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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (ك) من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 

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

    
  مذكرة من األمني العام    

  
واملمارســات الســابقة،    ٢٠١٦/٢٢٠وفقــاً ملقــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي       

االقتصـادية. ويقـدم    -يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير جلنة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة     
التقرير وصفا للتنظيم اجلديد ألعمال اللجنـة والتقـدم الـذي أحرزتـه وبرنـامج عملـها املتوسـط        
األجل. وتنظم املناقشـة وفقـا للمجـاالت اخلمسـة التاليـة مـن عمـل اللجنـة: التنسـيق والتعزيـز؛           

د البيانـات؛  والوضع املنهجي للمواصفات القياسية املعياريـة والبحـوث األخـرى؛ ووضـع قواعـ     
وتنفيذ بناء القدرات اإلحصـائية؛ وإعـداد اسـتجابة إحصـائية بشـأن مسـائل السياسـات العامـة         

  الناشئة. ويختتم التقرير بنقاط للمناقشة.
   

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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  االقتصادية - تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية     
    

  مقدمة  -  أوال  

إىل  ٨ودة يف الفتـرة مـن   واألربعـني املعقـ   اختذت اللجنة اإلحصـائية يف دورـا السـابعة     - ١
  )، الذي قامت فيه مبا يلي:E/2016/24(انظر  ٤٧/١٠٦املقرر  ٢٠١٦مارس آذار/ ١١

ــة باحملاســبة          (أ)   ــة اخلــرباء املعني ــه جلن ــوم ب ــذي تق ــديرها للعمــل ال ــت عــن تق أعرب
االقتصادية والنهوض بتطبيقه وإعـداد   -عية بأمهية نظام احملاسبة البيئية االقتصادية للتو - البيئية

  وثائق دعماً لتطبيقه؛
طلبـــت إىل جلنـــة اخلـــرباء أن تواصـــل اإلســـهام يف تطـــوير البيانـــات الوصـــفية   (ب)  

ملؤشـرات أهـداف التنميـة املســتدامة ذات الصـلة مـن أجـل ضــمان االتسـاق مـع نظـام احملاســبة          
  دية وشجعت اللجنة على دعم تطبيقها يف البلدان؛االقتصا -البيئية 

الحظت أمهيـة وضـع وتعزيـز إحصـاءات البيئـة األساسـية لتجميـع احلسـابات           (ج)  
  االقتصادية؛ - البيئية

ــة بوصــفه عنصــرا         (د)   ــدرات يف جمــال احلســابات الوطني ــاء الق ــة بن الحظــت أمهي
  االقتصادية؛ -أساسيا من أجل جتميع احلسابات البيئية 

حثــت جلنــة اخلــرباء علــى تكثيــف أنشــطتها التنفيذيــة اســتنادا إىل اســتراتيجية     (هـ)  
 -التنفيــذ املســتكملة، مبــا يف ذلــك إعــداد دورات متعمقــة بشــأن وحــدات احملاســبة البيئيــة          

االقتصادية على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين، ووضـع اللمسـات األخـرية علـى احلسـابات      
ــرتبط ــ  ــارة مــن وحــدات احملاســبة     األساســية ومــا ي ــة بشــأن جمموعــة خمت ا مــن مــذكرات تقني

ــة ــة      - البيئي ــامج البحــوث لإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئي ــهوض بربن  -االقتصــادية والن
  االقتصادية؛ -االقتصادية واحملاسبة التجريبية للنظم اإليكولوجية التابعة لنظام احملاسبة البيئية 

إمتـام   دأ على استراتيجية التنفيذ، وحثت جلنة اخلـرباء علـى  وافقت من حيث املب  (و)  
عملها بشأن التنسيق والشراكات على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين من أجـل دعـم التنفيـذ،    

االقتصـادية تسـتند إىل قواعـد البيانـات      -مبا يشمل جتميع بيانات متسقة مع نظام احملاسبة البيئية 
 جلنـة اخلـرباء أن تأخـذ يف االعتبـار آليـات التنسـيق احلاليـة املشـتركة         الدولية القائمة، وطلبـت إىل 

بني الوكاالت لدى نظرها يف إنشاء آلية مناسبة وأن تراعي أيضـا أمهيـة إطـار تطـوير إحصـاءات      
  ؛االقتصادية -من أجل توفري إحصاءات مصدرية لنظام احملاسبة البيئية  ٢٠١٣البيئة لعام 
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ــرب   (ز)   ــة اخلـ ــة   طلبـــت إىل جلنـ ــبة البيئيـ ــام احملاسـ ــة لنظـ ــيغة النهائيـ ــع الصـ  -اء وضـ
االقتصــادية للزراعــة واحلراجــة ومصــائد األمســاك   -االقتصــادية للطاقــة ونظــام احملاســبة البيئيــة  

االقتصـــادية للزراعـــة) علـــى وجـــه االســـتعجال نظـــرا ملـــا يتســـمان    -(نظـــام احملاســـبة البيئيـــة 
زراعة واحلراجة ومصائد األمساك دعماً لتنفيـذ  أمهية لتنفيذ حسابات الطاقة وحسابات ال من به

ــة    ــبة البيئيـ ــام احملاسـ ــزي لنظـ ــار املركـ ــتدامة    -اإلطـ ــة املسـ ــة التنميـ ــراض خطـ ــادية ألغـ االقتصـ
  ، وشجعت على اإلسراع يف تنفيذمها يف البلدان.٢٠٣٠  لعام

السـنوي  وتناقَش يف هذا التقرير التغريات يف تنظـيم أعمـال اللجنـة وهيكـل اجتماعهـا        - ٢
(انظر الفرع الثـاين). وتـوجِز اللجنـة التقـدم احملـرز خـالل العـام املاضـي وحتـدد برنـامج عملـها            
املتوسط األجل، الذي نظّم وفق جماالت الفئات الواسعة اليت حددت يف اختصاصـات اللجنـة.   

ــز      ــذه هــي: التنســيق والتعزي ــاالت العمــل ه ــهجي للمواصــفات القياســية    )١(وجم ؛ والوضــع املن
ملعيارية والبحوث األخرى؛ ووضع قواعد البيانات؛ وتنفيذ بناء القدرات اإلحصـائية؛ وإعـداد   ا

استجابة إحصائية بشـأن مسـائل السياسـات العامـة الناشـئة. وتـرد النقـاط املطروحـة للمناقشـة          
  الفرع الثامن.  يف
    

  تنظيم األعمال وهيكل االجتماعات  -  ثانيا  

ــا    - ٣ ــة يف اجتماعهــ ــارت اللجنــ ــن   أشــ ــرة مــ ــود يف الفتــ ــر، املعقــ ــادي عشــ إىل  ٢٢احلــ
، إىل أن جـــدول أعمـــال السياســــات املتعلقـــة بأهـــداف التنميــــة     ٢٠١٦حزيران/يونيـــه   ٢٤

املستدامة عام ومترابط األجزاء وأن رصده ميكن أن يتحسن بفضل نظـم املعلومـات املتكاملـة.    
االقتصـادية، الـيت    -البيئيـة  وعلى حنو متزايد، ستصبح نظم املعلومات، من قبيـل نظـام احملاسـبة    

تقــيم الصــالت بــني عناصــر جــدول أعمــال السياســات، وميكــن بالتــايل أن تقَــيم أوجــه التــآزر   
واملفاضلة بني تلك العناصر، النظم اليت يقع عليها االختيار. ولن يدعم النهج املتكامـل عناصـر   

بل أيضا أطـر السياسـات   جدول أعمال السياسات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة فحسب، 
املتكاملــة األخــرى مثــل حماســبة رأس املــال الطبيعــي، وإطــار العمــل العشــري للــربامج املتعلقــة    
بأمنـاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة، وقيـاس الســياحة املســتدامة، واالســتراتيجيات وخطــط   

  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، واستراتيجيات االقتصاد األخضر.

