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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 
٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

البند ٥ من جدول األعمال املؤقت* 
  إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة 

تقرير فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية   
مذكرة من األمني العام 

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة تقرير فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية، وفقـا 
لطلـب اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـــا الثانيــة والثالثــني**. وقــد ترغــب اللجنــة يف اســتعراض 

برنامج عمل فريق لندن. 
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 تقرير فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية 
 أوال - مقدمة 

ــاألمم  يف عـام ١٩٩٣، أصـدرت الشـعبة اإلحصائيـة ب - ١
املتحـــدة دليـــل �احملاســـبة البيئيـــة واالقتصاديـــــة املتكاملــــة� 
(”SEEA“) (وهو خمتصر مأخوذ مـن اسـم سـابق لـه)، وذلـك 
كدليـل مؤقـت. ويف عـام ١٩٩٧، طلبـت اللجنـــة اإلحصائيــة 
مـن فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة أن جيـري تنقيحـــا هلــذا 
الدليل. ويزود هذا التقرير اللجنـة بـآخر التطـورات يف التقـدم 

احملرز خالل اإلثين عشر شهرا املاضية. 
  

 ثانيا - إدارة عملية التنقيح 
يتوىل إدارة عملية تنقيح الدليل فريق مؤلف مـن جلنـة  - ٢
التنسـيق التابعـة لفريـق لنـدن(١)، وفـرادى املنســـقني املختصــني 

بكل فصل من الفصول، وحمررة الدليل آن هاريسون. 
أمـا الوكـــاالت الدوليــة املتوقــع أن تتشــارك يف نشــر  - ٣
الدليـل (SEEA-2000) فـهي املكتـــب اإلحصــائي للجماعــات 
األوروبيـة ومنظمـة التعـــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، 

واألمم املتحدة، والبنك الدويل. 
وشــكلت اللجنــة يف دورــا الثالثــــة والثالثـــني الـــيت  - ٤
عقـدت يف آذار/مـارس٢٠٠١ �فريـق أصدقـاء الرئيـس� كـي 
يسـتعرض النسـخة النهائيـــة ملســودة دليــل  عــام ٢٠٠٠ الــيت 
أعدها فريق لندن ويقدم التوصيات املتعلقة بـإقراره يف الـدورة 
الثالثة والثالثني للجنـة الـيت سـتعقد يف عـام ٢٠٠٢. وسـتتوىل 
ـــس. أمــا  إدارة إحصـاءات الـنرويج توجيـه فريـق أصدقـاء الرئي
البلــدان األعضــــاء األخـــرى فيـــه فـــهي إثيوبيـــا وإندونيســـيا 
ــــة كوريـــا وكنـــدا وهولنـــدا والواليـــات  والــربازيل ومجهوري

املتحدة. وترد اختصاصات هذا الفريق يف املرفق. 

ـــق يف  ثالثــا - نتــائج االجتمــاع الــذي عقــده الفري
أيار/مايو ٢٠٠١   

عقد الفريق اجتماعا عامـا موسـعا(٢) يف أيـار/مـايو يف  - ٥
فوربرغ، هولندا. واستضافت االجتماع وتولت رئاسـته هيئـة 
اإلحصـاء اهلولنديـة. ومتثـل هدفـه الوحيـد يف مناقشـــة مســودة 
دليل عام ٢٠٠٠ والتوصية بالتغيريات النهائيـة الـالزم إدخاهلـا 
على الدليل قبل قيام فريق أصدقاء الرئيس باســتعراضه. وكـان 
االجتمـاع مثمـــرا للغايــة، وأعــدت هيئــة اإلحصــاء اهلولنديــة 
تقريـرا مفصـــال عــن التوصيــات الــيت متخــض عنــها (التقريــر 

معروض على اللجنة كوثيقة معلومات أساسية). 
٦- واتفـق يف االجتمـــاع علــى أن يكــون اهلــدف هــو إجنــاز 
نسـخة الدليـل النهائيـة لعـام ٢٠٠٠، الـيت يعدهـا فريـق لنــدن، 
لكي يستعرضها فريق أصدقاء الرئيـس حبلـول ٣١ متـوز/يوليـه 

