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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (٣البند 

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

    
   األمني العاممذكرة من    

  
، يتـشرَّف األمـني العـام بـأن         ٢٠١٣/٢٣٥وفقاً ملقرَّر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي         

ويــصف التقريــر التقــدم الــذي . االقتــصادية - حييــل تقريــر جلنــة اخلــرباء املعنيــة باحملاســبة البيئيــة 
ويعـرض  . اديةاالقتـص  - أحرزته اللجنة، وبوجه خاص يف ما يتعلق بتنفيذ نظـام احملاسـبة البيئيـة             

التقريــر التقــدَم احملــرز يف تنفيــذ اإلطــار املركــزي للنظــام واجلهــود اجلاريــة الراميــة إىل التــرويج     
. لإلطار املركـزي، وسـبيل املـضي قـدما يف النـهوض خبطـة البحـوث املتعلقـة باإلطـار املركـزي                     

بيــة للــنظم كمــا يعــرض العمــل املنجــز يف جمــال اختبــار خطــة البحــوث املتعلقــة باحملاســبة التجري 
وتـرد نقـاط املناقـشة يف       .  االقتـصادية والنـهوض هبـا      -اإليكولوجية التابعة لنظام احملاسبة البيئيـة       

  . من التقرير٥١الفقرة 
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  االقتصادية  - تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية    
  مقدمة  -أوال   

ــا      - ١ ــب مقررهـــ ــصائية، مبوجـــ ــة اإلحـــ ــر  (٤٤/١٠٤إن اللجنـــ ــصل E/2013/24انظـــ   ، الفـــ
  ):جيم - األول

ــة باحملاســبة        )أ(   ــة اخلــرباء املعني ــه جلن أعربــت عــن تقــديرها للعمــل الــذي قامــت ب
   االقتصادية يف إجناز برنامج عمل هام وفقا لإلطار املتفق عليه إلدارة املشاريع؛- البيئية

 االقتـصادية   -تنفيذ اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية       اعتمدت استراتيجية     )ب(  
الــيت توصــي باتبــاع هنــج مــرن ومنــوذجي، وحثــت جلنــة اخلــرباء علــى التوصــل إىل اتفــاق بــشأن 

 االقتــــصادية، مبــــا يف  -برنــــامج عمــــل متوســــط األجــــل لتنفيــــذ نظــــام احملاســــبة البيئيــــة        
 يف اإلطـار املركـزي لنظـام احملاسـبة          املـسائل املدرجـة يف خطـة البحـوث املـشمولة           حتريـك  ذلك

 االقتصادية ووضع جمموعة أساسـية مـن اجلـداول واحلـسابات مـن أجـل إنـشاء آليـات                    -البيئية  
للتنسيق فيما بني الوكاالت الدولية واإلقليمية املعنية حتقيقا للفعاليـة يف إدارة الربنـامج والـسعي             

  احلثيث حلشد التمويل الالزم لدعم أنشطة التنفيذ؛
طلبت إىل جلنـة اخلـرباء تـصميم أدوات تشخيـصية وجتميـع املبـادئ التوجيهيـة                   )ج(  

ــة       ــذ اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئي ــدعم تنفي ــة ل ــواد التدريبي ــز  -وامل ــصادية وتعزي  االقت
  اإلحصاءات الداعمة بالتعاون مع الوكاالت الدولية واإلقليمية األخرى؛

ــشر     )د(   ــل بنـ ــرورة التعجيـ ــى ضـ ــددت علـ ــبة   شـ ــام احملاسـ ــزي لنظـ ــار املركـ    اإلطـ
   االقتصادية وترمجته إىل اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛-البيئية 

  رحبـــت باحملاســـبة التجريبيـــة للـــنظم اإليكولوجيـــة التابعـــة لنظـــام احملاســـبة          )هـ(  
 االقتــصادية بوصــفها خطــوة أوىل هامــة صــوب وضــع إطــار إحــصائي حملاســبة الــنظم   -البيئيــة 

، وشجعت الوكاالت الدولية واإلقليمية والبلـدان علـى اسـتخدامها إن رغبـت يف               اإليكولوجية
  اختبار وجتربة هذا الفضاء اجلديد من اإلحصاءات؛

أقــرت بالطلــب يف جمــال الــسياسات علــى معلومــات بــشأن حماســبة الــنظم           )و(  
جـل  اإليكولوجية، وطلبت إىل جلنة اخلرباء حتديد األولويـات ووضـع برنـامج عمـل متوسـط األ      

حمكوم مبهل زمنية ومنجزات مستهدفة، فضال عن آلية مناسبة لتنـاول هـذه املـسائل بـالنظر إىل                  
  ما يتسم به هذا املوضوع من طابع متعدد التخصصات؛
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 االقتــصادية وتفريعاتــه بوصــفها   -رحبــت بتطبيقــات نظــام احملاســبة البيئيــة       )ز(  
 االقتـصادية،   - لنظـام احملاسـبة البيئيـة        مسامهة مفيدة الستجالء تطبيقات ممكنة لإلطار املركزي      

  ووافقت على عملية وضع صيغته النهائية؛
 االقتــصادية يــشكل إطــارا جمــديا للقيــاس   -أقــرت بــأن نظــام احملاســبة البيئيــة     )ح(  

ُيستنار به يف وضع العديد من أطر السياسات العامة، مبـا يف ذلـك علـى سـبيل املثـال ال احلـصر         
األخضر والتنمية املستدامة ومبادرات دوليـة شـىت، يف متابعـة للوثيقـة             االقتصاد األخضر والنمو    

اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وصياغة أهداف التنمية املستدامة واخلطة اإلمنائيـة             
  ؛٢٠١٥ملرحلة ما بعد عام 

الحظت أنه بالرغم مـن أمهيـة قيـاس االسـتدامة باسـتخدام احلـسابات القوميـة           )ط(  
 االقتـصادية، مثـة حاجـة إىل تكملـة هـذه التـدابري بقيـاس                -واإلحصاءات البيئية واحملاسبة البيئية     

  أسواق العمل اليت ال تزال غري متطورة مبا يكفي يف العديد من البلدان النامية؛
 االقتــصادية للطاقــة، -رحبــت بالتقــدم احملــرز يف صــياغة نظــام احملاســبة البيئيــة   )ي(  

لة املتقدمة الـيت بلغتـها عمليـة الـصياغة والطلـب يف جمـال الـسياسات، أعربـت                 وإذ أقرت باملرح  
عن موافقتها على العملية املقترحـة والـيت تقـوم علـى مراعـاة إسـهامات أعـضاء خمتلـف األفرقـة                      

فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية وفريق أوسلو املعـين بإحـصاءات الطاقـة واملكتـب اإلحـصائي                 (
ووضــع الــصيغة النهائيــة لنظــام حملاســبة البيئيــة االقتــصادية للطاقــة بغيــة   ) يــةللجماعــات األوروب

  اعتماده من جانب مكتب اللجنة فيما بني الدورات؛
ــذ نظــام احملاســبة         )ك(   ــق بتنفي ــدم احملــرز يف العمــل املتعل ــدير التق الحظــت مــع التق
  . االقتصادية يف جمال املياه- البيئية
يوجز الفرع الثـاين سـياق الـسياسات والطلـب     : روع التاليةويتألف هذا التقرير من الف     - ٢

ويعـرض الفـرع الثالـث التقـدم احملـرز يف تنفيـذ اإلطـار         . االقتـصادية  - على نظام احملاسبة البيئية   
تنفيــذ نظــام احملاســبة ”املركــزي للنظــام، مبــا يف ذلــك الوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر الــدويل املعنــون   

ــة ــى الــ  - البيئي ــصادية عل ــاملياالقت ــودة يف عــام    “صعيد الع ــة املعق  واحللقــات الدراســية اإلقليمي
ويقدم الفرع الرابع مقترحا من أجل النهوض خبطة البحـوث بـشأن اإلطـار املركـزي                 . ٢٠١٣
ويقــدم الفــرع اخلــامس معلومــات مــستكملة عــن التقــدم احملــرز يف االختبــار والبحــث   . للنظــام

. االقتــصادية - ولوجيــة التابعــة لنظــام احملاســبة البيئيــة املــتعلقني باحملاســبة التجريبيــة للــنظم اإليك
. ٢٠١٢االقتـصادية لعـام      - ويعرض الفـرع الـسادس حالـة نـشر وترمجـة نظـام احملاسـبة البيئيـة                

ويقــدم الفــرع الــسابع معلومــات مــستكملة عــن التقــدم احملــرز يف وضــع الــنظم الفرعيــة لنظــام    
الثــامن مــسائل احلوكمــة املتــصلة بلجنــة اخلــرباء وينــاقش الفــرع . االقتــصادية - احملاســبة البيئيــة
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ويـرد  . ويقدم الفرع التاسع النقـاط الـيت ستناقـشها اللجنـة          .  االقتصادية -املعنية باحملاسبة البيئية    
  .موجز ألنشطة خمتلف األفرقة العاملة يف إطار والية اللجنة متاحا كوثيقة معلومات أساسية

    
القتصادية والطلب علـى إطـار إحـصائي متكامـل         ا - نظام احملاسبة البيئية    -ثانيا   

  يف جمال السياسات
بـأن  ) أعاله) ح (١انظر الفقرة    (٤٤/١٠٤أقرت اللجنة اإلحصائية، مبوجب مقررها        - ٣

االقتصادية يشكل إطـارا جمـديا للقيـاس ُيـستنار بـه يف وضـع العديـد مـن                    - نظام احملاسبة البيئية  
 ســبيل املثــال ال احلــصر االقتــصاد األخــضر والنمــو  أطــر الــسياسات العامــة، مبــا يف ذلــك علــى 

ــؤمتر          ــة ملـ ــة اخلتاميـ ــة للوثيقـ ــىت، يف متابعـ ــة شـ ــادرات دوليـ ــستدامة ومبـ ــة املـ ــضر والتنميـ األخـ
ــة ملرحلــة      األمــم ــة املــستدامة واخلطــة اإلمنائي ــة املــستدامة وصــياغة أهــداف التنمي املتحــدة للتنمي

  .٢٠١٥بعد عام  ما
ــة   - ٤ ــة املعنونـ ــه ا”ويف الوثيقـ ــصبو إليـ ــذي نـ ــستقبل الـ ــة   (“ملـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــر قـ انظـ

، متـت الـدعوة إىل اتبـاع ُنهـج كليـة ومتكاملـة إزاء         )١٠١  و ٤٠، املرفق، الفقرتـان     ٦٦/٢٨٨
ل على الـصعد  التنمية املستدامة، ومت التشديد على أمهية التخطيط وصنع القرار على حنو متكام        

وأعيــد تأكيــد هــذا النــداء يف تقريــر فريــق الشخــصيات البــارزة . الــوطين ودون الــوطين واحمللــي
ويف تقريـر األمـني   ) ، املرفـق  A/67/890 (٢٠١٥الرفيع املستوى املعين خبطة التنمية ملـا بعـد عـام            

  ).A/68/202 (“لجميعحياة كرمية ل”العام املعنون 
ويف هذا السياق، يقدم نظام احملاسبة البيئيـة واالقتـصادية، إىل جانـب نظـام احلـسابات                   - ٥

، نظـرا لتركيـزه   ٢٠١٥القومية، إطارا هاما للرصد واإلبالغ املتعلقني خبطة التنمية ملا بعـد عـام       
ــة   علــى املعلومــات االق  ــة املتكامل ــة، وإىل حــد مــا، االجتماعي ــصادية والبيئي ــراف يف . ت ومت االعت

ودعـا فريـق الشخـصيات      . حاالت عديدة بأمهية وفائدة النظام من أجل رصد التنمية املستدامة         
 احلكومـات إىل اعتمـاد نظـام        ٢٠١٥البارزة الرفيـع املـستوى املعـين خبطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                  

تــصادية حبيــث يتــسىن اســتخدام املقــاييس الــيت يــتم احلــصول عليهــا لرصــد  احملاســبة البيئيــة واالق
ودعـا الفريـق إىل     . االستراتيجيات والنتائج اإلمنائية الوطنية بطريقة متسقة على الـصعيد العـاملي          

إحداث ثورة بيانات من أجل التنمية املستدامة، من خالل تنفيـذ مبـادرة دوليـة جديـدة هتـدف             
  .ءات وإتاحة املعلومات للمواطننيإىل حتسني نوعية اإلحصا

ــراف أيــضا بنظــام احملاســبة البيئيــة     - ٦  االقتــصادية بوصــفه اإلطــار اإلحــصائي   -ومت االعت
. الرئيسي لقيـاس رأس املـال الطبيعـي يف مبـادرات دوليـة وإقليميـة متعـددة يف جمـال الـسياسات              

لثـروة وتقيـيم خـدمات      وتشمل هذه املبادرات، على سبيل املثال ال احلصر، شراكة حـسابات ا           

http://undocs.org/ar/A/RES/66/288�
http://undocs.org/ar/A/67/890�
http://undocs.org/ar/A/68/202�


E/CN.3/2014/6  
 

13-63149 5/21 
 

، ومبـادرة تقيـيم   )www.wavespartnership.orgانظـر  (النظم اإليكولوجية بقيادة البنـك الـدويل       
وحساب رأس املال الطبيعـي مـن أجـل االقتـصاد األخـضر الـيت أطلقهـا برنـامج األمـم املتحـدة                       

ــة ــاة أفــضل  ” ، و)١(للبيئ ــسعي إىل حي ــادرة ال ــابعتني )٣( واســتراتيجية النمــو األخــضر )٢(“مب  الت
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وبرنامج االقتصاد األخضر التابع لربنـامج األمـم              

، )٥(“النـاتج احمللـي اإلمجـايل ومـا بعـده         ”، ومبـادرة املفوضـية األوروبيـة بـشأن          )٤(املتحدة للبيئة 
 واملبـادرة   )٦(لبيولوجي من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي يف إطار اتفاقية التنوع ا          ٢واهلدف  

ــوع          ــة والتن ــنظم اإليكولوجي ــصاديات ال ــشأن اقت ــة ب ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــا برن ــيت يقوده ال
ومن خالل اعتراف هذه املبادرات العاملية واإلقليمية يف جمـال الـسياسات بنظـام              . )٧(البيولوجي

ع تنفيـذ نظـام احلـسابات     االقتصادية، اكتسب تنفيـذ النظـام زمخـا بـاالقتران مـ            - احملاسبة البيئية 
القومية على الصعيد القطري من أجل دعم جـزء كـبري مـن املقـاييس لرصـد التقـدم احملـرز حنـو                       

  .حتقيق أهداف السياسات وليسترشد هبا صانعو القرارات على الصعيد الوطين
وميثل النقاش الدائر حاليا بشأن وضع أهداف التنمية املـستدامة يف إطـار خطـة التنميـة                   - ٧
 االقتـصادية جنبـا   -وضع نظام احملاسـبة البيئيـة   :  فرصة هامة لتحقيق ما يلي٢٠١٥ا بعد عام   مل

إىل جنب مع نظام احلسابات القومية يف صميم إطـار رصـد أهـداف التنميـة املـستدامة وتعمـيم              
ــنظم اإلحــصائية الوطنيــة   وشــاركت شــعبة اإلحــصاءات التابعــة إلدارة  . تنفيــذه علــى صــعيد ال

ــة نظمــت    الــشؤون االقتــص ــة وعاملي ــة العامــة يف عــدة مناســبات إقليمي ــة باألمان ادية واالجتماعي
ــة اخلــرباء مــن أجــل تعزيــز نظــام احلــسابات       بالتعــاون مــع الــشركاء العــامليني واإلقليمــيني للجن

 االقتصادية باعتبارمها إطارين هامني لدعم خطة التنمية ملـا بعـد            -القومية ونظام احملاسبة البيئية     
  .٢٠١٥عام 

    

