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 االقتصادية - البيئية باحملاسبة املعنية اخلرباء جلنة  

  
 العام األمني من مذكرة  

 
 العـام  األمـني  يتـشرف  ،**والثالثني الثامنة دورهتا يف اإلحصائية اللجنة طلب على بناء 
 يف رزاحملـ  التقـدم  التقريـر  ويـصف  .االقتصادية - البيئية باحملاسبة املعنية اخلرباء جلنة تقرير بإحالة
 احملاســبة دليــل تنقــيحل عيراشاملــ إدارة إلطــار الراهنــة احلالــة ذلــك يف مبــا اخلــرباء، جلنــة أعمــال
 نظــام تنفيــذ اســتراتيجية ويقــدم ؛٢٠٠٣ لعــام املتكاملــة االقتــصادية ‐ البيئيــة احملاســبة :القوميــة
 العـاملي  التقيـيم  مـن  ثانيـة ال املرحلـة  يف احملـرز  التقدم ويتناول للمياه؛ االقتصادية - البيئية احملاسبة

 هبــذا علمــا حتــيط أن اللجنــة مــن ُيرجــىو .االقتــصادية - البيئيــة واحملاســبة البيئيــة لإلحــصاءات
  .التقرير

 

 * E/CN.3/2008/1. 
 الفــصل ،)E/2007/24( ٤ رقــم امللحــق ،٢٠٠٧ واالجتمــاعي، االقتــصادي للمجلــس الرمسيــة الوثــائق انظــر ** 

  .ألف - األول
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 مقدمة - أوال 
  :الثامنة دورهتا يف التالية اإلجراءات اإلحصائية اللجنة اختذت - ١

 وشــددت دية،االقتــصا - البيئيــة باحملاســبة املعنيــة اخلــرباء جلنــة بعمــل أشــادت  )أ( 
 االقتـصادية  ‐ البيئيـة  احملاسـبة  :القوميـة  احملاسـبة  دليـل  مـستوى  رفـع  يف اللجنـة  عمـل  أمهية على

 املتفـق  ملـسائل ا من قائمة إىل استنادا لإلحصاء، دوليا معيارا يصبح لكي ،٢٠٠٣ لعام املتكاملة
 معـايري  مـن  هوغـري  ،١٩٩٣ لعـام  القوميـة  احلسابات نظام تنقيح مع االتساق مراعاة ومع عليها

  املنقحة؛ الكلي االقتصاد

 معيـارا  باعتباره للمياه االقتصادية - البيئية احملاسبة نظام من ١ اجلزء اعتمدت )ب( 
 النظـام  تنفيـذ  وشـجعت  ،عليـه  امللحوظ املستخدمني بإقبال االعتراف مع ،مؤقتا دوليا إحصائيا

  البلدان؛ يف

 االقتــصادية - البيئيــة احملاســبة نظــام متقيــي اإلحــصائية اللجنــة ُتعيــد أن طلبــت )ج( 
 االقتـصادية  ‐ البيئيـة  احملاسبة :القومية احملاسبة دليل من املنقحة النسخة إليها تقدم عندما للمياه
  ؛ادولي اإحصائي امعيار العتمادها ،٢٠٠٣ لعام املتكاملة

 نظـام  تنفيـذ ل اسـتراتيجية  وضـع  املتحـدة  األمم يف اإلحصائية الشعبة إىل طلبت )د( 
 يف آخـذة  املقبلـة،  دورهتـا  يف اإلحصائية للجنة إىل وتقدميها ،للمياه االقتصادية - البيئية احملاسبة
 - البيئيـة  واحملاسـبة  البيئيـة  اإلحـصاءات  تطـوير  يف متفاوتـة  مراحـل  من البلدان بلغته ما اعتبارها

  االقتصادية؛

 بــرامج ضــمن افيــةك مــوارد ختــصيص الدوليــة والوكــاالت البلــدان إىل طلبــت )هـ( 
 نظـرا  ،٢٠٠٣ لعـام  املتكاملـة  االقتصادية ‐ البيئية احملاسبة :القومية احملاسبة دليل لتنقيح أعماهلا
  التنقيح؛ ذلك إىل العاجلة للحاجة

 احملاســبة دليــل تنقــيح مــشروع إلدارة إطــار وضــع اخلــرباء جلنــة إىل طلبــت )و( 
 يف اإلحـصائية  اللجنـة  إىل وتقدميـه  ،٢٠٠٣ لعـام  ملةاملتكا االقتصادية ‐ البيئية احملاسبة :القومية
  ذلك؛ يف احملرز التقدم عن تقرير تقدمي كذلكو ،املقبلة دورهتا

 املـدن  أفرقـة  مـع  التنـسيق  واليتـها،  إطـار  يف تواصل، أن إىل اخلرباء جلنة دعت )ز( 
 مــن هبــا يتــصل ومــا االقتــصادية - البيئيــة احملاســبة جمــال يف العاملــة اخلــرباء أفرقــة مــن وغريهــا

  إحصاءات؛

 تنظـيم  مواصلة على اخلرباء وجلنة املتحدة األمم يف اإلحصائية الشعبة شجعت )ح( 
 املـستخدمني  مـؤمتر  حققه الذي النجاح من االستفادة أجل من واملنتجني املستخدمني مؤمترات
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 للمــوارد ملتكاملــةا اإلدارة ألغــراض امليــاه جمــال يف احملاسبيـــة املعاجلــة بتــسخري املعــين واملنــتجني
  املائيــة؛

 البيئيــة لإلحــصاءات العــاملي التقيــيم مــن األوىل املرحلــة بنتــائج علمــا أحاطــت )ط( 
 واملعتـزم  احلـايل  النطـاق  تقيـيم  علـى  التقييم نتائج تطبيق وأكدت االقتصادية، - البيئية واحملاسبة
ــذ ــل لتنفي ــة احملاســبة دلي ــة احملاســبة :القومي ــصادية ‐ البيئي ــةا االقت ــدان، يف ملتكامل ــت البل  ورحب
 اجملـاالت  علـى  التركيـز  مـع  ،٢٠٠٧ عـام  يف إجراؤهـا  قـرر امل العـاملي  التقيـيم  من الثانية باملرحلة

  .األوىل املرحلة خالل البلدان حددهتا اليت املواضيعية

 سـيما  وال عملـها،  يف اللجنـة  أحرزتـه  الـذي  التقـدم  عـن  نبذة أدناه الثاين الفرع ويقدم - ٢
 ،٢٠٠٣ لعــام املتكاملــة االقتــصادية ‐ البيئيــة احملاســبة :القوميــة احملاســبة دليــل بتنقــيح لــقيتع مـا 

 إطـار  ذلك يف مبا ،)٢٠٠٣ - القومية احملاسبة دليل( SEEA-2003 بالرمز عادة إليه يشار الذي
 جمـال  يف العاملـة  األفرقـة  خمتلـف  بتنسيق اللجنة، والية إطار يف القيام، وكذلك املشروع، إدارة

 املرحلـة  أعمـال  يف احملـرز  والتقـدم  إحـصاءات؛  مـن  هبـا  يتـصل  ومـا  االقتصادية - البيئية احملاسبة
 مبجـاالت  املتعلقـة  االقتـصادية  - البيئيـة  واحملاسـبة  البيئيـة  لإلحـصاءات  العـاملي  التقيـيم  من الثانية

  .للمياه االقتصادية - البيئية احملاسبة نظام تنفيذ واستراتيجية معينة؛ مواضيعية
 

 االقتصادية - البيئية باحملاسبة املعنية اخلرباء جلنة أعمال يف احملرز التقدم - ثانيا 
ــة ناقــشت - ٣ ــة اخلــرباء جلن ــة باحملاســبة املعني ــاين اجتماعهــا خــالل االقتــصادية، - البيئي  الث

 ،٢٠٠٣ ‐ القوميـة  احملاسـبة  دليـل  تنقيح ،٢٠٠٧ يوليه/متوز ٦ و ٥ يومي نيويورك يف املعقود
 أعمـال  جـدول  يف ةدرجـ امل املـسائل  وقائمـة  املـنقح،  الـدليل  هبيكـل  املتعلقـة  املـسائل  ذلك يف امب

  مـن أجـل    عيراشامل إدارة إطار اللجنة ناقشت وكذلك .املواءمة تتطلب اليت واملسائل البحوث،
 تيجيةواسـترا  االقتـصادية،  - البيئيـة  واحملاسـبة  البيئيـة  لإلحصاءات العاملي والتقييم الدليل، تنقيح
  .التفصيل من مبزيد أدناه املواضيع هذه وتناقش .للمياه االقتصادية - البيئية احملاسبة نظام تنفيذ

  ٢٠٠٣ - القومية احملاسبة دليل تنقيح - ألف 
 احملاسـبة  دليل تنقيح أعمال جدول يف ةدرجامل املواضيع قائمة على اخلرباء جلنة وافقت - ٤