__________ 

 .أضيف التعزيز إىل جمال التنسيق، مع مراعاة التداخل بني أصحاب املصلحة وبرنامج العمل  )١(  



E/CN.3/2017/14

 

4/16 16-22162 

 

املتوقـع أن يلــزم تـوفري املزيـد مــن املـوارد بــالتزامن مـع تزايـد الطلــب علـى تنفيــذ        ومـن    - ٤
االقتصـادية. وناقشـت جلنـة اخلـرباء أولوياـا وكيفيـة االسـتفادة         -وتعزيز نظام احملاسبة البيئيـة  

  من خربات أعضائها لتعبئة موارد إضافية لربنامج عملها.
ــب االضــطال    - ٥ ــة إىل أعضــاء املكت ــت اللجن ــدم   وطلب ــة يف إحــراز تق ــر فعالي ــدور أكث ع ب
مسارات العمل املختلفة. وبصفة خاصة، ينبغي ألعضاء املكتب أن ييسـروا، باسـم اللجنـة،     يف

وأن يتـــوىل كـــل منـــهم  ،أعـــاله ٢إحـــراز تقـــدم يف املســـارات اخلمســـة املـــذكورة يف الفقـــرة  
يــؤدي قائــد اــال القيــادة يف أحــد جمــاالت العمــل. وعلــى حنــو أكثــر حتديــدا، ينبغــي أن    دور
ــل        دور ــط عمـ ــع خطـ ــدما، وأن يضـ ــص قـ ــال املخصـ ــع اـ ــادة يف دفـ ــوفر القيـ ــري وأن يـ النصـ

واستراتيجيات أكثر تفصـيال للنـهوض باـال والتنسـيق مـع سـائر أعضـاء اللجنـة الـذين ميكـن           
  يواصلوا زيادة املوارد يف اال املخصص.  أن
ــاؤهم      - ٦ ــة أمسـ ــاء التاليـ ــا األعضـ ــب أيضـ ــدد املكتـ ــدد     وحـ ــال حمـ ــل جمـ ــادة كـ ــويل قيـ لتـ

  الربناجمية:  ااالت  من
  ستقود هيئة اإلحصاء الكندية العمل املتعلق بالتنسيق والتعزيز؛  (أ)  
ســـــتقود هيئـــــة اإلحصـــــاء اهلولنديـــــة العمـــــل املتعلـــــق بالوضـــــع املنـــــهجي   (ب)  

اسـبة  القياسية املعيارية والبحوث األخرى فيمـا يتصـل باإلطـار املركـزي لنظـام احمل      للمواصفات
  االقتصادية؛ -البيئية 

سيقود املكتـب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب العمـل املتعلـق بالوضـع املنـهجي          (ج)  
للمواصــفات القياســية املعياريــة والبحــوث األخــرى فيمــا يتصــل باحملاســبة التجريبيــة للــنظم          

  االقتصادية؛ -اإليكولوجية التابعة لنظام احملاسبة البيئية 
التعـاون والتنميــة يف امليـدان االقتصــادي العمـل املتعلــق بوضــع    سـتقود منظمــة    (د)  

قواعد البيانات، بالتنسيق الوثيق مع الوكاالت املعنية، مبا فيها منظمة األغذيـة والزراعـة لألمـم    
  املتحدة، واملكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب، وشعبة اإلحصاءات؛

ــاءات جنــــوب أفريقيــــا ال   (هـ)   ــة إحصــ ــاء  عمــــل املســــتقود هيئــ تعلــــق بتنفيــــذ بنــ
  اإلحصائية؛  القدرات
هــد الــوطين لإلحصــاء واجلغرافيــا سيتشــارك املكتــب األســترايل لإلحصــاء واملع  (و)  

ائية بشــأن مســائل السياســات   املكســيك يف قيــادة العمــل املتعلــق بإعــداد اســتجابة إحصــ       يف
  الناشئة.  العامة
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كتـب علـى حنـو أكثـر تـواترا      وعالوة على ذلك، اتفقت اللجنة على ضـرورة أن جيتمـع امل    - ٧
  .(أي كل ثالثة أشهر) لرصد التقدم احملرز وإعطاء املزيد من الزخم لتنفيذ خمتلف عناصر الربنامج

ــل لكــ       - ٨ ــامج عم ــت الحــق برن ــب يف وق ــن اــاالت، وتتــوافر    ووضــع املكت ــال م ل جم
  الربامج يف شكل وثائق معلومات أساسية.  تلك

ماعها السنوي وأهدافه. وأكدت مـن جديـد أن تركيـز    وناقشت اللجنة أيضا تنظيم اجت  - ٩
االجتمــاع ينبغــي أن يظــل منصــبا علــى القضــايا االســتراتيجية واإلداريــة، يف حــني أن املناقشــات  
التقنية املفصلة ينبغي أن تفوض إىل أفرقة أخرى من قبيل فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة وإىل      

االقتصــادية. واتفقــت اللجنــة أيضــا علــى اعتمــاد هيكــل   -يئيــة اللجــان التقنيــة لنظــام احملاســبة الب
تنظيمـي جديــد لالجتمـاع، يتضــمن جــزءا حللقـة دراســية مـدا يــوم واحــد وجـزءا إداريــا مدتــه      
يومـان. واتفــق كـذلك علــى أن تيسـر املــداوالت عــن طريـق ورقــات مناقشـة قصــرية وجلســات      

  .ات اليت تستهدف اختاذ قراراتفرعية دف حتسني توجيه أعضاء اللجنة يف املناقش
    

  التنسيق والتعزيز  -  ثالثا  

ــة العاملـــة يف م    - ١٠ ــة والوكـــاالت الدوليـ ــيق بضـــمان أن تعمـــل األفرقـ يـــدان يتعلـــق التنسـ
البيئية (مبا يف ذلك ما يتعلق بالوضع املنهجي للمواصفات القياسـية املعياريـة، والتعـاون     احملاسبة

وبنــاء القــدرات الداخليــة، ومجع/تصــنيف البيانــات) بطريقــة الــتقين، ووضــع بــرامج التــدريب، 
منســقة لتجنــب أي تــداخل لألنشــطة، قــدر اإلمكــان. وسيتواصــل تعزيــز التنســيق مــن خــالل   

الوكاالت الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة والتواصـل الشـفاف والصـريح فيمـا يتعلـق          كات معالشرا
  .بالعناصر الربناجمية

ســيجري إنشــاء قاعــدة مســتكملة تشــمل موقعــا شــبكيا       ولتحقيــق هــذا التواصــل،     - ١١
وجمموعة معارف لتوفري منرب للتعاون بني اجلهات اليت تسعى إىل النهوض بـربامج حبـوث نظـام    

االقتصادية، وقاعدة لكل ما هو متاح من مواد التدريب والـدورات التدريبيـة    -احملاسبة البيئية 
مــة عــن بــرامج املســاعدة التقنيــة  ة عاودراســات احلالــة، ومســتودع معــارف مركــزي يــوفر حملــ 

البلــدان. وســتربط هــذه القاعــدة بالقاعــدة القائمــة الــيت وضــعتها شــراكة حماســبة الثــروات      يف
وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية وغريها من القواعد اليت تقدم مواد ذات صلة بتنفيـذ نظـام   

  االقتصادية. -احملاسبة البيئية 
فريـق معـين باالتصـاالت وفريـق معـين بالتنفيـذ الـتقين السـتكمال         ويتواصل العمل مـع    - ١٢

االقتصادية وإطالقه، وهو موقـع سيضـطلع بـدور     -املوقع الشبكي اجلديد لنظام احملاسبة البيئية 
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ــة    ــبة البيئي ــاملي للمحاس ــات ذات الصــلة ملســتخدمي     - املركــز الع ــيوفر املعلوم االقتصــادية وس
  احلسابات ومنتجيها.

