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 العمل فريق نشاط فدويه .اإلنتوساي ملنظمة التابع البيئية بالرقابة املكلف العمل فريق قبل من الدليل هذه دادإع
 البيئة على احملافظة جمال يف الرقابة أساليبو صالحياا تفعيل على للرقابة العليا األجهزة تشجيع إىل البيئية باملراجعة املكلف
  .امةداملست والتنمية

  :يف بالبيئة املكلف العمل فريق صالحيات وتتمثل
البيئية للمسائل أفضل فهم كسب على للرقابة العليا األجهزة مساعدة -
 للرقابة العليا األجهزة بني والتجارب املعلومات تبادل تسهيل -

 .أخرى إعالمية ومواد إرشادية لةأد نشر -

 لالنتوساي التابع البيئية راجعةبامل املكلف العمل فريق موقع خالل من جمانا الدليل هذا حتميل ميكن
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مةمقد 
 احملاسبة توفر. نداغأب العام املراجع مكتب ةدمبساع املتحدة لوالياتل احلكومي املكتب قبل من التقرير هذا إجناز مت

 البيئية لمحاسبةل األخرى االستعماالت ضمن ومن .ديةاالقتصا بالبيانات ربطها من نميكّ مبا البيئية البيانات لتنظيم اارإط البيئية
 بةاملترت اآلثار ديدوحت احمليط على الضغوطات أشكال خمتلف وتقييم داملوار يف أفضل تصرف من السياسات يواضع متكن فهي
 . والبيئة مةااالستد على االستهالكية واألمناط اجلبائية اليمعوامل واللوائح القوانني خمتلف عن

 إلعالم البيئية احملاسبة استعمال يةوكيف بيئية حسابات دادإع جمال يف ققةاحمل الدولية التطورات التقرير هذا يناقش
 واراد تلعب أن البيئية للمحاسبة نميك وكيف املناخية التغريات ذلك يف مبا اجلوانب ةدداملتع البيئية باملسائل القرارات صحابأ

  .للرقابة العليا األجهزة صلب هاما

داملوار حسابية " ب قاملتعلّ املوضوع خبصوص البيئية باملراجعة فاملكلّ العمل فريق ماتوعلم التقرير هذا نحيي 
 يف وليةدال املنظمات تاستمر املذكور يختارال ومنذ. "١٩٩٨ لسنة للرقابة العليا األجهزة أمام املتاحة لإلمكانيات دجر :الطبيعية
 إىل كذلك تسعى وهي البيئية حساباا ولدال ديدع رتدوأص .ولياد مقبولة تكون البيئية للمحاسبة معايري تطوير ىعل العمل

  .الدقة من مزيدا إضفائها

 املتمثل عمهمد على أسفله رةاملذكو ساتاملؤس وكذلك التقرير هذا إعداد يف سامهوا نم إىل بالشكر مدأتق أن دأو
 املكتب و فروساياأل وهي التقرير هذا إلجناز جدوى ذات علوماتم توفري يف وأ الوثيقة هذه من خمتارة أجزاء مراجعة يف

 الفيدرايل املكتب و أوروستات ومؤسسة بكلومبيا لإلحصائيات الوطين واملكتب كلومبيا وجامعة لإلحصائيات األسترايل
 األخبار وعلوم جغرافيا مؤسسة و مبكسيكو لإلحصائيات الوطين واملعهد بفيجي العام املراجع ومكتب انيابأمل لإلحصائيات

 واإلحصائيات للتنسيق الوطين وامع بكندا العام املراجع ومكتب بكندا الطبيعية املوارد ومؤسسة بإستونيا العام املراجع ومكتب
 اإلحصائيات ومؤسسة هولندا إحصائيات مؤسسة و بدامنارك إلحصائياتا ومكتب كبندا اإلحصائيات ومكتب بالفيلبني
 ملنظمة اإلحصائيات ومكتب املتحدة باململكة لإلحصائيات الوطين واملكتب املتحدة باململكة للمراجعة الوطين واملكتب بالسويد

 يف املسجل القيم لدعمهم لألنتوساي بعالتا البيئية باملراجعة املكلّف العمل فريق ألعضاء خاصا شكرا وأوجه. املتحدة األمم
 املتحدة بالواليات باألوريقون الوطنية الغابات مرتفعات حول الغالف صورة توفري مت. املشروع هذا إعداد مراحل خمتلف

 .األمريكية املتحدة بالواليات فرجينيا من ألشتاين لورين السيدة قبل من األمريكية
 العمل لفريق األخرى واملخرجات اخلدمات حول املعلومات وكذلك الورقة هذه تفحص إىل القراء ويشجع يدعى

 . org.auditing-environmental.WWW: الواب مبوقع بالبيئة املكلف
  . ةدمفي الوثيقة هذه وادجت أن أمتىن

 .اوفري ميخائيل
 بأستونيا العام املراجع
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  تنفيذي خصمل
 حول ١٩٩٨ سنة إجنازه مت الذي (WGEA) البيئية باملراجعة املكلّف العمل فريق تقرير لتحديث التقرير هذا يأيت

 . البيئية احملاسبة موضوع

 ستخداماتاال ضمن من. االقتصادية البياناتب اربطه ميكن حبيث البيئية البيانات لتنظيم إطارا البيئية احملاسبة توفر
 ،البيئية الضغوط أنواع خمتلف وتقييم ،للموارد أفضل إدارة من السياسات صانعي ساعدت أن ميكن فهي البيئية لمحاسبةل خرىاأل

 للتنمية مسارات وحتديد االستدامة،و البيئة على االستهالك وأمناط والضرائب، ،القوانني خمتلف نع املترتبة اآلثار وحتديد
 وحتليل قياسو تابعةمل هامة أداة باعتبارها الدويل اتمع قبل من البيئية احملاسبةب وظ،ملح بشكل االعتراف مت وقد .املستدامة

 .يةاملناخ اتتغريال

 للرقابة العليا األجهزة يف هاما دورا تلعب أن البيئية لمحاسبةل ميكن ،السياسات حتليل جمال يف دةتعدامل للفوائد نظراو
  .أخرى يةبيئ قضايا و يةاملناخ اتتغريال جمال يف

دوليا قبولةم تكون البيئية للمحاسبة معايري تطوير على العمل يف ،١٩٩٨ سنة تقرير منذ الدولية املنظمات تاستمر. 
 اتمعب الصلة ذات األطراف من العديد ويعترب .متواصال تطويرا تشهد بيئية حسابات البلدان من العديد أعدت قدو هذا

 مع املساواة قدم علىو اإلحصائية الدولية املعايري مستوى إىل ترتقي جيعلها بشكل متتقد ياتاملنهج بعض أن الدويل اإلحصائي
 منهجيات باعتماد التنمية طور يف مادة تشكل البيئية احملاسبة زالت ال ،نفسه الوقت يفو. ١ (SNA) القومية احلسابات نظام

 واملياه، النظيف اهلواء مثل الطبيعية، األصول بعض قيمة تقدير مليةع متثل ،املثال سبيل على .معينة رئيسية حتديات وفقو خمتلفة
 . عموما األسواق يف مالية قيمة هلا ليست املوارد هذه أن باعتبار ةمعقد مسألة

 وحديث االكتشاف طور يف للرقابة العليا األجهزة أعمال يف البيئية احملاسبة استغالل زال ال ،ذلك إىل وباإلضافة
 .دولال بعضب العهد

 تقنيات هذه تعزيز يةكيف على الضوء تسليط إىلو البيئية حملاسبةا واقع عن معلومات تقدمي إىل التقرير هذا يهدف
 .إحلاحا األكثر البيئية القضايا خبصوص للرقابة العليا األجهزة عملل

 :يدالتحد وجه على التقرير هذا يفحص
 ،البيئية احملاسبة معايري لوضع الدولية ملنظماتا قبل من ١٩٩٨ سنة تقرير منذ املبذولة اجلهود واقع •
 ،البيئية للحسابات استخدامها وتوسيع لتطوير العامل أحناء خمتلف من البلدان من عدد جهود •

 يف أو املراجعة أعمال يف البيئية حساباتلل للرقابة العليا األجهزة استخدام كيفية حول ياراتاخل بعض  •
 .ببلدام البيئية احملاسبة تركيز جهود يف املسامهة كيفية حول ذلك خالف

١ SNA احملاسبة وقواعد التصنيفات،و واملفاهيم والتعريف دوليا عليها املتفق اجلداول إىل استناداو ، امليزانياتو ، االقتصاد حسابات من مندجمة جمموعة من يتكون  شامال اإطار جمتمعة املبادئ وهذه توفر .

السياسات ورسم ،القرار صنعو ،االقتصادي حتليلبال يسمح شكل يف قدمت اليتو االقتصادية البيانات مجع خالله من ميكن احملاسبة  النقد وصندوق ،األورويب االحتاد جلنةو ،املتحدة األمم بني مشترك منشور .
السوق اقتصاد لقياس اإلحصائية الدولية املعايري تضع اليت العام اإلطار هو ١٩٩٣ لعام القومية احلسابات ظامن ،الدويل بالبنك والتنمية، للتعاون االقتصادية واملنظمة ،الدويل . 
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 جمال يف املمارساتب املتعلقة األدلة أحدث من املعلومات معجب قمنا البيئية احملاسبة جمال يف الدولية اجلهود لتوثيق
 عن الصادرة الصلة تذا السياساتب املتعلقة الوثائقو املتحدة األمم ملنظمة التابعة اإلحصائية وحدةال نشرا اليت البيئية احملاسبية

 غري واملنظمات احلكومية واحملاسبة الوطنية ةاإلحصائي اهليآتو األكادمييني ،البيئية احملاسبة جمال يف الناشطة الدولية العمل فرق
 من علوماتامل على حتصلنا ،البيئية احملاسبة جمال يف البلدان تبذهلا اليت الفردية اجلهود على الضوء تسليط وبغرض. احلكومية

 كما .ةياحلكوم حصائيةاإل وطنيةال اتهيئلل الواب مواقعو اإلجراءات،ب املتعلقة والتقارير املؤمترات و املنشورة التقارير خالل
 .علينا وردت اليت التعليقات االقتضاء عند وإدراج املعلومات هذه من للتحقق املعنية بالبلدان املطلعني املسؤولنيب باالتصال قمنا

 البيئية احلسابات للرقابة العليا األجهزة استخدام كيفية حول اخليارات تحديدل كأساس ١٩٩٨ سنة تقرير على اعتمادا
 للرقابة العليا األجهزة من جتميعها مت اليت املعلومات خالل من اخليارات هذه باستكمال قمنا ،م اخلاصة املراجعة أعمال يف

  .والدويل الوطين املستوى على يئيةالب احملاسبة جمال يف جهود من تبذله ما خبصوص
 :للتقرير الرئيسية النتائج ضمن ومن

 تطوير لدعم إضافية خطوات األخرى الدولية املؤسسات بعضو ١٩٩٨ سنة منذ (UN) املتحدة األمم نظمةم اختذت
 التعاون منظمة و ويلالد النقد وصندوق األوروبية، واملفوضية املتحدة األمم أصدرت ،٢٠٠٣ سنة وخالل .البيئية احلسابات
 املذكور الدليل ويهدف. .(SEEA) واالقتصادية البيئية احلسابات نظام حول حمني  دليل الدويل البنك و والتنمية االقتصادي

  .واألولويات املعلومات من احتياجام تعكس اليت البيئية ساباتاحل جتميع على والدولية الوطنية الوكاالت مساعدة إىل
 ،املياه جمال يف به املوصى واالقتصادية البيئية احملاسبة نظام ٢٠٠٧ سنة خالل الحق وقت يف املتحدة األمم نشرتو

 كمعيار اجلديدة الصيغة اعتماد دف ٢٠٠٣ سنة املنشور  الدليل يف النظر إلعادة املنظمات من غريها مع حاليا تسعى هيو
  .٢٠١٢ سنة خالل دويل

  .١٩٧٢ سنة منذ البيئية احملاسبة جمال يف املستجدة الرئيسية ألحداثل زمين جدول ١ ددع امللحق يتضمن
 االستمرار مع البيئية احملاسبة ناتمكو عضب وضعب النامية البلدان من متزايد وعدد املصنعة البلدان من العديد رتدبا

 املستقبل يف تطوير عتزمي كان أو تطويرب بلدا ٧٢ عن يقل ال ما قام ٢٠٠٧ سنة من اعتباراو. املعنية. البيئية احلسابات صقل يف
 احسابا بلدانال ركّزتو. البيئية حسابام توحيد بصدد إضافيا بلدا  ٣٦ أن تبني  ما فيما ؛ البيئية احلسابات مكونات القريب

 .احلسابات من واسعة جمموعة البلدان من جدا قليل عدد وضع فيما متفاوتة بدرجات
 العديد طور ذلك، إىل باإلضافةو .احملاسبة نظام يف الواردة احلسابات من كاملة موعةجم اآلن حىت دولة أي تضع ومل

 seea . احملاسبة نظام إطار خارج وذلك البيئية للمحاسبة م خاصة ساليبأ وأملانيا والصني والفلبني هولندا مثل البلدان من

 والغابات، املياه مثل الطبيعية املوارد استعمال درجةو التلوث، لتتبع خاصة بيئية حسابات األخرى البلدان بعض وتستخدم
 .البيئة مايةحب املتعلقة النفقات متابعةو املعدنية، والرواسب

 استخدمت املثال، سبيل علىف . املوارد يف التصرف ويف السياسات حتليل يف كذلك احلسابات هذه استغالل ويتم
 املياه يف التصرف حتسني وبغرض ذلك، إىل وباإلضافة. دةحمد حكومية برامج أهداف حتقيق مدى لتقييم حساباا أستراليا

 استعملت كما .الوقت مرور مع تغريها وكيفية البالد أحناء مجيع يف املياه استخدام كيفية لتقييم املياه حسابات أستراليا اعتمدت
 .االمساك صيد يف حصتها لتغيري حساباا ناميبيا

 .دولة ١٢ جتارب من ةدمستم .البيئية احملاسبة جمال يف أمثلة ٢ عدد امللحق يتضمن



 
 

١٦

 .خمتلفة بطرق ذلك يف تشارك أن للرقابة العليا ألجهزةل ميكن البيئية احملاسبة جمال يف احلكومات خربة لتفاوت تبعا
 ملناقشة لخرباءل منتدى حسابات حاليا تطور مل اليت املتحدة الوالياتب اسبةحمل احلكومي كتبامل استضاف املثال، سبيل على
 البيئية احملاسبةب املرتبطة والتحديات البيئية اباتاحلس

 طريقة الوطنية البيئية احلسابات بعض باعتماد قامت اليت املتحدة، اململكةب احلسابات مراجعة مكتب استعرض
 حتافظ االنبعاثات من درجة ىعل احلفاظ وسبل الدفيئة غازات انبعاثات لقياس الريفية والشؤون والغذاء البيئة إدارة استخدام

  .املعتمدة لإلجراءات املذكور املكتب مراجعة وكيفية األخضر البيت على
 مدى يف للنظر مارساتامل بعض البيئية احلسابات بعض أيضا وضعت اليت كندا، يف العام املراجع مكتب يدرس 

 .املستدامة التنميةب املتعلقة لنفقاتل عن املترتبة البيئية آلثارل الفدراليني املتصرفني مراعاة مدى يف للنظر استغالهلا



 
 

١٧

 : الباب األول

  مقدمة
واآلثار االقتصادية للتغريات  فهم اآلثار البيئية احملتملة لقرارام،لملعلومات الالزمة  إىل احاليايفتقر صانعوا السياسات 

صناع يستعملها  اإلنتاج والدخل اقتصادية متاحة حول وماتيةمعلثروة تتوفّر يف املقابل، و.  واملوارد الطبيعيةالبيئة اليت تشهدها
  توفرأنلحسابات البيئية ميكن لباملثل،  .غ املناقشات السياسية وجعل التوقعات تبلّ ومتابعة التوجهاتالقرار لفهم حالة االقتصاد

 انعكاسات، و الزمنرور مب تغريها يةف البيئة، وكي وضعيةفهمل القرار من قبل صناعاليت ميكن استخدامها اجلوهرية املعلومات 
 . ختلفةاملسياسية اليارات اخل

 
 . باملراجعة البيئة ةموعة العمل املعني ١٩٩٨ سنة حتديث تقريريتويل هذا التقرير 

املنظمات الدولية واصلت ، التاريخمنذ ذلك و. كانت احملاسبة البيئية مسألة جديدة نسبيا املذكورتقرير وبتاريخ ال
.  حسابات بيئية ال زالت بصدد التطوير املستمروقد وضعت العديد من البلدان. بيئية تكون مقبولة دوليا وضع معايري  يفعملها

 معيار دويل تقدمة، وينبغي أن ترفع إىل مستوىمرحلة ميف  هي اآلن هذه املنهجيات أن بعض الدويلاتمع اإلحصائي ويعتقد 
 . احلسابات القوميةام على قدم املساواة مع النظاإلحصائي

 
 .مناقشةحمل  متفاوتة النهج وزالت تشكل مادة يف طور النمو احملاسبة البيئية ال وجتدر اإلشارة، مع ذلك، أن

 . ١٩٧٢سنة يف جمال احملاسبة البيئية منذ  الرئيسية املسجلة اتداملستج  للحصول على١ دد عانظر امللحق
 

 املستمدة منها للمعلوماتكيف ميكن ويوضح  .يتضمنه تطبيقها ما خاصةصفا يناقش هذا القسم احملاسبة البيئية، وا
 . األجهزة العليا للرقابةاحملاسبة البيئية علىفوائد يربز  مواردها، ولتقديراحلصول على أفضل مؤشر على  البلدان أن تساعد

جهود يربز  معايري احملاسبة البيئية، و لتطوير١٩٩٨ الصادر سنةتقرير المنذ املبذولة  اجلهود الدولية واقع األقسام الالحقة وتناقش
يارات فضال عن اخلاستخدام احلسابات البيئية،  يف جمال أحناء العامل لتطوير وتوسيع نطاق براجمهايف  ةختلفامل الدول عدد من
 املشاركة يف يف جمال م أو رمبا  استخدام احلسابات البيئية يف أعمال املراجعة اخلاصةحول كيفيةألجهزة العليا للرقابة املتوفرة ل
 .احملاسبة البيئيةلتطوير  بلدامجهود 

 
 
 
 

  ؟ البيئية احملاسبة هي ما
 البيئية املوارد وقيمة استخدامها درجةو الطبيعية املوارد وضعية حول املعلومات لتنظيم إطارا البيئية احملاسبة توفر

 يف التصرف و البيئة مايةحب املتعلقة النفقات عن فضال وغريها، الغابات اباتحس و األمساك مصايد ذلك يف مبا البيئية األصولو



١٨

 حسابات وهي احلسابات من أنواع أربعة على الدويل اتمع أعده الذي البيئية لحساباتل تصنيف أحدث ويشتمل ٢.املوارد
 املعدلة يةاالقتصاد املؤشرات و ،املختلطةو اليةامل واحلسابات ، املوادو لتلوثل املادية التدفقات حسابات و الطبيعية املوارد أصول

 .  ١,٢ القسم يف مفصلة وهي البيئية املسائل وفق
 SNA نظام.يف الواردة االقتصادية البيانات مع البيئية البيانات ربطل وسيلة وفرت البيئية احملاسبة أن هو ذلك، من األهم

 . ٣معني لبلد
 املوارد استغالل بشأن البيئية احلساباتب الواردة للبيانات ميكن كيف ١ ددع الشكل يوضح املثال، سبيل على 

