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 مقدمة -أوال  
مـــارس /أقـــرت اللجنـــة اإلحـــصائية، يف دورـــا الـــسادسة والـــثالثني املعقـــودة يف آذار  - ١

اللجنـة اإلحـصائية    واختـذت   . قتـصادية اال - ، اقتراح إنشاء جلنة خرباء للمحاسبة البيئية      ٢٠٠٥
 :اإلجراءات التاليةبوجه خاص 

االقتــصادية وأشــارت إىل ضــرورة  -  باحملاســبة البيئيــةتعــىنأيــدت إنــشاء جلنــة  )أ( 
 اعتبار أن للجنة برنامج عمل ذا منظور بعيد املدى؛

 اعترفت بإمكانيات اللجنة يف جمال تعميم احملاسبة البيئية؛ )ب( 

عن تقديرها لألعمال اجليدة اليت يقوم ـا فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة                أعربت   )ج( 
البيئية وأكدت جمددا على دوره كهيئة خرباء مسؤولة عن القضايا املنهجية، وهو ما مـن شـأنه                 

 أن يدعم أعمال اللجنة؛

االقتــصادية  -  جوانــب التكامــل بــني اللجنــة املعنيــة باحملاســبة البيئيــة الحظــت )د( 
 العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات البيئية؛والفريق 

ــة اإلحــصائية      )هـ(  ــة وتقــدميها إىل مكتــب اللجن ــصاصات اللجن طلبــت إعــداد اخت
للموافقـة عليهـا، مــع مراعـاة اختـصاصات فريــق لنـدن والفريـق العامــل املـشترك بـني األمانــات         

 آليــات للتعــاون الوثيــق بــني األفرقــة  املعــين باإلحــصاءات البيئيــة تفاديــا للتــداخل وكفالــة قيــام  
 الرئيسية الثالثة؛

أكدت أمهية تشجيع احملاسبة البيئية يف أوساط املستعملني ومراعاة احتياجـات            )و( 
 املستعملني؛

االقتـصادية مـن    - اعترفت بضرورة مساعدة البلدان على تنفيذ احملاسبة البيئية   )ز( 
قة للمساعدة التقنية؛خالل وضع أدلة جتميع تفصيلية وبرامج منس 

ــالتوازي مـــع حتـــسني   شـــددت علـــى )ح(  ــرورة املـــضي يف هـــذه التطـــورات بـ  ضـ
 .اإلحصاءات املتعلقة بالبيئة

ــة       نظو - ٢ ــة اخلــرباء املعني ــديا للجن ــا متهي ــاألمم املتحــدة اجتماع ــشعبة اإلحــصائية ب مــت ال
. ٢٠٠٥غـسطس  أ/ آب٣١-٢٩االقتـصادية يف نيويـورك خـالل الفتـرة مـن           - باحملاسبة البيئية 

ووافق املشاركون يف االجتماع على اختصاصات هـذه اللجنـة، وصـاغوا أهـدافها علـى املـدى                  
أقـر   ٢٠٠٥نـوفمرب  /يف تـشرين الثـاين   و.البعيد؛ ووضعوا برنـامج عملـها؛ واتفقـوا علـى إدارـا        

 .ترد يف املرفقاليت مكتب اللجنة اإلحصائية اختصاصات جلنة اخلرباء 
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ر االســتنتاجات الــيت توصــل إليهــا االجتمــاع التمهيــدي ويلــتمس ويلخــص هــذا التقريــ - ٣
ملناقـشة يف   اوتـرد نقـاط      . دور جلنـة اخلـرباء وعملـها يف املـستقبل          بـشأن  اللجنة اإلحـصائية     رأي

 . من هذا التقرير٣٢الفقرة 
 

 أهداف جلنة اخلرباء وبرنامج عملها -ثانيا  
 مـيم  تع )أ( :لـى أهـدافها العامـة؛ وهـي       اتفقت جلنة اخلرباء، يف اجتماعها التمهيـدي، ع        - ٤

 االرتقــاء بنظــام احملاســبة البيئيــة )ب(االقتــصادية واإلحــصاءات ذات الــصلة؛  - احملاســبة البيئيــة
تنفيــذ هــذا النظــام ب املــضي قــدما )ج(؛ )١(واالقتــصادية املتكاملــة ليكــون معيــارا إحــصائيا دوليــا

