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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثالثة واألربعون

 ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير /شباط ٢٥
  **من جدول األعمال املؤقت) هـ (٣البند 

        االقتصادية- حملاسبة البيئية  ا:قرارالبنود للمناقشة واختاذ 
  االقتصادية-تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئة     

  
 مذكرة من األمني العام    

  
بناء علـى طلـب تقـدمت بـه اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني، يتـشرف                        

يـر  ويتنـاول التقر  .االقتـصادية  -األمني العام بأن حييل تقرير جلنة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة              
بالتفصيل التقدم احملرز يف عمل جلنة اخلرباء، وخباصة فيما يتعلـق مبـشروع تنقـيح نظـام احملاسـبة                   

ويــشرح التقريــر عمليــة إعــداد مــشروع اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة   . االقتــصادية-البيئيــة 
مـل املتعلـق    ويقدم التقرير أيضا معلومات مستوفاة عن التقدم احملـرز يف الع           . االقتصادية -البيئية  

لتمديـــدات النظـــام الفرعـــي للحـــسابات التجريبيـــة للـــنظم اإليكولوجيـــة، والنظـــام الفرعـــي لب
ويقدم معلومـات عـن التقـدم احملـرز يف          .  االقتصادية -نظام احملاسبة البيئية    ل التابعنيوالتطبيقات  

، القتـصادية  ا - التـابع لنظـام احملاسـبة البيئيـة          لطاقـة الفرعـي ل  نظـام   الالعمل على إعـداد مـشروع       
وأدرجـت   . االقتـصادية  -تطبيـق نظـام احملاسـبة البيئيـة         الترويج ل ووصفا ألنشطة اللجنة يف جمال      

 . من التقرير٦٨النقاط املطروحة للمناقشة يف الفقرة 

 
  

  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٠أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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   االقتصادية-تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئة 
  

  احملتويات
الصفحة

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمــة     - أوال  
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االقتصادية     - نقيح نظام احملاسبة البيئية               ت  - ثانيا  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومة أساسية         -ألف     
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار املركزي         - اءـب    
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حلسابات التجريبية للنظم اإليكولوجية                  ا  - جيم    
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطبيقات     التمديدات و    ال  - دال    
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة املشروع املالية           - هاء    

١٢. . .  االقتصادية      - ظام الفرعي للطاقة التابع لنظام احملاسبة البيئية                        التقدم احملرز يف صياغة مشروع الن                 - ثالثا  
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االقتصادية      - الترويج لنظام احملاسبة البيئية                 - رابعا  

١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االقتصادية     - تنفيذ نظام احملاسبة البيئية                - خامسا  
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنسيق     - سادسا  

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية                 - ألف    
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة                   - اءـب    
١٩. . . . . . . . . . . . . . . الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة                              - جيم    
١٩. . عمل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املتصل بربنامج عمل جلنة اخلرباء                                           - دال    
٢١. . . . صل بربنامج عمل جلنة اخلرباء                عمل املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية املت                         - هاء    
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللجنة االقتصادية ألوروبا              - واو    

٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقاط للمناقشة        - سابعا  
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 مقدمــة  - أوال  
 :جنة اإلحصائية مبا يليليف دورهتا الثانية واألربعني، قامت ال  - ١

تحــدة املعنيــة باحملاســبة  أشــادت بالتقــدم احملــرز يف عمــل جلنــة خــرباء األمــم امل    )أ(  
ــة ــبة    - البيئيــ ــام احملاســ ــيح نظــ ــل علــــى تنقــ ــدير أن العمــ ــع التقــ ــصادية، والحظــــت مــ    االقتــ
   االقتصادية يسري حسبما هو مقرر على الرغم من قصر املواعيد القصوى؛ -البيئية 

أشادت بالعملية الشفافة إلعداد التوصيات املتفق عليهـا بـشأن البنـود الـواردة                )ب(  
 االقتـصادية، وال سـيما املـشاورات        - لنظـام احملاسـبة البيئيـة        ١د  يف قائمة املسائل املتـصلة باجمللـ      

   النظم اإلحصائية الوطنية؛يف املؤثرة املختلفة ألطرافالعاملية اليت قادت إىل التعاون مع ا
 -نظـام احملاسـبة البيئيـة       مـن    ١أكدت جمـددا الـضرورة امللحـة إلكمـال اجمللـد              )ج(  

ة واألربعـني،   لثدميه إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثا      تق، بغرض   االقتصادية يف الوقت املنسب   
وحثت اللجنـة علـى التـشاور بـشأن مـشاريع فـصول اجمللـد، وخباصـة التـشاور يف أقـرب وقـت              

 ؛١ممكن بشأن مسائل االتساق اليت قد تنشأ أثناء إعداد مشروع اجمللد 

، مـشرية   ١لـد    باجمل  املـسائل اخلاصـة    قائمـة بأحاطت علمـا بالتوصـيات املتعلقـة          )د(  
إىل أن هنــاك مــشاورة عامليــة جاريــة بــشأن إحــدى املــسائل وإىل أن التفاصــيل املتعلقــة مبــسائل   

 عاملية مستمرة مع البلـدان، مـن خـالل مـشاريع فـصول              اتأخرى سيجري إعدادها يف مشاور    
 ؛ االقتصادية-لنظام املنقح للمحاسبة البيئية من ا ١اجمللد 

ــشار    )هـ(   ــى املـ ــدول علـ ــة   حثـــت الـ ــبة البيئيـ ــام احملاسـ ــز نظـ ــة يف تعزيـ  -كة بفعاليـ
االقتصادية بوصفه إطـارا إحـصائيا لتقيـيم الـروابط بـني البيئـة واالقتـصاد يف املنتـديات الدوليـة،                  

 ؛)٢٠+ ريو  (٢٠١٠وخباصة يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية لعام 

الــدول األعــضاء واللجــان   أن تعــد، بالتــشاور مــع   اخلــرباء طلبــت إىل جلنــة    )و(  
ــة   ــة، خط ــذاإلقليمي ــة   لتنفي ــبة البيئي ــام احملاس ــصادية،- نظ ــبة    االقت ــات املناس  وأن حتــدد األولوي

 .تتبعها الدول األعضاء كي

لتقـدم احملـرز    مـوجزا ل الفرع الثاينتضمن ي :هذا التقرير على النحو التايل وجرى تنظيم     - ٢
ويقـدم  .  االقتـصادية  -قـيح نظـام احملاسـبة البيئيـة         ، وخباصـة يف مـشروع تن       اخلـرباء  يف عمل جلنـة   

 تـضمن وي .طاقـة الفرع الثالث معلومات مستوفاة عـن التقـدم احملـرز يف إعـداد النظـام الفرعـي لل          
 . االقتـصادية - يف جمـال التـرويج لنظـام احملاسـبة البيئيـة       اخلـرباء نـشطة جلنـة   سردا ألالفرع الرابع 

 قـدم  االقتـصادية، وي -ة تنفيـذ نظـام احملاسـبة البيئيـة      اسـتراتيجي مناقـشة    الفرع الـسادس     يعرضو
 .الفرع السابع النقاط املطروحة للمناقشة يف اللجنة
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  االقتصادية-تنقيح نظام احملاسبة البيئية   - ثانيا  
 معلومة أساسية  -ألف   

شددت اللجنة اإلحصائية، يف دورهتا الثامنـة والـثالثني، علـى أمهيـة عمـل جلنـة اخلـرباء            - ٣
، )١(٢٠٠٣م احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية املتكاملـة لعـا     : دليـل احملاسـبة القوميـة   رفع مستوى يف  

  .ليصبح معيارا دوليا لإلحصاء، استنادا إىل قائمة من املسائل املتفق عليها
 البيئيـة  احملاسـبة  نظـام  تنقـيح  ملـشروع  الكامل تأييدها عن األربعني، دورهتا يف وأعربت  - ٤
وقــررت جلنــة اخلــرباء، إدراكــا منــها لــضرورة إتاحــة اإلطــار املركــزي لنظــام . )٢(االقتــصادية -

نوحة هلا مـن اللجنـة اإلحـصائية، أن         م ومبوجب السلطة امل   ، االقتصادية للبلدان  -احملاسبة البيئية   
يـشتمل علـى املعيـار    و، ١اجمللـد   ’’: االقتـصادية يف ثالثـة جملـدات   -تصدر نظام احملاسـبة البيئيـة    

 التوصــل إىل توافــق يف اآلراء يتعــذريــضم املوضــوعات الــيت  و، ٢لــدويل؛ واجمللــد  اإلحــصائيا
يـشمل تطبيقـات احلـسابات املعروضـة       و،  ٣بشأهنا لكنها ذات صلة وثيقة بالسياسات؛ واجمللـد         

ــدين  ــة اإلحــصائية،   . )٣(٢  و١يف اجملل ــاء علــى طلــب اللجن ــة  أعطــتوبن ــة اخلــرباء األولوي  جلن
 وينتظـر اكتمـال اجمللـدين       . االقتصادية - املركزي لنظام احملاسبة البيئية      ، اإلطار ١إلكمال اجمللد   

 جلنـة اخلـرباء     ت، قـرر  وبنـاء علـى ذلـك     . ٢٠١٣، يف عـام     ١ بعد فترة وجيزة من اجمللد       ٣ و   ٢
، وأن يغطـي اجمللـد      ةلحـسابات التجريبيـة للـنظم اإليكولوجيـ       النظام الفرعي ل   ٢أن يغطي اجمللد    

 .دات والتطبيقاتلتمديالنظام الفرعي ل ٣

 جلنــة اخلــرباء، مبوجــب الــسلطة املمنوحــة هلــا مــن اللجنــة اإلحــصائية، مكتبــا  أســستو  - ٥
ليضطلع باألنـشطة واملهـام املتـصلة بـالتخطيط االسـتراتيجي والربجمـة والرصـد وإعـداد التقـارير                   

، عـني   ٢٠١٠مـايو   /ويف أيـار  .  االقتـصادية  -وحشد املوارد ملشروع تنقيح نظام احملاسبة البيئية        
 كـارل أوبـست حمـررا لنظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية املـنقح، وشـكل                    السيد مكتب اللجنة 
 االقتصادية واحلـسابات القوميـة، مـن    - تتكون من خرباء يف جمال احملاسبة البيئية         هيئة للتحرير، 

النقـد  أستراليا وكندا والنرويج وهولندا، واملكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة وصـندوق             
وتعمــل هيئــة . )٤(الــدويل ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي والــشعبة اإلحــصائية

__________ 
  )١(  ST/ESA/STAT/SER.F/61/Rev.1. 

  .٤٠/١٠٤لجنة اإلحصائية، املقرر ال  )٢(  
  )٣(  E/CN.3/2009.7 ٣٥، الفقرة. 

الــدائرة (، وجــو ســانت لــورنس )املكتــب اإلحــصائي ألســتراليا(مايكــل فــاردون : تتكــون هيئــة التحريــر مــن  )٤(  
الـدائرة  (، وجـويل هـآس      )ولنداهلاإلحصائية  والدائرة   لندن    فريق رئيس(، وماك دي هآن     )اإلحصائية الكندية 

ظمـة  من(، وبـول شـريار      )املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة       (، وبرايـان نيوسـون      )لنرويجصائية ل اإلح
 .التعاون والتنمية يف امليدان
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 اتملـشاور إىل اا إحالتـه التحرير يف تعاون وثيق مع احملرر على استعراض مشاريع الفصول قبـل           
وخباصــة  االقتــصادية املــنقح، -كفالــة االتــساق الــداخلي لنظــام احملاســبة البيئيــة علــى العامليــة؛ و

 املـستلمة مـن خـالل    الواردة يف قائمة املسائل؛ وكفالة أخذ التعليقـات    البنوديتعلق مبعاجلة    فيما
 التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بـشأن املـسائل        والسعي من أجل   العاملية بعني االعتبار؛     اتملشاورا

 .اخلالفية؛ وتقدمي املشورة للمكتب بشأن املسائل اليت يتعذر حلها

ضـرورة مـشاركة األوسـاط اإلحـصائية علـى أوسـع نطـاق              اإلحصائية   اللجنة   وأكدت  - ٦
 ويعمـل املوقـع الـشبكي للمـشروع        . االقتـصادية  -ممكن يف العامل يف تنقيح نظام احملاسبة البيئية         

)http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seearev(   علـى  ،   اإلحصائية ، الذي تتعهده الشعبة
شاركة الواسـعة يف عمـل املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة، لـيس فقـط مـن قبـل                    تعزيز الشفافية وامل  

، بل واجلماعـات البيئيـة    يف املكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت الدولية   األوساط اإلحصائية 
علومــات شــاملة وجيــدة التوقيــت   املوقــع الــشبكي متتــاح علــىو.  األوســع نطاقــاواالقتــصادية

 االقتـصادية، مبـا يف ذلـك قائمـة املـسائل املتفـق عليهـا                -بة البيئيـة    يتصل بتنقيح نظام احملاس    فيما
 الـشعبة  املتعلقـة باملـسائل الـيت تقـدم إىل         والتوصـيات    تاميـة، وراق اخل األوواألشياء ذات الـصلة،     

اإلحصائية، وتعليقات البلدان واملنظمات على تلك التوصيات، عـالوة علـى مـشاريع الفـصول       
 .والتعليقات عليها

  االقتـصادية  - مناقشة األجزاء أو اجمللـدات الثالثـة لنظـام احملاسـبة البيئيـة                أدناه، ريوجت  - ٧
 . وتناقش أيضا احلالة املالية للمشروعكل على حدة، املنقح

  
 اإلطار املركزي  - باء  

 إليـه يف   يـشار ( االقتـصادية    -تتكون عملية إعداد اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية           - ٨
 قائمـة  إعـداد ) أ( : من املراحل التاليـة    )١ بعبارة اجمللد     للجنة اإلحصائية   السابقة رات الدو وثائق
 املعـين  لنـدن  فريـق  قبـل  مـن  باملـسائل  املعلقـة  الورقات خالل من تناوهلا بعد عليها متفق مسائل

 الــيت اخلتاميـة  الورقـات  صـياغة ) ب (الطاقـة؛  بإحــصاءات املعـين  أوسـلو  وفريـق  البيئيـة  باحملاسـبة 
ــر ــداوالت ضتع ــى احلــصول) ج (اخلــرباء؛ م ــات عل ــدان تعليق ــة والوكــاالت البل ــى الدولي  عل

 الورقــات علــى البلــدان تعليقــات أخــذ مــع التوصــيات مــن جمموعــة ووضــع اخلتاميــة الورقــات
ــار؛ يف اخلتاميـــة ـــ (االعتبـ ــة) هـ ــرار كفالـ ــا يف للتوصـــيات اإلحـــصائية اللجنـــة إقـ ــة دورهتـ  الثانيـ

 علـى  كـل  )٥()٥ الفـصل  إىل ٢ الفـصل  مـن  (الفصول ملشروعات رراحمل صياغة) و (واألربعني؛
ــدة، ــشاور ح ــع بالت ــة م ــر؛ هيئ ــشروعات اســتعراض) ز (التحري ــصول م ــن الف ــل م  البلــدان قب

__________ 
 . كيفية تكامل الفصول وطريقة عرضها٦ على املقدمة ويوضح الفصل ١حيتوي الفصل   )٥(  



E/CN.3/2012/8
 

6 11-64597 
 

 طريـق  عـن  ،٢٠١١ عـام  خـالل  منـها  فـصل  أتـيح  كلمـا  مـضطرد،  بـشكل  الدولية والوكاالت
 إىل ١ الفـصل  مـن  (ركـزي امل اإلطار فصول من موحدة جمموعة صياغة) ح (عاملية؛ مشاورات
 الورقـات  علـى  البلدان تعليقات أخذ مع التحرير، هيئة مع بالتشاور احملرر، يد على) ٦ الفصل
ــة ــار؛ يف اخلتامي ــتعراض) ط (االعتب ــدان اس ــة والوكــاالت البل ــة الدولي ــة للمجموع ــن الكامل  م
 وحمتوياهتـا  هامفاهيم وترابط اتساق كفالة أجل من ختامية، عاملية مشاورات جولة يف الفصول

 أســـاس علـــى الفـــصول مـــشروعات اســـتكمال) ي (األخـــرى؛ الدوليـــة احملاســـبية املعـــايري مـــع
 .العاملية املشاورات من اخلتامية اجلولة عرب عليها املتحصل التعليقات

العمليــة الــشفافة والتــشاورية الســتعراض  فيمــا يتعلــق ب مســاتعــدة  القــارئالحــظيقــد و  - ٩
 البلدان والوكاالت الدولية على التـشاور مـع          اللجنة وتشجع.  عليها مشروعات الفصول والتعليق  

ــاقش يف        ــيت تن ــسؤولة عــن إصــدار أو اســتخدام املعلومــات ال ــة امل ــوزارات والوكــاالت احلكومي ال
الفصول املختلفة، من أجل كفالة صالحية املوضوعات اليت جتري مناقشتها وضـمان تغطيـة مجيـع         

الــيت أتاحتــها فرصــة الت عــدة بلــدان ووكــاالت دوليــة  وقــد اســتغل .املوضــوعات بــشكل شــامل 
ج نطـاق األوسـاط     ار االقتـصادية خـ    -لتوعيـة بنظـام احملاسـبة البيئيـة         من أجل ا   ،املشاورات العاملية 

ــة    ،اإلحــصائية ــة وغــري احلكومي ــة   . وإقامــة تعــاون شــامل بــني الوكــاالت احلكومي واعتــربت عملي
 غــري اإلحــصائية يف تطــوير نظــام وســاطشاركة األاملــشاورات العامليــة خطــوة هامــة جتــاه كفالــة مــ

 . نظام بغرض استخدامه مستقبال على الصعيد القطريال االقتصادية، وقبول إطار -احملاسبة البيئية 

وبلغ جممـوع    . جمموعة من التعليقات على كل فصل تقريبا       ٤٠واستلمت يف املتوسط      - ١٠
 ضــمت مكاتــب إحــصائية ، خمتلفــة جهــة٧٠اجلهــات الــيت وردت منــها مراجيــع أثنــاء ذلــك،  

واسـتلمت ردود مـن    .ووزارات لشؤون البيئـة ومؤسـسات حكوميـة أخـرى ووكـاالت دوليـة         
وميكـن االطـالع علـى    .  اقتصادية وظـروف بيئيـة متباينـة، يف مجيـع القـارات     هياكلبلدان ذات  

