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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 
٦-٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 

البند ٥ من جدول األعمال املؤقت* 
إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة: فريق لندن  

  املعين باحملاسبة البيئية 
تقرير فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية   

 مذكرة من األمني العام 
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقرير فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة  - ١
ـــة اإلحصائيــة وفقــا لطلــب اللجنــة يف  البيئيـة، الـوارد يف املرفـق. وحيـال هـذا التقريـر إىل اللجن

دورا احلادية والثالثني(١). 
نقاط للمناقشة 

قد ترغب اللجنة يف استعراض عملية التنقيح املتعلقة بنظام احملاسبة البيئية واالقتصاديـة  - ٢
 .(SEEA-2000) املتكاملة

احلواشي 
الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٤ (E/2000/24) الفقرة ١.  (١)
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املرفق 
تقرير فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية     

 أوال - مقدمة 
يف عــام ١٩٩٣، قــامت الشــعبة اإلحصائيــــة التابعـــة  - ١
إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانـة العامـة لألمـم 
ـــة�  املتحـدة بنشـر دليـل �احملاسـبة البيئيـة واالقتصاديـة املتكامل
(االسـم الشـائع لــه باالنكليزيــة هــو ”SEEA“، وهــو خمتصــر 
مأخوذ من اسم سـابق لـه)، وذلـك بوصفـه دليـال مؤقتـا. ويف 
عام ١٩٩٧، طلبت اللجنـة اإلحصائيـة مـن فريـق لنـدن املعـين 
باحملاسبة البيئية أن جيري تنقيحا هلذا الدليل املؤقـت. والغـرض 
مــن هــذا التقريــر هــو تزويــد اللجنــة اإلحصائيــة مبعلومــــات 
مستكملة عن التقدم احملرز يف هذا الصدد خـالل االثـين عشـر 

شهرا املاضية. 
  

 ثانيا - إدارة عملية التنقيح 
يتوىل إدارة عملية تنقيح الدليل فريق مؤلف مـن جلنـة  - ٢
التنسيق التابعة لفريق لندن، وفرادى املنسقني املختصـني بكـل 
فصل من الفصول، وحمررة الدليل (آن هاريسون، مــن منظمـة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي). 
أمـا الوكـــاالت الدوليــة املتوقــع أن تتشــارك يف نشــر  - ٣
الدليل فهي املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة ومنظمـة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واألمم املتحـدة والبنـك 

الدويل. 
ويبـني اجلـدول الـوارد أدنـاه التكويـن احلـايل والســابق  - ٤

لفصول الدليل.  
  

 (SEEA-2000) تكوين فصول دليل احملاسبة االقتصادية والبيئية املتكاملة 
عالقة الفصل بالفصول السابقة العنوان اجلديد (املقترح) الرقم اجلديد 

مقدمـة دليـل احملاســـبة البيئيــة واالقتصاديــة األول  
 (SEEA-2000) املتكاملة

 ١

١ باء عرض عام للهيكل احملاسيب الثاين 
٣ ألف حسابات التدفقات املادية الثالث 
٣ باء دمج حسابات التدفقات املادية والنقدية الرابع 

٤ حسابات محاية البيئة وإدارة املوارد اخلامس 
مجيــع األجــزاء النظريــة مــــن الفصلـــني ٢ ألـــف حسابات األصول بالقيم املادية والنقدية السادس 

و ٢ باء 
ــــف حسابات املوارد احملددة السابع  أمثلــة للمــوارد مســتمدة مــن الفصلــني ٢ أل

و ٢ بـاء. املعـادن والغابـات واألمسـاك واألراضــي 
واملياه 

٥ تقييم التدهور الثامن 
التطبيقـــــات واالســـــــتخدامات املتعلقــــــة التاسع 

بالسياسات 
 ٦
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ثالثـا - التقـدم احملـــرز بشــأن اســتراتيجية التشــاور 
واالتصال   

