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 اللجنة اإلحصائية
 الخمسونالدورة 

 2019آذار/مارس  5-8
 *)ل( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

 االقتصادية - بنود للمناقشة واتخاذ القرار: المحاسبة البيئية
   

 االقتصادية - تقرير لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية  
  

 مذكرة من األمين العام  
 

واملمارســـال القـــاتقرَّ  تألـــرَّ  األم   2018/227وفقاً ملقرَّر اجمللس االقتصـــاوا واالجتماع   
التقر ر التقّدم احملرز خالل االقتصـــاو ري و صـــ   - العام تأن حييل تقر ر جلنر اخلرباء املعنير تاحملاســـبر البي ير

العام املاضــ َّ ف ــال عن األ ألــبر املقبلر للتنري وتانّنم املناقألــر وفقا للمتاالل اخلمقــر التالير من عمل 
اللتنر: )أ( التنقــــــيع والتعب بو )ت( والتبن ر املنمت  للمنالــــــ ال القياســــــير املعيار ر والبحن  األخر و 

 يذ وتناء القدرال اإلحصـــــــا(يرو )ا( وسعداو اســـــــتتاتر سحصـــــــا(ير )ج( ووضـــــــ  قناعد البيا الو )و( والتن
تتم التقر ر تنقاط للمناقألري  تألأن مقا(ل القياسال العامر الناش ري وُيا
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 مقدمة - أوال 
 آذار/ 9سىل  6يف الدورة التاســـــــــــــــعر واألرتع  للتنر اإلحصـــــــــــــــا(ير املعقنوة يف ال  ة املمتدة من  - 1

َّ ال صـــــــــــل األولَّ E/2018/24-E/CN.3/2018/37)ا نر  49/110ر املقرر َّ اختذل اللتن2018 مارس
 ال رع تاء(َّ الذا قامت فيه مبا  ل :

أعرتـــــت عن تقـــــد رهـــــا للعمـــــل الـــــذا قـــــامـــــت تـــــه جلنـــــر اخلرباء املعنيـــــر تـــــاحملـــــاســـــــــــــــبــــر  )أ( 
َّ والحنت ز اوة اإلقبال علا  نام احملاســبر (1)ت صــيل يف تقر رهااالقتصــاو رَّ علا النحن املب  ت - البي ير
االقتصــــــــــاو ر وتبا د أتيتهَّ وحّ ت اللتنر علا النمني تعملما فيما  تعلع تتن يذ  نام احملاســـــــــبر  - البي ير
 االقتصاو رو - البي ير

 طلبت أن تنالـــــــــــل جلنر اخلرباء العمل علا تنقـــــــــــيع األ ألـــــــــــبر وعما لننام احملاســـــــــــبر )ت( 
االقتصـــاو رَّ وأن تتيش تألـــزل تارز علا منقعما الألـــبز  جدول أعما،ا املمتازَّ وتر ام  عملما  - البي ير

 وقا(مر تاألفرقر العاملر حتت سشرا  اللتنر واختصالال هذه األفرقرو
االقتصــــــــــــــاو رَّ  - أ ّدل النمني خببر البحن  لإلطار املركبا لننام احملاســــــــــــــبر البي ير )ج( 

اللتنر أن تعد مناو عن جتمي  البيا ال لدعم التن يذ يف البلدان وأن تعبز العمل املتعلع ترتط وطلبت من 
 االقتصاو ر حبقاتال القياحر ال رعير وعما لقياس القياحر املقتدامرو  -  نام احملاسبر البي ير

تننـام وافقــت علا عمليــر تنقيش  نذج احملـاســـــــــــــــبــر التتر ت للننم اإل زنلنجيــر املرتبط  )و( 
االقتصـــــــاو رَّ وشـــــــتعت البلدان علا املقـــــــاتر ماليا وعينا يف عملير التنقيش ومنالـــــــلر  - احملاســـــــبر البي ير

 جتر ب واختبار حقاتال الننم اإل زنلنجير كمقاتر يف عملير التنقيشو
االقتصــــــــاو ر  - شــــــــّدول علا أتير س ألــــــــاء قناعد تيا ال عاملير لننام احملاســــــــبر البي ير )ا( 

ىل جممنعال البيا ال النطنير أو الدولير القا(مرَّ حي ما أمزنَّ وأعاول تأكيد أتير سقرار البلدان تقــتند س
للمعلنمال الناروة يف قاعدة البيا ال قبل  ألـــــــرهاَّ وشـــــــدول علا ضـــــــرورة تعب ب وحتقـــــــ  اإلحصـــــــاءال 

 االقتصاو رو  - األساسير وعماً لتن يذ  نام احملاسبر البي ير
خلرباء ملا تبذل من جمنو لتعب ب تناء القدرال يف البلدان من خالل أشـــــــــــــــاول تلتنر ا )و( 

ز اوة التنقـــيع والتعلم اإللز وح وحلقال العمل املباشـــرة واملقـــاعدة التقنير واخل البلدانَّ مبا  ز ل تلبير 
احتياجال البلدان تبر قر فعالرَّ وشــــــــــتعت شــــــــــعبر اإلحصــــــــــاءال علا تنســــــــــي   با  وعمما للبلدانَّ 

سىل جناح تن يذ مألــروع حقــات األمم املتحدة للتنمير وجترتر مألــروع راســبر رأس املال الببيع   تاالســتناو
 املمنل من االحتاو األورويبو (2)وتقييم خدمال الننم اإل زنلنجير

الحنت التنضيش الذا قدمته األما ر العامر فيما  تعلع تاستخدام سحصاءال ومناز ن  )ز( 
 قناعد البيا ال الدولير تنلــــــ ما تيا ال مصــــــدر ر لتتمي  تيا ال حقــــــاتال الباقر املناســــــبر املنجنوة يف

 االقتصاو رو - الباقر النطنير املرتببر تننام احملاسبر البي ير

__________ 
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االقتصــــــــــــــاو ر  يقــــــــــــــر جتاوز ا عبالير املزاتب  - أترزل أن تن يذ  نام احملاســــــــــــــبر البي ير )ح( 
تالتايل تنقيع امل اهيم والتعار   واملصبلحال ت  الننم اإلحصا(ير النطنير والننم اإلحصا(ير النطنيرَّ و 

 اإلحصا(ير النطنيرو 
االقتصـــاو ر  - أشـــارل سىل التأ يد القنا الذا حينا ته اســـتخدام  نام احملاســـبر البي ير )ط( 

يف جتمي  البيا ال املتعّلقر مبؤشــــــرال أهدا  التنمير املقــــــتدامر عند االقت ــــــاءَّ وطلبت أن ت ــــــبل  جلنر 
رباء تدور  ألط يف العملير اخلالر مبؤشرال أهدا  التنمير املقتدامر يف ضنء استعراي تلك املؤشرال اخل

 و 2020يف عام 
أحاطت علما تاســــــــــــــ اتيتير التنالــــــــــــــلَّ ورحبت تالنألــــــــــــــرة اإلخبار ر وتاجلمنو الرامير  )ا( 

لد  واضـــــع  القـــــياســـــال االقتصـــــاو ر واخل األوســـــاط اإلحصـــــا(ير و  - ال و   لننام احملاســـــبر البي ير سىل
 وغريهم من اجلمال املعنيرو 

طلبت سوراج اإلحصـــــــاءال املتعلقر تاحمليبال يف عملير تنقيش  نذج احملاســـــــبر التتر ت  )ك( 
االقتصــــــــــــاو رَّ والحنت اهتمام اللتنر االقتصــــــــــــاو ر  - للننم اإل زنلنجير املرتبط تننام احملاســــــــــــبر البي ير

 واالجتماعير آلسيا واحمليط ا،اوئ وتر ام  األمم املتحدة للبي ر تتنيل القياوة يف هذا العملو 
االقتصـــاو ر للبراعر واجراجر ومصـــا(د األ اكَّ  - رحبت تإلـــدار  نام احملاســـبر البي ير )ل( 

الذا أعدته مننمر األغذ ر والبراعر لألمم املتحدة تالتعاون م  شـــــــــــــــعبر اإلحصــــــــــــــــاءالَّ وشـــــــــــــــتعت 
 تن يذهي علا

سطار  و اننّم عملا اللتنر وفع مخقر جماالل عمل واسعرَّ و تنىل أع اء املزتب سوارة األ ألبر يف - 2
العمل ه   صــــــلرَّ علا النحن املت ع عليه يف اختصــــــالــــــال اللتنري وجمااللعنالــــــر تر ام  العمل ذال ال

التبن ر املنمت  للمنالـــــ ال  -التنقـــــيعَّ تقياوة هي ر اإلحصـــــاء الزند رو واجملال تاء  -التالير: اجملال أل  
كبا لننام اإلطار املر  - 1 -القياســـير املعيار ر والبحن  األخر َّ الذا  ققـــم سىل جمال  فرعي : اجملال تاء 

 نذج احملاســـــــبر التتر ت  - 2 - االقتصـــــــاو رَّ تقياوة هي ر اإلحصـــــــاء ا،نلند ر واجملال تاء - احملاســـــــبر البي ير
االقتصــــاو رَّ تقياوة املزتب اإلحصــــا(  لالحتاو األورويبو  - للننم اإل زنلنجير املرتبط تننام احملاســــبر البي ير

 -مننمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصــــــــــاواو واجملال وال وضــــــــــ  قناعد تيا الَّ تقياوة  -واجملال جيم 
سعداو اســـــــــتتاتر  -التن يذ وتناء القدرال اإلحصـــــــــا(يرَّ تقياوة هي ر سحصـــــــــاءال جننت أفر قياو واجملال هاء 

 سحصا(ير تألأن مقا(ل القياسال العامر الناش رَّ تقياوة املزتب األس ايل لإلحصاءي 
ا التن يذ القبرا للحقــــــــاتال من خالل املألــــــــار   والربام  املتعلقر و ألــــــــمل عمل اللتنر أ  ــــــــ - 3

االقتصـــــــــــاو رَّ من قبيل مألـــــــــــروع راســـــــــــبر رأس املال الببيع  وتقييم خدمال الننم  - تاحملاســـــــــــبر البي ير
 ي (3)اإل زنلنجير وتر ام  راسبر ال روال وتقييم خدمال الننم اإل زنلنجير

