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

  
  مذكرة من األمني العام    

  
، يتـشرف   (E/2008/24)ء على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاسـعة والـثالثني            بنا  

ويتنـاول التقريـر    .  االقتـصادية  -املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة         اخلـرباء  إحالـة تقريـر جلنـة     باألمني العـام    
رز بالتفصيل والية وإدارة جلنة اخلرباء، ويصف التقدم احملرز يف أعماهلا، مبا يف ذلـك التقـدم احملـ                 

 االقتصادية وأوجه التقدم احملرز يف حسابات الطاقة وحـسابات          -يف تنقيح نظام احملاسبة البيئية      
تــدفق املــواد، ومقدمــة تقريــرا عــن نتــائج التقيــيم العــاملي لإلحــصاءات امليــاه وحــساباهتا ونتــائج  

  اجلديـد مـن    وائيـة وحـساباهتا، ويقـدم     التقييم العاملي حلسابات الطاقة وإحصاءات االنبعاثات اهل      
 االقتــصادية يف جمــال امليــاه؛ مبــا يف -املعلومــات عــن اســتراتيجية تنفيــذ نظــام احلــسابات البيئيــة  

.  عـن صـياغة مـسّودة التوصـيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات امليـاه                 اجلديد من املعلومات   ذلك
  .وترد نقاط املناقشة يف آخر التقرير
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  مقدمة  -أوال   
يف الدورة الثامنة والثالثني، طلبت اللجنـة اإلحـصائية إىل جلنـة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة            - ١

 االقتــصادية، -  االقتــصادية وضــع إطــار إلدارة مــشروع تنقــيح نظــام احملاســبة البيئيــة  -البيئيــة 
ــة       ــذ نظــام احملاســبة البيئي ــال امليــاه؛ وأن تواصــل   ية يف  االقتــصاد-ووضــع اســتراتيجية لتنفي جم

ني يف جمـال احملاسـبة   لإطار واليتـها التنـسيق مـع أفرقـة املـدن وغريهـا مـن أفرقـة اخلـرباء العـام                  يف
ــة  ــصاءات   -البيئيـ ــن إحـ ــا مـ ــا يتـــصل هبـ ــصادية ومـ ــصائية، يف  وأح.  االقتـ ــة اإلحـ اطـــت اللجنـ
 مقترحـــا ذي يـــضم برنـــامج عمـــلالتاســـعة والـــثالثني، علمـــا بتقريـــر جلنـــة اخلـــرباء الـــ دورهتـــا
حسابات الطاقة وحسابات تدفق املواد، وخطة مقترحة لتنفيـذ نظـام احملاسـبة             منهجية   لتحسني
ــة  ــرا عــن تقــدم العمــل احملــرز يف إطــار إدارة      -البيئي ــّدمت تقري ــاه، وق ــصادية يف جمــال املي  االقت

  . االقتصادية-املشاريع من أجل تنقيح نظام احملاسبة البيئية 
 مناسبتان دعتا إىل إعادة النظر يف واليـة وإدارة جلنـة اخلـرباء              ، حدثت ٢٠٠٨ويف عام     - ٢

ــي     ــؤمتر اإلحـــصائيني األوروبـ ــاد اجتمـــاع مكتـــب مـ ــبتان انعقـ ــان املناسـ  يف نيوقـــد مشلـــت هاتـ
 وانعقاد اجتمـاع مكتـب املـؤمتر املعـين بـتغري املنـاخ واإلحـصاءات الرمسيـة                  ٢٠٠٨فرباير  /شباط

 حــّدد مكتــب مــؤمتر اإلحــصائيني األوروبــيني وقــد). ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٦-١٤أوســلو، (
للموضــوع . مــسألة التنــسيق يف جمــال اإلحــصاءات البيئيــة الناشــئة أساســا عــن التغطيــة الواســعة

مدار البحث واجلهات الفاعلة العديدة املعنية، وطلـب إىل جلنـة اخلـرباء اقتـراح طريقـة للمـضي                   
ملعـين بـتغري املنـاخ واإلحـصاءات الرمسيـة          كمـا نـاقش املـؤمتر ا      . قدما يف جمال اإلحصاءات البيئية    

 إىل ملتعلقـة بـتغري املنـاخ، وأوصـى بـأن تعهـد      مسألة احتمـال إدارة إعـداد اإلحـصاءات الرمسيـة ا         
  .ء مبسألة اإلشراف على هذا العملجلنة اخلربا

يتنـاول اجلـزء الثـاين الـوارد أدنـاه بالتفـصيل واليـة         . ويقع هـذا التقريـر يف أربعـة أجـزاء           - ٣
الثالـث التقـّدم الـذي      ويـوجز اجلـزء     . ا أعـاله  اهلمجاء استجابة للطلبات اليت مت إ     ة جلنة اخلرب  وإدار

 االقتصادية، وال سـيما أوجـه       -أحرزته جلنة اخلرباء يف أعماهلا بشأن تنقيح نظام احملاسبة البيئية           
 األفرقـة   التقدم احملرز يف حسابات الطاقة وحسابات تدفق املواد، وبشأن التنسيق ما بني خمتلف            

ــشأن إعــداد اإلحــصا     ــة اخلــرباء، ب ــة جلن ــة، يف إطــار والي ــة  العامل ــة وإحــصاءات الطاق ءات البيئي
 االقتـــصادية -يتـــصل بـــذلك مـــن إحـــصاءات؛ وبـــشأن التـــرويج لنظـــام احملاســـبة البيئيـــة   ومـــا

واإلحصاءات ذات الصلة هبا ولتنفيذ هذا النظام، وُيقّدم، على وجه اخلـصوص، مـوجزا لنتـائج         
م العــاملي إلحــصاءات امليــاه وحــساباهتا ولنتــائج التقيــيم العــاملي حلــسابات الطاقــة، ويقــّدم التقيــي

.  االقتـصادية يف جمـال امليـاه       -اجلديد من املعلومات عـن برنـامج تنفيـذ نظـام احلـسابات البيئيـة                
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وُيقّدم اجلزء الرابع اجلديد من املعلومات عـن عمليـة وحالـة وضـع مـسّودة للتوصـيات الدوليـة                    
  .ويقّدم اجلزء اخلامس نقاطا للمناقشة إىل اللجنة االجتماعية. حصاءات املتعلقة باملياهلإل
  

ــة     -ثانيا    ــبة البيئيــ ــة باحملاســ ــرباء املعنيــ ــة اخلــ ــة وإدارة جلنــ  االقتــــصادية -واليــ
  واإلحصاءات البيئية

ــث    - ٤ ــاع الثالـ ــود يف االجتمـ ــورك يف املعقـ ــران٢٧ و ٢٦يف نيويـ ــه / حزيـ ، ٢٠٠٨يونيـ
ــة باحملاســبة البيئيــة   ناقــشت  ــة اخلــرباء املعني  االقتــصادية واليتــها وهيكــل إدارهتــا اســتجابة   -جلن

ــوارد مــن مكتــب مــؤمتر اإلحــصائيني األوروبــيني ونتــائج املــؤمتر املعــين بــتغري املنــاخ       للطلــب ال
ووافقت جلنة اخلرباء على أن تغطي، كجزء من واليتها، احملاسـبة البيئيـة             . واإلحصاءات الرمسية 

ويـشكل هـذا   . القتصادية واإلحصاءات البيئية، مبا يف ذلك اإلحصاءات املتعلقة بتغري املنـاخ         ا -
 االقتـصادية   -غطـي احملاسـبة البيئيـة       لية اليت أنيطت بلجنـة اخلـرباء، ي       توسعا آخر يف الوالية األص    
  .واإلحصاءات ذات الصلة

يري امسهـا إىل جلنـة   ومن أجل جتسيد هذا األمر بوضـوح، وافقـت جلنـة اخلـرباء علـى تغـ                - ٥
لكنها مل تر أنّ مـن الـضروري      .  االقتصادية واإلحصاءات البيئية   -اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية     

  .(UNCEEA)تغيري اختصار امسها يف اللغة اإلنكليزية 
ومـع اتــساع نطـاق واليتــها، أكّـدت اللجنــة أمهيــة اإلبقـاء علــى برنـامج عمــل مركــز،        - ٦

القــصري  االقتــصادية، يف األجلــني  - أن تنقــيح نظــام احملاســبة البيئيــة    علــىوأعــادت التأكيــد  
  .واملتوسط، ينبغي أن يبقي أولويتها العليا

  
  الوالية  -ألف   

تقدمي رؤية استراتيجية وتوجيهية وتنـسيق اسـتراتيجيتني     ) أ: (تتمثل والية جلنة اخلرباء يف      - ٧
 البيئيـة يف نظـم اإلحـصاء الوطنيـة واإلقليميـة             االقتـصادية واإلحـصاءات    -إلدماج احملاسبة البيئيـة     

إعداد مقاييس إحصائية دوليـة معياريـة ودعـم الوثـائق املنهجيـة املتعلقـة باحملاسـبة                 ) ب(والدولية؛  
التــرويج إلنــشاء قواعــد بيانــات متكاملــة علــى  ) ج( االقتــصادية واإلحــصاءات البيئيــة؛ -البيئيــة 

ــة عــن ا    ــة والوطني ــة واإلقليمي ــصعد الدولي ــة  ال ــة؛    اال-حملاســبة البيئي ــصادية واإلحــصاءات البيئي قت
ــة     )د( ــة للمحاســبة البيئي ــايري اإلحــصائية الدولي ــذ املع ــرويج لتنفي ــصادية واإلحــصاءات  - الت  االقت

ألوســاط العمليــة وأوســاط التــرويج الســتخدام اإلحــصاءات الرمسيــة يف ا ) ه(يف البلــدان؛  البيئيــة
  .القرار صنع
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: ة اخلــرباء، مــن أجــل االضــطالع بواليتــها جمــاالت هــي      ويــضم برنــامج عمــل جلنــ     - ٨
إنـشاء قواعـد    ) ج(اإلعداد املنهجي للمقاييس املعيارية وللبحوث األخـرى؛        ) ب (؛التنسيق )أ(

يئيـة وبنـاء القـدرات       االقتـصادية واإلحـصاءات الب     -تنفيذ احملاسـبة البيئيـة      ) د(متكاملة؛  بيانات  
ــرويج للمحاســبة الب ) هـــ(اإلحــصائية؛  ــة الت ــة؛  -يئي وضــع ) و( االقتــصادية واإلحــصاءات البيئي

ويـرد بيـان مفـّصل لربنـامج عمـل          . ردود إحصائية للمسائل الطارئة على صعيد السياسة العامة       
  .اللجنة يف اجملاالت الستة املذكورة يف املرفق األول هبذا التقرير

  
  اإلدارة  -باء   

ــة يف     - ٩ ــاه تظهــر العناصــر الرئيــسية للترتيبــات اإلداري ــوارد أدن ويتبــع وصــف . الــشكل ال
ــة      ــة ملختلـــف األفرقـ ــسؤوليات اإلداريـ ــام واألدوات واملـ ــشمل املهـ ــاين، ويـ ــم البيـ اإلدارة الرسـ

ومتثّـــل املربعـــات الـــواردة يف املربـــع الكـــبري املظلّـــل هيئـــات جلنـــة اخلـــرباء . واملنظمـــات املعنيـــة
ج املربـع   را وأفرقـة املـدن خـ      لتقنيـة وترد األفرقة الفرعية ا   . تقع حتت مسؤوليتها  املشاريع اليت    أو

رقـة هيكـل إدارة   وقد أنشأت األفرقة املذكورة هيئات من غري جلنـة اخلـرباء، وهلـذه األف           . املظلل
امج عمـل جلنـة   نـ ومع ذلك، تتـداخل بـرامج عملـها مـع بر         .  خاصان هبا  وهيكل تسلسل إداري  

وفقا للتكليف الـصادر عـن    بدور تنسيقي - يف حدود واليتها   -اخلرباء، وتضطلع جلنة اخلرباء     
  . جلنة اخلرباء يف املرفق الثاينوترد اختصاصات. )١(اللجنة اإلحصائية

وقد نشأ اهليكل اإلداري املعروض يف هذا التقرير عن ذاك التقرير املعروض يف التقريـر               - ١٠
الفقــرات ، E/CN.3/2006/9( انظــر ٢٠٠٥ديــسمرب /املقــّدم مــن األمــني العــام يف كــانون األول 