 .على املستوى العاملي
 حتديد مخسة عناصر يف برنـامج عمـل جلنـة    مت، فقد   أعالهة  ولتحقيق األهداف املذكور   - ٥

التنـــسيق؛ والتـــرويج للحـــسابات؛ وتنفيـــذ نظـــام احملاســـبة البيئيـــة واالقتـــصادية   : هـــي،اخلـــرباء
املفــاهيم والتعريفــات يف جمــال و أنــشطة مجــع البيانــات مواءمــةاملتكاملــة؛ والبحــث املنــهجي؛ و

 .ي مناقشة خمتلف عناصر برنامج العملوفيما يل .االقتصادية - ئيةياحملاسبة الب
 

 التنسيق -ألف  
االقتــصادية  - ينبغــي للجنــة اخلــرباء العمــل علــى تعزيــز تنــسيق بــرامج احملاســبة البيئيــة    - ٦

وتعتــرب  .، ودجمهــا وتكاملــهابــني الوكــاالت الدوليــة والبلــدان فيمــا واإلحــصاءات ذات الــصلة 
نـسقة بـني الوكـاالت الدوليـة العاملـة يف جمـال         ملارؤيـة   ال واحـدة، و   منـسقة الريادة، وتعيني جهة    

 .االقتصادية واإلحصاءات ذات الصلة - ة إلبراز أمهية احملاسبة البيئيةيضرورعوامل البيئة 
 يف جمـال التنـسيق وتقــدمي   شـاملة ، مبهمـة  تـها والي ضـمن نطـاق   جلنـة اخلـرباء،   تـضطلع و - ٧

 .ألفرقـة املوجـودة علـى حنـو متكامـل          والتوجيه وحتديد األولويات مبـا يكفـل عمـل ا          التصورات
وتشمل تلك األفرقة فريق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة، وفريـق أوسـلو املعـين باإلحـصاءات يف                     

البيئيـة، والفريـق العامـل      بني األمانات املعين باإلحصاءات     جمال الطاقة، والفريق العامل املشترك      
ة بالطاقة، وغريها من أفرقـة اخلـرباء الـيت ميكـن            املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات املتعلق     

 .جلنة اخلرباءوالية إنشاؤها ضمن نطاق 
 

 الترويج للحسابات -باء  
ن نــسبيا ان جديــدالاالقتــصادية واإلحــصاءات ذات الــصلة جمــا -  احلــسابات البيئيــةإن - ٨

إذكـــاء الـــوعي إىل وقـــد شـــددت اللجنـــة اإلحـــصائية علـــى احلاجـــة  .يف حقـــل اإلحـــصاءات
صـياغة  إىل االقتـصادية، و  - باحلسابات لدى املستعملني عن طريق النهوض بالتحليالت البيئيـة      
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لجنـة اخلـرباء   ل ينبغـي  الغايـة،  ولتحقيـق هـذه   . ية على أساس احتياجات املستعملني    أولويات دول 
االقتــصادية  -  باحملاســبة البيئيــةيتعلــقتجميــع والتنــسيق والتوزيــع فيمــا   ممارســات الأن تــشجع

ويتعني القيـام، يف مجلـة أمـور،         .حصاءات ذات الصلة من أجل تلبية احتياجات املستعملني       واإل
ــد   ــادة توطي ــروابطبزي ــا يف   ال ــرات، مب ــني احلــسابات واملؤش ــك ب ــا  ذل ــة  ربطه  مبؤشــرات التنمي

املستدامة، ومؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، واملؤشرات املستخدمة يف ورقـات اسـتراتيجية            
 .راحلد من الفق

 -  تنفيـذ احلـسابات البيئيـة      لتعزيـز وسوف تنظّم حـوارات بـني املـستخدمني واملنـتجني            - ٩
 .االقتصادية ونشرها واستخدامها كجزء من الربامج اإلحصائية الوطنية

