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  للجنة اإلحصائيةا
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣ سمار/ آذار١ -فرباير / شباط٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) د (٣البند 

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

بنــــاًء علــــى طلــــب تقــــدمت بــــه اللجنــــة اإلحــــصائية يف دورهتــــا الثالثــــة واألربعــــني   
، يتشرف األمني العـام بـأن حييـل تقريـر جلنـة اخلـرباء               ) ألف -، الفصل األول    E/2012/24 نظرا(

جنـة يف عملـها، مـع       ويبني التقرير التقدم الـذي أحرزتـه الل       .  االقتصادية -املعنية باحملاسبة البيئية    
 التقريـــر عــرض وي.  االقتـــصادية-التركيــز بــشكل خـــاص علــى تنقــيح نظـــام احملاســبة البيئيــة       

ــة     ــذ اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئي ــذل   -اســتراتيجية تنفي ــيت تب ــصادية واجلهــود ال  االقت
نظم للـ ريبيـة    التج اسـبة ويعـرض التقريـر للنظـر احمل      . للترويج لإلطـار املركـزي يف احملافـل الدوليـة         

ويقـدم  .  وتفريعات هذا النظام وتطبيقاته     االقتصادية -اإليكولوجية التابعة لنظام احملاسبة البيئية      
مقترحاً لوضع الـصيغة النهائيـة للـشق املتعلـق بالطاقـة مـن النظـام إىل جانـب الوثيقـة التـشاورية                 

  .ر من التقري٣٤وترد نقاط املناقشة يف الفقرة . لكي تنظر فيهما اللجنة
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     االقتصادية -تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية     
    مقدمة -أوالً   

ــا     - ١ ــصائية، مبوجــــب قرارهــ ــة اإلحــ ــر  (٤٣/١٠٥إن اللجنــ ــصلE/2012/24انظــ   ، الفــ
  ): باء-األول 

ــه قامــت أعربــت عــن تقــديرها للعمــل الــذي     )أ(   ــةب ــة باحملاســبة جلن    اخلــرباء املعني
 هيئــةة وســلمت باملــسامهة الكــبرية املقدمــة مــن الــرئيس واملكتــب وأعــضاء   االقتــصادي-البيئيــة 

 التحرير واحملرر باإلضافة إىل البلدان والوكاالت اليت شاركت يف عملية التشاور؛

أعربــت عــن تقــديرها لــشفافية عمليــة وضــع اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة     )ب(  
الت املشاورات العاملية بـشأن الورقـات        االقتصادية، وعلى وجه اخلصوص خمتلف جو      -البيئية  

اخلتامية املتعلقة مبسائل التنقيح، والتوصيات اجملمَّعة بشأن املـسائل املطروحـة وفـرادى الفـصول               
  االقتصادية؛-وأخرياً املشروع الكامل لإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية 

 االقتـصادية لعـام     -بيئيـة   وافقت على اعتماد اإلطار املركزي لنظـام احملاسـبة ال           ) ج(  
 االقتـصادية، وذلـك رهنـاً       - باعتباره الصيغة األولية للمعايري الدولية للحسابات البيئيـة          ٢٠١٢

بإجراء مزيـد مـن التنقـيح، مـع التـسليم بأنـه يـتعني إدخـال املزيـد مـن التحـسينات علـى عمليـة                        
  القياس يف ما يتعلق مبسائل حمددة؛

 االقتـصادية سيخـضع،     -ي لنظـام احملاسـبة البيئيـة        اعترفت بـأن اإلطـار املركـز        )د(  
 تأخذ يف االعتبار الدروس املـستفادة مـن         لتنقيحاتاإلحصائية الدولية،   يري  شأنه شأن مجيع املعا   

عملية التنفيذ ومن التقدم املنهجي احملرز، وطلبت إىل اللجنة وضع عملية حتـديث حتـاكي تلـك            
  ستخدمة لنظام احلسابات القومية؛امل

 االقتـصادية   -طلبت أن تتضمن مقدمة اإلطار املركزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة               )هـ(  
إشارة مفصلة إىل جدول أعمال شامل للبحوث وعملية لتحديث املعايري، وسـلَّمت بـأن تنفيـذ       

 االقتــصادية جيــب أن يعتــرب برناجمــاً طويــل األجــل يــتم  تنفيــذه مبرونــة    -نظــام احملاســبة البيئيــة  
  كامل للظروف واملتطلبات الوطنية؛ إيالء االعتبار الوبشكل تدرجيي، مع

حثــت جلنــة اخلــرباء علــى اســتكمال الوثــائق الداعمــة لإلطــار املركــزي مبــا يف    )و(  
ــة        ــرة الفرعي ــوارد يف الفق ــى النحــو ال ــة عل ــيح املقدم ــك تنق ـــ(ذل ــال   )ه ، وإضــافة جــدول أعم

  مة باملراجع؛قائالبحوث، وجداول تتضمن أرقاماً توضيحية ومسرداً ومرفقات و
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حثت اللجنة على مواصلة عملها يف جمـال وضـع اسـتراتيجية مفـصلة لربنـامج                  )ز(  
 االقتـصادية علـى الـصعيدين العـاملي واإلقليمـي وال سـيما خريطـة                -تنفيذ نظام احملاسـبة البيئيـة       

طريــق حمــددة تتبعهــا البلــدان، وشــجعت الــدول األعــضاء واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة علــى  
   يف أنشطة التجميع وفقاً لإلطار املركزي؛ الشروع
 االقتــصادية -ســلَّمت بــأن اســتراتيجية التنفيــذ املفــصلة لنظــام احملاســبة البيئيــة    )ح(  

جيب أن تعكس احلاجة إىل التنسيق اإلقليمي وشبه اإلقليمي نظراً الخـتالف مـستويات التنميـة               
أجـل إشـراك املـستخدمني،      اإلحصائية، وشددت علـى ضـرورة وضـع اسـتراتيجية للـدعوة مـن               

  وال سيما املشاركون منهم يف صياغة السياسات وحتليلها؛ 
طلبـت إىل الوكـاالت الدوليــة واجلهـات املاحنــة األخـرى تــوفري املـوارد لتقــدمي        )ط(  

ــة     ــذ نظــام احملاســبة البيئي ــة لتنفي ــساعدة التقني ــصادية وتطــوير اإلحــصاءات األساســية   -امل  االقت
   البلدان، وال سيما يف البلدان النامية؛ االقتصادية والبيئية يف

أحاطت علماً بربنامج عمل جلنة اخلرباء فيما يتعلق بالعمل املتعلق باحلـسابات              )ي(  
ــة     ــة التابعــة لنظــام احملاســبة البيئي ــنظم اإليكولوجي ــة لل ــصادية، وتفريعــات نظــام  -التجريبي  االقت