 البلد داخل االقتصادي واالستهالك اإلنتاج نشاط مكونات دأح تشكل أن االنبعاثات تدفقاتو ،البيئية والنفقات الطبيعية
 .بأسره العاملو

 "ريو دي جانريو"متر قمة األرض، يف  البيئة والتنمية أو مؤ مؤمتر١٩٩٢ خالل سنة) UN(عقدت األمم املتحدة 
 ١٧٨ من قبل ما يفوقعليها متفق  خطة عمل - ٢١ ديباجة جدول أعمال القرن - كما جاء يف. دامةملناقشة التنمية املست

 حتسنيو تلبية االحتياجات األساسية، إىل  االهتمام اية وزيادةو الشواغل البيئية والتنمي إدماجديؤ – حضرت املؤمتر ةحكوم
 هذه الغاية، أوصى  ولتحقيق.مستقبل أكثر أمانا وازدهاراإىل  ووحتسني التصرف يف التوازنات والنظم البيئيةاملعايري للجميع، 

 .اسبة بيئيةحم بتركيز مسائل أخرى، من بني ٢١جدول أعمال القرن 

 رأس مصدرك احلاسم البيئة دورل أفضل قياس أن يف واملتمثلة املذكور املؤمتر مالحظة على املذكورة توصيةال تاستند
 االستدامة اندماج حنو مهمة أوىل طوةخ ميثل سواء حد على البشرية األنشطة خالل املولدة لمنتجاتل مستودعوك الطبيعي املال

 .االقتصادي التصرف يف
 .البيئة على القتصادا تأثريو االقتصاد يف البيئة مسامهة ملتابعة وصفية إحصاءاتو بيئية ؤشراتم البيئية احلسابات توفر

 على املترتبة اآلثار لتحديد السياسات حتليلو االستراتيجي تخطيطلل أداة متثل أن البيئية للمحاسبة ميكن ،ذلك إىل وباإلضافة
 النشاطات لبعض املستدامة التنمية إىل مساراتو االستدامةو البيئة على االستهالك وأمناط والضرائب، ،واللوائح األنظمة خمتلف

 أن عينةامل السمكية األرصدة داستنفا مدىو السمكية األرصدة حول شاملة معلومات شأن من املثال، سبيل على. ٤ قتصاديةاال
 املفاوضات يف الستخدامها املعلومات أفضلب السياسات واضعي تزود أنو املالئمة احلصاد حدود على املصايد مديري تساعد
 .األمساك صيدب املتعلقة الدولية عاهداتامل بشأن

  األصناف األربعة للحسابات البيئية
. من قبل اتمع الدويلللحسابات البيئية معد أحدث تصنيف واملبينة أسفلهلحسابات البيئية ل متثل األصناف األربعة

٢ البيئية حصاءاتلإل مرادفا ليست البيئية ساباتاحل   ،حمدد لغرض مجعت ةالبيئي اإلحصاءات من جمموعات داخل سقةنم تكون والتصنيفات التعاريفو واألساليب املفاهيم تكون أن ميكن حني يف .
احلاجة هذه تلبية على تقتصر اإلحصائيات ا تنظم اليت الطريقةو ،معينة إدارية اعتبارات أو معني لغرض البيئية اإلحصاءات مجع يتم ما غالبا املثال، سبيل على  أخرى، ناحية من ،البيئية احلسابات .

والتصنيفات التعاريف،و ليبواألسا املفاهيم يف ممكن حد أقصى إىل البعض بعضها مع تتفق التمييز هذا على تستفيض ١.٣ القسم . . 
٣  مع مباشرة هالربط بطريقة االلتزام يتم ال قد ولكن ،الطبيعي العامل يف االجتاهات مسات أو شروط تتاخم معلومات توفر قد واليت ،البيئية املؤشرات عن البيئية احلسابات ختتلف ،الصدد هذا يف

للبلد ديةاالقتصا البيانات  . لإلبالغ مفيدة تكون أن البيئية احلساباتو البيئية املؤشرات من كلل ميكن ،للبيئة املتحدة األمم لربنامج ووفقا .
٤ " حسابل املخصصة املواقع من يتضح كما ،واخلدمات للسلع البيئية التكاليفب اهتمامهم عن املستهلكون عرب ،الفردي املستوى على  الغذاء ميل " و   " الكربون آثار ." 



١٩

 حسابات األصول الطبيعية-١
ات بشأن املخزونات االفتتاحية سابات على بيانحتتوي احل. الطبيعيةاملوارد املخزون من  تركز يف املقام األول على 

االقتصادي النامجة عن النشاط التغريات : خزونتغريات على املبني نوعني من اليتم التمييز .  املخزونعلى، والتغريات االختتاميةو
 حبسابات على سبيل املثال، الوالدات والوفي(الطبيعية الناجتة عن الظواهر والتغريات ) على سبيل املثال، املعادن والتعدين(

 ).أشجار الغابات

 املادية األصول حسابات ) أ

 ستدامةاال حول بيئية مؤشرات احلسابات هذه توفر .الوطنية الطبيعية للثروة مادية قيمة املادية األصول حساب تعطي 
 حنو على رفنياملتص تساعد أن ميكن احلسابات هذه فإن ،وبالتايل .املوارد خمزون على اتالسياس آثار إلبراز هااستخدام وميكن
 .ضريةح مستوطنات إىل زراعيةال يضاراأل حتويل تعقبي لذيا األراضي حساب هو مادية أصول حساب على مثال فعالية أكثر

هذه  استخدام ميكن.  إنشاء القيمة النقدية إلمجايل الثروة الوطنية من املواردحسابات األصول النقدية ) ب
 توزيع ملكية يةوكيف تنوع األصولإبراز ثروة البالد ، وإمجايل الوطنية لتحديد  االقتصادية  بالتوازي مع احلساباتاحلسابات

ات اليت تعتمد اعتمادا كبريا على ياالقتصادتكتسي أمهية خاصة بالنسبة إىل  واليت -احلساسةاألصول تقلبات أسعار األصول، و
 . قيمة الغابات األصليةبعيتااحلساب الذي ات غابال حسابحساب أصول نقدية  مثال.  غري احملولةالسلع

 احلساب هذا . يبني والغاز النفطب املتعلق املتحدة اململكةب النقدية األصول حساب من مقتطف هو:  ٢ ددع الرسم
 والغاز النفط قيمة ترتبط. النقدية النهائية والقيمة املخزون أصول يف التغيريات وقيمة السنة بداية يف لألصول النقدية القيمة

 يف املفترض السعرو االستخراج وبنسبة املقدرة و املتبقية املادية املبالغب رئيسي بشكل استخالصها ميكن اليت املتحدة اململكةب
 على متوفرة غري للمعامالت الفعلية السوقية القيم أن وباعتبار . االستخراج تكلفة من صايف ،غاز أو نفط وحدة لكل املستقبل

 إجيار جمحب املتعلقة املعلومات على الطريقة هذه ترتكز .احلالية الصافية القيمة طريقة استخدامب القيم هذا تقدير مت ،واسع نطاق
 نضوب على نقدية قيمة ساباحل هذا يضع. ٥املطبق االجتماعي اخلصم سعر علىو ملتوقعة اإلجيار السنوات عددب املوارد

 .للثروة دقة أكثر صورة على للحصول القومي الدخل من املخزون استرتاف قيمة خصم ميكن وبالتايل الغاز،و النفط خمزونات
  : ٢ ددع رسم

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٥  نفط

 ١٢٠،٩٢١ ١٠٠،١٩٢ ٧٨،٥٣٦ ٥٣،٠٤٥ ٥٠،٨٣٣ ٥١،٨١٢ ٥٣،٦١١ ٤٦،٩٦٤ ٢٦،٢١٥ ١٩،٤٧٥ ١٤٦،٢٠٧ االفتتاح عند األسهم

 ١٦،٦٧٤- ١٠،٩٨٢- ١٠،٠٣٤- ٨،٢٦٠- ٦،١٦٦- ٦،٣٢٦- ٦،٥٧٨- ٦،٨٧٨- ٣،٧٨٠- ١،١١٢- ٩،٧١٧- االستخراج

 ٨،٧٨٤ ٥،٦١٠ ٤،٩٢٤ ٣،٦٥٧ ٢،٥٢٤ ٢،٣٣٣ ٢،٥٥٧ ٢،٧٣٥ ١،٦٩٨ ٥٨٠ ٣،٨٤٧ الوقت مبرور التقييم إعادة

 ٢،١٩٠ ٨،٩٢٢ ٢،١٣٤ ٦،١٠٣ ٣،٢٣٨ ٥،٠٥١ ١،٤٦٧ ٢٩٥- ١،٥٧٧- ٣٣٢ ١،١٧٤ أخرى تغيريات

 ٠ ٣،٦٨٥- ٣،٤٥٩- ٢،٢٥٣- ١،٢٩١- ٠ ٩٦١- ١،١٤٢- ٢٧٦ ٠ ١٧٦ االستخراج يف تغريات

 ٥٩،١٨٣ ١٨،٢٨٢ ٢٦،٣٢٩ ٢٤،٩١٨ ٢،٢٨٣ ٣،٥٨٤- ٦١١ ١١،٦٦٠ ١٥،٢٦٧ ٦،٤٥٨- ٥٨،٥٩٦- اإلعارة يف تغريات

 ٣،٤٨٧ ٢،٥٨١ ١،٧٦٢ ١،٣٢٦ ١،٥٧٤ ١،٥٩٧ ١،١٠٥ ٥٦٧ ٦٩٠ ١،٤٨٦ ٨،٣٨٩ العادية األرباح

 ١٧٧،٨٩١ ١٢٠،٩٢١ ١٠٠،١٩٢ ٧٨،٥٣٦ ٥٣،٠٤٥ ٥٠،٨٨٣ ٥١،٨١٢ ٥٣،٦١١ ٣٨،٧٨٩ ١٤،٣٠٤ ٩١،٤٨٠ الغلق عند األسهم

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٥ ا234ز
 ٦٤،٤٣٩ ٦٥،٤٠٢ ٥٠،٧٥٤ ٤٤،٢٥٠ ٤٦،٥٦٦ ٥٠،٤٥١ ٤٣،٠١١ ٣٠،٤٩٥ ١٥،٣٧٤ ٨،٢٠٧- ٩٢٧ االفتتاح عند األسهم

 ٧،٠١٩- ٧،٣٠٤- ٧،٦٢٢- ٥،٦٣٢- ٤،٩٨٠- ٥،٠٩١- ٥،٠٤٨- ٤،٢٢٢- ١،٤٧٧- ٣٤٠ ٣٠- االستخراج

 ٣،٣٤١ ٣،١٥٣ ٣،٤٩٩ ٢،٥١٠ ٢،١٦٤ ٢،٤٦٦ ٢،٥١٣ ٢،١٤٣ ٩٧٧ ٢٣٦- ٢٢ الوقت مبرور التقييم إعادة

 ٦٨٧ ٥،٧٤٤ ٤،٠٢٢- ١،٠٢٥ ١،٤٢٣ ٢،٥٠١- ٣٥٩ ٢٥٦ ٣ ٢٨٤- ٦ أخرى تغيريات

 ١،٩٧٢- ١،٢٥٦- ١،٩٤١- ١،٠٧٢- ٣٧- ٣٥٥- ٥٥٢- ١،٣٣٥ ٩٤٢ ٦٢- ٢٩ االستخراج يف تغريات

 ١،٨٦٠ ٢،٠١٥ ٢٣،٥٩٦ ٨،٥٦٧ ٢،٣٢٦- ٤٢ ٩،٢٨٢ ١٢،٦٣٦ ٧،٧٠١ ٢،٩٨٥ ٤٥٠- اإلعارة يف تغريات

 ٢،٠٠٢ ١،٦٨٥ ١،١٣٩ ١،١٠٦ ١،٤٤٠ ١،٥٥٥ ٨٨٦ ٣٦٨ ٤٠٥ ٦٢٦- ٥٣ العادية األرباح

 ٦٨،٣٤٠ ٦٩،٤٣٩ ٦٥،٤٠٢ ٥٠،٧٥٤ ٤٤،٢٥٠ ٤٦،٥٦٦ ٥٠،٤٥١ ٤٣،٠١١ ٢٣،٩٢٤ ٦،٠٩٠- ٥٥٨ الغلق عند األسهم

٥ احلالية القيمة طريقة على القيم األسهم وإغالق افتتاح تقديرات وتستند  اإلجيارات وحدة املوارد املستقبل تتاخم افتراضات على املقدرةو املال رأس عودةل للغاية حساسة التقديرات .  إىل الرجوع يرجى .

احلسابات هذه حول ملعلوماتا من مزيد الويب صفحةل الوطنية إحصاءاتلل املتحدة اململكة مكتب : www.statistics.gov.uk / default.asp 
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  التدفقات املاديةوالتلوث  حسابات  -٢
 الطاقة واملياه واملواد املستخدمة مثلوارد امل حول كمية القطاع الصناعيعلومات على مستوى هذه احلسابات م توفر 

ومياه   يف اهلواء، الغازيةاالنبعاثاتو، ٦ النفايات الصلبةة امللوثات املتبقية وكمي وكميةةاالقتصادي يف األنشطةميكن استعماهلا اليت 
تدفقات  بيانات عن التلوث و غالبا ما تشمل هذه احلسابات وباإلضافة إىل ذلك،. هذه األنشطةالصرف الصحي اليت تولدها 

ولكن  أن تتخذ أشكاال عدة،ميكن هلذه احلسابات . بلدان أخرى مثل التلوث عرب احلدود والصادرات من السلعهلا عالقة ب املواد
  كيفيةأكثر تفصيال ساباتبعض احلتظهر و. املواد والتلوث) استخدام(ووجهة  )تزودال (مصدر إلظهار هابشكل عام يتم تنظيم

لمواد إما لصايف التراكم العلى  علوماتم كما توفر احلسابات املذكورة. نتجات، وتلوث، ونفاياتمحتويل املدخالت إىل 
 ). لكل نشاطواملخرجات اإلمجاليةأي الفرق بني إمجايل املدخالت (البيئة  القتصاد أول

السالسل الزمنية النبعاثات ثاين أكسيد الكربون حسابات سابات هذه احلتشمل . التلوث تدفق أمثلة على حسابات
  .الزمنرور مبم الطاقة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون واستخداتطورات خصيصا لتتبع جعلت هي حسابات و. استخدام الطاقة و

استغالل احلسابات على سبيل املثال، مت  .على نطاق واسع لتحليل السياسات حسابات التدفقات املادية تستخدم 
االحتاد واستخدم . الغازية امللوثةإىل احلد من انبعاثات  وضع سياسات اقتصادية دفلالضرائب البيئية و لتقييم آثاراملذكورة 
 انبعاثات غازات االحتباس :السياسية اتولوياأل ات املادية يف جمال بعضتدفقالسابات حلى نطاق واسع ع )EU(األورويب 

وتقييم بدائل البيئية لتحديد مصادر تدهور التدفقات من حسابات املستمدة البيانات تستعمل . احلراري واألمطار احلمضية
 الوطنية يف جمال  األهدافتبني مدى حتقيقج مؤشرات البيئية  أن تستخدم هذه احلسابات إلنتاكذلكوميكن  .تخفيف منهالل

 .غازات الدفيئةالمستوى انبعاثات مثال احلد من 

 احلساب هذا .الكربون أكسيد ثاين غاز من املادي تدفقبال املتعلق السويد حساب من مقتطف هو ٣  ددع الرسم
 العديد قبل من املفرزة ،٢٠٠٤ سنة إىل ١٩٩٣ سنة من ، املنبعثة الكربون أكسيد ثاين من السنوية االنبعاثات حول بيانات يوفر
 سبيل على ، الرسم هذا يبني .)الرسم ذا مبينة فقط قطاعات مخسة أن من الرغم على(  السويدي يةالقتصادل قطاعاتال من

 يف ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٣ سنة من متدةامل الفترة خالل تقلبت الزراعية األنشطة عن املرتبة الكربون أكسيد ثاين انبعاثات أن املثال،
 .الزمنية الفترة نفس مدى على مطردة زيادة إىل الغابية األنشطة من الكربون، أكسيد ثاين انبعاثات متيل حني

 ٣ ددع الرسم

 ٢٠٠٤ ٣٢٠٠ ٢٢٠٠ ١٢٠٠ ٠٢٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ٤١٩٩ ١٩٩٣  االقتصادي النشاط

 ١،٨٢٣ ١،٧٧٩ ١،٧٠٥ ١،٦٧٧ ١،٦٦٤ ١،٧٣٦ ١،٨١٤ ١،٧٦٢ ١،٧٣٦ ١،٧٥٣ ١،٨٠٦ ١،٦٨٦  الفالحة

 ٧٢٢ ٦٩٤ ٦٥٥ ٥٩٩ ٥٣٨ ٥١٣ ٤٩٣ ٤٦٩ ٤٥٢ ٤٥٤ ٤٧٤ ٤٤٦ الغابات

 ٢٩٣ ٢٨٥ ٢٨٧ ٢٨٧ ٣٠١ ٢٩٨ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٥ ٣٢٩ ٣٤٤ ٣٣٣ الصيد

 ٦ ٥ ١١ ٨ ١٠ ٨ ٨ ١١ ١٥ ١٤ ٩ ٨ موارد املعدنية الطاقة

 غري موارد التعدين

  طاقية

٤٧٥ ٤٦٧ ٥١٦ ٥٩٤ ٥٣٤ ٤٩٧ ٥٤٦ ٦٣٧ ٥٩٦ ٦٠٤ ٥٦٤ ٥٦٥ 

 هلذه اجلملية االنبعاثات

 األنشطة

٣،٣١٩ ٣،٢٣٠ ٣،١٧٤ ٣،١٦٥ ٣،٠٤٧ ٣،٠٥٢ ٣،١٧٧ ٣،١٩٦ ٣،١١٤ ٣،١٥٤ ٣،١٩٧ ٣،٠٣٨ 

 االنبعثات من السبة

 لالقتصاد اجلملية

٦٢،٩٤١ ٦٢،٠٩٢ ٥٩،٤٩٧ ٥٩،٧٠٨ ٥٩،٨٠٣ ٦٠،٣٥٣ ٦٣،١١٣ ٦١،٨٨٧ ٦٥،٨٤٠ ٦١،٨٨٩٣ ٦٣،٣٧٦ ٥٩،٩٤٢ 

٦ تكنولوجية أو طبيعية عملية كل حدوث بعد البيئة يف تبقى اليت امللوثات من كمية  . 
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 املختلطة و املالية ساباتاحل- ٣
 ذات والضرائب البيئة حبماية املتعلقة النفقات على التركيز بغرض للبلدان التقليدية ساباتباحل الواردة البيانات فصلت 

 ساباتاحل عن أمثلة .٧ البيئية والصناعات خدماتلل االقتصادية املسامهة على كذلك والتركيز ،احمليط ومحاية بالتصرف الصلة
 مصايدو والغابات املعادن على الرسوم مثل املوارد، ستخدامال احلكومة قبل من احملصلة الرسوم تشمل .واملختلطة النقدية
 النقدية احلسابات من أنواع مخسة يوجد .الصلبة النفايات يف والتصرف ومعاجلتها املياه جمال يف املصروفة األموالو األمساك

