ذاتع  ينبئـي أن ُتبـذل جهـود علـا املـدس الاويـر مـن أجـر تعزيـز الـنظم اإلحصـائية الوطنيـة              

املعلومــاا الضــرورية املســتندة إىل املعــايت والــ  مــن اــحيهنا أن    تصــت قــادرة علــا إطتــا   كــي
 املؤاراا  تعزز

وقدمت جلنة اخلرباء أيضا لفريق اخلرباء املشترك بني الوكاالا حتليم للمؤاـراا الـ     - 5
مـن   35  وقدم حتلير عام حدد (1)االقتصادية - ان حتديدها وفقا ملعايت طظام احملاسبة البيئية 

االقتصـادية  وأوعـو إىل أي مـدس  اـن حتديـد       -املؤاراا ذاا الصلة بنظام احملاسبة البيئية 
االقتصادية  وبعد ذلك قامت جلنـة اخلـرباء بـمجراء     -هذ  املؤاراا وفقا لنظام احملاسبة البيئية 

يهـا  حتلير متعمق بئر  تقدمي املزيد من التعاريف والبياطاا الفوقية    احلـاالا الـ  أماـن ف   
ذلك  بشحين املؤاراا ال  ُحددا  وقدمت النتائب إىل فريـق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالا      

 -مشــفوعة بتوصــية بتحديــد املؤاــراا الســالفة الــذكر وفقــا ملعــايت طظــام احملاســبة البيئيــة          
االقتصادية  ودعما لذلك العمر  قدمت وثيقة من صفحتني تل ـ  املسـا اا الـ   اـن أن     

    (2)االقتصادية   رصد أهداف التنمية املستدامة -احملاسبة البيئية  اميقدمها طظ
  

 االقتصادية -استراتيجية تنفيذ طظام احملاسبة البيئية  - ثالثا 
حتــديثا الســتراتيجية التنفيــذ الــ  اعتمــدلا اللجنــة اإلحصــائية     طاقشــت جلنــة اخلــرباء - 6

ــدم التحــدي     ــة واألربعــني  وق  ــة   دورلــا الرابع ــة معلومــاا أساســية إىل اللجن ــرح   وثيق املقت
اإلحصائية  ورأا اللجنة أطـع مـن الضـروري حتـدي  اسـتراتيجية التنفيـذ مـن أجـر االسـتجابة          
علا حنـو أفضـر للحاجـة إىل تعزيـز عمليـاا التنفيـذ  وإىل ربـ  االسـتراتيجية بالبيئـة اجلديـدة           

ــام    ــتدامة لعـ ــة املسـ ــة التنميـ ــيما خاـ ــة   2030للسياســـاا  وال سـ ــراا أهـــداف التنميـ ومؤاـ
املستدامة  ورباها باملبادراا األخرس املتعلقة بالسياساا من قبير احملاسبة املتعلقة برأس املـال  
الابيعــي  واالقتصــاد األخضــر/النمو االقتصــادي األخضــر  واالســتهمك واإلطتــا  املســتدامان  

تراتيجية أيضـا الـدور   واإلبم  عـن االسـتدامة مـن جاطـل األعمـال التجاريـة  وعاسـت االسـ        
االقتصـادية   املبـادراا اإلحصـائية النااـئة مــن      -احملـوري الـذي يؤديـع طظـام احملاسـبة البيئيـة       

__________ 

-http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meetingمتــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــا املوقــــــــــــــــــع التــــــــــــــــــا :  (1) 

02/Statements/UNCEEA%20comments%20by%20goal.pdf    :ــا ــر أيضـ -http://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaegواطظـ

sdgs-meeting-02 و http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/tenth_meeting/lod10.htm  

  http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/documents/SEEA%20and%20SDGs%20Note_Rev%201.pdf اطظر (2) 
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قبير اخلاة التحويليـة وحتـدي  النظـام اإلحصـائي  فضـم عـن اسـت دام البياطـاا الضـ مة            
 جمال دعم اإلحصاءاا الرمسية 

توســع   الشــمول  اليــ  ال يقتصــر فقــ   واطاــوا االســتراتيجية احملدثــة أيضــا علــا - ٧
االقتصادية  لانـع يشـمر أيضـا احملاسـبة التجريبيـة       -علا اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية 

االقتصادية  مبا يعاس النـهب الالـي لوعـع     -للنظم اإلياولوجية   إطار طظام احملاسبة البيئية 
عافة إىل ذلك  أههرا اخلـربة املست لصـة مـن    طظام للمعلوماا يدعم التنمية املستدامة  وباإل

االقتصـادية جنبـا    -التعامر مع البلدان أن تنفيذ كر من اإلطار املركزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة    
االقتصـادية   -إىل جنل مع احملاسـبة التجريبيـة للـنظم اإلياولوجيـة وفقـا لنظـام احملاسـبة البيئيـة         