 اللجنـة تقيـيم التقـدم احملـرز يف اجتماعهـا             االقتـصادية وتطبيقاتـه، وطلبـت إىل       -احملاسبة البيئيـة    
 ومـدى أمهيـة هـذا العمـل بالنـسبة  لإلحـصاءات       ٢٠١٢يونيـه  /املقبل املزمـع عقـده يف حزيـران       

الرمسيــة وذلــك هبــدف تقيــيم مــا إذا كــان ميكــن تقــدمي الــوثيقتني إىل اللجنــة اإلحــصائية املقبلــة   
  ملواصلة النظر فيهما؛ 

 االقتـصادية   -على االعتراف بنظام احملاسبة البيئيـة       طلبت إىل اللجنة التشجيع       )ك(  
ئة، وهلذا الغـرض التـرويج للنظـام        باعتباره اإلطار اإلحصائي يف تقييم العالقة بني االقتصاد والبي        

  يف املناسبات الدولية الكربى، وال سيما يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة؛ 
 االقتــصادية يف -علـق بنظــام احملاسـبة البيئيــة   أحاطـت علمــاً بربنـامج العمــل املت    )ل(  

ــشاورات عامليــة والتــشاور مــع أفرقــة املــدن            ــال الطاقــة، وشــجعت اللجنــة علــى إجــراء م جم
  .٢٠١٣ه اللجنة اإلحصائية يف عام الصلة لوضع الصيغة النهائية للمشروع لكي تعتمد ذات
ز اسـتراتيجية تنفيـذ نظـام       الفـرع الثـاين يـوج     : ويتألف هـذا التقريـر مـن الفـروع التاليـة            - ٢

 االقتــصادية، والفــرع الثالــث يعــرض التقــدم احملــرز يف نــشر اإلطــار املركــزي  -احملاســبة البيئيــة 
 االقتصادية، والفرعان الرابع واخلامس يقدمان معلومات مـستكملة عـن           -لنظام احملاسبة البيئية    

  وجيــة التابعــة لنظــام احملاســبة التقــدم احملــرز يف العمــل علــى احلــسابات التجريبيــة للــنظم اإليكول 
ويقــدم الفــرع .  االقتــصادية وتفرعاتــه-وتطبيقــات نظــام احملاســبة البيئيــة   االقتــصادية،- البيئيــة

السادس معلومات مستكملة عن التقـدم احملـرز يف العمـل علـى النظـام الفرعـي املعـروف بنظـام                  
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شطة اللجنـة يف جمـال التـشجيع        ويعـرض الفـرع الـسابع أنـ       .  االقتصادية للطاقـة   -احملاسبة البيئية   
ويعـرض الفـرع الثـامن األنـشطة يف جمـال      .  االقتـصادية -على االعتـراف بنظـام احملاسـبة البيئيـة          

 االقتـصادية للميـاه ويعـرض الفـرع التاسـع النقـاط الـيت ستناقـشها                 -تنفيذ نظام احملاسـبة البيئيـة       
يف إطـار واليـة اللجنـة كوثيقـة         وقد جرى تعميم موجز ألنشطة خمتلف األفرقة العاملـة          . اللجنة

  . معلومات أساسية
  

   االقتصادية- استراتيجية تنفيذ اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية  -ثانياً   
 واألربعـــني، أعـــدت اللجنـــة الثالثـــةبنـــاًء علـــى طلـــب اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورهتـــا    - ٣

 االقتـصادية علـى الـصعيدين       -بيئيـة   استراتيجية مفصلة لتنفيذ اإلطار املركـزي لنظـام احملاسـبة ال          
ــه    . العــاملي واإلقليمــي ونــوقش مقتــرح الســتراتيجية التنفيــذ يف االجتمــاع الــسابع الــذي عقدت

ــران  ــة يف حزي ــه /اللجن ــتراتيجية      . ٢٠١٢يوني ــداد اس ــل إلع ــة عم ــشئت فرق ــذلك، أن ونتيجــة ل
 البيئيــة يف تــشرين ونــاقش  هــذه االســتراتيجية كــل مــن فريــق لنــدن املعــين باحملاســبة. )١(التنفيــذ
ــوبر /األول ــا نوقــشت يف احللقــة       ٢٠١٢أكت ــن اجتماعاتــه؛ كم ــة يف عــدد م ، ومكتــب اللجن

حنو ربط النظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية بالنـشاط         ”الدراسية الدولية املعنونة    
ــشري  ــصادي والبــ ــورك مــــ   “االقتــ ــدت يف نيويــ ــيت عقــ ــاين ٢٩ إىل ٢٧ن ، الــ ــشرين الثــ /  تــ

  . واستراتيجية التنفيذ املقترحة متاحة يف شكل وثيقة معلومات أساسية. ٢٠١٢ نوفمرب
  :  االقتصادية-ومن أهداف استراتيجية تنفيذ اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية   - ٤

 االقتـصادية   -مساعدة البلدان يف اعتماد اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية            )أ(  
  ية وتعزيز اإلحصاءات الداعمة؛دتصا االق-يئية إطارا لقياس احلسابات الب

اإلنشاء التدرجيي للقدرة التقنية على جتميع البيانـات وتقـدمي التقـارير الدوريـة                )ب(  
 االقتصادية مع حتديد النطاق املناسـب وتـوفري القـدر     -ة  يبشأن جمموعة دنيا من احلسابات البيئ     

 . املالئم من التفصيل والنوعية

ــاًء علــى   - ٥ طلــب اللجنــة، تراعــي اســتراتيجية التنفيــذ، كمنطلــق، خمتلــف مــستويات    وبن
ــاطق وتعكــس       ــدان واملن ــصادية يف خمتلــف البل ــة واإلحــصاءات االقت تفــصيل اإلحــصاءات البيئي

ومـن العناصـر الرئيـسية يف هـذه     . احلاجة إىل التنسيق على الـصعيدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـي          

__________ 
:  االقتصادية من األعضاء التالية أمسـاؤهم      -تتألف فرقة العمل املعنية بتنفيذ اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية             )١(  

دائـرة اإلحـصاء االحتاديـة يف االحتـاد         (، وأنـدريي تاتـارينوف      )هيئة اإلحـصاء اهلولنديـة، رئيـساً      (غريت بروينوج   
، ومرييـام   )هيئة اإلحـصاء الـسويدية    (، وإينغر إيكلون    )هيئة اإلحصاء يف جنوب أفريقيا    (، وجو دو بري     )الروسي
 ).البنك الدويل(، وغلني ماري النج )تعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديمنظمة ال(لينستر 
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 حبيـث يتـسىن للبلـدان حتديـد أولويـات احلـسابات الـيت               االستراتيجية إتاحة هنج مـرن ومنـوذجي      
. تريد تنفيذها يف األجـل القـصري إىل املتوسـط حـسب ظروفهـا ومتطلباهتـا يف جمـال الـسياسات                    

