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   اللجنة اإلحصائية
   الدورة احلادية واخلمسون

   2020آذار/مارس  3-6
   *)ح( من جدول األعمال املؤقت 3البند 

      االقتصادية -بنود للمناقشة واختاذ القرار: احملاسبة البيئية 
 االقتصادية - املعنية ابحملاسبة البيئيةتقرير جلنة اخلرباء   

  
 مذكرة من األمني العام  

 
واملمارســــــاب ال ــــــااقمني  ت ــــــرَّ  األم   2019/210وفقاً ملقرَّر اجمللس االقتصــــــاجت واالجتماع   

االقتصـــاج مي و صـــر التقر ر التقدزم احملر    ل  -العام أبن حييل تقر ر جلنم اخلرباء املعنيم ابحملاســـبم البي يم 
وتُنظزم املناق ـم وفقا جملاالب عمل الل.نم اخلم ـم التاليم   العام املاضـ ني فالـ  عن األط ـام املقبلم لل.نمي

؛ )ب( والتاو ر املنه.  للمواصــــــقاب القياســــــيم املعيار م و(وو أ رق؛ )د( ووضــــــ  قواعد )أ( التن ــــــي 
البياانب؛ )ج( والتنقيذ واناء القدراب اإلحصــــــــــاإيم؛ )ا( واعداج اســــــــــت.اام احصــــــــــاإيم ا ــــــــــ ن امل ــــــــــاإل 

 ال ياساتيم الناش مي وُُيتتم التقر ر ابإلجراءاب املالوب من الل.نم اإلحصاإيم اختاذهاي

  

 

 * E/CN.3/2020/1ي 
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 االقتصادية  -تقرير جلنة اخلرباء املعنية ابحملاسبة البيئية   
  

 مقدمة -أوال  
ني اعتمدب الل.نم اإلحصاإيم 2019 آذار/مارس 8اىل  5يف جورهتا اخلم   املعقوجة يف القرتة من  - 1

ني القصــــــــــــــــل األولني القرف ابء(ني الــذت جــاء فيــ  أن E/2019/24-E/CN.3/2019/34)اطظر  50/115املقرر 
 الل.نم اإلحصاإيم 

( E/CN.3/2019/15) االقتصــــــــاج م -رحزبت اتقر ر جلنم اخلرباء املعنيم ابحملاســــــــبم البي يم  )أ( 
وأعرات عن تقد رها لعمل الل.نمني وأ دب ارانمج عملها على النحو املقصـــــــــــــــل يف تقر رهاني والحظت م  

االقتصــــــــــــــاج م وتنام  الالا علي  يف البلدانني  -االهتمام  ايجة اإلقبال على تنقيذ طظام احملاســــــــــــــبم البي يم 
االقتصــــــــــــاج م  -ثت الل.نم على مواصــــــــــــلم توســــــــــــي  طااا عملها املتعل  اتنقيذ طظام احملاســــــــــــبم البي يم وح

 استخدام ؛ وتعميم
رحبت ابلتعاون ا  جلنم اخلرباء وفر   اخلرباء امل ـــــــــــرتت ا  الوؤاالب املع   ؤشـــــــــــراب  )ب( 

واالقتصــاج م يف  -اســبم البي يم أهدا  التنميم امل ــتدامم من أجل يد د أفالــل ال ــبل الســتخدام طظام احمل
 ؛ 2020ي   اطار املؤشراب العامليمني ابلنظر اىل االستعراض ال امل لعام 

االقتصــاج م  -طلبت اىل جلنم اخلرباء مواصــلم عملها يف تعميم اســتخدام احملاســبم البي يم  )د( 
اىل اعتماج  ام التنوف يف عملياب صــــــــن  ال ــــــــياســــــــابني و اصــــــــًم فيما  تعل  ابلتنوف البيولوج ني ابلنظر 

ني وتغري املناخني واقتصـــــــــــــــاج التدو رني فيما هو أاعد من املباجراب املتعلقم انمو 2020البيولوج  ملا اعد عام 
 الناتج احملل  اإلمجايل والنمو األ الر؛ 

طوهــت ابلتقــدم احملر  يف النهوض ااــم العمــل البحث  املتعلقــم ابإلطــار املرؤ ت لنظــام  )ج( 
ي يم واالقتصـــــــاج مني وأقرب اب اجم اىل النظر يف امناطيم تنقيإل هذا اإلطار املرؤ تني وطلبت أن احملاســـــــبم الب

االقتصـــــــــــاج م وتلن املتعلقم انظام  - تم التن ـــــــــــي  ا   ام العمل البحث  املتعلقم انظام احملاســـــــــــبم البي يم 
يمني والتنقيإل الذت ُيالــ  ل  ا  ــاابب القوميمني يف ضــوء التنقيإل املقرر أن ُيالــ  ل  طظام ا  ــاابب القوم

االقتصـــــــاج م املتعل   حاســـــــبم النظم اإل نولوجيم والتنقيإل  -حاليا النموذد الت.ر يب لنظام احملاســـــــبم البي يم 
 الذت حيتمل أن ُيال  ل  اإلطار املرؤ ت هلذا النظام؛

قتصاجني رحبت اوضـ  الصـيغم النهاإيم للدليل ساسـيب العامل  لتدف  املواج على طااا اال )هـ( 
الذت أعده ارانمج األمم املتحدة للبي مني ابلتعاون م  شــعبم اإلحصــاءاب التااعم إلجارة ال ــؤون االقتصــاج م 

 واالجتماعيم ابألماطم العاممني وش.عت على تابيق  يف البلدان؛
أثنت على جلنم اخلرباء لوضـــــــــ  عمليم تنقيإل شـــــــــقافم وشـــــــــاملم للنموذد الت.ر يب لنظام  )و( 
االقتصــاج م املتعل   حاســبم النظم اإل نولوجيمني وأعرات عن تقد رها مل ــاام اخلرباء من  -بي يم احملاســبم ال

خمتلر التخصـــــــــــصـــــــــــابني  ن فيهم العلماء واحملاســـــــــــبون الوطنيون واالقتصـــــــــــاج ون البي يون و رباء اجلغرافيا 
امل رتؤم ا  القااعابني مثل  املناطيمني يف معاجلم امل اإل املدرجم يف  ام العمل البحث ني  ا فيها امل اإل

ح ــاابب احملياابني الجي يرت العمل ا ــ قا اقياجة الل.نم االقتصــاج م واالجتماعيم اســيا واحملي  اهلاج  
 وارانمج األمم املتحدة للبي م؛ 

https://undocs.org/ar/A/RES/50/115
https://undocs.org/ar/A/RES/50/115
https://undocs.org/ar/E/2019/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/15
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أحاطت علما  ا قدم  م ـــــــــــــــروف ساســـــــــــــــبم رأس املال الابيع  وتقييم  دماب النظم  ) ( 
ياج األورويب من م ـــــــــاام يف النهوض اتنقيذ النموذد الت.ر يب لنظام احملاســـــــــبم اإل نولوجيم املمول من اال

االقتصــاج م املتعل   حاســبم النظم اإل نولوجيم يف البلدان ال ــر نمني وه  الربا  ل وجنوب أفر قيا  -البي يم 
ا ــــ ن ساســــبم والصــــ  واملن ــــين واهلندني وم ــــاام يف جعم وضــــ  املنه.ياب واملباج  التوجيهيم العمليم 

 النظم اإل نولوجيم؛ 
 احملــــاســـــــــــــــبــــمأبايــــم توجيــــ  االطتبــــاه اىل مــــا هو قــــاإم من قواعــــد ايــــاانب طظــــام  أقرب )ح( 

االقتصاج مني وا  اابب  -انظام احملاسبم البي يم  االقتصاج مني واإلحصاءاب الوطنيم الرمسيم املتعلقم -البي يم 
االقتصاج مني  -ج م من   ل املوق  ال بن  لنظام احملاسبم البي يم االقتصا -التقد ر م لنظم احملاسبم البي يم 

االقتصــــاج مني وطلبت توســــي   -ورحبت ابلتقدم احملر  يف اط ــــاء قواعد اياانب عامليم لنظام احملاســــبم البي يم 
املياهني االقتصـــــــــاج م يف  ال  -طااا اجلهوج الراميم اىل اط ـــــــــاء قواعد اياانب عامليم لنظام احملاســـــــــبم البي يم 

 وؤررب الت ؤيد على أايم التواصل والتماس املوافقم على امل توق القارت قبل ط ر املعلوماب؛ 
طلبـت اىل جلنـم اخلرباء أن تواصــــــــــــــــل العمـل على تع    القـدراب يف البلـدان من   ل  )ط( 

لـــدان اجلنوبني  ايجة التن ـــــــــــــــي ني وحلقـــاب العمـــل والتعلم اإللنرتووني واملـــذؤراب التقنيـــمني والتعـــاون ا  ا
 وامل اعدة التقنيم جا ل البلدان؛

رحبت جبهوج جلنم اخلرباء الراميم اىل اشرات خمتلر اجلهاب صاحبم املصلحم من   ل  )ت( 
رســالتها اإل بار م وموقعها ال ــبن ني ورحبت أ الــا سعداج ســل ــلم ورقاب ا ــ ن امل ــاإل ال ــياســاتيم من 

 االقتصاج م يف عملياب صن  ال ياساب والقراراب؛ -البي يم أجل الت .ي  على استخدام طظام احملاسبم 
االقتصــــــــــاج م  -رحبت أ الــــــــــا ابملذؤرة التقنيم ا ــــــــــ ن الرا  ا  طظام احملاســــــــــبم البي يم  )ت( 

وح ـــاابب ال ـــياحم القرعيمني الجي أعدهتا منظمم ال ـــياحم العامليمني ابلتعاون م  شـــعبم اإلحصـــاءابني يت 
املعنيم ابإلحصـــاءاب وح ـــاب ال ـــياحم القرع  التااعم ملنظمم ال ـــياحم العامليمني  رعا م جلنم اخلرباء والل.نم

وطلبت اىل منظمم ال ــــــــياحم العامليم أن تواصــــــــل العمل على وضــــــــ  اإلطار اإلحصــــــــاإ  لقياس اســــــــتدامم 
 ي 2020ال ياحمني هبد  عرض اإلطار على الل.نم العتماجه يف عام 

اطار   االب عمل واسعمني و توىل أعالاء املنتا اجارة األط ام يف و ُنظزم عمُل الل.نم وف  مخ م - 2
العمل ه   عناصــــــر ارانمج العمل ذاب الصــــــلمني على النحو املتق  علي  يف ا تصــــــاصــــــاب الل.نمي و االب

التاو ر املنه.  للمواصـــــقاب  -التن ـــــي ني اقياجة هي م اإلحصـــــاء النند م؛ واجملال ابء  -التاليم  اجملال ألر 
اإلطار املرؤ ت لنظام  - 1 -م املعيار م و(وو أ رقني الذت  نق ــــــــــــم اىل  ال  فرعي   اجملال ابء القياســــــــــــي

النموذد الت.ر يب لنظام  - 2 - واالقتصــــــــــاج مني اقياجة هي م اإلحصــــــــــاء اهلولند مني واجملال ابء احملاســــــــــبم البي يم
مني اقياجة املنتا اإلحصاإ  ل ياج األورويب؛ االقتصاج م املتعل   حاسبم النظم اإل نولوجي -احملاسبم البي يم 
ـــــدان االقتصـــــــــــــــــــاجت -واجملـــــال جيم  ـــــم يف املي ـــــاجة منظمـــــم التعـــــاون والتنمي ـــــاانبني اقي  ؛وضــــــــــــــ  قواعـــــد اي
اعداج  -التنقيذ واناء القدراب اإلحصاإيمني اقياجة هي م احصاءاب جنوب أفر قيا؛ واجملال هاء  -واجملال جال 

  الناش مني اقياجة املنتا األسرتايل لإلحصاءي ل ال ياساتيماست.اام احصاإيم ا  ن امل اإ
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و  ـــــــــمل عمل الل.نم أ الـــــــــا التنقيذ القارت للح ـــــــــاابب من   ل امل ـــــــــار   والربامج املتعلقم  - 3
االقتصــــــــــــاج مني من قبيل م ــــــــــــروف ساســــــــــــبم رأس املال الابيع  وتقييم  دماب النظم  - ابحملاســــــــــــبم البي يم

 .(1)امل  ل ستدامم التاا  للبنن الدويلاإل نولوجيم والربانمج الع
وارانمج العمل املتوس  األجلي وترج يف القرف  2019و ناقش هذا التقر ر التقدم احملر    ل عام  - 4

 سااعا اإلجراءاب املالوب من الل.نم اإلحصاإيم اختاذهاي
  

 التنسيق )بقيادة هيئة اإلحصاء الكندية(  -اجملال ألف  -اثنيا  
بم  - 5   ـــــــــــــــتل م التن ـــــــــــــــي  يقي  املواءمـم والتنـامـل ا  الربامج التنميليـم ذاب الصـــــــــــــــلـم ابحملـاســـــــــــــــ

 عمل خمتلر أصــــــــحاب  القتصــــــــاج مي و  ــــــــعى القر   العامل يف  ال التن ــــــــي  اىل ضــــــــمان أنا - البي يم
االقتصــــــــــــاج م ) ا يف ذلن التاو ر املنه. ني والتعاون التق ني وتاو ر  -املصــــــــــــلحم يف  ال احملاســــــــــــبم البي يم 

