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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 2015آذار/مارس  3-6
 )ح( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

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

  
 مذكرة من األمني العام  

 
ــاعي       ــس االقتصــادي واالجتم ــرجملر اجملل ــامل ملق ــام   2014/219وفق ــني الع ، يتشــرجملا األم

االقتصادية. ويشري هـذا التقريـرإ  ا التقـدم     - حييل تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية بأن
نـة   أعمااـا، مـل التركيـى علـم األعمـال اجلاريـة إلع ـاء دفـل لـدور   ـام            الذي أحرزته اللج

؛ وعلـم التقـدم احملـرز   تن يـذ     2015االقتصادية   خ ة التنمية ملا بعد عام  - احملاسبة البيئية
ــة   ــام احملاســـبة البيئيـ ــة حاليـــا للنـــ و    -اإلطـــار املركـــىي لن ـ االقتصـــادية؛ واجل ـــود املبذولـ

تبــار   لــال احملاســبة التجريبيــة للــن م اإليقولوجيــة وفقــا لن ــام احملاســبة  البحــو واالخ خب ــة
االقتصـادية   - االقتصـادية. ويـبني التقريـرإ اةالـة الراهنـة لصـيامة   ـام احملاسـبة البيئيـة          - البيئية
 لال الىراعة واةراجة ومصائد األمساك. وترد   هناية التقرير  قاط م روحة للمناقشة.  
 

 
 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/1


 E/CN.3/2015/13 

 

2/23 14-67372 

 

 االقتصادية   - ير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئيةتقر  
 مقدمة - أوال 

ــودة   ال تـــرة مـــن        - 1 ــني للجنـــة اإلحصـــائية املعقـ ــدورة اخلامســـة واألربعـ  ا  4  الـ
الـذي قامـت فيـه     (E/2014/24)ا  ـر   45/105، اعتمدت اللجنة املقرر 2014آذار/مارس  7
 يلي:   مبا

ــة        )أ(  ــرباء املعنيــ ــة اخلــ ــه جلنــ ــوم بــ ــذي تقــ ــل الــ ــديرها للعمــ ــن تقــ ــت عــ أعربــ
االقتصــادية بــوض املدــي قــدما   تن يــذ اإلطــار املركــىي لن ــام احملاســبة     - البيئيــة باحملاســبة
 االقتصادية؛   - البيئية

صــادية و بــدار االقت - رّحبــت بنشــر اإلطــار املركــىي لن ــام احملاســبة البيئيــة  )ض( 
 ترمجاته األولية باللغات الرمسية لألمم املتحدة؛  

االقتصــادية يشــقل  طــارا  حصــائيا هامــا   -أقــرت بــأن   ــام احملاســبة البيئيــة   )ج( 
وملؤشرات أهداا التنمية املستدامة، وطلبت  ا جلنـة اخلـرباء    2015خل ة التنمية ملا بعد عام 

دجملت لل ريــــع العامــــل امل تــــوح بــــاض العدــــوية اســــتعرا  املــــذكرات اإلحصــــائية الــــ  أ ع ــــ
للجمعية العامة واملعين بأهـداا التنميـة املسـتدامة للتأكـد مـن أهنـا تعقـس   ـام احملاسـبة           التابل
 االقتصادية بشقل مالئٍم؛   - البيئية

ــة    )د(  ــبة البيئيـــ ــام احملاســـ ــاة   ـــ ــيم مراعـــ ــة تعمـــ ــرت بأعيـــ ــادية  - أقـــ االقتصـــ
 رامية  ا ت وير اإلحصاءات؛  االستراتيجيات الوطنية ال  

طلبت  ا جلنة اخلرباء موابلة عمل ا   لال  عداد املـذكرات التقنيـة ومـواد     )هـ( 
التدريب والدورات التدريبيـة واملبـادا التوجي يـة لعمليـة التجميـل دعمنـا لتن يـذ   ـام احملاسـبة          

اءات األساسـية الداعمـة   االقتصادية، وطلبت أن يوا االهتمـام أيدـا لتجميـل اإلحصـ     - البيئية
 للحسابات؛  
حّثت جلنة اخلرباء علم وضل الصيغة الن ائية للجـداول واةسـابات األساسـية     )و( 

االقتصـادية مـن أجـل مسـاعدة البلـدان علـم        - الناجتة عن اإلطار املركىي لن ام احملاسبة البيئية
 االقتصادية؛   - تن يذ   ام احملاسبة البيئية

 - ةيـ اء جلنة تقنية تعـ  باإلطـار املركـىي لن ـام احملاسـبة البيئ     وافقت علم   ش )ز( 
ــام،      ــىي للن ـ ــار املركـ ــة باإلطـ ــة البحـــو املتعلقـ ــ و  خب ـ ــؤولية النـ ــوا مسـ ــادية وتتـ االقتصـ

التركيى علم تصنيف األ ش ة البيئية وق اع السلل واخلدمات، ودعـم تن يـذ   ـام احملاسـبة      مل

http://undocs.org/ar/E/2014/24
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واسـتعرا  املـواد التقنيـة الق يلـة بدـمان االتسـام التـام        االقتصادية من خالل  عداد  - البيئية
 االقتصادية؛   - مل اإلطار املركىي لن ام احملاسبة البيئية

 - شددت علم أعية الربط بـني تن يـذ اإلطـار املركـىي لن ـام احملاسـبة البيئيـة        )ح( 
 ؛  2008االقتصادية وتن يذ   ام اةسابات القومية لعام 

 -  دعـــم تن يـــذ اإلطـــار املركـــىي لن ـــام احملاســـبة البيئيـــةأقـــرت باةاجـــة  ا )ط( 
ــبة          ــام احملاس ــذ    ــع بتن ي ــامذ املتعل ــام الرب  ــة اخلــرباء توســيل    ــت  ا جلن االقتصــادية، وطلب

االقتصادية، وتعىيى بر امذ بناء قـدرات البلـدان الناميـة، وتن ـيم جللـة جلمـل األمـوال         - البيئية
 الق ري؛  من أجل بناء القدرات علم الصعيد 

طلبت  ا جلنة اخلرباء العمل بالتعاون عن كثب مل املبادرات الدولية القائمـة   )ي( 
من أجل استحداث األدوات ووضل اجلداول واةسابات األساسـية، فدـال عـن تن يـذ اإلطـار      

ــة    ــبة البيئيـ ــام احملاسـ ــىي لن ـ ــاءات     -املركـ ــين ب حصـ ــار املعـ ــع أوال باتـ ــل فريـ ــادية، مثـ االقتصـ
القائمة علـم املـوارد ال بيعيـة، ومن مـة األمـم املتحـدة لألمذيـة والىراعـة، وذلـ           االقتصادات 

 االقتصادية   لال الىراعة؛   - بشأن وضل   ام احملاسبة البيئية
أكدت من جديد أعية تعىيى اةوار مل خمتلـف اجل ـات املعنيـة علـم الصـعيد       )ك( 

وزارة التخ يط والـوزارة املسـؤولة عـن البيئـة     الوطين، علم سبيل املثال مل ممثلي وزارة املالية و
والـدوائر املعنيــة باملعلومــات اجلغرافيــة املقا يــة، وذلـ  مــن خــالل التوعيــة أوال،   مــن خــالل   

 االقتصادية؛   - اتباع هنذ الوحدات النموذجية لتن يذ   ام احملاسبة البيئية
تصـاالت مـن أجـل    رحبت بأعمال جلنـة اخلـرباء املعنيـة بوضـل اسـتراتيجية لال      )ل( 

ــة  ــة     -   ــام احملاســبة البيئي االقتصــادية، وأشــارت  ا ضــرورة ختصــي  املــوارد البشــرية واملالي
 الالزمة لوضل هذه االستراتيجية؛  

وافقت علـم   شـاء جلنـة تقنيـة معنيـة باحملاسـبة التجريبيـة للـن م اإليقولوجيـة           )م( 
ــة   ــالبحوث   االقتصــادية فــدا امل  - وفقــا لن ــام احملاســبة البيئي ــة ب ــ ا املتعلق ــدما   خ ت دــي ق

واالختبــــارات الــــ  تع ــــي األولويــــة للمســــائل الــــ   قــــن   ــــاد حــــل اــــا   األجلــــني    
 واملتوسط؛   القصري
شــجعت جلنــة اخلــرباء علــم التعــاون مــل الــدوائر املعنيــة باملعلومــات اجلغرافيــة   )ن( 

يقولوجيــة، مــن قبيــل احملاســبة  املقا يــة ومــل املبــادرات القائمــة بشــأن قيــاس وتقيــيم الــن م اإل  
ــة       ــن م اإليقولوجيـ ــاديات الـ ــة واقتصـ ــن م اإليقولوجيـ ــدمات الـ ــيم خـ ــالثروة وتقيـ ــلة بـ املتصـ

 البيولوجي؛   والتنوع
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ــا لن ــام احملاســبة       )س(  ــة وفق ــن م اإليقولوجي ــة لل ــت  بــدار احملاســبة التجريبي طلب
ــة ــة     - البيئي ــبة البيئي ــام احملاس ــات    ــ ما   االقت - االقتصــادية وت بيق ــه، وترمجت صــادية وت ريعات
 اللغات الرمسية لألمم املتحدة   أسرع وقت ممقن.  ا
ــة     - 2 ــبة البيئيـ ــة للنـــ و  بـــدور   ـــام احملاسـ ــال اجلاريـ ــذا التقريـــر األعمـ  -ويلخـــ  هـ

)ال ـرع الثـا؛(؛    2015االقتصادية باعتباره  طارا للقياس   سيام خ ـة التنميـة ملـا بعـد عـام      
االقتصـــادية،  - رز بـــوض تن يـــذ اإلطـــار املركـــىي لن ـــام احملاســـبة البيئيـــةويـــبني التقـــدم  احملـــ

ذلـ  مبـادرات تنميـة القـدرات )ال ـرع الثالـو(؛ ويقـدم معلومـات أّداـة بشـأن التقـدم               مبا
احملرز   ما يتعلع باالختبار والبحو    طار احملاسبة التجريبية للن م اإليقولوجية وفقملـا لن ـام   

االقتصادية )ال رع الرابـل(، ومعلومـات أّداـة عـن التقـدم احملـرز   مـا يتعلـع          - احملاسبة البيئية
االقتصـادية   لـال    - االقتصادية   لال املياه، و  ـام احملاسـبة البيئيـة    - بن ام احملاسبة البيئية

ل ـرع  ال اقة، و  ام احملاسبة البيئية واالقتصادية   لال الىراعـة واةراجـة ومصـائد األمسـاك )ا    
 - اخلــامس(؛ ويقــدم معلومــات عــن حالــة  شــر وترمجــة الواــائع املتصــلة بن ــام احملاســبة البيئيــة 

االقتصادية )ال رع السادس(؛ وحيـدد  قاطـا معروضـة علـم اللجنـة ملناقشـت ا )ال ـرع السـابل(.         
 - لبيئيـة ويرد موجى أل ش ة خمتلف األفرقة العاملة    طار والية جلنة اخلرباء املعنيـة باحملاسـبة ا  

 االقتصادية   وايقة معلومات أساسية.  
  

