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  (اإلسكوا) للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياا

  
  
  

  يـررقت
  

  منطقة اإلسكوافي  حول المحاسبة البيئيةالخبراء فريق اجتماع 
  2009 تشرين األول/أكتوبر 16-14بيروت، 

  

  وجـزم
  

 16إلى  14الفترة من في بيروت في ، سكوا)عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإل  
وكان  اإلسكوا.  منطقةفي البيئية المحاسبة حول خبراء فريق الجتماع ا ،2009تشرين األول/أكتوبر 

البيئية إطار المحاسبة بعنوان " 2009ة التي أعّدتھا اإلسكوا في عام الدراساالجتماع مناقشة الھدف من 
قتصادية واالالبيئية المحاسبة نظام "لتطبيق امج نبرواستندت إليھا لوضع  "ااالقتصادية في منطقة اإلسكو

ً  27وحضر االجتماع   ." في البلدان األعضاء في اإلسكواالمتكاملة البلدان من ممثلين عن  مشاركا
  دولية.وإقليمية  منظماتوعن  ،في اإلسكواوغير األعضاء اء األعض

  
ونظام المحاسبة البيئية ، نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملةإطار ناقش المجتمعون و  

حماية البيئة، على  واإلنفاقوالحسابات الفرعية ذات األولوية، المتكاملة في مجال المياه، واالقتصادية 
وقد توّصلوا   .التجارب ذات الصلة على مستوى البلدان وعلى صعيد المنطقةوي، البيئ تدھورال ةوكلف

تناولت تطبيق نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة إلى مجموعة من التوصيات بنتيجة مناقشاتھم 
ذية لإلسكوا، مانة التنفيفي البلدان األعضاء في اإلسكوا، فتوّجھت إلى مختلف الجھات المعنية في األ

وجامعة ، األمم المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم المتحدةاإلحصاءات في شعبة البلدان األعضاء فيھا، وفي و
  .الدول العربية
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  مقدمة
  
 16إلى  14ترة من في الف في بيروت ،سكوا)عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإل  - 1

 27 هحضرقد و  .منطقة اإلسكوافي المحاسبة البيئية حول خبراء فريق الاجتماع ، 2009أكتوبر تشرين األول/
 ً بلدان من الثمانية في زارات البيئة ووزارات المياه واإلحصائية الوطنية ومكاتب المن ممثلين عن  مشاركا

والمركز األفريقي  ،عن جامعة الدول العربيةوممثلين ، من شيلي وسلوفينيا وخبراء ،في اإلسكوااألعضاء 
وشعبة  ،برنامج األمم المتحدة للبيئة، والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا في لجنة االقتصادية ألفريقياالفي  لإلحصاء

  والبنك الدولي.، ألمم المتحدةاإلحصاءات في ا
  
  مات بيئية تساھم في جھود التنمية االقتصادية.يقّدم نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة معلو  - 2

الدراسة التي أعّدتھا  وقد ناقش الخبراء خالل االجتماع . 2012بحلول عام وسيعتمد ھذا النظام كمعيار دولي 
ھدف وضع برنامج " بااالقتصادية في منطقة اإلسكوالبيئية إطار المحاسبة بعنوان " 2009اإلسكوا في عام 
ى المنطقة.  ويسعى ھذا اإلطار إلى تكييف نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة بما لتطبيقه على مستو

قد أّكد المشاركون في االجتماع على أھمية تطبيق و  وخصائصھا. اإلسكوا األعضاء في بلدانالأولويات يراعي 
  لمنطقة.ھذا النظام بالنسبة إلى ا

  
التي يتضمنھا نظام المحاسبة البيئية رعية ذات األولوية الحسابات الفعلى المناقشات وترّكزت   - 3

ال سّيما اإلنفاق وواالقتصادية المتكاملة، وعلى نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة في مجال المياه، 
 البيئي، والتجارب ذات الصلة على مستوى البلدان وعلى صعيد المنطقة.  تدھور، وكلفة الالبيئةعلى حماية 

تناولت تطبيق نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة في مجموعة من التوصيات انتھت المناقشات إلى و
البلدان والبلدان األعضاء في اإلسكوا، فتوّجھت إلى مختلف الجھات المعنية في األمانة التنفيذية لإلسكوا 

  .وجامعة الدول العربية، ألمم المتحدة للبيئةا، وبرنامج األمم المتحدةاإلحصاءات في  شعبةاألعضاء فيھا، و
  
ھي من أبرز األولويات بالنسبة إلى المياه واإلحصاءات المتعلقة بحسابات أّن الالمشاركون على أجمع و  - 4

على كذلك ركزوا في مناقشاتھم  إدارتھا بكفاءة. إلى المائية وتحتاج الموارد التي تعاني من شح  لمنطقةھذه ا
بالمياه صلة حسابات واإلحصاءات المتوال سيما ال، زيھا أھميةاالبيئة التي توحماية على  اإلنفاقحسابات 

  والطاقة واالنبعاثات والنفايات.
  

  مناقشةالبحث والمواضيع   -أوالً 
  
اجتماع الخبراء على ست جلسات.  وينشر الموقع اإللكتروني لإلسكوا توّزعت أعمال   - 5

http://www.escwa.un.org  وثائقوعروض ما تناوله المشاركون من.  
  

  نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة  -ألف
  
ذي أحرزته منطقة اإلسكوا في تطبيق نظام المحاسبة البيئية التقدم العن  بعرضاألولى جلسة ال اسُتھلت  - 6

نظام المحاسبة  الجداول التي وضعت في إطار تطبيق فاستعرضت  .اواالقتصادية المتكاملة في منطقة اإلسكو
حسابات و ،من البلدان األعضاءالبيئية واالقتصادية المتكاملة في مجال المياه في مرحلته التجريبية في عدد 

 ارإطبھا اإلسكوا في السنوات األخيرة في  تضطلعااألنشطة التي  ، ومختلفحماية البيئة واإلنفاق علىالطاقة 
  البيئة.حسابات و مؤشراتو إحصاءات في مجالللدول األعضاء في اإلسكوا القدرات الوطنية  مشروع تنمية
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في المتكاملة االقتصادية والمحاسبة البيئية أّكد على ضرورة تطبيق نظام  عرض ثانٍ تخلّل الجلسة و  - 7

ة يحصاءات البيئأشكال التكامل بين اإل، حيث تناول واقع النظام والوظائف التي يؤديھا، وحّدد منطقة اإلسكوا
نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة العالقة بين كذلك تناول العرض  االقتصادية. البيئية ووالمحاسبة 

  ھذه السياسة.كأداة للمساعدة في عملية صنع ھذا النظام  استخدامُسُبل ، وة العامةالسياسو
  
تطبيق نظام المحاسبة البيئية  السياسية في دعماألوساط شاركة مورّكز المجتمعون على أھمية   - 8

 عربيعمل فريق إلى إنشاء  تدعومقترحات  ممثل جامعة الدول العربيةفاستعرض  . واالقتصادية المتكاملة
 مؤشرات لوضع ويستند في عمله إلى نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة ،لمعلومات البيئيةُيعنى با

المحاسبة البيئية واالقتصادية أھمية إدراج وأكد على   لمنطقة.في االتنمية المستدامة  عن ومؤشراتة يبيئ
تطّرق المشاركون إلى و مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.  عمل ضمن برنامج المتكاملة

نظام زارات البيئة في تطبيق الوطنية أو وئية اإلحصاوالمكاتب  التنسيق بين المؤسسات األكاديميةموضوع 
تحقيق تمويل لما يلزم من صعوبة الحصول على  فأشارت اإلسكوا إلى.  المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة

دورات  األمم المتحدةفي  اإلحصاءاتشعبة  في حال نّظمت وإلى إمكانية تذليل ھذه الصعوبة ھذا التنسيق
بين  التنسيق والتعاون وناقش المشاركون أيضا أھمية تعزيز . لوطنيةئية اإلحصاا لمدراء المكاتب يةتدريب
  تعزيز القدرات اإلحصائية.بھدف اإلسكوا األعضاء في بلدان ال
  
ة عن نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية موجزلمحة األمم المتحدة في  اإلحصاءاتشعبة  م ممثلوقدّ   - 9

العالقة بين المحاسبة البيئية االقتصادية ة العامة وإلى سياسأھميته في مجال الإلى  المتكاملة أشار فيھا
التي تشملھا عملية  عناصر النظام وخصائصه وأبرز الجوانب األساسية.  وتناولواإلحصاءات والمؤشرات 

يار كمعنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة واعتماد  نھائھاإلالمتوّقع زمني الجدول وال ،النظامتنقيح ھذا 
حسابات المياه ه بتِ لِ صِ وحسابات السياحة الفرعية  حولممثل لبنان رحه طعلى سؤال  رداً و دولي. إحصائي 

نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية األمم المتحدة أن في  اإلحصاءاتشعبة  أوضح ممثل، ونظام تغير المناخ
جميع  وأشار إلى أنّ  تغير المناخ. آثار  تعالجسياسات تفيد في وضع معلومات ما يكفي من يوفر المتكاملة 

لتوفير أسس سليمة لوضع لحسابات فئات ا مختلفوإلى إمكانية االستفادة من تغير المناخ القطاعات معنّية ب
بقدرته  يتمّيز عن غيره من النظم ة عامة بھذا الخصوص.  فنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملةسياس

 . الً مث األدوات االقتصادية على المناخأثر تحليل وھذا ما يسمح ب االقتصادية،وومات البيئية المعلعلى الجمع بين 
وذلك عن طريق ربط نظام  على البيئة ھاالسياحة لتحليل أثرمجال  فيھذا النظام بلدان فقد استخدمت عدة 

  فرعية.السياحة الحسابات ب المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة
  

.  لجنة اإلحصائية لألمم المتحدةالصادرة عن التوصيات التطبيق المشاركون مسألة االلتزام ب شوناق  -10
 ع البلدان علىيتشجيقتصر على اللجنة اإلحصائية دور  أنّ إلى األمم المتحدة في  اإلحصاءاتشعبة  مثلفأشار م
تلك  إلى تطبيق فسھا مدفوعة بشّدةن لدولا ترى ھذه أي التزام قانوني،وفي غياب   توصيات.المعايير وتطبيق ال

ُيتوّقع أن يستغرق تنفيذ و اإلحصائية الوطنية. لمكاتبھا  ةديعمل العابرامج الإدراجھا في و توصياتالمعايير وال
 ً الجداول من خالل حساب المؤشرات عن  واستوضح ممثل فلسطين  إلى تشّعبھا. نظراً  طويالً  التوصيات وقتا

مؤشرات التي تعوق استخدام عدد من المشاكل إلى أحد المشاركين من مصر وأشار   المياه. حساباتلالقياسية 
األمم المتحدة في اإلحصاءات في  شعبةو التعاون بين اللجان اإلقليميةتوضيح أطر ، وطلب في مصر لمياها

  مجال المحاسبة البيئية.
  