 التدا ل يف األط اميالتدر اني واناء القدراب جا ل البلدني ومج /تصنير البياانب( اار قم من قم لت.نا 
يف  االقتصــــــاج م -و تمثل جاطا هام من عمل الل.نم يف تعميم اســــــتخدام طظام احملاســــــبم البي يم  - 6

االقتصــــاج م يف  -العملياب ال ــــياســــاتيمني  ا يف ذلن اجلهوج الراميم اىل تع    األ ذ انظام احملاســــبم البي يم 
العامل يف  ال التن ـــــــي  ا ـــــــنل وثي  م  فر   اخلرباء  اطار أهدا  التنميم امل ـــــــتداممي ؤما  عمل القر  

امل ــــــــرتت ا  الوؤاالب املع   ؤشــــــــراب أهدا  التنميم امل ــــــــتدامم وم  فر ق  العامل املع  ادراســــــــم أوج  
الرتاا  ا  احصــــــــــــــــاءاب أهــدا  التنميــم امل ـــــــــــــــتــدامــم ا ــــــــــــــــ ن النيقيــم الجي  نن هبــا لنظــام احملــاســـــــــــــــبـم 

ري قج  قوم على طظم متناملم ألغراض أهدا  التنميم امل ـــــــــتداممي ومن النتاإج االقتصـــــــــاج م توف - البي يم
اهلامم هلذا العمل االتقاا الذت مت التوصــــــــل الي  يف االجتماف العاشــــــــر لقر   اخلرباء امل ــــــــرتت ا  الوؤاالبني 

 االقتصــاج م -بي يم ني وهو ما جعل تنقيذ طظام احملاســبم ال2019يف أج س أاباب يف ت ــر ن األول/أؤتوار  املعقوج
 ي(2)1-9-15 و 1-ب-12املؤشر ن  ج ًءا أساسًيا من املنه.يم املتبعم ابلن بم اىل

التقدم احملر  يف تنقيذ أجواب احملاســـــــــــــــبم املوحدة لرصـــــــــــــــد اجلواطا  1-ب-12 و قيس املؤشـــــــــــــــر - 7
االقتصـــــاج م والبي يم ل ســـــتدامم ال ـــــياحيمي وســـــيتم قياس تنقيذ هذه األجواب احملاســـــبيم املوحدة من   ل 
تنقيذ ح ــــــاب ال ــــــياحم القرع  والوحداب النموذجيم لإلطار املرؤ ت لنظام احملاســــــبم البي يم واالقتصــــــاج م 

لم ابل ـــياحمني  ا يف ذلن ح ـــاابب تدف  املياه وح ـــاابب تدف  الااقم وح ـــاابب االطبعا ب ذاب الصـــ
 اهلواإيم وح اابب النقاايبي

من أهـــدا  آ ت ـــــــــــــــ  للتنوف  2يف التقـــدم احملر  حتو يقي  اهلـــد   1-9-15و نظر املؤشـــــــــــــــر  - 8
ميم وا د من الققر وعملياب التخاي ني املتعل   راعاة قيم التنوف البيولوج  يف اسرتاتي.ياب التن البيولوج 

من ج أ ن  حُيدج  1-9-15ا ــــــــبل منها اجماد القيم يف طظم احملاســــــــبم واإلا ن الوطنيمي و تنون املؤشــــــــر 
 2اجل ء ألر من   ل تقييم ذايت للتقــدم احملر  حتو الوفــاء اباللت امــاب الوطنيــم و قــارن  نوانب اهلــد  

 ني على النحو احملدج يف وثيقم االسرتاتي.يم و ام العمل الوطنيم للتنوف من أهدا  آ ت   للتنوف البيولوج
 التصــــــــنير البيولوج  املقدمم من ؤل طر ؛ وحُيدج اجل ء ابء وف  ما اذا ؤاطت البلدان ت ــــــــتع  يف عمليم

__________ 

 يwww.worldbank.org/en/programs/global-program-on-sustainabilityاطظر  (1) 
 يhttps://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-10/#proposalsاطظر  (2) 

http://www.worldbank.org/en/programs/global-program-on-sustainability
https://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-10/#proposals
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االقتصاج م  - ابلنموذد الت.ر يب لنظام احملاسبم البي يم ابإلطار املرؤ ت لنظام احملاسبم البي يم واالقتصاج م أو
املتعل   حاسبم النظم اإل نولوجيمي وقام فر   اخلرباء امل رتت ا  الوؤاالب املع   ؤشراب أهدا  التنميم 

التقييم العامل   اىل امل ــــــــــــتوق الثاوي وســــــــــــينون 1-9-15و  1-ب-12امل ــــــــــــتدامم انقل ؤ  املؤشــــــــــــر ن 
ني الذت تتوىل الل.نم اجارت ني  ثاام مصــــــــــدر االقتصــــــــــاج م ولإلحصــــــــــاءاب الداعمم هلا - للمحاســــــــــبم البي يم
 .لتصنير املؤشراب

أجاة هامم للتن ي  وتباجل املعار   (3)االقتصاج م - وال   ال املوق  ال بن  لنظام احملاسبم البي يم - 9
والتواصــلي ومت الرتؤي  مؤ را على وضــ  وتنقيذ قاعدة معار  سدثم وســهلم االســتخدام يتوت على و إ  

االقتصـــــــاج م وساســـــــبم رأس املال الابيع ي وأط ــــــ ت  - اع ميم أ رق عن طظام احملاســـــــبم البي يمووســـــــاإل 
قاعدة املعار  يف اطار م ـــــروف ساســـــبم رأس املال الابيع  وتقييم  دماب النظم اإل نولوجيم املمول من 

العمل على اســــتعراض امل ــــتوجف ي ابإلضــــافم اىل ذلنني ادأ 2019وأتيحت يف قا م عام  (4)االياج األورويب
وهو ما سي تاليق  املوق  ال بن   االقتصاج مني - اإللنرتوو للمواج التدر بيم اخلاصم انظام احملاسبم البي يم

اإلطار املرؤ ت لنظام احملاســــــــــبم البي يم  اىل جاطا مواج التعلم اإللنرتوو املوجوجة ا ــــــــــ ن يف قا م املاا ني
االقتصــــاج م املتعل   حاســــبم النظم اإل نولوجيمني  -ر يب لنظام احملاســــبم البي يم واالقتصــــاج مني والنموذد الت.

االقتصاج م يف  ال املياهني ومواج  - وطظام احملاسبم البي يم االقتصاج م يف  ال الااقمني - وطظام احملاسبم البي يم
 ي(5)االقتصـــاج م - حملاســـبم البي يمالتعلم اإللنرتوو الجي ســـتتاح م ـــتقب  ا ـــ ن التابيقاب ال ـــياســـاتيم لنظام ا

االقتصـــاج م  -وســـت ـــتهد  املواج التدر بيم املتعلم  الذ ن  تالعون اىل معرفم امل  د عن طظام احملاســـبم البي يم 
 واملدرا  الذ ن  بحثون عن مواج الستخدامها يف حلقاب العمل الوطنيم أو اإلقليميمي

ا جهوًجا ؤبرية لالـــــــــ - 10 يف  االقتصـــــــــاج م -مان االعرتا  انظام احملاســـــــــبم البي يم واذلت الل.نم أ الـــــــــً
عاًما سوراًي للبي مني يف ضــــــــوء تنظيم عدج  2020العملياب املقبلم املتعلقم ابلتنوف البيولوج ي وســــــــينون عام 

من األحداو واالتقاقياب الرإي ـــــــــــــيمي وســـــــــــــو   عتمد مؤ ر األطرا  يف اتقاقيم التنوف البيولوج  اإلطار 
ؤومنينغني ابلص ني يف ت ر ن   يف   ل االجتماف الذت سيعقده 2020نوف البيولوج  ملا اعد عام العامل  للت

األول/أؤتواري ابإلضـــافم اىل ذلنني ســـيعقد االياج الدويل  قي الابيعم يف مرســـيلياني اقرط ـــاني يف ح  ران/ 
الـــاإ  يف ال ـــنواب األرا  مؤ ره العامل   قي الابيعيم الذت ســـيحدج ارانمج عمل  وارانمج عمل أع  وطي ني

املقبلمني  ا يف ذلن العمل احملتمل القيام ا  يف  ال ساســـــــــــــــبم رأس املال الابيع ي ع وة على ذلنني ان 
من أهدا  التنميم امل ــــتدامم  حقي احمليااب والبحار واملوارج  14مؤ ر األمم املتحدة لدعم تنقيذ اهلد  

  التنميم امل ـــــــتدامم ســـــــيعقد يف ل ـــــــبوطم يف ح  ران/ وطي ي البحر م واســـــــتخدامها على حتو م ـــــــتدام لتحقي
عقـــد األمم املتحـــدة إلصـــــــــــــــ ح النظم اإل نولوجيـــمني  2030-2021وأ رياني أعلنـــت اجلمعيـــم العـــامـــم فرتة 

اصـــــــــــ ح النظم اإل نولوجيم املتدهورة واملدمرة ؤتداري ثبتت فعاليت  ملنافحم أ مم املناخ وتع     ســـــــــــيع   مما
األمن الغذاإ  وامداجاب املياه والتنوف البيولوج ي واملناق ـــــــــــــــاب جار م حول اســـــــــــــــتخدام طظام احملاســـــــــــــــبم 

 االقتصاج م ؤإطار رصد هلذه املباجرةي - البي يم

__________ 

 ي/https://seea.un.orgاطظر  (3) 
 يhttps://seea.un.org/home/Natural-Capital-Accounting-Projectاطظر  (4) 
 يhttps://elearning-cms.unstats.un.org/course/category/1اطظر  (5) 

https://seea.un.org/
https://seea.un.org/home/Natural-Capital-Accounting-Project
https://elearning-cms.unstats.un.org/course/category/1
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التنميم امل ـــــــــــتدامم الجي ت ـــــــــــتند صـــــــــــراحًم اىل طظام احملاســـــــــــبم  واضـــــــــــافم اىل مؤشـــــــــــراب أهدا  - 11
االقتصاج مي  - االقتصاج مني  نن أن ُ  تمد عدج من املؤشراب األ رق من طظام احملاسبم البي يم - البي يم

االقتصــــاج مي وابإلضــــافم اىل ذلنني ويف  -وقد أجرت يليل عام للمؤشــــراب املتصــــلم انظام احملاســــبم البي يم 
 روف ساسبم رأس املال الابيع  وتقييم  دماب النظم اإل نولوجيمني قام املرؤ  العامل  لرصد حقي اطار م

تقييم الرواا  القــاإمــم ا  ”الابيعــم التــاا  لربانمج األمم املتحــدة للبي ــم وال ـــــــــــــــعبــم سعــداج وثيقــم اعنوان 
االقتصــــــــــاج م وغاايب أهدا   - مباجراب املؤشــــــــــراب العامليم والوحداب النموذجيم لنظام احملاســــــــــبم البي يم

االقتصــــــــاج م جعم تصــــــــنير  - لتوضــــــــيإل الار قم الجي  نن هبا لنظام احملاســــــــبم البي يم “التنميم امل ــــــــتدامم
واملنرب ا نوم   املؤشـــــــــــــــراب واالتقاقاب البي يم متعدجة األطرا ني مثل أهدا  آ ت ـــــــــــــــ  للتنوف البيولوج 

يولوج  و دماب النظم اإل نولوجيم واطار سندات للحد من الدويل للعلوم وال ياساب يف  ال التنوف الب
2030-2015خماطر النوارو للقرتة 

 ي(6)
ني قدمت الل.نم 2020واغيم اإلســــــــــهام يف اســــــــــرتاتي.يم اإلطار العامل  للتنوف البيولوج  ملا اعد عام  - 12

ري الرمس  املع  اتعميم اســــهاماب يف العمليم الرمسيم وُجعيت اىل االطالــــمام اىل شــــبنم القر   االســــت ــــارت غ
مراعاة التنوف البيولوج  املن ــــ   وجا اتقاقيم التنوف البيولوج  لوضــــ  قج طو ل األجل لتعميم مراعاة التنوف 

االقتصاج م  -  اعد الل.نم على ضمان أن  نون طظام احملاسبم البي يم  البيولوج ي واألمر الذت من ش ط  أن
 ل األجل الذت سيتبع  اإلطار العامل  لتعميم مراعاة التنوف البيولوج يممث  يف النهج االسرتاتي.  طو 

وابإلضـــــــــــــــافم اىل ذلنني ويف اطار م ـــــــــــــــروف ساســـــــــــــــبم رأس املال الابيع  وتقييم  دماب النظم  - 13
اإل نولوجيمني ســــــــــــــتنظم ال ــــــــــــــعبم حدً  جاطبًيا   ل مؤ ر األطرا  يف اتقاقيم التنوف البيولوج  من أجل 

االقتصاج م وتابيقات  املتعلقم اتعميم مراعاة التنوف البيولوج  يف  -الالوء على طظام احملاسبم البي يم ت لي  
عملياب وضـــــ  ال ـــــياســـــابي اضـــــافم اىل ذلنني ويف اطار امل ـــــروفني عملت ال ـــــعبم م  الدان امل ـــــروفني 

اصـــــــل م  جهاب الربا  ل وجنوب أفر قيا والصـــــــ  واملن ـــــــين واهلندني من أجل وضـــــــ  اســـــــرتاتي.ياب للتو 
 التن ي  التااعم لألطرا  يف االتقاقيمي

