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 اللجنة اإلحصائية
  الدورة احلادية واألربعون

 ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
 *من جدول األعمال املؤقت) ح (٣البند 

     احملاسبة البيئية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
  االقتصادية -جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية     
 مذكرة من األمني العام    

انظـر الفـرع ألـف مـن الفـصل          (على طلب اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا األربعـني           بناء    
، يتشرف األمني العام بإحالة تقرير جلنـة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة             )E/2009/24األول من الوثيقة    

 ويتنــاول التقريــر بالتفــصيل واليــة جلنــة اخلــرباء وإدارهتــا، ويــصف التقــدم . االقتــصادية-البيئيــة 
 . االقتـصادية -يف أعماهلا، والسيما التقدم احملرز يف مشروع تنقـيح نظـام احملاسـبة البيئيـة              احملرز  

ويقدم التقرير معلومات مستكملة عن عملية إجناز التوصيات الدولية املتعلقة بإحـصاءات امليـاه             
ه، االقتــصادية للميــا   -وينــاقش التقــدم احملــرز يف اســتراتيجية تنفيــذ نظــام احلــسابات البيئيــة        

 .يتضمن نقاطا للمناقشة كما

 
  

  *  E/CN.3/2010/1.  
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    االقتصادية -تقرير جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية باحملاسبة البيئية     
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 مقدمـة  -أوال   
فربايـر  / شـباط  ٢٧ إىل   ٢٤يف الدورة األربعني للجنة اإلحصائية املعقودة يف الفترة مـن             - ١

٢٠٠٩: 

، )١( االقتــصادية-رحبــت اللجنــة بتقريــر جلنــة اخلــرباء املعنيــة باحملاســبة البيئيــة     )أ(  
 وأعربت عن تقديرها للجنة ملا أحرزته من تقدم يف أعماهلا؛

ت عــن دعمهــا الكامــل للمــشروع املتعلــق بتنقــيح نظــام احملاســبة البيئيــة وأعربــ  )ب(  
واالقتصادية، وأشادت مع التقدير بالعمل الذي أجنزه فريق لندن املعين باحملاسبة البيئيـة، وفريـق               
أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة، وغريمها، وأقرت باحلاجة امللحـة إلكمـال دليـل نظـام احملاسـبة                 

 دية يف أقرب وقت ممكن؛البيئية واالقتصا

والحظــت أن مثــة آراء متباينــة بــشأن التوســيع املقتــرح لواليــة اللجنــة لتــشمل    )ج(  
اإلحــــصاءات املتعلقــــة بالبيئــــة وتغــــري املنــــاخ، وطلبــــت إىل اللجنــــة أن تــــستعرض واليتــــها   

 االقتـصادية  -واختصاصاهتا وهيكل إدارهتا على حنو يعكس تركيز عملها علـى احملاسـبة البيئيـة        
 ودورها يف اإلحصاءات املتعلقة بالبيئة وتغري املناخ؛

 االقتــــصادية -ورأت أن إنــــشاء فريــــق استــــشاري معــــين باحملاســــبة البيئيــــة   )د(  
وإحصاءات البيئة مل يكن ضروريا يف ذلك الوقت؛ ووافقت على أن اللجنـة سـوف حتتـاج إىل               

تقنيــة عنــد االقتــضاء بــصفة تلقــي املــشورة بــشأن املــسائل الفنيــة، وأوصــت باجتمــاع األفرقــة ال 
  خمصصة الغرض؛

وطلبت أن تقدم اللجنـة الواليـة واإلدارة واالختـصاصات املنقحـة إىل مكتـب          )هـ(  
  اللجنة من أجل استعراضها وإىل اللجنة ملتابعة دراستها يف دورهتا احلادية واألربعني؛

تعممــه وطلبــت أيــضا إىل اللجنــة أن تــضع برنــامج عمــل حيــدد أولوياهتــا وأن    )و(  
 على نطاق واسع؛ 

االقتــصادية ميثــل  -وأكــدت مــن جديــد علــى أن تنقــيح نظــام احملاســبة البيئيــة    )ز(  
 األولوية القصوى للجنة؛

والحظت الـدور املركـزي الـذي تـضطلع بـه املكاتـب اإلحـصائية القوميـة يف                    )ح(  
 البلــدان إىل  االقتــصادية وإنتاجهــا، ولكنــها اعترفــت أيــضا حباجــة  -تنــسيق احلــسابات البيئيــة  

__________ 
  )١(  E/CN.3/2009/7.  
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العمــل مــع الوكــاالت احلكوميــة األخــرى الــيت قــد تكــون اجلامعــة الرئيــسية للبيانــات املتعلقــة     
  مبوضوعات معينة؛

وأحاطت علما بالقيود علـى املـوارد املخصـصة ملـشروع تنقـيح نظـام احملاسـبة                   )ط(  
ــة  ــدول األعــضاء واملنظمــات ا      -البيئي ــها ال ــيت قدمت ــدرت العــروض ال ــصادية، وق ــة، االقت لدولي

 أو عينا؛ /وشجعت مجيع الدول األعضاء على اإلسهام يف املشروع نقدا و

وأحاطت علما بالطلب الـذي تقـدمت بـه البلـدان لترمجـة مـا ُيتـاح مـن نظـام                      )ي(  
االقتـصادية املتعلـق بالطاقـة       -االقتصادية املتعلـق بامليـاه ونظـام احملاسـبة البيئيـة             -احملاسبة البيئية   
االقتـصادية حلـسابات تـدفق املـواد إىل اللغـات الرمسيـة األخـرى لألمـم             -البيئيـة   ونظام احملاسبة   

 املتحدة بأسرع ما ميكن؛

قــدرات يف ميــدان احملاســبة  وشــجعت اللجنــة علــى وضــع اســتراتيجية لبنــاء ال    )ك(  
 . االقتصادية- البيئية

فـصيل واليـة جلنـة      يتنـاول الفـرع الثـاين بالت      ) أ: (ويتوزع هذا التقرير على النحو التـايل        - ٢
ويتنــاول الفــرع الثالــث التقــدم الــذي أحرزتــه جلنــة اخلــرباء يف أعماهلــا   ) ب( اخلــرباء وإدارهتــا؛

 االقتـصادية، وصـياغة الـنظم الفرعيـة         -السيما فيما يتعلق مبشروع تنقيح نظـام احملاسـبة البيئيـة            
ويعـرض  ) ج( املـواد،؛    االقتصادية املتعلقة حبسابات الطاقة وحسابات تدفق      -للمحاسبة البيئية   

الفــرع الثالــث أنــشطة األفرقــة العاملــة يف إطــار واليــة اللجنــة املتعلقــة بوضــع إحــصاءات البيئــة   
االقتـــصادية؛  -والطاقـــة ذات الـــصلة وســـواها مـــن اإلحـــصاءات الداعمـــة للمحاســـبة البيئيـــة  

التقـدم احملـرز يف     ويتناول الفرع الرابع إجناز التوصيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات امليـاه و              )د(
ويعـرض الفـرع اخلـامس النقـاط املعروضـة          )هــ (االقتصادية للمياه؛    -تنفيذ نظام احملاسبة البيئية     

 .على اللجنة ملناقشتها
  

 والية جلنة اخلرباء وإدارهتا  -ثانيا   
بناء على طلـب اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا األربعـني، ناقـشت جلنـة اخلـرباء واليتـها                       - ٣

 إىل ٢٤برنامج عملها خالل اجتماعها الرابع الـذي عقـد يف نيويـورك يف الفتـرة مـن                وإدارهتا و 
 ويعرض هذا التقرير موجزا للوالية واإلدارة وبرنامج العمـل املتفـق   .٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦

 للـــدورة احلاديـــة واألربعـــني وتـــرد معلومـــات تفـــصيلية يف وثيقـــة معلومـــات أساســـية  .عليهـــا
  .اإلحصائية للجنة
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االقتـصادية واإلحـصاءات     -ومت االتفاق على أن تـشمل واليـة اللجنـة احملاسـبة البيئيـة                 - ٤
اإلحـصاءات البيئيـة وإحـصاءات الطاقـة        ‘‘ اإلحـصاءات الداعمـة   ’’ويتوقـع أن تـشمل       .الداعمة

  . االقتصادية-وغريها من اإلحصاءات ذات الصلة الداعمة للمحاسبة البيئية 

أال تــشري صــراحة إىل تغــري املنــاخ يف نطــاق اإلحــصاءات  ووافقــت اللجنــة أيــضا علــى   - ٥
ووافقــت، بــدال مــن ذلــك، علــى عــرض تغــري املنــاخ كمثــال علــى تطبيقــات نظــام     .املــشمولة

احملاســبة االقتــصادية االجتماعيــة، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى جمــال العمــل املتعلــق بــصياغة 
 .استجابة إحصائية ملسائل السياسات العامة الناشئة

وعالوة على ذلـك، وافقـت اللجنـة علـى أن الـنص احملـدد للعالقـة بينـها وبـني األفرقـة                         - ٦
األخرى العاملة يف نطاق واليتها ينبغي ضبطه حبيث يراعي حقيقة أن بعض األفرقـة قـد تكـون                  

  .هلا والياهتا وهياكلها اإلدارية اخلاصة هبا

االقتـصادية واإلحـصاءات     -ئية  ووافقت اللجنة على برنامج عمل يف جمال احملاسبة البي          - ٧
التنــسيق مــن أجــل تعزيــز التعــاون واالنــدماج  ) أ( :الداعمــة يتــوزع علــى احملــاور الــستة التاليــة 

التطوير املنهجي للمعايري اإلحـصائية املعياريـة والبحـوث األخـرى           ) ب(والتكامل بني الربامج؛    
ضـع قواعـد بيانـات لـضمان        و) ج(لإلشراف على وضع املعايري وغريها مـن الوثـائق املنهجيـة؛            

التنفيـذ وبنـاء   ) د(تقيد قواعد البيانات تستند باملعايري اإلحـصائية الدوليـة والتوصـيات الدوليـة؛           
 الداعمة ذات الـصلة     اإلحصاءاتالقدرات اإلحصائية لوضع استراتيجيات تنفيذ منسقة تشمل        

