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 اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
 *من جدول األعمال املؤقت) د (٣البند 

 احملاسبة البيئية واالقتصادية: البنود املطروحة للمناقشة واختاذ القرار
      

 تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية واالقتصادية    
    

 مذكرة من األمني العام    
  

ــة واألربعــني      ــة اإلحــصائية يف دورهتــا احلادي ــاء علــى طلــب اللجن  E/2010/24انظــر  (بن
، يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير جلنـة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة                 )الفصل األول، ألف  

ة اخلــرباء، وال ســيما  ويتنــاول التقريــر بالتفــصيل التقــدم احملــرز يف أعمــال جلنــ      . واالقتــصادية
ــة واالقتــصادية    فيمــا ــة املفــضية إىل  . يتعلــق مبــشروع تنقــيح نظــام احملاســبة البيئي ويــصف العملي

 لنظـام   قائمـة املـسائل املتـصلة باجمللـد األول      يفجمموعة من التوصيات املتعلقة باملـسائل املدرجـة         
للجنـة يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني       اتقـدميها إىل    ، والـيت يتوقـع      احملاسبة البيئية واالقتصادية املنقح   

 عـن التقـدم احملـرز       مستوفاةويقدم أيضا معلومات    .  العتمادها معيارا إحصائيا دوليا    ٢٠١٢يف  
قائمـة مـن املـسائل املتـصلة باجمللـد الثـاين، ويقـدم        تتـضمن  يف العمل على وضع خارطـة طريـق،    

ويصف التقرير أيضا أنشطة اللجنـة يف       . تقريرا عن املناقشة املتعلقة بنطاق وحمتوى اجمللد الثالث       
وتـرد نقـاط للمناقـشة يف    . تعزيز نظام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية، فـضال عـن أنـشطة التنـسيق         

 . من هذا التقرير٦٣الفقرة 
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  تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية واالقتصادية    
 مقدمة  -أوال   

 :ة اإلحصائيةيف الدورة احلادية واألربعني للجن  - ١

رحبـــت اللجنـــة بتقريـــر جلنـــة اخلـــرباء املعنيـــة باحملاســـبة البيئيـــة واالقتـــصادية،    )أ(  
وأعربت عن تقـديرها ملـا أحرزتـه اللجنـة مـن تقـدم يف أعماهلـا، وشـكرت رئـيس اللجنـة علـى                    

 قيادي؛ال هدور

ــا يتعلـــق      )ب(   ــة فيمـ أعربـــت عـــن تقـــديرها لطرائـــق عمـــل جلنـــة اخلـــرباء، وخاصـ
  الواسعة النطاق اليت أجريت بشأن والية اللجنة، وحسن إدارهتا وبرنامج عملها؛باملشاورات 

  أعربت عن اتفاقها مع والية جلنة اخلرباء وإدارهتا؛  )ج(  
أحاطت علمـاً مـع التقـدير بـإيالء األولويـة القـصوى يف برنـامج عمـل اللجنـة                      )د(  

وعـدها، وحثـت اللجنـة علـى ترتيـب      االقتـصادية يف م وإلجناز عملية تنقيح نظام احملاسبة البيئيـة    
  أولويات العمل إلجناز اجمللد األول؛

أعربت عن تقديرها للتقدم احملـرز يف عمـل فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة                     )ـه(  
لغالبية املسائل املدرجة يف قائمة املسائل املتعلقـة باجمللـد األول للنظـام       مالئم  من أجل إجياد حل     

   ورئيسه على هذا اإلجناز؛املنقح؛ وشكرت الفريق
ــة واملنظمــات الــيت       )و(   أعربــت عــن تقــديرها للــدول األعــضاء واملنظمــات الدولي

  تتجاوز حدود الوالية الوطنية على مسامهاهتا املالية والعينية يف عملية تنقيح النظام؛
مــع خمتلــف الكيانــات واألفرقــة    املباشــر حثَّــت جلنــة اخلــرباء علــى التــشاور       )ز(  

، مبـا يف ذلـك أمانـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغّيـر املنـاخ، يف غـضون                         الصلة ذات
  تقوم به من عمل؛ ما

رحََّبت بالدور الذي تؤديه جلنـة اخلـرباء يف تنـسيق برنـامج عملـها مـع خمتلـف               )ح(  
سـبة البيئيـة    أفرقة املدن، وأفرقة اخلرباء الفنيني، واملنظمات احلكومية الدولية العاملة يف جمال احملا           

  االقتصادية واإلحصاءات الداعمة هلا، وذلك لتجنب ازدواجية العمل؛و
اعتمـــدت اجلـــزء األول مـــن التوصـــيات الدوليـــة املتعلقـــة بإحـــصاءات امليـــاه،   )ط(  

وأقرت اجلـزء الثـاين بوصـفه توجيهـات ملحقـة بالتوصـيات، وشـجعت علـى تنفيـذ التوصـيات                  
  البلدان؛ يف
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ــرَجم ال   )ى(   ــاه إىل اللغــات    طلبــت أن ُتَت ــة بإحــصاءات املي ــة املتعلق توصــيات الدولي
 .الرمسية لألمم املتحدة يف أقرب وقت ممكن

الثــاين أدنــاه، وال ســيما   الفــرعيلخــص : ويــرد هــذا التقريــر ُمَرتَّبــاً علــى النحــو التــايل    - ٢
ومـات  معلالثالـث    الفـرع ويقـدم   . يتعلق مبشروع تنقـيح نظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية            فيما

ــق    إعــدادمــستوفاة عــن التقــدم احملــرز يف    ــصادية املتعل ــة واالقت  النظــام الفرعــي للمحاســبة البيئي
ويعـرض الفـرع   .  ويتناول الفرع الرابع تعزيز نظام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية     حبسابات الطاقة 

ة والطاقـة   اخلامس أنشطة األفرقة العاملة يف إطـار واليـة اللجنـة املتعلقـة بوضـع إحـصاءات البيئـ                  
ويعـرض الفـرع     .ذات الصلة وغريها مـن اإلحـصاءات الداعمـة للمحاسـبة البيئيـة واالقتـصادية              

 .السادس النقاط املعروضة على اللجنة ملناقشتها
  

 القتصادية اتنقيح نظام احملاسبة البيئية و  -ثانيا   
للجنـة يف رفـع     على أمهية عمل ا    يف الدورة الثامنة والثالثني، شددت اللجنة اإلحصائية        - ٣

 لكـي يـصبح     ٢٠٠٣االقتـصادية املتكاملـة لعـام       واحملاسبة البيئيـة    : دليل احملاسبة القومية   مستوى
أكـدت اللجنـة مـن جديـد      و. معيارا دوليا لإلحصاء، استنادا إىل قائمة من املسائل املتفق عليهـا          

واالقتــصادية هــي  هــا األربعــني واحلاديــة واألربعــني أن تنقــيح نظــام احملاســبة البيئيــة        ييف دورت
األولوية القصوى لربنامج عمل اللجنة وحثتـها علـى العمـل علـى صـياغة اجمللـد األول، املتعلـق                    

 رقــةباملعيــار اإلحــصائي، وفقــا للخطــة واحلكــم الــواردين يف مــشروع إطــار اإلدارة املقــدم كو  
  .معلومات أساسية إىل الدورة األربعني للجنة اإلحصائية

وقــد أنــشئ صــندوق اســتئماين يف شــعبة . علــى املــسار الــصحيحعمليــة التنقــيح تتقــدم   - ٤
ــة   ــه اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة يتــوىل مكتــب اللجن مــسامهات مــن البلــدان  ويــشمل  إدارت

  .واملنظمات الدولية وفوق الوطنية
ــنقح  ل احمــرركــارل أوبــست  ن يِّوقــد عـُـ   - ٥ ــة واالقتــصادية امل  /يف آذار نظــام احملاســبة البيئي

وقـد مت اختيـار   . قبل مكتب اللجنة مبوجب السلطة املفوضة له من قبل اللجنة   من   ٢٠١٠ مايو
يــصوغ احملــرر و. وبــست مــن بــني عــدة مرشــحني اســتجابوا لطلــب ترشــيحات عــاملي  أالــسيد 

تدرجييا مشاريع التوصيات من أجل التغيري والتوضيح ويعد مـشاريع نـص نظـام احملاسـبة البيئيـة       
نيــة حــسب فل الــزمين للمــشروع؛ ويــشارك يف املناقــشات الوفقــا للجــدو، واالقتــصادية املــنقح

احلاجــة، ويف جلنــة خــرباء األمــم املتحــدة املعنيــة باحملاســبة البيئيــة واالقتــصادية ويف اجتماعــات    
مكتــب اللجنــة وهيئــة التحريــر واالجتماعــات الفنيــة األخــرى حــسب احلاجــة؛ ويتــشاور مــع    

يــضطلع بالرقابــة الــشاملة علــى االتــساق  رؤســاء جمموعــات املــدن وأفرقــة اخلــرباء األخــرى؛ و  
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 مـع املعـايري األخـرى إلحـصائيات        نـسجامه الداخلي لنظام احملاسبة البيئية واالقتـصادية املـنقح وا        
  .االقتصاد الشامل

يئة خـرباء   اهلوتضم  . ٢٠١٠مايو  /ن مكتب جلنة اخلرباء أيضا هيئة التحرير يف آذار        يَّوَع  - ٦
 واحلــسابات القوميــة مــن أســتراليا وكنــدا وهولنــدا والنــرويج يف احلــسابات البيئيــة واالقتــصادية

واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية وصندوق النقد الدويل ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف           
تستعرض الورقات اخلتاميـة الـيت    هي  و. امليدان االقتصادي والشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة      

ائل املدرجــة يف قائمــة املــسائل؛ وتــستعرض التعليقــات  تعــدها خمتلــف األفرقــة بــشأن حــل املــس 
الواردة نتيجة للمشاورة على الصعيد العاملي؛ وتتخذ قرارات بـشأن الورقـات اخلتاميـة النهائيـة                

 توصيات بشأن قائمة املسائل؛ وتستعرض مـشاريع الفـصول قبـل طرحهـا للمـشاورة                تضعاليت  
 احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية املـنقح، خاصـة      ؛ وتتكفـل بـضمان االتـساق الـداخلي لنظـام      العاملية

فيما يتعلق مبعاجلة املـسائل الـواردة يف قائمـة املـسائل؛ وتـضمن أخـذ التعليقـات الـواردة نتيجـة                      
سائل ى بـشأن املـ    ؤ على التأليف بني خمتلف الـرّ       بعني االعتبار؛ وتعمل جاهدةً    ةللمشاورة العاملي 

  .سائل املستعصية على احللتقدم املشورة للمكتب بشأن املاخلالفية و
نظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية        سـيتكون   وكما هو مبني يف مـشروع إطـار اإلدارة،            - ٧

 اجمللـد األول الـذي ُيفـرد للمعيـار اإلحـصائي الـدويل            : أجـزاء ثالثـة   املنقح من ثالثة جملـدات أو       
 الـذي يتـضمن املواضـيع الـيت          اعتبارا خلصائصه املتميزة؛ واجمللد الثاين     الذي سيكون قائما بذاته   

بـشأهنا ولكنـها ذات ارتبـاط وثيـق بالـسياسات؛ واجمللـد           التوصـل إىل توافـق يف اآلراء         ييستعص
  .ول والثايناألي يشتمل على تطبيقات احلسابات الواردة يف اجمللدين ذالثالث ال

 .اجمللدات الثالثةبما يتعلق ويصف هذا الفرع من التقرير التقدم احملرز يف   - ٨
  

 اجمللد األول    

رفـع  مسألة يتناوهلـا اجمللـد األول و      واحدة وعشرين   أقرت اللجنة اإلحصائية الئحة من        - ٩
، وذلــك  التقـدم احملــرز يف مـداوالت فريـق لنــدن املعـين باحملاســبة البيئيـة     تقريـر إىل اللجنـة بــشأن  