احملرز خالل العام املاضـــــــــ  وتر ام  العمل املتنســـــــــط األجلي وترو يف و ناقش هذا التقر ر التقدم  - 4
 ال رع القات  النقاط املبروحر للمناقألري

  

__________ 

 يwww.wavespartnership.orgا نر  (3) 
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 التنسيق  -المجال ألف  - ثانيا 
االقتصـــــــــاو ر سىل جممنعر  -  نتم  ألـــــــــحات املصـــــــــلحر واألطرا  املعنير تننام احملاســـــــــبر البي ير - 5

إلحصـــا(ير وخارجما علا حد ســـناءي و قـــتلبم التنقـــيع ضـــمان أن متننعر من اجملااللَّ واخل األوســـاط ا
تعمل خمتل  األفرقر والنكاالل الدولير العاملر يف ميدان احملاســـــــــــــــبر البي يرَّ مبا يف ذلك التبن ر املنمت  
 للمنالــــــ ال القياســــــير املعيار رَّ والتعاون التقجَّ ووضــــــ  ترام  التدر بَّ وتناء القدرال الداخليرَّ و  /

البيا ال تبر قر منقـــــــــــــــقر لتتنب أا تداخل ت  األ ألـــــــــــــــبري وعالوة علا ذلكَّ تز ل قننال جتمي  
االتصـــال الألـــ افر وامل تنحر سعالم  ي  ألـــحات املصـــلحر املعني  وستاحر ال رلـــر ،م لتقد  سســـماما م 

 ومألاركر ال رص املتاحري 
وورا هاما يف تباول املعلنمال و ألـــر االقتصــــاو ر  - و ؤوا املنق  الألــــبز  لننام احملاســــبر البي ير - 6

املناســـبال املقبلر واملباورال ت  ألـــحات املصـــلحري وقد  ألـــرل شـــعبر اإلحصـــاءال يف منقعما الألـــبز  
االقتصــــاو ري و مد  هذا اجلدول سىل  - اجلدول البمج للمناســــبال الدولير املتصــــلر تننام احملاســــبر البي ير

ي  تألـــأوا وك الر مألـــاركر أع ـــاء اللتنر فيماي وقّدم أع ـــاء اللتنر ز اوة التعر   هبذه املناســـبال والت ق
املعلنمال املتعّلقر تاملناســبال املقبلر سىل الألــعبر لتدرجما يف اجلدول البمج املنألــنر علا منقعما الألــبز ي 
وسضــافر سىل ذلكَّ أاعّدل لــ حال شــبزير خمصــصــر لتعاون األفرقر من أجل مقــاعدة أع ــاء اللتنر يف 

معا ت عالير أكربي وأاعّدل لــــــ حال شــــــبزير لزل جمال من جماالل عمل اللتنرَّ من أجل تنقيش العمل 
االقتصـــــاو ر ومألـــــروع راســـــبر  -  نذج احملاســـــبر التتر ت للننم اإل زنلنجير املرتبط تننام احملاســـــبر البي ير

خريَّ ختبط الألـــــــــــــعبر رأس املال الببيع  وتقييم خدمال الننم اإل زنلنجيري ويف سطار هذا املألـــــــــــــروع األ
أ  ـــا إل ألـــاء مقـــتنوع للنقا(ع يف منقعما الألـــبز  اجلد دَّ ســـيت ّن  علا املقـــتنوع القد  تاشـــتماله علا 
وقا(ع من قبيل تلك املتصــــلر تالقــــياســــال وعلا رتن  متعدو النســــا(طَّ سضــــافر سىل تيا ال اجقــــاتالَّ 

 وسيزنن تصّ حه أ قري 
لتنقـــــيع علا س ألـــــاء مقـــــتنوع سلز وح للمناو التدر بير اخلالـــــر وقد رّكب ال ر ع العامل يف جمال ا - 7

االقتصاو رَّ وسيقت ا  تالتايل يف املنق  الألبز ي وهذه املناو منّجمر للمتعلم   - تننام احملاسبر البي ير
ر تننام االقتصاو رَّ واملدرت  الباح   عن مناو متعّلق - الذا  تبّلعنن سىل معرفر املب د عن احملاسبر البي ير

احملاســـــــبر البي ير واالقتصـــــــاو ر الســـــــتخدامما يف حلقال العمل النطنير أو اإلقليمير أو لتقد  العروي وفع 
 قت ـــــــــــ  اجالي وقد اســـــــــــتتاتت عدة مننمال لدعنة شـــــــــــعبر اإلحصـــــــــــاءال سىل تقد  مناو تدر بير  ما

تدر بير اإللز و يرَّ وكتب للمقـــــــتنوع )م ل العروي املقدمر تاســـــــتخدام تر ام  تاور تن نتَّ والنحدال ال
التمار ن التببيقيرَّ وما سىل ذلك( و اِعّد ال ر ع العامل حاليا  ناَم تصـــــــــــني  ،ذه املناو للتأكد من سمزا ير 
أن  ع ر املقـتخدمنن تقـمنلر علا أ ناع املناو الي  بح نن عنماي و اِعّد أ  ـا عملير تقييم مبقـبر ل ـمان 

االقتصــاو ر ومنمتياتهي ويرا حاليا جتر ب  -   م اهيم  نام احملاســبر البي يراّتقــا   ي  املناو املنألــنرة م
 عملير تقييم مق حري

ومن األجباء األســاســير يف تر ام  العمل التدخل االســ اتيت  الرام  سىل تعميم اســتخدام احملاســبر  - 8
تأهدا  التنمير املقـتدامرَّ وتريري االقتصـاو ر يف عمليال وضـ  القـياسـالَّ وال سـيما تلك املتعّلقر  - البي ير

َّ 2020 ومتتد سىل عام 2019املناخَّ والتننع البينلنج ي ومن ضمن األعمال الي سي بل  هبا خالل عام 
االقتصـــــــاو ر يف عملير حتقيع أهدا   - اجلمنو الي ســـــــتابذل من أجل منالـــــــلر سوماج  نام احملاســـــــبر البي ير

ث استخدام  االقتصاو ر يف ورقر وضعما ال ر ع العامل املعج  -  نام احملاسبر البي يرالتنمير املقتدامري وقد حبا
التات  ل ر ع اخلرباء املأل ك ت  النكاالل التنمير املقتدامر تدراسر الرواتط ت  اإلحصاءال املتعلقر تأهدا  
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قاّدما سىل فر ع اخلرباء  املعج مبؤشــــرال أهدا  التنمير املقــــتدامر ويف عري لننام احملاســــبر البي ير واالقتصــــاو ر
ي 2018املأل ك ت  النكاالل املعج مبؤشرال أهدا  التنمير املقتدامر يف ستنكمنمل يف تألر ن ال اح/ نفمرب 

وتعتبم اللتنر تقد  وقيقر ت صــــيلير شــــاملر سىل فر ع اخلرباء تقــــتند سىل ورقال أاعّدل يف القــــاتع وسىل اجلمنو 
التنمير  االقتصــاو ر أن  نفّر أســاســا ملؤشــرال أهدا  -  نام احملاســبر البي ير الي تاذلت لتبيان كي   قــتبي 

ي وعالوة علا ذلكَّ 2019الصـــــــــلري وســـــــــ ســـــــــل هذه النقيقر سىل فر ع اخلرباء خالل عام  ذال املقـــــــــتدامر
 ت ــّمن مألــروع راســبر رأس املال الببيع  وتقييم خدمال الننم اإل زنلنجير مقــار عمل  قــتمد  تقييم 

االقتصــــــــاو ر من أجل  -  ال  نذج احملاســــــــبر التتر ت للننم اإل زنلنجير املرتبط تننام احملاســــــــبر البي يرسمزا
 املقتدامري سقراء طا( ر من أطر املؤشرال النطنير والدوليرَّ ومن تينما أهدا  التنمير

اســـــــــــــــبر وسضـــــــــــــــافر سىل أهدا  التنمير املقـــــــــــــــتدامرَّ تننر اللتنر يف تعميم اســـــــــــــــتخدام  نام احمل - 9
ي ويف 2020االقتصــــــــــــاو ر يف ميدان التننع البينلنج َّ متبّلعر سىل سطار التننع البينلنج  ملا تعد  - البي ير

َّ شــارك أع ــاء اللتنرَّ الذ ن هم أ  ــا شــركاء يف مألــروع راســبر رأس املال 2018تألــر ن ال اح/ نفمرب 
ولت اســـــــــــــتخدام راســـــــــــــبر رأس املال الببيع  وتقييم خدمال الننم اإل زنلنجيرَّ يف مناســـــــــــــبر جا بير تنا

َّ أقناء مؤمتر 2020االقتصـــــــــاو ر يف وعم سطار التننع البينلنج  ملا تعد  - الببيع  و نام احملاســـــــــبر البي ير
األطرا  يف ات اقير التننع البينلنج َّ الذا شـــــاركت يف تننيمه شـــــعبر اإلحصـــــاءال واملركب العامل  لرلــــد 

ملتحــدة للبي ــر ووعمــه االحتــاو األورويبي وسضــــــــــــــــافــر سىل ذلــكَّ قــّدمـت ح ظ الببيعــر التــات  لرب ــام  األمم ا
َّ ورقـــر سىل أمـــا ـــر ات ـــاقيـــر التننع البينلنج  تبّ  كي   زن 2018اللتنـــرَّ يف كـــا نن األول/و قـــــــــــــــمرب 

 ي2020االقتصاو ر سطارا للقياس ضمن سطار التننع البينلنج  ملا تعد  - استخدام  نام احملاسبر البي ير
 2019 لَّ شــــاركت اللتنر م  األوســــاط املعنير تتريري املناخ يف التنقيش الذا ســــيصــــدر عام وتامل - 10

للقنا(م  2006للمباوئ التنجيمير الي كا ت ا،ي ر اجزنمير الدولير املعنير تتريري املناخ قد وضــــــــــــــعتما عام 
خلرباء ال اح الذا النطنير جصــر غازال االحتباس اجراراي وشــارك عدو من أع ــاء اللتنر يف اســتعراي ا

قّدمت فيه األوســـاط اإلحصـــا(ير آراءها التعقيبير تألـــأن ســـبل سســـمام املزاتب اإلحصـــا(ير النطنير واملعا ري 
االقتصـــــــــــاو رَّ يف املباوئ  - اإلحصـــــــــــا(ير الدوليرَّ ومنما  نام اجقـــــــــــاتال القنمير و نام احملاســـــــــــبر البي ير