-عمــيم احملاســبة البيئيــة   التــرويج لت) هـــ( االقتــصادية؛ -وإدماجهــا يف نظــام احملاســبة البيئيــة    
ــنظم اإلحــصائية؛      ــصلة يف ال ــة ذات ال ــصادية واإلحــصاءات الداعم ــتجابة  ) و(االقت صــياغة اس

إحصائية ملسائل السياسات العامة الناشئة من أجـل املـشاركة بـصورة بـارزة يف برنـامج العمـل                   
واالسـتدامة  الدويل وتفـصيل اسـتجابة إحـصائية منـسقة تتعلـق علـى سـبيل املثـال بـتغري املنـاخ،                      

 .وإدارة املوارد الطبيعية

االقتـصادية يظـل أولويـة       -وأعادت اللجنة التأكيد على أن تنقيح نظام احملاسبة البيئيـة             - ٨
االقتــصادية مبــا فيهــا   - كمــا أن الــنظم الفرعيــة للمحاســبة البيئيــة   .قــصوى يف برنــامج عملــها 

وكـررت اللجنـة    .رنـامج عملـها  حسابات الطاقة وحسابات تدفق املواد متثل أيـضا جـزءا مـن ب          
االقتصادية ينبغي أن تكون صيغة مركزة للنظـام العـام           -أن النظم الفرعية لنظام احملاسبة البيئية       

وفـضال عـن ذلـك، ينبغـي      . االقتصادية وأن تكون متسقة معه بصورة كليـة        - للمحاسبة البيئية 
-  تنقـيح نظـام احملاسـبة البيئيـة        أن يتسم التطوير املفاهيمي للنظم الفرعية بالتكامل الواضـح مـع          

ويــشتمل برنــامج العمــل علــى قائمــة مــن النــواتج، واآلجــال    .االقتــصادية بــصفته النظــام العــام 
الزمنيــة وخطــة تنظيميــة مــسؤولة عــن النــواتج وعــن أولويــات النــواتج يف األجلــني القــصري           
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لـدورة احلاديـة    ويرد عرض لربنامج العمـل يف وثيقـة معلومـات أساسـية مقدمـة إىل ا              .واملتوسط
 .٢٠١٠فرباير /واألربعني للجنة اإلحصائية يف شباط

  
 التقدم احملرز يف أعمال جلنة اخلرباء   -ثالثا   

-يــرد أدنـــاه عــرض للتقـــدم احملــرز يف عمـــل مــشروع تنقـــيح نظــام احملاســـبة البيئيـــة        - ٩
سابات الطاقــة االقتــصادية املتعلقــة حبــ -االقتــصادية، وصــياغة الــنظم الفرعيــة للمحاســبة البيئيــة 

وتدفق املواد، وكذا تقرير عن األنشطة اليت اضطلعت هبا خمتلف األفرقة العاملة يف إطـار واليـة                 
 .جلنة اخلرباء

  
 االقتصادية -تنقيح نظام احملاسبة البيئية   -ألف   

االقتـصادي الـذي يفـصل     -ُعـرض إطـار إدارة مـشروع تنقـيح النظـام احملاسـيب البيئـي          - ١٠
قيح نظام احملاسـبة ومراحلـها، كوثيقـة معلومـات أساسـية إىل الـدورة األربعـني                 عناصر عملية تن  

 وسيجري استكمال هذه الوثيقة لتعكس الـتغريات        .٢٠٠٩فرباير  / للجنة اإلحصائية يف شباط   
 وسيـضم   .اليت طرأت على إدارة املشروع على النحو الوارد يف الفرع السابق مـن هـذا التقريـر                

 .االقتصادية املنقح وهيكل فصوله - نظام احملاسبة البيئية أيضا تفاصيل عملية إجناز

ــة      - ١١ ــبة البيئي ــام احملاس ــة أن نظ ــة     -وكــررت اللجن ــن ثالث ــيتألف م ــنقح س ــصادية امل االقت
الثـاين الـذي يـضم       اجمللد األول الذي يتـضمن املعيـار اإلحـصائي الـدويل؛ واجمللـد            : جملدات هي 

 اآلراء لكنــها علــى درجــة عاليــة مــن األمهيــة بالنــسبة املواضــيع الــيت مل يتحقــق بــشأهنا توافــق يف
للسياسات العامة؛ واجمللد الثالث الذي حيوي تطبيقات احلـسابات املعروضـة يف اجمللـدين األول               

 وعـالوة علــى ذلـك، متــت إعــادة التأكيـد علــى أنـه ينبغــي االنتـهاء مــن املــسائل      .والثـاين أعــاله 
 ومــن املقــرر إجــراء عمليــة اســتعراض .٢٠٠٩ايــة عــام املعروضــة يف اجمللــدين األول والثــاين بنه

 .٢٠١٠األول يف النصف األول من عام  شامل للتوصيات املتعلقة باملسائل املتصلة باجمللد

ويعرض هذا الفرع اجلزئي من التقرير التقـدم احملـرز يف حـل املـسائل الـواردة يف اجمللـد                 - ١٢
  . ومتويل املشروع وموجزا لألعمال يف املستقبلاالقتصادية، -األول من نظام احملاسبة البيئية 

  
قــة بتنقــيح نظــام احملاســبة  التقــدم احملــرز يف حــل املــسائل املدرجــة يف قائمــة املــسائل املتعل    -  ١  

 االقتصادية -   البيئية

 تـشرين  ٣٠اجتمع فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية يف ويـسبادن بأملانيـا يف الفتـرة مـن                   - ١٣
ــاين ــوفمرب/الث ــسمرب / كــانون األول٤ إىل ن ــرة  .٢٠٠٩دي ، درس ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وخــالل الفت

 مـسألة وتوصـل إىل اتفـاق بـشأن     ٢١الفريق جمموع املسائل املدرجة يف قائمة املسائل وعددها    
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وتطلبت املسائل الثالث املتبقية مزيدا من املـشاورات اإللكترونيـة، لكـن مـن               . مسألة منها  ١٨
يف املــسائل   ويـرد أدنـاه تقيـيم للتقـدم احملـرز     .٢٠١٠مبطلـع عــام  املتوقـع أن حتـل مجيـع املـسائل     

وقد قدم تقرير مفصل عـن التقـدم الـذي أحـرزه فريـق لنـدن          .ُمصنفة حسب املواضيع الرئيسية   
ــية إىل    ــات أساسـ ــة معلومـ ــكل وثيقـ ــسائل يف شـ ــع املـ ــشأن مجيـ ــني  بـ ــة واألربعـ ــدورة احلاديـ  الـ

 .اإلحصائية للجنة
  

 حسابات التدفقات املادية

وجيـري   .توصل اجتماع ويسبادن إىل اتفاق بشأن تعريف وتـصنيف التـدفقات املاديـة              - ١٤
وأهـم   .إعداد وثيقة ختامية تعكس بعض التحسينات اإلضـافية املدخلـة علـى تعريـف النفايـات               

  .من ذلك، فإن هذا القرار يضمن املواءمة الكاملة بني حسابات تدفق املواد

االقتـصادية املـنقح جـداول حتويليـة         -ام احملاسـبة البيئيـة      وسيعرض اجمللد األول مـن نظـ        - ١٥
 .تــشرح الفــروق الــيت تــستند إليهــا تعــاريف وتــصنيفات بيانــات ميزانيــة الطاقــة وحــساباهتا         

االقتصادية املنقح الفروق بـني إحـصاءات االنبعاثـات          -وكذلك، سيشرح نظام احملاسبة البيئية      
) هـا فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ               وفقـا لقواعـد اإلبـالغ الـيت يتبع        (اهلوائية  

 .وحسابات االنبعاثات اهلوائية وفقا ملبدأ اإلقامة املتبع يف نظام احلسابات القومية

ــة      - ١٦ ــة يف نظــام احملاســبة البيئي  االقتــصادية مــع -وســتتم مواءمــة تــصنيف منتجــات الطاق
 وهذا ما يعـين أن احلـسابات        .بإحصاءات الطاقة التصنيف املتعمد يف التوصيات الدولية املتعلقة       

القياسية املشمولة لن تنجز قبل االنتهاء من التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الطاقة، وهـو              
 .٢٠١٠فرباير /ما يتوقع أن يتم يف شباط

  
 احملاسبة النقدية

وجيـري اآلن إعـداد   انتهت املناقشة املتعلقة بكل من الصناعة البيئية والـضرائب البيئيـة،          - ١٧
ويالت الـيت هلـا أهـداف بيئيـة،         وجيري إعـداد ورقـة ختاميـة عـن التحـ           .الورقات اخلتامية بشأهنا  

ــضا    وال ــشمل أيـ ــل تـ ــسب، بـ ــات فحـ ــى اإلعانـ ــصر علـ ــويالت   تقتـ ــتثمارية والتحـ ــنح االسـ املـ
وسـُتعرض علـى فريـق لنـدن إلجـراء           .االجتماعية العينية اليت يكـون الغـرض منـها محايـة البيئيـة            

 .٢٠١٠املزيد من املشاورات بشأهنا مطلع عام 

 بـشأن معاجلـة رخـص       ٢٠٠٨وقرر فريق لندن أن يتبع نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                - ١٨
إصدار الكربون رغـم اعترافـه بـأن ذلـك قـد يفـضي إىل عـدم تـسجيل الـرخص املستـصدرة يف                        

تاميــة تعــرض اجلــداول وجيــري إعــداد ورقــة خ .إطــار آليــات التنميــة النظيفــة والتنفيــذ املــشترك 
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 - القياســية للتــدفقات وأرصــدة الــرخص إلدراجهــا يف اجمللــد األول مــن نظــام احملاســبة البيئيــة   
 .االقتصادية املنقح

ووافق فريـق لنـدن يف اجتماعيـه يف بروكـسيل وكـانبريا علـى التوصـية بـدمج تـصنيف                       - ١٩
إدارهتــا مــن أجــل إنتــاج  أنــشطة احلمايــة البيئيــة وتــصنيف أنــشطة ونفقــات اســتخدام املــوارد و  