   2015االقتصادية وخ ة التنمية ملا بعد عام  -   ام احملاسبة البيئية - اا يا 
االقتصادية  طارا هاما لربد التقـدم احملـرز   سـيام خ ـة      -  ثِّل   ام احملاسبة البيئية - 3

بــأن   ــام احملاســبة  45/105 مقررهــا . وقــد اعترفــت اللجنــة  2015التنميــة ملــا بعــد عــام  
االقتصادية  طار  حصـائي م ـم ملؤشـرات أهـداا التنميـة املسـتدامة. وعلـم مسـتو           - البيئية

االقتصـادية  قـن أن يسـ م أيدـا   تعىيـى الـن م        - أعّم، من املتوقـل أن   ـام احملاسـبة البيئيـة    
 ال البيا ات.  اإلحصائية الوطنية و  تقي  ا مل املش د املتغّير   ل

 
 االقتصادية ومؤشرات التنمية املستدامة  -   ام احملاسبة البيئية  

علـم لموعـة مـن األهـداا املتعـددة األبعـاد        2015تركى خ ة التنميـة ملـا بعـد عـام      - 4
تشمل االقتصاد والبيئة واجملتمل واملسائل املتعلقـة باةوكمـة. وزيـادة ال لـب علـم اعتمـاد        ال 

األدلة واستنادها  ا هنذ أكثر تقامال يؤكد اةاجة  ا   ام معلومـات أسجملـن    السياسات علم
ك يل بدعم القـرارات املتعلقـة بالسياسـات عـن طريـع مثيـل مالئـم جلميـل جوا ـب االسـتدامة           
وأوجه تراب  ا ب ريقة متقاملة. وقد اعترفت اللجنة   دورهتا اخلامسة واألربعـني بأ ـه يتوقـل    
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االقتصــادية أن يســ م بشــقل كــبري   النــ و  بن ــام معلومــات   - ة البيئيــةمــن   ــام احملاســب
ــا بعــد عــام     ــة مل ــاد خل ــة التنمي ــة  2015متعــدد األبع ــوفر   ــام احملاســبة البيئي  - . و قــن أن ي

االقتصــادية هنجنــا موّحــدا ومعترفملــا بــه دوليلــا يإــدمذ التــدابري املتعلقــة بالبيئــة     ــام معلومــات    
مــل   ــام اةســابات القوميــة يإســتخد م لقيــاس االقتصــاد. وبالتــا ،  قــن   متــوائم بشــقل تــام 

استخدامه أيدا لربد أهداا التنمية املستدامة. وتقامل املعلومات االقتصادية والبيئيـة يإمقِّـن   
اقتصـادية لوضـل مؤشـرات ك يلـة      - من استنباط مؤشرات متسقة ومن اسـتخدام اـاذج بيئيـة   

 م اضالت السياسات وآاارها علم االقتصاد والبيئة.  بتقييم  وع األار، وتقييم 
االقتصـادية   اسـتنباط املؤشـرات ودعـم      - و  را  ا أعية دور   ـام احملاسـبة البيئيـة    - 5

ــة اخلــرباء عــن اهتمام ــا بتقــد  خــدماهتا        ــت جلن ــة، أعرب ــرار اســتنادا  ا األدل ــة بــنل الق عملي
ــرباء     ا ــاالت واخلـ ــني الوكـ ــترك بـ ــع املشـ ــتدامة   ال ريـ ــة املسـ ــدا التنميـ ــرات أهـ ــين مبؤشـ املعـ
ــذين سينشــ ن         و ا ــدرات الل ــاء الق ــين بالشــراكات والتنســيع وبن ــل املســتو  املع ــع الرفي ال ري
. وقـد اقتـرح   شـاء هـذين ال ـريقني      2015قريب ألمـرا  الربـد   فتـرة مـا بعـد عـام        عما

تقريـره املقـدم  ا اللجنـة    فريـع أبـدقاء الـرئيس املعـين بوضـل مقـاييس للتقـدم أوسـل   اقملـا            
(. و قـــن أن تســـ م اللجنـــة   E/CN.3/2015/2اإلحصـــائية   دورهتـــا السادســـة واألربعـــني )   

وضــل  طــار مؤشــرات الربــد و  بلــورة اســتراتيجيات وأ شــ ة مــن أجــل بنــاء القــدرات      
 ة بني البيئة واالقتصاد.  اإلحصائية مل التركيى علم الصل

ويتدــم مــن  ليــل أو  أجرتــه الشــعبة اإلحصــائية التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية  - 6
االقتصــادية ســتقون م مــة   - واالجتماعيــة أن املؤشــرات املســتمدجملة مــن   ــام احملاســبة البيئيــة  

ــع     ــدم احملــرز بــوض  قي ــاس التق ــة املســتدامة ال    13لقي ــالع عــددها  هــدفا مــن أهــداا التنمي ب
هــدفا الــ  اقترح ــا ال ريــع العامــل امل تــوح بــاض العدــوية التــابل للجمعيــة العامــة واملعــين    17

بأهداا التنمية املستدامة. وينبغي التشديد علم أن فريع الشخصـيات البـارزة الرفيـل املسـتو      
ة عامليـة  شـراك ”قـد اعتـرا أيدـا،   تقريـره املعنـون       2015املعين خب ة التنميـة ملـا بعـد عـام     

، “جديــدة: القدــاء علــم ال قــر و حــداث  ــول   االقتصــادات مــن خــالل التنميــة املســتدامة 
االقتصـــادية واســـتخدام اةســـابات. واعتـــرا أيدـــا ب طـــار   - ب ائـــدة   ـــام احملاســـبة البيئيـــة

املؤشرات الذي وضـعته شـبقة حلـول التنميـة املسـتدامة، علـم النحـو املـبني   تقريـره املعنـون           
ــات        وضــل م” ــورة   البيا  ــة املســتدامة: الشــروع   ا ــداا التنمي ــار لربــد أه ؤشــرات و ط
 .“أجل أهداا التنمية املستدامة من
االقتصــادية   هــذا الســيام،   - ولىيــادة بيــان املســاعة احملتملــة لن ــام احملاســبة البيئيــة   - 7

رقـــة بشـــأن و 2014 اقشـــت جلنـــة اخلـــرباء   اجتماع ـــا التاســـل املعقـــود   حىيران/يو يـــه  

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/2
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االقتصادية الستنباط املؤشرات   سيام خ ـة   - استخدام الن ذ النإ  مي و  ام احملاسبة البيئية
. ومنـذ ذلـ  اةـني  ـر   ـديو هـذه الورقـة لتدـمين ا ت ابـيل          2015التنمية ملا بعـد عـام   

حليليــة لموعـة د يــا مـن املعــايري، مثـل األعيـة وال ائــدة بالنسـبة للسياســات، والسـالمة الت       عـن 
ــراز القي يــة          ــ  ينبغــي أن تســتوفي ا املؤشــرات، وإلب ــاس والت بيــع ال ــة، وقابليــة القي واملن جي

ــ  ــة    الـ ــبة البيئيـ ــام احملاسـ ــا لن ـ ــن فـ ــة     -  قـ ــرات البيئيـ ــة املؤشـ ــن  وعيـ ــادية أن حيّسـ االقتصـ
ع واإلحصاءات الوب ية. ومبجرد وضل الصيغة الن ائية اذه الورقة املنّقحـة سـتإعر   علـم فريـ    

أبدقاء الرئيس املعـين بوضـل مقـاييس للتقـدم أوسـل   اقملـا ومـريه مـن أفرقـة اخلـرباء املشـاركة            
بــيامة مؤشــرات أهــداا التنميــة املســتدامة، وذلــ  للن ــر في ــا. وســيعقد اجتمــاع فريــع      

   يويـــورك  2015اخلـــرباء املعـــين بأهـــداا التنميـــة املســـتدامة خل ـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام  
 .  2015ير شباط/فربا  
ــة       - 8 ــات   ــام احملاســبة البيئي ــواردة   ت بيق ــد املدــامني الرئيســية ال  - ومــل  عــادة تأكي

 االقتصادية وت ريعاته، وافقت جلنة اخلرباء علم ما يلي:  
االقتصـــادية أعيـــة  - تعـــىز املؤشـــرات املســـتمّدة مـــن   ـــام احملاســـبة البيئيـــة  ( )أ 

ومــات من ةمــة باســتخدام هيقــل احملاســبة الــذي  وجــدو  السياســات   ــرا ألهنــا مدعومــة مبعل 
يشجل علـم ف ـم دقيـع لعوامـل التغـيري. و قـن أن تإسـتنب ط  لموعـة هامـة مـن القـيم اإلمجاليـة             

االقتصـــادية. وتـــوّفر  - واملؤشـــرات مباشـــرة مـــن حســـابات وجـــداول   ـــام احملاســـبة البيئيـــة 
 مـدادات التـدفقات البيئيـة     اةسـابات واجلـداول معلومـات عـن تشـقيلة األبـول البيئيـة وعـن        

االقتصــادية أن ييس ــر  - واســتخدام ا   االقتصــاد. وهقــذا  قــن إلطــار   ــام احملاســبة البيئيــة 
 زيادة ف م ال بيعة اايقلي ة للبيئة   ما يتعلع باالقتصاد؛  

ــة    ( )ض  ــام احملاســـبة البيئيـ ــىز   ـ ــة واملن جيـــة     - يعـ ــادية الســـالمة التحليليـ االقتصـ
ملستمدجملة منه عن طريع القيام بـدور أداة تعمـل علـم تقلـي  االختالفـات املن جيـة       للمؤشرات ا

خــالل خمتلــف مراحــل عمليــة   تــاج البيا ــات البيئيــة، وكــذل  بتيســري  دمــاج البيا ــات البيئيــة   
البيا ــات االقتصــادية واالجتماعيــة ب ريقــة مواــوم فــا مــن الناحيــة املن جيــة. ومــن املىايــا    مــل

االقتصادية   ما يتعلع بالتقامـل مـل   ـام اةسـابات القوميـة       - احملاسبة البيئية الرئيسية لن ام
 استخدامه   النموذج االقتصادي والنماذج األخر  لتقييم امل اضالت؛  

االقتصــادية أن يدــ لل بــدور هــام مــن حيــو   -  قــن لن ــام احملاســبة البيئيــة )ج( 
ــة لل    ــة املســتدامة قابل ــل مؤشــرات أهــداا التنمي ــة    جع ــة  مقار  ــة معقول ــاس بتقل  ــع وللقي تحقي

االقتصــادية  ا  قيــع أوجــه  - بال وائــد اجملنيــة. و قــن أن يــؤدي تن يــذ   ــام احملاســبة البيئيــة 
ك ــاءة   عمليــة   تــاج البيا ــات بتوحيــد أ شــ ة مجــل البيا ــات الــ  عــادة مــا تقــون مت ّرق ــة.   
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للبيا ــات عنــدما تعتمــد البلــدان علــم  و قــن أن يقــون ذا قيمــة خابــة   البيئــات الــ  ت تقــر 
ــيم         ــات اةســابات. وبتن  ــة لتقــوين أتوي ــات املت ر ق ــن أ شــ ة مجــل البيا  ــات املتاحــة م البيا 
البيا ـــات املتاحـــة   شـــقل حســـابات،  قـــن للبلـــدان  ديـــد الثغـــرات القامنـــة   البيا ـــات 

ا. و قـن االسـت ادة   وختصي  املـوارد بق ـاءة لسـد تلـ  الثغـرات بعـد ترتيبـ ا حسـب أعيتـ          
االقتصـادية عنـدما يتعـذر اةصـول علـم البيا ـات   الوقـت         - أيدا مـن   ـام احملاسـبة البيئيـة    

ــوم فــا باســتخدام معــامالت       ــة موا ــام تقريبي ــه  قــن التوّبــل  ا تقــديرات وأرق املناســب أل 
 مستمدة من هيقل احملاسبة.