اتبعت عملية التشـاور مـع اجلمـهور خبطوطـها العامـة  - ٥
املبينة يف التقرير السابق املرفـوع إىل اللجنـة اإلحصائيـة، إن مل 
ـــد  يكـن بكـل تفصيـل مـن تفصيالـا. وعلـى الرغـم مـن أنـه ق
صودفـت بعـض التأخـريات يف وضـع مشـاريع الفصـــول علــى 
املوقــع الشــبكي لفريــق لنــدن(أ ) لتلقــي تعليقــات عليــها مــــن 
ـــد أصبحــت متاحــة  اجلمـهور، فـإن مجيـع مشـاريع الفصـول ق
حاليا على هـذا املوقـع ويف االجتماعـات الدوليـة. وقـد ثبتـت 
فائدة التعليقات املتلقاة، وإن مل تكن كثـرية، يف حتريـر الدليـل 
املنقح ومواصلة صقله. وترد أدناه تفاصيل عملية التشاور مـع 

اجلمهور. 
 

وضـع مشـاريع الفصـــول علــى املوقــع الشــبكي 
لفريق لندن 

مت وضع الفصول األول والثاين والثالث والرابـع علـى  - ٦
الشـــبكة العامليـــة يف ١ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٠، أي يف التوقيــــت 
املناسـب ملوعـد اجلولـة األوىل لتلقـي التعليقـات مـــن اجلمــهور 
ـــه ٢٠٠٠). وقــد بــذل جمــهود كبــري أيضــا يف  (حزيـران/يوني
إعداد الفصل اخلامس. بيد أنه نظـرا إىل طـابع موضوعـه املثـري 
للخــالف، قــررت جلنــة التنســيق أنــه حباجــة إىل مزيــــد مـــن 
املناقشة. مث أتيحــت نسـخة منقحـة للفصـل الثـاين، إىل جـانب 
مشــروع أويل للفصــــل اخلـــامس، علـــى الشـــبكة العامليـــة يف 
منتصف آب/أغسطس، أي يف موعد مناسب للمناقشة املقـرر 
إجراؤها يف اجتماع الرابطة الدولية للبحوث املتعلقـة بـالدخل 
والـثروة يف كراكـاو يف ايـة آب/أغســـطس. ووضــع الفصــل 

السادس على املوقع الشبكي يف اية تشرين الثاين/نوفمرب. 
 

إعالم اجلمهور بعملية التشاور 
قـامت أمانـة فريـق لنـدن يف أيـار/مـايو بتوزيـع رســـالة  - ٧
تتضمن اخلطوط العامة لعملية التشاور مع اجلمـهور بكاملـها. 

ومشل متلقو هذه الرسالة عديدا من الوكاالت احلكومية ومـن 
األكـادمييني والفنيـني ذوي االهتمـام باحملاسـبة البيئيـة يف مجيـــع 

أحناء العامل. 
تعليقات اجلمهور املتلقاة عرب املوقع الشبكي 

قام املكتب االسترايل لإلحصاء بدور مركـز االتصـال  - ٨
فيما يتعلق بتلقي تعليقات اجلمـهور علـى الدليـل املنقـح. وقـد 
وردت حىت اآلن عدة جمموعات من التعليقـات مـن اجلمـهور 
بوجـه عـام. وقـــد أفيــد علــى النحــو الواجــب باســتالم هــذه 

التعليقات، وُأخذت يف االعتبار يف عملية حترير الدليل. 
 

التعليقات املتلقاة خالل اجتماع الرابطة الدولية 
للبحوث املتعلقة بالدخل والثروة 

مت يف اجتمـــاع الرابطـــة الدوليـــة للبحـــوث املتعلقـــــة  - ٩
ـــــاو ببولنــــدا يف ايــــة  بـــالدخل والـــثروة، املعقـــود يف كراك
آب/أغسطس ٢٠٠٠، تكريس جلسة كاملة ملوضـوع تنقيـح 
الدليـل. ورأسـت آن هاريسـون هـذه اجللســـة، الــيت تضمنــت 
عروضــــا بشــــأن الفصــــول ٢ و ٣ و ٤ و ٥ الــــيت كـــــانت 
نصوصها اهزة للجمهور متاحة قبل االجتمـاع. وتـوىل سـتة 
ممثلـني لفريـق لنـدن الـرد علـى مـا تضمنتـه تلـك العـروض مـــن 
تساؤالت. وفُتح الباب بعد ذلك لتلقي األسئلة من اجلمهور، 
ولكن التعليقات اليت أديل ـا كـانت قليلـة نسـبيا علـى الرغـم 
من كرب حجم احلضور يف االجتماع. بيـد أن هـذه التعليقـات 
كـانت جيـدة، وسـجلها ممثلـو فريـق لنـدن لديـهم علـى النحــو 

الواجب. 
 