بوعـع خاـ  وطنيـة اسـتنادا إىل تقيـيم البياطـاا وإىل       يتالل األخَذ بالنهب طفسـع فيمـا يتعلـق    
بيئة السياساا القائمة علا الصعيد القاري واالتفاَت علـا احلسـاباا ذاا األولويـة  وينبئـي     
أن تعترب حساباا النظم اإلياولوجيـة جـزءا مـن التحليـر لاوهنـا امتـدادا  ـذا اجملـال احملاسـ            

 -ع بني تنفيذ اإلطار املركزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة    ولذلك  اعُترب أطع سياون من األكفحي اجلم
   االقتصادية واختبار احملاسبة التجريبية للنظم اإلياولوجية   استراتيجية مشتركة 

وعــموة علــا ذلــك  رأا جلنــة اخلــرباء أطــع مــن املهــم وعــع أهــداف وؤايــاا  ــددة   - 8
االقتصـادية بوصـفع إطـارا     -احملاسبة البيئيـة  للتنفيذ  ومشلت األهداف ما يلي: )أ( اعتماد طظام 

هاما للقياس يدعم طظام املعلوماا املتعلق بالتنمية املسـتدامة  ويسـتعان بـع   وعـع مؤاـراا      
ألهداف التنمية املستدامة من قواعد البياطاا اململوكة وطنيا؛ )ب( تعميم تنفيذ طظـام احملاسـبة   

جـزء مــن حتــدي  الترتيبـاا املؤسســية والعمليــة   االقتصــادية علـا الصــعيد القاــري ك  - البيئيـة 
ــتظم عــن اجملموعــاا       ــة علــا اإلبــم  املن ــا  اإلحصــاءاا؛ ) ( إطشــاء قــدرة تقني ــة إلطت العادي

 األساسية للحساباا البيئية 
االقتصـادية    -وأوصت اللجنة بالئاياا التالية  مـن أجـر تنفيـذ طظـام احملاسـبة البيئيـة        - ٩

 :2020عام  ال  ينبئي حتقيقها اللول
مــن البلــدان الــ  لــديها بــرامب جاريــة  100أن ياــون هنــاك مــا ال يقــر عــن  )أ( 

 االقتصــادية   -واولــة جيــدا تابعــة إلطــار احملاســبة املركــزي اخلــاص بنظــام احملاســبة البيئيــة         
ــنظم      50ومــا ال يقــر عــن   ــدا   جمــال  اســبة ال ــة يفــويم جي ــة واول ــرامب جاري ــدا لــديها ب بل

 من أجر دعم عملية صنع القرار علا الصعيد الوطين؛ اإلياولوجية
إتاحة بياطاا خ  األسـاس واملؤاـراا العامليـة القابلـة للمقارطـة لـدعم تقيـيم         )ب( 

 ورصد أهداف التنمية املستدامة ذاا الصلة؛
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وجود برامب ومواد علا الصعيد الـدو  لئـر  بنـاء القـدراا ودعـم الـتعلم        ) ( 
 املتواصر؛
آلياا طشاة للبحـ  والتثقيـف علـا الصـعيد الـدو  للنـهو  بحيفضـر        إطشاء  )د( 

 املمارساا وتباد ا؛
إطــمت طظــام  ــدث للمحاســبة اخلاصــة بــالنظم اإلياولوجيــة   إطــار طظــام    (ـ)ه 

 االقتصادية بئر  املضي قدما حنو وعع املعايت الدولية وأفضر املمارساا  -احملاسبة البيئية 
ــة    وتشــمر اســتراتيجية  - 10 ــذ طظــام احملاســبة البيئي ــا الصــعد    -تنفي ــذ عل االقتصــادية التنفي

اسـتراتيجية للتمويـر  وسـياون مـن الضـروري حتديـد آليـة         الوطين واإلقليمي والعاملي  وتقـدم 
  وذلـك  2014لتتبع التقدم احملـرز   التنفيـذ اسـتنادا إىل التقيـيم العـاملي الـذي أجـري   عـام         

   اا من أجر تقييم االمتثال للئاي
  

االقتصـادية   -التقدم احملرز   تنفيذ اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئـة   -رابعا  
 واإلحصاءاا الداعمة

بناء علا ما طلبتع اللجنة اإلحصـائية   دورلـا السادسـة واألربعـني  قـد كثفـت جلنـة         - 11
االقتصـادية    -سـبة البيئيـة   اخلرباء مبادرالا لـدعم البلـدان   تنفيـذ اإلطـار املركـزي لنظـام احملا      

 بارت منها:  
توســـيع طاـــات برطـــامب بنـــاء القـــدراا  مبـــا   ذلـــك تقـــدمي حلقـــاا عمـــر  )أ( 

وتشـتمر دورة الـتعلم امل ـتل  علـا ثـمث مراحـر: دورة تدريبيـة         - ودوراا التعلم امل تل 
ــة      ــة تقــدم علــا اــباة اإلطترطــت  وحلقــة دراســية تتضــمن احلضــور الش صــي  ومرحل إلزامي

تابعــة  واطامقــا مــن النجــاح الــذي حققتــع الــدورة الدراســية للتعلــيم امل ــتل  بشــحين اإلطــار   م
ــة   ــها الشــعبة االحصــائية التابعــة إلدارة     -املركــزي لنظــام احملاســبة البيئي ــ  طظمت االقتصــادية ال