 
  م اإلحصائية الوطنيةاالقتصادية وتعىيى الن -  ام احملاسبة البيئية   

 ـــديا كـــبريا للـــدوائر  169مثـــل أهـــداا التنميـــة املســـتدامة املقترحـــة وماياهتـــا الــــ   - 9
اإلحصائية، وتت لـب زيـادة كـبرية   البيا ـات واملعلومـات الالزمـة لوضـل السياسـات وربـد          

ــة       ــيم احملاســبة البيئي ــا أن عمليــة تعم ــتغريات. ومب ــة مــر  االقتصــادية   اإلحصــاءات الر  -ال مسي
مبرحلتــ ا األوليــة، فــ ن املقاتــب اإلحصــائية ســتحتاج  ا اســتثمار أو  يإيســر  قيــع مقاســب 

حيو الق اءة   األجلني املتوسط وال ويل، وذل  أل ه علي ا  قيع التقامـل   عمليـات    من
ارد   تاج البيا ات وك الة  سني  وعية البيا ات. و قيقا لتل  الغاية، ال بـد مـن ختصـي  مـو    

االقتصادية، لتلبية االحتياجات املتصلة بربد أهـداا   -مالية كافية لتن يذ   ام احملاسبة البيئية 
التنميــة املســتدامة، ولتقــون مبثابــة أداة لتحســني الن ــام اإلحصــائي. وتــرد توبــيات بشــأن          
ختصــي  اســتثمارات  ضــافية كــبرية لربــد أهــداا التنميــة املســتدامة   تقريــر فريــع اخلــرباء    

ــون        ا ــة املســتدامة، املعن ــرا  التنمي ــات ألم ــورة املعلوم ــين بتســخري ا الستشــاريني املســتقل املع
ــام” ــة املســتدامة       ع ــن أجــل التنمي ــات م ــورة البيا  ــة ا ــه: تعبئ ــه أعيت ــر  “ل ، وكــذل    التقري

، 2015التجميعـــي املقـــدم مـــن األمـــني العـــام بشـــأن خ ـــة التنميـــة املســـتدامة ملـــا بعـــد عـــام  
: القدــاء علــم ال قــر وتغــيري حيــاة  2030 ا العــيب بقرامــة  لــول عــام   ال ريــع” واملعنــون

 (.A/69/700) “اجلميل وجلاية كوكب األر 
االقتصــادية  -وتقتــرن هــذه التحــديات ب ــرف كــبرية. فــيمقن لن ــام احملاســبة البيئيــة    - 10
ــة  ا   أن ــود الرامي ــة      يســاهم   اجل  ــة ك يل ــن أجــل وضــل خ  ــرف   الســعي م  تســخري ال 

ب حــداث تغــيري مــن أجــل ت ــوير الــن م اإلحصــائية الوطنيــة. ولتعىيــى قــدرة الــن م اإلحصــائية   
ال بــد مــن اتبــاع هنــذ أكثــر  2015الوطنيــة علــم تلبيــة احتياجــات خ ــة التنميــة ملــا بعــد عــام  
جبميـل جوا ـب االسـتدامة مـن أجـل       تقامال   الن م اإلحصائية، بتقامل اإلحصاءات املتعلقـة 

 سـني الق ـاءة وال عاليــة   عمليـات   تـاج اإلحصــاءات. وارتـأت جلنـة اخلــرباء أن مـن امل ــم        
ــة     ــامذ لتيســري دور   ــام احملاســبة البيئي ــيري،     -وضــل بر  ــم التغ االقتصــادية بوبــ ه حــافىا عل

http://undocs.org/ar/A/69/700
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ــتنادا ــى األ    اسـ ــع تركيـ ــن طريـ ــدر ي عـ ــدم تـ ــراز تقـ ــمل  حـ ــي يشـ ــذ عملـ ــم  ا هنـ ــة علـ ولويـ
مسـائل معينـة. ولـذل ، كل ـت اللجنـة التقنيـة املعنيـة باإلطـار املركـىي لن ـام احملاسـبة             معاجلة
ــة  ــة        -البيئي ــذ   ــام احملاســبة البيئي ــة شــاملة عــن تن ي ــة  عــداد مــذكرة تقني  - االقتصــادية مب م

االقتصـادية   -االقتصادية والن ذ املتقامل لإلحصاءات، فدا  ديد دور   ام احملاسبة البيئيـة  
 بدقة   الصورة العامة املتصلة بوضل الن م اإلحصائية الوطنية املتقاملة.

االقتصـادية   -وكررت جلنة اخلرباء تأكيد ضرورة التعجيل بتن يذ   ام احملاسـبة البيئيـة    - 11
 مل مراعاة ما يلي:

تنسـيع  االقتصـادية علـم الصـعيد الـوطين      -سيح ى تن يذ   ام احملاسبة البيئيـة   )أ( 
عملية اإل تاج، ال سيما اإلحصاءات البيئية الرمسية. ويشـري ذلـ   ا ت بيـع م ـاهيم وتعـاريف      
وتصني ات مشتركة   مجيل مراحل عملية   تاج البيا ات، من مرحلة مجل البيا ـات األساسـية   
 ا استنباط املؤشرات و شرها واستخدام ا من جا ب ج ـات معنيـة خمتل ـة. وتتمثـل اخل ـوة      

وا    ســـني تـــوافر اإلحصـــاءات و وعيتـــ ا، مـــل  يـــالء اهتمـــام خـــاف للبيا ـــات البيئيـــة األ
 ؛األساسية ال  ستصب مباشرة   اةسابات البيئية

دمذ مصادر املعلومات الناشئة مـل املصـادر التقليديـة إل تـاج معلومـات أكثـر        )ض( 
فريـــع اخلـــرباء  ت صـــيال وأفدـــل مـــن حيـــو التوقيـــت والنوعيـــة. ويتماشـــم ذلـــ  مـــل تقريـــر

االستشاريني املستقل املعين بتسخري اـورة املعلومـات ألمـرا  التنميـة املسـتدامة، الـذي اقتـرح        
فيه ال ريع جتربة ال رم ال   قن اجلمـل فـا بـني مصـادر البيا ـات التقليديـة واجلديـدة، وذلـ          

يـة البيا ـات   فدا  قامة هياكل أساسية جديدة ودعـم االبتقـارات الـ  مـن شـأهنا  سـني  وع      
العامة واةد من تقل ـة  بـدارها. وتـؤدي احملاسـبة التجريبيـة للـن م اإليقولوجيـة وفقـا لن ـام          

االقتصادية دورا هاما    دماج املعلومات املتعلقة بالن م اإليقولوجية باتبـاع   -احملاسبة البيئية 
صـادر  املاة مـن عـدد مـن    هنذ مقا؛ دقيع، وبالتا  تتيم  طارا م اهيميـا لـدمذ البيا ـات املسـتق    
 ال  جتمل عن طريع االستشعار عن بعد مل اإلحصاءات الرمسية؛  

أقرت اللجنة بدرورة  قامة شراكات مل أوساط أخر  وات قت علـم العمـل    )ج( 
بنشاط مل أفرقة مثل فريع اخلرباء املعين بتقامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املقا يـة الـذي   

 دارة املعلومـات اجلغرافيـة املقا يـة علـم الن ـام العـاملي، وال ريـع العامـل          أ شئ برعاية مبـادرة 
العاملي املعين باستخدام البيا ات الدخمة ألمرا  اإلحصاءات الرمسية، وال سـيما فرقـة العمـل    
التابعة له املعنية بالصور الساتلية. ومن شأن العمل مل هذه األفرقة ضمان أخذ معـايري احملاسـبة   

ــة  ــة وت ــوير       -البيئي ــار   وضــل األطــر اإلحصــائية املقا ي االقتصــادية ومت لباهتــا بعــني االعتب
 تقنولوجيا االستشعار عن بعد؛
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ستس م مواءمة أسـاليب اإلبـالا املؤسسـية عـن االسـتدامة مـل   ـام احملاسـبة          )د( 
ــة  ــة علمــا مبختلــف      -البيئي ــة أفدــل. وأحاطــت اللجن ــات ذات  وعي ــاج بيا  االقتصــادية     ت

ملبــادرات املتعلقــة بــاإلبالا علــم املســتو  املؤسســي وترتــأي أن مــن امل ــم  قامــة شــراكة بــني  ا
أوساط االسـتدامة املؤسسـية والـدوائر اإلحصـائية بغيـة اال تقـال ءـو مواءمـة الربـد واإلبـالا           
علم الصعيدين العاملي والوطين وعلـم مسـتو  الشـركات. و  هـذا الصـدد، سـيعقد اجتمـاع        

ملناقشة الصـالت بـني اإلبـالا املؤسسـي عـن االسـتدامة و  ـام         2015؛ من عام   الربل الثا
 االقتصادية. -احملاسبة البيئية 

 
 االقتصادية -تنسيع أ ش ة الوكاالت الدولية   تن يذ   ام احملاسبة البيئية   

اسـبة  حثت جلنة اخلرباء الوكاالت الدولية ال  تد لل بأ ش ة متعلقـة بتن يـذ   ـام احمل    - 12
االقتصادية علم تعىيى التنسيع واالسـت ادة مـن مـواطن قوهتـا ومنافـذها املختل ـة جتنبـا         -البيئية 

لالزدواجية   العمل، ولدمان  سني التنسيع علم الصعيد الوطين. ولذل ، تقـوم الوكـاالت   
 املعنيـة بوضــل بر ــامذ تن يـذ منســع باالت ــام علـم خمتلــف األدوار الرئيســية لقـل وكالــة  ــت    
رعاية اللجنة. وجتري  قامة شراكات بني خمتلف الوكاالت لوضل ات ام واضـم بشـأن األدوار   
واملسؤوليات احملددة لقل وكالـة، وبشـأن بر ـامذ عمـل مشـترك، بغيـة تـوفري مسـاعدة منسـقة          
علم الصعيد الوطين، ولموعة من املنافل العامة املت ع علي ا دوليا، مبا   ذلـ  مـواد مـن قبيـل     

ت التدريبية، واملبادا التوجي يـة املتعلقـة بتجميـل البيا ـات، وقاعـدة بيا ـات للمعـارا،        الدورا
 االقتصادية. -وخ وط هات ية مباشرة لدعم تن يذ   ام احملاسبة البيئية 

  
ــة    -االثا   ــذ اإلطــار املركــىي لن ــام احملاســبة البيئ االقتصــادية  - اســتراتيجية تن ي

 واإلحصاءات الداعمة له
ــة اإلحصــائية   دورهتــا الرابعــة واألربعــني اســتراتيجية لتن يــذ اإلطــار     اعت - 13 مــدت اللجن

االقتصـادية. واختـذت جلنـة اخلـرباء عـدة مبـادرات منـذ ذلـ           - ةيـ املركىي لن ـام احملاسـبة البيئ  
اةــني لتتبــل التقــدم احملــرز   تن يــذ اإلطــار املركــىي للن ــام ومســاعدة البلــدان علــم تن يــذه،     