  
 أخرى التطوير املنهجي للمواصفات القياسية املعيارية وحبوث -اجملال ابء  -اثلثا  

 تمثل أحد العناصـــــــــــــــر اهلامم من عمل الل.نم يف النهوض اام العمل البحث  املتعلقم ابإلطار  - 14
االقتصـــــاج م املتعل   -صـــــاج م و النموذد الت.ر يب لنظام احملاســـــبم البي يم املرؤ ت لنظام احملاســـــبم البي يم واالقت

 حاســـــــــــــــبم النظم اإل نولوجيمي و صـــــــــــــــر هذا القرف التقدم احملر  يف التاو ر املنه.  لنل منهماي و وىل 
يم االقتصـــــــاج م املتعل   حاســـــــبم النظم اإل نولوج -اهتمام  اص للنموذد الت.ر يب لنظام احملاســـــــبم البي يم 

وتقد ها اىل الل.نم  2020الذت يرت تنقيح ني و توق  االطتهاء من وضــــــــــ  الن ــــــــــخم املنقحم يف قا م عام 
 ي2021اإلحصاإيم يف جورهتا املقبلمني يف آذار/مارس 

وادأب م ــــارؤم أعالــــاء الل.نم يف األط ــــام البحثيم املتعلقم انظام ا  ــــاابب القوميم من   ل  - 15
لقرع  املع  ابلرفاه واالســـــــــتدامم التاا  للقر   العامل امل ـــــــــرتت ا  األماانب املع  االطالـــــــــمام اىل القر   ا

اب  ــــــــــاابب القوميمي و تمثل هد  القر   القرع  يف وضــــــــــ  مذؤراب ارشــــــــــاج م ا ــــــــــ ن م ــــــــــاإل الرفاه 
البحث واالســـتداممني الجي حدجها فر   اخلرباء االســـت ـــارت املع  اب  ـــاابب القوميم ابعتبارها من  االب 

__________ 
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االقتصاج مني  - البي يموسيتناول هذا القر   القرع  العد د من اجملاالبني  ا يف ذلن احملاسبم  ذاب األولو مي
ل ســــتقاجة من األط ــــام االقتصــــاج م والرفاه واالســــتداممي وســــي ــــاعد األعالــــاء  هبد  يد د اطار أوســــ 

االقتصـــــــاج م يف  - ا ـــــــ ن احملاســـــــبم البي يمامل ـــــــرتؤون يف القر   القرع  والل.نم يف اعداج مذؤرة ارشـــــــاج م 
ا امل ـــاإل املدرجم يف  ام العمل البحث  لنل من طظام ا  ـــاابب القوميم وطظام 2020 عام ني تتناول أ الـــً

 االقتصاج مي - احملاسبم البي يم
 

بة البيئية - 1 -اجملال ابء  -ألف   واالقتصببببببببببببادية )بقيادة هيئة  اإلطار املركزي لنظام احملاسببببببببببب
 اإلحصاء اهلولندية(

أحر  تقدم مارج يف العمل املتصـــــــل ابملواضـــــــي  املاروحم يف  ام العمل البحث  املتعلقم ابإلطار  - 16
ط ـام البي يم وتعر ر املرؤ ت لنظام احملاسـبم البي يم واالقتصـاج مي والعمل جار ا ـ ن  )أ( تنقيإل تصـنير األ

اجارة املوارج؛ )ب( واعاانب الوقوج األحقورت؛ )د( وأوج  الرتاا  ا  اإلطار املرؤ ت لنظام احملاسبم البي يم 
االقتصـــــاج م املتعل   حاســـــبم النظم اإل نولوجيمي  -واالقتصـــــاج م والنموذد الت.ر يب لنظام احملاســـــبم البي يم 

بم البي يم هذه امل ــــاإل يف اجتماع  اخلامس والع ــــر نني املعقوج يف ملبورنني وانقش فر   لندن املع  ابحملاســــ
ني وحدج اخلاواب التاليم ال  مم إلحرا  م  د من التقدم يف 2019أبســـــــــــــــرتالياني يف ت ـــــــــــــــر ن األول/أؤتوار 

 ي(7) االب العمل هذه
االقتصـــــــــــــاج م املتعل   حاســـــــــــــبم النظم  -وأســـــــــــــقر تنقيإل النموذد الت.ر يب لنظام احملاســـــــــــــبم البي يم  - 17

اإل نولوجيم عن يد د عدج من امل ــــــــــــــاؤل املتعلقم ابالت ــــــــــــــاا ا  اإلطار املرؤ ت لنظام احملاســــــــــــــبم البي يم 
   حاســـــــبم النظم اإل نولوجيمي االقتصـــــــاج م املتعل -واالقتصـــــــاج م و النموذد الت.ر يب لنظام احملاســـــــبم البي يم 

وابإلضــــــــــافم اىل ذلنني قد  نون للتنقيإل الذت من املقرر أن ُيالــــــــــ  ل  طظام ا  ــــــــــاابب القوميم  ثري على 
اإلطار املرؤ ت لنظام احملاســــــبم البي يم واالقتصــــــاج مي وحرصــــــا على تعهد املعا ري اإلحصــــــاإيم الدوليم وضــــــمان 

ني امناطيم تنقيإل اإلطار 2019 اجتماعها املعقوج يف ح  ران/ وطي  االت ـــــــــــاا فيما اينهاني انق ـــــــــــت الل.نمني يف
ني م  مراعاة أ الــــــا ماالا امل ــــــتعمل  اجلد دة 2025املرؤ ت لنظام احملاســــــبم البي يم واالقتصــــــاج م (لول عام 

واألفنار اإلحصـــــــــــــاإيم اجلد دةي وطوق ـــــــــــــت عدة  يارابني تراوحت ا   يار عدم اجراء أت تنقيإل لإلطار 
ت لنظام احملاســـــــــــبم البي يم واالقتصـــــــــــاج م يف ال ـــــــــــنواب املقبلم و يار اجراء تنقيإل ؤامل ل  وجمج اإلطار املرؤ  

االقتصــــــــاج م املتعل   -املرؤ ت لنظام احملاســــــــبم البي يم واالقتصــــــــاج م و النموذد الت.ر يب لنظام احملاســــــــبم البي يم 
االقتصـــاج مي وســـيواصـــل منتا الل.نم النظر  - حاســـبم النظم اإل نولوجيم يف طظام واحد للمحاســـبم البي يم 

ني  ا   ـــــــــمل اجراء تقييم شـــــــــامل للموارج املالوامني وضـــــــــرورة جمج اإلطار املرؤ ت 2020يف هذا األمر يف عام 
االقتصـــاج م  - لنظام احملاســـبم البي يم واالقتصـــاج م والو إ  املنه.يم األؤثر تقصـــي ً )مثل طظام احملاســـبم البي يم

االقتصاج م يف  ال ال راعم وا راجم ومصاإد األمسات(ني ور ا الن خم  - قم وطظام احملاسبم البي يميف  ال الاا
االقتصـــــاج م املتعل   حاســـــبم النظم اإل نولوجيمني والدروس  -املنقحم للنموذد الت.ر يب لنظام احملاســـــبم البي يم 

ني والتنقيإل الذت  نن أن ُيالـــــــــ  ل  طظام امل ـــــــــتقاجة من التنقيذ القارتني والتاوراب يف  ام العمل البحث 
 ا  اابب القوميمي

 

__________ 
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االقتصبببادية املتعلق سباسببببة  -النموذج التجرييب لنظام احملاسببببة البيئية  - 2-اجملال ابء - ابء 
 النظم اإليكولوجية )بقيادة املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب(

ـــــــــــــــــ  - 18 .ل اقبال ؤبري عل 12يف األشـــهر الـ ى اســـتخدام النموذد الت.ر يب لنظام احملاســـبم املاضـــيمني ســـُ
االقتصـــــــاج م املتعل   حاســـــــبم النظم اإل نولوجيمني مما أار  ا اجم اىل اطار احصـــــــاإ  متق  علي   -البي يم 

 نظم املعلوماب املتعلقم ابلنظم اإل نولوجيم والتنوف البيولوج  و دعم وض  ال ياسابي وأجق هذا اإلقبال 
االقتصــــاج م املتعل   حاســــبم النظم اإل نولوجيم  -نموذد الت.ر يب لنظام احملاســــبم البي يم والتنقيإل اجلارت لل

اىل تعاون ؤبري م  خمتلر أصــحاب املصــلحمني ان فيهم احملاســبون الوطنيون و رباء االقتصــاج البي   و رباء 
لوؤاالب ا نوميم واألوســاط اجلغرافيا املناطيم وأ صـــاإيو البي م والعلماء من املناتا اإلحصـــاإيم الوطنيم وا

ؤما أار  التعاون الصـــــر إل وال ـــــقا  اجلارت يف اطار عمليم التنقيإل ضـــــرورة   ي(8)األؤاج يم والقااف اخلاص
توفر منه.ياب شــــــد دة الدقم  البياانب وأن أن تعمل املناتا اإلحصــــــاإيم الوطنيم ؤ.هاب اشــــــرا  على

جة من اخلرباب امل ــــتمدة من خمتلر الو اراب التنقيذ م متق  عليها تليب املاالا ال ــــياســــاتيمني م  االســــتقا
واألوســــــــــــــــاط األؤــاج يــم ومراؤ  القنري وأحر  تقــدم مارج يف تنقيإل النموذد الت.ر يب لنظــام احملــاســـــــــــــــبــم 

ني 2020االقتصــــــــــاج م املتعل   حاســــــــــبم النظم للوصــــــــــول اىل منه.يم متق  عليها (لول قا م عام  - البي يم
االقتصــــــــــاج م املتعل   -من شــــــــــ ط  أن  نن الن ــــــــــخم املنقحم النموذد الت.ر يب لنظام احملاســــــــــبم البي يم  مما

اإلطار  تلن الناشـــــ م عن حاســـــبم النظم اإل نولوجيم من تلبيم املاالا ال ـــــياســـــاتيم املت ا دةني  ا يف ذلن 
وعقد األمم املتحدة إلصــــــــــ ح النظم اإل نولوجيمي وســــــــــينون  2020العامل  للتنوف البيولوج  ملا اعد عام 

االقتصـــــاج م املتعل   حاســـــبم  -التعر ر ابلتابيقاب ال ـــــياســـــاتيم للنموذد الت.ر يب لنظام احملاســـــبم البي يم 
ال ـــــــــياســـــــــاب  ن تعميم مراعاة ا  ـــــــــاابب يف عملياب وضـــــــــ النظم اإل نولوجيم أمرًا ابلغ األايم لالـــــــــما

 القرف ساجسا أجانه(ي اطظر)
واقالـــــــــــــــل امل ـــــــــــــــاام املقدمم من ؤل من أســـــــــــــــرتاليا واململنم املتحدة لرب ااطيا العظمى وأ رلندا  - 19

ال ــــــماليمني فالــــــ  عن املنتا اإلحصــــــاإ  لل.ماعاب األوروايمني شــــــارت أحد احملرر ن يف صــــــياغم ورقاب 
وم ــــــار العمل املتعل   م وم ــــــار   القصــــــولي ابإلضــــــافم اىل ذلنني  ت املواءمم ا  عمليم التنقيإلاملناق ــــــ

ابملنه.يم يف م روف ساسبم رأس املال الابيع  وتقييم  دماب النظم اإل نولوجيمني الذت  تيإل موارج هامم 
الب البحث األراعم ني أحر  تقدم مارج يف  ا2019من   ل األط ــــــــــــام العامليم امل ــــــــــــرتؤمي و  ل عام 

__________ 

ا  تلن اجلهاب صـــــــــاحبم املصـــــــــلحمي ويف ؤاطون الثاو/ نا رني ُعقد يف  2019مج  عدج من األحداو املعقوجة   ل عام  (8) 
طيو ورت اجتماف  رباء ا ــــــــــــ ن احرا  تقدم يف قياس  دماب النظم اإل نولوجيم ألغراض ساســــــــــــبم النظم اإل نولوجيمي ويف 

االقتصـــــاج م املتعل   حاســـــبم النظم اإل نولوجيم  - لنظام احملاســـــبم البي يم ح  ران/ وطي ني ُعقد منتدق  رباء النموذد الت.ر يب
تنقيإل النموذد الت.ر يب  عمليمم ـــــارًؤاي وطوق ـــــت  115حيث مج  أؤثر من  نيابلوالايب املتحدة األمر نيم نييف لوطغ آ  طد

الجتماف اخلامس والع ــــــر ن لقر   لندن املع  االقتصــــــاج م املتعل   حاســــــبم النظم اإل نولوجيم يف ا -لنظام احملاســــــبم البي يم 
يف ت ــــــــــر ن األول/أؤتواري وســــــــــتنون عمليم التنقيإل سور العد د من  نيابحملاســــــــــبم البي يمني الذت اطعقد يف ملبورنني أبســــــــــرتاليا

ل التعر ر ابل ــــــــــــبيل اىل االســــــــــــتدامم من   ”اعنوان  ني ا يف ذلن مؤ ر رفي  امل ــــــــــــتوق ني2020األحداو املقبلم يف عام 
والــدورة املقبلــم ملنتــدق  رباء  نييف آذار/مــارس نيابلوالايب املتحــدة األمر نيــم نييف طيو هيقن ني“ســاســـــــــــــــبــم رأس املــال الابيع 