ومع أنه ال حاجة تدعو البلدان إىل تنفيذ مجيع حساباهتا بـصورة متزامنـة، فـإن مـن املهـم إجيـاد              
  .  االقتصادية-سابات البيئية الظروف الالزمة لتجميع جمموعة دنيا من احل

 االقتـصادية علـى أربعـة       -وجيري تنفيذ النهج املرن والنمـوذجي لنظـام احملاسـبة البيئيـة               - ٦
ــى أســاس        . مراحــل ــة عل ــة مالئم ــات مؤســسية وطني ــى وضــع ترتيب ــة األوىل تركــز عل فاملرحل

ها، والــيت أولويــات الــسياسات املتفــق عليهــا الــيت حتــدد نطــاق احلــسابات واجلــداول وتفاصــيل   
حتديــد األوىل ومــن األهــداف اهلامــة للمرحلــة . ســتحكم اســتراتيجية التنفيــذ وتقــدم هلــا الــدعم

وتتمثـل املرحلـة الثانيـة يف    . إذا كان هناك التـزام وإمكانيـات إبقـاء الربنـامج علـى مـر الـزمن            ما
 التقيــيم الــذايت الــذي ستــصمم أداة تــشخيص إلجرائــه مــن أجــل حتديــد احلــسابات الــيت ميكــن  

وتـشمل املرحلـة الثالثـة تقيـيم     . تنفيذها ومصادر البيانات األساسية الالزمة لتحقيق تلـك الغايـة      
وتتمثـل املرحلـة الرابعـة يف صـياغة خطـة           . جودة البيانات األساسية الالزمة لتجميـع احلـسابات       

 التطوير االستراتيجي للمحاسبة البيئية اليت تتـضمن حتديـد أولويـات أنـواع احلـسابات وأنـشطة                
  .التحسني املتصلة ببيانات املصدر

وحاملـا ُتحـدَّد األولويــات، تقتـرح االسـتراتيجية أن تــستخدم البلـدان جمموعـة أساســية         - ٧
ــذها        ــه تنفي ــها لتوجي ــن اجلــداول واحلــسابات ميكــن اســتخالص مؤشــرات من ــا م ــاً عليه . متفق

ماعهـا املقبـل   وسيجري إعداد هذه اجلداول واحلسابات وعرضها لكـي تناقـشها اللجنـة يف اجت            
، وميكن أن تشكل يف املستقبل نقطة مرجعية لتقدمي التقـارير الدوريـة             ٢٠١٣يونيه  /يف حزيران 

  . االقتصادية- عن اجملموعة الدنيا من احلسابات البيئية
 االقتصادية التحفيـز الـسياسي   -وأهم املسائل املتعلقة بعملية تنفيذ نظام احملاسبة البيئية       - ٨

وهلـذه الغايـة، تركـز جلنـة اخلـرباء علـى            . يانات والبيئة املؤسـسية ذات الـصلة      وتطوير مصادر الب  
تقدمي املـساعدة للبلـدان لتيـسري عمليـة التنفيـذ وحتفيزهـا مـن خـالل تـشجيع تطبيـق احلـسابات                       
ــدريب،         ــة الت ــواد وأدل ــداد م ــتقين، وإع ــاون ال ــدريب والتع ــها، والت ــستمدة من واإلحــصاءات امل

  .، واالضطالع بأنشطة الدعوةحباثوالتعاون مع أوساط األ
ساسية اليت تتضمن استراتيجية التنفيذ املفـصلة يف عـرض          أل وتسهب وثيقة املعلومات ا     - ٩

جوانب أخرى من االستراتيجية مثل آلية التنسيق، ورصد التقدم احملرز، واالستراتيجية املتعلقـة             
ــر  . بترتيبــات التمويــل ــزه، تقت ــشاء جمموعــة  ولتيــسري تنفيــذ اإلطــار املركــزي وحتفي ــة إن ح اللجن

وستساعد جمموعة الشراكة كذلك يف التـرويج       . شراكة تضم الشركاء النشطني يف هذا امليدان      
ألدوات التنفيذ العملية على نطاق املناطق من قبيل الكتيبات وأدلة التجميع والكتـب املدرسـية               
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ليـــة إنتـــاج وأنـــشطة الـــدعوة والـــدورات التدريبيـــة، وأدوات الربجميـــات ملختلـــف عناصـــر عم 
اإلحصاءات واستخدام مبادرة تبادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات الوصـفية باعتبارهـا نظامـاً                

وستعمل اللجنة عمل هيئة تنـسيقية      . وسُينشأ صندوق استئماين للتنفيذ   . مشتركاً لنقل البيانات  
الوكـاالت  وسـتناقش اللجنـة إدارة الـشراكة وطرائـق عملـها بالتـشاور الوثيـق مـع                  . عاملية عامة 

  . الدولية، واللجان اإلقليمية، واملنظمات اليت تتجاوز حدود الوالية الوطنية ذات الصلة
  

  االقتصادية - نشر اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية  -ثالثاً   
 االقتـصادية بـصيغته النهائيـة مـع مراعـاة           -أعد اإلطـار املركـزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة              - ١٠
وقد استكملت هذه الوثيقة بإضـافة      . جنة من توجيهات يف دورهتا الثالثة واألربعني      قدمته الل  ما

وعـالوة علـى ذلـك، تـضمنت اجلـداول        . خطة لألحباث، ومسرد، وقائمة بـاملراجع، ومرفقـات       
/  مطبــوع وإلكترونيــاً يف أيــاروقــد وزعــت نــسخة أوليــة غــري حمــررة بــشكل. أرقامــاً توضــيحية

  .٢٠١٢ مايو
وقد حرَّر قسم مراقبة التحرير يف األمانـة        . ٢٠١٣طار املركزي رمسياً عام     وسينشر اإل   - ١١

وراجعتــها ) ٢٠١٢نــوفمرب /تــشرين الثــاين(العامــة لألمــم املتحــدة النــسخة األوليــة غــري احملــررة 
ومـن املقـرر أن يتـوىل مكتـب الـشؤون القانونيـة يف              . وحدة حتضري النصوص يف األمـم املتحـدة       

فــاق مــشترك حلقــوق التــأليف والنــشر بــني األمــم املتحــدة، واملفوضــية األمــم املتحــدة صــياغة ات
، وصندوق النقـد الـدويل، ومنظمـة        )الفاو(األوروبية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       