َّ 2018التنجيميـر املق حـري وسضــــــــــــــــافـر سىل ذلـكَّ رّحبـت اللتنـرَّ يف اجتمـاعمـا املعقنو يف حب ران/ ن يـه 
تاالق اح الداع  سىل اتّباع النم  ذا املؤشـــــر ن الذا وضـــــعته فرقر العمل التاتعر للتنر االقتصـــــاو ر ألوروتا 

االقتصاو رَّ مىت  - تريري املناخ استناوا سىل  نام احملاسبر البي يرجملمنعر من اإلحصاءال األساسير املتعلقر ت
أمزن ذلكي وكّررل اللتنر تأكيد وعمما لعمل فرقر العملَّ وشــــــــــتعت علا اســــــــــتخدام  نام احملاســــــــــبر 

 االقتصاو ر فيما  تعلع تاملؤشرال األساسيري - البي ير
  

القياااااساااااااااايااااة المعياااااريااااة التطوير المنهجي للمواصاااااااااا ااااا   -المجااااال باااااء  - ثالثا 
 األخرى والبحوث

 تم ل أحد املزن ال ا،امر لعمل اللتنر يف النمني ترب ام  البحن  لزل من اإلطار املركبا  - 11
االقتصـــــــاو ر و نذج احملاســـــــبر التتر ت للننم اإل زنلنجير املرتبط تننام احملاســـــــبر  - لننام احملاســـــــبر البي ير

ا ال رع التقدم احملرز يف التبن ر املنمت  لزليمماي و نىل  نذج احملاســـــــــــبر االقتصـــــــــــاو رَّ و ب  هذ - البي ير
التتر ت للننم اإل زنلنجير الذا يرا تنقيحه حاليا اهتماما خالــــــــــــاَّ ومن املتنق  وضــــــــــــعه يف لــــــــــــيريته 

ير ي ولاّمم تر ام  البحن  اخلاص تنمنذج احملاسبر التتر ت للننم اإل زنلنج2020النما(ير يف وا ر عام 
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من أجل سحراز تقدم يف عدو من املقــــــــــــــا(ل املرتببر مبقا يس  با  الننام اإل زنلنج َّ وحالتهَّ وخدماته 
وتقييم هذه اخلدمالي وسضـــــــــــــافر سىل ذلكَّ تنىل عدة ق ـــــــــــــا ا يف تر ام  البحن  متعلقر تاإلطار املركبا 

 زنلنجير اهتماما خالـــاَّ ل ـــمان االقتصـــاو ر و نذج احملاســـبر التتر ت للننم اإل - لننام احملاســـبر البي ير
 املناءمر التامر ت  االقن ي

 
 االقتصادية - اإلطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - 1 - المجال باء - ألف 

 - أوليــت املناضـــــــــــــــي  املتعلقــر ترب ــام  البحن  اخلــاص تــاإلطــار املركبا لننــام احملــاســـــــــــــــبــر البي يــر - 12
االقتصـــــــــــــاو ر األولن رَّ وأارســـــــــــــيت عملير لنضـــــــــــــ  الصـــــــــــــيرير النما(ير لنتا(  هذه البحن  و ألـــــــــــــرهاي ويف 

َّ أاجنبل قال  ورقال ختامير عن قالقر مناضـــــــــــــــي  مدرجر يف تر ام  البحن  اخلاص تننام 2018 عام
وحقاتال تدفع االقتصاو رَّ ه : )أ( اإلطار املتزامل جقاتال األ ألبر البي يرو )ت(  - احملاسبر البي ير

املناو علا  با  االقتصــــــــاو وجداول تيا ال العري واالســــــــتخدامو )ج( وتعار   هياكل البيا ال العاملير 
لتباول البيا الَّ ألغراي سوراجما يف املباوئ التنجيمير لتباول البيا ال اإلحصــــــــــا(ير والنلــــــــــ يري ووافقت 

 - املنق  الألـــــــــبز  لننام احملاســـــــــبر البي يرو األـــــــــرل يف  2018اللتنر علا هذه النرقال يف حب ران/ ن يه 
ي ومن أجل التأكد من سمزا ير تن يذ التبنرال املنمتير علا النحن املتنّخا أقناء جتمي  (4)االقتصـــــــــــــــاو ر

البيـا ـالَّ  نبري  اعتبـار النرقـال اخلتـاميـر تنلـــــــــــــــيـالَّ وتاألـــــــــــــــّت  البلـدان علا اختبـار الترييريال املق حر 
فيما  تعلع تاإلطار املتزامل جقـــــــــــــــاتال األ ألـــــــــــــــبر البي يرَّ تاعّد حاليا وجترتتماي وسضـــــــــــــــافر سىل ذلكَّ و 

مالحنال تقنير متعّلقر حبقـــاتال اإل  ا  علا ةا ر البي ر وعلا قباع القـــل  واخلدمال البي ير تأخذ يف 
 اجقبان النرقر اخلتاميرَّ من أجل تيقري االختبار والتتر بي

ع  آخر ن تا: )أ( تنقيش تصــــــــني  األ ألــــــــبر البي يرَّ وعالوة علا ذلكَّ تدأ العمل يف منضــــــــن  - 13
يف ذلك تعر   سوارة املناروو )ت( ومنمتير سعا ال النقنو األح نراَّ الي ســـــــــــينألـــــــــــرها تر ام  األمم  مبا

املتحدة للبي ري و اقش فر ع لندن املعج تاحملاســـــبر البي ير هذه املقـــــا(ل يف اجتماعه الرات  والعألـــــر ن املعقنو 
َّ وستاتم   تا(  تلك املناقألال وتنألر يف املنق  الألبز  لننام 2018تألر ن األول/أكتنتر  يف وتلن يف

 االقتصاو ري  - احملاسبر البي ير
وفيما  تعلع تتصــــــــــني  األ ألــــــــــبر البي يرَّ   ــــــــــبل  املزتب اإلحصــــــــــا(  لالحتاو األورويب تعمل  - 14

وأ ألـــــبر سوارة املناروَّ وحتقـــــ  املالحنال منمت  تريير تنضـــــيش اجاالل اجّد ر ت  أ ألـــــبر ةا ر البي ر 
الت قــــــــــــري ر الناروة يف التصــــــــــــني ال اجالير الالزمر جلم  البيا الي ومن املتنق  أن  مد هذا العمل البر ع 
للقيام تالتحليل املنمت  الالزم لز الر التزامل املقــــــــــــتقبل  ت  التصــــــــــــني  الدويل أل ألــــــــــــبر ةا ر البي ر 

 وأ ألبر سوارة املناروي 
وقد أجنب تر ام  األمم املتحدة للبي ر وضـــــ  مألـــــروع وليل راســـــت عامل  لتدفع املناو علا  با   - 15

االقتصــاوَّ  مد  سىل أن  زنن  قــخر أك ر ت صــيال عن األولر الي ألــدرها كل من املزتب اإلحصــا(  
ي  البيا ال تال(م لالحتاو األورويب ومننمر التعاون والتنميرَّ وذلك من أجل وضــــــــــــ  مباوئ تنجيمير لتتم

البلدان املتقدمر والنامير علا حد ســــــــــــناءي واســــــــــــتعرضــــــــــــت اللتنر التقنير لإلطار املركبا لننام احملاســــــــــــبر 
__________ 

 https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_paper_integrated_framework_estat_v5.pdfا نر الرواتط التالير:  (4) 
 https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/lg23_mfa_seea-cf-research_agenda_paper_femiapaolantoni_rev_rev_0.pdf و
 يhttps://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/lg23_document_global_dsds_estat.pdf و



E/CN.3/2019/15 
 

 

18-21709 7/16 

 

ي وســـــــتقّدم  تا(  2018االقتصـــــــاو ر الدليل وأولـــــــت تتقد ه سىل املألـــــــاورة العاملير يف وا ر عام  - البي ير
 معلنمال أساسيري يف وقيقر  اللتنر اإلحصا(يراملألاورة العاملير سىل 

وتانّقش املعا ري اإلحصا(ير الدولير تا تنام ملراعاة املقتتدال العاملير ومبالب املقتعمل  اجلد دة  - 16
االقتصاو ر  - واملنننرال اإلحصا(ير اجلد دةي وكذلك يب استعراي اإلطار املركبا لننام احملاسبر البي ير

اتط ت  البي ر واالقتصـــــــــــــــاو ورواتبمما تالقـــــــــــــــياســـــــــــــــال العامر تا تنام من أجل تقييم أتيته يف فمم الرو 
واملتبلبال التحليليري وســــتعّد هي ر اإلحصــــاءال ا،نلند ر وشــــعبر اإلحصــــاءال مذكرة م اهيمير الجتماع 

لبحث ما سذا كان  تعّ   2019االقتصـــــــاو ر الذا ســـــــيعقد يف عام  - جلنر اخلرباء املعنير تاحملاســـــــبر البي ير
االقتصاو ر يف ضنء العمل اجلارا يف سيا  تر ام  البحن َّ  - املركبا لننام احملاسبر البي يرتنقيش اإلطار 

ي وسضــــافر سىل ذلكَّ تتنالــــل اللتنر 2008ولبحث سمزا ير التنقيش املقبل لننام اجقــــاتال القنمير لعام 
التآزر ت  ترام  حاليا م  فر ع اخلرباء االســــــــــــــتألــــــــــــــارا املعج تاجقــــــــــــــاتال القنمير من أجل حتد د أوجه 

االقتصـــاو ري وســـيقـــاعد هذا اجنار يف  - البحن  لزل من  نام اجقـــاتال القنمير و نام احملاســـبر البي ير
تنقــــــيع األعمال املنمتير والتن يذَّ وســــــي را التحليل تألــــــأن ما سذا كان  تعّ  تنقيش اإلطار املركبا لننام 

  االقتصاو ري - احملاسبر البي ير
 

االقتصاااااااااااادية: قيا   - اإلطار المركزي لنظام المحاسااااااااااابة البيئية - 1 -باء  المجال - باء 
 االستدامة في قطاع السياحة