  ا:وبلدان اإلسكنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة في   -باء
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  األولويةذات فرعية الحسابات ال   
  

واستعرضت  . حسابات المياه في منطقة اإلسكواإعداد عملية عن موجز بعرض الثانية جلسة الاسُتھلت   -11
بشأن  2008في آب/أغسطس  ممثلون عن البلدان األعضاء في اإلسكوا أمثلة عن الدورات التدريبية التي تابعھا

الرائدة التي الدراسات  قتصادية المتكاملة في مجال المياه. كذلك اسُتعرضت بعضنظام المحاسبة البيئية واال
ينبغي تطبيقھا بھدف  أولوية أنشطة ذاتو دروس وما استخلص منھا من حول ھذا النظامبلدان أعضاء أعدتھا 

والبيئة ياه المطوير حسابات لت إقليمي لبرنامج عمل تخلّل الجلسة عرضو  تحسين إجراءات تطبيق النظام.
  .المقترحة لتنفيذهخطة وال
  

نظام المحاسبة  المقترحة لتطبيقستراتيجية اإلحصاءات في األمم المتحدة االشعبة من خبير واستعرض   -12
اللجنة ُعرضت على التي  البيئية واالقتصادية المتكاملة في مجال المياه.  وتتضمن ھذه االستراتيجية،

توصيات الإعداد  ،االقتصادية-اء األمم المتحدة المعنية بالمحاسبة البيئيةلجنة خبرولألمم المتحدة  اإلحصائية
خمس قد حّدد المشاركون و  المياه وحساباتھا. إلحصاءات العالمي التقييمو ،إحصاءات المياهب المتعلقةدولية ال

وتدريب لمقترحة، االستراتيجية ا ينبغي اتخاذھا في المرحلة المقبلة، وھي التشجيع على اعتمادرئيسية  خطوات
اإلقليمي على الصعيدين والتنسيق  الدولية ذات الصلة،وجمع البيانات منح الشھادات، و ،شبكة من الخبراء

  والدولي.
  

االقتصادية ولمحاسبة البيئية اونظام  ،أھمية إحصاءات الطاقةعلى  خبراء اإلسكواعدد من  وشّدد  -13
التنسيق بين ضرورة  في مناقشاتھم واستعرض المجتمعون بات. الحسا تلكم استخدا ناقشوا كيفية، والمتكاملة

بين مواءمة وال ؛حسابات نقديةإعداد والمتشابھة؛ نشطة بين األ تداخلحصول  للحؤول دونالجھات المانحة 
؛ في لبنان ينھر الليطانحوض  عنبيانات وإعداد  برامج العمل السياسية والوطنية بما يخدم األولويات البيئية؛

  يد استخدام المياه في القطاع الزراعي.وترش
  

جداول نظام  في حيويالوقود في إنتاج المة الزراعية المستخدَ  نتجاتالممسألة  ردنممثل األوتناول   -14
ُيستخدم  زراعي منتجكالوقود الحيوي فنصح الخبراء بإدراج ھذا   المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة.

 2التي تقارب  الناتج المحلي اإلجماليفي الزراعة المناقشات إلى مساھمة  تطّرقتو الطاقة. متصلة بألغراض 
في المائة من اليد  50أكثر من الزراعي الذي يستوعب  القطاعفي استھالك المياه ارتفاع مستوى و، في المائة
  .العاملة

  
فأوضح ممثلو   ات.جمع البيان عتمدة فيالمنھجيات المعن سكندرية اال جامعةمن  ريخب واستفسر  -15

اإلحصاءات شعبة وإّن   المعتمدة تختلف بين البلدان.طريقة ال األمم المتحدة أنّ في  اإلحصاءاتشعبة و اإلسكوا
وتصنيف البيانات الالزمة إلعداد توصيات دولية عن إحصاءات تجميع  تتناولتوجيھات  ھي في صدد وضع

نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية القرار في  ينعااك صإشرالحاجة إلى  إلىالمشاركين وأشار بعض  . المياه
استبيان شعبة اإلحصاءات في األمم  لإلشارة إلى بنود البيانات فيرموز المتكاملة في مجال المياه، واعتماد 
التوصيات الدولية بحيث تتوافق مع ما نّصت عليه  2012قبل دورة عام  المتحدة بشأن اإلحصاءات البيئية

  بالمياه.المتعلقة 
  حماية البيئةاإلنفاق على   -جيم

  
 ورداً   حسابات التربة.و البيئيةاألراضي والنظم عن حسابات  موجز عرضبالثالثة  اسُتھلت الجلسة  -16

محسوبة  أّن الكلفة أّكد المجتمعون ،لطاقة المتجددةالمرتفعة لالتكاليف األولية  عنردن ألا ممثلعلى استفسار 
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نظام المحاسبة البيئية في جداول الجارية الثابتة وبإدراج التكاليف وصى ممثل مصر أ كذلك في الجداول. 
  .واالقتصادية المتكاملة

  
ً الوطني في ساإلحصائي من الجھاز  ةخبير تموقدّ   -17 حماية البيئة  اإلنفاق على تناولت فيه لوفينيا عرضا
حماية البيئة حسابات اإلنفاق على بين  ةقارنمأجرت و في ھذا المجال،البيانات سلوفينيا.  فاستعرضت جمع في 
ً تحدثت الخبيرة و . اإلنفاق على حماية البيئة المشترك عنستبيان االو ونشرھا، تجھيز البيانات عن كيفية  أيضا
مداخلتھا بالحديث عن حسابات واختتمت  لمنظمات الدولية. ُيلزم البلد بتقديمھا إلى االتي القانونية الوثائق عن و

عن الحسابات التي و ،االتحاد األوروبيبلدان في لمحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة المعمول بھا نظام ا
  حالياً. تعّدھا سلوفينيا

  
وإنجاز  الداخلية اتالخبر ، والمحافظة علىالوطنيةجھات التنسيق تدريب أھمية  المشاركونوناقش   -18

صلة متالمنتجات البالواردات والصادرات من  نشر قوائم ولوح  التخطيط واإلعداد الالزمين إلجراء المسوح.
 معّينة ولتحديد االحتياجات وأخذھا في االعتبار لدىض اغرأل نشرھذه البيانات تُ  نّ أ أّكد المشاركون ،بالبيئة

عن  الً دليالمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية  أصدر وفي ھذا اإلطار، سياسات بيئية جديدة. وضع 
عام في المنطقة العربية المتوفرة في المنتجات البيئية بجامعة الدول العربية قائمة ونشرت  البيئية،المنتجات 

2007.  
  

األردن في  لة عنالبيئة، دراسة حالة مفصّ على  العامإنفاق القطاع  ، وھو خبير فياألردنوقدم ممثل   -19
أشار إلى أّن  ،البيئية في األردنضرائب والالسياسات  على سؤال حول تطبيق وفي معرض الّرد.  ھذا المجال

  .على أساس مبدأ "الملوث يدفع"وذلك  ،وطنيةالبيئية السياسة األردن يتشّدد في تطبيق ال
  

ً ممثل البنك الدولي  وقّدم  -20  وكلفة التدابير المّتخذة لمعالجة الضرر البيئي البيئيتدھور تناول فيه ال عرضا
كلفة التدھور برنامج تقدير من غرض وأوضح الق الساحلية في شمال لبنان. في المناطوالوفورات في التكاليف 
والفئات البيئية التي يستھدفھا ھذا  ،تكاليفالوفورات في الوية المتخذة العالجكلفة التدابير البيئي/التدھور البيئي و

 لبنان. عن دراسة حالة قديم بتواختتم العرض  . تحليلال ونتائج بياناتالومصادر  المعتمدة منھجياتالبرنامج، وال
الحالة وإمكانية الحصول دراسة إعداد  فيالمستخدمة ساليب واأل والمسوح المنھجيات عنعلى سؤال  ورداً 
المخّصص  لبنك الدولياإللكتروني لموقع المتاحة على المستخدمة إلى أن البيانات الخبير أشار  عليھا،

 تقضي بتطبيق نقل الدراسات، وھي منھجية دوا ما يعرف بمنھجيةلم يعتم معّدي الدراسة نّ أ للبرنامج.  أضاف
  الدراسات السابقة على دراسة الحالة وھي في طور اإلعداد. 