__________ 
 .http://ese-valuation.org/index.php/ese-unit/44-vantage-conference/82-vantage-conferenceانظر   )١(  

، )٢٠١٣بـاريس،  (، How’s Life? 2013: Measuring Well-Beingانظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،   )٢(  
 .الفصل السادس

 ،OECD, Putting Green Growth at the Heart of Development انظر منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،      )٣(  
 .، الفصل اخلامس)٢٠١١باريس، (

 Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development andانظر برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة،     )٤(  

Poverty Eradication ،) ،٢٠١١نريويب.( 

 .Progress on ‘GDP and beyond’ actions” (2013)“املعنونة انظر وثيقة عمل موظفي املفوضية األوروبية   )٥(  

 .www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/T2-quick-guide-en.pdfانظر   )٦(  

 .www.teebweb.org/media/2013/10/TEEB_GuidanceManual_2013_1.0.pdfانظر   )٧(  
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 االقتـصادية واإلحـصاءات     -تنفيذ اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئيـة          -ثالثا   
  الداعمة

  استراتيجية تنفيذ اإلطار املركزي واإلحصاءات الداعمة    
) أعـاله ) ب (١انظـر الفقـرة    (٤٤/١٠٤اعتمدت اللجنة اإلحصائية مبوجـب مقررهـا          - ٨

 االقتصادية الذي أعد بناء علـى طلـب         -سبة البيئية   استراتيجية تنفيذ اإلطار املركزي لنظام احملا     
مـساعدة البلـدان يف   ) أ: (وأهـداف اسـتراتيجية التنفيـذ هـي    . اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعـني     

 -  االقتــصادية إطــارا لقيــاس احملاســبة البيئيــة  -اعتمــاد اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة   
 بإنــشاء القــدرة التقنيــة علــى تقــدمي التقــارير الدوريــة بــشأن القيــام تــدرجييا) ب(االقتــصادية؛ و 

 االقتصادية مع حتديد النطاق املناسب وتوفري القدر املالئـم          -جمموعة دنيا من احلسابات البيئية      
ويتمثـل أحـد العناصـر الرئيـسية يف هـذه االسـتراتيجية يف األخـذ بنـهج                  . من التفـصيل والنوعيـة    

إطــاره بــأن البلــدان تتبــاين مــن حيــث مــسائل حمــددة متعلقــة   مــرن ومنــوذجي، يــتم التــسليم يف 
  . ومن حيث مستوى تطورها اإلحصائيبسياساهتا

وتتـضمن املرحلـة األوىل إنـشاء       . توخى تنفيذ االستراتيجية مـن خـالل أربـع مراحـل          وُي  - ٩
ــة      ــة مؤســسية علــى الــصعيد الــوطين لــدفع عجلــة تنفيــذ نظــام احملاســبة البيئي  االقتــصادية، -آلي

. ائل من بينـها اجلمـع بـني أصـحاب املـصلحة املعنـيني والبـت يف أولويـات الـسياسة العامـة                      بوس
وتتضمن املرحلة الثانية تقييما شامال ألطر السياسات ومصادر البيانات األساسية، مبـا يف ذلـك      

وتتـضمن  . حتديد منتجي البيانات ومستخدميها املعنيني، وتواتر جتميـع البيانـات وطـرق مجعهـا             
 الثالثــة حتديــد األولويــات، والبــدء يف جتميــع احلــسابات علــى أســاس جتــرييب، وتتــضمن  املرحلــة

املرحلة الرابعة إجـراء تقيـيم أعمـق لنوعيـة البيانـات والثغـرات يف البيانـات ومـا يتلـو ذلـك مـن                          
 االقتــصادية مبــا يف ذلــك وضــع خطــة   -وضــع خطــة اســتراتيجية لتنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة   

  .تاج البياناتلتحسني عملية إن
  وتتمثــــل الــــسمات الرئيــــسية الســــتراتيجية تنفيــــذ اإلطــــار املركــــز لنظــــام احملاســــبة    - ١٠

اتبـاع هنـج اسـتراتيجي إزاء التنفيـذ، يـتم يف إطـاره حتديـد                ) أ: ( االقتـصادية يف مـا يلـي       -البيئية  
ستدامة روابط واضحة مـع اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة، واالسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة املـ                 

أوجـه االرتبـاط الوثيقـة      ) ب(؛  )مثـل امليـاه والطاقـة، ومـا إىل ذلـك          (واالستراتيجيات القطاعيـة    
اتباع هنج منطلق مـن القاعـدة متتلـك يف ظلـه البلـدان زمـام                ) ج(باملطالب املتعلقة بالسياسات؛    

اتبـاع  ) د(؛   االقتـصادية واإلحـصاءات الداعمـة      -استراتيجية وعملية تنفيذ نظام احملاسبة البيئية       
هنج دون إقليمي مع التنسيق الوثيق فيما بني البلدان علـى الـصعيدين دون اإلقليمـي واإلقليمـي                  

وجود بلدان رائـدة يف املنطقـة       ) هـ(وإقامة روابط وثيقة مع عملية التنفيذ على الصعيد العاملي؛          
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ــة      ــذ نظــام احملاســبة البيئي ــهوض بتنفي ــادي يف الن ــدور قي ــضطلع ب ــة ت ــصادية - دون اإلقليمي  االقت
  .وتبادل اخلربات املكتسبة مع البلدان يف املنطقة

 االقتـصادية واإلحـصاءات الداعمـة لـه         -وترتبط استراتيجية تنفيذ نظام احملاسبة البيئية         - ١١
ــه     ــة واإلحــصاءات الداعمــة ل . أيــضا ارتباطــا وثيقــا باســتراتيجية تنفيــذ نظــام احلــسابات القومي

ربنــاجمني تعزيــز وتطــوير اإلحــصاءات الداعمــة ودجمهــا يف ويــدخل يف صــميم اختــصاص كــال ال
احلسابات من خالل تطوير اهلياكل األساسية اإلحصائية والعمليات اإلحصائية الالزمـة لوضـع             
برنامج متكامل لإلحصاءات االقتـصادية علـى الـصعيد القطـري ينطـوي علـى عمليـة مـستدامة                   

الترتيبــات املؤســسية بالواليــات املالئمــة  وفعالــة مــن حيــث التكلفــة إلنتــاج البيانــات؛ وتعزيــز   
وختصيص املوارد الكافيـة؛ وتعزيـز وجـود صـلة قويـة بـني اإلحـصاءات واسـتخدامها يف وضـع                     

ويعترب توليـد اإلحـصاءات األساسـية الداعمـة الالزمـة ألغـراض نظـام               . السياسات والتحليالت 
ل املثـال، فـإن اعتمـاد سـجل         وعلـى سـبي   .  االقتصادية جـزءا مـن هـذه اهليكليـة         -احملاسبة البيئية   

ــة والدراســات االستقــصائية املوحــدة هــي عناصــر       جتــاري موحــد واســتخدام البيانــات اإلداري
  .مشتركة بني برامج اإلحصاءات االقتصادية والبيئية

  
  املؤمتر الدويل    

 االقتـصادية واإلحـصاءات الداعمـة،       -من أجل الشروع يف تنفيذ نظام احملاسبة البيئيـة            - ١٢
 يف  “ االقتـصادية علـى الـصعيد العـاملي        -تنفيـذ نظـام احملاسـبة البيئيـة         ”ؤمتر دويل بعنـوان     عقد م 

واشترك يف تنظـيم املـؤمتر كـل مـن         . ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٩ إىل   ١٧نيويورك، يف الفترة من     
ــة األوروبيــة للبيئــة، واملكتــب     شــعبة اإلحــصاءات، وأمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، والوكال

، وصـندوق  )الفـاو (للجماعات األوروبية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة    اإلحصائي  
النقـــد الـــدويل، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة 

 وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل، برعاية جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئيـة             اإلمنائي،
ــة والدوليـــة واملنظمـــات    . االقتـــصادية - وكـــان املـــؤمتر مبثابـــة حمفـــل هـــام للمنظمـــات الوطنيـ
احلكومية واخلرباء من املؤسسات العلمية واألكادميية ملناقشة برنامج تنفيذ اإلطار املركـزي             غري

ة  البيئيــة، وبرنــامج االختبــار والبحــوث يف إطــار احملاســبة التجريبيــ-لنظــام احملاســبة االقتــصادية 
ــة      ــبة البيئيـ ــام احملاسـ ــة لنظـ ــة التابعـ ــنظم اإليكولوجيـ ــصادية-للـ ــشاركون يف  .  االقتـ ــق املـ واتفـ

على عـدد مـن التوصـيات مـن أجـل الـدفع قـدما بتنفيـذ اإلطـار املركـزي لنظـام احملاسـبة                          املؤمتر
ــة التابعــة لنظــام    -البيئيــة  ــنظم اإليكولوجي ــة لل ــار احملاســبة التجريبي   احملاســبة االقتــصادية، واختب
  . االقتصادية- البيئية
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 االقتـصادية علـى     -وتقسم التوصيات املتفـق عليهـا بـشأن تنفيـذ نظـام احملاسـبة البيئيـة                   - ١٣
التخطـيط االســتراتيجي، وهـو أداة هامــة   ) أ: (الـصعيد العــاملي إىل ثـالث فئــات واسـعة النطــاق   

ملــايل ألغــراض يــسترشد هبــا يف وضــع الــربامج اإلحــصائية الوطنيــة، وزيــادة الــدعم الــسياسي وا 
االســتثمار يف جمــال اإلحــصاءات، وكفالــة قــدرة البلــدان علــى إنتــاج البيانــات الالزمــة لرصــد    

التنـسيق والرصـد    ) ب(خطط التنمية املستدامة هبا مبا يف ذلك قياس أهداف التنميـة املـستدامة؛              
أجــل واإلبــالغ، مبــا يف ذلــك إقامــة الــشراكات علــى الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والعــاملي مــن   

 االقتصادية واإلحصاءات الداعمة وإنـشاء آليـة لإلبـالغ؛          -النهوض بتنفيذ نظام احملاسبة البيئية      
بناء القدرات اإلحصائية الوطنية مـن خـالل قيـام الوكـاالت الدوليـة بتقـدمي الـدعم الـتقين            ) ج(

االقتــصادية  -إىل البلــدان لكــن مــع كفالــة امللكيــة الوطنيــة لعمليــة تنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة   
 متاحـة يف  واجملموعـة الكاملـة مـن التوصـيات املنبثقـة عـن املـؤمتر       . والقيادة القطرية هلذه العمليـة   

  .وثيقة معلومات أساسية
وأكد املشاركون يف املؤمتر من جديد على احلاجـة امللحـة إىل تعمـيم اإلطـار املركـزي                    - ١٤

ئية الوطنيـة، بـصرف النظـر عـن مـستوى            االقتـصادية يف الـنظم اإلحـصا       -لنظام احملاسبة البيئيـة     
وأوصـي يف املـؤمتر بـأن تقـوم البلـدان بوضـع خـرائط طريـق لتنفيـذ اإلطـار                     . التطور اإلحـصائي  

دون اإلقليميــة والوطنيــة / االقتــصادية علــى الــصعد اإلقليميــة -املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة  
حبلــول (ى املــدى القريــب باســتخدام هنــج مــرن ومنــوذجي يــتم يف إطــاره إعــداد املنجــزات علــ   

وعلـى املـدى    ) ٢٠٢٠حبلـول عـام     (باستخدام هنج معجل وعلى املـدى املتوسـط         ) ٢٠١٥ عام
ومــن شــأن هــذا النــهج أن يأخــذ يف االعتبــار أولويــات البلــدان ). ٢٠٣٠حبلــول عــام (الطويــل 

  .ومستوى تطورها اإلحصائي
مــن قبيــل اجلــداول (ومت التــسليم بــضرورة صــياغة مــشروع جــداول أساســية مــشتركة   - ١٥

لتوجيـه  ) اسـتغالل األراضـي   /األساسية املـشتركة للميـاه والغابـات، والطاقـة، والغطـاء األرضـي            
 االقتـصادية وحتديـد اجملموعـة       -البلدان فيما يتعلق بتنفيذ اإلطار املركزي لنظام احملاسـبة البيئيـة            

واقُتـرح  . ى القـصري  الدنيا من اإلحـصاءات الداعمـة مـن أجـل مـلء اجلـداول األساسـية يف املـد                  
القيام مبواءمة مشاريع اجلداول األساسية تلك مبرور الوقت مع متطلبـات اإلبـالغ الـيت حتـددها                 
ــالغ         ــات اإلب ــك متطلب ــا يف ذل ــوطين، مب ــالغ ال ــا يف جــداول اإلب املنظمــات األخــرى وإدماجه

  .٢٠١٥املستجدة فيما يتعلق خبطة التنمية ملا بعد عام 
ملؤمتر علـى أن املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ينبغـي أن تـضاعف               وشدد املشاركون يف ا     - ١٦

 االقتـصادية   -جهودها يف جمال الدعوة من أجـل تنفيـذ اإلطـار املركـزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة                    
ومتـت التوصـية بتوثيـق التنـسيق والتعـاون فيمـا بـني الوكـاالت الدوليـة                  . باعتباره إطـارا جديـدا    
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ولتيـسري  . بتنفيـذ اإلطـار علـى الـصعد الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة             العاملة يف األنـشطة املتعلقـة       
د دور كـل  التنسيق والتعاون، أوصي بإنشاء شراكة من أجـل تنفيـذ اإلطـار وتعميمـه مـع حتديـ               

  .شريك ومسؤولياته بوضوح
وعلــى الــصعيد القطــري، اعُتــرب أنــه مــن الــضروري إنــشاء آليــة للتنــسيق علــى الــصعيد    - ١٧

 واضـح ألدوار ومـسؤوليات خمتلـف املؤسـسات، مبـا يف ذلـك حتديـد وكالـة                   الوطين مـع حتديـد    
ــة          أو ــبة البيئي ــام احملاس ــذ نظ ــة تنفي ــسيق عملي ــة وتن ــوىل رعاي ــدة تت ــصادية -وكــاالت رائ  االقت

  .باالقتران مع نظام احلسابات القومية
فها اهليئـة   ومع مراعاة الوالية املسندة إىل جلنة اخلرباء مـن قبـل اللجنـة اإلحـصائية بوصـ                  - ١٨

 االقتصادية، ينبغي ختـصيص     -اإلدارية املسؤولة عن تنفيذ اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية          
 االقتـصادية   -موارد مناسبة ألمانـة اللجنـة مـن أجـل تيـسري تنـسيق تنفيـذ نظـام احملاسـبة البيئيـة                       

ختـاذ اإلجـراءات املناسـبة    وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغـي ملكتـب جلنـة اخلـرباء ا        . على الصعيد العاملي  
  .إلطالق محلة متويل استنادا إىل استراتيجية متويل متفق عليها لتأمني املوارد الالزمة

وأوصــى املــشاركون يف املــؤمتر، إدراكــا منــهم ألمهيــة امللكيــة القطريــة مــن أجــل تنفيــذ   - ١٩
الواليــات القانونيــة  االقتــصادية، مبــا يف ذلــك إنــشاء  -اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة  

وختــصيص املــوارد الكافيــة، بــأن يــتم التركيــز يف وقــت مبكــر مــن عمليــة التنفيــذ علــى فائــدة      
االقتصادية املتكاملـة يف جمـايل وضـع الـسياسات والتحليـل، باإلضـافة إىل           -اإلحصاءات البيئية   

  .اجلوانب األخرى املتعلقة ببناء القدرات املؤسسية واإلحصائية
  

االقتـصادية   - رامية إىل النهوض بتنفيذ اإلطار املركزي لنظـام احملاسـبة البيئـة             ال األنشطة    
  واإلحصاءات الداعمة

ــم عــدد مــن        - ٢٠ ــذ، ُنظّ ــدويل وانــسجاماً مــع اســتراتيجية التنفي متابعــةً لتوصــيات املــؤمتر ال
قتـصادية  اال -احللقات الدراسية دون اإلقليمية عن تنفيذ اإلطار املركـزي لنظـام احملاسـبة البيئـة              