والـــــلت جلنر اإلحصـــــاءال التعاون م  جلنر اإلحصـــــاءال التاتعر ملننمر القـــــياحر العامليرَّ علا  - 17
َّ E/2017/24-E/CN.3/2017/35)ا نر  48/115النحن الذا أولـــــت ته اللتنر اإلحصـــــا(ير يف مقررها 

ال صـــل األولَّ ال رع جيم(َّ من أجل وضـــ  سطار سحصـــا(  لقياس االســـتدامر يف قباع القـــياحرَّ ومذكرة 
االقتصاو ر وحقات القياحر ال رع  تقّدم تنل ما وقيقر معلنمال  - تقنير ترتط ت   نام احملاسبر البي ير

االقتصــــــــاو ر املذكرة التقنير خالل اجتماعما  - د أ ّدل جلنر اخلرباء املعنير تاحملاســــــــبر البي يرأســــــــاســــــــيري وق
َّ وتقنم البلدان املتقدمر والبلدان النامير حاليا تاختبار املذكرةي وسضـــــــــــــــافر 2018املعقنو يف حب ران/ ن يه 

لعامل املعج تقياس ذلكَّ فإن أع ــــــــــــاء اللتنر وشــــــــــــعبر اإلحصــــــــــــاءال هم من ضــــــــــــمن فر ع اخلرباء ا سىل
 االستدامر يف قباع القياحرَّ الذا  قنو عملير وض  اإلطار اإلحصا( ي

ويرا وضــــــ  اإلطار اإلحصــــــا(  لقياس االســــــتدامر يف قباع القــــــياحر ترعا ر مننمر القــــــياحر  - 18
اللتنر   تقد ه سىل االقتصاو رَّ ومن املتنق - العاملير وجلنر اإلحصاءال وجلنر اخلرباء املعنير تاحملاسبر البي ير

ي و صــــــن  فر ع اخلرباء العامل املعج تقياس االســــــتدامر يف قباع 2020للمنافقر عليه يف عام  اإلحصــــــا(ير
القـــــــياحر حاليا فصـــــــنل اإلطار اإلحصـــــــا( َّ وقد وضـــــــ  خر بر البر ع من أجل وضـــــــ  الصـــــــيرير النما(ير 

من أجل سشــراك األوســاط  2019 عام لإلطاري وتت ــمن خر بر البر ع جنلت  من املألــاورال العاملير يف
اإلحصـــا(ير والقـــياحير واألكاو ير والقباع اخلاص والتماس آراء املعني  فيماي وسضـــافر سىل ذلكَّ أا ألـــ ت 
هي ر حتر ر لتقد  اإلرشــــاوال سىل جلنر اإلحصــــاءال التاتعر ملننمر القــــياحر العاملير تألــــأن وضــــ  الصــــيرير 

ن هي ر التحر ر من خرباء يف حقــــاتال القــــياحر ال رعيرَّ وسحصــــاءال النما(ير لإلطار اإلحصــــا( ي وتتزنّ 
االقتصاو رَّ وخرباء من شعبر اإلحصاءال وأع اء جلنر  - القياحرَّ واجقاتال القنميرَّ واحملاسبر البي ير

 االقتصاو ري  - اخلرباء املعنير تاحملاسبر البي ير
 

https://undocs.org/AR/E/2017/24
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نموذج المحاااسااااااااااابااة التجريبي للنظم اإلي ولوجيااة المرتب  بنظااام  - 2 -المجااال باااء  - جيم 
 االقتصادية  - المحاسبة البيئية

يف األشـــمر اإلقج عألـــر املاضـــيرَّ أاحرز تقدم كبري يف عملير تنقيش  نذج احملاســـبر التتر ت للننم  - 19
لتقنير التاتعر لنمنذج احملاســـــــــبر االقتصـــــــــاو ري وتنّلت اللتنر ا - اإل زنلنجير املرتبط تننام احملاســـــــــبر البي ير

التتر ت للننم اإل زنلنجيرَّ حتت رعا ر اللتنرَّ مممر تنقيع هذه العملير وت  ل املقاتال املقدمر من 
أسـ اليا واململزر املتحدة لرب با يا العنما وأ رلندا الألـمالير واملزتب اإلحصـا(  لالحتاو األورويب أ تأم  

ي وسضـــــــــــــافر سىل ذلكَّ جرل مناءمر مقـــــــــــــار العمل 2018ر حبلنل آذار/مارس التمن ل الالزم لنظي ر رر 
 تعّلع مبنمتير مألــــروع راســــبر رأس املال الببيع  وتقييم خدمال الننم اإل زنلنجير لز الر اتقــــاقه  فيما

م  عملير التنقيشَّ وتذلك ألـــــــــبش  تيش منارو هامر من خالل تننيم األ ألـــــــــبر العاملير املألـــــــــ كري وتقّدم 
  عن األغراي الر(يقير جقاتال الننم اإل زنلنجير كنرقر معلنمال أساسيري وقيقر
ويرا العمــل يف جمــاالل البحن  الر(يقـــــــــــــــيــرَّ الي تألـــــــــــــــمــل وحــدال املقــــــــــــــــاحــر وحــالــر الننم  - 20

اإل زنلنجيـــر وخـــدمـــال الننم اإل زنلنجيـــر وتقييم هـــذه اخلـــدمـــال واملعـــاجلـــال احملـــاســـــــــــــــبيـــري وأاجنبل يف 
مذكرة ت   اللمقال األخرية علا قا(مر املقا(ل الي  نبري  الننر فيما خالل عملير  2018حب ران/ ن يه 

جممنعر من  التنقيشي وأا ألـــــــ ت مخقـــــــر أفرقر عاملر لدف  العمل يف  ي  اجملاالل البح ير قدماي وتدأ سعداو
 تقر باي 2019 َّ وسيقتمر هذا العمل حىت آذار/مارس2018ورقال املناقألر يف منتص  عام 

وجتـــدر اإلشـــــــــــــــــارة سىل أن التترتـــر العمليـــر للبلـــدان الي ختترب  نذج احملـــاســـــــــــــــبـــر التتر ت للننم  - 21
اإل زنلنجير قد شــّزلت مقــاتر قّيمر يف عملير التنقيشي و نّفر مقــار العمل يف مألــروع راســبر رأس املال 

سســــــمامال منضـــــنعير الببيع  وتقييم خدمال الننم اإل زنلنجير لتتر ب حقــــــاتال الننم اإل زنلنجير 
هامر يف عملير التنقيش من خالل اخلربال والدروس املقـــــت اوة يف كل من الرباز ل وجننت أفر قيا والصـــــ  
واملزقـــيك وا،ندي وســـيت ـــّمن مقـــار عمل هذا املألـــروع أ  ـــا مباوئ تنجيمير لتتمي  البيا ال وكتيبال 

 زنلنجير وتقييم خدمال الننم اإل زنلنجيرَّ ال يب ا(ير خلدمال الننم اإل - عن وضـ  النماذج البينلنجير
 الي ستزمل عملير التنقيش تتنجيمال عمليري 

و اّنمت مناســـــبال عد دة خالل األشـــــمر اإلقج عألـــــر املاضـــــير يف سطار عملير التنقيش ومألـــــروع  - 22
راســـــــــــــــبر رأس املال الببيع  وتقييم خدمال الننم اإل زنلنجيرَّ  عت ألـــــــــــــــحات املصـــــــــــــــلحر املعني  

َّ عاقد 2018املننمال املمتمر يف عملير التنقيش الي تقـــــــــــتبي  تقد  خربا ا القيمري ويف  يقـــــــــــان/أتر ل و 
اجتماع ت  اخلرباء تألـــأن تقييم الننم اإل زنلنجيرَّ تتمن ل وتننيم النكالر االحتاو ر األملا ير ج ظ الببيعرَّ 

وسضــــــافر سىل ذلكَّ عاقد منتد  للخرباء يف  تالتعاون م  شــــــعبر اإلحصــــــاءال وتر ام  األمم املتحدة للبي ري
َّ يف لن غ آ ال ــدَّ تــالنال ــال املتحــدة األمر زيــرَّ 2018رــاســـــــــــــــبــر الننم اإل زنلنجيــرَّ يف حب ران/ ن يــه 

تــالتعــاون م  تر ــام  األمم املتحــدة للبي ــر والبنــك الــدويل واالحتــاو األورويبَّ وقــد ضـــــــــــــــم املنتــد  أك ر من 
ســـبر البي يرَّ واالقتصـــاو البي  َّ والتننع البينلنج َّ واإلحصـــاءالَّ واجلريرافير مألـــارك من املعني  تاحملا 100

املزا يري و نقألــــــت عملير التنقيش أ  ــــــا يف االجتماع الرات  والعألــــــر ن ل ر ع لندن املعج تاحملاســــــبر البي يرَّ 
ناســـــــــــبال ي وســـــــــــتزنن عملير التنقيش رنر العد د من امل2018املعقنو يف وتلن يف تألـــــــــــر ن األول/أكتنتر 

(َّ 2020 وآخر يف عام 2019املقبلرَّ ومن تينما منتد ان سضـــــــــــــــافيان من منتد ال اخلرباء )واحد يف عام 
 البي يري ف ال عن اجتماعال أفرقر اخلرباء واالجتماع اخلامس والعألر ن ل ر ع لندن املعج تاحملاسبر
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الننم اإل زنلنجيرَّ ومن ضــــــــــــــمن جماالل البحن  الي حنيت تاهتمام خاصَّ تقييم خدمال  - 23
له من لـــــــــــــالل تننام اجقـــــــــــــاتال القنميري و قبر البدا ر للتقييم يف  نذج احملاســـــــــــــبر التتر ت للننم  ملا

االقتصــــاو ر هن اســــتخدام قيم الصــــر  وفع  نام اجقــــاتال  - اإل زنلنجير املرتبط تننام احملاســــبر البي ير
االقتصـــــاو ر واملالير املعيار ري وهناك جممنعر واســــعر القنميرَّ مما  دعم سوماج هذه اخلدمال يف اجقـــــاتال 

من التقنيال املتاحر لتقييم خدمال الننم اإل زنلنجير وألـــــــــــــــن،اَّ و ألـــــــــــــــمل الرب ام  البح   العمل م  
اخلرباء يف هذا اجملال من أجل حتد د أف ل تعد ل ،ذه التقنيال الستخدامما يف املعاجلر احملاسبير لبيا ال 