، لةمفـص  تقنيـة    مـدخالت  مقترحـات مفيـدة بـشأن التحريـر و         اليت تتراوح بـني   مجيع التعليقات،   
 هيئة التحرير بتحليـل التعليقـات املفـردة علـى الفـصول             توقام. على املوقع الشبكي للمشروع   

 ،)٦ إىل ١الفـصول مـن   ( أو جمموعـة فـصول اإلطـار املركـزي     )٥ إىل ٢الفصول مـن    (املفردة
 التعليقات ذات الطبيعة التحريرية واللغويـة الـصرفة         تراوحت بني ها يف عدة فئات خمتلفة      فتوصن
مث ناقـشت هيئـة التحريـر املـسائل املختلفـة            .ائل التقنية اليت تستدعي اهتمام هيئـة التحريـر        واملس

ــصول    ــرر الف ــح احمل ــد ذلــك  ونق ــرارا  بع ــى أســاس الق ت الــيت اختــذت بــشكل مجــاعي مــع     عل
 .التحرير هيئة

 املفـاهيم األساسـية والتعريفـات والتـصنيفات واجلـداول           ٦ إىل   ٢وتعرض الفصول من      - ١١
أكتــوبر /ويف تــشرين األول . االقتــصادية- لنظــام احملاســبة البيئيــة  يطــار املركــزوحــسابات اإل
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لكـن،   .٦ إىل   ٢ الفـصول األخـرى مـن        بصحبة للمشاورات العاملية،    ١طرح الفصل   ،  ٢٠١١
 االقتـصادية بأكملـه ويـشتمل علـى     -نظـام احملاسـبة البيئيـة      ل ميثـل مقدمـة      ١نظرا إىل أن الفصل     

ــة و النظــام الفرعــي لاإلطــار املركــزي للنظــام و  ــة للــنظم اإليكولوجي النظــام لحــسابات التجريبي
ــذر   الفرعــي ل ــد تع ــات، فق ــدات والتطبيق ــة  لتمدي ــراهن  إعــداده يف صــورته النهائي  يف الوقــت ال

أوال، يـصعب توضـيح العالقـات بـني األجـزاء املختلفـة جمللـدات نظـام                  .ألسباب الواردة أدنـاه   ل
 النظـــام الفرعـــي  إىل أنـــه مل جتـــر بعـــد صـــياغة مـــشروع االقتـــصادية، نظـــرا-احملاســـبة البيئيـــة 

 لتمديــدات والتطبيقــات النظــام الفرعــي للحــسابات التجريبيــة للــنظم اإليكولوجيــة ومــشروع ل
ــر تقــدمي توضــيحات وتفــصيالت    ــا، ســيتطلب األم ــنص مــن ا١يف الفــصل  ثاني ــق  ل ، فيمــا يتعل

 عنـد    االقتصادية، -اسبة البيئية    بنظام احمل  سابات النظم اإليكولوجية والتمديدات والتطبيقات    حب
وتؤيـد التعليقـات املتحـصل عليهـا بـشأن      .  اآلخرين يف صورهتما النهائيـة     اجلزأيناكتمال إعداد   

 مـن اإلطـار   ٢ ويتوقع أالّ حيتـاج الفـصل   . أثناء عملية التشاور العاملية ذلك االستنتاج     ١الفصل  
لواردة فيـه إىل أجـزاء أخـرى مـن نظـام      املركزي لتغيريات رئيسية نظرا إىل قلة عدد اإلحاالت ا   

 فيمـا يتـصل مـثال    ،قليلـة إدخـال توضـيحات   ورمبـا يتطلـب األمـر     . االقتـصادية  -حملاسبة البيئية   ا
 تعريـف   يف إليهـا    اتإشـار تـرد   النظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية اليت       تعريفات  ب

 .كولوجيةاألصول البيئية، بعد الفراغ من مناقشة حسابات النظم اإلي

، الـيت تـشكل أساسـيات اإلطـار املركـزي      ٦ إىل ٢وتعرض جلنـة اخلـرباء الفـصول مـن           - ١٢
 . اعتمادهــا مــن قبــل اللجنــة اإلحــصائية توخيــا إلمكانيــة االقتــصادية، -لنظــام احملاســبة البيئيــة 

وســتتاح  . صــفحات، تــصف حمتــوى الفــصول٤ إىل ٣وســيجري إعــداد مــذكرة متهيديــة مــن 
 .  وثيقة معلومات أساسية يف هيئة للجنة اإلحصائية٦  إىل٢الفصول من 

لبيئــة وعالقتــها التبادليــة مــع اقيــاس ل ا االقتــصادية إطــار-ويــوفر نظــام احملاســبة البيئيــة   - ١٣
 مـع    االتـساق   وييـسر ذلـك    ،طبـق القواعـد احملاسـبية علـى املعلومـات البيئيـة           تو .اجلنس البـشري  

 ،لكلـــي واملعـــايري اإلحـــصائية الدوليـــة املتعلقـــة بالبيئـــة املعـــايري اإلحـــصائية الدوليـــة لالقتـــصاد ا
والتوصيات ذات الصلة، مثل نظام احلسابات القومية والتوصـيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات               

 االقتــصادية علــى -ويركــز اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة  . امليــاه وإحــصاءات الطاقــة
، واحلـــسابات )٣الفـــصل (التـــدفق املـــادي حـــسابات ، و)٢الفـــصل (عـــرض هيكـــل احملاســـبة 

 املتعلقـة بـاملوارد     ، وحـسابات األصـول    )٤الفصل  (الوظيفية، مثل حسابات نفقات محاية البيئة       
 النظـام الفرعـي     وفريـ و ).٦الفـصل   ( احلـسابات املاديـة والنقديـة        تكامل، و )٥الفصل   (الطبيعية

 الـنظم اإليكولوجيـة علـى تــوفري    قيـاس قـدرة  ل الحـسابات التجريبيـة للـنظم اإليكولوجيـة إطـار     ل
 . اإليكولوجيةاخلدمات للجنس البشري، عالوة على قياس تدفق اخلدمات اليت توفرها النظم
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لتعليقات املتحـصل عليهـا مـن اجلولـة اخلتاميـة           لوستوفر وثيقة معلومات أساسية حتليال        - ١٤
 .ملــسائل الرئيــسية، وتوضــح كيفيــة معاجلــة ا٦ إىل ٢للمــشاورات العامليــة بــشأن الفــصول مــن 

ــشبكي  تعرضوســ ــع ال ــى املوق ــسخة    ل عل ــز، ن  لمــشروع، عقــب اعتمــاد الفــصول بوقــت وجي
 االقتـصادية   -ستخدمي احلسابات البيئية    نتجي وم تتاح مل كي  لوثيقة،  من ا  غري حمررة    إلكترونية

وسـتعرض علـى املوقـع الـشبكي         . االقتـصادية  -إمكانية الوصول فورا إىل نظام احملاسـبة البيئيـة          
ائم مراجـع وخمتـصرات وأمسـاء       و وقـ  ، مسرد  على ملتأيضا مشروعات الوثائق الداعمة، اليت تش     

خمتصرة، ومواد داعمـة لتـصنيفات وقـوائم خمتـارة، ووصـفا للـتغريات الـيت طـرأت علـى نـسخة                      
 -، وتوضـيحا للعالقـة بـني نظـام احملاسـبة البيئيـة       ٢٠٠٣ االقتصادية لعام   -نظام احملاسبة البيئية    

ــة لعــام   االقتــصاد إىل ومل تتــضمن النــسخة املقدمــة  . ٢٠٠٨ية املــنقح ونظــام احلــسابات القومي
ــزمين   ال ــد ال ــسبب القي ــة اإلحــصائية، ب ــات  ، لجن ــات بيان ــلءجمموع ــ . اجلــداولمل  ضمن يفوست

 نـسخة مطبوعـة مـن       ، تتبعهـا  النسخة غري احملررة مسودة أرقام توضيحية للجـداول ذات الـصلة          
 الترتيبـات الالزمـة لكفالـة ترمجـة الوثيقـة يف الوقـت املناسـب، بعـد                  وستبدأ .الوثيقة غري احملررة  

 .استيفاء متطلبات التحرير
  

 حلسابات التجريبية للنظم اإليكولوجيةا  - جيم  
ــة      - ١٥ ــاهيم العامـ ــة الطريـــق واملفـ ــا الـــسادس، خريطـ ــرباء، يف اجتماعهـ ــة اخلـ ناقـــشت جلنـ

حــسابات الــنظم علــى تفــاع الطلــب  باراعترفــتو .للحــسابات التجريبيــة للــنظم اإليكولوجيــة
 .ذلــك الــصدد يف لفعــل شــيء عــام،، وأعربــت عــن التأييــد بــشكل  يف جمــال الــسياساتالبيئيــة

 املختلفـة، يف ضـوء تعـدد ختصـصات حـسابات الـنظم          اتفاق اجلماعات وأكدت ضرورة كفالة    
ــات الداعمــة هلــا، وتوضــيح دور    ــة والبيان ــرمسيني والعلمــاء و اإلحــصائينياإليكولوجي خــرباء  ال

. اجلغرافيــا املكانيــة واالقتــصاديني، الــذين يعملــون علــى تطــوير حــسابات الــنظم اإليكولوجيــة   
إىل الـشعبة اإلحـصائية والوكالـة األوروبيـة للبيئـة والبنـك الـدويل مواصـلة            جلنة اخلـرباء    وطلبت  

االضـطالع بــدور قيـادي يف ذلــك العمـل، هبــدف إعـداد مقتــرح حمـدد للمناقــشة يف اجتماعهــا      
 .٢٠١٢يونيه /حزيرانيف بل، املق

 بشأن حـسابات الـنظم اإليكولوجيـة يف غـضون عـام              هامة وانعقدت ثالثة اجتماعات    - ١٦
واستضاف االجتماع األول البنـك الـدويل، يف واشـنطن العاصـمة، مـن أجـل إطـالق                   .٢٠١١

ة نظـام    الـشراك   تلك وتبنت .الشراكة العاملية حملاسبة الثروة وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية       
 أداة هامــة لتعزيــز تنفيــذ واعتربتــهإطــار لقيــاس أنــشطتها، بــصفة  االقتــصادية -احملاســبة البيئيــة 

   .النظام على صعيد البلدان
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مـايو  /واستضافت االجتماع الثاين اللجنة االقتصادية ألوروبـا، يف كوبنـهاغن، يف أيـار              - ١٧
طـار املفـاهيمي حلـسابات الـنظم      يف االجتماع نشوء توافق يف اآلراء بـشأن اإل      اتضحو .٢٠١١

 . االقتـصادية  -اإليكولوجية واستراتيجية تطويرها يف سياق عمليـة تنقـيح نظـام احملاسـبة البيئيـة                
واستــضاف االجتمــاع الثالــث مكتــب اإلحــصاءات الوطنيــة وإدارة البيئــة واألغذيــة والــشؤون   

 االجتمـاع    املـشاركون يف   نـاقش و .يرلندا الـشمالية  أ و ىالريفية باململكة املتحدة لربيطانيا العظم    
 نتيجــة مناقــشات دارت يف اجتمــاعني ، الــيت جــرى إعــدادها املدرجــة يف قائمــة املــسائللبنــودا

وتوصــل االجتمــاع إىل اتفــاق  .يونيــه/ املعقــود يف حزيــران اخلــرباء ويف اجتمــاع جلنــة،ســابقني
لوجيـة، وبــشأن  لحـسابات التجريبيـة للـنظم اإليكو    نظـام فرعــي ل بـشأن املـضي قـدما يف تطـوير    

مناقــشته يف بغــرض  النظــام الفرعــي،  ذلــكخريطــة الطريــق واحلــد الــزمين فيمــا يتعلــق بإعــداد  
 .٢٠١٢يونيه /االجتماع السابع للجنة، يف حزيران

 مبزيــــد مــــن التفــــصيل يف االجتمــــاع الثالــــث املتعلــــق حبــــسابات الــــنظم  ونوقــــشت  - ١٨
ــة،  ــذي عقــد اإليكولوجي ــدن، يف كــانون األول ال ــس/ يف لن ــيت  ، ٢٠١١مرب دي ــسائل ال قائمــة امل
الــذي  وعرضــت يف االجتمــاع الــسابع عــشر لفريــق لنــدن، ،٢٠١١ســبتمرب /أعــدت يف أيلــول

 :واملسائل املذكورة هي. ستوكهومل، الشهر نفسه يف يفانعقد 

   يف جمال السياسات؛ تطبيقات حسابات النظم اإليكولوجية- ١املسألة   )أ(  
 كلية؛ اهلي احلسابات- ٢املسألة   )ب(  

 ؛ إعداد خرائط الغطاء األرضي وتصنيفاته ووحداته احملاسبية- ٣املسالة   )ج(  

 ؛ والتربةات حسابات الكربون واملغذي- ٤املسألة   )د(  

 ؛ حسابات التضاريس األرضية وإمكاناهتا اإليكولوجية- ٥املسألة   )هـ(  

 ؛ حسابات التنوع البيولوجي وفهارسها- ٦املسألة   )و(  

 ؛ الكاملة اإليكولوجيةاإلمكانات/ قدرة النظام اإليكولوجي- ٧لة املسأ  )ز(  

 ؛ تصنيف خدمات النظام اإليكولوجي- ٨املسألة   )ح(  

 ؛ ترتيب أولويات خدمات النظام اإليكولوجي- ٩املسالة   )ط(  

 . مبادئ التقييم النقدي- ١٠املسالة   )ي(  

لحـــسابات التجريبيـــة للـــنظم  يـــصدر النظـــام الفرعـــي ل يف هـــذه املرحلـــة، أننتظـــروي  - ١٩
 صـفحة، تـشتمل علـى اإلطـار املفـاهيمي           ١٠٠ إىل   ٥٠اإليكولوجية يف هيئة وثيقة قصرية مـن        

ــة   ــنظم اإليكولوجي ــن تكــون  .حلــسابات ال ــةول ــاهيم      الوثيق ــدم مف ــن تق ــا ل ــا، ألهن ــارا دولي  معي
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يف ج غايــة ه لنــمتــسقاوتعريفــات وتــصنيفات متفــق عليهــا دوليــا، بــل ســتوفر وصــفا منــهجيا و 
اإلطـار املركـزي لنظـام    جتاه حسابات النظم اإليكولوجيـة، داخـل إطـار واسـع متـصل ب        احلداثة  

 نظـام التطبيـق  دفـع عمليـة   وسـتوفر أساسـا تـستند إليـه البلـدان يف           .  االقتصادية -احملاسبة البيئية   
ة ومفــاهيم مــشترك، باســتخدام مــصطلحات  إىل األمــامسابات الــنظم إليكولوجيــةالفرعــي حلــ
 سـوى    الفرعـي  نظـام الولن تـدرج يف      .، بغرض تيسري مقارنة اإلحصاءات بالتجارب     ذات صلة 

   . يف اآلراءواسعاملسائل اليت نشأ بشأهنا توافق 
لـدوائر اإلحـصائية   ل ممكنة مشاركة وسع أتشجيعوسيجري، من منطلق االلتزام بروح    - ٢٠

النظـام  جهاز إداري ملـشروع     العاملية وغريها من الدوائر ذات الصلة، وتعزيز الشفافية، تأسيس          
ــة     ــي للحــسابات التجريبيــة للــنظم اإليكولوجي  شــبيه باجلهــاز اإلداري ملــشروع اإلطــار    الفرع

 املوقـع الـشبكي للمـشروع صـفحة     أفـردت يف و.  االقتصادية-املركزي لنظام احلسابات البيئية  
 ، الفـصول  لعرض قائمة املسائل والورقـات اخلتاميـة واملـسائل ذات الـصلة، عـالوة علـى عـرض                 

 .أتيح فصل منهااليت سيجري وضعها على الصفحة بصورة مضطردة كلما 

النظـام الفرعـي للحـسابات التجريبيـة للـنظم      وتتضمن خريطـة الطريـق املتعلقـة بتطـوير            - ٢١
ــتناد إىل ، تـــصورا إلعـــداد الورقـــات اخلتاميـــة اإليكولوجيـــة الـــيت جـــرت يف ات ناقـــشامل باالسـ

 يف عــام لــق حبــسابات الــنظم اإليكولوجيــة، الــذي انعقــد يف لنــدن املتعاملــذكور آنفــااالجتمــاع 
 املـسامهات املـستلمة مـن    الذي سيوحدالنص على يد احملرر، مسودة  ، وتصورا لصياغة    ٢٠١١

 يف بعد أن تكون قـد استعرضـت   نص   سودةويتمثل اهلدف من ذلك يف توفري م      . خمتلف اخلرباء 
 .٢٠١٢يونيـه  /للجنـة، يف حزيـران   لتـايل   تماع ا  االج انعقاد مناقشات اجتماع فريق خرباء، قبل     

ــه مناقــش   ــا مبــا ستــسفر عن ــة، تعمــيم مــ اتوســيجري، رهن  مــن أجــل نــص جديــد سودة اللجن
 النهائيـة مـن     ا، كي يتسىن إعداد صـيغته     ٢٠١٢ يف خريف عام      اليت ستعقد   العاملية، اتاملشاور

 أنــه لــن يطلــب إىل بــرغمو . واألربعــنيرابعــة يف دورهتــا ال اإلحــصائيةأجــل تقــدميها إىل اللجنــة
 نظـام   فةلـنظم اإليكولوجيـة بـص      التجريبيـة ل   لحساباتلاللجنة اإلحصائية اعتماد النظام الفرعي      

 للعـرض اإلحـصائي للـنظم اإليكولوجيـة،         متطـورا  بوصـفه منوذجـا      هيقتـرح إقـرار   فإنه  معياري،  
  .يوفر قاعدة صلبة ملواصلة العمل على الصعيد الدويل يف ذلك اجملال

  
 تطبيقاتالتمديدات وال  - دال  

ــش  - ٢٢ ــة تناق ــا ا اخلــرباء، يف اجتماعهــ جلن ــسادس، مقترح ــابع    لتأســيس  ال ــي ت ــق فرع فري
نظـام احملاسـبة البيئيـة    التابع ل تطبيقات  التمديدات و النظام الفرعي لل  من أجل إعداد مشروع      ،اهل
لتمديـدات  ل ي الفرعـ  نظـام الن يكـون    ول. نظام ذلك ال   بوصفه جزءا ال يتجزأ من     ، االقتصادية -