واإلحــصاءات الداعمــة حــضرها مــشاركون مــن املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة ووزارات البيئــة  
وقــد ُحــّددت بلــدان رائــدة الستــضافة احللقــات الدراســية دون . واملاليــة وغريهــا مــن اإلدارات

اإلقليمية تلك، اليت سبقتها حلقة دراسـية وطنيـة مجعـت خمتلـف أصـحاب املـصلحة يف البلـدان                    
االقتـصادية   -شروع يف زيادة وعي مـستعملي اإلطـار املركـزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة                 هبدف ال 

وُتـنظّم  . واجلهات اليت أنتجته ويف تعزيـز التعـاون فيمـا بـني أصـحاب املـصلحة علـى اخـتالفهم                   
تلك احللقات الدراسية دون اإلقليمية بالتعاون مع املؤسسات دون اإلقليمية واللجان اإلقليميـة             

تحدة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة والبنـك الـدويل،             لألمم امل 
وُتنظّم احللقات الدراسـية أيـضا بالتعاقـب مـع حلقـات            . ضماناً لتوثيق ترابطها بأطر السياسات    
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العمل اإلقليمية املتعلقـة باحلـسابات القوميـة لكفالـة اتبـاع هنـج مـشترك واالسـتفادة مـن أوجـه                      
االقتــصادية واإلحــصاءات  -ر بــني تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة ونظــام احملاســبة البيئيــة التــآز

  . الداعمة
وُعقــــــدت احللقــــــة الدراســــــية األوىل لبلــــــدان منطقــــــة احملــــــيط اهلــــــادئ يــــــومي     - ٢١
أغسطس يف آبيا، بالتعاون مـع اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط            /آب ٢١ و ٢٠

صاءات ســاموا، ومكتــب اإلحــصاءات األســترايل، وأمانــة برنــامج البيئــة  اهلــادئ، ومكتــب إحــ
وُعقدت احللقـة الدراسـية الثانيـة       . )٨(اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ، وأمانة مجاعة احمليط اهلادئ       

ســبتمرب يف / أيلــول٢٠ إىل ١٨لبلــدان أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب يف الفتــرة مــن 
ربازيــل، بالتعــاون مــع اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر دي جــانريو، ال ريــو

الكارييب، واملعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاءات، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، وبرنـامج            
وُعقدت احللقة الدراسية الثالثـة لبلـدان آسـيا يف الفتـرة            . )٩(األمم املتحدة للبيئة، والبنك الدويل    

أكتوبر يف بانكوك، بالتعاون مـع اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة            / تشرين األول  ١٠ إىل   ٨من  
آلسيا واحملـيط اهلـادئ، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، وشـبكة جنـوب آسـيا للتنميـة واقتـصاد                       

وعقـــدت حلقـــة دراســـية رابعـــة لبلـــدان منطقَتـــي اجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول         . )١٠(البيئـــة
 إىل ١٨ق املــشتركة لــشرق أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي، يف الفتــرة مــن  أفريقيــا، والــسو غــرب
ــا، ومكتــب      /كــانون األول ٢٠ ــصادية ألفريقي ــة االقت ــع اللجن ــاون م ــاال، بالتع ــسمرب يف كمب دي

إحصاءات أوغندا، ومصرف التنمية األفريقي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنـامج األمـم      
ــة، والبنــك الــدويل  ــة آلســيا   . )١١(املتحــدة للبيئ ــة االقتــصادية واالجتماعي كــذلك أوفــدت اللجن

واحملــيط اهلــادئ ومكتــب اإلحــصاءات األســترايل بعثــات تقيــيم يف ســاموا، كمــا أوفــد املعهــد    
ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ،       ــصادية واالجتماعي ــة االقت اإلحــصائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ واللجن

  . ماليزيامبساعدة من شعبة اإلحصاءات بعثات مماثلة إىل
االقتـصادية   -نتيجةً النعقاد تلك احللقات الدراسـية عـن تنفيـذ نظـام احملاسـبة البيئيـة                 و  - ٢٢

واإلحصاءات الداعمة، تعمل البلـدان علـى إنـشاء آليـات تنـسيق فيمـا بـني املؤسـسات وإعـداد            
__________ 

ــا اجلديــدة وتون    )٨(   ــابوا غيني غــا وجــزر ســليمان وجــزر كــوك وســاموا وفــانواتو   شــاركت يف احللقــة الدراســية ب
 .وفيجي

شـــاركت يف احللقـــة الدراســـية إكـــوادور وأوروغـــواي والربازيـــل وبـــريو وجامايكـــا وغواتيمـــاال وفرتويـــال     )٩(  
 .وكوستاريكا وكولومبيا واملكسيك)  البوليفارية- مجهورية(

وتــان وتايلنــد ومجهوريــة الو الدميقراطيــة شــاركت يف احللقــة الدراســية إندونيــسيا وباكــستان وبــنغالديش وب  )١٠(  
 .الشعبية وسري النكا والصني والفلبني وفييت نام وماليزيا وميامنار واهلند

 .شاركت يف احللقة الدراسية جنوب أفريقيا ورواندا وسرياليون وغامبيا وغانا وكينيا وليربيا ونيجرييا  )١١(  
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ــال    ــيم واســـع النطـــاق لألولويـــات يف جمـ ــتناداً إىل تقيـ ــتراتيجية التنفيـــذ اسـ  بيـــان أويل عـــن اسـ
ــات   ــوافر البيان ــسياسات وت ــي    . ال ــا يل ــان االســتراتيجية األويل يف م ــسهم بي ــع أن ي : ومــن املتوق

توفري معلومات أساسية بشأن الربامج اإلمنائية الوطنية، والربامج الوطنية للتنميـة املـستدامة،              )أ(
امليـاه  علـى سـبيل املثـال       (وخطط العمل الوطنية يف جمال التنوع البيولوجي، والـربامج القطاعيـة            

حتديــد خمتلــف أصــحاب ) ب(وأوجــه ارتبــاط ذلــك باخلطــة الدوليــة؛ ) والطاقــة، ومــا إىل ذلــك
حتديـد املبـادرات والـربامج    ) ج(االقتـصادية؛   -املصلحة ودورهم يف تنفيذ نظام احملاسبة البيئيـة   

ــة       ــذ نظــام احملاســبة البيئي ــرتبط هبــا تنفي ــد الــيت ميكــن أن ي ــة القائمــة يف البل ــ -الدولي صادية االقت
ســبيل املثــال، تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة، والربنــامج العــاملي املتعلــق باإلحــصاءات     علــى(

) الزراعيـة، ومــا ُيـضطلع بــه مـن مبــادرات لوضـع مؤشــرات االقتـصاد األخــضر، ومـا إىل ذلــك      
علـى سـبيل املثـال    (ما ميكن أن يسترشد به ذلـك التنفيـذ مـن مبـادرات يف جمـال الـسياسات             أو

النمــو األخــضر، وشــراكة حــسابات الثــروة وتقيــيم خــدمات /يات االقتــصاد األخــضراســتراتيج
؛ )الــنظم البيئيــة، ومبــادرة اقتــصاديات الــنظم اإليكولوجيــة والتنــوع البيولــوجي، ومــا إىل ذلــك 

تــوفري تقيــيم واســع النطــاق ملــدى تــوافر البيانــات، وحتديــد جمــاالت ارتبــاط بنــود البيانــات   )د(
ت الـيت جيمعهـا أصـحاب املـصلحة علـى اخـتالفهم، مبـا يف ذلـك ماهيـة                    مبختلف مصادر البيانـا   

ــا؛        ــواتر مجعه ــدى ت ــا وم ــيت جتمعه ــة ال ــة الوكال ــة وهوي ــات اجملمَّع ـــ(البيان ــات  ) ه ــد املعوق حتدي
سبيل املثال ما يعتري البيانـات مـن ثغـرات واالفتقـار إىل القـدرة علـى جتميـع احلـسابات                      على(

على سـبيل املثـال وجـود عمليـة     (، والفرص   )صنع القرارات واستخدامها يف تقرير السياسات و    
ــرارات إىل           ــاذ القـ ــة اختـ ــتناد عمليـ ــاءة، واسـ ــن الكفـ ــرب مـ ــدر أكـ ــسم بقـ ــات تتـ ــاج البيانـ إلنتـ

تبيــان اإلجــراءات الكفيلــة بالنــهوض بتنفيــذ نظــام احملاســبة       ) و(؛ )والتنــسيق احملــّسن  األدلــة،
سسية، ووضع برنامج عمل حمكـوم ُمبهـل زمنيـة          االقتصادية، مبا يف ذلك إنشاء آلية مؤ       - البيئية

ومنجزات مستهدفة وإسناد أدوار ومـسؤوليات واضـحة ألصـحاب املـصلحة علـى اخـتالفهم،                
  .وصياغة استراتيجية اتصاالت للترويج للنتائج

  
  االقتصادية -  األدوات الداعمة لتنفيذ اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية    

ة اإلحصائية الـداعي إىل تـصميم أدوات تشخيـصية، وجتميـع املبـادئ       تلبيةً لطلب اللجن    - ٢٣
االقتــصادية  -التوجيهيــة واملــواد التدريبيــة لــدعم تنفيــذ اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة  

، تعمـل شـعبة اإلحـصاءات، بالتعـاون     )أعاله) ج( ١انظر الفقرة   (وتعزيز اإلحصاءات الداعمة    
خمتلفة، وفريق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة، والبلـدان، علـى وضـع                مع وكاالت دولية وإقليمية     

  .عدد من النواتج يرد بياهنا أدناه
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  دليل التنفيذ    
االقتـصادية أن يـوفّر التوجيـه إىل البلـدان      -ُيتوخى من دليل تنفيذ نظام احملاسبة البيئيـة      - ٢٤

 خـالل عمليـة تدرجييـة تفـضي إىل       الراغبة يف بدء تنفيذ هـذا النظـام واإلحـصاءات الداعمـة مـن             
ويـشتمل الــدليل  . وضـع برنـامج عمـل ُمبهـل زمنيـة ومنجـزات متوّخـاة وآليـات تنـسيق مناسـبة          

أيضا على أداة تشخيص سريع سـبق اسـتخدامها يف حلقـات دراسـية إقليميـة ملـساعدة البلـدان                    
 علـــى بـــدء إجـــراء مناقـــشات مـــع خمتلـــف أصـــحاب املـــصلحة، وحتديـــد األولويـــات يف جمـــال

وقـد ُعـرض مـشروع دليـل التنفيـذ خـالل       . السياسات، وتوافر البيانات، ووضـع برنـامج عمـل     
االجتماع التاسع عشر لفريق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة، الـذي عقـد يف لنـدن يف الفتـرة مـن                        

  .)١٢(٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ١٢
  

  اجلداول واحلسابات األساسية    
واحلسابات األساسية واملـذكرات الفنيـة املرتبطـة هبـا فيمـا يتعلـق              جيري وضع اجلداول      - ٢٥

مبوارد أو أنواع حسابات خمتارة، بالتنسيق الوثيق مع وكاالت دولية وبالتعاون مع فريـق لنـدن            
وهي متثل احلد األدىن الذي ينبغي أن تطمح البلدان إىل جتميعه، اعتمـاداً             . املعين باحملاسبة البيئية  

وترد يف املـذكرات الفنيـة قائمـة        .  جمال السياسات ومدى توافر البيانات لديها      على أولوياهتا يف  
ببنود البيانات والتعريفـات املرتبطـة هبـا، وقائمـة باملؤشـرات وكـذلك مـا يـرتبط باجلـداول مـن                      

ــات    وسُتــشَّجع البلــدان علــى اســتعمال اجلــداول واحلــسابات      . مــصادر ممكنــة الســتقاء البيان
من عمليات تقييم للبيانات، عند االقتـضاء، ملواصـلة تـصنيف الـصناعات             األساسية يف ما جتريه     

ومتثل اجلداول واحلسابات األساسية اخلطـوة األوىل حنـو إنـشاء        . واملنتجات املرتبطة باحلسابات  
وسُيكفل اتساق ذلك مع تقدمي التقـارير إىل املكتـب اإلحـصائي للجماعـات              . آلية إبالغ عاملية  

داول الــيت تقــوم منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي   األوروبيــة، وكــذلك مــع اجلــ 
 مؤشـرات النمـو األخـضر واملؤشـرات البيئيـة، مـع التركيـز، يف الوقـت               حـساب بوضعها لـدعم    

وقد ُعرضت مشاريع اجلداول املتعلقة بامليـاه       . الراهن، على االنبعاثات اهلوائية واملوارد الطبيعية     
ــة واألراضــي خــالل االج   ــية دون      والطاق ــات الدراس ــدن واحللق ــق لن ــشر لفري ــاع التاســع ع تم

ويعمل فريق لندن على وضع مشاريع جداول وحسابات أساسية ملصادر ووحـدات            . اإلقليمية
  .االقتصادية -منوذجية خمتارة أخرى لإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية 

  

__________ 
 .http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/londongroup/meeting19.aspانظر   )١٢(  
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  استراتيجية التدريب    
اســتراتيجية تــدريب تلبيــةً لتزايــد الطلــب علــى  جــرى التأكيــد علــى احلاجــة إىل وضــع   - ٢٦

االقتــصادية، وذلــك خــالل االجتمــاع الثــامن  -التــدريب يف جمــال تنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة 
االقتـصادية علـى    -، وأثنـاء املـؤمتر الـدويل املعـين بتنفيـذ نظـام احملاسـبة البيئيـة             )١٣(للجنة اخلـرباء  

وهنـاك حاجـة إىل مـدربني لـدعم عقـد           ).  أعـاله  ٢٠ إىل   ٢انظر الفقـرات مـن      (الصعيد العاملي   
حلقــات عمــل إقليميــة ودون إقليميــة وتقــدمي التــدريب داخــل البلــدان لبنــاء خــربات أصــحاب   

ــوطين   ــصعيد ال ــى ال ــامج     . املــصلحة عل ــع وضــع برن ــدريب، مــن املزم ويف إطــار اســتراتيجية الت
ــصال رســالة موحــدة خــالل حلقــات العمــل ال     ــة إي ــدريب املــدربني لكفال ــوّخي  لت ــة، وت تدريبي

ويف هــذا الــسياق، بــدأت شــعبة اإلحــصاءات التعــاون مــع   . الفعاليــة يف وضــع مــواد التــدريب 
الوكالة األملانية للتعاون الدويل، وجمموعـة خمتـارة مـن البلـدان والوكـاالت الدوليـة علـى وضـع                    

قـدم  برنامج لتدريب املدربني، يكون مصمما خصيصا لتوفري تعلّـم خمـتلط جيمـع بـني تـدريب يُ                 
ويف إطــار هــذا التــدريب، ســيجري إعــداد  . عــن طريــق اإلنترنــت وحلقــة عمــل وجهــاً لوجــه  

  .جمموعة موحدة من العروض املوجهة لالستخدام املشترك
  

  املبادئ التوجيهية للتجميع    
وتقــوم . خمتــارةسابات البيانــات حلــجتميــع بــشأن جيــري حاليــا وضــع مبــادئ توجيهيــة   - ٢٧

ــق مــن اخلــرباء  مبــساعدة ،شــعبة اإلحــصاءات  ــع   ، بفري ــة لتجمي ــادئ توجيهي ــات وضــع مب البيان
ــ ــصاءات  حلـ ــاه واإلحـ ــسابات امليـ ــة  لـ ــبة البيئيـ ــام احملاسـ ــذ نظـ ــام   -دعم تنفيـ ــصادية، ونظـ االقتـ