 .٢٠٠١
  

 رابعا - التقدم احملرز خالل عام ٢٠٠١ 
تواصلت عملية حترير مسودة دليل عـام ٢٠٠٠ حـىت  - ٧
عام ٢٠٠١، وإن كان التقدم الذي أحرز أبطأ مما كان يؤمـل 
فيه. ورغم اجلهود الدؤوبة اليت بذهلـا احملـرر وأعضـاء كثـريون 
ـــن العوامــل  يف فريـق لنـدن، كـل علـى حـدة، حـالت طائفـة م
ــــا، أي فــــي  دون إجنـاز النسـخة النهائيـة يف األجـل احملـــدد هلــ
٣١ متوز/يوليه. وتواصلت جهود التحرير فأُجنزت، قبـل ايـة 
العام النسخ قبل األخرية جلميع الفصول باستثناء فصـل واحـد 
فقط؛ وعممت هذه النسخ على مجيع أعضـاء الفريـق للتعليـق 

عليها. 
ومــن املقــرر، يف ضــوء هــــذه التعليقـــات، أن تنجـــز  - ٨
النسخة النهائية ملسـودة دليـل عـام ٢٠٠٠، الـيت يعدهـا فريـق 

لندن، يف أوائل كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. 
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 خامسا - مستقبل الفريق 
سيواصل الفريق، بعـد تنقيحـه الدليـل، تنفيـذ برنـامج  - ٩
ـــدان واملضــي يف  عملـه العـادي املتمثـل يف تشـاطر خـربات البل
تطوير املنهجية املتبعة يف حسابات البيئـة. ومـن املسـلم بـه أنـه 
ما زال هناك الكثري من العمل الذي ينبغـي القيـام بـه يف جمـال 
املنهجية واال العملي، وذلك على الرغـم مـن التقـدم الكبـري 
الـذي ُأحـرز يف جمـال احملاســـبة البيئيــة علــى امتــداد الســنوات 

العشر األخرية. 
ـــادمتني  ومل حيــدد برنــامج عمــل الفريــق للســنتني الق - ١٠
بأكمله بعد. ومـن املسـلم بـه أن القيـام بعمـل إضـايف يف جمـال 
املنهجيــة املتبعــة يف احلســابات املائيــة يشــــكل ضـــرورة ذات 
أولويـة، شـأنه شــأن حتديــد احتياجــات مســتعملي حســابات 
البيئـة حتديـدا أوضـح. كمـا نـاقش الفريـق احلاجـة إىل التركــيز 
على املسائل العملية اليت حتيط بإجنـاز حسـابات البيئـة. وتلبيـةً 

هلذه احلاجة، نوقشت إمكانية إصدار أدلة للتنفيذ. 
وسـيعقد الفريـق خـــالل الســنتني القــادمتني اجتماعــا  - ١١
واحــدا علــى األقــل ورمبــا اجتمــاعني؛ وجيــري حاليــا حبــــث 

مواعيد انعقاد االجتماع القادم ومكانه. 
  

احلواشي 
 

تتألف جلنة التنسيق التابعة لفريـق لنـدن مـن ممثلـني عـن الشـعبة  (١)
اإلحصائية يف األمم املتحدة، والبنك الـدويل، ومنظمـة التعـاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملكتب اإلحصائي للجماعات 
األوروبيـة، ومكتـب اإلحصـاءات األسـترايل، وهيئـــة اإلحصــاء 
اهلولنديـة (اسـتضافت االجتمـاع السـابق مباشـرة) وإدارة كنــدا 

لإلحصاءات (األمانة). 
إضافـة إىل املشـاركني العـاديني يف فريـق لنـدن، دعيـت البلـــدان  (٢)
التاليــة لتمثــل مصــاحل العــــامل النـــامي: إندونيســـيا وبوتســـوانا 
ـــال والصــني واملكســيك  ومجهوريـة كوريـا وزمبـابوي والصوم

ومنغوليا. 
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 املرفق 
  اختصاصات فريق أصدقاء الرئيس 

معايري التقييم  - ١
ــــق، بوصفنـــا فريـــق أصدقـــاء  مــن الضــروري أن نتف
الرئيس، على املعايري اليت ينبغـي تطبيقـها لتقييـم دليـل احملاسـبة 
البيئيـة واالقتصاديـة املتكاملـة. ولتحقيـق هـذا الغـرض، تقـــترح 