  :املختلطةو

 .النفقات و املوارد يف والتصرف البيئة ايةمح حسابات -أ 

 .املوارد يف التصرف أو البيئة حلماية واألسر ، العمومية والسلط الصناعي القطاع قبل من املصروفة النفقات ددحت

 .صناعةوال البيئية واخلدمات السلع حسابات-ب

 .والصادرات ،شغلوال ،اإلمجايل احمللي الناتج يف اممسامهاو البيئية واخلدمات السلع تبني 

 . البيئةو الضرائب من املتأتية املوارد حسابات-ج

 امللوثة اتنبعاثاال بعنوان احلكومة قبل من مستخلصة الرسوم من وغريها الضرائب على حتتوي حسابات وهي 
  .املوارد واستخدام

  .النقدية التدفقات حسابات -د
 .ملوثات إفراز أو املوارد باستخدام رتبطةامل البيئية والفوائد للتكاليف نقدية قيمة تعطي

 .املختلطة تدفقال حسابات -ه

  .واحدة مصفوفة يف ممثلة النقدية تدفقال حسابات و املادية التدفقات حسابات بني جتمع وهي 
 ةالبيئي والقوانني األنظمة تكلفة ، مثال ذلك من .واللوائح القوانني خبصوص أسئلة طرح على احلسابات هذه تساعد 

 . الدولية التنافسية والقدرة واإلنتاجية، األسعار على النفقات هذه أثر ، ةيالبيئ والضرائب البيئية النفقات فعالية ،الزمن مر على

  ٨.املوارد إنتاجية و املوارد كثافة مؤشراتو املركبة املؤشرات فصلل املذكورة احلسابات استغالل كذلك وميكن
 قبل من أنفق الذي املبلغ اجلدول هذا يبني . نيوزيلنداب البيئية النفقات البيئة حساب من مقتطف هو:  ٤ ددع رسم

 شملي ال أنه باعتبار مكتمال ليست نيوزيلندا حساب .البيئة محاية بعنوان معينة شطةأن على )واملركزية احمللية (الوطنية احلكومة
 .األسر أو الصناعة نفقات حول معلومات بعد

  املعدلة بيئيايةاداملؤشرات االقتص -٤.
. والتقدم االقتصاديالبيئية  الصحة تقييم تستخدم احلسابات آنفة الذكر لتعديل حسابات اإلنتاج والدخل بغرض 

 . الصايفالناتج احمللي الناتج احمللي اإلمجايل و عن املؤشرات االقتصادية املعدلة بيئيامثلة تشتمل األ

 واالقتصادية الصحة البيئية تقييم ميكن أن تساعد يفادية املعدلة بيئيا  املؤشرات االقتص٥عدد الرسم يشري  كما 
تبعا  املوارد ملخزون النقدية تراجع القيمة شمليل الناتج احمللي اإلمجايل تصحيح  والنمو االقتصادي من خاللالشاملة

٧ التقليدية الدول حسابات يف بالفعل املدرجة البيانات من واملختلطة والنقدية إليها املشار احلسابات تستمد   املدرجة البيانات من فقط املستمدة ليست ألا هنا النقدية األصول حسابات تضمني يتم ال .
التقليدية الدول حسابات يف بالفعل املادية األصول حسابات على النقدية األصول حسابات أيضا تستند ذلك، من بدال . . 

٨ ) ديةاالقتصا الدافعة قوا من أقل يكون البيئية الضغوط من النمو معدل فصل عندا حيدث  االقتصادي اإلمجايل احمللي الناتج املثال، سبيل على  االقتصادية قيمةلل املستخدمة املوارد نسبة هي املوارد كثافة .
املوارد وإنتاجية ،املضافة . 



٢٢

الناتج احمللي الصايف  أو اتج احمللي اإلمجايلالن تصحيحاملؤشرات االقتصادية املعدلة ، ميكن هلذه وباملثل .٩ها أو نفادهاستخراجال
 .امللوثة األنشطة االقتصادية  منالتدهور البيئي تكلفة شمليل

 فوائد احملاسبة البيئية على األجهزة العليا للرقابة
برامج  إطاريف  األجهزة العليا للرقابة ها من قبلاستخدام ميكن من البيانات اليت مصدرا هاما تشكل احلسابات البيئية

حتديد ما إذا على  األجهزة العليا للرقابة تساعد  أناالنبعاثات اهلوائية  تدفقساباتحل ميكن ،على سبيل املثال. رقابية متنوعة
 اليت ألجهزة العليا للرقابةل، بالنسبة وباملثل. .  جنحت يف احلد من امللوثات الضارةاحلمضي املطر ت السياسات مكافحةكان

 تقييم لألمة إمدادات املياه واستخدام واقع  حولتدفقال ساباتها من خالل البيانات املتوفرة حبميكنافية استشر جتري دراسات
 مثال ملا كانت استراليا بصدد جتربة سياسة ضد اجلفاف متتد على عديد السنوات .املختلفة السياسةخيارات لاألثر احملتمل ل

 األصول املائية لتحديد األثر االقتصادي والبيئي للتغريات يف املوارد املائية استعمل صانعو السياسات البيانات املتوفرة حبساب
  ١٠..وختصيصاا واستعماالا

، مجع البيانات يف ستثمري مل إذا كان البلد ولكن .أجوبة سريعةصناع السياسات يستوجب  أزمة  صورة حدوثيفو
  بسرعة أكربن تستجيب الحتياجات صناع القرار للرقابة  العلياألجهزةلميكن ، وباملثل .املتاحة املعلومات الضرورية ال تكونقد 

 .البيانات املناسبة  إىلالولوجإمكانية  على حنو فعال إذا كان لديهم و

 إىل  ٢٠٠١ سنة من املمتدة الفترة خالل البيئة محاية بنفقات املتعلق نيوزيلندا حساب من مقتطفات :٤ ددع الرسم
 .ةنيوزيلندي اتدوالر فآال حبساب ،٢٠٠٣ سنة

 اجلملة اجلملية النفقات املركزية  احلكومة احمللية احلكومة النفقات طبيعة

 استثمار نفقات جارية نفقات استثمار نفقات جارية نفقات استثمار نفقات جارية نفقات

?�@AB �AC�٢٠٠١ � ان �@"ر�D ا
��فB ?� ت"�"GA� ٢٢١،٥٥٠ ٢٥،٥٧٢ ١٩٥،٩٧٨ ٠ ٧،٥٢٦ ٢٥،٥٧٢ ١٨٨،٤٥٢ ا
��فB ?� ت"�"GH ف����%? ا� ٥٨٨،٣٢١ ٢٧٦،٢٩٢ ٣١٢،٠٢٩ ٠ ٠ ٢٧٦،٢٩٢ ٣١٢،٠٢٩ ا
 ١٧،٠٣٤ ١٧ ١٧،٠١٧ ٠ ٣،٨٩٤ ١٧ ١٣،١٢٣ ا�@& ث L&M ا�JK"ء
� �? ا�@A ع �#� ٢٣٤،٠٥١ ١٠،٧٦١ ٢٢٣،٢٩٠ ٥،٩٤٢ ١٨٤،٤٨٦ ٤،٨١٩ ٣٨،٨٠٤ ا�@��� و�P��B ا

R%� ?�&M ٧٥،٨١٢ ١٣ ٧٥،٧٩٩ ٠ ٧٤،٦٧٠ ١٣ ١،١٢٩ 
��S TA�� ٢٨،٥١٧ ٤٦٠ ٢٨،٠٥٧ ٩ ١٥،١٩٤ ٤٥١ ١٢،٨٦٣ 

 ١،١١٦٥،٢٨٥ ٣١٣،١١٥ ٨٥٢،١٧٠ ٥،٩٥١ ٢٨٥،٧٧٠ ٣٠٧،١٦٤ ٥٦٦،٤٠٠ ا�AC �� ا�KGA"ت

?�@AB  �AC�٢٠٠٢ � ان �@"ر�D  ا
��فB ?� ت"�"GA� ٢١٧،٦٨٩ ٢٦،٣٩٨ ١٩١،٢٩١ ٠ ٨،٧٧٦ ٢٦،٣٩٨ ١٨٢،٥١٥ ا
��فB ?� ت"�"GH ف����%?ا� ا ٦٣٤،٥٥٤ ٠٢٨, ٣٥٩ ٢٧٥،٥٢٦ ٠ ٠ ٣٥٩،٠٢٨ ٢٧٥،٥٢٦ 
 ١٤،٥٥٣ ٣٨ ١٤،٤٩٥ ٠ ٧،١٤٨ ٣٨ ٧،٣٤٧ ا�@& ث L&M ا�JK"ء
� �? ا�@A ع �#� ٢٦٦،٧٥٦ ٤،١٧٠ ٢٦٢،٥٨٦ ٣،٦٦٠ ٢٠٢،٩١٧ ٥١٠ ٥٩،٦٦٩  ا�@��� و�P��B ا

R%� ?�&M ٧٧،٠٧٤ ٠ ٧٧،٠٧٤ ٠ ٧٥،٥٥٩ ٠ ١،٥١٥ 
��S TA�� ٣٩،٠٢٠ ٦٧٠ ٣٨،٣٥٠ ٨٩ ١٧،٧٩٧ ٥٨١ ٢٠،٥١٥ 

 ١،٢٤٩،٦٢٦ ٣٩٠،٣٠٤ ٨٥٩،٣٢٢ ٣،٧٤٩ ٣١٢،١٩٧ ٣٨٦،٥٥٥ ٥٤٧،١٢٥ ا�AC �� ا�KGA"ت

?�@AB  �AC�٢٠٠٣ � ان �@"ر�D  ا
��فB ?� ت"�"GA� ٢١٨،٣٣١ ٢٣،٥٠٩ ١٩٤،٨٢٢ ٠ ٨،٨٥٧ ٢٣،٥٠٩ ١٨٥،٩٦٥ ا
��فB ?� ت"�"GH ف����%? ا� ٦٠٢,٩٢٣ ٣٢٦،٨٨٩ ٢٧٦،٠٣٤ ٠ ٠ ٣٢٦،٨٨٩ ٢٧٦،٠٣٤ ا
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R%� ?�&M ٧٩،٥٧٤ ٠ ٧٩،٥٧٤ ٠ ٧٦،٣٠٠ ٠ ٣،٢٧٤ 
��S TA�� ٦٤،٥١٨ ٢،١٣٨ ٦٢،٣٨٠ ١٤٩ ١٨،٧٤٥ ١،٩٨٩ ٤٣،٦٣٥ 

 ١،٢٦٧،٥١٣ ٣٦١،٣٩٧ ١١٦,,٩٠٦ ٦،٥٣٥ ١٥١,,٣٢٠ ٣٥٤،٨٦٢ ٥٨٥،٩٦٥ ا�AC �� ا�KGA"ت

٩ األخرية اآلونة يف االهتمام الوطين النجاح على كمؤشر اإلمجايل احمللي الناتج كفاية مسألة تلقى   تضمني اإلمجايل احمللي الناتج لتطوير حماولةب حاليا تقوم األورويب االحتاد جلنة املثال، سبيل على .

األمة رفاه تقييم يف واالجتماعية البيئية اجلوانب . 
١٠ املياه قضايا تدقيق بعنوان وثيقة لإلنتوساي التابع WGEA نشر ،٢٠٠٤ عام يف   ،العامل أحناء مجيع يف للرقابة العليا ألجهزةل عيةاجلما اخلربة تلخص اليت احلسابات ملراجعة العليا األجهزة جتارب :

للرقابة العليا ألجهزةل عملية نصائح يقدمو احلسابات، مراجعة عمليات ٣٥٠ من أكثر من املستفادة الدروس على باالعتماد . 
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 اليت البيانات فإن البيئية اإلحصائيات إىل الوصول إمكانية لديها للرقابة العليا األجهزة من العديد أن من الرغم على
 البيئية اإلحصاءات أن البلدان خمتلف من املراجعة نتائج أظهرت وقد . الرقابية براجمها تعزيز ميكنها البيئية احلسابات توفرها
 إدارية ألغراض اإلحصاءات مجع مت يكون قد ،املثال سبيل على١١ .األسباب من ديدللع اتإشكالي األحيان من كثري يف تطرح
 من البيانات تشهدها اليت تناقضاتال حتد كما .الوقت مرور مع واملفاهيم املنهجية يف التغيريات من تشكو ما غالبا هيو حمددة

 الدفيئة غازات انبعاثات مثل ،البيئية القضايا خمتلف عن إحصاءاتك قيمتها منو التحليل جمال يف البيئية اإلحصاءات ئدةفا
 عمليات األحيان بعض يف ختتتم وهكذا، . البعض بعضها مع بسهولة قارنت أن دائما ميكن ال الكربيت أكسيد ثاين انبعاثاتو

 .البيانات كفاية عدم بسبب املراجعة أهداف يقحتق ميكن ال أنه على البيئي التدقيق
حساب إىل  منالتعاريف والتصنيفات، واألساليب و املفاهيم يف إىل أقصى حد ممكن احلسابات البيئية تتفق املقابل، يف

 املفاضلة بنيو ضلتقييم أف على األجهزة العليا للرقابة احلسابات البيئية املضمنة بالبيانات تساعد ،وبالتايل. ،وعلى مر الزمن آخر
تعزيز  من مساعدة ةمنظم حسابات إىلالبيئية  إلحصاءات احتويل ميكن ،وعالوة على ذلك. أهداف مماثلة هلا سياسات خمتلفة

 لبيانات ايف الكامنة إحصائية ختالفاال كا أوجه حل  اإلحصائيني يتعني علىعلى سبيل املثال،. البيئية القائمةتوحيد البيانات و
 الوصول إىل من خالل مدعمة أكثر يف عملها ' األجهزة العليا للرقابة تكونميكن أن ، ونتيجة لذلك .احلسابات ءمن أجل بنا
  . أكربموثوقيةذات  ١٢.معلومات 

املعتمدة يف  التعاريف والتصنيفاتجمموعة البيئية  ساباتتقاسم احل إلحصاءات البيئيةل وخالفا باإلضافة إىل ذلك،
 متاما كما صدرهامل للصناعات غازات الدفيئةال انبعاثاتبني   املاديةل،تربط حسابات التدفقعلى سبيل املثا .االقتصادية احلسابات

 . للصناعات البيانات النقدية االقتصادية ربط احلساباتت
 

 املتعلقة بقطاع التصنيفاتنفس   واحلسابات البيئيةاحلسابات االقتصاديةتستخدم كل من ،  وزيادة على ذلك
 حتليلية قويةأداة  يكون مبثابة أنهذا ميكن و. يف إطار مشترك احلساباتالواردة ب املعلومات حتليلإمكانية   مما يتيحاعةالصن

 انبعاثات الغازاتجلهاز رقايب أم يربط بني  ميكن على سبيل املثال،. األجهزة العليا للرقابةمن قبل  عمليات التدقيق البيئيجراء إل
 .١٣"امللوث يدفع" على املبدأ السياسات القائمة لتقييم أفرزا اليت للصناعات الدفيئة

 
 البيئية احلسابات نظام من دمستم البيئية احلسابات وفق يلهدتع مت احمللي الناتج للمؤشرات أمثلة: ٥ ددع الرسم

  ٢٠٠٣ لسنة ،واالقتصادية
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١١ السمكية األرصدة لتقييم السمكية الثروة وزارة قبل من املستخدمة اتاملعلومو البيانات نوعيةب املتعلقة القيود العام مراجعل نيوزيلندا مكتب أبلغ قد املثال، سبيل على  . 
١٢  ةالبيئي البيانات تربط ألا السياسات وواضعي للرقابة العليا أجهزةلل هامة إضافية أداة توفر البيئية احلسابات ؛ اجلودة عالية بيئية إحصاءات على احلفاظ إىل احلاجة حمل حتل ال البيئية احلسابات تطوير 

بلدانلل القومية احلسابات نظام يف الواردة االقتصادية البياناتب البيئية للحسابات رئيسية قضية شكلت زالت ال البيانات جودة  . . 
ذلك من تضرروا الذين ألولئك تعويضات تقدمي أو ،إزالته تكاليف لتغطية دفعي أن جيب التلوث يف تسبب اليت كيانال الدول يدفع مللوث مبدأ ا ١٣ . 
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 معايري إعداد إىل الرامية الدولية اجلهود واقع :الثاين الباب
 قبل من البيئية احملاسبة جمال يف املمارسات واقع حول تقريرال دادإع تاريخ ١٩٩٨ عام منذ الدولية املنظمات حققت

 األمم أصدرتو.  البيئية احملاسبة تتعلق منهجيات تطوير جمال يف ملموسا اتقدم إلنتوسايل التابع بالبيئة املكلف العمل فريق
 التاريخ ذلك منذو ،٢٠٠٣ خالل العامة البيئية بةاحملاس أساليب حول  دليل األخرى دولية نظماتم مع بالتعاون املتحدة

 املتحدة األمم وتسعى .املياهو األمساك مصايد مثل عينةامل املوارد بعض على األساليب هذه تطبيق بشأن إضافية كتيبات أصدرت
 .٢٠١٢ سنة لخال كمعايري معينة منهجيات اعتماد دف ٢٠٠٣ سنة الصادر  الدليل حتديث إىل حاليا أخرى دولية نظماتمو

SEEA-حنو اعتماد معيارا دوليا – ٢٠٠٣  
 تطويرب غريها من املؤسسات الدوليةو ،)OECD( والتنمية التعاون االقتصادي، ومنظمة األمم املتحدة أوصت

 ئياتاإلحصا واملؤشراتب واضعي السياسات تزود اليتالبيئية املعلومات  للحاجة إىل لالستجابة بيئية من قبل البلدان حسابات
حتديد وحتليل السياسات للتخطيط االستراتيجي و أداةك هذه املعلومات ميكن أن تستغل .والبيئة االقتصاد التفاعل بنيملتابعة 

 . اخليارات اليت تستجيب أكثر للتنمية املستدامة

 منظمةو الدويل قدالن صندوقو األوروبية واملفوضية املتحدة األمم ٢٠٠٣ عام يف أصرت البيئية احلسابات تطوير لدعم
 اليت والدولية الوطنية الوكاالت من كل قبل من لالستخدام قابلة اسبيةحم ياتنهجم حول دليال الدويل والبنك والتنمية التعاون
 ١٤ وأولوياا ةعلومامل من حاجاا تعكس اليت البيئية احلسابات جتميع يف ترغب

 الدليل إىل بالنسبة الشأن كان مثلما .البيئية اإلحصاءات نظيمت يف ضبطاان أكثر لتحقيق اسبيةحم منهجية تصميم تمي
 حماسبة ولياد داعتما حنو األوىل اخلطوة شكل والذي ١٩٥٠ سنة والصادر الوطنية للمحاسبة التوجيهية املبادئب املتعلق األصلي
 واالقتصادية البيئية احلسابات نظام باسم  الدليل هذا إىل يشارو .للمقارنة قابلة اقتصادية دولية إحصاءات حول قوية وطنية

(SEEA-٢٠٠٣) مقارنتها من والتمكني .البيئية اإلحصائيات لتنظيم إطارا يوفر وهو. 
 :خالل من وذلك

  البيئية؛ اإلحصاءات جمال يف التصنيفات اعتماد تشجيع•
  ،الوقت مبرور ا موثوقو شاملة معلومات تطوير عملية تشجيع•
  ١٥.يةالدول املقارنات تسهيل•

 عن أفضل صورة ويعطى .للنقاش  ختضعمن ضمنها مواضيع ال زالتمتنوعة معقدة و اضيعمواملذكور  الدليل يغطي
 منسقةمنهجيات   كان ذلك ممكنا كل ماويقدم الدليل. نقائص خمتلف املنهجيات يف حالة تنوعهامزايا و يعرض و املمارسات،

 .هاساسأعلى  حتاليلإجراء  و احلسابات البيئية جتميع بشأن كيفية  وتنصحعايريوضع املأساسا ل ينبغي أن توفرتعاريف فاهيم ومو

١٤ الوطنية احملاسبة ودليل الدويل، البنكو ،والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة ،الدويل النقد وصندوق األوروبية، واملفوضية ،املتحدة األمم  ) احملاسبة ٢٠٠٣ واالقتصادية البيئية املتكاملة :  :NY نيويورك،

٢٠٠٣). 
١٥ السياسات لصانعي هامة أداة وهي البيئية احلسابات من بيانات باستخدام  الدولية املقارنات اجناز ميكن   امدخال ملقارنة واحدة أمة حسابات يف البيانات جلمع موحدة نهجيةم تسمح ،املثال سبيل على .