 انظـــر( والتوصـــيات الدوليـــة إلحـــصاءات امليـــاه  هايـــمليف جمـــال   االقتـــصادية-البيئـــة  احملاســـبة
ــاه ٤٣-٤٠ الفقـــرات ــلو املويقـــوم ). أدنـ ــة  فريـــق أوسـ  دليـــل بإعـــدادعـــين بإحـــصاءات الطاقـ
  لــدعم تنفيــذ التوصــيات الدوليــة إلحــصاءات الطاقــة ونظــام احملاســبةةإحــصاءات الطاقــ جملمعــي
  وضــع للجماعــة األوروبيــةاإلحــصائي املكتــب يواصــلو. لطاقــة االقتــصادية يف جمــال ا-البيئــة 
  .ألوروبية ا البيانات للحسابات املشمولة باألنظمةجتميعبشأن توجيهية  مبادئ

  
 استراتيجية االتصال    

 علــى ضــرورة وضــع اســتراتيجية اتــصال لتنفيــذ نظــام    مــرارا وتكــراراديشدجــرى التــ  - ٢٨
 أيــضا علــى وجــرى التــشديد.  والــوطين الــدويلين علــى الــصعيد االقتــصادية- البيئيــة احملاســبة
 تأييـد  فعالـة للحـصول علـى     و رسالة واضـحة     من أجل كفالة وضع    األخصائيني إشراك   ضرورة

__________ 
 .http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/UNCEEA-8-7f.pdfانظر   )١٣(  



E/CN.3/2014/6
 

14/21 13-63149 
 

جهـود إلشـراك خـرباء االتـصاالت للمـساعدة يف وضـع             وتبـذل   . من خمتلف أصحاب املصلحة   
  .التصاالت لاستراتيجية

    
 طار املركزيباإل املتعلقة النهوض خبطة البحوث  -رابعا   

 خطــوة هامــة إىل األمــام يف  االقتــصادية- البيئــة نظــام احملاســبةلميثــل اإلطــار املركــزي   - ٢٩
 ال تـزال هنـاك بعـض        غـري أنـه   . االقتـصادية  -نهجيات يف جمال احملاسـبة البيئيـة        املعايري و امل وضع

 ٢ املرفـق  يف الـواردة  خطة البحوثيف قد أُدرجت هذه التحديات القياس وب  املتعلقة التحديات
 نظـام احملاسـبة     تنفيـذ لجلنـة اخلـرباء وضـع برنـامج عمـل           مـن   طلبت اللجنة اإلحـصائية     و. إلطارل

  لإلطـار املركـزي    حتريـك القـضايا املدرجـة يف خطـة البحـوث          ، مبا يف ذلك     صادية االقت -البيئية  
 .)أعاله) ب (١انظر الفقرة (

يف وسبل النـهوض هبـذه اخلطـة         خبطة البحوث   اليت ُمنحت للنهوض   ولويةاألنوقشت  و  - ٣٠
تحديــد األولويــات، وفيمــا يتعلــق ب. ٢٠١٣ هيونيــ/حزيــرانلجنــة اخلــرباء يف  الثــامن لجتمــاعاال
 األراضـي والغطـاء     التـصنيفات املتعلقـة باسـتغالل      ال سـيما  العمل على وضع التـصنيفات،      عُترب  ا

 ة،الـسلع واخلـدمات البيئيـ   بقطـاع    املتعلـق  العمـل    إىل جانب األرضي وتصنيف األنشطة البيئية،     
برنـــامج  اجملــاالت األخــرى الــيت مت حتديــدها كجــزء مــن        أمــا .ة العليــا ولويــ ذوي األ نيالاجملــ 

 املـــوارد الطبيعيـــة نـــضوب مـــوارد التربـــة وحـــساباتوهـــي تقيـــيم مـــوارد امليـــاه و ، البحـــوث
.  وتقييمهــا الــنظم اإليكولوجيــةبوظيفــة املعرفــة  درجــةتعتمــد بــشكل كــبري علــىف ،البيولوجيــة

نظم للــ التجريبيــةاســبة احمل بــاالقتران مــع خطــة حبــوث    هــذه القــضايا  طــرح ينبغــيلــذلك، و
 . االقتصادية-بة البيئية لنظام احملاس  التابعةاإليكولوجية

إلرشـادات  ا جودة   واستعراض للنهوض خبطة البحوث  جلنة توجيهية   ومن املقرر إنشاء      - ٣١
.  االقتصادية وسـالمتها التقنيـة     - البيئية   ضعت لدعم تنفيذ نظام احملاسبة    التقنية واألدوات اليت وُ   

 واحلـسابات األساسـية      من بـني أمـور أخـرى، اجلـداول         ،شمل هذا التوجيه واألدوات التقنية    يو
اســـتراتيجية و تـــدريب املـــدربني دوراتدليـــل التنفيـــذ، ووواملالحظـــات التقنيـــة املرتبطـــة هبـــا، 

بالتنــسيق  اللجنــة التوجيهيــة بعملــها وفقــا لربنــامج عمــل متفــق عليــه،  ضطلعستــو. االتــصاالت
  .رباء ومكتبها إىل جلنة اخلهاريراتقدم تقس و،وثيق مع فريق لندن املعين باحملاسبة البيئيةال
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 التابعـة  احملاسبة التجريبية للنظم اإليكولوجيـة املتعلقان ببحث  الختبار و اال  - خامسا 
  االقتصادية-لنظام احملاسبة البيئية 

نظم للــ التجريبيــةاســبة باحملرحبــت اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الرابعــة واألربعــني        - ٣٢
 االقتصادية وشجعت الوكـاالت الدوليـة واإلقليميـة         - لنظام احملاسبة البيئية    التابعة اإليكولوجية

. والبلدان على استخدامها إن رغبـت يف اختبـار وجتربـة هـذا الفـضاء اجلديـد مـن اإلحـصاءات                  
ــامج     و ــة اخلــرباء وضــع برن ــة إىل جلن ــت اللجن ــضمن األجــلمتوســط عمــل طلب ــرا يت ــة أط  زمني

 إىل مـا يتـسم بـه هـذا     ا نظـر  ،لومنجزات مستهدفة، فضال عن آليـة مناسـبة لتنـاول هـذه املـسائ             
 .)أعاله) و(و ) هـ (١انظر الفقرة  (املوضوع من طابع متعدد التخصصات

، علــى جمموعــة مــن  ا الثــامن يف اجتماعهــ، جلنــة اخلــرباء، وافقــتحتقيقــا هلــذه الغايــة و  - ٣٣
ــات األ ــل   ولويـ ــصرية األجـ ــات القـ ــددت األولويـ ــوث، وحـ ــة البحـ ــي  خلطـ ــا يلـ ــد ) أ: (مبـ حتديـ

 الوحــدات االقتــصادية؛ بانيــة والتــصنيفات املرتبطــة هبــا، مبــا يف ذلــك صــلتها       املك الوحــدات
 عـرض ) ج(أساليب قيـاس خـدمات النظـام اإليكولـوجي وأصـول النظـام اإليكولـوجي؛                 )ب(
ــك  ،يكــلاهل ــا يف ذل ــيت ميكــن استخالصــها مــن     هيكــل مب ــصلة ال  اجلــداول واملؤشــرات ذات ال
تقيـيم خـدمات النظـام      ) ـهـ ( و   ؛االقتصادية -اعية  الروابط مع البيانات االجتم   ) د(سابات؛  احل

 .اإليكولوجي

 إنــشاء جلنــة علــى، وافقــت جلنــة اخلــرباء  النــهوض خبطــة البحــوث آليــة بفيمــا يتعلــق و  - ٣٤
 االقتـصادية   -لنظام احملاسبة البيئيـة      التابعة   نظم اإليكولوجية لل التجريبيةاسبة  باحمل معنيةتوجيهية  

 علمـاء واقتـصاديني وخـرباء       وتـضم لني من خمتلف التخصـصات،      تتكون من عدد قليل من املمث     
 واختبـار   جتربـة  اللجنة التوجيهية مسؤولة عن تنسيق       وستكون. من املكاتب اإلحصائية الوطنية   

 ؛ االقتــصادية يف البلــدان-لنظــام احملاســبة البيئيــة  التابعــة نظم اإليكولوجيــةللــ التجريبيــةاســبة احمل
ــةوإ ــات  قامـ ــع اجملموعـ ــاون مـ ــاالت     التعـ ــة يف اجملـ ــودة العاملـ ــشراكات املوجـ ــشبكات والـ  والـ

ــصلة  ذات ــبة ال ــوجي؛ مبحاس ــام اإليكول ــضل املمارســات يف  بالتوصــية  والنظ ــالأف ــبة جم  احملاس
 تنفيــذ احملاســبة التجريبيــة للــنظم بــشأنووضــع مبــادئ توجيهيــة  نظم اإليكولوجيــةللــالتجريبيــة 

جتماعــات اال واملنتــدياتن خــالل وتــسهيل تبــادل البحــوث واملمارســات مــ    ؛ اإليكولوجيــة
 املبـادرات   تقيـيم املهمـة األوىل للجنـة التوجيهيـة         تـشمل و.  البحـوث  للنـهوض خبطـة   ؤمترات  املو

نظم اإليكولوجيـة   للـ احملاسبة التجريبيـة    ب يف اجملاالت املتصلة     اليت تعمل حاليا  واجملموعات  احلالية  
 .رعاية جلنة اخلرباءبووضع برنامج العمل 

نظم للـ  التجريبيـة اسـبة   احمل اختبـار     جمال ممارسات احلالية يف  لل أفضل    إىل فهم  وللتوصل  - ٣٥
، بالتعـاون    االقتـصادية، نظمـت الـشعبة اإلحـصائية        -لنظام احملاسـبة البيئيـة       التابعة   اإليكولوجية
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ــتراليا           ــة وأس ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــة برن ــوجي وأمان ــوع البيول ــة التن ــة اتفاقي ــع أمان ــق م الوثي
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٠ إىل   ١٨ خرباء يف نيويـورك يف الفتـرة مـن            لفريق ا اجتماع والنرويج،
قياس النظـام   لدوات  األذج و انمال  وضع  هنج يف جمال  خرباء   ، تناول  االجتماع ويف هذا . ٢٠١٣

سـتخدامها   ال  منـاذج خمتلفـة     حماسـن ومـساوئ    املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة     ممثلو  اإليكولوجي و 
.  االقتــصادية-لنظــام احملاســبة البيئيــة  التابعــة نظم اإليكولوجيــةللــ التجريبيــة اســبةاحمليف اختبــار 

يف لممارسـني  ل خمتلـف املبـادرات وإقامـة جمتمـع     حـصر وكان االجتماع مبثابة خطـوة أوىل حنـو       
.  االقتـــصادية- التابعـــة لنظـــام احملاســـبة البيئيـــة نظم اإليكولوجيـــةللـــ التجريبيـــةاســـبة احمل جمـــال
إنشاء آلية لتنسيق األنشطة يف جمال حماسبة النظام اإليكولـوجي          إىل  احلاجة امللحة   ب املشاركون وأقر
  . يف هذا امليدان اجلديد والناشئالقيادةأخذ زمام  يف  اإلحصائياجملتمعدور ب واورحب

    
 ٢٠١٢  لعاماالقتصادية - نشر وترمجة نظام احملاسبة البيئية حالة  - اسادس 

 “املركـزي طـار   اإل: ٢٠١٢  لعـام  االقتـصادية  - احملاسبة البيئيـة     نظام”مت حترير منشور      - ٣٦
ــشره  ــة وســيتم ن ــة اإلنكليزي ــل باللغ ــام يف أوائ ــى  العمــل وجيــري. ٢٠١٤  ع ــار  عل ترمجــة اإلط

  الكتـاب بالفعـل  مـسرد  رجموقد تُ .  األخرى لألمم املتحدة    اخلمس  اللغات الرمسية  إىلاملركزي  
 علـى موقـع    صـيغ الترمجـة األوليـة   ومـن املقـرر نـشر    . يةالـصين  و الفرنـسية و اإلسـبانية    اتاللغإىل  

. ٢٠١٤ عـــام  مـــن يف النـــصف األول)http://unstats.un.org/unsd/envaccounting (املـــشروع
 بــاألمم املتحــدة بــشكل وثيــق مــع اللجــان اإلقليميــة واملنظمــات   ءات شــعبة اإلحــصاوســتعمل

 .طار املركزية اإلترمجاألخرى ذات الصلة لضمان االنتهاء يف الوقت املناسب من 

م انظـ لل التجريبيـة اسـبة   احمل: ٢٠١٢لعام    االقتصادية -البيئية  م احملاسبة   انظ”وقد صدر     - ٣٧
تحريـر الكتـاب قـسم مراقبـة التحريـر          ب وقـام  .غـري حمـرر    منـشور أويلّ     يف شـكل  “ اإليكولوجي

ــة   ــة العام ــابع لألمان ــشرين األول يف الت ــوبر /ت ــسم حتــضري   ٢٠١٣أكت ــرياجعه ق ــصوص ، وس الن
 .٢٠١٤ومن املقرر نشر الكتاب يف النصف الثاين من عام . وتصحيح التجارب املطبعية

 االقتــصادية -تطبيقــات نظــام احملاســبة البيئيــة الــصيغة غــري احملــررة لومــن املتوقــع نــشر   - ٣٨
 .غـري حمـررة    ة أوليّـ  صيغة يف شكل  وسيصدر   ٢٠١٤موقع املشروع يف أوائل عام      يف   وتفريعاته

  .٢٠١٥يف أوائل عام نشور هنائي حمرر وسيصدر م
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  لنظـام احملاسـبة     تابعة  وتنفيذ نظم فرعية   وضعالتقدم احملرز يف العمل على        -ا سابع  
  االقتصادية-البيئية 

 همليايف جمال ااالقتصادية  - نظام احملاسبة البيئية     

ــار  - ٣٩ ــبة   يف إطـ ــام احملاسـ ــذ نظـ ــتراتيجية تنفيـ ــة  اسـ ــصادية- البيئيـ ــ االقتـ ــبة  ونظـ   ام احملاسـ
 بـدعم مـن هيئـة حتريـر مكونـة      ءات،شـعبة اإلحـصا  واصلت ، ياهمل االقتصادية يف جمال ا   -البيئية  

  البيانـات تجميـع ل وضـع مبـادئ توجيهيـة    علـى  العمـل  ءات، واإلحـصا يـاه امليف جمـال   من خرباء   
 خــرباء مــن املكاتــب  لل املبــادئ التوجيهيــة  تــيح تو.  واإلحــصاءات يف جمــال بامليــاه  لمحاســبةل

 مـن أصـحاب املـصلحة يف البلـدان،           ذلك اإلحصائية الوطنية ووزارات أو وكاالت املياه، وغري      
أدوات تساعدهم يف مجع إحصاءات املياه وجتميعها، ودجمها ضمن اإلطار احملاسـيب، واسـتنباط              

وجيـري اسـتنباط املؤشـرات بالتـشاور         .املؤشرات يف إطار وضع نظام لرصـد الـسياسات املائيـة          
 .لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائيةلالقياس التابعة  املعنية ب فرقة العملالوثيق مع

ــة  جــرى ، ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاينيفو  - ٤٠  يفاســتعراض مــشروع املبــادئ التوجيهي
رحــب فريــق اخلــرباء و.  امليــاه يف جمــالحــصاءاتباحلــسابات واإلاجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين 

وطنيـة  الربامج  الـ  أداة مفيدة ملساعدة البلدان يف تنفيذ حـسابات امليـاه وتعزيـز              الوثيقة باعتبارها ب
على وجه اخلصوص، أوصى الفريـق بـأن تـشمل املبـادئ التوجيهيـة              و. إحصاءات املياه ب املتعلقة

امليـاه، مثـل    ب  املتعلقـة  ساباتاحلـ حـصاءات و  اإلتوجيها بشأن مـصادر البيانـات البديلـة لتجميـع           
سـيجري   وثيقـة حيـة      يف شكل نشر املبادئ التوجيهية    ُتوس. ووضع النماذج  االستشعار عن بعد  

إصـدار املبـادئ التوجيهيـة علـى        سيـسمح   و. يف البلـدان  املتاحـة    على أساس اخلـربات      استكماهلا
  . إىل الوثائق واخلربات القطرية ذات الصلةروابط حتيل بإدراجشبكة اإلنترنت أيضا 