 ا يلي:ذل  م   مبا
االقتصــــادية فــــدا  - جـــراء تقيــــيم عــــاملي لتن يــــذ   ــــام احملاســــبة البيئيــــة  )أ( 
علــم خــط أســاس لتن يــذ الن ــام علــم الصــعيد العــاملي يقــيجملم   ضــوئه التقــدم احملــرز     اةصــول

 أساس منت م؛ علم
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االقتصـادية   -   شاء جلنـة تقنيـة معنيـة باإلطـار املركـىي لن ـام احملاسـبة البيئـة         )ض( 
لة عن الن و  بأعمال البحو وتن يذ اخل ة ب عداد واستعرا  واائع تقنيـة تتسـع مامـا    مسؤو

 االقتصادية؛ - مل معايري   ام احملاسبة البيئية
وضــل مــذكرات تقنيــة بشــأن حســابات ووحــدات خمتــارة لتىويــد البلــدان         )ج( 

ن املؤشرات الـ   بتوجي ات أولية   ما يتعلع بقي ية جتميل جداول الن ام وحساباته، فدال ع
  قن أن تإستمد من ا؛

تن يم دورات تدريبية متنوعة الوسـائل ملسـاعدة البلـدان   بنـاء قـدراهتا علـم        )د( 
 االقتصادية؛ - تن يذ   ام احملاسبة البيئية

توفري مواد  عالميـة ملسـاعدة البلـدان   التـرويذ للن ـام باعتبـاره  طـارا م مـا          (ـ)ه 
 االقتصادية دعما للسياسات املتقاملة. -ية لتن يم املعلومات البيئ

 ويرد أد اه بيان هذه املبادرات ب  از. - 14
 

 االقتصادية واإلحصاءات الداعمة اا -التقييم العاملي للمحاسبة البيئية   
أجرت الشعبة اإلحصائية، برعاية جلنة اخلرباء، وبالتعاون مل اللجان اإلقليميـة، تقييمـا    - 15

 االقتصـادية واإلحصـاءات الداعمـة اـا خـالل شـ ري تشـرين الثـا؛/         -بة البيئية عامليا للمحاس
. وكان اادا من هذا التقييم التوبـل  ا ف ـم أفدـل    2014 وفمرب وكا ون األول/ديسمرب 

االقتصــادية علــم الصــعيد الــوطين، مبــا   ذلــ    - للحالــة الراهنــة لتن يــذ   ــام احملاســبة البيئيــة 
وأولويـات البلـدان   لـال السياسـات وخ   ـا املسـتقبلية   مـا يتعلـع          الترتيبات املؤسسـية؛ 

االقتصـادية؛ واحتياجـات البلـدان مـن حيـو       - بتن يذ حسابات خمتارة من   ام احملاسبة البيئية
الدعم   لال التن يذ. وسيساعد التقيـيم العـاملي علـم  ديـد األولويـات وتنسـيع أ شـ ة بنـاء         

وستنشـــر الـــردود ال رديـــة علـــم التقيـــيم   املوقـــل الشـــبقي للشـــعبة  القـــدرات   املســـتقبل. 
(http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/default.asp   ــقل ــائذ   شـ ــوجى للنتـ ــيقدم مـ (، وسـ

 وايقة معلومات أساسية.
 

 االقتصادية -اللجنة التقنية املعنية باإلطار املركىي لن ام احملاسبة البيئية   
لب اللجنة اإلحصائية   دورهتا اخلامسة واألربعني، أ شئت اللجنـة التقنيـة   بناء علم ط - 16

برعايـــة جلنـــة  2014االقتصـــادية   آذار/مـــارس  -لإلطـــار املركـــىي لن ـــام احملاســـبة البيئيـــة 
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ووردت اختصاباهتا   وايقة معلومات أساسية متصلة فذا التقريـر. وتتمثـل أولويـة     (1)اخلرباء
وعلـم ءـو مـا أقرتـه جلنـة       2015-2014ما يرد   بر امذ عمل ا لل ترة اللجنة التقنية، حسب

اخلــرباء   جلســت ا التاســعة،   النــ و  بالعمــل املتعلــع باملــذكرات التقنيــة املتصــلة  ســابات 
أد ـاه(. وعلـم وجـه     18االقتصـادية )ا  ـر ال قـرة     -ووحدات خمتارة من   ام احملاسبة البيئية 

لتقنية توجي ات تقنية عامـة بشـأن بـيامة املـذكرات التقنيـة ووضـل       اخلصوف، ستوفر اللجنة ا
بــيغت ا الن ائيــة بالعمــل عــن ءــو وايــع مــل أــرر املــذكرات لتقــد  مــدخالت تقنيــة وضــمان  
اتساق ا مل اإلطار املركـىي للن ـام. وبصـ ة عامـة، سـيقمإن دور اللجنـة التقنيـة   اسـتعرا          

لع باإلطار املركـىي للن ـام وتن يـذه، وتقـد  التوجي ـات      الواائع املتصلة برب امذ البحوث املتع
ــة التقنيــة بشــقل       ــاء تن يــذ الن ــام. وســتتعاون اللجن ــة الــ  قــد تنشــأ أان بشــأن املســائل املن جي

 -مل فريع لندن املعـين باحملاسـبة البيئيـة وفرقـة العمـل املعنيـة بتن يـذ   ـام احملاسـبة البيئيـة            وايع
 التعاون والتنمية   امليدان االقتصادي.االقتصادية التابعة ملن مة 

ــ ا        - 17 ــامذ عمل ــة   بر  ــة األولوي ــة التقني ــامذ البحــوث، تع ــي اللجن ــع برب  ــا يتعل و  م
ــة    2015-2014 لل تـــرة ــا   ذلـــ  تصـــنيف األ شـــ ة البيئيـ للعمـــل املتعلـــع بالتصـــنيف، مبـ

واءمـة اإلحصـاءات   وتصني ات الغ ـاء النبا//اسـتغالل األراضـي. وستسـاهم أيدـا   عمليـة م      
 االقتصادية و  تعميم الن ام علم الصعيدين الوطين والدو . -البيئية مل   ام احملاسبة البيئية 

 
 االقتصادية -البيئية  املذكرات التقنية املتعلقة  سابات ووحدات معينة من   ام احملاسبة  

لم املدي قـدما بصـيامة   ، تعمل جلنة اخلرباء ع45/105عمال مبقرر اللجنة اإلحصائية  - 18
االقتصــادية توجي ــات  -املــذكرات التقنيــة. وســتقدم املــذكرات التقنيــة لن ــام احملاســبة البيئيــة  

للبلــدان بشــأن اخل ــوات الالزمــة لبــدء تن يــذ الن ــام. وتلخــ  املــذكرات التقنيــة مــد  أعيــة   
لـة الـ   قـن أن    حسابات الن ام   لال السياسات بالنسبة ملوضوع معـني، واملؤشـرات احملتم  

تإستمد من ا )ال سيما ما يرتبط من ا مبؤشـرات أهـداا التنميـة املسـتدامة(، ومصـادر البيا ـات       
واملشــاكل احملتملــة   مــا يتعلــع بالتن يــذ. وستخدــل املــذكرات التقنيــة لعمليــة تشــاور واســعة   
ــة لوضــل جــداول  بــالا مشــتركة. ويــوا اهتمــام خــاف       الن ــام، وستشــقل  ق ــة اال  الق
التسام اةسابات واجلداول املقترحة مـل مبـادرات املقتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة       

_________________ 

يتـألف أعدـاء اللجنـة التقنيـة مـن: مقتــب اإلحصـاءات املركـىي   هولنـدا )رئيسـا(؛ ومقتـب اإلحصــاءات            (1) 
ــة؛ واملقتــب اإل   ــة االحصــاء القندي ــة؛ ومن مــة األمــم املتحــدة   األســترا ؛ وهيئ حصــائي للجماعــات األوروبي

لألمذية والىراعة؛ وبندوم النقد الدو ؛ ومن مة التعـاون والتنميـة   امليـدان االقتصـادي؛ والبنـ  الـدو .       
 وتقدم الشعبة اإلحصائية خدمات األما ة  ا اللجنة.
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االقتصــادية  -   لــال مجــل البيا ــات وأعمــال فرقــة العمــل املعنيــة بتن يــذ   ــام احملاســبة البيئيــة
 التابعة ملن مة التعاون والتنمية   امليدان االقتصادي.

ــذكرات ا   - 19 ــني أــرر لصــيامة امل ــاح   كــا ون    وعإ ــل أن تت ــن املتوق ــة و ريرهــا. وم لتقني
الدفعــة األوا مــن مشــاريل املــذكرات، مبــا   ذلــ  مــذكرات بشــأن     2014األول/ديســمرب 

حسابات امليـاه وال اقـة واألراضـي وق ـاع السـلل واخلـدمات البيئيـة، ومـذكرة شـاملة متعلقـة           
ــل أن تتــ      ــل لإلحصــاءات. ويإتوق ــ ذ املتقام ــام والن ــذ الن  ــ  تشــمل   بتن ي ــة، ال ــة التالي اح الدفع

يتعلع  سابات اال بعااات ااوائية، وحسابات الدـرائب البيئيـة واملـوارد ال بيعيـة واإل  ـام       ما
 الستعراض ا   االجتماع العاشر للجنة. 2015علم جلاية البيئة،  لول حىيران/يو يه 

االقتصـادية والنـ ذ املتقامـل     -ئيـة  أما املذكرة الشاملة املتعلقة بتن يذ   ام احملاسبة البي - 20
االقتصادية    طار اايقل اإلحصـائي الـوطين    -لإلحصاءات فتتناول دور   ام احملاسبة البيئية 

وتبني القي ية ال   قن فـا أن يقـون الن ـام حـافىا علـم تبسـيط عمليـة   تـاج البيا ـات لتلبيـة           
  ختصـي  املـوارد الالزمـة لتجميـل     احتياجات املستخدمني علـم ءـو أفدـل وزيـادة الق ـاءة      

اةسابات. و  هذه املذكرة، يإسلم بأن جتميل اةسابات يعتمـد علـم البيا ـات األساسـية الـ       
 قــن أن تلــت احتياجــات متعــددة، وأن جتميــل اإلحصــاءات يعتمــد علــم اســتخدام أدوات         

عـوة  ا  ـديو   مشتركة جلمـل اإلحصـاءات وجت يىهـا و ليلـ ا و شـرها. وتـرد   املـذكرة د       
 عمليات   تاج اإلحصاءات بالن ر  ا أن اةسابات تعتمد علم البيا ات األساسية.

