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*2017432*  

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثانية والخمسون 

 2021آذار/مارس  5و  1-3

 )و( من جدول األعمال المؤقت* 3البند 
بنود للمناقشةة واخخا  الراار  الماابة ة 

 االقتصادية -البيئية 
   

 االقتصادية  - بالمااب ة البيئية خرايا لجنة الخبااء المعنية   
  

 مذكاة من األمين العام  
 

ر المجلس االقتصــــــاجت واالجتماع    والممارســــــاب ال ــــــااقمي  ت ــــــرَّ  األم ن   2020/211وفقًا لمقرَّ
م  -العام اأن يح ل تقرير لجنم الخبراء المعنيم االمحاســـــــــــ م الب  يم   االقتصـــــــــــاجيما ويصـــــــــــ    ا التقرير التقد 

خالل العام الماضـــــ ي ف ـــــال عن األل ـــــةم المقبلم للجنما وتونق م المناق ـــــم وفقا للمجاالب الخم ـــــم  المحرز 
التاليم من عمل اللجنم: )أ( التن ـــــــــ ؛ واالتصـــــــــاله ) ( التةفير المناج  للمفايـــــــــ اب ال ياســـــــــيم الم ياريم 

 وبحفث أخرىه )ج( وضع قفاعد البيالابه )ج( التن    وبناء القدراب اإلحصائيما

 ا47ويوةلب إلى اللجنم مناق م النقاط الفارجة ف  ال قرة  
  

 

 * E/CN.3/2021/1ا 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/1
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 مردمة  -  أوال  
ــاجيـــم والخم ــــــــــــــ ن المعقفجة ف  ال ترة من  - 1 ــائيـــمي ف  جورتاـــا الحـ إلى  5اعتمـــدب اللجنـــم اإلحصــــــــــــــ
ي ال صـــــــــــــل األولي ال ر  E/2020/24-E/CN.3/2020/37)القر   51/110ي المقرر 2020آذار/مارس  8

 جيم(ي ال ت جاء فيه أن اللجنم:

ــ م الب  يم   )أ(  ــاجيم -رحبت بتقرير لجنم الخبراء المعنيم االمحاســـــــ ي ورحبت االعمل (1)االقتصـــــــ
االقتصــاجيم طارار إحصــائ  لدعم م اجراب  -الب  يم   المنجز حتى اآلن ا ــأن تعميم اســتخدام لقام المحاســ م

مختل مي اما ف  ذلك أ دا  التنميم الم تداممي وتغ ر المناخي واقتصاج التدويري والخةم المتعلقم االمحيةابي  
ندات للحد من مخارر الرفارثي وال ـــياحم الم ـــتداممي وأتـــاجب ااالســـتخدام الحال  للنقام ف  تقديم  وإرار ســـا

على الصع د القةرت عن أ دا  التنميم الم تداممي ورحبت ااجماج النقام ف  مؤترت أ دا  التنميم التقارير  
 ه  1- -12و  1-9-15الم تدامم 

ــتند إلى إحصــــــاءاب ب  يم  ) (  ــاااب الب  يم العاليم الجفجة يمإن أن ت ــــ تــــــدجب على أن الح ــــ
 عاليم الجفجةه  

ــ م التجريب    )ج(  ــ م تـــــــدجب على أ ميم إرار المحاســـــ للنقم اإليإفلفجيم التااع لنقام المحاســـــ
 2020االقتصـــــــــــاجيم ف  تفف ر إرار لياس م ـــــــــــتر  لبرار العالم  للتنف  الب فلفج  لما اعد عام  -الب  يم  

ــر   ــألاا حاليا ويتفقع أن توعتمد ف  االجتما  الخامس ع ـــــ ــلم الت  يجرت الت او  ا ـــــ والمؤتـــــــراب ذاب الصـــــ
 ف  الب فلفج هلمؤتمر األررا  ف  ات اليم التن

أثـنت على لجـنم الخبراء للتـقدم الرب ر اـل ت أحرزـته ف  تن ير إرـار المحـاســـــــــــــــ م التجريب   )ج( 
ــ م الب  يم   ــاجيمي وأعربت عن تقد ر ا لعمليم التن ير ال ـــــاملم   -للنقم اإليإفلفجيم التااع لنقام المحاســـ االقتصـــ

حصائيم والعلميم وال ياسيمي وتدجب على الحاجم  وال  افمي والحقت ارت ا  الةلب واال تمام من األوساط اإل
الملحـم إلى تفف ر مناجـيم مفحدة للمحـاســــــــــــــ م المتعلقم االنقم اإليإفلفجيم تعإس التن ير وتعزز جور المإاتب  
ــ م التجريب  المنقر   ــرفم على البيالابي وأ دب التةلع إلى رفع إرار المحاســ ــ اا م ــ ــائيم الفرنيم بفيــ اإلحصــ

االقتصــــــــــــــاجيـم إلى إرـار للمحـاســــــــــــــ ـم المتعلقـم اـالنقم   -التـااع لنقـام المحـاســــــــــــــ ـم الب  يـم للنقم اإليإفلفجيـم 
 اإليإفلفجيم تااع للنقامه

أقرب اأ ميم وضـع مفاج تجمي يم االتفازت مع تن ير مناجياب محاسـ م النقم اإليإفلفجيم  ) ـ( 
مي والتق يمي ولمـ جـم ال ــــــــــــــ نـاريف ـابي ال  زـيائيـ  -ـلدعم تن  ـ  ـاي امـا ف  ذـلك مفاج متعلقـم ـاالنمـ جـم الب فلفجيـم 

 ومحاس م البيالاب المتعلقم االمحيةابي من أجل تلبيم الةل اب القةريم المتزا دةه

 -أ ـدب االقترا  اـلداع  إلى النقر ف  تن ير اإلرـار المرطزت لنقـام المحـاســــــــــــــ ـم الب  يـم  )و( 
ــ م ال ــتمدة من إرار المحاســـــ ــاجيمي ال ت  دمي التحد ساب الم ـــــ تجريب  للنقم اإليإفلفجيم التااع لنقام  االقتصـــــ

