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تصدير
ّ
تشكل البيانات القابلة للمقارنة واملوثوق هبا ،اليت يُستعان هبا لدعم األُطر التحليلية والسياساتية املتسقة،
عناصر أساسية تستنري هبا املناقشات وتسرتشد هبا السياسات املتعلقة بأوجه الرتابط بني االقتصاد والبيئة.
ونظا ُم احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية - 2012 ،اإلط � � � ��ار املركزي هو إطار إحصائي مؤلف من جمموعة
شاملة من اجلداول واحلسابات ،يُسرتشد به يف مجع اإلحصاءات واملؤشرات املتسقة والقابلة للمقارنة من أجل
وضع السياس � � � ��ات وإجراء أنشطة التحليل والبحث .وقد جرى إنتاجه ونشره برعاية األمم املتحدة ،واملفوضية
األوروبية ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وصندوق
النقد الدويل وجمموعة البنك الدويل .ويعكس نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية  -اإلطار املركزي االحتياجات
املتغرية على مس � � � ��توى املستخدمني ،والتطورات املس � � � ��تجدة يف جمال احملاسبة البيئية واالقتصادية ،وأوجه التقدم
يف البحث املنهجي.
ودع � � � ��ا ج � � � ��دول أعمال القرن  ،21املعتمد يف عام  1992أثناء مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية،
املعقود يف ريو دي جانريو ،الربازيل ،إىل إنش � � � ��اء “برنامج يُعىن بوضع نُظم وطنية للمحاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية
املتكاملة يف مجيع البلدان” .ويف اآلونة األخريةَّ ،
أكدت جمدداً الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة
(ريو  )20 +املعقود يف عام  ،2012يف ريو دي جانريو أيضاً ،أن “توفري بيانات ومعلومات اجتماعية واقتصادية
وبيئية متكاملة  ...أمران مهمان يف عمليات صنع القرار”.
واس � � � ��تجاب ًة للطلبات ذات الصلة بالسياس � � � ��ات املق ّدمة من اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية ،أو جلنة
بروتالن � � � ��د ( ،)1987 - 1983ويف وق � � � ��ت الح � � � ��ق ،من جدول أعم � � � ��ال الق � � � ��رن  ،)1992( 21جرى وضع
دليل احملاس � � � ��بة القومية لعام  :1993احملــاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية املتكاملة (نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية
بناء على اخلربة العملية املس � � � ��تمدة من تطبيق نظام
لع � � � ��ام  .)1993وج � � � ��رت مواصلة تطوير اإلط � � � ��ار اإلحصائي ً
احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية لعام  ،1993ونُش � � � ��رت الصيغة اجلديدة يف دليل احملاس � � � ��بة القومية :احملاسبة البيئية
واالقتصادية املتكاملة لعام ( 2003نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية .)2003 ،وبالنظر إىل احلاجة املس � � � ��تمرة
للمعلوم � � � ��ات البيئي � � � ��ة والبيئية واالقتصادية ،أنش � � � ��أت اللجن� � � � � ُة اإلحصائية لألمم املتح � � � ��دة ،يف عام  ،2005جلنة
اخل � �ب � �راء املعنية باحملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،اليت تتألف من ممثلني عن املكات � � � ��ب اإلحصائية الوطنية والوكاالت
الدولية املكلفة بتنقيح نظام احملاس � � � ��بة البيئي � � � ��ة واالقتصادية ،2003 ،ووضع معيار إحصائي إلجراء اإلحصاءات
الرمسية .وقد خضعت عملية تنقيح نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية إلدارة وتنس � � � ��يق مكتب جلنة اخلرباء املعنية
منتخبني من بني أعضاء اللجنة ،والذي يتصرف مبوجب السلطة
باحملاسبة البيئية واالقتصادية ،املؤلف من ممثلني َ
املفوض � � � ��ة له من جلنة اخل � �ب � �راء .وق ّدمت املكاتب اإلحصائية الوطنية من البل � � � ��دان يف مجيع أحناء العامل ،باإلضافة
َّ
إىل املنظمات الدولية ،إس � � � ��هامات قيِّمة إىل هذا العمل .وأجرت أفرقة اخلرباء أنش � � � ��طة حبث تتعلق باملس � � � ��ائل قيد
للنص على املوقع الشبكي
االس � � � ��تعراض .وخالل مرحلة استكمال العمل ،نُشرت التوصيات والصيغة
املستكملة ّ
َ
لش � � � ��عبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة للتعليق عليها من خمتلف أحناء العامل ،مما أتاح إجناز العملية يف إطار من
الشفافية التامة.
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واعتم � � � ��دت اللجنة اإلحصائي � � � ��ة ،يف دورهتا الثالثة واألربعني ،نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية  -اإلطار
املركزي باعتباره املعيار اإلحصائي الدويل األويل للمحاس � � � ��بة البيئي � � � ��ة واالقتصادية ،لكي جيري تطبيقه باتباع هنج
َمرِن ومنوذجي .ونش � � � � ِّ�جع مجيع البلدان على مجع حس � � � ��اباهتا البيئية واالقتصادية باالستناد إىل نظام احملاسبة البيئية
َّ
املستمدة منه ومواصلة العمل سوياً يف مواجهة التحديات
واالقتصادية  -اإلطار املركزي لإلبالغ عن إحصاءاهتا
املتبقية يف هذا امليدان ،سعياً لتوفري جمموعة أكثر مشوالً من احلسابات البيئية واالقتصادية.

األمم املتحدة

مجموعة البنك الدويل

املفوضية األوروبية

منظمة األمم املتحدة
لألغذية والزراعة

صندوق النقد الدويل

منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي

ه

تمهيد من األمني العام
لألمم املتحدة
نظا ُم احملاسبة البيئية واالقتصادية لعام  — 2012اإلطار املركزي هو إطار مفاهيمي متع ّدد األغراض لفهم
التفاعالت القائمة بني البيئة واالقتصاد .ومن خالل توفري مفاهيم وتعاريف متفق عليها دولياً بشأن احملاسبة البيئية
واالقتصاديةّ ،
يشكل هذا النظام أداة قيِّمة جلمع اإلحصاءات املتكاملة ،ويتيح استخالص مؤشرات متّسقة وقابلة
للمقارنة ،ويوفر إمكانية قياس التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
وق � � � ��د اعتمدت اللجنة اإلحصائي � � � ��ة لألمم املتحدة ،يف دورهتا الثالثة واألربع � �ي� ��ن املعقودة يف عام ،2012
نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية لعام  — 2012اإلطار املركزي بوصفه معياراً إحصائياً دولياً .ويأيت تنفيذه يف
الوقت املناس � � � ��ب يف البلدان النامية والبلدان املتق ّدمة النمو نظراً لألمهية املوالة لتوافر معلومات متكاملة يف وضع
السياسات القائمة على األدلة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،ريو  .20 +وإين أُوصي
باعتماد هذا العمل يف مجيع البلدان اليت تعمل على مجع احلسابات البيئية واالقتصادية ،دعماً ملسعاها إىل حتقيق
التنمية املستدامة.

بان كي  -مون
األمني العام

ز

تمهيد
ألف – مقدّمة

إن اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،2012 ،الذي اعتمدته اللجنة اإلحصائية لألمم
-١
1
املتح � � � ��دة بوصفه معياراً دولياً يف دورهتا الثالثة واألربع � �ي� ��ن املعقودة يف آذار/مارس  ، ٢٠١٢هو املعيار اإلحصائي
ال � � � ��دويل األول للمحاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية .وه � � � ��ذا اإلطار املركزي هو إطار مفاهيم � � � ��ي متع ّدد األغراض لفهم
ما حيدث من تفاعالت بني االقتصاد والبيئة ،ولوصف األرصدة املوجودة من األصول البيئية ووصف ما يطرأ على
ه � � � ��ذه األرصدة من تغيرّ ات .وهو يدمج اإلحصاءات املتعلقة بالبيئ � � � ��ة وعالقتها باالقتصاد يف جوهر اإلحصاءات
الرمسية .وهذا اإلصدار لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية هو مثرة أنتجتها أعمالكثرية رائدة استهدفت توسيع وصقل
املفاهيم املتعلقة بقياس التفاعل بني االقتصاد والبيئة .وال تزال توجد بعض التح ّديات املهمة يف جمال القياس ،وهي
مدرجة يف جدول أعمال البحوث الوارد يف املرفق الثاين .وس � � � ��تؤدي صياغة احلس � � � ��ابات البيئية واالقتصادية بصفة
منتظم � � � ��ة يف البلدان يف إطار برنامج لإلحصاءات الرمسية إىل تعزيز القابلية للمقارنة على املس � � � ��توى الدويل ،وتوفري
املعلومات املتصلة بالسياس � � � ��ات على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ،وحتسني جودة ما ينتج عن ذلك من
إحصاءات ،وضمانة توفري فهم أفضل ملفاهيم القياس.
ويستند اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية إىل اإلصدارين السابقني لنظام احملاسبة البيئية
-٢
واالقتصادية ،ومها دليل احلسابات القومية :احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة لعام ( ١٩٩٣نظام عام )١٩٩٣
ودليل احلسابات القومية :احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة لعام ( ٢٠٠٣نظام عام  .)٢٠٠٣وقد تولّد نظام
عام  ١٩٩٣من املناقشات اجلارية بشأن تقييم وقياس مفهوم التنمية املستدامة .وكان هذا املوضوع قد لقي اهتماماً
زائداً عقب صدور تقرير اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية يف عام  ١٩٨٧واعتماد جدول أعمال القرن  ٢١من
جانب مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ،املعقود يف ريو دي جانريو يف الفرتة من  ٣إىل  ١٤حزيران/يونيه
 .2 ١٩٩٢ومتّ إصدار نظام عام  ١٩٩٣على أس � � � ��اس أنه صيغة ال تزال قيد التطوير ،إدراكاً للحاجة القائمة إىل
استمرار املناقشة املفاهيمية وإىل مواصلة اختبار املنهجيات.
وانطالقاً مما اكتس � � � ��بته البلدان من خربات عملية على صعيد التنفيذ وما حتقق من حتسينات منهجية
-٣
أخ � � � ��رى ،خطا النظام املنقح لعام  ٢٠٠٣خطوة كبرية على طري � � � ��ق مواءمة املفاهيم والتعاريف .بيد أن املنهجيات
ظلت ،يف كثري من احلاالت ،توليفة من اخليارات وأفضل املمارس � � � ��ات .وإدراكاً لألمهية املتزايدة للحاجة إىل توافر
معلومات متكاملة بشأن العالقة بني االقتصاد والبيئة ،ووعياً باإلجنازات التقنية املتواصلة يف امليدان ،اتفقت اللجنة
1
2

انظ � � � ��ر الوثائ � � � ��ق الرمسية للمجل � � � ��س االقتصادي واالجتماع � � � ��ي ،٢٠١٢ ،امللحق رق � � � ��م  ،)E/2012/24( ٤الفص � � � ��ل األول  -بـــــــاء،
املقرر  ،105/43الفقرة (ج).
تقريــــــــ � � � ��ر مؤمتـــــر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ،ريو دي جان � �ي� ��رو ١٤ - ٣ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٢اجمللد األول ،القرارات اليت
اختذها املؤمتر (منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  A.93.I.8والتصويب) ،القرار  ،١املرفق .١١

ح

اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية2012 ،

اإلحصائية لألمم املتحدة يف دورهتا الثامنة والثالثني املعقودة يف عام  ٢٠٠٧على بدء عملية تنقيح ثانية ،هبدف
االرتقاء باإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ليصبح معياراً إحصائياً دولياً .3
ويقوم اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية على أساس مفاهيم وتعاريف وتصنيفات وقواعد
-٤
حماسبية متفق عليها .وبوصفه نظاماً حماسبياً ،يتيح اإلطار تنظيم املعلومات على هيئة جداول وحسابات على حنو
متكامل ومتسق مفاهيمياً .وميكن استخدام هذه املعلومات يف إنتاج وصياغة مؤشرات متسقة تسرتشد هبا عملية
صنع القرار ،ويف صياغة حسابات وقيم جتميعية خلدمة مدى واسع من األغراض.
ويوفر نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية معلومات بشأن طائفة واسعة من القضايا البيئية واالقتصادية
-٥
تتضمن ،على وجه اخلصوص ،تقييم االجتاهات السائدة بشأن استخدام املوارد الطبيعية ودرجة توافر هذه املوارد ،ومدى
ما خيرج إىل البيئة من االنبعاثات والتصريفات الناجتة من األنشطة االقتصادية ،ومقدار النشاط االقتصادي املضطلع
به خلدمة األغراض البيئية.
ويف ح � �ي� ��ن أن اإلط � � � ��ار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية يوفّر توجيهات بش � � � ��أن تقييم املوارد
-6
الطبيعية املتجددة وغري املتجددة واألراضي ،ضمن إطار احلدود املتعلقة باألصول يف نظام احلسابات القومية ،فإنه
يتضمن توجيهات بشأن أساليب التقييم املتعلقة هبذه األصول والتدفّقات املتصلة هبا اليت تتجاوز القيم املشمولة
ال ّ
بالفعل يف نظام احلسابات القومية .وال يزال التقييم الكامل لألصول والتدفّقات املتصلة باملوارد الطبيعية واألراضي فيما
يتجاوز التقييم املشمول يف نظام احلسابات القومية ميثل مسألة غري حمسومة بعد .ومعاجلة هذه املسألة يف التنقيحات
املقبلة لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ميكن أن توفّر مزيداً من التوجيه بشأن اإلجابة على بعض األسئلة الرئيسية
مثل السؤال املتعلق بتأثري القوانني والتنظيمات البيئية على النمو االقتصادي واإلنتاجية والتضخم وفرص العمل.
ونظ� � � � �راً إىل أن طبيعة نطاق اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئي � � � ��ة واالقتصادية املتعدد التخصصات،
-7
فق � � � ��د روعي يف تصميمه أن يكون متس � � � ��قاً ومتكام ً
ال مع املعايري والتوصيات والتصنيف � � � ��ات الدولية األخرى ،مثل
نظام احلس � � � ��ابات القومية لعام  ،2008ودليل ميزان املدفوعات والوضع االستثماري الدويل ،والتصنيف الصناعي
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ،والتصنيف املركزي للمنتجات ،وإطار تطوير اإلحصاءات البيئية.
الدويل ّ
مكمالن لإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،مها “احملاس � � � ��بة
-8
وهناك منش � � � ��وران آخران ّ
التجريبية للنُظم اإليكولوجية يف إطار نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية” و“تطبيقات وتفريعات نظام احملاس � � � ��بة
البيئية واالقتصادية” .ويف حني أن منشور احملاسبة التجريبية للنُظم اإليكولوجية ليس معياراً إحصائياً ،إال أنه يوفّر
توليفة متناس � � � ��ب ًة ومتسقة للمعارف الراهنة بشأن األخذ مبفهوم حماسبـي لقياس النُظم اإليكولوجية يف إطار منوذج
مكمل لإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية .أما املنشور املعنون “تطبيقات وتفريعات نظام احملاسبة
ِّ
البيئي � � � ��ة واالقتصادية” فهو يطرح مفاهيم متنوعة للرصد والتحليل واليت ميكن تبنيها باس � � � ��تخدام جمموعات بيانات
نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،ويوصف أساليب ميكن من خالهلا استخدامها نظام احملاسبة البيئة واالقتصادية
لتغذية عملية حتليل السياسات باملعلومات .وهذا املنشور هو اآلخر ليس معياراً إحصائياً.
ومن املعتزم أيضاً تدعيم اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية مبنشورات مرتبطة تبينّ مبزيد
-9
من التفصيل اإلطار املفاهيمي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية فيما يتعلق مبوارد حم ّددة أو قطاعات حم ّددة ،مبا
يف ذلك على س � � � ��بيل املثال املنشوران املعنونان “نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املتعلق باملياه” و“نظام احملاسبة
البيئية واالقتصادية املتعلق بالطاقة” .وميكن أيضاً تدعيم هذه املنشورات احمل ّددة بتوصيات دولية تعطي توجيهات
بشأن عناصر البيانات ومصادر البيانات وأساليب صياغة وتطوير اإلحصاءات األساسية اليت ميكن أن تُستخدم
يف عدة أغراض منها ملء اجلداول احملاس � � � ��بية .وتشمل هذه الوثائق التوجيهية التوصيات الدولية بشأن إحصاءات
املياه والتوصيات الدولية بشأن إحصاءات الطاقة (ستصدران قريباً).
3

انظ � � � ��ر الوثائ � � � ��ق الرمسية للمجل � � � ��س االقتصادي واالجتماع � � � ��ي ،٢٠٠٧ ،امللحق رق � � � ��م  ،)E/2007/24( ٤الفص � � � ��ل األول  -بـــــاء،
املقرر .107/38

ديهمت

 - 10ومن املتوقع لإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،كغريه من املعايري اإلحصائية الدولية،
أن يُ َّنفذ تنفيذاً متدرجاً ،على حنو يأخذ يف احلس � � � ��بان موارد املكاتب اإلحصائية الوطنية ومتطلباهتا .وتدعيماً هلذا
التوجه ،يتّسع اإلطار املركزي لألخذ بنهج مرن وجتميعي يف التنفيذ يف إطار النُظم اإلحصائية الوطنية ،ميكن توفيقه
ُّ
مع السياق السياسي احمل ّدد ودرجة توافر البيانات والقدرة اإلحصائية يف كل حالة على حدة من حاالت البلدان.
ويف الوقت نفسه ،يُعزى قدر كبري من فائدة نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية إىل قدرته على املقارنة وإظهار التباين
شجع على األخذ بتطبيق
بني املعلومات ذات الصلة املستمدة من جمموعة متنوعة من البلدان .ويف هذا السياق ،يُ َّ
اإلطار املركزي بالنسبة لعناصر حم ّددة ،وال سيما فيما يتعلق باملسائل البيئية اليت طبيعتها تشمل اهتمام عدة بلدان
أو ذات الطابع العاملي.
 - 11وقد أُ َّ
عد اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية حتت إشراف جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية
باحملاسبة البيئية واالقتصادية ،وفقاً ملا قررته اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف دورهتا الثامنة والثالثني املعقودة يف
عام  .2007وجلنة اخلرباء هي هيئة حكومية دولية مؤلفة من ممثّلني رفيعي املستوى من املكاتب اإلحصائية الوطنية
واملنظمات الدولية ،ويرأسها ممثل ألحد البلدان األعضاء يف اللجنة .وتضطلع شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة
مبهمة أمانة اللجنة .وتولىَّ مكتب اللجنة مهمة اإلشراف املنتظم على املشروع املتعلق بتنقيح اإلطار املركزي لنظام
احملاسبة البيئية واالقتصادية.
 - 12أم � � � ��ا مهمة إع � � � ��داد املدخالت التقنية يف عملية التنقيح فقد توىل قيادهت � � � ��ا أعضاء يف فريق لندن املعين
باحملاسبة البيئية واالقتصادية ،حيث قاموا بتعيني املسائل الرئيسية لعملية التنقيح (اليت أق ّــرتـها فيما بعد جلنة اخلرباء)،
وصياغة ورقات السياسات ومناقشتها ،وإعداد الورقات اخلتامية بشأن املسائل الرئيسية املتصلة بالتنقيح .وخضعت
التوصيات املق ّدمة يف الورقات اخلتامية للتشاور على نطاق عاملي مث ق ِّ
ُدمت التوصيات النهائية إىل اللجنة اإلحصائية
يف دورهتا الثانية واألربعني املعقودة يف عام .2011
 - 13وأنش � � � ��ئ جملس حترير نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية يف حزيران/يونيه  2010كي يسدي املشورة
الفنية إىل احملرر الذي قـــــام بصياغـــــة النص .وظلت املس � � � ��ودة األ ّولية لفصول اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية
واالقتصاديـــــــة قيـــــد التش� � � � �ـــــاور علـــى نطــــاق عاملي إبــان عام  2011وأُجريت مش � � � ��اورة عاملية ختامية بشأن الوثيقة
بأس � � � ��رها يف أواخر عام  .2011وُعرضت مس � � � ��ودة الفصول أيضاً على جلنة اخلرباء يف اجتماعها السادس املعقود
يف حزيران/يونيه  .2011وبفضل التش � � � ��اور املسهب الذي متّ بش � � � ��أن ورقات املسائل والورقات اخلتامية ،ومسودة
التوصيات ،ومس � � � ��ودة الفصول ،والوثيقة بكاملها ،توافرت فرص كافية للتعليق عليها من جمموعة واسعة التنوع من
اجلهات املعنية ،مما أسهم يف حتسني درجة اجلودة العامة للوثيقة.

رّ
والتغيات باملقارنة بدليل الحسابات
باء  -السمات الجديدة
القومية :املحاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة لعام
( 2003نظام عام )2003
نطاق التغطية واألسلوب بصورة عامة
 - 14أُجري � � � ��ت أربعة تغي � �ي � �رات مهمة لنطاق التغطية واألس � � � ��لوب يف اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية
واالقتصادية .فأوالً ،كانت ترد يف مواضع شىت من نظام عام  ،2003وخباصة يف الفصول  9و 10و ،11مناقشة
مسهبة ملسألة التدهور البيئي وما يرتبط هبا من مسائل القياس ،حيث مت تضمينها يف العديد من املفاهيم املختلفة
لتقييم التدهور البيئي .أما يف اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية فال توجد تغطية للمحاسبة املتعلقة
بالتدهور أو غريها من مواضيع القياس املرتبطة بالنُظم اإليكولوجية .وترد مناقشة املواد املتصلة بذلك يف “احملاسبة
التجريبية للنُظم اإليكولوجية يف إطار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية”.

ط

ي

اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية2012 ،

تضمن نظام عام  2003أمثلة قطرية عديدة جملاالت احملاسبة املختلفة .ومل تُدرج هذه األمثلة
 - 15وثانياًّ ،
يف اإلطار املركزي .بيد أن احلسابات املشروحة مدعومة يف معظم احلاالت بأمثلة باألرقام ألغراض التوضيح ،كما
يوجد على املوقع الش � � � ��بكي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية أرشيف مزود بآلية للبحث يتضمن األمثلة القطرية
واملواد املتصلة هبا.
 - 16وثالثاً ،يتضمن نظام عام  ،2003يف عدة مواضع ،عدداً من اخليارات للمعاجلات احملاس � � � ��بية ملسائل
حم ّددة .وقد كفلت عملية إعداد النص املنقح مناقش � � � ��ة هذه اخليارات واختاذ قرارات بش � � � ��أهنا .ومن مثّ فإن اإلطار
أي خيارات بشأن املعاجلات احملاسبية.
املركزي ال يعرض ّ
 - 17ورابعاً ،حدث منذ إصدار نظام عام  2003تنقيح لنظام احلسابات القومية .وكان احملتوى التقين ذو
الصلة ولغة احملاسبة القومية املستخدمة يف نظام عام  2003مستندين إىل نظام احلسابات القومية لعام ،1993
بينما يستند اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية إىل نظام احلسابات القومية لعام  .2008وللحصول
على مزيد من املعلومات عن هذه التغيرّ ات ،ميكن للقراء الرجوع إىل امللحق  3لنظام احلسابات القومية لعام ،2008
املعنون “التغيرّ ات باملقارنة بنظام احلسابات القومية لعام .”1993

ّ
رّ
بالتدفقات املادية
التغيات املتصلة
 - 18طرأت تغيرّ ات على املصطلحات املس � � � ��تخدمة لوصف التدفّقات املادية من البيئة إىل االقتصاد .ففي
نظام عام  ،2003كان يش � � � ��ار إىل هذه التدفّقات مبصطلحي املوارد الطبيعية واملدخالت من النُظم اإليكولوجية.
أما يف اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،فإن مجيع هذه التدفّقات تندرج حتت عنوان املدخالت
الطبيعية .وهذه املدخالت الطبيعية مقسمة بدورها إىل املدخالت من املوارد الطبيعية ،ومدخالت الطاقة من املصادر
املتجددة ،واملدخالت الطبيعية األخرى (شامل ًة املدخالت من الرتبة واملدخالت من اهلواء).
 - 19وهناك حالياً تعيني أكثر وضوحاً حلدود التدفّقات املادية بالنسبة إىل حدود اإلنتاج يف نظام احلسابات
القومية .وعلى وجه التحديد( ،أ) تُعترب مجيع املوارد البيولوجية املُس � � � ��تزرعة داخلة يف حدود اإلنتاج؛ و(ب) تُعامل
مجيع التدفّقات إىل مكبات النفايات اخلاضعة للرقابة على أهنا تدفّقات ضمن االقتصاد؛ و(ج) هناك معاجلة متسقة
ملا يُس � � � � ّ�مى خملّفات املوارد الطبيعية (اليت كان يش � � � ��ار إليها يف نظام عام  2003مبصطلح التدفّقات “املسترتة” أو
“غري املباشرة”).
 - 20وإضاف � � � ��ة إىل ذلك ،هناك إظهار صريح للتدفّقات املتصلة مبدخالت الطاقة من املصادر املتجددة يف
اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،كما يتوافر فيه تعريف للنفايات الصلبة.
 - 21وفيما يتعلق بأس � � � ��لوب العرض ،يعتمد تصميم جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية على توسعة
جداول العرض واالستخدام بالقيم النقدية املستخدمة يف نظام احلسابات القومية ،عن طريق إضافة أعمدة وصفوف
خصوص� � � � �اً للتدفّقات بني االقتصاد والبيئ � � � ��ة .واتُّبع هذا النهج التصميمي ذاته يف مجي � � � ��ع اجلداول اخلاصة للعرض
واالستخدام بالقيم املادية ،مبا يف ذلك اجلداول املتعلقة بتدفّقات املياه والطاقة.

رّ
التغيات املتصلة باألنشطة البيئية واملعامالت املرتبطة بها
 - 22إن التغ � �ّي� ��رّ األهم يف هذا اجلزء من نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية هو التغيرّ الذي مؤداه االعرتاف
بصفة األنشطة “البيئية” لنشاطني اقتصاديني اثنني فقط ،مها محاية البيئة وإدارة املوارد .فقد أصبح االعرتاف بالصفة
البيئية مقتصراً على األنشطة االقتصادية اليت يتمثّل هدفها األساسي يف خفض أو إزالة الضغوط الواقعة على البيئة
أو يف زيادة كفاءة اس � � � ��تخدام املوارد الطبيعية .أما األنشطة االقتصادية األخرى اليت كانت تُعترب بيئية يف نظام عام
 ،2003مثل استخدام املوارد الطبيعية وتقليل املخاطر الطبيعية إىل أدىن قدر ممكن ،فلم ت ُعد تُعترب أنشطة بيئية،
رجح أن تظل املعلومات املتعلقة هبذه األنواع من األنشطة االقتصادية وبعالقتها بالبيئة موضعاً لالهتمام.
وإن كان يُ ّ

ديهمت

 - 23وترد يف اإلطار املركزي قائمة مؤقتة للفئات املتصلة بقياس أنشطة ونفقات إدارة املوارد .ويف نظام عام
 ،2003مل يرد وصف إالّ للفئات املتصلة حبماية البيئة.
وحذف � � � ��ت من اإلطار املركزي اإلش � � � ��ارة إىل صايف تكلفة محاية البيئ � � � ��ة ،واليت كانت واردة يف نظام عام
- 24
ُ
 ،2003حيث كان ميثل املتداد النهائي حلسابات نفقات محاية البيئة.
وصف لقطاع الس � � � ��لع واخلدمات البيئية يتوس � � � ��ع يف مناقشة مفهوم “الصناعة
 - 25ويرد يف اإلطار املركزي ٌ
البيئية” الوارد يف نظام عام  .2003ويرد على حنو أكثر دقة بيان للعالقة بني إحصاءات قطاع السلع واخلدمات
البيئية وإحصاءات حسابات نفقات محاية البيئة.
 - 26واستوعب اإلطار املركزي عناصر البحث واملناقشة املستكملة يف نظام احلسابات القومية لعام 2008
بش � � � ��أن جماالت تكاليف اإلخ� � � � �راج من اخلدمة املرتبطة باألصول الثابتة (مبا فيه � � � ��ا تكاليف إهناء اخلدمة وتكاليف
اإلصالح) ،ومعاجلة أذونات االنبعاثات القابلة للتداول ،وتسجيل النفقات املتعلقة بالبحث والتطوير.

رّ
التغيات املتصلة بقياس األصول البيئية

 - 27جرى يف عدد من اجملاالت تبسيط هيكل وتفاصيل املناقشة املتعلقة بقياس األصول البيئية يف اإلطار
املركزي ،باملقارنة بنظام عام  .2003ومن التغيرّ ات املهمة إدراج تعريف لألصول البيئية ،وإن كان يش � � � ��ار يف هذا
السياق إىل أن ذلك التعريف متسق بوجه عام مع وصف األصول البيئية الوارد يف نظام عام .2003
 - 28وكان الوص � � � ��ف ال� � � � �وارد لألصول البيئي � � � ��ة يف نظام عام  2003يغطي ًّ
كال من امل� � � � �وارد الطبيعية والنُظم
اإليكولوجية ويسلِّم باحتمال وجود مواضع للتداخل يف قياس هذين النوعني املختلفني من األصول .وتغطية األصول
البيئية يف اإلطار املركزي مماثلة لذلك؛ بيد أن هناك متييزاً بني النهج املتعلق بقياس األصول البيئية والقائم على قياس
املورد الطبيعي احمل ّدد واملوارد البيولوجية املس � � � ��تزرعة واألراضي ،والنهج املتعلق بقياس النُظم اإليكولوجية .ويُنظر إىل
هذين النهجني على أهنما هنجان مكمالن لبعضهم يف اإلطار املركزي.
 - 29ويشمل اإلطار املركزي مجيع املوارد الطبيعية واملوارد البيولوجية املستزرعة واألراضي املوجودة داخل البلد
املعين (مبا يف ذلك املوارد املوجودة داخل املنطقة االقتصادية اخلالصة للبلد)؛ ومن مثّ فإن من الشائع نسبياً تغطية
األصول البيئية إما بداللة األصول البيئية املفردة وإما بداللة النُظم اإليكولوجية األرضية ومعظم النُظم اإليكولوجية
املائية.

 - 30بيد أنه يف حني أن نظام عام  2003كان يضم أيضاً النُظم اإليكولوجية البحرية ونُظم الغالف اجلوي
ضمن نطاق األصول البيئية ،فإن اإلطار املركزي ال يُدرج احمليطات والغالف اجلوي ضمن األصول البيئية ،نظراً إىل
أن موجوداهتما على درجة من الضخامة ال جتعلها مالئمة لألغراض التحليلية .ومن مثّ فإنه يف حني أن بعض املوارد
جزءا من بعض األصول البيئية املفردة (مثل األرصدة الس � � � ��مكية املنس � � � ��وبة إىل
املائية يف أعايل البحار ُمدرج بوصفه ً
بناء على اتفاقات دولية بشأن حقوق الوصول) ،فإن النطاق العام حلدود األصول يف اإلطار املركزي أضيق
البلدان ً
من نظريه املعروض يف نظام عام  .2003ويرد وصف قياس النُظم اإليكولوجية ،مبا فيها النُظم اإليكولوجية البحرية
والغالف اجلوي يف منشور “احملاسبة التجريبية للنُظم اإليكولوجية يف إطار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية”.
 - 31وفيما يتعلق بتوصيف حساب األصول النموذجي ،متّ توفيق اإلطار على حنو أوثق مع نظام احلسابات
القومية لعام  ،2008حيث ُطبِّق هيكل منوذجي حلسابات األصول فيما يتعلق جبميع أنواع األصول البيئية بالقيم
املادية والقيم النقدية .وتوصف حدود القياس بوضوح بالنسبة إىل كل مورد من املوارد البيئية.
 - 32ومتّ تطوير املناقشة بشأن تطبيق هنج صايف القيمة احلالية على تقييم املوارد الطبيعية واالختيار املرتبط
بذل � � � ��ك ملع ّدل اخلصم .ومتثّلت إحدى نتائج ما متّ من أعمال إضافية يف هذا اجملال يف تغيري طريقة حتليل التغيرّ يف
قيم األرصدة على مدى الفرتة احملاس � � � ��بية .ففي نظام عام  ،2003كانت التغيرّ ات املختلفة يف األرصدة تُقيَّم على
أساس أن السعر هو ريع وحدة املورد .أما يف اإلطار املركزي ،فإن السعر املستخدم هو سعر املورد “يف األرض/يف
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املوقع” .وُك ٌل من هذين السعرين مرتبط باآلخر ،ولكنهما يف الواقع خمتلفان وترتتب على كل منهما نتائج خمتلفة
عن اآلخر فيما يتعلق باحتساب التغيرّ ات يف قيم األصول البيئية.
موسعاً موضوع املعاجلة احملاسبية للموارد غري املتجددة ،وخباصة
 - 33وكان نظام عام  2003يتناول تناوالً ّ
املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،مبا يف ذلك مناقشــة توزيع ريــع املورد بني تكلفة االستنزاف وعائد األصول البيئية وبني
الوحدات االقتصادية املختلفة املشاركــة يف االستخـــراج .وقُ ِّدمت يف هذا السياق جمموعة متنوعة من اخليارات ملعاجلة
خمتلف املسائل احملاسبية .أما اإلطار املركزي ،فقد َّ
حدد املعاجلة يف كل جمال من اجملاالت ذات الصلة وخلص إىل
ما يلي:
(أ)

ينبغي تقسيم ريع املورد بني تكلفة االستنزاف وعائد األصول البيئية؛

(ب) ينبغي اقتطاع تكاليف استكشاف املعادن يف سياق حتديد ريع املورد؛
(ج) ينبغي توزيع القيمة االقتصادية للموارد املعدنية وموارد الطاقة بني املُستخرِج واملالك القانوين؛
كتشفات مثالً) على أهنا
(د) ينبغي أن تُ َّ
سجل اإلضافات إىل رصيد املوارد الطبيعية (عن طريق املُ َ
تغيرّ ات أخرى يف حجم األصول وليس بوصفها نتيجة لعملية إنتاج؛
سجل تكلفة االستنزاف بوصفها اقتطاعاً من الدخل يف حسابات اإلنتاج وحسابات
(هـ) ينبغي أن تُ َّ
إدرار الدخل وحس � � � ��ابات ختصيص الدخل األ ّويل وحس � � � ��ابات توزيع الدخل ،على حنو مماثل
لتسجيل االقتطاع املتعلق باستهالك رأس املال الثابت يف نظام احلسابات القومية.
 - 34ومن التمديدات املهمة إدراج املناقش � � � ��ات املتعلقة باس � � � ��تنزاف املوارد البيولوجي � � � ��ة الطبيعية مثل موارد
األخش � � � ��اب واملوارد املائية ،مع التنويه بصفة خاصة إىل اس � � � ��تخدام النماذج البيولوجية .وهناك إيضاح للحقيقة اليت
مؤداه � � � ��ا أن االس � � � ��تنزاف مفهوم مادي ونقدي يف آن واحد ،وأنه بدون وجود اس � � � ��تنزاف م � � � ��ادي ملورد طبيعي ما،
ال ميكن أن يوجد استنزاف نقدي.
- 35

وفيما يتعلق بقياس بعض املوارد الطبيعية احمل ّددة ،يُشار إىل التغيرّ ات التالية:

(أ)

فيما يتعلق باملوارد املعدنية وموارد الطاقة ،أصبح االحتمال النسبـــي الستخراج املوارد يحُ َّدد حالياً
باستخدام تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن لعام
وبناء على
 2009وليس باتباع املنطق املتضمن يف إطار ماكيلفي املبينّ يف نظام عام ً .2003
ذلك ،مل تعد تُستعمل مصطلحات من قبيل “املوارد املؤكدة” و“املوارد املرجحة” و“املوارد
احملتملة”؛

(ب) وفيما يتعلق باألراضي ،صيغت تصنيفات مؤقتة لكل من استخدام األراضي والغطاء األرضي؛
(ج) وفيما يتعلق مبوارد الرتبة ،أُدرجت مق ّدمة أساس � � � ��ية بش � � � ��أن املعاجلة احملاسبية ملوارد الرتبة ضمن
يتضمن قدراً ضئي ً
ال جداً
هيكل حسابات األصول يف اإلطار املركزي( .كان نظام عام ّ 2003
بشأن املعاجلة احملاسبية ملوارد الرتبة).

جيم  -التطورات املقبلة :جدول أعمال البحوث

 - 36يستند اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،الذي هو أول معيار دويل شامل للمحاسبة
البيئية ،إىل أكثر من عش� � � � �رين عاماً من أعمال تطوير احملاس � � � ��بة البيئية .ومن املتوقع أن جيري بصورة تدرجيية ،عن
طريق التــــراكم املستمر للخربات املكتسبة يف تنفيذ اإلطار املركزي ،إصدار نصوص تتعلق باإليضاحات والتفسريات

ديهمت

والتغي � �ي � �رات من جانب جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية باحملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،بوصفها اجلهة القيِّمة على
اإلطار املركزي .وعند نقطة زمنية ما ،فأن هذه التحديثات اإلضافية ،مع ما يستجد من تطورات يف جمال احملاسبة
البيئية ومن احتياجات جديدة على صعيد السياسات البيئية ،قد تضمن إجراء استعراض وتنقيح أكثر مشوالً هلذا
املعيار الدويل بغية كفالة سبغه كليّاً باالتساق والتناسق.
 - 37وقد متّ يف س � � � ��ياق إعداد اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ّ
حل عدد كبري من املسائل
البحثية ،كما ورد يف توصيف للمعاجلات املوصى هبا .ومن الواضح أن النسخة الراهنة مبنيّة على أفضل املمارسات
والتقنيات املتاحة .بيد أنه ،يف بعض احلاالت ،كانت البحوث ال تزال جارية بينما كان اإلطار املركزي قيد الصياغة،
مما يعين أنه قد يلزم نتيجة هلذه البحوث اجلارية إعادة النظر يف بعض القرارات قبل التحديث التايل لإلطار املركزي.
 - 38ويف ختام عملية التنقيح ،حددت جلنة اخلرباء بضع جماالت حم ّددة الستمرار البحوث .حيث مت عرض
وصف موجز لكل جمال من هذه اجملاالت يف املرفق الثاين هلذا املنشور.
 - 39وستكون جلنة اخلرباء مسؤولة عن دفع ُخطى النشاط البحثي بشأن هذه املسائل (وما يستجد غريها
عول على تلقّي املساعدة من البلدان واملنظمات الدولية املسؤولة عن احملاسبة البيئية يف شىت
من مسائل مهمة) وستُ ِّ
أحناء العامل.

م

س

شكر وعرفان
نتج اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية عن عملية متيّزت بالشفافية وباملشاركة الواسعة
-1
النطاق من األوساط اإلحصائية الدولية وغريها من اجلهات .وقد أتيح هذا بفضل االستخدام املبتكر ألداة لالتصال
متثلت يف موقع شبكي خمصص للمشروع .وتألفت هذه العملية من ست خطوات:
(أ)

حتديد املسائل اليت ستخضع للنظر خالل تنقيح اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية
وحتقيق االتفاق على هذه املسائل؛

(ب) إجراء البحوث الالزمة بشأن هذه املسائل وتقدمي املقرتحات املتعلقة مبعاجلتها؛
(ج) نظر اخلرباء يف هذه املسائل واالتفاق على توصيات مؤقتة بشأهنا؛
(د) إجراء مشاورات مع البلدان بشأن التوصيات (خالل النصف الثاين من عام )2010؛
(هـ) تقدمي جمموعة توصيات إىل اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف عام 2011؛
(و) إدماج التوصيات املوافق عليها يف نص اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية كي
تعتمده اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة بوصفه املعيار اإلحصائي الدويل للمحاسبة البيئية.

لجنة خرباء األمم املتحدة املعنية باملحاسبة البيئية
واالقتصادية ومكتبها

مشلت عملية تنقيح اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية
-2
باحملاسبة البيئية واالقتصادية؛ وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية وغري احلكومية؛ وموظفي املشروع؛ والوكاالت
املسؤولة عن إعداد اإلحصاءات الرمسية يف عديد من البلدان؛ وأفرقة املدن؛ وغريها من أفرقة اخلرباء؛ وبعض فرادى
أي
اخلرباء يف احملاسبة البيئية واالقتصادية وامليادين املرتبطة هبا من مجيع مناطق العامل .وعلى غرار ما يُتوقَّع يف حالة ّ
ُمنتَج تنتهي إليه عملية هبذه الدرجة من ُّ
التعقد وهذا القدر من االطراد ،تتجلى يف اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة
البيئية واالقتصادية كثرة املسامهات وتنوعها.
وقد أنشأت اللجنة اإلحصائية جلنة اخلرباء يف دورهتا السادسة والثالثني املعقودة يف آذار/مارس 2005
-3
وأس � � � ��ندت إليها مجلة واليات من بينها اإلش� � � � �راف على عملية تنقيح نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية وإدارة هذه
العملية  .4وهذه اللجنة هي هيئة حكومية دولية تضم عضويتها ممثلني من املكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت
الدولية.
أما مكتب جلنة اخلرباء ،الذي يُنتخب أعضاؤه من بني أعضاء اللجنة ،فيتصرف طبقاً للسلطة املفوضة
-4
إليه من اللجنة .واضطلع املكتب بإدارة وتنس � � � ��يق عملية تنقيح اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية.
وت � � � ��وىل رئاس � � � ��ة اللجنة ومكتبها والرت رادرماخر (أملاني � � � ��ا) للفرتة  ،2008 - 2006وبيرت هاربر (أس � �ت � �راليا) للفرتة
.2012 - 2009
4
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وشغل األفراد التالية أمساؤهم عضوية مكتب جلنة اخلرباء يف الفرتات املذكورة قرين أمسائهم :بيرت هاربر
-5
(أس � �ت � �راليا)2012 - 2008 ،؛ كارين ويلسون (كندا)2011 - 2008 ،؛ آرت ريدجواي (كندا)2012 ،؛
وال � �ت� ��ر رادرماخر (أملاني � � � ��ا)2008 ،؛ بيرت فان دي ف � � � ��ن (هولندا)2011 - 2008 ،؛ غ � �ي� ��رت برينوغ (هولندا)،
2012؛ أوالف ليونز (النرويج؛ رئيس فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة)2012 - 2008 ،؛ إسرتيال دومنغو
(الفلبني)2009 - 2008 ،؛ رشاد قاسم (جنوب أفريقيا)2009 - 2008 ،؛ جو دي بري (جنوب أفريقيا)،
2012 - 2010؛ بيرتو غينّاري (منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة)2012 - 2011 ،؛ بول جونغ ،وإيفو
هافينغا ،وأليساندرا ألفريي ،وإسرت هورفاث (شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة)2012 - 2008 ،؛ مارك دي
هان (رئيس فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية)2012 - 2008 ،؛ بيرت إيفريارز (املكتب اإلحصائي للجماعات
األوروبية)2008 ،؛ بيرتو دياز (املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية)2012 - 2009 ،؛ غلني-ماري النغ
(البنك الدويل)2012 - 2010 ،؛ بيرت فان دي فن (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي).2012 ،
واضطلع بتقدمي خدمات الس � � � ��كرتارية ملكتب جلنة اخلرباء موظفو فرع اإلحصاءات االقتصادية بشعبة
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اإلحصاءات يف األمم املتحدة ،يف إطار املسؤولية العامة اليت اضطلع هبا إيفو هافينغا (شعبة اإلحصاءات) مبساعدة
من أليساندرا ألفريي (شعبة اإلحصاءات).
وشغل عضوية جلنة اخلرباء املمثلون القطريون التالية أمساؤهم :سريجي إيغورنكو ،وإيغور خاريتو ،وأندريه
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وجيما فان هالدرين (أسرتاليا)؛ ووالرت رادرماخر ،ومايكل كون ،وكارل
تاتارينوف (االحتاد الروس � � � ��ي)؛ وبيرت هاربرّ ،
ش � � � ��ور (أملانيا)؛ وسالميت سوتومو (إندونيسيا)؛ وكورادو كارميلو أبايت ،وسيزار كوستانتينو (إيطاليا)؛ ولويز باولو
س � � � ��وتو فورتيس ،وادي جوا سكاندر نيتو ،وإدواردو نونيس (الربازيل)؛ وميغيل ييمينيز كورنيلي ،وروبرتو بلونديت
هرنانديز ،وأولغا لوس � � � ��يانو لوبيز ،وأولغا دياز مورا (اجلمهورية الدومينيكية)؛ وجو دي بري ،وأنيمي ماالن (جنوب
أفريقيا)؛ وأ ّوليه غرافغارد بيديرسن ،وبنت ثاغ ،وكريسنت ويسمار (الدامنرك)؛ وإنغار إيكلوند ،وفيفيكا بامل (السويد)؛
وهوايو يل ،وييجوان وانغ (الصني)؛ وخلف السليماين ( ُعمان)؛ وإسرتيال دومينغو ،وراميوندو تالينتو (الفلبني)؛ وليو
كولتوال (فنلندا)؛ ومارتن لومري ،وآرت ريدجواي ،وروبرت مسيث (كندا)؛ ولوز أمبارو كاس � �ت� ��رو ،ومونيكا رودريغز
دياز ،وكارلوس إدواريت س � � � ��يبولفيدا ريكو ،ولوز داري ييبيس روبيانو (كولومبيا)؛ وروكي هاريس (اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛ وتورستاين باي ،وأوالف ليونز (النرويج)؛ وراميش شاند أغاروال ،وجوغيسوار
داش ،وشري ف .باراميسواران (اهلند)؛ ومارك دي هان ،وبيرت فان دي فن (هولندا)؛ ودينيس فيكسلر ،وديالن
راسيري (الواليات املتحدة األمريكية)؛ وهيدا فوميكازو (اليابان).
وشغل عضوية جلنة اخلرباء ممثلو املنظمات الدولية التالية أمساؤهم :ليديا باراتانوفا (اللجنة االقتصادية
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ألوروبا)؛ وسلفادور ماركوين وكريستينيا تابولشاناس (اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبــي)؛
وجوي � � � ��ل جريي (اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلس � � � ��يا واحمليط اهلادئ)؛ ووفاء أبو ا ُحل ْس � � � ��ن (اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغريب آس � � � ��يا)؛ وجان لوي ويبار (الوكالة األوروبية للبيئة)؛ وبيدرو دياز مونوز وبيرت إيفريارز (املكتب
اإلحصائي للجماعات األوروبية)؛ وبيرتو غينّاري (منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة)؛ ومانيك شريثا (صندوق
النقد الدويل)؛ ومرييام لينسرت (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)؛ وليندا غانيمي ،وماريو نيتو ،وفريل
فان دي فريد (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي)؛ وكاثلني عبد اهلل ،وطارق بنوري ،وماتياس بروكنر ،وجان  -ميشيل
ش � � � ��ينيه ،ومانويل دينغو ،ولييسا  -مييا هاريو ،وماري بات سيلفريا (ش � � � ��عبة التنمية املستدامة يف األمم املتحدة)؛
وحسني أباظة ،وديريك إيتون ،ومايك جانسن ،وفوالي شينغ ،وغويدو سومنان ،وياب فان فوردن (برنامج األمم
املتحدة للبيئة)؛ وأليساندرا ألفريي ،وإيفو هافينغا ،وإسرت هورفاث (شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة)؛ وكريك
هاملتون ،وباربرو إيليس هكسربغ ،وغلني  -ماري النغ ،وماريان س .ديلوس أجنلوس (البنك الدويل).

نافرعو ركش

وش � � � ��ارك بصفة مراقبني لدى اللجنة األفراد اآلتية أمساؤهم :براد يووينغ ،وبابلو مونوز (الشبكة العاملية
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للبصم � � � ��ة اإليكولوجية)؛ وأرنولد تاكر (منظمة البحوث العلمي � � � ��ة التطبيقية)؛ وياميل بندقي (برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي)؛ وفريدريك بيش � � � ��ك ،وفريدريش ُس � � � ��لتاو (ش � � � ��عبة التنمية املس � � � ��تدامة يف األمم املتحدة)؛ ومويل هيلموث
(استش � � � ��ارية لدى منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونس � � � ��كو))؛ وهاريربيا غوندمييدا (برنـــامـــج األمم
املتح � � � ��دة للبيئة)؛ ورولف لويينديك (منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيس � � � ��يف))؛ وفرانس� � � � �وا غريكوين ،وُكوين
أوفركامب (اجمللس االستش � � � ��اري لألمني العام لألمم املتحدة بشأن املياه واملرافق الصحية)؛ ومارتن أوكونر (جامعة
فرساي سان كونتان  -أوف  -إيفيلني)؛ وبيرت كوزيه (مجاعة وينتويرث للعلماء املهتمني ،أسرتاليا).
 - 10وقُ ّدمت بصفة منتظمة مس � � � ��امهات فنية من اخلرباء التالية أمساؤهم يف جمال احملاسبة البيئية واالقتصادية
من بعض املنظمات الدولية:
برايان نيوصن وأنتون ستورر (املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية)
مانيك شريثا وكمربيل ديل تسايشانغ (صندوق النقد الدويل)
بول شرييار (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)
أليساندرا ألفريي وإيفو هافينغا (شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة)
غلني  -ماري النغ (البنك الدويل)
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وق ّدم موظفون آخرون يف منظمات دولية مسامهات فنية ،وفيما يلي أمساؤهم:
ستيفان مول ،وخوليو كابيثا ،ومارينا أندا جورجيسكو (املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية)
أود أندرسون ،وأنيت بيكر ،ورالف بيكر ،ودانييل كالرك ،وماغدولنا شيزماديا ،وإيالريا دمياتيو ،وبرام
إيدنز ،وروبرت إدواردز ،وفالدميري مارخونكو ،وريكاردو مارتينيز  -الغونس ،وغوالب سنغ ،وهريمان
مسيث ،وسوكول فاكو ،ومايكل فاردون ،وجريميي ويب (شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة).

- 12

وقام بالتحرير مايكل برودسكي من إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات.

 - 13وقامــت ش � � � ��عبة اإلحصاءات يف األمـــــم املتحـــــدة بإنش� � � � �ــــــاء وصيانـــــــة املوقــــــع الش � � � ��بكــــــي للمش � � � ��روع
( ،)http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/default.aspال � � � ��ذي يتواف � � � ��ر فيه مزيد من املعلومات عن
املسامهات املوجزة يف التمهيد.

مجلس التحرير
 - 14تألف جملس حترير نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية من أليساندرا ألفريي (شعبة اإلحصاءات يف األمم
املتحدة) ،ومارك دي هان (مكتب إحصاءات هولندا) ،وجويل هاس (مكتب إحصاءات النرويج) ،وبرايان نيوصن
(املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية) ،وبول شرييار (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي) ،ومانيك
شريثا (صندوق النقد الدويل) ،وجو سانت لورنس (مكتب إحصاءات كندا) ،ومايكل فاردون (مكتب إحصاءات
أسرتاليا) ،وكمربيل ديل تسايشانغ (صندوق النقد الدويل) ،ورأس اجمللس رئيس التحرير ،كارل أوبست.

ف

ص

اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية2012 ،

فريق لندن املعني باملحاسبة البيئية
 - 15اجتمع فريق لندن املعين باحملاس � � � ��بة البيئية مثاين مرات ملناقش � � � ��ة املسائل املتصلة باحملاسبة البيئية ،ضمن
بنود أخرى .وتولىّ مارك دي هان (مكتب إحصاءات هولندا) رئاس � � � ��ة فريق لندن طيلة فرتة إعداد اإلطار املركزي
لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية .وُعقدت االجتماعات يف حزيران/يونيه  2006يف نيويورك ،يف ضيافة ش � � � ��عبة
اإلحص � � � ��اءات يف األم � � � ��م املتحدة؛ ويف آذار/مارس  2007يف جوهانس � �ب� ��رغ ،جنوب أفريقي � � � ��ا ،يف ضيافة مكتب
إحصاءات جنوب أفريقيا؛ ويف كانون األول/ديس � � � ��مرب  2007يف روما ،يف ضيافة املعهد الوطين لإلحصاءات يف
إيطاليا؛ ويف أيلول/سبتمرب  2008يف بروكسل ،يف ضيافة املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية؛ ويف نيسان/
أبريل  2009يف كانبريا ،يف ضيافة مكتب إحصاءات أس � �ت � �راليا؛ ويف تش� � � � �رين الثاين/نوفمرب  2009يف فيسبادن،
أملانيا ،يف ضيافة املكتب اإلحصائي االحتادي األملاين؛ ويف تش� � � � �رين األول/أكتوبر  2010يف سنتياغو ،يف ضيافة
املكتب اإلحصائي الوطين الشيلي؛ ويف أيلول/سبتمرب  2011يف استكهومل ،يف ضيافة مكتب إحصاءات السويد.
 - 16وش � � � ��ارك األش � � � ��خاص التالية أمساؤهم يف اجتماعات فريق لندن املعقودة منذ عام  :٢٠٠٦أليساندرا
ألفريي ،جريو آرو ،تش � � � ��ارلز آس � � � ��بدن ،دومينيك بااليان ،خوسيه ميغيل باريوس ،ساش � � � ��ا بود ،جان-بيري برتييه،
فولفغانغ بيرتمان ،جيمس بليغنوت ،ليديا براتانوفا ،هانا برولينسون ،تورستاين باي ،خوليو كابيثا ،بابلو كامبوس،
أليهاندرو كاباروس ،أنيكا كارلسون ،خوان بابلو كاستنيدا ،مايا سيدارلوند ،جان-ميشيل شينيه ،بيرت كوميساري،
ساباستيان كونستانتينو ،جيف كوب ،سيزار كوستانتينو ،جاكي كرافورد ،فالرييانو دا كونثيثاو ليفيين ،جوغيسوار
داش ،ميش � � � ��يل دافيد ،جو دي بري ،مارك دي هان ،روييل ديالهايي ،راؤول فيغريوا دياز ،إيالريا دمياتيو ،إسرتيال
دومنغو ،صباغيو دوييوسيمونو ،دانوتا دزييل ،ماتس إيربهاردسون ،برام إيدنز ،إنغار إيكلوند ،ماركوس إرهارد ،تامي
إس � � � ��تابروكس ،بيرت إيفريارز ،فيديريكو فالسيتيلي ،ألدو فيميا ،أليساندرو غايل ،جان  -إيف غارنييه ،أيان غازيل،
شاجونغ جي ،مارينا أندا جورجيسكو ،ألفريدو غوميز ،جيوننغ غونغ ،ريان غريناواي  -مكغريفي ،باتريس غريغوار،
روي هين � � � ��ز  -يون � � � ��غ ،جورجي هاناور ،جني هاركنيس ،بيرت هاربر ،روكي هاريس ،جويل هاس ،إيفو هافينغا ،وفاء
أبو ا ُحل ْسن ،يل هوايو ،إليزابيث إيساكسن ،كريستني جاش ،مات جونز ،فريدريك كانلن ،أليونا كارلوسيفا ،إسرت
كوتش ،كريس � � � ��تني كولش � � � ��وس ،مايكل كون ،غلني  -ماري النغ ،أورسوال لوبار ،سيلفي لو ليدييه ،مارتن لومري،
كريسيت ليزيل ،مرييام لينسرت ،دونا ليفساي ،أوالف ليونز ،ساندري خوسيه ماثيا ،أنيميه ماالن ،الرس ماركلوند،
فريد معتوق ،روبرت مايو ،رويالند مريتينز ،ستيفان مول ،إليزابيث مولغارد ،رينار مومثان ،جوكا ميوكونن ،مايكل
ناج � � � ��ي ،فريدريك نوروي ،وحيد نيتو ،برايان نيوصن ،يت نومان ،إدواردو نونيس ،كارل أوبس � � � ��ت ،مارتن أوكونر،
توماس أولسن ،سارا أوفرغارد ،موريس نياتيغا أويوكي ،فيفيكا بامل ،جان  -لوي باسكوييه ،أ ّوليه غرافغارد بيديرسن،
كريستينا بوبيسكو ،والرت رادرماخر ،أيرين راماشاال ،أوتيه رووار ،خيسوس رومو يي غارسيا ،جيوفاين روتا ،سيورد
شيناو ،كارل شور ،بول شرييار ،فوالي شينغ ،مانيك شريثا ،غابرييل كولومبا سيمبيال ،روبرت مسيث ،تون مسيث،
جو سانت لورنس ،نانسي ستاينباك ،أنتون ستورر ،سوريش سوكومارابيالي ،خلف السليماين ،جانا تايف ،راميوندو
جيما فان هالدرين،
تالنتو ،بيرت تافوالريديس ،كارين ترينتون ،ساش � � � ��يكو تسوجي ،أجنليكا توديين ،سوكول فاكوّ ،
روس � � � ��وم ،مايكل فاردون ،أندريه فاديس � � � ��كوغ ،ييجوان وانغ ،جريميي ويب ،جان  -لوي ويبار ،أدريان
مارتن فان ّ
وايتمان ،فانغ يو ،كيمربيل ديل تسايشانغ ،أ ّوليفر تسويرنر.
الكم الضخم من الورقات البحثية اليت أُ َّ
عدت لكي ينظر فيها فريق لندن متاحاً على املوقع
 - 17وس � � � ��يظل ُّ
الش � � � ��بكي للمش � � � ��روع بعنوانه املذكور آنفاً .وفيما يلي أمساء بعض أصحاب هذه الورقات :لوك آكي ،أليس � � � ��اندرا
ألفريي ،أود أندرسون ،كارولينا آردي ،دافيد بني ،جيف بالدوك ،رالف بيكر ،جيمس بليغنوت ،توريستاين باي،
خوليو كابيثا ،أندرو كادوغان  -كاوبر ،مايا س � � � ��يدارلوند ،بيرت كوميساري ،جاكي كرافورد ،مارك دي هان ،روييل
ديالهايي ،إالريا دي ماتيو ،إسرتيال دومنغو ،ماتس إيربهاردسون ،برام إيدنز ،ماركوس إيرهارد ،فريدريكو فالسيتيلي،
ألدو فيميا ،أندا مارينا جورجيسكو ،جيوننغ غونغ ،كور غريفالند ،أ ّوليه غرافغارد بيديرسن ،أندري غريتسفسكيي،
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جني هاركنيس ،بيرت هاربر ،روكي هاريس ،جويل هاس ،إيفو هافينغا ،كريس � � � ��تني جاش ،كريس � � � ��تني كولش � � � ��وس،
غلني  -ماري النغ ،س � � � ��يلفي لو ليدييه ،كريس � �ت� ��ي ليزيل ،أوالف ليونز ،إدوارد يوجينيو لوبيز دي ،لني ماكدونالد،
الرس غونار ماركلوند ،جوكا ميوكونن ،مايكل ناجي ،توماس أولس � � � ��ن ،س � � � ��ارا أوفرغارد ،فيفيكا بامل ،أوتيه رووار،
سيورد شيناو ،إليزابيث مشيت ،كارل شور ،نانسي ستاينباك ،ساشيكو تسوجي ،ديرك فان دن بريغن ،مارتن فان
روسوم ،مايكل فاردون ،جان  -لوي ويبار.
ّ

أفرقة الخرباء األخرى

 - 18تعززت العملية أيضاً بعدة مشاورات أخرى .ومشلت هذه املشاورات اجتماعات األفرقة العاملة وفرق
العم � � � ��ل التابعة ملنظمة التعاون والتنمي � � � ��ة يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية بش � � � ��أن
احلسابات البيئية وإحصاءات النفقات البيئية ،وفريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة.

مساهمات البلدان

 - 19ق ّدمت املكاتب اإلحصائية الوطنية والوزارات املسؤولة عن البيئة وغريها من الوكاالت الوطنية مسامهات
عينية كبرية لعملية تنقيح نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،ال س � � � ��يما عن طريق تقدمي ورقات للمناقش � � � ��ة يف شىت
االجتماعــات وإحالـــة التعليقات خالل عمليات التش � � � ��اور العاملية .فقد قـــ ّدم عــــدد يتجـــاوز اخلمسني من البلدان
واملنظمات الدولية تعليقات يف سياق جولة املشاورات العاملية بشأن فرادى الفصول (اليت أُجريت يف الفرتة من أيار/
مايو إىل أيلول/سبتمرب  ،)٢٠١١وجولة املشاورات العاملية بشأن املشروع النهائي للوثيقة ،اليت أُجريت يف تشرين
الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديس � � � ��مرب  .٢٠١١ومتثلت مسامهة رؤساء املكاتب اإلحصائية الوطنية يف املشاركة يف
أعمال اللجنة اإلحصائية اليت مشلت قراراهتا تشكيل جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية باحملاسبة البيئية واالقتصادية.
 - 20ساهم ّ
كل من وفاء أبو ا ُحلسن (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا) ،وخالد الشطرات (دائرة
اإلحصاءات العامة يف األردن) يف مراجعة الرتمجة إىل اللغة العربية.
 - 21وأخرياً وليس آخراً ،بادر عدد من الوكاالت الوطنية والدولية إىل دعم املشروع عن طريق تقدمي مسامهات
مالية .فقد وردت مسامهات مالية من أسرتاليا وأملانيا وجنوب أفريقيا وسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وآيرلندا الش � � � ��مالية والنرويج ونيوزيلندا واهلند وهولندا ،ومن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آس � � � ��يا واملكتب
اإلحصائي للجماعات األوروبية.
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الفصل األول

مقدّمة للتعريف باإلطار املركزي لنظام
املحاسبة البيئية واالقتصادية

1-1

ما هو اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية
واالقتصادية؟

اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية هو إطار مفاهيمي متعدد األغراض لوصف ما حيدث
1-1
من تفاعالت بني االقتصاد والبيئة ،ووصف أرصدة األصول البيئية وما يطرأ من تغيرّ ات على هذه األرصدة.

ويتميز اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية بأنه إذ يستخدم قدراً واسع التنوع من املعلومــات
2-1
يمُ ّك � � � ��ن ،عن طريق هيكله ،من املقارنة ب � �ي� ��ن البيانات املصدرية وفحص ما قد يوجد من تباين بينها ،ويتيح صياغة
قيم جتميعية ومؤشرات وإظهار ما يوجد من اجتاهات عرب طيف واسع من املسائل البيئية واالقتصادية .ومن األمثلة
احمل ّددة لذلك تقييم االجتاهات السائدة بشأن استخدام املوارد الطبيعية ودرجة توافرها ،ومدى ما خيرج إىل البيئة من
االنبعاثات والتصريفات الناجتة من األنشطة االقتصادية ،ومقدار النشاط االقتصادي املضطلع به ألغراض بيئية.
وينطوي اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جوهره على هنج منظومي لتنظيم املعلومات
3-1
البيئية واالقتصادية يغطي ،بأمتّ قدر ممكن ،األرصدة والتدفّقات ذات األمهية بالنس � � � ��بة إىل حتليل املس � � � ��ائل البيئية
واالقتصادية .ويف تطبيقه هلذا النهج ،يس � � � ��تخدم اإلطار املركزي املفاهيم واهلياكل والقواعد واملبادئ احملاسبية لنظام
احلس � � � ��ابات القومية .وعلى مستوى املمارسة العملية ،تشمل احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية صياغة جداول العرض
واالستخدام بالقيم املادية ،واحلسابات الوظيفية (مثل حسابات نفقات محاية البيئة) ،وحسابات األصول املتعلقة
باملوارد الطبيعية.
ويل � � � ��زم لدمج املعلومات املتعلق � � � ��ة باالقتصاد والبيئة اتباع هنج متعدد التخصص � � � ��ات .واإلطار املركزي
4-1
لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية يضم معاً ،يف نظام واحد للقياس ،املعلومات املتعلقة باملياه ،واملعادن ،والطاقة،
واألخشاب ،واألمساك ،والرتبة ،واألراضي والنُظم اإليكولوجية ،والتلوث والنفايات ،واإلنتاج ،واالستهالك ،والرتاكم.
ومفصلة للقياس ُمدرجة على حنو متكامل يف اإلطار املركزي كي
ويوجد لكل جمال من هذه اجملاالت ُ�ن ُهج حم ّددة َّ
توفر نظرة مشولية.
وقد ُص ِّممت املفاهيم والتعاريف اليت يتألف منها اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية على
5-1
حنو جيعلها صاحلة للتطبيق يف مجيع البلدان ،بصرف النظر عن مستوى تطورها االقتصادي واإلحصائي ،وهيكلها
االقتصادي ،والتكوين الذي توجد عليه بيئتها.
ويوفر اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية أيضاً أساس� � � � �اً ميكن أن تقام عليه منشورات
6-1
إحصائي � � � ��ة حم � � � ��ددة متصلة به تتعلق مبوضوع معينّ أو جمال حم ّدد .وهناك بالفعل أعمال وفرية بش � � � ��أن مواضيع املياه
والطاقة ومصائد األمساك.

2

اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية2012 ،

مكمالن لإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،مها :احملاسبة التجريبية للنُ ُظم
7-1
وهناك منشوران ِّ
اإليكولوجية يف إطار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،وتطبيقات وتفريعات نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية .ويرد
الحقاً يف هذا الفرع عرض جممل حملتوى هذين املنشورين.

الخلفية التاريخية لإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية

أوضح تقرير جلنة بروتالند الصادر يف عام  1987بعنوان “مستقبلنا املشرتك” (اللجنة العاملية املعنية
8-1
بالبيئة والتنمي � � � ��ة ،)1987 ،الروابط القائمة بني التنمية االقتصادية واالجتماعية والقدرة البيئية .ويف عام ،1992
تضم � � � ��ن جدول أعمال القرن  ،21وهو إحدى الوثائق اخلتامي � � � ��ة ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية (األمم
ّ
املتحدة ،)1993 ،التوصية بأن تنفذ البلدان يف أقرب وقت نظام احلسابات البيئية واالقتصادية.
واستجابة لذلك ،نشرت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة “دليل احلسابات القومية :احملاسبة البيئية
9-1
واالقتصادية املتكاملة” (األمم املتحدة ،)1993 ،الذي يُشار إليه عاد ًة باسم “نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية”.
وقد متّ إصدار ذلك الدليل على أنه نس � � � ��خة “مؤقتة” ال تزال قيد التطوير ،حيث أن مناقشة املفاهيم واألساليب
ذات الصلة مل تكن قد انتهت بعد.
 10-1والحقاً لنش � � � ��ر دليل نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،ش � � � ��رعت عدة بلدان نامية ومتقدمة النمو يف
جتربة عملية مجع البيانات على أس � � � ��اس نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية .وأُنشئ فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية
يف ع � � � ��ام  1993برعاية اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة ليكون منتدى ميكن أن يتبادل املمارس � � � ��ون يف س � � � ��احته
خرباهتم بشأن تطوير وتنفيذ احلسابات البيئية واالقتصادية .وأدى ازدياد املناقشة بشأن مفاهيم وأساليب احملاسبة
البيئية واالقتصادية ،مع ما اكتسبته البلدان من خربات ،إىل تزايد تقارب املفاهيم واألساليب املتعلقة مبختلف عناصر
نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.
 11-1وقامت ش � � � ��عبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة بإصدار املنش � � � ��ور املعنون
بناء
“دليل احلس � � � ��ابات القومية :احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية املتكاملة  -دليل عملي” (األمم املتحدةً )2000 ،
على مواد أعدها فريق نريويب (الذي تش � � � � ّ�كل يف عام  1995بوصفه فريقاً من اخلرباء من بعض الوكاالت الوطنية
والدولية واملنظمات غري احلكومية) .وعكس ذلك املنش � � � ��ور صورة املناقش � � � ��ة اجلارية اليت تلت نش � � � ��ر نظام احملاسبة
مفصلة خطوة خطوة بشأن تنفيذ العناصر األكثر اتصافاً
وتضمن إرش � � � ��ادات َّ
البيئية واالقتصادية يف عام ّ ،1993
بالطابع العملي يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،وأسهب يف إيضاح استخدامات احملاسبة البيئية واالقتصادية
املتكاملة يف جمال تقرير السياسات.
 12-1وبالت� � � � �وازي مع هذا العمل ،عكفت الوكاالت الدولية بالتعاون مع فريق لندن على إجراء تنقيح لنظام
احملاسبة البيئية واالقتصادية لعام  .1993وقد أُجريت عملية التنقيح عن طريق عقد سلسلة من اجتماعات اخلرباء،
وأُ ِّسس � � � ��ت على عملية تشاورية واسعة النطاق .وأصدرت األمم املتحدة واملفوضية األوروبية وصندوق النقد الدويل
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف عام  2003املنشور املُ َّ
حدث املعنون “دليل احلسابات القومية:
احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية املتكاملة ( )2003نظام عام  )2003الذي مثّل خطوة كبرية إىل األمام من حيث
اتساع نطاق مادته ومن حيث تناسق املفاهيم والتعاريف واألساليب املستخدمة يف جمال احملاسبة البيئية واالقتصادية.
 13-1بي � � � ��د أن نظام عام  2003طرح ع � � � ��دداً من اخليارات املنهجية املختلفة وع � � � ��رض جمموعة متنوعة من
األمثلة القطرية تتضح فيها ممارسات متباينة لدى البلدان .وهلذا السبب ،مل يُعتمد نظام عام  2003إطالقاً بصفة
رمسي � � � ��ة عل � � � ��ى أنه معيــار إحصــائي دويل ومل يُعرتف به كنظام إحصائي قائم بذاته .وعلى الرغم من ذلك ،فإن نظام
عام  2003وفّر بوجه عام إطاراً متيناً ومقبوالً بدرجة جيدة لصياغة احلس � � � ��ابات البيئية واالقتصادية ،فأصبح قيد
االستخدام لدى عديد من البلدان يف شىت أحناء العامل.

صتقالاو ةيئيبلا ةبساحملا ماظن ل يزكرملا راطإلاب فيرعتلل ةمّدقم

 14-1وإدراكاً للتزايد املستمر يف أمهية املعلومات املتعلقة بالبيئة وللحاجة إىل وضع هذه املعلومات يف سياق
اقتصادي يفهمه مقررو السياس � � � ��ات الرئيس � � � ��يون ،وافقت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثامنة والثالثني ،املعقودة يف
عام  ،2007على بدء عملية تنقيح ثانية ،هبدف جعل نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يُعتمد يف غضون مخس
سنوات بوصفه معياراً إحصائياً دوليـــاً للمحاسبة البيئية واالقتصادية.
 15-1وأُديرت هذه العملية برعاية جلنة كانت قد ُش ِّكلت حديثاً هي جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية باحملاسبة
البيئية واالقتصادية .وكان هناك إقرار بأن حمتوى نظام عام  2003متَّفق عليه بقدر كبري من حيث النطاق واملعاجلة
معاً ،ومن مث ينبغي أن يظل تركيز عملية التنقيح منصبًّا يف معظمه على املواضع احمل ّددة من نظام عام  2003اليت
يلزم فيها االرتقاء مبس � � � ��توى الفهم واالتفاق وحتديد املعاجلات املتفق عليها .وُعهد إىل فريق لندن بإحدى وعشرين
مس � � � ��ألة متّ حتديدها بصدد تنقيح نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية .وشارك يف مناقش � � � ��ة املسائل املتصلة بالطاقة
أيضاً فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة الذي كان قد ُش ِّكل حديثاً .وميثل اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية
واالقتصادية الناتج الرئيسي هلذه العملية.

املنشورات املتصلة باإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية

 16-1يف س � � � ��ياق عملية التنقيح ،أصب � � � ��ح واضحاً أنه ال تزال توجد جوانب معيّنة من نظام احملاس � � � ��بة البيئية
رجح أن ميكن التوصل إىل اتفاق بشأهنا.
واالقتصادية لعام  ،1993خصوصاً بش � � � ��أن قياس التدهور وتقييمه ،ال يُ َّ
وبناء على ذلك ،خلصت اللجنة اإلحصائية إىل أن عملية تنقيح نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ينبغي أن متضــي
ً
أوالً إىل صياغة إطــــار مركـــــزي يغطي املسائل اليت يوجد بشأهنا اتفــاق دويل عام مث تتوجه بعد ذلك إىل تطوير املواد
التوصل إىل اتفاق بشأهنا يف حدود األُطر الزمنية املتاحة ومن مثّ حتتاج إىل مواصلة
رجح ّ
اليت تغطي املسائل اليت ال يُ ّ
البحث واملناقشة.
 17-1وأصبح اجملال الثاين من جمايل العمل مرّكزاً على احملاسبة املتعلقة بالبيئة من منظور النُظم اإليكولوجية،
وتُع � � � ��رض نتائ � � � ��ج هذا العمل يف املنش � � � ��ور املعنون “احملاس � � � ��بة التجريبية للنُظم اإليكولوجية يف إطار نظام احملاس � � � ��بة
البيئية واالقتصادية” .ويقدم ذلك املنش � � � ��ور وصفاً لقياس تدفّق اخلدمات اليت توفرها النُظم اإليكولوجية للبش� � � � �رية،
وقياس حالة النُظم اإليكولوجية من حيث قدرة تلك النُظم على توفري اخلدمات .ومع أن منشور احملاسبة التجريبية
للنُظم اإليكولوجية ال ّ
يشكل معياراً إحصائياً ،فإنه يوفر جتميعاً متناسقاً ومتسقاً للمعارف الراهنة بشأن األخذ بنهج
كمل لإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.
حماسبـي يف جمال قياس النُظم اإليكولوجية يف إطار منوذج ُم ِّ
ويوفر منشور احملاسبة التجريبية للنُظم اإليكولوجية قاعدة تنطلق منها البلدان إىل النهوض بالنشاط البحثي يف جمال
تيسر مقارنة اإلحصاءات وتبادل
املعاجلة احملاس � � � ��بية للنُظم اإليكولوجية مستخدمة يف ذلك مصطلحات ومفاهيم ِّ
اخلربات.
 18-1ومنش � � � ��ور احملاسبة التجريبية للنُظم اإليكولوجية يف إطار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يصف قياس
السوقي.
النُظم اإليكولوجية بالقيم املادية ،وتقييم النُظم اإليكولوجية بقدر ما يكون ذلك متساوقاً مع مبادئ التقييم ُّ
ومن اجلدير بالتنويه أن املسائل املدرجة ال تشمل سوى املسائل اليت اتضح بشأهنا وجود اجتاهات عامة نسبياً .ومن
الناحية احملاسبية ،يُشار إىل أن كثرياً من هياكل املعاجلة احملاسبية للنُظم اإليكولوجية مستمد من اهلياكل املشمولة
يف اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،وإىل أن األعراف احملاس � � � ��بية املطبقة يف اإلطار املركزي تُطبَّق
أيضاً تطبيقاً متسقاً يف هذا الصدد.
 19-1ويف أثناء عملية التنقيح أيضاً ،اتضحت احلاجة إىل وجود مواد تغطي التفريعات والتطبيقات احملتملة
جملموعات البيانات املستندة إىل نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية اليت ستحقق هدف تشجيع ودعم اعتماد نظام
احملاسبة البيئية واالقتصادية على نطاق واسع فيما بني أخصائيي اإلحصاءات الرمسية والباحثني ومقرري السياسات.
وحتقيقاً لذلك ،متّ صياغة املنشور املعنون “تطبيقات وتفريعات نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية” .ويعرض ذلك
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املنشور ُ�ن ُهجاً شىت ميكن األخذ هبا يف جمايل الرصد والتحليل ،ويبني الطرق اليت ميكن أن تُستخدم هبا بيانات نظام
احملاسبة البيئية واالقتصادية إلفادة عملية حتليل السياسات .وال يُع ّد ذلك املنشور معياراً إحصائياً.

 20-1وتشمل املواضيع املتناولة يف ذلك املنشور مؤشرات كفاءة املوارد وإنتاجيتها ،والتحليل اهليكلي ،وصايف
الثروة واالستنزاف ،واإلنتاج واالستهالك املستدامني ،وحتليل املُدخالت  -املُخرجات وصياغة مناذج التوازن العام،
والتحليالت اليت تس � � � ��تخدم البيانات ذات املرجعية اجلغرافية املكاني � � � ��ة ،والتفريعات اليت هتدف إىل ربط املعلومات
املس � � � ��تندة إىل نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية مبجموعات بيانات األسر املعيشية .وترد يف املنشور موجزات هلذه
املواضيع مع إشارات مرجعية إىل توصيفات أكثر تفصي ً
ال للتقنيات ذات الصلة.
 21-1وتدعم اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية أيضاً منش � � � ��ورات تعرض مبزيد من التفصيل
اإلطار املفاهيمي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية فيما يتعلق مبوارد أو أنشطة حم ّددة .وتشمل هذه املنشورات،
على س � � � ��بيل املثال“ ،نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املتعلق باملياه” و“نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املتعلق
بالطاقة” .وميكن أن تكون هذه املنشورات مدعومة هي األخرى بتوصيات دولية تتضمن توجيهات بشأن عناصر
البيانات ،ومصادر البيانات ،وأساليب صياغة اإلحصاءات األساسية اليت ميكن استخدامها يف مجلة أغراض منها
ملء اجلداول احملاسبية .وتشمل هذه الوثائق اإلرشادية ،على سبيل املثال“ ،التوصيات الدولية بشأن إحصاءات
املياه” و“التوصيات الدولية بشأن إحصاءات الطاقة”.

أهمية اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية وأوجه
استخدامه عىل صعيد السياسات

 22-1أصبحت مسألة تأثري النشاط البشري على البيئة تُعترب واحدة من أهم املسائل على صعيد السياسات.
فمن ناحية ،هناك القلق املتزايد بش � � � ��أن تأثري النش � � � ��اط االقتصادي لكل بلد من البلدان على البيئة احمللية والعاملية.
ومن الناحية األخرى ،هناك إدراك متزايد للحقيقة اليت مفادها أن استمرار النمو االقتصادي والرفاه البشري متوقف
املتحصل عليها من البيئة.
على املنافع
ّ
 23-1وقد تواتر طرح األسئلة بشأن الكيفية اليت تُستخدم هبا الثروات البيئية .ومن ذلك على سبيل املثال:
أي احتمال للتعويض عما يُستخرج؟ وهل يحُ دث النشاط
هل جيري استخراج املوارد بسرعة أكثر مما ينبغي بدون ّ
االقتصادي قدراً من التلوث يفوق القدرة االستيعابية للبيئة أو يضر بصحة اإلنسان ورفاهه؟ وهل ميكن أن تكون
هذه األنواع من الظروف ،يف حالة وجودها ،خطراً يهدد التنمية االقتصادية حاضراً أو مستقبالً؟ وطرح مثل هذه
األسئلة ميكن أن يؤدي إىل نشوء استجابات سياساتية متنوعة.
 24-1وميثل نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية نظاماً متعدد األغراض يتسم باألمهية من عدة أوجه بالنسبة إىل
صياغة السياس � � � ��ات وتقييمها ،وكذلك إىل عمليات صنع القرار .فأوالً ،ميكن تطبيق املعلومات املوجزة (املعروضة
يف ش � � � ��كل قيم جتميعية ومؤش� � � � �رات) على مس � � � ��ائل البيئة وجماالهتا اليت ينصب عليها تركيز صنّاع القرارات .وثانياً،
املفصلة ،اليت تغطي بعضاً من حمركات التغيري الرئيسية يف البيئة ،يف توفري فهم أكثر ثر ًاء
ميكن استخدام املعلومات ّ
للمسائل السياساتية .وثالثاً ،ميكن استخدام البيانات احملتواة يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف صياغة النماذج
والسيناريوهات اليت ترمي إىل تقييم اآلثار االقتصادية والبيئية الوطنية والدولية املرتتبة على السيناريوهات السياساتية
املختلفة داخل بلد ما أو فيما بني البلدان أو على صعيد عاملي.
 25-1والفوائد اليت جتلبها بيانات نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية لعمليات تقرير السياسات وصنع القرارات
ميكن رؤيتها يف جماالت حم ّددة ،منها مث ً
ال إدارة موارد الطاقة واملياه؛ وأمناط االستهالك واإلنتاج وأثرها على البيئة؛
يسمى االقتصاد األخضر؛ والنشاط االقتصادي املرتبط باعتماد سياسات بيئية .ويتسع نطاق استيعاب هذه
وما ّ
الفوائد أكثر ما يتسع فيما يتصل بالسياسات املتعلقة بالتنمية املستدامة ،اليت هي مسألة من أشد املسائل السياساتية
إحلاحاً بالنسبة إىل األجيال احلالية واملقبلة.

صتقالاو ةيئيبلا ةبساحملا ماظن ل يزكرملا راطإلاب فيرعتلل ةمّدقم

2-1

استعراض عام لإلطار املركزي لنظام املحاسبة
البيئية واالقتصادية

 26-1يشمل اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية الفصول من الثاين إىل السادس من هذا املنشور.
ال للعناصر الرئيسية لإلطار املركزي والنهـــج
التعمق مجُ م ً
والفصل الثاين ،املعنون “اهليكل احملاسيب” ،يعرض بقدر من ُّ
احملاسبـي املستخدم فيه .ويهدف ذلك الفصلُ ،متخذاً من النهج احملاسبـي املطبق يف نظام احلسابات القومية أساساً
له ،إىل أن يشرح بوضوح أنواع احلسابات واجلداول املشمولة يف اإلطار املركزي واملبادئ األساسية للمعاجلة احملاسبية
لألرصدة والتدفّقات ،وتعريف الوحدات االقتصادية ،ومبادئ التسجيل والتقييم.
 27-1وأح � � � ��د اجلوان � � � ��ب املهمة للفصل الثاين هو أن � � � ��ه يُربز الطبيعة املتكاملة لإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة
موحد .وينطبق
البيئية واالقتصادية والواقع الذي مؤداه أن مجيع العناصر املختلفة مشمولة يف إطار هيكل حماسبــي ّ
حمتوى ذلك الفصل أيضاً على املنشورات املتصلة باإلطار املركزي ،مثل منشور “احملاسبة التجريبية للنُظم اإليكولوجية
يف إطار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية”.
 28-1أما الفصل الثالث ،املعنون “حسابات التدفّقات املادية” ،فيشرح على وجه التفصيل عملية تسجيل
التدفّق � � � ��ات املادية .وتوضع التدفّقات املادية املختلفة — املُدخالت الطبيعية واملنتجات واملخلّفات — يف إطار
هيكل جلدول للعرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية؛ وانطالقاً من نقطة البداية هذه ،ميكن توس � � � ��عة أو تقليص قياس
التدفّقات املادية للتمكني من الرتكيز على نطاق معني من املواد املختلفة أو على تدفّقات حم ّددة.
 29-1ويعرض النصف الثاين من الفصل الثالث وصفاً مفص ً
ال هليكل جداول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم
املادية فيما يتعلق بالطاقة (الفرع  ،)4 - 3واملياه (الفرع  ،)5 - 3وتدفّقات املواد املختلفة ،مبا يف ذلك اجلداول
املتعلقة باالنبعاثات يف اهلواء ،واالنبعاثات يف املياه ،والنفايات الصلبة (الفرع .)6 - 3
 30-1ويركز الفصل الرابع ،املعنون “حسابات األنشطة البيئية والتدفّقات املتصلة هبا” ،على حتديد املعامالت
االقتصادية املشمولة يف نظام احلسابات القومية اليت ميكن اعتبارها معامالت بيئية .ومما حيظى باهتمام خاص يف
أي األنشطة االقتصادية اليت يكون هدفها األساسي هو تقليل أو
هذا السياق املعامالت اليت تتصل بأنشطة بيئيةّ ،
إزالة الضغوط الواقعة على البيئة أو زيادة الكفاءة يف استخدام املوارد الطبيعية .وهذه األنواع من املعامالت موجزة
يف إطار حسابات نفقات محاية البيئة ،ويف إطار اإلحصاءات املتعلقة بقطاع السلع واخلدمات البيئية.
 31-1ويغطي الفصل الرابع أيضاً مواضيع الضرائب البيئية ،واإلعانات البيئية والتحويالت املماثلة ،وجمموعة
متنوعة من املدفوعات واملعامالت األخرى املتصلة بالبيئة .وهذه املعامالت مسجلة كلها يف نظام احلسابات القومية
موصفة توصيفاً صرحياً على أهنا متصلة بالبيئة.
ولكنها كثرياً ما ال تكون َّ
 32-1ويركز الفصل اخلامس ،املعنون “حس � � � ��ابات األصول” ،على تس � � � ��جيل األرصدة والتدفّقات املرتبطة
باألصول البيئية .وتشمل األصول البيئية املغطاة يف اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املوارد املعدنية
وموارد الطاقة ،واألراضي ،وموارد الرتبة ،وموارد األخشاب ،واملوارد املائية ،واملوارد البيولوجية األخرى ،وموارد املياه.
وترد يف الفروع من  1 - 5إىل  4 - 5مناقش � � � ��ة حملاس � � � ��بة األصول بوجه عام ،مع الرتكيز بصفة خاصة على قياس
استنزاف املوارد الطبيعية وتقييم األصول البيئية.
 33-1وتتضم � � � ��ن الفروع من  5 - 5إىل  11 - 5من ذلك الفصل وصفاً لقياس األرصدة والتدفّقات لكل
أصل من فرادى األصول البيئية .ويرد بالنسبة لكل نوع من أنواع األصول حتديد لنطاق القياس ووصف للمعاجلة
احملاسبية بالقيم املادية والنقدية.
 34-1وتتضمن املرفقات األربعة للفصل اخلامس ش � � � ��رحاً مفص ً
ال لنهج صايف القيمة احلالية املستخدم يف
تقييم األصول البيئية ،ومناقش� � � � � ًة بش � � � ��أن مع ّدالت اخلصم ،اليت تشكل عنصراً مهماً من عناصر صياغة صايف
القيمة احلالية.
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 35-1ويُربز الفصل الس � � � ��ادس ،املعنون “دمج احلسابات وعرضها” ،الطبيعة املتكاملة لإلطار املركزي لنظام
احملاسبة البيئية واالقتصادية ،ويربط املبادئ التوجيهية التفصيلية للقياس ،الواردة يف الفصول من الثالث إىل اخلامس،
اجملمعة
بأسلوب عرض املعلومات املُع ّدة للمستعملني .وهناك تركيز خاص يف الفصل السادس على شرح العروض ّ
للبيان � � � ��ات املادية والنقدية ،مبا يف ذلك بيان جملموعة متنوعة م � � � ��ن أمثلة تلك العروض .ويعرض ذلك الفصل أيضاً
األنواع املختلفة للمؤشرات اليت ميكن استنباطها من جمموعات البيانات املستندة إىل اإلطار املركزي لنظام احملاسبة
البيئية واالقتصادية.
 36-1ويش � � � ��مل اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية جداول وحسابات شىت اهلدف منها تقدمي
مثال ألنواع احلس � � � ��ابات اليت ميكن إعدادها ،واملساعدة على ش � � � ��رح العالقات املفاهيمية الوارد وصفها يف النص.
موحداً لإلبالغ الدويل ببيانات احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،كما أن صياغتها
وال يُقصد باجلداول أن تكون قالباً ّ
ليست إلزامية.
 37-1وقد ُملئت اجلداول ببيانات إيضاحية .وروعي إيراد فئات مقدارية معقولة لكل موضوع من املواضيع،
نظراً إىل إمكانية وجود فروق كبرية فيما بني فرادى البلدان من حيث مجلة من اخلصائص منها مث ً
ال مساحة األرض،
وعدد الس � � � ��كان ،ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،واهليكل االقتصادي ،والثروة من املوارد الطبيعية (مثل
األخش � � � ��اب والنفط والغاز) ،وما إىل ذلك .ومل توضع جمموعة بيانات تتسم باالتساق التام عرب املواضيع والفصول
املختلفة .ومن مث فإن استخدام هذه البيانات اإليضاحية على حنو حتليلي عرب املواضيع والفصول لن خيلص بالضرورة
إىل نتائج واقعية.
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السمات الرئيسية لإلطار املركزي لنظام املحاسبة
البيئية واالقتصادية

 1-3-1عالقة اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية
بنظام الحسابات القومية

جيسد النهج
 38-1نظام احلس � � � ��ابات القومية هو إطار للقياس يتواصل تطوره منذ فرتة اخلمس � � � ��ينات وأصبح ِّ
األبرز لقياس النشاط االقتصادي ،والثروة االقتصادية ،واهليكل العام لالقتصاد .واإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية
واالقتصادية يطبّق على املعلومات البيئية املفاهيم واهلياكل والقواعد واملبادئ احملاسبية لنظام احلسابات القومية .ومن
يتم قياسها بقيم مادية) مع املعلومات االقتصادية
مثّ فإن اإلطار املركزي يتيح دمج املعلومات البيئية (اليت كثرياً ما ّ
يتم قياس � � � ��ها بقيَم نقدية) يف إطار واحد .وتنبع قوة اإلطار املركزي من قدرته على عرض املعلومات
(اليت كثرياً ما ّ
بالقيَم املادية والنقدية معا عرضاً متسقاً.
 39-1ونتيجة ألن اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية يس � � � ��تخدم نفس األعراف احملاسبية اليت
يستخدمهـــا نظــــام احلسابات القومية ،فإنه متسق ،بوجه عــــام ،مـع ذلك النظام .بيد أنه نظراً إىل أن اإلطار املركزي
ال عن تركيزه على قياس األرصدة والتدفّقات بالقيَم
يرك � � � ��ز تركيزاً حتليلياً حم ّدداً على البيئــــة وصالهتا باالقتصاد ،فضـــ ً
املادية والنقدية ،فإن هناك بعض االختالفات احملدودة بني اإلطار املركزي ونظام احلسابات القومية .ويرد أدناه بيان
جممل هلذه االختالفات.

ّ
ّ
والتدفقات النقدية
التدفقات املادية

 40-1متثّل تدفّقات املُدخالت الطبيعية واملنتجات واملخلّفات جوهر عملية قياس التدفّقات املادية يف اإلطار
عرف بواسطة
املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية .وحدود القياس املس � � � ��تخدمة للتمييز بني هذه التدفّقات يُ َّ
حدود اإلنتاج املبيَّنة يف نظام احلسابات القومية .وترتتب على ذلك نتيجة مباشرة هي أن تعريف املنتجات يطابق
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تعريف املنتجات الوارد يف نظام احلسابات القومية بأهنا السلع واخلدمات اليت تنشأ عن طريق عملية لإلنتاج وتكون
هلا قيمة اقتصادية.
 41-1وم � � � ��ن منظور جغرايف أيضاً ،تتوافق حدود القياس للتدفّقات املادي � � � ��ة والنقدية مع اإلقليم االقتصادي
بناء على مقر إقامة الوحدات
للبلد حسب تعريفه الوارد يف نظام احلسابات القومية ،ويُنسب النشاط االقتصادي ً
االقتصادية وليس على موقع الوحدات االقتصادية وقت قيامها باإلنتاج أو االستهالك أو الرتاكم.
 42-1أما هنج اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف تسجيل تدفّقات املنتجات فيختلف من
يتم حسب النطاق التحليلي للحساب قيد الصياغة تسجيل مجيع
ناحيتني عن نظام احلس � � � ��ابات القومية .فأوالًّ ،
أي إنتاج واستخدام السلع واخلدمات داخل املؤسسات حلساب الذات (اجلهة
التدفّقات اجلارية داخل املؤسسةّ ،
املنتجة) .ويف نظام احلس � � � ��ابات القومية ،يقتصر تسجيل هذه األنواع من التدفّقات على تسجيل إنتاج السلع من
أجل االس � � � ��تخدام النهائي الذايت (مثل تكوين رأس املال حلس � � � ��اب الذات) والتدفّقات اجلارية داخل املؤسسة فيما
يتصل باألنشطة املساعدة.
يوصى ،على سبيل املثال ،بتسجيل ما تقوم به منشأة ما من إنتاج للطاقة (عن طريق حرق
 43-1ومن مثّ فإنه َ
املخلّفات مثالً) واس � � � ��تخالص للمياه ألغراض استهالكها الوسيط الذايت .وباملثل ،يف احلسابات الوظيفية لإلطار
املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،يُوصى بأن تس � � � ��جل املنشأة كل إنتاج السلع واخلدمات البيئية (حلماية
البيئة وإدارة املوارد ،تبعاً لنطاق احلساب) من أجل االستهالك الوسيط الذايت.
 44-1ويشجع اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية أيضاً على تسجيل اإلنتاج واالستهالك النهائي
حلساب الذات من جانب األسر املعيشية ،فيما يتعلق على سبيل املثال باستخالص املياه أو إنتاج الطاقة .وحدود
اإلنتاج املس � � � ��تخدمة فيما يتعلق هبذا اإلنتاج حلساب الذات من جانب األسر املعيشية ،هي نفسها احلدود املعينة
يف نظام احلسابات القومية.
سجل يف اإلطار املركزي لنظام احملاسبة
 45-1ويف مجيع حاالت اإلنتاج حلساب الذات وداخل املنشأة اليت تُ َّ
البيئية واالقتصادية ،يتس � � � ��ق تقييم التدفّقات مع تقييم اإلنتاج حلساب الذات واإلنتاج املساعد يف نظام احلسابات
القومية.
 46-1وثانياً ،يف احلاالت اليت تُرس � � � ��ل فيها الس � � � ��لع إىل بلدان أخرى بغرض التجهيز أو اإلصالح ،أو فيما
يتعلق باالجتار يف اخلارج ،يُوصى يف اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية بتس � � � ��جيل التدفّقات املادية
الفعلية للسلع يف احلاالت اليت ال تتغيرّ فيها ملكية تلك السلع بل تظل هذه امللكية ألحد املقيمني يف بلد املنشأ.
أي تغيري للتسجيل النقدي هلذه التدفّقات .وينطبق هذا التباين بصفة خاصة على حالة تسجيل
وال يُوصى بإجراء ّ
التدفّقات املادية املرتبطة بتجهيز املواد األ ّولية (مثل تكرير النفط) ،حيث يحُ تمل أن تظل التدفّقات املادية غري متغيرّ ة
تقريباً بالنسبة إىل طبيعة العالقات التعاقدية اليت هي مناط الرتكيز يف تسجيل التدفّقات النقدية يف نظام احلسابات
القومية ودليل ميزان املدفوعات.

ّ
وتدفقاتها
أرصدة األصول
 47-1من الناحية النقدية ،هناك تطابق بني حدود األصول يف اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية
ونظام احلس � � � ��ابات القومية .ومن مثّ فإنه ال تُدرج يف اإلطار املركزي س � � � ��وى األصول ،مب � � � ��ا يف ذلك املوارد الطبيعية
واألراضي ،اليت هلا قيمة اقتصادية وفقـــاً ملبادئ التقييم املطبقة يف نظام احلسابات القومية.
 48-1ومن الناحية املادية ،تتّس � � � ��م حدود األصول يف اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية بأنه
أوس � � � ��ع نطاقاً وتشمل مجيع املوارد الطبيعية ومس � � � ��احات أراضي اإلقليم االقتصادي اليت ميكن أن توفر موارد وحيزاً
لالس � � � ��تخدام يف نش � � � ��اط اقتصادي .ومن مثّ فإن النطاق من الناحية املادية ليس مقصوراً على األصول ذات القيمة
االقتصادية .ويُوصى بأن تمُ يَّز متييزاً واضحاً األصول البيئية اليت ال تكون هلا قيمة اقتصادية.
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 49-1وختتل � � � ��ف املصطلحات اليت يعتمدها اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئي � � � ��ة واالقتصادية فيما يتعلق
باألصول البيئية اختالفاً طفيفاً باملقارنة بنظام احلسابات القومية .ففي نظام احلسابات القومية ،يُستخدم مصطلح
“املوارد الطبيعية” ليغطي املوارد البيولوجية الطبيعية (مثل موارد األخش � � � ��اب واملوارد املائية) ،واملوارد املعدنية وموارد
الطاق � � � ��ة ،وموارد املي � � � ��اه ،واألراضي ،بينما تُفصل األراضي عن املوارد الطبيعية يف اإلطار املركزي إبرازاً لدورها املتميز
يف توفري احليِّز .وعالوة على ذلك ،تُعترب األراضي وموارد الرتبة نوعاً واحداً من أنواع األصول يف نظام احلس � � � ��ابات
القومية .أما يف اإلطار املركزي فإهنما تُعتربان أصلني منفصلني ،إبرازاً أيضاً لدور األرض يف توفري احليّز .وتُدرج موارد
الرتبة على أهنا جزء من املوارد الطبيعية.
 50-1ومعاملة األراضي على هذا النحو تتيح مزيداً من الوضوح يف صياغة استخدام األصول الطبيعية ،حيث
أن قطعة األرض ال تتغيرّ عموماً تغيرّ اً ملموس� � � � �اً على مدى الزمن (حىت إذا تغيرّ استخدامها أو غطاؤها) ،يف حني
در املنافع تتناقص مبرور الزمن.
أن قدرة موارد الرتبة ،وسائر املوارد الطبيعية ،على ّ
 51-1وتقيي � � � ��م األصول البيئية مهمة معقدة من مهام القياس .ويعتمد اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية
واالقتصادية يف هذا الصدد نفس مبادئ التقييم بأسعار السوق اليت يعتمدها نظام احلسابات القومية .بيد أنه نظراً
إىل أن أس � � � ��عار الس � � � ��وق القابلة للرصد ال تكون متاحة عادة فيما يتعلق باألصول البيئية ،فإن اإلطار املركزي يقدم
مناقشة مسهبة للتقنيات اليت ميكن تطبيقها يف تقييم هذه األصول .وينطبق هذا بصفة خاصة فيما يتعلق بوصف
هنج التقييم الذي يستخدم صايف القيمة احلالية ،ويف سياق مناقشة مع ّدالت اخلصم.
 52-1وك ٌل من اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ونظام احلسابات القومية يأخذ يف االعتبار
التغيرّ يف قيمة املوارد الطبيعية الذي ميكن عزوه إىل االستنزاف .واالستنزاف ،بالقيمة املادية ،هو النقصان يف مقدار
رصيد مورد طبيعي ما على مدى فرتة حماسبية بسبب قيام وحدات اقتصادية باستخراج هذا املورد الطبيعي مبقدار
يتجاوز مقدار جتدده (ومن مثّ يؤخذ يف احلسبان النمو الطبيعي للموارد البيولوجية مثل األخشاب واألمساك) .وميكن
استخدام مقاييس االستنزاف بالقيمة املادية يف تقدير تكلفة استهالك املوارد الطبيعية من جراء النشاط االقتصادي.
ويف نظام احلسابات القومية ،تظهر قيمة االستنزاف يف بند التغيرّ ات األخرى يف حساب حجم األصول ،إىل جانب
تدفّقات أخرى مثل اخلس � � � ��ائر الناجتة عن الكوارث وحاالت املصادرة غري التعويضية .وبذا فإهنا ال تُعترب تكلفة يف
مقابل الدخل الذي حتصل عليه املؤسسات القائمة باستخراج املوارد الطبيعية.
 53-1ويف اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،تُعترب قيمة االستنزاف تكلفة يف مقابل الدخل؛
ومن مثّ فإن تعريف عناصر املوازنة وقيمها التجميعية املضبوطة بتكلفة االستنزاف ،يف متوالية احلسابات االقتصادية،
ويتم اقتطاع تكلفة االستنزاف
يس � � � ��تلزم اقتطاع تكلفة االس � � � ��تنزاف من مقاييس القيمة املضافة والدخل واالدخارّ .
باإلضافة إىل اقتطاع اس � � � ��تهالك رأس املال الثابت مقابل تكلفة اس � � � ��تخدام األصول الثابتة ،اليت تُقتطع بالفعل من
مقاييس القيمة املضافة والدخل واالدخار يف نظام احلسابات القومية .وتبعاً لطبيعة الرتتيبات اليت تقوم عليها ملكية
املوارد الطبيعية احمل ّددة ،قد تستلزم هذه املعاملة املختلفة لالستنزاف يف اإلطار املركزي تسجيل قيودات إضافية يف
متوالية احلسابات االقتصادية على مستوى القطاع املؤسسي.

 2-3-1الجمع بني املعلومات بالقيم املادية والقيم النقدية

 54-1تتمثّل واحدة من أهم مسات اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية يف قدرته على تنظيم
جممعة .ويتوقف هيكل
البيانات املادية والنقدية اليت تش � �ت� ��رك يف النطاق والتعاري � � � ��ف والتصنيفات يف إطار عروض ّ
اجملمعة على موضوع القياس (على سبيل املثال ،املياه أو الطاقة أو االنبعاثات يف اهلواء أو منتجات
هذه العروض ّ
الغابات) ،واملسائل موضع االهتمام ،ومدى توافر البيانات .بيد أنه توجد بعض السمات والفوائد املشرتكة:
اجملمعة تتيح للمستعملني أن جيدوا يف موقع واحد معلومات مهمة تتسم باالتساق
•أوالً ،العروض ّ
والتناسق اإلحصائيني اللذين حتققا بالفعل عن طريق مقارنة البيانات املصدرية يف اإلطار املركزي
لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية؛
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امللمني بالبيانات املنظمة يف إطار هياكل حماسبية اقتصادية
اجملمعة تشجع املناقشة بني ِّ
•ثانياً ،العروض ّ
واخلرباء باملعلومات املنظمة حسب عالقتها بتدفّقات مادية حم ّددة؛
جممعة ،منها مث ً
ال
اجملمعة تنظم املعلومات على حنو يدعم إمكانية استنباط مؤشرات ّ
•ثالثاً ،العروض ّ
مؤشرات انفضاض االقرتان (اليت متيز) واليت تتتبَّع العالقة بني استخدام املوارد والنمو يف اإلنتاج
واالستهالك؛
اجملمعة توفر قاعدة معلوماتية لصياغة النماذج والتحليل التفصيلي للتفاعالت بني
•رابعاً ،العروض ّ
االقتصاد والبيئة.

 3-3-1املرونة يف التنفيذ

وخي أن يتألف من سلس � � � ��لة متكاملة
 55-1اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئي � � � ��ة واالقتصادية هو نظام تُ ّ
مصمم على حنو جيعل تنفيذه جزئياً أو كلياً أمراً ممكناً بنفس
ومتناسقة داخلياً من احلسابات .وهو يف الوقت نفسه َّ
القدر .وميكن لبلد ما ،تبعاً ملا يواجهه من مسائل بيئية حم ّددة ،أن يعمد إىل تنفيذ خنبة فقط من احلسابات املشمولة
يف اإلط � � � ��ار املرك � � � ��زي .وحىت إذا كانت رغبة البلد هي أن ينفذ النظام بكامله يف هناية املطاف ،فإنه قد يقرر أن يركز
جهوده األ ّولية على احلسابات األوثق صلة باملسائل الراهنة.
 56-1وميكن للبلدان الغنية باملوارد أن تقوم أوالً بصياغة حس � � � ��ابات لألصول يف إطار جمهودها العام إلدارة
هذه الثروات الطبيعية .والرتكيز على مس � � � ��ألة استنزاف املوارد بالنس � � � ��بة إىل االستدامة االقتصادية والبيئية ميكن أن
يوفّر إطاراً لصياغة السياس � � � ��ات؛ كما أن حسابات األصول ميكن أن توفر معلومات بشأن الطريقة اليت حتصل هبا
احلكومة على إيرادات من استخراج املوارد الطبيعية.
 57-1وقد جتد البلدان ذات اإلنتاج الضخم من املواد أن من املفيد بناء حس � � � ��ابات للتدفّقات املادية للمواد
يتم هذا على أس � � � ��اس انتقائي ،كأن يبدأ العمل مث ً
ال باحلس � � � ��ابات املتعلقة مبواد
املختلفة ،ولكن هنا أيضاً ميكن أن ّ
معينة.
 58-1ويف حالة البلد الذي يفرض معايري بيئية صارمة ،مبا ينتج عن ذلك من تكلفة كبرية على كاهل املنتجني
واملستهلكني ،قد تُوىل أولوية مبكرة حلسابات نفقات محاية البيئة .أما البلدان اليت ال تزال فيها احلماية الفعلية للبيئة
ضئيلة ،فقد تفضل بدالً من ذلك أن تركز على قياس تدفّقات املخلّفات كي حتدد مدى إحلاح احلاجة إىل وضع
أنظمة حلماية البيئة.
 59-1وه � � � ��ذه األمثلة توضح املرونة اليت يُقصد هبيكل اإلطار املركزي أن يتيحها على صعيد التنفيذ .بيد أن
يقر يف الذهن أنه أياً كانت األجزاء اليت تنفذ من النظام ،فإهنا ينبغي أن تُ َّنفذ على حنو جيعلها متناسقة
من املهم أن ّ
ومتكاملة داخلياً فيما بينها.
 60-1ومع توافر املرونة فيما يتعلق بتنفيذ النظام ،فإن قدراًكبرياً من الفائدة اليت ينطوي عليها اإلطار املركزي
لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يُستمد من األخذ به بوصفه معياراً إحصائياً دولياً .وهذا يوفر القدرة على املقارنة
وفحص التباين فيما بني املعلومات ذات الصلة املستمدة من جمموعة متنوعة من البلدان ،مما ميثل ميزة كبرية ّ
يدل
عليها انتش � � � ��ار األخذ باإلطار املركزي على نطاق واس � � � ��ع فيما يتعلق بعناصر حم ّددة ،ال سيما بشأن املسائل البيئية
ذات الطبيعة العاملية أو تشتمل على اهتمام عدة بلدان.
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الفصل الثاني

الهيكل املحاسبي

1-2

مقدّمة

اإلط � � � ��ار املرك � � � ��زي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ه � � � ��و إطار مفاهيمي متع� � � � � ّدد األغراض لوصف
1-2
م � � � ��ا حيدث من تفاعالت بني االقتص � � � ��اد والبيئة ،ووصف أرصدة األصول البيئية وما يط� � � � �رأ من تغيرّ ات على هذه
األرصدة .وباستخدام هنج منظومي لتنظيم املعلومات البيئية واالقتصادية ،يغطي اإلطار املركزي ،بأمتّ قدر ممكن،
األرصدة والتدفّقات ذات األمهية بالنسبة إىل حتليل املسائل البيئية واالقتصادية.
ويف س � � � ��ياق اس � � � ��تخدام هذا النهج املنظومي ،يطبق اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية
2-2
املفاهيم واهلياكل والقواعد واملبادئ احملاس � � � ��بية لنظام احلس � � � ��ابات القومية .وملا كان اإلطار املركزي يس � � � ��تخدم نفس
األعراف واهلياكل احملاس � � � ��بية اليت يس � � � ��تخدمها نظام احلس � � � ��ابات القومية ،فإنه كذلك يستخدم عاد ًة املصطلحات
والعبارات املستخدمة يف احلسابات القومية.
ويف الوقت نفس � � � ��ه ،ميثّل اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية مزجياً مؤلفاً من ختصصات
3-2
عدي � � � ��دة (مثل االقتصاد ،واإلحصاء ،والطاقة ،واهليدرولوجي � � � ��ا ،واحلراجة ،ومصائد األمساك ،وعلم البيئة) ،مبا لكلِّ
ختصص من هذه التخصصات من هياكل ومفاهيم .ومن مثَّ فإنه مع أن اهليكل األساسي هو نفسه املستخدم يف
احلسابات القومية ،فإن اإلطار املركزي يهدف إىل استيعاب املنظورات املستمدة من التخصصات األخرى ،وتوفري
حصيلة أفضل من املعلومات ألنشطة التحليل البيئي  -االقتصادي ،حيثما يكون ذلك مناسباً.
ويقدم هذا الفصل استعراضاً عاماً للهيكل احملاسبـي لإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية
4-2
ولقواعده ومبادئ التس � � � ��جيل املعمول هبا فيه .ويضع هذا االس � � � ��تعراض خمتلف جوانب االقتصاد والبيئة يف سياق
إخضاعها للقياس .وباستخدام الوصف العام املتضمن يف الفرع  ،2 - 2يعرض الفرع  3 - 2اهليكل احملاسبـي الذي
يشمل جداول العرض واالس � � � ��تخدام ،وحسابات األصول ،ومتوالية احلسابات االقتصادية ،واحلسابات الوظيفية.
املوحدة للبيانات املادية والنقدية.
ويقدم الفرع  4 - 2واحداً من النواتج الرئيسية ،هو العروض ّ
ويعرض الفرع  5 - 2عملية قياس األرصدة والتدفّقات بالقيم املادية والنقدية؛ ويقدم الفرع 6 - 2
5-2
وصف� � � � �اً للوح � � � ��دات االقتصادية ذات الصلة؛ ويعرض الفرع  7 - 2جمموعة متنوعة من القواعد واملبادئ احملاس � � � ��بية
احمل ّددة ،تشكل األساس الذي تقوم عليه عمليات التسجيل والصياغة.

2-2

استعراض عام لإلطار املركزي لنظام املحاسبة
البيئية واالقتصادية

يغطي اإلطار املركزي موضوع القياس يف ثالثة جماالت رئيس � � � ��ية( :أ) التدفّقات املادية للمواد والطاقة
6-2
داخل االقتصاد وبني االقتصاد والبيئة؛ و(ب) أرصدة األصول البيئية والتغيرّ ات يف هذه األرصدة؛ و(ج) النش � � � ��اط
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االقتصادي واملعامالت االقتصادية املتصلة بالبيئة .ويُرتجم القياس يف هذه اجملاالت إىل سلس � � � ��لة من احلس � � � ��ابات
واجلداول ،على النحو املبينَّ يف الفرع .3 - 2
وم � � � ��ن األمور املركزية للقياس يف هذه اجملاالت تعري � � � ��ف االقتصاد وتعريف البيئة .وتُعينَّ حدود القياس
7-2
حبيث تكفل إمكانية تنظيم املعلومات على حنو متّسق على طول املدى الزمين وفيما بني البلدان وفيما بني جماالت
التحليل املختلفة.
وبوجه عام ،يؤدي االقتصاد عمله عن طريق إنتاج واس � � � ��ترياد السلع واخلدمات ،اليت تُستهلك بدورها
8-2
َّ
من جانب املؤسسات أو األسر املعيشية أو احلكومة؛ أو تُصدر إىل بقية العامل؛ أو تراكم كي تُستهلك أو تُستخدم
مس � � � ��تقبالً .والرتاكم يف هذا السياق يشمل ختزين املواد لالستخدام يف املستقبل واقتناء املاكينات وغريها من أنواع
األصول املنتَجة اليت تُستخدم بصفة مستمرة.
وألغراض القياس ،يمُ ثَّل االقتصاد باألرصدة والتدفّقات .ويرِّكز قياس التدفّقات على األنشطة االقتصادية
9-2
املتمثلة يف اإلنتاج واالس � � � ��تهالك والرتاكم .وفيما يتعلق هبذه األنشطة ،متثل حدود القياس املتعلقة باإلنتاج (حدود
األهم ،حيث أن مجيع الس � � � ��لع واخلدمات (املنتج � � � ��ات) اليت يُعترب أهنا ُمنتَجة توجد فعلياً “داخل”
اإلنتاج) احل ّد ّ
االقتصاد .وتحُ َّدد التدفّقات بني االقتصاد والبيئة مبعيار عبورها حلدود اإلنتاج من عدمه.
 10-2وتوفر أرصدة األصول االقتصادية مدخالت لعمليات اإلنتاج كما أهنا مصدر للثروة بالنسبة للوحدات
االقتصادية ،مبا فيها األسر املعيشية .ويف حني أن كثرياً من األصول االقتصادية ينتج من نشاط اقتصادي (ومثال
ذلك املباين واملاكينات) ،فإن عديداً منها غري ُمنتَج (مثل األراضي ،واملوارد املعدنية ،وموارد املياه) .وتوفر األصول
املنتَجة وغري املنتَجة على السواء مدخالت إلنتاج السلع واخلدمات.
الكمي ألرصدة األصول (مثل املباين واملوارد الطبيعية والودائع املصرفية)
 11-2والقيم � � � ��ة االقتصادية واملقدار ِّ
يتغ � �ّي� ��رّان مبرور الزمن .وتنعكس هذه التغيرّ ات يف التدفّقات ،وتُس � � � � َّ�جل إما بوصفه � � � ��ا معامالت (مثل اقتناء املباين
واألراضي) وإما بوصفها تدفّقات أخرى .ويُعترب كثري من التدفّقات املتصلة باألصول غري املنتَجة (مثل املكتشفات
من املوارد املعدنية ،وخسائر موارد األخشاب الناجتة عن احلريق) تدفّقات خارج حدود اإلنتاج ،حيث أن األصول
نفسها ليست ناجتة من عمليات إنتاجية اضطلعت هبا وحدات اقتصادية (املؤسسات ،واألسر املعيشية ،واحلكومة).

 12-2ويُنظر إىل األصول والتدفّقات البيئية بنظرة كليِّة .فمن منظور األرصدة ،تشمل البيئة مجيع العناصر احلية
وغري احلية اليت تش � � � � ّ�كل البيئة األحيائية  -املادية ،مبا فيها مجيع أنواع املوارد الطبيعية والنُظم اإليكولوجية اليت توجد
داخله � � � ��ا هذه املوارد .ومن منظور التدفّقات البيئية ،البيئة هي مصدر مجيع املدخالت الطبيعية يف االقتصاد ،مبا يف
ذلك املدخالت من املوارد الطبيعية (املعادن واألخشاب واألمساك واملياه وما إليها) واملدخالت الطبيعية األخرى اليت
ميتصها االقتصاد ،ومثاهلا الطاقة املستمدة من املصادر الشمسية والرياح واهلواء املستخدم يف عمليات االحرتاق.
13-2

وتتضمن بقية هذا الفرع توصيفات إضافية لقياسات االقتصاد والبيئة يف اإلطار املركزي.

ّ
التدفقات املادية
قياس
 14-2يتمثّل حمور رئيسي من حماور القياس يف استخدام وحدات مادية لتسجيل تدفّقات املواد والطاقة الداخلة
سمى تدفّقات
إىل االقتصاد واخلارجة منه وتدفّقات املواد والطاقة الكائنة داخل االقتصاد نفسه .وهذه القياسات تُ َّ
تسجل التدفّقات من البيئة إىل االقتصاد على أهنا مدخالت طبيعية (مثل تدفّقات املعادن
مادية .وعلى وجه اإلمجالّ ،
سجل التدفّقات الكائنة داخل االقتصاد على أهنا تدفّقات منتجات (مبا يف ذلك
واألخشاب واألمساك واملياه) .وتُ َّ
سجل التدفّقات من االقتصاد إىل البيئة على أهنا خملّفات (مثل النفايات
اإلضافات إىل رصيد األصول الثابتة) ،وتُ َّ
1
الصلبة ،واالنبعاثات يف اهلواء ،وتدفّقات املياه الراجعة  .وهذا التوصيف اإلمجايل مبينّ يف الشكل .1 - 2
1

يُشار يف هذا الصدد إىل أن هناك خملفات كثرية تظل داخل االقتصاد ،ومنها مثالً النفايات الصلبة اليت تجُ مع يف مواقع طمر النفايات
اخلاضعة للرقابة.
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سجل التدفّقات املادية يف جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية .وهذه اجلداول هي تفريعات
 15-2وتُ ّ
من جداول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم النقدية ،املس � � � ��تخدمة لتسجيل تدفّقات املنتجات بالقيم النقدية يف نظام
مفصلة لقياس التدفّقات املادية.
احلسابات القومية .ويقدم الفرع  5 - 2والفصل الثالث توصيفات ّ
الشكل 1 - 2
ّ
التدفقات املادية للمدخالت الطبيعية واملنتجات واملخ ّلفات

اﻤﻟﺪﺧﻼت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
)ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻤﻟﻮارد اﻤﻟﻌﺪﻧﻴﺔ ،وﻣﻮارد
اﻷﺧﺸﺎب ،واﻤﻟﻮارد اﻤﻟﺎﺋﻴﺔ ،وﻣﻮارد اﻤﻟﻴﺎه(
اﻟﺒﻴﺌـﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت
)اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻤﻟﻨﺘَﺠﺔ
وا ُﻤﻟﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد(

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻷﴎ اﻤﻟﻌﻴﺸﻴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻤﻟﺨ ّﻠﻔﺎت )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﰲ
اﻟﻬﻮاء ،وﺗﺪﻓﻘﺎت اﻤﻟﻴﺎه اﻟﺮاﺟﻌﺔ(

قياس األصول البيئية
 16-2يرتبط استخدام االقتصاد للمدخالت الطبيعية بالتغيرّ ات يف رصيد األصول البيئية اليت تتولد منها هذه
املدخالت .ومتثِّل حسابات األصول املتعلقة باألصول البيئية بالقيم املادية والنقدية على السواء مسة هامة من مسات
نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.
 17-2واألصول البيئية هي العناصر احلية وغري احلية الناش � � � ��ئة طبيعيًّا يف كوكب األرض ،وتش � � � � ِّ�كل معاً البيئة
األحيائية  -املادية ،وميكن أن توفر منافع للبشرية .وعلى الرغم من أن األصول البيئية ناشئة على حنو طبيعي ،فإن
التحول بدرجات متباينة بفعل األنشطة االقتصادية .ويف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،يُنظر
كثرياً منها يعرتيه ّ
ينصب الرتكيز عل � � � ��ى عناصر البيئة احملددة اليت توفر املواد
إىل األص � � � ��ول البيئي � � � ��ة من منظورين .ففي اإلطار املركزيّ ،
واحليّز جلميع األنشطة االقتصادية .ومن أمثلة ذلك املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،وموارد األخشاب ،وموارد املياه،
واألراضي.

 18-2وهذا املنحى من مناحي الرتكيز يعكس املنافع املادية املستمدة من االستخدام املباشر لألصول البيئية
بوصفها مدخالت طبيعية ألغراض االقتصاد من جانب املؤسسات واألسر املعيشية .بيد أن هذا املنحى ال يأخذ يف
االعتبار املنافع غري املادية املستمدة من االستخدام غري املباشر لألصول البيئية (على سبيل املثال ،املنافع املستمدة
من خدمات النُظم اإليكولوجية مثل تنقية املياه ،وختزين الكربون ،وختفيف حدة الفيضانات).

 19-2وهذه التغطية لألصول احملددة ال متتد إىل العناصر احملددة املتضمنة يف شىت املوارد الطبيعية والبيولوجية
أي منها على حنو صريح أص ً
املشار إليها أعاله .ومن ذلك مث ً
ال
ال أن املغذيات املختلفة احملتواة يف الرتبة ال يُعترب ّ
مبفرده.
20-2

ويُ َّ
قدم يف الفصل اخلامس وصف تام لقياس األصول البيئية بداللة األصول البيئية احملددة املختلفة.
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 21-2أما املنظور الثاين بش � � � ��أن األصول البيئية ،الوارد بيانه يف املنش � � � ��ور املعنون “احملاس � � � ��بة التجريبية للنُظم
اإليكولوجية يف إطار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية” ،فيشمل نفس األصول البيئية ولكنه يركز على التفاعالت
ب � �ي� ��ن األص � � � ��ول البيئية احملددة داخل النُظم اإليكولوجية ،وعلى اجملموعة الواس � � � ��عة النطاق م � � � ��ن املنافع املادية وغري
املادية اليت تعود على االقتصاد وغريه من أوجه النشاط البشري من تدفّقات خدمات النُظم اإليكولوجية .والنُظم
جممعات مرّكبة وديناميكية تض � � � ��م مجاعات أحيائية من النبات واحليوان والكائنات احلية الدقيقة
اإليكولوجي � � � ��ة هي َّ
2
والبيئة غري احلية هلذه اجلماعات ،وتتفاعل بوصفها وحدة وظيفية  .ومن أمثلة هذه النُظم النُظم اإليكولوجية الربيّة
(مثل الغابات واألراضي الرطبة) والنُظم اإليكولوجية البحرية .وكثرياً ما تكون هناك تفاعالت بني النُظم اإليكولوجية
املختلفة على املستويني احمللي والعاملي.
 22-2وفيما يتعلق بنظام إيكولوجي معينّ أو جمموعة معيّنة من النُظم اإليكولوجية ،تنظر احملاس � � � ��بة املتعلقة
بالنُظ � � � ��م اإليكولوجية يف قدرة العناصر احلية داخل بيئتها غري احلية على العمل معاً إلنتاج تدفّقات تعرف باس � � � ��م
خدمات النُظم اإليكولوجية .وخدمات النُظم اإليكولوجية هي مسامهات النُظم اإليكولوجية يف املنافع املستخدمة
يف النشاط االقتصادي وغريه من أوجه النشاط البشري .وخدمات النُظم اإليكولوجية ،اليت جيري التزويد هبا بطرق
عديدة وتتباين من نظام إيكولوجي إىل آخر ،ميكن تقس � � � ��يمها إىل ثالث فئات( :أ) خدمات التزويد (مثل توفري
األخشاب من الغابات)؛ و(ب) خدمات التنظيم (اليت توفرها ،مثالً ،الغابات حني تقوم بدور البالوعة بالنسبة إىل
الكربون)؛ و(ج) اخلدمات الثقافية (مثل االستمتاع الذي يتوافر لزائري املتنزهات الوطنية)  .3وبوجه عام ،تنتسب
خدمات التزويد إىل فئة املنافع املادية لألصول البيئية ،بينما ينتسب النوعان اآلخران من خدمات النُظم اإليكولوجية
إىل فئة املنافع غري املادية لألصول البيئية.
 23-2وتدهور النُظم اإليكولوجية بفعل النشاط االقتصادي وغريه من أوجه النشاط البشري قد يكون مؤداه
ع � � � ��دم قدرهتا على إدرار خدمات النُظم اإليكولوجية على نفس النط � � � ��اق أو بنفس املقدار أو درجة اجلودة بصفة
مس � � � ��تمرة .وهنج الرتكيز على النُظم اإليكولوجية على حنو يضم معاً املنافع املادية وغري املادية لألصول البيئية يوفر
أساساً لتحليل املدى الذي ميكن أن يقلل به النشاط االقتصادي من قدرة نظام إيكولوجي ما على إدرار خدمات
النُظم اإليكولوجية.

قياس النشاط االقتصادي املتصل بالبيئة
 24-2باإلضاف � � � ��ة إىل قياس أرصدة األصول البيئية والتدفّقات بني البيئة واالقتصاد ،يس � � � ��جل اإلطار املركزي
التدفّقات املرتبطة باألنشطة االقتصادية املتصلة بالبيئة .ومن أمثلة النشاط االقتصادي املتصل بالبيئة النفقات املتعلقة
حبماية البيئة وإدارة املوارد ،وإنتاج السلع واخلدمات البيئية ،مثل األجهزة اليت حت ّد من تلوث اهلواء .وباستخدام إطار
القياس املعمول به يف نظام احلسابات القومية ،ميكن حتديد النشاط االقتصادي املضطلع به ألغراض بيئية وفصله
عن غريه مث عرضه فيما يسمى حسابات وظيفية (مثل حسابات نفقات محاية البيئة).
 25-2ويوفر اإلطار املركزي صورة أكثر اكتماالً للجوانب البيئية لالقتصاد ،عن طريق تغطية بعض املعامالت
البيئي � � � ��ة ،مثل الضرائب واإلعانات واملِنَح والريع .وتُس � � � � َّ�جل هذه املعامالت يف متوالية احلس � � � ��ابات االقتصادية ويف
احلسابات الوظيفية (مثل حسابات نفقات محاية البيئة).
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الحسابات والجداول الرئيسية لإلطار املركزي لنظام
املحاسبة البيئية واالقتصادية

 1-3-2مقدّمة

 26-2ينظ � � � ��م اإلطار املركزي املعلومات املتعلقة باألرصدة والتدفّق � � � ��ات املختلفة لالقتصاد والبيئة ويدجمها يف
سلسلة من اجلداول واحلسابات .ويتضمن اإلطار املركزي األنواع التالية من اجلداول واحلسابات( :أ) جداول العرض
واالستخدام بالقيم املادية والنقدية ،اليت تبينّ تدفّقات املدخالت الطبيعية واملنتجات واملخلّفات؛ و(ب) حسابات
األصول لفرادى األصول البيئية بالقيم املادية والنقدية ،اليت تبينّ رصيد األصول البيئية يف بداية كل فرتة حماس � � � ��بية
ويف هنايته � � � ��ا والتغيرّ ات يف هذا الرصيد؛ و(ج) متوالية من احلس � � � ��ابات االقتصادية تُربز القيم التجميعية االقتصادية
املعدلة واليت تعكس تكلفة االستنزاف؛ و(د) احلسابات الوظيفية اليت تسجل املعامالت واملعلومات األخرى املتعلقة
باألنش � � � ��طة االقتصادية املضطلع هبا ألغراض بيئية .وميكن أيضاً توس � � � ��يع نطاق حتليل هذه البيانات بربط اجلداول
واحلسابات مبا يناسبها من املعلومات الدميغرافية واالجتماعية واملتعلقة بالعمالة.
 27-2وتنب � � � ��ع قوة اإلطار املركزي من تطبيقه املتّس � � � ��ق للتعاريف والتصنيفات املتعلق � � � ��ة باألرصدة والتدفّقات
والوحدات االقتصادية عرب األنواع املختلفة من األصول البيئية واألبعاد البيئية املختلفة (على سبيل املثال ،عرب جمايل
املياه والطاقة) .ويُس � � � ��تمد قدر إضايف من قوة ذلك اإلطار من التطبيق املتّس � � � ��ق هلذه التعاريف والتصنيفات املتنوعة
بالقيَم املادية والنقدية ،وكذلك من اتساقها مع التعريفات والتصنيفات املماثلة املستخدمة يف نظام احلسابات القومية
واإلحصاءات االقتصادية.
 28-2وال يستلزم التنفيذ صياغة مجيع اجلداول واحلسابات جلميــع األصول البيئية أو املواضيع البيئية ،بل ميكن
أن جيري بأسلوب الوحدات املستقلة ،حيث تؤخــذ يف احلسبــان أوالً اجلوانب ذات األمهية الكربى من بيئة البلد.
ويف الوقت نفسه ،ينبغي أن يستمر الطموح إىل إجناز التغطية احملاسبية الكاملة للهيكل البيئي  -االقتصادي للبلد،
موحد للقياس.
وتوفري املعلومات املتعلقة باملسائل موضع االهتمام العاملي باستخدام إطار ّ
 29-2ويعرض هذا الفرع اجلداول املختلفة املشمولة يف اإلطار املركزي ويبني طبيعة التكامل القائم فيما بينها.
ويتبع الشرح أسلوباً موافقاً للسياق ،نظراً إىل أن الواقع أكثر تعقيداً ،ولكن املنطق واملقصد األساسيني للنهج املطروح
لالختبار يف هذا الفرع يسريان على نطاق اإلطار املركزي بكامله.

 2-3-2جداول العرض واالستخدام
جداول العرض واالستخدام بالقيم النقدية
 30-2جداول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم النقدية تس � � � ��جل مجيع تدفّقات املنتجات يف االقتصاد فيما بني
الوحدات االقتصادية املختلفة بالقيم النقدية .وتصاغ هذه اجلداول بغرض وصف هيكل االقتصاد ومستوى النشاط
سجل بالقيم النقدية يتعلق باستخدام املدخالت الطبيعية املستمدة
االقتصادي .وكثري من تدفّقات املنتجات اليت تُ َّ
من البيئة (على س � � � ��بيل املثال ،صنع املنتجات اخلش � � � ��بية) أو باألنشطة والنفقات املرتبطة بالبيئة (مثل نفقات محاية
البيئة) .ومن مثّ فإن إبراز التدفّقات املهمة بالقيم النقدية وصياغة توزيعات تتسم مبزيد من الدقة ،على حنو ما يلزم
جزءا مهماً من اإلطار املركزي.
لتحليل مواضيع حم ّددة ،ميثّالن ً
 31-2وتس � � � ��جيل املنتجات اليت تتدفّق داخل االقتصاد يس � � � ��تلزم عملية مماثلة لعملية تسجيل هذه التدفّقات
يف نظام احلس � � � ��ابات القومية .وتُ ُّ
عد املنتجات “قيد العرض” داخل االقتصاد عندما تنطبق عليها إحدى الصفتني
التاليتني:
(أ)

أن تكون قد أنتجتها صناعات مشمولة يف االقتصاد الوطين (تدفّق يعرف باسم الناتج)؛

(ب) أن تكون قد استُحضرت بالشراء من بقية العامل (تدفّق يُعرف باسم الواردات).
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 32-2ومجيع املنتجات اليت تصبح قيد العرض جيب أن تُس � � � � َّ�جل على أهنا “قيد االستخدام” .واالستخدام
ميكن أن حيدث بعدة طرق ،مبعىن أن املنتجات ميكن أن:
(أ)

تستخدمها صناعات أخرى لصنع منتجات أخرى (تدفّق يُعرف باسم االستهالك الوسيط)؛

(ب) تستهلكها األسر املعيشية (تدفّق يُعرف باسم نفقات االستهالك النهائي لألسر املعيشية)؛
(ج) تستهلكها احلكومات (تدفّق يُعرف باسم نفقات االستهالك النهائي للحكومة)؛
(د) تُباع لبقية العامل (تدفّق يُعرف باسم الصادرات)؛

(هـ)	يحُ تفظ هبا بصفة خمزونات الستخدامها الحقاً 4؛

(و) تُس � � � ��تخدم بصفة أصول (على س � � � ��بيل املثال ،املاكينات) على مدى ف � �ت� ��رة زمنية أطول إلنتاج
منتجات أخرى (هذه االس � � � ��تخدامات األطول أمداً هي تدفّقات تُعرف باسم إمجايل تكوين
رأس املال الثابت).
 33-2ووفق� � � � �اً للمبينّ يف اجل � � � ��دول  ،1 - 2تُصنّف هذه التدفّقات يف الصفوف حس � � � ��ب نوع املُنتج وتصنّف يف
األعمدة حس � � � ��ب نوع الوحدة االقتصادية (املؤسسات ،األسر املعيشية ،احلكومة) وبقية العامل .وتُصنّف املؤسسات إىل
وتسجل تدفّقات الرتاكم على حنو
بناء على نشاطها الرئيسي .واالستثناء يف تسمية األعمدة هو “الرتاكم”ّ .
صناعات ً
منفصل للس � � � ��بب التايل :ففي حني أهنا تتعلق بالعرض يف الفرتة احملاس � � � ��بية احلالية ،فإهنا ال تُس � � � ��تعمل يف الفرتة احلالية بل
تُ َّ
كدس لالستخدام أو البيع مستقب ًال من جانب الوحدات االقتصادية وبقية العامل يف شكل خمزونات أو أصول ثابتة.
قسم إىل جزأين :جدول العرض وجدول االستخدام.
 34-2وجدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم النقدية ُم َّ
وبوجه عام ،جيب أن يساوي العرض الكلي لكل ُمنتَج االستخدام الكلي لذلك املُنتَج .وهذا التساوي بني العرض
الكلي واالستخدام الكلي لكل ُمنتَج يعرف باسم متطابقة العرض واالستخدام ،وهي متطابقة أساسية يف جداول
العرض واالستخدام بالقيم النقدية ويف جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية.
 35-2ويبينِّ الصف يف جدول العرض أن العرض الكلي بالنسبة إىل كل ُمنتَج من املنتجات يساوي الناتج مضافاً
إليه الواردات .أما الصف يف جدول االستخدام فيبينِّ أن االستخدام الكلي يساوي االستهالك الوسيط مضافاً إليه نفقات
االستهالك النهائي لألسر املعيشية ونفقات االستهالك النهائي للحكومة وإمجايل تكوين رأس املال  5والصادرات.
الجدول 1 - 2
الشكل األسايس لجدول العرض واالستخدام بالقيم النقدية
الصناعات

جدول العرض
املنتجات
جدول االستخدام
االستهالك
املنتجات
الوسيط

األُرس املعيشية

الحكومة

الرتاكم

الناتج

القيمة املضافة

نفقات االستهالك نفقات
النهائي لألرس االستهالك
النهائي
املعيشية
للحكومة

إجمايل تكوين
رأس املال (بما
رّ
التغيات يف
فيه
املخزونات)

بقية العالم

املجموع

الواردات

العرض الكيل

الصادرات

االستخدام الكيل

مالحظة :محتوى الخانات الرمادية منعدم بحكم التعريف.
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حينما تُسحب املنتجات من املخزونات يف الفرتات احملاسبية التالية ،فإن هذا يُع ّد فعلياً إعادة إمداد لالقتصاد هبا يف ذلك الوقت.
سجل التغيرّ يف املخزونات (اإلضافات إىل املخزونات خمصوماً منها املسحوبات) خالل الفرتة احملاسبية
ومبوجب العرف احملاس � �ب� ��ي ،يُ ّ
على أنه استخدام للمنتجات.
إمجايل تكوين رأس املال يساوي إمجايل تكوين رأس املال الثابت مضافاً إليه التغيرّ ات يف املخزونات.
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 36-2وإحدى الس � � � ��مات اليت تتميز هبا جداول العرض واالستخدام بالقيم النقدية هي إمكان اشتقاق قيم
جتميعية اقتصادية رئيسية باستخدام مكوناهتا املختلفة .وعلى وجه التحديد ،ميكن حساب القيمة املضافة التجميعية
لكـــــــل صناعـــــــة علــــــى حـــــدة باعتبارها الفرق بني ناتج الصناعة واس � � � ��تهالكها الوسيط .وهـــذه القيمـــــة التجميعيـــة
ِّ
تشكل نقطة البدء بالنسبة إىل متوالية احلسابات الوارد وصفها يف الفرع .4 - 3 - 2
 37-2ويرد بيان التفاصيل الكاملة بشأن تعاريف املتغيرّ ات املختلفة املشمولة يف جداول العرض واالستخدام
بالقيم النقدية يف الفصل  14من نظام احلسابات القومية لعام .2008

جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية
سجل التدفّقات املادية عن طريق صياغة جداول العرض واالستخدام بوحدات القياس املادية .وهذه
 38-2تُ َّ
اجلداول ،اليت تُعرف عادة باس � � � ��م جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية ،تُستخدم لتقييم الكيفية اليت يوفر هبا
اقتصاد ما الطاقة واملياه واملواد والكيفية اليت يستخدمها هبا ،فض ً
ال عن دراسة التغيرّ ات يف أمناط اإلنتاج واالستهالك
على مدى الزمن .وهذه اجلداول ،لدى اقرتاهنا بالبيانات املستمدة من جداول العرض واالستخدام بالقيم النقدية،
تتيح دراسة التغيرّ ات يف اإلنتاجية ويف كثافة استخدام املدخالت الطبيعية ويف صرف املخلّفات.
 39-2وهيكل جداول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية مؤسس على جداول العرض واالستخدام بالقيم
النقدية مع توس � � � ��يعها لتش � � � ��مل عموداً للبيئة َّ
وصفني للمدخالت الطبيعية واملخلّفات .ويبني اجلدول  2 - 2هذه
التمديدات.
 40-2ويحُ ذف من تشكيل اجلداول املادية العمود املخصص للحكومة ،ألن النشاط احلكومي ،بالقيم املادية،
ُمس � � � � َّ�جل بأكمله يف نطاق العمود األول ،الصناعات؛ مبعىن أن االستهالك الوسيط املرتبط باألنشطة اليت تضطلع
هبا الوحدات احلكومية مشمول يف تقديرات هذه التدفّقات فيما يتعلق بالصناعة ذات الصلة ،بوصفه ،على سبيل
جزءا من أنش � � � ��طة اإلدارة العامة أو مجع املياه واإلمداد هبا .ويف جدول العرض واالستخدام بالقيم النقدية،
املثالً ،
يعكس العمود املخصص لنفقات االستهالك النهائي للحكومة حصول احلكومة على ناجتها الذايت ،وهو حصو ٌل
على خدمات وليس شر ًاء لسلع مادية.
 41-2والعمود املخصص لألسر املعيشية يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية يتعلق حصراً بالنشاط
االستهالكي لألسر املعيشية .ويزاول كثري من األسر املعيشية أيضاً جمموعة متنوعة من األنشطة ألغراض االستهالك
الذايت ،مبا يف ذلك مجع املياه وخش � � � ��ب الوقود وتوفري املياه الساخنة باستخدام الطاقة الشمسية .ويف حني أن هذا
النشاط كثرياً ما يُعترب استهالكاً مباشراً لألسر املعيشية من البيئة ،فإن املعمول به يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية
نتجة .ومن مثّ فإن كل هذا النشاط اإلنتاجي
هو أن مجيع املنتجات اليت تُستهلك جيب أن َّ
تسجل أوالً على أهنا ُم َ
وم � � � ��ا يرتبط به من تدفّقات املدخالت الطبيعية واملنتجات ينبغي أن يُس � � � � َّ�جل يف العمود األول ،الصناعات .وميتد
سجل يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية إىل تولُّد النفايات
النشاط االستهالكي لألسر املعيشية الذي يُ َّ
الصلبة وغريها من املخلّفات نتيجة لالستهالك.
موحدان بصرف
 42-2ويف حني أن اهليكل العام واملبادئ األساسية جلدول العرض واالستخدام بالقيم املادية ّ
النظر عما إن كان اجلدول يقيس تدفّقات للطاقة أو املياه أو املواد ،فإنه قد تُستخدم صفوف وأعمدة خمتلفة لكل
فئة من هذه الفئات الفرعية للتدفّقات املادية.
 43-2ويوفر اجلدول  2 - 2جمرد مق ّدمة للتعريف جبدول العرض واالستخدام بالقيم املادية .وهناك جمموعة
متنوعة من اإلضافات والتنقيحات الالزم إجراؤها هلذا اجلدول األساس � � � ��ي كي يغطي مجيع التدفّقات ذات الصلة
للمدخالت الطبيعية واملنتجات واملخلّفات .ويرد على وجه التفصيل إيضاح هلذه اإلضافات والتنقيحات يف الفصل
الثالث.
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الجدول 2 - 2
الشكل األسايس لجدول العرض واالستخدام بالقيم املادية
الصناعات

األرس املعيشية

الرتاكم

بقية العالم

جدول العرض
املدخالت
الطبيعية
املنتجات

الناتج

الواردات

البيئة

املجموع

التدفّ قات من العرض الكيل
للمدخالت
البيئة
الطبيعية
العرض الكيل
للمنتجات

املخلّفات
املخلّفات املتولدة املخلّفات
املخلّفات
َّ
َّ
املتولدة من املتولدة من
من الصناعة
تحويل األصل
االستهالك
النهائي لألرس إىل خردة
واندثار األصول
املعيشية
املنتَجة
جدول االستخدام
استخراج
املدخالت
املدخالت
الطبيعية
الطبيعية
إجمايل تكوين الصادرات
االستهالك
االستهالك
املنتجات
النهائي لألرس رأس املال
الوسيط
املعيشية
تدفّ قات
تراكم النفايات
جمع ومعالجة
املخلّفات
لّ
املخ فات
يف مواقع
النفايات
مبارش ًة إىل
طمر النفايات
واملخلّفات
البيئة
الخاضعة للرقابة
األخرى

العرض الكيل
للمخلَّفات

االستخدام
الكيل للمدخالت
الطبيعية
االستخدام الكيل
للمنتجات
االستخدام الكيل
للمخلَّفات

مالحظة :محتوى الخانات الرمادية الداكنة منعدم بحكم التعريف .والخانات الخالية قد تحتوي عىل تدفّ قات ذات
صلة ،يرد رشحها تفصيالً يف الفصل الثالث.

 44-2ومتطابقة العرض واالستخدام املنطبقة بالقيم النقدية منطبقة باملثل بالقيم املادية داخل جدول العرض
واالستخدام بالقيم املادية .ومن مث فإنه بالنسبة إىلكل ُمنتَج مقيس بقيم مادية (مثل األمتار املكعبة من األخشاب)،
جيب أن يكون مقدار الناتج والواردات (العرض الكلي للمنتجات) مساوياً ملقدار االستهالك الوسيط واالستهالك
النهائي لألس � � � ��ر املعيش � � � ��ية وإمجايل تكوين رأس املال والصادرات (االستخدام الكلي للمنتجات) .وشرط التساوي
بني العرض واالستخدام يسري أيضاً على العرض واالستخدام الكليَّني للمدخالت الطبيعية والعرض واالستخدام
الكليّني للمخلّفات.
 45-2وباإلضاف � � � ��ة إىل متطابقة العرض واالس � � � ��تخدام ،يتضمن جدول القيم املادي � � � ��ة متطابقة إضافية تتعلق
بالتدفّقات بني البيئة واالقتصاد .وهذه املتطابقة الثانية ،املعروفة باسم متطابقة املدخالت  -املخرجات ،تستلزم أن
يكون مصري التدفّقات الكلية الداخلة إىل االقتصاد ،أو إىل مؤسسة أو أسرة معيشية ما ،على مدى الفرتة احملاسبية،
إما العودة إىل البيئة وإما الرتاكم يف االقتصاد .ومثال ذلك أن تدفّقات الطاقة الداخلة إىل مؤسس � � � ��ة ما يف ش � � � ��كل
طاقة كهربائية ومنتجات نفطية يتعني أن تُصرف يف البيئة بعد أن تكون الطاقة قد اس� � � � �تُعملت (على هيئة الفواقد
احلرارية املتخلفة)؛ أو أن تخُ زَّن (بوصفها خمزونات لالستخدام مستقبالً)؛ أو أن تُدمج يف منتجات غري طاقيَّة (مثل
املنتجات النفطية املستخدمة يف صنع اللدائن).

بساحملا لكيهلا

جزءا ال يتجزأ من
 46-2وتش � � � � ّ�كل متطابقة العرض واالس � � � ��تخدام ومتطابقة املدخالت  -املخرجات كلتامها ً
أي منظومة مغلقة
اإلطار املركزي .ومها مؤسستان على قانون حفظ الكتلة والطاقة الذي ينص على أن كتلة وطاقة ّ
تظالن ثابتتني .والنتيجة املرتتبة على ذلك بالنسبة إىل احملاسبة هي أنه ،من الناحية النظرية ،جيب أن تتوازن تدفّقات
الكتلة والطاقة على نطاق املدخالت الطبيعية واملنتجات واملخلّفات.
 47-2ويرد يف الفصل الثالث مزيد من التفاصيل بشأن صياغة جدول القيم املادية ،مبا يف ذلك كيفية عرض
أنواعه احمل ّددة املتعلقة بالطاقة واملياه وش � �ت� ��ى التدفّقات املادية (مبا يف ذلك تدفّقات االنبعاثات والنفايات الصلبة).
بيد أنه خالفاً للتدفّقات النقدية اليت تقاس بالوحدات النقدية ،تقاس التدفّقات املادية عاد ًة بوحدات خمتلفة تبعاً
للمادة ذات الصلة .ومن مثّ فإنه يف حني أن من املمكن تصور صياغة جدول كامل للعرض واالس � � � ��تخدام بالقيم
املادية جلميع التدفّقات املادية القتصاد ما باس � � � ��تخدام وحدة قياس واحدة (األطنان مثالً) ،فإن هذه ليس � � � ��ت هي
املمارسة املعتادة.

التصنيفات املتعلقة بجداول العرض واالستخدام
 48-2يتمثّل أح � � � ��د العوامل املهمة فيما يتعلق بصياغة جداول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية والنقدية
على السواء يف وجوب استخدام تصنيفات متسقة للفئات الرئيسية من الوحدات االقتصادية واملنتجات .وتُصنَّف
املوحد جلميع األنش � � � ��طة االقتصادية ،وتُصنَّف
الصناعات تصنيفاً متس � � � ��قاً باس � � � ��تخدام التصنيف الصناعي الدويل ّ
بت فيما إن كانت وحدات اقتصادية معيّنة تُعترب مشمولة يف
املنتجات باستخدام التصنيف املركزي للمنتجات .ويُ ّ
بناء على مفهوم اإلقامة (املعروض مبزيد من الش � � � ��رح يف الفرع  .)6 - 2وال يقتصر اس � � � ��تخدام
اقتصاد وطين معينّ ً
التصنيفني السالفي الذكر على جداول العرض واالستخدام وحدها ،فهما يستعمالن أيضاً يف حسابات وجداول
أخرى لتصنيف الصناعات واملنتجات .وميكن أن تُستعمل أيضاً يف حاالت حم ّددة تصنيفات أخرى ،مثل التصنيف
املوحد ملنتجات الطاقة.
الدويل ّ

 3-3-2حسابات األصول

 49-2يتمثّل مقصد حس � � � ��ابات األصول يف تس � � � ��جيل الرصيد االفتتاحي والرصي � � � ��د اخلتامي لألصول البيئية
والتغيرّ ات يف الرصيد بأنواعها املختلفة على مدى فرتة حماسبية معينة .وأحد األغراض اليت ترمي إليها املعاجلة احملاسبية
لألصول البيئية هو تقييم ما إن كانت األمناط احلالية للنشاط االقتصادي تستنزف األصول البيئية املتاحة وتتسبَّب
يف تدهورها .وميكن استخدام املعلومات املستمدة من حسابات األصول يف دعم إدارة األصول البيئية؛ وميكن إذا
ُض ّمت تقديرات قيم املوارد الطبيعية واألراضي مع تقديرات قيم األصول املنتَجة واألصول املالية أن تتوافر تقديرات
أوسع نطاقاً للثروة الوطنية.
 50-2ويبينّ اجلدول  3 - 2هيكل حس � � � ��اب األصول .ويبدأ اجل � � � ��دول بالرصيد االفتتاحي لألصول البيئية
سجل ما حدث من تغيرّ ات فيما بني بداية الفرتة
وينتهي بالرصيد اخلتامي لألصول البيئية .ويف حالة القيم املادية ،يُ َّ
احملاس � � � ��بية وهنايتها إما بوصف هذه التغيرّ ات إضافات إىل الرصيد وإما بوصفها اخنفاضات يف الرصيد ،وتُس � � � � َّ�جل،
عند اإلمكان ،طبيعة اإلضافة أو االخنفاض .ويف حالة القيم النقدية ،تُدرج هذه القيودات نفسها ولكن مع إدراج
سجل هذا القيد التغيرّ ات يف قيمة األرصدة
قيد إضايف من أجل تسجيل تنقيحات تقييم رصيد األصول البيئية .ويُ ّ
على مدى الفرتة احملاسبية من جراء التحركات يف أسعار األصول.
أي رصيد من األصول البيئية ويف قيمته على مدى
 51-2وهناك أسباب عديدة ومتنوعة للتغيرّ ات يف مقدار ّ
فرتة حماسبية ما .وينجم كثري من هذه التغيرّ ات عن تفاعالت بني االقتصاد والبيئة ،منها مث ً
ال ما حيدث يف سياق
استخراج املعادن أو زرع موارد األخشاب .وهناك تغيرّ ات أخرى تعرتي األصول البيئية من جراء الظواهر الطبيعية،
مثل فقدان املياه من اخلزانات بسبب البخر أو اخلسائر الكارثية ملوارد األخشاب بسبب حرائق الغابات.
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الجدول 3 - 2
الشكل األسايس لحساب األصول
الرصيد االفتتاحي لألصول البيئية
اإلضافات إىل الرصيد
النمو يف الرصيد
األرصدة الجديدة املكتشفة
إعادة التقديرات بالزيادة
حاالت إعادة التصنيف

مجموع اإلضافات إىل الرصيد
االنخفاضات يف الرصيد
املستخرجات
الفاقد العادي من الرصيد
الخسائر الناجمة عن الكوارث
إعادة التقديرات بالنقصان
حاالت إعادة التصنيف
مجموع االنخفاضات يف الرصيد
*
تنقيحات تقييم الرصيد
الرصيد الختامي لألصول البيئية
*

ال ينطبق إال ّ عىل حسابات األصول بالقيم النقدية.

 52-2وبعض التغيرّ ات فيما بني الرصيد االفتتاحي والرصيد اخلتامي تتسم بطبيعتها بأهنا أكثر ارتباطاً بعملية
احملاس � � � ��بة ،وهي تشمل التغيرّ ات الناجتة عن حتسني القياس (التقديرات املنقحة) والتغيرّ ات املتعلقة بتصنيف األصل
املع � �ن� ��ي (حاالت إع � � � ��ادة التصنيف) .ومن أمثلة التقديرات املنقّحة ما ينتج عن إع � � � ��ادة تقييم حجم املوارد املعدنية
ونوعيتها ،ومن أمثلة إعادة التصنيف القيودات الالزمة لتس � � � ��جيل التغيرّ ات يف استخدام األراضي بني جمايل الزراعة
وإقامة املباين.
 53-2وتُصاغ حسابات األصول عادة لفرادى األنواع املختلفة من األصول البيئية .وفيما يتعلق بالقيم النقدية،
ميك � � � ��ن أن يتوجه االهتم � � � ��ام إىل جتميع قيم مجيع األصول البيئية يف بداية الفرتة احملاس � � � ��بية ويف هنايتها .فهذه القيم
ضمها مع قيمة غريها من األصول (مثل األصول املنتَجة
التجميعي � � � ��ة ميك � � � ��ن عرضها يف امليزانيات العمومية ،ولدى ّ
واألصول املالية) واخلصوم ،ميكن احلصول على مقياس شامل للثروة الصافية القتصاد ما.
 54-2ومتثّل القدرة على املعاجلة احملاس � � � ��بية والتحليل حلالة األصول البيئية وما يطرأ عليها من تغيرّ ات عنصراً
جوهرياً من عناصر اإلطار املركزي .بيد أنه توجد حتديات مفاهيمية وعملية عديدة يف جمال القياس ،كثرياً ما تنفرد
هبا أصول بيئية معينة .وترد على حنو تفصيلي يف الفصل اخلامس مناقشة هلذه املسائل املتعلقة بالقياس.

الصالت القائمة بني جداول العرض واالستخدام وحسابات األصول
 55-2تُصاغ اجلداول املختلفة من أجل حتقيق أغراض خمتلفة وإبراز جوانب شىت للعالقة بني االقتصاد والبيئة.
ويف الوقت نفس � � � ��ه ،هناك صالت وثيقة بني جداول العرض واالستخدام وحسابات األصول على النحو املبني يف
اجلدول  .4 - 2وهذه الصالت تُربز حقيق ًة مؤّداها أن اإلطار املركزي نظام متكامل.
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 56-2وتشمل اخلانات اليُمىن العليا من اجلدول  4 - 2إمداد واستخدام املنتجات مقيسينْ بالقيم النقدية.
وتضم اخلانات اليت تدنوها إمداد واس � � � ��تخدام املدخالت الطبيعية واملنتجات واملخلّفات مقيس � �ْي� ��نْ بالقيم املادية.
وجمموعة الوحدات االقتصادية هي نفسها يف كلتا احلالتني (وهي املؤسسات متمثلة يف الصناعات واألسر املعيشية
سجالن يف اإلطار املركزي بالقيم النقدية
واحلكومة وبقية العامل) .ومن هذا يتضح أن إمداد املنتجات واستخدامها يُ ّ
والقيم املادية.
الجدول 4 - 2
الصالت القائمة بني جداول العرض واالستخدام وحسابات األصول
حسابات األصول
(بالقيم املادية والنقدية)
الصناعات

األرس املعيشية

الحكومة

بقية العالم

األصول املنتَجة

األصول البيئية

الرصيد االفتتاحي
إمداد املنتجات

جدول العرض
واالستخدام بالقيم
استخدام املنتجات االستهالك
النقدية
الوسيط

الواردات

الناتج

نفقات االستهالك
النهائي لألرس
املعيشية

نفقات االستهالك الصادرات
النهائي للحكومة

إجمايل رأس املال

املوارد الطبيعية
املستخرجة

إمداد املدخالت
الطبيعية
استخدام املدخالت الواردات من
املوارد الطبيعية
الطبيعية
إمداد املنتجات

الناتج

االستهالك النهائي
استخدام املنتجات االستهالك
لألرس املعيشية
الوسيط
جدول العرض
املخلّفات الناتجة املخلّفات الناتجة
إمداد املخلّفات
بالقيم
واالستخدام
من االستهالك
من الصناعة
املادية
النهائي لألرس
املعيشية

استخدام املخلّفات جمع ومعالجة
النفايات
واملخلّفات األخرى

الواردات
إجمايل تكوين رأس
الصادرات
املال
املخلّفات الناتجة
املخلّفات
الواردة من بقية من تحويل األصل
إىل خردة واندثار
العالم
َ
األصول املنتجة؛
االنبعاثات من
مواقع طمر النفايات
الخاضعة للرقابة
املخلّفات املتدفّ قة إىل
تراكم النفايات يف
املخلّفات
*
املرسلة إىل بقية مواقع طمر النفايات البيئة
الخاضعة للرقابة
العالم
رّ
التغيات األخرى يف حجم األصول (مثل النمو
الطبيعي ،واملكتشفات ،والخسائر الناجمة
عن الكوارث)
تنقيحات التقييم
الرصيد الختامي

مالحظة :محتوى الخانات الرمادية الداكنة منعدم بحكم التعريف .والخانات الخالية قد تحتوي عىل تدفّ قات ذات صلة ،يرد رشحها تفصيالً يف الفصل الثالث.
* يف حني أن هذه التدفّ قات من املخلّفات (مثل االنبعاثات يف الهواء) ليست تدفّ قات ألصول بيئية ،فإنها يمكن أن تؤثر عىل قدرة األصول البيئية عىل إدرار املنافع .وقد
يظهر تغيّـر قدرة األصول البيئية يف صورة رّ
تغيات أخرى يف حجم األصول.
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 57-2ويتمثّل التغيرّ الرئيسي يف اجلدول  ،4 - 2من منظور العرض واالستخدام ،يف أن التدفّقات املسجلة
يف عمودي الرتاكم والبيئة يف جداول العرض واالستخدام قد أعيدت صياغتها يف إطار حساب لألصول .ويظهر
هذا احلساب يف عمودي أقصى اليسار .والتمييز بني األصول املنتَجة واألصول البيئية يُظهر الفرق يف تسجيل هذه
التدفّقات يف جداول العرض واالستخدام ،وخباصة أن استخراج املوارد الطبيعية ال يُسجل يف اجلداول ذات القيم
سجل يف اجلداول ذات القيم املادية بوصفه تدفّقاً ملدخالت طبيعية.
النقدية ولكن يُ َّ
ألي فرتة بعينها يف قمة اجلدول وقاعه ،على التوايل .وتُس � � � � ّ�جل
 58-2ويظهر الرصيدان االفتتاحي واخلتامي ّ
بعض تغيرّ ات األرصدة أيضاً يف جداول العرض واالس � � � ��تخدام .وعلى سبيل املثال ،يُدرج إمجايل تكوين رأس املال
واملدخالت الطبيعية يف حسابات األصول وجداول العرض واالستخدام على السواء .وبعض التغيرّ ات يف األرصدة
وجتمع هذه التغيرّ ات معاً يف اخلانة املسماة “التغيرّ ات األخرى يف حجم
ال تُ َّ
سجل يف جداول العرض واالستخدامَّ ،
األصول” .وتشمل أمثلة هذه التغيرّ ات املكتشفات من املوارد املعدنية وخسائر األصول عقب األحداث الطبيعية
الكارثية والتغيرّ ات يف قيم األصول بسبب تغيرّ ات األسعار (تنقيحات التقييم) .ويُالحظ أن بعض األصول البيئية
يتم إصالحه عن طريق األنشطة البشرية (مثل إصالح األجرام املائية بوصفها موائل لألحياء املائية).
قد ّ
 59-2وال ب ّد من إش � � � ��ارة خاصة بشأن الصف األخري املتعلق باستخدام املخلّفات .فباملعىن الدقيق للكلمة،
ال حيدث تسجيل يف حسابات األصول املتعلقة بفرادى األصول البيئية ال لرتاكم النفايات يف مواقع طمر النفايات
اخلاضع � � � ��ة للرقابة وال لتدفّقات املخلّف � � � ��ات إىل البيئة .ولكن بصورة عامة ،ميثل تكدس النفايات يف االقتصاد زيادة
رجح متاماً أن تؤثر على قدرة األصول البيئية على إدرار
بالفعل يف رصيد ما ،كما أن تدفّقات املخلّفات إىل البيئة يُ ّ
املنافع.

 4-3-2متوالية الحسابات االقتصادية

تسجل جداول العرض واالستخدام وحس � � � ��ابات األصول ،بالقيم النقديــة ،قـــدراً كبرياً من املعلومات
60-2
ّ
املهمة يف جمال تقييم التفاعالت بني االقتصاد والبيئة .بيد أن هناك جمموعة معامالت وتدفّقات أخرى على درجة
من األمهية ،مثل املدفوعات الريعية املتعلقة باس � � � ��تخراج املوارد الطبيعية ،ومدفوعات الضرائب البيئية ،ومدفوعات
اإلعانات واملنح البيئية املق ّدمة من الوحدات احلكومية إىل الوحدات االقتصادية األخرى دعماً ألنشطة محاية البيئة.
 61-2وتُس � � � � َّ�جل هذه التدفّقات يف متوالية احلس � � � ��ابات االقتصادية ،اليت تُصاغ بالقيم النقدية فقط ألن هذه
احلسابات تشمل معامالت ال توجد هلا قاعدة مادية أساسية مباشرة تقوم عليها ،ومنها على سبيل املثال مدفوعات
الفوائد .وتتبع متوالية احلس � � � ��ابات االقتصادية يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية اهليكل العام ملتوالية احلسابات
االقتصادية يف نظام احلسابات القومية.
 62-2وتتمثّل إحدى السمات اخلاصة ملتوالية احلسابات يف عرضها ملا يسمى عناصر املوازنة .فعاد ًة ال يوجد
توازن بني التدفّقات الداخلة والتدفّقات اخلارجة املتصلة هبا .ومن أجل هذا تُستعمل عناصر املوازنة .وهذه العناصر
هي يف ح ّد ذاهتا مقاييس لألداء االقتصادي ولكنها أيضاً تربط احلسابات املشمولة يف املتوالية معاً .وتشمل عناصر
املوازنة الرئيسية القيمة املضافة ،وفائض التشغيل ،واالدخار ،وصايف اإلقراض/االقرتاض .وميكن أيضاً أن تؤلَّف من
عناصر املوازنة قيم جتميعية على نطاق االقتصاد بأكمله ،مثل الناتج احمللي اإلمجايل ،والدخل القومي اإلمجايل.
 63-2ومن التدابري اليت تتس � � � ��م بأمهية خاصة اش � � � ��تقاق عناصر املوازنة وقيمه � � � ��ا التجميعية املضبوطة بتكلفة
االس � � � ��تنزاف يف إطار متوالية احلسابات االقتصادية .واملقاييس املضبوطة بتكلفة االستنزاف تتجاوز عناصر املوازنة
(أي بعد اقتطاع استهالك رأس املال
وقيمها التجميعية اليت تقاس بالقيم “الصافية” يف نظام احلس � � � ��ابات القومية ّ
(أي االس � � � ��تنزاف) .ويبني اجلدول  5 - 2بوجه عام أهم
الثابت) فتقتطع كذلك تكلفة اس � � � ��تهالك املوارد الطبيعية ّ
عناصر املوازنة وقيمها التجميعية يف إطار متوالية احلسابات االقتصادية.
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 64-2وتبدأ متوالية احلس � � � ��ابات االقتصادية حبس � � � ��اب اإلنتاج الذي تُس � � � ��تخدم يف صياغت � � � ��ه قيودات الناتج
واالستهالك الوسيط املستمدة من جدول العرض واالستخدام بالقيم النقدية .ويف حساب اإلنتاج ،عنصر املوازنة
هو القيمة املضافة (الناتج خمصوماً منه االس � � � ��تهالك الوس � � � ��يط) .وعلى نطاق االقتصاد بأكمله ،القيمة التجميعية
الرئيسية ذات الصلة املستمدة من حساب اإلنتاج هي الناتج احمللي اإلمجايل .ويُقتطع استهالك رأس املال الثابت
واالستنزاف من إمجايل القيمة املضافة والناتج احمللي اإلمجايل للحصول على مقياسي صايف القيمة املضافة املضبوط
بتكلفة االستنزاف والناتج احمللي الصايف املضبوط بتكلفة االستنزاف.
 65-2وتس � � � ��تمر املتوالية يف حس � � � ��ابات توزيع الدخل واس � � � ��تخدامه .وتتضمن هذه احلسابات معلومات عن
األسلوب الذي َّ
املتحصل عليه مباشرًة من اإلنتاج ،على الوحدات االقتصادية،
أي الدخل
توزع به القيمة املضافةّ ،
ّ
إما كتعويضات للعاملني أو كفائض إمجايل للتشغيل ،وعن تدفّقات الدخل األخرى واملدفوعات املتصلة هبا ،مثل
تدفّقات الضرائب واملعونات والفوائد والريع مقابل اس � � � ��تخدام األراضي وغريها من األصول البيئية .ويتوافر لنفقات
(كل الدخل املقبوض خمصوماً منه ّ
التصريف ّ
كل الدخل املدفوع) .وعنصرا
االستهالك النهائي مبلغ كلي هو الدخل ُّ
املوازنة بالنسبة إىل حسابات الدخل مها فائض التشغيل (القيمة املضافة خمصوماً منها تعويضات العاملني والضرائب
التصريف خمصوماً منه نفقات االستهالك النهائي).
خمصوماً منها اإلعانات) واالدخار (الدخل ُّ
الجدول 5 - 2
املتوالية األساسية للحسابات االقتصادية يف نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية
ّ
(املفصل يف جداول العرض واالستخدام)
حساب اإلنتاج
الناتج ،االستهالك الوسيط ،استهالك رأس املال الثابت ،االستنزاف
القيودات الرئيسية
عنارص املوازنة/القيم التجميعية إجمايل القيمة املضافة ،الناتج املحيل اإلجمايل ،صايف القيمة املضافة املضبوط
بتكلفة االستنزاف ،الناتج املحيل الصايف املضبوط بتكلفة االستنزاف
حسابات توزيع الدخل واستخدامه
تعويضات العاملني ،الرضائب ،اإلعانات ،الفوائد ،الريع ،نفقات االستهالك
القيودات الرئيسية
النهائي ،استهالك رأس املال الثابت ،االستنزاف
عنارص املوازنة/القيم التجميعية صايف فائض التش�غيل املضبوط بتكلفة االستنزاف ،الدخل القومي الصايف
املضبوط بتكلفة االستنزاف ،صايف االدخار املضبوط بتكلفة االستنزاف
حساب رأس املال
بيانات اقتناء األصول املنتَجة وغري املنتَجة وبيانات الترصف فيها
القيودات الرئيسية
عنارص املوازنة/القيم التجميعية صايف اإلقراض/االقرتاض
الحساب املايل
املعامالت يف األصول والخصوم املالية
القيودات الرئيسية
عنارص املوازنة/القيم التجميعية صايف اإلقراض/االقرتاض

 66-2وعلى غرار ما يف حالة حساب اإلنتاج ،ميكن اقتطاع تكلفة االستنزاف من عنصري املوازنة املتمثلني
يف صايف فائض التشغيل وصايف االدخار .والقيمتان التجميعيتان الرئيسيتان املستخلصتان من هذه اجلداول بالقيمة
اإلمجالية مها الدخل القومي اإلمجايل واالدخار القومي اإلمجايل ،وكالمها ميكن ضبطه بتكلفة االستنزاف واستهالك
رأس املال الثابت لتكوين مقياسني مضبوطني بتكلفة االستنزاف.
يسجل الكيفية اليت تُستعمل
 67-2واحلس � � � ��اب التايل يف سياق هذا العرض هو حس � � � ��اب رأس املال ،الذي ِّ
هبا املدخرات القتناء األصول ،مبا فيها األصول املنتَجة واألصول البيئية .وهو يش � � � ��مل بالتايل اقتناء األصول البيئية
والتصرف فيها ،وال س � � � ��يما املعامالت املتعلقة باألراضي واملوارد البيولوجية املستزرعة مثل املزارع واملاشية .وإذا كان
اإلنفاق على األصول أقل من مقدار املدخرات ،تصبح لدى االقتصاد موارد متاحة إلقراض بقية العامل .وإذا كان
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اإلنفاق على األصول أكرب من مقدار املدخرات ،يصبح االقتصاد حباجة إىل االقرتاض من بقية العامل .ومن مثّ فإن
عنصر املوازنة يف حالة حساب رأس املال هو صايف اإلقراض/االقرتاض.
 68-2وتكتمل متوالية احلس � � � ��ابات االقتصادية باحلساب املايل الذي يس � � � � ّ�جل املعامالت املتعلقة باإلقراض
واالقرتاض .وتظهر يف احلساب املايل مجيع املعامالت يف األصول واخلصوم املالية (مثل الودائع والقروض واألسهم
والسندات) .وعنصر املوازنة هلذه املعامالت هو صايف اإلقراض/االقرتاض ،الذي هو نفسه عنصر املوازنة حلساب
رأس املال.
أي
 69-2وميكن تدعيم متوالية احلس � � � ��ابات مبيزانيات عمومية تس � � � � ّ�جل قيم مجيع األصول واخلصوم يف بداية ّ
فرتة حماسبية ويف هنايتها .وعنصر املوازنة يف حالة امليزانية العمومية هو صايف القيمة ،الذي ميثل القيمة الكلية جلميع
األصول مطروحاً منها قيمة مجيع اخلصوم.
 70-2ويرد يف الفصل السادس وصف أكثر تفصي ً
ال ملتوالية احلسابات والستنباط املقاييس املضبوطة بتكلفة
االستنزاف .وترد يف الفصل اخلامس مناقشة لتعريف االستنزاف وقياسه.

 5-3-2الحسابات الوظيفية

 71-2يف حني أن من املمكن استخدام جداول العرض واالستخدام بالقيم النقدية لتنظيم وعرض أنواع معينة
من املعامالت املتصلة بالبيئة اتصاالً حم ّدداً ،فإن التعرف على هذه املعامالت داخل جداول العرض واالس � � � ��تخدام
يستلزم عادة قدراً إضافياً من التصنيف ألن التصنيفات التقليدية للصناعات واملنتجات ال تُربز بالضرورة األنشطة
أو املنتجات البيئية.
 72-2واخلطوة األوىل يف النهج املتخذ يف هذا الصدد هي حتديد األنشطة والسلع واخلدمات اليت يكون هلا
(أي اليت يكون غرضها األساس � � � ��ي هو تقليل الضغ � � � ��وط الواقعة على البيئة أو إزالتها أو زيادة الكفاءة
غرض بيئي ّ
يف اس � � � ��تخدام املوارد الطبيعي � � � ��ة) .ويف اخلطوة الثانية ،يُعاد تنظيم املعلوم � � � ��ات ذات الصلة يف نطاق جدول العرض
واالستخدام ومتوالية اجلداول االقتصادية بغرض تيسري التحديد الواضح للمعامالت املرتبطة باألنشطة البيئية والسلع
واخلدمات البيئية.
 73-2وإبراز األنشطة واملنتجات البيئية ِّ
ميكن من توفري املعلومات عن االستجابة االقتصادية للمسائل البيئية.
والتدفّقات احمل ّددة موضع االهتمام يف هذا الصدد هي الناتج من السلع واخلدمات البيئية ،والنفقات املتعلقة حبماية
البيئة وإدارة املوارد ،وكذلك الضرائب واإلعانات البيئية.

74-2
هبا.

وترد يف الفصل الرابع مناقش � � � ��ة تفصيلية ملوضوع إنشاء احلسابات الوظيفية وتكوين املعلومات املرتبطة

 6-3-2املعلومات الديمغرافية واالجتماعية واملتعلقة بالعمالة

 75-2ميكن تعزيز جدوى املعلومات املشمولة يف شىت اجلداول واحلسابات عن طريق تنسيب البيانات البيئية
واالقتصادية املختلفة إىل تقديرات العمالة ،وتقديرات أعداد السكان ،والتوزيعات الدميغرافية حسب العوامل املختلفة
(مثل السن ،ومستويات دخل األسر املعيشية ،وخصائص األسر املعيشية املتصلة بالرفاه املادي) ،ومقاييس املصلحة
االجتماعية مثل الصحة والتعليم.
 76-2ومن أمثلة تطبيق تلك البيانات إدماج بيانات العمالة املتعلقة بإنتاج السلع واخلدمات البيئية ،واستخدام
التصنيفات االجتماعية  -االقتصادية لألسر املعيشية يف تقييم استخدام املياه والطاقة وفرص احلصول على املوارد،
وربط املعلومات املتعلقة باحلالة الصحية ببيانات االنبعاثات يف اهلواء يف مناطق بعينها.

بساحملا لكيهلا

ويتوسع الفرع  2 - 6يف مناقشة استخدام هذه األنواع من البيانات يف سياق اإلطار املركزي ،ويعرض
77-2
ّ
املنشور املعنون “تفريعات وتطبيقات نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية” التقنيات والُ�ن ُهج التحليلية لربط البيانات
املستندة إىل نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية بشىت أنواع البيانات الدميغرافية واالجتماعية واملتعلقة بالعمالة.

4-2

الجمع بني البيانات املادية والبيانات النقدية

 78-2تتمثّل واحدة من أقوى مسات اإلطار املركزي يف قدرته على توفري املعلومات يف ش � � � ��كل متس � � � ��ق يضم
معاً بيانات مادية ونقدية متكاملة .وهذه السمة ّ
متكن من توفري جمموعة واسعة التنوع من املعلومات بشأن مواضيع
حم� � � � � ّددة (مث � � � ��ل مواضيع املياه والطاقة واالنبعاثات يف اهلواء) ،ومقارنة املعلوم � � � ��ات ذات الصلة عرب مواضيع خمتلفة،
واشتقاق مؤشرات تستعمل البيانات املادية والنقدية معاً.
 79-2وبالنظر إىل تكامل اهلياكل احملاس � � � ��بية للحس � � � ��ابات املصاغة بالقيم املادية والنقدية ،فإن من املنطقي
املوحدة اليت تقوم عليها يف عرض املعلومات املادية والنقدية
استخدام هذه اهلياكل هي والقواعد واملبادئ احملاسبية ّ
يف الوقت نفسه .وتوصف هذه الصيغ املتكاملة أحياناً بأهنا عروض أو حسابات هجينة ألهنا حتتوي على بيانات
مقيسة بوحدات قياس خمتلفة .بيد أنه برغم اختالف وحدات القياس ،تُعرض جمموعات البيانات وفقاً لتصنيفات
جممعة.
وتعاريف ّ
موحدة؛ ومن مثّ يُشار إىل هذه الصيغ بأهنا عروض مادية ونقدية ّ
 80-2واجلمع بني البيانات املادية والنقدية حمكوم يف جوهره مبنطق تسجيل التدفّقات املادية على حنو متوافق
مع املعامالت االقتصادية بصيغتها املعروضة يف نظام احلسابات القومية .وهذه الرابطة تكفل املقارنة املتسقة لألمحال
البيئية إزاء الفوائد االقتصادية ،أو املنافع البيئية إزاء التكاليف االقتصادية .وباإلمكان تطبيق هذه املقارنات ال على
املس � � � ��توى الوطين فحسب ،بل على مس � � � ��تويات تصنيفية أيضاً ،فيما يتعلق مث ً
ال بنطاقات معينة من االقتصاد ،أو
صناعات حم ّددة ،أو من أجل دراسة التدفّقات املرتبطة باستخراج مورد طبيعي بعينه أو بانبعاثات مادة معينة.
 81-2وألن هذه العروض جتمع البيانات املادية اليت قد تكون أقرب على صعيد االس � � � ��تخدام املباش � � � ��ر إىل
العلماء ،مع البيانات النقدية املألوفة لدى االقتصاديني ،فإهنا تنطوي أيضاً على إمكانية أن ّ
تشكل جسراً بني هاتني
الفئتني وبني شواغل كل منهما بشأن البيئة.
اجملمعة أالّ تشمل سوى جمموعة حمدودة من املتغيرّ ات ،تتوقف على
 82-2ومن األمور السائغة يف العروض ّ
الشواغل البيئية األشد إحلاحاً اليت يتعني أخذها يف االعتبار ،وال يلزم لعرض جتميعات من البيانات املادية والنقدية
تكوين جدول جامع للعرض واالستخدام بالقيم املادية.
أي أجزاء االقتصاد أش � � � ��د اتصاالً
 83-2وم � � � ��ن مثّ فإن العرض املادي والنقدي َّ
اجملمع ميثل إطاراً حتليلياً لبيان ّ
مبؤشرات معينة وكيف تؤثر التغيرّ ات يف اهليكل االقتصادي على تطور املؤشرات مبرور الزمن .كذلك فإنه نظراً إىل
أن احلسابات توفر مؤشرات بيئية واقتصادية متسقة ،فإن باإلمكان حتليل املقايضات احملتملة للمزايا واملساوئ ،من
الناحية البيئية ،فيما بني البدائل االسرتاتيجية البيئية واالقتصادية.
اجملمعة أن توفر
 84-2ول � � � ��دى توافر التصنيف مبس � � � ��تويات أعلى من حيث درجة التفصيل ،ميك � � � ��ن للعروض ّ
لألوساط البحثية إمكانية االستعانة بقاعدة بيانات منظمة تتيح إجراء مزيد من البحوث بشأن األداء البيئي العام
لالقتصادات الوطنية .وعلى وجه اخلصوص ،ميكن أن تُستخدم جمموعات البيانات اليت تتضمن جتميعات للبيانات
املادية والنقدية استخداماً مباشراً يف صياغة النماذج البيئية واالقتصادية.
موحد هلذه
 85-2وميكن أن توجد أش � � � ��كال خمتلفة للعروض املادية والنقدية اجملمعة ،بل إنه ال يوجد ش � � � ��كل ّ
العروض أو احلسابات .وعادة ما تُعرض بيانات التدفّقات املادية جنباً إىل جنب مع املعلومات املستمدة من جداول
العرض واالستخدام بالقيم النقدية؛ ولكن حىت بالنسبة هلذا اهليكل األساسي ،ميكن أن تكون التجميعات خمتلفة.
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اجملمعة للبيانات النقدية واملادية على مدى توافر البيانات وماهية املسائل
ويف هناية املطاف ،تتوقف هياكل العروض ّ
قيد الدراسة.
موحد ،فإن جتميع البيانات النقدية واملادية ودراس � � � ��ة التباين
 86-2وم � � � ��ع أنه ليس باإلمكان حتدي � � � ��د هيكل ّ
فيما بينها بطرق جمدية مها جوهر الفلسفة اليت يقوم عليها نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية .وما طرحه هذا الفرع هو
اجملمعة .ويناقش الفصل السادس عملية صياغة هذه العروض ويقــدم
مق ّدمة عامة للتعريف بالعروض املادية والنقدية ّ
أمثلـــة للعـــروض املمكنـــة بش� � � � �ـــأن مواضيــــع معيّنة ،مثل الطاقة واملياه .وهناك عروض أكثـــر تفصي ً
ال تش � � � ��مل هياكل
من قبيل جداول املدخالت  -املخرجات ،واملتوالية الكاملة للحسابات االقتصادية ،أو عروض تغطي موضوعاً أو
ويتم تناول هذه العروض يف املنشور املعنون “تفريعات وتطبيقات نظام احملاسبة
جماالً معيناً ،مثل مصائد األمساكّ ،
البيئية واالقتصادية” ويف منشورات تستهدف مواضيع بعينها (مثل املياه والطاقة).
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ّ
للتدفقات واألرصدة
املعالجة املحاسبية

 1-5-2مقدّمة

 87-2يلزم لصياغة جداول العرض واالس � � � ��تخدام ،وحس � � � ��ابات األصول ،ومتوالية احلس � � � ��ابات االقتصادية،
واحلس � � � ��ابات الوظيفية ،وإلدماج املعلومات الدميغرافية واملتعلقة بالعمالة ،أن تكون هناك إحاطة مبفهومي األرصدة
والتدفّقات بالقيم املادية والنقدية على السواء .ويعرض هذا الفرع اإلطار العام لتسجيل األرصدة والتدفّقات بالقيم
املادية والقيم النقدية.

ّ
التدفقات
2-5-2

ّ
التدفقات بالقيم املادية

 88-2تتجلى التدفّقات املادية يف حركة واستخدام املواد واملياه والطاقة .واألنواع الثالثة للتدفّقات املادية هي،
كما ذُكر سابقاً يف هذا الفصل ،املدخالت الطبيعية واملنتجات واملخلّفات .ويرد مبزيد من التفصيل تعريف جلميع
هذه التدفّقات يف الفرع .2 - 3

 89-2واملدخالت الطبيعية هي مجيع املدخالت املادية اليت تُؤخذ من موقعها يف البيئة يف س � � � ��ياق عمليات
اإلنتاج االقتصادي أو اليت تُس � � � ��تعمل مباشرًة يف اإلنتاج .وميكن أن تكون هذه (أ) مدخالت من املوارد الطبيعية،
مث � � � ��ل املوارد املعدنية وموارد الطاقة أو موارد األخش � � � ��اب ،أو (ب) مدخالت من مص � � � ��ادر الطاقة املتجددة ،مثل
الطاقة الشمسية اليت تستخلصها الوحدات االقتصادية ،أو (ج) مدخالت طبيعية أخرى مثل املدخالت من الرتبة
(املغذيات احملتواة يف الرتبة مثالً) واملدخالت من اهلواء (األكسجني املمتص يف عمليات االحرتاق).
 90-2وخالل اس � � � ��تخراج بعض املدخالت من املوارد الطبيعية ،ال يُس � � � ��تبقى املُس � � � ��تخرج كله يف االقتصاد،
ففي عمليـــات صيد األمساك مث ً
ال يُرجتع قدر من املصيد ،ويف جمال حصد األخش � � � ��اب يتبقى قدر من الفُضاالت
من عملية قطع األشجار .واجلزء الذي ال يحُ تفظ به يف االقتصاد من املستخرج يُعترب أنه أعيد على الفور إىل البيئة.
ويُطلق على هذه التدفّقات مصطلح خملّفات املوارد الطبيعية.

عرف تعريفاً متسقاً
 91-2واملنتجات هي السلع واخلدمات اليت تُنتَج من عملية لإلنتاج يف االقتصاد .وهي تُ َّ
مع تعريف املنتجات الوارد يف نظام احلسابات القومية .ويُ ّ
ستدل عاد ًة على وجود املُنتَج بوجود معاملة ذات قيمة
نقدية موجبة بني وحدتني اقتصاديتني (مث ً
سجل
ال إنتاج السيارة وبيعها من صانعها ملشرتٍ) .وألغراض احملاسبة ،ال يُ ّ
من تدفّقات املنتجات يف املعتاد إالّ ما هو بني وحدات اقتصادية وتهُ مل التدفّقات الداخلية يف إطار تشغيل املنشأة.
بيد أنه ،تبعاً للغرض ذي الصلة واجملال الذي يتناوله التحليل ،هناك حاالت قد يكون من املناسب فيها تسجيل

بساحملا لكيهلا

هذه التدفّقات اليت حتدث داخل املنش � � � ��آت .ففي جمال حتليل تدفّقات الطاقة ،على س � � � ��بيل املثال ،قد يكون من
املناسب تسجيل ما تقوم به منشأة ما من توليد للطاقة عن طريق حرق ما تنتجه هي نفسها من نفايات صلبة.

 92-2واملخلّفات هي تدفّقات املواد الصلبة والس � � � ��ائلة والغازية والطاقة اليت تقوم املنش � � � ��آت واألسر املعيشية
بالتخلص منها أو تصريفها أو إطالقها يف البيئة (االنبعاثات يف اهلواء مثالً) عن طريق عمليات اإلنتاج أو االستهالك
أو الرتاكم ،ولكنها قد تتدفّق أيضاً داخل االقتصاد ،كما هو احلال مث ً
جتمع النفايات الصلبة يف س � � � ��ياق
ال عندما ّ
برنامج جلمع النفايات.
قس � � � ��م التدفّقات املادية غالباً إىل ثالث فئات :الطاقة واملياه واملواد .وكثرياً ما تُصنَّف املواد نفس � � � ��ها
 93-2وتُ َّ
ّ
حسب نوع املادة أو فئات حم ّددة من املواد ،مثل تدفّقات النفايات الصلبة أو انبعاثات الكربون .وتشــكل الفئات
الثالث للتدفّقات املادية ثالثة نُظم حماسبية فرعية متمايزة ولكنها مرتابطة ،ولكل منها منظور خمتلف بشأن التدفّقات
املادية اليت ختصها .فعلى سبيل املثال ،قد يركز التحليل املتعلق بالفحم والنفط على التدفّقات املادية بداللة حمتوى
هاتني املادتني من الطاقة أو بداللة الكتلة واحلجم .ومن مثّ هناك صالت فيما بني هذه النُظم الفرعية ،يرد وصفها
مبزيد من التفصيل يف الفصل الثالث.
 94-2وتُس � � � � َّ�جل التدفّقات املادية أيضاً يف حس � � � ��ابات األصول حيث متثّل تغيرّ ات يف أرصدة األصول فيما
بني فرتة وأخرى .وتش � � � ��مل هذه التدفّقات تدفّق � � � ��ات املدخالت الطبيعية واملنتجات واملخلّفات بتعريفاهتا القائمة،
سجل أيضاً يف حسابات األصول تدفّقات مادية أخرى .ومن ذلك مث ً
ال أن تدفّقات البخر من
ولكن ميكن أن تُ ّ
البحريات الطبيعية وتدفّقات التهطال فيها تغيرّ رصيد موارد املياه يف تلك البحريات ،ومن مثّ جيري تس � � � ��جيلها يف
حساب األصول .بيد أن هذه العمليات الطبيعية تُعترب تدفّقات من البيئة إىل البيئة وليست داخلة بالتايل يف نطاق
جداول العرض واالستخدام.
 95-2وهناك تدفّق مهم بالقيم املادية يتصل باألصول البيئية هو االستنزاف .ويشري مصطلح االستنزاف إىل
االس � � � ��تهالك املادي للموارد الطبيعية من جانب وحدات اقتصادية عن طريق االس � � � ��تخراج واالستخالص واحلصد،
على حنو ينتج عنه تقليل توافر املورد املعين يف املس � � � ��تقبل مبع ّدالت االس � � � ��تخراج احلالية .وجيب أن تأخذ تقديرات
تدفّق االستنزاف يف احلسبان ما إن كان املورد الطبيعي غري متجدد (مثل املوارد املعدنية وموارد الطاقة) أو متجدداً
(مثل موارد األخشاب واملوارد املائية) .ويف حالة املوارد غري املتجددة ،يتعلق التدفّق املادي لالستنزاف تعلقاً مباشراً
مبقدار املورد املستخرج .أما يف حالة املوارد املتجددة ،فيجب أن تؤخذ يف احلسبان قدرة املورد الطبيعي على التجدد
مبرور الزمن .وترد يف الفصل اخلامس مناقشة على وجه التفصيل لقياس االستنزاف.

ّ
التدفقات بالقيم النقدية
 96-2تُسجل التدفّقات بالقيم النقدية على حنو متسق متاماً مع تعريف التدفّقات االقتصادية الوارد يف نظام
احلسابات القومية .وهناك نوعان عا ّمان للتدفّقات االقتصادية يرد تعريفهما يف نظام احلسابات القومية :املعامالت
بناء على اتفاق بينها،
والتدفّق � � � ��ات األخرى .واملعاملة هي تدفّق اقتصادي يتمثّل يف تفاعل بني وحدات اقتصادية ً
مثل بيع منتجات أخشاب أو شراء خدمات حلماية البيئة .وتتعلق التدفّقات األخرى بالتغيرّ ات يف قيمة األصول
واخلصوم اليت ال تكون ناجتة عن معامالت .ومن أمثلتها املكتش � � � ��فات اجلديدة من األصول أو خس � � � ��ائر األصول
النامجة عن الكوارث الطبيعية وأثر تغيرّ ات األسعار على قيمة األصول واخلصوم.

 97-2ويتعل � � � ��ق كثري من املعامالت بتبادل املنتجات بني الوحدات االقتصادية .واملنتجات ميكن أن تُباع يف
األسواق ألغراض االستخدام الوسيط أو النهائي ،أو أن تنتجها الوحدات االقتصادية من أجل استخدامها النهائي
الذايت (إما لغرض االستهالك أو لغرض االستثمار) ،أو أن تكون خدمات تنتجها احلكومات وال تباع يف األسواق.
تسمى منتجات غري سوقية.
واملنتجات اليت ال تباع يف األسواق ّ
سجل
 98-2وتُس � � � � ّ�جل تدفّقات املنتجات بالقيم النقدية يف جدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم النقدية .وتُ ّ
التدفّقات بالقيم النقدية أيضاً يف حسابات األصول واحلسابات األخرى اليت تتألف منها املتوالية الكاملة للحسابات
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االقتصادية ،بعد تطبيق قواعد معينة لتقدير القيمة وقواعد حماس � � � ��بية أخرى .وترد مبزيد من التفصيل مناقش � � � ��ة هلذه
القواعد يف الفرع .6 - 2

 3-5-2األرصدة
األرصدة بالقيم املادية
 99-2باملع � �ن� ��ى املادي للكلمة ،تدل كلمة األرصدة على الكمية الكلية لألصول عند حلظة زمنية معينة .ويف
اإلطار املركزي ،يرتّكز القياس على تسجيل األرصدة املادية لفرادى األصول البيئية ،مثل األطنان من الفحم واألمتار
املكعبة من األخشاب واهلكتارات من األرض.
 100-2وتشمل فرادى األصول البيئية املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،واألراضي ،وموارد الرتبة ،وموارد األخشاب،
عرف هذه األصول مبحتواها املادي (مثل حجم األخشاب
واملوارد املائية ،واملوارد البيولوجية األخرى ،وموارد املياه .وتُ َّ
املكونة هلا (مثل الكربون احملتوى يف األخشاب واملغذيات احملتواة يف
أو موارد الرتبة) دون إشارة حم ّددة إىل العناصر ِّ
موارد الرتبة).
 101-2وبعض املوارد البيولوجية (مثل موارد األخشاب واملوارد املائية) ميكن أن تُستزرع يف إطار عملية إنتاجية
(كما يف حاليت أخش � � � ��اب املزارع واألمساك يف مرافق تربية املائيات) .وهناك متييز بني األصول البيئية اليت تُس � � � ��تزرع
واألص � � � ��ول البيئية اليت هي موارد طبيعية .وتش � � � ��مل املوارد الطبيعية مجيع امل� � � � �وارد البيولوجية الطبيعية (مبا فيها موارد
األخشاب واملوارد املائية) ،واملوارد املعدنية وموارد الطاقة ،وموارد الرتبة ،وموارد املياه .وتُستبعد من هذا النطاق مجيع
املوارد البيولوجية املستزرعة واألراضي .وترد يف الفرع  2 - 5مناقشة للفرق بني املوارد البيولوجية املستزرعة والطبيعية.
 102-2وال يُع � � � � ُّ�د حج � � � ��م املياه يف احمليطات داخ ً
ال يف نطاق موارد املي � � � ��اه ألن رصيد املياه فيها على درجة من
أي
الضخامة جتعله غري جم ٍد ألغراض التحليل .واستبعاد احمليطات من حيث قياس حجم موارد املياه ال حي ّد على ّ
حنو من قياس فرادى األصول املتصلة باحمليطات مثل املوارد املائية (مبا فيها األرصدة السمكية يف أعايل البحار اليت
يتمتع البلد يف نطاقها حبقوق الصيد) واملوارد املعدنية وموارد الطاقة الكائنة يف قاع البحار.
 103-2ومن حيث املبدأ ،يشمل نطاق القياس فيما يتعلق بكل أصل من األصول البيئية مجيع األرصدة اليت
تدر منافع للبش� � � � �رية؛ وعلى صعيد املمارس � � � ��ة العملية ،هناك ح ّد معني للقياس فيما يتعلق بكل أصل من
ميكن أن ّ
األصول البيئية .وتُناقش يف الفصل اخلامس على وجه التفصيل الُ�ن ُهج ذات الصلة بشأن قياس األصول البيئية بالقيم
املادية.

األرصدة بالقيم النقدية
 104-2يركز قياس األرصدة بالقيم النقدية على قيمة فرادى األصول البيئية والتغيرّ ات يف هذه القيم على مدى
الزمن .ويف اإلطار املركزي ،يركز تقييم هذه األصول على املنافع اليت تعود على املالكني االقتصاديني لألصول البيئية.
ويف هذا الصدد ،يتوافق النهج املتبع لقياس أرصدة األصول البيئية بالقيم النقدية مع هنج قياس األصول االقتصادية
يف نظام احلسابات القومية.
 105-2ويف اإلطار املركزي ،ال تُسند قيمة نقدية إىل مجيع املنافع اليت قد تعود على األجيال احلاضرة واملقبلة
بغرض توفري ما قد يُعترب تقييمات اجتماعية لألصول البيئية .وترد مناقشة مسألة النظر يف القيمة النقدية جملموعة
أوس � � � ��ع نطاقاً من املنافع املستمدة من البيئة يف املنش � � � ��ور املعنون “احلسابات التجريبية للنُظم اإليكولوجية يف إطار
نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية”.
 106-2وحيث أنه يف إطار القيم املادية ،يتس � � � ��م النطاق املفاهيمي لكل عنصر من فرادى العناصر بأنه على
درجة من االتساع واالمتداد جتعله يشمل مجيع املوارد اليت قد توفر منافع للبشرية ،فإن بعض األرصدة املسجلة بقيم

بساحملا لكيهلا

أي بلد من البلدان مشمولة
مادية قد تكون قيمتها االقتصادية معدومة .فعلى سبيل املثال ،مجيع األراضي داخل ّ
يف النطــاق الــذي يتيح إجراء حتليل ش � � � ��امل للتغيرّ ات يف استخدام األراضي ويف الغطاء األرضي ،ولكن من حيث
القيمة النقدية ،قد تُعترب بعض هذه األراضي معدومة القيمة.
السوقية .بيد أنه
 107-2وتبعاً لنظام احلسابات القومية ،فإن النهج املفضل لتقييم األصول هو استخدام القيم ُّ
بالنسبة لعديد من األصول البيئية ال توجد سوى أسواق قليلة تباع وتُشرتى فيها هذه األصول وهي حبالتها الطبيعية؛
السوقية لألصول إذا مل
ولذا قد يصعب حتديد قيمتها االقتصادية .وهناك عدد من الُ�ن ُهج املمكنة لتقدير األسعار ُّ
توجد أس � � � ��عار سوقية ميكن رصدها .والنهج الذي يوصى غالباً بتطبيقه يف هذه احلاالت إلجراء التقييم هو النهج
املسمى “صايف القيمة احلالية” ،الذي تُستخدم فيه تقديرات للمنافع االقتصادية املتوقعة اليت ميكن أن تُنسب إىل
ّ
األصل البيئي املعين — على سبيل املثال األرباح املتوقعة من بيع املوارد املعدنية — مث يجُ رى ختفيض لقيمة هذه
املناف � � � ��ع االقتصادي � � � ��ة املتوقعة للتوصل إىل قيمتها يف الفرتة احلالية .ويرد وصف لنهج صايف القيمة احلالية يف الفصل
اخلامس.

6-2

الوحدات االقتصادية

 1-6-2مقدّمة

 108-2باإلضافة إىل تعريف األرصدة والتدفّقات املختلفة ،يتمثّل العنصر الرئيسي يف املعاجلة احملاسبية للتفاعل
بني االقتصاد والبيئة يف تعريف الوحدات االقتصادية ذات الصلة.
 109-2وفيما خي � � � ��ص اإلطار املركزي ،الوحدات االقتصادية ذات الصلة ه � � � ��ي اليت تتفاعل فيما بينها وتتمتع
بالقدرة على اختاذ القرارات بش � � � ��أن إنتاج السلع واخلدمات واستهالكها وتراكمها .وتُصنَّف هذه الوحدات بطرق
خمتلف � � � ��ة تبعاً لنوع التحليل املضطلع به .ووصف هذه الوحدات االقتصادية هو مناط تركيز هذا الفرع ،الذي يخُ تتم
مبناقشة لتعريف الوحدات لألغراض اإلحصائية .ومواضيع النظر املناسبة يف هذا السياق تشمل الوحدات االقتصادية
وكذلك “الوحدات” الكائنة داخل البيئة ،مثل أحواض األهنار والرواسب املعدنية.

 2-6-2القطاعات املؤسسية

 110-2نقط � � � ��ة البدء يف النظر يف موض � � � ��وع الوحدات االقتصادية هي الرتكيز عل � � � ��ى مقاصد فرادى الوحدات
وحتمل
االقتصادية وأهدافها وسلوكياهتا .والوحدة املؤسسية هي كيان اقتصادي قادر ،بذاته ،على امتالك األصول ّ
االلتزامات (اخلصوم) وممارسة املعامالت وغريها من األنشطة االقتصادية مع الكيانات األخرى .وميكن أن تكون
الوحدات املؤسسية أسراً معيشية ،أو كيانات اعتبارية أو اجتماعية (مثل الشركات) يُعرتف هبا بصفتها مستقلة عن
عرف جمموعات الوحدات املؤسسية املتماثلة يف مقاصدها وأهدافها وسلوكياهتا
األفراد الذين ميلكوهنا أو يُسيرِّ وهنا .وتُ َّ
بأهنا قطاعات مؤسسية.
 111-2واتباعاً لنظام احلس � � � ��ابات القومية ،يُعرتف خبمس � � � ��ة أنواع من القطاعات املؤسس � � � ��ية :األسر املعيشية،
والشركات غري املالية ،والشركات املالية ،واحلكومة العامة ،واملؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية .وعلى
الرغم من أمهية التمييز بني قطاعي الش � � � ��ركات غري املالية والش � � � ��ركات املالية يف سياق نظام احلسابات القومية ،فإن
هذا التمييز ال أمهية له يف اإلطار املركزي؛ ومن مثّ فإهنما يُعرضان عادة بوصفهما يشكالن قطاعاً واحداً ،هو قطاع
الش � � � ��ركات .ويرد يف الفصل الرابع من نظام احلس � � � ��ابات القومية لعام  2008وصف تفصيلي للقطاعات املؤسسية
املختلفة.
 112-2والقطاعات املؤسس � � � ��ية هلا أمهية خاصة يف س � � � ��ياق ملكية األصول البيئية (وهي مس � � � ��ألة ترد مناقشتها
يف الفص � � � ��ل اخلام � � � ��س ،برتكيز خاص على ملكية امل� � � � �وارد املعدنية وموارد الطاقة) ويف س � � � ��ياق صياغة متوالية كاملة
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تسجل جمموعة متنوعة من املعامالت بني
من احلس � � � ��ابات االقتصادية .واملتوالية الكاملة للحس � � � ��ابات االقتصادية ّ
الوحدات االقتصادية يُ ُّ
عد جمدياً حتليلها من منظور القطاعات املؤسس � � � ��ية وليس حسب الصناعة أو النشاط ،منها
مث ً
ال املدفوعات الريعية املتعلقة باألصول البيئية.
 113-2واملعاجلة احملاس � � � ��بية التامة للمعامالت والتدفّقات تستلزم أن تؤخذ يف احلسبان التدفّقات الصادرة إىل
بقية العامل والواردة منه ،مبا فيها التدفّقات الصادرة إىل املنظمات الدولية والواردة منها .ومن الناحية النظرية ،تتألف
أي اقتصاد وطين ،من قطاعات مؤسسية من األنواع املذكورة أعاله .بيد أن املعتاد هو أن اإلطار
بقية العامل ،مثل ّ
عرف بقية العامل على أهنا قطاع مؤسسي مفرد تيسرياً لعمليات الصياغة والغرض.
احملاسبـي يُ ِّ

 3-6-2املؤسسات واملنشآت والصناعات

 114-2املؤسس � � � ��ة هي صفة الوحدة املؤسسية لدى كوهنا منتج ًة للسلع واخلدمات .وقد تضم املؤسسة منشأة
واحدة أو أكثر ،ومن مثّ قد توجد يف عدة مواقع داخل اقتصاد واحد .واملنشأة هي مؤسسة ،أو جزء من مؤسسة،
توجد يف موقع واحد ويُزا َول فيها نشاط إنتاجي وحيد ،أو يُعزى إىل النشاط اإلنتاجي األساسي املزا َول فيها معظم
القيمة املضافة.
 115-2والقدرة على حتديد املنش � � � ��آت واملؤسس � � � ��ات ورصدها وحتديد أنواع السلع واخلدمات اليت تُنتجها هي
من صميم املعاجلة احملاسبية املتعلقة بالعرض واالستخدام .وميكن إجراء حتليالت جمدية على مستوى جتميعي عن
طريق جتميع الوحدات اليت تزاول أنواعاً متماثلة من النشاط اإلنتاجي وجتميع السلع واخلدمات اليت تتسم خبصائص
متماثلة.
 116-2أما جتميعات املنشآت اليت تزاول أنواعاً متماثلة من النشاط اإلنتاجي فيشار إليها على أهنا صناعات.
وبصورة عامة ،تشمل الصناعات الزراعة والتعدين والصناعة التحويلية والتشييد واخلدمات .ومثالياً تتألف الصناعة
أي أن التجميعة تكون متجانسة .وعلى صعيد املمارسة العملية،
من منشآت تزاول نفس النشاط وال تزاول غريهّ ،
تزاول منش � � � ��آت عديدة جمموعة متنوعة من األنش � � � ��طة ،ولكن يتعني أن يكون هلا نش � � � ��اط رئيسي ميكن استخدامه
لتصنيفها يف فئة حم ّددة من فئات الصناعات.
 117-2وعلى صعيدي القيم املادية والنقدية على السواء ،يشار إىل األنشطة املضطلع هبا داخل املنشآت على
أهنا أنش � � � ��طة “حلساب الذات” .ويف نظام احلسابات القومية ،يغطي النشاط املضطلع به حلساب الذات النشاط
املضطلع به من أجل االستهالك النهائي أو االستثمار من جانب الوحدة االقتصادية (االستخدام النهائي حلساب
الذات) .وهناك حالة خاصة للنشاط املضطلع به حلساب الذات بالقيم املادية والنقدية هي حالة األسر املعيشية.
ومن األمور موضع االهتمام يف اإلطار املركزي أنشطة األسر املعيشية يف جمال استخدام املوارد الطبيعية (مثل مجع
خش � � � ��ب الوقود واملياه) من أجل االس � � � ��تهالك الذايت ويف جمال االضطالع بأنشطة حلماية البيئة وإدارة املوارد (مثل
تركيب ألواح مشسية فوق املنازل) .وعلى غرار املعمول به يف نظام احلسابات القومية ،حيثما يكون النشاط اإلنتاجي
سجل مع نشاط الوحدات األخرى اليت تزاول نفس النشاط.
ذا أمهية ،فإنه يُ َّ
ال مستق ً
سجل تسجي ً
ال بعض األنشطة املضطلع هبا داخل
 118-2ويُتيح نظام احلسابات القومية إمكانية أن تُ َّ
6
املؤسسة حلساب الذات وتوصف بأهنا أنشطة مساعدة ،ولكن هذا مقصور على جمموعة حم ّددة من األنشطة .
وفيما يتعلق ببعض أغراض احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،قد يكون من املناسب حتديد األنشطة الثانوية للمؤسسة
وأيضاً األنشطة املضطلع هبا داخل املؤسسة وال يباع ناجتها ملؤسسات أخرى .وهناك مثال خاص يف هذا الصدد
رجح أن يكون قياس مجيع حتويالت منتجات الطاقة أمراً جديراً
هو املعاجلة احملاسبية للتدفّقات املادية للطاقة حيث يُ ّ
باالهتمام.
6
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بساحملا لكيهلا

 119-2ويف سياق صياغة احلسابات الوظيفية أيضاً ،قد يكون من املناسب حتديد األنشطة الثانوية واألنشطة
األخرى اليت تضطلع هبا املؤسسات ألغراض بيئية لكي ميكن صياغة وصف كامل للنشاط ذي الصلة .ومن أمثلة
تلك األنشطة حرق النفايات الصلبة أو الغاز احليوي إلنتاج طاقة كهربائية تستعملها املؤسسة .وفيما يتعلق بصياغة
حس � � � ��ابات وظيفية بشأن األنشطة البيئية والسلع واخلدمات البيئية ،يهدف اإلطار املركزي إىل حتديد هذه األنواع
من األنشطة على حنو مستقل .وتُقيَّم هذه األنشطة تقييماً نقدياً باستخدام املعلومات املتعلقة بتكاليف املدخالت
املرتبطة هبا ،مثل االستهالك الوسيط للسلع واخلدمات وتعويضات العاملني.
 120-2ومن مثَّ فإنه يف بعض الظروف ،يُس � � � ��مح بتغطية أوس � � � ��ع نطاقاً مما يف نظام احلسابات القومية لتسجيل
األنشطة املضطلع هبا داخل املؤسسة (يرد أدناه مزيد من الشرح لذلك) ،ولكن يُستبقى النطاق مطابقاً ملا يف نظام
احلس � � � ��ابات القومية فيما يتعلق بالنش � � � ��اط الذي تزاوله األسر املعيشية حلساب الذات من أجل االستخدام النهائي
الذايت.