 قائمــة وســتقدم .البيئيــة باحملاســبة املعــين لنــدن فريــق عرضــها الــيت بــصيغتها ،٢٠٠٣ ‐ القوميــة
 التاسـعة  دورهتـا  يف اإلحـصائية  اللجنـة  علـى  ُتعـرض  عامـة  معلومـات  ورقـة  يف للمواضـيع  كاملة

 املـوارد  ريـع  فصل إىل الداعية لندن فريق توصيات اخلرباء فريق أيد ذلك عن وفضال .والثالثني
 .املعادن عن التنقيب موضوع معاجلةو واالستنفاد، الدخل مها مكونني إىل
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 ‐ القوميـة  احملاسـبة  دليـل  هيكلـة  علـى  لنـدن،  فريـق  توصـية  علـى  بناء اللجنة، ووافقت - ٥
 ،الثــاين اجلــزء اإلحــصائي؛ املعيــار ،األول اجلــزء :يلــي كمــا أجــزاء ثالثــة يف املــنقح ٢٠٠٣

 تنحـصر  أن )أ( :يلـي  ما ىعل أيضا تووافق .التطبيقات ،الثالث اجلزء املعيارية؛ غري احلسابات
 القطريـة  األمثلـة  املـنقح  الـدليل  يتنـاول  أال )ب( التطبيقات؛ ،الثالث اجلزء يف املؤشرات مناقشة
 .التصنيف ومسائل

 
  باملواءمة لةصاملت املسائل - ١ 

 وغريهـا  املـدن  أفرقـة  بـني  التنسيق تتطلب اليت املسائل تلك بالذكر اخلرباء جلنة خصت - ٦
 مقبولـة  تكـون  هلـا  حلـول  إجيـاد  صـعوبة  بسبب خاصا اهتماما تتطلب اليت أو اء،اخلرب أفرقة من
 اد،واملـ  تـدفق  وحـسابات  الطاقـة،  حبـسابات  املتعلقـة  املـسائل  ذلـك  ويـشمل  .واسـع  نطاق على

  .منفصلة بصورة أدناه املسائل هذه ناقشوُت التدهور، تقييم وكذلك
 

 الطاقة حسابات )أ( 
 إىل هرفعـ  وميكـن  النـضج  مرحلـة  بلـغ  كموضـوع  الطاقة ساباتح اخلرباء جلنة اعتربت - ٧

 مـن  كـون ت أن ينبغـي  الطاقـة  حسابات أن على التأكيد وأعادت .دويل إحصائي معيار مستوى
 فـورا  الـشروع  علـى  اخلرباء جلنة وحثت. املعياري القومية احملاسبة دليلل اهلامة املكونات ضمن
ــال يف ــد أعم ــاهيم توحي ــاريف املف ــصن والتع ــة حبــسابات اخلاصــة يفاتوالت ــت .الطاق  إىل وطلب

 املعــين أوســلو وفريــق البيئيــة باحملاســبة املعــين لنــدن وفريــق املتحــدة األمــم يف اإلحــصائية الــشعبة
 العمــل ازدواجيــة تفــادي أجــل مــن وثيــق بــشكل أنــشطتها بــني تنــسق أن الطاقــة بإحــصاءات

  .وإحصاءاهتا الطاقة حسابات اتساق وكفالة

 خـالل  مـن  الطاقـة  حـسابات  توحيـد  اإلحـصائية  الـشعبة  بـاقتراح  اخلـرباء  جلنة ورحبت - ٨
 فيهـا  مبـا  الطاقـة،  حـسابات  جوانـب  مجيـع  الوثيقـة  وتغطـي  .الطاقـة  حـسابات  عـن  وثيقة إعداد

 املعياريـة  اجلـداول  مـن  جمموعـة  وتتـضمن  - والنقـدي  املـادي  بـشكليها  واملخزونات، التدفقات
 القيـادة  بـدور  اإلحـصائية  الـشعبة  وسـتقوم  .املـنقح  ٢٠٠٣ - القومية احلسابات دليل يف ُتدرج
  .أوسلو وفريق لندن فريق مع بالتشاور الوثيقة إعداد يف
 

 املواد تدفق حسابات )ب( 
 االحتـادي  اإلحـصائي  املكتب أعدها ورقة األخري اجتماعها خالل اخلرباء جلنة ناقشت - ٩
ــا يف ــدامنرك، إحــصاءات وهيئــة أملاني ــامل قوفــرال تــبني ال  ملنظمــة التــوجيهي الــدليل بــني ةفاهيمي

ــاون ــة التع ــدان يف والتنمي ــصادي املي ــق االقت ــدفق حبــسابات املتعل ــ ت ــل وبــني اد،وامل  احملاســبة دلي
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ــة ــُدما للمــضي طريقــة واقترحــت ،القومي ــة وحــددت .النــهجني بــني املواءمــة يف قُ ــة الورق  ثالث
 علــى نطــاق ادواملــ دفقتــ حــسابات )ب( املــصطلحات؛ )أ( :وهــي املواءمــة، تتطلــب مواضــيع

ــة التعــاون منظمــة دليــل هيكــل )ج( القتــصاد؛ا ــدان االقتــصاديوالتنمي ــة واتفقــت . يف املي  جلن
ــواردة التوصــيات مــع اخلــرباء ــة يف ال ــة كــدتوأ الورق  التعــاون منظمــة دليــل بــني املواءمــة أمهي
  .القومية احملاسبة دليل مفاهيم وبني اد،وامل تدفق حبسابات املتعلق والتنمية

ــة أوصــت وكــذلك - ١٠ ــدليل وثيقــة إعــداد )أ( :يلــي مبــا اخلــرباء جلن ــة احملاســبة ل  - القومي
 تتـواءم  أن علـى  والتنميـة،  التعـاون  ملنظمـة  التـوجيهي  الـدليل  إىل تـستند  اد،واملـ  تـدفق  حسابات
ــة؛ احملاســبة دليــل مفــاهيم مــع تامــة بــصورة ــة إىل الوثيقــة تقــدمي )ب( القومي  اإلحــصائية اللجن
ــة وطلبــت .إلقرارهــا ــشعبة إىل اخلــرباء جلن ــاون ومنظمــة ،املتحــدة األمــم يف اإلحــصائية ال  التع
 هبـــذا التعـــاون األوروبيـــة للجماعـــات اإلحـــصائي واملكتـــب ،االقتـــصادي امليـــدان يف والتنميـــة
  .ادوامل تدفق حسابات - القومية احملاسبة دليل وثيقة نشر يف واالشتراك اخلصوص

 واملكتـب  والتنميـة  التعـاون  ومنظمـة  اإلحـصائية  الـشعبة  قـت واف اللجنـة  توصية وعقب - ١١
 احملاســبة دليــل” وثيقــة مــشروع علــى العمــل مواصــلة علــى األوروبيــة للجماعــات اإلحــصائي

 مـشروع  لوضـع  استـشاريا  خـبريا  الـشعبة  وعينـت  اجلديـدة،  “ادواملـ  تـدفق  حسابات - القومية
 املقـرر  لندن لفريق املقبل االجتماع خالل مةباملواء املتعلقة املواضيع تفاصيل وسُتناقش .الوثيقة
 خـالل  الوثيقـة  مـشروع  مناقـشة  تـتم  أن املتوقـع  ومـن  .٢٠٠٧ ديـسمرب /األول كانون يف عقده

 وسـُيعرض  ،٢٠٠٨ عـام  مـن  الثـاين  الفـصل  خـالل  عقـده  املقـرر  اخلرباء للجنة املقبل االجتماع
  .اخلرباء نةجل توصية على بناء العتماده اإلحصائية اللجنة على املشروع

 
 التدهور تقييم )ج( 

ــيم يظــل - ١٢ ــدهور تقي ــر أحــد الت ــارة املواضــيع أكث ــة ضــمن للجــدل إث ــل تنقــيح عملي  دلي
 املوضـوع  ألمهيـة  نظـرا  أنـه،  علـى  اخلـرباء  جلنـة  أعـضاء  اتفق وقد .٢٠٠٣ - القومية احلسابات
 مرحلـة  املنهجيات بلوغ لعدم نظرا أنه غري .املنقح الدليل يف إدراجه ينبغي للسياسات، بالنسبة
 اجلـزء  يف التـدهور  تقيـيم  فـسُيتناول  واسـع،  نطـاق  علـى  هبا االعتراف وعدم التطور من متقدمة
 .التدهور بتقييم املتعلقة باملسائل ُيعىن فرعي فريق إنشاء وجيري .الدليل من الثاين