املنطقة من واملخرجات املدخالت يف مجاعي بحثال أو أخرى دولب اوخمرجا . 
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  سلسلة من املنشورات لدعم نظام احملاسبة-
مسودتني  عملية صياغةإطار  وذلك يف نظام احملاسبة دعم لنشورينم األمم املتحدة أصدرت أدناه، كما هو موضح

أي، مصائد األمساك (معني ورد طبيعي  بعنوان ماحملاسبة البيئيةتطبيق أساليب  تتوىل املنشورات هذهضمن ثالثة من  .نيتخرأ
 يرفعو، نظام احملاسبةإطار   يفمتت مناقشتهااليت  املاديةتدفق ال حسابات  تطويريفزيد في اإلصدار الرابعأما  ).والطاقة واملياه،

  .دويلمعيار  مستوى ىلإ أفضل املمارساتاجلداول من و املفاهيم والتعاريف

 غذية والزراعةتالمنظمة  بالشراكة مع )UNSD(ألمم املتحدة التابعة ل اإلحصائية  أصدرت اإلدارة٢٠٠٤يف عام -١
 ).SEEAF(صايد األمساك حماسبة بيئية واقتصادية مندجمة بعنوان م: الوطنية دليل احملاسبة بشكل مشترك صدر

  :إىل SEEAF نظام يهدف
 والبحريات احمليطات مثل(  الصلة ذات واملوارد األمساك صايدم إىل وتوسيعها SEEAF و SNAو املفاهيم توضيح•

  )والسواحل والوديان الداخلية واألار
 .الدولية للمقارنة قابلة ساباتاحل تكون حبيث األمساك ملصايد احملاسبية املمارسات مواءمة•
 لصانعي املذكورة احلسابات جدوى تفسريو تاحلاال دراسات خالل من ( األمساك مصايد لقطاع احملاسبة تعزيز•

 )السياسات
 .التدريب وأداة دليل توفري•

 نظام يتكون . seeaw للمياه االقتصادية واحملاسبة البيئية احملاسبة نظام ٢٠٠٧ سنة خالل املتحدة األمم أصدرت-٢
 لألمساك والبيئية االقتصادية احملاسبة نظام ينقسم ،٢٠٠٣ سنة دليل يف املبينة املياه ساباتح إعداد منهجيات على بناء .(احملاسبة

 جمموعةو املائية املوارد حلسابات وتصنيفا دوليا املقبولة للمياه التصنيفاتو والتعاريف املفاهيم األول اجلزء يشمل.  قسمني إىل
 واملنهجيات التجريبية املفاهيم كثرأ يغطي الثاين اجلزء . جتميعها على البلدان تشجع اليت اإلحصاءات تبني القياسية اجلداول من
 .للمياه املندمج احملاسبة نظام تطبيق عن وأمثلة ١٦ SNA ١٩٩٣عام بعد للمياه االقتصادي التقييمو احلسابات جودة ذلك يف مبا

 التجربة طور يف تزال ال رغم وذلك السياسات لصانعي هاما مصدرا الدليل من الثاين اجلزء يف املبينة املفاهيم تشكل 
 تصميمو املياه تلوث باسبأ حتديد على السياسات واضعي مساعدة من املياه نوعية حسابات كنمت املثال، سبيل لىع .،جتريبية
 اإلحصائية كمعيار للمياه املندمج احملاسبة نظام اعتماد مت. الصحي الصرف خدمات على رسوم فرض شأن املناسبة الردود
 املعنية للخرباء املتحدة األمم جلنة توصياتل تبعا وذلك املتحدة ألمما ملنظمة التابعة يةاإلحصائ اإلدارة قبل من يلدب الدولية

 (UNCEEA) احملاسبة البيئية باحملاسبة
 واالقتصادية البيئية احملاسبة نظام وضع ىلإ املتحدة األمم تسعى ،UNCEEA عن الصادرة لتوصيةل تبعا كذلك-٣

 ١٧.. الطاقية باإلحصائيات املعين أوسلو فريقو بلندن البيئية باحملاسبة املعين العمل لفريق الفنية املساعدة مع ،(SEEA-E) لطاقةل

١٦  اإلحصائية معايري وضعل الدويل والبنك والتنمية، االقتصادي التعاون ومنظمة ،الدويل النقد وصندوق ،األوروبية اجلماعات جلنة ملتحدة،ا األمم مع باالشتراك ١٩٩٣ لعام القومية احلسابات نظام نشر مت 
السوق اقتصاد لقياس الدولية احملاسبية والقواعد التصنيفاتو والتعاريف دوليا يهاعل املتفق املفاهيم أساس على اجلداولو العمومية امليزانياتو ، االقتصاد حسابات من متكاملة جمموعة من وتتكون .  تشهد اليت .

.شامال حتديث العامل أحناء مجيع يف حاليا  
١٧   http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/UNCEEA_٨_٣.pdf
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 الطاقة وحسابات اجلداولو املعايريو التصنيفاتو والتعاريف املفاهيمو املناهج تقدمي SEEA-E نظام يتوىل سوف
-االنبعاثات دجر بني الروابط يطرح SEEA E -احملاسبة امنظ فإن ،ذلك إىل وباإلضافة عليها املتفق احملاسبة اهلواءب االنبعاثاتو
 من. باهلواء.االنبعاثات حساباتو) - املناخية التغريات حول اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية مبوجب هاعن اإلبالغ يتم اليت (

 .٢٠١٠ عام أوائل يف  UNCEEA اللجنة من توصية على SEEA-E . للطاقة املندمج النظام املتحدة األمم تعتمد ان املتوقع

 البيئية ةقتصادياال احملاسبة نظام صياغةل أنشئ - احملاسبة نظام حول مسودة صياغة مماثلة عملية مشلت كما-٤
 عليها املتفق احملاسبية والقواعد التصنيفات ،والتعاريف املفاهيم النظام هذا سيقدم ١٨.  (SEEA-MFA) املواد تدفق ساباتحل
 احملاسيب اإلطار ميكن وسوف ل .النفايات وإفراز املنتجات، واستخدام وتوفري الصادرات،و والواردات خرجةاملست املواد قياسل

 إلجناز مصمم شكل يف االقتصادية البيانات مع لتقدميها املواد تدفقات على الفعلية البيانات تقدمي من الدليل هذا يوفره الذي
 على بناء اإلحصائية املتحدة األمم جلنة قبل من MFA الدليلو اعتماد يتم أن وقعاملت من .السياسات ووضع ةاالقتصادي التحاليل
 .٢٠١٠ عام يف  UNCEEA من توصية

 http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/UNCEEA_١٧_٣.pdf  
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مواقع الواب املتعلقة باألدلة ول احملاسبة البيئية 
أدلة حماسبية 

SEEA ٢٠٠٣ 

asp.seea/envaccounting/unsd/org.un.unstats://http 
SEEAF 

asp.seeaf/envaccounting/unsd/org.un.unstats://http 
SEEAF 

asp.seeaw/envaccounting/unsd/org.un.unstats://http 

SEEA ٢٠١٢

 إعادة على والدولية يةالوطن اإلحصائية املنظمات من وغريها البيئية احملاسبة املعين لندن فريق مع حاليا SEEA تعمل 
 خالل دويل كمعيار اجلديد اإلصدار اعتماد دف وذلك ٢٠٠٣ لعام الدليل يف النظر
١٩ سنة

 لتعكس نهجياتامل حتديث سيتم امبسط العرض يكونوس حاهلا على احلايل للنظام األساسية املبادئ ستبقىو ،٢٠١٢
 الدليل سيتضمن.  املناخية التغريات شان الناشئة القضايا السياسات وستشمل .البيئية احملاسبة تشهدها اليت احلديثة التطورات

 و احلسابات الثاين اجلزء يتناول .قبولةاملو وحدةامل املنهجياتو ساباتاحل ناقشيس األول اجلزء . أجزاء ثالثة ٢٠٠٣ لدليل املنقح
 الثالث زءاجل أما .موحدة منهجية بشأن اآلراء يف توافق إىل اخلرباء توصلي مل واليت مفيدة تكون أن شاا من اليت ياتنهجامل

 .السياسات قبل من البيئية لحساباتل احملتملة والتطبيقات االستخدامات عرض فسيتوىل

١٩
e also http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/UNCEEA_١٧_٣.pdf
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 البلدان تبذهلا اليت الفردية اجلهود اجلارية البيئية احملاسبة: الثالث فصلال
 ناميبيا بينها من النامية، البلدان من متزايد وعدد ، وفرنسا وكندا استراليا ذلك يف مبا ،الصناعية البلدان من العديد وضعت

 ابرناجم بلدا ٧٢  وضع ،٢٠٠٧ عام من اعتباراو. حساباا حتسني إىل تسعىو البيئية احملاسبة عناصر بعض يبنيلوالفي
 . القريب املستقبل يف بذلك للقيام التخطيط يف شرع أو البيئية للمحاسبة

 ٢٠٠٣-واالقتصادية  البيئية احلسابات نظام باستخدام املائية احملاسبة ممارسات بتوحيد بلدا ٣٦ قام ذلك، إىل إلضافةوبا
 االستفادة لكيفية أفضل فهم اجل ومن املثال سبيل وعلى املمارسات هلذه توحيد عملية يف أخرى دولة ٣٦ وشرعت
 املياه حسابات بوضع للمياه الوطنية واللجنة لإلحصاء االسترايل املكتب قام أستراليا يف احملدودة املائية املوارد من القصوى

 وقد البيئية احلسابات ١٩٩٠ سنة منذ وذلك سنويا كندا تنتج كما. االسترايل االقتصاد يف املياه واستخدام العرض تتبع اليت
 املناطق بني األراضي استخدام تغيري مؤشر مثل اقتصادية-بيئية مؤشرات تطوير ذلك يف مبا ،الطرق من العديد يف استخدمها

.نجميةامل واملوارد والطاقة باألخشا من السنوية املخزون وتقديرات والريفية احلضرية

. ١٩٩٣ -األصلي واالقتصادية البيئية احلسابات نظام خارج البيئية للمحاسبة م خاصة طرق بلدان عديد اعتمدت قدو
 .ةيسياس ألغراض البيئية احلسابات ستخدما أو غريها أو البيئية احملاسبة تقنيات البلدان من اآلخر البعض واستعمل

   املثال سبيل على

 وهي NAMEA أو  البيئية احلسابات ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة ١٩٩٣ عام يف هولندا وضعت
 ومنذ. الوطنية احلسابات املنظ التدفق حسابات إىل املادية البيئية التدفقات حسابات تضيف اليت  املصفوفة

 ولستة الطبيعي وللغاز للنفط متسقة زمنية سلسلة وضع من هولندا يف اإلحصائيات  مكنت الوقت، ذلك
. االنبعاثات تدفقات عن الناجتة) والتحميض احلراري االحتباس ظاهرة مثل (البيئ التدهور من أنواع

 ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة بـمصفوفة املتعلق اإلطار رمسيا األورويب االحتاد اعتمد ، ذلك إىل وباإلضافة
 تطوير يف ترغب اليت األخرى البلدان متويل يف األورويب االحتاد ويساعد" NAMEA  "البيئية احلسابات

 البيئية التدفقات حسابات تضمني اآلن يتم ، ذلك على وعالوة".NAMEA "املصفوفة هذه  جمال يف أنظمتها
 ).٢٠٠٣ لعام حتديث يف (واالقتصادية البيئية حلساباتا نظام يف املادية

 سنة خالل م خاص فرعية حسابات نظام تطويرب األورويب اإلحتاد يف والشركاء األعضاء البلدان قامت أوروسات، حسب
 االقتصادية تاملعلوما موعة األورويب النظامب سمي منها جزءا ليس لكنهو االقتصادية الوطنية باحلسابات يرتبط ١٩٩٤
 اقتصادية وبيانات البيئة محاية على اإلنفاقب تتعلق بيانات على حيتوي فرعية حسابات نظام وهو )SERIEE (البيئة على
 )SERIEE( البيئة على االقتصادية املعلومات موعة األورويب النظام ويتألف .الطبيعية املوارد يف والتصرف استخدام حول

 األهداف أهم وتتمثل. املوارد يف والتصرف استخدام وحساب البيئة محاية على نفاقاإل حساب ومها فرعيني حسابني من
 النظام على البيئة محاية تأثري وصف )٢(و البيئة حبماية املرتبطة النقدية التدفقات تتبع )١ (يف األورويب النظام هلذا الرئيسية

 البيئة على االقتصادية املعلومات موعة األورويب لنظاما أصبح أن ومنذ .البيئية املؤشرات إحصاء )٣(و األورويب االقتصادي
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 مهتمون هؤالء" بأن )SEEA (٢٠٠٣-واالقتصادية البيئية احلسابات نظام أفاد ،البيئية احلماية نفقات لتسجيل انتشارا األكثر
 ". البيئة محاية أنشطة جمال يف الدقيقة التفاصيل يف بالدخول
 عام من ابتداء سنوات تسعة مدى على) ENRAP( الطبيعية واملوارد البيئة حول حماسيب مشروع بوضع الفلبني وقامت

 الغابات حالة لتدهور اإلمجايل القومي الناتج تعديل مثل ،حسابات عدة مع (ENRAP) املشروع هذا جتربة ومتت. ١٩٩١
 .الريفية األسر قبل من والغذاء الوقود حطب إنتاج أجل من واحملاسبة

 سنة ويف". األخضر اإلمجايل احمللي الناتج "أو اإلمجايل االقتصادي للمجمع البيئي املعدل سابتحال جهودا الصني تبذلو
 قامت ،ولذلك". األخضر اإلمجايل احمللي الناتج" سابتحا كيفية تدرس أن احلكومة من-جانتاو– الرئيس طلب ،٢٠٠٤

 تكلفة تطرحو ،الصني يف االقتصادي النمو عن مجةالنا بيئيةال ارألضرا تكاليف تقدر اليت والدراسات البحوثب احلكومة
 ريلتقد تعديله مت الذي مجايلاإل احمللي الناتج أيضا الصني احتسبت كما. األخضر اإلمجايل احمللي ناجتها عن الناتج الضرر

 الصينية اجلهود أن ٢٠٠٣-صاديةواالقت البيئية احلسابات نظام اضعوو الذين األشخاص أحد ويعترب. التلوث من احلد تكاليف
 مبادئ وهي االقتصادية والسوق الصينية والفلسفة املاركسي االقتصاد دمجت األ الدويل تمعا يف كبريا إسهاما سامهت قد

  .الطبيعية للموارد التسعري وأسلوب القيمة نظرية لتأسيس
 تدفق أملانيا ومجعت. حساباا جبميع مقارنة تطورا األكثر وهي الطاقة،و املواد حسابات تدفق تطوير يف الرائدة هي أملانيا

 بالنسبة متوفرة وهي. سنويا البيانات هذه حتديث على وتسهر ١٩٩٠ سنة منتصف منذ االقتصادي اال يف املواد حسابات
 على مؤشر توفريل الالزمة واملواد القطاعات خمتلف يف احلسابات هذه من البيانات جتميع ويتم .٢٠٠٧–١٩٩١ سنوات إىل

 قيمة ذات هي واليت) الواردات إليه يضاف احمللي االستخراج أي (املواد مجيع أو" املباشرة املادية املدخالت "االقتصاد
 .واالستهالك اإلنتاج أنشطة يف واملستخدمة اقتصادية

 برامج وضع عند ختتلف البلدان جهاتتو أن ٢٠٠٧ سنة خالل املتحدة األمم عن الصادر البيئية للمحاسبة العاملي التقييم بين

البيئية احملاسبة
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 التلوث وحسابات بيئية نفقات إصدار هو الصناعية البلدان يف شيوعا األكثر أن يبدو املثال، سبيل وعلى. 
 طاقةال تليها شيوعا، األكثر تبدو األنواع مبختلف املياه حسابات فإن النامية البلدان يف أما. املادية التدفقات وحسابات
 التقنيات، بعض فإن ذلك، إىل وباإلضافة . الغابات وحسابات املنجمية األصول وحسابات  التدفق حسابات وانبعاثات
 .مقبولة غري أو واسع نطاق على تستخدم مل البيئية، واخلدمات للسلع قيمة إلعطاء تستخدم اليت تلك خصوصا

 يعترب قيمة إعطاءها فإن وبالتايل األسواق، يف تباع املنجمية املعادن أو الغابات منتجات مثل البيئية، السلع بعض أن حني يف
 لتقدير منهجية حتديد فإن وبالتايل .األسواق يف مسعرة ليست واملياه، النظيف اهلواء مثل اآلخر، البعض فإن سهال، نسبيا
 البيئية احملاسبة وضع عند إتباع مت ،لذلك ونتيجة. حتديا ميثل السوق يف للبيع معروض غري اليت البيئية السلع هذه قيمة

 ميكن ذلك وبعد. األسواق يف البيئية السلع فيها تباع اليت القطاعات على أوال التركيز مع مراحل على تعتمد منهجية
 . حتديات أكثر تطرح واليت املسوقة غري البيئية السلع املالية، املوارد به تسمح كلما معاجلة،

٢٠ ).http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/assessment.asp (٢٠٠٧ واالقتصادية، البيئية واحملاسبة البيئة إلحصاءات العاملي التقييم املتحدة، باألمم اإلحصاء شعبة 
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املناخ تغري بعنوان ةيئالبي احلسابات استخدام

 قرارات اختاذ فإن باملوضوع، احمليط اجلدل وإىل آثاره مع والتكيف منعه تكلفة وإىل املناخ لتغري املعقدة الطبيعة إىل نظرا
 مساعدة يف رئيسيا دورا البيئية احلسابات تلعب أن ميكنو. سليمة بيانات على تستند أن جيب اال هذا يف سياسية

 العاملي اإلحصائي اتمع قبل من االعتراف مت فقد الواقع ويف. املناخ بتغري يتعلق فيما وجيهة قرارات اختاذ ىعل احلكومات
 منذ ،احلكومات على وجيب.  املناخ تغري وحتليل وقياس لرصد مفيدا إطاراك احلسابات وتدفق أصول مع التعامل يتم بأن
 لتطوير البيئية البياناتو ةاالقتصادي لبياناتا بني الربط على قادرة تكون نأ ،االقتصادية التنميةب املناخ تغري ربط مت أن

 .االستدامة دعم مع االقتصادي النمو تحقيقب تسمح اليت السياسات
 احملركة للقوى أفضل فهم من احلكومات متكنت ما وإذا. الالزمة التحليالت ةرمسيال اإلحصائيات دائما تدعم وال