التعليقــات املتلقــاة عــن طريــق حلقــات العمــــل 
اإلقليمية 

عقدت يف الصيف واخلريـف حلقتـا عمـل إقليميتـان،  - ١٠
شــاركت يف تنظيمــهما الشــعبة اإلحصائيــة، وذلــك لغــــرض 
ـــوب  مناقشـة تنقيـح الدليـل. وقـد نظمـت احللقـة األوىل يف جن
أفريقيــا، باالشــتراك مــع مشــروع احملاســبة املتعلقـــة بـــاملوارد 
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الطبيعيـة يف اجلنـوب األفريقـي (الـذي متولـــه وكالــة الواليــات 
املتحدة للتنمية الدوليـة واملركـز اإلقليمـي للجنـوب األفريقـي) 
وشبكة احملاسبة املتعلقة باملوارد لشـرقي وجنـويب أفريقيـا (الـيت 
متوهلــا الوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة). ونظمــت حلقـــة 
العمل الثانية يف الفلبـني باالشـتراك مـع برنـامج األمـم املتحـدة 
اإلمنائي وجملس التنسيق اإلحصائي الوطين يف الفلبني، بصفتها 
جـزءا مـــن مشــروع األمــم املتحــدة املعنــون �تعزيــز القــدرة 
اإلقليمية يف جمال التطوير اإلحصائي يف جنوب شرق آسـيا�. 
وقد صادف الدليل املنقح قبوال طيبا لدى املشـاركني يف كلتـا 
احللقتــني. واتضحــت احلاجــة إىل دليــل أكــثر تركـــيزا علـــى 
املمارســــــة العمليـة، تتــــــــوافر فيـه إرشـــادات بشــأن مســائل 
التنفيذ للبلدان اليت تنعدم لديها اخلربة يف جمـال احملاسـبة البيئيـة 

أو تكاد. 
  

 رابعا - التقدم احملرز يف حترير النص 
١١ - اســتمر منســقو الفصــول يف العمــل علــى مشــــروع 
النص إىل أن عقد اجتماع للجنة التنسـيق التابعـة لفريـق لنـدن 
يف واشنطن العاصمة يف نيسان/أبريل ٢٠٠٠. ووجد يف هـذا 
ـــع الفصــول مــن األول إىل  االجتمـاع أن باإلمكـان وضـع مجي
الرابــع علــى املوقــع الشــبكي لفريــق لنــدن لتلقــــي تعليقـــات 
اجلمـهور عليـه، وأن الفصـل اخلـامس ال يـزال حباجـة إىل قـــدر 

كبري من العمل. 
وبـــدأت أعمـــال التحريـــر بعـــد انتــــهاء االجتمــــاع  - ١٢
واستمرت طوال الصيف، ولكن التقدم احملرز مل يكـن بـالقدر 
ــــداد نصـــني  املــأمول. ومت حبلــول منتصــف آب/أغســطس إع
منقحـني للفصلـــني الثــاين واخلــامس، أي يف املوعــد املناســب 
للمناقشة املقرر إجراؤها يف اجتماع الرابطــة الدوليـة للبحـوث 
املتعلقـة بـالدخل والـثروة. ووضـع هـذان املفصـالت املنقحـــان 
على املوقع الشبك لفريـق لنـدن لتلقـي التعليقـات عليـهما مـن 

اجلمهور. 