داعمـــة مهـــا جمـــاالن جديـــدة نســـبيا االقتصـــادية واإلحصـــاءات ال - بة البيئيـــةواحملاســـ  - ١٣
جماالت اإلحصاء ال يتمتعان يف كثري مـن األحيـان بـنفس األولويـة الـيت تـوىل لإلحصـاءات         من

ــة ح     ــة. ومث ــة والعاملي ــنظم اإلحصــائية الوطني ــا   األخــرى داخــل ال ــز دجمهم ــايل إىل تعزي اجــة بالت
لــيت تواجههــا أوســاط املســتخدمني  ا يف االســتجابة للتحــديات االــنظم اإلحصــائية، ال ســيم  يف
  طبيعية واالستدامة وتغري املناخ.جماالت إدارة املوارد ال  يف

وبنــاء علــى ذلــك، وباإلضــافة إىل بنــاء القــدرات اإلحصــائية، ســتويل اللجنــة اهتمامــا      - ١٤
ــة   ــز نظــام احملاســبة البيئي ــنظم اإلحصــائ   - أكــرب لتعزي ــة وأوســاط  االقتصــادية داخــل ال ية الوطني

املستخدمني. وعالوة على ذلك، سيصدر منشور عن أخبار ومذكرات النظام جنبـا إىل جنـب   
االقتصـادية. وسـتوفر الرسـالة اإلخباريـة      -مع نواتج أخرى ستدعم تعزيز نظام احملاسبة البيئيـة  

والــدروس االقتصــادية،  - وســيلة لإلبــالغ عــن أوج التقــدم احملــرز يف نظــام احملاســبة البيئيــة       
  ي مسائل توضيحية يف أدلة النظام.املستفادة، واألنشطة اجلارية وأ

    
  الوضع املنهجي للمواصفات القياسية املعيارية والبحوث األخرى  -  رابعا  

يتمثــل أحــد املكونــات اهلامــة لعمــل اللجنــة يف النــهوض بربنــاجمي البحــوث اخلاصــني       - ١٥
االقتصـادية واحملاسـبة التجريبيـة للـنظم اإليكولوجيـة       -باإلطار املركـزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة     

االقتصادية. وال يزال يتعني تناول العديد من اـاالت، ال سـيما    -التابعة لنظام احملاسبة البيئية 
فيما يتعلق بالتصنيفات، يف كل مـن برنـاجمي البحـوث. وعـالوة علـى ذلـك، تحـدد ممارسـات         

لَ الــيت تســتدعي إجــراء مناقشــة منهجيــة. ويقــدم يف هــذا  التنفيــذ علــى الصــعيد القطــري املســائ
 -الفرع وصف للتقدم احملرز يف العمل املنهجي املتعلق باإلطار املركـزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة     

  نظم اإليكولوجية التابعة للنظام.االقتصادية، والنظم الفرعية للنظام، واحملاسبة التجريبية لل
  

  االقتصادية - احملاسبة البيئية اإلطار املركزي لنظام     

االقتصـادية   -ترافق اعتماد اللجنـة اإلحصـائية اإلطـار املركـزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة          - ١٦
مـع برنـامج حبـوث تضـمن املسـائل الـيت ال تـزال         ٢٠١٢باعتباره معيارا إحصائيا دوليا يف عام 

ــة لإلطــار املركــزي لنظــام     ــة التقني ــة قيــد التحقيــق. وكُلّفــت اللجن االقتصــادية  -احملاســبة البيئي
ة املنشأة يف إطار جلنة اخلرباء، من بني أمـور أخـرى، مبعاجلـة هـذه املسـائل وأي مسـائل منهجيـ       

  أخرى ذات صلة باإلطار املركزي.
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وناقشـــت اللجنـــة برنـــامج حبـــوث مســـتكمل وحـــددت املواضـــيع املفاهيميـــة واملتعلقـــة   - ١٧
األولوية على أساس املعايري التالية: مـا إذا كـان املوضـوع     بالتنفيذ اليت يتعني معاجلتها على سبيل

االقتصادية؛ وما إذا كـان املوضـوع ذا أمهيـة حامسـة      -ذا أمهية حامسة لتنفيذ نظام احملاسبة البيئية 
لقياس مؤشر أو أكثر من مؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة؛ ومـا إذا كـان ميكـن حـل املسـألة          

  :ذلك، حددت مواضيع البحوث التالية باعتبارها أولويات يف فترة معقولة. وبناء على
يتسم بعض التصنيفات الواردة يف اإلطار املركزي لنظـام   -وضع التصنيفات   (أ)  

ــة   ــذا الصــدد   -احملاســبة البيئي ــه أويل. ويف ه ــات تصــنيفات   االقتصــادية بأن ــن األولوي ــرب م ، تعت
اء األرض واسـتخدام األراضـي، وعنصـر    مـن االنبعاثـات (إىل اهلـواء وامليـاه والتربـة) وغطـ       كل

  إدارة املوارد يف تصنيف األنشطة البيئية؛
املركـــزي لنظـــام احملاســـبة  يتنـــاول اإلطـــار -وضـــع تقنيـــات تقيـــيم متناســـقة   (ب)  

. وهنـاك  “الشـبيهة بالسـوقية  ”أو  “السـوقية ”ييم األرصـدة والتـدفقات   االقتصادية تق - البيئية
تلـك األرصـدة والتـدفقات الـيت تقـع ضـمن حـدود قيـاس          إجراء حبوث بشأن تقيـيم  حاجة إىل
  ؛“شبيهة بالسوقية”أو  “سوقية”كزي باملعىن املادي لكنها ليست اإلطار املر
هنـــاك تـــداخل جزئـــي  -وضـــع إطـــار متكامـــل حلســـابات األنشـــطة البيئيـــة    (ج)  

ع نوعي احلسابات الرئيسـيني، ومهـا حسـابات اإلنفـاق علـى محايـة البيئـة وحسـابات قطـا          بني
السلع واخلدمات البيئية. وهناك حاجة إىل التحقيق فيما إذا كان ميكـن زيـادة إدمـاج اجلوانـب     

  املختلفة حلسابات األنشطة النقدية يف إطار حماسيب وحيد.
  وحددت أيضا عدة مسائل تتعلق بالتنفيذ باعتبارها أولوية:  - ١٨

ــني املــدخالت واملخرجــات     (أ)   ــة ب ــات املقارن ــيال  -تقني ت املــدخالت تتســم حتل
واملخرجات البيئية بفائدا الكبرية. وحيتاج بعض املسائل إىل مواصلة النظر فيـه لتقـدمي مبـادئ    

  ستخدمي هذه التقنيات التحليلية؛توجيهية مل
ــى نطــاق االقتصــاد       (ب)   ــواد عل ــدفق امل ــة    -حماســبة ت ــات يف املعامل توجــد اختالف