  .٢٠١٠فرباير / احلادية واألربعني يف شباطهتادورخالل 
احملـرر وهيئـة التحريـر علـى وضـع الـصيغة النهائيـة للتوصـيات بـشأن             وتركزت أعمـال      - ١٠

وتـــشمل العمليـــة املؤديـــة لـــصياغة . املـــسائل الواحـــدة والعـــشرين املدرجـــة يف قائمـــة املـــسائل
 :التوصيات ما يلي

 ؛استكمال آراء فريق لندن بشأن كل مسألة من املسائل  )أ(  

 ؛ة بكل مسألةصياغة الورقات اخلتامية مع التوصيات املتصل  )ب(  
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 إىل ٣٠ وإعطـاء مهلـة   ة الورقـات اخلتاميـة وعرضـها للمـشاورة العامليـ       إصدار  )ج(  
 ؛ يوما لتلقي التعليقات عليها٤٥

 ؛تلخيص التعليقات على التوصيات  )د(  

بنــاء علــى توصــية مــن  إلقرارهــا،  عــرض التوصــيات علــى اللجنــة اإلحــصائية   )ـه(  
 .اخلرباء جلنة

ىل اخلـربة   إمن املواضيع اليت حتتاج     جمموعة عريضة   ن  واحدة والعشر ومشلت املسائل الو    - ١١
. الفنية من خـرباء يف خمتلـف جمـاالت اإلحـصاءات مـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة وخارجهـا            

 رســالة إىل البلــدان تطلــب منــهم إنــشاء آليــة للتنــسيق مــع  تــهاوبعــث رئــيس جلنــة اخلــرباء وأمان
  . عن خمتلف املسائلتعليقات بدور اتصايل هام جلمع املكتب اإلحصائي الوطين الذي يضطلع

ــاال     - ١٢ ــدان والوكـ ــل البلـ ــشاورة داخـ ــة املـ ــسهيل عمليـ ــسائل  لتـ ــة، ُجمِّعـــت املـ ت الدوليـ
وجيـري إصـدار مخـس دفعـات         .شكل دفعات تشمل املواضيع اليت تتطلـب خـربات معينـة           على

ــشاورة العامليــ    ــسائل للم ــن امل ــاين ٣٠ وحــىت. ةم ــشرين الث ــوفمرب، / ت ــات   أُن ــع دفع صــدرت أرب
 بـــشأن ةوانتـــهت املـــشاورة العامليـــ. ديـــسمرب/ كـــانون األول١٠ الدفعـــة النهائيـــة يف وستنـــشر

 /كمل املشاورة بشأن الدفعتني الثالثة والرابعة يف كـانون األول         توىل والثانية، وستس  الدفعتني األ 
املـــسائل يف وســـتنتهي املـــشاورة علـــى الـــصعيد العـــاملي بـــشأن الدفعـــة النهائيـــة مـــن . ديــسمرب 

  .يناير/الثاين كانون ١٧
 وسـتنظر فيهـا هيئـة التحريـر وســُتعرض     ةوسـيتم تلخـيص نتـائج جممـل املـشاورة العامليــ       - ١٣

وسترسـل التوصـيات النهائيـة إىل اللجنـة اإلحـصائية للنظـر             . التوصيات بشأهنا على جلنة اخلرباء    
  . يرهبذا التقرفيها، وستعرض بوصفها مذكرة معلومات أساسية مرفقة 

بـشأن  ) ٢٠١٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٣٠يف  (ويلخص اجلـدول التـايل الوضـع احلـايل            -١٤
وستتـــضمن مـــذكرة املعلومـــات األساســـية الـــيت حتـــوي  . املـــسائل الواحـــدة والعـــشرينمجيـــع 

 . تقرير حالة أكثر استيفاًء، أيضا،نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املنقحلالتوصيات املقترحة 
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 الرقم
مسائل تنقيح نظام احملاسبة البيئية     

 واالقتصادية
اســتكمال املــشاورة 

 مع فريق لندن
اســــــــــــــــتكمال األوراق

 اخلتامية وإصدارها
ــاء ــشاورة  إهنـــ ــة املـــ  عمليـــ
 العاملية

ــياغة ــتكمال صـــــــ اســـــــ
 التوصيات

تنـــسيق حتليـــل تـــدفق املـــواد مـــع  ١
مفــــاهيم نظــــام احملاســــبة البيئيــــة 

 القتصاديةاو

ــتكماهلا نعم   يفجيــــــــب اســــــ
ــانون األول ١٠  /كـــــــــــــ

 ديسمرب

 يفجيــــــــــــب إهناؤهــــــــــــا 
 يناير/كانون الثاين ١٧

ــتكماهلا  ــب اســـــ  يفجيـــــ
يناير/أواخر كانون الثاين

ــتكماهلا نعم تصنيف تدفقات املواد ٢  يف جيــــــــب اســــــ
ــانون األول ١٠  /كـــــــــــــ

 ديسمرب

 يفجيــــــــــــب إهناؤهــــــــــــا 
 يناير/كانون الثاين ١٧

ــتكماهلا  ــب اســـــ  يفجيـــــ
يناير/أواخر كانون الثاين

ط بــــني حــــسابات الطاقــــة الــــرب أ ٣
 وموازين الطاقة

 يفجيــــــــــــب إهناؤهــــــــــــا  نعم نعم
ــانون األول ٢٤  /كــــــــــــــ

 ديسمرب

ــتكماهلا  ــب اســـــ  يفجيـــــ
يناير/أواخر كانون الثاين

ــسابات    ب٣ ــدود يف حــ ــسائل احلــ مــ
 االنبعاثات اهلوائية

 يفجيــــــــــــب إهناؤهــــــــــــا  نعم نعم
ــانون األول ٢٤  /كــــــــــــــ

 ديسمرب

ــتكماهلا  ــب اســـــ  يفجيـــــ
يرينا/أواخر كانون الثاين

مطلـع   يف جيب استكماهلا  نعم نعم نعم الطاقة املتجددة ٤
 يناير/كانون الثاين

 كـانون   ٦يف  جيب إهناؤهـا     نعم نعم قطاع السلع واخلدمات البيئية ٥
 ديسمرب/األول

مطلـع   يف جيب استكماهلا 
 يناير/كانون الثاين

 كـانون   ٦يف  جيب إهناؤهـا     نعم نعم  بالبيئةاملتصلةالضرائب  ٦
 يسمربد/األول

مطلـع   يف جيب استكماهلا 
 يناير/كانون الثاين

 كـانون   ٦يف  جيب إهناؤهـا     نعم نعم اإلعانات ذات الصلة بالبيئة ٧
 ديسمرب/األول

مطلـع   يف جيب استكماهلا 
 يناير/كانون الثاين

ــتكماهلا نعم طالق االنبعاثاتإرخص  ٨  يف جيــــــــب اســــــ
ــانون األول ١٠  /كـــــــــــــ

 ديسمرب

يف جيــــــــــــب إهناؤهــــــــــــا 
 يناير/ثاينكانون ال ١٧

ــتكماهلا  ــب اســـــ  يفجيـــــ
يناير/أواخر كانون الثاين

تصنيف استخدام املوارد الطبيعية     ٩
 وأنشطة اإلدارة والنفقات

 كـانون   ٦ يف   جيب إهناؤهـا   نعم نعم
 ديسمرب/األول

مطلـع  يف   جيب استكماهلا 
 يناير/كانون الثاين

ــتكماهلا نعم تصنيف األصول ١٠   يفجيــــــــب اســــــ
ــانون األول ١٠  /كـــــــــــــ

 ديسمرب

يف جيــــــــــــب إهناؤهــــــــــــا 
 يناير/كانون الثاين ١٧

ــتكماهلا  ــب اســـــ  يفجيـــــ
يناير/أواخر كانون الثاين

تــصنيف املــوارد املعدنيــة ومــوارد  ١١
 الطاقة

 يف جيــــــــــــب إهناؤهــــــــــــا نعم نعم
ــانون األول ٢٤  /كــــــــــــــ

 ديسمرب

ــتكماهلا  ــب اســـــ  يفجيـــــ
يناير/أواخر كانون الثاين

 دراســة حالــة يف :تقيــيم األصــول ١٢
 زونات السمكيةجمال تقييم املخ

مطلـع   يف جيب استكماهلا  نعم نعم نعم
 يناير/كانون الثاين
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 الرقم
مسائل تنقيح نظام احملاسبة البيئية     

 واالقتصادية
اســتكمال املــشاورة 

 مع فريق لندن
اســــــــــــــــتكمال األوراق

 اخلتامية وإصدارها
ــاء ــشاورة  إهنـــ ــة املـــ  عمليـــ
 العاملية

ــياغة ــتكمال صـــــــ اســـــــ
 التوصيات

تـــسجيل اســـتنفاد املـــوارد غـــري     ١٣
 املتجددة

مطلـع  يف   جيب استكماهلا  نعم نعم نعم
 يناير/كانون الثاين

مطلـع   يف جيب استكماهلا  نعم نعم نعم تسجيل استنفاد املوارد املتجددة ١٤
 يناير/كانون الثاين

مطلـع   يف جيب استكماهلا  نعم نعم نعم جلة تكاليف وقف التشغيلمعا  أ١٥
 يناير/كانون الثاين

ــول    ب١٥ ــة األصـــــ ــسجيل ملكيـــــ تـــــ
 الصلة باملعادن ذات

مطلـع   يف جيب استكماهلا  نعم نعم نعم
 يناير/كانون الثاين

ــات    ١٦ ــاه يف اخلزانــــ ــة امليــــ معاجلــــ
 االصطناعية

ــتكماهلا نعم   يفجيــــــــب اســــــ
ــانون األول ١٠  /كـــــــــــــ

 ديسمرب

  يفجيــــــــــــب إهناؤهــــــــــــا
 يناير/كانون الثاين ١٧

ــتكماهلا  ــب اســـــ  يفجيـــــ
يناير/أواخر كانون الثاين

  يفجيــــــــــــب إهناؤهــــــــــــا نعم نعم تسجيل اخلسائر ١٧
ــانون األول ٢٤  /كــــــــــــــ

 ديسمرب

ــتكماهلا  ــب اســـــ  يفجيـــــ
يناير/أواخر كانون الثاين

نظــر فيهــا يف إطــار ُي تقييم املياه ١٨
 مسائل أخرى

  منطبقغري غري منطبق غري منطبق

ــتكماهلا نعم تصنيفات األراضي ١٩   يفجيــــــــب اســــــ
ــانون األول ١٠  /كـــــــــــــ

 ديسمرب

 يف جيــــــــــــب إهناؤهــــــــــــا
 يناير/كانون الثاين ١٧

ــتكماهلا  ــب اســـــ  يفجيـــــ
يناير/أواخر كانون الثاين

مطلـع   يف جيب استكماهلا  نعم نعم نعم تسجيل التربة وتقييمها ٢٠
 يناير/كانون الثاين

مطلـع   يف جيب استكماهلا  نعم نعم نعم حسابات الغابات ٢١
 يناير/كانون الثاين

    
مت حتديد خمطط عام للمجلد األول لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املنقح وهـو يـضم                 - ١٥

. ٢٠١١وستـستمر صـياغة هـذه الفـصول بنـشاط أكـرب يف اجلـزء األول مـن عـام                   . ستة فصول 
يف مشـال الكـرة   (ريع الفـصول حـىت الـصيف    متتد عملية املشاورة العامليـة بـشأن مـشا     أن  ويتوقع  
ــة بــشأن جممــل اجمللــد يف     . ٢٠١١عــام ) األرضــية ــة مــن املــشاورة العاملي ــة هنائي وســتجري جول

عتماد من قبل اللجنـة اإلحـصائية       ويعتزم أن يكون اجمللد األول جاهزا لال      . ٢٠١١خريف عام   
خطــط العــام للمجلــد امل مــشروعويــرد . ٢٠١٢فربايــر /يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني يف شــباط

