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 اللجنة اإلحصائية
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 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٧
 *من جدول األعمال املؤقت) ح (٣البند 

   احملاسبة البيئية: اذ قرارات بشأابنود للمناقشة واخت
  االقتصادية-جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية   

 
 مذكرة من األمني العام  

 
، يتـشرف األمـني   **بناء على طلب من اللجنة اإلحصائية يف دورا الـسابعة والـثالثني            

ويـصف التقريـر التقـدم      . االقتـصادية  -العام بإحالـة تقريـر جلنـة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة                
مليـاه مـن أجـل      واالقتـصادية يف جمـال ا     احملرز يف أعمال جلنة اخلرباء ويعرض نظام احملاسبة البيئيـة           

إلحـصاءات البيئيـة   لاعتماده، ويقدم معلومـات بـشأن نتـائج املرحلـة األوىل مـن التقيـيم العـاملي          
نة اإلعراب عن آرائهـا بـشأن التقـدم احملـرز يف            واملطلوب من اللج  . االقتصاديةوواحملاسبة البيئية   

االقتــصادية، ولتــشجيع وأعمــال جلنــة اخلــرباء يف جمــال تنــسيق وتــشجيع وتنفيــذ احملاســبة البيئيــة 
مـا إذا   يف البلـدان وإسـداء املـشورة بـشأن          مليـاه   م احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمـال ا       تنفيذ نظا 

 . أم الكمعيار إحصائيظام املذكور النكان يتعني اعتماد اجلزء األول من 

 

 * E/CN.3/2007/1. 
الفــصل  ،)E/2006/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٦الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  انظــر  ** 

 . باء-األول 
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  االقتصادية-اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية تقرير جلنة   
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 مقدمة - أوال 
مــارس /قــررت اللجنــة اإلحــصائية يف جلــستها الــسابعة والــثالثني، املعقــودة يف آذار       - ١

 :، ما يلي٢٠٠٦

وأن ) E/CN.3/2006/9(أن حتيط علما بتقرير األمني العـام عـن احملاسـبة البيئيـة            )أ( 
 املعنيـة باحملاسـبة     تؤيد األهداف الطويلة األجل وبرنامج العمل واهليكل الذي حيكم جلنة اخلرباء          

  االقتصادية؛-البيئية 

أن تشجع جلنة اخلرباء على إنشاء موقع على الشبكة العاملية تستـضيفه الـشعبة      )ب( 
اإلحصائية ليكـون مـصدرا تـستمد منـه املعـارف لتـسهيل تبـادل أفـضل املمارسـات واسـتخدام                    

  االقتصادية؛-احلسابات البيئية 

ن تركـز علـى اسـتحداث حماسـبة بيئيـة وتـشجيعها           أن تطلب إىل جلنة اخلرباء أ      )ج( 
وصقل عالقة عملها مـع خمتلـف األفرقـة املـسؤولة عـن وضـع اإلحـصاءات البيئيـة وإحـصاءات                     

 .الطاقة وغريها من اإلحصاءات ذات الصلة

 التقـدم الـذي أحرزتـه       اويتناول الفـرع ثانيـ    . فروعقد مت تقسيم هذا التقرير إىل ثالثة        و - ٢
 االقتصادية على وجه اخلصوص بشأن صقل عالقـة العمـل           -عنية باحملاسبة البيئية    جلنة اخلرباء امل  
املـسؤولة عـن وضـع اإلحـصاءات البيئيـة وإحـصاءات الطاقـة وغريهـا مـن                  األخـرى   مع األفرقـة    

مليـاه  م احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية يف جمـال ا        نظـا  ا ثالثـ  الفرعويعرض  . اإلحصاءات ذات الصلة  
ل على تـشجيع مـن اللجنـة اإلحـصائية بـشأن تطبيقـه وتقـدمي املـشورة          إىل جانب هدف احلصو   

 نتـائج املرحلـة األوىل مـن التقيـيم العـاملي            اويـبني الفـرع رابعـ     . بشأن اعتماده كمعيار إحـصائي    
وتـرد النقـاط املطروحـة للمناقـشة يف الفقـرة      . االقتـصادية ولإلحصاءات البيئيـة واحملاسـبة البيئيـة        

 .هذا التقرير من ٥٣
 

  االقتصادية-التقدم احملرز يف أعمال جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية  - انياث 
اجتماعهــا األول الــذي  االقتــصادية، يف -قامــت جلنــة اخلــرباء املعنيــة باحملاســبة البيئيــة   - ٣

هــا يف تنــسيق أنــشطة ، مبناقــشة دور٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٢٣  و٢٢نيويــورك مــن انعقــد يف 
 االقتـصادية واإلحـصاءات ذات الـصلة، واسـتراتيجيتها          - املعنية باحملاسـبة البيئيـة       خمتلف األفرقة 

حملاسـبة   ا : اقتصادية، وعمليـة تنقـيح دليـل للمحاسـبة القوميـة           -لتشجيع وتطبيق حسابات بيئية     
 .وترد أدناه مناقشة هلذه املوضوعات. ٢٠٠٣البيئية واالقتصادية املتكاملة لعام 
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 التنسيق - ألف 
ــ - ٤ ــاق      رأقـ ــمن نطـ ــع ضـ ــشطة الـــيت تقـ ــسيق تلـــك األنـ ــة إىل تنـ ــرباء باحلاجـ ــة اخلـ ت جلنـ

ذه الغاية ومن أجل حتديث جماالت االهتمام املـشترك وطريقـة التعـاون،             هل احتقيقو. اختصاصها
ناقــشت اللجنــة أهــداف وبــرامج عمــل وأنــشطة خمتلــف األفرقــة، وال ســيما فريــق لنــدن املعــين  

والتوقعـات  و إلحصاءات الطاقة والفريـق العامـل املعـين باملعلومـات            باحملاسبة البيئية وفريق أوسل   
البيئية والتابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي والفريـق املعـين بإحـصاءات التنميـة         

 .املستدامة والفريق العامل املشترك بني األمانات واملعين باإلحصاءات البيئية
 

 اسبة البيئيةفريق لندن املعين باحمل - ١ 

 البيئيــة بــدور رائـد خــالل الـسنوات املاضــية يف تطــوير   باحملاسـبة قـام فريــق لنـدن املعــين    - ٥
 االقتصادية ويف تـوفري منتـدى لتبـادل اخلـربات الوطنيـة والدوليـة يف                -منهجيات احملاسبة البيئية    

بة البيئيــة حملاســنظــام اوتتمثــل أهــم إجنــازات فريــق لنــدن يف مــسامهته يف وضــع   . هــذا املــضمار
م احملاســبة البيئيــة واالقتــصادية يف يف نظــامــؤخرا  وكــذلك ٢٠٠٣واالقتــصادية املتكاملــة لعــام 

 .أدناه الثالث الفرعملياه الوارد يف جمال ا

االقتـصادية، فقـد طلبـت جلنـة        وونظرا خلربة فريق لندن ودوره الرائد يف احملاسبة البيئية           - ٦
تنقـيح  اخلـاص ب   األحبـاث    برنـامج ل عدد كبري من املسائل يف       اخلرباء من فريق لندن النظر يف قبو      

ونـاقش فريـق   .  كجزء من برنـامج عملـه   ٢٠٠٣احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة لعام      نظام  
 يف  ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢١ إىل   ١٩ يف الفتـرة مـن       ، الـذي انعقـد    لندن، يف اجتماعـه األخـري     

 ٢٠٠٣احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية لعـام         دليـل   نقـيح   نيويورك، هيكل إدارته ودوره يف عملية ت      
ويف االجتمـاع، مت  . بغية تلبيـة الطلبـات املتعلقـة بإدخـال تغـيريات يف بيئـة اإلحـصاءات الدوليـة           