ي وي ـتج ب للةل اب  2008االقتصـاجيمي ويتماتـى مع تن ير لقام الح ـاااب القفميم لعام  -المحاسـ م الب  يم  
االقتصــاجيمي ورحبت ااســتمرار التعاون ب ن لجنم الخبراء وفري؛ الخبراء  -الجد دة المتعلقم االمعلفماب الب  يم  

__________ 

 (1) E/CN.3/2020/12ا 

https://undocs.org/ar/E/2020/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/12
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االح ـــــاااب القفميم وال ري؛ العامل الم ـــــتر  ب ن األمالاب المعن  االح ـــــاااب القفميمي  االســـــت ـــــارت المعن  
 سيما ال ري؛ ال رع  المعن  االرفاه واالستداممه وال

رحبت بن ـر التعاري  العالميم لايإل البيالاب الخايـم بت اجل البيالاب والبيالاب الفيـ يم  )ز( 
االقتصـــــــاجيمي ورلبت إلى لجنم الخبراء ل ـــــــر قفاعد   -م الب  يم  اإلحصـــــــائيم وتحد دا من أجل لقام المحاســـــــ 

االقتصـــــــاجيم التااع لتمم المتحدة على تـــــــ إم اإللترلت  -البيالاب العالميم من مفقع لقام المحاســـــــ م الب  يم  
م  ااستخدام لاي تدريج  يقلل إلى أجلى حد من ازجواجيم الجافج فيما ب ن الفطاالب الدوليم ويعتمد عمليم ت اف

تمامًاي اما ف  ذلك اسـتعرا  المناجيم واالتصـاالب على الم ـتفى القةرت والمفافقم قبل الن ـري طما تـجعت  
ــاااب   ــد األر  إلى جالب البيالاب الفرنيم لفضـــع ح ـ ــتخدام ريـ ــتر ـــا  إمإالياب اسـ لجنم الخبراء على اسـ

 تجريبيم للنقم اإليإفلفجيمه

بلد تن   اإلرار    100لــــــــــــــــــــــــ   2020التن    لعام رحبت االتقدم المحرز لحف تحق ؛ أ دا   ) ( 
بلدًا تن   الح ــــــــاااب التجريبيم للنقم اإليإفلفجيم ف    50االقتصــــــــاجيم و  -المرطزت لنقام المحاســــــــ م الب  يم  

االقتصـاجيمي وأتـارب إلى أ ميم التعاون اإلقليم  وأوسـاط الممارسـ ني وحلقاب العمل   -لقام المحاسـ م الب  يم  
لم المختلطي واـلدعم التقن  القةرتي ولاي ـتدريج  ل ــــــــــــــمـان تحق ؛ أ ـدا  التن ـ   احلفل لاـاـيم  المتعلـقم ـاالتع

ي طما ســـــــــــلمت اأن السغراب اإلقليميم ال تزال قائممي وتـــــــــــجعت لجنم الخبراء على إعةاء األولفيم 2020عام 
 للتن    ف  أفري ياه

ق يم خـدمـاب النقم أحـارـت علمـا امـا قـدمـه م ــــــــــــــرو  محـاســــــــــــــ ـم رأس المـال الةبيع  وت )ط( 
ــ م التجريب  للنقم  (2)اإليإفلفجيم ــا مم ف  الناف  بتن    إرار المحاســ الممفل من االتحاج األوروب  من م ــ

االقتصـــــــاجيم ف  البلدان ال ـــــــريإمي و   البرازيل وجنف  أفري يا  -اإليإفلفجيم التااع لنقام المحاســـــــ م الب  يم  
وضــــع المناجياب والم اجت التفج ايم العمليم ا ــــأن محاســــ م   والصــــ ن والمإ ــــيك والاندي وم ــــا مم ف  جعم

 النقم اإليإفلفجيمه

ــيا والمحيط الااجت على التفج ااب التقنيم  )ت(  ــاجيم واالجتما يم آلسـ أثنت على اللجنم االقتصـ
ريب ي وأقرب االتقدم المحرز من خالل التج(3)ا ـأن الح ـاااب المتعلقم االمحيةاب من أجل التنميم الم ـتدامم

القةرت ف  المنةقمي وســــلمت اأن التفج ااب التقنيم تففر أســــاســــا مت نا لدمي الح ــــاااب المتعلقم االمحيةاب  
 االقتصاجيمه -ف  عمليم تن ير إرار المحاس م التجريب  للنقم اإليإفلفجيم التااع لنقام المحاس م الب  يم 

حتى اآلن ا ــــــأن وضــــــع إرار   أثنت على منقمم ال ــــــياحم العالميم للعمل ال ت قامت اه ) ( 
االقتصـاجيم والح ـاااب ال ر يم لل ـياحمي   -إحصـائ  ل ياس ال ـياحم الم ـتداممي  دمي لقام المحاسـ م الب  يم  

وأقرب االتقدم الم ــتمر المحرز من خالل الم ــاريع التجريبيم القةريمي وتــجعت على وضــع الصــيغم الناائيم 
 للفثيقم ف  الم تقبل القريبا

م عملو اللجنم وف؛ أربعم مجاالب عمل واســـــــعمي ويتفلى أع ـــــــاء المإتب إجارة األل ـــــــةم ف  ويونق   - 2
إرار عنايــر برلامي العمل ذاب الصــلمي على النحف المت ؛ عليه ف  اختصــايــاب اللجنما ومجاالب العمل  

لتةفير  ا -التن ـــــــــــــ ؛ واالتصـــــــــــــالي ا ياجة    م اإلحصـــــــــــــاء الرنديمه المجال ااء  -   التاليم: المجال أل  

__________ 

 اhttps://seea.un.org/home/Natural-Capital-Accounting-Projectالقر  (2) 
 (ا2019حيةاب )األمم المتحدةي من إعداج ال راكم العالميم لح اااب الم (3) 

https://seea.un.org/home/Natural-Capital-Accounting-Project
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 المناج  للمفايــــــــــــــ ــاب ال يــاســــــــــــــيــم الم يــاريــم وبحفث أخرىي الــ ت  نق ــــــــــــــم إلى مجــال ن فرع  ن: المجــال 
االقتصـــــاجيمي ا ياجة    م اإلحصـــــاء الافلنديمي والمجال   -اإلرار المرطزت لنقام المحاســـــ م الب  يم   -1 -ااء
ــ م ال -2 -ااء ــ م النقم اإليإفلفجيم المرت ط بنقام المحاســــ ــاجيمي ا ياجة المإتب   -ب  يم  لمفذج محاســــ االقتصــــ