دو   الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألماطة العامة  بالتعاون مع الوكالة األملاطيـة للتعـاون الـ   
مت عر  تنظيم دوراا دراسية مبساعدة خرباء مـن املاتـل االسـترا  لملحصـاءاا  وماتـل      
اإلحصــاءاا الانــدي  وهيئــة اإلحصــاءاا الدواركيــة  وماتــل اإلحصــاءاا ا ولنــدي  و   

  عقـدا دوراا   أديـس أبابـا مـن أجــر اثلـي البلـدان األفريقيـة الناطقـة باللئــة         2015عـام  
ــة بالتعــ  ــة     اإلطاليزي ــدان أمرياــا المتيني ــا؛ و  ســاطتياؤو لبل ــة االقتصــادية ألفريقي اون مــع اللجن

ومناقة البحر الاـاري   الـ  مت تر ـة مـواد الـدورة الدراسـية إىل اللئـة اإلسـباطية مـن أجلـها            
ــة البحــر الاــاري ؛ وطظمــت دورة       ــة ومناق ــة االقتصــادية ألمرياــا المتيني بالتعــاون مــع اللجن
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اة اإلطترطت  كمرحلة أوىل من الدورة بالنسبة للبلدان اآلسـيوية بالتعـاون مـع    تدريبية علا اب
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملي  ا ادئ واملعهد اإلحصائي آلسيا واحملـي  ا ـادئ    

   2016ومن املتوقع أن تنظم املرحلة ال  تتالل احلضـور الش صـي   اـهر اـباط/فرباير     
ن  كمـا مت تنظـيم العديـد مـن حلقـاا العمـر الوطنيـة واإلقليميـة املضـالع دـا             تشيبا  باليابا

إعـداد دوراا إعـافية مـن الـتعلم      آسيا وأمرياا المتينية بالتعاون مع الشركاء املعنيني  وجيري
امل تل  بالتعـاون مـع الوكالـة األملاطيـة للتعـاون الـدو  وبرطـامب األمـم املتحـدة للبيئـة واتفاقيـة            

االقتصــادية   جمــال الااقــة  وطظــام احملاســبة  -ع البيولــوجي بشــحين طظــام احملاســبة البيئيــة التنــو
 البيئية واالقتصادية   جمال امليا   واحملاسبة التجريبية املتعلقة بالنظم اإلياولوجية؛

ــذ طظــام احملاســبة        )ب(  ــدان بشــحين تنفي ــة داخــر البل توســيع طاــات املســاعدة املقدم
الشــعبة اإلحصــائية بالتعــاون مــع الشــركاء  مبــا   ذلــك اللجــان   وتقــومدية  االقتصــا - البيئيــة

اإلقليميـة  وبرطـامب األمــم املتحـدة للبيئــة  واتفاقيـة التنــوع البيولـوجي  بتقــدمي الـدعم   جمــال       
االقتصــادية   عــدد مــن البلــدان داخــر منــاطق كــر مــن اللجنــة  - تنفيــذ طظــام احملاســبة البيئيــة

ماعية آلسيا واحملـي  ا ـادئ  واللجنـة االقتصـادية ألمرياـا المتينيـة ومناقـة        االقتصادية واالجت
البحر الااري   واللجنة االقتصادية ألفريقيا  وجرس الشروع   ثمثة مشـاريع تابعـة حلسـاب    

ــة    ــة ذاا صــلة بنظــام احملاســبة البيئي ــة: إطدوطيســيا     -التنمي ــدان التالي االقتصــادية  وتشــمر البل
نيـــا  وماليزيـــا )تولـــت اـــعبة اإلحصـــاءاا قيـــادة املشـــروع(؛ و  إكـــوادور    وأوؤنـــدا  وكي

ــا     ــديف  ومياروطيزيــ ــا  وملــ ــي  وكولومبيــ ــا  وفيجــ ــاراؤواي  وجاماياــ ــواي  وبــ وأوروؤــ
املوحدة( )تولت كر من اللجنة االقتصـادية ألمرياـا المتينيـة واللجنـة االقتصـادية       - )والياا

دة املشـروع(؛ و  بـاالو  وتوطئـا  وسـاموا  وسيشـير       واالجتماعية آلسيا واحملـي  ا ـادئ قيـا   
وفـــاطواتو )تـــوىل قيـــادَة املشـــروع مركـــز عمليـــاا احملـــي  ا ـــادئ التـــابع للجنـــة االقتصـــادية    

ــة آلســيا واحملــي  ا ــادئ(     ــدراا املؤسســية     ولــدفواالجتماعي ــز الق هــذ  املشــاريع   تعزي
اخلا  وبرامب العمـر الوطنيـة املرتباـة    والتقنية للمااتل اإلحصائية الوطنية  من خمل وعع 
 باستراتيجياا التنفيذ علا الصعيدين اإلقليمي والعاملي؛