وينظـر حاليـا فريـق     .تصنيف األنشطة والنفقات البيئية على حنو ما نصت عليـه الورقـة اخلتاميـة     
ــة الدوليــة يف املقتــرح بقــصد     خــرباء األمــم املتحــدة املعــين بالتــصنيفات االقتــصادية واالجتماعي

 .املوافقة عليه
  

 النضوب

 وســيجري احتــساب نــضوب .د الطبيعيــةلقــد حلــت املــسائل املتعلقــة بنــضوب املــوار   - ٢٠
االقتــصادية املــنقح بطريقــة مماثلــة   -املــوارد الطبيعيــة يف اجمللــد األول مــن نظــام احملاســبة البيئيــة   

 وهو ما يعين أن صايف اإليرادات وصايف الوفـورات يف ظـل نظـام               .الستهالك رأس املال الثابت   
 .قـدان املـوارد بـسبب عمليـات االسـتخراج         االقتصادية املنقح ستعدل بقيمـة ف      -احملاسبة البيئية   

ـــ      ــضا علـ ــة أيــ ــات اخلتاميــ ــيم الورقــ ــدن بتعمــ ــق لنــ ــى فريــ ــة  وأوصــ ــات املعنيــ ــع اجلهــ ى مجيــ
 .القومية باحلسابات

األراضـــي بـــسبب نـــضوب التربـــة  ووافـــق فريـــق لنـــدن علـــى أن اخلـــسائر يف إنتاجيـــة  - ٢١
خــرى يف حــسابات وتــدهورها ينبغــي أن تــسجل يف حــساب اإلنتــاج بــدال مــن التغــيريات األ   

بيـد أن الفريـق اعتـرب أن مـن       .احلجم، بصورة مماثلـة لتـسجيل املـوارد املتجـددة وغـري املتجـددة             
املهم احلصول على مزيد من التفاهم بشأن جدوى قيـاس نـضوب التربـة وتـدهورها قبـل اختـاذ         

 .اين بشأن إدراج نضوب التربة وتدهورها يف اجمللدين األول أو الث٢٠١٠قرار يف مطلع عام 
  

 حسابات األصول

متكن فريق لندن من حل طائفة من املسائل تشمل جوانـب خمتلفـة مـن خمتلـف املـوارد                     - ٢٢
 ومـع ذلـك، فـإن التحديـد         .الطبيعية مثل األرصدة السمكية والغابات واألراضي والتربة وامليـاه        

تبقيــة املهمــة  وتتعلــق إحــدى املــسائل امل.الــدقيق للمــوارد املائيــة حيتــاج إىل مزيــد مــن التوضــيح 
ووافــق فريــق لنــدن علــى أن  .االقتــصادية -بالتــصنيف العــام لألصــول يف نظــام احملاســبة البيئيــة 

ينبغـي أن  ) اجمللـدان األول والثـاين  (االقتصادية برمته  -الوضع املثايل هو أن نظام احملاسبة البيئية  
ن يترتـب عليـه تغـيري    ورغم أن هذا ل .يبدأ يف قياس األصول من وجهة نظر النظم اإليكولوجية  

 لألصـول، فإنـه سيتـضمن إعـادة         ٢٠٠٣ االقتصادية لعـام     -يف مدى مشول نظام احملاسبة البيئية       
 .ومع هذا، فمن الالزم زيادة استكشاف جـدوى هـذا املقتـرح            .تنظيم هليكل تصنيف األصول   
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ل وهلذا الغـرض، فـإن الورقـة املعروضـة علـى اجتمـاع ويـسبادن سـتتم إعـادة هيكلتـها يف شـك                       
) مثـل تعريـف األصـول     (استبيان، للمـساعدة علـى توجيـه املناقـشة بـدءا باملـسائل األكـرب شـأنا                  

 واعتــرب فريــق لنــدن أن املــشاورات ينبغــي أال تقتــصر علــى فريــق .وانتــهاء باملــسائل األقــل شــأنا
لنــدن فحــسب، بــل عليهــا أن تــشمل أيــضا، علــى ســبيل املثــال، خــرباء مــا كــان يعــرف ســابقا 

  .٢ بفريق كانبريا

وقـرر   .وناقش فريق لندن التفـاهم العـام وقيـاس احتبـاس الكربـون يف الغابـات والتربـة                   - ٢٣
الفريق أن التغريات املتعلقة بعزل الكربون يف الغابات سـتعرض كجـزء مـن حـسابات الغابـات                  

 ونتيجــة لعــدم الــيقني الــذي يكتنــف   .االقتــصادية -اجمللــد األول مــن نظــام احملاســبة البيئيــة   يف
 .اسات املختلفة، فستعرض احلسابات اليت تغطي الدورات الكاملة للكربون يف اجمللد الثاينالقي

ووافق الفريق على املبـادئ املتعلقـة حبـسابات وتـصنيفات اسـتخدام األراضـي والغطـاء              - ٢٤
، عـن   ٢٠١٠ينـاير   / وسيتم إعداد ورقتني ختاميتني أوالمها، حبلول هناية كانون الثـاين          .األرضي

  .، عن الغطاء األرضي٢٠١٠أبريل /تخدام األراضي، والثانية، حبلول نيسانتصنيف اس

وفيما يتعلق مبوارد الطاقة املتجددة، وافق فريق لنـدن علـى أن مـن املتوقـع أن يـنعكس                     - ٢٥
االقتـصادية   - وهو مـا يعـين أن نظـام احملاسـبة البيئيـة              .ريع مواردها يف قيمة األرض املرتبطة هبا      

 يف بيانات امليزانية بنودا مستقلة ُمفردة ملوارد الطاقة املتجددة، ألن ذلـك مـن               ينبغي أال يتضمن  
 وجيــري حاليــا إعـداد وثيقــة ختاميــة يف هــذا الــشأن، وميكــن  .شـأنه أن يــؤدي إىل ازدواج العــد 

 .اعتبار املسألة حملولة من اآلن فصاعدا
  

 متويل املشروع   -  ٢  

ة مسامهاهتا يف التمويـل يف الـدورة األربعـني          عرضت الدول األعضاء واملنظمات الدولي      - ٢٦
 صـندوقا   شـعبة اإلحـصاءات التابعـة لألمـم املتحـدة         ونتيجـة لـذلك، أنـشأت      .للجنة اإلحـصائية  

ــبة البيئيـــة   ــتئمانيا لتنقـــيح نظـــام احملاسـ  ويف الوقـــت احلاضـــر، يوجـــد مبلـــغ  . االقتـــصادية-اسـ
 دوالر قــد ٢٨٠ ٠٠٠قــدره  دوالر يف الــصندوق االســتئماين، لكــن مبلغــا إضــافيا   ٨٠ ٠٠٠

تعهدت بـه تعهـدا قويـا بلـدان ومنظمـات دوليـة، ويتوقـع أن يـستلمه الـصندوق االسـتئماين يف                   
 يف املائـة مـن التكلفـة اإلمجاليـة التقديريـة            ٢٣ وهذا مـا يعـادل تقريبـا نـسبة           .٢٠١٠أوائل عام   
 .للمشروع

 كـاف، فلـم يتـسن    ومبا أن األمر قـد اسـتغرق بعـض الوقـت للتأكـد مـن وجـود متويـل                    - ٢٧
 ومـع ذلـك، فقـد قـدم املكتـب األسـترايل لإلحـصاءات أحـد             .٢٠٠٩توظيف حمرر خالل عام     

 وخالل هذه الفترة، أجنز احملرر املؤقـت        .٢٠٠٩مايو  / موظفيه للعمل كمحرر مؤقت منذ أيار     
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 االقتـصادية املـنقح؛ وأنـتج جمموعـة         -موجزا مشروحا للمجلد األول من نظـام احملاسـبة البيئيـة            
االقتــصادية املــنقح؛ وصــاغ  -مــن اجلــداول املقترحــة للمجلــد األول مــن نظــام احملاســبة البيئيــة  

عددا من الورقات املتعلقة باملسائل، وشارك يف اجتمـاعني مـن اجتماعـات فريـق لنـدن؛ و بـدأ                    
  . االقتصادية املنقح-صياغة نص فصول نظام احملاسبة البيئية 

فربايـر  / لالستمرار يف أداء ذلـك الـدور إىل غايـة شـباط            وسيكون احملرر املؤقت مستعدا     - ٢٨
  . ومن املتوقع أن يتم تعيني حمرر حبلول ذلك املوعد.٢٠١٠

  
 العمل يف املستقبل  -  ٣  

، بتعمــيم ورقــات ختاميــة ٢٠١١ و ٢٠١٠ســتقوم أمانــة جلنــة اخلــرباء، خــالل عــامي   - ٢٩
وميكـن   .يـع البلـدان للتعليـق عليهـا       تعرض توصيات فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة علـى مج              

أيــضا أن تنــاقش التوصــيات أثنــاء اجتماعــات اللجــان اإلقليميــة ويف اجتماعــات دوليــة أخــرى   
حيــضرها ممثلــون عــن اجلهــات املعنيــة باإلحــصاءات، فــضال عــن األوســاط األكادمييــة واجلهــات 

  .املعنية باحملاسبة العلمية والتجارية

وم احملـرر بـصياغة فـصول اجمللـد األول، مـستعينا يف ذلـك               وخالل الفتـرة نفـسها، سـيق        - ٣٠
بفريق من احملررين سيتم استحداثه ويتألف من عـدد حمـدود مـن اخلـرباء مـن بلـدان ومنظمـات                     

وستقوم أمانة جلنة اخلرباء بتعمـيم مـشاريع الفـصول علـى مجيـع البلـدان للتعليـق عليهـا،                  .دولية
ة جتميع التعليقات، ويقوم احملـرر، بالتـشاور مـع فريـق            وستتوىل األمان  .بعد موافقة اللجنة عليها   

ومـن املتوقـع أن يكـون مـشروع متكامـل للمجلـد األول مـن                 .احملررين، بإعداد فصول منقحـة    
، وأن يـتم    ٢٠١١ االقتـصادية املـنقح جـاهزا يف النـصف األول مـن عـام                - نظام احملاسبة البيئيـة   