 يف رئيسيا دورا تلعب أن البيئية لحساباتل ميكن كما. ناسبةم سياسات تطوير ميكنها املناخ، تغري آلثارو وللضغوطات
 .واألنظمة العامة السياسة أدوات وتقييم تطوير

 الضوء تسليط على والتدفقات احلراري لالحتباس املسببة الغاز خمزونات حسابات تساعد أن ميكن حتديدا، أكثر وبشكل
 علىو. التجارة وبرامج الغطاء مثل ،املناخ تغري من فلتخفيا إىل دف اليت العامة السياسة مبادرات ىعل املترتبة اآلثار على
 الصناعات ولتحديد الكربون انبعاثات لتداول منوذج لوضع التدفقات حسابات املتحدة اململكة استخدمت فقد املثال سبيل
 .ربونالك بضرائب سلبا وتتأثر إجيابية أكثر تكون أن ميكن اليت

 منخفضات مبثابة الغابات من الكربون خمزون يف التغري لتقدير الغابات أصول حسابات استخدام ميكن ذلك، إىل وإضافة

.الكربون
٢١

 

 احملاسبة خلرباء فقاوو. احلسابات هذه مثل وفنلندا وكندا استراليا ذلك يف مبا ،دانالبل من قليل عدد وضعو

٢١ .للغابات احليوية الكتلة من مئوية كنسبة ربونالك استرتاف يقدر 
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اقتصاديا تستفيد الغابات خمزون من كبرية كميات على تتوفر اليت النامية البلدان فإن بيئية،ال
٢٢

 الدويل الكربون يصبح إذا
  .أوسع نطاق على ميارس املتداول

  :بلد مثال

 بكندا الغابات كربون حسابات تدوين نظام

 دجر ذلك يف مبا متعددة بيانات مصادر يشمل ولإلبالغ احلسابات ولتدوين ملراقبة مندمج نظاما كندا وضعت
 احلشرات واضطرابات احلرائق مثل التغيري بعوامل تتعلق واإلحصائيات املعلومات وإنتاج ومنوها الغابات
 يعتمد ال اجلهد هذا). الغابات وإزالة التشجري (األراضي استخدام يف والتغريات الغابات يف التصرف وأنشطة

 وبدال. كندا بإحصائيات املضمنة البيانات ماستخدا على وال واالقتصادية، البيئية احلسابات نظام أساليب على
 الفيدرالية، وللحكومة اإلقليمية احلكومات لعديد تابعة معلومات مصادر على يعتمد النظام هذا فإن ذلك، من

 الدفيئة غازات انبعاثات عن باإلبالغ اخلاصة السنوية البيانات جتميع متلك اليت الطبيعية كندا موارد إىل إضافة
 امليزانية منوذج يف البيانات استخدام يتم ذلك، ومع. الدفيئة غازات جلرد الوطين كندا تقرير يف قدمةامل وإزالتها
 خمزونات تقدير من ميكن للكربون وطين حساب إلنشاء الكندي الغابات بقطاع يتعلق ما يف بالكربون املتعلق

 تقدمي عند الدولية املتطلبات لبلوغ اإلزالة وعمليات CO٢ انبعاثات وعدم املخزون يف والتغريات الكربون
 خمزونات يف بالتغريات املستقبل يف للتنبإ احلكومة سياسة دعم يف أيضا البيانات تستخدم كما. التقارير
 يف املقترحة البدائل تأثري يف النظر من الغابات مديري متكّن واليت خمتلفة سيناريوهات إطار يف الكربون
 احلسابات حول املعلومات من مزيد على للحصول ٢ امللحق راجع. لقراراتا اختاذ عند الكربون انبعاثات

 .بكندا البيئية

 تقدمي متطلبات وبلوغ املناخ تغري آثار لتقييم األرض غطاء أصول وحساب األرض استخدام ميكن ، أوسع نطاق وعلى

.خمتلفة بيولوجية عمليات خالل من العاملي املناخ نظام على يؤثر األرضي الغطاء ألن كيوتو بروتوكول تقارير
٢٣

 على ويذكر
 مت اليت الشمس طاقة بدوره حيدد والذي األراضي انعكاسية تغيري يف تتسبب األرضي الغطاء يف التغريات أن املثال سبيل

 لنظما تغيري الغابات وحرائق الغابات إزالة عن الناجتة األرضي الغطاء يف التغريات فإن ،ذلك إىل وباإلضافة. استيعاا
 بروتوكول اعتماد على البلدان بعض صادقت أن منذو. اجلوي الغالف يف احلراري االحتباس غازات تطلقو االيكولوجية

 البعض وضعت فقد وبالتايل. األراضي استخدام يف التغيريات من الكربون انبعاثات آثار عن تقرير تقدميب مطالبة فإا كيوتو

٢٢  الدراسات بعض. واألخشاب للغابات النقدية القيمة إىل القيمة هذه نضيف أن املهم من سيكون. حتديده حاليا الصعب من هو الغابات يف الكربون المتصاص النقدية القيمة أن من الرغم على 
$ ٣.٥ بني يتراوح مبلغ تتطلب ما مكان يف أمريكية واحدة والية يف الغابات أن إىل واحدة دراسة أشارت ، املثال سبيل وعلى. الكربون ختزين قيمة تقدير حاولت ١٠.٤ و  $ .للحراسة   

٢٣  لنظم ميكن ذلك إىل باإلضافة. املستدامة والتنمية األراضي استخدام تغري بشأن البيئي التدقيق عمليات يف اجلغرافية املعلومات نظم بيانات بنجاح النرويج، مثل ، البلدان بعض استخدمت 
  .األراضي الستخدام البيئية احلسابات لتطوير مهما مصدرا تكون ان اجلغرافية املعلومات



٣٢

 لتقييمو الغابات موارد يفو األراضي استخدام يف التغريات رصدل حسابات ،املتحدة ملكةوامل استراليا مثل البلدان، هذه من
 .م اخلاصة الوطنية الكربون انبعاثات يف تغيريات أي تأثري

 إىل أدى مما الطلب، ارتفاع مقابل بةالعذ املياه فرتو وباخنفاض املناخ بتغري متوقع هو كما ،مرتبطة أيضا هي املياه حسابات
 التحتية البنية تكاليف تتحمل سوف البلدان بعض فإن البحر سطح مستوى عارتفا ومع ذلك، إىل وباإلضافة. املياه ةندر
 ختزين تكاليف املياه حسابات تشمل كما. الفيضانات من أراضيها على احملافظة املياه منسوب ارتفاع مع ستحاول ألا
 .يضاناتالف ملنع احلواجز بناءو ندرةل لالستعداد املياه

 :بلد مثال

 استراليا يف املياه حسابات

. ختفيفه البلد على صعب سيكون املياه توافر ويف توزيع ويف وفرة يف تغيري وأي استراليا يف شائع اجلفاف
 استخدمت املياه بإمدادات املتعلقة التغريات هذه مثل يف املناخ تغري يتسبب أن املتوقع من أن إىل وبالنظر

املناخ تغري بسبب املياه لنقص واالستجابات تأثري لفهم املياه تحسابا استراليا
٢٤

 يستخدم املثال سبيل وعلى. 
 خمتلف وعرب الوقت مرور مع املياه استخدام أمناط تغيري لتحليل املياه حسابات باستراليا اإلحصاء مكتب

 الصناعات،
 من قدر أقل تكتسب الزراعية عةالصنا أن أخرى، أمور بني من الوكالة، واكتشفت. واملناطق والقطاعات

 من غريها مع مقارنة كمية األكثر التصنيع يكتسب حني يف إضافية مياه استخدام من املضافة القيمة
 يف الوقت، مرور مع فعالية، األقل يبقى الفالحي القطاع  أن من وبالرغم ، ذلك إىل وباإلضافة. الصناعات
 فعالية أن حني يف ،٢٠٠٥-٢٠٠٤و ٢٠٠١- ٢٠٠٠ الفترة بني الثلث يلحبوا زادت قد فعاليته فإن  املياه استعمال

 استراتيجيات ووضع املياه لتسعري املياه حسابات استخدام وميكن. اخلمس بنحو اخنفضت املناجم صناعة
 أكرب االستعمال هذا يضيف عندما املياه استعمال وتضمن املياه استخدام فعالية زيادة على تشجع اليت التداول

 املناطق يف املستعملني على املوزعة املياه تسعري ينبغي أنه األسترالية احلكومة أوصت املثال، سبيل وعلى. ةقيم
 املياه تسعري أن حني يف والتوزيع، واملعاجلة والتخزين بالتجميع املرتبطة التكاليف مجيع السترداد احلضرية
 املرتبطة اجلارية التكاليف تغطية نفقات يتضمن أن ينبغي واإلقليمية الريفية املناطق يف املستعملني على املوزعة
 الستخدام التخطيط أمناط لتغيري املياه حسابات استعمال ذلك بعد وميكن. فقط للشرب الصاحلة املياه بتوفري
 من مزيد على للحصول ٢ عدد امللحق راجع. التداول وسياسات املياه تسعري مثال يذكر املرتبطة املياه

 .استراليا يف البيئية احلسابات ولح املعلومات

٢٤  واآلثار املناخ تغري آثار بني بدقة التمييز الصعب فمن نسبيا، جديدة استراليا يف املياه حسابات ألن نظرا. أستراليا يف املياه إمدادات تنوع على يؤثر الذي الوحيد العامل هي ليست املناخ تغري 
.أخرى عوامل من املتأيت  



٣٣

 اعتمادا تعتمد ،النامي العامل يف وخاصة البلدان بعض اقتصاد إن. مفيدة األمساك حسابات تكون أن أيضا وميكن
 مما ، املياه يف واحلموضة امللوحةو احلرارة، درجة تغيري إىل املناخ تغري يؤدي أن املتوقع ومن. األمساك صيد صناعة على كبريا
 مستويات تبدأ عندما املتصرفني وحتذير املوارد مستوى تتبعل األسهم حساب استخدام وميكن. السمكية الثروة على يؤثر

 .خطري بشكل منخفضة تصبح أن وقبل االخنفاض يف األمساك
 هدف وضع للبلدان ميكن ،املثال سبيل علىو. صلة ذات مؤشرات لوضع البيئية احلسابات استخدام ميكن كما

 للبلدان وميكن. االنبعاثات من اإلمجالية املؤشرات باستخدام التطور وقيس الكربون أكسيد ثاين انبعاثات مبستوى قيتعل
 احلكومة قدرة مدى لتقدير االنبعاثات هذه وانعكاس الكربون أكسيد ثاين بانبعاثات املتعلقة البيانات هذه استخدام أيضا

أهداف بلوغ على
٢٥

 انبعثات قياس أساليب حول توجيهات) IPCC (املناخ بتغري يعين الدويل يقفر ونشر .اإلنبعاثات هذه 
 من كجزء الدويل الفريق هلذا التوجيهية املبادئ مع االنسجام مبزيد املتعلقة النقطة مناقشة ومتت الوطنية، الدفيئة الغازات

٢٠١٢ سنة يف ينطلقس الذي واالقتصادية البيئية احلسابات نظام خمطط  مبراجعة تعلقت اليت األعمال
٢٦

 . 

٢٥ WGEA لإلنتوساي التابع البيئة عمل فريق وضع   عند مراعاا جيب اليت الرئيسية والتحديات القضايا يصف الذي ،" املناخ لتغري احلكومة استجاب حول التدقيق "عنوان حتت توجيهيه وثيقة 
.املناخ تغري ملراجعة التخطيط  

٢٦ www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/index.html انظر  الوطنية الدفيئة الغازات جبرد واملتعلق  ٢٠٠٦ لعام للفريق التوجيهية املبادئ من نسخة على للحصول   



٣٤

 للرقابة العليا لألجهزة املتاحة اخليارات جرد : ٤ الفصل

 ضمن البيئية احملاسبة جمال يف االخنراط من للرقابة العليا األجهزة نمتكّ اليت املختلفة الطرق حول اقتراحات يلي ما يف
 يف اخلربة مستوى على اعتمادا البيئية للمحاسبة للرقابة العليا األجهزة استخدام بكيفية تتعلق أمثلة أيضا ويتضمن. بلدام
 .حكومام ضمن اال

بيئية حسابات بوضع الراهن الوقت يف تقم مل اليت البلدان يف للرقابة العليا لألجهزة املتاحة اخليارات

  :التالية اإلجراءات اختاذ لرقابيةل العليا هزةلألج ميكن بيئية حسابات بوضع حاليا تقم مل اليت النامية البلدان يف

 أو/ و ،بلدهم داخل البيئية احملاسبة تطوير منافعو تكاليف حتديد خالل من حكومةلل البيئية اسبةاحمل قيمة حتديد• 
 :خالل من البيئية احملاسبة تطوير يف حكومام مساعدة• 

 ، لدهمب يف البيئية احملاسبة تطبيق تواجه اليت التحديات حتديد )١
 التحديات، هذه على التغلب من نمتكّ التحديات ملواجهة استراتيجيات اقتراح )٢
 البيئية، احملاسبة لتطوير األهداف حتديد  )٣
 أو/ و وطنية،ال بيئيةال للمحاسبة املفيدة املعلومات بتجميع تقوم اليت اهلياكل حتديد  )٤
 .البيئية احملاسبة جمال يف املمارسات أفضل حتديد )٥



٣٥

  ـالاملثـ يلسب على

  :التالية اإلجراءات الختاذ خطّطت أو اختذت للرقابية عليا أجهزة
  منتدى للعلوم الوطنية األكادميية مع بالتعاون للحكومة التابع احملاسبة مكتب عقد :املتحدة الواليات• 

 جمال يف ووطنيني دوليني وخرباء األمريكية الفيدرالية الوكالة املشاركون وضم. البيئية احملاسبة ملناقشة
 مواضيع، عدة بني من املنتدى، خالل املشاركون وناقش. الطبيعية واملوارد والبيئة والطاقة اإلحصاء

 هذا مثل يف تشارك أن ميكن اليت واهلياكل البيئية باحملاسبة املرتبطة التحديات على للتغلب استراتيجيات
 .الدويل تمعا قبل من منها االستفادة ميكن اليت والدروس اجلهد،

 لتعلم املشاركة االفريقية الدول ختطط :باالنكليزية الناطقة العليا التدقيق ملؤسسات اإلفريقية املنظمة• 
 احلسابات ومراجعة البيئية احملاسبة جمال يف حبوث إجراء خالل من واستخداماا البيئية احملاسبة حول املزيد
 .البيئية احلسابات يستعمل الذي أفريقيا جنوب يف اإلحصاء مكتب مع اجتماعو الصلة ذات

 احملاسبة حول تقريرا ١٩٩٨ عام يف العمل فريق أصدر: لألنتوساي التابع البيئية املراجعة عمل فريق• 

 األجهزة بني البيئية احملاسبة حول املعلومات نشر تسهيل بغاية للمراجعة اهلولندية احملكمة قبل من أٌعد البيئية
 يف قدما للمضي الدول تبذهلا اليت اجلهود إىل التقرير تطرق أخرى، نقاط بني ومن. فيها األعضاء الرقابية

.الصلة ذات باألعمال للقيام الرقابية األجهزة تلك تتبعها أن ميكن اليت السبل ووصف احملاسبة، تطوير جمال

ئيةالبي احلسابات بعض وضعت اليت البلدان يف الرقابية لألجهزة املتاحة اخليارات

  :التالية اإلجراءات اختاذ الرقابية األجهزة ميكن البيئية احملاسبة وضعت اليت البلدان بعض يف

 ، لتطويرها املستعملة املنهجيات أو البيئية اسبةاحمل موثوقية مراجعة• 
 الربامج تقيد مدى من والتثبت البيئية والربامج السياسات فعالية لتقييم التدقيق برامج يف البيئية احملاسبة استخدام• 

 .  الوطنية للقوانني احلكومية

الدولية االتفاقيات تطلباتمب تقاريرها إعداد عند احلكومة التزام مدى لتحديد البيئية احملاسبة استخدام• 
٢٧

 أو/و
 لتعزيز للمديرين الفرص وحتديد القرار صنع عملية يف البيئية للمحاسبة الربامج مديري استخدام مدى تقييم• 
 .للمحاسبة همتخداماس

٢٧ .اخلارجية التقنية املساعدة إىل حتتاج املراجعة ذهه مثل فإن ، الدولية التقارير مبتطلبات يتعلق فيما للرقابة العليا جهزةاأل خربات مستوى على اعتمادا 



٣٦

  ـالاملثـ سبيل على

  :التالية اإلجراءات الختاذ خطّطت أو اختذت للرقابية عليا أجهزة

 من بالتثبت مكلف بكندا العام املراجع مكتب داخل يقع الذي املستدامة والتنمية البيئة فوضم  :كندا• 

 التنمية سياق يف وذلك كاف بشكل يةالبيئ اآلثار نفقات باحتساب يقومون  الفيدراليني املتصرفني أن
 لتحديد األخرى اإلدارية واملمارسات البيئية احملاسبة دراسة املدققون يتوىل ، الغاية هلذه وحتقيقا. املستدامة
 الفيدراليني املتصرفني قبل من استخدامها ميكن وكيف الرقايب النشاط هذا يف استخدامها ميكن اليت الكيفية

مبسؤوليام للقيام
.