 
 تنفيذ نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة -جيم  

 ٢٠٠٣االقتصادية املتكاملة لعـام      - ئيةسوف تعزز جلنة اخلرباء تنفيذ نظام احملاسبة البي        - ١٠
أكثـر  جـداول   علـى وضـع     وحـدة والعمـل     املبـسطة و  املداول  مـن اجلـ   جموعـة   مبيف البلدان، بدءاً    

تبـادل أفـضل املمارسـات يف جمـال         اللجنـة   تعـزز   وسـوف   . البيانـات  وتتطلب الكـثري مـن       تعقيدا
يف هـذا اـال، مـع التركيـز لـيس           ة  الـيت هلـا خـرب     االقتصادية فيمـا بـني البلـدان         - احملاسبة البيئية 

 .فقط على جتميع احلسابات بل أيضا على استخداماا يف جمال وضع السياسات
 اإلقليميـة وغريهـا     انمـع اللجـ   وثـيقني    وتعـاون     اتصال على جلنة اخلرباء    حتافظوسوف   - ١١

ــة مــن أجــل    ــة واالق  مواصــلةمــن اهليئــات اإلقليمي تــصادية  تنفيــذ وتعزيــز نظــام احلــسابات البيئي
   .املتكاملة يف شىت املناطق

 -  تقيــيم الوضــع الــراهن يف جمــال التنفيــذ الــوطين والــدويل للحــسابات البيئيــة  ألجــلو - ١٢
االقتصادية واإلحـصاءات واألولويـات واخلطـط املـستقبلية ذات الـصلة، سـوف توضـع دراسـة                  

إىل مجيــع البلــدان  وسترســل ، جلنــة اخلــرباءتــشرف عليهــااستقــصائية بــشأن النطــاق واالمتثــال 
 .واملنظمات الدولية

 
 البحث املنهجي -دال  

 يف شـكل كتيـب عـن        ٢٠٠٣قتصادية املتكاملـة لعـام      الصدر نظام احلسابات البيئية وا     - ١٣
 األمـم املتحـدة، واملفوضـية األوروبيـة،         ستقوم بنشره  أبيض اللون و   ه غالف ،نظم احملاسبة الوطنية  

 .اون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، والبنــك الــدويلوصــندوق النقــد الــدويل، ومنظمــة التعــ

 مواءمــة املفــاهيم واألســاليب يف جمــال اجتــاه إىل األمــام يف ةريخطــوة كــبهــذا الكتــاب ويــشكل 
ــة  ــصادية - احملاســبة البيئي ــة اخلــرباء اســتكمال نظــام       .االقت ــرت جلن ويف ضــوء هــذا اإلجنــاز، أق

 كمعيـــار دويل هرللـــسماح بإصـــدا  ٢٠٠٣ام احلـــسابات البيئيـــة واالقتـــصادية املتكاملـــة لعـــ    
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 معـايري دوليـة أخـرى       بـصدور النظام  صدور هذا   وشددت على أمهية ربط     . ٢٠١٠عام   حبلول
 املـستكمل ودليـل ميـزان املـدفوعات املـنقح، الـذي             ١٩٩٣مثل نظـام احلـسابات القوميـة لعـام          

 .٢٠٠٨سيصدر يف عام 
علـى ـذيب وتوضـيح تلـك القـضايا          وسوف تضع جلنة اخلرباء برناجمـا للبحـث يركـز            - ١٤

اليت من شأا أن تسمح باالرتقـاء بـه إىل مـستوى املعيـار اإلحـصائي؛ فـضال عـن وضـع خطـة                        
 .٢٠١٠ ذات أمهية ولكنها لن تسوى قبل عام تربللبحث طويلة األجل تشمل القضايا اليت تع

لتـسويتها   الالزمـة  األولوية، وحتدد فرق العمـل       حسبوسوف تصنف اللجنة القضايا      - ١٥
ومنها فريق لندن املعـين باحملاسـبة البيئيـة، وفريـق أوسـلو املعـين باإلحـصاءات يف جمـال الطاقـة،               (

وفريــق العمــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باإلحــصاءات البيئيــة، وفريــق العمــل املــشترك بــني 
هـا مـن أفرقـة      األمانات املعين باإلحصاءات يف جمال الطاقة، وفـرق املناقـشات اإللكترونيـة وغري            