 التوجيهية، جترى مشاورات مع منظمـة الـصحة العامليـة           ويف إطار عملية إعداد املبادئ      - ٤١
بــشأن مواءمــة املفــاهيم واألســاليب يف مــشروع املنظمــة املتعلــق بتتبــع التــدفقات املاليــة اخلاصــة  
بامليــاه والــصرف الــصحي، وذلــك ضــمن برنــامج حتليــل وتقيــيم حالــة الــصرف الــصحي وميــاه 

التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان وســـتعقد كـــذلك اجتماعـــات مـــع منظمـــة  . الـــشرب يف العـــامل
االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ملواءمــة اســتبياناهتما املتعلقــة بامليــاه يف   

 االقتـصادية واإلبـالغ     -سياق وضع اجلداول واحلسابات األساسية لتنفيذ نظام احملاسـبة البيئيـة            
  .مستقبال عن البيانات

ــها     - ٤٢ ــذ ومن ــشطة التنفي ــام     وتواصــلت أن ــذ نظ ــدان يف جمــال تنفي ــساعدة إىل البل ــدمي امل تق
ــة   ــاه    -احملاســبة البيئي ــة بإحــصاءات املي ــة املتعلق ــاه والتوصــيات الدولي ــصادية يف جمــال املي .  االقت

وُنظمــت حلقــات عمــل يف موريــشيوس، بالــشراكة مــع اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي    
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القتــصادية ألفريقيــا والبنــك الــدويل، ومكتــب إحــصاءات موريــشيوس، وبالتعــاون مــع اللجنــة ا
 يف املنطقــة؛ وكــذلك يف الربازيــل، بالــشراكة مــع املعهــد الربازيلــي للجغرافيــا   )١٤(لــستة بلــدان

ومت إســداء املــشورة . واإلحــصاءات، والوكالــة الوطنيــة إلدارة امليــاه، ووزارة البيئــة يف الربازيــل
ــها إكــواد     ــدان، من ــد مــن البل ــة بــشكل متواصــل للعدي وكوســتاريكا ور والربازيــل وبــريو  التقني

  .وكولومبيا وموريشيوس
  

   االقتصادية يف جمال الطاقة- نظام احملاسبة البيئية     
واصلت شعبة اإلحصاءات العمل يف إطار من التعـاون الوثيـق مـع فريـق اخلـرباء املعـين                     - ٤٣

 بإحـصاءات الطاقـة،     حبسابات الطاقة، وفريق لندن املعين باحملاسبة البيئيـة، وفريـق أوسـلو املعـين             
وفرقة العمل املعنية حبـسابات الطاقـة باملكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة هبـدف وضـع                   

  . االقتصادية يف جمال الطاقة-الصيغة النهائية لنظام احملاسبة البيئية 
وأُجريت املشاورة العاملية بشأن املسودة الكاملة لنظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية يف                 - ٤٤

 / كـانون الثـاين  ١٥جمال الطاقة اليت تألفت مـن سـبعة فـصول ومرفقـات يف الفتـرة املمتـدة مـن                    
وقُّدمت تعليقات على املسودة من ِقبل أربعة وأربعني بلـدا          . ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٩يناير إىل   

وتراوحت التعليقات املقدمة بني اقتراحات حتريرية مفيـدة وآراء تقنيـة،           . وأربع وكاالت دولية  
وأشــارت التعليقــات علــى العمــوم إىل أن . وجــد التعليقــات علــى املوقــع الــشبكي للمــشروعوت

وقدمت املسودة مبادئ ومفاهيم وتعريفـات أساسـية        . املسودة اّتسمت حبسن التنظيم والتوازن    
ــة  ــة       . واضــحة ودقيق ــشاورة العاملي ــاء امل ــريت أثن ــيت أث ــة ال ــسائل اجلوهري ــني امل ــن ب ــسيط : وم تب

ات اإلحــصائية؛ وخملفــات الطاقــة واخلــسائر يف الطاقــة؛ وإطــار حــسابات       اجلــداول؛ والتباينــ 
وأعّدت شعبة اإلحـصاءات مـوجزا للتعليقـات املقدمـة مت تعميمـه علـى فريـق اخلـرباء                   . األصول

وعقد فريق اخلرباء العديد من املـشاورات عـن طريـق التـداول بالفيـديو               . املعين حبسابات الطاقة  
ومت التوصـل إىل    . املسائل اجلوهرية اليت أثريت يف املشاورات العامليـة       والربيد اإللكتروين ملناقشة    

وقامــت شــعبة اإلحــصاءات بتحــديث املــسودة  . اتفــاق بــشأن مجيــع املــسائل اجلوهريــة العالقــة 
  .لتعكس التعليقات املقدمة خالل املشاورة العاملية وإسهامات فريق اخلرباء

رابعـة واألربعـني، علـى عمليـة وضـع الـصيغة            ووافقت اللجنة اإلحـصائية، يف دورهتـا ال         - ٤٥
وبنــاء علــى ). أعــاله) ي (١انظــر الفقــرة ( االقتــصادية للطاقــة -النهائيــة لنظــام احملاســبة البيئيــة 

 االقتصادية يف جمال الطاقـة يف صـيغته    -توصية جلنة اخلرباء، سيقدم مكتبها نظام احملاسبة البيئية         
  .عتمادهالنهائية إىل مكتب اللجنة اإلحصائية ال

  
__________ 

 .بوتسوانا وجنوب أفريقيا وزمبابوي وسيشيل وموريشيوس وناميبيا  )١٤(  
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   االقتصادية يف جمال الزراعة- نظام احملاسبة البيئية     
بــدأت شــعبة اإلحــصاءات التابعــة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة بوضــع تفريــع لإلطــار            - ٤٦

 االقتــصادية يركــز علــى إدمــاج املعلومــات املتعلقــة بالزراعــة  -املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة  
 االقتـصادية يف جمـال الزراعـة هـو          - نظام احملاسبة البيئيـة      واهلدف من . واحلراجة وصيد األمساك  

توفري إطار لتنظيم املعلومات بشأن جمموعـة مـن املواضـيع الـيت تـرتبط مجيعهـا بأنـشطة الزراعـة                     
ويركـز النظـام علـى      . واحلراجة وصيد األمساك لتيسري حتليـل العالقـة بـني هـذه األنـشطة والبيئـة               

، ويراعـي العالقـة   )مثل امليـاه أو الطاقـة     (يز على مورد بعينه     جمموعة من األنشطة بدال من الترك     
بني هذه األنشطة وما يرتبط هبا مـن أصـول بيئيـة، ال سـيما مـوارد األراضـي والتربـة واخلـشب               

 االقتصادية يف جمال الزراعة إىل ما هـو أبعـد مـن نظـام               -ويذهب نظام احملاسبة البيئية     . األمساك
، ١٩٩٦، الـذي أصـدرته منظمـة األغذيـة والزراعـة يف عـام              )١٥(احلسابات االقتـصادية للزراعـة    

حيث ال يكتفي بتناول البيانات االقتصادية عن النـاتج والـدخل وتكـاليف اإلنتـاج ومـدخالت                 
ــة الســتغالل األراضــي،       ــاول أيــضا البيانــات املتعلقــة باملقــاييس املادي ــتج، بــل يتن رأس املــال املُن

وتشكل إمكانيـة وضـع     . ت، واستخدام السماد، وغري ذلك    واستخدام املياه والطاقة، واالنبعاثا   
ــدافَع       مؤشــرات مــشتركة بــني القطاعــات وإنــشاء قاعــدة بيانــات حمكمــة للتحليــل املتكامــل ال

  . االقتصادية يف جمال الزارعة-ة الرئيسي لنظام احملاسبة البيئي
الزراعـة يف منتـصف    االقتـصادية يف جمـال       -وبدأ العمل التقين يف نظـام احملاسـبة البيئيـة             - ٤٧
 بالتصميم األويل للهياكل احملاسبية ذات الصلة واستعراض االحتياجات مـن حيـث     ٢٠١٣عام  

التحلــيالت واملؤشــرات الــيت ميكــن تلبيتــها بتنظــيم املعلومــات باالســتعانة بإطــار نظــام احملاســبة    
ــة ــة  - البيئي ــال الزراع ــصادية يف جم ــصميم احملاســيب األويل   .  االقت ــار الت ــتخدام وجــرى اختب  باس

ــة     ــة والزراعـ ــة األغذيـ ــن منظمـ ــستقاة مـ ــات مـ ــة    . بيانـ ــدفقات املاديـ ــداول التـ ــصميم جـ ومت تـ
وبـدأ العمـل علـى إنـشاء قاعـدة ديناميـة للبيانـات              . وحـسابات األصـول   ) واالستهالك العرض(

ومـن  . تستقي املعلومات ذات الـصلة مـن مـصادر خمتلفـة مـن داخـل منظمـة األغذيـة والزراعـة                    
ل قاعدة البيانات واجهة للمستخدمني للمساعدة يف استنباط املؤشـرات وإجـراء         املزمع أن ُتكمّ  
وقــد مشــل العمــل إجــراء مناقــشات متواصــلة مــع متعهــدي قواعــد البيانــات يف   . حتليــل مفــّصل

خمتلــف اإلدارات التابعــة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة، ومنــها تلــك الــيت ُتعــىن بالغابــات ومــصائد   
واالنبعاثات والغطـاء األرضـي واسـتغالل األراضـي والـسماد واملبيـدات             األمساك واملياه والطاقة    

 االقتـصادية يف    -وُعرضت ورقات بشأن نظام احملاسبة البيئيـة        . احلشرية واحلسابات االقتصادية  
جمال الزراعة يف اجتماعات جلنة اخلرباء، وفريق لندن املعين باحملاسبة البيئيـة، واللجـان اإلقليميـة               

__________ 
  .http://www.fao.org/docrep/W0010E/W0010E00.htmانظر   )١٥(  
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وأعربـت جمموعـة    . اعية، ويف املؤمترات املعقـودة بـشأن اإلحـصاءات الزراعيـة          لإلحصاءات الزر 
  .من البلدان عن اهتمامها باملشروع ودعمها له

وبنــاء علــى النتــائج الــيت توصــل إليهــا املــشروع والتعليقــات الــواردة بــشأنه حــىت اآلن،   - ٤٨
ــام        ــوات خــالل ع ــن اخلط ــي م ــا يل ــاذ م ــرح اخت ــصميم  : ٢٠١٤ُيقت ــن ت ــهاء م  احلــسابات االنت

واســتعراض نطــاق مــا تغطيــه البيانــات والثغــرات يف البيانــات؛ ومــلء قاعــدة البيانــات ببيانــات  
مجيع البلدان فيما يتعلق مبجمل املواضيع اليت يتناوهلا نظام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية للزراعـة                 

يت حتيـل إىل   فصاعدا، وإنشاء واجهة مالئمة للمستخدمني؛ وبلـورة الـروابط الـ    ٢٠٠٢من عام   
مسائل السياسات، واالستخدام ألغراض حتليليـة، واملؤشـرات البيئيـة والزراعيـة؛ وحتديـد عـدة                
بلدان ترغب يف اعتماد اهليكل املقترح للحسابات وجتميع البيانات املتعلقـة هبـا داخـل أراضـيها         

رباء يف بغرض إثبات اجلدوى منها وتقدمي الـدعم هلـذه البلـدان؛ وعقـد اجتمـاع لفريـق مـن اخلـ                    
جمــال جتميــع البيانــات واســتخدامها الســتعراض جمموعــة البيانــات األوليــة ونتــائج االختبــار يف   

 االقتـصادية يف جمـال   -البلدان اليت تتوىل إثبات اجلدوى؛ وصياغة مسودة نظـام احملاسـبة البيئيـة     
ع أن يـسفر    ومـن املتوقـ   . الزارعة بالتنسيق مـع جلنـة اخلـرباء؛ وإجـراء عمليـات التـشاور املناسـبة               

العمـل عـن إعـداد األدوات واملـواد العمليـة الـيت توضـح كيفيـة وضـع إطـار نظـام احملاسـبة                          هذا
  . االقتصادية يف جمال الزراعة واستخدامه على الصعيد القطري-البيئية 

    
   االقتصادية-املسائل املتعلقة بادارة جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية   -ثامنا   

جلنة اخلرباء، يف اجتماعها الثامن، إىل أهنا أكملـت ثـالث سـنوات مـن العمـل                 أشارت    - ٤٩
 االقتصادية ورفـع مـستواه   -الذي ركّز أساسا على وضع اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية         

ــابع لنظــام      ــة الت إىل معيــار إحــصائي دويل، وإعــداد نظــام احملاســبة التجــرييب للــنظم اإليكولوجي
وطلبـت  .  االقتـصادية وتفريعاتـه    - االقتصادية وتطبيقات نظـام احملاسـبة البيئيـة          - احملاسبة البيئية 

اللجنة، وفقا الختـصاصاهتا، مـن املكتـب أن يعيـد تقيـيم العـضوية يف اللجنـة مـع مراعـاة حتـول             
ــة نظــام احملاســبة البيئيــة      ــها مــن إعــداد أدل ــز عمل ــذ اإلطــار  -موضــع تركي ــصادية إىل تنفي  االقت

 االقتصادية واختبار نظام احملاسبة التجرييب للـنظم اإليكولوجيـة          -حملاسبة البيئية   املركزي لنظام ا  
ويف . ويـــضطلع املكتـــب بعمليـــة إعـــادة التقيـــيم.  االقتـــصادية-التـــابع لنظـــام احملاســـبة البيئيـــة 

االجتماع نفسه، انتخبت اللجنة النائب األسترايل املعين باإلحصاءات إيان إيوينغ رئيـسا مؤقتـا              
 ليحل حمـل النائـب األسـترايل املعـين          ٢٠١٤ختتام االجتماع التاسع الذي سيعقد يف عام        حلني ا 

  .باإلحصاءات بيتر هاربر الذي استقال من منصب رئيس اللجنة
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  النقاط املطروحة للمناقشة  -تاسعا   
  :ُيرجى من اللجنة  - ٥٠

 أن تعرب عن آرائها بشأن تعزيـز احلـوار مـع أوسـاط واضـعي الـسياسات           )أ (  
وعلى حنو أوسع نطاقـا مـع أوسـاط املـستخدمني علـى الـصعد العـاملي واإلقليمـي والـوطين                     

  ؛ االقتصادية-للنهوض بتنفيذ اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية 
أن تعــرب عــن آرائهــا بــشأن التقــدم احملــرز يف العمــل واخلطــط املوضــوعة    )ب (  

 االقتـصادية، مبـا يف ذلـك تعمـيم     -لبيئيـة  للنهوض بتنفيذ اإلطـار املركـزي لنظـام احملاسـبة ا       
  تنفيذ اإلطار يف الربامج اإلحصائية الوطنية ووضع التوجيهات واألدوات التقنية الداعمة؛

أن تعرب عن آرائها بشأن ختصيص املوارد لتنفيـذ اإلطـار املركـزي لنظـام        )ج (  
  ؛ االقتصادية على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل-احملاسبة البيئية 

أن تعرب عن آرائها بشأن سبل النـهوض خبطـة البحـوث املتعلقـة باإلطـار                  )د (  
   االقتصادية؛-املركزي لنظام احملاسبة البيئية 

ــة        )هـ(   ــهوض خبطـ ــبل النـ ــل وسـ ــامج العمـ ــشأن برنـ ــا بـ ــن آرائهـ ــرب عـ أن تعـ
اسـبة  واالختبار املتعلقني باحملاسـبة التجـرييب للـنظم اإليكولوجيـة التابعـة لنظـام احمل               البحوث
   االقتصادية؛-البيئية 

أن تطلــب ترمجــة احملاســبة التجريبيــة للــنظم اإليكولوجيــة التابعــة لنظــام          )و(  
 االقتـصادية وتفريعاتـه، إىل   - االقتصادية، وتطبيقات نظام احملاسبة البيئية    -احملاسبة البيئية   