 احتياجـات البلـدان   السـتفاء هـا  بّني هنجـا خمتلفـة ميكـن ت       طرح، بـل سـي     أيـضا  والتطبيقات معياريـا  
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ومــن الــضروري مــع  . يف جمــال الــسياساتبكــل بلــداملفــردة، بنــاء علــى االحتياجــات اخلاصــة 
حلــول يف تــضمن مقترحــات لتمديــدات والتطبيقــات لــن يالفرعــي لنظــام ال مالحظــة أن ،ذلــك

اسـتخدام نظـام احملاسـبة      ميكن هبا    بتحديد طرائق    ،ياسات؛ بل سيقوم عوضا عن ذلك     جمال الس 
شمل مجهور هذا اجلـزء أو      يوس.  االقتصادية لتوفري االستنارة يف جمال حتليل السياسات       -البيئية  

، حمللـني وبـاحثني ومنتجـي وجـامعي          بصفة رئيـسية    االقتصادية -اجمللد من نظام احملاسبة البيئية      
 من خالل أمناط أخـرى مـن املـواد،     على النحو األمثل خماطبة صناع السياسات  ميكنو. بيانات

النظـام الفرعـي    وتشمل املوضـوعات الـيت ميكـن إدراجهـا يف           . مثل مذكرات ونشرات اإلحاطة   
ــدات ولل ــات، التمدي ــاءمؤشــرات تطبيق ــة  ةكف ــوارد ومؤشــرات اإلنتاجي ــيالت ، امل ــروة  وحتل الث

ــصافية ــدخالت واملخرجــات     واالســتنفاد، واالســت ال ــيالت امل ــستدامني، وحتل ــاج امل هالك واإلنت
 وإعداد مناذج التوازن العام، وحتليل االستهالك علـى أسـاس املـدخالت واملخرجـات،      ،اهليكلية

وافقت منظمـة التعـاون والتنميـة يف    قد و . التفسخت، وحتليالالبصمةطرائق حتديد  ما يسمى ب  و
ــوير   امليــدان االقتــصادي علــى تــويل زمــام الق     لتمديــدات  الفرعــي لنظــاماليــادة يف تنــسيق تط

رســم  ووجيــري إعــداد مقتــرح بــشأن قائمــة املوضــوعات الــيت سيــشملها النظــام   . والتطبيقــات
 قـرر  امل اخلـرباء  هـذا العمـل يف اجتمـاع جلنـة       تجري مناقـشة  وسـ . خريطة طريـق إلعـداد القائمـة      

فرعـي  نظـام ال  الىل إمكانية تقـدمي      إ  اخلرباء وتشري تقييمات جلنة   .٢٠١٢يونيه  /عقده يف حزيران  
 .تطبيقات والتمديدات إىل اللجنة اإلحصائية من أجل إقرارهلل

  
 حالة املشروع املالية  - هاء  

 -ت الشعبة اإلحصائية صـندوقا اسـتئمانيا مـن أجـل تنقـيح نظـام احملاسـبة البيئيـة                    سسأ  - ٢٣
ــصادية ــوتنبغــي اإلشــادة  . االقت ــاه، باإلضــافة إىل  لوكــاالت املــ  الكــبرية لسامهاتبامل ذكورة أدن

ــصائية، وهـــي    ــشعبة اإلحـ ــة والـ ــات األوروبيـ ــصائي للجماعـ ــسامهة املكتـــب اإلحـ مكتـــب : مـ
ا؛ ولنــدالــدائرة اإلحــصائية هل و؛لهنــدل املركــزي ات ومكتــب اإلحــصاء؛ األســترايلاتاإلحــصاء

ــدائرة اإلو ــدائية لحــصاال ــدائرة اإل و؛نيوزيلن ــرويجئية لحــصاال ــدائرة اإل و؛لن ــوب ئية جلحــصاال ن
ــاأ ــسرال االحتــادي ئيكتــب اإلحــصا امل و؛فريقي ــة   ؛سوي ــة والــشؤون الريفي ــة واألغذي  وإدارة البيئ

 .يرلندا الشماليةأباململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

لحـسابات  لفرعـي ل نظام االمع أموال إضافية من أجل صياغة مشروع  هناك حاجة جل  و  - ٢٤
وستـستخدم   .لتمديـدات والتطبيقـات  لفرعـي ل ام انظـ الالتجريبية للنظم اإليكولوجيـة ومـشروع     

 ري املرتبـــات والـــسفر املتعلقـــة بـــاحملرر واملستـــشارين الـــذين قـــد جيـــ نفقـــاتاألمـــوال لتغطيـــة 
 . الفرعيني املذكورين نينظامالاستقدامهم من أجل إعداد مسودات أوراق كمسامهة يف إعداد 
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ــابع لنظــام  التقــدم احملــرز يف صــياغة مــشروع النظــام الفرعــي      - ثالثا   للطاقــة الت
  االقتصادية-احملاسبة البيئية 

 ، االقتــصادية-ميثــل اجلــزء اخلــاص بالطاقــة نظامــا فرعيــا داخــل نظــام احملاســبة البيئيــة      - ٢٥
سق معه بشكل كامل، لكنه يتيح إمكانية البحث املتعمق يف كيفيـة تطبيـق مفـاهيم احملاسـبة                ويت

  مــشروع متــسق بــشكل وثيــق أيــضا مــع الفرعــيالنظــامو .وقواعــدها وتــصنيفاهتا علــى الطاقــة
الــيت قــدمت إىل اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا التوصــيات الدوليــة املتعلقــة بإحــصاءات الطاقــة، 

 بتعريـف منتجـات الطاقـة ومفاهيمهـا         ذات صـلة  فيما خيتص مبـسائل أساسـية       الثانية واألربعني،   
 .وتصنيفاهتا

ــع وجــرت صــياغة مــشروع النظــام الفرعــي للطاقــ     - ٢٦ ــزامن م ــشكل مت ــةة ب ــداد  عملي  إع
، وأسـفرت    معهـا  مشروع اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية  االقتـصادية ويف تـشاور لـصيق             

وعقد فريق اخلـرباء    .  االقتصادية -عن مسامهات مفيدة يف صياغة مشروع نظام احملاسبة البيئية          
أكتــوبر / تــشرين األول٧إىل  ٥املعــين حبــسابات الطاقــة اجتماعــا يف نيويــورك، يف الفتــرة مــن    

واتفـق فريـق اخلـرباء علـى         .، ملناقشة مشروعات الفصول املتعلقة بالنظام الفرعي للطاقة       ٢٠١١
 إلعـداد    جـدا  أن مشروعات الفصول املتعلقة بالنظام الفرعي للطاقـة متثـل نقطـة انطـالق جيـدة               

الفرعـي للطاقـة    األسـلوب املناسـب للنظـام    بـشأن وجـرى االتفـاق أيـضا     .معيار إحصائي دويل  
ومجهوره، وأهم من ذلك، جرى االتفاق على اجلداول الرئيسية الـيت سـتدرج والـشكل الـذي                 

وحـــددت عـــدة مـــسائل تـــستحق االهتمـــام، مـــن بينـــها معاملـــة وعـــرض    .ينبغـــي أن تتخـــذه
 وإعـادة صـياغة أجـزاء خمتلقـة مـن الـنص             ، والتدفقات ذات الصلة بالطاقـة املتجـددة       ملخزوناتا

ويتواصـل العمـل علـى     . االقتـصادية -ق مع اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية        لكفالة االتسا 
  . وإكمال صياغة مشروعات الفصول، ملسائل اليت حددتالصيغة النهائية ملا تبقى من اإعداد 
االتــساق الكامــل مــع اإلطــار املركــزي راعــاة ونظــرا إىل أن فريــق اخلــرباء قــد أوصــى مب  - ٢٧

لن يتيـسر إكمـال صـياغة مـشروع النظـام الفرعـي للطاقـة               ف االقتصادية،   -يئية  لنظام احملاسبة الب  
وسـتعقد مـشاورة عامليـة بـشأن النظـام           . االقتـصادية  -حىت يكتمل إعداد نظـام احملاسـبة البيئيـة          

 .٢٠١٢الفرعي للطاقة يف أوائل عام 

 قطــاعي  يف للطاقــةالنظــام الفرعــيالطلــب علــى  بارتفــاع رباءوقــد اعترفــت جلنــة اخلــ   - ٢٨
 .٢٠١٢ عـام    خـالل ن يعتمده مكتب اللجنة اإلحصائية      أ، واقترحت   اتالسياسات واإلحصاء 

 االستنتاجات اليت خرج هبا اجتماع اللجنة، سـيقدم مـشروع النظـام الفرعـي للطاقـة                 ويف ضوء 
  .يف هيئة وثيقة معلومات أساسية إىل اللجنة اإلحصائية
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 بــشكل كامــل مــع نظــام ا للطاقــة متــسق النظــام الفرعــي يكــونأنوجــوب ونظــرا إىل   - ٢٩
التوصيات الدولية املتعلقـة بإحـصاءات الطاقـة، سـتكون          مشروع   االقتصادية و  -احملاسبة البيئية   

مـن املـسائل املتعلقـة      علـى األرجـح     املسائل اليت يتوقع انبثاقها عن املشاورة العاملية أقـل صـعوبة            
وباإلضـافة إىل ذلـك، جـرت مـشاورات          .ادية االقتـص  -باإلطار املركزي لنظام احملاسـبة البيئيـة        

ــين          ــق اخلــرباء املع ــع فري ــة، وخباصــة م ــصول النظــام الفرعــي للطاق ــشروعات ف ــشأن م كــثرية ب
حبسابات الطاقة وفرقة العمل املعنيـة حبـسابات الطاقـة التابعـة للمكتـب اإلحـصائي للجماعـات                

 . آليات ملواصلة ذلك احلوارهناكو .األوروبية

كـل مـن     اإلحصائية قد طلبـت مـن قبـل إعـداد برنـامج تنفيـذ مـشترك ل                 وكانت اللجنة   - ٣٠
لتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الطاقة والنظـام الفرعـي للطاقـة، وأيـدت مـن بعـد العمـل           ا

فريــق مــل ويع. ٢٠١٣ يف عــام نــشره، املقــرر ‘‘دليــل جتميــع إحــصاءات الطاقــة’’علــى إعــداد 
د الـدليل، مبـسامهة مـن فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة            أوسلو املعـين بإحـصاءات الطاقـة علـى إعـدا          

 تنفيــذ مـسألة دليل يف الـ عاجل ت وسـ .تعلـق بـاجلزء املتـصل بتجميــع حـسابات الطاقـة     فيمـا ي البيئيـة  
التوصيات الواردة يف كل مـن التوصـيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات الطاقـة والنظـام الفرعـي                    

 . متعددة األغراض ملعلومات الطاقةابلدان نظملكي تنشئ اة ضروريوالوثائق الثالث  .للطاقة
  
  االقتصادية-الترويج لنظام احملاسبة البيئية   - رابعا  

 االقتـصادية بوصـفه إطـار الرصـد الـذي يـوفر             -يتزايد االعتراف بنظام احملاسـبة البيئيـة          - ٣١
 ،يـاح مـع االرت  اخلـرباء   وعلى وجـه اخلـصوص، الحظـت جلنـة           .االستنارة ألطر سياسات خمتلفة   

  الـذي طـار اإلباعتباره ، أن النظام حظي باعتراف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي      
 الوكـاالت،  بـني  مـشترك  تقريـر   ويتـضمن  .‘‘النمـو األخـضر   ’’تستخلص من خاللـه مؤشـرات       

ــة إدارة فريــق أصــدره ــسياسات العريــضة اخلطــوط يف وقــت أقــرب، بغــرض توضــيح   )٦(البيئ  ل
 والعــادل، املــستدام االقتــصادي للنمــو جديــدة مــصادر يولــد الــذي األخــضر والنمــ إىل التحــول

 التقـدم،  رصـد /لقيـاس  هامـة  بدايـة  نقطـة  يـشكل  االقتـصادية  - البيئيـة  احملاسـبة  نظام اعترافا بأن 
 .)٧(املــستدامة التنميــة إىل األخــضر عمليــة االنتقــال مــن االقتــصاد  مــن هامــا جــزءا ميثــل الــذي

 أن تعزز هيئات األمم املتحدة قدرهتا علـى اإلسـهام يف مواصـلة تطـوير                ويدعو التقرير أيضا إىل   
__________ 

 مكونــة مـن وكــاالت متخصـصة وبــرامج   ،تحـدة ألمــم املمنظومـة ا  يفتنــسيق معنيـة بال فريـق إدارة البيئـة هيئــة     )٦(  
ويعـزز الفريـق التعـاون     .وأجهزة تابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك أمانات االتفاقات البيئية املتعـددة األطـراف    

 .فيما بني الوكاالت من أجل دعم تنفيذ جدول األعمال الدويل املتعلق بالبيئة واملستوطنات البشرية

منظـور علـى نطـاق منظومـة األمـم          : العمـل علـى حتقيـق اقتـصاد أخـضر متـوازن وشـامل              لتقرير املعنون اانظر    )٧(  
 .، الذي ميكن احلصول عليه يف هيئة إلكترونيةاملتحدة
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 االقتـــصادية، مبـــا يف ذلـــك تـــوفري الـــدعم الربنـــاجمي للمؤســـسات يف  -نظـــام احملاســـبة البيئيـــة 
 كــي تعــزز قــدرهتا علــى مجــع البيانــات ذات الــصلة وتنظيمهــا وتفــسريها   ،االقتــصادات الناميــة

 .توصيلهاو

 أيــضا خبطــط أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي بــشأن العمــل مــع اء اخلــربورحبــت جلنــة  - ٣٢
األوســاط اإلحــصائية علــى تطــوير جمموعــة مــن املؤشــرات الــيت ميكــن استخالصــها مــن نظــام    

  يف اخلطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي٢ االقتــصادية، اســتجابة للهــدف -احملاســبة البيئيــة 
 مــع أفرقــة اخلــرباء الــيت تعمــل حتــت رعايتــها إقامــة اتــصال، ومــن أجــل ٢٠٢٠-٢٠١١للفتـرة  
والحظـت  . لحسابات التجريبيـة للـنظم اإليكولوجيـة      النظام الفرعي ل  تطوير   يف   اإلسهامبغرض  
ــة  ــضا اللجن ــة     أي ــام احملاســبة البيئي ــاح، حتــول نظ ــع االرتي ــد   -م ــة يف ي ــصادية إىل أداة هام  االقت

أنه يـستخدم بـصورة متزايـدة كإطـار         الباحثني الذين جيرون حتليالت املدخالت واملخرجات، و      
 . البصمةتتنظيمي لتحليال

 االقتـصادية  -بأن مواصلة العمل علـى التوعيـة بنظـام احملاسـبة البيئيـة          اخلرباء  وتقر جلنة     - ٣٣
وتعزيــزه مــسألة ذات أولويــة، علــى الــرغم مــن الــزخم الــذي يكتــسبه النظــام بوصــفه اإلطــار      

 اللجنـة علـى وجـه اخلـصوص، يف     تقـر و. ها مع االقتصاداألساسي للقياس يف جمال البيئة وتفاعل    
 مــن انتــشار  ذلــكج عــنتنــاملؤشــرات يف جمــال الــسياسات ومــا ي  ىضــوء ارتفــاع الطلــب علــ 

املبادرات املتعلقة باملؤشرات، بأن هلا دورا يف جمال املشاركة يف تلك األنـشطة وإبـالغ البلـدان                 
ات ميكـن اسـتخدامها ألغـراض كـثرية تـشمل        بأمهيتها فيما يتعلق بتطوير نظم متكاملة للمعلوم      

ومن املهم بوجه خاص للبلدان ذات النظم اإلحصائية األقل تطـورا، أن             .استخالص املؤشرات 
مـع نظـام    متـسقة   جيري إعداد اإلحصاءات األساسية باستخدام مفاهيم وتعريفـات وتـصنيفات           

ــة   ــصادية، كــي يتــسىن إدماجهــا  -احملاســبة البيئي اســبية يف الوقــت املناســب،  يف األطــر احمل  االقت
االحتياجـات  ب ، النظـام  جتـاه نـهج   ذلـك ال   فوائـد  ترتبطو .وربطها باإلحصاءات الرمسية األخرى   

 العالقـات التبادليـة بـني       ذلـك يظهـر    بتيـسري تفـسري املؤشـرات وحتليلـها، ألن        السياساتية املتعلقة   
حقــق تطــوير التماســك ويت.  حتليلــهاميكّــن مــناإلحــصاءات األساســية املتباينــة بــصورة جليــة و 

إلحــصاءات ذات الــصلة بالبيئــة، عــن  الــيت تــستند إليهــا اواالتــساق املتبــادل للــسالسل الزمنيــة  
وعـالوة علـى     . بطبيعتـه  طريق إدخال اهلويـات والتوازنـات احملاسـبية الـيت ينطـوي عليهـا النظـام               

 إىل ضمان اجلـودة، مثـل تقليـل عـبء االسـتجابة      تتعلـق بـ   ذلك، جتـري معاجلـة جوانـب أخـرى          
لنظم البيئيـة  فيمـا يتعلـق بـا    أيـضا  بفعاليتـه  يتميز ذلك النـهج و .احلد األدىن وزيادة فعالية التكلفة 

مـن   حتديد البيانات املفقـودة وتقـديرها بـسهولة أكثـر،            إذ يتيح إمكانية  ذات البيانات الضعيفة،    
  .استخدام اهليكل احملاسيبخالل 
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  املناسـبات التمهيديـة ملـؤمتر      وخباصـة  رئيـسية    يف مناسبات دوليـة   اخلرباء،  وناقشت جلنة     - ٣٤
 نظام احملاسـبة البيئيـة      من منطلق إدراكها ألمهية مواصلة تعزيز     و،  األمم املتحدة للتنمية املستدامة   

 حالـة البيئـة وإحـراز       رصـد ة ل فعالـ نظام بوصـفه إجنـازا هامـا وأداة         الطرائق تعزيز    االقتصادية،   -
وشـجعت اللجنـة أعـضاءها علـى إقامـة      . واالقتـصاد األخـضر  تقدم جتاه حتقيق التنمية املستدامة      

اتصاالت واضـحة وعمليـة مـع القاعـدة األوسـع للمـستخدمني، خـارج نطـاق دوائـر احملاسـبة،                     
وألغـراض حتقيـق تلـك الغايـة،      .نظـام علـى صـعيد البلـدان      التنفيذ  لدعم  احلصول على ال  بغرض  

لبلـدان اسـتخدامها يف تـوفري       ا تـستطيع  تروجييـة  إعـداد مـواد      هاومكتبـ تـها   طلبت اللجنة إىل أمان   
 .االستنارة لوفودها