وبعدئــذ، ســُيعرض اجمللــد  .افقــة اللجنــة عليــهتعميمـه علــى مجيــع البلــدان للتعليــق عليــه، بعــد مو 
ــة    ــن نظــام احملاســبة البيئي ــة      -األول م ــة واألربعــني للجن ــدورة الثالث ــى ال ــنقح عل ــصادية امل االقت

 . بغية اعتماده بصفته معيار إحصائيا دوليا٢٠١٢اإلحصائية يف عام 

صـياغة  ، ستعكف أفرقة فرعية تابعة لفريـق لنـدن علـى           ٢٠١٢-٢٠١٠وخالل الفترة     - ٣١
ورقات فنية تتعلق مبواضيع السياسة العامة الثالثة اليت حددها اجمللـد الثالـث، وهـي تغـري املنـاخ                    

وعالوة على ذلك، جيري حاليا استكشاف تطبيقات أخـرى لنظـام            .واالستدامة وإدارة املوارد  
  .االقتصادية منها على سبيل املثال حتديد البصمة اإليكولوجية -احملاسبة البيئية 

ومن املتوقـع أيـضا أن يقـدم الفريـق الـذي يقـوده البنـك الـدويل واملعـين بتقيـيم أصـول                          - ٣٢
، ٢٠١٠النظم اإليكولوجية وتدهورها توصية بشأن املسائل املتصلة بـالتقييم حبلـول هنايـة عـام                

وأن يوافـــق الفريـــق الـــذي تقـــوده الوكالـــة األوروبيـــة للبيئـــة علـــى تـــصنيف خلـــدمات النظـــام  
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 وسـتعرض أجـزاء اجمللـد الثالـث         .وله سـيكون مبثابـة مـسامهة يف اجمللـد الثـاين           اإليكولوجي وأصـ  
ومـن املتوقـع أن ينتـهي     .املتصلة باجمللد األول على اللجنة اإلحصائية كوثيقة معلومات أساسـية    

 قبـل إجـراء مـشاورة عامليـة         ٢٠١٢حترير اجمللد الثاين وُينجز اجمللد الثالث حبلـول منتـصف عـام             
  .٢٠١٣ا على اللجنة اإلحصائية يف عام بشأهنما وعرضهم

  
 االقتصادية املتعلقـة بالطاقـة   -صياغة النظم الفرعية املتعلقة بنظام احملاسبة البيئية     -باء   

 االقتصادية املتعلقة حبسابات تدفق املواد -ونظام احملاسبة البيئية 
  االقتصادية املتعلق بالطاقة- نظام احملاسبة البيئية   -  ١  

شت اللجنة التقـدم احملـرز يف حـل املـسائل املتـصلة حبـسابات الطاقـة وصـياغة نظـام                     اقن  - ٣٣
وكانـت   .ومت حـل مجيـع املـسائل املتـصلة بالطاقـة           .االقتصادية املتعلـق بالطاقـة     -احملاسبة البيئية   

االقتـصادية مبثابـة مـسامهة يف تـسوية املـسائل املدرجـة              -األعمال املتعلقة بنظام احملاسـبة البيئيـة        
ومت إجنــاز مــشاريع  .االقتــصادية -لــى قائمــة املــسائل مــن أجــل تنقــيح نظــام احملاســبة البيئيــة    ع

ومـن   .الفصول املتعلقة حبسابات األصول املاديـة والنقديـة وحـسابات التـدفق املـادي والنقـدي               
ــة    ــة     -املتوقــع أن يعــرض نظــام احملاســبة البيئي ــة واألربعــني للجن ــدورة الثاني ــصادية علــى ال االقت

االقتـصادية املتعلـق     -ويرد عرض لعملية إجناز نظام احملاسبة البيئيـة          .٢٠١١صائية يف عام    اإلح
 .)٢(بالطاقة يف الورقة اليت جرت مناقشتها يف االجتماع الرابع للجنة اخلرباء

وحثــت اللجنــة علــى أن جيــري إعــداد التوصــيات الدوليــة املتعلقــة بإحــصاءات الطاقــة     - ٣٤
االقتــصادية املتعلــق بالطاقــة، يف إطــار مــن التعــاون الوثيــق، مــن أجــل   - ونظــام احملاســبة البيئيــة

  .كفالة أكرب قدر ممكن من التجانس بني املعيارين، مبا يف ذلك نطاقهما
  

 االقتصادية املتعلق حبسابات تدفق املواد - نظام احملاسبة البيئية   -  ٢  

االقتـصادية   -ظام احملاسبة البيئيـة     ناقشت جلنة اخلرباء تقدم األعمال يف جمال اإلعداد لن          - ٣٥
االقتـصادية املتعلـق     - وأقرت مبسامهة العمل املنجز يف إطـار نظـام احملاسـبة البيئيـة               .لتدفق املواد 

ــة، مبــا يف ذلــك       ــدفقات املادي ــصلة بتــصنيف الت ــوارد يف معاجلــة املــسائل املت ــدفق امل حبــسابات ت
-ق املـواد مـع مفـاهيم نظـام احملاسـبة البيئيـة              النفايات ومواءمـة ممارسـات احملاسـبة املتعلقـة بتـدف          

  .االقتصادية، مبا يف ذلك تسجيل املوارد البيولوجية املزروعة
  

__________ 
  .http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/UNCEEA-4-23a.pdfانظر   )٢(  
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 التنسيق  -جيم   
ووفقا للتكليف الصادر عن اللجنة اإلحـصائية، ناقـشت جلنـة اخلـرباء التقـدم احملـرز يف                    - ٣٦

رباء الفنيني العاملـة يف إطـار واليـة         األنشطة اليت اضطلعت هبا أفرقة املدن وخالفها من أفرقة اخل         
 وهذه األنشطة تشمل األنشطة املتصلة بربنامج عمل اللجنة لكـل مـن فريـق لنـدن                 .جلنة اخلرباء 

املعين باحملاسبة البيئيـة، وفريـق أوسـلو املعـين بإحـصاءات الطاقـة، والفريـق العامـل املـشترك بـني                      
عنيــة بتــراخيص االنبعاثــات يف احلــسابات  األمانــات املعــين بإحــصاءات البيئــة، وفرقــة العمــل امل  

ملكتـب اإلحـصائي للجماعـات      ا/نظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي          التابعة مل  القومية
ان االقتـــــصادي واللجنـــــة منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة يف امليـــــدوكـــــذا أعمـــــال األوروبيـــــة 
 .ألوروبا االقتصادية

  
 فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية   -  ١  

 إىل ٢٧اجتمــــع فريــــق لنــــدن املعــــين باحملاســــبة البيئيــــة يف كــــانبريا، يف الفتــــرة مــــن    - ٣٧
نــوفمرب إىل / تــشرين الثــاين٣٠ ويف ويــسبادن، أملانيــا، يف الفتــرة مــن ٢٠٠٩أبريــل /نيــسان ٣٠
 ملناقشة مجيع املسائل املدرجة يف قائمة املسائل املتـصلة باجمللـد        ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٤

 .االقتصادية، والبت فيها هنائيا -ن نظام احملاسبة البيئية األول م

وأعرب فريق لندن عـن تقـديره لقيـادة رئـيس الفريـق وأعـاد انتخـاب مـارك دو هـان،                - ٣٨
ونـاقش فريـق لنـدن دوره يف         .من املكتـب اإلحـصائي اهلولنـدي، رئيـسا للفريـق لفتـرة جديـدة              

طالع بـدور مهـم يف اسـتعراض فـصول اجمللـد            وسيواصـل الفريـق االضـ      .السنوات القليلة املقبلة  
ومـع أن   .االقتصادية املنقح وكفالة االتساق فيمـا بـني فـصوله          -األول من نظام احملاسبة البيئية      

 .الفريق قد ال يتدخل عن كثب يف وضـع اجمللـد الثـاين، فإنـه مـع ذلـك سيـشرف علـى إعـداده                        
 .اركة يف إعداد اجمللد الثالثوفضال عن ذلك، فمن املتوقع أن يستمر فريق لندن يف املش

  
 فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة  -  ٢  

ــن        - ٣٩ ــرة مـ ــاوا، يف الفتـ ــة يف أوتـ ــصاءات الطاقـ ــين بإحـ ــلو املعـ ــق أوسـ ــع فريـ  إىل ٢اجتمـ
 الســتعراض املــشاريع واملــوجزات األوليــة لفــصول التوصــيات الدوليــة ٢٠٠٩فربايــر /شــباط ٦

جتماع على خطوات يلزم اختاذها مـن أجـل املـضي قـدما      ووافق اال  .املتعلقة بإحصاءات الطاقة  
، وذلـك بغيـة عــرض   ٢٠٠٩يف أعمـال التوصـيات الدوليـة املتعلقـة بإحــصاءات الطاقـة يف عـام       
  . العتمادها٢٠١١التوصيات على الدورة الثانية واألربعني للجنة اإلحصائية يف عام 

عنـصرا متكـامال لإلحـصاءات      وفريق أوسلو معين بوضع إحـصاءات الطاقـة باعتبارهـا             - ٤٠
الرمسية الوطنية، وبكفالة اتساق الـنظم الوطنيـة إلحـصاءات الطاقـة الرمسيـة مـع املعـايري الدوليـة                    
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، أعطــت أفرقــة صــياغة مكونــة مــن كتــاب متطــوعني دفعــا ٢٠٠٩ ويف عــام .وقواعــد اإلبــالغ
اءات الطاقة وخالفهـا    املتعلقة بإحص  لعملية الصياغة املتعلقة باستمرار أعمال التوصيات الدولية      

 ولكفالـة تـوافر مـشروع كامـل     .من املواضيع املهمـة بالنـسبة لوضـع إحـصاءات الطاقـة الرمسيـة       
للتوصيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات الطاقـة يف الوقـت املناسـب ليـصادف االجتمـاع املقبـل                    

، ٢٠١٠ر فربايـ / شـباط ٤ إىل ١، يف الفتـرة مـن   أيرلنـدا لفريق أوسـلو املقـرر عقـده يف كـورك،        
 .عقد اجتماعني افتراضيني يف إطار عملية التشاور مت