، وتقــدم إىل اللجنــة ا، وترصــد التقــدم الــذي حتــرزه فــرق العمــل، وتــستعرض توصــيا )اخلــرباء
 .اإلحصائية تقريرا عن احللول املقترحة

إن االرتقاء بنظام احلسابات البيئية واالقتصادية املتكاملـة إىل مـستوى معيـار إحـصائي                - ١٦
ت، والتــصنيفات، واحلــسابات، واجلــداول  لتعريفــال إطــار بــشأن اتفــاق سيــستلزم وضــعدويل 

وميكن وضع إطار لتقييم نوعية نظام احلـسابات البيئيـة           .املطلوب جتميعها على املستوى العاملي    
غريه من املعايري اإلحـصائية مـن قبيـل نظـام           لنوعية  الواالقتصادية املتكاملة استنادا إىل أطر تقييم       

وتـشمل أطـر     .دفوعات يف طبعتـه الـسادسة   ودليـل ميـزان املـ   ١٩٩٣احلـسابات القوميـة لعـام    
 توثيـق تقييم النوعية الرتاهة والسالمة املنهجية إلطار احلـسابات واجلـداول، ومعـايري التوزيـع، و              

 ).البيانات الفوقية(مصادر البيانات 
 

 ريف احملاسبة البيئية االقتصاديةمواءمة أنشطة جتميع البيانات ومفاهيم وتعا - هاء 
ذلـك أنـه    . آلن اإلحصاءات واحملاسبة البيئية يف تطورها مسالك مـستقلة        سلكت حىت ا   - ١٧

هجية املستعان ا واخلربات املكتسبة من التجربـة العمليـة احلاجـة            يتضح من التقدم احملرز يف املن     
. إىل تقريـب اإلحــصاءات البيئيــة مــن مفــاهيم وتعـاريف وتــصنيفات احملاســبة البيئيــة االقتــصادية  

ومن شأن مواءمة اإلحصاءات البيئية ومفاهيم وتعاريف وتصنيفات احملاسـبة البيئيـة االقتـصادية              
 ومـوازين يف البيانـات وإنـشاء نظـم بيانـات متـسقة تـستمد مـن             أن يترتب عليها وضع ضـوابط     

فاتـساق املعلومـات البيئيـة      . فرادى جمموعات اإلحصاءات البيئية عن خمتلـف الفتـرات والبلـدان          
واملعلومــات االقتــصادية يف نظــام احلــسابات القوميــة إمنــا يــضيف قيمــة كــبرية إىل كــل منــهما    

 . وحيسن نوعية اإلحصاءات املتعلقة ما
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وستــضع اللجنــة برنــامج عمــل حيــدد أوجــه االخــتالف والتماثــل بــني االســتبيانات          - ١٨
اإلحــصائية وجــداول احملاســبة، ويــستنبط اســتراتيجية لتكييــف مجــع البيانــات مبــا يتناســب مــع    

وسيتم تـصميم جمموعـة دنيـا مـن اجلـداول املوحـدة وتطبيقهـا علـى                 . مفاهيم احملاسبة وتعاريفها  
وباإلضــافة إىل ذلــك، ينبغــي اســتحداث جــداول أكثــر تفــصيال . بلــدانأكــرب عــدد ممكــن مــن ال

ــبة         ــايل اإلحــصاءات البيئيــة، واحملاس ــر تقــدما يف جم ــوطا أكث ــيت قطعــت ش ــدان ال وينبغــي . للبل
اســتحداث جــداول تكميليــة لتجميــع البيانــات حيثمــا اختلفــت مفــاهيم احملاســبة عــن مفــاهيم    

 .اإلحصاءات البيئية

مج عمل مشترك مـع الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين                 وستضع اللجنة برنا   - ١٩
باإلحصاءات البيئية، والفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات املتعلقـة بالطاقـة             

 .ملواصلة مواءمة أنشطة جتميع البيانات ومفهوم احملاسبة البيئية وتعاريفها
 

 اهليكل اإلداري -ثالثا  
وسـتقدم تقـارير عـن التقـدم الـذي          . اللجنة تقارير سنوية إىل اللجنة اإلحصائية     ستقدم   - ٢٠