 
 املشاريع إدارة إطار - ٢ 

 - القوميـة  احلـسابات  دليـل  تنقـيح  عيراشاملـ  إدارة إلطـار  مقترحـا  اخلـرباء  جلنة ناقشت - ١٣
 الــدليل تنقــيح عمليــة عناصــر إبــراز هــو عيرااملــش إدارة إطــار مــن الرئيــسي والغــرض .٢٠٠٣

 واسـع  نطـاق  علـى  بالـدعم  ومتتعهـا  وشفافيتها، العملية هذه سالسة كفالة أجل من ومراحلها،
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 اإلحــصائية املنظمــات مــشاركة إىل احلاجــة وتــدعو .اغريهــو الدوليــة اإلحــصائية األوســاط يف
 برنـامج  من هاما اعنصر التشاور عملية وتشكل .املشروع مراحل مجيع يف واستشارهتا الوطنية
  .والدولية واإلقليمية الوطنية املنظمات من نشطة مشاركة وتتطلب العمل،

 يف املواضــيع إدراج معــايري )أ( :هــي أجــزاء أربعــة مــن عيرااملــش إدارة إطــار ويتكــون - ١٤
ــات )ب( البحــوث؛ عمــالأ جــدول ــع ومــسؤوليات أدوار فيهــا مبــا اإلدارة، ترتيب ــة مجي  األفرق

 املــشاركة؛ األفرقــة خمتلــف بــني والتنــسيق القــرارات اختــاذ عمليــة )ج( املــشاركة؛ واملنظمــات
 إلطـار  مـوجز  أدنـاه  ويرد .والتمويل الزمنية واجلداول النواتج فيه مبا العمل، برنامج خمطط )د(

 التاسـعة  الـدورة  أثنـاء  عامـة  معلومـات  ورقـة  هيئـة  يف التفصيلي التقرير وسيقدم ،عيرااملش إدارة
 .اإلحصائية للجنة والثالثني

 
 البحوث أعمال جدول يف القضايا إدماج معايري )أ( 

 علـى اإلبقـاء    بغـرض  ٢٠٠٣ لعـام  واالقتـصادية  البيئية احملاسبة نظام تنقيح عملية جتري - ١٥
 سـائر  مـع  االتـساق  على واحملافظة املستخدمني طلب مراعاة مع حلايل،ا للنظام الرئيسية املبادئ
 ميـــزان دليـــلو القوميـــة، احلـــسابات نظـــام قبيـــل مـــن الكلـــي، القتـــصادل اإلحـــصائية املعـــايري

 واملاليـــة، النقديـــة اإلحـــصاءات دليـــلو احلكوميـــة، املاليـــة اإلحـــصاءات كتيـــبو املـــدفوعات،
ــصنيفو ــصناعي التـ ــدويل الـ ــد الـ ــع املوحـ ــشطة جلميـ ــصادية، األنـ ــصنيفو االقتـ ــزي التـ  املركـ

 التــصنيفاتملواصــلة وضــع   حاجــة هنــاك تكــون رمبــا أنــه غــري. ومــا إىل ذلــك  للمنتجــات،
ــة  التنقــيح عمليــة وســتراعي .وتوحيــدها  بقابليــة املــساس دون التوجيهيــة املبــادئ تنفيــذإمكاني

 غـري  احلـسابات ين  الثـا  اجلـزء  يـشمل  سـوف  ذلـك،  علـى  وعالوة .الدويلمقارنتها على النطاق    
 يف اجلليـة  األمهيـة  ذات املـسائل  ٢٠٠٣ لعـام املـنقح    واالقتـصادية  البيئيـة  احملاسـبة  نظـام ل املعيارية
أن حتظى بتوافـق منـهجي       يتوقع ال ولكن جيدا، املتطورة القطرية واملمارسات السياسات جمال

 .يف اآلراء
 

 داريةاإل ترتيباتال )ب( 
 ىتشـ  كيانـات  ٢٠٠٣ لعـام  واالقتـصادية  البيئيـة  احملاسـبة  منظـا  تنقـيح  عمليةيشارك يف    - ١٦

 .ومسؤولياهتا دورها يلي فيما يتلخص

هبـا   املنوطـة  اجلهـة  هـي  االقتـصادية  - البيئيـة  باحملاسـبة  املعنيـة  املتحـدة  األمم خرباء جلنة - ١٧
 نقـيح الت عمليـة  بـإدارة  اللجنـة  وتقـوم  .اإلحـصائية  اللجنـة  فوضـتها  كمـا  ،التنقـيح  عن املسؤولية
 للمــشروعبالنــسبة  واملخرجــات املــدخالتأن تكــون  خــاص بوجــه تكفــل وهــي .وتنــسيقها
 متفـق  زمـين  جلـدول  وفقـا املرجوة   والنتائجالنواتج   وتقر وامليزانية، األموال ذلك يف مبا ،مالئمة
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 طـة االسـتراتيجية العامـة خل     وتـضع  ،توجيههـا  حتت العاملة التقنيني اخلرباء أفرقةخمتلف   مع عليه
 للجنــةإىل ا تقريــرا اللجنــة وتقــدم .عليهــا وتــصادق واالتــصاالت،الربنــامج الــزمين  و عمــلال

 يف مبـا  ،٢٠٠٣ لعـام  واالقتـصادية  البيئيـة  احملاسـبة  نظـام  تنقـيح احملرز يف    التقدم حول اإلحصائية
 اللجنــة إىل طلــبُي مث التنقــيح، عمليــة يف املــشاركة األفرقــة خمتلــف حتــرزه الــذي التقــدم ذلــك

 معيـــارا بوصـــفه ٢٠٠٣ لعـــاماملـــنقح  واالقتـــصادية البيئيـــة احملاســـبة نظـــام اعتمـــاد ئيةاإلحـــصا
 .دوليا إحصائيا

 البيئيـة  احملاسـبة  نظـام  تنقـيح  عمليـة  يف التقنـيني  اخلـرباء  أفرقة وسائر املدن أفرقة وتسهم - ١٨
 املتعلقــة بحــوثال أعمــال جــدول يف جرســتد الــيتاملــسائل  تحديــدب ٢٠٠٣ لعــام واالقتــصادية

ــيحب ــة احملاســبة نظــام تنق ــصادية البيئي ــام واالقت ــول وإجيــاد ؛٢٠٠٣ لع ــواردةللمــسائل  حل  يف ال
 لتــصدر اللجنــة إىل تغــيرياتال بــإجراء توصــيات وتقــدمي عليــه؛ املتفــق البحــوث أعمــال جــدول
 املـدن  فرقـة احملـددة أل   واملـسؤوليات  املهـام علـى    اللجنـة يتم االتفاق مع     وسوف .األخري قرارها
 كــل مــع التنقــيح مبــشروع املتــصلة املهــام اختــصاصات صــياغة وســيتم .التقنــيني اخلــرباء وأفرقــة
 رئـيس تعـيني   و الزمنيـة،  واجلـداول املنجـزات املـستهدفة      وستـشمل  اخلرباء، أفرقة من معين فريق
 .اللجنة إىل ستقدم اليت التوصيات وكتابة املناقشات، لرصد

 واالقتـصادية  البيئيـة  احملاسـبة  نظـام املتعلـق ب   الـنص  صـياغة  عـن  املسؤولية احملرر ويتحمل - ١٩
 يف هبـا  املعتـرف  اخلربة ذوي دوليا املرموقني اإلحصائيني كبار بني من اللجنة وستختاره ؛املنقح
  .القومية احلسابات يف أو/و االقتصادية - البيئية احملاسبةجمال 

 البلـدان،  معالتشاور   كذل يف مبا للمشروع، واإلداري اللوجسيت الدعم األمانة وتقدم - ٢٠
ــة االجتماعــات وعقــد  علــى املــشروع موقــع وإدارة اخلــرباء، اجتماعــات مــن وغريهــا اإلقليمي

 وهـــي ،بأعمـــال أمانـــة املـــشروع املتحـــدة األمـــم يف اإلحـــصائية الـــشعبة وتـــضطلع .اإلنترنـــت
  .اخلرباء للجنة العامة األمانة بوصفها دورها من تنبع مسؤولية

 احملاســبة نظــام بتنقــيحاملتــصلة  املــشاريع إدارة إطــاراملتعلقــة ب اقــشاتاملنوقــد أســفرت  - ٢١
 واضــح إداري هيكــلقدمتــه جلنــة اخلــرباء بوضــع   طلــب عــن ٢٠٠٣ لعــام واالقتــصادية البيئيــة
 للجنـة  والـثالثني  التاسـعة  الـدورة  يف للجنة املقترح اإلداري اهليكل يتاح وسوف .نفسها للجنة