  .اللغات الرمسية لألمم املتحدة
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	(هـ) رحبت بالمحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية التابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية بوصفها خطوة أولى هامة صوب وضع إطار إحصائي لمحاسبة النظم الإيكولوجية، وشجعت الوكالات الدولية والإقليمية والبلدان على استخدامها إن رغبت في اختبار وتجربة هذا الفضاء الجديد من الإحصاءات؛
	(و) أقرت بالطلب في مجال السياسات على معلومات بشأن محاسبة النظم الإيكولوجية، وطلبت إلى لجنة الخبراء تحديد الأولويات ووضع برنامج عمل متوسط الأجل محكوم بمهل زمنية ومنجزات مستهدفة، فضلا عن آلية مناسبة لتناول هذه المسائل بالنظر إلى ما يتسم به هذا الموضوع من طابع متعدد التخصصات؛
	(ز) رحبت بتطبيقات نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية وتفريعاته بوصفها مساهمة مفيدة لاستجلاء تطبيقات ممكنة للإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، ووافقت على عملية وضع صيغته النهائية؛
	(ح) أقرت بأن نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية يشكل إطارا مجديا للقياس يُستنار به في وضع العديد من أطر السياسات العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر والتنمية المستدامة ومبادرات دولية شتى، في متابعة للوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وصياغة أهداف التنمية المستدامة والخطة الإنمائية لمرحلة ما بعد عام 2015؛
	(ط) لاحظت أنه بالرغم من أهمية قياس الاستدامة باستخدام الحسابات القومية والإحصاءات البيئية والمحاسبة البيئية - الاقتصادية، ثمة حاجة إلى تكملة هذه التدابير بقياس أسواق العمل التي لا تزال غير متطورة بما يكفي في العديد من البلدان النامية؛
	(ي) رحبت بالتقدم المحرز في صياغة نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية للطاقة، وإذ أقرت بالمرحلة المتقدمة التي بلغتها عملية الصياغة والطلب في مجال السياسات، أعربت عن موافقتها على العملية المقترحة والتي تقوم على مراعاة إسهامات أعضاء مختلف الأفرقة (فريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية وفريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية) ووضع الصيغة النهائية لنظام لمحاسبة البيئية الاقتصادية للطاقة بغية اعتماده من جانب مكتب اللجنة فيما بين الدورات؛
	(ك) لاحظت مع التقدير التقدم المحرز في العمل المتعلق بتنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال المياه.
	2 - ويتألف هذا التقرير من الفروع التالية: يوجز الفرع الثاني سياق السياسات والطلب على نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. ويعرض الفرع الثالث التقدم المحرز في تنفيذ الإطار المركزي للنظام، بما في ذلك الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعنون ”تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية على الصعيد العالمي“ والحلقات الدراسية الإقليمية المعقودة في عام 2013. ويقدم الفرع الرابع مقترحا من أجل النهوض بخطة البحوث بشأن الإطار المركزي للنظام. ويقدم الفرع الخامس معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في الاختبار والبحث المتعلقين بالمحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية التابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. ويعرض الفرع السادس حالة نشر وترجمة نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية لعام 2012. ويقدم الفرع السابع معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في وضع النظم الفرعية لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. ويناقش الفرع الثامن مسائل الحوكمة المتصلة بلجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية. ويقدم الفرع التاسع النقاط التي ستناقشها اللجنة. ويرد موجز لأنشطة مختلف الأفرقة العاملة في إطار ولاية اللجنة متاحا كوثيقة معلومات أساسية.
	ثانيا - نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية والطلب على إطار إحصائي متكامل في مجال السياسات
	3 - أقرت اللجنة الإحصائية، بموجب مقررها 44/104 (انظر الفقرة 1 (ح) أعلاه) بأن نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية يشكل إطارا مجديا للقياس يُستنار به في وضع العديد من أطر السياسات العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر والتنمية المستدامة ومبادرات دولية شتى، في متابعة للوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وصياغة أهداف التنمية المستدامة والخطة الإنمائية لمرحلة ما بعد عام 2015.
	4 - وفي الوثيقة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ (انظر قرار الجمعية العامة 66/288، المرفق، الفقرتان 40 و 101)، تمت الدعوة إلى اتباع نُهج كلية ومتكاملة إزاء التنمية المستدامة، وتم التشديد على أهمية التخطيط وصنع القرار على نحو متكامل على الصعد الوطني ودون الوطني والمحلي. وأعيد تأكيد هذا النداء في تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015 (A/67/890، المرفق) وفي تقرير الأمين العام المعنون ”حياة كريمة للجميع“ (A/68/202).
	5 - وفي هذا السياق، يقدم نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية، إلى جانب نظام الحسابات القومية، إطارا هاما للرصد والإبلاغ المتعلقين بخطة التنمية لما بعد عام 2015، نظرا لتركيزه على المعلومات الاقتصادية والبيئية، وإلى حد ما، الاجتماعية المتكاملة. وتم الاعتراف في حالات عديدة بأهمية وفائدة النظام من أجل رصد التنمية المستدامة. ودعا فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015 الحكومات إلى اعتماد نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية بحيث يتسنى استخدام المقاييس التي يتم الحصول عليها لرصد الاستراتيجيات والنتائج الإنمائية الوطنية بطريقة متسقة على الصعيد العالمي. ودعا الفريق إلى إحداث ثورة بيانات من أجل التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مبادرة دولية جديدة تهدف إلى تحسين نوعية الإحصاءات وإتاحة المعلومات للمواطنين.
	6 - وتم الاعتراف أيضا بنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية بوصفه الإطار الإحصائي الرئيسي لقياس رأس المال الطبيعي في مبادرات دولية وإقليمية متعددة في مجال السياسات. وتشمل هذه المبادرات، على سبيل المثال لا الحصر، شراكة حسابات الثروة وتقييم خدمات النظم الإيكولوجية بقيادة البنك الدولي (انظر www.wavespartnership.org)، ومبادرة تقييم وحساب رأس المال الطبيعي من أجل الاقتصاد الأخضر التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة()، و ”مبادرة السعي إلى حياة أفضل“() واستراتيجية النمو الأخضر() التابعتين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وبرنامج الاقتصاد الأخضر التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة()، ومبادرة المفوضية الأوروبية بشأن ”الناتج المحلي الإجمالي وما بعده“()، والهدف 2 من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي() والمبادرة التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن اقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي(). ومن خلال اعتراف هذه المبادرات العالمية والإقليمية في مجال السياسات بنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، اكتسب تنفيذ النظام زخما بالاقتران مع تنفيذ نظام الحسابات القومية على الصعيد القطري من أجل دعم جزء كبير من المقاييس لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف السياسات وليسترشد بها صانعو القرارات على الصعيد الوطني.
	7 - ويمثل النقاش الدائر حاليا بشأن وضع أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015 فرصة هامة لتحقيق ما يلي: وضع نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية جنبا إلى جنب مع نظام الحسابات القومية في صميم إطار رصد أهداف التنمية المستدامة وتعميم تنفيذه على صعيد النظم الإحصائية الوطنية. وشاركت شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة في عدة مناسبات إقليمية وعالمية نظمت بالتعاون مع الشركاء العالميين والإقليميين للجنة الخبراء من أجل تعزيز نظام الحسابات القومية ونظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية باعتبارهما إطارين هامين لدعم خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	ثالثا - تنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية والإحصاءات الداعمة
	استراتيجية تنفيذ الإطار المركزي والإحصاءات الداعمة

	8 - اعتمدت اللجنة الإحصائية بموجب مقررها 44/104 (انظر الفقرة 1 (ب) أعلاه) استراتيجية تنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية الذي أعد بناء على طلب اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين. وأهداف استراتيجية التنفيذ هي: (أ) مساعدة البلدان في اعتماد الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية إطارا لقياس المحاسبة البيئية - الاقتصادية؛ و (ب) القيام تدريجيا بإنشاء القدرة التقنية على تقديم التقارير الدورية بشأن مجموعة دنيا من الحسابات البيئية - الاقتصادية مع تحديد النطاق المناسب وتوفير القدر الملائم من التفصيل والنوعية. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذه الاستراتيجية في الأخذ بنهج مرن ونموذجي، يتم التسليم في إطاره بأن البلدان تتباين من حيث مسائل محددة متعلقة بسياساتها ومن حيث مستوى تطورها الإحصائي.
	9 - ويُتوخى تنفيذ الاستراتيجية من خلال أربع مراحل. وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء آلية مؤسسية على الصعيد الوطني لدفع عجلة تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، بوسائل من بينها الجمع بين أصحاب المصلحة المعنيين والبت في أولويات السياسة العامة. وتتضمن المرحلة الثانية تقييما شاملا لأطر السياسات ومصادر البيانات الأساسية، بما في ذلك تحديد منتجي البيانات ومستخدميها المعنيين، وتواتر تجميع البيانات وطرق جمعها. وتتضمن المرحلة الثالثة تحديد الأولويات، والبدء في تجميع الحسابات على أساس تجريبي، وتتضمن المرحلة الرابعة إجراء تقييم أعمق لنوعية البيانات والثغرات في البيانات وما يتلو ذلك من وضع خطة استراتيجية لتنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية بما في ذلك وضع خطة لتحسين عملية إنتاج البيانات.
	10 - وتتمثل السمات الرئيسية لاستراتيجية تنفيذ الإطار المركز لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في ما يلي: (أ) اتباع نهج استراتيجي إزاء التنفيذ، يتم في إطاره تحديد روابط واضحة مع استراتيجيات التنمية الوطنية، والاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية (مثل المياه والطاقة، وما إلى ذلك)؛ (ب) أوجه الارتباط الوثيقة بالمطالب المتعلقة بالسياسات؛ (ج) اتباع نهج منطلق من القاعدة تمتلك في ظله البلدان زمام استراتيجية وعملية تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية والإحصاءات الداعمة؛ (د) اتباع نهج دون إقليمي مع التنسيق الوثيق فيما بين البلدان على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي وإقامة روابط وثيقة مع عملية التنفيذ على الصعيد العالمي؛ (هـ) وجود بلدان رائدة في المنطقة دون الإقليمية تضطلع بدور قيادي في النهوض بتنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية وتبادل الخبرات المكتسبة مع البلدان في المنطقة.
	11 - وترتبط استراتيجية تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية والإحصاءات الداعمة له أيضا ارتباطا وثيقا باستراتيجية تنفيذ نظام الحسابات القومية والإحصاءات الداعمة له. ويدخل في صميم اختصاص كلا البرنامجين تعزيز وتطوير الإحصاءات الداعمة ودمجها في الحسابات من خلال تطوير الهياكل الأساسية الإحصائية والعمليات الإحصائية اللازمة لوضع برنامج متكامل للإحصاءات الاقتصادية على الصعيد القطري ينطوي على عملية مستدامة وفعالة من حيث التكلفة لإنتاج البيانات؛ وتعزيز الترتيبات المؤسسية بالولايات الملائمة وتخصيص الموارد الكافية؛ وتعزيز وجود صلة قوية بين الإحصاءات واستخدامها في وضع السياسات والتحليلات. ويعتبر توليد الإحصاءات الأساسية الداعمة اللازمة لأغراض نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية جزءا من هذه الهيكلية. وعلى سبيل المثال، فإن اعتماد سجل تجاري موحد واستخدام البيانات الإدارية والدراسات الاستقصائية الموحدة هي عناصر مشتركة بين برامج الإحصاءات الاقتصادية والبيئية.
	المؤتمر الدولي

	12 - من أجل الشروع في تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية والإحصاءات الداعمة، عقد مؤتمر دولي بعنوان ”تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية على الصعيد العالمي“ في نيويورك، في الفترة من 17 إلى 19 حزيران/يونيه 2013. واشترك في تنظيم المؤتمر كل من شعبة الإحصاءات، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، والوكالة الأوروبية للبيئة، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي، برعاية لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية. وكان المؤتمر بمثابة محفل هام للمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية والخبراء من المؤسسات العلمية والأكاديمية لمناقشة برنامج تنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة الاقتصادية - البيئية، وبرنامج الاختبار والبحوث في إطار المحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية التابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. واتفق المشاركون في المؤتمر على عدد من التوصيات من أجل الدفع قدما بتنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، واختبار المحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية التابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية.
	13 - وتقسم التوصيات المتفق عليها بشأن تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية على الصعيد العالمي إلى ثلاث فئات واسعة النطاق: (أ) التخطيط الاستراتيجي، وهو أداة هامة يسترشد بها في وضع البرامج الإحصائية الوطنية، وزيادة الدعم السياسي والمالي لأغراض الاستثمار في مجال الإحصاءات، وكفالة قدرة البلدان على إنتاج البيانات اللازمة لرصد خطط التنمية المستدامة بها بما في ذلك قياس أهداف التنمية المستدامة؛ (ب) التنسيق والرصد والإبلاغ، بما في ذلك إقامة الشراكات على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي من أجل النهوض بتنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية والإحصاءات الداعمة وإنشاء آلية للإبلاغ؛ (ج) بناء القدرات الإحصائية الوطنية من خلال قيام الوكالات الدولية بتقديم الدعم التقني إلى البلدان لكن مع كفالة الملكية الوطنية لعملية تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية والقيادة القطرية لهذه العملية. والمجموعة الكاملة من التوصيات المنبثقة عن المؤتمر متاحة في وثيقة معلومات أساسية.
	14 - وأكد المشاركون في المؤتمر من جديد على الحاجة الملحة إلى تعميم الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في النظم الإحصائية الوطنية، بصرف النظر عن مستوى التطور الإحصائي. وأوصي في المؤتمر بأن تقوم البلدان بوضع خرائط طريق لتنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية على الصعد الإقليمية/دون الإقليمية والوطنية باستخدام نهج مرن ونموذجي يتم في إطاره إعداد المنجزات على المدى القريب (بحلول عام 2015) باستخدام نهج معجل وعلى المدى المتوسط (بحلول عام 2020) وعلى المدى الطويل (بحلول عام 2030). ومن شأن هذا النهج أن يأخذ في الاعتبار أولويات البلدان ومستوى تطورها الإحصائي.
	15 - وتم التسليم بضرورة صياغة مشروع جداول أساسية مشتركة (من قبيل الجداول الأساسية المشتركة للمياه والغابات، والطاقة، والغطاء الأرضي/استغلال الأراضي) لتوجيه البلدان فيما يتعلق بتنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية وتحديد المجموعة الدنيا من الإحصاءات الداعمة من أجل ملء الجداول الأساسية في المدى القصير. واقتُرح القيام بمواءمة مشاريع الجداول الأساسية تلك بمرور الوقت مع متطلبات الإبلاغ التي تحددها المنظمات الأخرى وإدماجها في جداول الإبلاغ الوطني، بما في ذلك متطلبات الإبلاغ المستجدة فيما يتعلق بخطة التنمية لما بعد عام 2015.
	16 - وشدد المشاركون في المؤتمر على أن المنظمات الدولية والإقليمية ينبغي أن تضاعف جهودها في مجال الدعوة من أجل تنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية باعتباره إطارا جديدا. وتمت التوصية بتوثيق التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات الدولية العاملة في الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الإطار على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية. ولتيسير التنسيق والتعاون، أوصي بإنشاء شراكة من أجل تنفيذ الإطار وتعميمه مع تحديد دور كل شريك ومسؤولياته بوضوح.
	17 - وعلى الصعيد القطري، اعتُبر أنه من الضروري إنشاء آلية للتنسيق على الصعيد الوطني مع تحديد واضح لأدوار ومسؤوليات مختلف المؤسسات، بما في ذلك تحديد وكالة أو وكالات رائدة تتولى رعاية وتنسيق عملية تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية بالاقتران مع نظام الحسابات القومية.
	18 - ومع مراعاة الولاية المسندة إلى لجنة الخبراء من قبل اللجنة الإحصائية بوصفها الهيئة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، ينبغي تخصيص موارد مناسبة لأمانة اللجنة من أجل تيسير تنسيق تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية على الصعيد العالمي. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي لمكتب لجنة الخبراء اتخاذ الإجراءات المناسبة لإطلاق حملة تمويل استنادا إلى استراتيجية تمويل متفق عليها لتأمين الموارد اللازمة.
	19 - وأوصى المشاركون في المؤتمر، إدراكا منهم لأهمية الملكية القطرية من أجل تنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء الولايات القانونية وتخصيص الموارد الكافية، بأن يتم التركيز في وقت مبكر من عملية التنفيذ على فائدة الإحصاءات البيئية - الاقتصادية المتكاملة في مجالي وضع السياسات والتحليل، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المتعلقة ببناء القدرات المؤسسية والإحصائية.
	الأنشطة الرامية إلى النهوض بتنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئة - الاقتصادية والإحصاءات الداعمة