 4-6-2الحدود الجغرافية للوحدات االقتصادية

 121-2تتمثّل إحدى السمات الرئيسية لإلطار املركزي يف أنه يهدف إىل املعاجلة احملاسبية للتفاعل بني االقتصاد
والبيئة على املس � � � ��توى الوطين .واحل ّد اجلغرايف الذي يعينّ نطاق اقتصاد ما يس � � � ��تند إىل مفهوم اإلقليم االقتصادي،
الذي هو املنطقة اخلاضعة للسيطرة الفعلية حلكومة واحدة .وهو يشمل املساحة الربية للبلد املعين ،مبا فيها اجلزر،
واجملال اجلوي ،واملياه اإلقليمية ،واجليوب اإلقليمية  7يف بقية العامل .وال يشمل اإلقليم االقتصادي ما قد يوجد يف
البلد من اجليوب اإلقليمية التابعة للبلدان األخرى واملنظمات الدولية.
 122-2ويشمل االقتصاد الوطين اجملموعة اليت تضم مجيع الوحدات املؤسسية املقيمة يف اإلقليم االقتصادي،
مبعىن أن يكون معظم االهتمام االقتصادي للوحدة مركزاً يف إقليم اقتصادي بعينه .وبوجه عام ،يوجد قدر كبري من
التداخل بني تلك الوحدات املقيمة والوحدات املوجودة يف نطاق احلدود املعينة جغرافياً للبلد املعين .وهناك يف هذا
الصدد ثالثة استثناءات رئيسية:
(أ)

الوحدات اليت تنتوي العمل يف البلد ملدة تقل عن سنة واحدة ،مثل شركات التشييد املتخصصة
أو وكاالت املعونة واإلغاثة .وهذه الوحدات تُعترب مقيمة يف بلدها األصلي؛

(ب) الوح � � � ��دات اإلنتاجية املقيمة اليت ق � � � ��د تعمل خارج اإلقليم الوطين ،مثل الس � � � ��فن والطائرات،
وعملي � � � ��ات صيد األمساك يف املياه الدولية ومي � � � ��اه الدول األخرى .ويف هذه احلاالت ،يُعترب أن
هذه الوحدات تظل وحدات مقيمة داخل اقتصادها الوطين بصرف النظر عن مكان عملها؛
(ج) األشخاص املقيمون يف إقليم وطين الذين قد يبقون بصفة مؤقتة يف بلدان أخرى بغرض العمل
أو االستجمام .ويُعترب االستهالك الذي ميارسه هؤالء األشخاص يف البلدان األخرى استهالكاً
وتصدير من
يتم يف اخلارج ،ويسجل على أنه استرياد إىل البلد الذي يقيم فيه الشخص
مقيماً ّ
ٌ
8
البلد الذي زاره .
 123-2وهذا املفهوم للنطاق اجلغرايف لالقتصاد متوافق مع النطاق احمل ّدد لالقتصاد يف نظام احلسابات القومية،
األمر الذي جيعل التوافق قوياً بني التدفّقات املقيسة بالقيم املادية واملقيسة بالقيم النقدية .بيد أن هذا احل ّد اجلغرايف
خمتلف عن احل ّد املستخدم عاد ًة فيما يتعلق ببعض اإلحصاءات البيئية املهمة ،مثل إحصاءات االنبعاثات يف اهلواء
7
8
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وإحصاءات الطاقة .وحيثما تكون هذه اإلحصاءات أحد مصادر املعلومات لعمليات صياغة احلسابات ،سيلزم
على األرجح إجراء تعديالت لإلحصاءات ملراعاة الفروق يف التغطية اجلغرافية.
 124-2واملعاجلة احملاس � � � ��بية على املستويات دون الوطنية بالقيم املادية والنقدية ميكن أن تكون مناسبة لبعض
املس � � � ��ائل احمل ّددة للمحاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،ومنها مث ً
ال إدارة موارد املياه باس � � � ��تخدام املعلومات على مستوى
أحواض األهنار .بيد أنه يُ َّنوه إىل أنه يف حني أن البيانات املادية قد تكون متاحة بشأن تلك املناطق اجلغرافية ،فإن
البيانات االقتصادية املناظرة قد ال تكون متاحة بسهولة.

 5-6-2الوحدات اإلحصائية

 125-2رك � � � ��زت مناقش � � � ��ة الوحدات االقتصادية يف ه � � � ��ذا الفرع على قدرة تلك الوح � � � ��دات على العمل داخل
االقتصاد بوصفها أطرافاً مشاركة فعلية .ويف اجملال اإلحصائي ،كثرياً ما تكون هذه الوحدات هدفاً للقياس ويُشار
إليها يف هذا الس � � � ��ياق بأهنا وحدات إحصائية .ومن املرجح أن تتوافر ،على حنو يتوقف على هيكل املعلومات يف
كل بلد ،البيانات االقتصادية املتعلقة باألنواع املختلفة للوحدات االقتصادية ،وخباصة املؤسسات ،وأحياناً فرادى
وبناء على ذلك ،تتطابق الوحدة االقتصادية والوحدة اإلحصائية من حيث النطاق .بيد أنه نظراً إىل أن
املنشآتً .
هياكل ملكية املؤسسات ميكن أن تتباين تبايناً كبرياً وإىل أن إنتاج بعض املؤسسات قد يشمل جمموعة متنوعة من
املنتج � � � ��ات املختلفة ،فإن توفيق املعلومات املتاحة مع النموذج املفاهيمي املثايل للوحدات االقتصادية قد ال يكون
عملية بسيطة ،ومن مث يلزم تعريف الوحدات اإلحصائية ألغراض القياس.
 126-2ويف جدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية ،أضيف عنصر البيئة بوصفه عموداً إضافياً إىل جانب
أعمدة املؤسسات املتمثلة يف الصناعات واألسر املعيشية وبقية العامل .بيد أنه يف اإلطار املركزي ،ال تُعترب البيئة نوعاً
إضافياً من الوحدات املنتسبة إىل فئة الوحدات االقتصادية .ويف الواقع أن البيئة يُنظر إليها على أهنا كائن سليب إزاء
القرارات اليت تتخذها الوحدات االقتصادية بشأن إمداد االقتصاد باملدخالت الطبيعية وتلقي املخلّفات من االقتصاد.
 127-2كذلك فإن مجع املعلومات عن البيئة ،وال سيما ما يتعلق منها باألصول البيئية ،يستلزم دراسة الوحدات
اإلحصائية املالئمة للبيئة ،اليت تعكس أجزاء البيئة اليت ميكن أن تجُ ّمع وتُعرض املعلومات بشأهنا .وتشمل األمثلة
يف هذا الصدد األجرام املائية الداخلية (البحريات واألهنار وما إليها) ،وبعض الرواسب احمل ّددة من املوارد املعدنية،
والغابات ،واألرصدة السمكية .ويف حني أنه سيكون ممكناً يف بعض احلاالت مواءمة الوحدة اإلحصائية البيئية مع
وحدة اقتصادية مناظرة هلا فإنه ال ينبغي أن يكون هذا شيئاً متوقعاً.
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القواعد واملبادئ املحاسبية

 1-7-2مقدّمة

 128-2يلزم لتسجيل القيودات احملاسبية استخدام جمموعة متسقة من القواعد واملبادئ احملاسبية .وبدون هذه
سجل املعامالت والتدفّقات على أسس متباينة يف األوقات املختلفة وبقيم خمتلفة ،مما
القواعد واملبادئ ،ميكن أن تُ َّ
جيعل احملاسبة وتسوية احلسابات أمراً صعباً وجيعل املعلومات أقل فائدة بكثري.
 129-2ويتبع اإلطار املركزي القواعد واملبادئ احملاسبية اليت يتبعها نظام احلسابات القومية .ويعرض هذا الفرع
شجع القراء على الرجوع إىل الفصل الثالث من نظام احلسابات القومية
القواعد واملبادئ األوثق صلة باملوضوع .ويُ َّ
لعام  2008لالطالع على مزيد من التفاصيل.

بساحملا لكيهلا

 2-7-2قواعد ومبادئ التسجيل
املحاسبة بنظام القيد املزدوج وبنظام القيد الرباعي
 130-2من السمات الرئيسية للمحاسبة االتساق الذي يُرا َعى يف تسجيل املعامالت بني الوحدات االقتصادية
املختلفة.
 131-2ويف حالة الوحدة االقتصادية املفردة ،يُطبق مبدأ احملاسبة ذو القيد املزدوج الرأسي .وهذا املبدأ يقضي
بأن يكون لكل معاملة قيدان .فهناك قيد للناتج أو االس � � � ��تهالك أو االس � � � ��تثمار أو دخل امللكية أو نقل امللكية،
وهناك قيد مناظر يبني الزيادة أو النقصان يف األصول أو اخلصوم.
 132-2وعلى سبيل املثال ،شراء أسرة معيشية لبعض األمساك سيظهر على هيئتني ،أوالمها زيادة يف االستهالك،
والثانية نقصان يف النقدية (بافرتاض أن الشراء متّ هبذه الطريقة).
ينصب على املعاجلة احملاسبية لفرادى الوحدات بل على املعاجلة احملاسبية جلميع
 133-2وحيث أن الرتكيز ال ّ
الوحدات يف االقتصاد ،فال بد من متديد مبدأ احملاسبة بنظام القيد املزدوج حبيث يكفل التسجيل املتسق للمعاملة
الواحدة لدى كال الطرفني .ويُعرف هذا باسم احملاسبة بنظام القيد الرباعي.
 134-2ومن مثّ فإن ش� � � � �راء األسرة املعيش � � � ��ية لألمساك يستتبع حدوث زيادة يف االستهالك ونقصان يف النقدية
لدى األسرة املعيشية ،ويستتبع يف الوقت نفسه حدوث نقصان يف املخزون وزيادة يف النقدية لدى متجر األمساك.
ويتعني تسجيل هذه القيودات األربعة مجيعها لضمان أن تكون احملاسبة مكتملة ومتوازنة.
 135-2ويف حني أن مجيع هذه القيودات الزمة للحس � � � ��ابات بالقي � � � ��م النقدية ،فإنه على صعيد القيم املادية،
سجل املعامالت املرتبطة بذلك يف األصول املالية (النقدية يف هذا املثال).
ال تُ َّ

توقيت التسجيل
 136-2يتمثّل أحد مس � � � ��تلزمات مبدأي احملاس � � � ��بة بنظامي القيد املزدوج والقيد الرباعي يف ضرورة تس � � � ��جيل
املعامالت والتدفّقات األخرى على أهنا حتدث يف نفس اللحظة الزمنية يف ش � �ت� ��ى احلس � � � ��ابات لدى كلتا الوحدتني
املعنيتني.
 137-2ويف احلس � � � ��ابات النقدية ،املبدأ العام هو أن تس � � � � َّ�جل املعامالت عندما تتغيرّ امللكية وتنشأ املطالبات
وااللتزامات ذات الصلة أو جيري حتويلها أو إلغاؤها .أما املعامالت الداخلية لدى وحدة واحدة ،فتُس � � � � َّ�جل حينما
تنشأ قيمة اقتصادية أو عندما جيري حتويلها أو حموها .وهذا النهج بصدد توقيت التسجيل يسمى هنج االستحقاق.
 138-2والعامل الرئيسي الذي ينبغي مراقبته فيما يتعلق بالتوقيت هو أن توقيت املعاملة طبقاً لنظام التسجيل
على أس � � � ��اس االس � � � ��تحقاق قد ال يتفق مع التوقيت الذي حيدث فيه التدفّق النقدي املرتبط باملعاملة .فعلى سبيل
وحررت الفاتورة للمشرتي على أساس الدفع يف غضون  30يوماً ،فإن وقت التسجيل
املثال ،إذا متّ شراء سلعة ما ُ
طبقاً لنهج االستحقاق هو تاريخ الشراء وليس التاريخ الذي تُ َّ
سدد فيه الفاتورة.
 139-2ومثالياً ،يُفرتض أن يتفق توقيت تسجيل التدفّقات املادية مع توقيت تسجيل التدفّقات بالقيم النقدية
لدى تطبيق هنج االستحقاق .ولكن على صعيد املمارسة العملية ،ميكن أن تكون للعمليات البيئية دورات وأطر
زمنيــة خمتلفـــــة متاماً باملقارنة بالتقومي والسنوات املالية املعتادة املستخدمة يف احملاسبة النقدية .ففي حالة موارد املياه
مثالً ،الس � � � ��نة اهليدرولوجية ال تناظر الس � � � ��نة التقوميية  .9وينبغي إجراء تعديالت حسب االقتضاء ملراعاة اختالف
الدورات األساسية على صعيدي القيم املادية والنقدية.
9

يقل الرتحيل من سنة إىل أخرى
السنة اهليدرولوجية هي فرتة زمنية مدهتا  12شهراً يكون فيها جممل التغيرّ ات يف التخزين ضئيالً حبيث ّ
إىل أدىن درجة ممكنة (انظر :اليونسكو واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،القاموس الدويل للهيدرولوجيا ،الطبعة الثانية.)1993 ،
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وحدات القياس
 140-2فيما يتعلق باحلس � � � ��ابات املصاغة بقيم نقدية ،يتعني أن تكون مجيع القيودات يف احلس � � � ��ابات مقيسة
بالقيم النقدية ،وبالتايل يتعني أن تكون العناصر اليت تتألف منها هذه القيودات مقيسة بالقيم النقدية .ويف معظم
احل � � � ��االت ،تكون القيودات هي القيم النقدية للمعامالت الفعلية .ويف احلاالت األخرى ،تُ َّ
قدر القيودات بالرجوع
إىل قيم نقدية مكافئة أخرى (يف حالة االس � � � ��تهالك الذايت) أو تُق � � � � َّ�در قيمتها بتكلفة اإلنتاج (يف حالة الناتج غري
السوقي).
ُّ
 141-2وفيما يتعلق باحلسابات املصاغة بقيم مادية ،تتغيرّ وحدة القياس تبعاً لنوع األصل املعين .ومن مثّ فإن
َّ
اقي ،بوحدات مثل اجلول؛ وأرصدة املياه وتدفّقاهتا تُقاس عادة بوحدات
تدفّق � � � ��ات الطاقة تقاس عادة باحملتوى الط ّ
احلج � � � ��م ،مثل األمتار املكعبة؛ وأرصدة املواد األخرى وتدفّقاهتا تُقاس عاد ًة بوحدات الكتلة ،مثل األطنان .وهناك
بيان جممل للتفاصيل املتعلقة باختيار وحدة القياس يف سياق وصف احلسابات احمل ّددة.
 142-2وهناك مبدأ شائع مؤداه أنه ال ينبغي أن تُستخدم داخل احلساب الواحد بقيم مادية سوى وحدة قياس
املوحدة
واحدة كي يظل التجميع والتس � � � ��وية ممكنني عرب مجيع القيودات احملاسبية .بيد أنه يُ َّنوه إىل أنه يف العروض ّ
رجح أن تُستخدم جمموعة متنوعة من وحدات القياس.
اليت تضم بيانات بالقيم املادية والنقدية ،يُ ّ

 3-7-2قواعد ومبادئ التقييم
التقييم بأسعار السوق
 143-2فيما يتعلق باحلسابات املصاغة بقيم نقدية ،متثّل مسألة التقييم مسألة حمورية .ويف نظام احملاسبة البيئية
واالقتصادية ،كما يف نظام احلسابات القومية ،تكون القيم املبينة يف احلسابات هي ،من حيث املبدأ ،القيم احلالية
للمعامالت أو أسعار السوق للسلع أو اخلدمات أو قوة العمل أو األصول ذات الصلة موضوع التبادل.

تعرف بأهنا املبالغ النقدية اليت يدفعها املشرتون
 144-2وباملعىن الدقيق للمصطلح ،أسعار السوق للمعامالت َّ
الراغبون يف الشراء للحصول على شيء من البائعني الراغبني يف البيع .وينبغي أن جتري هذه التبادالت بني أطراف
سمى أحياناً “االستقالل الكامل” .10
مستقلة ً
بناء على االعتبارات التجارية فقط ،وهو ما يُ ّ
املعرف على هذا النحو ينبغي متييزه عن سعر الس � � � ��وق العام الذي يدل على السعر
 145-2وس � � � ��عر الس � � � ��وق َّ
“املتوسط” للتبادالت بصدد نوع من السلع أو اخلدمات أو األصول .ويف معظم احلاالت ،تكون أسعار السوق
املستندة إىل جممل املعامالت اليت حتدث فع ً
ال مقاربة ألسعار السوق “العامة” املوصوفة آنفاً .بيد أن هناك بعض
األس � � � ��عار لفرادى املعامالت ال ينطبق عليها ذلك ،كما يف حالة التس � � � ��عري التحويلي بني املؤسس � � � ��ات ذات التبعية
املش � �ت� ��ركة والتسعري التس � � � ��اهلي من جانب الوحدات احلكومية .وينبغي النظر يف إجراء تصويبات يف تلك احلاالت
لالقرتاب بقدر أكرب من مكافئات أسعار السوق العامة.
 146-2وحينما تكون أس � � � ��عار السوق غري قابلة للرصد ،ينبغي استخدام طريقة التقييم وفقاً ملكافئات أسعار
السوق لتوفري قيم تقريبية ألسعار السوق .ويف حاالت معينة ،قد يلزم تطبيق مبادئ أسعار السوق ،كما يف حالة
تقييم السلع واخلدمات املنتَجة واملستخدمة حلساب الذات ،أو يف حالة تقييم اإلنتاج غري السوقي .واتباعاً لنظام
احلسابات القومية ،ينبغي تقييم إنتاج منتجي السوق حلساب الذات (مبا يف ذلك تكوين رأس املال حلساب الذات)
بأنه حاصل مجع تكاليف اإلنتاج ،وهي االستهالك الوسيط وتعويضات العاملني واستهالك رأس املال الثابت وعائد
ٍ
صاف لألصول الثابتة املس � � � ��تخدمة يف اإلنتاج والضرائب األخرى خمصوماً منها اإلعانات املتعلقة باإلنتاج .وتقييم
السوقي يَتبْع هذا النهج نفسه فيما عدا أنه ،طبقاً للعرف ،يُستبعد العائد الصايف لألصول الثابتة
ّ
كل اإلنتاج غري ُّ
املستخدمة يف اإلنتاج.
10
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بساحملا لكيهلا

 147-2ويف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،تُطبّق مبادئ التقييم هذه على نطاق أوسع قلي ً
ال مما يف نظام
احلسابات القومية ألن نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يشمل نطاقاً أوسع من التدفّقات داخل املؤسسات ،وخباصة
اإلنتاج حلس � � � ��اب الذات الذي يس � � � ��تعمله منتجو السوق بصفة استهالك وسيط (انظر الفرع  .)6 - 2وحيث إن
التدفّقات داخل املؤسس � � � ��ات ال تباع يف الس � � � ��وق ،فإنه ال يُدرج يف اشتقاق قيمة هذا الناتج عائد ٍ
صاف لألصول
الثابتة املستخدمة يف اإلنتاج.
 148-2وهناك متطلبات خاصة مرتبطة بتطبيق مبدأ سعر السوق على عملية تقييم األصول ،وخباصة األصول
غ � �ي� ��ر املنتَجة ،مثل املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،واملوارد الطبيعية املائية ،وموارد األخش � � � ��اب الطبيعية .وهناك عدة
تقنيات مقرتحة يف نظام احلسابات القومية  11لتقدير أسعار السوق لألصول يف احلاالت اليت ال توجد فيها أسواق
متطورة لألصول .ويضع الفرع  4 - 5قيد املناقشة وصفاً كام ً
ال للتقنيات والُ�ن ُهج املختلفة املتصلة باحملاسبة البيئية
واالقتصادية ،مبا يف ذلك املناقشة بشأن استخدام ُ�ن ُهج صايف القيمة احلالية.
 149-2وجيب فصل استخدام أسعار السوق يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية عن إمكانية اعتماد تقييمات
اجتماعية يف تسعري وتقييم األصول البيئية .فالتقييمات االجتماعية تأخذ يف احلسبان منافع وتكاليف أوسع نطاقاً مما
يوضع يف االعتبار يف أسعار السوق على مستوى التبادل الفردي اليت تُستعمل يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.
موحداً وليس مش � � � ��موالً باملناقشة على
وقياس هذه اجملموعة األوس � � � ��ع نطاقاً من املنافع والتكاليف االجتماعية ليس ّ
حنو مباشر يف اإلطار املركزي ،وإن كانت هذه املسألة تربز بالفعل يف سياق النظر يف اختيار مع ّدل اخلصم الذي
ينبغي استخدامه يف تطبيق هنج صايف القيمة احلالية .ويُناقش هذا على حنو تفصيلي يف املرفق م .2 - 5

السعر األسايس وسعر اإلنتاج وسعر الرشاء
رجح أن يكون املبلغ الذي
 150-2يشمل التعامل يف املنتجات وحدتني اقتصاديتني .ونتيجة لعدد من العوامل ،يُ ّ
يتلقاه يف هناية املطاف َم ْن أنتج املُنتَج أو قام بتوريده خمتلفاً عن املبلغ الذي دفعه املش � �ت� ��ري .وتش � � � ��مل هذه العوامل
إضافة الضرائب إىل سعر املُنتَج ،وإضافة تكاليف التوصيل املرتبطة بنقل املُنتَج إىل املشرتي النهائي ،وإدراج هوامش
البيع باجلملة والبيع بالتجزئة ،وتلقّي املُنتج إلعانات .ولكي تؤخذ هذه العوامل املختلفة يف احلسبانُ ،وضع تعريف
لثالثة أنواع خمتلفة من األسعار تعكس منظوري العرض واالستخدام .ويرد بيان العالقة فيما بني هذه األنواع الثالثة
من األسعار يف اجلدول .6 - 2

 151-2ويُستعمل يف سياق العرض نوعان من األسعار ،مها السعر األساسي وسعر اإلنتاج .والسعر األساسي
هو املبلغ املستحق القبض للمنتج من املشرتي مقابل وحدة من السلع أو اخلدمات املنتَجة بوصفها ناجتاً ،خمصوماً
أي إعانة تكون مستحقة القبض للمنتج نتيجة إلنتاج هذه الوحدة
أي ضريبة تكون مستحقة الدفع ومضافاً إليه ّ
منه ّ
أي هوامش منطبقة ختص
أي رسوم للنقل يدرجها املُنتج يف فاتورة مستقلة و ّ
أو بيعها .وال يشمل السعر األساسي ّ
البيع باجلملة والتجزئة.
 152-2والس � � � ��عر األساسي يقيس املبلغ الذي حيتفظ به املنتج وهو بالتايل السعر األكثر أمهية لصنع القرارات
الـــذي ميارســه املُنتج.
للمنتج من املش � �ت� ��ري مقابل وحدة من وحدات السلع أو
 153-2وس � � � ��عر اإلنتاج هو املبلغ املس � � � ��تحق القبض ُ
أي ضريبة من ضرائ � � � ��ب القيمة املضافة ،أو ما مياثلها من الضرائب
اخلدم � � � ��ات منتجة بوصفها ناجتاً ،خمصوماً منه ّ
أي رسوم للنقل يطالب هبا
املقتطعة ،على النحو املدوَّن يف الفاتورة املوجهة إىل املش � �ت� ��ري .وال يش � � � ��مل هذا السعر ّ
أي ضرائب مفروضة على املنتجات عدا
املنتج يف فاتورة مس � � � ��تقلة .وخالفاً للسعر األساسي ،يشمل سعر اإلنتاج ّ
أي إعانات للمنتَج.
أي ضريبة مقتطعة للقيمة املضافة ،وال يشمل ّ
ّ
11
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الجدول 6 - 2
السعر األسايس وسعر اإلنتاج وسعر الرشاء
األسعار األساسية
مضافا ً إليها
الرضائب عىل املنتجات عدا رضيبة القيمة املضافة املدرجة يف الفاتورة
مخصوما ً منها
اإلعانات املتعلقة باملنتجات
تساوي
أسعار اإلنتاج
مضافا ً إليها
رضيبة القيمة املضافة غري املقتطعة من جانب املشرتي
مضافا ً إليها
رسوم النقل املدونة يف فاتورة مستقلة
مضافا ً إليها
هوامش البيع بالجملة والبيع بالتجزئة
تساوي
أسعار الرشاء

أي ضريبة يدفعها املشرتي من ضرائب
 154-2وس � � � ��عر الشراء هو املبلغ الذي يدفعه املش� � � � �تــري ،خمصوماً منه ّ
القيمة املضافة أو ما مياثلها من الضرائب املقتطعة ،مقابل تسلُّم وحدة من وحدات السلع أو اخلدمات يف الوقت
أي تكاليف للنقل يدفعها املشرتي بشكل منفصل
واملكان اللذين حيددمها املشرتي .ويشمل سعر الشراء لسلعة ما ّ
لكي يتسلم السلعة يف الوقت واملكان املطلوبني .وهذا هو السعر األكثر أمهية لدى املشرتي.
 155-2والفروق القائمة بني هذه الفئات الثالث من األس � � � ��عار مهمة للغاية يف سياق صياغة جداول العرض
واالس � � � ��تخدام بالقيم النقدية .فلدى صياغة هذه اجلداول باألسعار األساسية ،تُ َّ
وزع تكاليف النقل وهوامش البيع
باجلملة والبيع بالتجزئة على اخلدمات ذات الصلة (خدمات النقل والبيع باجلملة والبيع بالتجزئة) بدالً من اقتطاعها
من اجلدول ككل .وترد يف الفصل الرابع عش � � � ��ر من نظام احلسابات القومية لعام  2008التفاصيل الكاملة بشأن
ُ�ن ُهج التقييم املناسبة لدى صياغة جداول العرض واالستخدام بالقيم النقدية واحلسابات الوظيفية ومتوالية احلسابات
االقتصادية.

 4-7-2مقاييس الحجم

 156-2يف حالة التقديرات اليت تُصاغ بقيم نقدية ،ميكن حتليل التغيرّ ات اليت تطرأ على مدى الزمن على قيم
السلع واخلدمات إىل عنصرين :التغيرّ ات يف األسعار والتغيرّ ات يف األحجام .وهذه األحجام ليست مكافئة ملقاييس
األحجام املادية للمواد الصلبة والسائلة والغازية ،ولكنها تتعلق مبفهوم اقتصادي للحجم يشمل التغيرّ ات يف كمية
السلع واخلدمات واألصول ويف نوعيتها .ومن مثّ فإن املفهوم االقتصادي للحجم يشمل ،على سبيل املثال ،الزيادات
يف عدد السيارات املنتَجة (أو كتلتها) وكذلك جوانب التحسن يف نوعية تلك السيارات.
 157-2ومقياس النشاط االقتصادي بداللة األحجام وليس بداللة القيم يُشار إليه عاد ًة بأنه قياس بـ “األسعار
الثابتة” .ومقاييس احلجم مهمة بوجه خاص بالنسبة إىل قياس النمو االقتصادي الذي يُفهم عموماً على أنه هو
الزيادة احلجمية يف القيم التجميعية الرئيسية ،مثل الناتج احمللي اإلمجايل.

الهيكل املحاسبي

 158-2وتُصاغ مقاييس احلجم عاد ًة عن طريق حذف تأثري تغيرّ األس � � � ��عار من سلس � � � ��لة زمنية للمعامالت يف
املنتج � � � ��ات ،أو تدفّقات الدخل ،أو قيم األصول .ويف احلالة املثالية ،توزن معاً البيانات التفصيلية املتعلقة بتغيرّ ات
أسعار فرادى املنتجات أو األصول لتوفري مؤشرات لألسعار تعكس التغيرّ ات يف أسعار املنتجات أو األصول احمل ّددة
موضع االهتمام .وحيثما ال تكون هذه التفاصيل متاحة ،يلزم استخدام املقاييس العامة لتغيرّ األسعار ،مثل مقاييس
التضخم ،بدالً من املؤش� � � � �رات احمل ّددة لألسعار .ويُش � � � ��ار عاد ًة إىل مقاييس احلجم اليت تُشتق باستخدام املؤشرات
العامة لألسعار بأهنا مقاييس “حقيقية” .وتُشتق املقاييس احلقيقية غالباً يف احلاالت اليت يلزم فيها حذف تأثريات
التغيرّ ات يف القوة الشرائية من مقاييس الدخل.

 159-2ومقايي � � � ��س احلجم ،وال س � � � ��يما ما يتعلق منها باإلنتاج واالس � � � ��تهالك ،ضروري � � � ��ة يف تقييم االجتاهات
البيئية واالقتصادية .وميكن هلذه املقاييس أن توضح مدى ما يصبح عليه اجملتمع من الزيادة أو النقص يف الكفاءة
أعم ،ميكن هلذه التقييمات أن تبني مدى اقرتان
فيما يتعلق باملدخــالت من املوارد أو النواتج مــن املخـــلّفات .وبوجه ّ
النم � � � ��و االقتصادي بالضغ � � � ��وط الواقعة على البيئة ،أو مدى إمكانية فصله عن تلك الضغوط ،ومنها مث ً
ال الضغوط
الناشئة عن استخدام املوارد الطبيعية كمدخالت يف اإلنتاج االقتصادي أو عن االنبعاثات من هذا اإلنتاج.
 160-2ويتمثّل أحد التطبيقات املهمة ملقاييس احلجم يف اش � � � ��تقاق املقاييس احلجمية لقيمة األرصدة البيئية
وغريها من األرصدة .ومما يعزز حتليل التغيرّ ات يف الثروة االقتصادية الكليّة استبعاد تأثري تغيّــرات األسعار على القيم
املتغيرّ ة لألصول.
 161-2ويرد يف الفصلني اخلامس والسادس وصف عام لطرق اشتقاق مقاييس األصول بداللة احلجم .وترد
التفاصيل املتعلقة بأساسها النظري وبصياغتها يف الفصل اخلامس عشر من نظام احلسابات القومية لعام 2008
ويف األدلة الدولية بشأن صياغة مؤشرات أسعار االستهالك وأسعار اإلنتاج .12

12

انظر :منظمة العمل الدولية ،وصندوق النقد الدويل ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،واملكتب اإلحصائي للجماعات
األوروبية ،واألمم املتحدة ،والبنك الدويل“ ،دليل مؤشرات أسعار االستهالك :النظرية والتطبيق” ()2004؛ و“دليل مؤشرات أسعار
اإلنتاج :النظرية والتطبيق” ،منظمة العمل الدولية ،وصندوق النقد الدويل ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،واللجنة
االقتصادية ألوروبا ،والبنك الدويل.2004 ،
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الفصل الثالث

ّ
التدفقات املادية
حسابات
1-3

مقدّمة

ألي اقتصاد أن يعمل بدون اس � � � ��تخدام املوارد الطبيعية وغريها من املدخالت املس � � � ��تمدة من
1-3
ال ميكن ّ
البيئة أو بدون استخدام البيئة يف استيعاب املنتجات الثانوية غري املرغوبة الناشئة من اإلنتاج االقتصادي .ومن مث
ف � � � ��إن قياس تدفّق � � � ��ات املدخالت الطبيعية إىل االقتصاد وتصريفات املخلّفات اخلارجة منه ميكن أن يوفر معلومات
ويتم هذا القياس عادة باستخدام وحدات مادية للقياس.
إرشادية مفيدةّ .
وتتعزَّز بقدر كبري جدوى املعاجلة احملاسبية للتدفّقات املادية حينما تُ َّ
نظم هذه التغطية باستخدام نفس
2-3
اإلطار املس � � � ��تخدم لتقييم التدفّقات االقتصادية بالقيم النقدية .فهذا يتيح التحليل املتّسق للعالقات بني تدفّقات
املدخالت الطبيعية والنشاط االقتصادي ،والعالقات بني النشاط االقتصادي والتصريفات اخلارجة من االقتصاد،
والعالقات املهمة بني التدفّقات بالقيم املادية وبالقيم النقدية .وتُناقش يف الفصل السادس مسألة تنظيم التدفّقات
اجملمع هلذه التدفّقات.
املادية والنقدية املتعلقة مبواضيع حم ّددة والعرض ّ
واإلطار املتعلق بقياس التدفّقات املادية والنقدية متوائم أيضاً مع اإلطار املتعلق بقياس األصول البيئية
3-3
املعروض يف الفصل اخلامس .وهذه الصلة هلا أمهية خاصة بالنسبة إىل تدفّقات املوارد الطبيعية وإىل تقييم عمليات
سجل التدفّقات ذات الصلة يف كل من حسابات األصول وجداول العرض
اإلنتاج يف الصناعات االستخراجية .وتُ ّ
واالستخدام بالقيم املادية.
واستخدام إطار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يتيح إنشاء مؤشرات متينة الستهالك املوارد بالنسبة
4-3
إىل بعض املؤش� � � � �رات االقتصادية مثل الناتج والقيمة املضافة ،بالنظر إىل ما يوجد من توا ٍز بني املبادئ احملاس � � � ��بية
األساسية يف احلالتني .ومتثّل املؤشرات املصنفة حسب الصناعة بشأن استخدام الطاقة واستهالك املياه واالنبعاثات
اهلوائية أدلة إضافية على االستخدامات املمكنة للبيانات عندما تكون منظم ًة على حنو متسق ومتناسق.
ويلزم لصياغة البيانات املتعلقة بالتدفّقات املادية اس � � � ��تخدام جمموعة متنوعة من مصادر البيانات ومن
5-3
التصنيفات .ويقدم هذا الفصل عرضاً إلطار عام لعملية الصياغة هذه؛ وميكن احلصول على إرشادات أكثر تفصي ً
ال
بش � � � ��أن املواضيع احمل ّددة ،مثل الطاقة واالنبعاثات اهلوائية واملياه ،من الكتيبات واألدلة واملبادئ التوجيهية األخرى.
وترد يف هناية هذا املنشور إشارات مرجعية إىل املنشورات ذات الصلة.
والنظر على مستوى من مستويات هذا اإلطار ،يظهر أن قياس التدفّقات املادية يستلزم توافر كميات
6-3
َّ
ضخمة من البيانات األساس � � � ��ية وحيتاج إىل تصنيفات متس � � � ��قة ووحدات للقياس وإطار متفق عليه ميكن أن تُنظم
البيانات داخله على مستويات خمتلفة من التفصيل .والنظر على مستوى آخر ،داخل اإلطار نفسه ،يبني إمكانية
صياغة قدر آخر من املقاييس التجميعية للتدفّقات املادية ،اليت رمبا يقتصر تركيزها على أنواع حم ّددة من التدفّقات
(مثل استخدام األسر املعيشية للطاقة ألغراض النقل ،أو استخالص املياه لالستخدام يف الزراعة).
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ومن مثّ فإنه يف حني أن هذا الفصل يقدم دراسة شاملة للنُظم الشائعة االستخدام للمعاجلة احملاسبية
7-3
للتدفّق � � � ��ات املادية ،ينبغي التنويه إىل أن التنفيذ الكامل للحس � � � ��ابات املعروضة هنا ميثّل هدفاً طموحاً ولكنه ليس
أي عنصر من إحدى عناصر اجملموعة
ضرورياً يف مجيع احلاالت ،حيث إنه ميكن إجراء حتليالت مفيدة باستخدام ّ
الكاملة من حسابات التدفّقات املادية.

ّ
للتدفقات املادية
 1-1-3اإلطار املحاسبي والنُظم الفرعية املحاسبية

يوفر اإلطار احملاسبـي للتدفّقات املادية املعروض يف هذا الفصل جمموعة من املبادئ واحلدود احملاسبية
8-3
اليت ميكن يف نطاقها إجراء تسجيل متسق جلميع أنواع التدفّقات املادية املتصلة بالنشاط االقتصادي .ويف أغلب
احلاالت ،سريكز تسجيل التدفّقات املادية على بعض اجملاالت املعينة موضع االهتمام ،مثل تدفّقات الطاقة أو املياه،
ويُع � � � ��زى هذا يف جزء منه إىل أن قياس التدفّق � � � ��ات املادية ميكن أن يكون بوحدات قياس متباينة ال ميكن بالضرورة
مقارنتها أو جتميعها .ويُعزى هذا أيضاً إىل أن تسجيل مجيع التدفّقات املادية ذات الصلة يف حساب واحد عملية
واسعة ومعقدة .لذا فإنه يف حني أن هذا الفصل يقــدم إطـــاراً حماسبياً كام ً
ال جلميع التدفّقات املادية ،فإن من املتوقع
أن يركز القائمون بصياغة احلس � � � ��ابات على تطبيق املبادئ العام � � � ��ة يف جماالت حم ّددة ،مثل قياس التدفّقات املادية
للطاقة واملياه واالنبعاثات اهلوائية والنفايات الصلبة.
واألس � � � ��اس املس � � � ��تند إليه يف بناء اإلطار املتعل � � � ��ق بقياس التدفّقات املادية ه � � � ��و هيكل جداول العرض
9-3
واالس � � � ��تخدام بالقيم النقدية ،املستخدمة لقياس النشاط االقتصادي .وبوجه عام ،تبني هذه اجلداول ما جيري من
معامالت يف املنتجات فيما بني الصناعات واألسر املعيشية واحلكومة وبقية العامل .وتقوم هذه اجلداول على املبادئ
املوضحة يف نظام احلسابات القومية لعام  2008ويرد عرض هلا يف الفصل الثاين.
 10-3وميكن اس � � � ��تخدام هذا اهليكل نفسه لتس � � � ��جيل التدفّقات املادية األساسية املتصلة باملعامالت اجلارية
بني الوحدات االقتصادية املختلفة .وميكن كذلك ربط التدفّقات الداخلة إىل البيئة واخلارجة منها عن طريق إضافة
أعمدة وصفوف خبصوصها إىل جدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم النقدية .وتس � � � ��فر هذه اإلضافات عن جداول
للعرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية ميكنها أن يس � � � ��جل مجيع التدفّقات املادية( :أ) اآلتية من البيئة ،و(ب) اجلارية
داخل االقتصاد ،و(ج) الراجعة إىل البيئة.
 11-3بيد أنه ،خالفاً حلالة املعامالت ،ال يبدو ممكناً بشكل تلقائي جتميع كل التدفّقات املادية معاً وال يبدو
ضرورياً تسجيل مجيع هذه التدفّقات على حنو متماثل .وبالتايل نشأت يف نطاق اإلطار العام للعرض واالستخدام
ثالثة نُظم فرعية خمتلفة :املعاجلة احملاسبية لتدفّقات املواد  ،13وحسابات املياه ،وحسابات الطاقة.
 12-3ويف مجيع النُظم الفرعية الثالثة ،يش � � � ��مل نطاق املعاجلة احملاسبية للتدفّقات املادية التدفّقات من البيئة
إىل االقتص � � � ��اد ،والتدفّق � � � ��ات داخل االقتصاد ،والتدفّقات الراجعة إىل البيئة .بيد أن � � � ��ه يف كل نظام من هذه النُظم
الفرعية ،تُس � � � ��تخدم عادة وحدات خمتلفة للقياس .ففي املعاجلة احملاس � � � ��بية لتدفّقات املواد ،تُقاس التدفّقات بداللة
الكتلة (باألطنان مثالً) .ويف حسابات املياه فإن احلجم هو وحدة القياس (باألمتار املكعبة مثالً) .ويف حسابات
الطاقي (باجلول مثالً)  .14ويف حني أن مجيع هذه النُظم الفرعية ال ّ
تشكل إالّ
الطاقة ،وحدة القياس هي احملتوى
ّ
جزءا من جمموع التدفّقات املادية ،فإن كل نظام منها يشكل منظومة كاملة ومتوازنة من التدفّقات.
ً
 13-3ويف نطاق كل نظام من هذه النُظم الفرعية للمعاجلة احملاسبية للتدفّقات املادية ،ميكن إجراء مزيد من
الصقل ملواضع الرتكيز وفقاً للمبادئ العامة جلدول العرض واالستخدام بالقيم املادية .وينطبق هذا بصفة خاصة يف
13
14

املعاجلة احملاسبية لتدفّقات املواد تشمل تسجيل التدفّقات املادية للمنتجات واالنبعاثات اهلوائية والنفايات الصلبة وغريها من تدفّقات
املخلَّفات.
السعرية (السعرات احلرارية) الصافية .وميكن أن تقاس حسابات الطاقة أيضاً بداللة كتلة أو
يُقاس احملتوى
الطاقي على أساس القيمة ُّ
ّ
حجم منتجات طاقيَّة معينة ،ولكن هذه احلسابات ال تشمل الطاقة املستمدة من املصادر املتجددة ،مثل الطاقة الشمسية والرياح،
وال ترد مناقشة هلا يف هذا الفصل.

يداملا تاقّفدتلا تاباسح

أي جامع لكل الصناعات ،صياغة حسابات
حالة حسابات تدفّقات املواد .وميكن على مستوى وطين جتميعيّ ،
لتدفّقات املواد على نطاق االقتصاد .ويف الوقت نفس � � � ��ه ،ميكن أيضاً الرتكيز على صياغة حس � � � ��ابات متصلة تتعلق
مبنتجات حمددة ،أو على تدفّقات أنواع معينة من املخلّفات مثل االنبعاثات إىل اهلواء أو النفايات الصلبة.
 14-3ويف نط � � � ��اق مجيع النُظم الفرعية ،ميكن أيضاً أن يتجه االهتمام إىل الرتكيز على عنصر واحد فقط من
التدفّقات املادية ،مثل اس � � � ��تخدام الصناعات واألس � � � ��ر املعيشية للطاقة ،وليس على مجيع التدفّقات املتصلة جبدول
العرض واالستخدام بالقيم املادية .بيد أنه حىت يف هذا النطاق الضيق نسبياً ،تُطبق نفس املفاهيم والتعاريف واملعايري
لكي يتسىن دعم عمليات تنظيم البيانات وصياغة نُظم املعلومات األوسع نطاقاً.

 2-1-3هيكل الفصل الثالث

 15-3يرد يف الفرع  2 - 3ش � � � ��رح لنهج العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية ،مبا يف ذلك تعاريف املدخالت
الطبيعية واملنتجات واملخلّفات .وتشكل هذه التعاريف عنصراً أساسياً يف تعريف احلدود فيما بني البيئة واالقتصاد
ومن مثّ يف بناء جداول معربة للعرض واالستخدام.
 16-3ويف الفرع  ،3 - 3تُناقش جمموعة متنوعة من املسائل احملاسبية العامة ،مبا يف ذلك التسجيل اإلمجايل
والصايف للتدفّقات ومعاجلة التدفّقات اجلارية بني البلدان.
 17-3وتتناول األفرع الثالثة األخرية باملناقش � � � ��ة موضوع قياس التدفّقات املادية احمل ّددة :حسابات الطاقة يف
الفرع  ،4 - 3وحسابات املياه يف الفرع  ،5 - 3وعدداً من حسابات تدفّقات املواد ،مبا فيها حسابات االنبعاثات
يف اهلواء واالنبعاثات يف املياه والنفايات الصلبة ،يف الفرع .6 - 3
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ّ
للتدفقات املادية
اإلطار املحاسبي

 18-3يطبّق هذا الفرع َ�ن ْهج العرض واالس � � � ��تخدام على املعاجلة احملاس � � � ��بية للتدفّقات املادية عن طريق تطبيق
اإلطار العام ومبادئه احملاسبية األساسية ،ويلي ذلك بيان لتعاريف التدفّقات الرئيسية الثالثة :املدخالت الطبيعية
واملنتجات واملخلّفات.

 1-2-3نَهْ ج جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية

عرف
 19-3وفقاً ملا ورد بيانه يف الفصل الثاين ،يف س � � � ��ياق قياس التدفّقات املادية بصدد العرض واالستخدام ،يُ َّ
االقتصاد بداللة حدود اإلنتاج املعمول هبا يف نظام احلس � � � ��ابات القومية .وتش � � � ��مل حدود اإلنتاج جمموعة حم ّددة من
األنشطة االقتصادية يُضطلع هبا حتت سيطرة ومسؤولية وحدات مؤسسية وتُستعمل فيها مدخالت العمل ورأس املال
والسلع واخلدمات إلنتاج نواتج من السلع واخلدمات (املنتجات)  .15ومن املسلّم به يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية
أن بعض املدخالت (املدخالت الطبيعية من املواد والطاقة) تأيت من البيئة ،وأنه من جراء إنتاج املنتجات واستهالكها
وتراكمها حتدث جمموعة من التدفّقات املادية األخرى ميكن أن تؤدي إىل رجوع بعض املواد والطاقة إىل البيئة.
 20-3والتدفّقات الداخلة من البيئة إىل االقتصاد هي املدخالت الطبيعية ،والتدفّقات اجلارية داخل االقتصاد
تتألف إما من منتجات وإما من خملّفات ،والتدفّقات من االقتصاد إىل البيئة هي املخلّفات .وهذه السلس � � � ��لة من
تسجل على أهنا راجعة
التدفّقات ممثّلة يف الشكل  .1 - 3وبعض املدخالت الطبيعية ،بعد دخوهلا إىل االقتصادّ ،
فوراً إىل البيئة ،لكوهنا مل تعد الزمة لالقتصاد .واملدخالت الطبيعية اليت ال تُستعمل يف اإلنتاج ،مثل الغطاء الفوقي
للركاز (التعدين الفائض) واملياه املس � � � ��تخلصة لتجفيف املناجم والصيد املُرتجََع يف عمليات صيد األمساك ،تس � � � ��مى
15

يرد توصيف تفصيلي حلدود اإلنتاج املعمول به يف نظام احلسابات القومية يف الفقرات من  32 - 6إىل  48 - 6من نظام احلسابات
القومية لعام .2008

41

42

اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية2012 ،

خملّفات املوارد الطبيعية .وهناك أيضاً بعض املخلّفات تظل يف االقتصاد وال تُعاد مباشرة إىل البيئة ،مثل النفايات
الصلبة اليت تجُ مع وتخُ زَّن يف مواقع طمر النفايات اخلاضعة للرقابة.
 21-3واإلطار األساس � � � ��ي لتس � � � ��جيل التدفّقات املادية َ�يتْبع هنج جداول العرض واالستخدام بالقيم النقدية
للمنتجات بصيغته احمل ّددة يف نظام احلسابات القومية واملوجزة يف الفصل الثاين من نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.
ويغطي جدول العرض واالستخدام بالقيم النقدية مجيع تدفّقات السلع واخلدمات الداخلة يف نطاق حدود اإلنتاج
املعمول هبا يف نظام احلسابات القومية.
 22-3واملقصد الذي ترمي إليه املعاجلة احملاسبية للتدفّقات املادية هو تسجيل التدفّقات املادية اليت تتأسس
عليها املعامالت املس � � � ��جلة يف جداول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم النقدية ،فيما يتعلق بالسلع يف املقام األول ،مث
توسيع جداول العرض واالستخدام بالقيم النقدية كي تسجل التدفّقات املادية من البيئة إىل االقتصاد (مثل تدفّقات
املوارد الطبيعية) والتدفّقات املادية من االقتصاد إىل البيئة (مثل االنبعاثات يف اهلواء ويف املياه).
الشكل 1 - 3
ّ
التدفقات املادية بالنسبة إىل حدود اإلنتاج يف االقتصاد

اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت

اﻟﺒﻴﺌﺔ
ا ُﻤﻟﺪﺧﻼت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻣﺨ ّﻠﻔﺎت اﻤﻟﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻤﻟﺨ ﱠﻠﻔﺎت

اﻤﻟﺨ ﱠﻠﻔﺎت اﻤﻟﻌﺎﻟﺠﺔ أو
اﻤﻟﺨﺰوﻧﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
)ﻣﺜﻞ ﻣﺪاﻓﻦ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ(

 23-3وم � � � ��ن املفهوم نظري� � � � �اً أن التدفّقات اليت ال توجد إالّ داخل البيئة خارج � � � ��ة عن نطاق جداول العرض
واالستخدام بالقيم املادية ،وإنكانت قد توجد حاالت يكون فيها تسجيل هذه التدفّقات مفيداً ألغراض التحليل.
حتات الرتبة .وتتضمن حسابات األصول
وتش � � � ��مل أمثلة هذه التدفّقات خبر املياه وهتطاهلا وانزياح الرتبة عن طريق ّ
املعروضة يف الفصل اخلامس بعض هذه التدفّقات الكائنة داخل البيئة إذا كانت تعكس حدوث تغيرّ ات يف رصيد
األصول البيئية.
 24-3وميكن تطبيق هذا اإلطار العام للتدفّقات يف حالة فرادى السلع ويف حالة جمموعات السلع .فعلى سبيل
املثال ،ميكن تتبُّع عنصر الزئبق اخلطر من نقطة اس � � � ��تخراجه من البيئة وخالل دورانه داخل االقتصاد مث تصريفه يف
البيئة .ويف منحى آخر ،قد ينحصر االهتمام يف حتليل التدفّقات املادية الداخلة إىل االقتصاد أو اخلارجة منه دون
ربط بالضرورة بني هذين التدفّقني .فعلى سبيل املثال ،يركز حتليل النفايات الصلبة على التدفّقات داخل االقتصاد
(مث � � � ��ل التدفّقات إىل مرافق معاجلة النفاي � � � ��ات) ،ومن االقتصاد إىل البيئة ،ولكن ليس على التدفّقات من البيئة إىل
االقتصاد.

يداملا تاقّفدتلا تاباسح

ويص � � � ��ور اجل � � � ��دول  1 - 3اإلطار العام للبي � � � ��ان الكامل للتدفّقات املادية يف ش � � � ��كل جدول للعرض
25-3
ّ
واالستخدام بالقيم املادية .وصياغة بيان كامل جلميع التدفّقات يناسب بالقدر األكرب عادة حاليت الطاقة واملياه،
اللتني ميكن فيهما التعبري عن مجيع التدفّقات تعبرياً جمدياً بداللة وحدة واحدة ،مثل اجلول أو األمتار املكعبة .16
 26-3وتبني صفوف اجلدول أنواع املدخالت الطبيعي � � � ��ة واملنتجات واملخلّفات .ومتثّل الصفوف املخصصة
للمدخالت الطبيعية واملخلّفات اتس � � � ��اعاً يف جدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادي � � � ��ة باملقارنة جبدول العرض
واالس � � � ��تخدام بالقيم النقدية املستخدم يف نظام احلسابات القومية .والنصف العلوي من اجلدول ،جدول العرض،
يبني التدفّقات املتصلة بإنتاج وتوليد وإمداد املدخالت الطبيعية واملنتجات واملخلّفات موّزعة حس � � � ��ب الوحدات
االقتصادي � � � ��ة املختلفة أو البيئة .أما النصف الس � � � ��فلي من اجلدول ،جدول االس � � � ��تخدام ،فيبني التدفّقات املتصلة
باس � � � ��تهالك واستخدام املدخالت الطبيعية واملنتجات واملخلّفات موزعة حسب الوحدات االقتصادية املختلفة أو
البيئة .ويرد يف هذا الفرع تعريف ومناقشة على وجه التفصيل لكل تدفّق من هذه التدفّقات.
 27-3وأعمدة اجلدول مرتّبة على حنو يعكس النشاط الذي يستند إليه التدفّق (ما إنكان مث ً
ال مرتبطاً باإلنتاج
أو االستهالك أو الرتاكم) والوحدات االقتصادية املعنية .ويغطي العمود الثاين استخدام املدخالت الطبيعية ،وإنتاج
املنتجات واالستهالك الوسيط هلا ،وتوليد املخلّفات وتلقيها من جانب مجيع املؤسسات يف االقتصاد .وهو مصنّف
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية.
حسب الصناعة باستخدام التصنيف الصناعي الدويل ّ
 28-3ويغطي العمود الثالث اس � � � ��تهالك األسر املعيش � � � ��ية للمنتجات وتولُّد املخلّفات من هذا االستهالك.
ونش � � � ��اط األسر املعيشية يف اس � � � ��تخراج املدخالت الطبيعية ومجعها من البيئة ألغراض استهالكها ذاتياً هو نشاط
إنتاجي؛ ومن مثّ ينبغي تسجيل هذا النشاط يف العمود الثاين يف إطار الفئة املناسبة من فئات الصناعات.
 29-3وخالفاً جلدول العرض واالستخدام بالقيم النقدية ،ال تُسجل قيودات بالقيم املادية فيما يتعلق بنفقات
اقتناء واستهالكاً من جانب احلكومات
االستهالك النهائي للحكومة .فنفقات االستهالك النهائي للحكومة متثّل ً
أي تدفّقات مادية .ومجيع التدفّقات املادية املتصلة باالستهالك الوسيط
لناجتها الذايت وال ترتبط هبا بشكل مباشر ّ
للحكومات ،مثل األوراق والطاقة الكهربائية ،مس � � � ��جلة يف العمود األول يف إطار فئة الصناعة ذات الصلة (عادةً،
اإلدارة العامة) .واملخلّفات املتولّدة من احلكومات يف سياق إنتاج نواجتها مسجلة أيضاً يف العمود الثاين.
 30-3وميكن أن يوجد على صعيد التحليل اهتمام بتمييز النش � � � ��اط اإلنتاجي غري الس � � � ��وقي لألسر املعيشية
واحلكومة عن النش � � � ��اط السوقي داخل صناعات معينة (على س � � � ��بيل املثال قيام األسر املعيشية باستخالص املياه
حلس � � � ��اب الذات ألغراض االس � � � ��تهالك النهائي) .ويف هذه احلاالت ،ميكن صياغة ع � � � ��روض بديلة جلدول العرض
يتم فيها إعادة ترتيب املعلومات املتعلقة بالنش � � � ��اط اإلنتاجي ذي الصلة ،املميز بعبارة
واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية ّ
“ومنه” يف إطار فئة أوس � � � ��ع نطاقاً من فئات الصناع � � � ��ات ،وبيان هذه املعلومات جبوار التدفّقات األخرى املرتبطة
باألسر املعيشية (مثل االستهالك النهائي) أو باحلكومة.
 31-3ويغطي العمود الرابع ،املعنون “الرتاكم” ،التغيرّ ات يف رصيد املواد والطاقة يف االقتصاد .ومن منظور
العرض ،يسجل هذا العمود االخنفاضات يف الرصيد املادي لألصول املنتَ َجة ،عن طريق االندثار أو حتويل األصل
إىل خردة مثالً .وهو يبني أيضاً االنبعاثات املتولّدة من املواد املتخلّص منها يف الفرتات احملاسبية السابقة يف مواقع
طمر النفايات اخلاضعة للرقابة .ومن منظور االستخدام ،يسجل عمود الرتاكم اإلضافات إىل الرصيد املادي لألصول
املنتَ َجة (إمجايل تكوين رأس املال) وتراكم املواد على مدى فرتة حماس � � � ��بية يف مواقع طمر النفايات اخلاضعة للرقابة.
سجل أيضاً يف عمود الرتاكم يف جدول االستخدام كميات املياه والطاقة واملواد املدجمة يف منتجات أخرى.
وتُ ّ
16

النهج املتبع يف صياغة جدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية يف اإلطار املركزي عن طريق الرتكيز على التدفّقات املادية متمايز
بقدر كبري عن هنج تقدير قيم جدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية عن طريق تطبيق مؤش� � � � �رات س � � � ��عرية مناسبة على حمتويات
خانات جداول العرض واالستخدام بالقيم النقدية .وال يؤخذ بنهج املؤشرات السعرية يف اإلطار املركزي ،وهو ميثّل مفهوماً لتسجيل
التدفّقات املادية أضيق نطاقاً من املفهوم املتناول هنا هلذا التسجيل.
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الجدول 1 - 3

الهيكل العام لجدول العرض واالستخدام بالقيم املادية

جدول العرض
اإلنتاج؛ تو ُّلد املخلّفات

اإلنتاج؛ املخلّفات املتولدة من الصناعات (بما يف ذلك إنتاج األرس املعيشية
لحساب الذات) ،مصنّفة حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د لجميع األنشطة
االقتصادية
املخلّفات املتولدة من األرس
املعيشية

الرتاكم
الصناعات ،مصنّفة حسب
التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د
لجميع األنشطة االقتصادية

التدفّ قات من بقية العالم

املنتجات

املخلّفات

املدخالت
الطبيعية

جيم  -اإلنتاج املحيل (بما فيه بيع املنتجات املعاد تدويرها واملعاد
استخدامها)

طاء  -1املخلّفات املتولدة من الصناعة (بما فيها مخلّفات املوارد الطبيعية) ياء  -املخلّفات املتولدة
من االستهالك النهائي
لألرس املعيشية

طاء  -2املخلّفات املتولدة عقب املعالجة

دال  -الواردات من
املنتجات
كاف  -1املخلّفات املتولدة من الم  -املخلّفات الواردة
تحويل األصل إىل خردة واندثار من بقية العالم
األصول املنتَجَ ة
كاف  -2االنبعاثات من مواقع
طمر النفايات الخاضعة للرقابة

العرض الكيل

التدفّ قات من البيئة

املجموع

العرض الكيل
للمنتجات

العرض الكيل
ألف  -التدفّ قات من
البيئة (بما فيها مخلّفات للمدخالت الطبيعية
املوارد الطبيعية)

ميم  -املخلّفات
املستعادة من البيئة

العرض الكيل
للمخلّفات
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جدول االستخدام

املدخالت
الطبيعية

االستهالك النهائي

األرس املعيشية

االستهالك الوسيط للمنتجات؛ استخدام املدخالت الطبيعية؛ جمع
املخلّفات

الصناعات ،مصنّفة حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د لجميع
األنشطة االقتصادية

باء  -استخراج املدخالت الطبيعية

*

الرتاكم
الصناعات ،مصنّفة حسب التصنيف
الصناعي الدويل املوحّ د لجميع
األنشطة االقتصادية

التدفّ قات إىل بقية العالم

املنتجات

باء  -1املستخرجات املستخدمة يف اإلنتاج
باء  -2مخلّفات املوارد الطبيعية

هاء -االستهالك الوسيط (بما فيه رشاء املنتجات املعاد تدويرها واو -االس�تهالك النهائي زاي -إجم�ايل تكوي�ن رأس ح�اء -الص�ادرات م�ن
للأرس املعيش�ية (بم�ا امل�ال (بم�ا في�ه األص�ول الثابتة املنتجات
واملعاد استخدامها)
في�ه رشاء املنتج�ات واملخزونات)
املع�اد تدويره�ا واملع�اد
استخدامها)

املخلّفات

التدفّ قات إىل البيئة

فاء  -1مبارش ًة من الصناعة واألرس
املعيش�ية (بم�ا يف ذل�ك مخلّفات
املوارد الطبيعي�ة واالنبعاثات من
مواقع طمر النفايات)
فاء  -2عقب املعالجة

سين -تراكم النفاي�ات يف مواقع عني -املخلّفات املرس�لة فاء -تدفّ قات املخلّفات إىل البيئة
طمر النفايات الخاضعة للرقابة إىل بقية العالم

ن�ون -جمع ومعالج�ة املخلّفات (ع�دا الرتاك�م يف مواقع طمر
النفايات الخاضعة للرقابة)

االستخدام الكيل

*

املجموع

االس�تخدام ال�كيل
للمدخالت الطبيعية

االستخدام
ال�كيل للمنتج�ات

االس�تخدام ال�كيل
للمخلّفات

ال توجد قيودات مسجلة بالقيم املادية لالستهالك النهائي للحكومة .ويُسجَّ ل كل ما يخص الحكومة من االستهالك الوسيط واإلنتاج وتو ّلد املخلّفات إزاء الصناعة املناظرة يف العمود األول لجدول العرض واالستخدام بالقيم املادية.

يداملا تاقّفدتلا تاباسح
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املوحد جلميع
 32-3وميكن تصنيف تدفّقات الرتاكم حس � � � ��ب الصناعة باس � � � ��تخدام التصنيف الصناعي الدويل ّ
ضمها مع املعلومات املستمدة على مستوى الصناعة من العمود الثاين لتوفري
األنشطة االقتصادية ،ويف هذه احلالة ميكن ّ
تقدير ش � � � ��امل لتدفّقات املخلّفات حسب الصناعة .ويف الوقت نفسه ،قد يكون من املهم بالنسبة لبعض التحليالت
اإلبقاء على التمييز بني املخلّفات الناجتة من النشاط احلايل (من العمود الثاين) واملخلّفات الناجتة من النشاط السابق
(من العمود الرابع) .وبدي ًال لذلك ،ميكن تصنيف تدفّقات الرتاكم حسب املُنتَج ،ومن ذلك مث ًال حسب نوع األصل
املخردة.
املنتجة املهدومة و َّ
املنتَج َّ
املخرد .ويرد الحقاً يف هذا الفرع مزيد من املناقشة بشأن تسجيل األصول َ

 33-3ويوض � � � ��ح العمود اخلامس التبادالت بني االقتصادات الوطنية يف ش � � � ��كل ال� � � � �واردات والصادرات من
املنتجات وتدفّقات املخلّفات .واملخلّفات الواردة من بقية العامل واملخلّفات املرس � � � ��لة إىل بقية العامل تتعلق أساساً
حبركة النفايات الصلبة فيما بني االقتصادات املختلفة .ويُس � � � ��تثىن من هذه التدفّقات ما يس � � � ��مى بالتدفّقات العابرة
للحدود ،ومنها مث ً
املصب يف بلد جماور أو االنبعاثات اهلوائية املنقولة إىل الغالف اجلوي
ال املياه امللوثة املتدفّقة إىل ّ
لبلدان أخرى .وتُعترب التدفّقات العابرة للحدود تدفّقات داخل البيئة ،وهي بالتايل خارجة عن نطاق جدول العرض
واالستخدام بالقيم املادية .وميكن تسجيل هذه التدفّقات ،حيثما يكون ذلك مناسباً ،على أهنا عناصر تكميلية.
وميكن أن تكون ذات أمهية أيضاً يف س � � � ��ياق التقييمات األوسع نطاقاً حلالة البيئة ،مثل تقييمات نوعية موارد املياه
على مدى الزمن.
 34-3وميثّل العمود السادس اإلضافة املهمة إىل هيكل جدول العرض واالستخدام بالقيم النقدية .وهذا هو
العمود الذي تُس � � � � ّ�جل فيه التدفّقات الذاهبة إىل البيئة واآلتية منها .ويف نطاق جدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم
املادية ،متثّل البيئةكياناً “سلبياً” ال يزاول اإلنتاج أو االستهالك أو الرتاكم على حنو ما تفعله الوحدات الكائنة داخل
االقتصاد .وعلى الرغم من ذلك ،فإن إدراج العمود البيئي يتيح إجراء معاجلة حماس � � � ��بية وافية لتدفّقات املدخالت
الطبيعية واملخلّفات ،مل تكن لتُتاح بدونه.

متطابقات املحاسبة واملوازنة
 35-3حيتوي جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية على جمموعة من متطابقات احملاسبة واملوازنة .ونقطة
البدء يف عملية موازنة جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية هي متطابقة العرض واالستخدام ،اليت تنص على
أنه ،داخل االقتصاد ،ال بد للكمية املعروضة من منتج ما أن تُس � � � ��تعمل أيضاً داخل االقتصاد ،على األرجح من
جانب جمموعة من الوحدات االقتصادية املختلفة ،أو أن تُ َّ
صدر .ومن مثّ فإنه (باستخدام الرموز املميِّزة للخانات
يف اجلدول :)1 - 3
العرض الكلي للمنتجات = اإلنتاج احمللي (جيم)  +الواردات (دال)
مطابق لـ
االستخدام الكلي للمنتجات = االستهالك الوسيط (هاء)  +االستهالك النهائي لألسر املعيشية (واو)
 +إمجايل تكوين رأس املال (زاي)  +الصادرات (حاء)
 36-3وتسري متطابقة العرض واالستخدام أيضاً يف جدول العرض واالستخدام بالقيم النقدية .ويف جدول
العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية ،تس � � � ��ري متطابقة العرض واالستخدام أيضاً على تدفّقات املدخالت الطبيعية
واملخلّفات ،مبعىن أن العرض الكلّي للمدخالت الطبيعية جيب أن يساوي االستخدام الكلّي للمدخالت الطبيعية
والعرض الكلي للمخلّفات جيب أن يساوي االستخدام الكلي للمخلّفات.
 37-3ولدى تطبيقها على التدفّقات املادية بكل أنواعها الثالثة ،تتناظر هذه املتساويات أيضاً مع املتطابقتني
الفيزيائيتني األساس � � � ��يتني اللتني تقوم عليهما جداول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية ،ومها حفظ املادة وحفظ
الطاقة .وهاتان املتطابقتان الفيزيائيتان تعنيان وجود توازنات مادية وطاقيّة لفرادى املواد كلها داخل النظام.
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أي فرتة حماسبية ،يلزم أن تتساوى تدفّقات املواد الداخلة إىل االقتصاد
 38-3وميكن إثبات أنه ،على مدى ّ
أي إضافات صافية إىل الرصيد يف ذلك االقتصاد .وتُعرف هذه املتطابقة
مع تدفّقات املواد اخلارجة منه مضافاً إليها ّ
باس � � � ��م متطابقة املدخالت  -املخرجات .ويتألف صايف اإلضافات إىل الرصيد من اإلضافات واالقتطاعات على
مدى فرتة حماسبية فيما يتعلق مبا يلي( :أ) إمجايل تكوين رأس املال يف نطاق السلع االستثمارية وخمزونات املنتجات؛
و(ب) التدفّقات املادية للمخلّفات املرسلة إىل بقية العامل والواردة منها؛ و(ج) املخلّفات املستعادة من البيئة (مثل
تشل بعد حدوث انسكاب نفطي)؛ و(د) تراكم النفايات الصلبة يف مواقع طمر النفايات اخلاضعة للرقابة
النفط املنُ َ
(بدون االنبعاثات من هذه املواقع).
 39-3وم � � � ��ن مثّ ف � � � ��إن متطابقة املدخالت  -املخرج � � � ��ات اليت تصف التدفّقات املادية ب � �ي� ��ن االقتصاد والبيئة
(باستخدام الرموز املميِّزة للخانات يف اجلدول  ،)1 - 3هي كما يلي:
املواد الداخلة إىل االقتصاد = التدفّقات من البيئة (ألف)  +الواردات (دال)  +املخلّفات الواردة من
بقية العامل (الم)  +املخلّفات املستعادة من البيئة (ميم)
تساوي
املواد اخلارجة من االقتصاد = تدفّقات املخلّفات إىل البيئة (فاء)  +الصادرات (حاء)  +املخلّفات
املرسلة إىل بقية العامل (عني)
مضافاً إليها
صايف اإلضافات إىل الرصيد يف االقتصاد = إمجايل تكوين رأس املال (زاي)  +الرتاكم يف مواقع طمر
النفايات اخلاضعة للرقابة (سني)  -املخلّفات من األصول املنتجة ومواقع طمر النفايات اخلاضعة
للرقابة (كاف)
 40-3وهذه املتطابقة ميكن تطبيقها على مس � � � ��توى اقتصاد بأكمله (عل � � � ��ى النحو املبني أعاله) وأيضاً على
مستوى صناعة أو أسرة معيشية مفردة ،حيث يتناظر مفهوما الواردات والصادرات مع التدفّقات الذاهبة إىل بقية
االقتصاد واآلتية منها على غرار الوضع نفسه يف حالة بقية العامل.
 41-3ويلزم متييز عدد من املراحل يف تدفّقات املخلّفات .ففي املرحلة األوىل ،تتولَّد املخلّفات أو تدخل يف
االقتصاد كما يتضح يف اخلانات (طاء  1ومن ياء إىل ميم) من اجلدول  .1 - 3وهذه املخلّفات تتلقّاها وحدات
أخرى يف االقتصاد (نون) ،أو تُراكم يف مواقع طمر النفايات اخلاضعة للرقابة (س � �ي� ��ن) ،أو تُرس � � � ��ل إىل بلدان أخرى
(عني) ،أو تُعاد إىل البيئة (فاء  .)1واملخلّفات اليت تتلقّاها وحدات أخرى (نون) ميكن أن تُ جَ
عال أو تجُ هَّز مث تباع
بوصفها منتجات أعيد تدويرها أو يُعاد اس � � � ��تخدامها (مثل املياه املعاد استخدامها) أو تُعاد إىل البيئة .وإذا بيعت
املخلّفات بوصفها منتجات أعيد تدويرها أو يُعاد اس � � � ��تخدامها ،يُس � � � � ّ�جل اإلنتاج يف (جيم) والشراء يف (هاء) أو
ويسجل االستخدام يف (فاء .)2
سجل إمداد املخلّفات إىل البيئة (رمبا بعد معاجلتها) يف (طاء َّ )2
(واو) .ويُ ّ
 42-3وتظه � � � ��ر خملّف � � � ��ات املوارد الطبيعية يف حالة دخوهلا إىل االقتصاد م � � � ��ن البيئة (ألف وباء  )2مث يف حالة
عودهتا إىل البيئة (طاء  1وفاء  .)1وخالفاً حلالة املدخالت الطبيعية اليت تُس � � � ��تعمل يف اإلنتاج ،ال توجد تدفّقات
ملخلّفات املوارد الطبيعية يف صفّي املنتجات يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية.
 43-3وعلى مس � � � ��توى املمارسة العملية ،يندر أن يصاغ جدول كامل للعرض واالستخدام بالقيم املادية لغري
موحدة من املبادئ احملاسبية
الطاقة واملياه .وعلى الرغم من ذلك ،ميكن تطبيق هذه املتطابقات احملاسبية وجمموعة ّ
حىت يف احلاالت اليت ال تس � � � ��جل فيها س � � � ��وى س � � � ��لع مفردة أو جمموعات صغرية من الس � � � ��لع املتماثلة .وعلى وجه
اخلصوص ،جيب تعيني حدود واضحة فيما يتعلق بنقطة االنتقال بني البيئة واالقتصاد.
 44-3ويرد فيما يلي مباش � � � ��رًة عرض املس � � � ��ائل العامة للتعاريف واحلدود فيم � � � ��ا يتعلق باملدخالت الطبيعية
واملنتجات واملخلّفات.
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 2-2-3تعريف املدخالت الطبيعية وتصنيفها

 45-3املدخ � �ل� ��ات الطبيعية هي مجيع املدخالت املادية اليت تؤخذ من موقعها يف البيئة يف س � � � ��ياق عمليات
اإلنتاج االقتصادي أو اليت تُستعمل مباشرة يف اإلنتاج.
 46-3والفئات العامة الثالث للمدخالت الطبيعية هي املدخالت من املوارد الطبيعية ،واملدخالت من مصادر
الطاقة املتجددة ،واملدخالت الطبيعية األخرى ،على النحو املبينّ يف اجلدول  .2 - 3ويتناول هذا الفرع باملناقشة
كل فئة من هذه الفئات وينوه إىل بعض املسائل احمل ّددة لقياس املدخالت من املوارد الطبيعية فيما يتعلق بتدفّقات
(أي خملّفات املوارد الطبيعية) ومعاجلة املوارد
املوارد اليت تتأثر بعمليات االس � � � ��تخراج ولكن ال يس � � � ��تعملها االقتصاد ّ
البيولوجية املستزرعة.
املدخالت من املوارد الطبيعية

 47-3املدخالت من املوارد الطبيعية تش � � � ��مل املدخالت املادية يف االقتصاد من املوارد الطبيعية .وبذا تشمل
املدخالت من املوارد الطبيعية املدخالت من املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،وموارد الرتبة ،وموارد األخشاب الطبيعية،
واملوارد الطبيعية املائية ،واملوارد البيولوجية الطبيعية األخرى ،وموارد املياه .وال تشمل املدخالت من املوارد الطبيعية
التدفّقات من املوارد البيولوجية املس � � � ��تزرعة .فاملوارد البيولوجية املس � � � ��تزرعة تُنتَج داخل االقتصاد وال تشكل بالتايل
تدفّقات آتية من البيئة.
يتم بالنسبة إىل كل نوع من هذه املوارد تعريف النقطة اليت يوصف
 48-3وفيما يتعلق باملوارد الطبيعية ،يلزم أن ّ
يتم قدر ما من اإلنتاج االقتصادي للمورد الطبيعي
عندها بأنه داخل إىل االقتصاد .ومن املس� � � � �لّم به أنه يتعني أن ّ
قبل أن يُعترب مستخرجاً ،ومن مث تصبح املسألة هي حتديد النقطة اليت يوصف عندها املورد الطبيعي بأفضل معىن
للكلمة بأنه مستخرج ،وبالتايل “يدخل االقتصاد” كجزء من عملية إنتاجية أطول أمداً.
سجل مجيع املدخالت من املوارد الطبيعية على أهنا داخلة إىل االقتصاد من البيئة .وأغلبية املدخالت
 49-3وتُ َّ
من املوارد الطبيعية اليت تدخل االقتصاد (مثل املعادن املستخرجة ،واألشجار املقطوعة ،واملياه املستخلصة للتوزيع)
تصبح منتجات يف هناية املطاف .بيد أن بعض املدخالت من املوارد الطبيعية ال تصبح منتجات بعد دخوهلا بل
تعاد فوراً إىل البيئة .ويُطلق على هذه التدفّقات اسم خملّفات املوارد الطبيعية.
 50-3وهناك أنواع ثالثة ملخلّفات املوارد الطبيعية:
(أ)

الفواقد أثناء االس � � � ��تخراج ،اليت تشمل املوارد اليت كان القائم باالستخراج ِّ
يفضل االحتفاظ هبا
(مثل فواقد الغاز عن طريق اإلشعال والتنفيس)؛

(ب) املس � � � ��تخرجات غري املستخدمة ،اليت تش � � � ��مل املوارد اليت ال توجد فيها للقائم باالستخراج
مصلحة مستمرة (مثل الغطاء الفوقي للركاز ،واملياه املستخلصة لتجفيف املناجم ،والصيد
املرتجََع) 17؛
(ج) املوارد املعاد حقنها ،وهي تدفّقات تشمل املوارد الطبيعية اليت تُستخرج ولكن تُعاد على الفور
إىل الراس � � � ��ب الذي أُخذت منه وقد يُعاد استخراجها يف وقت الحق (مثل املياه املعاد حقنها
يف ْجم َمع للمياه اجلوفية أو الغاز املعاد حقنه يف خزان طبيعي).
17

يف بعض احلاالت ،ميكن أن تجُ مع خملفات املوارد الطبيعية وأن تُستعمل لغري أغراض الناتج الرئيسي للقائم باالستخراج أو أن تستعملها
وحدات اقتصادية أخرى .وتش � � � ��مل أمثلة ذلك قيام األسر املعيشية حبصد فضاالت قَطْع أشجار األخشاب للحصول على خشب
يتم
الوقود ،أو استخدام الغطاء الفوقي ِّ
للركاز يف توفري مواد ألعمال إنشاء الطرق .ويف هذه احلاالت ،ينبغي تسجيل الكميات اليت ّ
مجعها بوصفها مستخرجات مدجمة يف منتجات وليس ضمن فئة خملفات املوارد الطبيعية املعادة إىل البيئة.
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الجدول 2 - 3
فئات املدخالت الطبيعية
1
1-1
1-1-1

املدخالت من املوارد الطبيعية
ا ُملستخرج املستخدم يف اإلنتاج
املوارد املعدنية وموارد الطاقة

1-1-1-1

موارد النفط

2-1-1-1

موارد الغاز الطبيعي
ّ
والخث
موارد الفحم

3-1-1-1
4-1-1-1
5-1-1-1

ّ
والخث)
املوارد املعدنية الالفلزية (عدا موارد الفحم
املوارد املعدنية الفلزية

2-1-1

موارد الرتبة (املستخرجة بالتجريف)

3-1-1

موارد األخشاب الطبيعية

4-1-1

املوارد الطبيعية املائية

5-1-1

املوارد البيولوجية الطبيعية األخرى (عدا موارد األخشاب واملوارد املائية)

6-1-1

موارد املياه

1-6-1-1

املياه السطحية

2-6-1-1

املياه الجوفية

3-6-1-1

مياه الرتبة

2-1
2

مخلّفات املوارد الطبيعية
مدخالت الطاقة من املصادر املتجددة

1-2

الطاقة الشمسية

2-2

الطاقة الكهرمائية

3-2

الطاقة الريحية

4-2

طاقة األمواج واملد والجزر

5-2

الطاقة الحرارية األرضية

6-2

املدخالت األخرى للطاقة الكهربائية والحرارية

3
1-3

املدخالت الطبيعية األخرى

1-1-3

املدخالت من الرتبة
مغ ّذيات الرتبة

2-1-3

كربون الرتبة

3-1-3

املدخالت األخرى من الرتبة

2-3

املدخالت من الهواء

1-2-3

النيرتوجني

2-2-3

األكسجني

3-2-3

ثاني أكسيد الكربون

4-2-3

املدخالت األخرى من الهواء

3-3

املدخالت الطبيعية األخرى غري املصنّفة يف موضع آخر
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 51-3ويعرض اجلدول  3 - 3أمثلة ملدخالت خمتلفة من املوارد الطبيعية .وهو يقسم كميات املوارد املستخرجة إىل
(أي املستخرجات املستخدمة يف اإلنتاج) والكميات اليت تعود إىل البيئة
الكميات املتوخى واملتاح استخدامها يف االقتصاد ّ
(أي خملّف � � ��ات املوارد الطبيعية) .وبوجه عام ،نقطة الدخ � � ��ول إىل االقتصاد هي النقطة اليت يكون فيها املورد متاحاً ملزيد من
ّ
ّ
املعاجلة .ومفهوم املعاجلة يشمل نقل املورد؛ ومن مث ينبغي أن تكون نقطة االستخراج أقرب ما ميكن إىل املوقع الفعلي للمورد.
 52-3ويف بعض احلاالت ،توجد صلة واضحة بني فئة املورد الطبيعي املس � � � ��تخرج واملخلّفات املرتبطة به من
املوارد الطبيعية .فعلى سبيل املثال ،تنتمي فُضاالت ق ْ
َطع األشجار إىل نفس فئة املُدخل الطبيعي اليت تنتمي إليها
موارد األخش � � � ��اب املس � � � ��تحوذ عليها .بيد أنه يف حاالت أخرى ،تكون الفئتان خمتلفتني .ففيما يتعلق مث ً
ال بالرتبة
والصخور املزاحة يف جمال استخراج املعادن ،يكون املُدخل الكلِّي من املوارد الطبيعية مزجياً من املعادن املستخرجة
والرتبة والصخـــور ال ُـمزاحة (الغطاء الفوقي للركاز).
 53-3ويف احلاالت اليت تباع فيها فيما بعد خملّفات املوارد الطبيعية ،مثل بيع فُضاالت قطع األشجار بصفة أخشاب
سجل هذه التدفّقات على أهنا مستخرجات مستعملة يف اإلنتاج .وتسجيل املستخرجات املستخدمة يف اإلنتاج
للوقود ،تُ ّ
وخملّفات املوارد الطبيعية متسق مع تسجيل املستخرجات يف حسابات األصول ،الوارد وصفه يف الفصل اخلامس.

املوارد البيولوجية
 54-3حتت � � � ��اج املوارد البيولوجية إىل نظرة خاصة ل � � � ��دى تعيني احل ّد الفاصل بني البيئة واالقتصاد .وبغية كفالة
االتساق مع حدود اإلنتاج ،يلزم التمييز بني املوارد اليت يُعترب أهنا استُزرعت يف سياق عملية إنتاجية (املوارد البيولوجية
املُستزرعة) واملوارد غيــر املُنتَجة (املوارد البيولوجية الطبيعية).

 55-3وتش � � � ��مل املعايري املستخدمة يف إقامة هذا التمييز مدى خضوع منو املورد البيولوجي وجتدده لإلشراف
واملسؤولية واإلدارة بصورة مباشرة .وترد مناقشة هلذه املعايري مبزيد من التفصيل يف الفصل اخلامس فيما يتعلق مبوارد
األخشاب (الفرع  )8 - 5واملوارد املائية (الفرع  .)9 - 5وينبغي املداومة على التطبيق املتسق هلذه املعايري ألغراض
كل من حسابات األصول وحسابات التدفّقات املادية.
 56-3وتنبع أمهية تطبيق هذا التمييز من أن املعاجلة احملاسبية ختتلف تبعاً ملا إن كان املورد طبيعياً أم مستزرعاً.
ففي حالة املوارد البيولوجية الطبيعية ،تُعترب املوارد ُمدخالت يف االقتصاد وقت اس � � � ��تخراجها ،طبقاً للمنطق الذي
يق � � � ��وم عليه العرض املبني يف اجلدول  .3 - 3أما املوارد البيولوجية املس � � � ��تزرعة ،فإهنا ال تُعترب ُمدخالت من املوارد
الطبيعية وتُعامل على أهنا موارد تنمو داخل االقتصاد.
الجدول 3 - 3
أمثلة للمدخالت من املوارد الطبيعية
املورد الطبيعي

املوارد املعدنية وموارد الطاقة
موارد الرتبة
موارد األخشاب الطبيعية

ا ُملستخرجات املستخدمة يف اإلنتاج

الركاز اإلجمايل؛ النفط الخام؛ الغاز الغطاء الفوقي للرّكاز؛ ّ
الشعالت،
التنفيس عند رأس البرئ؛ الغاز
الطبيعي
الطبيعي املعاد حقنه
مخلّفات التجريف؛ الرتبة
الرتبة املستخرجة بالتجريف
املستخرجة غري املستخدمة
لالستخدام يف أغراض الزراعة
واإلنشاءات واستصالح األرايض
فضاالت قطع األشجار
أشجار الخشب املقطوعة

املصيد اإلجمايل مخصوما ً منه
املوارد السمكية الطبيعية
املصيد املرتجع
املوارد البيولوجية الطبيعية األخرى الحصيد/حصيلة االستحواذ
موارد املياه

مخلّفات املورد الطبيعي

املياه املستخلصة

املصيد املرتجع
فضاالت الحصد/االستحواذ
املياه املستخلصة لتجفيف املناجم

يداملا تاقّفدتلا تاباسح

 57-3وهذا االختالف يف املعاملة ترتتب عليه بعض اآلثار بالنس � � � ��بة إىل تسجيل التدفّقات املادية األخرى.
ففيما يتعلق باملوارد البيولوجية الطبيعية األخرى ،يُعامل استخدام األكسجني والنيرتوجني وامتصاص مغذيات الرتبة
واملياه على أهنما تدفّقان داخل البيئة ،واحلصيد الفعلي للموارد هو وحده الذي يعترب متدفّقاً إىل االقتصاد.
 58-3وفيما يتعلق باملوارد البيولوجية املُس � � � ��تزرعة ،تستلزم املعاجلة احملاس � � � ��بية التامة للتدفّقات املادية تسجيل
املمتصة من البيئة على أهنا مدخالت طبيعية ،ألن املوارد البيولوجية نفس � � � ��ها موجودة
املغذي � � � ��ات وغريها من املواد ّ
بالفعل “يف” االقتصاد .أما التدفّقات املادية الناجتة من األيض (مثل التمثيل الضوئي والتنفس) والنتح فإهنا تُدمج
يف املنتجات أو تعود إىل البيئة بوصفها خملّفات.

مدخالت الطاقة من املصادر املتجددة

 59-3مدخالت الطاقة من املصادر املتجددة هي مصادر الطاقة غري الوقودية اليت توفرها البيئة .وهذه املصادر
للطاق � � � ��ة ذات أمهية متزايدة بالنس � � � ��بة إىل االقتصادات يف عديد من البلدان .وإدراج هذه املدخالت يوفر أساس� � � � �اً
الطاقي (اجلول).
إلقامة توازن تام لتدفّقات الطاقة بني البيئة واالقتصاد عندما تقاس هذه التدفّقات بداللة احملتوى
ّ
وتُصنّف مدخالت الطاقة من املصادر املتجددة حس � � � ��ب املصدر .وتش � � � ��مل املصادر املختلفة ،على سبيل املثال
ال احلص � � � ��ر ،الطاقة الشمس � � � ��ية والكهرمائية وطاق � � � ��ة الرياح واملوجية واحلرارية األرضي � � � ��ة .وال تدرج حتت هذا العنوان
مدخالت الطاقة اليت مصدرها املوارد الطبيعية؛ مثل موارد األخشاب الطبيعية ،وال مدخالت الطاقة املأخوذة من
موارد األخشاب املستزرعة أو غريها من أنواع الكتلة األحيائية املستزرعة ،أو من النفايات الصلبة.
 60-3وينبغ � � � ��ي لتقديرات مدخ � �ل� ��ات الطاقة من املصادر املتجددة أن تعكس مق � � � ��دار الطاقة اليت ميكن أن
املكرسة جلمع هذه الطاقة ،مثل األلواح الشمسية وتوربينات الرياح .وينبغي أالّ تستند
توفرها الوسائل التكنولوجية ّ
التقديرات إىل كميـــة الطاقـة احملتملة الكلية اليت ميكن توفريها ،خصوصــاً حيثما ال توجد بالفعل معدات الستيعاب
هذه الطاقة .واألمر املعتاد على صعيد املمارس � � � ��ة العملية ،هو أن تعكس تقديرات مدخالت الطاقة من املصادر
املتجددة كمية الطاقة املُنتَجة فعالً ،عاد ًة ولكن ليس على وجه احلصر يف شكل طاقة كهربائية.
 61-3وحيتاج األمر إىل عناية خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهرمائية ،ألن املدخالت الطبيعية املتصلة هبا قد
سجل على أهنا مدخالت من مصادر الطاقة املتجددة أو على أهنا مدخالت من املوارد الطبيعية ،حسب املعاجلة
تُ َّ
احملاسبية املنطبقة على التدفّقات املادية ذات الصلة .فألغراض صياغة حسابات الطاقة ،ينبغي أن تُعترب القيودات
املتعلق � � � ��ة بالتدفّقات من البيئة مدخالت من مصادر متجددة للطاقة تس � � � ��اوي الطاقة الكهربائيــة املُنتَجة من مرفق
توليد الطاقة الكهرمائية ،مقيس � � � ��ة باجلول .وفيما يتعلق حبسابات املياه ،ينبغي أن تُسجل التدفّقات من البيئة على
أهنا مدخالت طبيعية من موارد املياه تساوي حجم املياه اليت متر خالل مرفق توليد الطاقة الكهرمائية .وهذا ال يُعد
ال من هذين احلسابني يُصاغ مستق ً
حصراً مزدوجاً ،حيث إن ك ً
ال عن اآلخر بوحدات خمتلفة وألغراض خمتلفة.

املدخالت الطبيعية األخرى
(أ)

املدخالت من الرتبة

 62-3املدخالت من الرتبة تتألف من املغذيات وغريها من العناصر املوجودة يف الرتبة ،اليت ميتصها االقتصاد
خالل عمليات اإلنتاج .وتشمل املدخالت من الرتبة املغذيات (مثل النيرتوجني والفوسفور والبوتاسيوم) اليت متتصها
سجل الكربون احملتجز يف الرتبة الذي ينطلق إىل البيئة نتيجة للزراعة
النباتات املزروعة خالل منوها .وحبكم العرف ،يُ ّ
يتم
على أنه ُمدخل من الرتبة لكفالة التوازن يف املنظومة الشاملة .وال يُعترب ُمدخالت طبيعية سوى الكميات اليت ّ
امتصاصها أو إطالقها فعالً .ويُ َّنوه إىل أن هذه املدخالت متمايزة عن عملية استخراج ونقل أحجام كبرية من الرتبة
سجل املدخالت من مياه الرتبة يف االقتصاد على أهنا جزء من
املشمولة يف إطار املدخالت من املوارد الطبيعية .وتُ ّ
موارد املياه املشمولة يف إطار املدخالت من املوارد الطبيعية.
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(ب)

املدخالت من الهواء

 63-3املدخالت من اهلواء تتألف من املواد اليت يستمدها االقتصاد من اهلواء ألغراض اإلنتاج واالستهالك.
وتشمل هذه املدخالت املرّكبات والعناصر (مبا فيها النيرتوجني واألكسجني وثاين أكسيد الكربون) اليت تستعملها
املوارد البيولوجية املس � � � ��تزرعة ،واملــــواد اليت تمُ تص خـــالل عمليــــات االحتـــراق وغريها من العمليات الصناعية .وهي
جزء من هيكل جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية ،حيث إنـها ّ
متكــن من حتقيق موازنة للمواد املراد تسجيلها
يف النظام.

 3-2-3تعريف املنتجات وتصنيفها

 64-3وفقاً لنظام احلس � � � ��ابات القومية ،املنتجات هي الس � � � ��لع واخلدمات الناجتة عن عملية اإلنتاج املشمولة
يف االقتصاد .ويقتصر نطاق املنتجات املشمولة يف حسابات التدفّقات املادية على املنتجات اليت هلا قيمة نقدية
موجبة.
 65-3وبالنسبة إىل املؤسسة املفردة ،ميكن تسجيل أنواع خمتلفة من اإلنتاج .واملنتجات اليت تُباع إىل وحدات
للمنتَج .ومن
اقتصادية أخرى تُعترب ناجتة من اإلنتاج الرئيس � � � ��ي أو الثانوي للمؤسس � � � ��ة ،تبعاً لدرجة األمهية النسبية ُ
حيث املبدأ ،تجُ مع املؤسسات اليت تُنتج نفس املنتجات الرئيسية يف نفس التصنيف من تصنيفات الصناعات.
 66-3ويف بعض احلاالت ،تُنتج املنتجات حلساب الذات (املنتج) .وحيدث هذا حينما ال تُباع هذه املنتجات
إىل وحدات اقتصادية أخرى بل تُس � � � ��تعمل مباش � � � ��رة ألغراض االستهالك النهائي الذايت للجهة املُنتجة (مثل إنتاج
الناتج الزراعي الذي يستهلكه املزارعون) أو تكون شك ً
ال من أشكال تكوين رأس املال (مثل تشييد منزل حلساب
الذات) .ويف كلتا احلالتني ،ينبغي تس � � � ��جيل التدفّقات املادية لكفالة االتس � � � ��اق مع حدود املخرجات واإلنتاج يف
جداول العرض واالستخدام بالقيم النقدية.
 67-3وميكن أن تزاول املؤسسة أيضاً أنشطة اإلنتاج املساعد ،اليت تشمل عادة إنتاج خدمات الدعم (مثل
خدمات احملاسبة والتوظيف والتنظيف والنقل) اليت ميكن شراؤها من مؤسسات أخرى ولكنها تُنتج داخلياً لدعم
إنتاج املنتجات الرئيسية والثانوية .ويُوصى يف نظام احلسابات القومية بأالّ يُسجل الناتج املتعلق بإنتاج هذه اخلدمات
املختلفة بقياسات مستقلة عن الناتج الرئيسي إالّ يف احلاالت اليت يكون فيها اإلنتاج املساعد ذا قدر ملموس .ويف
تلك احلاالت ،ينبغي إجياد منشآت منفصلة تُعا َمل على أهنا تضطلع باإلنتاج املساعد .بيد أنه يف معظم احلاالت،
سجل املدخالت ذات الصلة على أهنا
ال يُس � � � � ّ�جل إنتاج هذه اخلدمات بوصفه جمموعة مس � � � ��تقلة من النواتج ،بل تُ َّ
جزءا من املدخالت الكلية إلنتاج املنتجات الرئيسية والثانوية للمؤسسة.
تشكل ً
جزءا من عمليات اإلنتاج داخل املؤسس � � � ��ة
 68-3وهناك أيضاً بعض املنتجات جيري اس � � � ��تخدامها بوصفها ً
(تدفّقات داخل املؤسس � � � ��ة) وال تمُ يزها املعامالت النقدية يف نظام احلس � � � ��ابات القومية .فعلى س � � � ��بيل املثال ،الطاقة
سجل بقيم نقدية يف نظام
الكهربائية املولَّدة عن طريق حرق النفايات الصلبة الس � � � ��تخدامها داخل ش � � � ��ركة ما ال تُ َّ
سجل فيما يتعلق باملعاجلة احملاسبية للتدفّقات
احلسابات القومية .بيد أن هذه التدفّقات داخل املؤسسة ميكن أن تُ َّ
املادية ،نظراً إىل وجود تدفّقات مادية حتدث بالفعل .ومع ذلك ينبغي أن يكون نطاق التسجيل متسقاً مع الغرض
التحليلي يف احلالة ذات الصلة.
 69-3وهناك حاالت عديدة تزاول فيها األس � � � ��ر املعيشية إنتاجاً يشمل استخراج ومجع مدخالت من املوارد
الطبيعية مث تس � � � ��تهلك هذا اإلنتاج حلساب نفسها .وتشمل األمثلة مجع خشب الوقود ،واستخالص املياه ،وصيد
جزءا من إنتاج النشاط
األمساك يف س � � � ��ياق أنش � � � ��طة الصيد الرتوحيية .ويف هذه احلاالت ،يُس � � � � َّ�جل اإلنتاج باعتباره ً
سجل
االقتصادي ذي الصلة يف عمود الصناعات يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية .وتوخيّاً لالتساق ،يُ َّ
أيضاً استخدام األسر املعيشية للمدخالت الطبيعية يف عمود الصناعات .وتبعاً ملدى أمهية النشاط ،قد يكون من
املفيد فصل هذا اإلنتاج عن إنتاج الوحدات األخرى اليت تزاول نفس النشاط .ويظهر املقدار املناظر من االستهالك
النهائي لألسر املعيشية من اإلنتاج حلساب الذات يف العمود الثالث جلدول العرض واالستخدام بالقيم املادية.
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 70-3ومن التدفّقات املهمة للمنتجات يف إطار جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية تدفّق األمسدة ،مبا
يف ذلك األمسدة املنتَجة حلساب الذات مثل السماد الطبيعي .وينتج عن نشر األمسدة على الرتبة تدفّقان .فأوالً،
هناك املغذيات اليت متتصها احملاصيل؛ وهذه الكمية تُعترب تدفّقاً ملنتَج ،مبعىن أهنا تبقى داخل االقتصاد .وثانياً ،هناك
سجل على أهنا تدفّقات ملخلّفات من االستخدام التبديدي ملنتجات.
املغذيات اليت ال تمُ تص؛ وهذه تُ َّ
 71-3وميكن أن تكون املنتجات س � � � ��لعاً أو خدمات .وبوجه عام ،س � �ي� ��ركز عنصر املنتجات من حسابات
التدفّقات املادية على السلع املتعامل فيها بني الوحدات االقتصادية .بيد أنه يف بعض احلاالت ،كما يف حالة تقدمي
خدمات معاجلة املياه املستخدمة مثالً ،قد يوجد اهتمام مبقارنة بعض التدفّقات املادية (مثل تدفّق املياه املستخدمة
الداخلة إىل مرفق للصرف الصحي واخلارجة منه) باملدفوعات املرتبطة هبا لقاء تلك اخلدمات.

تصنيف املنتجات
 72-3تُصنَّف التدفّقات املادية للمنتجات عادة باستخدام التصنيف املركزي للمنتجات .وفيما يتعلق ببعض
احلسابات احمل ّددة ،مثل حسابات الطاقة والنفايات الصلبة ،قد يكون من املناسب استخدام تصنيفات متخصصة
للمنتجات .وتُناقش هذه التصنيفات يف الفروع ذات الصلة.

 4-2-3تعريف املخ ّلفات وتصنيفها

 73-3املخلّفات هي تدفّقات املواد الصلبة والس � � � ��ائلة والغازية والطاقة ،اليت تقوم املنش � � � ��آت واألسر املعيشية
بالتخلُّص منها أو تصريفها أو إطالقها عن طريق عمليات اإلنتاج أو االستهالك أو الرتاكم.
 74-3واملخلّف � � � ��ات ميكن أن تتخلص منها الوحدات االقتصادية أو تصرفها أو تطلقها مباش � � � ��رة يف البيئة أو
أن تس � � � ��تحوذ عليها أو جتمعها أو تعاجلها أو تعيد تدويرها أو تعيد اس � � � ��تخدامها .وميكن أن تؤدي هذه العمليات
التحويلية املختلفة إىل إجياد منتجات جديدة ذات قيمة اقتصادية لدى الوحدة القائمة هبذا التحويل حىت إذا كانت
املخلّفات ،عند التخلص منها أو إطالقها األول ،معدومة القيمة االقتصادية لدى األسرة املعيشية أو املنشأة اليت
ختلصت من تلك املخلّفات أو أطلقتها.
 75-3ويف احل � � � ��االت ال � �ت� ��ي يكون القصد فيها هو التخلص من منتج ما ،ولكن القائم بذلك يتلقى نقوداً أو
منافع أخرى مقابل املنتج املتخلص منه ،يُعاجل هذا على أنه معاملة يف ُمنتج وليس على أنه من املخلّفات .وميكن
أن تكون هذه التدفّقات موضع اهتمام خاص يف جمال صياغة حسابات النفايات الصلبة.
 76-3وال بد من التمييز بني املدفوعات املق ّدمة من جهة توليد املخلّفات إىل املنشآت اليت جتمع املخلّفات
أي حنو آخر ،وتدفّقات املخلّفات ذاهتا .فاملدفوعات املق ّدمة تُعا َمل على أهنا مدفوعات
أو تعاجلها أو حتوهلا على ّ
لقاء خدمات وبوصفها معامالت يف منتجات ،بينما تُس � � � � ّ�جل تدفّقات املخلّفات تسجي ً
ال منفصالً .وهناك حالة
حم ّددة ينطبق عليها هذا التمييز ،هي حالة تدفّقات النفايات الصلبة فيما بني البلدان .فاملدفوعات املس ّددة لقاء
تسجل على أهنا واردات وصادرات من اخلدمات ،بينما
اخلدمات اليت توفرها بلدان أخرى لنقل النفايات ومعاجلتها َّ
ال منفص ً
سجل التدفّقات املادية للنفايات تسجي ً
ال على أهنا تدفّقات خملّفات.
تُ ّ

سجل املخلّفات يف الوقت الذي يقع فيه َح َدث االنبعاث أو التخلص .وميكن أن يكون
 77-3وينبغي أن تُ َّ
توقيت حدث االنبعاث أو التخلص متمايزاً متاماً عن توقيت االحتياز ،الذي هو التوقيت املناسب لتسجيل التدفّق
الغساالت اآللية
من منظور احلسابات النقدية .وهناك حالة حم ّددة تتعلق بالسلع االستهالكية ِّ
املعمرة كالثالجات و ّ
والس � � � ��يارات وغريها من املنتجات اليت تستعملها األسر املعيش � � � ��ية لفرتات ممتدة من الزمن .ففي احلسابات النقدية،
املعمرة على أهنا مشرتاة ومستهلكة يف الفرتة احملاسبية نفسها .وهذا هو النقيض من النمط
تُ ّ
سجل السلع االستهالكية ّ
الذي تُعامل به األصول اليت تش � �ت � �ريها املؤسس � � � ��ات ،حيث تُسجل على أهنا تُستهلك على مدى عمرها التشغيلي.
وينبغي أن تس � � � � ّ�جل االنبعاثات من السلع االستهالكية املعمرة وحاالت التخلص من السلع االستهالكية املعمرة يف
وقت حدوثها ،على الرغم من أن النشاط االستهالكي سيكون قد ُسجل يف احلسابات النقدية يف فرتة سابقة.
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 78-3أما مواقع طمر النفايات اخلاضعة للرقابة واإلدارة ،ومرافق اقتناص االنبعاثات وختزينها ،وحمطات املعاجلة،
وغريها من مواقع التصرف يف النفايات ،فتُعترب موجودة داخل االقتصاد .ومن مثّ فإن تدفّقات املخلّفات الداخلة
إىل هذه املرافق تُعترب تدفّقات داخل االقتصاد وليس � � � ��ت تدفّقات إىل البيئة .والتدفّقات الالحقة اخلارجة من هذه
املرافق ميكن أن تكون راجعة مباشرة إىل البيئة بوصفها خملّفات أو أن تؤّدي إىل إجياد منتجات أو خملّفات أخرى.
يتم التخلص من نفايات األسر املعيشية والنفايات الصناعية عن طريق إلقائها (رمبا خالفاً للقانون)
 79-3وقد ّ
يف العراء أو على جوانب الطرق .وباملثل ،ميكن أن تعمد ناقالت النفط وهي مبحرة إىل غسل صهارجيها (رمبا على
حنو خمالف للقانون أيضاً) أو أن تفقد محولتها بسبب ّ
التحطم .وينبغي تسجيل هذه التدفّقات على أهنا خملّفات
متدفّقة من االقتصاد إىل البيئة.
 80-3وقد تُبذل جهود النتشال املخلّفات ،مبا فيها املخلّفات من املوارد الطبيعية ،من البيئة وجلبها ثانية إىل
االقتصاد ،إما ملعاجلتها أو لتصريفها يف موقع لطمر النفايات .وهذه هي احلالة الوحيدة اليت ينبغي فيها تس � � � ��جيل
تدفّقات املخلّفات من البيئة إىل االقتصاد .ومن الناحية العددية ،قد تكون الكمية صغرية ،ولكن إذا تعلق األمر
حبوادث معينة (مثل ّ
حتطم ناقلة للنفط قرب ساحل مشمول باحلماية) أو مبواقع حم ّددة ،قد يكون من املفيد تسجيل
هذه التدفّقات تسجي ً
ال صرحياً.
 81-3وتنسيب املخلّفات إىل فرادى االقتصادات أمر متسق مع املبادئ املطبقة يف تعيني مقار إقامة الوحدات
االقتصادية على النحو املبني يف الفصل الثاين .وتُنسب املخلّفات إىل البلد الذي تقيم فيه األسرة املعيشية أو املؤسسة
ال � �ت� ��ي حدث منها االنبعاث أو التخلص من املخلّفات (لالطالع على التفاصيل ،انظر الفرع  .)3 - 3وال تُعاجل
معاجلة مباش � � � ��رة يف هذا التس � � � ��جيل مسألة ما إن كانت املخلّفات قد انبعثت أو متّ التخلص منها يف بيئة وطنية أو
يف بيئة بلد آخر ،وإن كان حمتم ً
ال أن تكون هذه املسألة مهمة يف حتديد التغيرّ يف حالة بيئة وطنية ما على مدى
الزمن.
سجل يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية تدفّقات املخلّفات بني البيئة
 82-3ومن حيث املبدأ ،ال تُ َّ
الوطني � � � ��ة وبيئة أخرى ،نظ� � � � �راً إىل عدم وجود تدفّقات خارجة من اقتصاد ما وال داخلة فيه .وعلى الرغم من ذلك،
ورهناً بطبيعة العالقة بني البيئات الوطنية املختلفة ،ميكن أن يوجد اهتمام بتس � � � ��جيل هذه التدفّقات .وعلى سبيل
املثال ،ميكن أن هتتم البلدان الواقعة أسفل جمرى منظومة هنرية بتدفّقات املخلّفات اليت تتولد من بلدان أخرى وتُنقل
حممضة يف بلدان أخرى.
عن طريق النهر ،أو الرتسب احلمضي (“األمطار احلمضية”) الناشئ من انبعاثات ِّ

فئات املخ ّلفات
 83-3تتباين أنواع املخلّفات تبايناً واسعاً ،وال تُعاجل حماسبياً يف املعتاد على أهنا نوع مفرد من التدفّق باستخدام
بناء على الطبيعة املادية للتدفّق،
فئ � � � ��ات تصنيفية متنافية .وبدالً من ذلك ،جيري حتليل فئ � � � ��ات املخلّفات املختلفة ً
أو الغ � � � ��رض الكامن وراء هذا التدفّق ،أو جملرد إظهار ميزان التدفّقات املادية اخلارجة من االقتصاد .ويرد أدناه بيان
لتعاريف التجميعات األوسع قبوالً لتصنيف املخلّفات.

(أ)

النفايات الصلبة

 84-3النفايات الصلبة تش � � � ��مل املواد املتخلَّص منها ومل تعد الزمة للمالك أو املس � � � ��تخدم .وتضم النفايات
الصلبة املواد اليت تكون يف حالة صلبة أو س � � � ��ائلة ولكنها ال تش � � � ��مل املياه املستخدمة واملواد ا ُجلسيميَّة الضئيلة اليت
تُصرف يف الغالف اجلوي.
 85-3وتشمل النفايات الصلبة مجيع املواد اليت تُرسل إىل منظومات مجع النفايات أو معاجلتها أو اليت تجُ مع
بواس � � � ��طة هذه املنظومات ،مبا فيها منش � � � ��آت طمر النفايات .وتشمل النفايات الصلبة أيضاً تلك املواد نفسها إذا
نُبذت مباش � � � ��رة إىل البيئة ،س� � � � �واء أكان ذلك على حنو قانوين أم غري قانوين .وإضافة إىل ذلك ،ميكن أن تش � � � ��مل
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النفاي � � � ��ات الصلبة بعض املواد املنبوذة املتبادلة بني الوحدات االقتصادية ،مثل اخلردة املعدنية ،اليت يُدفع ملن ختلص
منها مقابل هلا .ويف هذه الظروف ،تُعترب النفاية الصلبة منتَجاً (بالنظر إىل أن هذه النفاية الصلبة هلا قيمة موجبة)
وال تعت � �ب� ��ر خملّف � � � ��ات .ويرد مزيد من التحديد للتمييز بني خملّفات النفايات الصلبة واملنتجات يف الفرع  ،6 - 3يف
سياق وصف حسابات التدفّقات املادية للنفايات الصلبة.

(ب)

املياه املستخدمة

 86-3املياه املس � � � ��تخدمة هي املياه املتخلص منها ومل تعد الزمة للمالك أو املس � � � ��تخدم .واملياه املصروفة يف
البالوعات ومرافق الصرف الصحي ،واملياه الواردة إىل حمطات معاجلة املياه ،واملياه املصروفة مباشرة يف البيئة ،كلها
تعترب مياهاً مستعملة .وتشمل املياه املستخدمة تدفّقات املياه الراجعة مباشرة إىل البيئة ،سواء أكانت معاجل ًة أم غري
معاجلة .وكل املياه مش � � � ��مولة يف هذه الفئة بصرف النظر عن نوعية املياه ،مبا فيها الرواجع من املولدات الكهرمائية
للطاقة الكهربائية.
 87-3وتشمل املياه املستخدمة أيضاً املياه املعاد استخدامها ،اليت هي مياه مستخدمة يمُ ّد هبا املستخدم ملزيد
سجل يف حسابات نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية
من االس � � � ��تخدام ،س� � � � �واء أكانت معاجل ًة أم غري معاجلة .وال تُ َّ
املياه املستخدمة اليت يعاد تدويرها داخل املنشأة نفسها.

(ج)

االنبعاثات

 88-3االنبعاثات هي املواد اليت تطلقها يف البيئة املنشآت واألسر املعيشية نتيجة لعمليات اإلنتاج واالستهالك
(أي اهلواء ،أو األجرام املائية ،أو الرتبة) وحسب نوع
والرتاكم .وتحُ لَّل االنبعاثات عادة حسب نوع البيئة املتلقية هلا ّ
مادهتا.
 89-3وينصب الرتكيز الرئيسي يف املعاجلة احملاسبية لالنبعاثات على التصريفات املباشرة إىل البيئة .ويف بعض
ويتم احتواؤها داخل وحدات اقتصادية (على سبيل
احلاالت ،قـــــد تجُ مع املواد اليت تطلقها املنشآت واألسر املعيشية ّ
املثال ،ميكن أن تقتنص عمليات مواقع طمر النفايات غاز امليثان ألغراض توليد الطاقة الكهربائية) ،أو تُنقل فيما
بني الوحدات االقتصادية للمعاجلة أو غريها من أوجه االستخدام (على سبيل املثال ،ميكن إرسال املواد احملتواة يف
املياه املستخدمة إىل مرافق الصرف الصحي للمعاجلة قبل إعادة املياه إىل شبكة املياه الداخلية) ،وبذا يُقلَّل الضغط
احملتمل وقوعه على البيئة.
 90-3ويشار إىل الكمية الكلية للتصريفات اليت تطلقها املنشآت واألسر املعيشية بعبارة “إمجايل التصريفات”.
ويتألف إمجايل التصريفات من االنبعاثات إىل البيئة واملواد املستوعبة (املتحصل عليها) داخل الوحدات االقتصادية
احملولة إىل وحدات اقتصادية أخرى.
أو ّ
 91-3واالنبعاثات يف اهلواء هي املواد الغازية واجلس � � � ��يْمية اليت تصرفها يف الغالف اجلوي املنش � � � ��آت واألسر
املعيشية نتيجة لعمليات اإلنتاج واالستهالك والرتاكم .وحبكم العرف ،ال تشمل االنبعاثات يف اهلواء تصريف خبار
املاء عن طريق البخر .ويرد مزيد من التفاصيل بشأن املعاجلة احملاسبية لالنبعاثات يف اهلواء يف الفرع .6 - 3

 92-3واالنبعاثات يف املياه هي املواد اليت تصرفها يف موارد املياه املنش � � � ��آت واألسر املعيشية نتيجة لعمليات
أي منش � � � ��أة أو أسرة معيشية مفردة ،تقاس االنبعاثات يف املياه بداللة
اإلنتاج واالس � � � ��تهالك والرتاكم .وبالنسبة إىل ّ
املواد اإلضافية اليت أضافتها املنشأة أو األسرة املعيشية إىل املياه ال بداللة الكمية الكلية للمواد احملتواة يف املياه اليت
تصرفها املنشأة أو األسرة املعيشية .وهبذه الطريقة ،ال تُعزى إىل املنشأة أو األسرة املعيشية املواد اليت كانت موجودة
أص ً
ال يف املياه اليت تلقتها تلك الوحدة.
 93-3وال تش � � � ��مل االنبعاثات يف املياه املواد اليت ال ميكن أن حتملها التدفّقات العادية للمياه ،مثل األش � � � ��ياء
الكبرية من النفايات الصلبة .وتُدرج هذه املواد يف قياسات النفايات الصلبة.
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 94-3وملا كانت نسبة كبرية من التصريفات اإلمجالية اليت تصرفها املنشآت واألسر املعيشية من املواد يف املياه
حتدث عن طريق شبكات الصرف الصحي ،فإن املعاجلة احملاسبية هلذه التصريفات تغطي عادة ك ً
ال من االنبعاثات
يف البيئ � � � ��ة والتصريف � � � ��ات إىل وحدات اقتصادية (معظمها مرافق للصرف الصحي) .ويرد يف الفرع  6 - 3مزيد من
التفاصيل بشأن املعاجلة احملاسبية لالنبعاثات يف املياه والتصريفات املرتبطة هبا إىل وحدات اقتصادية.

 95-3واالنبعاثات يف الرتبة هي املواد اليت تصرفها يف الرتبة املنشآت واألسر املعيشية نتيجة لعمليات اإلنتاج
واالستهالك والرتاكم .وبعض املواد اليت تُصرف يف الرتبة قد تستمر يف التدفّق خالل البيئة مث تدخل يف النظام املائي.
ومن حيث املبدأ ،تدفّقات املواد اليت تكون قد ُس ّجلت على أهنا انبعاثات يف الرتبة من جانب إحدى املنشآت ال
سجل أيضاً على أهنا انبعاثات يف املياه من جانب تلك املنشأة نفسها.
ينبغي أن تُ ّ
(د)

االستخدامات التبديدية للمنتجات

(هـ)

الفواقد املتبدَّدة

(و)

مخ ّلفات املوارد الطبيعية

 96-3االستخدامات التبديدية للمنتجات تشمل املنتجات اليت تُصرف عمداً يف البيئة بصفة ذلك جزًءا من
عمليات إنتاجية .ومن أمثلة ذلك نثر األمسدة ومبيدات اآلفات عمداً على الرتبة والنباتات يف س � � � ��ياق املمارسات
الزراعية واحلراجية ،ونثر امللح على الطرق يف بلدان معينة لتحسني أحوال الطرق بالنسبة لقائدي املركبات .ويف هذه
احلاالت ،ميكن أن تُس � � � ��تعمل أو تمُ تص يف س � � � ��ياق عملية اإلنتاج نسبة من كمية املنتج املصروف على هذا النحو،
ومن مث تصبح ُمدجمة يف منتجات جديدة .أما النس � � � ��بة املتبقية فس � � � ��تظل يف البيئة وينبغي تسجيلها على أهنا تدفّق
ملخلّفات إىل البيئة.

 97-3الفواقد املتبددة هي الفُضاالت املادية الناجتة بصورة غري مباشرة عن النشاط اإلنتاجي واالستهالكي.
احلت من كوابح السياسات وإطاراهتا ،والزنك اآليت
وتشمل أمثلتها ا ُحلتاتة اجلسيمية من أسطح الطرق ،وفضاالت ّ
جزءا من
من نُظم مجع األمطار .وينبغي أن تُعاجل هذه الفضاالت حماس � � � ��بياً على أهنا فواقد متبددة ،بوصف ذلك ً
التوصل إىل ميزانية شاملة للتدفّقات من االقتصاد إىل البيئة.
كفالة ّ

 98-3خملّف � � � ��ات املوارد الطبيعية هي مدخالت من امل� � � � �وارد الطبيعية ال تصبح فيما بعد متضمنة يف عمليات
اإلنت � � � ��اج ،بل تُعاد على الفور إىل البيئة .وتُس � � � � ّ�جــــل خملّفــــــات املــوارد الطبيعي � � � ��ة بوصفهــا خملّفات ِّتولدها صناعات
استخراج املوارد الطبيعية وبوصفها تدفّقاً ملخلّفات على حنو مباشر إىل البيئة.
 99-3وتش � � � ��مل أمثلة خملّفات املوارد الطبيعية غازات اإلشعال والتنفيس يف عمليات الغاز الطبيعي ،واملصيد
املرجتع يف نشاط صيد األمساك ،وفضاالت قطع األشجار الناجتة من حصد موارد األخشاب الطبيعية .وال تشمل
خملّفات املوارد الطبيعية املخلّفات املرتبطة حبصد املوارد البيولوجية املستزرعة ،مثل فضاالت احملاصيل ،وفضاالت قطع
األشجار الناجتة من موارد األخشاب املستزرعة ،والسماد الطبيعي الناتج من مزارع املاشية .وتُسجل هذه املخلّفات
على أهنا نفايات صلبة .وترد يف الفقرات من  47 - 3إىل  53 - 3أعاله مناقشة أكثر تفصي ً
ال ملخلّفات املوارد
الطبيعية.

الفواقد
 100-3تُؤخ � � � ��ذ املخلّفات يف احلس � � � ��بان أيضاً من حيث أهنا فواقد .وهل � � � ��ذا املنحى أمهية خاصة يف جمال حتليل
التدفّقات املادية للطاقة واملياه .وتنقسم الفواقد إىل أربعة أنواع حم ّددة حسب املرحلة اليت حتدث فيها خالل عملية
اإلنتاج .ويُ ّنوه إىل أن بعض أنواع الفواقد ميكن أن يكون ضرورياً للحفاظ على س � �ل� ��امة أحوال التش � � � ��غيل ،كما يف

يداملا تاقّفدتلا تاباسح

حالة اإلشعال والتنفيس يف عمليات استخراج الغاز الطبيعي ،بينما توجد أنواع أخرى قد تكون فواقد غري مرغوبة،
كما يف حالة تبخر املياه من قنوات التوزيع.
 101-3واألنواع األربعة للفواقد هي كما يلي:
(أ)

الفواقد أثناء االستخراج ،وهي الفواقد اليت حتدث أثناء استخراج مــــورد طبيـــعي ما وقبل حدوث
أي ش � � � ��كل آخر من أش � � � ��كال التجهيز أو املعاجلة أو النقــــل للمـــورد املستخــرج .وتُستبعد من
ّ
الفواقد أثناء االستخراج املوارد الطبيعية اليت يُعاد حقنها يف الراسب الذي استُخرجت منه .وهذا
ينطبق على سبيل املثال على حالة الغاز الطبيعي الذي يُعاد حقنه يف خزان طبيعي للغاز ،أو
املياه اليت تُس � � � ��تخلص من املياه اجلوفية مث يعاد حقنها يف ْجم َمع للمياه اجلوفية .وبعض الفواقد
أثناء االستخراج ميكن أن تُسجل أيضاً على أهنا من خملّفات املوارد الطبيعية؛

(ب) الفواقد أثناء التوزيع ،وهي الفواقد اليت حتدث فيما بني موقع االس � � � ��تخالص أو االستخراج أو
العرض وموقع االستخدام؛
(ج) الفواق � � � ��د أثناء التخزين ،وهي الفواقد من منتجات الطاق � � � ��ة واملواد احملتفظ هبا يف املخزونات.
وتش � � � ��مل هذه الفواقد البخر ،وتسرب الوقود (مقيساً بوحدات الكتلة أو احلجم) ،والضياع،
والتلف العرضي .وتُس � � � ��تبعد من نطاق املخزونات األصول غ � �ي� ��ر املنتَجة ،برغم أهنا قـــد تُعترب
خمزونة .ومن مثّ ،على س � � � ��بيل املثال ،يُس � � � ��تبعد من نطاق الفواقد أثناء التخزين خبر املياه من
املستودعات االصطناعية .وهذه االخنفاضات يف كمية موارد املياه تظهر يف حسابات األصول
(الفصل اخلامس)؛
(د) الفواقد أثناء التحويل ،وهي ّ
تدل على الطاقة املفقودة ،يف شكل طاقة حرارية مثالً ،أثناء حتويل
أح � � � ��د منتجات الطاقة إىل منتَج آخر من منتجاهتا .وهذا يف جوهره مفهوم من مفاهيم ميزانية
السعرية بني السلع الداخلة يف عملية التحويل والسلع الناجتة منها.
الطاقة يعكس الفرق بالقيمة ُّ
وال ينطبق مفهوم الفواقد أثناء التحويل إالّ على تدفّقات الطاقة.
 102-3وينبغي تسجيل الفواقد إذا كان يوجد لدى الوحدة االقتصادية تفضيل الستبقاء الكميات املادية اليت
تعود إىل البيئة .ويف حاالت اس � � � ��تخراج املوارد على وجه اخلصوص ،ميكن أن “تُفقد” بعض الكميات املادية من
املوارد يف سياق عملية االستخراج؛ ولكن إذا كانت هذه الكميات غري ذات أمهية لدى اجلهة القائمة باالستخراج،
فال ينبغي اعتبارها فواقد.
 103-3وكمي � � � ��ات املياه والطاقة الكهربائية وغريها من منتج � � � ��ات الطاقة واملواد األخرى اليت تؤخذ بطريقة غري
موردي هذه املنتجات فواقد بسبب
قانونية من مس � � � ��ارها يف ش � � � ��بكات التوزيع أو من املخزون قد تُعترب من منظور ِّ
الس� � � � �رقة .بيد أنه نظراً إىل أن املياه أو الطاقة أو املواد األخرى ،بالقيم املادية ،مل تُفقد من االقتصاد ،فإهنا ال تُعترب
فواقد يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية .ورغماً عن ذلك ،قد تكون هناك مصلحة يف جتميع البيانات املتعلقة
باملس � � � ��روقات كفئة فرعية يف إطار اس � � � ��تخدام املياه أو الطاقة أو املواد األخرى .وينبغي اإلشارة إىل أن قياس الفواقد
بسبب السرقة قد يكون متعسراً على صعيد املمارسة العملية ،وقد يُدرج يف حاالتكثرية ضمن الفواقد أثناء التوزيع.

تصنيف فئات املخ ّلفات
 104-3ال يوجد تصنيف وحيد جلميع املخلّفات .وأحد التعقيدات يف هذا الصدد ناش � � � ��ئ من وجود تداخل
بني خمتلف فئات املخلّفات .ويف س � � � ��ياق تنظيم املعلومات على حنو مناس � � � ��ب لإلجابة عن خمتلف األسئلة البحثية
حلل مسائل احلصر املزدوج .وهذا االزدواج يف احلصر
والسياس � � � ��اتية ،ال يوجد هنج قاطع الوضوح ميكن األخذ بــــه ّ
بناء على اهليكل السابق حتديده أعاله للفئات املختلفة للمخلّفات.
سينشأ إذا ما صيغ تصنيف كامل ً
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 105-3ويتواف � � � ��ر أحد أمثلة التداخل احملتمل يف حالة إش � � � ��عال الغاز الطبيعي وتنفيس � � � ��ه عند رأس البئر .فهذه
التدفّقات الغازية تُعترب خملّفات من مورد طبيعي وفواقد أثناء االستخراج ،وعنصـــراً من عناصر االنبعاثات اهلوائية.
 106-3ويعطي اجلدول  4 - 3نبذة تبني أنواع املواد اليت تُدرج عادة يف التجميعات املختلفة للمخلّفات من
أجل دعم أنشطة التحليل املعنية باملخلّفات ،من حيث ما إن كان الرتكيز منصباً على الغرض من نَب ْذ املخلّفات
(مث � � � ��ل التخلص من النفايات الصلبة) ،أو على مآل امل � � � ��ادة املعنية (مثل االنبعاثات يف اهلواء) ،أو على العمليات
املؤدية إىل االنبعاث (الفواقد التبديدية).
الجدول 4 - 3

العنارص النمطية لفئات املخ ّلفات
الفئة

العنارص النمطية

النفاي�ات الصلب�ة (تش�مل امل�واد النفايات الكيميائية ونفايات الرعاية الصحية ،النفايات املش�عة ،النفايات
*
الفلزية ،العنارص األخرى القابلة إلعادة التدوير ،املعدات واملركبات املتخلّص
املستعادة)
منها ،النفاي�ات الحيوية والنباتية ،النفايات املنزلي�ة والتجارية املختلطة،
النفايات املعدنية واألقذار ،نفايات االحرتاق ،النفايات األخرى
*
املي�اه املوجه�ة إىل املعالج�ة والرصف ،التدفّ ق�ات الراجعة ،املي�اه املعاد
املياه املستخدمة
استخدامها
االنبعاثات يف الهواء

ثاني أكسيد الكربون ،امليثان ،أكسيد ثنائي النيرتوجني ،أكاسيد النيرتوز،
مركبات الهيدروفلوروكربون ،مركبات البريفلوروكربون ،سادس فلوريد
الكربيت ،أول أكسيد الكربون ،املركبات العضوية املتطايرة غري امليثانية،
ثاني أكس�يد الكربيت ،غاز النش�ادر ،الفلزات الثقيلة ،امللوثات العضوية
الشبثة ،املواد الجسيمية (مثل  ،PM10والغبار)

االنبعاثات يف املياه

مركبات النيرتوجني ،مركبات الفوسفور ،الفلزات الثقيلة ،املواد واملركبات
(العضوية) األخرى
الترسب من خطوط األنابيب ،االنسكابات الكيميائية

االنبعاثات يف الرتبة
املخلّف�ات من االس�تخدام التبديدي املغذيات غري املمتصة من األسمدة ،امللح املنثور عىل الطرق
للمنتجات
الفواقد املتبددة
مخلّفات املوارد الطبيعية
*

الحتاتة (اإلطارات/الكوابح) ،تحات/تآكل البنية األساسية (الطرق وما إليها)
الغطاء الفوقي للركاز ،فضاالت قطع األشجار ،املصيد املرتجع

هذه القائمة للعنارص النمطية لفئات املخلّفات يمكن تطبيقها أيضا ً عىل تدفّ قات معينة مع َّرفة بأنها منتجات.

تراكم ّ
تدفقات املخ ّلفات

 107-3تتعلق الضغوط البيئية اليت تسببها املخلّفات بتدفّقات املخلّفات من الفرتة احلالية فض ً
ال عن التدفّقات
من فرتات س � � � ��ابقة ،نظراً إىل أرجحية تراكم املخلّفات .واآلثار النامجة عن اس � � � ��تمرار التدفّق القائم للمخلّفات قد
تتباين بقدر ملموس حسب املستوى املرتاكم بالفعل يف بداية الفرتة .ويُ جَ
عال موضوع قياس أثر تدفّقات املخلّفات
على حالة ونوعية النُظم اإليكولوجية اليت تتلقاها يف املنشور املعنون “احملاسبة التجريبية للنُظم اإليكولوجية يف إطار
نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية”.
 108-3وم � � � ��ن اجلدير بالذكر أن الضرر الذي تس � � � ��ببه الرتكيزات البيئية لعنصر من عناصر املخلّفات يغلب أن
يتزايد مبع ّدل غري خطي مع كمية ما يتولد من هذا العنصر .بيد أن جداول العرض واالستخدام الوارد وصفها يف
هذا الفرع ال تتضمن تفصي ً
ال إالّ لكمية املخلّفات املتولدة يف فرتة مفردة وال تبني عواقب تكدس هذه الكمية مع
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كميات س � � � ��ابقة أو مقبلة من نفس املخلّفات (أو غريها) .ويُش � � � ��ار يف هذا الصدد إىل أن األثر الواقع على البيئة
سيختلف حسب نوع املخلّفات ونوع البيئة.

تسجيل األصول املنتَجة املخ َّردة واملهدومة

 109-3يتضمن اجلدول العام للعرض واالستخدام بالقيم املادية املوضح يف اجلدول  1 - 3خانة للمخلّفات
املتولدة من حتويل األصل إىل خردة واندثار األصول املنتَجة (اخلانة كاف) .وتس � � � ��جيل هذه املخلّفات يف العمود
املخص � � � ��ص للرتاك � � � ��م يُربز واقع أن األصول موضع التحويل إىل خردة أُنتجت يف فرتات س � � � ��ابقة ،على النقيض من
املخلّفات النامجة عن النشاط اإلنتاجي للفرتة احلالية.
 110-3وكثري من هذه املخلّفات ستقوم مؤسسات معاجلة النفايات واملؤسسات املماثلة جبمعه ومعاجلته (ورمبا
إعادة تدويره) .ويبينّ جدول االس � � � ��تخدام أن هذه املخلّفات تلقتها مؤسس � � � ��ات معاجلة النفايات (اخلانة نون) ،أو
ُك ِّدس � � � ��ت يف مواقع طمر النفايات (اخلانة س � �ي� ��ن) ،أو أُرسلت إىل بقية العامل (اخلانة عني) ،أو تدفّقت مباشرة إىل
البيئة (اخلانة فاء).
 111-3ومن األمور اليت تتسم بأمهية خاصة يف تسجيل هذه املخلّفات عزو املخلّفات إىل مستعملي األصول
املنتَجة احملولة إىل خردة واملهدومة .وتنشأ الصعوبة حينما تباع األصول احملولة إىل خردة إىل وحدة اقتصادية أخرى
املخردة) ،تتوىل بعدئذ إدارة عملية التحوي � � � ��ل إىل خردة واالندثار النهائيني .والوضع املثايل هو أنه ينبغي
(الوح � � � ��دة ِّ
دائماً تنسيب املخلّفات إىل املستخدم السابق الذي كان يستعمل األصل يف اإلنتاج.
 112-3وهناك هنجان بصدد تس � � � ��جيل التدفّقات املرتبطة باألصول املنتَجة احملولة إىل خردة واملهدومة .النهج
األول يستلزم تصنيف التدفّقات يف عمود الرتاكم حسب الصناعة وتنسيب تدفّقات املخلّفات على الوجه السليم
إىل الصناعة اليت كانت تستعمل األصل احملول إىل خردة يف اإلنتاج .وعندئذ سيُبينَّ يف اجلدول أن هذه التدفّقات
تلقتها صناعة معاجلة النفايات (اخلانة نون) أو أُرس � � � ��لت مباش � � � ��رة إىل مدفن للقمامة خاضع للرقابة (اخلانة سني).
وبدي � �ل � � ً
ا لذلك ،إذا كان تصنيف التدفّقات يف عمود الرتاكم على هذا النحو ليس ممكناً ،فعندئذ ميكن تس � � � ��جيل
قيدين إضافيني يف العمود الثاين .وأحد القيدين سيكون يف اخلانة نون ،حيث يعكس االستخدام الضمين لألصل
احملول إىل خردة من جانب صناعة حتويل األصل إىل خردة ،والقيد الثاين س � � � ��يكون يف اخلانة طاء ،حيث يعكس
توليد صناعة حتويل األصل إىل خردة ملخلّفات تأخذها فيما بعد صناعة معاجلة النفايات أو تُرسل إىل مواقع طمر
خترد األصل
النفاي � � � ��ات اخلاضعة للرقاب � � � ��ة .والقيدان الزمان للحفاظ على توازن التدفّقات فيما يتعلق بالصناعة اليت ّ
املنتَج.
 113-3وعلى صعيد املمارسة العملية ،قد توجد صعوبات يف تنسيب عملية حتويل األصل إىل خردة واندثار
األصول املنتَجة إىل مستعملها السابق ألن هذه األصول ،وخصوصاً املباين ،ميكن أن تُباع قبيل حتويل األصل إىل
خردة أو اهلدم مباشرة .ومن مثّ فإنه يف الوقت الذي يقع فيه حدث توليد املخلّفات ،ميكن أن تكون صناعة أخرى
قد أصبحت هي املالكة و“املس � � � ��تخدمة” لألصل املنتَج .وينبغي ،عند اإلمكان ،تنسيب املخلّفات إىل الصناعة
اليت كانت آخر من استعمل األصل املنتَج بوصفه ُمدخ ً
ال رأمسالياً يف عملية إنتاجية.
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ّ
للتدفقات املادية
مبادئ املعالجة املحاسبية

 1-3-3مقدّمة

 114-3إن تطبيـق اإلطار العام للمعاجلة احملاسبية للتدفّقات املادية ،اجململ يف الفرع  ،2 - 3يقتضي اعتماد
جمموعة من املبادئ واألعراف احملاسبية .ويرد يف الفصل الثاين شرح لعدد من هذه املبادئ واألعراف ،مبا يف ذلك
مبدأ احملاسبة بنظام القيد املزدوج ،ووحدات القياس ،وتعاريف الوحدات االقتصادية والصناعات.
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 115-3ويبني هذا الفرع بعض مبادئ التسجيل احمل ّددة ذات الصلة باملعاجلة احملاسبية للتدفّقات املادية ،وهي
التس � � � ��جيل اإلمجايل والصايف للتدفّقات املادية ،ومعاملة التدفّقات الدولية للس � � � ��لع ،ومعاملة السلع املُرسلة بغرض
التجهيز.

ّ
للتدفقات املادية
 2-3-3التسجيل اإلجمايل والصايف

 116-3يسجــل اإلطــار املعــروض جلدول العرض واالستخدام بالقيم املادية يف الفرع  2 - 3مجيــع التدفّقات
بني البيئة واالقتصاد ،وفيما بني الوحدات االقتصادية املختلفة ،ويس � � � ��جل ،حيثمــا يكون ذلك منطبقاً ،التدفّقات
داخل الوحدات االقتصادية .وهذا التسجيل للتدفّقات يشار إليه يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية باسم التسجيل
اإلمجايل .وامليزة الرئيس � � � ��ية لنهج التس � � � ��جيل اإلمجايل هـــي إمكان إجراء مطابقة كاملة جلميع التدفّقات على مجيع
ال حسب الصناعة وحسب املُنتَح.
مستويات جدول العرض واالستخدام ،مبا يف ذلك مث ً
 117-3بيد أن تس � � � ��جيل مجيع هذه التدفّقات ميكن أن حيجب بعض العالقات الرئيس � � � ��ية؛ لذا فإنه ،ألغراض
التحليل ،صيغت للتدفّقات إدماجات وجتميعات بديلة .ويُش � � � ��ار إىل هذه الُ�ن ُهج البديلة يف حاالت كثرية باس � � � ��م
التس � � � ��جيل الصايف ،وإن كانت هذه اإلدماجات والتجميعات تتباين من حيث طبيعتها ،وال يوجد بالتايل تطبيق
وحيد للتسجيل الصايف.

 118-3ويالحظ أن مصطلحي “اإلمجايل” و“الصايف” يُس � � � ��تعمالن يف جمموعة واسعة النطاق من احلاالت
احملاس � � � ��بية .ويف نظام احلسابات القومية ،يستعمل مصطلح “الصايف” لي ُدل على أن قيمة جتميعية حماسبية ما قد
ُس � � � � ِّ�ويت باحتساب اس � � � ��تهالك رأس املال الثابت (االهتالك) .ويف حاالت أخرى ،يُستعمل مصطلح “الصايف”
جملرد التعبري عن الفرق بني عنصرين حماسبيني .ويُستعمل مصطلحا “اإلمجايل” و“الصايف” أيضاً لوصف قيمتني
نطاقي قياسهما ولكن مع اختالف بينهما.
جتميعيتني توجد صلة بني ّ
 119-3وأحد اجملاالت اليت يش � � � ��يع فيها تطبيق هنج التس � � � ��جيل اإلمجايل والصايف هو جمال حسابات الطاقة.
وحسابات الطاقة اليت تصاغ على أساس إمجايل تبني مجيع تدفّقات الطاقة بني الوحدات االقتصادية؛ ويتمثّل بعض
هذه التدفّقات يف تدفّقات ملنتجات طاقيّة إىل منتجني للطاقة (مثل تدفّقات الفحم إىل منتجي الطاقة الكهربائية)،
بينما تتمثّل األخرى يف تدفّقات إىل مس � � � ��تعمل هنائي (مثل تدفّقات الطاقة الكهربائية إىل األس � � � ��ر املعيشية) .أما
أي استخدامات غري استهالكية للطاقة متثّل حتوي ً
ال ألحد منتجات الطاقة إىل
حسابات الطاقة الصافية فتستبعد ّ
ُمنتَج آخر من منتجاهتا ،ومن مثّ تتيح الرتكيز على االستخدام النهائي للطاقة.
توخي احلرص لدى استخدام وتفسري مصطلحي “اإلمجايل” و“الصايف” ،وينبغي
 120-3وبوجه عام ،ينبغي ّ
أن تُلتمس تعاريف واضحة لعناصر اإلدراج فيهما واالستبعاد منهما وأن تُوفَّر هذه التعاريف ملن يطلبها.

ّ
التدفقات الدولية
 3-3-3معالجة

 121-3حتت � � � ��اج معاجلة التدفّق � � � ��ات املادية الصادرة إىل بقية العامل والواردة منه � � � ��ا إىل أن تُصاغ صياغة واضحة
دقيقة .وهناك مبدأ أساس � � � ��ي مطبق يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية هو أن تُنسب التدفّقات ذات الصلة إىل
بلد إقامة الوحدة املنتِجة أو املستهلِكة .وهذا خيتلف عن املبدأ اإلقليمي للتسجيل ،الذي يُطبّق يف عدد من األُطر
اإلحصائية .فاملبدأ اإلقليمي ينسب التدفّقات ذات الصلة إىل البلد الذي توجد فيه الوحدة املنتِجة أو املستهلِكة
وقت حدوث التدفّق.
 122-3ووفقاً لنظام احلس � � � ��ابات القومية ودليل ميزان املدفوعات ووضع االس � � � ��تثمار الدويل ،الطبعة السادسة
مقر إقامة الوحدة املؤسس � � � ��ية باإلقليم االقتصادي الذي ترتبط به أش � � � ��د
(صندوق النقد الدويل ،)2009 ،يتح ّدد ّ
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االرتباط  .18ويف أغلبية احلاالت ،يوجد تواؤم وثيق بني مفهومي اإلقليم ومقر اإلقامة؛ ولكن هناك أنشطة هامة،
البت يف املعاجلة املالئمة له.
ومنه � � � ��ا خصوص� � � � �اً النقل الدويل ،حتتاج إىل أن يُبحث كل منها على حدة لكي ميكن ّ
وتتناول املناقشة يف هذا الفرع اجلزئي النقل الدويل والنشاط السياحي واملدخالت من املوارد الطبيعية.

النقل الدويل
 123-3من األمهية مبكان تس � � � ��جيل نش � � � ��اط النقل الدويل على الوجه املالئم ،وال سيما فيما خيص املعلومات
املتعلقة باستخدام الطاقة وتصريف االنبعاثات املرتبطة بذلك .والتنسيب املالئم واملتسق للتدفّقات املادية املتصلة
بالنقل الدويل إىل فرادى البلدان عنصر هام من عناصر نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.
 124-3وبغية كفالة االتس � � � ��اق مع األجزاء األخرى من احلس � � � ��ابات ،تتمحور املعاجلة حول مكان إقامة جهة
مقر جهة تشغيل خدمة النقل .ومن مثّ فإنه ،بصرف النظر
تش � � � ��غيل معدات النقل .وس � � � ��يكون هذا عاد ًة هو موقع ّ
عن مسافات النقل املقطوعة ،أو عدد أماكن التشغيل ،أو ما إن كانت خدمة النقل تُ َّ
قدم لغري املقيمني ،أو ما إن
كانت خدمة النقل جتري بني موقعني ليسا داخل بلد اإلقامة ،تُنسب مجيع اإليرادات واملدخالت (مبا فيها الوقود،
أينما متّ شراؤه) واالنبعاثات إىل بلد إقامة جهة التشغيل.
 125-3وبعد أن يتحدد مقر جهة تش � � � ��غيل معدات النقل الدويل باستخدام املبادئ املعيارية لنظام احلسابات
القومية ودليل ميزان املدفوعات ،تجُ رى املعاجلة احملاسبية املالئمة على النحو الذي يبيّنه املثاالن التاليان:
(أ) س � � � ��فين ٌة جهة تشغيلها مقيمة يف البلد ألف ،تنقل س � � � ��لعاً من البلد باء إىل البلد جيم ،وتتزود
بالوقود يف البلد جيم قبل عودهتا إىل موطنها .يف هذه احلالة ،تُنسب مشرتيات الوقود إىل البلد
أل � � � ��ف (باعتبارها صادرات من الوقود من البل � � � ��د جيم وواردات من الوقود إىل البلد ألف) .أما
مدفوعات البلد جيم لقاء خدمة النقل فهي صادرات خلدمات من البلد ألف .وتُنسب مجيع
االنبعاثات الصادرة من السفينة إىل البلد ألف؛
(ب) طائرةٌ للركاب جهة تشغيلها مقيمة يف البلد سني ،تنقل ركاباً من البلد سني إىل البلد صاد مث
أي
تعود إىل البلد سني .أما الركاب فهم من البلدان سني وصاد وعني .يف هذه احلالة ،تُنسب ّ
مش � �ت � �ريات للوقود إىل البلد س � �ي� ��ن وتُسجل على أهنا واردات إذا كانت مشرتاة من البلد صاد.
وتُس � � � � ّ�جل مدفوعات الركاب على أهنا صادرات من اخلدمات من البلد س � �ي� ��ن إذا كان الركاب
مقيمني يف البلد صاد أو عني .وتُنسب مجيع االنبعاثات الصادرة من الطائرة إىل البلد سني.
 126-3وجيب إيالء اهتمام خاص لرتتيبات التموين بالوقود ،للسفن والطائرات أساساً .فقد تُربم ترتيبات خاصة
تخُ زِّن مبقتضاها وحدة مقيمة يف بلد ما وقوداً يف بلد آخر مع احتفاظها أيضاً مبلكية الوقود نفسه .ووفقاً ملبادئ نظام
احلس � � � ��ابات القومية ودليل ميزان املدفوعات ،ال يش � � � ��كل موقع الوقود االعتبار األساسي يف هذا السياق ،بل يتعني
ينصب الرتكيز على ملكية الوقود .ومن مثّ فإنه إذا أقام البلد ألف مستودعاً للوقود يف البلد باء ونقل وقوداً إىل
أن ّ
أي تصدير للوقود
سجل ّ
ذلك البلد ليزود به سفينة يقوم بتشغيلها ،فيُعترب أن الوقود بقي يف ملكية البلد ألف وال يُ ّ
إىل البلد باء .وبالتايل فإن الوقود املخزون يف البلد باء ال يكون منس � � � ��وباً كلّه بالضرورة إىل البلد باء .ومن املرجح
أن تكون هذه املعاجلة خمتلفة عن التسجيل املستخدم يف إحصاءات التجارة الدولية؛ ولذا قد يلزم إجراء تعديالت
للبيانات املصدرية ملواءمة التسجيل مع هذه املعاجلة.

النشاط السياحي
 127-3يتس � � � ��اوق تسجيل النشاط السياحي مع تسجيل نشاط النقل الدويل من حيث األمهية احملورية ملفهوم
اإلقامة .ويشمل السائحون مجيع من يسافرون خارج بلد إقامتهم ،مبن فيهم الدارسون لفرتات قصرية (الذين يدرسون
18
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يف اخلارج لفرتة أقل من  12شهراً) ،ومن يسافرون ألسباب طبية ،ومن يسافرون ألغراض تتعلق بالعمل أو الرتويح.
والنشاط االستهالكي للسائح املسافر باخلارج يُنسب إىل بلد إقامة السائح وليس إىل موقع وجود السائح عند مزاولة
سجل على أهنا صادرات من البلد الذي يزوره
هذا االستهالك .ومن مثّ فإن مشرتيات السائح يف البلدان األخرى تُ ّ
السائح وواردات إىل بلد إقامته.
 128-3وعادة ما تُنسب النفايات الصلبة الناجتة من السائحني إىل املؤسسات احمللية (مثل الفنادق واملطاعم).
أما االنبعاثات من وس � � � ��ائل النقل احمللي اليت يس � � � ��تعملها السائحون يف بلد أجنيب (مثل سيارات األجرة واحلافالت
الصغرية) فتُنسب إىل شركة النقل احمللي ،ووفقاً ملا ذُكر بشأن النقل الدويل ،تُنسب االنبعاثات من الطائرات وغريها
أي من هاتني
من مع ّدات النقل الطويل املدى إىل بلد إقامة جهة التشغيل .وال تُنسب االنبعاثات إىل السائح يف ّ
احلالتني.
 129-3وتُنسب االنبعاثات الصادرة من السيارات أيضاً إىل بلد إقامة املُ ِّ
شغل (يف هذه احلالة ،قائد السيارة)،
سواء كانت السيارة مملوكة لقائدها أو مستأجرة من شركة لتأجري السيارات.

املدخالت من املوارد الطبيعية
 130-3املدخ � �ل� ��ات من املوارد الطبيعية هي مدخ � �ل� ��ات مادية يف االقتصاد من املوارد الطبيعية .وهي تأيت من
أرصدة املوارد الطبيعية اليت تش � � � ��مل املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،وموارد الرتبة ،وموارد األخشاب الطبيعية ،واملوارد
الطبيعية املائية ،واملوارد البيولوجية الطبيعية األخرى ،وموارد املياه ،وتُعترب كلها مملوكة للمقيمني يف البلد الذي توجد
فيه هذه املوارد .واملصطلح عليه ُعرفاً هو أن املوارد الطبيعية اململوكة على حنو قانوين لغري املقيمني تُعترب مملوكة لوحدة
وبناء على ذلك ،وبوجه
مقيم � � � ��ة افرتاضية ويُعترب املالك القانوين غري املقيم املالك املايل للوحدة املقيمة االفرتاضيةً .
عام ،يتعني أن حيدث استخراج املدخالت من املوارد الطبيعية داخل اإلقليم االقتصادي لبلد ما بواسطة وحدات
اقتصادية مقيمة يف ذلك البلد.
 131-3وحيثما حيدث استخراج غري مشروع ،على سبيل املثال عندما يعمد أشخاص غري مقيمني إىل حصد
سجل االخنفاض يف موارد البلد يف حساب األصول (انظر الفصل
غري مشروع لبعض موارد األخشاب ،ينبغي أن يُ َّ
جزءا من مستخرجات املوارد الطبيعية .بيد أن مدخالت املواد الطبيعية املرتبطة بذلك يف جدول
اخلامس) بوصفه ً
العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية ينبغي أالّ تظهر إالّ يف حس � � � ��ابات البلد الذي يقيم فيه القائم باالستخراج غري
أي صادرات هبذا الشأن.
املشروع .وال ينبغي تسجيل ّ
 132-3وحيدث االستثناء الرئيسي من هذا النوع من املعاجلة يف حالة املوارد الطبيعية املائية .واتِّباعاً لألعراف
احملاسبية ،يُنسب حصيد املوارد املائية إىل حمل إقامة ُم ِّ
شغل السفينة اليت قامت باحلصد وليس إىل موقع املوارد .ومن
مثّ فإن كمية املدخالت من املوارد الطبيعية اليت ينبغي أن تُس � � � � َّ�جل لبلد ما تس � � � ��اوي كمية املوارد املائية اليت التقطتها
السفن اليت يكون ُم ِّ
سجل مدخالت
شغلها مقيماً يف ذلك البلد ،بصرف النظر عن أين التُقطت هذه املوارد .وال تُ ّ
من املوارد الطبيعية فيما يتعلق حبصيد املوارد املائية اليت تلتقطها سفن يُشغلّها يف املياه الوطنية أشخاص غري مقيمني،
أي صادرات .ويف حس � � � ��ابات البلد الذي يرتبط به ِّ
املشغل غري املقيم ،ينبغي أن
وال تُس � � � � َّ�جل يف هذه احلالة أيضاً ّ
سجل
َّ
تسجل قيودات ملدخالت من املوارد الطبيعية فيما يتعلق باملوارد املائية امللتقطة يف املياه غري الوطنية ولكن ال يُ ّ
اخنفاض يف املوارد املائية الوطنية يف حسابات األصول بصدد هذا احلصيد.

 4-3-3معالجة السلع املرسلة للتجهيز

 133-3أصبح من الش � � � ��ائع بصورة متزايدة إرس � � � ��ال سلع من أحد البلدان إىل بلد آخر بقصد مواصلة جتهيزها
ليتم بعد ذلك (أ) إعادهتا إىل البلد األصلي ،أو (ب) بيعها يف بلد التجهيز ،أو (ج) إرساهلا إىل بلدان أخرى .ويف
ّ
احلاالت اليت تباع فيها السلع غري اجملهزة جلهة تزاول التجهيز يف بلد ثا ٍن ،ليس مثة مسائل خاصة بشأن التسجيل.
أما يف احلاالت اليت يُضطلع فيها بالتجهيز على أس � � � ��اس تلقّي أتعاب مقابل هذه اخلدمة ودون حدوث تغيري يف

يداملا تاقّفدتلا تاباسح

رجح أن تكون التدفّقات املالية مناظرة على حنو مباش � � � ��ر
(أي أن امللكية تظل للبلد األصلي) فال يُ َّ
ملكية الس � � � ��لع ّ
للتدفّقات املادية للسلع قيد التجهيز.
أي خماطرة ترتبط بالتسويق
تتحمل املؤسسة القائمة بتجهيز السلع ّ
 134-3ومن منظور احلسابات النقدية ،ال ّ
سجل هذه األتعاب على
النهائي للمنتجات ،وقيمة ناتج هذه املؤسسة هي األتعاب املتفق عليها لقاء التجهيز .وتُ ّ
املسجل للمدخالت املتعلقة
أهنا تصدير خلدمة إىل البلد األول .وترتتب على هذه املعاجلة نتيجة مؤداها أن النمط ّ
باملؤسسة القائمة بالتجهيز حلساب وحدة أخرى خمتلف متاماً عن منط املدخالت حينما تقوم هذه املؤسسة بصنع
سلع مماثلة حلساب نفسها.
 135-3وميكن تقدمي إيضاح بسيط فيما يتعلق بإنتاج املنتجات النفطية .فالشركة اليت تقوم بتكرير النفط اخلام
حلس � � � ��اب نفسها تزاول االستهالك الوس � � � ��يط للنفط اخلام ومدخالت أخرى ،ويكون الناتج هو املنتجات النفطية
املكررة .والشركة اليت تقوم بتكرير نفط خام حلساب شركة أخرى لديها ،بالقيم املادية ،مدخالت مماثلة وتستعمل
ّ
نفس األصول املنتَجة ،ولكنها ال تُظهر ،يف حس � � � ��اباهتا ،ال االس � � � ��تهالك الوس � � � ��يط للنفط اخلام وال ناتج املنتجات
سجل ناتج يساوي فقط أتعاب التجهيز.
النفطية املكررة .وبدالً من ذلك ،يُ َّ
 136-3وإذا متاثل � � � ��ت كميتا النفط اخل � � � ��ام اجملهز يف احلالتني ،من املرجح أن تتماث � � � ��ل تقديرات القيمة املضافة
(أي العمل واألصول املنتَ َجة) .بيد أنه بتس � � � ��جيل أتعاب التجهيز فقط وليس القيمة الكاملة
واملدخالت األخرى ّ
للسلع اجملهزة تتغيرّ طبيعة العالقة اإلمجالية للعرض واالستخدام.
 137-3وعلى الرغم من أن هذه املعاجلة متفقة مع نظريهتا يف نظام احلسابات القومية وتوفّر التسجيل على الوجه
وبناء على ذلك ،يوصي فيما يتعلق جبداول
األنسب للتدفّقات النقدية ،فإهنا ال تتناظر مع التدفّقات املادية للسلعً .
العرض واالس � � � ��تخدام باتباع معاجلة خمتلفة للسلع املرسلة للتجهيز .وهذا يستتبع تسجيل التدفّقات املادية للسلع،
لدى دخوهلا إىل بلد الوحدة القائمة بالتجهيز وكذلك لدى مغادرهتا لذلك البلد .وتتبُّع التدفّقات املادية على هذا
النحو ّ
ميكن من إجراء مطابقة أكثر وضوحاً جلميع التدفّقات املادية يف االقتصاد ويوفر أيضاً رابطة مادية بتسجيل
اآلثار البيئية لنشاط التجهيز يف البلد الذي يُضطلع فيه هبذا التجهيز ،مبا يف ذلك على سبيل املثال االنبعاثات يف
اهلواء .وتسري هذه االعتبارات نفسها على تدفّقات السلع املرسلة لإلصالح واالجتار يف اخلارج.
 138-3وبوجه عام ،تتوافر املعلومات املتعلقة بالتدفّق املادي للسلع بني البلدان يف إحصاءات التجارة الدولية.
بيد أنه من الضروري حتديد تدفّقات السلع اليت مل تتغيرّ فيها امللكية وتطبيق معاجلة خمتلفة بالقيم النقدية باملقارنة
باملعاجلة املطبقة يف بيانات التجارة الدولية.
 139-3وقد تلزم قيودات للمطابقة ،حسب املنتجات والصناعات موضع االهتمام ،إذا أُريد صياغة حسابات
جتتمع فيها بيانات مادية ونقدية.

4-3

ّ
التدفقات املادية للطاقة
حسابات

 1-4-3مقدّمة

تسجل تدفّقات الطاقة ،بوحدات مادية ،بدءاً من االستخراج أو االستحواذ
 140-3حسابات تدفّقات الطاقة ّ
األول ملوارد الطاقة من البيئة إىل االقتصاد؛ مث تدفّقات الطاقة داخل االقتصاد يف شكل إمدادات الطاقة واستخداماهتا
انتهاء بتدفّقات الطاقة الراجعة إىل البيئة.
من جانب الصناعات واألسر املعيشية؛ و ً
الرصد املتّسق إلمدادات الطاقة واستخداماهتا لكل نوع منها
 141-3وصياغة حسابات تدفّقات الطاقة يتيح ّ
على حـــدة .وميكـــن أن تُش � � � ��تق من تلك احلس � � � ��ابات باإلضافة إىل املعلومات النقدية مؤش� � � � �رات للكثافة والكفاءة
واإلنتاجية الطاقيّة.
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 142-3ومتثّل حس � � � ��ابات تدفّقات الطاقة نظاماً فرعياً يف نطاق اإلطار العام للتدفّقات املادية .وتجُ مع بيانات
حس � � � ��ابات الطاقة عن طريق حتويل القياس � � � ��ات املادية للكتلة واحلجم ،مثل األطنان واللرتات واألمتار املكعبة ،إىل
السعري الصايف .وحتبّذ التوصيات الدولية بشأن إحصاءات الطاقة
موحدة متثّل احملتوى الطاقي بداللة احملتوى ُّ
وحدة ّ
19
موحدة .
استخدام اجلول كوحدة قياس ّ

 2-4-3نطاق ّ
تدفقات الطاقة وتعاريفها

 143-3تتأل � � � ��ف تدفّقات الطاقة من تدفّقات (أ) الطاقة املس � � � ��تمدة من املدخالت الطبيعية؛ و(ب) منتجات
الطاقة؛ و(ج) خملّفات الطاقة .وال يشمل هذا النطاق ما ينتج عن إنتاج الطاقة واستخدامها من انبعاثات يف اهلواء
ونفايات صلبة ،وإن كان يشمل مجيع أنواع النفايات املستخدمة بوصفها مدخالت يف إنتاج الطاقة.

 144-3وتشمل الطاقة املستمدة من املدخالت الطبيعية تدفّقات الطاقة الناجتة من قيام الوحدات االقتصادية
املقيمة باس � � � ��تخراج الطاقة واس � � � ��تخالصها من البيئة .وتندرج يف هذه التدفّقات الطاقة املستمدة من املوارد املعدنية
اخلث ،واليورانيوم) ،وموارد األخشاب الطبيعية ،واملدخالت
وموارد الطاقة (مثل النفط ،والغاز الطبيعي ،والفحم و ّ
من مصادر الطاقة املتج ّددة (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكهرمائية واحلرارية األرضية).
 145-3أما الطاقة املس � � � ��تمدة من الكتلة األحيائية املس � � � ��تزرعة ،مبا فيها الطاقة املستمدة من موارد األخشاب
سجل أوالً بوصفها تدفّقاً ملنتج من منتجات الطاقة.
املستزرعة ،فتُعامل على أهنا منتَجة داخل االقتصاد ومن مث تُ ّ
بيد أنه بغيةكفالة توافر املوازنة التامة لتدفّقات الطاقة يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية ،يُسجل قيد موازن
يس � � � ��اوي منتجات الطاقة من الكتلة األحيائية املستزرعة بوصفه عنصراً من عناصر الطاقة املستمدة من املدخالت
الطبيعية يف كل من جدويل العرض واالستخدام.
 146-3ومنتجات الطاقة هي املنتجات اليت تُستعمل (أو قد تُستعمل) بوصفها مصدراً للطاقة .وهي تشمل
ما يلي( :أ) أنواع الوقود اليت تُنتجها/تُولدها وحدات اقتصادية (مبا يف ذلك األس � � � ��ر املعيش � � � ��ية) وتُستعمل (أو قد
تُس � � � ��تعمـــل) بوصفهـــا مصدراً للطاقة؛ و(ب) الطاقة الكهربائية اليت ّتولدها وحدات اقتصادية (مبا يف ذلك األس � � � ��ر
املعيشية)؛ و(ج) الطاقة احلرارية اليت تولــــدها وحـــــــــدة اقتصاديــــة مث تبيعها ألطراف ثالثة  .20وتشمل منتجات الطاقة
الطاقة املس � � � ��تمدة من الكتلة األحيائية والنفايـــات الصلبـــة اليت تحُ رق إلنتاج طاقة كهربائية و/أو حرارية  .21وبعض
منتجات الطاقة ميكن أن يُستعمل ألغراض غري طاقيّة.
 147-3وميكن حتديد فئتني متمايزتني ملنتجات الطاقة ،مها املنتجات الطاقيّة األ ّولية واملنتجات الطاقيّة الثانوية.
واملنتجات األ ّولية هي اليت تُنتج على حنو مباشر من استخراج موارد الطاقة أو استخالصها من البيئة .أما املنتجات
الثانوية فتنتج من حتويل منتجات طاقيّة أ ّولية ،أو ثانوية أخرى ،إىل أنواع أخرى من املنتجات الطاقيّة .وتشمل أمثلة
ذلك املنتجات النفطية من النفط اخلام ،والفحم النبايت من خشب الوقود ،والطاقة الكهربائية من زيت الوقود.
 148-3ومنتجات الطاقة الكهربائية ومنتجات الطاقة احلرارية ميكن اعتبار كل منهما منتجات ّأولية أو ثانوية
حس � � � ��ب العملية اليت يُنتجان هبا .وعلى س � � � ��بيل املثال ،إذا كان يُستحوذ على الطاقة احلرارية مباشرة من البيئة عن
طريق األلواح الشمس � � � ��ية فإهنا تُعترب منتَجاً طاقيّاً ّأولياً؛ وإذا كانت تُنتج من منتجات طاقيّة أخرى مثل الفحم أو
النفــــط فإهنـا تُعترب منتَجاً طاقيّاً ثانوياً.
املوحد
 149-3وبوجه عام ،ينبغي تصنيف التدفّقات املادية والنقدية ملنتجات الطاقة باستخدام التصنيف الدويل ّ
ملنتجات الطاقة املعروض يف التوصيات الدولية بش � � � ��أن إحص � � � ��اءات الطاقة .ويف حاالت كثرية ،تُصنف التدفّقات
النقدية باستخدام التصنيف املركزي للمنتجات .وحيث إنه ال توجد عالقة تناظر مباشر بني فرادى الفئات يف كل
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املوحد ملنتجات الطاقة والتصنيف املركزي للمنتجات ،فإنه س � � � ��يلزم إجراء مطابقة بني هذين
من التصنيف الدويل ّ
مفصل جملموعات البيانات اليت جتتمع فيها بيانات مادية ونقدية.
التصنيفني يف حالة إجراء حتليل ّ

وينصب معظم الرتكيز على فواقد الطاقة اليت
 150-3وخملّفات الطاقة بالقيم املادية تشمل عدداً من العناصر.
ّ
عرف على حنو متسق مع التعريف العام للفواقد احمل ّدد يف الفرع  .2 - 3وتشمل األمثلة احمل ّددة لفواقد الطاقة فواقد
تُ َّ
غازات اإلش � � � ��عال والتنفيس يف عمليات استخراج الغاز الطبيعي ،والفواقد أثناء التحويل يف سياق إنتاج املنتجات
الطاقيّة األ ّولية من الطاقة املس � � � ��تمدة من مدخالت طبيعية ويف س � � � ��ياق إنتاج املنتجات الطاقيّة الثانوية .أما فواقد
الطاقة أثناء التوزيع فيمكن أن تنشأ من تبخر أنواع الوقود السائلة وتسرهبا ،وفواقد الطاقة احلرارية أثناء نقل البخار،
والفواقد أثناء توزيع الغاز ونقل الطاقة الكهربائية والنقل عن طريق خطوط األنابيب .وتشمل خملّفات الطاقة خملّفات
طاقيّة أخرى ،منها حتديداً احلرارة اليت تتولد عندما يستعمل املستخدمون النهائيون (األسر املعيشية أو املؤسسات)
منتجات الطاقة ألغراض احلصول على الطاقة (مثل الطاقة الكهربائية).
 151-3ولكي تتحقق املوازنة التامة جلدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية فيما يتعلق بالطاقة ،يلزم أيضاً
تسجيل تدفّقني آخرين للمخلّفات .ويأيت أوهلما من الطاقة املتضمنة يف منتجات الطاقة املستخدمة ألغراض غري
طاقيّة ،ويظهر لدى مغادرته للمنظومة الطاقيّة بوصفه تدفّقات ملخلّفات .وتشمل األغراض غري الطاقيّة استخدام
طاقي ،يف صنع اللدائن ،وهي منتج
منتجات طاقيّة لصنع منتجات غري طاقيّة (مثل استخدام النفطة ،وهي منتج ّ
طاقي) ،واالستخدام املباشر ملنتجات طاقيّة ألغراض غري طاقيّة (مثل مواد التزليق) .أما التدفّق اإلضايف الثاين
غري ّ
للمخلّف � � � ��ات فينتج من توليد الطاقة عن طريق ح � � � ��رق النفايات الصلبة .وتبينَّ الطاقة املتضمنة يف النفايات الصلبة
أي من تدفّقي
وهي داخلة إىل املنظومة الطاقيّة بوصفها تدفّقات ملخلّفات قبل أن تصبح منتجاً طاقيّاً .وال يُعترب ّ
جزءا من خملّفات الطاقة.
املخلّفات هذين ً

 3-4-3جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية فيما يتعلق بالطاقة

 152-3جداول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية فيما يتعلق بالطاقة تس � � � ��جل تدفّقات الطاقة املستمدة من
مدخالت طبيعية ،ومنتجات الطاقة ،وخملّفات الطاقة ،وتدفّقات املخلّفات األخرى ،بوحدات القياس الفيزيائية.
وتس � � � ��تند هذه اجلداول إىل املبدأ الذي مؤّداه أن العرض الكلي لكل تدفّق مسا ٍو لالستخدام الكلي للتدفّق نفسه
(أي أن العرض الكلي ملنتجات الطاقة مسا ٍو لالستخدام الكلي ملنتجات الطاقة).
ّ
 153-3وميثّـل اجلدول  5 - 3جدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية املتعلق بالطاقة يف نظــــام احملاسبة البيئية
واالقتصادية .ويغطي اجلدولكل أنواع الطاقة املستمدة من مدخالت طبيعية ومنتجات الطاقة ،مبا فيها منتجات الطاقة
الطاقي لبعض املنتجات يحُ تسب أكثر من مرة .فالفحم ،على
اليت َّ
حتول إىل منتجات طاقيّة أخرى .وبالتايل فإن احملتوى ّ
سبيل املثال ،يُستعمل بوصفه مدخ ًال يف عملية حتويلية من أجل احلصول على الطاقة الكهربائية واحلرارية ،واحلسابات
الطاقي للكهرباء واحلرارة الناجتتني من عملية التحويل.
الطاقي للفحم وكذلك احملتوى ّ
تسجل احملتوى ّ
 154-3وتتبع أعمدة جدول العرض واالستخدام املتعلق بالطاقة هيكل اجلدول العام للعرض واالستخدام بالقيم
يفصل الصناعات من رأس اجلدول الصناعات اليت تؤدي
املادي � � � ��ة املع � � � ��روض يف اجلدول  .1 - 3ويُربز اجلزء الذي ِّ
يف الغالب األعــم دوراً مهماً يف إنتاج الطاقة أو استخدامها؛ بيد أنه ال يوجد قيد على مقدار تفصيل الصناعات
اليت ميكن إدراجها .ويسجل العمود املتعلق بالرتاكم التغيرّ ات يف خمزونات منتجات الطاقة اليت ميكن ختزينها ،مثل
الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

العنارص الرئيسية لجدول العرض واالستخدام بالقيم املادية املتعلق بالطاقة
 155-3تش � � � ��مل العناصر الرئيس � � � ��ية جلدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية املتعل � � � ��ق بالطاقة (أ) إمدادات
واستخدامات الطاقة املستمدة من مدخالت طبيعية؛ و(ب) إمدادات منتجات الطاقة ،مبا فيها منتجات الطاقة
املنتجة حلس � � � ��اب الذات؛ و(ج) واردات منتجات الطاقة وصادراهتا؛ و(د) التحويل واالستخدام النهائي ملنتجات
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الطاقة؛ و(هـ) وإمدادات واستخدامات خملّفات الطاقة وغريها من تدفّقات املخلّفات .وترد فيما يلي مباشرة مناقشة
هلذه اجملاالت اخلمسة.

(أ)

إمدادات واستخدامات الطاقة املستمدة من مدخالت طبيعية

 156-3اجل � � � ��زء األول من جدول العرض املتعلق بالطاقة واجلزء األول من جدول االس � � � ��تخدام املتعلق بالطاقة
يغطيان تدفّقات الطاقة املستمدة من مدخالت طبيعية .وهيكل هذين اجلزأين مشابه للجزأين املتعلقني باملدخالت
الطبيعية يف اجلدول العام للعرض واالستخدام بالقيم املادية املتمثّل يف اجلدول  .1 - 3ويف جدول العرض ،تظهر
الطاقة املستمدة من مدخالت طبيعية بوصفها طاقة توفرها البيئة .ويف جدول االستخدام ،تظهر الطاقة املستمدة
من مدخالت طبيعية بوصفها طاقة تس � � � ��تعملها الصناعات االس � � � ��تخراجية .ويتعني أن يكون العرض الكلي لكل
للمدخل نفسه.
ُمدخل مساوياً لالستخدام الكلي ُ
 157-3وميكن عرض تدفّقات الطاقة املستمدة من مدخالت طبيعية مبستويات خمتلفة من التفصيل ،على حنو
أي املدخالت هو األوثق صلة هبذه التدفّقات وعلى نطاق الرتكيز التحليلي املرغوب يف البلد املعين.
يتوقف على ّ
ِّ
يتم تسجيل كل املورد
وفيما يتعلق باملدخالت من أنواع املوارد املعدنية وموارد الطاقة (مثل النفط والغاز الطبيعي)ّ ،
املس � � � ��تخرج بصرف النظر عن الغرض النهائي الس � � � ��تخدام املورد الطبيعي املستخرج .أما يف حالة موارد األخشاب
الطبيعية ،فالكمية املستخرجة من أجل احلصول على خشب الوقود هي فقط اليت تُسجل بوصفها طاقة مستمدة
من مدخالت طبيعية.
 158-3وم � � � ��ن حيث املبدأ ،ينبغ � � � ��ي أن تعكس مدخالت الطاق � � � ��ة من املصادر املتجددة (الطاقة الشمس � � � ��ية
والكهرمائية وطاقة الرياح وطاقة األمواج واملد واجلزر والطاقة احلرارية األرضية) كمية الطاقة الس � � � ��اقطة على الوسائل
التكنولوجية املرّكبة جلمع الطاقة .وعلى صعيد املمارس � � � ��ة العملية ،تُس � � � ��جل ُمدخالت الطاقة من املصادر املتجددة
بداللة كميات الطاقة احلرارية والكهربائية املنتَجة عن طريق الوس � � � ��ائل التكنولوجية ذات الصلة .ويرتتب على ذلك
على صعيد املمارسة العملية أن الفواقد من الطاقة يف عملية االستحواذ على الطاقة من املصادر املتجددة ال تُدرج
يف جدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية .والطاقة املولدة من مشاريع الطاقة الكهرمائية تسجل بداللة الطاقة
املنتَجة.
 159-3وفيما يتعلق باملدخالت من أنواع املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،تُدرج فواقد الطاقة أثناء االس � � � ��تخراج
يف الكمية الكلية للمورد املستخرج من البيئة ،وفقاً للمعاجلة العامة ملخلّفات وفواقد املوارد الطبيعية .وينبغي إدراج
قيودات أيضاً بشأن الفواقد أثناء االستخراج يف اجلزأين السفليني من جدويل العرض واالستخدام ،املتعلقني مبخلّفات
الطاقة.

(ب)

إمدادات منتجات الطاقة

يتم بني الوحدات
 160-3مجي � � � ��ع منتج � � � ��ات الطاقة اليت متد هبا إحدى الوحدات وحدة أخرى ،مبا يف ذلك ما ّ
داخل مؤسسة واحدة ،مشمولة يف حسابات الطاقة ،بصرف النظر عما إن كانت منتجات الطاقة مبيعة أو متبادلة
كجزء من عملية مقايضة أو مق ّدمة جماناً.
املوحد جلميع األنشطة
 161-3ومنتجات الطاقة تنتجها أساساً املنشآت املصنفة يف التصنيف الصناعي الدويل ّ
االقتصادية يف الباب باء ،التعدين واس � � � ��تغالل احملاجر؛ والباب جي � � � ��م ،الصناعة التحويلية؛ والباب دال ،إمدادات
الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء .وبالنس � � � ��بة إىل عديد من البلدان ،قد يكون املصدر الرئيس � � � ��ي للعرض هو
املوحد ملنتجات الطاقة.
منتجات الطاقة املستوردة .وتُصنّف منتجات الطاقة وفقاً للتصنيف الدويل ّ

 162-3وتقوم منش � � � ��آت كثرية بإنتاج منتجات الطاقة على س � � � ��بيل اإلنتاج الثانوي ،وأيضاً لالستخدام داخل
(أي اإلنتاج واالستخدام حلساب الذات) .وحيثما يكون ممكناً التقدير الكلي إلنتاج واستخدام منتجات
املنشأة ّ
الطاقة حلس � � � ��اب الذات داخل املنش � � � ��أة ،ينبغي تسجيل هذه التدفّقات يف احلس � � � ��ابات على أهنا تدفّقات للطاقة

يداملا تاقّفدتلا تاباسح

لالس � � � ��تخدام الذايت  .22والتدفّقات املتصلة باإلنتاج واالس � � � ��تهالك حلس � � � ��اب الذات غري مبينة بشكل منفصل يف
اجلدول .23 5 - 3
 163-3وهناك حالة خاصة بش � � � ��أن إمدادات الطاقة هي إنتاج الطاقة الذي تقوم به األس � � � ��ر املعيشية .واألسر
املعيشية ميكن أن تقوم بشراء املعدات وتركيبها من أجل توليد منتجات طاقيّة (على سبيل املثال األلواح الشمسية)
وميكن أيضاً أن جتمع موارد طاقيّة مثل خشب الوقود وتستعملها إلنتاج منتجات طاقيّة .وهذه الطاقة املنتجة إما
أهنا تُستهلك حلساب الذات أو تُباع يف السوق (كما يف حالة بيع الكهرباء لشبكة من شبكات الكهرباء).
 164-3ووفقاً للمبادئ العامة لتس � � � ��جيل اإلنتاج ،ينبغي تنسيب مجيع األنشطة إىل الصناعة ذات الصلة سواء
أكان النش � � � ��اط من أجل االس � � � ��تهالك الذايت أم من أجل البيع .وميكن أيضاً إنشاء صيغ جتميعية منفصلة لكميات
الطاقة اليت تنتجها األسر املعيشية من أجل البيع ،إزاء ما تنتجه منها من أجل استخدامها الذايت .وينبغي تسجيل
الطاقة املنتجة من أجل االستهالك الذايت على أهنا استهالك هنائي لألسر املعيشية يف جدول االستخدام.

(ج)

الواردات والصادرات من منتجات الطاقة

 165-3ينبغي تس � � � ��جيل الواردات والصادرات من منتجات الطاقة عندما حيدث تغيري للملكية يشمل وحدة
مقيمة ووحدة غري مقيمة .وينبغي عموماً أالّ تُدرج يف الواردات والصادرات منتجات الطاقة اليت تكون قيد النقل
عرب اإلقليم االقتصادي .بيد أنه فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية واحلرارية ،قد يكون من الصعب التمييز بني التدفّقات
العابرة وغريها من التدفّقات ،ومن اجلائز على صعيد املمارس � � � ��ة العملية تس � � � ��جيل مجيع تدفّقات الكهرباء واحلرارة
الداخلة إىل بلد ما على أهنا واردات ،وتسجيل مجيع التدفّقات اخلارجة منه على أهنا صادرات .وينبغي أن تُعامل
منتجات الطاقة املرسلة إىل اخلارج من أجل التجهيز على غرار معاملة السلع املرسلة للتجهيز الوارد وصفها يف الفرع
.4 - 3 - 3
 166-3أما اس � � � ��تخدام الطاقة يف اخلارج من جانب الوحدات املقيمة ،الذي يش � � � ��مل أساساً السائحني الذين
يقودون س � � � ��يارات باخلارج والشركات اليت تزاول أنشطة النقل الدويل ،فينبغي أن يُسجل يف احلسابات إما على أنه
استخدام من جانب الصناعات اليت تكسب القيمة املضافة من هذه األنشطة وإما على أنه استخدام من جانب
األسر املعيشية اليت تُ ِّ
شغل معدات النقل .وينبغي استبعاد مجيع استخدامات الطاقة من جانب الوحدات غري املقيمة
داخل احلدود الوطنية (السفن والطائرات والشاحنات والسائحون).

(د)

التحويل واالستخدام النهائي ملنتجات الطاقة

 167-3ينقس � � � ��م استخدام الطاقة إىل قسمني يف جدول االستخدام .القسم األول ،املعنون “حتويل منتجات
سجل حتويل املنتجات الطاقيّة إىل منتجات طاقيّة
املوحد ملنتجات الطاقة” ،يُ ّ
الطاقة حسب فئات التصنيف الدويل ّ
سجل يف جدول العرض على أهنا منتجة
أخرى .فعلى سبيل املثال ،صناعة التعدين واستغالل احملاجر ميكن أن تُ َّ
طاقي ،واستخدامه يف إنتاج الكهرباء سيبينَّ يف إطار حتويل منتجات الطاقة بوصفه استخداماً للفحم
للفحم كمنتج ّ
من جانب صناعة اإلمداد بالكهرباء.

22
23

سجل هذه التدفّقات عادة يف جداول العرض واالستخدام بالقيم النقدية.
ال تُ ّ
تفصيال لتسجيل إنتاج واستخدام منتجات
نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية للطاقة (منشور مقبل لألمم املتحدة) يتضمن مناقشة أكثـــر ً
الطاقة حلساب الذات.
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الجدول 5 - 3
جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية املتعلق بالطاقة (بالجول :وحدة ُسعريَّة صافية)
جدول العرض املتعلق بالطاقة بالقيم املادية

التدفّ قات
من بقية
العالم

اإلنتاج (بما فيه إنتاج األرس املعيشية لحساب الذات)؛ توليد املخلّفات
التعدين
الزراعة
الصناعة
واستغالل
والحراجة
التحويلية
وصيد األسماك املحاجر
التصنيف التصنيف
التصنيف
الصناعي * ،الصناعي * ،الصناعي *،
الباب باء الباب جيم
الباب ألف

إمدادات
الكهرباء والغاز
والبخار وتكييف
الهواء
التصنيف
الصناعي *،
الباب دال

الصناعات
النقل
والتخزين األخرى
التصنيف
الصناعي *،
الباب حاء

األرس
املعيشية

الرتاكم

التدفّ قات من العرض
الكيل
البيئة
الواردات

الطاقة املستمدة من املدخالت الطبيعية
املدخالت من املوارد الطبيعية
1 161,0 1 161,0

املوارد املعدنية وموارد الطاقة

5,0

موارد األخشاب

5,0

مدخالت الطاقة من املصادر املتجددة
الطاقة الشمسية

20,0

20,0

الطاقة الكهرمائية

100,0

100,0

طاقة الرياح

4,0

4,0

طاقة األمواج واملد والجزر
الطاقة الحرارية األرضية
املصادر األخرى للطاقة الحرارية
والكهربائية
املدخالت الطبيعية األخرى
مدخالت الطاق�ة للكتلة األحيائية
املستزرعة

2,0

الطاقة الكلية من املدخالت الطبيعية

2,0

1 292,0 1 292,0

منتجات الطاقة
إنت�اج منتج�ات الطاق�ة حس�ب فئات
التصنيف الدويل املوحّ د ملنتجات الطاقة
225,0

الفحم

225,0

ّ
ّ
الخث
الخث ومنتجات
ال َّ
طفل الزيتي/الرمال الزيتية
الغاز الطبيعي (املستخرج)

395,0

395,0

الغاز الطبيعي (املوزع)

369,1

النفط (مثل النفط الخام التقليدي)

721,0

النفط (منتجات النفط)
الوقود األحيائي

369,1
721,0

347,0
5,3

0,2

930,0
1,5

1 277,0
7,0
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جدول العرض املتعلق بالطاقة بالقيم املادية (تابع)
التدفّ قات
من بقية
العالم

اإلنتاج (بما فيه إنتاج األرس املعيشية لحساب الذات)؛ توليد املخلّفات
التعدين
الزراعة
الصناعة
واستغالل
والحراجة
التحويلية
وصيد األسماك املحاجر
التصنيف التصنيف
التصنيف
الصناعي * ،الصناعي * ،الصناعي *،
الباب باء الباب جيم
الباب ألف

النفايات

39,0

إمدادات
الكهرباء والغاز
والبخار وتكييف
الهواء
التصنيف
الصناعي *،
الباب دال

الصناعات
النقل
والتخزين األخرى
التصنيف
الصناعي *،
الباب حاء

األرس
املعيشية

الرتاكم

54,5

الطاقة الكهربائية

212,0

الطاقة الحرارية

78,5

التدفّ قات من العرض
الكيل
البيئة
الواردات

16,9

110,4

22,0

234,0
78,5

الوقود النووي وأنواع الوقود األخرى
غري املصنفة يف موضع آخر
مجموع منتجات الطاقة

44,3

1 116,0

401,7

1 193,9

661,1

3 417,0

مخ ّلفات الطاقة
الفواقد أثناء االستخراج

45,0

45,0

الفواقد أثناء التوزيع

12,0

الفواقد أثناء التخزين

6,0

الفواقد أثناء التحويل

7,0

204,4

12,0
6,0
211,4

مخلّفات الطاقة األخرى

50,3

3,2

418,7

90,6

632,0

96,0

240,0

1 530,8

مجموع مخلّفات الطاقة

50,3

48,2

431,7

307,0

632,0

96,0

240,0

1 805,2

ّ
تدفقات املخ ّلفات األخرى
املخلّف�ات م�ن االس�تخدام النهائي
ألغراض غري طاقيّة

51,0

51,0

الطاقة املستمدة من النفايات الصلبة
العرض الكيل

93,5
94,6

1 164,2

884,4

968,1

632,0

96,0

240,0

93,5

93,5
6 658,7 1 292,0 1 193,9
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الجدول ( 5 - 3تابع)
جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية املتعلق بالطاقة (الجول :وحدة ُسعريَّة صافية)
جدول االستخدام املتعلق بالطاقة بالقيم املادية
االستهالك الوسيط؛ استخدام موارد الطاقة؛ ّ
تلقي فواقد الطاقة
الزراعة
والحراجة
وصيد
األسماك

التعدين
واستغالل
املحاجر

الصناعة
التحويلية

التصنيف التصنيف التصنيف
الصناعي* ،الصناعي* ،الصناعي*،
الباب ألف الباب باء الباب جيم

إمدادات
الكهرباء
الصناعات
النقل
والغاز والبخار
وتكييف الهواء والتخزين األخرى
التصنيف
الصناعي*،
الباب دال

التدفّ قات إىل
بقية العالم

االستهالك
النهائي

األرس
املعيشية

الرتاكم

التدفّ قات االستخدام
الكيل
الصادرات إىل البيئة

التصنيف
الصناعي*،
الباب حاء

الطاق�ة املس�تمدة م�ن املدخلات
الطبيعية
املدخالت من املوارد الطبيعية

5,0

1 166,0

1 161,0

مدخالت الطاقة من املصادر املتجددة
املدخالت الطبيعية األخرى

0,3

الطاقة الكلية من املدخالت الطبيعية

5,3

1 161,0

124,0

124,0

0,2

1,5

2,0

0,2

225,5

1 292,0

منتجات الطاقة
تحويل منتجات الطاقة حسب فئات التصنيف الدويل املوحّ د ملنتجات الطاقة
الفحم

223,0

223,0

ّ
ّ
الخث
الخث ومنتنجات
ال َّ
طفل الزيتي/الرمال الزيتية
الغاز الطبيعي (الُمستَخرج)

395,0

395,0

الغاز الطبيعي (املو َّزع)

87,0

87,0

النفط (مثل النفط الخام التقليدي)

360,0

النفط (منتجات النفط)

360,0
16,0

16,0

الوقود األحيائي
النفايات

31,0

31,0

الطاقة الكهربائية
الطاقة الحرارية
الوقود النووي وأن�واع الوقود األخرى
غري املصنفة يف موضع آخر
360,0

التحويل الكيل ملنتجات الطاقة

1 112,0

752,0

االستخدام النهائي ملنتجات الطاقة حسب فئات التصنيف الدويل املوحّ د ملنتجات الطاقة
الفحم
ّ
ّ
الخث
الخث ومنتجات
ال َّ
طفل الزيتي/الرمال الزيتية
الغاز الطبيعي (الُمستخ َرج)

2,0

0,1

17,0

1,0

21,0 -

1,9

1,0
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جدول االستخدام املتعلق بالطاقة بالقيم املادية (تابع)
االستهالك
النهائي

االستهالك الوسيط؛ استخدام موارد الطاقة؛ ّ
تلقي فواقد الطاقة
الزراعة
والحراجة
وصيد
األسماك

التعدين
واستغالل
املحاجر

إمدادات
الكهرباء والغاز
الصناعات
الصناعة والبخار وتكييف النقل
والتخزين األخرى
الهواء
التحويلية

التصنيف التصنيف التصنيف
الصناعي * ،الصناعي * ،الصناعي *،
الباب ألف الباب باء الباب جيم

الغاز الطبيعي (املو َّزع)

39,0

2,0

التصنيف
الصناعي *،
الباب دال

التدفّ قات إىل
بقية العالم

األرس
املعيشية

الرتاكم

التصنيف
الصناعي *،
الباب حاء

0,1

12,0

26,0

2,0

النفط (مثل النفط الخام التقليدي)
النفط (منتجات النفط)

34,0

الوقود األحيائي

0,3

2,0

326,0

621,0

0,2

1,5

النفايات

3,0

0,1

4,0

37,0

الطاقة الكهربائية

7,0

1,0

الطاقة الحرارية

2,0

الصادرات

التدفّ قات االستخدام
الكيل
إىل البيئة

49,0

102,0

3,0-

201,0

282,1

361,0

361,0

80,0

1 211,0

5,0
1,0

33,0

22,0

50,0

10,0

15,0

29,0

10,5

2,0

1,0

19,0

44,0

7,0
0,3

1,0

79,4

100,0

234,0
78,5

الوقود النووي وأن�واع الوقود األخرى
غري املصنفة يف موضع آخر
مجموع االس�تخدام النهائي ألغراض
طاقيّة

0,0
50,3

3,2

االس�تخدام النهائ�ي ملنتج�ات الطاق�ة
ألغراض غري طاقيّة

418,7

90,6

632,0

96,0

240,0

21,7-

2 254,0

744,9

51,0

51,0

مخ ّلفات الطاقة
الفواقد أثناء االستخراج

45,0

45,0

الفواقد أثناء التوزيع

12,0

12,0

الفواقد أثناء التخزين

6,0

6,0

الفواقد أثناء التحويل

211,4

211,4

مخلّفات الطاقة األخرى

1 530,8 1 530,8

مجموع مخلّفات الطاقة

1 805,2 1 805,2

ّ
تدفقات املخ ّلفات األخرى
املخلّف�ات م�ن االس�تخدام النهائ�ي
ألغراض غري طاقيّة
الطاقة املستمدة من النفايات الصلبة
االستخدام الكيل
*

51,0
39,0
94,6

54,5
1 164,2

884,4

93,5
968,1

التصنيف الصناعي = التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د لجميع األنشطة االقتصادية.

مالحظة :محتويات الخانات الرمادية الداكنة منعدمة بحكم التعريف.

51,0

632,0

96,0

240,0

29,3

6 658,7 1 805,2 744,9
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املوحد
 168-3والقس � � � ��م الثاين ،املعنون “االستخدام النهائي ملنتجات الطاقة حسب فئات التصنيف الدويل ّ
يسجل استخدام منتجات الطاقة يف إنتاج السلع واخلدمات اليت ليست منتجات طاقيّة .وهذه
ملنتجات الطاقة” ِّ
السلع واخلدمات ميكن أن تُستعمل يف أغراض االستهالك الوسيط أو االستهالك النهائي لألسر املعيشية ،أو قد
متثّل تغيرّ اً يف خمزونات منتجات الطاقة ،أو قد تُس � � � ��تعمل للتصدير .واالس � � � ��تخدام النهائي ملنتجات الطاقة مبينّ يف
جزأين :أوجه االستخدام ألغراض طاقيّة ،وأوجه االستخدام ألغراض غري طاقيّة .وتشمل االستخدامات غري الطاقيّة
ملنتجات الطاقة ،على س � � � ��بيل املثال ،اس � � � ��تخدام املنتجات ذات األساس النفطي كمواد تزليق أو يف إنتاج اللدائن.
ويف حني أن االستخدام النهائي ملنتجات الطاقة ألغراض طاقيّة هو وحده الذي يظهر يف اجلدول  5 - 3موزعاً
الطاقي ،فإن هذا التوزيع ممكن أيضاً فيما يتعلق باالستخدام النهائي لألغراض غري الطاقيّة.
حسب نوع املنتج
ّ
 169-3وعلى وجه اإلمجايل ،االستهالك الوسيط يشمل استخدام الصناعات جلميع منتجات الطاقة بوصفها
أي بصرف النظر عما إن كانت عملية
مدخ � �ل� ��ات يف عملية إنتاجية ،بصرف النظر عن طبيعة العملية اإلنتاجيةّ ،
طاقي آخر ليُس � � � ��تعمل بعد ذلك يف االقتص � � � ��اد (التحويل) ،أو ما إن كانت عملية
طاقي إىل ُمنتَج ّ
لتحوي � � � ��ل ُمنتَج ّ
الطاقي اس � � � ��تخداماً هنائياً ال ميكن أن يوجد بعده مزيد من االس � � � ��تخدام للطاقة
الطاقي للمنتَج
تس � � � ��تعمل احملتوى
ّ
ّ
طاقي.
(االستخدام النهائي) وذلك ،يف بعض احلاالت ،يدمج املنتَج
الطاقي يف منتج غري ّ
ّ
 170-3وبع � � � ��ض منتجات الطاقة ميكن للصناعات أن ختزهنا بغرض التحويل أو االس � � � ��تخدام النهائي الحقاً.
وتُعترب التغيرّ ات الصافية يف الكميات املخزونة تغيرّ ات يف املخزونات وتسجل يف العمود اخلاص بالرتاكم لكل منتَج
من منتجات الطاقة ذات الصلة .وتسجل صادرات منتجات الطاقة أيضاً على أهنا جزء من االستخدام النهائي.
 171-3ويشري مصطلح االستخدام النهائي إىل استهالك األسر املعيشية ملنتجات الطاقة املشرتاة أو املتحصل
موردي الطاقة .وكل أوجه االستهالك النهائي تعكس االستخدام النهائي للطاقة وتشمل
عليها على حنو آخر من ّ
منتجات الطاقة اليت تُنتجها األس � � � ��ر املعيش � � � ��ية نفس � � � ��ها ،مثل الطاقة املنتَجة من خشب الوقود الذي جتمعه األسر
املعيشية والطاقة الكهربائية املولدة بواسطة الطواحني اهلوائية من أجل االستخدام الذايت.
 172-3ومفهوم االستهالك النهائي يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية خمتلف عن مفهوم االستهالك النهائي
املستخدم يف ميزانيات الطاقة بتعريفها الوارد يف التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الطاقة .ففي ميزانيات الطاقة،
يدل مفهوم االستهالك النهائي على االستخدام النهائي الكلي للطاقة من جانب الصناعات واألسر املعيشية (مع
استبعاد التغيرّ يف املخزونات والصادرات) .وهو بالتايل مقياس أوسع نطاقاً من مفهوم االستهالك النهائي يف نظام
احملاسبة البيئية واالقتصادية ،الذي ال يدل إالّ على االستخدام النهائي لألسر املعيشية.

(هـ)

ّ
وتدفقات املخ ّلفات األخرى
مخ ّلفات الطاقة

 173-3تُس � � � � ّ�جل يف اجلزأين الس � � � ��فليني من جدويل العرض واالس � � � ��تخدام القيودات املرتبطة مبخلّفات الطاقة
وتدفّقات املخلّفات األخرى .وتُس � � � ��جل من خملّفات الطاقة أنواع خمتلفة :الفواقد أثناء االس � � � ��تخراج ،والفواقد أثناء
التوزيع ،والفواقد أثناء التحويل ،والفواقد أثناء التخزين ،وخملَّفات الطاقة األخرى (مبا فيها املخلّفات من االستخدام
النهائي ألغراض طاقيّة) .وتسجل املخلّفات الطاقيّة املختلفة على أهنا خملّفات تنتجها الصناعات املختلفة واألسر
املعيشية يف جدول العرض ،وعلى أهنا خملّفات تتلقاها البيئة يف جدول االستخدام.
للمنتِج عندما حتدث هذه
 174-3وتُ ّ
سجل الفواقد من منتجات الطاقة على أهنا جزء من االستهالك الوسيط ُ
الفواقــد قبــل حدوث تغيرّ يف امللكية من املُنتِج إىل املستخدم .أما فواقد منتجات الطاقة اليت حتدث بعد تسليمها
ال) فينبغي أن تُس � � � � ّ�جل على أهنا جزء من االستهالك الوسيط أو النهائي
من املُنتِج إىل املس � � � ��تخدم (من التخزين مث ً
للمستع ِمل.
 175-3وفيما يتعلق بتدفّقات املخلّفات األخرى ،تُبينَّ الطاقة املتضمنة يف املنتجات الطاقيّة املستخدمة ألغراض
وتسجل ،طبقاً للعرف ،على أهنا باقية
غري طاقيّة على أن اإلمداد هبا آت من الصناعات املختلفة واألسر املعيشية َّ
يف االقتصاد بوصفها زيادة يف َّ
املكدسات يف عمود االستخدام .وطبقاً للعرف ،تبينَّ الطاقة املستمدة من النفايات
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سجل قيد موجب مكافئ هلا يف جدول االستخدام
الصلبة على أهنا واردة من داخل االقتصاد يف عمود الرتاكم ،ويُ َّ
يف العمود اخلاص (األعمدة اخلاصة) بالصناعات القائمة بإحراق النفايات الصلبة.

 4-4-3إحصاءات الطاقة ،وحسابات الطاقة ،وميزانيات الطاقة

 176-3إحصاءات الطاقة وحس � � � ��ابات الطاق � � � ��ة وميزانيات الطاقة كلها توفر معلوم � � � ��ات عن إمدادات الطاقة
واستخدامات الطاقة .وتَنتُج إحصاءات الطاقة من مجع وصياغة املعلومات املتعلقة بإنتاج منتجات الطاقة ووارداهتا
بناء على دراس � � � ��ات استقصائية حم ّددة ،ومن اس � � � ��تخدام إحصاءات منها مث ً
ال
وصادراهتا واالس � � � ��تخدام احمللي هلا ً
إحص � � � ��اءات األعمال التجارية وإحصاءات التجارة الدولية .أما ميزاني � � � ��ات الطاقة فتعيد تنظيم هذه اإلحصاءات
األساسية عن طريق موازنة العرض واالستخدام وضمهما معاً ،وعن طريق إبراز حتويالت الطاقة داخل االقتصاد.
وباملثل ،ميكن النظر إىل حسابات الطاقة ،اليت تستعمل بصفة أساسية تصنيفات وتعاريف احلسابات القومية ،على
أهنا إعادة تنظيم إلحصاءات الطاقة وتوسيع لنطاقها .وتُطبِّق ميزانيات الطاقة وحسابات الطاقة املبدأ الذي مؤّداه
عرفان بطرق خمتلفة يف هذين النظامني.
أن العرض مسا ٍو لالستخدام؛ بيد أن العرض واالستخدام يُ َّ
 177-3وخالفاً حلسابات الطاقة ،ال تشمل ميزانيات الطاقة عادة سوى البيانات املادية بشأن الطاقة .ونظراً
إىل أن أحد املقاصد الرئيسية حلسابات الطاقة هو الوصل بني البيانات املادية والنقدية على حنو يتيح املقارنة ،فإن
هذا يؤدي إىل تعاريف خمتلفة وتنظيم خمتلف لبيانات الطاقة بالقيم املادية لكي ميكن مواءمتها مع البيانات املسجلة
بالقيم النقدية يف احلسابات القومية.
 178-3ويتضح أحد الفروق الرئيسية بني ميزانيات الطاقة وحسابات الطاقة يفكيفية تسجيل األنشطة ومعاملة
األنشطة املختلفة داخل احلدود الوطنية .فحسابات الطاقة تستعمل مفهوم اإلقامة للبت فيما إن كان ينبغي ،مثالً،
جزءا من استخدام الطاقة.
إدراج تدفّق معني من تدفّقات الطاقة على أنه من الواردات ،وما إن كان سيُدرج بوصفه ً
أما احل ّد يف ميزانيات الطاقة فيتبع املبدأ اإلقليمي للتسجيل.
 179-3وإحدى الطرق املس � � � ��تخدمة ملطابقة القيم التجميعية املش � � � ��تقة من حسابات الطاقة وميزانيات الطاقة
تعتمد على صياغة جداول حتويلية .واجلداول التحويلية تبني التعديالت الالزم إجراؤها حلسابات الطاقة أو ميزانيات
الطاقة لكي تؤخذ يف احلسبان االختالفات املفاهيمية بني النهجني .ويرد وصف و ٍ
اف للعالقة بني حسابات الطاقة
وميزانيات الطاقة واجلداول التحويلية املرتبطة هبما يف املنش � � � ��ور املعنون “نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية املتعلق
بالطاقة”.

 5-4-3القيم التجميعية للطاقة

 180-3توفر التغطية احملاسبية لتدفّقات الطاقة إطاراً لتقييم إنتاج الطاقة واستهالكها وما يتصل هبما من مسائل
معرفتان يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية
استخدام املوارد واالنبعاثات اهلوائية .وهناك قيمتان جتميعيتان للطاقة ّ
ومالئمتان ملعاجلة مس � � � ��ائل معينة على صعيدي التحليل والسياسات .وميكن أيضاً صياغة قيم جتميعية ومؤشرات
أخرى باستخدام البيانات احملتواة يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية املتعلق بالطاقة ،مبا يتضمنه ذلك من
بناء على ماهية املسائل موضع االهتمام من الناحية السياساتية أو التحليلية.
اختالفات فيما يُدرج وما يُستبعد ً

 181-3ويعكس إمجايل مدخالت الطاقة جمموع الطاقة املستخلصة من البيئة ،ومنتجات الطاقة املستوردة ،والطاقة
املس � � � ��تمدة من املخلّفات داخل نطاق االقتصاد .ومن مثّ ميكن اختاذه مؤش� � � � �راً للضغوط الواقعة على البيئة (أو بيئات
بلدان أخرى) يف جمال إمداد االقتصاد بالطاقة .وبداللة القيودات احملتواة يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية
املتعلق بالطاقة ،إمجايل مدخالت الطاقة يساوي الطاقة املستمدة من املدخالت الطبيعية مضافاً إليها واردات منتجات
الطاقة والطاقة املستمدة من النفايات .وألغراض التحليل ،قد يكون من املفيد حتليل الطاقة املستمدة من املدخالت
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الطبيعية إىل الطاقة املس � � � ��تمدة من مدخالت من املوارد الطبيعية ،والطاقة املستمدة من املصادر املتجددة ،ومدخالت
الطاقة للكتلة األحيائية املستزرعة ،حيث إن كل نوع من هذه املدخالت الطبيعية تناظره ضغوط بيئية خمتلفة.
 182-3والقيمة التجميعية الرئيسية الثانية املتعلقة بالطاقة هي صايف االستخدام احمللي للطاقة .وتعكس هذه
القيمة التجميعية صايف كمية الطاقة املس � � � ��تخدمة يف اقتصاد ما عن طريق أنش � � � ��طة اإلنتاج واالس � � � ��تهالك ،وميكن
عرف صايف
اس � � � ��تخدامها يف تقييم االجتاهات السائدة يف جمال اس � � � ��تهالك الطاقة من جانب الوحدات املقيمة .ويُ َّ
االس � � � ��تخدام احمللي للطاقة بأنه االس � � � ��تخدام النهائي ملنتجات الطاقة (مبا يف ذلك التغيرّ ات يف خمزونات منتجات
الطاقة) خمصوماً منه صادرات منتجات الطاقة ومضافاً إليه مجيع فواقد الطاقة (الفواقد أثناء االس � � � ��تخراج ،والفواقد
أثن � � � ��اء التحويل ،والفواقد أثناء التخزين ،والفواقد أثناء التوزيع) .وهو يُعترب مقياس� � � � �اً “صافياً” ،حيث إنه يف حالة
حتول إىل منتجات طاقيّة أخرى ال يُدرج فيه سوى فواقد التحويل وليس املُدخل الكلي من
املنتجات الطاقيّة اليت َّ
املنتجات الطاقيّة يف عملية التحويل .والتحليل املس � � � ��تقل لعناصر صايف االستخدام احمللي للطاقة (مثل االستخدام
النهائي الكلي ملنتجات الطاقة خمصوماً منه الصادرات ،وجمموع فواقد الطاقة) ميكن أن يوفر أيضاً معلومات مهمة
بشأن استخدام الطاقة.
 183-3وفيم � � � ��ا يتعلق باالقتصاد الكلي ،ال خيتلف إمجايل مدخالت الطاقة وصايف االس � � � ��تخدام احمللي للطاقــة
إالّ مبقدار صادرات منتجات الطاقة .وميكن أيضاً صياغة كلتا هاتني القيمتني التجميعيتني لفرادى الصناعات ولألسر
املعيشية باستخدام نفس التعاريف املطبّقة يف حالة االقتصاد الكلي ولكن برتكيز على األعمدة ذات الصلة يف جدول
العرض واالستخدام بالقيم املادية .وميكن ربط هاتني القيمتني وغريمها من القيم التجميعية واملؤشرات بالبيانات املدرجة
يف احلسابات االقتصادية بالقيم املادية والنقدية ،بغية اشتقاق مقاييس للكثافة واإلنتاجية يف جمال استخدام الطاقة.