وتقـدم املـذكراا التقنيـة     - إعداد مـذكراا تقنيـة بشـحين موعـوعاا خمتـارة      ) ( 
جمموعة من احلساباا واجلداول األساسية وتشتمر علا توجيهاا عملية بشحين كيفيـة جتميـع   
احلساباا واجلداول بئر  تزويد البلدان بلمحة عامة عـن اخلاـواا األوليـة المزمـة لتجميـع      

لجنـة التقنيـة   احلساباا واست مص املؤاراا  وقد أعد املذكراا التقنية  رر  بتوجيـع مـن ال  
االقتصـادية  مـع مـدخما مـن خمتلـف أعضـاء        -املعنية باإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئيـة  

ــة   امليــدان      فريــق لنــدن املعــين باحملاســبة البيئيــة  وفرقــة العمــر التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنمي
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مشـاريع مـذكراا تقنيـة     االقتصـادية  وأعـدا   -االقتصادي املعنية بتنفيذ طظام احملاسبة البيئيـة  
بشــحين الااقــة وامليــا  واألراعــي  والســلع البيئيــة  وقاــاع اخلــدماا  واالطبعاثــاا اجلويــة          
ــة  وحســاباا تــدفق املــواد  ومــن املتوقــع وعــعها        ــة البيئي وحســاباا اإلطفــات علــا احلماي

 ؛2016صورلا النهائية اللول طيسان/أبرير 
ــة النــهو  بنشــر بياطــاا متســقة عــن طظــ   )د(  االقتصــادية مــن  -ام احملاســبة البيئي

رأا اللجنة أطـع مـن املهـم العمـر علـا جتميـع بياطـاا متسـقة          -خمل قواعد البياطاا الدولية 
االقتصـادية علـا املسـتوس الـدو  عـن طريـق االسـتعاطة بالبياطـاا          -عن طظـام احملاسـبة البيئيـة    

ــة واملســتمدة مــن قواعــد البياطــ   ــة القائمــة االقتصــادية املتصــلة بالبيئ  )اطظــر اا الدوليــة واإلقليمي
E/CN.3/2016/27        ك اــوة أوىل حنــو طشــر إحصــاءاا متســقة مــع طظــام احملاســبة البيئيــة )- 

االقتصادية  واددا اللجنة علا أ ية تقاسم البياطـاا وتبـادل اآلليـاا علـا أسـاس النمـاذ        
ــاا اإلحصــائية والوصــفية  واــجعت الوكــاالا      املوحــدة لل ــادل البياط ــاا واالســتعاطة بتب بياط

الدولية علا القيام بعملية تقييم وحتديد األولوياا   جمـال جتميـع البياطـاا مـن أجـر جمموعـة       
االقتصــادية مــع  -صــئتة مــن احلســاباا الــ   اــن اســت دامها لعــر  طظــام احملاســبة البيئيــة  

الدولية املتاحة  وينبئي وعع اقتراح واعو املعامل اسـتنادا إىل طتـائب عمليـة    االستعاطة بالبياطاا 
 التقييم جنبا إىل جنل مع وجود فهم واعو للموارد المزمـة  وأوصـا ماتـل اللجنـة بمطشـاء     

االقتصــادية مــن أجــر قيــادة  - فريــق عامــر مشــترك بــني األماطــاا معــين بنظــام احملاســبة البيئيــة
ــع   ــة  م ــال املتعلق ــداد        األعم ــا إع ــة  وجيــري حالي ــاا الدولي ــاا وتنســيق أطشــاة املنظم البياط

 اختصاصاا هذا الفريق وستعر    وثيقة معلوماا أساسية  ذا التقرير؛
ــامب البحــوث   (ـ)ه  ــهو  بربط ــار      - الن ــة باإلط ــة املعني ــة التقني ــد اــرعت اللجن وق

ــامب البحــوث املتعلقــة  االقتصــادية   إجــراء اســتعرا  ل  -املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة   ربط
االقتصادية مـن أجـر اسـتامال قائمـة املسـائر املعلقـة        -باإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية 

ومواصلة حتديـد قائمـة املواعـيع الـ  سـيجرس بشـحيهنا مزيـد مـن البحـوث وحتديـد األولويـاا            
  التمييـز بـني املسـائر    املرتباة دا  وتقـوم اللجنـة التقنيـة بمعـادة تنظـيم برطـامب البحـوث لئـر        

االقتصـادية    -املفاهيمية  ال  مل تعاجل بعد بالنسـبة إىل اإلطـار املركـزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة       
من جهـة  واملسـائر املتعلقـة بالتنفيـذ  اآلخـذة   الظهـور مـع قيـام املزيـد مـن البلـدان باختبـار             

ع التـداخر   بـرامب البحـوث    وتنفيذ اإلطـار املركـزي للنظـام  وعـموة علـا ذلـك  فـمن أوجـ        
املتعلقة باإلطار املركزي للنظام واحملاسـبة التجريبيـة للـنظم اإلياولوجيـة التابعـة لنظـام احملاسـبة        