	20 - متابعةً لتوصيات المؤتمر الدولي وانسجاماً مع استراتيجية التنفيذ، نُظّم عدد من الحلقات الدراسية دون الإقليمية عن تنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئة - الاقتصادية والإحصاءات الداعمة حضرها مشاركون من المكاتب الإحصائية الوطنية ووزارات البيئة والمالية وغيرها من الإدارات. وقد حُدّدت بلدان رائدة لاستضافة الحلقات الدراسية دون الإقليمية تلك، التي سبقتها حلقة دراسية وطنية جمعت مختلف أصحاب المصلحة في البلدان بهدف الشروع في زيادة وعي مستعملي الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية والجهات التي أنتجته وفي تعزيز التعاون فيما بين أصحاب المصلحة على اختلافهم. وتُنظّم تلك الحلقات الدراسية دون الإقليمية بالتعاون مع المؤسسات دون الإقليمية واللجان الإقليمية للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي، ضماناً لتوثيق ترابطها بأطر السياسات. وتُنظّم الحلقات الدراسية أيضا بالتعاقب مع حلقات العمل الإقليمية المتعلقة بالحسابات القومية لكفالة اتباع نهج مشترك والاستفادة من أوجه التآزر بين تنفيذ نظام الحسابات القومية ونظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية والإحصاءات الداعمة. 
	21 - وعُقدت الحلقة الدراسية الأولى لبلدان منطقة المحيط الهادئ يومي 20 و 21 آب/أغسطس في آبيا، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومكتب إحصاءات ساموا، ومكتب الإحصاءات الأسترالي، وأمانة برنامج البيئة الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ، وأمانة جماعة المحيط الهادئ(). وعُقدت الحلقة الدراسية الثانية لبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الفترة من 18 إلى 20 أيلول/سبتمبر في ريو دي جانيرو، البرازيل، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي(). وعُقدت الحلقة الدراسية الثالثة لبلدان آسيا في الفترة من 8 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر في بانكوك، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وشبكة جنوب آسيا للتنمية واقتصاد البيئة(). وعقدت حلقة دراسية رابعة لبلدان منطقتَي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، في الفترة من 18 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر في كمبالا، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومكتب إحصاءات أوغندا، ومصرف التنمية الأفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي(). كذلك أوفدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ومكتب الإحصاءات الأسترالي بعثات تقييم في ساموا، كما أوفد المعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بمساعدة من شعبة الإحصاءات بعثات مماثلة إلى ماليزيا.
	22 - ونتيجةً لانعقاد تلك الحلقات الدراسية عن تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية والإحصاءات الداعمة، تعمل البلدان على إنشاء آليات تنسيق فيما بين المؤسسات وإعداد بيان أولي عن استراتيجية التنفيذ استناداً إلى تقييم واسع النطاق للأولويات في مجال السياسات وتوافر البيانات. ومن المتوقع أن يسهم بيان الاستراتيجية الأولي في ما يلي: (أ) توفير معلومات أساسية بشأن البرامج الإنمائية الوطنية، والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة، وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي، والبرامج القطاعية (على سبيل المثال المياه والطاقة، وما إلى ذلك) وأوجه ارتباط ذلك بالخطة الدولية؛ (ب) تحديد مختلف أصحاب المصلحة ودورهم في تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية؛ (ج) تحديد المبادرات والبرامج الدولية القائمة في البلد التي يمكن أن يرتبط بها تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية (على سبيل المثال، تنفيذ نظام الحسابات القومية، والبرنامج العالمي المتعلق بالإحصاءات الزراعية، وما يُضطلع به من مبادرات لوضع مؤشرات الاقتصاد الأخضر، وما إلى ذلك) أو ما يمكن أن يسترشد به ذلك التنفيذ من مبادرات في مجال السياسات (على سبيل المثال استراتيجيات الاقتصاد الأخضر/النمو الأخضر، وشراكة حسابات الثروة وتقييم خدمات النظم البيئية، ومبادرة اقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وما إلى ذلك)؛ (د) توفير تقييم واسع النطاق لمدى توافر البيانات، وتحديد مجالات ارتباط بنود البيانات بمختلف مصادر البيانات التي يجمعها أصحاب المصلحة على اختلافهم، بما في ذلك ماهية البيانات المجمَّعة وهوية الوكالة التي تجمعها ومدى تواتر جمعها؛ (هـ) تحديد المعوقات (على سبيل المثال ما يعتري البيانات من ثغرات والافتقار إلى القدرة على تجميع الحسابات واستخدامها في تقرير السياسات وصنع القرارات)، والفرص (على سبيل المثال وجود عملية لإنتاج البيانات تتسم بقدر أكبر من الكفاءة، واستناد عملية اتخاذ القرارات إلى الأدلة، والتنسيق المحسّن)؛ (و) تبيان الإجراءات الكفيلة بالنهوض بتنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء آلية مؤسسية، ووضع برنامج عمل محكوم بمُهل زمنية ومنجزات مستهدفة وإسناد أدوار ومسؤوليات واضحة لأصحاب المصلحة على اختلافهم، وصياغة استراتيجية اتصالات للترويج للنتائج.
	الأدوات الداعمة لتنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية

	23 - تلبيةً لطلب اللجنة الإحصائية الداعي إلى تصميم أدوات تشخيصية، وتجميع المبادئ التوجيهية والمواد التدريبية لدعم تنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية وتعزيز الإحصاءات الداعمة (انظر الفقرة 1 (ج) أعلاه)، تعمل شعبة الإحصاءات، بالتعاون مع وكالات دولية وإقليمية مختلفة، وفريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية، والبلدان، على وضع عدد من النواتج يرد بيانها أدناه.
	دليل التنفيذ

	24 - يُتوخى من دليل تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية أن يوفّر التوجيه إلى البلدان الراغبة في بدء تنفيذ هذا النظام والإحصاءات الداعمة من خلال عملية تدريجية تفضي إلى وضع برنامج عمل بمُهل زمنية ومنجزات متوخّاة وآليات تنسيق مناسبة. ويشتمل الدليل أيضا على أداة تشخيص سريع سبق استخدامها في حلقات دراسية إقليمية لمساعدة البلدان على بدء إجراء مناقشات مع مختلف أصحاب المصلحة، وتحديد الأولويات في مجال السياسات، وتوافر البيانات، ووضع برنامج عمل. وقد عُرض مشروع دليل التنفيذ خلال الاجتماع التاسع عشر لفريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية، الذي عقد في لندن في الفترة من 12 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013().
	الجداول والحسابات الأساسية

	25 - يجري وضع الجداول والحسابات الأساسية والمذكرات الفنية المرتبطة بها فيما يتعلق بموارد أو أنواع حسابات مختارة، بالتنسيق الوثيق مع وكالات دولية وبالتعاون مع فريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية. وهي تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي أن تطمح البلدان إلى تجميعه، اعتماداً على أولوياتها في مجال السياسات ومدى توافر البيانات لديها. وترد في المذكرات الفنية قائمة ببنود البيانات والتعريفات المرتبطة بها، وقائمة بالمؤشرات وكذلك ما يرتبط بالجداول من مصادر ممكنة لاستقاء البيانات. وستُشَّجع البلدان على استعمال الجداول والحسابات الأساسية في ما تجريه من عمليات تقييم للبيانات، عند الاقتضاء، لمواصلة تصنيف الصناعات والمنتجات المرتبطة بالحسابات. وتمثل الجداول والحسابات الأساسية الخطوة الأولى نحو إنشاء آلية إبلاغ عالمية. وسيُكفل اتساق ذلك مع تقديم التقارير إلى المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، وكذلك مع الجداول التي تقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بوضعها لدعم حساب مؤشرات النمو الأخضر والمؤشرات البيئية، مع التركيز، في الوقت الراهن، على الانبعاثات الهوائية والموارد الطبيعية. وقد عُرضت مشاريع الجداول المتعلقة بالمياه والطاقة والأراضي خلال الاجتماع التاسع عشر لفريق لندن والحلقات الدراسية دون الإقليمية. ويعمل فريق لندن على وضع مشاريع جداول وحسابات أساسية لمصادر ووحدات نموذجية مختارة أخرى للإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية.
	استراتيجية التدريب

	26 - جرى التأكيد على الحاجة إلى وضع استراتيجية تدريب تلبيةً لتزايد الطلب على التدريب في مجال تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، وذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة الخبراء()، وأثناء المؤتمر الدولي المعني بتنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية على الصعيد العالمي (انظر الفقرات من 2 إلى 20 أعلاه). وهناك حاجة إلى مدربين لدعم عقد حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية وتقديم التدريب داخل البلدان لبناء خبرات أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني. وفي إطار استراتيجية التدريب، من المزمع وضع برنامج لتدريب المدربين لكفالة إيصال رسالة موحدة خلال حلقات العمل التدريبية، وتوخّي الفعالية في وضع مواد التدريب. وفي هذا السياق، بدأت شعبة الإحصاءات التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومجموعة مختارة من البلدان والوكالات الدولية على وضع برنامج لتدريب المدربين، يكون مصمما خصيصا لتوفير تعلّم مختلط يجمع بين تدريب يُقدم عن طريق الإنترنت وحلقة عمل وجهاً لوجه. وفي إطار هذا التدريب، سيجري إعداد مجموعة موحدة من العروض الموجهة للاستخدام المشترك.
	المبادئ التوجيهية للتجميع

	27 - يجري حاليا وضع مبادئ توجيهية بشأن تجميع البيانات لحسابات مختارة. وتقوم شعبة الإحصاءات، بمساعدة فريق من الخبراء، بوضع مبادئ توجيهية لتجميع البيانات لحسابات المياه والإحصاءات لدعم تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، ونظام المحاسبة البيئة - الاقتصادية في مجال لمياه والتوصيات الدولية لإحصاءات المياه (انظر الفقرات 40-43 أدناه). ويقوم فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة بإعداد دليل لمجمعي إحصاءات الطاقة لدعم تنفيذ التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة ونظام المحاسبة البيئة - الاقتصادية في مجال الطاقة. ويواصل المكتب الإحصائي للجماعة الأوروبية وضع مبادئ توجيهية بشأن تجميع البيانات للحسابات المشمولة بالأنظمة الأوروبية.
	استراتيجية الاتصال

	28 - جرى التشديد مرارا وتكرارا على ضرورة وضع استراتيجية اتصال لتنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية على الصعيدين الدولي والوطني. وجرى التشديد أيضا على ضرورة إشراك الأخصائيين من أجل كفالة وضع رسالة واضحة وفعالة للحصول على تأييد من مختلف أصحاب المصلحة. وتبذل جهود لإشراك خبراء الاتصالات للمساعدة في وضع استراتيجية للاتصالات.
	رابعا - النهوض بخطة البحوث المتعلقة بالإطار المركزي
	29 - يمثل الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئة - الاقتصادية خطوة هامة إلى الأمام في وضع المعايير والمنهجيات في مجال المحاسبة البيئية - الاقتصادية. غير أنه لا تزال هناك بعض التحديات المتعلقة بالقياس وقد أُدرجت هذه التحديات في خطة البحوث الواردة في المرفق 2 للإطار. وطلبت اللجنة الإحصائية من لجنة الخبراء وضع برنامج عمل لتنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، بما في ذلك تحريك القضايا المدرجة في خطة البحوث للإطار المركزي (انظر الفقرة 1 (ب) أعلاه).
	30 - ونوقشت الأولوية التي مُنحت للنهوض بخطة البحوث وسبل النهوض بهذه الخطة في الاجتماع الثامن للجنة الخبراء في حزيران/يونيه 2013. وفيما يتعلق بتحديد الأولويات، اعتُبر العمل على وضع التصنيفات، لا سيما التصنيفات المتعلقة باستغلال الأراضي والغطاء الأرضي وتصنيف الأنشطة البيئية، إلى جانب العمل المتعلق بقطاع السلع والخدمات البيئية، المجالين ذوي الأولوية العليا. أما المجالات الأخرى التي تم تحديدها كجزء من برنامج البحوث، وهي تقييم موارد المياه وحسابات موارد التربة ونضوب الموارد الطبيعية البيولوجية، فتعتمد بشكل كبير على درجة المعرفة بوظيفة النظم الإيكولوجية وتقييمها. ولذلك، ينبغي طرح هذه القضايا بالاقتران مع خطة بحوث المحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية التابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية.
	31 - ومن المقرر إنشاء لجنة توجيهية للنهوض بخطة البحوث واستعراض جودة الإرشادات التقنية والأدوات التي وُضعت لدعم تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية وسلامتها التقنية. ويشمل هذا التوجيه والأدوات التقنية، من بين أمور أخرى، الجداول والحسابات الأساسية والملاحظات التقنية المرتبطة بها، ودليل التنفيذ، ودورات تدريب المدربين واستراتيجية الاتصالات. وستضطلع اللجنة التوجيهية بعملها وفقا لبرنامج عمل متفق عليه، بالتنسيق الوثيق مع فريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية، وستقدم تقاريرها إلى لجنة الخبراء ومكتبها.
	خامسا - الاختبار والبحث المتعلقان بالمحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية التابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية
	32 - رحبت اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والأربعين بالمحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية التابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية وشجعت الوكالات الدولية والإقليمية والبلدان على استخدامها إن رغبت في اختبار وتجربة هذا الفضاء الجديد من الإحصاءات. وطلبت اللجنة إلى لجنة الخبراء وضع برنامج عمل متوسط الأجل يتضمن أطرا زمنية ومنجزات مستهدفة، فضلا عن آلية مناسبة لتناول هذه المسائل، نظرا إلى ما يتسم به هذا الموضوع من طابع متعدد التخصصات (انظر الفقرة 1 (هـ) و (و) أعلاه).
	33 - وتحقيقا لهذه الغاية، وافقت لجنة الخبراء، في اجتماعها الثامن، على مجموعة من الأولويات لخطة البحوث، وحددت الأولويات القصيرة الأجل بما يلي: (أ) تحديد الوحدات المكانية والتصنيفات المرتبطة بها، بما في ذلك صلتها بالوحدات الاقتصادية؛ (ب) أساليب قياس خدمات النظام الإيكولوجي وأصول النظام الإيكولوجي؛ (ج) عرض الهيكل، بما في ذلك هيكل الجداول والمؤشرات ذات الصلة التي يمكن استخلاصها من الحسابات؛ (د) الروابط مع البيانات الاجتماعية - الاقتصادية؛ و (هـ) تقييم خدمات النظام الإيكولوجي.
	34 - وفيما يتعلق بآلية النهوض بخطة البحوث، وافقت لجنة الخبراء على إنشاء لجنة توجيهية معنية بالمحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية التابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية تتكون من عدد قليل من الممثلين من مختلف التخصصات، وتضم علماء واقتصاديين وخبراء من المكاتب الإحصائية الوطنية. وستكون اللجنة التوجيهية مسؤولة عن تنسيق تجربة واختبار المحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية التابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في البلدان؛ وإقامة التعاون مع المجموعات والشبكات والشراكات الموجودة العاملة في المجالات ذات الصلة بمحاسبة النظام الإيكولوجي؛ والتوصية بأفضل الممارسات في مجال المحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية ووضع مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ المحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية؛ وتسهيل تبادل البحوث والممارسات من خلال المنتديات والاجتماعات والمؤتمرات للنهوض بخطة البحوث. وتشمل المهمة الأولى للجنة التوجيهية تقييم المبادرات الحالية والمجموعات التي تعمل حاليا في المجالات المتصلة بالمحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية ووضع برنامج العمل برعاية لجنة الخبراء.
	35 - وللتوصل إلى فهم أفضل للممارسات الحالية في مجال اختبار المحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية التابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، نظمت الشعبة الإحصائية، بالتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأستراليا والنرويج، اجتماعا لفريق خبراء في نيويورك في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وفي هذا الاجتماع، تناول خبراء في مجال نهج وضع النماذج والأدوات لقياس النظام الإيكولوجي وممثلو المكاتب الإحصائية الوطنية محاسن ومساوئ نماذج مختلفة لاستخدامها في اختبار المحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية التابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وكان الاجتماع بمثابة خطوة أولى نحو حصر مختلف المبادرات وإقامة مجتمع للممارسين في مجال المحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية التابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. وأقر المشاركون بالحاجة الملحة إلى إنشاء آلية لتنسيق الأنشطة في مجال محاسبة النظام الإيكولوجي ورحبوا بدور المجتمع الإحصائي في أخذ زمام القيادة في هذا الميدان الجديد والناشئ.
	سادسا - حالة نشر وترجمة نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية لعام 2012
	36 - تم تحرير منشور ”نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية لعام 2012: الإطار المركزي“ وسيتم نشره باللغة الإنكليزية في أوائل عام 2014. ويجري العمل على ترجمة الإطار المركزي إلى اللغات الرسمية الخمس الأخرى للأمم المتحدة. وقد تُرجم مسرد الكتاب بالفعل إلى اللغات الإسبانية والفرنسية والصينية. ومن المقرر نشر صيغ الترجمة الأولية على موقع المشروع (http://unstats.un.org/unsd/envaccounting) في النصف الأول من عام 2014. وستعمل شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة بشكل وثيق مع اللجان الإقليمية والمنظمات الأخرى ذات الصلة لضمان الانتهاء في الوقت المناسب من ترجمة الإطار المركزي.
	37 - وقد صدر ”نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية لعام 2012: المحاسبة التجريبية للنظام الإيكولوجي“ في شكل منشور أوليّ غير محرر. وقام بتحرير الكتاب قسم مراقبة التحرير التابع للأمانة العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وسيراجعه قسم تحضير النصوص وتصحيح التجارب المطبعية. ومن المقرر نشر الكتاب في النصف الثاني من عام 2014.
	38 - ومن المتوقع نشر الصيغة غير المحررة لتطبيقات نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية وتفريعاته في موقع المشروع في أوائل عام 2014 وسيصدر في شكل صيغة أوليّة غير محررة. وسيصدر منشور نهائي محرر في أوائل عام 2015.
	سابعا - التقدم المحرز في العمل على وضع وتنفيذ نظم فرعية تابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية
	نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال المياه