5-3

ّ
التدفقات املادية للمياه
حسابات

 1-5-3مقدّمة

بدءا من االستخالص األ ّويل ملوارد املياه
 184-3حسابات تدفّقات املياه تصف ،بوحدات مادية ،تدفّقات املياه ً
من البيئة إىل االقتصاد ،مث تدفّقات املياه داخل االقتصاد يف شكل العرض واالستخدام من جانب الصناعات واألسر
انتهاء بتدفّقات املياه الراجعة إىل البيئة .ويعرض هذا الفرع وصفاً كام ً
ال جلداول العرض واالس � � � ��تخدام
املعيش � � � ��ية ،و ً
بالقيم املادية فيما يتعلق بتدفّقات املياه ،مع التنويه إىل أن باإلمكان صياغة فرادى عناصر تلك اجلداول على حنو
منفصل .ومما له أمهية يف هذا السياق أيضاً احلسابات ذات الصلة لالنبعاثات يف املياه (الفرع  )6 - 3وحسابات
األصول ملوارد املياه (الفرع .)11 - 5
 185-3وألغراض إدارة موارد املياه ،قد يكون من املناسب جتميع البيانات املتعلقة حبوض هنري أو مبنطقة أخرى
ذات أمهية من الناحية اهليدرولوجية .بيد أنه يش � � � ��ار إىل أنه يف حني أن البيانات املادية ميكن أن تكون متاحة عن
تلك املناطق اجلغرافية ،فإن البيانات االقتصادية املناظرة لن تكون متاحة عادة إالّ عن املناطق اإلدارية؛ ومن مثّ قد
ال يوجد تواؤم بني هذين احل ّدين (املستويني) اجلغرافيني.

 2-5-3نطاق ّ
تدفقات املياه

 186-3توجد املياه يف حركة مس � � � ��تمرة .فاإلشعاع الشمس � � � ��ي واجلاذبية يُبقيان املياه يف حالة حترك صاعد من
اليابسة واحمليطات إىل الغالف اجلوي يف شكل خبار املاء (البخر والنتح) مث الرجوع بالسقوط عن طريق التهطال.
وينصب الرتكيز يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية على النظام املائي الداخلي ،مع مشول املياه املس � � � ��تخلصة من
ّ
البحار أو احمليطات من أجل اإلنتاج أو االستهالك (مثل املياه املاحلة املستخلصة ألغراض حتلية املياه أو التربيد).
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 187-3ويشمل النظام املائي الداخلي املياه السطحية (األهنار والبحريات واخلزانات االصطناعية والثلج واجلليد
سجل كل املياه املرتبطة بالنظام املائي
واألهنار اجلليدية) ،واملياه اجلوفية ،ومياه الرتبة ،داخل اإلقليم ذي الصلة .وتُ ّ
الداخلي يف حسابات األصول املتعلقة مبوارد املياه ،مبا يف ذلك التدفّقات الذاهبة إىل مناطق البحار واحمليطات اليت
ميكن الوصول إليها والتدفّقات اآلتية منها .ويس � � � � ّ�جل جدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية استخالص املياه
من النظام املائي الداخلي والبحار واحمليطات من جانب الوحدات االقتصادية؛ وتوزيع هذه املياه واستخدامها من
جان � � � ��ب خمتلف الوحدات االقتصادية؛ ومرجتعات املياه إىل النظام املائي الداخلي والبحار واحمليطات .أما تدفّقات
خبر املياه من البحريات واخلزانات االصطناعية والتدفّقات بني املسطحات املائية وما مياثل ذلك من تدفّقات فتُعترب
وتسجل يف حسابات األصول ،على النحو الوارد وصفه يف الفصل اخلامس.
تدفّقات داخل البيئة َّ
 188-3وتُس � � � � َّ�جل االنبعاثات يف املياه (مثل التلوث) يف جدول مستقل للعرض واالستخدام بالقيم املادية ترد
مناقش � � � ��ته يف الفرع  .6 - 3أما املس � � � ��ألة األوسع نطاقاً املتعلقة بتأثري النشاط االقتصادي على نوعية املياه فتستلزم
إجراء تقييم لنوعية أرصدة موارد املياه .وترد مناقش � � � ��ة حس � � � ��ابات نوعية املياه مبزيد من التفصيل يف “نظام احملاسبة
البيئية واالقتصادية املتعلق باملياه” (األمم املتحدة 2012 ،ب).

 3-5-3جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية فيما يتعلق باملياه

 189-3ميكن صياغة جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية مبستويات خمتلفة من التفصيل ،حسب مناط
الرتكيز املطلوب على الصعيدين السياس � � � ��ايت والتحليلي ودرجة توافر البيانات .والنمط األساس � � � ��ي جلداول العرض
واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية املتعلق باملياه يتضمن معلومات عن إمدادات املياه واس � � � ��تخداماهتا ويعطي صورة عامة
لتدفّقات املياه .وينقسم اجلدول إىل مخسة أقسام تتضمن عرضاً منظماً للمعلومات املتعلقة مبا يلي( :أ) استخالص
املياه من البيئة؛ و(ب) توزيع املياه املستخلصة واستخدامها عرب املؤسسات واألسر املعيشية؛ و(ج) تدفّقات املياه
املس � � � ��تخدمة واملياه املعاد استخدامها (بني األسر املعيشية واملؤسس � � � ��ات)؛ و(د) تدفّقات املياه الراجعة إىل البيئة؛
و(هـ) البخر والنتح واملياه املدجمة يف املنتجات.
 190-3وميثّل اجلدول  6 - 3جدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية املتعلق باملياه يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية
مكونة على حنو مطابق للجدول العام الذي ميثّله اجلدول .1 - 3
واالقتصادية .وأعمدة اجلدول َّ
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية،
 191-3وتوزيع األنشطة االقتصادية ،املصنّفة وفقاً للتصنيف الصناعي الدويل ّ
يُربز الفئات التالية:

•األقسام  :03 - 01الزراعة واحلراجة وصيد األمساك
•األقسام  33 - 05و :41التعدين واستغالل احملاجر؛ والصناعة التحويلية؛ والتشييد ،على التوايل
•القسم  :35إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء
•القسم  :36جتميع املياه ومعاجلتها وتوصيلها؛ والصرف الصحي وإدارة النفايات وأنشطة املعاجلة
•القسم  :37الصرف الصحي
•األقسام  38و 39و :99 - 45األنشطة األخرى
املوحد مميزة على وجه التحديد بسبب أمهيتها يف
 192-3وأقسام الصناعات  35و 36و 37يف التصنيف ّ
اإلمداد باملياه واستخدامها ويف توفري اخلدمات املتصلة باملياه .ويغطي القسم  35مستخدمي املياه ألغراض توليد
الطاقة الكهرمائية والتربيد .ويغطي القس � � � ��مان  36و 37أنش � � � ��طة الصناعات الرئيسية لتوزيع ومعاجلة املياه واملياه
املستخدمة.
24

24

فيما يتعلق بأغراض حتليلية معينة ،قد يكون من املناسب التمييز بني استخدامات املياه لدى هذه الصناعات املختلفة.
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 193-3ويرد بشكل مباشر فيما يلي وصف للعناصر الرئيسية جلدول العرض واالستخدام بالقيم املادية املتعلق
باملياه.

استخالص املياه

 194-3يُس � � � � َّ�جل اس � � � ��تخالص املياه يف خانة اجلزء أوالً من جدول العرض ،املعنون “مصادر املياه املستخلصة”،
بوصفه تدفّقاً توفره البيئة .ويُس � � � � َّ�جل حجم املياه نفس � � � ��ه يف خانة اجلزء أوالً من جدول االستخدام ،املعنون “مصادر
املياه املستخلصة” ،حسب الصناعة اليت قامت باالستخالص .واملياه ميكن أن تُستخلص من اخلزانات االصطناعية
واألهنار والبحريات واملياه اجلوفية ومياه الرتبة .واالستحواذ على التهطال (احلصاد املائي) ،بطرق منها مث ًال االستحواذ
سجل بوصفه استخالصاً عن طريق التهطال .أما التهطال املطري
على املياه من أسطح املنازل يف صهاريج للمياه ،يُ ّ
سجل يف جدول العرض واالستخدام بل يف حساب األصول املتعلق مبوارد املياه.
املباشر إىل النظام املائي الداخلي فال يُ ّ

أي مصدر ،بصفة دائمة أو مؤقتة ،يف فرتة زمنية
 195-3وتُ َّ
عرف املياه املستخلصة بأهنا كمية املياه املأخوذة من ّ
سجل بوصفها استخداماً للمياه من
معينة .واملياه املس � � � ��تخدمة يف توليد الطاقة الكهرمائية تعترب مياهاً مستخلصة وتُ ّ
جانب اجلهة اليت قامت باالس � � � ��تخالص .أما املياه اليت تُس � � � ��تخلص ولكن ال تُستعمل يف اإلنتاج ،مثل تدفّقات املياه
املس � � � ��تخلصة لتجفيف املناجم ،فتُس � � � � ّ�جل على أهنا خملّفات ملوارد طبيعية .ويُصنَّف استخالص املياه حسب املصدر
وحسب الصناعة.
 196-3ووفقاً للمعاجلة العامة ألنش � � � ��طة األس � � � ��ر املعيشية حلس � � � ��اب الذات ،ينبغي تسجيل استخالص األسر
جزءا من نشاط صناعة جتميع املياه ومعاجلتها وتوصيلها (القسم
املعيشية للمياه من أجل االستهالك الذايت بوصفه ً
يتم اإلمداد باملياه مبجموعة متنوعة
 36م � � � ��ن التصنيف الصناعي الدويل ّ
املوح � � � ��د) .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن ّ
من الطرق املختلفة؛ فإمداد املؤسسات الزراعية باملياه مث ً
ال ميكن أن جيري على حنو خمتلف متاماً عن إمداد املناطق
احلضرية هبا .وميكن إدراج أعمدة إضافية يف جدول العرض لبيان األنواع املختلفة الستخالص املياه ،اليت يغطيها
املوحد.
القسم  36من التصنيف الصناعي الدويل ّ

 197-3واتس � � � ��اقاً مع معاجلة حسابات األصول املتعلقة مبوارد املياه ،ال تُعترب املياه املوجودة يف اخلزانات االصطناعية
وبناء على ذلك ،يُس � � � � َّ�جل االس � � � ��تخالص من اخلزانات
مياهاً ُمنتجةّ ،
أي ال يُعترب أهنا ُوجدت عن طريق عملية إنتاجيةً .
االصطناعية على أنه استخالص من البيئة ،وال تُسجل تدفّقات التهطال إىل اخلزانات االصطناعية وال تدفّقات البخر من
اخلزانات يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية املتعلق باملياه .وتُسجل هذه التدفّقات يف حسابات األصول املتعلقة
جزءا من املعاجلة احملاسبية العامة للتغيرّ يف رصيد موارد املياه على مدى فرتة حماسبية معينة.
مبوارد املياه ،بوصف ذلك ً
 198-3وتشري عبارة “استخالص مياه الرتبة” إىل امتصاص النباتات للمياه ،وهو يساوي كمية مياه النتح من
النباتات مضافاً إليها كمية املياه املتضمنة يف املنتج احملصود .ومعظم املستخلص من مياه الرتبة يُستعمل يف اإلنتاج
الزراعي ويف موارد األخشاب املستزرعة ولكن من الناحية النظرية ميتد احل ّد إىل كل املياه املستخلصة لالستخدام يف
اإلنتاج ليشمل ،على سبيل املثال ،مياه الرتبة املستخلصة يف سياق تشغيل مالعب الغولف  .25ويحُ سب استخالص
مياه الرتبة على أس � � � ��اس املساحة قيد االستزراع باس � � � ��تخدام معا ِمالت استخدام املياه .وينبغي استخدام معا ِمالت
خمتلفة للنباتات املختلفة وأن تؤخذ يف االعتبار التأثريات املوقعية (مثل أنواع الرتبة واخلصائص اجلغرافية واملناخية).
 199-3ومن حيث املبدأ ،تتبقّى كمية من املياه املستخلصة يف هناية كل فرتة حماسبية لالستخدام يف الفرتة احملاسبية
التالية ،يف صهاريج للتخزين مثالً .بيد أن هذا احلجم من املياه قليل نسبياً باملقارنة بالتدفّقات الكلية للمياه خالل الفرتة
احملاسبية وهو قليل أيضاً بالنسبة إىل رصيد املياه احملتواة يف النظام املائي الكلي .لذا فإنه على صعيد املمارسة العملية
أي فرتة حماسبية يف املياه املستخرجة املرتاكمة يساوي صفراً.
وطبقاً للعرف ،يُفرتض أن التغيرّ الصايف على مدى ّ
25

مياه الرتبة اليت تستخلصها النباتات غري املستزرعة ليست داخلة يف نطاق جدول العرض واالستخدام بالقيم
املادية ،ولكن قد يكون هناك اهتمام بتسجيل هذه التدفّقات فيما يتعلق ،مثــالً ،مبوارد األخشاب الطبيعية.
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الجدول 6 - 3
جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية املتعلق باملياه (بماليني األمتار املكعبة)
جدول العرض بالقيم املادية املتعلق باملياه
استخالص املياه؛ إنتاج املياه؛ توليد التدفّ قات الراجعة
التعدين واستغالل إمدادات الكهرباء تجميع املياه
الزراعة والحراجة املحاجر ،والصناعة والغاز والبخار ومعالجتها
وتوصيلها
وصيد األسماك التحويلية ،والتشييد وتكييف الهواء

أوال ً  -مصادر املياه املستخلصة
موارد املياه الداخلية
املياه السطحية
املياه الجوفية
مياه الرتبة
املجموع
مصادر املياه األخرى
التهطال
مياه البحر
املجموع
العرض الكيل للمياه املستخلصة
ثانيا ً  -املياه املستخلصة
للتوزيع
404,2
114,6
108,4
لالستخدام الذاتي
ثالثا ً  -املياه املستخدمة واملياه املعاد استخدامها
املياه املستخدمة
املياه املستخدمة املرسلة
5,6
117,6
17,9
للمعالجة
املعالجة الذاتية
املياه املعاد استخدامها املنتَجة
للتوزيع
10,0
لالستخدام الذاتي
5.6
127.6
17.9
املجموع
رابعا ً ّ -
تدفقات املياه الراجعة
إىل موارد املياه الداخلية
300,0
املياه السطحية
23,5
65,0
املياه الجوفية
مياه الرتبة
300,0
23,5
65,0
املجموع
100,0
5,9
إىل املوارد األخرى
400,0
29,4
65,0
مجموع التدفّ قات الراجعة
منها :الفواقد يف التوزيع
خامسا ً  -بخر املياه املستخلصة ،والنتح ،واملياه املدمجة يف املنتجات
2,5
38.3
29.5
بخر املياه املستخلصة
1.2
40.2
النتح
3.7
6.5
املياه املدمجة يف املنتجات
812,3
314,8
267,5
العرض الكيل

378,2
13,9

الرصف
الصحي

100,1

1,4

الصناعات
األخرى

االستهالك
النهائي

التدفّ قات من
بقية العالم

األرس
املعيشية

الواردات

440,6
476,3
50,0
966,9

440,6
476,3
50,0
966,9

101,0
101,1
202,1
1 169,0

101,0
101,1
202,1
1 169,0
378,2
743,5

2,3

49,1

التدفّ قات
من البيئة

العرض
الكيل

235.5

42,7

427,1

1.4

42.7

49.1

235.5

42,7
10,0
479.8

47,3

52,5
175,0

0,2
0,5

0.5
4.1

353,2
315,4

227,5
256,3
483,8

0,7
0.7

4.6
0.2
4.8

668,6
362,4
1 031,0
47,3

1,8

0,7

3,6

10,0

442,6

627,3

55,7

250,3

86.4
41.4
10.2
3 939,5 1 169,0

47,3
47.3
47,3
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الجدول ( 6 - 3تابع)

جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية املتعلق باملياه (بماليني األمتار املكعبة)
جدول االستخدام بالقيم املادية املتعلق باملياه
االستهالك
النهائي

استخالص املياه؛ االستهالك الوسيط؛ التدفّ قات الراجعة
إمدادات
التعدين واستغالل
الزراعة املحاجر ،والصناعة الكهرباء والغاز تجميع املياه
والبخار وتكييف ومعالجتها
التحويلية،
والحراجة
وتوصيلها
الهواء
والتشييد
وصيد األسماك

أوال ً  -مصادر املياه املستخلصة
موارد املياه الداخلية
301,0
79,7
55,3
املياه السطحية
3,2
34,8
3,1
املياه الجوفية
50,0
مياه الرتبة
304,2
114,5
108,4
املجموع
مصادر املياه األخرى
التهطال
100,0
مياه البحر
100,0
0,0
0,0
املجموع
404,2
114,5
االستخدام الكيل للمياه املستخلصة 108,4
ثانيا ً  -املياه املستخلصة
3,9
45,0
38,7
املياه املو ّزعة
404,2
114,6
108,4
االستخدام الذاتي
ثالثا ً  -املياه املستخدمة واملياه املعاد استخدامها
املياه املستخدمة
املياه املس�تخدمة الواردة من
الوحدات األخرى
املعالجة الذاتية
املياه املعاد استخدامها
40.7
املياه املعاد استخدامها املوزعة 2.0
10.0
االستخدام الذاتي
40,7
12,0
املجموع
ّ
رابعا ً  -تدفقات املياه الراجعة
تدفّ قات املياه الراجعة إىل البيئة
إىل موارد املياه الداخلية
إىل املصادر األخرى
مجموع التدفّ قات الراجعة
خامسا ً  -بخر املياه املستخلصة ،والنتح ،واملياه املدمجة يف املنتجات
بخر املياه املستخلصة
النتح
املياه املدمجة يف املنتجات
812,3
314,8
267,5
االستخدام الكيل
مالحظة :محتويات الخانات الرمادية الداكنة منعدمة بحكم التعريف.

الرصف الصناعات األرس
الصحي األخرى املعيشية

4,5
432,9

0,1

437,4

0,1
100,0

التدفّ قات إىل
بقية العالم

الرتاكم

الصادرات

440,6
476,3
50,0
966,9

2,3
2,3

1,0
1,1
2,1
439,5

100,0
100,1

0,0
2,3

3,1

0,0
100,1

51,1
2,3

التدفّ قات االستخدام
الكيل
إىل البيئة

101,0
101,1
202,1
1 169,0
0.0

239,5
10,8

378,2
743,5

427,1

427,1

427,1

42.7
10.0
479,8

668,6 668,6
362,4 362,4
1 031,0 1 031,0

442,6

627,3

55,7

250,3

10.2
10.2

86.4
86.4
41.4
41.4
10.2
3 939,5 1 158.8
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توزيع املياه املستخلصة واستخدامها
يتم استخالصها يتعني إما أن تستعملها نفس الوحدة االقتصادية اليت استخلصتها (ويف هذه
 200-3املياه اليت ّ
احلالة تسمى مياهاً مستخلصة لالستخدام الذايت) أو أن توّزع ،رمبا بعد شيء من املعاجلة ،إىل وحدات اقتصادية
تسجل يف إطار القسم 36
أخرى (وتس � � � � ّ�مى عندئذ مياهاً مستخلصة للتوزيع) .ومعظم املياه املستخلصة للتوزيع َّ
املوحد ،جتميع املياه ومعاجلتها وتوصيلها .بيد أنه قد تكون هناك صناعات أخرى
من التصنيف الصناعي الدويل ّ
تستخلص املياه وتوزعها كنشاط ثانوي هلا.
 201-3واجلزء ثانياً من جدول العرض ،املعنون “املياه املستخلصة” ،يبني إمدادات املياه املستخلصة اليت تقوم
هبا الصناعات القائمة باالستخراج ،مع التمييز بني املياه املستخلصة للتوزيع واملياه املستخلصة لالستخدام الذايت.
ويس � � � ��جل هذا اجلزء من جدول العرض أيضاً واردات املياه من بقية العامل .وجمموع املياه املس � � � ��تخلصة لالستخدام
الذايت ،واملياه املستخلصة للتوزيع ،واملياه املستوردة ،ميثّل جمموع املياه املتاحة لالستخدام يف االقتصاد.
 202-3واس � � � ��تخدام هذه املياه مبينَّ يف خانة اجلزء ثانياً من جدول االستخدام ،املعنون “املياه املستخلصة”،
حيث تُس � � � � ّ�جل املياه املتاحة لالس � � � ��تخدام يف إطار االستهالك الوس � � � ��يط للصناعات ،واالستهالك النهائي لألسر
املعيشية ،والصادرات إىل الوحدات االقتصادية يف بقية العامل.
يتم توصيلها إىل إحدى
 203-3واملياه املستخلصة الواردة من الوحدات االقتصادية األخرى هي كمية املياه اليت ّ
ويتم توصيل هذه املياه عادة عن
الصناعات أو األس � � � ��ر املعيش � � � ��ية أو بقية العامل من جانب وحدة اقتصادية أخرىّ .
طريق ش � � � ��بكات أنابيب (رئيسية) ،ولكن توجد وس � � � ��ائل أخرى ممكنة للنقل (مثل القنوات املكشوفة االصطناعية
والشاحنات).
 204-3وداخل االقتصاد ،كثرياً ما حيدث تبادل للمياه بني موزعي املياه قبل إيصاهلا إىل املستخدمني .ويشار
إىل هذه التبادالت للمياه على أهنا مبيعات داخل الصناعة .فهناك ،على سبيل املثال ،حاالت ال تصل فيها شبكة
التوزيع التابعة ألحد املوزعني إىل بعض مس � � � ��تعملي املياه ،ومن مثّ يلزم بيع املياه إىل موزع آخر كي تصل املياه إىل
هؤالء املستخدمني .ومن حيث املبدأ ،ينبغي تسجيل مجيع املبيعات داخل الصناعة تبعاً للمبادئ احملاسبية املعتادة.
بيد أن هذه التبادالت ال تُس � � � ��جل يف جدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية ،ألن هذا التسجيل من شأنه أن
يزيد جمموع التدفّقات املسجلة على الرغم من أنه قد ال توجد تدفّقات مادية إضافية من املياه؛ مبعىن أن مبيعات
املياه داخل الصناعة هي معامالت للمياه يف املوقع ،والتدفّق املادي للمياه سيحدث هو نفسه سواء أكانت هناك
مبيع � � � ��ات للمي � � � ��اه داخل الصناعة أم ال .بيد أنه قد يكون من املفي � � � ��د ،رهناً بأحجام املياه ذات الصلة ،عرض هذه
تتم داخل الصناعة يف جدول تكميلي.
التدفّقات اليت ّ

ّ
تدفقات املياه املستخدمة واملياه املعاد استخدامها
 205-3من الالزم بعد املعاجلة احملاسبية لتوزيع املياه واستخدامها تناول تدفّقات املياه املستخدمة بني الوحدات
يتم صرف
االقتصادية .واملياه املستخدمة هي املياه املتُخلص منها ومل تعد الزمة للمالك أو املستخدم .وميكن أن ّ
ورد إىل مرفق للصرف الصحي
املياه املستخدمة مباشرة يف البيئة (ويف هذه احلالة تسجل على أهنا تدفّق راجع) ،أو تُ َّ
املوحد) (ويف هذه احلالة تس � � � � ّ�جل على أهنا تدفّق ملياه مس � � � ��تعملة إىل
(القس � � � ��م  37من التصنيف الصناعي الدويل ّ
سجل على أهنا مياه
الصرف الصحي) ،أو تُ َّ
ورد إىل وحدة اقتصادية أخرى ملزيد من االستخدام (ويف هذه احلالة تُ ّ
معاد اس � � � ��تخدامها) .وتشمل تدفّقات املياه املستخدمة املياه املس � � � ��تخدمة املتبادلة بني مرافق الصرف الصحي يف
سجل هذه التدفّقات بوصفها واردات وصادرات من املياه املستخدمة.
اقتصادات خمتلفة .وتُ ّ
تورد إىل وحدة اقتصادية أخرى،
 206-3ويف احلاالت اليت تتدفّق فيها املياه املستخدمة إىل مرفق للمعاجلة أو َّ
تسجل تدفّقات املياه يف خانة اجلزء ثالثاً من جدول العرض ،املعنون “املياه املستخدمة واملياه املعاد استخدامها”،
ّ
واجلزء ثالثاً من جدول االستخدام ،املعنون “املياه املستخدمة واملياه املعاد استخدامها” .وتدفّقات املياه املستخدمة
ه � � � ��ي ع � � � ��ادة تدفّقات ملخلّفات بني وحدات اقتصادية ،حيث إنه من املعتاد أن يقرتن تدفّق املياه املس � � � ��تخدمة إىل
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الصحي
الصحي ،وهذا مؤداه أن مرفق الصرف ّ
الصحي بدفع رسم خدمة أيضاً إىل مرفق الصرف ّ
مرفق للصرف ّ
ال يشرتي املياه املستخدمة من الوحدة اليت ختلصت منها.

 207-3واملياه املعاد استخدامها هي املياه املستخدمة اليت يمُ د هبا املستخدم ملزيد من االستخدام بعد معاجلتها
أو بدون معاجلة ،باس � � � ��تثناء إعادة اس � � � ��تخدام (إعادة تدوير) املياه داخل الوحدات االقتصادية .ويطلق عليها أيضاً
اسم املياه املستخدمة املسرتّدة .وتُعترب املياه املعاد استخدامها منتجاً عندما تدفع الوحدة املتلقية مقاب ً
ال هلا.
 208-3وال تش � � � ��مل املياه املعاد اس � � � ��تخدامها إعادة تدوير املياه داخل نفس املنش � � � ��أة (يف املوقع) .وعادة ما ال
تكون املعلومات متاحة عن هذه التدفّقات ،برغم فائدهتا احملتملة فيما يتعلق بتحليل كفاءة استخدام املياه .بيد أن
رصد اخنفاض يف احلجم الكلي الستخدام املياه ،مع استمرار الناتج بنفس املستوى ،ميكن أن يوفر مؤشراً يدل على
حدوث زيادة يف كفاءة استخدام املياه ،قد تكون بدورها ناجتة عن إعادة استخدام مياه معاد تدويرها داخل صناعة
ما.
 209-3ومبجرد أن تُصرف املياه املس � � � ��تخدمة يف البيئة (يف هنر مثالً) ،فإن إعادة استخالصها أسفل اجملرى ال
تُعترب إعادة استخدام للمياه يف جداول احملاسبة ،بل استخالصاً جديداً من البيئة.

ّ
تدفقات املياه الراجعة إىل البيئة
 210-3مجيع املياه املعادة إىل البيئة تُسجل على أهنا تدفّقات إىل البيئة يف اجلزء رابعاً من جدول العرض ،املعنون
“تدفّقات املياه الراجعة” .ويف بعض احلاالت ،تش � � � ��مل هذه التدفّقات تدفّقات مباشرة إىل البيئة من الصناعات
أي تدفّقات للمياه املستخدمة غري املرسلة إىل مرافق املعاجلة .ويف حاالت أخرى ،تشمل هذه
واألس � � � ��ر املعيشيةّ ،
التدفّقات تدفّقات للمياه من مرافق املعاجلة بعد املعاجلة .ويف جدول العرض ،تظهر هذه التدفّقات بوصفها تدفّقات
من خمتلف الصناعات واألس � � � ��ر املعيش � � � ��ية إما إىل النظام املائي الداخلي وإما إىل املصادر األخرى ،مبا فيها البحر.
وتُس � � � � َّ�جل أحجام مناظرة من املياه يف خانة اجلزء رابعاً من جدول االس � � � ��تخدام ،املعنون “تدفّقات املياه الراجعة”،
حيث تظهر التدفّقات على أهنا تدفّقات واردة إىل البيئة.
ّ
وتشكل فواقد املياه بعض تدفّقات املياه الراجعة إىل البيئة .وطبقاً للتعريف العام للفواقد اجململ يف الفرع
211-3
املتوخى هلا أو ختتفي خالل التخزين .والنوع
 ،2 - 3تش � � � ��مل فواقد املياه تدفّقات املياه اليت ال تصل إىل املقصد ّ
الرئيسي لفواقد املياه هو الفواقد أثناء التوزيع.
 212-3والفواقد أثناء التوزيع حتدث فيما بني موقع االستخالص وموقع االستخدام أو بني موقعني الستخدام
املياه وإعادة اس � � � ��تخدامها .وميكن أن يتس � � � ��بّب يف هذه الفواقد عدد من العوامل منها البخر (كما يف حالة املياه
تسرب املياه من األنابيب أو قنوات التوزيع ،مبا فيها األهنار يف بعض
التسرب (مثل ّ
املوزعة عرب قنوات مكشوفة) و ّ
احلاالت ،إىل داخل األرض) .وعلى صعيد املمارس � � � ��ة العملية ،حينما تحُ سب الفواقد أثناء التوزيع على أهنا الفرق
املوردة والكمية املتلقاة ،فإن تلك العوامل ميكن أن تش � � � ��مل أيضاً املش � � � ��اكل املرتبطة بعدادات املياه
بني كمية املياه َّ
والسرقة.
 213-3والصرف الطبيعي احلضري هو تدفّق كبري من املياه يتمثّل يف ذلك اجلزء من التهطال الس � � � ��اقط على
املناطق احلضرية الذي ال يتبخر أو ينفذ يف األرض بصورة طبيعية ،بل يتدفّق على سطح األرض أو حتت السطح
أو يف قنوات ،أو يؤخذ عن طريق أنابيب إىل قناة حم ّددة للمياه السطحية أو إىل مرفق مشيَّد لتلقّي املياه املتغلغلة.
سجل بوصفه استخالصاً
يتم مجعه بواسطة مرفق للصرف الصحي أو ما مياثله يُ َّ
والصرف الطبيعي احلضري الذي ّ
للمياه من البيئة (ويُنسب ،طبقاً للعرف ،إىل صناعة الصرف الصحي (القسم  37من التصنيف الصناعي الدويل
املوح � � � ��د)) يف ج � � � ��دول العرض .وقد يلي ذلك معاجلة تلك املياه قبل إعادهتا إىل البيئة أو قد تعاجل مث تُوزع بوصفها
ّ
يتم مجعه بواسطة مرفق للصرف الصحي أو ما مياثله
مياهاً يعاد استخدامها .أما الصرف الطبيعي احلضري الذي ال ّ
بل يتدفّق مباشرة إىل النظام املائي الداخلي فال يُسجل يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية.

يداملا تاقّفدتلا تاباسح

 214-3وعلى الرغم من أنه قد تتوافر يف بعض البلدان تقديرات مستقلة للصرف الطبيعي احلضري ،فإن هذه
التدفّقات ال ميكن عادة قياسها قياساً مباشراً .وميكن احلصول على تقديرات هلذا الصرف عن طريق قياس الفرق
بني أحجام املياه املس � � � ��تخدمة اليت تصرفها الوحدات االقتصادية (الصناعات واألس � � � ��ر املعيشية) يف جماري الصرف
اجملمعة بواسطة شبكة الصرف الصحي.
وأحجام املياه املستخدمة ّ

بخر املياه املستخلصة ،والنتح ،واملياه املدمجة يف املنتجات
 215-3إمتاماً للمعاجلة احملاس � � � ��بية مليزانية تدفّقات املياه الداخلة إىل االقتصاد عن طريق االستخالص والعائدة
إىل البيئة على هيئة تدفّقات راجعة من املياه ،يلزم تس � � � ��جيل ثالثة تدفّقات مادية إضافية :خبر املياه املس � � � ��تخلصة،
والنتح ،واملياه املدجمة يف املنتجات.
وتسجل تدفّقات البخر عندما توّزع املياه بني الوحدات االقتصادية بعد االستخالص ،ومن ذلك مث ً
ال
216-3
ّ
أثناء التوزيع عن طريق قنوات مكشوفة أو أثناء وجود املياه يف صهاريج التخزين واهلياكل املماثلة .وحيدث نتح املاء
متتص النباتات املستزرعة املياه من الرتبة أثناء منوها مث تطلقها فيما بعد يف الغالف اجلوي.
عندما ّ
 217-3أماكميات املياه املدجمة يف املنتجات (مثل املياه املستخدمة يف صنع املشروبات) فتُدرج على أن اإلمداد
هبا تقوم به الصناعة املختصة ،وهي عادة صناعة حتويلية.
 218-3وتُسجل إمدادات واستخدامات خبر املياه املستخلصة والنتح واملياه املدجمة يف املنتجات يف اجلزء خامساً
من جدويل العرض واالستخدام ،املعنون “خبر املياه املستخلصة والنتح واملياه املدجمة يف املنتجات” .وتتمثّل املمارسة
املثالية يف تس � � � ��جيل هذه التدفّقات على حنو منفصل ،حيث تُقيد تدفّقات خبر املياه املس � � � ��تخلصة والنتح على أهنا
ذاهبة إىل البيئة من عند مس � � � ��تعمل املياه ذي الصلة ،وتُقيد تدفّقات املياه املدجمة يف املنتجات على أهنا مس � � � ��تبقاة
يف االقتصاد ،يف العمود اخلاص بالرتاكم .أما على صعيد املمارس � � � ��ة العملية ،فإن القياس املباش � � � ��ر هلذه التدفّقات،
ال سيما فيما خيص التمييز بني النتح واملياه املدجمة يف املنتجات ،أمر خارج عن حدود اإلمكان عادة ،ومن مث قد
جممع لذلك.
يُسجل تدفّق ّ

 4-5-3القيم التجميعية للمياه

 219-3توفّر احملاسبة املتعلقة باملياه أداة مفيدة لتحسني إدارة املياه .وميكن اشتقاق عديد من القيم التجميعية
واملؤش� � � � �رات من جدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية ،وميكن ،باستخدام اإلطار املنظم ،ربط هذه البيانات
بالبيانات املستمدة من احلسابات االقتصادية بالقيم املادية والنقدية ،بغية اشتقاق مقاييس للكثافة واإلنتاجية فيما
عرفة يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية وتُعد مناسبة
يتعلق باستخدام املياه .وهناك ثالث قيم جتميعية بشأن املياه ُم َّ
ملس � � � ��ائل معينة على صعيدي التحليل والسياس � � � ��ات .وميكن أيضاً صياغة قيم جتميعية ومؤشرات أخرى باستخدام
البيانات احملتواة يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية املتعلق باملياه ،حيث تتقرر الفروق من حيث ما يُدرج
وما يُرتك على أساس ماهية مسائل ذات االهتمام حسب السياسات أو التحليالت.
 220-3ويعكس إمجايل مدخالت املياه جمموع املياه اليت تُس � � � ��تخلص من البيئة أو تُستورد .ومن مثّ فإنه ميكن
أن يوفر مؤشراً داالً على الضغوط الواقعة على البيئة (أو بيئات البلدان األخرى) من خالل إمداد االقتصاد باملياه.
وبداللة القيودات احملتواة يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية املتعلق باملياه ،تساوي هذه القيمة التجميعية
جمموع املياه املس � � � ��تخلصة مضافاً إليه الواردات من املياه .وألغراض التحليل ،قد يكون من املفيد تقس � � � ��يم إمجايل
مدخالت املياه حس � � � ��ب املصدر (على س � � � ��بيل املثال ،املياه السطحية ،أو املياه اجلوفية ،أو مياه الرتبة ،أو املصادر
األخرى مبا فيها التهطال ومياه البحر) .وميكن أيضاً قياس إمجايل مدخالت املياه حسب الصناعة.
 221-3ويركز صايف االستخدام احمللي للمياه على استخدام الوحدات املقيمة للمياه .وتُستبعد من هذه القيمة
التجميعية مجيع تدفّقات املياه بني الوحدات االقتصادية (وهي من مثّ مقياس ٍ
صاف) وتُس � � � ��تبعد منها أيضاً مجيع
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عرف تعريفاً مباشراً بأهنا حاصل مجع كل تدفّقات املياه الراجعة إىل البيئة مضافاً إليه البخر
صادرات املياه .وهي تُ َّ
والنتح واملياه املدجمة يف املنتجات .وميكن صياغة صايف االستخدام احمللي للمياه لفرادى الصناعات ولألسر املعيشية.
وحيثما تكون صادرات املياه ووارداهتا قليلة نسبياً ،يكون الفارق ضئي ً
ال بني إمجايل مدخالت املياه وصايف االستخدام
احمللي للمياه على املس � � � ��توى الوطين .بيد أنه قد يوجد اهتمام بصياغة هذه القيمة التجميعية على مستوى صناعة
ما ،فيما يتعلق مث ً
ال بالزراعة أو صناعة جتميع املياه ومعاجلتها وتوصيلها ،أو ببعض املناطق داخل بلد ما قد تكون
صادرات وواردات املياه فيما بينها ذات قدر ملموس.
 222-3والقيمة التجميعية الرئيسية الثالثة هي االستخدام النهائي للمياه (يُشار إليها عادة يف إطار إحصاءات
املياه مبصطلح “استهالك املياه”) .واالستخدام النهائي للمياه مؤشر رئيسي للضغط البيئي فيما يتعلق باملياه ،حيث
إنه يأخذ يف االعتبار أن نسبة كبرية من املياه املستخلصة تُعاد إىل البيئة ومن مثّ ميكن إعادة استخالصها .واالستخدام
النهائي للمياه يساوي البخر والنتح واملياه املدجمة يف املنتجات ،ويبني كمية املياه اليت مل تعد متاحة لالستخدام.
 223-3والقي � � � ��م التجميعية واملؤش� � � � �رات الوارد وصفها أعاله ال تغطي مجيع التغ � �ّي� ��رّات يف رصيد املياه يف موارد
املياه الداخلية .ومما قد تكون له أمهية خاصة يف هذا السياق فواقد املياه عن طريق البخر ،خصوصاً من اخلزانات
وتسجل هذه الفواقد يف حسابات األصول املتعلقة مبوارد املياه ،الوارد وصفها يف الفرع .11 - 5
االصطناعيةّ .

6-3

ّ
التدفقات املادية للمواد
حسابات

 1-6-3مقدّمة

 224-3النظام الفرعي الثالث للمعاجلة احملاس � � � ��بية للتدفّق � � � ��ات املادية يغطي تدفّقات املواد .وعلى النقيض من
الطاقة واملياه ،تش � � � � ّ�كل املواد جمموعة أوسع تنوعاً بكثري تضم مدخالت طبيعية ومنتجات وخملّفات .ويرتتب على
بناء على كتلة كل
ذلك أنه رغماً عن أنه قد ميكن ،من حيث املبدأ ،حتقيق تغطية حماس � � � ��بية كاملة لتدفّقات املواد ً
نوع من املواد ،فإن املعاجلة احملاس � � � ��بية للمواد على صعيد املمارس � � � ��ة العملية يغلب أن تركز على مواد معينة أو على
أنواع حم ّددة من التدفّقات.
 225-3وإضافة إىل ما سبق ،هناك اهتمام بالرتكيز على أجزاء معينة من الدورة العامة لتدفّق املواد .وعلى سبيل
املثال ،يف الفرع ُ ،2 - 3صنِّفت االنبعاثات على أهنا نوع من املخلّفات وُع ِّرفت بأهنا مواد تصرفها املنشآت واألسر
املعيش � � � ��ية يف اهلواء أو املياه أو الرتبة نتيجة لعمليات اإلنتاج واالس � � � ��تهالك والرتاكم .ومن مثّ فإن الرتكيز يف املعاجلة
احملاسبية لالنبعاثات ليس منصباً على كامل الدورة عرب االقتصاد للمواد املعينة اليت تشكل االنبعاثات ،بل ينصب
فقط على التدفّق من االقتصاد إىل البيئة .وتنطبق اعتبارات مماثلة يف جمال املعاجلة احملاسبية للنفايات الصلبة.
 226-3ويتناول هذا الفرع باملناقش � � � ��ة اجملاالت الرئيس � � � ��ية اليت تطورت فيها املعاجلة احملاسبية للتدفّقات املادية
للمواد( :أ) املعاجلة احملاسبية لتدفّقات املنتجات ،و(ب) املعاجلة احملاسبية لالنبعاثات اهلوائية ،و(ج) املعاجلة احملاسبية
لالنبعاثات يف املياه والتصريفات املرتبطة هبا إىل الوحدات االقتصادية ،و(د) املعاجلة احملاس � � � ��بية للنفايات الصلبة،
و(هـ) املعاجلة احملاس � � � ��بية لتدفّقات املواد على نطاق االقتصاد .ويف مجيع احلاالت ،تعمل النُظم احملاسبية يف سياق
املبادئ واهلياكل اجململ بياهنا يف الفرعني  2 - 3و.3 - 3

ّ
لتدفقات املنتجات
 2-6-3املعالجة املحاسبية

 227-3ق � � � ��د يكون من املفيد ،من منظور إدارة منتجات حم ّددة ،تتبع مس � � � ��ار التدفّقات املادية ملادة من املواد
من البيئة مث عرب االقتصاد مث رجوعاً إىل البيئة .وعلى مستوى شديد التفصيل ،ميكن تتبع تدفّقات العناصر ،مثل
الزئبق ،اليت قد تكون حم ً
ال لالهتمام بسبب طبيعتها اخلطرة .وباستخدام طرق مماثلة ،ميكن تتبع تدفّقات املغذيات
املوجودة يف الرتبة من حيث امتصاص احملاصيل هلذه املغذيات ودجمها يف منتجات أخرى.

يداملا تاقّفدتلا تاباسح

 228-3ويف سياق تدفّق املواد عرب االقتصاد ،ميكن أن تصبح هذه املواد مدجمة يف منتجات أش ّد تعقيداً .وميكن
حتليل هذه التدفّقات للمواد عن طريق اجلمع بني بيانات التدفّقات املادية والعالقات االقتصادية يف جداول العرض
واالستخدام النمطية .وهبذه الطريقة ،ميكن تقدير كمية املواد احمل ّددة الالزمة للحصول على املنتجات النهائية .وهذه
املعلومات هلا أمهيتها بالنس � � � ��بة إىل التحليل القائم على عنصر الطلب ويف س � � � ��ياق حساب االحتياجات التمهيدية
لإلنتاج ،اليت هي ضرورية لتحليل الدورة العمرية وتقنيات التحليل ذات الصلة.
 229-3وأحد األمثلة احمل ّددة هلذا النوع من املعاجلة احملاسبية للتدفّقات املادية هو صياغة ميزانيات املغذيات.
وهذه امليزانيات تتتبّع تدفّقات املغذيات احملتواة يف الرتبة (النيرتوجني ( ،)Nوالفوسفور ( ،)Pوالبوتاسيوم ( ))Kمن
الرتبة عرب املنتجات املختلفة .وميزانيات املغذيات ،خصوصاً إذاكانت تحُ سب على نطاق عريض ،تتطلب بالضرورة
استخدام معا ِمالت متعددة ،ال لتقدير الكمية الكلية للمدخالت فحسب ،بل أيضاً لتقدير مستخرجات املغذيات
املدجمة يف املنتجات (على سبيل املثال احملاصيل احملصودة والعلف املستخدم لتغذية املاشية).
 230-3وتُستعمل لتكوين ميزانيات املغذيات على نطاق عريض ثالثة أنواع رئيسية من التدفّقات املادية:
(أ)

أوالً ،تدفّقات منتجات األمسدة ،اليت قد تكون عضوية أو غري عضوية وتقاس بأطنان املغذيات؛

(ب) ثانياً ،تدفّقات املدخالت العضوية األخرى ،اليت تش � � � ��مل إنتاج املغذيات حلس � � � ��اب الذات يف
املزارع عن طريق اس � � � ��تخدام السماد الطبيعي ،واملغذيات اآلتية من عمليات التدوير الطبيعية،
مثل عملية التثبيت الطبيعي ،اليت حتدث خالل الفرتة احملاس � � � ��بية .وتُستعمل يف تقدير تدفّقات
هذه املدخالت العضوية األخرى طرق متنوعة تتوقف على نوع التدفّق؛
(ج) ثالثاً ،املغذيات اليت تؤخذ من املنظومة لدى حصد احملاصيل وعندما تُستعمل نباتات وحشائش
أخرى لرعي املاش � � � ��ية .وتق ّدر هذه التدفّقات أيضاً عن طريق تطبيق معا ِمالت مناس � � � ��بة على
البيانات املتعلقة باإلمدادات املادية للمحاصيل واحلشائش واألعالف مع أخذ ممارسات الزراعة
يف احلسبان .والفرق بني جمموع املدخالت واملأخوذات هو ميزانية املغذيات وميثل الفائض أو
العجز يف املغذيات نتيجة لعمليات اإلنتاج.
 231-3وميزانيات املغذيات مرتبطة باالستخدام التبديدي للمنتجات (األمسدة أساساً) (الوارد وصفه يف الفرع
 )4 - 2 - 3يف أنش � � � ��طة الزراعة واحلراجة .وامليزانيات املوجبة للمغذيات (مبعىن وجود خملّفات من االس � � � ��تخدام
التبديدي للمنتجات) ليست مفقودة بالضرورة بالنسبة إىل وحدة اإلنتاج ذات الصلة .ورهناً بعدد من العوامل ،بعض
هذه املخلّفات ميكن أن يظل يف الرتبة كرصيد من املغذيات ميكن أن يكون مفيداً إلنتاج احملاصيل مستقبالً .بيد
أن نسبة من امليزانيات املوجبة ٍّ
ملغذ معني تؤدي عادة أيضاً إىل تدهور حالة املياه السطحية واجلوفية القريبة وكذلك
إىل حدوث انبعاثات يف اهلواء ،مث ً
ال يف شكل أكسيد النرتوز (من غازات االحتباس احلراري) .أما حالة امليزانيات
(أي حيثما تتجاوز املأخوذات املدخالت من النيرتوجني والفوسفور والبوتاسيوم) فيمكن أن
الس � � � ��البة للمغذيات ّ
تكون مؤشراً على االفتقار إىل االستدامة يف اإلنتاج ،حيث إنه يف هناية املطاف ال ميكن إلنتاج احملاصيل أن يستمر
بدون توافر ميزانية سليمة لكل فئة من فئات املغذّيات الرئيسية يف الرتبة  .26وال توجد تدفّقات للمخلّفات يف هذه
احلالة.
 232-3ويف حني أنه ميكن االضطالع باملعاجلة احملاسبية لتدفّقات املنتجات باتباع قواعد حماسبية خمتلفة مناسبة
وصى بأن تكون احملاسبة متسقة مع احلدود والتعاريف اجململ بياهنا
ملنتج من املنتجات أو مهيّأة خصيصاً له ،فإنه يُ َ
يف الفرعني  2 - 3و3 - 3؛ فهذا يتيح نطاقاً أوس � � � ��ع كثرياً للتحليل والربط بني البيانات ،خصوصاً مع البيانات
االقتصادية املرتبطة هبذا املوضوع.
26

ميك � � � ��ن احلص � � � ��ول على مزيد من املعلومات واملبادئ التوجيهية بش � � � ��أن تقدير ميزانيات املغذيات م � � � ��ن منظمة األمم املتحدة لألغذية
والزراع � � � ��ة ومنظم � � � ��ة التعاون والتنمية يف املي � � � ��دان االقتصادي واملكتب اإلحصائ � � � ��ي للجماعات األوروبية .انظر على س � � � ��بيل املثال،
”.(OECD and Eurostat, 2007a) “Gross nitrogen balances handbook
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 3-6-3املعالجة املحاسبية لالنبعاثات الهوائية

 233-3االنبعاثات يف اهلواء هي املواد الغازية واجلسيمية اليت تصرفها يف الغالف اجلوي املنشآت واألسر املعيشية
نتيجة لعمليات اإلنتاج واالس � � � ��تهالك والرتاكم .وحس � � � ��اب االنبعاثات اهلوائية يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية
يسجل تولُّد االنبعاثات اهلوائية من الوحدات االقتصادية املقيمة ،حسب نوع املادة ذات الصلة.
 234-3ويف بعض احلاالت ،قد تُلتقط املواد الغازية واجلسيمية املتولدة من خالل النشاط االقتصادي لالستخدام
يف عملي � � � ��ات إنتاجية أخرى (مثل التقاط غاز امليثان يف مواقع طمر النفايات الس � � � ��تخدامه يف توليد الكهرباء) أو
تُنقل فيما بني الوحدات االقتصادية لالستخدام يف اإلنتاج أو للتخزين (كما يف حالة انبعاثات الكربون) .وحتقيقاً
للمعاجلة احملاس � � � ��بية الكاملة لتدفّقات مواد غازية وجسيمية معينة ،قد يكون من املفيد تسجيل تدفّقات هذه املواد
داخل الوحدات االقتصادية وفيما بينها ،باإلضافة إىل تسجيل انبعاثاهتا يف اهلواء .وال يرد وصف هذه اإلضافة يف
هذا الفرع ،ولكن يتّبع فيها من حيث احملاسبة نفس املبادئ العامة اجململ بياهنا يف هذا الفصل.
 235-3وحيث إن الرتكيز منصب على توليد املخلّفات وصرفها ،فإنه ال يشرتط تكوين جدول كامل للعرض
واالستخدام بالقيم املادية .ومركز االهتمام هنا هو باألحرى حتديد نطاق مناسب لقياس االنبعاثات اهلوائية يتواءم
مع النطاق واحلدود املستخدمة يف صياغة احلسابات االقتصادية.
 236-3ويرد يف اجلدول  7 - 3بيان حلساب االنبعاثات اهلوائية يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية .وهيكل
التوجه من الصيغة العامة جلدول العرض واالستخدام بالقيم املادية ،املعروضة يف
اجلدول هو نسخة خمتزلة ومع ّدلة ّ
اجلدول  .1 - 3واجلزء األمين من اجلدول هو جدول العرض ،الذي يبني توليد االنبعاثات من جانب الصناعات
واألسر املعيشية ،حسب نوع املادة .وألغراض املعاجلة احملاسبية النبعاثات ثاين أكسيد الكربون ،يُوصى بأن يتم،
عند اإلمكان ،متييز انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن حرق أنواع الوقود األحفوري عن انبعاثات ثاين أكسيد
الكربون من الكتلة األحيائية.
 237-3ويظهر انطالق االنبعاثات اهلوائية من مواقع طمر النفايات اخلاضعة للرقابة يف العمود املتعلق بالرتاكم
حيث إن هذه االنبعاثات تعكس انبعاثات منطلقة من أنشطة اإلنتاج واالستهالك والرتاكم يف فرتات سابقة .وينبغي
تنسيب هذه االنبعاثات إىل وحدات إدارة النفايات القائمة بتشغيل مواقع طمر النفايات.
 238-3وتُصنَّف االنبعاثات اهلوائية الصادرة من األس � � � ��ر املعيشية حسب الغرض (النقل ،والتدفئة ،واألغراض
األخرى) .وميكن إضافة أغراض أخرى تبعاً الحتياجات التحليل ورهناً بتوافر املعلومات الالزمة.
 239-3واجلزء األيسر من اجلدول ميثّل جدول االستخدام الذي يغطي انطالق االنبعاثات إىل الغالف اجلوي.

املسائل املتعلقة بقياس االنبعاثات الهوائية
(أ)

الحدود االقتصادية فيما يتعلق باالنبعاثات الهوائية

 240-3حتدث بعض االنبعاثات اهلوائية حينما تزاول الوحدات االقتصادية أنشطة يف بلدان أخرى .ويرتتب على
ذلك أنه يف حني أن أغلبية االنبعاثات اهلوائية ستنطلق يف البيئة الوطنية ،فإن بعض االنبعاثات اهلوائية الصادرة من
الوحدات االقتصادية املقيمة سينطلق يف بيئات بقية العامل .واتساقاً مع التعريف العام للح ّد االقتصادي باستخدام
ألي دولة االنبعاثات اليت يطلقها داخل اإلقليم الوطين غري
مفهوم اإلقامة ،تُستبعد من حسابات االنبعاثات اهلوائية ّ
املقيمني (مثل السائحني وعمليات النقل األجنبية) ،بينما تُدرج فيها االنبعاثات الصادرة يف اخلارج من الوحدات
االقتصادية املقيمة.
 241-3وحبكم طبيعة االنبعاثات اهلوائية ،فإن ما ينطلق منها يف أحد البلدان من املمكن متاماً أن يحُ مل عرب
الغالف اجلوي إىل إقليم بلد آخر .ويف حني أن هذه التدفّقات قد تكون على قدر كبري من األمهية يف فهم حالة
ونوعية الغالف اجلوي إلحدى البيئات الوطنية ،فإهنا خارجة عن نطاق حس � � � ��ابات االنبعاثات اهلوائية ،حيث إهنا
حتدث داخل البيئة.
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غاز النشادر

ثاني أكسيد الكربيت

املركّ بات العضوية املتطايرة غري
امليثانية

أول أكسيد الكربون

سادس فلوريد الكربيت

مركبات البريفلوروكربون

مركبات الهيدروفلوروكربون

أكاسيد النيرتوز

أكسيد ثنائي النيرتوجني

امليثان

ثاني أكسيد الكربون

نوع املادة

الزراعة

التصنيف
الصناعي *،
الباب ألف

حساب االنبعاثات الهوائية (باألطنان)

الجدول 7 - 3

6,0

2,3

0,4

34,5

329,1

38,0

1,0

2,4

2,8

11,4

0,4

29,4

51,2

12,1

0,2

15,5

17 542,2 18 920,5

النقل

التدفئة

األرس املعيشية

0,5

1,2

0,1

3,2

5,7

1,3

0,1

1,7

1 949,1

0,0

0,2

0,0

0,9

1,1

0,3

0,1

222,0

701,6

38,5

125,9

102,5

163,3

666,9

0,7

513,6

32,0

806,3

204 119,6

االنبعاثات من
مواقع طمر العرض الكيل
لالنبعاثات
النفايات
أغراض أخرى

الرتاكم

االستخدام الكيل
لالنبعاثات

38,5

125,9

102,5

163,3

666,9

0,7

513,6

32,0

806,3

38,5

125,9

102,5

163,3

666,9

0,7

513,6

32,0

806,3

204 119,6 204 119,6

االنبعاثات
املنرصفة يف
البيئة

جدول االستخدام
لالنبعاثات الهوائية
التدفّ قات إىل
البيئة

86

اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية2012 ،

سجل حسابات االنبعاثات اهلوائية أيضاً مقدار التقاط البيئة للغازات املنبعثة أو مقدار احتوائها
 242-3وال تُ ِّ
ُ
عليها ،ومثال ذلك مقدار الكربون امللتقط يف الغابات ويف الرتبة.

(ب)

مسائل أخرى بشأن النطاق والحدود

 243-3تن � � � ��درج يف نطاق االنبعاثات اهلوائية املش � � � ��مولة يف حس � � � ��اب االنبعاثات اهلوائي � � � ��ة جمموعة متنوعة من
االنبعاثات األخرى اليت هي نتيجة مباش � � � ��رة لعمليات اإلنتاج االقتصادي ،وهي االنبعاثات الصادرة من املاش � � � ��ية
املستزرعة نتيجة لعملية اهلضم (غاز امليثان أساساً) ،واالنبعاثات الصادرة من الرتبة نتيجة لالستزراع أو لالضطرابات
األخرى اليت تعرتي الرتبة ،وتنش � � � ��أ مث ً
ال عن أعمال التش � � � ��ييد أو إخالء األراضي .وتُستبعد االنبعاثات الصادرة من
العمليات الطبيعية اليت ال تكون نتيجة مباشرة لإلنتاج االقتصادي ،مثل حرائق الغابات واملروج العشبية غري املقصودة
وعمليات األيض البشرية.

(ج)

الح ّد البيئي فيما يتعلق باالنبعاثات الهوائية

 244-3حتدث انبعاثات ثانوية حينما جتتمع يف الغالف اجلوي انبعاثات من عمليات اقتصادية خمتلفة فتُنتج
مواد جديدة .وينبغي اعتبار هذه التجميعات اجلديدة تغيرّ ات حتدث يف البيئة ومن مثّ اس � � � ��تبعادها من حس � � � ��ابات
االنبعاثات اهلوائية.
ّ
جزءا من عملية
245-3
وتشكل عمليات إشعال املواد الغازية واجلسيمية املتخلفة وتنفيسها يف الغالف اجلوي ً
استخراج الغاز الطبيعي والنفط اخلام .وهذه التصريفات مشمولة يف حسابات االنبعاثات اهلوائية.
 246-3وتدخل يف نطاق حس � � � ��ابات االنبعاثات اهلوائية االنبعاثات من الس � � � ��ماد الطبيعي الذي يجُ مع مث يُنثر
على األراضي الزراعية .ويُعترب استخدام السماد الطبيعي استخداماً تبديدياً ملُنتَج ،ووفقاً للمبادئ التوجيهية العامة
الواردة يف الفرع  ،2 - 3تُعترب االنبعاثات من الس � � � ��ماد الطبيعي تدفّقات من االقتصاد إىل البيئة وليست تدفّقات
داخل البيئة.
 247-3وينبغي أن تُقاس االنبعاثات اهلوائية املتولدة من الصناعات واألس � � � ��ر املعيش � � � ��ية عند النقطة اليت تغادر
أي وس � � � ��ائل تكنولوجية أو عمليات
أي أهنا ينبغي أن تقاس بعد أن تكون املواد قد عربت خالل ّ
عندها املنش � � � ��أةّ ،
ذات صلة داخل املنشأة للتصفية أو لتقليل االنبعاثات.
 248-3وعلى س � � � ��بيل املثال ،ميكن أن تتولد انبعاثات هوائية من مواقع طمر النفايات ،ولكن ميكن أيضاً أن
حتتجز هذه املواقع هذه الغازات بغية إنتاج نواتج أخرى ،على سبيل املثال توليد الطاقة من امليثان الذي يحُ تجز يف
املوقع ،وبذا تُطلق انبعاثات هوائية خمتلفة على حنو مباشر يف الغالف اجلوي .بيد أن االنبعاثات اليت تغادر املنشأة
سجل وأن تُعزى إىل صناعة إدارة النفايات .27
هي وحدها اليت ينبغي أن تُ َّ

(د)

تنسيب االنبعاثات الهوائية

 249-3تنطلق االنبعاثات اهلوائية نتيجة لعمليات اإلنتاج واالستهالك والرتاكم اليت تزاوهلا الصناعات واألسر
املعيشية .ولكي ميكن ربط بيانات التدفّقات املادية بالبيانات النقدية على الوجه الف ّعال ،ينبغي أن تُصنَّف التدفّقات
املادية لالنبعاثات باستخدام نفس التصنيفات املستخدمة يف نظام احلسابات القومية .وفيما يتعلق باستهالك األسر
املعيش � � � ��ية ،يلزم أن يؤخذ يف االعتبار الغرض من االس � � � ��تهالك واملنتَج الفعلي الذي تستعمله األسر املعيشية .وهذا
يتطلب أن تكون البيانات املتناولة مصنّفة بواسطة تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض ،وبواسطة التصنيف
املركزي للمنتجات.
27

االنبعاثات من مواقع طمر النفايات تشمل االنبعاثات من النفايات الصلبة املكدسة فيها ومن املعدات املستخدمة لتشغيل املوقع.

يداملا تاقّفدتلا تاباسح

 250-3وتنسيب االنبعاثات اهلوائية له أمهية خاصة يف قياس االنبعاثات اهلوائية من السلع املعمرة مثل السيارات.
وينبغي أن يكون تنسيب االنبعاثات يف حسابات االنبعاثات اهلوائية حسب طبيعة النشاط الذي تُستعمل السلع
املعمرة من أجله وليس حس � � � ��ب خصائص السلعة املعمرة .ومن مثّ فإن االنبعاثات من سيارة تُستعمل يف االنتقال
اخلاص بأس � � � ��رة معيشية ينبغي أن تُنسب إىل األس � � � ��ر املعيشية ،بينما تُنسب إىل قطاع جتارة التجزئة االنبعاثات من
سيارة يستعملها أحد جتار التجزئة يف توصيل السلع.
 251-3وباإلضافة إىل االنبعاثات اهلوائية اليت تنطلق نتيجة لتش � � � ��غيل الس � � � ��لع املعمرة ،ميكن أن توجد أيضاً
انبعاثات تتس � � � ��رب إىل الغالف اجلوي أثناء العمر التشغيلي للسلعة وكذلك بعد االستغناء عنها والتخلص منها.
التسربات وقت حدوثها وأن تُنسب إىل مالك السلعة وقت حدوث التسرب .ومن املمكن
وينبغي أن تُسجل هذه ّ
أن يكون حائز “ملكية” الس � � � ��لعة املتخلص منها أحد مواقع طمر النفايات ،ويف هذه احلالة ينبغي أن تس � � � ��جل
جزءا من االنبعاثات اهلوائية اإلمجالية من موقع دفن املقامة وأن تُنسب إىل صناعة إدارة النفايات
التسربات بوصفها ً
القائمة بتشغيل املوقع.
 252-3واالنبعاثات من النفايات الصلبة املوجودة يف مواقع طمر النفايات ال تتعلق عاد ًة تعلقاً مباشراً بتدفّقات
النفايات الصلبة واملواد األخرى الداخلة إىل املواقع ذي الصلة خالل الفرتة احملاس � � � ��بية الراهنة ،بل تكون ناجتة عن
املرتاكم من النفايات الصلبة على مدى الزمن .وهلذا السبب ،قد يكون من مصلحة التحليل أالّ تؤخذ يف احلسبان
سوى االنبعاثات املولَّدة عن طريق التشغيل اليومي ملواقع طمر النفايات (مثل االنبعاثات الصادرة من حرق الوقود
الالزم لتش � � � ��غيل املركبات واملاكينات) ،ألن االنبعاثات من النفايات الصلبة ال ميكن ربطها ربطاً مباش� � � � �راً باملقاييس
األوسع نطاقاً للنشاط االقتصادي يف الفرتة الراهنة.
 253-3ووفقاً للمعاجلة احملاسبية العامة لنشاط وحدات احلكومة العامة ،تُسجل االنبعاثات اليت تولّدها احلكومة
يف إطـ � � � ��ار نش � � � ��اط الصناعة ذي الصلـة (مثل اإلدارة العامة) .ويالحظ أن وحــــ � � � ��دات إدارة النفايــات كثرياً ما تزاول
جزءا من نشاط احلكومة .وقد يكون من الصعب فصل هذه العمليات عن وحدة احلكومة العامة
عملها بوصفها ً
األوس � � � ��ع نطاقاً اليت تتوىل إدارة تلك العمليات .بيد أنه نظراً إىل أمهية أنش � � � ��طة إدارة النفايات يف املعاجلة احملاس � � � ��بية
لالنبعاثات اهلوائية ،يُوصى ببذل كل ما يف الوسع لتحديد هذه األنشطة حتديداً منفص ً
ال يف إطار اجملموعة األوسع
نطاقاً ألنشطة احلكومة العامة.

العالقة بني حسابات االنبعاثات الهوائية وغريها من األ ُ ُ
طر املحاسبية
 254-3هناك اهتمامكبري على صعيد السياسات باالنبعاثات اهلوائية ،خصوصاً بانبعاثات ثاين أكسيد الكربون
وغريها من انبعاثات غازات االحتباس احلراري .وألس � � � ��باب خمتلفة ،هناك أُ ُطر حماس � � � ��بية أخرى تتسم بأمهية خاصة
بالنسبة إىل حسابات االنبعاثات اهلوائية يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.
 255-3ويتمثّل أول هذه األُ ُطر يف قوائم حصر االنبعاثات طبقاً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش � � � ��أن تغيرّ
املناخ (األمم املتحدة .)1994 ،ويقوم عديد من البلدان بصفة منتظمة جبمع اإلحصاءات املناسبة لقوائم حصر
االنبعاثات ،وتوجد أوجه للتماثل الوثيق يف املعاجلة احملاس � � � ��بية لالنبعاثات اهلوائية مع ما هو مبينّ يف نظام احملاسبة
البيئية واالقتصادية .والتس � � � ��ويات الرئيس � � � ��ية الالزمة إلقامة جسر بني حسابات االنبعاثات اهلوائية يف نظام احملاسبة
البيئية واالقتصادية والبيانات الالزمة لالتفاقية اإلطارية تشمل انبعاثات املقيمني وهم يف اخلارج وغري املقيمني وهم
يف اإلقليم .وينصب تركيز هذه التس � � � ��ويات على النقل الربي واملائي واجلوي والس � � � ��فن الوطنية العاملة يف اخلارج يف
جمال صيد األمساك.
 256-3وثاين هذه األُ ُطر املهمة هو حسابات الطاقة الوارد وصفها يف الفرع  .4 - 3فنتيجة ألن أحد املصادر
املهمة النبعاثات ثاين أكسيد الكربون وغريه من غازات االحتباس احلراري هو حرق أنواع الوقود األحفوري ،توجد
صالت هامة بني قياس االنبعاثات اهلوائية وقياس حس � � � ��ابات الطاق � � � ��ة .ويف الواقع أن من املعتاد أن تصاغ األجزاء
بناء على بيانات حمتواة يف حسابات الطاقة.
ذات الصلة من حسابات االنبعاثات اهلوائية ً
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 4-6-3املعالجة املحاسبية لالنبعاثات يف املياه والترصيفات املرتبطة بها
إىل الوحدات االقتصادية

 257-3االنبعاثات يف املياه هي املواد اليت تصرفها يف موارد املياه املنش � � � ��آت واألس � � � ��ر املعيشية نتيجة لعمليات
اإلنتاج واالستهالك والرتاكم .واالنبعاثات يف موارد املياه ميكن أن ّ
تشكل مشكلة بيئية كربى وأن تتسبب يف تدهور
نوعية موارد املياه .فبعض املواد املنبعثة يف موارد املياه هي مواد شديدة السميّة ومن مث تؤثر تأثرياً سلبياً على نوعية
مورد املياه الذي يتلقاها .وباملثل ،ميكن أن يؤدي وجود بعض املواد األخرى ،مثل النيرتوجني والفوسفور ،إىل إغناء
املاء باملغذيات ،فتؤثر املواد العضوية على ميزانية األكسيجني ،مما يضر باحلالة اإليكولوجية ملورد املياه.
 258-3ومن املناسب أن تؤخذ يف احلسبان ،يف إطار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،انبعاثات املواد يف موارد
املياه وكذلك تصريفات هذه املواد نفسها يف شبكة الصرف الصحي من جانب املنشآت واألسر املعيشية .وهذه
التصريفات تتلقاها مرافق الصرف الصحي وتعاجلها قبل أن حتدث االنبعاثات إىل موارد املياه .ولذا تشمل التغطية
احملاسبية التصريفات اإلمجالية للمواد يف موارد املياه وشبكة الصرف الصحي من جانب املنشآت واألسر املعيشية.
ويبينِّ الشكل  2 - 3التدفّقات ذات الصلة.
 259-3واحلسابات املتعلقة بإمجايل التصريفات يف املياه ،اليت يطلق عليها عادة حسابات االنبعاثات املائية،
تعرض معلومات عن األنشطة املسؤولة عن االنبعاثات والتصريفات ،وأنواع املواد وكمياهتا ،وكذلك عن مستقر
االنبعاثات (على س � � � ��بيل املثال ،موارد املياه أو البحر) .ومتثّل حس � � � ��ابات االنبعاثات املائية أداة مفيدة لتصميم
الصكوك االقتصادية ،مبا يف ذلك األنظمة اجلديدة الرامية إىل احل ّد من االنبعاثات يف النظام املائي الداخلي أو يف
البحار واحمليطات .وعندما تحُ لل البيانات املستمدة من حسابات االنبعاثات املائية مقرتنة بالوسائل التكنولوجية
القائمة املستخدمة يف تقليل التصريفات اإلمجالية ومعاجلة املياه املستخدمة ،ميكن أن تُستعمل هذه البيانات يف
دراس � � � ��ات األثر احملقق املتعلقة مبدى كفاءة التكنولوجي � � � ��ات احلالية يف احل ّد من وجود املواد يف املياه وبإمكانيات
التكنولوجيات اجلديدة.
الشكل 2 - 3
ّ
التدفقات املدرجة يف حسابات االنبعاثات املائية

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻣﺎ إﻟﻴﻬﻤﺎ(

اﻷﴎ اﻤﻟﻌﻴﺸﻴﺔ

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﺒﻴﺌﺔ )ﻣﺜﻞ اﻤﻟﻴﺎه اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻤﻟﺤﻴﻄﺎت واﻟﺒﺤﺎر وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ(

يداملا تاقّفدتلا تاباسح

النطاق الذي تغطيه حسابات االنبعاثات املائية
تسجل حسابات االنبعاثات املائية كمية املواد اليت تضيفها املنشآت واألسر املعيشية إىل املياه خالل
260-3
ّ
الدورة احملاسبية .ويُعبرَّ عن هذه الكميات بداللة الكتلة (الكيلوغرامات أو األطنان حسب املادة قيد النظر) .وتغطي
حسابات االنبعاثات املائية ما يلي( :أ) املواد املضافة إىل املياه املستخدمة اليت تجُ مع يف شبكة الصرف الصحي؛
و(ب) املواد املضافة إىل املياه املستخدمة اليت تُصرف مباشرًة يف األجرام املائية؛ و(ج) املواد اآلتية من مصادر غري
موقعي � � � ��ة ،مثل االنبعاثات والتصريفات اآلتية من الصرف الطبيعي احلضري واالنبعاثات اآلتية من الزراعة .ومن مثّ
فإن حسابات االنبعاثات املائية توفر وصفاً لتدفّقات املياه املستخدمة املبيّنة يف جدول العرض واالستخدام بالقيم
املادية املتعلق باملياه يف الفرع  ،5 - 3بداللة املواد الناجتة من النشاط االقتصادي .أما اإللقاء املباشر للنفايات يف
األجرام املائية فليس مشمـــوالً يف حسابات االنبعاثات املائية ،بل يف حسابات النفايات الصلبة.
 261-3وتُصنَّ � � � ��ف مصادر االنبعاثات والتصريفات املائية إىل مص � � � ��ادر موقعية ومصادر غري موقعية .واملصادر
املوقعي � � � ��ة لالنبعاثات والتصريفات املائية هي اليت يكون املوقع اجلغرايف لصرف املياه املس � � � ��تخدمة اخلاصة هبا حم ّدداً
حتديداً واضحاً .وتشمل هذه املصادر ،على سبيل املثال ،االنبعاثات والتصريفات املائية من مرافق الصرف الصحي
وحمط � � � ��ات الطاقة الكهربائية وغريها من املنش � � � ��آت الصناعية .أما املصادر غري املوقعية (أو املنتش � � � ��رة) لالنبعاثات
والتصريفات املائية فهي املصادر اليت ال يكون هلا منشأ مفرد أو خمرج حم ّدد إىل داخل مورد املياه ِّ
املتلقي هلا .وتشمل
االنبعاثات املائية من املصادر غري املوقعية املواد اليت حيملها من على اليابسة الصرف الطبيعي احلضري وتصريفات
املواد الناجتة من جمموعة من األنش � � � ��طة املفردة والصغرية اليت ال ميكن ،ألسباب عملية ،معاملتها على أهنا مصادر
موقعية .وطبقاً للعرف ،تُنس � � � ��ب إىل صناعة الصرف الصحي االنبعاث � � � ��ات والتصريفات املرتبطة بالصرف الطبيعي
احلضري الذي مير خالل مرافق الصرف الصحي.
 262-3وتوصف االنبعاثات املتصلة مبرجتعات مياه الري والزراعة البعلية بداللة املواد املضافة إىل تدفّقات املياه
الراجعة من األراضي الزراعية ،وهي أساس� � � � �اً فُضاالت األمسدة ومبيدات اآلفات املوجودة يف الرتبة اليت تتسرب إىل
املياه اجلوفية أو تنصرف يف املياه الس � � � ��طحية .ومن حيث الدقة ،ينبغي أن تُعترب تدفّقات املواد من الرتبة إىل موارد
املياه تدفّقات داخل البيئة وأن تُعترب بالتايل خارجة عن نطاق منظومة التدفّقات املادية املسجلة يف جدول العرض
واالستخدام بالقيم املادية .بيد أنه نظراً إىل االهتمام الكبري هبذه التدفّقات على مستوى السياسات ،فإن من الشائع
إدراجها يف حسابات االنبعاثات املائية.

حساب االنبعاثات املائية
 263-3يبني اجلدول  8 - 3هيكل حساب االنبعاثات املائية يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية .وميثّل هذا
اهليكل صيغة خمتزلة من اجلدول العام للعرض واالستخدام بالقيم املادية املعروض يف اجلدول  .1 - 3ويبني النصف
العلوي من اجلدول ،جدول العرض ،توليد الصناعات واألسر املعيشية لالنبعاثات والتصريفات املائية ،حسب نوع
املادة ،ومعاجلة صناعة الصرف الصحي للتصريفات .ويبني النصف السفلي من اجلدول ،جدول االستخدام ،جتميع
التصريفات يف املياه املستخدمة للمعاجلة من جانب صناعة الصرف الصحي ،واالنبعاثات يف البيئة.
 264-3ويتوقف مستوى التفصيل فيما خيص الصناعات على مدى توافر البيانات وطبيعة االهتمام التحليلي.
وحيثما يكون الرتكيز منصباً على نوع حم ّدد من املواد ،ميكن ترتيب صفوف اجلدول على حنو يعكس مس � � � ��تقرات
أي صناعة أو أس � � � ��رة معيش � � � ��ية معينة ،ميكن بيان كمية
االنبعاثات والتصريفات املولَّدة .ومن مثّ فإنه بالنس � � � ��بة إىل ّ
االنبعاثات اليت تتدفّق مباش � � � ��رة إىل البيئة والتصريفات اليت تتدفّق إىل مرافق الصرف الصحي .وميكن أيضاً تقسيم
عمود البيئة ليبينِّ التصريفات املوجهة إىل موارد املياه الداخلية أو املوجهة إىل البحر.
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الجدول 8 - 3
حساب االنبعاثات املائية (باألطنان)
جدول العرض بالقيم املادية املتعلق بالترصيفات اإلجمالية للمواد يف املياه
توليد الترصيفات اإلجمالية يف املياه
صناعة الرصف
الصحي

الصناعات
األخرى

األرس
املعيشية

الرتاكم

التدفّ قات مع
بقية العالم
التدفّ قات
من البيئة

االنبعاثات من
األصول الثابتة

العرض
الكل

االنبعاثات حسب نوع املادة
الطلب البيولوجي عىل األكسجني/
*
الطلب الكيميائي عىل األكسجني

5 594

11 998

20 304

2 712

العوالق الصلبة
الفلزات الثقيلة
الفوسفور

836

1 587

533

2 956

النيرتوجني

10 033

47 258

1 908

59 199

الترصيفات إىل الوحدات االقتصادية
األخرى
الطلب البيولوجي عىل األكسجني/
*
الطلب الكيميائي عىل األكسجني

7 927

16 877

8 950

العوالق الصلبة
الفلزات الثقيلة
الفوسفور

814

6 786

7 600

النيرتوجني

15 139

30 463

45 602

جدول االستخدام بالقيم املادية املتعلق بالترصيفات اإلجمالية للمواد يف املياه
توليد الترصيفات اإلجمالية يف املياه
صناعة الرصف
الصحي

الصناعات
األخرى

األرس
املعيشية

التدفّ قات مع
بقية العالم
التدفّ قات
من البيئة

االستخدام
الكل

االنبعاثات التي تتلقاها البيئة
الطلب البيولوجي عىل األكسجني/
*
الطلب الكيميائي عىل األكسجني

20 304

20 304

العوالق الصلبة
الفلزات الثقيلة
الفوسفور
النيرتوجني

2 956

2 956

59 199

59 199

املواد التي تجمعها الوحدات
االقتصادية األخرى
الطلب البيولوجي عىل األكسجني/
*
الطلب الكيميائي عىل األكسجني

16 877

16 877

العوالق الصلبة
الفلزات الثقيلة
الفوسفور

7 600

7 600

النيرتوجني

45 602

45 602

مالحظة :محتويات الخانات الرمادية الداكنة منعدمة بحكم التعريف.
* الطلب البيولوجي عىل األكسجني والطلب الكيميائي عىل األكسجني مقياسان للمواد التي تؤثّر تأثريا ً غري مرغوب عىل ميزانية األكسجني .وعىل نحو أكثر تحديداً،
الطلب البيولوجي عىل األكسجني هو الرتكيز ال ُكتيل لألكسجني الذائب املستهلك يف ظل أحوال محدّدة يف األكسدة البيولوجية للمواد العضوية و/أو غري العضوية يف
املياه؛ والطلب الكيميائي عىل األكسجني هو الرتكيز ال ُكتيل لألكسجني املستهلك يف ظل أحوال محدّدة بواسطة األكسدة الكيميائية مع البايكرومات للمواد العضوية
و/أو غري العضوية يف املياه.

يداملا تاقّفدتلا تاباسح

 265-3وقد يكون من املفيد ،ألسباب حتليلية ،إعادة توزيع انبعاثات املواد الصادرة من صناعة الصرف الصحي
لتصبح منسوبة إىل الوحدة االقتصادية املسؤولة عن تصريفها األصلي .وغالباً ما يكون من الصعب حساب ذلك،
ألن صناعة الصرف الصحي من املعتاد أن تعاجل تدفّقات املياه املستخدمة اآلتية من املستخدمني املتنوعني لشبكة
الصرف الصحي بطريقة إمجالية .لذا فإنه بوجه عام ،يتحقق التوزيع بتطبيق مع ّدالت للمعاجلة أو التخفيف ملرفق
الصرف الصحي املعين على مجيع التصريفات اليت جيمعها املرفق .ولالطالع على مزيد من التفاصيل ،انظر“ :نظام
احملاسبة البيئية واالقتصادية املتعلق باملياه” (األمم املتحدة2012 ،ب).
 266-3ويغطي تبادل املواد ذات الصلة مع بقية العامل (الواردات والصادرات) تبادالت املواد املرتبطة بصرف
املياه املستخدمة من أحد االقتصادات إىل مرفق الصرف الصحي يف اقتصاد آخر .وال تشمل حسابات االنبعاثات
املائية “واردات” و“صادرات” املواد عن طريق التدفّقات الطبيعية ملوارد املياه .ومن مثّ فإن كمية املواد ذات الصلة
سجل يف حساب االنبعاثات املائية.
يف األهنار اليت تعرب حدود البلدان أو تتدفّق إىل حبر مفتوح ال تُ ّ
 267-3وتشمل هذه احلسابات انبعاثات املواد ذات الصلة من األصول الثابتة (مثل السفن العاملة داخل موارد
سجل هذه التدفّقات يف عمود
املياه التابعة للبلد) نتيجة ،على س � � � ��بيل املثال ،لتآكل ا ملواد أو تس � � � ��رب الوقود .وتُ َّ
الرتاكم .وختاماً لذلك ،تُدرج يف احلسابات االنبعاثات النامجة عن األنشطة املضطلع هبا يف موارد املياه أو البحار
سجل يف إطار الصناعة ذات الصلة.
(مثل تطهري املمرات املائية واملوانئ) وتُ ّ

 5-6-3حسابات النفايات الصلبة

 268-3حسابات النفايات الصلبة مفيدة يف تنظيم املعلومات املتعلقة بتوليد النفايات الصلبة وإدارة تدفّقات
النفايات الصلبة إىل مرافق إعادة التدوير أو إىل مواقع طمر النفايات اخلاضعة للرقابة أو مباشرًة إىل البيئة .ومقاييس
كمية النفايات إمجاالً أو كميات مواد حم ّددة من النفايات ميكن أن تكون مؤشرات مهمة دالة على الضغط البيئي.
وتكوين حسابات للنفايات الصلبة يتيح وضع هذه املؤشرات يف سياق أوسع مع البيانات االقتصادية بالقيم املادية
والنقدية.

تعريف النفايات الصلبة
 269-3وفق� � � � �اً للتعريف املبينّ يف الفرع  ،2 - 3النفايات الصلبة تش � � � ��مل امل� � � � �واد املتخلّص منها ومل تعد الزمة
للمالك أو املستخدم .وحيثما ال يُدفع للوحدة املتخلِّصة من املواد مقابل هلذه املواد ،يُعترب التدفّق تدفّقاً ملخلّفات
من النفايات الصلبة .وحيثما يُدفع لتلك الوحدة مقابل للمواد ولكن القيمة املتبقية الفعلية للمادة موضع التعامل
ضئيلة ،كما يف حالة اخلردة املعدنية املبيعة إىل ش � � � ��ركة إلعادة التدوير ،يُعترب هذا التدفّق تدفّقاً ملُنتج من النفايات
الصلبة.
 270-3واملواد املتخلص منها اليت تباع بوصفها منتجات مستعملة ،على سبيل املثال سيارة مستعملة أو أثاث
البت فيما إن
مستعمل ،ينبغي أن تُعامل على أهنا تدفّقات ملنتجات وال تعامل بوصفها نفايات صلبة .ويف سياق ّ
كانت مادة معينة تُ ُّ
عد منتجاً مستعمالً ،ينبغي إيالء االعتبار ملدى إمكان إعادة استخدام املنتج من جانب الوحدة
املتلقية للوفاء بنفس الغرض الذي ُص ِّمم من أجله املُنتَج.

 271-3وعلى صعيد املمارسة العملية ،يف كثري من البلدان ،تستند اإلحصاءات املتعلقة بالنفايات الصلبة
إىل قوائم قانونية وإدارية للمواد املقرر أهنا نفايات صلبة .بيد أن املبادئ املعروضة أعاله توفر أساس� � � � �اً لقياس
النفايات الصلبة يف البلدان اليت ال توجد فيها عمليات قانونية أو إدارية بش � � � ��أن النفايات أو تكون فيها هذه
العمليات حمدودة النطاق .وميكن أن توفر هذه املبادئ أيضاً أساس� � � � �اً إلنش � � � ��اء قوائم ملواد النفايات الصلبة أو
لتعديل ما هو قائم منها.
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هيكل حساب النفايات الصلبة

 272-3يرد يف اجلدول  9 - 3بيان هليكل حساب النفايات الصلبة .وهو يتبع املنطق الذي بُين عليه اجلدول
موحد للنفايات
العام للعرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية الوارد وصفه يف الفرع  .2 - 3وال يوجد تصنيف دويل ّ
الصلبة ،ولكن اجلدول يش � � � ��مل ،ألغراض التوضيح ،قائمة إرش � � � ��ادية ألنواع النفايات الصلبة تس � � � ��تند إىل النسخة
اإلحصائية للفهرس األورويب للنفايات .28
 273-3والنص � � � ��ف العلوي م � � � ��ن اجلدول هو جدول العرض ،واجلزء األول من � � � ��ه ،الذي يغطي “توليد خملّفات
النفايات الصلبة” ،يتضمن بيانات توليد النفايات الصلبة من جانب الصناعات واألس � � � ��ر املعيشية .ويبينّ اجلدول
أيضاً إمدادات النفايات الصلبة من بقية العامل (املسجلة بوصفها واردات) وكذلك النفايات الصلبة املستعادة من
البيئة (مثل النفط املُنتشل بعد حوادث االنسكاب النفطي البحرية ،أو احلطام املرفوع يف أعقاب وقوع كارثة طبيعية،
أو الرتبة املنُتشلة من املواقع اليت استُخدمت فيها مواد كيميائية خطرة).
 274-3والنصف السفلي من اجلدول هو جدول االستخدام ،واجلزء األول منه ،الذي يغطي “مجع خملّفات
النفايات الصلبة وتصريفها” ،يتضمن بيانات مجع النفايات الصلبة وتصريفها عن طريق خمتلف األنشطة املشمولة
يف صناعة مجع النفايات ومعاجلتها وتصريفها وعن طريق األنشطة ذات الصلة يف الصناعات األخرى .ويبني اجلدول
أيضاً تدفّق النفايات الصلبة إىل بقية العامل بوصفها صادرات وتدفّق النفايات الصلبة مباشرًة إىل البيئة.
 275-3وتبينِّ أعمدة اجلدول األنشطة املختلفة لصناعة مجع النفايات ومعاجلتها وتصريفها ،وهي تشغيل مواقع
طمر النفايات ،وحرق النفايات الصلبة (مع حتديد منفصل حلرق النفايات الصلبة بغرض إنتاج الطاقة) ،وأنش � � � ��طة
إعادة التدوير وإعادة االستخدام ،وأنواع املعاجلة األخرى للنفايات الصلبة .وتشمل أنواع املعاجلة األخرى استخدام
العمليات الفيزيائية  -الكيميائية ،واستخدام العمليات امليكانيكية  -البيولوجية ،وختزين النفايات املش ّعة .وميكن
أن يتضم � � � ��ن اجلدول مزيداً من التفصيل لتلك الصناعة حس � � � ��بما حيتاجه التحلي � � � ��ل ورهناً بتوافر املعلومات الالزمة.
ومما قد يُهتم به بصفة خاصة يف هذا السياق إظهار احلاالت اليت تُزا َول فيها األنشطة السالفة الذكر بوصفها إنتاجاً
ثانوياً أو حلساب الذات يف إطار الصناعات األخرى.
 276-3وتوخياً جلعل مجيع املعلومات املتعلقة بصناعة مجع النفايات ومعاجلتها وتصريفها تُعرض يف إطار فئة
واح � � � ��دة ،ال يوضع تراكم النفايات يف مواقع طمر النفايات يف عمود منفصل خاص بالرتاكم كما يف اجلدول العام
للعرض واالستخدام بالقيم املادية.
 277-3ويف اجلزء الثاين من جدول العرض ،املعنون “توليد منتجات النفايات الصلبة” ،ويف اجلزء الثاين من
سجل تدفّقات النفايات الصلبة اليت تُعترب
جدول االس � � � ��تخدام ،املعنون “استخدام منتجات النفايات الصلبة” ،تُ َّ
سجل على هذا النحو تتعلق باحلاالت اليت تحُ َّدد
منتجات ال خملّفات ،وفقاً للتمييز املبينّ أعاله .والتدفّقات اليت تُ َّ
ويسجل التدفّق يف اجلزء
فيها النفاية الصلبة على أهنا ُمنتَج وقت التخلص منها من جانب الوحدة املتخلية عنهاَّ .
الثاين من جدول العرض ،ويناظره تسجيل الستخدام مكافئ ملنتجات النفايات الصلبة يف اجلزء الثاين من جدول
االستخدام .وتُسجل على هذا النحو مبيعات اخلردة املعدنية.
 278-3وال ينبغ � � � ��ي إدراج مبيعات املنتجات املصنوعة من النفايات الصلبة ،أو املتحصل عليها مباش � � � ��رة من
مجع النفايات .وعلى س � � � ��بيل املثال ،األوراق اليت تس � � � ��تغين عنها األسر املعيشية وتأخذها منظمة خريية لتباع فيما
بعد باجلملة لشركة إلعادة تدوير الورق ،يقتصر تسجيلها يف حساب النفايات الصلبة على تسجيل التدفّق األول
للنفايات الصلبة من األسر املعيشية إىل املنظمة اخلريية.

28
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األوروبية.)2010 ،
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الجدول 9 - 3
حساب النفايات الصلبة (باألطنان)
جدول العرض بالقيم املادية املتعلق بالنفايات الصلبة
التدفّ قات من
البيئة
بقية العالم

توليد النفايات الصلبة
صناعة جمع النفايات ومعالجتها وترصيفها
حرق النفايات
مواقع طمر
النفايات

املجموع

ومنه :الحرق
لتوليد الطاقة

إعادة التدوير أنواع املعالجة
األخرى
وإعادة االستخدام

الصناعات
األخرى

األرس
املعيشية

واردات
النفايات
الصلبة

املخلّفات
املستعادة

العرض
الكيل

توليد مخ ّلفات النفايات الصلبة
النفايات الكيميائية ونفايات
الرعاية الصحية

160

النفايات املشعة

1 830

20

2 150

140

5
40

النفايات الفلزية

320

10

5
70

440

10

النفايات الالفلزية الصالحة
إلعادة التدوير
املعدات واملركبات املتخلىَّ
عنها

2 720

2 100

130

4 980

140

280

50

470

النفايات الحيوانية والنباتية

10 330

1 700

80

12 110

30

4 170

4 660

100

300

29 100

570

170

30 140

1 550

240

5 840

460

40

500

30

النفايات املنزلية والتجارية
املختلطة

10

النفايات املعدنية واألقذار
نفايات االحرتاق

4 050

2 000

النفايات األخرى

10

8 980

توليد منتجات النفايات الصلبة
النفايات الكيميائية ونفايات
الرعاية الصحية

160

160

النفايات املشعة
النفايات الفلزية
النفايات الالفلزية الصالحة
إلعادة التدوير
املعدات واملركبات املتخلىَّ
عنها
النفايات الحيوانية والنباتية

1 600

100

1 700

1 030

2 940

3 970

5 310

8 460

13 770

النفايات املنزلية والتجارية
املختلطة
النفايات املعدنية واألقذار
نفايات االحرتاق
النفايات األخرى

378

286

350

80

430

220

50

648
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الجدول ( 9 - 3تابع)

حساب النفايات الصلبة (باألطنان)
جدول االستخدام بالقيم املادية املتعلق بالنفايات الصلبة
االستهالك
النهائي

االستهالك الوسيط؛ جمع النفايات

بقية العالم

صناعة جمع النفايات ومعالجتها وترصيفها
حرق النفايات
مواقع طمر
النفايات

املجموع

إعادة التدوير
ومنه:
وإعادة
الحرق لتوليد
االستخدام
الطاقة

أنواع املعالجة الصناعات
األخرى
األخرى

األرس
املعيشية

التدفّ قات إىل االستخدام
صادرات
الكيل
النفايات الصلبة البيئة

جم�ع مخ ّلف�ات النفاي�ات الصلبة
وترصيفها
النفايات الكيميائية ونفايات الرعاية
الصحية

290

910

570

النفايات املشعة

2 150

380
5

النفايات الفلزية

10

النفاي�ات الالفلزي�ة الصالحة إلعادة
التدوير
املعدات واملركبات املتخلىَّ عنها

30

10

550

500

5

200

200

30

440

2 930

1 340

160

4 980

60

470

2 180

610

12 110

630

30 140

370

النفايات الحيوانية والنباتية

30

830

630

8 310

النفايات املنزلية والتجارية املختلطة

730

6 450

2 300

1 070

10

1 010

720

22 630

5 170

610

400

5 190

200

5 840

320

500

النفايات املعدنية واألقذار
نفايات االحرتاق

50

النفايات األخرى

20

120

150

40

90

8 980

استخدام منتجات النفايات الصلبة
النفايات الكيميائية ونفايات الرعاية
الصحية

110

50

160

النفايات املشعة
النفايات الفلزية

30

150

1 520

1 700

النفاي�ات الالفلزي�ة الصالحة إلعادة
التدوير
املعدات واملركبات املتخلىَّ عنها

50

2 500

1 420

3 970

النفايات الحيوانية والنباتية

630

8 010

5 130

13 770

النفايات املنزلية والتجارية املختلطة
النفايات املعدنية واألقذار
نفايات االحرتاق
النفايات األخرى
مالحظة :محتويات الخانات الرمادية الداكنة منعدمة بحكم التعريف.

70

200

160

430

600

48

648
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 6-6-3حسابات ّ
تدفق املواد عىل نطاق االقتصاد

 279-3اهلدف من حس � � � ��ابات تدفّق املواد على نطاق االقتصاد هو توفري نظرة عامة إمجالية تبني ،باألطنان،
املدخ � �ل� ��ات واملخرجات من املواد القتصاد ما ،مبا يف ذلك املدخالت من البيئة واملخرجات إىل البيئة ،والكميات
املادية للواردات والصادرات .وتشكل هذه احلسابات هي وامليزانيات املرتبطة هبا األساس املعتمد عليه يف اشتقاق
مؤشرات متنوعة مؤسسة على تدفّق املواد .ونظراً ملا تتميز به هذه احلسابات من تواؤم وثيق بوجه عام مع جدول
الع � � � ��رض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية ،فإهنا ميك � � � ��ن أن تكون منطلقاً مفيداً لوضع ج � � � ��دول كامل الصياغة للعرض
واالستخدام يغطي االقتصاد بأسره.
 280-3وحسابات تدفّق املواد على نطاق االقتصاد متوائمة تواؤماً جيداً مع جدول العرض واالستخدام بالقيم
املادية الوارد وصفه يف هذا الفصل ،ولكنها ال هتدف إىل الرتكيز على تفاصيل التدفّقات املادية ،خصوصاً حيثما
أي املوارد
يتعلق األمر بالتدفّقات داخل االقتصاد .وهي تركز عموماً على كتلة املواد الداخلة إىل االقتصاد من البيئةّ ،
الطبيعية واملدخالت الطبيعية األخرى ،وكتلة املخلّفات املتدفّقة إىل البيئة .ونظراً إىل أن مناط تركيز هذه احلسابات
هو االقتصاد بأكمله ،فإهنا تركز أيضاً على التدفّقات املادية للسلع الصادرة إىل بقية العامل والواردة منها .وباعتبار
أن املقصد من هذه احلس � � � ��ابات ذو طابع كلّي ،مث األخذ ببعض اخليارات العملية بش � � � ��أن املعاجلة كي ميكن بطرق
بس � � � ��يطة نسبياً تقدير التدفّقات املشمولة يف منظومة حسابات تدفّق املواد على نطاق االقتصاد .ويرد أدناه عرض
جممل هلذه اخليارات.
 281-3وميكن االطالع على وصف و ٍ
اف للمعاجلة احملاس � � � ��بية املتعلقة حبس � � � ��ابات تدفّق املواد على نطاق
االقتصاد واملؤش� � � � �رات املرتبطة هبا يف“ :حس � � � ��ابات تدفّق املواد على نطاق االقتصاد واملؤشرات املشتقة :دليل
للمنهجية” (املفوضية األوروبية واملكتب اإلحصائ � � � ��ي للجماعات األوروبية .)2001 ،وميكن االطالع أيضاً
على معلومات أساس � � � ��ية مفيدة يف املنش � � � ��ور الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملعنون
“قياس تدفّقات املواد وإنتاجية املوارد :الدليل التوجيهي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي” اجمللد
الثاين“ :إطار نظري حلسابات تدفّق املواد وتطبيقاهتا على املستوى الوطين” (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي.)2008 ،

الفروق يف املعالجة بني حسابات ّ
تدفق املواد عىل نطاق االقتصاد
وجدول العرض واالستخدام بالقيم املادية
 282-3التجارة الدولية .تقديرات التدفّقات املاديـــة للـــواردات والصادرات يف حسابات تدفّق املواد على نطاق
االقتصاد تس � � � ��تند عادة إىل بيانات التجارة الدولية .ويف حني أنه تجُ رى بعض التس � � � ��ويات الحتساب بعض البنود
املهمة مثل مشرتيات الوقود باخلارج من جانب الوحدات االقتصادية املقيمة ،فإنه ال يُقصد يف احلسابات حالياً إىل
إجراء تسوية كاملة لبيانات التجارة لتحويلها إىل نظام التسجيل على أساس اإلقامة املستخدم يف جدول العرض
واالستخدام بالقيم املادية .ويُ َّنوه إىل أنه لدى مقارنة اجلدول باحلسابات ،يلزم معاملة السلع املرسلة للتجهيز والسلع
املرسلة لإلصالح وأنشطة االجتار باخلارج على النحو املبينّ يف الفرع .3 - 3
 283-3تسجيل التدفّقات املرتبطة باملوارد البيولوجية .يف حسابات تدفّق املواد على نطاق االقتصاد ،ختتلف
معاجلة احملاصيل املستزرعة واألشجار واحملاصيل احملصودة األخرى عن معاجلتها يف جدول العرض واالستخدام بالقيم
سجل عند نقطة احلصد وليس خالل حدوث النمو .واتساقاً
املادية من حيث أن التدفّق من البيئة إىل االقتصاد يُ َّ
مع احل ّد املرسوم على هذا النحو ،فإن امتصاص املغذيات واملياه من الرتبة واملدخالت املرتبطة بالتمثيل الضوئي تُعترب
تدفّقات داخل البيئة (بني الرتبة والغالف اجلوي والنبات نفسه) ،يف حني أنه يف جدول العرض واالستخدام تُعترب
النباتات موجودة بالفعل داخل االقتصاد ومن مث تُعترب هذه التدفّقات مدخالت من البيئة يف االقتصاد وتس � � � � ّ�جل
على أهنا مدخالت طبيعية (انظر الفرع  .)2 - 3وتسجيل الكمية احملصودة وليس تدفّقات املدخالت من الرتبة
والغالف اجلوي مؤّداه أن حس � � � ��ابات تدفّق املواد على نطاق االقتصاد تفرتض أن الكميات احملصودة تتضمن كل
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املدخالت الطبيعية املختلفة .وحيث إن الكميات احملصودة ميكن قياس � � � ��ها بقدر أكرب من السهولة على املستوى
التجميعي ،فإن هذا احل ّد املختلف مناسب ألغراض حسابات تدفّق املواد على نطاق االقتصاد.
 284-3وفيما يتعلق باملاشية واملوارد املائية وغريها من املوارد احليوانية املستزرعة ،تُعاجل التدفّقات من البيئة إىل
االقتصاد بالطريقة نفسها يف كل من حسابات تدفّق املواد على نطاق االقتصاد وجداول العرض واالستخدام بالقيم
املادية .ومن مثّ فإنه ،وفقاً ملا متّ شرحه يف الفرع  ،2 - 3يُسجل منو املاشية واألمساك املستزرعة لدى حدوثه وليس
عند نقطة احلصد أو الذبح.
 285-3ومعاجلة املوارد البيولوجية الطبيعية ،من نبات وحيوان ،هي نفسها أيضاً يف كال النهجني :وهي تسجيل
دخول مجيع النباتات واحليوانات الربية إىل االقتصاد عند نقطة احلصد.
 286-3وبس � � � ��بب طريقة معاجلة موارد النباتات املس � � � ��تزرعة ،ال يُسجل بشكل مباشر يف حسابات تدفّق املواد
على نطاق االقتصاد كثري من املدخالت الطبيعية .بيد أن بعض املدخالت من اهلواء تُس � � � � َّ�جل فيما يتعلق بتنفس
املاش � � � ��ية واملدخالت املمتصة أثناء االحرتاق .ويشار إىل هذه املدخالت على أهنا “عناصر موازنة املدخالت” يف
حسابات تدفّق املواد على نطاق االقتصاد.
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الفصل الرابع

ّ
والتدفقات
حسابات األنشطة البيئية
املتصلة بها

1-4

مقدّمة

إن أحد العناصر املهمة للمحاسبة البيئية واالقتصادية هو التسجيل للمعامالت اليت ميكن اعتبارها بيئية
1-4
فيما بني الوحدات االقتصادية بالقيم النقدية .وتتعلق هذه املعامالت عموماً مبا يُضطلع به من أنش � � � ��طة من أجل
صون البيئة ومحايتها .وعالوة على ذلك ،هناك جمموعة متنوعة من األنش � � � ��طة ،مثل الضرائب واإلعانات ،تعكس
اجلهود اليت تبذهلا احلكومات ،نيابة عن اجملتمع ،للتأثري على سلوك املنتجني واملستهلكني املتعلق يف البيئة.
ومعظم هذه املعامالت البيئية يُس � � � � َّ�جل داخل اإلطار األساس � � � ��ي للحسابات القومية ولكن كثرياً منها
2-4
ال ميكن التعرف عليه داخلها بس � � � ��بب بنية احلسابات أو أنواع التصنيفات املستخدمة .ويعرض هذا الفصل وصفاً
للُ�ن ُهج اليت تطورت من أجل متييز هذه املعامالت ،كما يوفر تعاريف وحسابات مناسبة لتنظيم املعلومات املتعلقة
باملعامالت البيئية.
وأحد الدوافع القوية إىل االضطالع هبذا العمل يرمي إىل تعيني العنصر البيئي داخل القيم التجميعية
3-4
الرئيس � � � ��ية لنظام احلس � � � ��ابات القومية .وإضافة إىل ذلك ،ميكن استخدام املعلومات املتعلقة هبذه املعامالت ،مقرتن ًة
باملعلومات املتعلقة بالضغوط املتغيرّ ة الواقعة على البيئة ،للمساعدة على تقييم مسألة ما إن كانت املوارد االقتصادية
تُس � � � ��تخدم بفعالية للح ّد من الضغوط الواقعة على البيئة وصون قدرة البيئة على إدرار املنافع .وسيمكن هبذا أيضاً
مقارنة السياسات املختلفة وإظهار ما يوجد بينها من تباين.
والنه � � � ��ج الع � � � ��ام لتمييز املعامالت املتصلة مبوضوع أو جمال معني مبينّ يف نظام احلس � � � ��ابات القومية يف
4-4
سياق مناقشته للحسابات الفرعية .ويُصاغ احلساب الفرعي عن طريق تعديل اهلياكل األساسية لنظام احلسابات
القومية وإعادة ترتيبها لتصبح مناسبة ألهداف معينة .وفيما يتعلق هبدف متييز املعامالت البيئية ،تقوم عملية إعادة
الرتتيب األساس � � � ��ية على حتديد اهلدف األساسي لكل معاملة واستخدام ما يسمى التصنيفات الوظيفية .وصياغة
احلس � � � ��ابات ،املعروفة باسم احلسابات الوظيفية ،باستخدام هذه التصنيفات البديلة يستلزم أن تكون اإلحصاءات
األساسية أيضاً قابلة إلعادة التنظيم كي توفر املعلومات املطلوبة.
وعلى النحو املبينّ يف هذا الفصل ،تتمثّل املهمة األوىل (املُنجزة يف الفرع  )2 - 4يف تعريف األنشطة
5-4
البيئية وما يرتبط هبا من ُمنتجات ومنتجني.

ويصف الفرع  3 - 4عملية صياغة جمموعتني من املعلومات الالزمة لتحليل املعامالت البيئية:حساب
6-4
نفقات محاية البيئة واإلحصاءات املتعلقة بقطاع السلع واخلدمات البيئية .وهذا احلساب وهذه اإلحصاءات يوفران
كالمها معلومات تساعد على اإلحاطة باستجابة اجملتمع للتحدي املتمثّل يف تدهور البيئة واستنزاف املوارد الطبيعية،
ومدى إمكانية أن يقوم النشاط االقتصادي على أنشطة رفيقة بالبيئة وأكثر كفاءة من حيث استخدام املوارد .بيد
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أن كل جمموعة من جمموعيت املعلومات هاتني توفر تغطية خمتلفة ومنظوراً خمتلفاً لألنشطة البيئية .ويوضح الفرع 4
  3أيضاً أن باإلمكان تطبيق هيكل حساب نفقات محاية البيئة يف تقييم النفقات املرتبطة بأنشطة إدارة املوارد.ويتن � � � ��اول الفرع  4 - 4جمموعة متنوعة من املعامالت األخرى ،تش � � � ��مل الضرائب واإلعانات البيئية،
7-4
والتصاريح والرتاخيص اليت تأذن باس � � � ��تخدام األصول البيئية ،واملعامالت املتصلة باألصول الثابتة املس � � � ��تخدمة يف
األنشطة االقتصادية املرتبطة بالبيئة.

2-4

األنشطة واملنتجات البيئية واملنتجون البيئيون

 1-2-4مقدّمة

تفتقر التصنيفات التقليدية للصناعات واملنتجات إىل القدرة على متييز األنش � � � ��طة واملنتجات وجهات
8-4
اإلنتاج االقتصادية اليت تتميز بأهنا بيئية .ويلزم بالتايل أن تتوافر تصنيفات بديلة لتمييز املنتجات والصناعات اليت
يغلب ارتباطها بالبيئة عن األنش � � � ��طة األخرى ،عن طريق معاينة أهداف األنش � � � ��طة املختلفة .وباستخدام هنج مبين
على األهداف ،يتفحص هذا الفرع األنشطة البيئية املشمولة يف اإلطار املركزي ويناقش نطاقها وتصنيفها.
وهناك متييز بني األنشطة االقتصادية اليت ينبغي أن تُعترب أنشطة بيئية ،واألنشطة االقتصادية األخرى
9-4
اليت ترتبط بالبيئة ارتباطاً وثيقاً أو اليت تستخدم البيئة استخداماً مباشراً يف عملياهتا اإلنتاجية ،مثل أنشطة استخراج
املوارد املعدنية وموارد الطاقة .وهذه األنش � � � ��طة ميكن اعتباره � � � ��ا “متصلة بالبيئة” ،ولكن وبدرجات متفاوتة ،مجيع
األنشطة حتتاج إىل بيئة قادرة على األداء ،وتتفاعل مع البيئة على حنو ما .ومن مثّ ال يُهدف يف نظام احملاسبة البيئية
واالقتصادية إىل وضع تصنيف وتوصيف جامعني ّ
لكل األنشطة املتصلة بالبيئة.
 10-4ويخُ تتم هذا الفرع بعرض للمجموعات املختلفة للسلع واخلدمات البيئية املتصلة يف قياس نطاق األنشطة
البيئية والفئات املرتبطة هبا من املنتجني البيئيني.

 2-2-4نطاق األنشطة البيئية وتعريفها

 11-4نطاق األنش � � � ��طة البيئية يشمل األنش � � � ��طة االقتصادية اليت يتمثّل هدفها األساسي يف تقليل الضغوط
الواقعة على البيئة أو إزالتها أو زيادة الكفاءة يف استخدام املوارد الطبيعية .ومن أمثلة هذه األنشطة إعادة البيئات
امللوثة إىل حالتها األصلية ،وأنشطة احلفظ وإدارة املوارد ،واالستثمار يف التكنولوجيات اليت هتدف إىل منع التلوث
أو احل ّد منه.

 12-4وتُصنّف هذه األنش � � � ��طة املتنوعة إىل نوعني عامني للنشاط البيئي :محاية البيئة وإدارة املوارد .وأنشطة
محاية البيئة هي األنشطة اليت يتمثّل هدفها األساسي يف منع وتقليل وإزالة تلوث البيئة وغريه من أشكال تدهورها.
وتشمل هذه األنشطة ،على سبيل املثال ال احلصر ،منع أو تقليل أو معاجلة النفايات واملياه املستخدمة؛ ومنع أو
تقلي � � � ��ل أو إزالة االنبعاثات اهلوائية؛ ومعاجلة وتصريف الرتبة واملياه اجلوفية امللوثتني؛ ومنع الضوضاء واالهتزازات أو
ختفيض مس � � � ��توياهتما؛ ومحاية التنوع البيولوجي واملناظر الطبيعية ،مبا يف ذلك محاية وظائفهما اإليكولوجية؛ ورصد
نوعية البيئة الطبيعية (اهلواء واملاء والرتبة واملياه اجلوفية)؛ وأنشطة البحث والتطوير املتعلقة حبماية البيئة؛ واألنشطة
العامة لإلدارة والتدريب والتعليم املوجهة إىل محاية البيئة.
 13-4وأنشطة إدارة املوارد هي األنشطة اليت يتمثّل هدفها األساسي يف حفظ رصيد املوارد الطبيعية وصونه
ومن مثّ محايته من النضوب .وتش � � � ��مل هذه األنشطة ،على س � � � ��بيل املثال ال احلصر ،تقليل املسحوبات من املوارد
الطبيعية (مبا يف ذلك عن طريق اس � �ت� ��رجاع املوارد الطبيعية وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واالستعاضة عنها)؛
وإع � � � ��ادة أرصدة امل� � � � �وارد الطبيعية إىل حالتها األصلية (عن طريق إضافة زيادات إىل أرصدة املوارد الطبيعية أو إعادة

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

أو جتديد خمزوناهتا)؛ واإلدارة العامة للموارد الطبيعية (تشمل الرصد ،واإلشراف ،واملراقبة ،ومجع البيانات)؛ وإنتاج
السلع واخلدمات املستخدمة يف إدارة املوارد الطبيعية وحفظها.
 14-4وأنش � � � ��طة إدارة املوارد ميكن أن تنتج عنها منافع بيئية ثانوية ،مثل محاية األحياء الربية واملوائل الطبيعية
وإعادهتما إىل حالتهما األصلية .بيد أن األنش � � � ��طة اليت غرضها الرئيس � � � ��ي حتديداً محاية التنوع البيولوجي أو املناظر
الطبيعية (مثل إدارة الغابات احملمية) واألنش � � � ��طة الرامية إىل حفظ وظائف معينة للبيئة الطبيعية أو إىل حفظ نوعية
هذه البيئة ينبغي معاملتها على أهنا من أنشطة محاية البيئة وليس من أنشطة إدارة املوارد.

تحديد الغرض األسايس
 15-4يف حني أن بعض األنش � � � ��طة االقتصادية يُضطلع به حتقيقاً هلدف وحيد فقط ،فإن كثرياً من األنشطة
يُضطلع به حتقيقاً ألهداف متنوعة .ووفقاً للمبادئ العامة للتصنيف ،ال تُعترب األنش � � � ��طة أنش � � � ��طة بيئية إالّ إذا كان
اهلدف األساس � � � ��ي للنشاط متسقاً مع تعريفي نوعي النش � � � ��اط البيئي املنصوص على أهنما بيئيان ،ومها محاية البيئة
وإدارة املوارد .وعلى مستوى املمارسة العملية ،جيب أن يُعزى اهلدف األساسي إىل معامالت معينة أو جمموعات
معينة من املعامالت حبسب أوصافها املسجلة يف احلسابات.
 16-4ويف س � � � ��ياق حتديد اهلدف األساسي ،ميكن أن تتنوع الدوافع الباعثة على االضطالع بالنشاط املعين.
فقد يُضطلع بالنشاط على أساس طوعي حبت ،أو لالمتثال لتشريع أو نظام ذي صلة ،أو يف إطار اتفاق طوعي.
 17-4ويف بعض احلاالت ،يلزم حبث مدى مالءمة السلع واخلدمات املختلفة لتحقيق األهداف البيئية عن
طريق دراسة السلعة أو اخلدمة قيد النظر من منظور تقين .ويرد هذا بصفة خاصة يف جمال تقييم ما إن كانت سلع
معينة “أنظف” أو أكثر رفقاً بالبيئة من السلع املماثلة األخرى .ويرد مزيد من املناقشة للمسائل املتعلقة بتحديد
اهلدف األساسي يف الفرع .3 - 4

 3-2-4األنشطة االقتصادية األخرى املتصلة بالبيئة

 18-4هناك أنشطة اقتصادية عديدة ميكن اعتبارها متصلة بالبيئة .وقد تعرضت املناقشة تارخيياً يف هذا السياق
املعرفني آنفاً ومها محاية البيئة وإدارة املوارد
لنوعني عامني من النشاط االقتصادي ،باإلضافة إىل النشاطني البيئيني َّ
الطبيعية .وهذان النوعان مها أنشطة استخدام املوارد الطبيعية؛ واألنشطة املرتبطة بتقليل تأثري املخاطر الطبيعية إىل
أدىن قدر ممكن.
 19-4وأنشطة استخدام املوارد الطبيعية تشمل استخـــراج املوارد الطبيعية وحصدها واستخالصها ،مبا يف ذلك
أنشطة االكتشاف والتطوير ذات الصلة .وهذه األنشطة ال تُعترب أنشطة بيئية ،ولكن نظراً إىل ما لعمليات اإلنتاج
املشمولة فيها من أثر حم ّدد ومباشر على البيئة ،فإهنا ميكن أن حتظى باهتمام خاص يف سياق تقييم التأثريات البيئية
وصياغة السياسات البيئية.
 20-4وإحدى البؤر احمل ّددة اليت يرتكز عليها االهتمام يف جمال أنشطة استخدام املوارد الطبيعية هي األنشطة
املرتبطة باس � � � ��تخالص املياه وتوزيعها .وقد صيغت حسابات وظيفية تغطي استخدام موارد املياه وإدارهتا .وتتناول
هذه احلس � � � ��ابات االستثمار يف مرافق استخالص املياه وختزينها وتوزيعها والنشاط االقتصادي ذا الصلة يف جماالت
استخالص موارد املياه وإدارهتا وتوزيعها.
 21-4وكثرياً ما تكون املعلومات املتعلقة بأنش � � � ��طة اس � � � ��تخدام املوارد الطبيعية متضمن � � � ��ة يف البيانات املعتادة
املفصلة
املوحدة للنشاط االقتصادي .بيد أن البيانات ّ
لإلحصاءات االقتصادية واحلسابات القومية وفقاً للتصنيفات ّ
باملستوى الالزم الستهداف نشاط استخدام املوارد الطبيعية دون غريه قد تكون حمجوبة من جراء تنوع مستويات
إدماج األنش � � � ��طة االقتصادية املرتابطة اليت تزاوهلا املنش � � � ��آت ذات الصلة (مثل جتهيز األمساك املصيدة يف البحر).
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وتتسم املعلومات املتعلقة بأنشطة استخدام املوارد الطبيعية بأمهية خاصة يف سياق صياغة حسابات األصول املتعلقة
باألصول البيئية ،على النحو املبني يف الفصل اخلامس.
 22-4أما اجملموعة الثانية من األنشطة االقتصادية املتصلة بالبيئة فتشمل األنشطة املرتبطة بتقليل تأثري املخاطر
الطبيعية على االقتصاد واجملتمع إىل أدىن قدر ممكن .وميكن أن تتضمن هذه األنش � � � ��طة ش � � � ��بكات البحث والرصد
والقياس؛ ومراقبة وإدارة نُظم التنبيه إىل املخاطر؛ والتدابري املتعلقة مبكافحة آثار الفيضانات وحرائق الغابات وغريها
م � � � ��ن املخاطر الطبيعية (مبا يف ذلك املعدات)؛ والتدابري املتعلقة بإجالء الس � � � ��كان؛ وبناء اهلياكل املانعة للمخاطر
(مثل حواجز احلريق يف الغابات ،واحلواجز املانعة لالهنياالت األرضية ،والسدود اليت تُ ِّ
بطئ تدفّقات املياه ،واهلياكل
املرتبطة بإعادة ضفاف األهنار وغريها من املعامل الطبيعية إىل حالتها األصلية) .ويف بعض احلاالت ،ميكن أن يكون
جزءا من أنشطة محاية البيئة،
اهلدف األساس � � � ��ي هلذه األنش � � � ��طة هو محاية البيئة ،وعندئذ ينبغي تسجيلها بوصفها ً
حسب التعريف الوارد أعاله.
 23-4ومجع وتنظيم املعلومات املتعلقة باألنشطة اليت تقلل تأثري املخاطر الطبيعية ميكن أن تكون هلما أمهية
خاصة يف فهم االس � � � ��تجابة االقتصادية للمخاطر الطبيعية ،وميكن أن يوفرا أيضاً مؤشرات للتأثريات االقتصادية ملا
يطرأ من تغيرّ ات على املناظر الطبيعية والنُظم املائية ،مبا يف ذلك التغيرّ ات البيئية النامجة عن تغيرّ املناخ .ويف حني
أن النش � � � ��اط االقتصادي املرتبط بالتكيف مع تغيرّ املناخ ال يعترب يف ح ّد ذاته نش � � � ��اطاً بيئياً ،فإن من املسلّم به أن
املعلومات املتعلقة هبذا النشاط ميكن أن تكون هلا أمهية خاصة.
 24-4ويف هذه املرحلة ،ال يزال اإلجناز ضئي ً
ال يف جمال صياغة التصنيفات أو احلس � � � ��ابات الوظيفية املتصلة
َّ
بأنش � � � ��طة تقليل تأثري املخاطر الطبيعية إىل أدىن قدر ممكن .ومن مث ال تُ َّ
أي توصيات بشأن
قدم يف اإلطار املركزي ّ
نطاق القياس أو التصنيف أو صياغة احلسابات.
 25-4وإىل جانب األنش � � � ��طة االقتصادية الرامية إىل محاية البيئة وإدارة املوارد الطبيعية ،هناك أنش � � � ��طة هتدف
إىل تفادي الضرر الناتج عن بيئة ملوثة بالفعل أو إىل معاجلة هذا الضرر .وتشمل األمثلة اإلنفاق املرتبط بتفادي
الضوضاء أو تلوث اهلواء على املستوى احمللي عن طريق تغيري حمل اإلقامة أو تغيري العمل؛ واإلنفاق املتعلق بتنظيف
وإصالح املباين اليت أصاهبا االتس � � � ��اخ أو التلف من جراء تلوث اهلواء؛ واإلنفاق املتعلق بالعالج يف املستش � � � ��فيات
ملن تأثروا س � � � ��لبياً ببيئات رديئة النوعية .ومناط الرتكيز املش � �ت� ��رك هلذه األنشطة واإلنفاقات هو احلماية ومعاجلة تأثري
وبناء على ذلك ،ال تُعترب هذه
التغيرّ ات البيئية على البشر وعلى األصول املنتَجة وليس محاية وإدارة البيئة نفسهاً .
األنشطة أنشطة بيئية وال تتعرض ملزيد من املناقشة يف اإلطار املركزي.
 26-4وهن � � � ��اك حالياً أعداد متزايدة من املؤسس � � � ��ات العاملة داخل هي � � � ��اكل الصناعات التقليدية هتدف إىل
االستمرار يف إنتاج نفس النواتج ولكن بوسائل ميكن اعتبارها أكثر “مالءمة” من الناحية البيئية أو اإليكولوجية ،مبا
يف ذلك مؤسسات السياحة البيئية والصناعة التحويلية ذات الكفاءة يف استخدام املوارد والزراعة باألمسدة الطبيعية.
وال تُعترب أنش � � � ��طة هذه املؤسسات أنشطة بيئية يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية إالّ إذا كانت مستوفية لتعريف
أنشطة محاية البيئة أو أنشطة إدارة املوارد الطبيعية.

 4-2-4تصنيف األنشطة البيئية

 27-4ق ّدم الفرع  2 - 2 - 4أعاله وصفاً لألنش � � � ��طة البيئية يف نط � � � ��اق اإلطار املركزي .وهذا الفرع يعرض
جمم ً
ال لتصنيف هذه األنشطة يف إطار هيكل “تصنيف األنشطة البيئية”.
 28-4وهذا التصنيف هو تصنيف وظيفي يُس � � � ��تعمل لتصنيف األنش � � � ��طة البيئية واملنتجات البيئية والنفقات
البيئية ومعامالت أخرى .وهو يغطي نوعي األنش � � � ��طة البيئية (أنش � � � ��طة محاية البيئة وأنشطة إدارة املوارد) .واهليكل
العام لتصنيف األنشطة البيئية مبينّ يف اجلدول  .1 - 4وهيكل اجملموعة األوىل ،أنشطة محاية البيئة ،يطابق هيكل
التصنيف القائم املعنون “تصنيف أنش � � � ��طة ونفقات محاية البيئة” (األمم املتحدة .)2000 ،ويف هذه اجملموعة،

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

تُصنّف األنشطة حسب اجملال البيئي ،مثل اهلواء والنفايات واملياه .أما هيكل اجملموعة الثانية ،أنشطة إدارة املوارد،
فهو مؤسس على أنواع املوارد املختلفة ،مثل املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،وموارد األخشاب ،واملوارد املائية .وداخل
كل جمموعة من اجملموعتنيُ ،وضعت يف الفئة األخرية األنش � � � ��طة الواس � � � ��عة النطاق ،مثل األنشطة املتصلة بالبحث
والتطوير .وتتس � � � ��ق الفئات التفصيلية للمجموعة األوىل والتعاريف املرتبطة هبا مع تصنيف أنش � � � ��طة ونفقات محاية
البيئة .أما الفئات التفصيلية والتعاريف املتعلقة باألنشطة املشمولة يف اجملموعة الثانية ،فقد أُدرجت يف املرفق األول
هلذا املنشـــور لتكــــون منطلقاً إىل صياغة اإلحصاءات ذات الصلة .بيد أن هذه الفئات حباجة إىل مزيد من االختبار
جزءا من ج � � � ��دول أعمال البحوث املتعلق باإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية
والتطوي � � � ��ر .ويُش � � � � ّ�كل هذا العمل ً
واالقتصادية (انظر املرفق الثاين).
الجدول 1 - 4
تصنيف األنشطة البيئية :عرض عام للمجموعات والفئات
املجموعة
أوالً :حماية البيئة

ثانياً :إدارة املوارد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

الفئات
حماية الهواء املحيط واملناخ
إدارة املياه املستخدمة
إدارة النفايات
حماية واستصالح الرتبة واملياه الجوفية واملياه السطحية
تخفيض الضوضاء واالهتزازات (فيما عدا حماية أماكن العمل)
حماية التنوع البيولوجي واملناظر الطبيعية
الحماية من اإلشعاع (فيما عدا الحماية الخارجية)
البحث والتطوير ألغراض حماية البيئة
األنشطة األخرى لحماية البيئة
إدارة املوارد املعدنية وموارد الطاقة
إدارة موارد األخشاب
إدارة املوارد املائية
إدارة املوارد البيولوجية األخرى (عدا موارد األخشاب واملوارد املائية)
إدارة موارد املياه
أنشطة البحث والتطوير ألغراض إدارة املوارد
األنشطة األخرى إلدارة املوارد

 29-4وهناك مسألة ِّ
حدية معينة ختص معاجلة األنشطة املرتبطة بإنتاج الطاقة من املصادر املتجددة ومعاجلة
رجح أن تتوقف املعاجلة إىل ح ّد كبري على هيكل إمدادات
األنش � � � ��طة املرتبطة باالقتصاد يف اس � � � ��تخدام الطاقة .ويُ َّ
أي ما إن كان من
الطاقة يف كل بلد من البلدان .وينبغي أن تحُ َّدد املعاجلة على أساس اهلدف األساسي للنشاطّ ،
أجل محاية البيئة ،أو إدارة املوارد ،أو اإلنتاج العام للطاقة.
 30-4وحيثما يكون النشاط املتصل باالقتصاد يف استخدام الطاقة ومبصادر الطاقة املتجددة ذا أمهية كبرية،
ميكن أن يؤثر تنسيب هذا النشاط إىل فئات خمتلفة يف احلاالت املختلفة على حالة القيم التجميعية املتصلة حبماية
البيئة وإدارة املوارد من حيث قابليتها للمقارنة عرب الزمن وفيما بني البلدان .وينبغي أن تطبق البلدان مبدأ تنسيب
بناء على اهلدف األساسي .بيد أنه يف بعض احلاالت ،ميكن أن توجد رغبة حتليلية يف تصنيف هذه
هذه األنشطة ً
األنشطة كلها يف إطار إدارة املوارد ،بصرف النظر عن اهلدف األساسي ،تيسرياً للمقارنات الدولية.
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 5-2-4السلع والخدمات البيئية

بناء على تعريف األنش � � � ��طة البيئية ،ميكن تعريف الس � � � ��لع واخلدمات البيئية واملنتجني البيئيني .والسلع
31-4
ً
واخلدم � � � ��ات البيئية خمتلفة عن خدمات النُظم اإليكولوجية .فمصطلح “خدمات النُظم اإليكولوجية” يُس � � � ��تعمل
لوصف مس � � � ��امهات النُظم اإليكولوجية يف إدرار املنافع اليت تُس � � � ��تعمل يف النش � � � ��اط االقتصادي وغريه من األنشطة
البش� � � � �رية (على سبيل املثال ،املوارد الطبيعية املس � � � ��تخرجة ،وحجز الكربون ،والفرص الرتوحيية) .ويف مقابل ذلك،
ال تشمل السلع واخلدمات البيئية يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية سوى تدفّقات املنتجات داخل االقتصاد.
 32-4وتش � � � ��مل السلع واخلدمات البيئية اخلدمات املخصصة حلماية البيئة ،واملنتجات املتصلة حبماية البيئة،
والس � � � ��لع املهيَّأة .وعلى صعيد املمارسة العملية ،يتباين تعريف هذه املنتجات املختلفة ونطاق قياسها حسب نوع
احلس � � � ��اب أو جمموعة اإلحصاءات قيد الصياغة .ومن مثّ فإن النطاق والتعريف املناس � � � ��بني للسلع واخلدمات البيئية
ألغراض القياس يرد وصفهما على حنو منفصل حلسابات نفقات محاية البيئة واإلحصاءات املتعلقة بقطاع السلع
واخلدمات البيئية يف الفرع .3 - 4

 6-2-4املنتجون البيئيون

 33-4من املمكن أيضاً تعريف جمموعات مناسبة للمنتجني البيئيني ،ولكن ،كما يف حالة السلع واخلدمات
للمنتِج
البيئية ،يتباين نطاق القياس حس � � � ��ب نوع احلساب أو جمموعة اإلحصاءات قيد الصياغة .والنوع الرئيسي ُ
املعرتف به يف احلسابات واإلحصاءات املختلفة هو املنتِج املتخصص الذي يتمثّل نشاطه األساسي يف إنتاج السلع
عرف تعريفاً منفص ً
ال أيضاً املنتجون غري املتخصصني (الذين ينتجون سلعاً وخدمات بيئية للبيع
واخلدمات البيئية .ويُ َّ
ولكن دون أن يكون ذلك نش � � � ��اطهم األساسي) واملنتجون حلساب الذات .ويرد بيان التعاريف املناسبة للمنتجني
البيئيني ألغراض القياس على حنو منفصل لكل من حساب نفقات محاية البيئة واإلحصاءات املتعلقة بقطاع السلع
واخلدمات البيئية يف الفرع .3 - 4
 34-4بيد أن من املناس � � � ��ب يف هذا الس � � � ��ياق ذكر بعض التعليقات العامة بشأن املنتجني البيئيني .واجلهات
املنُتِجة حلساب الذات هي وحدات تُنتج منتجات بيئية ولكنها ال تبيع هذه املنتجات لوحدات اقتصادية أخرى،
بل تس � � � ��تهلك املنتجات هي نفس � � � ��ها .وتش � � � ��مل أمثلة هذا النوع من اإلنتاج إزالة التلوث من غازات العادم وحرق
النفايات الصلبة حلس � � � ��اب الذات .وحيث إن اإلنتاج حلساب الذات ليس هو النشاط األساسي هلذه الوحدات،
فإهنا ال تُعا َمل على أهنا من فئة املنتجني املتخصصني.
 35-4ووفقاً لنظام احلس � � � ��ابات القومية ،ال يحُ َّدد اإلنتاج حلس � � � ��اب الذات عادة حتديداً منفص ً
ال ويُفرتض أن
تكاليف النش � � � ��اط ذي الصلة جزء من التكاليف الكلية إلنتاج الناتج األساس � � � ��ي أو الثانوي للمنشأة .أما يف نظام
احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،فإنه نظراً إىل ضرورة الرتكيز على األنش � � � ��طة البيئية احمل ّددة ،أينما حتدث يف االقتصاد،
وصى بأن تحُ َّدد أنشطة اإلنتاج حلساب الذات حتديداً منفص ً
ال حيثما يكون ذلك ممكناً .وهذا التحديد املنفصل
يُ َ
ال يتيح فحس � � � ��ب تغطية وافية لألنش � � � ��طة البيئية ،بل يتيح أيضاً حتليل التغيرّ ات يف مقدار إس � � � ��ناد االضطالع هبذه
األنشطة إىل منشآت أخرى باملقارنة خبيار االضطالع هبذه األنشطة “داخلياً”.
 36-4وكثريٌ من منتجي السلع واخلدمات البيئية هم يف الواقع وحدات حكومية ميكن أن تكون قد أنشئت
جزءا من وكاالت حكومية
خصيصاً إلنتاج هذه املنتجات (ومن مث تعترب من املنتجني املتخصصني) أو قد تكون ً
أوس � � � ��ع نطاقاً .ومعظم الوحدات احلكومية هي وحدات منتجة غري سوقيّة .وحيث إن ناتج الوحدات غري السوقية
يُق � � � ��اس على حنو خمتل � � � ��ف متاماً (حاصل مجع التكاليف) ،فإنه يوصي بفصل مجيع املنتجني احلكوميني ذوي الصلة
فص ً
ال واضحاً عن غريهم.
 37-4وتضطلع وحدات األسر املعيشية بكثري من أنشطة محاية البيئة وإدارة املوارد .وحيثما يكون اهلدف من
أي وحدة منتجة متخصصة أو غري
مزاول � � � ��ة اإلنتاج ه � � � ��و البيع ،تُعامل هذه الوحدات بنفس الطريقة اليت تُعامل هبا ّ
متخصصة أخرى .وحيثما يُضطلع باإلنتاج حلساب الذات ،ينبغي أن يُعا َمل الناتج أيضاً وفقاً لنهج قياس اإلنتاج

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

حلساب الذات ،على حنو ما نوقش آنفاً .ويف هذه احلالة ،ستظهر قيمة اإلنتاج حلساب الذات بوصفها استهالكاً
هنائياً أو تكويناً إمجالياً لرأس املال الثابت لألسر املعيشية ،حسب نوع الناتج الذي متّ إنتاجه.
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حسابات وإحصاءات األنشطة البيئية

 1-3-4مقدّمة

 38-4يعرض هذا الفصل وصفاً جملموعتني خمتلفتني من املعلومات تتعلقان باألنشطة البيئية .وتتعلق اجملموعة
األوىل بالقيام ،داخل إطار حماسيب ،بتسجيل النفقات وتدفّقات احلسابات القومية املتصلة هبا فيما يتعلق باألنشطة
البيئي � � � ��ة .وقد صيغت حس � � � ��ابات من هذا الن � � � ��وع فيما يتصل حبماية البيئة .وهذه احلس � � � ��ابات لنفقات محاية البيئة
واإلحصاءات الداعمة هلا بش � � � ��أن نفقات محاية البيئة متوافرة على نطاق واسع .ومل تصل احلسابات واإلحصاءات
املماثلة بشأن إدارة املوارد إىل هذه الدرجة من التطور ولكن ميكن صياغتها باتباع نفس املفاهيم والتعاريف املرتبطة
حبسابات نفقات محاية البيئة.
 39-4ويحُ َّدد نطاق حس � � � ��ابات نفقات محاية البيئة من منظور الطلب بداللة النفقات اليت تتكبدها الوحدات
االقتصادية ألغراض محاية البيئة .وإضافة إىل ذلك ،فيما يتعلق باخلدمات املخصصة حلماية البيئة ،اليت تُعترب خاصة
هبذا النشاط أو لصيقة به ،جيري تناول اإلمداد هبذه اخلدمات واستخدامهاكليهما يف إطار حساب نفقات محاية البيئة.
ومن مث فإنه يف حني أن حساب نفقات محاية البيئة ال يوفر صورة كاملة جلانب اإلمداد فيما يتعلق بالسلع واخلدمات
ذات الصلة ،فإنه يوفر بالفعل معلومات عن اإلمداد بالنسبة إىل بعض من أهم خدمات محاية البيئة .وإعداد حساب
كامل لنفقات محاية البيئة يستلزم بالتايل معلومات من كل من املشرتين واملوردين خلدمات محاية البيئة.
 40-4وحساب نفقات محاية البيئة هو نوع من أنواع احلسابات الوظيفية ،على النحو املبينَّ يف نظام احلسابات
القومية  .29وتكوين حسابات نفقات محاية البيئة يتبع على حنو وثيق مفاهيم احلسابات القومية األساسية وتعاريفها
وقواعدها احملاس � � � ��بية .بيد أنه يلزم احليود بقدر ما عن نظام احلس � � � ��ابات القومية لدى تناول اخلصوصيات البيئية أو
بتوجه أضيق نطاقاً من نطاق االقتصاد الكلي الذي
أهداف القياس اخلاصة حبساب نفقات محاية البيئة ،اليت تتميز ُّ
تتوجه إليه احلسابات القومية األساسية.
 41-4وتركز اجملموعة الثانية من املعلومات على إمدادات الس � � � ��لع واخلدمات البيئية وتتألف من جمموعة من
اإلحصاءات تصف قطاع الس � � � ��لع واخلدمات البيئية .وتشمل هذه اإلحصاءات معلومات عن إنتاج خمتلف السلع
واخلدمات البيئية ،مبا فيها اخلدمات املخصصة حلماية البيئة وإدارة املوارد ،واملنتجات البيئية الوحيدة الغرض ،والسلع
املهيَّأة .وخالفاً حلساب نفقات محاية البيئة ،ال تصاغ إحصاءات قطاع السلع واخلدمات البيئية يف شكل حماسبـي
عرف ويُقاس على حنو متسق مع مبادئ احلسابات القومية.
كامل؛ بيد أن ما يُدرج فيها من إحصاءات يُ َّ
 42-4ويف حني أنه توجد درجة معقولة من التداخل بني حساب نفقات محاية البيئة وإحصاءات قطاع السلع
واخلدم � � � ��ات البيئية ،فإن بينهما اختالفات مهمة أيضاً .ويتضمن الفرع  4 - 3 - 4وصفاً للعالقة بني حس � � � ��اب
نفقات محاية البيئة وإحصاءات قطاع السلع واخلدمات البيئية.
 43-4ويلزم لصياغة حس � � � ��اب نفقات محاية البيئة وإحصاءات قطاع الس � � � ��لع واخلدمات البيئية مجع وتنظيم
بيان � � � ��ات من جمموعة متنوعة من املصادر .وال يعرض هذا الفرع التفاصيل املتعلقة بكيف ميكن احلصول على هذه
البيان � � � ��ات؛ ولكن ميكن االطالع على إرش � � � ��ادات لعملية الصياغة وتفاصيل إضافية بش � � � ��أن هاتني اجملموعتني من
املعلومات يف“ :النظام األورويب لتجميع البيانات االقتصادية املتعلقة بالبيئة ،حسابات نفقات محاية البيئة :دليل
للصياغة” (املفوضية األوروبية واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية2002 ،أ) ،و“قطاع الس � � � ��لع واخلدمات
البيئية :دليل لتجميع البيانات” (املفوضية األوروبية واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية.)2009 ،
29
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 44-4ويعرض الفرع  5 - 3 - 4منوذجاً حلس � � � ��ابات نفقات إدارة املوارد .وعلى الرغم من أن تكوين هذه
مطوراً على نطاق واسع ،فإن باإلمكان االضطالع به عن طريق اتباع النهج املستخدم يف حالة
احلس � � � ��ابات ليس َّ
حساب نفقات محاية البيئة .وحسابات نفقات إدارة املوارد ميكن أن تكون هلا أمهية خاصة يف تقييم االستجابات
لتغيرّ املناخ ويف إدارة املوارد الطبيعية.

 2-3-4حسابات نفقات حماية البيئة
الهدف من حساب نفقات حماية البيئة
 45-4اهلدف من إنش � � � ��اء حس � � � ��ابات لنفقات محاية البيئة هو التمكني من حتديد وقياس اس � � � ��تجابة اجملتمع
للش� � � � �واغل البيئي � � � ��ة عن طريق العرض والطلب املتعلق � �ي� ��ن خبدمات محاية البيئة وعن طريق األخذ بس � � � ��لوك إنتاجي
واستهالكي يرمي إىل منع التدهور البيئي .وحتقيقاً هلذا اهلدف ،يوفر حساب نفقات محاية البيئة املعلومات املتعلقة
بالناتج املتحقق من اخلدمات املخصصة حلماية البيئة على نطاق االقتصاد وبنفقات الوحدات املقيمة على مجيع
السلع واخلدمات املتعلقة بأغراض محاية البيئة.
وبناء على هذه املعلومات ،ميكن استخدام حساب نفقات محاية البيئة يف حتليل نطاق أنشطة محاية
46-4
ً
البيئة وتقييم الكيفية اليت تمُ َّول هبا نفقات محاية البيئة .وميكن أن تُس � � � ��تعمل احلس � � � ��ابات أيضاً يف استنباط مؤشرات
تبني مدى التغيرّ يف بعض اجملاالت الرئيسية ،مثل اإلنفاق على منع التلوث وخفض مستواه ،ومسامهة أنشطة محاية
البيئة يف االقتصاد ،والتحول إىل تكنولوجيات منع التلوث.
 47-4وقياس االلتزام املايل لدى اقتصاد ما جتاه محاية البيئة ميكن أن يس � � � ��اعد يف تقييم تأثري تكاليف محاية
البيئة على القدرة التنافسية الدولية ،وتنفيذ مبادئ املسؤولية عن التلويث (املُ ِّلوث يدفع) ،وفعالية آليات املراقبة البيئية
من حيث التكلفة .وميكن أيضاً اس � � � ��تخدام البيانات النقدية يف فحص مدى تدخيل اجلهات الفاعلة االقتصادية
املختلف � � � ��ة للتكالي � � � ��ف الفعلية حلماية البيئة يف عمليات صنع القرار لديها .ويف هذا الصدد ،ميكن أن توفر البيانات
املتعلقة بالضرائب البيئية معلومات تكميلية مفيدة (انظر الفرع .)4 - 4
 48-4وميكن أن يتوافر الدعم أيضاً ملزيد من التحليل عن طريق ربط النفقات املتعلقة حبماية البيئة بالبيانات
املادي � � � ��ة ،مثل كمي � � � ��ة النفايات املُعالجَ ة أو كمية االنبعاثات اهلوائية .وميكن صياغ � � � ��ة مناذج تربط التغيرّ ات احملتملة يف
الضغوط البيئية ،مثل االنبعاثات اهلوائية ،بالنشاط االقتصادي املقبل ،بافرتاض مبالغ معينة لإلنفاق على محاية البيئة.

جداول حساب نفقات حماية البيئة
جممع
 49-4توجد أربعة جداول رئيس � � � ��ية مرتابطة حلس � � � ��اب نفقات محاية البيئة .واجلدول األول هو حساب ّ
لإلنتاج وإدرار الدخل يعرض معلومات عن إنتاج املنتجات اليت ختص محاية البيئة ،وهي اخلدمات املخصصة حلماية
البيئة ،من جانب املنتجني املقيمني .واجلدول الثاين هو جدول للعرض واالستخدام هلذه املنتجات احمل ّددة يعرض
العرض الكلي للخدمات املخصصة من املنتجني املقيمني وبقية العامل واستخدام اخلدمات املخصصة حلماية البيئة
من جانب شىت الوحدات االقتصادية.
يوسع نطاق حساب نفقات محاية البيئة ليشمل املنتجات املتصلة حبماية البيئة والسلع
 50-4واجلدول الثالث ِّ
املهيَّأة املشرتاة من جانب الذين يضطلعون بأنشطة حلماية البيئة .ويشمل اجلدول أيضاً تكوين رأس املال الثابت فيما
يتعلق بأنشطة محاية البيئة من جانب املنتجني املتخصصني واملنتجني غري املتخصصني واملنتجني حلساب الذات،
والتحوي � �ل� ��ات ذات الصلة حبماية البيئة .ومشول هذه التدفّقات يوفر تقديراً جملموع مصروفات االقتصاد على محاية
البيئة ،الذي يتضح يف القيمة التجميعية :اإلنفاق الوطين على محاية البيئة .أما اجلدول الرابع فهو امتداد للجدول
الثالث القصد منه بيان متويل اإلنفاق الوطين على محاية البيئة.
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ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

 51-4وجداول حساب نفقات محاية البيئة مصاغةكلها يف إطار املتوالية األوسع نطاقاً للحسابات االقتصادية،
اليت حتدد العالقات بني خمتلف املعامالت .واستخدام هيكل متوالية احلسابات يعين أن املعامالت املختلفة املتصلة
حبماية البيئة ميكن بس � � � ��هولة ربط كل منها باألخرى وباملعامالت األخرى ،باتباع نفس األعراف احملاسبية املعمول
هبا يف نظام احلسابات القومية.
 52-4وميكن كذلك تقس � � � ��يم املعروض يف اجلداول الواردة يف هذا الفرع من املعامالت يف الس � � � ��لع واخلدمات
البيئية ،عن طريق تصنيف اإلنتاج واإلنفاق املتعلقني هبا وفقاً لفئات محاية البيئة املشمولة يف تصنيف األنشطة البيئية
املعروض يف الفرع .2 - 4

إنتاج الخدمات املخصصة لحماية البيئة

 53-4اخلدمات املخصصة حلماية البيئة هي منتجات خاصة بنشاط محاية البيئة أو لصيقة به .ومن مث فإن
اخلدمات املخصصة حلماية البيئة هي خدمات محاية البيئة اليت تنتجها وحدات اقتصادية بغرض البيع أو من أجل
استخدامها اخلاص .ومن أمثلة اخلدمات املخصصة حلماية البيئة خدمات إدارة ومعاجلة النفايات واملياه املستخدمة.
 54-4وي � � � ��رد يف اجلدول  2 - 4بيان إلنتاج اخلدمات املخصصة حلماي � � � ��ة البيئة .ويبني اجلدول توزيع إنتاج
اخلدمات املخصصة حلماية البيئة حسب املنتجني املتخصصني واملنتجني غري املتخصصني واملنتجني حلساب الذات.
وباإلضافة إىل ذلك ،يرد حتديد منفصل للمنتجني املتخصصني احلكوميني.
الجدول 2 - 4
ّ
املخصصة لحماية البيئة (بوحدات العملة)
إنتاج الخدمات
املنتجون
املنتجون املتخصصون
املنتجون لحساب
الذات

املجموع

املنتجون املتخصصون املنتجون غري
املتخصصني
اآلخرون
املنتجون الحكوميون

ّ
املخصصة لحماية البيئة
ناتج الخدمات

3 000

6 500

2 400

1 600

13 500

االستهالك الوسيط

2 000

3 000

600

400

6 000

1 800

1 500

500

300

4 100

200

1 500

100

100

1 900

1 000

3 500

1 800

1 200

7 500

تعويضات العاملني
الرضائب مخصوما ً منها اإلعانات بشأن اإلنتاج

600

2 000

1 200

800

4 600

استهالك رأس املال الثابت

400

1 000

600

400

2 400

ّ
املخصصة لحماية البيئة
الخدمات
السلع والخدمات األخرى
إجمايل القيمة املضافة

صايف فائض التشغيل

500

500

بنود تكميلية
مدخالت العمل (عدد ساعات العمل املبذول)

4 000

10 000

4 500

4 000

22 500

إجمايل تكوين رأس املال الثابت
املقتني�ات مخصوما ً منها الترصيفات م�ن األصول غري
املالية غري ا ُملنتَجة

1 100

1 000

2 000

500

4 600

200
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 55-4واملنتجون املتخصصون يف حس � � � ��اب نفقات محاية البيئة هم منش � � � ��آت نش � � � ��اطها األساسي هو إنتاج
اخلدمات املخصصة حلماية البيئة .واملنتجون غري املتخصصني هم منش � � � ��آت تنتج خدمات خمصصة حلماية البيئة
بوصفها ناجتاً ثانوياً ولكن هلا نشاط أساسي خمتلف .وال يعرض حساب نفقات محاية البيئة معلومات عن منتجي
السلع واخلدمات البيئية األخرى.
 56-4ويبني اجلدول الناتج من اخلدمات املخصصة حلماية البيئة مث يبني جمموعة وافية من املتغيرّ ات املتصلة
باإلنتاج ،مبا يف ذلك االس � � � ��تهالك الوسيط ،والقيمة املضافة ،وتعويضات العاملني .وينبغي ،عند اإلمكان ،تقسيم
االستهالك الوسيط هلؤالء املنتجني إىل االستهالك الوسيط للخدمات املخصصة حلماية البيئة واالستهالك الوسيط
للسلع واخلدمات األخرى.
 57-4ويُدرج قيد إضايف لتس � � � ��جيل إمجايل تكوين رأس املال الثابت واملقتنيات خمصوماً منها التصريفات من
األصول غري املالية غري املنتَجة (مثل األرض) املستخدمة يف إنتاج اخلدمات املخصصة حلماية البيئة .وينبغي إدراج
إمج � � � ��ايل تكوين رأس املال الثابت املوجه إىل إنتاج اخلدم � � � ��ات املخصصة لدى املنتجني املتخصصني وكذلك لدى
املنتجني اآلخرين.
 58-4ومجيع القيم املدرجة يف اجلدول  2 - 4مقيسة على حنو متسق مع األعراف احملاسبية لنظام احلسابات
القومية .ومن مث فإن القيم التجميعية مثل إمجايل القيمة املضافة وصايف فائض التشغيل ميكن مقارنتها مقارنة جمدية
بالقيم التجميعية لالقتصاد الكلي ،مثل الناتج احمللي اإلمجايل ،بصيغتها املستنبطة من اإلطار األساسي للحسابات
القومية.
يوسع نطاق القيودات باملقارنة بنظريه يف احلسابات
 59-4بيد أنه يُ َّنوه إىل أن إدراج اإلنتاج حلساب الذات ّ
القومية األساسية ،وبالتايل ستكون قياسات الناتج واالستهالك الوسيط يف حساب نفقات محاية البيئة بالنسبة إىل
احلسابات األساسية أكرب مما كانت ستكون عليه لو مل يحُ َّدد هذا النشاط حتديداً منفصالً .وفيما يتعلق باملنتجني
الس � � � ��وقيينِّ  ،يتوقف تقدير قيمة اإلنتاج حلس � � � ��اب الذات على طبيعة اس � � � ��تخدام هذا اإلنتاج داخل الوحدة القائمة
جزءا من االس � � � ��تهالك الوسيط ،فإن الناتج يُقيّم على أنه حاصل مجع
باإلنتاج .فإذا كان اإلنتاج يُس � � � ��تعمل بوصفه ً
االستهالك الوسيط ،وتعويضات العاملني ،والضرائب األخرى (خمصوماً منها اإلعانات) على اإلنتاج ،واستهالك
رأس املال الثابت .وإذا كان اإلنتاج يُس � � � ��تعمل بوصفه تكويناً لرأس املال حلس � � � ��اب الذات ،تكون قيمة الناتج هي
حاصل مجع التكاليف كما ذُكرت أعاله مضافاً إليه عائد ٍ
صاف على األصول الثابتة املستخدمة يف اإلنتاج .وفيما
يتعلق باملنتجني غري الس � � � ��وقيني ،مثل الوحدات احلكومية ،يقاس الناتج على أنه حاصل مجع التكاليف الس � � � ��الفة
الذكر ،وطبقاً للعرف ال يُدرج عائد ٍ
صاف على األصول الثابتة.

العرض واالستخدام للخدمات املخصصة لحماية البيئة
 60-4تضاف إىل إنتاج اخلدمات املخصصة حلماية البيئة الواردات من هذه اخلدمات للحصول على مقياس
للعرض الكلي .والعرض الكلي يشمل ما تستعمله الوحدات االقتصادية األخرى يف االقتصاد وما ميكن أيضاً أن
يُ َّ
صدر .وتُس � � � � َّ�جل هذه التدفّقات يف اجلدول  .3 - 4والنصف العلوي من اجلدول ،جدول العرض ،يبينّ إمداد
اخلدمات املخصصة من ناتج املنتجني املقيمني ومن الواردات ،والصلة بني ناتج اخلدمات املخصصة املقيَّم باألسعار
األساسية وتقييم هذا الناتج بأسعار الشراء .وهذا يتبع هنج عالقات التقييم النمطية الوارد وصفها يف الفصل الثاين.
مقسماً
 61-4ويف النصف الثاين من اجلدول ،جدول االستخدام ،يُبينَّ العرض الكلي للخدمات املخصصة َّ
كما يلي( :أ) االستهالك الوسيط للمنتجني املتخصصني أو اآلخرين ،أو (ب) االستهالك النهائي لألسر املعيشية
أو احلكوم � � � ��ات ،أو (ج) إمجايل تكوي � � � ��ن رأس املال الثابت ،أو (د) الصادرات إىل بقية العامل .ومجيع القيودات يف
جدول االستخدام هي بأسعار الشراء.
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الجدول 3 - 4
العرض واالستخدام للخدمات املخصصة لحماية البيئة (بوحدات العملة)
جدول العرض
الناتج
باألسعار
األساسية

الخدم�ات املخصصة
لحماية البيئة

13 500

الرضائب
مخصوما ً منها
اإلعانات عىل
املنتجات

هوامش
التجارة
والنقل

270

الناتج
بأسعار
الرشاء

العرض
الواردات الكيل

13 770

13 770

جدول االستخدام
االستهالك الوسيط

الخدم�ات املخصصة
لخدمة البيئة

االستهالك النهائي

املنتجون
املتخصصون

املنتجون
اآلخرون

االستخدام
إجمايل تكوين
األرس
املعيشية الحكومة رأس املال الصادرات الكيل

1 500

7 400

13 770

2 970

1 800

100

النفقات املتعلقة بأغراض حماية البيئة

 62-4اجلدول  4 - 4ميثّل جدوالً مناس � � � ��باً لتقييم النفقات املتعلقة بأغراض محاية البيئة .ونطاق املعلومات
ع � � � ��ن النفقات املتعلقة بأغراض محاية البيئة ليس مقتصراً على اس � � � ��تخدام اخلدم � � � ��ات املخصصة حلماية البيئة على
النحو املعروض يف اجلدول  ،3 - 4بل يش � � � ��مل اإلنفاق على مجيع الس � � � ��لع واخلدمات املس � � � ��تخدمة حلماية البيئة،
مبا يف ذلك (أ) اإلنفاق على اخلدمات املخصصة حلماية البيئة؛ و(ب) اإلنفاق على املنتجات املتصلة حبماية البيئة؛
و(ج) اإلنفاق على املنتجات املهيأة.
 63-4واإلنفاق ميكن أن يكون متعلقاً باالس � � � ��تهالك الوس � � � ��يط أو االستهالك النهائي أو إمجايل تكوين رأس
تكوين إمجايل لرأس املال الثابت فيما يتصل باخلدمات املخصصة حلماية
املال الثابت .وهناك إمكانية لتس � � � ��جيل ٍ
البيئة ،ومن ذلك مث ً
ال أنشطة البحث والتطوير املتعلقة حبماية البيئة (يف نطاق اعتبار البحث والتطوير تكويناً لرأس
املال يف نظام احلسابات القومية) ،أو يف احلاالت اليت يؤدي فيها اإلنفاق إىل حتسينات يف األراضي ،وهي تعامل،
وفقاً لنظام احلس � � � ��ابات القومية ،على أهنا تكوين إمجايل لرأس املال الثابت يف جمال حتس � � � ��ينات األراضي .وال تُدرج
الصادرات يف اجلدول  ،4 - 4حيث إهنا متثّل إنفاقاً من جانب وحدات اقتصادية غري مقيمة.
 64-4وباإلضافة إىل ذلك ،يشمل اجلدول جمموع إمجايل تكوين رأس املال الثابت واملقتنيات خمصوماً منها
التصريفات من األصول غري املالية غري املنتَجة من جانب املنتجني املتخصصني واآلخرين ألغراض إنتاج اخلدمات
املخصصة حلماية البيئة .وآخــــر ما يش � � � ��مله اجلدول هــــو اإلعانــــات والتحـــويالت املماثلة ما دامت غري مدرجة يف
السوقي للمنتجات تضاف
قيمة السلع واخلدمات املسجلة بالفعل (على سبيل املثال ،اإلعانات اليت تخُ ِّفض السعر ُّ
من جديد ،وتُدرج التحويالت الواردة من بقية العامل والصادرة إليها).
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الجدول 4 - 4
مجموع اإلنفاق الوطني عىل حماية البيئة (بوحدات العملة)
املستخدمون
الصناعة
منتجو الخدمات املخصصة لحماية البيئة
املنتجون املنتجون غري املتخصصني
املتخصصون واملنتجون لحساب الذات

نوع اإلنفاق حسب ا ُملنتج
الخدمات املخصصة لحماية البيئة
االستهالك الوسيط
االستهالك النهائي
إجمايل تكوين رأس املال الثابت
املنتجات املتصلة بحماية البيئة
االستهالك الوسيط
االستهالك النهائي
إجمايل تكوين رأس املال الثابت
السلع ا ُملهيَّأة
االستهالك الوسيط
االستهالك النهائي
إجمايل تكوين رأس املال الثابت
تكوي�ن رأس امل�ال لألنش�طة الخاصة
بالبيئة
التحويلات غير املدرجة أعاله بش�أن
حماية البيئة
تحويالت حماية البيئة الصادرة إىل بقية
العالم والواردة منها (الصايف)
مجموع اإلنفاق الوطني عىل حماية
البيئة

غري مشمول

4 000

املنتجون
اآلخرون

املؤسسات غري
الربحية التي تخدم
املجموع
األرس املعيشية الحكومة العامة األرس املعيشية

3 400
2 970

غري مشمول

100

غري مشمول

200

1 800

7 400
4 770
100
200

غري مشمول
غري مشمول
600

600
غري مشمول
2 100

2 500

2 100

6 500

4 600

3 700

3 570

200

200

2 000

17 870

مالحظة :محتويات الخانات الرمادية الداكنة منعدمة بحكم التعريف.
عبارة “غري مشمول” تعني “غري مشمول يف استنباط مجموع اإلنفاق الوطني عىل حماية البيئة”.

 65-4واخلدمات املخصصة حلماية البيئة ورد تعريفها أعاله .واملنتجات املتصلة حبماية البيئة هي املنتجات
اليت يفيد اس � � � ��تخدامها إفادة مباش � � � ��رة أغراض محاية البيئة ولكنها ليس � � � ��ت خدمات خمصصة حلماية البيئة وليست
مدخالت يف أنش � � � ��طة هلا هذه الصفة .وتش � � � ��مل أمثلة املنتجات املتصلة حبماية البيئة خزانات التعفني ،وخدمات
الصيانة واملنتجات األخرى املتعلقة خبزانات التعفني ،واحملوالت احلفزية اخلاصة باملركبات ،وأكياس القمامة ،وصناديق
املهمالت ،وحاويات النفايات ،وحاويات السماد العضوي.
 66-4ومن املهم فيما يتعلق باملنتجات املتصلة حبماية البيئة فهم ترتيبات اإلنتاج اجلارية داخل البلد املعين.
فعلى سبيل املثال ،يف حالة تقدير اإلنفاق املرتبط باستخدام صناديق املهمالت وحاويات القمامة ذات العجالت
وما إليها ،ينبغي أن يُعا َمل ما تش � �ت � �ريه األس � � � ��ر املعيشية من هذه املنتجات على أنه منتجات متصلة حبماية البيئة،

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

ولكن ما يشرتيه املنتجون املتخصصون املشتغلون جبمع النفايات ال ينبغي معاملته على أنه منتجات متصلة حبماية
البيئة ،بل ينبغي إدراجه يف االستهالك الوسيط أو إمجايل تكوين رأس املال الثابت للمنتجني املتخصصني.

 67-4والسلع املهيَّأة هي سلع جرى تعديلها خصيصاً لتصبح أكثر “مراعاة للبيئة” أو “أكثر نظافة” ومن
مثّ يصبح اس � � � ��تخدامها مفيداً حلماية البيئة .وتشمل أمثلة السلع املُهيَّأة أنواع الوقود املنزوعة الكربيت ،والبطاريات
اخلالية من الزئبق ،واملنتجات اخلالية من مرّكبات اهليدروفلوروكربون .وال تُعترب من نفقات محاية البيئة سوى التكاليف
اإلضافية املتكبدة القتناء الس � � � ��لع املُهيَّأة .وتُناقش فيما يلي الحقاً بعض الصعوبات احمل ّددة يف جمال قياس الس � � � ��لع
املهيَّأة.
 68-4ويش � � � ��مل اجلدول  4 - 4مجيع املس � � � ��تخدمني املقيمني للسلع واخلدمات املتعلقة حبماية البيئة .ويضم
هؤالء منتجي اخلدمات املخصصة حلماية البيئة واملنتجني اآلخرين واألس � � � ��ر املعيشية واحلكومة العامة واملؤسسات
غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية .والقيودات املسجلة يف أعمدة هذا اجلدول اخلاصة باألسر املعيشية واحلكومة
العامة واملؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية ال تتعلق إالّ باستهالك هذه اجلهات ملنتجات محاية البيئة.
أي إنتاج ملنتجات محاية البيئة من جانب هذه القطاعات املؤسسية ،مبا يف ذلك اإلنتاج حلساب الذات ،ينبغي
وّ
إدراجه يف العمود اخلاص بالصناعة ذات الصلة.
 69-4ويف حني أن اجلدول  4 - 4يوفر اإلطار العام حلساب جمموع اإلنفاق الوطين على محاية البيئة ،فإن
هناك عدة عوامل حم ّددة يلزم أخذها يف االعتبار.

(أ)

قياس إجمايل تكوين رأس املال الثابت

ال منفص ً
سجل اإلنفاق على األصول الالزمة إلنتاج اخلدمات املخصصة حلماية البيئة تسجي ً
ال بالنسبة
 70-4يُ َّ
إىل فئيت املنتجني املتخصصني واملنتجني اآلخرين .فما دام املنتجون املتخصصون ال يزاولون قدراً يُعتد به من األنشطة
غري املتعلقة حبماية البيئة ،فإن كل إنفاقهم على األصول ،مبا يف ذلك ش� � � � �راء األصول الثابتة لالضطالع باإلنتاج
واقتناء األصول غري املالية غري املنتَجة ،مبا فيها األراضي ،خمصوماً منه املُستغىن عنه منها ،مشمول يف نطاق نفقات
محاية البيئة .وهذا الشمول لكل اإلنفاق على األصول ال ينطبق على املنتجني غري املتخصصني وال على املنتجني
حلساب الذات.
 71-4وحيث إن إمجايل تكوين رأس املال الثابت لألنش � � � ��طة اخلاصة بالبيئة من جانب املنتجني املتخصصني
واملنتجني غري املتخصصني واملنتجني حلس � � � ��اب الذات يُس � � � � َّ�جل يف صف مستقل يف اجلدول  ،4 - 4فال ينبغي،
أي نفقات من هذا القبيل تش � � � ��مل مش � �ت � �ريات لسلع وخدمات
من حيث املبدأ ،أن توضع يف احلس � � � ��اب مرة ثانية ّ
محاية البيئة .وفيما يتعلق باملنتجني املتخصصني ،ترد يف اخلانة اخلاصة بإمجايل تكوين رأس املال الثابت بشأن سلع
وخدمات محاية البيئة يف اجلدول  4 - 4عبارة “غري مشمول” .وفيما يتعلق باملنتجني غري املتخصصني واملنتجني
حلساب الذات ،ينبغي أيضاً أن توضع تلك النفقات يف احلساب مرة واحدة فقط.
 72-4وفيما يتعلق باملنتجني غري املتخصصني واملنتجني حلس � � � ��اب الذات ،ميكن متييز نوعني معيَّنني إلمجايل
تكوين رأس املال الثابت فيما يتعلق حبماية البيئة:
(أ)

اإلنفاق على تكنولوجيات “املصب” املستخدمة ملعاجلة االنبعاثات أو النفايات الناشئة عن
اإلنتاج أو مناولتها أو تصريفها .وهذا النوع من اإلنفاق ميكن حتديده بسهولة حىت يف سياق
النشاط املضطلع به حلساب الذات ،ألنه يكون موجهاً عادة إىل تكنولوجيا “تكميلية” تنزع
حتوهلا أو ُّ
حتد منها عند هناية عملية اإلنتاج؛
االنبعاثات والتصريفات أو ّ

(ب) اإلنفاق على االس � � � ��تثمارات “املدجمة” ،اليت تُسمى أيضاً التكنولوجيات النظيفة نسبياً .وهي
جزءا أصي ً
ال من عملية
مراف � � � ��ق جدي � � � ��دة أو مع ّدلة لإلنتاج مصممة لكفالة جعل محاية البيئ � � � ��ة ً
اإلنتاج ،على حنو يقلل االنبعاثات والتصريفات أو يزيلها ،فتنتفي احلاجة إىل معدات املصب.
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 73-4ورهناً بطبيعة االس � � � ��تثمارات املدجمة ،ميكن تقدير اإلنفاق على أساس تكلفة تعديل املعدات القائمة
(أي مقارنة تكلفة املعدات
أو التكلفة اإلضافية لتدابري مكافحة التلوث واالقتصاد يف استخدام الطاقة وما مياثلها ّ
“امللوثة أو األكثر تلويثاً”) .ويش � � � ��ار إىل أن تقدير اإلنفاق
امللوثة أو األقل تلويثاً” بتكلفة املعدات املرجعية ِّ
“غري ِّ
على االستثمارات املدجمة يستلزم حبث الشواغل العامة املتعلقة بقياس السلع املهيَّأة ،على النحو املبني أدناه.

(ب)

قياس السلع ا ُملهيَّأة

 74-4يف حني أن باإلمكان ش � � � ��رح املفهوم العام للس � � � ��لع املهيّأة ،فإن هناك حتديات ال يس � � � ��تهان هبا بشأن
القياس لدى إعداد التقديرات املتعلقة بتلك الس � � � ��لع .وتتمثّل الصعوبة األساسية يف أن تعريف السلع املهيأة ال بد
البت فيما إن كانت
وبناء على هذه السلعة املعيارية ،ميكن ّ
يتم بالنسبة إىل سلعة معيارية أساسية أو مكافئةً .
أن ّ
سلعة مماثلة أخرى أكثر نظاف ًة أو مراعا ًة للبيئة .ويصعب إجراء هذه التقييمات يف احلاالت اليت مل تعد فيها السلع
املرجعية موجودة أو حينما تكون للسلع اجلديدة مزايا أخرى زياد ًة على آثارها املفيدة على البيئة .وميكن أن تشمل
هذه املزايا حتقيق وفورات يف املواد األ ّولية أو توفري إمكانية االس � � � ��تعاضة عنها أو زيادة اإلنتاج ،وهي أمور ال ميكن
فرزها من حيث التكلفة.
 75-4واالستمرار املطرد يف إدماج املعايري البيئية يف املعدات والعمليات يتسبب مبرور الوقت يف زيادة صعوبة
يتم هبا إدماج املعايري البيئية
التمييز بني الس � � � ��لعة األكثر نظافة والسلعة املعيارية املكافئة .وتفاوت الس � � � ��رعات اليت ّ
اجلدي � � � ��دة يف األنواع املختلفة من املعدات يف البلدان املختلفة ،ميكن أن حي ّد من القدرة على إجراء املقارنات على
امتداد السالسل الزمنية الطويلة عرب الصناعات والبلدان.
يتم تعريف جمموعة من السلع املهيأة ،يلزم حتديد القيمة املناسبة لإلنفاق .ويف حالة حساب
 76-4وبعد أن ّ
نفقات محاية البيئة ،ال تُدرج يف احلس � � � ��اب س � � � ��وى التكلفة الصافية أو اإلضافية للس � � � ��لع املهيأة ،حيث إن التكلفة
اإلضافية هي فقط اليت يُعترب ،من منظور املشرتي ،أهنا متثّل املبلغ املنفق ألغراض محاية البيئة.
 77-4ويف املعتاد ،تستند الطريقة املستخدمة لتقدير اإلنفاق املرتبط بشراء السلع املهيّأة إىل املعلومات املادية
عن حجم السوق (على سبيل املثال ،الكمية املستخدمة من أنواع الوقود املنزوع الكربيت) .وبعد ذلك ،تُقيَّم هذه
التقديرات بالتكاليف اإلضافية املرتبطة باخلصائص املتعلقة حبماية البيئة .ونظراً إىل أنه قد يتعذّر االستقصاء املباشر
للتكاليف اإلضافية ،ميكن االستعانة يف تقديرها بتقييمات اخلرباء ومعارفهم التقنية (مثل التكاليف اإلضافية إلنتاج
أنواع الوقود املنزوع الكربيت أو إجراءات التهيئة البيئية للمركبات).
 78-4ومع أن هذه الصعوبات يف القياس موجودة بالفعل ،فإن إمهال قيمة الس � � � ��لع املهيأة ستنتج عنه صورة
مضللة للنفقات املتعلقة بأغراض محاية البيئة .ودعماً لعملية قياس الس � � � ��لع املهيأة ،أُ َّ
عدت قوائم للمنتجات ذات
الصلة لتشكل أساساً لذلك القياس  .30وبرغم أنه قد يوجد كثري من السلع املهيأة ،فإن اخلربة املستمدة من البلدان
ترجح أن قلة فقط من هذه السلع هي اليت هلا أمهية من الناحية الكمية
اليت صاغت حسابات لنفقات محاية البيئة ّ
وتنطوي على تكاليف إضافية يُعتد هبا .ويف الواقع أنه بالنسبة إىل كثري من السلع املهيَّأة ،ال توجد تكاليف إضافية.

(ج)

املعالجة املحاسبية لالستهالك الوسيط

 79-4االس � � � ��تهالك الوسيط بوجه عام يساوي النفقات املتعلقة بالسلع واخلدمات اليت تتكبدها املنشآت يف
إنتاج ناجتها .ومن مثّ فإن االس � � � ��تهالك الوس � � � ��يط للمنتجني اآلخرين املسجل يف اجلدول  4 - 4يعكس شراء سلع
وخدمات محاية البيئة (مبا فيها اخلدمات املخصصة حلماية البيئة ،واملنتجات املتصلة حبماية البيئة ،والسلع املهيأة)
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على سبيل املثال ،انظر :النظام األورويب لتجميع البيانات االقتصادية املتعلقة بالبيئة ،حسابات نفقات محاية البيئة :دليل للصياغة
(املفوضية األوروبية واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية2002 ،أ).

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

يوردها منتجون
يف س � � � ��ياق إنتاجهم لسلع وخدمات أخرى .وهذه الس � � � ��لع واخلدمات املتعلقة حبماية البيئة إما أن ِّ
متخصصون أو غري متخصصني وإما أن تُستورد.
 80-4وبالنس � � � ��بة إىل املنتجني حلساب الذات ،تُعترب قيمة ناجتهم من السلع واخلدمات املتعلقة حبماية البيئة
مساوية حلاصل مجع تكاليف إنتاج الناتج .وتشمل هذه التكاليف شراء طائفة متنوعة من السلع واخلدمات (على
سبيل االستهالك الوسيط) إىل جانب ما يرتبط هبذا النشاط من مرتبات ومن استهالك لرأس املال الثابت .واملبلغ
الذي ينبغي تسجيله بوصفه االستهالك الوسيط للمنتجني من اخلدمات املخصصة حلماية البيئة يف العمود اخلاص
باملنتجني غري املتخصصني واملنتجني حلساب الذات يف اجلدول  4 - 4هو القيمة الكلية للناتج حلساب الذات،
حيث إن هذا هو املبلغ الذي ميثل قيمة االستهالك الوسيط خلدمات محاية البيئة يف النشاط الرئيسي للمنشأة.
 81-4أما فيما يتعلق باملنتجني املتخصصني وغري املتخصصني ،فإنه نظراً إىل أن ناجتهم يباع إىل منش � � � ��آت
أخرى ،ال يلزم أن تُسجل على حنو منفصل تكاليف إنتاجهم للناتج ،مبا يف ذلك االستهالك الوسيط ،حيث إن
القيمة مستوعبة يف إنفاق الوحدات األخرى على سلع وخدمات محاية البيئة.
 82-4وهناك اعتبار خاص يلزم مراعاته بشأن االستهالك الوسيط لسلع وخدمات محاية البيئة .ففيما يتعلق
باملنتجني املتخصصني ،ومنعاً الزدواج التسجيل ،جيب استبعاد االستهالك الوسيط لسلع وخدمات محاية البيئة من
جمموع اإلنفاق الوطين على محاية البيئة ،ألنه مش � � � ��مول أيضاً يف نفقات الوحدات األخرى اليت تش � �ت� ��ري اخلدمات
املخصصة حلماية البيئة من املنتجني املتخصصني .ولذا فإن اخلانات ذات الصلة اخلاصة باالستهالك الوسيط لسلع
وخدمات محاية البيئة من جانب املنتجني املتخصصني يف اجلدول  4 - 4مميزة بعبارة “غري مشمول”.
 83-4ومن حيث املبدأ ،ينبغي إجراء هذه التس � � � ��وية أيضاً فيما يتعلق باالس � � � ��تهالك الوسيط لسلع وخدمات
محاية البيئة اليت يس � � � ��تعملها املنتجون املتخصصون وغري املتخصصني ،ما دامت هذه املنتجات تُس � � � ��تعمل بوصفها
أي أهنا تُس � � � ��تعمل ألنشطة تُزا َول حلس � � � ��اب الذات أو إلنتاج سلع وخدمات
مدخالت يف أنش � � � ��طة خاصة بالبيئةّ ،
حلماية البيئة وبيعها يف السوق .وعلى صعيد املمارسة العملية ،يُفرتض أن هذه االستخدامات غري ذات أمهية؛ لذا
فإن هذه التسوية ليست الزمة للمنتجني املتخصصني واملنتجني حلساب الذات.

(د)

التسويات املتعلقة بالتحويالت والتمويل من بقية العالم

 84-4ميكن أن تكون هناك حتويالت بني الوحدات االقتصادية تؤثر على مستوى اإلنفاق على محاية البيئة
سجل يف فئات اإلنفاق السابق ذكرها واملبينة يف اجلدول  .4 - 4وعلى سبيل املثال ،إذا كانت احلكومة
ولكنها ال تُ َّ
تقدم إعانة إلنفاق ما خيص محاية البيئة ،فإن مقدار هذه اإلعانة لن يظهر بأس � � � ��عار الش� � � � �راء يف النفقات املسجلة.
وعادة ما تتعلق هذه التحويالت باإلعانات املتعلقة باإلنتاج وال تشكل ،يف كثري من البلدان ،تدفّقات يُعتد هبا يف
إطار حساب نفقات محاية البيئة .ويُشار أيضاً إىل أنه قد حتدث حتويالت مهمة تُدفع إىل بقية العامل وأخرى ترد
منها .وتُسجل القيودات املتصلة هبذه التحويالت يف الصفوف ذات الصلة يف ذيل اجلدول .4 - 4

(هـ)

مجموع اإلنفاق الوطني عىل حماية البيئة

85-4
التايل:

رهناً باالعتبارات الس � � � ��الفة الذكر ،ميكن تعريف جمم � � � ��وع اإلنفاق الوطين على محاية البيئة على النحو
•االستهالك النهائي واالستهالك الوسيط وإمجايل تكوين رأس املال الثابت فيما يتعلق جبميع سلع
وخدمات محاية البيئة (اخلدمات املخصصة حلماية البيئة واملنتجات املتصلة حبماية البيئة والسلع
املهيّأة) ،فيما عدا االستهالك الوسيط وإمجايل تكوين رأس املال الثابت املتعلقني باألنشطة اخلاصة
بالبيئة؛
•مضافاً إليها إمجايل تكوين رأس املال الثابت (واملقتىن خمصوماً منه املتصرف فيه من األصول غري
املالية غري املنتَجة) فيما يتعلق باألنشطة اليت ختص محاية البيئة؛
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•مضافاً إليها ما مل يُستوعب يف العناصر السالفة الذكر من حتويالت الوحدات املقيمة خبصوص
محاية البيئة؛
•مضافاً إليها حتويالت محاية البيئة املدفوعة إىل بقية العامل؛

•خمصوماً منها حتويالت محاية البيئة املدفوعة من بقية العامل.

تمويل حماية البيئة
 86-4تبينّ تقديرات اإلنفاق الوطين على محاية البيئة النفقات كما يتكبدها املستخدمون املختلفون ،ولكنها
قد ال تبني من هو املتحمل املباشر لعبء التكلفة بسبب حتويالت محاية البيئة بني الوحدات .بيد أن هذه املعلومة
توفر رؤية قيّمة بشأن مصدر األموال الذي ميول اإلنفاق الوطين على محاية البيئة وبشأن الكيفية اليت ميكن أن يؤثر
هبا تغيرّ هياكل التمويل على قرارات اإلنفاق .فعلى سبيل املثال ،إذا أصبحت منحة استثمارية تتعلق حبماية البيئة
غري متاحة ،يقل بقدر كبري احتمال أن تضطلع املؤسس � � � ��ات ذات الصلة باالس � � � ��تثمار يف تكنولوجيات وعمليات
محاية البيئة.
 87-4وميكن تصنيف النفقات اليت يتحملها املس � � � ��تخدمون املدرج � � � ��ون يف اجلدول  4 - 4تصنيفاً متقاطعاً
لتبيان الوحدات املس � � � ��ؤولة مس � � � ��ؤولية مباشرة عن النفقات واليت تتحمل بشكل مباشر تكاليف متويلها .وهذا مبينَّ
يف اجلدول  .5 - 4وفيما يتعلق بالتحويالت اجلارية والرأمسالية املتصلة حبماية البيئة ،حتدث لدى الوحدة القائمة
بالتحويل زيادة يف اإلنفاق ،وحيدث لدى الوحدة املتلقية للتحويل اخنفاض يف اإلنفاق.
الجدول 5 - 4
تمويل اإلنفاق الوطني عىل حماية البيئة (بوحدات العملة)
املستخدمون
منتجو الخدمات املخصصة لحماية البيئة
الوحدات املموِّلة

الحكومة

املنتجون
املتخصصون

املنتجون غري املتخصصني
واملنتجون لحساب الذات

1 300

1 100

املنتجون
اآلخرون

األرس املعيشية

الحكومة

1 700

املؤسسات غري
الربحية التي تخدم
األرس املعيشية

بقية
العالم

املجموع

300

4 400

الرشكات
املنتجون املتخصصون

800

5 400

املنتجون اآلخرون

6 200
3 700

األرس املعيشية
اإلنفاق الوطني

3 700
3 570

2 100

6 500

3 700

3 570

بقية العالم
مجموع استخدامات
الوحدات املقيمة

3 570
1 700

300

100
2 100

6 500

3 700

3 570

1 800

17 870
100

300

17 970

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

 88-4ويتمثّل كثري من حتويالت محاية البيئة يف إعانات أو منح اس � � � ��تثمارية ،اجلهة الدافعة هلا هي احلكومة
واجلهات املس � � � ��تفيدة منها هي الصناعات أو األس � � � ��ر املعيشية أو املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية.
ومن أمثلة التحويالت اليت تنتفع هبا األسر املعيشية املنح املق ّدمة لتحسني حالة املنازل من حيث موانع التسرب.
سجل النفقات إزاء احلكومة اليت ق ّدمت التمويل وليس إزاء املستخدم أو املستفيد.
ويف هذه احلاالت ،تُ َّ
 89-4وهناك نوع آخر من ترتيبات التمويل اليت ميكن إجراء تس � � � ��وية بش � � � ��أهنا هو الرتتيب املتعلق بالضرائب
احملصلة واإلنفاق على
املخصصة .وتُس � � � � َّ�جل الضرائب املخصصة حيثما توجد رابطة مباشرة بني إيرادات الضرائب َّ
مولته الضرائب
مش � � � ��اريع حم ّددة .وحينما يكون اإلنف � � � ��اق متعلقاً بأغراض محاية البيئة ،ينبغي إظه � � � ��ار املبلغ الذي َّ
موله هي الوحدات اليت دفعت تلك الضرائب .31
املخصصة على أن من َّ
 90-4أما التدفّقات التمويلية ذات الصلة اليت ختص بقية العامل فتتعلق بالتحويالت املرتبطة بالتعاون الدويل
يف ميدان محاية البيئة .وهذه التحويالت ميكن أن تكون ممولة من احلكومات أو املنظمات الدولية أو الش � � � ��ركات،
أو من األسر املعيشية عن طريق املنظمات غري احلكومية.
 91-4وإجراء تسويات هلذه األشكال من التحويالت يوفر معلومات عن مصدر األموال ولكنه ال حيدد متاماً
من يتحمل يف هناية املطاف تكلفة محاية البيئة .فالتكاليف اليت تتحملها املؤسسات يف البداية تمُ َّرر يف هناية األمر
إىل عمالء هذه املؤسسات .وينطبق هذا على كل من االستهالك الوسيط وتكاليف التكوين اجلديد لرأس املال.
وعالوة على ذلك ،كل اإلنفاق احلكومي (أو شطر كبري منه على األقل) يمُ َّول بواسطة الضرائب ،ومن مثّ فإن من
يدفعون الضرائب هم املتحملون النهائيون للتكلفة .بيد أن نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ال يتطرق إىل إجراء
مزيد من التسويات لسرب مسألة العبء الصايف لتكلفة محاية البيئة.

 3-3-4قطاع السلع والخدمات البيئية
هدف إحصاءات قطاع السلع والخدمات البيئية
 92-4قطاع الس � � � ��لع واخلدمات البيئية يتناول األنش � � � ��طة البيئية من منظور العرض ،وإحصاءات هذا القطاع
توفر بأكرب قدر ممكن من التفصيل معلومات عن إنتاج الس � � � ��لع واخلدمات البيئية .وهذه املعلومات ذات أمهية يف
فهم االستجابة االقتصادية لتحديات التدهور البيئي واستنزاف املوارد الطبيعية .وتوفر إحصاءات القطاع مؤشرات
إلنتاج السلع واخلدمات والتكنولوجيات البيئية؛ ومسامهة هذا اإلنتاج يف نطاق االقتصاد ككل؛ ومقدار ما يرتبط
هبذا اإلنتاج من العمالة واالستثمار والصادرات من القطاع.
 93-4وتوفر إحصاءات القطاع أيضاً مصدراً للمعلومات الالزمة لتقييم ما يلي( :أ) مدى إمكانية أن يصبح
النش � � � ��اط االقتصادي والعمالة قائمني على أنش � � � ��طة مراعية للبيئة وأكثر كفاءة يف اس � � � ��تخدام املوارد ،و(ب) مدى
اس � � � ��تجابة االقتصاد ملختلف السياس � � � ��ات واملبادرات العامة اليت تضع هذا اهلدف يف اعتبارها .ويضاف إىل ذلك
أن تعري � � � ��ف ه � � � ��ذه اإلحصاءات على حنو صاحل للمقارنة دولياً يتيح إجراء املقارنات فيما بني البلدان وتقييم أفضل
املمارسات .وميكن أن توفر إحصاءات القطاع أيضاً بيانات مصدرية قيّمة حلسابات نفقات محاية البيئة أو حسابات
نفقات إدارة املوارد.
 94-4وتوجد ،من حيث املبدأ ،جمموعة واس � � � ��عة التنوع من املتغيرّ ات االقتصادية اليت ميكن تناوهلا يف سياق
تناول قطاع السلع واخلدمات البيئية ،ولكن نظراً إىل تعقّد القياس يف هذا اجملال ،ينصب الرتكيز يف اإلطار املركزي
على املتغيرّ ات اليت تعطي مؤشراً يوضح احلجم واإلسهام االقتصاديني النسبيني هلذا القطاع .ومن مثّ فإن املتغيرّ ات
31

لكي يندرج املبلغ املدفوع حتت عنوان الضرائب املخصصة ،جيب أن يكون مما يُعترب ضريبة وفقاً لتعاريف نظام احلس � � � ��ابات القومية؛
وجيب أن تتوافر معرفة واضحة وغري مبهمة ،ومثبتة يف تش� � � � �ريعات يف كثري من احلاالت ،مؤداها أن اإليرادات الضريبية ستُس � � � ��تعمل
للغ � � � ��رض احمل� � � � � ّدد املتمثّل يف محاية البيئة .ورهناً بالقواعد الضريبية للضرائب املخصصة ،ميكن اعتبارها أيضاً ضرائب بيئية (انظر الفرع
.)4 - 4
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الرئيس � � � ��ية املش � � � ��مولة يف هذا التناول هي الناتج ،والقيمة املضافة ،والعمالة ،والصادرات ،وإمجايل تكوين رأس املال
الثابت فيما يتصل بإنتاج السلع واخلدمات البيئية .ويف هذه املرحلة ،مل توضع صيغة حم ّددة حلساب وظيفي كامل
لقطاع السلع واخلدمات البيئية.

نطاق قطاع السلع والخدمات البيئية وتعريفه

 95-4يتألف قطاع الس � � � ��لع واخلدمات البيئية من منتجي مجيع الس � � � ��لع واخلدمات البيئية .ومن مثّ فإن مجيع
املصممة واملصنوعة ألغراض محاية البيئة وإدارة املوارد مشمولة يف نطاق قطاع السلع واخلدمات
املنتجات املنتَجة و َّ
البيئية .وهذا يتواءم مع هدف القطاع املتمثّل يف توفري معلومات عن مدى إمكانية أن يصبح االقتصاد أكثر مراعاة
للبيئة وأكثر كفاءة يف استخدام املوارد .وأنواع السلع واخلدمات البيئية املشمولة يف نطاق هذا القطاع هي اخلدمات
املخصصة لألغراض البيئية ،واملنتجات البيئية الوحيدة الغرض ،والس � � � ��لع املُهيَّأة ،والتكنولوجيات البيئية .ويرد أدناه
مباشرة جمم ٌل لتعاريف هذه السلع واخلدمات.
 96-4والنوع األول للسلع واخلدمات البيئية املشمولة يف قطاع السلع واخلدمات البيئية هو اخلدمات املخصصة
لألغراض البيئية .وتشمل هذه اخلدمات منتجات حلماية البيئة وإدارة املوارد تتسم بأهنا “خاصة” هلذين النشاطني
أو لصيقة هبما .ومن مثّ فإن اخلدمات املخصصة لألغراض البيئية هي خدمات خمصصة حلماية البيئة وإدارة املوارد
تنتجها وحدات اقتصادية بغرض البيع أو من أجل استخدامها اخلاص .ومن أمثلة اخلدمات املخصصة لألغراض
البيئية خدمات إدارة ومعاجلة النفايات واملياه املستخدمة ،وأنشطة حتقيق االقتصاد يف استخدام الطاقة واملياه.
 97-4واتس � � � ��اقاً مع تعريف أنشطة محاية البيئة وإدارة املوارد (انظر الفرع  ،)2 - 4فإن اخلدمات املخصصة
لألغراض البيئية هي اخلدمات اليت يتمثّل هدفها الرئيسي فيما يلي:
(أ)

من � � � ��ع التلوث أو التدهور أو اس � � � ��تنزاف املوارد الطبيعية (مبا يف ذل � � � ��ك إنتاج الطاقة من املصادر
املتجددة) أو تقليل ذلك إىل أدىن قدر ممكن؛

(ب) معاجلة وإدارة حاالت التلوث والتدهور واستنزاف املوارد الطبيعية؛
(ج) إصالح األضرار اليت تصيب اهلواء والرتبة واملياه والتنوع البيولوجي واملناظر الطبيعية؛
(د) االضطالع بأنش � � � ��طة أخرى من قبيل القياس والرصد ،واملراقبة ،والبحث والتطوير ،والتثقيف،
والتدريب ،واإلعالم ،واالتصال ،فيما يتعلق حبماية البيئة أو إدارة املوارد.

 98-4والنوع الثاين للس � � � ��لع واخلدمات البيئية هو املنتجات البيئية الوحي � � � ��دة الغرض .وهذه املنتجات البيئية
املعمرة) أو اخلدمات اليت يفيد اس � � � ��تخدامها إفادة مباش � � � ��رة غرضاً من
(املعمرة أو غري ّ
الوحيدة الغرض هي الس � � � ��لع ّ
أغراض محاية البيئة أو إدارة املوارد وليس هلا من اس � � � ��تخدام إالّ يف محاية البيئة أو إدارة املوارد .وتش � � � ��مل أمثلة هذه
املنتجات احملوالت احلفزية ،وخزانات التعفني (مبا يف ذلك خدمات الصيانة) ،وتركيب الوسائل التكنولوجية إلنتاج
الطاقة املتجددة (مثل األلواح الشمسية).
 99-4والنوع الثالث للسلع واخلدمات البيئية هو السلع املُهيَّأة .والسلع املهيَّأة هي سلع جرى تعديلها خصيصاً
لتصب � � � ��ح أكثر “مراعاة للبيئة” أو “أكثر نظافة” ومن مثّ يصبح اس � � � ��تخدامها مفي � � � ��داً حلماية البيئة أو إلدارة املوارد.
أي من النوعني التاليني:
وألغراض قطاع السلع واخلدمات البيئية ،السلع املهيّأة هي املشمولة يف ّ
(أ) السلع “األكثر نظافة” ،اليت تساعد على منع التلوث أو التدهور البيئي ألهنا أقل تلويثاً عند
استهالكها و/أو حتويل األصل إىل خردة باملقارنة بالسلع “العادية” املكافئة .والسلع العادية
املكافئة هي سلع توفر منفعة مماثلة باستثناء تأثريها على البيئة .وتشمل األمثلة البطاريات اخلالية
من الزئبق والسيارات أو احلافالت املسببة النبعاثات هوائية أقل نسبياً؛

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

(ب) السلع “ذات الكفاءة يف استخدام املوارد” ،اليت تساعد على منع نضوب املوارد الطبيعية ألهنا
تش � � � ��تمل على قدر أقل من املوارد الطبيعية يف مرحلة اإلنتاج (على س � � � ��بيل املثال ،الورق املعاد
تدويره ،والطاقة املتجددة ،والطاقة احلرارية املستمدة من املضخات احلرارية واأللواح الشمسية)؛
و/أو يف مرحلة االستخدام (على سبيل املثال ،األجهزة ذات الكفاءة يف استخدام املوارد وأجهزة
حتقيق االقتصاد يف استخدام املياه مثل مرشحات الصنابري).
 100-4والسلع املهيّأة خمتلفة عن اخلدمات املخصصة لألغراض البيئية واملنتجات البيئية الوحيدة الغرض ألنه،
مع كوهنا ختدم غرضاً من أغراض محاية البيئة أو إدارة املوارد (من حيث أهنا أكثر نظافة أو أكثر كفاءة يف استخدام
املوارد) ،فإن هذه األغراض ليس � � � ��ت هي األسباب األساسية إلنتاجها (على سبيل املثال ،الغرض األساسي لصنع
احلافالت ذات االنبعاثات اهلوائية األقل نسبياً هو النقل).
 101-4وباملقارنة بتعريف الس � � � ��لع املهيّأة يف إطار حسابات نفقات محاية البيئة ،يتسم تعريفها يف إطار قطاع
الس � � � ��لع واخلدمات البيئية بأنه أوسع نطاقاً من حيث أنه يشمل السلع املفيدة إلدارة املوارد وأيضاً ألن ما يؤخذ يف
احلس � � � ��بان هو القيمة الكاملة للس � � � ��لع املهيّأة وليس فقط التكلفة اإلضافية باملقارنة بتكلفة السلعة العادية املكافئة.
وترتتب على هذين االختالفني نتيجة مؤّداها أن عدد السلع املهيّأة الداخلة يف نطاق قطاع السلع واخلدمات البيئية
أكرب بكثري .وبعض الصعوبات يف جمال قياس السلع املهيّأة على النحو املبينّ يف الفرع  2 - 3 - 4ينطبق باملثل
يف سياق قطاع السلع واخلدمات البيئية.

 102-4والنوع الرابع للسلع واخلدمات البيئية هو التكنولوجيات البيئية .والتكنولوجيات البيئية هي العمليات
والرتكيبات واملعدات (الس � � � ��لع) التقنية ،واألس � � � ��اليب أو املعارف (اخلدمات) ،اليت تتمثّل طبيعتها التقنية أو غرضها
التقين يف محاية البيئة أو إدارة املوارد .وميكن تصنيف التكنولوجيات البيئية إىل النوعني التاليني:
(أ)

املصب (ملعاجلة التلوث) ،وهي أساس� � � � �اً تركيبات ومعدات تقنية ُمنتَجة من أجل
تكنولوجيات ّ
قياس حاالت التلوث و/أو التدهور البيئي و/أو استنزاف املوارد ومراقبة هذه احلاالت ومعاجلتها
وإصالحها/تصحيحها .وتش � � � ��مل األمثلة منش � � � ��آت معاجلة الصرف الصحي ،ومعدات قياس
تلوث اهلواء ،ومرافق احتواء النفايات املشعة العالية النشاط؛

(ب) التكنولوجيات املتكاملة (ملنع التلوث) ،وهي عمليات أو أس � � � ��اليب أو معارف تقنية تُستعمل
يف عمليات اإلنتاج وتتميز بأهنا أقل تلويثاً وأقل كثافة يف اس � � � ��تهالك املوارد من التكنولوجيات
“العادية” املكافئة اليت يستعملها املنتجون اآلخرون .واستخدام هذه التكنولوجيات أقل إضراراً
بالبيئة من استخدام البدائل ذات الصلة.
 103-4ويُ َّنوه إىل أن بعض التكنولوجيات البيئية ميكن أن تُدرج يف الفئتني السالفيت الذكر للمنتجات الوحيدة
الغرض والسلع املهيّأة.
 104-4وتُستبعد من نطاق السلع واخلدمات البيئية السلع واخلدمات اليت تكون ،مع أهنا مفيدة للبيئةُ ،منتَجة
ألغراض تليب يف املقام األول احتياجات تقنية وبشرية واقتصادية ،أو تكون من متطلبات الصحة والسالمة .وتُستثىن
من هذا النطاق أيضاً السلع واخلدمات املتصلة بتقليل تأثري املخاطر الطبيعية إىل أدىن قدر ممكن ،والسلع واخلدمات
املتصلة باستخراج املوارد الطبيعية وحشدها واستغالهلا.
 105-4وعلى صعيد املمارسة العملية ،يعتمد قياس املنتجات البيئية الوحيدة الغرض والسلع املهيّأة على صياغة
قوائم للس � � � ��لع واخلدمات ذات الصلة .وفيما يتعلق باملنتجات الوحيدة الغرض ،يتحدد غرض السلع أو اخلدمات
بناء على الطبيعة التقنية للمنتَج ومدى مالءمته التقنية لالس � � � ��تخدام يف محاية البيئة أو إدارة املوارد.
بص � � � ��ورة غالبة ً
ويف حاالت ِّ
للمنتَج توجيهاً قاطعاً ،ميكن إيالء االعتبار ملقصد من أنتج
حدية معينة ،ال توفر فيها الطبيعة التقنية ُ
بناء على
املُنتَج .وفيما يتعلق بالسلع املهيّأة ،تُصاغ القوائم دون إسناد إىل الغرض األساسي للسلعة ،ولكن تُصاغ ً
تقييم ما إن كانت السلعة ،حبكم طبيعتها التقنية ،مراعية للبيئة أو أكثر نظافة.
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سجل أيضاً يف حساب نفقات محاية
 106-4وكثري من املنتجات اليت يوفرها قطاع الس � � � ��لع واخلدمات البيئية يُ َّ
البيئة ،الوارد وصفه يف الفرع  .2 - 3 - 4وحس � � � ��اب نفقات محاية البيئة ميكن أن يكون مصدراً مهماً للبيانات
بالنسبة إىل قطاع السلع واخلدمات البيئية (والعكس صحيح) ،وميكن ،من حيث املبدأ ،مطابقة النظامني مطابقة
تامة .ويلزم لعملية املطابقة أن تأخذ يف احلس � � � ��بان ،على س � � � ��بيل املثال ،أن حساب نفقات محاية البيئة يشمل كل
إمجايل تكوين رأس املال الثابت فيما يتعلق باألنشطة اخلاصة حبماية البيئة ولكن ال ميكن يف قطاع السلع واخلدمات
البيئية وصف مجيع املنتجات املستخدمة من أجل هذا التكوين اإلمجايل لرأس املال الثابت بأهنا مصنوعة خصيصاً
ألغراض بيئية .وبالتايل ،سيكون ناتج قطاع السلع واخلدمات البيئية من السلع الرأمسالية املصممة من أجل محاية
البيئة خمتلفاً عن اإلمجايل الكلي لتكوين رأس املال الثابت املسجل يف حساب نفقات محاية البيئة .واملطابقة التامة،
على صعيد املمارسة العملية ،عملية معقدة يندر أن تتحقق.
 107-4ويف قطاع الس � � � ��لع واخلدم � � � ��ات البيئية ،املنتج � � � ��ون املتخصصون هم املنتجون الذين يكون نش � � � ��اطهم
األساسي هو إنتاج السلع واخلدمات البيئية ،مبا فيها اخلدمات املخصصة واملنتجات الوحيدة الغرض والسلع املهيّأة
والتكنولوجيات البيئية .وهذا النطاق أوسع من نطاق املنتجني املتخصصني يف حساب نفقات محاية البيئة ،الذي
يقتصر على املنتجني الذين يكون نشاطهم األساسي هو إنتاج اخلدمات املخصصة حلماية البيئة.
سجل
سجل املنتجون احلكوميون على حنو منفصل بوصفهم نوعاً مهماً من املنتجني املتخصصني .ويُ َّ
 108-4ويُ َّ
ال منفص ً
تسجي ً
ال أيضاً يف قطاع السلع واخلدمات البيئية املنتجون غري املتخصصني واملنتجون حلساب الذات ،مبن
فيهم األسر املعيشية .ويُقاس اإلنتاج حلساب الذات وفقاً للمعاجلة اجململ بياهنا يف الفرع .2 - 4
 109-4وبسبب الرتكيز على اإلنتاج يف إحصاءات قطاع السلع واخلدمات البيئية ،قد يكون من املفيد ترتيب
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية أو
املعلومات حسب نوع النشاط االقتصادي وفقاً للتصنيف الصناعي الدويل ّ
حسب القطاع املؤسسي (الشركات ،احلكومة ،األسر املعيشية ،املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية).

اإلحصاءات املتعلقة بقطاع السلع والخدمات البيئية
 110-4اهليكل األساس � � � ��ي لإلحصاءات املتعلقة بقطاع السلع واخلدمات البيئية يتبع الشكل املبينّ يف اجلدول
 .6 - 4وميك � � � ��ن أيضاً تصنيف كل نوع من أنواع ناتج الس � � � ��لع واخلدمات البيئي � � � ��ة ،وفقاً لألجزاء ذات الصلة من
“تصنيف األنش � � � ��طة البيئية” ،عن طريق إس � � � ��ناد قيمة الناتج إىل الفئات ذات الصلة لنشاط محاية البيئة أو نشاط
إدارة املوارد.
 111-4وحجم قطاع الس � � � ��لع واخلدمات البيئية ال يس � � � ��اوي الناتج الكلي جلميع املنتجني املشمولني يف نطاق
القطاع .فمعظم منتجي القطاع سيكونون ممن ينتجون أيضاً جمموعة متنوعة من السلع واخلدمات األخرى ومن مثّ
فإن إنتاج السلع واخلدمات البيئية قد ال ميثّل سوى حصة صغرية نسبياً من ناجتهم الكلي .وميكن التنويه إىل ذلك
عن طريق إدراج البيانات املتعلقة بالناتج الكلي للسلع واخلدمات األخرى واستنباط حصة السلع واخلدمات البيئية
من الناتج الكلي.
املوحدة للحس � � � ��ابات القومي � � � ��ة .وينبغي للمتغيرّ ات
 112-4وتُق � � � ��اس مجيع املتغ � �ّي� ��رّات وفقاً لألعراف واملبادئ ّ
عدا الناتج ،مثل االستهالك الوسيط ،وإمجايل القيمة املضافة ،وتعويضات العاملني ،والعمالة ،وإمجايل تكوين رأس
املال الثابت ،والصادرات ،أن تعكس املقادير املتصلة فقط بإنتاج املنشأة املعنية من السلع واخلدمات البيئية .ويف
احلاالت اليت ال ميكن فيها احلصول على تقديرات مباشرة هلذه املتغيرّ ات فيما يتعلق بإنتاج السلع واخلدمات البيئية،
ميكن اتباع هنج تقديري مؤداه استنباط حاصل ضرب الكمية التقديرية للمتغيرّ (مثل االستهالك الوسيط الكلي)
للمنتِج هي نفس � � � ��ها يف
يف حصة الس � � � ��لع واخلدمات البيئية من الناتج .وحيث إن هذا يفرتض أن املهمة اإلنتاجية ُ
حاليت السلع واخلدمات البيئية والسلع واخلدمات األخرى ،فينبغي أن يكون تقييم التقديرات باستخدام هذا النهج
مقرتنــــاً بتل ّقي املش � � � ��ورة الفنية املناسبة ،عند توافرها .وينطبق هذا بصفة خاصة فيما يتعلق بتقديرات إمجايل تكوين
رأس املال الثابت ،حيث إن العالقة بني أمناط االستثمار وناتج السلع واخلدمات البيئية ميكن أن تتباين تبايناً كبرياً.
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الجدول 6 - 4
قطاع السلع والخدمات البيئية (بوحدات العملة)
املنتجون
املنتجون املتخصصون
املنتجون املتخصصون
اآلخرون
املنتجون الحكوميون

ناتج السلع والخدمات البيئية
الخدمات املخصصة لألغراض البيئية
املنتجات الوحيدة الغرض
السلع املهيَّأة
تكنولوجيات املصب
التكنولوجيات املدمجة
مجموع السلع والخدمات البيئية املنُتَجة
االستهالك الوسيط
إجمايل القيمة املضافة
تعويضات العاملني
إجمايل تكوين رأس املال الثابت
صادرات السلع والخدمات البيئية
العمالة (بآالف العاملني)

حماية البيئة
إدارة املوارد
حماية البيئة
إدارة املوارد
حماية البيئة
إدارة املوارد
حماية البيئة
إدارة املوارد
حماية البيئة
إدارة املوارد

3 000
3 100

6 500
4 500

100
100

6 300
3 800
2 500
2 100
1 500
120

200
300

11 500
6 500
5 000
4 200
1 820
200
210

 4-3-4العالقة بني حساب نفقات حماية البيئة وقطاع السلع
والخدمات البيئية

 113-4يف حني أن حس � � � ��اب نفقات محاية البيئة وقطاع الس � � � ��لع واخلدمات البيئية يركزان كالمها على قياس
األنشطة البيئية ،فإهنما يفعالن ذلك من منظورين خمتلفني .ومن مثّ توجد فروق هامة بينهما .ويرد فيما يلي مباشرة
وصف للفروق الرئيسية ،ويرد يف اجلدول  7 - 4بيان موجز هلا.
 114-4اهليكل احملاسيب .حساب نفقات محاية البيئة يتبع بشكل أكثر اكتماالً منط اهليكل احملاسبـي الوظيفي.
وهو يربط العرض واالس � � � ��تخدام املتعلقني باخلدمات املخصصة حلماية البيئة بالنفقات املتعلقة باملنتجات املتصلة
حبماية البيئة والسلع املهيّأة واملعامالت األخرى ذات الصلة حبماية البيئة (مبا فيها الضرائب واإلعانات) يف متوالية
احلس � � � ��ابات .أما قطاع الس � � � ��لع واخلدمات البيئية ،يف هذه املرحلة من تطوره ،فريكز فقط على اإلحصاءات املتصلة
بإنتاج السلع واخلدمات البيئية.
 115-4نطاق التغطية لألنشطة البيئية .حساب نفقات محاية البيئة يغطي فقط األنشطة اخلاصة حبماية البيئة،
ينوه يف هذا
بينما يغطي قطاع السلع واخلدمات البيئية النشاط اإلنتاجي لكل من محاية البيئة وإدارة املوارد .بيد أنه َّ
الصدد إىل أن اهليكل احملاسبـي حلساب نفقات محاية البيئة ميكن تطبيقه يف صياغة حساب لنفقات إدارة املوارد.