 االقتصادية جرس حتليلها بئر  حسمها بصورة أكثر كفاءة؛ -البيئية 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/27
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/27
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ومت إعـداد   - االقتصـادية  - إعداد مواد اتصال للتـرويب لنظـام احملاسـبة البيئيـة     )و( 
عدد من املواد اخلاصة بتعزيز االتصال  مبا   ذلك واذ  تقـدمي العـرو   والاتيبـاا  وسـبر     
است دام الشعاراا  وؤتها من الوثائق  ومت االتفـات علـا الشـعار والرسـوم البياطيـة املتضـمنة       

بيئيــة  للمعلومــاا  وجيــري حاليــا اســت دامها    يــع املــواد ذاا الصــلة بنظــام احملاســبة ال         
ومت إطشاء فريق الستعرا  الشعاراا املقترحة وإبداء املمحظاا بشـحيهنا  وتـوفر    واالقتصادية 

املـواد املتعلقــة باالتصـاالا وســيلة موحــدة للتفاعـر مــع خمتلــف أصـحاب املصــلحة واملســاعدة     
علا إذكاء الوعي  والعمر جار علا تصميم موقـع جديـد علـا اـباة اإلطترطـت  مـن املتوقـع        

  وسيوفر املوقع وصلة بينية أيسر استعماال لتلبية احتياجـاا املسـتعملني   2016  عام  إطمقع
االقتصادية  وهناك برطامب للمعـارف سيشـار جـزءا مـن      -وؤتهم   جمال احلساباا البيئية 

   املوقع الشباي اجلديد  مبا يتيو تبادل أفضر املمارساا وبناء اباة من املمارسني؛
وتوجـد   - االقتصـادية  -املبادراا امل تلفة وطظام احملاسبة البيئيـة   املواءمة بني )ز( 

عــدة آليــاا للرصــد املواعــيعي لئــر  االســتجابة   جمــال أطــر  ــددة متعلقــة بالسياســاا      
وكثتا ما تنتب عن هذ  اآلليـاا مبـادراا مسـتقلة فيمـا يتعلـق  مـع البياطـاا  اـا جيعـر مـن           

ع البياطاا وعلء االسـتجابة الواقـع علـا البلـدان   هـذا      الصعل فهم التداخما املتعلقة  م
الصدد  وطاقشت اللجنة اجملاالا ال   ان فيها السعي إىل حتقيق املواءمة بني البياطـاا بئـر    
ترايد مبادراا  ـع البياطـاا وحتقيـق الافـاءة  وطوقشـت مسـحيلة حتقيـق املواءمـة فيمـا يتعلـق           

مبــا    راا املتعلقــة بامليــا ؛ ومؤاــراا التنــوع البيولــوجي باملواعــيع التاليــة: الزراعــة  واملؤاــ
 ذلك النفقاا املتعلقة بالتنوع البيولوجي  واالستهمك واإلطتا  املستدامان  ومبـادراا النمـو/  
االقتصاد األخضـر  وبـدأ تنفيـذ مشـروع باالاـتراك مـع هيئـة اإلحصـاءاا السـويدية  ووزارة          

حــدة للبيئــة  واــعبة اإلحصــاءاا ملواءمــة إطــار املؤاــراا البيئــة   اــيلي  وبرطــامب األمــم املت
االقتصـادية مــن   -املواعـيعية بشـحين االسـتهمك واإلطتـا  املسـتدامني مــع طظـام احملاسـبة البيئيـة         

ــع طظــام         ــا  املســتدامني م ــة إطــار املؤاــراا املواعــيعية بشــحين االســتهمك واإلطت أجــر مواءم
النظام كمطـار إحصـائي   سـيات مؤاـراا أهـداف       االقتصادية بئر  تعزيز - احملاسبة البيئية

ــة باالســتهمك         ــربامب املتعلق ــذ إطــار العشــر ســنواا لل ــة املســتدامة وكمطــار لرصــد تنفي التنمي
بئـر    واإلطتا  املستدامني  وعموة علا ذلك  جترس مناقشـاا مـع منظمـة السـياحة العامليـة     

االقتصـادية حـي يتسـو تـوفت      -ئيـة  اجلمع بني حسـاباا السـياحة الفرعيـة وطظـام احملاسـبة البي     
ــع احلاجــة   دعــم قيــاس الســياحة املســتدامة  واســتنادا إىل      اإلطــار اإلحصــائي الــذي يفــس إلي
املبــادراا القائمــة مــن قبيــر املبــادرة العامليــة لتقــارير األداء  وحتــالف رأس املــال الابيعــي  الــ   

ــة باال     ــارير املتعلق ــدمي التق ــا مســتوس األعمــال   وعــعت أو تواصــر وعــع أطــر لتق ســتدامة عل
ــام      ــر ع ــاع   أوائ ــة  ســيجري تنظــيم اجتم ــة االحصــاءاا    2016التجاري ــع هيئ ــاون م بالتع
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ا ولندية  وبرطامب األمم املتحدة للبيئـة  واتفاقيـة التنـوع البيولـوجي  مـن أجـر وعـع خرياـة         
وتقـوم أيضـا كـر     االقتصـادية   -طريق ملواءمة اإلبم  عن االستدامة مع طظام احملاسـبة البيئيـة   