٢٨

 قيمة على يؤثر أن الغابات إلدارة الدولة ملركز ميكن كيف حول مراجعة إجراء من بالرغم : استونيا •

 للغابات النقدية القيم لتقدير املستخدمة املنهجية أن للمحاسبة الدولة مكتب اكتشف الدولة، غابات
 يف للرقابة العليا األجهزة تشارك أن أمهية يوضح املثال هذا. طرق عدة يف الدولية احملاسبة معايري عن ختتلف
 للمعايري مطابقة البيئية احملاسبة هذه لوضع املعتمدة املنهجيات أن من والتأكد بلدهم يف البيئية احملاسبة تطوير
 .الدولية

 واألغذية البيئة إدارة تستخدمها اليت املنهجية احلسابات لتدقيق الوطين املكتب استعرض: املتحدة اململكة• 

 لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات من املخزون على واحلفاظ لقياس )DEFRA( الريفية شؤونوال
 فإن ذلك، ومع. الدولية املمارسات أفضل تتبع اإلدارة هذه أن التدقيق عملية خالل من وتبني. احلراري

 سبيل على ،خالل من إجراءاا حتسني) DEFRA (اإلدارة هلذه ميكن أنه أيضا وجدت التدقيق عملية
 .البيانات يف أخطاء على العثور سجل على احلفاظ املثال،

٢٨ WGEA "لإلنتوساي  التابع البيئة عمل فريق وضع   للرقابة العليا لألجهزة معطيات يوفر وهو– للرقابة العليا لألجهزة رقابة دليل : املستدامة للتنمية العاملي القمة مؤمتر بعنوان توجيهية وثيقة "
.مستدامة تنمية نشاطات على يقتدق عملية إجراء كيفية حول  



٣٧

:٥ لــــــــــالفص

 مـــــالحظـــــــــــــات 
 يف ألمهيتها نظرا البلدان من وكثري الرائدة الدولية البيئية املنظمات قبل من ا معترف طويلة لفترة البيئية احملاسبة قيمة بقيت
 مهيةاأل متزايد حنو على إليها ينظر أصبح األخرية السنوات يفو. مستدام مستقبل خللق املوارد إلدارة اةأدو سياسة رسم

 يف احلكومات ملساعدة هاما معاوناو املناخ تغيري أبرزها العامل يف القصوى البيئية التحديات من عديدلا إىل بالنسبة خاصة
 .التحديات هلذه لالستجابة عمليةال واحللول لقياسا قابليةو لدفاعا طرق أفضل وضع
 زالت ما وبعضها تنوعةوم معقدة مواضيع البيئية احملاسبة وتغطي. تتطور تزال ال كنظام البيئية احملاسبة فإن ذلك ومع

 نظرا معقدا يبقى الذي واملاء النظيف اهلواء مثل ،الطبيعية األصول بعض تقييم يذكر اخلصوص وجه على. نقاش موضوع
 .عمليةو نظرية حتديات يواجه أسعارها لتحديدل البديلة والتقنيات األسواق يف تداولةم غري عام بشكل لعالس هذه ألن

 دفع على حكوماا ملساعدة فريد موضع يف نفسها الرقابية العليا األجهزة وضعت البيئية محاسبةلل املتغرية للطبيعة نظراو
 إضافة تضيف أن ميكن أداة تطوير دفع يف تساعد لرقابيةل العليا ألجهزةا فإن ،بذلك القيام ويف .هاحتسينو احملاسبة تطوير

ا يقومون اليت التدقيق ألعمال مةقي ا موثوق البيئة حول معطيات على ترتكز اليت وللتحاليل البيئة بني العالقة وعلى 
 .واالقتصاد



٣٨

 البيئية احملاسبة يف الرئيسية التطورات: ١ عدد ملحق 

 .كنظام البيئية احملاسبة حتسنيو تطوير يف الرئيسية األحداث توضح التالية الزمنية الفترة
 ٦ عدد شكل

 البيئية احملاسبة يف الرئيسية للتطورات الزمين اجلدول

 الرئيسية التطورات التاريخ
 اتمع قبل من البيئي والتدهور االقتصادية التنمية بني العالقة مناقشة ،األوىل للمرة مت، ١٩٧٢

 .البشرية البيئة بشأن) املتحدة األمم (املتحدة األمم مؤمتر يف الدويل
 .البيئية احملاسبة مرة ألول النرويج وضعت ١٩٧٠
 أيضا املعروف والتنمية، لبيئةبا املعنية العاملية اللجنة ،١٩٨٣ عام يف املتحدة، األمم أنشأت ١٩٨٧-١٩٨٣

 املوارد استخدام أساءت قد الدول كانت إذا ما اللجنة وفحصت". برونتالند "جلنة باسم
 .١٩٨٧ عام يف املشترك مستقبلنا بعنوان تقريرا وأصدرت ، والبيئية الطبيعية

 حملكوما غري االقتصادي للنمو كبديل املستدامة التنمية مفهوم تعميم التقرير خالل من ومت
 املساس دون احلاضر احتياجات تليب اليت التنمية" بأا "املستدامة التنمية "مفهوم وضبطت

  ".اخلاصة احتياجاا تلبية على املقبلة األجيال بقدرة
 مبكر وقت

١٩٩٠s 

 التقدمي هذا عن الناتج التقرير وعدد. البيئية احملاسبة حول تقدميا الدويل البنك أجرى
 .التغطية ومدى املستخدمة، واألساليب بيئية، حماسبة ضعتو اليت البلدان

 ، املستدامة التنمية ملناقشة جانريو دي ريو يف األرض قمة مؤمتر املتحدة األمم عقدت ١٩٩٢
 االتفاقيات من واحدة وذكرت. واالقتصادية البيئية للمحاسبة املتكامل بالوضع وأوصت
 أفضل إنشاء هو االقتصادية اإلدارة يف ستدامةاال إدماج حنو األوىل اخلطوة "أن املعروضة

 اليت للمنتجات مرتعا وباعتباره الطبيعي املال لرأس كمصدر للبيئة احلاسم للدور قياس
  ".األخرى البشرية واألنشطة البشرىي املال راس ومن اإلنتاج أثناء ولدت

 هذا وضع ومت. قتصاديةواال البيئية للمحاسبة متكامل نظام لتطوير األول الكتيب صدور ١٩٩٣
 ائي استنتاج إىل التوصل يتم مل ولكن املتحدة، األمم قبل من )١٩٩٣- SEEA ( النظام
 .مؤقت ككتيب إصداره مت حيث واألساليب املفاهيم بشأن

 املعين لندن فريق كون الذي البيئية احملاسبة جمال يف الناشطة البلدان من جمموعة شكلت ١٩٩٤
 يف التعاون هذا وساعد. احلسابات وتنفيذ وضع يف خربام تبادل أجل من ةالبيئي باحملاسبة

 للمحاسبة متكامل نظام لتطوير األول الكتيب أجزاء من البعض وحتيني املنهجيات تطوير
 واالقتصادية البيئية
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  بعنوان تقريرا )WGEA (لألنتوساي التابع البيئة عمل فريق أصدر ١٩٩٨
 العليا األجهزة إلبالغ  "للرقابية العليا األجهزة إمكانيات جرد: ةالطبيعي املوارد حسابية"

 النقاش وتشجيع إعالم وكذلك البيئية، احملاسبة ميدان يف الراهن الوضع حول للرقابية
 .اال هذا يف للرقابة العليا لألجهزة املتاحة الفرص حول

 عملي دليل للبيئة املتحدة مماأل وبرنامج )UNSD( املتحدة باألمم اإلحصاء جلنة نشرت ٢٠٠٠
 املؤسسات من جمموعة قبل من إعداده مت واالقتصاد البيئية احملاسبة بني التكامل حول

 نريويب يف احلكومية غري واملنظمات واخلرباء الدولية واملنظمات احلكومية
 البيئية للمحاسبة املتكامل النظام من أجزاء وضع بشأن توجيهات الدليل ويتضمن
 وضع يف احلسابات استخدام كيفية حول إضافية أمثلة ويقدم ،)SEEA( اديةواالقتص

 .السياسات
 والبنك والتنمية التعاون ومنظمة الدويل النقد وصندوق وأوروستات املتحدة األمم قامت ٢٠٠٣

 واالقتصادية البيئية للمحاسبة متكامل بنظام املتعلق الدليل مبراجعة لندن وجمموعة ، الدويل
)SEEA-البيئية باحملاسبة املعين لندن فريق من تقنية مبساعدة صياغته متت الذي) ١٩٩٣ .

 .واملنهجيات املفاهيم توحيد حنو التقدم يف املنقح الدليل وساهم
 بإعداد املتحدة باألمم اإلحصاء جلنة مع باالشتراك والزراعة واألغذية الشعبة منظمة قامت ٢٠٠٤

 ملصايد االقتصادية واحملاسبة البيئية بني التكامل: الوطنية احملاسبة حول دليل مشروع
 احملاسبة لنظام دعما الكتيبات من سلسلة يف األول املشروع هذا كان. )SEEAF( األمساك

 .)SEEA( واالقتصادية البيئية
 البيئية باحملاسبة املعنية اخلرباء جلنة ٣٦ دورا خالل املتحدة باألمم اإلحصاء جلنة أنشأت ٢٠٠٥

 االقتصادية البيئية احملاسبة تعميم) أ : (إىل دف واليت )UNCEEA (قتصاديةواال
 القياسية الدولية اإلحصائية احملاسبة نظام إىل االرتقاء) ب(و الصلة ذات واإلحصائيات

 .)SEEA( واالقتصادية البيئية احملاسبة نظام وضع يف البلدان تقدم) ج(و
 املعين أوسلو فريق ، ٣٦ دورا خالل ملتحدةا باألمم اإلحصاء جلنة وضعت كما ٢٠٠٥

 إلحصائيات الدولية واملعايري أساليب وحتسني تطوير يف للمسامهة الطاقة بإحصائيات
 استكمال يف املسامهة وتقدمي ملراجعة ، اخلصوص وجه وعلى ، الرمسية الوطنية الطاقة
 تطوير يف أوسلو يقفر ساهم كما. الطاقة إحصائيات عن وأدلة لكتيبات املتحدة األمم
 ).اإللكتروين الدليل (للطاقة واالقتصادية البيئية احملاسبة النظام

 العاملي التقييم مبشروع) UNCEEA (واالقتصادية البيئية باحملاسبة املعنية اخلرباء جلنة بدأت ٢٠٠٦
  اإلحصائيات جمال يف الوطنية االجنازات حول احلايل الوضع تقييم)أ : (يلي يتضمن الذي
 األولويات حتديد) ب(و الصلة ذات واإلحصائيات البيئية االقتصادية واحملاسبة البيئة

 وجتميع األعمال تقدم تعوق اليت العوامل تقييم) ج(و ااالت هذه يف املستقبلية واخلطط
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 .الصلة ذات واإلحصائيات واالقتصادية البيئية واحملاسبة البيئة إحصائيات ونشر
 واالقتصادية البيئية احملاسبة نظام من األول اجلزء املتحدة باألمم إلحصاءا جلنة اعتمدت ٢٠٠٧

 .الدول يف تنفيذه وشجعت مؤقت إحصائي كمعيار) احملاسبة نظام (للمياه
 من اعتمادها املقرر للطاقة، واالقتصادية البيئية احملاسبة نظام يف العمل املتحدة األمم بدأت ٢٠٠٧

 البيئية باحملاسبة املعنية اخلرباء جلنة توصية على بناء ملتحدةا باألمم اإلحصاء جلنة قبل
 .٢٠١٠ عام يف )UNCEEA (واالقتصادية

 نظام بصياغة والتنمية التعاون ومنظمة وروستاتأ مع باالشتراك املتحدة األمم قامت ٢٠٠٨
 املقرر من واليت )SEEA-MFA( (املواد تدفق حلسابات واالقتصادية البيئية احملاسبة

 جلنة قدمتها اليت التوصيات على بناء املتحدة باألمم اإلحصاء جلنة قبل من  عتمداا
 . ٢٠١٠ عام يف )UNCEEA (واالقتصادية البيئية باحملاسبة املعنية اخلرباء

 إلحصائيات الشامل التقييم حول تقارير) UNSD( املتحدة باألمم اإلحصاء جلنة نشرت ٢٠٠٩
 ..لطاقةا وحسابات واحلسابات املياه
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البيئية احملاسبة يف وطنية جهود حول أمثلة: ٢ عدد ملحق 

 راحلم على الضوء تسليط )١( : لـ البلدان هذه اخترنا. البيئية احملاسبة جمال يف دولة ١٢ جتارب من أمثلة امللحق هذا يقدم
 وجود على بوضوح يظهر )٣( ،سواء حد على واملتقدمة النامية البلدان لمتث أمثلة تقدمي )٢( ،احملاسبة تطوير من خمتلفة

 مت اليت األساسية املعلومات ذكرها سيتم اليت األمثلة هذه وتشمل. الوطين الصعيد على البيئية احملاسبة وضع يف اختالف
. املختارة البلدان من بلد كلل الوطنية احلكومية اإلحصائية واملواقع نتائج ومن نشرها مت اليت التقارير من عليها احلصول

 كل من باملوضوع دراية هلم الذين  سؤولنيبامل اتصلنا مث. توافرها عند إضافية تفاصيلب األساسية املعلومات ستكملن حننو
 .االقتضاء حسب هتلقينا تعليق أي جادروإ املعلومات من للتحقق بلد

  أستراليا
 االنبعاثات،بو الطاقةب اخلاصة احلسابات وتدفق أسهم على يستند )SEEA( واالقتصادية البيئية احملاسبة نظام أستراليا وضعت
 الغابات أسهم حساباتو واملعادن لألراضي النقدية القيمة أيضا أستراليا وحددت. املياهو واملعادن األمساك ومصايد

 مناسبة يف عدنامل حسابات إصدار مت. الثروة إمجايل قيس نظام إحداث دف امليزانية يف املعطيات هذه كل وأدرجت
 من املتراوحة لفترةا وغطت اآلن حىت مرات ثالث املياه حسابات صدرت وقد. عديدة سنوات غطت ولكن فقط واحدة

 استراليا يف املياه اباتحس ربط وميكن. ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ سنةو ٢٠٠١-٢٠٠٠ وسنة ١٩٩٧-١٩٩٦ سنة إىل ١٩٩٤-١٩٩٣ سنة
 يف أولية معايري أستراليا أصدرت ٢٠٠٩ عام ويف. األخرى الطبيعية املوارد بيانات جمموع إىل باإلضافة الوطنية احلساباتب

 ليةحم حكومة أيضا البالد وضعت وقد .املياه اتحساب حول التقارير إعداد لتطوير توجيهية ومبادئ املياه حسابات جمال
 .البيئية فقاتالن ساباتحل

 حققت  أا تبني حيث فعالية أكثر الري جلعل دف اليت الربامج مثل ،الفيدرالية الربامج لتقييم احلسابات استخدمت وقد
 حسابات وتستخدم قصوى أولوية ذات أصبحت املائية السياسة فإن استراليا يف اجلفاف شاع أن منذو .املنشودة أهدافها

 تصنع اليت احلكومة ذلك يف مبا الفئات، من متنوعة عةجممو فإن ،ذلك على وعالوة .املوارد هذه ةلندر فعالة إلدارة املياه
 واستخدام ضالعر بني املتفاعلة االقتصادية التحليالتب لقيامل املياه حسابات استعملت قد واألكادمييني والصناعيني القرار
 املياه استعمال وخمرجات مدخالت بتحليل لقيامل املياه حسابات وناألكادميي استخدم ذلك، إىل وباإلضافة. واالقتصاد املياه

 . ياهامل استخدام حول التوقعات عن فضال الصناعة قطاعات بني املقارنات وإجراء
 حسابات إصدار على لإلحصاء االسترايل املكتب حاليا يعملو .البيئية احملاسبة جمال يف التطورات من مزيد املتوقع ومن

 رصدلل استراليا مكتب ويعتزم .٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفترة املياه اتحساب إصدار على أيضا عملي كما ٢٠٠٥-٢٠٠٤ لسنة الطاقة
 يتبني كما.املياه حسابات جمال يف للبالد وليةاأل عايريامل على باالعتماد ٢٠١٠ عام يف لمياهل جديدة اتحساب إعداد اجلوي

 وباإلضافة. األدلة على املرتكزة القرارات يللتسه االسترالية السياسة كاالتو بني البيئية احملاسبة جمال يف يدتزام االهتمام أن
 .البيئية املعلومات لتنظيم البيئية احملاسبة إطار باستخدام اهتمامها استراليا يف دولتني أظهرت ذلك، إىل
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 للتحليل أمثلة

 أستراليا يف البيئية احلسابات استخدام

 أن ميكن ٪ ١٠ بنسبة أستراليا يف دارلينج موراي حوض يف املياه استخدام يف التخفيض أن واحد حتليل أفرز •
 .استراليا يف اإلمجايل احمللي الناتج من دوالر مليون ٨٨و وظيفة ٩٠٠-٤٠٠ بني فقدان إىل يؤدي

 املياه على الطلب أن صورة يف املياه سعرول االسترايل لالقتصاد حيدث أن ميكن ما لشرح آخر حتليل دراسة •
 املياه حتويل إىل يؤديس املياه تداول أن هو واحد استنتاج على الوقوف مت حيث اخنفض؛ العرض وأن تفعار

 .احلضرية املناطق يف استخدامها أجل من الزراعة يف استخدامها عن بعيدا

 بوتسوانا
. ممكنا ذلك كان كلما قتصاديةواال البيئية احملاسبة نظام باستخدام ناملعدو املياه حسابات السواء حد على بوتسوانا وضعت
 وأن سريعة بصفة النمو إىل طريقها يف البالد أن ومبا. جدا شحيحة مائية موارد ذات دولة وهي قاحلة شبه هي بوتسوانا
 وقامت. الشحيحة املائية املوارد توظيف على احلكومة ملساعدة حامسا أصبح املياه حسابات وضع فإن منى املياه على الطلب

 قيمة تقدير بشأن األولية الاألعم بعض أجنزت كما واملعدن املياه ساباتح وتدفق املخزون حسابات تطويرب بوتسوانا
 حتليل لدعم خصيصا بوتسواناب احلسابات وضع ومت. ٢٠٠٢-١٩٩٠ السنوات املياه حسابات وغطت. ادناملع خمزون

 وضع عن فضال السياسات توظيف تنميةو اهاملي تسعري لدعم املياه حسابات استخدام مت لذلك، تبعاو. السياسات
 فإن مكتملة غري حاليا وهي األخرية، الفترة يف وضعت قد املخزون حسابات أن من الرغموب. الريفية للتنمية استراتيجيات

 مؤسسات يف التغريات مراقبة )٢ ،عام بشكل املياه استهالك يف اهاتاجت إنشاء )١ لـ التدفق حسابات استخدمت بوتسوانا
 املياه استخدام كفاءة مقارنة )٤ ازدياد، يف ا املياه استهالك اليت القطاعاتو ئيسنيالر املياه مستهلكي حتديد )٣ ،لتزويدا

 االقتصادية الفوائد أيضا بوتسوانا متوقي. املياه استخدام كفاءات جممل يف واالجتاهات املختلفة االقتصادية القطاعات يف
 .االقتصاد قطاعات من طاعق كل يف املياه استخدام من

 ،اإلمنائية السياسة لقيادة الدولية الرئيسية املبادرة من جزءا ليست ألا البيئة احلسابات تطوير يف مترددة النامية البلدان بعض
 أن ميكن املعادن السترتاف احملاسبة أن ١٩٩٣ عام يف هاقلق بوتسوانا أعربت ،املثال سبيل وعلى. األهداف تطوير ألفية مثل
 ططخت بوتسوانا فإن ذلك، ومع. الدويل االئتمان يفتصنب تضر وبالتايل اجلمعي االقتصاد أداء مؤشرات على سلبا تؤثر

 مؤخرا بوتسوانا تم ،ذلك إىل وباإلضافة. املياه شؤون إدارةو البيئة شؤون إدارة خالل من البيئية احلسابات تطوير ملواصلة
. املقبلة الوطنية التنمية خطة داخل لألداء اجلمعي االقتصاد مؤشرات من واحدة عتبارهابا الثروة إمجايل تحسابا بإدخال
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 للتحليل أمثلة

 بوتسوانا يف البيئية احلسابات استخدام

 الناتج إمجايلب قياسه مت (لالقتصاد املياه كثافة عن فضال الواحد للفرد املياه استخدام أن بني واحد حتليل• 
 للمياه الكلي احلجم فإن ذلك ومع ،١٩٩٠ سنة يف اخنفض) املستخدمة املياه من مكعب متر لكل احمللي

 مت ما من أكثر منى قد اإلمجايل احمللي الناتج أن وباعتبار السكان عدد زيادة بسبب ارتفاع يف يزال ال املستعمل
  اكتسابه

 .كفاءة من
 خالل من قطاع كل يف إنشاؤها مت يتال العمل وفرص الوطين الدخل جمموع درس من مكّن آخر حتليل• 

 .املياه من وحدة لكل الناتج يف اقتصاديا اهلامة املاس قطاع اجتاهات عن فضال املياه، استعمال

 إضافية معلومات

 لتطوير دفعا ، البيئة لشؤون الدولة وزارة واآلن ، ببوتسوانا للمحافظة اإلستراتيجية الوطنية الوكالة قدمت
 ويف شرق يف الطبيعية املوارد حماسبة برنامج األكادمييني من جمموعة أنشأت ،١٩٩٥ امع يف. احلسابات