  
إلى  التي لم تستند األمم المتحدة من مقارنة تكاليف التدھور البيئياإلحصاءات في  شعبة ممثلر وحذ  -21

 إلى تؤدي قد .  فمثل ھذه المقارنةمثالً الناتج المحلي اإلجمالي ب نظام الحسابات القوميةمبادئ التقييم المبّينة في 
على  فائض المستھلكمختلفة، ك الصورة والمخرج المشمولين بالمؤشر يغطيان بنوداً  ألنّ  اختالط في الوقائع

في  السياسات التي يستفيد منھا واضعو كلفة التدھور البيئيمنھجية تقدير  وتناولت المناقشات . سبيل المثال
 ، وفي إعداد مؤشرات االقتصاد الكلي استناداً التدھور البيئي كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجماليكلفة  تبيان

   .حقيقيةالفورات الو إلى حساب
  

  التجارب على الصعيدين القطري واإلقليمي  -دال
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صاءات البيئية في بلدانھم.  لإلح الوثائق التي عرض فيھا المشاركون علىالرابعة  رّكزت أعمال الجلسة  -22
 برامجوال المركزوالية موجزة عن لمحة اللجنة االقتصادية ألفريقيا في  المركز األفريقي لإلحصاءقدم ممثل ف

واختتم مداخلته باإلشارة إلى الخطوات الالزمة   .حصاءات تغير المناخإ في مجال واألنشطة التي يضطلع بھا
 اإلحصائي البيئي في شيلي،نظام عن الالحسابات البيئية وعن ممثل شيلي تحّدث و تحقيق مزيد من التقدم. ل

وقدم ممثل برنامج األمم المتحدة   .مشاكل ما تواجھه منجمع البيانات والمعتمدة في جراءات وكذلك عن اإل
ً للبيئة   ياتالمستو مختلفوعملية تبادل المعلومات والدعم على  ،عن نظام المعلومات البيئية موجزاً  عرضا

مبادرة االقتصاد األخضر  ثّم استعرض مفھوم االقتصاد األخضركذلك وأوضح ة.  عالميوال واإلقليمية ةوطنيال
  التي اعتمدھا برنامج األمم المتحدة للبيئة.

  
نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة كأداة تساھم من إطار  استخداموفي معرض مناقشة سبل   -23

ة مسائل منھا كيفية التوصل إلى إنتاج صناعي يراعي عد، طرح المشاركون ي االقتصادف لبيئةا خاللھا
مقارنة بين التي تعوق تطبيق منھجية تقدير كلفة التدھور البيئي للكل امشوأشاروا إلى ال  خصائص البيئة.

  األسعار الثابتة.عن الفرق بين األسعار الجارية و والناجمة البلدان
  

اإلطار القانوني للسياسة  مصرفي لشؤون البيئة ھاز شؤون البيئة في وزارة الدولة جممثل واستعرض   -24
المتصلة  التحديات والتكاليفات وصعوبوال ،، والمحاسبة الخضراءالبيئية، ومفھوم المحاسبة المعتمدة البيئية
ً  . بتنفيذھا قتصادية المتكاملة في نظام المحاسبة البيئية واال تناول فيه وقدم ممثل جامعة االسكندرية عرضا

  ه.تطبيقمن حيث أھدافه ومختلف مراحل  منطقة اإلسكوا
  

 شعبة ممثلشار وأ . منھاالمؤشرات واستخراج الحسابات المشاركون سبل الربط بين  ناقشو  -25
من  مشتقة على سبيل المثال المياه وكثافة الطاقة في األمم المتحدة في ھذا الصدد إلى أّن مؤشرات اإلحصاءات

  لمياه والطاقة.مادية لمزيج من حسابات نقدية وھي  مختلطة حسابات
  

عمليات كلفة التدھور البيئي، وفي لبنان عن ووزارة البيئة  المركزياإلحصاء إدارة  ممثلوتحّدث و  -26
أجابوا عن  كذلك أوجه قصورھا. استعراض اإلنفاق العام، وأنواع الحسابات التي يمكن تطبيقھا في لبنان و

صعوبة جمع أشاروا إلى و . ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة العالقة بين تغير المناخ تناولتة أسئل
اإلجراءات المعتمدة تبسيط يسمح بقياس للنظام غياب المشاكل الناجمة عن إلى الوطني، وصعيد البيانات على ال

  .وإمداداتھا المياهاستھالك  قياسفي 
  

لدعم  وزارة البيئة والمياه تقوم بھاالتي واإلجراءات لجھود ا مارات العربية المتحدةإلممثل اواستعرض   -27
واختتم   ھا.ونشر ھاجمعو البياناتفأشار إلى الجھود التي تبذلھا الحكومة لتوفير حماية البيئة.  و ،حسابات البيئة
التي تھدف إلى االستثمارات ، ويةإلحصاءات والمؤشرات البيئا تناول فيه واقع عرضھذه الجلسة بممثل اليمن 

  في المستقبل.تحسينھا 
  اإلقليمي والتوصياتبرنامج العمل   -ھاء

  
م خالل  -28 نظم عرضان.  فتناول العرض األول برنامج العمل اإلقليمي المقترح بشأن الخامسة الجلسة  قُدِّ

شعبة  ممثلوشّدد   قة اإلسكوا.لتحسين اإلحصاءات البيئية في منطالمقترحة توصيات الو ،المحاسبة البيئية
وضع خطة عمل التركيز على و ،اعتماد معايير إحصائيةعلى ضرورة األمم المتحدة في  اإلحصاءات

في نظام نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة في مجال المياه، وتعميم ھذا المجموعة محددة من جداول ل
وتحديد ؛ نظم المحاسبة البيئيةب وتعزيز إلمامھا ،ية في المنطقةاإلحصائية الوطنالمكاتب ، ودعم ؤسساتالم
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توفير في المحرز وتقييم التقدم ؛ تحسين نوعية البياناتللمساعدة على المتاحة والتعاريف والتصنيفات البيانات 
ً البلدان التي لم تحرز تقّدماألعضاء لمساعدة لبلدان ابين تعاون وسبل تعزيز الالبيانات في كل بلد،  في  مماثالً  ا

  ھذا المجال.
  

 المحاسبة البيئيةو حماية البيئة المتصلة بحسابات اإلنفاق علىتوصيات على الالعرض الثاني  ورّكز  -29
لتحديد قطاع المياه تناول خاللھا المشاركون الرابط بين اإلنفاق ومناقشة وتلت ھذا العرض االقتصادية. و
التعاون تشجيع و؛ التلوثضرائب وتطبيق الضرائب البيئية والمائية؛ الموارد إدارة السائد في مجال تجاه اال

؛ من جھة أخرى المنظمات الدولية غير الحكوميةبين الوطنية واإلقليمية من جھة، والمكاتب الثنائي بين 
 دوروضرورة تحفيز المؤسسات على اعتماد نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة في مجال المياه؛ وال

ً المشاريع المموّ الذي يمكن أن تؤديه    .لة دوليا
  

  في المنطقة. ھاتطويروالحسابات البيئية تتعلّق بإعداد  مسائل فريقين لمناقشة علىالمشاركون وتوّزع   -30
  .8إلى  5األسئلة من  الثانيوالفريق  ،4إلى  1األسئلة من  فناقش أحد الفريقين

  
البحرين مادية)، وھي األردن وات تجريبية (جداول حسابوضعت كيف يمكن للبلدان التي   - 1  

وما ھي المھلة النبعاثات؟ حسابات لحسابات نقدية و، أن تستند إلى ھذه الحسابات لوضع ومصر
  الزمنية الالزمة لوضع ھذه الحسابات؟

  
الجمھورية ، وھما حسابات المياهلذين ما زاال في طور إعداد ال البلدين مساعدة كيف يمكن  - 2  

  التي كيف يمكن للبلدان و حسابات؟ھذه المرحلة تجريب ولبنان، على بلوغ  بية السوريةالعر
ي ما ھو أن تباشر إلى وضعھا؟حسابات المياه وضع لاألسس الالزمة  إلىما زالت تفتقر 

  اإلجراءات والمھلة الزمنية الالزمة لذلك؟
  

البيئة في  حمايةاإلنفاق على  على للتركيزلبلدان ما ھي أفضل الُسبل التي يمكن أن تعتمدھا ا  - 3  
ب التي تصالمجاالت البيئية سائر  إلىالتوسع من ثّم و ،المياه والصرف الصحيمجال إمدادات 

  وما ھي المھلة الزمنية الالزمة لوضع ھذه الحسابات؟ في حسابات المياه؟
  

يمكن ھل و )؟بعاثاتھاھا وانوتدفقاتمخزونات الطاقة حسابات الطاقة (ھل يمكن المباشرة بإعداد   - 4  
  ؟الطاقة ةالتنسيق مع وزاربلطاقة تجريبي لالطاقة إلعداد حساب ميزانه من األردن أن يستخدم 

  
  ؟الحسابات الفرعيةاألولويات ضمن حسابات النفايات إلى ل ينبغي إضافة ھ  - 5  

  
  ؟متكاملةنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية الكلفة التدھور البيئي في إدراج ھل يمكن   - 6  
صنع في لنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة أن يساعد على المدى الطويل كيف يمكن   - 7  

  ي التدابير الالزمة لتطبيق ھذا النظام؟وما ھ ،السياسات
  

األمم المتحدة وجامعة في  اإلحصاءاتشعبة و إلسكواأن تتخذھا ايمكن ھي الخطوات التي ما   - 8  
برامج ، وفي وزراء البيئة والمياه ضمن برامج عملالمحاسبة البيئية دراج الدول العربية إل

  ؟ئية الوطنيةإلحصاا المكاتب
  

حسابات أعّدت  لبلدان التيحول التدابير التي يمكن أن تتخذھا ا األولعلى السؤال  في معرض الّرد  -31
ى تلك الحسابات في إعداد حسابات ، لكي تستند إلالبحرين ومصر، وھي األردن و)االنبعاثاتتجريبية (جداول 
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ويمكن  . مشاكل لن يواجه إعداد الحسابات التجريبيةأّن ممثل البحرين إلى ، أشار نبعاثاتنقدية وحسابات لال
  إنتاج حسابات نقدية.تسعيرھا، وذلك بھدف و المستخدمة المياه كمية قياساستكمال الحسابات المادية عن طريق 

 اتاالنبعاثوحسابات  النقديةوالمادية ات المتاحة تسمح بإعداد الحسابات االنبعاث حسابات أنّ إلى كذلك أشار 
الحسابات المادية للمياه (التي تشمل  األردن إلى أنّ ممثل وأشار   .للمياه حساب تجريبي شامل تمھيداً إلعداد

 لھا متاحة، ولم يتبّق سوىأصبحت ك االنبعاثاتالمتصلة بانات البي وتقديرات )ھاواستخداماتالمياه كميات  مثال
من  أكثرالحسابات النقدية  وبوجود التحليل البيئي القطري، ال يستغرق إعداد . لھذه التدفقاتتحديد القيمة النقدية 

  عام واحد. 
  