، إنــشاء ٢٠٠٩فربايــر /وتقــرر يف اجتمــاع فريــق أوســلو املعقــود يف أوتــاوا، يف شــباط   - ٤١
 واحتـضن املكتـب اإلحـصائي       .فريق للمسامهة يف صياغة الفصل املتعلق ببيانات ميزانيـة الطاقـة          

كـان اهلـدف هـو حتديـد العناصـر الرئيـسية الـضرورية         و.للنرويج حلقة العمل األوىل يف أوسـلو    
لتقـــدمي مقتـــرح لبيـــان ميزانيـــة دويل منـــسق؛ ووضـــع خطـــة عمـــل لـــصياغة الفـــصل؛ وتبـــادل  

 وعلـى أسـاس االسـتنتاجات الـيت صـاغها الفريـق بـشأن عـدد مـن          .املسؤوليات بـشأن الـصياغة   
ــه ل     ــيت نوقــشت خــالل االجتمــاع، مت إعــداد مــشروع مــوجز وعرُض ــاء  املــسائل ال ــشة أثن لمناق

 .االجتماع االفتراضي األول

املشروع الثاين للتعريفات املنسقة ملنتجات الطاقة وتـدفقاهتا الـذي           وناقش فريق أوسلو    - ٤٢
وأعد تعليقات يف االجتمـاع     ) اإلحصاءات الدولية للطاقة  (ق املشترك بني األمانات     وضعه الفري 

 .٢٠٠٩أكتــوبر / الرابـع لإلحــصاءات الدوليــة للطاقــة الــذي عقــد يف بــاريس يف تــشرين األول 
ــة ألهنــا        ــة بالطاق ــة املتعلق ــسبة للتوصــيات الدولي ــة بالن ــة األمهي ــسقة بالغ وســتكون التعــاريف املن

 ونـوقش خـالل   .مور، أساسا لوضع التصنيف الدويل املوحد اجلديـد للطاقـة       ستكون، يف مجلة أ   
  .االجتماع االفتراضي الثاين مشروع مسودة للتصنيف الدويل املوحد للطاقة

وتسىن التواصل بـني أعـضاء فريـق أوسـلو خـالل االجتمـاعني االفتراضـيني ويف الفتـرة                      - ٤٣
و الذي تـديره أمانـة فريـق أوسـلو يف املكتـب             الفاصلة بينهما بفضل املوقع الشبكي لفريق أوسل      

 ويــشكل املوقــع الــشبكي منتــدى للمناقــشة بــني األعــضاء ويتــيح الــدعم    .اإلحــصائي للنــرويج
لعملية صياغة التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الطاقـة ودليـل جـامعي بيانـات إحـصاءات                 

  .الطاقة املرافق هلا
  

 اخلرباء   املتعلقة بربنامج عمل جلنة امليدان االقتصاديأعمال منظمة التعاون والتنمية يف  -  ٣  

تشمل األعمال اليت اضطلعت هبا منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي وهلـا                   - ٤٤
األعمــال املتعلقــة بتــدفقات املــواد وإنتاجيــة  : صــلة بربنــامج عمــل جلنــة اخلــرباء اجملــالني التــاليني 

 .مة املتعلق حبالة البيئةاملوارد واستعراض استبيان املنظ
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وجيري االضطالع بتدفقات املواد وإنتاجية املـوارد اسـتجابة لتوصـيات جملـس املنظمـة                 - ٤٥
ويف عـامي    .)٢٠٠٨مـارس   /و آذار  ٢٠٠٤أبريـل   /نيسان(بشأن تدفقات املواد إنتاجية املوارد      

 املتـصلة   ، أعطيت عناية خاصة مبواصلة تطوير قاعـدة املعلومـات واملؤشـرات           ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩
نتاجيـــة املـــوارد يف بلـــدان هبـــا، وإعـــداد تقريـــر قـــائم علـــى الوقـــائع بـــشأن تـــدفقات املـــواد وإ 

 .وخارجها املنظمة

 باســتعراض اســتبيان املنظمــة املتعلــق حبالــة البيئــة، بتعــاون ٢٠٠٩وبــدأ العمــل يف عــام   - ٤٦
لألمـم املتحـدة    التابعـة  شـعبة اإلحـصاءات  وثيق بني املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة و   

 .وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات البيئـة                   
ــة      ــة واحملاســبة البيئي ــد أخــذت يف احلــسبان التطــورات األخــرية يف جمــال اإلحــصاءات البيئي  .وق

ــتم اســتك       ــتبيان وي ــروع االس ــن ف ــة م ــة جمموع ــتعاد هيكل ــداء  وس ــة ابت ــن ماهلا وتكــون متاح  م
 .٢٠١١ عام

  
 الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات البيئية  -  ٤  

أعد الفريق العامل املشترك بـني األمانـات املعـين باإلحـصاءات البيئيـة تقريـرا قدمـه إىل                     - ٤٧
 مناقـشة  ٣/٢٠١٠/١٠.E/CNوتعـرض الوثيقـة    .اللجنة اإلحصائية يف دورهتا احلادية واألربعـني  

 .الفريقألنشطة 
  

ــاون         -  ٥   ــة ملنظمــة التع ــة التابع ــات يف احلــسابات القومي ــرخص االنبعاث ــة ب ــة العمــل املعني فرق
 املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية/والتنمية يف امليدان االقتصادي

أنشئت فرقة العمل مـن قبـل منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي واملكتـب                     - ٤٨
األوروبيــة حتــت إشــراف الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين  اإلحــصائي للجماعــات 

 وتتكون من خرباء وطنيني وخرباء من اهليئات الدولية املسؤولة عـن وضـع          .باحلسابات القومية 
اإلحصاءات املاليـة احلكومـة، وميـزان املـدفوعات، وإحـصاءات اإليـرادات       (املعايري ذات الصلة   

وقـد   .فـضال عـن خـرباء ضـرائب       ) االقتصادية وما إىل ذلـك     -لبيئية  احلكومية، ونظام احملاسبة ا   
وهـي اآلن بـصدد إكمـال       ) ٢٠٠٩نـوفمرب   /يوليـه و تـشرين الثـاين      /يف متـوز  (عقدت اجتمـاعني    

 وسـيحدد التقريـر     .تقريرها النهائي، الذي سيعرض على الفريق العامـل املـشترك بـني األمانـات             
عـــرض أمثلــة مدروســـة ُمبينـــا  بني الــوطنيني، وي خيــارات التـــسجيل الرئيــسية املتاحـــة للمحاســـ  

 .ونواقصها مزاياها

 ٢٠٠٨وكانت نقطة انطالق أعمـال فرقـة العمـل هـي نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                      - ٤٩
 ويوصـي بوضـوح     .ونتائج مناقشة أجراها فريق اخلـرباء االستـشاري املعـين باحلـسابات القوميـة             
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املـدفوعات املتعلقـة بـرخص إطـالق انبعاثـات           بأن تسجل    ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام     
الـضريبة املناسـبة      ويتعارف أعضاء فرقـة العمـل بـصفة عامـة علـى أن             .يف اجلو بصفتها ضرائب   

 .تسجل عند إصدار االنبعاثات‘‘ ضريبة أخرى على اإلنتاج’’هي 

وركزت فرقة العمل اهتمامها على التسجيل اإلحصائي خلطط حتديد سقف اإلصـدار              - ٥٠
وطرحـت فرقـة    .رة االنبعاثات، وإن كانت قد نظرت أيضا يف أنـواع التـراخيص األخـرى            وجتا

كيــف يــتم تقيــيم الــضرائب الــيت ستخــضع للتــسجيل؛ وكيــف    : العمــل تــساؤلني مهمــني مهــا 
 .التعامل مع جتارة الرخص عرب احلدود

وحــددت فرقــة العمــل عــدة خيــارات ميكــن تطبيقهــا، وبينــت جوانــب قوهتــا ونقــاط       - ٥١
خيـار تقـسيم األصـول، حيـث        ) أ: ( واخليـاران الرئيـسيان قيـد النظـر يـشمالن مـا يلـي              .اضعفه

تقسم قيمة الرخـصة إىل أصـول ماليـة وأصـول غـري ماليـة، ومتثـل هـذه األخـرية الـتغري يف قيمـة                          
خيــار األصــول املاليــة، حيــث حتــتفظ حكومــة اإلصــدار مبــسؤولية   ) ب(الرخــصة يف التــداول؛ 

ويف احلالــة األوىل، ينبغــي أن تعــادل  .بعــا لــسعر الرخــصة يف الــسوقمـستمرة تتفــاوت قيمتــها ت 
الضريبة اليت ستسجل قيمة املبلغ املدفوع أصال للحصول على الرخـصة، بينمـا ينبغـي أن حتـدد                  

ونظــرا إىل . قيمــة الــضريبة، يف احلالــة الثانيــة، بــسعر الرخــصة الــسائد يف الــسوق عنــد اإلصــدار
خص يف السوق، فمـن املمكـن أن تـشهد هـذه املبـالغ بعـض                يالحظ من تقلبات يف سعر الر      ما

 .التباين

وبينــت فرقــة العمــل احلاجــة إىل قيــود حماســبية عنــدما تــسلم رخــصة يف بلــد غــري البلــد   - ٥٢
 كمــا حــددت أيــضا بــصورة مبدئيــة خيــارا ممكنــا للتــسجيل تــدفع حــسبه  .الــذي صــدرت فيــه

ارة اخلطــة، وإن كــان ذلــك ال يــزال  الــضرائب اخلاضــعة للتــسجيل إىل منظمــة دوليــة تتــوىل إد  
  .حباجة إىل مزيد من البلورة لتضمينه يف التقرير النهائي لفرقة العمل

  
فرقة العمل املـشتركة بـني اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات                    -  ٦  

  املستدامةاألوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املعنية بقياس التنمية

 فرقــة ٢٠٠٨أكتــوبر /أنــشأ مكتــب مــؤمتر اإلحــصائيني األوروبــيني، يف تــشرين األول   - ٥٣
عمــل معنيــة بقيـــاس التنميــة املــستدامة مـــشتركة بــني اللجنــة االقتـــصادية ألوروبــا واملكتـــب        
اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، ملواصــلة    