حترزه يف أنشطتها مبا يف ذلـك التقـدم الـذي حتـرزه خمتلـف شـىت أفرقـة املـدن، واألفرقـة العاملـة                
 .املشتركة بني األمانات وسائر األفرقة العاملة مع اللجنة يف حدود واليتها

مـاد برنـامج طويــل املـدى وبرنـامج عمـل سـنوي يعكــس       وسـتقوم اللجنـة بوضـع واعت    - ٢١
وستــسعى اللجنــة يف أنــشطتها إىل كــسب دعــم األفرقــة املوجــودة . أولوياــا وأهــدافها الراهنــة

فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية، والفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باإلحـصاءات             (
وباإلضـافة إىل   ). املتعلقـة بالطاقـة، إىل آخـر القائمـة        البيئية، وفريـق أوسـلو املعـين باإلحـصاءات          

ــيني، حــسب احلاجــة        ــة مــن اخلــرباء التقن ــة، أفرق ــة اللجن ــشأ، حتــت رعاي ــك، ينبغــي، أن تن . ذل
وســيعهد إىل هــذه األفرقــة بتقــدمي نــواتج وفقــا الختــصاصات تفــصيلية وجــدوال متفقــا عليــه،     

 .تقدمي مسامهات خطية للجنةوستعطي منصبا رئاسيا يتوىل شاغله متابعة املناقشات و

وللتأكد من شفافية األنشطة والترويج هلا على النحو السليم أثناء تنفيـذ برنـامج عمـل                 - ٢٢
اللجنة، ستستحدث الشعبة اإلحصائية مبرور الزمن موقعا على الشبكة يستخدم أرضـية إلدارة             

ة ا وذلك، بغية نـشر وتقاسـم        املعارف املتعلقة باحملاسبة البيئية االقتصادية واإلحصاءات املتصل      
مـن املمارسـات اجليـدة، واملنـهجيات، ومـواد التـدريب، ودراسـات احلـاالت                (هذه املعلومـات    

وسيتضمن املوقع مجيع مـا يطـرح مـن وثـائق ملناقـشتها يف اجتماعـات         ). اإلفرادية وما إىل ذلك   
 ).اللجنة
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ع ووصــوهلا إىل وستــستحدث نــشرة إخباريــة للجنــة لــضمان نــشرها علــى نطــاق واســ  - ٢٣
 .املستعملني على نطاق أوسع

 
 العضوية  

وال بد من أن يكون من بني أعضاء اللجنة أعضاء رفيعي املستوى لتمثيـل املؤسـسات                  - ٢٤
يكفلــون اضــطالعها بــدور اســتراتيجي يف حتديــد األولويــات، وطــرح خطــة للبحــوث، واختــاذ  

 .قرارات بشأن املعايري، وبلورة رؤية استراتيجية
وسيكون من بني أعضاء اللجنـة خـرباء رفيعـي املـستوى يعملـون حلـساب احلكومـات                   - ٢٥

الوطنيـــة واملنظمـــات الدوليـــة مـــن ذوي اخلـــربات الواســـعة يف جمـــايل اإلحـــصاءات واســـتعمال 
 .وسيكون من بينهم أيضا أعضاء يتم اختيارهم لضمان التمثيل اجلغرايف العادل. احلسابات

ــة     - ٢٦ ــساع نطــاق جمموع ــة وضــرورة أال يتجــاوز     ونظــر الت ــا اللجن ــيت تغطيه املواضــيع ال
حجمها النطاق اليت ميكن فيه إدارا مبا يكفل قدرا علـى إجـراء مناقـشات معمقـة، سـتتألف                   

 عضوا بني البلدان واملنظمات على أال ميثل فيها كـل بلـد بـأكثر        ٢٥اللجنة يف مرحلة أوىل من      
 .من خبريين

 .فترة أوىل مدا ثالث سنوات قابلة للتجديدوسيعني األعضاء يف اللجنة ل - ٢٧
 

 الرئيس  
تنتخب اللجنة رئيسا هلا من بـني أعـضائها لفتـرة ثـالث سـنوات قابلـة للتجديـد لفتـرة                      - ٢٨

ويتمثل دور الرئيس يف أن يقوم، بتعاون وثيق مع األمانة العامـة، بوضـع برنـامج عمـل            . أخرى
صر الربنامج؛ ووضع جـدول أعمـال االجتمـاع         سنوي للجنة؛ ورصد التقدم احملرز ملختلف عنا      