االقتصـــاو ري وعالوة علا ذلكَّ  نبري  الننر يف الزي ير  - جير ضـــمن  نام احملاســـبر البي يرالننم اإل زنلن 
االقتصـــــــــــاو ر وا  تقييم الننم اإل زنلنجير األخر ي ويف هذا  - الي  زّمل هبا و   نام احملاســـــــــــبر البي ير

م اإل زنلنجير حلقر القــــــيا َّ  ّنمت شــــــعبر اإلحصــــــاءال واللتنر التقنير لنمنذج احملاســــــبر التتر ت للنن
وراســير شــبزير عن اجالر الراهنر ألســاليب التقييم املتاحر ألع ــاء اللتنر وفر ع اخلرباء االســتألــارا املعج 

 تاجقاتال القنميري
وكان العمل م  خمتل  ألـــــــــــحات املصـــــــــــلحر وراولر التعامل م  التنقعالَّ يف آن واحدَّ أحد  - 24

االقتصـــــــاو ري و ز ل التعاون  - عملير تنقيش  نام احملاســـــــبر البي ير العنالـــــــر الر(يقـــــــير يف هذه املرحلر من
النقيع م  خمتل  ألـــــــحات املصـــــــلحر اســـــــتناو عملير التنقيش سىل املعار  العلمير واالقتصـــــــاو ر واجلريرافير 
املزــا يــر القــا(مــر يف قيــاس  بــا  الننم اإل زنلنجيــرَّ وحــالتمــاَّ وخــدمــا ــاي وتنجــه خــاصَّ تــاذلــت جمنو 

  املباورال والألــــــــراكال القا(مرَّ م ل املنرب اجزنم  الدويل يف جمال التننع البينلنج  وخدمال للتعاون م
 الننم اإل زنلنجيرَّ وشراكر خدمال الننام اإل زنلنجير واألوساط األكاو يري 

 
نموذج المحاااسااااااااااابااة التجريبي للنظم اإلي ولوجيااة المرتب  بنظااام  - 2 -المجااال باااء  - دال 

 االقتصادية: محاسبة البيانا  المتعلقة بالمحيطا  - ئيةالمحاسبة البي
 تيتر لتبا د البلب علا اإلحصـاءال املتعّلقر تاحمليبالَّ وعلا ون ما طلبته اللتنر اإلحصـا(ير  - 25

َّ وضـــــــــــــــعــت اللتنــر االقتصــــــــــــــــاو ــر واالجتمــاعيــر آلســـــــــــــــيــا واحمليط ا،ــاوئ وتر ــام  49/110يف مقررهــا 
مل جقـــــاتال احمليبال شـــــارك فيه ألـــــحات املصـــــلحر الدولي  واإلقليمي  املتحدة للبي ر مقـــــار ع األمم

والنطني  يف شــــــــراكر جقــــــــات احمليبالَّ أاطلقت يف أول حلقر عمل للخرباء تألــــــــأن حقــــــــات احمليبال 
ّلط عليما ال ــنء خالل 2018منبقر آســيا واحمليط ا،اوئ عاقدل يف تا زنك يف آت/أغقــبس  يف َّ وســا

ي ووالــــلت كل من 2018  املقــــتدام الذا عقد يف  ريويب يف تألــــر ن ال اح/ نفمرب مؤمتر االقتصــــاو األزر 
اللتنر االقتصـــــــــــــــاو ر واالجتماعير آلســـــــــــــــيا واحمليط ا،اوئ وتر ام  األمم املتحدة للبي ر معا تبن ر م منم 
حقـــــــــــــــاتال احمليبال تنلـــــــــــــــ ما عنصـــــــــــــــرا من عنالـــــــــــــــر  نام اجقـــــــــــــــاتال القنمير و نام احملاســـــــــــــــبر 

من أهدا  التنمير  14قتصــــــــــــــاو رَّ سضــــــــــــــافر سىل املعلنمال األخر  املبلنتر لرلــــــــــــــد ا،د  اال - البي ير
املقـــــــــــــــتدامر واجياة حتت املاء واألهدا  األخر  ذال الصـــــــــــــــلر تاحمليبال واإلتال  عنماي وقد أّو  هذا 
العمل سىل س ألـــــــــــاء حتال  وويل غري ر    عمل لتحقيع ما  ل : )أ( لـــــــــــقل م منم حقـــــــــــات احمليبالو 

ولــياغر التنلــيال التقنيرو )ج( وسجراء وراســال وطنير را(دة الختبار امل اهيم وتببيقماي وســتزنن  )ت(
 تا(  االختبار والتتر ب والتبن ر املنمت  جقاتال احمليبال مب اتر مدخالل لنض  الصيرير املنقحر من 

 االقتصاو ري  - ام احملاسبر البي يراإلطار امل اهيم  لنمنذج احملاسبر التتر ت للننم اإل زنلنجير املرتبط تنن
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وحصـــــلت اللتنر االقتصـــــاو ر واالجتماعير آلســـــيا واحمليط ا،اوئ علا متن ل من تر ام  حقـــــات  - 26
األمم املتحدة للتنمير لتقد  الدعم للم ـــــ  يف التبن ر املنمت  والر اوة القبر ر الختبار وتن يذ حقـــــاتال 

َّ ات قت س دو يقــــــــــــــيا وتا لند وفا ناتن علا التعاون يف سجراء 2018احمليبالي ويف تألــــــــــــــر ن األول/أكتنتر 
الدراســـــــال التتر بير النطنيرَّ وســـــــتاتر  التتارت م  تلد ن آخر ن علا األقلي وسضـــــــافر سىل ذلكَّ جترا 
جننت أفر قيــا وكنــدا اختبــارال وجتــارت علا حقـــــــــــــــــاتــال احمليبــالي وســـــــــــــــتنّقع  تــا(  التبن ر املنمت  

ي وستت ّمن التنليال التقنير 2019 جممنعر من التنليال التقنير قبل وا ر عام والدراسال التتر بير يف
خربال األوســـــــــــاط املعنيرَّ مبا يف ذلك اخلربال املتصـــــــــــلر تتريري املناخَّ وخماطر الزنار َّ والتننع البينلنج َّ 

عمل تلك  ناءمروالتنمير االقتصـــــاو رَّ والتنمير االجتماعيري ومن وجمر الننر املنمتيرَّ ال تد من ضـــــمان م
 تاحمليبالي   تعلع األوساط وعمل العامل  يف البيا ال اجلريرافير املزا ير والبيا ال ال خمر فيما

 
 وضع قواعد البيانا   -المجال جيم  - رابعا 

-E/2016/24)ا نر  47/106علا ون مـــــــا أولـــــــــــــــــــــت اللتنـــــــر اإلحصـــــــــــــــــــــا(يـــــــر يف املقرر  - 27

E/CN.3/2016/34 ال صــــــــل األول ال رع تاء(َّ مت ــــــــ  اللتنر قدما يف جتمي  و ألــــــــر جممنعال البيا ال َّ
االقتصاو ري وتألدو اللتنر علا اجاجر امللحر سىل وض  قناعد  - العاملير املقتندة سىل  نام احملاسبر البي ير

وجتدر اإلشــــارة سىل أن اللتنر قد أحرزل تقدما  ي2030تيا ال عاملير وعما خلبر التنمير املقــــتدامر لعام 
يف وضــــ  جممنعال البيا ال ذال األولن ر اخلالــــر حبقــــاتال اال بعاقال اجلن ر والباقر وتدفع املناو علا 
 با  االقتصاو واألراض ي و لبم القيام مبب د من العمل فيما  تعّلع حبقاتال املياهَّ وذلك من أجل تيقري 

البيا ال املتصـــــــلر تتلك اجقـــــــاتال وتبن ر تقنيال التقد ري ومن أجل  ألـــــــر اجلمنو  قيام البلدان تتتمي 
اجاليرَّ  اقألـــــــــــت اللتنر جتمي  قناعد البيا ال اجالير والبيا ال النطنيرَّ الي ســـــــــــتاقـــــــــــت ـــــــــــا  يف املنق  

 االقتصاو ر التات  لألعبر اإلحصاءالي  - الألبز  لننام احملاسبر البي ير
يتير األســـــــــــــــاســـــــــــــــير الرامير سىل جتمي  قناعد البيا ال العاملير لننام احملاســـــــــــــــبر وتتم ل االســـــــــــــــ ات - 28

االقتصــاو ر يف اســتخدام البيا ال املتاحر علا الصــعيد النطج وفقاً لإلطار املركبا لننام احملاســبر  - البي ير
ل املتاحر علا االقتصاو ر سن وجدلَّ وسكمال هذه البيا ال تتقد رال تقتند سىل مصاور البيا ا -البي ير 

الصـــــــــعيد الدويلَّ مىت أمزن ذلكي وقد تدأل املننمال الدولير يف وضـــــــــ  تقنيال التقد ر من أجل ملء 
االقتصـــــــــاو ر يف اجاالل الي ال تتنّفر فيما تيا ال وطنيري  - قناعد البيا ال العاملير لننام احملاســـــــــبر البي ير

تي ير واقتصــــاو ر عالير اجلنوة لز الر حقــــن عمل وجتدر اإلشــــارةَّ م  ذلكَّ سىل ضــــرورة تنّفر سحصــــاءال 
االقتصـــــــاو ر تد ال عن  - تقنيال التقد ر تلكَّ وال  زن اعتبار اجقـــــــاتال املقّدرة لننام احملاســـــــبر البي ير

تلك اإلحصـــــاءالي وعلا النحن الذا أولـــــت ته اللتنر اإلحصـــــا(يرَّ تدرك اللتنر ضـــــرورة التنالـــــل م  
افير تقنيال التقد ري وعالوة علا ذلكَّ  نبري  ووما اإلشــــارة سىل البيا ال البلدان قبل النألــــر ضــــما ا لألــــ 

 املقدرة ومتيبها عن اإلحصاءال الر يري
َّ أقّرل جلنر اخلرباء منمتير مننمر 2018ويف االجتماع ال الث عألـــــــرَّ املعقنو يف حب ران/ ن يه  - 29

عــاقــال اجلن ــر وفع  نــام احملــاســـــــــــــــبــر التعــاون والتنميــر يف امليــدان االقتصــــــــــــــــاوا لتقــد ر حقــــــــــــــــاتــال اال ب
االقتصاو ر للدول األطرا  املدرجر يف املرفع األول من ات اقير األمم املتحدة اإلطار ر تألأن تريري  - البي ير