االتفاق على أن هيكل إدارة فريق لندن سيتكون من رئيس وأمانة عامة وأفرقـة عاملـة ينـسقها                  
هان من هيئة إحـصاءات هولنـدا كـرئيس           مارك دي  وانتخب السيد . العديد من أعضاء الفريق   

 .لفريق لندن بالتزكية

واستجابة لطلب جلنة اخلرباء، ميضي فريق لندن، من خـالل عمليـة تـشاور إلكترونيـة،                 - ٧
سـتطرح  على جمموعة من املبادئ اخلاصة بتنقيح نظام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية              حنو االتفاق   

احملاسـبة  وتـدعو إحـدى التوصـيات إىل إبقـاء نطـاق تنقـيح دليـل             . اعلى جلنة اخلـرباء لتنظـر فيهـ       
تعلــق باجلــدول الــزمين املقتــرح  للتطبيــق فيمــا ي قــابال٢٠٠٣لعــام البيئيــة واالقتــصادية املتكاملــة 

 .مجيع األطراف املعنية من املواردحتياجات وا
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ــوب أف      - ٨ ــا، جبن ــدن يف بريتوري ــق لن ــل لفري ــاء  ومــن املقــرر عقــد االجتمــاع املقب ــا أثن ريقي
وسـوف ينـاقش املبـادئ الرئيـسية لتنقـيح      . ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إىل ٢٦من املمتد  األسبوع  

بـآخر مـا اسـتجد مـن مـسائل      ، وقائمـة  ٢٠٠٣البيئية واالقتـصادية املتكاملـة لعـام      دليل احملاسبة   
مـن   املتوخـاة وتتمثـل النتـائج   .  بـشأن مـسائل خمتـارة   مـسائل األحباث لتنقيحها وورقات برنامج  

 مبهــل زمنيــة وموضــوعات ميكــن مــشفوعهــذه املناقــشة يف برنــامج عمــل مفــصل لفريــق لنــدن  
 .إجنازها

 
 فريق أوسلو إلحصاءات الطاقة - ٢ 

ة يف حتــسني املعــايري يــضطلع فريــق أوســلو إلحــصاءات الطاقــة باملــسؤولية عــن املــسامه  - ٩
ــة وال ــق الدولي ــةطرائ ــداد  املتبع ــة  يف إع ــة الرمسي ــل    و. إحــصاءات الطاق ــيح دلي ــق تنق ــزم الفري يعت

 عـن األمـم املتحـدة يف    وعوامـل التحويـل الـصادر    وحدات القياس   التعاريف: إحصاءات الطاقة 
ونظرا لوالية الفريق وبرنامج عمله، ترى جلنة اخلرباء أنه يتعني على فريق أوسـلو              . ١٩٨٦عام  

ا تفاديـ و. ٢٠٠٣ملـة لعـام   احملاسبة البيئية واالقتـصادية املتكا  دليل  أن يقوم بدور نشط يف تنقيح       
لمحاسـبة  والنظـام املـنقح ل  زدواجية العمل وكفالة االتساق التـام بـني أدلـة إحـصاءات الطاقـة        ال

، فإن جلنة اخلرباء تتوقع أن يضطلع فريق أوسلو بـدور           ٢٠٠٣البيئية واالقتصادية املتكاملة لعام     
بـت جلنـة اخلـرباء مـن     ونتيجـة لـذلك طل    . سابات الطاقـة  حب خاصةرائد يف استحداث منهجيات     

الواجـب إدراجهـا    سابات الطاقة   حب املتعلقةاملسائل  بوضع قائمة   ) أ: (فريق أوسلو القيام مبا يلي    
 ؛٢٠٠٣يف برنــامج األحبــاث اخلــاص بتنقــيح نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتــصادية املتكاملــة لعــام  

ــامج      ) ب( ــيت ســتدرج يف برن ــة ال ــة حبــسابات الطاق ــسائل املتعلق ــه  األحــل امل ــذي أقرت حبــاث ال
 .اخلرباء جلنة

 
ــة فريــق أوســلو علــى العمــل ب   - ١٠ وثيــق مــع فريــق لنــدن املعــين   التعــاون الوشــجعت اللجن

.  والطاقــةاملعــادنباحملاســبة البيئيــة وعلــى وجــه اخلــصوص مــع فريقــه الفرعــي املعــين حبــسابات   
 دليـل حلـسابات     بوضـع ،  حاليا، الفريق الفرعي، الذي ترأسه هيئـة إحـصاءات الـدامنرك           ،ويقوم

املعــادن والطاقــة وســيتناول املــسائل الــواردة يف هــذا الــشأن يف برنــامج األحبــاث اخلــاص بنظــام  
ويركـز الفريـق الفرعـي اآلن جهـوده علـى           . ٢٠٠٣احملاسبة البيئيـة واالقتـصادية املتكاملـة لعـام          

    سابات تـدفق    حبـ  املتعلـق توقع أن يتناول فريق أوسلو الفصل       حسابات أصول املعادن والطاقة وي
 بــني الفــريقني لكفالــة التنــسيقوشــددت جلنــة اخلــرباء علــى أمهيــة .  واملــسائل املتــصلة ــاالطاقــة

 .اتساق تصنيفات التدفقات واملخزونات
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 والتوقعــات البيئيــة التــابع ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف  علومــاتالفريــق العامــل املعــين بامل - ٣ 
 ة حبسابات تدفقات املواداألعمال املتعلق: امليدان االقتصادي

ــة، تقــوم منظمــة التعــاون    ل اســتجابة - ١١ طلبــات رؤســاء دول وحكومــات جمموعــة الثماني
بـشأن تـدفقات    املـذكورة   والتنمية يف امليدان االقتصادي حاليـا بتنفيـذ توصـيات جملـس املنظمـة               

باملعلومــات  املعــين حتــت رعايــة الفريــق العامــل) ٢٠٠٤أبريــل /نيــسان (املــوارداملــواد وإنتاجيــة 
والتوقعات البيئيـة التـابع ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي وبالتعـاون مـع الفريـق                      
العامــل املعــين مبنــع ختلــف النفايــات وإعــادة تــدويرها التــابع ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان 

ل األعــضاء يف ومــن األعمــال املــضطلع ــا وضــع وثيقــة إرشــادية ملــساعدة الــدو   . االقتــصادي
 .منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على تنفيذ واستخدام حسابات تدفقات املواد

مـن   منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي           مبا تضطلع به  ورحبت جلنة اخلرباء     - ١٢
س تـدفقات  املتعلـق بقيـا   يدليل اإلرشـاد  ورغم أن الـ   . ات املواد سابات تدفق عمل فيما يتعلق حب   

يف جمـال الـسياسة      املـواد    اتوإنتاجيتـها ينـصب بـشكل أكـرب علـى تطبيقـات حتليـل تـدفق               املواد  
الطرائــق وفــاهيم املعلــى املنهجيــة اإلحــصائية، فقــد رأت جلنــة اخلــرباء أمهيــة اتــساق العامــة منــه 
سـبة  ومفـاهيم نظـام احملا   ١٩٩٣ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام      معيدليل اإلرشادالالواردة يف   

وإذا ظهرت احلاجة إىل اخلـروج عـن هـذه املفـاهيم،            . ٢٠٠٣لعام  املتكاملة  البيئية واالقتصادية   
 اإلقامـة املـستخدم يف احلـسابات        أ األرض خبـالف مبـد     سبيل املثال، يف حالة اعتماد مبدأ     وعلى  
ينبغــي وضــع جــداول حتويليــة وعــالوة علــى ذلــك . وتربيرهــا، يــتعني تفــسري التغــيريات القوميــة

 .٢٠٠٣احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة لعام بط بني النهج املقترح ونظام تر