املنتجون
غري املتخصصني

2 400
300
250
400
1 000
3 000
1 200
1 500
800
700
11 550
6 700
4 850
4 300
1 500
2 300
220

املنتجون
لحساب الذات

1 600
1 600

100

3 300
1 450
1 850
1 500
590
80
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 116-4نطاق التغطية للسلع واخلدمات .انطالقاً من تركيزه على منظور الطلب ،يشمل حساب نفقات محاية
البيئة مجيع السلع واخلدمات اليت تُستعمل يف مزاولة نشاط محاية البيئة ،وليست كلها سلعاً وخدمات بيئية .فعلى
يتم شراؤها،
سبيل املثال ،تكوين رأس املال يف إطار نفقات محاية البيئة ال يشمل فحسب ّ
أي معدات متخصصة ّ
بل يتضمن أيضاً اإلنفاق األكثر عمومية على املباين والسيارات واحلواسيب وما إىل ذلك مما يلزم ملنتجي اخلدمات
املخصصة حلماية البيئة .أما قطاع السلع واخلدمات البيئية ،فريكز على السلع واخلدمات البيئية من منظور اإلنتاج،
وحيدد نطاق السلع واخلدمات من منظور تقين أساسه املنتجات.
 117-4نطاق التغطية للمنتجني البيئيني .يف إطار حساب نفقات محاية البيئة ،نظراً إىل أن املعلومات املتعلقة
باإلنتاج مقصورة على اخلدمات املخصصة حلماية البيئة ،فإن منتجوه املتخصصون يتمثلون فقط يف املنشآت اليت
يكون نشاطها األساسي هو إنتاج اخلدمات املخصصة حلماية البيئة .أما يف قطاع السلع واخلدمات البيئية فاإلنتاج
هو مناط الرتكيز الرئيس � � � ��ي ،واملنتجون املتخصصون يف هذه اإلحصاءات هم الذين يتمثّل نش � � � ��اطهم األساسي يف
إنتاج أي سلع أو خدمات بيئية.
 118-4تقييم السلع املُهيَّأة .عند تقييم الناتج ،يُدرِج قطاع السلع واخلدمات البيئية القيمة الكلية للسلع املهيّأة.
أما حس � � � ��اب نفقات محاية البيئة فريكز على التكلفة املتكبدة ألغراض محاية البيئة ،ولذا ال تُدرج س � � � ��وى التكلفة
اإلضافية املرتبطة بش� � � � �راء الس � � � ��لع املهيّأة .ومن مثّ فإن اإلنفاق على السلع األكثر نظافة اليت ال تُتكبَّد فيها تكلفة
إضافية ال يُدرج يف حساب نفقات محاية البيئة.
الجدول 7 - 4
املقارنة بني حساب نفقات حماية البيئة وقطاع السلع والخدمات البيئية
مجال االختالف

حساب نفقات حماية البيئة

قطاع السلع والخدمات البيئية

الهيكل املحاسبي

حساب وظيفي كامل

جدول لإلحصاءات املتصلة باإلنتاج

نطاق تغطية األنشطة البيئية

األنشطة الخاصة بحماية البيئة

إنتاج السلع والخدمات املستخدمة
ألغراض حماية البيئة وإدارة املوارد

نطاق تغطية السلع والخدمات

جميع سلع وخدمات حماية البيئة
واإلنفاق عىل السلع والخدمات
األخرى ألغراض حماية البيئة

جميع سلع وخدمات حماية البيئة
وإدارة املوارد

نطاق تغطية املنتجني البيئيني

يشمل املنتجني فيما يتعلق بجميع
يشمل املنتجني فيما يتعلق فقط
بالخدمات املخصصة لحماية البيئة السلع والخدمات البيئية

تقييم السلع املهيّأة

التكلفة اإلضافية/الصافية فقط

نطاق التغطية فيما يتعلق بالتجارة الواردات مشمولة يف املقاييس
التجميعية لإلنفاق
الدولية
معالجة الرضائب واإلعانات

تقييم اإلنفاق بأسعار الرشاء

القيمة الكلية (باألسعار األساسية)
الصادرات مشمولة يف املقاييس
التجميعية لإلنتاج
تقييم الناتج باألسعار األساسية

 119-4نطاق التغطية فيما يتعلق بالتجارة الدولية .قطاع السلع واخلدمات البيئية وحساب نفقات محاية البيئة
يس � � � ��جالن كالمها واردات وصادرات السلع واخلدمات على حنو متسق مع احلسابات القومية .بيد أنه يف حساب
نفقات محاية البيئة ،يشمل إنفاق املقيمني الواردات من بقية العامل ،بينما يف قطاع السلع واخلدمات البيئية ،يشمل
إنتاج املنتجني املقيمني الصادرات املرس � � � ��لة إىل بقية العامل .ولدى مقارنة املقاييس التجميعية لإلنفاق واإلنتاج من
كل من هاتني اجملموعتني من اإلحصاءات ،ينبغي أن يؤخذ هذا االختالف يف احلسبان.
 120-4معاجلة الضرائب واإلعانات .عند تقييم الناتج ،تقيَّم مقاييس قطاع السلع واخلدمات البيئية باألسعار
األساسية ومن مثّ تُستبعد منها الضرائب على اإلنتاج وتُدرج فيها اإلعانات املتعلقة باإلنتاج .ومقاييس اإلنفاق يف
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حساب نفقات محاية البيئة تقيَّم بأسعار الشراء ،ومن مثّ تُدرج فيها الضرائب على اإلنتاج وتُستبعد منها اإلعانات
املتعلقة باإلنتاج .وكذلك يشمل مقياس اإلنفاق الوطين على محاية البيئة أي إعانات إضافية متصلة حبماية البيئة
مل يسبق استيعاهبا يف قيمة اإلنفاق على السلع واخلدمات البيئية نفسها ،فض ً
ال عن التحويالت الصادرة إىل بقية
العامل والواردة من بقية العامل.

 5-3-4حسابات نفقات إدارة املوارد

 121-4على الرغم من أنه ال يُزاول على نطاق واسع على صعيد املمارسة العملية صياغة حسابات لتسجيل
النفقات املتعلقة بأغراض إدارة املوارد ،فإن باإلمكان القيام بذلك وفقاً لنفس اهليكل األساس � � � ��ي الذي س � � � ��بق بيانه
فيما يتعلق حبساب نفقات محاية البيئة .ومن مثّ ميكن أن تضم حسابات نفقات إدارة املوارد حسابات تغطي إنتاج
اخلدمات املخصصة إلدارة املوارد ،والعرض واالس � � � ��تخدام فيما يتعلق باخلدمات املخصصة إلدارة املوارد ،واإلنفاق
الوطين على إدارة املوارد ،ومتويل اإلنفاق الوطين على إدارة املوارد .وتنطبق يف هذا السياق أيضاً اعتبارات مماثلة فيما
يتعلق بقياس اإلنفاق.
 122-4وقد يكون من املناسب صياغة حسابات لنفقات إدارة املوارد لنوع حم ّدد من املوارد (موارد األخشاب
أو موارد املياه على سبيل املثال) وليس جلميع أنواع املوارد .وهنا أيضاً ميكن تطبيق هيكل احلسابات نفسه.
 123-4وقد يس � � � ��تفيد لصياغة حسابات نفقات إدارة املوارد من تطوير اإلحصاءات لقطاع السلع واخلدمات
البيئية واليت تشمل إنتاج سلع وخدمات إدارة املوارد.
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املعالجة املحاسبية للمعامالت األخرى
املتصلة بالبيئة

 1-4-4مقدّمة

 124-4هناك جمموعة واس � � � ��عة النطاق من املعامالت املتصلة بالبيئة تس � � � � َّ�جل يف اإلطار األساسي للحسابات
القومية .وقد تناولت املناقشة كثرياً من هذه املعامالت يف الفرع السابق ،فيما يتعلق بقياس حساب نفقات محاية
البيئة وقطاع الس � � � ��لع واخلدمات البيئية .ويف ذلك الفرع ،انصب الرتكي � � � ��ز على الغرض من املعاملة ،إما من منظور
املُنتِج أو من منظور املشرتي .واملعامالت اليت مت تناوهلا يف ذلك السياق تعلقت أساساً بالناتج واالستهالك الوسيط
واالستهالك النهائي وإمجايل تكوين رأس املال الثابت.
 125-4ويركز هذا الفرع على معامالت أخرى يف اإلطار األساسي للحسابات القومية ميكن أن تكون مهمة
يف جمال حتليل اجلوانب االقتصادية للبيئة .ومما له أمهية خاصة يف هذا الصدد تدفّقات الضرائب واإلعانات البيئية.
 126-4ودور احلكوم � � � ��ة فيم � � � ��ا جيري من تفاعالت ب � �ي� ��ن االقتصاد والبيئة دور يهتم به كثريون .فبالنس � � � ��بة إىل
السياسيني واملس � � � ��ؤولني احلكوميني ،هناك اهتمام خاص بتحديد ما إن كان ميكن للحوافز واجلزاءات املختلفة أن
تُستعمل استخداماً ف ّعاالً يف التأثري على السلوك االقتصادي والبشري فيما يتعلق بالبيئة .وبالنسبة إىل األسر املعيشية
واملؤسس � � � ��ات ،هناك اهتمام مبعرفة التكاليف واملنافع املتضمنة يف استخدام املوارد الطبيعية (مثل موارد األخشاب)
وخدمات النُظم اإليكولوجية (مثل الغالف اجلوي ،بوصفه بالوعة للتلوث).
 127-4وكثري من اآلليات اليت يتم التأثري هبا على السلوك االقتصادي على حنو حيقق أهداف السياسات البيئية
يشمل مدفوعات تتقاضاها احلكومة ويتخذ أكثرها شيوعاً شكل الضرائب والتصاريح واإلجيارات؛ ويشمل مدفوعات
سجل يف إطار احلسابات القومية ولكنها ال متيَّز
من احلكومة يف شكل إعانات وحتويالت أخرى .وهذه املعامالت تُ َّ
ِّ
على حنو منفصل يبني أهنا تتصل بالبيئة .ويورد هذا الفرع وصفاً للتعاريف املناسبة واملسائل احلدية املتصلة بالتمكني
من تنظيم املعلومات املتعلقة هبذه املعامالت وإتاحة إجراء املقارنات على حمور الزمن وفيما بني البلدان.
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 128-4وتناول الضرائب واإلعانات البيئية جيب أن جيري يف اإلطار األوسع نطاقاً للمدفوعات اليت تتقاضاها
احلكومة واملدفوعات اليت تقدمها .وهذا أمر الزم ألنه طبقاً للمبادئ التوجيهية للمحاسبة الوطنية واملالية احلكومية،
ينصب الرتكيز عادة على كيفية ارتباط املدفوعات باإلنتاج أو االستهالك وليس على الغرض من املدفوعات .ومن
مثّ فإن الضرائب على الدخل ،على سبيل املثال ،متمايزة بوضوح عن الضرائب على السلع واخلدمات.
سجل فقط الضرائب واإلعانات اليت حتدث فيما يتعلق هبا معاملة
 129-4ونظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يُ ِّ
ال
فعلية بني وحدات مؤسسية .ويف بعض احلاالت ،يوجد اهتمام بقيمة ما يسمى اإلعانات الضمنية ،اليت تق ّدم مث ً
عن طريق اإلعفاءات الضريبية أو املع ّدالت الضريبية التفضيلية .بيد أنه نظراً إىل أنه ال توجد معامالت تُس � � � � َّ�جل
املوحدة للحس � � � ��ابات القومية ،فإنه ال تُدرج تقديرات لقيم هذه التدفّقات يف
فيما يتعلق هبذه املبالغ وفقاً للمبادئ ّ
نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.
 130-4وباإلضافة إىل ما تتقاضاه احلكومة وما تدفعه من مدفوعات ،هناك معامالت أخرى ذات طبيعة مماثلة
تس � � � � َّ�جل يف احلسابات القومية وقد تكون ذات أمهية يف سياق حتليل الشؤون البيئية .وتشمل األمثلة املنح املق ّدمة
من األس � � � ��ر املعيش � � � ��ية واملؤسسات إىل التنظيمات البيئية غري الرحبية .ويبني اجلدول  8 - 4إطاراً عاماً للمدفوعات
من احلكومة وإليها واملعامالت املماثلة فيما بني القطاعات األخرى.
الجدول 8 - 4
نخبة من املدفوعات إىل الحكومة واملدفوعات منها واملعامالت املماثلة
املدفوعات إىل
الحكومة
الحكومة

الرشكات

التحويالت
من مستويات
الحكومة
الرضائب
والغرامات
والرسوم
واملصاريف
واإليجارات

املدفوعات من
الرضائب
والرسوم
األرس املعيشية
واملصاريف
والغرامات
املؤسسات غري الرضائب
الربحية التي
تخدم األرس
املعيشية
بقية العالم

الرضائب
والتحويالت
الجارية

الرشكات

املؤسسات غري
الربحية التي تخدم
األرس املعيشية األرس املعيشية

التحويالت اإلعانات
اإلعانات
والتحويالت
الجارية
واملِنَح
االستثمارية والرأسمالية الجارية
والرأسمالية
اإليجارات اإليجارات املِنَح

املِنَح

التحويالت التحويالت
الجارية
الجارية
والرأسمالية والرأسمالية

بقية العالم

التحويالت
الجارية
والرأسمالية
املِنح املق ّدمة إىل
املؤسسات غري
الربحية التي
تخدم األرس
املعيشية يف
بقية العالم
املِنَح

التحويالت
الجارية
والرأسمالية
املِنَح

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

 131-4وآخر فئة من املعامالت املتناولة باملناقشة يف اإلطار املركزي هي املعامالت املرتبطة باستخراج واستخدام
األصول البيئية (املوارد الطبيعية أساس� � � � �اً) واملعامالت املتعلقة باألصول الثابتة املس � � � ��تخدمة يف األنشطة االقتصادية
املتصلة بالبيئة .وتشمل املعامالت املتعلقة باستخدام األصول البيئية مدفوعات الريع ،وَمنْح التصاريح والرتاخيص،
وغري ذلك من املدفوعات املماثلة .وأحد املواضيع اليت تركز عليها املناقشة تركيزاً خاصاً يف هذا الفرع هو القيودات
احملاسبية املناسبة لتسجيل التصاريح املتعلقة باستخدام األصول البيئية كبالوعات.
 132-4أما املعامالت املرتبطة باألصول الثابتة املستخدمة يف األنشطة االقتصادية املتصلة بالبيئة فتتعلق أساساً
بالقيودات احملاسبية الالزمة لكي تؤخذ يف احلسبان التكلفة الكاملة لألصول الثابتة وخباصة تكلفة تصريف األصول
الثابتة يف هناية عمرها التشغيلي وإعادة البيئة احمليطة إىل طبيعتها السابقة.
 133-4ومع أن جمموعة املعامالت اليت يغطيها هذا الفرع جمموعة واس � � � ��عة التنوع ،فإن مجيع هذه املعامالت
صاحلة لالندراج داخل هيكل متوالية احلس � � � ��ابات ،على النحو املبني يف الفرع  .2 - 6ومتوالية احلس � � � ��ابات تُربز
العالق � � � ��ات بني األن� � � � �واع املختلفة للمعامالت وتكفل إمكانية ربط مجيع املعامالت بقيم معينة من القيم التجميعية
االقتصادية وعناصر املوازنة مثل الناتج احمللي اإلمجايل والدخل القومي اإلمجايل وصايف املدخرات.
 134-4وتتناول املناقشة فيما يلي املدفوعات من احلكومة؛ واملدفوعات إىل احلكومة ،ويف املقام األول الضرائب
البيئية؛ واملدفوعات مقابل استخراج واستخدام األصول البيئية؛ ويف اخلتام املعامالت يف األصول الثابتة املستخدمة
يف األنشطة االقتصادية املتصلة بالبيئة.

 2-4-4املدفوعات البيئية من جانب الحكومة

سجل املدفوعات من احلكومة يف عدد من املواضيع يف احلسابات القومية وإحصاءات املالية احلكومية.
 135-4تُ َّ
وتتوقف املعاجلة غالباً على كيفية اتصال املدفوعات باإلنتاج واالستهالك وما إن كانت تُعترب ذات طبيعة جارية أم
رأمسالية.

 136-4ومجيع املدفوعات املتناولة يف هذا الفرع هي حتويالت .والتحويل هو معاملة تقدم فيها وحدة مؤسسية
(يف هذه احلالة ،احلكومة) سلعة أو خدمة أو أص ًال ما إىل وحدة مؤسسية أخرى دون أن تتلقى من هذه الوحدة
32
وبناء على ذلك ،ال يشمل هذا الفرع املدفوعات
يف املقابل ّ
أي سلعة أو خدمة أو أصل بصفتها نظرياً مباشراً ً .
من احلكومة يف سياق شراء السلع واخلدمات.
 137-4وكثرياً ما يُشار إىل التحويالت من جانب احلكومة مبصطلح عام هو “اإلعانات” .بيد أنه يف سياق
احملاسبة االقتصادية ،هناك حتويالت معينة هي فقط اليت تُعامل على أهنا إعانات .ويرد فيما يلي مباشرة بيان جممل
للتعاريف ذات الصلة للتحويالت املختلفة من جانب احلكومات.

اإلعانات البيئية والتحويالت املماثلة
 138-4اإلعانات البيئية والتحويالت املماثلة هي حتويالت يُقصد هبا دعم األنش � � � ��طة اليت حتمي البيئة أو حت ّد
من اس � � � ��تخدام املوارد الطبيعية ومن استخراجها .وهي تشمل التحويالت اليت يعــ ّرفها نظام احلسابات القومية بأهنا
إعانات ،ومنافع اجتماعية لألس � � � ��ر املعيشية ،ومنح اس � � � ��تثمارية ،وغري ذلك من التحويالت اجلارية والرأمسالية .33
وعلى حنو أكثر حتديــداً:

32
33
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•اإلعانات هي املدفوعات اجلارية اليت تقدمها دون مقابل وحدات حكومية ،مبا يف ذلك الوحدات
احلكومية غري املقيمة ،إىل املؤسسات بناءً على مستويات أنشطتها اإلنتاجية أو على كمية أو قيمة
ما تنتجه أو تبيعه أو تستورده من السلع أو اخلدمات؛
•املنافع االجتماعية لألسر املعيشية هي حتويالت جارية تتلقاها األسر املعيشية ويُقصد هبا تلبية
االحتياجات اليت تنشأ عن أحداث أو ظروف معينة ،مثل ظروف املرض أو البطالة أو السكن أو
التعليم أو الظروف األسرية؛
•املنح االستثمارية تتألف من حتويالت رأمسالية تقدمها احلكومات إىل وحدات مقيمة أخرى أو
متول كلياً أو جزئياً تكاليف اقتنائها ألصول ثابتة؛
وحدات غري مقيمة لكي ِّ
•التحويالت اجلارية األخرى تتألف من مجيع التحويالت اجلارية بني الوحدات املؤسسية املقيمة،
أو بني الوحدات املقيمة وغري املقيمة ،عدا الضرائب اجلارية على الدخل والثروة وما إليهما،
واملسامهات واملنافع االجتماعية ،واملنافع االجتماعية العينية .وهي تشمل التحويالت فيما بني
مستويات احلكومات ،وبني احلكومة العامة واحلكومات األجنبية ،والتحويالت إىل املؤسسات غري
الرحبية والتحويالت منها؛
•التحويالت الرأمسالية األخرى تتألف من مجيع التحويالت الرأمسالية عدا الضرائب الرأمسالية واملِنَح
االستثمارية .وتشمل األمثلة التحويالت من احلكومة املركزية إىل وحدات املستويات األدىن للحكومة؛
والرتكات واهلبات واملنح الكبرية املق ّدمة من األسر املعيشية أو املؤسسات إىل املؤسسات غري الرحبية
بقصد متويل شراء أصول ثابتة.
 139-4ويعتم � � � ��د البت فيما إن كان حتوي � � � ��ل معني من احلكومة يُعترب حتوي ً
ال بيئي� � � � �اً على النظر يف اهلدف من
التحويل .ومن منظور حتليلي ،مناط الرتكيز األساسي هو حتديد مقدار اإلنفاق املخصص لتحقيق نتائج بيئية .ومن
مثّ ينبغي أن تُعا َمل اإلعانة أو ما مياثلها من التحويالت على أهنا بيئية حينما يكون اهلدف أو املقصد األساس � � � ��ي
للحكومة هو أن تُستعمل املوارد ألغراض محاية البيئة أو ألغراض إدارة املوارد.
 140-4ومن حيث املبدأ ،ينبغي أن يكون البت فيما إن كان هدف حتويل ما هدفاً بيئياً على أساس كل حتويل
على حدة .وبعد اختاذ قرار بشأن اهلدف األساسي ،تعامل القيمة الكلية للتحويل على أهنا خمصصة هلذا اهلدف
األساسي.
 141-4وعلى صعيد املمارس � � � ��ة العملية ،تكون املعامالت املتعلقة بالتحويالت من جانب احلكومة متضمنة
عادة يف بيانات امليزانية وغريها من بيانات اإلنفاق احلكومي .ويف املعتاد ،ال تُظهر هذه البيانات فرادى املعامالت،
وتعرض املعلومات يف أكثر احلاالت حس � � � ��ب نوع الربنامج احلكومي ،متضمنة بالتايل عدداًكبرياً من التحويالت.
وهذه الربامج هلا عادة أغراض متعددة ،ومن مثّ فإن حتديد عدد وقيمة فرادى التحويالت اليت يكون هدفها األساسي
محاية البيئة أو إدارة املوارد قد يستلزم توافر معلومات إضافية.
 142-4ويف هذه احلاالت ،قد يتعني إجراء تقدير لتلك احلصة من قيمة التحويالت املتعلقة بربنامج حكومي
معني ،اليت تعكس قيمة فرادى التحويالت املش � � � ��مولة يف الربنامج اليت يكون هدفها األساس � � � ��ي هو محاية البيئة أو
إدارة املوارد.
 143-4وال ينبغي أن يكون األس � � � ��اس الذي يُس � � � ��تند إليه يف حتديد اهلدف األساسي هو ما إن كان استخدام
املوارد من جانب متلقي التحويل يؤدي إىل نتائج إجيابية بالنس � � � ��بة إىل البيئة .ففي حني أن من املنطقي اعتبار أن
احملولة إىل نتائج بيئية
غرض احلكومة من التحويل هو نفسه غرض املتلقّي له ،فقد ال حيدث أن يؤدي إنفاق املوارد ّ
مفيدة ،حىت وإن كان هذا هو القصد.

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

 144-4وألغ� � � � �راض التحليل ،ميكن صياغة مقي � � � ��اس جتميعي هلذه املدفوعات املختلف � � � ��ة .واملقياس التجميعي
لإلعان � � � ��ات البيئية والتحوي � �ل� ��ات املماثلة اليت تدفعها احلكومة هو حاصل مجع كل أنواع التحويالت املذكورة أعاله
بناء على اهلدف األساسي للتحويل املدفوع.
اليت تعترب حتويالت بيئيةً ،

(أ)

تصنيف اإلعانات البيئية والتحويالت املماثلة

 145-4حيث إن تعريف اإلعانات البيئية والتحويالت املماثلة قائم على تقييم األهداف املتعلقة حبماية البيئة
وإدارة املوارد ،فإنه ميكن ،من حيث املبدأ ،تصنيف هذه التحويالت باستخدام “تصنيف األنشطة البيئية” ،اجلزء
األول (أنش � � � ��طة محاية البيئة) ،واجلزء الثاين (أنش � � � ��طة إدارة املوارد) .بيد أنه نظراً لطبيعة هذه التحويالت من حيث
تعدد أهدافها ،قد يصعب عملياً صياغة التصنيف مبستويات دقيقة من التمييز.
 146-4وألغراض احملاسبة والتحليل ،يلزم تقسيم التحويالت إىل التحويالت ذات الطبيعة اجلارية وذات الطبيعة
الرأمسالية وفقاً للتعاريف الواردة يف نظام احلس � � � ��ابات القومي � � � ��ة  .34وقد يكون من املفيد أيضاً تصنيف التحويالت
املوحد جلميع
حسب الصناعة أو القطاع املؤسسي اللذين ينتسب إليهما املتلقون ،وفقاً للتصنيف الصناعي الدويل ّ
املوحدة للقطاعات املؤسسية يف نظام احلسابات القومية.
األنشطة االقتصادية أو التصنيفات ّ

(ب)

اإلعانات املحتمل إرضارها بالبيئة

 147-4يركز تعريف اإلعانات البيئية والتحويالت املماثلة على مقصد احلكومة من التحويل وليس على التأثري
الواقع على البيئة من استخدام املوارد املق ّدمة يف إطاره .وميكن األخذ مبنظور آخر هو ما إن كان حجم املدفوعات
املق ّدمة من احلكومة أو هيكل هذه املدفوعات مفيدين للبيئة أم ضارين هبا .وهناك مقياس يعكس هذا املنظور هو
اإلعانات احملتمل إضرارها بالبيئة ،وهو يشمل اإلعانات والتحويالت املماثلة اليت تدعم أنشطة تُعترب ضارة بيئياً .ويف
بعض التعاريف ،يشمل هذا املقياس أيضاً ما يسمى باإلعانات الضمنية (أو غري املباشرة) ،ومن أمثلتها املع ّدالت
الضريبية التفضيلية .وال يشمل نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية تعريفاً لإلعانات احملتمل إضرارها بالبيئة.

 3-4-4املدفوعات البيئية املؤداة إىل الحكومة
الرضائب البيئية
 148-4أغلبية املدفوعات املختلفة اليت تؤدَّى إىل الدولة هي ضرائب .والضرائب ميكن أن تكون مميزة بتسميات
خمتلفة ،ولذا جيب توخي احلرص على كفالة أن يكون األساس الذي تستند إليه املدفوعات مفهوماً فهماً جيداً.
 149-4والضرائب هي مدفوعات إجبارية تؤديها دون مقابل ،نقداً أو عيناً ،الوحدات املؤسسية إىل وحدات
حكومية  .35وتُصنَّف الضرائب إىل الفئات التالية:
(أ)

الضرائب على املنتجات ،وهي ضرائب واجبة الدفع عن كل وحدة من وحدات سلعة أو خدمة
ما .وتشمل الضرائب على املنتجات ضرائب القيمة املضافة ،والضرائب والرسوم على الواردات،
وضرائب الصادرات؛

(ب) الضرائب األخرى على اإلنتاج ،وهي تشمل مجيع الضرائب اليت تتجشمها املؤسسات نتيجة
ملزاولتها لإلنتاج ،عدا الضرائب على املنتجات .وتش � � � ��مل أمثلتها الضرائب الواجبة الدفع على
املستغلّة يف عملية اإلنتاج؛
األراضي أو األصول الثابتة أو األيدي العاملة ُ
34
35
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(ج) الضرائب على الدخل ،وهي الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب الرأمسالية؛
(د) الضرائب اجلارية األخرى ،وهي الضرائب اجلارية على رأس املال وضرائب جارية متنوعة (مثل
املدفوعات اليت تؤديها األسر املعيشية للحصول على تراخيص معينة)؛
(هـ) الضرائب الرأمسالية ،وهي ضرائب تُفرض على فرتات غري دورية وغري متواترة على قيم األصول
احملولة بني وحدات مؤسسية
أو صايف الثروة اململوكة لوحدات مؤسس � � � ��ية أو على قيم األصول ّ
نتيجة لإلرث أو اهلبات بني األحياء أو حتويالت أخرى.
البت فيما إن كانت الصفة البيئية منطبقة على مدفوع ما يُعترب ضريبة طبقاً لنظام احلسابات
 150-4ويعتمد ّ
القومية ،على النظر يف طبيعة القاعدة الضريبية .وعلى وجه التحديد ،الضريبة البيئية هي الضريبة اليت تكون قاعدهتا
الضريبية وحدة مادية (أو ما يقوم مقامها) لشيء له تأثري حم ّدد ومؤكد على البيئة .وعلى مستوى املمارسة العملية،
يُطبَّق هذا التعريف عن طريق النظر يف مجيع الضرائب املختلفة املفروضة يف البلد املعين وتقييم ما إن كانت القاعدة
الضريبية يف كل ظرف من الظروف ذات الصلة من األشياء اليت هلا تأثري سليب على البيئة.
 151-4وحيث إن تطبيق هذا التعريف قد يتباين فيما بني البلدان ،فإنه ألغراض املقارنة الدولية بني الضرائب
البيئية ،قامت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية بإعداد قوائم
للقواعد الضريبية ذات الصلة اليت تستويف متطلبات هذا التعريف .36
 152-4وإيالء االعتبار للقاعدة الضريبية يف حتديد الوضع البيئي للضريبة هو اس � � � ��تثناء من النهج العام املتمثّل
يف حتديد الوضع البيئي على أساس الغرض من املعاملة .بيد أنه يف حالة الضرائب ،عادة ما ال يعرف دافع الضريبة
املشرع ،ليست
مسبقاً فيم ستستعمل احلكومة مدفوعات الضرائب ،كما أن أسباب فرض ضريبة ما ،كما يسوقها ِّ
أساساً موثوقاً إلجراءات املقارنات الدولية .والغرض األساسي لفرض الضريبة قد يكون أحياناً إجياد حوافز تشجع
نص
على تقليل الضغوط البيئية ،أو زيادة اإليرادات من أجل متويل محاية البيئة .بيد أنه يف حاالت عديدة ،قد ال يُ ّ
على س � � � ��بب حم ّدد لذلك ،وكثرياً ما يكون الغرض األساسي لفرض الضريبة هو مجع األموال الالزمة لدفع تكاليف
اخلدمات االجتماعية العامة ،مثل الصحة والتعليم.
 153-4ويف احلاالت اليت يكون فيها استخدام اإليرادات الضريبية معلوماً ،تُعترب الضرائب ذات الصلة “ضرائب
خمصصة” .والضرائب اليت ختصص حلماية البيئة ذات أمهية يف حس � � � ��اب مقدار نفقات محاية البيئة ،وستُناقش يف
الفرع .3 - 4
 154-4والنهج املتخذ لتعريف الضرائب البيئية يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية خمتلف عن النهج املُتخذ
عرف الضرائب البيئية بداللة ما يُفرض من ضرائب مقابل اآلثار اخلارجية
عادة يف األدبيات االقتصادية ،حيث تُ َّ
أي الضرائب البيغوفية .وتستند هذه األنواع من الضرائب إىل تقييم الدافع (احلافز) لتعيني مع ّدالت
الس � � � ��لبيةّ ،
ألي مدى سيؤدي إليه مع ّدل ضرييب معني من تقليل لألثر اخلارجي السليب .وال تشمل الضرائب
الضرائبّ ،
البيغوفية الضرائب اليت تجُ مع ألس � � � ��باب ذات دوافع مالية .وملا كان التحديد الدقيق للدافع (احلافز) إىل فرض
ضريبة ينطوي على أمور صعبة القياس ،فإن النهج املتبع يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية هو إيالء االعتبار
للقاعدة الضريبية األساسية.

(أ)

قواعد الرضائب البيئية وفئاتها

 155-4هن � � � ��اك أربع فئات عامة تُصنف فيها الضرائب البيئية عموماً :الطاقة ،والنقل ،والتلوث ،واملوارد ،ويرد
وصفها أدناه:
36

انظر :الضرائب البيئية :دليل إحصائي (املفوضية األوروبية واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية.)2001 ،

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

(أ)

ضرائب الطاقة:
‘ ’1تش � � � ��مل هذه الفئة الضرائب على منتجات الطاقة املستخدمة ألغراض النقل واألغراض
الثابتة .وينبغي إدراج ضرائب الوقود املس � � � ��تخدم ألغراض النقل يف فئة فرعية مستقلة يف
إطار ضرائب الطاقة .وتشمل منتجات الطاقة املتعلقة باالستخدامات الثابتة زيوت الوقود
والغاز الطبيعي والفحم والكهرباء؛
‘ ’2وتُ � � � ��درج الضرائب على الكربون ضمن ضرائب الطاقة وليس ضمن ضرائب التلوث .وإذا
كان � � � ��ت ضرائب الكربون مما ميكن حتديده حتديداً منفصالً ،فينبغي إظهارها يف فئة فرعية
مستقلة يف إطار ضرائب الطاقة .وهناك نوع خاص من ضرائب الكربون هو املدفوعات
املؤداة للحصول على التصاريح القابلة للتداول إلطالق االنبعاثات .وترد الحقاً يف هذا
الفرع مناقشة ملسألة معاجلة املدفوعات املتعلقة هبذه التصاريح؛

(ب) ضرائب النقل .هذه الفئة تشمل أساساً الضرائب املتصلة مبلكية املركبات اآللية واستخدامها.
وتندرج هنا أيضاً الضرائب على معدات النقل األخرى (مثل الطائرات) وخدمات النقل املرتبطة
هبا (مثل الرس � � � ��وم املفروضة على الرحالت اجلوية املس � � � ��تأجرة أو املنتظمة) ،وكذلك الضرائب
املتصلة باستخدام الطرق الربية .وضرائب النقل ميكن أن تكون ضرائب “ملرة واحدة” تتصل
باسترياد املعدات أو بيعها ،أو ضرائب متكررة مثل الضرائب السنوية الستخدام الطرق الربية.
وتُدرج الضرائب على الغازولني والديزل وغريمها من أنواع وقود النقل ضمن ضرائب الطاقة؛
(ج) ضرائب التلوث .هذه الفئة تشمل الضرائب املفروضة على االنبعاثات املقيسة أو التقديرية يف
اهلواء ويف املياه ،وتوليد النفايات الصلبة .ومتثّل الضرائب على الكربون استثناء من ذلك حيث
تُدرج ضمن ضرائب الطاقة ،على حنو ما نوقش أعاله .وتندرج هنا الضرائب على الكربيت؛
(د) ضرائب املوارد .هذه الفئة تش � � � ��مل عادة الضرائب على اس � � � ��تخالص املياه ،واس � � � ��تخراج املواد
األ ّولية واملوارد األخرى (مثل الرمل واحلصى) .واتساقاً مع النطاق العام للضرائب البيئية ،تُعامل
املدفوعات املؤداة إىل احلكومة لقاء استخدام األراضي أو املوارد الطبيعية على أهنا ريع ،ومن مث
فهي مستبعدة من ضرائب املوارد .ولالطالع على مناقشة تفصيلية ملعاملة الريع ،انظر الفقرات
من  160 - 4إىل .163 - 4
 156-4ويبينّ اجلدول  9 - 4هيك ً
ال ممكناً لتس � � � ��جيل الضرائب البيئية حسب نوع الضريبة .وأنواع الضرائب
املبينة يف األعمدة تتبع هيكل املس � � � ��توى األعلى للضرائب يف نظام احلس � � � ��ابات القومية .وحيثما توجد مدفوعات
أخ � � � ��رى ذات أمهية خاصة ت � � � ��ؤدَّى إىل احلكومة ،ميكن إضافتها يف إطار جدول من هذا النوع .وفيما يتعلق ببعض
أنواع الضرائب البيئية ،وخباصة ضرائب الطاقة ،قد يكون من املناسب بيان توزيع املدفوعات حسب الصناعة .ويف
احلالة املثلى ،ينبغي أن يكون التوزيع حسب الصناعة متوائماً مع التوزيع املستخدم لتسجيل التدفّقات املادية ذات
الصلة بنس � � � ��قه املوضح يف الفصل الثالث .وعلى سبيل املثال ،فيما يتعلق بضرائب الطاقة ،قد يكون من املناسب
جعل التوزيع حسب الصناعة يتبع هيكل ترتيب الصناعات يف حسابات االنبعاثات اهلوائية.

(ب)

معالجة رضائب القيمة املضافة

 157-4القاعدة العامة هي استبعاد ضرائب القيمة املضافة من تعريف الضرائب البيئية بالنظر إىل أهنا ،خالفاً
للضرائب األخرى القائمة على قواعد ضريبية بيئية ،ال تؤثر على األسعار النسبية (مبعىن أن ضريبة القيمة املضافة
تُفرض على جمموعة واسعة النطاق من السلع واخلدمات بصرف النظر عن تأثريها على البيئة) .وهذا االفتقار إىل
التأثري املباشر ينعكس أيضاً يف جواز اقتطاع ضريبة القيمة املضافة بالنسبة إىل عديد من دافعي الضرائب.
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الجدول 9 - 4
الرضائب البيئية ،موزعة حسب نوع الرضيبة
نوع الرضيبة

نوع الرضيبة البيئية

الرضائب
عىل
املنتجات

الرضائب
األخرى عىل
اإلنتاج

رضائب الطاقة

10 800

1 500

الرضائب عىل الدخل
الرشكات

األرس
املعيشية

الرضائب
الجارية
األخرى

الرضائب
الرأسمالية

املجموع

300

12 600

رضائب الكربون

4 600

4 600

الرضائب عىل الوقود
املستخدم للنقل

4 700

4 700

رضائب الطاقة
األخرى

1 500

1 500

رضائب النقل

2 600

800

1 400

رضائب التلوث

400

500

200

1 100

رضائب املوارد

200

400

300

900

مجموع الرضائب
البيئية

14 000

3 200

1 900

300

3 300

100

4 900

400

19 500

الرضائب غري البيئية

79 000

15 400

74 000 23 000

5 800

198 800 1 600

مجموع الرضائب

93 000

18 600

74 000 23 000

7 700

218 300 2 000

17,7

20,8

حصة الرضائب البيئية
(بالنسبة املئوية)

0,0

0,0

32,8

25,0

9,8

 158-4وهناك اس � � � ��تثناء واحد ،حم ّدد نسبياً ،من هذه املعاجلة العامة .فمن حيث املبدأ ،حيثما تحُ سب ضريبة
موصفة بالفعل بأهنا ضرائب بيئية ،فإن املقدار ذا الصلة من
القيمة املضافة على س � � � ��عر يشمل رس � � � ��وماً أو ضرائب َّ
ضريبة القيمة املضافة غري املستقطعة (الذي يساوي مع ّدل ضريبة القيمة املضافة مضروباً يف مقدار الضريبة البيئية،
بناء على
جزءا م � � � ��ن الضرائب البيئية ويُصنف ً
ع � � � ��دا اجلزء املس � � � ��تقطع من جانب دافع الضريبة) ميكن أيضاً اعتباره ً
القاعدة الضريبية األساسية .وميكن أن تنشأ هذه احلالة عندما تحُ سب ضريبة القيمة املضافة على الغازولني شاملة
رسم الوقود املدفوع على الزيوت اهليدروكربونية .وعلى مستوى املمارسة العملية ،قد يلزم لعزل هذا املقدار من ضريبة
القيمة املضافة توافر معلومات إضافية.

املدفوعات األخرى املؤداة إىل الحكومة
 159-4ال تدخل يف نطاق الضرائب البيئية يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية سوى املدفوعات اليت تُعترب
من الضرائب وفقاً لتعاريف نظام احلسابات القومية .ويف الوقت نفسه ،قد يوجد اهتمام خاص بتسجيل بعض
املدفوعات األخرى اليت تؤدَّى إىل احلكومة ،مثل مدفوعات الريع ،وبعض مبيعات السلع واخلدمات ،وبعض
الغرامات واجلزاءات .ولدى حتديد الوضع البيئي هلذه املدفوعات ،ينبغي أن يظل الرتكيز منصباً على األساس
الذي يقوم عليه املدفوع ذو الصلة وليس على االس � � � ��م املس � � � ��تخدم لوصف هذا املدفوع وال على الغرض الذي
احملصلة هبذه الطريقة .ويرد فيما يلي مباشرة وصف هلذه املدفوعات األخرى
قد تستعمل من أجله اإليرادات ّ
املؤداة إىل احلكومة.

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

(أ)

الريع

أخصها املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،متلكها احلكومة ويتعني يف حاالت
 160-4هناك أصول بيئية معينة ،من ِّ
كث � �ي� ��رة على القائمني باس � � � ��تخراجها أن يؤدوا مدفوع � � � ��ات إىل احلكومة .وتُعا َمل هذه املدفوع � � � ��ات على أهنا ريع.
واملدفوعات الريعية املتعلقة باملوارد املعدنية وموارد الطاقة يشار إليها عادة باسم عوائد االستغالل ،وميكن أن متثّل
مكوناً مهماً من جمموع اإليرادات احلكومية.
هذه املدفوعات ،يف البلدان الثريّة باملواردِّ ،
 161-4والريع هو الدخل املستحق القبض ملالك األصل البيئي مقابل وضع هذا األصل حتت تصرف وحدة
مؤسس � � � ��ية أخرى .ويُدفع الريع مقابل اس � � � ��تخدام األصول غري املُنتَجة ،مثل األرض واملوارد املعدنية وموارد الطاقة،
يف اإلنتاج .والريع خمتلف عن اإلجيار الذي يدفعه مس � � � ��تعملو األصول الثابتة ملالكي تلك األصول .وتش � � � ��مل أمثلة
اإلجيارات ما يُدفع مقابل اس � � � ��تئجار املباين واملعدات ومدفوعات اس � � � ��تئجار الس � � � ��يارات لنقل السائحني .وتعامل
اإلجيارات على أهنا مدفوعات مقابل خدمات.
 162-4والريع يدل على مبلغ مستحق الدفع مقابل استخدام أصل بيئي لفرتة حماسبية واحدة .وميكن أن يكون
عقد التأجري طويل األمد فيس � � � ��مح للمستَخرِج مبزاولة نشاطه لفرتة ممتدة ،ولكن دفع الريع يحُ َّدد عادة على أساس
بناء
سنوي .وتتوقف مدفوعات الريع عادة على مستوى الناتج الذي حيققه القائم باالستخراج ،والذي يحُ َّدد عادة ً
املستخرجة مضروبة يف سعر املورد).
على قيمة مبيعات املورد املستخرج (الكمية
َ
 163-4وحيث إن احلكومة هي الس � � � ��لطة الضريبية ،فإن من املمكن إق� � � � �رار ترتيبات خمتلفة تتقاضى احلكومة
مبوجبها الريع املس � � � ��تحق هلا بصفتها املالكة لألصل البيئي .وميك � � � ��ن أن تكون هلذه الرتتيبات طبيعة الضرائب على
املعرفة يف نظام احلس � � � ��ابات القومية .وم � � � ��ن حيث املبدأ ،مبالغ الضرائب على األرباح اليت تتعلق
األرباح ،بصيغتها َّ
بالدخل املكتسب من استخراج األصول البيئية ينبغي أن تُعامل على أهنا ريع .وعلى صعيد املمارسة العملية ،ميكن
أن يصعب فصل الضرائب على األرباح املتصلة بالدخل اآليت من نشاط االستخراج عن ما خيص الدخول األخرى
اليت تكتسبها الشركة القائمة باالستخراج .ويناقش الفصل اخلامس موضوع تقدير ريع املوارد وحتديد احلصص اليت
تُستحق منه للوحدات االقتصادية املختلفة.

(ب)

مبيعات السلع والخدمات

 164-4يف عدد من احلاالت ،تضطلع احلكومة مبجموعة متنوعة من األنش � � � ��طة توفر س � � � ��لعاً وخدمات لألسر
املعيشية ومؤسسات األعمال .وهذا التوفري للسلع واخلدمات يشمل إنتاجاً من جانب وحدات حكومية ومدفوعات
من جانب املستخدمنيكثرياً ما يُطلق عليها اسم “الرسوم” .ومن احلاالت الشائعة من هذا القبيل حالة املدفوعات
اليت تُؤدَّى إىل الوحدات احلكومية اليت تتوىل تش � � � ��غيل برامج مج � � � ��ع القمامة ألغراض تصريف النفايات .ويف بعض
احلاالت ،قد يصعب التمييز بني هذه املدفوعات بوصفها مشرتيات لسلع وخدمات أو بوصفها ضرائب ،حيث
إنه يتعني حتديد ما إن كان املشرتي قد تلقى خدمة من احلكومة يف مقابل املدفوعات .وينبغي يف هذا الصدد اتباع
التوجيهات العامة املنصوص عليها يف نظام احلسابات القومية .37

(ج)

الغرامات والجزاءات

 165-4تتمايز الغرامات واجلزاءات عن الضرائب حبكم أهنا مدفوعات إلزامية تُفرض على الوحدات املؤسسية
من قِبَل احملاكم القضائية أو اهليئات شبه القضائية  .38وهذه املدفوعات إىل احلكومة تعامل على أهنا حتويالت جارية
متنوعة .ومن الوارد متاماً أن تتعلق بعض الغرامات واجلزاءات بأنشطة غري مشروعة ذات أمهية يف هذا السياق ،مثل

37
38

انظر الفقرتني  80 - 7و 64 - 8من نظام احلسابات القومية لعام .2008
املرجع نفسه ،الفقرة .135 - 8
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تلويث األجرام املائية .وتنشأ مسألة تسجيل الغرامات واجلزاءات أيضاً يف حالة استخدام األصول البيئية كبالوعات
(انظر الفرع .)5 - 4 - 4

 4-4-4التحويالت البيئية من جانب الوحدات املؤسسية غري الحكومية

 166-4يف حني أن الضرائب واملعونات هي ،حبكم التعريف ،تدفّقات مقبوضة أو مدفوعة من جانب وحدات
حكومية ،فإن أنواع التحويالت األخرى اجململة يف هذا الفرع ميكن أن حتدث بني الوحدات املؤسسية األخرى على
النحو املبني يف اجلدول  .8 - 4فعلى س � � � ��بيل املثال ،قد تتربع أس � � � ��ر معيشية مببالغ نقدية لتنظيمات معنية بأنشطة
احلفظ ،وتسجل هذه املبالغ على أهنا حتويالت جارية أخرى.
 167-4وحيثم � � � ��ا تك � � � ��ون املعلومات املتعلقة هبذه التدفّقات موضع اهتمام ،ينبغ � � � ��ي أن ُ�تتَّبع بصدد املبالغ اليت
ستُس � � � � َّ�جل على أهنا بيئية نفس املبادئ اليت تُطبّق يف حالة التدفّقات احلكومية؛ مبعىن أن التحويالت املدفوعة إىل
وحدات مؤسسية أخرى ينبغي أن يعتمد تسجيلها على ما إن كان اهلدف األساسي للمدفوعات هو محاية البيئة
أو إدارة املوارد.
 168-4وهن � � � ��اك حالة خاصة للتحويالت بني الوحدات املؤسس � � � ��ية تتعلق بالتدفّق � � � ��ات بني املنظمات الدولية
واحلكومات الوطنية والوحدات املؤسس � � � ��ية املقيمة األخرى .ويف حالة بلدان معينة ،ميكن أن تكون هذه تدفّقات
كب � �ي� ��رة .ووفق� � � � �اً للمبادئ العامة اجململة هنا ،ينبغي أن تُعترب التحويالت ال � �ت� ��ي تدفعها منظمات دولية إىل وحدات
مؤسس � � � ��ية داخل بلد من البلدان حتويالت بيئية إذا كان املقصد األساس � � � ��ي للمنظمة الدولية هو أن األموال ذات
الصلة ستُنفق ألغراض تتعلق حبماية البيئة أو بإدارة املوارد.

 5-4-4تصاريح استخدام األصول البيئية

 169-4هناك آلية ش � � � ��ائعة ومهمة إلدارة التفاعل بني االقتصاد والبيئة هي آلية استخدام التصاريح والرتاخيص
للتعامل مع األصول البيئية أو االستخراج منها أو استخدامها .ويف بعض احلاالت ،قد تتعلق التصاريح والرتاخيص
باالس � � � ��تحواذ املادي عل � � � ��ى األصول البيئية ،كما يف حالة تراخيص صيد األمس � � � ��اك؛ ويف حاالت أخرى ،قد تتعلق
باستخدام البيئة كبالوعة لالنبعاثات.
 170-4وترتبط التصاريح والرتاخيص باملفهوم العام حلقوق امللكية ،ومن املهم ،يف هذا الس � � � ��ياق ،التمييز بني
احلق يف استخدام األصل واألصل نفسه .واحلق يف استخدام أصل بيئي ،أو ممارسة السيطرة عليه ،ميكن أن يتأتى
بعدد من اآلليات .فعلى س � � � ��بيل املثال ،قد تنشأ حقوق امللكية عن طريق االعرتاف حبقوق تقليدية؛ أو قد تصبح
ملكية بعض األصول البيئية قيد التنظيم من جانب احلكومة ،مث ختصص احلكومة حقوق االستخدام أو السيطرة
أو تبيع هذه احلقوق؛ أو قد تصدر احلكومة صكوك اس � � � ��تحقاق الستخدام أصل ما جماناً أو تطرحه للبيع يف مزاد
أو تبيعه على حنو آخر.
 171-4ويف حاالت معينة ،متثّل حقوق امللكية املتحصل عليها أص ً
ال خاصاً حبائزها .ولكي يُس � � � ��توىف تعريف
األصل ،جيب أن تُس � � � ��بَغ حقوق امللكية ملدة تتجاوز س � � � ��نة واحدة .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك جمموعة من العوامل
ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار يف حتديد ما إن كان ترتيب معني ميثل أصالً .وتُناقَش هذه العوامل مناقشة تفصيلية يف
اجلزء اخلامس من الفصل السابع عشر من نظام احلسابات القومية لعام .2008
 172-4واملدفوعات املتعلقة حبقوق امللكية املتحصل عليها عن طريق ش� � � � �راء التصاريح والرتاخيص والرتتيبات
املماثلة هي معامالت هلا أمهيتها يف س � � � ��ياق احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية الكاملة .وقد أصبح ممكناً بصورة متزايدة
التداول التجاري يف األسواق للتصاريح املمنوحة ،مما ينشئ منافع حمتملة حلائزي التصاريح تتجاوز املنافع املتحصل
عليها من استخدام األصول البيئية ذاهتا.

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

 173-4ويعرض هذا الفرع اجلزئي جمم ً
ال جملموعة الرتتيبات املختلفة اليت تُصادف عادة يف هذا اجملال ،ويصف
املعاجلة املناس � � � ��بة للمدفوعات وفقاً للمعاجلات احمل ّددة يف نظام احلسابات القومية .ويُشار إىل أن القائمني بصياغة
احلس � � � ��ابات كثرياً ما س � � � ��يحتاجون إىل اختاذ قرارات توازن بني مجيع النواحي بشأن املعاجلة املناسبة حسب الطبيعة
الدقيقة للطريقة اليت ُمنحت هبا التصاريح والرتاخيص واليت ميكن هبا ممارس � � � ��ة مضموهنا .ويتناول الفرع اجلزئي أوالً
املدفوعات املؤداة الستخراج وحصد املوارد الطبيعية مث املدفوعات املؤداة الستخدام البيئة كبالوعة لالنبعاثات.

تصاريح استخراج وحصد املوارد الطبيعية
 174-4حيدد نظام احلسابات القومية جمموعة من االعتبارات العامة اليت ينبغي أخذها يف احلسبان يف حتديد
املعاجلة املناس � � � ��بة  .39ويرد أدناه تناول للمس � � � ��ائل ذات الصلة اليت تنشأ يف سياق األنواع املختلفة للموارد الطبيعية
والرتتيبات الشائعة للرتخيص والتصريح.

(أ)

املوارد املعدنية وموارد الطاقة

 175-4ختتلف املوارد املعدنية وموارد الطاقة عن غريها من املوارد الطبيعية يف أن كل أشكال االستخراج تقلل
بالضرورة مقدار املورد الذي س � � � ��يكون متاحاً مستقبالً .ومالك املورد (الذي هو يف كثري من الظروف ،ولكن ليس
كلها ،احلكومة) ال يكون له عموماً نش � � � ��اط إنتاجي مرتبط باالس � � � ��تخراج ،وتؤدَّى املدفوعات الريعية عادة ،بصفة
بناء على كمية املورد املستخرج .وترد يف الفقرات من  160 - 4إىل  163 - 4مناقشة املدفوعات الريعية،
دورية ً
وترد يف الفصل اخلامس ،الفرع  ،5املعنون “حسابات األصول للموارد املعدنية وموارد الطاقة” ،مناقشة القيودات
املناسبة يف حسابات األصول والدخل فيما يتعلق بتسجيل ملكية واستخدام املوارد املعدنية وموارد الطاقة.

(ب)

األراضـي

 176-4األراض � � � ��ي (واملوارد الطبيعية املرتبطة هب � � � ��ا) ميكن أن تباع برمتها حينما تُنقل امللكية القانونية من وحدة
تسجل حاالت اقتناء األراضي والتصرف فيها يف حساب رأس املال .واألراضي
مؤسس � � � ��ية إىل أخرى .وينبغي أن َّ
الزراع املستأجرون لألراضي عادة ريعاً منتظماً ملالك
املعرض بأكرب قدر من التواتر لإلجيار .ويدفع َّ
هي نوع األصول َّ
وتسجل هذه التدفّقات يف حساب ختصيص الدخل األ ّويل.
األرض َّ

(ج)

موارد األخشاب

 177-4من املعتاد السماح بنشاط قطع األشجار يف إطار حدود صارمة مع دفع رسم عن كل وحدة حجمية
من األخشاب احملصودة .وتوضع احلدود عادة حبيث يفي نشاط حصد األخشاب بالشروط الالزمة الستدامة الغلَّة
سجل املدفوعات بوصفها ريعاً يف حساب ختصيص
أو طول أمدها (ضمن شروط أخرى على األرجح)؛ ومن مثّ تُ َّ
الدخل األ ّويل .وينبغي أن يُس � � � � َّ�جل اقتناع أراضي الغابات والتصرف فيها ،مبا يف ذلك قيمة موارد األخش � � � ��اب ،يف
حساب رأس املال.

املوارد املائية
(د)
	178-4تخُ صص حصص صيد األمساك اليت حتدد باالتفاق على املستويني الوطين والدويل لوحدات مؤسسية
معينة إما بصفة مس � � � ��تدمية أو لف � �ت � �رات ممتدة من الزمن .ويف تلك الظروف ،ميك � � � ��ن أن تكون هذه احلصص قابلة
للتحويل ،ويف تلك احلالة قد يوجد هلا س � � � ��وق مكتمل التكوين .ولذا ميكن اعتبار حصص صيد األمساك تصاريح
باستخدام مورد طبيعي جيوز حتويلها ،ويف هذه احلاالت ،تُعترب احلصص يف ح ّد ذاهتا أصوالً.
39

انظر الفقرات من  313 - 17إىل  343 - 17من نظام احلسابات القومية لعام .2008

129

130

اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية2012 ،

 179-4ويف إطار نظام بديل لذلك ،يتم إصدار التصريح لفرتة زمنية حمدودة بش � � � ��كل قاطع ،تقل عن س � � � ��نة،
لوحدة مؤسسية مرشحة لذلك ،كثرياً ما تكون وحدة غري مقيمة .وهذه ممارسة شائعة ،على سبيل املثال يف بعض
اجلزر يف جنوب احمليط اهلادئ .ويف هذه احلاالت ،ينبغي تسجيل اإليراد اآليت من الرتاخيص بوصفه ريعاً يف حساب
ختصيص الدخل األ ّويل.

 180-4أما التصريح بصيد األمساك الذي يمُ نح ألس � � � ��رة معيش � � � ��ية ألغراض الرتويح ،فيُعترب ،طبقاً للُعرف ،دفعاً
لضريبة.

(هـ)

موارد املياه

جزءا من األرض احمليطة به أو بوصفه
 181-4ا ُجلرم املائي ذو القيمة االقتصادية ميكن أن يُباع بأكمله بوصفه ً
أص ً
ال قائماً بذاته .ومن املمكن أن يُسمح باستخدام مساحة مائية يف إطار ترتيب طويل األمد ،ألغراض تروحيية
على س � � � ��بيل املثال .وينبغي أن تُعامل املدفوعات املتعلقة بتلك الرتتيبات بنفس املعاملة اليت تعامل هبا املدفوعات
املتعلقة باألراضي .أما املدفوعات املنتظمة مقابل استخراج املياه (وليس توصيلها) فينبغي أن تُعامل على أهنا ريع.

التصاريح املتعلقة باستخدام البيئة كبالوعة
 182-4تس � � � ��جيل املعامالت املتصلة باس � � � ��تخدام البيئة كبالوعة أمر يس � � � ��تدعي النظر يف جمموعة منفصلة من
أي الرتبة واملياه واهلواء واألصول البيئية املرتبطة هبا،
االعتبارات .وهذا األمر يتعلق حتديداً باحلق يف استخدام البيئةّ ،
كبالوعة لالنبعاثات من النشاط االقتصادي.
 183-4وميكن أن ينطبق يف هذا الس � � � ��ياق عدد من املعاجلات ،حس � � � ��ب طبيعة الرتتيبات ذات الصلة .وتتواءم
املعاجل � � � ��ات م � � � ��ع تعاريف املدفوعات املختلفة املؤداة إىل احلكومة على النحو الس � � � ��ابق بيانه أعاله .وفيما يلي بيان
للسيناريوهات واملعاجلات األكثر شيوعاً:
(أ)

ميكن أن تقضي احلكوم � � � ��ة بتأدية مدفوعات معينة يف احلاالت اليت حتدث فيها انبعاثات غري
مشروعة من املواد تتجاوز مستويات معينة .فإذا كان املقصود من املدفوعات هو تقليل أو كبح
التصريفات واالنبعاثات مستقبالً ،فإهنا ينبغي أن تُعامل على أهنا غرامات؛

(ب) إذا كانت املدفوعات مرتبطة باختاذ إجراء عالجي بعد انطالق االنبعاث أو التصريف ،يُعامل
املدفوع على أنه مقابل خلدمة ،ما مل يكن املبلغ املفروض غري متناس � � � ��ب إطالقاً مع التكاليف
العالجية الالزمة ،ويف هذه احلالة يُعامل املدفوع على أنه ضريبة؛
(ج) إذا أُص � � � ��در عدد من التصاريح بإطالق التصريفات أو االنبعاثات ،يُقصد به يف هناية املطاف
أي مدفوع مرتبط بالتصاريح تتوقف
تقييد الكمية اإلمجالية للتصريفات واالنبعاثات ،فإن معاملة ّ
على ملكية األصل البيئي الذي أُطلق ،أو سيُطلق ،فيه االنبعاث:
‘ ’1حيثما يوجد أصل اقتصادي وفقاً ملبادئ نظام احلس � � � ��ابات القومية (احلالة األكثر شيوعاً
لذلك هي حالة األراضي والرتبة) وتكون الش � � � ��روط الالزمة اليت يُس � � � ��مح بالتصريف على
أساس � � � ��ها قد اس� � � � �تُوفيت ،ينبغي أن يُعا َمل املدفوع مقابل التصريح على حنو مماثل ملعاملة
الرتخيص باستخدام أصل بيئي؛
‘ ’2حيثما ال يوجد أصل اقتصادي وفقاً ملبادئ نظام احلس � � � ��ابات القومية ،ينبغي أن يُعامل
املدفوع مقابل التصريح على أنه ضريبة ،كما هو احلال عادة فيما يتعلق بالغالف اجلوي
وم� � � � �وارد املياه الداخلية والبحار ،وتنطبق هذه املعاملة عادة على برامج تصاريح انبعاثات
الكربون.

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

 184-4ويف مجيع هذه الس � � � ��يناريوهات ،يُفرتض أن التصاريح غري قابلة للتداول .ومن مثّ فإن توقيت تس � � � ��جيل
املدفوعات والوحدات االقتصادية ذات الصلة ميكن حتديده بطريقة مباشرة نسبياً باستخدام املبادئ احملاسبية املعتادة.
 185-4وأصبحت تصدر بصورة متزايدة تصاريح قابلة للتداول وصارت هلا س � � � ��وق نشطة .والتصاريح املتعلقة
بانبعاثات الكربون هي أهم التصاريح بالنسبة إىل معظم البلدان .وإمكانية تداول التصاريح جتلب جمموعة متنوعة
من التعقيدات احملاسبية بشأن توقيت التسجيل ،ومعاملة التغيرّ ات يف قيمة التصاريح ،والوحدات االقتصادية احمل ّددة
ذات الصلة .وُ�تتَّبع يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية القرارات املتخذة يف إطار نظام احلس � � � ��ابات القومية بشأن
املعاجلة احملاس � � � ��بية املناسبة .وترد تفاصيل معاجلة نظام احلسابات القومية لتصاريح االنبعاثات يف النشرة اإلعالمية:
( SNA News and Notesاألمم املتحدة.)2012 ،
 186-4وعلى سبيل اإلجياز ،يرد فيما يلي بيان اجلوانب الرئيسية للمعاجلة احملاسبية:
(أ)

املدفوعات املتعلقة بتصاريح إطالق االنبعاثات ،اليت تصدرها احلكومات يف إطار برامج حتديد
تسجل وقت حدوث االنبعاثات بوصفها ضرائب على اإلنتاج
وتداول االنبعاثات ،ينبغي أن َّ
على أساس االستحقاق؛

(ب) فرق التوقيت بني تلقي احلكومة للمدفوعات املتعلقة بالتصاريح وحدوث االنبعاث تنش � � � ��أ عنه
تبعة مالية (حس � � � ��ابات مستحقة الدفع) بالنسبة إىل احلكومة وأصل مايل (حسابات مستحقة
القبض) بالنسبة إىل حائز التصريح .والفرق بني قيمة التصريح الضرييب املدفوعة مسبقاً والقيمة
ا للتداول (أص ً
أي نقطة زمنية ميثّل عقداً قاب � �ل � � ً
ال غري مايل غري ُمنتَج)
الس � � � ��وقية للتصريح عند ّ
بالنس � � � ��بة إىل حائز التصريح .ونشوء األصل غري املايل غري املنتج واختفاؤه يُسجالن بوصفهما
من التغيرّ ات األخرى يف حجم األصول؛
(ج) النهج املتبع إزاء احتساب املدفوعات املتعلقة بتصاريح االنبعاثات ينبغي أن يستند إىل االفرتاض
رجح أن يسلمها حائزوها يف ذلك
األساسي الذي مؤّداه أن التصاريح اليت يصدرها بلد معني يُ ّ
البلد؛
(د) يف احلالة البسيطة لربنامج وطين حبت ،ينبغي أن تحُ تسب الضرائب على النحو التايل :الضريبة
أي تصريح واحد يتم تس � � � ��ليمه بش � � � ��أن انبعاثات حدثت يف الفرتة (ن) تكافئ
املس � � � � ّ�جلة عن ّ
الرصيد الكلي للحسابات األخرى ذات الصلة املستحقة الدفع للحكومة فيما يتعلق بتصاريح
االنبعاثــــ � � � ��ات ،مقس � � � ��ومــــاً علـــــــى العدد الكلي للتصاريح النافـــذة ال � �ت� ��ي أُصدرت (وال تزال قيد
التداول) يف الفرتة (ن) 41 ،40؛
أي بلد
(هـ) وفيما يتعلق بالربامج املتعددة اجلنسيات ،تتسم احلالة مبزيد من التعقيد؛ حيث أنه يف ّ
واحد من البلدان ذات الصلة ،ميكن أن يكون عدد التصاريح املسلَّمة أكثر أو أقل من العدد
الذي ُخ ِّصص أص ً
ال لذلك البلد.
 187-4والضرائ � � � ��ب املدفوع � � � ��ة فيما يتعلق بتصاريح االنبعاثات القابلة للت � � � ��داول تُعامل على أهنا ضرائب بيئية
وتُصنّف على أهنا من ضرائب الطاقة عندما تكون التصاريح متعلقة بثاين أكسيد الكربون .وينبغي ،عند اإلمكان،
متيي � � � ��ز ه � � � ��ذه الضرائب على حنو منفصل يف إطار ضرائب الطاقة .وعندما تك � � � ��ون التصاريح القابلة للتداول متعلقة
باألنواع األخرى من االنبعاثات ،ينبغي تصنيف الضرائب يف فئة ضرائب التلوث.
40
41

التصريح الواحد ميثل انبعاث طن واحد من ثاين أكسيد الكربون أو طن واحد من مكافئ ثاين أكسيد الكربون.
أي تصاريح ّمت تسليمها بعد الفرتة الزمنية (ن) فيما يتعلق
احلس � � � ��ابات األخرى ذات الصلة املس � � � ��تحقة الدفع ينبغي نظرياً ّأال تشمل ّ
بالتصاريح اليت حدثت قبل الفرتة الزمنية (ن) .وإضافة إىل ذلك ،العدد الكلي للتصاريح النافذة (وال تزال قيد التداول) يف الفرتة (ن)
ينبغي أالّ يش � � � ��مل أيضاً هذه التصاريح .بيد أنه على صعيد املمارس � � � ��ة العملية ،ميكن افرتاض أن الوقت الذي يُسلَّم فيه التصريح هو
نفسه الوقت الذي حتدث فيه االنبعاثات ،ما دام ال يوجد فارق زمين كبري بني احلدثني وما دام هذا الفارق ثابتاً.
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 188-4ويبني اجلدول  10 - 4نوع املعلومات اليت ميكن مجعها بشأن كمية تصاريح االنبعاثات ،معبرّ اً عنها
مباليني األطنان من ثاين أكس � � � ��يد الكربون .واجلدول مرتب على نس � � � ��ق حساب لألصول يبني الرصيد االفتتاحي
والرصي � � � ��د اخلتامي للتصاريح والتغيرّ ات املختلفة يف الرصيد من خالل اإلصدار اجلديد والش� � � � �راء والبيع والتس � � � ��ليم
للتصاريح .وينبغي ،عند اإلمكان ،تسجيل أوجه التمايز فيما بني تدفّقات التصاريح اجملانية والتصاريح غري اجملانية
والتصاريح الناجتة من الربامج املتعددة اجلنسيات.
الجدول 10 - 4
حساب تصاريح االنبعاثات القابلة للتداول (بماليني األطنان من ثاني أكسيد الكربون)
القطاع املؤسيس
املؤسسات غري
األرس الربحية التي تخدم
األرس املعيشية
الرشكات الحكومة العامة املعيشية

الرصيد االفتتاحي للتصاريح

1 133

225

التصاريح املخصصة مجانا ً

2 355

987

3 342

التصاريح املشرتاة

1 851

616

2 467

التصاريح املبيعة

925

1 169

2 094

الفواقد (التصاريح امللغاة)

9

التصاريح املسلّمة للتعويض عن انبعاثات 3 612
الرصيد الختامي للتصاريح

793

5

املجموع

2
144
515

1 363

11
3 756

3

1 311

 189-4ورهن� � � � �اً مبقصد التحليل ومدى تواف � � � ��ر البيانات ،ميكن أن تعكس األعمدة يف اجلدول حيازة التصاريح
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية) أو حسب القطاع
حسب الصناعات (مصنّفة وفقاً للتصنيف الصناعي الدويل ّ
ينصب عادة على
املؤسسي (على النحو املبني يف اجلدول  .)10 - 4ويف حني أن تركيز برامج تداول االنبعاثات ّ
احلكومات والشركات ،فإن نسبة غري قليلة من التصاريح قد تشرتيها مؤسسات غري رحبية.

 6-4-4املعامالت املتعلقة باألصول الثابتة املستخدمة يف األنشطة
االقتصادية املتصلة بالبيئة

 190-4عبارة األصول الثابتة تغطي جمموعة األصول املُنتَجة اليت تس � � � ��هم يف عمليات اإلنتاج على مدى عدد
من الفرتات احملاس � � � ��بية .وهي تش � � � ��مل املباين واملاكينات وخمتلف أنواع املعدات ،مبا فيها معدات النقل ،وحتسينات
األراض � � � ��ي ،ومنتج � � � ��ات امللكية الفكرية مثل الرباجميات ونفقات البحث والتطوير .واألنش � � � ��طة االقتصادية املختلفة
تس � � � ��تدعي اس � � � ��تخدام أنواع خمتلفة من األصول الثابتة .وكثرياً ما يرتكز االهتمام على األصول الثابتة املستخدمة يف
استخراج وحصد املوارد الطبيعية وكذلك إىل مقدار ما حيدث من االستثمار يف األصول الثابتة ألغراض محاية البيئة
أو إدارة املوارد .ومن ذلك مث ً
ال االهتمام باملعلومات املتعلقة مبقدار االستثمار يف املعدات اليت تُستعمل لالستحواذ
على الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة.
 191-4وليست هناك حدود قاطعة ميكن هبا متييز األصول الثابتة اجلديرة باالهتمام؛ وال توجد يف نظام احملاسبة
معرفة بشأن األصول الثابتة املتصلة بالبيئة ،بل يتوقف نطاق القياس على األنشطة
البيئية واالقتصادية قيمة جتميعية ّ
أي معدات
االقتصادية موضع االهتمام .وعلى سبيل املثال ،األصول الثابتة املتصلة بنفقات محاية البيئة ستشمل ّ
متخصصة مشرتاة وأيضاً النفقات املتعلقة باألصول األكثر عمومية ،مثل املباين والسيارات واحلواسيب وما إليها ،اليت
حيتاجها املنتجون املتخصصون خلدمات محاية البيئة .ويف مجيع احلاالت ،ينبغي أن تتبع املعاجلة احملاسبية لألصول

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

الثابتة نس � � � ��ق املعاجلات احمل ّددة يف نظام احلسابات القومية .وهذه األصول مشمولة يف احلسابات الوارد وصفها يف
الفرع .3 - 4
در نواتج بصفة مس � � � ��تمرة
192-4
َّ
وينوه إىل أن بعض األصول الثابتة تُعترب أيضاً أصوالً بيئية .فاحليوانات اليت تُ ّ
(مث � � � ��ل خمتلف حيوانات الرتبية ،واألبقار احللوب املنتجة للّنب ،واألغنام املنتجة للصوف) والنباتات اليت ّ
تغل نواتج
متعددة (كما يف كروم العنب والبس � � � ��اتني ومزارع املطاط) هي أنواع من األصول الثابتة اليت هي أيضاً أصول بيئية.
ويرد شرح املعاجلة احملاسبية هلذه األصول يف الفصل اخلامس.
 193-4وهناك مس � � � ��ألة خاصة يف حالة احملاسبة البيئية هي مسألة املعاجلة احملاسبية املناسبة لتكاليف التصرف
يف األصول الثابتة ،اليت هي عملية ميكن أن تكون هلا تأثريات بيئية مهمة .ونظراً إىل أمهية هذا املوضوع ،ترد تغطية
تفصيلية له فيما تبقّى من هذا الفرع.

النتائج البيئية للترصّ ف يف األصول الثابتة

 194-4يلزم لتوفري معاجلة حماسبية كاملة لألصول الثابتة دراسة التكاليف املتكبّدة ملنع حدوث مشاكل بيئية
عند توقف اإلنتاج أو التشغيل وانتهاء استخدام األصول الثابتة ،على سبيل املثال يف احلاالت التالية:
•إخراج حمطات الطاقة النووية من اخلدمة وضرورة تدبري التخزين النهائي للنفايات النووية؛
•تفكيك وإزالة منصات استخراج النفط وغريها من معدات التعدين؛
املتسرب ،وتركيب معدات الرصد؛
•إحكام س ّد مواقع طمر النفايات ،وإغالق شبكات الغاز ومجع ّ
•إغالق املناجم ومعاجلة ركام خبث التعدين لتقليل االرتشاح إىل أدىن قدر ممكن.

 195-4ويش � � � ��ار إىل التكاليف املتكبدة يف هذه األنواع م � � � ��ن احلاالت مبصطلح تكاليف اإلخراج من اخلدمة.
وميكن تقسيم تكاليف اإلخراج من اخلدمة إىل :تكاليف إهناء اخلدمة والتكاليف العالجية .وتكاليف إهناء اخلدمة
هي التكاليف اليت ميكن ،وينبغي ،توقّعها خالل فرتات اإلنتاج قبل اإلغالق؛ وينبغي اختاذ التدابري الالزمة لتغطية
ه � � � ��ذه التكاليف خالل عمر األصل الثابت .والتكاليف العالجية جي � � � ��ري تكبّدها حينما يكون اإلنتاج قد توقف
بالفعل ومل يسبق وضع ترتيب الختاذ اإلجراءات العالجية بينما كان اإلنتاج جارياً .ومن أمثلة ذلك إصالح املواقع
امللوثة بفعل أنشطة سابقة ،مثل مواقع ختزين الوقود واملدافن السابقة للقمامة ومواقع التعدين املتخلّى عنها.
 196-4ويس � � � ��تند عنصر التمييز الرئيسي بني تكاليف إهناء اخلدمة والتكاليف العالجية إىل توقيت التكاليف
(انظر أدناه) وإىل من يتكبد هذه التكاليف ،حيث إن طبيعة الس � � � ��لع واخلدمات املش � �ت � �راة ميكن أن تكون متماثلة
جداً .وتكاليف إهناء اخلدمة تتكبدها املؤسسة اليت متلك األصل الثابت ذا الصلة (منصة استخراج النفط أو حمطة
جزءا من الرابط بني قيمة األصل الثابت لدى املؤسسة وقيمة اخلدمات اليت
الطاقة النووية أو ما إليهما) وتش � � � � ّ�كل ً
حققه � � � ��ا األص � � � ��ل على مدى عمره .ومن حيث املبدأ ،ينبغي أن يتنبأ مالك األصل هبذه التكاليف ،حىت وإن كان
اإلنفاق ال حيدث إالّ عند هناية العمر التشغيلي لألصل.
 197-4أما التكاليف العالجية فتُتكبَّد بعد أن تكون العمليات يف املوقع قد توقفت ،وتتكبدها ،يف كثري من
احلاالت ،وحدة أخرى غري الوحدة ِّ
املشغلة للموقع .42

42

قد توجد حاالت تتوقف فيها عملية معينة ولكن مالك املوقع يظل مالكاً له (مثل احلالة اليت تكون األرض فيها مملوكة للحكومة).
وينبغي اعتبار التكاليف ذات الصلة تكاليف عالجية إذا كان ال ميكن عزوها مالياً إىل العملية األصلية.
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(أ)

استهالك رأس املال الثابت

 198-4نظ� � � � �راً إىل أن تكالي � � � ��ف اإلخراج من اخلدمة مرتبطة بقياس اس � � � ��تخدام األص � � � ��ول الثابتة يف إطار نظام
احلسابات القومية ،تُفتتح هذه املناقشة مبق ّدمة قصرية ملفهوم استهالك رأس املال الثابت وارتباطاته بقيمة األصول
أي مرحلة من مراحل عمره النافع،
الثابتة .وبوجه عام ،يتمثّل االفرتاض االقتصادي يف أن تكلفة شراء أصل ما ،يف ّ
تساوي صايف القيمة احلالية لتيار الدخل املتوقع الناتج من استخدام األصل ملا تبقّى من عمره النافع.
 199-4ويحُ تسب استهالك األصل على مدى الزمن ،عن طريق استخدامه يف اإلنتاج ،بواسطة ٍ
بدل الستهالك
رأس املال الثابت (يعرف عادة باسم االهتالك) .وهذا البدل ينبغي اقتطاعه من الدخل واعتباره تكلفة من تكاليف
اإلنتاج.

(ب)

معاملة تكاليف إنهاء الخدمة

 200-4من حيث املبدأ ،بعد أن تؤخذ يف احلسبان تغيرّ ات السعر والتغيرّ ات األخرى يف احلجم  ،43ينبغي أن
يكون الفرق بني قيميت األصل الثابت عند االقتناء وعند التصرف فيه مساوياً لقيمة االستهالك املرتاكم لرأس املال
بناء على
الثابت على مدى عمر األصل .ويف حالة األصول اليت تكون هلا تكاليف فعلية عند التصرف فيها ،ينبغي ً
ما س � � � ��بق أن يشمل استهالك رأس املال الثابت التكاليف املتوقعة إلهناء اخلدمة ،حيث إن هذه التكاليف ختفّض
القيم � � � ��ة املتبقية لألصل عند التصرف فيه .ومن مثّ ينبغ � � � ��ي حتميل تكاليف إهناء اخلدمة على عمر األصل بكامله،
بصرف النظر عن عدد املالكني خالل عمر األصل.
 201-4وقبل التصرف يف األصل مباش � � � ��رة ،س � � � ��تكون له قيمة س � � � ��البة تعود إىل الصفر لدى معاملة التكاليف
املتكبدة إلهناء اخلدمة على أهنا من إمجايل تكوين رأس املال الثابت .وحالة الغرابة الظاهرية لكون األصل له قيمة
ال عن أن املالك ال ميكنه أن يبيع األصل ،فإن عليه أيضاً أن يدفع مقاب ً
سلبية تعكس احلقيقة اليت مؤداها أنه فض ً
ال
44
لوحدة أخرى كي تستلم منه املسؤولية عن األصل .
 202-4ولتقدير التكاليف املتوقعة إلهناء اخلدمة ،ال يلزم فحسب تقدير مدى هذه التكاليف ،بل يلزم أيضاً
تقدير احتماالهتا .ويف هذا الصدد ،متثّل تكاليف إهناء اخلدمة مش � � � ��كلة مزدوجة( :أ) كثرياً ما يكون من الصعب
التنبؤ مبقدارها النهائي؛ و(ب) من املمكن أن تكون اجلهة األصلية املالكة أو املشغلة لألصل مل تعد جهة مزاولة
للنشاط وقادرة على تغطية التكاليف ،إذاكانت قد أوقفت نشاطها أو أعلنت إفالسها أو إذا كانت الكفالة املرتبطة
بذلك قد استندت إىل تقدير خبس لتكاليف إهناء اخلدمة.
 203-4وهن � � � ��اك عامل إضايف هو أنه فيما بني وقت التقدي � � � ��ر األ ّويل لتكاليف إهناء اخلدمة ووقت تكبد هذه
التكاليف فعلياً ،قد تكون املعايري اجملتمعية قد تغيرّ ت ،مبا مؤداه أن التكاليف النهائية إلهناء اخلدمة أصبحت تتعلق
مبعاي � �ي� ��ر خمتلفة عن املعايري اليت كانت متوقعة .وه � � � ��ذا ينطبق بصفة خاصة على العمليات اليت ميتد االضطالع هبا
لفرتات زمنية طويلة.
 204-4وعلى الرغم من ذلك ،هناك عدد من املؤشرات اليت جتعل توقّع تكاليف إهناء اخلدمة أمراً ممكناً بقدر
معقول( :أ) وجود تع ّهد (أو شكل آخر من أشكال الكفالة) مقدم مسبقا؛ و(ب) وجود إلزام للمؤسسة بتخصيص
مسامهات على حنو متدرج لتمويل األنشطة النهائية لإلخراج من اخلدمة؛ و(ج) وجود مؤشرات تستند إىل السجل
السابق للمؤسسة؛ و(د) وجود التزام باإلصالح البيئي من جانب حكومة البلد الذي جتري فيه العمليات.
43

44

التغيرّ ات األخرى يف احلجم هي ما حيدث يف األصول من تغيرّ ات ليست ناجتة عن معامالت بني وحدات اقتصادية أو عن استهالك
رأس املال الثابت .وتشمل األمثلة اخلسائر النامجة عن األحداث الكارثية ،واملصادرات غري التعويضية ،واكتشافات املوارد الطبيعية.
سجل هذه التدفّقات يف نظام احلسابات القومية يف إطار التغيرّ ات األخرى يف حسابات األصول (انظر نظام احلسابات القومية
وتُ َّ
لعام  ،2008الفصل .)12
انظر الفقرة  161 - 10من نظام احلسابات القومية لعام .2008

ب ةلصتملا تاقّفدتلاو ةيئيبلا ةطشنألا تاباسح

تسجل تكاليف إهناء اخلدمة على أهنا من إمجايل تكوين رأس املال الثابت إالّ وقت تكبدها،
 205-4وينبغي أالّ َّ
ولكن اقتطاع هذه التكاليف من الدخل عن طريق استهالك رأس املال الثابت ينبغي أن يستمر بصورة تدرجيية على
أي أن استهالك رأس املال الثابت ينبغي حتميله على الدخل قبل تكبد تكاليف التصرف يف
مدى عمر األصلّ ،
األصل/إهناء اخلدمة (أو قبل معرفتها معرفة تامة) .وتنبع إحدى الصعوبات العملية يف تقدير تكاليف إهناء اخلدمة
من أن عمر األصل الثابت ذي الصلة قد يتغيرّ مع الزمن ،مما يستلزم إجراء تغيريات لتقديرات تكاليف إهناء اخلدمة.
يتم قبل تكبدها ،فإنه يلزم أخذ السيناريوهات احملاسبية
 206-4وحيث إن تقدير تكاليف إهناء اخلدمة جيب أن ّ
األربعة التالية يف االعتبار:
(أ)

يف احلاالت اليت حيدث فيها أن تتجاوز تكاليف إهناء اخلدمة املتكبدة يف هناية املطاف البدل
املرتاكم الس � � � ��تهالك رأس املال الثابت ،تُعامل التكاليف الكلية على أهنا من إمجايل تكوين
أي كمية مل يغطها بالفعل استهالك رأس املال الثابت خالل عمر األصل
رأس املال الثابت ،و ّ
تحُ تس � � � ��ب وقت تكبد التكاليف على أهنا اس � � � ��تهالك إضايف لرأس املال الثابت .وهذه توصية
عملية املنحى وستؤدي إىل حدوث مبالغة يف مقدار صايف القيمة املضافة خالل الفرتات اليت
يكون فيها األصل قيد االستخدام وإىل خبس هلذا املقدار يف الفرتة اليت تُتكبّد فيها التكاليف
املتبقية 45؛

(ب) يف احلاالت اليت ال تكون قد ُوضعت فيها تقديرات لتكاليف إهناء اخلدمة خالل عمر األصل،
أي تكالي � � � ��ف إلهناء اخلدمة على أهنا من إمجايل تكوين رأس املال الثابت مث
ينبغ � � � ��ي أن تُعامل ّ
تحُ تس � � � ��ب على الفور استهالكاً لرأس املال الثابت ،ش� � � � �ريطة أن تدفعها اجلهة القائمة بتشغيل
األصل؛
(ج) يف احلاالت اليت متّ فيها توقُّع تكاليف إهناء اخلدمة وتسجيل بدل الستهالك رأس املال الثابت
أي تكاليف فعلية إلهناء اخلدمة ،جيب حمو
ولكن اجلهة القائمة بالتش � � � ��غيل مل تتكبد إطالقاً ّ
التقدير األ ّويل لتكاليف إهناء اخلدمة من امليزانية العمومية عن طريق حساب التغيرّ ات األخرى
يف حج � � � ��م األصول ،مما يؤدي بالتايل إىل ارتفاع يف قيمة األص � � � ��ل الثابت املدرجة يف امليزانية
أي تكاليف تالية لذلك لإلخراج من اخلدمة تتكبدها وحدات أخرى غري اجلهة
العمومية  .46و ّ
القائمة بالتشغيل تُعامل على أهنا تكاليف عالجية؛
(د) إذا كانت تكاليف إهناء اخلدمة مبالغاً يف تقديرها باملقارنة بالتكاليف الفعلية املتكبدة يف هناية
صحح هذه املبالغة يف التقدير عن طريق إدخال قيد يف حس � � � ��اب
املط � � � ��اف إلهناء اخلدم � � � ��ة ،تُ َّ
التغيرّ ات األخرى يف حجم األصول ،مما سيؤدي إىل ارتفاع يف قيمة األصل الثابت املدرجة يف
امليزانية العمومية.

(ج)

معاملة التكاليف العالجية

 207-4كث � �ي � �راً ما تُتكبد التكاليف ذات الطبيعة العالجية بعد أن يكون املوقع قد أُغلق وتكون اجلهة القائمة
بالتش � � � ��غيل قد رحلت .وهناك نوعان رئيس � � � ��يان من التكاليف العالجية( :أ) النفقات املتكبدة يف إصالح األرض
أي انبعاثات ضارة من ترسبات
كي ميكن استخدامها لغرض آخر؛ و(ب) النفقات املتكبدة لكفالة عدم متكني ّ
امللوثات واملخلفات األخرى الناجتة من نشاط سابق من االرتشاح إىل البيئة احمليطة وإحداث أضرار بيئية .ويف كلتا
هات � �ي� ��ن احلالتني ،ينبغي أن تُعامل التكالي � � � ��ف ذات الصلة على أهنا من إمجايل تكوين رأس املال الثابت ،وأن ينتج
عنها أصل ثابت من فئة حتسني األراضي.
45
46
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املرجع نفسه ،الفصل الثاين عشر.
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 208-4وفيم � � � ��ا يتعلق بالتكاليف العالجي � � � ��ة ،ال توجد ضرورة إليالء اعتبار خاص لتوقيت اإلبالغ ،وال توجد
كذلك مسائل بشأن ما إن كانت التكاليف قد متّ توقعها ،حيث إن تكبّد هذه التكاليف ،حبكم تعريفها ،حيدث
بعد أن تكون العمليات يف املوقع قد توقفت ،وال تتكبدها اجلهة اليت كانت تش ّغل املوقع وتسببت يف إجياد احلاجة
إىل العالج.
يتم على حنو مستمر منع حدوث
 209-4ويف احلاالت اليت تُتكبَّد فيها نفقات محاية البيئة بصفة جارية لكي ّ
ضرر بيئي أو احل ّد من حدوثه ،ينبغي أن تُعامل هذه النفقات على أهنا استهالك وسيط أو أهنا من إمجايل تكوين
سجل على أهنا تكاليف إلهناء اخلدمة أو تكاليف عالجية.
رأس املال الثابت للمالك وقت تكبد التكاليف وال تُ َّ
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الفصل الخامس

حسابات األصول

1-5

مقدّمة

األصول هي األشياء اليت تُعترب ذات قيمة لدى اجملتمع .وقد َد َرج علم االقتصاد منذ عهد طويل على
1-5
تعريف األصول بأهنا مستودعات للقيمة تتوافر منها أيضاً ،يف كثري من احلاالت ،مدخالت لعمليات اإلنتاج .ويف
املتأصلة يف عناصر البيئة واملدخالت اليت توفرها البيئة للمجتمع بوجه
احلقبة األخرية ،أصبح هناك اهتمام بالقيمة ّ
عام ولالقتصاد بوجه خاص .ويُستعمل مصطلح “األصل البيئي” للداللة على مصدر هذه املدخالت اليت ميكن
قياسها بكل من القيم املادية والقيم النقدية.
وأحد الدوافع إىل االهتمام باألصول البيئية هو القلق من أن األمناط الراهنة للنش � � � ��اط االقتصادي
2-5
تس � � � ��تنزف األصول البيئية املتاحة وحتط من مستواها مبع ّدل أس � � � ��رع من طاقة هذه األصول على التجدد .وهذا
يس � � � ��تدعي القلق أيضاً بش � � � ��أن مدى توافرها يف األجل الطويل .ومن مثّ ميكن اعتبار األجيال احلالية “راعية”
لألصول البيئية بكامل نطاقها لصاحل األجيال املقبلة .واهلدف العام يف هذا الصدد هو حتس � �ي� ��ن إدارة األصول
البيئية ،على حنو يراعي االس � � � ��تخدام املس � � � ��تدام للموارد واحلفاظ على قدرة األص � � � ��ول البيئية على مواصلة توفري
املدخالت لالقتصاد وللمجتمع.
وهذا اهلدف العام هو أحد احملركات الرئيسية لوضع نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،وخباصة قياس
3-5
األصول وصياغة حسابات األصول .ويف هذا السياق ،يتمثّل هدف املعاجلة احملاسبية لألصول يف نظام احملاسبة
البيئية واالقتصادية يف قياس مقدار األصول البيئية وقيمتها وتسجيل وشرح التغيرّ ات يف تلك األصول على مدى
الزمن.
وفيما يتعلق باألصول البيئية ،تشمل التغيرّ ات املادية والنقدية على مدى الفرتة الزمنية اإلضافات إىل
4-5
رصيد األصول البيئية (بسبب النمو الطبيعي واالكتشافات مثالً) واالخنفاضات يف رصيد األصول البيئية (بسبب
االستخراج واخلسائر الطبيعية مثالً).

هيكل الفصل الخامس
هذا الفصل يصف املعاجلة احملاس � � � ��بية لألصول البيئية .ويعرض الفرع  2 - 5مناقشة تفصيلية ملفهوم
5-5
األصـــ � � � ��ول البيئيـــة يف اإلطار املركزي ،انطالقاً من التعريف العام لألصول البيئية نَّ
املبي يف الفصل الثاين .ويُورد الفرع
 3 - 5وصفاً لبنية احلس � � � ��ابات والقيودات احملاس � � � ��بية الالزمة لصياغة حس � � � ��ابات األصول ،مبا يف ذلك الرصيدان
االفتتاحي واخلتامي ،واإلضافات إىل الرصيد ،واالخنفاضات يف الرصيد ،وتنقيحات التقييم.
ويتناول الفرع  4 - 5بالبحث بُعدين رئيس � � � ��يني لعملية صياغة حس � � � ��ابات األصول :مبادئ تعريف
6-5
استنزاف األصول البيئية بالقيم املادية ،مع الرتكيز بصفة خاصة على استنزاف األصول البيئية املتجددة ،مثل املوارد
املائية وموارد األخش � � � ��اب؛ وفيما يتعلق حبسابات األصول بالقيم النقدية�ُ ،ن ُهج تقييم األصول البيئية ،وخباصة هنج
صايف القيمة احلالية .وترد يف مرفق هذا الفصل مناقشة أكثر تعمقاً لنهج صايف القيمة احلالية.
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وتعرض الفروع من  5 - 5إىل  11 - 5بياناً جمم ً
ال للمعاجلة احملاس � � � ��بية لألصول ،حيث يتناول كل
7-5
منه � � � ��ا أص ً
ال من فرادى جمموعة األصول البيئية .وتتضمن تلك الفروع التفاصيل املتعلقة بنطاق القياس لكل أصل
من هذه األصول ،وبنية حس � � � ��ابات األصول ،واملسائل األخرى ذات الصلة بشأن املفاهيم والقياس .ويف حني أن
هناك مبادئ عامة ميكن تطبيقها على مجيع األصول البيئية ،فإن كل أصل من هذه األصول له خصائصه احملددة
اليت يتعني تناوهلا على حدة.

2-5

األصول البيئية يف اإلطار املركزي لنظام املحاسبة
البيئية واالقتصادية

 1-2-5مقدّمة

وفقـــاً للتــعريف الوارد يف الفصل الثاين ،األصول البيئية هي العناصر احليّة وغري احليّة احلاصلة طبيعياً يف
8-5
ِّ
كوكب األرض ،وتشكل معاً البيئية األحيائية  -املادية ،وميكن أن توفر منافع للبشرية .ويف اإلطار املركزي ،يُنظر
إىل األصول البيئية من زاوية فرادى العناصر اليت تتألف منها البيئة ،دون احتساب مباشر ملا بني هذه العناصر من
تفاعالت بوصفها أجزاء يف نُظم إيكولوجية.
وصف لتصنيف
9-5
ويقدم هذا الفرع شرحاً حل ّد القياس العام لألصول البيئية يف اإلطار املركزي ،مبا يف ذلك ٌ
األصول البيئية وإيضاح للعالقة بني األصول البيئية واالقتصادية.

 2-2-5نطاق األصول البيئية

 10-5يتح� � � � � ّدد نط � � � ��اق األصول البيئية يف اإلطار املركزي عن طريق الرتكيز عل � � � ��ى فرادى العناصر اليت تتألف
منها البيئة .واألنواع اليت يشملها هذا النطاق من فرادى هذه العناصر هي اليت ميكن أن توفر موارد لالستخدام يف
النشاط االقتصادي .وبوجه عام ،هذه املوارد قد تحُ صد أو تُستخرج أو تؤخذ على حنو آخر من أجل االستخدام
املباش � � � ��ر يف نشاط اقتصادي لإلنتاج أو االستهالك أو الرتاكم .ويشمل النطاق األراضي واملياه الداخلية اليت توفر
حيزاً ملزاولة النشاط االقتصادي.
 11-5وهناك سبعة من فرادى عناصر البيئة هي اليت تُعترب أصوالً بيئية يف اإلطار املركزي .وهذه العناصر هي
املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،واألراضي ،وموارد الرتبة ،وموارد األخشاب ،واملوارد املائية ،واملوارد البيولوجية األخرى
(عدا موارد األخش � � � ��اب واملوارد املائية) ،وموارد املياه .وتشكل هذه العناصر املفردة مناط الرتكيز التقليدي ألنشطة
قياس األصول البيئية عن طريق صياغة حسابات لألصول أو املوارد احمل ّددة .ويتناول هذا الفصل باملناقشة حسابات
األصول لكل أصل من هذه األصول البيئية وحدود القياس ذات الصلة بالقيم املادية والنقدية.
 12-5والتغطية اليت تشمل فرادى هذه العناصر يف اإلطار املركزي ال متتد إىل العناصر املتضمنة يف شىت املوارد
الطبيعية والبيولوجية املذكورة آنفاً .فعلى سبيل املثال ،الكربون والنيرتوجني ال يُعتربان أصلني بيئيني مفردين يف اإلطار
املركزي.
 13-5ونط � � � ��اق قياس األص � � � ��ول البيئية لبلد ما مقصور على ما يوجد منها داخل اإلقليم االقتصادي اخلاضع
لس � � � ��يطرة هذا البلد .ويشمل هذا مجيع املناطق الربية ،مبا فيها اجلزر؛ واملياه الساحلية ،مبا فيها املياه وقيعان البحار
أي مياه أو قيعان حبار أخرى يف املياه الدولية يُعرتف للبلد بتبعيتها
الكائنة داخل املنطقة االقتصادية اخلالصة للبلد؛ و ّ
له .وامتداد النطاق اجلغرايف إىل ما جياوز األصول البيئية الكائنة على اليابسة أمر ذو أمهية خاصة فيما يتعلق بقياس
أرصدة املوارد املائية واملوارد املعدنية وموارد الطاقة.
 14-5ونطاق القياس ،بالقيم املادية ،لكل عنصر من هذه العناصر على حدة نطاق عريض يش � � � ��مل مجيع
املوارد اليت قد توفر منافع للبشرية .أما بالقيم النقدية ،فالنطاق مقصور على فرادى العناصر اليت هلا قيمة اقتصادية

حسابات األصول

بناء على مبادئ التقييم املش � � � ��مولة يف نظام احلس � � � ��ابات القومية .ومثال ذلك أنه بالقيم املادية تُدرج يف إطار نظام
ً
ٍ
احملاسبة البيئية واالقتصادية كل األراضي الكائنة داخل بلد ما لكي يتيسر إجراء حتليل واف ملا حيدث من تغيرّ ات
يف استخدام األراضي ويف الغطاء األرضي .أما بالقيم النقدية ،فبعض األراضي قد تكون قيمتها االقتصادية معدومة
ومن مثّ ينبغي استبعادها من نطاق التغطية .واهلدف من النطاق الواسع نسبياً املطبّق على صعيد القيم املادية هو
أن تؤخذ يف احلسبان على حنو أفضل اخلصائص البيئية لفرادى العناصر .ويرد مبزيد من التفصيل وصف للمسائل
املتعلقة بتقييم األصول البيئية يف الفرع .3 - 2 - 5

تصنيف األصول البيئية يف اإلطار املركزي

 15-5التصني � � � ��ف املع � � � ��روض يف اجلدول  1 - 5لألصول البيئية يف اإلطار املركزي يرِّكز على فرادى العناصر.
ولكل أصل من هذه األصول البيئية ،يتعني ألغراض املعاجلة احملاسبية هلذا األصل صياغة ح ّد للقياس بالقيم املادية
والنقدية .ويرد وصف هلذه احلدود يف الفروع من  5 - 5إىل .11 - 5
الجدول 1 - 5
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 16-5وال يُعترب حجم مياه البحار داخ ً
ال يف نطاق موارد املياه يف اإلطار املركزي ألن رصيد هذه املياه على
درجة من الضخامة جتعله غري جم ٍد ألغراض التحليل .واستبعاد البحار من حيث قياس حجم موارد املياه ال يشكل
بأي حال ح ّداً على قياس فرادى العناصر املرتبطة بالبحار مثل املوارد املائية (مبا فيها األرصدة السمكية يف أعايل
ّ
البح � � � ��ار ال � �ت� ��ي يتمتع البلد يف نطاقها حبقوق الصيد) واملوارد املعدنية وموارد الطاقة الكائنة فوق قاع البحار أو حتته.
وحجم اهلواء يف الغالف اجلوي غري مشمول هو اآلخر يف نطاق األصول البيئية يف اإلطار املركزي.
 17-5وعلى الرغم من استبعاد البحار والغالف اجلوي ،فإن االهتمام قائم مبا جيري من تبادالت وتفاعالت
معهما .ويف هذا السياق ،تُ َّ
سجل التفاعالت بني االقتصاد والبحر ،وبني االقتصاد والغالف اجلوي ،بطرق شتىّ
يف اإلطار املركزي .فعلى س � � � ��بيل املثال ،قياسات اس � � � ��تخالص مياه البحار تُدرج يف حسابات األصول املتعلقة
تسجل يف حسابات التدفقات املادية
مبوارد املياه ،وقياسات االنبعاثات من االقتصاد إىل الغالف اجلوي والبحار َّ
لالنبعاثات.

املوارد الطبيعية
 18-5املوارد الطبيعية هي جمموعة فرعية من األصول البيئية .وتش � � � ��مل املوارد الطبيعية مجيع املوارد البيولوجية
الطبيعية (مبا يف ذلك موارد األخش � � � ��اب واملوارد املائية) ،واملوارد املعدنية وموارد الطاقة ،وموارد الرتبة ،وموارد املياه.
وتُستبعد من نطاقها مجيع املوارد البيولوجية املستزرعة واألراضي.
األرايض واملناطق األخرى
 19-5إن صياغة مفهوم لتوفري املواد للنش � � � ��اط االقتصادي ،يف ش � � � ��كل أخش � � � ��اب أو أمساك أو معادن مثالً،
عملية مباشرة بالنسبة إىل معظم األصول البيئية املشمولة يف اإلطار املركزي .واألصل االستثنائي يف هذا الصدد هو
األراضي.
 20-5والدور األساسي لألراضي يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية هو توفري احليز .فاألراضي واحليز الذي
متثّلــــه حي ّددان املواقـــــع اليت يزا َول فيها النشاط االقتصــادي وغـــريه من األنشطة واليت توجد داخلها األصول .وعلى
الرغم من أن هذا الدور لألراضي ليس دوراً مادياً ،فإنه يش � � � � ِّ�كل ُمدخ ً
ال أساس � � � ��ياً يف النشاط اإلنتاجي وميكن أن
تكون له قيمة كبرية ،كما يُالحظ غالباً يف تباين القيَم اليت تُسند إىل أماكن اإلقامة املتماثلة الكائنة يف مواقع ذات
يس � � � ��ر احلصول على اخلدمات أو ما إىل ذلك .وهذا
خصائص خمتلفة من حيث معامل املش � � � ��هد األرضي أو مدى تَ ُّ
املفهوم لألراضي ميكن تطبيقه أيضاً على املناطق البحرية اليت يُعرتف للبلد بتبعيتها له ،مبا يف ذلك منطقته االقتصادية
اخلالصة.
 21-5ومصطلح “األراضي” على النحو املطبق به يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يشمل أيضاً مناطق
املياه الداخلية مثل األهنار والبحريات .وبالنس � � � ��بة لبعض أغراض القياس ،جيوز أن يوجد بعض االختالف يف هذا
احل ّد ،كما حيدث مث ً
ال لدى معاجلة حالة استخدام املناطق البحرية يف تربية املائيات أو ألغراض احلفظ أو غري ذلك
من االستخدامات املعيّنة .وترد مناقشة هلذه االعتبارات يف الفرع .6 - 5
 22-5ويُ َّنوه إىل وجود متييز واضح بني األراضي وموارد الرتبة .وتنعكس املدخالت املادية للرتبة يف حجم الرتبة
وتكوينها املتمثل يف املغذيات ومياه الرتبة واملواد العضوية .ويرد مزيد من املناقش � � � ��ة هلذا التمييز يف الفرعني 6 - 5
و.7 - 5
 23-5ويف س � � � ��ياق تقدير قيم � � � ��ة األراضي ،ميثّل كل م � � � ��ن موقع املنطقة وخصائصها املادية (مثل الس � � � ��مات
الطبوغرافية واالرتفاع واملناخ) اعتبارين هامينّ  .وترد مناقشة تقييم األراضي يف الفرع .6 - 5

حسابات األصول

موارد األخشاب واملوارد املائية واملوارد البيولوجية األخرى

 24-5املوارد البيولوجية تش � � � ��مل موارد األخش � � � ��اب واملوارد املائية وطائفة متنوعة من املوارد احليوانية والنباتية
األخرى ،مثل املاش � � � ��ية والبس � � � ��اتني واحملاصيل واحليوانات الربية .وهي كمعظم األصول البيئية توفر مدخالت مادية
للنشاط االقتصادي .بيد أنه فيما يتعلق باملوارد البيولوجية ،هناك متييز بني ما إن كانت املوارد مستزرعة أم طبيعية،
بناء على مدى خضوع منو املورد إلدارة فعلية.
ً
 25-5ومن املهم احلفاظ على هذا التمييز يف اإلطار املركزي لكي تُكفل إمكانية إقامة صالت واضحة بني
معاجلة هذه املوارد يف هذا اإلطار ومعاجلتها يف حسابات اإلنتاج وحسابات األصول يف نظام احلسابات القومية.
 26-5واستزراع املوارد البيولوجية ميكن أن يتخذ أشكاالً متنوعة تنوعاً واسعاً .ويف بعض احلاالت ،يكون
للنش � � � ��اط اإلداري دور كبري يف االس � � � ��تزراع ،كما يف حالة مزارع الدواجن واستخدام الصوبات يف إنتاج حماصيل
البس � � � ��تنة .ويف هذه احلاالت ،تُنشئ الوحدة القائمة باإلنتاج بيئة مضبوطة متمايزة عن البيئة البيولوجية واملادية
األوسع نطاقاً.
 27-5ويف ح � � � ��االت أخرى ،ميكن أن تكون اإلدارة الفعلية ضئيلة نس � � � ��بياً ،كما يف حالة املزارع الكبرية لرتبية
معرضاً بصفة مستمرة للبيئة البيولوجية واملادية
املاشية ومزارع األخشاب .ويف هذه احلاالت ،يكون املورد البيولوجي ّ
جزءا منها .وهناك أيضاً حاالت أ ّدى فيها اس � � � ��تزراع مناطق شىت على مدار مئات
األوس � � � ��ع نطاقاً ويتفاعل بوصفه ً
من السنني إىل حتويل البيئة الطبيعية.
 28-5وقد يكون من الصعب على صعيد املمارسة العملية التمييز بني املوارد البيولوجية املستزرعة والطبيعية.
ويرد عرض لالعتبارات املتصلة بذلك فيما يتعلق مبوارد األخشاب واملوارد املائية يف الفرعني  8 - 5و.9 - 5
 29-5وكثري من املوارد البيولوجية املس � � � ��تزرعة ميكن زرعها وحصدها يف مدى فرتة زمنية قصرية .ويف احلاالت
اليت حيدث فيها االس � � � ��تزراع يف غضون فرتة حماس � � � ��بية ،ال يوجد لتلك األصول رصيد افتتاحي أو ختامي يستوجب
التسجيل .بيد أنه ،رهناً بتوقيت موسم الزرع واحلصاد بالنسبة إىل توقيتات الفرتة احملاسبية ،قد توجد موارد بيولوجية
مستزرعة تستوجب التسجيل ،وينبغي يف تلك احلاالت تسجيلها على أهنا جزء من األصول البيئية.

الغابات
 30-5يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،تُعترب الغابات أحد أشكال الغطاء األرضي وتُعترب احلراجة فئة من
أي حجم
فئات استخدام األراضي .بيد أنه يغلب أن يُنظر إىل الغابات من منظور ما حتتويه من موارد األخشابّ ،
األش � � � ��جار القائمة ،برغم أن الغابات تُس � � � ��تخدم يف إنتاج طائفة واسعة التنوع من املنتجات .ولذا ال ينبغي اعتبار
الغابات وموارد األخشاب شيئاً واحداً .ويف الواقع أيضاً أن موارد األخشاب ال ينحصر وجودها يف الغابات ،ففي
كثري من البلدان ،توجد أنواع أخرى من الغطاء األرضي ،منها مث ً
ال األراضي احلرجية األخرى ،حتتوي على موارد
لألخشاب .وانطالقاً من هذا التمييز بني الغابات وموارد األخشاب ،ومن الرتكيز على املوارد فيما يتعلق باألصول
البيئية يف اإلطار املركزي ،ترد الغابات يف تصنيف األصول البيئية يف اجلدول  1 - 5بوصفها فئة فرعية يف إطار فئة
األراضي ،وتمُ يَّز موارد األخشاب الكائنة على هذه األراضي يف ذلك التصنيف على أهنا أصل بيئي مستقل .ويرد
وصف حس � � � ��ابات األصول املتعلقة بأراضي الغابات وغريه � � � ��ا من األراضي احلرجية يف الفرع  ،6 - 5ويرد وصف
حسابات األصول املتعلقة مبوارد األخشاب يف الفرع .8 - 5

 3-2-5تقييم األصول البيئية

تدرها البيئة بالقيم النقدية .بيد أنه ترتبط بإجراء هذه
 31-5ميكن ،من حيث املبدأ ،تقييم مجيع املنافع اليت ُّ
الكمي للمنافع ذاهتا وتقدير قيمة املنافع بالنسبة إىل اجملتمع ككل
التقييمات الواسعة تعقيدات كثرية ،منها التقييم ّ
وليس بالنسبة إىل األفراد فحسب ،وال يرد يف اإلطار املركزي مزيد من املناقشة ملسائل القياس تلك.

141

142

اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية2012 ،

 32-5واتساقاً مع نظام احلسابات القومية ،يقتصر نطاق التقييم يف اإلطار املركزي على املنافع العائدة على
املُالّك االقتصاديني .واملالك االقتصادي هو الوحدة املؤسسية اليت هلا أن ت ّدعى األحقية يف املنافع املرتبطة باستخدام
أصل ما يف سياق نشاط اقتصادي ما حبكم قبوهلا للمخاطر ذات الصلة .كذلك فإنه وفقاً لنظام احلسابات القومية،
األصل هو مستودع للقيمة ميثّل منفعة أو سلسلة من املنافع تعود على مالك اقتصادي نتيجة حليازته أو استخدامه
لذل � � � ��ك الكيان لفرتة من الزمن  .47ومن أمثلة األصول االقتصادية املن � � � ��ازل واملباين املكتبية واملاكينات والرباجميات
احلاسوبية واألصول املالية وأصول بيئية عديدة.

 33-5واملنافع اليت يستند إليها تعريف األصول االقتصادية هي املنافع االقتصادية .واملنافع االقتصادية تعكس
كس � � � ��باً أو عائداً إجيابياً مستم ّدين من نش � � � ��اط اقتصادي لإلنتاج أو االستهالك أو الرتاكم .وفيما يتعلق باألصول
البيئية ،تُس � � � � ّ�جل املنافع االقتصادية يف احلسابات يف شكل فائض تشغيل من بيع املوارد الطبيعية واملوارد البيولوجية
املس � � � ��تزرعة ،أو يف شكل ريع مكتسب من السماح باس � � � ��تخدام أو استخراج أصل بيئي ،أو يف شكل مقبوضات
اض مثالً).
(أي ال تشمل تكاليف املعاملة) عندما يباع أصل بيئي (أر ٍ
صافية ّ
 34-5وتُصنَّف األصول االقتصادية يف نظام احلس � � � ��ابات القومية إىل أصول منتَجة أو أصول غري منتَجة أو
أصول مالية .ويرد يف نظام احلسابات القومية وصف و ٍ
اف للمفاهيم ذات الصلة وُ�ن ُهج القياس املناسبة لبناء تقديرات
لألصول االقتصادية .واألصول املنتَجة هي األصول اليت نشأت بوصفها نواتج لعمليات مشمولة يف إطار حدود
اإلنتاج يف نظام احلسابات القومية .وتشمل األصول املنتَجة األصول الثابتة (مثل املباين واملاكينات)؛ واملخزونات
(مثل املخزون من القمح لالستخدام مستقبالً)؛ واألشياء الثمينة اليت يحُ تفظ هبا باعتبارها مستودعات للقيمة ويُتوقع
أن تزداد قيمتها مبرور الزمن (مثل األعمال الفنية واملعادن النفيسة).
 35-5واملوارد البيولوجية املس � � � ��تزرعة هي نوع من أنواع األصول املنتَجة املشمولة يف نظام احلسابات القومية،
وهي أيضاً نوع من أنواع األصول البيئية املشمولة يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية .وميكن أن تكون هذه املوارد
أصوالً ثابتة (مثل األغنام املنتِجة للصوف ،وأمساك الرتبية) ،أو خمزونات (مثل املاشية املخصصة للذبح ،أو األشجار
املعتزم قطعها للحصول على األخش � � � ��اب) .وهناك أنواع أخرى من األصول املنتَجة كثرياً ما تؤخذ يف احلس � � � ��بان يف
قياس النش � � � ��اط االقتصادي املتصل بالبيئة ولكنها ال تُعترب أصوالً بيئية (ومنها مث ً
ال معدات التعدين ،وس � � � ��فن صيد
األمساك ،وجدران سدود ختزين املياه).
 36-5واألصول غري املنتَجة هي األصول اليت نش � � � ��أت عن غري طريق عمليات اإلنتاج .وهي تش � � � ��مل املوارد
الطبيعية ،والعقود واإلجيارات والرتاخيص؛ وأصول الش � � � ��هرة والتسويق املشرتاة .ويف نظام احلسابات القومية ،تشمل
جزءا
املوارد الطبيعية مجيع األصول املعتربة موارد طبيعية يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية .وتُعترب األراضي أيضاً ً
من املوارد الطبيعية يف نظام احلسابات القومية  .48ويف حني أن بعض العقود واإلجيارات والرتاخيص ،وأصول الشهرة
والتسويق املشرتاة ،قد تكون مما يؤخذ يف احلسبان يف سياق تقييم النشاط االقتصادي املتصل بالبيئة ،فإنه ال يوجد
بني هذه األنواع من األصول غري املنتَجة ما هو أيضاً من األصول البيئية.
 37-5واألصول املالية ،وما يناظرها من خصوم مالية ،تتعلق مبطالبات مبدفوعات مقبلة ،أو سلس � � � ��لة منها،
معرفة تعريفاً تفصيلياً يف نظام احلسابات القومية .ويف حني أن بعض األصول
فيما بني الوحدات االقتصادية .وهي ّ
املالية قد تكون مما يؤخذ يف احلسبان يف سياق تقييم النشاط االقتصادي املتصل بالبيئة ،فإنه ال توجد أصول مالية
تتصف أيضاً بأهنا أصول بيئية.

47
48

انظر الفقرة  8 - 10من نظام احلسابات القومية لعام .2008
نظام احلسابات القومية لعام  2008يُدرج أيضاً يف نطاق املوارد الطبيعية األطياف الالسلكية ،حيث إن استغالل األطياف الالسلكية
يدر دخالًكبرياً لوحدات اقتصادية ش � �ت� ��ى .أما يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،فال تعترب األطياف الالس � � � ��لكية جزءًا من البيئة
ّ
األحيائية  -املادية وتُستبعد من مثّ من نطاق األصول البيئية.
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العالقة بني األصول البيئية واالقتصادية
 38-5كثري م � � � ��ن األصول البيئية هي أيضاً أصول اقتصادية .وعلى وجه التحديد ،املوارد الطبيعية واألراضي
تُعترب أصوالً غري منتَجة ،واملوارد البيولوجية املستزرعة قد تُعترب أصوالً ثابتة أو خمزونات ،حسب دورها يف اإلنتاج.
ويبينّ الشكل  1 - 5العالقة بني فئات األصول البيئية والفئات العليا لألصول يف نظام احلسابات القومية .ومجيع
سجل إما بوصفها أصوالً ثابتة وإما بوصفها خمزونات.
األصول البيئية املصنّفة على أهنا مستزرعة جيب أن تُ ّ
الشكل 1 - 5
العالقة بني األصول البيئية واالقتصادية
اﻷﺻﻮل اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻤﻟﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻷراﴈ
اﻟﻌﺪﻳﻤﺔ اﻤﻟﻨﻔﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
)اﻷراﴈ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ،اﻟﺮواﺳﺐ
اﻤﻟﻌﺪﻧﻴﺔ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ(

اﻷﺻﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﺻﻮل اﻤﻟﻨﺘَﺠﺔ
اﻤﻟﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺰرﻋﺔ

اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻤﻟﺨﺰوﻧﺎت

أ

اﻷﺻﻮل ﻏﺮﻴ -اﻤﻟﻨﺘَﺠﺔ
اﻟﻌﻘـﻮد واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
اﻤﻟﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻷراﴈ
وﻣﺎ إﻟﻴﻬﺎ
اﻷﺻﻮل اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ

أ عدا املوارد البيولوجية املستزرعة.

 39-5وبالقيم املادية ،ميكن أن يكون نطاق األصول البيئية املقيسة يف اإلطار املركزي أكرب من نطاق األصول
البيئية املقيس � � � ��ة بالقيم النقدية وفقاً لتعريف األصول االقتصادية يف نظام احلس � � � ��ابات القومية .ويُعزى هذا إىل أنه
ال يُش � �ت� ��رط يف القياس بالقيم املادية أن تكون األصول البيئية أصوالً حتقق منافع ملالك اقتصادي هلا .فعلى س � � � ��بيل
املثال ،األراضي وموارد األخشاب الواقعة يف مناطق نائية تندرج يف نطاق األصول البيئية للبلد ذي الصلة حىت وإن
أي منافع ملالك اقتصادي.
كانت ال حتقق حالياً ،أو ال يتوقع أن حتقق مستقبالًّ ،
مسجلة يف اإلطار املركزي بالقيم املادية وليست هلا قيمة
 40-5ويرتتب على ذلك أنه قد توجد أصول بيئية ّ
سجل أصول من هذا
نقدية مقيس � � � ��ة مما جيعلها غري مشمولة يف األصول البيئية املقيس � � � ��ة بالقيم النقدية .وحيثما تُ ّ
القبيل بالقيم املادية ،ينبغي أن تس � � � � ّ�جل كمياهتا منفصلة عن كميات األصول البيئية اليت تُنتج بالفعل منافع ملال ٍ
ّك
اقتصاديني.

األصول البيئية املستخدمة يف األنشطة املتصلة بالبيئة
 41-5هناك اهتمام باألصول االقتصادية ،وال سيما األصول املنتَجة ،اليت تُستعمل يف أنشطة متصلة بالبيئة
ولكنها ليست أصوالً بيئية .وهي تشمل األصول املتصلة مبزاولة أنشطة محاية البيئة وإدارة املوارد واألصول املستخدمة
يف اس � � � ��تخراج وحصد املوارد الطبيعية مثل س � � � ��دود املياه وسفن صيد األمساك ومعدات القطع واحلفر املستخدمة يف
أنشطة التعدين .وترد مناقشة هلذه األنواع من األصول يف الفصل الرابع ،معظمها يف سياق حسابات نفقات محاية
البيئة .واألصول املنتَجة املستخدمة يف استخراج املوارد الطبيعية هي أيضاً عناصر مهمة تؤخذ يف احلسبان يف سياق
حساب ريع املوارد وتقييم األصول البيئية .وترد مناقشة مسائل القياس ذات الصلة يف الفرع .4 - 5
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3-5

هيكل حسابات األصول

 1-3-5مقدّمة

سجل حسابات األصول رصيدي األصول االفتتاحي واخلتامي ،وما يطرأ من تغيرّ ات على مدى الفرتة
 42-5تُ ّ
احملاسبية .ويعرض هذا الفرع الشكل األساسي حلسابات األصول بالقيم املادية والنقدية ويصف القيودات احملاسبية
ذات الصلة .ويرد يف الفروع من  5 - 5إىل  11 - 5وصف مبزيد من التفصيل حلسابات األصول املتصلة بكل
نوع من أنواع األصول البيئية.

 2-3-5الشكل املفاهيمي لحساب األصول بالقيم املادية

 43-5من املعتاد أن تُصاغ حس � � � ��ابات األصول بالقيم املادية ألنواع حم ّددة من األصول وليس جملموعات من
األصول املتنوعة ألن كل أصل يُقاس عادة بوحدات خمتلفة .وهذا مؤّداه أن التجميع عرب األصول املختلفة بالقيم
املادية ليس ممكناً بوجه عام .ويف حني أن التجميع غري ممكن بوجه عام إالّ بالقيم النقدية ،فإن قيودات حسابات
ختص األصول
األص � � � ��ول بالقيم املادية ضرورية يف جمال صياغة التقديرات النقدية يف حالة عدم حدوث معامالت ّ
البيئية.
 44-5ويف احلالة املثالية ،ينبغي صياغة تقديري الرصيدين االفتتاحي واخلتامي لكل أصل من األصول بواسطة
املعلومات املتصلة بالتارخيني املرجعيني للفرتة احملاسبية .وإذا مل تكن املعلومات املتصلة هبذين التارخيني متاحة على
حنو مباشر ،قد يلزم إجراء تسوية زمنية للمعلومات ذات الصلة .ومن وقت آلخر ،ستتوافر معلومات جديدة تحُ دث
تغيرياً يف االفرتاضات اليت أُسست عليها جمموعة من التقديرات .وعند استيعاب هذه املعلومات اإلضافية ،من املهم
أال يخُ ّل ذلك جبعل التقديرات تعكس الكميات والقيم اليت ميكن منطقياً توقّع وجودها يف التارخيني املرجعيني.
قسم القيودات املتعلقة بالتغيرّ ات اليت تطرأ فيما بني تارخيي الرصيدين االفتتاحي واخلتامي لكل أصل
 45-5وتُ َّ
من األصول إىل ما يلي( :أ) اإلضافات إىل الرصيد؛ و(ب) االخنفاضات يف الرصيد .بيد أنه يف إطار هاتني الفئتني
العامتني ،توجد أنواع كثرية خمتلفة من القيودات كثرياً ما تكون معنونة بعناوين خمتلفة حس � � � ��ب نوع األصل .فعلى
سبيل املثال ،يُستعمل عادة مصطلح “املستخرجات” فيما يتعلق باملوارد املعدنية وموارد الطاقة ،بينما يُستعمل يف
املعتاد مصطلح “املياه املس � � � ��تخلصة” فيما يتعلق مبوارد املياه .بيد أن كال املصطلحني يتعلقان بانتزاع أصول بيئية
عن طريق عمليات لإلنتاج االقتصادي.
 46-5ويعرض اجلدول  2 - 5أنواع القيودات احملاسبية املتعلقة حبسابات األصول بالقيم املادية حسب نوع
األصل .وهو يقدم صورة عامة هليكل حسابات األصول بالقيم املادية ،اليت يرد بياهنا تفصي ً
ال لكل أصل على حدة
يف الفروع من  5 - 5إىل .11 - 5
 47-5ويعرض اجلدول قائمة كاملة للقيودات املمكنة لكل نوع من أنواع األصول .وعلى مس � � � ��توى املمارسة
رجح أن تكون قيودات معينة فقط هي القيودات املهمة ،ومن مثّ فإن اخلانات املدرجة يف اجلدول 2 - 5
العملية ،يُ َّ
لبيان إمكانية وجود قيد ما ال يلزم أن تظهر كلها بشكل منفصل يف احلسابات املنشورة لكل أصل من األصول.
48-5

وهناك أربعة أنواع من اإلضافات إىل رصيد أصل ما من األصول البيئية:
(أ)

النمو يف الرصيد .تعكس هذه اإلضافات زيادات يف رصيد املوارد على مدى الفرتة احملاس � � � ��بية
نتيجة للنمو .وبالنسبة إىل املوارد البيولوجية ،قد يكون النمو طبيعياً أو مستزرعاً ،وكثرياً ما يكون
تقديره صافياً من الفواقد العادية للرصيد؛

(ب) األرصدة اجلديدة املكتش � � � ��فة .تتعلق هذه اإلضافات بوصول موارد جديدة إىل الرصيد ،وتنشأ
عادة عن طريق االستكشاف والتقييم؛
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(ج) التقدي� � � � �رات املنقّحة بالزيادة .تعكس هذه اإلضافات تغيريات نامجة عن اس � � � ��تخدام معلومات
مس � � � ��تكملة تتيح إجراء إعادة تقييم للحجم املادي للرصيد .وميكن أن تتعلق هذه التقديرات
املنقحة أيضاً بتغيرّ ات يف النوعية أو الرتبة املقيّمة للمورد الطبيعي ،أو تغيرّ ات يف مدى اجلدوى
االقتصادية لالستخراج (مبا فيها الناجتة من تغيرّ ات يف تكنولوجيا االستخراج) ،ال تكون ناجتة
حصرياً من تغيرّ ات يف سعر املورد الطبيعي .واستخدام املعلومات املستكملة قد يستلزم تنقيح
التقديرات املتعلقة بفرتات سابقة لكفالة استمرارية السلسلة الزمنية؛
(د) حاالت إعادة التصنيف .حتدث إعادة تصنيف األصول البيئية يف احلاالت اليت يُستعمل فيها
سجل يف إطار هذا النوع الزيادات اليت حتدث
أصل بيئي لغرض خمتلف؛ وعلى سبيل املثال ،تُ ّ
أي زيادة يف فئة من فئات أصل ما يقابلها نقصان
يف أراضي الغابات نتيجة ألنشطة التحريج .و ّ
مكاف � � � ��ئ هلا يف فئة أخرى ،مما يعين أنه بالنس � � � ��بة إىل األصل البيئي ككل ،ليس حلاالت إعادة
ألي نوع من فرادى أنواع األصول.
أي تأثري على الكمية املادية الكلية ّ
التصنيف ّ
49-5

وهناك مخسة أنواع من االخنفاضات يف رصيد أصل ما من األصول البيئية:
(أ)

املستخرجات .هذه هي االخنفاضات يف رصيد املوجودات نتيجة لألخذ املادي من أصل بيئي
أو احلصد املادي له عن طريق عملية لإلنتاج .وتش � � � ��مل املس � � � ��تخرجات الكميات اليت يستمر
تدفقها عرب االقتصاد بوصفها منتجات والكميات اليت تعاد على الفور إىل البيئة بعد االستخراج
ألهنا غري مرغوبة ،مثل املصيد املرجتع يف جمال صيد األمساك؛

(ب) االخنفاض � � � ��ات العادية يف الرصيد .تعكس ه � � � ��ذه االخنفاضات الفواقد املتوقعة من الرصيد على
مدى الفرتة احملاس � � � ��بية .وه � � � ��ي ميكن أن حتدث نتيجة للموت الطبيعي للم� � � � �وارد البيولوجية أو
ألس � � � ��باب عرضية ال يصل شأهنا إىل ح ّد اعتبارها كارثية ،وميكن بدرجة معقولة توقّع حدوثها
بناء على اخلربة السابقة؛
ً
سجل اخلسائر النامجة عن األحداث الكارثية واالستثنائية عندما
(ج) اخلسائر النامجة عن الكوارث .تُ َّ
تقع أحداث واسعة النطاق ومتفردة وقابلة للتعرف عليها هباتني الصفتني وميكن أن تد ّمر عدداً
أي فئة من فرادى فئات األصول .وهذه األحداث ميكن عموماً
ضخماً من األصول ضم � � � ��ن ّ
ِّ
التعرف عليها بسهولة .وهي تشمل الزالزل الكربى ،وحاالت الثوران الربكاين ،واألمواج املدية،
ّ
واألعاصري الشديدة ،وغريها من الكوارث الطبيعية؛ وأعمال احلرب ،وأحداث الشغب ،وغريها
من األحداث السياسية؛ واحلوادث التكنولوجية ،مثل االنسكابات السميّة الكبرية أو انطالق
اجلسيمات املش� � � � � ّعة يف اهلواء .ويشمل هذا النوع أيضاً اخلسائر الكربى للموارد البيولوجية من
جراء اجلفاف أو تفشي األمراض؛
(د) إعادة التقديرات بالنقصان .تعكس هذه االخنفاضات تغيريات نامجة عن استخدام معلومات
تتيح إجراء إعادة تقييم للحجم املادي للرصيد .وميكن أن تتعلق هذه التقديرات املنقحة أيضاً
بتغ � �ّي� ��رّات يف النوعية أو الرتبة املقيَّمة للمورد الطبيعي ،أو تغيرّ ات يف مدى اجلدوى االقتصادية
لالستخراج (مبا فيها الناجتة من تغيرّ ات يف تكنولوجيا االستخراج) ،ال تكون ناجتة حصرياً من
تغيرّ ات يف س � � � ��عر املورد الطبيعي .واستخدام املعلومات املستكملة قد يستلزم تنقيح التقديرات
املتعلقة بفرتات سابقة لكفالة استمرارية السلسلة الزمنية؛
(هـ) حاالت إعادة التصنيف .حتدث إعادة تصنيف األصول البيئية عادة يف احلاالت اليت يُستعمل
فيها أصل بيئي لغرض خمتلف؛ وعلى س � � � ��بيل املثال ،يُس � � � � َّ�جل يف إطار هذا النوع النقصان يف
أي نقصان يف فئة من فئات أصل
أراض � � � ��ي الغابات من جراء اإلزالة الدائمة لبعض الغابات .و ّ
ما ،يقابلها نقصان مكافئ هلا يف فئة أخرى ،مما يعين أنه بالنسبة إىل األصل البيئي ككل ،ليس
ألي نوع من فرادى أنواع األصول.
أي تأثري على الكمية املادية الكلية ّ
حلاالت إعادة التصنيف ّ
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 50-5والقيودات املتصلة بالتغيرّ ات يف الغطاء األرضي ويف اس � � � ��تخدام األراضي ،على س � � � ��بيل املثال يف إطار
حساب لألصول يتعلق بأراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية ،تنتمي عادة إىل فئة إعادة التصنيف .ومن
مث فإنه فيما يتعلق بتحليل التغيرّ ات يف الغطاء األرضي ويف اس � � � ��تخدام األراضي ،كثرياً ما يكون من املفيد تسجيل
القيودات املتصلة باألنواع املختلفة إلعادة التصنيف .ويرد وصف القيودات ذات الصلة يف حالة حسابات األراضي
يف الفرع .6 - 5
الجدول 2 - 5
الهيكل العام لحساب األصول البيئية بالقيم املادية (بوحدات مادية)

املوارد املعدنية األرايض (بما فيها
وموارد الطاقة أرايض الغابات)

الرصيد االفتتاحي للموارد

نعم

نعم

املوارد املائية

موارد األخشاب
موارد الرتبة

املستزرعة

الطبيعية

املستزرعة

الطبيعية

موارد املياه

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

اإلضافات إىل رصيد املوارد
غري منطبق

نعم

النمو يف الرصيد

األرصدة الجديدة املكتشفة

نعم

غري منطبق

إعادة التقديرات بالزيادة

نعم

نعم

نعم

حاالت إعادة التصنيف

نعم

نعم

نعم

*

تكوُّن الرتبة

النمو

النمو
الطبيعي

النمو

النمو
الطبيعي

ُّ
ترسب
الرتبة

التدفقات
الراجعة

غري منطبق غري منطبق غري منطبق
*

التهطال

نعم

*

نعم

نعم

*

نعم

غري
منطبق
نعم

*

نعم

نعم

*

نعم

نعم

نعم

*

نعم

غري منطبق

*

مجموع اإلضافات إىل الرصيد
االنخفاضات يف رصيد املوارد
املستخرجات

املستخرجات

غري منطبق

انتشال
الرتبة

املأخوذات

االنخفاضات العادية يف الرصيد

غري منطبق

غري منطبق

التحات

الفواقد
الطبيعية

الفواقد
الطبيعية

الخسائر الناجمة عن الكوارث

نعم

نعم

نعم

*

نعم

*

نعم

*

إعادة التقديرات بالنقصان

نعم

نعم

*

نعم

حاالت إعادة التصنيف

نعم

نعم

نعم

نعم

*

نعم

املأخوذات

الحصيد

املصيد
اإلجمايل

املياه
املستخلصة

الفواقد
العادية

الفواقد
العادية

البخر
النتح الكيل

نعم

نعم

نعم

*

نعم

نعم

*

نعم

غري منطبق

نعم

*

نعم

نعم

*

نعم

مجموع االنخفاضات يف الرصيد
الرصيد الختامي للموارد

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

* هذا القيد غري ذي شأن عادة بالنسبة إىل هذا املورد ،أو ال يُحدَّد يف املعتاد تحديدا ً منفصالً يف البيانات املصدرية .وعىل مستوى املمارسة العملية ،ال يلزم أن تظهر بشكل
منفصل يف الحسابات املنشورة لكل نوع من أنواع األصول جميع الخانات املدرجة يف هذا الجدول ملجرد بيان إمكانية وجود قيد ما.

حسابات األصول

 51-5واستنزاف املوارد الطبيعية يتعلق باالستهالك املادي للموارد الطبيعية من جراء االستخراج مما حي ّد من
إمكانية اس � � � ��تخراج كميات منها مستقبالً .وبالنسبة إىل املوارد غري املتجددة ،الكمية املستنزفة هي نفسها الكمية
املس � � � ��تخرجة ،ولكن الوضع خمتلف بالنسبة إىل املوارد البيولوجية الطبيعية اليت ميكنها أن تتجدد مبرور الوقت .وترد
تغطية تفصيلية لتعريف االستنزاف يف الفرع .4 - 5
 52-5وقد ال يكون ممكناً الرصد املباش � � � ��ر جلميع القيودات احملاس � � � ��بية املبيّنة يف الش � � � ��كل املفاهيمي حلساب
األصول بالقيم املادية يف اجلدول  .2 - 5ومن مثّ قد يلزم تقدير بعض هذه القيودات باستخدام مناذج مناسبة أو
بناء على قيودات حماسبية أخرى .ورهناً مباهية كل قيد بعينه ومدى أمهيته يف املعاجلة احملاسبية الشاملة
اس � � � ��تنباطها ً
للتغيرّ ات يف رصيد مورد ما ،قد يكون من املناسب أيضاً ضم بعض القيودات احملاسبية معاً ألغراض إعداد حسابات
األصول بالقيم املادية للنشر.
 53-5ويرد بيان مجيع التفاصيل املتعلقة بتعريف وقياس هذه التدفقات بالنسبة إىل فرادى األصول البيئية يف
الفروع من  5 - 5إىل .11 - 5

القيودات املحاسبية املتعلقة بحسابات القطاعات املؤسسية
 54-5صياغة حسابات األصول حسب القطاع املؤسسي قد يكون مستصوباً فيما يتعلق بأنواع معينة
من األصول البيئية حيثما تكون ملكية املوارد موضع اهتمام على مس � � � ��توى السياسات أو ألغراض التحليل،
مبا يف ذلك تنسيب املوارد املعدنية وموارد الطاقة إىل وحدات احلكومة والوحدات القائمة باالستخراج ،وتقييم
ملكية األراضي.
 55-5ويف سياق بناء حسابات القطاعات املؤسسية ،يلزم نوعان من القيودات باإلضافة إىل القيودات املبينة
يف اجلدول  ،2 - 5وذلك بغرض املعاجلة احملاسبية للمعامالت والتبادالت األخرى بني القطاعات .وهذه القيودات
هي كما يلي:
(أ)

سجل هذه القيودات حينما حتدث معامالت يف األصول
اقتناء األصول البيئية والتصرف فيها .تُ ّ
البيئية بني وحدات مؤسسية يف قطاعات خمتلفة .واقتناء األصول البيئية ميثل إضافة إىل رصيد
القطاع املُقتين ،والتصرف فيها ميثل اخنفاضاً يف رصيد القطاع اآلخر؛

(ب) املص � � � ��ادرة غري التعويضية .حتدث ه � � � ��ذه التغيرّ ات يف الرصيد حينما تقوم وحدات مؤسس � � � ��ية
باالس � � � ��تحواذ على أصول بيئية أو بإزالتها بدون تقدمي تعويض مناس � � � ��ب إىل املالك األصلي.
سجل اخنفاض مناظر
وتُس � � � � ّ�جل إضافة إىل رصيد القطاع الذي احتاز ملكية األصل البيئي ،ويُ َّ
هلا يف رصيد القطاع املمتلك لألصل سابقاً.
وينوه أيضاً إىل أن قيودات إعادة تصنيف األصول البيئية بني القطاعات ميكن أن تكون من القيودات
56-5
َّ
املعتادة يف حسابات القطاعات املؤسسية.
 57-5ومن املمكن أيضاً ،وإن مل يكن ش � � � ��ائعاً ،أن يلزم تس � � � ��جيل قيودات على املستوى الوطين فيما يتعلق
باقتن � � � ��اء األصول البيئية والتصرف فيها أو مصادرهتا مصادرة غري تعويضية .وقد ينش � � � ��أ هذا يف حالة املعامالت يف
األراضي بني البلدان أو يف الظروف اليت تؤدي فيها تغيرّ ات سياسية إىل تغيرّ ات يف املساحة الكلية لبلد ما .وحيث
إنه ال يوجد عادة ما يستلزم هذه القيودات ،فإهنا غري مدرجة يف الشكل النموذجي حلساب األصول بالقيم املادية
املعروض يف اجلدول .2 - 5

 3-3-5الشكل املفاهيمي لحساب األصول بالقيم النقدية

 58-5يرد بيان الشكل العام حلساب األصول بالقيم النقدية يف اجلدول  .3 - 5وهناك صالت وثيقة هلذا
الشكل هبيكل حساب األصول بالقيم املادية.
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الجدول 3 - 5
الشكل املفاهيمي لحساب األصول بالقيم النقدية (بوحدات العملة)
الرصيد االفتتاحي للموارد
اإلضافات إىل رصيد املوارد
النمو يف الرصيد
األرصدة الجديدة املكتشفة
إعادة التقديرات بالزيادة
حاالت إعادة التصنيف
مجموع اإلضافات إىل الرصيد
االنخفاضات يف رصيد املوارد
ا ُملستخرجات
الفاقد العادي من الرصيد
الخسائر الناجمة عن الكوارث
إعادة التقديرات بالنقصان
حاالت إعادة التصنيف
مجموع االنخفاضات يف الرصيد
تنقيح تقييم رصيد املوارد
الرصيد الختامي للموارد

املعرفة بالقيم
 59-5وتعاريف القيودات املدرجة يف احلس � � � ��ابات النقدية متوائمة متاماً م � � � ��ع القيودات املماثلة َّ
املادية يف الفقرتني  48 - 5و .49 - 5ومن مثّ فإن احلس � � � ��اب النقدي يعكس تقييماً للتدفقات املادية املس � � � ��جلة
يف احلساب املادي لألصول ،وإن كان يُ َّنوه إىل أن نطاق القياس يف حالة بعض األصول البيئية أكثر اتساعاً بالقيم
املادية (ومن ذلك مث ً
ال أن موارد األخش � � � ��اب غري املس � � � ��تخدمة للعرض باألخشاب تُدرج يف احلساب بالقيم املادية
وتُستبعد بالقيم النقدية) .وبالنسبة إىل معظم األصول البيئية ،سيستلزم القياس تقدير التدفقات املادية متبوعاً بتقدير
التدفقات النقدية.
 60-5والقيد اإلضايف الوحيد املس � � � ��جل يف احلساب النقدي لألصول باملقارنة باحلساب املادي لألصول هو
تنقيح تقييم الرصيد .وتتعلق تنقيحات التقييم بالتغيرّ ات اليت تطرأ على قيمة األصول نتيجة لتغيرّ ات األسعار فقط،
وتعكس املكاس � � � ��ب واخلس � � � ��ائر اإلمسية حليازة األصول البيئية .ويحُ سب املكسب اإلمسي حليازة األصول البيئية بأنه
الزيادة العائدة على مالك يف قيمة األصل نتيجة لتغيرّ سعره على مدى الفرتة احملاسبية.
 61-5ووفقاً ملا نوقش يف الفرع  ،7 - 2ينبغي متييز التغيرّ ات يف السعر عن كل من التغيرّ ات يف كمية األصل
ذي الصلة والتغيرّ ات يف نوعيته .وفيما يتعلق باألصول البيئية ،ميكن أن تتغيرّ نوعية أصل ما ،كاألراضي أو موارد
املياه ،نتيجة آلثار التلوث أو ملعاجلة أضرار بيئية سابقة .والوضع املثايل هو أنه عندما حيدث تغيرّ يف سعر أصل ما
نتيجة لتغيرّ يف نوعيته ،ينبغي أن يُعترب هذا تغيرّ اً يف حجم األصل وليس تنقيحاً لتقييمه .ففي الواقع أن ما حدث
يف هذه احلالة هو إعادة تصنيف بني النوعيات املختلفة لألصل نفسه.
 62-5وباإلضافة إىل حتديد املكس � � � ��ب اإلمسي للحيازة ،من املهم معرفة كيفية تناس � � � ��ب التغيرّ يف القيمة مع
املع ّدل العام للتضخم .وإذا ارتفعت قيمة أصل ما على مدى الفرتة احملاسبيـــــة مبعــــ ّدل مســــا ٍو للمع ّدل العام للتضخم،
يش � � � ��ار إىل هذا املكسب على أنه مكس � � � ��ب حيازة متعادل .والفرق بني مكسب احليازة اإلمسي ومكسب احليازة
سمى مكسب احليازة احلقيقي.
املتعادل يُ ّ
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تتضم � � � ��ن التقييمات املنقّحة التغيرّ ات يف قيمة األص � � � ��ول البيئية نتيجة ملا يطرأ من تغيرّ ات
 63-5وينبغ � � � ��ي أن ّ
على االفرتاضات املتخذة يف ُ�ن ُهج التقييم املستخدمة يف أكثر احلاالت لتقدير القيمة االقتصادية لألصول البيئية،
وخصوصاً هنْج صايف القيمة احلالية .واالفرتاضات اليت ينبغي أخذها يف احلسبان هي اليت تتعلق باملع ّدالت املقبلة
لالس � � � ��تخراج والنمو الطبيعي ،وطول عمر األصل/املورد ،ومع ّدل اخلص � � � ��م .أما التغيرّ ات يف الرصيد املادي للموارد
نتيجة لالكتشافات واخلسائر النامجة عن الكوارث وما إىل ذلك ،اليت تنتج عنها تغيرّ ات يف العمر املتوقع لألصل،
فينبغي أن تُعاجل حماسبياً معاجلة منفصلة.
 64-5وعلى غرار ما ذُكر بشأن احلسابات املادية لألصول ،قد ال يكون ممكناً التقدير املباشر جلميع القيودات
احملاسبية املبينة يف الشكل املفاهيمي للحساب النقدي لألصول الوارد يف اجلدول  .3 - 5ومن مثّ قد يلزم تقدير
بناء على قيودات حماسبية أخرى .ورهناً مباهية كل
بعض هذه القيودات باس � � � ��تخدام مناذج مناس � � � ��بة أو باستنباطها ً
قيد بعينه ومدى أمهيته يف املعاجلة احملاسبية الشاملة للتغيرّ ات يف رصيد مورد ما ،قد يكون من املناسب أيضاً ضم
بعض القيودات احملاسبية معاً ألغراض إعداد احلسابات النقدية لألصول للنشر.

العالقة بالقيودات املحاسبية يف نظام الحسابات القومية
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 65-5خالف� � � � �اً لنهج التقس � � � ��يم العام إىل فئ � �ت� ��ي اإلضافات إىل الرصيد واالخنفاض � � � ��ات يف الرصيد ،يركز نظام
احلس � � � ��ابات القومية على (أ) التغيرّ ات الناجتة من املعامالت و(ب) التغيرّ ات األخرى يف حجم األصول .وكوسيلة
لتدعيم الصالت بني نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ونظام احلس � � � ��ابات القومية ،ميكن تذييل احلساب النقدي
لألصول بالقيودات ذات الصلة من نظام احلسابات القومية؛ وميكن استنباط هذه القيودات مباشرة من املعلومات
املعروضة يف احلساب النقدي لألصول .وهذه القيودات املستنبطة مبينة يف اجلدول .4 - 5
 66-5وختتلف القيودات احملاسبية لنظام احلسابات القومية حسب ما إن كان األصل البيئي ُمنتَجاً أم غري منتَج.
(أي ُمنتَجاً مبصطلح
ويف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،ينعكس هذا التمييز فقط فيما إن كان األصل البيئي ُمستزرعاً ّ
(أي غري منتَج مبصطلح نظام احلسابات القومية) .وألغراض نظام احلسابات القومية،
نظام احلسابات القومية) أم طبيعياً ّ
50
يلزم إقامة متييز إضايف فيما خيص األصول املستزرعة من حيث ما إن كانت أصوالً ثابتة أم خمزونات .
الجدول 4 - 5
استنباط القيم التجميعية املحاسبية
القيم التجميعية
املحاسبية

املوارد البيولوجية املستزرعة
األصول الثابتة

املخزونات

إجم�ايل تكوين رأس النمو يف الرصيد مخصوما ً غري منطبق
منه املُستخرجات
املال الثابت
التغيرّ ات يف املخزونات غري منطبق

األصول البيئية الطبيعية

غري منطبق

النمو يف الرصيد مخصوما ً غري منطبق
منه املُستخرجات

الظهور االقتصادي

غري منطبق

غري منطبق

النم�و يف الرصي�د مضاف�ا ً إليه
األرص�دة الجدي�دة املكتش�فة
وإعادة التقديرات بالزيادة

االختفاء االقتصادي

غري منطبق

غري منطبق

املُس�تخرجات مضاف�ا ً إليه�ا
الخس�ائر الناجمة ع�ن الكوارث
وإعادة التقديرات بالنقصان

49
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مفصلة للقيودات احملاسبية ذات الصلة يف الفصول ( )10و( )12و( )13من نظام احلسابات القومية لعام .2008
ترد توصيفات ّ
انظر أيضاً الفقرات من  24 - 5إىل .30 - 5

150

اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية2012 ،

 67-5والقيد احملاس � �ب� ��ي املتعلق باألصول الثابتة هو إمجايل تكوين رأس املال الثابت؛ والقيد احملاس � �ب� ��ي املتعلق
باملخزونات هو التغيرّ يف املخزونات .وفيما يتعلق باألصول البيئية الطبيعية ،القيدان احملاسبيان ذوا الصلة من نظام
احلسابات القومية مها الظهور االقتصادي لألصول غري املنتَجة واالختفاء االقتصادي لألصول غري املنتَجة .وهناك
أيضاً قيودات من نظام احلس � � � ��ابات القومية تتصل مبجموعة اإلضافات واالخنفاضات األخرى اليت تعرتي الرصيد.
وهناك تكافؤ يف تعريف هذه القيودات بني احلس � � � ��اب املادي لألصول املبني يف اجلدول  3 - 5ونظام احلس � � � ��ابات
القومية.
 68-5وباإلضافة إىل القيودات احملاسبية املبينة يف اجلدولني  3 - 5و ،4 - 5هناك قيدان ،مها االستنزاف
واستهالك رأس املال الثابت ،يتصالن باالستهالك املادي لألصول على مدى الزمن .واستهالك رأس املال الثابت
يتعلق باستهالك األصول الثابتة ،وينعكس ،يف سياق املوارد البيولوجية املستزرعة ،يف قيمة االخنفاضات العادية يف
بناء على مع ّدالت موت املاشية .51
الرصيد ،املق ّدرة على سبيل املثال ً
 69-5واالستنزاف يتعلق باستهالك املوارد عن طريق االستخراج .وبالقيم النقدية ،ميثل االستنزاف اهلبوط يف
الدخل املمكن اكتسابه مستقب ً
ال من مورد ما من جراء االستخراج .وترد يف الفرع  4 - 5التفاصيل املتعلقة بتعريف
االستنزاف وقياسه.

حسابات القطاعات املؤسسية بالقيم النقدية
 70-5ميكن صياغة حس � � � ��ابات القطاعات املؤسسية بالقيم النقدية أيضاً ،وميكن أن تكون هلا أمهية خاصة
بالنظر إىل إمكان ربطها ربطاً مباش� � � � �راً باملتوالية الكاملة حلسابات القطاعات املؤسسية بصيغتها املعروضة يف نظام
احلسابات القومية .والقيمتان التجميعيتان الرئيسيتان اللتان ميكن صياغتهما من التسجيل الكامل حلسابات األصول
حسب القطاع املؤسسي مها صايف املدخرات وصايف القيمة املضبوطان بتكلفة االستنزاف.
 71-5والقيودات احملاسبية الالزمة لصياغة احلسابات النقدية لألصول حسب القطاع املؤسسي هي نفسها
القيودات الالزمة لصياغة احلس � � � ��ابات املادية لألصول حسب القطاع املؤسسي ،مع إضافة واحدة فقط هي إدراج
القيودات املتعلقة بتنقيحات التقييم (على النحو املبينّ يف الفقرة .)60 - 5

4-5

مبادئ املعالجة املحاسبية لألصول

 1-4-5مقدمة

 72-5املعاجلة احملاسبية للتغيرّ ات يف أرصدة األصول البيئية تطرح حتديات شىت يف جمال القياس ،مبا يف ذلك
القياس الدقيق للرصيد املادي لألصول البيئية ،مبا لكل منها مجيعاً من خصائص متفردة ،منها مثالً ،يف حالة املوارد
البيولوجية ،القدرة على التجدد مبرور الزمن .ومن مثّ فإن فهم ديناميات مجاعة الكائنات املشمولة يف األصل البيئي
التوصل إىل تقييم معقول ألصول بيئية معينة.
أمر ذو أمهية يف ّ
 73-5وباإلضافة إىل التقديرات احملس � � � ��وبة بالقيم املادية ،ينبغي أيض� � � � �اً صياغة تقديرات لقيم األصول البيئية
تجر هبا فعلياً يف األسواق
بالقيم النقدية .وباس � � � ��تثناء األراضي وموارد الرتبة ،قل ٌة فقط من األصول البيئية هي اليت يُ ّ
قبل استخراجها؛ وهذا جيعل من حتديد قيمتها املوقعية مهمة ليست بالبسيطة.
 74-5وعل � � � ��ى الرغم من التحديات املاثل � � � ��ة يف هذا اجملال ،تطورت جمموعة متنوعة م � � � ��ن التقنيات واملفاهيم
األساسية تتيح إمكانية صياغة حسابات لألصول .ويتضمن الفرع  2 - 4 - 5وصفاً لتح ّد رئيسي يف جمال املعاجلة
احملاسبية لألصول بالقيم املادية ،هو قياس االستنزاف بالقيم املادية .ويتناول الفرعان  3 - 4 - 5و4 - 4 - 5
51

لالط � �ل� ��اع عل � � � ��ى مزي � � � ��د م � � � ��ن املناقش � � � ��ة بش � � � ��أن اس � � � ��تهالك رأس امل � � � ��ال الثاب � � � ��ت ،انظ � � � ��ر الفق� � � � �رات م � � � ��ن  240 - 6إىل
 244 - 6من نظام احلسابات القومية لعام .2008
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مب � � � ��ادئ تقيي � � � ��م األصول وهنْج صايف القيمة احلالية ،على التوايل .ويرد يف الفرع  5 - 4 - 5ش � � � ��رح للُ�ن ُهج املتعلقة
بتقدير ريع املوارد وللخطوات الرئيسية الالزم اختاذها لتطبيق هنْج صايف القيمة احلالية .وتُعرض يف املرفق م 1 - 5-
التفاصيل املتعلقة بن ْهج صايف القيمة احلالية ،وترد يف املرفق م  2 - 5-مناقش � � � ��ة ملع ّدالت اخلصم .ويتناول الفرع
 6 - 4 - 5باملناقش � � � ��ة موضوع قياس األصول البيئية بالقيم احلجمية .ويرد يف الفروع من  5 - 5إىل 11 - 5
وصف لتطبيقات التعاريف واملبادئ املختلفة للمعاجلة احملاسبية لألصول لكل أصل على حدة من األصول البيئية.

 2-4-5تعريف االستنزاف بالقيم املادية
 75-5يف جمال املعاجلة احملاس � � � ��بية لألصول البيئية ،كثرياً ما يكون قياس االس � � � ��تنزاف أحد مواضع الرتكيز اليت
حتظى باهتمام خاص .واس � � � ��تنزاف األصول البيئية يتعلق باالستهالك املادي لألصول البيئية عن طريق االستخراج
واحلصد من جانب الوحدات املؤسس � � � ��ية ،مبا فيها األسر املعيش � � � ��ية ،مما يؤدي إىل احل ّد من درجة توافر املوارد ذي
الصلة .واالستنزاف ال ميثل العلَّة التامة جلميع التغيرّ ات املمكنة يف رصيد أصل ما على مدى الفرتة احملاسبية ،ومن
مث ال ينبغي ربطه ربطاً مباشراً مبقاييس االستدامة .وينبغي لتقييمات استدامة األصول البيئية أن تأخذ يف احلسبان
جمموعة متنوعة من العوامل ،مثل مدى اخلس � � � ��ائر النامجة عن الكوارث أو مدى االكتشافات والتغيرّ ات احملتملة يف
الطلب على املدخالت من األصول البيئية.

 76-5واالس � � � ��تنزاف ،بالقيم املادية ،هو النقصان يف مقدار رصيد مورد طبيعي ما على مدى فرتة حماس � � � ��بية
بسبب قيام وحدات اقتصادية باستخراج هذا املورد الطبيعي مبقدار يتجاوز مقدار جتدده.
 77-5وبالنسبة إىل املوارد الطبيعية غري املتجددة ،مثل املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،االستنزاف يساوي كمية
املورد املُس � � � ��تخرج ألن رصيد هذه املوارد ال ميكن أن يتجدد على مدى النطاقات الزمنية البش� � � � �رية .والزيادات اليت
حتدث يف رصيد املوارد الطبيعية غري املتجددة (عن طريق االكتشافات مثالً) ميكن أن تتيح استخراج املوارد بصفة
مس � � � ��تمرة .بيد أن هذه الزيادات يف احلجم ال تُعترب ُّ
جتدداً ،ومن مث فإهنا ال توازن ش � � � ��يئاً من قياس � � � ��ات االستنزاف.
سجل هذه الزيادات يف موضع آخر يف حسابات األصول.
وينبغي أن تُ َّ
 78-5وفيما يتعلق باملوارد البيولوجية الطبيعية ،مثل موارد األخشاب واملوارد املائية ،ال تسري قاعدة التساوي
بالقيم املادية بني االس � � � ��تنزاف واالس � � � ��تخراج .فقدرة هذه املوارد على التجدد طبيعياً تعين أنه يف ظل أوضاع معينة
ألنش � � � ��طة اإلدارة واالستخراج ،ميكن أن تقابل كمية املوارد املستخرجة كمية مكافئة من املوارد الناجتة عن التجدد،
ويف هذه احلالة ينعدم االس � � � ��تنزاف املادي اإلمجايل لألصل البيئي .ويف احلالة األعم ،ال تُس � � � � َّ�جل بصفة االستنزاف
سوى كمية املستخرج الزائدة عن مقدار التجدد .ويرد فيما يلي بيان أكثر تفصي ً
ال لقياس االستنزاف بالقيم املادية
للموارد البيولوجية الطبيعية.
 79-5وال يُس � � � � َّ�جل اس � � � ��تنزاف حينما حيدث اخنفاض يف كمية أصل بيئي ما بسبب أحداث غري متوقعة مثل
سجل هذه االخنفاضات
اخلسائر النامجة عن األحوال اجلوية البالغة الش ّدة أو حاالت التفشي الوبائي لألمراض .وتُ َّ
على أهنا خس � � � ��ائر نامجة عن كوارث .ويف املقابل ،جيب أن يُنظر إىل االس � � � ��تنزاف على أنه نتيجة لقيام الوحدات
االقتصادية باستخراج املوارد الطبيعية.
 80-5وميكن قياس االس � � � ��تنزاف بالقيم النقدي � � � ��ة أيضاً عن طريق تقدير قيمة التدفقات املادية لالس � � � ��تنزاف
باس � � � ��تخدام س � � � ��عر املورد الطبيعي يف موقعه .ويرد ش � � � ��رح هذه اخلطوة تفصي ً
ال يف املرفق م  .1 - 5-ويُشار يف هذا
الصدد إىل أن القيمة النقدية لالستنزاف تساوي التغيرّ يف قيمة املورد الطبيعي نتيجة لالستنزاف املادي.

استنزاف املوارد البيولوجية الطبيعية بالقيم املادية
 81-5تتوافر لدى املوارد البيولوجية الطبيعية القدرة على التجدد والنمو مبرور الزمن .ومن مث يلزم لدى تقدير
االس � � � ��تنزاف أن يؤخذ يف االعتبار كل من استخراج هذه املوارد وجتددها .ويف حني أن مع ّدالت االستخراج ميكن
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رصدها رصداً مباش� � � � �راً ،فإن قياس مع ّدالت التجدد ميكن أن يكون مهمة معقدة ويس � � � ��تلزم عادة دراس � � � ��ة النماذج
البيولوجية .وهذه النماذج تش � � � ��رح عادة هيكل قطعان الكائنات احلية وحجمها؛ ووفقاً ملا يتضح من الشكل العام
هل � � � ��ذه النم � � � ��اذج ،عندما يكون الرصيد أو حجم القطيع يف نوع حم ّدد من املوارد ضئيالً ،يكون مع ّدل النمو ضئيالً،
ولك � � � ��ن كلما زاد حجم القطيع ،يزداد أيضاً مع ّدل النمو .ويف هناية املطاف ،حينما يصل حجم القطيع يف منطقة
أي عندما تصل الكثافة إىل احل ّد األقصى ،يتباطأ بقدر ضخم
معينة إىل مستوى القدرة االستيعابية لتلك املنطقةّ ،
مع ّدل النمو يف حجم القطيع.
بأي قطيع معني حس � � � ��اب عدد احليوانات أو حجم
82-5
وبناء على هذا النموذج العام ،ميكن فيما يتعلق ّ
ً
النباتات الذي ميكن أخذه من فئات السن أو احلجم املشمولة يف القطيع دون اإلضرار بقدرة القطيع على جتديد
(أي أن يصبح الرصيد اخلتامي مساوياً للرصيد االفتتاحي) .وهذا مــؤّداه وجود “فائض” أو “زائد” ميكن
نفسه ّ
حصده من الرصيد القائم .ويف النماذج البيولوجية ،يُعرف هذا الفائض باســـم الغلَّة املستدامة.
 83-5ويتغيرّ مقدار الغلة املستدامة صعوداً وهبوطاً يف تواؤم مع احلجم واهليكل العامني للقطيع .وعلى سبيل
املث � � � ��ال ،يف القطع � � � ��ان اليت تكون فيها مع ّدالت النمو منخفضة ،تكون الغالت املس � � � ��تدامة منخفضة أيضاً .وهذه
العالقات مبيّنة يف الش � � � ��كل  ،2 - 5الذي اعتُرب فيه حجم القطيع عنصراً ممث ً
ال حلجم القطيع وهيكله معا .ويُ َّنوه
إىل أن املستوى الواحد لالستخراج تتباين عالقته بالغلة املستدامة تبعاً حلجم القطيع .واسرتشاداً بالشكل ،2 - 5
أي مستوى معني لالستخراج قد يقع يف املساحة اليت تعلو منحىن الغلة املستدامة أو على املنحىن أو يف املساحة
ّ
اليت يعلوها املنحىن.
أي كما يف
أي قطيع بعينه ،إذا كانت كمية املُس � � � ��تخرج أقل من مقدار الغلّة املستدامةّ ،
 84-5وبالنس � � � ��بة إىل ّ
أي استنزاف .ويف هذه احلالة ،بافرتاض انعدام
حالة النقاط الواقعة حتت املنحىن يف الش � � � ��كل  ،2 - 5ال يُس � � � � َّ�جل ّ
اخلسائر النامجة عن الكوارث وغري ذلك من التغيرّ ات ،يُتوقع أن يزداد الرصيد على مدى الفرتة احملاسبية.
الشكل 2 - 5
املنحنى ا ُملنمَّ ط للغ ّلة املستدامة

اﻟﺤﺼﻴﺪ

اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ

ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﻴﻊ

اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻘﻄﻴﻊ
اﻟﻘﺎدر ﻋﲆ اﻟﺒﻘﺎء
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 85-5ومن حيث املبدأ ،يُس � � � � ّ�جل االستنزاف حيثما تكون كمية املُستخرج أكرب من الغلة املستدامة املناظرة
حلجم القطيع وهيكله .ويتضح هذا يف النقاط الواقعة أعلى من املنحىن املبينّ يف الشكل  ،2 - 5وميثّل احلالة اليت
ألي قطيع بعينه.
تكون فيها الكميات املستخرجة أكرب من كمية التج ّدد أو النمو ّ
 86-5بيد أن تقدير الغلة املس � � � ��تدامة أمر صعب فيما يتعلق مبعظم قطعان املوارد البيولوجية الطبيعية ،حيث
إن العملي � � � ��ات الطبيعية للنمو واملوت ،والعالقة باألنواع احلية األخرى (مبا فيها األنواع املفرتس � � � ��ة) ،وتأثري أنش � � � ��طة
االس � � � ��تخراج ،كلها عوامل عادة ما تكون غري خطية ومتغيرّ ة (نتيجة مث ً
ال للتباينات يف األحوال املناخية) وكثرياً ما
ال تكون مفهومة متاماً فهماً علمياً .ولذا يوصى بأن يُعترب عادياً وجود تراوح فيما بني الفرتات املتناظرة من عام إىل
وبناء على ذلك ،ينبغي على صعيد املمارسة العملية تسجيل حدوث
آخر حول ّ
أي تقدير بعينه للغلة املستدامةً .
ألي قطيع بعينه.
االستنزاف حينما يتجاوز املُستخرج نطاق الرتاوح املعتاد للغلة املستدامة ّ
 87-5وتقدير املتغيرّ ات املطلوبة يس � � � ��تلزم اس � � � ��تخدام مناذج بيولوجية ووضع افرتاضات بش � � � ��أن النمو واملوت
والتغيرّ ات األخرى يف القطيع .وإذا مل تكن هذه النماذج متوافرة ،ميكن اس � � � ��تخدام مؤش� � � � �رات أخرى للتغيرّ ات يف
حجم الرصيد .وتُناقش الطرق املمكنة لذلك فيما يتعلق مبوارد األخش � � � ��اب يف الفرع  ،8 - 5وفيما يتعلق باملوارد
املائية يف الفرع .9 - 5

العالقة بني االستنزاف والتدهور
 88-5على الرغم من أن قياس التدهور بالقيم املادية والنقدية أمر غري مس � � � ��تهدف يف اإلطار املركزي ،فإن
هناك صالت بينه وبني تعريف االستنزاف وقياسه يرد شرح هلا يف اإلطار املركزي .ويُعاجل موضوع قياس التدهور يف
املنشور املعنون “احملاسبة التجريبية للنُظم اإليكولوجية يف إطار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية”.
وينصب الرتكيز يف جمال قياس االستنزاف على مدى توافر فرادى األصول البيئية يف املستقبل والتغيرّ ات
89-5
ّ
اليت تعرتي ذلك التوافر من جراء االس � � � ��تخراج واحلصد اللذين تزاوهلما الوحدات االقتصادية .وهناك تركيز خاص
على املنافع احمل ّددة الناشئة من املواد املستخرجة ،مبا يف ذلك قدرة استخراج املوارد على إدرار دخل للجهة القائمة
باالستخراج.

 90-5وفيما يتعلق بالتدهور ،يرتكز االهتمام على التغيرّ ات يف قدرة األصول البيئية على إجناز جمموعة واسعة
التنوع من املسامهات تُعرف باسم خدمات النُظم اإليكولوجية (مثل خدمات ترشيح اهلواء اليت تنجزها الغابات)
جراء أفعال الوحدات االقتصادية ،مبا فيها األسر املعيشية .وهبذا
ومدى التقلص الذي قد حيدث هلذه القدرة من ّ
املعىن ،ومبا أن االستنزاف يتعلق بأحد أنواع خدمات النُظم اإليكولوجية ،فيمكن اعتباره شك ً
ال خاصاً من أشكال
التدهور.
 91-5وقياس التدهور عملية معقدة ألن قدرة األصول البيئية على إجناز خدمات النُظم اإليكولوجية ال تُعزى
حصراً إىل أصول مفردة ،وألن فرادى األصول البيئية قد يشمل إسهامها عدداً من اخلدمات املختلفة لتلك النُظم.
ويضاف إىل ذلك أنه يف حني أن بعض فرادى األصول البيئية ،مثل موارد املياه والرتبة ،قد تكون قد تدهورت مع
الوقت ،فإن فصل تدهور أحد األصول عن تدهور النظام اإليكولوجي الكلي قد ال يكون عملية بسيطة.
 92-5وقياس التدهور بالقيم املادية عملية معقدة أيضاً من حيث إهنا تعتمد عموماً على تقييم تفصيلي حلالة
النُظم اإليكولوجية ال على جمرد التغيرّ ات البس � � � ��يطة نسبياً يف كميات فرادى األصول البيئية اليت تُستعمل يف تقدير
حس � � � ��ابات األصول بالقيم املادية ويف تقدير االس � � � ��تنزاف .وعلى س � � � ��بيل املثال ،لتقييم ما إن كان ُجرم مائي ما قد
تدهور ،قد تجُ رى تقييمات ملختلف امللوثات املوجودة يف املياه كجزء من عملية تقييم أوسع نطاقاً للتغيرّ اإلمجايل
يف احلالة .ويف حني أنه قد جترى معاجلة حماسبية فردية لكل واحد من هذه امللوثات ،فإهنا لن تكون مرتبطة ارتباطاً
مباشراً حبجم املياه باألمتار املكعبة الذي يُستعمل يف املعاجلة احملاسبية ملوارد املياه يف حساب األصول.
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 93-5وعلى الرغم من أن حتديد التدهور بش � � � ��كل منفصل بالقيم املادية أمر معقد ،فإن من املفهوم ضمنياً
أن القيمة النقدية لفرادى األصول البيئية اليت تكون قد تدهورت س � � � ��تتأثر بتغيرّ نوعية األصل .والوضع املثايل هو
أنه حيثما يتغيرّ سعر األصل ليعكس اختالفاً يف النوعية ،ينبغي أن يُعترب هذا تغيرّ اً يف حجم األصل وليس تقييماً
منقحاً له .بيد أنه يرجح أن يكون من الصعب على مستوى املمارسة العملية عزل تغيرّ السعر الناجم عن التدهور
عن األسباب األخرى لتغيرّ السعر.

 3-4-5مبادئ تقييم األصول

 94-5تتمثّل إحدى املزايا العامة لتطبيق ُ�ن ُهج التقييم يف إمكان املقارنة بني أصول بيئية خمتلفة باستخدام معيار
نقدي موحد ،وهو ما ال ميكن حتقيقه باستخدام البيانات املادية البحتة .وميكن كذلك مقارنة األصول البيئية إزاء
األصول األخرى لتقييم العوائد النس � � � ��بية ،والثروة الوطنية ،وما مياثل ذلك من أنواع التحليل .وحيث إنه من املعتاد
أن يكون للحكومات قسط كبري من امللكية أو النفوذ يف جمال استخراج األصول البيئية ،فإن تقييم هذه األصول
بقيم نقدية ميكن أن يوفر معلومات مهمة يف جمال تقييم تدفقات الدخل اآلتية للحكومة مستقبالً ،ومن ذلك مث ً
ال
تقدير اإليرادات احلكومية املقبلة من استخراج النفط والغاز الطبيعي.
 95-5وفيما يتعلق أيضاً حبس � � � ��ابات األنش � � � ��طة التجارية ،تجُ ري املؤسسات املشاركة يف االستخراج تقييمات
بشأن تدفقات دخلها املقبلة ،ومن املهم يف هذا الصدد أن تتوافر القدرة على وضع هذه التقييمات الفردية املتعلقة
باملؤسسات يف سياق وطين أوسع نطاقاً .وهناك أيضاً استخدام متزايد لبعض اآلليات ذات األساس السوقي ،مثل
احلص � � � ��ص ،يف ختصيص حقوق التعامل مع األصول البيئية .وهذه اآلليات ميكن أن تكون مرتبطة ارتباطاً مباش� � � � �راً
بالتقييمات التجميعية لألصول البيئية.
 96-5وحيث إن كثرياً من األصول البيئية ال يُشرتى يف األسواق وإنه على عكس املباين واملعدات غري ُمنتَج،
فإنه ال توجد عادة أس � � � ��عار قابلة للرصد لتقييم الرصيدين االفتتاحي واخلتامي لألصول البيئية أو التدفقات اجلارية
فيما بني تارخيي هاتني القيمتني.
 97-5وحيثما ال توجد أسعار سوقيّة ،يلزم لتقدير القيم استخدام االفرتاضات والنماذج .وعلى وجه اإلمجال،
ثبت أن هذه النماذج أدوات سليمة لصياغة تقييمات جمدية لألصول املنتَجة .ويف الوقت نفسه ،ينطوي تطبيق هذه
النماذج على تعقيدات ينبغي أن يكون صائغو احلسابات ومستعملوها على دراية هبا قبل تطبيق النماذج عملياً.
 98-5ويرد أدناه شرح للمبادئ املتعلقة بتقييم األصول والُ�ن ُهج اليت ميكن استخدامها لتقدير القيم بوحدات
نقدية  .52وتُعالجَ مسائل القياس احمل ّددة املتصلة بفرادى األصول البيئية يف الفروع الالحقة من هذا الفصل.

املبادئ العامة للتقييم
 99-5تُش � � � � ِّ�كل األسعار اليت تُشرتى أو تُباع هبا األصول أساساً من أسس القرارات اليت يتخذها املستثمرون
واملنتجون واملستهلكون وغريهم من الفاعلني االقتصاديني .ويُقيِّم املستثمرون واملنتجون أسعار السوق بالنسبة إىل
توقعاهتم لتدفقات الدخل اليت ميكن أن يستمدوهنا من األصول .فاملستثمرون ،على سبيل املثال ،يف أصول البنية
األساس � � � ��ية ملصادر الطاقة املتجددة (مثل توربينات الرياح) واألصول البيئية (مثل األراضي) يتخذون قراراهتم بشأن
تدره األصول
اقتناء هذه األصول والتصرف فيها يف ضوء قيمها يف الس � � � ��وق بالنس � � � ��بة إىل الدخل الذي يتوقعون أن ّ
على مدى الزمن.
 100-5ويف احلالة املثالية ،ينبغي أن تُستعمل أسعار السوق املرصودة لتقييم مجيع األصول ،وينبغي تقييم كل
عنصر كما لو أنه اقتُين يف التاريخ املرتبط بتقدير الرصيد .وهاتان التوصيتان ِّ
متكنان من القيام بطرق جمدية مبقارنة
52
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حسابات األصول

قي � � � ��م أنواع األصول املختلفة ،مبا فيها األصول البيئية واملالية وغريها من األصول االقتصادية ،وتتيحان صياغة قيم
افتتاحية وختامية لألرصدة ميكن استخدامها يف تقييم تقديرات الثروة الوطنية وثروات القطاعات املؤسسية بالقيم
النقدية.
بناء على أس � � � ��عار السوق مجيع اجلوانب اليت قد
 101-5ويف الوقت نفس � � � ��ه ،ال تغطي تقديرات قيم األصول ً
تُعترب مرتبطة بصياغة التقييم املتعلق بأصل ما .وعلى سبيل املثال ،قيمة سيارة مستعملة يف السوق ستكون غالباً
ّ
أقل من القيمة اليت يراها املالك احلايل ملنافع االس � � � ��تخدام واملرونة املرتبطة بامتالك الس � � � ��يارة .ويف الوقت نفس � � � ��ه،
قد ال تعكس قيمة السيارة لدى مالكها تأثري االنبعاثات النامجة عن تشغيل السيارة على البيئة .ومن مث فإنه يف
حني أن اس � � � ��تخدام أس � � � ��عار السوق يتيح املقارنة عرب أنواع األصول ،فإن هذه األسعار قد ال تعكس قيمة األصل
من املنظور الفردي أو اجملتمعي .وكثرياً ما يرد ذكر هذا اجلانب الذي خيص األس � � � ��عار ذات األس � � � ��اس السوقي يف
سياق تقييم األصول البيئية.
 102-5وهناك اعتبار إضايف مهم يف تطبيق املبادئ العامة للتقييم على األصول البيئية يتمثل يف أن اهلدف هو
تقدير قيمة األصل يف موقعه وليس بعد أخذه من هذا املوقع.
 103-5والُ�ن ُهج الوارد بياهنا يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،وخباصة هنج صايف القيمة احلالية ،توفر بدائل
معقولة ألس � � � ��عار السوق القابلة للرصد وتوفر االتس � � � ��اق مع نظام احلسابات القومية ،ولكنها ال تأخذ يف احلسبان
كامل نطاق املنافع (والتكاليف) اليت قد تُعترب متصلة باملوضوع.

نُهُ ج تقييم األصول
 104-5املصادر املثالية ألرصاد أس � � � ��عار السوق لألصول هي القيم املرصودة يف األسواق اليت يكون كل أصل
متداول فيها متجانساً جتانساً تاماً ،ويُتداول بأحجام كبرية غالباً ،ويُعلن سعره السوقي على فرتات منتظمة .وبيانات
األس � � � ��عار الصادرة من تلك األسواق ميكن أن تُضرب يف مؤش� � � � �رات لألرصدة املادية للتمكني من حساب القيمة
السوقية الكلية لفئات األصول املختلفة .وهذه األنواع من سبل رصد األسعار متاحة ملعظم األصول املالية ،واألصول
املنتَجة املشرتاة حديثاً ،مبا فيها أنواع عديدة من معدات النقل (مثل السيارات والشاحنات) ،واملاشية.
 105-5وباإلضافة إىل ما توفره املعلومات الصادرة من تلك األس� � � � �واق من أرصاد مباش � � � ��رة بش � � � ��أن أسعار
األصول اليت تُدوولت فعالً ،فإهنا ميكن أن تُستعمل أيضاً يف تسعري األصول املماثلة اليت مل تتعرض للتداول.
فعلى سبيل املثال ،املعلومات املتعلقة مببيعات املنازل واألراضي ميكن استخدامها يف تقدير قيمة املنازل واألراضي
اليت مل جير بيعها.
 106-5وحينما ال توجد أس � � � ��عار ميكن رصدها ألن األصناف املعنية مل جير ش� � � � �راؤها أو بيعها يف الس � � � ��وق يف
املاضي القريب ،يلزم أن يُعمد إىل حماولة تقدير األسعار اليت كانت ستوجد لو كان قد توافر سوق عادي وكانت
األصول قد مت تداوهلا فيه يف التاريخ املرتبط بتقدير الرصيد.
أي أصل تقل مبرور الوقت،
 107-5وأحد الُ�ن ُهج يف هذا اجملال هو استخدام تكلفة االستبدال املخفّضة .فقيمة ّ
حيث تأخذ قيمته وقت االقتناء ،وهي س � � � ��عر االقتناء ،يف االخنفاض بفعل اس � � � ��تهالك رأس املال الثابت (املعروف
باسم أكثر شيوعاً هو االهتالك) على مدى عمر األصل .وعالوة على ذلك ،ستتغيرّ أسعار اقتناء األصول اجلديدة
أي نقطة معينة من عمره تساوي سعر االقتناء احلايل ألصل
أي أصل عند ّ
املكافئة .وعلى املستوى النظري ،قيمة ّ
جديد مكافئ له خمصوماً منه االس � � � ��تهالك املرتاكم لرأس املال الثابت على مدى عمره .وعندما ال تتوافر أس � � � ��عار
موثوقة ومرصودة رصداً مباش� � � � �راً لألصول املستخدمة ،تعطي هذه الطريقة تقريباً معقوالً ملا كان سيكون عليه سعر
السوق لو كان األصل قد ُعرض للبيع.
 108-5ويف سياق األصول البيئية ،ميكن تطبيق هذا النهج لتقدير قيمة رصيد املوارد البيولوجية املستزرعة اليت
تُعترب أصوالً ثابتة ،مثل البساتني.
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 109-5ويتمثّل هنج ثا ٍن يف اس � � � ��تخدام القيمة املخفضة للعائدات املقبلة .فهناك أصول بيئية عديدة ال توجد
بالنسبة هلا معامالت سوقية مناسبة أو جمموعة من أسعار االقتناء تتيح استخدام النهجني السابقني .ومن مثّ فإنه
وإن كان باإلمكان االستدالل على أسعار لتقييم الناتج من االستخراج أو احلصد فيما يتعلق بأصل بيئي من هذه
األصول ،فإنه ال تتوافر قِيَم لألصل نفسه يف موقعه.
 110-5ويف هذه احلالة ،يعمد هنج القيمة املخفضة للعائدات املقبلة ،الذي يُشار إليه عادة باسم هنج صايف
القيمة احلالية ،إىل استخدام إسقاطات ملع ّدل االستخراج املقبل لألصل ،مقرتنة بإسقاطات لسعره ،إلنتاج سلسلة
زمنية للعائدات املتوقعة .وتس � � � ��تند هذه اإلسقاطات عادة إىل الس � � � ��جل التارخيي للعائدات املكتسبة من استخدام
األصل البيئي .وبافرتاض أن العائدات املكتسبة يف الفرتة احلالية أمثن عند القائم باالستخراج من العائدات املكتسبة
يف املستقبلَّ ،
ختفض تدفقات العائدات املتوقعة لتعكس القيمة اليت سيكون املشرتي مستعداً لدفعها مقابل األصل
يف الفرتة احلالية.
 111-5ويعرض الفرع التايل جمم ً
ال للعناصر الرئيسية لنهج صايف القيمة احلالية .وترد يف املرفق م  1-5-تفاصيل
إضافية ،مبا يف ذلك االستنباطات الرياضية املتصلة بنهج صايف القيمة احلالية.

 4-4-5نهْ ج صايف القيمة الحالية

 112-5هناك مخسة عناصر رئيسية لنهج صايف القيمة احلالية حباجة إىل شرح( :أ) قياس العائدات من األصول
بناء على خصائص االستخراج وأسعاره املتوقعة؛ و(ج) تقدير عمر
البيئية؛ و(ب) حتديد النمط املتوقع لريع املورد ً
األصل؛ و(د) اختيار مع ّدل للعائد من األصول املنتَجة؛ و(هـ) اختيار مع ّدل اخلصم.

قياس العائدات من األصول البيئية

عرف العائدات باس � � � ��تخدام مفهوم الريع االقتصادي .وأفضل
 113-5يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،تُ َّ
مفهوم للريع االقتصادي هو اعتباره فائض القيمة املستحق ملُستخرِج أصل ما أو مستع ِملِه بعد أن تؤخذ يف احلسبان
مجيع التكاليف والعائدات العادية.
 114-5وفائض القيمة ،املسمى ريع املورد يف سياق األصول البيئية ،ميكن اعتباره العائد الذي يُعزى إىل األصل
نفس � � � ��ه .ومنطق هنج صايف القيمة احلالية يس � � � ��تلزم تقدير تدفقات ريع املورد املتوقع اكتساهبا يف املستقبل مث اختزال
هذه التدفقات إىل الفرتة احملاسبية احلالية .وهذا يوفر تقديراً لقيمة األصل عند تلك النقطة الزمنية .53
 115-5وأحد الس � � � ��مات املش � �ت� ��ركة يف تعاريف ريع املورد هي أن مقدار ريع املورد يُس � � � ��تنبط دائماً بالنسبة إىل
أي العائدات العادية .وعائد املورد ،بصفته
العائدات اليت تكتسبها الشركات األخرى يف املتوسط على مدى الزمنّ ،
رجح أن
قيمة متبقية ،قد يكون موجباً أو سالباً .وتشري النظرية االقتصادية إىل أن ريع املورد ،على املدى الطويل ،يُ َّ
يكون موجباً.
 116-5ويوفر قياس ريع املورد مقياس� � � � �اً إمجالياً للعائد من األصول البيئية .وكما يف حالة األصول املنتَجة ،من
املناسب أيضاً النظر يف استنباط مقياس صاف للعائد عن طريق اقتطاع تكلفة االستنزاف من ريع املورد ،وهو ريع
املورد املضبوط بتكلفة االستنزاف .واالقتطاع املكافئ لذلك يف حالة األصول املنتَجة يتعلق باالهتالك .واالستنزاف،
وفقاً لتعريفه سابقاً يف هذا الفرع ،يعكس التغيرّ يف قيمة أصل بيئي من جراء االستخراج مبع ّدل يفوق مع ّدل التجدد.
أي تغيرّ ات يف التوقعات املتعلقة بالعائدات املقبلة أو الفروق بني النتائج املتوقعة واملتحققة ،فإن
وإذا نحُ يِّ � � � ��ت جانباً ّ
53

ِ
مستعملِه .وتشمل
هناك عدد من النظريات املختلفة بش � � � ��أن ماهية العوامل الدافعة إلدرار ريع املورد العائد إىل مس � � � ��تخرج األصل أو
أمثلة مصادر ريع املورد الريع التفاضلي وريع النُدرة وريع املبادرة االقتصادية .واملصادر املختلفة لريع املورد ليست متنافية فيما بينها ومن
مثّ فإن تقديرات ريع املورد اليت تستند إليها تقديرات هنج صايف القيمة احلالية يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ال ينبغي اعتبارها
أي مصدر واحد بعينه من مصادر ريع املورد.
نابعة من ّ
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مقياس ريع املورد املضبوط بتكلفة االستنزاف يناظر ،من الناحية االقتصادية ،عائداً صافياً لرأس املال أو عائداً صافياً
لألصول البيئية .وعالوة على ذلك ،يُ نَّبي يف املرفق م  1-5-أن ريع املورد املضبوط بتكلفة االس � � � ��تنزاف يس � � � ��اوي
العائد اإلمسي (أو الكلي) لألصول البيئية خمصوماً منه تنقيحات التقييم املتوقعة لألصل البيئي.
 117-5وميكن اس � � � ��تنباط ريع املورد وصايف عائد األصول البيئية يف إطار احلس � � � ��ابات القومية عن طريق الرتكيز
على فائض تش � � � ��غيل املؤسسات القائمة باالستخراج .ويف هذا السياق ،فائض التشغيل الذي تكتسبه مؤسسة ما
يُعترب أنه يشمل عائداً لالستثمار يف األصول املنتَجة وعائداً لألصول البيئية املستخدمة يف اإلنتاج.
 118-5ويرد بيان العالقات بني املتغيرّ ات ذات الصلة يف اجلدول  .5 - 5ويعرض اجلدول عملية االستنباط
بناء على نظام احلسابات القومية باستخدام مقاييس الناتج واالستهالك الوسيط،
املعتادة إلمجايل فائض التشغيل ً
وتعويضات العاملني ،والضرائب واإلعانات األخرى على اإلنتاج.
الجدول 5 - 5
العالقات بني التدفقات وعنارص الدخل املختلفة
الناتج (مبيعات األصول البيئية املس�تخرجة باألس�عار األساسية ،ش�املة جميع اإلعانات عىل املنتجات ،وغري
شاملة للرضائب عىل املنتجات)
مخصوما ً منه تكاليف التشغيل
االس�تهالك الوس�يط (تكاليف املدخالت من الس�لع والخدمات بأس�عار الرشاء ،بما يف ذلك الرضائب عىل
املنتجات)
تعويضات العاملني (تكاليف مدخالت العمل)
الرضائب األخرى عىل اإلنتاج مضافا ً إليها اإلعانات األخرى عىل اإلنتاج
يساوي إجمايل فائض التشغيل  -عىل أساس نظام الحسابات القومية

أ

مخصوما ً منه اإلعانات الخاصة عىل االستخراج
مضافا ً إليه الرضائب الخاصة عىل االستخراج
يساوي إجمايل فائض التشغيل  -ألغراض استنباط ريع املورد
مخصوما ً منه تكاليف استخدام األصول املنتَجَ ة
استهالك رأس املال الثابت (االهتالك)  +عائد األصول املنتَجة
يساوي ريع املورد
تكلفة االستنزاف  +صايف العائد من األصول البيئية

ب

أ تح ّريا ً للدقة ،هذه املتطابقة املحاسبية تشمل أيضا ً إجمايل الدخل املختلط (الفائض املكتسب من املؤسسات غري االعتبارية)
وينبغي تسويتها الحتساب صايف الرضائب واإلعانات عىل اإلنتاج .وهذه التفاصيل ال تؤثر عىل منطق هذا الرشح.
ب من حيث املبدأ ،صايف العائد من األصول البيئية املستنبط هنا يشمل أيضا ً عائد أصول غري منتَ َجة أخرى (مثل األصول
املتعلقــة بالتسويق واألسماء التجارية) ،حيث إن هذه األصول تؤدي هي األخرى دورا ً يف إدرار فائض التشغيل .وهذه
العائدات ُم ْغفلَة يف الصياغة املقدمة هنا.

أي ضرائب وإعانات خاصة
 119-5وقبل اس � � � ��تنباط مقاييس ريع املورد ،يلزم أن تؤخذ يف احلس � � � ��بان تأثريات ّ
تتصل بنشاط االستخراج .والضرائب واإلعانات اخلاصة هي اليت تسري على وجه احلصر على املؤسسات القائمة
54
بناء على كمية املوارد
باالس � � � ��تخراج وال تس � � � ��ري عادة على عموم االقتصاد  .وتش � � � ��مل األمثلة اإلعانات املقدمة ً
54

الضرائب اخلاصة ال تشمل املدفوعات اخلاصة لضرائب الدخل واإلجيار اليت قد تكون سارية على الصناعات االستخراجية.
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املبيعة والضرائب املفروضة حصراً على املدخالت املس � � � ��تخدمة يف الصناعات االس � � � ��تخراجية .واقتطاع اإلعانات
اخلاصة من املقاييس املعيارية إلمجايل فائض التشغيل يف نظام احلسابات القومية ،وإضافة الضرائب اخلاصة إىل هذه
املقاييس ،حمايدان بالنسبة إىل هذين التدفقني؛ مبعىن أنه يف حني أن هذين التدفقني يؤثران على دخول الصناعات
االستخراجية ،فإهنما يف واقع األمر من قبيل إعادة التوزيع داخل االقتصاد وال يرجح أن يؤثرا على العائد التقديري
لألصل البيئي ذي الصلة.
 120-5ومن مثّ يُستنبط ريع املورد من املقاييس املعيارية إلمجايل فائض التشغيل يف نظام احلسابات القومية عن
طريق اقتطاع اإلعانات اخلاصة ،وإضافة الضرائب اخلاصة من جديد ،واقتطاع تكاليف استخدام األصول املنتَجة
(اليت تتألف هي نفسها من استهالك رأس املال الثابت وعائد األصول املنتجة) .ووفقاً ملا ذُكر أعاله ،يتألف ريع
املورد من تكلفة االستنزاف وصايف العائد من األصول البيئية.

 5-4-5نُهُ ج تقدير ريع املوارد وصايف القيم الحالية

نُهُ ج تقدير ريع املوارد

 121-5على صعيد املمارسة العملية ،هناك ثالثة ُ�ن ُهج رئيسية لتقدير ريع املوارد :طريقة القيمة املتبقية ،وطريقة
التملّك ،وطريقة سعر االستخدام.
 122-5والطريقة األكثر شيوعاً على مستوى التطبيق هي طريقة القيمة املتبقية .ويف إطار هذه الطريقةَّ ،
يقدر
ريع املورد عن طريق اقتطاع تكاليف اس � � � ��تخدام األصول املنتَجة من إمجايل فائض التش � � � ��غيل بعد التس � � � ��وية الالزمة
أي إعانات وضرائب خاصة.
الحتساب ّ
 123-5وميكن احلصول على قيمة إمجايل فائض التشغيل واإلعانات والضرائب اخلاصة من جمموعات بيانات
احلس � � � ��ابات القومية .أما تقديرات تكاليف اس � � � ��تخدام األصول املنتَجة فهي غري متاحة عادة وال بد من صياغتها
للحصول على ريع املورد لكل فرتة من الفرتات .وتتألف تكاليف استخدام األصول املنتَجة من متغيرّ ين :استهالك
رأس املال الثابت لألصول املنتَجة؛ والعائد العادي على األصول املنتجة .وميكن تقدير كال هذين املتغيرّ ين يف إطار
املصممة لتقدير قيمة رصيد رأس املال الثابت واملتغيرّ ات ذات الصلة ألغراض شىت ،منها
مناذج احلسابات القومية َّ
حتليل اإلنتاجية .وإذا مل تكن تلك النماذج قد صيغت ،فيمكن تقدير كل متغيرّ من املتغيرّ ين باستخدام االفرتاضات
املتعلقة مبع ّدالت االهتالك ،وأعمار األصول ،ومع ّدالت العائد على األصول املنتَجة .ويرد وصف و ٍ
اف لالعتبارات
والُ�ن ُه � � � ��ج املتصلة بقياس تكاليف االس � � � ��تخدام يف( Measuring Capital: OECD Manual—2009 :منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.)2009 ،
 124-5وإح � � � ��دى الصعوبات يف تقدير ريع املوارد هبذه الطريقة هي أنه يندر ّ
التمكن ،باس � � � ��تخدام املعلومات
املصدرية ،وخصوصاً بيانات احلسابات القومية ،من عزل نشاط االستخراج أو احلصد وحده؛ ويف ظروف معينة،
قد يشمل االستخراج موارد متعددة يف وقت واحد ،وخباصة يف جمال التعدين .ويف املعتاد ،تنطوي البيانات املتعلقة
بإمجايل فائض التش � � � ��غيل للصناعات اليت تزاول استخراج وحصد األصول البيئية على بعض األنشطة اليت تضطلع
هبا جهة االستخراج أو احلصد بعد االستخراج أو احلصد وقبل البيع من أجل التجهيز أو التنقية أو غري ذلك من
أنشطة القيمة املضافة .وحيث إن هذه األنشطة اإلضافية تستلزم كلها مدخالت من العمل ورأس املال ،فإن مهمة
تقسيم إمجايل فائض التشغيل لشركة ما ملعرفة حصة النشاط االستخراجي البحت املرتبط مبورد واحد فقط ليست
دائماً باملهمة البس � � � ��يطة .وعلى الرغم من ذلك ،ينبغي بذل كل ما يف الوسع لتمييز إمجايل فائض التشغيل اخلاص
بالنشاط االستخراجي لفرادى املوارد يف البيانات األساسية.
 125-5وقد يوجد يف هذا الصدد قلق من أنه يف حاالت االستغالل املفرط للموارد ،سيتولد عن إمجايل فائض
حتمله على املدى الطويل .ومع أن هذه املالحظة
التش � � � ��غيل الناتج هبذه الطريقة تقدير لريع املوارد أعلى مما ميكن ّ
مالحظة صحيحة ،فإهنا ال تُبطل صالحية هنج القياس .فهذا النهج ال يهدف إىل قياس ما ميكن أو ما ينبغي أن
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حيدث يف ظل ظروف مثالية بل إىل اس � � � ��تنباط الس � � � ��لوك املتوقع فيما يتعلق باألصل البيئي .ومن مثّ فإنه إذا استمر
االستغالل املفرط فإنه سينعكس يف تقصري الفرتة املتبقية من عمر األصل وزيادة مقدار االستنزاف (بوصفه عنصراً
يف ريع املورد املرتفع) عما لو كان هذا اإلفراط مل يستمر.
تقدر ريع املورد باستخدام املدفوعات الفعلية إىل َّ
 126-5وطريقة التملُّك ِّ
مالك األصول البيئية .ويف عديد من
البل � � � ��دان ،احلكومات هي املالك القانوين لألص � � � ��ول البيئية نيابة عن البلد .وميكن للحكومة نظرياً ،بوصفها املالك
القانوين ،أن تستحوذ على كامل الريع املستمد من استخراج املوارد اليت متلكها .وهذا املقدار سيساوي ،من حيث
املبدأ ،إمجايل فائض التشغيل خمصوماً منه تكاليف استخدام األصول املنتَجة للجهة القائمة باالستخراج ،حسب
التعريف.
 127-5ومن املعتاد أن حتصل احلكومة على ريع املوارد عن طريق آليات من قبيل الرس � � � ��وم والضرائب وعوائد
االستغالل .وعلى صعيد املمارسة العملية ،يغلُب أن يكون ما يحُ َّصل فع ً
ال من الضرائب والرسوم وعوائد االستغالل
أقل من الريع الكلي للمورد ،حيث قد تُراعى يف حتديد مع ّدالهتا أولويات أخرى ،منها مث ً
ال تش � � � ��جيع االس � � � ��تثمار
والعمالة يف الصناعات االس � � � ��تخراجية .وينبغي أن تؤخذ هذه الدوافع البديلة يف احلس � � � ��بان قبــــل اس � � � ��تخدام طريقــة
التملُّك.
 128-5وتس � � � ��تند طريقة سعر االس � � � ��تخدام إىل حقيقة مؤداها أن استخدام املوارد ميكن تسيريه عن طريق شراء
الرتاخيص واحلصص ،كما يُالحظ عادة يف صناعيت احلراجة وصيد األمساك .وحيثما تكون حقوق استخدام املوارد
هذه قيد التداول احلر ،ميكن تقدير قيمة األصل البيئي ذي الصلة من األس � � � ��عار الس � � � ��وقية هلذه احلقوق .ويتوازى
املنطق االقتصادي هلذه الطريقة مع منطق طريقة القيمة املتبقية ،حيث يُتوقّع أنه يف إطار األس� � � � �واق احلرة س � � � ��تكون
قيمة احلقوق مكافئة للعائدات املقبلة من األصل البيئي (بعد اقتطاع مجيع التكاليف ،مبا فيها تكاليف اس � � � ��تخدام
األصول املنتَجة).
 129-5وحيثما تكون احلقوق املش � �ت � �راة الستخدام املورد من النوع الذي يكفل استخدام األصول ألمد طويل
جداً أو غري حم ّدد ،يُرجح أن يتوافر من القيمة الس � � � ��وقية لتلك احلقوق تقدير مباش � � � ��ر للقيمة الكلية لألصل نفسه
ال جم � � � ��رد تقدي � � � ��ر لريع املورد .ويف هذه احلالة ،ال توجد حاجة إىل اخت� � � � �زال التدفقات املقبلة لريع املورد .وإذا كانت
احلقوق لفرتة أكثر حمدودية (مث ً
ال سنة واحدة يف حالة االستحقاقات) ،فإن هذا يوفر تقديراً مباشراً لريع املورد عن
تلك الفرتة.
 130-5وعل � � � ��ى صعيد املمارس � � � ��ة العملية ،قد تعط � � � ��ي احلكومة يف حاالت كثرية حقوق االس � � � ��تخدام جلهات
االستخــــراج مباشرة وجماناً أو بسعر يقل عن القيمة السوقية احلقيقية .وكذلك ميكن أن يكون تداول احلقوق مقيداً
أو حمظوراً .ويف هذه احلاالت ،ال يوجد تقييم سوقي ميكن رصده على حنو مباشر.

موجز ل ُ
طرق تقدير ريع املوارد
 131-5يف حني أنه ،نظرياً ،ستعطي مجيع هذه الطرق نفس التقديرات لريع املوارد ،فإن من الثابت أن تطبيق
طريقيت التملُّك واالس � � � ��تخدام يف بلد ما س � � � ��يكون حمكوماً بقدر أشد بالرتتيبات املؤسس � � � ��ية يف ذلك البلد .وهلذه
بناء على طريقة القيمة املتبقية مث مطابقتها ،عند اإلمكان ،بالتقديرات
األسباب ،ينبغي صياغة تقديرات ريع املوارد ً
املتحص � � � ��ل عليها بالطريقتني األخريني .ويف الواقع أنه قد تكون هناك فائدة حتليلية خاصة من مقارنة تقديرات ريع
املوارد املستنبطة بالطرق املختلفة.
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تحديد النمط املتوقع لريع املوارد
 132-5العنصر احلاسم يف تقييم األصول ليس هو العائدات السابقة أو احلالية بل العائدات املقبلة .فاألصل
الذي ال تكون له عائدات متوقعة ال قيمة له من الناحية االقتصادية .والعائدات املقبلة ،حبكم تعريفها ،ال تُرصد،
ومن مث يتحتّم وضع افرتاضات بشأن هذه التدفقات.
 133-5وريع املوارد هو دالة متوقفة على كمية املوارد املستخرجة ،وتكاليف الوحدة املستخرجة ،وأسعار السلع.
أي معلومات
ونقطة البدء هي عادة تقديرات ريع املورد يف الفرتة احلالية أو يف أقرب فرتة سابقة .ويف حالة انعدام ّ
إضافية عن التغيرّ ات الس � � � ��عرية املتوقعة مس � � � ��تقب ً
ال أو التغيرّ ات املرجح حدوثها يف مع ّدالت االستخراج ،يوصى بأن
يُستند يف حتديد تقديرات ريع املورد املتوقع إىل التقديرات احلالية لريع املورد ،ومن مث افرتاض عدم حدوث تغيرّ ات
سعرية تتجاوز املستوى العام للتضخم ،وافرتاض مع ّدل واقعي الستخراج املورد.
 134-5وبوجه عام ،تتقلب أسعار وحدات املوارد بدرجة من اإلفراط يستحيل معها األخذ بافرتاضات جمدية
أي معلومات أخرى ،قد يكون من املنطقي افرتاض أن
بشأن تغيرّ ات أسعار املوارد مستقبالً .كذلك فإنه ،يف غيبة ّ
االستخراج سيستمر بنفس مع ّدله يف املاضي ،حيث إن هذا هو مع ّدل االستخراج الذي توافرت له الكمية املناسبة
من األصول املنتَجة املقُتناة .ويف الوقت نفسه ،إذا كان معروفاً مث ً
ال أن معظم ريع املورد املتوقع سيُكتسب يف فرتة
السنوات من اخلامسة إىل العاشرة من عمر كلي لألصل قدره  30عاماً ،فينبغي أن يؤخذ يف احلسبان هذا التوقيت
للعائدات املتوقعة.
أي فرتة بعينها غري عادية،
 135-5ويلزم إيالء اعتبار خاص للحاالت اليت قد تُعترب فيها مع ّدالت االستخراج يف ّ
مبا يف ذلك هبوطها إىل الصفر أو إىل ما يقارب الصفر .وعلى صعيد املمارسة العملية ،هذا أمر ممكن احلدوث يف
أي فرتة حماسبية ،إذا أدى تغيرّ الظروف االقتصادية مث ً
ال إىل جعل االستخراج فاقد الفعالية من حيث التكلفة ،أو
ّ
إذا حالت كوارث طبيعية دون الوصول إىل املورد أو جعلته غري صاحل للحصد ،أو أصبح الوصول إىل املوارد مقيداً
للتمكني من استنقاذ األرصدة.
 136-5وإذا حدثت تغيرّ ات يف اجلدول الزمين املتوقع لالستخراج ،فإن التقديرات الناجتة من تطبيق هنج صايف
القيمة احلالية قد تأيت بنتائج يصعب تفس � �ي� ��رها .بيد أن هذا يدل فقط على أنه عندما يتغيرّ اجلدول الزمين املتوقع
ألي س � � � ��بب كان ،مبا يف ذلك جمرد ورود معلومات إضافية ،جيب تنقيح تقديرات هنج صايف القيمة
لالس � � � ��تخراج ّ
احلالية ،حيث إهنا ينبغي أن تعكس تقييماً يستند إىل كل املعلومات املتاحة عند تلك النقطة الزمنية.

تقديرات عمر األصل

 137-5عمر األصل (أو عمر املورد) هو املدة الزمنية اليت يُتوقع أن ميكن طيلتها استخدام األصل يف اإلنتاج أو
املدة الزمنية اليت يُتوقع أن ميكن طيلتها االستخراج من املورد الطبيعي .وجيب أن تكون تقديرات عمر األصل مستندة
إىل تقدير الرصيد املادي املتاح من األصل واملع ّدالت املفرتضة لالس � � � ��تخراج وللنمو ،يف حالة املوارد املتجددة .ويف
احلاالت البسيطة جداً ،ميكن حساب عمر األصل بقسمة الرصيد املادي اخلتامي على مقدار زيادة املستخرجات
الس � � � ��نوية املتوقعة عن مقدار النمو الس � � � ��نوي .بيد أنه يلزم ،خصوصاً يف حالة املوارد البيولوجية الطبيعية مثل املوارد
املائية ،دراس � � � ��ة النماذج البيولوجية وما يرتبط هبا من غالت مس � � � ��تدامة للموارد الطبيعية على الوجه الذي يكفل أن
يؤخذ يف احلسبان يف حتديد عمر األصل تأثري تغيرّ هياكل السن ونوع اجلنس .ويرد يف الفرع  2 - 4 - 5وصف
لالعتبارات ذات الصلة.
 138-5ويحُ تمل أن ميكن ،عن طريق اس � � � ��تخدام النماذج البيولوجية واالقتصادية ،حس � � � ��اب مس � � � ��ارات ُمثْلى
لالستخراج تحُ ِّدد على حنو فعلي عمر األصل عن طريق املواءمة بني الرصيد املتاح ومع ّدالت االستخراج .وكثرياً ما
يكون حتديد مس � � � ��ارات االستخراج تلك ،خصوصاً بالنسبة إىل املوارد البيولوجية الطبيعية ،منطوياً على افرتاضات
بش � � � ��أن استدامة املورد منها ،على س � � � ��بيل املثال ،افرتاض أن إدارة األرصدة السمكية مستقب ً
ال ستكفل عدم جتاوز
خرج ملقدار النمو.
املُستَ َ
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 139-5واألخذ بافرتاضات من هذا القبيل بشأن االستدامة هنج ال خيلو من املشاكل بالنسبة إىل نظام احملاسبة
البيئي � � � ��ة واالقتصادي � � � ��ة ،فهو قد يُغفل معلومات بيئية مهمة ،وقد يعين ضمناً انتهاج س � � � ��لوك قد ال يكون قد انتُهج
يف املاضي .فما مل توجد أدلة تثبت العكس ،يُوصى بأن تس � � � ��تند تقديرات عمر األصل إىل مع ّدالت االس � � � ��تخراج
والنمو اليت حدثت يف املاضي القريب ،ال أن تحُ دد عن طريق استخدام افرتاضات عامة بشأن االستدامة أو بشأن
املمارسات اإلدارية املنتواة.
 140-5وتقديرات عمر األصل الزمة لتوفري اإلطار الزمين الذي يُطبَّق على مداه هنج صايف القيمة احلالية .وعلى
مس � � � ��توى املمارسة العملية ،ورهناً باختيار مع ّدل اخلصم ،إذا كانت أعمار األصول جتاوز حوايل  20عاماً ،تكون
أي أن قيم العائدات املتوقعة يف السنوات
التقديرات الناجتة عن استخدام هنج صايف القيمة احلالية مستقرة نسبياً؛ ّ
املتأخرة ستكون ضئيلة نسبياً .وترد يف املرفق م  2-5-مناقشة ملسألة حساسية تقديرات هنج صايف القيمة احلالية
الختيار مع ّدل اخلصم على مدى أعمار خمتلفة لألصول.