فقد أُنشئ مكتب جلنة اخلرباء واجتمع ألول مـرة عـن طريـق التـداول عـن بعـد يف                    ). ٣١-٢٠
 فـضال   ب سـلطة خمولـة لـه مـن جلنـة اخلـرباء،            ويعمل مكتب اللجنة مبوجـ    . ٢٠٠٨فرباير  /شباط

وكـذلك وافقـت اللجنـة      . عن أنه قد أُنشئ لتصريف الشؤون اليومية لربنامج عمل جلنة اخلرباء          
مي واإلحصاءات االقتصادية لتقـد    االقتصادية   - باحملاسبة البيئية    عيناري م على إنشاء فريق استش   

وتـرد مناقـشة أكثـر تفـصيال لـدور ومـسؤوليات         . املشورة إىل جلنة اخلرباء بشأن املسائل التقنيـة       
  .هاتني اهليئتني إىل جانب هيئات أخرى يف ما يلي

ريـق االستــشاري آثـار علــى   ويترتـب علـى اتــساع نطـاق الواليــة واالقتـراح بإنــشاء الف      - ١١
 اللجنــة أدوار هــذه األفرقــة، فقــد ناقــشت. ت إشــراف جلنــة اخلــرباءخمتلــف األفرقــة العاملــة حتــ

ورأت أن من الضروري، على وجه اخلصوص، إجراء استعراض الختـصاصات الفريـق العامـل           

__________ 
  .E/2006/24 انظر   )١(  
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فريـق العامـل   وبـذا طلبـت جلنـة اخلـرباء إىل ال         .  باإلحـصاءات البيئيـة    املشترك بني األمانات املعين   
  .٢٠٠٩يونيه /املذكور تقدمي مقترح إليها يف اجتماعها املقبل الذي سُيعقد يف حزيران

  
  اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة    

إن اللجنة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة هـي الكيـان الـذي أنـشأ جلنـة اخلـرباء، والـذي               - ١٢
  . حتقق من تقدم يف أعماهلايعتمد واليتها وبرنامج عملها وإدارهتا، ويرصد ما

  
  

برامج ومشاريع
 )د(وموارد

 مشاريع جلنة اخلرباء/هيئات

  املكتب
جلنة خرباء األمم املتحدة

 -املعنية باحملاسبة البيئية 
االقتصادية واإلحصاءات

  البيئية

أصحاب املصلحة من 
نظم اإلحصاء الوطنية 
والدولية واملستخدمني 
  )أ(الوطنيني والدوليني

الفريق االستشاري

)ب(أفرقة اخلرباء التقنيني )ج(أفرقة املدن

 مفتاح الرموز

  تتشاور وتقوم باالتصال= 
  تقوم تقارير إىل= 
 َتْعَهد إىل= 

اللجنة اإلحصائية يف 
 األمم املتحدة 

  .ت الدولية وما إليها، مثال، األوساط األكادميية والوزارات التنفيذية والوكاال“املستخدمني”يضم مصطلح  )أ( 
، على سبيل املثال، الفريق العامـل املعـين باملعلومـات والتوقعـات البيئيـة التـابع ملنظمـة التعـاون            “األفرقة”يضم مصطلح     )ب(  

 حـسابات تـدفق املـواد، والفريـق العامـل املعـين بإحـصاءات التنميـة املـستدامة وأفرقـة                     -والتنمية يف امليـدان االقتـصادي       
  .لكترونية وما إليهااملناقشات اإل

  .وتضم مصطلح أفرقة اخلرباء التقنيني، مثال، فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية، وفريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة وما إليها  )ج(  
يف ويتمثل أحد املشاريع الذي يشكّل جزءا مـن الربنـامج املعـين بتحـسني التكنولوجيـا                 . وتشمل الربامج مشاريع حمددة     )د(  

 . االقتصادية ومجيع املوارد الالزمة لالضطالع هبذا املشروع-تنقيح نظام احملاسبة البيئية 

  االقتصادية واإلحصاءات البيئية - اهليكل اإلداري للجنة خرباء األمم املتحدة املعنية باحملاسبة البيئية- ١الشكل 
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   االقتصادية وإحصاءات البيئة‐ جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية 
مـــارس /أنـــشأت اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورهتـــا الـــسادسة والـــثالثني املعقـــودة يف آذار  - ١٣

 االضـطالع    االقتـصادية مـن أجـل      - جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية باحملاسبة البيئيـة          )٢(٢٠٠٥
وجلنة اخلرباء مـسؤولة    .  ألف من هذا التقرير    -بالوالية وبرنامج العمل اجململني يف الفرع الثاين        

  .عن تقدمي تقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عملها إىل اللجنة اإلحصائيةأيضا 
تـشرك  ويف إطار كل جمال من جماالت برنامج عملها، تضطلع اللجنـة مبـشاريع حمـددة                  - ١٤

أو أفرقــة خــرباء أخــرى قائمــة، وتنــشئ هلــذا الغــرض مــا حتتاجــه مــن أفرقــة  /فيهــا أفرقــة مــدن و
وقد يكون من الضروري، من أجل مشاريع كبرية، كتلـك الـيت            . جديدة للقيام بربنامج عملها   

 االقتــصادية، إنــشاء أطــر إدارة مــشاريع العتمادهــا مــن   -تتعلــق بتنقــيح نظــام احملاســبة البيئيــة  
  .لجنةال قبل
وبوجه عام، تـضطلع جلنـة اخلـرباء، مـن أجـل الـربامج الـيت تقـع يف نطـاق مـسؤوليتها،                       - ١٥

  :باملهام التالية
التخطــيط االســتراتيجي، الــذي يــشمل التوجيــه االســتراتيجي هلــذه املــشاريع،    )أ(  

  وكفالة تكامل هذه املشاريع وحسن التنسيق ما بينها، واالتفاق على ترتيباهتا اإلدارية؛
الربجمة والرصد، اللذان يشمالن املوافقة على خطط عمـل املـشاريع وجـداول               )ب(  

ــة       ــد مهــام أفرق ــدها واســتراتيجيات االتــصال وامليزانيــات اخلاصــة هبــذه املــشاريع؛ وحتدي مواعي
 وتتبع التقدم الذي حترزه املـشاريع، وكفالـة ُحـسن وفعاليـة      رباء التقنيني أو التفاوض بشأهنا؛    اخل

  ئل التقنية؛استعراض املسا
تقدمي التقـارير، مبـا يف ذلـك رفـع تقـارير إىل اللجنـة اإلحـصائية عـن املـشاريع                       )ج(  

ن األفرقـة التقنيـة؛ والقيـام باالتـصال مـع           ق واليتـها؛ وتلقـي تقـارير منتظمـة مـ          اليت تقـع يف نطـا     
  توقعاهتم وكسب تأييدهم؛أصحاب املصلحة وإدارة شؤون 

ــة    )د(   ــة للمــشاريع؛   حــشد املــوارد، الــذي يــشمل كفال ــوفري مــوارد كافي مجــع و ت
مـن مثـل تـوفري حمـرر لتنقـيح      (األموال الالزمة؛ والتوصية مبالك املـوظفني الـالزم هلـذه املـشاريع             

  .؛ ورصد امليزانيات النقدية والعينية) االقتصادية-نظام احملاسبة والبيئة 

__________ 
  .E/CN.3/2005/15 انظر   )٢(  
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ي الـذي تـضطلع بـه       ومن الضروري توفري متثيل رفيع املستوى يكفل الدور االستراتيج          - ١٦
اللجنة يف جمال حتديد األولويات والتقدم بربنامج حبوث واختاذ قرارات بشأن املقاييس وإعـداد              

  .رؤى استراتيجية
ويضم أعضاء اللجنة خرباء رفيعي املستوى من احلكومات الوطنية واملنظمات الدوليـة              - ١٧

م اختيار أعضاء مبـا يكفـل       ويت. ذوي خربات واسعة يف اإلحصاء واحلسابات ويف استخدامهما       
  .التمثيل اجلغرايف العادل

ونظــرا إىل اتــساع نطــاق املواضــيع الــيت تتناوهلــا اللجنــة وإىل احلاجــة إىل أن يكفــل هلــا    - ١٨
منظمــة / بلــدا٢٥أعــضائها إجــراء مناقــشة متعمقــة تــضم اللجنــة يف عــضويتها يف البدايــة   عــدد 

  .بتمثيل أقصاه خبريان عن كل بلد
  .الثة أعوام، تكون قابلة للتجديدعضاء يف اللجنة لفترة أولية قدرها ثويعني األ  - ١٩
  

  الرئيس    
تنتخب جلنة اخلرباء، من بني أعضائها، رئيسا هلا لفترة والية قدرها ثالثـة أعـوام قابلـة                   - ٢٠

ويتمثل دور الرئيس يف أن يقوم، بالتعاون مـع األمانـة، بوضـع برنـامج               . )٣(للتجديد مرة أخرى  
  ومتعدد السنوات للجنة، ويف رصد التقدم الـذي حتـرزه خمتلـف عناصـر الربنـامج،                عمل سنوي 

  .ويف وضع جدول أعمال االجتماعات
وميثــل الــرئيس جلنــة اخلــرباء يف االجتماعــات الدوليــة ويــؤدي دورا رئيــسيا يف التــرويج   - ٢١

ــها مــع األوســاط األخــرى          ــن أجل ــدور االتــصال م ــام ب ــال األوســاط اإلحــصائية والقي ، ألعم
ســيما مــع األوســاط العلميــة واألكادمييــة وأوســاط األعمــال التجاريــة ومــصّنع الــسياسات    وال

ــرئيس أو الرئيــسة بالعمــل مــع خمتلــف أصــحاب املــصلحة ويلــتمس دعمهــم     . العامــة ويقــوم ال
  .للمشاريع اليت تضطلع هبا اللجنة

  
   االقتصادية‐ مكتب جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية     

ــل          ات  - ٢٢ ــيت تتخل ــشطة ال ــام واألن ــذ امله ــوىل تنفي ــا يت ــب هل ــشاء مكت ــى إن ــة عل فقــت اللجن
اجتماعات اللجنة واليت أناطت اللجنة مبكتبـها الـسلطة الالزمـة لـذلك، مبـا يف ذلـك اإلشـراف                    
على املشاريع اليت تقع يف نطـاق مـسؤولية جلنـة اخلـرباء وتـصريف شـؤون اإلدارة اليوميـة هلـذه                      

__________ 
، بيتر هاربر، نائب رئيس اإلحـصائيني       ٢٠٠٨يونيه  /انتخبت اللجنة يف اجتماعها األخري، املعقود يف حزيران         )٣(  

األستراليني، رئيسا جديدا هلا، ليحل حمل والتر رادرماشر، الذي يـشغل حاليـا منـصب املـدير العـام للمكتـب                
حصائي للجماعات األوروبية، وكـان يـشغل سـابقا منـصب رئـيس املكتـب اإلحـصائي االحتـادي بأملانيـا،           اإل

  .والذي أمت فترة والية واحدة
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ــة اخلــرباء بــشأن القــرارات الــيت يتخــذها     وينبغــي للم. املــشاريع كتــب أن يرفــع تقــارير إىل جلن
  .جب السلطة املخولة له من اللجنةاملكتب مبو

مـــن اللجنـــة، باألنـــشطة واملهـــام هـــذا وســـيقوم املكتـــب، وفقـــا للـــسلطة املخولـــة لـــه   - ٢٣
اليـة  الصلة بالتخطيط االستراتيجي بالربجمة وبأعمال الرصـد للمـشاريع الـيت تقـع ضـمن و          ذات

  .ع واستخدام املوارد الالزمة هلاجلنة اخلرباء وتقدمي التقارير عن تلك املشاري
ــب اإلحــصائية          - ٢٤ ــع يف املكات ــستوى الرفي ــة ذوي امل ــضاء اللجن ــن أع ــب م ــألف املكت ويت

ويضم املكتب يف عـضويته رئـيس جلنـة اخلـرباء، واألمانـة، ومـسؤولني كبـارا                 . الوطنية والدولية 
منظمــات دوليــة تعتمــدهم اللجنــة مــن بــني أعــضائها لفتــرة واليــة  / بلــدانمــن أربعــة إىل مخــسة

 وللـرئيس أن يـدعو خـرباء ورؤسـاء فرقـة املـدن واخلـرباء للمـشاركة يف                 . )٤(قدرها ثالثـة أعـوام    
  .االجتماعات اليت يعقدها املكتب