واالجتماف ال ــــــاجس والع ــــــر ن  نياالقتصــــــاج م املتعل   حاســــــبم النظم اإل نولوجيم -النموذد الت.ر يب لنظام احملاســــــبم البي يم 
االقتصاج م  - البي يمي وو إ  األحداو والعروض متاحم على املوق  ال بن  لنظام احملاسبم البي يم لقر   لندن املع  ابحملاسبم

 ي/https://seea.un.orgعلى الراا  التايل  
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الوحــداب املنــاطيــمني وحــالــم النظم اإل نولوجيــمني و ــدمــاب النظم اإل نولوجيــم وتقييمهــاني  -املتق  عليهــا 
 ي(9)واملعاجلاب احملاسبيمني م  قيام األفرقم العاملم املتعدجة التخصصاب ادف  ع.لم العمل املالال  ا 

صـــــــــياغم عدة ورقاب مناق ـــــــــمني مت تو  عها ألغراض وقام القر   العامل املع  ابلوحداب املناطيم ا - 20
الت ــاور على طااا واســ  م  اخلرباء يف هذا اجملالي واناًء على التعليقاب واملناق ــابني واف  القر   العامل 
على اعتبار التصـــــــــــــــنير النموذج  العامل  للنظم اإل نولوجيم الذت  عتمده االياج الدويل  قي الابيعم 

 جويل لنااا النظم اإل نولوجيمياألساس إلجراء تصنير 
وقــام القر   العــامــل املع  (ــالــم النظم اإل نولوجيــم اوضـــــــــــــــ  اطــار مقــاهيم  لقيــاس حــالــم النظم  - 21

اإل نولوجيمني  ا يف ذلن الغرض من ح ـــــــاابب حالم النظم اإل نولوجيم وجورهاني واقرتح تصـــــــنيًقا منوذجيا 
لقر   العامل من اطار مقاهيم  وتصــــــــنير منوذج    ل ملتغرياب ا المي واســــــــتمر النظر يف ما وضــــــــع  ا

  رباءي  رباء واسعم وأثناء اجتماعاب عقدها م اورة
ويف  ال  دماب النظم اإل نولوجيمني وضــ  القر   العامل ورقم مناق ــم ا ــ ن تعار ر  دماب  - 22

ل منتدق  رباء النموذد النظم اإل نولوجيم وورقم موج ة عن امل ــاإل ال ــاملمي وطوق ــت ؤلتا الورقت    
ني حيث تقرر 2019االقتصـــــاج م املتعل   حاســـــبم النظم اإل نولوجيم لعام  -الت.ر يب لنظام احملاســـــبم البي يم 

 ــدمــم من  ــدمــاب النظم اإل نولوجيــم الجي توفر تغايــم واســـــــــــــــعــم  25االتقــاا على تعــار ر وقج قيــاس 
 للخدماب الرإي يمي

ا  ــاابب  ملتعلقم ابلتقييم واملعاجلاب احملاســبيم عدج ؤبري من  رباءوقد شــارت يف  ال البحوو ا - 23
القوميم وا  ـــــــــــاابب البي يم واالقتصـــــــــــاج البي  ي وأعد القر   مخس ورقاب مناق ـــــــــــم حول  )أ( يد د قيم 
التبــاجل والرفــاه؛ )ب( وتقييم أصـــــــــــــــول النظم اإل نولوجيــم؛ )د( واملعــاجلــاب احملــاســـــــــــــــبيــم من حيــث اجراد 

نظم اإل نولوجيم يف ا  اابب القوميم؛ )ج( وامل اإل واخلياراب احملاسبيم املتعلقم اتدهور النظم ح اابب ال
اإل نولوجيم وي ــــــــــينها؛ )ا( ومعاجلم العوامل اخلارجيم وأضــــــــــرار النظم اإل نولوجيمي وقد ولدب الورقاب 

 لبي  ي و الــــــعت الورقابمناق ــــــم مثمرة ا ــــــ ن مباج  التقييم ا   رباء ا  ــــــاابب القوميم واالقتصــــــاج ا
األرا  األوىل الســــتعراض  رباءني وســــتخالــــ  ورقم املناق ــــم عن العوامل اخلارجيم وضــــرر النظم اإل نولوجيم 

 ي2020ملثل هذا االستعراض يف عام 
ابإلضـــافم اىل ذلنني  تم الرتؤي  على وصـــر الغرض من تقييم ساســـبم النظم اإل نولوجيم وطااق   - 24

ح اابب تلن النظم راسخم األساس يف أجاياب التقييم األوس ني وتثبت أايم  ا نل واضإل (يث تنون
 احملاسبم يف جعم مناق م القيم البي يمني و نن أن ت تند اىل استخدام تقنياب قياس فعالمي

وانـــاًء على العمـــل املالـــــــــــــــال  اـــ  يف  ـــال التقييم يف ســـــــــــــــيـــاا عمليـــم تنقيإل طظـــام احملـــاســـــــــــــــبـــم  - 25
ني ُقدمت ورقم مناق ـــــم ا ـــــ ن املعاجلاب احملاســـــبيم والرواا  القاإمم ا  طظام احملاســـــبم االقتصـــــاج م - البي يم
االقتصــــــاج م وطظام ا  ــــــاابب القوميم   ل االجتماف الثالث ع ــــــر لقر   اخلرباء االســــــت ــــــارت  - البي يم

2019املع  اب  ـــاابب القوميمني الذت اطعقد يف واشـــنان العاصـــممني يف ت ـــر ن األول/أؤتوار 
وأادق  ي(10)

د الت.ر يب لنظام أعالـــــــاء فر   اخلرباء االســـــــت ـــــــارت اهتماًما واســـــــًعا ابلتعاون يف اطار عمليم تنقيإل النموذ 
__________ 

 /https://seea.un.org/contentمتاحم على الراا  التايل   واســـــ مجي  ورقاب املناق ـــــم املو عم ألغراض الت ـــــاور على طااا  (9) 

seea-experimental-ecosystem-accounting-revisionي 
 يhttps://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2019/M13_2_4_3_SNA_SEEA_EEA.pdfاطظر  (10) 

https://seea.un.org/content/seea-experimental-ecosystem-accounting-revision
https://seea.un.org/content/seea-experimental-ecosystem-accounting-revision
https://seea.un.org/content/seea-experimental-ecosystem-accounting-revision
https://seea.un.org/content/seea-experimental-ecosystem-accounting-revision
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2019/M13_2_4_3_SNA_SEEA_EEA.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2019/M13_2_4_3_SNA_SEEA_EEA.pdf
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االقتصـــاج م املتعل   حاســـبم النظم اإل نولوجيم وامل ـــاام فيهاني وابلتايل ضـــمان مواءمتها  -احملاســـبم البي يم 
م  طظام ا  ــــاابب القوميمي واتق  فر   اخلرباء االســــت ــــارت أ الــــاً على أط   نبغ  لرإي ــــ  الل.نم والقر   

  اابب القوميم التواصل ا نل منتظم لالمان التعاونيالعامل امل رتت ا  األماانب املع  اب 
وســـــــــــيبدأ ا تبار وفرام التصـــــــــــنير النموذج  العامل  للنظم اإل نولوجيم والتصـــــــــــنير النموذج   - 26

ي وســـــــتخترب البلدان 2020للمحاســـــــبم املتعلقم (الم النظم اإل نولوجيم وفمي   صـــــــاإصـــــــها يف ادا م عام 
سـبم رأس املال الابيع  وتقييم  دماب النظم اإل نولوجيم اع  املنه.ياب الراإدة امل ـارؤم يف م ـروف سا

للم ـإل والتقييم ألغراض  “2020أف  ” املقرتحم لالـمان أقا صـا م للغرضي وان م ـروف االياج األورويب
م احملاسبم املتناملم للنظم اإل نولوجيم سيالال  اعمليم مماثلمي و هد  امل روف اىل تعميم استخدام ساسب

رأس املال الابيع  وساســـبم النظم اإل نولوجيم يف الدول األعالـــاء يف االياج األورويب ابســـتخدام النموذد 
االقتصـــــاج م املتعل   حاســـــبم النظم اإل نولوجيم ابعتباره املنه.يم املتبعمي  -الت.ر يب لنظام احملاســـــبم البي يم 

ا لتقييم األولوايب ال ـــياســـاتي م للمحاســـبم وجعم ساســـبم رأس املال الابيع  يف وســـُي ـــتخدم امل ـــروف أ الـــً
 تلن الدول األعالاء من   ل خمتلر أط ام التواصل والن ري

واغيـــم احرا  أت تقـــدم يف صـــــــــــــــيـــاغـــم الن ـــــــــــــــخـــم املنقحـــم للنموذد الت.ر يب لنظـــام احملـــاســـــــــــــــبـــم  - 27
ابلنموذد الت.ر يب لنظام االقتصـــــاج م املتعل   حاســـــبم النظم اإل نولوجيمني ســـــتعمل الل.نم املعنيم  - البي يم

االقتصـــاج م املتعل   حاســـبم النظم اإل نولوجيمني اىل جاطا رواج  االب البحثني ؤهي م  -احملاســـبم البي يم 
  ل منتدق  رباء  2019ير ري واجتمعت الل.نم التقنيمني اتنو نها املوســــــــــــ ني ألول مرة يف ح  ران/ وطي  

 2019االقتصــــــــــــاج م املتعل   حاســــــــــــبم النظم اإل نولوجيم لعام  -م النموذد الت.ر يب لنظام احملاســــــــــــبم البي ي
وســــــــتظل تعمل هبذا التنو ن حء االطتهاء من اعداج الوثيقم الجي ســــــــتقدم اىل الل.نم اإلحصــــــــاإيم يف قا م 

ي ومن املقرر عقد اجتماعاب شــــهر م منتظمم حيث  تم وضــــ  م ــــار   القصــــول قبل اصــــدارها 2020 عام
 ى الصعيد العامل يللت اور ا  قا عل

االقتصــــــاج م  -وفرت صــــــياغم فصــــــول الن ــــــخم املنقحم للنموذد الت.ر يب لنظام احملاســــــبم البي يم  - 28
ي 2020ومن املتوق  االطتهــاء من امل ــــــــــــــــار   األوىل يف أواإــل عــام  نياملتعل   حــاســـــــــــــــبــم النظم اإل نولوجيــم

تقد ها اىل املناتا اإلحصــــــاإيم الوطنيم وســــــت.رت هي م التحر ر اســــــتعراضــــــا تقنيا مل ــــــار   القصــــــول قبل 
وأوســـاط  رباء ساســـبم النظم اإل نولوجيم األوســـ  طااقًا إلجراء م ـــاورة عامليم ا ـــ قا تبدأ يف الرا  الثاو 

ي ومن املتوق  أن  نون امل ــــــــروف النهاإ  النامل للن ــــــــخم املنقحم للنموذد الت.ر يب لنظام 2020من عام 
تصــــــــاج م املتعل   حاســــــــبم النظم اإل نولوجيم متاحا للمناتا اإلحصــــــــاإيم الوطنيم االق -احملاســــــــبم البي يم 

قبل تقد   اىل الل.نم  ني2020يف أوا ر عام  واألوســـــــــــاط املعنيم األوســـــــــــ  إلجراء م ـــــــــــاورة عامليم ا ـــــــــــ ط 
 ي2021عام  اإلحصاإيم يف

مني تواصــــلت الل.نم م  واغيم ضــــمان تن ــــي  عمليم التنقيإل م  اجملموعاب واملباجراب ذاب الصــــل - 29
عدة أطرا ي وعلى وج  اخلصـــــــــــوصني ط ـــــــــــقت الل.نم أط ـــــــــــام التنقيإل م  املنرب ا نوم  الدويل للعلوم 
وال ــــــياســــــاب يف  ال التنوف البيولوج  و دماب النظم اإل نولوجيم لقهم ؤيقيم ت ــــــخري أوج  الت  ر ا  

 ظم اإل نولوجيــم املرتب  انظــام احملــاســـــــــــــــبــملنموذد احملــاســـــــــــــــبــم الت.ر يب للن طواتج املنرب والن ـــــــــــــــخــم املنقحــم
ا  يف  املالـــــال  العمل االقتصـــــاج مي وعلى وج  اخلصـــــوصني تعمل الل.نم على ضـــــمان أن  نون - البي يم

اطار عمليم التنقيإل مبينا يف تقر ر تقد ر القيممني الذت  عده املنرب والذت ســــيتم اصــــداره يف شــــنل توصــــيم 
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اىل ا نومابي واغ  النظر عن ا ت   طااا املنربني فقد اعترب من املهم ضمان تقدمي توصياب مت قم 
 لنهج التقييم املتدا لمي

ا اتن ــي  أط ــام ال - 30 تنقيإل م  االســتعراض العامل  امل ــتقل القتصــاجايب التنوف وقامت ال ــعبم أ الــً
البيولوج  الذت  قوجه األســــتاذ ســــري ابر  جاســــغواتا من أجل التوصــــل اىل فهم أفالــــل للقواإد االقتصــــاج م 
للتنوف البيولوج ني والتنالير واملخاطر االقتصـــــــــــــــاج م لققدان التنوف البيولوج ني واإلجراءاب الجي  نن أن 

البيولوج  واال جهار االقتصــــــــــاجتي وتعمل ال ــــــــــعبم م  القر   الذت  توىل قياجة االســــــــــتعراض تع   التنوف 
لالـــــــــــمان أن  رب  االســـــــــــتعراض على النحو املناســـــــــــا الن ـــــــــــخم املنقحم للنموذد الت.ر يب لنظام احملاســـــــــــبم 