معدّل العائد عىل األصول املنتَجة
 141-5يل � � � ��زم أن يتوافر مع ّدل متوقع للعائد على األصول املنتَجة ،لتقدير تكلفة اس � � � ��تخدام األصول املنتَجة
املستغلة يف استخراج األصل البيئي .وإذا مل تُقتطع هذه التكلفة ،ستنتج عن ذلك تقديرات مبالغ فيها لريع املورد.
 142-5وهناك هنجان ميكن األخذ هبما لتقدير مع ّدالت العائد على األصول املنتَجة :هنج ذايت وهنج خارجي.
والنهج الذايت حيدد املع ّدل بأنه يس � � � ��اوي صايف فائض التشغيل (إمجايل فائض التشغيل خمصوماً منه استهالك رأس
املال الثابت) مقسوماً على قيمة رصيد األصول املنتَجة .وهذا النهج يفرتض ضمناً أنه ال يوجد عائد ميكن عزوه
إىل األصول غري املنتَجة ،مبا فيها األصول البيئية ،ومن مث ال يُوصى باألخذ به .بيد أنه ينبغي أن ّ
يشكل حداً أعلى
للمع ّدل التقديري للعائد على األصول املنتَجة.
 143-5أم � � � ��ا النهج اخلارجي فيوصى بتطبيقه يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادي � � � ��ة .ويفرتض هذا النهج أن
املع ّدل املتوقع للعائد على األصول املنتَجة مسا ٍو ملع ّدل خارجي للعائد .ويف احلالة املثالية ،ينبغي أن يرتبط مع ّدل
العائد املتوقع بالعائدات اخلاصة بفرادى األنش � � � ��طة ،لكي تؤخذ يف احلسبان املخاطر اليت ينطوي عليها االستثمار
يف أنشطة معينة .بيد أنه يف حاالت كثرية ،قد ال تكون األسواق املالية متطورة بالقدر الكايف لتوفري تقديرات متينة
هلذه املع ّدالت املخصصة للعائدات.
 144-5وهلذا الس � � � ��بب ،يُلجأ إىل هنج واقعي هو استخدام مع ّدل للعائد معمول به على نطاق االقتصاد ،رمبا
يكون مؤسس� � � � �اً على أس � � � ��عار السندات احلكومية ،يف حال وجود هذا النوع من السندات  .55ويف مجيع احلاالت،
ينبغي أن يُس � � � ��تعمل مع ّدل فعلي للعائد .ويف حني أن مع ّدالت العائد اخلارجية ال حيتمل أن تكون بدي ً
ال مكتمل
الصفات ملع ّدالت العائد على فرادى األصول املنتَجة ،فإهنا يرجح أن توفر صورة معقولة للعائدات العادية ألغراض
استنباط التقديرات باستخدام هنج صايف القيمة احلالية.

اختيار معدّل الخصم
 145-5مع� � � � � ّدالت اخلصم الزمة لتحويل التي � � � ��ار املتوقع من تدفقات ريع امل� � � � �وارد إىل تقدير للقيمة الكلية يف
الف � �ت� ��رة احلالية .ومع ّدل اخلصم يعرب عن تفضيل زمين ،هو تفضيل مالك األصل ألن يتلقّى الدخل اآلن عن تلقيه
يف املس � � � ��تقبل .وهو يعكس أيضاً موقف املالك إزاء املخاط � � � ��رة .وبوجه عام ،مع ّدالت التفضيل الزمين لدى األفراد
أي أن سرعة العائد اليت يتطلبها األفراد واملؤسسات من ملكية
واملؤسسات تفوق مع ّدالت التفضيل لدى اجملتمع؛ ّ
55

هناك أيضاً أسباب فنية جتعل استخدام مع ّدل عام للعائد أمراً مناسباً .فإذا استُعمل مع ّدل للعائد خاص بنشاط ما ،يلزم أيضاً إدراج
التوقعات اخلاصة هبذا النشاط يف استنباط عنصر التقييم املنقح يف معادلة صايف القيمة احلالية؛ وهبذه الطريقة ينتفي تأثري استخدام
مع ّدالت للعائد خمصصة لفرادى األنشطة.
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األصل يغلب أن تفوق السرعة اليت يتطلبها اجملتمع ككل .وارتفاع مع ّدالت التفضيل الزمين مؤداه ارتفاع مع ّدالت
اخلصم.
 146-5وميكن تفس � �ي� ��ر مع ّدل اخلصم املستخدم يف حس � � � ��ابات صايف القيمة احلالية بأنه مع ّدل العائد املتوقع على
األصول غري املنتَجة .ويف املؤسس � � � ��ة اليت تكون فيها مجيع األصول حم ّددة ومقيس � � � ��ة قياساً دقيقاً ،وتكون أحوال املنافسة
الكاملة هي السائدة ،سيكون مع ّدل اخلصم ومع ّدل العائد متساويني .هذا ألن املؤسسة ال يرجح أن تستثمر إالّ إذا كان
مع ّدل العائد على مجيع األصول متوائماً مع تفضيالهتا الزمنية وتفضيالهتا املتعلقة باملخاطر فيما خيص تلقي الدخل.
 147-5ولكفالة التوصل إىل تقييم متوائم مع املفهوم العام ألسعار السوق ،يُوصى باستخدام مع ّدل للخصم
ذي أساس سوقي يساوي املع ّدل املفرتض للعائد على األصول املنتَجة (انظر أعاله).
 148-5ويف الوقت نفسه ،هناك أيضاً ما يؤيد استخدام مع ّدالت خصم اجتماعية يف تقييم األصول البيئية.
واألس � � � ��اس املنطقي املُس � � � ��تند إليه يف ذلك هو أن األصول البيئية هلا قيمة واسعة النطاق وطويلة األمد لدى اجملتمع
ككل .وينبغي أن يكون تقييمها على ضوٍء من ذلك ال أن يس � � � ��تند حصراً إىل قيمتها لدى جهة اس � � � ��تخراج ما يف
الوقت الراهن.
 149-5وإحدى احلجج الرئيسية املؤيدة الستخدام مع ّدالت اخلصم االجتماعية هي أن هذه املع ّدالت أدىن،
بوجه عام ،من مع ّدالت اخلصم ذات األساس السوقي ،واملع ّدالت املنخفضة تُضفي مزيداً من األمهية النسبية على
الدخل الذي ستكتسبه األجيال املقبلة .وكثرياً ما يُستنتج من هذا أن تقديرات صايف القيمة احلالية اليت تستعمل
تثمن األجيال املقبلة وجتعل القيم الكلية املتحصل عليها أضأل مما ينبغي،
مع ّدالت اخلصم ذات األساس السوقي ال ِّ
حيث إهنا ال تعطي وزناً كافياً هلذه الدخول املقبلة.
 150-5ويعرض املرفق م  2 - 5 -مناقشة مسهبة بشأن مع ّدالت اخلصم وتطبيقها ،مبا يف ذلك جدول يبينّ
درجة حساسية التقييمات القائمة على هنج صايف القيمة احلالية الختيار مع ّدل اخلصم.

حساب صايف القيمة الحالية
بناء على اخلطوات
 151-5باستخدام هذه العناصر املختلفة ،يتم احلصول على تقديرات لقيمة األصل البيئي ً
األساسية التالية وبافرتاض استخدام طريقة القيمة املتبقية حلساب ريع املورد:
(أ)

احلصول على تقديرات إمجايل فائض التشغيل ،واإلعانات والضرائب اخلاصة على االستخراج،
وتكلفة اس � � � ��تخدام األصول املنتَجة ألغراض النش � � � ��اط االس � � � ��تخراجي ،من املصادر املناسبة،
املستندة على األرجح إىل بيانات احلسابات القومية ،واملعلومات اخلاصة بالنشاط ذي الصلة،
واالفرتاضات املتعلقة مبع ّدالت العائد على األصول املنتَجة؛

(ب) تقدير ريع املورد بأنه يساوي إمجايل فائض التشغيل خمصوماً منه اإلعانات اخلاصة ومضافاً إليه
الضرائب اخلاصة وخمصوماً منه تكلفة استخدام األصول املنتَجة؛
بناء على التقييم املادي للرصيد واملع ّدالت املُسقَطة لالستخراج والنمو؛
(ج) تقدير عمر األصل ً
أي تغيرّ ات متوقعة لنمط االستخراج يف
(د) إس � � � ��قاط تقدير ريع املورد على عمر األصل ،مع أخذ ّ
احلسبان؛
(هـ) تطبيق معادلة صايف القيمة احلالية باستخدام مع ّدل خصم مالئم:
Vt = ∑ RRt +τ /(1+ rt )τ
τ =1
Nt

حيث  Vtهي قيمة األصل يف الفرتة  .tو  Nهي عمر األصل .و  RRهو ريع املورد و  rمع ّدل خصم إمسي.

حسابات األصول

ويشجع القائمون بصياغة احلسابات على القيام ،عند اإلمكان ،مبقارنة نتائج حسابات صايف القيمة
152-5
َّ
املتحصل عليها باس � � � ��تخدام تقديرات خمتلفة ملع ّدل اخلصم وأيضاً بتطبيق الُ�ن ُهج املختلفة لتقدير ريع املورد.
احلالية
َّ
ويحُ تمل أن يكون هذا ممكناً حيثما تكون حقوق االستخدام قابلة للتداول أو حيثما جيري تسجيل مدفوعات الريع.
وميكن التعويض هبذه التقديرات املختلفة لريع املورد يف املعادلة العامة لصايف القيمة احلالية للتمكن من اس � � � ��تنباط
التقييمات املختلفة.
 153-5وإذا نتجت ،بعد احتس � � � ��اب الضرائب واإلعانات اخلاصة ،قيمة سالبة للريع املتوقع للمورد ،ينبغي أن
يُفرتض أن صايف القيمة احلالية التقديرية لألصل يس � � � ��اوي صفراً .وال ينبغي إقامة هذا االس � � � ��تنتاج على مالحظات
مفردة لسلبية قيم ريع املورد ،بل ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان األمناط املرجحة مستقب ً
ال لفائض التشغيل والضرائب
واإلعانات اخلاصة .ويف بعض احلاالت ،قد يستمر االستخراج ألن مستوى اإلعانات اخلاصة كاف لضمان دخل
مناسب للجهة القائمة باالستخراج .بيد أنه ال ينبغي يف مثل هذه احلاالت عزو الدخل إىل عائ ٍد آت من األصل
البيئي ذي الصلة ،بل ينبغي اعتباره إعادة توزيع للدخول داخل االقتصاد.
بناء مث ً
ال على ُمعا َمالَت فعلية يف األصول البيئية،
 154-5وحيثما تكون األس � � � ��عار الس � � � ��وقية الفعلية متاحةً ،
مفضلة على التقييمات املستندة إىل صايف القيمة احلالية .ولدى إدراج
ينبغي اس � � � ��تخدام هذه املعلومات باعتبارها ّ
هذه املعلومات يف احلس � � � ��بان ،يلزم إجراء التسويات املناسبة لنطاق تلك املعامالت ومدى تغطيتها باملقارنة بنطاق
التقدير املستند إىل صايف القيمة احلالية.
 155-5والنهــــج املبتغى مثالياً هو أن تحُ س � � � ��ب تقديرات صايف القيمة احلالية لكل رصيد من فرادى األرصدة
على حدة ،كأن تحُ سب لراسب معدين حم ّدد أو رصيد مسكي بعينه .فعلى هذا املستوى من التفصيل ،ميكن مبزيد
حتري التغيرّ ات يف الرصيد وتقييم االفرتاضات .وعلى املس � � � ��توى األعم ،ينبغي أن يُبذل كل ما يف الوس � � � ��ع
من الدقة ّ
الختبار االفرتاضات املستخدمة يف صياغة تقييمات صايف القيمة احلالية ،وأن تؤخذ يف االعتبار ،كلما أمكن ذلك،
املعلومات اإلضافية املتعلقة بأرصدة مفردة بعينها ،على س � � � ��بيل املثال االكتشافات الكبرية للموارد املعدنية وموارد
الطاقة أو اخلسائر الكارثية يف موارد األخشاب من جراء األحداث اجلوية الشديدة.
جزءا جوهرياً من املعاجلة
 156-5ومتثّل املعاجلة احملاس � � � ��بية للتغيرّ يف قيمة األصول على مدى الفرتة احملاس � � � ��بية ً
احملاسبية لألصول .وكما يف حالة تقدير قيمة األصل يف بداية فرتة ما ويف هنايتها ،فإن تقييم التغيرّ ات يف الرصيد،
مثل املكتشفات واخلسائر الكارثية ،متوقف هو اآلخر على مدى تأثري هذه التغيرّ ات على العائدات املتوقعة .وحيث
إن هذه التغيرّ ات ال تكون متَّضحة عادة يف املعامالت يف األصول ذاهتا ،فإن تقييمها يستلزم استخدام هنْج صايف
القيمة احلالية لكفالة التواؤم بني تقييمات الرصيد وتقييمات التغيرّ ات يف الرصيد.
 157-5وتُعرض يف املرفق م  1 - 5 -معاجلة حماسبية كاملة لصايف القيمة احلالية والتغيرّ ات يف صايف القيمة
ويوضح املرفق العالقات بني كميات املورد الطبيعي ،والكمية املس � � � ��تخرجة ،والس � � � ��عر َّ
املتلقى مقابل املوارد
احلاليةّ .
أي قبل االستخراج.
أي ريع وحدة املورد ،وسعر املورد يف املوقعّ ،
املس � � � ��تخرجة (بعد اقتطاع تكاليف االستخراج)ّ ،
وأحد االستنتاجات الرئيسية الواردة يف املرفق هو أن من اخلطأ استخدام ريع وحدة املورد لتقدير قيمة رصيد املوارد
الطبيعية؛ إذ أنه يتعني استخدام سعر املورد يف املوقع .ويف الوقت نفسه ،هناك عالقة واضحة بني هذين السعرين،
بناء على مقاييس ريع املورد.
وميكن بالتايل تقدير السعر املوقعي ً
 158-5واالس � � � ��تنتاج الرئيسي الثاين املتنا َول باملناقشة يف املرفق هو أن مجيع التغيرّ ات يف رصيد مورد طبيعي ما
(مثل االستنزاف ،واالستخراج ،واالكتشافات ،واخلسائر الكارثية) ينبغي أن تقيَّم هي األخرى باستخدام متوسط
أس � � � ��عار املورد يف املوقع .واستخدام هذه األس � � � ��عار ّ
ميكن من إجراء معاجلة حماسبية تامة ومتوازنة للتغيرّ ات يف قيمة
املوارد الطبيعية على مدى الفرتة احملاسبية.
 159-5ويف اخلتام ،يبينِّ املرفق م  1 - 5 -أن باإلمكان تقييم املوارد الطبيعية ،غري املتجددة منها واملتجددة
على الس� � � � �واء ،داخل نفس اإلطار احملاس � �ب� ��ي .ومن مث ميكن إجراء املعاجلة احملاسبية ملقاييس النمو الطبيعي للموارد
البيولوجية الطبيعية يف إطار صايف القيمة احلالية ،وميكن تعريف املقاييس املناسبة لالستنزاف.
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 6-4-5قياس األصول البيئية بالقيم الحجمية
 160-5وفقاً للش � � � ��رح الوارد يف الفصل الثاين ،املقاييس احلجمية لألصول ليس � � � ��ت مقاييس للكميات بل هي
تقديرات للتغيرّ ات يف قيمة األصول بعد إزالة آثار تغيرّ األس � � � ��عار .ومن مث فإن املقاييس احلجمية تش � � � ��مل التغيرّ ات
النامجة عن التغيرّ ات يف الكميات والتغيرّ ات يف النوعية.
 161-5وتُص � � � ��اغ املقاييس احلجمية لألصول البيئية هبدف املس � � � ��اعدة يف حتلي � � � ��ل التغيرّ ات اليت تعرتي األصول
البيئية على مدى الزمن .ويُزال تأثري تغيرّ األسعار لسببني أساسيني :أوهلما هو توفري مؤشر للقوة الشرائية لألصول
أي توفري تقدير إلمكانية استخدام جمموعة من األصول البيئية القتناء جمموعة معينة من السلع واخلدمات؛
البيئيةّ ،
وثانيهما هو تقييم ما إن كان قد حدث تغيرّ يف الرصيد املادي التجميعي لعدد من األصول البيئية املختلفة .وميكن
أن يكون هذان املربران من االعتبارات املهمة لدى إجراء حتليل جتميعي لثروة بلد ما ولدى تقدير األمهية النسبية
لألصول البيئية مقارنة بغريها من األصول االقتصادية واالجتماعية.
 162-5وألغراض تقدير القوة الش� � � � �رائية جملموعة من األصول البيئية ،املقياس احلجمي يس � � � ��اوي القيمة الكلية
لألصول البيئية مقسومة على مع ّدل عام تقديري للتضخم ،مثل الرقم القياسي ألسعار االستهالك.
 163-5ولتقدير التغيرّ ات يف الرصيد املادي التجميعي ،ميكن إجناز تقييم تقريبـي لذلك عن طريق حتليل التغيرّ
يف الرصيد املادي لكل نوع من أنواع األصول .بيد أن هذا النهج ال يتيح التجميع بني األصول املختلفة حيث إن
كال منها يُقاس بوحدات مادية خمتلفة ،على سبيل املثال اهلكتارات (لألراضي) واألطنان (للفحم).
 164-5وميكن إيالء النظر لعدد من ُ�ن ُهج القياس املختلفة بغية احلصول على مقياس حجمي يعكس الرصيد
جممع للتغيرّ ات يف األرصدة املادية لكل أصل من
املادي التجميعي .فأوالً ،ميكن صياغة مقياس حجمي مؤلف من ّ
األصول بأوزان القيم النسبية هلا عند نقطة زمنية معينة .وكثرياً ما تكون هذه النقطة الزمنية هي بداية الفرتة احملاسبية
بناء على متوسط قيميت بداية الفرتة وهنايتها.
أو هنايتها ،ولكن ميكن أيضاً حساب القيم النسبية ً
هنج ثا ٍن لتقدير حج � � � ��م الرصيد املادي التجميعي ميكن تطبيق � � � ��ه يف احلاالت اليت تكون قد
 165-5وهن � � � ��اك ٌ
استُعملت فيها معادلة صايف القيمة احلالية .ويتمثّل هذا النهج يف إعادة تقدير صايف القيمة احلالية يف هناية الفرتة،
لكل أصل من األصول البيئية ،باستخدام نفس السعر املوقعي للمورد الذي استُعمل يف بداية الفرتة .وحاصل مجع
هذه القيم املعاد تقديرها لصايف القيمة احلالية يوفر تقديراً حلجم األصول البيئية يف هناية الفرتة .وميكن مقارنة هذا
التقدير بقيمة األصول البيئية يف بداية الفرتة للحصول على تقدير للتغيرّ يف احلجم .ومؤدَّى ذلك هو أن األرصدة
أي تغيرّ يعكس
املادية يف بداية الفرتة ويف هناية الفرتة مقيَّمة كلها باس � � � ��تخدام نفس جمموعة األسعار؛ ومن مثّ فإن ّ
التغيرّ احلجمي يف األصول البيئية.
 166-5ومن املمكن ،بواسطة سلسلة زمنية لقيم األصل ،استخدام السعر املوقعي للمورد من فرتة مرجعية ما
إلعادة تقدير قيمة األصل يف مجيع الفرتات األخرى .وهبذا تتوافر سلس � � � ��لة زمنية لقيم األصل بس � � � ��عر موقعي ثابت
للمورد .بيد أن اس � � � ��تخدام أس � � � ��عار ثابتة قد حيجب تغيرّ ات األس � � � ��عار والريع املرتبط هبا ،اليت تكون نامجة عن تغيرّ
فضل حس � � � ��اب التغيرّ ات يف احلجم خالل كل فرتة باستخدام األسعار
تكاليف التكنولوجيا واالس � � � ��تخراج .ولذا يُ ّ
املوقعية للمورد املرتبطة بتلك الفرتة مث ربط التقديرات املتعاقبة للتغيرّ ات يف احلجم معاً لتكوين سلسلة زمنية واحدة.
 167-5ويتمثل هنج ثالث الستنباط أحجام األصول يف قسمة قيم فرادى األصول يف هناية الفرتة على مؤشر
س � � � ��عري خاص بكل أصل على حدة .ويف حاالت كثرية ،قد يكون هذا مؤشراً سعرياً متص ً
ال مببيعات املنتجات
املستخرجة (على سبيل املثال ،مؤشر سعري للفحم يُستعمل خلفض قيمة أرصدة الفحم) .بيد أن النتيجة تصبح
أكثر دقة إذا كان املؤشر السعري يعكس التغيرّ ات يف السعر املوقعي للمورد .وهذا يتطلب أن يؤخذ يف احلسبان،
ليس فقط تغيرّ أسعار املنتجات املستخرجة ،بل أيضاً تغيرّ تكاليف االستخراج .وفيما يتعلق بالنهج الثاين ،ينبغي
للمؤش � � � ��ر السعري الذي يعكس تغيرّ تكاليف اإلنتاج أن يفرتض ثبات التكنولوجيا كي تُستوعب هذه التغيرّ ات
يف تغيرّ احلجم.

حسابات األصول
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حسابات األصول للموارد املعدنية وموارد الطاقة

 1-5-5مقدمة

 168-5متثّل املوارد املعدنية وموارد الطاقة نوعاً فريداً من األصول البيئية من حيث إهنا ميكن أن تُستخرج وأن
تُس � � � ��تعمل يف النش � � � ��اط االقتصادي ولكنها ال ميكن أن تتجدد يف نطاق األُطر الزمنية البشرية .وحيث إهنا ال ميكن
أن تتجدد ،يُهتَ ّم اهتماماً خاصاً باإلحاطة باملع ّدل الذي تُس � � � ��تخرج وتُستنزف به هذه املوارد ،ودرجة التوافر العامة
هلذه األصول ،ومدى استدامة الصناعات اليت تستغلها.
 169-5وحس � � � ��ابات األصول للموارد املعدنية وموارد الطاقة تنظم املعلومات املتصلة هبا ،مبا يف ذلك كميات
أرصدة املوارد وقيمها ،والتغيرّ ات يف هذه الكميات والقيم على مدى الفرتات احملاس � � � ��بية .وتدفقات االس � � � ��تخراج
واالس � � � ��تنزاف واالكتشافات ذات أمهية جوهرية بالنسبة حلسابات األصول ،وهذه بدورها ميكن أن توفر معلومات
قيّمة بشأن مدى توافر فرادى املوارد.
 170-5وتقدير قيم أرصدة وتدفقات املوارد املعدنية وموارد الطاقة يتيح إقامة صالت مهمة بالتقديرات النقدية
للقيمة املضافة وفائض التشغيل للصناعات االسرتاتيجية ،مث ً
ال عن طريق استنباط مقاييس القيمة املضافة املضبوطة
بتكلفة االس � � � ��تنزاف .وهذه املقاييس توفر صورة للنش � � � ��اط االس � � � ��تخراجي تأخذ يف احلسبان جمموعة أكثر اكتماالً
م � � � ��ن تكاليف اإلنتاج .وقد تكون التقدي� � � � �رات النقدية هلذه األصول مهمة أيضاً يف حتديد أوضاع الضرائب وعوائد
االستغالل احلكومية ،بالنظر إىل أن احلكومة ،يف كثري من البلدان ،هي صاحبة امللكية اجلماعية هلذه األصول نيابة
عن اجملتمع.
 171-5ويب � � � ��دأ هذا الف � � � ��رع بتعريف املوارد املعدنية وموارد الطاقة وح ّد القي � � � ��اس املتصل هبا فيما يتعلق باإلطار
املركزي .ويعرض الفرع بعد ذلك حسابات األصول بالقيم املادية والنقدية ،ويورد ضمن ذلك مناقش ًة ملوضوع تقدير
ريع املوارد .ويناقش هذا الفرع كذلك مسألتني حم ّددتني من مسائل القياس تتصالن باملوارد املعدنية وموارد الطاقة،
مها( :أ) توزيع الدخل اآليت من اس � � � ��تخراج املوارد املعدنية وموارد الطاقة؛ و(ب) تس � � � ��جيل أرصدة وتدفقات الطاقة
املستمدة من املصادر املتجددة.

 2-5-5تعريف وتصنيف املوارد املعدنية وموارد الطاقة

 172-5تشمل املوارد املعدنية وموارد الطاقة رواسب موارد النفط ،وموارد الغاز الطبيعي ،وموارد الفحم واخلث،
واملعادن الالفلزية ،واملعادن الفلزية .وحيث إن هذه املوارد توجد عموماً يف باطن األرض (ومن مثّ يُطلق عليها اسم
بأي درجة كبرية من الدقة .ومن
األصول اجلوفية) ،فإن كمية املوارد اليت قد يُتوقع منطقياً استخراجها غري معلومة ّ
مث فإن أحد العوامل الرئيس � � � ��ية يف قياس املوارد املعدنية وم� � � � �وارد الطاقة هو درجة تركيز ونوعية املوارد املعدنية وموارد
الطاقة يف الراسب ،حيث إن هذا سيؤثر على مدى أرجحية االستخراج وتكلفته ودرجة الثقة فيما يتعلق بالكمية
اليت ميكن استخراجها يف املستقبل.

 173-5وتتألف املوارد املعدنية وموارد الطاقة من الرواسب املعلومة ملوارد النفط ،وموارد الغاز الطبيعي ،وموارد
الفحم واخلث ،واملعادن الالفلزية ،واملعادن الفلزية.
 174-5واإلطار املستخدم لتحديد نطاق الرواسب املعلومة هو تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات
وم� � � � �وارد الطاقة األحفورية واملعادن( 2009 ،التصنيف اإلطاري لعام ( )2009األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية
ألوروبا .)2010 ،وهذا التصنيف اإلطاري هو عبارة عن خمطط عام ومرن لتصنيف وتقييم كميات موارد الطاقة
األحفورية واملعادن.
 175-5وتوجد لدى بلدان عديدة نُظم التصنيف الوطنية اخلاصة هبا اليت يستند بعضها ،على سبيل املثال ،إىل
نُظم قامت بصياغتها مجعية مهندسي البرتول ( ،)2007واللجنة املعنية مبعايري اإلبالغ الدويل بشأن االحتياطيات
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املعدنية ( ،)2007والوكالة الدولية للطاقة الذرية /الوكالة الدولية للطاقة .ولذا قد يلزم إجراء بعض التحويالت من
أجل تيسري املقارنات الدولية .56
 176-5والتصني � � � ��ف اإلطاري لعام  2009يُصنِّف املوارد املعدنية وموارد الطاقة عن طريق حتديد ما إن كانت
أي مدى .وتصنّف
مشاريع استخراج واستكشاف املوارد قد أصبحت مؤكدة أم قيد التنفيذ أم قيد التخطيط ،وإىل ّ
بناء على درجة نضج املشاريع .ويستند التصنيف اإلطاري لعام  2009إىل توزيع للموارد وفقاً
املوارد ذات الصلة ً
لثالثة معايري تؤثر على استخراجها:
•الصالحية االقتصادية واالجتماعية ()E
•وضعية املشاريع امليدانية وجدواها ()F
•املعارف اجليولوجية ()G
 177-5واملعيار ( )Eيعينِّ درجة املواتاة اليت تتسم هبا األحوال االقتصادية واالجتماعية يف سياق حتديد مدى
الصالحية التجارية للمشروع .واملعيار ( )Fيعينِّ درجة نضج الدراسات وااللتزامات الضرورية لتنفيذ خطط التعدين
أو مشاريع التنفيذ اليت ميتد نطاقها من جهود االستكشاف األ ّولية قبل أن يصبح وجود الراسب أو الرتاكم مؤكدا،
إىل املش � � � ��اريع اليت يُزا َول يف إطارها اس � � � ��تخراج املُنتَج وبيعه .واملعيار ( )Gيعينِّ درجة التيقّن من املعارف اجليولوجية
ذات الصلة ومدى قابلية كميات املورد احملتملة لالستخراج.
عرف كل منها وفقاً لتجميعات من املعايري املستنبطة
 178-5وتُصنّف الرواس � � � ��ب املعلومة إىل ثالثة أصناف ،يُ َّ
من التصنيف اإلطاري لعام  ،2009وذلك على النحو التايل:
(أ)

الصنف  :Aاملوارد الصاحلة جتارياً لالستخراج .يشمل هذا الصنف الرواسب املتعلقة باملشاريع
املش � � � ��مولة يف الفئتني  E1و F1وحيث تكون درجة الثقة يف املعارف اجليولوجية مرتفعة ()G1
أو متوسطة ( )G2أو منخفضة ()G3؛

(ب) الصنف  :Bاملوارد احملتملة الصالحية جتارياً لالستخراج .يشمل هذا الصنف الرواسب املتعلقة
باملشاريع املشمولة يف الفئة ( E2أو اآليلة إىل  )E1ويف الوقت نفسه يف الفئة  F2.1أو F2.2
وحيث تكون درجة الثقة يف املعارف اجليولوجية مرتفعة ( )G1أو متوسطة ( )G2أو منخفضة
()G3؛
(ج) الصنف  :Cالرواس � � � ��ب غري التجارية وغريها من الرواس � � � ��ب املعلومة .هذه هي املوارد املتعلقة
باملشاريع املشمولة يف الفئة  E3واملصنفة جدواها يف الفئة  F2.2أو  F2.3أو  F4وحيث تكون
درجة الثقة يف املعارف اجليولوجية مرتفعة ( )G1أو متوسطة ( )G2أو منخفضة (.)G3

56

بغية املس � � � ��اعدة على إجراء هذه التحويالت ،مت إعداد خمططات خرائطية تبني الصلة بني التصنيف اإلطاري لعام  2009وتصنيف
مجعي � � � ��ة مهندس � � � ��ي البرتول وتصنيف اللجنة املعنية مبعايري اإلبالغ الدويل .وميكن الرج � � � ��وع إىل وثائق التصنيف اإلطاري ،مبا يف ذلك
أمثلة لتطبيق التصنيف اإلطاري يف خنبة من البلدان وتوصيفات للصالت بني النُظم األخرى والتصنيف اإلطاري ،يف العنوان التايل:
.http://www.unece.org/energy/se/reserves.html
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الجدول 6 - 5
تصنيف املوارد املعدنية وموارد الطاقة
فئات املشاريع املناظرة لألصناف يف التصنيف اإلطاري لعام 2009
األصناف يف نظام املحاسبة
البيئية واالقتصادية

الصنف  :Aاملوارد الصالحة
أ
تجاريا ً لالستخراج
الصن�ف  :Bامل�وارد
املحتملة الصالحية تجاريا ً
ب
لالستخراج

E

F

G

الصالحية االقتصادية واالجتماعية

وضعية املشاريع امليدانية وجدواها

املعارف الجيولوجية

 .E1تأك�دت الصالحية االقتصادية  .F1تأك�دت جدوى االس�تخراج
بواس�طة مرشوع محدّد للتنفيذ
لالستخراج والبيع
أو عملية محدّدة للتعدين
 .E2ي َّ
ُّ
تحق�ق الصالحي�ة  .F2.1أنش�طة املشروع جارية
ُتوق�ع
االقتصادية لالس�تخراج والبيع يف على نح�و يؤه�ل للتنفي�ذ يف
ج
املستقبل املنظور
املستقبل املنظور
أو
 .F2.2أنش�طة املرشوع موقوفة
و/أو التأه�ل للتنفي�ذ التجاري
قد يتعرض للتأخر بقدر ملموس

الرواسب املعلومة

الصن�ف  :Cالرواس�ب  .E3ال يُتوق�ع ُّ
تحق�ق الصالحي�ة
غري التجاري�ة وغريها من االقتصادية لالس�تخراج والبيع يف
د
املستقبل املنظور أو ما زال التقييم
الرواسب املعلومة
يف مرحل�ة مبك�رة ال تتي�ح تحديد
مستوى الصالحية االقتصادية

 .F2.2أنش�طة املرشوع موقوفة كمي�ات مرتبطة براس�ب
و/أو للتأه�ل للتنفي�ذ التجاري معل�وم ،يمك�ن تقديره�ا
قد يتعرض للتأخر بقدر ملموس بدرج�ة مرتفع�ة ( )G1
أو متوس�طة (  )G2أو
أو
منخفضة ( )G3من الثقة
 .F2.3ال توج�د خط�ط قائم�ة
لصياغ�ة بيان�ات إضافي�ة أو
للحصول عليها يف الوقت الراهن
نتيجة ملحدودية االحتماالت
أو
 .F4لم يُحدد أيّ مرشوع للتنفيذ
أو عملية للتعدين

الرواسب املحتملة
(غري مشمولة يف
نظام املحاسبة البيئية
واالقتصادية)

 .E3ال يُتوق�ع ُّ
تحق�ق الصالحي�ة
مشاريع االستكشاف
الكميات اإلضافية املوجودة االقتصادية لالس�تخراج والبيع يف
املستقبل املنظور أو ما زال التقييم
يف مرحل�ة مبك�رة ال تتي�ح تحديد
مستوى الصالحية االقتصادية

 .F3ال يمك�ن تقيي�م ج�دوى
االس�تخراج بواس�طة مشروع
محدّد للتنفي�ذ أو عملية محدّدة
للتعدي�ن نتيج�ة ملحدودي�ة
البيانات التقنية
أو
 .F4لم يُحدد أيّ مرشوع للتنفيذ
أو عملية للتعدين

مالحظات
أ تشمل املشاريع قيد اإلنتاج ،واملشاريع املعتمدة للتنفيذ ،واملشاريع املؤهلة للتنفيذ.
ب تشمل مشاريع التنفيذ االقتصادي والحدي املعلقة ومشاريع التنفيذ املوقوفة.
ج املشاريع املحتملة الصالحية تجاريا ً يمكن أيضا ً أن تستويف متطلبات الفئة .E1
د تشمل مشاريع التنفيذ غري املوضح ،ومشاريع التنفيذ غري املجدي ،والكميات اإلضافية املوجودة.
املصدر :تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن لعام  ،2009الشكالن  2و.3

كميات تقديري�ة مرتبطة
براس�ب محتمل ،بنا ًء عىل
أدلة غير مبارشة أساس�ا ً
()G4
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 179-5والرواسب املعلومة ال تشمل الرواسب احملتملة حيثما ال يوجد توقع ألن تصبح هذه الرواسب صاحلة
اقتصادياً ويوجد نقص يف املعلومات الالزمة لتحديد مدى جدوى االستخراج أو لتوفري الثقة باملعلومات اجليولوجية.
بناء على معايري التصنيف اإلطاري لعام .2009
ويعرض اجلدول  6 - 5حملة عامة عنكيفية تعريف أصناف املوارد ً
ويرد شرح مبزيد من التفصيل للتصنيف اإلطاري لعام  2009يف املرفق م .3 - 5 -
 180-5ونطاق الرواسب املعلومة أوسع من نطاق الرواسب اليت يقوم عليها قياس املوارد املعدنية وموارد الطاقة
يف نظام احلسابات القومية .فالنطاق يف نظام احلسابات القومية يقتصر على الرواسب اليت تكون صاحلة لالستغالل
بناء على التكنولوجيا واألس � � � ��عار النس � � � ��بية الراهنة  .57ويؤخذ بالنطاق األوسع للرواسب يف نظام احملاسبة
اقتصادياً ً
البيئية واالقتصادية لكفالة اإلحاطة على أوس � � � ��ع نطاق ممكن مبدى توافر رصيد املوارد املعدنية وموارد الطاقة .وترد
يف الفرع  4 -5 - 5مناقشة املسائل املرتبطة بنطاق تقييم املوارد املعدنية وموارد الطاقة.

تصنيف املوارد املعدنية وموارد الطاقة
 181-5تتع ّدد األنواع املختلفة للموارد املعدنية وموارد الطاقة ،مثل النفط والغاز الطبيعي وموارد الفحم واخلث
مفصل متفق عليه دولياً للموارد املعدنية وموارد الطاقة
واملع � � � ��ادن الالفلزية واملعادن الفلزية؛ ولكن ال يوجد تصنيف َّ
يالئم األغراض اإلحصائية.

 3-5-5حسابات األصول بالقيم املادية للموارد املعدنية وموارد الطاقة

 182-5ينبغي أن تصاغ حسابات األصول بالقيم املادية للموارد املعدنية وموارد الطاقة حسب نوع املورد وأن
تشمل تقديرات للرصيدين االفتتاحي واخلتامي للموارد املعدنية وموارد الطاقة وللتغيرّ ات يف الرصيد على مدى الفرتة
احملاسبية.
 183-5وستكون وحدات القياس املستخدمة يف صياغة وعرض املعلومات ذات الصلة متباينة حسب نوع
املورد .وهذه الوحدات هي يف أغلبية احلاالت األطنان واألمتار املكعبة والرباميل .وألغراض احملاس � � � ��بة ،ينبغي أن
تُس � � � ��تعمل للمورد الواحد وحدة قياس واحدة لتسجيل الرصيدين االفتتاحي واخلتامي والتغيرّ ات يف الرصيد على
مدى الفرتة احملاسبية.
 184-5ويُ َّنوه إىل أنه ال ميكن بصورة جمدية تقديـــر جمموع لكل صنف من الرواسب عرب أنواع خمتلفة من املوارد
نظراً إىل اختالف الوحدات املستخدمة لقياس هذه املوارد املختلفة .وبالنسبة إىل جمموعات فرعية معينة من املوارد،
مثل موارد الطاقة ،قد يكون ممكناً صياغة قيم جتميعية ألنواع معينة من املوارد باستخدام وحدة قياس مشرتكة كاجلول
مث ً
ال أو غريه من وحدات قياس الطاقة.

قياس الرصيدين االفتتاحي والختامي
 185-5ينبغ � � � ��ي ،مثالياً ،أن يكون الرصيدان االفتتاحي واخلتامي لكل م � � � ��ورد من املوارد املعدنية وموارد الطاقة
أي الصنف  :Aاملوارد الصاحلة جتارياً لالس � � � ��تخراج؛ أو الصنف  :Bاملوارد احملتملة
مصنّفني حس � � � ��ب صنف املوردّ ،
الصالحية جتارياً لالس � � � ��تخراج؛ أو الصنف  :Cالرواسب غري التجارية وغريها من الرواسب املعلومة ،وفقاً للهيكل
املبني يف اجلدول .7 - 5
 186-5وال يُوصى بصياغة جماميع تش � � � ��مل ف� � � � �رادى أنواع املوارد بكل أصنافها .فنظ� � � � �راً إىل أن درجة أرجحية
االستخراج لكل رتبة خمتلفة عن األخرى ،فإن اجلمع احلسايب البسيط للموارد املتاحة من نوع معني (الفحم مثالً)
ال بشأن املوارد املتاحة الكلية.
قد يعطي مؤشراً ُمضلِّ ً
57

انظر الفقرة  179 - 10من نظام احلسابات القومية لعام .2008
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الجدول 7 - 5
أرصدة املوارد املعدنية وموارد الطاقة
صنف الراسب املعلوم
الصنف  :Aاملوارد
الصالحة تجاريا ً
لالستخراج

الصنف  :Bاملوارد
املحتملة الصالحية
تجاريا ً لالستخراج

الصنف  :Cالرواسب
غري التجارية وغريها من
الرواسب املعلومة

800

600

400

موارد الغاز الطبيعي (باألمتار املكعبة)

1 200

1 000

1 500

موارد الفحم والخث (بآالف األطنان)

600

50

50

املوارد املعدنية الالفلزية (باألطنان)

150

200

100

املوارد املعدنية الفلزية (بآالف األطنان)

60

40

60

نوع املورد املعدني أو مورد الطاقة

موارد النفط (بآالف الرباميل)

مالحظة :تُستعمل وحدات مادية مختلفة (مثل األطنان واألمتار املكعبة والرباميل) لألنواع املختلفة من املوارد.

 187-5ويف هذا اإلطار ،من املهم حتديد املوارد اليت س � � � ��يُجرى هلا تقييم نقدي .وإذا مل يتم هذا التمييز ،فإن
أي مقارنة تالية بني احلس � � � ��ابات املادية والنقدية لفرادى املوارد قد تعطي مؤش� � � � �رات مضللة ملتوسط األسعار ودرجة
ّ
التوافر النسيب لفرادى املوارد.

حساب األصول بالقيم املادية للموارد املعدنية وموارد الطاقة
 188-5يرد يف اجلدول  8 - 5شكل أساسي حلساب األصول بالقيم املادية للموارد املعدنية وموارد الطاقة.

اإلضافات إىل رصيد املوارد املعدنية وموارد الطاقة واالنخفاضات فيه
 189-5ينبغي للتغيرّ ات يف الرصيد بالقيم املادية أن تأخذ يف احلسبان أنواع التغيرّ ات التالية:
(أ)

املكتشفات .ينبغي أن تشمل املكتشفات تقديراتكمية الرواسب اجلديدة املكتشفة خالل الفرتة
أي من
سجل راسب جديد على أنه ُمكتشف ،جيب أن يكون راسباً معلوماًّ ،
احملاسبية .ولكي يُ ّ
ُ
سجل املكتشفات حسب نوع املورد وحسب صنفه؛
الصنف  Aأو  Bأو  .Cوينبغي أن تُ ّ

(ب) التقديرات املنقحة .التقديرات املنقحة ميكن أن تكون بالزيادة أو بالنقصان ،وينبغي أن تتعلق
بالرواس � � � ��ب املعلومة فقط .وبوجه عام ،تتعلق التقدي� � � � �رات املنقحة بإضافات أو اخنفاضات يف
الرصي � � � ��د التقديري املتاح من راس � � � ��ب حم ّدد أو بتغيرّ ات يف تصنيف رواس � � � ��ب حم ّددة فيما بني
بناء على تغيرّ ات يف املعلومات اجليولوجية أو التكنولوجيا أو سعر املورد
األصناف  Aو Bوً ،C
أو يف جمموعة من هذه العوامل؛
(ج) املُس � � � ��تخرجات .ينبغي أن تعكس تقديرات املُستخرجات كمية املورد املأخوذ فعلياً من الراسب.
أي كمية الرتبة واملواد األخرى املُزاحة من أجل استخراج
وينبغي أالّ تشمل الغطاء الفوقي للركازّ ،
أي تكرير أو جتهيز للمورد .وينبغي أن تش � � � ��مل
املورد .وينبغي كذلك أن تق ّدر الكمية قبل إجراء ّ
تقديرات املستخرجات تقديرات االستخراج غري املشروع ،سواء أكان ذلك من جانب املقيمني أم
وينوه إىل أنه فيما يتعلق باستخراج
غري املقيمني ،حيث إن هذه الكميات تقلل املتاح من املوردّ .
الغ � � � ��از الطبيعي ،ميكن أن يكون قياس الكمية املس � � � ��تخرجة أكثر صعوبة بس � � � ��بب طبيعة عملية
االس � � � ��تخراج بالنسبة إىل بعض الرواسب .ففي احلاالت اليت يوجد فيها الغاز الطبيعي مع النفط،
يكون ضغط الغاز الطبيعي هو املسبب النبثاق النفط (وبعض الغاز الطبيعي) من بئر النفط .وقد
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يتم إش � � � ��عال بعض هذا الغاز املنبثق فيخرج من نطاق االستخدام املباشر .وبعض الغاز الطبيعي،
خصوصاً بعد أن يكون االس � � � ��تخراج قد اس � � � ��تمر لفرتة من الوقت ،قد يعاد حقنه من أجل زيادة
الضغط الواقع على النفط املتبقي بغية زيادة النفط املطرود من البئر .ويف هذه احلاالت ،إذا كانت
املعاجلة احملاسبية تشمل الغاز الطبيعي املرتبط بالنفط ،جيب احتساب كمية منه إلعادة احلقن؛
(د) اخلس � � � ��ائر النامجة عن الكوارث .اخلسائر النامجة عن الكوارث نادرة احلدوث بالنسبة إىل معظم
املوارد املعدنية وموارد الطاقة .فانغمار املناجم واهنيارها حيدثان ،ولكن الرواسب تظل باقية ،وميكن
من حيث املبدأ استخراجها :فاملسألة هنا هي مسألة استمرار الصالحية االقتصادية لالستخراج
وليست اخلسارة الفعلية للمورد نفسه .واالستثناء من هذا املبدأ العام خيص آبار النفط اليت ميكن
أن يدمرها احلريق أو أن تصبح غري مستقرة ألسباب أخرى ،مما يسبب خسائر كبرية ملورد النفط.
وخسائر النفط واملوارد املتصلة به يف هذه احلالة ينبغي اعتبارها خسائر نامجة عن الكوارث؛
(هـ) حاالت إعادة التصنيف .حاالت إعادة التصنيف ميكن أن حتدث إذا فُتحت رواس � � � ��ب معينة
أو أُغلقت أمام عمليات التعدين من جراء قرارات حكومية بش � � � ��أن حقوق اس � � � ��تخدام راسب
ما .أما مجيع التغيرّ ات األخرى يف كمية الرواسب املعلومة فينبغي أن تُعامل على أهنا من قبيل
وتسجل حاالت إعادة التصنيف أيضاً إذا كانت حسابات األصول للموارد
التقديرات املنقحةّ .
املعدنية وموارد الطاقة تُصاغ حسب القطاع املؤسسي.
الجدول 8 - 5
حساب األصول بالقيم املادية للموارد املعدنية وموارد الطاقة
نوع املورد املعدني أو مورد الطاقة
(الصنف  :Aاملوارد الصالحة تجاريا ً لالستخراج)
املعادن املعادن الفلزية
موارد الفحم
موارد الغاز
موارد النفط
(بآالف
الالفلزية
والخث
الطبيعي
(بآالف
األطنان)
الرباميل) (باألمتار املكعبة) (بآالف األطنان) (باألطنان)

الرصي�د االفتتاح�ي للموارد
املعدنية وموارد الطاقة
اإلضافات إىل الرصيد

800

1 200

600

150

ا ُملكتشفات

60
20

200

إعادة التقديرات بالزيادة

40

حاالت إعادة التصنيف

200

مجموع اإلضافات إىل الرصيد

االنخفاضات يف الرصيد
املُستخرجات

40

50

40
60

10

20
4

الخسائر الناجمة عن الكوارث

60

إعادة التقديرات بالنقصان
حاالت إعادة التصنيف

مجموع االنخفاضات يف الرصيد

40

50

120

10

4

الرصي�د الختام�ي للم�وارد
املعدنية وموارد الطاقة

760

1 350

480

180

76

مالحظة :تُستعمل وحدات مادية مختلفة (مثل األطنان واألمتار املكعبة والرباميل) لألنواع املختلفة من املوارد.
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 190-5وهن � � � ��اك اهتمام متزايد بالقدرة على توفري خمتلف الفل� � � � �زات وغريها من املعادن عن طريق إعادة تدوير
السلع املنتَ َجة (مثل املركبات واحلواسيب) .والرصيد الناجم عن ذلك من الفلزات واملعادن ذات الصلة داخل اقتصاد
ما غري مش � � � ��مول يف نطاق حس � � � ��ابات األصول املعروضة هنا .بيد أنه رهناً مبدى إعادة التدوير اجلارية يف البلد ،قد
تجُ مع املعلومات املتعلقة بالفلزات واملعادن األخرى املعاد تدويرها لتوفري صورة أكثر اكتماالً ملدى توافر هذه املوارد
وبالتايل حلالة الطلب على استخراج هذه املوارد من البيئة.

 4-5-5حسابات األصول بالقيم النقدية للموارد املعدنية وموارد الطاقة

 191-5تعتمد حسابات األصول بالقيم النقدية للموارد املعدنية وموارد الطاقة على مدى توافر املعلومات عن
الرصيد املادي للموارد .ومن مث فإن هيكل حسابات األصول بالقيم النقدية متوا ٍز يف معظمه مع هيكل حسابات
األصول بالقيم املادية .ويرد بيان هذا اهليكل األساسي يف اجلدول .9 - 5
 192-5ويتعلق القيد اإلضايف يف حساب األصول بالقيم النقدية بتسجيل تنقيحات التقييم اليت حتدث نتيجة
للتغيرّ ات يف أسعار املوارد على مدى الفرتة احملاسبية أو للتغيرّ ات يف االفرتاضات األساسية لُ�ن ُهج صايف القيمة احلالية
اليت تُستعمل عادة لتقييم املوارد املعدنية وموارد الطاقة.
الجدول 9 - 5
حساب األصول بالقيم النقدية للموارد املعدنية وموارد الطاقة (بوحدات العملة)
نوع املورد املعدني أو مورد الطاقة
(الصنف  :Aاملوارد الصالحة تجاريا ً لالستخراج)
موارد
النفط

القيمة االفتتاحية لرصيد املوارد 24 463

موارد الغاز
الطبيعي

موارد الفحم
والخث

املعادن
الالفلزية

املعادن
الفلزية

19 059

41 366

1 668

6 893

اإلضافات إىل قيمة الرصيد
ا ُملكتشفات

1 667
3 100

إعادة التقديرات بالزيادة

391

حاالت إعادة التصنيف

3 100

مجموع اإلضافات إىل الرصيد

391

1 667

االنخفاضات يف قيمة الرصيد
ا ُملستخرجات

1 234

775

4 467

98

333

الخسائر الناجمة عن الكوارث

4 467

إعادة التقديرات بالنقصان
حاالت إعادة التصنيف

مجموع االنخفاضات يف الرصيد

تنقيحات التقييم
القيمة الختامية لرصيد املوارد

1 234

775

8 934

98

333

412

972-

5 945

442-

4 287-

23 641

20 412

38 377

1 519

3 940

172

اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية2012 ،

 193-5ويف حني أن ح ّد القياس ميتد إىل كل الرواسب املعلومة بالقيم املادية ،فقد ال يكون ممكناً تقييم مجيع
هذه الرواس � � � ��ب بالقيم النقدية بس � � � ��بب عدم التيقن الذي يكتنف بدرجات خمتلفة خصائص االس � � � ��تخراج املتوقعة
والدخول املتوقعة منه .ونتيجة لذلك ،ال ميكن أن حي ّدد بدرجة من الثقة ريع املوارد فيما يتعلق بالرواسب املشمولة
يف الصنفني  Bو .Cولذا يُوصى بأالّ يُضطلع بالتقييم إالّ للرواسب املشمولة يف الصنف  :Aاملوارد الصاحلة جتارياً
ألي رواس � � � ��ب من الصنفني  Bو ،Cفينبغي أن متيَّز القيم املتعلقة بكل من هذين
لالس � � � ��تخراج .وإذا أُجري تقييم ّ
الصنفني متييزاً واضحاً .ولدى تقييم الرواس � � � ��ب يف كل صنف ،من املهم أن تؤخذ يف احلس � � � ��بان يف حتديد األمناط
املتوقعة لالستخراج وريع املورد درجة أرجحية االستخراج وتوقيته.

تقييم أرصدة املوارد املعدنية وموارد الطاقة
 194-5نتيج � � � ��ة لقلة املعامالت اليت جتري يف املوارد املعدنية وموارد الطاق � � � ��ة وهي يف مواقعها ،فإن تقييم هذه
األصول يس � � � ��تلزم اس � � � ��تخدام ُ�ن ُهج ص � � � ��ايف القيمة احلالية ،على حنو ما ِّ
قدم له يف الف � � � ��رع  .4 - 5وينبغي أن تجُ رى
احلس � � � ��ابات على مس � � � ��توى نوع مفرد من املواردَّ ،
ويفضل مثالياً أن يكون ذلك لرواسب حم ّددة من املورد ،مث جتمع
هذه احلسابات لطائفة املوارد املختلفة للحصول على قيمة كلية للموارد املعدنية وموارد الطاقة.
 195-5وتطبيق نهُ ج صايف القيمة احلالية يف تقييم املوارد املعدنية وموارد الطاقة يستلزم مراعاة عدد من العوامل
احمل ّددة ،معظمها يتعلق بتقدير ريع هذه املوارد.

(أ)

تقدير ريع املورد

بناء على املعلومات املتعلقة بالدخل وتكاليف التش � � � ��غيل بالنسبة للصناعة
 196-5يُق ّدر ريع املورد بوجه عام ً
االس � � � ��تخراجية .ويتمثل اهلدف يف تعريف ريع للمورد خيص حتديداً نوعاً بعينه من أنواع املوارد ،كالفحم مثالً .ويف
سياق اجلهد املبذول لتحقيق هذا اهلدف ،هناك عدة عوامل ينبغي أخذها يف االعتبار.
 197-5نطاق العمليات .اتس � � � ��اقاً مع تعريف الكميات املستخرجة ،ينبغي أن يكون نطاق الدخل وتكاليف
أي دخل
التشغيل املأخوذين يف احلسبان يف استنباط ريع املورد مقصورين على عملية االستخراج نفسها وأالّ يشمال ّ
ستخرج.
أي تكاليف إضافية متكبدة عن طريق ّ
إضايف مكتسب أو ّ
أي عملية أخرى للتكرير أو التجهيز للمورد املُ َ
ويُعترب نشاط استكشاف املوارد املعدنية وتقييمها مشموالً يف عملية االستخراج ،وينبغي اقتطاع هذه التكاليف يف
سياق استنباط ريع املورد.
 198-5وفيم � � � ��ا يتعلق ببعض املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،قد حيتوي الراس � � � ��ب الواحد على عدة أنواع من
املوارد .فعلى سبيل املثال ،غالباً ما يكون بئر النفط حمتوياً على غاز ،وكثرياً ما تُستخرج الفضة والرصاص والزنك
معاً .وريع املورد الذي يُستعمل حلساب قيمة املوارد يف هذه احلاالت ينبغي أن يوزع حسب توزيع السلع .بيد أنه
نظراً إىل أن البيانات تكون متاحة عادة عن وحدة واحدة فقط من وحدات االستخراج ،فإن استنباط تقديرات
بناء على تكاليف استخراج معلومة لكل نوع من املوارد قد يكون غري ممكن إالّ
لريع املوارد حسب نوع املورد ً
باستخدام معارف تفصيلية عن الصناعة ذات الصلة أو قواعد عامة مستمدة من اخلربة السابقة لتوزيع جمموع
تكاليف االستخراج.
 199-5تقلبات األسعار .يف حني أن تكاليف التشغيل املتعلقة باستخراج املوارد قد ال تتقلب تقلباً كبرياً ،فإن
من املرجح أن الدخل املكتسب من بيع املوارد املستخرجة سيعرتيه التقلب .ويرتتب على ذلك أن ريع املوارد (الذي
يُس � � � ��تنبط باعتباره قيمة متبقية) قد يستتبع سلس � � � ��لة زمنية متقلبة تقلباً كبرياً .وباإلضافة إىل ذلك ،قد يتأثر املقدار
أي فرتة مفردة مبع ّدالت االس � � � ��تخراج اليت قد تتأثر بدورها بأحداث فردية ،مثل اهنيارات
التجميعي لريع املوارد يف ّ
املناجم .وحيث إن اهلدف هو تعريف ريع للمورد ميكن التنبؤ به ،فيوصى مبا يلي :أوالً ،استنباط ريع وحدة املورد
بقسمة الريع الكلي للمورد الواحد على الكميات املستخرجة يف فرتة ما؛ وثانياً ،إذا مل تتوافر معلومات أخرى عن
األس � � � ��عار املقبلة للموارد ،ميكن اس � � � ��تخدام بديل لريع وحدة املورد (مثل التقديرات القائمة على ُمعا ِمالت االرتباط
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واملتوسطات املتحركة) باعتباره أساساً لتقدير القيم املقبلة لريع املورد .وتيسرياً لتأويل املعلومات ،ينبغي توضيح مجيع
االفرتاضات املتعلقة باألسعار والتكاليف املتوقعة مستقبالً.
 200-5أس � � � ��لوب معاملة أنشطة استكشاف املوارد املعدنية وتقييمها .يُضطلع باستكشاف املوارد املعدنية من
أجل اكتشاف رواسب جديدة للمعادن وموارد الطاقة ميكن استغالهلا جتارياً .وميكن أن تضطلع هبذا االستشكاف
حلساب الذات املؤسسات اليت تزاول أنشطة التعدين .وبدي ً
ال لذلك ،ميكن أن تضطلع باالستكشاف مؤسسات
املتحصل عليها من االستكشاف والتقييم
متخصصة إما ألغراضها اخلاصة وإما مقابل أتعاب لذلك .واملعلومات
َّ
تظل تؤثر لعدة سنوات على األنشطة اإلنتاجية ملن حصلوا عليها .ولذا تُعترب النفقات ذات الصلة شك ً
ال من أشكال
إمجايل تكوين رأس املال الثابت يتولد عنه ناتج من نواتج امللكية الفكرية ،يُع ّد نوعاً من أنواع األصول املنتَجة.
 201-5ويتألف استكش � � � ��اف املوارد املعدنية وتقييمها من قيمة نفقات التنقي � � � ��ب عن البرتول والغاز الطبيعي
والرواسب غري البرتولية وما يلي ذلك من تقييم لالكتشافات احملققة .58
 202-5وتشمل هذه النفقات تكاليف ما قبل الرتخيص ،وتكاليف الرتخيص واالقتناء ،وتكاليف التقديرات،
وتكاليف أعمال احلفر والتنقيب الفعلية االختبارية ،فض ًال عن تكاليف املس � � � ��ح بالوس � � � ��ائل اجلوية وغريها وتكاليف
النقل وما إىل ذلك ،اليت يتم تكبّدها ّ
للتمكن من إجراء االختبارات .وقد تجُ رى عمليات تنقيح للتقييم بعد أن يكون
االستغالل التجاري للمورد قد بدأ ،وتشمل النفقات تكاليف هذه العمليات.
 203-5وينبغي أن يحُ س � � � ��ب اس � � � ��تهالك لرأس املال الثابت فيما يتعلق هبذا األصل ،رمبا باستخدام متوسطات
ألعمار اخلدمة متاثل املتوسطات اليت تستعملها شركات التعدين أو النفط يف احلسابات اخلاصة هبا.
 204-5ويلزم لتقدير ريع املوارد اقتطاع تكاليف اس � � � ��تخدام هذه األصول املنتَجة ،اليت تش � � � ��مل استهالك رأس
املال الثابت وعائداً لألصل املُنتَج.
 205-5ومن املسلَّم به أن إحدى نتائج استكشاف املوارد املعدنية هي اكتشاف موارد معدنية وموارد للطاقة،
ومن مث فإن قيمــة املوارد املعدنيـــة وموارد الطاقة يف امليزانية العموميــــة ميكن أن تُعزى ،جزئياً ،إىل أعمال االستكشاف.
بيد أنه ،وفقاً لنظام احلس � � � ��ابات القومية ،فإن ناتج نش � � � ��اط استكش � � � ��اف املوارد املعدنية يُعترب ناجتاً من نواتج امللكية
الفكرية ،وليس مورداً طبيعياً .واقتطاع تكاليف استخدام نشاط استكشاف املوارد املعدنية وتقييمها يف سياق استنباط
ريع املوارد يكفل أالّ تعكس القيمة املسجلة للموارد املعدنية وموارد الطاقة سوى قيمة املورد البيئي غري املُنتَج.
 206-5إخراج املناجم ومعدات التنقيب من اخلدمة .اتساقاً مع هنج املعاملة يف نظام احلسابات القومية لعام
 ،2008هناك إقرار بأنه توجد ،يف حاالتكثرية ،تكاليف يتكبدها القائمون باالستخراج عند هناية العمر اإلنتاجي
للراسب ،للقيام عموماً بإعادة البيئة الطبيعية احمليطة مبوقع االستخراج إىل سابق عهدها .وهذه التكاليف ،حيثما
ميكن بدرجة معقولة التنبؤ هبا أو تقديرها ،ينبغي أن تؤخذ يف احلس � � � ��بان خلفض ريع املورد الذي يكتس � � � ��به القائم
باالستخراج على مدى العمر التشغيلي ملوقع االستخراج ،على الرغم من أن اإلنفاق الفعلي من املرجح أن حيدث
عند انتهاء تشغيل األصول .وترد التفاصيل املتعلقة باملعاجلة احملاسبية هلذه التكاليف يف الفصل الرابع.
 207-5جتميع املورد الواحد من رواس � � � ��ب خمتلفة .افترُ ض ضمنياً يف س � � � ��ياق هذه املناقشة حىت اآلن أن املوارد
أي مستخرجات أو مكتشفات تؤثر على عمر مجيع املوارد
املعدنية وموارد الطاقة تتألف من راسب واحد ،مما جيعل ّ
املتاحة للبلد ذي الصلة .وهذا بالطبع ليس صحيحاً على صعيد املمارسة الفعلية .فبعض حقوق النفط ستنفد يف
غضون إطار زمين قصري نسبياً وعندئذ سينتقل املستخرجون إىل غريها.
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 208-5وكث � �ي� ��ر من التقدي� � � � �رات املنقحة ينطبق على حقول قائمة جيري فيها االس � � � ��تخراج بالفعل .وتنقيحات
الكميات بالزيادة تطيل أعمار املوارد ،وما حيدث من إضافة إىل القيمة يعكس يف معظمه التغيرّ بني العمرين السابق
واجلديد للمورد ،حيث إنه ما مل حيدث استثمار إضايف ،من املرجح أن يظل مع ّدل االستخراج ثابتاً.
أي اكتشاف جديد متاماً .فلنفرتض أن راسباً قد اكتُشف
 209-5والوضع خمتلف بعض الش � � � ��يء بالنسبة إىل ّ
وأن عمره املتوقع  20سنة ،على سبيل املثال ،وأن عمر االحتياطيات احلالية للبلد ذي الصلة يبلغ  20سنة أيضاً.
وليس واقعياً أن نفرتض تلقائياً أن املورد احملتوى يف الراس � � � ��ب اجلديد سيُستخرج بالضرورة يف السنوات من  21إىل
 .40ومن الناحية األخرى ،ليس واقعياً كذلك أن نفرتض تلقائياً أنه سيُس � � � ��تخرج يف السنوات من  1إىل  ،20مما
يضاعف جمموع املس � � � ��تخرجات يف هذه السنوات .ومن املستصوب هلذه األسباب ،أينما توافرت إمكانية لذلك،
تقدير إسقاطات تأثريات االكتشافات والتقديرات املنقحة على حنو منفصل ،ويُستحسن مثالياً أن يتم ذلك لكل
راسب على حدة.

(ب)

معدّل االستخراج

 210-5يتعني أن يتم ،مبعزل عن االفرتاضات املتعلقة بريع املورد ،وضع افرتاض بش � � � ��أن منط االستخراج الذي
س � � � ��يُتّبع يف املس � � � ��تقبل .واالفرتاض األغلب استخداماً هو أن مع ّدل االستخراج سيظل ثابتاً بالقيم املادية ،ولكن ال
يوجد س � � � ��بب يوجب حدوث ذلك بالضرورة .فعندما تقارب املوارد ح ّد النضوب ،قد حيدث هبوط يف الناتج ألن
بعض الرواسب تصبح مستنفدة متاماً إذا مل توجد رواسب جديدة حتل حملها .ويف حاالت أخرى ،قد تعمد مؤسسة
يدر نفس الدخل الكلي كل سنة ،أو إىل خفض الكمية املستخرجة مع تناقص
ما إىل ضبط مع ّدل االستخراج كي ّ
املورد ،بافرتاض أن الس � � � ��عر قد ازداد يف الوقت نفس � � � ��ه .وقد تتوافر من احلكومة أو من املؤسسات معلومات ميكن
استخدامها بشأن مستويات االستخراج املسقطة ،وإن كان يغلب أن تكون هذه املعلومات مستندة إىل إسقاطات
متحفظة للمستوى املرجح لالكتشافات اجلديدة والتقديرات املنقحة.
 211-5واالفرتاض املعقول ،إذا مل توجد معلومات أكثر دقة ،هو أن مع ّدل االس � � � ��تخراج س � � � ��يظل ثابتاً بالقيم
نتجة املتصلة باالستخراج
املادية ،ومؤداه فعلياً افرتاض أن كفاءة عملية االستخراج ستظل ثابتة وأن رصيد األصول املُ َ
سيظل ثابتاً بالنسبة إىل الرصيد املتاح من املورد.

(ج)

عمر املورد

أي نقطة زمنية ،عمر املورد يس � � � ��اوي الرصيد عند هذه النقطة مقس � � � ��وماً على مع ّدل االستخراج
 212-5عند ّ
أي س � � � ��نة ،س � � � ��ينقص عمر املورد مبقدار س � � � ��نة واحدة بسبب املس � � � ��تخرجات وسيتغيرّ مبقدار
املتوقع .وعلى مدى ّ
املكتشفات والتقديرات املنقحة خالل الفرتة مقسوماً على متوسط مع ّدل االستخراج .فإذا كانت حمصلة ذلك أن
إعادة التقديرات بالنقصان تفوق إعادة التقديرات بالزيادة واملكتشفات ،ينقص عمر املورد مبقدار إضايف.
 213-5وجيب أن تكونكمية الرصيد املستخدمة يف حساب عمر املورد متسقة مع الكمية ذات القيمة .وحيث
بناء على موارد الصنف A
إن موارد الصنف  Aهي وحدها اليت تُع ّد ذات قيمة ،فإن عمر املورد جيب أن يحُ سب ً
(أي الذي يشمل أيضاً املوارد من الصنفني  Bو.)C
فقط وليس على جمموع الرواسب املعلومة للمورد ّ
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تقييم تدفقات املوارد املعدنية وموارد الطاقة
تقييم ا ُملكتشفات ،والتقديرات املنقحة ،وا ُملستخرجات ،واالستنزاف،
(أ)
والخسائر الناجمة عن الكوارث
 214-5ينبغي أن تحُ س � � � ��ب قيمة اإلضافات إىل الرصيد واالخنفاضات فيه باس � � � ��تخدام متوسط أسعار املورد يف
املوقع على مدى الفرتة مضروباً يف الكمية املكتشفة أو املنقح تقديرها أو املستخرجة أو املستنزفة أو املفقودة .ويتسق
هذا مع النهج اجململ بيانه يف الفرع  4 - 5واملشروح تفصي ً
ال يف املرفق م .1-5-
(ب)

حاالت اقتناء املوارد املعدنية وموارد الطاقة والترصّف فيها

 215-5هذه املعامالت يندر حدوثها ،ولكنها إن حدثت ينبغي تس � � � ��جيلها .وتقديرات قيمة هذه املعامالت
ينبغي أن تأخذ يف احلس � � � ��بان تكاليف نقل امللكية اليت ينبغي أن تس � � � � َّ�جل على أهنا شراء أصل ُمنتَج :تكاليف نقل
امللكي � � � ��ة املتعلقة بأصول غري ُمنتَجة .ويف امليزانية العمومية ،يُعترب هذا األصل املنتَج مدجماً يف قيمة املورد املعدين أو
الطاقي ذي الصلة .59

 5-5-5مسائل أخرى يف مجال قياس املوارد املعدنية وموارد الطاقة
توزيع الدخل املكتسب من استخراج املوارد املعدنية وموارد الطاقة
 216-5هناك مسة عامة متيز املوارد املعدنية وموارد الطاقة هي أن الدخل املكتس � � � ��ب من استخراج هذه املوارد
جزءا من الدخل يذهب إىل ُمستخرِج املوارد يف شكل
تتشارك فيه وحدات اقتصادية .والنمط األكثر شيوعاً هو أن ً
فائض للتشغيل ،ويذهب جزء آخر إىل احلكومة يف شكل ريع .وهذا الدخل تكتسبه احلكومة ،نيابة عن اجملتمع،
مقابل السماح باستخدام املورد.
 217-5ورهناً بطبيعة الرتتيبات ذات الصلة ،س � � � ��توجد يف أكثر احلاالت لكل من احلكومة واملُس � � � ��تخرِج أصول
وفرية يف شكل تدفقات الدخل املقبلة املتوقعة من استخراج املوارد .ووفقاً للوصف الوارد يف الفرع  ،4 - 5ميكن
تقس � � � ��يم الدخول املتوقعة (اليت يس � � � ��اوي جمموعها ريع املورد) إىل عنصرين :تكلفة االستنزاف وصايف عائد األصول
البيئية .والتغيرّ ات يف قيمة األصول لكل وحدة تعكس حاالت النقصان نتيجة لالس � � � ��تنزاف ،بينما ينعكس عائد
األصول البيئية يف حسايب إدرار وختصيص الدخل.
 218-5ويف إطار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،هناك هدف حم ّدد هو أن يتم ،يف اإلطار العام للحسابات
القومية ،بيان كيفية تأثر الدخول املكتسبة من استخراج املوارد الطبيعية بتكلفة االستنزاف .وعلى وجه التحديد،
يهدف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية إىل تعريف التقديرات املضبوطة بتكلفة االستنزاف لفائض التشغيل ،والقيمة
املضاف � � � ��ة ،واملدخرات ،على نطاق االقتصاد بأكمله وللقطاعات املؤسس � � � ��ية .وحيث إنه يوجد مقدار واحد فقط
ألي مورد بعينه من املوارد املعدنية أو موارد الطاقة ،فال بد من توزيعه بني الوحدات ذات الصلة
لتكلفة االستنزاف ّ
60
داخل اإلطار احملاسيب .
 219-5ويف ظل الظروف السابق بياهنا ،هناك مشاكل تكتنف املعاجلة احملاسبية هلذه الدخول واالستنزاف املرتبط
سجل تدفقات الدخل يف حسابات
هبا يف اإلطار النمطي للحس � � � ��ابات القومية ،وذلك لس � � � ��ببني رئيسيني .فأوالً ،تُ َّ
ويسجل الريع
للمستَخرِج يف حسايب اإلنتاج وإدرار الدخلَّ ،
خمتلفة ،حيث َ
تسجل القيمة املضافة وفائض التشغيل ُ
أي تكلفة لالستنزاف إزاء الدخل
األويل .وثانياً ،ال َّ
تسجل ّ
الذي تكتس � � � ��به احلكومة يف حس � � � ��اب ختصيص الدخل ّ
59
60
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يُالحظ أنه يف احلاالت اليت تزاول فيها االس � � � ��تخراج وحدة مملوكة للحكومة ،ينبغي أن تُعامل على أهنا مؤسس � � � ��ة غري مالية تكتسب
فائض تشغيل ومتمايزة عن احلكومة العامة اليت يتخذ الدخل الذي تكتسبه شكل الريع.
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تسجل على أهنا
املكتسب يف هيكل احلسابات النمطية (على عكس ما حيدث بالنسبة لتكلفة األصول املنتَجة ،اليت َّ
يسجل االستنزاف يف حساب التغيرّ ات
استهالك لرأس املال الثابت) .وبدالً من ذلك ،يف نظام احلسابات القوميةَّ ،
األخرى يف حجم األصول .61
 220-5ويوصى بتطبيق املعاجلة احملاسبية التالية فيما يتعلق بنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية:
(أ)

تس � � � ��جيل التكلفة الكلية لالستنزاف يف حس � � � ��ايب اإلنتاج وإدرار الدخل للمستخرِج باعتبارها
اقتطاعاً من القيمة املضافة واقتطاعاً من فائض التشغيل .وهذا يكفل أن حتليل القيم التجميعية
لفائض التشغيل والقيمة املضافة على نطاق النشاط االستخراجي وعلى نطاق االقتصاد بأكمله
يأخذ يف احلسبان متاماً تكلفة االستنزاف .ويضاف إىل ذلك أنه نظراً إىل أنه ال يوجد للحكومة
فائض تشغيل فيما يتعلق بنشاط االستخراج ،فإن عدم تسجيل تكلفة االستنزاف يف حساب
بناء على
اإلنت � � � ��اج اخلاص باحلكومة يكفل أالّ تزداد تقديرات الناتج احلكومي (اليت تحُ س � � � ��ب ً
تكاليف املدخالت) بسبب تكلفة االستنزاف؛

(ب) تسجيل مدفوعات الريع من املستَخرِج إىل احلكومة يف حساب ختصيص الدخل األ ّويل .وهذا
القيد هو القيد النمطي يف احلسابات القومية؛
(ج) تسجيل قيد معنون “تكلفة االستنزاف اليت تتحملها احلكومة” يف حساب ختصيص الدخل
األ ّويل ليعك � � � ��س ما يلي ’1‘ :أن الريــــع الذي تكتس � � � ��به احلكومة يش � � � ��مل حصة احلكومة من
تكلف � � � ��ة االس� � � � �تــــنزاف الكليــــة ،اليت جيـــب أن تُقتطع لقياس ادخ � � � ��ار احلكومة املضبوط بتكلفة
االستنزاف؛ و‘ ’2أن ادخار املستَخرِج املضبوط بتكلفة االستنزاف سيكون قدره منقوصاً إذا
اقتُطع املقدار الكلي لتكلفة االس � � � ��تنزاف من حسابات املستَخرِج .وهناك طريقة أخرى للنظر
يسجل صافياً من تكلفة
إىل هذا القيد هي اعتبار أن الريع الذي تكتس � � � ��به احلكومة جيب أن َّ
(أي استنباط الريع املضبوط بتكلفة االستنزاف) يف سياق استنباط ادخار احلكومة
االستنزاف ّ
املضبوط بتكلفة االستنزاف.
 221-5وه � � � ��ذه القي � � � ��ودات مبيّنة يف اجلدول  .10 - 5ومن مساهتا املهم � � � ��ة أهنا تكفل أن تكون حواصل مجع
قيودات القطاعات املؤسسية للقيم التجميعية املضبوطة بتكلفة االستنزاف مساوية لنفس القيم التجميعية احملسوبة
على مستوى االقتصاد بأكمله.
 222-5وينبغي أن تكون قيم االستنزاف املبينة لكل وحدة متسقة مع التغيرّ يف صايف قيمة كل وحدة بالنسبة
إىل املوارد املعدنية وموارد الطاقة (افرتاض عدم حدوث تغيرّ ات أخرى يف رصيد املوارد ،كاملكتشفات مثالً) .ومن مث
إذا كانت احلكومة حتصل على حصة نسبتها  40يف املائة من ريع املورد (عن طريق مدفوعات الريع من املستَخرج)،
تكون نس � � � ��بة تكلفة االس � � � ��تنزاف اليت تتحملها احلكومة  40يف املائة من التكلفة الكلية املقيسة لالستنزاف .ويف
س � � � ��ياق هذا احلس � � � ��اب ،يُفرتض أن حصة احلكومة من الريع املقبل للمورد ستظل ثابتة .وإذا كان متوقعاً تغيرّ هذه
احلصة مستقبالً ،ينبغي تعديل الريع الذي تكتسبه احلكومة وتكلفة االستنزاف اليت تتحملها على حنو يعكس هذه
التغيرّ ات.
 223-5وميكن إدراج القيودات املرتبطة بذلك يف امليزانية العمومية بطرق خمتلفة حسب طبيعة التحليل وحسب
أي بيان للعرض ،ينبغي أن يعكس ختصيص األصول
الرتتيبات املؤسسية املعمول هبا داخل البلد ذي الصلة .ويف ّ
والتقديرات الناجتة عن ذلك لصايف قيم القطاعات املؤسس � � � ��ية تيار تدفقات الدخل املقبلة املتوقعة لكل وحدة من
استخراج املوارد.
 224-5وهذا النهج يف ختصيص الدخل وتكلفة االس � � � ��تنزاف املتعلقني باستخراج املوارد املعدنية وموارد الطاقة
املعرضة لالستنزاف.
ميكن تطبيقه أيضاً يف صياغة احلسابات املتعلقة باملوارد الطبيعية األخرى ّ
61
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الجدول 10 - 5
قيودات تخصيص الدخل وتكلفة االستنزاف املتعلقني باملوارد املعدنية وموارد الطاقة
خرج
ا ُملستَ ِ

الحكومة
املعامالت

املوارد

االستخدامات

حساب اإلنتاج

املوارد

االستخدامات

100

الناتج  -املبيعات من االستخراج

50

االستهالك الوسيط

50
1535
629

إجمايل القيمة املضافة
استهالك رأس املال الثابت
صايف القيمة املضافة
تكلفة االستنزاف
صايف القيمة املضافة املضبوط بتكلفة االستنزاف

حساب إدرار الدخل

20

تعويضات العاملني

30
1515
69

إجمايل فائض التشغيل
استهالك رأس املال الثابت
صايف فائض التشغيل
تكلفة االستنزاف
فائض التشغيل املضبوط بتكلفة االستنزاف

حساب تخصيص الدخل األوّيل
فائض التشغيل املضبوط بتكلفة االستنزاف
الريع

5

تكلفة االستنزاف التي تتحملها الحكومة
االدخار املضبوط بتكلفة االستنزاف

5
3
2

3
7

أسلوب معاملة الطاقة املستمدة من املصادر املتجددة
 225-5تش � � � ��كل الطاقة املستمدة من املصادر املتجددة مورداً هاماً للطاقة يف عديد من البلدان ،وأصبح يُنظر
إليها على حنو متزايد على أهنا مصدر بديل ملصادر الطاقة غري املتجددة بالنسبة إىل البلدان اليت ما برحت تستمد
الطاقة من هذه املصادر بصفة أساس � � � ��ية .وإنتاج الطاقة املس � � � ��تمدة من املصادر املتجددة ميكن أن يتم من مصادر
كثرية ،تش � � � ��مل على سبيل املثال ال احلصر طاقة الرياح والطاقة الكهرمائية (مبا يف ذلك املستمدة بواسطة التيارات
النهرية) والشمس � � � ��ية واحلرارية األرضية .وترد يف اجلدول  2 - 3يف الفصل الثالث قائمة كاملة للمصادر املتجددة
املُعتربة يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.
 226-5واملصادر املتجددة ال ميكن أن تنفد على حنو مماثل لنفاد مصادر الطاقة األحفورية ،وهي ال تتكاثر مثل
املوارد البيولوجية .ولذا فإنه ،باملعىن احملاسيب ،ال يوجد ملصادر الطاقة املتجددة رصيد مادي ميكن استنفاده أو بيعه.
 227-5ومن مث فإن نطاق القياس يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية فيما خيص هذه املصادر من مصادر
الطاقة يتعلق مبقدار الطاقة اليت تُنتج يف ظل االستثمار الراهن يف األصول املنتَجة ذات الصلة والتكنولوجيا املرتبطة
هبا .وتُستبعد من هذا النطاق الكميات احملتملة للطاقة اليت ميكن إنتاجها من املصادر املتجددة إذا زاد االستثمار
وزادت التكنولوجيا مستقبالً.
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 228-5ووجود اس � � � ��تثمارات يف املرافق واملعدات املستخدمة يف اس � � � ��تخالص الطاقة املتجددة يؤثر على قيمة
األراضي املرتبطة بتلك املرافق .فعلى سبيل املثال ،سعر األرض يف منطقة تسودها الرياح سيفوق سعر األرض املماثلة
يف منطقة ال توجد فيها رياح ،إذا ُخصصت استثمارات لتشييد عنفات هوائية الستخالص الطاقة من الريح .ومن
يرجح
مث فإن وجود فرص الكتس � � � ��اب ريع للموارد من مصادر مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية واحلرارية األرضية َّ
أن ينعكس يف سعر األراضي ذات الصلة.
 229-5ويف احلاالت اليت يكون فيها الدخل الوحيد املتولد من األراضي ذات الصلة آتياً من توليد الطاقة من
مصادر متجددة ،ستكون قيمة األراضي ،نظرياً ،مساوية لصايف القيمة احلالية لتيار الدخل املتوقع مستقبالً .بيد أن
من املمكن أيضاً أن يوجد دخل آخر يُكتسب من املنطقة نفسها من مصادر أخرى كالزراعة مث ً
ال اليت تستخدم
الطاقة املولدة من حمطات توليد طاقة الرياح .ويف هذه احلاالت ،يتعني أن يؤخذ يف احلسبان أيضاً يف تقييم األراضي
الدخل املتولد من هذه األنش � � � ��طة األخرى .ومع ذلك ،ينبغي أن يتم ،عند اإلمكان ،تقسيم قيمة األراضي لتوفري
تقدي ٍر لقيمة األراضي اليت تُعزى إىل الدخل الناتج من توليد الطاقة من املصادر املتجددة .وترد أيضاً مناقشة ملوضوع
قيمة األرض فيما يتعلق بالطاقة املولدة من املصادر املتجددة يف الفرع .6 - 5
 230-5وال بد من تنويه خاص بشأن تقييم تيارات الدخل املقبلة من الطاقة الكهرمائية .ففي هذه احلالة ،من
املناسب بقدر أكرب تنسيب تيار الدخل إىل رصيد من املياه ال إىل مساحة من األرض .ومن مث فإنه يف حالة الطاقة
الكهرمائية ،قيمة مورد املياه هي اليت ينبغي تقس � � � ��يمها لتوفري تقدير لقيمة مورد املياه اليت ميكن عزوها إىل الدخل
الناشئ من توليد الطاقة املتجددة من املصدر الكهرمائي .وترد أيضاً مناقشة لتقييم موارد املياه فيما يتعلق بالطاقة
الكهرمائية يف الفرع .11 - 5
 231-5ومن املعروف أن بعض االستثمارات يف جمال استخالص الطاقة من املصادر املتجددة حتدث يف مناطق
حبرية (مثل حمطات توليد طاقة الرياح يف البحر) .وجرى العرف على أن تعزى قيمة تيارات الدخل اآلتية من هذه
املصادر إىل قيمة األرض.
 232-5وبوجه عام ،نظراً إىل أن املصادر املتجددة ال تباع هي نفسها يف األسواق ،فإن من الضروري استخدام
ُ�ن ُهج صايف القيمة احلالية ألغراض التقييم .وينبغي يف سياق إجراء تلك التقييمات اقتطاع مجيع التكاليف ،مبا فيها
تكاليف األصول الثابتة املستخدمة يف استخالص الطاقة.
 233-5وال تس � � � ��ري هذه املعاجلات احملاسبية يف حالة الطاقة املستمدة من األخشاب وغريها من موارد الكتلة
األحيائية .فخالفاً ملصادر الطاقة املتجددة املذكورة آنفاً ،رصيد موارد األخشاب شيء ميكن رصده وقياسه .ومن
حيث املفهوم ،حجم وقيمة موارد األخشاب (اللذان سيناقشان على وجه التفصيل يف الفرع  )8 - 5يشمالن مجيع
االس � � � ��تخدامات املمكنة لألخشاب ،مبا فيها استخدامها بوصفها مصدراً للطاقة .ويرد مزيد من املناقشة لتسجيل
تدفقات الطاقة املستمدة من الكتلة األحيائية يف الفرع .4 - 3
 234-5وميك � � � ��ن جتميع قيم األصول املختلفة املتصلة بتوليد الطاقة لتوفري قيمة كلية لألصول البيئية املرتبطة
بإنتاج الطاقة .وهذه القيمة التجميعية ميكن أن تش � � � ��مل قيم املوارد املعدنية وموارد الطاقة (مثل الفحم والنفط
والغاز الطبيعي) ،وقيمة األرض املعزوة إىل مصادر الطاقة املتجددة (مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية واحلرارية
األرضية) ،وقيمة موارد األخش � � � ��اب املستخدمة للحصول على الطاقة ،وقيمة موارد املياه املستخدمة للحصول
على الطاقة الكهرمائية.

6-5

حسابات األصول املتعلقة باألرايض

 1-6-5مقدمة

 235-5لألرض مكانة رئيس � � � ��ية يف جمال احملاس � � � ��بة االقتصادية والبيئية .وتشمل بعض املسائل اليت ميكن حبثها
يف س � � � ��ياق حس � � � ��ابات األراضي ،فض ً
جزءا من اإلنتاج
ال عن مسألة تقييم ملكية األراضي واس � � � ��تخدامها بوصفها ً

حسابات األصول

االقتصادي ،تأثريات التوسع احلضري ،وكثافة اإلنتاج احملصويل واحليواين ،والتحريج وإزالة الغابات ،واستخدام موارد
املياه ،واالستخدامات األخرى املباشرة وغري املباشرة لألراضي.
 236-5ويف ح � �ي� ��ن أن التقييم العام للتغيرّ يف حصص األنواع املختلفة الس � � � ��تخدام األراضي والغطاء األرضي
أي بلد بعينه ميكن أن يعطي مؤش� � � � �رات مفيدة هلذا التغيرّ  ،فإن القوة اليت تتس � � � ��م هبا حسابات األراضي
يف نطاق ّ
تتضح بصورة متزايدة يف استخدام تكنولوجيات رسم اخلرائط على حنو حي ّدد على وجه الدقة جماالت هذا التغيرّ .
والتصنيفات واهلياكل اجململ بياهنا يف هذا الفرع هتدف إىل دعم هذا النوع من العمل.
ّ
وتشكل األرض أيضاً عنصراً مهماً يف تقييم الثروة الوطنية والثروة على مستوى القطاعات املؤسسية.
237-5
ّ
واألرض تُباع وتُشرتى مع ما يقرتن هبا من خصائص مادية (املباين والرتبة واألشجار) ،والقيمة املركبة لذلك تتضمن
قيمة احليز نفسه (املوقع) وقيمة اخلصائص املادية.
 238-5وقد نُ ِّظم هذا الفرع على حنو يبينّ تعريف نطاق حس � � � ��ابات األراضي وتعريف جانبني أساس � � � ��يني من
اجلوانب املتعلقة باألراضي ألغراض احملاسبة البيئية :استخدام األراضي والغطاء األرضي .وتُعرض أوالً الفئات والرتب
الالزمة لتنظيم البيانات املتعلقة باستخدام األراضي والغطاء األرضي ،ويلي ذلك وصف حلسابات األراضي بالقيم
املادية .وهناك تركيز خاص على حس � � � ��ابات األراضي بالقيم املادية ألراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية،
تكمل حس � � � ��ابات األصول املتعلقة مبوارد األخش � � � ��اب اليت ترد مناقشتها يف الفرع  .8 - 5ويلي ذلك وصف
اليت ِّ
حلس � � � ��ابات األراضي بالقيم النقدية .وترد يف هناية هذا الفرع مناقش � � � ��ة للتمديد احملتمل حلسابات األراضي يف اجتاه
بناء على تعاريف رتب الغطاء األرضي.
حسابات النُظم اإليكولوجية ً

 2-6-5تعريف األرايض وتصنيفها

 239-5األرض أص � � � ��ل بيئي فريد حي ّدد احليز الذي حتدث فيه األنش � � � ��طة االقتصادية والعمليات البيئية وتوجد
داخله األصول البيئية واألصول االقتصادية.
 240-5ويف حني أن مصطلح “األرض” يُقصد به عادة أن يدل على املس � � � ��احات الربية فقط ،فإنه يف نظام
احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ميكن أن ينطبق أيضاً على بعض املساحات املغطاة باملياه .ومن مث تشمل حسابات
األراضي يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املساحات املغطاة مبوارد املياه الداخلية مثل األهنار والبحريات ،وميكن
يف بعض التطبيقات أن متتد حسابات األراضي لتشمل مناطق املياه الساحلية واملنطقة االقتصادية اخلالصة للبلد.
ومساحات األراضي واملياه الداخلية واملياه الساحلية تشكل معاً مساحة البلد .وينبغي تعريف املساحة الكلية للبلد
بأهنا املساحة احملصورة يف نطاق مجيع احلدود الداخلية ،ويف بعض احلاالت ،خطوط األساس العادية (ح ّد أقصى
اجلزر) ،وخطوط األساس املستقيمة يف اجتاه البحر .62
 241-5ويجُ رى حتليل مساحة األراضي بطرق عديدة خمتلفة .والطريقة األكثر شيوعاً هي إجراء حتليل إحصائي
املعرفة إدارياً داخل البلد .ومن منظور اقتصادي ،قد يوجد اهتمام بتحديد
عن طريق مجع البيانات املتعلقة باملناطق َّ
مس � � � ��احات األراضي اململوكة للقطاعات املؤسسية املختلفة ،مثل مس � � � ��احات األراضي احلكومية ،واألراضي اليت
تستعملها الصناعات املختلفة.
 242-5ومن منظور احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية ،هناك عدة عوامل أخرى حتظى باالهتمام ،منها التضاريس
(مثل اجلبال والسهول) ،واالرتفاع ،ونظام ختطيط املناطق (مثل املناطق السكنية والصناعية ومناطق احلفظ) .وموضعا
الرتكيز اإلضافيان يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية مها استخدام األراضي والغطاء األرضي .ويرد يف هذا الفرع
توصيف الفئات املتعلقة باستخدام األراضي والغطاء األرضي .وفيما يتعلق خصوصاً باإلحصاءات املنظمة بشأن
62

تتباين احلدود بني الرب والبحر تبايناًكبرياً بني البلدان حس � � � ��ب الس � � � ��مات اجلغرافية املختلفة لكل بلد .واألعراف اليت حتدَّد مبوجبها
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الغطاء األرضي ،تقل أمهية احلدود اإلدارية التقليدية ،بينما تتزايد أمهية العالقة فيما بني الس � � � ��مات املختلفة للبيئة
والتفاعل بني هذه السمات واالقتصاد واجملتمع.
 243-5وتعكس أمناط البلدان اختالفاً كبرياً من حيث استخدام األراضي والغطاء األرضي .وعلى سبيل املثال،
قد تكون أراضي الغابات ذات أمهيةكبرية أو ضئيلة لدى بلد معني ،وقد تنعدم بعض أنواع األراضي ،مثل الصحارى،
يف بلد آخر .وبالتايل ،قد تستلزم التصنيفات املعروضة يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية إضافة مزيد من التفاصيل
فيما خيص األغراض الوطنية لكي ميكن إبراز مسات معينة ولكي تُستوىف االحتياجات الالزمة من املعلومات.
 244-5ومن األمور ذات األمهية اخلاصة بش � � � ��أن اإلحصاءات املتعلقة باس � � � ��تخدام األراضي والغطاء األرضي
الوسيلة املستخدمة جلمع البيانات .وبوجه عام ،تُستعمل لذلك طريقتان :املسح امليداين والصور الساتلية .وعمليات
املسح امليداين مهمة ألهنا ميكن أن توفر مستوى عالياً من الدقة يف حتديد تفاصيل الغطاء األرضي ،وبوجه خاص
اس � � � ��تخدام األراضي يف منطقة معينة .والصور الس � � � ��اتلية مهمة هي األخرى ألهنا ِّ
متكن من إجناز تقييم أوسع نطاقاً
جلمي � � � ��ع املناطق يف البلد ،ومبرور الوقت تتزايد درجات دقة التمييز يف الصور فتتيح أش � � � ��كاالً جديدة من التحليل.
ويتزايد حالياً صياغة البيانات اعتماداً على مزيج من عمليات املس � � � ��ح امليداين والصور الساتلية .ويف نظام احملاسبة
البيئية واالقتصادية ،جيري تعريف التصنيفات واهلياكل احملاسبية وتوصيفها على حنو مستقل عن الوسائل اليت تجُ مع
هبا البيانات .بيد أنه على صعيد املمارسة الفعلية ،قد يتوقف نوع البيانات ومستوى التفاصيل اليت ميكن صياغتها
على الوسائل اليت جمُ عت هبا البيانات.

تصنيف استخدام األرايض
 245-5ميكن أن تكون لتقديرات املساحة املصنّفة حسب نوع استخدام األراضي أمهية كبرية يف فهم املسائل
املتعلقة باإلنتاج الزراعي ،واإلدارة احلراجية ،وانتشار املساحات املبنية .وتُستمد فائدة إضافية من حتليل التغيرّ ات يف
استخدام األراضي على مدى الزمن.

 246-5واستخدام األراضي يبينِّ أمرين مها( :أ) األنشطة املضطلع هبا و(ب) الرتتيبات املؤسسية املطبقة ملنطقة
معينـ � � � ��ة ألغراض اإلنتاج االقتصادي ،أو لصون الوظائف البيئية وإصالحها .ويف الواقع أن “اس � � � ��تخدام” منطقـــة
ما يعين ضمناً وجود نوع ما من التدخل البش � � � ��ري أو اإلدارة البشرية .ومن مث فإن األراضي قيد االستخدام تشمل
املناطق اليت تكون ،مثل املناطق احملمية ،حتت اإلدارة الفعلية من جانب وحدات مؤسس � � � ��ية تابعة للبلد ذي الصلة
ألغراض استبعاد النشاط االقتصادي أو البشري من تلك املناطق.
 247-5وليس � � � ��ت كل األراضي يف بلد ما تُستعمل وفقاً للتعريف املذكور آنفاً .فبعض املناطق قد تكون “غري
مستعملة” ،على الرغم من أنه قد يكون هلا استخدام يف دعم النُظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي .ولكي تتوافر
معاجلة حماس � � � ��بية كاملة الس � � � ��تخدام األراضي يف نطاق بلد ما ،جيب أن تشمل هذه املعاجلة األراضي املوجودة قيد
االستخدام واملوجودة خارج نطاق االستخدام.
 248-5ويش � � � ��مل نطاق حسابات استخدام األراضي مس � � � ��احات األراضي واملياه الداخلية .وفيما يتعلق ببعض
األغراض التحليلية ،ورهناً ببنية اإلقليم االقتصادي للبلد ذي الصلة ،ميكن متديد ح ّد القياس املتعلق باستخدام األراضي
ليشمل املياه الساحلية واملناطق الواقعة داخل املنطقة االقتصادية اخلالصة للبلد  .63ومن املرجح أن يكون هذا احل ّد
األكثر اتس � � � ��اعاً ذا أمهية يف جماالت إدارة حقوق صيد األمساك ،والتعدين واالستكش � � � ��اف يف املناطق البحرية ،ومحاية
الش � � � ��عاب املرجانية ،وفهم املس � � � ��ائل البحرية األخرى .وهذا التمديد لتحليل استخدام األراضي يكون مناسباً بصورة
خاصة يف احلاالت اليت تشكل فيها مساحة املياه الساحلية واملنطقة االقتصادية اخلالصة للبلــــد شطراًكبرياً من إقليمه
االقتصادي.
63

وفقا للمادة  57من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة  10كانون األول/ديسمرب  ،1982جيوز أن متتد املنطقة االقتصادية
اخلالصة للبلد إىل مسافة أقصاها  200ميل حبري من خطوط األساس العادية للبلد.

حسابات األصول

 249-5ويُعرض يف اجلدول  11 - 5تصنيف استخدام األراضي املعمول به يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.
وفئتا املس � � � ��توى األعلى هلذا التصنيف مها النوعان األساسيان لألس � � � ��طح :األراضي واملياه الداخلية .وهذا التقسيم
حس � � � ��ب نوع السطح يعكس االستخدام األساسي للتصنيف .بوصفه وسيلة ملقارنة البدائل املختلفة لالستخدام.
وبوجه عام ،هناك متايز كبري يف أنواع االستخدامات بني مناطق املياه الداخلية واملناطق الربية؛ ويغلب أن تُدار هذه
املناطق املختلفة بطرق خمتلفة.
 250-5وفيما يتعلق باألراضي ،يتألف التصنيف من سبع فئات رئيسية الستخدام األراضي :الزراعة؛ واحلراجة؛
واألراضي املس � � � ��تخدمة لرتبية املائيات؛ واستخدام املناطق املبنيّة واملناطق املتصلة هبا؛ واألراضي املستخدمة لصون
الوظائ � � � ��ف البيئية وإصالحها؛ واالس � � � ��تخدامات األخرى لألراضي ،غري املصنفة يف موض � � � ��ع آخر؛ واألراضي غري
املستخدمة .وفيما يتعلق باملياه الداخلية ،هناك أربع فئات رئيسية :املياه الداخلية املستخدمة لرتبية املائيات أو مرافق
حفظها؛ واملياه الداخلية املستخدمة لصون الوظائف البيئية وإصالحها؛ واالستخدامات األخرى للمياه الداخلية،
غري املصنفة يف موضع آخر؛ واملياه الداخلية غري املستخدمة.
 251-5وترد يف املرفق األول التوصيفات التفصيلية للفئات والفئات الفرعية لتصنيف استخدام األراضي ،مبا يف
ذلك الفئات املتصلة بالتحليل املوسع للمياه الساحلية واملنطقة االقتصادية اخلالصة .وتوفر هذه التوصيفات نقطة البدء
لعملية صياغة اإلحصاءات ذات الصلة .بيد أنه يلزم مزيد من االختبار والتطوير هلذه الفئات .وهذا العمل يش � � � ��كل
جزءا من جدول أعمال البحوث املتعلق باإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية (انظر املرفق الثاين).
ً
 252-5ويف نطاق كل من نوع من نوعي املناطق ،يش � � � ��مل التصنيف فئات ش � �ت� ��ى لالستخدام .وهذه الفئات
معرفة على أساس النشاط االقتصادي بل طبقاً العتبار الغرض العام ودور ُمستعمل املنطقة .ويف حاالت
ليست َّ
كثرية ،سيكون هذا متوافقاً مع نطاق النشاط االقتصادي؛ ولكن يف بعض احلاالت ،وخصوصاً يف حالة احلراجة،
قد تكون املنطقة املُعترب أهنا قيد االستخدام أكرب من املنطقة املستخدمة لإلنتاج االقتصادي.
 253-5وفيمــــا يتعلق كذلك مبناطق الغابات غري املقصــود اس � � � ��تخدامهــــا لإلنتاج االقتصادي (مثل احملميات
الطبيعية املعيَّنة حدودها تعييناً صارماً واليت تنتفي فيها الرغبة يف حصد األخش � � � ��اب) ،يغلُب أن يكون استخدامها
األساس � � � ��ي هو صون الوظائف البيئية وإصالحها أو قد تُع ّد أرضاً غري مس � � � ��تعملة ،حسب التسميات ذات الصلة
املرتبطة باملنطقة.
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األرايض
الزراعة
الحراجة
األرايض املستخدمة لرتبية املائيات
استخدام املناطق املبنيَّة واملناطق املتصلة بها
األرايض املستخدمة لصون الوظائف البيئية وإصالحها
االستخدامات األخرى لألرايض ،غري املصنفة يف موضع آخر
األرايض غري املستخدمة
املياه الداخلية
املياه الداخلية املستخدمة لرتبية املائيات أو مرافق حفظها
املياه الداخلية املستخدمة لصون الوظائف البيئية وإصالحها
االستخدامات األخرى للمياه الداخلية ،غري املصنفة يف موضع آخر
املياه الداخلية غري املستخدمة
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 254-5ويف بعض احلاالت ،توجد مناطق تدعم استخدامات متعددة يف الوقت نفسه ،أو قد تكون للمنطقة
الواحدة على مدى فرتة حماس � � � ��بية ،اس � � � ��تخدامات خمتلف � � � ��ة يف أوقات خمتلفة ،وقد توجد الرغبة يف تس � � � ��جيل مجيع
االستخدامات ملناطق معينة .بيد أنه ينبغي بوجه عام تطبيق مبدأ االستخدام األساسي أو الغالب لكفالة تصنيف
املنطقة بكاملها.
 255-5وحيث إنه قد يوجد اهتمام حتليلي قوي بفهم نطاق االستخدامات املتعددة ،فينبغي للقائمني بصياغة
احلس � � � ��ابات أن يأخذوا هذه الرغبة يف احلس � � � ��بان لدى صياغة احلسابات املتعلقة باألراضي .ويف تلك احلاالت ،قد
يكون ممكناً تصنيف مساحات صغرية نسبياً تُستعمل ألغراض معينة .فعلى سبيل املثال ،إذا كانت هناك أشجار
مزروعة يف مس � � � ��احات حم ّددة يف مزرعة ما لتقليل التحات بفعل املياه أو لتحس � �ي� ��ن نوعية املياه (على ضفاف هنرية
مثالً) ،فبدالً من نسبة مساحة املزرعة بكاملها إىل فئة االستخدام يف الزراعة ،ميكن تصنيف تلك املساحة اجلزئية
على أهنا مساحة مستعملة لصون الوظائف البيئية وإصالحها.
 256-5ويف بعض املناطق ،وال سيما املناطق املغطاة باملياه ،قد ال يوجد ملساحة معينة استخدام حم ّدد حتديداً
واضحاً؛ ومن مث لن يكون ممكناً حتديد استخدام أساسي أو غالب هلا .فاملساحات املوجودة داخل املرافئ مثالً،
عرف
ميكن أن تُستعمل لتوفري احليز الالزم لألنشطة الرتوحيية ،ونقل الركاب والبضائع ،وصيد األمساك .ولكي تُ َّ
منطقة ما بأهنا منطقة قيد االستخدام ،يتعني أن تتوافر درجة كبرية من االستمرارية يف استخدامها .وبوجه عام،
لن تُعترب املس � � � ��احات املائية “مس � � � ��تعملة” إالّ حيثما تكون خمصصة أو معينة احلدود على حنو واضح من أجل
استخدام حم ّدد.

فئات الغطاء األريض

 257-5مصطلح “الغطاء األرضي” يش � �ي� ��ر إىل الغطاء الفيزيائي والبيولوجي املرصود لس � � � ��طح كوكب األرض
ويشمل أسطح النباتات الطبيعية واألسطح الالأحيائية (غري احلية) .وعلى أبسط مستوى أساسي له ،يشمل الغطاء
أي بلد .وألغراض إحصاءات الغطاء األرضي،
األرضي كل فرادى املعامل اليت تغطي املس � � � ��احة املش � � � ��مولة داخل ّ
ال تشمل املساحة القطرية ذات الصلة سوى اليابسة واملياه الداخلية .أما مساحة املياه الساحلية فهي غري مشمولة
يف ذلك.
موحداً للتصنيف ،هو نظام تصنيف
 258-5وقد وضعت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة نظاماً دولياً ّ
الغطاء األرضي ،النس � � � ��خة ( 3منظمة األغذية والزراعة ،65 ،64 )2009 ،ميكن أن يُس � � � ��تعمل للتسجيل املنهجي
أي إقليم.
للخصائص الفيزيائية  -احليوية جلميع مساحات األراضي املوجودة داخل ّ
 259-5والغطاء األرضي احلايل هو دالة للتغيرّ ات الطبيعية يف البيئة ولالستخدام السابق واحلايل لألراضي ،وخباصة
يف املناطق الزراعية واحلراجية .وعلى الرغم من أن خصائص النباتات (مثل كوهنا طبيعية أو مستزرعة) تؤثر على الغطاء
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أي قطعة من األرض باستخدام أبنية لغوية دقيقة ومعايري تصنيفية واضحة،
يوفر نظام تصنيف الغطاء األرضي أساساً لتعريف وتصنيف ّ
أي مبظهرها العام .فعندما تكون األرض مكسوة بغطاء نبايت،
حبتة،
شكلية
تعرف عن طريق معايري
بدءاً من جمموعة أشياء أساسية َّ
ّ
(مقسمة إىل أشجار وشجريات ونباتات عشبية) .وعندما يكون غطاء األرض غري
تكون األشياء األساسية املوصوفة هي النباتات
ّ
أي كساء ،ميكن أن تكون األشياء األساسية هي املياه واجلليد والثلج أو السطح الالأحيائي أو االصطناعي.
نبايت ،أو ال يكون هلا ّ
وميكن تكملة املعلومات املتضمنة يف التصنيف مبعلومات عن خواص أو خصائص األشياء األساسية .واخلواص هي توصيفات شكلية
إضافية لألشياء األساسية ،مثل الطول والكساء .واخلصائص هي عناصر وصفية لألشياء األساسية ال تتصل اتصاالً مباشراً هبيئتها
فتبي ،على سبيل املثال ،ما إن كانت املساحة ذات الصلة خمصصة لألغراض الزراعية أم طبيعية.
الشكلية ،نَّ
مت أيضاً ،مبستوى أعلى من التجريد لألشياء األساسية اليت تتألف منها فئات الغطاء األرضي ،بصيغتها املستخدمة يف نظام تصنيف
الغطاء األرضي ،صياغة “اللغة الفوقية لتصنيف الغطاء األرضي” كي تُتخذ إطاراً لتصنيف الغطاء األرضي ومقارنة النُظم املختلفة
دولياً .وهذه اللغة الفوقية تتيح اإلبقاء على نُظم الغطاء األرضي الوطنية واإلقليمية الراس � � � ��خة ،وتتيح يف الوقت نفس � � � ��ه دمج البيانات
موحد للغطاء األرضي .وتوجد اللغة الفوقية حالياً قيد عملية اعتمادها لتصبح
يف جمموعات ّ
موحدة على مستوى العامل وفقاً ملعيار ّ
إطاراً معيارياً للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس فيما يتعلق بتصنيف الغطاء األرضي ومقارنة النُظم دولياً.

حسابات األصول

األرضي داخل منطقة ما ،فإهنا ليست من السمات املتأصلة للغطاء األرضي .ومن مث فإن الوصف الواضح املنهجي
لفئات الغطاء األرضي يتيح مقارنة تصنيف الغطاء األرضي بتصنيف أنواع استخدام األراضي ،مع احلفاظ على املعايري
البحتة للغطاء األرضي .ويوفر نظام منظمة األغذية والزراعة لتصنيف الغطاء األرضي أساساً نظرياً هلذا النهج.
 260-5وهناك عدد هائل من السمات املختلفة للغطاء األرضي اليت ميكن تكوينها بواسطة هنج نظام تصنيف
الغطاء األرضي .وألغ� � � � �راض حتقيق التوحيد والتواؤم فيما بني جمموعات البيانات اإلحصائيةُ ،وضع تصنيف يضم
 14فئة ،على النحو املبني يف اجلدول .12 - 5
بناء على
 261-5وتش � � � ��كل الفئات األربع عشرة جمموعة ش � � � ��املة ألنواع الغطاء األرضي ذات حدود واضحة ً
تعاريف مستمدة من نظام تصنيف الغطاء األرضي تتسم بأهنا متنافية وال لبس فيها .وهذا التصنيف للغطاء األرضي
ميكن أن يُس � � � ��تعمل على مجيع النطاقات ،على حنو مس � � � ��تقل عن طريقة الرصد ،مما يتيح اإلحالة املرجعية للخرائط
احمللية واإلقليمية إىل اخلرائط القارية والعاملية دون فقدان للمعلومات.
 262-5وتصنيف الغطاء األرضي مدعوم مبجموعة من قواعد التصنيف األساسية للتمكني من ترمجة جمموعات
البيان � � � ��ات الوطنية .ويرد بيان هذه القواعد يف املرف � � � ��ق األول .وتعكس هذه القواعد اهليكل املنطقي لنظام تصنيف
الغطاء األرضيِّ ،
وحتدد ،بوصف ذلك اخلطوة األوىل ،الش � � � ��يء الرئيسي (“الشيء األساسي”) الذي سيوضع يف
احلسبان لدى القيام برتمجة البيانات .واألشياء األساسية هي عناصر للغطاء األرضي تتسم بأهنا بسيطة وميكن متييزها
باحلدس (مثل األشجار والشجريات واملباين وما إىل ذلك) وتُكمل التوصيفات بإدراج معلومات عن “اخلواص”
(مث � � � ��ل االرتفاع والغطاء وما إىل ذلك) و“اخلصائص” (مثل صفة أهنا طبيعية أو مس � � � ��تزرعة أو ما إىل ذلك) اليت
تتسم هبا األشياء األساسية .وترد يف املرفق األول أيضاً توصيفات مسهبة للفئات .66
الجدول 12 - 5
تصنيف الغطاء األريض
الفئة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

األسطح االصطناعية (بما يف ذلك املناطق الحرضية واملناطق املرتبطة بها)
املحاصيل العُ شبية
املحاصيل الخشبية
املحاصيل املتعددة أو ذات الطبقات
األرايض ا ُملعشوشبة
املساحات املكسوّة باألشجار
أشجار املانغروف
املساحات املكسوّة بالشجريات
الشجريات و/أو النباتات العشبية ،املائية أو املغمورة عادة
املساحات الخفيفة الغطاء بالنباتات الطبيعية
األرايض الربية القاحلة
الثلوج الدائمة واألنهار الجليدية
األجرام املائية الداخلية

14

األجرام املائية الساحلية ومساحات املد والجزر

66

يف سياق جدول أعمال البحوث املتعلق باإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية (انظر املرفق الثاين) ،سيتعرض تصنيف الغطاء
األرض � � � ��ي املع � � � ��روض يف اجلدول  12 - 5ملزيد من االختبار للتأكد من مالءمته لتوحيد جمموعات البيانات اإلحصائية على املس � � � ��توى
الدويل.
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 3-6-5حسابات األصول بالقيم املادية لألرايض

 263-5اهلدف الذي ترمي إليه حس � � � ��ابات األراضي بالقيم املادية هو وصف مس � � � ��احة األرض والتغيرّ ات اليت
تعرتيها على مدى فرتة حماس � � � ��بية .وهناك تنوع يف االستخدامات املمكنة حلسابات األراضي بالقيم املادية ،فمنها
ال حسابات الستخدام األراضي وحسابات للغطاء األرضي وحسابات مللكية األراضي (من جانب صناعة أو
مث ً
قطاع مؤسسي ما) .ووحدات قياس األراضي بالقيم املادية هي وحدات املساحة ،مثل اهلكتارات واألمتار املربعة.
أي بلد دون تغيرّ من فرتة إىل أخرى .ومن مث فإن التغيرّ ات
 264-5وبوجه عام ،تظل املساحة الكلية ألراضي ّ
بني الرصيدين االفتتاحي واخلتامي لألراضي بالقيم املادية ستشمل أساساً التغيرّ ات بني الفئات املختلفة لألراضي،
مثل الفئات املتصلة مبلكية األراضي أو استخدام األراضي أو الغطاء األرضي.
 265-5ومع ذلك ،توجد حاالت قد تتغيرّ فيها مساحة البلد .فقد تزداد املساحة ،مثالً ،نتيجة الستصالح
بعض األراضي عن طريق تش � � � ��ييد الس � � � ��دود أو غريها من املوانع .وقد تنقص املساحة أيضاً ،مث ً
ال من جراء حدوث
هبوط أرضي أو ارتفاع يف مناسيب املياه.
 266-5كذلك قد حتدث تغيرّ ات يف املساحة الكلية لألراضي نتيجة لعوامل سياسية .وعلى سبيل املثال ،قد
تزداد املس � � � ��احة الكلية أو تنقص نتيجة للحرب واألحداث املرتبطة هبا؛ ومن الش � � � ��ائع أيضاً وجود منازعات بشأن
مس � � � ��احات من األراضي ،ميكن أن تؤدي إىل تغيرّ املساحة .واملس � � � ��احة اليت تكون مشمولة يف نطاق إحصاءات
َّ
بس.
الغطاء األرضي واستخدام األراضي ينبغي أن تكون حم ّددة حتديداً واضحاً منعا لل ْ

الحسابات املادية للغطاء األريض
 267-5بادئ ذي بدء ،يُوصى بأن تضع البلدان تقديرات للمساحة الكلية ألراضيها مصنَّفة حسب الغطاء
األرضي يف هناية كل فرتة حماس � � � ��بية .وِعلَّة ذلك هي أن بيانات الغطاء األرضي املس � � � ��تمدة بوس � � � ��ائل االستشعار
من بُعد (التصوير اجلوي أو التصوير الس � � � ��اتلي) تكون متوافرة عادة وتتطلب جهداً أقل يف التفس � �ي� ��ر من بيانات
وينوه إىل أن الغطاء األرضي واستخدام األراضي أمران مرتابطان .فعلى سبيل املثال ،اإلنتاج
استخدام األراضيَّ .
الزراع � � � ��ي مرتاصف تراصفاً وثيقاً مع مس � � � ��احات احملاصيل .بيد أنه مع أن اس � � � ��تخدام األراضي والغطاء األرضي
كثرياً ما يكون كل منهما متص ً
ال باآلخر اتصاالً وثيقاً ،فإن هذا ليس صحيحاً دائماً .فاملس � � � ��احات املكس � � � ��وة
باألشجار مثالً ،ميكن أن تكون مستعملة للحراجة ،أو لصون الوظائف البيئية وإصالحها ،أو أالّ تكون مستعملة
على اإلطالق (فتندرج يف فئة “األراضي غري املستخدمة”).
 268-5وعن طريق تنظيم البيانات يف صيغة حماس � � � ��بية ،ميكن ربط الغطاء األرضي باستخدام األراضي جبملة
طرق منها عرض مصفوفات تُظهر ما طرأ من تغيرّ ات على الغطاء األرضي واس � � � ��تخدام األراضي على مدى فرتة
حماسبية .ولدى تقييم التغيرّ يف الغطاء األرضي واستخدام األراضي ،قد يكون من املفيد حتديد النسبة من الرصيد
االفتتاحي لألراضي اليت ظل كس � � � ��اؤها أو اس � � � ��تخدامها دون تغيرّ  .وإلجراء هذا النوع من التحليل ،جيب أن تكون
البيانات مستمدة من مصادر للبيانات ذات املرجعية املكانية.

نطاق حسابات الغطاء األريض
 269-5مس � � � ��احة أراضي البلد هي اليت حت ّدد نطاق حس � � � ��اب الغطاء األرضي .وملعظم األغراض ذات الصلة،
ستكون هذه املساحة هي مساحة األراضي واملياه الداخلية املرتبطة هبا ،على النحو احمل ّدد يف تصنيف الغطاء األرضي
املبينّ يف اجلدول  .12 - 5وميكن توسيع نطاق احلساب ليشمل أجرام املياه الساحلية ومساحات امل ّد واجلزر.
 270-5ويُعرض يف اجلدول  13 - 5حساب مادي للغطاء األرضي .وتظهر يف احلساب املساحات االفتتاحية
واخلتامية ألنواع الغطاء األرضي املختلفة ،وشىت اإلضافات إىل تلك املساحات واالخنفاضات فيها على مدى الفرتة
احملاسبية .ويرد يف الفقرات التالية شرح ملختلف هذه اإلضافات واالخنفاضات.
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 271-5االتساع ال َع ْمدي ميثل زيادة يف مساحة نوع من أنواع الغطاء األرضي نتيجة لنشاط بشري .وعلى سبيل
كالشتْل
املثال ،قد تحُ َّول مساحات حمصولية إىل مساحات
مكسوة باألشجار نتيجة لبعض تدابري زراعة األحراج َ
ّ
والبَذر ،أو قد تحُ َّول مس � � � ��احات مكس � � � ��وة باألشجـــــار إىل أر ٍ
اض حمصولية أو أراضي معشوشبة بعد إزالة أشجارها.
وبوجــــه عـام ،االتساع ال َعمدي ألحد أنواع الغطاء األرضي سيُفضي أيضاً إىل تسجيل قيد مكافئ يتعلق باالحنسار
ال َعمدي لألنواع َّ
سجل قيد مكافئ إذا حدث اتساع عمدي يف املساحة الكلية
املخفضة من الغطاء األرضي .وال يُ َّ
لألراضي املشمولة يف نطاق احلساب (كما يف حالة استصالح األراضي مثالً).
 272-5واالتساع الطبيعي هو زيادة يف املساحة ناجتة من العمليات الطبيعية ،مبا يف ذلك البَذْر أو التَ ْربُعم أو نشوء
الفوارع أو ُّ
جتذر الفروع .ويف حالة األراضي اخلفيفة الغطاء بالنباتات الطبيعية واألراضي الربية القاحلة ،يؤدي الفقدان
الطبيعي للنباتات من أنواع النباتات األخرى إىل زيادة يف هذه املساحات .وميكن أيضاً أن تنتج عن الرتاوح الطبيعي،
يف منط سقوط األمطار مثالً ،تغيرّ ات يف نطاق الثلوج الدائمة واألهنار اجلليدية واألجرام املائية الداخلية .وبوجه عام،
االتساع الطبيعي يف أحد أنواع الغطاء األرضي سيفضي أيضاً إىل تسجيل قيد مكافئ يتعلق باالحنسار الطبيعي لألنواع
املتقلصة من الغطاء األرضي .وال يُس � � � � ّ�جل قيد مكافئ إذا حدث اتساع طبيعي يف املساحة الكلية لألراضي املشمولة
يف نطاق احلساب (كما يف حالة نشوء أر ٍ
اض جديدة نتيجة نشاط بركاين أو اهنياالت أرضية مثالً).
الجدول 13 - 5
الحساب املادي للغطاء األريض (بالهكتارات)

األسطح
االصطناعية

الرصيد االفتتاحي

املحاصيل

445 431.0 12 292.5

األرايض
ا ُملعشوشبة

180.5
106

املساحات
املكسوة
باألشجار

الثلوج الدائمة،
املياه
واألنهار
املساحات
الساحلية،
الجليدية،
املساحات املساحات الخفيفة الغطاء األرايض
الربية واألجرام املائية ومساحات
بالنباتات
املكسوة املغمورة
أشجار
املد والجزر
الداخلية
القاحلة
الطبيعية
املانغروف بالشجريات عادة

73.5 66 475.5 214.5 338 514.0

1 966.5

19 351.5 12 949.5

اإلضافات إىل الرصيد
االتساع العَ مدي

183.0

9 357.0

االتساع الطبيعي

64.5

إعادة التقديرات
بالزيادة

4.5

مجموع اإلضافات
إىل الرصيد

183,0

9 357.0

1.5

1.5

69.0

االنخفاضات يف
الرصيد
االنحسار العمدي

147.0

4 704.0

3 118.5

االنحسار الطبيعي

9.0

1 560.0

1.5

64.5

إعادة التقديرات
بالنقصان

مجموع االنخفاضات
يف الرصيد
الرصيد الختامي

1.5

4.5
3 118.5

10.5

1 629.0

4 704.0
147.0
545.5
72.0 64 846.5 204.0 335 395.5
101
454 641.0 12 475.5

مالحظة :املحاصيل تشمل املحاصيل العشبية واملحاصيل الخشبية واملحاصيل املتعددة أو ذات الطبقات.

1.5

1 966.5

19 353.0 12 949.5
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 273-5االحنس � � � ��ار ال َع ْمدي ميثّل نقصاناً يف مساحة نوع من أنواع الغطاء األرضي نتيجة لنشاط بشري .وكما
سجل قيد مكافئ يف مجيع حاالت االحنسار العمدي ،عدا احلاالت اليت حيدث فيها
العمدي ،يُ ّ
يف حالة االتساع ْ
عمدي يف املساحة الكلية لألراضي.
احنسار ْ

يسجل حينما تنخفض مساحة نوع من أنواع الغطاء األرضي ألسباب
 274-5االحنسار الطبيعي ينبغي أن َّ
سجل قيد مكافئ يف مجيع حاالت االحنسار الطبيعي ،عدا احلاالت
طبيعية .وكما يف حالة االتساع الطبيعي ،يُ َّ
اليت حيدث فيها احنسار طبيعي يف املساحة الكلية لألراضي (مثل فقدان األرض بسبب التحات الذي حيدثه
البحر).
 275-5التقدي� � � � �رات املنقحة ميكن أن تكون بالزيادة أو بالنقصان وميك � � � ��ن أن تعكس تغيرّ ات ناجتة عن توافر
معلومات مس � � � ��تكملة مستمدة مث ً
ال من صور ساتلية جديدة أو من تفسري جديد للصور الساتلية واستخدام هذه
املعلومات يف إعادة تقييم مقدار مساحة األنواع املختلفة من الغطاء األرضي .واستخدام معلومات مستكملة قد
يستلزم تنقيح التقديرات السابقة لكفالة استمرارية السلسلة الزمنية.
 276-5ومصفوف � � � ��ة تغيرّ ات الغط � � � ��اء األرضي املبينة يف اجلدول  14 - 5تُظه � � � ��ر الغطاء األرضي عند نقطتني
زمنيتني خمتلفتني .فهي تُظهر مساحة أنواع الغطاء األرضي املختلفة يف بداية الفرتة املرجعية (املساحة االفتتاحية)،
والزيادات واالخنفاضات يف هذه املساحة وفقاً لنوع الغطاء األرضي الذي ُح ِّولت منه (يف حالة الزيادات) أو النوع
حولت إليه (يف حالة االخنفاضات) ،مث يف هناية املطاف املساحة اليت تغطيها أنواع الغطاء األرضي املختلفة
الذي ِّ
يف هناية الفرتة املرجعية (املساحة اخلتامية).
 277-5واجلدول  14 - 5يبني التغيرّ ات الصافية ،وهذا قد حيجب بعض املعلومات املهمة .فمثالً ،حني تُفقد
غاب � � � ��ة طبيعية يف أحد األماكن ،ولكن تضاف غابة مزروعة يف مكان آخر ،لن يظهر تغيرّ صاف يف املس � � � ��احات
حتول أرض زراعية عالية اجل � � � ��ودة إىل أراض مبنية ،ولكن تُضاف يف الوقت
املكس � � � ��وة باألش � � � ��جار .وباملثل ،عندما َّ
نفس � � � ��ه أرض زراعية أقل إنتاجية عن طريق إزالة بعض الغابات ،ل � � � ��ن يتغيرّ مقدار الغطاء األرضي الزراعي الكلي.
وحيثم � � � ��ا تكون ه � � � ��ذه الظواهر على درجة م � � � ��ن األمهية ،ميكن توس � � � ��يع صيغة اجلدول  14 - 5ليب � �ِّي ���نِّ الزيادات
واالخنفاضات يف جدولني منفصلني فيتوافر بذلك حتليل أكثر تفصيالً.
 278-5وميكن أن يتقدم حتليل تغيرّ الغطاء األرضي خطوة إضافية بصياغة جداول تبينّ أسباب تغيرّ الغطاء
األرض � � � ��ي .فمثالً ،ميكن تصنيف التغيرّ ات يف الغطاء األرضي عل � � � ��ى حنو يبني ما إن كان التغيرّ متص ً
ال بالنمو
احلضري وتطوير البنية األساس � � � ��ية (عن طريق حتويل املساحات احملصولية أو املكسوة باألشجار) ،أو تكثيف
وتصنيــــع النشاط الزراعي (عن طريق حتويل املزارع األسرية واملساحات ذات الغطاء املتنوع) ،أو التوسع الزراعي
عموماً (عن طريق حتويل األراضي املكس � � � ��وة باألشجار) ،أو جتفيف األراضي املغمورة عادة (األراضي الرطبة)
(أي املس � � � ��احات املكس � � � ��وة
لصاحل احملاصيل أو األس � � � ��طح االصطناعية (األراضي احلضرية) ،أو بإزالة الغابات ّ
باألشجار ألغراض إنتاج األخشاب أو التنمية الزراعية) ،أو التصحر (يف مساحات كانت مكسوة بالنباتات
سابقاً).
 279-5وميكن أن يكون هيكل حس � � � ��ابات اس � � � ��تخدام األراضي مماث ً
ال هليكل حسابات الغطاء األرضي.
ويرد يف الفرع اجلزئي التايل مثال حلسابات استخدام األراضي فيما يتعلق بأراضي الغابات وغريها من األراضي
احلرجية.

187

حسابات األصول

الجدول 14 - 5
مصفوفة رّ
تغيات الغطاء األريض (بالهكتارات)
الزيادات (األرقام املوجبة) واالنخفاضات (األرقام السالبة) يف أنواع الغطاء األريض األخرى

املساحة االفتتاحية

األسطح االصطناعية

املحاصيل

األرايض املعشوشبة

املساحات املكسوة بالشجريات 66 475,5
املساحات املغمورة عادة

73,5

املساحات الخفيفة الغطاء
بالنباتات الطبيعية

1 966,5

املساحات املكسوة باألشجار

أشجار املانغروف

214,5

أشجار املانغروف

املساحات املكسوة باألشجار 338 514,0

املساحات املكسوة بالشجريات

األرايض املعشوشبة

4 677,0 27.0- 106 180,5

املساحات املغمورة عادة

املحاصيل

147,0- 445 431,0

املياه الساحلية ومساحات املدر والجزر
الثلوج الدائمة واألنهار الجليدية
واألجرام املائية الداخلية
األرايض الربية القاحلة
املساحات الخفيفة الغطاء بالنباتات
الطبيعية

األسطح االصطناعية

12 292,5

1.5 1 560,0

3 118,5 4 677,0

69,0

3 118,5-

صايف التغيرّ (الزيادة -االنخفاض)

147,0

27,0

9,0

املساحة الختامية

نوع الغطاء األريض

183,0

12475,5

454641,0 9 210,0
101545,5 4 635,0335395.5 3 118,510,5- 1.5-

9.069,0- 1 560,0-

204,0

64846.5 1 629.01,5-

1,5-

72,0
1 966,5

األرايض الربية القاحلة
الثلوج الدائمة واألنهار
الجليدية واألجرام املائية
الداخلية

12 949,5

12 949,5

املياه الساحلية ومساحات املد
19 351,5
والجزر

19 353,0

1,5

مالحظة :املحاصيل تشمل املحاصيل العشبية واملحاصيل الخشبية واملحاصيل املتعددة أو ذات الطبقات.

 4-6-5حسابات األصول بالقيم املادية ألرايض الغابات وغريها من
األرايض الحرجية
مقدمة
 280-5ميكن بالنسبة إىل استخدامات معيّنة لألراضي أو لبعض أنواع الغطاء األرضي أن تصاغ أيضاً حسابات
أساسية لألصول بالقيم املادية كما مت بالنسبة إىل املوارد األخرى .وأكثر األمثلة تطوراً من هذا القبيل املثال املتعلق
بأراض � � � ��ي الغابات وغريها من األراضي احلرجية .وكثرياً ما يكون صياغة حس � � � ��ابات األصول بالقيم املادية ألراضي
الغابات وغريها من األراضي احلرجية مقرتناً بصياغة حس � � � ��ابات األصول ملوارد األخشاب على النحو الوارد وصفه
يف الفرع  .8 - 5بيد أن حس � � � ��ابات أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية هي ،من حيث املبدأ ،نوع من
أنواع حساب األراضي.
 281-5وهناك فارق رئيسي بني حساب األصول بالقيم املادية ألراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية
وحساب األصول ملوارد األخشاب هو أن نطاق موارد األخشاب ليس مقصوراً على األخشاب املستمدة من أراضي
الغابات وغريها من األراضي احلرجية .فمث ً
ال البس � � � ��اتني ،رهناً مبدى أمهيتها ،قد تندرج يف نطاق موارد األخش � � � ��اب
ولكنها ال تُعترب من مساحات أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية.

1,5
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 282-5وهناك فارق رئيسي آخر هو أن حساب األصول ملوارد األخشاب يركز على حجم موارد األخشاب
وليس على املساحة املغطاة بأراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية .ومن مث فإن تركيز حساب أراضي الغابات
وغريها من األراضي احلرجية ينصب على التغيرّ ات يف مس � � � ��احة األرض ،الناجتة مث ً
ال عن إزالة الغابات والتحريج،
وليس على نوعية أو قيمة األخشاب املنزوعة من مناطق أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية.
 283-5ورغماً عن هذين الفارقني الواضحني يف الغرض والنطاق ،هناك صالت قوية بني حس � � � ��ابات األصول
ملوارد األخشاب وحسابات األصول ألراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية .وهذا مردُّه إىل أن أغلبية موارد
وبناء على ذلك ،هناك روابط بني هاتني
األخشاب توجد يف مناطق أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجيةً .
اجملموعتني من احلسابات ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لدى صياغتهما.

نطاق حساب أرايض الغابات وغريها من األرايض الحرجية
عرف نطاق حساب أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية وفقاً للتعريف الوارد هلذه األراضي
 284-5يُ َّ
67
وتعرف أراضي
يف “تقييم املوارد احلرجية العاملي  ،”2010الصادر عن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة َّ .
الغابات بأهنا أر ٍ
اض متتد على مس � � � ��احة جتاوز  0,5هكتار ،وهبا أش � � � ��جار يزيد ارتفاعها عن  5أمتار وتزيد نس � � � ��بة
غطائهــــــــا التاجـــي الش � � � ��جري عن  10يف املائة ،أو هبا أش � � � ��جار ميكن أن تبلغ هذه الصفات يف مواقعها .واملنظور
الذي يتبعه حس � � � ��اب أراض � � � ��ي الغابات وغريها من األراضي احلرجية هو منظور اس � � � ��تخدام األراضي .ومن مث فإنه
تعرف على حنو قاطع على
ال يش � � � ��مل األراضي اليت توجد بصورة غالبة قيد االس � � � ��تخدام الزراعي أو احلضري وال َّ
أساس التغيرّ ات يف املساحات املكسوة باألشجار.
 285-5وتُصنّف أراضي الغابات وفقاً لألنواع املختلفة للغابات .واملميِّز األساسي هو الفارق بني الغابة املتجددة
طبيعياً والغابة املزروعة .والغابة املتجددة طبيعياً هي الغابة اليت يتكون معظمها من أشجار نشأت عن طريق التجدد
الطبيعي .وكلمة “معظمها” يف هذا السياق تعين أن األشجار الناشئة عن طريق التجدد الطبيعي يُتوقَّع أن ّ
تشكل
أكثر من  50يف املائة من حجم األشجار احلية يف مرحلة النضج.
 286-5وهناك متييز بني نوعني عا ّمني للغابة املتجددة طبيعياً:
(أ)

الغابات األ ّولية هي غابات متجددة طبيعياً مكونة من أنواع حملية ،وال توجد فيها دالئل مرئية
بوضوح على حدوث أنشطة بشرية وال تتعرض فيها العمليات اإليكولوجية ملا يخُ ّل هبا بدرجة
ملحوظة .وتتمثل اخلصائص الرئيس � � � ��ية للغابات األ ّولية فيما يل � � � ��ي( :أ) تظهر فيها ديناميات
الغابات الطبيعية ،مثل الرتكيب الطبيعي ألنواع األش � � � ��جار ،ووجود أخش � � � ��اب ميتة ،والرتكيب
العم � � � ��ري الطبيعي ،وعمليات التجدد الطبيعي؛ و(ب) ِكبرَ املس � � � ��احة مبا يكفي للحفاظ على
خصائصها الطبيعية؛ و(ج) انتفاء العلم حبدوث تدخل بشري مهم ،أو استطالة الفرتة املنقضية
منذ حدوث آخر تدخل بشري مهم يف املاضي إىل درجة أتاحت عودة الرتكيب الطبيعي لألنواع
والعمليات الطبيعية من جديد؛

(ب) الغاب � � � ��ات األخرى املتجددة طبيعياً هي غابات متج � � � ��ددة طبيعياً هبا دالئل مرئية بوضوح على
حدوث أنش � � � ��طة بشرية .وهي تش � � � ��مل ما يلي( :أ) املناطق اليت تعرضت بشكل انتقائي لقطع
مفرط لألش � � � ��جار ،واملناطق اآلخذة يف التجدد عقب اس � � � ��تخدام أرضها يف الزراعة ،واملناطق
اآلخذة يف االنتعاش من آثار احلرائق اليت يتسبب فيها اإلنسان ،وما إىل ذلك؛ و(ب) الغابات
ال � �ت� ��ي ال ميك � � � ��ن حتديد ما إن كانت مزروع � � � ��ة أم متجددة طبيعي� � � � �اً؛ و(ج) الغابات اليت يوجد
هبا مزيج من األش � � � ��جار املتجددة طبيعياً واألش � � � ��جار املزروعة/املبذورة ويُتوقَّع أن تشكل فيها
67
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189

حسابات األصول

األشجار املتجددة طبيعياً أكثر من  50يف املائة من حجم األشجار احلية يف مرحلة النضج؛
و(د) األمجات اليت تكونت من شجرات نشأت عن طريق التجدد الطبيعي؛ و(هـ) األشجار
املتجددة طبيعياً من أنواع ُمست ْق َد َمة.
 287-5الغابات املزروعة يتألف معظمها من أش � � � ��جار نشأت عن طريق الزرع و/أو البَذْر املتعمد .ويُتوقع أن
تش � � � ��كل فيها األش � � � ��جار املزروعة/املبذورة أكثر من  50يف املائة من حجم األشجار احلية يف مرحلة النضج ،مبا يف
ذلك األمجات اليت تكونت أص ً
ال من أشجار مزروعة أو مبذورة.
اض غري مصنّفة على أهنا من أراضي الغابات ومتتد على مساحة جتاوز
 288-5األراضي احلرجية األخرى هي أر ٍ
 0,5هكتار؛ وهبا أش � � � ��جار يزيد ارتفاعها عن  5أمتار وترتاوح نس � � � ��بة غطائها التاجي الشجري من  5إىل  10يف
املائة ،أو هبا أشجار ميكن أن تبلغ هذه الصفات يف مواقعها؛ أو ذات غطاء مؤلف من شجريات وأدغال وأشجار
اض يكون معظمها قيد االستخدام الزراعي أو احلضري.
أي أر ٍ
تزيد نسبته عن  10يف املائة .وهي ال تشمل ّ
 289-5وعند اإلمكان ،ينبغي صياغة احلس � � � ��ابات على حنو يعكس هذه الف� � � � �وارق بني أنواع أراضي الغابات
وغريها من األراضي احلرجية .وباإلضافة إىل ذلك ،قد ترغب البلدان يف صياغة حس � � � ��ابات على أس � � � ��اس املساحة
الكلية لألنواع املختلفة لألشجار.
 290-5ويُعرض يف اجلدول  15 - 5حساب لألصول بالقيم املادية للغابات .ويبني اجلدول الرصيدين افتتاحي
واخلتامي مقيس � �ي� ��ن باملساحة والتغيرّ ات يف مساحة أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية .وينبغي أن تُقاس
مساحة أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية شاملة طرق الوصول واألهنار واجلداول املائية ذات الصلة.
الجدول 15 - 5
حساب األصول بالقيم املادية ألرايض الغابات وغريها من األرايض الحرجية (بالهكتارات)
أنواع أرايض الغابات وغريها من األرايض الحرجية

الرصيد االفتتاحي ألرايض الغابات
وغريها من األرايض الحرجية

الغابات
األوّلية

الغابات األخرى
املتجددة طبيعيا ً

20

100

الغابات األرايض الحرجية
األخرى
املزروعة

150

130

املجموع

400

اإلضافات إىل الرصيد
التحريج

2

االتساع الطبيعي

3

مجموع اإلضافات إىل الرصيد

5

7

5

3
10

5

االنخفاضات يف الرصيد
الغابات ا ُملزالة

5

17

2

10

3

3

مجموع االنخفاضات يف الرصيد

2

10

صفر

8

20

الرصيد الختامي ألرايض الغابات
وغريها من األرايض الحرجية

18

95

155

122

390

االنحسار الطبيعي
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اإلضافات إىل الرصيد واالنخفاضات فيه

 291-5التحريج ميثّل زيادة يف كمية أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية إما بسبب إنشاء غابة جديدة
على أرض مل تكن مصنّفة سابقاً على أهنا من أراضي الغابات ،وإما نتيجة لبعض تدابري زراعة الغابات مثل ال َغ ْرس
حتول إىل أراض للغابات
والبَذْر .وعلى وجه اخلصوص ،األراضي املصنّفة سابقاً على أهنا أراض حرجية أخرى قد َّ
نتيجة لتدابري زراعة الغابات.
التربُعم أو نشوء الفوارع أو
 292-5االتساع الطبيعي هو زيادة يف املساحة نتيجة ملا جيري طبيعياً من البَذْر أو ْ
ُّ
جتذر الفروع .وإذا امتد هذا االتساع إىل داخل منطقة نوع آخر من أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية
(مثل االتس � � � ��اع الطبيعي لغابة أخرى متجددة طبيعياً إىل داخل أرض حرجية أخرى) ،فينبغي تس � � � ��جيل قيد مناظر
لذلك يف إطار االحنسار الطبيعي.
 293-5إزالة الغابات متثّل نقصاناً يف رصيد أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية من جراء الفقدان التام
للغطاء الشجري وحتويل أراضي الغابات إىل أوجه استخدام أخرى (مثل استخدامها كأرض للزراعة أو إلقامة املباين
أو الطرق أو ما إىل ذلك) أو إىل أرض بال وجه حم ّدد من أوجه االستخدام .وانتزاع األشجار القائمة للحصول على
األخش � � � ��اب ال يؤدي إىل نقصان يف أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية إذا مل حيدث تغيرّ يف اس � � � ��تخدام
األرض بعد قطع األشجار.
يسجل عندما حيدث نقصان يف رصيد أراضي الغابات وغريها من األراضي
 294-5االحنسار الطبيعي ينبغي أن َّ
احلرجية ألس � � � ��باب طبيعية .وتسجيل قيد لالحنسار الطبيعي ينبغي أن يقرتن بتسجيل قيد لالتساع الطبيعي عندما
حتدث تغيرّ ات طبيعية يف مناطق ذات أنواع خمتلفة من أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية (مثل االتساع
الطبيعي لغاية أخرى متجددة طبيعياً إىل داخل أرض حرجية أخرى ،مما يعين حدوث احنسار طبيعي هلذه األرض
احلرجية األخرى).
 295-5ويف الفرع اجلزئي التايل ،ال يرد وصف منفصل حلسابات األصول بالقيم النقدية ألراضي الغابات
جزءا من حس � � � ��ابات األصول بالقيم النقدية
وغريه � � � ��ا من األراض � � � ��ي احلرجية ،ولكن ترد تغطية هلا بوصفها ً
لألراضي.

 5-6-5حسابات األصول بالقيم النقدية لألرايض

 296-5يبني اجلدول  16 - 5هيكل حس � � � ��اب األصول بالقيم النقدية لألراضي .والتغيرّ ات يف القيمة الكلية
أي تغيرّ  .بيد
لألراضي تتعلق أساساً بتنقيح تقييمات األراضي ،حيث إن املساحة الكلية لألراضي لن يعرتيها غالباً ّ
أنه نظراً إىل أنه على املستوى األكثر تفصي ً
ال ستكون هناك تغيرّ ات يف األغراض اليت تُستعمل فيها األراضي (نتيجة
غالباً ملا يتم من شراء وبيع لألراضي فيما بني الوحدات االقتصادية) ،فإن من املرجح أن حتدث تغيرّ ات ملحوظة
يف قيمة األنواع املختلفة لألراضي من جراء هذه املعامالت وحاالت إعادة التصنيف.
 297-5ويبني اجلدول  16 - 5قيمة األرض حس � � � ��ب نوع استخدامها .وقد يكون مفيداً أيضاً تقدير القيمة
رجح أن تشمل القيودات احملاسبية املهمة
الكلية لألراضي حسب القطاعات املؤسسية املالكة هلا .ويف هذه احلالة ،يُ ّ
املعامالت وحاالت إعادة التصنيف فيما بني القطاعات.
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الجدول 16 - 5
حساب األصول بالقيم النقدية لألرايض (بوحدات العملة)
أنواع استخدام األرايض

الزراعة

القيم�ة االفتتاحي�ة لرصي�د
األرايض

األرايض
االستخدامات
املستخدمة
األرايض
األرايض
األخرى لألرايض،
املستخدمة املستخدمة للبناء لصون
واملساحات الوظائف البيئية غري املصنفة يف األرايض غري املياه
لرتبية
موضع آخر املستخدمة الداخلية
وإصالحها
الحراجة املائيات املتصلة بها

املجموع

2 000

995 500

187 500 420 000

386 000

اإلضافات إىل الرصيد
حاالت اقتناء األرايض

3 500

حاالت إعادة التصنيف

مجموع اإلضافات إىل الرصيد

3 500

3 500
200

2 500

2 700

200

2 500

6 200

االنخفاضات يف الرصيد
حاالت الترصف يف األرايض

3 500

3 500

حاالت إعادة التصنيف

1 250

200

1 450

مجموع االنخفاضات يف الرصيد

4 750

200

4 950

تنقيحات التقييم

18 250

15 350

65 000

القيم�ة الختامي�ة لرصي�د
األرايض

198 300 441 750

453 500

98 600
1 800

تقييم األرايض
 298-5خالفاً للوضع بالنس � � � ��بة إىل معظم األصول البيئية ،توجد ،يف معظم البلدان ،سوق نشطة لشراء وبيع
األراضي جبميع أنواعها ،مبا يف ذلك األراضي السكنية والصناعية والزراعية .بيد أن حتديد قيمة األرض نفسها ميثّل
مهمة معقدة.
 299-5وبوجه عام ،تشمل القيم السوقية لألراضي قيمة املوقع ،وقيمة اخلصائص املادية لألرض وما قد يوجد
عليه � � � ��ا من أصول ُمنتَجة (مثل املباين) .وق � � � ��د يكون من الصعب فصل هذه املكونات املختلفة .كذلك فإنه برغم
أي س � � � ��نة إالّ يف جزء ضئيل منها نسبياً مما جيعل األسعار املرصودة
وجود س � � � ��وق لألراضي ،ال حتدث معامالت يف ّ
غري ممثِّلة للواقع .لذا يندر ،إن مل ينعدم ،توافر جمموعة ش � � � ��املة من األس � � � ��عار تغطي مجيع أنواع األراضي يف مجيع
املواقع .ويضاف إىل ذلك أن بعض األراضي لن تتعرض إطالقاً للتبادل يف الس � � � ��وق .وميكن أن تش � � � ��مل هذه الفئة
املناطق املقرر أهنا مناطق عمومية ،واألراضي اخلاضعة لألمناط التقليدية للملكية املش � �ت� ��ركة ،واملناطق النائية وذات
البيئات القاسية.

(أ)

األصول املر ّكبة

 300-5هناك عدة حاالت ش � � � ��ائعة تكون فيها بعض األصول جمموع � � � ��ة يف حزمة واحدة مع األراضي ،ويلزم
وصف هذه احلاالت وحتديد املعاجلات احملاسبية املناسبة هلا.

1 095 350
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 301-5موارد الرتبة .على الرغم من أن األرض والرتبة مميَّزتان على أهنما أصالن بيئيان منفصالن ،فإهنما من
حيث التقييم يؤخذان معاً يف مجيع احلاالت .ومن مث فإن قيمة مجيع األراضي ،وخباصة األرض الزراعية ،تش � � � ��مل
أي تربة مرتبطة هبا.
ضمناً قيمة ّ
تسجل القيمتان االفتتاحية واخلتامية لرصيد األراضي خاليتني من قيمة املباين
 302-5املباين واهلياكل .ينبغي أن َّ
واهلياكل الكائنة على تلك األراضي.
 303-5وفيما يتعلق باألراضي اليت توجد فوقها املباين ،توفر األسواق ،يف بعض احلاالت ،بيانات بصورة مباشرة
عن قيمة تلك األراضي .بيد أن من املألوف بدرجة أكرب أالّ تكون هذه البيانات متاحة ،والطريقة األكثر شيوعاً
هي حساب نسبة قيمة املوقع إىل قيمة اهليكل (وكثرياً ما يكون ذلك باستخدام بيانات إدارية) .وهناك هنج آخر
هو استخدام تقديرات القيمة املتبقية بعد االهتالك لرصيد املساكن واملباين واهلياكل األخرى ،اليت تصاغ يف حاالت
كثرية ألغراض احلسابات القومية األساسية ،مث اقتطاع هذا املقدار من قيمة األصل املرّكب.
 304-5وعندما ال يكون ممكناً فصل قيمة األرض عن قيمة املبىن أو اهليكل القائم فوقها ،ينبغي تصنيف القيمة
الكلية لألصل املرّكب يف فئة األصل الذي ميثّل اجلزء األكرب من قيمته.
 305-5حتس � � � ��ينات األراضي .باإلضافة إىل تأثري املباين واهلياكل ،قد توجد حتس � � � ��ينات لألرض نتيجة لبعض
األنش � � � ��طة ،مثل متهيد األراضي أو التخطيط الكنتوري لألراضي أو إنش � � � ��اء اآلبار أو ب َِرك س � � � ��قي املاش � � � ��ية ،وذلك
جزءا ال يتجزأ من األرض ذات الصلة .وهذه األنشطة ،اليت يشار إليها جمتمعة
ألغراض الزراعة ،على حنو جيعلها ً
بعبارة “حتس � � � ��ينات األراضي” ،تمُ يَّز بنتيجتها :فهي تؤدي إىل حتس � � � ��ينات كربى يف إنتاج قطعة معينة من األرض،
تسجل قيمة حتسينات
وميكن أن يكون ذلك عن طريق منع التدهور يف نوعية األرض .ومن حيث املبدأ ،ينبغي أن َّ
ال ُمنتجاً منفص ً
األراضي بوصفها أص ً
ال وبوصف هذه القيمة مس � � � ��تقلة عن قيمة األراضي باحلالة اليت كانت عليها
قبل التحسني.
 306-5وإذا تعذّر فصل قيمة حتس � � � ��ينات األراضي عن قيم � � � ��ة األراضي يف حالتها الطبيعية ،ميكن أن تصنّف
قيمة األرض يف فئة ما أو أخرى حس � � � ��ب أيهما متثل اجلزء األك � �ب� ��ر من القيمة( .لالطالع على التفاصيل املتعلقة
باملعاجلة احملاسبية لتحسينات األراضي ،انظر :نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفقرات من  79 - 10إىل
.)81 - 10
 307-5امل� � � � �وارد البيولوجية .على غرار املعاجلة اليت عوجلت هبا املباين واهلياكل ،ينبغي ،من حيث املبدأ ،فصل
قيمة هذه األصول البيئية عن قيمة األرض اليت تُ ّنمى عليها .ففي حالة أراضي الغابات مثالً ،ينبغي أن يكون هذا
الفصل على أس � � � ��اس قيمة رصيد موارد األخش � � � ��اب (لالطالع على التفاصيل ،انظر الفرع  .)8 - 5وبالنسبة إىل
املوارد البيولوجية املستزرعة غري موارد األخشاب ،تنطبق أيضاً جمموعة األساليب املستخدمة إلجراء هذا التمييز يف
حالة املباين واهلياكل.
 308-5األراضي املقامة عليها الطرق واألراضي العمومية .ينبغي ،من حيث املبدأ ،تقييم األراضي املقامة عليها
شارك هذه
الطرق والسكك احلديدية وغريها من سبل النقل بنفس الطريقة اليت تقيَّم هبا األراضي األخرى .بيد أن تَ ُ
األصول فيما هلا من خصائص قد جيعل من الصعب حتديد القيم املناسبة هلا.
 309-5ويُوصى عموماً باس � � � ��تخدام التنقيحات املعتمدة ألغراض إحصاءات املالية احلكومية لتقييم األراضي
املقامة عليها الطرق واألراضي العمومية .أما قيمة الطرق والس � � � ��كك احلديدية وما إليها فينبغي حتديدها على حنو
منفصل ،رمبا على أس � � � ��اس تكاليف التشييد على النحو املطلوب ألغراض تقدير األرصدة الرأمسالية يف احلسابات
القومية.
 310-5الطاق � � � ��ة املس � � � ��تمدة من املصادر املتجددة .وفقاً نَّ
للمبي يف الف � � � ��رع  ،5 - 5ميكن أن تتأثر قيمة بعض
األراضي بالدخل الذي يُكتسب من توليد الطاقة املتجددة (مثل حالة األراضي اليت توجد عليها حمطات توليد طاقة
الرياح) .وتنش � � � ��أ هذه القيمة نتيجة لندرة املواقع املستخدمة لتوليد الطاقة .وينبغي عند اإلمكان جتزئة قيمة األرض

حسابات األصول

لتوف � �ي� ��ر تقدير لقيمة األرض اليت ميكن عزوها إىل الدخل الناتج من توليد الطاقة من املصادر املتجددة .وينبغي أن
يتم التقييم على أساس حساب تيارات الدخل املتوقع باستخدام النُهج النمطية لصايف القيمة احلالية ،مبا يف ذلك
اقتطاع تكاليف األصول الثابتة املستخدمة يف استخالص الطاقة.

(ب)

رّ
رّ
للتغيات يف نوعية األرايض
التغيات يف القيمة نتيجة

 311-5ميك � � � ��ن أن تنجم التغ � �ّي� ��رّات يف قيمة األراضي عن عوامل كثرية ،منها التغيرّ ات يف نوعية األراضي .وقد
حتدث أحياناً خسائر كارثية يف نوعية األراضي نتيجة ،مثالً ،للتلوث بنفايات مشعة أو لإلصابة بفيضان ضخم.
تسجل على أهنا تقييمات منقحة
والتغيرّ ات اليت حتدث يف نوعية األرض وتفضي إىل تغيرّ ات يف قيمتها ال ينبغي أن َّ
حىت وإن كانت مساحة األرض مل تتغيرّ  .وما ينبغي يف هذه احلالة هو تسجيل التغيرّ ات يف القيمة ضمن حاالت
إعادة التصنيف (حيثما يكون اس � � � ��تخدام األرض قد تغيرّ ) ،أو التقديرات املنقحة (حيثما يظل اس � � � ��تخدام األرض
كما هو) ،أو اخلسائر النامجة عن الكوارث ،وفقاً ملقتضى احلال.

املعالجة املحاسبية للمعامالت يف األرايض
 312-5جت � � � ��ري مجيع املعامالت يف األراضي ،بصفة عامة ،بني وح � � � ��دات اقتصادية مقيمة .ويف احلاالت اليت
يشرتي فيها غري مقيم أرضاً ،جرى العرف احملاسيب على إنشاء وحدة مقيمة افرتاضية تقوم بشراء األرض مع النص
على أن غري املقيم هو صاحب امللكية املالية التامة للوحدة االفرتاضية .وتوجد أحياناً استثناءات من هذه املعاجلة،
مثلما حيدث عندما تش � �ت� ��ري حكومات أرضاً من بلدان أخرى .وينبغي تسجيل هذه املعامالت على أهنا حاالت
اقتناء وتصرف فيما بني البلدان.

أسلوب معاملة تكاليف نقل امللكية
 313-5ينطوي بيع األرض دائماً على تكاليف هلذه املعاملة .وتنشأ هذه التكاليف عادة من االستعانة باحملامني
الذين يسجلون تغيري ملكية األرض وبالوكالء العقاريني الذين يرتِّبون اللقاء بني البائع واملشرتي .وقد تكون هناك
أيضاً ضرائب واجبة الدفع فيما يتعلق بش� � � � �راء األراضي .ويشري نظام احلسابات القومية إىل هذه املصروفات باسم
فأي بيع ٍ
تال لذلك
“تكالي � � � ��ف نقل امللكية” .وهذه التكاليف غري قابلة لالس � �ت� ��رداد من جانب املال � � � ��ك اجلديدّ :
س � � � ��يغطي القيمة األساس � � � ��ية لألرض نفسها مضافاً إليها جمموعة جديدة من تكاليف نقل امللكية .ويف سياق هذه
املعاملــــة ،تُعامل التكاليف اليت يتكبدها مش � �ت� ��ري األرض على أهنا شراء ألصل ثابت وتُشطب تدرجيياً على مدى
الزمن بواسطة استهالك رأس املال الثابت.
 314-5ونظراً إىل أن تكاليف نقل ملكية األراضي تُعامل على أهنا أصل منفصل ،فإهنا ال تُدرج عادة يف تقييم
األراضي يف سياق حساب األصول .بيد أن هناك بعض إجراءات الصقل اليت يلزم إيضاحها خبصوص هذا املوقف
العام .فحيثما ال تش � � � ��مل املعاملة سوى األرض وحتس � � � ��يناهتا (مثل أالّ تكون املعاملة شاملة لبيع مبان أو غابات)،
تُسند تكاليف نقل امللكية إىل حتسينات أراضي األصول املنتَ َجة .وحيثما تشمل املعاملة األرض واألصول املنتَ َجة
(مثل املباين أو املوارد البيولوجية املستزرعة) ،تُسند التكاليف إىل األصول املنتَجة احمل ّددة ذات الصلة .ويف كلتا هاتني
تسجل التكاليف أيضاً على حساب قيميت الرصيد االفتتاحي واخلتامي لألصل املنتَج ذي الصلة.
احلالتنيَّ ،
 315-5ويُ َّنوه أيضاً إىل أنه حني تكون تكاليف نقل امللكية متعلقة بأصل غري ُمنتَج خالف األرض (مثل حالة
حتمل التكاليف على ما خيص األصول املنتَ َجة من
بيع املوارد املعدنية وموارد الطاقة أو موارد األخشاب الطبيعية) َّ
سجل يف امليزانية العمومية على األصل غري املنتَج ذي
“تكاليف نقل امللكية املتعلقة بأصول غري ُمنتَجة” ولكنها تُ ّ
الصلة.
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 6-6-5عنارص االرتباط باملعالجة املحاسبية للنُظم اإليكولوجية
درس قدرة البيئة على توفري خدمات النُظم اإليكولوجية
 316-5تتأس � � � ��س حسابات النُظم اإليكولوجية على ْ
على النحو الوارد وصفه يف الفصل الثاين .والتفاعالت بني األصول البيئية املختلفة يف منطقة معينة هي اليت تتولد
منها خدمات النُظم اإليكولوجية.
 317-5وعندما ميكن تكوين جتميعات يُعتد هبا من مساحات األراضي ،ميكن استخدام هذه املساحات يف
توفري أساس للقياس ألغراض املعاجلة احملاسبية للنُظم اإليكولوجية على حنو مماثل لدور بعض الوحدات اإلحصائية،
مثل املنش � � � ��آت ،يف توفري أس � � � ��اس للقياس يف جمال اإلحصاءات االقتصادية .ومنش � � � ��ور “احملاسبة التجريبية للنُظم
اإليكولوجية يف إطار نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية” يعرض هذه األفكار على وجه التفصيل بغية توفري إطار
لتقييم قدرة النُظم اإليكولوجية على توفري خدمات النُظم اإليكولوجية.

7-5

املعالجة املحاسبية ملوارد الرتبة

 1-7-5مقدمة
ّ
جزءا أساسياً من البيئة .فهي توفر القاعدة املادية الالزمة لدعم إنتاج وتدوير املوارد
318-5
تشكل موارد الرتبة ً
البيولوجية ،وتوفر األساس الالزم للمباين واهلياكل األساسية ،وهي املصدر للمغذيات واملياه الالزمة ملنظوميت الزراعة
واحلراجة ،وتوفر موئ ً
ال لكائنات حية متنوعة ،وتؤدي دوراً جوهرياً يف حجز الكربون ،وتُنجز دوراً محائياً معقداً ضد
الرتاوح � � � ��ات البيئي � � � ��ة (ميتد من تلطيف التغيرّ ات اليومية واملومسية يف درجات احلرارة وإمدادات املياه إىل ختزين وتقييد
جمموعة متنوعة من العوامل الكيميائية والبيولوجية).
 319-5لذا فإن املعاجلة احملاس � � � ��بية ملوارد الرتبة هلا أبعاد كثرية .فاملعاجلة احملاسبية على أحد مستوياهتا ميكن أن
توفر معلومات عن مساحة وحجم موارد الرتبة املفقودة من جراء حتات الرتبة ،أو اليت مل تعد متاحة بفعل التغيرّ ات
يف الغطاء األرضي (مثل الرتبة املغطاة باملباين أو الطرق) وغري ذلك من األس � � � ��باب (مثل التغيرّ ات يف تركيب الرتبة
بس � � � ��بب الدك أو احلموضة أو امللوحة) .وعلى مس � � � ��توى أعم ،تلزم املعاجلة احملاسبية ملوارد الرتبة من حيث أنواعها
وحمتواه � � � ��ا من املغذيات وحمتواها م � � � ��ن الكربون وخواصها األخرى ،وذلك ألغراض الفحص األكثر تفصي ً
ال لصحة
نُظم الرتبة ،والصالت بني موارد الرتبة واإلنتاج يف جمايل الزراعة واحلراجة.
 320-5وينصب تركيز املعاجلة احملاس � � � ��بية لألصول فيما يتعلق مبوارد الرتبة يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية
على طبقات الرتبة العليا اليت تشكل منظومة بيولوجية .ومن مث فإهنا ال تغطي كميات الرتبة اليت تُستخرج ألغراض
التشييد واستصالح األراضي واألعمال اهلندسية واألغراض املماثلة ،باستثناء ما يسبّبه ذلك االستخراج من تقليل
ملساحة وحجم موارد الرتبة املتاحة للعمل بوصفها منظومة بيولوجية .أما كميات الرتبة اليت تُستخرج يف سياق هتيئة
املناظر األرضية وما مياثل ذلك من األغراض ،حيث يستمر عمل الرتبة بوصفها منظومة بيولوجية ،فتُعترب مشمولة
يف نطاق هذا اإلطار احملاسيب.
 321-5والبحث يف كمية الرتبة ونوعيتها نشاط طويل العهد يف عديد من البلدان .وعلى الصعيد الدويل ،يُبذل
قدر وفري من اجلهد إلنشاء نُظم منسقة لتسجيل املعلومات املتعلقة بأنواع الرتبة املختلفة؛ ويف اآلونة األخرية ،أخذ
يُضطلع ببعض األعمال من أجل تيس � �ي� ��ر صياغة سجل أكثر اكتماالً للمعلومات املتعلقة بالرتبة يف مجيع البلدان،
إدراكاً للدور األساسي الذي تؤديه موارد الرتبة يف إطار النُظم البيئية واالقتصادية .68
68

انظر ،على سبيل املثال ،قاعدة بيانات الرتبة العاملية املنسقة (منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وجهات أخرى ،)2009 ،وعلى
نطاق أكثر تدقيقاً ،انظر “خريطة الرتبة العاملية” (( )www.globalsoilmap.netاالحتاد الدويل لعلوم الرتبة.)2009 ،

حسابات األصول

 322-5ويف الوقت نفسه ،توافرت بضع نتائج حبثية تربط التغيرّ ات يف احلجم املادي واخلصائص املادية للرتبة
مبقاييس النشاط االقتصادي باستخدام أُطر حماسبية مثل نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية .وتتواصل بعض األعمال
اليت تتناول التغيرّ ات يف موارد الرتبة من منظور رأس املال الطبيعي  ،69ولكن هذه األعمال مل تُرتجم حىت اآلن إىل
صيغة صاحلة لإلدراج يف إطار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.
 323-5وبعض جوانب املعاجلة احملاسبية ملوارد الرتبة ميكن أن تندرج بسهولة يف اإلطار األوسع نطاقاً للمعاجلة
احملاس � � � ��بية لألصول الوارد وصفه يف اإلطار املركزي .كذلك فإن بعض التدفق � � � ��ات املادية املرتبطة مبوارد الرتبة ،مثل
تدفقات املغذيات ،داخلة يف إطار التدفقات املادية الوارد وصفها يف الفصل الثالث .وعلى نطاق أعم ،تش � � � ��كل
جزءا من املوضوع األوسع نطاقاً للمعاجلة احملاسبية
املعاجلة احملاسبية ملوارد الرتبة بوصفها منظومة توفر منافع متعددة ً
للنُظ � � � ��م اإليكولوجية ،ويرد وصفها يف منش � � � ��ور “احملاس� � � � �بــة التجريـبـية للنُظم اإليكولوجية يف إطار نظام احملاس � � � ��بة
البيئية واالقتصادية”.
 324-5ويقدم هذا الفرع توصيفاً موجزاً ملوارد الرتبة وما يرتبط بذلك من معلومات بشأن الرتبة .ويصف الفرع
بعد ذلك كيفية املعاجلة احملاسبية حلجم ومساحة موارد الرتبة يف إطار حسابات األصول يف اإلطار املركزي .ويخُ تتم
الفــرع بعرض جوانب موضوع قياس الرتبة اليت ميكن أخذها يف االعتبار يف األجزاء األخرى من نظام احملاسبة البيئية
واالقتصادية ،مبا يف ذلك ميزانيات املغذيات وقياس موارد الرتبة كمنظومة.

 2-7-5توصيف موارد الرتبة

 325-5تع ّرف األنواع املختلفة للرتبة بداللة مكوناهتا وخواصها .وتعكس مكونات الرتبة الرتكيب البيوجيوكيميائي
للرتبة :املعادن والس� � � � �وائل والغازات واملواد العضوية املوج � � � ��ودة يف الرتبة .وتعكس خواص الرتبة اخلصائص الفيزيائية
والكيميائية والبيولوجية للرتبة ،مثل درجة املسامِّية والقوام ومستوى الرقم اهليدروجيين والكتلة األحيائية امليكروبية.
 326-5وميكن تعريف خمتلف أنواع الرتبة باس � � � ��تخدام املعلومات املتعلقة بتجميعات خمتلفة من مكونات الرتبة
معممة
وخواصها .وهذه األنواع (التجميعات) املختلفة للرتبة هي اليت ميكن أن توفر األساس الالزم ملعاجلة حماسبية َّ
مل� � � � �وارد الرتب � � � ��ة ،ليس ألن أنواع الرتبة تتغيرّ  ،بل ألن أنواع الرتبة هلا خطوط أس � � � ��اس خمتلفة وإمكانات خمتلفة .ومتثل
املنسقة
أنواع الرتبة فئات ضرورية لفهم أمهية التغيرّ املقيس وإمكانية التحسني .وتتضمن قاعدة بيانات الرتبة العاملية ّ
توصيفاً لثماين وعشرين جتميعة رئيسية ألنواع الرتبة ميكن استخدامها لتصنيف أنواع الرتبة ورسم خرائطها على نطاق
عاملي عريض .وهناك جتميعات وطنية وإقليمية ش � �ت� ��ى ألنواع الرتبة ميكن أن تكون مناس � � � ��بة للقياس على املستويني
الوطين ودون الوطين.
 327-5وتُقاس موارد الرتبة عن طريق سلسلة من عمليات احلصر ،تعرف جمتمعة باسم مسح الرتبة .وتنتج عن
عملية مسح الرتبة عادة خرائط ألنواع الرتبة ،ومدى مالءمة الرتبة لألغراض املختلفة ،واحتماالت اخلطر والتدهور،
وتنتج عنها يف بعض احلاالت خرائط خلواص حم ّددة من خواص الرتبة .وترتبط باملعاجلة احملاسبية ملوارد الرتبة أنشطة
مهمة وتكميلية أخرى ،منها القياس � � � ��ات املوقعية أو املناطقية لعمليات فقدان أو حتات الرتبة ،وبناء مناذج حملاكاة
عالقات أنواع الرتبة باألوضاع املختلفة للمناخ وأوجه استخدام األراضي.
 328-5وميكن صياغة مقاييس نوعية الرتبة وقيمة الرتبة باستخدام جمموعة متنوعة من النُهج أيضاً .ويف معظم
موحد للفهرس � � � ��ة .وتوجد لدى معظم البلدان
احلاالت ،يُقيَّم مدى مالءمة الرتبة ألغراض حم ّددة عن طريق إجراء ّ
واملناطق إجراءات مماثلة مهيأة على الوجه األمثل لتطبيق النهج املعتمد لدى كل منها لرسم خرائط الرتبة وتصنيف
الرتبةَّ .
وحتدد مراتب أنواع الرتبة بداللة خواصها (مثل حمتواها من الكربون) ،و/أو قدرهتا اإلنتاجية (ألغراض الزراعة
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مث � �ل � �اً) ،و/أو مدى نزوعها إىل التدهور على مدى الزمن .وميكن بعد ذلك اس � � � ��تخدام مناذج للمحاكاة تأخذ يف
احلس � � � ��بان األحوال احمللية ،وذلك لالس � � � ��تقراء من املواقع اليت ُدرست جيداً على نطاق املشهد األرضي ذي الصلة،
بغية إنتاج مقاييس كمية للغلة والصرف الطبيعي وحتات الرتبة.
 329-5وهناك تباين فيما بني البلدان وداخلها يف مدى توافر هذه اجملموعة من القياسات .ويف حني أن معظم
املعلومات املتعلقة بالرتبة ،على وجه اإلمجال ،غري موضوعة يف إطار حماس � �ب� ��ي ،فإن هناك إمكانية قوية مللء األ ُطر
احملاسبية التجميعية بالبيانات املتاحة.

 3-7-5املعالجة املحاسبية ملساحة وحجم موارد الرتبة

 330-5تس � � � ��تلزم اخلطوة األوىل من خطوات املعاجلة احملاس � � � ��بية ملوارد الرتبة قياس مساحة أنواع الرتبة املختلفة
داخل البلد .وهذا النوع من املعاجلة احملاسبية هو امتداد للمعاجلة احملاسبية لألراضي الوارد وصفها يف الفرع .6 - 5
ويُعرض يف اجلدول  17 - 5مثال لكيفية تكوين حساب لألصول ملساحة موارد الرتبة .ويبني اجلدول الرصيدين
االفتتاحي واخلتامي ملوارد الرتبة حسب نوع الرتبة ،واإلضافات إىل مساحة موارد الرتبة واالخنفاضات فيها .ولكي
يك � � � ��ون الرتكي � � � ��ز منصباً على موارد الرتبة اليت تكون متاحة بوصفها منظوم � � � ��ة بيولوجية ،ينبغي أن يكون نطاق هذا
احلساب مقصوراً على األراضي املستخدمة للزراعة واحلراجة وأيضاً أحجام الرتبة اليت تُستخرج الستخدامها بوصفها
منظومة بيولوجية .ويف ظروف معينة ،قد يوجد تركيز على مشاهد أرضية بعينها أو نُظم حم ّددة الستخدام األراضي
تتسم بأهنا واقعة حتت ضغط ما.
الجدول 17 - 5
حساب األصول بالقيم املادية ملساحة موارد الرتبة (بالهكتارات)
أنواع موارد الرتبة
املساحة الكلية

الرصيد االفتتاحي ملوارد الرتبة
اإلضافات إىل الرصيد
بسبب التغيرّ ات يف الغطاء األريض
بسبب التغيرّ ات يف نوعية الرتبة
بسبب التغيرّ ات يف بيئة الرتبة

مجموع اإلضافات إىل الرصيد

االنخفاضات يف الرصيد
بسبب التغيرّ ات يف استخدام األرايض
بسبب التغيرّ ات يف نوعية الرتبة
بسبب التغيرّ ات يف بيئة الرتبة

مجموع االنخفاضات يف الرصيد

الرصيد الختامي ملوارد الرتبة

حسابات األصول

 331-5وفيما يتعلق بالقيودات احملاس � � � ��بية ،ينصب الرتكيز على مس � � � ��احة األنواع املختلفة للرتبة يف بداية الفرتة
احملاس � � � ��بية وهنايتها وعلى التغيرّ ات يف مدى توافر أنواع الرتبة املختلفة لالس � � � ��تخدام يف الزراعة واحلراجة .وميكن أن
ختتلف نطاقات قياس موارد الرتبة حسب غرض التحليل ذي الصلة .ففيما يتعلق مث ً
ال بتحليل حجز الكربون يف
الرتبة ،سيكون النهج املناسب هو التغطية الشاسعة جداً ملوارد الرتبة على نطاق البلد.
 332-5وفيم � � � ��ا يتعلق باإلضافات واالخنفاضات ،هناك متييز بني ما حيدث منها بس � � � ��بب التغيرّ ات يف الغطاء
األرضي (مثل فقدان موارد الرتبة الالزمة للزراعة نتيجة للتوسع احلضري ،وهو ما يسمى أيضاً انسالخ الرتبة أو ختْم
الرتبة)؛ وبس � � � ��بب التغيرّ ات يف نوعية الرتبة (بعد ّ
التحمض مثالً)؛ وبس � � � ��بب التغيرّ ات يف بيئة الرتبة (بسبب
الدك أو ّ
التصحر أو متهيد األرض مثالً) .وعلى صعيد املمارس � � � ��ة العملية ،قد يصعب التمييز بني هذه األنواع املختلفة من
التغيرّ ات ،وينبغي أن يُهيكل اجلدول على أساس إبراز األسباب األساسية والتغيرّ ات األكثر أمهية من النواحي البيئية
واالقتصادية واالجتماعية.
 333-5وباإلضافة إىل صياغة حساب لألصول على غرار احلساب املعروض يف اجلدول  ،17 - 5قد يكون
من املفيد جدولة أنواع موارد الرتبة حسب نوع استخدام األراضي أو الغطاء األرضي عند نقطة زمنية بعينها .فهذه
املعلومات ميكن أن تساعد يف البت فيما إن كانت األنواع املختلفة من أنشطة استخدام األراضي جتري على تربة
ذات نوعية عالية أم على تربة ذات نوعية متدنية ،مما قد يوفر أساساً لتقييم البدائل املختلفة الستخدام األراضي.
وميكن أن تُستمد أيضاً منافع حتليليةكبرية من اإلسقاط اخلرائطي للمعلومات املتعلقة بأنواع الرتبة واستخدام األراضي
والغطاء األرضي باستخدام بيانات ذات مرجعية مكانية.
 334-5واملرحلة الثانية للمعاجلة احملاس � � � ��بية ملوارد الرتبة تس � � � ��تلزم قياس حجم موارد الرتبة .واملعاجلة احملاسبية
لألحج � � � ��ام املتغ ة مل� � � � �وارد الرتبة قد ِّ
متكن من تقييم مدى حتات الرتبة وتأثري الكوارث الكربى مثل الفيضانات أو
يرّ
ً
أي فقدان الرتبة من جراء
بة،
رت
ال
اف
ز
�تن
�
�
�
�
س
ا
مدى
لتقييم
مهمة
معلومات
توفر
أهنا
عن
ال
فض
اجلفاف،
حاالت
ّ
النشاط االقتصادي.
 335-5ويبينِّ اجلدول  18 - 5حساباً لألصول حلجم موارد الرتبة .واحلساب مصاغ على حنو يبني احلجمني
االفتتاحي واخلتامي للرتبة والتغيرّ ات يف حجم الرتبة .ويُفرتض أن الزيادات يف حجم الرتبة بسبب العمليات الطبيعية
(تكون الرتبة) حتدث مبع ّدل بطيء جداً ،ومن هذا املنطلق ميكن اعتبارها مورداً غري متجدد .بيد أن حتريك الرتبة عن
ُّ
طريق الوسائل الطبيعية (مثل الرياح واملياه) قد يعين أن الرتبة املفقودة من منطقة ما يف البلد قد تكون قد ترسبت
يف منطقة أخرى أو يف بلد آخر ،أو يف البحر أو احمليط .وهذا الرتسب له آثار ضارة يف أكثر احلاالت (مثل تغطية
اهلياكل األساسية وتلويث الشعاب املرجانية) ولكن توجد حاالت تنتفع فيها منطقة ما من حترك هذه الرواسب.
وحيثما يثبت ُّ
جزءا من اإلضافات إىل الرصيد؛ ويف الوقت
حتقق منافع من ترسب الرتبة ،ينبغي اعتبار هذا التدفق ً
نفسه ،ينبغي اعتبار حتات الرتبة اخنفاضاً يف الرصيد.
 336-5وموارد الرتبة مصنّفة يف اجلدول  18 - 5حس � � � ��ب نوع الرتبة ،ولكن قد يكون من املفيد أيضاً تبيان
التغيرّ ات يف حجم موارد الرتبة حسب املنطقة اجلغرافية أو حسب نوع استخدام األراضي أو الغطاء األرضي .ومــن
املرجــــح أن يتباين تأثري املناطق املختلفة واالس � � � ��تخدامات املختلفة لألراضي على حتات الرتبة وترس � � � ��ب الرتبة ،وأن
يتباين أيضاً تأثر املناطق واالستخدامات املختلفة هبما.
 337-5وينبغي أيضاً تسجيل التغيرّ ات يف حجم موارد الرتبة عندما جيري جتريف الرتبة ونقلها لشىت األسباب .وقد
تجُــ ّرف الرتبة مث ًال لبناء احلواجز والسدود يف سياق استصالح األراضي ،أو إنشاء الطرق ،أو غري ذلك من األعمال
اإلنشائية .وحيث إن املقصد من حساب موارد الرتبة هو تسجيل التغيرّ ات يف حجم موارد الرتبة اليت ميكن أن تعمل
بوصفها منظومة بيولوجية ،فإن فقدان الطبقات العليا من موارد الرتبة من جراء هذا التجريف ينبغي تسجيله على أنه
اخنفاض دائم يف موارد الرتبة ،ما مل يكن الغرض هو إنش � � � ��اء منظومات بيولوجية جديدة من الرتبة يف مواقع أخرى.
أما حاالت فقدان إمكانية الوصول إىل موارد الرتبة من جراء تغيري الغطاء األرضي (نتيجة مث ًال للتوس � � � ��ع احلضري أو
الفيضان املستدمي كما هو احلال لدى إنشاء اخلزانات االصطناعية) فينبغي تسجيلها ضمن حاالت التجريف.
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الجدول 18 - 5
حساب األصول بالقيم املادية لحجم موارد الرتبة (باألمتار املكعبة)
أنواع موارد الرتبة

الرصيد االفتتاحي ملوارد الرتبة
اإلضافات إىل الرصيد
ُّ
وترسبها
تكوُّن الرتبة

إعادة التقديرات بالزيادة
حاالت إعادة التصنيف

مجموع اإلضافات إىل الرصيد

االنخفاضات يف الرصيد
املستخرجات
تحات الرتبة
الخسائر الناجمة عن الكوارث
إعادة التقديرات بالنقصان
حاالت إعادة التصنيف

مجموع االنخفاضات يف الرصيد

الرصيد الختامي ملوارد الرتبة

 338-5وأما اخلسائر يف موارد الرتبة من جراء الكوارث فيمكن أن حتدث يف حاالت الفيضانات الكربى وغريها
ترس � � � ��ب للرتبة ،رهناً بنوعية الرتبة املنقولة .وأما التقديرات
م � � � ��ن األحداث اجلوية اخلطرية .وقد يؤدي هذا أيضاً إىل ُّ
املنقحة حلجم الرتبة فهي تُس � � � � َّ�جل حينما تتوافر معلومات إضافية ،على غ� � � � �رار التقديرات املنقحة لألصول البيئية
األخرى.

 4-7-5الجوانب األخرى يف مجال املعالجة املحاسبية ملوارد الرتبة

 339-5باإلضافة إىل حس � � � ��ابات األصول بالقيم املادية ،املقرتحة يف هذا الفرع ،تُعاجل موارد الرتبة حماس � � � ��بياً يف
جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية الوارد وصفها يف الفصل الثالث .وهناك جانبان رئيسيان للقيودات املتعلقة
مبوارد الرتبة يف جدول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية .أوالً ،حتريك موارد الرتبة ألغراض التش � � � ��ييد واستصالح
يسجل على أنه مدخالت
األراضي وهتيئة املناظر األرضية وما مياثل ذلك من االستخدامات يف االقتصاد ينبغي أن َّ
ملوارد الرتبة من املوارد الطبيعية ،من البيئة إىل االقتصاد .وينبغي أن تُس � � � � ِّ�جل هذه القيودات أيضاً حتريك الرتبة يف
سياق عمليات التطهري يف األهنار واملرافئ ،وحاالت نقل الرتبة بغرض معاجلتها أو التخلص منها.
 340-5وثانياً ،تدفقات ف� � � � �رادى العناصر يف الرتبة ،مثل كربون الرتبة واملغذيات املوجودة يف الرتبة (النيرتوجني
تسجل على أهنا جزء من املعاجلة احملاسبية لتدفقات املواد .وترد
( )Nوالفوسفور ( )Pوالبوتاسيوم ( ))Rميكن أن َّ
يف الفرع  6 - 3مقدمة للتعريف بامليزانيات الصافية للمغذيات يف سياق نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.
 341-5ويتناول تسجيل ميزانيات املغذيات املسائل املتصلة باألداء العام ملوارد الرتبة بوصفها منظومة بيولوجية،
وكذلك املسائل املتصلة بتقييم موارد الرتبة وما يرتبط بذلك من مقاييس استنزاف الرتبة وتدهور الرتبة .بيد أن اإلطار
احملاس � �ب� ��ي املطروح يف اإلطار املركزي ال يصف وصفاً تاماً احلالة العامة أو الوضع العام ملوارد الرتبة أو التغيرّ ات يف
صحة موارد الرتبة ،أو قدرة هذه املوارد على مواصلة توفري املنافع اليت تُدرها.

حسابات األصول

 342-5ويف اإلطار املركزي ،ترتبط قيمة موارد الرتبة ارتباطاً مباش� � � � �راً بقيمة األرض ،على النحو املبني يف الفرع
اجملمعة لألرض والرتبة والتغيرّ ات يف الدخل
 .6 - 5ويف هذا السياق ،ميكن إقامة صالت بني التغيرّ ات يف القيمة ّ
ذي الصلة املكتسب من استخدام موارد الرتبة.

8-5

حسابات األصول ملوارد األخشاب

 1-8-5مقدمة

 343-5تُ ُّ
عد موارد األخش � � � ��اب من األصول البيئية املهمة يف عديد من البلدان .وهي توفر ُمدخالت ألعمال
التشييد وإنتاج الورق واألثاث ومنتجات أخرى ،وهي يف الوقت نفسه مصدر من مصادر الوقود وبالوعة مهمة من
بالوعات الكربون.
 344-5وصياغة حس � � � ��ابات األصول ملوارد األخشاب هو أداة من أدوات القياس توفر معلومات تُستعمل يف
تقييم وإدارة التغيرّ ات يف موارد األخشاب ويف اخلدمات اليت توفرها .وإلجراء تقييم كامل ملوارد األخشاب ،من املهم
أيضاً صياغة حسابات لألصول فيما يتعلق برصيد األراضي املرتبطة مبوارد األخشاب ،وهي أساساً أراضي الغابات
وغريها من األراضي احلرجية .وميكن أن تكون هناك أمهية خاصة للتغيرّ ات اليت تعرتي رصيد أراضي الغابات وغريها
من األراضي احلرجية بسبب التحريج وإزالة الغابات .ويرد وصف حسابات األصول هذه يف الفرع .6 - 5
 345-5وهذا الفرع مصاغ على حنو يوفر التفاصيل املتعلقة بتعاريف موارد األخشاب وما يرتبط هبا من مسائل
التصنيف واحلدود ،مبا يف ذلك العالقة بني موارد األخشاب وأراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية .وأحد
اجلوانب املهمة يف هذا الصدد هو رس � � � ��م احلدود الفارقة بني موارد األخش � � � ��اب املستزرعة والطبيعية .ويعرض الفرع
بعد ذلك حساباً لألصول بالقيم املادية وحساباً لألصول بالقيم النقدية ملوارد األخشاب ،ويخُ تتم مبقدمة للتعريف
باملعاجلة احملاس � � � ��بية للكربون املوجود يف موارد األخشاب .وهذه املعاجلة هي امتداد للمعاجلة احملاسبية بالقيم املادية
ملوارد األخشاب.

 2-8-5نطاق وتعريف موارد األخشاب
 346-5توج � � � ��د موارد األخش � � � ��اب يف أماكن متنوعة تنوعاً واس � � � ��عاً وقد تكون متاح � � � ��ة أو غري متاحة للحصد
أي إلنتاج املنتجات اخلشبية أو لالستخدام كوقود .وميكن أن تكون موارد
واالستخدام بوصفها إمدادات خشبيةّ ،
األخش � � � ��اب غري متاحة للعرض باألخشاب بس � � � ��بب أن األشجار ‘ ’1توجد يف مناطق ختضع فيها عمليات قطع
األشجار للتقييد أو احلظر؛ أو ‘ ’2توجد يف مناطق نائية أو ال سبيل إىل الوصول إليها ومن مث يفتقر نشاط قطع
األشجار يف هذه احلالة إىل الصالحية االقتصادية؛ أو ‘ ’3ال تنتمي ،من منظور بيولوجي ،إىل نوع مفيد جتارياً.
 347-5ويف حني أن موارد األخش � � � ��اب غري املتاحة للعرض باألخش � � � ��اب ليست هلا قيمة اقتصادية ،فإن هذه
املوارد تظل داخلة يف نطاق موارد األخش � � � ��اب يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية بالقيم املادية ،ألهنا مس � � � ��توفية
تسجل
لتعريف األصول البيئية وقد توفر بعض املنافع .بيد أنه نظراً إىل أن هذه املوارد بال قيمة اقتصادية ،فإهنا ال ّ
يف حساب األصول ملوارد األخشاب بالقيم النقدية .ومن مث ينبغي أن يكون حجم هذه املوارد بالقيم املادية حم ّدداً
حتديداً واضحاً كي يتحقق التوافق على الوجه السليم بني حسابات األصول بالقيم املادية وبالقيم النقدية.
 348-5ويف معظم األحوال ،توجد موارد األخشاب يف مناطق أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية،
مما يوفر غالباً نقطة بدء جيدة لصياغة البيانات املتعلقة مبوارد األخش � � � ��اب .واملس � � � ��احات اليت تُصنَّف على أهنا من
أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية ألغراض قياس موارد األخش � � � ��اب ينبغي حتديدها على حنو متسق مع
نفس هذه املساحات يف حسابات األصول بالقيم املادية ألراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية ،على النحو
الوارد وصفه يف الفرع .4 - 6 - 5
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 349-5وتوجد موارد األخشاب أيضاً يف مناطق أخرى ،فهي توجد يف البساتني ومزارع املطاط وعلى جوانب
الطرق الربية ومسارات القطارات ويف متنزهات املدن .ومن مث فإن موارد األخشاب املوجودة يف مجيع هذه األماكن
داخلة أيضاً يف نطاق القياس يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية .وعلى صعيد املمارسة العملية ،ينبغي أن حت ّدد
بناء على األمهية النسبية ألنواع املناطق اليت توفر موارد األخشاب.
البلدان نطاق حساباهتا املتعلقة مبوارد األخشاب ً
وينبغي التمييز بوضوح بني موارد األخشاب املستمدة من األنواع املختلفة للمناطق.

 350-5ويف حدود املناطق ذات الصلة ،تُعــــرف موارد األخشاب بأهنا حجم األشجار ،احلية أو امليتة ،وتشمل
مجيع األشجار بصرف النظر عن أقطارها ،وقمم اجلذوع ،والفروع الكبرية ،واألشجار امليتة املطروحة على األرض
اليت ميكن مع ذلك اس � � � ��تخدامها ألغراض احلصول على األخش � � � ��اب أو الوقود .وينبغي أن يُقاس احلجم على أنه
القمة.
حجم الس � � � ��اق فوق القلف عند ح ّد أدىن الرتفاع الصدر من مس � � � ��توى سطح األرض أو ارتفاع القرمة حىت ّ
وتُستبعد من القياس الفروع الصغرية والعساليج واألوراق واألزهار والبذور واجلذور .70
 351-5وميكن أن تكون العتبات متباينة فيما بني البلدان فيما يتعلق باحل ّد األدىن الرتفاع الصدر ،وقمم الساق،
والفروع .وهذا التباين يعكس اختالف أنواع األشجار ،وأحوال اإلنتاج النبايت ،واإلدارة احلراجية ،وممارسات احلصد
املتبعة يف أحناء العامل املختلفة .فالتحديد الدقيق حلجم صنوبرية يف مشال أوروبا ،على سبيل املثال ،سيختلف عن
الساج يف إحدى الغابات املطرية املدارية .واملبدأ العام الذي ينبغي مراعاته يف حتديد
حتديد حجم شجرة من أشجار ّ
حجم موارد األخش � � � ��اب هو احتساب احلجم الصاحل لالستخدام جتارياً .ويلزم جلميع تقديرات موارد األخشاب،
مبا فيها تقديرات القيمة النقدية ملوارد األخش � � � ��اب ،أن تأخذ يف احلس � � � ��بان األحوال واملمارسات اخلاصة بكل بلد
على حدة.
 352-5وكثرياً ما يش � � � ��ار إىل حجم موارد األخشاب مبصطلح حجم األشجار القائمة .وهذا التعريف يشمل
األشجار املطروحة على األرض إما ألنه قد مت قطعها ومل تُنقل بعد من املنطقة ،وإما ألهنا سقطت ألسباب طبيعية
(مثل املرض أو اإلصابة بالصواعق) ولكنها ال تزال صاحلة لالستخدام يف إنتاج املنتجات اخلشبية أو كوقود .وحجم
األش � � � ��جار القائمة يشمل أيضاً األشجار امليتة اليت ال تزال قائمة .وينبغي متييز حجم األشجار القائمة عن حجم
األشجار احلية الذي ال يتعلق إالّ باألشجار احلية ويشكل األساس املعتمد عليه يف حساب النمو الطبيعي يف موارد
األخشاب على مدى فرتة ما.

الح ّد الفاصل بني موارد األخشاب املستزرعة والطبيعية
 353-5من املهم حتديد ما إن كانت موارد األخشاب مستزرعة أم طبيعية لكي ميكن تطبيق املعاجلة احملاسبية
املناسبة .والنمو يف حالة موارد األخشاب املستزرعة يُعترب أنه عملية خاضعة بصورة مباشرة للرقابة واملسؤولية واإلدارة
وبناء على ذلك ،يُسجل النمو على أنه حيدث يف نطاق حدود اإلنتاج على أساس
من جانب وحدات مؤسسيةً .
(ويسجل انتزاع موارد األخشاب املستزرعة
مستمر بوصفه زيادة يف أرصدة خمزونات املؤسسات القائمة باالستزراع.
َّ
سجل مبقدار مكافئ يف املبيعات) .أما منو موارد األخشاب الطبيعية
على أنه نقصان يف خمزونات موارد األخشاب ويُ َّ
سجل دخوله يف نطاق حدود اإلنتاج إالّ يف وقت أخذ الشجرة
فال يُعترب أنه حيدث يف نطاق حدود اإلنتاج وال يُ َّ
إىل خارج أرض الغابة أو األرض األخرى اليت كانت قائمة فيها.
 354-3ومعاملة موارد األخش � � � ��اب على أهنا مستزرعة أو طبيعية تتوقف على املمارسات اإلدارية املطبقة على
املناطق اليت توجد فيها موارد األخش � � � ��اب .ولكي توضع موارد األخش � � � ��اب يف فئة املوارد املستزرعة ،يتعني أن تتخذ
املمارسات اإلدارية شكل عملية لإلنتاج االقتصادي .ومن املرجح أن تشمل هذه العملية أنشطة من قبيل ما يلي:
(أ) تس � � � ��يري عملية التجدد ،مث ً
ال عن طريق البذْر وغرس الشتالت وختفيف كثافة األشجار اجلديدة؛ و(ب) الرقابة
املنتظمة واملتواترة على األشجار إلزالة األعشاب الضارة أو الطفيليات أو ملعاجلة األمراض .وينبغي أن يكون مستوى
70
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حسابات األصول

هذه األنش � � � ��طة بقدر مناسب لقيمة موارد األخشاب وأن يكون مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بنمو موارد األخشاب ذات
الصلة.
 355-5وعلى مس � � � ��توى املمارس � � � ��ة العملية ،هناك أساس أ ّويل يُس � � � ��تند إليه عادة يف حتديد ما إن كانت موارد
األخش � � � ��اب مس � � � ��تزرعة أم طبيعية ،هو نوع األرض اليت توجد عليها موارد األخش � � � ��اب .ففيما يتعلق مث ً
ال بأراضي
الغابات ،موارد األخش � � � ��اب املوجودة يف نطاق الغابات األ ّولية س� � � � �تُعترب عموماً موارد أخشاب طبيعية يف حني أن
موارد األخشاب املوجودة يف نطاق املزارع ستُعترب عادة موارد أخشاب مستزرعة.
فرق هبا بني املناطق املختلفة ألراضي الغابات قد ال تتوافق توافقاً تاماً مع حدود
 356-3بيد أن القواعد اليت يُ َّ
اإلنتاج يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية .فعلى س � � � ��بيل املثال ،طبقاً للتعاريف الواردة يف الفرع 4 - 6 - 5
ملختلف أراضي الغابات :حاملا تُقطع أشجار للمرة األوىل من غابة أ ّولية ،تصبح هذه الغابة يف فئة الغابات األخرى
اض خاضعة
املتج � � � ��ددة طبيعياً ،وتندرج بالتايل يف فئة من فئات أراض � � � ��ي الغابات اليت يُرجح أن تكون مزجياً من أر ٍ
اض يندر فيها التدخل البشري نسبياً .وتوجد يف بعض البلدان أيضاً مساحات كبرية
لإلدارة والسيطرة الفعليني وأر ٍ
من الغابات املزروعة ،ال تدار إدارة مباشرة أو متواترة وتُرتك فيها األشجار تنمو إىل أن تصبح مهيأة للحصد .وهذه
األش � � � ��جار ستُعترب موارد أخش � � � ��اب طبيعية وفقاً حلدود اإلنتاج يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،حىت وإن كان
مصطلح “الغابات املزروعة” يوحي مباشرة بوجود مستوى مرتفع من النشاط االقتصادي.
 357-5ونظراً إىل احتمال تباين ممارسات اإلدارة احلراجية تبايناً ملموساً داخل البلدان وفيما بينها ،يُوصى بأن
بناء على تطبيق اعتبارات
حتدد البلدان وضع ما لديها من موارد األخش � � � ��اب من حيث كوهنا مس � � � ��تزرعة أم طبيعية ً
رجح أن تستلزم هذه العملية إجراء تقييم حسب نوع املنطقة اليت توجد فيها موارد
حدود اإلنتاج املذكورة أعاله .ويُ ّ
األخش � � � ��اب ،مبا يف ذلك أراضي الغابات ،واألراضي احلرجية األخرى ،واألراضي األخرى اليت توجد هبا إمدادات
من األخشاب.

 3-8-5حسابات األصول بالقيم املادية ملوارد األخشاب
 358-5حساب األصول بالقيم املادية ملوارد األخشاب يُسجل حجم موارد األخشاب يف بداية الفرتة احملاسبية
ويف هنايتها والتغيرّ يف هذا الرصيد على مدى الفرتة احملاسبية .ومما له أمهية خاصة يف هذا السياق حتليل النمو الطبيعي
ملوارد األخشاب مقارناً باملأخوذات من هذه املوارد.
 359-5ويُعرض يف اجلدول  19 - 5هيكل أساسي حلساب األصول بالقيم املادية ملوارد األخشاب .وينبغي
أن مييِّز حساب األصول بني أنواع موارد األخشاب ،وأهم جانب يف ذلك هو التمييز بني موارد األخشاب املستزرعة
وموارد األخشاب الطبيعية .وفيما يتعلق مبوارد األخشاب الطبيعية ،ينبغي التمييز بني موارد األخشاب املتاحة لتوفري
إمدادات األخش � � � ��اب وموارد األخشاب غري املتاحة لتوفري إمدادات األخشاب ،بغية كفالة إمكانية املضاهاة بني
النطاقني املختلفني حلسابات األصول بالقيم املادية وبالقيم النقدية .ورهناً بأغراض التحليل ومدى توافر البيانات،
ميكن صياغة حسابات متنوعة حسب أنواع األشجار.
 360-5وتركز حسابات األصول املعروضة يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية على موارد األخشاب املوجودة
يف مناط � � � ��ق أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية .بيد أنه ،تبعاً للظروف القطرية ،قد يوجد اهتمام بإعداد
تقديرات حلجم موارد األخشاب يف غري ذلك من املناطق.

اإلضافات إىل الرصيد
 361-5يزداد رصيد موارد األخشاب نتيجة للنمو الطبيعي .وتقاس هذه الزيادة بداللة الزيادة السنوية اإلمجالية،
أي حجم الزيادة على مدى الفرتة املرجعية جلميع األشجار دون ح ّد أدىن للق ْ
ُطر.
ّ
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 362-5وينبغي أن يحُ س � � � ��ب النمو الطبيعي على أس � � � ��اس موارد األخش � � � ��اب املتاحة يف بداية الفرتة احملاسبية.
والزيادات اليت تطرأ على مس � � � ��احة أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية واملس � � � ��احات األخرى من األرض
وتؤدي إىل زيادات يف حجم موارد األخش � � � ��اب املتاحة ال ينبغي اعتبارها منواً طبيعياً ،بل ينبغي تسجيلها على أهنا
حتول موارد األخشاب
من حاالت إعادة التصنيف .وقد تنْتُج إعادة التصنيف أيضاً من املمارس � � � ��ات اإلدارية اليت ِّ
من وضع املوارد املستزرعة إىل وضع املوارد الطبيعية أو العكس.
الجدول 19 - 5
حساب األصول بالقيم املادية ملوارد األخشاب (بآالف األمتار املكعبة فوق القلف)
نوع موارد األخشاب
موارد األخشاب الطبيعية
املتاحة لتوفري إمدادات
األخشاب
موارد األخشاب املستزرعة

الرصيد االفتتاحي ملوارد األخشاب
اإلضافات إىل الرصيد
النمو الطبيعي
حاالت إعادة التصنيف

مجموع اإلضافات إىل الرصيد

االنخفاضات يف الرصيد
املأخوذات
ُفضاالت قطع األشجار
الفواقد الطبيعية

غري املتاحة لتوفري
إمدادات األخشاب

8 400

8 000

1 600

1 200
50
1 250

1 100
150
1 250

20

1 300
170
30

1 000
120
30

20

20

الخسائر الناجمة عن الكوارث
حاالت إعادة التصنيف

مجموع االنخفاضات يف الرصيد

الرصيد الختامي ملوارد األخشاب
معلومات تكميلية
حجم األشجار املقطوعة

150
1 650
8 000

1 150
8 100

1 250

1 050

150
170
1 450

االنخفاضات يف الرصيد
 363-5ينقُص رصيد موارد األخش � � � ��اب على مدى الفرتة احملاس � � � ��بية عن طريق أخذ موارد األخشاب والفواقد
الطبيعيةَّ .
وتقدر املأخوذات بأهنا حجم موارد األخشاب املأخوذة من أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية
ومس � � � ��احات األراضي األخرى خالل الفرتة احملاس � � � ��بية .وهي تش � � � ��مل املأخوذات من األشجار املقطوعة يف فرتات
فت بفعل أسباب طبيعية .وميكن تسجيل املأخوذات حسب نوع املُنتَج
س � � � ��ابقة ومن األش � � � ��جار اليت هلكت أو تلِ ْ
(مثل اخلشب املستخدم يف األغراض الصناعية أو خشب الوقود) أو حسب نوع الشجر (مثل أشجار صنوبرية أو
عريضة األوراق).
 364-5وتشكل املأخوذات املتغيرّ املناسب لقياس استخراج موارد األخشاب ألن تعريف رصيد موارد األخشاب
يشمل األشجار اليت مت قطعها وأصبحت مطروحة على األرض ولكن مل يتم نقلها بعد.

حسابات األصول

 365-5ولكي يحُ صر متاماً التغيرّ يف حجم موارد األخشاب على مدى الفرتة احملاسبية ،يلزم اقتطاع فُضاالت
قطع األشجار .وترتبط هذه الفُضاالت بالواقع الذي مؤداه أنه عندما جيري قطع األشجار ،يكون حجم معني من
موارد األخشاب معطوباً أو تالفاً أو زائداً من حيث متطلبات احلجم .وال تشمل فضاالت القطع الفروع الصغرية
واألجزاء األخرى من الش � � � ��جرة اليت تُستبعد أيضاً من نطاق موارد األخشاب .وتقديرات فضاالت قطع األشجار
ميكن أن توفر أيضاً معلومات مهمة عن طبيعة ممارسات احلراجة.
(أي األش � � � ��جار احلية القائمة) خالل الفرتة
 366-5والفواقد الطبيعية هي الفواقد من حجم األش � � � ��جار احلية ّ
احملاس � � � ��بية بس � � � ��بب موت الشجر ألسباب غري سبب القطع .وتشمل أمثلة ذلك الفواقد الناجتة عن املوت الطبيعي
أو هجمات احلش� � � � �رات أو احلريق أو االقتالع بفعل الرياح أو األضرار املادية األخرى .وينبغي أال تش � � � ��مل الفواقد
الطبيعية سوى الفواقد اليت ميكن بدرجة معقولة توقع حدوثها يف سياق النظر إىل موارد األخشاب ككل .وينبغي
يسجل حدوث فواقد طبيعية إالّ عندما تنعدم إمكانية أخذ موارد األخشاب ذات الصلة .أما كل ما يؤخذ من
أالّ َّ
األخشاب فينبغي أن يسجل بوصفه من املأخوذات.
 367-5واخلس � � � ��ائر النامجة عن الكوارث ينبغي أن تس � � � � َّ�جل عندما توجد خس � � � ��ائر اس � � � ��تثنائية كبرية من موارد
أي خسائر نامجة عن كوارث إالّ عندما تنعدم إمكانية
األخش � � � ��اب من جراء أسباب طبيعية .وينبغي أال تس � � � � َّ�جل ّ
يسجل بوصفه من املأخوذات.
أخذ موارد األخشاب ذات الصلة .أما كل ما يؤخذ من األخشاب فينبغي أن َّ

االستنزاف
 368-5وفقاً للتعريف العام لالس � � � ��تنزاف ،يتعلق اس � � � ��تنزاف موارد األخش � � � ��اب الطبيعية بالغلة املستدامة ملوارد
األخش � � � ��اب املس � � � ��تمدة من أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية واألراضي األخرى اليت توجد عليها موارد
أخش � � � ��اب طبيعية .وبعبارة أدق ،الغلة املس � � � ��تدامة ملوارد األخشاب هي كمية األخشاب اليت ميكن حصدها بنفس
املع ّدل مستقب ً
ال مع كفالة استمرار الطاقة اإلنتاجية .وتتوقف الغلة املستدامة على هيكل رصيد األشجار احلية ويلزم
أن يؤخذ يف حسباهنا النمو الطبيعي املتوقع والفواقد الطبيعية املتوقعة لألشجار .وهناك مناذج بيولوجية وحراجية شىت
يلزم أن تؤخذ يف احلسبان يف تقدير الغلة املستدامة.
 369-5ومقدار اس � � � ��تنزاف موارد األخشاب الطبيعية ،بالقيم املادية ،يس � � � ��اوي املأخوذات خمصوماً منها الغلّة
املس � � � ��تدامة .ووفقاً للش � � � ��رح الوارد يف الفرع  ،4 - 5ال بد من توقع حدوث قدر من التباين من سنة إىل أخرى يف
العالقة بني تقديرات الغلة املس � � � ��تدامة والكميات الفعلية للنمو الطبيعي (خمصوماً منها الفواقد الطبيعية) .ومن مث
ال ينبغي تسجيل حدوث استنزاف إالّ حينما تتجاوز املأخوذات نطاق االختالفات العادية من سنة إىل أخرى يف
كميات النمو الطبيعي.
 370-5ويُ َّنوه إىل أن مفهوم الغلة املس � � � ��تدامة املستخدم لتعريف االس � � � ��تنزاف ال يأخذ يف احلسبان االستدامة
اإليكولوجية األوسع نطاقاً للنُظم اإليكولوجية احمليطة اليت قد تتأثر بقطع موارد األخشاب وأخذها.