االقتصـــــاو ري أما األطرا   - املناخَّ تناء علا  صـــــيحر اللتنر التقنير لإلطار املركبا لننام احملاســـــبر البي ير
ول الي مل جتم  تعد البيا ال الر ير جقاتال اال بعاقال اجلن رَّ فقتصدر التقد رال املدرجر يف املرفع األ
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اخلالــــر هبا علا أوا تقد رال مننمر التعاون والتنميري ويرا حاليا حتّرا سمزا ير تقد ر البيا ال اخلالــــر 
 حبقاتال اال بعاقال اجلن ر لألطرا  غري املدرجر يف املرفع األولي

 تعلع حبقــاتال الباقرَّ الحنت اللتنر التقدم الذا أحرزته شــعبر اإلحصــاءال يف وضـ  وفيما  - 30
أواة تقتند سىل تببيع سكقيل من أجل تقد ر تيا ال حقاتال العري واالستخدام ال عل ي ويرا حاليا 

القتصــاو ر تعد ا - اختبار هذه األواة م  البلدان الرا(دة وســتقــتعرضــما اللتنر التقنير لننام احملاســبر البي ير
ذلـــك وتقـــّدممـــا سىل اللتنـــر للمنافقـــر عليمـــاي ومن املقرر تننيم وورال للتعّلم اإللز وح وحلقـــال عمـــل 

 ملقاعدة البلدان يف وض  حقاتال الباقري 2019خالل عام 
 وعالوة علا ذلكَّ اضبل  تر ام  األمم املتحدة للبي ر وال ر ع الدويل املعج تاملنارو مبممر حتد ث - 31

قاعدة تيا ال تدفع املناو علا الصـــــــعيد العامل ي وســـــــيمّمد الدليل احملاســـــــت العامل  لتدفع املناو علا  با  
االقتصاو البر ع لنض  جممنعال البيا ال الدولير تألأن حقاتال تدفع املناو علا  با  االقتصاو تّتقع 

ت ـــــبل  ته مننمر التعاون والتنمير االقتصـــــاو ري و قـــــتزمل ذلك العمل الذا  - م   نام احملاســـــبر البي ير
واملزتب اإلحصــــــــا(  لالحتاو األورويبَّ تالتعاون م  تر ام  األمم املتحدة للبي رَّ لنضــــــــ  طر قر قياس وولير 

 الصلري متققر لتقد ر تدفقال املناو القا(مر علا البلب )تصمال املناو( وس ألاء اجقاتال ذال
ر والبراعر قد  ألـــرل تيا ال حقـــاتال الريباء األرضــ  والحنت اللتنر أ  ـــا أن مننمر األغذ  - 32

تتريبير عامليري وتاقدَّر البيا ال املتصـــلر هبذه اجقـــاتال اســـتناوا سىل الصـــنر القـــاتلير وتعتمد علا تصـــني  
االقتصــــاو ري وســــتقــــتعري اللتنر التقنير لإلطار املركبا لننام  - الريباء األرضــــ  يف  نام احملاســــبر البي ير

 االقتصاو ر املنمتير الي تقنم عليما هذه اجقاتالي  - ي يراحملاسبر الب
ومن أجــل تيقـــــــــــــــري  قــل البيــا ــالَّ وضـــــــــــــــ  فر ع تقج مؤّل  من مم ل  من املننمــال الــدوليــر  - 33

اإلحصـــــــــــــــا(  لالحتاو األورويب ومننمر األغذ ر والبراعر ومننمر التعاون والتنمير وتر ام  األمم  )املزتب
ر اإلحصـــــاءال( تعار   ،ياكل البيا ال والنقا(ع املصـــــاحبر يف عملير تباول البيا ال املتحدة للبي ر وشـــــعب

االقتصاو ر: اال بعاقال اجلن ر  - اإلحصا(ير والنل ير فيما ُيص اجقاتال التالير يف  نام احملاسبر البي ير
عامل  يف ال  ة والباقر وتدفقال املناو واألراضـــــــــــ  واملياهي وخ ـــــــــــعت هذه التعار   سىل اســـــــــــتعراي عام 

ي ويف وقــت سعــداو هــذا التقر رَّ كــا ــت املرحلــر التتر بيــر 2018املمتــدة من أ ــار/مــا ن سىل حب ران/ ن يــه 
ي ومن املقّرر  ألــــــر اجملمنعر 2019ال ا ير جار رَّ هبد  سجناز الصــــــيرير النما(ير للتعار   يف شــــــباط/فربا ر 

 2019 االقتصاو ر وسلدار عام - م احملاسبر البي يراألخرية من  ي  تعار   هياكل البيا ال اخلالر تننا
 ي2019لتعار   هياكل تيا ال سحصاءال االقتصاو الزل  يف  يقان/أتر ل أو أ ار/ما ن 

وتريير ضــــــمان سحراز تقّدم أ  ــــــا يف قاعدة البيا ال اخلالــــــر تاملياه الي حتنا تاألولن رَّ ســــــتعّد  - 34
شــعبر اإلحصــاءال وتر ام  األمم املتحدة للبي ر واملزتب اإلحصــا(  مننمر التعاون والتنميرَّ تالتعاون م  

لالحتــاو األورويب ورقــر لــدراســــــــــــــــر النبــا  ومنــاقألــــــــــــــــر الرواتط القــا(مــر ت  حقــــــــــــــــاتــال  نــام احملــاســـــــــــــــبــر 
االقتصــــــاو ر واملؤشــــــرال املتصــــــلر تاملياه ومؤشــــــرال أهدا  التنمير املقــــــتدامر الجتماع اللتنر يف  - البي ير

ترا التألـــــاور مقـــــبقا م  النكاالل الراعير ملؤشـــــرال األهدا  اإل ا(ير لألل ير املتعلقر ي وســـــي2019 عام
 تاملياه للتأكد من سمزا ير أن تا را تيا ال حقاتال املياه عمليال الرلد املّتصلر تاألهدا ي

بر ويف االجتماع املقبلَّ ســن  تناقش اللتنر خر بر طر ع لقــبل  ألــر قناعد تيا ال  نام احملاســ - 35
االقتصــــــــــاو ر القا(مر )وضــــــــــعما املزتب اإلحصــــــــــا(  لالحتاو األورويب ومننمر التعاون والتنمير(َّ  - البي ير
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االقتصــاو رَّ وتالتايل اجقــاتال املقدرة لننام  - واإلحصــاءال النطنير الر ير املتعّلقر تننام احملاســبر البي ير
االقتصــــاو ري وســــتألــــمل  - لننام احملاســــبر البي يراالقتصــــاو ر من خالل املنق  الألــــبز   - احملاســــبر البي ير

خر بر البر ع عملير للتنالــــــل م  البلدان قبل  ألــــــر اإلحصــــــاءال الر ير والتقد رال النطنير ف ــــــال عن 
 سطالعما علا تقنيال التقد ر والبيا ال املقّدرةي

البحث يف سمزا ير وضــ  وتتعاون اللتنر م  ال ر ع العامل العامل  املعج تالبيا ال ال ــخمر تريير  - 36
قناعد تيا ال عاملير عن  با  الننم اإل زنلنجيري وسـيدعم ذلك تصـنرة خالـر مؤشـرال أهدا  التنمير 

َّ املتعلع تتنفري مياه الألـــرت 6االقتصـــاو ر يف سطار ا،د   - املقـــتدامر ذال الصـــلر تننام احملاســـبر البي ير
 ع حبما ر الننم اإل زنلنجير الربّ ريَّ املتعلّ 15النني ر وخدمال الصر  الصح َّ وا،د  

  
 التن يذ وبناء القدرا  اإلحصائية  -المجال دال  - خامسا 

أ ألــأل شــعبر اإلحصــاءال وتعّمدل قاعدة تيا ال رّدقر عن البلدان الي تن ذ حقــاتال  نام  - 37
املننمال الدولير والبلدانَّ االقتصــــاو ري ووفقا للمعلنمال الناروة من اللتان اإلقليمير و  - احملاســــبر البي ير

االقتصـــاو ر  - تلدا البيا ال املتعلقر حبقـــاتال اإلطار املركبا لننام احملاســـبر البي ير 80فقد    أك ر من 
تلدا البيا ال املتعلقر حبقـــــــــــــــاتال  نذج احملاســـــــــــــــبر التتر ت للننم اإل زنلنجيري وم   30و   أك ر من 

االقتصــاو ر يف  - نجنو ترام  اإلطار املركبا لننام احملاســبر البي يرذلكَّ من أجل حتقيع أهدا  التن يذَّ ت
تلد  50تلد وترام  لنمنذج احملاســــــــــبر التتر ت للننم اإل زنلنجير يف ما ال  قل عن  100ما ال  قل عن 

َّ ال صـــــــــــــــل E/2016/24-E/CN.3/2016/34)ا نر  47/106َّ علا النحن املب  يف املقرر 2020حبلنل 
األولَّ ال رع تاء(  لبم القيام مبب د من العمل يف جمال تناء القدرال اإلحصــــا(يري ويف هذا القــــيا َّ أجرل 

وقاعدة تيا ال  2017هي ر سحصـــاءال جننت أفر قيا حتليال سضـــافيا تاســـتخدام  تا(  التقييم العامل  لعام 
ي وقد  نر التحليل يف ال ريرال يف عملير 2018شـــــــــعبر اإلحصـــــــــاءال وقدمته سىل اللتنر يف حب ران/ ن يه 

جتمي  البيا ال املتعلقر تاجقــــــــــــاتال يف  ي  البلدان وأشــــــــــــار سىل أن حقــــــــــــاتال املياه والباقر ه  أك ر 
بط لتتمي  البيا ال املتعّلقر هباَّ وال سـي ما تالنقـبر للبلدان الناميري ولل التحليل أ  ا اجقـاتال الي ُيا

اخلرا(ط الي تب  البلدان الي ختّبط لتتمي  البيا ال املتصـــــــــلر تبع  اجقـــــــــاتال والبلدان الي ســـــــــبع أن 
   عت تيا ال تلك اجقاتالَّ وذلك من أجل تعب ب التعاون اإلقليم ي