 
 - الرب امذ التجريت لتدريب املدربني علم تن يـذ اإلطـار املركـىي لن ـام احملاسـبة البيئيـة        

 االقتصادية ومريه من األ ش ة ال  تدعم اإلطار املركىي علم الصعيد العاملي 
الذي طلبت فيه اللجنة وضـل مـواد ودورات    45/105ال مبقرر اللجنة اإلحصائية عم - 21

ــة     ــذ اإلطــار املركــىي لن ــام احملاســبة البيئي ــدعم تن ي ــة ل االقتصــادية،   مــت الشــعبة   - تدريبي
اإلحصائية، بالتعاون مل الوكالة األملا ية للتعاون الدو  بالنيابـة عـن الـوزارة اال اديـة للتعـاون      

ــذ        االقتصــادي ــم تن ي ــدربني عل ــدريب امل ــات عمــل لت ــا ةلق ــا، بر الــا جتريبي ــة   أملا ي والتنمي
االقتصـــادية علـــم الصـــعيد العـــاملي. واختـــذ التـــدريب شـــقال قائمـــا    - احملاســـبة البيئيـــة   ـــام
املتعدد الوسائل، ومشل االث مراحـل: تـدريب  لىامـي مقـدم عـرب شـبقة اإل تر ـت         التعلم علم
 ا  7(؛ وحلقة دراسية تت لب اةدور الشخصي )مـن  2014يو يه حىيران/ 28  ا 2)من 
 (؛ ومرحلة للمتابعة.  2014موز/يوليه  10
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دورة تدريبيـة  لىاميـة قـدمت     (2)بلدا وأربل من مات دولية 15وحدر مشاركون من  - 22
عرب شبقة اإل تر ت من أجل ك الة أن يقـون اـم مسـتو  موحـد مـن املعـارا التقنيـة بشـأن         

االقتصـادية. ومشـل املشـاركون ممـثلني عـن املقاتـب اإلحصـائية الوطنيـة          - حملاسبة البيئيـة   ام ا
 - والوزارات والوكاالت ذات الصلة بالبيئة لتعىيى اةوار الوطين بشأن   ام املعلومات البيئيـة 

ــيم      ــدرس متخصـــ    التعلـ ــبقة اإل تر ـــت مـ ــرب شـ ــدريب عـ ــد  التـ ــوا تقـ ــادية. وتـ االقتصـ
ــة  اإللقتــرو؛، ور ــة   - افقــه   ذلــ  خــرباء   لــال   ــام احملاســبة البيئي االقتصــادية مــن وكال

ــة     ــة، والشــعبة اإلحصــائية. وأعــدت الوكال ــة اإلحصــاءات ااولندي اإلحصــاءات القنديــة، وهيئ
األملا يــة للتعــاون الــدو  واللجنــة التــدريب  واستعرضــته اللجنــة التقنيــة لإلطــار املركــىي لن ــام  

 االقتصادية. - احملاسبة البيئية
وشقلت اةلقة الدراسـية القائمـة علـم اةدـور الشخصـي فربـة فريـدة للمشـاركني          - 23

االقتصـادية لتحســني   - الـذين سـبع اـم أن اســتوعبوا امل ـاهيم األساسـية لن ـام احملاســبة البيئيـة       
معارف م عن طريـع القيـام بتمـارين عمليـة ومناقشـات بشـأن املشـاكل امل روحـة   مـا يتعلـع           

تن يذ. وقدمت اةلقة الدراسـية أيدـا معلومـات عـن م ـارات التيسـري، مبـا   ذلـ  تقنيـات          بال
 دارة ديناميــات اجملموعــات و قيــع أهــداا الــتعلم. و   طــار متابعــة حلقــة العمــل، عقــد          

االقتصـادية مجعـت بـني خمتلـف      - املشاركون حلقات دراسية وطنية بشأن   ام احملاسبة البيئية
أو هم خي  ون لعقد مثل هذه اةلقات ال  هتدا  ا التوعيـة وبـيامة خ ـط    اجل ات املعنية 

تن يذ وطنية، وقد أعدت مسودة اذه اخل ط أاناء اةلقة التدريبية. وعقـد بال عـل ممثلـو بعـ      
ــة        ــية/اجتماعات وطني ــات دراس ــا وقريميىســتان، حلق ــوض أفريقي ــل وجن ــ ا الربازي ــدان، من البل

 االقتصادية أو شاركوا في ا.   - ئيةمتعلقة بن ام احملاسبة البي
االقتصــادية اخل ــوة األوا  - وتشــقل الــدورة التدريبيــة املتعلقــة بن ــام احملاســبة البيئيــة - 24
اجل ود الرامية  ا   شـاء مجاعـة للممارسـني وتبـادل اخلـربات فيمـا بـني البلـدان الـ  تواجـه             

قتصـادية. وقاعـدة املعـارا الت اعليـة املتعلقـة      اال - مشاكل مماالة   تن يذ   ام احملاسـبة البيئيـة  
االقتصـادية الـ  تإنشـؤها الشـعبة اإلحصـائية ستيسـر الت اعـل  فيمـا بـني           - بن ام احملاسبة البيئيـة 

 املمارسني.  

_________________ 

 ،والربازيـل  ،وأومنـدا  ،و  دو يسـيا  ،، و كـوادور مشلت البلـدان املشـاركة   اةلقـة الدراسـية اال ـاد الروسـي       (2) 
ــة ــتان، ومج وري ــة قريميىس ــا ومج وري ــا وجنــوض ،كوري ــاموا ،أفريقي ــاال ،والصــني ،وس  ،وال لــبني ،ومواتيم
لدوليـة املشـاركة   اةلقـة الدراسـية فشـملت اللجنـة االقتصـادية        ا املن مـات  أمـا . واانـد  ،واملغـرض  ،وماليىيا

تصـــادية واالجتماعيـــة اســـيا واحملـــيط ااـــادا، وبر ـــامذ األمـــم املتحـــدة للبيئـــة،         ألفريقيـــا، واللجنـــة االق 
 الدو . والبن 
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االقتصـادية الـ  وضـعت ا     - وأعيد تن يم الدورة التدريبية املتعلقة بن ام احملاسبة البيئية - 25
 قليىيـة  إللوكالة األملا ية للتعاون الدو ، من أجل البلـدان الناطقـة باللغـة ا   اللجنة اإلحصائية وا

. والغــر  مــن بر ــامذ التــدريب هــو: مقــني املشــاركني مــن اكتســاض املعــارا   (3)  أفريقيــا
وامل ارات لتعميع ف م املبادا احملاسبية واالحتياجـات مـن البيا ـات األساسـية الالزمـة لتجميـل       

ــة ــة    - اةســابات البيئي االقتصــادية؛  - االقتصــادية وفقــا لإلطــار املركــىي لن ــام احملاســبة البيئي
وتيسري تبادل اخلربات فيما بني البلـدان األفريقيـة؛ ودعـم البلـدان   وضـل اسـتراتيجية وخ ـة        

اجلـىء   (4)بلـدا أفريقيـا   18االقتصادية. وتابل مشاركون مـن   -عمل لتن يذ   ام احملاسبة البيئية 
 تشــرين الثــا؛/ - بقة اإل تر ــت مــن الــدورة التدريبيــة )تشــرين األول/أكتــوبر املقــدم علــم شــ

ــوفمرب  ــرر      2014  ــة الدراســية املق ــذا اجلــىء املشــاركة شخصــيا   اةلق ــة ه (، وتشــمل متابع
 .  2015شباط/فرباير  5 ا  2عقدها   ال ترة من 

باللجنـة االقتصـادية    وهناك خ ط إلعادة تن يم الـدورة الدراسـية   البلـدان املشـمولة     - 26
ألمريقا الالتينية ومن قة البحر القاريت واللجنة االقتصادية واالجتماعية اسيا واحمليط ااـادا  

. وســتترجم أتويــات الــدورة التدريبيــة املقدمــة عــرب شــبقة اإل تر ــت  ا اللغــة 2015  عــام 
ــام    ــل ع ــبا ية   أوائ ــدا     2015اإلس ــة احتياجــات البل ــن أجــل  ســني تلبي ــة  م ــة باللغ ن الناطق

اإلسبا ية. وعالوة علم ذل ، لتلبية ال لب املتىايـد باسـتمرار علـم التـدريب وتعىيـى القـدرات       
االقتصـادية، يتوقـل  عـداد     -   البلدان   ما يتعلع  سـابات أـددة مـن   ـام احملاسـبة البيئيـة      

حسـابات الـن م    دورات تدريبية معمقة بشـأن حسـابات امليـاه وال اقـة، ودورة م يديـة بشـأن      
. وكمـا هـو الشــأن بالنسـبة للـدورة التدريبيــة     2015اإليقولوجيـة   النصـف األول مـن عــام    

ــة   ــة بن ــام احملاســبة البيئي ــا     - املتعلق ــدة التقنولوجي ــدورات اجلدي االقتصــادية، ستســتخدم   ال
 ة.  ومريها من األدوات التعليمية للوبول  ا مجاهري واسعة ب ريقة فعالة من حيو التقل 

و   طــار سلســلة اةلقــات الدراســية دون اإلقليميــة املتعلقــة بتن يــذ اإلطــار املركــىي     - 27
االقتصادية واإلحصاءات الداعمة، عقدت حلقة دراسـية   كاسـتريس    - لن ام احملاسبة البيئية

السوم املشتركة ملن قة البحـر القـاريت )اجلماعـة     (5)لبلدان 2014شباط/فرباير  7و  6يومي 
قاريبيــــة(،  دــــور مشــــاركني مــــن املقاتــــب اإلحصــــائية، ووزارات البيئــــة، والتخ ــــيط  ال

_________________ 

 االقتصادية فقط، باستثناء التدريب علم م ارات التيسري. - تدريب بشأن   ام احملاسبة البيئية (3) 

ــة ،وبوتســوا ا ،وأومنــدا ،وأ غــوال ، ايوبيــا (4)  ــا ومج وري ــا ،وروا ــدا ،ســودانال وجنــوض ،املتحــدة تزنا ي  ،وزامبي
 .و اميبيا ،وموزامبيع ،وموريشيوس ،ومصر ،وليبيا ،وكينيا ،والقامريون ،وسيشيل ،والسودان ،وسوازيلند

 فنسـنت  وسـا ت  البـ اما،  وجـىر  ،وجامايقـا  وبرمـودا،  ،مشلت البلدان املشاركة   اةلقة الدراسية بربـادوس  (5) 
 .ومرينادا لوسيا، وسا ت مرينادين، وجىر
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ــن أجــل وضــل السياســات          ــة م ــات البيئي ــ  تســتخدم املعلوم ــة ال والوكــاالت األخــر  الوطني
و ليلـــ ا. وقــــد ســـبقت اةلقــــة الدراســـية دون اإلقليميــــة حلقـــة دراســــية وطنيـــة مجعــــت      

ــف ــدا توع    خمتل ــد ف ــة   البل ــات املعني ــبة     اجل  ــام احملاس ــىي لن  ــار املرك ــة مســتخدمي اإلط ي
االقتصــادية واجل ــات الــ  أ تجتــه و  تعىيــى التعــاون فيمــا بــني اجل ــات املعنيــة.           - البيئيــة
شارك   تن يم اةلقة الدراسية اإلقليميـة الـ  عقـدهتا  دارة اإلحصـاءات التابعـة ةقومـة        وقد

املركــىي ملن قــة شــرم البحــر القــاريت،   ســا ت لوســيا، أما ــة اجلماعــة القاريبيــة، واملصــرا 
واللجنة االقتصادية ألمريقا الالتينيـة ومن قـة البحـر القـاريت، ووكالـة اإلحصـاءات القنديـة،        
وبر امذ األمـم املتحـدة اإلاـائي   بربـادوس، ومن مـة دول شـرم البحـر القـاريت، وبر ـامذ          

 العاملية.  األمم املتحدة للبيئة، والبن  الدو ، ومن مة السياحة 
 

 استراتيجية االتصاالت  
ــع      - 28 ــل املتعلـ ــي قـــدما   العمـ ــبل املدـ ــل سـ ــا التاسـ ــرباء   اجتماع ـ ــة اخلـ  اقشـــت جلنـ

االقتصــادية فــدا  عــداد مــواد االتصــاالت   - باســتراتيجية االتصــاالت لن ــام احملاســبة البيئيــة 
ــة        ــام احملاســبة البيئي ــل رســائل رئيســية بشــأن    ــن قبي ــرو   اال - األساســية، م قتصــادية، وع

موحــدة، واــاذج للقتيبــات ورســائل  خباريــة، ولموعــات أدوات للــدعوة الوطنيــة؛ وتصــميم 
 جديد للموقل الشبقي، مبا   ذل  قاعدة املعارا.  

