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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 

٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٥ من جدول األعمال املؤقت* 
   إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة 

  تقرير فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية 
  مذكرة من األمني العام 

يتشـرف األمـني العـام بإحالـة تقريـر فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـــة، وفقــا لطلــب 
اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا الرابعـة والثالثـني**. واملطلـوب مـن اللجنـة تنقيـح برنـامج عمــل 

فريق لندن يف املستقبل وتنظيمه. 
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 تقرير فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية 
مقدمة   أوال -

يف عـام ١٩٩٣، أصـــدرت الشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة دليــل �احملاســبة البيئيــة  - ١
واالقتصاديـة املتكاملـة� وذلـك كدليـل مؤقـت. ويف عـام ١٩٩٧، طلبـت اللجنـة اإلحصائيـة مــن 
ـــن اللجنــة  فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة أن جيـري تنقيحـا هلـذا الدليـل. وبنـاء علـى توصيـة م
ـــدوق النقــد الــدويل، ومنظمــة  اإلحصائيـة، أصـدرت األمـم املتحـدة، واملفوضيـة األوروبيـة، وصن
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل يف عام ٢٠٠٣، املسودة النهائيــــة لدليـــــل 
) علـــى اإلنـــترنت  SEEA-2003) احملاسبــــــة البيئيــــــة واالقتصاديــة املتكاملــة لعــــام �٢٠٠٣�
http://unstats.un.org/unsd/environment/seea2003.htm و �كمنشور أبيض الغالف�. وجيـري 

حاليا حترير الدليل رمسيا، ووضع اللمسات األخرية على مسرد وفهرس.  
وحىت عام ١٩٩٧، عمل فريق لنـدن بشـكل رئيسـي مبثابـة منتـدى لتبـادل املعلومـات  - ٢
املتعلقـة خبـربات البلـدان يف جتميـع الدليـل. وبعـد أن منحـت اللجنـــة اإلحصائيــة مهمــة تنقيــح 
الدليل إىل فريق لندن كُرست اجتماعـات الفريـق كليـة ملناقشـة مسـودات فصـول الدليـل لعـام 
ــام  ٢٠٠٣. ويف ختـام االجتمـاع النـهائي لتنقيـح الدليـل الـذي عقـد يف فوربـرغ، ولنـدا يف ع
٢٠٠١، ُأدرك أنه رغم التقدم الكبري احملرز يف جمـال احملاسـبة البيئيـة يف الدليـل املنقـح، ال يـزال 
هناك الكثري من العمل املنهجي والعملي الذي يلزم إجنازه. ووافق فريـق لنـدن علـى أن تقاسـم 
خربات البلدان ال يزال هو الوسيلة القيمـة لدفـع احملاسـبة البيئيـة مـن حيـث النظريـة واملمارسـة 
إىل األمام. ووافق أيضا على ضرورة أن خيصـص الفريـق جـزءا هامـا مـن جـهوده لدفـع عمليـة 
احملاسـبة البيئيـة مـن حيـث النظريـة واملمارسـة قدمـا. وكنتيجـــة هلــذه االعتبــارات، كــان آخــر 
اجتماع عقده فريق لندن، الـذي اسـتضافته منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة يف رومـا 
(٥-٧ تشـرين الثـاين/نوفمـرب، ٢٠٠٣)، مزجيـــا مــن تبــادل خــربات البلــدان ومناقشــة األدلــة 
املتعلقـة بـأفضل املمارسـات. وقُـدم دليـل احملاسـبة املتعلقـة بـاملوارد السـمكية ودليـل آخـــر عــن 
احملاسبة املائية. وسيتم تقدمي دليل احملاسبة املتعلقة باملوارد السمكية لكي تقـوم بنشـره كـل مـن 

األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة وجامعة األمم املتحدة يف اية عام ٢٠٠٣. 
ـــن عمليــة  وأمضـى فريـق لنـدن وقتـا ال بـأس بـه يف رومـا ينـاقش الـدروس املسـتفادة م - ٣
تنقيح الدليل ومستقبل الفريق. ويبني هذا التقرير النتائج اليت خلص إليـها االجتمـاع يف جمـالني 

رئيسيني ومها: خطة عمل الفريق يف املستقبل وتنظيمه. 
 