  تنوف البيولوج ياالقتصاج م املتعل   حاسبم النظم اإل نولوجيمني فال  عن جورها ا اسم يف رصد ال - البي يم
ويرت اســـــــــــــــتن ــــــــــــــــا  العــد ــد من اجملــاالب املواضـــــــــــــــيعيــم للنموذد الت.ر يب لنظــام احملــاســـــــــــــــبــم  - 31

االقتصاج م املتعل   حاسبم النظم اإل نولوجيم ابلت امن م  عمليم التنقيإل وابلتن ي  معهاي وتتوىل  - البي يم
 ــــــراؤم العامليم   ــــــاابب احمليااب قياجة العمل الل.نم االقتصــــــاج م واالجتماعيم اســــــيا واحملي  اهلاج  وال

املتعل  ابحملاســــــــــــبم يف  ال احملياابني وقد أحر  تقدم حتو وضــــــــــــ  م ــــــــــــروف أويل لوثيقم ارشــــــــــــاجاب تقنيم 
أجانه(ي ابإلضـــافم اىل ذلنني أط ـــ  فر   تق  مع  ابلتنوف البيولوج  إلحرا  تقدم  39-38الققراب  اطظر)

البيولوج ي وســــيقدم القر   التق  امل ــــورة لعمليم التنقيإل ا ــــ ن جواطا التنوف  يف احملاســــبم يف  ال التنوف
البيولوج  و هد ني على املدق الاو لني اىل جعم وضـــــــــــــ  ارشـــــــــــــاجاب سدجة ا ـــــــــــــ ن احملاســـــــــــــبم يف  ال 

 البيولوج ي  التنوف
االقتصاج م املتعل   -ؤما مت ال ع  يف اطار عمليم تنقيإل النموذد الت.ر يب لنظام احملاسبم البي يم  - 32

ني عقدب ال ــــعبم 2019أؤتوار / حاســــبم النظم اإل نولوجيم اىل اشــــرات القااف اخلاصي ويف ت ــــر ن األول
االقتصــاج م املتعل   حاســبم النظم  -حلقم عمل اســتا عيم ا ــ ن النموذد الت.ر يب لنظام احملاســبم البي يم 

ومؤســ ــاب  واملنظماب الدوليم العمل ممثلون عن البلدان حلقموحالــر  ي(11)اإل نولوجيم واحملاســبم الت.ار م
وهي اب اإلا ن واحملاســــــبم واجلهاب املعنيم اوضــــــ  املعا ريي واســــــتن ــــــر امل ــــــارؤون يف  األعمال الت.ار م

 نن هبا ملؤســــــــــ ــــــــــاب األعمال الت.ار م اســــــــــتخدام الن ــــــــــخم املنقحم للنموذد  حلقم العمل الار قم الجي
االقتصــــاج م املتعل   حاســــبم النظم اإل نولوجيم وما  تم التوصــــل الي  من  -اســــبم البي يم الت.ر يب لنظام احمل

ح اابب ا نل أفالل يف عمليم صن  القرار واإلا ن عن البي مي ؤما مت تناول ؤيقيم م اام مؤس اب 
 األعمال الت.ار م يف ي   طوعيم البياانب الجي فمعها املناتا اإلحصاإيم الوطنيمي

وابلتوا ت م  العمل املنه.  اجلارت يف اطار عمليم التنقيإل ويف اجملاالب املواضـــــــــــــــيعيم األ رقني  - 33
ث و  موعاب من املباج  التوجيهيم الداعمم يف اطار م ـــــــروف ساســـــــبم رأس املال الابيع   وضـــــــ يرت 

ا حيواًي من أجل وتقييم  دماب النظم اإل نولوجيمي و عد اســـــــــــــــتحداو مباج  توجيهيم جاعمم عمليم أمرً 
االقتصــاج م املتعل   حاســبم النظم  -ضــمان اإلقبال على اســتخدام النموذد الت.ر يب لنظام احملاســبم البي يم 

ا  اإل نولوجيمي وان املباج  التوجيهيم للنمذجم البيوفي ايإيم حملاســــــبم النظم اإل نولوجيم مصــــــممم  صــــــيصــــــً
ظم اإل نولوجيمي وســـــــتقدم طظرة عامم على تقنياب للوؤاالب اإلحصـــــــاإيم املهتمم اتصـــــــنير ح ـــــــاابب الن

النمذجم البيوفي ايإيم ومنصــــــاب وأجواب النمذجم الرإي ــــــيم املتاحمني فالــــــ  عن طظرة عامم على  موعاب 
ا فصـــــوال عن منذجم طااا النظم اإل نولوجيم األرضـــــيم وحالتها  البياانب العامليم املتاحمي وســـــتتالـــــمن أ الـــــً

__________ 

 يhttps://seea.un.org/events/scoping-workshop-seea-and-business-accountingاطظر  (11) 
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وســيمنن النهج املتعدج امل ــتوايب امل ــتعمل  من اط ــاء مناذد  اصــم هبم  و دماب النظم اإل نولوجيمي
ســــــها مؤســــــ ــــــم أوفًقا الحتياجاهتم وملا  توفر لد هم من اياانب و رباب تقنيمي وقد أط ــــــ ت هي م ير ر ترت 

 ا قي الدوليمي
اإل نولوجيم وأصــــــوهلا اإلحصــــــاإي  وســــــت ــــــاعد املباج  التوجيهيم املتعلقم اتقييم  دماب النظم  - 34

ال ــياســابني وتوفري ارشــاجاب عمليم ا ــ ن ؤيقيم اجراء التقييم وشــرح  على فهم اســتخدام التقييم يف وضــ 
طراإ  التقييم األؤثر شــــــيوًعا وفًقا ملا تتمي  ا  من مسابي وســــــت ــــــتخدم أ الــــــا لتحد د الاراإ  األط ــــــا 

ابســـــــــــــــتخدام أمثلم عمليمي  النظم اإل نولوجيمني للتقييم يف ســـــــــــــــياا ساســـــــــــــــيبني لنل  دمم من  دماب
ســـت ـــتخدم املباج  التوجيهيم يف اطار مناق ـــم م ـــاإل تقييم األصـــولني  ا يف ذلن معدالب اخلصـــم  ؤما

 وتقد ر القيم امل تقبليم والتغرياب يف األسعاري 
 ب املمننم عند وترؤ  املباج  التوجيهيم املتعلقم اتحليل ال ــينار وهاب على وصــر أطواف التحلي - 35

االقتصـــــاج م املتعل   حاســـــبم النظم  -اســـــتخدام الن ـــــخم املنقحم للنموذد الت.ر يب لنظام احملاســـــبم البي يم 
الجي  نن اإلجاام عليها عند اســـــتخدام ا  ـــــاابب يف عملياب  اإل نولوجيم وأطواف األســـــ لم ال ـــــياســـــاتيم

ا طظرة عامم  على خمتلر أطواف النماذد امل ـــــــــــــــتخدمم يف يليل النمذجمي وتوفر املباج  التوجيهيم أ الـــــــــــــــً
ال ــينار وهابي أما اجلمهور الذت ت ــتهدف  هذه املباج  التوجيهيمني فيت.او  األوســاط اإلحصــاإيم لي ــمل 

ي ومن 2020ماورت النماذد وواضـــع  ال ـــياســـابي وســـُت ـــتحدو عمليم اســـتعراض ير ها  رباء يف عام 
و من املباج  التوجيهيم اعد اســـــــــــــــتعراض فر   الل.نم التقنيم املعنيم املتوق  أن  تم ط ـــــــــــــــر اجملموعاب الث 

االقتصــــــــاج م املتعل   حاســــــــبم النظم اإل نولوجيم وموافقم جلنم  -ابلنموذد الت.ر يب لنظام احملاســــــــبم البي يم 
 اخلرباء عليهاي

م أ الـــــــا م   رباء واغيم  ايجة تي ـــــــري تنقيذ البلدان حملاســـــــبم النظم اإل نولوجيمني تواصـــــــلت الل.ن - 36
اجلغرافيا املناطيم الســـــــــتن ـــــــــا  الار قم الجي  نن هبا اســـــــــتخدام اياانب عملياب رصـــــــــد األرضني اقرتاان 
ابلبياانب الوطنيمني لوضــــ  قواعد اياانب عامليم حملاســــبم النظم اإل نولوجيمي وســــتوفر قواعد البياانب العامليم 

االقتصـــاج م املتعل   حاســـبم النظم اإل نولوجيم  -البي يم للن ـــخم املنقحم للنموذد الت.ر يب لنظام احملاســـبم 
أجواب  مورجا قيما للبلدان الجي تعاو من شـــــــإل البياانبي وعلى وج  اخلصـــــــوصني يرت العمل على وضـــــــ 

االقتصــــاج م يف اطار منصــــاب منذجم  دماب النظم اإل نولوجيم ا اليمني  - اصــــم انظام احملاســــبم البي يم 
 التنقيذ القارتي من ش ط  أن  ي ر مما
ومثم مباجرة أ رق جد رة ابلذؤر من شــــــــ قا أن ت ــــــــاعد على حق  التنقيذ القارت وه  االقرتاح  - 37

وقدم ي “احملاســـــبم يف  ال التنوف البيولوج    ا   ـــــمل النظم اإل نولوجيم واألطواف والتنوف اجلي ”املعنون 
من ا نوماب واملنظماب غري ا نوميم ؤ   نظر في  االقرتاح الذت أعدت  منظمم ا قي الدوليم والعد د 

ي و رب  2020 وطي  /يف ح  ران االياج الدويل  قي الابيعم يف املؤ ر العامل   قي الابيعيم الذت ســــــيعقده
االقتصـــــاج م ابلن ـــــبم اىل أهدا  التنميم  -االقرتاح أايم ساســـــبم رأس املال الابيع  وطظام احملاســـــبم البي يم 

ي ويف ذلن االقرتاحني  تم جعوة األعالــــــــــــــاء 2020امم واإلطار العامل  للتنوف البيولوج  ملا اعد عام امل ــــــــــــــتد
االقتصـــاج م واســـتخدام   - العمل م  ال ـــعبم على تاو ر وتنقيذ طظام احملاســـبم البي يم وال ـــرؤاء اىل تي ـــري

 صــــــبإل االيم الجي توج  ســــــياســـــم لقياس التنوف البيولوج ي ومن شــــــ ن هذا االقرتاحني يف حال اعتماجهني أن 
 وارانمج االياج الدويل  قي الابيعم وتؤثر على األطرا  الثالثمي
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االقتصادية املتعلق سباسبة النظم اإليكولوجية: احملاسبة  -النموذج التجرييب لنظام احملاسبة البيئية   
 ي  اهلاج  وارانمج األمم املتحدة للبي م()اقياجة الل.نم االقتصاج م واالجتماعيم اسيا واحمليف جمال احمليطات 

ني تعمل 49/110وفقا ملا طلبت  الل.نم اإلحصـــــاإيم يف جورهتا التاســـــعم واألراع  من   ل مقررها  - 38
الل.نم االقتصــــــاج م واالجتماعيم اســــــيا واحملي  اهلاج  وارانمج األمم املتحدة للبي مني اتمو ل من ح ــــــاب 

وضـــ  مباج  توجيهيم ا ـــ ن ح ـــاابب احملياابي ومن املتوق  أن ت ـــهم هذه  األمم املتحدة للتنميمني على
االقتصـــــــــــــاج م املتعل   حاســـــــــــــبم النظم  -اإلرشـــــــــــــاجاب يف تنقيإل النموذد الت.ر يب لنظام احملاســـــــــــــبم البي يم 

اإل نولوجيم ولنن ال ت ال (اجم اىل م  د من التاو ري واغيم جعم تاو ر اإلرشــــاجاب وعرض أمثلم ألوج  
تخدام ح ــــــــــاابب احملياابني تدعم الل.نم االقتصــــــــــاج م واالجتماعيم اســــــــــيا واحملي  اهلاج  اال تبار اســــــــــ

 والت.ر ا يف مخ م الدان يف آسيا واحملي  اهلاج   ات  طد وساموا والص  وفييت انم ومالي ايي
معم طيو ني أط ــــــــــــ ب الل.نم االقتصــــــــــــاج م واالجتماعيم اســــــــــــيا واحملي  اهلاج  وجا2019ويف عام  - 39

وعقدب ال راؤم اجتماعها ال نوت األول  ي(12)ساوو و ل ني أبسرتالياني ال راؤم العامليم   اابب احمليااب
 ابلت امن م  ا وار العامل  ا ــــــــ ن احملاســــــــبم يف  ال احملياابني يف ســــــــيدوني أبســــــــرتالياني يف ت ــــــــر ن الثاو/

  ــال اال تبــار والت.ر ــاي وال   ال العمــل ني ملنــاق ــــــــــــــــم املبــاج  التوجيهيــم والتقــدم احملر  يف2019 طوفمرب
م تمرا يف  ال وض  قواعد البياانب العامليم للنظم اإل نولوجيم اخلاصم ابحملياابني وتقييم البياانب ا اليم 
املتعلقم ابحمليااب واط ـــــــــــــاء اواام اياانب عمليم ملناقم احملي  اهلاج ي وتقدم ورقم عمل الل.نم االقتصـــــــــــــاج م 