  
  األمانة    

وهــي . كتبــهاإن الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة هــي األمانــة الدائمــة للجنــة ومل    - ٢٥
وتتلقــى التوجيــه هلــذا الــدعم مــن اللجنــة  . مــصدر الــدعم اللوجــسيت واإلداري الرئيــسي للجنــة

  : اليت تضطلع هبا األمانة ما يليومن بني املهام. ومكتبها
وغـري اإلقليميـة مـن      أو أفرقة اخلـرباء اإلقليميـة       /تعميم القرارات على البلدان و      )أ(  

  أجل مناقشتها؛
  للجنة الشبكي على شبكة اإلنترنت؛اإدارة موقع   )ب(  
  إعداد املراسالت مع أعضاء اللجنة اإلحصائية واملكاتب اإلحصائية الوطنية؛  )ج(  
  إعداد التقارير اليت ترفع إىل اللجنة اإلحصائية باسم اللجنة ومكتبها؛  )د(  
  .ري اللوجسيت إىل اللجنة ومكتبهاتقدمي الدعم اللوجسيت وغ  )هـ(  

__________ 
، )رئـيس ونائـب رئـيس اإلحـصائيني األسـتراليني         (بيتـر هـاربر     : ، تألف املكتب من   ٢٠٠٨فرباير  / منذ شباط   )٤(  

مـساعد األمـني العـام    (وإستريال دومينغـو  ) يف جنوب أفريقيانائب املدير العام جلهاز اإلحصاء  (ورشاد قاسم   
ــبني     ــسيق اإلحــصائي يف الفل ــس الــوطين للتن ــر إفرايــرز  ) للمجل ــب اإلحــصائي للجماعــات    (وبيت ــدير املكت م

مـساعد  (وكارين ويلـسون    ) رئيس احلسابات القومية للهيئة اإلحصائية هبولندا     (وبيتر فان دو فني     ) األوروبية
والعمـل جـار ملـلء املنـصب        ). أمانة جلنـة اخلـرباء    (وإيفو هافينغا   ) باهليئة اإلحصائية يف كندا   كبري اإلحصائيني   

  .الذي بقي شاغرا بانصراف السيد رادرماشر، رئيس اللجنة الذي انتهت مدة واليته
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  واإلحصاءات البيئية االقتصادية ‐ اري املعين باحملاسبة البيئية الفريق االستش    
وافقت جلنة اخلرباء على إنشاء فريـق استـشاري، يتـوىل تقـدمي الـدعم هلـا يف مـداوالهتا                      - ٢٦

 االقتـصادية واإلحـصاءات البيئيـة،       -بشأن املسائل املعياريـة واملنهجيـة املتعلقـة باحملاسـبة البيئيـة             
تغري املناخ، ويتوىل أيضا تقدمي املـشورة هلـا بـشأن املقترحـات املطروحـة               يف ذلك إحصاءات     مبا

وميثــل الفريــق االستــشاري . يف ذلــك الــصدد لتقــدميها إىل اللجنــة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة
ــى اإلدارة          ــام عل ــصفة يقــع حكمــا حتــت إشــرافها الع ــة، وهــو هبــذه ال ــات اللجن ــة مــن هيئ هيئ

إنـشاء الفريـق االستـشاري حاملـا تتنـاول جلنـة اخلـرباء مـشاريع                ويقترح أن يصار إىل     . والتنسيق
  . االقتصادية-أخرى غري مشروع تنقيح نظام احملاسبة البيئية 

 االقتصادية واإلحـصاءات    -وسيتكون الفريق االستشاري من خرباء يف احملاسبة البيئية           - ٢٧
وسـيكون  .  اإلقليمـي املتـوازن    البيئية يعينهم أعضاء يف الفريق مكتب اللجنة مع مراعـاة التمثيـل           

الفريق االستشاري هيئة دائمة من هيئات اللجنة، تتوىل تقدمي املشورة هلا بشأن املـسائل التقنيـة      
وسـريأس الفريـق االستـشاري أحـد        . اليت تناقـشها خمتلـف أفرقـة املـدن وأفرقـة اخلـرباء األخـرى              

ــا وضــع اختــصاصات ا . أعــضاء املكتــب علــى أســاس تنــاويب   فريــق االستــشاري لوجيــري حالي
  .وتفاصيل تكوينه

  
  أفرقة املدن وأفرقة اخلرباء التقنيني األخرى    

جتوز االستعانة بأفرقة املدن وغريها من أفرقة اخلرباء التقنيني احلالية للعمـل يف مـشاريع         - ٢٨
وجيـوز أيـضا إنـشاء أفرقـة جديـدة ملـساعدة اللجنـة يف               . حمددة تدخل يف نطاق مسؤولية اللجنة     

وستواصل اللجنة، مع احترامها للطـابع غـري الرمسـي ألفرقـة املـدن،              . ع بربنامج عملها  االضطال
التنسيق، يف حدود واليتها، مع أفرقة املدن وسـائر أفرقـة اخلـرباء العاملـة يف جمـال اإلحـصاءات                    

  .ليف الصادر عن اللجنة اإلحصائية االقتصادية وفقا للتك-البيئية واحملاسبة البيئية 
تفاق مـع اللجنـة علـى مهـام ومـسؤوليات حمـددة ألفرقـة املـدن وأفرقـة اخلـرباء                     ويتم اال   - ٢٩

وسيـشمل  . وسيتم وضع إطار مرجعي للمهام املتعلقة باملشاريع مـع كـل فريـق خـرباء            . التقنيني
اإلطار املرجعي هـذا مواصـفات حمـددة بـشأن نـواتج ميكـن إجنازهـا وجـداول زمنيـة وترتيبـات                      

  .فع تقارير بالتوصيات إىل اللجنة ولرعمل لرصد املناقشات التقنية
وســيقوم مبناقــشة عمــل أفرقــة املــدن وســائر أفرقــة اخلــرباء التقنــيني الفريــق االستــشاري   - ٣٠

 االقتـصادية واإلحـصاءات البيئيـة، الـذي سـيقدم هـو، مـن مث، توصـياته          -املعين باحملاسبة البيئية    
  .للجنة من أجل النظر فيهاة إىل ابشأن املقترحات املطروحة من قبل خمتلف األفرق
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  التقدم احملرز يف جمال جلنة اخلرباء  -ثالثا   
 / حزيــران٢٧ و ٢٦يف اجتماعهــا الثالــث، املعقــود بنيويــورك مبقــر األمــم املتحــدة يف    - ٣١

، ناقشت جلنة اخلرباء، إىل جانب واليتها وهيكلها اإلداري، اسـتراتيجية التمويـل             ٢٠٠٨يونيه  
 االقتـصادية؛ وتقـدم العمـل احملـرز يف جمـال      -تنقيح نظـام احملاسـبة البيئيـة    وإطار إدارة املشاريع ل   

حــــسابات الطاقــــة وإحــــصاءاهتا وحــــسابات تــــدفق املــــواد، وحــــسابات األراضــــي والــــنظم  
ــتغري       ــها؛ واإلحــصاءات املتعلقــة ب ــة ضــمن واليت ــة العامل ــشطة خمتلــف األفرق ــة؛ وأن اإليكولوجي

إلحــصاءات املتعلقــة بــتغري املنــاخ، ختــضع ملناقــشة  وهــذه املواضــيع، مــا عــدا موضــوع ا . املنــاخ
تفصيلية أدناه، وتناقش اإلحصاءات املتعلقـة بـتغري املنـاخ يف ورقـة االسـتعراض الربنـاجمي الـذي              

  .)٥(أعده املكتب اإلحصائي األسترايل
  

   االقتصادية-تنقيح نظام احملاسبة البيئية   -ألف   
وكمتابعـة  .  االقتـصادية  - نظـام احملاسـبة البيئيـة        ناقشت اللجنة استراتيجية متويل تنقيح      - ٣٢

لقرار اللجنة بالتماس التمويل، وجهت رسالة من رئيس اللجنـة إىل أعـضائها تطلـب املـساعدة                 
، االلتـزام مـن جانـب       ٢٠٠٨أكتـوبر   /ونتيجة هلذه الرسالة، مت، حىت تشرين األول      . يف التمويل 

 التقديريــة للــسنة األوىل، والتزمــت منظمــة  يف املائــة مــن املــوارد٦٠بلــدان ومنظمــات، بتقــدمي 
ومل ير املكتب أن من املناسـب إطـالق املـشروع، واتفـق             . واحدة بأكثر من نصف هذه املوارد     

فربايـر، وأن  /أكتـوبر وشـباط  /على أن يواصل بنشاط التماس التمويل بني شهري تـشرين األول   
يبـّت يف مـسألة إمكانيـة إمتـام         يعيد تقييم الوضع وقـت انعقـاد اجتمـاع اللجنـة اإلحـصائية وأن               

  .٢٠١٢ االقتصادية حبلول عام -تنقيح نظام احملاسبة البيئية 
 االقتـصادية،   -ووافقت اللجنة على إطـار إدارة املـشاريع لتنقـيح نظـام احملاسـبة البيئيـة                   - ٣٣

هــذا . )٦(الــذي مت وضــعه اســتجابة لطلــب مــن اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثامنــة والــثالثني   
جمل إطار إدارة املشاريع عناصـر ومراحـل عمليـة التنقـيح لكفالـة سالسـة وشـفافية العمليـة                    وُي

وتعد عملية التشاور عنـصرا     . اليت تلقى دعما واسعا يف األوساط اإلحصائية الدولية وما عداها         
ــة         ــشطة مــن جانــب املنظمــات الوطني ــامج العمــل، وتتطلــب مــشاركة ن ــا مــن عناصــر برن هام

  .ة يف مجيع مراحل املشروعوالدوليواإلقليمية 
  

__________ 
  .E/CN.3/2009/2 انظر   )٥(  
  )٦(   http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/UNCEEA_3_4.pdf.  
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معـايري إلدراج مـسائل يف جـدول أعمـال          ) أ: (ويضم إطار إدارة املشاريع أربعة أجزاء       - ٣٤
الترتيبــات اإلداريــة، الــيت تــشمل أدوار ومــسؤوليات مجيــع األفرقــة واملنظمــات ) ب(البحــوث؛ 

اخلطـوط العريـضة    ) د(ة؛  عملية اختاذ القرار والتنسيق ما بـني خمتلـف األفرقـة املعنيـ            ) ج(املعنية؛  
هـذا وقـد ورد مـوجز    . لربنامج العمل اليت تشمل نواتج ميكن إجنازها وجدوال زمنيـا والتمويـل        

ويتـاح  . )٧(مبقترح هذا اإلطـار يف التقريـر املقـدم مـن جلنـة اخلـرباء يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني                     
  .ة اإلحصائيةلدورة األربعني للجنإطار إدارة املشروع كوثيقة غرفة اجتماع يف ا

، حددت اللجنة اإلحصائية، بناء على توصية من جلنـة اخلـرباء    ٢٠٠٥مارس  /ويف آذار   - ٣٥
علـى أن التنـسيق     .  االقتـصادية املـنقح    - تارخيا مستهدفا لنشر نظام احملاسـبة البيئيـة          ٢٠١٠عام  

مر اسـتغرق   ما بني خمتلف األفرقة املشاركة يف عملية التنقيح ووضع برنامج عمل هلذه األفرقة أ             
كمــا أدت خمتلـف القـوائم واجلــداول الزمنيـة ملختلـف العمليــات     . وقتـا أطـول ممــا كـان متوقعـا    

املتزامنة، التقييم األدق لربنامج عمل املشروع ولتمويله إىل النظر يف إرجاء التـاريخ املـستهدف               
ام احملاسـبة   وقررت اللجنـة إصـدار نظـ      . ٢٠١٢ االقتصادية إىل عام     -لنشر نظام احملاسبة البيئية     

يـضم اجمللـد األول منـه املعيـار اإلحـصائي الـدويل؛ ويـضم               :  جملـدات  ٣ االقتـصادية يف     -البيئية  
اجمللد الثاين منه املواضيع اليت يـتم الوصـول بـشأهنا إىل توافـق يف اآلراء لكنـها ذات صـلة كـبرية           

اجمللــدين األول بالــسياسة العامــة؛ ويــضم اجمللــد الثالــث منــه تطبيقــات احلــسابات املعروضــة يف   
ورأت اللجنة أيضا أن تعطى األولوية إلجناز اجمللـد األول وألجـزاء اجمللـد الثالـث ذات                 . والثاين