 .ت أساسية بوصفه وثيقة معلومااإلحصائية

 االضـطالع  يف اللجنـة  رئـيس  مبـساعدة  يقـوم  جملـس  إنـشاء  علـى  اخلـرباء  جلنـة  ووافقت - ٢٢
بوجـه   العمـل  خطـة  اسـتعراض  املهـام  تلـك  وتشمل .للجنة املفوضة السلطة مبوجب معينة مبهام
 يف احملـرز  التقـدم  رصـد وذلـك ب   الـصحيح  مـسارها  يفالنـواتج   و األنـشطة تكون   أن وكفالةعام  
 امليزانيــة وإعــداد األمــوال ومجــع واالستــشاريني؛ التقنــيني اخلــرباء وأفرقــة املــدن ةأفرقــ مهــام
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 .ومـا إىل ذلـك     املـصلحة،  أصـحاب  مـع  االتـصاالت  وإجـراء  اللجنـة،  مسؤوليةللمشاريع حتت   
 )نـواهبم  أو اإلحـصائية  املكاتب رؤساء( املسؤولني كبار بني من اجمللس أعضاء نتخبُي وسوف

 وثيقــة ملحــق يف اجمللــستكــوين  وســريد .الدوليــة واملنظمــات الوطنيــة اإلحــصائية املكاتــب مــن
 والــثالثني  التاســعة  الــدورة يفاخلــرباء   للجنــة  اإلداري اهليكــلاملتعلقــة ب  األساســية  املعلومــات

 .اإلحصائية للجنة
 

  والتنسيقاتعملية صنع القرار )ج( 
 .واملفاهيميـة  التقنيـة سائل  املـ  وبـشأن  التنقـيح،  نطـاق  بـشأن  قـرارات  اخلـرباء  جلنة تتخذ - ٢٣

 التقنـيني  اخلـرباء  وأفرقـة  املـدن  أفرقـة  خمتلـف  بـني  التنـسيق  كفالـة  عـن  املسؤولية لجنةال وتتحمل
 معلومـات  وثيقـة  شـكل  يف تنقيحهـا سـينظر فيهـا لغـرض        الـيت املـسائل    قائمة وستقدم .األخرى
 .اإلحصائية للجنة والثالثني التاسعة الدورة يف أساسية

ــائق مجيــع ســتكون ،عمومــا والــشفافيةالبلــدان  مــشاركة فالــةك وبغيــة - ٢٤  املعروضــة الوث
 هـذه  وتتضمن .نترنتاإل على اللجنة موقع على للجمهور متاحة اللجنة اجتماعات يف للنقاش
ــائق ــتنتاجات االجتماعــات وحماضــر التحــضريية األوراق الوث ــتوزع .واالس  االســتنتاجات وس
 عقـب  ٢٠٠٣ لعـام  واالقتـصادية  البيئيـة  احملاسـبة  نظـام  نقـيح بت اخلاصة املقترحة التغيريات بشأن
 خـالل  عليهـا  والـرد  الستعراضـها  املتحـدة  األمـم  يف األعـضاء  الـدول  مجيـع  علـى  ،اجتماع كل
 باتفـاق  حظيـت  الـيت املـسائل    مناقـشة تـستمر    لـن  سـلس،  تقـدم  إحـراز كفالة  لو .يوما ٦٠ فترة

ــام، ــدم   إذا إال عـ ــة عـ ــدثت حالـ ــساقحـ ــع اتـ ــرارات مـ ــة القـ ــضايا املتعلقـ ــرى بقـ ــضي  أخـ تقتـ
 .املداوالت مواصلة

 
 لمشروعلمشروع برنامج العمل  )د( 

 ؛٢٠٠٣ لعــاماملــنقح  واالقتــصادية البيئيــة احملاســبة نظــام هــو للمــشروع النــهائي النــاتج - ٢٥
  .اخلرباء وجلنة التقنيني اخلرباء أفرقة من املقدمة التوصيات هيف املتوسطة النواتج أما

 القـضايا  عـدد  علـى الفراغ منـه     ويتوقف للمشروع، الزمين اجلدول مناقشة الياح ويتم - ٢٦
 التنقـيح إكمـال     خيـار  اخلـرباء  جلنـة  وتـدرس  .البحـوث  أعمال جدول يف هنائية بصورة املدرجة
 تـشمل  والثانيـة  الـدويل؛  اإلحـصائي  املعيـار  تـشكل  الـيت الفـصول    تـشمل  األوىل :مرحلتني على

 .وتطبيقاهتا بشأهنا، إمجاع إىل بعد التوصل يتم مل اليت احلسابات تغطي اليتالفصول 

 .اسـتئماين  صـندوق  ومـن  اخلرباء، جلنة أعضاء من عينية بإسهامات املشروع وسيمول - ٢٧
 اجتماعـات  يف الناميـة  البلـدان  مـن  اخلـرباء  مشاركة رئيسية بصورة االستئماين الصندوق وميول
 وبعـض  احملـرر  وأنشطة اآلخرين التقنيني اخلرباء قةوأفر املدن أفرقة اجتماعات عن فضال اللجنة
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 لعـام املـنقح    واالقتـصادية  البيئيـة  احملاسبة نظاموفهرست   لكترونيةاإل والنسخةعمليات التشاور   
 تكملـــة هبـــدف االســـتئماين الـــصندوق يف اإلســـهام علـــى األعـــضاء الـــدول وتــشجع  .٢٠٠٣
  .الدولية الوكاالت تقدمها اليت التربعات

 
 تنسيقال -باء  

 يف احملـرز  التقـدم  مبناقشة اإلحصائية، اللجنة من تكليف علـى بنـاء ، اخلرباء جلنةقامت   - ٢٨
 وتتـضمن  .اللجنـة  اختـصاص  إطار يف الواقعة األخرى التقنيني اخلرباء وأفرقة املدن أفرقة أنشطة
 الطاقـة،  حـصاءات بإ املعين أوسلو وفريق البيئية، باحملاسبة املعين لندن فريقأنشطة   األنشطة هذه

 حــسابات بــشأن البيئيــة والتوقعــات باملعلومــات املعــينالتــابع للفريــق العامــل  الفرعــي والفريــق
 املـشترك  العامـل  والفريـق  ، التابع ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي            املواد تدفقات

  .البيئية اتءاصحباإل املعين األمانات بني
 

 البيئية اسبةباحمل املعين لندن فريق - ١ 

 إىل ٢٦ مـــن الفتـــرة يف بريتوريـــا، يف البيئيـــة باحملاســـبة املعـــين لنـــدن فريـــقاجتمـــع  - ٢٩
 أعمـال  دولاملسائل تتعلق جبـ    من قائمة لندن فريق أقر االجتماع ويف .٢٠٠٧ مارس/آذار ٣٠

 ظــامنل العــام واهليكــل ،٢٠٠٣ لعــام واالقتــصادية البيئيــة احملاســبة نظــام تنقــيح لعمليــة البحــوث
 وأنـاط   عمـل،  برنـامج  وأعـد  أجـزاء،  ثالثـة  يف ،٢٠٠٣ لعـام املـنقح    واالقتـصادية  البيئية احملاسبة

مهمـة معاجلــة املــسائل املختلفــة يف جــدول أعمـال البحــوث بأعــضائه أو بأفرقــة فرعيــة أنــشئت   
 .الغرض هلذا

 نونكــا ١٩ إىل ١٧ مــن الفتــرة يف رومــا، يف لنــدن لفريــقاملقبــل  االجتمــاع عقدوســُي - ٣٠
 البحــوث أعمــال جــدول علــى املدرجــةاملــسائل  االجتمــاع وســيناقش .٢٠٠٧ ديــسمرب/الثــاين

 .٢٠٠٣ لعام واالقتصادية البيئية احملاسبة نظام تنقيح بعمليةاملتعلق 
 

 الطاقة بإحصاءات املعين أوسلو فريق - ٢ 

 الدوليـة  التوصـيات  صـياغة  الطاقـة  بإحصاءات املعين أوسلو فريق عمل برنامج ويشمل - ٣١
 بيانـــات وبنـــود وتـــصنيفات تعريفـــات التوصـــيات تلـــك وتـــشمل .الطاقـــة إحـــصاءات بـــشأن

متفـق عليهـا بـشأن جتميـع البيانـات يف جمـال إحـصاءات                توجيهيـة  ومبـادئ  إحصائية ووحدات
وعالوة على ذلك، يقدم برنـامج العمـل املمارسـات القطريـة، ويـوفر مبـادئ توجيهيـة                  . الطاقة

 .ع وجتميع إحصاءات الطاقة وأرصدهتاتنفيذية حول كيفية مج
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 البيئيـة  باحملاسبة املعين لندن وفريق الطاقة بإحصاءات املعين أوسلو فريق عملويتضمن   - ٣٢
 رئيـسا  ويعمـل  .والتـصنيفات والتعـاريف    باملفاهيم يتعلق فيما سيما ال التآزر، أوجه من العديد
 ).أيضا أعاله ٧ الفقرة انظر( املالئم التنسيقحتقيق  لكفالة كثب عن معا الفريقني