  ا ياة يت املاء”من أهدا  التنميم امل ــــتداممني املعنوطم  14اســــيا واحملي  اهلاج  عن اهلد  واالجتماعيم 
يف توافر البيـاانب  ني حملـم عـامـم عن التقــدم احملر “اجارة ا يــاة يـت املـاء يف مناقــم آســـــــــــــــيــا واحملي  اهلـاج 

 ي(13)آسيا واحملي  اهلاج  واإلا ن عنها يف مناقم 14ابهلد   املتعلقم
  

وضببببببببببب قواعبببد البيبببا ت )بقيبببادة منظمبببة التعببباون والتنميبببة يف  -اجملبببال جيم  -رابعا  
 االقتصادي( امليدان

االقتصـــاج مي وعقا  - تويل الل.نم أايم ؤبرية إلط ـــاء قواعد اياانب عامليم لنظام احملاســـبم البي يم - 40
ب العامليم وتعهدها اىل ث ثم ني توصــــــــــــ  الل.نم أبن   ــــــــــــتند اط ــــــــــــاء قواعد البياان2019اجتماعها يف عام 

مباج   )أ( االلت ام ابإلجراءاب املوضـــــــــــــــوعم لتدفقاب البياانب العامليم املتعلقم  ؤشـــــــــــــــراب أهدا  التنميم 
االقتصــــــــــاج م  - امل ــــــــــتدامم؛ )ب( وضــــــــــمان االت ــــــــــاا ا  قواعد البياانب العامليم لنظام احملاســــــــــبم البي يم

حيثما وجدبني وقصـــــــر ط ـــــــر التقد راب على ا االب الجي  وا  ـــــــاابب املن ـــــــورة على الصـــــــعيد الوط ني
تن ــــــر فيها البلدان أت ح ــــــاابب؛ )د( واشــــــرتاط أن تعتمد الل.ان التقنيم التااعم لل.نم والل.نم ؤنل  ال

 (د ذاهتا رمسيا طراإ  تقد ر البياانب لالمان ال قافيم وامل ءممي
ممثل  عن منظمـــــــاب جوليـــــــم  ومن أجـــــــل تي ـــــــــــــــري طقـــــــل البيـــــــاانبني قـــــــام فر   تق   الـــــــــــــــم - 41

اإلحصــــــــــــــــاإ  لل.مــاعــاب األوروايــمني ومنظمــم األغــذ ــم وال راعــم لألمم املتحــدةني ومنظمــم التعـاون  )املنتــا
والتنميم يف امليدان االقتصـــــــاجتني وارانمج األمم املتحدة للبي مني وال ـــــــعبم اإلحصـــــــاإيم( اتحد د مواصــــــقاب 

__________ 

 يwww.oceanaccounts.orgاطظر  (12) 
-www.unescap.org/resources/working-paper-series-sdwp11december-2019-sdg14متـــــاحـــــم على الراا  التـــــايل   (13) 

navigating-life-below-water-asia-andي 

http://www.oceanaccounts.org/
http://www.oceanaccounts.org/
http://www.unescap.org/resources/working-paper-series-sdwp11december-2019-sdg14-navigating-life-below-water-asia-and
http://www.unescap.org/resources/working-paper-series-sdwp11december-2019-sdg14-navigating-life-below-water-asia-and
http://www.unescap.org/resources/working-paper-series-sdwp11december-2019-sdg14-navigating-life-below-water-asia-and
http://www.unescap.org/resources/working-paper-series-sdwp11december-2019-sdg14-navigating-life-below-water-asia-and
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والبياانب الوصــــــــقيم اإلحصــــــــاإيم والو إ  املصــــــــاحبم  هياؤل البياانب ألغراض تباجل البياانب اإلحصــــــــاإيم
االقتصاج م التاليم  ح اابب االطبعا ب اهلواإيمني وح اابب تدف  الااقم  -   اابب طظام احملاسبم البي يم

وتدف  املواج وتدف  املياهني وح ــــاابب األراضــــ ي ومت االطتهاء من يد د هذه املواصــــقاب وط ــــرها يف اطار 
ي وت ـــــــهم البياانب (14)لتحد د مواصـــــــقاب هياؤل اياانب احصـــــــاءاب االقتصـــــــاج النل  2019اصـــــــدار عام 

االقتصاج م يف تي ري وتوحيد طقل البياانب ا  املنظماب الدوليم وا  البلدان  -اخلاصم انظام احملاسبم البي يم 
 ي تبار طقل البياانبواملنظماب الدوليمني وتقوم املنظماب الدوليم ذاب الصلم الجي ت ارت يف عمل الل.نم اب

ني القصل E/2016/24-E/CN.3/2016/34) 47/106وح ـبما أوصـت الل.نم اإلحصـاإيم يف مقررها  - 42
األولني القرف ابء(ني فإن جلنم اخلرباء  الـــــــ  قدماً يف تصـــــــنير وط ـــــــر  موعاب البياانب العامليم القاإمم على 

لن ــر قواعد البياانب العامليم لنظام  (15)االقتصــاج مي ووضــعت جلنم اخلرباء  ر ام طر   -طظام احملاســبم البي يم 
االقتصـــــــاج مي وال حيتوت املوق   -االقتصـــــــاج م على املوق  ال ـــــــبن  لنظام احملاســـــــبم البي يم  -احملاســـــــبم البي يم 

 -رواا  اقواعد البياانب العامليم لنظام احملاســــبم البي يم  االقتصــــاج م اال على -ال ــــبن  لنظام احملاســــبم البي يم 
االقتصاج م من خمتلر املنظماب الدوليم )على سبيل املثالني قواعد اياانب املنتا اإلحصاإ  لل.ماعاب 
األوروايم املختلقمني وقاعدة اياانب منظمم التعاون والتنميم يف امليدان االقتصـــــــــــــــاجت اخلاصـــــــــــــــم ابالطبعا ب 

وقاعدة اياانب ارانمج األمم املتحدة للبي م ا ـــــــــــ ن تدفقاب املواج(ني ولنن العمل م ـــــــــــتمر إلاتحم اهلواإيم 
االقتصــــاج م طق ــــ ي ويف النها مني  - قواعد البياانب هذه مباشــــرة على املوق  ال ــــبن  لنظام احملاســــبم البي يم

األولو مني (يث تل  اجلداول سي مل هذا العمل ط ر قواعد البياانب العامليم جلمي  اجملاالب اخلم م ذاب 
االقتصــاج مي ومن املقرر أ الــا أن   ــمل  - األســاســيم املدرجم يف املذؤراب اإلرشــاج م لنظام احملاســبم البي يم

الن ــــر مؤشــــراب ســــياســــاتيم لنل  ال من اجملاالب ذاب األولو مني  تم يد دها ابلتعاون م  الل.نم التقنيم 
 اسبم البي يم واالقتصاج م واخلرباء وامل تعمل  اا ر ن ذوت الصلمياملعنيم ابإلطار املرؤ ت لنظام احمل

وفيما  تعل  ابلتقدم احملر  يف وض  اياانب عن االطبعا ب اهلواإيمني فإن قاعديت اياانب منقصلت   - 43
الدا  37رمسيم ل طبعا ب اهلواإيم من  ح ـــاابب تتعهداا منظمم التعاون االقتصـــاجت والتنميم يتواين على

الدا  غايها املنتا اإلحصـــــــــــــــاإ  لل.ماعاب األوروايمني ابإلضـــــــــــــــافم اىل أســـــــــــــــرتاليا ومجهور م ؤوراي  33)
الدان )االياج الروس  وأوؤراطيا وؤا ا  تان  5وطيو  لندا( وح اابب تقد ر م ل طبعا ب اهلواإيم من  وؤندا

م منظمــم التعــاون والتنميــم يف امليــدان والوالايب املتحــدة األمر نيــم واليــاابن(ي ابإلضــــــــــــــــافــم اىل ذلــنني تقو 
االقتصاجت ات.مي  قاعدة اياانب تتالمن اياانب تقد ر م ل طبعا ب اهلواإيم اناًء على اياانب شاملم عن 
النقل اجلوت متاحم من منظمم الاريان املدو الدويلي وســـــتنون قاعدة البياانب التقد ر م الجي ســـــيتم وضـــــعها 

 -احم لعامم اجلمهورني مما من ش ط  م اعدة البلدان يف تنقيذ طظام احملاسبم البي يم ا  ن االطبعا ب اجلو م مت
 االقتصاج م وجعم النقاش ال ياسايت ا  ن م تقبل النقل اجلوت وتغري املناخي

وفيما  تعل  ( ــــــــــاابب الااقمني طوهت جلنم اخلرباء ابلتقدم الذت أحر ت  ال ــــــــــعبم يف ا تبار أجاة  - 44
لتقد ر ح ـــــــاابب العرض واالســـــــتخدام ابلوحداب املاج م اســـــــتناجا اىل أرصـــــــدة  Excelقاإمم على ارانمج 

 ا  ـــــــــــــــتــانني يف تعلم النرتوو وحلقــم عمــل يف أملــايتني انــا الاــاقــم والبيــاانب التنميليــمي وطُظمــت جوراب

__________ 

 يhttps://sdmx.org/?page_id=8785اطظر  (14) 
 _https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/concept_note_for_global_databasesمتــــــــاحــــــــم على الراا  التــــــــايل   (15) 

on_seea_website_unceea_v6.pdfي 

https://undocs.org/ar/E/2016/24
https://sdmx.org/?page_id=8785
https://sdmx.org/?page_id=8785
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/concept_note_for_global_databases_%20on_seea_website_unceea_v6.pdf
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/concept_note_for_global_databases_%20on_seea_website_unceea_v6.pdf
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/concept_note_for_global_databases_%20on_seea_website_unceea_v6.pdf
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/concept_note_for_global_databases_%20on_seea_website_unceea_v6.pdf
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وحال االطتهاء  ي(16)مل ـاعدة البلدان يف وضـ  ح ـاابب الااقم وا تبار األجاة 2019ج  ـمرب /األول ؤاطون
احملاســــــبم البي يم واالقتصــــــاج م ابســــــتعراض  الل.نم التقنيم املعنيم ابإلطار املرؤ ت لنظام من اال تبارني ســــــتقوم

 األجاة الجي سُتقدم اىل جلنم اخلرباء إلقرارهاي
و عمل ارانمج األمم املتحدة للبي م على تع    القدراب الوطنيم يف  ال ح ــــــــــــــاابب تدف  املواجي  - 45

األمر الذت من شـــــ ط  أن  نن البلدان من االســـــتعاضـــــم عن البياانب التقد ر م املدرجم يف قاعدة البياانب 
ســــي  د من أايم ح ــــاابب  العامليم لتدف  املواج سحصــــاءاب مصــــنقم على الصــــعيد الوط ي ع وة على أط 

تدف  املواج ابلن ــبم اىل عمليم صــن  القرار على امل ــتوق الوط ي وتعمل منظمم التعاون والتنميم يف امليدان 
االقتصــــــاجت وارانمج األمم املتحدة للبي م وجهاب شــــــر نم أ رق على ي ــــــ  منه.يم تصــــــنير املقا يس 

 القاإمم على الالا لتدفقاب املواجي
منظمم األغذ م وال راعم قاعديت اياانب عامليت  عن الغااء األرضـــ  ح ـــا البلد اســـتناجا  وتتيإل - 46

اىل التصــــــنير املؤقت للغااء األرضــــــ  يف اإلطار املرؤ ت لنظام احملاســــــبم البي يم واالقتصــــــاج مي وت ــــــتخدم 
ل.نم التقنيم هااتن القاعداتن طواتج عملياب رصــــد األرض املتوفرة ا ــــ ن الغااء األرضــــ ي واســــتعرضــــت ال

املعنيم ابإلطار املرؤ ت لنظام احملاسبم البي يم واالقتصاج م املن ور الصاجر عن منظمم األغذ م وال راعم ا  ن 
اياانب الغااء األرضـــــــــــــــ  ذاب التغايم العامليم وتعت م التعاون م  اخلرباء املعني  لتقييم خمتلر مد  ب 

 لغااء األرض يالبياانب املقرر اجراجها يف قواعد اياانب ا
وفيما  تعل  ( ـــاابب املياهني أعدب منظمم التعاون والتنميم يف امليدان االقتصـــاجتني ابلتعاون م   - 47

ال ـــــعبم وارانمج األمم املتحدة للبي م واملنتا اإلحصـــــاإ  لل.ماعاب األوروايمني ورقم مناق ـــــم اســـــتا عيم 
االقتصاج م ومؤشراب أهدا  التنميم امل تدامم  -م ا  ن الرواا  القاإمم ا  ح اابب طظام احملاسبم البي ي

ووافقت الل.نم على اتباف قج تدري  لتصــنير  ي(17)2019عام  املتعلقم ابملياهني ألغراض اجتماف الل.نم يف
ادءاً اتعي  وؤالم راعيمي ؤما أشـــــــــــارب الل.نم اىل أايم مواصـــــــــــلم التحقي  يف  للمياهني ا  ـــــــــــاابب العامليم
مل للبياانب امل ــــــــــــــتمدة من عملياب رصــــــــــــــد األرضني  ا يف ذلن البياانب ال ــــــــــــــاتليم االســــــــــــــتخدام احملت

املوقعيمني ؤوســـــيلم لتاو ر قواعد البياانب العامليم من أجل جف  ع.لم عمليم تصـــــنير ا  ـــــاابب  والبياانب
 يف البلداني