 .مرفق هلذه الوثيقةيف األول 
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 اجمللد الثاين    

أوال على صياغة اجمللـد األول، فقـد ناقـشت كـذلك            اخلرباء   عمل جلنة    صبنايف حني     - ١٦
وعلـى وجـه   . هيونيـ /، وذلك خالل اجتماعها يف حزيران    سبل املضي قدما يف وضع اجمللد الثاين      

اللجنـة يـضم البنـك الـدويل، والوكالـة األوروبيـة للبيئـة              اخلصوص، مت تأسيس فريق فرعـي مـن         
علــى وضــع خارطــة طريــق للمجلــد حاليــا يعمــل هــو و. والــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة

رباء اخلــعرض علــى جلنــة تخارطــة الطريــق أوال مــن قبــل املكتــب، مث ســ  وســتتم مناقــشة .الثــاين
 اجمللـد الثـاين،     خطـط م تقريـر عـن      وسـيقد . ٢٠١١يونيـه   /خالل اجتماعها السادس يف حزيـران     

الــذي لــن يكــون معيــارا دوليــا بــسبب طبيعتــه، وذلــك إىل اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني  
 .٢٠١٢عام  يف
  

 اجمللد الثالث    

 هـدف وهيكـل اجمللـد الثالـث         بـشأن حتديـد   وضـع اللمـسات األخـرية       يف  العمـل   يتقدم    - ١٧
يزمع أن يـوفر اجمللـد الثالـث للمـستخدمني واجملمعـني      و. نقحلنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية امل 

 بغية القيـام    ،القتصاديةافهما لكيفية استخدام املعلومات املتضمنة يف إطار نظام احملاسبة البيئية و          
  .بالتحليل والبحث بشأن املسائل البيئية يف سياق اقتصادي

مـــاع جلنـــة اخلـــرباء يف أفـــضت مناقـــشة اهليكـــل احملتمـــل للمجلـــد الثالـــث خـــالل اجت   - ١٨
رباء وطلـب منـها النظـر يف    اخل إىل تشكيل جمموعة فرعية من أعضاء جلنة       ٢٠١٠ هيوني/حزيران

 :التاليةمس املسائل اخل

  ؛نقاط اهتمام اجمللد الثالث  )أ(  
  ؛هيكل اجمللد الثالث وحمتواه  )ب(  
 /باطتوقيـت املواعيـد املـستهدفة لإلجنـاز التـدرجيي للمحتـوى حـوايل شـهر شــ          )ج(  

  ؛٢٠١٣فرباير 
  ؛ام احملاسبة البيئية واالقتصاديةوضع اجمللد الثالث كمعيار دويل، فيما يتعلق بنظ  )د(  
  .عملية إقرار اجمللد الثالث  )ـه(  

 ،٢٠١١ وطلب من الفريق الفرعي تقدمي توصيات إىل مكتـب اللجنـة يف مطلـع العـام                 - ١٩
 / يف حزيــــران جلنــــة اخلــــرباءتمـــاع قــــرار خــــالل اجاإل وةمناقـــش لالتوصــــيات النهائيــــة لمـــع  
  .٢٠١٢ يف عام  اإلحصائيةوسريفع تقرير عن هذه اخلطط إىل اللجنة .٢٠١١ هيوني
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كجــزء مــن عمليــة وضــع التوصــيات، قــدم الفريــق الفرعــي ورقــة إىل اجتمــاع فريــق  و  - ٢٠
ــدن ــشرين األول  لن ــد يف ت ــذي عق ــوبر يف ســانتياغو يف شــيلي /ال ــى  . أكت ــشة عل وركــزت املناق
ــسائ ــاله  ) ج( و) ب( و )أ(ل امل ــذكورة أع ــسامهة وشــكلتامل ــة م ــق   قيم ــل الفري ــسبة لعم  بالن

وقـد  .  وحمتـواه  ،يتعلق باجلمهور الـذي خياطبـه اجمللـد الثالـث، و هلجتـه، وأسـلوبه               الفرعي، فيما 
القتــصادية دون افــق عمومــا علــى أن يركــز اجمللــد الثالــث علــى تطبيــق نظــام احملاســبة البيئيــة واتُّ
  .ارا دوليايعترب معي أن
  

 االقتصادية للطاقةوالتقدم احملرز يف صياغة النظام الفرعي لنظام احملاسبة البيئية   -ثالثـا   
االقتـصادية للطاقـة قـدم مـدخالت مفيـدة          وأقرت اللجنة بأن عمل نظام احملاسبة البيئية          - ٢١

جـل تنقـيح ذلـك     مـن أ ،يف حل قضايا الطاقة الواردة يف قائمة القضايا املتصلة حبـسابات الطاقـة     
 وحثت علـى مواصـلة صـياغته الـيت توقفـت بـسبب              ،وأكدت أمهية إكمال ذلك النظام     .النظام

 .نقص املوارد

وشــددت اللجنــة علــى أمهيــة أن تكــون التوصــيات الدوليــة إلحــصاءات الطاقــة ونظــام   - ٢٢
نـامج  وطلبـت أيـضا وضـع بر       .االقتصادية للطاقة متسقني إىل أقصى حـد ممكـن        واحملاسبة البيئية   

 .تنفيذ مشترك لكل من تلك التوصيات وذلك النظام

وقد استؤنف العمل يف ذلك النظام مبساعدة ماليـة مـن مكتـب اإلحـصاءات االحتـادي            - ٢٣
ومـن املتوقــع أن ينـاقش فريــق مـن اخلـرباء صــيغة لـذلك النظــام يف اجتمـاع ســيعقد يف        .األملـاين 

  .٢٠١١الربع األول من عام 
سيكون نظامـا فرعيـا     نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية للطاقة      أن  دا  جمدوأكدت اللجنة     - ٢٤

سـيقدم   و .االقتصادية، وبذلك فإنه سـيكون متـسقا معـه بـصورة تامـة             و من نظام احملاسبة البيئية   
مزيدا من التفصيل للمفاهيم والتصنيفات واحلسابات املتصلة بالطاقة والـيت أدرجـت بالفعـل يف     

 ٢٠١٠ومن املتوقع أن يعرض على اللجنـة العتمـاده يف عـام             .االقتصاديةو نظام احملاسبة البيئية  
  .كما ورد يف املعيار اإلحصائي الدويل

  
  الترويج لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية  -رابعا   

وأعربــت عــن  .االقتــصادية وناقــشت اللجنــة بالتفــصيل التــرويج لنظــام احملاســبة البيئيــة   - ٢٥
 .املعـايري اإلحـصائية الدوليـة     كغريهـا مـن      النظام ليـست مفهومـة جيـدا         قلقها من أن مزايا ذلك    

قـد  االقتـصادية، وبالتـايل    ووبدون ذلك الفهم، قد تتردد البلدان يف االستثمار يف احملاسبة البيئية         
ــة       ــة، مثــل نظــام احملاســبة البيئي ــذ ذلــك النظــام ونظمــه الفرعي ــأثريات علــى تنفي ــذلك ت  يكــون ل

  .االقتصادية للطاقة وظام احملاسبة البيئيةاالقتصادية للمياه ونو
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ــم   و  - ٢٦ ــن امله ــة أن م ــربت اللجن ــرويج     أناعت ــدور مهــم يف الت ــة اإلحــصائية ب ــوم اللجن  تق
إضافة إىل وضـع اجمللـد      ،  والدعوة سواء على الصعيد الوطين أو الدويل لشرح مزايا ذلك النظام          

  .مياه للاالقتصادية املنقح و من نظام احملاسبة البيئيةالثالث
بنظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية        ويف هذا الـسياق، حتـاول اللجنـة ضـمان االعتـراف               - ٢٧

باعتبــاره إطــار الرصــد والتقيــيم ملختلــف األطــر املتعلقــة بالــسياسات، ومنــها علــى ســبيل املثــال  
  .االقتصاد األخضر ومشروع النمو األخضر

 تـشرح  “صـقيلة ” إعداد منـشورات  وفضال عن ذلك، توخت اللجنة يف إطار الترويج     - ٢٨
 تتعلـق أسـئلة حمـددة     نظام احملاسبة البيئيـة واالقتـصادية لإلجابـة عـن           مثلة قطرية مزايا    أعن طريق   
أحـدها عـن االسـتهالك       :وجيري حاليا إعداد ثالث من تلك املنـشورات الـصقيلة          .بالسياسات

ويـة باململكـة املتحـدة، والثـاين         والـشؤون القر   واألغذيـة واإلنتاج املستدامني، تعده وزارة البيئـة       
 املياه، يعـده مكتـب اإلحـصاءات        عن تغري املناخ، تعده دائرة اإلحصاءات هبولندا، والثالث عن        

  . اإلحصائيةشعبةالسترايل والربنامج العاملي لتقييم املياه واأل
وأتــاح مــؤمتر الرابطــة الدوليــة لإلحــصائيني الــرمسيني، الــذي عقــد يف شــيلي يف تــشرين   - ٢٩

احملاسـبة  ، فرصـة ممتـازة للتـرويج لنظـام      عـن اإلحـصاءات الرمسيـة والبيئيـة     ٢٠١٠أكتوبر  /األول
وأوضــح أحــد البيانــات الرئيــسية، الــذي   .يف األوســاط اإلحــصائية العامليــةالبيئيــة واالقتــصادية 

ــة           ــسياسات البيئي ــه ال ــستفيد من ــام هنجــا ت ــك النظ ــوفر ذل ــف ي ــة اخلــرباء، كي ــيس جلن ــه رئ  قدم
وتضمن املؤمتر أيضا عددا من البيانات األخـرى         .وقد قوبل هذا البيان بالترحيب     .ةاالقتصاديو

  . بنظام احملاسبة البيئية واالقتصاديةاملتصلة اتصاال مباشرا
  

  التنسيق  -خامسا  
التقدم الـذي أحرزتـه األنـشطة       ناقشت جلنة اخلرباء    اللجنة اإلحصائية،   استجابة لطلب     - ٣٠

 .ة يف إطـار واليـة جلنـة اخلـرباء    لـ وغريها من أفرقة اخلـرباء التقنيـة العام    دن  املاليت قامت هبا أفرقة     
ــة باحملاســبة البيئيــة، وفريــق أوســلو املعــين بإحــصاءات    فريــق ويــشمل ذلــك أنــشطة   لنــدن املعني

ــل          ــة العم ــة، وفرق ــين باإلحــصاءات البيئي ــات املع ــني األمان ــشترك ب ــل امل ــق العام ــة، والفري الطاق
ــني منظمــة ا  ــشتركة ب ــصادي واملكتــب اإلحــصائي لالحتــاد     امل ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي لتع

األورويب واملعــين بــرخص إطــالق االنبعاثــات يف احلــسابات الوطنيــة، وعمــل املكتــب واملنظمــة  
 ةاملــذكوراألفرقــة وإضــافة إىل  .واللجنــة االقتــصادية ألوروبــا فيمــا خيــص برنــامج عمــل اللجنــة

  .ة مبادرات جارية ذات صلة يف أوروباأعاله، تابعت اللجنة باهتمام عد
  



E/CN.3/2011/7  
 

10-69272 11 
 

  فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية  -  ١  
 تـشرين   ٢٨ إىل   ٢٥باحملاسـبة البيئيـة اجتماعـات يف الفتـرة مـن            املعـين   لنـدن   فريق  عقد    - ٣١

ــة       /األول ــسائل الالزم ــة امل ــسائل وردت يف قائم ــدة م ــشة ع ــوبر يف ســانتياغو، شــيلي، ملناق أكت
وكانـت بـضع مـسائل تتعلـق بوضـع الـصيغة النهائيـة               .االقتـصادية  و بة البيئيـة  لتنقيح نظام احملاسـ   