وضـع قفاعد بيالابي ا ياجة منقمم التعاون والتنميم ف  الم دان   -اإلحصـائ  لالتحاج األوروب ه والمجال جيم 
ــاجته والمجال جال  ــائيمي ا ياجة    م إحصـــــــــــــاءاب جنف  أفري ياا  -االقتصـــــــــــ التن    وبناء القدراب اإلحصـــــــــــ

 مؤخرا العمل ف  مجال المحاس م التجاريما وباإلضافم إلى ذلكي بدأب اللجنم

ويناقش   ا التقرير التقدم المحرز خالل العام الماضــــــ  وبرلامي العمل المتفســــــط األجلا وترج ف   - 3
 ال ر  السامن النقاط المةروحم للمناق ما

  
 )ا ياجة    م اإلحصاء الرنديم( التنسيق واالخصال  - المجال ألف  -   ثانيا  

ي وافقت اللجنم على جمي ال ري؛ العامل 2020اجتماعاا الخامس ع ــر المعقفج ف  تمفز/ فليه ف   - 4
المعن  االتن ــــ ؛ وال ري؛ العامل المعن  ااالســــتجاام اإلحصــــائيم ا ــــأن الم ــــائل ال ــــياســــاتيم الناتــــ ما ولقرا  

ــال ني الـــدمي ال ريقـــان العـــامالن ف  ال ري؛ العـــامـــل المعن    للترااط وأوجـــه التـــمزر المحتملـــم ب ن  ـــ  ن المجـ
االتن ــــــــ ؛ واالتصــــــــالي ا ياجة    م اإلحصــــــــاء الرنديما ورطز ال ري؛ العامل   ا العام على تجد د ع ــــــــفيته 
ووال تها وتدمي واليم   ا ال ري؛ وال ت  ال ريق ن الل  ن ســـــ قاهي وت ـــــمل تعزيز التعاون وااللدماج والترامل ب ن  

االقتصـــــــاجيم وتن    اســـــــتراتيجياب عمليم لت ـــــــجيع اســـــــتخدام لقام   -  البرامي ذاب الصـــــــلم االمحاســـــــ م الب  يم
 االقتصاجيم ف  الم ائل ال ياساتيم النات ما -المحاس م الب  يم 

وسـ رطز ال ري؛ العامل أل ـةته على ثالثم مجاالب رئي ـيم   : )أ( تعميم اسـتخدام لقام المحاسـ م   - 5
ف  ذلك ف  وضـع المؤتـراب واإلبال، عنااي والتحل لي واتخاذ   االقتصـاجيم ف  م اجراب اإلبال،ي اما -الب  يم  

القراراب على الصــــــع د ن الفرن  والعالم ه ) ( تن ــــــ ؛ التدريب والم ــــــاعدةي اما ف  ذلك وضــــــع الصــــــيغم 
  -الجفجة من أجـل طـ اـلم تحـدـ و المفاج الـتدريبـيم المتعلـقم بنقـام المحـاســـــــــــــــ م الب  ـيم   ضــــــــــــــمـانالناـائـيم لعملـيم 
ــاجيم و  ــتراتيجيم وخةم عمل لتعميم  االقتصــ ــع اســ ــعه )ج( وضــ ــر ا على لةا) واســ ــيقاا مع اإلرار قبل ل ــ تن ــ

االقتصـــــاجيم ف  الم ـــــائل الناتـــــ م مسل تغ ر المناخي والتمفيل الم ـــــتدامي   -اســـــتخدام لقام المحاســـــ م الب  يم  
 والتنف  الب فلفج ي واالقتصاج الدائرتا

ــم لنقـام المحـاســـــــــــــــ م الب  ـيم  2020لمـا اعـد عـام ويتير اإلرـار العـالم  للتنف  الب فلفج   - 6   -فريــــــــــــ
االقتصــاجيم لتعميم مراعاة ليم التنف  الب فلفج  ف  ال ـــياســـاب ويـــنع القرارا وف  اجتماعاا االســـتسنائ  ال ت  

ــرين السال /لففمبر  ي أعربت اللجنم عن جعماا القفت القترا  مقدم من أمالم ات اليم التنف  2020عقد ف  ت ـــــــــ
ــد اإلرار العالم  للتنف  الب فلفج  لما اعد عام الب فلفج  إل ــاء فري؛ خبراء معن  بريــــ ا وتعتزم (4)2020ل ــــ

اللجنم أن ت ــار  بن ــاط ف  عمل فري؛ الخبراء وأن تعمل امساام الصــلم ب ن عملياب ات اليم التنف  الب فلفج  
ــد لبرار العالم    واللجنما وتتير الم ـــارطم ف  فري؛ الخبراء فريـــم للجنم لتن ـــ ؛ وتفجيه وضـــع إرار الريـ

ــبل منااي على  2020للتنف  الب فلفج  لما اعد عام  ــائيم ا ـ ــاط اإلحصـ ــا خبراب األوسـ ــتت اجل اللجنم أي ـ ا وسـ
سـب ل المسالي العمل المتعل؛ االمؤتـراب ال ت يجرت ال يام اه ف  سـيا) تن ير إرار المحاسـ م التجريب  للنقم  

االقتصــــــــاجيما وعلى لةا) أوســــــــعي ســــــــتففر الم ــــــــارطم الم إرة  -الب  يم  اإليإفلفجيم التااع لنقام المحاســــــــ م 
__________ 

 اhttps://www.cbd.int/doc/c/8e95/2d27/2a226d32d59cd705e119b5a6/sbstta-24-03-en.pdfالقر  (4) 

https://www.cbd.int/doc/c/8e95/2d27/2a226d32d59cd705e119b5a6/sbstta-24-03-en.pdf
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والن ــــةم من جالب اللجنم مدخال لتوســــاط اإلحصــــائيم الرســــميم للم ــــارطم ف  ريــــد اإلرار العالم  للتنف  
 ا2020الب فلفج  لما اعد عام 