من اتفاقية التنوع البيولوجي  واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشحين تئت املناخ  واتفاقية األمـم  
املتحدة ملاافحة التصحر   البلدان ال  تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصـحر  وخباصـة   

إقامـة روابـ  بينـها وبـني       أفريقيا بتقيـيم تعـاريف الئاـاء األرعـي مـن أجـر املواءمـة بينـها و        
   االقتصادية؛ -التعاريف ال  مت وععها   إطار طظام احملاسبة البيئية 

زيــادة التنســيق بشــحين تنفيــذ طظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصــادية  وتقــوم جلنــة     )ح( 
اخلرباء بوعع آلية لتعزيز التنسيق بني الوكاالا اإلقليمية والدوليـة مـن أجـر تفـادي ازدواجيـة      
اجلهـــود وتراـــيدها  واســـتنادا إىل الواليـــاا واملزايـــا النســـبية مل تلـــف األفرقـــة والوكـــاالا  
ستجري اللجنة تقييما ألدوارها ومسؤوليالا وأطشاتها وستقوم بوعع برطامب عمـر مشـترك    
و  هذا السيات  فمن فريق لندن املعـين باحملاسـبة البيئيـة يعيـد النظـر   اختصاصـاتع الـ  تركـز         

االقتصادية من أجر تقـدمي الـدعم بصـورة     -عم وعع معايت تتعلق بنظام احملاسبة البيئية علا د
 أفضر لألطشاة املتعلقة بتنفيذها 

  
التقـدم احملـرز   جمــال اختبـار وتعزيـز برطــامب البحـوث اخلـاص باحملاســبة        -خامسا  

 اديةاالقتص -التجريبية للنظم اإلياولوجية   إطار طظام احملاسبة البيئية 
بنــاء علــا طلــل اللجنــة اإلحصــائية   دورلــا السادســة والعشــرين  أحــرز تقــدم        - 12

اختبــار وتعزيــز برطــامب البحــوث اخلــاص باحملاســبة التجريبيــة للــنظم اإلياولوجيــة كجــزء مــن   
املشــروع املتعلــق بـــتعزيز احملاســبة التجريبيــة للــنظم اإلياولوجيــة  الــذي يفولــع النــرويب واــعبة  

ا بالتعــاون مــع برطــامب األمــم املتحــدة للبيئــة واتفاقيــة التنــوع البيولــوجي  و  هــذا اإلحصــاءا
 الصدد  مت االعامع باألطشاة التالية:

إعداد تقييمـاا وخاـ  عمـر وطنيـة لئـر  إطشـاء طظـام للمعلومـاا لـدعم           )أ( 
ــة املســتدامة    ــا  واــي    ٧التنمي ــان  وجنــوب أفريقي ــدة  هــي: إطدوطيســيا  وبوت لي  بلــدان رائ

وفييت طام  واملاسيك  وموريشيوس  وجرس االعامع بتدريباا جتريبية   بعض البلـدان   
 وخباصة   جمال الئااء األرعي   

وعع وثيقة تقنية توجيهية تتضـمن آخـر املسـتجداا والتوسـعاا   مفـاهيم       )ب( 
ــتنادا إىل احملاســـبة التجري   ــها  اسـ ــاليبها  وهيالـ ــنظم  اســـبة الـــنظم اإلياولوجيـــة  وأسـ بيـــة للـ

االقتصـادية وتـوفت توجيهـاا عمليـة بشـحين تنفيـذ        - اإلياولوجية   إطار طظام احملاسبة البيئية
االقتصــادية  وقــد أعــدا الوثيقــة اســتنادا إىل الورقــاا التقنيــة الــ  مت    -طظــام احملاســبة البيئيــة 
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ــة اجلامعــة  وطوقشــت الوثيقــة كــ     ــة التقني ــاء  ذلكإعــدادها كمــدخما   الوثيقــة التوجيهي أثن
  وسـتقدم طسـ ة منقحـة مـن الوثيقـة      2015منتدس لل رباء طظم   طيويورك   طيسان/أبرير 

 ؛2015  املشاوراا املوسعة ال  ستجرس   كاطون األول/ديسمرب 
تعزيز برطامب البحوث املتعلقة باحملاسبة التجريبية للنظم اإلياولوجية   إطـار   ) ( 

قتصــادية وبنــاء الشــراكاا ملعاجلــة املســائر  وحــدد منتــدس اخلــرباء  اال - طظــام احملاســبة البيئيــة
املسحيلتني التـاليتني اللـتني تتصـفان باألولويـة  باعتبار ـا ترتباـان ارتباطـا جوهريـا بالعديـد مـن           

 املسائر املعروعة   برطامب البحوث:  
فاســتنادا إىل التصــنيف احلــا  للئاــاء األرعــي     - تصــنيف الئاــاء األرعــي  ‘1’ 

االقتصـادية  هنـاك حاجـة إىل     - ن اإلطار املركزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة   عم
ــي لتصــنيف واســت دام    ــع     وعــع تسلســر هرم ــا يتســق م الئاــاء األرعــي مب

