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المحاسبة البيئية لمتغيرات المناخية  
أحمذ فرغلً حسن . د.أ

أستبر التكبليف البيئيت  

جبمعت القبهرة   –كليت التجبرة 

 ببريس -SCOPE المراقب المبلً وممثل مصر فً لجنت 
 

: المحاسبة البيئية أداة لقياس الظواىر البيئية  .1
ة من ادوات القياس العينى والمالى أدا  Environmental Accountingتعتبر المحاسبة البيئية

التى تيدف إلى توفير معمومات فعمية ومستقبمية لمتخذى القرارات ولصانعى السياسات البيئية 
Environmental decisions and policy Makers   

، والتكاليف االجتماعية   Environmental Costsألغراض تحديد كل من التكاليف البيئية 
Social Costs ماية البيئة البشرية والطبيعية من االضرار حفة العمميات واالنشطة الخاصة باكل

البيئية المباشرة وغير المباشرة والناتجة عن تجاوز معدالت  االنبعاثات اليوائية والمائية لممعدالت 
 المعيارية المسموح بيا ، ىذا باالضافة الى ارتفاع معدالت درجات الحرارة نتيجة ذوبان الطبقات

والتاتج عن ما يسمى باالحتباس الحرارى وانتشار جزء من رصيد غازات الصوبة الحرارية الجمدية 
Greenhouse Gas  والذى يتزايد مع تزايد معدالت انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون فى اليواء

. الجوى والناتج عن االنشطة االقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية المختمفة 
لمحاسبة البيئية عمى القياس الكمى والمالى ألثر االنبعاثات اليوائية عمى الرصيد االجمالى وتعمل ا

. لمصوبة الحرارية فى مجال جوى معين 
ويتحدد اليدف الرئيسى لمورقة البحثية فى عرض وتحميل اساليب المحاسبة البيئية لظاىرة التغيرات 

بارتفاع درجة حرارة الجو مما يؤدى إلى ارتفاع المناخية باعتبار أن ىذه التغيرات ترتبط أساسا 
مستوى سطح البحر وتدمير االصول االجتماعية التى يممكيا السكان القاطنين بالمناطق الساحمية ، 

وايضا تدمير االصول االقتصادية لممصانع الساحمية ، ولمقرى السياحية ، ىذا بالضافة إلى غرق 
. تصادية المحاصيل الزراعية وضياع نواتجيا االق

كما يؤدى ارتفاع درجة الحرارة نتيجة التاثير عمى الصوب الحرارية أو عمى رصيد االحتباس الحرارى 
إلى   Global Warmingنتيجة االرتفاع االجمالى لدرجات الحرارة أو لمستوى الدفىء االجمالى 

تج المحاصيل الزراعية التاثير السالب عمى الدورات الزراعية الشتوية والصيفية ، مما يؤثر عمى نوا
. ليذه الدورة وانخفاض عوائدىا االقتصادية 

 :المحاسبة عن التغيرات المناخية  .2

التغير فى درجة حرارة االرض وذلك بسبب تغير حجم   Climate changeيقصد بالتغيرات المناخية 
 ، أو بسبب االنشطة االقتصادية والذى يؤثر عمى حخجم  Sun Outputاالنشطة الشمسية 
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وحتى  1900خالل الفترة من عام  انبعاثات ثانى اكسيد الكربون ، فمقد زادت درجة حرارة االرض
درجة ، وينتج عن ارتفاع درجة حرارة االرض سنويا الى ما يسمى التغير فى  1.4بمقدار  2005

. خالل فترة زمنية معينة   Global Warmingحجم الدفىء االجمالى 
: أن ىناك اسموبين لمواجية اآلثار السالبة لمتغيرات المناخية وىما  ولقد صار من المتعارف عميو

.  Adaptation، واسموب التكيف  Mitigationأسموب التخفيض 
: ولذلك يشمل االطار العام لممحاسبة البيئية لمتغيرات المناخية منيجين رئيسيين وىما 

. ناخية منيج المحاسبة البيئية لتخفيف اآلثار البيئية لمتغيرات الم . أ
 .منيج المحاسبة البيئية لمتكيف مع اآلثار البيئية لمتغيرات المناخية  . ب

: واالتى توضيحا لكل من المنيجين 
المحاسبة البيئية لتخفيف اآلثار البيئية لمتغيرات البيئية  ( أ ) 

Environmental Accounting for Climate change Impact Mitigation 

كافة االنشطة   Mitigation of Climate changeتغيرات المناخية تشمل عممية تخفيف آثار ال
التى يتم تنفيذىا والتدابير التى يتم اتخاذىا وذلك لمحد من حجم التغيرات المناخية فى االجل الطويل 

 .
أو عن  Greenhouse Gasesىذا ، ويعتبر تخفيض حجم انبعاثات غازات الصوبة الحرارية 

. ى تمتص غازات الصوبة الحرارية مثل زراعة اشجار الغابات طريق تدعيم االساليب الت
ان المشكمة الرئيسية التى تكمن فى المحاسبة عن التغيرات المناخية ىى ان اليواء الجوى 