ــ م الب  يم   - 7 ــتخدام لقام المحاســـــــ ــاج -ومن أجل إعداج مفاج لدعم تعميم اســـــــ ــائل االقتصـــــــ يم ف  الم ـــــــ
الناتـ مي ل ـرب تـ  م اإلحصـاءاب ف  األمم المتحدة مؤخرا سـل ـلم من المن ـفراب المتعلقم اال ـياسـم العاممي  
بتمفيل من الفزارة االتحاجيم للتعاون االقتصـاجت والتنميم ف  ألمالياا وتوعد المن ـفراب اح و ت ـتقةب واضـع   

االقتصـاجيم طارار   -باا اسـتخدام لقام المحاسـ م الب  يم   ال ـياسـاب والمحلل ن وت ـتر ـ  الةريقم الت  يمإن
ي ل ـــر وإيـــدار من ـــفر عام  2020تحل ل  لمعالجم م ـــائل ســـياســـاتيم محدجةا وقد تم رســـمياي ف  أواخر عام 

ا وعالوة على ذلكي (5)وثالثم من فراب مفاضي يم عن التنف  الب فلفج  وتغ ر المناخ وسياسم االقتصاج الرل 
التفايـل مع الفزاراب التن   يم ومحلل  ال ـياسـاب وواضـع  ال ـياسـابي تقفم ال ـ  م حاليا بفضـع   وبغيم تعزيز

ــفرابا وســــتتا  وحداب التعلم اإللرترول  على   ــتناجا إلى المن ــ ــيغم الناائيم لفحداب التعلم اإللرترول  اســ الصــ
 ا2021االقتصاجيم احلفل منتص  عام  -المفقع ال  إ  لنقام المحاس م الب  يم 

والن ــرة اإلخ اريم ال صــليم اأخ ار   (6)االقتصــاجيم -ووايــل المفقع ال ــ إ  لنقام المحاســ م الب  يم   - 8
ــ م الب  يم   ــاجيم  -وم طراب لقام المحاســـ ــتخدماما  (7)االقتصـــ ــ ت ن اللت ن ت ـــ العمل بفيـــــ اما األجات ن الرئي ـــ

الماضــــ ي ســــاعدب الن ــــرة اإلخ اريم  اللجنم للفيــــفل إلى أيــــحا  المصــــلحم وعامم الجمافرا وخالل العام
ــأن مجمفعم متنفعم من   ــتجداب ا ـــــــــــ ــ إ  للنقام على إرال  جوائر اال تمام على آخر الم ـــــــــــ والمفقع ال ـــــــــــ
ــتخدام  ــتجداب المتعلقم االم اجراب الدوليم الت  يمإن ف اا تعميم اســــــ ــيع واألحداثي اما ف  ذلك الم ــــــ المفاضــــــ

التدريبي ومناســــــــ اب التف يم مسل منتدى الخبراء ف  لمفذج   االقتصــــــــاجيمي وفر  -لقام المحاســــــــ م الب  يم  
االقتصــــــــــاجيمي ومفاضــــــــــيع مسل تن ير إرار   -محاســــــــــ م النقم اإليإفلفجيم المرت ط بنقام المحاســــــــــ م الب  يم  

االقتصــــاجيما وطالت الن ــــرة اإلخ اريم  -المحاســــ م التجريب  للنقم اإليإفلفجيم التااع لنقام المحاســــ م الب  يم  
مساام أجاة إلتـرا  األوسـاط اإلحصـائيم مع أيـحا  المصـلحم اآلخريني وخالل العام الماضـ  زاج عدج  أي ـا ا

ف  المائم تقري اا وباإلضـــافم إلى ذلكي أرلقت ال ـــ  م قاعدة معار  جد دة   40قراء الن ـــرة اإلخ اريم بن ـــ م 
تصـــاجيم على المفقع ال ـــ إ  الخا   االق -للمن ـــفراب والمفارج اإللرتروليم المتصـــلم بنقام المحاســـ م الب  يم  

ــم قاعدة المعار  حاليا أكسر من  ــميم   250االنقاما وت ــــ ــفراي اما ف  ذلك طت  اب وم اجت تفج ايم رســــ من ــــ
االقتصــاجيمي وتقارير رســميم من البلداني وتقارير عن التةبيقاب ال ــياســاتيم   -متعلقم بنقام المحاســ م الب  يم  

 ت اعليمي وغ ر ذلكا للنقامي وويالب إلى مفاقع ت إيم
  

 التطويا المنهجي للمواصفات القيابية المعيارية وباوث أخاى   - المجال باء  -   ثالثا  
 تمـسل أحـد العـنايــــــــــــــر الاـامـم من عمـل اللجـنم ف  الناف  اخةـم العمـل ال حس  المتعلـقم ـااإلرـار  - 9

االقتصــــاجيم ولمفذج محاســــ م النقم اإليإفلفجيم المرت ط بنقام المحاســــ م   -المرطزت لنقام المحاســــ م الب  يم  
مناـماا ويفلى ا تـمام   االقتصــــــــــــــاجـيما ويصــــــــــــــ   ـ ا ال ر  التـقدم المحرز ف  التةفير المناج  لرـل -الب  ـيم  

__________ 

 -https://seea.un.org/content/enhanca-enhance-natural-capital-accounting-policyالـــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  (5) 

uptake-and-relevanceا 
 (6) https://seea.un.org/ا 
 اhttps://seea.un.org/content/seea-news-and-notes-archiveالقر  (7) 

https://seea.un.org/content/enhanca-enhance-natural-capital-accounting-policy-uptake-and-relevance
https://seea.un.org/content/enhanca-enhance-natural-capital-accounting-policy-uptake-and-relevance
https://seea.un.org/content/enhanca-enhance-natural-capital-accounting-policy-uptake-and-relevance
https://seea.un.org/content/enhanca-enhance-natural-capital-accounting-policy-uptake-and-relevance
https://seea.un.org/
https://seea.un.org/content/seea-news-and-notes-archive
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ــ م الب  يم   ــ م النقم اإليإفلفجيم المرت ط بنقام المحاسـ ــاجيمي ال ت يعر  على   -خا  لنمفذج محاسـ االقتصـ
 اللجنم العتماجها