 .البيئية احملاسبة وضع يف بوتسوانا جلهود الدعم قدم والذي أفريقيا جنوب

  كنـــــــــــــــدا
 املادية إلحصاءاتا خالل من قتصادواال البيئة بني للربط شامال إطارا )CSERA (بكندا واملوارد البيئية احلسابات نظام ميثل

 وتصنيف متاسك لضمان وطنيةال للحسابات الكندي النظام يف البيئة واملوارد ساباتاحل نظام تطوير مت وقد. والنقدية
 كنداب واملوارد البيئية احلسابات نظام ويتفق. الطبيعية املوارد أو البيئةب تتعلق إحصائيات أو وتدفق ملخزون منهجي

)CSERA( ٢٠٠٣ لسنة واالقتصادية البيئية احلسابات نظام مع واسع نطاق لىع) SEEA( على مباشرة ستندي أنه من بالرغم 
 املوارد حسابات خمزون: هي رئيسية حسابات ثالثة )CSERA( كنداب واملوارد البيئية احلسابات نظام ضمي و.  النظام هذا

 . البيئة محاية فقاتن حساباتو الطاقة وتدفق املادية واحلسابات الطبيعية
 السياسات لوضع كأداة الكندية احلكومة قبل من )CSERA( النظام هذا من املستمدة اإلحصائية املنتجات وتستخدم

 السيناريو يف رئيسية كمدخالت استغالهلا يتم معينة بيانات قواعد فإن املثال سبيل علىو. التحليلو
 احلسابات هذه فإن ،ذلك إىل وباإلضافة. كندا يف الفيدرالية الدوائر بعض سياسات وضع عند العام التوازن أمنوذج يفو
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 كذلك ويستفيد. االقتصاد قطاعات مجيع قبل من االقتصادية األنشطةب املرتبطة الدفيئة غازات انبعاثات تتبع من متكّن
 كوميةاحل غري واملنظمات ستشارين،وامل األكادميية، (باألحباث يقوم الذين نطاقا األوسع اتمع

 .املختلفة البيئية احلساباتب املتعلقة البيانات قواعد من) الدولية واملنظمات

 للتحليل أمثلة

 كندا يف البيئية احلسابات استخدام

 املباشر احلراري باالحتباس املتعلقة البيانات عن فضال والكثافة الطاقة استهالك حول مفصلة زمنية سلسلة• 
 .جديدة حكومة لسياسات البيئي األثر لتقييم تستخدم اليت املباشر غري أو
 يف املوارد أصول خمزون لتعقب تستخدم األخشاب وأصول واملعادن الطاقة على والنقدية املادية البيانات• 

 املوارد تشمل اليت الوطنية الثروة حلساب النطاق واسع كمقياس األصول هلذه النقدية القيمة وتستخدم. كندا
 .بكندا الطبيعية

 قبل من املنجز االستثمارات مستوى لتحليل البيانات مصادر قيمة هي البيئة محاية نفقات ساباتح• 
 مفيدة أيضا احلسابات هذه وتكون. البيئية األنظمة إطار يف الكندية التحويلية الصناعة األولية الصناعات

 تطوير يف املنافسة لىع كندا قدرة تقييم على والقدرة البيئية التقنيات استيعاب أعمال رصد حيث من
 .البيئية التكنولوجيا

 إضافية معلومات
 الطبقة أصول حسابات : يلي كما  سنويا) CSERA (بكندا واملوارد البيئية احلسابات نظام حتيني يتم• 

 ويتم. الدفيئة غازات انبعاثات وحسابات الطاقة كثافة وحسابات الطاقة واستخدام التربة حتت اليت األرضية
 بصورة حتيني يتم املثال، سبيل وعلى. البيانات توفر حسب دورية بصورة البيئة محاية نفقات حسابات حتيني

 محاية نفقات دراسة خالل من وذلك فقط البيئة محاية نفقات حول املوحدة وغري األساسية البيانات منتظمة
 .سنتني كل مرة ذلك وبعد ،١٩٩٨ سنة غاية إىل ١٩٩٤ سنة من سنويا: البيئة

 البيئية احلسابات نظام يف الكامنة األطر ومنهجية املفاهيم لتوجيه الطبيعي املال رأس منهجية اعتماد كذلك• 
 واخلدمات املواد تدفق عرب اإلنسان رفاهة يف البيئة إسهام املنهج هذا ويتبىن). CSERA( بكندا واملوارد
 االنبعاثات وحسابات الطاقة استخدام فإن لاملثا سبيل وعلى. للنفايات وحوضا اخلام للمواد مصدرا بوصفها

 .استخدام وكثافة الطاقة استهالك قياس من ميكّن )CSERA( بكندا واملوارد البيئية احلسابات نظام يف
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 نـــــــــــالصي
. الوطنية احملاسبة امنظ مع الطبيعية املوارد حماسبة دمج بنية ١٩٨٨ عام يف البيئية ةاحملاسب مفاهيم دراسة الصينية احلكومة بدأت

. واءه ملوثات ثمانيةل التلوث تدفق وحسابات الطاقة حسابات تطويرل النرويج مع ٢٠٠١و ١٩٩٨ عامي بني الصني وعملت
 على اعتمادا ٢٠٠٣ عام  تهقيم يرقدبت قامتو للتلوث االقتصادي التقييم يف البحث الصني بدأت الدويل، البنك من عمبدو

 حول دراسة جينتاو الرئيس طلب ٢٠٠٤ عام ويف. البيئي التدهور وتكاليف فتراضيةاال التكاليف من دواحل الفعلية التكاليف
 احلسابات نظام اضعوو الذين بني من واحدة الصني وتعترب. "األخضر "اإلمجايل احمللي الناتج أو بيئيا لالقتصاد الكلي تعديل
 املاركسي االقتصاد إدماج مت حيث الدويل تمعا يف الرئيسية هامسامهت باعتبار) SEEA( ٢٠٠٣ لسنة واالقتصادية البيئية

 .الطبيعية للموارد التسعري أسلوبو القيمة نظرية لتأسيس السوق اقتصاد ومبادئ الصينية والفلسفة

 عملية يف واضح بشكل احلسابات استخدام اآلن حىت يتم مل فإنه ،ا اخلاص احملاسبة تقنيات رطوت تزال ال الصني وألن
 املغلقة لقةاحل نظام وهو" الدائري االقتصاد "إلنشاء العامة للسياسة إطار تضع احلكومة فإن ،ذلك ومع. السياسات وضع
. الصلة ذات األخرى القواننيو الصني يف البيئة محاية قانون يف النظر إعادة ستشمل واليت املستدامة التنمية على تشدد اليت

 .العملية هذه يف يةالبيئ احلسابات إدراج وميكن

 للتحليل أمثلة

 الصني يف البيئية احلسابات استخدام

 النمو عن النامجة البيئية األضرار تكلفة قدرت واليت احلكومة ترعاها اليت واألحباث الدراسات على بناء• 
 كما. التكاليف هذه يتضمن الذي" األخضر "اإلمجايل احمللي الناتج الصني احتسبت الصني، يف االقتصادي

 .التلوث من احلد تكاليف تقدير بغرض تعديله مت أن بعد اإلمجايل احمللي الناتج باحتساب الصني قامت
 سبيل وعلى. سنوات مخس ملدة البالد خطط وتنفيذ إلعداد تستخدم اليت البيئية املؤشرات الصني وضعت• 

 .اخلطط هذه يف تفصيلها مت اليت التلوث من احلد معايري ملراقبة مؤشرات استخدام يتم املثال،

 املوارد إطار "احملاسبة، ألطر مشروعني احلكومة وضعت ولقد. البيئية احملاسبة جمال يف جهودها لتوسيع خطط الصني لدى
 التوجيهية املبادئ صياغة مرحلة يف وهي " للصني واحملاسبة االقتصادية البيئة إطار"و "للصني االقتصادية واحملاسبة والبيئة

 واملعادن األرض حسابات تطوير على أعماهلا ركزت عمل جمموعات مثاين تشكيل مت قدو. للتنفيذ التجريبية ططاخلو يةالتقن
 واالقتصادية البيئية احلسابات نظام باستخدام املوارد تدوير وإعادة البيولوجية ملواردوا واحمليطات واملراعى الغاباتو واملياه
 األخرى الدول مع العمل يف ترغبو البيئية النفقات حسابات لوضع أيضا لصنيا وختطط. كمرجع)SEEA( ٢٠٠٣ لسنة
 .االقتصاديةو البيئية احملاسبة تقنيات جمال يف املتقدمة الدول يف اخلربة ذات
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 ولومبياك
 مادية حسابات البالد وضعت ،احلني ذلك ومنذ. ١٩٩٢ عام يف ةيالبيئو االقتصادية حملاسبةا جمال يف كولومبيا جهود بدأت

 واحلديد النيكل إىل وبالنسبة ٢٠٠٤-١٩٩٤ سنوات غطيت والفحم والغاز النفط إىل بالنسبة نقديةال األصول حساباتو
 حسابات وتوجد. ٢٠٠١ إىل ١٩٩٨ سنة من املمتدة الفترة تغطي الغابات إىل وبالنسبة ٢٠٠٤-٢٠٠٠ لفترةا تغطي والنحاس
 تدفق حسابات تطوير متو. التعدينو والنقل والزراعة التدوير وإعادة والتصنيع كومةاحل :التالية القطاعات يف البيئية النفقات

 لسنوات والغابات والنفط املعادن عن )NAMEA( البيئية احملاسبة ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة باستخدام املواد
 الرغموب.  )٢٠٠٤-١٩٩٤( املياه وجودة هلواءا جلودة مؤشرات كولومبيا وضعت وأخريا. ٢٠٠٠ لعام املياه وعلى ٢٠٠٣ -٢٠٠٠

 قادرة دائما تكن مل فإا يةمرجع نقطةك ) SEEA( ٢٠٠٣ لسنة واالقتصادية البيئية احلسابات لنظام كولومبيا استخدام من
 .التقنيات لكُتيب صارم تطبيق لىع
 لنظام مبراجعة كولومبيا قامت فقد ،ذلك ومع. السياسات صنع يف كولومبيا يف ساباتاحل استغالل مزيد املستحسن منو

 إىل وباإلضافة. إضافية حسابات إلنشاء النظام هذا قابلية مدى لدراسة) SEEA( ٢٠٠٣ لسنة واالقتصادية البيئية احلسابات
 .والبناء الصحة قطاعي مثل إضافية قطاعات لتشمل البيئة محاية ساباتح توسيع تعتزم احلكومة فإن ذلك،

 للتحليل مثال

 كولومبيا يف البيئية احلسابات خداماست

 .احلكومي التخطيط من كجزء البيئة نفقات لرصد البيانات كولومبيا تستخدم حاليا

 )NAMEA (البيئية احملاسبة ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة

 ميكن اليت البيئية راتاملؤش وتستمد. الوطين اباتساحل نظامل البيئية املادية التدفقات حسابات ضيفت  مصفوفة وهي
 جتميع مت وقد. التقليدية االقتصادية ااميع نم البيئية احلسابات ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة مع مباشرة مقارنتها

 بتطوير هولندا قامت احلني ذلك ومنذ ،هولندا يف ١٩٩٣ عام يف البيئية احلسابات ذلك يف مبا وطنية حماسبة مصفوفة أول
 من أنواع ستةبو ،الطبيعي بالغازو لنفطبا تتعلق اإلحصائيات من منيةز سلسلة

 احملاسبة مصفوفة مناقشة متتو. االنبعاثات تدفق أساس على) والتحميض احلراري االحتباس ظاهرة مثل (يالبيئ التدهور
 إىل باإلضافةو. )SEEA( ٢٠٠٣ لسنة واالقتصادية البيئية احلسابات نظام يف) NAMEA (البيئية احملاسبة ذلك يف مبا الوطنية
 متويل يف ويساهم) NAMEA (البيئية احملاسبة ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة نظام رمسيا األورويب االحتاد اعتمد ذلك،
 .أنظمتها تطوير يف ترغب اليت خرىاأل األورويب االحتاد دول
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 رنساــــــــــــــــــف
 الطبيعية واردامل حسابات أصول بعض الوقت ذلك منذ وضعت وقد. ١٩٨٠ سنة منذ ةالبيئي احلسابات تطوير فرنسا بدأت

 بني من واحدة فرنسا كانت ،١٩٩٨ عام يفو. املوارد يف التصرفو البيئة محاية نفقات حساباتو املادية التدفق وحسابات
 يقفر قبل من هاإنشاء مت رئيسي جدول ٢٠ من تتكون جمموعة وهي ،للغابات متكاملة بيئية حماسبة  وضع يف الرائدة البلدان
 واحلسابات الدائمة ألخشابوا لألرض واملادية النقدية املوازين تغطي اليتو وروستاتلأل التابع الغابات حماسبة عمل

 البيئية املنتجات وظائف وصف داولجو املادية واألرصدة واملادي النقدي العرض استخدام جداولو للغابات االقتصادية
 وضع ومت. األرض باطن أصول وحسابات للغابات أصول حسابات بانتظام ينشر الذي البلد كذلك السوقية، غري للغابات

 البيئية احملاسبة ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة شكل يف (اهلواء يف تواالنبعاثا التدوير وإعادة للمياه التدفق حسابات
)NAMEA( (ا من بالرغم فرنسا يف تطورا األكثر البيئية احلماية قاتنف حسابات وتعترب. املياه وانبعاثاتكل تغطي ال أ 

 فصل يتم وهكذا حساباا يف البيولوجي التنوع اعتبارات إدراج فرنسا وحاولت .اجلوفية واملياه التربة ذلك يف مبا اجلوانب
 حسابات بتطوير فرنسا اهتمت ،٢٠٠٦ سنة من اعتباراو. البيولوجي التنوع حلفظ دعما قدمت اليت احلكومية النفقات
 بالبيئة املتعلقة االقتصادية املعلومة جلمع األورويب النظام باستخدام الفرنسية احلسابات تصنيف ويتم. املائية األصول

)SERIEE(. 
 .عام كل وتنشر

 أساس على صيصالتخ قرارات ختاذا يف املوارد مديري ملساعدة املياه تقييم استخدام يف املستقبل يف فرنسا وترغب
 .يةالسوق وغري يةالسوق املياه استعماالت

 للتحليل أمثلة

 فرنسا يف البيئية احلسابات استخدام

 ووجدت االقتصاد، يف البيئية اخلدمات صناعة قطاع مسامهة لتحديد النفقات حسابات فرنسا استخدمت• 
 .١٩٩٧ عام يف لةالعما من %١.٤و احمللي الناتج إمجايل من % ٢.٣ متثل الصناعة هذه أن
 البيئية النفقات )٢(و الدفيئة غازات )١( : ذلك يف مبا رئيسية بيئية مؤشرات عشرة فرنسا وضعت• 
 )٧(و البيولوجي التنوع )٦(و اهلواء )٥(و العام الرأي) ٤(و الطاقة )٣(و) واملرتلية التجارية واألعمال احلكومة(

)١٠(و النبايت الغطاء )٩(و املياه )٨(و) والزراعة واملعادن رياحلف الوقود استهالك املثال سبيل على (املوارد

 ).التدوير إعادة ذلك يف مبا (النفايات
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 إضافية معلومات

 من تلقيها مت اليت األصول كل عن حسابات لتقدمي طموح أعمال جدول على البداية يف فرنسا اعتمدت
 الطبيعية املوارد ذلك يف مبا سواء حد على املستقبلية األجيال إىل تنتقل أن ينبغي واليت السابقة األجيال
 أقل عدد وضع احلكومة وقررت جدا، طموحة كانت اخلطة هذه أن بالواضح تبني ١٩٩٠ سنة ويف. والثقافية

 .احلسابات من

 على حيتوي استشرايف حلسابات نظام هو ):SERIEE( بالبيئة املتعلقة االقتصادية املعلومة جلمع األورويب النظام
 ونشرت. الطبيعية املوارد وإدارة باستخدام تتعلق االقتصادية والبيانات البيئة محاية يف اإلنفاق حول بيانات

 دليل للبيئة، األورويب االحتاد عمل برنامج من اخلامسة النقطة تنفيذ إطار يف وذلك ١٩٩٤ عام يف األوروستات
 .)SERIEE( بالبيئة املتعلقة االقتصادية املعلومة جلمع األورويب النظام
 .املستدامة التنمية مسار إىل األورويب االحتاد دفع يف للمساعدة البيئية البيانات حتسني إىل الربنامج هذا ودعا

:  استشرافيني حسابني من )SERIEE( بالبيئة املتعلقة االقتصادية املعلومة جلمع األورويب النظام ويتكون
 األورويب لنظام الرئيسية األهداف وتتمثل. والتصرف املوارد داماستخ وحساب البيئة محاية نفقات حساب

 البيئة حبماية املرتبطة النقدية التدفقات تتبع )١( : يف) SERIEE( بالبيئة املتعلقة االقتصادية املعلومة جلمع
 .املؤشرات حساب )٣(و األورويب االقتصادي النظام على البيئة محاية تأثري وصف)٢(و

 األكثر النظام هو )SERIEE( بالبيئة املتعلقة االقتصادية املعلومة جلمع األورويب النظام فإن احلني ذلك ومنذ
 مت مثلما) SEEA( ٢٠٠٣ لسنة واالقتصادية البيئية احلسابات نظام ويبني البيئية، محاية نفقات لتسجيل انتشارا

 مزيد يف بالدخول مهتمون هؤالء " بأن بيئةبال املتعلقة االقتصادية املعلومة جلمع األورويب النظام قبل من نقله
 ".البيئة محاية أنشطة جمال يف التفصيل من

 أملــــــــــــــــانيا

 مع كامل بشكل أملانيا يف والبيئية االقتصادية احلسابات وتتوافق .١٩٨٠ سنة يف البيئية احملاسبة جمال يف العمل أملانيا بدأت
 حسابات تطوير يف الرائد البلد أملانيا وتعترب. )SEEA( واالقتصادية البيئية احلسابات ظامن على ويستند الوطين حساباا نظام
 . حساباا مجيع من تطورا األكثر هي واليت ،الطاقة تدفقو مواد
 إىل بالنسبة حاليا توفرةم وهي ١٩٩٠ سنة منتصف يف مرة ألول املواد تدفق حسابات االقتصادي الصعيد على جتميع ومت

 البيانات جتميع ويقع. سنويا حتديثها ويتم. ٢٠٠٧ سنة إىل ١٩٩١ سنة من املمتدة ةفترلا
 مجيع أو) DMI( لالقتصاد" املباشرة املادية املدخالت "– اجلمعي االقتصاد مؤشر حتديد بغرض واملواد القطاعات خمتلف يف

 وضعت وقد). الواردات إليه يضاف احمللي تخراجاس (واالستهالك اإلنتاج أنشطة يف وتستخدم اقتصادية قيمة هلا اليت املواد
 .بالبيئة الصلة ذات الضرائبو البيئية والنفقات واملياه األراضي واستخدام االنبعاثات حسابات أيضا انياأمل
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 للتحليل أمثلة

 أملانيا يف البيئية احلسابات استخدام

 ٢١ حددت اليت " ٢٠٠٢ عام يف املستدامة للتنمية الوطنية اإلستراتيجية "األملاين االحتادي الوزراء جملس اعتمد• 
 .املستدامة التنمية لرصد الوطنية باملؤشرات األهداف هذه وترتبط. هدفا