وقامـت اللجنــة التحـضريية ملــؤمتر األمـم املتحــدة للتنميـة املــستدامة، يف إطـار التحــضري        - ٣٥
منظومـة األمـم املتحـدة      املختـصة يف    ؤسـسات   امللمؤمتر، بتوجيه الـدعوة إىل الـدول األعـضاء و         ل

ؤمتر، بغــرض املــ املــدخالت واملــسامهات ألمانــة وفريمــن أجــل تــواجلهــات املــؤثرة ذات الــصلة، 
ــومي      ــدول األعــضاء يف اجتمــاع يعقــد يف ي  ١٦ و ١٥إدراجهــا يف نــص جتميعــي يقــدم إىل ال

 أوىل مــسودة إلعــداد أساســا التجميعيــة الوثيقــة وستــشكل. ٢٠١١ديــسمرب /كــانون األول
لــدول األعــضاء نظــام  أن تعتمــد اإىل  عــدة بلــدان ومنظمــات دوليــة  دعــتو .اخلتاميــة للوثيقــة

وعــالوة علــى ذلــك، . األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة االقتــصادية يف مــؤمتر -احملاســبة البيئيــة 
ــوجز يعتـــرف ــة مـ ــون، ٦ اإلحاطـ ــداف ’’ املعنـ ــة بـــشأن أهـ ــار حديثـ ــة أفكـ ــرات التنميـ  ومؤشـ
 إطـار   زايـا اسـتخدام   مب ،بـشكل واضـح   و ،ي أعدتـه أمانـة جلنـة التنميـة املـستدامة          ذال‘‘ املستدامة

 مؤشـرات عـداد   االقتـصادية، كأسـاس إل  -إحصائي دويل متفق عليه، مثل نظام احملاسبة البيئيـة        
 .لقياس التقدم جتاه حتقيق أهداف التنمية املستدامة

 الفرعـي  للنظـام  للتـرويج  كتيبا املياه لتقييم العاملي والربنامج اإلحصائية الشعبة وأعدت  - ٣٦
ــاه ــام  للمي ــابع لنظ ــةا احملاســبة الت ــاه   - لبيئي ــصادية، كإطــار لرصــد املي ــب يف . االقت ووزع الكتي

مناســــبات أخــــرى ، ويف ٢٠١١أغــــسطس /، يف آباألســــبوع العــــاملي للميــــاه بــــستوكهومل
وترجم إىل اللغة اإلسبانية بالتعاون مع اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة         .ة كذلك صل ذات

 .يم املياهومنطقة البحر الكارييب والربنامج العاملي لتقي

ا يوضـح كيفيـة   كتيبـ  مـواد تـرويج إضـافية، تـشمل         إعـداد  وتعمل عـدة منظمـات علـى        - ٣٧
 .االقتصاد األخضرلتوفري االستنارة يف جمال  االقتصادية -نظام احملاسبة البيئية استخدام 
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  االقتصادية-تنفيذ نظام احملاسبة البيئية   - خامسا 
اخلـرباء  يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني، ناقـشت جلنـة            بناء على طلب اللجنة اإلحـصائية         - ٣٨

وشددت اللجنـة بـصفة خاصـة علـى أمهيـة            . االقتصادية -استراتيجية تنفيذ نظام احملاسبة البيئية      
تشجيع البلدان على اعتماد النظام يف خططها الوطنية لتطوير اخلـدمات اإلحـصائية، واعترفـت            

ــسبب     ــدان ب ــد تواجههــا البل ــيت ق ــصعوبات ال ــاتعــارضتبال ــضا  .  األولوي ــة أي واعترفــت اللجن
بالضرورة امللحة لتطوير احلد األدىن املطلوب مـن اجملموعـة األساسـية للحـسابات كـي تنفـذها                  

وينبغي أن تتيح تلك احلـسابات إمكانيـة التنفيـذ التـدرجيي بـدءا جبـداول مبـسطة جـدا                     .البلدان
يف االقتـصاد  علـى مـستوى    امليـاه  باسـتخراج ، فيما يتعلـق  تشتمل على أبسط مستويات اجملاميع 

 أن يـرتبط  وينبغـي أيـضا     . معلومات أكثر تصنيفا حسب النشاط االقتصادي     توفر  وجممله مثال،   
الـيت ينبغـي     باستخالص املؤشرات، ارتباطا واضحا   احلد األدىن املطلوب من جمموعة احلسابات       

وتعتــرب حــسابات  . بــشكل رئيــسيةالعامليــذات األمهيــة أن تكــون مبــسطة وأن تغطــي املــسائل 
 حسابات االنبعاثات اهلوائية من جماالت األولويـة، بـرغم االعتـراف بـأن              كذلكاملياه والطاقة و  

ومـن الـضروري مالحظـة أن نظـام احملاسـبة         . مسائل أخرى قد تكون أكثر أمهية لبعض البلدان       
احتياجاهتـا   رهنـا بظروفهـا و     ، االقتصادية ميكن تنفيذه بشكل مضطرد من قبـل البلـدان          -البيئية  

وستواصـــل اللجنـــة العمـــل يف هـــذا اجملـــال وتنـــاقش مقترحـــا حمـــددا يف   .يف جمـــال الـــسياسات
 وســيدرج ذلــك املقتــرح يف تقريــر. ٢٠١٢يونيــه /يف حزيــراناملقــرر عقــده اجتماعهــا الــسابع، 

 .٢٠١٣عام الرابعة واألربعني، يف  يف دورهتا اإلحصائيةإىل اللجنة اخلرباء جلنة 

داد مـواد للتـدريب وجتميـع مبـادئ توجيهيـة مـن أجـل توزيعهـا علـى نطـاق                     واعترب إع   - ٣٩
من شـأنه  وواسع يف البلدان وعرضها على املوقع الشبكي للجنة اإلحصائية، أمرا شديد األمهية            
 أو ا دوليـ اأن يكفل اختاذ هنج مشترك للتنفيذ بغض النظر عما إذا كان من يوفر التـدريب خـبري     

د علـى يـد خـرباء ومتحيـصها مـن قبـل فريـق خـرباء، مثـل فريـق لنـدن                       وميكن إعداد املوا   .اوطني
وتعمل اللجنة اإلحصائية يف ذلك الصدد، ومتاشيا مـع جمـاالت أولويـات              .املعين باحملاسبة البيئية  

 مــواد التــدريب الــيت اســتخدمها خــرباء  مجــع االقتــصادية، علــى -تنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة  
الفرعي للمياه، بغرض احلصول على جمموعـة مؤشـرات متفـق عليهـا     خمتلفون أثناء تنفيذ النظام   

وباملثـل، سـيؤدي إعـداد دليـل جتميـع إحـصاءات الطاقـة إىل           .وميكن نشرها علـى نطـاق واسـع       
 . بني املواد التجميعية وممارسات البلدان من أجل تنفيذ حسابات الطاقةمعاجل
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 التنسيق  - سادسا 
 اللجنـة اإلحـصائية، التقـدم       هلـا مـن   در  الـى التكليـف الـص      بنـاء ع   ،ناقشت جلنـة اخلـرباء      - ٤٠

احملرز يف جمال األنشطة اليت تضطلع هبا أفرقة املدن وأفرقة اخلرباء التقنية األخرى الـيت تعمـل يف                  
وهــي تــشمل أنــشطة فريــق لنــدن املعــين باحملاســبة البيئيــة وفريــق أوســلو املعــين      .تــهاإطــار والي

 املشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات البيئيـة ومنظمـة           بإحصاءات الطاقة والفريق العامل   
ــصادي   ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة     .التع ــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــضم املكت وان

 . عمل اللجنة برنامجلجنة االقتصادية ألوروبا إىلالو
  

 فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية  - ألف  
 إىل ١٢مل، يف الفتـــرة مـــن باحملاســـبة البيئيـــة، يف ســـتوكهواجتمــع فريـــق لنـــدن املعـــين    - ٤١
 نظـام احملاسـبة البيئيـة       يف ٦ إىل   ٣من أجل استعراض الفـصول مـن        ،  ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ١٥
ومتثـل النـاتج الرئيـسي       . االقتصادية املنقح، والتعليقات املـستلمة مـن املـشاورة العامليـة األوىل            -

وجـرى تنـاول بـضعة      .ت ذات نوعية جيدة بصفة عامة     لذلك االستعراض يف أن الفصول اعترب     
ومشلت املسائل األخـرى الـيت نوقـشت يف ذلـك االجتمـاع إعـداد                .مقترحات تتعلق بالتحسني  

تنفيـذ نظـام احملاسـبة       ب تعلـق ت ومـسائل    ،النظام الفرعي للحسابات التجريبية للـنظم اإليكولوجيـة       
  .  االقتصادية والتطبيقات والسياسات-البيئية 
ــار           - ٤٢ ــداد اإلط ــدن يف إع ــق لن ــسامهة فري ــوة أخــرية يف م ــصول خط ــتعراض الف ــل اس وميث

وقد ساعد فريـق لنـدن اللجنـة، يف مراحـل سـابقة              . االقتصادية -املركزي لنظام احملاسبة البيئية     
من عمليـة اإلعـداد، علـى تطـوير خطـة أحبـاث وتـوفري ورقـات ختاميـة بـشأن كـل مـسألة مـن                           

، يف إعـداد النظـام      ٢٠١٢عـام   وينتظر أن يشارك فريـق لنـدن، يف          .مسائل التنقيح اليت حددت   
ــاهيم املقترحــة         ــن خــالل اســتعراض املف ــة م ــنظم اإليكولوجي ــة لل الفرعــي للحــسابات التجريبي

 -والطرائق اليت تركز حتديدا على مـسألة االتـساق مـع اإلطـار املركـزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة                      
 يف  ، إحدى مهام فريق لندن املتوقعة يف املـستقبل املنظـور          وتتمثل. االقتصادية، على سبيل املثال   

 االقتـصادية، عـن طريـق    -مساعدة اللجنة فيما يتـصل باسـتراتيجية تنفيـذ نظـام احملاسـبة البيئيـة            
 يف إعــداد مــواد التــدريب واملــواد التجميعيــة واملــساعدة علــى حتديــد األولويــات   مــثالاإلســهام

 .لفرعي للتمديدات والتطبيقات يف إعداد النظام ااإلسهامومواصلة 

ــدن يف األســبوع األول مــن        - ٤٣ ــق لن ــامن عــشر لفري ومــن املقــرر أن ينعقــد االجتمــاع الث
 .، وأن يستضيفه املكتب اإلحصائي لكندا٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول
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 فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة  - باء  
ة املتعلقـة بإحـصاءات الطاقـة، يف    يف ضوء اعتماد اللجنـة اإلحـصائية للتوصـيات الدوليـ       - ٤٤

دورهتا الثانية واألربعني، يتركز اهتمام فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة اآلن على أنـشطته               
 تــوفري إرشــادات يتمثــل القــصد منــه يفاملتعلقــة بإعــداد دليــل جتميــع إحــصاءات الطاقــة، الــذي  

 نتظــرالنظــام الفرعــي املو الطاقــة املتعلقــة بإحــصاءات عمليــة يف جمــال تنفيــذ التوصــيات الدوليــة 
فريـق أوسـلو، املعقـود يف كـانبريا بأسـتراليا، يف      االجتمـاع الـسادس ل  وكـرس   . حلسابات الطاقة 

ووافـق االجتمـاع بوجـه خـاص       .، إلعـداد ذلـك الـدليل      ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٥ إىل   ٢الفترة مـن    
ل جتميـع   مجع ممارسـات البلـدان ومـدخالت نـص دليـ          ) أ: ( ثالث مراحل  ذاتعلى خطة عمل    

عقـد مـشاورات    ) ج(دمـج املـواد لتـشكل مـشروعا مكـتمال للـدليل،             ) ب(إحصاءات الطاقة،   
، ٢٠١٣وينتظـر اكتمـال إعـداد الـدليل يف صـورته النهائيـة يف عـام                 . بشأن الـدليل واستعراضـه    

 .جدول الزمين الذي عرض يف ذلك االجتماعتصور الوارد يف وفقا لل

أعـــدت أمانـــة فريـــق أوســـلو، بالتعـــاون مـــع اللجنـــة ، األوىلو فيمـــا يتـــصل باملرحلـــة   - ٤٥
ويتمثــل . لتـدوين ممارسـات البلـدان    اإلحـصائية وأعـضاء خمتـارين مـن الفريـق، مـشروع منـوذج       

اهلدف من النموذج يف مجع جتارب البلدان املتعلقة بتجميع إحصاءات الطاقـة وتبادهلـا، وأيـضا                
 أن تتـــاحوة علـــى ذلـــك، يتوقـــع وعـــال . الـــدليل إعـــدادتقـــدمي مـــسامهة مكتملـــة التـــشكيل يف

وعمــم مــشروع منــوذج تــدوين   .املمارســات الــيت تتقــدم هبــا البلــدان يف هيئــة قاعــدة معــارف   
، مـــن أجـــل التعليـــق عليـــه، يف  ممارســـات البلـــدان علـــى أعـــضاء فريـــق أوســـلو وفريـــق لنـــدن 

 .٢٠١١نوفمرب /الثاين تشرين

معلومـات  لة بتدوين ومجـع   متص٢٠١٢وستكون أنشطة فريق أوسلو الرئيسية يف عام    - ٤٦
ويتطلــب  .ممارســات البلــدان وصــياغة مــشروعات فــصول دليــل جتميــع إحــصاءات الطاقــةعــن 

جتميع مواد الدليل تقدمي مسامهات من أعضاء فريقي أوسلو ولندن معـا، إذ يتمثـل القـصد مـن           
قـة ودليـل   الدليل يف توفري إرشادات عملية يف جمايل التوصيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات الطا       

ويشجع فريـق أوسـلو وفريـق لنـدن، وكـذلك اللجنـة اإلحـصائية         .جتميع إحصاءات الطاقة معا   
املوضـوعات ذات الـصلة بإحـصاءات       املتعلقـة ب  باألمم املتحدة، البلدان علـى التقـدم مبمارسـاهتا          

 وباإلضافة إىل ذلـك، سـتقوم أمانـة فريـق          .الطاقة، اليت ميكن استخدامها كأساس لكتابة الدليل      
أوسلو واللجنة اإلحصائية، بالتشاور مع البلدان، بتحديـد مـن سيـسامهون يف صـياغة مـشروع                 

  . نص الدليل وفصوله املختلفة
 /ومـــن املقـــرر عقـــد االجتمـــاع الـــسابع لفريـــق أوســـلو يف فنلنـــدا، يف تـــشرين األول    - ٤٧

 .، وسيكرس االجتماع ملناقشة مشروعات نصوص فصول الدليل املختلفة٢٠١٢ أكتوبر
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 الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة  - جيم  
ــبات           - ٤٨ ــة مناس ــين بإحــصاءات البيئ ــات املع ــني األمان ــشترك ب ــل امل ــق العام ــد الفري مل يعق

، يف إكمـال تنقـيح إطـار تطـوير          ٢٠١٢وسيـساهم الفريـق، يف عـام         .٢٠١١مشتركة يف عـام     
وسـيناقش أيـضا مـسألة تنقـيح         .حـصاءات تلك اإل ن  إحصاءات البيئة وإعداد جمموعة أساسية م     

ــصائي      ــصادي واملكتـــب اإلحـ ــدان االقتـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــشترك ملنظمـ ــتبيان املـ االسـ
للجنــة اإلحــصائية وبرنــامج األمــم املتحــدة،   املتعلــق بالبيئــة  واالســتبيان،للجماعــات األوروبيــة

 . ٢٠١٣-٢٠١٢للمناسبات يف الفترة كفالة اتساق عمليات مجع البيانات واجلدول الزمين و
  

ــل          - دال   ــامج عم ــصل بربن ــصادي املت ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــل منظم عم
 اخلرباء جلنة
يشمل عمل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي املتـصل بربنـامج عمـل جلنـة         - ٤٩

رات لرصــد التقــدم احملــرز جتــاه حتقيــق العمــل املتعلــق بإعــداد مؤشــ) أ( :اخلــرباء اجملــاالت التاليــة
اســتعراض حالــة ) ج(العمــل املتعلــق بتــدفق املــواد وإنتاجيــة املــوارد، ) ب(االقتــصاد األخــضر، 

 .استبيان املنظمة املتعلق بالبيئة
  

 رصد التقدم احملرز جتاه حتقيق االقتصاد األخضر  ‐  ١  

ظمــة التعــاون والتنميــة يف  يف اجتمــاع اجمللــس الــوزاري ملن املــشاركونرحــب الــوزراء  - ٥٠
لنمو األخـضر،   املتعلقة بـا  ، باستراتيجية املنظمة    ٢٠١١مايو  / املعقود يف أيار   ،امليدان االقتصادي 

وشجعوا املنظمة على مواصلة العمل على إعداد مؤشرات للنمو األخضر، على حنو يتـسق مـع                
ظمة التعـاون والتنميـة    مؤشرات من ‐ رصد التقدم    : النمو األخضر  التقدم صوب عنون  التقرير امل 

جمموعـة مـن   يتمثل يف  لقياس النمو األخضر، امفاهيميا  إطار ددالذي حي ،  يف امليدان االقتصادي  
 .  ملعاجلة املسائل الرئيسية املتصلة مبجموعة املؤشرات، مؤشرا وخطة قياس٢٥

 مواصــلة النمــو والتنميــة  )أ (:ا، مهــبعــدينوجــرى تعريــف النمــو األخــضر باســتخدام    - ٥١
اسـتخدام املـوارد    علـى   القتصاديني مع التقليـل إىل أدىن حـد مـن الـضغوط علـى نوعيـة البيئـة و                  ا

 الــربط بــني االســتثمار واالبتكــار لتــشكيل أرضــية يــستند إليهــا النمــو املــستدام   )ب(الطبيعيــة؛ 
ويسري العمل علـى إعـداد مؤشــــرات النمـو األخـضر يف إطـار                .وإتاحة فرص اقتصادية جديدة   

املـــوارد ألغـــراض اإلنتـــاج   ولبيئيـــة  لاإلنتاجيـــة كفـــاءةال) أ(: مـــن املؤشـــرات  جمموعـــات ٥
 البعـــد البيئـــي لنوعيـــة احليـــاة؛ )ج( قاعـــدة األصـــول الطبيعيـــة لالقتـــصاد؛ )ب(واالســـتهالك؛ 

