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مراجع للمعايير اإلحصائية الدولية بشأن إحصاءات البيئة والحسابات
(SEEA) نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية
 اللغة العربية عن نظام المحاسبة االقتصادية البيئية- التعلم اإللكتروني
(UNSD) لتطوير إحصاءات البيئةFDES إطار
ورشة عمل إقليمية حول إحصاءات النفايات اإللكترونية جامعة األمم المتحدة واالتحاد الدولي لالتصاالت
شبكة البصمة
 ساكمار. محاسبة البيئة في القرن الحادي والعشرين:التنمية المستدامة والتحديات البيئية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ERF 592  ورقة عمل.2011 .وآخرون
منشورات اإلسكوا وورش العمل والبيانات ولوحات المعلومات
قاعدة بيانات إحصاءات البيئة ولوحات المعلومات
نوفمبر/ تشرين الثاني16 12 ورشة عمل حول اإلحصاءات والمعلومات البيئية من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية
 لبنان، بيروت2018

ورشة إقليمية حول األنظمة المتكاملة للحسابات البيئية واالقتصادية الداعمة ألهداف التنمية المستدامة في العالم العربي 26-29
آذار / 2018مارس عمان ،األردن
االجتماع التشاوري حول اإلطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة  2030للتنمية المستدامة  20-18أيلول/سبتمبر 2107القاهرة
اإلحصاءات المتعلقة بتغيُّر المناخ في المنطقة العربية :مجموعة من المؤشرات المقترحة
قياس التنمية المستدامة في المنطقة العربية :استعراض التجارب القطرية وتوصيات للرصد والتقييم في مرحلة ما بعد 2015