ــني ــى نطــاق االقتصــاد      ب ــواد عل ــدفق امل ــاديني،    وجــداولحســابات ت ــرض واالســتخدام امل الع
االقتصـادية. ومـن املقـرر صـياغة      -النحو املبني يف اإلطار املركـزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة      على

  مذكرة مقتضبة لزيادة توضيح املسائل؛
 - ادل البيانــات اإلحصــائية والوصــفيةتعــاريف هياكــل البيانــات ألغــراض تبــ   (ج)  

ن التعــاريف العامليـة لضــمان الــتمكن مــن تبــادل البيانــات  سـتكون هنــاك حاجــة إىل جمموعــة مــ 
  باستخدام نظام تبادل البيانات اإلحصائية والوصفية.
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وجـرى التوســع يف وضـع تفاصــيل برنـامج البحــوث هـذا بإضــافة إطـار زمــين وحتديــد        - ١٩
ــر اإليضـــ    ــين. وستنشـ ــائي وطـ ــدة/مكتب إحصـ ــة رائـ ــة  وكالـ ــتكماالت املفاهيميـ احات واالسـ

ــة     خــالل املن مــن ــار ومــذكرات نظــام احملاســبة البيئي ــد ألخب ــع   -شــور اجلدي االقتصــادية واملوق
الشبكي للنظام. وقد قام فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية وأفرقة أخـرى ذات صـلة باسـتعراض    
برنامج البحوث واملوافقة على اإلسهام يف حـل املسـائل، حسـب االقتضـاء. ويف هـذا الصـدد،       

 اض واستكمال واليته لتوضيح عالقته مع جلنة اخلرباء واألخذ بـالتغريات قام فريق لندن باستعر
اإلطـار   - ٢٠١٢االقتصـادية لعـام    - نظـام احملاسـبة البيئيـة   ”يف جمال تركيز أنشطته بعـد نشـر   

، الذي أسـهم إسـهاما كـبريا يف وضـعه. وتتـوافر الواليـة املسـتكملة يف شـكل وثيقـة          “املركزي
  معلومات أساسية.

  
  االقتصادية للزراعة - االقتصادية للطاقة ونظام احملاسبة البيئية  - حملاسبة البيئية نظام ا    

بناء على طلـب اللجنـة اإلحصـائية يف دورـا السـابعة واألربعـني، ناقشـت جلنـة اخلـرباء            - ٢٠
 االقتصـادية للزراعـة.   -االقتصادية للطاقة ونظام احملاسبة البيئيـة   -مشروعي نظام احملاسبة البيئية 

 -ورحبت اللجنـة اإلحصـائية بكلتـا الـوثيقتني. وأقـرت اللجنـة اإلحصـائية نظـام احملاسـبة البيئيـة           
االقتصادية للطاقة باعتباره الوثيقة املنهجية املتفق عليها دوليا حلسابات الطاقـة املسـتخدمة لـدعم    

ة غـري جوهريـة   االقتصـادية رهنـا بـإدراج تعليقـات حمـدد      -اإلطار املركزي لنظام احملاسـبة البيئيـة   
 -من املقرر أن يقدمها أعضـاء اللجنـة. وباملثـل، أقـرت اللجنـة اإلحصـائية نظـام احملاسـبة البيئيـة          

االقتصــادية للزراعــة باعتبــاره الوثيقــة املنهجيــة املتفــق عليهــا دوليــا حلســابات الزراعــة واحلراجــة    
االقتصــادية رهنــا  -يــة ومصــائد األمســاك املســتخدمة لــدعم اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئ 

بإدراج تعليقات حمددة غري جوهرية من املقرر أن يقدمها أعضـاء اللجنـة. ومـن املتوقـع أن تتـاح      
  .٢٠١٧كلتا الوثيقتني يف شكل منشورين مطبوعني غري حمررين يف عام 

  
  االقتصادية - التابعة لنظام احملاسبة البيئية احملاسبة التجريبية للنظم اإليكولوجية     

ــة      - ٢١ ــذ نظــام احملاســبة البيئي ــة    -تتــوخى اســتراتيجية تنفي ــيت اعتمــدا اللجن االقتصــادية ال
اإلحصائية يف دورا السابعة واألربعني استكمال نظـام احملاسـبة التجريبيـة للـنظم اإليكولوجيـة      

كتسـبة  ، نظـراً إىل تـراكم اخلـربة امل   ٢٠٢٠االقتصادية حبلول عام  -التابعة لنظام احملاسبة البيئية 
من خالل مبـادرات االختبـار والتجريـب. وملواصـلة دعـم االختبـار والتجريـب، أُعـدت وثيقـة          
توجيهية لالسترشاد ا يف التنفيذ. وصيغت توصيات تقنية من أجـل عـرض آخـر املسـتجدات     

نظــام ”وأســاليبها وهيكلــها، اســتنادا إىل  والتوســعات يف مفــاهيم حماســبة الــنظم اإليكولوجيــة  
. وعمــم “ســبة التجريبيــة للــنظم اإليكولوجيــة : احملا٢٠١٢االقتصــادية لعــام  -لبيئيــة احملاســبة ا
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، واسـتكمل  ٢٠١٥مشروع إلجراء مشاورات واسعة النطاق بشأنه يف كانون األول/ديسـمرب  
ــام  ــرز يف    ٢٠١٦يف عـ ــاهيمي احملـ ــدم املفـ ــه التقـ ــان أوجـ ــور.    لتبيـ ــريع التطـ ــدان السـ ــذا امليـ هـ

دعمــاً الختبــار احملاســبة التجريبيــة  ٢٠١٧صــيات التقنيــة يف عــام املتــوخى أن تصــدر التو ومــن
  االقتصادية يف السنوات املقبلة. -للنظم اإليكولوجية التابعة لنظام احملاسبة البيئية 

واستكمل برنامج البحوث املتصل باحملاسبة التجريبية للنظم اإليكولوجية التابعة لنظـام    - ٢٢
وقامت اللجنة بإقراره. وتتضمن أولويـات برنـامج    ٢٠١٦يف عام االقتصادية  -احملاسبة البيئية 

ــة؛       ــنظم اإليكولوجي ــة وأوصــافها؛ ومؤشــرات أوضــاع ال ــي: الوحــدات املكاني ــا يل البحــوث م
ــام      ــدمات النظـ ــنيفات خـ ــا يف ذلـــك تصـ ــة، مبـ ــنظم اإليكولوجيـ ــدمات الـ ــاس خـ ــار وقيـ واختيـ

أوضـاعها وتـوافر خـدمات    اإليكولوجي؛ وتوضيح الصالت بـني أصـول الـنظم اإليكولوجيـة و    
ــيم الســوقية        ــط الق ــة وأصــوهلا، ورب ــنظم اإليكولوجي ــيم خــدمات ال ــة؛ وتقي ــنظم اإليكولوجي ال

  ول النظم اإليكولوجية.لألراضي بقيم أص
ويف إطــار جمــالٍ بــدأ العمــل فيــه بالفعــل، مثــة مســعى تقــوده الوكالــة األوروبيــة للبيئــة       - ٢٣

ة وشـعبة اإلحصـاءات مـن أجـل وضـع تصـنيف دويل       ووكالة محايـة البيئـة يف الواليـات املتحـد    
السـتعراض   ٢٠١٦موحد خلدمات النظم اإليكولوجية. وقد عقـد اجتماعـان للخـرباء يف عـام     

مبـادئ رئيسـية   التصنيفات الثالثة القائمة لتلك اخلدمات، ال سيما يف ما يتعلق بوضع معـايري و 
  وهيكل لتصنيف دويل.