حول الطرق الكفيلة بمساعدة البلدين اللذين ما زاال في طور إعداد حسابات على السؤال الثاني  ورداً   -32
إلى ممثل لبنان أشار ، تلك الحسابات مرحلة تجريببلوغ  ولبنان، على لجمھورية العربية السوريةا، وھما لمياها

وضعف الثقة  وصعوبة نشرھا، قد بوشر منذ عام.  ولكّن عدم توّفر البيانات قطريالبيئي التحليل ال أنّ 
إدارة البيانات.  ولمعالجة  كلُّھا ثغراٌت تدّل على حاجة ملّحة إلىبين الوزارات بمصادرھا، وغياب التعاون 

اقترح بعض المشاركين إبرام اتفاقات بين مختلف المؤسسات  اإلدارات، بينيانات البالصعوبات في تدفق 
  المعنية.

  
كونھا معنّية  للمعلوماترئيسي  مصدرك وزارة البيئة باعتمادالمناقشة وأوصى المشاركون في حلقة   -33

ُتعنى بنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة تشكيل لجنة لك أوصوا بكذ  بالدرجة األولى بقضايا المياه.
والحظ المشاركون  المعلومات. بادل تالتشجيع على  مشّددين على أھميةكل وزارة، وتضّم جھة تنسيق عن 

ستخدام االمتصلة بالبيانات الفنية الالزمة لجمع وسائل بسبب غياب الالصعوبات في استكمال حسابات المياه 
التي ال يكشف أصحابھا  ، وارتفاع نسبة المشاريع غير القانونية في ھذا المجالالمياه واستخراج المياه الجوفية

جدول زمني الستكمال الحسابات وضع صعب العقبات، يھذه ظّل  وفي  عن نسب االستھالك الفعلي للمياه.
ً أساسى لم تضع حتلبلدان التي ال سّيما في ا ،لبنانوبلدان مثل الجمھورية العربية السورية في التجريبية   ا

   تمكنھا من الشروع في إعدادھا.لحسابات المياه 
  

لمياه ا البيئة من االستخدامات الضارة إلمدادات حماية حول اإلنفاق علىالسؤال الثالث على  رداً و  -34
وفي سائر الحسابات  أولىفي مرحلة في حسابات المياه إدراج ھذه البيانات  حول كيفيةوالصرف الصحي، و

لذلك و وحده العامالمتوّفرة تتصل باإلنفاق في القطاع بيانات إلى أن اللبنان ممثل ، أشار في مرحلة الحقة البيئية
على ردن ألممثل ا وأثنى  .الخاصاإلنفاق في ھذا القطاع قبل االنتقال إلى القطاع التركيز على حصر ينبغي 

تكاليف مكافحة سبق أن بدأت بدفع المحلية في األردن  أّن الصناعات لصدد إلىھذا التوّجه.  فأشار في ھذا ا
 غيرقطاعات ثّم تتعداھا إلى  ،المياه والصرف الصحي قطاعي وأوصى بأن تشمل ھذه اإلجراءاتالتلوث، 
   .مجاالتوغير صناعية، وغيرھا من الة يحكوم

حسابات الطاقة قادرة على الشروع في إعداد سكوا بلدان اإلت ما إذا كانحول على السؤال الرابع  ورداً   -35
الطاقة إلعداد حساب يستطيع استخدام ميزان ، وما إذا كان األردن مخزونات الطاقة وتدفقاتھا وانبعاثاتھا)(

، وزارة الطاقةلدى بالفعل متوّفر ميزان الطاقة أّن ردن ألممثل اأكد  ،لطاقة بالتنسيق مع وزارة الطاقةتجريبي ل
 . التقاطع جداول بواسطة الميزانھذا صنيف مضمون لتممكن تخدام جداول نظام الحسابات القومية اس وأنّ 

  .في مصر ھي في طور اإلعداد موازين الطاقة إلى أنّ مصر  وأشار ممثل
  

وأشارت إلى  للمخزونات فقط.  حسابات جزئيةاإلمكانات الحالية تسمح بوضع  إنّ لبنان  ةممثل توقال  -36
حسب النشاط وّزعة مغير  األرقامھذه  ، ولكنّ الكھرباءبإنتاج  المتصلةرقام األنشر تباء لبنان كھرشركة أن 

في الوقود عن استخدامات  بيانات مفّصلةوزارة الطاقة  قّدمتنشر أرقام الطاقة، بطلب على  وبناءً  االقتصادي. 
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يحتاج إلى بذل جھود ازين الطاقة موفقط.  ولكّن التوّصل إلى تقديرات كاملة ودقيقة لنفط ة شرك 12أو  11
   كبيرة.

  
حسابات النفايات إلى الحسابات إضافة  ينبغي الخامس حول ما إذا كانالسؤال  وفي معرض مناقشة  -37

 واقترحوا  قائمة األولويات.ضرورة إدراج ھذه المسألة على ن على والمشاركأجمع  ،ذات األولوية الفرعية
والمستشفيات المعيشية البلديات واألسر وتوجيھھا إلى  ھيئات المركزية،على مستوى الاالستبيانات إعداد 

(الصلبة والسائلة والمؤسسات الصناعية، آخذين في االعتبار الحاجة إلى جمع بيانات عن كافة أنواع النفايات 
  .)يةوالغاز

  
ادية المتكاملة يوّفر نظام المحاسبة البيئية واالقتصكان  إذاالسؤال السادس حول ما  وفي معرض مناقشة  -38

 سنويةإحصاءات  يوّفرنظام ھذا ال ، أجمع المشاركون على أنّ كلفة التدھور البيئياألدوات الالزمة لقياس 
  البيئي ونوعيته.تدھور ال لسائر المتخصصين (كعلماء االقتصاد) عن حجمأساسية 

  
مساھمته  قتصادية المتكاملة من حيثأھمية نظام المحاسبة البيئية واال حول السابع السؤال وبعد مناقشة  -39

على تحديد األولويات يساعد  على أّن ھذا النظام أجمع المشاركون الطويل،جل في وضع السياسات على األ
ويمكن االسترشاد بھذا   .أنواع البياناتالمتنوعة لمختلف مصادر فھرس يبّين ال دليل أووضع وعلى المتغيرة 
على تحسين نوعية اإلحصاءات المعنيين وتشجيع  ؛ين في جمع البياناتلموظفين العاملالتدريب النظام 
ً ويمكن  لوضع استراتيجية طويلة األجل. الزمة جميع أنواع البيانات الالتأكد من توفر و؛ وتصنيفھا  اعتماد أيضا

  تفسير اإلحصاءات المستخدمة في عملية صنع السياسات.على تعزيز قدرة واضعي السياسات ھذا النظام ل
إحصاءات عن  بل تتضمن كذلك، وتدفقاتھا وحسبالموارد الطبيعية ال تشمل مخزونات  البياناتوھذه 

أن يكون على مستوى كاٍف من ھذا النظام ل ولكن ينبغي االستثمارات التي تعزز إنتاجية الموارد البشرية. 
  مرور الوقت.لمستجّدة مع ااالحتياجات  التي تفرضھاجديدة من المعلومات النواع ستيعاب األالالمرونة 

  
في  اإلحصاءاتشعبة و اإلسكواالذي يتناول الخطوات التي يمكن أن تتخذھا  الثامن السؤال ورداً على  -40

في ووزراء البيئة والمياه  ضمن برامج عمل المحاسبة البيئيةدراج األمم المتحدة وجامعة الدول العربية إل
ھذه المشاركون أن تتضمن مسؤوليات الفريق المعني بالتنسيق إحالة  المكاتب اإلحصائية الوطنية، اقترح برامج

جامعة الدول  أكدوا على الدور الرئيسي الذي يمكن أن تؤديهو المسؤولين والوزراء المعنيين. إلى القضايا 
ي أثناء فالمعلومات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة بالشركاء المعنيين مع  في مناقشة ھذه المسألةالعربية 

  .2009 /ديسمبرولاألفي كانون  المقرر عقدهاجتماعھا 
تعمل اإلسكوا على  الذيعمل ال المجتمعون برنامج ، ناقشمن تقديم عرضه األول انتھاء الفريق وبعد  -41

 جدوالً  ا البرنامجھذيحّدد  ُيتوّقع أنو  اعتماده.و عليه األعضاء للتعليقبلدان الوتعتزم عرضه على  إعداده
 ً ينبغي أن تتخذھا األطراف المتعددة على  التيجراءات ومجموعة من اإل ،موافقة عليھابداء التعليقات والإل زمنيا

ً تقدّ أحرزت البلدان التي ب ، وقائمةطويلالو قصيراألجلين ال   تجريبية. حسابات إعداد في ما
  

 مسردإعداد مواضيع منھا  ناقش المجتمعون مجموعة، من تقديم عرضه الثانيفريق الانتھاء بعد و  -42
وأھمية حسابات ؛ على الصعيد الوطني نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملةكيفية تطبيق حول  مفّصل
العامة  الملحة في مجال السياسة االحتياجاتوتحديد  تمويل من الجھات المانحةإعدادھا ب وكيفية النفايات