ومن املتوقع إجناز اجمللد الثاين وأجـزاء اجمللـد الثالـث           . الصلة بتطبيقات املعيار اإلحصائي الدويل    
  .٢٠١٣ عام إجناز اجمللد األول يفذات الصلة بتطبيقات اجمللد الثاين ُبعيد 

  
  حسابات الطاقة وإحصاءاهتا  -  ١  

 االقتــصادية للطاقــة وتغطيتــه وعمليــة إعــداده  -ناقــشت اللجنــة نطــاق احملاســبة البيئيــة    - ٣٦
وقد سّر اللجنـة التقـدم احملـرز يف         . وإطاره الزمين والتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الطاقة      

ادية يف جمـال الطاقـة، الـذي اقتـرن بتحقيـق تنـسيق          االقتـص  -وضع مسودة لنظام احملاسبة البيئية      
 االقتـصادية يف جمـال الطاقـة ومـن التوصـيات            -حسن يف إعـداد كـل مـن نظـام احملاسـبة البيئيـة               

وأعادت اللجنـة تأكيـد ضـرورة التنـسيق الوثيـق بـني العمـل        . الدولية املتعلقة بإحصاءات الطاقة   
يف جمـال الطاقـة الـذي يـضطلع بـه فريـق لنـدن املعـين                  االقتـصادية    -املتعلق بنظام احملاسبة البيئية     

ــة املتعلقــة        ــشأن التوصــيات الدولي ــه فريــق أوســلو ب ــذي يــضطلع ب ــة، والعمــل ال باحملاســبة البيئي

__________ 
  .E/CN.3/2008/25 انظر   )٧(  
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بإحــصاءات الطاقــة، والعمــل الــذي يــضطلع بــه الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات واملعــين  
  .اقة وتدفقاهتا تعريف منتجات الطباإلحصاءات البيئية بشأن مواءمة

  
  حسابات تدفق املواد  -  ٢  

 االقتــصادية يف جمــال تــدفق املــواد -ناقــشت جلنــة اخلــرباء نطــاق نظــام احملاســبة البيئيــة    - ٣٧
واعتـربت اللجنـة النظـام املـذكور إسـهاماً مفيـداً يف             . وتغطيته وعملية اإلعداد له وإطاره الزمين     

دية وأن يف اإلمكـان فعليـاً أخـذ اجلـداول القياسـية              االقتـصا  -عملية تنقيح نظام احملاسـبة البيئيـة        
 جمــال تــدفق املــواد واســتخدامها  االقتــصادية يف-ونــصوص البيانــات مــن نظــام احملاســبة البيئيــة 

وأكــدت اللجنــة علــى ضــرورة اســتمرار التعــاون مــع   .  االقتــصادية-نظــام احملاســبة البيئيــة   يف
ــة ومنظمــة ال    ــصادي   املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي تع

لكفالة إصدار دليل واحد فحسب للمحاسبة يف جمال تدفق املواد اجتناباً لوقـوع االرتبـاك بـني                 
 االقتـصادية يف جمـال   -ومت االتفـاق علـى أن حيـل نظـام احملاسـبة البيئيـة              . مستخدمي هذه األدلة  

ة الـصادرة عـن منظمـة التعـاون والتنميـة يف            تدفق املواد حمـل اجمللـد الثـاين مـن الوثـائق التوجيهيـ             
  .امليدان االقتصادي

  
  التنسيق  -باء   

عمــال بــالتكليف الــصادر عــن اللجنــة اإلحــصائية، ناقــشت جلنــة اخلــرباء التقــدم الــذي    - ٣٨
أحرزته األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا أفرقـة املـدن وسـائر أفرقـة اخلـرباء التقنـيني والـيت تقـع ضـمن                           

ل هــذه األنــشطة أنــشطة فريــق لنــدن املعــين باحملاســبة البيئيــة، وفريــق  وتــشم. اختــصاص اللجنــة
أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة والفريق الفرعـي العامـل املعـين حبـسابات تـدفق املـوارد والتـابع                   
للفريــق العامــل املعــين باملعلومــات والتوقعــات البيئيــة التــابع ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  

  .يق العامل املشترك بني األمانات واملعين باإلحصاءات البيئيةاالقتصادي والفر
  

  فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية  -  ١  
 كـانون   ١٩ إىل   ١٧اجتمع فريق لندن املعـين باحملاسـبة البيئيـة، يف رومـا يف الفتـرة مـن                    - ٣٩

 /ألول تـشرين ا   ٣سـبتمرب إىل    / أيلـول  ٢٩، ويف بروكسل يف الفتـرة مـن         ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
، ملناقــشة املــسائل ذات الــصلة مبعاملــة نــضوب املــوارد غــري املتجــددة واملــوارد    ٢٠٠٨أكتــوبر 

املتجددة وحسابات تدفق املواد وحسابات الطاقة ومبعاملة وتعريـف األدوات االقتـصادية، مـن              
ومتكـن فريـق   . مثل الضرائب البيئية وإعانات الدعم البيئي وتراخيص االنبعاثـات ومـا إىل ذلـك          

ندن من الوصول إىل اتفاق علـى عـدد مـن املـسائل، وهـو يعكـف علـى إعـداد ورقـات نتـائج                         ل
  .توجز النتائج اليت خلص إليها فريق لندن



E/CN.3/2009/7
 

14 08-65011 
 

ــام   - ٤٠ ــدن   ٢٠٠٩ويف ع ــق لن ــشأن    ، ســوف جيتمــع فري ــرتني هبــدف وضــع توصــيات ب م
.  االقتـصادية  -اسـبة البيئيـة     املسائل املدرجة علـى قائمـة مـسائل اجمللـد األول مـن نظـام احمل                بقية

ريا يف األســبوع األخــري مــن   املتوقــع أن ينعقــد االجتمــاع املقبــل لفريــق لنــدن يف كــانب      ومــن 
  .٢٠٠٩ أبريل/نيسان

  
  فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة  -  ٢  

 /شـباط  ٦ إىل   ٤اجتمع فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقـة، يف فيينـا يف الفتـرة مـن                  - ٤١
بادئ التوجيهية للتوصيات الدولية املتعلقة بإحـصاءات الطاقـة، واتفـق           ، ملناقشة امل  ٢٠٠٨فرباير  

وســيعقد االجتمــاع املقبــل لفريــق  . علــى وضــع مــسودة جــدول إلعــداد التوصــيات املــذكورة  
ــرة مــن    ــاوا يف الفت ــر / شــباط٦ إىل ٢أوســلو، يف أوت ــسائل  وســين. ٢٠٠٩فرباي ــق امل اقش الفري

هـا املـوارد املتجـددة ونطـاق أنـواع الوقـود النـووي              الصلة بتصنيف منتجات الطاقة، مبا في      ذات
  .ومشروع نص التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الطاقة

ــل          - ٤٢ ــيت تتخل ــرات ال ــق أوســلو يف الفت ــني أعــضاء فري ــا ب ومــن أجــل ضــمان التواصــل م
االجتماعات، أطلقت أمانـة فريـق أوسـلو املعـين باإلحـصاءات يف النـرويج موقعـاً جديـداً علـى                     

وسيقدم هذا املوقع الدعم الـالزم إلعـداد مـسودة للتوصـيات الدوليـة املتعلقـة                . ة اإلنترنت شبك
  .بإحصاءات الطاقة ولدليل جامعي إحصاءات الطاقة املرافق ملسودة التوصيات املذكورة

  
الفريــق العامــل املعــين باملعلومــات والتوقعــات البيئيــة التــابع ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف     -  ٣  

  العمل بشأن حسابات تدفق املواد: ن االقتصاديامليدا
تضطلع منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي بالعمـل املتعلـق بتـدفقات املـواد                   - ٤٣

وإنتاجية املوارد، مبا يف ذلك إعداد الوثائق التوجيهيـة بـشأن تنفيـذ واسـتخدام حـسابات تـدفق                   
مـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي يف            املواد، استجابة للتوصية الصادرة عن جملس منظ      

ــسان ــل /ني ــوارد    ٢٠٠٤أبري ــواد وإنتاجيــة امل ــدفقات امل ــذا وقــد صــدرت الوثــائق    .  بــشأن ت ه
 جملـدات يكملـها تقريـر      ٤وهي تتألف مـن     . التوجيهية بشأن قياس تدفق املواد وإنتاجية املوارد      

تــارة علــى تطبيقــات حــسابات جتميعــي يــوجز العمــل الــذي مت االضــطالع بــه، ويــضم أمثلــة خم
  .تدفق املواد

وهو ينظر إليه على أنه عمل جـارٍ يتطـور جـراء            . ويعرض اإلطار احملاسيب يف اجمللد الثاين       - ٤٤
 االقتــصادية وبوضــع مــسودة لنظــام  -العمــل اجلــاري يف مــا يتعلــق بتنقــيح نظــام احملاســبة البيئيــة   

 - وســيحل نظــام احملاســبة البيئيــة. فق املــواد االقتــصادية يف جمــال حــسابات تــد-احملاســبة البيئيــة 
  .التوجيهيةق االقتصادية يف جمال حسابات تدفق املواد، فور إمتامه، حمل اجمللد الثاين من الوثائ
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ــامي   - ٤٥ ــدان    ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف عـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــز منظمـ ــوف تركـ ، سـ
املنظمــة واملتعلقــة بإنتاجيــة  الــصادرة عــن جملــس ٢٠٠٨االقتــصادي علــى تنفيــذ التوصــية لعــام 

وعلى وجه اخلصوص، سوف تنـشئ املنظمـة قاعـدة معلومـات وتـضع أسـاليب لتقيـيم                . املوارد
الســتخدام املــوارد مــن أثــار وتكــاليف علــى البيئــة وسيــضم هــذا العمــل حــواراً سياســاتياً       مــا

ــشأن ــاً    بـ ــوارد واستعراضـ ــة املـ ــواد وإنتاجيـ ــدفق املـ ــرات تـ ــات ودو مؤشـ ــات احلكومـ ر  لتطبيقـ
التجارية هلذه املؤشرات وحتليالً قائماً على احلقائق لتدفقات املواد وإنتاجية املـوارد يف               األعمال
  .هامة جماالت

  
  الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات البيئية  -  ٤  

لبيئيـة،  كانت املهمة الرئيسية للفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات ا            - ٤٦
 وقـد وزعـت اجلولـة اخلامـسة مـن           -، هي تنسيق خمتلف أنـشطة مجـع البيانـات           ٢٠٠٨يف عام   

برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة بـشأن اإلحـصاءات            /استبيان الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة         
البيئيــة، والــذي ينــصب التركيــز فيــه علــى امليــاه والنفايــات، علــى مجيــع البلــدان غــري املــشمولة   

املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات /تبيان منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصاديباســـ
وقـد غطـت االتفاقـات املعقـودة مـع منظمـة التعـاون والتنميـة يف                 . األوروبية بـشأن حالـة البيئـة      

ــة يف        ــابع ملــشروع اإلحــصاءات البيئي ــة الت ــامج اإلحــصاءات البيئي ــصادي ومــع برن ــدان االقت املي
) سـكوا اإل(ادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا        ض املتوسـط ومـع اللجنـة االقتـص        حوض البحـر األبـي    

. مقارنة وتنسيق االستبيانات والتعاون يف جمال مجع البيانات وتقييم البيانـات وتقاسـم البيانـات             
هذا وقد ترتب على حاالت اخلروج عن األنـشطة املقـررة جلمـع البيانـات أن أصـبحت عمليـة                    

  .التنسيق عملية صعبة
وخــالل العــام املاضــي، ناقــشت فرقــة العمــل املعنيــة حبــسابات امليــاه، التابعــة للمكتــب    - ٤٧

اإلحصائي للجماعات األوروبيـة، املـسودة األوىل للبيانـات الفوقيـة لتبـادل ونـشر اإلحـصاءات             
البيئية، اليت كان إنشاؤها جزءاً من برنـامج عمـل الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين                      

وسـوف يـسهم هـذا العمـل        . ات البيئية، ومت تقدميها إىل الفريق الفرعـي املعـين بالبيئـة           باإلحصاء
أيضا يف التوصيات املتعلقة بالبيانـات الفوقيـة إلحـصاءات امليـاه املدرجـة يف التوصـيات الدوليـة                   