ــه أصــحاب حقــوق       ــق علي ــدويل وأن يواف ــصادي، والبنــك ال ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي التع
  . التأليف والنشر

 االقتصادية خطة األحبـاث الـيت تـشمل         -طار املركزي لنظام احملاسبة البيئية      ويشمل اإل   - ١٢
  . وستحدد جلنة اخلرباء اآللية املناسبة حلل تلك املسائل. املسائل العالقة
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  احملاسبة التجريبية للنظم اإليكولوجية  -رابعاً   
ــام       - ١٣ ــة لنظــ ــة التابعــ ــنظم اإليكولوجيــ ــة للــ ــبة التجريبيــ ــداد احملاســ ــرى إعــ ــبةجــ   احملاســ

ية د االقتــصا- االقتــصادية برعايــة اللجنــة وتــوىل صــياغتها حمــرر نظــام احملاســبة البيئيــة  -البيئيــة 
ــصادية       ــة واالقت ــدوائر اإلحــصائية والعلمي ــيني مــن ال ــضم خــرباء تقن ــر ت ــة حتري . )٢(مبــساعدة هيئ

 ومت التــشاور مــع فريــق لنــدن ٢٠١٢أكتــوبر /وجــرى إعــداد مــسودة عــرض يف تــشرين األول 
 االقتـصادية وكـذلك مــع خـرباء معنـيني خبــدمات الـنظم اإليكولوجيــة      -عـين باحملاسـبة البيئيــة   امل

  : وبوجه خاص، نوقشت احملاسبة التجريبية للنظم اإليكولوجية يف املناسبات التالية. وتقديرها
االجتمــاع الثالــث للخــرباء املعــين حبــسابات الــنظم اإليكولوجيــة، املعقــود يف ملبــورن،    •  

 ؛ ٢٠١٢مايو / أيار١٨ إىل ١٦ا، من أسترالي

   االقتـــصادية املعقـــود يف-االجتمـــاع الـــسابع للجنـــة اخلـــرباء املعنيـــة باحملاســـبة البيئيـــة   •  
 ، ٢٠١٢يونيه / حزيران١٣ إىل ١١ريو دي جانريو، الربازيل، من 

 مـن  االجتماع الثامن عشر لفريق لندن املعين باحملاسـبة البيئيـة املعقـود يف أوتـاوا، كنـدا               •  
 ؛٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٤ إىل ٢

ــة     •   ــة املعنون ــة الدراســية الدولي ــنظم    ”احللق ــة وخــدمات ال ــنظم اإليكولوجي حنــو ربــط ال
 ٢٩ إىل ٢٧ املعقـودة يف نيويــورك مــن  “اإليكولوجيـة بالنــشاط االقتـصادي والبــشري  

 . ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين

ــة للــنظم اإليك    - ١٤ ــة   وقــد صــيغت احملاســبة التجريبي ــة التابعــة لنظــام احملاســبة البيئي  -ولوجي
ية، وهي وثيقة مرافقـة لإلطـار املركـزي، بوصـفها جـزءاً مـن املـشروع املتعلـق بتنقـيح                    داالقتصا

ــة    ــبة البيئي ــام احملاس ــصادية-نظ ــدم      .  االقت ــل تق ــارا إحــصائيا ب ــوخى أن تكــون معي ــي ال تت وه
وتــبني هــذه . بة الــنظم اإليكولوجيــةبــاألحرى توليفــة للحالــة الراهنــة للمعــارف املتعلقــة مبحاســ

الوثيقة بأن حماسبة النظم اإليكولوجية ميدان جديد وناشئ للقيـاس وبالتـايل فهـذا العمـل يعتـرب               
غري أن احملاسـبة التجريبيـة للـنظم اإليكولوجيـة تـستند إىل اختـصاصات علميـة راسـخة                   . جتريبياً

__________ 
، ) االقتـصادية، رئيـساً  -حمرر نظـام احملاسـبة البيئيـة        (كارل أوبست   : تضم هيئة التحرير األعضاء التالية أمساؤهم       )٢(  

، )، أســتراليامكتــب األرصــاد اجلويــة (، ووارويــك مكدونالــد )مكتــب اإلحــصاء األســترايل (ومايكــل فــاردون 
مكتــب اإلحــصاء املركــزي، (، وبــرام إيــديرت )كــان يعمــل ســابقاً يف هيئــة اإلحــصاء الكنديــة(ومايكــل بــوردت 

، )جامعــة فــاغينينغن، هولنــدا(، والرس هــاين )مكتــب اإلحــصاء النروجيــي(، وبــري أريلــد غارنــايوردت )هولنــدا
، وجـوك مـارتن     ) العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية      مكتب اإلحصاء الـوطين، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا         (وجواد خان   

، )املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة(، وأنطــون شــتويرر )الوكالــة األوروبيــة للبيئــة(وجــون لــوي فيــرب 
 .وتولت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة أمانة هيئة التحرير). البنك الدويل(وغلني ماري النغي 
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ت الرمسيــة، وال ســيما احملاســبة تــشمل علــم الــنظم اإليكولوجيــة، وعلــم االقتــصاد، واإلحــصاءا
والغـرض منـها تـوفري إطـار مفـاهيمي لربنـامج األحبـاث املتعـددة         .  االقتـصادية -الوطنية والبيئية  
  .بلدان اليت ترغب يف اختبار جتميع حسابات النظم اإليكولوجيةالتخصصات لل

 للــنظم  تعمـيم مـسودة احملاسـبة التجريبيـة    ٢٠١٢نــوفمرب /وقـد جـرى يف تـشرين الثـاين      - ١٥
اإليكولوجية للتشاور على نطاق واسع هبـدف التوصـل إىل اسـتعراض هنـائي للنطـاق واحملتـوى                  

ونظرا ملا للمواد من طابع متعدد التخصـصات،        . والتوازن بني املواد، ومجع تعليقات تقنية عليه      
جرى تشجيع املؤسسات املشاركة يف استعراض مسودة التشاور على مناقشة تلك املـسألة مـع       

كــاالت ذات الــصلة يف بلــدها واملــسؤولة عــن الــسياسات البيئيــة واالقتــصادية، واملعلومــات  الو
وجــرى أيــضا تعمــيم مــسودة  . اجلغرافيــة املكانيــة، ووكــاالت البحــث واملؤســسات األكادمييــة 

الوثيقــة مباشــرة علــى خــرباء خمتــارين يف األوســاط العلميــة واالقتــصادية وكــذلك أعــضاء فريــق 
.  أعــاله١٣ ســبة البيئيــة، وعلــى املــشاركني يف املناســبات املــذكورة يف الفقــرةلنــدن املعــين باحملا