	39 - في إطار استراتيجية تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية ونظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال المياه، واصلت شعبة الإحصاءات، بدعم من هيئة تحرير مكونة من خبراء في مجال المياه والإحصاءات، العمل على وضع مبادئ توجيهية لتجميع البيانات للمحاسبة والإحصاءات في مجال بالمياه. وتتيح المبادئ التوجيهية للخبراء من المكاتب الإحصائية الوطنية ووزارات أو وكالات المياه، وغير ذلك من أصحاب المصلحة في البلدان، أدوات تساعدهم في جمع إحصاءات المياه وتجميعها، ودمجها ضمن الإطار المحاسبي، واستنباط المؤشرات في إطار وضع نظام لرصد السياسات المائية. ويجري استنباط المؤشرات بالتشاور الوثيق مع فرقة العمل المعنية بالقياس التابعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.
	40 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، جرى استعراض مشروع المبادئ التوجيهية في اجتماع فريق الخبراء المعني بالحسابات والإحصاءات في مجال المياه. ورحب فريق الخبراء بالوثيقة باعتبارها أداة مفيدة لمساعدة البلدان في تنفيذ حسابات المياه وتعزيز البرامج الوطنية المتعلقة بإحصاءات المياه. وعلى وجه الخصوص، أوصى الفريق بأن تشمل المبادئ التوجيهية توجيها بشأن مصادر البيانات البديلة لتجميع الإحصاءات والحسابات المتعلقة بالمياه، مثل الاستشعار عن بعد ووضع النماذج. وستُنشر المبادئ التوجيهية في شكل وثيقة حية سيجري استكمالها على أساس الخبرات المتاحة في البلدان. وسيسمح إصدار المبادئ التوجيهية على شبكة الإنترنت أيضا بإدراج روابط تحيل إلى الوثائق والخبرات القطرية ذات الصلة.
	41 - وفي إطار عملية إعداد المبادئ التوجيهية، تجرى مشاورات مع منظمة الصحة العالمية بشأن مواءمة المفاهيم والأساليب في مشروع المنظمة المتعلق بتتبع التدفقات المالية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، وذلك ضمن برنامج تحليل وتقييم حالة الصرف الصحي ومياه الشرب في العالم. وستعقد كذلك اجتماعات مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية لمواءمة استبياناتهما المتعلقة بالمياه في سياق وضع الجداول والحسابات الأساسية لتنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية والإبلاغ مستقبلا عن البيانات.
	42 - وتواصلت أنشطة التنفيذ ومنها تقديم المساعدة إلى البلدان في مجال تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال المياه والتوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات المياه. ونُظمت حلقات عمل في موريشيوس، بالشراكة مع الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ومكتب إحصاءات موريشيوس، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والبنك الدولي، لستة بلدان() في المنطقة؛ وكذلك في البرازيل، بالشراكة مع المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات، والوكالة الوطنية لإدارة المياه، ووزارة البيئة في البرازيل. وتم إسداء المشورة التقنية بشكل متواصل للعديد من البلدان، منها إكوادور والبرازيل وبيرو وكوستاريكا وكولومبيا وموريشيوس.
	نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال الطاقة

	43 - واصلت شعبة الإحصاءات العمل في إطار من التعاون الوثيق مع فريق الخبراء المعني بحسابات الطاقة، وفريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية، وفريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة، وفرقة العمل المعنية بحسابات الطاقة بالمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية بهدف وضع الصيغة النهائية لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال الطاقة.
	44 - وأُجريت المشاورة العالمية بشأن المسودة الكاملة لنظام المحاسبة البيئية والاقتصادية في مجال الطاقة التي تألفت من سبعة فصول ومرفقات في الفترة الممتدة من 15 كانون الثاني/ يناير إلى 19 شباط/فبراير 2013. وقُدّمت تعليقات على المسودة من قِبل أربعة وأربعين بلدا وأربع وكالات دولية. وتراوحت التعليقات المقدمة بين اقتراحات تحريرية مفيدة وآراء تقنية، وتوجد التعليقات على الموقع الشبكي للمشروع. وأشارت التعليقات على العموم إلى أن المسودة اتّسمت بحسن التنظيم والتوازن. وقدمت المسودة مبادئ ومفاهيم وتعريفات أساسية واضحة ودقيقة. ومن بين المسائل الجوهرية التي أثيرت أثناء المشاورة العالمية: تبسيط الجداول؛ والتباينات الإحصائية؛ ومخلفات الطاقة والخسائر في الطاقة؛ وإطار حسابات الأصول. وأعدّت شعبة الإحصاءات موجزا للتعليقات المقدمة تم تعميمه على فريق الخبراء المعني بحسابات الطاقة. وعقد فريق الخبراء العديد من المشاورات عن طريق التداول بالفيديو والبريد الإلكتروني لمناقشة المسائل الجوهرية التي أثيرت في المشاورات العالمية. وتم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع المسائل الجوهرية العالقة. وقامت شعبة الإحصاءات بتحديث المسودة لتعكس التعليقات المقدمة خلال المشاورة العالمية وإسهامات فريق الخبراء.
	45 - ووافقت اللجنة الإحصائية، في دورتها الرابعة والأربعين، على عملية وضع الصيغة النهائية لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية للطاقة (انظر الفقرة 1 (ي) أعلاه). وبناء على توصية لجنة الخبراء، سيقدم مكتبها نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال الطاقة في صيغته النهائية إلى مكتب اللجنة الإحصائية لاعتماده.
	نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال الزراعة

	46 - بدأت شعبة الإحصاءات التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة بوضع تفريع للإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية يركز على إدماج المعلومات المتعلقة بالزراعة والحراجة وصيد الأسماك. والهدف من نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال الزراعة هو توفير إطار لتنظيم المعلومات بشأن مجموعة من المواضيع التي ترتبط جميعها بأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك لتيسير تحليل العلاقة بين هذه الأنشطة والبيئة. ويركز النظام على مجموعة من الأنشطة بدلا من التركيز على مورد بعينه (مثل المياه أو الطاقة)، ويراعي العلاقة بين هذه الأنشطة وما يرتبط بها من أصول بيئية، لا سيما موارد الأراضي والتربة والخشب الأسماك. ويذهب نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال الزراعة إلى ما هو أبعد من نظام الحسابات الاقتصادية للزراعة()، الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة في عام 1996، حيث لا يكتفي بتناول البيانات الاقتصادية عن الناتج والدخل وتكاليف الإنتاج ومدخلات رأس المال المُنتج، بل يتناول أيضا البيانات المتعلقة بالمقاييس المادية لاستغلال الأراضي، واستخدام المياه والطاقة، والانبعاثات، واستخدام السماد، وغير ذلك. وتشكل إمكانية وضع مؤشرات مشتركة بين القطاعات وإنشاء قاعدة بيانات محكمة للتحليل المتكامل الدافعَ الرئيسي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال الزارعة.
	47 - وبدأ العمل التقني في نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال الزراعة في منتصف عام 2013 بالتصميم الأولي للهياكل المحاسبية ذات الصلة واستعراض الاحتياجات من حيث التحليلات والمؤشرات التي يمكن تلبيتها بتنظيم المعلومات بالاستعانة بإطار نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال الزراعة. وجرى اختبار التصميم المحاسبي الأولي باستخدام بيانات مستقاة من منظمة الأغذية والزراعة. وتم تصميم جداول التدفقات المادية (العرض والاستهلاك) وحسابات الأصول. وبدأ العمل على إنشاء قاعدة دينامية للبيانات تستقي المعلومات ذات الصلة من مصادر مختلفة من داخل منظمة الأغذية والزراعة. ومن المزمع أن تُكمّل قاعدة البيانات واجهة للمستخدمين للمساعدة في استنباط المؤشرات وإجراء تحليل مفصّل. وقد شمل العمل إجراء مناقشات متواصلة مع متعهدي قواعد البيانات في مختلف الإدارات التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، ومنها تلك التي تُعنى بالغابات ومصائد الأسماك والمياه والطاقة والانبعاثات والغطاء الأرضي واستغلال الأراضي والسماد والمبيدات الحشرية والحسابات الاقتصادية. وعُرضت ورقات بشأن نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال الزراعة في اجتماعات لجنة الخبراء، وفريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية، واللجان الإقليمية للإحصاءات الزراعية، وفي المؤتمرات المعقودة بشأن الإحصاءات الزراعية. وأعربت مجموعة من البلدان عن اهتمامها بالمشروع ودعمها له.
	48 - وبناء على النتائج التي توصل إليها المشروع والتعليقات الواردة بشأنه حتى الآن، يُقترح اتخاذ ما يلي من الخطوات خلال عام 2014: الانتهاء من تصميم الحسابات واستعراض نطاق ما تغطيه البيانات والثغرات في البيانات؛ وملء قاعدة البيانات ببيانات جميع البلدان فيما يتعلق بمجمل المواضيع التي يتناولها نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية للزراعة من عام 2002 فصاعدا، وإنشاء واجهة ملائمة للمستخدمين؛ وبلورة الروابط التي تحيل إلى مسائل السياسات، والاستخدام لأغراض تحليلية، والمؤشرات البيئية والزراعية؛ وتحديد عدة بلدان ترغب في اعتماد الهيكل المقترح للحسابات وتجميع البيانات المتعلقة بها داخل أراضيها بغرض إثبات الجدوى منها وتقديم الدعم لهذه البلدان؛ وعقد اجتماع لفريق من الخبراء في مجال تجميع البيانات واستخدامها لاستعراض مجموعة البيانات الأولية ونتائج الاختبار في البلدان التي تتولى إثبات الجدوى؛ وصياغة مسودة نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال الزارعة بالتنسيق مع لجنة الخبراء؛ وإجراء عمليات التشاور المناسبة. ومن المتوقع أن يسفر هذا العمل عن إعداد الأدوات والمواد العملية التي توضح كيفية وضع إطار نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال الزراعة واستخدامه على الصعيد القطري.
	ثامنا - المسائل المتعلقة بادارة لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية
	49 - أشارت لجنة الخبراء، في اجتماعها الثامن، إلى أنها أكملت ثلاث سنوات من العمل الذي ركّز أساسا على وضع الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية ورفع مستواه إلى معيار إحصائي دولي، وإعداد نظام المحاسبة التجريبي للنظم الإيكولوجية التابع لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية وتطبيقات نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية وتفريعاته. وطلبت اللجنة، وفقا لاختصاصاتها، من المكتب أن يعيد تقييم العضوية في اللجنة مع مراعاة تحول موضع تركيز عملها من إعداد أدلة نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية إلى تنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية واختبار نظام المحاسبة التجريبي للنظم الإيكولوجية التابع لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. ويضطلع المكتب بعملية إعادة التقييم. وفي الاجتماع نفسه، انتخبت اللجنة النائب الأسترالي المعني بالإحصاءات إيان إيوينغ رئيسا مؤقتا لحين اختتام الاجتماع التاسع الذي سيعقد في عام 2014 ليحل محل النائب الأسترالي المعني بالإحصاءات بيتر هاربر الذي استقال من منصب رئيس اللجنة.
	تاسعا - النقاط المطروحة للمناقشة
	50 - يُرجى من اللجنة:
	(أ) أن تعرب عن آرائها بشأن تعزيز الحوار مع أوساط واضعي السياسات وعلى نحو أوسع نطاقا مع أوساط المستخدمين على الصعد العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بتنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية؛
	(ب) أن تعرب عن آرائها بشأن التقدم المحرز في العمل والخطط الموضوعة للنهوض بتنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، بما في ذلك تعميم تنفيذ الإطار في البرامج الإحصائية الوطنية ووضع التوجيهات والأدوات التقنية الداعمة؛
	(ج) أن تعرب عن آرائها بشأن تخصيص الموارد لتنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية على الصعد الوطني والإقليمي والدولي؛
	(د) أن تعرب عن آرائها بشأن سبل النهوض بخطة البحوث المتعلقة بالإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية؛
	(هـ) أن تعرب عن آرائها بشأن برنامج العمل وسبل النهوض بخطة البحوث والاختبار المتعلقين بالمحاسبة التجريبي للنظم الإيكولوجية التابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية؛
	(و) أن تطلب ترجمة المحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية التابعة لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، وتطبيقات نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية وتفريعاته، إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