 يف والتنميــة التعــاون ملنظمــة التــابع البيئيــة والتوقعــات باملعلومــات املعــين العامــل الفريــق - ٣ 
 املواد تدفقات حبسابات املتعلقة األعمال :االقتصادي امليدان

 واداملـ  تـدفقات يف جمـال    منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي         بأعمال ُيضطلع - ٣٣
 املــواد تــدفقات حــسابات تنفيــذ بــشأن توجيهيــة وثيقــة إعــداد ذلــك يف مبــا املــوارد، وإنتاجيــة

 تـدفقات  نأ بـش  ٢٠٠٤ أبريـل /نيسان يفالصادرة   املنظمة جملس لتوصية استجابة واستخدامها،
الفريــق  رعايــة حتــت خــرباء فريــق التوجيهيــة الوثيقــة بــصياغة قــامقــد و .املــوارد وإنتاجيــة املــواد
ل املعين باملعلومات والتوقعات البيئية التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي،             العام

أن  علـى  التوجيهيـة  الوثيقـة  وتوشـك  .األوروبيـة  للجماعـات  اإلحـصائي  املكتـب  وبالتعاون مع 
 نظـام  يف الـصلة  ذات األجـزاء  تطـوير  يف للتوسـع  أسـاس  مبثابـة  وستكون ،تأخذ صيغتها النهائية  

  .٢٠٠٣ لعاماملنقح  واالقتصادية البيئية اسبةاحمل
 

 البيئية باحلسابات املعين األمانات بني املشترك العامل الفريق - ٤ 

 علــى أنــشطته البيئيــة باحلــسابات املعــين األمانــات بــني املــشترك العامــل الفريــق يركــز - ٣٤
 ريفاوالتعـ  والـشروط  للتـصنيفات  تفصيلية مقارنة الفرعي قيالفر ىأجرقد  و .املياه إحصاءات
 مـة ءموا هبـدف  الـدويل  الـصعيد  على باملياه املتعلقة املختلفة املعلومات مجع عملية يف املستخدمة

الفريــق  هــدف ويتمثــل .امليــاه جمــال يف واالقتــصادية البيئيــة احملاســبة نظــام مــع املعلومــات مجــع
 البيئيــة احملاســبة نظــام مــع ريفاوالتعــ البنــود مــةءموا طريــق عــن االســتبيانات تنقــيح يف الفرعــي

 .املياه جمال يف واالقتصادية

ويعمــل الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات أيــضا علــى وضــع مــسرد لإلحــصاءات   - ٣٥
البيئية، ويقوم بإعداد جمموعة قياسية من البيانـات الفوقيـة مـن أجـل تبـادل اإلحـصاءات البيئيـة                    

دام إحصاءات استغالل األرض والغطـاء      وسيتم إنشاء فريق فرعي جديد معين باستخ      . ونشرها
ــتغالل األرض          ــصنيفات اس ــة ت ــن أجــل مواءم ــة، م ــة والزراع ــة األغذي ــادة منظم األرضــي، بقي
والغطاء األرضي، وإعداد جمموعة أساسـية مـن املـتغريات، وجتميـع أفـضل املمارسـات يف جمـال                 

 .مجع البيانات
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  املستدامة التنمية بإحصاءات املعين املشترك العامل الفريق - ٥ 

 التعـاون  منظمـة  بـني  مـشترك  فريـق  املـستدامة  التنميـة  بإحـصاءات  املعـين  العامـل  الفريق - ٣٦
 ألوروبـا  االقتـصادية  للجنـة  التـابع  األوروبيني اإلحصائيني ومؤمتر االقتصادي امليدان يف والتنمية
 الـيت  ستدامةاملـ التنميـة    مؤشـرات  مـن  حمـدودة جمموعـة    حتديـد  إىل يهـدف  املتحـدة  لألمم التابعة
 أوجـه  يف التحقيـق  طريـق  عـن  بـذلك  الفريـق  ويقوم .الدولية املقارنة ألغراض استخدامها ميكن

 والــدويل، الــوطين الــصعيدين علــى فرةااملتــو املــستدامةالتنميــة  مؤشــرات طوائــف بــني التطــابق
 .املال رأس إىل استنادا نظري هنج من عليها احلصول ميكن اليت باملؤشرات ومقارنتها

 ويف أبريـل، /نيـسان  ٢٠-١٩ مـن  الفتـرة  يف جنيـف  يف املشترك العامل الفريقواجتمع   - ٣٧
 املعنـون  التقريـر مـشروع    ملناقـشة  ٢٠٠٧ نـوفمرب /الثـاين  تشرين ٩-٨ من الفترة يف بوخارست

 طــرحيو .“املــستدامة التنميــة ملؤشــرات عمــل إطــار :املــستدامة التنميــة ضاغــرأل إحــصاءات”
 رأس علـى  تقـوم  املـستدامة  للتنميـة  مؤشـرات  بطائفـة  اخلاصة فاهيميةامل احلجج التقريرمشروع  

 وسـوف  .والـدويل  الـوطين  الصعيدين على فرةااملتواجملموعات   بني التطابق أوجه ناقشيو املال،
 مـع  التـام  التماسـك  مـن  ممكـن  قـدر  أكربتتـسم بـ    الـيت  املؤشـرات  مـن  حمـدودة مبجموعـة    وصيي

 األوروبـيني  اإلحـصائيني  مؤمتر مكتب إىل التقريرشروع  نسخة من م   وستقدم .تا اجملموعتني كل
 الكاملـة  الـدورة  إىل النهائي التقرير وسيقدم .٢٠٠٨ فرباير/شباط يفالذي سُيعقد    اجتماعه يف

 .٢٠٠٨ يونيه/حزيران يفاليت ستعقد  للمؤمتر
 

 والتنفيذ التعزيز - جيم 
 إىل املرتبطـة  واإلداريـة  الفنيـة ئل  املـسا  علـى  املاضـي  العام يف عملها اخلرباء جلنة ركزت - ٣٨
 التركيــز ذاك وكــان .٢٠٠٣ لعــام واالقتــصادية البيئيــة احملاســبة نظــام تنقــيح بعمليــة كــبري حــد

أمهيــة ب درايــة علــى اللجنــة أن بيــد .املالئــم النحــو علــى التنقــيح عمليــة إجــراء لكفالــة ضــروريا
 الطلـب  مـع  التفاعـل  ويف ستخدمني،املـ  جمتمـع  يف االقتـصادية  - البيئيـة احملاسبة   تعزيز يف دورها

 أجـل  مـن  اإلمجايل احمللي الناتج نطاق عن اخلارجة التدابرييتصل ب  فيما السياسات علىالشديد  
ــار جتـــسيد ــة علـــى   اآلثـ ــةالبـــشرية املترتبـ ــةو .البيئـ ــهامات  دور للجنـ ــان إسـ ــه يف بيـ  تـــضطلع بـ

 .الفريدة اتيجيةستراال واليتها ضوء يفوذلك  ،اإلحصاءات الرمسية يف اجلدل الدويل

 منضـ  فيـه  والتوسـع  نترنـت  اإل علـى  موقعها حتديث اللجنة واصلت املاضي، العام ويف - ٣٩
 مــن الثانيــة املرحلــةاضــطلعت بو واالقتــصادية؛ البيئيــة احلــسابات تعزيــزاملتعلــق ب عملــها برنــامج
 ووضـعت  ؛دةحمـد  ملوضـوعات  واالقتـصادية  البيئيـة  واحملاسـبة  البيئيـة  لإلحصاءات العاملي التقييم

أدنــــاه  ويــــرد .امليــــاه جمــــال يف واالقتــــصادية البيئيــــة احملاســــبة نظــــام لتنفيــــذ ســــتراتيجيةا
 .األخريان النشاطان
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  االقتصادية - البيئية واحملاسبة البيئية لإلحصاءات العاملي التقييم جمال يف احملرز التقدم - ١ 

 التقيــيم بأنــشطة اخلــرباء، نــةجل برعايــة املتحــدة، األمــم يف اإلحــصائية الــشعبة تــضطلع - ٤٠
 تنفيـذ  حالـة  تقيـيم ) أ: (تـشمل  وهـي  ،االقتـصادية  - البيئية واحملاسبة البيئية لإلحصاءات العاملي
 حتديـد ) ب(ين؛ و   الـوط  الـصعيد  على إحصاءات من هبا يتصل وما االقتصادية - البيئية احملاسبة