 ونظـام  يدليل اإلرشـاد الـ ضفاء الصبغة الرمسية على التعـاون وكفالـة االتـساق بـني            وإل - ١٣
، اتــصل رئــيس جلنــة اخلــرباء مبنظمــة  ٢٠٠٣احملاســبة البيئيــة واالقتــصادية املتكاملــة املــنقح لعــام  

ومبـادئ   منـهجيات   يف وضـع   ـج مـشترك      اتبـاع تنمية يف امليدان االقتصادي لكفالة      التعاون وال 
عــرض منظمــة اء بورحبــت جلنــة اخلــرب. توجيهيــة عمليــة فيمــا يتــصل حبــسابات تــدفقات املــواد 

الـيت   زمـام املـسائل الـواردة يف برنـامج األحبـاث و     تـويل بالتعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي     
 املواد وشجعت منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي علـى               اتتتناول حسابات تدفق  
 .على معاجلة تلك املسائلالعمل مع فريق لندن 

 
 الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة - ٤ 

 من اإلحـصاءات الرمسيـة عـن        كجزء اإلحصاءات البيئية    ترسيخيهدف هذا الفريق إىل      - ١٤
وركـز الفريـق أنـشطته علـى إحـصاءات امليـاه            . سني وتعزيـز البيانـات البيئيـة األساسـية        طريق حت 
 ٢٢ إىل ٢٠يف الفتـرة مـن    افيينـ دورة العمل بـشأن إحـصاءات امليـاه الـيت انعقـدت يف            ونتيجة ل 
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امليـاه  ب املتعلقـة  املـصطلحات والتعـاريف    مبواءمـة  ا فريقا فرعيـا معنيـ     ، أنشأ ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
ــامج األمــم     واملــستخدمة ــاألمم املتحــدة وبرن  يف أنــشطة مجــع البيانــات يف الــشعبة اإلحــصائية ب
املكتـب اإلحـصائي للجماعـات      / ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي          املتحدة للبيئة 

وجعلـها متـسقة مـع تلـك االسـتبيانات الـواردة            األوروبية واستبيانات منظمة األغذية والزراعـة       
تحليـل  ومن املتوقع أن يقوم الفريق الفرعـي ب       . ملياهالبيئية واالقتصادية يف جمال ا    ة  يف نظام احملاسب  

 .املصطلحات والتعاريف والتوصل إىل توافق يف اآلراءاالختالفات وأوجه التشابه يف 
 

 الفريق العامل املشترك املعين بإحصاءات التنمية املستدامة - ٥ 

نميـة املـستدامة فريـق مـشترك بـني منظمـة التعـاون        املعـين بإحـصاءات الت   الفريق العامـل     - ١٥
ــدان االقتــصادي   ــة يف املي ــيني والتنمي ــة األمــم املتحــدة   ومــؤمتر اإلحــصائيني األوروب ــابع للجن  الت

ــم املتحــدة     ــة لألم ــا والتابع ــصادية ألوروب ــدة    االقت ــاهيم واألســاليب اجلي ــد املف يهــدف إىل حتدي
ــة   ساعدة احلكملــ ــة واملنظمــات الدولي ــة  علــى تــصميم جمموعــات م ومــات الوطني ؤشــرات التنمي

وحيث إن نظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية          .  إحصاءات رمسية يف هذا اال     وإعداداملستدامة  
ــة  ــام املتكامل ــة املــستدامة و    ٢٠٠٣لع ــاس التنمي وضــع  هــو إطــار عمــل ميكــن اســتخدامه يف قي

املذكور ذات صـلة    فريق العامل   الأهداف  مؤشرات للتنمية املستدامة، فإن جلنة اخلرباء ترى أن         
موافاــا  هطلبــت منــ قــد  و٢٠٠٣لعــام املتكاملــة بتنقــيح نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتــصادية     

 .يف أنشطتهعن ما حققه من تقدم علومات حديثة مب

 التعزيز والتنفيذ -باء  
دية يف البلــدان م جلنــة اخلــرباء بأمهيــة تعزيــز تنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتــصا ـِّـتــسل - ١٦

ــست  ــف م ـــعديها اإلحــصاءات ومعملـي وتعري ــف الــ  ـُ ــن خمتل ــة   دوائر م ــبة البيئي ــات احملاس بتطبيق
 علـى   ، خـالل العـام املاضـي      ،ركزت اللجنة جهودها  وقد  . يف هذا اال  واالقتصادية وتثقيفهم   

ادية؛ احملاســبة البيئيــة واالقتــص يف جمــال رفا للمعـــدرإقامــة موقــع شــبكي يكــون مبثابــة مــص )أ(
تنظـيم مـؤمترات     )ج(إجراء تقييم عاملي إلحصاءات البيئة واحملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية؛             )ب(

 .ـُـعديها من خمتلف الدوائـراإلحصاءات ومعملـي مستضـم دولية ت
  

 املوقع الشبكي للجنة اخلرباء - ١ 

اجتماعـات  نوقـشت خـالل   ورقات وعروضا  )أ ()١(يضم املوقع الشبكي للجنة اخلرباء   - ١٧
عاملـة  موعـات ال  ختلـف ا   باملواقع الشبكية مل   ـهربطتوصالت   )ب(اللجنة وحماضر اجتماعاا؛    

_________________ 
 .http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/default.asp: عنوان موقع جلنة اخلرباء على الشبكة هو كالتايل )١( 
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ورقــات وعروضــا  )ج(يتــصل ــا مــن إحــصاءات؛   يف جمــال احملاســبة البيئيــة واالقتــصادية ومــا 
البيئيــة واالقتــصادية وتنفيــذها؛    تعزيــز احلــسابات  وتقــارير خاصــة مبــؤمترات دوليــة نظِّمــت ل    

 .باحلسابات البيئية واالقتصادية مزودة بوسائل حبثتصلة قاعدة حمفوظات للمنشورات امل )د(

منــشورات وهــي تــضـم . وقــد بـــدأ مؤخـــرا اســتخدام قاعــدة احملفوظــات آنفـــة الذكـــر - ١٨
احلــسابات البيئيــة واالقتــصادية، مــصنفة حبــسب الت إفراديـــة تـتـنـــاول منهجيــة ودراســات حــا

ــشـر،   ـــة الن ــوعجه ــث( احلــسابات ون ـــة،   م ــة واملختلط ــدفقات املادي وحــسابات ال حــسابات الت
ــول،  ــة  ) إخلاألصـ ــوارد الطبيعيـ ــثال(واملـ ــاه،  املمـ ــة،   يـ ــادن والطاقـ ــاك، واملعـ ــات، واألمسـ والغابـ
 ).خلإواألراضي، 

جلنة اخلرباء بأن املوقع الشبكي أداة مفيدة لنشر احلسابات البيئية واالقتـصادية            وتسلـِّـم   - ١٩
 .زيادة تطويره ليتـنامـى دوره كمصـدر تستمـد منـه املعارف ويتوقع

 
 التقييم العاملي إلحصاءات البيئة واحملاسبة البيئية واالقتصادية - ٢ 

جلنــة اخلــرباء علــى وضــع اســتراتيجية للنــهوض بتنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة    ملــساعـدة  - ٢٠
تقيـيم عـاملي إلحـصاءات      أجــري   لبلـدان،   تـوافر إحـصاءات البيئـة يف ا       مراعـاة   مع   ،واالقتصادية

حالــة  وقـد رسـم التقيـيم العـاملي معـامل          . البيئة واحملاسبة البيئية واالقتـصادية حتـت رعايـة اللجنـة          
علـى الـصعيد الوطنــي يف البلـدان،         إحصاءات البيئة وبـرامج احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية           تنفيـذ  

ءات البيئـة واحملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية، وإىل     وأشار إىل العوامل اليت حتـول دون تطـور إحـصا       
فـرع رابعــا مـن هــذا        نتائج التقييم يف ال   يـرد بـيـان ب  و. أولويات البلدان لتحقيق مزيد من التنمية     