 
)ا ياجة    م االقتصةةةةةةةادية    -اإلطار الماكزي لنظام الماابةةةةةةة ة البيئية    -  1 -المجال باء   - ألف 

 اإلحصاء الافلنديم(
ــ م أحرز تقدم  - 10 ف  العمل المتصـــــــــــــل اخةم العمل ال حس  المتعلقم ااإلرار المرطزت لنقام المحاســـــــــــ

ــةم الب  يم وتعري  إجارة المفارجه   -الب  يم   ــني  األل ـ ــأن ما  ل : )أ( تن ير تصـ ــاجيما والعمل جار ا ـ االقتصـ
ما ولاقش فري؛  ) ( إعالاب الفقفج األح فرته )ج( تحل ل المدخالب والمخرجاب المفســــــــــعم من الناحيم الب  ي

لندن المعن  االمحاســــــــ م الب  يم   ه الم ــــــــائل ف  اجتماعه ال ــــــــاجس والع ــــــــرين )اإللرترول (ي ف  ت ــــــــرين 
 ي وحدج الخةفاب التاليم الالزمم إلحراز مزيد من التقدم ف  مجاالب العمل   ها2020األول/أكتفبر 

  -رطزت لنقام المحاســـــــــــ م الب  يم  وباإلضـــــــــــافم إلى ذلكي جرى تن ـــــــــــ ؛ العمل المتعل؛ ااإلرار الم - 11
ي أل ــأ ال ري؛ العامل الم ــتر   2020االقتصــاجيم مع الخةم ال حسيم لنقام الح ــاااب القفميما وف  بدايم عام 

ب ن األمالاب المعن  االح اااب القفميم عدجا من أفرقم العمل للنقر ف  بنفج الخةم ال حسيم لنقام الح اااب  
ا وتـــــــــــــمل ذلك فري؛ العمل  2025احلفل عام   2008لح ـــــــــــــاااب القفميم لعام القفميمي باد  تحد و لقام ا

االقتصـاجيم ي ـم خبراء ف    -المعن  االرفاه واالسـتداممي ال ت ي ـم فريقا فر يا معنيا بنقام المحاسـ م الب  يم  
ــ م الب  يم   ــاااب القفميم مع لقا -المحاســـــــــ ــاجيما ويتمسل  د    ا ال ري؛ ف  مفاءمم لقام الح ـــــــــ م  االقتصـــــــــ

االقتصــاجيم ا ــأن مجمفعم متنفعم من الم ــائلا وقد تم إعداج عدج من م ــاريع الم طراب   -المحاســ م الب  يم  
التفج ايمي تتعل؛ اثنتان مناا اما  ل : )أ( بيان الملريم االقتصــــاجيم للمفارج الةبي يم ول ــــفبااه ) ( حصــــر  

االقتصـاجيم  -ار المرطزت لنقام المحاسـ م الب  يم  المفارج الب فلفجيما وسـت ـتعر  اللجنم التقنيم المعنيم ااإلر
  ه الم طراب التفج ايم قبل إجراء م ـــــــــاوراب عالميما طما ســـــــــتناقش   ه الم طراب التفج ايم ف  اجتماعاب  
فري؛ لندن المعن  االمحاسـ م الب  يما وسـي ـتمر العمل على زياجة مفاءمم الخةت ن ال حس ت ن لنقام الح ـاااب  

ا وعالوة على ذلكي ســــتناقش  2021االقتصــــاجيم ف  عام  -ر المرطزت لنقام المحاســــ م الب  يم  القفميم واإلرا
االقتصــــــــــاجيم ااالقتران مع   -اللجنم اقتراحا ا ــــــــــأن إمإاليم تحد و اإلرار المرطزت لنقام المحاســــــــــ م الب  يم  

ع ــــــــــــــر ف    تحـد و لقـام الح ــــــــــــــاااب القفمـيم ومـعا  ر االقتصــــــــــــــاج الرل  األخرى ف  اجتـماعـاا ال ــــــــــــــاجس
 ا2021حزيران/ فليه 

 
 -نمو ج ماابةة ة النظا اإليلولوجية الماخ ب بنظام الماابةة ة البيئية    -  2 -المجال باء   - باء 

 )ا ياجة المإتب اإلحصائ  لالتحاج األوروب (االقتصادية 
  -لب  يم  لقام المحاســـــ م ا  2013أقرب اللجنم ف  جورتاا الرااعم واألربع ن المعقفجة ف  آذار/مارس  - 12

: لمفذج المحاس م التجريب  للنقم اإليإفلفجيم طخةفة  امم ف  وضع إرار إحصائ   2012االقتصاجيم لعام  
ال  زيــائيــمي وليــاس خــدمــاب النقم اإليإفلفجيــمي وتت ع التغ راب ف    -مترــامــل لتنقيم المعلفمــاب الب فلفجيــم 

قتصـاجيم وغ ر ا من األل ـةم ال  ـريما وقد تم أيـفل النقم اإليإفلفجيمي وربط   ه المعلفماب االن ـاراب اال
إقراره ووسمه بـــــــــــــ االتجريب   ا بب حداثم اإلرار الم اريم  من منقفر إحصائ  والحاجم إلى إجراء اخت ار  

 م ت يض ألسال ب ال ياس والتفيل إلى ات ا) ا ألااا
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ــ م النقم ا2013ومن  ل ـــــره ف  عام  - 13 ــد د بنمفذج محاســـ ــار ي أجى اال تمام ال ـــ إليإفلفجيم إلى الت ـــ
واســــــــــــــع النةـا) ف  االخت ـار والتجريـبي ومن ثم إلى الناف  اـالم ـاريم والمناجيـابا وف  اجتمـاعاـا السـال  

ي قررب اللجنم أن تن ير إرار المحاســــــــــ م التجريب  للنقم اإليإفلفجيم التااع  2017ع ــــــــــر ف  حزيران/ فليه 
ــ م الب  يم   ــاجيم قد تم ف   -لنقام المحاســـــــ ــبي وأقرب اللجنم عمليم التن ير ف  جورتاا  االقتصـــــــ الفقت المناســـــــ