؛ واستخدام تغير المناخفي تلبية الطلب على بيانات الطاقة والھواء أھمية حسابات و؛ ر المناختغيّ بوربطھا 
الثقة  للبلد.  وأجمع المشاركون على أنّ مفيدة  استراتيجية بيئيةوإعداد  العامة ةالسياسوضع  فياإلحصاءات 

م التشجيع على اعتماد نظا بمصادر البيانات المتوفرة تبقى ضعيفة، أقلّه على األجل القصير، ودعوا إلى
  المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة. 
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 ً   توصياتال  - ثانيا

  
   وتحسين الحسابات المعّدة، بيئية حسابات إعداد إلى ھم بلدان اإلسكواتوصيات في دعا المجتمعون  -43

مادية حسابات  أعّدتالبلدان التي  واجعشواإلنفاق على حماية البيئة.   وحساباتلمياه احسابات ال سّيما 
بحسابات نقدية وحسابات  ھذه الحساباتاستكمال على مان) األردن والبحرين وعُ  ھالمياه (بما فيريبية لوتج
ً  ،النبعاثاتا على إدراج نظام ووافق ممثل جامعة الدول العربية  تجريبية. الحسابات ال تطبيق علىأخرى  وبلدانا

مجلس وزراء المياه لدول أعمال االجتماع المقبل على جالمحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة في مجال المياه 
على جدول أعمال مجلس الوزراء العرب إدراج نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة والعرب، 

مساعدة ى لإاألمم المتحدة في  اإلحصاءاتشعبة و سكوااإلا المشاركون ودع المسؤولين عن شؤون البيئة. 
. في تطبيق نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة المختصةوالوزارات  الوطنيةئية اإلحصا المكاتب
لة لتنفيذ نظام كمّ خطوة مللجنة اإلحصائية في اإلسكوا كھذا النظام على ا عرض موضوع تطبيق واواقترح

م المتحدة األمفي  اإلحصاءاتشعبة و اإلسكوادعوا كذلك و في البلدان األعضاء.  2008الحسابات القومية لعام 
جموعة متنوعة من فقط على تنفيذ م ال ينصّ على مراحل موّزع عمل للإلى مساعدة البلدان على وضع برنامج 

ً اإلحصاءات،  التي بلغھا وضعمرحلة حسب ال ،األنشطة ز ركّ وي  التعاون فيما بين بلدان الجنوب. بل يسّھل أيضا
مھمة تزويد  اإلحصاءاتشعبة وُتسند إلى   والنفايات.المياه والطاقة واألراضي التنفيذ على حسابات برنامج 
فني الدعم الوتقديم  ،حسابات الطاقةفنية متصلة بمواد بإحصاءات المياه والمحاسبة، و عنمواد تدريبية بالبلدان 

  حلقات دراسية دولية.عقد من خالل 
  

  المياهحسابات البيئة ولتحسين المقترحة التوصيات   -ألف
  

  األمم المتحدةاإلحصاءات في شعبة وإلسكوا وّجھة إلى االمتوصيات ال  - 1
  األمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربيةوبرنامج       

  
نظام  دراجإو على المستوى الوزاري،اعتماد نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة  تعزيز  (أ)  

عرضه و مجلس وزراء المياه العرب على جدول أعمال المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة في مجال المياه
  التنسيق مع جامعة الدول العربية؛ب ،2010مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في عام على 

)، على مثل األردن والبحرين وعمانللمياه، (تجريبية مادية حسابات أعّدت  تشجيع البلدان التي  (ب)  
 بلدان منتتضمن دعوة خبراء ووضع خطة عمل ؛ النبعاثاتاابات نقدية وحسابات بحس الحساباتاستكمال تلك 

 ً   ؛الفنيةتوفير المساعدة إلى  هفي مجال حسابات الميا أكثر تقّدما
  

نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية  لتطبيقالحصول على دعم رفيع المستوى  فيمساعدة البلدان   (ج)  
السياسة العامة تحتاج إلى دعم في مجال إعداد  ، مثل اليمن،بلدان دولية فيوتنظيم حلقات دراسية المتكاملة، 

  وتدريب الموظفين؛
  

إلى البلدان ألمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية اإلسكوا وسائر ھيئات ا التي تقّدمھا المساعدةتنظيم   (د)  
  بلدان.ھذه ال احتياجات تلبي األعضاء في اإلسكوا بإعداد برامج

  
  لبلدان األعضاء في اإلسكواالموّجھة إلى ايات توصال  - 2
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ال سيما ما رصد حالة البيئة، الھادفة إلى عمل الوخطط  وتطبيق األنظمةالتشريعات البيئية تطوير   (أ)  
ما يلزم اتخاذه من تدابير بھدف استيفاء وتحديد  البيئة،حسابات إعداد على  التشديدو ؛الماء والھواءيتعلق منھا ب
  لبيئية اإلقليمية والدولية؛المعايير ا

  
بين الھيئات الحكومية العاملة  وإنشاء روابط ،مسؤولياتوأطر التحديد الھياكل التنظيمية المناسبة   (ب)  

  المتعلقة بالبيئة؛في مجال جمع البيانات والحسابات 
  

  ؛جاتھمللتأكد من أنھا تلبي احتيا إنشاء منتدى للتشاور مع مستخدمي اإلحصاءات والحسابات  (ج)  
  

  المعتمدة في جمعھا؛ ھا تتضّمن المنھجيةومصادرمتوفرة لبيانات البا ةجردإعداد   (د)  
  

حسابات ب توفرة، بدءاً البيانات المعلى أساس حسابات ال االستعانة بالبيانات المتاحة في إعداد  )ھ(  
  ع البيانات ذات األولوية؛جمووضع استراتيجية ل في البيانات،أوجه القصور والتداخل تحديد ل ، كوسيلةالمياه

  
برنامج الالزمة لوضع  والماليةفنية الموارد البشرية وال بھدف تأمين أثناء العملفي تدريب  تنظيم  (و)  
ربط الحسابات القومية و ودة البياناتج تقييمعلى أن يشمل  واستراتيجية لجمع البيانات البيئةحسابات  إلعداد

  حسابات البيئة؛ب
  

 المصادر اإلداريةباالستناد إلى  حماية البيئةباإلنفاق على  المتصلةلجمع البيانات نظام  إنشاء  (ز)  
  المياه؛في مجال مسوحات إحصائية جديدة ب ،حيثما أمكنواستكمالھا، 

  
األولية البيانات  ع وتسجيليجممن خالل تالبيئة والمياه، منتظمة في مجالي إجراء مسوحات   (ح)  

  ؛والخاصة بمناطق جغرافية محددة المياهوئة البيالمتصلة بوالثانوية 
  

المتعلقة  والتوصيات الدولية ،الترميز الجديدة ونظم اعتماد تصنيفات ومنھجيات ومعايير  (ط)  
  ؛المستجّدة في ھذا المجالتوصيات غيرھا من الو بإحصاءات الطاقة

  
   ضيع التالية:الموا ال سّيما منھامحددة،  المتعلقة بمواضيعالبيانات  النقص في سدّ   (ي)  

المياه اإلحصاءات عن جودة ) 2( ھا؛توزيعكيفية و) اإلحصاءات عن كميات المياه المتوفّرة والمطلوبة، 1(
ة ) نوعيّ 3جة، (عالَ المُ المياه وومياه الصرف الصحي  والبحيرات والبحار، األنھرمياه والعذبة ومياه الشرب 
، من حيث الكميات التي يخلفھا كل مصدردية والصناعية والخطرة البلالنفايات ) 4( ھوائية؛الھواء واالنبعاثات ال

  ؛البيولوجيالتنوع ) 6دھورھا؛ (استخدام األراضي وت) 5ھا؛ (وطرق التخلص منھا وتكوين
  

الكفاءة في تضمن  قواعد البياناتلنظم  عبرالمياه والبيئة عن  فوقية بياناتو إحصاءات نشر  (ك)  
  ؛بين المؤسساتالبيانات وتعّزز تبادل معالجة البيانات 

  
تستند إلى نتائج حسابات المياه والبيئة وتظھر أھميتھا وفائدتھا بالنسبة إلى  نشر دراسات وتقارير  (ل)  
ً حسابات أخرى ، أو تظھر كذلك الحاجة إلى السياسات واضعي   .أوسع نطاقا

  
  البيئةعلى  العامالمتصلة بإنفاق القطاع التوصيات   -باء

  
  ث يدفع"؛"الملوِّ مبدأ عات بيئية وتطبيق تشري نّ سَ   (أ)  
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وتعبئة مزيد من  ؛ولويات البيئية الوطنيةلخدمة األ الخارجيالحرص على استخدام التمويل   (ب)  

إعادة تدوير النفايات وإعادة  (كمشاريع بين القطاعين العام والخاص شراكات عن طريق بناءمالية الموارد ال
  الصرف الصحي)؛مياه  استخدام

  
في مجال االبتكار البيئي، بما في ذلك  النھج المعتمدة مستدامة وتطوير نھج التشجيع على ابتكار  ج)(  

  اإلنتاج النظيف؛نھج 
  

الملحق باتفاقية األمم المتحدة  آلية بروتوكول كيوتو بواسطة لحماية البيئةجمع أموال خاصة   (د)  
  بيئية؛الضرائب من خالل فرض الأو  اإلطارية بشأن تغّير المناخ

  
تراعي شروط  ة ومحّفزةمربح استثمار عن طريق مشاريع ھذهألدوات المالية تشجيع رزمة ا  )ھ(  
  لبيئة؛ا حماية

  
ً توزيع الذي يضمن حماية البيئةاألنشطة الھادفة إلى تصنيف لاالتحاد األوروبي  نظام اعتماد  (و)    ا

  ؛رصدھاو أنشطة حماية البيئةعلى مختلف  لنفقاتل عادالً 
  

تشمل األسر  بحيثالبيئة  علىالسنوي إنفاق القطاع العام  الدراسة التي تتناولتوسيع نطاق   (ز)  
  والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.المعيشية 