 .التقريـر
 

 املؤمترات الدولية - ٣ 

احلــسابات واإلحــصاءات البيئيــة ضـمـــا مــستعملـي  ٢٠٠٦نظِّــم مــؤمتران دوليــان عــام  - ٢١
 .ويـرد أدنـاه عـرض موجـز لنتائج هذين املؤمترين. دوائـرمن خمتلف العديها ـُـوم

 
 املـُـــعدين املعنــي بتــسخري املعاجلـة احملاسبيــة يف جمــال امليـاه ألغــراض     -عملني ملـست امـؤمتر   )أ( 

 اإلدارة املتكاملة للموارد املائيــة

رباء، واستضافته هيئـة إحـصاءات      نظمـت الشعبة اإلحصائية املؤمتر حتت رعاية جلنة اخل        - ٢٢
وأسهــم املـؤمتر، الـذي ضــم أهــم مـستعملـي            ). ٢٠٠٦مـايو   / أيار ٢٤-٢٢فوربرغ،  (هولندا  

يف نظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية         ” معلومات املياه ومـُــعديها، يف إذكــاء وعيهــم مجيعـا بـــ            
القتصاديـة الذي يدعم اإلدارة املتكاملـة       ا - باعتباره نظام املعلومات اهليدرولوجيـة      “جمال املياه 
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 وناقش الكيفيـة اليت سيلبـي ــا        العامة وحدد املؤمتر املسائل املتعلقة بالسياسات    . للموارد املائية 
 .إطار املعاجلة احملاسبية يف جمـال املياه تلك االحتياجات

 امليـاه وسـلّم بأنــه يوفــر     وصـادق املؤمتر على نظام احملاسبة البيئية واالقتـصادية يف جمـال           - ٢٣
ــة      ــيم املعلومـــات اهليدرولوجيـ ـــة مـــن أجـــل تنظـ ـــه احلاجـ ــاهيمي الـــذي تـــشتـد إليـ اإلطـــار املفـ

وأوصــى باعتمــاد نظــام احملاســبة البيئيــة  . واالقتــصادية دعمـــا لــإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة  
اه، األمـر الـذي مـن شأنــه أن         االقتصادية يف جمال املياه باعتبـاره املعيـار الـدويل إلحـصاءات امليـ             

ويف ضـوء ما أسفـر عنـه املؤمتر من نتـائج، نظـرت جلنـة             . يوفـر الزخم الالزم لتنفيـذ البلـدان لــه     
اخلرباء يف توصية املؤمتر وهي تطلب إىل اللجنة اإلحصائية تـشجيع جتميـع نظـام احملاسـبة البيئيـة                   

ا إذا كـان جيـب اعتمـاد النظـام معيـاراً إحـصائياً              االقتصادية يف جمال املياه يف البلدان واإلفـادة مبـ         
رهنـا باحتمال إعادة تقييمـه، مع مراعاة االتساق مع حمتـوى دليـل احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية                  

 ).انظر أيضاً الفرع ثالثا من هذا التقرير( وشكله ٢٠٠٣املتكاملة لعام 

يــة باملعاجلـة احملاسـبية يف جمـال امليـاه           ووافق املؤمتر على إنشـاء آليـة مائـدة مـستديرة معن          - ٢٤
أمــا عـن   . حتت رعاية جلنـة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية ملتابعـة توصـيات املـؤمتر              

النهوض بنظام احملاسبة البيئيـة االقتـصادية يف جمـال امليـاه مـن               )أ: (أهداف املائدة املستديرة فهي   
لوجية واالقتصادية دعمـا لإلدارة املتكاملة للموارد املائيـة؛        أجل تقييم ورصد املعلومات اهليدرو    

ويتوقـع عقـد    . تعزيز تنفيذ نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية للمياه واسـتخدامه يف البلـدان            )ب(
 .٢٠٠٧أول اجتماع للمائدة املستديرة يف الربع األول من عام 

لني واملـُـعــدين توجيـه الـدعوة لـرئيس     ومن بني النتائج اليت توصـل إليهـا مـؤمتر املـستعم        - ٢٥
جلنة اخلرباء والشعبة اإلحصائية، بوصفه الواضع الرئيسي لنظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية يف               
جمال املياه، لتقدمي إطار املعاجلة احملاسبية يف جمال امليـاه يف اجتماع جلـسة الرصـد اخلاصـة بآليـة                   

ونتيجــة لــذلك، . ٢٠٠٦أغــسطس / آب٢١يف ســتوكهومل يف  )٢(األمــم املتحــدة املعنيــة بامليــاه 
تنظر آلية املياه يف إقرار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه باعتباره نظـام املعلومـات                 
اخلــاص برصــد وتقيــيم املعلومــات اهليدرولوجيــة واالقتــصادية دعمــاً لــإلدارة املتكاملــة للمــوارد 

 .املائية
 

_________________ 
علـى إطـار للتعـاريف والتـصنيفات واحلـسابات واجلـداول       االتفـاق   “املعيار اإلحصائي الدويل”صطلح يقصد مب  )٢( 

 - حمـضر االجتمـاع التمهيـدي للجنـة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة            (توى العـاملي  اليت سيتم جتميعهـا علـى املـس       
 ).٢٠٠٥أغسطس / آب٣١ إىل ٢٩االقتصادية، نيويورك، الفترة من 
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ــل  )ب(  ــة العمــ ــة بامل حلقــ ــة املعنيــ ــبية املتــــ   الدوليــ ــة احملاســ ــة  عاجلــ ــالنظم اإليكولوجيــ صلة بــ
 الطبيعيـة والثروات

استعرضت حلقة العمل، اليت نظمتها الوكالـة األوروبيـة للبيــئة باالشـتراك مـع الـشعبة                  - ٢٦
ديـسمرب  /كـانون األول   ١ نـوفمرب و  / تشرين الثاين  ٣٠كوبنهاغن، الدامنرك، يومـي    (اإلحصائية  

طورات املعاجلة احملاسبيـة املتـصلـة بـالنظم اإليكولوجيـة والثـروات الطبيعيـة يف ضــوء                ت) ٢٠٠٦
اإلطار املفاهيمي لتقييم النظم اإليكولوجيـة يف األلفيـة، ووفـرت منـتــدى لتبـادل اخلبــرات مـع                    

 .اخلرباء واملعنيـيـن باألمـر من خمتلف الدوائـر واستكشفـت أوجه التآزر

ــة العمــ   - ٢٧ ــت حلق ــيم الــنظم       ورحب ـــة إلـــى تقي ــة الرامي ــة األوروبيــة للبيئ ــود الوكال ل جبه
 باســــتخدام نظــــام احملاســــبة البيئيــــة ٢٠١٢اإليكولوجيــــة يف األلفيــــة ألوروبــــا حبلــــول عــــام 

واالقتــصادية، عــن طريــق جتميــع معلومــات مــن مــصادر خمتلفــة، تــشمل بــرامج رصــد األرض    
ــضاء   ــن الف ــة ينبغــ  . وشــبكات الرصــد م ــسائل منهجي ـــرامج   وحــددت م ـــوض بـب ــها للنه ي حل

البحـــوث، وهــي مــسائل مــن شــأا أن تــسهـم بــصورة مفيــدة يف تنقيـــح نظـــام احملاســبة البيئيــة  
 .٢٠٠٣واالقتصادية املتكاملة لعام 

واعتربت حلقة العمل نظام احملاسبة البيئية واالقتـصادية إطـاراً ضـرورياً لقيـاس التفاعـل           - ٢٨
ــة، وأداة مف   ــصاد والبيئ ــني االقت ــيت      ب ــدات ال ــة والتهدي ــنظم االيكولوجي ــدة لرصــد خــدمات ال ي