وتناولت مسائل أخرى اجلوانب التحريرية لـذلك        .األولللتوصيات للمعيار اإلحصائي، اجمللد     
لنـدن أيـضا يف      كما نـاقش فريـق       . وقائمة اجلداول  األولاجمللد، مثل املخطط املشروح للمجلد      

ـــ وضيالثانـــــاق اجمللــد ـــــسي ع النظــام اإليكولــوجي وحــسابات الكربــون، إىل جانــب مــسائل  ـ
ـــمتعلق ـــر نظــام احملاسبــات ونــشــة باســتخدامات الــسياســ ـــة البيئيــ مــا يــسمى (االقتــصادية  وةــ

  ).باملنشورات الصقيلة
  

  )١(فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة  -  ٢  

 إىل  ١لطاقة اجتماعه اخلـامس يف الفتـرة مـن          ي بإحصاءات ا  ــو املعن ــق أوسل ـــد فري ــعق  - ٣٢
واتفـق اجملتمعـون    .فرباير السـتعراض مـشروع التوصـيات الدوليـة إلحـصاءات الطاقـة       / شباط ٤

بغيــة ، ٢٠١٠علــى اخلطــوات الواجــب اختاذهــا إلكمــال العمــل يف التوصــيات الدوليــة يف عــام 
  . العتمادها٢٠١١ إىل الدورة الثانية واألربعني للجنة اإلحصائية يف عامتقدميها 

ــة وإعــداده هــو موضــع        - ٣٣ ــة إلحــصاءات الطاق وكــان وضــع مــشروع التوصــيات الدولي
وأرسـل مـشروع مؤقـت لتلـك     . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩التركيز الرئيسي لفريق أوسلو خالل عامي   

وكان هنـاك تأييـد قـوي لـذلك          .٢٠١٠يف عام   بشأنه على الصعيد العاملي     التوصيات للتشاور   
وكــان أعــضاء فريــق أوســلو مــشاركني نــشطني يف تلــك العمليــة أثنــاء    .املــشروع بــصفة عامــة

التـصال املنـتظم بـني أعـضاء الفريـق          اوجـرى    .االجتماعات وعن طريق املناقشات اإللكترونيـة     
عــن طريــق املوقــع الــشبكي لفريــق أوســلو، والــذي تــديره األمانــة العامــة لفريــق أوســلو بــدائرة  

ع الشبكي منتدى للمناقشة فيما بني األعضاء، كما أنـه          ويعد ذلك املوق   .اإلحصاءات النروجيية 
  .يدعم عملية صياغة التوصيات الدولية

 علـــى صــياغة فـــصول دليــل جممعـــي   ٢٠١١وســريكز نـــشاط فريــق أوســـلو يف عــام      - ٣٤
والغرض من هذا الدليل هو مساعدة جممعـي إحـصاءات الطاقـة علـى تنفيـذ                . إحصاءات الطاقة 

لطاقة، والنظام املرتقـب للمحاسـبة البيئيـة واالقتـصادية للطاقـة،            التوصيات الدولية إلحصاءات ا   
  .ويف استخدامات أخرى يف سياق احلسابات القومية

_________________ 
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ــا       - ٣٥ ــلو يف كـ ــق أوسـ ــسادس لفريـ ــاع الـ ــيعقد االجتمـ ــارنوسـ ــايو /بريا، يف أيـ ، ٢٠١١مـ
املـسائل الـيت    لـصياغة   وسيخصص ذلك االجتماع    . وسيستضيفه مكتب اإلحصاءات األسترايل   

وســريكز االجتمــاع أيــضا علــى   .اوهلا دليــل جممعــي إحــصاءات الطاقــة، وصــياغة فــصوله ســيتن
  .التعاون مع األفرقة األخرى، وعلى مجع أفضل املمارسات الوطنية والدولية

  
  عمل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي فيما يتصل بربنامج عمل جلنة اخلرباء  -  ٣  

ع بــه منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي      يتــضمن العمــل الــذي تــضطل     -  ٣٦
العمـل املتعلـق مبؤشـرات رصـد التقـدم          : يتصل بربنامج جلنة اخلرباء اجملـاالت الثالثـة التاليـة          فيما

احملــرز صــوب النمــو األخــضر، والعمــل يف جمــال تــدفقات املــواد وإنتاجيــة املــوارد، واســتعراض  
  .مة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديحالة استبيان البيئة الذي تقوم به منظ

ــار     - ٣٧ ــة يف أي ــك املنظم ــوزاري لتل ــاع ال ــايو /ويف االجتم ــن   ٢٠١٠م ــوزراء ع ، أعــرب ال
دعمهم للتقرير املؤقت السـتراتيجية النمـو األخـضر الـيت تنتـهجها املنظمـة بـشأن قيـاس التقـدم                     

 ســـتكتمل لتقـــدميها يف والســـتراتيجية النمـــو األخـــضر، الـــيت .احملـــرز صـــوب النمـــو األخـــضر
تقريـرا  تقـدم   ، عنصر حتليلي وعنصر متصل بالـسياسات، كمـا          ٢٠١١االجتماع الوزاري لعام    

وألغـراض   .االنتقـال حنـو النمـو األخـضر       رصـد   عن مؤشرات النمـو األخـضر للمـساعدة علـى           
مواصـلة النمـو والتنميـة      ‘ ١’: وضع املؤشرات، جرى تعريف النمو األخضر باستخدام ُبــعدين        

الـضغوط علـى نوعيـة البيئـة وعلـى اسـتخدام املـوارد              إىل أدىن حـد مـن       تقليـل   القتصاديني مع   اال
وهنـاك سـؤال     .النمـو الناشـئ عـن معاجلـة الـشواغل البيئيـة           االستفادة بإمكانـات    ‘ ٢’ الطبيعية؛

فالتقـدم صـوب النمـو     .“النمـو ”مهم ينشأ مع قياس النمو األخضر، وهو كيف حندد ونقـيس        
ىل االهتمام جبودة النمو وتكوينه، إىل جانـب مـسألة مـن الـذي سيـستفيد مـن                  األخضر حيتاج إ  

فالناتج احمللي اإلمجايل يعد مقياسا أقل من املثايل للرفـاه املـادي، ناهيـك               .النمو يف هناية املطاف   
حياة الناس مثـل الـصحة أو االتـصاالت االجتماعيـة           نوعية  رى اليت تشكل    ــاد األخ ـــن األبع ـــع

ــشأن العمــل      ؛أو األمــن ــاحلوار اجلــاري ب ــرتبط العمــل يف جمــال مؤشــرات النمــو األخــضر ب  وي
  .املفاهيمي والتجرييب لتحسني قياس جودة احلياة

 :رات النمـو األخـضر يف مخـسة أنـواع مـن املؤشـرات        ــــ ال مؤش ــــ ي جم ــويسري العمل ف    - ٣٨
 قاعــدة األصــول الطبيعيــة  ‘٣’الســتهالك؛ الكفــاءة البيئيــة ل ‘٢’الكفــاءة البيئيــة لإلنتــاج؛  ‘ ١’

ــصاد ــي  ‘٤’؛ لالقت ــة  البعــد البيئ ــاة؛ لنوعي ــغ جمموعــة   . اســتجابات اجملتمــع ‘٥’احلي  أدواتوتبل
 مؤشرا، لكي تفي باجلوانب املختلفة للنمـو األخـضر          ٣٠حنو  املؤشرات اليت حددت حىت اآلن      

يات الرئيـسية    الـيت جيـب أن تكـون ممثلـة للتحـد           “الرئيـسية ”وحتدد عـددا قلـيال مـن املؤشـرات          
 .املتصلة بالنمو األخضر، واليت سـتكون هلـا إمكانيـة زيـادة االهتمـام الـسياسي الرفيـع املـستوى            
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وقد كشف العمل يف جمال النمو األخضر عـن ثغـرات كـثرية يف البيانـات كمـا كـشف أحيانـا                      
 ةويوضـح ذلـك مـدى فائـدة نظـام احملاسـبة البيئيـ         .عن مفاهيم غـري متجانـسة فيمـا بـني البلـدان           

ــهجيات مــشتركة ولرصــد النمــو    و ــام التطــور لوضــع من ــصادية الت ــع   .االقت ــذلك فمــن املتوق ول
أحد االستنتاجات املتـصلة بالقيـاس      نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية     تكون احلاجة إىل تنفيذ      أن

  .والناشئة عن التقرير
ــة املــوارد اســ     - ٣٩ ــام بالعمــل يف جمــال تــدفقات املــواد وإنتاجي تجابة لتوصــيات وجيــري القي
 ٢٠٠٤بريـل   أ/نيسان(ي امليدان االقتصادي يف هذا الشأن       ــاون والتنمية ف  ـــة التع ـــس منظم ــجمل

خــاص وقــد أعطــي وســيعطى اهتمــام   ، ٢٠١١ و ٢٠١٠ويف عــامي  ).٢٠٠٨مــارس /وآذار
، وإلعـداد تقريـر قـائم علـى احلقـائق           ذات الـصلة  تطـوير قاعـدة املعلومـات واملؤشـرات         ملواصلة  

التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي     ن تدفقات املواد وإنتاجية املـوارد يف بلـدان منظمـة     بشأ
  .ويف غريها من البلدان

  إطـالق اسـتعراض حالـة اسـتبيان البيئـة الـذي تقـوم بـه منظمـة                  ٢٠٠٩وجرى يف عام      - ٤٠
 للجماعــات ، بالتعــاون الوثيــق مــع املكتــب اإلحــصائيالتعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي

األوروبية وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحـدة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة والفريـق العامـل                   
ــة     ــين بإحــصاءات البيئ ــات املع ــني األمان ــشترك ب ــال      .امل ــة يف جم ــورات احلديث ــي التط ــو يراع وه

  جمموعــة معدلــة ومــستكملة مــن٢٠١٢وســتتوافر يف عــام  .إحــصاءات البيئــة واحملاســبة البيئيــة
  .أقسام االستبيان

  
  عمل املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية املتصل بربنامج عمل جلنة اخلرباء  -  ٤  

احمللـي اإلمجـايل   النـاتج  ” ورسالة املفوضية األوربيـة املعنونـة     )٢(يف سياق تقرير ستيغليتز     - ٤١
ات الالزمــة ، بــدأ إجــراء حبــوث للنظــر يف املعلومــ“قيــاس التقــدم يف عــامل مــتغري: ومــا يتجــاوزه

ــيم جــدوى       ــة علــى األداء االقتــصادي والتقــدم االجتمــاعي، وتقي ــر دالل ــاج مؤشــرات أكث إلنت
ــة        ــة مالئم ــات بطريق ــك املعلوم ــة عــرض تل ــشة كيفي ــة، ومناق ــاس البديل ــرد يف  .أدوات القي وت

الفقــرات التاليــة املبــادرات الــيت اضــطلعت هبــا منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي   
  .تب اإلحصائي للجماعات األوروبيةواملك
ــصاءات        - ٤٢ ــوطين لإلحـ ــد الـ ــة واملعهـ ــات األوروبيـ ــصائي للجماعـ ــب اإلحـ ــكل املكتـ شـ

ويتـوزع  . والدراسات االقتصادية الفرنسي فريق رعاية لقياس التقدم والرفاه والتنمية املـستدامة          
ة للـــدخل منظـــور األســـر املعيـــشية واجلوانـــب التوزيعيـــ‘ ١’: العمـــل علـــى ثالثـــة فـــرق عمـــل

_________________ 
  .E/CN.3/2011/35انظر أيضا   )٢(  
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. التــدابري املتعــددة األبعــاد لنوعيــة احليــاة    ‘ ٣’االســتدامة البيئيــة؛  ‘ ٢’واالســتهالك والثــروة؛  
وستضع فرقـة عمـل رابعـة معنيـة باملـسائل الـشاملة إطـارا مرجعيـا مـشتركا لعمـل فـرق العمـل                         