ن ل تنلـــ ه العامل الر(يقـــ  الذا  عّن  تن يذ عدم ك ا ر التم 2017وحّدو التقييم العامل  لعام  - 38
االقتصـــــاو ر من  - اجقـــــاتالي وم  ذلكَّ  ألـــــأل فرلـــــر جد دة لتمن ل حقـــــاتال  نام احملاســـــبر البي ير

مرفع البي ر العامليرَّ الذا  عّد أكرب مصدر وحيد للتمن ل البي  ي وقد أا ألئ املرفع لدعم البلدان يف معاجلر 
 اته راسـبر رأس املال الببيع  واحملاسـبر البي ير كما ظمر يف آخر وورة اسـت مارال املألـاكل البي ير ومن أولن 

ملرفع البي ر العامليري و  ل ذلك فرلر هامر لب اوة تبن ر وتن يذ حقاتال  7قام هباَّ واملعروفر تاسم الدورة 
  ذياالقتصاو ر يف  ي  أواء العامل وحتقيع أهدا  التن ي -  نام احملاسبر البي ير

وســـــــتعّد هي ر سحصـــــــاءال جننت أفر قيا خر بر طر ع مق حر لتنقيش التقييم العامل  للمحاســـــــبر  - 39
واإلحصـــــــــاءال الداعمر له وسجرا(هَّ ومن املقرر عرضـــــــــما علا اللتنر  2020االقتصـــــــــاو ر للعام  - البي ير

ر  قبل  2020ام ي وســـــــــــيقدم التقييم املنقش سىل اللتنر يف ع2019خالل اجتماعما يف حب ران/ ن يه  ويا
 ي 2021ي وتعد ذلك ستقّدم  تا(  التقييم سىل اللتنر اإلحصا(ير يف عام 2020وا ر عام 
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وقد  ـاّ ذل العد د من مباورال اللتان اإلقليمير والنكاالل الدولير خالل القـــنر املاضـــيرَّ و ـاّ ذ  - 40
النكاالل واللتان اإلقليميرَّ ومّنلتما  خال،ا أ  ا العد د من األ ألبر الي  تتت عن التعاون ت  خمتل 

الدورة العاشـــرة جقـــات األمم املتحدة اإل ا( ي وســـتنالـــل العد د من املباورال واملناســـبال خالل القـــنر 
االقتصـــــــــــــاو ر و نذج احملاســـــــــــــبر التتر ت للننم  - املقبلر وعم تن يذ اإلطار املركبا لننام احملاســـــــــــــبر البي ير

االقتصــــــــاو ر يف البلداني فعلا ســــــــبيل امل الَّ ســــــــتعقد اجلقر  -ام احملاســــــــبر البي ير اإل زنلنجير املرتبط تنن
الدراســــــير املقبلر الي تننمما مننمر التعاون والتنمير واللتنر االقتصــــــاو ر ألوروتا عن تن يذ  نام احملاســــــبر 

بلدان َّ وســـــــــــــــتمد  سىل حتد د احتياجال ال2019االقتصـــــــــــــــاو ر يف جني  يف شـــــــــــــــباط/فربا ر  - البي ير
وأولن ا ا والتقدم احملرز يف ســـيا  التن يذي و قّدم االســـتقصـــاء عن التنقـــيع الدويل مب دا من الت الـــيل عن 

االقتصــاو رَّ وهن  - أ ألــبر مننمر التعاون والتنمير واللتنر االقتصــاو ر ألوروتا تألــأن  نام احملاســبر البي ير
 مقدم كنقيقر معلنمال أساسيري 

َّ  ألـــــــــــــــمــل تر ــام  البنــك الــدويل حملــاســـــــــــــــبــر ال روال وتقييم خــدمــال الننم ويف النقــت الراهن - 41
اإل زنلنجيرَّ الذا  ركب أ  ـــــــــــــــا علا تناء القدرال لتبن ر  نذج احملاســـــــــــــــبر التتر ت للننم اإل زنلنجير 

االقتصاو رَّ تنفري التدر ب وحلقال العمل والدعم من أجل سض اء البات   -املرتبط تننام احملاسبر البي ير 
االقتصـــــاو ر يف س دو يقـــــياَّ وأوغنداَّ وتنتقـــــنا اَّ وروا داَّ وزامبياَّ  - ملؤســـــقـــــ  علا  نام احملاســـــبر البي يرا

وغناتيماالَّ وال لب َّ وكنســـــتار زاَّ وكنلنمبياَّ ومدغألـــــقري و ّنل الرب ام  أ  ـــــا مألـــــار   تنّ ذ حقـــــاتال 
 فييت  امَّ وكمبنو ا وميا اري الننم اإل زنلنجير احمللير يف  منر ر الو الد قراطير الألعبيرَّ و 

ووالـــلت شـــعبر اإلحصـــاءال واللتان اإلقليمير سقامر شـــراكال لتن يذ مباورال التعلم املختلطَّ  - 42
الي شـــــــاركت فيما تألـــــــزل مزّ   املزاتب اإلحصـــــــا(ير النطنير والنزارال التن يذ ر علا حد ســـــــناءي ويف 

م  اللتنر االقتصــــــــــاو ر ألوروتا واللتنر َّ تعاو ت شــــــــــعبر اإلحصــــــــــاءال 2018النصــــــــــ  األول من عام 
االقتصـــاو ر واالجتماعير لريريب آســـيا من أجل تقد  وورال تدر بير عرب اإل   ت عن اإلطار املركبا لننام 

 االقتصاو رَّ ف ال عن حلقال عمل تاج نر ال عل  يف مينقك وعّمانَّ تباعاي  - احملاسبر البي ير
َّ تار ت الدورة التعليمير املعنن ر  نذج احملاســــــــــــــبر التتر ت 2018ويف النصــــــــــــــ  ال اح من عام  - 43

االقتصــــاو ر سىل اللرير اإلســــبا ير الســــتخدامما يف مباورة  -للننم اإل زنلنجير املرتبط تننام احملاســــبر البي ير 
سطار التعلم املختلط يف سطار مألــــروع راســــبر رأس املال الببيع  وتقييم خدمال الننم اإل زنلنجيري ويف 

 تلك املباورةَّ عاقدل حلقر عمل تاج ـــــــــــــــنر ال عل  يف ر ن وا جا ريوَّ يف الرباز ل يف تألـــــــــــــــر ن ال اح/
 َّ تالتعاون م  اللتنر االقتصاو ر ألمر زا الالتينير ومنبقر البحر الزار تي 2018  نفمرب

جمال املياه  ووضــــعت شــــعبر اإلحصــــاءال و ألــــرل الصــــيرير النما(ير لدورال التعلم اإللز وح يف - 44
ي وتألـــــــــــــــمل جممنعر وورال التعلم اإللز وحَّ املتاحر حاليا وجما ا كنحدال تعلم ذا  2018والباقر يف 

 :(5)تنترية ُيتارها املتدرتَّ املناضي  التالير
االقتصاو ر )متاحر تاللريال اإلسبا ير  -مدخل سىل اإلطار املركبا لننام احملاسبر البي ير  )أ( 

 روسير والعرتير وال ر قير(وواإل زليب ر وال
مـــدخـــل سىل  نذج احملـــاســـــــــــــــبـــر التتر ت للننم اإل زنلنجيـــر املرتبط تننـــام احملـــاســـــــــــــــبـــر  )ت( 

 االقتصاو ر )متاحر تاللريت  اإلسبا ير واإل زليب ر(و - البي ير

__________ 

 ي/https://elearning-cms.unstats.un.orgاالقتصاو ر متاح علا الراتط التايل:  - التعلم اإللز وح عن  نام احملاسبر البي ير (5) 
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االقتصاو ر )متاحر تاللرير  - تدر ب متعمع علا راسبر الباقر يف  نام احملاسبر البي ير )ج( 
  زليب ر(واإل

االقتصــــــــــــــاو ر )متاحر  - تدر ب متعمع علا راســــــــــــــبر املياه يف  نام احملاســــــــــــــبر البي ير )و( 
  زليب ر(واإل تاللرير

وسضـــــــافر سىل ذلكَّ جترا حاليا تر ر الدورة التعليمير اإللز و ير املعنن ر راســـــــبر الباقر يف  نام احملاســــــبر 
م املختلط يف النصـــــــــ  األول من تخدامما يف مباورة التعلاالقتصـــــــــاو ر سىل اللرير الروســـــــــيرَّ الســـــــــ - البي ير

 ي2019 عام
  

 إعداد استجابة إحصائية بشأن مسائل السياسا  العامة الناشئة  -المجال هاء  - سادسا 
شّتعت اللتنر اإلحصا(يرَّ يف وور ا ال امنر واألرتع َّ جلنر اإلحصاءال علا وض  مناو تدعم  - 45

االقتصاو رَّ وال سيما املناو الي تقّلط ال نء علا فا(دة هذا الننام يف وض   - البي يرتعب ب  نام احملاسبر 
االقتصـــــــاو رَّ وهن سطار سحصـــــــا( َّ األطر  - القـــــــياســـــــال العامر وتقييمماي و دعم  نام احملاســـــــبر البي ير

ال رورا تقليط  التحليلير والقياساتير من أجل اختاذ القرارال املتعلقر تالقياسال تبر قر متزاملري ومن
االقتصـــاو ر يف القـــياســـال العامر ل ـــمان اســـتخدام  - ال ـــنء علا سمزا يال تببيع  نام احملاســـبر البي ير

االقتصــاو ر لنضــ  ســياســال متزاملر ولز الر أن  نل هذا الننام سطارا  - حقــاتال  نام احملاســبر البي ير
 سحصا(يا قا(ما علا البلبي 

 
  أدوا  التواصل - ألف 

كان املنق  الألـــــبز  للتنر النســـــيلر الر(يقـــــير للنلـــــنل سىل ألـــــحات املصـــــلحر وهي ال اخلدمر  - 46
املد ير واجلممنر العامي ومن خالل مألروع راسبر رأس املال الببيع  وتقييم خدمال الننم اإل زنلنجيرَّ 

احملاســـــــبر  واســـــــّ  املنق  الألـــــــبز  تاســـــــتمرار وحاّد  ليت ـــــــّمن آخر املقـــــــتتدال واألخبار عن تن يذ  نام
االقتصـــاو رَّ ووراســـال حاالل قبر ر وحتد  ال منمتير وتببيقال يف جمال القـــياســـال العامري  - البي ير