وهكــذا مت االعتـراف بنظـام احملاسـبة         . تواجهها، واآلثـار احملتملة للتنميــة والرفـاه االقتـصاديـيـن        
 .البيئية واالقتصادية كأداة قيمة لدعم تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية

 
 ٢٠٠٣تنقيح دليل احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة لعام  - جيم 

وناقشت جلنة اخلرباء برنامج عمل العديد مـن األفرقــة العاملـة يف جمـال احملاسـبة البيئيـة            - ٢٩
يتصل ا من إحصاءات، وحـددت صـور التـآزر وجمـاالت التعـاون مـع تلـك                   واالقتصادية وما 

يتعلــق  ســيما فيمــا  صــبغة رمسيــة علــى التعــاون معهـــا، ال وهــي حاليـــا بــصدد إضــفاء. األفرقـــة
 .٢٠٠٣بإسهامها يف تنقيح دليل احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة لعام 

وبنـاء على طلـب جلنـة اخلرباء، يعكـف كـل مـن الـرئيس واألمانـة، علـى وضــع إطـار                     - ٣٠
بعمليــة تنقــيح دليــل احملاســبة البيئيــة     إلدارة املــشاريع، ســيحدد دور األفرقـــة املختلفــة املعنيــة     

 ومــسؤولياا، باإلضــافة إىل نطــاق تلــك العمليــة، وهيكـــل ٢٠٠٣واالقتــصادية املتكاملــة لعــام 
 .إدارة املشـروع

ووافقت جلنة اخلرباء على تعيـيـن حمرر لوضع النظــام يف صيغتــه املنقحــة استنــادا إلــى                   - ٣١
 .لنتائج اليت أعدا األفرقة التقنية املختلفـة وإىل ورقات املسائل وا٢٠٠٣نـص عام 
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 نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة يف جمال املياه -ثالثا  

أعــدت الــشعبة اإلحــصائية نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتــصادية املتكاملــة يف جمــال امليــاه،  - ٣٢
ما مـع الفريـق الفرعـي التـابع لـه املعـين       سـي  بالتعاون مع فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة، وال            

 .باحملاسبة املائية

 ٢٠٠٣وقـد شكلـت عمليـة إعــداد نظــام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية املتكاملـة لعـام                   - ٣٣
وعلـى الـرغم مـن أن جتـارب البلـدان يف      . فرصة وأيضـا حتديـا لوضع منهجيات حلسابات امليـاه    

ليل حمـدودة، فقـد ظهـرت قواسـم مـشتركة يف النـُّــهج               كانـت وقـت كتابـة الـد        امليـاه حسابات  
 مـن النظـام     ٨ ويـُـعـَـد الفرع اخلاص حبسابات املياه يف الفصل      . املتبعـة يف جتميع حسابات امليـاه    

 .املذكور احملاولة األوىل لوضع منهجيات منسقة حلسابات املياه

لوطنيــة والدوليـة للـسياسات املتعلقـة        وبالنظر إىل تزايـد األمهية املـمـنوحــة يف الـربامج ا          - ٣٤
بامليـاه، وطلبات البلدان احلصول على التوجيه يف جمال جتميـع حـسابات امليــاه، تولــت الـشعبة                  
اإلحصائية مهمة النهـوض باملنهجيـة املتبعـة يف حسابات املياه وحتقيـق توافـق اآلراء اسـتنادا إىل                

ــل      ــيت حتققــت بالفعــل خــالل إعــداد دلي ــائج ال ــام    النت ــة لع ــصادية املتكامل ــة واالقت احملاســبة البيئي
٢٠٠٣. 

وقـــدمت فرقـــة العمـــل التابعـــة للمكتـــب اإلحـــصائي لالحتـــادات األوروبيـــة واملعنيــــة    - ٣٥
حبسابات امليـاه إسهـاما ضخمـا يف وضع مفـاهيم وتعريفـات وتـصنيفات منـسقة، باإلضـافة إىل         

ـي املعنــي باملعاجلـة احملاسبيــة يف جمـال امليـاه           وأسهـم الفريق الفرع  . جمموعة من اجلداول املعيارية   
 ٥والتابع لفريق لنـدن الذي أنشـأه يف اجتماعـه الثامن املعقود يف روما، إيطاليا، يف الفتـرة مـن                  

 بنـصوص وبأمثلـة قطريـة، واسـتعرض الـصيغ املختلفــة مـن          ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٧إىل  
ويتـألف الفريـق الفرعـي مـن     . يف صيغتها النهائيـــة   مسـودة املخطوط، وساعد يف وضع الوثيقـة       

 .خبرياً من البلدان، والسلك األكادميي، واملنظمات الدولية ٢٠

ونوقشت مشاريع الفصول يف اجتماعات عـدة، من بينهـا اجتماعا فريـق لنـدن الثـامن               - ٣٦
وجـــرت مناقـــشـة . ٢٠٠٤ وكوبنـــهاغن عـــام ٢٠٠٣والتاســـع اللـــذان انعقـــدا يف رومـــا عـــام 

املسـودة النهائية واستعراضها خالل اجتماع عقــده الفريـق الفرعـي يف نيويـورك يف الفتـرة مـن                   
واتفــق الفريــق الفرعــي خــالل ذلــك االجتمــاع علــى تــضمني  . ٢٠٠٥مــايو / أيــار١٣ إىل ١١

ــدان علــى       ــاه وتــشجيع البل ـــع حــسابات املي ـــة لتجمي املخطوطـــة جمموعــة مــن اجلــداول املعياري
الة حسابات املياه واملسودة النهائيـة لنظام احملاسبة البيئية واالقتـصادية يف           وعرضـت ح . جتميعها
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جمـــال امليـــاه يف االجتمـــاع التمهيـــدي للجنـــة خـــرباء األمـــم املتحـــدة املعنيـــة باحملاســـبة البيئيـــة    
 .٢٠٠٥أغسطس / آب٣١ إىل ٢٩واالقتصادية املعقود يف نيويورك يف الفترة من 

احملاسـبة املائيـة   :  املـُـعـديــن –ئيـة املنقحـة يف مـؤمتر املـستعملني       وعـُـرضت املـسودة النها    - ٣٧
الـذي نظمتـه    ) ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٢٤-٢٢فوربرغ،  (من أجل اإلدارة املتكاملة للموارد املائية       

ــة اخلــرباء    ــة جلن ــشعبة اإلحــصائية حتــت رعاي وصــادق املــؤمتر، الــذي ضـــم أهــم مــستعملـي    . ال
ومستخدميهـا، على نظـم احملاسبة البيئيـة واالقتـصادية يف جمـال امليــاه،             املعلومات املتعلقة بامليـاه    

وسلّم بـأنـه يـشكـل اإلطـار املفاهيمــي الـذي تـشتـد إليــه احلاجــة مـن أجــل تنظـيم املعلومـات                        
وأوصـى املـؤمتر بـأن تعتمـده       . اهليدرولوجية واالقتصادية دعمـا لإلدارة املتكاملة للمـوارد املائيـة        

 .صائية باعتباره املعيار الدويل إلحصاءات املياه بناء على توصية من جلنة اخلرباءاللجنة اإلح

ــات      - ٣٨ ــتجابة الحتياجـ ــددة لالسـ ــات متعـ ــة معلومـ ــستعملني أنظمـ ـــر املـ ـــت دوائـ ووضعـ
الــسياسات العارضـــة، ممــا أســفر عــن معلومــات غــري متــسقة أســفرت بــدورها عــن مؤشــرات    

ر املـستعملني عـن تقـديرها للدوائــر اإلحـصائيـة لنظـام             وأعربت دوائـ . متسقة مبرور الوقت   غري
احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمـال املياه، ليشكـل بذلك جــا صـارما يتبــع يف قيـاس التفاعـل                   
بني االقتصاد والنظام اهليدرولوجي، وهــو أحــد املكونـات اهلامـة يف اإلدارة املتكاملـة للمـوارد                  