 وستواصــل فرقــة العمــل  .فريــق العامــل الــسابق املعــين بإحــصائيات التنميــة املــستدامة  أعمــال ال
كــذلك التطــوير املفــاهيمي للنــهج الرأمســايل لتحديــد املؤشــرات مــن أجــل متثيــل البعــد الطويــل   

 وإضـافة إىل ذلـك، فـإن مؤشـرات متثيـل اجلوانـب التوزيعيـة يف إطـار              .األجل للتنميـة املـستدامة    
 .لى حـدة سـُتدرس مـن أجـل تلبيـة احتياجـات جهـات تقريـر الـسياسات                  كل مؤشر رأمسايل ع   
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وســريكز العمــل علــى تلــك املؤشــرات الــيت مــن املــرجح أن يفــضي البحــث فيهــا إىل حتــسني      
 .املفاهيم واملنهجيات اإلحصائية

وقد عقد أول اجتماع لفرقة العمل املشتركة بني اللجنة االقتـصادية ألوروبـا ومنظمـة                  - ٥٤
نميــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة يــومي        التعــاون والت

 وحـضر االجتمـاع خـرباء مـدعوون وممثلـون عـن       . يف جنيف ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ و ٢٣
املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، واملفوضية األوروبية، والبنك الدويل، وشـعبة التنميـة          

ة، واللجنــة االقتــصادية ألوروبــا، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف  املــستدامة التابعــة لألمــم املتحــد
ــا بــني أعمــال فرقــة العمــل واألعمــال املوازيــة الــيت     .امليــدان االقتــصادي  وســيكون الــرابط قوي

اضطلعت هبا املؤسسات األخرى، ومثال ذلك آخر التوصيات الواردة يف التقريـر الـصادر عـن                
، ومـشروع   ‘‘إمجايل الناتج احمللي وما بعـده     ’’وبية املعنونة   جلنة ستيغليتز ومبادرة املفوضية األور    

 .‘‘قياس تقدم اجملتمعات’’منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن 
  

فرقة العمل املشتركة بني القطاعات املعنيـة باملؤشـرات البيئيـة التابعـة للجنـة االقتـصادية                   -  ٧  
 ألوروبا

ــا، مهــا    ، أنــشأت جلنتــ ٢٠٠٩يف عــام   - ٥٥ ــصادية ألوروب ــة االقت ــان للجن ــان تابعت ان قطاعيت
اللجنة املعنية بالسياسات البيئية ومـؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني، فرقـة عمـل معنيـة باملؤشـرات                

 واهلدف الرئيسي من هـذا النـشاط املـشترك هـو النـهوض بعمليـة إنتـاج البيانـات البيئيـة                      .البيئية
اءات البيئية يف بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسـطى وبلـدان           وتعزيز قابلية املقارنة لدى اإلحص    

ــا  ــود يف   .جنــــوب شــــرق أوروبــ ــل، املعقــ ــة العمــ ــاع األول لفرقــ ــار االجتمــ  وجــــري يف إطــ
ــول ــبتمرب /أيل ــة يف اجملــاالت       ٢٠٠٩س ــاج املؤشــرات البيئي ــشأن إنت ــادل اخلــربات ب ــف، تب  جبني

 وشـــاركت أيـــضا شـــعبة .فايـــاتالرئيـــسية مثـــل اهلـــواء النظيـــف والطاقـــة وميـــاه الـــشرب والن
 ٢٠١٠ وستـستمر األعمـال خـالل عـام          .اإلحصاءات التابعة لألمـم املتحـدة يف تلـك األعمـال          

 .من أجل استعراض املزيد من املؤشرات
  

 األنشطة املتعلقة بإحصاءات اللجنة االقتصادية ألوروبا يف جمال تغري املناخ  -  ٨  

 على النظر يف إمكانية القيـام بعمـل يتعلـق           عكف مكتب مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني      - ٥٦
 وطلـــب مكتـــب املـــؤمتر إىل أمانـــة اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا أن  .بإحـــصاءات تغـــري املنـــاخ

تستكشف مدى مشاركة املكاتب اإلحصائية الوطنية يف األعمال املتعلقـة بـتغري املنـاخ وجتميـع        
للجنة االقتـصادية ألوروبـا دراسـة        ويف هذا الصدد، ستجري أمانة ا      .قوائم جرد غازات الدفيئة   

 بالتعــاون مــع املكتــب اإلحــصائي للجماعــات  ٢٠١٠مــسحية ألعــضاء املــؤمتر، يف ربيــع عــام  
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 والغرض من الدراسـة املـسحية هـو حتديـد           .األوروبية وشعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة     
 وإضـافة إىل ذلـك،     .الشواغل واالحتياجات املشتركة اليت تلـزم معاجلتـها علـى الـصعيد الـدويل             

ــة       ــشطة اللجن ــا أن تستكــشف ســُبل املــسامهة يف أن ــصادية ألوروب ــة االقت ــة اللجن طُلــب إىل أمان
 واإلسكان، رمبا بالتعاون مـع بعـض        غاباتاملتعلقة بتغري املناخ يف جماالت مثل النقل والطاقة وال        

ــة    ــة للجن ــة األخــرى التابع ــؤمتر   .اللجــان القطاعي ــال م ــشة أعم ــضا مناق  اإلحــصائيني  وســتتم أي
نــوفمرب /األوروبــيني يف هــذا اجملــال يف اجتمــاع مكتــب املــؤمتر الــذي ســيعقد يف تــشرين الثــاين   

٢٠١٠.  
  

وتنفيـذ نظـام احملاسـبة       صياغة التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه       -رابعا   
 االقتصادية املتعلق باملياه -البيئية 

التقـدم احملـرز يف صـياغة التوصـيات الدوليـة        أدنـاه معلومـات عـن        -يقدم الفـرع ألـف        - ٥٧
املتعلقــة بإحــصاءات امليــاه، الــيت مت اآلن االنتــهاء منــها وستعرضــها شــعبة اإلحــصاءات التابعــة     

ــة اإلحــصائية مــن أجــل اعتمادهــا      ــها إىل اللجن ــة اخلــرباء إلحالت وإذا  .لألمــم املتحــدة علــى جلن
لقـة بإحـصاءات امليـاه، فـستقدم التوصـيات      وافقت جلنة اخلرباء علـى التوصـيات الدوليـة املتع     ما

 -ويقـدم الفـرع بـاء     .كوثيقة معلومات أساسية إىل الدورة احلادية واألربعني للجنة اإلحصائية      
االقتـصادية املتعلـق بامليـاه منـذ اعتمـاد اللجنــة       -أدنـاه تقييمـا حلالـة تنفيـذ نظـام احملاسـبة البيئيـة        

 . بوصفه معيارا إحصائيا دوليا مؤقتا٢٠٠٧ يف عام اإلحصائية له يف دورهتا الثامنة والثالثني
  

 صياغة التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه  -ألف   
جيري وضع التوصيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات امليـاه باعتبارهـا جـزءا مـن برنـامج                  - ٥٨

 علــى إنــشاء العمــل املعتــاد لــشعبة اإلحــصاءات التابعــة لألمــم املتحــدة هبــدف مــساعدة البلــدان 
 وعلـى وجـه   .وتعزيز نظام للمعلومات عن املياه من أجل دعم اإلدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة              

دعـم مجـع وتـصنيف ونـشر     : اخلصوص، ترمي التوصيات الدولية املتعلقـة بإحـصاءات امليـاه إىل     
 -البيئيــة دعــم تنفيــذ نظــام احملاســبة ) ب(إحــصاءات امليــاه يف البلــدان القابلــة للمقارنــة دوليــا؛  

تــوفري املعلومــات الــضرورية الشــتقاق مؤشــرات متماســكة      ) ج(االقتــصادية املتعلــق بامليــاه؛   
ومتسقة تغطي فترات زمنية معينة وتشمل عدة بلدان، سواء أكان االشتقاق مباشرا مـن قائمـة                

 . باملياه االقتصادية املتعلق-بنود بيانات متفق عليها أو من جتميع بيانات نظام احملاسبة البيئية 

وتعرض التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات امليـاه قائمـة مـن بنـود البيانـات املوصـى                   - ٥٩
هبا والتكميلية تغطي طائفة واسعة من إحصاءات املياه الضرورية ملـلء اجلـداول القياسـية لنظـام        
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جتميــع املؤشــرات االقتــصادية املتعلــق بامليــاه؛ وتعبئــة االســتبيانات الدوليــة؛ و  -احملاســبة البيئيــة 
 .الدولية للمياه؛ وتلبية احتياجات املستخدمني اآلخرين

  
 بنية التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه  -  ١  

 ويعـرض اجلـزء األول      .التوصيات الدولية املتعلقة بإحـصاءات امليـاه مؤلفـة مـن جـزأين              - ٦٠
عـــاريف وتـــصنيفات الوحـــدات املفـــاهيم الرئيـــسية املتـــصلة بإحـــصاءات امليـــاه، مبـــا يف ذلـــك ت

ــدان علــى        ــود البيانــات املوصــى هبــا الــيت تــشجع البل ــاه وقائمــة مــن بن اإلحــصائية املتعلقــة باملي
ويقدم اجلزء الثاين إرشادات عامة بشأن جتميع وتأليف إحصاءات امليـاه، وإرشـادات              .جتميعها

ــات واســتراتي        ــات وجــودة البيان ــصادر البيان ــى وجــه اخلــصوص مب ــق عل ــة تتعل جيات مجــع عام
ويقدم عدد من املرفقات املزيد من املعلومات املرجعية والسـيما بـشأن بنـود               .البيانات ونشرها 

 -البيانـــات التكميليـــة، وصـــالت بنـــود البيانـــات باجلـــداول القياســـية لنظـــام احملاســـبة البيئيـــة   
ثــر شــيوعا االقتــصادية املتعلــق بامليــاه، وصــالت بنــود البيانــات باملؤشــرات املتــصلة بامليــاه األك   