  .املتعلقة بإحصاءات املياه
ــة يف منظمــة األغذيــة والزراعــة فإنــ     - ٤٨ ه سيــصار إىل إنــشاء ونظــراً إلعــادة التنظــيم اجلاري

  .٢٠٠٩الفريق الفرعي املعين بإحصاءات استغالل األراضي والغطاء األرضي يف عام 
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  الفريق العامل املشترك املعين بإحصاءات التنمية املستدامة  -  ٥  
أنـــشأ مكتـــب مـــؤمتر اإلحـــصائيني األوروبـــيني الفريـــق العامـــل املـــشترك بـــني اللجنـــة    - ٤٩

كتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة التعـاون والتنميـة يف        االقتصادية ألوروبا وبني امل   
حتديـد  ) أ: ( مـن أجـل    ٢٠٠٥امليدان االقتصادي، املعـين بإحـصاءات التنميـة املـستدامة يف عـام              

ــاهيم واملمارســات احلــسنة ملــساعدة احلكومــات الوطنيــة واملنظمــات الدوليــة يف تــصميم         املف
إعداد إطار مفاهيمي عام لقياس التنميـة املـستدامة         ) ب(جمموعات مؤشرات التنمية املستدامة؛     

وحتديــد جمموعــة صــغرية مــن املؤشــرات لكــي تــصبح    ) ج(مبفهــوم يكــون رأس املــال حمــوره؛  
 عــضواً مــن ٩٠وقــد ضــم الفريــق العامــل أكثــر مــن   . اجملموعــة األساســية للمقارنــات الدوليــة 

 إىل ٢٠٠٦أبريــل /نيــسانبلــداً ومنظمــة دوليــة، واجتمــع مخــس مــرات خــالل الفتــرة مــن   ٤٨
وأشــرفت علــى أعمــال الفريــق العامــل جلنــة توجيهيــة وفــرت لــه اإلدارة   . ٢٠٠٨مــارس /آذار

 .والتواصل ما بني اجتماعاته اليت يعقدها

وعقـب  . ونتيجة هلذه األعمال، أعد الفريق العامل تقريراً عـن قيـاس التنميـة املـستدامة                - ٥٠
، اعتمد مؤمتر اإلحصائيني األوروبـيني، يف جلـسته         عملية مشاورات مع بلدان ومنظمات دولية     

. ، التقريـر واعتـرب أن واليـة الفريـق العامـل قـد أجنـزت       ٢٠٠٨يونيـه  /العامة املعقودة يف حزيران   
وسيصدر التقرير كمنشور شـاركت يف إعـداده جلنـة األمـم املتحـدة ألوروبـا ومنظمـة التعـاون           

وسـتكون النـسخة   . ئي للجماعـات األوروبيـة  والتنمية يف امليدان االقتـصادي واملكتـب اإلحـصا    
ديـسمرب  /النهائية للتقرير متاحة على املوقع الشبكي للجنة االقتصادية ألوروبـا يف كـانون األول          

  .٢٠٠٩مارس /تاح النسخة املطبوعة للمنشور يف آذار ومن املتوقع أن ُت،٢٠٠٨
 مـؤمتر اإلحـصائيني     ، قرر مكتب  ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف اجتماعه املعقود يف تشرين األول       - ٥١

، لتهذيب املؤشـرات املقترحـة      ٢٠٠٩األوروبيني إنشاء فرقة عاملة تبدأ أعماهلا يف مستهل عام          
  .يف التقرير وملتابعة األبعاد اليت مل يتم التوصل إىل حلول بشأهنا يف هذا التقرير

  
  الترويج والتنفيذ  -جيم   

صاءات الرمسيـة للمناقـشة الدوليـة،       واصلت اللجنة بيان اإلسـهامات الـيت قدمتـها اإلحـ            - ٥٢
واعتــرب املــؤمتر املعــين بــتغري املنــاخ واإلحــصاءات الرمسيــة نظــام  . وال ســيما يف جمــال تغــري املنــاخ

وتـرد  .  االقتـصادية إطـاراً واعـداً لإلحـصاءات املتعلقـة بـتغري املنـاخ وحتليلـهما                -احملاسبة البيئيـة    
غري املنــاخ يف ورقــة اســتعراض الربنــامج الــيت  مناقــشة لــدور اللجنــة يف اإلحــصاءات املتعلقــة بــت  

  .)٨(أعدها املكتب األسترايل لإلحصاءات
__________ 

  .E/CN.3/2009/2 انظر   )٨(  
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 -وخالل العام املنصرم، وكجزء من برنامج العمل املعين بـالترويج للحـسابات البيئيـة               - ٥٣
وسيع موقعها الشبكي؛ واضـطلعت باملرحلـة الثانيـة    االقتصادية، واصلت جلنة اخلرباء حتديث وت   

 االقتـصادية يف جمـال إحـصاءات امليـاه     -من التقييم العاملي لإلحصاءات البيئيـة واحملاسـبة البيئيـة          
 االقتـصادية يف    -وحساباهتا وحسابات الطاقة؛ وأحرزت تقدماً يف تنفيـذ نظـام احملاسـبة البيئيـة               

ــاه منتهجــة االســتراتيجية ا   ــة    جمــال املي ــة باحملاســبة البيئي ــة اخلــرباء املعني ــر جلن  -ملعروضــة يف تقري
ــة اإلحــصائية     ــثالثني للجن ــدورة التاســعة وال ــدم إىل ال ــصادية املق ــشة   . )٩(االقت ــي مناق ــا يل ويف م

  .للنشاطني األخريين
  

   االقتصادية- التقدم احملرز يف جمال التقييم العاملي لإلحصاءات البيئية واحملاسبة البيئية   -  ١  
 االقتصادية نشاطاً تضطلع بـه      -ميثل التقييم العاملي لإلحصاءات البيئية واحملاسبة البيئية          - ٥٤

ويرمي هذا النـشاط إىل تقيـيم احلالـة الـيت وصـل إليهـا               . الشعبة اإلحصائية بإشراف جلنة اخلرباء    
ــة      ــة واحملاســبة البيئي ــوطين لإلحــصاءات البيئي ــذ ال ــدان وعمــال  -التنفي ــصادية يف البل ــى  االقت  عل

التخفيــف علــى البلــدان مــن عــبء تقــدمي التقــارير، صــمم التقيــيم العــاملي ليكــون تنفيــذه علــى  
 وقــدمت النتــائج إىل ٢٠٠٦أكتــوبر /مت تنفيــذ املرحلــة األوىل منــه يف تــشرين األول . مــرحلتني

ــثالثني   ــة وال ــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثامن ــشأن علــى   . اللجن ــر مفــصل يف هــذا ال ــوفر تقري : ويت
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/assessment.asp.  

وتتألف املرحلة الثانية من عدة استبيانات متعمقة تركز على جماالت مواضـيعية حمـددة                - ٥٥
حلة الثانية إىل البلدان اليت أشـارت يف املاضـي إىل أهنـا             وترسل استبيانات املر  . يف املرحلة األوىل  

وكجـزء مـن املرحلـة    . جتمع وتصنف أو تنشر إحصاءات أو حسابات يف جمال مواضيعي حمـدد      
، وقــدمت النتــائج إىل ٢٠٠٨الثانيــة، أجنــز التقيــيم العــاملي إلحــصاءات أرصــدة الطاقــة يف عــام  

  .)١٠(الدورة التاسعة والثالثني للجنة اإلحصائية
ويستعرض هذا التقرير بإجياز بعـض االسـتنتاجات األوليـة للتقيـيم العـاملي إلحـصاءات                  - ٥٦

امليــاه وحــساباهتا والتقيــيم العــاملي حلــسابات الطاقــة، اللــذين مت إجراؤمهــا كجــزء مــن املرحلــة     
وسـتقدم تقـارير وحتلـيالت أوىف لكـال التقيـيمني كوثـائق معلومـات أساسـية يف الـدورة            . الثانية
  .٢٠٠٩فرباير /بعني للجنة اإلحصائية اليت ستعقد يف شباطاألر

__________ 
  .E/CN.3/2008/25 انظر   )٩(  
  .http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/BG-Energy.pdf انظر   )١٠(  

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/assessment.asp
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  االستنتاجات الرئيسية: التقييم العاملي إلحصاءات املياه وحساباهتا    
حتظى مسائل املياه مبكانة مرموقة يف الربامج الوطنيـة والدوليـة وقـد اعتـرب تلـوث امليـاه                     - ٥٧

 يف املائـة    ٩٣(ياه أمهية على الصعيد العاملي      وشح املياه يف هذا التقييم على أهنما أكثر مسائل امل         
وقــد حــدت احلاجــة إىل معلومــات عــن امليــاه لــدعم اإلدارة       ).  يف املائــة علــى التــوايل  ٨٧و 

املتكاملــة للمــوارد املائيــة إىل إدمــاج إحــصاءات امليــاه وحــساباهتا، علــى حنــو مطــرد، يف الــنظم   
  . النامية على حد سواءاإلحصائية الوطنية للبلدان املتقدمة النمو والبلدان

 بلـداً إىل أن لـدى كـل منـها برناجمـاً منتظمـاً إلحـصاءات امليـاه، وذكـر                     ٧٠وقد أشـار      - ٥٨
 بلـدا آخـر   ١١ بلداً إىل أن لدى كل منها برناجماً منتظما للمحاسبة يف جمـال امليـاه، وأشـار                 ٣٣

ومن شـأن الـربط   . املقبلنيإىل أهنا تعتزم بدء برنامج للمحاسبة يف جمال املياه يف غضون العامني     
بني املعلومات اهليـدرولوجيا الفيزيائيـة وبـني املعلومـات النقديـة يف احلـسابات القوميـة يف نظـام                  
متكامل للمعلومات أن يقـدم دعمـاً أفـضل لـإلدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة مبـا يـسمح بتقيـيم                       

  .املقايضات ما بني خمتلف السياسات القطاعية
ءات امليــاه وحــساباهتا جمموعــة واســعة مــن البيانــات، تقــوم جبمعهــا        وتغطــي إحــصا   - ٥٩

وغالبـا مـا تقـوم وكـاالت األرصـاد          . وتصنيفها وكاالت خمتلفة يف شىت البلدان يف أرجاء العامل        
اجلويــة والوكــاالت املعنيــة بامليــاه جبمــع البيانــات املتعلقــة باألرصــدة اجلويــة وامليــاه مــن خــالل    

اتب اإلحـصاء الوطنيـة يف أغلـب األحيـان؛ جبمـع املعلومـات عـن                حمطات للرصد فيما تقوم مك    
املياه املستخرجة من قبل الصناعات واألسر املعيشية وعـن امليـاه الـيت يـتم اإلمـداد هبـا أو إعـادة                      
استعماهلا أو املطروحة يف نظـام الـصرف الـصحي أو يف البيئـة، عـن طريـق إجـراء استقـصاءات            

ويف .  لألسـر املعيـشية أو استقـصاءات متخصـصة للميـاه     جتاريـة منتظمـة واستقـصاءات منتظمـة    
احلاالت اليت جتمـع فيهـا وكـاالت خمتلفـة البيانـات املتعلقـة بامليـاه وتـصنفها ألغراضـها اخلاصـة                      

من مثل قيام الوكاالت الزراعية جبمع معلومات عـن ميـاه           (الشتقاق مؤشرات لقطاعات معينة     
، يالحـظ   ) إقامة توازنـات مائيـة، ومـا إىل ذلـك          الري، ووزارات املياه جبمع معلومات من أجل      

كمـــا أن املـــصطلحات . عمومـــاً وجـــود ثغـــرات وتـــداخالت يف نظـــام املعلومـــات عـــن امليـــاه 
ــم أ      ــستخدمة، وهــو أمــر مه ــاريف والتــصنيفات امل ــني وكالــة وأخــرى     والتع يــضا، تتفــاوت ب

ــة    وال ــدويل  (تتوافــق مــع املعــايري اإلحــصائية الدولي ــصناعي ال ــع  مثــل التــصنيف ال  املوحــد جلمي
  ).األنشطة االقتصادية والتصنيف املركزي للمنتجات

وقد بيَّن التقييم بوضوح أن إدراج إحصاءات املياه بغرض حتقيق التكامـل يف البيانـات                 - ٦٠
وللمكاتب اإلحصائية الوطنيـة دور تـضطلع بـه يف اجلمـع مـا بـني خمتلـف                  . حمفوف بالتحديات 