وسوف يقوم احملرر وهيئة التحرير بتحليل التعليقات الـواردة وإعـداد مـسودة جديـدة لتقـدميها                 
  .إىل اللجنة اإلحصائية باعتبارها وثيقة معلومات أساسية للنظر فيها

، ٢٠١٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٩ إىل   ٢٧مـن   وقد ُعــقدت، يف نيويـورك يف الفتـرة            - ١٦
حنــو ربــط الــنظم اإليكولوجيــة وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة   ”حلقــة دراســية دوليــة بعنــوان  

ــشعبة اإلحــصائية   . “بالنــشاط االقتــصادي والبــشري  واشــتركت يف تنظــيم احللقــة الدراســية ال
، وبرنـامج األمـم املتحـدة    )ائيالربنـامج اإلمنـ  (باألمم املتحـدة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          

وكــان اهلــدف مــن احللقــة . ، والبنــك الــدويل، والوكالــة األوروبيــة للبيئــة)برنــامج البيئــة(للبيئــة 
الدراســية إجــراء مناقــشة مــستنرية بــشأن احملاســبة التجريبيــة للــنظم اإليكولوجيــة يف إطــار نظــام 

ــة  ــة    - احملاســبة البيئي ــصادية، إلقامــة حــوار وشــراكة طويل . األجــل بــني خمتلــف األوســاط  االقت
وكانــت احللقــة الدراســية مهمــة للتعريــف باملفــاهيم واألســاليب والتجــارب يف ضــوء الطلــب     

. املتزايد للحصول على معلومات بشأن إدارة النظام اإليكولوجي ورصيد النظـام اإليكولـوجي            
  مـــشاركا مـــن املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة، ٦٠وحـــضر احللقـــة الدراســـية مـــا يربـــو علـــى  

، واخلــرباء مــن األوســاط )مثــل وزارات البيئــة، واملاليــة، ومــا إىل ذلــك(والوكــاالت احلكوميــة 
  .العلمية واالقتصادية

وأقـر املــشاركون يف احللقـة الدراســية بـأن احملاســبة التجريبيـة للــنظم اإليكولوجيـة تعــد        - ١٧
 دعمــا لــصياغة خطــوة كــبرية إىل األمــام يف تطــوير إطــار مفــاهيمي لقيــاس الــنظم اإليكولوجيــة 

زال ذا طبيعـة جتريبيـة وأن عـددا مـن      السياسات، مع االعتراف يف الوقت نفسه بـأن العمـل مـا    
وأُوِصــَي  . يـزال مـن املـتعني حلـها ومواصـلة تطويرهـا            املشاكل املتصلة بالبيانات واألساليب ال    
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ن توضع خطة دولية للبحث واالختبار من أجل توجيه البلدان املـستعدة لالضـطالع بالعمـل                بأ
وينبغي أن جيـري ذلـك عـن طريـق إشـراك أفرقـة متعـددة التخصـصات                . التجرييب يف هذا اجملال   

مــن اإلحــصائيني، واحملاســبني الــوطنيني، واالقتــصاديني، والعلمــاء، وخــرباء البيئــة والــسياسات    
ــة ــد. البيئي ــة  وأعي ــة باحملاســبة البيئي ــة اخلــرباء املعني ــد دور جلن ــة   -  تأكي االقتــصادية بوصــفها اهليئ

املركزية لإلدارة املسؤولة عن إدارة العمل يف حماسبة النظام اإليكولـوجي علـى الـصعيد الـدويل                 
ــبة البيئيـــة     ــام احملاسـ ــة يف نظـ ــنظم اإليكولوجيـ ــة للـ ــبة التجريبيـ  - مـــن خـــالل النـــهوض باحملاسـ

واقُتـرح أن جيري إنشاء فريق خرباء دائم معين مبحاسبة النظم اإليكولوجيـة، حتـت              . االقتصادية
ــار احملاســبة         ــصلة بتطــوير واختب ــة ذات ال ــسائل التقني ــشأن امل ــشورة ب ــدمي امل ــة، لتق ــة اللجن رعاي

وينبغـي أن يكـون نطـاق خطـة البحـوث واالختبـارات             . التجريبية للنظم اإليكولوجية مـستقبال    
  . البيئة والنشاط االقتصادي وغريه من األنشطة البشريةمتصال بالعالقة بني

وسيكمل فريق اخلرباء، الـذي سـيتألف مـن خـرباء مـن األوسـاط العلميـة واالقتـصادية                   - ١٨
والسياسية واإلحصائية، عمل فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة الـذي سـيجري إطالعـه علـى                     

  .التطورات
حـة للبحـث واالختبـار باعتبـاره وثيقـة معلومـات       وسـوف يقـدم ملخـص للخطـة املقتر      - ١٩

ــاة        . أساســية ــع مراع ــق اخلــرباء م ــع فري ــشاور م ــرح، سيوضــع بالت ــامج عمــل مقت وســيقدم برن
املبادرات السابقة يف البلدان واملبادرات الدولية، لتنظر فيها جلنة اخلرباء يف اجتماعهـا املقبـل يف                

اإلحـصائية يف دورهتـا اخلامـسة واألربعـني      ويقـدم تقريـر عنـه إىل اللجنـة       ٢٠١٣يونيـه   /حزيران
  .٢٠١٤فرباير /يف شباط
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  االقتصادية وتفريعاته - تطبيقات نظام احملاسبة البيئية  - خامسا 
 - واصـــل فريـــق فرعـــي تـــابع للجنـــة عملـــه إلعـــداد تطبيقـــات نظـــام احملاســـبة البيئيـــة  - ٢٠

كـن اعتمادهـا لتلبيـة متطلبـات كـل         االقتصادية وتفريعاته من أجل تقـدمي خمتلـف الُنـُهــج الـيت مي            
بلد على حدة، تبعا الحتياجات سياسـاهتا، وحتديـد الـسبل الـيت ميكـن اسـتخدامها ليـوفر نظـام                     

ــة ــسياسات   - احملاســبة البيئي وأُِعـــدت هــذه الوثيقــة  . االقتــصادية املعلومــات ألغــراض حتليــل ال
قتـصادية مبـساعدة مـن هيئـة حتريـر          اال - برعاية جلنة اخلرباء، وصاغها حمرر نظام احملاسبة البيئيـة        

ونوقش التقـدم احملـرز يف تطـوير تطبيقـات      .)٣(مكونة من خرباء تقنيني من األوساط اإلحصائية   
ــة   ــبة البيئيـ ــام احملاسـ ــه يف االجتمـــ   - نظـ ــصادية وتفريعاتـ ــران  االقتـ ــة يف حزيـ ــسابع للجنـ  /اع الـ