03-651483

E/CN.3/2004/19

عمل فريق لندن يف املستقبل   ثانيا -
سيواصل فريق لنـدن العمـل الـذي بـدأه خـالل عمليـة تنقيـح الدليـل ليكـون سـباقا يف  - ٤
تعريـف أفضـل املمارسـات الدوليـــة يف احملاســبة البيئيــة بواســطة الســواتل مــن حيــث النظريــة 
واملمارسة يف إطار نظـام احلسـابات القوميـة. وسـيواصل وظيفتـه كذلـك يف أن يكـون منتـدى 
لتقاسـم التجـارب واخلـربات الوطنيـة والدوليـة يف هـذا اـــال. ولتحقيــق األهــداف املذكــورة 

أعاله، وافق الفريق على العمل يف ثالثة اجتاهات استراتيجية: 
توحيد العمل يف هـذه اـاالت املتقدمـة مـن خـالل إعـداد أدلـة تقـدم مبـادئ  (أ)
توجيهية منهجية وعملية حـول تنفيـذ بعـض املكونـات احملـددة مـن الدليـل لعـام ٢٠٠٣ (مثـل 

احملاسبة املتعلقة باملوارد املائية واملعدنية)؛ 
مواصلة تطوير العناصر النظرية والعملية للمحاسبة البيئيـة الـيت مل حتـرز جناحـا  (ب)
بعـد. وسـيتحقق ذلـك مـن خـالل املناقشـة اجلاريـة ملواضيـــع حمــددة وخيتارهــا فريــق لنــدن يف 
اجتماعاتـه. وســـتجري املناقشــات بــني االجتماعــات وستشــمل املشــاركني األكــثر اهتمامــا 

و/أو اخلربات املتعلقة باملسألة املعنية؛ 
املساعدة يف تعزيز تنفيذ الدليل لعام ٢٠٠٣ يف البلـدان واسـتخدام احملاسـبات  (ج)

البيئية لتزويد مناقشات السياسات العامة على الصعيدين الوطين والدويل باملعلومات. 
وكوسيلة يف العمل لإليفاء باالجتاهني االستراتيجيني األول والثـاين املذكوريـن أعـاله،  - ٥
وافـق فريـق لنـدن علـى إنشـاء أفرقـة عاملـة حـول مواضيـع خمتـارة. ومت حتديـد أربعـة مـن هـــذه 
ـــا، واحــدة حــول احملاســبة املائيــة (تديرهــا الشــعبة اإلحصائيــة التابعــة لألمــم  األفرقـة يف روم
املتحــدة)، وأخــرى حــول حماســبة الطاقــة واملــوارد املعدنيــة (يديرهــــا مكتـــب اإلحصـــاءات 
الدامنركـي)، وثالثـة حـــول اســتخدامات السياســات العامــة للمحاســبة البيئيــة (تديرهــا هيئــة 
اإلحصاءات يف السويد ووكالة البيئة األوروبية)، ورابعة حول سبل إدخال أبعاد اجتماعيـة يف 
احملاسبة البيئية كأساس للمسامهة يف تقييم االستدامة (يديرها مكتب اإلحصـاءات السـويدي). 
وسيتم إنشاء أفرقة مناقشة إلكترونية حول هذه املواضيع. وسيقوم أعضاؤها بتحديـد اـاالت 
واألهداف الدقيقة لعملها، وإن كانت قد جرت مناقشـة بعـض أهدافـها يف رومـا علـى النحـو 

املبني أدناه. 
 

سيقوم الفريق العامل املعين باحملاسبة املائية مبا يلي:  - ٦
اســتعراض مســودة دليــل �احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة املتكاملــة للمــــوارد  (أ)

املائية� وتقدمي تعليقات بشأنه؛ 
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اإلسهام يف فريق املناقشة اإللكترونيـة حـول املصطلحـات والتعـاريف املتعلقـة  (ب)
باحملاسبة املائية اليت وضعتها الشعبة اإلحصائيـة التابعـة لألمـم املتحـدة وشـعبة التنميـة املسـتدامة 
لألمـم املتحـدة ـدف مواءمـة التعـاريف والتصنيفـات املسـتخدمة يف االسـتبيانات الدوليـة مـــع 

اإلطار احملاسيب؛ 
إعــداد ورقــة قضايــا حــول توســيع إطــار احملاســبة املائيــة ليشــمل اجلوانـــب  (ج)

االجتماعية؛ 
املسامهة يف املناقشة بشأن املؤشرات املائيـة الـيت سـتكون موضوعـا رئيسـيا يف  (د)

التقرير التايل عن تنمية املياه يف العامل. 
 