  .املواضيعية الثالثة يف جمال وضع املؤشرات
بوضـع  حاليـا    وهي تقوم    .مل صلة بنشاط اللجنة   وفرقة العمل الثانية هي أكثر فرق الع        - ٤٣

جمموعــة مــن التوصــيات الــيت ينبغــي اتباعهــا عنــد وضــع قائمــة مؤشــرات لقيــاس ســالمة البيئــة    
وستــشدد التوصـيات بــصورة خاصــة علـى أمهيــة اختيــار املؤشـرات املــستمدة مــن     .واسـتدامتها 

لتـدرجيي للحـسابات    تـشجع علـى التطـوير ا      سفإهنـا    ومـن مث     .إطار حماسـيب، كلمـا أمكـن ذلـك        
  .االقتصادية والبيئية القائمة على نظام احملاسبة البيئية

الرعاية األولويـات واملـصادر واملقترحـات التـشريعية لبلـدان         فريق  وفر  يومن املتوقع أن      - ٤٤
ومــن املقــرر عقــد  .االحتــاد األورويب، والتوجيــه بــشأن كيفيــة إعــادة تنظــيم إنتــاج اإلحــصاءات

، عقــب قيــام أفرقــة العمــل ٢٠١١فريــق الرعايــة يف النــصف الثــاين مــن عــام االجتمــاع املقبــل ل
  .٢٠١١ومن املتوقع صدور تقرير هنائي عن فريق الرعاية يف هناية عام  .بتسليم التقارير

  
  الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة  -  ٥  

ــة معاجلــة الكــثري   تــوىل الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات امل    - ٤٥ عــين بإحــصاءات البيئ
 خاصــة بــصفة يف جمــال مجــع البيانــات علــى الــصعيد الــدويل، مــع اإلشــارة التنــسيقمــسائل  مــن
ــادي           إىل ــاء تف ــك ابتغ ــصدد وذل ــذا ال ــات يف ه ــف املنظم ــود خمتل ــشمولة جبه ــاطق امل ــة املن رقع

مـن الـصعوبة منـذ      وقـد بـات ذلـك يتـسم بقـدر أكـرب             . االزدواجية يف مجع البيانات من البلدان     
وّســعت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات     أن

بـرامج البلـدان   (األوروبية نطـاق عملياهتمـا جلمـع البيانـات ليـشمل دوال ليـست أعـضاًء فيهمـا          
عمليـات  عمـق   وبـالنظر إىل اخـتالف مـدى        ). املتعلقة بالترشـح واالنـضمام والـشراكة واجلـوار        

حـاالت االزدواجيـة حالـة      تـسوية   مجع البيانات من جمموعة من البلدان إىل أخرى، فال بد مـن             
  .، األمر الذي يتطلب مواصلة التنسيق وعقد االتفاقات فيما يتعلق بتقاسم البياناتحبالة
ــصادي         - ٤٦ ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــني منظم ــشترك ب ــتبيان امل وسيخــضع االس

ــة  واملكتــب ــرة مــا بــني عــاَمي   لتنقــيح  اإلحــصائي للجماعــات األوروبي  ٢٠١٠رئيــسي يف الفت
ــع شــعبة اإلحــصاءات     ٢٠١٢ و ــسيقه م ــالزم تن ــن ال ــم املتحــدة  ، ســيكون م ــامج يف األم وبرن

وســتأخذ تلــك العمليــة يف االعتبــار . املتحــدة للبيئــة، وذلــك لكفالــة اتــساق االســتبيانات األمــم
  .االقتصادية وحصاءات البيئية واحملاسبة البيئيةجمال اإل التطورات األخرية يف
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علـــى املـــصطلحات املتعلقـــة بامليـــاه يركـــز وُيـــضطلع حاليـــا بإعـــداد مـــسرد مـــشترك،   - ٤٧
وإحـصاءات النفايـات الـيت ُتـستخدم        ) مراعاة التوصيات الدولية املتعلقـة بإحـصاءات امليـاه         مع(
ات والتعــاريف جــزءا مــن عمليــة  وستــشكّل زيــادة توحيــد املــصطلح . االســتبيانات الدوليــة يف

  .٢٠١٢  و٢٠١٠مراجعة استبيانات الفترة ما بني عاَمي 
وقد استوعب الفريق اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا واللجنـة االقتـصادية                 - ٤٨

ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب كعـضَوين ضـمن أعـضائه العـاديني ووّجـه دعـوة إىل                     
وبية للبيئة لالنضمام إليـه وذلـك اعترافـا بالنـشاط املتزايـد الـذي تـضطلع بـه تلـك                 الوكالة األور 

  .اهليئات يف جمال اإلحصاءات البيئية وما يتصل بذلك من ضرورة التنسيق والتعاون
، أوصـى األعـضاء بـأن يعقـد الفريـق           ضويتهالعامـل وعـ   الفريـق   وبالنظر إىل تزايد مهـام        - ٤٩

عات سنوية ملدة يومني ُتحدد أماكنها بالتنـاوب بـني مقـار املنظمـات              اجتمااملعين بالبيئة   العامل  
األعضاء، بدال من االجتماعات املتعاقبة اليت تستغرق نصف يوم أو يوما كامال والـيت اعتـادت                

  .أن تركّز على املناسبات األوروبية
ون والتنميـة يف    فرقة العمل املعنية بتراخيص االنبعاثات يف احلسابات القومية ملنظمة التعا           -  ٦  

  املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية /امليدان االقتصادي
ة بنظـام احملاسـبة   قيندرج تسجيل تراخيص إطالق االنبعاثات ضمن قائمة املسائل املتعل      - ٥٠
ويف هذا الصدد، يكتسي البت يف مـسألة تـسجيل تـراخيص إطـالق              . االقتصادية املنقح  و البيئية

  .االقتصادية وسابات القومية أمهية بالغة لتنقيح نظام احملاسبة البيئيةاالنبعاثات يف نظام احل
 معاجلة كاملة تسجيل تراخيص إطـالق       ٢٠٠٨وال يعاجل نظام احلسابات القومية لعام         - ٥١

فقد نـاقش فريـق اخلـرباء االستـشاري املعـين باحلـسابات القوميـة يف                . االنبعاثات القابلة للتداول  
 تلك املسألة وأوصـى بإنـشاء فرقـة    ٢٠٠٨نوفمرب /قده يف تشرين الثايناجتماعه األخري الذي ع 

وتولــت . عمــل تنظــر يف معاجلــة بــدالت وتــراخيص إطــالق االنبعاثــات يف احلــسابات القوميــة  
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي ومكتــب اإلحــصاءات للجماعــات األوروبيــة    

  .امل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القوميةإنشاء فرقة العمل تلك برعاية الفريق الع
 ٢٠٠٨وكانت نقطة انطالق أعمـال فرقـة العمـل هـي نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                      - ٥٢

ويوصـي نظـام    . ونتائج املناقشة اليت أجراها فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلـسابات القوميـة           
عات املتعلقــة بتــراخيص إطــالق انبعاثــات   بــأن تــسجل املــدفو٢٠٠٨احلــسابات القوميــة لعــام 

 باعتبارهـا ضـرائب وقـت تـسديد املـدفوعات وبـأن تـسجل القيمـة الـسوقية                   ياجلـو الغالف   يف
وقــد أحـرزت فرقــة العمــل تقـدما كــبريا يف فهــم   . للتـراخيص كأصــول غـري ُمنَتجــة وغــري ماليـة   

ضا يف أنــواع عمليــات حتديــد ســقف اإلصــدار وجتــارة االنبعاثــات، وإنْ كانــت قــد نظــرت أيــ  
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 ٢٠٠٨عمليـة تـسجيلها يف نظـام احلـسابات القوميـة لعـام          تفاصـيل   أخرى من التـصاريح، ويف      
  .حتت فئة بدائل خمتلفة

ويعتــرب هــذان البــديالن كالمهــا . ونظــرت فرقــة العمــل علــى وجــه التحديــد يف بــديلني  - ٥٣
ب علــى مــدفوعات التــراخيص علــى أهنــا ضــرائب، لكنــهما يقترحــان أن ُتــسجل تلــك الــضرائ  

أســاس االســتحقاق وقــت حــدوث االنبعــاث، وأن تــدفعها اجلهــات القائمــة بإصــدار االنبعــاث 
 ؛قيمـة الـضرائب   ) أ: (بيد أن البديلني خيتلفان من نـاحيتني مهـا        . باعتبارها ضرائب على اإلنتاج   

الفــرق بــني (أمــا البــديل األول فيقتــرح أن الــدفع املــسبق للــضريبة . نــوع األصــول املعنيــة) ب(
ُينـشئ  ) تلقي احلكومة للنقدية لقـاء إصـدار التـراخيص وبـني توقيـت حـدوث االنبعـاث                 تتوقي

حسابات مستحقة القبض وحسابات مستحقة الـدفع، وأن الفـرق بـني الـدفع املـسبق للـضريبة                  
). أصــل غــري ُمنــَتج وغــري مــايل(قــابالً للتــداول عقــدا حلاملــه والــسعر الــسوقي للتــراخيص ميثّــل 

يف ذمـة جهـة     (والتزاما  ) حلاملها( أن ُتمثل تراخيص االنبعاث أصوال مالية        ويقترح البديل الثاين  
حتدد قيمته بالسعر السوقي، وأن الضرائب تسجل بالسعر السوقي للتراخيص وقـت            ) إصدارها

البـديلني   بـشأن أي  يف الـرأي    ومل يتسّن لفرقة العمل أن تتوصل إىل توافـق          . اتحدوث االنبعاث 
  .ينبغي التوصية به

. قــد أقــر مجيــع أعــضاء فرقــة العمــل باألمهيــة الــيت يكتــسيها إجيــاد حــل هلــذه املــسألة   و  - ٥٤
الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة          أُحليت تلك املـسألة إىل   ولذا

وكـان مـن املقـرر أن يتخـذ         . طُلب إليه أن يوصي بأحد البديلني املـذكورين أعـاله         وليبّت فيها   
ونظـرا العتبـار مقترَحـي      . امل قراره بعد وضع هـذا التقريـر يف صـيغته النهائيـة            الفريق الع 

فرقة العمل مسألة توضيحية، فسيتم نشر قرار الفريق العامل يف دورية اخلدمـة اإلعالميـة              
)SNA News and Notes (احلسابات القوميـة، وذلـك وفقـا إلجـراءات     اليت تصدر عن نظام 

  . اإلحصائيةالتحديث اليت اعتمدهتا اللجنة
  

فرقة العمل املعنية بقياس التنمية املستدامة املشتركة بني اللجنة االقتصادية ألوروبا واملكتب          -  ٧  
  اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 االقتـصادية   ما فتئت فرقة العمل املعنيـة بقيـاس التنميـة املـستدامة املـشتركة بـني اللجنـة                   - ٥٥
ــا ــة  /ألوروبـ ــات األوروبيـ ــصائي للجماعـ ــب اإلحـ ــدان   /املكتـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ منظمـ

االقتــصادي، والــيت أنــشأها مــؤمتر اإلحــصائيني األوروبــيني، تعمــل مــن أجــل مواصــلة النــهوض  
 علــى أســاس النــهج الرأمســايل، وال ســيما يف جمــاالت مــن قبيــل رأس املــال    يباإلطــار املفــاهيم

فقد قررت فرقة العمل أن توسع نطاق عملها املفاهيمي كـي يتـسىن هلـا         . واالجتماعيالبشري  
وتتــابع . عــرض اجلوانــب التوزيعيــة املتعلقــة بالتنميــة املــستدامة أو بقيــاس مــستوى الرفــاه احلــايل
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فرقــة العمــل مــا قامــت بــه فرقــة عمــل ســابقة مــن أعمــال تتــصل بوضــع إطــار لتحقيــق التنميــة   
  .)٣(٢٠٠٩ىل النهج الرأمسايل الذي ُنشر يف عام املستدامة استنادا إ