  
ــبة     -رابعا   ــام احملاسـ ــا لن ـ ــة وفقـ ــن م اإليقولوجيـ ــة للـ ــبة التجريبيـ ــار احملاسـ اختبـ

 االقتصادية   - البيئية
العامة   الوايقة اخلتامية ملؤمر األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة، الـذي    اعترفت اجلمعية - 29

ــن     ــرة م ــو دي جــا ريو،   ال ت ــد   ري ــه  22 ا  20عق ــة   2012حىيران/يو ي ــرار اجلمعي )ق
، املرفــع( بــالن م اإليقولوجيــة بوبــ  ا أساســية   دعــم التنميــة االقتصــادية  66/288العامــة 

شقل ربد حالة الن م اإليقولوجية وتدهورها، واخلـدمات املقدمـة   واالجتماعية والبشرية. وي
. وتــوفر 2015 ا األ شــ ة اإل ســا ية واالقتصــادية أحــد عنابــر خ ــة التنميــة ملــا بعــد عــام    

االقتصـادية، الـ  رحبـت فـا      - احملاسبة التجريبية للن م اإليقولوجية وفقا لن ام احملاسبة البيئية
ا الرابعـة واألربعـني، اإلطـار اإلحصـائي لقيـاس الـن م اإليقولوجيـة        اللجنة اإلحصائية   دورهت

الربيــة والبحريــة وعالقتــ ا باأل شــ ة البشــرية، وهــي ك يلــة بتعمــيم مراعــاة املعلومــات املتعلقــة  
ــن م         ــة لل ــا ،  قــن للمحاســبة التجريبي ــات اإلحصــائية. وبالت ــة   العملي ــالن م اإليقولوجي ب

اإليقولوجية أن تساعد   تـوفري معلومـات تسترشـد     - اسبة البيئيةاإليقولوجية وفقا لن ام احمل
فا األهداا املبينة   تقرير ال ريع العامل امل توح باض العدوية التـابل للجمعيـة العامـة واملعـين     
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(؛ وتغيُّــر 6تعلقــة بامليــاه )ااــدا ( املCorr.1، املرفــع، و A/68/970بأهــداا التنميــة املســتدامة )
(؛ والن ـام اإليقولـوجي   14(؛ واحملي ات والبحار واملوارد البحرية )اادا 13املناخ )اادا 

ــوجي )ااــدا      ــوع البيول ــدهور األراضــي، والتن ــربي، واألحــراج، وت ــدوائر  15ال (. مــري أن ال
ن م اإليقولوجيـة ومسـاعت ا   اإلحصائية الرمسية ال مل  سو  خربة قليلة بشأن كي ية قياس ال

  األ شــ ة اإل ســا ية واالقتصــادية. وينــدرج النــ و  خب ــة البحــو اســتنادا  ا الــدروس         
 املست ادة   بميم بر امذ عمل اللجنة.

وسعيا  ا مساعدة البلدان   اختبار احملاسبة التجريبية للن م اإليقولوجية وفقا لن ـام   - 30
ية، تن ــذ الشــعبة اإلحصــائية، برعايــة جلنــة اخلــرباء، مشــروعا بشــأن االقتصــاد - احملاســبة البيئيــة

االقتصـادية   بلـدان    -تعىيى احملاسبة التجريبية للن م اإليقولوجية وفقـا لن ـام احملاسـبة البيئيـة     
رائـــدة بالتعـــاون مـــل بر ـــامذ األمـــم املتحـــدة للبيئـــة وأما ـــة ات اقيـــة التنـــوع البيولـــوجي.           

ــة وتقــد  م ــرة      املســاعدة املالي ــة خــالل ال ت ــواتذ التالي ــوخم  قيــع الن ــرويذ. ويت مــن حقومــة الن
: )أ(  عــداد تقييمــات وطنيــة ووضــل بر ــامذ عمــل مــن أجــل اختبــار احملاســبة  2014-2015

االقتصـادية   كـل بلـد مـن البلـدان       - التجريبية للن م اإليقولوجية وفقا لن ام احملاسبة البيئيـة 
اتيجية عامليـة مـن أجـل النـ و  باحملاسـبة التجريبيـة للـن م        )ض(  عداد اسـتر  الرائدة السبعة؛ و

)ج(  عـداد مشـروع مبـادا توجي يـة      االقتصادية؛ و - اإليقولوجية وفقا لن ام احملاسبة البيئية
)د( وضـل مـواد تدريبيـة م يديـة بشـأن احملاسـبة        بشأن جتميـل طائ ـة خمتـارة مـن اةسـابات؛ و     
ــا ل  ــة وفقـــــ ــن م اإليقولوجيـــــ ــة للـــــ ــة التجريبيـــــ ــبة البيئيـــــ ــام احملاســـــ ــادية؛  - ن ـــــ االقتصـــــ

)و( تن ـــيم منتـــد  للخـــرباء يعـــ  مبحاســـبة الـــن م   اســـتراتيجية لالتصـــال؛ و وضـــل )هــــ( و
 )ز( تن يم حلق  عمل  قليميتني.   اإليقولوجية؛ و

ــة       - 31 ــدة أن   ــام احملاســبة البيئي ــدان الرائ ــ    ــذت   البل ــت أعمــال املشــروع ال  - وبين
  تن يم ومجل عدد من مبادرات الربد مـري املنسـقة الـ  ال تـىال جاريـة،       االقتصادية يساعد

وذل  من خـالل اسـتخدام  طـار مشـترك مـن أجـل وضـل   ـام معلومـات للتنميـة املسـتدامة.            
ــات.       ــد البيا  ــة باســتخدام اةســابات وتولي ــذلت ج ــود للجمــل بــني خمتلــف اجل ــات املعني وب

ــم ســبيل ا     ــة، عل ــات املعني ــذه اجل  ــة،    وتشــمل ه ــب اإلحصــائية الوطني ــال ال اةصــر، املقات ملث
ــا،       ــتدامة أو   رياهتـ ــة املسـ ــة والتنميـ ــا، ووزارات البيئـ ــة أو   رياهتـ ــيط واملاليـ ووزارات التخ ـ
ووكاالت رسم اخلرائط أو   رياهتا، ومقاتب األمـم املتحـدة الق ريـة. وااـدا مـن املشـروع       

 أفريقيـا،  وجنـوض  وبوتـان،  ،ي   دو يسـيا هو وضل تقييم وطين   البلدان الرائـدة السـبعة، وهـ   
 .  وموريشيوس واملقسي ،  ام، وفييت وشيلي،

http://undocs.org/ar/A/68/970
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و   طار هذا املشروع،  ري وضل استراتيجية عاملية لتعىيى احملاسبة التجريبيـة للـن م    - 32
االقتصادية فدا الن و  باختبار احملاسـبة التجريبيـة    - اإليقولوجية وفقا لن ام احملاسبة البيئية

ــ ــد       لل ــا بع ــة مل ــة فــا،   ســيام خ ــة التنمي ــذكورة وخ ــة البحــو املتعلق ــة امل ن م اإليقولوجي
. وستشمل االستراتيجية  قامة شراكة بني األوساط اإلحصـائية و  رياهتـا العلميـة،    2015 عام

املقا ية، واإليقولوجيـة، واالقتصـادية. وسـتغ ي االسـتراتيجية أيدـا مسـائل مـن         - واجلغرافية
لقدرات تدر يا   البلدان من أجل جتميل طائ ة مـن حسـابات الـن م اإليقولوجيـة     قبيل بناء ا

يقون اا   ام مالئم وت ابيل و وعية مناسبة. وستإسـتعر  االسـتراتيجية مـن خـالل عمليـة      
تشاور واسعة الن ام، تشمل األوساط اإلحصائية ومريها، ويتوقل أن تقدم ا جلنـة اخلـرباء  ا   

 .  2016لن ر في ا   دورهتا السابعة واألربعني   عام اللجنة اإلحصائية ل
االقتصـادية   - وتوفر احملاسبة التجريبية للن م اإليقولوجيـة وفقـا لن ـام احملاسـبة البيئيـة      - 33

اإلطار احملاست امل ـاهيمي حملاسـبة الـن م اإليقولوجيـة، لقنـ ا ال تقـدم مـا يق ـي مـن التوجيـه           
ل البيا ات وتقييم ا و قلـ ا وقياسـ ا وت سـريها مـن أجـل تن يـذ       بشأن القي ية ال   قن فا مج

اةســابات. وســيتوا مشــروع املبــادا التوجي يــة للتجميــل املتعلقــة باحملاســبة التجريبيــة للــن م   
االقتصادية شرح كي ية جتميل حسـابات خمتـارة مثـل     - اإليقولوجية وفقا لن ام احملاسبة البيئية

ــن    ــة ال ــة  ال ــاه؛ وبصــ ة خابــة،     اةســابات املتعلق ــون، واملي ــوجي، والقرب ــوع البيول  م، والتن
توضيم كي ية جتميل البيا ات املتعلقة بـالن م اإليقولوجيـة، مبـا   ذلـ  البيا ـات املسـتقاة مـن        
املصــادر مــري التقليديــة )مــثال االستشــعار عــن بعــد(؛ وتقــد  التوجيــه  ا اخلــرباء واملمارســني     

احة خبصوف النمـاذج والـروابط القائمـة مـل املت لبـات   لـال       الق ريني   ف م اخليارات املت
السياسات؛ واملساعدة    ديد األولويات   ما خيـ   ـوع األدوات الـ  ينبغـي اسـتخدام ا      
ــداد مشــروع أو           ــل  ع ــل أن يقتم ــن املتوق ــه. وم ــذي يرجــم  قيق ــني ال ــدا املع حســب اا

التجريبيـة للـن م اإليقولوجيـة وفقـا لن ـام احملاسـبة       للمبادا التوجي ية األولية املتعلقة باحملاسـبة  
 .  2015االقتصادية  لول حىيران/يو يه  - البيئية
واستجابة لل لب املتىايد علم التدريب   لال احملاسبة التجريبية للـن م اإليقولوجيـة    - 34

زيـادة قـدرة   االقتصـادية،  ـري حاليـا وضـل مـواد تدريبيـة فـدا         - وفقا لن ام احملاسبة البيئية
ــن م        ــة لل ــار احملاســبة التجريبي ــم اختب ــن الوكــاالت عل ــة ومريهــا م ــب اإلحصــائية الوطني املقات

االقتصـادية، ومسـاعدة املمارسـني الـذين ليسـت اـم        - اإليقولوجية وفقا لن ام احملاسبة البيئية
للمبـادا  خربة   لال اةسابات الوطنية علم  سني معرفت م التقنية بالن ام وتعميـع ف م ـم   