. تعمــيم لنظــام معلومــات موحــد متعــدد األغــراض اجلهــات صــاحبة املــصلحة مــن أجــل وضــع  
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وينبغــي هلــذا النظــام كفالــة أن يــتم مجــع البيانــات يف آن واحــد وأن تــستخدم البيانــات مــراراً     
ومـع وجـود عـدد كـبري مـن          . وتكراراً استناداً إىل مفاهيم وتعاريف وتصنيفات مقبولـة عمومـاً         

رمسيـة فيمـا بـني خمتلـف الوكـاالت الـيت       البلدان اليت تشري إىل وجود آليـة تعـاون رمسيـة أو غـري            
تقــوم جبمــع وتــصنيف إحــصاءات امليــاه، فإنــه يبــدو أن املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة يف وضــع   

  .مؤات لالعتماد على هذه اآلليات القائمة حاليا
  

  االستنتاجات الرئيسية: العاملي حلسابات الطاقةالتقييم     
فقـد  . ارزة يف اخلطط والـربامج اإلحـصائية      حتظى إحصاءات وحسابات الطاقة مبكانة ب       - ٦١

ــار  ــاً    ٩٩أشـ ــدان برناجمـ ــذه البلـ ــة إىل أن لـــدى هـ ــاملي إلحـــصاءات الطاقـ ــيم العـ ــداً يف التقيـ  بلـ
إلحصاءات الطاقة، فضال عن أن عدد البلدان الـيت تقـوم بإعـداد حـسابات عـن أصـول الطاقـة                     

 بلـداً   ٢٠إذ يقدم مـا يقـرب مـن         . أو تدفقاهتا كجزء من برنامج عملها املعتاد آخذ يف االزدياد         
 اليت أجابت علـى االستقـصاءات بإعـداد حـسابات للطاقـة علـى حنـو منـتظم             ٣٨من البلدان الـ    

 بلـداً إىل أهنـا تعتـزم إمـا بتوسـيع نطـاق جتميـع حـسابات الطاقـة وأمـا البـدء بإعـداد                          ١٨وأشار  
  .بتجميع هذه احلسابات يف العامني القادمني

ىل تنــامي االهتمــام الــذي توليــه البلــدان ملــسائل مــن مثــل إدارة وقــد يكــون مــرد هــذا إ  - ٦٢
الثـــروة، وال ســـيما لـــدى البلـــدان الغنيـــة مبـــوارد الطاقـــة، وإىل ازديـــاد االهتمـــام علـــى صـــعيد 
السياسات العامة بإعداد مؤشرات عن الكفاءة وبإجراء حتليالت للمدخالت واملخرجـات مـن             

ــة ــى صــعيد    . الطاق ــيالت عل ــراوح هــذه التحل ــأدوات     وتت ــا لألخــذ ب ــني م ــة ب ــسياسات العام ال
مــن مثــل فــرض الــضرائب علــى الطاقــة وتقيــيم إعانــات دعــم يف جمــال الطاقــة،           (اقتــصادية 

من أثر على االستخدام الفعلي للطاقة وعلى كميات االنبعاثات وبـني           ) تراخيص االنبعاثات  أو
ذه املتطلبـات يف مركـز      وقـد حلـت هـ     . االنبعاثات اليت ينطوي عليها استرياد وتصدير املنتجات      

الصدارة على صعيد السياسات العامة من جراء ازدياد االهتمـام العـام بفهـم الـصلة الـيت تـربط                    
  .ما بني التنمية االقتصادية وبني أثرها على البيئة من مثل قياس أثر االنبعاثات على تغري املناخ

أحـد أكثـر العوامـل الـيت     واعترب التقييم العـاملي أن غيـاب منهجيـة متفـق عليهـا يـشكل          - ٦٣
ــة إحلاحــاً، كمــا أن األســاليب املــستخدمة يف إعــداد حــسابات       تفــوق أعــداد حــسابات للطاق

مـن مثـل حـسابات ريـع      (وتعريفات وتـصنيفات مـوارد الطاقـة ومنتجاهتـا، فـضال عـن تقييمهـا                
ل فعلـى سـبي  . تتفـاوت بدرجـة كـبرية بـني بلـد وآخـر          ) املوارد وحسابات القيمة الصافية احلالية    

املثال، تستخدم مجيع البلدان تعريفاً للموارد أوسع من تعاريف االحتياطيات الثابتة املوصى بـه              
 لـذا يكـون   ٢٠٠٨ ويف نظـام احلـسابات القوميـة لعـام     ١٩٩٣يف نظام احلسابات القومية لعـام      
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ية يف  االقتـصاد  - االقتصادية ووضع مشروع لنظام احملاسـبة البيئيـة          -تنقيح نظام احملاسبة البيئية     
  .جمال الطاقة نشاطني مؤاتيني زمناً وذوي أمهية كبرية

  
   اإلحصائية يف جمال املياه- التقدم احملرز يف تنفيذ نظام احملاسبة البيئية   -  ٢  

ــة      - ٦٤ ــبة البيئيـ ــام احملاسـ ــة والـــثالثني، اعتمـــدت اللجنـــة اإلحـــصائية نظـ  -يف الـــدورة الثامنـ
كمـا طلبـت   . ا دوليا مؤقتـا، وأوصـت بتنفيـذه يف البلـدان       االقتصادية يف جمال املياه معيارا إحصائي     

قبلــــة إىل الــــشعبة اإلحــــصائية يف األمــــم املتحــــدة أن تــــضع وتقــــدم إىل اللجنــــة اإلحــــصائية امل
خـذ يف االعتبـار    االقتـصادية يف جمـال امليـاه، علـى أن تأ         -لتنفيـذ نظـام احملاسـبة البيئيـة          استراتيجية

 بلغـت مراحـل خمتلفـة مـن إعـداد اإلحـصاءات البيئيـة واحملاسـبة                 يف أن البلـدان قـد      احلقيقة املتمثلة 
  .)١١( االقتصادية-البيئية 
 عـدت الـشعبة اإلحـصائية اسـتراتيجية       واستجابة للطلب املقدم من اللجنة اإلحصائية، أ        - ٦٥

ــدم إىل الل     ــرباء املقـ ــة اخلـ ــر جلنـ ــها يف تقريـ ــرى عرضـ ــذ، جـ ــا  للتنفيـ ــصائية يف دورهتـ ــة اإلحـ جنـ
  .)١٢(نيوالثالث التاسعة
 االقتـصادية يف جمـال امليـاه، يف مجلـة           -ومشلت اسـتراتيجية تنفيـذ نظـام احملاسـبة البيئيـة              - ٦٦

أمور، وضع توصـيات دوليـة تتعلـق بإحـصاءات امليـاه، مـصحوبة مببـادئ توجيهيـة بـشأن مجـع                      
وناقـشت جلنـة اخلـرباء اخلطـوط العريـضة للتوصـيات الدوليـة املتعلقـة                . البيانات ومواد التجميع  

) ESA/STAT/AC.157انظـــر  (٢٠٠٨يونيـــه /بإحـــصاءات امليـــاه وعمليـــة وضـــعها يف حزيـــران
  . وستناقش هذه األمور، على حنو منفصل، يف الفرع الرابع من هذا التقرير

وباإلضافة إىل العمل بشأن وضع مسودة للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات امليـاه،              - ٦٧
 االقتـصادية   -مع اسـتراتيجية تنفيـذ نظـام احملاسـبة البيئيـة            واصلت الشعبة اإلحصائية، انسجاما     

يف جمال املياه، تقدمي املساعدة واستحداث املواد الالزمـة لـدعم البلـدان يف تنفيـذ نظـام احملاسـبة            
  . االقتصادية يف جمال املياه-البيئية 
يـة،  وعالوة علـى ذلـك، عملـت الـشعبة اإلحـصائية، بتعـاون وثيـق مـع اللجـان اإلقليم                     - ٦٨
ســيما اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب واللجنــة االقتــصادية     وال

واالجتماعيــة لغــريب آســيا، ومــع املنظمــات الدوليــة، ومــع الربنــامج اإلقليمــي لإلحــصاءات يف    
 املرحلــة الثانيــة، وهــو مبــادرة مــن اجلماعــة األوروبيــة لبنــاء   -منطقــة البحــر األبــيض املتوســط  

وعلــى وجــه . لقــدرات اإلحــصائية، علــى عقــد حلقــات عمــل إقليميــة وإيفــاد بعثــات قطريــة   ا
__________ 

  )١١(   E/2007/24.  
  )١٢(   E/CN.3/2008/25.  
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والربنامج اإلقليمـي   ) اإلسكوا(اخلصوص، شاركت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا        
 املرحلـة الثانيـة والـشعبة اإلحـصائية يف عقـد            -لإلحصاءات يف منطقة البحـر األبـيض املتوسـط          

 وســاعدت يف تطبيــق احملاســبة يف جمــال امليــاه يف عــدد مــن البلــدان يف   حلقــات عمــل مــشتركة 
  .منطقة حوض البحر األبيض املتوسط

ويف منطقة اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، مـن األمهيـة أن               - ٦٩
ــريك        ــؤمتر اإلحــصائي لألم ــة امل ــة برعاي ــق عامــل معــين بإحــصاءات البيئ ــشاء فري تني، نالحــظ إن

واعتــربت بلــدان املنطقــة أن إعــداد إحــصاءات للبيئــة يــشكل أولويــة يف املنطقــة وأكــدت علــى   
  .اسبة يف جمال البيئة خطوة فخطوةاحلاجة إىل تطبيق اإلحصاءات واملؤشرات البيئية واحمل

  االقتصادية يف جمـال امليـاه، ازداد       -ومنذ اعتماد اللجنة اإلحصائية نظام احملاسبة البيئية          - ٧٠
 حـىت وصـل     ٢٠٠٦ بلـدا يف عـام       ٢٢عدد البلدان اليت أعدت أو اليت تعد حسابات للمياه من           

 بلـدا إضـافيا الـشروع يف إعـداد حـسابات للميـاه يف العـامني املقـبلني         ١١ويعتزم  .  بلدا ٣٣إىل  
  ).ساباهتا الوارد يف الفرع األولانظر نتائج التقييم العاملي إلحصاءات املياه وح(
  

  وصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياهالت  -رابعا   
جيري وضع التوصيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات امليـاه باعتبارهـا جـزءا مـن برنـامج                  - ٧١

العمل املعتاد للشعبة االجتماعية هبدف مساعدة البلدان يف إنشاء وتعزيز نظام للمعلومـات عـن             
وعلــى وجــه اخلــصوص، ترمــي مــسودة . ةامليــاه مــن أجــل دعــم اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــ

دعم مجع وتصنيف ونشر إحـصاءات امليـاه   ) أ: (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه إىل  
 االقتــصادية يف جمــال امليــاه؛  -دعــم تنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة  ) ب(القابلــة للمقارنــة دوليــا؛  

ة ومتــسقة تغطــي فتــرات زمنيــة تــوفري املعلومــات الــضرورية الشــتقاق مؤشــرات متماســك )ج(
قائمـة بنـود بيانـات متفـق عليهـا        معينة وتشمل عدة بلدان، سـواء أكـان االشـتقاق مباشـرا مـن               

وبـــذا تـــشكل . جمـــال امليـــاه االقتـــصادية يف -مـــن جتميـــع البيانـــات لنظـــام احملاســـبة البيئيـــة  أو
جية تنفيـذ نظـام احملاسـبة    الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه جزءا ال يتجزأ مـن اسـتراتي          التوصيات

  . االقتصادية يف جمال املياه-البيئية 
  

  هيكل التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه  -ألف   
يغطــي اجلـــزء األول التوصـــيات  . تقــع التوصـــيات الدوليـــة املتعلقــة بامليـــاه يف جـــزأين    - ٧٢

 االقتصادية يف جمـال     -البيئية  الدولية، ويقدم عرضا موجزا للنظام اهليدرولوجي ولنظام احملاسبة         
املياه؛ ويصف املفاهيم اإلحصائية الرئيسية، ويقدم توصيات بـشأن الوحـدات اإلحـصائية ذات              
الصلة بإحصاءات املياه، وبشأن قائمة لبنود بيانات متفق عليها، مبا يف ذلـك تعاريفهـا، تـشجع         
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 عـن مـصادر البيانـات ونوعيـة         وُيقدم اجلزء الثـاين مبـادئ توجيهيـة عامـة         . البلدان على جتميعها  
ويتنــاول املرفقـــان بنـــود البيانـــات  . البيانــات واســـتراتيجيات مجـــع البيانــات، ونـــشر البيانـــات  