ـــ(الفـــرص االقتـــصادية واالســـتجابات يف جمـــال الـــسياسات؛   )د(  - الـــسياق االجتمـــاعي )هـ
 .االقتصادي وخصائص النمو
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جتمـع مؤشـرات النمـو األخـضر حبكـم طبيعتـها معلومـات اقتـصادية وبيئيـة                  ي أن   ينبغو  - ٥٢
ومع أن هناك قدرا كبريا من البيانات االقتصادية والبيئية، فإنه يـصعب اجلمـع بينـها يف           .متسقة

ــان، بــسبب اخــتالف التــصنيفات واملــصطلحات أو      مــن مثو. التوقيتــات املناســبة معظــم األحي
 والبالغــة األمهيــة خلطــة القيــاس يف إعــداد إطــار متــسق للمحاســبة يتمثــل أحــد املكونــات األوىل

 تــشتمل خطــة القيــاس علــى إشــارة لــذلكو . االقتــصادية وتــوفري البيانــات الالزمــة لــه-البيئيــة 
 . االقتصادية-صرحية لنظام احملاسبة البيئية 

ــل    - ٥٣ ــيتركز العمــ ــق بوســ ــاس  املتعلــ ــة قيــ ــوير خطــ ــرة تطــ ــصادي، يف الفتــ ــو االقتــ   النمــ
 :، يف اجملاالت اآلتية٢٠١٣-٢٠١٢

 حتديد جمموعة متوازنة من املؤشرات الرئيسية؛  )أ(  

 ؛اتمواصلة تطوير املؤشرات املتعلقة بالتنوع البيولوجي وتوازنات املغذي  )ب(  

 ؛)التقييم النقدي ومقاييس احلجم(إعداد حسابات بشأن األرض   )ج(  

املــوارد ( الطبيعيــة الرئيــسية  حتــسني املعلومــات املتعلقــة مبخزونــات األصــول      )د(  
 ؛ )املعدنية واخلشبية

 . توسيع نطاق احملاسبة املتعلقة بالنمو  )هـ(  

 .٢٠١٣ عن مؤشرات النمو األخضر يف أوائل عام وافوسيجري إعداد تقرير   - ٥٤
  

 تدفقات املواد وإنتاجية املوارد  ‐  ٢  

تنفيــذ توصــيات جملــس منظمــة يــدعم العمــل املتعلــق بتــدفقات املــواد وإنتاجيــة املــوارد    - ٥٥
أبريــل /نيــسان(التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي بــشأن نفقــات املــواد وإنتاجيــة املــوارد   

ــائم علــى احلقــائق بــشأن   ،٢٠١٢، يف عــام وسينــشر ).٢٠٠٨مــارس / وآذار٢٠٠٤ ــر ق  تقري
ــدان        ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم ــوارد يف بل ــة امل ــواد وإنتاجي ــدفقات امل ــصاديت . االقت

 .وسريكز العمل الالحق على مواصلة تطوير قاعدة املعلومات واملؤشرات ذات الصلة
  

 استبيان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املتعلق حبالة البيئة  ‐  ٣  

ــة    - ٥٦ ــصادي     الأطلقــت عملي ــدان االقت ــة يف املي ســتعراض اســتبيان منظمــة التعــاون والتنمي
، يف تعــاون وثيــق مــع املكتــب اإلحــصائي للجماعــات      ٢٠٠٩ يف عــام ،البيئــةاملتعلــق حبالــة  

ــق العامــل املــشترك بــني        ــة والفري ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــشعبة اإلحــصائية وبرن ــة وال األوروبي
االســـتعراض التطـــورات احلديثـــة يف جمـــال روعيـــت يف و .األمانـــات املعـــين بإحـــصاءات البيئـــة

 أجـزاء االسـتبيان بعـد       جمموعة مـن  ،  ٢٠١٢ يف عام    ،وستتاح .ةإحصاءات البيئة واحملاسبة البيئي   
 . إعادة هيكلتها واستكماهلا
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 عمل املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية املتصل بربنامج عمل جلنة اخلرباء  - هاء  
ــة  أصــدر   - ٥٧ ــق املفوضــية األوروبي ــى   فري ــذي يعمــل عل ــة مل ، ال ــة تطــوير عملي ــراتابع  لتقري

: يتجـاوزه الناتج احمللـي اإلمجـايل ومـا        ’’ورسالة املفوضية املعنونة    تيغليتز   س املعروف باسم تقرير  
 نطاقـا  وتـضمن التقريـر  . ٢٠١١منتـصف عـام   ، تقريره النـهائي يف  ‘‘قياس التقدم يف عامل متغري   

من التوصيات املتصلة باحلسابات القومية واملسائل االجتماعية ومسائل توزيـع الـدخل، عـالوة              
   .وجيري اآلن تنفيذ تلك التوصيات بشكل مضطرد. ةعلى املسائل البيئي

ــرز تطــورات   تو  - ٥٨ ــل أب ــام تمث ــة ٢٠١١ع ــان   املتعلق ــاد الربمل ــة، يف اعتم  باحلــسابات البيئي
الحتـاد  اويلـزم القـانون     . األورويب وجملس أوروبا أول الئحة من نوعها بشأن احلـسابات البيئيـة           

تقــدمي حــسابات بيئيــة باســتخدام اســتمارة  الــدول األعــضاء بتجميــع و املــذكور مجيــعاألورويب
   .موحدة وجدول زمين موحد

ــة حــسب      - ٥٩ ــات اهلوائي ــوز اوتغطــي الالئحــة األوىل هــذه االنبعاث ــصناعي  رم ــصنيف ال لت
رقمـني، وحـسابات تـدفقات املـواد      املتعلقة جبميـع األنـشطة، علـى مـستوى ذي            الدويل املوحد 

ــصاد   ــى نطــاق االقت ــة عل ــضرائب البيئي ــان األورويب   أكــدو. وال ــسياسات يف الربمل مــستخدمو ال
كــرب بكــثري مــن جمــرد الوحــدات املعياريــة أواملفوضــية األوروبيــة بقــوة، علــى أن احملاســبة البيئيــة 

 تقدم سريع يف جمـاالت أخـرى تـشمل محايـة البيئـة،              رؤيةالثالثة املذكورة وأعربوا عن توقعهم      
نــات املاليــة املتــصلة بالبيئــة، واســتخدام  والــسلع واخلــدمات البيئيــة، وحــسابات الطاقــة، واإلعا 
وبـدأ العمـل علـى إعـداد جمموعـة ثانيـة            . املوارد وإدارهتا، وحسابات النفايات واملياه والغابـات      

مــن الوحــدات املعياريــة املتعلقــة بالئحــة جديــدة تــشمل حــسابات الطاقــة والــسلع واخلــدمات   
 نهايــة الوحــدات املعياريــة اجلديــدة بلــىأن تــتم املوافقــة عويتوقــع  .البيئيــة ونفقــات محايــة البيئــة

 .٢٠١٢ عام

ملـذكورة،  ااجملاالت  كثري من   وتولدت بالفعل بيانات جيري نشرها بانتظام فيما يتعلق ب          - ٦٠
 .البيانات ثغرات كثرية، لألسفتلك لبلد، وال تزال يف كاملة لبدون تغطية لكن 

تقريبـا، يف جـداول موسـعة بيئيـا         ويتمثل اهليكل الذي تستند إليـه مجيـع تلـك البيانـات               - ٦١
 -، علــى حنــو يتــسق مــع نظــام احملاســبة البيئيــة  واملخرجــاتلإلمــداد واالســتهالك واملــدخالت 

، فيمــا يتعلــق باالنبعاثــات  ٢٠١١ول مــرة يف عــام ألوقــد أعــدت تلــك اجلــداول  . االقتــصادية
ــات   ــي االنبعاثـ ــصة ملنتجـ ــة املخصـ ــد   .اهلوائيـ ــاذج للمـ ــداد منـ ــة إعـ ــتخدمت طريقـ خالت مث اسـ

 من أجل تقدير االنبعاثات الناجتة داخل االحتاد األورويب وخـارج حـدوده، نتيجـة               واملخرجات
 متديدات أخـرى لتلـك اجلـداول        جيري العمل اآلن على إضافة    و. االستخدام النهائي للمنتجات  
 .املتعلقة باملدخالت واملخرجات
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 اللجنة االقتصادية ألوروبا  - واو  
اس التنمية املستدامة املشتركة بني اللجنة االقتصادية ألوروبا واملكتب         فرقة العمل املعنية بقي       

 اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
  

شــرعت فرقــة العمــل املــشتركة بــني اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا واملكتــب اإلحــصائي     - ٦٢
لتنميـة يف امليـدان االقتـصادي واملعنيـة بقيـاس التنميـة       للجماعـات األوروبيـة ومنظمـة التعـاون وا    

ــيت   ــستدامة، ال ــؤمتر اإلحــصائيني األ أســسامل ــام   ها م ــها يف ع ــة عمل ــيني، يف مزاول  .٢٠١٠وروب
ويتمثل اهلدف من العمل اجلديـد يف مواصـلة تطـوير اإلطـار املفـاهيمي وحتديـد املؤشـرات مـن                     

وعالوة على ذلك، جيري العمـل أيـضا علـى          . أجل طرح البعد الطويل األجل للتنمية املستدامة      
 .تطوير مؤشرات لعرض نوعية حياة األجيال احلالية واملستقبلية

وأعـدت فرقـة العمـل مـشروع تقريـر           .جتاهـات يف ذلـك العمـل      متعدد اال وأحرز تقدم     - ٦٣
ــة     ــى أمهي ــضوء عل ــي ال ــن  يلق ــة   كــل م ــستقبلية للرفاهي ــة وامل ــب احلالي ــة   .اجلوان وتغطــي جمموع

ــستدامة املقترحــة   مؤشــرات  ــة امل ــل احلــايل  ’’التنمي ــال  ’’و ‘‘ احتياجــات اجلي احتياجــات األجي
ومـن املقـرر أن تفـرغ فرقـة العمـل مـن إعـداد الـصيغة النهائيـة                   .‘‘البعد الدويل ’’و  ‘‘ املستقبلية

 .٢٠١٢للتقرير يف عام 

رهتـا الرابعـة   لقـرار الـذي اختذتـه اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا يف دو       افرقـة العمـل     وتتابع    - ٦٤
 مــؤمتر اإلحــصائيني األوروبــيني ، والــذي طلــب إىل ٢٠١١مــارس /والــستني، املعقــودة يف آذار

ويـرتبط عمـل فرقـة العمـل         . الرمسيـة  اإلحصاءات إطار لقياس التنمية املستدامة يف حدود        إعداد
الـواردة يف تقريـر     توصـيات   البشكل قـوي أيـضا بالعمـل الـذي تنفـذه مؤسـسات أخـرى، مثـل                  

 منظمــة  الــذي ترعــاهشروعاملــ، و‘‘يتجــاوزهالنــاتج احمللــي اإلمجــال ومــا  ’’ ، ومبــادرةيتزســتيغل
عـن   فرقة العمـل  تتابعو .‘‘قياس تقدم اجملتمعات’’بشأن التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   

ــة املعــين بقيــاس تقــدم اجملتمعــات  كثــب عمــل ــة املــستدامة،  فريــق الرعاي  الــذي  والرفــاه والتنمي
ــة واملعهــد الــوطين لإلحــصاءات والدراســات        امل بــدأه كتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي

 .االقتصادية بفرنسا
  

 فرقة العمل املشتركة بني القطاعات املعنية مبؤشرات البيئة  ‐  ٢  
ــة،        - ٦٥ ــة مبؤشــرات البيئ ــشتركة معني ــل م ــة عم ــي فرق ــام أســستهاه ــة ٢٠٠٩، يف ع ، جلن

تصادية ألوروبـا ومـؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني، وواصـلت            للجنة االق  عةتاب ال السياسات البيئية 
عملــها مــن أجــل حتــسني إنتــاج البيانــات وتعزيــز قابليــة اإلحــصاءات البيئيــة للمقارنــة يف بلــدان 

وتــشارك الــشعبة اإلحــصائية والوكالــة األوروبيــة للبيئــة  .شــرق أوروبــا والقوقــاز ووســط آســيا
 .  الدعم املايل واملعارف املتخصصةوفرين خالل ت يف أنشطة فرقة العمل املشتركة، مفعاليةب
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ــرة      - ٦٦ ــة العمـــل املـــشتركة، يف االجتماعـــات اخلمـــسة الـــيت عقـــدهتا يف الفتـ وقامـــت فرقـ
ــتعراض ٢٠١١-٢٠٠٩ ــل   ٣١، باسـ ــن أصـ ــرا مـ ــادئ   ٣٦ مؤشـ ــا يف املبـ ــى هبـ ــرا موصـ  مؤشـ

دان شــرق أوروبــا التوجيهيــة للجنــة االقتــصادية ألوروبــا املتعلقــة بتطبيــق مؤشــرات البيئــة يف بلــ
 حتــت شــعار ٢٠٠٧والقوقــاز ووســط آســيا، الــيت أقرهــا املــؤمتر الــوزاري الــذي انعقــد يف عــام 

وهي تشمل املؤشرات البيئية يف جماالت رئيسية، مثل اهلـواء           .“تسخري البيئة من أجل أوروبا    ”
ونظـرت  . النقي والطاقة ومياه الشرب والنفايات والتنوع البيولوجي للغابـات والنقـل املـستدام            

 العمــل أيــضا يف مؤشــرات إضــافية هامــة لكنــها غــري مدرجــة حاليــا يف املبــادئ التوجيهيــة  رقــةف
 البيئيـة، ومؤشـرات     - النفقات البيئية، واملؤشرات الزراعيـة       اتللمؤشرات، وهي حتديدا مؤشر   

 . الطاقة والبيئة، واملؤشرات اجلديدة للمياه والتنوع البيولوجي

ــستمر العمــل يف عــ   - ٦٧ ــة    ٢٠١٢ام وسي ــادئ التوجيهي ، مــن أجــل مواصــلة اســتعراض املب
وسيشمل العمـل فيمـا بعـد أيـضا، تطـوير            .للمؤشرات، واالتفاق على إدراج مؤشرات إضافية     

وسـيجري   .جمموعة مؤشرات رئيسية تصلح ألن تشكل أساسا جلمع البيانات بـصورة منتظمـة            
تحــدة، يف جمــاالت حتتــاج إىل تنظــيم حلقــيت عمــل يف إطــار مــشروع حــساب التنميــة بــاألمم امل

 ومـن املقـرر     ؛وستركز حلقة العمل األوىل على إحـصاءات النفايـات         .مزيد من العمل املنهجي   
 .فرقة العمل املشتركة القادم لجتماعبالتتابع مع االعقدها 

  
 نقاط للمناقشة  - سابعا  

 :قد تود اللجنة القيام مبا يلي  - ٦٨

 االقتــصادية يف صــورته  - البيئــة اســبةإقــرار اإلطــار املركــزي لنظــام احمل     )أ(  
  املقترحة؛
 إعداد النظام الفرعي للطاقة التابع لنظام  عمليةاإلعراب عن آرائها بشأن  )ب(  