 دون حتـــول  الـــيت  العوامـــل  تقيـــيم  )ج( و اجملـــال؛  هـــذا  يف املـــستقبلية  واخلطـــط  األولويـــات 
 اإلحـــصاءات مـــن وغريهـــا االقتـــصادية - البيئيـــة احملاســـبة إحـــصاءات ونـــشر وتـــصنيف مجـــع
ــيم ويــسهم. لةالــص ذات ــة والتوصــيات املعــايري وضــع يف العــاملي التقي  احملاســبة جمــال يف الدولي
 فاألهــدا حمــددة أنــشطة اســتحداث يفو إحــصاءات، مــن هبــا يتــصل ومــا االقتــصادية - البيئيــة
  .اجملال هذا يف التقين للتعاون

 علــى يــتم حبيــث العــاملي التقيــيم ُصــمم البلــدان، عــاتق علــى الواقــع العــبء ولتخفيــف - ٤١
 بـــني املـــشترك العامـــل الفريـــق مـــع بالتعـــاون املنفـــذة األوىل، املرحلـــة غطـــت قـــدو .مـــرحلتني
 واحملاسـبة  البيئيـة  ءاتاإلحـصا  برامج بشأن عامة معلومات البيئية، باإلحصاءات املعين األمانات
. دةحمــد مواضــيعية جمــاالت علــى الثانيــة املرحلــة يف التركيــز انــصب فيمــا االقتــصادية؛ - البيئيــة
 أوجـــزتو .٢٠٠٦ أكتـــوبر/األول تـــشرين يف العـــاملي التقيـــيم مـــن األوىل املرحلـــة تنفيـــذ ومت

 العـام  األمـني  تقريـر  يف مالتقيـي  من األوىل املرحلة يف إليها التوصل مت اليت الرئيسية االستنتاجات
 يف اللجنـة  علـى  وُعـرض  ،)E/CN.3/2007/9( والـثالثني  الثامنـة  دورهتـا  يف اإلحصائية اللجنة إىل

  .أساسية معلومات كوثيقة إليها قُدم مفصل تقريٌر نفسها الدورة

 فريــق مــع وثيــق تعــاون ظــل يف اإلحــصائية، الــشعبة قامــت الثانيــة، املرحلــةويف إطــار  - ٤٢
 وكانـت . هتاوأرصـد  الطاقـة  إلحـصاءات  العـاملي  التقييم بتنفيذ الطاقة، بإحصاءات ملعينا أوسلو

 املكاتــب بــه تــضطلع الــذي الــدور حتديــد )أ( :يلــي كمــا التقيــيم هــذا مــن املرجــوة األهــداف
ــة، اإلحــصائية ــ نطــاق يف الوطني ــوطين، اإلحــصائي ماالنظ ــة إحــصاءات مجــع جمــال يف ال  الطاق
 عـن  البلـدان  يف وأرصـدهتا  الطاقـة  إحـصاءات  نطاق تقييم )ب( رها؛ونش وتصنيفها وأرصدهتا،

 املبـادئ  اتبـاع  ومدى البيانات، مجع وممارسات التقييم، يغطيها اليت الطاقة مصادر حتديد طريق
 الـيت  العوامل تقييم )ج( ؛املقدمة اإلحصاءات استخدام كيفيةو ،الدولية والتصنيفات التوجيهية
 يف االســـتبيان وأرســـل .ونـــشرها وتـــصنيفها وأرصـــدهتا اقـــةالط إحـــصاءات مجـــع دون حتـــول
 ،٢٠٠٧ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٣٠ ويف .واألقاليم البلدان من ٢١٠ إىل ٢٠٠٧ يونيه/حزيران
 يف ٥٠ قـدرها  رد نـسبة  ميثـل  مـا  وهـو  ،العاملي لتقييما على ردت   قد أقاليم/بلدان ١٠٧ كانت
 الطاقـة  إلحـصاءات  العـاملي  للتقيـيم  فصلامل تحليلال اإلحصائية اللجنة إىل وسُيقدم .تقريبا املائة

 .والثالثني التاسعة دورهتا يف هبا تواىف أساسية معلومات وثيقة يف وأرصدهتا
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ــز وجـــرى - ٤٣ ــيم جتهيـ ــاملي التقيـ ــةحلـــسابات  العـ ــة االنبعاثـــات وإحـــصاءات الطاقـ  اهلوائيـ
 ديــسمرب/األول كــانون يف وأُرســال ،حــساباهتاو امليــاه إلحــصاءات العــاملي والتقيــيموحــساباهتا 

 تتعلــق بــربامج اضــطالعها إىل التقيــيم مــن األوىل املرحلــة يف أشــارت الــيت البلــدان إىل ٢٠٠٧
 مـن  األوىل املرحلـة  على بعد ترد قد كنت مل اليت البلدان إىل وكذلك احملدد املواضيعي باجملال
  .التقييم

 
 املياه جمال يف صاديةاالقت - البيئية احملاسبة نظام تنفيذ استراتيجية - ٢ 

 احملاســـبة نظـــام تنفيـــذ اســـتراتيجية املتحـــدة مــــــاألم يف ةـــاإلحـــصائي الـــشعبة دتـــــأُع - ٤٤
 يف عنــه أعربــت الــذي اإلحــصائية اللجنــة لطلــب اســتجابة امليــاه جمــال يف االقتــصادية - البيئيــة
 إىلو ،البلــدان مـع  فـة مكث مـشاورات  إىل التنفيـذ  اســتراتيجية وتـستند  .والـثالثني  الثامنـة  دورهتـا 
 باحملاسـبة  املعـين  لنـدن  وفريـق  اخلـرباء  جلنـة  جانـب  مـن  نقـاش  حمـل  كانت لالستراتيجية مشاريع
 احملاســبة تناولــت تدريبيــة بــرامج أو عمــل حلقــات ٦ يف املــشاريع هــذه نوقــشت كمــا .البيئيــة
  .٢٠٠٧ عام يف وُعقدت باملياه املتعلقة

 يف امليـاه  جمـال  يف االقتـصادية  - البيئيـة  احملاسـبة  ظـام ن إدمـاج  إىل االسـتراتيجية  وهتدف - ٤٥
 وهـي  .الوطنيـة  اإلحـصائية  الـنظم  ويف املائيـة  للمـوارد  املتكاملة لإلدارة الوطنية السياسات إطار
 وربطهـا  املـستخدمني،  جانب من طلبالب املياه حسابات إنشاء ربط لىع شديدا تركيزا تركز

ــةالوطن االقتــصادية بالــسياسات أعــم بــشكل ــا اإلحــصائية الــشعبة وتتعــاون .ي  مــع وثيقــا تعاون
 اإلدارة جمـال  يف بالفعـل  القائمـة  والـربامج  التـآزر،  أوجـه  إىل استنادا الدولية والوكاالت البلدان

 إحــصاءاتب علقــةاملت ربامجالــ لتحــسني وذلــك اإلحــصائية واملبــادرات املائيــة، للمــوارد املتكاملــة
 . املياه

  :اآلتية األربعة املكونات من تنفيذال استراتيجية وتتألف - ٤٦

 بـشأن  توجيهيـة  مببـادئ  قتـرن ت امليـاه  بإحـصاءات  تتعلـق  دوليـة  توصيات وضع )أ( 
  وتصنيفها؛التكميلية البيانات مجع

 ضع املواد التدريبية والتروجيية؛و )ب( 

 جتريبيـة  مـشاريع  إىل إضـافة  إقليميـة  أنشطة يشمل التقين للتعاون امجنبر وضع )ج( 
  املناطق؛ شىت يف البلدان من خمتارة جمموعة يف ُتنفذ

ــة )د(  ــشطة مواءم ــات مجــع أن ــيت البيان ــتم ال ــى ت ــصعيد عل ــدويل ال ــع ال ــاهيمامل م  ف
 .املياه جمال يف االقتصادية - البيئية احملاسبة نظام يف هبا املعمول والتعاريف
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 املياه بإحصاءات املتعلقة الدولية التوصيات )أ( 
 إحـصاءات  بشأن دولية توصيات وضع على املتحدة األمم يف اإلحصائية الشعبة تعمل - ٤٧
ــاه ــا متفــق قائمــة التوصــيات هــذه موستــض .املي ــاملتغريات عليه ــة املعتمــدة والتعــاريف ب  املتعلق

 هــذه املــتغريات قائمــة مواءمــة جــرت وقــد .بتجميعهــا البلــدان ُتوصــى الــيت امليــاه إحــصاءاتب
 هنـا أ غري ،املياه جمال يف االقتصادية - البيئية احملاسبة بنظام لةالص ذات املتغريات مع تامة مواءمة
 يف إليهـا  حاجـة  مثـة  بامليـاه  صـلة  ذات إضـافية  مـتغريات  لتغطيـة  التفاصـيل  من املزيد على حتتوي
 .بعينها قطاعات يف والتحليالت السياسات إطار