املعايري التالية: 
ـــاء وضــع دليــل  معاجلـة املسـائل اخلالفيـة: أثن (أ)
عام ٢٠٠٠ ، ظهرت عـدة مسـائل مل حتـظ بتوافـق يف اآلراء. 
واتفق فريق لندن على أنه ينبغي معاجلـة مجيـع وجـهات النظـر 
بشأن هذه املســائل معاجلـة منصفـة ومتوازنـة يف الدليـل. ومـن 
شأن فريق أصدقاء الرئيـس أن يقـرروا مـا إذا كـان الدليـل قـد 
تضمـن هـذه املعاجلــة املتوازنــة. وإن مل يكــن احلــال كذلــك، 
جيب أن يوصي الفريق باإلجراء الالزم اختاذه لتحقيق التـوازن 
املناسب. وهذا يعين، حسب احلالة، إضافة بيانات جديـدة أو 
شـطب/إعـادة صياغـة بيانـات قائمـة. وجيـــب علينــا، يف تلــك 
العملية، احلرص على عدم اإلخــالل بـأي تـوازن يكـون احملـرر 
قد أدرجه بغية كسب موافقة األطراف املختلفـة الـيت تتشـبث 
بآرائها. ويف الوقت نفسـه، جيـب علينـا أن حنـرص علـى عـدم 
املوافقـة علـى بيانـات متثـل وجهـة نظـر ال تؤيدهـا إال جمموعــة 
ـــاقي العــامل قــد توصــل إىل توافــق يف  جـد صغـرية، إذا كـان ب

اآلراء بشأن وجهة نظر خمالفة؛ 
االتساق: ينبغي لفريق أصدقاء الرئيس النظـر  (ب)
يف عــدد مــن اجلوانــب املتعلقــة باالتســاق، مبــا فيــها اتســـاق 
أسـلوب التحريـر واحلجـــج واملصطلحــات واألمثلــة العدديــة، 

وأمهها هيكل نظام احملاسبة املقترح؛ 
الكمـــال: ينبغـــي لفريـــق أصدقـــاء الرئيـــــس  (ج)
استعراض مدى كمال الدليـل انطالقـا مـن املنظـورات التاليـة: 

مـدى كمـال نظـام احملاسـبة، والتطبيقـات املقترحـة، واحلجــج، 
واألمثلة العددية؛ 

الســـالمة: ينبغـــي لفريـــق أصدقـــاء الرئيــــس  (د)
اسـتعراض سـالمة نظـام احملاسـبة والطرائـق املقترحـــة لتطبيقــه، 
والصالت اليت تربطـه بنظـم احملاسـبة األخـرى، ال سـيما نظـام 

احلسابات القومية لعام ١٩٩٣؛ 
سهولة القراءة: ينبغي لفريق أصدقاء الرئيـس  (هـ)
اســتعراض مــدى ســهولة قــراءة الدليــل، ال ســــيما يف ضـــوء 
ـــن القــراء مــن  احلاجـة إىل جعلـه يف متنـاول جمموعـة واسـعة م

االحصائيني البيئيني واالقتصاديني يف العديد من البلدان؛ 
ـــــس  التطبيـــق: ينبغـــي لفريـــق أصدقـــاء الرئي (و)
ـــترح مــن حيــث إمكانيــة  اسـتعراض هيكـل نظـام احملاسـبة املق
تطبيقه، ال سيما يف ضوء احلاجة إىل كونه مفيدا للبلـدان الـيت 

متتلك موارد إحصائية حمدودة؛ 
املقبولية العامة: ينبغي لفريق أصدقاء الرئيـس  (ز)
التعليق على مدى مقبولية دليل عام ٢٠٠٠. وينبغي أن يشـري 
إىل ااالت اليت ميكن أن يعزز فيها الدليل وأن يوصـي مبـا إذا 
كـان ينبغـي تعزيـزه قبـل نشـره، أو إرجـاء ذلـــك حــىت عمليــة 

التنقيح القادمة للدليل بعد بضع سنوات؛ 
التكاليف: ينبغي لفريـق أصدقـاء الرئيـس، يف  (ح)
ـــي بتحديــد املشــاكل بــل عليــه أن يقــترح  تعليقاتـه، أال يكتف