رز فيها تقدم صياغةُ كتيب بشـأن بيانـات رصـد األرض    ومن ااالت األخرى اليت حي  - ٢٤
ألغراض اإلحصاءات الرمسية من قبل فرقة العمـل املعنيـة بالصـور السـاتلية والبيانـات اجلغرافيـة       
املكانية التابعة للفريق العامل العاملي املعين باسـتخدام البيانـات الضـخمة ألغـراض اإلحصـاءات      

دليل تقــدمي التوجيــه للمكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة بشــأن الرمسيــة. واهلــدف مــن إعــداد هــذا الــ
اجلمع بني بيانات رصد األرض والبيانات اإلحصائية من أجل تقدير إنتـاج احملاصـيل. وسـوف    
يفصل هذا الكتيب ويربط بتنفيذ احملاسبة التجريبيـة للـنظم اإليكولوجيـة التابعـة لنظـام احملاسـبة       

جتمــاع لفريــق خــرباء تليــه مشــاورات واســعة النطــاق بشــأن   االقتصــادية. وســيعقَد ا -البيئيــة 
ــة بالزراعــة واملعلومــات     ٢٠١٧املشــروع املــنقح يف عــام   ــة التشــاور مــع األوســاط املعني لكفال

  اجلغرافية املكانية واحملاسبة.
ــذ     - ٢٥ ــر الـ ــياق إىل التقريـ ــذا السـ ــارة يف هـ ــدر اإلشـ ــد   وجتـ ــاملي لرصـ ــز العـ ــده املركـ ي أعـ

، والـذي حـددت فيـه حسـابات مكانيـة حلالـة األنـواع يف سـياق         ٢٠١٦الطبيعة يف عام  حفظ
االقتصــادية. وبنـــاء   -البيئيــة  احملاســبة التجريبيــة للــنظم اإليكولوجيــة التابعــة لنظــام احملاســبة        

لتـوفري جمموعـة مـن احلسـابات      ٢٠١٧ذلك التقرير، يقتـرح إعـداد مـذكرة تقنيـة يف عـام       على
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ــا  ىل توجيهــات عمليــة بشــأن جتميــع  لتنوع البيولــوجي، إضــافةً إواجلــداول األساســية املتصــلة ب
  احلسابات بغية وضع املؤشرات ذات الصلة.  هذه
واستناداً إىل التقدم احملرز، وافقت اللجنة على إطالق عمليـة تنقـيح احملاسـبة التجريبيـة       - ٢٦

ــة      ــة لنظــام احملاســبة البيئي ــة التابع ــنظم اإليكولوجي ــام  االقتصــ -لل ــول ع ــاً ٢٠٢٠ادية حبل ، علم
اإلطار الزمين ضيق، ولكن األمهيـة الكـربى لنطـاق املوضـوع تتطلّـب إحـراز تقـدم سـريع.          بأنّ

وأن تعـد برنـامج    ٢٠١٧ومن املتوقع أن تشرع اللجنة التقنية يف عملية التنقـيح يف مطلـع عـام    
تقوم حبوث تركـز فيـه علـى حصـر وتوضـيح املسـائل الـيت مـن املقـرر أن يشـملها التنقـيح. وسـ            

ــل األجــل يشــمل ا     ــامج حبــوث طوي ــة أيضــاً بوضــع برن ــرب هامــة  اللجن ــيت تعت ولكــن  ،ملســائل ال
  .٢٠٢٠املستبعد أن حتلَّ قبل عام   من
ــاراً مــن عــام        - ٢٧ ــد، ســنوياً واعتب ــع أن يعقَ ــن املتوق ــة التنقــيح، م ، ٢٠١٧ويف إطــار عملي

نتـديني اللـذين عقـدا يف عـامي     منتدى للخرباء يعـىن مبحاسـبة الـنظم اإليكولوجيـة علـى غـرار امل      
ــدف التوصــل إىل توافــق آراء بشــأن جمموعــة التوصــيات املتصــلة مبحاســبة  ٢٠١٥و  ٢٠١٣

ــة صــياغة التنقــيح.      ــنظم اإليكولوجيــة. ويف الوقــت املناســب، سيســتقدم حمــرر لتنســيق عملي ال
  التنقيح.ن أجل اإلسهام يف عملية دعوةً حلشد املوارد م ٢٠١٧وستطلق اللجنة يف عام 

  
  االقتصادية وحسابات السياحة الفرعية - الربط بني نظام احملاسبة البيئية     

ناقشــت اللجنــة يف اجتماعيهــا الســابقني العمــل الــذي اضــطلعت بــه منظمــة الســياحة     - ٢٨
             هـذا اإلطـار البعـد العاملية مـن أجـل وضـع إطـار إحصـائي لقيـاس السـياحة املسـتدامة. ويـدمج

االقتصــادية  -للســياحة املســتدامة مــن خــالل الــربط بــني احملاســبة البيئيــة     االقتصــادي والبيئــي
وحســابات الســياحة الفرعيــة. ولــذلك، يعتمــد املشــروع علــى قــوة النــهج احملاســيب مــن أجــل    

ــة    ــاس ورصــد الســياحة    - صــياغة جمموعــة متســقة مــن املؤشــرات البيئي االقتصــادية دعمــاً لقي
  لتنمية املستدامة ذات الصلة.اف ااملستدامة، مبا يف ذلك مؤشرات أهد

ورحبت اللجنة بإنشاء اإلطار واقترحـت اعتمـاد ـج عملـي يف صـياغة مـذكرة تقنيـة          - ٢٩
االقتصـادية وحسـابات السـياحة الفرعيـة، مبـا يف ذلـك الـربط         -تربط بني نظام احملاسبة البيئيـة  

ــنظم اإليكو     ــة لل ــة للســياحة واحملاســبة التجريبي ــب دون الوطني ــني اجلوان ــة لنظــام   ب ــة التابع لوجي
ــة   ــيت جيــري       -احملاســبة البيئي ــذكرات األخــرى ال ــذكرة، شــأا شــأن امل ــذه امل االقتصــادية. وه

االقتصـادية، سـتوفّر جمموعـات     -إعدادها فيما يتعلق بالوحدات األخرى لنظام احملاسبة البيئيـة  
قـة بـني السـياحة    أساسية من احلسابات واجلداول، وجمموعةً صغرية من املؤشـرات لقيـاس العال  

والبيئــة، وتوجيهــات عمليــة لتجميــع البيانــات بغــرض تلبيــة متطلبــات خطــة التنميــة املســتدامة   
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ــةَ فريـــق اخلـــرباء العامـــل املتعـــدد    ٢٠٣٠ لعـــام ــال هـــذا النـــهج العملـــي أيضـــاً موافقـ . وقـــد نـ
االختصاصات املعين بقياس السياحة املستدامة، املنشأ حتت رعاية جلنة منظمة السـياحة العامليـة   

األول الــذي عقــد يف مدريــد املعنيــة باإلحصــاءات وحســاب الســياحة الفرعــي، أثنــاء اجتماعــه 
ــوبر  تشـــرين ٢١ و ٢٠ يف ــة   ٢٠١٧األول/أكتـ ــذكرة تقنيـ ــروع مـ ــدمي مشـ ــع تقـ ــن املزمـ . ومـ