  
 ً   األعمالتنظيم   -ثالثا

  
  انعقاده وموعداالجتماع مكان   -ألف

  
إلى  14الفترة من في  ،في بيروت وامنطقة اإلسكحول المحاسبة البيئية في الخبراء  فريق قد اجتماععُ   -44
  .2009أكتوبر تشرين األول/ 16

  افتتاح االجتماع  -باء
  

ّكدت استمرار التعاون أو لمشاركين. با بكلمة رّحبت فيھا جتماعاالن صافتتحت السيدة وفاء أبو الح  -45
 اإلحصائيبرنامج الولبيئة، في األمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة ل وشعبة اإلحصاءات المثِمر بين اإلسكوا
بلدان عشرة بين االتحاد األوروبي وءات اإلحصافي مجال لتعاون إقليمي ل برنامج وھو( األوروبي المتوسطي

ن بالفرصة السانحة اليوم سالسيدة أبو الح .  ونّوھتوالبنك الدولي ،جامعة الدول العربيةو ،متوسطية شريكة)
ة المصادر موثوقوأشارت إلى أھمية إصدار إحصاءات   .وحيد أدائھالكي تعمل ھيئات األمم المتحدة على ت

اإلدارة المستدامة للموارد ات بالقرار عن المياه والبيئة في توجيهوقابلة للمقارنة الجودة وحسنة التوقيت عالية و
لبيئية المحاسبة انظام تيحھا يالفرص التي كذلك على وشددت .  النمو االقتصاديتأثيرھا على و ،الطبيعية
ً  اً إطارباعتباره    القرار. ينعاوصراء للمدالمتكاملة المفيدة قتصادية االبيئية والمعلومات بال غنّيا

  
في  اإلحصاءاتقسم الحسابات البيئية واالقتصادية في شعبة  ةري، رئيسيلفيأالسيدة اليساندرا وأّكدت   -46

وضعت نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة قد  أنّ األمم المتحدة، 
ً وأ . ءاتاإلحصاالدولي الخاص بعمال األجدول على  في مقّدمة االھتمامات  شارت إلى النقاش الجاري حاليا

قياس المعنية بلجنة عمل ال ال سيما ،المحَرزقياس التقدم العامة المتصلة ب ةالسياسالمستوى الدولي بشأن  على
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اعتماد  بشأن المفوضية األوروبيةالمبادرة التي أطلقتھا و ،قتصادي والتقدم االجتماعي (لجنة ستيغليتز)األداء اال
ن البيئي يلقياس التقّدم، ال سيما منھا البعد إضافية تشمل أبعادوتكّمل مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي  مؤشرات

وشّددت في ھذا الصدد   في ھذا المجال.صادي االقتوالتنمية في الميدان منظمة التعاون واالجتماعي، وعمل 
  الالزمة لتوجيه ھذا النقاش.معلومات في توفير ال نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملةأھمية على 

أُسند  التي ،االقتصاديةو لجنة خبراء األمم المتحدة المعنية بالمحاسبة البيئية عن ارتياح يريالسيدة ألفيوأعربت 
لجان نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة، للتقّدم المحرز نتيجة للعمل المشترك مع ال طبيقإليھا ت

ً دمت وق األمم المتحدة. اإلقليمية في   شّددت فيه على أھمية اإلحصاءاتشعبة  عمل عن برنامج موجزاً  عرضا
يعود بھا  فوائد يمكن أن لما له من دولي إحصائي معيارك االقتصاديةالبيئية والمحاسبة اعتماد بلدان اإلسكوا 

  .الطويل على المنطقة على المدى
  

، شعبةالفي اإلسكوا، نيابة عن رئيس  ءدري، الموظف المسؤول عن شعبة اإلحصااقالالسيد علي  وألقى  -47
  ابات.من صعوبات في تطبيق تلك الحس البلدان األعضاءما تواجھه أھمية الحسابات البيئية و كلمة تناول فيھا

من وذلك  ،على مواردھا الطبيعية لتحقيق النمو االقتصادي ترّكز اعتمادھاوأشار إلى أن معظم بلدان اإلسكوا 
  .الطويل على المدىعلى النمو االقتصادي ھذا االستھالك تأثير لستنزاف ھذه الموارد أو مراعاة ال دون

  
  حضورال  -جيم

  
ً  27حضر االجتماع   -48 عن  وممثلينبلدان اإلسكوا، وخبراء من شيلي وسلوفينيا،  من ممثلين عن مشاركا

  .الثاني للتقريروترد قائمة المشاركين في المرفق  من المنظمات الدولية.  مجموعة
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 المرفق األول

  
  برنامج عمل لبلدان اإلسكوا

  

  الجدول الزمني  الجھات المعنية  األنشطة المقترحة

      تدابير تمھيدية  -المرحلة األولى
رفع مستوى الوعي بأھمية   -1

المحاسبة البيئية على الصعيدين 
  السياسي والعام.

السلطات الوطنية، 
والمنظمات غير الحكومية، 

واألمم المتحدة، وعامة 
  الناس.

  

      .اإلطار القانوني  -2

تحديث اإلطار القانوني  -
الخاص باإلحصاءات 

  البيئية؛والحسابات 
  

  الحكومات.
  

  

  

  س.الحكومات وعامة النا

  

مواصلة تحسين   -  
  .التشريعات

  

      
إطار العمل   -المرحلة الثانية

والتنسيق على مستوى 
  المؤسسات

      

إنشاء لجنة توجيھية رفيعة   -1
  ى.المستو

  

        

تحديد األدوار  -
والمسؤوليات في مجال 
إنتاج البيانات وتجميع 

  ؛الحسابات

السلطات الوطنية، 

والوزارات، والمدراء 

  .العامون

    

 -تخصيص الموارد -
توظيف عاملين بدوام 
  .كامل لتجميع الحسابات

      

        المكاتب اإلحصائية إنشاء فريق عمل جديد أو   -2
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  الجدول الزمني  الجھات المعنية  األنشطة المقترحة

مواصلة العمل مع األفرقة 
القطرية الحالية (جھات التنسيق 

-برنامج اإلحصاءات البيئيةفي 
  .وفي اإلسكوا) ميدستات

 

الوطنية، والوزارات 
ع الخاص، المعنية، والقطا

  المنظمات غير الحكوميةو
الموظفون الفنيون في 

        ؛تحديد األھداف -  .اإلدارات المعنية

صياغة قواعد العمل  -
  ؛وتحديد المسؤوليات

      

مراجعة إجراءات تبادل  -
  ؛البيانات

      

االتفاق على جدول  -
زمني إلصدار البيانات 

  .بانتظام

      

تبادل البيانات: إجراء تقييم   -3
در البيانات، وتحديد مفّصل لمصا

  .أوجه القصور فيھا

الموظفون الفنيون في 
  .اإلدارات المعنية

      

نظام معلومات عن   -4
  .واإلحصاءات البيئيةالحسابات 

خبراء في تكنولوجيا 
المعلومات في اإلدارات 

  .المعنية

      

   
          الدعم الفني  -المرحلة الثالثة

اتب اإلحصائية المك  .تحديد االحتياجات التدريبية  -1
الوطنية، واإلدارات 
  .والمنظمات المعنية

      

التدريب على إعداد وثائق   -2
المعلومات األساسية المتعلقة 

المكاتب اإلحصائية   .بالمحاسبة البيئية
الوطنية، واإلدارات 

  .المعنية

      

  إجراء مسوحات بيئية  -3
 استبيان عن القطاعات الصناعية

وقطاع الخدمات واألسر 
  .يشيةالمع

      
      

   
        إعداد حسابات   -المرحلة الرابعة
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  الجدول الزمني  الجھات المعنية  األنشطة المقترحة

  فرعية تجريبية

: حسابات 1الحساب الفرعي 
  المياه

        

وضع جداول مادية عن   -1
  .إمدادات المياه واستخدامھا

  

المكاتب اإلحصائية 

الوطنية، والسلطات 

المختصة بالمياه، 

  .واإلدارات المعنية

      

تحديد مصادر البيانات  -
متوفرة وإمكانيات ال

  ؛الوصول إليھا
  

      

تحديد طرق لتقييم  -
  ؛النقص في البيانات

 

      

إعداد جدول تجريبي  -
أّول واستكماله بالبيانات 
(نظام المحاسبة البيئية 
 واالقتصادية المتكاملة

في مجال المياه، 
الجدوالن األول 

  .)والثاني

        

  وضع جداول مختلطة  -2
  

المكاتب اإلحصائية 
طنية، والبنوك الو

المركزية، والجھات 
المنتجة للبيانات المتصلة 

  .بالحسابات القومية

      

تحديد مصادر البيانات  -
المتوفرة وإمكانيات 

  ؛الوصول إليھا
  

      

التقارير الصادرة عن  -
  .المؤسسات

      

  وضع جداول لالنبعاثات  -3
تحديد مصادر البيانات المتوفرة 

  وإمكانيات الوصول إليھا

اتب اإلحصائية المك
الوطنية، والسلطات 

المختصة بالمياه، 
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  الجدول الزمني  الجھات المعنية  األنشطة المقترحة

  وضع جداول لألصول  -4
تحديد مصادر البيانات المتوفرة 

  وإمكانيات الوصول إليھا

       .واإلدارات المعنية
  

: حسابات 2الحساب الفرعي 
  الطاقة

المكاتب اإلحصائية 
الوطنية، ووزارات الطاقة، 

  .وجھات أخرى

      

: حسابات 3اب الفرعي الحس
  األراضي والتربة

المكاتب اإلحصائية 
الوطنية، ووزارات 

  .الزراعة، وجھات أخرى

      

   
        النشر  -المرحلة الخامسة

نشر دراسة تجريبية،   -1
والتخطيط إلعداد الحسابات 

  .وتحديثھا بانتظام

المكاتب اإلحصائية 
الوطنية، واإلدارات 

  .المعنية

      

        .ة مشتركةإعداد دراس  -2
تنقيح الجداول وتحليل   -3

  .الدراسة
      

إعداد الدراسة  -
لإلصدار، ونشرھا على 

الموقع اإللكتروني، 
وإعداد المواد الدعائية، 

وإحاطة الموظفين 
 ً  الرفيعي المستوى علما

  بحسابات المياه؛

      

وضع خطة إلعداد  -
الحسابات وتحديثھا 

بانتظام، وتحديد سبل 
قصور معالجة أوجه ال

في البيانات بطريقة 
  فعالة من حيث الكلفة.