Atmosphere   ىو سمعة ذات استخدام عام عمى مستوى العالمInternational public 

Goat  ازات ىو ناتج عن مؤثرات خارجية عمى كما أن رصيد الصوبة الحرارية الحتباس الغ   
. مستوى العالم ايضا  

وبمعنى آخر ، فان أى تغيير فى جودة اليواء الجوى ، اليؤثر عمى الرفاىية االقتصادية 
واالجتماعية لكافة افرالد المجتمع الدولى ، أى أن بعض افراد ذلك المجتمع قد يستفيدوا فى التغيرات 

ويؤدى ذلك فى نياية االمر إلى وجود صعوبات  –ائر باطراف اخرى المناخية ، بينما تمحق خس
لتخفيض االنبعاثات المؤثرة عمى ( الخاسر والرابح ) كبيرة فى عقد االتفاقيات الدولية بين الطرفين 

. التغيرات المناخية ، مما يترتب عميو صعوبة المحاسبة عن مثل ىذه التغيرات 
بيعة التغيرات المناخية وبين الصعوبات التى تواجو عممية ويوضح الشكل التالى العالقة بين ط

. المحاسبة عن التغيرات المناخية 
وتتاثر النظم المحاسبية لمتغيرات المناخية بكل من السياسات البيئية المحمية والدولية لممساىمة فى 

. الحد من ظواىر التغيرات المناخية 
محمية أو خارجية تؤدى الوضع االقتصادى  سواء كانت –فان عدم تواجد مثل ىذه السياسات 

. االجتماعى والدولى السابق الباشارة اليو فى الشكل الموضح بعاليو 
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األنشطت االقتصبديت 

والبشريت علً 

 مستىي العبلم

Global Emissions 

االنبعبثبث الهىائيت االجمبليت 

للغبزاث المسببت الرتفبع درجت 

الهىاء الجىي  حرارة

GHG 

رصيذ الصىبت الحراريت للغبزاث 

Gainers 

أطراف رابحت 

Polluting more 

emissions 
 

Losers 

أطراف خبسرة 

Polluting less 

emission 

 

External profits External losses 
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حيث تكون ىناك زيادة فى حجم الناتج القومى لمدول الرابحة من التغيرات المناخية ، بينما يكون ىناك 
. نقص فى ذلك الناتج بالنسبة لمدول الخاسرة من جراء تمك التغيرات 

ويتم احتساب قيمة الزيادة فى الناتج القومى لمدول الرابحة من التغيرات المناخية عن طريق احتساب 
كمفة التى لم تتحمل بيا مثل ىذه الدول لمحد من الزيادة فى االنبعاثات الخاصة بغاز ثانى اكسيد الت

عن فترة محاسبية ( والصناعية والتجارية والخدمية )  0الكربون الناتجة عن انشطتيا االقتصادية 
. معينة 

تغيرات المناخية عن طريق بينما يتم احتساب النقص فى قيمة الناتج القومى لمدول الخاسرة من جراء ال
احتساب قيمة الضياع فى االصول المادية والموارد البشرية واالصول الطبيعية نتيجة ارتفاع مستوى 

سطح البحر وارتفاع درجة حرارة اليواء الجوى مما يؤثر عمى الموارد االقتصادية والبشرية بصفة عامة 
. ، وايضا عمى المحاصيل الزراعية ليذه الدول 

وتختمف اساليب المحاسبة عن تخفيف اآلثار البيئية السالبة لظواىر التغيرات المناخية فى حالة تطبيق 
. السياسات الدولية 

: المحاسبة عن السياسات المحمية لمتغيرات المناخية  2/1
. تتعدد تمك السياسات وذلك تبعا لمنظم البيئية المتبعة فى الدول المختمفة   

: التكنولوجية المعايير البيئية  . أ
مثل التكنولوجيات النظيفة بيئيا الى الحد من االنبعاثات اليوائية  –يؤدى تطبيق مثل ىذه المعايير 

ويترتب عمى ذلك تحمل الشركات  GHG المؤثرة فى الرصيد المضاف إلى الصوبة الحرارية لمغازات
اليف البيئية لمتغيرات المناخية والمنشآت المحمية الممتزمة بتنفيذ مثل ىذه المعايير بما يسمى بالتك

والمتمثمة فى تكمفة اآلالت والمعدات واالجيزة المستخدمة لتطبيق مثل ىذه المعايير وىى التى يطمق 
.  Capital Environmental Costs of Climate Changeعمييا التكاليف البيئية الراسمالية 

 Periodicراس المالى العامل الدورى  أو  Current Costsىذا باالضافة الى التكاليف الجارية 

Working Capital   والالزم لتشغيل مثل ىذه النظم واآلالت واالجيزة البيئية لمحد من انبعاثات
. غازات االحتباس الحرارى 

:  المحاسبة عن السياسات الدولية لمتغيرات المناخية  2/2
:  يرات المناخية ما يمى تشمل السياسات الدولية لتخفيف اآلثار الناتجة عن التغ   

ولقد اشتمل ذلك البروتوكول عمى مجموعة من   - The Kyoto Protocolبروتوكول كيوتو . أ   
. اآلليات التى تؤدى إلى تخفيض حجم االنبعاثات والمقابل المالى مقابل ذلك 