فقد أعدت فرقة العمل مشروع تقريـر       . وقد أُحرز تقدم يف ذلك العمل اختذ عدة اجتاهات          - ٥٦
ومن حيـث القيـاس، أدى ذلـك إىل طـرح           . يلقي الضوء على أمهية املظاهر الراهنة واملستقبلية للرفاه       

جيــال األتعلقــة بنوعيــة احليــاة حــىت تؤخــذ احتياجــات اقتــراح يقــضي بــأن ُتــدرج أيــضا املؤشــرات امل
  .٢٠١١ عام وتعتزم فرقة العمل أن تضع تقريرها يف صيغته النهائية يف. يف احلسباناملعاصرة 

ويـــرتبط عمـــل فرقـــة العمـــل ارتباطـــا وثيقـــا بالعمـــل الـــذي تـــضطلع بـــه غريهـــا مـــن     - ٥٧
در عـن جلنـة سـتيغليتز ومبـادرة         املؤسسات، من قبيـل آخـر التوصـيات الـواردة يف التقريـر الـصا              

، واملـشروع العـاملي لقيـاس التقـدم         ‘‘إمجايل الناتج احمللي وما بعده    ’’املفوضية األوروبية املعنونة    
وتتابع فرقة العمل عن كثـب عمـل فريـق الرعايـة املعـين بقيـاس تقـدم اجملتمعـات                    . يف اجملتمعات 

 واملعهـد الـوطين لإلحـصاءات       الذي بدأه كل مـن املكتـب اإلحـصائي للمجموعـات األوروبيـة            
  .والدراسات االقتصادية

  
  البيئية ألوروبا املعنية باملؤشرات فرقة العمل املشتركة بني القطاعات التابعة للجنة االقتصادية  -  ٨  

ــام          - ٥٨ ــشأهتا يف ع ــيت أن ــة ال ــة باملؤشــرات البيئي ــل املعني ــة العم ــان ٢٠٠٩تواصــل فرق  جلنت
ــصا    ــة االقت ــان للجن ــان تابعت ــا قطاعيت ــؤمتر اإلحــصائيني    (دية ألوروب ــة وم ــسياسات البيئي ــة ال جلن

ــيني ــة      ) األوروب ــة اإلحــصاءات البيئي ــز قابلي ــات وتعزي ــاج البيان ــة إنت ــهوض بعملي ــها حنــو الن عمل
وقــد جــرى اســتعراض املؤشــرات البيئيــة . للمقارنــة يف بلــدان أوروبــا الــشرقية وآســيا الوســطى

ــق باجملــاالت الرئ    ــا يتعل ــادل اخلــربات فيم ــشرب      وتب ــاه ال ــة ومي ــي والطاق ــواء النق ــل اهل ــسية مث ي
ــك      ــا إىل ذل ــستدام وم ــل امل ــات، والنق ــوجي للغاب ــوع البيول ــات والتن وشــاركت شــعبة  . والنفاي

اإلحــصاءات بنــشاط يف عمــل فرقــة العمــل حيــث قــدمت إليهــا الــدعم املــايل ووفّــرت هلــا            
  .املتخصصة املعارف

الثــة الــيت عقــدهتا يف الفتــرة مــا بــني واستعرضــت فرقــة العمــل، خــالل االجتماعــات الث  - ٥٩
 مؤشرا الـيت أوصـت هبـا    ٣٦، أكثر من نصف املؤشرات البالغ عددها   ٢٠١٠  و ٢٠٠٩عاَمي  

املبادئ التوجيهية بشأن تطبيـق املؤشـرات البيئيـة يف أوروبـا الـشرقية والقوقـاز وآسـيا الوسـطى                    
 الـذي ُعقـد     “من أجل أوروبـا   تسخري البيئة   ”اليت مت إقرارها يف املؤمتر الوزاري بشأن موضوع         

حاليــاً لكنــها غــري مــشمولة وونظــرت فرقــة العمــل أيــضا يف مؤشــرات مهمــة  . ٢٠٠٧يف عــام 
باملبادئ التوجيهية بـشأن املؤشـرات؛ وهـي مؤشـر النفقـات البيئيـة واملؤشـرات الزراعيـة البيئيـة                    

_________________ 
  .http://www.unece.org/stats/publications/Measuring_sustainable_development.pdfانظر   )٣(  
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ات البيئيـة   ، مـددت جلنـة الـسياس      ٢٠١٠نـوفمرب   /ويف تـشرين الثـاين    . ومؤشرات الطاقـة والبيئـة    
. ومكتـــب مـــؤمتر اإلحـــصائيني األوروبـــيني، فتـــرة واليـــة فرقـــة العمـــل ملـــدة ســـنتني إضـــافيتني

  . العمل املتعلق باستعراض ما تبقى من املؤشرات٢٠١١وسيتواصل يف عام 
  

  األنشطة املتعلقة بإحصاءات اللجنة االقتصادية ألوروبا يف جمال تغري املناخ  -  ٩  
ــؤمتر اإلحــ    - ٦٠ ــب م ــا    طلــب مكت ــصادية ألوروب ــة االقت ــة اللجن ــيني إىل أمان صائيني األوروب
ُتجــري دراســة استقــصائية فيمــا بــني البلــدان األعــضاء يف املــؤمتر هبــدف استكــشاف مــدى    أن

مشاركة املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة يف األعمـال املتعلقـة بـتغري املنـاخ، وأن حتـدد احتياجـات                     
وحتقيقـا هلـذا الغـرض، أعـدت األمانـة اسـتبيانا            . لـدويل البلدان اليت يتعني تلبيتـها علـى الـصعيد ا         

ــة لإلحــصاءات واملكتــب      ــة الفنلندي بالتــشاور مــع خــرباء مــن إدارة إحــصاءات النــرويج، واهليئ
وقد حظي ذلك االستبيان بتأييـد      . اإلحصائي للمجموعات األوروبية والوكالة األوروبية للبيئة     

  .٢٠١٠نوفمرب /مكتب املؤمتر يف تشرين الثاين
  :ويتألف االستبيان من ثالثة أجزاء هي كما يلي  - ٦١

ويركـز علـى إشـراك املكاتـب اإلحـصائية          : احلابـسة للحـرارة   غـازات   الانبعاث    )أ(  
  االنبعاثات؛ أرصدة عملية إصدار البيانات عن الوطنية يف
ويتنـاول املؤشـرات الـيت تقـيس اآلثـار املترتبـة            : املؤشرات املتعلقـة بـتغري املنـاخ        )ب(  

   تغري املناخ؛على
ويتنــاول أســئلة عــن الــشواغل واألولويــات واخلطــط املــستقبلية، : أســئلة عامــة  )ج(  

  وما إىل ذلك؛
وسُتنفَّذ الدراسـة االسـتطالعية بالتعـاون الوثيـق مـع املكتـب اإلحـصائي للمجموعـات                   - ٦٢

 العمـل   وقد أعربـت جلنـة اخلـرباء عـن تأييـدها هلـذا            . األوروبية وبالتنسيق مع شعبة اإلحصاءات    
وطلبـــت إىل اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا أن تقـــدم إليهـــا تقريـــرا عـــن نتـــائج تلـــك الدراســـة   

وطلبت جلنـة اخلـرباء     . ٢٠١١يونيه  /االستطالعية يف اجتماعها املقبل الذي ستعقده يف حزيران       
ــا    ــة االقتـــصادية ألوروبـ ــة اللجنـ ــعبة اإلحـــصاءات أيـــضا إىل أمانـ ــة توســـيع نطـــاق وشـ الدراسـ

ــتطالعية ــؤمتر اإلحــصائيني         االس ــضاء يف م ــري األع ــدان غ ــيال إضــافيا مــن البل ــددا قل ــشمل ع  لت
وستباشـر أمانـة اللجنـة      . األوروبيني وذلك لكفالـة توسـيع نطـاق التغطيـة علـى الـصعيد العـاملي               

  .٢٠١١االقتصادية ألوروبا تنفيذ تلك الدراسة االستطالعية يف عام 
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  نقاط للمناقشة  - سادسا 
  : اإلحصائية القيام مبا يليقد تود اللجنة  - ٦٣

استعراض التوصيات بشأن مسائل اجمللد األول مـن عمليـة التنقـيح املقبـل          )أ(  
  لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة واملوافقة عليها؛

  .إبداء آرائها بشأن التقدم احملرز يف عمل جلنة اخلرباء  )ب(  
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 املرفق
 األول  اجمللد- البيئية واالقتصاديةنظام احملاسبة  -خمطط تفصيلي     
  فاحتة/تصدير    
  شكر وتقدير    

  
  مقدمة  ١الفصل   

  ما هو نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية؟  ١-١
  صلة نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية بالسياسة العامة واستخداماته  ٢-١
  العناصر املفاهيمية لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية  ٣-١

   عامة شاملة للعناصر الرئيسية للنظام ومصطلحاته وحدودهنظرة  
  املالمح الرئيسية للنظام  ٤-١

  نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية كإطار لتنظيم اإلحصاءات  ١-٤-١  
  اجلمع بني احملاسبة بالقيم املادية واحملاسبة بالقيم النقدية  ٢-٤-١  
  املرونة يف التنفيذ  ٣-٤-١  
  قدمي التقاريرهنج للنشر وت  ٤-٤-١  

  املعايري اإلحصائية األخرىعالقة نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ب  ٥-١
قتــصادية ونظــام احلــسابات   الــروابط بــني نظــام احملاســبة البيئيــة واال      ١-٥-١  

  ٢٠٠٨القومية لعام 
الفرعيـة علــى   الـروابط بـني نظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية ونظمـه         ٢-٥-١  

سـبيل املثــال نظــام احملاســبة البيئيـة واالقتــصادية املتعلــق بامليــاه، ونظــام   
  االقتصادية املتعلق بالطاقةاحملاسبة البيئية و

املثــال،  العالقــة مــع املعــايري األخــرى لإلحــصاءات البيئيــة علــى ســبيل   ٣-٥-١  
، والتوصـيات   (IRES) التوصيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات الطاقـة        

  (IRWS)ياه الدولية املتعلقة بإحصاءات امل
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ــال،      ٤-٥-١   ــة املوحــدة علــى ســبيل املث ــصنيفات الدولي ــة بالت التــصنيف العالق
  ، والتصنيف الصناعي الدويل املوحداملركزي للمنتجات

   مرشد للقارئ-هيكل دليل نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية   ٦-١
  أدوار اجمللدات األول والثاين والثالث  ١-٦-١  
  احملاسيب واملفاهيم احملاسبيةاهليكل : ٢الفصل   ٢-٦-١  
  حسابات التدفقات املادية: ٣الفصل   ٣-٦-١  
  حسابات التدفقات النقدية: ٤الفصل   ٤-٦-١  
  حسابات األصول: ٥الفصل   ٥-٦-١  
  تلخيص ودمج احلسابات: ٦الفصل   ٦-٦-١  

  
  اهليكل احملاسيب واملفاهيم احملاسبية   ٢الفصل   

  مقدمة  ١-٢
  املفاهيم احملاسبية  ٢-٢

  األرصدة والتدفقات بالقيم املادية  ١-٢-٢  
  مستويات األرصدة      
  التدفقات املادية      
  )املواد الطبيعية، املنتجات، املخلفات(املواد         
  املياه        
  الطاقة        
  خدمات النظم اإليكولوجية ووظائفها      
  النضوب والتدهور      
  األرصدة والتدفقات بالقيم النقدية   ٢-٢-٢  
  اخلصوماألصول و      
املعــامالت وغريهــا مــن التغــيريات يف األصــول مبــا يف ذلــك عمليــات         

  إعادة لتقييم
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  مقدمة يف أساليب التقييم املختلفة مبا يف ذلك صايف القيمة احلالية      
  مقدمة يف االستهالك والنضوب والتدهور      