احملاسبية واالحتياجات من البيا ات األساسـية الالزمـة لتجميـل حسـابات الـن م اإليقولوجيـة.       
وباالشتراك مل الوكالة األملا ية للتعاون الـدو ،  ـري حاليـا وضـل شـقل مـن أشـقال الـتعلم         
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املتعــدد الوســائل،  مــل مــا بــني التــدريب عــرب شــبقة اإل تر ــت ومرحلــة متابعــة، علــم مــرار     
االقتصـادية. و   طـار    - شقل الذي وإضل لألمرا  اإلطـار املركـىي لن ـام احملاسـبة البيئيـة     ال

 هذه العملية، سيجري  عداد لموعة موحدة من العرو  املوج ة لالستخدام املشترك.  
ــدئيا عقــد            - 35 ــن املقــرر مب ــه اخلــرباء شخصــيا كــل ســنة. وم ــد   تمــل في وسينشــأ منت

. وسـيتألف املنتـد  مـن خـرباء مـن األوسـاط       2015آذار/مارس  االجتماع األول للمنتد   
اإلحصائية والعلمية واجلغرافية املقا ية واالقتصادية التابعة للحقومـات واملؤسسـات األكاد يـة    
ــواد        ــة وم ــادا التوجي ي ــة. وسيشــمل مناقشــات بشـــأن مشــروع املب واملن مــات مــري اةقومي

تبـار احملاسـبة التجريبيـة للـن م اإليقولوجيـة وفقـا       التدريب وخ ة البحو والتقـدم احملـرز   اخ  
االقتصادية. واادا من املناقشات هو التوبل  ا توافع لـرراء بشـأن    - لن ام احملاسبة البيئية

أفدل املمارسات بالنسبة جملموعة خمتارة من وحدات حسابات الـن م اإليقولوجيـة   األجـل    
 2016و  للج ــات املعنيــة املتعــددة   عــام  املتوســط. وســيتوج عمــل ال ريــع بعقــد مــؤمر د 

عنـــدما يقـــون عـــدد كـــاا مـــن البلـــدان قـــد اختـــرب وحـــدات خمتـــارة مـــن حســـابات الـــن م  
 اإليقولوجية.

  
ــة      - خامسا  ــبة البيئيــ ــام حملاســ ــة لن ــ ــن م ال رعيــ ــل الــ ــرز   وضــ ــدم احملــ  –التقــ

 وتن يذها   االقتصادية
 املياه   االقتصادية   لال -   ام احملاسبة البيئية  

 -و  ـام احملاسـبة البيئيـة     االقتصباية   -نظام احملاسبة  ابةئيئب       طار استراتيجية تن يذ  - 36
االقتصادية   لال املياه، ا ت ت الشـعبة اإلحصـائية، بـدعم مـن هيئـة  ريـر تتـألف مـن خـرباء          

اســبة لــال امليــاه واإلحصــاءات، مــن وضــل مبــادا توجي يــة خابــة بــالتجميل ألمــرا  احمل   
ــد      ــرباء، الـــذي عقـ ــع اخلـ ــاع فريـ ــاركون   اجتمـ ــل املشـ ــاه. ومشـ ــال امليـ ــاءات   لـ واإلحصـ

، مـن أجـل تنقـيم املبـادا     2013تشـرين الثـا؛/ وفمرب    22 ا  20 يويورك   ال ترة مـن    
التوجي ية ممثلني لعدد من الوكاالت الدولية )املقتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة، وجلنـة    

تحدة املعنية باملوارد املائية، وبر امذ األمم املتحدة للبيئة، والبن  الـدو ، ومؤشـر ييـل    األمم امل
ــة )  دو يســيا        ــب اإلحصــائية الوطني ــن املقات ــن اخلــرباء م ــددا م ــي( وع ــألداء البيئ ــدا، ،ل  وأومن

 أسـتراليا، ) بامليـاه  املعنيـة  والوكـاالت  ،(وموريشـيوس  واملقسـي ،  وكنـدا،  وساموا، والربازيل،
توجي يـة أداة لتجميـل  حصـاءات امليـاه ودل ـا      ال املبادا تل  وتشقل(. واملقسي  ربازيل،وال

  اإلطـــار احملاســـت، واســـتنباط املؤشـــرات    طـــار وضـــل   ـــام لربـــد السياســـات املائيـــة،  
  ع اء أمثلة وطنية من البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية علم حد سواء.   مل
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ــار امل  - 37 ــة بــيامت ا.      وجــر  اختب ــات عمــل خــالل عملي ــة   عــدة حلق ــادا التوجي ي ب
 2014وجــر  اختبــار املشــروع النــ ائي   حلقــة عمــل عقــدت   النمســا    يســان/أبريل   

أجل بلدان من قة جنوض البحر األبـي  املتوسـط. وقـد   مـت الشـعبة اإلحصـائية حلقـة         من
ــة للبيئـــة، وحدـــ   ــة األوروبيـ ــاون مـــل الوكالـ ــابات  60رها العمـــل هـــذه بالتعـ ــبريا   اةسـ خـ

واإلحصاءات املتصلة باملياه. ورحبت اللجنة ب جناز املبـادا التوجي يـة، وأعربـت عـن تقـديرها      
ــ ا الحتياجــات لمعــي حســابات   ــام احملاســبة         ــاء القــدرات وتلبيت ــع ببن ــا يتعل ــ ا   م لقيمت

خلابـة بـالتجميل بوبـ  ا    االقتصادية. واتُّ ع علم أن  ري تع د املبـادا التوجي يـة ا   - البيئية
وايقــة حيــة علــم شــبقة اإل تر ــت وعلــم أن تنشــر   قاعــدة املعــارا املتعلقــة بن ــام احملاســبة    

االقتصــادية، مــن أجــل  تاحــة  دخــال تنقيحــات   ســيام اكتســاض اخلــربة   لــال     - البيئيــة
ة جتميـــل اإلحصـــاءات واةســـابات املتصـــلة بامليـــاه علـــم الصـــعيد الـــوطين. ووابـــلت الشـــعب  

االقتصـادية   لـال امليـاه،     - املساعدة التقنيـة  ا البلـدان   تن يـذ   ـام احملاسـبة البيئيـة       تقد 
 .  وموريشيوس واملغرض، وكولومبيا، وكوستاريقا، وبريو، والربازيل، ،  ذل   كوادور مبا
يـة  وشاركت الشعبة اإلحصائية أيدا   فرقة عمل معنية بوضل وتن يذ آليـة ربـد عامل   - 38

من أجل تتبل التقدم احملرز    دارة املوارد املائية، مبـا   ذلـ  عمليـات سـحب امليـاه و  تاجيـة       
مـن أهـداا التنميـة املسـتدامة املقترحـة. وقـد أ شـئت         4-6املياه، ال   ري تناواا   اادا 

تحـدة  فرقة العمـل مـن جا ـب الوكالـة السويسـرية للتنميـة والتعـاون وترأسـ ا بر ـامذ األمـم امل          
االقتصـــادية باعتبـــاره اإلطـــار  - للبيئـــة. واعترفـــت فرقـــة العمـــل بـــدور   ـــام احملاســـبة البيئيـــة

 اإلحصائي ملؤشرات املياه، رمم اإلعراض عن شوامل   ما يتعلع بتوافر البيا ات اةديثة.  
ية االقتصـاد  - وباإلضافة  ا ذل ،   سـيام الت بيـع امل ـاهيمي لن ـام احملاسـبة البيئيـة       - 39

  لال املياه، ما فتئت الشعبة اإلحصائية تتعاون مـل من مـة الصـحة العامليـة   مبـادرة للجنـة       
األمم املتحدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة لتحليـل وتقيـيم خـدمات الصـرا الصـحي وميـاه الشـرض           

بـاملوارد  علم الصعيد العاملي. وهتدا مبادرة من مة الصحة العاملية وجلنة األمم املتحـدة املعنيـة   
املائية  ا اقتراح واختبار من جية لتحديد وتتبل التمويل املقدم لق اع امليـاه والصـرا الصـحي    
والن افة الصحية ب ريقة متسقة ومستمرة علـم بـعيد البلـدان. وبإـممت هـذه املن جيـة كـي        
 -تســـتند  ا أطـــر القيـــاس القائمـــة، مثـــل   ـــام اةســـابات القوميـــة و  ـــام احملاســـبة البيئيـــة  

االقتصادية. وقد جر  اختبارها   عدد من البلدان وستإنقم بناء علم  تائذ االختبـار. وتعتـىم   
 -الشعبة اإلحصائية، بـدعم مـن اللجنـة التقنيـة املعنيـة باإلطـار املركـىي لن ـام احملاسـبة البيئيـة           
ــة       -االقتصــادية، اســتعرا  هــذه املن جيــة مــن أجــل ضــمان اتســاق ا مــل   ــام احملاســبة البيئي

 االقتصادية   لال املياه.  
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 االقتصادية   لال ال اقة   -   ام احملاسبة البيئية  
وافقــت اللجنــة اإلحصــائية،   دورهتــا الرابعــة واألربعــني، علــم عمليــة وضــل الصــيغة   - 40

االقتصادية   لال ال اقة. ومشلت عملية وضل الصيغة الن ائيـة   -الن ائية لن ام احملاسبة البيئية 
ــة  ت ــة اخلــرباء،       - قــد    ــام احملاســبة البيئي ــم توبــية جلن ــاء عل ــة، بن االقتصــادية   لــال ال اق

 يعتمده مقتب اللجنة اإلحصائية باسم اللجنة.   كي
ومنذ ذل  اةني، استعر  فريع اخلرباء املعين  سابات ال اقة مشروع   ـام احملاسـبة    - 41
م مشـروع هنـائي باسـم مقتـب اللجنـة  ا مقتـب       االقتصادية   لال ال اقة، وسـيقد  - البيئية

 .  2015اللجنة اإلحصائية من أجل اعتماده   أوائل عام 
 
 الىراعة واةراجة ومصائد األمساكاالقتصادية   لال  -   ام احملاسبة البيئية  

االقتصادية   لـال الىراعـة واةراجـة ومصـائد األمسـاك ت بيـع        -   ام احملاسبة البيئية - 42
االقتصـادية مـل تركيـى علـم      - يتناول م اهيم وهياكـل اإلطـار املركـىي لن ـام احملاسـبة البيئيـة      

تقامل املعلومـات االقتصـادية والبيئيـة ألمـرا  الىراعـة واةراجـة ومصـائد األمسـاك. ويشـمل          
لـاالت رئيسـية هـي: اإل تـاج الىراعـي، واةراجـة، ومصـائد األمسـاك،          10الن ام بيا ات مـن  

، واملياه، وال اقة، وا بعااـات مـازات الدفيئـة، واألمسـدة ومبيـدات اافـات، ومـوارد        واألراضي
ــة    ــات االقتصــادية. ويتوافــع   ــام احملاســبة البيئي ــة، والبيا  االقتصــادية   لــال الىراعــة   - الترب

االقتصـادية   - واةراجة ومصائد األمساك بشقل تام مل اإلطار املركـىي لن ـام احملاسـبة البيئيـة    
معــايري احملاســبة الوطنيــة. و ســد الن ــام أوجــه الت اعــل املتشــعبة بــني اإل تــاج   لــاالت   ومــل

الىراعـة واةراجـة ومصـائد األمسـاك واملت لبـات مـن املـوارد )مـثال األراضـي وامليـاه والقربــون           
والتنوع البيولوجي، وما  ا ذلـ ( املرتب ـة بتلـ  األ شـ ة. وبالتـا ،  قـن أن يشـقل  طـارا         

اد با عي السياسات علـم الصـعيد الـوطين، و قنـه أن يولـد بشـقل مباشـر مـا يلـىم مـن           إلرش
ــد       ــا بعـ ــتدامة ملـ ــة املسـ ــات التنميـ ــداا ومايـ ــع أهـ ــو  قيـ ــرز ءـ ــدم احملـ ــد التقـ ــرات لربـ مؤشـ

ــة   2015 عــام ــة لن ــام احملاســبة البيئي ــة   - . ووضــلإ الصــيغة الن ائي االقتصــادية   لــال الىراع
يشمل تدقيع ربد عملية بلورة مؤشرات أهداا التنميـة املسـتدامة    واةراجة ومصائد األمساك

 اجلارية حاليا.  
ن ـام  املبـادا التوجي يـة ل  وتقود من مة األمم املتحـدة لألمذيـة والىراعـة عمليـة وضـل       - 43

االقتصادية   لال الىراعة واةراجة ومصائد األمساك وتإـدعجملم العمليـة مبـوارد     - احملاسبة البيئية
ــل أن تشــترك      مــن اال ــة. ومــن املتوق ــة والري ي ــة لتحســني اإلحصــاءات الىراعي ســتراتيجية العاملي
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 - ن ـام احملاسـبة البيئيـة   ل املبادا التوجي ية من مة األمذية والىراعة والشعبة اإلحصائية    شر
 االقتصادية   لال الىراعة واةراجة ومصائد األمساك.  