 .وصالت بنود البيانات باالستبيانات الدولية املتعلقة باملياه

 :وفيما يلي بنية التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه  - ٦١

 مقدمـة  

 اجلزء األول  

  نطاق إحصاءات املياه- الفصل األول  

 املفاهيم واإلطارات الرئيسية -الفصل الثاين   

 التصنيفات اإلحصائيةالوحدات و -الفصل الثالث   

 بنود بيانات املياه -الفصل الرابع   

 اجلزء الثاين  

 استراتيجية مجع البيانات -الفصل اخلامس   

 مصادر البيانات ومنهجياهتا -الفصل السادس   

 البيانات الفوقية وجودة البيانات -الفصل السابع   

 نشر البيانات -الفصل الثامن   

 املرفقات  
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مثــل التوصــيات الدوليــة املتعلقــة  ( لبنيــة ســائر التوصــيات الدوليــة احلديثــة  البنيــة مماثلــة  - ٦٢
لكنـها قـد فُـصلت      ) باإلحصاءات الصناعية والتوصيات الدوليـة إلحـصاءات التجـارة التوزيعيـة          

 .حبيث تالئم احتياجات إحصاءات املياه

ــة     - ٦٣ ــة   -وســيكون كــل مــن نظــام احملاســبة البيئي املتعلقــة االقتــصادية والتوصــيات الدولي
بإحــصاءات امليــاه مــشفوعا مببــادئ توجيهيــة للتــأليف، تــستند إىل أفــضل املمارســات واألمثلــة   

ومـن املقـرر أن تكـون املبـادئ التوجيهيـة            .القطرية، ُتـبني طريقـة مجيـع بنـود البيانـات وتأليفهـا            
لألمـم  املتعلقة بالتأليف جزءا من قاعدة معارف يف املوقـع الـشبكي لـشعبة اإلحـصاءات التابعـة           

 وهــو مــا مــن شــأنه أن ُيــسهل اســتكمال املبــادئ التوجيهيــة وُيــسهل عمليــة الوصــول  .املتحــدة
 وستستعني قاعدة املعارف بالوظائف احلالية للموقـع الـشبكي لـشعبة اإلحـصاءات، مثـل                .إليها

 االقتصادية، وقاعـدة املعـارف   -احملفوظات القابلة للبحث من املنشورات عن احلسابات البيئية      
 .تعلقة بإحصاءات االقتصادامل

 االقتصادية املتعلق بامليـاه والتوصـيات الدوليـة املتعلقـة     -وسيشكل نظام احملاسبة البيئية    - ٦٤
باملياه واملبادئ التوجيهية للتأليف جمموعة متكاملة من املنشورات عن تعريف وعـرض وجتميـع              

 وحتليل ووصف إحصاءات املياه على حنو قياسي
  

 التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياهعملية وضع   -  ٢  

أعدت شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة التوصيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات               - ٦٥
ــة اخلــرباء      ــادي بإشــراف جلن ــا االعتي ــار برناجمه ــاه يف إط ــة    .املي ــة اخلــرباء واللجن ــالغ جلن  ومت إب

وقـد ُدعـي فريـق مرجعـي، يتـألف مـن        .الاإلحصائية بـصورة منتظمـة بالتقـدم احملـرز يف األعمـ         
ــة ووزارات        ــاه مــن مكاتــب إحــصائية وطني ــة باملي ــاه واحملاســبة املتعلق خــرباء يف إحــصاءات املي
ــداء تعليقــاهتم علــى املــسودة األوىل للجــزء األول وعلــى       ــة، إلب ــاه ومنظمــات دولي لــشؤون املي

ــرة مـــ     ــرات، وذلـــك خـــالل الفتـ ــاين املتعلـــق باملؤشـ ــزء الثـ ــوزالفـــصل مـــن اجلـ ــه إىل /ن متـ يوليـ
 .٢٠٠٨أغسطس /آب

ونوقــشت املــسودة الثانيــة للجــزء األول، مبــا يف ذلــك التعليقــات الــواردة مــن الفريــق      - ٦٦
املرجعي، واملسودة األوىل لبعض فصول اجلزء الثاين من التوصيات الدولية املتعلقة بإحـصاءات             

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٦ إىل   ٤املياه يف اجتماع لفريـق خـرباء ُعقـد يف نيويـورك يف الفتـرة مـن                  
ــاه  .٢٠٠٨ ــرباء يف إحــــصاءات امليــ ــدان   وحــــضر االجتمــــاع خــ ــاه مــــن بلــ وحــــسابات امليــ

 .دولية ومنظمات
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وحــدد اجتمــاع فريــق اخلــرباء املــسائل الــثالث التاليــة باعتبــار أهنــا تــستلزم املزيــد مــن      - ٦٧
زونـات امليـاه الـسطحية يف       املصطلحات والتعاريف املتعلقـة بامليـاه املـستعملة،وإدراج خم        : العمل

ــاه يف اخلزانــات االصــطناعية     وجــرى إعــداد  .قائمــة بنــود البيانــات املوصــى هبــا، وتــسجيل املي
ورقـــات حبـــث مواضـــيعية عـــن املـــسائل املـــشار إليهـــا أعـــاله، ومت التوصـــل إىل اتفـــاق بـــشأن  

كمـا أعـدت   املصطلحات، وأُدرج خمزون املياه السطحية يف قائمـة بنـود البيانـات املوصـى هبـا،           
 .ورقة حبث مواضيعية للمناقـشة يف االجتمـاع الرابـع عـشر لفريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة                     

وال تترتب آثار علـى املـسألة األخـرية يف التوصـيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات امليـاه، بـل يف                       
 .االقتصادية - نظام احملاسبة البيئية

، بإعــداد ٢٠٠٩أغــسطس /يوليــه إىل آب/ن متــوزوقــام فريــق اخلــرباء، خــالل الفتــرة مــ  - ٦٨
 ومت، يف شـهري  .واستعراض مشروع جديد كامل للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات امليـاه       

، تعمـيم املـشروع، الـذي أخـذ يف االعتبـار      ٢٠٠٩نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/تشرين األول 
أنه مبـا يكفـل أمهيـة التوصـيات         تعليقات فريق االسـتعراض، إلجـراء مـشاورة عامليـة النطـاق بـش             

 واملـشروع النـهائي والتعليقـات       .الدولية وقابليتها للتطبيق وجـدوى تنفيـذها علـى نطـاق العـامل            
الواردة من خالل املشاورة العاملية النطاق، سيعرضان أوال علـى جلنـة اخلـرباء للموافقـة عليهمـا                  

 العتماد اجلزء األول من مـشروع       عنيوإحالتهما إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتا احلادية واألرب       
التوصيات الدولية باعتباره التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات امليـاه، والتـصديق علـى اجلـزء               

  .الثاين باعتباره توجيهات تكميلية

 وقـد أعطيـت عنايــة خاصـة لكفالــة    .والتوصـيات الدوليـة هــي وثيقـة متعـدد األغــراض      - ٦٩
لف األوساط، السيما فيما يتعلق بقائمة البيانـات املوصـى هبـا أو             تضمني الوثيقة احتياجات خمت   

  .بنود البيانات التكميلية
  

االقتــصادية املتعلــق بامليــاه وســبل  -مــسائل متــصلة بتنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة   -باء   
 املضي قدما 

قـدم احملـرز     الت ٢٠٠٩يونيه  /املعقود يف حزيران   ناقشت جلنة اخلرباء يف اجتماعها الرابع       - ٧٠
وشــارك يف مناقــشة برنــامج تنفيــذ  .االقتــصادية املتعلــق بامليــاه -يف تنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة 

االقتصادية املتعلق باملياه ممثلون عن الربنـامج العـاملي لتقيـيم امليـاه، وجلنـة                -نظام احملاسبة البيئية    
شترك، والتقييم السنوي العاملي للـصرف      األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، وبرنامج الرصد امل       

الــصحي وميــاه الــشرب، واجمللــس االستــشاري املعــين بامليــاه والــصرف الــصحي التــابع لألمــني   
ويف إطار برنامج التنفيذ، مت تطوير طائفة مـن املـواد، تـشمل عروضـا             .العام، واللجان اإلقليمية  
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 .مـصادر البيانـات ومنـهجياهتا     وجتارب وعمليـات قطريـة، مـن أجـل شـرح املفـاهيم الرئيـسية و               
 .الورقة حالة التنفيذ بتفاصيل أكثر )٣(وتناقش

  
 مسائل متصلة بالتنفيذ   -  ١  

أن عدد البلدان الـيت تؤلـف    )٤(ُتبني نتائج التقييم العاملي إلحصاءات املياه وحماسبة املياه  - ٧١
 بلـدا إضـافيا     ١١د   بلـدا يف فتـرة سـنتني، مـع وجـو           ٣٣ بلدا إىل    ٢٢حسابات املياه قد زاد من      

 وفيمـا يلـي     .االقتـصادية املتعلـق بامليـاه يف املـستقبل القريـب           -يعتزم تنفيذ نظام احملاسـبة البيئيـة        
ــة  ) أ: (املـــسائل الـــثالث األهـــم الـــيت مت حتديـــدها  ــبة البيئيـ ــة نظـــام احملاسـ  -االفتقـــار إىل معرفـ

وباملقابــل،  . تــوافر البيانــات)ج(الترتيبــات املؤســسية؛ ) ب(االقتــصادية املتعلــق بامليــاه وفهمــه؛ 
فقد بينت الزيارات القطرية وحلقات العمل التدريبيـة أن جـداول اإلمـداد واالسـتخدام املاديـة                 

 .ميكن تعبئتها بسرعة فائقة يف بعض البلدان

وقـد مت االعتـراف هبـذا يف املنتـدى العـاملي        .وأكثر املسائل إحلاحا هي قـصور البيانـات         - ٧٢
االقتــصادية املتعلــق بامليــاه ميثــل   -ي اعتــرب أيــضا أن نظــام احملاســبة البيئيــة  اخلــامس للميــاه، الــذ

خمرجــا حنــو األمــام، والحــظ ضــرورة وجــود قيــادة قويــة لتهيئــة الترتيبــات القانونيــة واملؤســسية 
 .جلمع البيانات ودجمها ونشرها