اض اإلحصـــــاءاب وتتعاون الل.نم أ الـــــا م  القر   العامل العامل  املع  ابلبياانب الالـــــخمم ألغر  - 48
الرمسيم من أجل اســتن ــا  امناطيم وضــ  قواعد اياانب عامليم ا ــ ن طااا النظم اإل نولوجيمي وســيدعم 

من أهدا  التنميم  6يف اطار اهلد   االقتصاج م -هذا العمل املؤشراب ذاب الصلم انظام احملاسبم البي يم 
 ني ا  ن ا ياة يف الربي15د  امل تداممني ا  ن املياه النظيقم و دماب الصر  الصح ني واهل

  

__________ 

-https://seea.un.org/events/regional-training-workshop-production-seea-energy-accounts-and-use-energy اطـــظـــر (16) 

information-policyي 
-https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/unceea_global_seea_databases_ water_accountsعلى الراا  التــايل   متــاحــم (17) 

oecdnote.pdfي 

https://seea.un.org/events/regional-training-workshop-production-seea-energy-accounts-and-use-energy-information-policy
https://seea.un.org/events/regional-training-workshop-production-seea-energy-accounts-and-use-energy-information-policy
https://seea.un.org/events/regional-training-workshop-production-seea-energy-accounts-and-use-energy-information-policy
https://seea.un.org/events/regional-training-workshop-production-seea-energy-accounts-and-use-energy-information-policy
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/unceea_global_seea_databases_%20water_accounts-oecdnote.pdf
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/unceea_global_seea_databases_%20water_accounts-oecdnote.pdf
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/unceea_global_seea_databases_%20water_accounts-oecdnote.pdf
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/unceea_global_seea_databases_%20water_accounts-oecdnote.pdf
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التنفيببذ وبنبباء القببدرات اإلحصبببببببببببائيببة )بقيببادة هيئببة  حصببببببببببباءات  -اجملببال دال  -خامسا  
 أفريقيا( جنوب

من  الــد 100أحر ب الل.نــم تقــدمـاً ؤبرياً يف يقي  األهـدا  املتصـــــــــــــــلــم ابلتنقيــذ ملـا ال  قــل عن  - 49
الدا من  50البلدان الجي تنقذ ارامج اإلطار املرؤ ت لنظام احملاســـــــــــــــبم البي يم واالقتصـــــــــــــــاج م وما ال  قل عن 

صـــــــــــــاج م املتعل   حاســـــــــــــبم النظم االقت -البلدان الجي تنقذ ارامج النموذد الت.ر يب لنظام احملاســـــــــــــبم البي يم 
ي ووفًقا للمعلوماب الوارجة 47/106ني على النحو املنصـــــــوص علي  يف مقررها 2020اإل نولوجيم (لول عام 

الًدا  90من الل.ان االقتصــــــــــاج م اإلقليميم التااعم لألمم املتحدة واملنظماب الدوليم والبلدانني قام أؤثر من 
الًدا  40ؤ ت لنظام احملاســـــــبم البي يم واالقتصـــــــاج م اينما قام أؤثر من اتصـــــــنير ا  ـــــــاابب وفقا لإلطار املر 

االقتصــــــاج م املتعل   حاســــــبم النظم  -اتصــــــنير ا  ــــــاابب وفقا للنموذد الت.ر يب لنظام احملاســــــبم البي يم 
مل  د القيام اب اال أن يقي  األهدا  املتصــــــــــــــلم ابلتنقيذ  تالا ياإل نولوجيمني أو أقا يف طور القيام اذلن

 فيما  تعل  ابناء القدراب اإلحصاإيمي 2020من العمل يف عام 
 باجراب التعلم املختل  لتع     وواصـــــلت ال ـــــعبم والل.ان اإلقليميم اقامم شـــــراؤاب ل ضـــــا ف - 50

القدراب اإلحصــــاإيمي وشــــهدب هذه املباجراب م ــــارؤم واســــعم من املناتا اإلحصــــاإيم الوطنيم والو اراب 
ني ويف اطار م ــروف ساســبم رأس املال الابيع  2019ى حد ســواءي ويف النصــر الثاو من عام التنقيذ م عل

لتنظيم جوراب  وتقييم  ــدمــاب النظم اإل نولوجيــمني تعــاوطــت ال ـــــــــــــــعبــم م  الل.نــم االقتصــــــــــــــــاج ــم ألفر قيــا
فر قياني النرتوطيمني وعدة حلقاب جراسيم شبنيمني وحلقم عمل اب الور القعل  عقدب يف ار تورايني جبنوب ا

االقتصــــــاج م املتعل   حاســــــبم النظم اإل نولوجيمي وتعاوطت  -عن النموذد الت.ر يب لنظام احملاســــــبم البي يم 
ا م  الل.نم االقتصـــاج م واالجتماعيم اســـيا واحملي  اهلاج  والل.نم االقتصـــاج م ألورواب لتنظيم  ال ـــعبم أ الـــً

االقتصاج م يف  ال الااقم وحلقم عمل اب الور القعل   - جوراب النرتوطيم عامم عن طظام احملاسبم البي يم
 ي2019ج  مرب /يف أملايتني انا ا  تانني يف ؤاطون األول

ني الحظت الل.نم وجوج ثغراب هامم على الصـــــعيد اإلقليم  2019ويف اجتماعها املعقوج يف عام  - 51
وأوصــــــت سعااء األولو م يف  نيفر قيااالقتصــــــاج مني ال ســــــيما يف أ -فيما  تعل  اتنقيذ طظام احملاســــــبم البي يم 

التنقيذ ملناقم أفر قياي ويف املنتدق األفر ق  األول املع   حاسبم رأس املال الابيع ني الذت عقد يف ؤمباال 
الدا أفر قيا سط اء مجاعم ممارس  جد دة يف  ال ساسبم رأس  18الت م  ني(18)2019يف ت ر ن الثاو/طوفمرب 

الابيع ي وتقوم ال ــــــــعبم والبنن الدويل وأماطم اع ن غااورون لتحقي  االســــــــتدامم يف أفر قيا اوضــــــــ  املال 
ارانمج عمل جلماعم املمارســـــــــــ ني وقد الت مت مجيعها اتقدمي الدعم التق  وتعب م املوارج اإلضـــــــــــافيم ال  مم 

اب املقبلمي وعرضــت الل.نم االقتصــاج م االقتصــاج م يف افر قيا يف ال ــنو  -لتع    تنقيذ طظام احملاســبم البي يم 
 ألفر قيا استالافم املنتدق االفرتاض  جلماعم املمارس  ؤخاوة أوليمي

ني ســـــــــــــــيقوم القر   العــامــل املع  ابنــاء القــدراب اتحــد ــث واجارة التقييم العــامل  2020ويف عــام  - 52
ســـــينون التقييم العامل  مصـــــدرا ي و 2020االقتصـــــاج م ولإلحصـــــاءاب الداعمم هلا لعام  - للمحاســـــبم البي يم

 -هاما للبياانب املتعلقم  ؤشـــر ن من مؤشـــراب أهدا  التنميم امل ـــتدامم  رؤ ان على طظام احملاســـبم البي يم 
( وأســــــــــاســــــــــيا لتحد د ما اذا ؤاطت األهدا  املتصــــــــــلم ابلتنقيذ قد 1-9-15و  1-ب-12االقتصــــــــــاج م )

 -  يف اط ــــــاء مراؤ  تن ــــــي  لنظام احملاســــــبم البي يم يققتي ابإلضــــــافم اىل ذلنني ســــــي ــــــهم التقييم العامل
__________ 

 يhttps://seea.un.org/events/africa-regional-natural-capital-accounting-policy-forumاطظر  (18) 

https://seea.un.org/events/africa-regional-natural-capital-accounting-policy-forum
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والتعاون ا  الل.نم واملنظماب الدوليم والبلدان  االقتصــــــاج م يف ؤل الد من أجل تب ــــــي  ســــــبل التواصــــــل
وجعم جهوج مج  البياانب لإلطار املرؤ ت لنظام احملاســــــــبم البي يم واالقتصــــــــاج م والن ــــــــخم املنقحم للنموذد 

االقتصــــاج م املتعل   حاســــبم النظم اإل نولوجيمي وســــُتعرض طتاإج التقييم  -اســــبم البي يم الت.ر يب لنظام احمل
 ي2021العامل  على الل.نم اإلحصاإيم يف عام 

ال ـــــــرحيم  ني ســـــــتتوىل ال ـــــــعبم قياجة م ـــــــروف مدت  ث و ســـــــنواب ُ ول من2020وااتداء من عام  - 53
وســيقدم امل ــروف الدعم ملا  صــل اىل ســتم الدان يف تنقيذ ع ــرة من ح ــاب األمم املتحدة للتنميمي  الثاطيم

االقتصـــــــاج م واســـــــتخدام  يف وضـــــــ  ال ـــــــياســـــــاب القاإمم على األجلمي وعلى وج   -طظام احملاســـــــبم البي يم 
 - اخلصوصني ستوفر ال عبم الدعم للبلدان يف اناء األطر املؤس يم ال  مم لدعم تنقيذ طظام احملاسبم البي يم

تصـــــنير ا  ـــــاابب الت.ر بيم والرتو ج الســـــتخدام ا  ـــــاابب يف جعم وضـــــ  ال ـــــياســـــاب االقتصـــــاج مني و 
ا م  الل.ان اإلقليميم واملنظماب الدوليم واملنظماب  وأهدا  التنميم امل ـــــــتداممي وســـــــتعمل ال ـــــــعبم أ الـــــــً

 ا نوميم ذاب الصلم لتنقيذ امل روفي غري
دويلني الذت   ــــــــتند اىل ارانمج ساســــــــبم الثرواب وان الربانمج العامل  ل ســــــــتدامم التاا  للبنن ال - 54

وتقييم  ـدمـاب النظم اإل نولوجيـم التـاا  للبنـن الـدويلني  رؤ  على انـاء القـدراب ال  مـم لتاو ر النموذد 
االقتصـــاج م املتعل   حاســـبم النظم اإل نولوجيمي و  ـــمل الربانمج العامل   -الت.ر يب لنظام احملاســـبم البي يم 

االقتصــاج م يف  -ري التدر ا وحلقاب العمل والدعم لرتســيا اســتخدام طظام احملاســبم البي يم ل ســتدامم توف
اطدوطي يا وأوغندا ورواطدا و امبيا وغواتيماال وقريغي ستان ومصر واملغربي ؤما  وفر التمو ل مل ار   ساسبم 

م وؤمبوجاي ومدغ ـــــــــــــــقر وميامنار النظم اإل نولوجيم احملليم يف مجهور م الو الد قراطيم ال ـــــــــــــــعبيم وفييت ان
وطيبالني وؤذلن لربانمج اجارة املناط  ال احليم يف غرب أفر قياي وأ ريًاني  قدم امل اعدة التقنيم اىل اململنم 

 العرايم ال عوج مي
االقتصاج م واستخدام  يف الدان  -واغيم امل اعدة يف سد الق.وة يف تنقيذ طظام احملاسبم البي يم  - 55

قتصاج م ألورواب ومنظمم التعاون والتنميم يف امليدان االقتصاجتني سُتعقد ا لقم الدراسيم اخلام م الل.نم اال
امل ــــــــرتؤم ا  منظمم التعاون والتنميم يف امليدان االقتصــــــــاجت والل.نم االقتصــــــــاج م ألورواب عن تنقيذ طظام 

2020فربا ر /االقتصــاج م يف جنير يف شــباط -احملاســبم البي يم 
وســرتؤ  ا لقم الدراســيم على النموذد  ي(19)

ال ــل  واخلدماب  االقتصــاج م املتعل   حاســبم النظم اإل نولوجيمني وقااف -الت.ر يب لنظام احملاســبم البي يم 
واألولو م ال ياساتيم الناش م القتصاج التدو ري وستوفر فرصم هامم للبلدان لتباجل املعار  واخلرباب  البي يمني

 االقتصــاج م -االقتصــاج م وؤيقيم تعميم اســتخدام طظام احملاســبم البي يم  -احملاســبم البي يم ا ــ ن تنقيذ طظام 
 ملعاجلم امل اإل ال ياساتيم البالغم األايمي

  
 عداد اسبببببتجابة  حصبببببائية بشبببببسن املسبببببائ  السبببببياسببببباتية النا بببببئة  -اجملال هاء  -سادسا  

 املكتب األسرتايل لإلحصاء( )بقيادة
األط ــــــام اهلامم لل.نم يف اط ف ف اب خمتلقم من اجلمهور ا ــــــنل فعال على فاإدة   تمثل أحد - 56

االقتصـــــــــــــاج م وجعم تعميم اســـــــــــــتخدام  يف وضـــــــــــــ  ال ـــــــــــــياســـــــــــــابي ويف جورهتا  - طظام احملاســـــــــــــبم البي يم
داج على اع االقتصــاج م - جلنم اخلرباء املعنيم ابحملاســبم البي يمواألراع ني شــ.عت الل.نم اإلحصــاإيم  الثامنم

__________ 

 يwww.unece.org/index.php?id=52557اطظر  (19) 

http://www.unece.org/index.php?id=52557
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ترب  فاإدت  يف صـــياغم ال ـــياســـاب  االقتصـــاج مني ال ســـيما مواج -مواج لدعم الرتو ج لنظام احملاســـبم البي يم 
االقتصــــــاج م أســــــاســــــيا لالــــــمان أن  - وتقييمهاي و عد اارا  التابيقاب ال ــــــياســــــاتيم لنظام احملاســــــبم البي يم