ــعم واألربع ن ف  آذار/مارس  ــائ  جول   2018التاســــ ــتفى م يار إحصــــ ــع  إلى االرتقاء اه إلى م ــــ ي مع ال ــــ
ــ ن المعقفجة ف  آذار/مارس 2021احلفل عام  ــدجب اللجنم اعلى  2020ا وف  جورتاا الحاجيم والخم ــــــــ ي تــــــــ

ناجـيم مفحـدة للمحـاســـــــــــــــ م المتعلـقم ـاالنقم اإليإفلفجـيم تعإس التن ير وتعزز جور  الحـاجـم الملحـم إلى تفف ر م
المإاتب اإلحصــائيم الفرنيم بفيــ اا م ــرفم على البيالابه وأ دب التةلع إلى رفع إرار المحاســ م التجريب  

ــ م الب  يم   ــ م ا -المنقر للنقم اإليإفلفجيم التااع لنقام المحاســـــ ــاجيم إلى إرار للمحاســـــ لمتعلقم االنقم  االقتصـــــ
 ا(8)اإليإفلفجيم تااع للنقام 

وأجريت عمليم التن ير تحت رعايم المإتب ال ت ففضــــــــته اللجنم ا ــــــــلةم االضــــــــةال  ااألل ــــــــةم   - 14
والماـام المتعلقـم اـالتخةيط االســــــــــــــتراتيج ي والبرمجـم والريــــــــــــــدي واإلبال،ي وتعب ـم المفارج للم ــــــــــــــرو ا وف   

ــند المإتب 2018 عام ــ م التجريب  المنقر للنقم اإليإفلفجيم التااع  ي أسـ ــياغم إرار المحاسـ ــؤوليم عن يـ الم ـ
ــ م الب  يم   ــعم معنيم ااإلراري وع ن طارل أوب ــــــت محرراا   -لنقام المحاســــ ــاجيم إلى لجنم تقنيم مفســــ االقتصــــ

لتجريب  وضــــــمت اللجنم التقنيم المفســــــعم األع ــــــاء األيــــــل  ن ف  اللجنم التقنيم المعنيم اارار المحاســــــ م ا
االقتصــــــــــــــاجـيمي ورواج المجـاالب لمختل  األفرـقم  -المنقر للنقم اإليإفلفجـيم الـتااع لنقـام المحـاســـــــــــــــ م الب  ـيم  

العاملم المن ـــــــــــأة لدعم عمليم التن يرا وعملت اللجنم التقنيم المفســـــــــــعم بفيـــــــــــ اا    م التحرير احإم الفاقع  
ب (ا وطان من ب ن أع اء اللجنم التقنيم المفسعم  ويرأساا ألةفن تتفيرر )المإتب اإلحصائ  لالتحاج األورو 

المإاتب اإلحصـــــــائيم الفرنيم ألســـــــتراليا وجنف  أفري يا وطندا والاند و فلنداي وإجارة ال ـــــــؤون الغ ائيم والب  يم 
والري يم ف  المملرم المتحدة لبريةاليا العقمى وأ رلندا ال ـــــــماليمي إضـــــــافم إلى الفطالم األوروبيم للب  م ومرطز  

ــندو) النقد ا ــيم األوروبيمي ومنقمم األغ يم والزراعم لتمم المتحدةي ويـــــــــ ــترطم التااع للم فضـــــــــ ل حفث الم ـــــــــ
ــيا والمحيط   ــاجيم واالجتما يم آلســــ ــاجتي واللجنم االقتصــــ الدول ي ومنقمم التعاون والتنميم ف  الم دان االقتصــــ

 ت الةبيعمي وجامعم فاغن نغنا وتعمل  الااجتي والبنك الدول ي ومؤســـــــ ـــــــم الح ت الدوليمي واالتحاج الدول  لح
 ال   م بفي اا األمالم العامما

وأجب اللجنم التقنيم المفسعم جورا محفريا ف  تفجيه وإجارة العملا وقدمت التفجيه التقن  والمدخالب   - 15
ــت لتائي االخت ار والتجريب ف  البلداني  ــتعرضـ ــائل المدرجم ف  الخةم ال حسيمي واسـ ــأن الم ـ ــتعرضـــت  ا ـ واسـ

ــ م التجريب  المنقر   ــا) الداخل  إلرار المحاســ ــاور العالم ي وط لت االت ــ ــفل قبل تقديماا للت ــ ــاريع ال صــ م ــ
االقتصـــــــــــاجيمي وط لت مراعاة التعليقاب الفارجة من خالل   -للنقم اإليإفلفجيم التااع لنقام المحاســـــــــــ م الب  يم  

اآلراء ف  مجال ت ــــــفيم المعالجاب المحاســــــبيمي  الم ــــــاورة العالميمي وســــــاعدب على التفيــــــل إلى تفاف؛ ف  
 وقدمت الم فرة إلى المإتب ا أن الم ائل المس رة للجدلا

ولوقمت الخةم ال حسيم المتعلقم اعمليم التن ير حفل أربعم مجاالب رئي يمي و   الفحداب المإاليمي  - 16
دت والمحاســـــــــــ ما وأل ـــــــــــ ت خم ـــــــــــم أفرقم وحالم النقم اإليإفلفجيمي وخدماب النقم اإليإفلفجيمي والتق يم النق

عاملمي  تأل  طل مناا من جام رائدة ف  مجال العمل وخبراء من األوســاط اإلحصــائيم وغ ر ا من األوســاطي  

__________ 
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ــاء الافلنديم فري؛ العمل  ــ اا أمالم عامما وترأســــــــت    م اإلحصــــــ المعن  االفحداب  1وتعمل ال ــــــــ  م بفيــــــ
المعن  احالم النقم اإليإفلفجيمه وترأســـــــــت جامعم   2ري؛ العمل المإاليمه وترأس مرطز ال حفث الم ـــــــــترطم ف

المعن  اخدماب النقم اإليإفلفجيمه وترأسـت إجارة ال ـؤون الغ ائيم والب  يم والري يم   3فاغن نغن ال ري؛ العامل 
فجـيم المعن  اخـدمـاب النقم اإليإفل 4ف  المملرـم المتحـدة لبريةـالـيا العقمى وأ رلـندا ال ــــــــــــــمـالـيم فري؛ العمـل 