حجم األشجار املقطوعة
 371-5يف حني أن هذه القيودات حتصر متاماً التغيرّ يف حجم موارد األخشاب على مدى الفرتة احملاسبية ،قد
يوجد اهتمام مبعرفة حجم األش � � � ��جار املقطوعة خالل الفرتة منسوباً إىل حجم موارد األخشاب املأخوذة .واحلجم
الس � � � ��نوي لألشجار املقطوعة يساوي حجم موارد األخشاب املقطوعة خالل الفرتة احملاسبية .ويشمل هذا احلجم
نواتج عمليات التخفيف والتنظيف احلراجية والس � � � ��ابقة للمرحلة التجارية .وميكن إضافة تقديرات حجم األشجار
املقطوعة ،حيثما تكون متاحة ،بوصفها معلومات تكميلية.
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موارد األخشاب بوصفها مصدرا ً للطاقة
سجل مدخالت الطاقة من كل من
 372-5كثرياً ما تُس � � � ��تعمل موارد األخش � � � ��اب بوصفها مصدراً للطاقة .وتُ َّ
موارد األخشاب الطبيعية واملستزرعة يف جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية للطاقة (الفرع  .)4 - 3واألساس
املتخذ هلذا التسجيل هو قياس كمية الطاقة املستمدة فع ً
ال من مواد األخشاب وليس قياس الطاقة الكلية اليت قد
تُس � � � ��تمد من موارد األخشاب .ومن حيث املفهوم ،رصيد موارد األخشاب املقيس يف حسابات األصول يتضمن
حجم وقيمة موارد األخش � � � ��اب اليت قد تُس � � � ��تعمل ألغراض احلصول على الطاقة ،ولكن ال تجُ رى تقديرات مستقلة
هلا .وحيثما يوجد اهتمام حتليلي بذلك وتتوافر البيانات الالزمة ،ميكن صياغة حسابات لألصول ملوارد األخشاب
تركز على موارد األخش � � � ��اب املستخدمة ألغراض احلصول على الطاقة .ويف هذا السياق ،ميكن أن ينصب الرتكيز
على موارد األخشاب اليت تُعترب مصادر متجددة للطاقة.

 4-8-5حسابات األصول بالقيم النقدية ملوارد األخشاب

 373-5حسابات األصول بالقيم النقدية ملوارد األخشاب تتمثل يف قياس قيمة الرصيدين االفتتاحي واخلتامي
ملوارد األخش � � � ��اب والتغيرّ ات يف قيمة الرصيد على مدى الفرتة احملاس � � � ��بية .ويبني اجلدول  20 - 5شكل حساب
األصول بالقيم النقدية ملوارد األخشاب.
 374-5ومعظم التغيرّ ات يف الرصيد ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتغيرّ ات املسجلة يف حساب األصول بالقيم املادية؛
وتسجل حينما تتغيرّ أسعار األخشاب خالل
ولكن توجد أيضاً قيودات تتعلق بالتقييم املنقح ملوارد األخش � � � ��ابَّ ،
الدورة احملاسبية.
 375-5وميكن أالّ تكون موارد األخشاب متاحة كلها للحصد بسبب تشريعات حرجية و/أو ألسباب بيئية
واقتصادية .ويُوصى بأن يُ نَّبي بياناً منفص ً
جزءا
ال حجم موارد األخشاب اليت ال ميكن حصدها وبأالّ يشكل ذلك ً
من احلسابات العامة لقيمة موارد األخشاب.
 376-5وتجُ رى تقديرات لقيمة النمو الطبيعي وقيمة املأخوذات .وفيما يتعلق مبوارد األخشاب املستزرعة ،يُعترب
النمو الطبيعي زيادة يف املخزونات ،وتُعترب املأخوذات من األشجار نقصاناً يف املخزونات .ووفقاً لنظام احلسابات
فتسجل القيودات على
يسجل عادة إالّ التغيرّ يف املخزونات؛ أما يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصاديةَّ ،
القومية ،ال َّ
أساس إمجايل.
 377-5وفيما يتعلق مبوارد األخشاب الطبيعية ،ال يُعترب النمو الطبيعي زيادة يف املخزونات ،حيث إن النمو يف
جزءا من عملية إنتاجية .وميثل أخذ موارد األخشاب النقطة اليت تدخل عندها موارد األخشاب
األشجار ال يُعترب ً
سجل الناتج عند هذه النقطة.
نطاق االقتصاد ويُ َّ

تقييم رصيد موارد األخش�اب
 378-5وفقاً للتعريف العام لريع املوارد (انظر الفرع  ،)4 - 5ميكن اس � � � ��تنباط ريع موارد األخش � � � ��اب على أنه
إمجايل فائض التشغيل من حصاد موارد األخشاب (بعد احتساب الضرائب واإلعانات اخلاصة) خمصوماً منه قيمة
تكاليف استخدام األصول املُنتَجة املستخدمة يف عملية احلصد.
 379-5وتعريف ريع املوارد على هذا النحو يعين ضمناً أنه يش � � � ��مل حصة ينبغي عزوها إىل األرض اليت تقوم
فوقها موارد األخش � � � ��اب .وهذا يعكس الطبيعة املرّكبة لألصل الكلِّ � � � ��ي على النحو الذي نوقش يف الفرع .6 - 5
ويف حاالت كثرية ،قد ال يكون العائد املنس � � � ��وب إىل األرض كبرياً باملقارنة بعائد موارد األخش � � � ��اب ،وذلك بسبب
موقع األرض أو نوعية الرتبة؛ ولكن حيثما يكون هذا مناسباً (مثل أن تكون األرض ذات قيمة حمتملة بالنسبة إىل
أغراض أخرى) ،ينبغي إجراء تقدير لعائد املوارد املنس � � � ��وب إىل األرض واقتطاعه بغرض اس � � � ��تنباط تقدير ريع املوارد
املتعلق مبوارد األخشاب.
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 380-5وميكن تقدير ريع املوارد بطريقة مباشرة بقدر أكرب ،وذلك باستخدام تقديرات سعر اخلشب يف أرضه،
وهو املبلغ الذي يدفعه حاصد اخلشب إىل مالك موارد األخشاب عن كل مرت مكعب من اخلشب .وميكن استنباط
س � � � ��عر اخلشب يف أرضه هو نفس � � � ��ه أيضاً باقتطاع تكاليف احلصد املختلفة من سعر االستالم عند جانب الطريق
(الذي يسمى أيضاً سعر اخلشب اخلام) .وينبغي أن تشمل تكاليف احلصد تكاليف قطع األشجار وكذلك تكاليف
أي مقبوضات) ،والتكاليف اإلدارية األخرى ،وريع األرض .وبالنس � � � ��بة إىل موارد األخشاب
التخفيف (صافية من ّ
الطبيعية ،ميكن أن تكون هذه التكاليف اإلضافية ضئيلة جداً بل ومنعدمة أحياناً .وحيثما تباع موارد األخش � � � ��اب
قبل القطع ،ميكن أن تُس � � � ��تعمل أيضاً أسعار التعاقد ذات الصلة ،مع إجراء التعديالت املناسبة فيما يتعلق بنطاق
األسعار ومدى تغطيتها ملواءمتهما مع مفهوم ريع املوارد.
 381-5وميكن بعد ذلك ضرب أسعار اخلشب يف أرضه يف تقديرات احلجم املتوقع لألشجار القائمة يف اهلكتار
الواحد عند س � � � � ّ�ن احلصد املتوقع للحصول على تقديرات املقبوضات املقبلة .مث جيري اختزال هذه املقبوضات املقبلة
(على مدى الوقت املمتد من الفرتة احلالية إىل فرتة احلصد املتوقعة) مــــــــن أجل تقدير قيمة لكل هكتار لكل فئة عمريــة.
وتُضرب هذه القيم بدورها يف املساحة الكلية لكل فئـــــة عمريـــة مث تجُ مــع معـــاً لتعطــي قيمة الرصيد الكلي لألشجار
القائمة .وينبغي أن يكفل هذا النهج املعاجلة احملاسبية املنفصلــــة لألشجار اليت تحُ صد بعد بلوغ مرحلة النضج .وميكن
تبسيط ذلك النهج باستخدام اهليكل العمري احلايل وافرتاض أن كل شجرة من سن معني ستنمو إىل أن تبلغ مرحلة
النضج وستُحصد يف تلك املرحلة.
الجدول 20 - 5
حساب األصول بالقيم النقدية ملوارد األخشاب (بوحدات العملة)
نوع موارد األخشاب

الرصيد االفتتاحي ملوارد األخشاب

موارد األخشاب
املستزرعة

موارد األخشاب الطبيعية
(املتاحة لتوفري إمدادات األخشاب)

املجموع

86 549

82 428

168 977

اإلضافات إىل الرصيد
النمو الطبيعي

12 364

11 334

23 698

إعادة التصنيف

515

1 546

2 061

12 879

12 879

25 759

مجموع اإلضافات إىل الرصيد

االنخفاضات يف الرصيد
املأخوذات
ُفضاالت قطع األشجار
الفواقد الطبيعية

13 395

10 303

23 698

1 752

1 236

2 988

309

309

618

الخسائر الناجمة عن الكوارث
إعادة التصنيف

1 546

مجموع االنخفاضات يف الرصيد

17 001

تنقيحات التقييم
الرصيد الختامي ملوارد األخشاب

82 428

1 546
11 849

28 850

16 692

16 692

100 150

182 578

 382-5والصعوبة األساس � � � ��ية يف تطبيق هذه الُ�ن ُهج املعتمدة عل � � � ��ى صايف القيمة احلالية تكمن يف مدى توافر
املعلومات املتعلقة باهليكل العمري لألشجار والكيفية اليت ستنضج هبا هذه األشجار يف املستقبل .وحيثما تكون
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التفاصيل الالزمة متوافرة ،ينبغي اس � � � ��تخدام هذه النُهج على حنو يأخذ يف احلسبان مناذج مصاغة ملوارد االخشاب
يف املستقبل.
 383-5وإذا مل تكن املعلومات متوافرة عن اهليكل العمري مستقبالً ،تُستعمل عادة طريقتان .األوىل هي طريقة
قيمة اخلشب يف أرضه ،ويُضرب فيها متوسط سعر اخلشب يف أرضه جلميع األشجار الناضجة املقطوعة يف احلجم
احلايل التقديري ملوارد األخش � � � ��اب .والطريقة الثانية هي طريقة قيمة االستهالك ،وهي تتطلب توافر معلومات عن
اهليكل العمري احلايل ملوارد األخشاب وأسعار اخلشب يف أرضه لألشجار املختلفة الناضجة القائمة.
 384-5ويف حني أن هاتني الطريقتني ش � � � ��كالن من أش � � � ��كال نهُ ج صايف القيمة احلالية ،فإن االفرتاضات اليت
يقومان عليها قد تكون تقييدية ،وال س � � � ��يما يف حالة موارد األخش � � � ��اب اليت تكون ذات هيكل عمري متغيرّ نتيجة
لالستغالل املفرط أو للتحريج النشط.
 385-5وميك � � � ��ن أن تتوافر أيضاً مصادر أخرى للبيانات املتعلقة بس � � � ��عر موارد األخش � � � ��اب .ففي حالة موارد
األخشاب املوجودة يف غابات حديثة السن ،قد توجد تقييمات ألغراض التأمني ،حيث إنه يف مرحلة السن الصغري،
يزداد نس � � � ��بياً احتمال تعرض الغابات للدمار .وتوجد أيضاً يف بعض البلدان أسواق مكتملة النمو القتناء الغابات
والتصرف فيها .ويف هذه احلاالت ،يكون قد مت حتديد مناذج للتسعري لتوفري التقييمات املناسبة ،على حنو يأخذ يف
احلسبان موقع األشجار ونوعها وهيكلها العمري وما إىل ذلك .وينبغي توخي احلرص لدى استخدام هذه النماذج
التسعريية يف تقييم موارد األخشاب ،حيث إن قيمة الغابة قد تشمل تقديرات لقيمة استخدامات أخرى لألرض
وال تقتصر على تقديرات لتيار الدخل املقبل من موارد األخشاب فقط.

تقييم املأخوذات ،والنمو الطبيعي ،واالستنزاف ،والتدفقات األخرى
 386-5ينبغي بوجه عام تقييم تدفقات موارد األخشاب (مبا يف ذلك املأخوذات والنمو الطبيعي واالستنزاف
والتدفقات األخرى) باستخدام نفس األسعار املوقعية املعتمد عليها يف تقييم الرصيدين االفتتاحي واخلتامي ملوارد
األخشاب .ويرد وصف الُ�ن ُهج ذات الصلة يف املرفق م .1 - 5 -
 387-5وفيما يتعلق باخلسائر النامجة عن الكوارث ،مثل اقتالع األشجار بفعل الرياح أو مثل حرائق الغابات،
حينما ال ينتج عن احلدث الكارثي تدمري الغابة متاماً ،يلزم أن تؤخذ يف احلسبان قيمة األخشاب اليت ستُستنقَذ.
وميكن أن ترتفع األسعار عقب تدمري موارد لألخشاب بفعل احلريق ،أو قد تنخفض إذا أهلكت العواصف األشجار
ولكن مل تدمرها .وتغيرّ ات األس � � � ��عار تعكس التغيرّ ات يف منط األخش � � � ��اب املتاحة لتوفري اإلمدادات .ويلزم كذلك
أن تُدرج حماسبياً القيمة املوقعية لألخشاب املُستنقَذة يف قيمة الرصيد للفرتة املمتدة حىت أخذ هذه األخشاب من
الغابة ،وهي فرتة ميكن أن متتد يف بعض احلاالت إىل عدة سنوات.
 388-5والتغيرّ ات األخرى اليت تؤثر على قيمة أرصدة األشجار القائمة بوصفها مورداً لصناعة حصد األشجار
هي التغيرّ ات يف االستخدام أو يف الوضع .مثلما حيدث حينما تُوضع الغابات قيد احلماية ويحُ ظر قطع األشجار .ويف
هذه احلالة ،هتبط قيمة األشجار القائمة ،من حيث الدخل املستمد من بيع موارد األخشاب ،فتصل إىل الصفر.

 5-8-5حسابات الكربون املتعلقة بموارد األخشاب
ّ
يشكل تقييم الكربون احملتجز أحد االعتبارات املتزايدة األمهية .ويف سياق احلصر األوسع نطاقاً للكربون
389-5
احملتجز وغريه من أرصدة وتدفقات الكربون ،ميكن استنباط تقديرات لكميات الكربون احملتجز يف موارد األخشاب
والتغيرّ ات يف هذه الكميات على مدى الفرتة احملاس � � � ��بية باس � � � ��تخدام املعلومات املتعلقة باحلجم االفتتاحي واحلجم
اخلتامي لألشجار القائمة والتغيرّ ات يف هذا احلجم .وميكن استنباط هذه التقديرات بتطبيق متوسط املَُعا ِمالت ذات
الصلة للعالقة بني حجم األشجار القائمة والكتلة األحيائية الكلية (مبا فيها الكتلة األحيائية السطحية واجلوفية)
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والعالقة بني الكتلة األحيائية وكمية الكربون .وتتباين هذه املُعا ِمالت حس � � � ��ب األنواع املختلفة لألشجار وحسب
عوامل أخرى .71
بناء على هيكل حساب األصول بالقيم
 390-5وميكن صياغة حساب للكربون فيما يتعلق مبوارد األخشاب ً
املادية ملوارد األخشاب (انظر اجلدول .)19 - 5
وينوه إىل أن اإلش � � � ��ارات الواردة إىل االخنفاضات يف رصيد الكربون يف موارد األخش � � � ��اب ،الناجتة مث ً
ال
391-5
َّ
عن املأخوذات من هذه املوارد ،ال تعين أن كربوناً قد أُطلق يف الغالف اجلوي .وبوجه عام ،سيظل الكربون حمتجزاً
يف اخلشب إىل أن يحُ رق هذا اخلشب أو يتحلل طبيعياً فتصبح هذه االنبعاثات للكربون غري مسجلة يف حساب
الكربون ملوارد األخشاب.
 392-5والصيغة التامة للمعاجلة احملاسبية للكربون ،مبا يف ذلك ،مثالً ،الكربون احملتجز يف الرتبة بأنواعها ،أمر
خارج عن نطاق اإلطار املركزي ،ولكنه سيناقش يف املنشور املعنون “احملاسبة التجريبية للنُظم اإليكولوجية يف إطار
نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية” .وهذا يعكس الواقع الذي مؤداه أن طرق احلساب ال تزال تتطور وأنه يلزم التوصل
إىل هنج حماسيب ذي أساس إيكولوجي لكي ميكن إجناز املعاجلة احملاسبية التامة ألرصدة وتدفقات الكربون وتوفري
املعلومات الالزمة للسياس � � � ��ات يف هذا اجملال .ويُ َّنوه يف الوقت نفسه إىل أن النماذج احملاسبية األساسية يف اإلطار
املركزي متطورة بالقدر الكايف لالستخدام يف حصر الكربون فيما يتعلق باألخشاب وغريها من خمازن الكربون.

9-5

حسابات األصول للموارد املائية

 1-9-5مقدمة
 393-5املوارد املائية هي أحد املوارد البيولوجية املهمة .وهي تشمل األمساك والقشريات والرخويات واحملاريات
وكائنات مائية أخرى مثل اإلسفنج واألعشاب البحرية ،فض ً
ال عن الثدييات املائية مثل احليتان .واملوارد املائية معرضة
للحصد ألسباب جتارية وكذلك يف سياق أنشطة صيد الكفاف وأنشطة الصيد الرتوحيية .ويتأثر مدى وفرة املوارد
الطبيعي � � � ��ة وصحتها يف املياه الداخلية والبحرية تأثراً متزايداً أيض� � � � �اً بفعل تلوث املياه وبفعل تدهور حالة املوائل من
الرتسب،
جراء حتويل األهنار وبناء السدود عليها ،وتقييد صرف املياه من اخلزانات إىل األهنار ،وإزالة املانغروف ،و ُّ
واستخراج املرجان ،وإزالة الغابات يف املناطق الداخلية ،والتوسع احلضري ،وغري ذلك من األنشطة .وتؤدي التأثريات
املزدوجة الرتفاع مستويات االستغالل وتدهور املوائل إىل فقدان ،أو اخنفاض ،القيمة االقتصادية للسلع واخلدمات
اليت توفرها النُظم اإليكولوجية املائية وإىل خسائر يف التنوع البيولوجي واملوارد اجلينية.
 394-5ويف معظم أحناء العامل ،وصلت قدرات صيد األمساك إىل مس � � � ��توى جيعل الصيد غري املقيد مؤدياً إىل
االس � � � ��تغالل املفرط ،وإىل اخنف � � � ��اض املصيد واملنافع االقتصادية عما ميكـــن حتقيقــ � � � ��ه إذا أُدير املصيد على حنو مينع
االس � � � ��تغالل املفرط .ويف احلاالت البالغة الشدة ،يوجد خطر االنقراض التجاري لبعض املوارد املائية مبا لذلك من
تأثريات على النظام اإليكولوجي املائي.
 395-5وحسابات األصول للموارد املائية تنظم املعلومات املتصلة باألرصدة والتغيرّ ات يف األرصدة فيما يتعلق
بكمي � � � ��ة وقيمة املوارد املائية املوجودة داخل اإلقليم االقتصادي للبلد ،مبا يف ذلك األرصدة املوجودة داخل املنطقة
االقتصادية اخلالصة للبلد أو يف مناطق أعايل البحار اليت يتمتع البلد يف نطاقها حبقوق امللكية .ومن حيث املبدأ،
كل املوارد املائية مش � � � ��مولة يف نطاق حس � � � ��ابات األصول يف اإلطار املركزي؛ ولكن على مستوى املمارسة العملية،
71

انظر :إرش � � � ��ادات املمارسات السليمة املتصلة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة (الفريق احلكومي الدويل املعين
بتغيرّ املناخ)2003 ،؛ واملبادئ التوجيهية املستكملة لإلبالغ بشأن قوائم اجلرد السنوية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغيرّ املناخ ،بعد إدراج أحكام املقرر /14م.أ ( 11 -اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغي املناخ.)2006 ،
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اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية2012 ،

هذا النطاق مقصور على املوارد املائية املعرضة للنشاط التجاري .وتغطي حسابات األصول املوارد املائية املستزرعة
وكذلك املوارد الطبيعية املائية ،وبذا ِّ
متكن من مقارنة االجتاهات السائدة يف كال هذين النوعني من املوارد.
 396-5وحسابات األصول املعروضة يف هذا الفرع ال تغطي تقييم النُظم اإليكولوجية املائية العامة اليت تدعم
خمتلف املوارد وتقدم جمموعة واسعة النطاق من خدمات النُظم اإليكولوجية .ويرد وصف قياس النُظم اإليكولوجية
يف املنشور املعنون “احملاسبة التجريبية للنُظم اإليكولوجية يف إطار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية”.
 397-5ويقدم هذا الفرع تعريفاً وتصنيفاً للموارد املائية ،مبا يف ذلك مناقشة بشأن احل ّد الفاصل بني املوارد املائية
املستزرعة والطبيعية .ويلي ذلك وصف حلساب لألصول بالقيم املادية يركز بصفة خاصة على قياس املوارد الطبيعية
املائية .ويخُ تتم الفرع بعرض حس � � � ��اب لألصول بالقيم النقدية ،مبا يف ذلك مناقشة بشأن دور احلصص والرتاخيص
يف تقدير قيمة املوارد املائية.

 2-9-5تعريف وتصنيف املوارد املائية
 398-5امل� � � � �وارد املائية لبلد معني هي املوارد اليت يُعترب أهنا تعيش داخل املنطقة االقتصادية اخلالصة للبلد طيلة
دوراهتا العمرية ،يف كل من مصائد األمساك الس � � � ��احلية والداخلية .وتُعترب األرصدة املرحتلة واملتداخلة املناطق تابعة
للبلد خالل فرتة إقامة تلك األرصدة يف منطقته االقتصادية اخلالصة.
 399-5وحينما تكون الرقابة على اس � � � ��تغالل األرصدة السمكية املرحتلة واملتداخلة املناطق واألرصدة السمكية
اليت تكتمل دورهتا العمرية يف املياه الدولية (أعايل البحار) قد اس � � � ��تقرت ،وتكون قد ُحددت لبلد ما يف اتفاقات
دولية حقوق لالس � � � ��تفادة من هذه األرصدة ،ميكن اعتبار ذلك اجلزء من احلقوق املتفق عليها لالستفادة من تلك
املوارد املائية مملوكاً لذلك البلد.
 400-5ويف بعض احلاالت ،حت ّدد االتفاقات الدولية حتديداً صرحياً احلصة اليت ينبغي ختصيصها لكل بلد من
املصيد الكلي .وعندما يكون األمر كذلك ،ميكن أن حت ّدد على هذا األساس نفسه حصة كل بلد من املورد املائي
املشرتك .وحيثما ال توجد معلومات حم ّددة عن احلصة يف املورد املائي املشرتك ،ميكن أن يُ َّ
تخذ املصيد الذي حيققه
بلد معني مؤشراً حلصة ذلك البلد يف املورد.
 401-5وهذه اجلوانب حل ّد القياس َّ
حتدد بالرجوع إىل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،وخباصة اتفاق تنفيذ
ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة  10كانون األول/ديسمرب  1982من أحكام بشأن حفظ
وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال (األمم املتحدة )2004 ،ومدونة
قواعد السلوك لصيد األمساك املتّسم باملسؤولية (منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة .)1995 ،وهذه االتفاقات
تؤلف معاً إطاراً قانونياً لإلدارة الدولية ملصائد األمساك.

تصنيف املوارد املائية
 402-5تصنيف املستوى العلوي للموارد املائية مبينّ يف اجلدول .21 - 5
 403-5وقد قامت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واملؤسس � � � ��ات األخرى ذات الصلة مبصائد األمساك
وبوبت هذه
وتربية املائيات جبمع البيانات املتعلقة بقنص املوارد املائية وإنتاج هذه املوارد عن طريق تربية املائياتَّ ،
البيانات على مستوى النوع بالقدر املمكن .وتشمل البيانات حصائد املياه العذبة واملاء األجاج واملياه البحرية من
أنواع األمساك والقش� � � � �ريات والرخويات وغريها من احليوانات والنباتات املائية ،جلميع األغراض التجارية والصناعية
والرتوحيية والكفافية.
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الجدول 21 - 5
تصنيف املوارد املائية
املوارد املائية
املوارد املائية املستزرعة
املتاحة للحصد (املخزونات)
املتاحة للرتبية (األصول الثابتة)
املوارد الطبيعية املائية

 404-5وحتت � � � ��وي قائمة األن� � � � �واع يف نظام معلومات العلوم املائية ومصائد األمس � � � ��اك على أكثر من 11 500
املوحد
املوحد إلنتاج مصائد األمساك .وترتبط هذه القائمة بالتصنيف الدويل ّ
نوع ،وتُستعمل عادة بوصفها املرجع ّ
قسم األنواع التجارية إىل  50فئة على
للحيوانات والنباتات املائية ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،الذي يُ ِّ
أساس خصائصها التصنيفية واإليكولوجية واالقتصادية .72
 405-5وميكن كذلك جتميع املوارد املائية يف األقسام التسعة التالية:
-1

أمساك املياه العذبة

-2

األمساك املرحتلة بني املياه العذبة واملاحلة

-3

األمساك البحرية

-4

القشريات

-5

الرخويات

-6

احليتان ،والفقمات ،والثدييات املائية األخرى

-7

حيوانات مائية متنوعة

-8

منتجات حيوانات مائية متنوعة

-9

النباتات املائية

 406-5واألمس � � � ��اك املرحتلة بني املياه العذبة واملاحلة هي إما األمساك اليت تعيش عادة يف املياه املاحلة وتتكاثر يف
املياه العذبة (مثل أمساك السلمون) أو األمساك اليت تعيش عادة يف املياه العذبة وتتكاثر يف املياه املاحلة (مثل أمساك
الص َدف واملرجان واإلسفنج.
األنقليس) .وتشمل منتجات احليوانات املائية املتنوعة اللؤلؤ وِعرق اللؤلؤ و َّ

حَ ْ
صد املوارد املائية وحدود اإلنتاج
بأي من هاتني
 407-5امل� � � � �وارد املائية هي موارد بيولوجية قد تكون مس � � � ��تزرعة أو طبيعية .وتتوق � � � ��ف معاملتها ّ
الصفتني على درجة خضوع منو املورد البيولوجي وجتدده لإلش� � � � �راف واملس � � � ��ؤولية واإلدارة بصورة مباشرة من جانب
وحدة مؤسسية.
 408-5وتش � � � ��مل حدود اإلنتاج مجيع األنش � � � ��طة املضطلع هبا يف ظل املسؤولية واإلشراف واإلدارة من جانب
وحدة مؤسس � � � ��ية مقيمة تُس � � � ��تعمل فيها قوة العمل واألصول لتحويل مدخالت من السلع واخلدمات إىل نواتج من
سلع وخدمات أخرى .ويف حالة املوارد املائية ،تُعا َمل تنمية األمساك يف مزارع األمساك وغريها من مرافق تربية املائيات
على أهنا عملية إنتاجية.
72

املوحد للحيوانات والنباتات املائية .وميكن
تتوىل الفرقة العاملة لتنس � � � ��يق إحصاءات مصائد األمساك مهمة احلفاظ على التصنيف الدويل ّ
االطالع على التفاصيل املتعلقة بالفرقة العاملة ونظام معلومات العلوم املائية ومصائد األمساك يف املوقع الشبكي.www.fao.org/fishery :
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عرف منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة تربية املائيات كما يلي:
 409-5وتُ ِّ
تربية املائيات هي استزراع الكائنات احلية املائية ،مبا فيها األمساك والرخويات والقشريات والنباتات
املائية .واالستزراع يعين وجود شكل ما من أشكال التدخل يف عملية الرتبية هبدف تعزيز اإلنتاج ،مثل
القيام بصفة منتظمة بتدعيم األرصدة والتغذية واحلماية من األنواع املفرتسة وما إىل ذلك .واالستزراع
يعين أيضاً وجود ملكية فردية أو مؤسسية للرصيد قيد االستزراع .وألغراض اإلحصاء ،الكائنات احلية
املائية اليت حيصدها فرد أو هيئة مؤسسية ميلكان هذه الكائنات طيلة فرتة تربيتها تُضاف إىل تربية
املائيات ،يف حني أن الكائنات احلية املائية املتاحة لالستغالل من جانب اجلمهور بوصفها مورداً مملوكاً
ملكية عامة ،بواسطة ترخيصات مناسبة أو بدوهنا ،هي حصيد مصائد األمساك.
 410-5ووفقاً لتعريف منظمة األغذية والزراعة لرتبية املائيات،كل املوارد املائية املُنتَجة داخل مرافق تربية املائيات
تُعترب موارد بيولوجية مس � � � ��تزرعة .وكل املوارد املائية األخرى احملصودة يف س � � � ��ياق عمليات اإلنتاج عن طريق الصيد
تعترب موارد بيولوجية طبيعية .ويف بعض احلاالت ،قد تبدأ الدورة العمرية للموارد املائية يف منشأة لرتبية املائيات قبل
نقلها إىل البيئة الطبيعية .ويف حاالت أخرى ،يتم اصطياد األمساك من البيئة الطبيعية ملواصلة تنميتها يف مرافق لرتبية
املائيات .ووفقاً للطرق النمطية املتبعة ،ينبغي فصل نس � � � ��بة النمو يف البيئة الطبيعية عن نس � � � ��بة النمو يف مرافق تربية
املائيات وتصنيفهما وفقاً لذلك.
 411-5وم � � � ��ع أن كل امل� � � � �وارد املائية املوجودة يف مرافق تربية املائيات هي موارد بيولوجية مس � � � ��تزرعة ،فإن تربية
املائيات ال تُزا َول كلها بنفس الطريقة .فبعض أشكال تربية املائيات تُزا َول باستخدام نطاقات شبكية يف األهنار أو
قرب السواحل؛ وبذا يوجد تفاعل بني األمساك والبيئة املائية اليت توجد فيها .وتشمل أشكال أخرى لرتبية املائيات
يصح أن بعض املوارد املائية املستزرعة ال ينبغي
تربية األمساك يف أحواض معزولة متاماً عن البيئة الطبيعية .ومن مث قد ّ
اعتبارها أصوالً بيئية .واملعلومات املتعلقة هبذا التمييز بني أنواع املوارد املائية املستزرعة ميكن أن تكون مفيدة ،بالنظر
رجح أن تكون خمتلفة اختالفاً كبرياً .وعلى مس � � � ��توى املمارسة العملية ،قد
إىل أن التفاعالت بني البيئة واالقتصاد يُ َّ
ال يكون ممكناً التمييز بني املوارد املائية املستزرعة على أساس ممارسات االستزراع.

 3-9-5حسابات األصول بالقيم املادية للموارد املائية

املعرضة ألنشطة احلصد
 412-5حساب األصول بالقيم املادية للموارد املائية يبينّ الكتلة األحيائية جلميع األنواع ّ
أو املس � � � ��تزرعة داخل احلدود الوطنية ،مبا يف ذلك داخل املنطقة االقتصادية اخلالصة ،وحصة من الكتلة األحيائية
للموارد املش � �ت� ��ركة اليت توجد للبلد حقوق لالس � � � ��تفادة منها إما عن طريق ممارس � � � ��ات تقليدية أو اتفاق دويل أو عن
طريق ختصيص جلزء من مناطق التوزيع .ويشمل نطاق احلصد العمليات التجارية يف البحر ويف املياه العذبة ،وتربية
املائيات ،وحصد املوارد املائية لألغراض الكفافية والرتوحيية .وال ينبغي أن تُدرج يف حس � � � ��اب األصول املوارد املائية
اليت توجد يف املناطق االقتصادية اخلالصة للبلدان األخرى ولكن حتصدها جهات مقيمة يف البلد ذي الصلة .ويبينّ
حس � � � ��اب األصول بالقيم املادية أيضاً التغيرّ ات النامجة عن احلصد ،والفواقد العادية ،والنمو (يف احلجم والعدد)،
والتغيرّ ات األخرى.
 413-5ويبينِّ اجلدول  22 - 5الشكل األساسي حلساب األصول بالقيم املادية للموارد املائية.

 414-5ويف مجيع احلاالت ،ينبغي اس � � � ��تخدام نفس الوحدات يف تس � � � ��جيل الرصيد والتغيرّ ات يف الرصيد ،وإن
كانت وحدة القياس قد ختتلف حس � � � ��ب نوع املورد املائي .وميكن أن يلزم حتويل بعض تقديرات الكتلة إىل تقدير
عددي وقد يلزم العكس أيضاً .ويلزم أن تتوافر هلذا الغرض معامالت للتحويل حسب النوع واحلجم.
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املوارد املائية املستزرعة
 415-5من املنطقي يف حالة املوارد املائية املس � � � ��تزرعة افرتاض أن تقدير الرصيد والتغيرّ ات يف الرصيد ميكن أن
يقوم به ِّ
مشغل املورد أو مالكه .وينبغي هيكلة احلسابات وفقاً للنوع ،حسب االقتضاء .وتأيت الزيادات من النمو
يف الرصيد (من حيث احلجم واألعداد) وتأيت االخنفاضات من احلصد والفواقد العادية.
 416-5وعندما تولجَ موارد مائية طبيعية كبذور لالس � � � ��تزراع أو كرصيد للرتبية ،ينبغي أن يس � � � � َّ�جل هذا على أنه
تسجل البذور
إعادة تصنيف من موارد طبيعية إىل موارد مستزرعة .ويف حالة تنمية املوارد املائية وتعزيزها ،ينبغي أن َّ
املس � � � ��تزرعة اليت تُطلق يف البيئة الطبيعية على أهنا من قبيل إعادة التصنيف من موارد مس � � � ��تزرعة إىل موارد طبيعية.
وإحدى املخاطر اليت تواجه تربية املائيات اليت تُزا َول يف األهنار والبيئات البحرية هي أن الس � � � ��مك ميكن أن يُفلت
إىل البيئة اخلارجية .وينبغي أيضاً اعتبار هذه الكميات املُفلتة موارد أعيد تصنيفها من مستزرعة إىل طبيعية وذلك
يف احل � � � ��االت اليت تتمكن فيها األمساك من االندم � � � ��اج يف أرصدة األمساك الطبيعية .وحيثما يكون هذا غري ممكن،
سجل الكميات املُفلتة على أهنا فواقد عادية أو خسائر نامجة عن كوارث.
تُ َّ
الجدول 22 - 5
حساب األصول بالقيم املادية للموارد املائية (باألطنان)
أنواع املوارد املائية
املوارد املائية املستزرعة  -املوارد املائية املستزرعة -
املخزونات
األصول الثابتة

الرصيد االفتتاحي للموارد املائية

406

150

املوارد الطبيعية املائية

1 393

اإلضافات إىل الرصيد
النمو يف الرصيد

19

192

457
33

إعادة التقديرات بالزيادة
حاالت إعادة التصنيف

40

مجموع اإلضافات إىل الرصيد

59

11
192

501

االنخفاضات يف الرصيد
183

321

الفواقد العادية

37

5

183

الخسائر الناجمة عن الكوارث

4

2

9

املصيد/الحصيد اإلجمايل

7

املصادرة غري التعويضية
إعادة التقديرات بالنقصان

5

حاالت إعادة التصنيف

9

35

مجموع االنخفاضات يف الرصيد

55

190

555

الرصيد الختامي للموارد املائية

410

152

1 339

 417-5واخلس � � � ��ائر الكبرية بقدر غري متوقع اليت تنجم عن األمراض أو األحداث الكارثية الطبيعية ينبغي أن
تُعترب خسائر نامجة عن كوارث.
 418-5وأغلبية التغيرّ ات يف رصيد املوارد املائية املس � � � ��تزرعة ينبغي أن تحُ تسب على أهنا تغيرّ ات يف املخزونات.
بيد أن هناك نس � � � ��بة من املوارد املائية املس � � � ��تزرعة تُعترب رصيداً لإلكثار .وينبغي ،من حيث املبدأ ،اعتبار هذه املوارد
أصوالً ثابتة وليس خمزونات ،وينبغي تسجيل النمو فيها على أنه من إمجايل تكوين رأس املال الثابت مع ما يرتبط
بذلك من قيودات تتعلق باستهالك رأس املال الثابت.
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املوارد الطبيعية املائية
(أ)

رّ
والتغيات يف تلك األرصدة
قياس أرصدة املوارد الطبيعية املائية

 419-5حسابات األصول للموارد املائية الطبيعية ينبغي أن تُصاغ على حنو منفصل لكل من املوارد املائية يف
املي � � � ��اه العذبة ،واملوارد املائية البحرية داخل املنطق � � � ��ة االقتصادية اخلالصة للبلد أو اليت يتمتع البلد حبقوق ملكيتها.
وميكن أن تتضمن الصياغة أيضاً التمييز بني املوارد املائية يف املياه العذبة واملوارد املائية البحرية.
 420-5ويُع � � � � ِّ�رف البيولوجيون املتخصصون يف مصائد األمساك “الرصي � � � ��د” بأنه جمموعة أفراد من نفس النوع
نسل جديد .وإذا كان حيدث تـزاوج بني أفراد من جمموعات خمتلفة بالقدر الالزم
تشكل وحدة فيما يتعلق بإنتاج ْ
لتعديــــــ � � � ��ل اجملام � � � ��ع اجلينيـــــة لتلك اجملموعات يف املدى الطويل ،ينبغي أن تُعت � �ب� ��ر هذه اجملموعات منتمية إىل رصيد
واحد .وينبغي أن تقوم إدارة املوارد على أساس هذا املفهوم للرصيد .وح ّد الرصيد هبذا املعىن ال يتناظر مع احلدود
الوطنية ،وعندما تنتقل موارد مائية منتمية إىل رصيد معني عرب حدود عدة بلدان ،يصبح التعاون الدويل يف اإلدارة
بناء على حصة االستفادة من الرصيد.
أمراً الزماً ،وميكن أن يُ َّ
عرف حساب األصول الوطنية من هذا الرصيد ً
 421-5وهناك عدة أبعاد ينبغي أخذها يف االعتبار لدى قياس حجم املوارد .وأحد أهم هذه االعتبارات هو
(أي رصيد التكاثر أو الكتلة األحيائية الوالدة) .وتنبع أمهية هذا االعتبار من
قياس اجلزء الناضج جنسياً من الرصيد ّ
أن � � � ��ه عادة ما يكون أحد أغراض إدارة مصائد األمساك هو احلفاظ على قدر كاف من رصيد التكاثر لكي يتمكن
م � � � ��ن توليد النمو الطبيعي ولكي يقل احتمال االهني � � � ��ار إىل أدىن ما ميكن .وينبغي تكملة مقاييس الرصيد الناضج
جنسياً مبقاييس للرصيد غري الناضج للحصول على تقييم كامل للرصيد.
 422-5وأحد اعتبارات القياس األخرى ذات الشأن هو حجم الرصيد الصاحل لالستغالل .وهذا يتعلق بالنسبة
اليت يشملها من الرصيد نشاط احلصد ،الذي ينأى باهتمامه عن اجلماعات األصغر سناً من اجلماعات احملصودة،
اليت ال يُعرف عنها ش � � � ��يء كثري .ومن املهم يف هذا الصدد أن يس � � � � ّ�جل على حنو منفصل كل من املصيد من املوارد
الناضج � � � ��ة واملصي � � � ��د من املوارد غري الناضجة من نفس النوع .وباملثل ،يف احلاالت اليت ميارس فيها تكوين األرصدة
بصفة منتظمة عن طريق نش � � � ��ر البذور املستزرعة ،كما يُالحظ عادة يف حالة موارد املياه العذبة ،من املهم تسجيل
كمي � � � ��ة م � � � ��ا يتم إطالقه من البذور على أهنا تغيري للتصنيف من فئة املوارد املائية املس � � � ��تزرعة لكي يتم تقييم تأثرياهتا
احملتملة على النُظم اإليكولوجية واجملامع اجلينية الطبيعية.
 423-5وهناك طرق شىت ميكن أن يستعملها البيولوجيون املتخصصون يف مصائد األمساك لتقدير احلجم املطلق
الو ْسم مث إعادة الصيد،
لألرصدة املائية الطبيعية ،مبا يف ذلك التحليل االفرتاضي لقطعان األمساك ،والتحليل بطريقة َ
والقياس املباشر أو غري املباشر بواسطة عمليات املسح بطريقة املقاطع اخلطية أو يف عينات مساحية خمتارة عشوائياً
(مثل أجهزة سرب الصدى وعمليات املسح بواسطة شباك اجلر وعمليات املسح عن طريق الرؤية) ،حسب سلوك
وتوزيع النوع املستهدف ،وأمناط احلصد ،والبيانات املتاحة.
 424-5بيد أن تقديرات احلجم املطلق لألرصدة ميكن أن تكون غري دقيقة .وعلى مستوى املمارسة الفعلية،
يتضاءل ما ميكن عمله لتقدير نطاق التنوع من حيث املولد والبقاء على قيد احلياة قبل اإلدماج يف الرصيد ،أو آثار
العوامل البيئية على منو فرادى األمساك ،أو مع ّدل املوت الطبيعي بسبب احلوادث واملرض والسن واألنواع املفرتسة
وما إىل ذلك .ويُضاف إىل هذا أن التعديالت الطفيفة يف هذه البارامرتات يف إطار مناذج ومعادالت التقييم ميكن
أن تنت � � � ��ج عنها اختالفات كبرية يف احلجم املق ّدر للرصيد .لذا فإن من املهم تس � � � ��جيل تأثري التغيرّ ات يف بارامرتات
النموذج على أهنا تقديرات منقحة يف حسابات األصول لتمييز هذه التغيرّ ات عن التغيرّ ات املادية األخرى يف حجم
الرصيد.
 425-5وحينم � � � ��ا ال يكون التقييم العلمي للحجم املطلق للرصيد متاح� � � � �اً ،هناك هنج بديل هو قياس املصيد
اإلمجايل لعملية حصد معينة بالنسبة إىل مقدار اجلهد الالزم للحصول على هذا املصيد من نوع معني (مثل عدد
أيام اإلحبار ،وعدد معدات الصيد ونوعها ،وحجم السفينة وقدرهتا ،والنفقات املتعلقة مبجهود الصيد ،مبا يف ذلك
األجور وتكاليف الوقود) .وميكن أن توفر نسبة املصيد إىل وحدة اجلهد الواحدة مؤشراً جيداً للتغيرّ النسيب يف حجم

حسابات األصول

الرصيد ،بافرتاض وجود ارتباط وثيق بني كثافة القطيع وحجم القطيع وأن مع ّدل املصيد لوحدة اجلهد يزداد بزيادة
كثافة القطيع .ومن املهم مالحظة أنه ليست كل األنواع هلا نفس النسب بني هيكل القطيع ومع ّدل املصيد ذي
الصلة ،وأنه ينبغي مراعاة ذلك لدى اس � � � ��تخدام هذه الطريقة .ويضاف إىل هذا أن مقاييس مع ّدل املصيد لوحدة
اجله � � � ��د ميكن أن تتأثر بالتغيرّ ات يف احلصص والرتتيبات اإلدارية األخرى ،والتغيرّ ات يف التكنولوجيا .وهذه األنواع
بناء على معلومات
من العوامل ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان أيضاً .وحيث إن مع ّدل املصيد لوحدة اجلهد يُستنبط ً
عن النشاط املبذول على مدى فرتة حماسبية ،فإنه يوفر مؤشراً للرصيد عند منتصف الفرتة احملاسبية.
 426-5وميكن أن تتوافر التقديرات ألرصدة فرادى األنواع ،نظراً إىل أنه كثرياً ما يكون هذا هو األساس الذي
تحُ َّدد عليه احلصص .بيد أنه قد يكون من األنسب على مستوى التطبيق الرتكيز على حجم الرصيد داخل منطقة
(أو مصيدة) بعينها ،بصرف النظر عن عدد األنواع اليت تحُ صد يف تلك املنطقة .ومن الشائع ،خصوصاً يف املناطق
املدارية ،حصد أنواع متعددة يف وقت واحد ،وقد يكون النهج األنسب للقياس هو االطالع على املؤشرات والنماذج
املكون من أنواع متعددة ،الذي يدعم هذا احلصد.
ذات الصلة للحجم الشامل للرصيد ّ

(ب)

املعالجة املحاسبية لحصيد املوارد الطبيعية املائية

تسجل بالقيم املادية مجيع املوارد املائية احملصودة ومجيع اجلهود املبذولة لتحقيق هذا احلصيد
 427-5ينبغي أن َّ
(مث ً
فرق السجالت بني األنواع احلية وبني أنواع
ال بداللة عدد أيام الصيد مضروباً يف قدرة الس � � � ��فينة) .وينبغي أن تُ ِّ
(أي السفن اليت تعمل بطرق متماثلة ومعدات متماثلة) .ويضاف إىل ذلك أن املوارد املائية
أسطول الصيد/احلصد ّ
احملصـــودة يف البحار املفتوحة أو املياه الساحلية أو املياه الداخلية عن طريق الصيد التجاري أو الكفايف أو الرتوحيي
ينبغي أن تحُ صر على أهنا إنتاج يف وقت حصادها ،بصرف النظر عما إن كانت تباع يف األس� � � � �واق أو تُس � � � ��تعمل
لالستهالك الذايت.
 428-5وقد وضعت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة تعاريف للمراحل املختلفة للمصيد ،اليت متتد من
التقاء الس � � � ��مك بأداة الصيد إىل مرحلة إبراره .ويرد هن � � � ��ا موجز هلذه املراحل ،كما يرد عرض بياين واف للعالقات
ذات الصلة يف املرفق م .4-5-
(أ)

املأخوذ اإلمجايل :الوزن احلي الكلي لألمساك املصيدة أو اهلالكة خالل عمليات الصيد؛

(ب) املصي � � � ��د اإلمجايل :ال � � � ��وزن احلي الكلي لألمساك املصيدة (املأخ � � � ��وذ اإلمجايل خمصوماً منه فواقد
ما قبل الصيد)؛
(ج) املصيد املُس� � � � �تَبقى :الوزن احلي الكلي لألمساك املستبقاة (املصيد اإلمجايل خمصوماً منه املصيد
املُرجتع)؛
(د) املصيد الواصل إىل الرب :الوزن الصايف عند اإلبرار للكميات الواصلة إىل الرب؛
(هـ) املصيد اإلمسي :الوزن احلي املكافئ للمصيد الواصل إىل الرب.
 429-5ومفهوم املصيد األكثر شيوعاً يف االستخدام على مستوى املمارسة الفعلية هو مفهوم “املصيد الواصل
للمنتَج .بيد أن هذا املقياس يستبعد املرجتعات من
إىل الرب” .ويرتبط هذا املفهوم ارتباطاً مباشراً بالقيمة االقتصادية ُ
الكائنات احلية املصيدة َع َرضاً خالل نشاط احلصد (املصيد املرجتع) فض ً
ال عن كمية املصيد املستخدمة لالستهالك
الذايت .أما نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية فيعترب أن قياس املصيد املرجتع عنصر مهم يس � � � ��هم يف حتصيل فهم
وٍ
اف للروابط بني النشاط االقتصادي والتأثري على املوارد املائية .وهلذا السبب ،يُوصى باستخدام مفهوم “املصيد
اإلمجايل” لقياس استخراج املوارد السمكية.
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 430-5ومن الناحية املفاهيمية“ ،املأخوذ اإلمجايل” هو املفهوم األنسب لقياس مدى التأثري على املوارد املائية
والضرر الذي يلحق بالنُظم اإليكولوجية املائية ،مثل ما يلحق بالشعاب املرجانية ،من جراء نشاط صيد األمساك.
بيد أن قياس املأخوذ اإلمجايل غري ممكن على مستوى املمارسة الفعلية.

(ج)

االستنزاف

 431-5من حيث املبدأ ،يُس � � � ��تنبط استنزاف املوارد الطبيعية املائية باتباع النهج املبينّ يف الفرع  4 - 5واملرفق
م  ،1-5-حيث ينص على أن االستنزاف فيما يتعلق باملوارد املتجددة يساوي املصيد اإلمجايل خمصوماً منه الغلّة
املس � � � ��تدامة .وحيث إن العوامل احملركة للتغيرّ ات يف قطعان امل� � � � �وارد املائية ال ميكن إدراكها إالّ عن طريق بناء مناذج
ممثِّلة هلا ،فقد يكون من الصعب احلصول على مقاييس دقيقة ومتسقة للغلة املستدامة على مدى الزمن .ويف هذه
احلاالت ،يُوصى مبقارنة التقديرات املس � � � ��تمدة من النماذج البيولوجية مبؤش� � � � �رات حجم الرصيد ،مثل مع ّدل املصيد
لوحدة اجلهد ،ويُوصى أيضاً بإجراء التقدير على أساس مستمر لكي ميكن حتصيل فهم أفضل لديناميات القطعان
املختلفة (النمو الطبيعي ،والفواقد الطبيعية ،وما إىل ذلك).
أي
قارن به املصيد اإلمجايل يف ّ
 432-5وبواسطة هذه املعلومات ،ميكن حتديد تقدير للغلة املستدامة ميكن أن يُ َ
فرتة بعينها .وكما ذُكر يف الفرع  ،4 - 5ال ب ّد من قبول بعض التـراوح من سنة إىل أخرى يف التغيرّ ات الفعلية يف
يسجل حدوث استنزاف إالّ حينما يتجاوز
جزءا من املعاجلة احملاسبية ،ومن مث ال ينبغي أن َّ
القطيع بوصف ذلك ً
االستخراج مستوى معيارياً للنمو الطبيعي (خمصوماً منه الفواقد الطبيعية).

(د)

الصيد من جانب املقيمني

 433-5بالنظر إىل طبيعة املوارد املائية وأنشطة احلصد ،يتضح أنه سيحدث داخل املنطقة االقتصادية اخلالصة
ألي بلد صيد لألمساك من جانب غري املقيمني يف ذلك البلد .ووفقاً ملبادئ نظام احلس � � � ��ابات القومية ،ال يشكل
ّ
موقع املورد املائي ِّ
احملدد الرئيسي لعزو اإلنتاج االقتصادي ذي الصلة .فاإلنتاج يعزى إىل بلد إقامة عملية احلصد.
 434-5ومن مث فإنه لدى تقييم التغيرّ يف املوارد املائية اليت ختص بلداً ما على مدى فرتة حماسبية ،ليس كافياً وال
دقيقاً الرتكيز فقط على املصيد الذي حتصده عمليات املقيمني يف ذلك البلد .فمثل هذا التقدير يستبعد التغيرّ ات
يف املورد املائي الوطين نتيجة للمصيد الذي حيصل عليه غري املقيمني ويش � � � ��مل املصيد الذي حيصل عليه املقيمون
من بلدان أخرى .وألغراض املعاجلة احملاسبية للمورد املائي الوطين ،يتعني أن ينصب الرتكيز على املصيد الكلي من
أي موارد يف أعايل البحار توجد بصددها حقوق للملكية ،بصرف النظر عن حمل
املوارد املائية للبلد ،مبا يف ذلك ّ
إقامة عملية احلصد.

(هـ)

الصيد غري املرشوع

 435-5إذا م � � � ��ارس املقيمون حصد املوارد املائية خارج نطاق الرتخيص املمنوح هلم ،فإن حصدهم هذا يكون
غري مشروع .وعلى الرغم من ذلك ،ينبغي وفقاً ملبادئ نظام احلسابات القومية تسجيل هذا احلصيد على أنه إنتاج
ـــــــدر دخــــــ ً
ال لصائد السمك.
ي ّ
 436-5ويف احلاالت اليت ميارس فيها غري املقيمني حصد املوارد املائية على حنو غري مشروع ،إما بدون ترخيص
تسجل هذه التدفقات
أو بأخذ مصيد يتجاوز احلصة املخصصة هلم ،ينبغي تسجيل املأخوذات املادية .وينبغي أن َّ
على أهنا من قبيل املصادرة غري التعويضية .ولدى تسجيل هذه التدفقات ،جيب احلرص على استبعادها من تقديرات
املصيد اإلمجايل للبلد الذي مت الصيد يف منطقته االقتصادية اخلالصة.
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(و)

التدفقات املادية األخرى

رجح إمكان احلصول بش � � � ��كل منفصل على معلومات مباشرة عن النمو والفاقد العادي يف املوارد
 437-5ال يُ َّ
بناء على تقديرات الرصيدين االفتتاحي
الطبيعية املائية .ومن مث ينبغي اس � � � ��تنباط تقديرات النمو والفاقد الع � � � ��ادي ً
واخلتام � � � ��ي للموارد املائي � � � ��ة ومقدار احلصيد عندما تكون تقديرات احلجم املطلق للرصيد متوافرة .وإن مل يكن األمر
فريجح أن يوفر التغيرّ يف مع ّدل املصيد لوحدة اجلهد على مدى الفرتات احملاسبية مؤشراً يبني ما إن كان
كذلكَّ ،
(أي النمو خمصوماً منه املصيد اإلمجايل والفاقد العادي) موجباً أم سالباً.
التغيرّ الكلي ّ
رجح أيضاً أن تنقيح تقديرات كمية املوارد املائية ،بالزيادة وبالنقصان ،سيكون سببه يف أكثر احلاالت
 438-5ويُ َّ
إجراء تنقيحات للبارامرتات املستخدمة يف مناذج قياس الرصيد.

 4-9-5حسابات األصول بالقيم النقدية للموارد املائية

 439-5حس � � � ��اب األصول بالقيم النقدية للموارد املائية يسجل القيمتني االفتتاحية واخلتامية للموارد املائية يف
فرتة حماسبية ما ،والتغيرّ ات اليت حتدث على مدى تلك الفرتة يف شكل إضافات إىل الرصيد واخنفاضات يف الرصيد
وتنقيحات للتقييم .وفيما عدا تنقيحات التقييم ،مجيع التدفقات النقدية املدرجة يف حساب األصول متوازية على
حنو مباشر مع التدفقات املادية املسجلة يف حساب األصول بالقيم املادية.
 440-5ويُعرض يف اجلدول  23 - 5الشكل األساسي حلساب األصول بالقيم النقدية للموارد املائية.
الجدول 23 - 5
حساب األصول بالقيم النقدية للموارد املائية (بوحدات العملة)
أنواع املوارد املائية
املوارد املائية
املوارد
املستزرعة  -األصول املوارد املائية املستزرعة -
الطبيعية املائية
املخزونات
الثابتة

الرصيد االفتتاحي للموارد املائية
اإلضافات إىل الرصيد

املجموع

3 250

1 125

9 750

14 125

النمو يف الرصيد

150

1 440

إعادة التقديرات بالزيادة

صفر

صفر
صفر

3 200
250

4 790
250

75

355

3 525

5 395

حاالت إعادة التصنيف

280

مجموع اإلضافات إىل الرصيد

430

االنخفاضات يف الرصيد
املصيد/الحصيد اإلجمايل

صفر

الخسائر الناجمة عن الكوارث

275
30

املصادرة غري التعويضية

صفر

الفواقد العادية

إعادة التقديرات بالنقصان

35

حاالت إعادة التصنيف

75

مجموع االنخفاضات يف الرصيد

تنقيحات التقييم
الرصيد الختامي للموارد املائية

415
160
3 425

1 440
1 375

2 250

3 625

35
15

1 460
70
50

1 770
115
50

صفر

35

صفر
صفر
صفر

1 425
50
1 190

280

4 110
480
9 645

355
5 950
690
14 260
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تقييم املوارد املائية املستزرعة
 441-5املوارد املائية املستزرعة يف مرفق لرتبية املائيات هي أصول ُمنتَجة ،إما يف شكل خمزونات أو أصول ثابتة
(يف حالة أرصدة اإلكثار) .ويف معظم احلاالت ،ميكن احلصول على األس � � � ��عار الس � � � ��وقية واستخدامها لتقدير قيمة
املوارد وقيمة تدفقات املوارد على مدى الفرتة احملاسبية.

تقييم املوارد الطبيعية املائية
 442-5تقييم املوارد الطبيعية املائية أمر معقد .وهناك يف هذا الصدد خياران رئيسيان .ويتمثل أوهلما يف تقييم
املورد املائي باستخدام قيمة تراخيص وحصص الصيد الطويلة األمد حيثما تتوافر لذلك قيم سوقية واقعية .واخليار
بناء على صايف القيمة احلالية لريع املواد املائية .ويف إطار النهج املعتمد على صايف القيمة
الثاين هو تقدير القيمة ً
احلالية ،هناك وسيلتان أساس � � � ��يتان لتقدير ريع املورد :استخدام املعلومات املتعلقة بالرتاخيص السنوية ،واستخدام
املعلومات املستمدة من احلسابات القومية باتباع طريقة القيمة املتبقية (انظر الفرع  4 - 5لالطالع على التفاصيل).
 443-5وإذا كان يوجد س � � � ��وق مكتم � � � ��ل األداء للرتاخيص ،وكانت الرتاخيص تغط � � � ��ي الرصيد بأكمله ،وكان
باإلمكان تقدير ريع املورد على وجه الدقة ،فإن هذه الُ�ن ُهج املختلفة للتقييم ينبغي أن تعطي كلها نفس النتيجة.
بيد أنه بس � � � ��بب النقائص اليت تشوب الس � � � ��وق (احلواجز املانعة للدخول يف شكل أصول ثابتة متخصصة ،ومدى
املعرفة مبناطق الصيد ،وما إىل ذلك) ،ونقص السيولة يف األسواق ،واجلوانب غري املتيقنة يف االفرتاضات اإلحصائية
يرجح أن حيدث ذلك حبذافريه على مستوى املمارسة الفعلية.
الالزمة حلسابات صايف القيمة احلالية ،ال ّ

تقييم املوارد الطبيعية املائية باستخدام املعلومات املتعلقة بالرتاخيص والحصص
 444-5يف كثري من البلدان ،يلزم احلصول على ترخيص تصدره احلكومة ملمارسة الصيد يف مناطق املياه العذبة
أو املناط � � � ��ق البحري � � � ��ة .وقد يصدر الرتخيص باحلق يف الصيد عموماً ،أو احلق يف الصيد مبعدات معينة ،أو احلق يف
تسجل يف نظام احلسابات
صيد أنواع معينة .وإذا كانت مدة سريان هذه الرتاخيص ال تتجاوز سنة واحدة ،فإهنا َّ
القومية على أهنا ضرائب .وبالنس � � � ��بة إىل املؤسس � � � ��ات ،تُعامل على أهنا ضرائب على اإلنتاج؛ وبالنسبة إىل األفراد
تسجل على أهنا ضرائب على الدخل.
العاديني الذين ميارسون الصيد ألغراض تروحييةَّ ،
 445-5أما هنج إصدار أذون احلصص فهو هنج شائع يتزايد استخدامه يف جمال الرقابة على املوارد املائية البحرية
هبدف منع االس � � � ��تغالل املفرط .واحلصص هي أجزاء من املصيد الكلي املسموح به ،وتحُ َّدد إما بالنسب املئوية أو
بالكميات املطلقة .وتصدر أذون احلصص عادة من احلكومة (وهي أيضاً املس � � � ��ؤولة عن كفالة إنفاذها) وميكن أن
تسري على احلصد داخل مياه املنطقة االقتصادية اخلالصة للبلد وعلى الصيد يف أعايل البحار .وتسري احلصص
عادة على نوع معني من األحياء املائية.
 446-5وميكن أن تُباع أذون احلصص أو تخُ صص ملؤسسات أو أناس أو طوائف مسماة بعينها (مثل األهايل
يف املواقع اليت ميثل فيها صيد األمساك املصدر الرئيسي الكتساب الرزق) ،أو لفئات أخرى .وميكن أن تكون احلصة
سارية ملدة سنة واحدة فقط أو ملدة أطول ،تكون يف بعض احلاالت ملدى حياة حائز احلصة .وقد تكون قابلة أو
غري قابلة للتحويل عن طريق التداول إىل أطراف ثالثة .وحىت إذا كانت غري قابلة للتداول ،فإهنا ،يف ظروف معينة،
ميكن أن تكون قابلة للتحويل ،على سبيل املثال من جيل إىل اجليل الذي يليه.
 447-5وإذا كان بإمكان حائز احلصة أن يبيعها لطرف ثالث ،فإن احلصة تس � � � � َّ�جل على أهنا أصل على حنو
منفصل متاماً عن املوارد املائية املتعلقة هبا.
 448-5وعندما تكون حقوق الصيد/احلصد ،املُثبتة بوجود تراخيص وحصص ،مطروحة للتداول احلر ،ميكن
تقدير قيمة املوارد املائية من األسعار السوقية هلذه االستحقاقات .ويف كثري من احلاالت اليت تسلم فيها احلكومة
حقوق االستخدام هذه إىل صائدي األمساك ،يكون التداول يف هذه احلقوق حمظوراً ،ومن مث ال يوجد تقييم سوقي

حسابات األصول

ميكن رصده مباش � � � ��رة .ويف بعض احلاالت ،تُربط حقوق الصيد بأصل ما (كثرياً ما يكون س � � � ��فينة صيد األمساك،
وأحياناً يكون أرضاً) ميكن تداوله تداوالً حراً .ويف هذه احلاالت ،قد يكون ممكناً استنباط التقييم السوقي حلقوق
الصيد عن طريق مقارنة أس � � � ��عار تلك األصول حينما تكون مرتبطة حبقوق الصيد بأس � � � ��عار األصول املماثلة غري
أي من هذه احلقوق.
املشتملة على ّ
 449-5وهناك نوعان ش � � � ��ائعان من نُظم احلصص الفردية القابلة للتحويل .والنوع األكثر شيوعاً منهما يعطي
اس � � � ��تحقاقاً حلصة ثابتة من جمموع ميكن أن يكون هو نفس � � � ��ه متغيرّ اً من سنة إىل أخرى ،وفقاً ،على سبيل املثال،
التفاقات دولية .والنوع الثاين يعطي استحقاقاً ملقدار مطلق من املصيد.
 450-5ومن الناحية النظرية ،قيمة احلصة متثل صايف القيمة احلالية للدخل املتوقع ملالك احلصة من استخدام
احلصة على مدى فرتة سرياهنا .وإذا كان املورد املائي يُدار بواسطة تلك احلصص وكانت احلصص سارية إىل األبد،
فإن قيمة مجيع احلصص ،بسعر السوق ،ستكون مساوية لقيمة املورد املائي.
 451-5وإذا كانت احلصص س � � � ��ارية ملدة س � � � ��نة واحدة فقط ،فإن اجملموع سيعطي تقديراً تقريبـياً لريع املورد يف
تلك الس � � � ��نة .وعن طريق إسقاط تقدي ٍر لقيمة حصة مدهتا سنة واحدة ،وتقدير عمر املورد ،وتطبيق مع ّدل خصم
مناسب ،ميكن استنباط قيمة كلية للمورد املائي باستخدام هنج صايف القيمة احلالية.
 452-5بيد أنه يف معظم احلاالت اليت تُستعمل فيها إلدارة املوارد املائية نُظم احلصص الفردية القابلة للتحويل
وما مياثلها من ترتيبات ،ال تتس � � � ��م أسواق تداول احلصص بالكمال ،وقد توجد قيود شىت على احلصص (مثل أن
تكون احلصص س � � � ��ارية ملدة حمدودة) .ومن مث فإن حقوق االستخدام قد ال تعكس القيمة الكاملة للمورد .وكثرياً
ما يُش � � � ��رع يف تطبيق نُظم الرتخيص واحلصص عندما توجد طاقة زائدة كبرية يف صناعة الصيد/احلصد .وما مل يقُم
املس � � � ��ؤولون عن حتديد املستوى الكلي للحصص بتقدير ذلك املستوى على أساس املعرفة باحل ّد األقصى للمصيد
الذي يتسق مع احلفاظ على األرصدة ،فإن احلصائل املستمدة من املصيد لن تكون مناظرة ملستوى الدخل الذي
يُبقي على املورد املائي سليماً بال انتقاص منه .واملقدار الكلي املسموح به للمصيد الذي تنتج عنه حصائل تفوق
ذلك املستــوى يعين أن بعض تلك احلصائـــل ينبغي أن يُعترب استنزافـــاً للموارد املائية وليس دخالً.

تقييم املوارد الطبيعية املائية باستخدام صايف القيمة الحالية للتدفقات
املتوقعة لريع املورد
(أ)

تقدير ريع املورد

 453-5عن طريق اتباع النُهج اجململ بياهنا يف الفرع  4 - 5واملرفق م  ،1-5-ميكن اختاذ فائض التشغيل من
حصد املوارد الطبيعية املائية أساساً حلساب ريع هذه املوارد .وجيب تقسيم املقدار الكلي لفائض التشغيل اإلمجايل
إىل اجلزء الذي ميثل تكاليف اس � � � ��تخدام األصول املُنتَجة ،مثل الس � � � ��فينة والشباك وغريها من املعدات املستخدمة،
واجلزء الذي ميثل ريع املورد املائي.
 454-5وهناك عدد من التعقيدات اليت ختص صناعة صيد األمساك وجيب أن تؤخذ يف احلسبان .وأحد هذه
التعقيدات ناش � � � ��ئ من أن ممارسة الصيد احلريف ش � � � ��ائعة جداً ،خصوصاً يف البلدان النامية .ويف هذه احلالة ،يسفر
حساب إدرار الدخل عن عنصر للموازنة يسمى “الدخل املختلط” .وليس فائض التشغيل .ويسمى هذا العنصر
هبذا االسم ألنه ال ميثل فحسب عائد األصول املُنتَجة املستخدمة واملوارد الطبيعية املائية بل ميثل أيضاً عنصر أجر
لصياد السمك الذي يعمل حلساب نفسه .ويف هذه احلالة ،يتعني إجراء تسوية حلذف هذا العنصر الذي ميثل أجر
العمل.
 455-5وقد يكون من الصعب أيضاً الفصل بني أنشطة احلصد والتجهيز ،وذلك فيما يتعلق بالسفن املزودة
(أي الصناعة التحويلية) يف منشآت
مبصنع للتجهيز ،ويف حالة الشركات اليت يكون نشاطها األساسي هو التجهيز ّ
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برية وتزاول أيضاً بعض عمليات احلصد .ويف حني أن من املستصوب تنسيب بيانات اإلنتاج والتكلفة إىل النشاط
ذي الصلة ،فإن هذا ميكن أن يكون صعباً على صعيد املمارسة الفعلية.
 456-5ويضاف إىل ذلك أن احلكومات ،فض ً
ال عن مساحها حبصد ما يفوق املستوى املستدام للمصيد ،تعمد
أحياناً إىل تقدمي إعانات ألنشطة الصيد لكي تستمر هذه األنشطة حىت عندما يكون الريع املتوقع للمورد سالباً.
ووفقاً للمعاجلة اجململ بياهنا يف الفرع  ،4 - 5ينبغي يف هذه احلاالت اعتبار قيمة املورد املائي صفراً ،نظراً إىل أن
الدخل العائد إىل القائم باالس � � � ��تخراج هو أساس� � � � �اً إعادة توزيع من داخل االقتصاد وليس عائداً من املورد الطبيعي
ذي الصلة.

(ب)

تقدير عمر األصل

 457-5ميث � � � ��ل تقدير أعمار األصول يف حالة املوارد املائية حت ّدياً صعباً من حيث القياس .وإذا كان يراد حفظ
أي الغلة املستدامة .وبوجه
املورد املائي إىل األبد ،فينبغي أالّ يتجاوز احلصيد مع ّدل التجدد لقطيع أحيائي مستقرّ ،
عام ،تُستنبط اإلجابات على األسئلة املتعلقة بالغلة املستدامة ملورد مائي ما باستخدام مناذج بيولوجية (على النحو
املبني يف الفرع  )4 - 5أو عن طريق حتليل االجتاهات الس � � � ��ائدة يف املؤش� � � � �رات ذات الصلة ،مثل املصيد اإلمجايل
ومع ّدل املصيد لوحدة اجلهد ونوع أمساك املصيد وأحجامها .ومن ذلك على وجه التحديد أن اجتاه اهلبوط يف مع ّدل
املصيد لوحدة اجلهد قد يكون عالمة على أن مع ّدل احلصد يتجاوز مع ّدل جتدد الرصيد الس � � � ��مكي  ،73وبالتايل
ميك � � � ��ن تقدير عمر األصل باس � � � ��تقراء امتداد منط هبوط مع ّدل املصي � � � ��د لوحدة اجلهد إىل النقطة اليت يصبح عندها
حجم القطيع صفراً .وبوجه أعم ،ينبغي أن ينصب الرتكيز على فهم املس � � � ��ارات املتوقعة حلجم القطيع بالنسبة إىل
مع ّدالت احلصد السابقة واملتوقعة.

رّ
التغيات يف املوارد املائية
تقييم االستنزاف وغريه من
 458-5قيمة املوارد املائية ميكن أن تتغيرّ بسبب جمموعة واسعة التنوع من العوامل .وعندما ال يكون ممكناً حتديد
أسباب منفصلة للتغيرّ ات يف حجم األرصدة أو قيمتها وعزو التغيرّ ات إىل أسباب طبيعية أو إىل أنشطة احلصد ،لن
يكون ممكناً إعداد حساب لألصول إالّ بنطاق بالغ الضآلة .وعلى سبيل املثال ،قد يضم حساب األصول بالقيم
(بناء على بيانات املصيد) لعدد من أنواع األحياء املائية ولكن بدون تقديرات مناظرة ألرصدة
املادية املستخرجات ً
مجيع األنواع  .74ومن مث قد ال يكون ممكناً تقييم أرصدة فرادى األنواع؛ وبالتايل لن تنتج من احلساب سوى قيمة
جتميعية إقليمية أو وطنية للرصيد.
 459-5وينبغي أن تُ َّ
قدر قيمة املوارد املائية احملصودة على أساس السعر املتوسط للرصيدين االفتتاحي واخلتامي
للموارد املائية ذات الصلة .وينبغي ،مثالياً ،أن تقاس مباش � � � ��رة أيضاً باستخدام هذا السعر نفسه التغيرّ ات يف النمو
والفاقد العادي واالستنزاف والتغيرّ ات األخرى .بيد أنه بسبب حمدودية البيانات ،كثرياً ما ال تكون هذه التدفقات
جممع إما أن يكون مقيساً بالفرق بني قيمة املوارد احملصودة والتغيرّ بني الرصيدين االفتتاحي
متاحة إالّ يف شكل قيد ّ
واخلتامي ،أو باالستناد إىل االجتاهات املتعلقة مبع ّدل الصيد لوحدة اجلهد.
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األولية لرصيد ما بدءاً من مستوى قدرة احلمل إىل مستوى حجم القطيع الذي يُعترب
قد ال يكون هذا صحيحاً خالل مرحلة احلصد ّ
مناسباً لالستمرار يف إدرار غالّت ألمد طويل.
عالوة على ذلك ،تزاول عمليات عديدة لصيد األمساك حصد أنواع متعددة يف نفس الوقت ،وقد ال يكون ممكناً تنس � � � ��يب مع ّدل
املصيد لوحدة اجلهد إىل فرادى هذه األنواع.

حسابات األصول

 10-5املعالجة املحاسبية للموارد البيولوجية األخرى
 1-10-5مقدمة

 460-5يتمثل معظم املوارد البيولوجية األخرى يف احليوانات والنباتات املستزرعة ،مبا يف ذلك املاشية ،واحملاصيل
السنوية مثل القمح واألرز ،واحملاصيل املستدمية مثل مزارع املطاط والبساتني والكروم .وهذه املوارد البيولوجية تشكل
معاً األساس الذي يقوم عليه إنتاج األغذية يف مجيع البلدان.
 461-5ويف حني أن األغلبية الس � � � ��احقة من املوارد البيولوجية األخرى هي موارد مستزرعة ،فإن هناك جمموعة
جزءا من التنــوع البيولوجي احمللي.
متنوعة من املوارد البيولوجية الطبيعية توفر مدخالت لالقتصاد وتش � � � � ّ�كل أيضاً ً
وميكن أن تشمل هذه املوارد التوت الربي والفطريات والبكترييا والفواكه وغريها من املوارد النباتية اليت تحُ صد بغرض
البيع أو االستهالك الذايت ،وقد تشمل كذلك حيوانات برية ،مثل الظباء أو اخلنازير الربية أو املُوظ اليت تُقتل بغرض
البيع أو االستهالك الذايت.
 462-5ونظراً إىل أن أغلبية املوارد البيولوجية األخرى هي موارد مس � � � ��تزرعة ،فإن البيانات املتصلة بإنتاج هذه
جزءا رئيس � � � ��ياً من تقديرات الناتج احمللي اإلمجايل .وترد تغطية تفصيلية للمعاجلة احملاسبية
املوارد وتراكمها تش � � � ��كل ً
لألصول املتعلقة هبذه املوارد يف نظام احلسابات القومية.
أي جداول
 463-5ويعرض هذا الفرع املعاجلة احملاسبية لألصول املتعلقة باملوارد البيولوجية الطبيعية .وال تُقرتح ّ
يف هذا الس � � � ��ياق ألن صياغة احلس � � � ��ابات املتعلقة هبذه املوارد يتوقف كلياً على ماهية املوارد ذات األمهية يف كل بلد
على حدة.

 2-10-5املعالجة املحاسبية للموارد البيولوجية الطبيعية

 464-5تتمايز امل� � � � �وارد البيولوجية الطبيعية عن املوارد البيولوجية املس � � � ��تزرعة ألن منوها وجتددها الطبيعيني غري
خاضعني لإلشراف واملسؤولية واإلدارة بصورة مباشرة من جانب وحدات مؤسسية.
 465-5ونتيجة ألن املوارد البيولوجية الطبيعية ال ختضع إلش� � � � �راف مباش � � � ��ر من جانب وحدات مؤسسية ،فإن
معاجلتها حماس � � � ��بياً ليست باألمر السهل .وباستثناء املوارد الطبيعية املائية وموارد األخشاب الطبيعية ،أصبح معظم
احليوانات والنباتـــــات اليت توفر منافع اقتصادية مهمة قيد االستزراع .ومن مث فإنـــه مـــع وجود جمموعة متنوعة من املوارد
احليوانية والنباتية اليت تحُ صد وليست مستزرعة ،فإنه ال يوجد عادة قياس فعلي إالّ للحيوانات والنباتات والكائنات
ال عن طريق تراخيص الصيد) أو اليت توجد بصددها قيد
احلية األخرى اليت ختضع حقوق استخدامها للتنظيم (مث ً
التطبي � � � ��ق تدابري أخرى لإلدارة أو احلفظ .ويضاف إىل ذل � � � ��ك أن كثرياً من األمثلة اليت قد تؤخذ يف االعتبار خيص
جزءا من أنشطة الزراعة الكفافية.
حاالت احلصد من أجل االستهالك الذايت أو يشكل ً
 466-5ويف الوقت نفسه ،هناك أنواع حية بعينها يف بعض البلدان متارس بصددها عمليات جتارية كبرية بقدر
يُعتد به ،رمبا على حنو غري مشروع ،كما يُنتزع قدر كبري من احليوانات والنباتات من البيئة الطبيعية .وتشمل األمثلة
يف هذا الصدد صيد الفيلة للحصول على العاج (غري مشروع) وصيد الكنغر للحصول على اللحم (مشروع) .ولذا
قد يوجد اهتمام بتنظيم البيانات واملعلومات األخرى املتعلقة بكمية وقيمة املوارد املتاحة ،ومع ّدالت االستخراج،
والقدر احملتمل لفقدان القطعان احليوانية أو النباتية من جراء اإلفراط يف احلصد.
 467-5وتتسق املعاجلة احملاسبية هلذه املوارد من حيث هيكلها ومنطقها مع املعاجلة احملاسبية املعروضة يف الفرعني
 8 - 5و 9 - 5بصدد موارد األخشاب واملوارد السمكية.
جزءا مهماً من التنوع البيولوجي والنُظم اإليكولوجية يف مناطق
 468-5ونظراً إىل أن املوارد البيولوجية تشكل ً
معينة ،فقد يكون من املفيد صياغة البيانات املتعلقة مبدى توافر هذه املوارد واستخراجها على املستويات املكانية
دون الوطنية .وعالوة على ذلك ،ميكن أن ِّ
تشكل املعلومات املتعلقة هبذه املوارد مدخالت للتدابري األوسع نطاقاً
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املتعلقة بالنُظم اإليكولوجية واملطروحة للمناقش � � � ��ة يف منشور “احملاسبة التجريبية للنُظم اإليكولوجية يف إطار نظام
احملاسبة البيئية واالقتصادية”.

 11-5حسابات األصول ملوارد املياه
 1-11-5مقدمة
 469-5خالفاً لألصول البيئية األخرى ،مثل موارد األخش � � � ��اب أو املوارد املعدنية ،اليت تعرتيها تغيرّ ات طبيعية
بطيئة ،تتسم املياه بأهنا يف حركة مستمرة عن طريق عمليات التهطال والبخر والصرف السطحي والتغلغل والتدفقات
أي الدورة اهليدرولوجية ،صالت بني الغالف اجلوي واحمليطات
الذاهبة إىل البحر .وتشمل الدورة الطبيعية للمياهّ ،
وسطح اليابسة وجوفها ،على النحو املبني يف الشكل .3 - 5
الشكل 3 - 5
عنارص النظام الهيدرولوجي العاملي
اﻤﻟﻴﺎه اﻤﻟﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي

اﻤﻟﻴﺎه اﻤﻟﻮﺟﻮدة ﰲ اﻤﻟﺤﻴﻄﺎت واﻟﺒﺤﺎر

اﻤﻟﻴﺎه اﻤﻟﻮﺟﻮدة ﻋﲆ ﺳﻄﺢ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ
أو ﰲ ﺟﻮﻓﻬﺎ

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﺼﻠﺒﺔ ،واﻟﺘﻬﻄﺎل
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺒﺨﺎر ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺨﺮ

 470-5وحسابات األصول ملوارد املياه تركز على املياه املتدفقة إىل سطح اليابسة وجوفها واملتدفقة منهما ،وعلى
مس � � � ��تقرات هذه التدفقات .وهذا الرتكيز ،مقرتناً باملعلومات املتعلقة باس � � � ��تخدامات املياه داخل جماريها (مثل تربية
األمساك وتوليد الطاقة الكهرمائية من التيارات النهرية) والتغيرّ املومسي لتدفقات املياه وغري ذلك من العوامل ،يتيح
تقييم مدى توافر املياه لتلبية الطلبات اآلتية من االقتصاد وتقييم ما إن كانت تلك الطلبات متسقة مع االستدامة
الطويلة األمد إلمدادات املياه.
 471-5وحسابات األصول نفسها تقدم معلومات عن رصيد املياه يف بداية الفرتة احملاسبية ويف هنايتها ،سواء
أكان � � � ��ت يف خزانات اصطناعية أو حبريات أو أهنار ،أم خمزونة يف ش � � � ��كل مياه جوفية أو مياه يف الرتبة .وتس � � � ��جل
احلسابات بعد ذلك تدفقات املياه لدى استخالصها أو استهالكها أو اإلضافة إليها عن طريق التهطال أو تغيرّ ها
عن طريق التدفقات الذاهبة إىل البلدان األخرى واآلتية منها واملرجتعات إىل البحر.
 472-5وموضوع موارد املياه بوصفها أصوالً ُمدرج يف موضعني يف تصنيف األصول البيئية يف اإلطار املركزي:
جزءا من “موارد املياه” .ويف س � � � ��ياق كون موارد املياه
جزءا من “األراضي واملناطق األخرى” وبوصفها ً
بوصفها ً
عنصراً من عناصر األراضي ،يؤخذ يف االعتبار االستخدام املوقعي أو السليب هلا ،ومنه على سبيل املثال توفري احليز
الالزم للنقل والرتويح .ومن مث يكون العنصر املهم يف هذا السياق هو مساحة املياه .ويف سياق موارد املياه ،ينصب
الرتكيز على كمية املياه يف البيئة ،واس � � � ��تخالصها ،واستخدام املياه عرب االقتصاد؛ ويف هذا السياق ،يكون العنصر
املهم هو حجم املياه وما يعرتيه من تغيرّ ات على مدى الزمن.

حسابات األصول

ويعرف هذا الفرع موارد املياه وفئات موارد املياه املشمولة يف نطاق حسابات األصول؛ ويعرض حساب
473-5
ِّ
األصول بالقيم املادية ملوارد املياه ويصف القيودات املتصلة به؛ ويخُ تتم مبناقش � � � ��ة ملس � � � ��ائل القياس ذات الصلة ،مثل
قياس قيمة موارد املياه.

 2-11-5تعريف وتصنيف موارد املياه

 474-5م� � � � �وارد املياه تتألف من املاء العذب واملاء األُج � � � ��اج املوجودين يف األجرام املائية الداخلية ،مبا يف ذلك
املياه اجلوفية ومياه الرتبة .وتصنّف األجرام املائية الداخلية على النحو املبني يف اجلدول .24 - 5
الجدول 24 - 5
تصنيف األجرام املائية الداخلية
األجرام املائية الداخلية

1

2
3

املياه السطحية
 1 - 1الخزانات االصطناعية
 2 - 1البحريات
 3 - 1األنهار والجداول
 4 - 1األنهار الجليدية والثلج والجليد
املياه الجوفية
مياه الرتبة

 475-5واملياه العذبة هي مياه حتدث طبيعياً وذات تركيز ملحي منخفض .أما املياه األُجاج فهي ذات تركيزات
ملحية تقع بني املياه العذبة واملياه البحرية .وتعريف املاء األجاج واملاء العذب ليس واضحاً وضوحاً قاطعاً ،بسبب
أن مستويات امللوحة املستخدمة يف التعريف متباينة فيما بني البلدان  .75واملاء األُجاج مدرج يف ح ّد األصول على
أس � � � ��اس أنه كثرياً ما يُستعمل ،بعد معاجلته أو بدون معاجلة ،يف كثري من األغراض الصناعية ،منها مث ً
ال استخدامه
كماء للتربيد أو إلزالة امللوحة أو لري بعض احملاصيل .وميكن للبلدان أن تقرر عرض احلسابات حسب مستويات
امللوحة أو للمياه العذبة فقط.
 476-5وتعريف موارد املياه ال يشمل املياه املوجودة يف احمليطات والبحار والغالف اجلوي .ويف الوقت نفسه،
تسجل تدفقـــات امليــــاه يف احمليطــــات والبحـــار والغـــالف اجلـــوي يف احلسابـــات يف عــــدد مــــن املواضـــع .فمثالً ،املياه
َّ
ويسجـــــل فيــــه أيضاً البخر
املس � � � ��تخلصة من احمليط والتدفقات اخلارجة إىل احمليط تسجَّــــل يف حس � � � ��اب األصــولّ ،
املنبع � � � ��ث إىل الغ � �ل� ��اف اجلوي من موارد املياه الداخلية .والتدفقات ال� � � � �واردة إىل موارد املياه الداخلية واخلارجة منها
تسجل أيضاً يف حسابات التدفقات املادية للمياه (انظر الفصل الثالث).
ّ
 477-5واملياه السطحية هي كل املياه املتدفقة على سطح األرض أو املخزونة عليه بصرف النظر عن مستويات
ملوحتها .وتشمل املياه السطحية املياه املوجودة يف اخلزانات االصطناعية ،وهي خزانات خمصصة الغرض تُستعمل
لتخزين موارد املياه وتنظيمها وضبطها؛ والبحريات ،وهي ،عموماً ،أجرام كبرية من املياه الساكنة تشغل منخفضاً يف
سطح األرض؛ واألهنار واجلداول ،وهي أجرام من املياه املتدفقة بصفة مستمرة أو دورية يف قنوات؛ والثلج واجلليد،
عرف بأهنا
ومها يشمالن طبقات مستدمية ومومسية من الثلج واجلليد على سطح األرض؛ واألهنار اجلليدية ،وهي تُ َّ
تراكمات من الثلوج ذات منشأ جوي ،وتتحرك عموماً حتركاً بطيئاً على اليابسة على مدى فرتة طويلة .وتدفقات
75

لالطالع على مزيد من التفاصيل ،انظر “القاموس الدويل للهيدرولوجيا” ،الطبعة الثانية (منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.)1993 ،
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أي تدفقات املياه على األرض قبل دخوهلا إىل قناة ما ،هي أيضاً جزء من املياه السطحية ولكن
اجلريان السطحيّ ،
يسجل تسجي ً
ال منفصالً.
أي وقت من األوقات رصيد ضئيل ومن مث ال َّ
رصيد هذه التدفقات يف ّ
 478-5وعلى الرغم من أن اخلزانات االصطناعية ليست عناصر طبيعية لسطح األرض ،فإهنا مبجرد أن توجد
تُعام � � � ��ل أرصدة مياهها وتدفقاهتا بنفس الطريقة اليت تُعامل هبا األرص � � � ��دة والتدفقات املرتبطة باملخزونات الطبيعية
للمي � � � ��اه ،وخباصة البح � �ي � �رات الطبيعية .وبالتايل ،فإن تدفقات التهطال واالس � � � ��تخالص والبخر تؤثر على اخلزانات
جزءا من
االصطناعية بنفس الطريقة اليت تؤثر هبا على البحريات الطبيعية ،ومن مث تش � � � ��كل اخلزانات االصطناعية ً
النظ � � � ��ام اهليدرولوجي .وتُدرج هذه اخلزانات كبند منفصل يف تصنيف موارد املياه الداخلية ،ألن التدفقات املرتبطة
هبا ،وخباصة البخر ،تكون هلا يف حاالت كثرية أمهية حتليلية خاصة.
 479-5واملياه اجلوفية هي املياه اليت تتجمع يف طبقات مسامية يف تكوينات أرضية جوفية تُعرف باسم جما ِمع
املي � � � ��اه اجلوفي � � � ��ة .و ْجممع املياه اجلوفية ه � � � ��و تكوين جيولوجي ،أو جمموعة تكوين � � � ��ات جيولوجية أو جزء من تكوين
جيولوجي ،حيتوي على مادة ُمنْ ِفذَة مش� � � � �بَّعة بقدر كاف إلدرار كميات يُعتد هبا من املياه إىل اآلبار والينابيع .وقد
يكون اجملمع غري محُ تبس ،حيث توجد طبقة ذات منس � � � ��وب من املياه اجلوفية ومنطقة غري مش � � � ��بّعة ،أو قد يكون
الصماء.
الصماء أو شبه ّ
محُ تَبساً ،وذلك عندما يوجد بني طبقتني من التكوينات ّ
 480-5ومياه الرتبة تتألف من املياه العالقة يف النطاق العلوي من الرتبة ،أو يف منطقة التهوية القريبة من سطح
األرض .وميكن أن تصعد مياه الرتبة إىل داخل الغالف اجلوي عن طريق النتح الكلي (العملية اليت تُنقل هبا كمية
من املياه من الرتبة إىل الغالف اجلوي عن طريق البخر والنتح من النباتات) ،أو متتصها النباتات ،أو تس � � � ��ري إىل
املياه اجلوفية ،أو تسري إىل األهنار (صرف الرتبة) .وهناك جزء من املياه اليت تنتحها واليت متتصها النباتات يُستعمل
يف اإلنتاج (يف زراعة احملاصيل مثالً).

 3-11-5حسابات األصول بالقيم املادية ملوارد املياه
 481-5ينبغي أن تُصاغ حس � � � ��ابات األصول بالقيم املادية ملوارد املياه حسب نوع مورد املياه ،وينبغي أن تُبينِّ
رصيد املياه يف بداية الفرتة احملاسبية ويف هنايتها والتغيرّ ات يف رصيد املياه .وتُصاغ احلسابات عموماً بداللة ماليني
األمتار املكعبة من املياه.
 482-5والتغيرّ ات يف رصيد املياه ينبغي أن تشمل اإلضافات إىل الرصيد ،واالخنفاضات يف الرصيد ،والتغيرّ ات
األخرى يف الرصيد .وهيكل حساب األصول بالقيم املادية للموارد املائية مبينّ يف اجلدول .25 - 5

تعريف رصيد املياه
 483-5يتعلق مفهوم رصيد املياه السطحية بكمية املياه املوجودة يف اإلقليم ذي الصلة مقيسة عند نقطة زمنية
حم ّددة (عادة يف بداية الفرتة احملاس � � � ��بية أو يف هنايتها) .ويُقاس مقدار رصيد النهر حبجم جمرى النهر الفعلي الذي
بناء على اهليئة اجلغرافية جملرى النهر ومنسوب املياه .وتكون هذه الكمية عادة ضئيلة جداً باملقارنة بالرصيد
يحُ ّدد ً
الكلي ملوارد املياه والتدفقات السنوية لألهنار.
 484-5وتقاس أرصدة املياه اجلوفية ومياه الرتبة طبقاً للتعريفني الواردين أعاله .وقد ميتد قياس مياه الرتبة فيشمل
كل الرتب � � � ��ة ولكنه ميكن أن يكون حمدوداً أيضاً (فيقتصر مث ً
ال على مياه الرتبة يف املس � � � ��احات الزراعية واحلراجية)،
وذلك حسب األغراض التحليلية حلساب املياه .وينبغي أن يكون نطاق قياس مياه الرتبة حم ّدداً حتديداً واضحاً يف
أي حساب لألصول يتعلق مبوارد املياه.
ّ
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الجدول 25 - 5
حساب األصول بالقيم املادية ملوارد املياه (باألمتار املكعبة)
أنواع موارد املياه
املياه السطحية

الرصيد االفتتاحي ملوارد املياه
اإلضافات إىل الرصيد
املرتجعات
التهطال

الخزانات
االصطناعية

البحريات

األنهار
والجداول

1 500

2 700

5 000

100 000

300
124

246

53
50
17 650
2 487

315

التدفقات الواردة من أقاليم أخرى
التدفقات الواردة من موارد مياه داخلية أخرى

1 054

339

األنهار الجليدية
والثلج والجليد

املياه الجوفية

مياه الرتبة

املجموع

500

109 700

23 015
437

صفر

669
23 435
17 650
4 317

مُكتشفات املياه يف مجامع املياه الجوفية

مجموع اإلضافات إىل الرصيد

االنخفاضات يف الرصيد
املياه املستخلصة

1 478
280

585
20

752

20 240

476

141

23 015
50

46 071
967

لتوليد الطاقة الكهرمائية
للتربيد
البخر والنتح يِّ
الكل الفعيل

80

215

التدفقات الخارجة إىل أقاليم أخرى
التدفقات الخارجة إىل البحر
التدفقات الخارجة إىل موارد مياه داخلية أخرى

مجموع االنخفاضات يف الرصيد

الرصيد الختامي ملوارد املياه

1 000
1 360
1 618

100
335
2 950

54
9 430
10 000
1 343
20 968
4 272

21 125

87
563
100 189

مالحظة :محتوى الخانات الرمادية منعدم بحكم التعريف.

 485-5ويف البلدان اليت توجد فيها سنة هيدرولوجية مطردة ومنتظمة تشمل فرتة جفاف مميزة ،قد يكون رصيد
مياه الرتبة يف هناية السنة اهليدرولوجية بالغ الضآلة باملقارنة باملياه اجلوفية أو السطحية .ويف حني أن مياه الرتبة ميكن
متييزها عن املياه اجلوفية واملياه الس � � � ��طحية من الناحية النظرية ،فإن قياسها قياساً مباشراً قد يكون صعباً ،وإن كان
باإلمكان تقديرها على حنو غري مباشر باستخدام جمموعة متنوعة من البيانات .76

اإلضافات إىل رصيد موارد املياه واالنخفاضات فيه
 486-5تتألف اإلضافات إىل رصيد موارد املياه من التدفقات التالية:
(أ)
76

املرجتعات ،اليت متثّل احلجم الكلي للمياه اليت تعيدها الوحدات االقتصادية إىل البيئة ،وذلك يف
املياه السطحية ومياه الرتبة واملياه اجلوفية ،خالل الفرتة احملاسبية .وميكن الفصل بني املرجتعات

انظر :التوصيات الدولية بشأن إحصاءات املياه (األمم املتحدة 2012 ،أ) الفقرة .29 - 4

1 787
22 962
553

21 474
9 430
10 000
4 317
46 188
109 583
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حس � � � ��ب نوع املياه املرجتعة ،بتحليلها مث ً
ال إىل مياه الري واملياه املعاجلة واملياه غري املعاجلة .ويف
هذه احلالة ،ينبغي أن يكون التوزيع مطابقاً للتوزيع املستخدم للفصل بني املرجتعات يف جداول
العرض واالستخدام بالقيم املادية ،الواردة يف الفصل الثالث؛
(ب) التهطال ،الذي ميثّل حجم التهطال اجلوي (املطر ،والثلج ،و َال�ب َرد ،وما إىل ذلك) على اإلقليم
ذي الصلة خالل الفرتة احملاسبية قبل حدوث النتح الكلي .واجلزء األكرب من التهطال يسقط
ويسجل هذا اجلزء
على الرتبة .وس � � � ��تنصرف نس � � � ��بة من هذا التهطال إىل األهنار أو البحريات ّ
تسجل على أهنا
على أنه إضافة إىل املياه السطحية .والكميات اليت تحُ تجز يف الرتبة ينبغي أن َّ
إضافات إىل مياه الرتبة .ويسقط بعض التهطال أيضاً إىل أجرام املياه السطحية مباشرة .ويُفرتض
أن املياه سوف تصل إىل جمامع املياه اجلوفية بعد أن تسري عرب الرتبة أو املياه السطحية (األهنار
والبحريات وما إىل ذلك) ،ومن مث ال يُس � � � � َّ�جل يف حسابات األصول هتطال فيما يتعلق باملياه
اجلوفية .ويُسجل تسرب التهطال إىل املياه اجلوفية يف احلسابات على أنه تدفق من موارد مياه
أخرى إىل املياه اجلوفية؛
(ج) التدفق � � � ��ات الواردة ،وهي متث � � � ��ل كمية املياه اليت تتدفق إىل موارد املياه خالل الفرتة احملاس � � � ��بية.
وتُصنَّف التدفقات الواردة وفقاً ملنشئها ’1‘ :التدفقات الواردة من أقاليم/بلدان أخرى؛ و‘’2
التدفق � � � ��ات الواردة من موارد مياه أخرى داخل اإلقليم .وحت � � � ��دث التدفقات الواردة من أقاليم
أخرى يف حالة موارد املياه املش � �ت� ��ركة .فمث ً
ال يف حالة هنر يدخل إىل اإلقليم ذي الصلة ،يكون
التدف � � � ��ق الوارد هو احلجم الكلِّي للمياه اليت تتدفق إىل داخل اإلقليم عند نقطة دخوهلا خالل
الفرتة احملاس � � � ��بية .وإذا كان هنر ما يتاخم بلدين بدون أن يدخل أياً منهما على امتداد جمراه،
ميكن لكل بلد من االثنني أن يزعم حقه يف تنسيب جزء من التدفق إىل إقليمه .وإذا مل توجد
اتفاقية رمسية هبذا الشأن ،هناك حل عملي مؤداه تنسيب  50يف املائة من التدفق إىل كل بلد
من البلدين .وتش � � � ��مل التدفقات الواردة من موارد أخرى التحويالت ،الطبيعية واالصطناعية،
بني املوارد الكائنة داخل اإلقليم .فهي تش � � � ��مل مث � �ل � � ً
ا التدفقات الواردة من مرافق إزالة امللوحة
وتدفقات التسرب واالرتشاح؛
(د) مكتشفات املياه يف جمامع املياه اجلوفية اجلديدة ،وينبغي تسجيل هذه التدفقات بداللة كمية
املياه يف ْجممع املياه اجلوفية املكتش � � � ��ف اجلديد بوصفها متمايزة عن الس � � � ��عة الكلية جملمع املياه
اجلوفي � � � ��ة .أما الزيادات يف حج � � � ��م املياه املوجودة يف ْجممع معلوم للمياه اجلوفية فينبغي إدراجها
على أهنا تدفق من موارد املياه إىل املياه اجلوفية.
 487-5وتتألف االخنفاضات يف رصيد موارد املياه من التدفقات التالية:
(أ)

أي مصدر ،بصفة دائمة أو مؤقتة ،يف فرتة زمنية
املياه املستخلصة ،وهي الكمية املأخوذة من ّ
معينة .وهي تش � � � ��مل املياه اليت تستخلصها األسر املعيشية من أجل استهالكها الذايت ،واملياه
املس � � � ��تخدمة يف توليد الطاقة الكهرمائية ،واملياه املستخدمة للتربيد .ونظراً إىل ضخامة أحجام
املياه املس � � � ��تخلصة من أج � � � ��ل توليد الطاقة الكهرمائية وألغراض التربي � � � ��د ،فإن هذين التدفقني
حي ّددان حتديداً منفص ً
جزءا من استخالص املياه .وتشمل املياه املستخلصة أيضاً
ال بوصفهما ً
استخالص النباتات ملياه الرتبة يف مناطق الزراعة البعلية وموارد األخشاب املستزرعة وفقاً لتعريف
االستخالص فيما يتعلق جبدول العرض واالستخدام بالقيم املادية للمياه (انظر الفرع .)5 - 3
وهــذه امليـــاه املس � � � ��تخلصــــة مـــن ميـاه الرتبة إما أن متتصها النباتات وإما أن تُعاد إىل البيئة عن
طريق النتح؛

(ب) البخر والنتح الكلي الفعلي ،ومها يتألفان من كمية البخر والنتح الكلي الفعلي اللذين حيدثان
يف اإلقليم ذي الصلة خالل الفرتة احملاس � � � ��بية ،فيما عدا الكميات الس � � � ��ابق تسجيلها بوصفها
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كميات مستخلصة من مياه الرتبة .ويشري مصطلح البخر إىل كمية املياه املتبخرة من األجرام
املائية مثل األهنار والبحريات واخلزانات االصطناعية وما إىل ذلك .ويدل مصطلح النتح الكلي
الفعلي على كمية املياه اليت تتبخر من س � � � ��طح اليابس � � � ��ة واليت تنتحها مساحة الغطاء النبايت/
النباتات القائمة عندما تكون األرض مبحتواها الطبيعي من الرطوبة كما حت ّدده خواص التهطال
والرتبةَّ .
ويقدر النتح الكلي الفعلي عادة باستخدام النماذج ذات الصلة 77؛
(ج) التدفقات اخلارجة ،وهي متثّل كمية املياه اليت تتدفق إىل خارج موارد املياه خالل الفرتة احملاسبية.
أي ‘ ’1موارد املياه األخرى داخل اإلقليم،
وتُصنَّف التدفقات اخلارجة حسب
مستقر التدفق؛ ّ
ّ
و‘ ’2األقاليم/البلدان األخرى ،و‘ ’3البحر/احمليط.

 4-11-5مسائل القياس األخرى املتعلقة بموارد املياه
حسابات األصول بالقيم النقدية ملوارد املياه
 488-5يصعب بصفة خاصة قياس رصيد املياه بالقيم النقدية .وتتمثل الصعوبة الرئيسية يف أنه ،تارخيياً،كثرياً ما
كان احلصول على املاء يُتاح جماناً بوصفه منفعة عامة تق ّدم بأقل من تكلفة إنتاجها لدعم اإلنتاج الزراعي؛ أو تقدم
معرض للندرة .وبالتايل أصبحت األسعار النقدية تتعلق
يف مقابل رسم ثابت انطالقاً من تصور مؤّداه أن املاء غري ّ
غالباً بتكاليف البنية األساسية الثابتة جلمع املياه ونقلها إىل منافذ معينة وليس باحلجم الفعلي للمياه املستخدمة،
الذي ميكن أن يتباين تبايناً كبرياً.
 489-5وبالنظ � � � ��ر إىل هذا الوضع ،يتضح عدم صالحية الُ�ن ُهج النمطي � � � ��ة لتقييم األصول البيئية ،وخباصة هنج
صايف القيمة احلالية (الوارد وصفه يف الفرع  ،)4 - 5ألن ريع املوارد الذي يُستنبط وفقاً للتعاريف النمطية ذو قيمة
س � � � ��البة .وتنشأ التقديرات السالبة لريع املوارد عندما ال يغطي الدخل املكتسب من بيع املياه املستخلصة تكاليف
وبناء على ذلك ،يُعترب أن قيمة موارد املياه نفسها تساوي صفراً.
صيانة األصول املُنتجة الالزمة لتوزيع املياهً .
 490-5وهناك اجتاه يرمي إىل تسعري املياه على حنو يعكس التكاليف الكاملة إلدارة موارد املياه واستخالصها
وتوزيعه � � � ��ا .ومن مث قد توجد بعض حاالت ميكن فيها تطبي � � � ��ق ُ�ن ُهج من قبيل َ�ن ْهج صايف القيمة احلالية .ويف هذه
جزءا من
جزءا من القيمة النقدية الكلية لألصول البيئية وبوصفها ً
احلاالت ،ينبغي اس � � � ��تيعاب هذه القيم بوصفها ً
قيمة األصول االقتصادية.
 491-5وهناك حالة حم ّددة تتوافر فيها إمكانية استخدام ُ�ن ُهج صايف القيمة احلالية على حنو فعال لتقييم موارد
املياه هي حالة اس � � � ��تخدام املياه يف توليد الطاقة بالوس � � � ��ائل الكهرمائية .ففيما يتعلق مبوارد املياه هذه ،ميكن تقدير
تدفق � � � ��ات الدخل املقبل � � � ��ة من بيع الطاقة باتباع الُ�ن ُهج النمطية لصايف القيمة احلالية اجململ بياهنا يف الفرع .4 - 5
وحيثما ميكن إجراء تلك التقييمات ،ينبغي إسناد قيم األصول الناجتة من ذلك إىل موارد املياه.
 492-5وهناك هنج آخر لتقييم موارد املياه هو استخدام قيمة استحقاقات استخدام موارد املياه ،اليت جيري،
يف بعض البلدان ،تداوهلا يف أسواق معينة .وكثرياً ما قد تكون قيمة هذه االستحقاقات متصلة اتصاالً وثيقاً بقيمة
األرض املرتبطة هبا ،ومن مث فإن حتديد النس � � � ��بة اليت ميكن عزوها إىل اس � � � ��تحقاقات استخدام موارد املياه من القيمة
يرجح
الكلية لألرض ميكن أن يكون وسيلة لتحديد قيمة املياه املرتبطة بتلك االستحقاقات .وهذه الُ�ن ُهج يف التقييم َّ
مهماً.
أن تناسب بأكرب قدر السياقات الزراعية اليت ميثل فيها حصول املزارعني على املياه اعتباراً ّ
77

النتح الكلي الفعلي خيتلف عن النتح الكلي املمكن ،الذي هو الكمية القصوى للمياه القادرة على التبخر يف مناخ معني من مساحة
وتزود تزويداً جيداً باملياه.
مستمرة من الغطاء النبايت تغطي األرض بكاملها َّ
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التفاصيل املكانية والزمنية
 493-5ميكن إلحصاءات املياه أن توفر بيانات إلدارة املياه على مستويات جغرافية عديدة ،ترتاوح من
املس � � � ��تويات احمللية ومستوى أحواض األهنار إىل املستويات الوطنية واملتعددة البلدان .واختيار املرجع املكاين
لصياغة حس � � � ��ابات املياه يتوقف يف هناية املطاف على البيانات الالزمة للمستعملني واملوارد املتوافرة ملنتجي
البيان � � � ��ات .واختيار النطاق امل � � � ��كاين أمر مهم ،ألن البلدان ميكن أن تنطوي على تباينات جغرافية كبرية من
حي � � � ��ث مدى توافر املياه (مث ً
ال وجود مناطق غزيرة املطر جداً أو ش � � � ��حيحة املطر ج � � � ��داً) ومن مثّ فإن القيم
التجميعية الوطنية قد ال تعكس على وجه الدقة القضايا اليت تواجه بلداناً معينة.
 494-5ومن املس� � � � �لّم به دولياً أن حوض النهر هو املرجع املكاين األنسب لإلدارة املتكاملة ملوارد املياه
(انظر ،على سبيل املثال ،جدول أعمال القرن ( 21األمم املتحدة)1993 ،؛ والتوجيهات اإلطارية األوروبية
بشأن املياه (الربملان واجمللس األوروبيان .))2000 ،وِعلَّة ذلك هي أن البشر واألنشطة االقتصادية يف نطاق
حوض هنري معني سيكون هلما تأثري على كمية ونوعية املياه املوجودة يف ذلك احلوض ،ومن الناحية األخرى
ستؤثر املياه املتاحة يف احلوض على األنشطة االقتصادية والبشر املعتمدين على هذه املياه .ويف املناطق اليت
تك � � � ��ون فيه � � � ��ا املياه اجلوفية مصدراً مهماً للمياه ،ميكن أن تكون جمامع املياه اجلوفية هي أيضاً مراجع مكانية
مناسبة لصياغة إحصاءات املياه.
 495-5وعلى الرغم من أن البيانات املتعلقة بنطاقات مكانية حم ّددة داخل بلد ما كثرياً ما تكون مناسبة
بقدر أكرب لتحليل موارد املياه ،فإن دمج البيانات املادية املتعلقة باملياه على مستوى األُطر املكانية املهمة،
مثل أحواض األهنار ،قد يصعب بس � � � ��بب عدم التس � � � ��اوق مع التفاصيل املكانية املتاحة للبيانات االقتصادية
(اليت تصاغ يف أغلب احلاالت على أساس احلدود اإلدارية) .ويف هذه احلاالت ،ينبغي حتديد مناطق مشرتكة
تسمى مستجمعات حماسبية .78
للرصدّ ،
 496-5ولدى دمج أو مجع بيانات املياه ،من املهم أن تكون الفرتات املرجعية للبيانات املختلفة متوائمة.
ويف إحصاءات املياه واإلحصاءات االقتصادية ،املرجع الزمين املس � � � ��تصوب هو السنة التقوميية .بيد أنه على
صعيد املمارس � � � ��ة الفعلية ،قد ال تكون بيانات املياه والبيانات االقتصادية متاحة للس � � � ��نوات التقوميية .فعلى
س � � � ��بيل املثال ،تستعمل بعض البلدان للحسابات القومية س � � � ��نة مالية ،بينما قد تستعمل إلحصاءات املياه
سنة هيدرولوجية .والسنوات املالية واهليدرولوجية قد تكون مطابقة للسنوات التقوميية أو خمتلفة عنها .ويُ َّنوه
أيض� � � � �اً إىل أنه يف بعض احلاالت ،إذا ُوجد تراوح مومسي كبري يف العالقة بني عرض املياه والطلب عليها فإنه
قد يعين عدم كفاية البيانات الس � � � ��نوية (على أساس سنة مالية أو هيدرولوجية) ومن مثّ ضرورة توفري بيانات
دون سنوية.
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املرفق ١ - ٥

طريقة صايف القيمة الحالية لتقييم أرصدة املوارد الطبيعية
وقياس استنزافها وتنقيح تقييمها

مقدمة
م  ١-٥-يش � � � ��رح هذا املرفق بقدر من التفصيل االفرتاضات واحلس � � � ��ابات الالزمة لتطبيق هنج صايف القيمة احلالية ،بغية
استنباط تقييمات ألرصدة املوارد الطبيعية ومقاييس متسقة لتدفقات االستنزاف والدخل وتنقيح التقييمات .والعنصر األخري
بوج � � � ��ه خ � � � ��اص كثرياً ما يُهمل فيما يُ َّ
قدم من عروض لنهج صايف القيمة احلالية .وال بد أيضاً من تَقبُّل أن هنج صايف القيمة
احلالية ال يطبَّق يف ظروف تتوافر فيها إحاطة تامة بأحوال املستقبل .ومن مثّ يلزم أن يؤخذ يف احلسبان ما جيري من تنقيحات
يف جمموعة املعلومات املتاحة للقائم بصياغة احلسابات على مدى الفرتة احملاسبية.

تعريف ريع وحدة املورد
م  ٢-٥-لنفرتض أن مؤسس � � � ��ة تزاول حصد وبيع موارد خشبية مستمدة من غابة طبيعية غري مستزرعة .وهذه املؤسسة
تستعمل يف عملية االستخراج أصوالً ُمنتَجة (شاحنات ومناشري وما إىل ذلك) فض ً
ال عن قوة العمل واملدخالت الوسيطة
(مثل الوقود) .وحتصل املؤسس � � � ��ة على دخل من بيع األخش � � � ��اب وتدفع تكاليف مدخالت ق � � � ��وة العمل واألصول املنتَجة
واملدخالت الوسيطة.
م  ٣-٥-وجيب أن تأخذ املؤسسة يف احلسبان أيضاً موارد األخشاب املراد استخراجها .ويُفهم هذا املتغيرّ على أفضل
وجه على أنه هو مثن الوحدة املس � � � ��تخرجة من موارد األخش � � � ��اب الذي كانت املؤسسة ستتكبده لو كانت موارد األخشاب
مملوكة لوحدة أخرى (احلكومة مثالً) .ويف حني أن هذا املقدار هو ،من حيث املبدأ ،قابل للرصد ،فإنه على مستوى املمارسة
الفعلية ال يكون متاحاً يف أكثر األحوال ،خصوصاً عندما تكون املؤسسة القائمة باالستخراج هي نفسها املالكة للمورد.
دخل املورد الطبيعي يف عملية
م  ٤-٥-ويش � � � ��ار إىل هذا املقدار عادة باس � � � ��م ريع املورد )  ( RRtويكافئ القيمة الكلية ملُ َ
اإلنتاج خالل الفرتة احملاسبية .وهو يتألف من جزأين( :أ) كمية اخلشب املستخرج )  ( Stو(ب) سعر الوحدة من اخلشب
أي ريع املورد للوحدة املستخرجة من مورد األخشاب.
املستخرج )  .( PStواملتغيرّ  PStيكافئ ريع وحدة املوردّ ،
(أي يف هناية الفرتة احملاسبية) بوصفه قيمة متبقية ،شريطة أن
م  ٥-٥-وعلى املستوى العملي ،ميكن قياس ريع املورد الحقاً ّ
يكون هناك نوع واحد فقط من املوارد الطبيعية للمؤسس � � � ��ة الواحدة أو للصناعة الواحدة .ويف هذه احلالة RRt ،يساوي إمجايل
فائض التشغيل مضافاً إليه العنصر غري املتعلق بقوة العمل من الدخل املختلط وخمصوماً منه تكاليف استخدام األصول املنتَجة.
وبدي ًال لذلك ،ميكن أن يكون  RRtقاب ًال للرصد من مدفوعات الريع اليت تدفعها مؤسسات االستخراج ملالكي املورد الطبيعي.
(ترد مناقشة لشىت طرق تقدير  RRtيف الفرع  .)٤ - ٥ولدى توافر  RRtو ،Stميكن مباشرًة حساب ريع وحدة املورد ) .( PSt
م  ٦-٥-ول � � � ��دى إمتام تقدي � � � ��ر ريع وحدة املورد ،تتبقى عمليتان مهمتان يلزم إجنازمها :أوالً ،يلزم تعيني قيمة رصيد املورد
الطبيعي؛ وثانياً ،يلزم تقس � � � ��يم الدخل اإلمجايل املنس � � � ��وب إىل املورد من فرتة إىل أخرى ، RRt ،إىل جزأين أحدمها ميثل قيمة
االستنزاف واآلخر ميثل الدخل الصايف .وهاتان العمليتان مرتابطتان ترابطاً مباشراً ويلزم أن تُعالجَ ا على حنو متسق.

تقييم رصيد املورد الطبيعي
أي صايف
م  ٧-٥-ينبغي ملعاجلة مس � � � ��ألة تقييم رصيد املورد الطبيعي البدء بالش � � � ��رط األساسي للتوازن السوقي لألصول ّ
القيمة احلالية الذي مؤداه أن قيمة األصل (موارد األخشاب يف هذا املثال) يف هناية الفرتة  ،Vt ، tتساوي القيمة املخفضة
لتدفقات ريع املورد املقبلة )  RRt +τ (τ = 1, 2, N tعلى مدى  Ntمن الفرتات .وتقدير عدد فرتات االستخراج املتبقية قد
خيتلف مع الوقت؛ ولذا فإن  N tتتوقف على  .tويف أبس � � � ��ط حالة لذلك ،ولفرتة اس � � � ��تغالل حمدودة وثابتة ،تقل  N tمبقدار
فرتة واحدة مع تقدم  .tوإذا اعتُرب استغالل املورد الطبيعي مستداماً ،ستتخذ  N tقيمة الهنائية .ويُفرتض هنا أن ريع املورد
حق يف هناية الفرتة احملاسبية أ .والصيغة النمطية للشرط املتعلق بصايف القيمة احلالية مبيَّنة يف املعادلة (.)1
يُستَ ّ
أ

�تحق يف منتصف الفرتة احملاس � � � ��بية .والغرض من االفرتاض املستخدم هنا هو تبسيط الشرح والرتميزات اجلربية
يُفضَّل افرتاض أن ريع املورد يُس � � � � ّ
املرتبطة به ،وليس له تأثري على العالقات األساسية املبينة يف الشرح.
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()1

Nt

RRt +τ
τ
) τ =1 (1 + rt

∑ = Vt

حيث  rtمع ّدل خصم إمسي سا ٍر عند هناية الفرتة  tولكنه ليس ثابتاً بالضرورة مع الزمن.
م  8-٥-و )  RRt +τ (τ = 1, 2, N tهو قيمة إمسية لتدفقات ريع املورد املقبلة املتوقعة ،والنمط الزمين املُس � � � ��قط لريع
امل � � � ��ورد } {RRt +1 , RRt +2 ,قد يكون غري ثابت .ويُنوه إىل أن متوالية تدفقات ريع املورد } {RRt +1 , RRt +2 ,هي متوالية
متوقعة ،وإىل أن التوقع يتشكل يف هناية الفرتة .t
م  ٩-٥-ومع تقدم الوقت ،ميكن أن تتغيرّ املعلومات وقد تصبح متوالية تدفقات ريع املورد املتوقعة خمتلفة .وباملثل ،قد
تكون قيمة الرصيد يف بداية الفرتة  tقد ق ِّ
ُدرت على أساس جمموعة خمتلفة من التوقعات بشأن تدفقات ريع املورد املقبلة أو
مع ّدالت اخلصم .ويلزم إفساح اجملال حلدوث تغيرّ من هذا القبيل يف جمموعة املعلومات ،وسيُعالجَ ذلك الحقاً.
م  ١٠-٥-و  Vtهي قيمة الرصيد يف هناية الفرتة  .tومن حيث املفهوم ،تتألف هذه القيمة من عنصر س � � � ��عري وعنصر
سمهِما  Ptو . X tويف الواقع أنه بدون هذا التمييز السعري  -الكمي ،لن يكون معىن “ ”Vواضحاً .ويف مثال
كمي :ولنُ ِّ
موارد األخش � � � ��اب ،إذا كانت  Vtهي قيمة مورد األخش � � � ��اب  ،فإن  Ptتساوي سعر املرت املكعب من موارد األخشاب يف
هناية الفرتة  ،tو X tهي عدد األمتار املكعبة ملوارد األخش � � � ��اب يف هناية الفرتة ( .tيف حالة حقل للنفط X t ،س � � � ��تكون هي
الكمية التقديرية للنفط املوجود يف األرض ).ومن مثّ فإن:
()2

Vt = Pt X t

م  ١١-٥-وللحصول على تقدير للس � � � ��عر  Ptوبالتايل للقيمة  ، Vtيُستعمل شرط صايف القيمة احلالية من املعادلة ()1
مع تعريف ريع املورد : RRt = PSt St
Ps ,t +τ St +τ

()3

) (1 + rt

τ

Nt

∑
τ

= Vt = Pt X t

=1

للمستخرجات والتغيرّ السعري املتوقع لريع وحدة املـــــــورد
م  ١٢-٥-ويلــــزم بعد ذلك تكوين فرضية بش � � � ��أن النمط املقبل ُ
للمستخرجات املقبلة حبيث
األفضل
التقدير
هي
مستخرجة
 . PStوأحد احللول البسيطة لذلك هو افرتاض أن أحدث كمية
ُ
=St +τ S
إن ) 1,2,3, N t
=  .وه � � � ��ذا جم � � � ��رد حل واحد ،وميكن األخذ بافرتاضات خمتلف � � � ��ة إذا حدث ،مثالً ،أن كان
t (τ
املُستخرج يف السنة  tكبرياً أو صغرياً بقدر غري عادي وغري مرجح أن حيدث مرة أخرى مستقبالً .وهناك إمكانية أخرى هي
افرتاض مع ّدل ثابت لالستخراج ،حبيث تصبح  St +τ X t +τثابتة للقيم  . τ = 1,2,3,  N tولغرض الشرح يف هذا السياق،
سيُفرتض أن كمية املُستخرج ثابتة.
م  ١٣-٥-وباملثل ،يلزم تكوين فرضية بشأن تطور السعر  ، PStواملقرتح هنا هو األخذ باالجتاه الطويل األمد فيما يتعلق
بريع وحدة املورد ،أو األخذ بافرتاض أبسط مؤداه أن  PStيتطور على حنو متوائم مع مع ّدل عام متوقع للتضخم.ρ t ،
م  ١٤-٥-وباستخدام هاتني الفرضيتني ،ميكن كتابة شرط صايف القيمة احلالية كما يلي:
()4

) Ps ,t +1St +1 (1 + ρ t

τ −1

) (1 + rt

τ

)(4

()5

)(5

∑
τ
=1

) (1 + ρ
=
τ
) τ =1 (1 + rt
τ
N
) (1 + ρ
∑= Ωt
τ
) τ =1 (1 + rt
τ

Ps ,t St Ω=t RRt Ωt

Nt

=
=Vt P
t Xt
Nt

∑ = Ps ,t St
t
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م  ١٥-٥-و  Ωtهو معامل للخصم يربط تدفقات ريع املوارد املقبلة بالقيمة احلالية لألصل .واملعادلة ( )4توفر التقدير
املطلوب لقيمة الرصيد ،Vt ،وكذلك املس � � � ��توى السعري لقيمة وحدة املورد املوجود يف/على األرضPt RRt Ωt X t ،
=.
والصيغة اجلربية الواردة أعاله تبني أيضاً العالقة بني ريع وحدة املورد  PStوس � � � ��عر األصل املوجود يف/على األرض  ، Ptاليت
مؤداها أن ثانيهما هو القيمة املخفضة لألول مضروبة يف مع ّدل االستخراج احلايل :St X t
()6

PS , t Ω t St
Xt

= Pt

أي
م  ١٦-٥-ويُستنتج من هذه العالقة أنه ليس صحيحاً استخدام ريع وحدة املورد ، PSt ،على أنه هو سعر األصلّ ،
استخدامه لتقييم رصيد املورد .ومن املفيد أيضاً مالحظة أنه بتطبيق الفرضيتني املستخدمتني للتبسيط أعاله ،أصبح العنصر
الرئيسي  (1 + ρ t ) (1 + rt ) ، Ωtهو معكوس سعر حقيقي للفائدة .ويف كثري من البلدان ،يَغلُب أن تكون أسعار الفائدة
احلقيقية مستقرة نسبياً ولن توجد بالتايل صعوبة يف تقديرها.
م  ١٧-٥-وصيغة أس � � � ��عار الفائدة احلقيقية مرتبطة أيضاً بقاعدة هوتلينغ للموارد غ � �ي� ��ر املتجددة .وتنص قاعدة هوتلينغ
على أنه يف ظل أحوال س � � � ��وقية معينة ،س � �ي � �رتفع ريع املوارد غري املتجددة مبع ّدل مس � � � ��او ملع ّدل اخلصم اإلمسي كلما ازدادت
ندرة املورد .ويف ظل هذه الظروف ،ميكن حساب قيمة رصيد املورد على أهنا تساوي ببساطة ريع وحدة املورد مضروباً يف
حج � � � ��م الرصي � � � ��د .ونتيجة ألن ريع املورد االمسي يزداد مع الوقت مبع ّدل يكفي بالضبط لتعويض مع ّدل اخلصم االمسي ،فإنه
ال توجد حاجة إىل ختفيض الدخل املقبل للمورد .وبداللة الرموز املس � � � ��تخدمة هنا ،يناظر هذا حالة يكون فيها ρ t = rt
فتصب � � � ��ح  ، Pt = N t PSt S t X tريع وحدة املورد مضروباً يف عدد فرتات االس � � � ��تخراج .وال يوصى بتطبيق قاعدة هوتلينغ لتقييم
األصول البيئية يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.

تقدير قيمة االستنزاف وا ُملكتشفات والخسائر فيما يتعلق باملوارد الطبيعية غري املتجددة
م  ١٨-٥-املهم � � � ��ة التالية هي تقيي � � � ��م التغيرّ ات اليت تعرتي املورد الطبيعي على مدى الفرتة احملاس � � � ��بية .ويتناول هذا الفرع
التدفقات املرتبطة باملوارد الطبيعية غري املتجددة ،بينما يتناول الفرع التايل املعاجلة احملاسبية للموارد الطبيعية املتجددة.
م  ١٩-٥-وعلى غرار ما سبق ،يُفرتض أن كمية املوارد الطبيعية عند هناية الفرتة  ،X t ،tمعلومة ،وأنه توجد متوالية ُمسقطة
بناء على املعلومات املتاحة عند هناية الفرتة  .tوعند هناية الفرتة  ،tستكون الكمية عند هناية الفرتة السابقة،
للمستخرجاتً ،
ُ
X
كونات :االس � � � ��تنزاف،
األخرى.
هي
معلومة
،
وبناء على ما س � � � ��بق ،ميكن حتليل الفرق بني  X tو  X t −1إىل ثالثة ُم ِّ
t −1
ً
واملُكتش � � � ��فات وغريها من اإلضافات (يُشار إليها فيما يلي بكلمة “املُكتشفات”) ،واخلسائر النامجة عن الكوارث وغريها
وبناء على املعلومات املتاحة عند هناية
من االخنفاضات (يُش � � � ��ار إليها فيما يلي بعبارة “اخلس � � � ��ائر النامجة عن الكوارث”)ً .
الفرتة السابقة  ،t-1لن تكون املُكتشفات واخلسائر النامجة عن الكوارث معلومة.
كونات الثالثة التمييز بني املعلومات املتاحة عند هناية الفرتة  t-1واملتاحة عند هناية
م  ٢٠-٥-ويلزم لتفعيل قياس هذه املُ ِّ
بناء على املعلومات
الفرتة  .tوالرتميز املس � � � ��تخدم هلذا الغرض يفرتض أن  X t′ترمز لكمية املورد الطبيعي يف هناية الفرتة ً ،t
املتاحة عند هناية الفرتة  .t-1ومن مثّ فإن اس � � � ��تخدام هذه الصيغة ، X t′−1 = X t −1 ،على س � � � ��بيل املثال ،يدل على أنه مل تنشأ
معلومات جديدة خالل الفرتة  tبش � � � ��أن الرصيد عند هناية الفرتة t-1؛ ولكن بوجه عام ،ليس وارداً أن تكون  X t′ = X tأو
. Pt′ = Pt
م  ٢١-٥-وباستخدام هذا الرتميز ،ميكن اآلن تعريف االستنزاف واملُكتشفات واخلسائر النامجة عن الكوارث .فاالستنزاف،
عرف بأنه St X t′−1 − X t′
= ،حيث  Stهو املُستخرج خالل الفرتة .t
أي االخنفاضات املنتظمة واملتوقعة يف رصيد املورد ،يُ َّ
ّ
ُ
ستخرج يساوي االستنزاف ).ومن مثّ فإن االستنزاف هو الفرق بني كمية املورد
مل
ا
فإن
متجدد،
غري
مورد
مع
نتعامل
أننا
(مبا
َ
يف هناية الفرتة  t-1وكمية املورد املتوقع أن تكون متبقية يف األرض يف هناية الفرتة ( tبدون احتساب املكتشفات أو اخلسائر
النامجة عن الكوارث).
م  ٢٢-٥-واملُكتشفات هي إضافة غري متوقعة إىل املورد الطبيعي خالل الفرتة احملاسبية .وقد ورد يف منت الفصل اخلامس
وصف ألنواع املكتش � � � ��فات اليت ينبغي اعتبارها كذلك ،فيما يتعلق بكل نوع من أنواع املوارد الطبيعية .أما اخلس � � � ��ائر النامجة
عن الكوارث فتتعلق باالخنفاضات الكبرية غري املتوقعة يف املورد الطبيعي خالل الفرتة .وهي تشكل خسائر استثنائية كبرية
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أي الفرق بني
القدر .وميكن اآلن قياس األثر اجملمع للمكتشفات واخلسائر النامجة عن الكوارث على أنه يساوي ّ ، X t − X t′
الكميتني املتوقعة والفعلية يف هناية الفرتة.
م  ٢٣-٥-وللتوصل إىل صيغة حماس � � � ��بية منفصلة لكل من املكتش � � � ��فات واخلسائر النامجة عن الكوارث ،لنفرتض أن I t
هي الكمية املادية للمكتشفات وأن  Ltهي الكمية املادية للخسائر النامجة عن الكوارث ،وبالتايل فإن X t − X t′ =I t − Lt
ويشار هنا إىل أن  ، X t′−1 = X t −1حيث إنه مل تنشأ معلومات جديدة خالل الفرتة  tعن املورد الطبيعي يف هناية الفرتة .t-1
وينطبق هذا األمر نفس � � � ��ه على أس � � � ��عار األصل وقِيَ ِمه Pt′−1 = Pt −1 :و  . Vt′−1 = Vt −1وبأخذ هذه املالحظات يف احلسبان،

يكون جمموع التغيرّ ات املادية يف املورد غري املتجدد فيما بني بداية الفرتة احملاسبية وهنايتها كما يلي:
()7

( X t − X t −1 ) = ( X t − X t′−1 ) ≡ ∆X t = ( X t − X t′ + X t′ − X t −1 ) = I t − Lt − St

بناء على املعلومات
م  ٢٤-٥-وباس � � � ��تخدام املعادلتني ( )2و( ،)7ميكن حتليل قيمة املورد الطبيعي عند بداية الفرتة ً ،t
بناء على املعلومات املتاحة عندئذ ،على النحو التايل:
املتاحة عندئذ ،وقيمة املورد الطبيعي عند هناية الفرتةً ،
((Vt − Vt −1 ) = (Vt − Vt′−1 ) = (Pt X t − Pt −1 X t −1 ) = Pt −1∆X t + X t ∆Pt )8
م  ٢٥-٥-ويف املعادلة ( ، )8مت حتليل التغيرّ يف قيمة املورد الطبيعي )  (Vt − Vt −1إىل أثركمي وأثر ناجم عن تنقيح التقييم.
=∆ X t
واألثر الكمي  Pt −1∆X tيقيس التغيرّ يف كمية املورد ُم َقيَّمة بسعر بداية الفرتة؛ وأثر تنقيح التقييم ) Pt X t ( Pt − Pt −1
جيسد التغيرّ السعري للمورد مضروباً يف الكمية عند هناية الفرتة.
م  ٢٦-٥-وهناك طريقة بديلة لتحليل احل ّد )  ،( Pt X t − Pt −1 X t −1هي حتليله إىل أثر كمي  Pt ∆X tوأثر ناجم عن تنقيح
التقييم  . X t −1∆Ptوحيث إنه ال توجد أليهما أفضلية َ�قبْلِيَّة على اآلخر ،ميكن استخدام متوسط حسايب لألثرين:
()9
] (Vt − Vt −1 ) = 0.5[(Pt −1 + Pt )∆X t + ( X t −1 + X t )∆Pt
= 0.5(Pt −1 + Pt )( X t − X t′ ) + 0.5(Pt −1 + Pt )( X t′ − X t′−1 ) + 0.5( X t −1 + X t )∆Pt

)(9

= 0.5(Pt −1 + Pt )(I t − Lt ) − 0.5(Pt −1 + Pt )St + 0.5( X t −1 + X t )∆Pt

م  ٢٧-٥-ومن مث تصبح الصيغة النهائية لقيمة املكتشفات  0.5 ( Pt −1 + Pt ) I t؛ ولقيمة اخلسائر النامجة عن الكوارث
 0.5 ( Pt −1 + Pt ) Lt؛ ولقيمة االستنزاف 0.5 ( Pt −1 + Pt ) St؛ ولتنقيح التقييم  . 0.5 ( X t −1 + X t ) ∆Pومن اجلدير باملالحظة
أن تقييم االستنزاف بالسعر املتوسط للفرتة يتسق مع القواعد املطبقة يف نظام احلسابات القومية لتقييم استهالك رأس املال
الثابت .واملكتشفات واخلسائر النامجة عن الكوارث ُمقيَّمة هي أيضاً بأسعار منتصف الفرتة ،وهو ما ينطوي على افرتاض
مؤداه أن هذه األحداث تقع يف املتوس � � � ��ط يف منتصف الس � � � ��نة .وينبغي اإلشارة يف اخلتام إىل أن  ، Ptعندما يُ َّ
قدر بتطبيق
أي تعديالت تكون قد حدثت يف منط االستخراجات
طريقة صايف القيمة احلالية ( )4يف هناية الفرتة  ،tيأخذ يف احلسبان ّ
املتوقعة )  {St +τ }(τ = 1, 2,, N t +1نتيجة حلدوث اكتشافات أو خسائر نامجة عن كوارث خالل الفرتة احملاسبية .وبذا
أي
يش � � � � ِّ�كل  Ptالتقييم الصحيح للقيد الذي ينبغي إدراجه يف امليزانية العمومية بش � � � ��أن األصل املعين .ويعكس  Ptأيضاً ّ
تغيرّ ات معلوماتية أخرى ،ومنها مث ً
ال التغيرّ ات يف مع ّدل اخلصم.

تقدير قيمة االستنزاف لألصل املتجدد
م  ٢٨-٥-خالفاً للموارد غري املتجددة ،تتمتع املوارد النباتية الطبيعية واملوارد احليوانية الطبيعية بالقدرة على التكاثر والنمو
مبرور الوقت؛ ويدخل هذا النمو يف احلس � � � ��بان باعتباره تدفقاً إضافياً حي ّدد تطور املورد الطبيعي على مدى الفرتة احملاس � � � ��بية.
واالستنزاف ،بالقيم املادية ،هو النقصان يف كمية املورد الطبيعي من جراء االستخراج من املورد مبع ّدل ال يتيح استخراج نفس
أي
الكمية من املورد يف مجيع الفرتات املقبلة .ومن مثّ يحُ ّدد االستنزاف بأنه عالقة بني
املستخرج أو احلصيد والغلة املستدامةّ ،
َ
أكرب كمية ميكن حصدها من حجم قطيع معني دون خفض قدرة املورد الطويلة األمد على االس � � � ��تمرار .والغلة املستدامة،
يف أبسط صورها ،تساوي النمو الطبيعي لألصل .وترد مناقشة هذه املسائل مبزيد من التفصيل يف الفرع .٤ - ٥
م  ٢٩-٥-وألغراض هذا املرفق ،يُفرتض إمكان تقدير الغلة املس � � � ��تدامة ،ويُفرتض بالتايل توافر تقدير لالس � � � ��تنزاف بالقيم
وبناء على ذلك ،يُ َّ
قدر االستنزاف املادي  Dtبأنه D=t St − Gt
املادية .وفيما يلي ،الغلة املستدامة يف الفرتة  tستسمى ً .Gt
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=  ، X t′ − X t′−1التغيرّ (املتوقع) يف الرصيد نتيجة ألسباب غري االكتشافات أو اخلسائر النامجة
وبالتايل يصبح − St + Gt
عن الكوارث .ويُالحظ أن االستنزاف املتعلق باملوارد غري املتجددة ميكن اعتباره حالة خاصة من ذلك ،حيث .Gt = 0
م  ٣٠-٥-ومن املمكن اآلن هتيئة الصيغة اجلربية ( )7للتعبري عن حالة املوارد الطبيعية املتجددة:

(( X t − X t −1 ) = ( X t − X t′−1 ) ≡ ∆X t = ( X t − X t′ + X t′ − X t −1 ) = I t − Lt − St + Gt )10

م  ٣١-٥-وباتباع خطوات االستنباط املتعلقة باملوارد الطبيعية غري املتجددة ،يَنتُج أن االستنزاف النقدي يكافئ االستنزاف
املادي ُمقيَّماً مبتوسط أسعار الفرتة. 0.5 ( Pt −1 + P t ) Dt ،
م  ٣٢-٥-وإجيازاً ملا سبق ،فيما يلي بيان القيودات ملا بني بداية الفرتة احملاسبية ،t ،وهنايتها:

بن � � � ��د امليزانية العمومية اخلتامي للفرتة  t-1بناءً على املعلومات املتاحة
يف هناية الفرتة :t-1
 +املُكتشفات (واإلضافات األخرى):
 االستنزاف:اجلزء املنسوب إىل النمو الطبيعي
اجلزء املنسوب إىل االستخراج
 اخلسائر النامجة عن الكوارث (واالخنفاضات األخرى) +تنقيح التقييم نتيجةً لتغيرّ ات األسعار

= بند امليزانية العمومية اخلتامي للفرتة  tبناءً على املعلومات املتاحة
يف هناية الفرتة :t

Vt′−1 = Pt′−1 X t′−1
0.5(Pt −1 + Pt )I t
) − 0.5(Pt −1 + Pt )(St − Gt
0.5(Pt −1 + Pt )Gt
− 0.5(Pt −1 + Pt )St
− 0.5(Pt −1 + Pt )Lt
0.5( X t −1 + X t )∆Pt
= Vt = Pt X t

الدخل وصايف االستنزاف
م  ٣٣-٥-ميكن ،كخطوة أخرية ،اقتطاع قيمة االس � � � ��تنزاف من ريع املورد للتوصل إىل صيغة تعرب عن ريع املورد املضبوط
بتكلفة االستنزاف ،على النحو التايل:
()11

) RRt − 0.5 ( Pt −1 + Pt )( St − Gt

أي تغيرّ ات
م  ٣٤-٥-وريع املورد املضبوط بتكلفة االس � � � ��تنزاف ميثل الدخل الصايف الذي ُّ
يدره املورد الطبيعي .وبتنحية ّ
يف التوقعات أو فروق بني املتغيرّ ات املتوقعة واملتحققة ،ميثل هذا الدخل عائداً لرأس املال أو عائداً للموارد الطبيعية .وميكن
تبي � � � ��ان ذل � � � ��ك على النحو التايل .ينتج عن ضرب  Vt′−1يف )  ، (1 + rtمثّ طرح ( Vt′احلجم املتوقع لألصل عند هناية الفرتة)،
وتطبيق شرط صايف القيمة احلالية ( ،)1ما يلي:
()12

Vt′−1 (1 + rt ) − Vt′ = RRt′

م  ٣٥-٥-وينبغ � � � ��ي مالحظ � � � ��ة أن مجيع التعبريات مصاغة بداللة املعلومات املتاحة عن � � � ��د هناية الفرتة  ،t-1مما يعين تنحية
املُكتشفات واخلسائر النامجة عن الكوارث .وبتجميع ( )12مع ( ،)9يتم احلصول على ما يلي:
()13

) RRt′ = rtVt′−1 − (Vt′ − Vt′−1 ) = rtVt′−1 − 0.5( X t′−1 + X t′ )∆Pt′ + 0.5(Pt′−1 + Pt′)(St − Gt

م  ٣٦-٥-وبالتايل يكون ريع املورد املضبوط بتكلفة االستنزاف كما يلي:
()14

RRt′ − 0.5(Pt′−1 + Pt′)(St − Gt ) = rtVt′−1 − 0.5( X t′−1 + X t′ )∆Pt′

′
 ، rVخمصوماً منه تنقيح التقييم (املتوقع) لألصل.
م  ٣٧-٥-ومن مثّ فإن الدخل الصايف هو العائد اإلمسي لرأس املالt t −1 ،
وهذا ال يعين أن تنقيح التقييم يدخل يف قياس الدخل .وينبغي ُّ
تذكر أن  rيتعلق بالعائدات اليت يتوقعها املستثمر أو حائز
أي أنه مع ّدل تطلعي .ومسألة ما إن كانت هذه العائدات آتية ،يف هناية املطاف،
األسهم من استخدام أصل ما يف اإلنتاجّ ،
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من عمليات النش � � � ��اط التجاري العادية أم من أرباح/خس � � � ��ائر املوجودات مسألة غري مهمة لدى املستثمر (املايل) .ومن مثّ
فإنه من الناحية املفاهيمية ،مع ّدل العائد املتوقع يشمل األرباح/اخلسائر املتوقعة للموجودات .ولذا فإنه للتوصل إىل مقياس
للدخل يتسق مع تعريف الدخل يف احلسابات القومية ب ،يتعني خصم تنقيحات التقييم .وبعد اخلصم ،تبني الصيغة اجلربية
( )14العائد من “عمليات النشاط التجاري العادية” بدون أرباح أو خسائر املوجودات.
م  ٣٨-٥-واالشتقاقات الواردة أعاله صحيحة بالنسبة إىل كل من املوارد املتجددة واحلالة اخلاصة للموارد غري املتجددة.
وحينما يوجد استنزاف ،سيزداد احل ّد  St − Gtبالقيمة املطلقة مع ازدياد مع ّدل االستنزاف .وبوجه عام ،كلما زادت سرعة
استنزاف املورد ،سيزداد التغيرّ السعري للمورد املوجود يف األرض .وعندما يتجاوز مقدار النمو الطبيعي مقدار االستخراج،
ينبغي أن يكون املقدار املسجل لالستنزاف صفرا وأن تُسجل الكمية الزائدة ضمن اإلضافات إىل الرصيد.
م  ٣٩-٥-وينبغي التنويه إىل أن التوصيفات الواردة أعاله ال ترتك ش � � � ��ائبة من غموض بشأن تقييم األرصدة والتدفقات،
مبعىن أ ّن:
أي املستخرجات ،ينبغي أن تُقيَّم بريع وحدة املورد
•املدخالت من املوارد الطبيعية يف اإلنتاجّ ،

PSt

•قيمة رصيد املوارد الطبيعية والتدفقات املتعلقة باالستنزاف ينبغي أن تُقيَّم باستخدام سعر األصل يف املوقع
) . (Pt

مقاييس الحجم
م  ٤٠-٥-لدى توافر سعر املورد الطبيعي وكميته وقيمته يف املوقع ،يصبح من السهل متاماً حساب مقياس حلجم رصيد
املورد الطبيعي .ويف حالة وجود أصل متجانس مفرد ،مقياس احلجم يساوي ببساطة تطور الكمية املادية املوجودة يف األرض،
}  .{X tويف حالة وجود أنواع خمتلفة من املوارد الطبيعية ،ينبغي حتديد طريقة للتجميع لتكوين مؤش � � � ��ر قياس � � � ��ي للحجم عرب
األنواع املختلفة لألصول الطبيعية.
سجل يف امليزانية العمومية خبصوص قيمة املوارد الطبيعية يف هناية السنة  t-1بأسعار هناية السنة
م  ٤١-٥-والقيد الذي يُ َّ z
 t-1هو ببس � � � ��اطة  ، ∑ Pti−1 X ti−1حيث  zهو عدد أنواع األصول املختلفة .وبافرتاض مؤشر السبريس قياسي تسلسلي على
i =i

النحو املعتاد يف احلسابات القومية ،يصبح تغيرّ احلجم بني  t-1و tكما يلي:
()15

z

∑P

i
i
t −1 X t

i =1
z

∑P

i
i
t −1 X t −1

i =1

ب

لالطالع على مناقشة أكثر تفصيالً يف سياق األصول املنتَجة ،انظر ))Measuring Capital: OECD Manual; 2nd ed., sect. 8.3.2
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حسابات األصول

املرفق ٢ - ٥
معدّالت الخصم
مقدمة
م  ٤٢-٥-يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،مع ّدل اخلصم هو سعر للفائدة يُستعمل لضبط قيمة تيار من التدفقات
املقبلة لإليرادات أو التكاليف أو الدخل حبيث ميكن مقارنة قيمة هذه التدفقات املقبلة بقيمة التدفقات يف الفرتة احلالية.
م  ٤٣-٥-ويستند استخدام مع ّدالت اخلصم إىل املفهوم الذي مؤداه أن قيمة النقود يف املستقبل ليست هي نفسها قيمة
النقود حالياً .وأحد الشروح املعتادة هلذا املفهوم يطرح سؤاالً مؤّداه كم يلزم من النقود اآلن لشراء جمموعة معينة من السلع
واخلدمات بعد انقضاء سنة واحدة من اآلن.
م  ٤٤-٥-وميكن اإلجابة على هذا السؤال باالستدالل على سعر الفائدة الذي ينبغي للمستهلك أن يستثمر به نقوده
اآلن لكي يكتسب على مدى سنة واحدة ما يكفي من الفائدة لشراء السلع واخلدمات بعد انقضاء سنة واحدة من اآلن.
وميكن للمستهلك عندئذ أن خيتار بني أن يستهلك السلع واخلدمات يف الفرتة احلالية ،أو أن ينتظر ويكتسب الفائدة من
استثمار النقود مثّ يشرتي السلع واخلدمات بعد انقضاء السنة .واالختيار الذي يقرره املستهلك ينطوي على تفضيل زمين،
أي مع ّدل اخلصم .فمع ّدل اخلصم سيكون منخفضاً إذا كان املستهلك ال يبايل
ومدى هذا التفضيل يُظهره سعر الفائدةّ ،
نسبياً مبا إنكان سيتلقى منافع االستهالك اآلن أم بعد سنة واحدة .وسيكون مع ّدل اخلصم مرتفعاً إذاكان تفضيل املستهلك
أقوى لالستهالك يف الفرتة احلالية.
م  ٤٥-٥-وحينما يُنظر إىل التفضيالت الزمنية ،ال من منظور املستهلك الفرد بل من منظور اجملتمع ككل ،فإهنا تستدعي
إجراء مقارنات للرفاه عرب األجيال املختلفة .وال يوجد سبب مباشر يوجب االتفاق بني التفضيالت الزمنية لألفراد واجملتمع.
م  ٤٦-٥-وتتأثر مع ّدالت اخلصم أيضاً بالتفضيالت املتعلقة باملخاطر ،مما يثري مسألة ما إن كان التخلي عن االستهالك
يف الفرتة احلالية س � � � ��يجلب نفعاً أكثر أم أقل يف الفرتات املقبلة .وهنا أيضاً ميكن أن خيتلف تقييم هذين العاملني بني الفرد
واجملتمع ككل.
م  ٤٧-٥-وقد أثار تطبيق املفهوم العام ملع ّدل اخلصم على املسائل االقتصادية قدراًكبرياً من النقاش (مل يحُ سم بعد) شارك
فيه عديد من االقتصاديني (آرو ،ونوردهاوس ،وستيغليتس ،وآخرون) .وأصبح اختيار مع ّدل اخلصم موضوعاً من املواضيع
اليت يرتكز عليها النقاش يف علم االقتصاد البيئي بس � � � ��بب ما هل � � � ��ذا االختيار من تأثري على مناذج النتائج االقتصادية لفرتات
تصور أحياناً من أن اختي � � � ��ار مع ّدالت اخلصم وطبيعة التفضيالت املفرتضة يصدران من منطلقات
طويل � � � ��ة من الزمن ،وما يُ َّ
ذات أسس أخالقية.
م  ٤٨-٥-وهذا املرفق يش � � � ��رح ،بش � � � ��كل عام ،اجلوانب الرئيسية للمناقشة املتعلقة مبع ّدالت اخلصم ومنطق اختيار مع ّدل
اخلصم الذي يتواءم مع النهج املتبع يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية بصدد التقييم بالقيم النقدية.

أنواع معدّالت الخصم
م  ٤٩-٥-هن � � � ��اك نوعان عامان ملع ّدالت اخلصم :مع ّدالت اخلصم الفردية ومع ّدالت اخلصم االجتماعية ،ومها متمايزان
بقدر كبري من حيث املفهوم .ومع ّدل اخلصم الفردي يس � � � ��تلزم النظر يف التفضيالت من منظور الفرد س� � � � �واء أكان مستهلكاً
أم ش � � � ��ركة ،ويتعلق مباشرة بأسعار الس � � � ��لع واخلدمات واألصول اليت تواجه الفرد .وباإلضافة إىل ذلك ،يُنظر يف التفضيالت
عادة يف حدود األطر الزمنية العادية الختاذ القرارات من جانب الفرد املستهلك أو الشركة .ويأيت يف اخلتام أن مع ّدل اخلصم
املتعلق بالفرد املستهلك أو الشركة يلزم أن يأخذ يف احلسبان مدى أرجحية اكتساب فائدة (أو ،بوجه أعم ،عائد) للتمكن
من حتقيق االستهالك مستقبالً .وبعبارة أخرى ،إذا َص ُغرت أرجحية اكتساب الفرد للعائد ،فإنه يغلب أن يبتغي مع ّدالً أعلى
للخصم تعويضاً عن هذه املخاطرة.
م  ٥٠-٥-ومع ّدل اخلصم االجتماعي يعكس تفضيالت اجملتمع ككل على حموري الزمن واملخاطرة .فخالفاً حلالة األفراد،
يتع � �ي� ��ن عل � � � ��ى اجملتمعات أن تأخذ يف االعتبار بقدر أكرب األجيال املقبلة وجيب أن توازن أيضاً املنافع املس � � � ��تحقة لقطاعات
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(أي توزيع الدخل واالس � � � ��تهالك) .ويضاف إىل ذلك أن املخاطر املتعلقة
اجملتمع املختلفة يف الفرتة احلالية والفرتات املقبلة ّ
باكتس � � � ��اب العائدات موزعة على املس � � � ��توى اجملتمعي على نطاق أوسع وعلى حنو أكثر توازناً بكثري مما يوجد على املستوى
الفردي ،وبالتايل سيكون التعويض عن املخاطرة أدىن عادة يف حالة اجملتمع ككل .ويف أكثر احلاالت ،تُطبق مع ّدالت اخلصم
االجتماعية يف سياق ممارسة احلكومة لصنع القرار نيابة عن اجملتمع.
م  ٥١-٥-وميك � � � ��ن توصيف الفرق بني مع ّدالت اخلصم الفردية واالجتماعية بداللة التفضيالت املتعلقة بكل من الكفاءة
واإلنصاف .فبوجه عام ،مع ّدالت اخلصم الفردية ال تأخذ يف احلس � � � ��بان س � � � ��وى اعتبارات الكفاءة يف توزيع املوارد على مدى
الزمن من منظور الفرد املستهلك أو املنتج .أما مع ّدالت اخلصم االجتماعية ،فيمكن أن تراعي اعتبارات الكفاءة فقط أو قد
تأخذ يف احلسبان اعتبارات الكفاءة وأيضاً اعتبارات اإلنصاف بني اجملتمعات أو بني األجيال .ويدور معظم املناقشة املتعلقة
مبع ّدالت اخلصم حول اعتبارات اإلنصاف ،إما ألهنا قد ال تؤخذ يف احلسبان إطالقاً (يف مع ّدالت اخلصم الفردية مثالً) أو
ألن األساس الفلسفي لالفرتاضات املتعلقة باإلنصاف اليت يقوم عليها مع ّدل اخلصم االجتماعي ميكن أن يكون حمل خالف.
م  ٥٢-٥-وميكن أيضاً توصيف الفرق بني مع ّدالت اخلصم الفردية واالجتماعية من حيث كوهنا مع ّدالت خصم وصفية
أو توجيهية .فمع ّدل اخلصم الذي يحُ ّدد على أس � � � ��اس وصفي يعتمد حصراً على األسعار اليت تواجه األفراد واحلكومات أو
على غري ذلك من العوامل القابلة للقياس ،يف حني أن مع ّدل اخلصم التوجيهي ينطوي على افرتاضات بش � � � ��أن تفضيالت
األفراد واجملتمعات ،السيما فيما يتعلق باإلنصاف فيما بني األجيال احلالية واملقبلة واإلنصاف يف نطاق كل منهما.

معدّالت الخصم الفردية
م  ٥٣-٥-حتدي � � � ��د مع ّدالت اخلصم املتعلقة باألفراد يتطلب الرتكيز على املعلوم � � � ��ات املتعلقة بالعائد الذي حيتاجه الفرد
املس � � � ��تهلك أو الشركة لتربير االس � � � ��تثمار يف الفرتة احلالية بغية احلصول على دخل أو منافع أخرى يف املستقبل .واالعتباران
املهمان يف هذا الصدد مها العائدات املتوقعة اليت قد يكتسبها الفرد باالستثمار يف األصول املختلفة ودرجة املخاطرة املرتبطة
باالستثمارات املختلفة .ويف ظل الظروف السوقية البحتة ،يُتوقع لسعر األصل (مبىن على سبيل املثال) أن يعكس العائدات
(أي درجة املخاطرة).
املتوقع أن جينيها املشرتي على مدى عمر األصل وأن يكون حمتسباً فيه مدى أرجحية اكتساب الدخل ّ
ومن مثّ توجد رابطة بني اختيار مع ّدالت اخلصم ومفهوم األسعار السوقية لألصول.
م  ٥٤-٥-ويف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية  ،كما يف نظام احلسابات القومية ،تُطبق مع ّدالت اخلصم لدى تقييم أصول
غري متداولة يف األس� � � � �واق .وهذه األصول ال تتوافر هلا أس � � � ��عار سوقية ،وميكن أن تُس � � � ��تعمل يف حالتها طريقة صايف القيمة احلالية
(انظر املرفق م  )١-٥-لتقدير أسعارها السوقية .وهذه الطريقة تستلزم اختيار مع ّدل للخصم .واختيار مع ّدل وصفي للخصم ال
يأخذ يف حسبانه سوى األسعار اليت تواجه الفرد املستهلك أو الشركة ،ويرتبط بالعائدات املتوقعة ،ويراعي درجة املخاطرة املرتبطة
باالستثمار ،هو النهج األنسب من حيث التواؤم مع مبدأ التقييم حسب أسعار السوق املطبق يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.
م  ٥٥-٥-وفيما يتعلق بفرادى املستهلكني والشركات ،ميكن أن تنعكس أمهية مع ّدل اخلصم يف تكلفة األموال بالنسبة
إىل الفرد .ومن مثّ فإن س � � � ��عر الفائدة الالزم لتمويل استثمار ما عن طريق القروض أو إصدارات األسهم أو إصدار سندات
الشركات ميكن أن يكون مع ّدالً للخصم يعكس على الوجه املالئم مع ّدل العائد الذي حيتاجه الفرد وأيضاً درجة املخاطرة
يف االستثمـــار كمـــا هــــي ُم َّ
قدرة على مستوى السوق .بيد أن أخذ خمتلف الطرق اليت يمُ ول هبا االستثمار يف احلسبان ،على
املستوى األكثر اتساماً بالطابع التجميعي الذي يعمل عليه نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،مث انتقاء طريقة التمويل فيما
يتعلق بتقييم أصول معينة غري متداولة ،جيعالن من الصعب تطبيق هنج تكلفة التمويل عرب فرادى الشركات داخل صناعة
ما ،خصوصاً إذا كانت األس� � � � �واق املالية يف البلد ذي الصلة غري مكتملة النمو .ويُنوه أيضاً إىل أن العائدات من الصكوك
املالية ،وخباصة األسهم ،ميكن أن تتأثر بعوامل خارجية عديدة ،مما حي ّد من درجة مالءمتها لتقييم األصول غري املتداولة.
م  ٥٦-٥-والنهج اآلخر لتقدير مع ّدل اخلصم هو اس � � � ��تخدام املعلومات املتعلقة بالعائدات الفعلية ألنشطة حم ّددة ،مثل
نش � � � ��اط التعدين ،تتماثل فيها أمناط املخاطرة بالنس � � � ��بة إىل مجيع تيارات الدخل ذات الصلة .وميكن إجناز ذلك باستخدام
معلومات احلس � � � ��ابات القومية بشأن فائض تشغيل الشركات ذات الصلة ورصيد األصول املنتَجة املرتبط بذلك .ويقوم هذا
النهج على الفكرة اليت مؤداها أن فائض التش � � � ��غيل الكلي هو العائد إىل الشركة من استخدامها ملزيج من األصول املنتَجة،
معدات التعدين مثالً ،واملوارد الطبيعية غري املتداولة.

حسابات األصول

م  ٥٧-٥-ويف احلالة املثالية ،إذا كان معلوماً قيمة املوارد الطبيعية ذات الصلة ،فإن مع ّدل العائد املتضمن يف ذلك (فائض
التش � � � ��غيل الكلي مقسوماً على القيمة الكلية لألصول) سيسري على كل من األصول املنتَجة واملوارد الطبيعية .بيد أنه نظراً
إىل أن قيمة املوارد الطبيعية غري معلومة ،فال بد من النظر يف البديلني التاليني .والبديل األول هو أنه فيما يتعلق بنشاط حم ّدد
(تعدين الفحم مثالً) ،ميكن حساب مع ّدل للعائد يساوي فائض التشغيل الكلي مقسوماً على قيمة رصيد األصول املنتَجة،
وجعل مع ّدل العائد لألصول الطبيعية ومع ّدل اخلصم مس � � � ��اويني لذلك املع ّدل .وهذا املع ّدل ،حبكم تكوينه ،سينطوي على
مبالغة يف تقدير مع ّدل العائد ،ألن املقام (قيمة رصيد األصول املنتَجة) ال يش � � � ��مل قيمة املوارد الطبيعية .ويف الوقت نفسه،
هذا املع ّدل للعائد يأخذ يف احلسبان بالفعل العائدات إىل النشاط احمل ّدد وبالتايل أيضاً املخاطر املرتبطة بذلك.
م  ٥٨-٥-والبديل اآلخر يس � � � ��تلزم افرتاض أن مع ّدل العائد على األصول املنتَجة ينبغي أن يكون مساوياً ملع ّدل خارجي
للعائد كانت الشركة ستحصل عليه لو كانت قد استثمرت يف أصول بديلة .وبعد ذلك يُفرتض أن هذا املع ّدل ينطبق أيضاً
على املوارد الطبيعية .وحيث إن هذا املع ّدل للعائد يأخذ يف احلسبان االستثمار يف جمموعة أصول أوسع نطاقاً على مستوى
االقتصاد ،فإن احتمال مراعاة املخاطر اخلاصة بالصناعة قيد االهتمام سيكون أقل رجحاناً.
م  ٥٩-٥-وعلى الرغم من أن كلتا هاتني الطريقتني املباشرتني نسبياً ال تنتج مع ّدالً للخصم يقيس املفهوم املنشود قياساً
وافياً ،فإن مقارنة املع ّدلني الناجتني منهما ميكن أن تُ ِد ّر معلومات مفيدة .وعلى وجه التحديد ،قد يكون أحد الُ�ن ُهج املفيدة
استخدام مع ّدل خارجي عام للعائد كخط أساس مث تعديله باستخدام املعلومات اخلاصة بالصناعة قيد االهتمام الستيعاب
ختصها .وميكن إجراء التعديالت على أساس تكاليف التمويل النسبية أو الفارق النسيب بني العائد
املخاطر االستثمارية اليت ّ
على األصول املنتَجة يف الصناعة املستهدفة والعائد على األصول املنتَجة على نطاق االقتصاد.
م  ٦٠-٥-ويُ َّنوه إىل أنه ،يف تقييم األصول اململوكة لفرادى الشركات ،ينبغي لدى اختيار املع ّدل اخلارجي يف إطار النهج
الثاين أن تؤخذ يف احلسبان درجة ما من درجات املخاطرة ،ولو حىت خماطر االستثمار العامة على نطاق االقتصاد .فكثرياً
ما يُقرتح استخدام مع ّدالت للعائد معدومة املخاطر ،مثل مع ّدل العائد على سندات اخلزانة احلكومية الطويلة األمد ،ولكن
هذه املع ّدالت ال تأخذ يف احلسبان فرادى املخاطر اليت تُصادف يف سياق تقرير تفضيالت االستهالك واالستثمار.

معدّالت الخصم االجتماعية

م  ٦١-٥-تُستعمل مع ّدالت اخلصم االجتماعية يف سياق تقييم األعمال واألصول ذات القيمة من منظور اجملتمع ككل.
ويف أكثر احلاالت ،يُطبق هذا يف س � � � ��ياق تقييم القرارات احلكومية ،وتُستعمل مع ّدالت اخلصم االجتماعية لتقييم تكاليف
ومنافع االستثمار يف البنية األساسية العمومية حيث إن هذه املنافع والتكاليف تكون موزعة عادة على كثرة من األفراد وعلى
مدى فرتات زمنية طويلة .بيد أن مع ّدالت اخلصم االجتماعية ميكن أن تُستعمل أيضاً لتوفري تقييمات اجتماعية لألصول
اليت ميلكها ِّ
ويشغلها أفراد وشركات.
م  ٦٢-٥-وكم � � � ��ا ذُكر أعاله ،ميكن أن ُ�تتَّخذ ُ�ن ُهج وصفية وتوجيهي � � � ��ة يف حتديد مع ّدل خصم اجتماعي مالئم .والنهج
الوصفي يتبع نفس املنطق احلاكم لتحديد مع ّدالت اخلصم الفردية ،من حيث إن املع ّدل يحُ ّدد عن طريق الرتكيز على األسعار
أي تناول صريح للمسائل املتعلقة باإلنصاف.
والعائدات ذات األمهية لدى اجملتمع وليس عن طريق ّ

م  ٦٣-٥-ومع ّدالت اخلصم االجتماعية التوجيهية اليت تأخذ يف حس � � � ��باهنا اعتبارات اإلنصاف ال ميكن أن تحُ َّدد وفقاً
للمنطق املتبع يف حتديد مع ّدالت اخلصم الفردية .فال بد هنا من إيالء االعتبار للتفضيالت النسبية لألجيال احلالية واملقبلة،
بل واألمثل من ذلك إيالؤه أيضاً للتفضيالت النس � � � ��بية لقطاعات اجملتمع املختلفة .وأحد الُ�ن ُهج الش � � � ��ائعة اليت يس � � � ��تعملها
االقتصاديون يف حتديد مع ّدالت اخلصم االجتماعية التوجيهية هو تطبيق منوذج رامزي للنمو (رامزي )١٩٢٨ ،الذي يعتين
حتديداً باالختيارات املتعلقة باالس � � � ��تهالك واالدخار على مس � � � ��توى االقتصاد ككل .وقد استند إىل هذا النموذج عديد من
األعمال الصادرة يف احلقبة األخرية بشأن تقييم تأثريات املسائل البيئية ،وعلى وجه اخلصوص استعراض شترين لعام ٢٠٠٦
يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بشأن التأثريات االقتصادية لتغيرّ املناخ.
م  ٦٤-٥-والصيغة اجلربية املنبثقة من تطبيق منوذج رامزي للحصول على مع ّدل خصم توجيهي تتطلب توافر معلومات
أو افرتاض � � � ��ات بش � � � ��أن ما يلي( :أ) املع� � � � � ّدل “البحت” للتفضيل الزم � �ن� ��ي ،و (ب) مع ّدل النمو يف االس � � � ��تهالك الفردي،
و (ج) مدى تناقص املنافع اإلضافية للبشر من االستهالك مع تزايد دخلهم (املنفعة احل ّدية للدخل) .ويُستنبط مع ّدل اخلصم
بضرب احل ّد الثاين يف احل ّد الثالث مثّ إضافة حاصل الضرب إىل احل ّد األول.
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م  ٦٥-٥-وقد ترَّكز قدر كبري من املناقشة املتعلقة مبع ّدالت اخلصم االجتماعية التوجيهية على احل ّد األول ،الذي يطرح
عما إن كانت تفضيالت األجيال احلالية أكثر أمهية من تفضيالت األجيال املقبلة .وإذا ُج ِعلت قيمة احل ّد األول
س� � � � �ؤاالً ّ
صفراً ،فإن هذا مؤّداه افرتاض أن تفضيالت األجيال املختلفةكلها متساوية يف الوزن .وهذا االفرتاض خمالف بوضوح للمقدمة
املنطقية اليت تقوم عليها مع ّدالت اخلصم الفردية واليت تنطوي على افرتاض مؤّداه أن التفضيل دائماً هو للسنة احلالية (ناهيك
عن اجليل احلايل) (ما مل يوجد عائد مناسب لغري ذلك) .وترد يف الفرع التايل مناقشة لآلثار املرتتبة على االختيارات املتعلقة
باملع ّدل البحت للتفضيل الزمين.
م  ٦٦-٥-وهناك فكرة خاطئة ش � � � ��ائعة مؤداها أن جعل املع ّدل “البحت” للتفضيل الزمين صفراً يعين ضمناً أن مع ّدل
اخلصم سيكون صفراً .ويف الواقع أنه وفقاً لنموذج رامزي هناك افرتاضان آخران يلزم أخذمها يف االعتبار .ومن املفهوم بوجه
عام أنه كلما زاد الدخل ،قلَّت املنافع اإلضافية أو احل ّدية اليت حيصل عليها الش � � � ��خص من إنفاق مزيد من الدخل .وبعبارة
أخرى ،الشخص ذو الدخل املنخفض حيصل من إنفاق دوالر واحد على منفعة أكرب مما حيصل عليه شخص أعلى دخ ً
ال
من إنفاق مبلغ مماثل .ولدى تطبيق هذا املفهوم على املدى الزمين :إذا افترُ ض أن شخصاً يف املستقبل مستوى دخله أعلى
من مس � � � ��توى دخل ش � � � ��خص موجود حالياً ،فإن املنفعة اليت س � � � ��يحصل عليها من إنفاق هذا الدخل اإلضايف ستكون أقل
نسبياً إذا قورنت مبا سيحصل عليه الشخص الذي ينفق هذا املبلغ نفسه حالياً .ومن مثّ فإنه حىت بافرتاض أن الناس مجيعاً
هلم نفس التفضيالت ،ميكن أن يوجد مع ذلك تفضيل عام لالس � � � ��تهالك اآلن ألن املنافع احل ّدية املستمدة من ممارسة هذا
االس � � � ��تهالك نفسه يف املستقبل س � � � ��تكون أقل (بافرتاض حدوث منو يف الدخول) .واالختيارات املختلفة ملع ّدالت النمو يف
الدخل واالستهالك ويف املنفعة احل ّدية للدخل ستؤدي إىل تقديرات (غري صفرية) خمتلفة ملع ّدل اخلصم االجتماعي املستنبط
وفقاً لنموذج رامزي.
م  ٦٧-٥-وهناك هنج خمتلف ملراعاة تفضيالت األجيال املقبلة هو استخدام مع ّدالت خصم متناقصة .وميكن أن تُستعمل
يف هذا الصدد مناذج خمتلفة ،ويُذكر منها يف األعمال املنش � � � ��ورة يف هذا اجملال مع ّدالت اخلصم الزائديَّة ،ومع ّدالت اخلصم
حسب توزيع غاما ،واملع ّدالت املتناقصة َهنْ َد ِسيًّا .واقترُ حت أيضاً دو ٌّال َد َرِجيَّة بسيطة حي ّدد فيها مع ّدل اخلصم بقيم متدرجة
يف االخنفاض كلما زاد االبتعاد عن الفرتة احلالية .واهلدف العام ملع ّدالت اخلصم املتناقصة هو معاكسة تأثري مع ّدل اخلصم
الثاب � � � ��ت الذي مؤّداه تثبيت عالقة التفضيالت عرب األجيال .واملع ّدالت املتناقصة تعطي بالفعل لألجيال املقبلة تفضيالت
أك � �ب� ��ر نس � � � ��بياً مما يعطيه غريها (وإن كانت تفضيالت األجيال املقبلة أقل وزن� � � � �اً بوجه عام من تفضيالت األجيال احلالية).
وتتوقف الصيغة املضبوطة للعالقة على الدالّة املفرتضة لنمط التناقص.

تقديرات معدّالت الخصم
م  ٦٨-٥-على مس � � � ��توى املمارس � � � ��ة الفعلية ،تتباين ُ�ن ُهج اختيار مع ّدالت اخلصم تبايناً كب � �ي � �راً .فكال النهجني الوصفي
والتوجيهي يُس � � � ��تعمل كثرياً ،ويُؤخذ يف نطاق كل منهما مبجموعة واس � � � ��عة التنوع من احللول .ومع ما يبدو من أن املع ّدالت
اليت تحُ ّدد على أساس أكثر احنيازاً إىل املنحى التوجيهي تكون منخفضة عموماً عن املع ّدالت اليت تحُ ّدد على أساس وصفي،
فإن احلالة ليست كذلك دائماً.
م  ٦٩-٥-ويتمثل أحد االعتبارات املهمة يف هذا اجملال يف مسألة ما إنكان ينبغي ملع ّدل اخلصم أن يكون بالقيمة احلقيقية
أم بالقيمة اإلمسية .ومع ّدل اخلصم احلقيقي هو املع ّدل الذي مت تعديله إلزالة تأثري التضخم ،وأما املع ّدل االمسي فهو الذي
ألي تعديل من هذا القبيل .ويتوقف االختيار على االفرتاضات املتعلقة بالتدفقات املقبلة .فإذا كانت التدفقات
مل يتعرض ّ
املقبلة  ،للدخل مثالً ،تقاس بداللة أسعار الفرتة اليت تنتمي إليها (مثل أن يكون تدفق الدخل لعام  ٢٠٥٠مقيساً بأسعار
عام  ،)٢٠٥٠فإن التدفق يوصف بأنه بالقيمة اإلمسية وينبغي أن يُستعمل يف هذه احلالة مع ّدل خصم إمسي.
م  ٧٠-٥-أما إذا كان يُعبرَّ عن التدفقات بأسعار الفرتة احلالية ،فينبغي استخدام مع ّدل خصم حقيقي .ونظراً إىل أن من
الصعب جداً إس � � � ��قاط األس� � � � �عــار إىل املستقبل ،فإن أحد االفرتاضات املعتادة يف هذا السياق هو أن التدفقات املقبلة مماثلة
للتدفقات يف الفرتة احلالية؛ وإذا أُخذ هبذا االفرتاض ،فينبغي استخدام مع ّدل خصم حقيقي.
م  ٧١-٥-واختي � � � ��ار مع� � � � � ّدل اخلصم  -أيّاً كانت طريقته  -ميكن أن يؤثر تأثرياًكب � �ي � �راً على قيمة األصول .ويبني اجلدول
م  ١-٥-الفروق يف قيمة أحد األصول على أساس مع ّدالت خصم خمتلفة ألطوال خمتلفة لعمر األصل .وبافرتاض أن تدفق
الدخل  ١٠٠دوالر سنوياً ،فإنه على مدى  ١٠سنوات ،ميكن أن يرتاوح صايف القيمة احلالية (انظر املرفق م  )١-٥-من
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 ٦١٤دوالراً على أساس مع ّدل خصم قدره  ١٠يف املائة إىل  ٨٥٣دوالراً على أساس مع ّدل خصم قدره  ٣يف املائة .وعلى
مدى ١٠٠س � � � ��نة ،يصبح الفرق ش � � � ��ديد الوضوح ،حيث يبلغ صايف القيمة احلالية  ١٠٠٠دوالر ملع ّدل خصم قدره  ١٠يف
املائة ،بينما يبلغ  ٣١٦٠دوالراً ملع ّدل خصم قدره  ٣يف املائة.
م  ٧٢-٥-ومن اجلدير بالتنويه أنه يف حالة مع ّدالت اخلصم املرتفعة نسبياً ،تؤثر زيادة عمر األصل تأثرياً ضئي ً
ال على صايف
القيمة احلالية الكلي لألصل؛ مبعىن أن الفرق يف صايف القيمة احلالية يكون ضئي ً
ال نسبياً بني أصل عمره ٣٠سنة وأصل عمره
 ١٠٠سنة يف حالة مع ّدالت اخلصم املرتفعة نسبياً.
الجدول م ١ - ٥ -
صايف القيمة الحالية (بالدوالرات) لتدفق ثابت للدخل قدره  ١٠٠دوالر عىل مدى أطوال
مختلفة لعمر األصل وبمعدّالت خصم مختلفة
عمر األصل (بالسنوات)
معدّل الخصم (بالنسبة املئوية)

3
5
8
10

10

30

50

100

853
772
671
614

1 960
1 537
1 126
943

2 573
1 826
1 223
991

3 160
1 985
1 249
1 000

اآلثار التحليلية املرتتبة عىل اختيار معدّل الخصم
م  ٧٣-٥-ميكن التعرف على اآلثار املرتتبة على اختيار مع ّدل اخلصم من نواح عدة .فأوالً ،ميكن أن يكون انتقاء النهج
املتبـــع الختيار مع ّدل للخصم موضوعاً مقلقاً للمس � � � ��تعملني .فاختيار هنج وصفي متسق مع التقييمات السوقية قد يحُ دث
قلقاً من أن املس � � � ��ائل املتعلقة باإلنصاف ،خصوصاً فيما بني األجيال ،قد ال تُراعى بالقدر الكايف .كذلك فإن اختيار هنج
توجيهي قد يثري القلق من أن يكون دور اإلحصائيني يف هذا االختيار منطوياً على تفضيالت جمتمعية معينة.
بناء على مع ّدالت خصم معينة .فعلى سبيل
م  ٧٤-٥-وثانياً ،ميكن أن تُطرح تفس � �ي � �رات ش � �ت� ��ى للتقديرات املس � � � ��تنبطة ً
املثال ،قد توجد شواغل بصدد استخدام مع ّدالت اخلصم املرتفعة نسبياً (اليت تُعزى عادة إىل استخدام الُ�ن ُهج ذات األساس
السوقي) ،نظراً إىل أن هذه املع ّدالت تعطي قيماً منخفضة نسبياً لألصول الطويلة العمر ،مثل العديد من املوارد الطبيعية،
وهذا قد يعين وجود تفضيل لالستخدام الفوري للموارد أو لالستعاضة عنها بأصول منتَجة.
م  ٧٥-٥-ويف الوقت نفسه ،استخدام الُ�ن ُهج ذات األساس السوقي يف حتديد مع ّدل اخلصم يتيح إمكانية املضاهاة على
حنو أقوى مع تقييم األصول املنتَجة وبالتايل إمكانية النظر على حنو أكثر اتس � � � ��اقاً يف أوجه املفاضلة بني األصول املختلفة.
ويف هذا الصدد ،ميكن تقدير مفاهيم من قبيل صايف القيمة على املس � � � ��توى الوطين تقديراً متس � � � ��قاً عرب مجيع أنواع األصول.
ويُضاف إىل ذلك أن اس � � � ��تخدام الُ�ن ُهج الوصفية ذات األساس الس � � � ��وقي ال يُغفل بالضرورة مسائل اإلنصاف والعالقة بني
األجيال .فهذه الُ�ن ُهج مؤداها هو أن مواقف اجليل احلايل بصدد التفضيل الزمين وتفاوت الدخل ،كما تتضح يف مع ّدالت
االستثمار واالدخار املرصودة ،ستستمر يف املستقبل.
م  ٧٦-٥-وهناك شاغل عام فيما يتعلق باستخدام مع ّدالت اخلصم ذات األساس السوقي هو أهنا يغلب أن تكون مرتفعة
نسبياً ،مما جيعلها تنزع إىل إعطاء قيم مطلقة منخفضة نسبياً يف حالة األعمار اليت تتجاوز األُ ُطر الزمنية املعتادة للتخطيط،
أي  ٣٠س � � � ��نة مثالً .ومن مثّ فإن اس � � � ��تخدام مع ّدالت منخفضة نس � � � ��بياً فيما يتعلق باملوارد الطويلة العمر واحملتمل أن تكون
ّ
أي تفضيالت
مس � � � ��تدمية ،يغلُب أن يعكس تقديراً لقيم هذه املوارد إىل مدى أبعد يف املس � � � ��تقبل .لذا فإنه بصرف النظر عن ّ
اجتماعية قد تتضمنها مع ّدالت اخلصم املنخفضة نس � � � ��بياً ،ميكن أن تعكس هذه املع ّدالت على حنو أفضل القيم الراجحة
هلذه املوارد .كذلك فإن الوعي بالقيم على مدى فرتة زمنية طويلة نسبياً ،خصوصاً يف حالة املوارد البيئية ،ميكن أن يساعد
على فهم املشكلة املتمثلة يف أنه يف حني أن املنافع املستمدة من البيئة يغلُب أن يكون احلصول عليها فورياً ،فإن التكاليف
اليت تتكبدها البيئة قد ال تتضح أدلتها إالّ بعد وقت طويل من ذلك .واستخدام مع ّدالت اخلصم املتناقصة ميكن أن يكون
سبي ً
ال من سبل معاجلة هذه املسائل.
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االستنتاجات

م  ٧٧-٥-ألغراض نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،يوصى بتحديد مع ّدل للخصم يكون متسقاً مع النهج العام للتقييم
أي مع هنج التقييم باألسعار السوقية .وهذا يعين اختيار مع ّدل
يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ونظام احلسابات القوميةّ ،
وبناء على
النشاط.
ذلك
يف
االستثمار
ير
رب
لت
ما
ا
نشاط
لون
فردي للخصم يعكس العائد الذي يلزم أن حيصل عليه من يزاو
ً
ً
ختص النشاط ذا الصلة.
ذلك ،ينبغي أن يكون هذا املع ّدل مع ّدالً وصفياً ،ومن األمثل أن يكون مستوعباً ّ
ألي خماطر ّ
م  ٧٨-٥-ويصعب يف حالة املوارد الطبيعية استنباط مع ّدل للعائد لكل نشاط على حدة ألن قيمة املوارد الطبيعية ليست
بناء على بيانات احلسابات القومية ومعلومات القطاع املايل.
معلومة .بيد أن من املمكن حتديد مع ّدالت اخلصم ذات الصلة ً
م  ٧٩-٥-ونظراً إىل أن األحكام التقديرية أمر الزم فيما يتعلق بالتفضيالت االجتماعية ،فإنه ال يُوصى باستخدام الُ�ن ُهج
التوجيهية يف حتديد مع ّدالت اخلصم ألغراض اإلحصاءات الرمسية.
أي هنج من ُ�ن ُهج حتديد مع ّدالت اخلصم املتعلقة بتقييم األصول
م  ٨٠-٥-وميكن اختيار مع ّدالت خصم خمتلفة يف إطار ّ
البيئية .وبالنظر إىل ما يتس � � � ��م به اختيار مع ّدل اخلصم من أمهية ،يُوصى بإجراء حتليل ملدى احلساس � � � ��ية باستخدام مع ّدالت
خصم خمتلفة يف سياق صياغة تقييمات األصول البيئية باستخدام هنج صايف القيمة احلالية .وميكن نشر التقديرات املتباينة
الناجتة عن ذلك لتزويد املستخدمني باملعلومات اليت تبينّ تأثريات اختيار مع ّدل اخلصم.

حسابات األصول

املرفق ٣ - ٥
وصف تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة
األحفورية واملعادن لعام ( ٢٠٠٩التصنيف اإلطاري لعام )2٠٠٩
م  ٨١-٥-تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن لعام ( ٢٠٠٩التصنيف اإلطاري
لعام  )٢٠٠٩يُصنِّف املوارد املعدنية وموارد الطاقة عن طريق حتديد ما إن كانت مشاريع استخراج هذه املوارد أو استكشافها
بناء على
قد أصبحت مؤكدة أم قيد التنفيذ أم قيد التخطيط واملدى الذي بلغه ذلك .وتُصنَّف املوارد الطبيعية ذات الصلة ً
درجة النضج اليت بلغتها املشاريع املرتبطة هبا .ويقوم التصنيف اإلطاري لعام  ٢٠٠٩على توزيع للموارد وفقاً لثالثة معايري
هي املعايري املؤثرة فيما يتعلق باستخراج هذه املوارد:
•الصالحية االقتصادية واالجتماعية ()E
•وضعية املشاريع امليدانية وجدواها ()F
•املعارف اجليولوجية ()G
م  ٨٢-٥-واملعيار األول ( )Eيعينّ درجة املواتاة اليت تتس � � � ��م هبا األحوال االقتصادية واالجتماعية يف سياق حتديد مدى
الصالحية التجارية للمشروع .واملعيار الثاين ( )Fيعينّ درجة نضج الدراسات وااللتزامات الضرورية لتنفيذ خطط التعدين أو
مش � � � ��اريع التنفيذ .وميتد نطاق هذه الدراسات وااللتزامات من جهود االستكشاف األ ّولية قبل أن يصبح وجود الراسب أو
الرتاكم مؤكداً إىل املشروع الذي يُزاول يف إطاره استخراج املُنتَج وبيعه .واملعيار الثالث ( )Gيعينّ درجة التيقن من املعارف
اجليولوجية ذات الصلة ومدى قابلية الكميات احملتملة لالستخراج.
قس � � � ��م كل معي � � � ��ار من هذه املعاي � �ي� ��ر الثالثة إىل فئات تُصنَّف فيها املش � � � ��اريع املتعلقة باستكش � � � ��اف املوارد
م  ٨٣-٥-ويُ َّ
واستخراجها .والفئات اخلاصة باملعيار االقتصادي واالجتماعي ُمرقَّمة من  E1إىل :E3
أي يُفرتض فيها أن االستخراج
•الفئة  E1تشمل املشاريع اليت يكون فيها االستخراج والبيع صاحلني اقتصادياًّ ،
اقتصادي بناءً على األحوال السوقية احلالية وعلى افرتاضات واقعية بشأن األحوال السوقية املقبلة .وهي
تشمل اعتبارات األسعار وتكاليف اإلطار القانوين والضرييب وشىت العوامل البيئية واالجتماعية وغريها من
العوامل غري التقنية اليت ميكن أن تؤثر تأثرياً مباشراً على مدى صالحية مشروع التنفيذ .وال تتأثر الصالحية
االقتصادية بسوء األحوال االقتصادية القصرية األمد ما دامت التنبؤات األطول أمداً ال تزال إجيابية.
•بالنسبة إىل املشاريع املشمولة يف الفئة  ،E2يكون غري مؤّكد بعد أن االستخراج والبيع اقتصاديني ،ولكن
بناءً على افرتاضات واقعية بشأن األحوال السوقية املقبلة توجد احتماالت معقولة ألن يصبح االستخراج
والبيع اقتصاديني يف املستقبل املنظور.
•بالنسبة إىل الفئة  ،E3ال يُتوقع أن يصبح االستخراج والبيع صاحلني اقتصادياً يف املستقبل املنظور ،أو ال
يزال التقييم يف مرحلة مبكرة ال تتيح حتديد مدى الصالحية االقتصادية.
مقسمة يف بعض احلاالت
م  ٨٤-٥-والفئات اخلاصة مبعيار وضعية املشاريع وجدواها ُمرقَّمة من ( )F1إىل ( ،)F4وهي َّ
إىل فئات فرعية:
•الفئة  F1تشمل املشاريع اليت يكون االستخراج جارياً فيها حالياً ()F1.1؛ أو اليت مت بصددها االلتزام
باعتمادات رأس املال وجيري االضطالع مبشروع التنفيذ أو عملية التعدين ()F1.2؛ أو اليت أُجنزت بصددها
دراسات مفصلة بالقدر الكايف لتبيان جدوى االستخراج عن طريق تنفيذ مشروع حم ّدد أو عملية تعدين
حم ّددة (.)F1.3
•الفئتان  F2.1و F2.2تشمالن املشاريع اليت يكون فيها مدى جدوى االستخراج خاضعاً ملزيد من التقييم.
وبالنسبة إىل  ،F2.1تكون أنشطة املشروع جارية لتسويغ التنفيذ يف املستقبل املنظور؛ وبالنسبة إىل ،F2.2
تكون أنشطة املشروع موقوفة و/أو أعمال التسويغ موقوفة ،ألن أعمال التنفيذ التجاري معرضة لقدر كبري
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من التأخر .والتصنيف يف الفئة  F2.3يدل على أنه ال توجد خطط جارية لصياغة أو احتياز بيانات إضافية
يف الوقت الراهن من جراء حمدودية االحتماالت.
•التصنيف يف الفئة  F3يدل على أنه ال ميكن تقييم جدوى االستخراج عن طريق مشروع حم ّدد للتنفيذ أو
عملية حم ّددة للتعدين ،من جراء حمدودية البيانات التقنية.
أي عملية للتعدين.
أي مشروع للتنفيذ أو ّ
•التصنيف يف الفئة  F4يدل على أنه مل يحُ دَّد ّ
م  ٨٥-٥-والفئ � � � ��ات اخلاصة مبعيار املعرفة اجليولوجية ُمرقَّمة من ( )G1إىل ( .)G4والكميات املقرتنة بدرجة مرتفعة من
الثقة (أو بدرجة منخفضة من الش � � � ��ك) تصنف يف الفئة  ،G1والكميات املقرتنة بدرجة متوسطة من الثقة تصنف يف الفئة
بناء على
 ،G2والكميات املقرتنة بدرجة منخفضة من الثقة تصنف يف الفئة  .G3والكميات املقرتنة براسب يحُ تمل وجوده ً
أدلة غري مباشرة أساساً تصنف يف الفئة .G4
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*

اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻤﻟﺮﺗﺠﻊ  -اﻤﻟﻴﺖ

ُمستَنبَط من “دليل احملاسبة القومية :احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة ملصائد األمساك”( ،األمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة.)٢٠٠٤ ،

اﻟﻮزن اﻟﺤﻲ اﻤﻟﻜﺎﻓﺊ ﻟﻠﻤﺼﻴﺪ اﻟﻮاﺻﻞ إﱃ اﻟﱪ ،أي ﻣﺎ ﻳﲇ:
 اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻟﻮاﺻﻞ إﱃ اﻟﱪ ،ﻋﲆ أﺳﺎس اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻟﻮاﺻﻞ إﱃ اﻟﱪ ،ﻋﲆ أﺳﺎس اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ -اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻟﻮاﺻﻞ إﱃ اﻟﱪ ،ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﻮزن ﻋﻨﺪ اﻻﻟﺘﻘﺎط ﻣﻦ اﻤﻟﻴﺎه

اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻹﺳﻤﻲ

اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻹﺳﻤﻲ = )اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻟﻮاﺻﻞ إﱃ اﻟﱪ  +اﻟﻔﻮاﻗﺪ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘَ ْﺸﻔِ ﻴَﺔ واﻤﻟﻨﺎوﻟﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ – اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﺑﺮار(  xﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ

-

اﺳﺘﻬﻼك ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺼﻴﺪ
اﻤﻟﺴﺘﻌﻤَ ﻞ ﻛ ُ
ﻄﻌﻢ
اﻟﺘﺎﻟﻒ وا ُﻤﻟ ْﻠﻘﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
اﻟﻔﻮاﻗﺪ أﺛﻨﺎء اﻤﻟﻨﺎوﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ وﻋﻨﺪ اﻹﺑﺮار

اﻤﻟﺴﺘﻌﻤَ ﻞ واﻟﻔﺎﻗﺪ ﻗﺒﻞ اﻹﺑﺮار

اﻟﻮزن اﻟﺤﻲ اﻟﻜﲇ ﻟﻠﻤﺮﺗﺠﻊ وﻗﺖ اﻻﺻﻄﻴﺎد أو ﺑﻌﺪه ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ اﻟﺤﺠﻢ
أو ﻏﺮﻴ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﺴﺒﺐ آﺧﺮ

 اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺴﺠﻠﺔ اﻤﻟﻠﻘﺎة ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻟﻮاﺻﻞ إﱃ اﻟﱪ اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻟﻮاﺻﻞ إﱃ اﻟﱪ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺴﺠﻠﺔ اﻟﻮاﺻﻠﺔ إﱃ اﻟﱪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻤﻟﻨﺰﱄوﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ

اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻟﻮاﺻﻞ إﱃ اﻟﱪ

ﻓﻮاﻗﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻤﻟﺼﻴﺪ

اﻟﻮزن اﻟﺤﻲ اﻟﻜﲇ ﻟﻸﺳﻤﺎك اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪ وﺗُﻔﻘﺪ وﻻ ﺗُﺼﻄﺎد،
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﻤﻟﻌﺪات أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻴﺪ

اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺴﺠﻠﺔ أو اﻤﻟﺮﻓﻮﺿﺔ أو ا ُﻤﻟ ْﻠﻘﺎة ﻣﻦ
اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻟﻮاﺻﻞ إﱃ اﻟﱪ

اﻟﻮزن اﻟﺼﺎﰲ اﻤﻟﺴﺠﻞ ﻋﻨﺪ اﻹﺑﺮار ﻟﻠﻜﻤﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻠﺔ إﱃ اﻟﱪ ﻣﻤﺎ ﻳﲇ:
 اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﻤﻟﻨﺰوﻋﺔ اﻷﺣﺸﺎء ،واﻟﴩاﺋﺢ ،واﻷﻛﺒﺎد ،واﻟﺒﻄﺎرخ ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎزﺟﺔ أو اﻤﻟﺜﻠﺠﺔ أو ا ُﻤﻟ َﱪﱠدة أو اﻤﻟﺠﻤﺪة ،واﻤﻟﻘﺪﱠدة أو ا ُﻤﻟﻌَ ﱠﻠﺒﺔ ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ دﻗﻴﻖ اﻟﺴﻤﻚ ،وزﻳﻮت ﻛﺒﺪ اﻟﺴﻤﻚ ،وزﻳﻮت ﺑﺪن اﻟﺴﻤﻚ ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ -اﻷﺻﻨﺎف اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ وﻏﺮﻴ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ

اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﺑﺮار

اﻟﻮزن اﻟﺤﻲ اﻟﻜﲇ ﻟﻸﺳﻤﺎك ا ُﻤﻟﺴﺘﺒﻘﺎة

اﻤﻟﺼﻴﺪ ا ُﻤﻟﺴﺘﺒﻘﻰ

اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻹﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻮزن اﻟﺤﻲ اﻟﻜﲇ ﻟﻸﺳﻤﺎك اﻤﻟﺼﻴﺪة

اﻤﻟﺄﺧﻮذ اﻹﺟﻤﺎﱄ

اﻟﻮزن اﻟﺤﻲ اﻟﻜﲇ ﻟﻸﺳﻤﺎك اﻤﻟﺼﻴﺪة أو اﻤﻟﻘﺘﻮﻟﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪ

اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺘﻲ ﻻﻗﺖ أداة اﻟﺼﻴﺪ

زﻳﺎدة اﻤﻟﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ :إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮاد ﺳﺎﺋﻠﺔ أو ﺻﻠﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻋﲆ ﻣﺘﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ

 اﻷﺣﺸﺎء واﻟﺮؤوس واﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى ا ُﻤﻟ ْﻠﻘﺎة -ﻓﻮاﻗﺪ اﻤﻟﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ

اﻟﻔﻮاﻗﺪ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘَ ْﺸﻔِ ﻴَﺔ واﻤﻟﻨﺎوﻟﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻤﻟﺮﺗﺠﻊ  -اﻟﺤﻲ

اﻟﻮزن اﻟﺤﻲ اﻟﻜﲇ اﻤﻟﺮﺗﺠﻊ وﻗﺖ اﻻﺻﻄﻴﺎد أو ﺑﻌﺪه ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ اﻟﺤﺠﻢ أو ﻏﺮﻴ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﺴﺒﺐ آﺧﺮ

اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺘﻲ أﻓﻠﺘﺖ ﺣﻴﺔ

*

اﻟﻮزن اﻟﻜﲇ ﻟﻸﺳﻤﺎك اﻟﺘﻲ َ
ﻻﻗ ْﺖ أداة اﻟﺼﻴﺪ وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻓﻠﺘﺖ ﺣﻴﺔ

مفاهيم املصيد :عرض بياني
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1-6

مقدّمة

 ١-٦متثّل املعلومات البيئية واالقتصادية أحد االحتياجات املهمة لتقييم جمموعة واس � � � ��عة التنوع من املس � � � ��ائل
املعاصرة املتعلقة بالسياس � � � ��ات والبح � � � ��وث البيئية واالقتصادية .وفض ً
ال عن توفري املعلومات املناس � � � ��بة ،يتمثل أحد
األهداف األساس � � � ��ية لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادي � � � ��ة يف الدمج الف ّعال هلذا الكم اهلائل م � � � ��ن البيانات البيئية
واالقتصادية ،واملعاونة على دمج بعض البيانات االجتماعية ،مثل اإلحصاءات الدميغرافية وإحصاءات العمل.
 ٢-٦ويعرض هذا الفصل اإلمكانات املتعلقة بتنظيم املعلومات ودجمها يف نطاق اإلطار املركزي .ودمج املعلومات
ميكن أن يتخذ عدداً من األشكال .فهو على أول مستوى يف هذا السياق ميكن أن يعين عرض املعلومات باستخدام
األش � � � ��كال والتصنيفات املعتادة؛ وعلى مس � � � ��توى ثا ٍن ،ميكن اس � � � ��تخدام اإلطار املركزي يف توفري طائفة متنوعة من
اإلحصاءات واملؤش� � � � �رات الوصفية املتعلقة بالضغوط واحلاالت واالس � � � ��تجابات البيئية؛ وعلى مستوى ثالث ،ميكن
استخدام البيانات املدجمة يف نطاق اإلطار املركزي يف بناء مناذج حتليلية من أجل حتليل أمناط االستهالك واإلنتاج،
مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ،مؤشرات البصمة االستهالكية.
 ٣-٦وينصب الرتكيز يف هذا الفصل على املس � � � ��تويني األ ّولني من مستويات الدمج :تنظيم املعلومات ،وخباصة
اجملمعة؛ وعرض املؤش� � � � �رات واإلحصاءات الوصفية .وتُبىن احلسابات يف اإلطار
صياغة احلس � � � ��ابات املادية والنقدية ّ
املركزي على حنو يوفر كامل الدعم لالس � � � ��تخدامات التحليلية .وترد يف املنشور املعنون “تطبيقات وتفريعات نظام
احملاسبة البيئية واالقتصادية” مناقشة أكثر تفصي ً
ال الستخدام املعلومات املستمدة من اإلطار املركزي لبناء النماذج
التحليلية واألغراض األخرى املماثلة.
 ٤-٦وال توجد ضرورة تفرض إجناز جدول جامع من جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية لكل مادة من
املواد ،وال صياغة حساب من حسابات األصول لكل أصل من األصول البيئية .فاملقصد الذي يرمي إليه اإلطار
املركزي هو التمكني من استخدام جداول العرض واالستخدام وحسابات األصول والعناصر األخرى بوصفها إطاراً
لتنظيم املعلومات ،على حنو يتوقف على نوع التحليل املنشود ومدى توافر البيانات .ومن مثّ فإن من اجلائز ،بالنسبة
إىل عديد من التطبيقات ،أن يشمل الدمج جمموعة حمدودة من املعلومات.
 ٥-٦ويف الوقت نفسه ،هناك دافع مهم آخر إىل صياغة هذا املعيار الدويل هو وجود عدة شواغل بيئية تشمل
بلداناً عديدة ،مما يستلزم صياغة بيانات وحسابات قابلة للمقارنة بشأن جماالت االهتمام املشرتكة.
ٍ
بوصف جملاالت الدمج الرئيسية األربعة يف نطاق اإلطار املركزي:
 ٦-٦ويُستهل هذا الفصل ،يف الفرع ،٢ - ٦
جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية والنقدية ،وحسابات األصول ،ومتوالية احلسابات االقتصادية ،واحلسابات
الوظيفية .وتتناول املناقشة أيضاً االرتباطات احملتملة للبيانات املستندة إىل نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية بالبيانات
الدميغرافية واالجتماعية واملتعلقة بالعمالة.
 ٧-٦ويطرح الفرع  ٣ - ٦املفهوم العام للجمع بني البيانات املادية والنقدية يف نطاق اإلطار املركزي بغية تكوين
جممعة .ويقدم الفرع بعد ذلك إرش � � � ��ادات بشأن التنظيم والعرض األساسيني
عروض أو حس � � � ��ابات مادية ونقدية َّ
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للمعلومات البيئية واالقتصادية .ويُنوه يف هذا الصدد إىل أن أحد الدوافع إىل تنظيم البيانات وفقاً لإلطار املركزي
هو حتسني نوعية البيانات عن طريق مضاهاهتا يف إطار حماسيب .ومن ذلك على وجه التحديد ما ميكن أن يتحقق
لعملية صياغة البيانات من فوائد من مضاهاة التقديرات املقيسة بالقيم املادية والنقدية.
 ٨-٦ويق ّدم الفرع  ٤ - ٦إرشادات بشأن استنباط جمموعة متنوعة من اإلحصاءات الوصفية واملؤشرات البيئية
واالقتصادية من املعلومات املنظمة يف سياق اإلطار املركزي .ونطاق اإلحصاءات واملؤشرات اليت يغطيها هذا الفرع
مقصور على ما هو جتميعي أو كلّي منها يف إطار احلسابات واجلداول األساسية ،أو ما ميكن استنباطه بسهولة من
األجزاء املختلفة لإلطار املركزي بدون اس � � � ��تخدام افرتاضات لألوزان النسبية أو غريها من االفرتاضات املعقدة .وال
يُقصد هبذه اإلحصاءات واملؤشرات أن تؤلف جمموعة شاملة لكل شيء ،حيث إن اختيار اإلحصاءات واملؤشرات
يتوقف يف هناية املطاف على املسائل السياساتية أو البحثية ذات الصلة.
 ٩-٦ويعرض الفرع  ٥ - ٦هيك ً
اجملمعة للبيانات املادية والنقدية ،مبا يف ذلك أربعة أمثلة لتلك
ال عاماً للعروض ّ
العروض ،تتعل � � � ��ق بالطاقة واملياه واملنتجات احلرجية واالنبعاثات اهلوائية .ويُقصد هبذه األمثلة أن تبني قدرة اإلطار
املركزي على توفري املعلومات لألغراض التحليلية.
 ١٠-٦ويرد بيان موسع هلذه القدرة يف املنشور املعنون “تطبيقات وتفريعات نظـام احملاسبة البيئية واالقتصادية”
الذي يقدم مواد تستهدف التعريف بعدد من الطرق املختلفة اليت ميكن هبا استخدام البيانات املستمدة من نظام
احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية لدعم التقنيات التحليلية األكثر تفصي ً
ال واالستقصاءات املواضيعية احمل ّددة .وتشمل
اجملاالت املغطاة يف “تطبيقات وتفريعات نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية” صياغة مناذج املدخالت  -املخرجات،
والتحليل اهليكلي للمعلومات البيئية واالقتصادية ،وحتليل أمناط اإلنتاج واالستهالك املستدامة.

٢-٦

الدمج يف نطاق اإلطار املركزي لنظام املحاسبة
البيئية واالقتصادية

 ١-٢-٦مقدّمة

 ١١-٦تنبع قوة اإلطار املركزي من التطبيق املتسق للقواعد واملبادئ واحلدود احملاسبية يف تنظيم املعلومات البيئية
واالقتصادي � � � ��ة بالقيم املادية والقيم النقدية .وبذا ميكن للحس � � � ��ابات واجلداول أن تضيف قيمة كبرية إىل املعلومات
اإلحصائية اليت تقوم عليها .ويعرض الفصل الثاين على حنو موجز بياناً لطبيعة عملية دمج العناصر املختلفة .ويقدم
هذا الفرع تفاصيل إضافية عن عملية الدمج عرب اجملاالت الرئيسية األربعة لإلطار املركزي.
 ١٢-٦ويتمثل اجملال الرئيسي األول للدمج يف الربط بني مقاييس تدفقات السلع واخلدمات بالقيم املادية وبالقيم
النقدية كما يتضح يف جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية والنقدية .وأحد األجزاء املهمة هلذا الدمج يستلزم
تس � � � ��جيل التدفقات املادية للمدخالت الطبيعية من البيئة وتدفقات املخلَّفات املتولّدة من النش � � � ��اط االقتصادي.
موحدة للمنتجات والصناعات ومراعاة
ومن املهم جلعل القابلية للتحليل تبلغ املستوى األمثل استخدام تصنيفات ّ
االتساق يف التعريفات وحدود القياس املستخدمة.
 ١٣-٦ويتمث � � � ��ل اجملال الرئيس � � � ��ي الثاين للدمج يف الربط بني التغيرّ ات يف رصي � � � ��د األصول البيئية على مدى الفرتة
�تخرجة بوصفها ُمدخالت يف األنشطة االقتصادية لإلنتاج واالستهالك
احملاس � � � ��بية واستخدام املوارد الطبيعية املُس � � � � َ
والرتاكم .ومن املواضع ذات األمهية يف هذا اجملال الصلة بني حسابات األصول وجداول العرض واالستخدام.
 ١٤-٦ويتمثل اجملال الرئيس � � � ��ي الثالث للدمج يف الربط بني مقاييس اإلنتاج واالس � � � ��تهالك والرتاكم بالقيم النقدية
ومقاييس تدفقات الدخل بني القطاعات املختلفة .وتنعكس هذه التدفقات القطاعية للدخل يف متوالية للحسابات
االقتصادي � � � ��ة ويف عناصر املوازنة ،مثل القيمة املضافة واالدخار .ومن األمور املهمة يف هذا اجملال أن عناصر املوازنة
هذه ميكن ضبطها باقتطاع تكلفة االس � � � ��تنزاف ،حيث تُقتطع تقديرات التكلفة النقدية الستهالك املوارد الطبيعية
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من القيم التجميعية االقتصادية التقليدية مثل الناتج احمللي اإلمجايل واالدخار للحصول على قيم جتميعية مضبوطة
بتكلفة االستنزاف.
 ١٥-٦أما اجملال الرئيسي الرابع من جماالت الدمج فيتعلق بتحديد األنشطة االقتصادية املضطلع هبا لغرض من
أغراض محاية البيئة أو إدارة املوارد ،وذلك يف إطار حس � � � ��ابات وظيفية .وبوجه عام ،ال تحُ َّدد هذه األنشطة حتديداً
واضحاً يف س � � � ��ياق اس � � � ��تخدام التصنيفات التقليدية للصناعات واملنتجات .وحتديد هذه األنشطة يف نطاق اإلطار
احملاسيب الوطين التقليدي جيعل من املمكن تقييم مدى أمهية األنشطة البيئية باملقارنة بالقيم التجميعية االقتصادية
الرئيسية مثل الناتج احمللي اإلمجايل والقيمة املضافة وتكوين رأس املال والعمالة.