وسيقوم الفريق العامل املعين باحملاسبة املتعلقة بالطاقة واملوارد املعدنية مبا يلي:  - ٧
إجـراء دراسـة اسـتقصائية عـن املمارسـات القطريـة يف جتميـع احملاسـبة املتعلقــة  (أ)

باملوارد املعدنية؛ 
إعداد مبادئ توجيهية حول جتميع احلسابات املتعلقة مبوارد باطن األرض؛  (ب)

النظـر يف املناقشـات الـيت دارت يف فريـق كامبـريا الثـاين حـول قيـاس األصــول  (ج)
غري املالية املتعلقة باملوارد يف باطن األرض. 

 
وســيقوم الفريــق العــامل املعــين باســتخدامات السياســات العامــة للمحاســبة البيئيــــة  - ٨

واالقتصادي مبا يلي: 
حتديد احتياجات السياسات فيما يتعلق باحملاسبة البيئية؛  (أ)

حتديد السبل لالتصال بأوساط املستخدمني لتعزيز الفائدة مـن احملاسـبة البيئيـة  (ب)
يف عملية السياسات العامة؛ 

حتديد التطبيقات احلالية للمحاسبة البيئية يف عملية السياسات العامة.  (ج)
 

وسيقوم الفريق العامل املعين بإدخال األبعاد االجتماعيـة بتنسـيق وإعـداد ورقـة قضايـا  - ٩
ـــامهة يف التحليــالت  عـن كيفيـة إدراج عـدد حمـدود مـن املتغـريات االجتماعيـة يف الدليـل للمس

اجلارية حول التنمية املستدامة. 
يف سياق تعزيز تطبيـق الدليـل (االجتـاه االسـتراتيجي الثـالث)، شـدد فريـق لنـدن علـى  - ١٠
أمهية احلفاظ على الصـالت بـني منتجـي البيانـات ومسـتخدميها. وقـد وصلـت احملاسـبة البيئيـة 
اآلن مسـتوى مـن التطـور املنـهجي الـذي يـربر دخوهلـا يف التيـار احملاسـيب الســـائد. وينبغــي أن 
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تكون احلسابات، على حنو خاص، متكاملة علـى حنـو أفضـل مـع أنشـطة مجـع البيانـات البيئيـة 
واملؤشرات وميكن استخدامها على حنـو متكـرر أكـثر يف عمليـة السياسـات العامـة. وسيسـعى 

فريق لندن الغتنام الفرص لتعزيز هذه األهداف على الصعيدين الوطين والدويل. 
 

تنظيم فريق لندن   ثالثا -
أنشـئ فريـق لنـدن يف عـام ١٩٩٤ مـــن قبــل مكتــب اإلحصــاءات الوطنيــة للمملكــة  - ١١
املتحـدة، ومكتـب إحصـاءات كنـدا واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة. وقـد اجتمــع 
ـــترة األوليــة لفريــق لنــدن، وفــرت  للمـرة األوىل يف لنـدن (ومنـها اكتسـب امسـه). وخـالل الف
الوكـاالت املؤسسـة والبلـدان املضيفـة التنســـيق والتخطيــط لالجتماعــات (الوقــائع، وجــدول 
األعمال واالتصاالت، إخل). ويف عام ١٩٩٧، أنشئت أمانـة يف مكتـب إحصـاءات كنـدا بعـد 

اجتماع عقد يف أوتاوا. 
عندما تصدى فريق لنــدن لتحـدي تنقيـح الدليـل، كـانت احلاجـة تدعـو إىل مزيـد مـن  - ١٢
التنسيق. وقد أسفر ذلـك عـن مشـاركة الوكـاالت الدوليـة الـيت سـتقوم بنشـر الدليـل يف ايـة 
األمـر (املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة، وصنـدوق النقـد الـدويل، ومنظمـة التعـــاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، والبنك الدويل و الشـعبة اإلحصائيـة التابعـة لألمـم املتحـدة) يف 
ــــب  جلنــة تنســيق رمسيــة لفريــق لنــدن أنشــئت يف عــام ١٩٩٩. وضمــت اللجنــة أيضــا مكت
إحصاءات كندا (بصفته األمانـة العامـة) واملنظمـات املضيفـة يف السـابق ويف املسـتقبل (لكفالـة 

االستمرارية). 
ومع انتهاء العمل بدليل عام ٢٠٠٣، أصبحت احلاجـة إىل التنسـيق أقـل إحلاحـا. ويف  - ١٣
االجتماع الذي عقد يف روما، اتفق على اإلبقاء علـى جلنـة تنسـيق أصغـر، تتـألف مـن مكتـب 
إحصـاءات كنـدا (بصفتـه األمانـة العامـة) املنظمـة املضيفـة يف املسـتقبل و الشـــعبة اإلحصائيــة. 