 - املم وأن  نون طظام احملاسبم البي يماالقتصاج م يف وض  سياساب متن - ُ  تخدم طظام احملاسبم البي يم
االقتصـــــــــــاج م اطارا احصـــــــــــاإيا قاإما على الالاي وقد رؤ  العمل يف اطار اجملال هاء على وضـــــــــــ  أجواب 

 للتواصل واطتاد مواج تعاجل امل اإل ال ياساتيم الناش مي
 

 أدوات التواص   -ألف  
االقتصــاج م الوســيلم الرإي ــيم الجي ت ــتخدمها الل.نم  - البي يم ثل املوق  ال ــبن  لنظام احملاســبم  - 57

أصـــــحاب املصـــــلحم وعامم اجلمهوري ومن   ل م ـــــروف ساســـــبم رأس املال الابيع  وتقييم  للتواصـــــل م 
دو البواام 2019 ـدمـاب النظم اإل نولوجيــمني مت يـد ـث املوق  ال ـــــــــــــــبن  ابســـــــــــــــتمرار طوال عـام  ي ويـُ

بن  ا ـــــــــــــــنل منتظم ابألحداو اجلار م واملقاالب اجلد دةني ومت يد ث املوق  اإل بار م يف املوق  ال ـــــــــــــــ
ال ـــــبن  اتالـــــمين  ق ـــــما  تعل  ابألســـــ لم املتنررة وصـــــقحاب شـــــبنيم عن التابيقاب ال ـــــياســـــاتيم لنظام 

ا  ني عدلت ال ـــــعبم2019االقتصـــــاج م وقاعدة معار  ســـــهلم االســـــتخدامي ويف عام  - احملاســـــبم البي يم أ الـــــً
 ق ني مما سهل على امل تعمل  اجلدج واملتمرس  العثور على ما  بحثون عن يتنظيم املو 

االقتصاج م وتابيقات  ال ياساتيمني تُرسل  - واغيم جعم اإلقبال على استخدام طظام احملاسبم البي يم - 58
اىل أؤثر من  “االقتصـــــــــــــــاج م - أ بار ومذؤراب طظام احملاســـــــــــــــبم البي يم”الن ـــــــــــــــرة اإل بار م القصـــــــــــــــليم 

االقتصـــــاج م  - م ـــــرتتني  ن فيهم أعالـــــاء الل.نم وجهاب االتصـــــال اخلاصـــــم انظام احملاســـــبم البي يم 1000
ني قدمت الن ــــرة اإل بار م تقار ر عن  موعم متنوعم من املواضــــي ني 2019وم ــــرتؤون آ روني و  ل عام 

رأس املال الابيع  وتقييم  االقتصــاج مني ويد ثاب م ــروف ساســبم - ا يف ذلن تنقيذ طظام احملاســبم البي يم 
 دماب النظم اإل نولوجيمني واملقاا ب الجي ُفرق مرة واحدة م  واضـــــع  ال ـــــياســـــابني وجراســـــاب ا الم 
عن التنقيذ الناجإل لنظام احملاســــــــــــــبم البي يمني والتحد ثاب املنه.يم والصــــــــــــــ ب اوضــــــــــــــ  ال ــــــــــــــياســــــــــــــابي 

املصـــــــلحم ابطتظام ابلتقدم احملر  يف اســـــــتخدمت الن ـــــــرة اإل بار م أ الـــــــا ؤوســـــــيلم إلا ن أصـــــــحاب  وقد
االقتصــــــــــاج م املتعل   حاســــــــــبم النظم اإل نولوجيمي واغيم  ايجة  -النموذد الت.ر يب لنظام احملاســــــــــبم البي يم 

توســــي  قاعدة اجلمهور واجتذاب قراء جدجني  تم ذؤر الن ــــرة اإل بار م والرتو ج هلا يف الن ــــراب اإل بار م 
نظمــاب الــدوليــمني  ــا يف ذلــن يــالر رأس املــال الابيع  ومنظمــم التعــاون ا نوميــم وامل للمنظمــاب غري

للن ـــــــــرة  والتنميم يف امليدان االقتصـــــــــاجتني على التوايلي وســـــــــتواصـــــــــل ال ـــــــــعبم البحث عن القرص الرتو ج
اإل بار م  ختلر الوســـاإل من أجل التواصـــل م  القاعدة العر الـــم ألصـــحاب املصـــلحم يف طظام احملاســـبم 

 االقتصاج مي - البي يم
 

 معاجلة املسائ  السياساتية النا ئة  -ابء  
االقتصــــاج مني عملت  - اغيم اســــتحداو مواج تدعم التابيقاب ال ــــياســــاتيم لنظام احملاســــبم البي يم - 59

ال ــعبم على اعداج ســل ــلم ورقاب ا ــ ن امل ــاإل ال ــياســاتيمني اتمو ل من الو ارة االياج م األملاطيم للتعاون 
االقتصاجت والتنميمي وسُتعد الورقاب (يث ت تقاا واضع  ال ياساب واحمللل  وست تن ر الار قم 

االقتصــاج م ؤإطار يليل  ملعاجلم م ــاإل ســياســاتيم سدجةي  -الجي  نن هبا اســتخدام طظام احملاســبم البي يم 
وتغري املناخ وسـياسـم االقتصاج  وتُرف  اث و من هذه الورقاب وثيقم اسـتعراض عام ا ـ ن التنوف البيولوج 

النل ي وت ـــر  على عمليم الصـــياغم هي م ير ر تالـــم أعالـــاء من الل.نم وواضـــع  ســـياســـاب وممثل  عن 
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املنظماب الدوليمي ع وة على ذلنني واغيم تع    التواصـــــــــــــل م  الو اراب التنقيذ م وسلل  ال ـــــــــــــياســـــــــــــاب 
داو وحداب وؤتيباب للتعلم اإللنرتوو يف وواضع  ال ياسابني ست تخدم هذه الورقاب ؤ ساس الستح

 االقتصاج مي - ال التابيقاب ال ياساتيم لنظام احملاسبم البي يم 
وســـــــــُتعرض الورقاب وما  صـــــــــاحبها من مواج تواصـــــــــل   ل املؤ ر الرفي  امل ـــــــــتوق املقبل حول  - 60

ني الذت سيعقد يف جامعم “ التعر ر ابل بيل اىل االستدامم من   ل ساسبم رأس املال الابيع”موضوف 
وسي.م  هذا املؤ ر الذت سي تغرا ي 2020مارس / يل يف طيوهيقنني ابلوالايب املتحدة األمر نيمني يف آذار

و رباء االتصـــــــاالب  ا  ؤبار املمارســـــــ  والعلماء وواضـــــــع  ال ـــــــياســـــــاب وقاجة األعمال الت.ار م ث ثم أايم
حملاســـــــــــــبم رأس املال الابيع  أن تدعم احتياجاب خمتلر  موعاب هبا  الســـــــــــــتن ـــــــــــــا  الار قم الجي  نن

امل ــتعمل  وصــاطع  القرار من املعلومابني وؤذلن طر قم طقلها ا ــنل أفالــل اىل امل ــتعمل ي ؤما ســيتناول 
 املؤ ر الار قم الجي تتغري هبا ساسبم رأس املال الابيع  ا با البياانب الالخمم والتننولوجيا الناش مي

ولل.نم جور تن ــيق  مهم تؤج   يف ضــمان مراعاة التاوراب اإلحصــاإيم يف عملياب رصــد خمتلر  - 61
 ني(20)األطر ال ــــياســــاتيمي ورؤ  املنتدق الراا  املع   حاســــبم رأس املال الابيع  من أجل ســــياســــاب أفالــــل

ال الابيع  يف ني على ؤيقيم اســــتخدام ساســــبم رأس امل2018طوفمرب /الذت عقد يف ؤمباال يف ت ــــر ن الثاو
وضـــــــــ  ال ـــــــــياســـــــــاب لدعم اإلجارة املتناملم للمناذر الابيعيمي ومج  املنتدقني الذت طظم  الربانمج العامل  
ل ســــــــــــتدامم التاا  للبنن الدويل وال ــــــــــــعبم وحنومم هولنداني ا  املناتا اإلحصــــــــــــاإيم الوطنيم والو اراب 

الار قم الجي  نن هبا استخدام ساسبم رأس التنقيذ م ومؤس اب األعمال الت.ار م وجهاب أ رق ملناق م 
االقتصــــــــاج مني ابعتباراا اطارا متنام ني للتوصــــــــل اىل فهم أفالــــــــل  -املال الابيع  وطظام احملاســــــــبم البي يم 

 لل ياساب الراميم اىل ي   اجارة املناذر الابيعيم وحوؤمتهاي
 2020لدوليم الرإي ــــــــيم يف عام واغيم ضــــــــمان أن تنون م ــــــــارؤم الل.نم وال ــــــــعبم يف األحداو ا - 62

 وضــــوف  أثرني تقوم ال ــــعبم اصــــياغم اســــرتاتي.يم تواصــــل ا ــــ ن األحداوني  ا يف ذلن املؤ ر املتعل  ذاب
ني ومؤ ر األطرا  يف اتقاقيم “التعر ر ابل ــــــــــبيل اىل االســــــــــتدامم من   ل ساســــــــــبم رأس املال الابيع ”

بيعيمي وســـرتؤ  اســـرتاتي.يم التواصـــل على يد د مدا ل وطراإ  التنوف البيولوج ني واملؤ ر العامل   قي الا
 االقتصاج م يف وض  ال ياسابي  -معينم للتعر ر أبايم طظام احملاسبم البي يم 

  
 االجراءات املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذها -سابعا  

 اللجنة اإلحصائية مدعوة  ىل اإلعراب عن آرائها بشسن ما يلي: - 63
اسبببببببببببرتاتيجية التواصببببببببببب  الرامية  ىل ضبببببببببببمان تعميم اسبببببببببببت دام نظام احملاسببببببببببببة  )أ( 

االقتصببببببببببببادية كملطار مل تلف املبادراته سا يف ذلم أهداس التنمية املسبببببببببببتدامةه والنظم     البيئية
اإليكولوجيببببةه والتنوب البيولوجيه وتملن املنببببااه واقتصبببببببببببببباد التببببدويره وجببببدول أعمببببال احمليطببببات 

 ؛ثا(الفرب اثل )انظر

__________ 

 يhttps://seea.un.org/events/forum-natural-capital-accounting-better-policyاطظر  (20) 
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نطبببببباا وأهببببببداس و دارة عمليببببببة تنقيل النموذج التجرييب لنظببببببام احملبببببباسببببببببببببببببببة  )ب( 
االقتصبببببببادية املتعلق سباسببببببببة النظم اإليكولوجيةه والتطلب  ىل وضبببببببب منهجية متفق عليها  - البيئية

 ؛حملاسبة النظم اإليكولوجيةه ووضب مبادئ توجيهية داعمة )انظر الفرب اثنيا(

فريق اخلرباء االسبببببببتشببببببباري املعي ابحلسببببببباابت القومية والفريق  تعزيز التنسبببببببيق مب )د( 
العام  املشببببببببببرتت بني األما ت املعي ابحلسبببببببببباابت القوميةه وال سببببببببببيما الفريق الفرعي املعي ابلرفا  
واالسببتدامةه من خالل املسببا ة يف خطة العم  الببثي املتعلقة بنظام احلسبباابت القومية ومن خالل 

احملاسبببببببببة الوطنية للمسببببببببا ة يف املناقشببببببببات اجلارية يف  طار عملية التنقيل التواصبببببببب  مب أوسببببببببا  
 ؛الفرب اثلثا( )انظر

العم  اجلاري لوضبببببببببببب منهجية توجيهية للمباسببببببببببببة يف جمال احمليطات واختبارها  )ج( 
 ؛وجتريبها يف البلدان )انظر الفرب دال(

املركزي لنظام احملاسببببة البيئية النهج املقرتح للتنقيل اليت ميكن أن خيضبببب لإل اإلطار  )ا( 
واالقتصببببببببببببباديببةه مب مراعبباة املسبببببببببببببائبب  النببا بببببببببببئببة عن تنقيل النموذج التجرييب لنظببام احملبباسببببببببببببببة 

االقتصببببببادية املتعلق سباسبببببببة النظم اإليكولوجيةه والتنقيل الذي ميكن أن خيضببببببب لإل نظام  - البيئية
 ؛إلحصاءات )انظر الفرب اثلثا(احلساابت القوميةه ومطالب املستعملني املتملنة والنهوض اب

االسببببببرتاتيجية الرامية  ىل وضببببببب قواعد بيا ت عامليةه سا يف ذلم اسببببببتملالل مصببببببادر  )و( 
 ؛البيا ت اجلديدة ابالقرتان مب البيا ت الوطنية لوضب قواعد بيا ت عاملية وحتسينها )انظر الفرب رابعا(

ه اليت تركز 2020االسبببببببببرتاتيجية الرامية  ىل حتقيق األهداس املتصبببببببببلة ابلتنفيذ لعام  ) ( 
على التعلم اإللكرتوينه وحلقات العم  التطبيقية املبا بببببببببببرةه والدعم التقي القطريه وتنمية قدرات 

 يمجاعات املمارسني )انظر الفرب خامسا(
 