 ٢-٢-٦دمج جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية والقيم النقدية
 ١٦-٦يتمحور دمج جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية والقيم النقدية حول استخدام التصنيفات واملصطلحات
املألوفة لقياس تدفقات املنتجات واستخدام احلدود املألوفة بني االقتصاد والبيئة .وبذا تكون التدفقات املسجلة بالقيم
النقدية اليت تركز علي مبادالت املنتجات بني الوحدات االقتصادية هي نفسها ،بوجه عام ،جمموعة تدفقات املنتجات
املقيسة بالقيم املادية .والتدفقات املادية للمدخالت الطبيعية واملخلفات ليست متاحة بالقيم النقدية ولكن ،نظراً إىل
أن حدود القياس هلذه التدفقات متوائمة مع حدود القياس لتدفقات املنتجات ،فإن إضافة تدفقات املدخالت الطبيعية
يضر بتسجيل التدفقات املتصلة باملنتجات.
واملخلفات يف إطار جداول العرض واالستخدام ال ّ
 ١٧-٦ودمج جداول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية والنقدية هو األس � � � ��اس الذي تُبىن عليه اجلداول املوسعة
للعرض واالس � � � ��تخدام واملدخالت  -املخرجات اليت كثرياً ما تُس � � � ��تعمل يف التحليل املوس � � � ��ع بيئياً للمدخالت -
املخرجات.
 ١٨-٦ووفقاً للمبينَّ يف الفصل الثالث ،هناك بعض االس � � � ��تثناءات من قاعدة االتس � � � ��اق العام لتسجيل تدفقات
املنتجات بالقيم املادية والنقدية :
(أ)

تسجل جداول العرض واالستخدام
يف احلاالت اليت ترس � � � ��ل فيها الس � � � ��لع للتجهيز يف اخلارجِّ ،
بالقيم النقدية املعامالت املتصلة باخلدمة املق ّدمة من بلد التجهيز .وعلى مستوى القيم املادية،
ينبغي أن تُس � � � ��جل التدفقات املادية الفعلية لتلك السلع .وتنطبق هذه االعتبارات نفسها على
السلع املرسلة لإلصالح ولالجتار باخلارج؛

هما تسجيل التدفقات املادية للمواد والطاقة ،وتسجيل حتويلهما
(ب) يف بعض احلاالت ،قد يكون ُم ًّ
إىل منتجات أخرى داخل املؤسسة (التدفقات داخل املؤسسة) .أما على مستوى القيم النقدية،
فال يُس � � � ��جل من التدفقات سوى ما جيري بني املؤسسات (باستثناء التسجيل احملدود لألنشطة
املساعدة) ،وبالتايل ال تظهر قيمة هذه التدفقات يف جداول العرض واالستخدام بالقيم النقدية؛
(ج) على مس � � � ��توى القيم النقدية ،كثرياً ما توجد معام � �ل� ��ات يف املياه بني جهات التوزيع يف نطاق صناعة
جتميع املياه ومعاجلتها واإلمداد هبا .وهذه تُسمى مبيعات داخل الصناعة .بيد أن هذه املعامالت ال
تناظرها تدفقات مادية فعلية للمياه ،حيث إن هذه املياه تباع وتُشرتى يف مواقعها .وبالتايل ال تسجل
تدفقات مادية يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية للمياه املشمولة يف املبيعات داخل الصناعة.
 ١٩-٦ويبني اجلدول  ١ - ٦النس � � � ��ق املتوائم جلداول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية والقيم النقدية .وميثل
هذا النسق متديداً للهيكل العام جلدول العرض واالستخدام بالقيم املادية الوارد وصفه يف الفصل الثالث (اجلدول
 .)١ - ٣واجملاالن الرئيسيان للدمج مها استخدام نفس التصنيفات للصناعات واملنتجات ،واستخدام التجميعات
املألوفة للوحدات االقتصادية :املؤسسات (ممثلة بالصناعات) ،واألسر املعيشية ،وبقية العامل.
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الجدول ١ - ٦

جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية والقيم النقدية

الناتج

اإلنتاج (بما يف ذلك إنتاج األرس املعيشية لحساب الذات)
الصناعات — مصنفة حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د

جدول العرض بالقيم النقدية

املنتجات

املجموع

األرس املعيشية

الصناعات  -مصنفة حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د

االستهالك الوسيط

االستهالك الوسيط
الحكومة

نفقات االستهالك النهائي
لألرس املعيشية

االستهالك النهائي
الرتاكم

إجمايل تكوين رأس
املال

نفقات
االستهالك
النهائي
للحكومة

جدول االستخدام بالقيم النقدية

املنتجات

املجموع

التدفقات إىل بقية
العالم

الصادرات

التدفقات من بقية
العالم

الواردات

املجموع

املجموع
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جدول العرض بالقيم املادية

املدخالت الطبيعية
املنتجات

املخلفات
املجموع

املخلفات املتولدة من األرس املعيشية

االستهالك النهائي لألرس
املعيشية

االستهالك النهائي

املخلفات املتولدة من االستهالك
النهائي لألرس املعيشية

اإلنتاج؛ توليد املخلفات
الصناعات (بما يف ذلك إنتاج األرس املعيشية لحساب
الذات) — مصنفة حسب التصنيف الصناعي
الدويل املوحّ د

الناتج

املخلفات املتولدة من الصناعة

الصناعات — مصنّفة حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د

االستهالك الوسيط؛ استخدام املدخالت الطبيعية؛ جمع املخلفات

جدول االستخدام بالقيم املادية

املدخالت الطبيعية

املنتجات

املخلفات

استخراج املدخالت الطبيعية
االستهالك الوسيط

جمع املخلفات ومعالجتها

املجموع

مالحظة :محتوى الخانات الرمادية الداكنة منعدم بحكم التعريف.

الرتاكم

املخلفات من تحويل
األصل إىل خردة واندثار
األصول املنتَجَ ة

التدفقات من بقية
العالم

الواردات

االنبعاثات من مواقع طمر املخلفات الواردة
النفايات الخاضعة للرقابة من بقية العالم

الرتاكم

إجمايل تكوين رأس
املال

التدفقات إىل بقية
العالم

الواردات
املخلفات املرسلة
إىل بقية العالم

تراكم النفايات يف
مواقع طمر النفايات
الخاضعة للرقابة

املجموع

التدفقات من البيئة املجموع

التدفقات من
البيئة

املخلفات
املستعـادة من
البيئة

التدفقات إىل
البيئة

تدفقات
املخ َّلفات إىل
البيئة

دمج الحسابات وعرضها
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 ٣-٢-٦دمج حسابات األصول وجداول العرض واالستخدام

 ٢٠-٦دمج املعلومات املس � � � ��تمدة من حس � � � ��ابات األصول وجداول العرض واالستخدام له أمهية خاصة يف جمال
حتليل املوارد الطبيعية .فتقييم رصيد املوارد السمكية على سبيل املثال ،لن يركز فقط على املستخرجات من األمساك
املستخرج والتدفقات األخرى .ومن مثّ سيكون هناك اهتمام
بالنسبة إىل الرصيد املتاح ،بل أيضاً على العالقة بني
َ
مبا يسمى الروابط األمامية اليت تُعىن باستخراج األمساك بالنسبة إىل إمدادات واستخدامات املنتجات السمكية يف
االقتصاد والتجارة الدولية املرتبطة بذلك يف املنتجات السمكية .وعالوة على ذلك ،سيكون هناك اهتمام بالروابط
اخللفية من أجل فهم عمليات اإلنتاج املرتبطة باملوارد السمكية املستزرعة والطبيعية ،واالستثمار يف القوارب ومعدات
الصيد من جانب مشغلي عمليات صيد األمساك ،ومدى اإلنفاق على إدارة املوارد املرتبطة مبصائد األمساك .ودمج
البيانات املس � � � ��تمدة من حس � � � ��ابات األصول وجداول العرض واالستخدام ميكن أن يوفر املعلومات الالزمة لدراسة
هذه األنواع من الروابط .وهناك اعتبارات مماثلة هلا أمهيتها يف حتليل املوارد الطبيعية األخرى.
 ٢١-٦وحس � � � ��ابات األصول توفر املعلومات املتعلقة برصيد األصول البيئية يف بداية الفرتة احملاس � � � ��بية ويف هنايتها
وبالتغيرّ ات يف الرصيد على مدى تلك الفرتة .وهذه التغيرّ ات ميكن أن تكون ذات أنواع عديدة .وميكن أن يسببها
نشاط اقتصادي (مثل استخراج املوارد الطبيعية) أو تدفقات طبيعية ( مثل اخلسائر يف األصول البيئية عقب الكوارث
الطبيعية).
 ٢٢-٦والعالقة بني هذه التدفقات والتدفقات املسجلة يف جداول العرض واالستخدام مبينة يف اجلدول .٢ - ٦
وتُس � � � � َّ�جل التغيرّ ات النامجة عن النشاط االقتصادي تسجي ً
ال متسقاً يف كل من حسابات األصول وجداول العرض
واالس � � � ��تخدام ،نظراً إىل أن االس � � � ��تخراج ميثّل يف آن واحد اخنفاضاً يف الرصيد (ميثَّل بقيد يف حس � � � ��اب األصول)
واستخداماً ملدخالت طبيعية (ميثَّل بقيد يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية) .وفيما يتعلق باألصول البيئية،
يُكفل هذا االتس � � � ��اق بتعريف فرادى املوارد الطبيعية ألغراض املعاجلة احملاس � � � ��بية لألصول على غرار املدخالت من
املوارد الطبيعية يف جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية .ويرد مزيد من الوصف هلذا اجلدول يف الفصل الثاين،
كما يرد وصف تفصيلي ملسائل القياس املرتبطة بفرادى التدفقات يف الفصلني الثالث واخلامس.

 ٤-٢-٦متوالية الحسابات االقتصادية

سجل جداول العرض واالستخدام بالقيم النقدية وحسابات األصول قدراً
 ٢٣-٦على مس � � � ��توى القيم النقدية ،تُ ِّ
كبرياً من املعلومات ذات األمهية يف تقييم التفاعالت بني االقتصاد والبيئة .بيد أنه توجد إىل جانب ذلك جمموعة
متنوعة أخرى من املعامالت والتدفقات النقدية املهمة ،مثل املدفوعات الريعية املتعلقة باستخراج املوارد الطبيعية،
واإلعانات واملنح املق ّدمة من الوحدات احلكومية إىل وحدات اقتصادية أخرى دعماً ألنش � � � ��طة محاية البيئة .ونظام
احلس � � � ��ابات القومية يسجل مجيع هذه التدفقات يف عرض بياين يس � � � ��مى متوالية احلسابات االقتصادية .وتكتمل
صياغة اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية مبتوالية للحسابات االقتصادية تعرض املعلومات املتعلقة
جبميع املعامالت والتدفقات املتصلة بالبيئة.
 ٢٤-٦وهناك مسة خاصة ملتوالية احلس � � � ��ابات االقتصادية هي استنباط ما يسمى بعناصر املوازنة .وال يوجد عادة
ت� � � � �وازن بني التدفقات الداخلة واخلارجة ذات الصلة .ولذا يوضع عنص � � � ��ر للموازنة .وعناصر املوازنة حبد ذاهتا توفر
بعض املعلومات ولكنها تربط أيضاً مكونات متوالية احلسابات معاً .وتشمل عناصر املوازنة الرئيسية القيمة املضافة
وفائض التش � � � ��غيل واالدخار وصايف اإلقراض/االقرتاض .وميكن أيضاً تكوين قيم جتميعية على نطاق االقتصاد مثل
الناتج احمللي اإلمجايل والدخل القومي اإلمجايل.
 ٢٥-٦وعناصر املوازنة هي احملرك الرئيسي لعملية صياغة متوالية احلسابات االقتصادية يف اإلطار املركزي .وميكن
عرف مقاييس
تعريف هذه العناصر على حنو جيعلها تأخذ يف احلسبان استنزاف املوارد الطبيعية .وعلى هذا النحو ،تُ َّ
الناتج احمللي الصايف املضبوط بتكلفة االستنزاف ،وصايف القيمة املضافة من الصناعة املضبوط بتكلفة االستنزاف،
وصايف ادخار القطاع املؤسسي املضبوط بتكلفة االستنزاف ،بوصفها جزءاً من اإلطار احملاسيب الكامل.
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الجدول ٢ - ٦
الصالت بني جداول العرض واالستخدام وحسابات األصول
حسابات األصول
(بالقيم املادية والنقدية)
الصناعات

األرس املعيشية

الحكومة

بقية العالم

األصول املنتَجة

األصول البيئية

الرصيد االفتتاحي
جدول العرض
واالستخدام بالقيم
النقدية

املنتجات -
العرض
املنتجات -
االستخدام

جدول العرض
واالستخدام بالقيم
املادية

الواردات

الناتج

نفقات االستهالك نفقات االستهالك
االستهالك الوسيط النهائي لألرس املعيشية النهائي للحكومة

الصادرات

إجمايل رأس املال

املدخالت
الطبيعية -
العرض

املوارد الطبيعية
املستخرجة

املدخالت
الطبيعية -
االستخدام

واردات املوارد
الطبيعية

املنتجات -
العرض

الناتج

املنتجات -
االستخدام

االستهالك الوسيط

االستهالك النهائي
لألرس املعيشية

املخ ّلفات -
العرض

املخ ّلفات املتولدة
من الصناعة

املخ ّلفات املتولدة من
االستهالك النهائي
لألرس املعيشية

املخ ّلفات -
االستخدام

جمع ومعالجة
النفايات وغريها من
املخ ّلفات

الواردات
الصادرات

إجمايل تكوين رأس
املال

املخ ّلفات من تحويل
األصل إىل خردة
واندثار األصول
املنتَجة؛ االنبعاثات
من مواقع طمر
املخ ّلفات الواردة النفايات الخاضعة
للرقابة
من بقية العالم
تراكم النفايات يف
املخ ّلفات املرسلة مواقع طمر النفايات املخ ّلفات املتدفقة إىل
*
البيئة
إىل بقية العالم الخاضعة للرقابة
التغيرّ ات األخرى يف
حجم األصول
(مثل النمو الطبيعي،
واالكتشافات ،والخسائر
الناجمة عن الكوارث)
تنقيحات التقييم
الرصيد الختامي

مالحظة :محتوى الخانات الرمادية الداكنة منعدم بحكم التعريف .والخانات الخالية قد تحتوي عىل تدفقات ذات صلة .ويرد رشح هذه التدفقات تفصيالً يف الفصل
الثالث.
*

يف حني أن تدفقات املخلفات هذه (مثل االنبعاثات اهلوائية) ليست تدفقات ألصول بيئية ،فإهنا قد تؤثر مع ذلك على قدرة األصول البيئية على إدرار املنافع .و�تَغَرُّي قدرة األصول البيئية ميكن
أن ينعكس أيضاً يف تغيرّ ات أخرى يف حجم األصول.
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 ٢٦-٦والقيودات الالزمة على مس � � � ��توى القطاع هي أساس� � � � �اً نفس القيودات الالزمة على املس � � � ��توى الوطين،
إالّ يف احلاالت اليت يُعترب فيها مورد طبيعي مملوكاً ملكية مشرتكة الثنني من القطاعات .وهذه احلالة أكثر شيوعاً يف
جمال املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،الذيكثرياً ما يكون فيه لدى اجلهة القائمة باالستخراج عقد إجيار طويل األجل
للمورد ذي الصلة من احلكومة ،ويتشارك هذان القطاعان يف ريع املورد املنسوب إىل املوارد املعدنية وموارد الطاقة.
واملعاجلة احملاسبية املناسبة يف هذه احلاالت يُضطلع هبا يف إطار متوالية احلسابات ويرد وصفها يف الفرع .٥ - ٥
 ٢٧-٦ويعرض اجلدول  ٣ - ٦متوالية احلس � � � ��ابات االقتصادية للقطاعات املؤسس � � � ��ية يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية
واالقتصادية على حنو يركز على عناصر املوازنة والقيم التجميعية املضبوطة بتكلفة االستنزاف .واالختالف األساسي
عن متوالية احلس � � � ��ابات يف نظام احلسابات القومية هو التعديالت املتعلقة باالستنزاف اليت أجريت لعناصر املوازنة
التصريف وصايف
املتمثل � � � ��ة يف صايف القيمة املضافة وصايف فائض التش � � � ��غيل ورصيد الدخ � � � ��ول األ ّولية وصايف الدخل ُّ
االدخار.

وصف متوالية الحسابات
 ٢٨-٦توصف كل خطوة من خطوات اإلنتاج ،وتوزيع الدخل ،وإعادة توزيع الدخل واس � � � ��تخدامه يف حس � � � ��اب
منفصل .وكل حس � � � ��اب له اسم ويفضي إىل عنصر للموازنة يكفل التس � � � ��اوي بني مصادر األموال واستخداماهتا.
وعناصر املوازنة هذه هلا أمهية حتليلية يف ح ّد ذاهتا وكثرياً ما يُستش � � � ��هد هبا مبعزل عن متوالية احلس � � � ��ابات اليت تستند
إليها .وتشمل أمثلة عناصر املوازنة القيمة املضافة وفائض التشغيل واالدخار .ومن املهم مالحظة أنه توجد عالقات
حم ّددة بني عناصر املوازنة املسجلة يف احلسابات املتتالية ،وعادة ما يكون عنصر املوازنة يف أحد احلسابات هو القيد
األول يف احلساب التايل له.
 ٢٩-٦وميكن أن يعكس البيان املعروض لعناصر املوازنة املقدار قبل أو بعد اقتطاع استهالك رأس املال الثابت،
وهو املبلغ الذي يُقتطع ليعكس استنزاف رأس املال الثابت يف عملية اإلنتاج .وحيثما ال يكون استهالك رأس املال
الثابت مقتطعاً ،تضاف إىل اس � � � ��م عنصر املوازنة كلمة “اإلمجايل” .وحيثما يكون استهالك رأس املال الثابت قد
اقتُطع ،تضاف إىل اسم العنصر كلمة “الصايف” .وكما ذُكر سابقاً ،االختالف الرئيسي بني متوالية احلسابات يف
نظام احلسابات القومية ومتوالية احلسابات االقتصادية يف اإلطار املركزي هو اقتطاع تكلفة استنزاف املوارد الطبيعية
من عناصر املوازنة مقيسة بالقيمة الصافية (أي بعد اقتطاع استهالك رأس املال الثابت).

(أ)

حساب اإلنتاج

 ٣٠-٦يف متوالية احلسابات ،عنصر موازنة حساب اإلنتاج هو القيمة املضافة ،اليت هي أيضاً القيمة التجميعية
الوارد وصفها فيما يتعلق جبدول العرض واالس � � � ��تخدام .ومثلما هو احلال يف جداول العرض واالس � � � ��تخدام ،القيمة
املضافة متثّل الفرق بني الناتج واالستهالك الوسيط .وجمموع القيمة املضافة الشامل جلميع األنشطة اإلنتاجية مضافاً
إليه الضرائب وخمصوماً منه اإلعانات املتعلقة باملنتجات هو الناتج احمللي اإلمجايل .أما مقياسا صايف القيمة املضافة
والناتج احمللي الصايف فيتم احلصول عليهما باقتطاع استهالك رأس املال الثابت ،ويتم احلصول على مقياسي صايف
القيمة املضافة املضبوط بتكلفة االستنزاف والناتج احمللي الصايف املع ّدل بتكلفة االستنزاف باقتطاع مقدار آخر هو
التكلفة التقديرية لالستنزاف.
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دمج الحسابات وعرضها

الجدول ٣ - ٦
متوالية الحسابات االقتصادية يف اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية
القطاعات املؤسسية
القيودات املحاسبية

الرشكات

حساب اإلنتاج
2 954
الناتج
غري منطبق
الرضائب مخصوما ً منها اإلعانات عىل املنتجات
1 529
مخصوما ً منه االستهالك الوسيط
*
1 425
إجمايل القيمة املضافة
169
مخصوما ً منه استهالك رأس املال الثابت
1 256
صايف القيمة املضافة
6
مخصوما ً منه تكلفة استنزاف املوارد الطبيعية
1 250
صايف القيمة املضافة املضبوط بتكلفة االستنزاف
حساب إدرار الدخل
1 425
إجمايل القيمة املضافة
1 030
مخصوما ً منه تعويضات العاملني املستحقة الدفع
57
مخصوما ً منه الرضائب األخرى مخصوما ً منها اإلعانات عىل
اإلنتاج
ً
ً
مخصوم�ا من�ه الرضائ�ب مخصوم�ا منه�ا اإلعانات عىل غري منطبق
املنتجات
338
إجمايل فائض التشغيل
169
مخصوما ً منه استهالك رأس املال الثابت
6
مخصوما ً منه تكلفة استنزاف املوارد الطبيعية
163
صايف فائض التشغيل املضبوط بتكلفة االستنزاف
حساب تخصيص الدخل األوّيل
163
صايف فائض التشغيل املضبوط بتكلفة االستنزاف
مضاف�ا ً إليه تعويضات العاملني املس�تحقة القبض (األرس
املعيشية فقط)
مضافا ً إليه الرضائ�ب مخصوما ً منها اإلعانات عىل اإلنتاج،
املستحقة القبض (الحكومة العامة فقط)
245
مضافا ً إليه دخل امللكية املس�تحق القبض (الفوائد ،وأرباح
األسهم ،والريع)
302
مخصوما ً منه دخل امللكية املستحق الدفع
106
رصيد الدخل األوّيل املضبوط بتكلفة االستنزاف
حساب توزيع الدخل الثانوي
106
رصيد الدخل األوّيل املضبوط بتكلفة االستنزاف
347
مضافا ً إليه التحويالت الجارية املستحقة القبض
375
مخصوما ً منه التحويالت الجارية املستحقة الدفع
78
صايف الدخل الترصُّيف املضبوط بتكلفة االستنزاف

الحكومة العامة

األرس املعيشية

املؤسسات غري
الربحية التي تخدم
األرس املعيشية

مجموع
االقتصاد

348
غري منطبق
222
126
27
99

270
غري منطبق
115
155
23
132

32
غري منطبق
17
15
3
12

99

132

12

3 604
133
1 883
1 854
222
1 632
6
1 626

126
98
1

155
11
-1

15
11
1

1 854
1 150
58

غري منطبق

غري منطبق

غري منطبق

133

27
27

145
23

3
3

513
222
6
285

122

285
1 154

122
1 154

191

191
22

123

7

397

42
171

41
1 358

6
1

391
1 636

171
367
248
290

1 358
420
582
1 196

1
40
7
34

1 636
1 174
1 212
1 598
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الجدول ٣ - ٦
متوالية الحسابات االقتصادية يف اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية (تابع)
القطاعات املؤسسية
الرشكات

القيودات املحاسبية

حساب استخدام الدخل الترصُّيف
صايف الدخل الترصُّيف املضبوط بتكلفة االستنزاف
مخصوما ً منه نفقات االستهالك النهائي
صايف االدخار املضبوط بتكلفة االستنزاف
حساب رأس املال
صايف االدخار املضبوط بتكلفة االستنزاف
مخصوما ً منه إجمايل تكوين رأس املال الثابت
مخصوما ً منه التغيرّ ات يف املخزونات
مخصوم�ا ً من�ه ا ُملقتني مخصوم�ا ً منه ا ُملتصرف فيه من
األشياء الثمينة
مخصوما ً منه ا ُملقتني مخصوما ً منه ا ُملترصف فيه من املوارد
الطبيعية واألرايض
ُ
ُ
ً
مخصوم�ا ً من�ه املقتني مخصوم�ا منه املتصرف فيه من
األصول األخرى غري املالية غري املنتَجة
مضافا ً إليه التحويالت الرأسمالية املستحقة القبض
مخصوما ً منه التحويالت الرأسمالية املستحقة الدفع
مضافا ً إليه من جديد استهالك رأس املال الثابت
مضافا ً إليه من جديد تكلفة استنزاف املوارد الطبيعية

صايف اإلقراض/االقرتاض
*

الحكومة العامة

األرس املعيشية

املؤسسات غري
الربحية التي تخدم
األرس املعيشية

مجموع
االقتصاد

78

290
352
62-

1 196
1 015
181

34
32
2

1 598
1 399
199

78
288
26
2

 6235
3

181
48
2
5

2
5

199
376
28
10

7-

2

4

1

33
23
169
6
46-

6
34
27

23
5
23

3
3

103-

163

4-

78

62
65
222
6
10

الناتج املحيل اإلجمايل يساوي إجمايل القيمة املضافة لجميع القطاعات املؤسسية مضافا ً إليه الرضائب مخصوما ً منها اإلعانات عىل املنتجات.

(ب)

حساب إدرار الدخل

 ٣١-٦حس � � � ��اب إدرار الدخل يبينّ كيف تُوزع القيمة املضافة على عاملي اإلنتاج ،أي العمل ورأس املال مبا فيه
األصول املنتَجة وغري املنتَجة .وتظهر املبالغ العائدة إىل العمل يف ش � � � ��كل تعويضات العاملني ،بينما تظهر املبالغ
العائدة إىل رأس املال يف ش � � � ��كل فائض التشغيل .ويس � � � ��جل هذا احلساب أيضاً إمجايل الدخل املختلط الذي هو
الفائض العائد إىل املؤسس � � � ��ات غري االعتبارية والذي حيتوي ضمنياً على عائ ٍد ملالكيها مقابل عملهم وعائ ٍد لرأس
املال .وعنصر املوازنة يف هذا احلساب يسمى “فائض التشغيل” يف اجلدول  ٣ - ٦ولكنه على وجه الدقة يشمل
فائض التشغيل وإمجايل الدخل املختلط .وجيب اقتطاع الضرائب خمصوماً منها املعونات على اإلنتاج للحصول على
مقدار فائض التش � � � ��غيل .وعلى غرار النهج املتبع يف حساب اإلنتاج ،تُستقطع تكلفة االستنزاف من صايف فائض
التشغيل للحصول على صايف فائض التشغيل املضبوط بتكلفة االستنزاف ،فيتضح بذلك استهالك املوارد الطبيعية
يف إدرار الدخل من اإلنتاج.

دمج الحسابات وعرضها

(ج)

حساب تخصيص الدخل األوَّيل

 ٣٢-٦متثّل تعويضات العاملني ،والضرائب خمصوماً منها اإلعانات على اإلنتاج ،وفائض التشغيل ،ثالثة من أنواع
الدخل األوَّيل .والنوع األخري للدخل األوَّيل هو دخل امللكية الذي يشمل تدفقات الفوائد وأرباح األسهم والريع.
ويت � � � ��م احلصول على دخل امللكية يف مقابل وضع أصول مالي � � � ��ة وأصول غري منتَجة ،مثل األراضي واملوارد املعدنية
وموارد الطاقة ،حتت تصرف وحدات اقتصادية أخرى .وعلى مستوى القطاع ،عنصر املوازنة جلميع الدخول األ ّولية
هو رصيد الدخول األ ّولية.
 ٣٣-٦وعلى املس � � � ��توى الوطين ،التأثري الصايف لتدفقات دخل امللكية يعكس رصيد هذه التدفقات الصادرة إىل
بقية العامل والواردة منها .وقد توجد أيضاً تدفقات لتعويضات العاملني صادرة إىل بقية العامل وواردة منها (تُسجل
يف حساب إدرار الدخل) .وعلى املستوى الوطين ،القيمة التجميعية حلساب ختصيص الدخل األ ّويل هي الدخل
القومي اإلمجايل .ويُس � � � ��تنبط الدخل القومي الصايف باقتطاع استهالك رأس املال الثابت ،ويُستنبط الدخل القومي
الصايف املضبوط بتكلفة االستنزاف عن طريق اقتطاع تكلفة االستنزاف.
 ٣٤-٦وأحد التدفقات الرئيسية يف حساب ختصيص الدخل األ ّويل يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية هو ريع
األصول البيئية ،مثل األراضي واملوارد املعدنية وموارد الطاقة .ويعكس هذا الدخل املدفوعات املتعلقة باس � � � ��تخدام
األصول البيئية بني ُمس� � � � �تَخرِج األصول البيئية أو ُمس � � � ��تع ِملِها واملالك القانوين .وريع األصول البيئية ميثل عادة جزءاً
من الدخل املتولد من االستخراج أو االستخدام ،حيث إنه يف معظم األحوال يستبقي املُستَخرِج/املُستع ِمل جزءاً
ما بصفة فائض تش � � � ��غيل بعد دفع الريع للمالك القانوين .ويرد بيان لتفاصيل املعاجلة احملاسبية يف هذه احلاالت يف
الفرع .٥ - ٥

(د)

حساب توزيع الدخل الثانوي

(هـ)

حساب استخدام الدخل الترصُّيف

 ٣٥-٦تُبينَّ يف حس � � � ��اب توزيع الدخ � � � ��ل الثانوي حاالت إعادة توزيع الدخل األ ّويل بواس � � � ��طة التحويالت .وهذه
التحويالت هي مدفوعات تُقدم بال مقابل ،أي مدفوعات غري مرتبطة مببادالت بني الوحدات االقتصادية .وأكرب
أن� � � � �واع هذه التحويالت هي الضرائب على الدخل والثروة وما إىل ذلك ،واالس � � � ��تحقاقات االجتماعية اليت تدفعها
احلكومة ،مثل استحقاقات البطالة واملعاشات التقاعدية لكبار السن .وعنصر املوازنة يف حساب توزيع الدخل الثانوي
التصريف ،الذي ميثل املبلغ املتاح لإلنفاق على االستخدامات النهائية (االستهالك وتكوين رأس املال).
هو الدخل ُّ
التصريف يتعني أن يُستعمل لالستهالك النهائي احلايل أو أن يُ َّد َخر .ويف حساب استخدام الدخل
 ٣٦-٦الدخل ُّ
التصريف .ويف معظم
التصريف ،عنصر املوازنة هو االدخار ،ويُستنبط مقداره باقتطاع نفقات االستهالك من الدخل ُّ
ُّ
احلاالت ،يظهر عنصر املوازنة هذا بعد اقتطاع اس � � � ��تهالك رأس املال الثابت ،أي بوصفه صايف االدخار .وكما يف
حاالت حساب اإلنتاج وحسايب ختصيص الدخل ،يُ َّ
عدل عنصر املوازنة ،أي صايف االدخار ،يف متوالية احلسابات
االقتصادية يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية باقتطاع تكلفة االستنزاف.
 ٣٧-٦وصايف االدخار املضبوط بتكلفة االس � � � ��تنزاف له تفس � �ي� ��ر خاص يف اإلطار املركزي .فبوجه عام ،االدخار
ميثل املوارد املتاحة لالستثمار ،بينما ميثّل صايف االدخار املوارد املتاحة لزيادة القاعدة الكلية لألصول بعد احتساب
تكلفة االستعاضة عن األصول الثابتة اليت استُهلكت على مدى الفرتة احملاسبية.

 ٣٨-٦وامتداداً هلذا املفهوم ،صايف االدخار املضبوط بتكلفة االستنزاف ميثل املوارد املتاحة لزيادة قاعدة األصول
بعد احتساب تكلفة االستعاضة عن األصول الثابتة و“االستعاضة” عن األصول البيئية اليت استُنفدت يف الفرتة
احملاس � � � ��بية .وعلى الرغم من أن األصول البيئية غري املتجددة ال ميكن تعويضها ،فإن ضبط صايف االدخار بتكلفة
االس � � � ��تنزاف ميكن أن يعطي مؤش� � � � �راً على مدى تواؤم أمناط الدخل واالس � � � ��تهالك مع التغيرّ ات يف القاعدة الكلية
لألصول ،مبا فيها األصول املنتَجة والبيئية.
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حساب رأس املال والحساب املايل
(و)
 ٣٩-٦الدخل الذي يُ َّدخر يُس � � � ��تعمل بعدة طرق .فهو قد يُس � � � ��تعمل القتناء رأمسال ثابت ،فيُحتس � � � ��ب تغيرّ اً يف
املخزونات ،أو القتناء أش � � � ��ياء مثينة ،أو قد يُس � � � ��تعمل لشراء أصول مالية (مثل الودائع املصرفية) أو خلفض خصوم
مالية (مثل تسديدات الرهون العقارية) .واملقدار املتاح القتناء رأس املال الثابت واألشياء الثمينة ميكن أن يتأثر أيضاً
بالتحويالت الرأمسالية املستحقة القبض واملستحقة الدفع ،والتدفق الصايف هلذه التحويالت يُسجل يف حساب رأس
املال.
 ٤٠-٦ومن املهم إيضاح أن مبالغ اس � � � ��تهالك رأس املال الثابت اليت ُجنِّبت بالفعل يف س � � � ��ياق اس � � � ��تنباط عناصر
املوازنة بالقيم الصافية يف احلسابات املتناولة أعاله هي يف الواقع مبالغ متاحة القتناء أصول ثابتة ،حيث إهنا ليست
مصروفات ،أي ليست نفقات نقدية حالية .ولذا يضاف من جديد استهالك رأس املال الثابت يف حساب رأس
املال .وهذا صحيح يف معظمه بالنسبة إىل مبالغ االستنزاف ،وإن كانت املوارد نفسها ال ميكن أن تُقتىن من جديد،
كما هو احلال مع األصول الثابتة .ومع ذلك ،فإن املوارد الفعلية اليت ُجنِّبت نظرياً تظل متاحة لالستخدام؛ ولذا
تُضاف تكلفة االستنزاف من جديد أيضاً يف حساب رأس املال.
 ٤١-٦وعنصر املوازنة حلساب رأس املال هو صايف اإلقراض إذا كانت حصيلة احلساب فائضاً ،أو صايف االقرتاض
قرض إىل وحدات أخرى
إذا كانت حصيلة احلساب عجزاً .ويُستعمل هذان املصطلحان ألن أي فائض جيب أن يُ َ
وأي عجز يتعني أن يمُ َّول باالقرتاض من وحدات أخرى ،مبا يف ذلك االقرتاض من بقية العامل.
 ٤٢-٦وصايف اإلقراض/االقرتاض هو أيضاً عنصر املوازنة للحساب املايل الذي يبني كيفية متويل الفائض أو العجز
يف احلس � � � ��اب املايل .وإذا كان بلد ما يس � � � ��جل عجزاً يف حساب رأس املال لديه ،فإنه يتعني أن يُظهر أيضاً قدراً ما
من االقرتاض الصايف من بقية العامل يف احلس � � � ��اب املايل (عن طريق زيادة يف اخلصوم املالية أو نقصان يف األصول
املالية) يكافئ متويل ذلك العجز.
يتممان متوالية احلس � � � ��ابات ،فإهنما يتكونان من
 ٤٣-٦وباإلضافة إىل أن حس � � � ��اب رأس املال واحلس � � � ��اب املايل ِّ
معامالت تعكس بعض التغيرّ ات بني امليزانيتني العموميتني يف بداية الفرتة احملاس � � � ��بية وهنايتها .ويف نظام احلسابات
القومي � � � ��ة ،التغ � �ّي� ��رّات األخرى بني امليزانيتني العموميتني ،الناجتة مث ً
ال عن االكتش � � � ��افات وعن اخلس � � � ��ائر النامجة عن
الكوارث ،تُسجل يف إطار التغيرّ ات األخرى يف احلجم يف حساب األصول ،أو يف حساب تنقيح التقييم .أما يف
اإلطار املركزي ،فإن مجيع التغيرّ ات يف األصول على مدى الفرتة احملاسبية تُسجل يف حسابات األصول اليت تتضمن
كل هذه املعامالت وغريها من التدفقات .ويرد على وجه التفصيل يف الفصل اخلامس وصف حلسابات األصول
املتعلقة باألصول البيئية.

 ٥-٢-٦الحسابات الوظيفية

 ٤٤-٦يتعلق اجملال الرابع من جماالت الدمج بتحديد التدفقات املتصلة بالنش � � � ��اط البيئي بالقيم النقدية .وتُعرف
هذه احلسابات باسم احلسابات الوظيفية ،ألهنا تركز على النشاط االقتصادي الذي يُزا َول من أجل مهمة خاصة
همان يف اإلطار املركزي مها محاية البيئة وإدارة املوارد .واحلسابان الوظيفيان اللذان يرد
أو لغرض معني .والغرضان املُ َّ
وصفهما يف الفصل الرابع مها حساب نفقات محاية البيئة واإلحصاءات املتعلقة بقطاع السلع واخلدمات البيئية.
 ٤٥-٦والتنظيم األساس � � � ��ي للمعلومات املتعلقة باحلس � � � ��ابات الوظيفية يتبع هيكل جداول العرض واالستخدام
األساس � � � ��ية بالقيم النقدية ومتوالية احلس � � � ��ابات االقتصادية .ويف إطار هذا اهليكل ،يتمثل اهلدف يف حتديد مجيع
املعامالت اليت هلا غرض بيئي حم ّدد.
 ٤٦-٦واألساس الذي تقوم عليه اجلوانب املتكاملة للحسابات الوظيفية هو استخدام اهلياكل والقواعد واملبادئ
احملاسبية األساسية للحس � � � ��ابات القومية .ونتيجة لذلك ،ميكن بسهولة مقارنة املعلومات املتعلقة باألنشطة البيئية
ومضاهاهتا باملعلومات املتعلقة بغريها من األنشطة داخل االقتصاد .وعالوة على ذلك ،ميكن مقارنة األنشطة البيئية
باألنشطة األخرى بالنسبة إىل املتغيرّ ات االقتصادية األخرى ،مثل العمالة.
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 ٤٧-٦ومع أن احلسابات واإلحصاءات الوظيفية مثل حساب نفقات محاية البيئة واإلحصاءات املتعلقة بقطاع
الس � � � ��لع واخلدمات البيئية تركز على التدفقات بالقيم النقدية ،فإن من املمكن أيضاً مواءمة التقديرات النقدية مع
التدفقات املادية ذات الصلة .وتنبع إمكانية إجناز ذلك من أن املعاجلة احملاس � � � ��بية األساس � � � ��ية يف هذه احلس � � � ��ابات
الوظيفية تتسم باالتساق من حيث تعريف الوحدات االقتصادية (املؤسسات ممثلة يف الصناعات واألسر املعيشية
واحلكومات) ،وبقية العامل ،ونطاق املنتجات .فمن املمكن ،على سبيل املثال ،ربط النفقات اليت تصرفها الصناعات
واألسر املعيشية ألغراض محاية البيئة باالنبعاثات اهلوائية اليت تطلقها تلك الوحدات االقتصادية نفسها.

 ٦-٢-٦املعلومات الديمغرافية واالجتماعية واملتعلقة بالعمالة

 ٤٨-٦ميكن أن تتعزز اجلدوى من املعلومات املدرجة يف شىت جداول وحسابات اإلطار املركزي عن طريق ربط
البيانات البيئية واالقتصادية املختلفة بتقديرات العمالة ،وتقديرات الس � � � ��كان ،وخمتلف التوزيعات الدميغرافية (مثل
السن ،ومستويات دخل األسر املعيشية ،وخصائص األسر املعيشية املتصلة بالرفاه املادي) ،واملقاييس االجتماعية،
مثل املقاييس املتعلقة بالصحة والتعليم.
 ٤٩-٦وميكن استخدام املعلومات املتعلقة بالعمالة ،مثل عدد األشخاص امللتحقني بالعمل وعدد الوظائف وعدد
ساعات العمل ،يف تقييم النشاط البيئي من منظور الصناعات .وعلى وجه التحديد ،يُرجح أن يكون هناك اهتمام
ببيانات العمالة املتصلة بإنتاج السلع واخلدمات البيئية يف سياق تدابري االقتصاد “األخضر”.
 ٥٠-٦وميكن استخدام املعلومات املتعلقة بالتوزيعات السكانية والدميغرافية مقرتنة باملعلومات املتعلقة بالتدفقات
املادي � � � ��ة للمي � � � ��اه والطاقة لتوفري حتليل معزز إلمكانية احلصول على هذه املوارد وم � � � ��دى توافرها ،والتغيرّ ات يف أمناط
استخدام املياه والطاقة .واستخدام املعلومات الدميغرافية مع البيانات املتعلقة بنفقات محاية البيئة ميكن أن يساعد
على فهم سلوكيات الفئات االجتماعية  -االقتصادية املختلفة فيما يتعلق هبذا النوع من النشاط البيئي.
 ٥١-٦وعلى مس � � � ��توى أعم ،ميكن أن تكون املعاجلة احملاسبية للفروق يف احلجم والرتكيب السكانيني ذات أمهية
بالنسبة إىل املقارنات الدولية للبيانات البيئية واالقتصادية .فعلى سبيل املثال ،ميكن أن تكون ملقاييس التغيرّ ات يف
نصيب الفرد من االنبعاثات اهلوائية أمهيتها باإلضافة إىل املقاييس التجميعية لالنبعاثات اهلوائية.
 ٥٢-٦واملقاييس االجتماعية ،مثل املقاييس املتعلقة بالصحة والتعليم ،ميكن ربطها على حنو مفيد بعناصر معينة
من اإلطار املركزي .فعلى سبيل املثال ،ميكن ملقاييس احلالة الصحية أن تكون مكملة ملقاييس االنبعاثات اهلوائية.
وميكن أن يكون هذا مهماً بصفة خاصة إذا كان البحث يتناول مناطق جغرافية على مستوى تفصيلي دقيق نسبياً.
ويف هذا الصدد ،قد يكون من املفيد أيضاً إدراج مقاييس االس � � � ��تهالك النهائي الفعلي لألس � � � ��ر املعيشية (أي إدراج
فرادى املنافع اليت تشرتيها احلكومة وحتوهلا إىل األسر املعيشية (مثل خدمات املياه اليت توفرها احلكومة)) يف املقارنة
عرب البلدان من حيث النشاط االستهالكي .79
 ٥٣-٦وقد يلزم ضبط املعلومات الدميغرافية واملتعلقة بالعمالة ألغراض حتقيق االتساق مع مفاهيم اإلطار املركزي
وتعريفاته وتصنيفاته ،وخصوصاً لتحقيق التواؤم مع مفهوم مقر اإلقامة .وميكن احلصول على املعلومات ذات الصلة
من الفصل  ١٩من نظام احلس � � � ��ابات القومية .ويتضمن املنشور املعنون “تطبيقات وتفريعات نظام احملاسبة البيئية
واالقتصادية” مزيداً من االستطالع للتقنيات وُ�ن ُهج التحليل املتعلقة بربط البيانات املستندة إىل نظام احملاسبة البيئية
واالقتصادية بشىت أنواع البيانات الدميغرافية واالجتماعية واملتعلقة بالعمالة.
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٣-٦

الجمع بني البيانات املادية والنقدية

 ١-٣-٦مقدّمة
 ٥٤-٦تتمثل مسة من أقوى مسات اإلطار املركزي يف القدرة على عرض املعلومات يف شكل جامع للبيانات املادية
والنقدية معاً .وهذا يمُ ّكن من توفري جمموعة واس � � � ��عة التن � � � ��وع من املعلومات عن مواضيع حم ّددة ،ومقارنة املعلومات
املرتبط بعضها ببعض عرب املواضيع املختلفة ،واستنباط املؤشرات اليت تستلزم استخدام بيانات مادية ونقدية يف آن
واحد.
 ٥٥-٦وبالنظر إىل توافر هذه اهلياكل احملاسبية املتداجمة للحسابات واإلحصاءات املادية والنقدية ،فإن من املنطقي
موحدة يف عرض املعلومات املادية والنقدية .وهذه
استخدام هذه اهلياكل وما تقوم عليه من قواعد ومبادئ حماسبية ّ
األش � � � ��كال املتداجمة يُطلق عليها أحياناً مصطلح العروض أو احلسابات “اهلجينة” ألهنا حتتوي على بيانات ذات
موحدة.
وحدات خمتلفة .بيد أنه برغم اختالف الوحدات ،فإن جمموعات البيانات تُعرض وفقاً لتصنيفات وتعاريف ّ
اجملمعة.
ولذا يُشار إىل هذه العروض باسم العروض املادية والنقدية َّ
اجملمعة ،بل وال يوجد هلذه العروض أو احلسابات
 ٥٦-٦وميكن صياغة أش � � � ��كال خمتلفة للعروض املادية والنقدية َّ
موحد .ومن املعتاد عرض بيانات التدفقات املادية جنباً إىل جنب مع املعلومات املس � � � ��تمدة من جداول
ش � � � ��كل ّ
العرض واالستخدام بالقيم النقدية ،ولكن حىت هذا اهليكل األساسي ميكن أن تُصاغ له جتميعات خمتلفة .ويف هناية
اجملمعة للبيانات النقدية واملادية على مدى توافر البيانات وماهية املسألة املطروحة
املطاف ،تتوقف هياكل العروض َّ
للبحث.
موحد لذلك ،فإن صياغة البيانات النقدية واملادية ومضاهاهتا بطرق جمدية
 ٥٧-٦ومع أنه ال ميكن حتديد هيكل ّ
مها من األمور اجلوهرية يف الفلسفة اليت يقوم عليها نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية .ويتضمن هذا الفرع إرشادات
اجملمعة .أما العروض األكثر تفصي ً
ال اليت تشمل هياكل من قبيل جداول
عامة بشأن صياغة العروض املادية والنقدية َّ
املدخالت  -املخرجات ،أو املتوالية الكاملة للحسابات االقتصادية ،أو العروض اليت تغطي جماالً أو موضوعاً بعينه،
كمصائد األمساك مثالً ،فهي متناولة يف املنش � � � ��ور املعنون “تطبيقات وتفريعات نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية”
واملنشورات اليت تستهدف مواضيع حم ّددة.

 ٢-٣-٦مفهوم الجمع بني البيانات املادية والنقدية
 ٥٨-٦ينط � � � ��وي اجلمع بني البيانات املادية والنقدية يف جوهره على املنطق الذي يقوم عليه تس � � � ��جيل التدفقات
املادية على حنو يتس � � � ��ق مع املعامالت االقتصادية .وربط التدفقات املادية باملعامالت االقتصادية يكفل اتس � � � ��اق
مقارنة التكاليف البيئية باملنافع االقتصادية ،أو املنافع البيئية بالتكاليف االقتصادية .وهذا االرتباط ميكن دراس � � � ��ته
ليس على مستوى وطين فحسب بل على مستويات تصنيفية أيضاً ،بالنسبة مث ً
ال إىل نطاقات معينة من االقتصاد
أو إىل صناعات حم ّددة أو لغرض دراسة التدفقات املرتبطة باستخراج مورد طبيعي بعينه أو بانبعاثات مادة معينة.
 ٥٩-٦وألن ه � � � ��ذه العروض جتمع ما بني البيانات املادية اليت يهتم هبا العلماء اهتماماً مباش� � � � �راً أكثر من غريهم
والبيانات النقدية اليت يألفها االقتصاديون ،فإهنا ميكن أيضاً أن تشكل جسراً فيما بني هاتني الفئتني من املتخصصني
يف سياق حتليلهما لشؤون البيئة.
 ٦٠-٦وينبغي التأكيد على أن من اجلائز أن يش � � � ��مل ذلك جمموعة حمدودة فقط من املتغيرّ ات ،يتوقف اختيارها
على ما يلزم أخذه يف احلسبان من أشد الشواغل البيئية إحلاحاً ،كما أنه ال يلزم بالضرورة إمتام صياغة جدول جامع
للعرض واالستخدام بالقيم املادية لكي ميكن عرض جتميعات للبيانات املادية والنقدية.
اجملمع للبيانات املادية والنقدية ميثّل إطاراً حتليلياً يبني أجزاء االقتصاد األش � � � ��د أمهية
 ٦١-٦وم � � � ��ن مثّ فإن العرض َّ
بالنسبة إىل جوانب حم ّددة من البيئة ،والكيفية اليت تؤثر هبا التغيرّ ات يف اهليكل االقتصادي على البيئة .ونتيج ًةكذلك
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لكون احلسابات توفر مؤشرات بيئية واقتصادية متسقة ،فإن باإلمكان حتليل املوازنات املمكنة للمزايا واملساوئ من
الناحية البيئية فيما بني البدائل املختلفة لالسرتاتيجيات البيئية واالقتصادية.
اجملمعة أن توفر لألوساط البحثية إمكانية استخدام
 ٦٢-٦وعلى مستويات التصنيف األكثر دقة ،ميكن للعروض َّ
قاعدة بيانات مهيكلة إلجراء مزيد من البحوث بشأن دور هذه املؤشرات يف رصد األداء البيئي العام لالقتصادات
الوطنية وللصناعات املختلفة .فعلى س � � � ��بيل املثال ،من املمكن حتويل تقديرات استخدام املوارد أو الضغوط البيئية
املصنفة حس � � � ��ب الصناعات إىل تقديرات الس � � � ��تخدام املوارد أو الضغوط البيئية مصنفة حسب فئات املنتجات.
وميكن أيضاً أن تكون جملموعات البيانات اليت تضم جتميعات من البيانات املادية والنقدية استخدامات مباشرة يف
صياغة النماذج البيئية واالقتصادية.

 ٣-٣-٦تنظيم املعلومات

 ٦٣-٦من املهم توصيل املعلومات املعروضة يف احلس � � � ��ابات توصي ً
ال ف ّعاالً إىل املس � � � ��تخدمني وصانعي القرارات.
ويوضح هذا الفرع بعض االعتبارات العامة بشأن عرض البيانات وتنظيمها ،وال سيما بغية مواءمة البيانات املادية
اجملمعة.
والنقدية على الوجه الالزم للعروض َّ

بيانات السالسل الزمنية
 ٦٤-٦اجلداول املدرجة يف اإلطار املركزي مصممة من أجل شرح املفاهيم والعالقات احملاسبية ،ولذا فإن البيانات
املعروضة فيها تتعلق بفرتة زمنية واحدة فقط .وعلى صعيد املمارس � � � ��ة الفعلية ،يهتم املستخدمون أيضاً بالسالسل
الزمنية للقيم التجميعية اليت تبني االجتاهات السائدة بصدد املتغيرّ ات االقتصادية والبيئية.
 ٦٥-٦وبوجه عام ،ينبغي أن يغطي صياغة السالس � � � ��ل الزمنية وعرضها أطول فرتة زمنية ممكنة وأن يتح ّدد التواتر
الدوري على مداها على أساس مع ّدل التغيرّ يف الظاهرة قيد البحث واحتياجات املستخدمني .وكثرياً ما قد يكون
طول السلسلة الزمنية قصرياً يف احلسابات البيئية واالقتصادية نتيج ًة ألن مجع البيانات املصدرية مل يكن متواتراً أو
جرى يف السنوات األخرية فقط.
اجه يف إنشاء السالسل الزمنية للبيانات احملاسبية ترتبط مبدى االتساق يف مجع
 ٦٦-٦وإحدى الصعوبات اليت تُو َ
البيانات املصدرية على مدى الزمن .ومن أجل إعداد سلس � � � ��لة زمنية متس � � � ��قة ،قد يُضطر احملاسبون إىل إجراء قدر
كبري من إعادة الصياغة بسبب التغيرّ ات اليت جرت يف التصنيفات ونطاقات التغطية والتعاريف املستخدمة يف مجع
متعسراً بصورة خاصة يف احلاالت اليت تجُ مع فيها البيانات املصدرية على
البيانات املصدرية .وميكن أن يكون هذا ّ
حنو غري منتظم أو غري متواتر.
 ٦٧-٦ويوصى بأن يركز احملاسبون على احلفاظ على استمرارية السلسلة الزمنية ،وهذا يتحقق جزئياً باالسرتشاد
مبا يقتضيه اإلطار احملاسيب من إبقاء املوازين واملتطابقات احملاسبية يف وضعية جمدية.
 ٦٨-٦وتتمثل إحدى النتائج املرتتبة على صياغة البيانات احملاس � � � ��بية يف ش � � � ��كل سلسلة زمنية يف أن التغيرّ ات يف
رجح أن تستلزم إعادة تقييم للبيانات املستمدة من الفرتات احملاسبية السابقة،
البيانات املصدرية واإلضافات إليها يُ َّ
ومن مث قد يلزم إجراء تنقيحات يف السلسلة الزمنية .وعلى الرغم من أنه ،من حيث املبدأ ،ميكن للقائم بالصياغة
أن ينتظر إىل أن تصبح مجيع البيانات املمكنة متاحة قبل أن يُصدر احلس � � � ��ابات املتعلقة بفرتة ما ،فإنه يتعني عادة
املوازنة بني اعتباري دقة احلس � � � ��ابات وحس � � � ��ن توقيت توافر املعلومات ،وبالتايل ينبغي اعتبار إجراء التنقيحات يف
احلسابات من املمارسات املعتادة.
 ٦٩-٦ولدى توافر معلومات جديدة ،فإهنا أحياناً قد تُظهر احلاجة ال إىل إجراء تنقيح لفرتة زمنية بعينها فحسب
ب � � � ��ل أيضاً إىل إعادة تقييم الفرتات الزمنية اجملاورة للحفاظ على جدوى السلس � � � ��لة الزمنية بأس � � � ��رها .ويؤدي القائم
بالصياغة دوراً مهماً فيما يتعلق بكل من إدارة السلسلة الزمنية وإعادة تقييم النماذج واالفرتاضات.
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عال َّ
 ٧٠-٦ونظرا إىل أن التنقيحات متثّل أمراً مهماً ولكن يصعب التنبؤ به ،فإهنا ينبغي أن تُ جَ
وتنفذ على حنو يسهل
تفسريه للمستعملني ويتيسر تفعيله على حنو جمُد من جانب القائمني بالصياغة .ويف هذا الصدد ،أوجزت أفضل
املمارس � � � ��ات املتعلقة بصياغة سياسات إجراء التنقيحات وبتحليل التنقيحات يف املنشور املعنون “مبادئ توجيهية
بشأن سياسات وحتليالت التنقيحات” (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي٢٠٠٨ ،أ) .والوضع األمثل
هو حتقيق التواؤم بني سياسات التنقيحات املتعلقة باحلسابات القومية واملتعلقة باحلسابات البيئية.
 ٧١-٦وم � � � ��ن املهم كفالة أن تكون البيان � � � ��ات املصدرية اليت تقوم عليها البيانات املادي � � � ��ة والنقدية متعلقة بنفس
الفرتة احملاسبية .وتُصاغ احلسابات النقدية عاد ًة على أساس سنة مالية أو السنة التقوميية .أما البيانات املادية فقد
تُصاغ على أساس يتواءم على حنو أوثق مع األمناط واملواسم البيئية الطبيعية .وقد يلزم إجراء تعديالت ألخذ هذه
االختالفات يف احلسبان.
 ٧٢-٦واإلطارات الزمنية املعتربة يف اإلطار املركزي هي بوجه عام إطارات سنوية ،ولكن قد يكون من املناسب ،يف
حاالت معينة ،صياغة سالسل زمنية دون سنوية ،وخباصة يف احلاالت اليت تكون فيها التدفقات املادية أو األنشطة
االقتصادية ذات طبيعة مومسية ،مثل أمناط سقوط األمطار واستخدام الطاقة الكهربائية .واإلحاطة بالقدرة الالزمة
فيما يتعلق بإمدادات املياه والطاقة أو العتبات املرتبطة بش � �ت� ��ى الضغوط البيئية تستلزم عاد ًة معرفة احلدود القصوى
والدنيا وليس املتوسطات السنوية.
 ٧٣-٦وبعض اجلداول ميكن هتيئتها بسهولة لعرض البيانات يف شكل سلسلة زمنية .أما يف حالة اجلداول األخرى
أي املتغيرّ ات
اليت تتخذ شكل املصفوفات ،مثل جداول العرض واالستخدام ،فيلزم البت يف بعض اخليارات بشأن ّ
ينبغي إبرازها .والقدرة على إصدار البيانات يف صورة غري ورقية ،مثل قواعد البيانات ،تتيح مزيداً من املرونة يف هذا
الصدد.

بيانات القطاعات املؤسسية وقطاعاتها الفرعية
 ٧٤-٦فيما يتعلق ببعض احلسابات واجلداول ،يصف اإلطار املركزي صياغة البيانات حسب القطاع املؤسسي.
ومن حيث املبدأ ،ميكن صياغة مجيع احلسابات على هذا املستوى من مستويات التفصيل ،ولكن صياغة جمموعة
كم ضخم من االحتياجات البيانية واحملاسبية.
كاملة من حسابات القطاعات املؤسسية ميكن أن يستلزم توفري ٍّ
 ٧٥-٦ويُنوه إىل أن مصطلحي “الصناعة” و“القطاع” يش � �ي � �ران إىل جتميعتني خمتلفتني للوحدات االقتصادية.
والتحليل حسب الصناعة يضم معاً مجيع الوحدات االقتصادية اليت تزاول أنواعاً متماثلة من اإلنتاج سواء أكانت
شركات أم وحدات أسر معيشية أم وحدات حكومية .أما التحليل حسب القطاع املؤسسي ،كالذي تتناوله املناقشة
هنا ،فريكز على جتميعات الوحدات ذات األهداف والسلوكيات املتماثلة .ويرد مبزيد من التفصيل شرح هلذا التمايز
يف الفرع .٦ - ٢
 ٧٦-٦وقد توجد حاالت معينة يكون من املناس � � � ��ب فيها الرتكيز على نطاق واس � � � ��ع يضم قطاعات مؤسسية أو
قطاعات فرعية حم ّددة .وعلى س � � � ��بيل املثال ،قد يوجد اهتمام خاص باألنش � � � ��طة البيئية للحكومة على مستويات
خمتلفة ،أي على املس � � � ��توى الوطين أو اإلقليمي أو احمللي .ولصياغة حس � � � ��ابات من هذا القبيل ،يلزم أيضاً تسجيل
وموازنة التدفقات بني هذه املستويات املختلفة للحكومة.
 ٧٧-٦ومن اجملاالت األخرى اليت قد ينصب عليها الرتكيز قطاع األس � � � ��ر املعيش � � � ��ية ،وخصوصاً تلك األقسام من
هذا القطاع اليت ال تُرصد عادة يف إطار معامالت سوقية ،مثل مجع األسر املعيشية للمياه وخشب الوقود ،والزراعة
الكفافية ،وغري ذلك من األنشطة غري النظامية لقطاع األسر املعيشية .ويف حني أن هذه األنشطة هي من حيث
املفهوم جزء من االقتصاد ،فإن افتقارها إىل املعامالت السوقية كثرياً ما جيعل من الصعب رصدها وتقديرها .وبالنظر
إىل وثاقة العالقة بني هذه األنش � � � ��طة غري املشمولة بالرصد والبيئات احمللية اليت تعتمد عليها ،فإن إعداد حسابات
خصيصاً هلذه األنواع من الوحدات قد يكون أمراً مستصوباً.

دمج الحسابات وعرضها

 ٧٨-٦وبوجه عام ،تُس � � � � َّ�جل نفقات االستهالك لألسر املعيش � � � ��ية واحلكومة العامة على أهنا تساوي فقط مقدار
االستهالك الذي يشرتيه كل قطاع منهما .وهناك منظور بديل لذلك بشأن االستهالك مؤّداه أن استهالك األسر
املعيشية كثرياً مـــا يكون مدعوماً بنفقات تتكبدها احلكومات لصاحل األسر املعيشية يف اقتصاد ما ،عن طريق توفري
التعليم مثالً .ومن مثّ ميكن تعريف قيمة جتميعية لالس � � � ��تهالك “الفعلي” لألسر املعيشية تساوي نفقات استهالك
األس � � � ��ر املعيشية مضافاً إليها مقدار نفقات االستهالك احلكومي املصنفة يف فئة االستهالك الفردي .وينبغي متييز
االس � � � ��تهالك الفردي عن االس � � � ��تهالك اجلماعي ،الذي هو االس � � � ��تهالك الذي ال ميكن عزوه إىل األفراد أو األسر
املعيشية ،مثل خدمات الدفاع أو خدمات منظومة القانون والقضاء.
 ٧٩-٦وقياس االستهالك الفعلي مفيد للمقارنات فيما بني البلدان واملقارنات الطويلة األمد داخل البلدان ،حيث
إنه يأخذ يف احلسبان األسلوب الذي يُنظم به توفري اخلدمات لألسر املعيشية.

تنظيم البيانات حسب املنطقة الجغرافية
 ٨٠-٦االعتبار األ ّويل يف تنظيم املعلومات على أس � � � ��اس جغرايف يتعلق بتطبيق مبدأ مقر اإلقامة يف نطاق مجيع
عرف حسابات وجداول
جمموعات بيانات نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية .واتساقاً مع نظام احلسابات القومية ،تُ َّ
اإلطار املركزي لبلد ما بداللة مقر اإلقامة االقتصادية للوحدات االقتصادية وليس مبوقع نش � � � ��اط تلك الوحدات.
ويرد يف الفصل الثاين وصف للفارق بني مبدأي التسجيل حسب اإلقامة وحسب اإلقليم.
 ٨١-٦ومناط الرتكيز الرئيس � � � ��ي لألوصاف والشروح احملاسبية هو أن تشمل املعاجلة احملاسبية البلد بأكمله .وهذا
يتواءم مع مقصد نظام احلسابات القومية ومع الغرض العام لإلطار املركزي ،وهو أن يكون أداة للمحاسبة الوطنية
وليس أداة للمحاس � � � ��بة على مستوى الوحدة املؤسسية .وأحد الدوافع إىل الرتكيز على هذا املستوى العام ينبع من
أن تطبيق املبادئ احملاسبية على املستويات اجلغرافية األدق تفصي ً
ال يستلزم اإلحاطة بالتدفقات الداخلة إىل املناطق
الصغ � �ي� ��رة نس � � � ��بياً واخلارجة منها وباملنطقة اليت يرتكز عليها معظم االهتم � � � ��ام االقتصادي لكل وحدة من الوحدات
االقتصادية .وكثرياً ما يكون متعسراً حتديد هذا النوع من املعلومات على النطاقات اجلغرافية الصغرية.
 ٨٢-٦ويف الوقت نفس � � � ��ه ،وانطالقاً من أنه توجد على األرجح حدود إدارية داخل البلدان ،كما توجد ظروف
بيئية واقتصادية خمتلفة يف املناطق املختلفة داخل البلد الواحد ،فإن صياغة احلسابات حسب املناطق اجلغرافية دون
الوطنية ميكن أن ميثّل هنجاً منطقياً .واملناطق اجلغرافية املناسبة ألغراض احملاسبة البيئية واالقتصادية قد ال تكون هي
نفسها املناطق الناجتة عن التقسيمات اإلدارية للمناطق اإلقليمية .ومن ذلك مث ً
ال أن حسابات املياه تُصاغ يف أكثر
عرف وفقاً ملفاهيم هيدرولوجية.
احلاالت ألحواض األهنار ،اليت تُ َّ
 ٨٣-٦وم � � � ��ن حيث املبدأ ،كل احلس � � � ��ابات ميكن صياغتها على هذه املس � � � ��تويات األكث � � � ��ر دقة من حيث درجة
التفصيل ،ولكن ينبغي أن يكون القائمون بالصياغة على دراية بأهنا ستستلزم ،بوجه عام ،حتديد افرتاضات إضافية،
خصوصاً بشأن مواقع الوحدات االقتصادية.
 ٨٤-٦وقد يكون من املناس � � � ��ب أيضاً اختي � � � ��ار متغيرّ ات حم ّددة ،مثل الناتج أو العمال � � � ��ة أو االنبعاثات؛ وجتميع
البيانات املتصلة هبذه املتغيرّ ات على مستوى إقليمي دون صياغة إطار حماسيب كامل .وشريطة تفسري العالقة بني
هذه املتغيرّ ات على غرار طريقة تفسريها يف اإلطار احملاسيب األوسع نطاقاً ،ميكن التوصل إىل معلومات جمدية بشأن
الضغوط والعوامل احملركة يف مناطق معينة بدون احلاجة إىل صياغة جمموعة كاملة من جداول العرض واالستخدام
وغري ذلك من احلسابات.

صياغة البيانات بالقيم الحجمية
 ٨٥-٦من املهم ،واألكثر فائدة ،يف حالة عديد من املؤشرات واإلحصاءات البيئية واالقتصادية عرض البيانات
النقدية بداللة التغيرّ ات يف األحجام املرتبطة هبا .واألحجام متثل التغيرّ ات يف قيمة األرصدة واملعامالت والتدفقات
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األخرى بعد حذف آثار تغيرّ ات األسعار .وتغيرّ ات احلجم تشمل التغيرّ ات يف الكمية والتغيرّ ات يف النوعية .وتعديل
البيانات إلخالئها من آثار تغيرّ ات األسعار مهم بصفة خاصة لدى عرض البيانات يف سالسل زمنية .ويُشار عادة
إىل هذه التقديرات لألحجام بأهنا تقديرات “باألسعار الثابتة”.
 ٨٦-٦وترد يف الفصلني الثاين واخلامس مناقشة بشأن صياغة البيانات بالقيم احلجمية .ومن منظور دمج البيانات،
جزءا مهماً من عملية مضاهاة البيانات .ويف سياق إعداد تقديرات
ميكن أن يشكل صياغة البيانات بالقيم احلجمية ً
احلس � � � ��ابات القومية التقليدية ،أصبح من املعتاد بصورة متزايدة أن تُ َّ
عد البلدان جداول العرض واالستخدام النقدية
بالقيم احلجمية عن طريق حذف آثار تغيرّ األسعار من جداول العرض واالستخدام على أساس قيم املعامالت.
وعلى املستوى املفاهيمي ،ينبغي أن تتسم تقديرات جداول العرض واالستخدام “بالقيم احلجمية” بقدر معقول
من التماثل من حيث اهليكل مع تدفقات املنتجات يف جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية.
 ٨٧-٦وليس ضرورياً الستنباط املؤشرات اليت تُستعمل فيها متغيرّ ات ُمعبرَّ عنها بالقيم احلجمية صياغة جداول
عرض واستخدام وحسابات أصول كاملة بالقيم احلجمية .والوضع األمثل هو استخدام تقدير للتغيرّ السعري خيص
املتغيرّ املستهدف ولكن ،رهناً بالغرض التحليلي ذي الصلة ،قد يكون كافياً قسمة سلسلة زمنية للقيم النقدية على
تقدير عام للتغيرّ السعري يف االقتصاد ذي الصلةُ ،
ليكن مث ً
ال رقماً قياسياً ألسعار االستهالك.

التصنيفات
 ٨٨-٦تُصاغ احلس � � � ��ابات واجلداول النقدية باس � � � ��تخدام جمموعة متس � � � ��قة من تصنيف � � � ��ات املنتجات والصناعات
كاملستخدمة يف نظام احلسابات القومية .أما يف حالة البيانات املادية ،فكثرياً ما تُستعمل تصنيفات خمتلفة للمواضيع
واجمل � � � ��االت املختلفة توضع خصيصاً ألغراض حتليل تلك املواضيع .وقد وضعت مث ً
ال تصنيفات تفصيلية لتدفقات
املياه والطاقة بالقيم املادية .ولدى وجود أي اختالفات يف التصنيف ،يلزم تسويتها قبل اجلمع بني البيانات املادية
والنقدية.

التسويات املحاسبية
 ٨٩-٦يرد يف الفرع  ٢ - ٢ - ٦وصف للمجاالت اليت ينبغي فيها ،على املستوى املفاهيمي ،أن يتضمن صياغة
احلسابات املادية تسجيل تدفقات خمتلفة ،باملقارنة باحلسابات النقدية املصاغة وفقاً لنظام احلسابات القومية .وعند
اجلمع بني البيانات املادية والنقدية ،ينبغي أن تؤخذ هذه االختالفات يف احلسبان.
 ٩٠-٦وعلى املس � � � ��توى املفاهيمي ،ح ّد القياس املتعلق بإنتاج واس � � � ��تهالك األسر املعيشية حلساب الذات (مثل
مجع املياه وخشب الوقود من أجل االستهالك الذايت) هو نفسه يف حاليت القيم املادية والنقدية .بيد أن االهتمام
باحلصول على وصف واف للتدفقات املادية املرتبطة بإنتاج األس � � � ��ر املعيشية من أجل االستهالك الذايت لألغراض
التحليلية املتصلة بالبيئة قد يفوق االهتمام بصياغة جداول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم النقدية ألغراض التحليل
االقتصادي العام .ومن مثّ فإنه حيثما يوجد اهتمام بالتفاصيل املتعلقة بنشاط األسر املعيشية حلساب الذات ،من
املهم كفالة أن يكون نطاق القياس الفعلي بالقيم املادية متوائماً مع نطاق القياس بالقيم النقدية.
رجح أن تكون مصادر البيانات املس � � � ��تخدمة لصياغة التقديرات املتعلقة جبداول
 ٩١-٦وعل � � � ��ى النطاق األعم ،يُ َّ
العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم النقدية خمتلفة عن مصادر بيانات التدفقات املادية .ولذا فإن من املهم ،لدى اجلمع
بني البيانات املادية والنقدية ،التثبت من أن العالقات الضمنية بني الكميات واألسعار عالقات ذات معىن وتتسم
باملعقولية .وهناك مسألة خاصة يف هذا الصدد ،هي مسألة توقيت تسجيل التدفقات بالقيـــم املادية والنقدية .فقد
ال شراء زيت التدفئة الذي
حيدث اقتناء املنتجات يف فرتة حماسبية خمتلفة عن الفرتة اليت تُستهلَك فيها (من ذلك مث ً
تستعمله األسر املعيشية) .ولدى دمج البيانات املادية والنقدية ،ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان مسائل التوقيت تلك.
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٤-٦

القيم التجميعية واملؤرشات يف اإلطار املركزي لنظام
املحاسبة البيئية واالقتصادية

 ١-٤-٦مقدّمة
 ٩٢-٦يتيح اإلطار املركزي أيضاً اس � � � ��تنباط قيم جتميعية ومؤشرات مهمة بنفس الطريقة اليت جعلت احلسابات
القومية مش � � � ��هورة بالقيم التجميعية املهمة اليت تُس � � � ��تنبط من اهليكل احملاسيب ،مثل الناتج احمللي اإلمجايل والدخل
القومي الصايف.
 ٩٣-٦والنطاق العريض الذي يتميز به اإلطار املركزي ِّ
ميكن من اشتقاق العديد من القيم التجميعية واملؤشرات
من اجلداول واحلس � � � ��ابات احملتواة يف اإلطار .ويعرض هذا الفرع جمموعة القيم التجميعية واملؤش� � � � �رات املتنوعة اليت
يتضمنها اإلطار أو اليت تُستنبط منه بسهولة باعتبارها نسبة بني املتغيرّ ات احملتواة يف اإلطار .وميكن أيضاً استخدام
البيانات لصياغة مؤش� � � � �رات أكثر تعقيداً يتطلب استنباطها وضع جمموعة متنوعة من االفرتاضات وأمناط الرتجيح.
بيد أن املناقشة يف هذا الفرع ال تتناول هذا النوع من املؤشرات.

 ٢-٤-٦اإلحصاءات الوصفية
املجاميع والقيم التجميعية
 ٩٤-٦حيت � � � ��وي اإلطار املركزي على جمموعة متنوعة من اجملامي � � � ��ع (املتعلقة باالقتصاد) والقيم التجميعية (عناصر
املوازنة) اليت ميكن أن تكون ذات أمهية يف رصد التغيرّ ات يف األنشطة البيئية واالقتصادية:
(أ)

من حس � � � ��ابات التدفقات املادية ،ميكن احلصول على جمم � � � ��وع التدفقات املادية ،مثل جمموع
تدفق � � � ��ات املياه والطاقة واالنبعاث � � � ��ات اهلوائية والنفايات الصلبة ،لالقتص � � � ��اد ككل أو لفرادى
الصناعات واألسر املعيشية؛

(ب) من حسابات األصول ،ميكن احلصول على جمموع التدفقات املادية للموارد الطبيعية ،مبا يف
ذلك املس � � � ��تخرجات والفواقد الطبيعية ،وكذلك القيم الكلية للموارد الطبيعية وأي اس � � � ��تنزاف
مرتبط هبا؛
(ج) من متوالية احلسابات االقتصادية ،القيم التجميعية النقدية الرئيسية يف اإلطار املركزي هي عناصر
املوازنة املضبوطة بتكلفة االس � � � ��تنزاف ،مثل صايف القيمة املضافة املضبوط بتكلفة االس � � � ��تنزاف
وصايف االدخار املضبوط بتكلفة االستنزاف؛
(د) من احلس � � � ��ابات الوظيفية وحس � � � ��ابات نفقات محاية البيئة وإحصاءات قطاع السلع واخلدمات
البيئية ،ميكن احلصول على جماميع مثل اإلنفاق الوطين على محاية البيئة والقيم الكلية لإلنتاج
والقيمة املضافة والعمالة فيما يتعلق بالسلع واخلدمات البيئية.
 ٩٥-٦ويتم احلصول بطريقة طبيعية على هذه اجملاميع والقيم التجميعية املختلفة من اهلياكل احملاسبية الوارد وصفها
يف الفصول الثالث والرابع واخلامس.

اإلحصاءات الهيكلية
 ٩٦-٦هناك فئة أخرى من اإلحصاءات الوصفية ميكن احلصول عليها من اهلياكل احملاس � � � ��بية ،هي اإلحصاءات
املتعلق � � � ��ة هبي � � � ��كل التدفقات واألرصدة املادية والنقدي � � � ��ة املختلفة .ونتيجة ألن اهلياكل احملاس � � � ��بية تغطي الوحـــدات
االقتصاديــ � � � ��ة واملناطق اجلغرافي � � � ��ة تغطية تامة ،فإهنا ِّ
متكن من اس � � � ��تنباط احلصص اليت خت � � � ��ص املتغيرّ ات املختلفة.
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وعلى سبيل املثال ،ميكن على حنو مباشر حساب حصة األسر املعيشية من جمموع االنبعاثات وحصة الزراعة من
استخدام املياه من حساب التدفقات املادية املتصل بكل منهما.
 ٩٧-٦واملؤش� � � � �رات املتصلة بإدارة األراضي ،مبا يف ذلك املؤشرات املتعلقة بالغطاء األرضي واستخدام األراضي،
تُعترب هي األخرى إحصاءات هيكلية .وميكن هلذه املؤشرات أن توفر معلومات عن احلصة املستخدمة من املساحة
الكلية يف صون وإصالح الوظائف البيئية أو احلصص اململوكة للصناعات املختلفة من األراضي.
 ٩٨-٦وتشمل األمثلة األخرى لإلحصاءات اهليكلية حصة الضرائب البيئية من جمموع الضرائب ،وحصة العمالة
يف إنتاج السلع واخلدمات البيئية من جمموع العمالة ،وحصة إمدادات الطاقة من املصادر املتجددة.
 ٩٩-٦ويُ َّنوه بصفة خاصة إىل القدرة على اس � � � ��تنباط احلصص يف نطاق احلس � � � ��ابات الوظيفية ،حيث إن اجملاميع
املتصلة باإلنفاق واإلنتاج ميكن ربطها ربطاً مباشراً بالقيم التجميعية التقليدية للحسابات القومية ،مثل الناتج احمللي
اإلمجايل والقيمة املضافة على مستوى الصناعة.

 ٣-٤-٦القيم التجميعية واملؤرشات املتعلقة باألصول البيئية

 ١٠٠-٦ميكن حلسابات األصول بالقيم املادية املتعلقة بفرادى األصول البيئية أن توفر مؤشرات بشأن مدى توافر
هذه األصول والتغيرّ ات يف درجة توافرها عن طريق مقارنة الكميات املستخرجة بالرصيد ِّ
املتبقي .وميكن أن تكون
هلذه املعلومات أمهيتها يف إدارة العرض والطلب فيما يتعلق باألصول البيئية.
 ١٠١-٦وميكن اس � � � ��تخدام حسابات األصول بالقيم النقدية يف استنباط مؤشرات تتعلق باألصول البيئية احملددة
وكذلك مبجموعات من هذه األصول ،حيث إن اجلمع احلسايب عرب األصول املختلفة ممكن بالقيم النقدية .وهذا
اجلمع احلسايب ميكن أن يوفر تقديرات للثروة من األصول البيئية ،ميكن مقارنتها بالقيم التقديرية لألصول األخرى،
مبا يف ذلك األصول املنتَجة واألصول املالية .وميكن أيضاً حس � � � ��اب تقديرات جملموع الثروة الوطنية وجماميع ثروات
القطاعات املؤسسية.
 ١٠٢-٦وميكن أن توفر متوالية احلسابات معلومات عن استنزاف األصول الطبيعية وأيضاً عن حصص ريع املوارد
العائدة إىل القطاعات املختلفة املشاركة يف استخراج املوارد ،وخباصة املوارد املعدنية وموارد الطاقة.
 ١٠٣-٦وعن طريق دمج هذه املؤشرات مع اإلحصاءات السكانية واإلحصاءات الوصفية املتعلقة باألسر املعيشية
مثل إحصاءات الدخل الس � � � ��نوي ،ميكن أيضاً احتساب استخدام املوارد على أساس حصة الفرد واحتساب توزيع
واستخدام املوارد حسب األنواع املختلفة لألسر املعيشية.

 ٤-٤-٦القيم التجميعية املتعلقة بتمويل واسرتداد تكاليف األنشطة
االقتصادية املتصلة بالبيئة

متول
 ١٠٤-٦ميكن للبيانات املتضمنة يف متوالية احلس � � � ��ابات االقتصادية أن توفر رؤى مهمة بشأن الكيفية اليت َّ
هبا األنشطة االقتصادية املتصلة بالبيئة وأيضاً بشأن التكلفة الكاملة لتوفري إمكانية احلصول على املوارد ،وخصوصاً
املياه والطاقة .وميكن دراسة اجلوانب التمويلية عن طريق حتليل اإلعانات وغريها من التحويالت املتعلقة باألغراض
البيئية ،وخباصة التدفقات اآلتية من احلكومة ومن بقية العامل .وقد يكون مهماً أيضاً دراسة حتصيل الضرائب البيئية
بوصفه وسيلة لدعم األنشطة االقتصادية املتصلة بالبيئة.
 ١٠٥-٦وتقديرات التكلفة الكاملة لتوفري املوارد جيب أن تش � � � ��مل التكاليف العامة للتش � � � ��غيل ،مثل االستهالك
الوسيط للمواد وتعويضات العاملني ،وأيضاً التكاليف األخرى اجلارية والرأمسالية .وهذه التكاليف تشمل مدفوعات
الريع والفوائد ،حسبما يكون منطبقاً ،وتكاليف أي عناصر ذات صلة من عناصر البنية األساسية واملعدات .وينبغي
أن يشمل تقدير التكاليف الرأمسالية ك ً
ال من استهالك رأس املال الثابت وتكلفة فرصة االستثمار يف األصول ،اليت
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تُ ُّ
عد مكافئة لتقدير عائد لألصول .وأخذ مجيع التكاليف يف االعتبار أمر له أمهيته من حيث كفالة أن يكون اختاذ
قرارات االستثمار على بيّنة من التكاليف يف األجلني القصري والطويل معاً .ومجيع املتغيرّ ات املهمة بالنسبة إىل هذه
التقديرات متضمنة يف متوالية احلسابات االقتصادية.

 ٥-٤-٦مؤرشات النسب البيئية
 ١٠٦-٦القيم التجميعية واملؤشرات الوارد وصفها آنفاً ناشئة من حسابات وجداول ُمدوَّنة إما بالقيم املادية وإما
بالقيم النقدية .وتوجد أيضاً مؤش� � � � �رات مهمة للضغوط واالس � � � ��تجابات البيئية ميكن استنباطها من العروض املادية
اجملمعة .ويشار إليها هنا باسم عام هو مؤشرات النسب البيئية .ويتضمن هذا القسم الفرعي وصفاً لثالثة
والنقدية َّ
اجملمعة.
أنواع رئيسية من هذه املؤشرات َّ

مؤرشات اإلنتاجية والكثافة
 ١٠٧-٦مؤشرات اإلنتاجية والكثافة هي مؤشرات مهمة ميكن استنباطها من البيانات احملاسبية البيئية واالقتصادية.
ومؤش� � � � �رات اإلنتاجية متثّل نسبة قيمة جتميعية اقتصادية ،مثل الناتج أو الناتج احمللي اإلمجايل ،إىل تدفق مادي ما،
مثــل احملتــوى َّ
الطاقي ملنتجات الطاقة املستخدمة .أما مؤشرات الكثافة فتمثل نسبة تدفق مادي ما إىل قيمة جتميعية
اقتصادية ،مما يعين أهنا هي معكوس مؤش� � � � �رات اإلنتاجية .وتركز هذه املؤش� � � � �رات مجيعها على عملية اإلنتاج وعلى
التغيرّ ات يف مدى استخدام الصناعات للموارد الطبيعية واملدخالت الطبيعية إلنتاج السلع واخلدمات.
 ١٠٨-٦ولدى اس � � � ��تنباط هذه األنواع من املؤش� � � � �رات ،من املهم أن تكون القيمة التجميعية املستخدمة مقيسة
بالقيم احلجمية ،وذلك إذا كان املتوخى هو قياس التغيرّ ات على مدى الزمن .وبدون ذلك ،ميكن أن تكون الصورة
املعروضة لدرجة اإلنتاجية أو الكثافة صورة مضللة.

مؤرشات انفضاض االقرتان
 ١٠٩-٦مؤش� � � � �رات انفضاض االقرتان تبني مدى النمو يف الدخل واالستهالك مع االستخدام املتناقص للموارد
البيئية ،مثل تناقص استخدام الطاقة أو اخنفاض االنبعاثات .وتُستنبط هذه املؤشرات بقسمة قيمة جتميعية اقتصادية
مناس � � � ��بة (مثل استهالك األس � � � ��ر املعيش � � � ��ية أو الناتج احمللي اإلمجايل) على تدفق مادي مناسب ،مثل االنبعاثات
اهلوائية .وهذه املؤشرات هي أساساً مؤشرات لإلنتاجية ،ولكن الرتكيز فيها هو على تباعد القيم التجميعية البيئية
واالقتصادية.
 ١١٠-٦وفيما يتعلق باملؤشرات من فئة مؤشرات اإلنتاجية ،ينبغي أن تكون القيم التجميعية االقتصادية مقيسة
بالقيم احلجمية ألغراض السالس � � � ��ل الزمنية .وأيضاً ،لكي يتم تقييم مدى األمهية النسبية النفضاض االقرتان ،من
املهم عرض مؤشرات انفضاض االقرتان مصحوبة بقيم البَ ْسط واملقام.

مؤرشات املسؤولية عن التلويث (“ا ُمللوِّث يدفع”)
 ١١١-٦مؤشرات املسؤولية عن التلويث تربط املعلومات املادية بشأن االنبعاثات باملدفوعات املتكبدة فيما يتعلق
هبذه االنبعاثات ،وهي أساساً نفقات محاية البيئة والضرائب البيئية .وهذه املؤشرات تساعد على إظهار مدى تدخيل
تكاليف محاية البيئة وما إن كانت الضرائب وغريها من نُظم الدفع تؤثر على مقدار االنبعاثات .وأحد أمثلة هذا
عرفة يف
النوع من املؤشرات هو املع ّدل الضرييب الضمين للطاقة ،الذي يُستنبط بقسمة ضرائب الطاقة (كما هي ُم َّ
الفصل الرابع) على مقدار الطاقة املستخدمة باجلول.
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 ٦-٤-٦اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية ومبادرات
املؤرشات الدولية
 ١١٢-٦يتواصل االهتمام منذ س � � � ��نوات عديدة بصياغة جمموعات من املؤشرات اليت تساعد على النظر بتعمق
يف املسائل املتعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة .ومن أمثلة مبادرات املؤشرات الدولية املبادرات املتصلة مبشروع النمو
األخض � � � ��ر التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،ومب � � � ��ادرة االقتصاد األخضر التابعة لربنامج األمم
املتحدة للبيئة ،ومبادرة االحتاد األورويب املسماة “ ،”Beyond GDPواألعمال املتعلقة باملؤشرات يف إطار اتفاقية
التنوع البيولوجي  .80ويوجد يف اإلطار املركزي كثري من املؤشرات املهمة املشمولة يف هذه اجملموعات من املؤشرات.
 ١١٣-٦وبفضل قوة اهليكل احملاسيب الذي يقوم عليه اإلطار املركزي ،وال سيما من حيث تعريف العالقات بني
املؤشرات وتوفري إطار متني لصياغة البيانات ومقارنتها ،ميثل اإلطار قاعدة مهمة للمعلومات ميكن اختيار ما يلزم
من املؤشرات منها لالستخدام يف تكوين جمموعات خمتلفة من املؤشرات.
 ١١٤-٦ويضاف إىل ذلك أنه بفضل االتصال القوي بني اإلطار املركزي ونظام احلسابات القومية تتوافر أواصر
االرتباط بالقيم التجميعية األساسية لالقتصاد الكلي مما يتيح النظر إىل املؤشرات ذات الرتكيز البيئي يف سياق أكثر
مي ً
ال إىل منظور االقتصاد مما ييسر استخدامها جلمهور أوسع نطاقاً .وهذه الصلة القوية تفسح اجملال أيضاً ألعمال
بناء النماذج والتنبؤ.
 ١١٥-٦ولدى صياغة جمموعات املؤشرات اليت تركز على املسائل املتعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة ،يوصى بأن
ُ�يتَّخذ اإلطار املركزي أساساً لصياغة املؤشرات ،حيثما يكون ذلك مناسباً.

٥-٦

أمثلة للعروض املادية والنقدية ا ُملجمَّ عة

 ١-٥-٦مقدّمة
جمعة حس � � � ��ب املوضوع أو اجملال املطروح للبحث
 ١١٦-٦خيتلف اهليكل املناس � � � ��ب للعروض املادية والنقدية املُ َّ
ونطاق البيانات ومدى توافرها بالقيم املادية والنقدية.
 ١١٧-٦وبفضل القدرة على صياغة هياكل خمتلفة ،تتوافر إمكانية دمج املعلومات املستمدة من اهلياكل احملاسبية
األساسية املختلفة ،مثل جداول العرض واالستخدام وحسابات األصول واحلسابات الوظيفية ومتوالية احلسابات.
وهذه املرونة جتعل هذه العروض مناسبة بوجه خاص لتنظيم املعلومات املتعلقة مبواضيع أو جماالت معينة.
 ١١٨-٦وعلى س � � � ��بيل املثال ،صياغة حس � � � ��ابات لألصول فيما يتعلق باملوارد السمكية قد يوفر معلومات مفيدة
بالقيم املادية والنقدية .بيد أنه حني تُدمج مع هذه املعلومات معلومات عن إمدادات واستخدامات املوارد السمكية
عرب االقتصاد ،ومعلومات عن العمالة يف صناعة صيد األمساك ،ومعلومات عن االنبعاثات املتولدة من تربية املائيات،
رجح أن تصبح الصورة املعروضة عندئذ لصناعة صيد
ومعلومات عن أي مدفوعات مقابل حصص صيد األمساك ،يُ َّ
األمساك واألنشطة املرتبطة هبا أكثر اكتماالً إىل ح ّد كبري .والنطاق العريض لإلطار املركزي يشمل كل هذه األنواع
من املعلومات.
 ١١٩-٦ويعرض هذا الفرع هيك ً
ال عاماً ميكن األخذ به للجمع بني البيانات بالقيم املادية والنقدية ،مثّ أربعة أمثلة
ُجمعة تتعلق مبواضيع معينة .وهذه املواضيع هي الطاقة واملياه واملنتجات احلرجية واالنبعاثات اهلوائية.
للعروض امل َّ
ويُ َّتوخ � � � ��ى أن تعطي هذه األمثلة فكرة عن ق � � � ��درة اإلطار املركزي على توفري جمموعات ثرية ومتكاملة من البيانات
بشأن املواضيع احمل ّددة وقدرته أيضاً على دعم األنشطة التحليلية عن طريق صياغة البيانات الالزمة هلا.
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دمج الحسابات وعرضها

 ١٢٠-٦ومن املمكن أيضاً دمج املعلومات املس � � � ��تمدة من جمموعة متنوعة من املواضيع املختلفة يف إطار عرض
واحد .وعلى سبيل املثال ،ميكن دمج بيانات عن استخدام الطاقة واستخدام املياه واالنبعاثات اهلوائية والتدفقات
املادية األخرى على مس � � � ��توى األسر املعيش � � � ��ية مع بيانات عن نفقات االستهالك النهائي لألسر املعيشية يف إطار
ع � � � ��رض واحد .ومن البدائل األخرى املمكنة ع � � � ��رض معلومات عن جمموعة متنوعة من املواضيع البيئية فيما يتعلق
مبنطقة معينة داخل بلد ما .وترد مناقشة مسهبة لإلمكانات التحليلية لبيانات نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف
املنشور املعنون “تطبيقات وتفريعات نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية”.

 ٢-٥-٦الهيكل العام للعروض ا ُملجمَّ عة

جمعة ،فإن هناك بعض جماالت
موحدة للبيانات املادية والنقدية املُ َّ
 ١٢١-٦على الرغم من أنه ال توجد عروض ّ
جمعة .وبوجه عام ،تغطي هذه اجمل � � � ��االت كل احملتوى الوارد وصفه يف اإلطار
مش � �ت� ��ركة تُ � � � ��درج عادة يف العروض املُ َّ
املركزي (الفصول من الثالث إىل اخلامس).
 ١٢٢-٦ويُب � �ّي� ��نّ اجلدول  ٤ - ٦هي � � � ��ك ً
جمعة متضمناً بعض احملتويات
ال ممكناً لعرض البيانات املادية والنقدية املُ َّ
النمطية .ويضم اجلدول أربعة أقسام ،تغطي التدفقات النقدية ،والتدفقات املادية ،وأرصدة وتدفقات األصول البيئية
واألصول الثابتة ،واملؤشرات ذات الصلة .وال يوجد من هذه النطاقات ما يتحتم إدراجه ،وميكن إضافة املزيد من
املتغيرّ ات ومس � � � ��تويات التفصيل وفقاً ملا تس � � � ��مح به مقتضيات البيانات واملعلومات .وإحدى السمات املهمة هلذا
اهليكل هي أن عناوين األعمدة تظل هي نفس � � � ��ها لكل قس � � � ��م من األقسام األربعة ،مما يربز قدرة هذا اهليكل على
موحداً من الوحدات االقتصادية.
تناول جمموعة من املتغيرّ ات املختلفة من منظور جمموعة متسقة َّ
ومعرفة تعريفاً ّ
جمعة املق ّدمة يف بقية هذا الفرع تتعلق بفرتة
 ١٢٣-٦واحملتوي � � � ��ات املعروضة يف اجلدول  ٤ - ٦وأمثلة العروض املُ َّ
زمنية واحدة فقط .وكثرياً ما سيكون من املفيد عرض البيانات على مدى فرتة زمنية أطول ،وسيستلزم هذا استخدام
هياكل خمتلفة ألغراض العرض والنشر.

 ٣-٥-٦العروض املجمَّ عة لبيانات الطاقة

 ١٢٤-٦يف إطار حسابات الطاقة ،هناك اهتمام خاص مبقارنة بيانات إمداد واستخدام منتجات الطاقة بالقيم
النقدية وبداللة احملتوى ّ
اجملمع لبيانات إمداد واس � � � ��تخدام منتجات الطاقة بالقيم النقدية واملادية
الطاقي .والعرض َّ
باستخدام نفس التوزيعات للصناعات والقطاعات ميكن أن يوفر مقارنة مفيدة من هذا القبيل.
جممع يتعلق مبنتجات الطاقة ويعرض بيانات إمداد واس � � � ��تخدام
 ١٢٥-٦ويتضمن اجلدول  ٥ - ٦مثاالً لعرض َّ
منتجات الطاقة حسب أنواع هذه املنتجات ،وذلك بالقيم النقدية (مقيسة بوحدات العملة) وبالقيم املادية (مقيسة
باجلول) .وقد ُم ِّدد نطاق هذا العرض أيضاً ليبينِّ املعلومات املتعلقة بأرصدة األصول البيئية ذات الصلة؛ وبتدفقات
الطاقة املس � � � ��تمدة من مدخالت طبيعية؛ وبإمجايل تكوين رأس املال الثابت فيما يتعلق باس � � � ��تخراج املوارد املعدنية
وموارد الطاقة ،واستخالص الطاقة من املصادر املتجددة ،وتوزيع منتجات الطاقة.
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الجدول ٤ - ٦
مثال للهيكل املمكن واملحتوى النمطي للعروض املجمَّ عة
الصناعات (حسب أقسام التصنيف
الصناعي الدويل املوحّ د لجميع
األرس املعيشية
األنشطة االقتصادية)

العرض واالس�تخدام بالقيم النقدية :التدفقات
(بوحدات العملة)
إمداد املنتجات
االستهالك الوسيط واالستخدام النهائي
إجمايل القيمة املضافة
القيمة املضافة املضبوطة بتكلفة االستنزاف
الرضائب واإلعانات البيئية وما يماثلها
العرض واالس�تخدام بالقيم املادي�ة :التدفقات
(بالوحدات املادية)
إمداد:
املدخالت الطبيعية
املنتجات
املخ َّلفات
استخدام:
املدخالت الطبيعية
املنتجات
املخلفات
أرصدة وتدفقات األصول
األرصدة الختامية لألص�ول البيئية (بوحدات العملة
والوحدات املادية)
االستنزاف (بوحدات العملة والوحدات املادية)
األرصدة الختامية لألصول الثابتة (بوحدات العملة)
إجمايل تكوين رأس املال الثابت (بوحدات العملة)
البيانات االجتماعية  -الديمغرافية ذات الصلة
العمالة
عدد السكان
مالحظة :محتوى الخانات الرمادية الداكنة منعدم بحكم التعريف.

الحكومة

الرتاكم

التدفقات من
بقية العالم

املجموع
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الفحم

 - ٧إمدادات منتجات الطاقة (بوحدة البيتاجول)

 - ٦العمالة

القيمة املضافة املضبوطة بتكلفة االستنزاف

 - ٥استنزاف موارد الطاقة الطبيعية (بوحدات
العملة)

 - ٤إجمايل القيمة املضافة (بوحدات العملة)

املجموع (املنتجات الطاقية وغري الطاقية)

منتجات الطاقة

 - ٣االس�تهالك الوسيط واالس�تخدام النهائي
(بوحدات العملة)

 - ٢العرض يِّ
الكل للمنتجات (بوحدات العملة)

أنواع الوقود النووي وأنواع الوقود األخرى غري
املصنفة يف موضع آخر

الطاقة الحرارية

الطاقة الكهربائية

النفايات

أنواع الوقود األحيائي

النفط

الغاز الطبيعي

ال َّ
طفل الزيتي/الرمال الزيتية

الخث ومنتجات الخث

الفحم

 - ١إمداد منتجات الطاقة (بوحدات العملة)

العرض املجمَّ ع لبيانات الطاقة

الجدول ٥ - ٦

145

8 659

8 659

51 121

10 081

59 780

111

2

الزراعة
والحراجة
وصيد
األسماك
التصنيف
الصناعي *،
الباب ألف

148

10 036

10 526

62 143

24 519

72 669

12 589

4 614

التعدين
واستغالل
املحاجر
التصنيف
الصناعي *،
الباب باء

78

5 546

5 546

32 742

20 512

38 288

156

2

6 164

الصناعة
التحويلية
التصنيف
الصناعي *،
الباب جيم

165

21 407

21 407

18 358

8 726

374

35 063

35 063

269 338

14 293

9 921

738 690

738 690

5 869 950

256 077

5 200 -

10 831

225

10 831

819 401

819 401

491 935

163 978
819 891

225

273 170

63 362

2 150

667 688

665

819 891

6 303 652

334 207

39 765

304 401

7 123 543

14 414

9

22 536

8 113
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9

36 547

12 817

276

562

3 891

1

26 126

الحكومة

تكوين رأس
املال

املجموع

16

17 232

26 125

بقية العالم

الرضائب مخصوما ً
منها اإلعانات عىل
املنتجات وهوامش
التجارة والنقل األرس املعيشية

16

18 753

8 926

665

6 608 640

الصناعات
األخرى

مجموع
الصناعات

665

14 414

12

4 312

إمدادات
الكهرباء
النقل
والغاز والبخار
وتكييف الهواء والتخزين
التصنيف
التصنيف
الصناعي * ،الصناعي *،
الباب حاء
الباب دال

الصناعات (حسب أقسام التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د لجميع األنشطة االقتصادية)

االستهالك النهائي

الجدول ( ٥ - ٦تابع)

العرض املجمَّ ع لبيانات الطاقة

الخث ومنتجات الخث

الزراعة
والحراجة
وصيد
األسماك
التصنيف
الصناعي *،
الباب ألف

2

369

إمدادات
الكهرباء
النقل
والغاز والبخار
وتكييف الهواء والتخزين
التصنيف
التصنيف
الصناعي * ،الصناعي *،
الباب حاء
الباب دال

الصناعات
األخرى

الصناعات (حسب أقسام التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د لجميع األنشطة االقتصادية)

347

التعدين
واستغالل الصناعة
التحويلية
املحاجر
التصنيف التصنيف
الصناعي * ،الصناعي *،
الباب باء الباب جيم

الغاز الطبيعي

ال ّ
طفل الزيتي/الرمال الزيتية
395

النفط

أنواع الوقود األحيائي

النفايات

721
5
39

55

مجموع
الصناعات

764
1 068

بقية العالم

930

الرضائب مخصوما ً
منها اإلعانات عىل
املنتجات وهوامش
التجارة والنقل

االستهالك النهائي

األرس املعيشية

الحكومة

تكوين رأس
املال

املجموع

764
1 998
94

7
17

7
110

الطاقة الكهربائية

212

212

22

79

26

201

53

12

2

234

1

21-

2

2

282

20

الطاقة الحرارية

326

39

17

621
5
33

49

7
79

1 032

4
22

29

441

37
50

11

234

102

10

2

44

3-

1
15

1

79

1 572

45
105

19

2
1
100

35

2

79

2

2

2

1

79

أنواع الوقود النووي وأنواع الوقود األخرى غري
املصنفة يف موضع آخر

 - ٨االستخدام النهائي ملنتجات الطاقة (بوحدة
البيتاجول)

الفحم

الخث ومنتجات الخث

الغاز الطبيعي

ال ّ
طفل الزيتي/الرمال الزيتية

النفط

34

النفايات

الطاقة الكهربائية

الطاقة الحرارية

أنواع الوقود األحيائي
3
7
2

أنواع الوقود النووي وأنواع الوقود األخرى غري
املصنفة يف موضع آخر
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الزراعة
والحراجة
وصيد
األسماك
التصنيف
الصناعي *،
الباب ألف

مجموع
الصناعات

بقية العالم

الرضائب مخصوما ً
منها اإلعانات عىل
املنتجات وهوامش
التجارة والنقل

االستهالك النهائي

األرس املعيشية

الحكومة

تكوين رأس
املال

املجموع

موارد الغاز الطبيعي

الصناعات
األخرى

الصناعات (حسب أقسام التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د لجميع األنشطة االقتصادية)

التعدين
واستغالل الصناعة
التحويلية
املحاجر
التصنيف التصنيف
الصناعي * ،الصناعي *،
الباب باء الباب جيم

إمدادات
الكهرباء
النقل
والغاز والبخار
وتكييف الهواء والتخزين
التصنيف
التصنيف
الصناعي * ،الصناعي *،
الباب حاء
الباب دال

82 000
76 000

موارد الفحم والخث

موارد النفط

 - ٩األرص�دة الختامية ملوارد الطاقة الطبيعية
(بوحدات العملة/بوحدة البيتاجول)
82 000
76 000

84 000

26 510

84 000

26 510

190 560
1 430

26 510

اليورانيوم

4 230

429 060
1 430

80 260

4 750

2 000

26 510
520

238 500

429 060
1 430

85 132

4 750

2 000

 - ١٠اس�تنزاف موارد الطاقة الطبيعية (بوحدة
البيتاجول)

 - ١١إجم�ايل تكوين رأس امل�ال الثابت (بوحدات
العملة)

فيما يتعلق باستخراج موارد الطاقة

فيما يتعلق بإمدادات منتجات الطاقة
 - ١٢األرصدة الختامية لألصول الثابتة املتعلقة
باستخراج موارد الطاقة (بوحدات العملة)

فيما يتعلق باس�تخراج املوارد املعدنية وموارد
الطاقة
فيما يتعلق باس�تخالص الطاق�ة من املصادر
املتجددة

فيما يتعلق بتوزيع منتجات الطاقة

85 132

4 750

1 161

2 350

1 161

620

1 902

مالحظة :قيودات الخانات الرمادية الداكنة منعدمة بحكم التعريف.

التصنيف الصناعي = التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د لجميع األنشطة االقتصادية.
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 ١٢٦-٦وبوج � � � ��ه عام ،يوجد لكل قيد من قيودات إمدادات منتجات الطاقة بالقيم املادية قيد مناظر بالقيم
النقدية .واالستثناء من هذا يتعلق بالطاقة املنتجة واملستهلكة داخل املنشآت وفواقد الطاقة .فهذه التدفقات
املادية مدرجة فقط يف صفوف حم ّددة يف جداول العرض واالس � � � ��تخدام بالقيم املادية ،ألنه ال توجد معامالت
نقدية مرتبطة هبا.
 ١٢٧-٦ويلزم إدراج قيودات إضافية يف جدول العرض بالقيم النقدية لتحويل تقديرات العرض املقيسة باألسعار
األساسية إىل تقديرات للعرض بأسعار الشراء .والتقديرات النقدية بأسعار الشراء الزمة ألهنا هي أساس التقييم يف
جدول االستخدام.
 ١٢٨-٦ولكل صناعة من الصناعات ،تبني اجلداول إمداد واستخدام منتجات الطاقة وتشمل ،بالقيم النقدية،
صفاً للعرض الكلي للمنتجات وجمموع االستهالك الوسيط واالستخدام النهائي للمنتجات ،ومها جمموعان يشمالن
منتجات طاقيَّة وغري طاقيَّة .وإدراج العرض واالستخدام جلميع املنتجات يف هذه العروض جيعل من املمكن استنباط
حصة الناتج من منتجات الطاقة بالنسبة إىل الناتج الكلي للمنتجات يف االقتصاد .وباملثل ،ميكن تبينُّ الدور الذي
تؤديه الطاقة بالنسبة إىل املنتجات األخرى فيما يتعلق باالستهالك الوسيط للصناعات ،واستهالك األسر املعيشية
واحلكومة ،والصادرات.
 ١٢٩-٦ولتحصيل الفوائد الكاملة هلذه املقارنة على مستوى العرض واالستخدام ،ينبغي استخدام نفس التصنيف
املوحد ملنتجات الطاقة،
ملنتج � � � ��ات الطاقة .ويف الوقت الراهن ،ال توجد عالقة واضحة بني فئات التصنيف الدويل ّ
الذي ُصمم من أجل تصنيف منتجات الطاقة تصنيفاً مادياً ،والتصنيف املركزي للمنتجات ،الذي يُستعمل عادة
لتصنيف البيانات على مستوى املنتجات تصنيفاً نقدياً .وجيب أن يقوم صائغو احلسابات بتسوية هذه االختالفات
اجملمعة على مس � � � ��تويات تصنيفية أعلى حتقق االتساق يف تعريف السلع.
يف التصنيف ،رمبا بإجراء حتليل البيانات َّ
املوحد ملنتجات الطاقة لعرض منتجات الطاقة.
ويف اجلدول  ،٥ - ٦استُعمل جتميع للتصنيف الدويل ّ

 ٤-٥-٦العروض املجمَّ عة لبيانات املياه
 ١٣٠-٦يف إطار احملاس � � � ��بة املتعلقة باملياه ،يرتكز االهتمام يف ربط اس � � � ��تخالص املياه واس � � � ��تخدامها بالقيم املادية
بتقديرات الناتج والقيمة املضافة من جانب الصناعة واالستهالك النهائي الكلِّي لألسر املعيشية .وعرض املعلومات
املادية والنقدية يف حس � � � ��اب واحد يتيح استنباط مؤشرات متسقة لتقييم التأثري الواقع على موارد املياه من جراء ما
اجملمعة
يعرتي االقتصاد من تغيرّ ات ناجتة ،على سبيل املثال ،عن تغيرّ ات يف اهليكل االقتصادي .واستخدام احلسابات َّ
يف النماذج االقتصادية يتيح حتليل املوازنات املمكنة للمزايا واملس � � � ��اوئ بني بدائل سياسات املياه واالسرتاتيجيات
االقتصادية.
اجملمع للمياه .وفيما يتعلق
 ١٣١-٦ويُعرض يف اجلدول  ٦ - ٦هيكل أساس � � � ��ي جلدول العرض واالستخدام َّ
اجملمع ،مت حتديد اثنني من املنتجات املتصلة باملياه :املياه الطبيعية وخدمات
باجلزء النقدي من جدول العرض َّ
الصرف الصحي .ورهناً بتوافر البيانات ،ميكن إدراج منتجات أخرى منها ،على سبيل املثال ،املنتجات املتعلقة
مبياه الري .ويشمل اجلزء النقدي أيضاً تقديرات العرض الكلِّي للمنتجات (أي الشامل للمنتجات غري املائية)
لكل صناعة من الصناعات ،مما يوفر مؤش� � � � �راً يبني األمهية النس � � � ��بية للناتج من املنتجات املتصلة باملياه يف إطار
الناتج الكلي للصناعة.
اجملمع قيودات إضافية إليضاح حتويل مقاييس الناتج باألسعار
 ١٣٢-٦ويسجل اجلزء النقدي من جدول العرض َّ
ِّ
األساس � � � ��ية إىل مقاييس للناتج بأسعار الش� � � � �راء .وهــذه اخلطـــوة متكن من احلفاظ على التوازن احملاسيب مع جدول
االستخدام بالقيم النقدية.
اجملمع تعكس أحجام املياه املُ َوَّردة فيما بني الوحدات االقتصادية،
 ١٣٣-٦والتدفقات املادية يف جدول العرض َّ
مبا يف ذلك أحجام املياه املس � � � ��تخدمة املُ َوَّردة إىل الصرف الصحي (املبينة يف صف مميز بعبارة “ومنها”) ،وكذلك
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جمموع املرجتعات إىل البيئة .ويظهر اجلزء األكرب من إمداد املياه يف العمودين املتعلقني بصناعة جتميع املياه ومعاجلتها
وتوصيله � � � ��ا وصناعة الصرف الصحي .والتدفقات املتصلة بالطاقة الكهرمائية مبيَّنة بياناً صرحياً ،مما يعكس األمهية
النسبية هلذه التدفقات يف إطار جمموع التدفقات املادية للمياه.
 ١٣٤-٦ويبني اجلزء النقدي من جدول االس � � � ��تخدام َّ
اجملمع االس � � � ��تهالك الوسيط واالس � � � ��تخدام النهائي للمنتَجينْ
األساسني املتصلني باملياه .ويبني هذا اجلزء أيضاً االستهالك الوسيط الكلي لكل صناعة من الصناعات واالستهالك
النهائي الكلي لألس � � � ��ر املعيش � � � ��ية واحلكومة بغية توفري مؤشر ملدى األمهية النسبية الستخدام املياه يف إطار االستهالك
الكلي.
 ١٣٥-٦وينبغي التمييز بني نفقات االس � � � ��تهالك النهائي لألس � � � ��ر املعيشية واالس � � � ��تهالك النهائي الفعلي لألسر
املعيشية .والفرق بينهما يعكس اإلنفاق الذي تتكبده احلكومة لتوفري السلع واخلدمات (يف هذه احلالة ،إمدادات
املياه) لألسر املعيشية .ومن مث فإن هذه السلع واخلدمات وإن كانت تشرتيها احلكومات فإن األسر املعيشية هي
املستهلك الفعلي هلا .وهذا التمييز يتيح بشكل أفضل مقارنة االستهالك عرب الزمن وفيما بني البلدان ،ألنه جيعلها
غري متوقفة على الرتتيبات املطبقة إلدارة ومتويل إمدادات املياه.
اجملمع تقديرات إلمجايل تكوين
درج يف اجلزء النقدي من جدول االستخدام َّ
 ١٣٦-٦وقد يكون من املفيد أن تُ َ
رأس املال الثابت (االستثمار) فيما يتعلق بعمليات تزويد املياه ومعاجلتها .وتُدرج هذه القيودات لكل صناعة من
الصناعات ذات الصلة يف صفوف إضافية يف اجلدول.
اجملمع حجم املياه املستخلصة من البيئة ،مبا يف ذلك الكميات
 ١٣٧-٦ويبني اجلزء املادي من جدول االستخدام َّ
احملتفظ هبا لالستخدام الذايت ،والكميات اليت تتلقاها الوحدات االقتصادية.
اجملمع
درج يف اإلطار العام جلدول العرض واالس � � � ��تخدام َّ
 ١٣٨-٦ورهن� � � � �اً بأغراض التحليل ذي الصلة ،ميكن أن تُ َ
معلومات إضافية تتعلق ،على س � � � ��بيل املثال ،باالنبعاثات يف املياه من جانب الصناعة واألس � � � ��ر املعيشية ،أو أرصدة
األصول الثابتة املستخدمة يف التزويد باملياه ،بغية توفري نقطة مرجعية واحدة للمعلومات ذات الصلة .وهذه اإلضافات
اجملمعة على أن تستوعب معلومات إضافية يف إطار هيكل أساسي.
وأمثاهلا تبني قدرة جداول العرض واالستخدام َّ

 ٥-٥-٦العروض ا ُملجمَّ عة للمنتجات الحرجية

 ١٣٩-٦العرض التايل املتعلق باملنتجات احلرجية يعطي مثاالً ألنواع البيانات اليت ميكن صياغتها لدى دراس � � � ��ة
التدفقات املتصلة باألصول البيئية .وتشمل التدفقات ذات الصلة التدفقات املادية للمدخالت الطبيعية واملنتجات،
والناتج والقيمة املضافة بالقيم النقدية ،وأرصدة وتدفقات األصول البيئية ذات الصلة ،واألرصدة والتدفقات املرتبطة
باستخراج املوارد الطبيعية.
اجملمع املتعلق باملنتجات احلرجية يف اجلدول  ٧ - ٦تسجل بيانات
 ١٤٠-٦واألجزاء من  ١إىل  ٦من العرض َّ
عرض واستخدام املنتجات احلرجية ،مثل خشب الوقود .ويف إطار هيكل العرض واالستخدام ميكن تتبُّع تدفقات
املنتجات عرب االقتصاد .وينبغي تسجيل الواردات من هذه املنتجات يف العمود املعنون “التدفقات مع بقية العامل”.
وباإلضافة إىل تدفقات املنتجات ،ميكن احلصول على صورة أكثر اكتماالً لنشاط الصناعة املتعلق بالغابات بإدراج
البيانات املتصلة بالقيمة املضافة والعمالة.
 ١٤١-٦ويقدم اجلزءان  ٧و ٨املعلومات املتصلة برصيد موارد األخشاب ،أي مساحة األرض اليت توجد عليها
موارد األخشاب (املستزرعة والطبيعية) ،وحجم األشجار القائمة ،ومقدار االستخراج واالستنزاف .والبيانات املتعلقة
ُسمت مساحة
برصيد موارد األخش � � � ��اب تُ َّ
سجل عادة يف أعمدة اجلدول القصوى إىل اليسار .ويف هذا العرض ،ق ِّ
األرض إىل املس � � � ��احة احملتوية على موارد أخشاب مستزرعة واملس � � � ��احة احملتوية على موارد أخشاب طبيعية ،ولكن
العروض املوزعة حسب أنواع األشجار ميكن أن تكون مناسبة أيضاً .وفيما يتعلق ببعض القيودات ،قد يكون من
املناسب أيضاً تسجيل قيم يف األعمدة اخلاصة بصناعة احلراجة تتعلق ،على سبيل املثال ،باملأخوذات.
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الجدول ٦ - ٦

العرض ا ُملجَ مَّ ع لبيانات املياه

 - 1عرض منتجات املياه (بوحدات العملة)

املياه الطبيعية

خدمات الرصف الصحي

35

36

37

،39 ،38
99-45

7

االستهالك النهائي الفعيل
الرضائب مخصوما ً منها
األرس
اإلعانات عىل املنتجات
بقية العالم وهوامش التجارة والنقل املعيشية

6 605

الحكومة

1
5 022

تكوين رأس
املال

22

املجموع

6 604
14

مجموع
الصناعات

الصناعات (حسب أقسام التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د لجميع األنشطة االقتصادية)

03-01

،33-05
43-41

13

1

6 570

14
5 022

5 038

4

3 470

1 229

100

1 004
13

88
1

643
229

406
3

املياه الطبيعية

خدمات الرصف الصحي

6 570

3 074

1

7 123 543 6 478 288 5 036

60

1 406

 - ٢العرض يِّ
195 769 267 143 170 737
الكل للمنتجات
 - ٣االس�تهالك الوس�يط واالس�تخدام النهائ�ي
(بوحدات العملة)

6 608
1 653

180 683 125 181 145 597
14 997 141 090 24 731

3

2 360
3 193

3 316

3 217

66

6 298 529 5 842 990 1 718
632 663

50 096 605 817

819 891

1 284 442
819 891

371

41

2 211

43

61

8 204

100
100

484
2
2

1
1 169
780

1 026

1 031

11

1 169
791

4 289

51

4 289

2 874
41 431

139

17

2 874
41 431

37 457
138

37 457

240

2 874

37 457
1

4

128

10

378

5

10 931

65
108
108

29
115
115

400
404
404

47

378

440
50

39

16
84

45

819
9 871

4

2 872
25 347

43

3

2

378

10 931

5 038

املنتجات األخرى

 - ٤إجمايل القيمة املضافة (بوحدات العملة)

 - ٥العمالة

 - ٦إمداد املياه (بماليني األمتار املكعبة)

مجموع املرتجعات

إمداد املياه إىل الوحدات االقتصادية األخرى

 - ٧استخدام املياه (بماليني األمتار املكعبة)

االستخالص الكل

ومنه :املستخ َلص لالستخدام الذاتي
استخدام املياه الواردة من الوحدات االقتصادية
األخرى

 - ٨إجم�ايل تكوين رأس امل�ال الثاب�ت (بوحدات
العملة)

ألغراض إمداد املياه

582

ألغراض تطهري املياه
 - ٩األرص�دة الختامية لألص�ول الثابتة املتعلقة 6 112
بإمداد املياه (بوحدات العملة)
 -١٠األرص�دة الختامية لألص�ول الثابتة املتعلقة
بتطهري املياه (بوحدات العملة)

 -١١استهالك املياه (بماليني األمتار املكعبة)
76

مالحظة :قيودات الخانات الرمادية الداكنة منعدمة بحكم التعريف.
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دمج الحسابات وعرضها

الجدول ٧ - ٦
العرض ا ُملجمَّ ع للمنتجات الحرجية
الصناعات (حسب أقسام التصنيف الصناعي الدويل
املوحّ د لجميع األنشطة االقتصادية)
ألف وباء

جيم

دال

األقسام
األخرى

األرس
املعيشية

الرتاكم

التدفقات
مع بقية
العالم

نوع موارد األخشاب
املوارد
املستزرعة

املوارد
الطبيعية

 - ١عرض املنتجات الحرجية (بوحدات العملة)
األخشاب املحصودة

1 200 135 680

السلع األخرى (الفلني ،والصمغ ،والعلف ،والدواء،
والخث ،وما إىل ذلك)

27 500

5 400

1 800

250

6 550

 - ٢عرض املنتجات الحرجية (بالوحدات املادية)
األخشاب املحصودة (بآالف األمتار املكعبة)

2 250

السلع األخرى (الفلني ،والصمغ ،والعلف ،والدواء،
والخث ،وما إىل ذلك) (باألطنان)

1 375

20

30
328

 - ٣االس�تهالك الوس�يط واالس�تخدام النهائ�ي
للمنتجات الحرجية (بوحدات العملة)
األخشاب املحصودة
السلع األخرى (الفلني ،والصمغ ،والعلف ،والدواء،
والخث ،وما إىل ذلك)

3 205

87 025

590

29 575

4 560

35 880

2 560

10 850

2 175

1 860

100

 - ٤االس�تهالك الوس�يط واالس�تخدام النهائ�ي
للمنتجات الحرجية (بالوحدات املادية)
األخشاب املحصودة (بآالف األمتار املكعبة)

48

1 390

السلع األخرى (الفلني ،والصمغ ،والعلف ،والدواء،
والخث ،وما إىل ذلك) (باألطنان)

30

1 465

18 695

5 546

293

78

 - 5إجمايل القيمة املضافة (بوحدات العملة)
 - 6العمالة (بآالف األفراد)

76

495

35

256

106

95

7

773 753 21 407
165

10 295

 - 7استخراج واستنزاف موارد األخشاب
املزاالت (بآالف األمتار املكعبة)

2 250

فضاالت قطع األشجار (بآالف األمتار املكعبة)

290

االستنزاف (بآالف األمتار املكعبة)

50

20

30

1 300

1 000

170

120
50

 - 8األرصدة الختامية ملوارد األخشاب (بالوحدات
املادية)
مس�احة األرض املحتوي�ة عىل موارد األخش�اب
(بم�ا يف ذلك أرايض الغاب�ات وغريها من األرايض
الحرجية) (بآالف الهكتارات)
حجم األشجار القائمة (بآالف األمتار املكعبة)
 - 9الرصي�د الختام�ي لألصول الثابت�ة املتعلقة
باستخراج موارد األخشاب (بوحدات العملة) 28 000 24 000 204 000
مالحظة :قيودات الخانات الرمادية الداكنة منعدمة بحكم التعريف.
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165

8 000

8 100
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اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية2012 ،

 ١٤٢-٦وهناك شكل بديل لعرض البيانات املتعلقة باألرصدة يستدعي متييز األعمدة اليسرى بداللة أنواع أراضي
الغابات اليت تشمل ،على سبيل املثال ،الغابات األ ّولية والغابات األخرى املتجددة طبيعياً والغابات املزروعة .وميكن
منطقياً أن تُدرج يف إطار هذا العرض البديل معلومات عن رصيد حيوانات الغابات أو موارد الغذاء املختلفة داخل
املناطق احلرجية .وميكن للبيانات أن تُدرج بالقيم املادية والنقدية.
 ١٤٣-٦ويق ّدم اجلزء األخري من اجلدول ،اجلزء  ،٩معلومات عن رصيد األصول الثابتة املستخدمة يف استخراج
درج حس � � � ��ب االقتضاء أيضاً معلومات إضافية تتعلق ،على س � � � ��بيل املثال ،بإمجايل
املنتجات احلرجية .وميكن أن تُ َ
تكوين رأس املال الثابت بصدد هذه األصول.
 ١٤٤-٦وعلى وجه اإلمجال ،هذا العرض يعطي فكرة عن مدى اتس � � � ��اع نطاق املعلومات اليت ميكن دجمها من
داخل اإلطار املركزي للمساعدة على حبث وحتليل املواضيع املتصلة باألصول البيئية.

 6-5-6العروض ا ُملجمَّ عة لالنبعاثات الهوائية
 ١٤٥-٦يف إطار حسابات االنبعاثات اهلوائية ،ينصب االهتمام على تقدمي جمموعة من املعلومات املادية والنقدية
جممع يتيح مقارنة
موحدة .ومن مثّ ميكن صياغة عرض َّ
املتعلقة بالصناعات واألس � � � ��ر املعيشية باستخدام تصنيفات ّ
االنبعاثات اهلوائية لكل صناعة من الصناعات بالناتج والقيمة املضافة هلذه الصناعات نفس � � � ��ها مقيس � �ي� ��ن بالقيم
اجملمع ال يستلزم صياغة جدول كامل للعرض واالستخدام بالقيم املادية ،بل تُنتَقى له صفوف
النقدية .وهذا العرض َّ
وأعمدة حم ّددة من داخل اإلطار الكامل للجدول.
درج
 ١٤٦-٦ويرد يف اجلدول  ٨ - ٦عرض َّ
جممع لالنبعاثات اهلوائية .ويف األجزاء من  ١إىل  ٤من اجلدول ،تُ َ
تقديرات للمتغيرّ ات االقتصادية الرئيسية ،مصنف ًة حسب الصناعة .وملا كانت مجيع الصناعات تنتج منها انبعاثات
اجملمعة ،وإن كان االهتمام قد يتجه إىل الرتكيز على
هوائية ،فإن مجيع الصناعات مش � � � ��مولة يف نطاق احلس � � � ��ابات َّ
بعض صناعات حم ّددة ،مثل صناعة توليد الطاقة الكهربائية أو صناعة الصلب أو صناعة النقل ،ألن هذه الصناعات
كثرياً ما تكون من املصادر الكبرية االنبعاثات.
 ١٤٧-٦وميكن أن يتسع نطاق اختيار املتغيرّ ات االقتصادية فيشمل اجملموعة الكاملة ملتغيرّ ات العرض واالستخدام.
واملتغيرّ ات الرئيسية املقرتحة يف هذا العرض للصناعات املختلفة هي مقاييس الناتج ،واالستهالك الوسيط ،وإمجايل
القيمة املضافة ،والعمالة .وكل متغيرّ من هذه املتغيرّ ات يعطي مؤشراً داالًّ على احلجم النسيب لكل صناعة ويساعد
بالتايل على البت فيما إن كانت االنبعاثات املرتبطة هبا تش � � � ��كل عام ً
ال مهماً بالنس � � � ��بة لصناعة حم ّددة أو لالقتصاد
بأسره.
 ١٤٨-٦وتش � � � ��مل األجزاء من  ١إىل  ٤أيضاً بيانات اقتصادية عن نفقات االس � � � ��تهالك النهائي لألسر املعيشية
(عند تقاطع الصف املعنون “االس � � � ��تهالك الوسيط واالس � � � ��تخدام النهائي” والعمود املعنون “األسر املعيشية”).
وميكن تصنيف هذا اإلنفاق حبيث يبينِّ اإلنفاق على املنتجات املستخدمة ألغراض النقل والتدفئة حيث إن هذين
النشاطني من أنشطة األسر املعيشية مها من املصادر الرئيسية لالنبعاثات اهلوائية.
 ١٤٩-٦ويف اجل � � � ��زءان  ٥و ،٦تُدرج بيانات اقتصادية عن اإلنفاق ألغ� � � � �راض محاية البيئة وعن الضرائب البيئية.
وهذه البيانات ميكن مقارنتها مبستويات االنبعاثات لتساعد بالتايل على تقييم مدى فعالية استجابات الصناعات
واألسر املعيشية واحلكومة إزاء االنبعاثات اهلوائية.
 ١٥٠-٦ويف اجلزأين  ٧و ٨من اجلدول ،تُس � � � ��جل تقديرات جمموع االنبعاثات اهلوائية موزع ًة حسب نوع املادة.
وهي مصنفة للصناعات املختلفة واألسر املعيشية .وتصنيف الصناعات هو نفسه املستخدم يف تصنيف املتغيرّ ات
االقتصادية املدرجة يف األجزاء من  ١إىل  .٦وينبغي مالحظة أنه وفقاً للمبادئ احملاسبية العامة ،مجيع االنبعاثات
من جانب الوحدات احلكومية مس � � � ��جلة قرين نش � � � ��اط الصناعة ذات الصلة (مثل اإلدارة العامة) وليس يف العمود
املعنون “احلكومة” (انظر الفرع  ٢ - ٣لالطالع على تفاصيل هذه املعاجلة).

دمج الحسابات وعرضها

 ١٥١-٦ويُظهر اجلدول أيضاً جمموعة فرعية جملموع االنبعاثات من الصناعات تتعلق باالنبعاثات النامجة عن نشاط
رجح أن تتولد منها
النقل .وعلى الرغم من أن نشاط النقل يرتكز معظمه يف صناعة النقل ،فإن مجيع الصناعات يُ َّ
انبعاثات نامجة بقدر ما عن نشاط النقل .وحتديد انبعاثات النقل أمر مهم من منظور الصياغة احملاسبية ألنه كثرياً
ما يلزم إجراء تسويات الحتساب االنبعاثات النامجة عن نشاط النقل ،فيما يتعلق مث ً
ال بانبعاثات األسر املعيشية
وبانبعاثات الوحدات املقيمة وغري املقيمة.
 ١٥٢-٦وم � � � ��ن األمور املهمة للحصول عل � � � ��ى أكرب فائدة من املعلومات املتعلقة هبذه اجملاالت املختلفة بش � � � ��أن
االنبعاثات اهلوائية صياغة سلسلة زمنية .فالسالسل الزمنية للمعلومات تتيح إجراء حتليل لالجتاهات السائدة وتمُ ِّكن
أيضاً من حتليل ما يوجد بني املتغيرّ ات املختلفة من عالقات قد ال تتضح يف س � � � ��ياق تقييم البيانات املتعلقة بفرتة
زمنية واحدة .وعلى سبيل املثال ،ال يُتوقع أن اإلنفاق على محاية البيئة سيؤدي إىل حتقيق اخنفاضات يف االنبعاثات
اهلوائية يف نفس الفرتة احملاسبية.
اجملمعة لالنبعاثات اهلوائية يبني فوائد اس � � � ��تخدام نفس
 ١٥٣-٦وعل � � � ��ى وجه اإلمجال ،هذا اإلطار للحس � � � ��ابات َّ
التصنيف � � � ��ات واهلياكل لتنظيم املعلوم � � � ��ات املختلفة .وهو يتيح تقييم األمهية النس � � � ��بية لالنبعاثات اهلوائية املختلفة،
واس � � � ��تنباط مؤش� � � � �رات مناس � � � ��بة لرصد التغيرّ ات يف االنبعاثات اهلوائية ،وصياغة النماذج بناء على جمموعة البيانات
الُم َهيْ َكلَة.
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الجدول ٨ - ٦

العرض ا ُملجمَّ ع لالنبعاثات الهوائية

03-01

الصناعات (حسب أقسام التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د لجميع األنشطة االقتصادية)
09-06

33-10

 - 1الناتج حسب الصناعة (بوحدات العملة)

 - 2االستهالك الوسيط واالستخدام النهائي (بوحدات
العملة)

 - 3إجمايل القيمة املضافة (بوحدات العملة)

35

24 731

39-36

13 342

43-41

60 186

56-49

195 769 1 581 433 116 473 170 737
180 772 1 521 247 103 131 146 006
14 997

47-45
و 99-58

76 916
62 482
14 434

371

األرس
املعيشية

15 442

185

الحكومة

79 499

1 865

املجموع

597 260
61

3 759 357 696 332 526 526

7 123 543
6 959 565 163 978 491 935 3 162 097 616 833 511 084
819 891
105

 - 4العمالة

668

419

1 001

58

351

585

370

554
6 985

12 600

2 512

6 675

175
343

22

10 610

1 108

2 121

23

41 434

146

142

53 197

1 243

9 436

2 588

10 931

 - 5نفقات حماية البيئة (بوحدات العملة)

حماية الهواء املحيط واملناخ

 - 6الرضائب البيئية (بوحدات العملة)

رضائب الكربون

 - 7توليد االنبعاثات الهوائية (باألطنان)

ثاني أكسيد الكربون

29 517

2 299

17 093

492

38 412

36

204 120

16

امليثان

4

20

233

806

2

أكسيد ثنائي النيرتوجني

5

24

4

1

1

32

2

أكاسيد النيرتوز

261

1

69

6

45

62
8

38

51
1

17

2

15

514
1
17

9

23

مركبات الهيدروفلوروكربون

103
67
2

5

3
8

40

1

163
9

28

املركبات العضوية املتطايرة غري امليثانية

املواد الجسيمية (بما يف ذلك  PM10والغبار)
9

39

6

5
7

 - 8االنبعاثات الهوائية من نشاط النقل (باألطنان)

ثاني أكسيد الكربون

2 673

54

1 065

14

77

امليثان

1 843
1

أكسيد ثنائي النيرتوجني

27 748

18 921
2

1

7 297

59 692
3

1

أكاسيد النيرتوز

2

28

5
1

35
6

36
1
4
2

260
62
8
9

2
1

67
52
19

15

38

مركبات الهيدروفلوروكربون

املركبات العضوية املتطايرة غري امليثانية

املواد الجسيمية (بما يف ذلك  PM10والغبار)
1

380

3
4
1
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املرفق األول
التصنيفات والقوائم
مقدمة

م  ١-١-يش � � � ��تمل اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية على جمموعة متنوعة من التصنيفات والقوائم يُقصد
هبا املس � � � ��اعدة على اإلحاطة باملفاهيم ذات الصلة وعلى صياغة اإلحصاءات املناس � � � ��بة .وتتوافر يف هذا املرفق مادة داعمة
أي من هذه
لنخبة من التصنيفات والقوائم املتضمنة يف اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية .وال ينبغي اعتبار ّ
التصنيفات والقوائم إلزامياً ألغراض اإلبالغ.
م  ٢-١-والتصنيفات والقوائم املنتقاة يف هذا املنشور هي اليت تتوافر بشأهنا توصيفات أكثر تفصي ً
ال لألصناف والفئات.
واملقصود هبذه التصنيفات والقوائم أن توفر نقطة تبدأ منها عملية صياغة اإلحصاءات املناسبة .بيد أن هذه املواد ليست
كلها على نفس املس � � � ��توى من التطور ،وبعض التصنيفات موس � � � ��وم بأنه “مؤقت” .وهذه التصنيفات حباجة إىل مزيد من
جزءا من جدول أعمال البحوث املتعلق باإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية
االختبار والتطوير .ويش � � � ��كل هذا العمل ً
واالقتصادية (انظر املرفق الثاين).
م  ٣-١-وهناك اس � � � ��تثناء حم ّدد من ذلك هو توصيف الفئات املتصلة حبماية البيئة يف إطار تصنيف األنش � � � ��طة البيئية.
فاحملتوى ذو الصلة هبذه الفئات مس � � � ��تمد من “تصنيف أنش � � � ��طة ونفقات محاية البيئة” (األمم املتحدة ،)٢٠٠٠ ،الذي
أصبح معياراً دولياً ثابتاً منذ عام .٢٠٠٠
م  ٤-١-وفيما يلي التصنيفات والقوائم املغطاة يف هذه املادة الداعمة:
(أ)

تصنيف األنشطة البيئية:
‘ ’١محاية البيئة؛
‘ ’٢إدارة املوارد (مؤقت)؛

(ب) تصنيف استخدام األراضي (مؤقت)؛
(ج) تصنيف الغطاء األرضي (مؤقت)؛
(د)

قائمة النفايات الصلبة.

ألف  -تصنيف األنشطة البيئية
أوال ً -

حماية البيئة

أي شكل آخر من أشكال
أنشطة محاية البيئة هي األنشطة اليت يتمثل هدفها األساسي يف منع وتقليل وإزالة تلوث البيئة و ّ
تدهورها .وهذا يش � � � ��مل ما يُتخذ من تدابري إلصالح البيئة بعد تدهورها من جراء الضغوط النامجة عن األنش � � � ��طة البشرية.
أي أن
ولكي تندرج اإلجراءات واألنش � � � ��طة يف إطار محاية البيئة ،جيب أن تكون مس � � � ��توفية ملعيار “اهلدف األساس � � � ��ي”ّ ،
تكون محاية البيئة هدفها األساس � � � ��ي .وال تندرج يف إطار محاية البيئة اإلجراءات واألنش� � � � �طـة اليت تؤثـــر تأثيـــراً حس� � � � �ـناً على
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البيئة ولكنها ختدم أيضاً أهدافاً أخرى .ومن مثَّ تُستبعد من جمال محاية البيئة األنشطة اليت ،وإن كانت مفيدة للبيئة ،تليب
أساساً احتياجات تقنية أو املتطلبـات الداخلية املتعلقة بالنظافة الصحية أو األمن يف مؤسسة أو منشأة ما.
وتُس � � � ��تبعد من فئة محاية البيئة عادة أنواع األنش � � � ��طة املوفِّرة للطاقة أو املواد األ ّولية وتُدرج بدالً من ذلك يف فئة إدارة املوارد
(انظر أدناه) .بيد أن هذه األنشطة تُعترب أنشطة حلماية البيئة إذا كانت هتدف أساساً إىل محاية البيئة.

-١

حماية الهواء املحيط واملناخ

محاية اهلواء احمليط واملناخ تشمل التدابري واألنشطة الرامية إىل تقليل االنبعاثات يف اهلواء احمليط أو درجات تركيز امللوثات
يف اهلواء احمليط وكذلك التدابري واألنشطة الرامية إىل كبح انبعاثات غازات االحتباس احلراري والغازات اليت تؤثر تأثرياً ضاراً
على طبقة األوزون يف االسرتاتوسفري.
وتُستثىن من ذلك التدابري اليت تُتخذ ألسباب تتعلق بتحقيق وفورات يف التكاليف (مثل وفورات الطاقة).

١-١

منع التلوث عن طريق إجراء تعديالت يف سياق العمليات

األنشطة والتدابري الرامية إىل القضاء على توليد ملوثات اهلواء أو احل ّد منه عن طريق إجراء تعديالت يف سياق العمليات
تتعلق مبا يلي:
•جعل عمليات اإلنتاج والتكنولوجيات األخرى أكثر نظافة وكفاءة (التكنولوجيات األكثر نظافة)؛
•استهالك أو استخدام منتجات (مهيَّأة) “أكثر نظافة”.

التكنولوجيات األكثر نظافة
تتألف أنشطة منع التلوث من االستعاضة عن عملية إنتاج قائمة بعملية جديدة مصممة على حنو حي ّد من توليد ملوثات
اهلواء أثناء اإلنتاج أو التخزين أو النقل ،مثل حتسني احرتاق الوقود ،واستعادة املذيبات ،ومنع حوادث االنسكاب والتسرب
عن طريق حتسني درجة إحكام االنغالق املانع للتسرب من املعدات واخلزانات واملركبات.

استخدام املنتجات األكثر نظافة
تتألف أنش � � � ��طة منع التلوث من تعديل املرافق على حنو يكفل االس � � � ��تعاضة عن بعض املواد والطاقة والعوامل احلفازة وغري
ذلك من املدخالت مبنتجات عدمية التلويث (أو أقل تلويثاً) ،أو معاجلة املواد األ ّولية قبل اس � � � ��تخدامها جلعلها أقل تلويثاً،
مثل نزع الكربيت من الوقود .والنفقات املدرجة يف هذا البند تش � � � ��مل أيضاً التكلفة اإلضافية الستخدام املنتجات األكثر
نظافة (أنواع الوقود املنخفضة احملتوى الكربييت ،والغازولني اخلايل من الرصاص ،واملركبات النظيفة ،وما إىل ذلك).
١-١-١

لحماية الهواء املحيط

٢-١-١

لحماية املناخ وطبقة األوزون

٢-١

معالجة غازات العادم وهواء التهوية

األنش � � � ��طة اليت تشمل تركيب وصيانة وتش � � � ��غيل معدات عند املصب إلزالة وخفض انبعاثات املواد اجلسيمية أو غريها من
امللوثة للهواء والناجتة من احرتاق الوقود أو عمليات أخرى :املرش � � � ��حات ،ومعدات إزالة الغبار ،واحملوالت احلفازة،
امل� � � � �واد ِّ
والتقنيات التالية لالحرتاق وغريها .وتندرج هنا أيضاً األنشطة الرامية إىل زيادة تشتت الغازات بغية خفض درجات تركيز
ملوثات اهلواء.
وغ � � � ��ازات العادم هي انبعاث � � � ��ات يف اهلواء ،تنطلق عادة عن طري � � � ��ق أنابيب العادم أو املداخن ،نتيج� � � � � ًة حلرق أنواع الوقود
األحفوري .وهواء التهوية هو العوادم اخلارجة من شبكات تكييف اهلواء يف املنشآت الصناعية.

املرفق األول

١-٢-١

لحماية الهواء املحيط

٢-٢-١

لحماية املناخ وطبقة األوزون

٣-١

القياس واملراقبة واملختربات وما إىل ذلك

األنش � � � ��طة الرامي � � � ��ة إىل رصد درجات تركيز امللوثات يف غازات العادم ،ونوعي � � � ��ة اهلواء ،وما إىل ذلك .وتندرج هنا خدمات
قياس غازات العادم املنبعثة من املركبات ونظم التدفئة ،وأنشطة الرصد املتصلة بطبقة األوزون ،وغازات االحتباس احلراري،
وتغري املناخ .وال يشمل هذا حمطات رصد األحوال اجلوية.

٤-١

األنشطة األخرى

مجيع األنشطة والتدابري األخرى الرامية إىل محاية اهلواء احمليط واملناخ .وهي تشمل أنشطة التنظيم واإلدارة والتسيري والتدريب
واإلعالم والتثقيف اخلاصة باجلزء األول من تصنيف أنشطة ونفقات محاية البيئة ،عندما ميكن فصلها عن األنشطة األخرى
املتصلة بنفس الفئة وعن األنشطة املماثلة املتصلة بغريها من فئات محاية البيئة.

-٢

إدارة املياه املستخدمة

إدارة املياه املس � � � ��تخدمة تشمل األنش � � � ��طة والتدابري الرامية إىل منع تلوث املياه الس � � � ��طحية عن طريق احل ّد من صرف املياه
املس � � � ��تخدمة يف املياه الس � � � ��طحية الداخلية ويف مياه البحر .وهي تشمل مجع ومعاجلة املياه املستخدمة ،مبا يف ذلك أنشطة
الرصد والتنظيم .وال تشمل هذه الفئة خزانات التعفني.
وتُستثىن من ذلك اإلجراءات واألنشطة الرامية إىل محاية املياه اجلوفية من تغلغل امللوثات وتطهري األجرام املائية بعد تعرضها
للتلوث (انظر اجلزء الرابع من تصنيف أنشطة ونفقات محاية البيئة).
عرف املياه املس � � � ��تخدمة بأهنا املياه اليت مل تعد هلا قيمة فورية للغرض الذي اس� � � � �تُعملت من أجله أو الذي أُنتجت حتقيقاً
وتُ َّ
له ،وذلك بسبب نوعيتها أو كميتها أو توقيت حدوثها.

١-٢

منع التلوث عن طريق إجراء تعديالت يف سياق العمليات

األنشطة والتدابري الرامية إىل احل ّد من توليد ملوثات املياه السطحية واملياه املستخدمة ،عن طريق إجراء تعديالت يف سياق
العمليات تتعلق مبا يلي:
•جعل عمليات اإلنتاج والتكنولوجيات األخرى أكثر نظافة وكفاءة (التكنولوجيات األكثر نظافة)؛
•استهالك أو استخدام منتجات (مهيَّأة) “أكثر نظافة”.

التكنولوجيات األكثر نظافة
تتألف أنش � � � ��طة منع التلوث من االس � � � ��تعاضة عن عملية إنتاج قائمة بعملية جدي � � � ��دة مصممة على حنو حيقق اخنفاضاً يف
ملوثات املياه أو املياه املستخدمة املتولدة أثناء اإلنتاج .وتشمل هذه األنشطة فصل الشبكات ،ومعاجلة املياه املستخدمة
يف عملية اإلنتاج وإعادة استخدامها ،وما إىل ذلك.

استخدام املنتجات األكثر نظافة
تتألف أنشطة منع التلوث من تعديل عملية إنتاج قائمة على حنو يكفل االستعاضة عن بعض املواد األ ّولية والعوامل احلفازة
وغري ذلك من املدخالت مبنتجات عدمية التلويث (أو أقل تلويثاً) للمياه.
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٢-٢

شبكات الرصف الصحي

أي مجع ونقل املياه املستخدمة من عند مستعمل واحد أو عدة
األنش � � � ��طة الرامية إىل تش � � � ��غيل شبكات الصرف الصحيّ ،
اجملمعات والصهاريج وغريها من وسائل النقل
مس � � � ��تعملني ،وكذلك مياه األمطار ،بواس � � � ��طة ش � � � ��بكات الصرف الصحي و ِّ
(شاحنات مياه اجملارير) ،مبا يف ذلك أنشطة الصيانة واإلصالح.
أي مياه مستعملة
ش � � � ��بكات الصرف الصحي هي شبكات من ِّ
اجملمعات واألنابيب والقنوات واملضخات املصممة لتفريغ ّ
(ميـــاه األمطـــار وامليــــاه املستخدمة املنزلية وغريها) مــن مواقــــع تولّدها إما إىل حمطة ملعاجلة مياه اجملارير وإما إىل موقع لصرف
املياه املستخدمة يف املياه السطحية.

٣-٢

معالجة املياه املستخدمة

أي عملية جلعل املياه املستخدمة مستوفية للمعايري البيئية املنطبقة أو لغري ذلك من معايري
معاجلة املياه املستخدمة هي اسم ّ
النوعي � � � ��ة .ويرد أدناه توصيف حم ّدد لثالثة أنواع عامة للمعاجلة (امليكانيكية والبيولوجية واملتطورة) .وقد تُس � � � ��تعمل تعاريف
بديلة ألنواع املعاجلة ،تعتمد مث ً
ال على مع ّدالت اإلزالة املتعلقة بالطلب البيولوجي على األكسجني.
املعاجل � � � ��ة امليكانيكية للمياه املس � � � ��تخدمة تتألف من عمليات ذات طبيعة فيزيائي � � � ��ة وميكانيكية ينتج عنها دفق مصفي من
الرواس � � � ��ب ومحأة منفصلة .وتُس � � � ��تعمل العمليات امليكانيكية أيضاً جمتمعة و/أو مقرتنة بعمليات جزئية بيولوجية ومتطورة.
ويُف � �ت� ��رض أن املعاجلة امليكانيكية تش � � � ��مل ،على األقل ،عمليات من قبيل الرتس � � � ��يب والتعومي وما إىل ذلك .ويهدف هذا
النش � � � ��اط إىل فصل املواد العالقة باس � � � ��تخدام ستائر للتصفية (اجلوامد الكبرية) أو عن طريق الرتسيب املدعوم يف آخره مبواد
كيميائية أو التعومي (إزالة الرمل والزيوت وجزء من احلمأة وما إىل ذلك).
وتشمل املعدات ستائر لفصل اجلوامد الكبرية؛ وحمطات بيولوجية؛ ومعدات للتصفية والتلبيد والرتسيب؛ ومعدات لفصل
الزي � � � ��وت وامل� � � � �واد اهليدروكربونية؛ ومعدات للفصل بواس � � � ��طة القصور الذايت أو قوة اجلاذبية ،مبا يف ذلك الوس � � � ��ائل الدوَّامية
اهليدرولية أو بواسطة الطرد املركزي ،والعوامات الغشائية ،وما إىل ذلك.
املعاجلة البيولوجية للمياه املس � � � ��تخدمة تتألف من عمليات تُس � � � ��تخدم فيها كائنات عضوية دقيقة هوائية أو الهوائية وينتج
عنها دفق مصفى ومحأة منفصلة حتتوي على كتلة ميكروبية مصحوبة مبلوثات .وتُستعمل العمليات البيولوجية أيضاً جمتمعة
و/أو مقرتنة بعمليات جزئية ميكانيكية ومتطورة .ويرمي هذا النشاط إىل إزالة التلوث من املواد القابلة للتأكسد عن طريق
استخدام البكترييا :تقنية احلمأة َّ
املنشطة أو املعاجلة الالهوائية ألنواع حم ّددة من املياه املستخدمة املركزة .وتُعاجل املواد القابلة
للتحلل احليوي بإضافة محأة ُمثراة بالبكترييا يف صهاريج مفتوحة أو مغلقة.
معاجلة املياه املستخدمة بالتكنولوجيات املتطورة تتألف من عمليات قادرة على اختزال مكونات حم ّددة يف املياه املستخدمة
ال ميكن عادة اختزاهلا بواس � � � ��طة خيارات املعاجلة األخرى .ويغطي نطاقها مجيع العمليات اجلزئية اليت ال تُعترب ميكانيكية
أو بيولوجية .وهي تش � � � ��مل ،على س � � � ��بيل املثال ،التخثري والتلبيد والرتسيب بالطرق الكيميائية؛ و َ
الكلْورة ِّ
احلدية؛ والفصل؛
والتصفية املتعددة الوس � � � ��ائط؛ والتصفية الدقيقة؛ والتبادل األيوين االنتقائي؛ واالمتصاص بالكربون َّ
املنش � � � ��ط؛ واالنتش � � � ��ار
األمسوزي العكس � � � ��ي؛ والتصفية العالية الدقة؛ والتعومي الكهريب .وقد تُستعمل عمليات املعاجلة املتطورة جمتمعة و/أو مقرتنة
بعمليات جزئية ميكانيكية وبيولوجية .ويهدف هذا النش � � � ��اط إىل إزالة املواد غري القابلة للتحلل احليوي القابلة للتأكس � � � ��د،
وذلك على مستوى أعلى نسبياً ،فض ً
ال عن إزالة الفلزات والنرتات والفسفور وما إىل ذلك ،باستخدام إجراءات بيولوجية
أو فيزيائية وكيميائية قوية .وحتتاج كل خطوة من خطوات إزالة التلوث إىل معدات خاصة.
صهاريـــج التعفني هي صهاريج للرتسيب تتدفق عربها املياه املستخدمة وترتسب فيها املواد العالقة يف شكل محأة .وتتحلل
جـزئي� � � � �اً امل� � � � �واد العضوية (املوجودة يف املياه ويف احلمأة) بواس � � � ��طة بكترييا الهوائية وكائنات عضوية دقيقة أخرى .ويش � � � ��مل
ذلك خدمات صيانة صهاريج التعفني (التفريغ وما إىل ذلك) واملنتجات األخرى املتعلقة بصهاريج التعفني ِّ
(املنش � � � ��طات
البيولوجية وما إليها).
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٤-٢

معالجة مياه التربيد

معاجلة مياه التربيد ترمز إىل العمليات اليت تُس � � � ��تخدم ملعاجلة مياه التربيد جلعلها تس � � � ��تويف املعايري البيئية املنطبقة قبل صرفها
أ
يف البيئة .واهلدف من اس � � � ��تخدام مياه التربيد هو إزالة احلرارة  .والوس � � � ��ائل والطرق واملرافق اليت ميكن اس � � � ��تخدامها يف هذا
الس � � � ��ياق هي :التربيد باهلواء (تكلفة زائدة باملقارنة بالتربيد باملياه) ،وأبراج التربيد (يف حالة لزومها لتقليل التلوث ،وليس
الس � � � ��تيفاء احتياجات تقنية) ،ودوائر التربيد املستخدمة لتجهيز املياه الناجتة من مواقع العمل ولتكثيف البخار املنصرف،
واملعدات املستخدمة لزيادة تناثر مياه التربيد عند صرفها ،ودوائر التربيد املغلقة (تكلفة زائدة) ،والدوائر املتعلقة باستخدام
مياه التربيد يف التدفئة (تكلفة زائدة).

٥-٢

القياس واملراقبة واملختربات وما إىل ذلك

امللوثات يف املياه املستخدمة ونوعية املياه السطحية الداخلية واملياه البحرية
األنشطة الرامية إىل رصد ومراقبة درجات تركيز ِّ
امللوثات وما إىل ذلك).
يف األماكن اليت تُصرف عندها املياه املستخدمة (حتليل وقياس ِّ

٦-٢

األنشطة األخرى إلدارة املياه املستخدمة

مجيع األنشطة والتدابري األخرى الرامية إىل إدارة املياه املستخدمة .وهي تشمل أنشطة التنظيم واإلدارة والتسيري والتدريب
واإلعالم والتثقيف اخلاصة باجلزء الثاين من تصنيف أنشطة ونفقات محاية البيئة ،عندما ميكن فصلها عن األنشطة األخرى
املتصلة بنفس الفئة وعن األنشطة املماثلة املتصلة بغريها من فئات محاية البيئة.

-٣

إدارة النفايات

إدارة النفايات ترمز إىل األنش � � � ��طة والتدابري الرامية إىل منع تولُّد النفايات واحل ّد من تأثريها الضار على البيئة .وهي تش � � � ��مل
مج � � � ��ع ومعاجلة النفايات ،مبا يف ذلك أنش � � � ��طة الرصد والتنظيم .وتش � � � ��مل أيضاً إعادة التدوي � � � ��ر والتحويل إىل مساد خملَّط،
ومجع ومعاجلة النفايات املش ّعة املنخفضة النشاط ،وتنظيف الشوارع ،ومجع القمامة العامة.
(أي منتجات للطرح يف الس � � � ��وق) ومل يعد لدى ُمنتجها استخدام هلا يف
النفايات هي مواد ليس � � � ��ت منتجات حبالة جيدة ّ
َّ
أغراضه اخلاصة باإلنتاج أو التحويل أو االستهالك ويريد أن يتخلص منها .والنفايات ميكن أن تتولد يف سياق استخراج
املواد األ ّولية ،ويف سياق جتهيز املواد األ ّولية لتصبح منتجات وسيطة أو هنائية ،ويف سياق استهالك املنتجات النهائية ،ويف
أي نشاط بشري آخر .وهي ال تش � � � ��مل املخلَّفات اليت يعاد تدويرها أو استخدامها يف مكان تولُّدها .وال تشمل
س � � � ��ياق ّ
أيضاً نفايات املواد اليت تُصرف مباشرة يف املياه احمليطة أو اهلواء احمليط.
أي
النفايات اخلطرة هي النفايات اليت تش � � � ��كل بس � � � ��بب طبيعتها ِّ
السمية أو املُعدية أو اإلشعاعية أو قابليتها لالشتعال أو ّ
صفة أخرى حيددها املُ َش ِّرع خطراً كبرياً فعلياً أو حمتم ً
ال على صحة البشر أو على الكائنات احلية .وألغراض هذا التعريف،
“النفايات اخلطرة” بالنس � � � ��بة إىل كل بلد من البلدان تش � � � ��مل مجيع املواد واملنتجات اليت تُعترب خطرة وفقاً ملمارسات ذلك
البلد .وتندرج يف هذا التعريف النفايات املشعة املنخفضة النشاط ،بينما ال تندرج فيه املواد املشعة األخرى (انظر تصنيف
أنشطة ونفقات محاية البيئة ،اجلزء السابع).
النفايات املش � � � ��عة املنخفضة النش � � � ��اط هي النفايات اليت ال حتتاج ،بسبب اخنفاض حمتواها من النويدات املشعة ،إىل تدري ٍع
خالل عمليات املناولة والنقل العادية.

أ

انظر “تصنيف أنشطة ونفقات محاية البيئة” (األمم املتحدة .)٢٠٠٠ ،وميكن مطالعته يف العنوان التايل:

http://ec.europa.eu/

eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_NOM_DTL_VIEW&StrNom=CEPA_2000&StrL

.anguageCode=EN&IntPcKey=&IntKey=2999213&StrLayoutCode=HIERARCHIC&IntCurrentPage=1
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معالجة النفايات وترصيفها
ألي نفاية من
أي عملية ترمي إىل تغيري الطابع أو التكوين الفيزيائي أو الكيميائي أو البيولوجي ّ
معاجلة النفايات ترمز إىل ّ
النفايات من أجل إبطال مفعوهلا أو جعلها غري خطرة أو أكثر أماناً للنقل أو قابلية لالسرتجاع أو التخزين أو تقليلها من
أي نفاية بعينها ألكثر من عملية واحدة من عمليات املعاجلة.
حيث احلجم .وميكن أن تتعرض ّ
وتندرج يف هذا التعريف أنشطة التحويل إىل مساد خملَّط وإعادة التدوير املضطلع هبا ألغراض محاية البيئة .ويكثر استخدام
التحويل إىل مساد خملَّط كطريقة ملعاجلة النفايات ،ث َّــم إتاحة احلصول على الس � � � ��ماد الناتج من ذلك جماناً أو بس � � � ��عر ضئيل
املوحد جلميع
جداً .وال يندرج يف هذا التعريف صنع السماد املخلّط املصنف يف القسم  ٢٤من التصنيف الصناعي الدويل ّ
األنشطة االقتصادية/التصنيف اإلحصائي لألنشطة االقتصادية يف اجلماعة األوروبية (صنع األمسدة واملرَّكبات األزوتيَّة).
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية/التصنيف اإلحصائي لألنشطة االقتصادية
والقسم  ٣٧من التصنيف الصناعي الدويل ّ
عرف إعادة التدوير بأهنا جتهيز النفايات ،واخلردة س� � � � �واء أكانت مستعملة أم غري مستعملة ،جلعلها
يف اجلماعة األوروبية يُ ِّ
يف ش � � � ��كل ميكن حتويله إىل مواد أ ّولية .واملعتاد يف هذا الصدد ،فيما يتعلق بالس � � � ��لع ،أن تتألف املدخالت واملخرجات من
نفايات وخردة ،وتكون املدخالت مصنفة أو غري مصنفة ولكنها دائماً غري صاحلة ملزيد من االستخدام املباشر يف عملية
صناعية بينما تصبح املخرجات صاحلة ملزيد من التجهيز وتُعترب عندئذ س � � � ��لعاً وس � � � ��يطة .وتلزم لذلك عملية ميكانيكية أو
ب
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية/التصنيف
كيميائية  .واهلدف الرئيسي لألنشطة املصنفة يف التصنيف الصناعي الدويل ّ
اإلحصائي لألنشطة االقتصادية يف اجلماعة األوروبية هو صنع مواد أ ّولية ثانوية ولكن ميكن أن توجد أيضاً أنشطة ثانوية
مهمة إلدارة النفايات.
وال يُعترب السماد املخلَّط واملواد األ ّولية الثانوية (وكذلك املنتجات املصنوعة من مواد أ ّولية ثانوية) منتجات حلماية البيئة.
واستخدامها غري مشمول يف هذا التعريف.
تصريف النفايات هو الصرف النهائي للنفايات على سطح األرض أو يف جوفها على حنو خاضع للرقابة أو غري خاضع
هلا ،وفقاً لالشرتاطات الصحية والبيئية واألمنية.

١-٣

منع التلوث عن طريق إجراء تعديالت يف سياق العمليات

األنشطة والتدابري الرامية إىل القضاء على تولُّد النفايات الصلبة أو احل ّد منه عن طريق إجراء تعديالت يف سياق العمليات
تتعلق مبا يلي:
•جعل عمليات اإلنتاج والتكنولوجيات األخرى أكثر نظافة وكفاءة (التكنولوجيات األكثر نظافة)؛
•استهالك أو استخدام منتجات (مهيَّأة) “أكثر نظافة”؛
•التكنولوجيات األكثر نظافة.
تتألف أنشطة منع التلوث من االستعاضة عن عملية إنتاج قائمة بعملية جديدة مصممة على حنو حيقق اخنفاضاً يف درجة
ِّ
مسية أو حجم النفايات املتولدة أثناء اإلنتاج ،مبا يف ذلك عن طريق الفصل والتجهيز.

استخدام املنتجات األكثر نظافة
تتألف أنشطة محاية البيئة من تعديل أو هتيئة عملية اإلنتاج أو مرافقه على حنو يكفل االستعاضة عن بعض املواد األ ّولية
والعوامل احلفازة وغري ذلك من املدخالت الوسيطة مبدخالت جديدة “مهيَّأة” ،تنتج من استخدامها نفايات أقل مقداراً
أو أقل خطورة.
ب

املرجع نفسه.
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٢-٣

الجمع والنقل

عرف مجع النفايات ونقلها بأنه مجع النفايات ،الذي تقوم به املرافق البلدية أو املؤسسات املماثلة أو مؤسسات عامة أو
يُ َّ
خاصة ،ونقلها إىل مكان املعاجلة أو التصريف .وهذا يش � � � ��مل مجع أقس � � � ��ام النفايات ونقلها منفصلة تيسرياً إلعادة التدوير
ومجع النفايات اخلطرة ونقلها .ويندرج يف هذا تنظيف الشوارع يف اجلزء املتعلق بالقمامة العامة ومجع النفايات من الشوارع.
وال يشمل هذا اخلدمات الشتوية.

٣-٣

معالجة النفايات الخطرة وترصيفها

معاجلة النفايات اخلطرة تشمل عمليات املعاجلة الفيزيائية/الكيميائية ،واملعاجلة احلرارية ،واملعاجلة البيولوجية ،وهتيئة النفايات،
أي طريقة مناس � � � ��بة أخرى للمعاجلة .ويش � � � ��مل تصريف النفايات اخلطرة الدفن ،واالحتواء ،والتصريف يف جوف األرض،
وّ
أي طريقة مناسبة أخرى للتصريف.
واإللقاء يف البحر ،و ّ
أي عملية ألكسدة النفايات اخلطرة الغازية أو السائلة أو الصلبة يف درجة حرارة
املعاجلة احلرارية للنفايات اخلطرة ترمز إىل ّ
عالية لتحويلها إىل غازات وإىل فضاالت صلبة غري قابلة لالحرتاق .وتُصرف الغازات الناجتة عن ذلك يف الغالف اجلوي
أي َخبَث أو رماد ينتج
(مع اس � �ت� ��رجاع الطاقة احلرارية أو بدونه وبعد تنظيفها أو بدون تنظيف) ويودع يف مدفن النفايات ّ
من ذلك .وأهم التكنولوجيات املستخدمة يف حرق النفايات اخلطرة هي القمني الدوار ،واحلقن السائل ،واحملارق القضبانية،
واحملارق املتعددة الغرف ،واحملارق ذات القاعدة املميَّعة .والفضاالت املتخلفة من حرق النفايات اخلطرة قد تُعترب هي نفسها
نفايات خطرة .والطاقة احلرارية الناجتة قد تُستعمل أو ال تُستعمل إلنتاج البخار أو املياه الساخنة أو الطاقة الكهربائية.
ٍ
ومستوف
دفن النفايات هو نشاط يتعلق بالتصريف النهائي للنفايات اخلطرة يف األرض أو عليها على حنو خاض ٍع للرقابة
ملعايري جيولوجية وتقنية حم ّددة.
الوس � � � ��ائل األخرى ملعاجلة وتصريف النفايات اخلطرة قد تش � � � ��مل املعاجلة الكيميائي � � � ��ة والفيزيائية ،واالحتواء ،والتصريف يف
جوف األرض.
وتُس � � � ��تعمل طرق املعاجلة الكيميائية إلجناز التحليل التام للنفايات اخلطرة إىل غازات غري ِّ
مسية ،ولكن اس � � � ��تخدامها املعتاد
بدرجة أكرب هو تعديل اخلصائص الكيميائية للنفايات ،مثل تقليل القابلية للذوبان يف املياه أو معادلة احلموضة أو القلوية.
املعاجلة الفيزيائية للنفايات اخلطرة :تشمل الطرق املختلفة للفصل َّ
الط ْوري والتجميد اليت يتم فيها تثبيت النفايات اخلطرة
يف قالب منيع خامل كيميائياً .والفصل َّ
الط ْوري يشمل تقنيات مستعملة على نطاق واسع هي حبريات الرتسيب ،وجتفيف
احلم � � � ��أة يف املس � � � ��اكب ،والتخزين الطويل األمد يف صهاريج ،والتعومي اهلوائي والتقني � � � ��ات املختلفة للتصفية والطرد املركزي،
حتول النفايات إىل
واالمتزاز/االلتفاظ ،والتقطري اخلوائي واالستخراجي واآلزيوترويب .أما عمليات التجميد أو التثبيت ،اليت ِّ
مادة صلبة كالصخر وغري قابلة للذوبان ،فتُس � � � ��تعمل عموماً كمعاجلة متهيدية قبل التصريف يف مدفن النفايات .وتش � � � ��مل
هذه التقنيات خلط النفايات مبواد متفاعلة شىت أو تفاعالت للبلمرة العضوية أو خلط النفايات مبواد عضوية رابطة.
واالحتواء هو احتجاز املواد اخلطرة على حنو يكفل منعها فعلياً من االنتش � � � ��ار يف البيئة ،أو عدم تس� � � � �رهبا إالّ بقدر مقبول.
وحيدث االحتواء يف أحياز حاوية مشيدة خصيصاً لذلك.
ٍ
مستوف ملعايري
والتصريف اجلويف يشمل التخزين املؤقت أو التصريف النهائي للنفايات اخلطرة يف جوف األرض على حنو
جيولوجية وتقنية حم ّددة.
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١-٣-٣

املعالجة الحرارية

٢-٣-٣

دفن النفايات

٣-٣-٣

الطرق األخرى للمعالجة والترصيف

٤-٣

معالجة وترصيف النفايات غري الخطرة

أي طرق
معاجلة النفايات غري اخلطرة تشمل عمليات املعاجلة الفيزيائية/الكيميائية ،وحرق النفايات ،واملعاجلة البيولوجية ،و ّ
أخرى للمعاجلة (التحويل إىل مساد خملَّط ،وإعادة التدوير ،وما إىل ذلك).
واحلرق هو املعاجلة احلرارية للنفايات ،اليت يتم خالهلا حتويل الطاقة الثابتة كيميائياً يف املواد احملروقة إىل طاقة حرارية .وتتحول
املرَّكب � � � ��ات القابلة لالحرتاق إىل غ � � � ��ازات احرتاق خترج من منظومة احلرق على هيئة غازات املداخن .أما املواد غري العضوية
غري القابلة لالحرتاق َّ
فتتبقى يف شكل َخبَث ورماد متطاير.
أي طريقة أخرى للتصريف.
وتصريف النفايات غري اخلطرة يشمل الدفن ،واإللقاء يف البحر ،و ّ
١-٤-٣

الحرق

٢-٤-٣

الدفن

٣-٤-٣

الطرق األخرى للمعالجة والترصيف

٥-٣

القياس واملراقبة واملختربات وما إىل ذلك

األنشطة والتدابري الرامية إىل مراقبة وقياس تولُّد وختزين النفايات ،ودرجة سمُ ِّيتها ،وما إىل ذلك.

٦-٣

األنشطة األخرى إلدارة النفايات

مجيع األنش � � � ��طة والتدابري األخرى الىت هتدف إىل إدارة النفايات .وهي تش � � � ��مل أنشطة اإلدارة والتنظيم والتدريب واإلعالم
والتثقيف اخلاصة بالفئة ،عندما ميكن فصلها عن األنش � � � ��طة األخرى املتصلة بنفس الفئة وعن األنش � � � ��طة املماثلة املتصلة
بغريها من فئات محاية البيئة.

-٤

حماية وإصالح الرتبة واملياه الجوفية واملياه السطحية

امللوثات ،وتطهري
محاية وإصالح الرتبة واملياه اجلوفية واملياه الس � � � ��طحية يرمزان إىل التدابري واألنشطة الرامية إىل منع تغلغل ِّ
ُّ
التحات وغريه من ضروب التدهور املادي وكذلك من التملح .ويشمل
مساحات الرتبة واألجرام املائية ،ومحاية الرتبة من
ّ
ذلك رصد ومراقبة تلوث الرتبة واملياه اجلوفية.
وال يش � � � ��مل ذلك أنش � � � ��طة إدارة املياه املستخدمة (انظر “تصنيف أنش � � � ��طة ونفقات محاية البيئة” ،اجلزء الثاين) ،وكذلك
األنشطة الرامية إىل محاية التنوع البيولوجي واملناظر األرضية (انظر “تصنيف أنشطة ونفقات محاية البيئة” ،اجلزء السادس).

١-٤

منع تغلغل امللوِّثات

امللوثة اليت ميك � � � ��ن أن تتعرض هلا الرتبة أو اليت تنفذ إىل املياه اجلوفية أو
األنش � � � ��طة والتداب � �ي� ��ر الرامية إىل تقليل أو إزالة املواد ِّ
إىل الصرف الس � � � ��طحي مثّ إىل املياه الس � � � ��طحية .وهذا يشمل األنشطة املتصلة بإحكام س ّد الرتبة اليت تقوم عليها املنشآت
امللوثة.
امللوثة ،وتقوية مرافق التخزين ،ونقل املنتجات ِّ
الصناعية ،وإنشاء مستجمعات لتيارات الصرف السطحي والتسرب ِّ

املرفق األول

٢-٤

تطهري الرتبة واألجرام املائية

امللوثة يف الرتبة واألجرام املائية إما يف مواقعها وإما يف منش � � � ��آت مناس � � � ��بة .وهذا
العملي � � � ��ات الرامية إىل خفض كمية املواد ِّ
يش � � � ��مل إزالة تلوث الرتبة يف املواقع اليت كانت صناعية سابقاً ومواقع طمر النفايات وغريها من املواضع السوداء ،وجتريف
امللوثات من األجرام املائية (األهنار والبحريات ومصاب األهنار وما إىل ذلك) ،وإزالة تلوث املياه السطحية وتطهريها عقب
ِّ
حوادث التلوث العرضي ،بطرق منها مث ً
ال مجع امللوثات أو التعريض ملواد كيميائية ،وكذلك تنظيف مواقع االنس � � � ��كابات
النفطية على اليابس � � � ��ة ويف املياه الس � � � ��طحية الداخلية ويف البحار ،مبا يف ذلك املناطق الس � � � ��احلية .وال يش � � � ��مل هذا جتيري
البحريات واألَ ْك َس � � � � َ�جة االصطناعية لألجرام املائية (انظر “تصنيف أنش � � � ��طة ونفقات محاية البيئة” ،اجلزء السادس) ،وال
يشمل خدمات احلماية املدنية.
وميكن أن تتألف األنشطة مما يلي :التدابري املتعلقة بفصل الرواسب واحتوائها واسرتجاعها ،واستخراج الرباميل واحلاويات
املدفونة ،والتصفية وإعادة التخزين ،وإنشاء شبكات صرف النفايات الغازية والسائلة ،وغسل الرتبة بواسطة إزالة الغازات،
امللوثة ،والطرق البيوتكنولوجية اليت توفر القدرة على التدخل بدون التأثري على املوقع
امللوثات ،وإزالة ومعاجلة الرتبة َّ
وضخ ِّ
(استخدام اإلنزميات والبكترييا وما إىل ذلك) ،وتقنيات الكيمياء الفيزيائية مثل تقنيات تركيز احملاليل الغروانية واالستخراج
باستخدام املوائع فوق احلرجة ،وحقن الغازات املتعادلة أو املواد القاعدية إلمخاد التخمر الداخلي ،وما إىل ذلك.

٣-٤

ّ
التحات وغريه من رضوب التدهور املادي
حماية الرتبة من

التحات وغريه من ضروب التدهور املادي (االنضغاط والتيبُّس القشري وما
األنش � � � ��طة والتدابري الرامية إىل محاية الرتبة من
ّ
إىل ذلك) .وميكن أن تش � � � ��مل هذه األنش � � � ��طة الربامج املراد هبا إصالح الغطاء النبايت احلامي للرتبة ،وتشييد احلوائط املانعة
للتحات ،وما إىل ذلك .وميكن أن تش � � � ��مل التدابري ذات الصلة أيضاً إعانة ممارس � � � ��ات الزراعة والرعي األقل إضراراً بالرتبة
ّ
واألجرام املائية.
وال تش � � � ��مل هذه الفئة األنشطة املضطلع هبا ألس � � � ��باب اقتصادية (مثل اإلنتاج الزراعي أو محاية املستوطنات من املخاطر
الطبيعية مثل االهنياالت األرضية).

منع تم ُّلح الرتبة وعالجه
4-4
األنشطة والتدابري الرامية إىل منع متلُّح الرتبة وعالجه .وتتوقف اإلجراءات احمل ّددة لذلك على العوامل املناخية واجليولوجية
وغريها من العوامل اخلاصة بكل بلد على حدة .وهي تش � � � ��مل اإلجراءات الرامية إىل زيادة مناس � � � ��يب املياه اجلوفية ،بطرق
منها مث ً
ال زيادة تغلغل املياه العذبة تفادياً لتغلغل مياه البحر إىل أجرام املياه اجلوفية ،وخفض مناسيب املياه اجلوفية (عندما
تك � � � ��ون املياه اجلوفية حمتوية على مقادير مرتفعة من األمالح) ع � � � ��ن طريق الربامج الطويلة األمد إلعادة التغطية بالنباتات،
الري ،وما إىل ذلك.
وإجراء تغيريات يف ممارسات ّ
وال تشمل هذه الفئة التدابري اليت ُ�تتَّخذ استجابة للشواغل االقتصادية (اإلنتاج الزراعي ،واستخالص األراضي من البحر،
وما إىل ذلك).

5-4

القياس واملراقبة واملختربات وما إىل ذلك

مجيع األنش � � � ��طة والتدابري الرامية إىل مراقبة وقياس نوعية ودرجة تلوث الرتبة واملياه اجلوفية واملياه الس � � � ��طحية ،وقياس مدى
حتات الرتبة ومتلحها ،وما إىل ذلك .ويشمل هذا تشغيل نظم الرصد ،وعمليات حصر “املواضع السوداء” وإعداد اخلرائط
وقواعد البيانات املتعلقة بنوعية املياه اجلوفية واملياه السطحية وبتلوث الرتبة وحتاهتا ومتلحها ،وما إىل ذلك.

6-4

األنشطة األخرى

مجيع األنشطة والتدابري األخرى الرامية إىل محاية وإصالح الرتبة واملياه اجلوفية واملياه السطحية .وهي تشمل أنشطة اإلدارة
والتس � � � ��يري والتدريب واإلعالم والتثقيف اخلاصة بالفئة ،عندما ميكن فصلها عن األنشطة األخرى املتصلة بنفس الفئة وعن
األنشطة املماثلة املتصلة بغريها من فئات محاية البيئة.
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تخفيف الضوضاء واالهتزازات (فيما عدا الحماية يف أماكن العمل)

ختفيف الضوضاء واالهتزازات يرمز إىل التدابري واألنشطة الرامية إىل مراقبة وخفض وختفيف الضوضاء واالهتزازات الصناعية
واملتعلقة بالنقل .وتندرج يف ذلك األنشطة املتعلقة بتخفيف ضوضاء اجلوار (العزل الصويت لقاعات الرقص وما إىل ذلك)
وكذلك األنش � � � ��طة املتعلقة بتخفيف الضوضاء يف األماكن اليت يرتادها اجلمهور (محامات الس � � � ��باحة وما إىل ذلك) ،ويف
املدارس ،وما إىل ذلك.
وال يشمل ذلك ختفيف الضوضاء واالهتزازات ألغراض احلماية يف أماكن العمل.

1-5

التعديالت الوقائية يف سياق العمليات عند املنبع

األنش � � � ��طة والتدابري الرامية إىل خف � � � ��ض الضوضاء واالهتزازات الناجتة عن املعدات الصناعي � � � ��ة وحمركات املركبات وحمركات
الطائرات والسفن وأجهزة إخراج غازات العادم واملكابح ،أو خفض مستوى الضوضاء بسبب احتكاك إطارات املركبات
بأس � � � ��طح الطرق أو احتكاك عجالت القطارات بأس � � � ��طح قضبان السكك احلديدية .وهي تشمل هتيئة املعدات واملركبات
اجلر يف حالة النقل بالسكك احلديدية ،والطائرات ،والسفن) جلعلها أقل
(احلافالت أو الشاحنات أو القطارات ووحدات ّ
ضجيجاً :العزل الصويت ألغطية احملركات والكوابح وأجهزة إخراج غازات العادم وما إىل ذلك .وتش � � � ��مل أيضاً تعديالت
املنشآت ،وتصميم األساسات بطرق خاصة المتصاص االهتزازات ،والتكاليف اإلضافية إلعادة تنظيم املباين و/أو املرافق
من أجل ختفيف الضوضاء ،واستخدام مرافق خاصة يف تشييد املباين أو إعادة تشييدها ،وتصميم املعدات واملاكينات أو
بنائها على حنو يقلل الضوضاء أو االهتزازات ،واملشاعل وأجهزة احلرق املنخفضة الضوضاء ،وما إىل ذلك.
وهناك أنش � � � ��طة وقائية أخرى تتمثل يف ختفيف الضوضاء عن طريق تعديل األس � � � ��طح .فكلما ُخفّضت انبعاثات الضوضاء
من احملركات وأجهزة إخراج غازات العادم والكوابح ،تصبح االنبعاثات الناجتة من املصادر األخرى أكثر أمهية ،وخصوصاً
الضوضاء الناشئة من احتكاك إطارات املركبات بأسطح الطرق .وتشمل هذه األنشطة االستعاضة عن اخلرسانة باألسفلت
الصموت أو األسطح املتعددة الطبقات أو ما إىل ذلك.
1-1-5

حركة السري عىل الطرق الربية والسكك الحديدية

2-1-5

حركة املالحة الجوية

3-1-5

الضوضاء الصناعية وغريها

2-5

إنشاء املرافق املانعة للضوضاء/االهتزازات

األنش � � � ��طة والتدابري الرامية إىل إنش � � � ��اء وإدارة املرافق املانعة للضوضاء .وميكن أن تكون هذه على هيئة س� � � � �واتر أو حواجز
أو س � � � ��ياجات .وميكن أن تش � � � ��مل تغطية قطاعات من الطرق الربية أو السكك احلديدية يف املناطق احلضرية .وفيما يتعلق
بالضوضاء يف املناطق الصناعية وما جياورها ،تش � � � ��مل هذه األنشطة والتدابري أيضاً إنشاء مرافق إضافية ،وتغطية املاكينات
واألنابيب وأجهزة التحكم يف الوقود وعزهلا صوتياً ،وامتصاص الصوت ،والسواتر واحلواجز املانعة للضوضاء ،والعزل الصويت
للمباين ،والنوافذ الواقية من الضوضاء ،وما إىل ذلك ،بغية احل ّد من اإلحساس بالضوضاء.
1-2-5

حركة السري عىل الطرق الربية والسكك الحديدية

2-2-5

حركة املالحة الجوية

3-2-5

الضوضاء الصناعية وغريها

3-5

القياس واملراقبة واملختربات وما إىل ذلك

األنش � � � ��طة والتدابري الرامية إىل مراقبة مستوى الضوضاء واالهتزازات :إنشاء وتشغيل مواقع ثابتة أو معدات متنقلة للقياس
والرصد يف املناطق احلضرية ،وشبكات للمراقبة ،وما إىل ذلك.

املرفق األول

4-5

األنشطة األخرى

مجيع األنش � � � ��طة والتدابري األخرى الرامية إىل التخفيف من الضوضاء واالهتزازات ،مبا يف ذلك أنش � � � ��طة اإلدارة والتس � � � ��يري
والتدريب واإلعالم والتثقيف اخلاصة بالفئة ،عندما ميكن فصلها عن األنشطة األخرى املتصلة بنفس الفئة وعن األنشطة
املماثلة املتصلة بالفئات األخرى .وتندرج يف هذا أيضاً ،لدى توافر إمكانية الفصل ،إدارة حركة السري اليت تشمل عناصر
للتخفيف من الضوضاء (على س � � � ��بيل املثال ،خفض احلدود القصوى لس � � � ��رعات السري ،وحتسني تدفقات حركة السري)،
وفرض قيود زمنية وجغرافية على املركبات العالية الضجيج ،وتدابري حتويل حركة السري بعيداً عن املناطق السكنية ،وإنشاء
مناطق خمصصة للمش � � � ��اة ،وإنشاء مناطق حاجزة خالية من اإلنشاءات ،وإعادة هيكلة توزيع وسائط النقل (حتسني النقل
العام ،واستخدام الدراجات) .وهذه التدابري الرامية إىل ختفيف الضوضاء واالهتزازات ميكن أن تكون مشمولة يف جمموعة
ضخم � � � ��ة من التداب � �ي� ��ر اإلدارية ،مما جيعل من الصعب التعرف عليها هبذه الصفة بالنظ � � � ��ر إىل اندماجها يف برامج متكاملة
لتنظيم حركة الس � �ي� ��ر والتخطيط احلضري وصعوبة فصل اجلزء الذي خيصها من التدابري والنفقات املشمولة يف هذه الربامج
عن النفقات املتصلة مبراقبة تلوث اهلواء ،أو حتسني البيئة املعيشية ،أو تأمني حركة السري.
وباإلضافة إىل التدابري التنظيمية ،ميكن أن تشمل التدابري األخرى ما يلي :احلوافز املالية إلنتاج واستخدام املركبات القليلة
الضجيج ،وبرامج الوسم واإلعالم املوجهة إىل املستهلكني هبدف التشجيع على استخدام املركبات القليلة الضجيج وانتهاج
سلوكيات القيادة اليت تساعد على توفري اهلدوء.

-6

حماية التنوع البيولوجي واملشاهد األرضية

محاية التنوع البيولوجي واملناظر األرضية ترمز إىل التدابري واألنشطة الرامية إىل محاية وإنعاش األنواع احليوانية والنباتية والنظم
اإليكولوجية واملوائل وكذلك محاية وإصالح املناظر األرضية الطبيعية وشبه الطبيعية .وقد ال يكون عملياً يف مجيع احلاالت
فصل محاية “التنوع البيولوجي” عن محاية “املناظر األرضية” .فعلى سبيل املثال ،صون أو إنشاء أنواع معينة من املناظر
األرضية واملوائل األحيائية واملناطق اإليكولوجية واملسائل املتصلة بذلك (إقامة السياجات وصفوف األشجار إلعادة إنشاء
املمرات الطبيعية) يرتبط ارتباطاً واضحاً حبفظ التنوع البيولوجي.

وال تندرج يف ذلك محاية وإصالح اآلثار التارخيية أو املناظر األرضية اليت تس � � � ��ودها املباين ،ومكافحة األعشاب لألغراض
الزراعية ،وكذلك محاية الغابات من احلرائق عندما يكون هذا اس � � � ��تجابة لش� � � � �واغل اقتصادية .وال يشمل ذلك أيضاً إنشاء
وصيانة املس � � � ��احات اخلضراء على امتداد الطرق ويف املرافق الرتوحيية (مثل املساحات الفاصلة ملالعب الغولف وغريها من
املرافق الرياضية).
وال تُدرج يف هذه الفئة عادة اإلجراءات والنفقات املتصلة باملتنزهات واحلدائق احلضرية ولكنها ميكن أن تكون متصلة يف
بعض احلاالت بالتنوع البيولوجي .ويف هذه احلاالت ،ينبغي إدراج األنشطة والنفقات ذات الصلة يف هذه الفئة.

1-6

حماية وإنعاش أنواع الكائنات الحية واملوائل

األنش � � � ��طة والتدابري الرامية إىل حفظ أنواع احليوانات والنباتات أو اس � � � ��تحضارها من جديد أو إنعاش � � � ��ها ،وكذلك ترميم
املوائل اليت أصاهبا التلف وإصالحها وإعادة تشكيلها هبدف تعزيز وظائفها الطبيعية .ويشمل ذلك حفظ الرتاث اجليين،
وإعادة تعمري النظم اإليكولوجية املد ّمرة ،وفرض تدابري حظر االس � � � ��تغالل والتجارة وما إىل ذلك فيما يتعلق بأنواع معينة
م � � � ��ن احليوانات والنباتات ،ألغراض احلماية .ويش � � � ��مل ه � � � ��ذا أيضاً عمليات التعداد ،واحلصر ،وقواعد البيانات ،وإنش � � � ��اء
االحتياطيات أو املصارف اجلينية ،وحتس � �ي� ��ن البِنىَ األساس � � � ��ية اخلطية (مثل املمرات دون الس � � � ��طحية أو اجلس � � � ��ور الالزمة
للحيوانات يف مناطق الطرق الربية والس � � � ��كك احلديدية) ،وتغذية صغار الس � � � ��ن ،وإدارة احملميات الطبيعية اخلاصة (مناطق
حفظ احلياة النباتية وما إىل ذلك) .وميكن أن تش � � � ��مل األنشطة أيضاً ضبط وجود األحياء النباتية واحليوانية للحفاظ على
التوازنات الطبيعية ،مبا يف ذلك اس � � � ��تحضار األنواع املفرتس � � � ��ة ومكافحة األنواع احليوانية والنباتية الغريبة اليت تشكل خطراً
على احليوانات والنباتات واملوائل األصلية.
أي استغالل
أي املناطق املشمولة باحلماية من ّ
وتتمثل األنشطة الرئيسية يف إدارة وتنمية املناطق احملمية ،أيًّا كانت تسميتهاّ ،
اقتصادي أو اليت خيضع فيها هذا االس � � � ��تغالل ألنظمة تقييدية هدفها الصريح هو حفظ املوائل ومحايتها .وتندرج يف هذا
أيضاً األنشطة املتعلقة بإصالح األجرام املائية من حيث أهنا موائل مائية :إجراءات ْ
األك َسجة االصطناعية ومعادلة املواد
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اجلريية .وعندما يكون للتدابري واألنشطة املتصلة باملتنزهات واحلدائق احلضرية هدف واضح يتعلق حبماية التنوع البيولوجي،
تُدرج يف هذه الفئة .وتشمل هذه الفئة أيضاً شراء األراضي ألغراض محاية أنواع الكائنات احلية واملوائل.

2-6

حماية املناظر األرضية الطبيعية وشبه الطبيعية

األنش � � � ��طة والتدابري الرامية إىل محاية املناظر األرضية الطبيعية وش � � � ��به الطبيعية من أجل صون وتعزيز قيمتها اجلمالية ودورها
يف حفظ التنوع البيولوجي .وهي تشمل حفظ األشياء الطبيعية احملمية حبكم القانون ،والنفقات املتكبدة إلصالح مواقع
التعدي � � � ��ن واحملاجر املهجورة ،وإعادة ضفاف األهن � � � ��ار إىل طبيعتها ،ودفن خطوط الكهرباء ،وصيانة املناظر األرضية الناجتة
من املمارسات الزراعية التقليدية املعرضة للخطر من جراء األحوال االقتصادية السائدة وما إىل ذلك .وفيما يتعلق حبماية
التن � � � ��وع البيولوجي واملناظر األرضية يف جمال الزراعة ،قد يكون الس � � � ��بيل الوحيد املتاح للحصول على البيانات هو التعرف
على الربامج احلكومية اخلاصة مبعاونة الزراع .وتش � � � ��مل هذه الفئة أنشطة محاية الغابات من احلرائق احلرجية ألغراض محاية
املشاهد الطبيعية.
وال تش � � � ��مل هذه الفئة التدابري املتخذة حلماية اآلثار التارخيية ،والتدابري الرامية إىل زيادة القيم اجلمالية ألغراض اقتصادية
(مثل إعادة تشكيل املناظر األرضية من أجل تعزيز قيمة العقارات) ،وكذلك محاية املناظر األرضية اليت تسودها املباين.

3-6

القياس واملراقبة واملختربات وما إىل ذلك

أنشطة القياس والرصد والتحليل غري املصنّفة يف إطار البنود السابقة .ومن حيث املبدأ ،ال تشمل التغطية عمليات حصر
احليوانات والنباتات ،ألهنا مصنّفة يف إطار محاية أنواع الكائنات احلية.

4-6

األنشطة األخرى

مجيع األنشطة والتدابري األخرى الرامية إىل محاية التنوع البيولوجي واملشاهد األرضية .وهي تشمل أنشطة اإلدارة والتدريب
واإلعالم والتثقيف اخلاصة باجملال ،عندما ميكن فصلها عن األنشطة األخرى املتصلة باجملال نفسه وعن األنشطة املماثلة
املتصلة بالفئات األخرى.

-7

الحماية من اإلشعاع (فيما عدا األمان الخارجي)

أي مصدر
احلماية من اإلش � � � ��عاع ترمز إىل األنشطة والتدابري الرامية إىل تقليل أو إزالة النتائج السلبية لإلشعاع املنبعث من ّ
أي النفايات اليت يلزم ،بسبب ارتفاع
من املصادر .وهي تش � � � ��مل مناولة ونقل ومعاجلة النفايات املش � � � ��عة العالية النش � � � ��اطّ ،
حمتواها من النويدات املشعة ،تدريعها خالل عمليات املناولة والنقل العادية.
وال تش � � � ��مل هذه الفئة األنش � � � ��طة والتدابري املتصلة مبنع املخاطر التكنولوجية (مثل تدابري األمان اخلارجي حملطات الطاقة
النووية) ،وكذلك تدابري احلماية املتخذة يف أماكن العمل .وال تندرج يف هذه الفئة أيضاً األنش � � � ��طة املتصلة جبمع ومعاجلة
النفايات املشعة املنخفضة النشاط (انظر “تصنيف أنشطة ونفقات محاية البيئة” ،القسم الثالث).

تعريف النفايات املشعة
أي مادة حمتوية على نويدات مشعة أو ملوثة هبا برتكيزات أو مستويات للنشاط اإلشعاعي تتجاوز “الكميات املستثناة”
ّ
اليت حتددها السلطات املختصة ،وال يوجد هلا استخدام متوقع .وتنتج النفايات املشعة يف حمطات الطاقة النووية ويف مرافق
دورة الوقود النووي املرتبطة هبا وكذلك خالل االس � � � ��تخدامات األخرى للمواد املش � � � ��عة ،مثل استخدام النويدات املشعة يف
املستش � � � ��فيات واملنش � � � ��آت البحثية .وهناك نفايات مهمة أخرى تنتج من تعدين اليورانيوم وجتهيزه ومن إعادة معاجلة الوقود
النووي املستنفد.

املرفق األول

1-7

حماية الوسائط املحيطة

محاية الوس � � � ��ائط احمليطة تضم معاً األنش � � � ��طة والتدابري املضطلع هبا حلماية الوسائط احمليطة من اإلشعاع .وميكن أن تشمل
تدابري محائية من قبيل إقامة السواتر وإنشاء املناطق احلاجزة وما إىل ذلك.

2-7

نقل ومعالجة النفايات املشعة العالية النشاط

أي عملية هتدف إىل نقل النفايات املشعة العالية النشاط أو هتيئتها أو احتوائها أو تصريفها يف جوف األرض.
ّ
تدابري مجع ونقل النفايات املش � � � ��عة العالية النش � � � ��اط ،تشمل مجع النفايات املش � � � ��عة العالية النشاط ،عاد ًة بواسطة شركات
متخصصة ،ونقلها إىل أماكن املعاجلة والتهيئة والتخزين والتصريف.
حتول النفايات املشعة العالية النشاط إىل حالة مناسبة
تدابري هتيئة النفايات املشعة العالية النشاط ،تتألف من األنشطة اليت ّ
جزءا من األنش � � � ��طة املش � � � ��مولة يف التصنيف
وجاهزة للنقل و/أو التخزين و/أو التصريف .وميكن أن حتدث التهيئة بوصفها ً
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية/التصنيف اإلحصائي لألنشطة االقتصادية يف اجلماعة األوروبية ،القسم
الصناعي الدويل ّ
ج
( 23جتهيز الوقود النووي) .
احتواء النفايات املشعة العالية النشاط يرمز إىل احتجاز النفايات املشعة على حنو يكفل منعها فعلياً من االنتشار يف البيئة،
أو عدم تصريفها إالّ بقدر مقبول .وميكن أن حيدث االحتواء يف أحياز مشيَّدة خصيصاً لذلك.
التصريف اجلويف للنفايات املشعة العالية النشاط هو التخزين املؤقت أو التصريف النهائي للنفايات املشعة العالية النشاط
يف مواقع جوفية مستوفية ملعايري جيولوجية وتقنية حم ّددة.

3-7

القياس واملراقبة واملختربات وما إىل ذلك

األنشطة الرامية إىل قياس ومراقبة ورصد النشاط اإلشعاعي يف البيئة احمليطة والنشاط اإلشعاعي الناجم عن النفايات املشعة
العالية النشاط ،بواسطة معدات وأجهزة ومنشآت خاصة.

4-7

األنشطة األخرى

مجيع األنشطة والتدابري األخرى الرامية إىل محاية الوسائط احمليطة من اإلشعاع ونقل ومعاجلة النفايات املشعة العالية النشاط.
وهي تشمل أنشطة اإلدارة والتدريب واإلعالم والتثقيف اخلاصة بالفئة ،عندما ميكن فصلها عن األنشطة األخرى املتصلة
بنفس الفئة وعن األنشطة املماثلة املتصلة بغريها من فئات محاية البيئة.

-8

البحث والتطوير ألغراض حماية البيئة

البحث والتطوير يش � � � ��مالن األعمال اإلبداعية املضطلع هبا على أس � � � ��اس منهجي من أجل زيادة رصيد املعارف واستخدام
هذه املعارف يف استنباط تطبيقات جديدة (انظر ( the Frascati Manualمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
 ))2002يف ميدان محاية البيئة.
وتُدرج هذه الفئة مجيع أنش � � � ��طة ونفقات البحث والتطوير املوجهة إىل محاية البيئة :حتديد وحتليل مصادر التلوث وآليات
امللوثات يف البيئة ،وكذلك آثارها على البش � � � ��ر وأنواع الكائنات احلية واحمليط احليوي .وهذا العنوان يغطي أعمال
انتش � � � ��ار ِّ
البحث والتطوير املتعلقة مبنع وإزالة التلوث جبميع أش � � � ��كاله ،وكذلك أعمال البحث والتطوير املوجهة إىل معدات وأجهزة
قياس وحتليل التلوث .وعندما يكون ممكناً فصل أنش � � � ��طة البحث والتطوير ،جيب إدراجها مجيعاً يف إطار هذا البند ،حىت
حينما تكون متعلقة بفئة حم ّددة.
وتُصنَّ � � � ��ف أعمال البحث والتطوير املتعلقة بالبيئة كذلك وفقاً لـ “املصطلحات املتعلقة بتحليل ومقارنة الربامج وامليزانيات
العلمية لعام ( ”1993املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية.)1994 ،
ج

املرجع نفسه.
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وال تشمل هذه الفئة أنشطة البحث والتطوير املتصلة بإدارة املوارد الطبيعية.
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األنشطة البحثية األخرى املتعلقة بالبيئة

األنشطة األخرى لحماية البيئة

األنش � � � ��طة األخرى حلماية البيئة ترمز إىل مجيع أنش � � � ��طة محاية البيئة اليت تتخذ شكل األنشطة العامة إلدارة وتسيري الشؤون
البيئي � � � ��ة أو أنش � � � ��طة التدريب أو التدريس املوجهة حتديداً إىل محاية البيئة مب � � � ��ا يف ذلك اإلعالم ،حينما ال تكون مصنّفة يف
موضع آخر يف تصنيف أنش � � � ��طة ونفقات محاية البيئة .وهي تش � � � ��مل أيضاً األنشطة اليت تؤدي إىل تكبّد نفقات غري قابلة
للتجزئة ،وكذلك األنشطة غري املصنفة يف موضع آخر.

1-9

األنشطة العامة إلدارة وتسيري الشؤون البيئية

وموجه إىل توفري الدعم العام للقرارات املتخذة
اإلدارة العامة للش � � � ��ؤون البيئية ترمز إىل ّ
أي نش � � � ��اط ذي هيئة قابلة للتحديد ّ
يف سياق أنشطة محاية البيئة ،سواء أكان ذلك من جانب وحدات حكومية أم غري حكومية.

اإلدارة العامة للشؤون البيئية ،والتنظيم ،وما إىل ذلك
أي نش � � � ��اط ذي هيئة قابلة للتحديد يف نطاق وحدات احلكومة العامة واملؤسس � � � ��ات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية
ّ
ويكون موجهاً إىل التنظيم ،وإدارة الش � � � ��ؤون البيئية ،ودعم القرارات املتخذة يف سياق أنشطة محاية البيئة .وعند اإلمكان،
ينبغي تنس � � � ��يب هذه األنش � � � ��طة إىل الفئات األخ � � � ��رى .وإذا مل يكن هذا ممكناً ،ينبغي إدراجه � � � ��ا ضمن هذا البند من بنود
التصنيف.
اإلدارة البيئية
أي أنش � � � ��طة ذات هيئة قابلة للتحديد مما تضطلع به املؤسسات وتكون موجهة إىل توفري الدعم العام للقرارات املتخذة يف
ّ
س � � � ��ياق أنشطة محاية البيئة .وهي تش � � � ��مل إعداد اإلعالنات أو طلبات احلصول على التصاريح ،واإلدارة البيئية الداخلية،

املرفق األول

وعمليات الش � � � ��هادات البيئية (ISO 14000؛ ونظام إدارة ومراجعة الش � � � ��ؤون البيئية (االحتاد األورويب)) ،وكذلك االستعانة
باخلدمات االستش � � � ��ارية البيئية .وتندرج يف ذلك أنش � � � ��طة الوحدات املتخصصة يف تقدمي اخلدمات االستشارية وخدمات
اإلش� � � � �راف والتحليل املتعلقة بالبيئة .وعند اإلمكان ،ينبغي تنس � � � ��يب هذه األنشطة إىل الفئات األخرى يف تصنيف أنشطة
ونفقات محاية البيئة.
1-1-9

اإلدارة العامة ،والتنظيم ،وما إىل ذلك

2-1-9

اإلدارة البيئية

2-9

التثقيف والتدريب واإلعالم

األنشطة اليت ترمي إىل توفري التثقيف أو التدريب البيئي العام وإىل نشر املعلومات البيئية .وهي تشمل برامج مرحلة التعليم
الثانوي ،وبرامج الدرجات اجلامعية أو الدورات الدراس � � � ��ية اخلاصة املوجهة حتديداً إىل التدريب املتعلق حبماية البيئة .وهي
تشمل أيضاً أنشطة أخرى مثل إنتاج التقارير البيئية وأنشطة التواصل بشأن البيئة.

3-9

األنشطة املؤدية إىل تكبد نفقات غري قابلة للتجزئة

أي فئة أخرى من فئات
أي اليت ال ميكن تنسيبها إىل ّ
أنشطة محاية البيئة اليت تؤدي إىل تكبد نفقات غري قابلة للتجزئةّ ،
تصني � � � ��ف أنش � � � ��طة ونفقات محاية البيئة .وم � � � ��ن األمثلة الواضحة لذلك املعونات املالية الدولي � � � ��ة ،حيث إنه قد يتعذر على
البل � � � ��دان املاحنة أن ختصص املعونات الدولية لفرادى الفئ � � � ��ات املختلفة .وإذا كانت املعونة الدولية مهمة من حيث احلجم
و/أو تنطوي على اهتمام سياس � � � ��ي حم ّدد ،ميكن أن يكون مناسباً لألغراض الوطنية استخدام بند منفصل يتألف رمزه من
رقمني يف إطار اجلزء التاسع من تصنيف أنشطة ونفقات محاية البيئة.

4-9

األنشطة غري املصنفة يف موضع آخر

هذا البند يضم معاً مجيع أنشطة محاية البيئة اليت ال ميكن تصنيفها يف إطار البنود األخرى يف التصنيف.

ثانيا ً -

إدارة املوارد ّ
(نص مؤقت)

إدارة امل� � � � �وارد تش � � � ��مل مجيع اإلجراءات واألنش � � � ��طة اليت هتدف إىل حفظ وصون رصيد امل� � � � �وارد الطبيعية ومن مثّ محايته من
النضوب .وهذا يش � � � ��مل اإلجراءات واألنش � � � ��طة الرامية إىل تقليل املسحوبات من املوارد الطبيعية (استعادة املوارد الطبيعية،
وإعادة اس � � � ��تخدامها ،وإعادة تدويرها ،واالس � � � ��تعاضة عنها) فض ً
ال عن جتديد أرصدة امل� � � � �وارد الطبيعية (تدابري زيادة/إعادة
تغذية أرصدة املوارد الطبيعية).
ولكي تندرج اإلجراءات واألنش � � � ��طة أو أجزاؤها يف إطار إدارة املوارد ،جيب أن تكون مس � � � ��توفية ملعيار اهلدف األساس � � � ��ي،
أي أن يكون هدفها األساس � � � ��ي هو إدارة املوارد .ومن مثّ ال تندرج يف هذا اإلطار األنش � � � ��طة اليت يتمثل هدفها األساس � � � ��ي
ّ
يف محاية البيئة.

 -10إدارة املوارد املعدنية وموارد الطاقة
تشمل األنشطة واإلجراءات الرامية إىل تقليل املأخوذ من املوارد املعدنية وموارد الطاقة إىل أدىن قدر ممكن عن طريق إجراء
تعديالت يف سياق العمليات ،واستعادة املوارد املعدنية وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وحتقيق وفورات يف استخدامها
أي نوع آخر من التدابري .وهي تشمل أيضاً األنشطة واإلجراءات
واستخدام بدائل هلا ،وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة ،و ّ
املتعلقة بالقياس واملراقبة واملختربات وما إىل ذلك ،وأيضاً أنشطة التثقيف والتدريب واإلعالم وأنشطة اإلدارة والتنظيم.
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1-10

تقليل املأخوذ من املوارد املعدنية وموارد الطاقة

تقليل املأخوذ عن طريق إجراء تعديالت يف سياق العمليات تتعلق بتقليل املدخالت من مصادر الطاقة غري املتجددة يف
عمليات اإلنتاج .وهذا يشمل مجيع أنواع تدابري استبدال عمليات اإلنتاج أو ضبطها ،اليت يكون هدفها تقليل املدخالت
الالزمة من موارد الطاقة للحصول على ناتج معني.
وتش � � � ��مل هذه الفئة إنتاج الطاقة من املصادر املتجددة عندما يكون هدفه األساس � � � ��ي هو تقليل اس � � � ��تغالل مصادر الطاقة
غري املتجددة (ال يشمل هذا إنتاج الطاقة من املصادر املتجددة الذي يهدف أساساً إىل تقليل تلوث اهلواء ← تصنيف
لألنشطة البيئية .)1 - 1 ،وتندرج يف هذه الفئة مجيع أنواع املصادر املتجددة وفقاً لتعريف الوكالة الدولية للطاقة للمصادر
أي مصادر الطاقة الكهرمائية والشمسية والرياح وطاقة امل ّد واجلزر والغاز احليوي والطاقة احلرارية األرضية والكتلة
املتجددةّ ،
أي نوع من النفايات ،إالّ حيثما يكون اهلدف الرئيس � � � ��ي من حرق
األحيائي � � � ��ة .وين � � � ��درج هنا أيضاً إنتاج الطاقة من حرق ّ
النفايات هو معاجلتها وتصريفها ← تصنيف األنشطة البيئية 3 - 3 ،أو .4 - 3
تقليل املأخوذ عن طريق إجراء تعديالت يف س � � � ��ياق العمليات تتعلق بتقليل املدخالت من املواد األ ّولية يف عملية اإلنتاج
أو استهالك أو استخدام منتجات ذات كفاءة من حيث استخدام املوارد.

2-10

تقليل استخدام املواد املعدنية عن طريق تقليل املخ ّلفات وإنتاج واستهالك
املواد واملنتجات املعاد تدويرها وتقليل فواقد الحرارة والطاقة وتحقيق وفورات
يف استخدام الطاقة

تقليل اس � � � ��تخدام مصادر الطاقة غري املتجددة عن طريق تقليل فواقد احلرارة والطاقة إىل أدىن قدر ممكن وعن طريق حتقيق
وفورات يف استخدام الطاقة (ال يشمل هذا وفورات الطاقة اليت هتدف أساساً إىل تقليل تلوث اهلواء ← تصنيف األنشطة
البيئية.)1 - 1 ،
تحصل عليها من مواد ونفايات ُمسرتجعة ومعاد تدويرها .ويشمل
إنتاج واس � � � ��تخدام مواد أ ّولية ثانوية أو منتجات هنائية ُم ّ
هذا ،على س � � � ��بيل املثال ،جتهيز النفايات واملخلّفات جلعلها يف شكل يُسهِّل حتويلها إىل مواد أ ّولية جديدة ،وإنتاج السلع
املعاد تدويرها (تُس � � � ��تثىن من ذلك أنش � � � ��طة إعادة التدوير إذا كانت من قبيل أنشطة مجع النفايات أو نقلها أو معاجلتها أو
تصريفها ← تصنيف األنشطة البيئية 2 - 3 ،و  3 - 3و .)4 - 3

3-10

القياس واملراقبة واملختربات وما إىل ذلك فيما يتعلق باملوارد املعدنية
وموارد الطاقة

األنشطة الرامية إىل قياس ومراقبة ورصد استخدام أرصدة الطاقة األحفورية ودرجة كثافتها وكذلك إنتاج الطاقة من املصادر
املتجددة .وتش � � � ��مل هذه األنشطة ،على سبيل املثال ،تقييم وإعادة تقييم االحتياطيات القائمة؛ وتقييم مدى أمهية إنتاج
الطاقة من املصادر املتجددة بالنسبة إىل اإلنتاج الكلي للطاقة.
األنش � � � ��طة الرامية إىل قياس ومراقبة ورصد اس � � � ��تخدام األرصدة املعدنية ودرجة كثافتها .وهي تش � � � ��مل ،على سبيل املثال،
عمليات حصر األرصدة املعدنية وتقييمها.