      

رصد استخدام الحسابات   -4
المكاتب اإلحصائية   .بعد نشرھا

الوطنية، واإلدارات 
  .المعنية

      

مراجعة استخدامات   -5
حسابات المياه، وتنفيذ الخطة 
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  الجدول الزمني  الجھات المعنية  األنشطة المقترحة

الھادفة إلى إعداد الحسابات 
  وتحديثھا بانتظام.
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  (*)المرفق الثاني
  

  المشاركين قائمة
  

  البلدان األعضاء في اإلسكوا  - لفأ
  

  األردن
  

  خالد الشتراتالسيد 
  إحصاءات البيئة 

  دائرة اإلحصاءات العامة
  5300700 6 962: ھاتف
  96753039 7 962: جوال

  5300710 6 962فاكس: 
  khaleds@dos.gov.jo  بريد إلكتروني:

  edksr@yahoo.comkhal  
  

  العربية المتحدةاإلمارات 
  

  حمد العيسى األدھب السيد 
  المدير التنفيذي للتدقيق الخارجي

  وزارة البيئة والمياه 
   971508185530: جوال

   97143963446فاكس: 
  healmatrooshi@moew.gov.aeبريد إلكتروني: 

  
  حرينالب
  

  الشيخ مشعل ابراھيم جابر الخليفةالسيد 
  رئيس الموارد المالية

  حماية الموارد البحرية والبيئة والحياة البريةالھيئة العامة ل
  97317875115ھاتف: 
  97339711133جوال: 
  97317874209فاكس: 

  mishalsh@hotmail.com بريد إلكتروني:
  

  الجمھورية العربية السورية
  

  يجان خورالسيد 
  استشاري الموارد المائية

  المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة
   00934459857ھاتف: 
   96393465075: جوال

   009634459857فاكس: 
  net.org-john@scsبريد إلكتروني: 

  
  فلسطين

  
  محمد عماد المصريالسيد 

  مھندس 
  دار المياه والبيئة، رام هللا 

  972+) أو 970( 2 240 1776جوال: 
  972+) أو 970( 2 240 6848 :فاكس

  hwe@hwe.org.psبريد إلكتروني: 
  

  بطهشريف السيد 
  التدقيق الداخلي  دائرة مدير

  سلطة جودة البيئة 
  22403495 00970ھاتف: 
  970599674797: جوال
  97022403494: فاكس

  fbatta@yahoo.comshareeبريد إلكتروني: 
  

  لبنان
  

  علي شلقالسيد 
  أستاذ في االقتصاد

  الجامعة األميركية في بيروت
  4502: تحويلة +)961( )1( 000 350 :ھاتف
  )+961( )3( 381183ل: جوا

  ac22@aub.edu.lb  بريد إلكتروني:
  alichalak@hotmail.com  

  
  غالية حماميالسيدة 

  عالم اقتصادي
  إدارة اإلحصاء المركزي

  9611373160: ھاتف
  9613804786جوال: 

  hamamyghalia@yahoo.fr  بريد إلكتروني:
  ghaliahamamy@windowslive.com  

  
  
  
  
  
  

  (تابع) لبنان
  ____________________  

  (*) صدر كما ورد من القسم المعني.
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  غريس رشيديدة الس
  خبير بيئة

  وزارة البيئة
  9611976555ھاتف: 
  9613947341جوال: 
  9611976530فاكس: 

  g.rachid@moe.gov.lbبريد إلكتروني: 
  

  أبو شام تنعمالسيدة 
  طالبة دراسات عليا 

  الجامعة األميركية في بيروت 
  9611304006: ھاتف
  9613537042: جوال

 otmail.comneemataboucham@h: بريد إلكتروني
  

  فانوسرمزي السيد 
  إحصائي

  وزارة البيئة
  9611976555: ھاتف

  9613594283جوال: 
  9611976530فاكس: 

  r.fanous@moe.gov.lb: بريد إلكتروني
 

  خليل سمرالسيدة 
  مدير مشروع
  وزارة البيئة

  9611976555: ھاتف
  9613450863: جوال

  9611976530 فاكس:
  s.khalil@moe.gov.lb لكتروني:إبريد 

  
  مصر

  
  عبد الرحمن راجح عرفهالسيد 

  الصناعية مدير البرمجة
  العامة واإلحصاء الجھاز المركزي للتعبئة

  20244782417ھاتف: 
  20109061030: جوال
  2024024099: فاكس

  AFA_rageh@yahoo.comAR  بريد إلكتروني:
  pres_capmas@capmas.gov.eg  

  سيدة مصطفىالالسيدة 

  أستاذ في االقتصاد
  جامعة اإلسكندرية

  2035439556ھاتف: 
  20100066346: جوال

  elsamoustafa@yahoo.comبريد إلكتروني: 
  

  ماجدة عبد الحكم شعيبالدكتورة 
  مدير إدارة االقتصاد البيئي
  يجھاز شؤون البيئة المصر

  20225256452ھاتف: 
  2020101000052جوال: 
  20225256490فاكس: 

  magda_shouieb@hotmail.comبريد إلكتروني: 
  

  اليمن
  

  أمين الحمدي السيد 
  تخطيطنائب المدير العام لل
  البيئة الھيئة العامة لحماية

  9671207817/9671253624: ھاتف
  967711679091 جوال:

  9671207327فاكس: 
  alhmadi_albory@yahoo.comي: بريد إلكترون

  
  نوري داود السيد 

  رئيس التنسيق والمتابعة
  وزارة المياه والبيئة 

  9671335002: ھاتف
  967711907606: جوال
  9671335003: فاكس

  noori94@yahoo.comبريد إلكتروني: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  عضاء في اإلسكوابلدان غير أ  - باء
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  شيلي
  

Mr. Dharmo Rojas  
  رئيس اإلحصاءات البيئية

  صاءالمعھد الوطني لإلح
Casilla 498-3  

  56- 2-438 8252 ھاتف:
 56- 2-08920 8924: جوال

  dharmo.rojas@ine.cl بريد إلكتروني:
  

  سلوفينيا
  

Ms. Danika Bizjak 
  مستشار

  مكتب اإلحصاء في الجمھورية السلوفانية
  38612340746ھاتف: 
  38631443005: جوال

  38612340860 فاكس:
  danica.bizjak@gov.si بريد إلكتروني:

  المنظمات اإلقليمية  - جيم
  

  جامعة الدول العربية
  

  محمد عوض الكريم محمد عثمان السيد 
  إدارة البيئة واإلسكان ودائرة التنمية

  جامعة الدول العربية، القاھرة 
  + 20225750511: ھاتف
  +20187229900: الجو

  +20225743023فاكس: 
  envsusdev.dept @ las.int  بريد إلكتروني:

  m_kona2002@hotmail.com  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  منظمات األمم المتحدة  -دال

  
  ء/اللجنة االقتصادية ألفريقياالمركز األفريقي لإلحصا

  
Mr. Negussie Gorfe 

  إحصائي
  251 11 5 443209 ھاتف:
  251 911 332099جوال: 
  251 11 5 510389فاكس: 

  ngorfe@uneca.orgبريد إلكتروني: 
  

  برنامج األمم المتحدة للبيئة
  

  عدرا  ياسمينةالسيدة 
  معاون موظف برنامج 

  سيا آغرب  ،شعبة اإلنذار المبكر وتقويم المؤثرات
  البحرين برنامج األمم المتحدة،

  97317812787: ھاتف
  973336313832: جوال
  973178125110: فاكس

  yasmina.adra@unep.orgبريد إلكتروني: 
 نيويورك - شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

  
Ms. Alessandra Alfieri 

  رئيس قسم حسابات اإلقتصاد البيئي

Two UN Plaza, DC2-1518  
New York USA 10017  

  1 212 963 4590ھاتف: 
  +1 212 963 1374فاكس: 

  alfieri@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  البنك الدولي
  

  فادي دومانيالسيد 
  استشاري في اإلقتصاد البيئي

The World Bank, Washington, DC 
  1 202 473 000ھاتف: 
  9613105999: جوال

  fdoumani@worldbank.orgبريد إلكتروني: 
  
  

  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  

  وفاء أبو الحسنالسيدة 
  رئيس اإلحصاءات القطاعية

  سياآاللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي 
  9611981301ھاتف: 
  961981510فاكس: 



  

  

-23-

  aboulhosn@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  تريز الجميلالسيدة 
  استشاري بيئي

  سياآاللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي 
  9611981301ھاتف: 
  9613908637 :جوال
  961981510: فاكس

  elgemayel@un.org  بريد إلكتروني:
  therese.gemayel@hotmail.com  

  وسيم حمودالسيد 
  مساعد باحث

  سياآإلقتصادية واإلجتماعية لغربي اللجنة ا

  9611978349ھاتف: 
  961 3 352419: جوال
  9611981510 :فاكس

  hammoudw@un.orgبريد إلكتروني: 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  

  

-24-

  المرفق الثالث
  

  تقييم االجتماع
  

  استبيان عن آراء المشاركين
  18=  عدد الردود

  
  سيئ جداً   سيئ  متوسط  جيد  جيد جداً  ُيرجى تقييم ما يلي:

  تقييم فعالية االجتماع  -1
33.4  
 في المائة

50  
  في المائة

5.6  
  في المائة

5.5  
  في المائة

5.5  
  في المائة

  ماذا كنتم تتوّقعون من اجتماع الخبراء؟  -2
  

  اقتراح خطط لقياس التقّدم المحرز بعد ثالثة أو ستة أشھر؛  -  
  ؛المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة نظاماالستفادة من التجارب اإلقليمية ومن تجارب الخبراء في   -  
  لتطبيق نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة؛ اقتراح أدوات فنية وعملية  -  
  التقّدم الذي أحرزته البلدان في تطبيق نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة؛ االطالع على  -  
  االقتصادية المتكاملة من حيث وظائفه وتطبيقاته وما يحققه من نتائج؛ونظام المحاسبة البيئية االطالع على   -  
  ي مجال نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة والمؤشرات البيئية؛بناء قدرات المشاركين ف  -  
  تصادية المتكاملة؛اقتراح توصيات بشأن ما ينبغي اتخاذه من تدابير في المستقبل تطبيقاً لنظام المحاسبة البيئية واالق  -  
  تحديد كيفية تحسين البيانات على األجلين القصير والطويل؛  -  
  تحديد إمكانيات الحصول على البيانات اإلحصائية واستخدامھا في بلدان اإلسكوا؛  -  
  ؛االستفادة من خبرات البلدان في مجال نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة  -  
  ق نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة في منطقة اإلسكوا.وضع خطة عمل لتطبي  -  

 

  ھل تحّققت توقعاتكم؟  -3
  نعم

  في المائة 76.5
  كال
-  

 ً   جزئيا
  في المائة 23.5

  سيئ جداً   سيئ  متوسط  جيد  جيد جداً   ُيرجى تقييم ما يلي:

أھمية الموضوع بالنسبة إلى مجال   -أ-4
  عملكم/خبرتكم

47.1  
  في المائة

52.9  
  في المائة

-  -  -  

المعارف والمھارات المكتسبة التي قد   -ب-4
  تساعدكم في عملكم في المستقبل

17.6  
  في المائة

64.7  
  في المائة

11.8  
  في المائة

5.9  
  في المائة

-  

توّفر المجال لتبادل المعلومات مع سائر  -ج-4
  المشاركين

41.2  
  في المائة

47.1  
  في المائة

11.7  
  في المائة

-  -  

توّفر فرصة إلقامة عالقات عمل جديدة  -د-4
  ومفيدة

62.5  
 في المائة

37.5  
  في المائة

-  -  -  

االستفادة من تبادل الخبرات والتجارب   -ھ-4
  بين المشاركين

52.9  
 في المائة

41.2  
  في المائة

-  
5.9  

  في المائة
-  

         

  سيئ جداً   سيئ  متوسط  جيد  جيد جداً   :االجتماع من حيث الجوانب التاليةُيرجى تقييم 

  43.75  وضوح العروض المقّدمة  -أ-5
  في المائة

25  
  في المائة

31.25  
  في المائة

-  -  

نوعية المواد المكتوبة التي وّزعھا  -ب-5
  المنّظمون

52.9  
  في المائة

41.2  
  في المائة

5.9  
  في المائة

-  -  

الترتيبات التنظيمية المتخذة قبل انعقاد   -ج-5
 ادهاالجتماع وفي أثناء انعق

76.5  
 في المائة

17.6  
  في المائة

-  
5.9  

  في المائة
-  
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  كنتم تفضلون لو كانت مدة انعقاد االجتماع  -6
  

    أطول        ھي نفسھا        أقصر  

  

  
  إذا كنتم تفضلون تغيير مدة انعقاد االجتماع، فما ھي بالتحديد الجلسة أو الجلسات التي كان ينبغي تقصيرھا أو إطالتھا؟  

  
  أطول لألسئلة والتعليقات لالستفادة من الخبراء المشاركين؛تخصيص وقت   -  

  خفض الوقت المخصص للجلسات النظرية؛  -  

  (العروض والمناقشات)؛تخصيص وقت أطول الستعراض تجارب البلدان   -  

وتقييم  ن،الوقت المخصص للجلسات إفساحاً في المجال أمام الدخول في مزيد من التفاصيل، والمقارنة بين البلدا تمديد  -  
  تجاربھا وتغطية جميع جوانب موضوع النقاش.

 
ھل سيكون بمقدوركم االستفادة في عملكم من المعلومات التي اكتسبتموھا خالل االجتماع، أو نقلھا إلى غيركم من   -7

  الخبراء في بلدكم أو مجتمعكم؟
  

    نعم        كال        إلى حد ما  

  
 
كم أو في مجال عملكم على حضور اجتماعات مماثلة للخبراء قد تعقد في ھل تشجعون غيركم من الخبراء في بلد  -8

  المستقبل؟
  

    نعم        كال        إلى حد ما  

  
 
  ؟ھل سبق أن شاركتم في أنشطة نّظمتھا ھيئات أخرى عن الموضوع نفسه  -9
  

    نعم          كال  

  
  

  إذا كنتم قد شاركتم:  
  

برنامج  ؛المياهنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة؛ حسابات  ؛خطة عمل لإلدارةتحديد؟ فما كان الموضوع بال  
  .البيئة حمايةاإلنفاق على  ؛التدھور البيئيكلفة تقدير 

  
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،واإلسكوا، ، وInventوشركة ، الوكالة األلمانية للتعاون الفنيمة؟ المنظِّ الجھة  كانت ومن  

  .والجامعة األمريكية في بيروت ،البنك الدوليو ميدستات، المرحلة الثانية)،ات البيئية (برنامج اإلحصاءو
  

 .ستوكھولم 2009، فيينا 2009، مصر 2007، لبنان 2008 ،فلسطين، مصر، ردنألا 2009-2005متى وأين؟ و  
  

12  
 في المائة

47  
 في المائة

41  
 في المائة

17  
  ي المائةف

-  83  
  في المائة

11  
  في المائة

6  
  في المائة

83  
  في المائة

53  
  في المائة

47  
  في المائة



  

  

-26-

  ؟ترغبون في المشاركة في أي نشاط ينظم لمتابعة نتائج ھذا االجتماعھل   -10
  

    كال          نعم  

  

  ة،شاركترغبون في المإذا كنتم 

  فالرجاء تحديد نوع النشاط المطلوب:
  

  المرجوة؛األھداف المقترحة و خطة العملبشأن اجتماع عقد   -  

  في قطاعات محددة؛نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة  عن تطبيقاجتماعات فنية عقد   -  

  ؛المستجدةمشاكل حل اللالتنسيق مع الخبراء مواصلة   -  

  ؛لملئھاالبلدان إلى جداول الحسابات تعزيز الجھود التي تبذلھا اإلسكوا إلرسال   -  

  حسابات البيئة؛و حماية البيئةعقد اجتماعات عن اإلنفاق على   -  

  ؛المشروعوالمساعدة في تنفيذ  التوصيات على الصعيد اإلداري تنفيذ  -  

البيئة حول  لخبراءامع جامعة الدول العربية خالل اجتماع تصادية المتكاملة نظام المحاسبة البيئية واالقمناقشة   -  
  العربية؛ في البلدانواالقتصاد  اتواإلحصاء

  أداة جديدة؛على تطبيق نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة كونه  لمشاركيناقدرات  تعزيز  -  

ة البيئية واالقتصادية المتكاملة في البلدان األعضاء، وذلك تنفيذ نظام المحاسب معلومات المشاركين عنتحديث   -  
توفير معلومات مفصلة عن وفنية، مساعدة تنظيم بعثات إلى البلدان لمّدھا بو بإصدار ما يلزم من مواد إعالمية،

  المياه؛ تدفقات

  ؛ئية في اإلسكوالجنة اإلحصااللى عتوزيع برنامج العمل المتفق عليه   -  

، جامعة الدول العربيةعلى  هوبرنامج تنفيذفي مجال المياه، حاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة عرض نظام الم  -  
  .مجلس وزراء المياه والبيئة في العالم العربيلاجتماع بھدف تقديمه خالل 

  

  إذا كنتم ال ترغبون في المشاركة،

  السبب:فالرجاء تحديد 

  في المستقبل؟ جتماعاتمن اال ھذا النوعقترحات لتحسين ھل لديكم أي م  -11
  

  ھدف محدد؛لتحقيق  متتاليةالجلسات التنظيم مجموعة من   -  

  أھداف االجتماعات؛على نحو يلبي  ھمروضحدثين لتمكينھم من إعداد عمتإسداء المشورة لل  -  

  ؛ةھاتفي اتاجتماععقد ومنتديات ، كتنظيم آلية لمواصلة التعاون إنشاء  -  

ً خفض فترة امتداد اال  -   زيادة وولغاية الساعة الثالثة بعد الظھر)،  جتماع على ساعات النھار (من الساعة التاسعة صباحا
  ؛انعقاده أيامعدد 

  روض؛الع تقديممن دون التوّسع في مواضيع محددة تركيز جدول األعمال على   -  

  .لملء الجداول افتراضيةأمثلة إعطاء و ،التمارين العمليةزيادة   -  

  ؟ى اإلسكوا بخصوص اجتماع الخبراءلعأسئلة  مالحظات أو تعليقات أو طرح أي أيعرض في  ونھل ترغب  -12
  

  التنسيق مع الخبراء؛ ومواصلة الجتماع المقبل، انعقاد اقبل إنجازھا يتعين تي العمل ال ورقاتتحديد   -  

تفاع األسعار وقدومھم من المشاركة في االجتماع نظراً لما يتكّبده المشاركون من تكاليف بسبب ار رسومخفض   -  
  أماكن إقامتھم البعيدة إلى مكان انعقاد االجتماع؛

  إعادة النظر في كثافة البنود المدرجة على جدول األعمال.  -  

94  
  في المائة

6  
  في المائة
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