ــيـــم ال رجيـــمه وترأس االتحـــاج الـــدول  لح ت الةبيعـــم ال ري؛ العـــامـــل  المعن  اـــالتق يم والمعـــالجـــاب   5الرئي ــــــــــــ
ــبيم ا وقاجب   ه األفرقم ال حفث والنقاتـــــــاب ف  مختل  جفالب الخةم ال حسيمي مع بدء العمل ف  (9)المحاســـــ
ل ري؛ ال رع  المعن  االمحاســـ م ف    ما: ا  2020ا وأل ـــي أي ـــا فريقان إضـــافيان ف  عام 2018أوائل عام 

االقتصــاجيمي  -مجال التنف  الب فلفج  ف  لمفذج محاســ م النقم اإليإفلفجيم المرت ط بنقام المحاســ م الب  يم  
ال ت ترأســـــــه مؤســـــــ ـــــــم الح ت الدوليمه وال ري؛ العامل المعن  امؤتـــــــراب لمفذج محاســـــــ م النقم اإليإفلفجيم 

ــ م الب  ي ــاء وتن    البرامي ف  الاندا ومن    -م  المرت ط بنقام المحاســــ ــاجيمي ال ت ترأســــــه وزارة اإلحصــــ االقتصــــ
بدايم عمليم التن يري طان من الفاضــر أن العمليم تحتاج إلى أن ترفن تــ افم وتــاملم قدر اإلمإاني وال ســيما  

خب ر    100ي ســا م أكسر من 2018فيما  تعل؛ ام ــا ماب الخبراء من خارج األوســاط اإلحصــائيما ومن  عام 
خب ر ااسـتعرا     500ورقم مناق ـم والعد د من الم طراب ا ـأن م ـائل مع نمي وقام أكسر من  23ف  يـياغم 

   ه الفثائ؛ وم اريع ال صفل والتعل ؛ عل ااا

واســـــتناجا إلى المدخالب الت  ورجب من خالل يـــــياغم واســـــتعرا  الفرقاب والعد د من اجتماعاب   - 17
جة اللجنم التقنيم المفســـعما وعوم مت م ـــاريع ال صـــفل المن رجة الت  ت ـــإل  الخبراءي يـــيغت فصـــفل تحت ليا
( للت ــاور على الصــع د العالم  على ثالث تــرائر ف  ال ترة ما ب ن  11-3النفاة الم اريميم للفثيقم )ال صــفل 

 بلـــــدا  65تعل ؛ي امـــــا ف  ذلـــــك تعليقـــــاب من  200ا وورج أكسر من 2020آذار/مـــــارس وآ /أغ ــــــــــــــةس 
خب را فرجـياا وـقد عومم الم ــــــــــــــرو  الرـامـلي امـا ف  ذـلك ال صــــــــــــــفل المـ اريمـيم المنقحـمي   42م و منقمـ  20و 

وال صـفل التما ديمي وال صـفل المتعلقم االةل اب والتمد دي للت ـاور العالم  ف  ال ترة من ت ـرين األول/أكتفبر  
 ا2020إلى ت رين السال /لففمبر 

ــائيم رفا - 18 ــاط اإلحصـ ــارطم األوسـ ــلم من االجتماعاب الت  وطو لت م ـ ــل ـ ل عمليم التن ير من خالل سـ
ــاور العالم ي   ــفل للت ـــــ ــريحم من ال صـــــ ــدار طل تـــــ ــ م الب  يم اعد إيـــــ لوقمت مع فري؛ لندن المعن  االمحاســـــ
ــارطم ف  منتدى الخبراء ف  لمفذج   ــنفيم ل ري؛ لندني والم ـــــ ــاب الت  لوقمت خالل االجتماعاب ال ـــــ والمناق ـــــ

ــ م النقم اإليإفلفجي ــ م الب  يم  محاســـ ــاجيمي ال ت جمع خبراء من عدة جوائر   -م المرت ط بنقام المحاســـ االقتصـــ
مختل م من جوائر اال تماما وعالوة على ذلكي تــارطت األوســاط الفرنيم للمحاســ م من خالل المناق ــاب الت  

ــاااب القفميم ف  عام   ــت ـــــــــــــارت المعن  االح ـــــــــــ ي 2020و   2019جارب ف  اجتماع  فري؛ الخبراء االســـــــــــ
ال ت عقدته ال رقم العاملم المعنيم االح ـــــــاااب القفميم التااعم   2020والم ـــــــارطم ف  االجتما  ال ـــــــنفت لعام 

 لمنقمم التعاون والتنميم ف  الم دان االقتصاجتا

  -ومن ال ــــماب الرئي ــــيم لتن    لمفذج محاســــ م النقم اإليإفلفجيم المرت ط بنقام المحاســــ م الب  يم   - 19
لمإاتب اإلحصـــــائيم الفرنيم تحتاج إلى التعاون والعمل مع خبراء من مختل  المؤســـــ ـــــابي  االقتصـــــاجيم أن ا

االقتصـــــــاجيمي مما يح ز المإاتب اإلحصـــــــائيم  -المإاليمي والب  يم  -ســـــــيما األوســـــــاط العلميمي والجغرافيم  وال
ن ووطاالب جوليم الفرنيم على تفف ر ال ياجة والعمل بفيــــــــــــ اا م ــــــــــــرفم على البيالابا وقد اغتنمت عدة بلدا

__________ 
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ــ م   ــ م النقم اإليإفلفجيم المرت ط بنقام المحاســ ــاورة العالميم للتف يم بنمفذج محاســ ــم الت  أتاحتاا الم ــ ال ريــ
ــائـيمي وبـناء التعـاون ب ن الفـطاالب الحإفمـيم وغ ر   -الب  ـيم   ــاجـيم خـارج لةـا) األوســــــــــــــاط اإلحصــــــــــــ االقتصــــــــــــ

 الحإفميما  

ــارطم العد د من الخبراء من مختل   ورفال عمليم التن يري عوقدب اجتما - 20 ــمان م ـــــــــ عاب عد دة ل ـــــــــ
المجتمعابي اما ف  ذلك المحاسـبفن الفرن فني وعلماء ال  زياء الح فيمي واالقتصـاج فن الب   فني والخبراء ف   
مجال الجغرافيا المإاليم من األوســــــــــــاط األكاجيميمي والفطاالب الحإفميم والدوليمي والمنقماب غ ر الحإفميمي  