احللول وأن يقدر الوقت الالزم لتنفيذها. 
ينبغي أن تطبق مجيع املعايري املذكورة أعاله مع إيـالء 
االعتبار الغالب إىل أن القصد منـها ليـس حماولـة إعـادة كتابـة 
ــــة  مســودة الدليــل يف هــذه املرحلــة املتــأخرة أو إعــادة صياغ
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مفاهيمــها. وال ينبغــي التركــيز إال علــى املســائل األساســـية. 
فـاهلدف ليـس هـو وضـع دليـل يكـون �كـامال�، بـل يعكــس 
بدقة مستوى املعارف احلالية (ونقصها). وحتقيقا هلذه الغايـة، 

ينبغي أن يكون عنوان التعليقني الرئيسيني كما يلي: 
املشكالت الرئيسية وكيفية حلها؛  (أ)

التعليقات املفصلة.  (ب)
 

العملية  - ٢
يقـترح توزيـع مهمـة اسـتعراض مسـودة الدليـــل علــى 

األفرقة التالية املؤلف كل منها من بلدين: 
كندا/إندونيسيا؛  �

مجهورية كوريا/الواليات املتحدة؛  �
إثيوبيا/النرويج؛  �
الربازيل/هولندا.  �

وسيكلف كل فريق من األفرقة مبجموعـة حمـددة مـن 
الفصــول، يتــوىل املســؤولية األوىل عــن اســتعراضها. ويــــترك 
لألفرقة نفسها أن حتدد ترتيبات العمل اخلاصة ا. وفيما يلـي 

املهام املقترحة حبسب الفصول واملرفقات: 
كندا/إندونيسيا 

الفصل ٣: حسابات التدفقات البيئية 
الفصل ٤: حسابات التدفقات اهلجينة 

الفصل ٨، اجلزء ألف: حملة عامة عن الفصل 
الفصــل ٨، اجلــزء بــــاء: حســـابات أصـــول املعـــادن 

والتحتربة 
الفصل ٨، اجلزء جيم: املوارد املائية 

 

مجهورية كوريا/الواليات املتحدة 
الفصل ٧، األجزاء دال إىل واو 

الفصل ٨، اجلزء  هاء: حسابات املوارد املائية 
الفصل ٩: تقدير مستوى التدهور 

الفصـــل ١٠: إجـــراء عمليـــات تكييـــف بيئيـــة مــــع 
حسابات التدفقات 

إثيوبيا/النرويج 
الفصل ١، املقدمة 

الفصل ٢: حملة عامة عن نظام احملاسبة 
الفصـل ٨، اجلـزء دال: حسـابات منتجـات األراضــي 

احلرجية واألخشاب والغابات 
الفصل ١١: التطبيقات وأوجه استخدام السياسات 

الربازيل/ هولندا 
ـــة واملنتجــات املتصلــة  الفصـل ٥: األنشـطة االقتصادي

بالبيئة 
الفصل ٦: املعامالت األخرى املتصلة بالبيئة 

الفصل ٧، األجزاء ألف إىل جيم 
الفصـل ٨، اجلـــزء واو: حســابات األراضــي والنظــم 

اإليكولوجية 
جــرى انتقــــاء اموعـــات املذكـــورة أعـــاله حبيـــث 
ـــبء العمــل بطريقــة  تراعـي، إىل أقصـى حـد ممكـن، توزيـع ع
منصفــة، وتعكــس املصــاحل اخلاصــة لكــل بلــد مــن البلـــدان، 
وتتفادى إبداء بلد ما تعليقات على فصل كان قد سـاهم مـن 

خالله مسامهة كبرية يف عمل فريق لندن. 
ووفقـا ملعايـري التقييـم املذكـــورة يف الفــرع ١ أعــاله، 
سيتوىل كل فريق مسؤولية إعداد التعليقات علـى مـا عـهد بـه 
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إليه من فصول ومرفقات. ويالحظ أن مـا مـن شـئ مينـع بلـدا 
أو فريقـا مـن إعـداد تعليقـات علـى فصـــول مل يعــهد ــا إليــه 
مباشرة. والغرض من التكليف مبهمة إعداد الفصـول ال يعـدو 
أن يكون ضمان أن خيضع كل فصل من الفصول السـتعراض 