ملناقشتها يف املؤمتر الدويل السادس ملنظمـة السـياحة العامليـة املعـين بإحصـاءات السـياحة: قيـاس        
، ٢٠١٧حزيران/يونيـه   ٢٤إىل  ٢١السياحة املستدامة، الذي سـيعقد يف مـانيال يف الفتـرة مـن     

  .٢٠١٧يران/يونيه الذي سيعقد يف حز ويف االجتماع الثاين عشر للّجنة
    

  وضع قواعد البيانات  -  خامسا  

على حنو ما أوصت به اللجنة اإلحصائية يف دورـا السـابعة واألربعـني، ناقشـت جلنـة        - ٣٠
اخلرباء سبل املضي قدما يف جتميع ونشر جمموعات البيانات العامليـة املسـتندة إىل نظـام احملاسـبة     

وكـررت اللجنـة التأكيـد علـى احلاجـة امللحـة إىل اسـتحداث جمموعـات          االقتصـادية.  -البيئيـة  
البيانات هذه دف دعم وضعِ سياسات متكاملة على الصعيدين الـوطين والـدويل فيمـا يتعلـق     

، مبـا يف ذلـك الرصـد مـن خـالل مؤشـرات أهـداف التنميـة         ٢٠٣٠طة التنمية املستدامة لعام خب
عملــي، واالسـتفادة مــن جمموعـات البيانــات العامليــة    املسـتدامة. وأوصــت اللجنـة باعتمــاد ـج   

القائمة والترتيبات الدولية الراسخة من أجل التخفيف من عبء االسـتجابة امللقـى علـى عـاتق     
البلــدان. وســتبدأ الوكــاالت الدوليــة عمليــةَ التجميــع بتجميــع جمموعــة صــغرية مــن احلســابات   

اب املزيــد مــن اخلــربة وتــوافر املزيــد مــن  األولويــة، وستتوســع العمليــة تــدرجيياً مــع اكتســ  ذات
ــاة أمهيتــها بالنســبة إىل          ــة، مــع مراع ــة الــيت حــددا اللجن ــات. واحلســابات ذات األولوي البيان
السياسات وتـوافر البيانـات واآلثـار املترتبـة يف املـوارد، هـي حسـابات تـدفق مـواد وحسـابات           

يف ضــوء أمهيتــها للبلــدان الناميــة   طاقــة وانبعاثــات جويــة؛ تكملــها حســابات امليــاه واألراضــي  
  وحملاسبة النظم اإليكولوجية.

واســتناداً إىل املمارســات املتصــلة باحلســابات القوميــة، اتفــق علــى اختــاذ اخلطــوات           - ٣١
التحضريية التالية من أجل إنشـاء قواعـد البيانـات الدوليـة: وضـع منـاذج للبيانـات علـى أسـاس          

ــلة وجممو  ــة ذات الصـ ــذكرات التقنيـ ــري   املـ ــتحداث أدوات لتيسـ ــة؛ واسـ ــات القائمـ ــات البيانـ عـ
استخدام البيانات القائمة من أجـل جتميـع التقـديرات للبلـدان الـيت ال تقـوم حـىت اآلن بتجميـع         
احلســابات ذات األولويــة؛ ووضــع منــاذج جــداول البيانــات لتطويرهــا إىل تعــاريف هياكــل         

اإلحصائية والوصـفية؛ واالتفـاق يف مـا بـني     البيانات العاملية، متشياً مع متطلبات تبادل البيانات 
املنظمات الدولية على تقاسم البيانات ومجعها والتحقق من صحتها ونشرها مـن أجـل تفـادي    
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بيانــات علــى املســتوى العــاملي. ازدواجيــة جهــود اإلبــالغ والتوصــل إىل جمموعــة متســقة مــن ال 
ان، عنــد االقتضــاء واإلمكــهــذا الشــأن، ميكــن أيضــا للمنظمــات الدوليــة أن تــؤدي دوراً،   ويف
ية. وميكـــن للبلـــدان أن تســــتخدم   االقتصـــاد  -تقـــدير حســـابات نظـــام احملاســـبة البيئيـــة       يف

االقتصــادية ولرصــد أهــداف   -التقــديرات كنقطــة انطــالق لتنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة    هــذه
  ة املستدامة على الصعيد العاملي.التنمي
ــاد األ     - ٣٢ ــب اإلحصــائي لالحت ــوم املكت ــل جبمــع ب ويق ــن احلســابات   ورويب بالفع ــات ع يان
األولوية لصاحل دوله األعضاء. ويسـتمر إعـداد دراسـات جـدوى تتصـل بتجميـع وتقـدير         ذات

حســابات الطاقــة واالنبعاثــات اجلويــة مــن قواعــد البيانــات العامليــة القائمــة. وتتعــاون جمموعــة   
ة، واملكتـب اإلحصـائي لالحتـاد    صغرية من الوكاالت الدولية، من بينـها الوكالـة الدوليـة للطاقـ    

ــدان        ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــم املتحــدة، ومنظم ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي األورويب، ومنظم
االقتصـــادي، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة، وشـــعبة اإلحصـــاءات، بالتنســـيق مـــع اللجـــان   

  ماد ج مشترك يف مجيع ااالت.اإلقليمية، لضمان اعت
    

  ذ بناء القدرات اإلحصائيةتنفي  -  سادسا  

تتمثل إحدى األولويات العليا للّجنـة يف بنـاء القـدرات الوطنيـة مـن أجـل تنفيـذ نظـام           - ٣٣
حصـائي. وحتقيقـاً هلـذه الغايـة،     االقتصـادية ـدف دجمـه يف عمليـة اإلنتـاج اإل      - احملاسبة البيئيـة 

نــامج تعزيــز الــنظم اإلحصــائية، األمهيــة مبكــان أن يكــون التنفيــذ مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً برب  مــن
  وخاصةً الربنامج املتعلق باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة.

واستناداً إىل استراتيجية التنفيذ اليت اعتمدا اللجنـة اإلحصـائية، ركـزت جلنـة اخلـرباء        - ٣٤
بلـدان.  جهودها على توفري أدوات التعلم اإللكتروين ومواد التوجيه الـتقين واملسـاعدة التقنيـة لل   

ولضمان التنسيق، تتتبع اللجنةُ األنشطة اليت يضطلع ا أصحاب املصلحة فيمـا يتعلـق حبلقـات    
  العمل التدريبية والتعاون التقين الثنائي من خالل اإلبالغ املنتظم.