  .٢٠١٢ يونيه
االقتـصادية وتفريعاتـه للتـشاور     - يـة وجرى تعميم مسودة تطبيقات نظام احملاسـبة البيئ        - ٢١

على نطاق واسع هبدف التوصـل إىل اسـتعراض هنـائي للنطـاق واحملتـوى وتـوازن املـادة، ومجـع                     
ونظــرا ملــا للمــادة مــن طــابع تطبيقــي، جــرى حــث املؤســسات املــشاركة يف     . تعليقــات تقنيــة

لـدها، مبـا يف ذلـك    استعراض مسودة التشاور على مناقشة املواد مع الوكاالت ذات الصلة يف ب    
كمـا قُــدم عـرض حـول الوضـع احلـايل للمـسودة إىل               . وكاالت البحوث واألوساط األكادميية   

ــسابع عــشر     ــة يف اجتماعــه ال ــدن املعــين باحملاســبة البيئي ــق لن ــشرين األول فري ــذي عقــد يف ت  / ال
جديـدة  دان مـسودة    ـِعـوسوف حيلل احملرر وهيئة التحرير التعليقات الواردة ويُ       . ٢٠١٢ أكتوبر

  .ُيـعتزم تقدميها إىل اللجنة اإلحصائية بوصفها وثيقة معلومات أساسية للنظر فيها
  

  االقتصادية للطاقة - نظام احملاسبة البيئية  - سادسا 
االقتصادية للطاقـة، واصـلت الـشعبة        - أثناء وضع الصيغة النهائية لنظام احملاسبة البيئية        - ٢٢

عاون وثيق مع فريق اخلـرباء املعـين حبـسابات الطاقـة، وفريـق              اإلحصائية باألمم املتحدة العمل بت    
ــة       لنــدن املعــين باحملاســبة البيئيــة، وفريــق أوســلو املعــين بإحــصاءات الطاقــة، وفرقــة العمــل املعني

  .حبسابات الطاقة باملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

__________ 
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  (بيتــر فــان دن فــني : اء التاليــة أمســاؤهممشــل أعــضاء هيئــة التحريــر اخلــرب   )٣(  

مكتـب  (، ومايكل فاردون    )االقتصادية، حمرر  - نظام احملاسبة البيئية  (، وكارل أوبست    )االقتصادي، الرئيس 
ــة  (، ودينــيس فيكــسلر )اإلحــصاءات األســترايل ، )مكتــب التحليــل االقتــصادي، الواليــات املتحــدة األمريكي

وزارة البيئــة والغــذاء والــشؤون (، وروكــي هــاريس )املكتــب املركــزي لإلحــصاء، هولنــدا(وســيوريد شــيناو 
، ومرييــام لينــستر )املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة (، وبريــان نيوســون )الريفيــة، اململكــة املتحــدة

اإلحــصائية بــاألمم املتحــدة وقــدمت الــشعبة ). منظمــة التعــاون االقتــصادي والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي (
 .خدمات أمانة هيئة التحرير
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- ام احملاسـبة البيئيـة  ومنذ الدورة الثالثة واألربعني للجنة، جرى اسـتكمال مـسودة نظـ             - ٢٣
االقتــصادية للطاقــة بنــاء علــى االقتراحــات املقدمــة مــن اجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين حبــسابات   

وُعممـت  .  يف نيويـورك   ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٧ إىل   ٥الطاقة الذي عقد يف الفترة من       
ــة، يف شــباط      ــق اخلــرباء املعــين حبــسابات الطاق ــة تابعــة لفري ــر فرب/علــى جمموعــة فرعي  ٢٠١٢اي

كما قُـدمت املـسودة     . ، مسودات مستكملة للتعليق عليها واستعراضها     ٢٠١٢أغسطس  /وآب
إىل فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية للتشاور بشأهنا خالل اجتماعه السابع عشر الذي عقـد يف                

ويت املــسائل املعلقــة الــيت حــددها فريــق ـويف هــذه العمليــة، ُســ. ٢٠١٢أكتــوبر /تــشرين األول
خلــرباء وأعــضاء فريــق لنــدن، وُبــسط الــنص واجلــداول لتحقيــق مزيــد مــن االتــساق الــداخلي؛  ا

وأدرجـت يف   . االقتـصادية  - وُضمن اتساقها الكامل مع اإلطار املركزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة           
االقتــصادية للطاقــة  - املــسودة النهائيــة صــيغة حمــسنة لوصــف العالقــة بــني نظــام احملاســبة البيئيــة

وأضـيف املزيـد   . االقتصادية ونظام احلـسابات القوميـة   - ر املركزي لنظام احملاسبة البيئية واإلطا
وأُدرجــت مناقــشة أكثــر تفــصيال  . مــن التوضــيح بــشأن تقيــيم املــوارد املعدنيــة ومــوارد الطاقــة  

  .ملعاجلة الطاقة املستمدة من املوارد املتجددة، كما أُدرج عرض أكثر مشوال عن االنبعاثات
قب التشاور مع فريـق اخلـرباء املعـين حبـسابات الطاقـة، سـيتم الـشروع يف مـشاورة               وع  - ٢٤

االقتـصادية للطاقـة، وهـي مـسودة تتـألف       - عاملية بشأن املسودة الكاملة لنظـام احملاسـبة البيئيـة    
وسوف تـشمل املـشاورة املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة واملنظمـات       . من سبعة فصول ومرفقات 

االقتــصادية للطاقــة وإمكانيــة  - لــضمان مالءمــة تنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــةاإلقليميــة والدوليــة 
وبعد ذلك ستدرج التعليقات الواردة خالل املشاورة ضـمن املـسودة النهائيـة             . تطبيقه وجدواه 

 وتقـدم إىل فريـق اخلـرباء لالسـتعراض النـهائي قبـل تقـدميها إىل                 ٢٠١٣خالل الربـع األول مـن       
وبناء على توصية اللجنة، سـيقدم مكتبـها نظـام      . باحملاسبة البيئية واالقتصادية  جلنة اخلرباء املعنية    

  .االقتصادية للطاقة يف صيغته النهائية إىل مكتب اللجنة اإلحصائية العتماده - احملاسبة البيئية
  

  الترويج لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية  - سابعا  
  ر األمم املتحدة للتنمية املستدامةمتؤاملناسبات اجلانبية على هامش م  - ألف  

، نظمت جلنـة اخلـرباء املعنيـة        )٢٠ +ريو  (خالل مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة         - ٢٥
ــة  ــبة البيئي ــبتني        - باحملاس ــاألمم املتحــدة مناس ــشعبة اإلحــصائية ب ــع ال ــتراك م ــصادية باالش االقت