واللجنة مفتوحة للمنظمات األعضاء األخرى كذلك، إذا رغبت يف ذلك. 
ويتمثل دور جلنة التنسيق يف:  - ١٤

تنسيق أنشطة فريق لندن، مبا يف ذلـك تنظيـم اجتماعاتـه وإعـداد وقـائع تلـك  (أ)
االجتماعات؛ 

حتديد جماالت األولوية يف العمل بالتنسيق مع أعضاء فريق لندن؛  (ب)
تسيري إنشاء وعمل األفرقة العاملة حول مواضيع عملية ونظرية خمتارة؛  (ج)

املسـاعدة يف تنســـيق أنشــطة احملاســبة البيئيــة علــى الصعيــد الــدويل مبواصلــة  (د)
االتصاالت مع الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسـابات القوميـة والفريـق العـامل 

املشترك بني الوكاالت املعين باحملاسبة البيئية؛ 
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تعزيز استخدام الدليل لعام ٢٠٠٣ واحلسابات البيئية االقتصادية بشكل عـام  (هـ)
كإطار جلمع البيانات واملؤشرات الستخدامات السياسات العامة. 

(h ttp://www4.statcan.ca/citygrp/london/ lon- أدى موقع فريق لنـدن علـى الشـبكة - ١٥
(don.htm الذي أنشأته األمانة العامة دورا هاما خالل عمليـة تنقيـح الدليـل إذ تكفَّـل بـإطالع 

ـــى  اتمــع الــدويل علــى التطــورات احلاصلــة يف عمليــة التنقيــح وإتاحــة الفرصــة للتعليــق عل
مسودات الفصول. ويف آخر اجتماع عقد يف روما، اتفق على أن يسـتمر املوقـع يف أن يكـون 
أداة رئيسـية ليكـون فريـق لنـدن علـى اتصـال مـع املنظمـات األخـــرى مــع االهتمــام باحملاســبة 

البيئية. 
 

املشاركة يف فريق لندن 
وفريق لندن مفتوح ملشاركة البلدان اليت هلا نشاط يف جمال احملاسبة البيئية. وحـىت عـام  - ١٦
١٩٩٧، كـانت اجتماعاتـه تكـاد تقتصـر علـى البلـدان املتقدمـة النمـو. وخـالل عمليـــة تنقيــح 
التقرير، دعيت البلدان النامية ذات اخلربة يف جمــال احملاسـبة البيئيـة حلضـور االجتمـاع مبسـاعدة 

مالية من الشعبة اإلحصائية. 
إن وجود جمموعة من البلدان ذات االهتمامات البيئيـة املتنوعـة يعـد أمـرا مفيـدا، وقـد  - ١٧

شجع الفريق الشعبة اإلحصائية على مواصلة متويل مشاركة البلدان النامية. 
ولكي حيافظ فريق لندن على تركـيزه، وافـق علـى أن تقتصـر املشـاركة يف اجتماعاتـه  - ١٨
ـــها برامــج نشــطة ومتطــورة يف  علـى املكـاتب اإلحصائيـة والوكـاالت الدوليـة الـيت يوجـد لدي

حماسبة البيئة. وستوجه الدعوة إىل خرباء يف مواضيع حمددة وعلى أساس خمصص. 
 

تواتر االجتماعات 
وافـق فريـق لنـدن علـى مواصلـة عقـد اجتماعاتـه علـى أســـاس ســنوي. وسيســتضيف  - ١٩
مكتب إحصاءات الدامنرك االجتماع التـايل وتقـرر عقـده مبدئيـا يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٤ يف 
كوبنـهاغن. وقـد تقـرر األفرقـة العاملـة املنشـــأة حديثــا أن جتتمــع علــى أســاس خمصــص عنــد 

الضرورة لتيسري أعماهلا. 
 

نقاط للمناقشة   رابعا -
قد ترغب اللجنة يف استعراض خطة عمل فريق لندن وتنظيم أعماله.  - ٢٠

 