شامل من قبل فريق واحد على األقل. 
وبعد انتهاء أفرقة االستعراض مـن (أ) تبيـان املشـاكل 
ــى  الرئيسـية وكيفيـة حلـها و (ب) مجـع التعليقـات املفصلـة عل
كل من الفصول واملرفقات، ينبغي هلا أن تعمم تعليقاا (عـن 
طريق الربيد اإللكتروين) لتستعرضها األفرقة الثالثـة األخـرى. 
ويتوقـع مـن كـل فريـــق أن يــرد علــى التعليقــات الــيت تعدهــا 
األفرقة األخرى وأن يقدم تعليقات إضافيـة، إذا اقتضـى األمـر 
ذلــك. وعقــب اجلولــة الثانيــة مــن التعليقــات، ســـتقوم إدارة 
إحصاءات النرويج بإعداد مسودة أوليـة لتقريـر فريـق أصدقـاء 
الرئيـس. وستسـتعرض مجيـع األفرقـة ذلـك التقريـر وســـتجري 
إدارة إحصاءات النرويج التغيريات املوصى ا. وعقب إجـراء 
األفرقــة اســتعراضا مقتضبــا ائيــا وإدخــــال كـــل التغيـــريات 
النهائية، سترفع إدارة إحصاءات النرويج التقرير إىل اللجنة يف 
دورا الثالثة والثالثني. وال منــاص مـن تقـدمي التقريـر النـهائي 
ــة  كوثيقـة معلومـات أساسـية، وعلـى األرجـح باللغـة االنكليزي
فقط، بسبب  الوقت الضيق للغاية املتبقـي حـىت األجـل احملـدد 

لتقدميه الذي حيكم عمل فريق أصدقاء الرئيس االستشاري. 
وأفترض أن علينا مجيعا (أو معظمنا) إشـراك موظـف 
واحـد أو أكـثر مـن موظفينـا يف هـذا العمـل. وعليـه، يلـــزم أن 
يتوافر لدي اسم فرد واحد عامل على األقل من كل بلـد مـن 
البلـدان الـيت ستشـارك يف العمليـة وعنـوان بريـده اإللكـــتروين. 
وستصبح قائمة عنـاوين الـربيد اإللكـتروين األسـاس يف عمليـة 

اتصاالتنا. 
ويرد أدناه جدول بالعملية كلها. 

 

اجلدول  - ٣

عناصر العمل 
األجـــــل احملـــــــدد 

 (٢٠٠٢)
ـــة لعمليــة االســتعراض ١- وضـع الصيغـة النهائي

والتكليف مبهام العمل 
ــــــــــــــانون  ٢١ ك

األول/ديسمرب 
ـــتعراض األويل ٢- جتـري األفرقـة عمليـات االس

ــة  للفصـول واملرفقـات وتعممـها علـى األفرق
األخرى لتعلق عليها 

ــــــــــــــانون  ١٨ ك
الثاين/يناير 

تنجـز سلسـلة التعليقـات الثانيـــة وتقــدم إىل ٣-
إدارة إحصاءات النرويج 

ــــــــــــــانون  ١٨ ك
الثاين/يناير 

ـــــودة ٤- تعـــد إدارة إحصـــاءات الـــنرويج املس
األوىل لتقرير فريق أصدقاء الرئيس 

٤ شباط/ فرباير 

تقدم األفرقة التعليقات على املسـودة األوىل ٥-
ـــــس إىل إدارة  لتقريـــر فريـــق أصدقـــاء الرئي

إحصاءات النرويج 

١١ شباط/ فرباير

ـــــودة ٦- تعـــد إدارة إحصـــاءات الـــنرويج املس
النهائية لتقرير فريق أصدقاء الرئيس 

١٥ شباط/ فرباير

ـــنرويج ٧- تقـدم األفرقـة إىل إدارة إحصـاءات ال
التعليقات النهائية على تقرير فريـق أصدقـاء 

الرئيس 

٢٠ شباط/ فرباير

تعـــد إدارة إحصـــــاءات الــــنرويج التقريــــر ٨-
النـهائي لفريـق أصدقـاء الرئيـس وترســله إىل 

األمم املتحدة 

٢٥ شباط/ فرباير

٥-٨ آذار/مارساجتماع اللجنة اإلحصائية ٩-

 