ة بوصــفه اإلطــار اإلحــصائي لتقيــيم البيئــة االقتـصادي  - جـانبيتني للتــرويج لنظــام احملاســبة البيئيــة 
  .وعالقتها باالقتصاد
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ــران١٤وعقــدت يف   - ٢٦ ــه / حزي ــوان  ٢٠١٢يوني ــذ نظــام  ” املناســبة األوىل، حتــت عن تنفي
 بوصـفها مناسـبة للـتعلم يف جمـال     “ الدروس املستفادة  -االقتصادية يف البلدان     - احملاسبة البيئية 

. سـتراليا وإيطاليـا والربازيـل وجنـوب أفريقيـا وهولنـدا           أه  التنمية املستدامة، وشاركت يف رعايتـ     
ــذ نظــام احملاســبة          ــب اإلحــصائية خــرباهتم يف تنفي ــن املكات ــون م ــادل ممثل ــذه املناســبة، تب ويف ه

ــة ــصادية، حيــث شــرحوا تفاصــيل الترتيبــات املؤســسية املطبقــة، ورمســوا خــرائط      - البيئي االقت
ــشكل أعــم،   ـللمعلومــات املتاحــة يف خمتلــف املؤســسات وقيَّــ    موها، وروجــوا للحــسابات، وب

ونـاقش املـشاركون أيـضا      . وضحوا مـا جنـح ومـا مل يـنجح يف ممارسـاهتم علـى الـصعيد الـوطين                  
كيفية إدارة الطلب املرتفع يف جمال الـسياسات يف البلـدان علـى حـسابات الـنظم اإليكولوجيـة                   

 الـيت أدىل هبـا رئـيس جلنـة          وبعـد املالحظـات االسـتهاللية     . وتنفيذها على املستوى دون الـوطين     
يطاليـا والربازيـل وكنـدا وكولومبيـا      إاخلرباء، اخنرط أعضاء فريق املناقشة من االحتـاد الروسـي و          

  .وهولندا يف مناقشة تفاعلية مع املشاركني
نظــام احملاســبة ” املناســبة الثانيــة حتــت عنــوان  ٢٠١٢يونيــه / حزيــران١٤وعقــدت يف   - ٢٧

ــة ــصادية - البيئي ــستدامة  إطــار: االقت ــة امل ــصاد األخــضر والتنمي ، واشــتركت يف “ الرصــد لالقت
وكان الغرض الرئيسي من هذا احلـدث هـو التوعيـة بنظـام احملاسـبة               . ستراليا والربازيل أرعايتها  
االقتـــصادية باعتبـــاره نظامـــا متعـــدد األغـــراض يـــنظم ويـــدمج اإلحـــصاءات البيئيـــة    - البيئيـــة

ة ملعاجلــة املــسائل املتعلقــة بالــسياسات، خــصوصا تلــك  الدميغرافيــ - واالقتــصادية واالجتماعيــة
وعــرض أعــضاء فريــق املناقــشة مــن عــدد مــن  . املتــصلة باالقتــصاد األخــضر والتنميــة املــستدامة

االقتـصادية كجـزء مـن برناجمهـا بـشأن االقتـصاد             - املنظمات اليت أدرجت نظام احملاسبة البيئية     
- يــة اســتخدام مفــاهيم نظــام احملاســبة البيئيــة األخــضر والتنميــة املــستدامة جتربتــهم بــشأن كيف 

وتـابع  . االقتصادية وحساباته للرد علـى األسـئلة املتعلقـة بالـسياسات فيمـا خيـص هـذه املـسائل                  
املــشاركون باهتمــام بــالغ العــروض بــشأن مبــادرة املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة،   

ت حماسـبة الثـروات وتقيـيم النظـام         ، وشـراكة خـدما    “ما وراء النـاتج احمللـي اإلمجـايل       ”املسماة  
اإليكولوجي التابعـة للبنـك الـدويل، ومبـادرة الفقـر والبيئـة التابعـة للربنـامج اإلمنـائي، وبرنـامج                     
االقتصاد األخضر التابع لربنامج البيئة وبرنامج النمو األخضر التابع ملنظمة التعـاون والتنميـة يف    

كالة األوروبيـة للبيئـة يف حـسابات امليـاه وفائـدهتا            امليدان االقتصادي، والتقدم الذي أحرزته الو     
  .يف دعم تنفيذ التوجيه اإلطاري لالحتاد األورويب بشأن املياه

  
  مذكرة إحاطة بشأن اإلطار املركزي  - باء  

االقتـصادية لنـشرها علـى نطـاق         - أعدت مـذكرة إحاطـة بـشأن نظـام احملاسـبة البيئيـة              - ٢٨
لتنمية املستدامة، بنية الترويج للمعيار اجلديـد باعتبـاره إطـارا           واسع خالل مؤمتر األمم املتحدة ل     
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وتــشرح مــذكرة اإلحاطــة أمهيــة . للقيــاس يــدعم سياســة التنميــة املــستدامة واالقتــصاد األخــضر
كمـا تقـدم أمثلـة     . وفوائد تنظيم املعلومات البيئية يف نظام حماسبة مرتبط باحلسابات االقتصادية         

 - تلف أطر السياسات املتعلقة بالتنمية املستدامة بنظام احملاسـبة البيئيـة          للكيفية اليت تستنري هبا خم    
وتتـضمن أمثلـة مـن    . االقتصادية، وكيف خيدم هذا النظام جمموعة متنوعـة مـن أغـراض الرصـد            

وهـي تـصف األنظمـة    . ستراليا وجنـوب أفريقيـا والـصني والفلـبني وهولنـدا واالحتـاد األورويب       أ
ــةالفرعيــة لنظــام احملاســبة ال  ــاه،  - االقتــصادية، أي نظــام احملاســبة البيئيــة  - بيئي االقتــصادية للمي

االقتصادية للطاقة، وتقدم أمثلة على أنواع األسـئلة الـيت ميكـن اإلجابـة               - ونظام احملاسبة البيئية  
  .عليها باستخدام هذه األدوات احملاسبية

  
  مذكرة إحاطة عن احملاسبة التجريبية للنظم اإليكولوجية  - جيم  

أُعــدت مــذكرة إحاطــة عــن احملاســبة التجريبيــة للــنظم اإليكولوجيــة يف نظــام احملاســبة      - ٢٩
ــة ــورك يف    - البيئي ــودة يف نيوي ــة املعق ــدوة الدولي ــصادية للن ــاين االقت ــشرين الث ــوفمرب / ت  ٢٠١٢ن

وتـوفر مـذكرة اإلحاطـة حملـة عامـة عـن حماسـبة الـنظم اإليكولوجيـة            ).  أعـاله  ١٦الفقـرة    انظر(
وترد يف املذكرة أمثلة على املشاريع احلالية بشأن حماسبة النظـام البيئـي يف           . الرئيسيةومفاهيمها  