 استخدام كثافة أن ووجدت البيئة، على اخلارجية التجارة آثار حول حتليال أملانيا أجرت ،٢٠٠٧ عام ويف• 
 الكربون أكسيد ثاين انبعاثات أن إال ،٢٠٠٤و ١٩٩٥ يعام بني اخنفضت التصديرية السلع إنتاج يف الطاقة
 الفترة نفس خالل املستوردة السلع بإنتاج مقارنة تصديرها سيتم اليت البضائع إنتاج يف بكثري أعلى ظلت
 .الزمنية

) لوثاتامل من الناتج قياس أي (للملوثات مرتعاك البيئة استغالل املثال، سبيل على ،لفحص احلسابات أملانيا وتستخدم
 نتاجإل احلسابات استخدمت وقد. الضغوط هذه يف تساهم أن املختلفة لصناعاتل ميكن وكيف

 مت فقد العامل يف مصدر بلد أكرب هي أملانيا أن باعتبارو. املباشرة والسياسة املستدامة التنمية قياسل الرئيسية الوطنية املؤشرات
 للحصول اجلانيب الشريط انظر. ٢٠٠٧ عام يف البيئة على اخلارجية لتجارةا ارتفاع آثار لتحديد البيئية حساباا استخدام

 .التحليل هذا حول املعلومات من مزيد على

 إضافية معلومات

 لقياس احلسابات استخدمت املثال، سبيل وعلى. أملانيا حسابات أيضا املستقلة البحوث معاهد استخدمت 
 مرور مع االقتصادي والنمو البالد موارد استخدام بني الفصل تمي مدى أي إىل أو ،"املواد استخدام من احلد"

 كانت أملانيا أن أظهرت ٢٠٠٠ عام يف صناعية بلدان مخسة تشمل دراسة الدويل املوارد معهد وأصدر. الوقت
 . عاما ٢٠ فترة خالل الواحد للفرد املادية االحتياجات فيه اخنفضت الذي الوحيد البلد
 ميكن كيف لتقييم النموذجية املشاريع خمتلف يف أملانيا يف البيئية احلسابات حبوث دمعاه أيضا استغلت كما

 إطار استخدام سيتم ذلك، على وعالوة. والبيئية االقتصادية املؤشرات على تؤثر أن معينة سياسية لتدابري
 حد على تكاليفوال البيئية آثارها من تقلل أن الفردية للشركات ميكن كيف لتحديد املواد تدفق حسابات

 .السواء

 املكســـــــــــــيك
 احلسابات نظام مشروع من جوانب وضعل منوذجية دراسة إصدار يف املكسيكية احلكومةو الدويل والبنك املتحدة األمم تعاونت

املكسيكي نظامال من ١٩٨٥ بيانات العمل فريق واستخدم. جدواها اختبارو ١٩٩١و ١٩٩٠ يتسن خالل) SEEA( واالقتصادية البيئية

استخدامو التصحرو النفط واسترتاف الغابات إلزالة حديثا أنشئت اليت البيئية حسابات مع واملتكاملة املوجود وطنيةال للحسابات
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 الصلبة النفايات ويف اجلوفية املياه استخدام ويف واملاء اهلواء تلوث ويف األرض اجنراف يف تتمثل( البيئة تدهورو األراضي
 اثنني جمموعني إلنتاج حساباتال واستخدمت .التقييم تقنيات خمتلف باستخدام للموارد االقتصادية ةالقيم تطبيق متو .)املرتلية

.البيئي التدهور يقتطع واحدو ،القومي الدخل صايف من املوارد استنفاد تكلفة حيطر واحد: املعدل البيئي معياجل االقتصاد من
اقل فيه مؤشر فهو ولذلك اإلجيار، صايفو الظل أسعارو للبيع عرضها عند مواردلا مثن املثال سبيل على بقياس ةمباشر الذكر سالف اموع رتبطوي

 القطاعات خمتلف أنتجتها اليت البيئة محاية ونفقات املوارد استخدام إىل أيضا نموذجيةال الدراسة وتطرقت. األخري امع من خالفا
 من أكرب صفةب السياسة حتليل يسهل مما

 نظام ودعا. ٢٠٠٤-١٩٨٥ للسنوات ولاألص حسابات املكسيك نشرت نموذجية،ال الدراسة من وبداية. ااميع تعديل
 املكسيك وختطط .واألراضي واملياه والتربة والطاقة املعادن حسابات لتغطية املكسيكب وااليكولوجية االقتصادية احلسابات

 .املواد تدفق حسابات وكذلك )SEEA( واالقتصادية البيئية احلسابات نظام استخدامب (واملياه الغابات لتبلغ حساباته لتوسيع

 للتحليل مثال

 املكسيك يف البيئية احلسابات استخدام

 برناجمه يف املستدامة للتنمية كإجراء البيئية حساباته من املستمدة بيئيا املعدلة اامع املكسيك يستخدم• 
 .األخرى يئيةالب واملشاريع للتنمية الوطين

 ـــــــيبيانامــــــــ
 املتحدة الوالياتب الدولية التنمية وكالة من مايل بدعم البيئية احملاسبة وضع على العمل ناميبيا تبدأ ،١٩٩٠ سنة منتصف يف
)USAID( البلد ميلك وال ،الطبيعية املوارد على كبري حد إىل ناميبيا يف االقتصاد ويعتمد .الدولية للتنمية السويدية وكالةوال 

 والثروة واملعادن األمساك ومصايد املياه مثل الطبيعية األصول ذههل البيئية احلسابات وضعت فقد وهلذا. جدا ةقليل  صناعة إال
 االستخدامو املخزون عن بيانات ناميبيا صدرت ،املثال سبيل وعلى. التلوث مثل للنواتج حسابات إنشاء من دالب احليوانية

 باستخدام وذلك ١٩٩٠ سنة أواخر غاية إىل العمل هذا واستمر. واملياه األمساك ايدمص لقطاعي التقديرات وقيمة اإلنتاجيةو
 .كدليل )SEEA( واالقتصادية البيئية احلسابات نظام

 خمتلف عن تقرير ميوتقد لدراسة استخدمت قدف وبالتايل السياسات حتليل على لمساعدةل البداية من احلسابات صممتو
 ال األمساك صيد من البالد حصة رسوم أن ناميبيا يف األمساك مصايد حسابات أظهرت املثال، سبيل وعلى. السياسية القضايا

املوارد إجيار قيمة من كبرية حصة استرجاع من متكّن
٢٩

 ناميبيا يف احلسابات أيضا ساعدت  كما. الرسوم زيادة متت وبالتايل
 .احليوانية الثروة قيمة على يؤثر أن املراعي تدهورل ميكن وكيف الشحيحة، املياه موارد توظيف كيفية ولح القرار أخذ يف

٢٩  ، االستخراج عملية أثناء تكبدا اليت التكاليف ومجيع الطبيعية املوارد استخراج من املتحققة اإليرادات جمموع بني الفرق "بـ اإلجيار موارد املتحدة األمم@NHف 
.االستخراج لعملية مباشرة نتيجة ليست اليت األخرى ليفوالتكا والعوائد الضرائب باستثناء "ولكن املال، رأس إنتاج تكاليف ذلك يف مبا
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األساسية الوطنية البيئية املؤشرات من جمموعة بوضع حاليا تقوم ناميبيا فإن ،ذلك إىل وباإلضافة
٣٠

ملراقبة استغالهلا سيتم اليت 

املؤشرات استعمال سيتم املثال سبيل علىو. البيئية بإدارة املتعلقة القرارات واختاذ البيئة
،فنلندا متوله الذي املستدامة التنمية خدمة أجل من واالتصاالت ناميبيا يف املستخدمة املعلومات برنامج إطار يف 

 ميكن اليت الالزمة اخلطوات هي وما التغيري هذا وراء الكامنة واألسباب ثابتة أو حتسنت أو ساءت قد البيئة كانت إذا ما مثل هامة أسئلة على اإلجابة بغاية وذلك
 .سليب تغيري أي ملعاجلة  تتخذ أن

للتحليل مثال

ناميبيا يف البيئية احلسابات استخدام

املياه إدارةو والسياحة املناخ تغري آثار ذلك يف مبا القضايا عديدة لتحليل االجتماعية احملاسبة مصفوفة لوضع حساباا ناميبيا استخدمت• 

.الطويل املدى على التنمية واستراتيجيات والتجارة

 ــولنداهــــــــ
البيئية احملاسبة ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة - تدفقاتال حلسابات جديدة مواد وخلق املواد تدفقو التلوث حسابات بصرامة هولندا وضعت

)NAMEA(-وكذلك الواردات مصدره تلوث من كل التلوث تدفق حسابات وتشمل. البيئية احملاسبة الجم يف فعال دور املصفوفة هلذه أن ثبت وقد 
 ))NAMEA (البيئية احملاسبة ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة شكل يف (اهلواء يف االنبعاثات حسابات سنويا هولندا وتنشر. الصادرات

 .األرض وباطن الغذائية ملوادوا لنفاياتوا البيئية والضرائب الطاقة وتدفقات املائية واالنبعاثات
 من حصتهم ،القطاعات خمتلف إىل بالنسبة ،حتديد املثال سبيل على ويذكر متنوعة، بطرق احلسابات اماستخد مت وقد

 قضايال ؤشراتم يف التلوث حسابات جتميع مت فقد ،ذلك إىل وباإلضافة. االقتصاد يف سامهاممب مقارنة التلوث انبعاثات
 دراسة واحتسبت. هلولندا معياجل االقتصاد مؤشرات بعض احتساب مت كما. احلراري االحتباس ظاهرة مثل حمددة بيئية

 ومجعت. تكنولوجي تطور دون يستمر أن ميكن الذي األقصى احلد دخل وهو "SNI" أو"  املستدام وطينال الدخل" حول
 أن عليها هولندا أن الباحثون ووجد. العام التوازن ومنوذج التكلفة خفض وظائفو املادية االستدامة تقييم نيب الدراسة

 هذه بواسطة مستدامة لتصبح هائلة بتغيريات تقوم
 من ضفّتخ أن األسر على سيكونو ايلاحل القومي الدخل من أقل ٪ ٥٦ بنسبة كان املستدام وطينال الدخل : اتالقياس

  .٪ ٦٩ سبةبن واحلكومات ٪ ٤٩ بنسبة استهالكها
.املستقبل يف البيئية حسابات ودعم األراضي استخدام ومن الغابات من املواد تدفقات نشر تعتزم هولندا

٣٠ .املستقبلية التحليالت دعم يف تارخييا قياسيا رقما توفر املوجودة والبيانات جيدا حمددة التقييم ومنهجيات بيانات على تعتمد اليت تلك هي األساسية املؤشرات
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 التحاليل استخدام على أمثلة

 هولندا يف البيئية احلسابات

 القطاعات لفخمت بني موزعة هولندا يف البيئة جمال يف االقتصادية والفوائد التكاليف أن التحاليل احد أشار• 
  بعضها مع العامة املرافق وصناعات الكيميائية واملواد الزراعة سيما ال وشكلت.للغاية متكافئة غري بطريقة

 .اإلمجايل احمللي الناتج من فقط ٪٦ ولكن احلراري لالحتباس املسببة الغاز انبعاثات من ٪ ٥١
 أن جيب االقتصادية التنمية أن يفترض يالذ القومي الدخل لـصايف البيئي املعدل احتسبت أخرى دراسة• 

 التدهور ختفيض تكاليف االعتبار يف ليأخذ اهلولندي القومي الدخل صايف تعديل ومت. معينة بيئية معايري تستويف
 إلعالم التقدير هذا من القصد وكان. األخرى والتغيريات التكنولوجية بالتغيريات أيضا مسح ولكنه البيئي

 .لتحقيقها الالزمة واألدوات للتنمية املتاحة اخليارات ملختلف احملتملة التأثريات حول السياسات واضعي

  ـــلبنيالفــــــ
 األمريكية الوكالة من بدعم ١٩٩١ عام يف جمهود أول وبدأ. منفصلتني مرحلتني يف البيئية احملاسبة مع الفلبني جتربة دأتب

 فإن التحديد وجه وعلى .)ENRAP( الطبيعية واملوارد البيئة اسبةحم مشروع أنه إىل ويشار )USAID( الدولية للتنمية
 أربع على إجنازه مت وقد السياسات لتحليل مفيدة تمعلوما لتوفري مصمم )ENRAP( الطبيعية واملوارد البيئة حماسبة مشروع
 سبيل وعلى .تاجاإلن حسابات لضبط واستخدامها النقدية األصول حسابات  إنشاء ومت .سنوات تسع مدى على مراحل
 مت الذي اإلمجايل وطينال لناتجل تقدير يف يتمثل )ENRAP( الطبيعية واملوارد البيئة حماسبة ملشروع حساب أول كان ،املثال

 حطب إنتاج أيضا )ENRAP( الطبيعية واملوارد البيئة حماسبة مشروع احتسب كما .الغابات استهالك إلدراج تعديله
 مت الذي الثاين اهود أما. الغابات إزالة يف احملتملة للروابط نظرا مهمة تعترب كانت اليت الريفية سراأل قبل من والغذاء لوقودا

. )SEEA( واالقتصادية البيئية احلسابات نظام تنفيذ وتضمن ١٩٩٠ سنة منتصف يف بدأ فقد املتحدة األمم قبل من دعمه
 اهلواء تلوث منع تكاليف وبتقدير وتربة أمساك ومصايد عادنوم غابات من املوارد خمزون حسابات تطويرب الفلبني وقامت

 احملاسبة تأسيس تنفيذي بقرار مت ،١٩٩٧ عام ويف. األخضر اإلمجايل احمللي الناتج تقدير يف املبذولة اجلهود أسفرتو. واملاء
 حسابات (املياه حسابات الفلبني أصدرت الوقت ذلك ومنذ .وكاالت ثالث ضمن البيئية احملاسبة وحدات إنشاء البيئية
 .خرىاأل حساباا معظم حتيني مت كما) السطحية ملياها حسابات ٢٠٠٠  سنة ويف ٢٠٠١ سنة خالل اجلوفية املياه
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 الفلبني يف البيئية احلسابات استخدام
  متس أن جيب ال) أكرب ةبصرام القوانني تطبيق املثال سبيل على (البيئية الضوابط زيادة أن أفادت دراسة• 
 .الصناعات من الواسعة لألغلبية التنافسية القدرة من
 من املزيد خلق إىل يؤدي أن ميكن احلديثة التكنولوجيات استخدام مع التجارة حترير أن بينت أخرى دراسة• 

 من أكثر) عدينالت  املثال سبيل على (املوارد استخراج زيادة من يأيت أن احملتمل من التلوث ولكن التلوث،
 .التصنيع زيادة

 لوثوالت النموو االقتصاد فيها مبا املواضيع من العديد حول سياسية بدراسات للقيام البيئية حساباا الفلبني ستخدمتا وقد
 اتوالتحسين البرتين يف الرصاص واخنفاض السمكية املوارد وتدهور االقتصادية التنافسية القدرة على التلوث مقاومة وتأثري

 .وغريها التلوث إدارة يف واملتوسطة الصغرية الصناعات وأمهية الطاقة تخداماس يف
 .النفقات وحسابات تدفق حسابات تقدمي إىل الرامية جهودها لتوسيع يةالفلبين إلحصاءا وكالة وختطط

 إضافية معلومات

 مع تتنافس واليت خمتلفة حماسبية اتمنهجي تستخدم املتحدة األممو الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ألن نظرا
 عن صادر بتقرير ورد ما حسب وذلك تعقيدا أكثر كان الفلبني يف البيئية احملاسبة تنفيذ فإن البعض بعضها
 .الدولية املوارد جمموعة

 السويد
 : العمل ذا فةخمتل حكومية وكاالت ثالثة فيكلت ومت. ١٩٩٠ سنة منذ البيئية احملاسبة جمال يف جهودها السويد بدأت

 لإلحصاء السويد وضعت الوقت، ذلك ومنذ. البيئة محاية ووكالة االقتصادية للبحوث الوطين واملعهد لإلحصاء السويد
 واملاء اهلواء وانبعاثات الكيميائية املوادو والطاقة املياه الستخدام بالنسبة لتدفقاتا حساباتو لغاباتا أصول حسابات
 نظام كبري حد إىل ساباتاحل هذه واتبعت. البيئية اإلعاناتو البيئية والضرائب البيئية فقاتالن تحسابا عن فضال والنفايات
 وقد. البيئية بالصناعات تتعلق بيانات قاعدة بتطوير أيضا كتبامل قام كما. )SEEA( واالقتصادية البيئية احلسابات

 البيئي االقتصادي لتوازنل منوذج لوضع االقتصادية حوثللب الوطين املعهد قبل من السويد يف يةالبيئ احلسابات استخدمت
 مبا املختلفة البيئية لألهداف اديةاالقتص اآلثار تقييم خالل من املدة منتصف يف لبالدل االقتصادية التوقعات يدعم والذي العام

 عامةال ناقشاتامل يف اكبري دورا لعبت قد البيئية احلسابات فإن ذلك، إىل باإلضافةو. كيوتو بروتوكول أهداف ذلك يف
 مثل البيئة، تنظيم على كومةاحل مساعدة إىل دف اليت الضرائب أي (اخلضراء والضرائب املستدام والنمو املناخ تغري حول

 وضع يف للمساعدة احلسابات تستغل واليت ااالت هذه يف بدراسات بالقيام احلكومة كلفت وقد). الكربون على ضريبةال
 . حللها اإلستراتيجيات وحتليل السياسية للقضايا إطار
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 بشكل الطاقة حسابات من مزيد نشر املثال سبيل على خالل من البيئة على احملاسبة جمال يف دهاجهو بتوسيع السويد وتم
 .جديدة أصول حسابات وتطوير متكرر

 للتحليل أمثلة

 السويد يف البيئية احلسابات استخدام

 الستهالك النقدية القيم لتقدير احلسابات من بيانات إعدادها يف يستخدم اسةبدر القيام احلكومة طلبت• 
 يتم مل انه باعتبار احلدود ابعد إىل تذهب مل الدراسة هذه أن رغم التلوث من احلد وتكاليف الطبيعية املوارد
 .اإلمجايل احمللي الناتج تقديرات من اخلصم

 بلدان انبعاثات من املتأتية احلمضية األمطار تكلفة درست نجزةامل التقييم دراسات فإن ، ذلك إىل باإلضافة• 
 قيمة يف واخنفاض الصحية واآلثار واحملاصيل الغابات خسارة التكاليف هذه ومشلت. السويد إىل أخرى

 انبعاثات بشأن األوروبية املفاوضات يف مواقفها لدعم الدراسات هذه نتائج السويد وتستخدم. العقارات
 .الكربيت

 إضافية معلومات

 وتنشر. البيئية والنفقات واإلعانات والضرائب اهلواء يف واالنبعاثات الطاقة حسابات نشر سنويا يتم• 
 هذه وحتديث بيانات وجود عدم احلاالت، بعض يف بسبب، وذلك كثريا أقل بدرجة األخرى احلسابات

 .أخرى حاالت يف للحسابات املستخدمني وجود عدم وإىل بانتظام البيانات
 االقتصاد جماميع تطوير هدف مع الدراسات تقييم االقتصادية للبحوث الوطين للمعهد األوىل العمل يشمل •

 االقتصادي األثر دراسات إجراء أجل من العمل توجيه مت فقد ذلك ومع. بيئيا املعدلة اجلمعي
 السويد به كلفت الذي العمل نم جلزء املايل الدعم األورويب االحتاد وقدم. عموما البيئية السياسات على

 .أوروستات األورويب، اإلحصائي املكتب توصيات تنفيذ إطار يف
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