ومن أجل امل ــــــ  قدما يف تيقــــــري اســــــتخدامهَّ ســــــتعّدل شــــــعبر اإلحصــــــاءال تننيم املنق َّ لتيقــــــري ع نر 
 املقتخدم  اجلدو واحملّنز  علا ما  بح نن عنهي

االقتصاو ر وتببيقاته يف القياسال العامرَّ تارَسل  - او  نام احملاسبر البي يرومن أجل وعم اعتم - 47
سىل أع ـــــاء اللتنر وجمال االتصـــــال املنوعر لد   نام  “News & Notes”النألـــــرة اإلخبار ر ال صـــــلير 

االقتصـــــــاو ر واملألـــــــ ك  اآلخر ني ومن أجل التنالـــــــل م  ف ال متعدوة من اجلممنرَّ  - احملاســـــــبر البي ير
االقتصاو ر يف البلدان  - تتناول النألرة جممنعر متننعر من املناضي َّ مبا يف ذلك تن يذ  نام احملاسبر البي ير

املتقدمر النمن والبلدان الناميرَّ وحتد  ال مألـــــــــــــــروع راســـــــــــــــبر رأس املال الببيع  وتقييم خدمال الننم 
االقتصـــــــــــــــاو رَّ  - ام احملاســـــــــــــــبر البي يراإل زنلنجيرَّ ووراســـــــــــــــال اجاالل اإلفراو ر عن التن يذ الناجش لنن

والتحد  ال املنمتير ورواتط هذا الننام تالقـــــياســـــال العامري وسضـــــافر سىل ذلكَّ ســـــيابل  أع ـــــاء اللتنر 
املزتب األســــــ ايل لإلحصــــــاء وشــــــعبر اإلحصــــــاءالَّ فصــــــلياَّ علا املناســــــبال املقبلر واملنألــــــنرال اجد  ر 

  قاعدة اجلممنر وجذت قراء جدوَّ ذاكرل النألــــــرة اإلخبار ر إلوراجما يف النألــــــرة اإلخبار ري وتريير تنســــــي
وراّوج ،ا يف النألرال اإلخبار ر للمننمال غري اجزنمير العاملر يف راسبر رأس املال الببيع ي وستنالل 
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شــــــعبر اإلحصــــــاءال البحث عن فرص لل و   لنألــــــر ا اإلخبار ر يف خمتل  القباعالَّ تريير الت اعل م  
 االقتصاو ري  - ر من اجلمال املعنير تننام احملاسبر البي يرالقاعدة العر  

وركبل اللتنر أ  ــــــا علا اســــــتخدام وســــــا(ط التنالــــــل االجتماع  إلعالم ألــــــحات املصــــــلحر  - 48
االقتصـــاو ر ومقـــتتداته ورباته الر(يقـــيري ويف اجتماع  - املعني  تاأل ألـــبر املرتببر تننام احملاســـبر البي ير

َّ أورجت اللتنـر تدر بـا عمليـا عن اســـــــــــــــتخـدام تن   ورّكبل علا 2018يف حب ران/ ن يـه اإلوارة املعقنو 
لـــــياغر الرســـــا(ل املنجمر سىل ألـــــحات املصـــــلحري وقد اســـــتخدمت اللتنر منق  تن   إلعالم أع ـــــا(ماَّ 
ف ــــــــــال عن ألــــــــــحات املصــــــــــلحر اخلارجي َّ تإجنازا ا األخرية وتالتببيقال املناضــــــــــيعير لننام احملاســــــــــبر 

 االقتصاو ري  - ي يرالب
 

  معالجة مسائل السياسا  العامة الناشئة - باء 
االقتصـــــاو ر يف جمال  - يف سطار اجلمنو الرامير سىل وضـــــ  مناو لدعم تببيع  نام احملاســـــبر البي ير - 49

القــياســال العامرَّ تدأل شــعبر اإلحصــاءال العمل علا ســلقــلر من ورقال مقــا(ل القــياســال العامرَّ 
ي وتقــــــــــــــتمد  هذه النرقال واضـــــــــــــع  النزارة االحتاو ر األملا ير للتعاون االقتصــــــــــــــاوا والتنميرتتمن ل من 

االقتصــــاو ر سطارا حتليليا  - القــــياســــال واحمللل  وســــتبحث يف كي   زن اســــتخدام  نام احملاســــبر البي ير
ر تت ــمن حملر عامر ملعاجلر مقــا(ل ردوة يف جمال القــياســال العامري وســ فع ورقال املقــا(ل احملدوة تنقيق

عن هذه املقــــا(لَّ وســــتألــــر  هي ر حتر ر ت ــــم أع ــــاء اللتنر وآخر ن علا عملير الصــــياغري وســــتألـــزل 
االقتصـــاو ر و نذج احملاســبر  - النقا(ع جمتمعر منألـــنرا راتعاَّ  قـــتزمل اإلطار املركبا لننام احملاســـبر البي ير

االقتصــــــــاو ر وتببيقال  نام احملاســــــــبر البي ير  -لبي ير التتر ت للننم اإل زنلنجير املرتبط تننام احملاســــــــبر ا
واالقتصــــــاو ر وت ر عاتهي وعالوة علا ذلكَّ وتريير تعب ب التعاون م  النزارال التن يذ ر ورلل  القــــــياســـــال 
العامر القـــــياســـــاتير وواضـــــع  القـــــياســـــالَّ ســـــتزنن ورقال املقـــــا(ل مب اتر أســـــاس لتبن ر وحدال التعلم 

 االقتصاو ر يف جمال القياسال العامري -  نام احملاسبر البي ير اإللز وح عن تببيقال
وت بل  اللتنرَّ تنل ما هي ر حزنمير ووليرَّ تدور هام يف ك الر أخذ التبنرال اإلحصا(ير يف  - 50

اجقـــــبان عند رلـــــد عمليال خمتل  أطر القـــــياســـــر العامري وقد رّكب املنتد  ال الث املعج مبحاســـــبر رأس 
َّ علا 2018من أجل ســـــياســـــال عامر أف ـــــلَّ املعقنو يف تار س يف تألـــــر ن ال اح/ نفمرب  املال الببيع 

القبل الي  زن من خال،ا تببيع راسبر رأس املال الببيع  يف القياسال العامر وعما للتننع البينلنج  
اسبر ال روة وتقييم ومزافحر آقار تريري املناخي وقد    املنتد  الذا  ّنمه كل من تر ام  البنك الدويل حمل

خدمال الننم اإل زنلنجيرَّ وشــعبر اإلحصــاءالَّ وحزنمر هنلندا وا(تال  رأس املال الببيع َّ املزاتب 
اإلحصـــــا(ير النطنير والنزارال التن يذ رَّ وقباع األعمال التتار ر والقباعال األخر  ملناقألـــــر كي   زن 

االقتصــاو رَّ تاعتبارتا سطارا متزامالَّ لقياس  - بي يراســتخدام راســبر رأس املال الببيع  و نام احملاســبر ال
وات ا   2020التقدم احملرز ون حتقيع أهدا  آ تألــــــــــ  للتننع البينلنج َّ وسطار التننع البينلنج  ملا تعد 

تار س وأهدا  التنمير املقتدامري و اقألت اجلمال املألاركر أ  ا اس اتيتير ل مان تعميم راسبر رأس 
ويف اســــتعراي ات ا   2020يف اخلبط العامليرَّ وال ســــيما يف سطار التننع البينلنج  ملا تعد  املال الببيع 
 ي 2020تار س لعام 
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 النقاط المطروحة للمناقشة - سابعا 
 اللجنة اإلحصائية مدعوة إلى التعبير عن آرائها بشأن ما يلي: - 51

في وضع المنهجيا  وبناء  األنشطة المقترحة لتعزيز التنسيق ومنع أوجه التداخل )أ( 
 االقتصادية ودعم اإلحصاءا  )انظر ال رع الثاني(؛ - القدرا  المتعلقة بنظام المحاسبة البيئية

بة البيئية )ت(  االقتصااااااااااااادية  - األنشاااااااااااطة وعملية التعزيز المقترحة لنظام المحاسااااااااااا
 الثاني(؛يتعلق بمؤشرا  أهداف التنمية المستدامة، عند االقتضاء )انظر ال رع  فيما

االقتصااااادية في مجاال  ت ير  - األنشااااطة المقررة إلدماج نظام المحاساااابة البيئية )ج( 
 المناخ والتنوع البيولوجي )انظر ال رع الثاني(؛

العمليااااة المقترحااااة ل هم ضااااااااااارورة تنقيا اإلطااااار المركزي لنظااااام المحاااااسااااااااااابااااة  )و( 
 االقتصادية )انظر ال رع الثالث(؛ - البيئية

تماد الصي ة النهائية للدليل المحاسبي العالمي لتدفق المواد على نطاق وضع واع )ا( 
االقتصااااااد، الذي سااااايساااااتخدم بوصااااا ه مبادي توجيهية لتجميع البيانا  إلرشااااااد البلدان في وضااااع 

 حسابا  تدفق المواد على نطاق االقتصاد )انظر ال رع الثالث(؛
يا  االساتدامة في قطاع الساياحة التقدم المحرز فيما يتعّلق باإلطار اإلحصاائي لق )و( 

 والعملية المقترحة للمضي قدما في تطوير هذا اإلطار )انظر ال رع الثالث(؛
عملياااة تنقيا نموذج المحااااساااااااااااباااة التجريبي للنظم اإلي ولوجياااة المرتب  بنظاااام  )ز( 

 االقتصادية )انظر ال رع الثالث(؛ - المحاسبة البيئية
انا  عالمية، ونشااااااااااار مجموعا  البيانا  القائمة عملية االنتقال نحو قواعد بي )ح( 
االقتصاااادية التابع لشاااعبة اإلحصااااءا  منبرا  - الموقع الشاااب ي لنظام المحاسااابة البيئية باساااتخدام

 الرابع(؛ لذلك )انظر ال رع
التي تركز على التعلم اإلل تروني  2020اساااااااااتراتيجية بلول أهداف التن يذ للعام  )ط( 

 المباشرة والدعم التقني القطري )انظر ال رع الخامس(؛ وحلقا  العمل العملية 
االقتصاااادية ومعالجة مساااائل  - األنشاااطة المقترحة لمععم عن المحاسااابة البيئية )ا( 

 السياسا  العامة الناشئة )انظر ال رع الساد (.
 