اخلصائ  الفيزيوؤرافيـة  مـثم اخلصـائ  املتعلقـة باملنـاخ احليـوي  وتشـاير        
ــائ  االجتماعيـــة     ــدرولوجيا  واخلصـ ــ ور  وا يـ ــم الصـ ــي  وعلـ  - األراعـ

تصادية واملتعلقة باملوئر األحيائي من وحـداا الـنظم اإلياولوجيـة  وهـو     االق
موعــوع  ظــا باهتمــام األوســاط اإلحصــائية   جهودهــا الراميــة إىل وعــع 
أطــر مفاهيميــة متفــق عليهــا دوليــا جلمــع البياطــاا وتصــنيفها وطشــرها حتتــرم    

ــه      ــة مقارطت ــاا ويفاســاها وصــلتها باملوعــوع وإمااطي ــادئ جــودة البياط ا  مب
ــاا        ــا منظــور إدارة البياط ــ  تركــز عل ــة ال ــة املااطي ــاا اجلئرافي ــر البياط ودوائ
والنهب املستندة إىل البياطـاا  وطظمـت مناسـبة جاطبيـة علـا هـاما اجتمـاع        
 الفريـــق املعـــين برصـــد األر  الـــذي عقـــد   املاســـيك   تشـــرين الثـــاين/  

ــوفمرب ــة ا    2015 طـ ــاا اجلئرافيـ ــر البياطـ ــام دوائـ ــدس اهتمـ ــاس مـ ــة لقيـ ملااطيـ
باملشروع  ويقتـرح إطشـاء مشـروع دـذا الصـدد ووعـعع حتـت إاـراف جلنـة          

االقتصـادية بالتعـاون الوثيـق مـع مبـادرة       -اخلرباء املعنية بنظام احملاسـبة البيئيـة   
 ؛األمم املتحدة بشحين إدارة املعلوماا اجلئرافية املااطية علا الناات العاملي

ويوجــد حاليــا تصــنيفان   هــذا     - تصــنيف خــدماا الــنظم اإلياولوجيــة    ‘2’ 
ــنظم     ــدو  املوحـــد خلـــدماا الـ ــنيف الـ ــا التصـ ــت دام   ـ الصـــدد قيـــد االسـ
اإلياولوجية  الذي أعدتع الوكالة األوروبية للبيئة ألؤرا  احملاسـبة  ويسـتند   
ــيم النظــام البيئــي لأللفيــة  وجيــري     إىل خصــائ  التصــنيف الــ  اعتمــدها تقي

اخلــرائ  والتقيــيم  والتصــنيف املتعلــق     اســت دامع حاليــا   عمليــاا رســم   
بالســلع واخلــدماا النهائيــة للــنظم اإلياولوجيــة  الــذي أعدتــع وكالــة  ايــة   
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البيئـة التابعــة للواليـاا املتحــدة ويــوفر تعريفـاا أكثــر دقـة ويــرب  اخلــدماا     
باملستفيدين  ويست دم كم التصنيفني مبادئ ااثلة  و  املناقشـاا األوليـة    

ملصلحة الرئيسيني   التصنيفني إىل أن هناك اهتمامـا مبحاولـة   أاار أصحاب ا
وعــع تصــنيف وحيــد متفــق عليــع دوليــا جيمــع بــني التصــنيفني اللــذين جيــري   
است دامهما حاليا  وجيري إعداد مذكرة مفاهيميـة لتحديـد طاـات املشـروع     

 لتنفيذ     واملوارد المزمة
امب اختبـاراا والـوث احملاسـبة املتعلقـة     بالنظر إىل ما أبدي مـن اهتمـام بالنـهو  بـرب     - 13

بالنظم اإلياولوجية  من املتوقع أن يزداد   املستقبر القريل عدد من البلـدان العاملـة   هـذا    
ــة بحيوعــاع         ــة باألراعــي  واحلســاباا املتعلق ــا يتصــر باحلســاباا املتعلق اجملــال  وخباصــة فيم

 وخدماا النظم اإلياولوجية 
  

 االقتصادية   جمال الااقة   -احملاسبة البيئية طظام  -سادسا  
وافقــت اللجنــة اإلحصــائية    دورلــا الرابعــة واألربعــني  علــا عمليــة وعــع الصــيئة   - 14

االقتصـادية   جمـال الااقـة  الـ  ستشـمر تقـدمي طظـام احملاسـبة          -النهائية لنظام احملاسبة البيئية 
بناء علا توصية جلنة اخلرباء  كـي يعتمـد  ماتـل اللجنـة     االقتصادية   جمال الااقة   -البيئية 

 اإلحصائية 
 -وقـد اســتعر  فريـق اخلــرباء املعــين السـاباا الااقــة مشــروع طظـام احملاســبة البيئيــة      - 15

ومت وعــع املشــروع   صــيئتع النهائيــة   أواخــر   2014االقتصــادية   جمــال الااقــة   عــام  
للمشـروع  قامـت جلنـة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة           وإثر االسـتعرا  النـهائي  2015 عام