وقد مت أثناء االجتماع التمهيدي انتخـاب الـسيد ولتـر رادمارشـر، نائـب رئـيس املكتـب                   .التايل
 .االحتادي لإلحصاءات، من أملانيا، رئيسا للجنة

 
 األمانة  

ي وهـ . ستكون الشعبة اإلحصائية هي اجلهـة الـيت تتـوىل أعمـال األمانـة الدائمـة للجنـة            - ٢٩
ســتقوم بأعمــال اإلدارة والتنــسيق اليوميــة وتتلقــى كــل مــا يــرد عليهــا مــن رســائل داخليــة           

وستتوىل الشعبة، بالتعاون مع الرئيس، تنسيق ورصد أنـشطة أفرقـة اخلـرباء التقنـيني                . وخارجية
وإعــداد تقــارير عنــها، وتنظــيم االجتماعــات ووضــع جــدول أعماهلــا، وإدارة املوقــع الــشبكي    

 .لنشرة اإلخبارية التابعة هلاللجنة وإصدار ا
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 مواعيد عقد االجتماعات  
ويف الظـروف االسـتثنائية، جيـوز       . ستعقد اللجنـة مـرة يف الـسنة اجتماعـا وجهـا لوجـه              - ٣٠

ــى أســاس خمــصص      ــه عل ــا لوج ــات وجه ــد اجتماع ــد    . عق ــرة بع ــات مباش ــتنظم االجتماع وس
ــستوى      ــو امل ــون رفيع ــرجح أن حيــضرها ممثل ــدان االجتماعــات األخــرى امل . املنظمــات/عــن البل

وستكون املناقشات اإللكترونية هي الطريقة الفضلى لعقد املشاورات أثناء الفترة الفاصـلة بـني              
 .اجتماع وآخر

 
 التمويل  

ولــدعم أنــشطة اللجنــة وضــمان سالســة عملــها وكفاءتــه، ســيتعني إجيــاد التمويــل           - ٣١
عبة اإلحـصائية يف طليعـة مقـدمي     وسـتكون الـش   . اخلارجي لتغطية تكاليف أعمال أمانـة اللجنـة       

 .هذا التمويل وستنشئ صندوقا استئمانيا هلذا الغرض
 

 نقاط املناقشة -ا رابع 
قد ترغب اللجنة يف إبداء وجهات نظرها بشأن دور جلنة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة                 - ٣٢

 . االقتصادية وعملها يف املستقبل-البيئية 
 

 احلواشي 
 اتفاقا على إطار للتعاريف، والتصنيفات، واحلسابات واجلـداول الـيت   “ر اإلحصائي الدويل  املعيا”يعين مصطلح    )١( 

 .سيتم جتميعها على املستوى العاملي
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 املرفق 
  االقتصادية-باحملاسبة البيئية  اختصاصات جلنة اخلرباء املعنية  

القتـصادية يف دورـا      ا -أنشأت اللجنة اإلحصائية جلنة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة              - ١
تبـسيط احملاسـبة    ) أ(وأهـدافها العامـة هـي       . ٢٠٠٥مارس  / السادسة والثالثني املعقودة يف آذار    

بنظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية      االرتقاء  ) ب(البيئية االقتصادية واإلحصاءات املتصلة ا، و       
. فيـذ هـذا النظـام يف البلـدان         تـشجيع تن   )ج(ليصبح هو املعيـار اإلحـصائي الـدويل؛ و          املتكاملة  

 :وفيما يلي ااالت اليت سريكز عليها برنامج عمل اللجنة لبلوغ األهداف املذكورة
كفالــة التنــسيق فيمــا بــني املنظمــات الدوليــة والبلــدان فيمــا يتعلــق برباجمهــا يف   )أ( 

 ؛ربامج وتكاملهاجمال احملاسبة البيئية االقتصادية واإلحصاءات املتصلة ا، وحتقيق دمج تلك ال

التــشجيع علــى االســتعانة باحملاســبة البيئيــة االقتــصادية يف البلــدان دعمــا لــصنع  )ب( 
ــا          ــا وربطه ــها وتروجيه ــع احلــسابات ومواءمت ــن جتمي ــة ع ــن خــالل توصــيات تقني ــرارات م الق