واسـتمر خـالل الصيـف العمـــل علــى مشــروع نــص  - ١٣
الفصــل الســادس. ومت إعــداد نــــص أويل يف أوائـــل اخلريـــف 
ووضـع علـــى املوقــع الشــبكي لفريــق لنــدن يف ايــة تشــرين 

الثاين/نوفمرب. 
واجتمعت جلنة التنسيق ومنسقو الفصول مرة أخـرى  - ١٤
ملناقشة حالة مشاريع الفصـول األول والثـاين والثـالث والرابـع 
واخلامس والسادس، يف منتصف تشرين الثــاين/نوفمـرب يف مقـر 
الشـعبة اإلحصائيـة. واتفـق علـى أنـه ال يـزال يوجـد عـدد مــن 
املسائل املعلقة بشأن هيكل الدليل وحمتواه الـيت يلـزم معاجلتـها 
قبـل أن ميكـن عـرض الوثيقـة علـى فريـق لنـــدن بكــامل هيئتــه 
ـــل  إلصـدار املوافقـة النهائيـة عليـها. وتشـمل هـذه املسـائل جع
الدليـل مكونـا مـــن تســعة فصــول بــدال مــن الفصــول الســتة 
املخططــة أصــال، وذلــك بتقســيم بعــض الفصلــــول الســـابقة 
الطويلـة وإضافـة مـواد جديـدة. واتفـق علـى أن تسـتمر عمليــة 
التحريـر مبعـدل سـريع حــىت منتصــف كــانون األول/ديســمرب 
ـــال  ــدف إعــداد مشــروع للدليــل علــى درجــة مــن االكتم
واجلـودة تكفـي ألن يتخـذ أساسـا للمناقشـة مـن جـانب فريــق 

لندن بكامل هيئته واللجنة اإلحصائية. 
االجتماع التايل لفريق لندن  خامسا -

كان املخطط لفريق لنـدن أن جيتمـع بكـامل هيئتـه يف  - ١٥
فوربورغ ولندا، يف منتصف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠. 
وأصبح واضحا مـع سـري عمليـة حتريـر الفصـول طـوال الربيـع 
والصيـف أن مهمـــة التحريــر أكــرب ممــا كــان متوقعــا أصــال. 
وعالوة على ذلك، ثبت أن التوصل إىل اتفاق بشأن اجلوانب 
األكثر إثارة للخالف من الدليل، وخباصة فيما يتعلق بـالفصل 
اخلــامس، متثــل حتديـــا (وال تـــزال كذلـــك). وحبلـــول ايـــة 
آب/أغسطس، أصبح من الواضح أن تقـدم مشـاريع الفصـول 
مل يبلغ الدرجة اليت تكفي ألن يكون أساسـا الجتمـاع كـامل 
ومثمر لفريق لندن يف تشرين الثاين/نوفمرب. وبناء على اقـتراح 
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من هيئة اإلحصاء اهلولندية، قررت جلنة التنسيق التابعة لفريـق 
لنـدن إرجـاء عقـد اجتمـاع فوربـورغ، إلتاحـة الوقـت الـــالزم 
الستكمال مشاريع الفصول بالقدر املناسب الجتماع الفريـق 
بكـامل هيئتـه. واملوعـد املقـرر حاليـا بصفـــة مؤقتــة الجتمــاع 
فريـق لنـدن بكـامل هيئتـه (الـذي ســـيضم ممثلــني مــن البلــدان 
الناميـة، سـتتوىل الشـــعبة اإلحصائيــة متويــل مشــاركتهم) هــو 
ــرارا  منتصـف شـباط/فـرباير ٢٠٠١. وسـتتخذ جلنـة التنسـيق ق
ائيـــا يف منتصـــف كـــانون األول/ديســـمرب بشـــــأن تــــاريخ 
االجتمـاع، وذلـك بنـــاء علــى نوعيــة الفصــول الــيت ســتكون 
متاحــة عندئــــذ (انظـــر الفـــرع الثـــالث). ويف حالـــة انعقـــاد 
االجتماع يف شباط/فرباير، سيقدم تقرير عن نتائجه يف سـياق 
التقريــر الشــــفوي الـــذي ســـيقدمه فريـــق لنـــدن إىل اللجنـــة 

اإلحصائية يف آذار/مارس ٢٠٠١. 
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