 - واهلدفان احملددان الستراتيجية التنفيذ مها تطبيق اإلطار املركزي لنظام احملاسـبة البيئيـة    - ٣٥
بلــد وتطبيــق احملاســبة التجريبيــة للــنظم اإليكولوجيــة التابعــة لنظــام احملاســبة    ١٠٠االقتصــادية يف 

. وبغية زيادة القدرات الوطنيـة حبيـث يتسـىن    ٢٠٢٠بلداً حبلول عام  ٥٠االقتصادية يف  - البيئية
ــق هــذه األهــداف، تقــوم شــعبة ا    ــة أخــرى،  إحــراز تقــدم حنــو حتقي إلحصــاءات ووكــاالت دولي

ما شراكة حماسبة الثروات وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية الـيت يقودهـا البنـك الـدويل،     سي ال
للجــان اإلقليميــة. وقــد قــام عــدد بتنظــيم حلقــات عمــل تعليميــة وتدريبيــة خمتلطــة بالتعــاون مــع ا 

البلدان، من بينها أستراليا والدامنرك وكندا وهولندا، بدعم حلقـات العمـل تلـك. واكتسـب      من
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ن خــربة مباشــرة يف جمــال جتميــع احلســابات لــدعم وضــع السياســات العامــة، وناقشــوا  املشــاركو
ــة        ــبة البيئي ــام احملاس ــذ نظ ــائل املتصــلة بتنفي ــن املس ــدداً م ــات     -ع ــك اآللي ــا يف ذل االقتصــادية، مب

  .بيقات املتصلة بالسياسات العامةاملؤسسية، واملسائل املتعلقة بالبيانات، وبناء القدرات، والتط
ســتناداً إىل جنــاح دورة الــتعلم املخــتلط الــيت عرضــت مقدمــة لإلطــار املركــزي لنظــام   وا  - ٣٦

االقتصـادية، تعتـزم شـعبة اإلحصـاءات القيـام حتـت رعايـة جلنـة اخلـرباء بإعـداد            -احملاسبة البيئيـة  
االقتصـادية. ووفقـا لألولويـات     - دورات متعمقة إضافية لعدد من وحدات نظام احملاسبة البيئيـة 

، بدأ العمـل املتعلـق بوحـدتي الـتعلم     ٢٠١٤من خالل التقييم العاملي الذي أجري يف عام  احملددة
ــاه. واختــرب   ثــالث  ت املــواد التدريبيــة للوحــدتني يف اإللكتــروين املتصــلتني حبســابات الطاقــة واملي

ــا، بالتعــاون مــع  يف أوغ ٢٠١٦حلقــات عمــل نظّمــت خــالل عــام    ــدا وفيجــي وماليزي ــة  ن اللجن
واالجتماعية لغـريب آسـيا واللجنـة االقتصـادية ألفريقيـا. وتـوفر اللجنـة التقنيـة لإلطـار          االقتصادية 

ــة   ــى الوحــدات. ومــن  االقتصــادية  - املركــزي لنظــام احملاســبة البيئي ــتقين عل ــع  اإلشــراف ال املتوق
  .٢٠١٧تتاح هذه الدورات يف شكل برنامج تعلم إلكتروين يف عام   أن

ة إحراز تقدم يف صياغة مـذكرات تقنيـة لنظـام احملاسـبة     وجيري أيضا حتت رعاية اللجن  - ٣٧
االقتصادية بشأن مواضيع خمتلفة. وقد أُجنزت املذكرة املتصـلة بامليـاه، وتوضـع الصـيغ      -البيئية 

النهائية للمـذكرات املتصـلة حبسـابات الطاقـة، واألراضـي، والسـلع واخلـدمات البيئيـة، وتـدفق          
سـيبدأ العمـل املتعلـق مبـذكرتني جديـدتني تتصـالن حبسـابات        املواد، ونفقات احلمايـة البيئيـة. و  

ــة     ــني نظــام احملاســبة البيئي ــالت ب ــوجي والص ــوع البيول ياحة االقتصــادية وحســابات الســ   - التن
  .٢٠١٧الفرعية يف أوائل عام 

وعالوة على ذلك، يتواصل إنتاج عدد من الوثـائق التقنيـة اإلضـافية الـيت تـدعم تنفيـذ         - ٣٨
االقتصـادية، مبـا يف ذلـك، علـى سـبيل املثـال، املبـادئ التوجيهيـة لقيـاس           - البيئيةنظام احملاسبة 

وتقييم خدمات احلماية الساحلية ألشجار املنغروف والشعاب املرجانيـة، الـيت أصـدرها البنـك     
الدويل؛ وعدد مـن املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالتـدريب والتجميـع أعـدها املكتـب اإلحصـائي          

يف الفــرع الثالــث ويب. وستضــاف هــذه الوثــائق إىل قاعــدة املعــارف املشــار إليهــا لالحتــاد األور
  هذا التقرير.  من
االقتصـادية   -، أجرت اللجنة تقييماً عاملياً لتنفيذ نظام احملاسبة البيئيـة  ٢٠١٤ويف عام   - ٣٩

على املستوى القُطري. وشكّلت النتائج خطَّ األساس ألهـداف التنفيـذ الـواردة يف اسـتراتيجية     
التنفيذ اليت وافقـت عليهـا اللجنـة اإلحصـائية يف دورـا السـابعة واألربعـني. وسـتجري اللجنـة          

، لتقييم التقدم احملرز حنـو بلـوغ هـدفَي اسـتراتيجية التنفيـذ      ٢٠١٧قييماً عاملياً للمتابعة يف عام ت
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بلـد وتطبيـق    ١٠٠االقتصـادية يف   -املتمثّلَني يف تطبيق اإلطـار املركـزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة      
  بلداً. ٥٠تصادية يف االق -احملاسبة التجريبية للنظم اإليكولوجية التابعة لنظام احملاسبة البيئية 

    
  ن مسائل السياسات العامة الناشئةإعداد استجابة إحصائية بشأ  -  سابعا  

االقتصـادية والسياسـات العامـة     -اعتربت احلاجة إىل الربط بـني نظـام احملاسـبة البيئيـة       - ٤٠
تسـاهم  جزءا هاما من عمل اللجنة نظرا إىل أن بإمكانه توضيح وبيان أمثلة علـى الكيفيـة الـيت    

ا احلسابات يف اختاذ القرارات املتصلة بالسياسات العامـة. ونظمـت شـراكة حماسـبة الثـروات      
وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية، باالشتراك مع وزارة خارجيـة هولنـدا، منتـدى لسياسـات     

. وســتكون ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٣و  ٢٢حماســبة رأس املــال الطبيعــي يف الهــاي يف 
حلقة العمل هذه مبثابـة مسـامهة هامـة يف وضـع برنـامج عمـل يف هـذا اـال، وخاصـة،          متابعة 

االقتصـادية بوصـفه أداة مفيـدة يف اختـاذ      -رمبا، يف تطوير منتجات لتعزيز نظام احملاسـبة البيئيـة   
  رارات املتصلة بالسياسات العامة.الق

االقتصـادية   - اسـبة البيئيـة  وناقشت اللجنة كذلك االستراتيجية لضمان إبراز نظـام احمل   - ٤١
كإطار إحصائي هام يسترشد به يف وضع خمتلف أطر السياسات العامة، وخاصة خطـة التنميـة   

  ، ويف ما يتعلق مببادرة تغري املناخ واملبادرات األخرى ذات الصلة.٢٠٣٠املستدامة لعام 
ة واألربعـــني األربعـــني والســـابعوطلبـــت اللجنـــة اإلحصـــائية يف دورتيهـــا السادســـة و   - ٤٢
يــة ملؤشــرات التنميــة املســتدامة  جلنــة اخلــرباء أن تتعــاون بشــكل وثيــق مــع الوكــاالت الراع   إىل
ــة   يف ــام احملاســـبة البيئيـ ــياغة   - إدراج معرفـــات بيانـــات ممتثلـــة لنظـ االقتصـــادية يف عمليـــة صـ

ــق اخلــرباء         ــة مــدخالت لفري ــدمت اللجن ــك احلــني، ق ــذ ذل املؤشــرات، حســب االقتضــاء. ومن
شترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة إلبراز إمكانات نظـام احملاسـبة   امل

  رات.االقتصادية يف قياس جمموعات فرعية ذات صلة من هذه املؤش - البيئية
وناقشت اللجنة يف اجتماعها احلادي عشر كيفية متكنها مـن إحـراز مزيـد مـن التقـدم        - ٤٣