 ، والتشريعات Carbon Taxesمثل تفعيل آلية ضرائب الكربون  –سياسات دولية أخرى . ب 
. المرتبطة بيا 

من %  5.5 % -1ىذا ، ولقد تم تقدير التكمفة االجمالية لتخفيف آثار التغيرات المناخية بما يعادل 
والتى تؤدى الى تخفيض حجم الناتج القومى مقابل تخفيض حجم االنبعاثات من ثانى اكسيد الكربون 



 5 

ة بواسطة دراسة تم اعدادىا ىذا ولقد تم تقدير ىذه التكمف –( 44spp-710ppm) االنبعاثات من 
.  Fisher etal,2007عن طريق 

بالتغيرات المناخية ينتج عنيا ثالثة أنواع من وبصفة عامة فان المحاسبة عن تخفيف اآلثار الخاصة 
:  التاكاليف البيئية وىى 

 International Environmental Costsالتكاليف البيئية الدولية لمتغيرات المناخية  :النوع االول 

of Climate Change   ويتم تقدير ىذه التكاليف عمى اساس حصة كل دولة من دول االتفاقيات ،
ويتم احتساب تمك الحصة بمقدار مساىمة كل دولة فى الزيادة فى الرصيد  –الدولية لمتغيرات المناخية 

. االجمالى لمتغيرات المناخية 
وىى حصة كل دولة  –يف اآلثار البيئية لمتغيرات المناخية التكاليف البيئية االقميمية لتخف :النوع الثانى 

من التكمفة االجمالية لتخفيض االنبعاثات المؤثرة عمى ( يضم عدة دول ) من دول نطاق اقميمى معين 
.  Balance of GHGحدوث التغيرات المناخية أو عمى الرصيد االجمالى لمصوبة الحرارية لمغازات 

: البيئية القطاعية لمتغيرات المناخية  التكاليف  : النوع الثالث
مثل القطاع الصناعى، وقطاع البترول،  –وىى تمك التكاليف البيئية التى يتحمميا كل قطاع من القطاعات 

. وقطاع الكيرباء بدولة معينة لتخفيض االنبعاثات اليوائية المؤثرة فى حجم التغيرات المناخية 
 
: مع التغيرات المناخية   Adaptationالمحاسبة عن التكيف  (ب)

فسياسة التكيف  – Mitigationعن سياسة التخفيف    Adaptationالتكيف تختمف سياسة 
تيدف الى تنفيذ مجموعة من االنشطة التى تفيد فقط البمدان التى تنفذىا بغرض مجابية مشكمة 

. التغيرات المناخية 
ن التخفيض االجمالى فى رصيد الصوبة بينما تفيد سياسات التخفيف كافة الدول التى تستفيد م

بانو كافة المبادرات  Adaptationالحرارية نتيجة تطبيق مثل ىذه السياسات ويتم تعريف التكيف 
Initiatives   والمقاييسMeasures  لتخفيض تاثرVulnerability  لمموارد البشرية والطبيعية

. ثار التغيرات المناخية بي
: إلى تخفيض كل من  لتكيفىذا، ويؤدى تطبيق سياسة ا 

مثل تكمفة  –، أى الزيادة فى تكمفة نواتج االصول الطبيعية   Ecological التكاليف االيكولوجية .1
. استزراع المحاصيل الزراعية ، وزيادة انتاجية الفدان لمحصول زراعى معين 

اطراف المجتمع ، ويقصد بيا تمك التكاليف التى يتحمميا طرف من   Social التكاليف االجتماعية .2
فى دولة معينة نتيجة الزيادة فى رصيد الصوبة الحرارية نتيجة نشاط طرف آخر فى ذات الدولة أو 

 .فى دولة حدودية أخرى 
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، ويقصد بيا تكاليف االنتاج التى تكون الزمة وضرورية   Economic التكاليف االقتصادية .3
لتقديم خدمة معينة مثل خدمات التقل ، او لتصنيع وحدة المنتج أو لزراعة محصول زراعى معين 

 .البرى والبحرى والجوى 

: ىذا ، وتتاثر تكمفة التكيف مع التغيرات المناخية بمجموعة من العوامل وىى 
  مدى توافر الموارد الالزمة لمتكيف ، فالدول الغنية تكون أكثر استعدادا لمتحمل بتكمفة التكيف عن   .1

. الدول الفقيرة 
ى المتواجد بالدولة ، حيث أن توافر التكنولوجيات الحديثة يؤدى إلى تطبيق اساليب التقدم التكنولوج .2

 .التكيف 

البناء االجتماعى والسكانى لمدولة ، فكمما زادت الفئة العاممة وانخفضت معدالت البطالة كمما أدىذلك  .3
 . إلى تخفيض خسائر التغيرات المناخية نتيجة تطبيق سياسات التكيف مع ىذه التغيرات

توافر مراكز البحوث العممية ، والتى يؤدى تواجدىا إلى تزايد وتطور أساليب وسياسات التكيف مع  .4
. التغيرات المناخية 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                         