وتـرد أيـضا دراسـات حـاالت إفراديـة عـن التنـوع         . أستراليا وكنـدا وأوروبـا واململكـة املتحـدة        
البيولوجي ووضع مناذج الـنظم اإليكولوجيـة تـستند إىل البيانـات الـيت جتمـع بطريقـة تتفـق مـع                      

  .االقتصادية - التجريبية للنظم اإليكولوجية يف نظام احملاسبة البيئيةاحملاسبة 
  

  االقتصادية للمياه - تنفيذ نظام احملاسبة البيئية  - ثامنا  
ــة     - ٣٠ ــذ نظــام احملاســبة البيئي ـــرضت اســتراتيجية تنفي ــة    - ُع ــى اللجن ــاه عل ــصادية للمي االقت

وهتـدف االسـتراتيجية إىل إدمـاج       . ٢٠٠٨ اإلحصائية يف دورهتا التاسـعة والـثالثني املعقـودة يف         
االقتصادية يف جمـال امليـاه يف إطـار الـسياسات الوطنيـة لـإلدارة املتكاملـة                  - نظام احملاسبة البيئية  

وهــي تركــز تركيــزا شــديدا علــى ربــط العمــل  . للمــوارد املائيــة ويف الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة
. عــم بالــسياسات االقتــصادية الوطنيــة حبــسابات امليــاه بطلبــات املــستخدمني، وربطــه بــشكل أ  

وتعمل الشعبة اإلحـصائية بتعـاون وثيـق مـع البلـدان والوكـاالت الدوليـة لتطـوير أوجـه التـآزر                      
  .ودعم املبادرات اإلحصائية من أجل حتسني برامج إحصاءات املياه

وقـد ركــزت اسـتراتيجية التنفيــذ علــى تطـوير وتعزيــز عمليــات مجـع وجتميــع البيانــات       - ٣١
االقتـصادية للميـاه إلجـراء التحليـل         - ساسية، وإدراج البيانات يف إطار نظام احملاسبة البيئيـة        األ

وقـد ُبــذلت جهـود كـبرية لفهـم          . والتفسري واستنباط مؤشرات الـسياسات العامـة ذات الـصلة         
ــوافر البيانــات       ــصنيفاهتا، وكــذلك مــدى ت ــدان، وتعاريفهــا وت عمليــات وضــع البيانــات يف البل
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فتــئ تطــوير الــشراكات مــع خمتلــف منتجــي البيانــات        وعــالوة علــى ذلــك، مــا   . ونوعيتــها
  .ومستخدميها يشكل عامال حامسا يف جناح استدامة التنفيذ

ويف إطار استراتيجية التنفيذ ُنظم العديد مـن حلقـات العمـل يف البلـدان بالـشراكة مـع             - ٣٢
 ثــالث حلقــات عمــل ، ُنظمــت٢٠١٢ويف . جلــان األمــم املتحــدة اإلقليميــة ومنظمــات أخــرى

حــضرها مــشاركون مــن املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة والــوزارات أو الوكــاالت املــسؤولة عــن 
وقــد ُنـــظمت احللقــة األوىل يف بــريوت باالشــتراك مــع اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة   . امليــاه

ت حلقـة العمـل     وُنــظم  .)٤(لغريب آسيا والوكالة األوروبية للبيئة، لفائدة أربعة بلدان يف املنطقة         
الثانية يف الرباط، املغرب، بالشراكة مع اللجنة االقتـصادية ألفريقيـا والوكالـة األوروبيـة للبيئـة،        

ونظمت احللقة الثالثة يف ليما، بالشراكة مـع اللجنـة االقتـصادية        .)٥(لفائدة مخسة بلدان أفريقية   
  .)٦( املنطقةألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، لفائدة مخسة بلدان يف

ونظرا الرتفاع الطلب على املـواد الداعمـة بـشأن تنفيـذ حـسابات وإحـصاءات امليـاه،              - ٣٣
ويفترض أن توفر املبادئ التوجيهيـة للخـرباء        . تضع الشعبة اإلحصائية مبادئ توجيهية للتجميع     

من املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة ووزارات أو وكـاالت امليـاه، وكـذلك لغريهـم مـن أصـحاب                     
ــا ضــمن      ا ــا، ودجمه ــاه وجتميعه ــساعدهم يف مجــع إحــصاءات املي ــدان، أدوات ت ملــصلحة يف البل

ــة      ــسياسات املائي ويف . اإلطــار احملاســيب، واســتنباط املؤشــرات، يف إطــار وضــع نظــام لرصــد ال
وقـد مت إصـدار املـسودات    .  مت إنشاء هيئة حترير للمساعدة يف إعداد املبـادئ التوجيهيـة           ٢٠١٢

صول، ومــن املتوقــع أن تكــون املــسودة الكاملــة للمبــادئ التوجيهيــة جــاهزة األوليــة لــبعض الفــ
  .٢٠١٣للتشاور الواسع النطاق يف الربع الرابع من عام 

  

__________ 
 . ولبنان ومصرفلسطني املشاركة يف حلقة العمل األردن والبلدانمشلت   )٤(  
 . املشاركة يف حلقة العمل تونس واجلزائر وموريتانيا وموريشيوس واملغربالبلدانمشلت   )٥(  
 .ريو وشيلي وكوستاريكا وكولومبيا املشاركة يف حلقة العمل إكوادور وبالبلدانمشلت   )٦(  
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  نقاط للمناقشة  - تاسعا  
  :اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي  - ٣٤

  ؛إبداء آرائها بشأن التقدم احملرز يف عمل جلنة اخلرباء  )أ(  
 - ية تنفيـــذ اإلطـــار املركـــزي لنظـــام احملاســـبة البيئيـــة     إقـــرار اســـتراتيج   )ب(  

  االقتصادية؛
- اعتبــار احملاســبة التجريبيــة للــنظم اإليكولوجيــة يف نظــام احملاســبة البيئيــة   )ج(  

  االقتصادية موجزا توليفيا للمعارف احلالية بشأن حماسبة النظام اإليكولوجي؛
اســــبة النظــــام التعــــبري عــــن آرائهــــا بــــشأن خطــــة البحــــوث يف جمــــال حم  )د(  

  اإليكولوجي؛
  االقتصادية وتفريعاته؛ - النظر يف تطبيقات نظام احملاسبة البيئية  )هـ(  
االقتـصادية   - النظر يف عملية وضع الصيغة النهائية لنظام احملاسـبة البيئيـة            )و(  
  .للطاقة

  