  االقتصادية يف صورته النهائية؛- البيئة اسبةاحمل

  .التعليق على التقدم احملرز يف عمل اللجنة  )ج(  
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	تقرير لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئة - الاقتصادية
	المحتويات
	الصفحة
	أولا - مقدمــة 
	3
	ثانيا - تنقيح نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية 
	4
	ألف - معلومة أساسية 
	4
	بـاء - الإطار المركزي 
	5
	جيم - الحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية 
	8
	دال - التمديدات والتطبيقات 
	10
	هاء - حالة المشروع المالية 
	11
	ثالثا - التقدم المحرز في صياغة مشروع النظام الفرعي للطاقة التابع لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية 
	12
	رابعا - الترويج لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية 
	13
	خامسا - تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية 
	16
	سادسا - التنسيق 
	17
	ألف - فريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية 
	17
	بـاء - فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة 
	18
	جيم - الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات البيئة 
	19
	دال - عمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتصل ببرنامج عمل لجنة الخبراء 
	19
	هاء - عمل المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية المتصل ببرنامج عمل لجنة الخبراء 
	21
	واو - اللجنة الاقتصادية لأوروبا 
	22
	سابعا - نقاط للمناقشة 
	23
	أولا - مقدمــة
	1 - في دورتها الثانية والأربعين، قامت اللجنة الإحصائية بما يلي:
	(أ) أشادت بالتقدم المحرز في عمل لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية، ولاحظت مع التقدير أن العمل على تنقيح نظام المحاسبةالبيئية - الاقتصادية يسير حسبما هو مقرر على الرغم من قصر المواعيد القصوى؛ 
	(ب) أشادت بالعملية الشفافة لإعداد التوصيات المتفق عليها بشأن البنود الواردة في قائمة المسائل المتصلة بالمجلد 1 لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، ولا سيما المشاورات العالمية التي قادت إلى التعاون مع الأطراف المؤثرة المختلفة في النظم الإحصائية الوطنية؛
	(ج) أكدت مجددا الضرورة الملحة لإكمال المجلد 1 من نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في الوقت المنسب، بغرض تقديمه إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الثالثة والأربعين، وحثت اللجنة على التشاور بشأن مشاريع فصول المجلد، وبخاصة التشاور في أقرب وقت ممكن بشأن مسائل الاتساق التي قد تنشأ أثناء إعداد مشروع المجلد 1؛
	(د) أحاطت علما بالتوصيات المتعلقة بقائمة المسائل الخاصة بالمجلد 1، مشيرة إلى أن هناك مشاورة عالمية جارية بشأن إحدى المسائل وإلى أن التفاصيل المتعلقة بمسائل أخرى سيجري إعدادها في مشاورات عالمية مستمرة مع البلدان، من خلال مشاريع فصول المجلد 1 من النظام المنقح للمحاسبة البيئية - الاقتصادية؛
	(هـ) حثت الدول على المشاركة بفعالية في تعزيز نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية بوصفه إطارا إحصائيا لتقييم الروابط بين البيئة والاقتصاد في المنتديات الدولية، وبخاصة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 2010 (ريو + 20)؛
	(و) طلبت إلى لجنة الخبراء أن تعد، بالتشاور مع الدول الأعضاء واللجان الإقليمية، خطة لتنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، وأن تحدد الأولويات المناسبة كي تتبعها الدول الأعضاء.
	2 - وجرى تنظيم هذا التقرير على النحو التالي: يتضمن الفرع الثاني موجزا للتقدم المحرز في عمل لجنة الخبراء، وبخاصة في مشروع تنقيح نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. ويقدم الفرع الثالث معلومات مستوفاة عن التقدم المحرز في إعداد النظام الفرعي للطاقة. ويتضمن الفرع الرابع سردا لأنشطة لجنة الخبراء في مجال الترويج لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. ويعرض الفرع السادس مناقشة استراتيجية تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، ويقدم الفرع السابع النقاط المطروحة للمناقشة في اللجنة.
	ثانيا - تنقيح نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية
	ألف - معلومة أساسية
	3 - شددت اللجنة الإحصائية، في دورتها الثامنة والثلاثين، على أهمية عمل لجنة الخبراء في رفع مستوى دليل المحاسبة القومية: المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة لعام 2003()، ليصبح معيارا دوليا للإحصاء، استنادا إلى قائمة من المسائل المتفق عليها.
	4 - وأعربت في دورتها الأربعين، عن تأييدها الكامل لمشروع تنقيح نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية(). وقررت لجنة الخبراء، إدراكا منها لضرورة إتاحة الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية للبلدان، وبموجب السلطة الممنوحة لها من اللجنة الإحصائية، أن تصدر نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في ثلاثة مجلدات: ’’المجلد 1، ويشتمل على المعيار الإحصائي الدولي؛ والمجلد 2، ويضم الموضوعات التي يتعذر التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها لكنها ذات صلة وثيقة بالسياسات؛ والمجلد 3، ويشمل تطبيقات الحسابات المعروضة في المجلدين 1 و 2(). وبناء على طلب اللجنة الإحصائية، أعطت لجنة الخبراء الأولوية لإكمال المجلد 1، الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وينتظر اكتمال المجلدين 2 و 3 بعد فترة وجيزة من المجلد 1، في عام 2013. وبناء على ذلك، قررت لجنة الخبراء أن يغطي المجلد 2 النظام الفرعي للحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية، وأن يغطي المجلد 3 النظام الفرعي للتمديدات والتطبيقات.
	5 - وأسست لجنة الخبراء، بموجب السلطة الممنوحة لها من اللجنة الإحصائية، مكتبا ليضطلع بالأنشطة والمهام المتصلة بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة والرصد وإعداد التقارير وحشد الموارد لمشروع تنقيح نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وفي أيار/مايو 2010، عين مكتب اللجنة السيد كارل أوبست محررا لنظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المنقح، وشكل هيئة للتحرير، تتكون من خبراء في مجال المحاسبة البيئية - الاقتصادية والحسابات القومية، من أستراليا وكندا والنرويج وهولندا، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والشعبة الإحصائية(). وتعمل هيئة التحرير في تعاون وثيق مع المحرر على استعراض مشاريع الفصول قبل إحالتها إلى المشاورات العالمية؛ وعلى كفالة الاتساق الداخلي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية المنقح، وبخاصة فيما يتعلق بمعالجة البنود الواردة في قائمة المسائل؛ وكفالة أخذ التعليقات المستلمة من خلال المشاورات العالمية بعين الاعتبار؛ والسعي من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسائل الخلافية؛ وتقديم المشورة للمكتب بشأن المسائل التي يتعذر حلها.
	6 - وأكدت اللجنة الإحصائية ضرورة مشاركة الأوساط الإحصائية على أوسع نطاق ممكن في العالم في تنقيح نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. ويعمل الموقع الشبكي للمشروع (http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seearev)، الذي تتعهده الشعبة الإحصائية، على تعزيز الشفافية والمشاركة الواسعة في عمل المكاتب الإحصائية الوطنية، ليس فقط من قبل الأوساط الإحصائية في المكاتب الإحصائية الوطنية والوكالات الدولية، بل والجماعات البيئية والاقتصادية الأوسع نطاقا. وتتاح على الموقع الشبكي معلومات شاملة وجيدة التوقيت فيما يتصل بتنقيح نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، بما في ذلك قائمة المسائل المتفق عليها والأشياء ذات الصلة، والأوراق الختامية، والتوصيات المتعلقة بالمسائل التي تقدم إلى الشعبة الإحصائية، وتعليقات البلدان والمنظمات على تلك التوصيات، علاوة على مشاريع الفصول والتعليقات عليها.
	7 - وتجري أدناه، مناقشة الأجزاء أو المجلدات الثلاثة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية المنقح كل على حدة، وتناقش أيضا الحالة المالية للمشروع.
	باء - الإطار المركزي
	8 - تتكون عملية إعداد الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية (يشار إليه في وثائق الدورات السابقة للجنة الإحصائية بعبارة المجلد 1) من المراحل التالية: (أ) إعداد قائمة مسائل متفق عليها بعد تناولها من خلال الورقات المعلقة بالمسائل من قبل فريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية وفريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة؛ (ب) صياغة الورقات الختامية التي تعرض مداولات الخبراء؛ (ج) الحصول على تعليقات البلدان والوكالات الدولية على الورقات الختامية ووضع مجموعة من التوصيات مع أخذ تعليقات البلدان على الورقات الختامية في الاعتبار؛ (هـ) كفالة إقرار اللجنة الإحصائية للتوصيات في دورتها الثانية والأربعين؛ (و) صياغة المحرر لمشروعات الفصول (من الفصل 2 إلى الفصل 5)() كل على حدة، بالتشاور مع هيئة التحرير؛ (ز) استعراض مشروعات الفصول من قبل البلدان والوكالات الدولية بشكل مضطرد، كلما أتيح فصل منها خلال عام 2011، عن طريق مشاورات عالمية؛ (ح) صياغة مجموعة موحدة من فصول الإطار المركزي (من الفصل 1 إلى الفصل 6) على يد المحرر، بالتشاور مع هيئة التحرير، مع أخذ تعليقات البلدان على الورقات الختامية في الاعتبار؛ (ط) استعراض البلدان والوكالات الدولية للمجموعة الكاملة من الفصول في جولة مشاورات عالمية ختامية، من أجل كفالة اتساق وترابط مفاهيمها ومحتوياتها مع المعايير المحاسبية الدولية الأخرى؛ (ي) استكمال مشروعات الفصول على أساس التعليقات المتحصل عليها عبر الجولة الختامية من المشاورات العالمية.
	9 - وقد يلاحظ القارئ عدة سمات فيما يتعلق بالعملية الشفافة والتشاورية لاستعراض مشروعات الفصول والتعليق عليها. وتشجع اللجنة البلدان والوكالات الدولية على التشاور مع الوزارات والوكالات الحكومية المسؤولة عن إصدار أو استخدام المعلومات التي تناقش في الفصول المختلفة، من أجل كفالة صلاحية الموضوعات التي تجري مناقشتها وضمان تغطية جميع الموضوعات بشكل شامل. وقد استغلت عدة بلدان ووكالات دولية الفرصة التي أتاحتها المشاورات العالمية، من أجل التوعية بنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية خارج نطاق الأوساط الإحصائية، وإقامة تعاون شامل بين الوكالات الحكومية وغير الحكومية. واعتبرت عملية المشاورات العالمية خطوة هامة تجاه كفالة مشاركة الأوساط غير الإحصائية في تطوير نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، وقبول إطار النظام بغرض استخدامه مستقبلا على الصعيد القطري. 
	10 - واستلمت في المتوسط 40 مجموعة من التعليقات على كل فصل تقريبا. وبلغ مجموع الجهات التي وردت منها مراجيع أثناء ذلك، 70 جهة مختلفة، ضمت مكاتب إحصائية ووزارات لشؤون البيئة ومؤسسات حكومية أخرى ووكالات دولية. واستلمت ردود من بلدان ذات هياكل اقتصادية وظروف بيئية متباينة، في جميع القارات. ويمكن الاطلاع على جميع التعليقات، التي تتراوح بين مقترحات مفيدة بشأن التحرير ومدخلات تقنية مفصلة، على الموقع الشبكي للمشروع. وقامت هيئة التحرير بتحليل التعليقات المفردة على الفصول المفردة (الفصول من 2 إلى 5) أو مجموعة فصول الإطار المركزي (الفصول من 1 إلى 6)، وصنفتها في عدة فئات مختلفة تراوحت بين التعليقات ذات الطبيعة التحريرية واللغوية الصرفة والمسائل التقنية التي تستدعي اهتمام هيئة التحرير. ثم ناقشت هيئة التحرير المسائل المختلفة ونقح المحرر الفصول بعد ذلك على أساس القرارات التي اتخذت بشكل جماعي مع هيئة التحرير.
	11 - وتعرض الفصول من 2 إلى 6 المفاهيم الأساسية والتعريفات والتصنيفات والجداول وحسابات الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، طرح الفصل 1 للمشاورات العالمية، بصحبة الفصول الأخرى من 2 إلى 6. لكن، نظرا إلى أن الفصل 1 يمثل مقدمة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية بأكمله ويشتمل على الإطار المركزي للنظام والنظام الفرعي للحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية والنظام الفرعي للتمديدات والتطبيقات، فقد تعذر إعداده في صورته النهائية في الوقت الراهن للأسباب الواردة أدناه. أولا، يصعب توضيح العلاقات بين الأجزاء المختلفة لمجلدات نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، نظرا إلى أنه لم تجر بعد صياغة مشروع النظام الفرعي للحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية ومشروع النظام الفرعي للتمديدات والتطبيقات ثانيا، سيتطلب الأمر تقديم توضيحات وتفصيلات في الفصل 1 من النص، فيما يتعلق بحسابات النظم الإيكولوجية والتمديدات والتطبيقات بنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، عند اكتمال إعداد الجزأين الآخرين في صورتهما النهائية. وتؤيد التعليقات المتحصل عليها بشأن الفصل 1 أثناء عملية التشاور العالمية ذلك الاستنتاج. ويتوقع ألاّ يحتاج الفصل 2 من الإطار المركزي لتغييرات رئيسية نظرا إلى قلة عدد الإحالات الواردة فيه إلى أجزاء أخرى من نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وربما يتطلب الأمر إدخال توضيحات قليلة، فيما يتصل مثلا بتعريفات النظم الإيكولوجية وخدمات النظم الإيكولوجية التي ترد إشارات إليها في تعريف الأصول البيئية، بعد الفراغ من مناقشة حسابات النظم الإيكولوجية.
	12 - وتعرض لجنة الخبراء الفصول من 2 إلى 6، التي تشكل أساسيات الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، توخيا لإمكانية اعتمادها من قبل اللجنة الإحصائية. وسيجري إعداد مذكرة تمهيدية من 3 إلى 4 صفحات، تصف محتوى الفصول. وستتاح الفصول من 2 إلى 6 للجنة الإحصائية في هيئة وثيقة معلومات أساسية. 
	13 - ويوفر نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية إطارا لقياس البيئة وعلاقتها التبادلية مع الجنس البشري. وتطبق القواعد المحاسبية على المعلومات البيئية، وييسر ذلك الاتساق مع المعايير الإحصائية الدولية للاقتصاد الكلي والمعايير الإحصائية الدولية المتعلقة بالبيئة، والتوصيات ذات الصلة، مثل نظام الحسابات القومية والتوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات المياه وإحصاءات الطاقة. ويركز الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية على عرض هيكل المحاسبة (الفصل 2)، وحسابات التدفق المادي (الفصل 3)، والحسابات الوظيفية، مثل حسابات نفقات حماية البيئة (الفصل 4)، وحسابات الأصول المتعلقة بالموارد الطبيعية (الفصل 5)، وتكامل الحسابات المادية والنقدية (الفصل 6). ويوفر النظام الفرعي للحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية إطارا لقياس قدرة النظم الإيكولوجية على توفير الخدمات للجنس البشري، علاوة على قياس تدفق الخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية.
	14 - وستوفر وثيقة معلومات أساسية تحليلا للتعليقات المتحصل عليها من الجولة الختامية للمشاورات العالمية بشأن الفصول من 2 إلى 6، وتوضح كيفية معالجة المسائل الرئيسية. وستعرض على الموقع الشبكي للمشروع، عقب اعتماد الفصول بوقت وجيز، نسخة إلكترونية غير محررة من الوثيقة، كي تتاح لمنتجي ومستخدمي الحسابات البيئية - الاقتصادية إمكانية الوصول فورا إلى نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وستعرض على الموقع الشبكي أيضا مشروعات الوثائق الداعمة، التي تشتمل على مسرد، وقوائم مراجع ومختصرات وأسماء مختصرة، ومواد داعمة لتصنيفات وقوائم مختارة، ووصفا للتغيرات التي طرأت على نسخة نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية لعام 2003، وتوضيحا للعلاقة بين نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية المنقح ونظام الحسابات القومية لعام 2008. ولم تتضمن النسخة المقدمة إلى اللجنة الإحصائية، بسبب القيد الزمني، مجموعات بيانات لملء الجداول. وستضمن في النسخة غير المحررة مسودة أرقام توضيحية للجداول ذات الصلة، تتبعها نسخة مطبوعة من الوثيقة غير المحررة. وستبدأ الترتيبات اللازمة لكفالة ترجمة الوثيقة في الوقت المناسب، بعد استيفاء متطلبات التحرير.
	جيم - الحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية
	15 - ناقشت لجنة الخبراء، في اجتماعها السادس، خريطة الطريق والمفاهيم العامة للحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية. واعترفت بارتفاع الطلب على حسابات النظم البيئية في مجال السياسات، وأعربت عن التأييد بشكل عام، لفعل شيء في ذلك الصدد. وأكدت ضرورة كفالة اتفاق الجماعات المختلفة، في ضوء تعدد تخصصات حسابات النظم الإيكولوجية والبيانات الداعمة لها، وتوضيح دور الإحصائيين الرسميين والعلماء وخبراء الجغرافيا المكانية والاقتصاديين، الذين يعملون على تطوير حسابات النظم الإيكولوجية. وطلبت لجنة الخبراء إلى الشعبة الإحصائية والوكالة الأوروبية للبيئة والبنك الدولي مواصلة الاضطلاع بدور قيادي في ذلك العمل، بهدف إعداد مقترح محدد للمناقشة في اجتماعها المقبل، في حزيران/يونيه 2012.
	16 - وانعقدت ثلاثة اجتماعات هامة بشأن حسابات النظم الإيكولوجية في غضون عام 2011. واستضاف الاجتماع الأول البنك الدولي، في واشنطن العاصمة، من أجل إطلاق الشراكة العالمية لمحاسبة الثروة وتقييم خدمات النظم الإيكولوجية. وتبنت تلك الشراكة نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية بصفة إطار لقياس أنشطتها، واعتبرته أداة هامة لتعزيز تنفيذ النظام على صعيد البلدان. 
	17 - واستضافت الاجتماع الثاني اللجنة الاقتصادية لأوروبا، في كوبنهاغن، في أيار/مايو 2011. واتضح في الاجتماع نشوء توافق في الآراء بشأن الإطار المفاهيمي لحسابات النظم الإيكولوجية واستراتيجية تطويرها في سياق عملية تنقيح نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. واستضاف الاجتماع الثالث مكتب الإحصاءات الوطنية وإدارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وناقش المشاركون في الاجتماع البنود المدرجة في قائمة المسائل، التي جرى إعدادها نتيجة مناقشات دارت في اجتماعين سابقين، وفي اجتماع لجنة الخبراء المعقود في حزيران/يونيه. وتوصل الاجتماع إلى اتفاق بشأن المضي قدما في تطوير نظام فرعي للحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية، وبشأن خريطة الطريق والحد الزمني فيما يتعلق بإعداد ذلك النظام الفرعي، بغرض مناقشته في الاجتماع السابع للجنة، في حزيران/يونيه 2012.
	18 - ونوقشت بمزيد من التفصيل في الاجتماع الثالث المتعلق بحسابات النظم الإيكولوجية، الذي عقد في لندن، في كانون الأول/ديسمبر 2011، قائمة المسائل التي أعدت في أيلول/سبتمبر 2011، وعرضت في الاجتماع السابع عشر لفريق لندن، الذي انعقد في الشهر نفسه في ستوكهولم،. والمسائل المذكورة هي:
	(أ) المسألة 1 - تطبيقات حسابات النظم الإيكولوجية في مجال السياسات؛
	(ب) المسألة 2 - الحسابات الهيكلية؛
	(ج) المسالة 3 - إعداد خرائط الغطاء الأرضي وتصنيفاته ووحداته المحاسبية؛
	(د) المسألة 4 - حسابات الكربون والمغذيات والتربة؛
	(هـ) المسألة 5 - حسابات التضاريس الأرضية وإمكاناتها الإيكولوجية؛
	(و) المسألة 6 - حسابات التنوع البيولوجي وفهارسها؛
	(ز) المسألة 7 - قدرة النظام الإيكولوجي/الإمكانات الإيكولوجية الكاملة؛
	(ح) المسألة 8 - تصنيف خدمات النظام الإيكولوجي؛
	(ط) المسالة 9 - ترتيب أولويات خدمات النظام الإيكولوجي؛
	(ي) المسالة 10 - مبادئ التقييم النقدي.
	19 - وينتظر في هذه المرحلة، أن يصدر النظام الفرعي للحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية في هيئة وثيقة قصيرة من 50 إلى 100 صفحة، تشتمل على الإطار المفاهيمي لحسابات النظم الإيكولوجية. ولن تكون الوثيقة معيارا دوليا، لأنها لن تقدم مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متفق عليها دوليا، بل ستوفر وصفا منهجيا ومتسقا لنهج غاية في الحداثة تجاه حسابات النظم الإيكولوجية، داخل إطار واسع متصل بالإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وستوفر أساسا تستند إليه البلدان في دفع عملية تطبيق النظام الفرعي لحسابات النظم لإيكولوجية إلى الأمام، باستخدام مصطلحات مشتركة ومفاهيم ذات صلة، بغرض تيسير مقارنة الإحصاءات بالتجارب. ولن تدرج في النظام الفرعي سوى المسائل التي نشأ بشأنها توافق واسع في الآراء. 
	20 - وسيجري، من منطلق الالتزام بروح تشجيع أوسع مشاركة ممكنة للدوائر الإحصائية العالمية وغيرها من الدوائر ذات الصلة، وتعزيز الشفافية، تأسيس جهاز إداري لمشروع النظام الفرعي للحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية شبيه بالجهاز الإداري لمشروع الإطار المركزي لنظام الحسابات البيئية - الاقتصادية. وأفردت في الموقع الشبكي للمشروع صفحة لعرض قائمة المسائل والورقات الختامية والمسائل ذات الصلة، علاوة على عرض الفصول، التي سيجري وضعها على الصفحة بصورة مضطردة كلما أتيح فصل منها.
	21 - وتتضمن خريطة الطريق المتعلقة بتطوير النظام الفرعي للحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية تصورا لإعداد الورقات الختامية، بالاستناد إلى المناقشات التي جرت في الاجتماع المذكور آنفا المتعلق بحسابات النظم الإيكولوجية، الذي انعقد في لندن في عام 2011، وتصورا لصياغة مسودة النص على يد المحرر، الذي سيوحد المساهمات المستلمة من مختلف الخبراء. ويتمثل الهدف من ذلك في توفير مسودة نص بعد أن تكون قد استعرضت في اجتماع فريق خبراء، قبل انعقاد مناقشات الاجتماع التالي للجنة، في حزيران/يونيه 2012. وسيجري، رهنا بما ستسفر عنه مناقشات اللجنة، تعميم مسودة نص جديد من أجل المشاورات العالمية، التي ستعقد في خريف عام 2012، كي يتسنى إعداد صيغتها النهائية من أجل تقديمها إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والأربعين. وبرغم أنه لن يطلب إلى اللجنة الإحصائية اعتماد النظام الفرعي للحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية بصفة نظام معياري، فإنه يقترح إقراره بوصفه نموذجا متطورا للعرض الإحصائي للنظم الإيكولوجية، يوفر قاعدة صلبة لمواصلة العمل على الصعيد الدولي في ذلك المجال.
	دال - التمديدات والتطبيقات