قتـصادية  باملؤشرات وإقامة عالقة أوثـق بينـها وبـني املـستعملني واملنـتجني للحـسابات البيئيـة اال           
 اإلحصاءات املتصلة ا؛و

تعزيز املنهجيات املتبعة يف احملاسبة البيئية االقتصادية واإلحصاءات املتـصلة ـا             )ج( 
وذلك بتحديد ما ينبغي معاجلته من قضايا وترتيبها حـسب األولويـة، وإنـشاء اآلليـات املناسـبة        

ــول املقترحــة وتقــدمي تو      ــدم احملــرز، واســتعراض احلل ــها، ورصــد التق ــة  ملعاجلت صــيات إىل اللجن
 ملوافقة عليها؛ااإلحصائية لغرض 

النهوض بتنفيـذ نظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية املتكاملـة يف البلـدان الناميـة                 )د( 
 والبلدان املتقدمة النمو؛

العمــل مــن أجــل مواءمــة أنــشطة مجــع البيانــات املتعلقــة بالبيئــة واإلحــصاءات   )هـ( 
 . احملاسبة البيئية االقتصادية مبا يف ذلك ضمان جودة البياناتاملتعلقة ا، ومفاهيم وتعاريف

وستعرض اللجنة على نظـر الـشعبة اإلحـصائية لألمـم املتحـدة واللجنـة اإلحـصائية أي          - ٢
ــة      ــبة البيئي ــع احملاس ــؤثر يف جتمي ــورات ت ــصادية -تط ــل     . االقت ــايري ب ــوير املع ــى تط ــتعمل عل وس
 .وستطور أفضل املمارسات حيثما أمكن

تـصورات شـاملة، والتنـسيق، وترتيـب األولويـات        تقـدمي   وللجنة وظيفة جامعة تـشمل       - ٣
 وســتكفل اللجنــة أن .والتوجيــه يف جمــال احملاســبة البيئيــة االقتــصادية واإلحــصاءات املتــصلة ــا 
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تتعاون األفرقة املوجودة أو األفرقـة اجلديـدة يف جمـال احملاسـبة البيئيـة واإلحـصاءات املتـصلة ـا                     
 .نة حبيث يكون عمل كل منهما مكمال لعمل اآلخرمع اللج

ــة خــرباء مــن رفيعــي املــستوى تقــدمهم        - ٤ ــارين للجن وســيكون مــن بــني األعــضاء املخت
ــصاءات      ــال اإلحـ ــعة يف جمـ ــربة الواسـ ــة مـــن ذوي اخلـ ــات الدوليـ ــة واملنظمـ احلكومـــات الوطنيـ

ء يــتم اختيــارهم وســيكون أيــضا مــن بينــهم أعــضا. االقتــصادية -واســتعمال احلــسابات البيئيــة 
 .لكفالة عدالة التمثيل اجلغرايف

 .وستنتخب اللجنة رئيسا لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى - ٥

ــة     - ٦ ــة الدائمــة للجن ــشعبة اإلحــصائية أعمــال األمان ــوم بو. وســتتوىل ال أعمــال اإلدارة تق
وسـتتوىل الـشعبة،    . والتنسيق اليومية وتتلقى كـل مـا يـرد عليهـا مـن رسـائل داخليـة وخارجيـة                  

بالتعاون مع الرئيس، تنسيق ورصد أنشطة أفرقة اخلرباء التقنيني وإعـداد تقـارير عنـها، وتنظـيم                 
 .االجتماعات ووضع جدول أعماهلا، وإدارة املوقع الشبكي للجنة وإصدار نشرة إخبارية

التقــدم وســتقدم هلــا تقــارير عــن . ســتقدم اللجنــة إىل اللجنــة اإلحــصائية تقــارير ســنوية - ٧
الذي حترزه يف أنشطتها مبا يف ذلك التقـدم الـذي حتـرزه خمتلـف أفرقـة املـدن، واألفرقـة العاملـة           

 .املشتركة بني األمانات وسائر األفرقة املتعاملة مع اللجنة يف حدود واليتها
 