ــود البيانــات ونظــام ا     ــربط مــا بــني بن ــة والــصالت الــيت ت ــة  التكميلي  االقتــصادية -حملاســبة البيئي
ات امليـــاه، الـــيت شـــرجمـــال امليـــاه؛ والبيانـــات الـــيت جتمعهـــا وكـــاالت دوليـــة، مبـــا فيهـــا مؤ   يف

  .استخدامها يشيع
ويضاهي هيكل التوصيات الدولية املتعلقـة بإحـصاءات امليـاه هياكـل التوصـيات الدوليـة           - ٧٣

مثال ذلك التوصـيات الدوليـة املتعلقـة باإلحـصاءات الـصناعية والتوصـيات              (اليت وضعت مؤخرا    
  .ليليب احتياجات إحصاءات املياه ، ولكنه هيكل أّعد)الدولية املتعلقة بإحصاءات جتارة التوزيع

 االقتصادية يف جمـال امليـاه والتوصـيات الدوليـة املتعلقـة      -وسيشفع نظام احملاسبة البيئية    - ٧٤
بامليـاه مببـادئ توجيهيـة عـن جتميـع البيانــات، تـستند إىل أفـضل املمارسـات وإىل أمثلـة قطريــة،          

 تكــون املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة ومــن املعتــزم أن. تــبني طريقــة مجــع وتــصنيف بنــود البيانــات
بتجميــع البيانــات جــزءا مــن منظومــة بيانــات، وتقــوم علــى قاعــدة مــن املعــارف وُتعــرض علــى 

ومن شـأن هـذا أن ميكـن مـن سـهولة حتـديث املبـادئ التوجيهيـة ومـن سـهولة                  . املوقع الشبكي 
ام احلاليـة للموقـع     وستقوم قاعدة املعارف هذه على أساس املهـ       . الوصول إىل املبادئ التوجيهية   

الشبكي للشعبة اإلحصائية، من مثل حمفوظات، قابلة للبحث، مـن املنـشورات عـن احلـسابات                
  .بلة للبحث، عن إحصاءات االقتصاد االقتصادية، وقاعدة املعارف، قا-البيئية 
ة  االقتصادية يف جمال امليـاه والتوصـيات الدوليـة املتعلقـ           -وسيكون نظام احملاسبة البيئية       - ٧٥

ــه       ــشورات عن ــة مــن املن ــات جمموعــة متكامل ــع البيان ــة لتجمي ــادئ التوجيهي ــاه واملب  تعريــف باملي
  .ياه على حنو قياسيحصاءات املوعرض وجتميع وحتليل ووصف إ

  
  عملية وضع التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه  -باء   

. املتعلقـة بإحـصاءات امليـاه   أعدت الشعبة اإلحصائية املسودة األوىل للتوصيات الدولية       - ٧٦
وقـد دعـي فريــق مرجعـي، يتــألف مـن خــرباء يف إحـصاءات امليــاه واحملاسـبة املتعلقــة بامليـاه مــن        
ــى        ــاهتم عل ــداء تعليق ــة، إلب ــاه ومنظمــات دولي ــشؤون املي ــة ووزارات ل مكاتــب إحــصائية وطني

، خالل الفترة مـن  املسودة األوىل للجزء األول وعلى الفصل املتعلق باملؤشرات من اجلزء الثاين          
وضـم الفريـق املرجعـي يف عـضويته خـرباء مـن املكاتـب              . ٢٠٠٨أغـسطس   /يوليه إىل آب  /متوز

  .شؤون املياه، واملنظمات الدوليةاإلحصائية الوطنية، ووزارات 
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ونوقــشت املــسودة الثانيــة للجــزء األول، مبــا يف ذلــك التعليقــات الــواردة مــن الفريــق      - ٧٧
ــسودة األو  ــي، وامل ــة       املرجع ــة املتعلق ــن التوصــيات الدولي ــاين م ــصول مــن اجلــزء الث ــبعض ف ىل ل

 تـشرين  ٦ إىل ٤بإحصاءات املياه يف اجتماع لفريق من اخلرباء ُعقد يف نيويورك يف الفتـرة مـن      
 امليـاه مـن بلـدان       وحضر االجتماع خرباء يف إحصاءات املياه وحسابات      . ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

  .ومنظمات دولية
عمــال اجتمــاع فريــق اخلــرباء، ســتقوم الــشعبة اإلحــصائية بإصــدار مــسودة   ومتابعــة أل  - ٧٨

كاملة جديدة للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه، يصار إىل تعميمها إلجـراء مـشاورة              
وسـيتم  . عاملية النطاق مبـا يكفـل أمهيـة التوصـيات الدوليـة ووجـوب تطبيقهـا وإمكـان تنفيـذها                   

ليقات الواردة عن املشاورة العاملية النطاق إىل جلنـة اخلـرباء للموافقـة             تقدمي املسودة األوىل والتع   
دوليـة  ويف وقت الحق، قد تطلب اللجنة من اللجنـة االجتماعيـة اعتمـاد التوصـيات ال               . عليهما

  .املتعلقة بإحصاءات املياه
  

  نقاط للمناقشة  -خامسا  
  :اإلحصائية يف إبداء آرائها بشأنقد ترغب اللجنة   - ٧٩

  ؛)الفرع الثاين(والية جلنة اخلرباء وإدارهتا وتغيري امسها   )أ(  
 االقتـصادية،   -إطار إدارة املشاريع ذات الصلة لتنقيح نظام احملاسـبة البيئيـة              )ب(  

   االقتصادية؛- احملاسبة البيئية وال سيما بشأن متويل مشروع تنقيح نظام
  .التقدم احملرز يف أعمال جلنة اخلرباء  )ج(  
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  ألولاملرفق ا
  

 االقتــــصادية -برنــــامج عمــــل جلنــــة اخلــــرباء املعنيــــة باحملاســــبة البيئيــــة     
  واإلحصاءات البيئية

  
من أجـل اضـطالع اللجنـة بواليتـها، نظـم برنـامج عمـل جلنـة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة                         

  :ية وفقا للمجاالت الستة التالية االقتصادية واإلحصاءات البيئ-البيئية 
ــسيق  )أ(   ــ: التن ــة      ينبغ ــرامج احملاســبة البيئ ــسيق ب ــز تن ــى تعزي ــة العمــل عل  -ي للجن

وتعترب الريادة وتعيني جهة تنـسيق واحـدة،        . االقتصادية واإلحصاءات البيئية، ودجمها وتكاملها    
والرؤية املنسقة بني الوكاالت الدولية واإلقليمية العاملة يف ميدان البيئة عوامل ضـرورية إلبـراز            

  . االقتصادية واإلحصاءات البيئية-أمهية احملاسبة البيئية 
وتضطلع اللجنة مبهمة التنسيق وتقـدمي الرؤيـة والتوجيـه وحتديـد األولويـات مبـا يكفـل                    

وتضم هذه األفرقة الفريق االستـشاري      . عمل األفرقة احلالية واملنشأة حديثا، على حنو متكامل       
لذي سينشأ عن قريب، وفريـق لنـدن        االقتصادية واإلحصاءات البيئية، ا    -املعين باحملاسبة البيئية    

املعــين باحملاســبة البيئيــة، وفريــق أوســلو املعــين باإلحــصاءات املتعلقــة بالطاقــة، والفريــق العامــل     
ــة، والفريــق الع    ــات   املــشترك بــني األمانــات املعــين باإلحــصاءات البيئي امــل املــشترك بــني األمان

 إنـشاؤها ضـمن نطـاق       خلرباء الـيت ميكـن    باإلحصاءات املتعلقة بالطاقة، وغريها من أفرقة ا       املعين
  والية اللجنة؛

 يتمثـل الـدور     :وضع املقاييس املعيارية وغريها من البحوث على حنـو منـهجي            )ب(  
 االقتـصادية   -الذي تضطلع به اللجنة يف اإلشراف على االستحداث املنهجي للمحاسبة البيئية            

 ويـشمل هـذا إدارة شـؤون        ،غري املنـاخ  واإلحصاءات البيئية، مبا يف ذلك اإلحصاءات املتعلقة بـت        
ــة     ــة لنظــام احملاســبة البيئي ــة واملقبل ــارا   -التنقيحــات احلالي ــه ليكــون معي ــاء ب ــصادية واالرتق  االقت

وكذلك يـشمل شـؤون     . إحصائيا دوليا، واإلسهام يف املناقشة الدولية املتعلقة بقياس االستدامة        
 -ات اليت تدعم معيار نظـام احملاسـبة البيئيـة           إدارة وحتديد املسار الالزم إلعداد جمموعة املنشور      

وتشمل هـذه اجملموعـة منـشورات بـشأن مـوارد معينـة أو مكونـات حمـددة                  . االقتصادية اجلديد 
 االقتـصادية  -مـن مثـل نظـام احملاسـبة البيئيـة      ( االقتصادية املذكور -تتعلق بنظام احملاسبة البيئية   

 -القتــصادية يف جمــال الطاقــة، ونظــام احملاســبة البيئيــة   ا-يف جمــال امليــاه ونظــام احملاســبة البيئيــة  
، ووضــع توصــيات دوليــة بــشأن  )االقتــصادية يف جمــال حــسابات تــدفق املــوارد ومــا إىل ذلــك  

ــاه والتوصــيات     (اإلحــصاءات األساســية   ــة املتعلقــة بإحــصاءات املي مــن مثــل التوصــيات الدولي
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بـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بـالتجميع وأطـر      ، وامل)الدولية املتعلقة بإحصاءات الطاقة وما إىل ذلـك     
  تقييم النوعية اليت تقدم أفضل املمارسات بشأن مجع البيانات وتصنيفها؛

 ظل كـل مـن مجـع اإلحـصاءات البيئيـة وإعـداد              :إنشاء قواعد بيانات متكاملة     )ج(  
وسـاط  وقد أدركت أ  .  االقتصادية أمرا يتم حىت عهد قريب، يف مسار مستقل         -احملاسبة البيئية   

اإلحصائيني ضرورة املواءمة ما بني منهجيات اإلحصاءات البيئية وسبل مجع بياناهتا، وضـرورة             
ويتمثـل دور اللجنـة   .  االقتـصادية وتعاريفهـا وتـصانيفها   -الربط ما بني مفاهيم احملاسـبة البيئيـة     

ددة والتوصـيات   يف كفالة أن تسري أنشطة مجع البيانات الدولية وفق املعيار احملدد أو املعايري احمل             
الدولية املصاحبة لكل منهما، ويف كفالة إعـداد هـذه املعلومـات واسـتخدامها بـأعلى قـدر مـن                    

وينبغــي اســتخدام جمموعــة اجلــداول القياســية علــى أهنــا اجملموعــة   . الكفــاءة وفعاليــة التكــاليف 
ان وشـواغلها   املرجعية للمعلومات اليت ينبغي للبلدان أن جتمعها مع مراعاة أولويات هـذه البلـد             

وينبغي للجنة أن تعمـل علـى إنـشاء قواعـد البيانـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، الـيت                     . البيئية
ــري امل        ــستدامة وتغ ــة امل ــة، وال ســيما يف ســياق التنمي ــتنادا إىل األدل ــرار اس ــدعم صــنع الق ــاخ ت ن

  واألهداف اإلمنائية لأللفية؛
إلحـــصاءات البيئيـــة وبنـــاء القـــدرات  االقتـــصادية وا‐تنفيـــذ احملاســـبة البيئيـــة   )د(  
 شــكل ازديــاد الطلــب لــدى اخلطــط والــربامج الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة علــى    :اإلحــصائية

املعلومات البيئية أحد التحديات وأتـاح الفرصـة لألوسـاط اإلحـصائية لتعمـيم األخـذ باحملاسـبة                  
 االقتـصادية   -م احملاسبة البيئيـة     ويقتضي االرتقاء بنظا  .  االقتصادية واإلحصاءات البيئية   -البيئية  

من مثل التوصيات الدولية املتعلقـة      (ليكون معيارا إحصائيا دوليا ووضع توصيات دولية داعمة         
القيام على حنـو واسـع النطـاق        ) بإحصاءات املياه والتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الطاقة      