  القواعد واالفتراضات احملاسبية  ٣-٢
  توقيت التسجيل  ١-٣-٢  
  لقياسوحدات ا  ٢-٣-٢  
  مكان اإلقامة واألراضي الوطنية  ٣-٣-٢  
  املوازنة بني اإلمدادات املتوفرة واالستخدام  ٤-٣-٢  
  بالقيم املادية      
  بالقيم النقدية      
  األسعار األساسية، وأسعار املنتجني، والسعر للمشتري  ٥-٣-٢  
  )الفترة التسعري ملتوسط/التسعري يف هناية الفترة(توقيت التقييم   ٦-٣-٢  

  وحدات احملاسبة  ٤-٢
  الوحدات االقتصادية  ١-٤-٢  
  )مثل الشركات واألسر املعيشية واحلكومة العامة(القطاعات       
  الصناعات      
  الوحدات البيئية  ٢-٤-٢  
  النظم اإليكولوجية      

  احلدود احملاسبية  ٥-٢
ــصادية كــدليل          ــة واالقت ــاج هــذا الفــرع إىل أن يوضــح حــدود نظــام احملاســبة البيئي حيت

ــ ــد       كام ــز، عن ــاين والتميي ــد الث ــد األول واحلــدود يف اجملل ــني احلــدود يف اجملل ــات ب ل، واالختالف
ادية ويف نظـام  االقتضاء، بني حدود األصول وحـدود اإلنتـاج يف نظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتـص              

  .احلسابات القومية
  احلدود بني البيئة واالقتصاد  ١-٥-٢  
  حدود اإلنتاج  ٢-٥-٢  
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  ولحدود األص  ٣-٥-٢  
  احلدود اجلغرافية  ٤-٥-٢  

  ام احملاسبة البيئية واالقتصاديةتصنيفات نظ  ٦-٢
ينبغي أن يعرض هذا القسم جمموعة التـصنيفات املختلفـة املـستخدمة يف نظـام احملاسـبة            

وينبغي مناقشة مجيع التفاصـيل يف الفـصل املعـين، أو يف مرفـق،              . البيئية واالقتصادية واملتصلة به   
وينبغـي أن ُتعـرض هنـا طريقـة اسـتخدام      . يها يف الوثائق املتصلة بالتـصنيف املعـين  أو أن ُيَشار إل   

  .اجلداول التحويلية
  الروابط بني حسابات نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية  ٧-٢

  حسابات التدفقات املادية  ١-٧-٢  
  جداول اإلمدادات واالستخدامات النقدية  ٢-٧-٢  
  حسابات النفقات البيئية  ٣-٧-٢  
  حسابات التدفقات اهلجني  ٤-٧-٢  
  حسابات األصول  ٥-٧-٢  

  املبالغ اإلمجالية واملؤشرات يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية  ٨-٢
من املعتـزم أن ُيـربز هـذا الفـرع أن اإلطـار احملاسـيب لنظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية                    

ة واملؤشـرات املختلفـة، وغريهـا، والـيت         حيتوي على جمموعة من اجملاميع الكلية، والقـيم اإلمجاليـ         
وستعرض التفاصـيل املتعلقـة باملقـاييس املختلفـة يف األفـرع      . ميكن أن تفيد يف التحليل والبحث     

وسيوضح هذا الفرع استخدام مصطلحات مثـل القـيم اإلمجاليـة واملؤشـرات الـيت               . ذات الصلة 
 يف هــذا الفــرع أي تفاصــيل ولــيس مــن املعتــزم أن ُتعــرض. مت تفــسريها بطــرق شــديدة التبــاين

  .بشأن املؤشرات املرجحة اليت ال تظهر بشكل طبيعي من اإلطار احملاسيب
  القيم اإلمجالية واملؤشرات من جداول التدفق املادي  
  القيم اإلمجالية واملؤشرات من احلسابات النقدية واحلسابات اهلجني  
  لقومية املعدلة بيئياالقيم اإلمجالية واملؤشرات من حسابات نظام احلسابات ا  
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  حسابات التدفقات املادية  ٣الفصل   
  مقدمة  ١-٣
  إطار القياس للتدفقات املادية  ٢-٣

  أنواع التدفقات  ١-٢-٣  
  التدفقات من البيئة إىل االقتصاد      
  التدفقات داخل االقتصاد      
  التدفقات من االقتصاد إىل البيئة      
  تصنيفات التدفقات املادية  ٢-٢-٣  
  د طبيعيةاملوا      
  املنتجات      
  )مبا يف ذلك النفايات(املخلفات       

  مبادئ حماسبة التدفقات املادية  ٣-٣
  مقدمة  ١-٣-٣  
ــداول املـــدخالت     ٢-٣-٣   ــة وجـ ــتخدامات املاديـ ــدادات واالسـ ــداول اإلمـ جـ

  واملخرجات
  حسابات تدفق املواد  ٤-٣

  مقدمة  ١-٤-٣  
  اتتغطي تدفقات املواد الطبيعية واملنتجات واملخلف      
  جداول اإلمدادات واالستخدامات املادية بالنسبة للمواد  ٢-٤-٣  
  القضايا املتعلقة بالتصنيف واحلدود  ٣-٤-٣  
  احملاسبة املتعلقة باخلسائر  ٤-٤-٣  
  اجلمع والقيم اإلمجالية  ٥-٤-٣  
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  حسابات تدفق مواد معينة  ٦-٤-٣  
  حسابات النفايات  ١-٦-٤-٣      
  وائيةحسابات االنبعاثات اهل  ٢-٦-٤-٣      
  )٥-٣الصالت مع حسابات تدفق الطاقة، الفرع (          
  حسابات االنبعاثات املائية  ٣-٦-٤-٣      
  )٦-٣الصالت مع حسابات تدفق املياه، الفرع (          
  حتليل تدفق املواد  ٧-٤-٣  
  املبادئ األساسية لتحليل تدفق املواد  ١-٧-٤-٣      
بيل املثـال،   على سـ  (أنواع جداول حتليل تدفق املواد        ٢-٧-٤-٣      

  )تدفق املواد على نطاق االقتصاد ككل  
  القضايا املتعلقة بالتصنيف واحلدود  ٣-٧-٤-٣      
  على سبيل املثال، تطبيق هنج احلصاد          
  اجلمع والقيم اإلمجالية  ٤-٧-٤-٣      

  حسابات تدفق الطاقة  ٥-٣
  مقدمة  ١-٥-٣  
  وارد الطاقةجداول اإلمدادات واالستخدامات املادية بالنسبة مل  ٢-٥-٣  
  جداول اإلمدادات واالستخدامات املادية بالنسبة ملنتجات الطاقة  ٣-٥-٣  
  حسابات الطاقة  ٤-٥-٣  
  القضايا املتعلقة بالتصنيف واحلدود  ٥-٥-٣  
  )على سبيل املثال معاجلة مصادر الطاقة املتجددة(      
  احملاسبة املتعلقة باخلسائر  ٦-٥-٣  
ا يف ذلــك الــروابط مــع أرصــدة الطاقــة     اجلمــع والقــيم اإلمجاليــة مبــ     ٧-٥-٣  

  والروابط مع نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املتعلق بالطاقة
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  حسابات تدفق املياه  ٦-٣
  مقدمة  ١-٦-٣  
  وصف الدورة اهليدرولوجية  ٢-٦-٣  
  جداول اإلمدادات واالستخدامات املادية للمياه  ٣-٦-٣  
  حسابات املياه  ٤-٦-٣  
  قة بالتصنيف واحلدودالقضايا املتعل  ٥-٦-٣  
  )مثل معاجلة مياه النفايات، وتدفقات املياه املسترجعة(      
  احملاسبة املتعلقة باخلسائر  ٦-٦-٣  
  اجلمع والقيم اإلمجالية  ٧-٦-٣  
  مبا يف ذلك الروابط مع نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املتعلق باملياه      

  
  حسابات التدفقات النقدية   ٤الفصل   

  دمةمق  ١-٤
  حتديد التدفقات ضمن إطار نظام احلسابات القومية  
  وصف النهج الوظيفي جتاه احلسابات الفرعية يف نظام احلسابات القومية  

  جداول اإلمدادات النقدية واستخداماهتا   ٢-٤
  املبادئ األساسية  ١-٢-٤  
  جداول اإلمدادات النقدية واستخداماهتا  ٢-٢-٤  
  ايا احلدودالقضايا املفاهيمية وقض  ٣-٢-٤  
  )على سبيل املثال السلع املراد جتهيزها، واملنتجات التابعة هلا(      
  مسائل التقييم  ٤-٢-٤  
  اجلمع والقيم اإلمجالية  ٥-٢-٤  
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  األنشطة البيئية يف االقتصاد  ٣-٤
تبـاع الـُنُهج    وذلـك با  سيناقش هذا الفرع التعاريف والتصنيفات واجلداول ذات الصلة           

  .شطة البيئية الداخلة يف إطار حسابات نظام احلسابات القوميةاملختلفة لتحديد األن
  مقدمة  ١-٣-٤  
  الُنُهج القائمة على هدف يف جمال احملاسبة البيئية      
  نطاق وتعريف األنشطة البيئية      
محايـة البيئـة، وإدارة املـوارد واسـتخدامها، والتقليـل إىل أدىن              

  حد من املخاطر الطبيعية
  طة البيئيةتصنيفات األنش      
، وأنــشطة التــصنيف تــصنيف أنــشطة احلمايــة البيئيــة ونفقاهتــا        

ــوارد، و ــة   وإدارة املــ ــات املتعلقــ ــشطة والنفقــ ــصنيف األنــ تــ
  باستخدام املوارد وإدارهتا 

  قطاع السلع واخلدمات البيئية   ٢-٣-٤  
  اجملاالت البيئية      
  احلماية البيئية        
  إدارة املوارد        
  الناتج البيئي      
  نفقات محاية البيئة  ٣-٣-٤  
  املبادئ األساسية      
  التصنيفات      
  حسابات اإلنفاق على محاية البيئة       
  حسابات نفقات استخدام وإدارة املوارد الطبيعية  ٤-٣-٤  
  املبادئ األساسية      
  التصنيفات      
  حسابات نفقات استخدام وإدارة املوارد      
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  املعامالت األخرى املتصلة بالبيئة  ٤-٤
سُيحدد هذا الفرع املعامالت ذات الصلة ضمن نظام احلـسابات القوميـة، وخاصـة يف               

علـى سـبيل املثـال حـسابات احلكومـة          (سياق احلسابات القطاعيـة يف نظـام احلـسابات القوميـة            
  .وسيتم حتديد القيم اإلمجاية حيثما اقتضى األمر). العامة

  الضرائب املتصلة بالبيئة  ١-٤-٤  
  ملتصلة بالبيئةاإلعانات ا  ٢-٤-٤  
  )مبا يف ذلك التحويالت اجلارية وحتويالت رأس املال(      
  األتعاب والرسوم والغرامات والعقوبات املتعلقة بالبيئة  ٣-٤-٤  
  التصاريح واألذون وغريها من املدفوعات املتعلقة باالنبعاثات  ٤-٤-٤  
ــة      (       ــصاريح واألذون املتعلقـ ــسجل التـ ــيت تـ ــداول الـ ــك اجلـ ــا يف ذلـ مبـ

  )نبعاثاتباال
  اإلجيارات والعوائد وغريها من املدفوعات املتعلقة باستخدام املوارد  ٥-٤-٤  
  تكاليف نقل امللكية  ٦-٤-٤  
  التكاليف الطرفية وتكاليف وقف التشغيل  ٧-٤-٤  
  النضوب وأشكال النقصان األخرى يف املوارد الطبيعية   ٨-٤-٤  
  طبيعيةاالكتشافات والزيادات األخرى يف املوارد ال  ٩-٤-٤  