ــذه وستـــصاحب - ٤٨ ــة التوصـــيات هـ ــة مبـــادئ الدوليـ ــة توجيهيـ  أفـــضل إىل تـــستند عمليـ
 واجلــداول الدوليــة االســتبيانات مــلء وكيفيــة املــتغريات وتــصنيف مجــع طــرق إىلو املمارســات
 التوصــيات مناقــشة املتوقــع ومــن .امليــاه جمــال يف االقتــصادية - البيئيــة احملاســبة لنظــام القياســية
 .٢٠٠٨ عام منتصف يف ُيعقد رباءاخل لفريق اجتماع يف التكميلية التوجيهية واملبادئ

 
 والترويج التدريب )ب( 

 الدوليــة التوصــيات وإىل امليــاه جمــال يف االقتــصادية - البيئيــة احملاســبة نظــام إىل إضــافة - ٤٩
 نظـام  كـان  فلـئن . بوالتـدري  للتـرويج  برنـامج  وضـع  إىل حاجـة  مثـة  امليـاه،  بإحـصاءات  املتعلقة
 األوســاط لــدى القبــول مــن نــصيبا أحــرز قــد امليــاه جمــال يف االقتــصادية - البيئيــة احملاســبة

 .املـستخدمني  أوسـاط  بـني  أوسـع  نطـاق  علـى  لـه أن يـروج     إىل حيتـاج  فإنـه  الرمسية، اإلحصائية
 بامليـاه  تعلقـة امل باحملاسـبة  املعـين  واملـستخدمني  املنـتجني  مـؤمتر  عن املنبثقة النتائج متابعة إطار ويف

 مــايو/أيــار ٢٤ إىل ٢٢ مــن الفتــرة يف ُعقــد الــذي ،املائيــة للمــوارد املتكاملــة اإلدارة ألغــراض
ــوربرغ يف ٢٠٠٦ ــدا ف ــة حتــت هبولن ــة رعاي ــاون اخلــرباء، جلن ــشعبة تتع ــم يف اإلحــصائية ال  األم
 االقتـصادية  - البيئيـة  احملاسـبة  بنظـام  الـوعي  لتعزيـز  باملياه املعنية األوساط مع كثب عن املتحدة

 أن ينبغـي  الـذي  صاديةاالقتـ  - يدرولوجيـة اهل املعلومـات  نظـام  بوصـفه  وخاصـياته  املياه جمال يف
 .املائية للموارد املتكاملة باإلدارة يتعلق فيما املستخدمني أوساط بني به ُيستعان

 بــرامج وتعزيــز وضــع دعمتــ تدريبيــة منــاذج بوضــع هــذا، علــى عــالوة الــشعبة، تقــومو - ٥٠
 إىل ادااسـتن  وذلـك  امليـاه،  جمـال  يف االقتـصادية  - البيئيـة  احملاسـبة  نظـام  وتنفيـذ  امليـاه  إحصاءات

 دوليـة  تدريبيـة  ودورات عمـل  حلقـات  يف خدمتواسـتُ  ُوضـعت  بالفعل موجودة تدريبية مواد
 املوقــع يف التدريبيــة الــدورات يف هبــا املقدمــة العــروض علــى االطــالع وميكــن .الــشعبة أقامتــها
 .للشعبة الشبكي
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 ههـذ  ومـن  .عـدة  شـركاء  مـع  بالتعـاون  األنـشطة  مـن  بـالكثري  كـذلك  الشعبة وتضطلع - ٥١
  :يلي ما إىل اإلشارة جتدر األنشطة

 امليــاه جمــال يف االقتــصادية - البيئيــة احملاســبة نظــام تنفيــذ عــن جتــرييب برنــامج )أ( 
ــاون ــشراكة مــع بالتع ــة ال ــاه، العاملي ــاملي واالحتــاد للمي ــة، حلفــظ الع ــة الطبيع ــا، وجامع  كولومبي
  اإلمنائي؛ املتحدة األمم وبرنامج

 بالتعـاون  امليـاه  جمـال  يف االقتـصادية  - البيئيـة  احملاسـبة  امنظ عن تدرييب امجنبر )ب( 
 . التابع لليونسكوالتثقيف يف جمال املياه  معهد مع

 املائيـة  للمـوارد  املتكاملـة  اإلدارة برصـد  عنيةامل العمل فرقة يف عضو اإلحصائية والشعبة - ٥٢
 التـرويج  هـذه  العمـل  فرقـة  أهـداف  ومن .املائية للموارد املتحدة األمم آللية التابعة هبا واإلبالغ

ــتخدام ــام السـ ــبة نظـ ــة احملاسـ ــصادية - البيئيـ ــال يف االقتـ ــاه جمـ ــفه  امليـ ــامبوصـ ــاتامل نظـ  علومـ
ــائج مؤشــرات وضــعب يــسمح الــذي ــة اإلدارة هبــا تقــاس للنت ــة للمــوارد املتكامل ــا .املائي  وحتقيق
 احملاســبة نظــام يــذتنفل جتــرييب مج ويف أربعــة بلــدان، برنــا ٢٠٠٨ســيبدأ يف عــام  ،الغــرض اهلــذ

ــة ــصاديةا - البيئي ــاه، جمــال يف القت ــ مبجهــود املي ــشراكة مــن كــل مــن ركتشم ــة ال ــاه العاملي  للمي
 والــشعبة اإلمنــائي املتحــدة األمــم وبرنــامج الطبيعــة حلفــظ العــاملي واالحتــاد كولومبيــا وجامعــة
  .املتحدة األمم يف اإلحصائية

 عـن  تدريبيـة  بـرامج  لليونـسكو  التـابع ل امليـاه    التثقيف يف جمـا    معهد يف بانتظام ىجرُتو - ٥٣
 ملــدة تدريبيــة دورة املعهــد، مــن بــدعوة الــشعبة، أقامــت وقــد .املائيــة للمــوارد املتكاملــة اإلدارة
 اإلدارة علـى  التـدريب  مـن  كجـزء  امليـاه  جمـال  يف االقتصادية - البيئية احملاسبة نظام عن أسبوع
 نظـام  على التدريب هذا نظموسُي .٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول يف ُعقد الذي املائية للموارد املتكاملة
 مــن جــزءا يــصبح أن املنتظــر ومــن ،٢٠٠٨ عــام يف أخــرى مــرة االقتــصادية - البيئيــة احملاســبة
 علـى  تزيـد  دةمل ٢٠٠٨ عام يف عقدها املزمع الدورة متتد وقد .للمعهد العادي الدراسي املنهج

  .املشاركون ميتلكها اليت املتنوعة اتواخلربلتتالءم بشكل أفضل مع املعارف  األسبوع
 

 املساعدة التقنية برنامج )ج( 
 جمـــال يفللمـــساعدة التقنيـــة  برنـــامج لوضـــع البلـــدان جانـــب مـــن متزايـــد طلـــب مثـــة - ٥٤

للحـصول   رمسيـة  طلبـات  اإلحصائية الشعبة تلقت وقد .باملياه املتعلقة واحملاسبة املياه إحصاءات
ــة   ــد ٥٠ مــنعلــى مــساعدة تقني ــا ابل ــام عقــب تقريب ــة قي ــة دورهتــا يف اإلحــصائية، اللجن  الثامن

 دويل إحــصائي كمعيــار امليــاه جمــال يف االقتــصادية - البيئيــة احملاســبة نظــام باعتمــاد والــثالثني،
ــ  وضــع مراحــل مــن متعــددة مراحــل متثــل بلــدان مــناخلمــسني  الطلبــات هــذه وتــأيت. تمؤق
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 البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  وأمريكـا  وأوروبـا  يقياوأفر آسيا يفوحساباهتا، تتوزع    املياه إحصاءات
 .الكارييب

 امليـاه  بإحـصاءات  واملتعلـق  اإلحـصائية  للـشعبة  التـابع املـساعدة التقنيـة      برنـامج  ويشمل - ٥٥
 األمــم جلــان مــع الوثيــق التعــاون إىل يــستند وهــو قويــا إقليميــا مكونــا بامليــاه املتعلقــة واحملاســبة
 سـيما  الو الـوطين،  الـصعيد  علـى  تنـشط  الـيت  الدوليـة  لوكـاالت ا مـن  وغريهـا  اإلقليمية املتحدة
ــامج ــائي املتحــدة األمــم برن ــة وشــعبة اإلمن ــستدامة التنمي ــة امل ــشؤون إلدارة التابع ــصادية ال  االقت

 الــشعبة تعكــف ذلــك إىل إضــافة .للبيئــة املتحــدة األمــم وبرنــامج الــدويل والبنــك واالجتماعيــة
 البحـر  منطقـة  يف لإلحـصاءات  اإلقليمي ربنامجال مع يدوط تعاون صالت إقامة على اإلحصائية
 للجماعــات اإلحــصائي للمكتــب التــابع )MEDSTAT II( الثانيــة املرحلــة - املتوســط األبــيض