نـة أن تـضع اسـتراتيجية متـسقة للتنفيـذ           وينبغـي للج  . بتنفيذ هذا النظام وببناء القدرات الوطنيـة      
 االقتـصادية مـن أجـل    -تضم اإلحصاءات البيئيـة األساسـية وإدماجهـا يف نظـام احملاسـبة البيئيـة             

. دعم عملية صنع القرار على الصعيد القطري وألغراض حتقيق املقارنات على الـصعيد الـدويل         
حــصاءات االقتــصادية األساســية  وينبغــي ربــط اســتراتيجية التنفيــذ هــذه باســتراتيجية تنفيــذ اإل  

  جية نظام احلسابات القومية أيضا؛وباستراتي
 متثــل احملاســبة : االقتــصادية واإلحــصاءات البيئيــة‐التــرويج للمحاســبة البيئيــة   )هـ(  

 االقتصادية واإلحصاءات البيئية ميدانني إحصائيني حديثني نسبيا ال يتمتعان باألولويـة            -البيئية  
من مثل اإلحـصاءات االقتـصادية أو اإلحـصاءات         (ع هبا اإلحصاءات األخرى     اليت غالبا ما تتمت   

لــذا فــإن احلاجــة قائمــة إىل إدمــاج هــذين . يف الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة والعامليــة) االجتماعيــة
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النوعني من اإلحصاءات يف النظم اإلحـصائية، وال سـيما لغـرض التـصدي للتحـديات اجلديـدة             
  . التنمية املستدامة وتغري املناخني، وال سيما يف ما يتعلق بقياساليت تطرحها أوساط املستعمل

ولألوساط اإلحصائية دور تضطلع به يف ذات الوقـت مقابـل أوسـاط املـستعملني الـيت                   
إذ أن عليهــا التوعيــة باســتخدامات . ميثلــها صــانعو الــسياسات واألوســاط األكادمييــة والعلمــاء 

 االقتـصادية إمكاناتـه ومـا لـه مـن           -م احملاسـبة البيئيـة      فلقد أثبـت نظـا    . اإلحصاءات اليت جتمعها  
واســتنادا إىل اخلــربات والتجــارب القائمــة، فإنــه  .  االقتــصادي-قيمــة مــضافة للتحليــل البيئــي  

 -ينبغي لألوساط اإلحصائية أن تقوم بدور نشط يف الترويج والستخدام نظام احملاسـبة البيئيـة                 
ــ-االقتـــصادية يف التحليـــل البيئـــي   ــا مـــن   االقتـ ــة انطالقـ صادي ويف حتديـــد األولويـــات الدوليـ

وينبغي للجنة أن تبدأ من أجل ذلك بأن تعمل علـى حنـو نـشط، باسـم                  .احتياجات املستعملني 
ــرويج الســتخدام         ــاخ مــن أجــل الت ــتغري املن ــدويل املعــين ب ــق ال األوســاط اإلحــصائية، مــع الفري

  غري املناخ؛يف إحصاءات وسياسات توجدوى استخدام اإلحصاءات الرمسية 
 أدرج :إعــداد ردود إحــصائية للمــسائل الطارئــة علــى صــعيد الــسياسة العامــة   )و(  

اجملتمــع الــوطين واجملتمــع الــدويل العديــد مــن املــسائل الطارئــة ذات الــصلة بالبيئــة علــى جــدول  
وتــشمل هــذه مــسائل شــاملة مــن مثــل تغــري املنــاخ والتنميــة   . األعمــال الــسياسية لكــل منــهما 

مــا انفكــت األوســاط اإلحــصائية، حــىت يومنــا هــذا، تــستجيب هلــذه االحتياجــات و. املــستدامة
استجابة مرجتلة وغري منسقة، وعليه ينبغي لألوساط اإلحصائية أن تشارك، على حنـو أبـرز، يف               
املناقشة الدولية، وأن تضع ردا إحصائيا مفصال قائما علـى أسـاس املعـايري اإلحـصائية الدوليـة،                  

  .فضل الحتياجات املستعملنيلالستجابة استجابة أ
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  املرفق الثاين
  

 االقتـصادية   -اختصاصات جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية باحملاسبة البيئية             
  واإلحصاءات البيئية

  
تقــدمي رؤيــة اســتراتيجية وحتديــد االجتــاه وتــوفري التنــسيق  ) أ: (تتمثــل واليــة اللجنــة يف  - ١

صاءات البيئيــة؛ مبــا يف ذلــك اإلحــصاءات املتعلقــة بــتغري  االقتــصادية واإلحــ-للمحاســبة البيئيــة 
 االقتـصادية   -إمداد اجملتمع الـدويل باملعـايري اإلحـصائية الدوليـة للمحاسـبة البيئيـة               ) ب(املناخ؛  

ــاخ؛        ــتغري املن ــة ب ــك اإلحــصاءات املتعلق ــا يف ذل ــة، مب ــبة  ) ج(واإلحــصاءات البيئي ــاج احملاس إدم
ــة ــرويج    االقتــصادية واإلحــصاءات - البيئي ــة؛ والت ــة والدولي ــنظم اإلحــصائية الوطني ــة يف ال  البيئي

 االقتـصادية واإلحـصاءات البيئيـة    -لتنفيذ املعايري اإلحصائية الدولية وتطبيقها يف احملاسبة البيئية        
ة وأوســاط صــانعي يف البلــدان؛ والتــرويج الســتخدام اإلحــصاءات الرمسيــة يف األوســاط العلميــ 

  .السياسات العامة
  :جنة على اجملاالت الستة التاليةالع اللجنة بواليتها، يركز برنامج عمل اللوالضط  - ٢

 االقتـصادية واإلحـصاءات البيئيـة ودجمهـا         -تعزيز تنسيق برامج احملاسبة البيئية        )أ(  
ت الدوليـــة وتكاملــها، مبــا يف ذلــك اإلحـــصاءات املتعلقــة بــتغري املنــاخ، يف مـــا بــني الوكــاال        

  واإلقليمية والبلدان؛
اإلشــراف : وضــع املقــاييس املعياريــة وغريهــا مــن البحــوث علــى حنــو منــهجي  )ب(  

 االقتـصادية واإلحـصاءات البيئيـة، مبـا يف ذلـك      -على االسـتحداث املنـهجي للمحاسـبة البيئيـة        
  اإلحصاءات املتعلقة بتغري املناخ؛

كفالـة أن تـسري أنـشطة مجـع البيانـات الدوليـة           : إنشاء قواعد بيانـات متكاملـة       )ج(  
فق املقاييس املعيارية والتوصيات الدولية املصاحبة هلا، وكفالة إعداد املعلومـات واسـتخدامها             و

  بأعلى قدر من الكفاءة وفعالية التكاليف؛
 االقتـــصادية واإلحـــصاءات البيئيـــة وبنـــاء القـــدرات -تنفيـــذ احملاســـبة البيئيـــة   )د(  
لبيئيـة األساسـية وإدماجهـا يف       وضع استراتيجية متسقة للتنفيـذ تـضم اإلحـصاءات ا         : اإلحصائية

   االقتصادية؛- احملاسبة البيئية نظام
إدمـاج احملاسـبة    :  االقتـصادية واإلحـصاءات البيئيـة      -الترويج للمحاسبة البيئية      )هـ(  
ــة  ــني      -البيئي ــة باســتخداماهتا ب ــنظم اإلحــصائية والتوعي ــة يف ال ــصادية واإلحــصاءات البيئي  االقت

  ت واألوساط األكادميية والعلماء؛ صانعو السياساأوساط املستعملني اليت ميثلها
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املـشاركة  : إعداد ردود إحصائية للمسائل الطارئة على صعيد السياسة العامـة           )و(  
  .على حنو بارز يف جدول األعمال الدويل ووضع رد احصائي قائم على أساس املعايري

 املتحـدة  األمـم إلحـصائية يف  واللجنـة ا  املتحدة األممع اللجنة الشعبة اإلحصائية يف     ُتطِل  - ٣
 -علــى املــستجدات الــيت تــؤثر علــى وضــع املعــايري وممارســات جتميــع بيانــات احملاســبة البيئيــة    

  .االقتصادية واإلحصاءات البيئية
وتضطلع اللجنـة مبهمـة شـاملة، يف حـدود واليتـها، تتمثـل يف تقـدمي رؤيـة عامـة وتـوفري                    - ٤

 االقتـصادية واإلحـصاءات     -يه يف ميدان احملاسـبة البيئيـة        التنسيق وحتديد األولويات وتقدمي التوج    
املــة يف جمــال احملاســبة وتكفــل اللجنــة أن تقــوم أفرقــة العمــل احلاليــة أو املنــشأة حــديثا الع. البيئيــة
  . االقتصادية واإلحصاءات االقتصادية بعملها على حنو متكامل مع اللجنة- البيئية
 خــرباء رفيعــي املــستوى مــن احلكومــات الوطنيــة وتــضم اللجنــة يف أعــضائها املنتخــبني  - ٥

ويتم اختيـار األعـضاء أيـضا       . واملنظمات الدولية ومن ذوي اخلربات الواسعة يف جمال اإلحصاء        
  .مبا يكفل التمثيل اإلقليمي العادل

وتنتخب اللجنة رئيسا هلا يشغل منصبه فيها لواليـة مـدهتا ثالثـة أعـوام قابلـة للتجديـد                     - ٦
وميثل الرئيس اللجنة يف االجتماعات الدولية، ويـضطلع بـدور رئيـسي            . وام أخرى ملدة ثالثة أع  

يف الترويج ألعمـال األوسـاط اإلحـصائية لـدى األوسـاط األخـرى أال وهـي األوسـاط العلميـة                     
ويتـوىل  . واألكادميية وأوساط األعمال التجارية وصنع الواليـات العامـة، ويف إبالغهـا بأعماهلـا             

  .التصال بأصحاب املصلحة ويلتمس الدعم منهم ملشاريع اللجنةالرئيس أو الرئيسة ا
ويقدم العون للجنة مكتب يتكون من أعـضاء منتخـبني للجنـة ذوي مـستوى رفيـع يف                    - ٧

ويقوم املكتب بتنفيذ املهام واألنشطة اليت يكون قد خولته اللجنـة           . الوكاالت الوطنية والدولية  
إلدارة اليوميـة لـشؤون املـشاريع الـيت تنـضوي حتـت             سلطة أدائهـا؛ مبـا فيهـا مهمـة اإلشـراف وا           

وينبغي إبالغ اللجنة بالقرارات اليت يتخـذها املكتـب مبوجـب الـسلطة الـيت أسـندهتا          . مسؤوليته
  .اللجنة إليه

  يتــوىل إســداء املــشورة إليهــا بــشأنويقــدم الــدعم للجنــة فريــق استــشاري مــن اخلــرباء   - ٨
ــ ــق باإلحــص  امل ــيت تتعل ــة ال ــة واإلسائل املفاهيمي ــة واحملاســبة  اءات البيئي   حــصاءات يف جمــال الطاق
حـصائية يف   جنـة اإل   االقتصادية، وبشأن املقترحـات املتعلقـة بالتقـارير الـيت تقـدم إىل الل              -ة  البيئي
  . املتحدةاألمم
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مبهـام األمانـة الدائمـة للجنـة إذ أهنـا تنـهض              املتحـدة    األمموتقوم الشعبة اإلحصائية يف       - ٩
لــشؤون اليوميــة للجنــة وتــضطلع بكــل أعمــال االتــصال الــداخلي واخلــارجي   بــإدارة وتنــسيق ا

ويف ظــل تعــاون وثيــق مــع الــرئيس، تتــوىل األمانــة تنــسيق أنــشطة خمتلــف أفرقــة العمــل  . للجنــة
ورصدها وتقدمي تقارير بـشأهنا، وتنظـيم االجتماعـات، ووضـع جـداول أعمـال االجتماعـات،               

  .النشرة الصحفيةوترعى شؤون موقع اللجنة الشبكي، وتصدر 
ويعـرض هـذا التقريـر التقـدم     . وتعد اللجنة تقريـرا سـنويا ترفعـه إىل اللجنـة اإلحـصائية             - ١٠

الذي أحرزته اللجنة يف أدائها أنشطتها، مبا يف ذلـك التقـدم الـذي حتـرزه أفرقـة املـدن واألفرقـة             
  .هااملشتركة بني األمانات وسائر األفرقة اليت تعمل مع اللجنة يف حدود واليت

  