االقتصــادية وإطــار أهــداف التنميــة املســتدامة. واتفقــت   -اســبة البيئيــة يف الــربط بــني نظــام احمل
اللجنة على أنه ينبغي هلا مواصلة العمل عن كثب مع الوكاالت الراعيـة للمؤشـرات مـن أجـل     

ــة    االقتصــادية، مبــا يف ذلــك ألغــراض   -ضــمان تطبيــق اإلطــار املفــاهيمي لنظــام احملاســبة البيئي
غـراض اإلبـالغ، حسـب االقتضـاء. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ترفـع         القياس التكميلي واملـزدوج وأل 

 - اللجنة تدرجيياً مستوى تعاوا مع الوكاالت الراعية اليت تنطبق فيها منهجيـة احملاسـبة البيئيـة   
االقتصادية. وباتباع ممارسـات تعاونيـة، بـدأ فريـق صـغري تـابع للّجنـة بإعـداد اسـتراتيجية عامـة           
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 ســياق أهــداف االقتصــادية يف -لــى اعتمــاد نظــام احملاســبة البيئيــة  للتواصــل تعــىن بالتشــجيع ع
  التنمية املستدامة.

ويف حالة املياه، قدم رئيس اللجنة إىل آلية األمم املتحدة للمياه تعليقـات بشـأن تطبيـق      - ٤٤
االقتصادية علـى قيـاس مؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة ذات الصـلة         -نظام احملاسبة البيئية 

تنــدرج يف إطــار املبــادرة العامليــة للرصــد املوســع للميــاه، وهــي مبــادرة ــدف إىل توســيع    الــيت
  من األهداف. ٦-٦إىل  ٣-٦الغايات اجلهود يف رصد 

ويف حالة االسـتهالك واإلنتـاج املسـتدامني، يقـدم تقريـر لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة            - ٤٥
االقتصـادية بوصـفه    - نظـام احملاسـبة البيئيـة    من إعداد هيئة اإلحصاء السويدية وحكومة شـيلي 

ــك اهلــدف      ــا يف ذل ــدعم املوضــوع، مب ــيت ت ــدة للمؤشــرات ال ــة   ١٢أداة مفي مــن أهــداف التنمي
املستدامة عن ضمان وجود أمنـاط اسـتهالك وإنتـاج مسـتدامة، إضـافة إىل األهـداف والغايـات        

االقتصــادية  -حملاســبة البيئيــة اذات الصــلة. وتــأيت هــذه التوصــيةُ بعــد الزيــادة يف اعتمــاد نظــام   
  الربامج اإلقليمية املعنية باالستهالك واإلنتاج املستدامني.  يف

وتعتمد مبـادرة متويـل التنـوع البيولـوجي، وهـي شـراكة عامليـة يقودهـا برنـامج األمـم             - ٤٦
تصــادية. االق -املتحــدة اإلمنــائي ملعاجلــة متويــل إدارة التنــوع البيولــوجي، نظــام احملاســبة البيئيــة   

وهي تشرع يف مواءمة منهجيتها مع تصنيف األنشطة البيئية يف الـدليل املـنقّح لتجميـع نفقـات     
التنــوع البيولــوجي. وجيـــري اإلعــداد لعمليـــة ملواءمــة تصــنيفات نفقـــات التنــوع البيولـــوجي       
 وأساليب جتميع البيانات. وستثبت هذه الشراكة أا وسيلة هامة لتعزيز وتطبيق نظـام احملاسـبة  

  بلداً. ٣٠االقتصادية على الصعيد الوطين، نظراً إىل أا فعالة يف أكثر من  -البيئية 
وحــددت فرقــة العمــل املعنيــة باإلحصــاءات املتعلقــة بــتغري املنــاخ واملنبثقــة مــن مــؤمتر      - ٤٧

اإلحصــائيني األوروبــيني، اتســاقاً مــع واليتــها، جمموعــةً مــن اإلحصــاءات واملؤشــرات الرئيســية 
االقتصـادية   -ة بتغير املناخ والقابلة للمقارنة دولياً، مـع االعتـراف بنظـام احملاسـبة البيئيـة      املتعلق

ــأن إطــار          ــة يف اجتماعهــا ب بوصــفه أداة هامــة الســتخالص هــذه املؤشــرات. وأوصــت اللجن
املؤشرات ينبغي أن يربِز اعتماد ـج مـزدوج للقيـاس واإلبـالغ يف حالـة املؤشـرات الـيت ميكـن         

دية ومبصـــادر بيانـــات أخـــرى   االقتصـــا -بيانـــات ممتثلـــة لنظـــام احملاســـبة البيئيـــة     رصـــدها ب
النظام، مثل املؤشرات املتصلة بالطاقة وتلك املتصلة بانبعاثات غازات الدفيئـة. ونظـراً    هذا غري

إىل أنّ عددا مـن أعضـاء اللجنـة هـم أيضـاً أعضـاء يف فرقـة العمـل، فقـد عهـدت إلـيهم اللجنـة             
االقتصــادية باعتبــاره إطــاراً إحصــائياً هامــاً الســتخالص       -احملاســبة البيئيــة  بالنــهوض بنظــام  

  مؤشرات مناسبة متصلة باملناخ لدعم سياسات تغري املناخ.
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  نقاط للمناقشة  -  ثامنا  

  اللجنة اإلحصائية مدعوة إىل التعبري عن آرائها بشأن ما يلي:  - ٤٨
ة، مبا يف ذلك التعبئـة اجلماعيـة   جتديد التركيز على تنسيق وتعزيز أنشطة اللجن  (أ)  

ــة      ــذ نظــام احملاســبة البيئي ــد الطــابع    -للمــوارد مــن أجــل وضــع وتنفي االقتصــادية وإعــادة تأكي
  ر الفرعني الثاين والثالث)؛االستراتيجي واإلداري الجتماعات اللجنة (انظ

  ؛االستكمال املقترح للموقع الشبكي ووضع قاعدة معارف (انظر الفرع الثالث)  (ب)  
اــاالت ذات األولويــة املقترحــة يف برنــامج البحــوث فيمــا يتعلــق باإلطــار         (ج)  

االقتصــادية واحملاســبة التجريبيــة للــنظم اإليكولوجيــة التابعــة   -املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة  
  االقتصادية (انظر الفرع الرابع)؛ -لنظام احملاسبة البيئية 

ــني     (د)   ــة بشــأن الصــلة ب ــة   إعــداد مــذكرة تقني االقتصــادية  -نظــام احملاســبة البيئي
  وحسابات السياحة الفرعية (انظر الفرع الرابع)؛

االقتصــادية دعمــاً  -وضــع قواعــد بيانــات عامليــة ممتثلــة لنظــام احملاســبة البيئيــة   (هـ)  
 ٢٠٣٠للمطالــب املتعلقــة بالسياســات العامــة، مبــا يف ذلــك مــن خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   

  امس)؛(انظر الفرع اخل
االقتصــادية، مبــا يف ذلــك  -إعــداد أدوات لــدعم تنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة    (و)  

  جمموعة من املذكرات التقنية ودورات التعلم اإللكتروين (انظر الفرع السادس)؛
ــة    (ز)   ــز نظــام احملاســبة البيئي ــذا النظــام   االقتصــادي - تعزي ــنعكس ه ــة أن ي ة وكفال

أجل دعم السياسـات العامـة، وخاصـة يف سـياق أهـداف التنميـة       وضعِ أُطر للمؤشرات من  يف
  .املستدامة (انظر الفرع السابع)

 