أوال أن دوائـر املـستعملني   . ة اإلحـصائية النظـام العتمـاده لـسبـبـني      وقـد طرحــت اللجنـ     . املائيـة
أبـــدت بوضــوح احلاجــة إىل وجــود إطــار متفــق عليــه لقيــاس التفاعــل بــني االقتــصاد والنظــام      

وثانيـاً، أن مـن شـأن اعتمـاد الــدليل آنــف الذكــر أن يعطــي زمخـا قويـا لتنفيــذ          . اهليـدرولوجي 
 .طة مجع البيانات واملفاهيم والتعريفات الواردة فيــهحسابات امليـاه والتوفيق بني أنش

 املـُـعـديـــن واملناقــشة الــيت جــرت خــالل     -ويف ضــوء التوصــيات مــؤمتر املــستعملني     - ٣٩
، ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٣  و ٢٢ يف نيويـورك يومــي       ةاالجتماع األول للجنة اخلرباء املعقود    

ب املعايـيــر اإلحـصائية الدوليـة، ووضـعت قاعـدة           نـقـّـح النظـام حبيث يتطابق مع حمتوى وأسلو      
يـضم  : ويتكـون نظـام احملاسـبة مـن جـزأين         . بيانات افتراضية ملــلء اجلـداول املعياريـة بالبيانـات         

ــا اخلاصــة       ـــارية املتفــق عليه ــصنيفات، واجلــداول املعي ــاهيم، والتعريفــات، والت اجلــزء األول املف
ـــة و   ١الفــصول مــن (املختلطـــة وحــسابات األصــول  حبــسابات اإلمــداد واالســتخدامات املادي

تـزال جتريبيـة وإن كانـت ذات صـلة كـبرية       ويتألف اجلزء الثاين من احلـسابات الـيت ال       ). ٦ إىل
ويــشمل هــذا حــسابات اجلــودة، والتقيــيم االقتــصادي   ). ٩ إىل ٧الفــصول مــن (بالــسياسات 

وينـدرج اجلـزء    . قـات النظـام    تطبي على، وأمثلة   ١٩٩٣للمياه بعد نظام احلسابات القومية لعام       
 .الثاين ضمن فئة أفضل املمارسات
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/ نـوفمرب وكـانون األول    /وأسفـرت عملية مشاورات رمسية جرت خالل تشرين الثـاين         - ٤٠
، عن اتفاق أغلبيـة اآلراء على أن اجلزء األول مـن النظـام اكتمـل حبيــث بــات            ٢٠٠٦ديسمرب  

 ونـصح عـدد     .)٢(“معيـار إحـصائي دويل    ” أنــه    من املمكـن أن حيمل عالمة اجلـودة، أال وهــي         
حمدود من أعضاء جلنة األمم املتحدة بعـدم اعتمـاد النظـام كمعيــار إحـصائي يف هـذه املرحلـة،                     

اعتمـاد وحـدة حمـددة املوضـوع مـن           ‘١’فقـد ارتئــي أنــه مـن غـري املالئــم            . للسبـبـيـن التاليـيـن 
ح دليـل احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية املتكاملـة           نظام احملاسبة كمعيار إحصائي قبل اكتمـال تنقيــ        

اعتماد جزء واحد من خمطوط كمعيار إحصائي، بينما يــتألف املخطـوط             ‘٢’ ؛ و ٢٠٠٣لعام  
من جزأين، يضم أوهلما املفاهيم، والتعريفات، والتصنيفات، واجلداول القياسـية املتفـق عليهـا،              

ارات الواردة أعاله، فإن اللجنـة اإلحـصائية        وبالنظر إىل االعتب  . ويضم اآلخر أفضل املمارسات   
إذا كـان جيـب اعتمـاده     مدعوة إلـى تشجيع تنفيذ النظام يف البلدان، وتقدمي املشورة بـشـأن مـا            

كمعيـار إحصائـي أم ال، رهنا باحتمال إعادة تقيـيـمه، وذلك مع مراعاة اتـساق دليـل احملاسـبة                 
 . يف األسلوب واحملتوى٢٠٠٣البيئية واالقتصادية املتكاملة املنقح لعام 

 
نتـائج   :االقتـصادية  - التقييم العاملي لإلحصاءات البيئية واحملاسـبة البيئيـة      -رابعا  

 املرحلة األوىل
 

ــرت  - ٤١ ــصاءات أجـ ــعبة اإلحـ ــسبما ورد شـ ــرة ، حـ ــاملي  ٢٠يف الفقـ ــيم العـ ــاله، التقيـ  أعـ
بالتعــاون مــع ونــة اخلــرباء، االقتــصادية حتــت رعايــة جل  - لإلحــصاءات البيئيــة واحملاســبة البيئيــة 

 .الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات البيئية

علـى أن املرحلـة     .  مـرحلتني، حـىت ال يثقـل كاهـل ايـبني           علىويجرى التقييم العاملي     - ٤٢
احملاسـبة  األوىل من التقييم العاملي تشمل املعلومات العامة املتعلقة بربناجمي اإلحصاءات البيئيـة و            

وهي تتضمن أسئلة عـن البنيـة املؤسـسية، وجمـاالت األنـشطة، والقيـود               . )٣(االقتصادية - البيئية
وميكــن االطــالع علــى  .  يف املــستقبلالــيت تعتــرض وضــع الــربامج وتنفيــذها، وخطــط البلــدان   

وتتمثـل  . )٤(االستبيان اخلاص باملرحلة األوىل للتقييم العاملي يف موقع جلنة اخلـرباء علـى الـشبكة              
املرحلة الثانية من التقييم العاملي يف استبيانات للمتابعة تركز على جماالت األنشطة احملـددة الـيت                

_________________ 
حـىت وإن كـان غـري       (ألغراض التقييم، فإن الغاية من برنامج اإلحـصاءات البيئيـة هـي أن تكـون برناجمـا شـامال                     )٣( 

لتقدمي املعلومات املتعلقة بالبيئة يف مقابل املعلومات املتعلقة مبجـاالت          ) األنشطة املغطاة جامع من حيث جماالت     
 - األنشطة احملددة اليت غالبا ما تنفذها الوزارات املختصة ألغراض إدارة املوارد؛ ويشري برنـامج احملاسـبة البيئيـة                 

 .ية أو النقديةوحدة من احلسابات من الناحية املاد/االقتصادية إىل جتميع أي جزء
 .http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/ceeaSurvey.aspر انظ )٤( 
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ــة األوىل  ــا يف املرحل ــاء النــصف األول مــن عــام     . مت التعــرف عليه ــوزع االســتبيانات أثن ــن ت ول
 . سوى على البلدان اليت أشارت إىل وجود أنشطة يف جمال النشاط احملدد٢٠٠٧

 ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٦ووزع استبيان املرحلة األوىل من التقييم العاملي يف          - ٤٣
ــا ١١ مــن املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة التابعــة للــدول األعــضاء و   ١٩٢علــى   مــصرفا مركزي

 كـانون   ١١ويف  ). البلدان اليت تضطلع فيها املـصارف املركزيـة بـربامج احلـسابات القوميـة              يف(
وتــرِد قائمــة بتلــك البلــدان يف . ، رد نــصف البلــدان تقريبــا علــى التقيــيم٢٠٠٦ديــسمرب /األول

ويعرض هذا التقرير االستنتاج الرئيسي للمرحلة األوىل من التقيـيم، اسـتنادا   . مرفق هذا التقرير  
ني وسـيعرض حتليـل مفـصل وكامـل يـشمل الـردود الـيت سـترد يف الفتـرة بـ                    . إىل الردود الواردة  