	22 - ناقشت لجنة الخبراء، في اجتماعها السادس، مقترحا لتأسيس فريق فرعي تابع لها، من أجل إعداد مشروع النظام الفرعي للتمديدات والتطبيقات التابع لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، بوصفه جزءا لا يتجزأ من ذلك النظام. ولن يكون النظام الفرعي للتمديدات والتطبيقات معياريا أيضا، بل سيطرح نهجا مختلفة يمكن تبنّيها لاستفاء احتياجات البلدان المفردة، بناء على الاحتياجات الخاصة بكل بلد في مجال السياسات. ومن الضروري مع ذلك، ملاحظة أن النظام الفرعي للتمديدات والتطبيقات لن يتضمن مقترحات حلول في مجال السياسات؛ بل سيقوم عوضا عن ذلك، بتحديد طرائق يمكن بها استخدام نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية لتوفير الاستنارة في مجال تحليل السياسات. وسيشمل جمهور هذا الجزء أو المجلد من نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية بصفة رئيسية، محللين وباحثين ومنتجي وجامعي بيانات. ويمكن مخاطبة صناع السياسات على النحو الأمثل من خلال أنماط أخرى من المواد، مثل مذكرات ونشرات الإحاطة. وتشمل الموضوعات التي يمكن إدراجها في النظام الفرعي للتمديدات والتطبيقات، مؤشرات كفاءة الموارد ومؤشرات الإنتاجية، وتحليلات الثروة الصافية والاستنفاد، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتحليلات المدخلات والمخرجات الهيكلية، وإعداد نماذج التوازن العام، وتحليل الاستهلاك على أساس المدخلات والمخرجات، وما يسمى بطرائق تحديد البصمة، وتحليلات التفسخ. وقد وافقت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على تولي زمام القيادة في تنسيق تطوير النظام الفرعي للتمديدات والتطبيقات. ويجري إعداد مقترح بشأن قائمة الموضوعات التي سيشملها النظام ورسم خريطة طريق لإعداد القائمة. وستجري مناقشة هذا العمل في اجتماع لجنة الخبراء المقرر عقده في حزيران/يونيه 2012. وتشير تقييمات لجنة الخبراء إلى إمكانية تقديم النظام الفرعي للتطبيقات والتمديدات إلى اللجنة الإحصائية من أجل إقراره.
	هاء - حالة المشروع المالية
	23 - أسست الشعبة الإحصائية صندوقا استئمانيا من أجل تنقيح نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وتنبغي الإشادة بالمساهمات الكبيرة للوكالات المذكورة أدناه، بالإضافة إلى مساهمة المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية والشعبة الإحصائية، وهي: مكتب الإحصاءات الأسترالي؛ ومكتب الإحصاءات المركزي للهند؛ والدائرة الإحصائية لهولندا؛ والدائرة الإحصائية لنيوزيلندا؛ والدائرة الإحصائية للنرويج؛ والدائرة الإحصائية لجنوب أفريقيا؛ والمكتب الإحصائي الاتحادي لسويسرا؛ وإدارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
	24 - وهناك حاجة لجمع أموال إضافية من أجل صياغة مشروع النظام الفرعي للحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية ومشروع النظام الفرعي للتمديدات والتطبيقات. وستستخدم الأموال لتغطية نفقات المرتبات والسفر المتعلقة بالمحرر والمستشارين الذين قد يجري استقدامهم من أجل إعداد مسودات أوراق كمساهمة في إعداد النظامين الفرعيين المذكورين. 
	ثالثا - التقدم المحرز في صياغة مشروع النظام الفرعي للطاقة التابع لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية
	25 - يمثل الجزء الخاص بالطاقة نظاما فرعيا داخل نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، ويتسق معه بشكل كامل، لكنه يتيح إمكانية البحث المتعمق في كيفية تطبيق مفاهيم المحاسبة وقواعدها وتصنيفاتها على الطاقة. والنظام الفرعي متسق بشكل وثيق أيضا مع مشروع التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة، التي قدمت إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين، فيما يختص بمسائل أساسية ذات صلة بتعريف منتجات الطاقة ومفاهيمها وتصنيفاتها.
	26 - وجرت صياغة مشروع النظام الفرعي للطاقة بشكل متزامن مع عملية إعداد مشروع الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية  الاقتصادية وفي تشاور لصيق معها، وأسفرت عن مساهمات مفيدة في صياغة مشروع نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وعقد فريق الخبراء المعني بحسابات الطاقة اجتماعا في نيويورك، في الفترة من 5 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011، لمناقشة مشروعات الفصول المتعلقة بالنظام الفرعي للطاقة. واتفق فريق الخبراء على أن مشروعات الفصول المتعلقة بالنظام الفرعي للطاقة تمثل نقطة انطلاق جيدة جدا لإعداد معيار إحصائي دولي. وجرى الاتفاق أيضا بشأن الأسلوب المناسب للنظام الفرعي للطاقة وجمهوره، وأهم من ذلك، جرى الاتفاق على الجداول الرئيسية التي ستدرج والشكل الذي ينبغي أن تتخذه. وحددت عدة مسائل تستحق الاهتمام، من بينها معاملة وعرض المخزونات والتدفقات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، وإعادة صياغة أجزاء مختلقة من النص لكفالة الاتساق مع الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. ويتواصل العمل على إعداد الصيغة النهائية لما تبقى من المسائل التي حددت، وإكمال صياغة مشروعات الفصول. 
	27 - ونظرا إلى أن فريق الخبراء قد أوصى بمراعاة الاتساق الكامل مع الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، فلن يتيسر إكمال صياغة مشروع النظام الفرعي للطاقة حتى يكتمل إعداد نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وستعقد مشاورة عالمية بشأن النظام الفرعي للطاقة في أوائل عام 2012.
	28 - وقد اعترفت لجنة الخبراء بارتفاع الطلب على النظام الفرعي للطاقة في قطاعي السياسات والإحصاءات، واقترحت أن يعتمده مكتب اللجنة الإحصائية خلال عام 2012. وفي ضوء الاستنتاجات التي خرج بها اجتماع اللجنة، سيقدم مشروع النظام الفرعي للطاقة إلى اللجنة الإحصائية في هيئة وثيقة معلومات أساسية.
	29 - ونظرا إلى وجوب أن يكون النظام الفرعي للطاقة متسقا بشكل كامل مع نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية ومشروع التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة، ستكون المسائل التي يتوقع انبثاقها عن المشاورة العالمية أقل صعوبة على الأرجح من المسائل المتعلقة بالإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، جرت مشاورات كثيرة بشأن مشروعات فصول النظام الفرعي للطاقة، وبخاصة مع فريق الخبراء المعني بحسابات الطاقة وفرقة العمل المعنية بحسابات الطاقة التابعة للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية. وهناك آليات لمواصلة ذلك الحوار.
	30 - وكانت اللجنة الإحصائية قد طلبت من قبل إعداد برنامج تنفيذ مشترك لكل من التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة والنظام الفرعي للطاقة، وأيدت من بعد العمل على إعداد ’’دليل تجميع إحصاءات الطاقة‘‘، المقرر نشره في عام 2013. ويعمل فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة على إعداد الدليل، بمساهمة من فريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية فيما يتعلق بالجزء المتصل بتجميع حسابات الطاقة. وستعالج في الدليل مسألة تنفيذ التوصيات الواردة في كل من التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة والنظام الفرعي للطاقة. والوثائق الثلاث ضرورية كي تنشئ البلدان نظما متعددة الأغراض لمعلومات الطاقة.
	رابعا - الترويج لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية
	31 - يتزايد الاعتراف بنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية بوصفه إطار الرصد الذي يوفر الاستنارة لأطر سياسات مختلفة. وعلى وجه الخصوص، لاحظت لجنة الخبراء مع الارتياح، أن النظام حظي باعتراف منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، باعتباره الإطار الذي تستخلص من خلاله مؤشرات ’’النمو الأخضر‘‘. ويتضمن تقرير مشترك بين الوكالات، أصدره فريق إدارة البيئة() في وقت أقرب، بغرض توضيح الخطوط العريضة لسياسات التحول إلى النمو الأخضر الذي يولد مصادر جديدة للنمو الاقتصادي المستدام والعادل، اعترافا بأن نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية يشكل نقطة بداية هامة لقياس/رصد التقدم، الذي يمثل جزءا هاما من عملية الانتقال من الاقتصاد الأخضر إلى التنمية المستدامة(). ويدعو التقرير أيضا إلى أن تعزز هيئات الأمم المتحدة قدرتها على الإسهام في مواصلة تطوير نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، بما في ذلك توفير الدعم البرنامجي للمؤسسات في الاقتصادات النامية، كي تعزز قدرتها على جمع البيانات ذات الصلة وتنظيمها وتفسيرها وتوصيلها.
	32 - ورحبت لجنة الخبراء أيضا بخطط أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن العمل مع الأوساط الإحصائية على تطوير مجموعة من المؤشرات التي يمكن استخلاصها من نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، استجابة للهدف 2 في الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 2011-2020، ومن أجل إقامة اتصال مع أفرقة الخبراء التي تعمل تحت رعايتها بغرض الإسهام في تطوير النظام الفرعي للحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية. ولاحظت اللجنة أيضا مع الارتياح، تحول نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية إلى أداة هامة في يد الباحثين الذين يجرون تحليلات المدخلات والمخرجات، وأنه يستخدم بصورة متزايدة كإطار تنظيمي لتحليلات البصمة.
	33 - وتقر لجنة الخبراء بأن مواصلة العمل على التوعية بنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية وتعزيزه مسألة ذات أولوية، على الرغم من الزخم الذي يكتسبه النظام بوصفه الإطار الأساسي للقياس في مجال البيئة وتفاعلها مع الاقتصاد. وتقر اللجنة على وجه الخصوص، في ضوء ارتفاع الطلب على المؤشرات في مجال السياسات وما ينتج عن ذلك من انتشار المبادرات المتعلقة بالمؤشرات، بأن لها دورا في مجال المشاركة في تلك الأنشطة وإبلاغ البلدان بأهميتها فيما يتعلق بتطوير نظم متكاملة للمعلومات يمكن استخدامها لأغراض كثيرة تشمل استخلاص المؤشرات. ومن المهم بوجه خاص للبلدان ذات النظم الإحصائية الأقل تطورا، أن يجري إعداد الإحصاءات الأساسية باستخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متسقة مع نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، كي يتسنى إدماجها في الأطر المحاسبية في الوقت المناسب، وربطها بالإحصاءات الرسمية الأخرى. وترتبط فوائد ذلك النهج تجاه النظام، بالاحتياجات السياساتية المتعلقة بتيسير تفسير المؤشرات وتحليلها، لأن ذلك يظهر العلاقات التبادلية بين الإحصاءات الأساسية المتباينة بصورة جلية ويمكّن من تحليلها. ويتحقق تطوير التماسك والاتساق المتبادل للسلاسل الزمنية التي تستند إليها الإحصاءات ذات الصلة بالبيئة، عن طريق إدخال الهويات والتوازنات المحاسبية التي ينطوي عليها النظام بطبيعته. وعلاوة على ذلك، تجري معالجة جوانب أخرى تتعلق بضمان الجودة، مثل تقليل عبء الاستجابة إلى الحد الأدنى وزيادة فعالية التكلفة. ويتميز ذلك النهج بفعاليته أيضا فيما يتعلق بالنظم البيئية ذات البيانات الضعيفة، إذ يتيح إمكانية تحديد البيانات المفقودة وتقديرها بسهولة أكثر، من خلال استخدام الهيكل المحاسبي.
	34 - وناقشت لجنة الخبراء، في مناسبات دولية رئيسية وبخاصة المناسبات التمهيدية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومن منطلق إدراكها لأهمية مواصلة تعزيز نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، طرائق تعزيز النظام بوصفه إنجازا هاما وأداة فعالة لرصد حالة البيئة وإحراز تقدم تجاه تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. وشجعت اللجنة أعضاءها على إقامة اتصالات واضحة وعملية مع القاعدة الأوسع للمستخدمين، خارج نطاق دوائر المحاسبة، بغرض الحصول على الدعم لتنفيذ النظام على صعيد البلدان. ولأغراض تحقيق تلك الغاية، طلبت اللجنة إلى أمانتها ومكتبها إعداد مواد ترويجية تستطيع البلدان استخدامها في توفير الاستنارة لوفودها.
	35 - وقامت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في إطار التحضير للمؤتمر، بتوجيه الدعوة إلى الدول الأعضاء والمؤسسات المختصة في منظومة الأمم المتحدة والجهات المؤثرة ذات الصلة، من أجل توفير المدخلات والمساهمات لأمانة المؤتمر، بغرض إدراجها في نص تجميعي يقدم إلى الدول الأعضاء في اجتماع يعقد في يومي 15 و 16 كانون الأول/ديسمبر 2011. وستشكل الوثيقة التجميعية أساسا لإعداد مسودة أولى للوثيقة الختامية. ودعت عدة بلدان ومنظمات دولية إلى أن تعتمد الدول الأعضاء نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك، يعترف موجز الإحاطة 6، المعنون ’’أفكار حديثة بشأن أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة‘‘ الذي أعدته أمانة لجنة التنمية المستدامة، وبشكل واضح، بمزايا استخدام إطار إحصائي دولي متفق عليه، مثل نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، كأساس لإعداد مؤشرات لقياس التقدم تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
	36 - وأعدت الشعبة الإحصائية والبرنامج العالمي لتقييم المياه كتيبا للترويج للنظام الفرعي للمياه التابع لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، كإطار لرصد المياه. ووزع الكتيب في الأسبوع العالمي للمياه بستوكهولم، في آب/أغسطس 2011، وفي مناسبات أخرى ذات صلة كذلك. وترجم إلى اللغة الإسبانية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والبرنامج العالمي لتقييم المياه.
	37 - وتعمل عدة منظمات على إعداد مواد ترويج إضافية، تشمل كتيبا يوضح كيفية استخدام نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية لتوفير الاستنارة في مجال الاقتصاد الأخضر.
	خامسا - تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية
	38 - بناء على طلب اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين، ناقشت لجنة الخبراء استراتيجية تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وشددت اللجنة بصفة خاصة على أهمية تشجيع البلدان على اعتماد النظام في خططها الوطنية لتطوير الخدمات الإحصائية، واعترفت بالصعوبات التي قد تواجهها البلدان بسبب تعارض الأولويات. واعترفت اللجنة أيضا بالضرورة الملحة لتطوير الحد الأدنى المطلوب من المجموعة الأساسية للحسابات كي تنفذها البلدان. وينبغي أن تتيح تلك الحسابات إمكانية التنفيذ التدريجي بدءا بجداول مبسطة جدا تشتمل على أبسط مستويات المجاميع، فيما يتعلق باستخراج المياه على مستوى الاقتصاد في مجمله مثلا، وتوفر معلومات أكثر تصنيفا حسب النشاط الاقتصادي. وينبغي أيضا أن يرتبط الحد الأدنى المطلوب من مجموعة الحسابات ارتباطا واضحا باستخلاص المؤشرات، التي ينبغي أن تكون مبسطة وأن تغطي المسائل ذات الأهمية العالمية بشكل رئيسي. وتعتبر حسابات المياه والطاقة وكذلك حسابات الانبعاثات الهوائية من مجالات الأولوية، برغم الاعتراف بأن مسائل أخرى قد تكون أكثر أهمية لبعض البلدان. ومن الضروري ملاحظة أن نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية يمكن تنفيذه بشكل مضطرد من قبل البلدان، رهنا بظروفها واحتياجاتها في مجال السياسات. وستواصل اللجنة العمل في هذا المجال وتناقش مقترحا محددا في اجتماعها السابع، المقرر عقده في حزيران/يونيه 2012. وسيدرج ذلك المقترح في تقرير لجنة الخبراء إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والأربعين، في عام 2013.
	39 - واعتبر إعداد مواد للتدريب وتجميع مبادئ توجيهية من أجل توزيعها على نطاق واسع في البلدان وعرضها على الموقع الشبكي للجنة الإحصائية، أمرا شديد الأهمية ومن شأنه أن يكفل اتخاذ نهج مشترك للتنفيذ بغض النظر عما إذا كان من يوفر التدريب خبيرا دوليا أو وطنيا. ويمكن إعداد المواد على يد خبراء وتمحيصها من قبل فريق خبراء، مثل فريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية. وتعمل اللجنة الإحصائية في ذلك الصدد، وتماشيا مع مجالات أولويات تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، على جمع مواد التدريب التي استخدمها خبراء مختلفون أثناء تنفيذ النظام الفرعي للمياه، بغرض الحصول على مجموعة مؤشرات متفق عليها ويمكن نشرها على نطاق واسع. وبالمثل، سيؤدي إعداد دليل تجميع إحصاءات الطاقة إلى الجمع بين المواد التجميعية وممارسات البلدان من أجل تنفيذ حسابات الطاقة.
	سادسا - التنسيق
	40 - ناقشت لجنة الخبراء، بناء على التكليف الصادر لها من اللجنة الإحصائية، التقدم المحرز في مجال الأنشطة التي تضطلع بها أفرقة المدن وأفرقة الخبراء التقنية الأخرى التي تعمل في إطار ولايتها. وهي تشمل أنشطة فريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية وفريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة والفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات البيئية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وانضم المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية واللجنة الاقتصادية لأوروبا إلى برنامج عمل اللجنة.
	ألف - فريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية
	41 - اجتمع فريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية، في ستوكهولم، في الفترة من 12 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2011، من أجل استعراض الفصول من 3 إلى 6 في نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية المنقح، والتعليقات المستلمة من المشاورة العالمية الأولى. وتمثل الناتج الرئيسي لذلك الاستعراض في أن الفصول اعتبرت ذات نوعية جيدة بصفة عامة. وجرى تناول بضعة مقترحات تتعلق بالتحسين. وشملت المسائل الأخرى التي نوقشت في ذلك الاجتماع إعداد النظام الفرعي للحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية، ومسائل تتعلق بتنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية والتطبيقات والسياسات. 
	42 - ويمثل استعراض الفصول خطوة أخيرة في مساهمة فريق لندن في إعداد الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وقد ساعد فريق لندن اللجنة، في مراحل سابقة من عملية الإعداد، على تطوير خطة أبحاث وتوفير ورقات ختامية بشأن كل مسألة من مسائل التنقيح التي حددت. وينتظر أن يشارك فريق لندن، في عام 2012، في إعداد النظام الفرعي للحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية من خلال استعراض المفاهيم المقترحة والطرائق التي تركز تحديدا على مسألة الاتساق مع الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، على سبيل المثال. وتتمثل إحدى مهام فريق لندن المتوقعة في المستقبل المنظور، في مساعدة اللجنة فيما يتصل باستراتيجية تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، عن طريق الإسهام مثلا في إعداد مواد التدريب والمواد التجميعية والمساعدة على تحديد الأولويات ومواصلة الإسهام في إعداد النظام الفرعي للتمديدات والتطبيقات.
	43 - ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الثامن عشر لفريق لندن في الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2012، وأن يستضيفه المكتب الإحصائي لكندا.
	باء - فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة
	44 - في ضوء اعتماد اللجنة الإحصائية للتوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة، في دورتها الثانية والأربعين، يتركز اهتمام فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة الآن على أنشطته المتعلقة بإعداد دليل تجميع إحصاءات الطاقة، الذي يتمثل القصد منه في توفير إرشادات عملية في مجال تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة والنظام الفرعي المنتظر لحسابات الطاقة. وكرس الاجتماع السادس لفريق أوسلو، المعقود في كانبيرا بأستراليا، في الفترة من 2 إلى 5 أيار/مايو 2011، لإعداد ذلك الدليل. ووافق الاجتماع بوجه خاص على خطة عمل ذات ثلاث مراحل: (أ) جمع ممارسات البلدان ومدخلات نص دليل تجميع إحصاءات الطاقة، (ب) دمج المواد لتشكل مشروعا مكتملا للدليل، (ج) عقد مشاورات بشأن الدليل واستعراضه. وينتظر اكتمال إعداد الدليل في صورته النهائية في عام 2013، وفقا للتصور الوارد في جدول الزمني الذي عرض في ذلك الاجتماع.
	45 - و فيما يتصل بالمرحلة الأولى، أعدت أمانة فريق أوسلو، بالتعاون مع اللجنة الإحصائية وأعضاء مختارين من الفريق، مشروع نموذج لتدوين ممارسات البلدان. ويتمثل الهدف من النموذج في جمع تجارب البلدان المتعلقة بتجميع إحصاءات الطاقة وتبادلها، وأيضا تقديم مساهمة مكتملة التشكيل في إعداد الدليل. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن تتاح الممارسات التي تتقدم بها البلدان في هيئة قاعدة معارف. وعمم مشروع نموذج تدوين ممارسات البلدان على أعضاء فريق أوسلو وفريق لندن، من أجل التعليق عليه، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	46 - وستكون أنشطة فريق أوسلو الرئيسية في عام 2012 متصلة بتدوين وجمع معلومات عن ممارسات البلدان وصياغة مشروعات فصول دليل تجميع إحصاءات الطاقة. ويتطلب تجميع مواد الدليل تقديم مساهمات من أعضاء فريقي أوسلو ولندن معا، إذ يتمثل القصد من الدليل في توفير إرشادات عملية في مجالي التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة ودليل تجميع إحصاءات الطاقة معا. ويشجع فريق أوسلو وفريق لندن، وكذلك اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، البلدان على التقدم بممارساتها المتعلقة بالموضوعات ذات الصلة بإحصاءات الطاقة، التي يمكن استخدامها كأساس لكتابة الدليل. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم أمانة فريق أوسلو واللجنة الإحصائية، بالتشاور مع البلدان، بتحديد من سيساهمون في صياغة مشروع نص الدليل وفصوله المختلفة. 
	47 - ومن المقرر عقد الاجتماع السابع لفريق أوسلو في فنلندا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2012، وسيكرس الاجتماع لمناقشة مشروعات نصوص فصول الدليل المختلفة.
	جيم - الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات البيئة
	48 - لم يعقد الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات البيئة مناسبات مشتركة في عام 2011. وسيساهم الفريق، في عام 2012، في إكمال تنقيح إطار تطوير إحصاءات البيئة وإعداد مجموعة أساسية من تلك الإحصاءات. وسيناقش أيضا مسألة تنقيح الاستبيان المشترك لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، والاستبيان المتعلق بالبيئة للجنة الإحصائية وبرنامج الأمم المتحدة، وكفالة اتساق عمليات جمع البيانات والجدول الزمني للمناسبات في الفترة 2012-2013. 
	دال - عمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتصل ببرنامج عمل لجنة الخبراء
	49 - يشمل عمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتصل ببرنامج عمل لجنة الخبراء المجالات التالية: (أ) العمل المتعلق بإعداد مؤشرات لرصد التقدم المحرز تجاه تحقيق الاقتصاد الأخضر، (ب) العمل المتعلق بتدفق المواد وإنتاجية الموارد، (ج) استعراض حالة استبيان المنظمة المتعلق بالبيئة.
	1 - رصد التقدم المحرز تجاه تحقيق الاقتصاد الأخضر