  تقدمي التقارير واملبالغ اإلمجالية الرئيسية للمعامالت النقدية البيئية  ٥-٤
  

  حسابات األصول  ٥الفصل   
  مقدمة  ١-٥
  )٢امتداد الفصل (حدود األصول وتصنيفاهتا   ٢-٥

  حدود األصول  ١-٢-٥  
  تصنيف األصول  ٢-٢-٥  

  مبادئ حماسبة األصول  ٣-٥
  وصف ألساليب التقييم املختلفة  ١-٣-٥  
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  قدير صايف القيمة احلالية لألصولت  ٢-٣-٥  
  مبادئ أساسية      
  )النهج البديلة ومعايري اختاذ القرار(تقدير ريع املوارد       
  تطبيق سعر اخلصم      
  معدالت العائد على األصول الثابتة      
  قياس النضوب  ٣-٣-٥  
  قياس التدهور  ٤-٣-٥  
  إعادة التقييم وأرباح املوجودات  ٥-٣-٥  

  ت األصول لألراضيحسابا  ٤-٥
  خصائص األصول  ١-٤-٥  
  القضايا املتعلقة بالتصنيف واحلدود  ٢-٤-٥  
  استخدام األراضي والغطاء األرضي      
  أعايل البحار/املنطقة االقتصادية اخلالصة/املياه السطحية      
  قياس مستويات االفتتاح واالختتام بالقيم املادية  ٣-٤-٥  
   األصول بالقيم املاديةقياس التغيريات يف مستويات  ٤-٤-٥  
  حسابات التغيريات يف األراضي بالقيم املادية  ٥-٤-٥  
  قياس مستويات االفتتاح واالختتام بالقيم النقدية  ٦-٤-٥  
  حسابات األراضي بالقيم النقدية  ٧-٤-٥  
  قضايا خاصة  ٨-٤-٥  
  معاجلة مصادر الطاقة املتجددة      
  ةاحملاسبة املتعلقة مبلكية املوارد املقسم      
  تراخيص استخدام األراضي      
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  حسابات األصول للموارد املعدنية وموارد الطاقة  ٥-٥
  خصائص األصول  ١-٥-٥  
  القضايا املتعلقة بالتبويب والتصنيف واحلدود  ٢-٥-٥  
ــة            تــصنيف األمــم املتحــدة اإلطــاري ملــوارد الطاقــة األحفوري

  وصلته بإطار ماكيلفي لتصنيف املوارد  واملعدنية
  قياس مستويات االفتتاح واالختتام بالقيم املادية  ٣-٥-٥  
  قياس التغريات يف مستويات األصول بالقيم املادية  ٤-٥-٥  
   األصول للموارد املعدنية وموارد الطاقة بالقيم املاديةحسابات  ٥-٥-٥  
  قياس مستويات االفتتاح واالختتام بالقيم النقدية  ٦-٥-٥  
  ت يف مستويات األصولاحملاسبة املتعلقة بالتغيريا  ٧-٥-٥  
  النضوب      
  االكتشافات      
  لتغريات األخرى يف األصول      
   األصول للموارد املعدنية وموارد الطاقة بالقيم النقديةحسابات  ٨-٥-٥  
  قضايا خاصة  ٩-٥-٥  
  معاجلة مصادر الطاقة املتجددة      
   واستخراج املعادن استكشافأنشطة       
  ارد املقسمةاحملاسبة املتعلقة مبلكية املو      
  معاجلة التكاليف الطرفية وتكاليف وقف التشغيل      
  تصاريح للوصول إىل املوارد وإىل تدفقات العائدات      

  حسابات األصول للمياه  ٦-٥
  خصائص األصول  ١-٦-٥  
  القضايا املتعلقة بالتصنيف واحلدود  ٢-٦-٥  
  أرصدة املوارد املائية      
  موارد املياه العابرة للحدود      
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  قياس مستويات االفتتاح واالختتام بالقيم املادية  ٣-٦-٥  
  احملاسبة املتعلقة بالتغيريات يف مستويات األصول  ٤-٦-٥  
  حسابات األصول للمياه بالقيم املادية  ٥-٦-٥  
  قضايا خاصة  ٦-٦-٥  
  تقييم املياه      
  املكامن املائية االصطناعية      
  تراخيص الستخدام املياه واحلصول على املياه      

  حسابات األصول للغابات  ٧-٥
  خصائص األصول  ١-٧-٥  
  القضايا املتعلقة بالتصنيف واحلدود  ٢-٧-٥  
  قياس مستويات االفتتاح واالختتام بالقيم املادية  ٣-٧-٥  
  قياس التغيريات يف مستويات األصول بالقيم املادية  ٤-٧-٥  
  حسابات األصول للغابات بالقيم املادية  ٥-٧-٥  
  ات االفتتاح واالختتام بالقيم النقديةقياس مستوي  ٦-٧-٥  
  احملاسبة املتعلقة بالتغيريات يف مستويات األصول  ٧-٧-٥  
  النضوب والنمو الطبيعي      
  التغريات األخرى يف األصول      
  حسابات األصول للغابات بالقيم النقدية  ٨-٧-٥  
  قضايا خاصة  ٩-٧-٥  
   واحملاسبة على الكربونعزل الكربون      
  وصول إىل موارد الغاباتتصاريح ال      

  حسابات األصول لألمساك  ٨-٥
  خصائص األصول  ١-٨-٥  
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  القضايا املتعلقة بالتصنيف واحلدود  ٢-٨-٥  
  قياس مستويات االفتتاح واالختتام بالقيم املادية  ٣-٨-٥  
  قياس التغريات يف مستويات األصول بالقيم املادية  ٤-٨-٥  
  القيم املاديةحسابات األصول للموارد السمكية ب  ٥-٨-٥  
  قياس مستويات االفتتاح واالختتام بالقيم النقدية  ٦-٨-٥  
  احملاسبة املتعلقة بالتغيريات يف مستويات األصول  ٧-٨-٥  
  النضوب والنمو الطبيعي      
  التغيريات األخرى يف األصول      
  حسابات األصول للموارد السمكية بالقيمة النقدية  ٨-٨-٥  
  قضايا خاصة  ٩-٨-٥  
  احلصص      

  احملاسبة املتعلقة باملوارد البيولوجية األخرى  ٩-٥
  خصائص األصول  ١-٩-٥  
تـــــشمل الثـــــروة احليوانيـــــة وغريهـــــا مـــــن احليوانـــــات واحملاصـــــيل        

  النباتية واملوارد
  القضايا املتعلقة بالتصنيف واحلدود  ٢-٩-٥  
  قياس مستويات االفتتاح واالختتام بالقيم املادية  ٣-٩-٥  
  ات يف مستويات األصول بالقيم املاديةقياس التغيري  ٤-٩-٥  
  قياس مستويات االفتتاح واالختتام بالقيم النقدية  ٥-٩-٥  
  احملاسبة املتعلقة بالتغيريات يف مستويات األصول  ٦-٩-٥  
  االستهالك للموارد البيولوجية املزروعة      
  نضوب املوارد البيولوجية غري املزروعة      
  التغيريات األخرى يف األصول      
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  احملاسبة املتعلقة مبوارد التربة  ١٠-٥
  خصائص األصول  ١-١٠-٥  
  القضايا املتعلقة بالتصنيف واحلدود  ٢-١٠-٥  
  العالقة باألراضي      
  قياس مستويات االفتتاح واالختتام بالقيم املادية  ٣-١٠-٥  
  قياس التغيريات يف مستويات األصول بالقيم املادية  ٤-١٠-٥  
  تتاح واالختتام يالقيم النقديةقياس مستويات االف  ٥-١٠-٥  
  احملاسبة عن التغريات يف مستويات األصول  ٦-١٠-٥  
  النضوب والتدهور      
  التغيريات األخرى يف األصول      

  
  تلخيص ودمج احلسابات   ٦الفصل   

  مقدمة  ١-٦
ــة والنقديــة، وجلمــع وحتليــل        ينبغــي أن يقــدم هــذا الفــرع حــافزا لــدمج البيانــات املادي

  .يئية يف إطار حماسيب، والفوائد املتوقعة من ذلكاملعلومات الب
  حسابات وجداول التدفقات اهلجينة   ٢-٦

  مبادئ احلسابات واجلداول اهلجينة  ١-٢-٦  
  االفتراضات والنطاق والقيود        
  القضايا املتعلقة بالتصنيف واحلدود        
ــدخالت             ــتخدام وللمـ ــدادات واالسـ ــة لإلمـ ــداول اهلجينـ اجلـ

  واملخرجات
  القيم والكميات واألحجام واألسعار        
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  احلسابات واجلداول املشتركة للتدفقات اهلجينة  ٢-٢-٦  
ينبغي هلذا الفرع أن يقدم شرحا واضحا لكيفية إنـشاء حـسابات وجـداول التـدفقات                  

شمل يــوينبغــي أن يتــسم أيــضا بإمكانيــة التوســع ل . اهلجينــة يف العديــد مــن اجملــاالت املــشتركة 
ــدفقات أخــرى خبــالف  ــات،    ت ــاييس االنبعاث ــدادات واالســتخدام، وال ســيما مق ــدفقات اإلم  ت
  .والنضوب واالستهالك

  حسابات النفقات البيئية  ٣-٦
يهدف هذا الفرع إىل تـوفري إطـار حلـسابات النفقـات البيئيـة املبنيـة علـى هـدف حمـدد                      

ضـمن   )حسابات اإلنفاق علـى محايـة البيئـة وحـسابات نفقـات اسـتخدام وإدارة املـوارد                مثل  (
وهناك روابط وثيقة باملناقشة اليت متـت هلـذا املوضـوع يف        . إطار اجملال األوسع للمحاسبة البيئية    

  .٤الفصل 
  التسلسل الكامل حلسابات التدفق النقدي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية  ٤-٦

  مقدمة  ١-٤-٦  
 هنـاك صـالت     إن احلسابات االقتصادية يف نظام احلسابات القومية مبنية حبيـث تكـون             

وعليـه  . واضحة بني خمتلف احلسابات وحبيث ميكن متابعة بنـود املوازنـة مـن حـساب إىل آخـر                 
ــة      ــصادية يف نظــام احلــسابات القومي ــسال للحــسابات االقت ــشكل تسل ــد ت ــشكيل  . فق وميكــن ت

تسلــسل مماثــل للحــسابات النقديــة لنظــام احملاســبة البيئيــة واالقتــصادية يتــيح إجيــاد صــالت بــني  
لتسلـسل الكامـل    ويـشرح هـذا الفـصل ا      .  والدخل والتحويالت ورأس املال وامليزانيات     اإلنتاج

وتتمثـل األمهيـة اخلاصـة هلـذا الفـصل      . نظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية      للحسابات النقديـة يف     
اشــتقاق قــيم إمجاليــة ذات أمهيــة مثــل فــائض التــشغيل والنــاتج احمللــي اإلمجــايل املعــدلني عــن   يف

  .وبطريق النض
  التسلسل القياسي للحسابات  ٢-٤-٦  
  حسابات التدفق        
  احلسابات التراكمية        
  امليزانيات         
  جلمع والقيم اإلمجالية  ٣-٤-٦  
  .الناتج احمللي اإلمجايل املعدل عن طريق النضوب، اخل        
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  احملاسبة املتعلقة بالكوارث البيئية  ٥-٦
مثــل (االقتــصاد  عيــة الــيت تــؤثر علــىاحملاســبة املتعلقــة بالعمليــات الطبي  ١-٥-٦  

  )باكستان بركان أيسلندا، والفيضانات يف
احملاســبة املتعلقــة بــالكوارث الــيت هــي مــن صــنع اإلنــسان والــيت تــؤثر    ٢-٥-٦  

مثـــل االنـــسكاب النفطـــي الـــذي تـــسببت فيـــه شـــركة (البيئـــة  علـــى
  )بيتروليوم بريتيش

  االجتاهات التحليلية األخرى  ٦-٦
  ثالثمقدمة للمجلد ال  