سـتعرض علـى     يف وثيقـة     ٢٠٠٧ينـاير   /اية كـانون الثـاين     و ٢٠٠٦  ديسمرب/ كانون األول  ١٢
ــا    ــصائية يف دورـ ــة اإلحـ ــباط  اللجنـ ــثالثني يف شـ ــة والـ ــر /الثامنـ ــاز  . ٢٠٠٧فربايـ ــن إجيـ وميكـ

نطــاق الــربامج؛ ) ب(اهلياكــل املؤســسية؛ ) أ: ( العنــاوين التاليــةحتــتالرئيــسية للتقيــيم  النتــائج
 .االقتصادية -  اإلحصاءات البيئية واحملاسبة البيئيةالعوامل اليت تعيق تطوير وجتميع )ج(
 

 اهلياكل املؤسسية -ألف  
كل البلدان تقريبا اليت ردت علـى التقيـيم لـديها برنـامج لإلحـصاءات البيئيـة، ويتعلـق                    - ٤٤

األمر جبميع البلدان املتقدمة النمو والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلـة انتقاليـة والغالبيـة العظمـى      
 يف املائـة مـن      ١٠٠ويتـراوح التوزيـع اجلغـرايف للـربامج بـني نـسب أقـصاها               . من البلدان الناميـة   

 يف املائة من البلدان يف غـرب آسـيا، كمـا هـو              ٧٥ وأمريكا الشمالية وأدناها     أوروباالبلدان يف   
 .هدنامبني يف اجلدول أ

ف املؤســسات، ورغــم أن بــرامج اإلحــصاءات البيئيــة تكــون عمومــا مفرقــة علــى خمتلــ  - ٤٥
ــني            ــا ب ــاون فيم ــة التع ــا لكفال  ــول ــات معم ــادل البيان ــة لتب ــري رمسي ــة وغ ــات رمسي ــاك اتفاق هن

ويضطلع املكتـب اإلحـصائي الـوطين يف كـثري مـن األحيـان بـدور بـارز يف تنـسيق                     . املؤسسات
فهذه املكاتب هي املؤسسات الرائـدة فيمـا خيـص كافـة         : اإلحصاءات وجتميعها ونشرها إمجاال   

 يف ٤٨ يف املائــة مــن البلــدان وفيمــا خيــص جمــاالت أنــشطة حمــددة يف  ٤٣ت األنــشطة يف جمــاال
برنـامج  تـوىل أمـر      يف املائة املتبقيـة، فـإن وكـاالت أخـرى ت           ٩الـ  سبة  عن ن املائة من البلدان، أما     
 .اإلحصاءات البيئية

 معظـم  وعلى مستوى املكاتب اإلحصائية الوطنيـة، تقـع بـرامج اإلحـصاءات البيئيـة يف               - ٤٦
ففي نصف البلدان تكون تابعة لـربامج اإلحـصاءات االقتـصادية،     : األحيان يف وحدات مستقلة   

ويف النصف اآلخر تكون مقسمة بالتساوي بني وحدات مستقلة ووحـدات تابعـة إلحـصاءات      
 .الزراعة والبيئة
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ــة   - ٤٧ ــبة البيئيـ ــالنظر إىل أن احملاسـ ــاالت      - وبـ ــن جمـ ــسبيا مـ ــديث نـ ــال حـ ــصادية جمـ االقتـ
 نصف البلدان تقريبا الـيت ردت علـى         -اإلحصاءات، جدير بالذكر أن عددا كبريا من البلدان         

وعلـى النحـو املـبني يف اجلـدول أسـفله،           . االقتـصادية  -  لديه برنامج للمحاسبة البيئية    -التقييم  
خيتلف التوزيع اجلغـرايف للربنـامج فيمـا بـني البلـدان بـاختالف كـل مـن التجمعـات االقتـصادية            

االقتـصادية   - ففيما خيص التجمعـات االقتـصادية، توجـد بـرامج للمحاسـبة البيئيـة             . غرافيةواجل
 يف املائـة مـن   ٣٠ يف املائة من البلدان النامية و       ٣٤ يف املائة من البلدان املتقدمة النمو و         ٨٥يف  

 يف  ٧٢اها  ويتراوح التوزيع اجلغرايف بـني نـسب أقـص        . البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية     
 يف املائــة مــن البلــدان يف أمريكــا الالتينيــة ويف منطقــة ٢٥ وأدناهــا أوروبــااملائــة مــن البلــدان يف 

 .الكارييب البحر

  ١ دولاجل
 االقتصادية يف البلدان - برناجما اإلحصاءات البيئية واحملاسبة البيئية

 
  االقتصادية‐احملاسبة البيئية  اإلحصاءات البيئية 

 

دد ـــــع
 البلدان

)١( 

ــدان ــدد البل ع
ايبــــة علــــى
اجلــــزء ألــــف

)٢( 

عـــــــــــــــدد
ــدان البلــــــــ
ــديها ــيت ل ال

 برنامج 

)٣( 

ــدان ــسبة البلــــ نــــ
 ايبة

)٢)/(٣)=(٤( 

دد ـــــع
البلدان 
ايبة على
اجلزء باء

)٥( 

ــدان ــدد البل ع
الـــــيت لـــــديها

 برنامج

)٦( 

نــــسبة البلــــدان
 ايبة

)٥)/(٦)=(٧(

 ٤٩ ٤٣ ٨٧ ٩٢ ٧٧ ٨٤ ١٩٢ ء يف األمم املتحدةمجيع الدول األعضا
        :التجمعات االقتصادية

 ٨٥ ٢٣ ٢٧ ١٠٠ ٢٦ ٢٦ ٣٧ املتقدمة النمو 
 ٣٠ ٣ ١٠ ١٠٠ ١٠ ١٠ ١٩ اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية 
 ٣٤ ١٧ ٥٠ ٨٥ ٤١ ٤٨ ١٣٦ النامية 

        :التجمعات اجلغرافية
 ٣١ ٤ ١٣ ٨٣ ١٠ ١٢ ٥٣ أفريقيا 
 ٣٣ ٣ ٩ ٧٥ ٦ ٨ ١٧ غرب آسيا 
 ٥٠ ٦ ١٢ ٩٢ ١٢ ١٣ ٣٠ وسط وشرق وجنوب وجنوب شرق آسيا 
 ٦٧ ٤ ٦ ٨٣ ٥ ٦ ١٤ أوقيانوسيا 
 ٢٥ ٤ ١٦ ٩٤ ١٥ ١٦ ٣٣ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ٥٠ ١ ٢ ١٠٠ ١ ١ ٢ أمريكا الشمالية 
 ٧٢ ٢١ ٢٩ ١٠٠ ٢٨ ٢٨ ٤٣ أوروبا 

 
 - اجلزء ألف املتعلق باإلحصاءات البيئية واجلزء باء املتعلق باحملاسـبة البيئيـة          :  املرحلة األوىل من التقييم العاملي من جزأين       تتكون :مالحظة  

 ).٥(و ) ٢(اختالف العمودين هنا كان ومن . ومل ترد كل البلدان على اجلزأين معا. االقتصادية
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 كــثري مــن األحيــان ضــمن املؤســسة الــيت االقتــصادية يف - يقــع برنــامج احملاســبة البيئيــة - ٤٨
ب إحـــصائية وطنيـــة أو مـــصارف  ســـواء كانـــت مكاتـــ-تقـــوم بتجميـــع احلـــسابات الوطنيـــة 

عـالوة علـى ذلـك، عنـدما تـساهم      .  ويف حاالت قليلة، تقوم بتجميعهـا وزارة البيئـة       - مركزية
و الوكالـة   أكثر من مؤسسة يف جتميع احلسابات، كثريا ما يكون املكتب اإلحـصائي الـوطين هـ               