ــة    ــة اإلحصــائية بئــر       -بعــر  طظــام احملاســبة البيئي ــا اللجن ــة عل االقتصــادية   جمــال الااق
االقتصــادية   جمــال الااقــة   -اعتمــاد  كمعيــار إحصــائي دو   ويقــدم طظــام احملاســبة البيئيــة   

 ع النهائية   اار وثيقة معلوماا أساسية مشفوعا مبذكرة توعو عملية وععع   صيئت
االقتصـادية     - وجيري اإلعداد لعقد دورة للتعلم امل تل  بشحين طظام احملاسبة البيئيـة  - 16

جمــال الااقــة باالاــتراك مــع الوكالــة األملاطيــة للتعــاون الــدو   وبرطــامب األمــم املتحــدة للبيئــة   
 واتفاقية التنوع البيولوجي 



 E/CN.3/2016/8 

 

14/15 15-22451 

 

ــام -سابعا   ــة   طظــ ــبة البيئيــ ــة    -احملاســ ــة واحلراجــ ــال الزراعــ ــادية   جمــ االقتصــ
 األمساك دومصائ

حسـبما أوصــت بـع اللجنــة اإلحصـائية   دورلــا السادسـة واألربعــني  اسـتمر العمــر       - 1٧
ــة     ــة لنظــام احملاســبة البيئي االقتصــادية   جمــال الزراعــة واحلراجــة   -علــا وعــع الصــيئة النهائي

ملشاوراا عاملية قبر عرعع علا اللجنة اإلحصائية  وسـيقدم   لنظامومصائد األمساك  وخيضع ا
 النهائية      اار وثيقة معلوماا أساسية  مشفوعا مبذكرة توعو عملية وععع   صيئتع

ــة والزراعــة  بالتعــاون مــع اــعبة اإلحصــاءاا      - 18 وقامــت منظمــة األمــم املتحــدة لألؤذي
 جمـال الزراعـة واحلراجـة ومصـائد األمسـاك  وقـد       االقتصـادية    -بوعـع طظـام احملاسـبة البيئيـة     

مــو ل النظــام   صــيئتع األوليــة   إطــار االســتراتيجية العامليــة لتحســني اإلحصــاءاا الزراعيــة    
والريفية  وجرا متابعتع بدعم مباار   إطـار ا ـدف االسـتراتيجي ملنظمـة األؤذيـة والزراعـة       

ــافع واخلــ   ــادة وحتســني تــوفت املن ــاا ومصــايد األمســاك   املتمثــر   زي دماا مــن الزراعــة والئاب
االقتصـادية   جمـال الزراعـة واحلراجـة      -باريقة مستدامة  ويئاي طاات طظام احملاسبة البيئيـة  

ومصــائد األمســاك أطشــاة   جمــال الزراعــة واحلراجــة ومصــائد األمســاك  وتصــميم حســاباا     
سـبية لملطـار املركـزي لنظـام احملاسـبة      مرتباة دا علا حنو يعاس تابيق اجلـداول واملعـايت احملا  

 االقتصادية علا تنظيم البياطاا املتعلقة دذ  األطشاة    - البيئية
  

 النقاط املاروحة للمناقشة -ثامنا  
 إن اللجنة مدعوة إىل إبداء آرائها بشحين ما يلي: - 1٩

ــة االقتصــادية   تنفيــذ مؤاــراا أهــداف   - دور طظــام احملاســبة البيئيــة  )أ(  التنمي
 املستدامة؛
 االقتصادية؛ -اعتماد الصيئة احملدثة الستراتيجية تنفيذ طظام احملاسبة البيئية  )ب( 
االقتصــادية   -التقـدم احملــرز   تنفيــذ اإلطـار املركــزي لنظــام احملاسـبة البيئيــة     ) ( 

   ذلك ما يتعلق بحيعمال التنسيق و ع البياطاا؛ مبا
ــة وفقــا لنظــام   التقــدم احملــرز   اختبــ  )د(  ــة للــنظم اإلياولوجي ار احملاســبة التجريبي

 االقتصادية والنهو  بربطامب البحوث؛ -احملاسبة البيئية 
االقتصـادية   جمـال الااقـة كمعيـار إحصـائي       -اعتماد طظـام احملاسـبة البيئيـة     (ـ)ه 

 وتشجيع تنفيذ  علا الصعيد القاري؛
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االقتصــادية   جمــال الزراعــة   -لبيئيــة وعــع الصــيئة النهائيــة لنظــام احملاســبة ا  )و( 
واحلراجــة ومصــائد األمســاك واعتمــاد   وتشــجيع تنفيــذ  علــا الصــعيد القاــري بالتنســيق مــع   
ــة والزراعــة بشــحين التنميــة املســتدامة والزراعــة       األهــداف االســتراتيجية العامليــة ملنظمــة األؤذي

االقتصـادية  واالسـتراتيجية العامليـة     - وتنمية قدراا اعبة اإلحصاءاا   جمال احملاسبة البيئية
 لتحسني اإلحصاءاا الزراعية والريفية واملبادراا األخرس ذاا الصلة 

 