االقتصـادية   لـال    - بوضـل   ـام احملاسـبة البيئيـة    وقد توابل باطراد العمل املتصـل   - 44
و ققت بع  اإلجنـازات ااامـة. ومثـل     2014الىراعة واةراجة ومصائد األمساك خالل عام 

االقتصـادية   لـال    - اإلجناز الرئيسي   اال ت اء من  عداد  سخة أولية لن ام احملاسـبة البيئيـة  
ــاك تــبني     االقتصــادية ودورهــا   -  هيقــل اةســابات البيئيــة  الىراعــة واةراجــة ومصــائد األمس

ــائد األمســـاك.     ــة ومصـ ــة واةراجـ ــلة بالىراعـ ــية املتصـ ــتخدام ا ألمـــرا  األ شـــ ة الرئيسـ واسـ
االقتصـادية   لـال الىراعـة     - وأظ رت عملية  عداد النسخة األولية من   ام احملاسـبة البيئيـة  

أ ـى علـم مجـل مشـل خمتلـف اجملتمعـات        واةراجة ومصائد األمساك أن هذا الن ـام يقـوم بـدور   
باستخدام  طار  حصائي موحد. واعتمدت املشاريل األوا علم  س امات من خـرباء يعملـون   
ــة. واســتنادا        ــل من مــات دولي ــارة، وأرب ــدان خمت ــة بل ــن أربع ــة والىراعــة، وم   من مــة األمذي

 متــه من مــة األمذيــة هــذه اإلســ امات واملناقشــة الــ  دارت   اجتمــاع ل ريــع اخلــرباء      ا
، جـــر  تعمـــيم مشـــروع مـــنقم للتشـــاور العـــام  2014والىراعـــة   تشـــرين األول/أكتـــوبر 

ــا؛     2014  أواخــر عــام   بشــأ ه ــل الث ــة الرب ــل أن تصــدر  ســخة منقحــة   بداي ، ومــن املتوق
 .  2015عام  من
ــام     - 45 ــوال عـ ــا طـ ــة م مـ ــدان األربعـ ــان دور البلـ ــتراليا  2014وكـ ــاركت أسـ ــد شـ . فقـ
و يســيا ومواتيمــاال وكنــدا   خمتلــف عمليــات تبــادل املــواد واجلــداول األوليــة، وقــدمت    و  د

االقتصــادية   لــال الىراعــة واةراجــة   - تقييمــات لل ائــدة احملتملــة مــن   ــام احملاســبة البيئيــة 
ومصائد األمساك   بلداهنا، وقيمت جدو  جتميل حسابات م يديـة. وعلـم وجـه اخلصـوف،     

مـــل الـــ    مـــت     دو يســـيا ومواتيمـــاال ارت ـــاع مســـتو  االهتمـــام  أكـــدت حلقـــات الع
واالستعداد للمشاركة   العمليـة، وبـرمذ البلـدان علـم السـواء ملوابـلة ت ـوير   ـام احملاسـبة          

 .  2015االقتصادية   لال الىراعة واةراجة ومصائد األمساك   عام  - البيئية
ــة لن ــام احملاســبة   مــن أجــ  2015وسيتوابــل العمــل   عــام   - 46 ل وضــل الصــيغة الن ائي

االقتصــادية   لــال الىراعــة واةراجــة ومصــائد األمســاك وتقيــيم دوره    ديـــد         - البيئيــة 
املؤشرات امل مـة؛ ووضـل املـواد املناسـبة   مـا يتعلـع بتن يـذه، مبـا   ذلـ  دراسـات ةـاالت            

ن ذلــ ؛ والبحــو عــن فــرف  ق ريــة و عــداد مراجــل للتوجي ــات املن جيــة القائمــة مــ  أمقــ  
االقتصـادية   لـال الىراعـة واةراجـة ومصـائد األمسـاك علـم         - الختبار   ام احملاسـبة البيئيـة  

االقتصـادية   - الصعيد الق ري، وال سيما   أفريقيا؛ والن و  باستخدام   ام احملاسـبة البيئيـة  
يا ـات اإلحصـائية داخـل      لال الىراعة واةراجة ومصائد األمسـاك مـن أجـل دمـذ قواعـد الب     
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من مــة األمذيــة والىراعــة. وســتإعىجملز الصــالت أيدــا، حســب االقتدــاء، باملبــادرات األخــر ،   
االقتصـادية، وقيــاس   -  ذلـ  العمــل علـم تن يـذ العنابــر األخـر  لن ـام احملاســبة البيئيـة        مبـا 

اقتصـاديات الـن م   ا بعااات مازات الدفيئة وال اقة    طار من مة األمذية والىراعـة، ودراسـة   
اإليقولوجية والتنوع البيولوجي بشأن الىراعة واألمذية. ومن املتوقل أن يعمم مشـروع مـنقم   

ــام       ــة ع ــأ ه حــوا  هناي ــام بش ــاور الع ــة للتش ــة    2015للوايق ــبة البيئي ــام احملاس ــدم     - وأن يق
ي تن ـر فيـه   االقتصادية   لال الىراعـة واةراجـة ومصـائد األمسـاك  ا اللجنـة اإلحصـائية لقـ       

 دورهتا السابعة واألربعني.    
  

   2012االقتصاية  بعام  -نظام احملاسة  ابةئيئ   شر وترمجة  - سادسا 
بـاللغتني العربيـة    اإلطبا  اركزب     :2012بعام  االقتصاية  - نظام احملاسة  ابةئيئ  شر  - 47

. وقـد أجنـىت الترمجـة    (6)يـة )استعرضته اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـرض آسـيا( واإل قليى   
ــل عــام      ــوطين لإلحصــاءات   الصــني( وســت بل أوائ ــب ال . 2015الصــينية )استعرضــ ا املقت

ــل الشـــــبقي للمشـــــروع )  ( http://unstats.un.org/unsd/envaccountingو شـــــرت علـــــم املوقـــ
مجات أولية بال ر سية والروسية واإلسبا ية و ري حاليا استعراض ا من جا ـب وزارة البيئـة   تر

والتنمية املستدامة وال اقة )فر سا(، ودائرة اإلحصاءات اةقوميـة اال اديـة الروسـية، واللجنـة     
االقتصـــادية ألمريقـــا الالتينيـــة ومن قـــة البحـــر القـــاريت، علـــم التـــوا ؛ ومـــن املقـــرر وضـــل  

وطبع ـــا خـــالل النصـــف األول  2015الن ائيـــة للمنشـــورات الرمسيـــة   أوائـــل عـــام  يعالصـــ
 .  2015 عام من
احملاســبة التجريبيــة  - 2012االقتصــادية لعــام  -وجــر   ريــر   ــام احملاســبة البيئيــة   - 48

ــة ومــر مبرحلــة  دــري النصــوف وسينشــر باالشــتراك بــني األمــم املتحــدة،      للــن م اإليقولوجي
ــية  ــدان    وامل وضـ ــة   امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــة، ومن مـ ــة والىراعـ ــة األمذيـ ــة، ومن مـ األوروبيـ

. وقــد بــدأت 2015االقتصــادي، والبنــ  الــدو ، باللغــة اإل قليىيــة   الربــل األول مــن عــام 
 .  2015عملية ترمجة القتاض؛ وستنشر ترمجات أولية علم املوقل الشبقي للشعبة خالل عام 

ــبة   - 49 ــة  وبــدر   ــام احملاس ــام   -البيئي ــات   - 2012االقتصــادية لع ــات والت ريع الت بيق
ــة للــن  و ــري جت يىهــا   شــقل منشــور أوّ  مــري أــرر. وقــد حــررت النســخة اإل       قليىي

ــاض   النصــف األول مــن عــام      ــدء  2015لل باعــة. ومــن املقــرر  شــر القت . ومــن املقــرر الب

_________________ 

 (6) United Nations publication, Sales No. E.12.XVII.12. 

http://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/envaccounting
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ليـة علـم املوقـل الشـبقي للشـعبة      وستنشـر ترمجـات أو   2015ترمجة القتاض   أوائـل عـام     
 مبجرد  تاحت ا.  

االقتصباية    اباا ارئبا      - بنظبام احملاسبة  ابةئيئب    ،  شـرت ترمجـات   2014و  عام  - 50
باللغات اإلسبا ية والروسـية والصـينية وال ر سـية.     وابتوصئات ابدوبئ  ارتعلق  بإحصاءات ارئا 
ربيـة األوليـة للتوبـيات الدوليـة متاحـة علـم املوقـل        والنسخ اإللقترو ية للترمجات والنسخة الع

 الشبقي للشعبة اإلحصائية.  
  

  قاط للمناقشة   - سابعا 
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، 2015االقتصادية   خ ـة التنميـة ملـا بعـد عـام       - دور   ام احملاسبة البيئية )أ( 
 التنمية املستدامة؛  مبا   ذل  وضل مؤشرات أهداا 

 االقتصادية؛   - التقدم احملرز   تن يذ اإلطار املركىي لن ام احملاسبة البيئية )ض( 
الشراكات بني الوكاالت الدولية واإلقليمية   بـيامة بر ـامذ عمـل مشـترك      )ج( 

علـــم الصـــعيد الق ـــري و   ديـــد منـــافل عامـــة مت ـــع علي ـــا دوليـــا   مـــا يتعلـــع بــــتجميل 
 ات والتدريب وبناء القدرات؛التوجي 
ــة وفقــا لن ــام      )د(  ــن م اإليقولوجي ــة لل ــار احملاســبة التجريبي التقــدم احملــرز   اختب

 االقتصادية؛   - احملاسبة البيئية
االقتصـادية   لـال الىراعـة واةراجـة      - موابلة اختبار   ام احملاسبة البيئيـة  )هـ( 

ــة،     ــة     ومصــائد األمســاك ووضــعه   بــيغته الن ائي ــل االســتراتيجية العاملي ــذا العمــل م ــذ ه ودم
 لتحسني اإلحصاءات الىراعية والري ية ومريها من املبادرات ذات الصلة باملوضوع.
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