يانـات امليـاه،    مليـاه وإنتـاج ب    ويوجد عدد كبري مـن الوكـاالت املعنيـة يف العـادة بـإدارة ا                - ٧٣
تنـــشأ عنـــه حتـــديات علـــى مـــستوى التنـــسيق، فـــضال عـــن معوقـــات قانونيـــة ومؤســـسية     ممـــا

 .وتكنولوجية وغريها، مثل االختالفات املفاهيمية واملصطلحية
  

 تعلق باملياهملاالقتصادية ا - الترويج لنظام احملاسبة البيئية   -  ٢  

 األوسـاط املعنيـة بامليـاه بنظـام احملاسـبة           من بني النتائج املهمة ألنشطة الترويج، اعتراف        - ٧٤
االقتصادية املتعلق باملياه، باعتباره جزءا من احلـل حنـو التقـدم، وإن كـان ال يـزال مـن                     -البيئية  

 .الضروري القيام مبزيد من أنشطة الترويج

ــسياسات علــى      - ٧٥ ــر ال ــذل جهــود مــستمرة إلطــالع جهــات تقري ــدة نظــام   وجيــري ب فائ
ولتلبيـة هـذا االحتيـاج، مـن املقتـرح أن تقـوم شـعبة                .االقتصادية املتعلق بامليـاه    -احملاسبة البيئية   

__________ 
--http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/UNCEEA4:  الورقــة متاحــة علــى العنــوان التــايل   )٣(  

23a.pdf.  
ــساباهتا     )٤(   ــاه وحــــــــــــــ ــصاءات امليــــــــــــــ ــاملي إلحــــــــــــــ ــيم العــــــــــــــ ــر التقيــــــــــــــ ــر تقريــــــــــــــ : انظــــــــــــــ

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/assessment.asp.  
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اإلحصاءات التابعة لألمـم املتحـدة، بالتعـاون مـع اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا                    
واللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، بإعــداد منــشور مــوجز يغطــى 

ساسية، ويعرض أمثلة قطرية استداللية، ويعاجل املـسائل احملوريـة بالنـسبة للـسياسات              املفاهيم األ 
 وميكن أن يشترك يف نـشره كـل مـن الربنـامج العـاملي لتقيـيم امليـاه وشـعبة اإلحـصاءات              .العامة

 ٢٠١٠التابعة لألمم املتحدة والوكـاالت اإلقليميـة، وُيعـرض يف األسـبوع العـاملي للميـاه لعـام                   
  .وملستوكه يف

  
 الربامج املستمرة جلمع البيانات  -  ٣  

تقــوم طائفــة مــن الوكــاالت بينــها شــعبة اإلحــصاءات التابعــة لألمــم املتحــدة وبرنــامج    - ٧٦
ــصادي واملكتــب اإلحــصائي        ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة ومنظمــة التع ــم املتحــدة للبيئ األم

ــة ومنظمــة    ــة للبيئ ــة األوروبي ــة والوكال ــة والزراعــة   للجماعــات األوروبي  األمــم املتحــدة لألغذي
ورغـم وجـود طلـب قـوي، فـإن تـوافر بيانـات               .وغريها جبمع بيانات املياه عن البلدان أو فيهـا        

 .)٥(املياه على الصعيد العاملي ضعيف جدا، بل إنه يتراجع بالنسبة لبعض البلدان

انات دوليـة عـن     وتقوم شعبة اإلحصاءات وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة بإرسـال اسـتبي              - ٧٧
املياه كل سنتني، تشمل البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي                

 .املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة /ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي  
جابة ضـعيفة   ويعاين استبيان شعبة اإلحصاءات وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة مـن معـدالت اسـت              

ما أن البيانات املشتقة مـن االسـتبيان املـشترك ملنظمـة التعـاون              ك.)٦(وإبالغ غري كامل للبيانات   
وتـسمح   .املكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة غـري كاملـة          /والتنمية يف امليدان االقتصادي   

ادية املتعلــق االقتــص -هــذه االســتبيانات بإنتــاج بعــض اجلــداول القياســية لنظــام احملاســبة البيئيــة 
وإضـافة إىل ذلـك، فثمـة حاجـة إىل القيـام بـشيء قليـل نـسبيا مـن           .باملياه، وليس كل اجلـداول   

العمل من أجل مواءمة االستبيانات املوجودة مالءمة كاملة مع مصطلحات التوصيات الدوليـة             
ملفـاهيم  املياه وتعاريفها، اليت تتسق بدورها بـصورة كاملـة مـع التعـاريف وا             إحصاءات  املتعلقة ب 

 .االقتصادية املتعلق باملياه -الواردة يف نظام احملاسبة البيئية 

__________ 
انظــــــــــــــــــــر القريــــــــــــــــــــر الثالــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــن تنميــــــــــــــــــــة امليــــــــــــــــــــاه يف العــــــــــــــــــــام    )٥(  

http://webworld.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/tableofcontents.shtml.  
-http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across: انظــر املــوارد املائيــة علــى نطــاق أوروبــا       )٦(  

europe/at_download/file.  
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وحتتاج جمموعـات بيانـات أخـرى تتعلـق بامليـاه مثـل التقيـيم الـسنوي العـاملي للـصرف                       - ٧٨
اإلحــصائية  -إىل النظــر يف مــدى اتــساقها مــع نظــام احملاســبة البيئيــة  )٧(الــصحي وميــاه الــشرب
وتــشمل هــذه املــصطلحات    .قيــق مواءمــة كاملــة يف األجــل الطويــل    املتعلــق بامليــاه، بغيــة حت  

 .والتعاريف على سبيل املثال معلومات مالية لفائدة صناعات اإلمداد باملياه والـصرف الـصحي    
وينبغي النظر يف جمموعات البيانـات اإلقليميـة والدوليـة املوجـودة للتأكـد ممـا إذا كانـت قـادرة                     

 .يانات مائية أكثر مشوال، أو سد الثغرات القائمةعلى املسامهة يف إنتاج جمموعة ب

 مفهومـا   ٢٠٠٨يعرض التقييم السنوي العـاملي للـصرف الـصحي وميـاه الـشرب لعـام                  - ٧٩
آللية إبالغ عاملية دورية شـاملة إلنـارة جهـات تقريـر الـسياسات يف قطـاعي الـصرف الـصحي                     

ــاه الــشرب ــة وجــود الكــثري مــن املــش    .ومي اكل املتــصلة بالبيانــات وكــشفت الدراســة التجريبي
 .الراهنة

وخضعت جوانب حتسني توافر البيانات للمؤشرات للدراسة من جانب فـريقني نـسق               - ٨٠
ــاه   ــيم املي ــامج العــاملي لتقي ــود     .)٨(أعماهلمــا الربن ــد بن ــز الفــريقني أساســا علــى حتدي ورغــم تركي

د حبثـا أيـضا االحتياجـات       البيانات املفيدة للمؤشرات يف التقريـر عـن تنميـة امليـاه يف العـامل، فقـ                
 .الطويلة األجل إىل حتسني البيانات يف البلدان

  
 سبيل التقدم  -  ٤  

حتتاج الوكاالت الدولية والبلدان إىل العمل سوية مـن أجـل زيـادة الـوعي بالتوصـيات         - ٨١
مــا، علــق بامليــاه وفهمهمــا كليهاالقتــصادية املت -الدوليــة املتعلقــة بامليــاه ونظــام احملاســبة البيئيــة  

امليـاه  إحـصاءات  يلزمها أن تطور قدرات البلـدان علـى تنفيـذ التوصـيات الدوليـة املتعلقـة ب           كما
وسـيتطلب هـذا األمـر يف كـثري مـن البلـدان              .االقتـصادية املتعلـق بامليـاه      -ونظام احملاسبة البيئية    
 .موارد مالية كبرية

ويبــدو أن مثــة  .البيانــاتوجيــري التــسليم علــى نطــاق واســع باملــشكلة املتعلقــة بتــوافر    - ٨٢
جمموعة أساسية من البلدان والوكاالت اإلقليمية والدولية الـيت حتـدوها الرغبـة يف معاجلـة هـذه                  

وقــد  .املـشكلة، لكـن ال توجـد أيــة عمليـة متعـارف عليهــا للمـضي قـدما يف حــل هـذه املـسألة         
اء حتت إشـراف    تكون اخلطوة األوىل حنو استحداث مثل هذه العملية هو إقامة شبكة من اخلرب            

__________ 
ــشرب     )٧(   ــاه الــــــــــــــ ــصحي وميــــــــــــــ ــصرف الــــــــــــــ ــاملي للــــــــــــــ ــسنوي العــــــــــــــ ــيم الــــــــــــــ : لتقيــــــــــــــ

http://www.who.int/water_sanitation_health/glaas/en/.  
 املتحـــدة يف جمـــال امليـــاه فريــق اخلـــرباء املعـــين باملؤشـــرات والرصـــد وقواعـــد البيانـــات، وفرقـــة عمـــل األمـــم   )٨(  

  .باملؤشرات املعنية
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جلنة اخلرباء، تستعني بأعمال فرقة العمل وفريـق اخلـرباء التـابعني للربنـامج العـاملي لتقيـيم امليـاه،            
وكذا فريق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين بإحـصاءات امليـاه والفريـق الفرعـي املعـين بامليـاه التـابع                   

 .لفريق لندن
  

 نقاط للمناقشة  -خامسا  
 :حصائية إبداء آرائها بشأن ما يليقد تود اللجنة اإل  - ٨٣

 ؛)الفرع الثاين(والية وإدارة واختصاصات وبرنامج عمل جلنة اخلرباء   )أ(  

 االقتصادية واألعمال املقبلة؛ -التقدم احملرز يف تنقيح نظام احملاسبة البيئية   )ب(  

 عملية إعداد اجلزء األول من التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات امليـاه            )ج(  
ــاه واجلـــزء    ــة بـــشأن إحـــصاءات امليـ ــيات دوليـ ــادئ  بـــصفته توصـ ــها بـــصفته مبـ ــاين منـ الثـ

  .تكميلية توجيهية
  