	50 - رحب الوزراء المشاركون في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المعقود في أيار/مايو 2011، باستراتيجية المنظمة المتعلقة بالنمو الأخضر، وشجعوا المنظمة على مواصلة العمل على إعداد مؤشرات للنمو الأخضر، على نحو يتسق مع التقرير المعنون التقدم صوب النمو الأخضر: رصد التقدم - مؤشرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الذي يحدد إطارا مفاهيميا لقياس النمو الأخضر، يتمثل في مجموعة من 25 مؤشرا وخطة قياس، لمعالجة المسائل الرئيسية المتصلة بمجموعة المؤشرات. 
	51 - وجرى تعريف النمو الأخضر باستخدام بعدين، هما: (أ) مواصلة النمو والتنمية الاقتصاديين مع التقليل إلى أدنى حد من الضغوط على نوعية البيئة وعلى استخدام الموارد الطبيعية؛ (ب) الربط بين الاستثمار والابتكار لتشكيل أرضية يستند إليها النمو المستدام وإتاحة فرص اقتصادية جديدة. ويسير العمل على إعداد مؤشـــرات النمو الأخضر في إطار 5 مجموعات من المؤشرات: (أ) الكفاءة الإنتاجية للبيئية والموارد لأغراض الإنتاج والاستهلاك؛ (ب) قاعدة الأصول الطبيعية للاقتصاد؛ (ج) البعد البيئي لنوعية الحياة؛ (د) الفرص الاقتصادية والاستجابات في مجال السياسات؛ (هـ) السياق الاجتماعي - الاقتصادي وخصائص النمو.
	52 - وينبغي أن تجمع مؤشرات النمو الأخضر بحكم طبيعتها معلومات اقتصادية وبيئية متسقة. ومع أن هناك قدرا كبيرا من البيانات الاقتصادية والبيئية، فإنه يصعب الجمع بينها في معظم الأحيان، بسبب اختلاف التصنيفات والمصطلحات أو التوقيتات المناسبة. ومن ثم يتمثل أحد المكونات الأولى والبالغة الأهمية لخطة القياس في إعداد إطار متسق للمحاسبة البيئية - الاقتصادية وتوفير البيانات اللازمة له. ولذلك تشتمل خطة القياس على إشارة صريحة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية.
	53 - وسيتركز العمل المتعلق بتطوير خطة قياس النمو الاقتصادي، في الفترة2012-2013، في المجالات الآتية:
	(أ) تحديد مجموعة متوازنة من المؤشرات الرئيسية؛
	(ب) مواصلة تطوير المؤشرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتوازنات المغذيات؛
	(ج) إعداد حسابات بشأن الأرض (التقييم النقدي ومقاييس الحجم)؛
	(د) تحسين المعلومات المتعلقة بمخزونات الأصول الطبيعية الرئيسية (الموارد المعدنية والخشبية)؛ 
	(هـ) توسيع نطاق المحاسبة المتعلقة بالنمو. 
	54 - وسيجري إعداد تقرير واف عن مؤشرات النمو الأخضر في أوائل عام 2013.
	2 - تدفقات المواد وإنتاجية الموارد

	55 - يدعم العمل المتعلق بتدفقات المواد وإنتاجية الموارد تنفيذ توصيات مجلس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن نفقات المواد وإنتاجية الموارد (نيسان/أبريل 2004 وآذار/مارس 2008). وسينشر، في عام 2012، تقرير قائم على الحقائق بشأن تدفقات المواد وإنتاجية الموارد في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وسيركز العمل اللاحق على مواصلة تطوير قاعدة المعلومات والمؤشرات ذات الصلة.
	3 - استبيان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلق بحالة البيئة

	56 - أطلقت عملية لاستعراض استبيان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلق بحالة البيئة، في عام 2009، في تعاون وثيق مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية والشعبة الإحصائية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات البيئة. وروعيت في الاستعراض التطورات الحديثة في مجال إحصاءات البيئة والمحاسبة البيئية. وستتاح، في عام 2012، مجموعة من أجزاء الاستبيان بعد إعادة هيكلتها واستكمالها. 
	هاء - عمل المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية المتصل ببرنامج عمل لجنة الخبراء
	57 - أصدر فريق المفوضية الأوروبية، الذي يعمل على تطوير عملية لمتابعة التقرير المعروف باسم تقرير ستيغليتز ورسالة المفوضية المعنونة ’’الناتج المحلي الإجمالي وما يتجاوزه: قياس التقدم في عالم متغير‘‘، تقريره النهائي في منتصف عام 2011. وتضمن التقرير نطاقا من التوصيات المتصلة بالحسابات القومية والمسائل الاجتماعية ومسائل توزيع الدخل، علاوة على المسائل البيئية. ويجري الآن تنفيذ تلك التوصيات بشكل مضطرد. 
	58 - وتتمثل أبرز تطورات عام 2011 المتعلقة بالحسابات البيئية، في اعتماد البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا أول لائحة من نوعها بشأن الحسابات البيئية. ويلزم القانون الاتحاد الأوروبي المذكور جميع الدول الأعضاء بتجميع وتقديم حسابات بيئية باستخدام استمارة موحدة وجدول زمني موحد. 
	59 - وتغطي اللائحة الأولى هذه الانبعاثات الهوائية حسب رموز التصنيف الصناعي الدولي الموحد المتعلقة بجميع الأنشطة، على مستوى ذي رقمين، وحسابات تدفقات المواد والضرائب البيئية على نطاق الاقتصاد. وأكد مستخدمو السياسات في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية بقوة، على أن المحاسبة البيئية أكبر بكثير من مجرد الوحدات المعيارية الثلاثة المذكورة وأعربوا عن توقعهم رؤية تقدم سريع في مجالات أخرى تشمل حماية البيئة، والسلع والخدمات البيئية، وحسابات الطاقة، والإعانات المالية المتصلة بالبيئة، واستخدام الموارد وإدارتها، وحسابات النفايات والمياه والغابات. وبدأ العمل على إعداد مجموعة ثانية من الوحدات المعيارية المتعلقة بلائحة جديدة تشمل حسابات الطاقة والسلع والخدمات البيئية ونفقات حماية البيئة. ويتوقع أن تتم الموافقة على الوحدات المعيارية الجديدة بنهاية عام 2012.
	60 - وتولدت بالفعل بيانات يجري نشرها بانتظام فيما يتعلق بكثير من المجالات المذكورة، لكن بدون تغطية كاملة للبلد، ولا تزال في تلك البيانات ثغرات كثيرة، للأسف.
	61 - ويتمثل الهيكل الذي تستند إليه جميع تلك البيانات تقريبا، في جداول موسعة بيئيا للإمداد والاستهلاك والمدخلات والمخرجات، على نحو يتسق مع نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وقد أعدت تلك الجداول لأول مرة في عام 2011، فيما يتعلق بالانبعاثات الهوائية المخصصة لمنتجي الانبعاثات. ثم استخدمت طريقة إعداد نماذج للمدخلات والمخرجات من أجل تقدير الانبعاثات الناتجة داخل الاتحاد الأوروبي وخارج حدوده، نتيجة الاستخدام النهائي للمنتجات. ويجري العمل الآن على إضافة تمديدات أخرى لتلك الجداول المتعلقة بالمدخلات والمخرجات.
	واو - اللجنة الاقتصادية لأوروبا
	فرقة العمل المعنية بقياس التنمية المستدامة المشتركة بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

	62 - شرعت فرقة العمل المشتركة بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمعنية بقياس التنمية المستدامة، التي أسسها مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين، في مزاولة عملها في عام 2010. ويتمثل الهدف من العمل الجديد في مواصلة تطوير الإطار المفاهيمي وتحديد المؤشرات من أجل طرح البعد الطويل الأجل للتنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك، يجري العمل أيضا على تطوير مؤشرات لعرض نوعية حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.
	63 - وأحرز تقدم متعدد الاتجاهات في ذلك العمل. وأعدت فرقة العمل مشروع تقرير يلقي الضوء على أهمية كل من الجوانب الحالية والمستقبلية للرفاهية. وتغطي مجموعة مؤشرات التنمية المستدامة المقترحة ’’احتياجات الجيل الحالي‘‘ و ’’احتياجات الأجيال المستقبلية‘‘ و ’’البعد الدولي‘‘. ومن المقرر أن تفرغ فرقة العمل من إعداد الصيغة النهائية للتقرير في عام 2012.
	64 - وتتابع فرقة العمل القرار الذي اتخذته اللجنة الاقتصادية لأوروبا في دورتها الرابعة والستين، المعقودة في آذار/مارس 2011، والذي طلب إلى مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين إعداد إطار لقياس التنمية المستدامة في حدود الإحصاءات الرسمية. ويرتبط عمل فرقة العمل بشكل قوي أيضا بالعمل الذي تنفذه مؤسسات أخرى، مثل التوصيات الواردة في تقرير ستيغليتز، ومبادرة ’’الناتج المحلي الإجمال وما يتجاوزه‘‘، والمشروع الذي ترعاه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن ’’قياس تقدم المجتمعات‘‘. وتتابع فرقة العمل عن كثب عمل فريق الرعاية المعني بقياس تقدم المجتمعات والرفاه والتنمية المستدامة، الذي بدأه المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية والمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية بفرنسا.
	2 - فرقة العمل المشتركة بين القطاعات المعنية بمؤشرات البيئة

	65 - هي فرقة عمل مشتركة معنية بمؤشرات البيئة، أسستها، في عام 2009، لجنة السياسات البيئية التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا ومؤتمر الإحصائيين الأوروبيين، وواصلت عملها من أجل تحسين إنتاج البيانات وتعزيز قابلية الإحصاءات البيئية للمقارنة في بلدان شرق أوروبا والقوقاز ووسط آسيا. وتشارك الشعبة الإحصائية والوكالة الأوروبية للبيئة بفعالية في أنشطة فرقة العمل المشتركة، من خلال توفير الدعم المالي والمعارف المتخصصة. 
	66 - وقامت فرقة العمل المشتركة، في الاجتماعات الخمسة التي عقدتها في الفترة 2009-2011، باستعراض 31 مؤشرا من أصل 36 مؤشرا موصى بها في المبادئ التوجيهية للجنة الاقتصادية لأوروبا المتعلقة بتطبيق مؤشرات البيئة في بلدان شرق أوروبا والقوقاز ووسط آسيا، التي أقرها المؤتمر الوزاري الذي انعقد في عام 2007 تحت شعار ”تسخير البيئة من أجل أوروبا“. وهي تشمل المؤشرات البيئية في مجالات رئيسية، مثل الهواء النقي والطاقة ومياه الشرب والنفايات والتنوع البيولوجي للغابات والنقل المستدام. ونظرت فرقة العمل أيضا في مؤشرات إضافية هامة لكنها غير مدرجة حاليا في المبادئ التوجيهية للمؤشرات، وهي تحديدا مؤشرات النفقات البيئية، والمؤشرات الزراعية - البيئية، ومؤشرات الطاقة والبيئة، والمؤشرات الجديدة للمياه والتنوع البيولوجي. 
	67 - وسيستمر العمل في عام 2012، من أجل مواصلة استعراض المبادئ التوجيهية للمؤشرات، والاتفاق على إدراج مؤشرات إضافية. وسيشمل العمل فيما بعد أيضا، تطوير مجموعة مؤشرات رئيسية تصلح لأن تشكل أساسا لجمع البيانات بصورة منتظمة. وسيجري تنظيم حلقتي عمل في إطار مشروع حساب التنمية بالأمم المتحدة، في مجالات تحتاج إلى مزيد من العمل المنهجي. وستركز حلقة العمل الأولى على إحصاءات النفايات؛ ومن المقرر عقدها بالتتابع مع الاجتماع القادم لفرقة العمل المشتركة.
	سابعا - نقاط للمناقشة
	68 - قد تود اللجنة القيام بما يلي:
	(أ) إقرار الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئة - الاقتصادية في صورته المقترحة؛
	(ب) الإعراب عن آرائها بشأن عملية إعداد النظام الفرعي للطاقة التابع لنظام المحاسبة البيئة - الاقتصادية في صورته النهائية؛
	(ج) التعليق على التقدم المحرز في عمل اللجنة.