 .التعاون فيما بني املؤسسات/الرائدة ودائما ما توجد آلية رمسية للتنسيق
 

 نطاق الربامج -اء ـب 
 - يف نصف البلدان تقريبا، جرى إدماج برنـاجمي اإلحـصاءات البيئيـة واحملاسـبة البيئيـة                - ٤٩

م يف االقتـــصادية، مبعـــىن أن نفـــس التعـــاريف والتـــصنيفات وعمليـــات مجـــع البيانـــات تـــستخد 
وتـشتمل  . وهناك تداخل بـني اـالني اللـذين يـشملهما الربناجمـان يف الغالـب األعـم                . الربناجمني

املـاء، والطاقـة،    : برامج اإلحصاءات البيئيـة علـى العناصـر التاليـة، مرتبـة حبـسب درجـة أمهيتـها                 
مج وإضــافة إىل جمــاالت األنــشطة تلــك، تــشمل بــرا . وانبعاثــات الغــازات يف اهلــواء، والغابــات

وقد نتج هذا عـن جتميـع هـذه         . االقتصادية حسابات اإلنفاق على محاية البيئة      - احملاسبة البيئية 
 مـن  األوروبيـة وعنـدما تـستبعد البلـدان    . األوروبيـة املعلومات مـن قبـل عـدد كـبري مـن البلـدان            

ــاالت       ــر جمـ ــة ثالـــث أكثـ ــة مبثابـ ــادن والطاقـ ــة باملعـ ــول املتعلقـ ــسابات األصـ ــد حـ ــل، تعـ التحليـ
 .شيوعا شطةاألن

تعمــل يف جمــال  املؤســسات الــيت تقــوم بتجميــع اإلحــصاءات البيئيــة أو   عتــزم معظــموت - ٥٠
 غالبيـة   تزمـع وإضـافة إىل ذلـك،      . ةاالقتصادية مواصـلة بـرامج التجميـع القائمـ         - احملاسبة البيئية 

 - وفيمــا خيــص اإلحــصاءات البيئيــة واحملاســبة البيئيــة     . هــذه البلــدان توســيع نطــاق براجمهــا    
االقتصادية، فإن جماالت األنشطة اليت تعرف يف الغالب األعم على أا جمـاالت ينبغـي مواصـلة       

ــا  ــيع نطــاق    - التوســع فيه ــث توس ــن حي ــع   م ــة التجمي ــة جتميــع   /وعملي ــشروع يف عملي أو ال
 تشمل املاء، والطاقة، وانبعاثات الغـازات يف اهلـواء، والغابـات، واألراضـي، والـنظم                - جديدة

ات االقتـصادية، فإـا تـشمل أيـضا حـسابات تـدفق            - وفيما خيص احملاسبة البيئية   . اإليكولوجية
وينبغـي  . ، واألصـول املتعلقـة باملعـادن والطاقـة، واإلنفـاق علـى محايـة البيئـة                حسابات النفايات 

 تعـد مبثابـة جمـال حيظـى باألولويـة           النفايـات حـسابات   / املـواد  اتحسابات تـدفق   اإلشارة إىل أن  
 .األوروبيةلبلدان خاصة بالنسبة ل

 
 العوامل املعوقة -جيم  

طلب يف االستبيان من ايـبني حتديـد العوامـل الـيت تعيـق تطـوير وجتميـع اإلحـصاءات                     - ٥١
إىل البلــدان أشــارت و. االقتــصادية بغــرض تقيــيم اســتدامة الربنــاجمني - البيئيــة واحملاســبة البيئيــة
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. العامل األكثر شيوعا الذي يعيـق تطـوير الربنـاجمني         ره  باعتبااالفتقار إىل املوارد البشرية واملالية      
 .واعتربت إتاحة البيانات ونوعية البيانات على أما املعوقني الرئيسيني للتجميع

االقتـصادية يف    - برناجمي اإلحـصاءات البيئيـة واحملاسـبة البيئيـة        ه مت دعم    وبين التقييم أن   - ٥٢
املنظمـات  مـن   أساسـا   الـواردين   عدة التقنيـة والتمويـل      باملـسا وذلك مبدمها   نصف البلدان تقريبا    

وتلقـى  . وحيظـى بعـضها أيـضا بالـدعم والتمويـل مـن خـالل مـشاريع للتعـاون الثنـائي                   . الدولية
أجــل  مـن  األوروبيـة نـصف البلـدان تقريبـا مـساعدة ماليـة مـن املكتـب اإلحـصائي للجماعـات          

ويف بعــض البلــدان، حظــي هــذان . صاديةاالقتــ - برنــاجمي اإلحــصاءات البيئيــة واحملاســبة البيئيــة
ــة خبــالف املكاتــب       ــوارد مــن مؤســسات وطني الربناجمــان أيــضا بالــدعم مــن خــالل التمويــل ال

 .اإلحصائية الوطنية
 

 نقاط مطروحة للمناقشة -خامسا  
 :قد ترغب اللجنة اإلحصائية يف القيام مبا يلي - ٥٣

 اخلــرباء املعنيــة باحملاســبة  إبــداء آرائهــا بــشأن التقــدم احملــرز يف عمــل جلنــة   )أ( 
ــة ــسيق    - البيئي ــصادية يف جمــال التن ــا (االقت ــرع ثاني ــف - الف ــبة   ) أل ــذ احملاس ــز وتنفي وتعزي
 ؛)باء - الفرع ثانيا(االقتصادية  - البيئية

تشجيع التنفيـذ يف البلـدان وإسـداء املـشورة فيمـا إذا كـان ينبغـي اعتمـاد                    )ب( 
االقتصادية اخلاص بامليـاه باعتبـاره معيـارا إحـصائيا           - اجلزء األول من نظام احملاسبة البيئية     

دوليا، خيـضع إلمكانيـة إعـادة التقيـيم، أخـذا يف احلـسبان االتـساق يف أسـلوب ومـضمون                     
 ).الفرع ثالثا (٢٠٠٣نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية لعام 
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 املرفق 
ــامل         ــيم العـ ــن التقيـ ــة األوىل مـ ــى املرحلـ ــيت ردت علـ ــدان الـ ــة البلـ ي قائمـ

 / كانون األول  ١١االقتصادية يف    - احملاسبة البيئية لإلحصاءات البيئية و  
 ٢٠٠٦ديسمرب 

  
 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إسبانيا
 أستراليا
 إستونيا
 إسرائيل
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 أوروغواي
 أوزبكستان
 أوكرانيا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 البحرين
 لالربازي
 الربتغال
 بلغاريا

 بنغالديش
 بوتان

 بوتسوانا
 بوركينا فاسو

 البوسنة واهلرسك
 بولندا
 بوليفيا
 بريو
 تايلند
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 توفالو
 تونس

 جزر البهاما
 اجلمهورية التشيكية

 مجهورية ترتانيا املتحدة
 اجلمهورية الدومينيكية

 مجهورية كوريا
ــدونيا   ــة مقـــــ مجهوريـــــ

 سابقةاليوغوسالفية ال
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك
 دومينيكا

 رومانيا
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 سيشيل
  شيلي
  صربيا
 الصني

 غواتيماال
 فنلندا

 الكامريون
 كرواتيا
 كندا

 كولومبيا
 كرييباس
 كينيا
 التفيا

 لكسمربغ
 ليتوانيا
 ليسوتو

 ماليزيا
 مصر

 املغرب
 املكسيك

 لديفم
اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة لربيطانيـا

ــى و يرلنـــــــــداأالعظمـــــــ
 الشمالية
 منغوليا

 موريشيوس
 ناورو
 النرويج
 نيبال

 نيوزيلندا
 اهلند

 هنغاريا
 هولندا

الواليـــــــــات املتحـــــــــدة
 األمريكية
 اليابان
 اليمن
 اليونان

 