 واالجتماعيــة االقتــصادية اللجنــة ومــع امليــاه، حبــسابات يتعلــق مكونــا يــشمل الــذي األوروبيــة
 مـؤخرا  حازتـا  اللـتني  الكـارييب  البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  ألمريكا االقتصادية واللجنة آسيا لغريب
 .منطقتيهما يف االقتصادية - البيئية واإلحصاءات باحملاسبة للنهوض مبشروع االضطالع حق

 شـىت  مـن  بلـدان  بـني  جتمـع  إقليميـة  عمـل  حلقـات  مناملساعدة التقنية    برنامج ألفويت - ٥٦
 .منطقتـها  لبلـدان  أسـوة  تكون أن شأهنان مساعدة تقنية إىل البلدان جتريبية م     وتقدم العامل أحناء
 مـوجزة  حملـة  أدنـاه  وتـرد  .سـنوات  ٣ فترة ستغرقت مراحل على ينفذ حبيث الربنامج ُصمم قدو
  :الربنامج عن

 احملاسـبة  بنظـام  الـوعي  زيـادة  بغيـة  ُتعقـد  عريفيـة ت إقليميـة  عمـل  حلقـة  - األوىل املرحلة )أ(
 واملـستخدمني  املنـتجني  أوسـاط  دعم على صولواحل املياه جمال يف االقتصادية - البيئية
 واهلـدف .  من قبل كبار املسؤولني احلكوميني     النظام هذا تنفيذ لصاحل سواء، حد على

 - البيئيــة احملاســبة نظــام فائــدة للبلــدان تتــضح أن هــو هــذه العمــل حلقــة مــن الرئيــسي
ــصادية ــال يف االقت ــة اإلدارة سياســات جم ــوارد املتكامل ــة للم ــزمتل أنو املائي ــذه ت  .بتنفي

 إنــشاء علــى العمــل بــدء مــن البلــدان متكــن معلومــات أيــضا العمــل حلقــة يف قدموســُت
بلــدين يف املنطقــة  أو واحــد بلــد اختيــار جيــري املرحلــة، هــذه ويف .جتريبيــة حــسابات

 اهتمـام  مـدى  منـها  عوامـل  عـدة  علـى  بنـاء  وذلـك  جتـريبيتني  إفـراديتني  دراستنيليمثال  
  مناسبة؛ أولية بياناتوافر ومدى ت باملوضوع البلدان

 جمـال  يف اخلـربات  لتقاسـم  ُتعقـد  اخلـرباء  مـستوى  علـى  عمـل  حلقـات  - الثانية املرحلة )ب(
 أدوات وتـوفري  البلـدان، املعلومـات املتـوافرة لـدى        مـن  انطالقـا  جتريبيةحسابات   إنشاء

وســـُيقدم التـــدريب علـــى جتميـــع . هـــذه احلـــسابات نـــشاءإ علـــى للمـــساعدة إضـــافية
 والـرد  قياسـية الءات املتعلقة باملياه مـن مـصادر موجـودة وعلـى مـلء اجلـداول                اإلحصا
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 مـع  منطقـة  كـل ل قياسيةال اجلداول من جمموعة وضع وميكن .الدولية االستبيانات على
 ميكـن و .البيانـات  تـوافر  ومـدى  باملياه يتعلق فيما بلداهنا بني املشتركة الشواغل مراعاة

 علــى املنطقــة يف األخـرى  لبلــدانل مـساعدا  عــامال ونتكــ أن التجريبيـة  البلــدان تجربـة ل
 .املياه جمال يف االقتصادية - البيئية احملاسبة نظام تنفيذ يف البدء

 القياسـية  داولاجلـ  لوضـع  خرباهتـا  أخـرى  مـرة  البلـدان  تتقاسـم  سوف   - الثالثة املرحلة )ج(
 أعـم  شكلبـ و اجلداول،ملء   جمال يف املمارسات أفضل حتديد تسىني حىت منطقة لكل
 .املياه بإحصاءات املتعلقة الربامج وتعزيز وضعل

 الـشبكات  طريـق  عـن سيقدم الدعم للبلـدان      العمل، حلقات بني الفاصلة الفترات ويف - ٥٧
 مـن  وغريهـا  اإلحـصائية  الـشعبة  تيـسرها  الـيت  املعرفيـة واملنابر   اإللكترونية واالتصاالت اإلقليمية
  .املنطقة يف الناشطة الوكاالت

 بإحـصاءات  املتعلقـة  الربامج وتعزيز وضعل البلدان فرادى إىل املساعدة الشعبة وستقدم - ٥٨
بـصفة   املـشورة  تقـدمي  وسـيجري  .امليـاه  جمال يف االقتصادية - البيئية احملاسبة نظام تنفيذلو املياه

 توفـــد لـــن وارد،املــ لقلـــة  ونظــرا  .اهلـــاتفي واالتـــصال اإللكتــروين  الربيـــد طريــق  عـــنرئيــسية  
 احملاسـبة  نظـام  تنفيـذ  يف للمـساعدة  البعثـات  مـن  حمـدودا  عددا إال البلدان إىل اإلحصائية ةالشعب
 التجريبيـــة البلـــدان علـــى عـــام بوجـــه البعثـــات هـــذه إيفـــاد وسيقتـــصر االقتـــصادية، - البيئيـــة

 ).أعاله ٥٦ الفقرة انظر(
 
 الدويل الصعيد على البيانات مجع أنشطة مواءمة )د(

 مــع الــدويل الــصعيد علــى تــتم الــيت البيانــات مجــع أنــشطة واءمــةمل جاريــة جهــود مثــة - ٥٩
 الـيت  نـشطة األ شملوتـ  .امليـاه  جمـال  يف االقتصادية - البيئية احملاسبة نظام وتعاريف مصطلحات

ــتم ــدويل الــصعيد علــى ت ــاه إحــصاءات بــشأن البيانــات جلمــع ال ــشعبة جتريهــا اســتبيانات املي  ال
 امليـدان  يف والتنميـة  التعـاون  ومنظمـة  للبيئـة،  املتحـدة  األمم برنامج/املتحدة األمم يف اإلحصائية
 لألغذيـــة املتحـــدة األمـــم ومنظمـــة األوروبيـــة، للجماعـــات اإلحـــصائي املكتـــب/االقتـــصادي
ــشعبة اســتبيانا عــام بــشكل ويتــسق .والزراعــة ــامج/املتحــدة األمــم يف اإلحــصائية ال  األمــم برن
 للجماعــات اإلحــصائي املكتــب/االقتــصادي يــدانامل يف التنميــة التعــاون ومنظمــة للبيئــة املتحـدة 
 بعـض  إىل حاجـة  هنـاك  أن غـري  ،امليـاه  جمـال  يف االقتصادية - البيئية احملاسبة نظام مع األوروبية

 اســتبيان ويتـسق  .وتعاريفـه  النظـام هــذا  مـصطلحات  مـع  تامـا  متاشــيا يتماشـيا  لكـي  التعـديالت 
 االقتــصادية - البيئيــة احملاســبة نظــام مــع عــام بــشكل والزراعــة لألغذيــة املتحــدة األمــم منظمــة

 يف امليـاه  باسـتغالل  املتعلـق  بـالفرع  يتعلـق  فيمـا  أمـا  .املائيـة  بـاملوارد  اخلـاص  بـالفرع  يتعلـق  فيمـا 
 األنـشطة  جلميـع  املوحـد  الـدويل  الـصناعي  التصنيف يتبع ال االستبيان فإن ،يةاالقتصاد األنشطة
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 للفريـق  التـابع  امليـاه  بإحـصاءات  املعـين  الفرعـي  الفريـق  الـراهن  الوقـت  يف يعكفو .االقتصادية
ــة بإحــصاءات املعــين األمانــات بــني املــشترك العامــل  علــى كــذلك، اإلحــصائية والــشعبة ،البيئ
 بــشأن اجلــاري العمــل طريــق عــن وذلــك امليــاه بإحــصاءات املتعلقــة املــتغريات تعــاريف مواءمــة

  .املياه بإحصاءات املتعلقة الدولية التوصيات

ــعوتز - ٦٠ ــشعبة مــ ــة الــ ــتبياهنا مواءمــ ــن اســ ــصاءات عــ ــاه إحــ ــع امليــ ــام مــ ــبة نظــ   احملاســ
 يف تبـدأ  الـيت  البيانـات  مجـع  ألنشطة القادمة اجلولة من اعتبارا املياه جمال يف االقتصادية - البيئية
 األوروبيـة  للجماعـات  اإلحـصائي  املكتـب  مـع  بالتعـاون  ذلـك  علـى  مـل تع وهي .٢٠٠٨ ربيع

  .االقتصادي امليدان يف والتنمية التجارة ومنظمة

 
 

 