4-10

األنشطة األخرى املتعلقة بإدارة املوارد املعدنية وموارد الطاقة

مجيع األنشطة والتدابري األخرى الرامية إىل إدارة املوارد املعدنية وموارد الطاقة .وهي تشمل أنشطة التنظيم واإلدارة والتثقيف
والتدريب واإلعالم اخلاصة بالفئة ،عندما ميكن فصلها عن األنش � � � ��طة األخرى املتصلة بنفس الفئة وعن األنش � � � ��طة املماثلة
املتصلة بغريها من فئات جمموعة إدارة املوارد ،مبا يف ذلك ،على س � � � ��بيل املثال ،إصدار الرتاخيص املتعلقة بأنش � � � ��طة التعدين
واستغالل احملاجر؛ وأنشطة وحدات احلكومة العامة وأقسامها املختصة بإدارة وتنظيم استغالل املوارد املعدنية أو املسؤولة
عن السياسات املتعلقة بتحقيق وفورات يف استخدام املواد وإعادة تدويرها .وال تشمل هذه الفئة اهليئات العامة أو اخلاصة
اليت تزاول إدارة املوارد املعدنية واستغالهلا واستكشافها.

املرفق األول

 -11إدارة موارد األخشاب
تش � � � ��مل األنش � � � ��طة واإلجراءات الرامية إىل تقليل املأخوذ من موارد األخشاب الطبيعية إىل أدىن قدر ممكن عن طريق إجراء
تعديالت يف س � � � ��ياق العمليات فض ً
ال عن اس � �ت� ��رجاع املنتجات احلرجية وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وحتقيق وفورات
يف اس � � � ��تخدامها واس � � � ��تخدام بدائل هلا .ويشمل ذلك أنش � � � ��طة جتديد املوارد مثل أنش � � � ��طة إعادة التحريج وغرس األحراج
عندما ختص الغابات الطبيعية .وتندرج يف ذلك أيضاً األنش � � � ��طة واإلجراءات املتعلقة بالقياس واملراقبة واملختربات وما إىل
ذلك ،وأيضاً أنش � � � ��طة التثقيف والتدريب واإلعالم واإلدارة والتنظيم .وال يشمل ذلك أنشطة استغالل واستكشاف موارد
األخشاب الطبيعية.

1-11

تقليل املأخوذ من موارد األخشاب

تقليل املأخوذ عن طريق إجراء تعديالت يف س � � � ��ياق العمليات تتعلق بتقليل املدخالت من موارد األخش � � � ��اب يف عمليات
اإلنتاج .وهذا يشمل مجيع أنواع تدابري استبدال أو ضبط عمليات اإلنتاج الرامية إىل تقليل املدخالت الالزمة من املنتجات
(اخلشبية وغري اخلشبية) املتصلة بالغابات للحصول على ناتج معني .ويشمل هذا أيضاً االستعاضة عن منتجات الغابات
مبواد أخرى.

2-11

تقليل استهالك املنتجات (الخشبية وغري الخشبية) املتصلة بالغابات

إعادة تدوير املنتجات واملنتجات الثانوية احلرجية (اخلش � � � ��ب ،والورق ،وما إىل ذلك) وإعادة اس � � � ��تخدامها وحتقيق وفورات
يف استخدامها.

3-11

إعادة التحريج وغرس األحراج

جتديد موارد مناطق الغابات الطبيعية القائمة أو إنشاء مناطق حرجية جديدة .وتُستثىن من ذلك األنشطة الرامية إىل ترميم
أو إصالح املوائل أو النظم اإليكولوجية املضرورة (← تصنيف األنشطة البيئية.)1 - 6 ،

4-11

حرائق الغابات

منع ومكافحة حرائق الغابات الطبيعية (فيما يتعلق مبناطق الغابات اليت تنبع أمهيتها أساساً من أهنا مورد اقتصادي وليس
بوصفها موئ ً
ال ← تصنيف األنش � � � ��طة البيئية .)2 - 6 ،وهذا يش � � � ��مل ،على سبيل املثال ،تكوين الكرات النارية ،وحشد
وسائل أو تدابري مكافحة احلرائق هبدف منع نشوب احلرائق يف مناطق الغابات.

5-11

القياس واملراقبة واملختربات وما إىل ذلك فيما يتعلق بموارد األخشاب الطبيعية

األنشطة الرامية إىل قياس ومراقبة ورصد استخدام أرصدة موارد األخشاب ودرجة كثافتها .وهي تشمل ،على سبيل املثال،
أنش � � � ��طة حصر وتقييم موارد األخشاب .وتُستثىن من ذلك أنشطة القياس واملراقبة والرصد املتصلة حبماية التنوع البيولوجي
واملناظر األرضية ،مثل أنشطة حصر أنواع احليوانات والنباتات اليت تعيش يف مناطق الغابات الطبيعية ← تصنيف األنشطة
البيئية ،1 - 6 ،وتعدادات مناطق الغابات الطبيعية احملمية ← تصنيف األنشطة البيئية.2 - 6 ،

6-11

األنشطة األخرى املتعلقة بإدارة موارد األخشاب

مجيع األنش � � � ��طة والتدابري األخرى الرامية إىل إدارة موارد األخشاب الطبيعية ،مبا يف ذلك أنشطة التنظيم واإلدارة والتثقيف
والتدريب واإلعالم اخلاصة بالفئة ،عندما ميكن فصلها عن األنش � � � ��طة األخرى املتصلة بنفس الفئة وعن األنش � � � ��طة املماثلة
املتصلة بغريها من فئات جمموعة إدارة املوارد .وهذا يش � � � ��مل ،على س � � � ��بيل املثال ،إصدار تراخيص قطع األشجار ،وأنشطة
وحدات احلكومة العامة أو أقس � � � ��امها املختصة بإدارة وتنظيم اس � � � ��تخدام موارد الغابات الطبيعية أو املسؤولة عن سياسات
إدارة الغابات.
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 -12إدارة املوارد املائية

تش � � � ��مل األنشطة واإلجراءات الرامية إىل تقليل املأخوذ من املوارد السمكية وغريها من املوارد الطبيعية املائية إىل أدىن قدر
أي نوع آخر من التدابري .وتندرج
ممكن عن طريق إجراء تعديالت يف سياق العمليات ،وكذلك استخدام املوارد البديلة ،و ّ
يف ذلك أنش � � � ��طة جتديد املوارد مثل أنشطة جتديد األرصدة الس � � � ��مكية الطبيعية عندما يكون هدفها هو صون/زيادة كثافة
األرصدة (وليس تنوعها البيولوجي ← تصنيف األنشطة البيئة .)6 ،وتندرج يف ذلك أيضاً األنشطة واإلجراءات املتعلقة
بالقياس واملراقبة واملختربات وما إىل ذلك ،وأيضاً أنشطة التثقيف والتدريب واإلعالم واإلدارة والتنظيم.
وتشمل هذه الفئة مجيع األنشطة واإلجراءات اليت يتمثل هدفها يف إدارة رصيد املوارد املائية وصونه وزيادته .وهي ال تشمل
محاية التنوع البيولوجي للموارد املائية (← تصنيف األنشطة البيئية.)6 ،

1-12

تقليل املأخوذ من املوارد املائية

تقليل املأخوذ عن طريق إجراء تعديالت يف س � � � ��ياق العمليات .وهذا يشمل مجيع أنواع تدابري استبدال أو ضبط عمليات
اإلنتاج هبدف تقليل املدخالت الالزمة من املوارد السمكية الطبيعية للحصول على ناتج معني .وهو يشمل ،على سبيل
املثال ،برامج شراء السفن من أصحاهبا هبدف توفري أساطيل ومعدات للصيد تتميز مبزيد من الكفاءة.
أي اس � � � ��تخدام املوارد املتجددة أو االس � � � ��تعاضة ع � � � ��ن املدخالت الطبيعية
ويندرج يف هذه الفئة اس � � � ��تخدام املوارد البديلةّ ،
مبدخالت بديلة.

2-12

تجديد أرصدة املوارد املائية

زيادة عدد األفراد يف أرصدة املوارد املائية .وهذا يشمل ،على سبيل املثال ،الرتبية من أجل جتديد األرصدة ألغراض الصيد
(ألغراض تدعيم األرصدة وليس من أجل محاية التنوع البيولوجي ← تصنيف األنشطة البيئية.)1 - 6 ،

3-12

القياس واملراقبة واملختربات وما إىل ذلك فيما يتعلق باملوارد املائية

األنش � � � ��طة الرامية إىل قياس ومراقبة ورصد اس � � � ��تخدام املوارد املائية ودرجة كثافتها ،مبا يف ذلك ،على س � � � ��بيل املثال ،أنشطة
حصر وتقييم أرصدة املوارد املائية؛ والرقابة على مدى التقيد بأحكام الرتاخيص واحلصص والتدابري املؤقتة أو الدائمة حلظر
الصيد .وال يش � � � ��مل ذلك أنش � � � ��طة القياس واملراقبة والرصد املتصلة حبماية التنوع البيولوجي واملشاهد األرضية ،مثل أنشطة
حصر األنواع املهددة باالنقراض ← تصنيف األنشطة البيئية.1 - 6 ،

4-12

األنشطة األخرى املتعلقة بإدارة املوارد املائية

مجيع األنش � � � ��طة والتدابري األخرى الرامية إىل إدارة املوارد املائية .وهذا يش � � � ��مل أنشطة التنظيم واإلدارة والتثقيف والتدريب
واإلعالم اخلاصة بالفئة ،عندما ميكن فصلها عن األنشطة األخرى املتصلة بنفس الفئة وعن األنشطة املماثلة املتصلة بغريها
من فئات جمموعة إدارة املوارد .ويندرج يف ذلك ،على سبيل املثال ،تدابري إصدار تراخيص الصيد ،وإنفاذ احلصص وإدارهتا
وإنفاذ وتنظيم تدابري احلظر املؤقت أو الدائم للصيد؛ ووحدات احلكومة العامة أو أقسامها املختصة بإدارة وتنظيم الشؤون
املتعلقة باستغالل املوارد السمكية الطبيعية أو املسؤولة عن سياسات إدارة املوارد السمكية الطبيعية.

 -13إدارة املوارد البيولوجية األخرى (عدا موارد األخشاب واملوارد املائية)

تش � � � ��مل األنش � � � ��طة واإلجراءات الرامية إىل أن تُقلل إىل أدىن قدر ممكن املأخوذ من املوارد الطبيعية عدا موارد األخش � � � ��اب
أي نوع آخر من التدابري.
واملوارد املائية عن طريق إجراء تعديالت يف س � � � ��ياق العمليات وكذلك اس � � � ��تخدام املوارد البديلة و ّ
وتندرج يف ذلك أنشطة جتديد املوارد مثل أنشطة جتديد أرصدة النباتات واحليوانات الطبيعية حينما يكون هدفها هو صون/
زيادة درجة كثافة األرصدة (وليس التنوع البيولوجي ← تصنيف األنش � � � ��طة البيئية .)6 ،وتندرج يف ذلك أيضاً األنش � � � ��طة
واإلجراءات املتعلقة بالقياس واملراقبة واملختربات وما إليها ،وكذلك أنشطة التثقيف والتدريب واإلعالم واإلدارة والتنظيم.

املرفق األول

واملوارد البيولوجية األخرى هي أرصدة وحمميات احليوانات والنباتات غري املس � � � ��تزرعة (باس � � � ��تثناء موارد األخش � � � ��اب واملوارد
املائية) .وتشمل هذه الفئة مجيع األنشطة واإلجراءات اهلادفة إىل إدارة رصيد املوارد وصونه وزيادته .وهي ال تشمل األنشطة
الرامية إىل محاية التنوع البيولوجي للنباتات واحليوانات الطبيعية (← تصنيف األنشطة البيئية.)6 ،

1-13

تقليل املأخوذ من املوارد البيولوجية (عدا موارد األخشاب واملوارد املائية)

تقليل املأخوذ عن طريق إجراء تعديالت يف سياق العمليات .وهذا يشمل مجيع أنواع تدابري استبدال عمليات اإلنتاج أو
ضبطها هبدف تقليل املدخالت الالزمة من املوارد النباتية واحليوانية الطبيعية للحصول على ناتج معني.
أي االستعاضة عن املدخالت الطبيعية مبدخالت بديلة.
ويندرج يف ذلك استخدام املوارد البديلةّ ،

2-13

تجديد أرصدة املوارد البيولوجية (عدا موارد األخشاب واملوارد املائية)

زيادة عدد األفراد يف أرصدة املوارد البيولوجية األخرى .وهذا يش � � � ��مل ،على س � � � ��بيل املثال ،الرتبية من أجل جتديد أرصدة
املوارد ألغراض الصيد (من أجل جتديد األرصدة وليس محاية التنوع البيولوجي ← تصنيف األنشطة البيئية.)1 - 6 ،

3-13

القياس واملراقبة واملختربات وما إىل ذلك فيما يتعلق بأرصدة املوارد البيولوجية
(عدا موارد األخشاب واملوارد املائية)

األنشطة الرامية إىل قياس ومراقبة ورصد استخدام أرصدة املوارد النباتية واحليوانية الطبيعية ودرجات كثافتها .وهي تشمل،
على س � � � ��بيل املثال ،أنش � � � ��طة حصر وتقييم أرصدة املوارد احليوانية الطبيعية؛ والرقابة على مدى التقيد بأحكام الرتاخيص
واحلصص والتدابري املؤقتة أو الدائمة حلظر الصيد .وال تندرج يف ذلك أنشطة القياس واملراقبة والرصد املتصلة حبماية التنوع
البيولوجي واملناظر الطبيعية ،مثل أنشطة حصر األنواع املهددة باالنقراض ← تصنيف األنشطة البيئة.1 - 6 ،

4-13

األنشطة األخرى املتعلقة بإدارة املوارد البيولوجية (عدا موارد األخشاب واملوارد
البيولوجية)

مجيع األنش � � � ��طة والتدابري األخرى الرامية إىل إدارة املوارد البيولوجية األخرى .وهي تشمل أنشطة التنظيم واإلدارة والتثقيف
والتدريب واإلعالم اخلاصة بالفئة ،عندما ميكن فصلها عن األنش � � � ��طة األخرى املتصلة بنفس الفئة وعن األنش � � � ��طة املماثلة
املتصلة بغريها من فئات جمموعة إدارة املوارد .ويندرج يف ذلك ،على سبيل املثال ،إصدار تراخيص الصيد ،وإنفاذ وإدارة
احلص � � � ��ص ،وإنفاذ وتنظيم التداب � �ي� ��ر املؤقتة أو الدائمة حلظر الصيد/صيد األمساك؛ ووحدات احلكومة العامة أو أقس � � � ��امها
املختصة بإدارة وتنظيم اس � � � ��تغالل املوارد النباتية واحليوانية الطبيعية أو املس � � � ��ؤولة عن سياسات إدارة املوارد النباتية واحليوانية
الطبيعية.

 -14إدارة موارد املياه
تش � � � ��مل األنش � � � ��طة واإلجراءات الرامية إىل تقليل املأخوذ من موارد املياه إىل أدىن قدر ممكن عن طريق إجراء تعديالت يف
س � � � ��ياق العمليات ،وكذلك إعادة اس � � � ��تخدام املياه العذبة وإعادة تدويرها وحتقيق وفورات يف استخدامها واستخدام بدائل
هلا .وتندرج يف ذلك األنشطة الرامية إىل جتديد أرصدة املياه .ويشمل ذلك األنشطة واإلجراءات املتعلقة بالقياس واملراقبة
واملختربات وما إىل ذلك ،وأيضاً أنشطة التثقيف والتدريب واإلعالم واإلدارة والتنظيم .وال تندرج يف ذلك أنشطة االستغالل
واالستكشاف والتوزيع.

1-14

تقليل املأخوذ من موارد املياه

تقليل املأخوذ عن طريق إجراء تعديالت يف سياق العمليات تتعلق بتقليل املدخالت من املياه يف عمليات اإلنتاج .وهذا
يش � � � ��مل مجيع أنواع تدابري اس � � � ��تبدال عمليات اإلنتاج أو ضبطها هبدف تقليل املدخالت الالزمة من املياه للحصول على
ناتج معني .ويشمل ذلك حتلية مياه البحر.
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اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية2012 ،

2-14

وترسبات املياه ،وإعادة استخدام املياه وتحقيق وفورات يف
تقليل فواقد
ُّ
استخدامها

تقليل اس � � � ��تخدام املياه عن طريق تقليل فواقد وتس� � � � �ربات املياه ،وإنشاء مرافق إلعادة اس � � � ��تخدام املياه وحتقيق وفورات يف
استخدامها وما إىل ذلك.

3-14

تجديد موارد املياه

زيادة املياه املتاحة يف أرصدة املياه .وتندرج يف ذلك األنشطة التالية :إعادة شحن أجرام املياه اجلوفية هبدف زيادة/جتديد
أرصدة املياه (وليس حتس � �ي� ��ن نوعية املياه أو مكافحة التملُّح ← تصنيف األنش � � � ��طة البيئية )4 - 4؛ وحتس � �ي� ��ن األراضي،
وتنمية الغطاء النبايت من أجل زيادة تغلغل املياه وإعادة ش � � � ��حن األجرام اجلوفية املش � � � ��بعة باملياه (وليس حلماية الرتبة من
التحات ← تصنيف األنشطة البيئية.)3 - 4 ،

4-14

القياس واملراقبة واملختربات وما إىل ذلك فيما يتعلق بموارد املياه

األنش � � � ��طة الرامية إىل قياس ومراقبة ورصد اس � � � ��تخدام ومس � � � ��توى أرصدة املياه .وال تندرج يف ذلك األنش � � � ��طة التالية :قياس
امللوثات يف املياه املس � � � ��تخدمة ونوعية املياه الداخلية واملي � � � ��اه البحرية يف مواقع تصريف املياه
ورص � � � ��د ومراقبة درجات تركيز ِّ
املستخدمة ← تصنيف األنشطة البيئية5 - 2 ،؛ وقياس ورصد ومراقبة نوعية املياه السطحية واملياه اجلوفية ← تصنيف األنشطة
البيئية.5 - 4 ،

5-14

األنشطة األخرى املتعلقة بإدارة موارد املياه

مجيع األنش � � � ��طة والتدابري األخرى الرامية إىل إدارة موارد املياه .وهي تش � � � ��مل أنش � � � ��طة التنظيم واإلدارة والتثقيف والتدريب
واإلعالم اخلاصة بالفئة ،عندما ميكن فصلها عن األنشطة األخرى املتصلة بنفس الفئة وعن األنشطة املماثلة املتصلة بغريها
من فئات جمموعة إدارة املوارد .وتندرج يف ذلك ،على س � � � ��بيل املثال ،احلمالت اإلعالمية الرامية إىل التش � � � ��جيع على حتقيق
وفورات يف اس � � � ��تخدام املياه؛ وإصدار الرتاخيص املتعلقة باستخالص املياه؛ ووحدات احلكومة العامة أو أقسامها املختصة
بإدارة وتنظيم استخدام موارد املياه أو املسؤولة عن سياسات حتقيق وفورات يف استخدام املياه.

 -15أنشطة البحث والتطوير املتعلقة بإدارة املوارد

األعمال اإلبداعية املضطلع هبا على أس � � � ��اس منهجي من أجل زيادة رصيد املعارف واس � � � ��تخدام هذه املعارف يف استنباط
تطبيقات جديدة يف ميدان إدارة املوارد الطبيعية وحتقيق وفورات يف استخدامها.
وال تندرج يف ذلك أنشطة البحث والتطوير املتصلة حبماية البيئة ← تصنيف األنشطة البيئية.8 ،

1-15

املوارد املعدنية وموارد الطاقة

أنشطة البحث والتطوير املتصلة حصراً مبصادر الطاقة (غري املتجددة واملتجددة) واملعادن.

2-15

موارد األخشاب

أنشطة البحث والتطوير املتصلة حصراً مبوارد األخشاب الطبيعية.

3-15

املوارد املائية

أنشطة البحث والتطوير املتصلة حصراً باملوارد املائية.

املرفق األول

4-15

املوارد البيولوجية األخرى

أنشطة البحث والتطوير املتصلة حصراً باملوارد البيولوجية األخرى (عدا موارد األخشاب واملوارد املائية).

5-15

موارد املياه

أنشطة البحث والتطوير املتصلة حصراً مبوارد املياه.

6-15

أنشطة البحث والتطوير األخرى املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية

أنشطة البحث والتطوير األخرى املتعلقة باملوارد الطبيعية األخرى (غري حم ّددة).

 -16األنشطة األخرى إلدارة املوارد
1-16

اإلدارة العامة للموارد الطبيعية

موجه إىل توفري الدعم العام للقرارات املتخذة يف سياق إدارة املوارد الطبيعية سواء أكان
ّ
أي نشاط ذي هيئة قابلة للتحديد ّ
ذلك من جانب وحدات حكومية أم غري حكومية.

 1-1-16التدابري العامة لإلدارة ،والتنظيم ،وما إىل ذلك
أي نش � � � ��اط ذي هيئة قابلة للتحديد يف إطار وحدات احلكومة العامة أو وحدات املؤسس � � � ��ات غري الرحبية اليت ختدم األسر
ّ
املعيش � � � ��ية يكون موجهاً إىل تنظيم وإدارة شؤون البيئة ودعم القرارات املتخذة يف سياق أنشطة إدارة املوارد الطبيعية .وعند
اإلمكان ،ينبغي تنس � � � ��يب هذه األنش � � � ��طة إىل الفئات من  10إىل  14من تصنيف األنش � � � ��طة البيئية (يف إطار الفئة العامة
املعنونة “األنشطة األخرى املتعلقة بإدارة”) .وإذا مل يكن هذا ممكناً ،فينبغي إدراجها يف هذا املوضع من التصنيف.
وإذا كانت أنشطة اإلدارة العامة تتعلق يف آن واحد حبماية البيئة وإدارة املوارد الطبيعية ،فينبغي تقسيمها بني هذا املوضع
والفئة املناظرة يف جمموعة محاية البيئة يف تصنيف األنش � � � ��طة البيئية (← تصنيف األنش � � � ��طة البيئية .)1 - 1 - 9 ،وإذا مل
يكن هذا ممكناً ،فينبغي تصنيفها يف إطار هذا املوضع أو ،كبديل لذلك ،يف إحدى فئات جمموعة محاية البيئة وفقاً ملعيار
“اهلدف الرئيس � � � ��ي”؛ وإذا مل يكن هذا ممكناً أيضاً ،فينبغي تصنيفها يف إطار الفئة املناظرة من فئات جمموعة محاية البيئة
(← تصنيف األنشطة البيئية.)1 - 1 - 9 ،
 2-1-16اإلدارة البيئية
أي نشاط من أنشطة املؤسسات ذي هيئة قابلة للتحديد يكون موجهاً إىل توفري الدعم العام للقرارات املتخذة يف سياق
ّ
أنشطة إدارة املوارد الطبيعية .وهذا يشمل إعداد اإلعالنات أو طلبات احلصول على التصاريح ،واإلدارة البيئية الداخلية،
وعمليات الش � � � ��هادة البيئية (ISO 14000؛ ونظام إدارة ومراجعة الشؤون البيئية) ،وكذلك االستعانة باخلدمات االستشارية
البيئية .وتندرج يف ذلك أنشطة الوحدات املتخصصة يف تقدمي اخلدمات االستشارية وخدمات اإلشراف والتحليل املتعلقة
بالبيئة .وعند اإلمكان ،ينبغي تنسيب هذه األنشطة إىل الفئات من  10إىل  14من تصنيف األنشطة البيئية (يف إطار الفئة
العامة املعنونة “األنشطة األخرى املتعلقة بإدارة”) .وإذا مل يكن هذا ممكناً ،فينبغي إدراجها يف هذا املوضع من التصنيف.
وإذا كانت أنشطة اإلدارة العامة تتعلق يف آن واحد حبماية البيئة وإدارة املوارد الطبيعية ،فينبغي تقسيمها بني هذا املوضع
والفئ � � � ��ة املناظرة يف جمموعة محاية البيئة (← تصنيف األنش � � � ��طة البيئي � � � ��ة .)2 - 1 - 9 ،وإذا مل يكن هذا ممكناً ،فينبغي
تصنيفه � � � ��ا يف إطار هذا املوضع أو ،كبديل لذلك ،يف إحدى فئات جمموعة محاية البيئة وفقاً ملعيار “اهلدف الرئيس � � � ��ي”؛
وإذا مل يكن هذا ممكناً أيضاً ،فينبغي تصنيفها يف إطار الفئة املناظرة من فئات جمموعة محاية البيئة (← تصنيف األنشطة
البيئية.)2 - 1 - 9 ،
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2-16

التثقيف والتدريب واإلعالم

األنش � � � ��طة الرامية إىل توفري التثقيف أو التدريب البيئي العام ونش � � � ��ر املعلومات املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية .وهي تش � � � ��مل
برامج مرحلة التعليم الثانوي ،وبرامج الدرجات اجلامعية أو الدورات الدراسية اخلاصة املوجهة حتديداً إىل التدريب املتعلق
بإدارة املوارد الطبيعية .وهي تش � � � ��مل أيضاً أنش � � � ��طة أخرى مثل إنتاج التقارير البيئية وأنش � � � ��طة التواصل بشأن البيئة .وعند
اإلمكان ،ينبغي تنس � � � ��يب هذه األنش � � � ��طة إىل الفئات من  10إىل  14من تصنيف األنش � � � ��طة البيئية (يف إطار الفئة العامة
املعنونة “األنشطة األخرى املتعلقة بإدارة”) .وإذا مل يكن هذا ممكناً ،فينبغي إدراجها يف هذا املوضع من التصنيف.
وإذا كان � � � ��ت األنش � � � ��طة العامة للتثقيف والتدريب واإلعالم تتعلق يف آن واحد حبماي � � � ��ة البيئة وإدارة املوارد الطبيعية ،فينبغي
تقس � � � ��يمها بني هذا املوضع والفئة املناظرة يف جمموعة محاية البيئة (← تصنيف األنش � � � ��طة البيئية .)2 - 9 ،وإذا مل يكن
ه � � � ��ذا ممكناً ،فينبغي تصنيفه � � � ��ا يف إطار هذا املوضع أو ،كبديل لذلك ،يف إحدى فئات جمموع � � � ��ة محاية البيئة وفقاً ملعيار
“اهلدف الرئيس � � � ��ي”؛ وإذا مل يكن هذا ممكناً أيضاً ،فينبغي تصنيفها يف إطار الفئة املناظرة من فئات جمموعة محاية البيئة
(← تصنيف األنشطة البيئية.)2 - 9 ،

3-16

األنشطة املؤدية إىل تكبد نفقات غري قابلة للتجزئة

أي فئة أخرى
أي اليت ال ميكن تنس � � � ��يبها إىل ّ
أنش � � � ��طة إدارة املوارد الطبيعية اليت تؤدي إىل تكبّد نفقات غري قابلة للتجزئةّ ،
من فئات جمموعة إدارة املوارد.

4-16

األنشطة غري املصنّفة يف موضع آخر

هذه الفئة تضم مجيع أنشطة إدارة املوارد اليت ال ميكن تصنيفها يف إطار الفئات األخرى يف جمموعة إدارة املوارد.

تصنيف استخدام األرايض ّ
(نص مؤقت)

باء -
-1

األرايض
1-1

الزراعة

جمموع املساحات املشمولة يف إطار “األراضي احلاملة للمحاصيل املؤقتة” ،و “األراضي احلاملة للمروج واملراعي املؤقتة”،
و “أراضي اإلراحة املؤقتة” ،و “األراضي احلاملة للمحاصيل الدائمة” ،و “األراضي احلاملة للمروج واملراعي الدائمة”،
و “األراضي احلاملة للغطاء الواقي”.
وتشمل هذه الفئة أراضي احلرث واإلراحة ،واملروج واملراعي الدائمة النابتة طبيعياً واملستخدمة يف الرعي أو تغذية احليوانات
أو الزراعة .وتُدرج يف هذه الفئة تقليدياً قطع األرض املتفرقة املبين عليها ملباين املزارع وساحاهتا وملحقاهتا ،واألراضي غري
املستزرعة بصفة دائمة ،مثل البقع غري املستزرعة ،والضفاف ،وممرات املشاة ،واخلنادق ،وجوانب احلقول ،وجوانب الطرق.
1-1-1

األرايض الحاملة للمحاصيل املؤقتة

األراضي املس � � � ��تخدمة إلنتاج احملاصيل اليت تقل دورة زراعتها عن س � � � ��نة واحدة ،وحتتاج إىل البذر أو الغرس من جديد بعد
احلصاد ملواصلة اإلنتاج .وبعض احملاصيل اليت تظل يف احلقل ألكثر من س � � � ��نة واحدة قد تُعترب أيضاً حماصيل مؤقتة ،مثل
اهلليون والفراولة واألناناس واملوز وقصب السكر.
وال تندرج يف ذلك حماصيل األعالف العشبية.

 1-1-1-1الحبوب
الشيلم و ُّ
األراضي املستخدمة يف زراعة احلبوب ،مثل القمح واألرز والذرة الصفراء والذرة البيضاء والشعري و َّ
الشوفان و َّ
الدخن.

املرفق األول

ُ 2-1-1-1
الخ رَض والبطيخ
األراضي املستخدمة يف زراعة ا ُخلضر والبطيخ

 3-1-1-1محاصيل البذور الزيتية املؤقتة
األراضي املس � � � ��تخدمة يف زراعة حماصيل البذور الزيتية ،مثل فول الصويا والفول الس � � � ��وداين وبذر اخلروع وبذر الكتان وبذر
اخلردل وبذر النيجر وبذر اللفت الزييت وبذر القرطم وبذر السمسم وبذر عباد الشمس وغريها من البذور الزيتية.

 4-1-1-1املحاصيل الجذرية/الدرنية العالية املحتوى من النشاء أو اإلنولني
األراضي املستخدمة يف زراعة اجلذريات والدرنيات ،مثل البطاطس والبطاطا احللوة واملنيهوت واليام.

 5-1-1-1محاصيل التوابل املؤقتة
الش َمر.
األراضي املستخدمة يف زراعة التوابل املؤقتة ،مثل الفلفل احلار ،واليانسون ،واليانسون الصيين ،و َ

 6-1-1-1املحاصيل البقليَّة
احلم � � � ��ص واللوبياء والعدس والرتمس والبازالء
األراض � � � ��ي املس � � � ��تخدمة يف زراعة احملاصيل البقليَّة ،مثل الفاصولياء والباقالء و ُّ
والبازالء اهلندية.

 7-1-1-1املحاصيل الس َّكرية
األراضي املستخدمة يف زراعة احملاصيل ّ
السكرية ،مثل قصب السكر ومشندر السكر.

 8-1-1-1املحاصيل املؤقتة األخرى
األراضي املستخدمة يف زراعة احملاصيل املؤقتة األخرى غري املصنّفة يف موضع آخر.
2-1-1

األرايض الحاملة للمروج واملراعي املؤقتة

األراضي املس � � � ��تزرعة مبحاصيل األعالف العش � � � ��بية املؤقتة بغرض اجل ّز أو الرعيّ .
وتقل فرتة اس � � � ��تخدامها عن مخس سنوات
للتفرقة بني املروج املؤقتة والدائمة.
3-1-1

أرايض اإلراحة املؤقتة

األراض � � � ��ي الزراعية اليت ال توضع فيها بذور ملدة موس � � � ��م زراعي واحد أو أكث � � � ��ر .واحل ّد األقصى لفرتة الراحة يقل عادة عن
مخس س � � � ��نوات .واألراضي اليت تظل قيد اإلراحة ملدة أطول من املعتاد قد تكتس � � � ��ب خصائص تستلزم إعادة تصنيفها إىل
فئ � � � ��ة من قبيل الفئة “ :7 - 1األراضي غري املس � � � ��تخدمة” .وقد تكون هذه األراض � � � ��ي يف وضع األراضي اجملهزة لإلنتاج
احلصري للسماد األخضر.
4-1-1

األرايض الحاملة للمحاصيل الدائمة

األراضي املس � � � ��تزرعة مبحاصيل طويلة األمد ال يلزم غرس � � � ��ها من جديد ملدة عدة سنوات (مثل الكاكاو والنب)؛ واألراضي
احلاملة لألش � � � ��جار والش � � � ��جريات املنتجة للزهور (مثل الورد واليامسني)؛ واملشاتل (عدا مشاتل أشجار الغابات ،اليت ينبغي
تصنيفها يف الفئة “ :0121أراضي الغابات”) .واألراضي احلاملة للمروج واملراعي الدائمة غري مش � � � ��مولة يف “األراضي
احلاملة للمحاصيل الدائمة”.
وال تندرج يف هذه الفئة حماصيل األعالف العشبية.
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 1-4-1-1الفواكه والجوزيّات
األراضي املس � � � ��تخدمة لزراعة أش � � � ��جار وجنبات الفاكهة (مثل العنب ،والفواكه املدارية ودون املدارية ،وفواكه احلمضيات،
والفواك � � � ��ه ذات البذور ،والفواكه ذات النواة املفردة) واجلوزيّات (اللوز ،وجوز البالذر ،والكس � � � ��تناء ،والبندق ،والفس � � � ��تق،
واجلوز ،وما إىل ذلك).

 2-4-1-1محاصيل البذور الزيتية الدائمة
األراضي املستخدمة يف زراعة الثمار الزيتية ،مثل جوز اهلند والزيتون وخنيل الزيت.

 3-4-1-1محاصيل املرشوبات ومحاصيل التوابل الدائمة
األراضي املستخدمة يف زراعة حماصيل املشروبات (النب والشاي وشاي باراغواي والكاكاو وما إىل ذلك) وحماصيل التوابل
وحب اهلال ،والقرفة ،والقرنفل ،والزجنبيل ،والفانيليا ،وما إىل ذلك).
الدائمة (جوزة الطيب ،وقشور جوزة الطيب ّ

 4-4-1-1املحاصيل الدائمة األخرى
األراضي املستخدمة يف زراعة احملاصيل الدائمة األخرى (مبا يف ذلك أشجار املطاط وأشجار عيد امليالد).
5-1-1

األرايض الحاملة للمروج واملراعي الدائمة

األراضي املس � � � ��تخدمة يف زراعة حماصيل األعالف العش � � � ��بية الدائمة (مدة دورة الزراعة مخس س � � � ��نوات أو أكثر) عن طريق
االس � � � ��تزراع أو طبيعياً (أراضي املروج واملراعي الربية) .وال ينبغي أن تُس � � � � ّ�جل حتت هذا العنوان املروج واملراعي الدائمة اليت
تُزرع فيها أشجار وشجريات إالّ إذا كانت زراعة حماصيل األعالف هي أهم استخدام للمساحة ذات الصلة .وجيوز اختاذ
(أي استخدام األمسدة ،أو اجل ّز ،أو الرعي املنتظم للحيوانات األليفة).
تدابري للحفاظ على إنتاجية األراضي أو زيادهتا ّ
وتشمل هذه الفئة ما يلي:
•الرعي يف املناطق احلرجية (مناطق احلراجة الزراعية ،على سبيل املثال)
الشجريية مبختلف أنواعها)
•الرعي يف املناطق ذات اجلنبات (املروج الربية ،املناطق ُ

•األراضي املعشوشبة املستخدمة للرعي يف مناطق السهول أو املناطق اجلبلية املنخفضة :األراضي اليت تعربها
التنقالت الرعوية املومسية حيث تقضي احليوانات جزءًا من السنة (حوايل  100يوم) بدون العودة إىل املأوى
يف املساء؛ املروج اجلبلية ودون األلبيَّة وما مياثلها؛ والسهوب واملروج اجلافة املستخدمة للرعي

 1-5-1-1املروج واملراعي الدائمة املستزرعة
األراضي احلاملة للمروج واملراعي الدائمة اليت ختضع لإلدارة واالستزراع.

 2-5-1-1املروج واملراعي الدائمة النابتة طبيعيا ً
األراضي احلاملة للمروج واملراعي الدائمة النابتة طبيعياً واملستخدمة للرعي ،وتغذية احليوانات ،والزراعة.

6-1-1

األرايض الزراعية الحاملة للغطاء الواقي

األس � � � ��طح اليت تشغلها أماكن الس � � � ��كن يف املزارع ،وما إىل ذلك :أماكن السكن ،مباين التشغيل (احلظائر ،االصطبالت،
األقبي � � � ��ة ،الدفيئات ،الصوامع) ،مباين اإلنتاج احليواين (الزرائب ،حظائر البق � � � ��ر ،حظائر اخلنازير ،حظائر األغنام ،حظائر
الدواجن) ،احلدائق األسرية ،أفنية املزارع.

املرفق األول

وال تشمل هذه الفئة املباين املتعلقة بصنع األغذية الزراعية (←  )3 -4 - 1واملباين املخصصة يف املناطق الريفية ألغراض
السكن الفاخر (← .)8 - 4 - 1

2-1

الحراجة

األراضي املستخدمة يف احلراجة .وال يشمل ذلك األراضي اليت يكون معظمها قيد االستخدام الزراعي أو احلضري.
1-2-1

أرايض الغابات

هي أراض متتد على مس � � � ��احة جتاوز  0,5هكتار وهبا أش � � � ��جار يزيد ارتفاعها عن  5أمتار وتتجاوز نس � � � ��بة غطائها التاجي
الشجري  10يف املائة ،أو هبا أشجار ميكن أن تبلغ هذه الصفات يف مواقعها .وهي ال تشمل األراضي اليت يكون معظمها
قيد االستخدام الزراعي أو احلضري ،واألراضي اليت يُستعمل معظمها لصون الوظائف البيئية وإصالحها.
مالحظات إيضاحية:
•تتح ّدد ألراضي الغابات هذه الصفة بوجود األشجار وانتفاء وجود استخدامات سائدة أخرى لألراضي.
وينبغي أن يكون ممكناً لألشجار أن تبلغ من الطول يف مواقعها  5أمتار على األقل
•تشمل املساحات اليت توجد هبا أشجار صغرية السن مل يتحقق هلا بعد غطاء تاجي شجري نسبته  10يف
املشجرة مؤقتاً بسبب
املائة وطول قدره  5أمتار ولكن يُتوقّع أن يتحقق هلا ذلك .وتشمل أيضاً املساحات غري ّ
إزالة األشجار يف سياق ممارسة ما من ممارسات إدارة الغابات أو بسبب كوارث طبيعية ،ويُتوقع هلا أن تتجدد
يف غضون مخس سنوات .وقد تربر األحوال احمللية ،يف حاالت استثنائية ،استخدام إطار زمين أطول من ذلك
•تشمل الطرق املمتدة عرب الغابات وفواصل وقف احلريق وغري ذلك من املساحات املكشوفة الصغرية
•قد تشمل أراض حرجية يف املتنزهات الوطنية واحملميات الطبيعية وغريها من املناطق احملمية ،مثل املناطق اليت
توجد هلا أمهية خاصة من الناحية البيئية أو العلمية أو التارخيية أو الثقافية أو الروحية
•تشمل مص ّدات الرياح وأحزمة ونطاقات احلماية بواسطة األشجار ،اليت جتاوز مساحاهتا  0,5هكتار ويزيد
عرضها عن  20مرتاً
•تشمل األراضي املهجورة يف سياق الزراعة املتنقلة اليت يوجد هبا جتدد شجري يبلغ غطاؤه التاجي الشجري
وطول أشجاره ،على التوايل ،أو يتوقع هلما أن يبلغا 10 ،يف املائة و 5أمتار
•تشمل مساحات أشجار املانغروف يف نطاقات امل ّد واجلزر ،بصرف النظر عما إن كانت هذه املساحات
مصنّفة على أهنا مساحات أراض أم ال
•وتشمل مساحات اخليزران والنخيل بشرط استيفاء املعايري املتعلقة باستخدام األراضي واالرتفاع والغطاء
التاجي الشجري
•بعض نظم احلراجة الزراعية مثل نظام تاونغيا ،اليت ال تُزرع فيها احملاصيل إالّ خالل السنوات األوىل من الفرتة
احلرجية ،ينبغي أن تصنّف يف إطار الغابات
وال تش� � � � �مـــل ه � � � ��ذه الفئة :األش � � � ��جار القائمة املش � � � ��مولة يف منظوم � � � ��ات اإلنتاج الزراع � � � ��ي ،مثل مزارع أش � � � ��جار الفاكهة
(←  ،)1 - 4 - 1 - 1ومزارع النخيل الزييت ،وأشجار املطاط وأشجار عيد امليالد (←  ،)4- 4 - 1 - 1ومنظومات
احلراجة الزراعية حينما تُزرع احملاصيل يف ظل غطاء شجري (← .)5 - 1 - 1

 1-1-2-1الغابات املتجددة األوّلية
الغابات املتجددة طبيعياً املكونة من أنواع حملية ،وال توجد فيها دالئل مرئية بوضوح على حدوث أنشطة بشرية وال تتعرض
فيها العمليات اإليكولوجية ملا ّ
خيل هبا بدرجة ملحوظة.
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بعض اخلصائص الرئيسية للغابات األ ّولية
•تظهر فيها ديناميات الغابات الطبيعية ،مثل الرتكيب الطبيعي ألنواع األشجار ،ووجود أخشاب ميتة،
والرتكيب العمري الطبيعي ،وعمليات التجدد الطبيعي
•كِبرَ املساحة مبا يكفي للحفاظ على خصائصها الطبيعية
•انتفاء العلم حبدوث تدخل بشري مهم ،أو استطالة الفرتة املنقضية منذ حدوث آخر تدخل بشري مهم يف
املاضي إىل درجة أتاحت عودة الرتكيب الطبيعي لألنواع والعمليات الطبيعية من جديد

 2-1-2-1الغابات األخرى املتجددة طبيعيا ً
الغابات املتجددة طبيعياً اليت توجد هبا دالئل مرئية بوضوح على حدوث أنشطة بشرية.
وهي تشمل ما يلي:
•املناطق اليت تعرضت بشكل انتقائي لقطع مفرط لألشجار ،واملناطق اآلخذة يف التجدد عقب استخدام
أرضها يف الزراعة ،واملناطق اآلخذة يف االنتعاش من آثار احلرائق اليت يتسبب فيها اإلنسان ،وما إىل ذلك
•الغابات اليت ال ميكن حتديد ما إن كانت مزروعة أم متجددة طبيعياً
•الغابات اليت يوجد هبا مزيج من األشجار املتجددة طبيعياً واألشجار املزروعة/املبذورة ويُتوقع أن تشكل فيها
األشجار املتجددة طبيعياً أكثر من  50يف املائة من حجم األشجار احلية يف مرحلة النضج
•األمجات اليت تكونت من أشجار نشأت عن طريق التجدد الطبيعي
•األشجار املتجددة طبيعياً من أنواع ُمستق ّدمة

 3-1-2-1الغابات املزروعة
الغابات اليت يتألف معظمها من أشجار نشأت عن طريق الزرع و/أو البّذْر املتعمد .ويُتوقع بالتايل أن تشكل فيها األشجار
املزروعة/املبذورة أكثر من  50يف املائة من حجم األش � � � ��جار احلية يف مرحلة النضج .وهذا يش � � � ��مل األمجات اليت تكونت
أص ً
ال من أشجار مزروعة أو مبذورة.
وال تشمل هذه الفئة :األشجار النابتة طبيعياً من أنواع مستقدمة ،واألشجار القائمة املشمولة يف منظومات اإلنتاج الزراعي،
مثل مزارع أشجار الفاكهة ،ومزارع النخيل الزييت ،ومنظومات احلراجة الزراعية حينما تُزرع احملاصيل يف ظل غطاء شجري،
واألراضي اليت يكون معظمها قيد االستخدام الزراعي أو احلضري.
2-2-1

األرايض الحرجية األخرى

األراضي غري املصنفة على أهنا من “أراضي الغابات” ومتتد على مساحة جتاوز  0,5هكتار ،وهبا أشجار يزيد ارتفاعها
عن  5أمتار وترتاوح نس � � � ��بة غطائها التاجي الش � � � ��جري من  5إىل  10يف املائة ،أو هبا أشجار ميكن أن تبلغ هذه الصفات
يف مواقعها؛ أو ذات غطاءمؤلف من شجريات وأدغال وأشجار تزيد نسبته عن  10يف املائة.
ويشمل التعريف الوارد أعاله اخليارين التاليني:
(أ)

ترتاوح نسبة الغطاء التاجي لألشجار بني  5و  10يف املائة؛ وينبغي أن تكون األشجار بارتفاع يتجاوز
 5أمتار ،أو أن تكون قادرة على بلوغ ارتفاع قدره  5أمتار يف مواقعها ،أو

(ب) تقل نس � � � ��بة الغطاء التاجي لألش � � � ��جار عن  5يف املائة ،ولكن نسبة الغطاء الكلي للشجريات واألدغال
واألشجار تتجاوز  10يف املائة .وتندرج يف ذلك مناطق الشجريات واألدغال اليت ال توجد فيها أشجار.

املرفق األول

ويشمل ذلك ما يلي:
•املناطق اليت توجد هبا أشجار لن يبلغ ارتفاعها يف مواقعها  5أمتار وتبلغ نسبة غطائها التاجي  10يف املائة
أو أكثر ،مثل بعض أنواع الغطاء الشجري يف مناطق األلب ،وأشجار املانغروف يف املناطق القاحلة
•املناطق اليت يوجد هبا خيزران وخنيل بشرط أن تكون مستوفية للمعايري املتعلقة باستخدام األراضي واالرتفاع
والغطاء التاجي
وال يش � � � ��مل ذلك األراضي اليت يكون معظمها قيد االس � � � ��تخدام الزراعي أو احلضري ،واألراضي اليت يُستعمل معظمها يف
صون الوظائف البيئية وإصالحها.

3-1

األرايض املستخدمة لرتبية املائيات

األرايض املستخدمة من أجل مرافق تربية املائيات وأنشطة تربية األسماك.
وترمز تربية املائيات إىل زراعة الكائنات احلية املائية :األمساك والرخويات والقشريات والنباتات املائية ،والتماسيح ،والتماسيح
األمريكية ،والس � �ل� ��احف ،والربمائيات .والزراعة تعين وجود ش � � � ��كل ما من أش � � � ��كال التدخل يف عملية الرتبية بفرض زيادة
اإلنتاج ،مثل القيام بصفة منتظمة بتدعيم األرصدة والتغذية واحلماية من األنواع املفرتسة وما إىل ذلك.
1-3-1

األرايض املستخدمة ملحاضن املائيات

مرافق اإليواء الالزمة الس � � � ��تيالد وحضانة وتربية زريعة األمساك أو الالفقاريات أو النباتات املائية وهي يف مراحل النش � � � ��وء
والفرخ واليفوع.
2-3-1

مواقع الرتبية الخارجية الخاضعة لإلدارة عىل اليابسة

األراضي احلاملة ملرافق تربية املائيات عدا “احملاضن” ،مثل الربك واألحواض (وحدات اصطناعية خمتلفة األحجام منشأة
فوق مس � � � ��توى س � � � ��طح األرض أو حتته ميكنها حفظ املياه وتبديلها) ،والقنوات والصوامع (وحدات اصطناعية منشأة فوق
مستوى سطح األرض أو حتته قادرة على تبديل املياه مبع ّدل مرتفع يتجاوز  20تبدي ً
ال يف اليوم الواحد).

4-1

استخدام املناطق املبنيّة واملناطق املتصلة بها

أي مرافق أخرى ،مبا يف
األراض � � � ��ي اليت أثّر عليها اإلنس � � � ��ان أو قام بتهيئتها ،واليت حتمل املب � � � ��اين والطرق واملناجم واحملاجر و ّ
ذلك أحيازها اإلضافية ،اليت أقيمت عمداً ملزاولة األنشطة البشرية .وهي تشمل أيضاً أنواعاً معينة من األراضي املكشوفة
(األراضي غري املبنية) ،تتصل اتصاالً وثيقاً هبذه األنش � � � ��طة ،مثل مس � � � ��تودعات النفاي � � � ��ات ،واألراضي املهجورة يف املناطق
املبنية ،ومس � � � ��تودعات اخلردة ،واملتنزهات واحلدائق احلضرية .وتندرج يف ذلك األراضي احلاملة للقرى املغلقة أو ما مياثلها
من احملميات الريفية.
1-4-1

التعدين واستغالل املحاجر

األراضي املس � � � ��تخدمة أساس� � � � �اً ألغراض التعدين واس � � � ��تغالل احملاجر مبا يف ذلك املنش � � � ��آت املتعلقة باستخراج أنواع الوقود
الصلب � � � ��ة ،والبرتول ،والغاز الطبيعي ،واملعادن ،وامللح ،وأحجار البناء ،والرمل ،والصلصال؛ ومعها املس � � � ��احات املرتبطة هبا
(أك� � � � �وام اخلبث ،ومقالب النفايات ومناطق التخزي � � � ��ن ،ومواقع التحميل والتفريغ ،وآبار املناجم وتركيبات الرفع عند رؤوس
تلك اآلبار).
2-4-1

التشييد

األراضي املس � � � ��تخدمة أساساً ألغراض التشييد ،وخصوصاً مواقع البناء .وهي تشمل املناطق املهجورة (السكنية والصناعية
والتجارية واخلاصة بعناصر البنية األساسية واملناطق احملرتقة) ،ومقالب النفايات ،واألراضي اخلربة بفعل اإلنسان.
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3-4-1

الصناعة التحويلية

األراضي املس � � � ��تخدمة يف أنش � � � ��طة الصناعة التحويلية مبا فيها الصناعات الثقيلة .وتشمل هذه الفئة مصانع فحم الكوك،
ومعامل تقطري وتكرير البرتول ،ومنش � � � ��آت إنتاج ومعاجلة الفلزات ،ومنش � � � ��آت إنتاج املعادن الالفلزية؛ واملنشآت الصناعية
يف ميادين الكيمياء األساسية ،والكيمياء الزراعية ،وإنتاج األلياف الرتكيبية واالصطناعية وغريها من املنتجات ،واملنشآت
العاملة يف ميادين املنتجات الغذائية الزراعية ،واملش � � � ��روبات ،والتبغ ،وصنع األنس � � � ��جة ،وصنع اجللود واألحذية واملالبس،
واألخشاب ،والورق وإنتاج اللوازم الورقية ،واملطاط وحتويل اللدائن ،فض ً
ال عن شركات التشييد ومنشآت األشغال العامة.
وال تش � � � ��مل هذه الفئة :مواقع التش � � � ��ييد الفعلي (←  )2 - 4 - 1ومناطق املرافئ ومرافق التخزين املرتبطة هبا (← - 1
.)5 - 4
4-4-1

البنية األساسية التقنية

األراضي املستخدمة ألغراض املنشآت التقنية لتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها ونقلها؛ وتوزيع املواد اهليدروكربونية ،مبا يف
ذلك أنابيب النفط والغاز ،واملياه؛ واستخالص املياه وتنقيتها؛ ومجع النفايات ومعاجلتها .واألراضي املستخدمة لشبكات
االتصاالت الس � � � ��لكية والالسلكية ،مثل حمطات الرتحيل ،وهوائيات التلفزيون ،والتلسكوبات الالسلكية ،وأجهزة الرادار،
واملنش � � � ��آت الوقائية الرئيس � � � ��ية ،مثل س � � � ��دود احتجاز املياه وحواجز الوقاية من الفيضان .وتن � � � ��درج يف هذا أيضاً األراضي
أي حيز يكون الزماً ،وفقاً
املستخدمة ألغراض إيواء املكاتب ذات الصلة وغريها من مباين اخلدمات ومنشآهتا ،وكذلك ّ
للممارسات الوطنية ،لتشغيل عناصر تلك البنية األساسية التقنية.
5-4-1

النقل والتخزين

األراضي اليت تستعملها مؤسسات البنية األساسية واخلدمات يف ميدان النقل والتخزين .وهي تشمل هياكل النقل األساسية
الالزمة حلركة السري على الطرق الربية؛ وشبكات السكك احلديدية؛ ومنشآت املطارات؛ واملنشآت املرتبطة بالنقل النهري
والبحري .وتندرج يف ذلك أيضاً األراضي املستخدمة إليواء املكاتب املتصلة بالنقل وغريها من مباين اخلدمات ومنشآهتا،
مثل احملطات ،ومباين املطارات ،ومرافق ختزين املعدات وورش اإلصالح ،واحليز املس � � � ��تخدم ألرصفة املش � � � ��اة ،واملنحدرات
العش � � � ��بية على امتداد الس � � � ��كك احلديدية ،وأحزمة مصدات الريح على امتداد الطرق الربية ،واملناطق املكشوفة للتخفيف
أي حيز يكون الزمــاً ،وفقـــــاً للممارس � � � ��ات الوطنية ،لتوفري عناصر البنية األساسية
من الضوضاء حول املطـــارات ،وكذلك ّ
ذات الصلة.
وال تشمل هذه الفئة :املطارات العسكرية (←  )6 - 4 - 1وأحواض بناء السفن العسكرية (← )3 - 4 - 1
6-4-1

الخدمات التجارية واملالية والعمومية

األراضي املس � � � ��تخدمة أساس� � � � �اً ألغراض التجارة واألعمال واخلدمات املتصلة هبما ،واإلدارات العامة واخلدمات القضائية،
واخلدمات العمومية حلفظ النظام واألمان ،وخدمات الضمان االجتماعي والعمل االجتماعي ،والرابطات املهنية واحلرفية،
مبا يف ذلك الطرق الربية اخلاصة وغريها من األحياز اإلضافية الكائنة يف املناطق املعنية .وتش � � � ��مل هذه الفئة جتارة اجلملة
والتجزئة ،وخدمات الفنادق واملطاعم؛ واملصارف والتأمني؛ واخلدمات الش � � � ��خصية؛ واملنش � � � ��آت اخلاصة بالدفاع الوطين؛
والتعليم والبحث/التطوير؛ واألراضي اليت تشغلها املباين الدينية.
7-4-1

املرافق الرتويحية

املطورة ألغراض االس � � � ��تجمام أو الرتويح وتوجد هبا مرافقهما ،مبا يف ذلك املواقع الثقافية :املواقع األثرية؛ واملواقع
األراضي َّ
التارخيية واملعامل األثرية املس � � � ��جلة واألطالل والقصور؛ واملتاحف واملكتبات ومراكز وس � � � ��ائط اإلعالم؛ وقاعات املوس � � � ��يقى
واملس � � � ��ارح؛ واملدافن واملناطق املرتبطة هبا (املناطق املائية ،واملناطق احلرجية ،واملروج ،واحلدائق)؛ ومرافق الرياضة :الشواطئ
العامة وأحواض الس � � � ��باحة وقاعات اجلمنازيوم واأللعاب الرياضية؛ واالس � � � ��تادات واملالع � � � ��ب الرياضية؛ وقاعات االجتماع
وقاعات الرقص؛ ومالعب الغولف؛ وميادين س � � � ��باق اخليل؛ وميادين س � � � ��باق السيارات؛ ومناطق ا ُخلضرة أو االستجمام:
املتنزهات احلضرية واحلدائق العامة وحدائق احليوان وحدائق النباتات وحدائق اهلوايات؛ واملدافن الكربى املستخدمة بصفة
أماكن للمش � � � ��ي واحملتوية على قدر كبري من الغطاء النبايت؛ ومرافق الس � � � ��ياحة :مواقع التخييم والبيوت املتنقلة؛ وس � � � ��احات
املالهي والس � �ي� ��رك وبيوت الش � � � ��باب والنوادي االجتماعية؛ ومراس � � � ��ي القوارب؛ واملس � � � ��اكن اإلضافية أو منازل اإلجازات؛
والكازينوهات.

املرفق األول

وال تشمل هذه الفئة املناطق اليت ميكن استخدامها ألغراض الرتويح إذا مل يكن هذا هو االستخدام الرئيسي هلا.

8-4-1

املناطق السكنية

األراضي املس � � � ��تخدمة أساس� � � � �اً للمباين السكنية ،بصرف النظر عما إن كانت مش � � � ��غولة فع ً
ال أم خالية مؤقتاً ،مبا يف ذلك
األراضي السكنية امللحقة باحلدائق اخلاصة واملساحات اخلضراء الصغرية ومرافق انتظار املركبات واملالعب الصغرية املخصصة
أساساً الستخدام سكان املباين.
وتشمل هذه الفئة ما يلي:
•املناطق السكنية املتواصلة والكثيفة (األجزاء املركزية من املناطق احلضرية ،املرتاوحة صفتها من الكثافة إىل
الكثافة العالية حيث ترتفع نسبة كبرية من مبانيها إىل ما جياوز ثالثة طوابق)
•املناطق السكنية املتواصلة ذات الكثافة املتوسطة (من نوع الضواحي ،املوجودة عادة يف القرى القدمية امللحقة
بالبلدات)
•املناطق السكنية غري املتواصلة ذات الكثافة املتوسطة (من نوع “مناطق املنازل” ،اليت تتألف من منازل
منفردة)
•املناطق السكنية املنعزلة (النجوع ،وجمموعات املنازل القليلة العدد ،والقرى الصغرية ،واملباين املنعزلة)
•مناطق السكن اجلماعي (املساكن اجلماعية اليت تضم عادة أكثر من ثالثة طوابق)
وال تش � � � ��مل هذه الفئة :األراضي املس � � � ��تخدمة ألغراض حم ّددة يف مواضع أخرى حىت إذا كان من يس � � � ��تعملها أساس� � � � �اً هم
السكان احملليون.

5-1

األرايض املستخدمة لصون الوظائف البيئية وإصالحها

أي األماكن اجلغرافية احمل ّددة بوضوح ،املعرتف
هذه الفئة تش � � � ��مل املناطق احملمية كما َّ
عرفها االحتاد الدويل حلفظ الطبيعةّ ،
هبا و ّ
املكرسة واملُدارة ،بوسائل قانونية أو غريها من الوسائل الف ّعالة ،من أجل إجناز احلفظ الطويل األمد للطبيعة وما يرتبط
هبا من خدمات النظم اإليكولوجية والقيم الثقافية.
وينبغي أن هتدف املناطق احملمية ،حيثما يكون ذلك مناسباً ،إىل حتقيق ما يلي:
•حفظ معامل املناظر األرضية املهمة وهيئاهتا الشكلية وخصائصها اجليولوجية
•توفري اخلدمات التنظيمية اليت تؤديها النظم اإليكولوجية ،مبا يف ذلك حجب تأثريات تغري املناخ
•حفظ مناطق الطبيعة واملناظر اجلميلة ذات األمهية الوطنية والدولية لألغراض الثقافية والروحية والعلمية
•توفري املنافع للمجتمعات السكنية واحمللية مبا يتسق مع األهداف األخرى لعملية اإلدارة
•توفري املنافع الرتوحيية مبا يتسق مع األهداف األخرى لعملية اإلدارة
•تيسري أنشطة البحث العلمي املنخفضة التأثري وأنشطة الرصد اإليكولوجي املرتبطة بقيم املنطقة احملمية
واملتسقة معها
•استخدام اسرتاتيجيات اإلدارة التالؤمية لتحسني فعالية اإلدارة وجودة احلوكمة على حنو متواصل
•املساعدة على توفري الفرص التعليمية (مبا يف ذلك ما يتعلق ب�نُُهج اإلدارة)

•املساعدة على تنمية دعم اجلمهور ألنشطة احلماية
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6-1

استخدامات األرايض األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

األراضي املستخدمة يف أوجه غري مصنفة يف موضع آخر.

7-1

األرايض غري املستخدمة

املناطق اليت ال توجد فيها دالئل مرئية بوضوح على حدوث أنش � � � ��طة بش� � � � �رية أو ترتيبات مؤسس � � � ��ية مطبّقة هبدف اإلنتاج
االقتصادي أو صون الوظائف البيئية وإصالحها وال تتعرض فيها العمليات اإليكولوجية ملا خيل هبا بدرجة ملحوظة.
وتشمل هذه الفئة ما يلي:
•األراضي ذات األشجار اليت ال تُستعمل ألغراض الزراعة وليست مصنّفة على أهنا من “أراضي الغابات
وغريها من األراضي احلرجية”
•مناطق األدغال والشجريات اليت ال تُستعمل ألغراض الزراعة وليست مصنّفة على أهنا من “األراضي
احلرجية األخرى”
•املناطق املكشوفة ذات النباتات القليلة من النوع العشيب وال تُستعمل ألغراض الزراعة
•أسطح األراضي الطبيعية وغري املبنية اليت يقل فيها وجود النباتات أو ينعدم ،مما حيول دون إدراجها يف
فئات التصنيف األخرى؛ وتندرج يف ذلك احملاجر القدمية واملواقع املهجورة الستخراج الرمال واملناطق احملرتقة
•الرتبة العارية (املناطق اليت يربز فيها صخر األدمي) مبا يف ذلك الصخور واألحجار ،والكثبان ،والشواطئ
الرملية واحلصوية
•األراضي املغطاة باألهنار اجلليدية (اليت تُقاس عادة وقت بلوغها أقصى متدد هلا يف املوسم) والثلوج الدائمة
•األراضي اليت تغمرها أو يرجح أن تغمرها جلزء كبري من السنة مياه عذبة أو أجاج أو ماحلة أو راكدة ،واليت
حتمل غطاءنباتياً من نوع الشجريات املنخفضة أو النوع شبه اخلشيب أو العشيب (السبخات واملستنقعات)؛
واليت تشغلها مناطق متوسطة بني احلالتني الصلبة والسائلة وتوجد وسطها أراضي اخلث املنبسطة أو املرتفعة،
مثل سبخات اخلث
اخلث املستخدمة حلصد الوقود (←  )1 - 4 - 1واملناطق احملمية (← .)5 - 1
وال تشمل هذه الفئة :سبخات ّ

-2

املياه الداخلية

املياه الداخلية هي املناطق املتعلقة باجملاري املائية الطبيعية أو االصطناعية ،اليت تس � � � ��اعد على تصريف أجرام املياه الطبيعية
أو االصطناعي � � � ��ة ،مبا يف ذلك البحريات واخلزانات واألهنار واجلداول والنُهريات والربك والقنوات الداخلية والس � � � ��دود وغري
ذلك من املياه غري الساحلية (العذبة عادةً)ّ .
وتشكل الضفاف حدود هذه املناطق سواء أكانت املياه موجودة أم ال.

1-2

املياه الداخلية املستخدمة ملرافق تربية املائيات أو حفظها

مناطق املياه الداخلية املستخدمة ملرافق تربية املائيات مبا فيها مرافق الدعم .ويشري مصطلح تربية املائيات إىل زراعة الكائنات
احلية املائية :األمساك والرخويات والقشريات والنباتات املائية والتماسيح والتماسيح األمريكية والسالحف والربمائيات.
وتش � � � ��مل مرافق تربية املائيات احلاويات واحلظائر (مناطق مائية ُمس � � � ��يّجة بواس � � � ��طة الشباك وغريها من احلواجز اليت تسمح
أي مواد نفيذة أخرى تسمح
مطوقة مفتوحة أو مغطاة مش � � � ��يدة بالش � � � ��باك أو ّ
بتبديل املياه دون قيد) ،واألقفاص (هياكل ّ
بالتبديل الطبيعي للمياه) ،والقناطر (أحياز مسيّجة شبه دائمة أو مومسية ّ
مشكلة بواسطة سدود منيعة من صنع اإلنسان
باإلضافة إىل املعامل الطبيعية املناس � � � ��بة) ،والطوافات واحلبال واألوتاد (الطوافات أو اخلطوط الطويلة أو األوتاد املستخدمة
لرتبية احملاريات واألعشاب البحرية).

املرفق األول

2-2

املياه الداخلية املستخدمة لصون الوظائف البيئية وإصالحها

مناطق املياه الداخلية احملمية حس � � � ��ب تعريفها الوارد يف الفئة  .5 - 1وتش � � � ��مل هذه الفئة املناطق املعززة (املناطق املزودة
بتدابري التعزيز مبا يف ذلك تدابري تغذية األرصدة و/أو التسميد و/أو اهلندسة و/أو مكافحة األنواع املفرتسة و/أو تعديالت
املوائل و/أو وضع حدود إلمكانية التعامل مع هذه املناطق).
وال تشمل هذه الفئة األراضي الرطبة احملمية (←  )5 - 1واملياه الساحلية احملمية (← .)2 - 3

3-2

االستخدامات األخرى للمياه الداخلية ،غري املصنفة يف موضع آخر

مناطق املياه الداخلية املستخدمة يف أوجه غري مصنفة يف موضع آخر.

4-2

املياه الداخلية غري املستخدمة

مناطق املياه الداخلية غري املستخدمة لألنشطة البشرية أو لصون الوظائف البيئية وإصالحها.

الفئات املتعلقة بتحليل مناطق املياه الساحلية واملناطق االقتصادية الخالصة
(أي ما جياوز األراضي واملياه الداخلية).
ميكن استخدام الفئات التالية إذا أُجري حتليل موسع لإلقليم االقتصادي لبلد ما ّ
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املياه الساحلية

عرفها اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة  10كانون األول/ديسمرب
املياه الساحلية تكافئ “املياه الداخلية” كما تُ ّ
( 1982املادة ( )8األمم املتحدة ،)1998 ،بأهنا مياه البحر الواقعة على اجلانب املواجه للرب من خط األس � � � ��اس الذي
أي مياه حبرية متامخة (مثل
تس � � � ��تعمله السلطات الوطنية للبلد الساحلي كي تقيس يف اجتاه البحر عرض البحر اإلقليمي و ّ
املنطق � � � ��ة االقتصادية اخلالصة) ،س� � � � �واء أكانت تلك املياه ذات طبيعة ماحلة أم أج � � � ��اج أم عذبة .وتوجد هذه املياه البحرية
“الداخلية” ،على س � � � ��بيل املثال ،عندما تُرسم خطوط األس � � � ��اس عرب فوهات اخللجان أو على امتداد سجاف من اجلزر
الواقعة قريباً من الساحل.
وتشمل هذه الفئة ما يلي:
•األسطح املائية يف مصاب األهنار (اجلزء املتسع من األهنار عند فوهاهتا لتأثري البحر الذي يتدفق فيه اجملرى
املائي)
•البحريات الشاطئية (املفصولة عن البحر بالضفاف الساحلية أو غريها من أشكال التضاريس ،ولكن مع
إمكان وجود فتحات معينة)
وال تشمل هذه الفئة :املوانئ (←  )5 - 4 - 1ومراسي القوارب (← .)7 - 4 - 1

1-3

املياه الساحلية املستخدمة ملرافق تربية املائيات أو حفظها

املياه الس � � � ��احلية املس � � � ��تخدمة ملرافق تربية املائيات البحرية مبا فيها مرافق الدعم .وترم � � � ��ز تربية املائيات إىل زراعة الكائنات
احلية املائية :األمساك والرخويات والقش� � � � �ريات والنباتات املائية والتماس � � � ��يح والتماسيح األمريكية والسالحف والربمائيات.
وتش � � � ��مل مرافق تربية املائيات احلاويات واحلظائر (مناطق مائية مس � � � ��يّجة بواس � � � ��طة الشباك وغريها من احلواجز اليت تسمح
أي مواد نفيذة أخرى تسمح
مطوقة مفتوحة أو مغطاة مش � � � ��يدة بالش � � � ��باك أو ّ
بتبديل املياه دون قيد) ،واألقفاص (هياكل ّ
ّ
بالتبديل الطبيعي للمياه) ،والقناطر (أحياز مسيّجة شبه دائمة أو مومسية مشكلة بواسطة سدود منيعة من صنع اإلنسان
باإلضافة إىل املعامل الطبيعية املناس � � � ��بة) ،والطوافات واحلبال واألوتاد (الطوافات أو اخلطوط الطويلة أو األوتاد املستخدمة
لرتبية احملاريات واألعشاب البحرية).
وتشمل هذه الفئة ما يلي:
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•مراقد احملار واألنواع األخرى من احملاريات (بلح البحر ،والبطلينوس ،وأُذُن البحر ،واإلسقلوب)
• ُكتل املياه املستخدمة إلنتاج األعشاب البحرية
• ُكتل املياه املستخدمة لرتبية األمساك

2-3

املياه الساحلية املستخدمة لصون الوظائف البيئية وإصالحها

املعرف � � � ��ة طبقاً للفئة  ،015وتش � � � ��مل هذه الفئة املناط � � � ��ق املعززة (املناطق امل � � � ��زودة بتدابري التعزيز
املناط � � � ��ق البحري � � � ��ة احملمية ّ
مبا يف ذلك تدابري تغذية األرصدة و/أو التسميد و/أو اهلندسة و/أو مكافحة األنواع املفرتسة و/أو تعديالت املوائل و/أو
وضع حدود إلمكانية التعامل مع هذه املناطق).

3-3

االستخدامات األخرى للمياه الساحلية ،غري املصنّفة يف موضع آخر

املياه الساحلية املستخدمة يف أوجه غري مصنّفة يف موضع آخر.

4-3

املياه الساحلية غري املستخدمة

املياه الساحلية غري املستخدمة لألنشطة البشرية أو لصون الوظائف البيئية أو إصالحها.

-4

املنطقة االقتصادية الخالصة

املعرفة مبوجب املادة  55من اتفاقية األمم املتحدة لقان � � � ��ون البحار املؤرخة  10آب/
“املنطق � � � ��ة االقتصادية اخلالص � � � ��ة”َّ ،
أغس � � � ��طس ( 1982األم � � � ��م املتحدة ،)1998 ،واحمل� � � � � ّدد عرضها مبوجب املادة  57من االتفاقي � � � ��ة .وجيوز أن متتد املنطقة
االقتصادية اخلالصة ملس � � � ��افة أقصاها  200ميل حبري من خط األساس العادي للبلد املعين .واملنطقة االقتصادية اخلالصة
هي املنطقة من البحر اليت تتمتع فيها الدولة حبقوق خاصة فيما يتعلق باستكشاف واستخدام املوارد البحرية ،مبا يف ذلك
صيد األمساك وإنتاج الطاقة من املياه والرياح.

1-4

النطاقات املستخدمة من املنطقة االقتصادية الخالصة ملرافق تربية املائيات
وحفظها

املعرفة طبقاً للفئة .1 - 3
النطاقات ّ

2-4

النطاقات املستخدمة من املنطقة االقتصادية الخالصة لصون الوظائف البيئية
وإصالحها

املعرفة طبقاً للفئة .2 - 3
النطاقات ّ

3-4

االستخدامات األخرى للمنطقة االقتصادية الخالصة ،غري املصنّفة يف موضع آخر

املعرفة طبقاً للفئة .3 - 3
االستخدامات ّ

4-4

النطاقات غري املستخدمة من املنطقة االقتصادية الخالصة

املعرفة طبقاً للفئة .4 - 3
النطاقات ّ

املرفق األول

جيم  -القواعد األساسية والتصنيف للغطاء األريض
ّ
(نص مؤقت)
القواعد األساسية للغطاء األريض
الفئة

القاعدة األساسية

األسطح االصطناعية (بما فيها
املناطق الحرضية واملناطق
املرتبطة بها)

تتألف هذه الفئة من أيّ نوع من أنواع األسطح االصطناعية.

املحاصيل العشبية

تتألف هذه الفئة من طبقة رئيسية من النباتات العشبية املستزرعة.

املحاصيل الخشبية

تتألف هذه الفئة من طبقة رئيسية من النباتات الشجرية أو ُ
الشجريية املستزرعة.

املحاصيل املتعددة أو ذات
الطبقات

تتألف هذه الفئة من طبقتني عىل األقل من النباتات الخشبية والعشبية املستزرعة أو
طبقات مختلفة من النباتات املستزرعة املصحوبة بنباتات طبيعية.

األرايض املعشوشبة

تتألف هذه الطبقة من طبقة رئيسية من النباتات العشبية الطبيعية بنسبة تغطية
ترتاوح من  10إىل  100يف املائة.

املناطق املكسوة باألشجار

تتألف هذه الفئة من طبقة رئيسية من األشجار الطبيعية بنسبة تغطية ترتاوح من
 10إىل  100يف املائة.

أشجار املانغروف

تتألف هذه الفئة من أشجار طبيعية بنسبة تغطية ترتاوح من  10إىل  100يف املائة
يف املناطق املائية أو املغمورة بصفة منتظمة باملاء املالح أو األجاج.

املناطق املكسوة بالشجريات

تتألف هذه الفئة من طبقة رئيسية من الشجريات الطبيعية بنسبة تغطية ترتاوح من
 10إىل  100يف املائة.

مناطق الشجريات و/أو النباتات تتألف هذه الفئة من شجريات أو أعشاب طبيعية بنسبة تغطية ترتاوح من  10إىل
العشبية ،املائية أو املغمورة باملياه  100يف املائة يف مناطق مائية أو مغمورة باملياه بصفة منتظمة بمعدّل استمرار لبقاء
املياه يرتاوح من شهرين إىل  12شهرا ً يف السنة.
بصفة منتظمة
املناطق الخفيفة الغطاء بالنباتات تتألف هذه الفئة من أيّ نوع من أنواع النباتات الطبيعية (بجميع أشكال النمو)
بنسبة تغطية ترتاوح من  2إىل  10يف املائة.
الطبيعية
األرايض الربية القاحلة

تتألف هذه الفئة من أسطح طبيعية ال أحيائية.

الثلوج الدائمة واألنهار الجليدية

تتألف هذه الفئة من أيّ نوع من أنواع األنهار الجليدية والثلوج الدائمة بمعدّل
استمرار قدره  12شهرا ً يف السنة.

األجرام املائية الداخلية

تتألف هذه الفئة من أيّ نوع من أنواع األجرام املائية الداخلية بمعدّل استمرار لبقاء
املياه قدره  12شهرا ً يف السنة.

األجرام املائية الساحلية ومناطق
املد والجزر

تتألف هذه الفئة بناء عىل املعالم الجغرافية بالنسبة إىل البحر (البحريات الشاطئية
ومصاب األنهار) واألسطح الالأحيائية رهنا ً بمعدّل استمرار بقاء املياه (تراوحات املد
والجزر).
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توصيف فئات الغطاء األريض

التوصيفات التالية لألنواع املختلفة للغطاء األرضي تس � � � ��تند إىل نظ � � � ��ام تصنيف الغطاء األرضي الصادر عن منظمة األمم
املتحدة لألغذية والزراعة.
-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

األسطح االصطناعية (بما يف ذلك املناطق الحرضية واملناطق املرتبطة بها)
تتألف هذه الفئة من أيّ نوع من أنواع املناطق التي يكون معظم سطحها اصطناعياً .ويندرج يف هذه الفئة أيّ
معلم من املعالم الحرضية أو املعالم املتصلة بها ،مثل املتنزهات الحرضية (املتنزهات والحدائق واملروج) .وتشمل
الفئة أيضا ً املناطق الصناعية ومواقع إيداع النفايات واستخراجها.
املحاصيل العشبية
تتألف هذه الفئة من طبقة رئيسية من النباتات العشبية املستزرعة (الحشائش أو األعشاب املزهرة) .وهي تشمل
املحاصيل العش�بية املستخدمة للعلف .وتندرج يف هذه الفئة جميع املحاصيل غري املعمّ رة التي ال تستمر ألطول
من موسمني زراعيني واملحاصيل املماثلة لقصب السكر ،التي يُحصد فيها بانتظام الجزء العلوي من النبات بينما
يمكن أن تظل املجموعة الجذرية يف الحقل ألكثر من عام واحد.
املحاصيل الخشبية
تتألف هذه الفئة من طبقة رئيس�ية من املحاصيل املس�تديمة (محاصيل األشجار أو الشجريات) وتشمل جميع
أنواع البس�اتني واملزارع (أشجار الفاكهة ،ومزارع البن والشاي ،والنخيل الزيتي ،ومزارع املطاط ،وأشجار عيد
امليالد ،وما إىل ذلك).
املحاصيل املتعددة أو ذات الطبقات
تضم هذه الفئة حالتني مختلفتني من حاالت الغطاء األريض:
وج�ود طبقتني من محصولين مختلفني .من املعتاد يف هذه الحالة وجود طبقة واحدة من املحاصيل الخش�بية
(أشجار أو شجريات) وطبقة أخرى من املحاصيل العشبية ،مثل حقول القمح التي توجد معها أشجار الزيتون
يف منطقة البحر األبيض املتوس�ط والبس�تنة الكثيفة ،أو زراعة الواحات أو الزراعة الساحلية املعتادة يف أفريقيا
حيث تغطي أشجار النخيل الحقول العشبية.
وجود طبقة هامة واحدة من النباتات الطبيعية (أشجار غالباً) تغطي طبقة واحدة من املحاصيل املستزرعة .ومن
األمثلـة النموذجية لذلك مزارع البن التي تظلُّها أشجار طبيعية يف املنطقة اإلستوائية من أفريقيا.
األرايض املعشوشبة
تش�مل هذه الفئة أيّ منطقة جغرافية تسودها نباتات عشبية طبيعية (األرايض املعشوشبة ،والسهول العشبية،
والس�هوب ،والس�افانّا) بنس�بة تغطية قدرها  10يف املائة أو أكثر ،برصف النظر عن األنش�طة البرشية و/أو
الحيوانية املختلفة ،مثل الرعي أو اإلدارة االنتقائية فيما يتعلق بالحرائق .ويمكن أن توجد بهذه املناطق نباتات
خشبية (أشجار و/أو شجريات) ،بافرتاض أن نسبة تغطيتها تقل عن  10يف املائة.
املناطق املكسوة باألشجار
تشمل هذه الفئة أيّ منطقة جغرافية تسودها نباتات شجرية طبيعية بنسبة تغطية قدرها  10يف املائة أو أكثر.
ويمك�ن أن توج�د بها أنواع أخرى من النباتات (ش�جريات و/أو أعش�اب) ،حتى وإن تج�اوزت كثافتها كثافة
األش�جار .وتندرج يف هذه الفئة املناطق املزروعة باألش�جار ألغراض التحريج واملزارع الحرجية .وهي تش�مل
املناطق التي تغمرها املياه العذبة موسميا ً أو بصفة مستديمة .وال تشمل هذه الفئة مساحات أشجار املانغروف
الساحلية (←.)07
أشجار املانغروف
تشمل هذه الفئة أيّ منطقة جغرافية تسودها النباتات الخشبية (األشجار و/أو الشجريات) بنسبة تغطية قدرها
 10يف املائة أو أكثر ويغمرها املاء املالح و/أو األجاج بصفة مس�تديمة أو منتظمة وتوجد يف املناطق الس�احلية
أو يف دلتا األنهار.
املناطق املكسوّة بالشجريات
تشمل هذه الفئة أيّ منطقة جغرافية تسودها شجريات طبيعية بنسبة تغطية قدرها  10يف املائة أو أكثر .ويمكن
أن توجد بها أش�جار بش�كل متناثر إذا كانت نس�بة تغطيتها تقل عن  10يف املائة .ويمكن أن توجد بها أيضا ً
نباتات عش�بية بأيّ درجة من درجات الكثافة .وتندرج يف هذه الفئة املناطق املكس�وة بالشجريات التي تغمرها
املياه العذبة الداخلية بصفة مستديمة أو منتظمة .وهي ال تشمل الشجريات التي يغمرها املاء املالح أو األجاج يف
املناطق الساحلية (←.)07

املرفق األول
-09

-10

-11

-12
-13

-14

دال -

الشجريات و/أو النباتات العشبية ،املائية أو املغمورة بصفة منتظمة
تش�مل هذه الفئة أيّ منطقة جغرافية تسودها النباتات العشبية الطبيعية (بنسبة تغطية قدرها  10يف املائة أو
أكثر) ويغمرها املاء العذب أو األجاج بصفة مستديمة أو منتظمة (املستنقعات والسبخات وما إليها) .ولكي يُعترب
هذا االنغمار منتظماً ،يلزم أن يستمر ملدة شهرين عىل األقل يف السنة .ويمكن أن توجد بها نباتات خشبية (أشجار
و/أو شجريات) إذا كانت نسبة تغطيتها أقل من  10يف املائة.
املناطق الخفيفة الغطاء بالنباتات الطبيعية
تشمل هذه الفئة أيّ منطقة جغرافية ترتاوح فيها نسبة التغطية بالنباتات الطبيعية بني  2يف املائة و  10يف املائة.
وهي تشمل املناطق املغمورة بصفة مستديمة أو منتظمة.
األرايض الربية القاحلة
تش�مل هذه الفئة أيّ منطقة جغرافية تسودها أسطح الأحيائية طبيعية (الرتبة العارية والرمال والصخور وما
إىل ذلك) وتنعدم فيها النباتات الطبيعية أو تكاد تكون منعدمة (تغطي أقل من  2يف املائة) .وهي تشمل املناطق
التي تغمرها بصفة منتظمة املياه الداخلية (شواطئ البحريات وضفاف األنهار واملسطحات امللحية وما إىل ذلك).
وال تندرج يف هذه الفئة املناطق الساحلية املتأثرة بحركة املد والجزر للمياه املالحة (←.)14
الثلوج الدائمة واألنهار الجليدية
تشمل هذه الفئة أيّ منطقة جغرافية تغطيها الثلوج أو األنهار الجليدية بصفة مستمرة ملدة  10أشهر أو أكثر.
األجرام املائية الداخلية
تشمل هذه الفئة أيّ منطقة جغرافية تغطيها يف معظم السنة أجرام مائية داخلية .ويف بعض الحاالت ،يمكن أن
تكون املياه متجمدة لجزء من السنة (أقل من  10أشهر) .ونظرا ً إىل أن النطاق الجغرايف لألجرام املائية يمكن أن
يتغري ،فإنه يلزم تعيني الحدود عىل نحو متسق مع الحدود املعيّنة بالفئة  ،11حسب الوضع الغالب خالل السنة
و/أو عىل مدى سنوات متعددة.
األجرام املائية الساحلية ومناطق املد والجزر
تُع َّرف هذه الفئة بناء عىل املعالم الجغرافية لليابس�ة بالنس�بة إىل البحر (األجرام املائية الساحلية ،أيّ البحريات
الش�اطئية ومصاب األنهار) واألس�طح الالأحيائية املعرضة الس�تمرار بقاء املاء عليها (مناطق امل ّد والجزر ،أيّ
املسطحات الساحلية والشعاب املرجانية).

قائمة النفايات الصلبة

القائم � � � ��ة التالية للنفاي � � � ��ات الصلبة ،اليت صيغت من أجل إيضاح املفاهيم املتضمنة يف نظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية،
تس � � � ��تند إىل التصنيف األورويب للنفايات :العرض اإلحصائي .بيد أنه ال يُقصد هبا أن تكون صيغة لإلبالغ بإحصاءات
النفايات الصلبة.
-01

النفايات الكيميائية ونفايات الرعاية الصحية
تشمل هذه الفئة ما ييل:
•املذيبات ا ُملسته َل َكة
•النفايات الحمضية أو القلوية أو امللحية
•النفايات الحمضية أو القلوية أو امللحية (الخطرة)
•الزيوت املستخدمة (الخطرة)
•النفايات الكيميائية
•النفايات الكيميائية (الخطرة)
•حمأة النفايات السائلة الصناعية
•حمأة النفايات السائلة الصناعية (الخطرة)
•الحمأة والنفايات السائلة الناتجة من معالجة النفايات
•الحمأة والنفايات السائلة الناتجة من معالجة النفايات (الخطرة)
•نفايات الرعاية الصحية والنفايات البيولوجية
•نفايات الرعاية الصحية والنفايات البيولوجية (الخطرة)
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النفايات املشعّ ة
النفايات الفلزية
تشمل هذه الفئة ما ييل:
•النفايات الفلزية ،الحديدية
•النفايات الفلزية ،غري الحديدية
•النفايات الفلزية ،الحديدية وغري الحديدية املختلطة
النفايات الالفلزية الصالحة إلعادة التدوير
تشمل هذه الفئة ما ييل:
•النفايات الزجاجية (الخطرة)
•النفايات الزجاجية
•نفايات الورق والورق املقوّى
•النفايات اللدائنية
•النفايات الخشبية
•النفايات الخشبية (الخطرة)
•نفايات األنسجة
•نفايات املطاط
ىّ
املعدات وا َملر َكبَات املتخل عنها
تشمل هذه الفئة ما ييل:
•النفايات املحتوية عىل مُر َّكبات ثنائية الفينيل املتعدد الكلور (الخطرة)
•املعدات املتخلىّ عنها (عدا ا َملر َكبَات املتخلىّ عنها ونفايات البطاريات واملراكم)
•املعدات املتخلىّ عنها (عدا ا َملر َكبَات املتخلىّ عنها ونفايات البطاريات واملراكم) (الخطرة)
•ا َملر َكبَات املتخلىّ عنها
•ا َملر َكبَات املتخلىّ عنها (الخطرة)
•نفايات البطاريات واملراكم
•نفايات البطاريات واملراكم (الخطرة)
النفايات الحيوانية والنباتية
تشمل هذه الفئة ما ييل:
•النفايات الحيوانية ونفايات األغذية املختلطة
•النفايات النباتية
•الرباز والبول وال َروَث الحيواني
النفايات املنزلية والتجارية املختلطة
تشري هذه الفئة إىل النفايات العادية األخرى التي تنتجها األرس املعيشية واملكاتب والوحدات االقتصادية املماثلة.
ومن حيث املبدأ ،تصنيف النفايات املقرتح هنا ليس تصنيفا ً حس�ب منش�أ النفاية أو منتجها ،بل حس�ب املادة
نفس�ها .بيد أن هذه الفئة تتطابق مع النفايات املختلطة التي تجمعها عادة الربامج البلدية لجمع النفايات ،من
األرس املعيشية أساساً ،وإن لم يكن ذلك عىل وجه الحرص .وهذه النفايات املختلطة يمكن أن تنشأ كذلك من جميع
األنش�طة االقتصادية .وجميع النفايات املشمولة يف هذه الفئة تُعترب غري خطرة .ونظرا ً إىل أنها نفايات مختلطة،
فإنها ال تش�مل أقس�اما ً للنفايات يتم جمعها منفصلة ،مثل الزجاج واللدائن والورق .وموجز القول هو أن هذه
الفئة تغطي النفايات البلدية املختلطة ،والنفايات الكبرية الحجم ،ونفايات تنظيف الشوارع ،والنفايات الناتجة
من األسواق ،فيما عدا أقسام النفايات التي يتم جمعها منفصلة .وتنشأ النفايات من األرس املعيشية أساسا ً ولكنها
يمكن أن تتولد أيضا ً من جميع القطاعات االقتصادية ،يف املقاصف واملكاتب عىل سبيل املثال ،بوصفها فضاالت
استهالكية.
وتشمل هذه الفئة ما ييل:
•النفايات البلدية املختلطة
•النفايات الناتجة من األسواق
•النفايات الكبرية الحجم
•فضاالت تنظيف الشوارع
النفايات املعدنية واألقذار
تشمل هذه الفئة ما ييل:
•النفايات املعدنية الناتجة من أعمال التشييد والهدم
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•النفايات املعدنية الناتجة من أعمال التشييد والهدم (الخطرة)
•النفايات املعدنية األخرى
•النفايات املعدنية األخرى (الخطرة)
•األقذار
•األقذار (الخطرة)
•نفايات التجريف
•نفايات التجريف (الخطرة)
•النفايات املعدنية الناتجة من معالجة النفايات والنفايات ا ُملثبَّتة
•النفايات املعدنية الناتجة من معالجة النفايات والنفايات ا ُملثبَّتة (الخطرة)
نفايات االحرتاق
تشمل هذه الفئة ما ييل:
•نفايات االحرتاق
•نفايات االحرتاق (الخطرة)
النفايات األخرى
تشمل هذه الفئة جميع النفايات األخرى غري املشمولة يف موضع آخر ،بما يف ذلك ما ييل:
•املواد املختلطة وغري املتمايزة
•املواد املختلطة وغري املتمايزة (الخطرة)
•فضاالت الفرز
•فضاالت الفرز (الخطرة)
•الحمأة العادية
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املرفق الثاني
جدول أعمال البحوث املتعلقة باإلطار املركزي لنظام
املحاسبة البيئية واالقتصادية
مقدّمة

م  ١-2-يوفر اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية إطاراً حماسبياً متسقاً لتحديد املفاهيم البيئية واالقتصادية
وقياسهاّ .
وتشكل البيانات املصاغة على أساس نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية مدخالت بالغة القيمة لتقييم السياسات
التغي الذي يعرتي البيئ � � � ��ة واالقتصاد ،وازدياد الفهم للصالت القائمة بني البيئة
وحتليل املس � � � ��ائل البيئية واالقتصادية .ومع رّ
واالقتصاد ،وتطور االحتياجات السياساتية والتحليلية ،يصبح من الضروري استعراض اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية
واالقتصادية لتقييم مدى مالءمته بصفة مستمرة للواقع الراهن.
م  ٢-2-ويضاف إىل ذلك أن اخلربات املتنوعة املكتسبة من التنفيذ املتزايد لإلطار املركزي يف شىت أحناء العامل ستوفر
رؤى متعمقة جديدة ينبغي أخذها يف االعتبار لدى صياغة مفاهيم احلسابات البيئية واالقتصادية.
م  ٣-2-ونظراً إىل أن األس � � � ��اس احملاس � �ب� ��ي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية هو نظام احلسابات القومية ،يلزم إيالء
االعتبار أيضا ملا يطرأ من تطورات يف جمال احملاسبة يف سياق ذلك املعيار الدويل .ويرد بيان جدول أعمال البحث املتعلق
بنظام احلس � � � ��ابات القومية يف امللحق الرابع لنظام احلس � � � ��ابات القومية لعام ( 2008األم � � � ��م املتحدة وآخرون.)2009 ،
ومم � � � ��ا له أمهية خاصة يف هذا الص � � � ��دد اجملموعة املتزايدة من األدوات االقتصادية اجلديدة اليت يتواصل إنش � � � ��اؤها وتنفيذها
جزءا من السياس � � � ��ات املتعلقة بإدارة البيئة .ويلزم جلدويل أعمال البحوث املتعلقني باإلطار املركزي لنظام احملاسبة
بوصفها ً
البيئية واالقتصادية ونظام احلسابات القومية أن يعكسا هذه التطورات.
م  ٤-2-وبالنس � � � ��بة أيضاً إىل نظام احلسابات القومية ،يش � � � ��ار إىل وجود بعض اختالفات طفيفة بني نظام احلسابات
القومية ونظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية يف معاجلة تدفقات مادية معينة ،منها على س � � � ��بيل املثال معاجلة السلع املرسلة
للتجهيز (انظر الفرع  .)3 - 3ويلزم أن تش � � � ��مل عملية التطوير املس � � � ��تمر لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية النظر يف مدى
أي اختالفات من هذا القبيل عن نظام احلسابات القومية.
استصواب اإلبقاء على ّ
م  5-2-وستتبع عملية استعراض وحتديث اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية هنج العمليات النمطية اليت
صيغت الس � � � ��تعراض املعايري الدولية .ومن مث س � � � ��يتم يف إطار النظام اإلحصائي لألمم املتحدة النظر فيما يلي( :أ) األمهية
النسبية لتحديث املعيار لكفالة استمرار مالءمته للواقع الراهن؛ و(ب) النتائج املرتتبة على إجراء أي تغيري والتأثري احملتمل
على التنفيذ؛ و(ج) مدى إجناز األعمال البحثية يف أي جمال مقرتح للتغيري .وعملية انتقاء مواضيع البحث وحتديد التغيريات
املناس � � � ��بة لإلطار املركزي ستش � � � ��مل التشاور واملشاركة على نطاق واس � � � ��ع مع املختصني بالصياغة احملاسبية ومع مستعملي
احلسابات.
وينوه إىل أنه نتيج ًة ألن اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية نظام حماسيب متكامل توجد يف إطاره
م 6-2-
َّ
صالت بني احلس � � � ��ابات املختلفة ،فإن تغيري بعض فرادى اجملاالت اس � � � ��تجابة لشواغل حم ّددة يُرجح أن يؤدي إىل تداعيات
أوسع نطاقاً .ومن مث جيب أن تتم عملية حتديث املعيار بأسلوب منسق ومتكامل.
ص للمواضيع الرئيس � � � ��ية ال � �ت� ��ي مت حتديدها أثناء إعداد اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية
م  7-2-وي � � � ��رد أدناه ُّ
تفح ٌ
واالقتصادية باعتبارها املواضيع اليت ستستفيد من مواصلة النظر فيها يف إطار األوساط اإلحصائية الدولية ،وهي كما يلي:
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•صياغة التصنيفات
•صياغة تقنيات متسقة للتقييم جتاوز ما يوجد يف نظام احلسابات القومية يف حاالت عدم توافر أسعار سوقية
•تعريف إدارة املوارد
•احلسابات واإلحصاءات املتصلة بالتقليل إىل أدىن قدر ممكن من املخاطر الطبيعية واآلثار النامجة عن تغري
املناخ
•استنزاف املوارد البيولوجية الطبيعية
•املعاجلة احملاسبية ملوارد الرتبة
•تقييم موارد املياه
•�نُُهج قياس السلع املهيَّأة

م  8-2-وال تغطي مواضيع البحث احمل ّددة هنا املواضيع املتصلة باحملاس � � � ��بة املتعلقة بالنُظم اإليكولوجية .وس� � � � �تُعرض
حالة احملاسبة املتعلقة بالنُظم اإليكولوجية يف املنشور املعنون “احملاسبة التجريبية للنُظم اإليكولوجية يف إطار نظام احملاسبة
البيئية واالقتصادية” ،الذي هو قيد اإلعداد حالياً .وسيتضمن منشور احملاسبة التجريبية للنُظم اإليكولوجية اإلقرار بضرورة
املرجح أن يلزم فيها
اس � � � ��تمرار البحث والتجريب يف جمال احملاس � � � ��بة املتعلقة بالنُظم اإليكولوجية .وهناك جماالت حم ّددة من ّ
النشاط البحثي بصفة مستمرة ،وهي تشمل املعاجلة احملاسبية حلالة النُظم اإليكولوجية وقدراهتا عموماً ،واملعاجلة احملاسبية
للتنوع البيولوجي ،واملعاجلة احملاس � � � ��بية للكربون ،واملعاجلة احملاسبية لألدوات االقتصادية اليت تستعملها احلكومة فيما يتصل
بإدارة النُظم اإليكولوجية ،والتقنيات املتعلقة بتقييم النُظم اإليكولوجية.
م  9-2-وباإلضافة إىل ذلك ،قد يكون من املفيد ضم أعمال البحث والتطوير يف بعض اجملاالت املشمولة يف جدول
أعمال البحوث املتعلق باإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية مع األعمال املتعلقة باملعاجلة احملاس � � � ��بية للنُظم
اإليكولوجية .وعلى وجه التحديد ،ميكن تناول أعمال البحوث املتعلقة باملعاجلة احملاس � � � ��بية ملوارد الرتبة وتقييم موارد املياه
وتطوير تصنيفات الغطاء األرضي واستخدام األراضي ،يف سياق البحوث املتعلقة باملعاجلة احملاسبية للنُظم اإليكولوجية.

املواضيع املشمولة يف جدول أعمال البحوث املتعلق باإلطار املركزي لنظام
املحاسبة البيئية واالقتصادية
صياغة التصنيفات
م  10-2-من املهم صياغة التعاريف واملفاهيم واهلياكل النموذجية املتصلة باحملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية .بيد أنه لكي
يك � � � ��ون تنميط املعلومات أكثر اكتماالً ،خصوصاً فيما يتعلق بأغراض اإلبالغ واملقارنة على املس � � � ��توى الدويل ،يلزم أيضاً
صياغة تصنيفات متفق عليها للمفاهيم اإلحصائية ذات الصلة .وحيتوي اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية
على عدد من التصنيفات اليت تس � � � ��اعد على إيضاح نطاق املفاهيم املختلفة ،وتصنَّف على أساس � � � ��ها أيضا شىت األرصدة
والتدفقات.
م  11-2-وبوجه عام ،يقتصر عرض التصنيفات املشمولة يف اإلطار املركزي على مستويات التصنيف العليا أو املوجزة
نسبياً .بيد أنه ُحرِص يف بعض احلاالت على توصيف الفئات املدرجة يف املستويات التصنيفية األكثر تفصي ً
ال بغية املساعدة
يف إعداد اإلحصاءات وتوضيح املعاجلة لبعض التدفقات واألرصدة احمل ّددة.
م  12-2-وقد أصبح واضحاً يف سياق عملية الصياغة أن التفاصيل املتعلقة بتصنيفات معينة حتتاج إىل مزيد من البحث.
وعلى وجه التحديد ،يلزم مزيد من العمل والتش � � � ��اور بشأن تصنيف اس � � � ��تخدام األراضي وعنصر إدارة املوارد املشمول يف
تصنيف األنش � � � ��طة البيئية .وس � � � ��تتحقق فائدة أيضاً لتصنيف الغطاء األرضي من االختبار والتطبيق ألغراض نظام احملاسبة
البيئية واالقتصادية ،وإن كان استناده إىل نظام تصنيف الغطاء األرضي ،اإلصدار  ،3الذي وضعته منظمة األمم املتحدة
لألغذية والزراعة يوفر أساساً قوياً من املنظور التصنيفي.
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صياغة تقنيات متسقة للتقييم تجاوز ما يوجد يف نظام الحسابات القومية يف حاالت
عدم توافر أسعار سوقية
م  13-2-يتطلب اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية واالقتصادية تسجيل كثري من األرصدة والتدفقات واملعامالت
اليت تتصل بالبيئة ،ولكن ال توجد هلا قيم ميكن رصدها أو قياس � � � ��ها على حنو مباش � � � ��ر .ويلزم يف هذه احلالة ،كما يف حالة
نظام احلسابات القومية ،توافر أسعار افرتاضية لكي ميكن تسجيل قيمة املعاملة .وهذه القيم هلا أمهية بالغة بصدد حتديد
األمهية االقتصادية لألرصدة والتدفقات البيئية ،واألهم من ذلك بش � � � ��أن املعاوضة بني هذه األرصدة والتدفقات من ناحية
واألرصدة والتدفقات غري البيئية من الناحية األخرى.
م  14-2-وعلى غرار نظام احلسابات القومية ،حيدد اإلطار املركزي قيمة بعض األرصدة والتدفقات باستخدام بيانات
“ش � � � ��به سوقية” ،حيث يستند التقييم إىل معامالت س � � � ��وقية مقاربة (باملعىن االقتصادي) للمعاملة املفرتضة .وعلى سبيل
املثال ،ميكن تقييم رصيد من الفحم بناء على الدخل املرصود الذي حتصل عليه اجلهة املستخرجة للفحم.
م  15-2-وال يتناول اإلطار املركزي مسألة تقييم األرصدة والتدفقات اليت ال تتصف بأهنا “سوقية” وال “شبه سوقية”،
ولكنها مش � � � ��مولة يف حد القياس بالقيم املادية .ومن األمثلة البارزة لذلك التقييم الكامل ألرصدة وتدفقات املياه ،ولكن
ميكن أن يشمل ذلك أيضاً أصوالً بيئية أخرى.

تعريف إدارة املوارد
م  16-2-يرد تعريف النشاط البيئي املتمثل يف إدارة املوارد يف الفصل الرابع .وقد صيغ هذا التعريف بناء على األعمال
املبكرة املضطلع هبا بشأن املفاهيم اليت ينبغي تطبيقها يف جمال قياس النشاط البيئي واليت ُعرضت أول ما ُعرضت يف النظام
األورويب لتجمي � � � ��ع املعلومات االقتصادية املتعلقة بالبيئة لعام  ،1994اإلصدار ( 2املفوضية األوروبية واملكتب اإلحصائي
للجماعات األوروبية2002 ،ب) .وعلى الرغم من مضي بعض الوقت على تعريف نشاط إدارة املوارد ،فإنه مل يستجد
قدر ملموس من العمل بش � � � ��أن قياس هذا النش � � � ��اط ،خصوصاً باملقارنة بالنش � � � ��اط البيئي الرئيسي اآلخر وهو محاية البيئة.
ويتواص � � � ��ل بقوة يف الس � � � ��نوات األخرية تزايد االهتمام بإدارة املوارد ،مب � � � ��ا يف ذلك تطبيقها يف جماالت الطاقة املتجددة وتغري
املناخ وأنشطة إعادة التدوير.
م  17-2-وقد تعقدت عملية وضع تعريف نشاط إدارة املوارد يف صيغته النهائية ألغراض اإلطار املركزي بسبب االفتقار
إىل الوضوح بش � � � ��أن النطاق املثايل للموارد اليت ينبغي أخذها يف االعتبار يف هذا الصدد .ففي بعض الظروف ،بدا مناسباً
االقتصار يف ذلك على املوارد الطبيعية فقط ،بينما بدا مالئماً يف حاالت أخرى أن يشمل ذلك املوارد املستزرعة.
م  18-2-ولذا يُوصى بإجراء استعراض لنطاق نشاط إدارة املوارد .وميكن إجناز هذا العمل بالتناسق مع إجراء استعراض
للتصنيف املؤقت ألنشطة إدارة املوارد بصيغته املعروضة يف تصنيف األنشطة البيئية (انظر أعاله).

الحسابات واإلحصاءات املتصلة بالتقليل إىل أدنى قدر ممكن من املخاطر الطبيعية
واآلثار الناجمة عن تغري املناخ
م  19-2-يقصر اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية نطاق األنشطة االقتصادية اليت ينبغي اعتبارها أنشطة
بيئية على نشاط محاية البيئة ونشاط إدارة املوارد .بيد أن من املسلّم به أن عدداً من األنشطة االقتصادية األخرى املتصلة
بالبيئة ميكن أن يكون موضع اهتمام خاص ألغراض سياس � � � ��اتية وحتليلية (انظر الفرع  .)2 - 4وهناك جمموعة حم ّددة من
تلك األنش � � � ��طة تش � � � ��مل اجلهود الرامية إىل تقليل تأثري املخاطر الطبيعية (مثل الفيضانات واألعاصري وحرائق األدغال) إىل
أدىن قدر ممكن واجلهود الرامية إىل التخفيف من آثار تغري املناخ أو التكيف معها.
م  20-2-وميك � � � ��ن صياغ � � � ��ة احلس � � � ��ابات واإلحص � � � ��اءات املتعلقة هبذه اجمل � � � ��االت للنش � � � ��اط االقتصادي باتب � � � ��اع النُهج
النمطية للمحاسبة الفرعية املتعلقة باألنشطة االقتصادية على النحو املبني يف نظام احلسابات القومية .بيد أنه نظراً لالهتمام
التحليلي والسياسايت هبذه املواضيع وصلتها الوثيقة بالبيئة ،ميكن أن يندرج نشاط البحث والتطوير املتعلق هبذه احلسابات
ال يف نطاق نظام احملاس � � � ��بة
الفرعية يف نطاق احلس � � � ��ابات البيئية واالقتصادية .ويُوصى باعتبار العمل يف هذه اجملاالت داخ ً
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البيئية واالقتصادية لكي ميكن على النحو املناس � � � ��ب حتقيق تواؤم األعراف احملاسبية وترسيخ الصالت مع األجزاء األخرى
لإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.

استنزاف املوارد البيولوجية الطبيعية
م  21-2-اس � � � ��تنزاف املوارد البيولوجية الطبيعية ،وخباصة موارد األخشاب الطبيعية واملوارد الطبيعية املائية ،هو تدفق من
التدفقات املهمة يرد وصفه بقدر من التفصيل يف اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية (انظر الفرع .)4 - 5
ونطاق هذه املناقش � � � ��ة بش � � � ��أن االستنزاف يتجاوز بقدر كبري نطاق املناقش � � � ��ة الواردة يف دليل احلسابات القومية  -احملاسبة
البيئية واالقتصادية املتكاملة لعام  .2003ويف الوقت نفسه ،ال يُع ّد تعريف االستنزاف وقياسه يف سياق املوارد اليت ميكن
أن تتجدد من األمور البسيطة املباشرة وال يوجد ما يكافئهما يف نطاق احملاسبة االقتصادية التقليدية.
م  22-2-ومن األمور املهمة أن تعريف االستنزاف وقياسه يف حالة املوارد البيولوجية الطبيعية يستلزمان تدامج املفاهيم
االقتصادي � � � ��ة واملعلومات العلمية يف ش � � � ��كل مناذج بيولوجية .ومع أن املبادئ الالزم � � � ��ة ألغراض اإلطار املركزي قد ُحددت
حتديداً واضحاً ،فإن هناك حاجة إىل املزيد من البحث والتطبيق هلذه املبادئ ،وإىل تقييم ملدى جدوى الصياغة املفاهيمية
يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية لألغراض السياساتية والتحليلية.

املعالجة املحاسبية ملوارد الرتبة
م  23-2-ترد مناقشة املعاجلة احملاسبية ملوارد الرتبة يف الفرع  ،7 - 5الذي يوفر جمموعة متنوعة من املعلومات املتعلقة
مب� � � � �وارد الرتب � � � ��ة ميكن تنظيمها يف إطار اهليكل العام للمحاس � � � ��بة املتعلقة باألصول يف اإلطار املركزي لنظام احملاس � � � ��بة البيئية
واالقتصادية .ويف الوقت نفسه ،يكاد ال يوجد ما يدل على أن هناك معاجلة حماسبية للرتبة على املستوى الوطين مؤسسة
على املنطق العام للمعاجلة احملاس � � � ��بية لألصول البيئية .ويبدو أن جزءاً من هذا ناتج عن عدم الوضوح بش � � � ��أن وضع الرتبة
داخل األ ُطر احملاسبية .ففي بعض احلاالت ،تكون املعاجلة احملاسبية للرتبة مدجمة مع األراضي ومن مث ميتزج التناول املنفصل
للرتبة بوصفها مورداً مع حتليل التغريات يف الغطاء األرضي واستخدام األراضي .ويف حاالت أخرى ،يُنظر إىل الرتبة على
أهن � � � ��ا منظومة بيولوجية معقدة ذات عناصر متفاعلة متعددة (مث � � � ��ل املغذيات واملياه والكائنات العضوية الدقيقة) مما جيعل
احملاسبة النمطية املتعلقة باألصول تبدو غري مالئمة.
م  24-2-ويف حني أن من املناس � � � ��ب إبراز كل من صلة الرتبة باألرض ووضع الرتبة بوصفها منظومة بيولوجية معقدة،
فإن نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يبني أن باإلمكان أن يتم على حنو مفيد تنظيم معلومات مهمة متسعة النطاق حول
ال بيئياً ميكن تناوله منفص ً
مفه � � � ��وم الرتب � � � ��ة بوصفها أص ً
ال عن غريه .بيد أنه يلزم املزيد من البحث والعمل املش � �ت� ��رك يف جمال
تقييم مدى فائدة حسابات األصول املتعلقة بالرتبة ألغراض إدارة هذا املورد األساسي.
م  25-2-ومن األمور املهمة أن هناك تياراً ناشئاً من النشاط التحليلي ينبعث من اجملتمع العلمي ويركز على الرتبة من
منظور “رأس املال الطبيعي” .وميكن مواءمة هذا العمل على حنو جيد مع تنفيذ حسابات األصول املتعلقة بالرتبة .ويلزم
أن يشمل جزء من نطاق تركيز هذا العمل صياغة جمموعات من البيانات املزودة باملرجعية املكانية ،ويوجد عدد من أمثلة
العمل يف هذا اجملال على كال الصعيدين الوطين والدويل.

تقييم موارد املياه
م  26-2-يغط � � � ��ي الفرع  11 - 5موضوع املعاجلة احملاس � � � ��بية لألصول فيما يتعل � � � ��ق مبوارد املياه ،حيث حيدد ،بقدر من
التفصيل ،املعاجلة احملاسبية املناسبة ملوارد املياه بالقيم املادية .بيد أن تقييم موارد املياه غري مبينّ على وجه التفصيل يف ذلك
السياق ألن تطبيق املبادئ العامة لتقييم األصول البيئية يغلب أن يتصف بعدم املالءمة فيما خيص موارد املياه.
م  27-2-ويف إطار النطاق العام لالرتقاء حبس � � � ��ابات املياه ،يُوصى باالضطالع مبزيد من البحث بغية جعل التقنيات
واألساليب املتعلقة بتقييم موارد املياه متسقة مع مبادئ التقييم املتضمنة يف اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.

املرفق الثاني

نُهُ ج قياس السلع املهيَّأة

م  28-2-السلع املهيّأة هي سلع جرى تعديلها خصيصاً لتصبح أكثر “مراعاة للبيئة” أو “أكثر نظافة” ومن مث يصبح
اس � � � ��تخدامها مفيداً حلماية البيئة أو إلدارة املوارد .ومن أمثلة هذه السلع البطاريات اخلالية من الزئبق والورق املعاد تدويره.
ووفقاً للمبينّ يف الفرع ّ ،3 - 4
يشكل إنتاج السلع املهيّأة واستخدامها عنصراً من عناصر اإلطار املستخدم لقياس نفقات
محاية البيئة وإنتاج السلع واخلدمات البيئية.
م  29-2-وعلى املس � � � ��توى املفاهيمي ،هناك اتفاق على إدراج الس � � � ��لع املهيّأة يف نطاق قياس النشاط البيئي .أما على
مستوى املمارسة الفعلية ،فقياس السلع املهيّأة مهمة ليست باليسرية (على النحو َّ
املوضح يف الفرع  .)3 - 4وانطالقاً من
هذا االتفاق املفاهيمي ،يُوصى بإجراء حبوث تس � � � ��تهدف مواصلة تطوير تقنيات وُ�ن ُهج مناسبة لقياس السلع املهيّأة ميكن
تطبيقها على املستويني الوطين والدويل.
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مرسد املصطلحات
ألف
االتس � � ��اع الطبيعي ألراضي الغابات وغيرها من األراضي الحرجية :هو زيادةٌ يف مساحة أراضي الغابات وغريها من
األراضي احلرجية نتيج ًة ملا جيري طبيعيًّا من البَذْر أوالتَ�ب ْرُعم أو نشوء الفوارع أو جتَ ُّذر الفروع)٢٩٢ - ٥( .
قتنصة داخل الوحدات االقتصادية أو احملولة إىل وحدات
إجمالي التصريفات :يتألف من االنبعاثات إىل البيئة واملواد املُ َ
اقتصادية أخرى)٩٠ - ٣( .
صرف فيه من األصول املُنتَ َجة ألغراض تكوين رأس املال الثابت
إجمالي تكوين رأس المال :يُ نِّبي املُقَ�ت ىَن خمصوماً منه املُتَ َّ
أو املخزونات أو األشياء الثمينة)٣٥ - ٢( .
إجمالي تكوين رأس المال الثابت :يُقاس بالقيمة الكلية ملقتنيات املنتجني من األصول الثابتة ،خمصوماً منها املتصرف
بعض نفقات حم ّددة عل����������ى اخلدمات اليت تزيد من قيمة
في����������ه من تلك األصول ،خالل الفرتة احملاس����������بية ،ومضافاً إليها ُ
األصول غري املُنتَجة)٣٥ - ٢( .
إجمالي الدخل المختلط :هو الفائض أو العجز العائد من اإلنتاج الذي تزاوله مؤسس����������ات غري اعتبارية متلكها أس����������ر
معيشية ،قبل خصم استهالك رأس املال الثابت .وهو يشمل ضمنياً عنصر األجر عن العمل الذي يقوم به مالك املؤسسة
أو غريه من أفراد األسرة املعيشية( .اجلدول ٥ - ٥؛ )٣١ - ٦
إجمالي فائض التش � � ��غيل :هو الفائض أو العجز العائد من اإلنتاج قبل احتس����������اب أي فوائد أو إجيارات أو تدفقات
أخرى مماثلة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض وقبل خصم استهالك رأس املال الثابت٦٥ - ٢( .؛ اجلدول ٥ - ٥؛
)٣١ - ٦
إجمالي القيمة المضافة :هو قيمة الناتج خمصوماً منها قيمة االستهالك الوسيط)٣٦ - ٢( .
إجمالي مدخالت الطاقة :يعكس جمموع الطاقة املأخوذة من البيئة ،ومنتجات الطاقة املستوردة ،والطاقة املستمدة من
املخلَّفات داخل نطاق االقتصاد)١٨١ - ٣( .
إجمالي ُمدخالت المياه :يعكس جمموع املياه اليت تُستخلص من البيئة أو تُستورد)٢٢٠ - ٣( .
األراضي الحرجية األخرى :هي أراض غري مصنفة على أهنا من أراضي الغابات ومتتد على مساحة جتاوز  ٠,٥هكتار؛
وهبا أش����������جار يزيد ارتفاعها عن  ٥أمتار وترتاوح نس����������بة غطائها التاجي الشجري من  ٥إىل  ١٠يف املائة ،أو هبا أشجار
ميكن أن تبلغ هذه الصفات يف مواقعها؛ أو ذات غطاءمؤلف من ش����������جريات وأدغال وأش����������جار تزيد نسبته عن  ١٠يف
املائة .وهي ال تشمل أي أراض يكون معظمها قيد االستخدام الزراعي أو احلضري)٢٨٨ - 5( .
األرض :هي أصل بيئي فريد حي ّدد احليز الذي حتدث فيه األنشطة االقتصادية والعمليات البيئية وتوجد داخله األصول
البيئية واألصول االقتصادية)٢٣٩ - ٥( .
إزالة الغابات :هي النقصان يف رصيد أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية من جراء الفقدان التام للغطاءالشجري
وحتويل أراضي الغابات إىل أوجه استخدام أخرى (مثل استخدامها كأرض للزراعة أو إلقامة املباين أو الطرق أو ما إىل
ذلك) أو إىل أرض بال وجه حم ّدد من أوجه االستخدام)٢٩٣ - ٥( .
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اس � � ��تخدام األراضي :يدل على أمرين معاً( :أ) األنش����������طة املضطلع هبا و (ب) الرتتيبات املؤسسية املطبقة ملنطقة معينة
ألغراض اإلنتاج االقتصادي ،أو لصون الوظائف البيئية وإصالحها)٢٤٦ - ٥( .
االس � � ��تخدام النهائي للمياه :يس����������اوي البخر والنتح واملياه املدجمة يف املنتجات( )٢٢٢ - ٣( .يُش����������ار إليه أيضاً يف
إحصاءات املياه مبصطلح “استهالك املياه”).
االس � � ��تخدامات التبديدية للمنتجات :تش����������مل املنتجات اليت تُصرف عمداً يف البيئة بصفة ذلك جزءاً من عمليات
إنتاجية ()٩٦ - ٣
االستنزاف ،بالقيم المادية :هو النقصان يف مقدار رصيد مورد طبيعي ما على مدى فرتة حماسبية بسبب قيام وحدات
اقتصادية باستخراج هذا املورد الطبيعي مبقدار يتجاوز مقدار جتدده)٧٦ - ٥( .
االستهالك :هو استخدام السلع واخلدمات من أجل إشباع احتياجات أو رغبات بشرية فردية أو مجاعية)٨ - ٢( .
استهالك رأس المال الثابت :هو ما حيدث ،خالل الفرتة احملاسبية ،من نقصان يف القيمة احلالية لرصيد األصول الثابتة
اليت ميتلكها ويس����������تخدمها منتج ما ،نتيج ًة للتدهور امل����������ادي أو التقادم العادي أو التلف العرضي العادي،٦٣ - ٢( .
)١٢٠ - ٥ ،١٩٨ - ٤
استهالك المياه (انظر :االستخدام النهائي للمياه).
االستهالك الوسيط :يتألف من قيمة السلع واخلدمات اليت تستهلكها عملية لإلنتاج بصفة مدخالت ،فيما عدا األصول
سجل ضمن استهالك رأس املال الثابت)٣٢ - ٢( .
الثابتة اليت تُ َّ
األسرة المعيشية :هي جمموعة من األشخاص يتشاركون يف مقر املعيشة نفسه وُ�ي َو ِّحدون بعضاً من دخلهم ومن ثروهتم،
أو ُكلَّهما ،ويستهلكون مجاعياً أنواعاً معينة من السلع واخلدمات ،أمهها املسكن والطعام)١١١ - ٢( .
عرف بأهنا املبالغ النقدية اليت يدفعها املش�����ت����رون الراغبون يف الشراء للحصول على شيء من البائعني
أس � � ��عار السوق :تُ َّ
الراغبني يف البيع)١٤٤ - ٢( .
األصل :هو مس����������تودع للقيمة ميثّل منفعة أو سلس����������لة من املنافع تعود على ٍ
مالك اقتصادي نتيجة حليازته أو استخدامه
لذلك الكيان لفرتة من الزمن .وهو وسيلة لرتحيل القيمة من فرتة حماسبية إىل أخرى)٣٢ - ٥( .
األصول االقتصادية (انظر :األصل).
األصول البيئية :هي العناصر احلية وغري احلية احلاصلة طبيعيًّا يف كوكب األرضِّ ،
وتشكل معاً البيئة األحيائية  -املادية،
وميكن أن توفر منافع للبشرية)١٧ - ٢( .
األصول الثابتة :هي األصول املنتَجة اليت تُس����������تخدم بصفة متكررة أو مس����������تمرة يف عمليات اإلنتاج ملدة تتجاوز س����������نة
واحدة)٣٤ - ٥ ،١٩٠ - ٤( .
األصول غير ال ُمنتَجة :هي األصول اليت نشأت عن غري طريق عمليات اإلنتاج)٣٦ - ٥( .
األصول المالية :تتألف من مجيع املطالبات املالية واألس����������هم أو غريها من أش����������كال األنصبة يف الشركات مضافاً إليها
السبائك الذهبية املوجودة يف حوزة السلطات النقدية بصفة أصول احتياطية)٣٧ - ٥( .
األصول ال ُمنتَ َجة :هي األصول اليت نش����������أت بوصفها نواتج لعمليات إنتاج مش����������مولة يف إطار حدود اإلنتاج يف نظام
احلسابات القومية)٣٤ - ٥( .
إعادة التصنيف :تعكس التغريات اليت تطرأ على األصول يف احلاالت اليت يُستعمل فيها أصل ما لغرض خمتلف .وإعادة
تصنيف أصل ما يف إحدى الفئات ينبغي أن تُقابَل بإعادة تصنيف مكافئة هلا يف فئة أخرى)٤٩ - ٥ ،٤٨ - ٥( .
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اإلعان � � ��ات :هي املدفوع����������ات اجلارية اليت تقدمها دون مقابل وحدات حكومية ،مب����������ا يف ذلك الوحدات احلكومية غري
املقيمة ،إىل املؤسسات بناء على مستويات أنشطتها اإلنتاجية أو على كمية أو قيمة ما تنتجه أو تبيعه أو تستورده من
السلع أو اخلدمات)١٣٨ - ٤( .
اإلعانات البيئية والتحويالت المماثلة :هي حتويالت يُقصد هبا دعم األنشطة اليت حتمي البيئة أو ُّ
حتد من استخدام
املوارد الطبيعية ومن استخراجها)١٣٨ - ٤( .
اإلقليم االقتصادي :املنطقة اخلاضعة للسيطرة الفعلية حلكومة واحدة .وهو يشمل املساحة الربية للبلد املعين ،مبا فيها
اجلزر ،واجملال اجلوي ،واملياه اإلقليمية ،واجليوب اإلقليمية يف بقية العامل .وال يشمل اإلقليم االقتصادي ما قد يوجد يف
البلد من اجليوب اإلقليمية التابعة للبلدان األخرى واملنظمات الدولية)١٢١ - ٢( .
االنبعاثات :هي املواد اليت تُطلقها يف البيئة املنش����������آت واألسر املعيش����������ية نتيج ًة لعمليات اإلنتاج واالستهالك والرتاكم.
()٨٨ - ٣
االنبعاثات في التربة :هي املواد اليت تصرفُها يف الرتبة املنش����������آت واألس����������ر املعيشية نتيج ًة لعمليات اإلنتاج واالستهالك
والرتاكم)٩٥ - ٣( .
االنبعاثات في المياه :هي املواد اليت تصرفُها يف موارد املياه املنشآت واألسر املعيشية نتيج ًة لعمليات اإلنتاج واالستهالك
والرتاكم)٩٢ - ٣( .
االنبعاثات في الهواء :هي املواد الغازية وا ُجل َس����������يْمية اليت تصرفُها يف الغالف اجلوي املنش����������آت واألسر املعيشية نتيج ًة
لعمليات اإلنتاج واالستهالك والرتاكم)٩١ - ٣( .
اإلنتاج :هو نشاط ،يُضطلع به يف ظل املسؤولية واإلشراف واإلدارة من جانب وحدة مؤسسية ،وتُستخدم فيه مدخالت
العمل ورأس املال والسلع واخلدمات إلنتاج نواتج من السلع واخلدمات)٩ - ٢( .
االنحس � � ��ار الطبيعي ألراضي الغابات وغيرها من األراضي الحرجية :هو النقصان الذي حيدث ألس����������باب طبيعية يف
مساحة ما من أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية)٢٩٤ - ٥( .
أنشطة إدارة الموارد :هي األنشطة اليت يتمثل هدفها األساسي يف حفظ رصيد املوارد الطبيعية وصونه ومن مثّ محايته
من النضوب)١٣ - ٤( .
أنش � � ��طة حماية البيئة :هي األنشطة اليت يتمثل هدفها األساس����������ي يف منع وتقليل وإزالة تلوث البيئة وغريه من أشكال
تدهورها)١٢ - ٤( .
عرف بأنه االستهالك النهائي واالستهالك الوسيط وإمجايل تكوين رأس املال الثابت
اإلنفاق الوطني على حماية البيئة :يُ َّ
فيما يتعلق جبميع سلع وخدمات محاية البيئة (فيما عدا االستهالك الوسيط وإمجايل تكوين رأس املال الثابت املتعلقني
قتن خمصوماً منه املُتَ َص َّرف فيه من األصول
باألنش����������طة اخلاصة بالبيئة) مضافاً إليها إمجايل تكوين رأس املال الثابت (واملُ ىَ
غري املالية غري املُنتَجة) فيما يتعلق باألنش����������طة اليت ختص محاية البيئة ،ومضافا إليها ما مل يُستَوعب يف العناصر السالفة
الذكر من حتويالت الوحدات املقيمة خبصوص محاية البيئة ،ومضافاً إليها حتويالت محاية البيئة املدفوعة إىل بقية العامل
خمصوماً منها حتويالت محاية البيئة املدفوعة من بقية العامل)٨٥ - ٤( .
بــاء

الكلي الفعلي :ي ِّ
البخر والنتح ِّ
شكالن حجم املياه اليت تدخل الغالف اجلوي لدى تبخر املاء إىل غاز عن طريق البخر
ُ
من األس����������طح الربية واملائية والنتح من النباتات يف اإلقليم املعين خالل الفرتة احملاس����������بية وال يش����������مالن الكميات السابق
تسجيلها بوصفها كميات مستخلصة من مياه الرتبة)٤٨٧ - ٥( .
بقية العالم :تتألف من مجيع الوحدات املؤسس����������ية غري املقيمة اليت تجُ ري معامالت مع الوحدات املقيمة ،أو توجد هلا
صالت اقتصادية أخرى بالوحدات املقيمة)١٢١ - ٢( .
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تاء
التحريج :هو الزيادة يف كمية أراضي الغابات وغريها من األراضي احلرجية إما بس����������بب إنش����������اء غابة جديدة على أرض
مل تك����������ن مصنفة س����������ابقاً على أهنا من أراضي الغابات ،وإم����������ا نتيج ًة لبعض تدابري زراعة الغابات مث����������ل ال َغ ْرس والبَذْر.
()٢٩١ - ٥
التحويل :هو معاملة تقدم فيها وحدة مؤسس����������ية س����������لعة أو خدمة أو أص ً
ال ما إىل وحدة مؤسسية أخرى دون أن تتلقى
أصل بصفتها نظرياً مباشراً)١٣٦ - ٤( .
من هذه الوحدة يف املقابل أي سلعة أو خدمة أو ٍ
التحويالت الجارية :هي معامالت تقدم فيها وحدة مؤسس����������ية س����������لعة أو خدمة أو أص ً
ال ما إىل وحدة أخرى دون أن
أي سلعة أو خدمة أو أصل ،وال تُلزم أحد الطرفني
تتلقى من هذه الوحدة يف املقابل بصورة مباشرة وبصفتها طرفاً مناظراً ّ
أو كليهما باحتياز أصل ما أو التصرف فيه)١٣٨ - ٤( .
التحويالت الرأسمالية :هي حتويالت بال مقابل إما أن يقوم الطرف القائم بالتحويل بإجياد األموال املشمولة بالتحويل
عن طريق التخلي عن أصل ما (غري النقد والبضاعة احلاضرة) أو التخلي عن مطالبة مالية ما (غري احلسابات املستحقة
القبض) ،وإما أن يكون الطرف املتلقي للتحويل ملزماً باحتياز أصل ما (غري النقد) ،وإما أن يُس����������تَوىف هذان الش����������رطان
معاً)١٣٨ - ٤( .
التدفقات المادية :تتمثل يف حركة املواد واملياه والطاقة واستخدامها)٨٨ - ٢( .
تدفقات المياه الراجعة :تتألف من املياه اليت تُعاد إىل البيئة)٢١٠ - ٣( .
التدهور :يركز على التغريات يف قدرة األصول البيئية على إجناز جمموعة واس����������عة التنوع من خدمات النظم اإليكولوجية
ومدى التقلص الذي قد يُصيب هذه القدرة من جراء أفعال الوحدات االقتصادية ،مبا فيها األسر املعيشية)٩٠ - ٥( .
تربية المائيات :هي استزراع الكائنات احلية املائية ،مبا فيها األمساك والرخويات والقشريات والنباتات املائية .واالستزراع
يعين وجود شكل ما من أشكال التدخل يف عملية الرتبية هبدف تعزيز اإلنتاج ،مثل القيام بصفة منتظمة بتدعيم األرصدة
والتغذية واحلماية من األنواع املفرتس����������ة وما إىل ذلك .واالس����������تزراع يعين أيضاً وجود ملكية فردية أو مؤسسية للرصيد قيد
االستغالل)٤٠٩ - ٥( .
تعويضات العاملين :هي األجر الكلي املس����������تحق الدفع ،نقداً أو عيناً ،من مؤسس����������ة ما إىل املوظف لقاء عمله خالل
الفرتة احملاسبية)١١٨ - ٥( .
التغيرات األخرى في حجم األصول :هي التغريات يف األصول واخلصوم وصايف القيمة خالل فرتة حماس����������بية ما ،اليت
ال تكون ناجتة عن معامالت وال عن مكاسب وخسائر احليازة)٦٥ - ٥( .
التغيرات في المخزونات :تُقاس بقيمة املُدخالت يف املخزون خمصوماً منها قيمة املسحوبات منه وخمصوماً منها قيمة
أي خسائر متكررة يف السلع املشمولة يف املخزونات خالل الفرتة احملاسبية)٦٧ - ٥( .
التقديرات َّ
المنقحة :تعكس التغريات يف الرصيد املقيس لألصول نتيجة الس����������تخدام معلومات مس����������تكملة تتيح إجراء
إعادة تقييم حلجم الرصيد)٤٩ - ٥ ،٤٨ - ٥( .
تكاليف اإلخراج من الخدمة :تتعلق بالنفقات املتكبدة يف هناية العمر التشغيلي ألصل ما من أجل إعادة البيئة احمليطة
به إىل سابق عهدها .وهي تتألف من تكاليف إهناء اخلدمة والتكاليف العالجية)١٩5 - ٤( .
تكاليف إنهاء الخدمة :هي التكاليف اليت ميكن ،وينبغي ،توقعها خالل فرتات اإلنتاج قبل إغالق أصل ما من األصول
العاملة)١٩5 - ٤( .
التكاليف العالجية :جيري تكبد هذه التكاليف حينما يكون اإلنتاج قد توقف بالفعل ومل يس����������بق وضع ترتيب الختاذ
اإلجراءات العالجية بينما كان اإلنتاج جارياً)١٩5 - ٤( .
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التراكم :هو نشاط اقتصادي مؤداه االحتفاظ بسلع وخدمات وموارد مالية لالستخدام أو االستهالك يف فرتات حماسبية
مقبلة)٨ - ٢( .
تكلفة اس � � ��تخدام األصول ال ُمنتَ َجة :هي حاصل مجع اس����������تهالك رأس املال الثابت وعائدات األصول املنتجة- ٥( .
)١٤١
التكنولوجيات البيئية :هي العمليات والرتكيبات واملعدات (الس����������لع) التقنية ،واألساليب أو املعارف (اخلدمات) ،اليت
تتمثّل طبيعتها التقنية أو غرضها التقين يف محاية البيئة أو إدارة املوارد)١٠٢ - ٤( .
التكنولوجيات المتكاملة :هي عمليات أو أس����������اليب أو معارف تقنية تُس����������تعمل يف عمليات اإلنتاج وتتميز بأهنا أقل
تلويثاً وأقل كثافة يف استهالك املوارد من التكنولوجيات “العادية” املكافئة اليت يستعملها املنتجون الوطنيون اآلخرون.
واستخدام هذه التكنولوجيات أقل إضراراً بالبيئة من استخدام البدائل ذات الصلة)١٠٢ - ٤( .
تكنولوجيات المصب (لمعالجة التلوث) :هي أساساً تركيبات ومعدات تقنية منتَجة من أجل قياس حاالت التلوث
و/أو التدهور البيئي و/أو استنزاف املوارد ومراقبة هذه احلاالت ومعاجلتها وإصالحها/تصحيحها)١٠٢ - ٤( .
تنقيحات التقييم :تتعلق بالتغريات اليت تطرأ على قيمة األصول نتيجة لتغريات األس����������عار وتعكس املكاسب واخلسائر
اإلمسية حليازة األصول البيئية .ويحُ س����������ب املكس����������ب االمسي حليازة األصول البيئية بالطريقة نفس����������ها املستخدمة يف حالة
األصول غري املالية ،باعتباره الزيادة العائدة على مالك األصل يف قيمة األصل نتيجة لتغري س����������عره على مدى فرتة زمنية
ما)٦٠ - ٥( .
حاء

حدود اإلنتاج في نظام الحسابات القومية :تشمل األنشطة التالية( :أ) إنتاج مجيع السلع أو اخلدمات اليت تُ َّ
قدم ،أو
يُقصد تقدميها ،لوحدات غري الوحدات املنتجة هلا ،مبا يف ذلك إنتاج الس����������لع أو اخلدمات اليت تُستهلك يف إنتاج تلك
السلع أو اخلدمات؛ و (ب) اإلنتاج حلساب الذات جلميع السلع اليت حيتفظ هبا منتجوها من أجل استهالكهم النهائي
أو تكوينهم اإلمجايل لرأس املال؛ و (ج) اإلنتاج حلساب الذات ملنتجات استخالص املعارف اليت حيتفظ هبا منتجوها
من أجل استهالكهم النهائي أو تكوينهم اإلمجايل لرأس املال ،ولكن تُستثىن من ذلك (مبقتضى العرف) املنتجات اليت
تنتجها األسر املعيشية من أجل استخدامها الذايت؛ و (د) اإلنتاج حلساب الذات خلدمات اإلسكان اليت ينتجها السكان
املالّك؛ و (هـ) إنتاج اخلدمات املنزلية والشخصية عن طريق استخدام عاملني منزليني بأجر)٩ - ٢( .
الحكومة العامة :هي القطاع املؤسس����������ي الذي يضم أساس����������اً الوحدات احلكومية املركزية واإلقليمية واحمللية مضافاً إليها
صناديق الضمان االجتماعي اليت تفرضها تلك الوحدات وهتيمن عليها)١١١ - ٢( .
خاء
الخدمات المخصصة إلدارة الموارد :هي خدمات إلدارة املوارد تنتجها وحدات اقتصادية بغرض البيع أو من أجل
استخدامها اخلاص)٩٦ - ٤( .
الخدمات المخصصة لحماية البيئة :هي خدمات محاية البيئة اليت تنتجها وحدات اقتصادية بغرض البيع أو من أجل
استخدامها اخلاص)٥٣ - ٤( .
الخدم � � ��ات المخصصة لألغراض البيئية :هي خدمات خمصصة حلماية البيئة وإدارة املوارد تنتجها وحدات اقتصادية
بغرض البيع أو من أجل استخدامها اخلاص)٩٦ - ٤( .
خدمات النظم اإليكولوجية :هي املنافع اليت توفرها وظائف النظم اإليكولوجية وتتلقاها البشرية)٢٢ - ٢( .
الخس � � ��ائر الناتجة ع � � ��ن الكوارث :هي االخنفاضات ال�����ت����ي تصيب األصول نتيجة لألحداث الكارثية واالس����������تثنائية.
()٤٩ - ٥
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دال
عرف بأنه الناتج احمللي اإلمجايل ،مضافاً إليه تعويضات العاملني املس����������تحقة القبض من
الدخ � � ��ل القوم � � ��ي اإلجمالي :يُ َّ
اخلارج ،وإيرادات امللكية املستحقة القبض من اخلارج ،والضرائب املستحقة القبض من اخلارج على اإلنتاج خمصوماً منها
اإلعانات ذات الصلة ،وخمصوماً منه تعويضات العاملني املس����������تحقة الدفع للخارج ،وإيرادات امللكية املس����������تحقة الدفع
للخارج ،والضرائب املستحقة الدفع للخارج على اإلنتاج خمصوماً منها اإلعانات ذات الصلة)٦٢ - ٢( .
الدخول األ ّولية :هي الدخول اليت تستحقها الوحدات املؤسسية نتيج ًة ملشاركتها يف عمليات اإلنتاج أو ملكية األصول
اليت قد تلزم ألغراض اإلنتاج)٣٢ - ٦( .
راء
(املؤجر أو املالك) مقابل وضع املورد الطبيعي أو
الريع :هو الدخل املس����������تحق القبض ملالك املورد الطبيعي أو األرض ِّ
األرض حتت تصرف وحدة مؤسسية أخرى (املُستَ ِ
أجر) الستخدام املورد الطبيعي أو األرض يف اإلنتاج)١٦١ - ٤( .
الريع االقتصادي :فائض القيمة املس����������تحق ملُس����������تَخرِج أصل ما أو ُمستَع ِملِه بعد أن تؤخذ يف احلسبان مجيع التكاليف
والعائدات العادية)١١٣ - ٥( .
ريع الموارد :هو الريع االقتصادي الذي يُستحق فيما يتعلق باألصول البيئية ،مبا فيها املوارد الطبيعية)١١٤ - ٥( .
خرج)١٥٧ - ٥( .
ريع وحدة المورد :هو ريع الوحدة الواحدة من املورد املُستَ َ

سين
السعر األساسي :هو املبلغ املستحق القبض للمنتج من املشرتي مقابل وحدة من السلع أو اخلدمات املنتَجة بوصفها
ناجتاً ،خمصوماً منه أي ضريبة تكون مستحقة الدفع ،ومضافاً إليه أي إعانة تكون مستحقة القبض للمنتج نتيج ًة إلنتاج
هذه الوحدة أو بيعها .وهو ال يشمل أي رسوم للنقل يدرجها املنتج يف فاتورة مستقلة وأي هوامش منطبقة ختص البيع
باجلملة والتجزئة)١٥١ - ٢( .
سعر اإلنتاج :هو املبلغ املستحق القبض للمنتِج من املشرتي مقابل وحدة من وحدات السلع أو اخلدمات ُمنتجة بوصفها
ناجتً����������اً ،خمصوم����������اً منه أي ضريبة من ضرائب القيمة املضافة أو ما مياثلها م����������ن الضرائب املقتطعة ،على النحو املدوَّن يف
الفاتورة املوجهة إىل املشرتي .وال يشمل هذا السعر أي رسوم للنقل يطالب هبا املنتِج يف فاتورة مستقلة)١٥٣ - ٢( .
سعر الشراء :هو املبلغ الذي يدفعه املشرتي ،خمصوماً منه أي ضريبة يدفعها املشرتي من ضرائب القيمة املضافة أو ما
مياثلها من الضرائب املقتطعة ،مقابل تس����������لُّم وحدة من وحدات الس����������لع أو اخلدمات يف الوقت واملكان اللذين حيددمها
املشرتي .ويشمل سعر الشراء لسلعة ما أي تكاليف للنقل يدفعها املشرتي بشكل منفصل لكي يتسلم السلعة يف الوقت
واملكان املطلوبني)١٥٤ - ٢( .
المهيَّأة :هي سلع جرى تعديلها خصيصاً لتصبح أكثر “رفقاً للبيئة” أو “أكثر نظافة”
السلع ُ
ومن مثَّ يصبح استخدامها مفيداً حلماية البيئة ( ،)٦٧ - ٤أو إلدارة املوارد)٩٩ - ٤( .
شين
املكونة على حنو قانوين ،وأيضاً التعاونيات والشراكات احملدودة املسؤولية والوحدات املقيمة
الشركات :تشمل الشركات َّ
االفرتاضية وأشباه الشركات)١١١ - ٢( .
الش � � ��ركات غير المالية :هي الش����������ركات اليت يتمثل نشاطها األساسي يف إنتاج السلع أو إنتاج اخلدمات غري املالية من
أجل السوق)١١١ - ٢( .
الشركات المالية :تتألف من مجيع الشركات املقيمة اليت تشتغل أساساً بتوفري اخلدمات املالية ،مبا فيها اخلدمات التمويلية
للتأمني واملعاشات التقاعدية ،للوحدات املؤسسية األخرى)١١١ - ٢( .
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صاد
صادرات الس � � ��لع والخدمات :تتألف من الس����������لع واخلدمات اليت تتلقاها وحدات غري مقيمة من وحدات مقيمة عن
طريق الشراء أو املقايَ َضة أو بصفة ٍ
هبات أو منح)٣٢ - ٢( .
صافي االس � � ��تخدام المحلي للطاقة :هو االس����������تخدام النهائي ملنتجات الطاقة خمصوماً منه صادرات منتجات الطاقة
ومضافاً إليه مجيع فواقد الطاقة)١٨٢ - ٣( .
صافي االستخدام المحلي للمياه :هو حاصل مجع كل تدفقات املياه الراجعة إىل البيئة مضافاً إليه البخر والنتح واملياه
املدجمة يف املنتجات)٢٢١ - ٣( .
عرف بأنه الفرق ب�����ي����ن التغريات اليت تطرأ على صايف القيمة نتيج ًة للتحويالت االدخارية والرأمسالية
صاف � � ��ي اإلقراض :يُ َّ
تصرف فيه من األصول غري املالية ،وخمصوماً منها
وص����������ايف املُقتنيات من األصول غري املالية ( املُقتنيات خمصوماً منها املُ َّ
استهالك رأس املال الثابت) .وإذا كان املقدار سالباً فإنه ميثّل اقرتاضاً صافياً)٤١ - ٦ ،٦٨ - ٢( .
عرف بأنه قيمة مجيع األصول اململوكة لوحدة مؤسس����������ية أو قطاع مؤسس����������ي خمصوماً منها قيمة مجيع
صافي القيمة :يُ َّ
التزامات أيِّهما غري املسددة)٦٩ - ٢( .
صافي القيمة الحالية :هو قيمة األصل اليت تحُ َّدد عن طريق تقدير تدفقات الدخل املتوقع اكتس����������اهبا يف املس����������تقبل مث
اختزاهلا إىل قيمتها يف الفرتة احملاسبية احلالية)١١٠ - ٥( .
الص � � ��رف الطبيعي الحضري :هو ذلك اجلزء من التهطال الس����������اقط على املناط����������ق احلضرية الذي ال يتبخر أو ينفذ يف
األرض بصورة طبيعية ،بل يتدفق على سطح األرض أو حتت السطح أو يف قنوات ،أو يؤخذ عن طريق أنابيب إىل قناة
حم ّددة للمياه السطحية أو إىل مرفق مشيَّد لتلقي املياه املتغلغلة)٢١٣ - ٣( .
الصناعة :تتألف من جمموعة منشآت تزاول نفس أنواع النشاط أو أنواعاً متماثلة من األنشطة)١١٦ - ٢( .
ضاد
الضرائ � � ��ب :هي مدفوع����������ات إجبارية تؤديها دون مقاب����������ل ،نقداً أو عيناً ،الوحدات املؤسس����������ية إىل وحدات حكومية.
()١٤٩ - ٤
الضرائب البيئية :هي الضرائب اليت تكون قاعدهتا الضريبية وحدة مادية (أو ما يقوم مقامها) لشيء له تأثري سليب حم ّدد
ومؤكد على البيئة)١٥٠ - ٤( .
طاء
الطاقة المستمدة من مدخالت طبيعية :تشمل تدفقات الطاقة الناجتة من قيام الوحدات االقتصادية املقيمة باستخراج
الطاقة واستخالصها من البيئة)١٤٤ - ٣( .
عين
عائد األصول البيئية :هو الدخل الذي يُعزى إىل استخدام األصول البيئية يف عملية من عمليات اإلنتاج بعد اقتطاع
مجيع تكاليف االستخراج مبا فيها أي تكاليف الستنزاف املوارد الطبيعية)١١٧ - ٥ ،١١٦ - ٥( .
عائد األصول ال ُمنتَ َجة :هو الدخل الذي يُعزى إىل استخدام األصول املُنتَ َجة يف عملية من عمليات اإلنتاج بعد اقتطاع
ٍ
استهالك لرأس املال الثابت)١٤١ - ٥ ،١١٦ - ٥( .
ما يرتبط بذلك من
ُع ْمر األصل (المعروف أيضاً باس � � ��م ُع ْمر المورد) :هو املدة الزمنية اليت يُتوقّع أن ميكن طيلتها اس����������تخدام األصل يف
اإلنتاج أو املدة الزمنية اليت يُتوقّع أن ميكن طيلتها االستخراج من املورد الطبيعي)١٣٧ - ٥( .
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عنصر الموازنة :هو عنصر حماسيب يتم احلصول عليه بطرح القيمة الكلية للمدخالت يف أحد جانيب حساب ما (املوارد
أو التغ�����ي����رات يف اخلصوم) من القيمة الكلية للمدخالت يف اجلانب اآلخر (االس����������تخدامات أو التغريات يف األصول).
()٢٨ - ٦ ،٦٢ - ٢
غين
الغابات األخرى المتجددة طبيعيًّا :هي غابات متجددة طبيعيًّا هبا دالئل مرئية بوضوح على حدوث أنشطة بشرية.
وهي تشمل ما يلي( :أ) املناطق اليت تعرضت بشكل انتقائي لقطع مفرط لألشجار ،واملناطق اآلخذة يف التجدد عقب
اس����������تخدام أرضها يف الزراعة ،واملناطق اآلخذة يف االنتعاش من آثار احلرائق اليت يتس����������بب فيها اإلنسان ،وما إىل ذلك؛
و(ب) الغاب����������ات اليت ال ميكن حتديد ما إن كانت مزروع����������ة أم متجددة طبيعياً؛ و(ج) الغابات اليت يوجد هبا مزيج من
األشجار املتجددة طبيعياً واألشجار املزروعة/املبذورة ويُتوقَّع أن تشكل فيها األشجار املتجددة طبيعياً أكثر من  ٥٠يف
املائة من حجم األش����������جار احلية يف مرحلة النضج؛ و(د) األمجات اليت تكونت من ش����������جرات نشأت عن طريق التجدد
الطبيعي؛ و(هـ) األشجار املتجددة طبيعياً من أنواع ُمستقْدمة)٢٨٦ - ٥( .
الغابات األ ّولية :هي غابات متجددة طبيعياً مكونة من أنواع حملية ،وال توجد فيها دالئل مرئية بوضوح على حدوث
أنشطة بشرية وال تتعرض فيها العمليات اإليكولوجية ملا ّ
خيل هبا بدرجة ملحوظة .وتتمثل اخلصائص الرئيسية للغابات
األ ّولية فيما يلي( :أ) تظهر فيها ديناميات الغابات الطبيعية ،مثل الرتكيب الطبيعي ألنواع األش����������جار ،ووجود أخشاب
ميتة ،والرتكيب العمري الطبيعي ،وعمليات التجدد الطبيعي؛ و(ب) ِكبرَ املس����������احة مبا يكفي للحفاظ على خصائصها
الطبيعية؛ و(ج) انتفاء العلم حبدوث تدخل بش����������ري مهم ،أو اس����������تطالة الفرتة املنقضية منذ حدوث آخر تدخل بشري
مهم حدث يف املاضي إىل درجة أتاحت عودة الرتكيب الطبيعي لألنواع والعمليات الطبيعية من جديد)٢٨٦ - ٥( .
الغابات المتجددة طبيعياً :هي الغابات اليت يتكون معظمها من أش����������جار نش����������أت عن طريق التجدد الطبيعي .وكلمة
“معظمها” يف هذا السياق تعين أن األشجار الناشئة عن طريق التجدد الطبيعي يُتوقع أن تشكل أكثر من  ٥٠يف املائة
من حجم األشجار احلية يف مرحلة النضج)٢٨٥ - ٥( .
الغابات المزروعة :يتألف معظمها من أش����������جار نش����������أت عن طريق الزرع و/أو البَذْر املتعمد .ويُتوقع أن تش����������كل فيها
األشجار املزروعة/املبذورة أكثر من  ٥٠يف املائة من حجم األشجار احلية يف مرحلة النضج ،مبا يف ذلك األمجات اليت
تكونت أص ً
ال من أشجار مزروعة أو مبذورة)٢٨٧ - ٥( .
الغطاء األرضي :يشري إىل الغطاء الفيزيائي والبيولوجي املرصود لسطح كوكب األرض ويشمل أسطح النباتات الطبيعية
واألسطح الالأحيائية (غري احليّة))٢٥٧ - ٥( .
الغ ّلة المستدامة :هي الفائض أو الزائد الذي ميكن أخذه من قطيع ما من احليوانات أو النباتات دون اإلضرار مبقدرة
هذا القطيع على جتديد نفسه)٨٢ - ٥( .
فاء
فرادى األصول البيئية :هي األصول البيئية اليت ميكن أن توفر موارد لالستخدام يف النشاط االقتصادي .وهي تتألف
من املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،واألراضي ،وموارد الرتبة ،وموارد األخشاب ،واملوارد املائية ،واملوارد البيولوجية األخرى،
وموارد املياه)١١ - ٥( .
الفواقد أثناء االس � � ��تخراج :هي الفواقد اليت حتدث أثناء اس����������تخراج مورد طبيعي ما وقبل حدوث أي ش����������كل آخر من
ستخرج)١٠١ - ٣( .
أشكال التجهيز أو املعاجلة أو النقل للمورد املُ َ

الفواقد أثناء التحويل :هي الطاقة املفقودة ،يف ش����������كل طاقة حرارية مثالً ،أثناء حتويل أحد منتَجات الطاقة إىل منتَج
آخر من منتَجاهتا)١٠١ - ٣( .
الفواقد أثناء التخزين :هي الفواقد من املواد واملياه ومنتجات الطاقة املُحتفظ هبا يف املخزونات)١٠١ - ٣( .
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الفواقد أثناء التوزيع :هي الفواقد اليت حتدث فيما بني موقع االستخالص أو االستخراج أو العرض وموقع االستخدام.
()١٠١ - ٣
فواقد الطاقة :تشمل الطاقة املفقودة خالل عمليات االستخراج والتوزيع والتخزين والتحويل)١٠١ - ٣ ،١٥٠ - ٣( .
الفواقد المتبددة :هي الفضاالت املادية الناجتة بصورة غري مباشرة عن النشاط اإلنتاجي واالستهالكي)٩٧ - ٣( .
قاف
قطاع الس � � ��لع والخدمات البيئية :يتألف من منتجي مجيع الس����������لع واخلدمات البيئية ،مبا يف ذلك اخلدمات املخصصة
لألغراض البيئية ،واملنتجات البيئية الوحيدة الغرض ،والس����������لع املهيَّأة ،والتكنولوجيات البيئية( .من  ٩٥ - ٤إىل - ٤
)١٠٢
جتمع يضم وحدات مؤسسية متماثلة .وال ميكن أن تُنسب الوحدة املؤسسية إال إىل نوع واحد فقط
القطاع المؤسسيّ :
من أنواع القطاعات املؤسسية)١١٠ - ٢( .
القيمة المضافة (اإلجمالية) :هي قيمة الناتج خمصوماً منها قيمة االستهالك الوسيط .وصايف القيمة املضافة هو إمجايل
القيمة املضافة خمصوماً منه استهالك رأس املال الثابت)٣٦ - ٢( .
ميم
المالك االقتصادي :الوحدة املؤسسية اليت هلا أحقيِّة احلصول على املنافع املرتبطة باستخدام أصل ما يف سياق نشاط
اقتصادي ما حبكم قبوهلا للمخاطر ذات الصلة)٣٢ - ٥( .
السوقية اليت ال تسيطر
المؤسسات غير الربحية التي تخدم األسر المعيشية :تتألف من املؤسسات غري الرحبية غري ُّ
عليها احلكومة)١١١ - ٢( .
المؤسسة :هي صفة الوحدة املؤسسية لدى كوهنا منتج ًة للسلع واخلدمات)١١٤ - ٢( .
المخزونات :هي أصول ُمنتَ َجة تتألف من سلع وخدمات نشأت يف الفرتة احلالية أو يف فرتة سابقة ويحُ تفظ هبا بغرض
البيع أو االستخدام يف اإلنتاج أو يف وجه آخر يف وقت الحق)٣٤ - ٥ ،٣٣ - ٢( .
َّ
المخلفات :هي تدفقات املواد الصلبة والسائلة والغازية والطاقة ،اليت تقوم املنشآت واألسر املعيشية بالتخلّص منها أو
تصريفها أو إطالقها عن طريق عمليات اإلنتاج أو االستهالك أو الرتاكم)٧٣ - ٣ ،٩٢ - ٢( .

ُم َخ َّلفات الطاقة :تشمل فواقد الطاقة وغريها من خملَّفات الطاقة (وهي أساساً احلرارة املتولدة لدى استخدام املستخدمني
النهائيني ملنتجات الطاقة ألغراض احلصول على الطاقة))١٥٠ - ٣( .

َّ
مخلفات الموارد الطبيعية :هي مدخالت من املوارد الطبيعية ال تصبح فيما بعد متضمنة يف عمليات اإلنتاج ،بل تُعاد
على الفور إىل البيئة)٩٨ - ٣( .
مدخالت الطاقة من المصادر المتجددة :هي مصادر الطاقة غري الوقودية اليت توفرها البيئة)٥٩ - ٣( .
دخالت الطبيعية :هي مجيع املدخالت املادية اليت تؤخذ من موقعها يف البيئة يف سياق عمليات اإلنتاج االقتصادي
ال ُم َ
أو اليت تُستعمل مباشرًة يف اإلنتاج)٤٥ - ٣ ،٨٩ - ٢( .
المدخالت من التربة :تتألف من املغذيات وغريها من العناصر املوجودة يف الرتبة ،اليت ميتصها االقتصاد خالل عمليات
اإلنتاج)٦٢ - ٣( .
المدخالت من الموارد الطبيعية :تشمل املدخالت املادية يف االقتصاد من املوارد الطبيعية)٤٧ - ٣( .
المدخالت من الهواء :تتألف من املواد اليت يستمدها االقتصاد من اهلواء ألغراض اإلنتاج واالستهالك)٦٣ - ٣( .
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�تخرجات :هي االخنفاضات يف رصيد املوجودات نتيجة لألخذ املادي من أصل بيئي أو احلصد املادي له عن
المس � � � َ
طريق عملية لإلنتاج)٤٩ - ٥( .
خرجات غير ال ُمستَع َملة :تشمل املوارد الطبيعية املستخرجة اليت ال توجد فيها للقائم باالستخراج مصلحة مستمرة
ال ُمستَ َ
(مثل الغطاء الفوقي للرّكاز ،واملياه املستخلصة لتجفيف املناجم ،والصيد املرتجََع))٥٠ - ٣( .
عل يتم داخل
بناء عل����������ى اتفاق بينها ،أو يف فِ ٍ
المعامل � � ��ة :هي تدفق اقتصادي يتمثل يف تفاعل بني وحدات مؤسس����������ية ً
وحدة مؤسس����������ية ويكون من املفيد حتليليًا معاجلته كأنه معاملة ،وكثريًا ما يكون ذلك بس����������بب أن الوحدة تعمل بصفتني
خمتلفتني)٩٦ - ٢( .
معدل الخصم :هو س����������عر الفائدة املستخدم لتعديل قيمة تيار من التدفقات املقبلة لإليرادات أو التكاليف أو الدخل
لكي تُؤخذ يف احلسبان التفضيالت الزمنية واملواقف من املخاطر)١٤٥ - ٥( .
مقر إقامة الوحدة المؤسس � � ��ية :اإلقليم االقتصادي الذي ترتبط به الوحدة أشد االرتباط ،أو بعبارة أخرى الذي يرتكز
ّ
فيه معظم اهتمامها االقتصادي)١٢٢ - ٢( .
ال ُمكتَ َشفات :هي إضافات متثّل وصول موارد جديدة إىل رصيد قائم منها وتنشأ عادة عن طريق أعمال االستكشاف
والتقييم)٤٨ - ٥( .
المنافع االقتصادية :تعكس َك ْس����������بًا أو عائداً إجيابياً مستم ّدين من نشاط اقتصادي لإلنتاج أو االستهالك أو الرتاكم.
()٣٣ - ٥
المنتَجات :هي الس����������لع واخلدمات (مبا فيها منتجات اس����������تخالص املعارف) الناجتة عن عملية من عمليات اإلنتاج.
()٦٤ - ٣ ،٩١ - ٢ ،٩ - ٢
املعمرة) أو اخلدمات اليت يفيد استخدامها إفادة مباشرة
(املعمرة أو غري ِّ
المنتجات البيئية الوحيدة الغرض :هي السلع ِّ
غرضاً من أغراض محاية البيئة أو إدارة املوارد وليس هلا من استخدام إال يف محاية البيئة أو إدارة املوارد)٩٨ - ٤( .
منتجات الطاقة :هي املنتجات اليت تُستعمل (أو قد تُستعمل) بوصفها مصدراً للطاقة .وهي تشمل ما يلي( :أ) أنواع
الوقود اليت تُنتجها �ُ /ت َولِّدها وحدات اقتصادية (مبا يف ذلك األسر املعيشية) وتُستعمل (أو قد تُستعمل) بوصفها مصدراً
للطاقة؛ و(ب) الطاقة الكهربائية اليت ُ�ت َولِّدها وحدات اقتصادية (مبا يف ذلك األسر املعيشية)؛ و(ج) الطاقة احلرارية اليت
ُ�ت َولِّدها وحدة اقتصادية مث تبيعها ألطراف ثالثة)١٤٦ - ٣( .
المنتجات المتصلة بحماية البيئة :هي املنتجات اليت يفيد استخدامها إفادة مباشرة أغراض محاية البيئة ولكنها ليست
خدمات خمصصة حلماية البيئة وليست مدخالت يف أنشطة هلا هذه الصفة)٦٥ - ٤( .

المنتج � � ��ون غي � � ��ر المتخصصين :هم الذين ينتجون س����������لعاً وخدمات بيئية للبيع ولكن ال يكون ذلك هو نش����������اطهم
األساسي)٣٣ - ٤( .
المنتجون المتخصصون :هم املنتجون الذين يتمثّل نشاطهم األساسي يف إنتاج السلع واخلدمات البيئية)٣٣ - ٤( .
المنشأة :هي مؤسسة (أو جزء من مؤسسة) توجد يف موقع واحد ويُزا َول فيها نشاط إنتاجي وحيد ،أو يُعزى إىل النشاط
اإلنتاجي األساسي املُزا َول فيها معظم القيمة املضافة)١١٤ - ٢( .

المنطقة االقتصادية الخالصة للبلد :هي املنطقة املمتدة إىل مس����������افة أقصاها  ٢٠٠ميل حبري من خطوط األس����������اس
املؤرخة  ١٠كانون األول/ديس����������مرب .١٩٨٢
العادي����������ة للبلد طبقاً لتعريفها الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ّ
( ٢٤٨ - ٥واحلاشية ذات الصلة)
عرف ،يف حدود املناطق ذات الصلة ،بأهنا حجم األشجار ،احلية أو امليتة ،وتشمل مجيع األشجار
موارد األخشاب :تُ َّ
بصرف النظر عن أقطارها ،وقمم اجلذوع ،والفروع الكبرية ،واألش����������جار امليتة املطروحة على األرض اليت ميكن مع ذلك
استخدامها ألغراض احلصول على األخشاب أو الوقود)٣٥٠ - ٥( .

مرسد املصطلحات

الموارد البيولوجية :تش����������مل موارد األخش����������اب واملوارد املائية وطائفة متنوعة من املوارد احليوانية والنباتية األخرى (مثل
املاشية والبساتني واحملاصيل واحليوانات الربية) والفطريات والبكترييا( )٢٤ - ٥( .انظر أيضاً “املوارد البيولوجية األخرى”
و“املوارد البيولوجية الطبيعية” و“املوارد البيولوجية املستزرعة”).
الموارد البيولوجية األخرى :تش����������مل مجيع املوارد البيولوجية ،املس����������تزرعة والطبيعية ،فيما عدا موارد األخشاب واملوارد
املائية)٤٦١ - ٥ ،٤٦٠ - ٥( .
الموارد البيولوجية الطبيعية :تتألف من احليوانات والطيور واألمساك والنباتات اليت تُ ِدر منتجات ملرة واحدة واليت تُدر
منتجات متكررة ،وال خيضع منوها و/أو جتددها الطبيعيان خضوعاً مباشراً لإلشراف أو املسؤولية أو اإلدارة من جانب
وحدات مؤسسية)٢٤ - ٥( .
در منتجات متكررة ،واملوارد الشجرية واحملاصيلية والنباتية
الموارد البيولوجية المستزرعة :تشمل املوارد احليوانية اليت تُ ّ
در منتجات متكررة ،واليت خيضع منوها وجتددها الطبيعيان خضوعاً مباشراً لإلشراف واملسؤولية واإلدارة من جانب
اليت تُ ّ
وحدة مؤسسية)٢٤ - ٥( .
موارد التربة :تتألف من طبقات (نطاقات) الرتبة العليا ،اليت تشكل منظومة بيولوجية)٣٢٠ - ٥( .
الموارد الطبيعية :تشمل مجيع املوارد البيولوجية الطبيعية (مبا يف ذلك موارد األخشاب واملوارد املائية) ،واملوارد املعدنية
وموارد الطاقة ،وموارد الرتبة ،وموارد املياه)١٨ - ٥ ،١٠١ - ٢( .
الموارد المائية :تش����������مل األمساك والقش����������ريات والرخويات واحملاريات والثدييات املائية وغريها من الكائنات احلية املائية
اليت يُعترب أهنا تعيش داخل حدود املنطقة االقتصادية اخلالصة لبلد ما طيلة دوراهتا العمرية ،مبا يف ذلك مصائد األمساك
الس����������احلية والداخلية .وتُعترب األرصدة املرحتلة واملتداخلة املناطق تابع ًة للبلد خالل فرتة إقامة تلك األرصدة يف منطقته
االقتصادية اخلالصة)٣٩٨ - ٥ ،٣٩٣ - ٥( .
اخلث،
الموارد المعدنية وموارد الطاقة :تتألف من الرواسب املعلومة ملوارد النفط ،وموارد الغاز الطبيعي ،وموارد الفحم و ّ
واملعادن الالفلزية ،واملعادن الفلزية)١٧٣ - ٥( .
موارد المياه :تتألف من املاء العذب واملاء األُجاج املوجودين يف األجرام املائية الداخلية ،مبا يف ذلك املياه اجلوفية ومياه
الرتبة)٤٧٤ - ٥( .
مي � � ��اه الترب � � ��ة :تتألف من املياه املعلقة يف النطاق العل����������وي من الرتبة ،أو يف منطقة التهوية القريبة من س����������طح األرض.
()٤٨٠ - ٥
المياه الجوفية :هي املياه اليت تتجمع يف طبقات مسامية يف تكوينات أرضية جوفية تُعرف باسم جما ِمع املياه اجلوفية.
()٤٧٩ - ٥
المياه الس � � ��طحية :هي ّ
كل املياه املتدفقة على سطح األرض أو املخزونة عليه ،بصرف النظر عن مستويات ملوحتها.
وتش����������مل املياه الس����������طحية املياه املوجودة يف اخلزانات االصطناعية والبحريات واألهنار واجلداول والثلج واجلليد واألهنار
اجلليدية)٤٧٧ - ٥( .
المياه ال ُمستَخ َلصة :هي كمية املياه املأخوذة من أي مصدر ،بصفة دائمة أو مؤقتة ،يف فرتة زمنية معينة)١٩٥ - ٣( .

المياه المستخدمة :هي املياه املُتخلَّص منها ومل ت ُعد الزمة للمالك أو املُستع ِمل)٨٦ - ٣( .

المياه المعاد استخدامها :هي املياه املستخدمة اليت يمُ ّد هبا املستع ِمل ملزيد من االستخدام بعد معاجلتها أو بدون معاجلة،
باستثناء إعادة استخدام (إعادة تدوير) املياه داخل الوحدات االقتصادية)٢٠٧ - ٣( .
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نون
متضمنة قيمة أي سلع وخدمات تُستعمل يف نشاط
عرف بأنه هو السلع واخلدمات اليت تنتجها منشأة ما ،غري ِّ
الناتج :يُ َّ
متضمنة قيمة السلع واخلدمات اليت تستهلكها
ال تتحمل املنش����������أة بشأنه خماطر اس����������تخدام املنتجات يف اإلنتاج ،وغري ِّ
املنشأة نفسها فيما عدا السلع واخلدمات املستخدمة يف تكوين رأس املال (رأس املال الثابت أو التغريات يف املخزونات)
أو يف االستهالك النهائي حلساب الذات)٣١ - ٢( .
الس � � ��وقي :يتألف من اخلدمات الفردية أو اجلماعية والس����������لع اليت تنتجها املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم
الناتج غير ُّ
األس����������ر املعيشية أو احلكومة ،وتُقدم جماناً ،أو بأسعار ليس����������ت ُمعتَربة اقتصادياً ،إىل الوحدات املؤسسية األخرى أو إىل
اجملتمع ككل)١٤٦ - ٢( .
الناتج المحلي اإلجمالي :هو مقياس جتميعي إلمجايل القيمة املضافة جلميع الوحدات املؤسسية املقيمة .وميكن قياسه
بثالث طرق متكافئة مفاهيمياً( :أ) الناتج احمللي اإلمجايل مبقياس الدخل  -يحُ تسب الناتج احمللي اإلمجايل مبقياس الدخل
على أنه تعويضات العاملني مضافاً إليها إمجايل فائض التش����������غيل ،وإمجايل الدخل املختلط ،والضرائب ،وخمصوماً منها
إعانات اإلنتاج والواردات؛ (ب) الناتج احمللي اإلمجايل مبقياس اإلنفاق  -يحُ تسب الناتج احمللي اإلمجايل مبقياس اإلنفاق
على أنه حاصل مجع اإلنفاق على االستهالك النهائي ،وإمجايل تكوين رأس املال ،والصادرات خمصوماً منها الواردات؛
(ج) الناتج احمللي اإلمجايل مبقياس اإلنتاج  -يحُ تسب الناتج احمللي اإلمجايل مبقياس اإلنتاج على أنه قيمة الناتج خمصوماً
منها االس����������تهالك الوس����������يط ومضافاً إليها ما مل يس����������بق إدراجه يف قيمة الناتج من ضرائب خمصوماً منها اإلعانات على
املنتجات)٣٠ - ٦ ،٦٢ - ٢( .
النشاط األساسي للوحدة ال ُمنتِجة :هو النشاط الذي تزيد القيمة اليت يضيفها عن القيمة اليت يضيفها أي نشاط آخر
مضطلع به داخل الوحدة نفسها)١١٤ - ٢( .
النشاط االقتصادي :يشمل أنشطة اإلنتاج واالستهالك والرتاكم( )٨ - ٢( .انظر أيضاً :االستهالك ،اإلنتاج ،الرتاكم).
النش � � ��اط المبذول لحس � � ��اب الذات :يتألف من إنتاج واستخدام السلع واخلدمات داخل املنشأة أو األسرة املعيشية.
()١١٧ - ٢
النظام المائي الداخلي :يتألف من املياه الس����������طحية (األهنار والبحريات واخلزانات االصطناعية والثلج واجلليد واألهنار
اجلليدية) ،واملياه اجلوفية ،ومياه الرتبة ،داخل اإلقليم ذي الصلة)١٨٧ - ٣( .
النظ � � ��م اإليكولوجية :هي مناطق حتتوي على مجُ َّمع ُم َرَّك����������ب ودينامي يضم مجاعات أحيائية (مثل النباتات واحليوانات
والكائن����������ات احلية الدقيقة) والبيئة غري احلي����������ة هلذه اجلماعات ،وتتوافر من تفاعلها بوصفها وحدة وظيفية واحدة هياكل
وعمليات ووظائف بيئية)٢١ - ٢( .
النفايات (انظر :النفايات الصلبة).
النفايات الصلبة :تشمل املواد املُتخلَّص منها ومل ت ُعد الزمة للمالك أو املُستع ِمل)٨٤ - ٣( .
نفقات االستهالك النهائي لألسر المعيشية :تتألف من النفقات ،مبا فيها النفقات اليت يتعني تقدير قيمتها بصورة غري
مباش����������رة ،اليت تتكبدها األس����������ر املعيشية املقيمة لقاء سلع وخدمات االستهالك الفردي ،مبا فيها ما يُباع بأسعار ليست
مهمة اقتصادياً وما يحُ صل عليه يف اخلارج من السلع واخلدمات االستهالكية)٣٢ - ٢( .
نفقات االستهالك النهائي للحكومة العامة :تتألف من النفقات ،مبا فيها النفقات اليت يتعني تقدير قيمتها بصورة غري
مباشرة ،اليت تتكبدها احلكومة العامة لقاء سلع وخدمات االستهالك الفردي وخدمات االستهالك اجلماعي)٣٢ - ٢( .

مرسد املصطلحات

واو
واردات السلع والخدمات :تتألف من السلع واخلدمات اليت تتلقاها وحدات مقيمة من وحدات غري مقيمة عن طريق
الشراء أو املقايَ َضة أو بصفة ٍ
هبات أو منح)٣١ - ٢( .
الوحدات االقتصادية (انظر :الوحدة املؤسسية).
وحتمل االلتزامات (اخلصوم) ومزاولة األنشطة
الوحدة المؤسس � � ��ية :كيان اقتصادي قادر ،بذاته ،على امتالك األصول ُّ
االقتصادية وممارسة املعامالت مع الكيانات األخرى)١١٠ - ٢( .
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مقدّمة

تغطي قائمة املراجع املبينة أدناه مجيع املواد املشار إليها يف نص اإلطار املركزي .ويتوافر على صفحة احملاسبة البيئية
موسع وأرشيف للورقات واملواد األخرى املرتبطة
يف املوقع الشبكي لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة َ�ثبْ ٌت مرجعي ّ
بنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية .وتتوافر عن طريق هذا الرابط أيضاً ورقات املعلومات األساسية والوثائق املرتبطة
املوصلة إىل ورقات ومناقشات فريق
بتنقيح نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة لعام  ،٢٠٠٣وخباصة الروابط ّ
لندن املعين باحملاسبة البيئية.
وقائمة املراجع مرتَّبة بصورة عامة وفقاً لرتتيب الفصول يف اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.

ألف  -الخلفية والسياق
Millennium Ecosystem Assessment (2003). Ecosystems and Human Well-being: A Frame .work for Assessment. Washington, D.C.: Island Pressه����������ذا املرجع متاح يفpdf.wri.org/ :

.ecosystems_human_wellbeing.pdf

األمم املتحدة ( .)١٩٩٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ،ريو دي جانريو ١٤ - ٣ ،حزيران/يونيه
 ،١٩٩٢اجمللد األول ،القرارات اليت اعتمدها املؤمتر .رقم املبيع  A.93.I.8والتصويب .القرار األول ،املرفق
الثاين (جدول أعمال القرن  .)٢١هذا املرجع متاح يف.http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/ :
_____ ( .)١٩٩٤جمموعة املعاهدات ،اجمللد  ،١٧٧١الرقم  .٣٠٨٢٢اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش����������أن
تغيرّ املناخ.
اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية ( .)١٩٨٧مستقبلنا املشرتكNew York, Oxford: Oxford University .
.Press

باء  -اإلطار املحاسبي

مفوضية اجلماع����������ات األوروبية ،وصندوق النقد الدويل ،ومنظمة التعاون والتنمي����������ة يف امليدان االقتصادي ،واألمم
املتحدة ،والبنك الدويل ( .)1993نظام احلسابات القومية لعام  .1993رقم املبيع  .A.94.XVII.4هذا
املرجع متاح يف.http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/1993sna.pdf :

املفوضي����������ة األوروبية ،وصندوق النقد الدويل ، ،ومنظمة التع����������اون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،واألمم املتحدة،
والبنك ال����������دويل (Handbook of national accounting: integrated environmental .)2003
 .and economic accounting 2003, Studies in Methods, Series F, No. 16 Rev. 1هذا املرجع
متاح يف.http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea2003.pdf :
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_____ ( .)2009نظام احلس����������ابات القومية لعام  .2008رقم املبيع  .A.08.XVII.29هذا املرجع متاح يف:
.http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf
املكت����������ب اإلحصائــــــــــي للجماعــــــــ����������ات األوروبيـــــــــ����������ة (Manual on the Economic Accounts for .)2000
) .Agriculture and Forestry EAA/EAF 97 (Rev 1.1لكس����������مربغ :مكت����������ب املنش����������ورات الرمسية
للجماعات األوروبية .هذا املرجع متاح يف http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFF� :
.PUB/KS-27-00-782/EN/KS-27-00-782-EN.PDF

منظمة العمل الدولية ،وصندوق النقد الدويل ، ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،واملكتب اإلحصائي
للجماعات األوروبية ،واألمم املتحدة ،والبنك الدويل ( .)2004دليل مؤشر أسعار املستهلكني :النظرية
والتطبيق .جنيف :مكتب العمل الدويل .هذا املرجع متاح يفhttp://www.ilo.org/public/english/ :
.bureau/stat/guides/cpi/index.htm
منظم����������ة العم����������ل الدولية ،وصندوق النقد ال����������دويل ،ومنظمة التعاون والتنمية يف املي����������دان االقتصادي ،وجلنة األمم
املتحدة االقتصادية ألوروبا ،والبنك الدويل (Producer Price Index Manual: Theory and .)2004
 .Practice. Washington, D.C.: International Monetary Fundهــــــــــــ����������ذا املرج����������ع مت����������اح يف:
.https://www.imf.org/external/np/sta/tegppi/
صندوق النقد الدويل ( .)2001دليل إحصاءات مالية احلكومة  .2001واشنطن العاصمة .هذا املرجع متاح يف:
.http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/
_____ ( .)2009دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة .واشنطن العاصمة .هذا
املرجع متاح يف.http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm :
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية (Guidelines .)2008
 .on revisions policy and analysis. Paris: OECDه����������ذا املرجع متاح يفhttp://www.oecd. :

.org/std/oecdeurostatguidelinesonrevisionspolicyandanalysis.htm

منظم����������ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص����������ادي (Measuring Capital: OECD Manual-2009, .)2009
 .2nd ed. Parisهذا املرجع متاح يف.http://www.oecd.org/dataoecd/16/16/43734711.pdf :

األمم املتحدة ( .)1984إطار تطوير إحصاءات البيئة .ورقات إحصائية ،السلس����������لة ميم ،العدد  .78رقم املبيع
 .A.84.XVII.12ه����������ذا املرجع مت����������اح يفhttp://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/ :
.SeriesM_78e.pdf
_____ ( .)1993دليل احلس����������ابات القومية :احملاس����������بة البيئية واالقتصادية املتكاملة ،طبعة مؤقتة .دراسات يف
الطرق ،السلس����������لة واو ،العدد  .61رقم املبيع  .A.93.XVII.12هذا املرجع متاح يفhttp://unstats. :
.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_61E.pdf
_____ (Classifications of Expenditure According to Purpose: Classification of .)1999
the Functions of Government (COFOG); Classification of Individual Consumption
According to Purpose (COICOP); Classification of the Purposes of Non-Profit
Institutions Serving Households (COPNI); Classification of the Outlays of Producers
) .According to Purpose (COPPورقات إحصائية ،السلسلة ميم ،العدد  ،84رقم املبيع .E.00.XVII.6
هذا املرجع متاح يف.http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_84E.pdf :

_____ ( .)2000دليل احلسابات القومية :احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة – دليل عملي .دراسات يف
الطرق ،السلس����������لة واو ،العدد  .78رقم املبيع  .A.00.XVII.17هذا املرجع متاح يفhttp://unstats. :
.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_78E.pdf
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،2  املادة، اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي.30619  الرقم،1760  اجمللد، جمموعة املعاهدات.)2001( _____
http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/ : هذا املرجع متاح يف.اس����������تخدام املصطلحات
.Volume%201760/v1760.pdf
، ورقات إحصائية.4  التنقيح، التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية.)2008( _____
http://unstats. : هذا املرجع متاح يف.A.08.XVII.25  رقم املبيع.4  التنقيح/4  العدد،السلسلة ميم
.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp
http:// : هـــ����������ذا املرج����������ع متاح يف.Central Product Classification (CPC) Ver. 2 .)أ2008 ( _____

.unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp

 حسابات التدفقات املادية- جيم

 الصادر عن الربمل����������ان واجمللس األوروبيني واملؤرخ2000/60/EC  التوجيه.)2000( الربمل����������ان واجمللس األوروبي����������ان
. لتحديد إطا ٍر للعمل اجملتمعي يف ميدان السياس����������ات املتعلقة باملياه2000 أكتوبر/ تش����������رين األول23
European Water Framework Directive”, Official Journal of the European Commu�”
http://eur-lex.europa.eu/ : ه����������ذا املرج����������ع متاح يف.nities L 327, 22/12/2000 P.0001-0073
.LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:en:HTML
Economy-wide Material Flow .)2001( املفوضي����������ة األوروبية واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبي����������ة
 مكتب: لكسمربغ.Accounts and Derived Indicators: A Methodological Guide, 2000 ed
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ : هذا املرجع متاح يف.املنش����������ورات الرمسية للجماعات األوروبية
.portal/page/portal/environmental_accounts/documents/3.pdf
Manual for Air Emission Accounts, 2009 ed. Eurostat Methodologies and .)2009( _____
: هذا املرجع متاح يف. مكتب املنشورات الرمسية للجماعات األوروبية: لكس����������مربغ.Working Papers
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-09-004/EN/KS-RA.09-004-EN.PDF
Guidance on Classification of Waste according .)2010( املكت����������ب اإلحصائي للجماعات األوروبي����������ة
 هذا املرجع. مكتب املنشورات الرمسية للجماعات األوروبية: لكس����������مربغ.to EWC-Stat Categories
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/documents/Guid� : متاح يف
.ance%20on%20EWCStat%20categories%202010.pdf

 إرش����������ادات املمارس����������ات السليمة املتصلة باستخدام األراضي.)2003( الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
 معهد االس�����ت����راتيجيات: الناش����������ر، جيم بنمان وآخرون: احملررون،وتغيري اس����������تخدام األراض����������ي واحلراجة
: هذا املرجع متاح يف. لصاحل الفريق احلكوم����������ي الدويل املعين بتغري املناخ، اليابان، هاياما،البيئي����������ة العاملية
.http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_contents.html
Measuring material flows and resource productiv� .)2008( (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
ity: OECD guidance manual. Vol.II: A theoretical framework for material flow accounts

 هذا املرجع متاح.and their applications at national level. Draft in progress. Paris. LG/11/6
.http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/londongroup/meeting11/LG11_9a.pdf :يف

.)أ2007( منظمـــ����������ة التعـــ����������اون والتنمي����������ة يف امليدان االقتص����������ادي واملكتب اإلحصائ����������ي للجماعات األوروبي����������ة
http://www.oecd.org/ : ه����������ذا املرجع مت����������اح يف.Gross nitrogen balances handbook. Paris
.greengrowth/sustainableagriculture/40820234.pdf
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_____ (2007ب) .Gross phosphorus balances handbook. Paris .ه����������ذا املرجع متاح يفhttp:// :

.www.oecd.org/greengrowth/sustainableagriculture/40820243.pdf

األمم املتحدة ( .)2011التوصيـــات الدوليـــــــة بشأن إحصــــاءات الطاقـــــةُ .مس َّودة .هـــــذا املرجع متاح يفhttp:// :

.unstats.un.org/unsd/energy/ires/default.htm

َ

_____ (2012أ) .التوصيات الدولية بش����������أن إحصاءات املياه .ورقات إحصائية ،السلس����������لة ميم ،العدد ،91
رقم املبيع  .XVII.15.10هذا املرجع متاح يفhttp://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/ :
.irwswebversion.pdf
_____ (2012ب) .نظام احملاس����������بة البيئية واالقتصادية للمياه .ورقات إحصائية ،السلسلة واو ،العدد .100
رقم املبيع  .A.11.XVII.12هذا املرجع متاح يفhttp://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ :
.seeaw/seeawaterwebversion.pdf
_____ (سيصدر قريباً) .نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية للطاقة.

منظم����������ة األم����������م املتحدة للرتبية والعل����������م والثقافة و املنظمة العاملي����������ة لألرصاد اجلوي����������ة ( .)1993القاموس الدويل
للهيدرولوجي����������ا ،الطبعة الثانية .هذا املرجع متاح يفhttp://webworld.unesco.org/water/ihp/db/ :
.glossary/glu/aglu.htm
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيرّ املناخ ( .)2006املبادئ التوجيهية احملدَّثة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بش����������أن تغيرّ املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد الس����������نوية إثر إدراج أحكام املقرر /14م أ.11-
مذكرة من إعداد األمانة 18 .آب/أغس����������طس .هذا املرجع مت����������اح يفhttp://unfccc.int/resource/ :
.docs/2006/sbsta/eng/09.pdf

دال  -حسابات األنشطة البيئية والتدفقات املتصلة بها
املفوضية األوروبية واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية( (Environmental Taxes: A Statisti� .)2001
 .cal Guide, 2001 edلكس����������مربغ :مكتب املنش����������ورات الرمسية للجماعات األوروبية .هذا املرجع متاح
يفhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-39-01-077/EN/KS-39- :
.01-077-EN.PDF
_____ (2002أ)SERIEE Environmental Protection Expenditure Accounts: Compilation .
 .Guide, 2002 edلكس����������مربغ :مكتب املنش����������ورات الرمسية للجماعات األوروبية .هذا املرجع متاح يف:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BE-02-001/EN/KS-BE.02-001-EN.PDF
_____ (2002ب)SERIEE European System for the Collection of Economic Information .
 .on the Environment: 1994 Version, 2nd edلكسمربغ :مكتب املنشورات الرمسية للجماعات
األوروبية .هذا املرج����������ع مت����������اح يفhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/ :
.KS-BE-02-002/EN/KS-BE-02-002-EN.PDF
_____(  (Environmental Expenditure Statistics: Industry Data Collection Hand� .)2005
 .book, 2005 ed. Methods and Nomenclaturesلكسمربغ :مكتب املنشورات الرمسية للجماعات
األوروبية .هذا املرج����������ع مت����������اح يفhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/ :
.KS-EC-05-002/EN/KS-EC-05-002-EN.PDF
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Environmental Expenditure Statistics: General Government and Special� .)2007( (_____
ised Producers Data Collection Handbook, 2007 ed. Eurostat Methodologies and
: هذا املرجع متاح يف. مكتب املنشورات الرمسية للجماعات األوروبية: لكس����������مربغ.Working Papers
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-012/EN/KS-RA.07-012-EN.PDF
The Environmental Goods and Services Sector: A Data Collection Hand� .)2009( (_____
 مكتب املنشورات: لكسمربغ.book, 2009 ed. Eurostat Methodologies and Working Papers
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_ : هذا املرجع متاح يف.الرمسية للجماعات األوروبية
.OFFPUB/KS-RA-09-012/EN/KS-RA-09-012-EN.PDF
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الفواقد100 - 3 ،
املخلَّفات73 - 3 ،92 - 2 ،
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جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية 189 - 3 ،إىل 218
السرقة212 - 3 ،
الصرف الصحي205 - 3 ،
الصرف الطبيعي احلضري 213 - 3 ،و260 - 3 ،214
الطاقة الكهرمائية195 - 3 ،
اجملمعة لتدفقات املياه 130 - 6 ،إىل 138
العروض َّ
الفواقد أثناء التوزيع212 - 3 ،
القيم التجميعية
إمجايل مدخالت املياه220 - 3 ،
االستخدام النهائي للمياه222 - 3 ،
استهالك املياه222 - 3 ،
صايف االستخدام احمللي للمياه221 - 3 ،
مياه الرتبة480 - 5 ،
املياه اجلوفية479 - 5 ،
املياه السطحية477 - 5 ،
املياه املدجمة يف املنتجات217 - 3 ،
املياه املستخلصة487 - 5 ،194 - 3 ،
املياه املستعملة205 - 3 ،
املياه املعاد استخدامها205 - 3 ،
الوصف 186 - 3 ،إىل 188
التدفقات الواردة486 - 5 ،
التدهور 88 - 5 ،إىل 93
تربية املائيات 409 - 5 ،إىل 411
التسجيل اإلمجايل116 - 3 ،
التسجيل الصايف116 - 3 ،
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التسجيل على أساس اإلقامة122 - 2 ،
تصاريح استخدام األصول البيئية
األراضي176 - 4 ،
االنبعاثات اهلوائية
تصاريح استخدام البيئة كبالوعة 182 - 4 ،إىل 189
تصاريح إطالق االنبعاثات 185 - 4 ،إىل 187
موارد األخشاب177 - 4 ،
املوارد املائية 178 - 4 ،إىل 180
املوارد املعدنية وموارد الطاقة175 - 4 ،
موارد املياه181 - 4 ،
تصاريح إطالق االنبعاثات
تصاريح االنبعاثات القابلة للتداول 185 - 4 ،إىل 187
الوصف 182 - 4 ،إىل 189
تصاريح االنبعاثات القابلة للتداول 185 - 4 ،إىل 187
تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض249 - 3 ،
تصني����������ف األم����������م املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملع����������ادن 174 - 5 ،إىل  ،178املرفق
م3-5-
تصنيف األنشطة البيئية 27 - 4 ،إىل  ،30املرفق األول  -ألف
التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة149 - 3 ،48 - 2 ،
التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية48 - 2 ،
التصنيف املركزي للمنتجات149 - 3 ،72 - 3 ،48 - 2 ،
تصنيف أنشطة ونفقات محاية البيئة28 - 4 ،
التصنيفات
األجرام املائية الداخلية474 - 5 ،
إدارة املوارد 27 - 4 ،إىل  ،30املرفق األول  -ألف
استخدام األراضي 249 - 5 ،إىل 256
األصول البيئية 15 - 5 ،إىل 17
االنبعاثات اهلوائية106 - 3 ،
األنشطة البيئية (تصنيف األنشطة البيئية) 27 - 4 ،إىل  ،30املرفق األول  -ألف
تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض249 - 3 ،
تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن 174 - 5 ،إىل 180
التصنيف املركزي للمنتجات149 - 3 ،72 - 3 ،48 - 2 ،
جداول العرض واالستخدام48 - 2 ،

الفهرس

محاية البيئة (تصنيف أنشطة ونفقات محاية البيئة)28 - 4 ،
الغطاء األرضي 260 - 5 ،إىل 262
املخلَّفات 104 - 3 ،إىل 106
املُدخالت الطبيعية46 - 3 ،
املُنتَجات72 - 3 ،
منتجات الطاقة (التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة)149 - 3 ،48 - 2 ،
املوارد املائية 398 - 5 ،إىل 406
املوارد املعدنية وموارد الطاقة181 - 5 ،
موارد املياه474 - 5 ،
نظام تصنيف الغطاء األرضي258 - 5 ،
النفايات الصلبة ،106 - 3 ،املرفق األول  -دال
الوحدات االقتصادية ،الصناعة (التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية)48 - 2 ،
تعويضات العاملني ،اجلدول 3 - 6
التغيات يف املخزونات ،اجلدول 3 - 6
رّ
التقديرات املنقحة 48 - 5 ،و49

تقليل تأثري املخاطر الطبيعية إىل أدىن قدر ممكن 22 - 4 ،إىل 24
التقييم
األسعار األساسية 151 - 2 ،و152
أسعار اإلنتاج153 - 2 ،
أسعار السوق 143 - 2 ،إىل 149
أسعار الشراء154 - 2 ،
األصول البيئية
األراضي 289 - 5 ،إىل 311
موارد األخشاب 378 - 5 ،إىل 388
موارد الرتبة342 - 5 ،
املوارد املائية (األرصدة السمكية) 441 - 5 ،إىل 459
املوارد املعدنية وموارد الطاقة 194 - 5 ،إىل 215
موارد املياه 488 - 5 ،إىل 492
األصول املرَّكبة 300 - 5 ،إىل 310
ريع املورد 121 - 5 ،إىل 136
صايف القيمة احلالية 112 - 5 ،إىل  151 - 5 ،120إىل 159
عمر األصل 137 - 5 ،إىل 140
معدالت اخلصم 140 - 5 ،إىل 150
معدالت العائد 141 - 5 ،إىل 144
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املنافع االقتصادية 32 - 5 ،و33
الُ�ن ُهج 99 - 5 ،إىل 111
تكاليف اإلخراج من اخلدمة
التعريف 195 - 4 ،إىل 197
التكاليف العالجية 207 - 4 ،إىل 209
تكاليف إهناء اخلدمة 200 - 4 ،إىل 206
تكاليف االستخدام 141 - 5 ،إىل 144
التكاليف العالجية
التعريف195 - 4 ،
املعاملة 207 - 4 ،إىل 209
تكاليف إهناء اخلدمة
التعريف195 - 4 ،
املعاملة 200 - 4 ،إىل 206
تكاليف نقل امللكية 313 - 5 ،إىل 315
الرتاكم9 - 2 ،8 - 2 ،
التكنولوجيات املتكاملة البيئية102 - 4 ،72 - 4 ،
املصب البيئية102 - 4 ،72 - 4 ،
تكنولوجيات ّ

متويل اإلنفاق الوطين على محاية البيئة 86 - 4 ،إىل 91

التموين بالوقود126 - 3 ،
تنقيح التقييمات 60 - 5 ،إىل 63
توقيت التسجيل 136 - 2 ،إىل 139

جيم
جداول العرض واالستخدام
أنواع جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية ،انظر التدفقات املادية
اجلداول املادية (جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية) 38 - 2 ،إىل  19 - 3 ،47إىل 34
اجلداول النقدية 30 - 2 ،إىل 37
جداول العرض واالستخدام بالقيم املادية ،االختالف عن حتليل تدفقات املواد على نطاق االقتصاد280 - 3 ،
انظر أيضاً جداول العرض واالستخدام
متطابقة العرض واالستخدام 35 - 3 ،و36
متطابقة املدخالت  -املخرجات 37 - 3 ،إىل 40
النموذج األساسي43 - 2 ،

الفهرس

الوصف 38 - 2 ،إىل  19 - 3 ،47إىل 34
جداول العرض واالستخدام بالقيم النقدية
انظر أيضاً جداول العرض واالستخدام
النموذج األساسي35 - 2 ،
الوصف 30 - 2 ،إىل 37
اجليوب اإلقليمية121 - 2 ،
حجم األشجار املقطوعة371 - 5 ،

حاء
ح ّد األصول 38 - 5 ،إىل 40
ح ّد اإلنتاج9 - 2 ،
احلدود اجلغرافية
اإلقليم االقتصادي 121 - 2 ،إىل 124
اجليوب اإلقليمية121 - 2 ،
مساحة البلد240 - 5 ،
مقر اإلقامة122 - 2 ،
ّ
املنطقة االقتصادية اخلالصة248 - 5 ،240 - 5 ،
حساب إدرار الدخل31 - 6 ،
حساب استخدام الدخل التصرُّيف 36 - 6 ،إىل 38
حساب اإلنتاج30 - 6 ،
احلساب املايل42 - 6 ،
حساب ختصيص الدخل األ ّويل 32 - 6 ،60 - 2 ،إىل 34
حساب توزيع الدخل الثانوي35 - 6 ،

حساب رأس املال 39 - 6 ،67 - 2 ،إىل 43
حسابات األصول
الصلة جبداول العرض واالستخدام 55 - 2 ،إىل  20 - 6 ،59إىل 22
الصلة بنظام احلسابات القومية 65 - 5 ،إىل 69
القيودات ،بالقيم املادية 48 - 5 ،إىل 55 - 5 ،50
القيودات ،بالقيم النقدية 59 - 5 ،55 - 5 ،إىل 64
اهليكل ،بالقيم املادية 43 - 5 ،إىل 46
اهليكل ،بالقيم النقدية58 - 5 ،
الوصف 49 - 2 ،إىل 54
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حسابات الطاقة
انظر الطاقة  -جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية املتعلق بالطاقة
حسابات الكربون 389 - 5 ،256 - 3 ،إىل 392
حسابات املياه
انظر تدفقات املياه
احلسابات الوظيفية
حسابات نفقات محاية البيئة45 - 4 ،
قطاع السلع واخلدمات البيئية92 - 4 ،
الوصف 71 - 2 ،إىل  44 - 6 ،74إىل 47
حسابات نفقات محاية البيئة
إمجايل تكوين رأس املال الثابت ،االستثمارات املدجمة72 - 4 ،
املصب72 - 4 ،
تكنولوجيات ّ

اإلنتاج حلساب الذات ،معاجلة59 - 4 ،
أنواع احلسابات/اجلداول 49 - 4 ،إىل 52
أنواع املنتجات
اخلدمات املخصصة حلماية البيئة53 - 4 ،
السلع املُهيَّأة 74 - 4 ،67 - 4 ،إىل 78
املنتجات املتصلة حبماية البيئة65 - 4 ،

أنواع املنتجني
املنتجون املتخصصون55 - 4 ،
املنتجون غري املتخصصني55 - 4 ،
املنتجون حلساب الذات59 - 4 ،
متويل اإلنفاق الوطين على محاية البيئة 86 - 4 ،إىل 91
العالقة بقطاع السلع واخلدمات البيئية 113 - 4 ،إىل 120
جمموع اإلنفاق الوطين على محاية البيئة85 - 4 ،
النطاق واهلدف 45 - 4 ،إىل 48
احلصص (احلصص الفردية القابلة للتحويل) 445 - 5 ،178 - 4 ،إىل 452
احلصيد
املستخرجات
انظر
َ
احلكومة العامة
انظر القطاعات املؤسسية
اخلدمات املخصصة 60 - 4 ،53 - 4 ،و61

الفهرس

خاء

اخلدمات املخصصة حلماية البيئة53 - 4 ،

خدمات النظم اإليكولوجية22 - 2 ،
اخلسائر النامجة عن الكوارث49 - 5 ،

دال

الدخل القومي اإلمجايل24 - 6 ،62 - 2 ،
الدخل القومي الصايف33 - 6 ،

راء

الرواسب املعلومة 173 - 5 ،إىل 180

الريع 160 - 4 ،إىل 163
ريع املورد
اإلعانات اخلاصة119 - 5 ،
التعريف 113 - 5 ،إىل 115
تكاليف االستخدام 141 - 5 ،إىل 144
ريع وحدة املورد134 - 5 ،
الضرائب اخلاصة119 - 5 ،
عمر األصل/املورد 137 - 5 ،إىل 140
موارد األخشاب378 - 5 ،
املوارد املائية (األرصدة السمكية) 453 - 5 ،إىل 456
املوارد املعدنية وموارد الطاقة 196 - 5 ،إىل 209
ُ�ن ُهج القياس 121 - 5 ،إىل 136
ريع وحدة املورد134 - 5 ،

زاي

الزراعة
انظر الصناعات
السرقة212 - 3 ،103 - 3 ،

سني

سعر اخلشب يف أرضه380 - 5 ،

السكان75 - 2 ،
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السلع املرسلة للتجهيز 133 - 3 ،إىل 139
السلع املهيَّأة 74 - 4 ،67 - 4 ،إىل 99 - 4 ،78
السياحة/النشاط السياحي 127 - 3 ،إىل 129

شني
الشركات
انظر القطاعات املؤسسية
الشركات املالية
انظر القطاعات املؤسسية
الشركات غري املالية
انظر القطاعات املؤسسية
صادرات السلع واخلدمات ،اجلدول 1 - 6

صاد
صايف االستخدام احمللي للطاقة182 - 3 ،
صايف االستخدام احمللي للمياه221 - 3 ،
صايف القيمة احلالية ،ريع املورد 121 - 5 ،إىل 136
العناصر151 - 5 ،112 - 5 ،
املعادلة151 - 5 ،
معدل العائد على األصول املنتَجة 141 - 5 ،إىل 144

معدالت اخلصم 145 - 5 ،إىل 150
الوصف 109 - 5 ،إىل 111
الصرف الصحي205 - 3 ،
الصرف الطبيعي احلضري260 - 3 ،
الصناعات
التصنيف48 - 2 ،
التعريف116 - 2 ،
املنشآت114 - 2 ،
املؤسسات114 - 2 ،
الوحدات االقتصادية110 - 2 ،
صيد األمساك غري املشروع 435 - 5 ،و436

الفهرس

ضاد
الضرائب األخرى على اإلنتاج149 - 4 ،
الضرائب البيغوفية154 - 4 ،
الضرائب البيئية
األوصاف البديلة154 - 4 ،
التعريف150 - 4 ،
الضرائب املخصصة153 - 4 ،89 - 4 ،
ضريبة القيمة املضافة ،معاجلة 157 - 4 ،و158
فئات الضرائب البيئية
ضرائب التلوث155 - 4 ،
ضرائب الطاقة155 - 4 ،
ضرائب املوارد155 - 4 ،
ضرائب النقل155 - 4 ،
القواعد الضريبية البيئية
انظر الضرائب البيئية ،فئات الضرائب البيئية،
النطاق
الضرائب األخرى على اإلنتاج149 - 4 ،
الضرائب اجلارية األخرى149 - 4 ،
الضرائب الرأمسالية149 - 4 ،
الضرائب على الدخل149 - 4 ،
الضرائب على املنتجات149 - 4 ،
ضرائب التلوث155 - 4 ،
الضرائب اخلاصة119 - 5 ،
الضرائب الرأمسالية149 - 4 ،
الضرائب املخصصة153 - 4 ،89 - 4 ،
ضرائب املوارد155 - 4 ،
ضرائب النقل155 - 4 ،
الضرائب على الدخل149 - 4 ،
الضرائب على املنتجات149 - 4 ،
ضريبة القيمة املضافة
املعاجلة يف سياق الضرائب البيئية 157 - 4 ،و158
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طاء

الطاقة
إحصاءات الطاقة176 - 3 ،
التصنيف161 - 3 ،149 - 3 ،
جدول العرض واالستخدام بالقيم املادية املتعلق بالطاقة 152 - 3 ،إىل 175
الطاقة الكهرمائية487 - 5 ،225 - 5 ،195 - 3 ،158 - 3 ،59 - 3 ،
الطاقة املستمدة من املدخالت الطبيعية 144 - 3 ،و145
الطاقة املستمدة من املصادر املتجددة 59 - 3 ،إىل  225 - 5 ،61إىل 310 - 5 ،234
اجملمعة لتدفقات الطاقة 124 - 6 ،إىل 129
العروض َّ
القيم اإلمجالية
إمجايل مدخالت الطاقة181 - 3 ،
صايف االستخدام احمللي للطاقة182 - 3 ،
خملَّفات الطاقة 173 - 3 ،150 - 3 ،إىل 175
منتجات الطاقة 160 - 3 ،146 - 3 ،إىل 172
ميزانيات الطاقة177 - 3 ،
طاقة األمواج وامل ّد واجلزر158 - 3 ،59 - 3 ،
الطاقة احلرارية األرضية225 - 5 ،158 - 3 ،59 - 3 ،
طاقة الرياح225 - 5 ،158 - 3 ،59 - 3 ،
الطاقة الشمسية225 - 5 ،158 - 3 ،59 - 3 ،
الطاقة الكهرمائية
تدفقات الطاقة225 - 5 ،158 - 3 ،59 - 3 ،
تدفقات املياه487 - 5 ،195 - 3 ،
التقييم491 - 5 ،
طريقة قيمة االستهالك383 - 5 ،
طريقة قيمة اخلشب يف أرضه383 - 5 ،

ظاء

الظهور/االختفاء االقتصادي 66 - 5 ،و67

عني

اجملمعة
العروض َّ
األنواع

االنبعاثات اهلوائية 145 - 6 ،إىل 153

الفهرس

الطاقة 124 - 6 ،إىل 129
املنتجات احلرجية 139 - 6 ،إىل 144
املياه 130 - 6 ،إىل 138
الوصف 78 - 2 ،إىل  16 - 6 ،86إىل  54 - 6 ،19إىل  116 - 6 ،62إىل 120
العمالة 48 - 6 ،75 - 2 ،إىل 53
عمر األصل 137 - 5 ،إىل 140
عمر املورد 137 - 5 ،إىل 140
عناصر املوازنة 28 - 6 ،24 - 6 ،62 - 2 ،و29

غني
الغابات 280 - 5 ،30 - 5 ،إىل 385 - 5 ،356 - 5 ،348 - 5 ،295
الغاز الطبيعي
انظر املوارد املعدنية وموارد الطاقة
الغرامات واجلزاءات165 - 4 ،
الغالف اجلوي 16 - 5 ،و17
الغلَّة املستدامة 82 - 5 ،إىل 87

فاء
فرادى األصول البيئية 17 - 2 ،إىل  11 - 5 ،19و12
فضاالت قطع األشجار365 - 5 ،
الفواقد
أنواع الفواقد
الفواقد أثناء االستخراج173 - 3 ،101 - 3 ،
الفواقد أثناء التحويل173 - 3 ،101 - 3 ،
الفواقد أثناء التخزين173 - 3 ،101 - 3 ،
الفواقد أثناء التوزيع212 - 3 ،173 - 3 ،101 - 3 ،
التعريف 100 - 3 ،إىل 103
السرقة103 - 3 ،
الفواقد َّ
املتبددة97 - 3 ،
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