ةا  الخا ي والجااب الم ــــــــــارطم ف  العملياب وال ــــــــــ إاب الدوليم ذاب الصــــــــــلمي مسل المنبر الحإفم   والق
ــيـاســــــــــــــاب المعن  اـالتنف  الب فلفج  وخـدمـاب النقم اإليإفلفجيـمي واالتحـاج الـدول  لح ت   الـدول  للعلفم وال ــــــــــــ

ل محـاســــــــــــــ ـم النقم  الةبيعـمي واقتصــــــــــــــاجيـاب النقم اإليإفلفجيـم والتنف  الب فلفج ي وريــــــــــــــد األر  من أجـ 
اإليإفلفجيمي وتـــــــ إم ريـــــــد التنف  الب فلفج  التااعم لل ري؛ المعن  بريـــــــد األر ي وتـــــــراكم خدماب النقم  

 اإليإفلفجيمي والمجتمع المعن  اخدماب النقم اإليإفلفجيمي ورااةاب االقتصاج  ن المعن  ن االب  م والمفارجا

االقتصـــــــــــــاجيم  ف إرار   -نقام المحاســـــــــــــ م الب  يم  ولمفذج محاســـــــــــــ م النقم اإليإفلفجيم المرت ط ب - 21
ــائ  مترـامـل لتنقيم المعلفمـاب الب فلفجيـم  ال  زـيائيـم عن النقم اإليإفلفجيـمي وليـاس خـدمـاب النقم   -إحصــــــــــــ

اإليإفلفجيـمي وتت ع التغ راب ف  لةـا) النقم اإليإفلفجيـم وحـالتاـاي وربط  ـ ه المعلفمـاب امقـا يس الن ـــــــــــــــاط  
ي وب لك ي ــــــمر  2008ف يةب؛ الم اجت المحاســــــبيم لنقام الح ــــــاااب القفميم لعام االقتصــــــاجت وال  ــــــرتا و 

ااجماج البيالاب ا ـــإل فريد لدعم عمليم اتخاذ القرارابا والغر  من تن ـــ ؛ البيالاب الب  يم واالقتصـــاجيم  ف  
القراراب االقتصـاجيم  الم ـا مم ف  تعميم اسـتخدام البيالاب الب  يم المتعلقم االنقم اإليإفلفجيم ف  عمليم اتخاذ

وجعم اســـــــــتخدام البيالاب االقتصـــــــــاجيم ف  اتخاذ القراراب الب  يما ويتأل  لمفذج محاســـــــــ م النقم اإليإفلفجيم 
فصـــــالا وفيما  ل  ريإل    14االقتصـــــاجيم من خم ـــــم أق ـــــام مق ـــــمم إلى  -المرت ط بنقام المحاســـــ م الب  يم  

: م اجت محاســ م  2: المقدممي وال صــل 1تأل  من ال صــل الفثيقم:  ت ــمن ال ر  أل  مقدمم ولقرة عاممي وي
: الفحـداب 3النقم اإليإفلفجيـمه ويتـأل  ال ر  اـاء المتعل؛ بنةـا) النقم اإليإفلفجيـم وحـالتاـا من ال صـــــــــــــــل 

ــل  ــ م النقم اإليإفلفجيمي وال صـ ــل 4المإاليم لمحاسـ ــ م المتعلقم بنةا) النقم اإليإفلفجيمي وال صـ :  5: المحاسـ
ن ــــــ م لحالم النقم اإليإفلفجيمه ويتأل  ال ر  جيم المتعل؛ امحاســــــ م خدماب النقم اإليإفلفجيم المحاســــــ م اال
: المحاســــ م المتعلقم اخدماب النقم  7: م اريم خدماب النقم اإليإفلفجيم للمحاســــ مي وال صــــل 6من ال صــــل 

لمحاسـ م المتراملم لخدماب النقم  اإليإفلفجيم من الناحيم الماجيمه ويتأل  ال ر  جال المتعل؛ االتق يم النقدت وا
: المحاسـ م  9: م اجت التق يم النقدت لمحاسـ م النقم اإليإفلفجيمي وال صـل 8اإليإفلفجيم وأيـفلاا من ال صـل 

ــفل النقم  10المتعلقم اخدماب النقم اإليإفلفجيم من الناحيم النقديمي وال صــــــــــل  : المحاســــــــــ م المتعلقم اأيــــــــ
: المحاســــــــــ م المتراملم والمفســــــــــعم لخدماب النقم اإليإفلفجيم 11وال صــــــــــل  اإليإفلفجيم من الناحيم النقديمي

: 12وأيـفلااه ويتأل  ال ر   اء المتعل؛ االتق يماب الترم ليم والمحاسـ م المفاضـي يم والمؤتـراب من ال صـل 
   : المؤتــــراب والعرو 14: المحاســــ م لمفاضــــيع ب  يم محدجةي وال صــــل 13الناي الترم ليم للتق يمي وال صــــل 

التقدم المحرز ف     2020المفحدةا واســــــتعرضــــــت اللجنم التقدم المحرز ف  عمليم التن يري ولاق ــــــت ف  عام 
االقتصـــاجيم ف  اجتماع ن   -تن ير إرار المحاســـ م التجريب  للنقم اإليإفلفجيم التااع لنقام المحاســـ م الب  يم  

ــتسنائ  عوقد ف   2020 إلرترول  ني و ما اجتماعاا الخامس ع ـــــــــــــر ال ت عقد ف  تمفز/ فليه ي واجتما  اســـــــــــ
 ا2020ت رين السال /لففمبر 
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ــا متاا ف   - 22 وبالنقر إلى الحاجم الملحم إلى وضــــــع إرار مت ؛ عليه ل ياس النقم اإليإفلفجيم وم ــــ
الرفاهي وجعما لل ياس المترامل أل دا  التنميم الم تداممي ف  سيا) اإلرار العالم  للتنف  الب فلفج  لما اعد  

ــياســــــــــابي وإجراكا أل ميم الةبيعمي وافقت اللجنمي ف   2020 عام ي ومن أجل تفف ر مدخالب تقنيم لتق يم ال ــــــــ
ي على تقديم الم ــــــفجة الناائيم إلرار محاســــــ م النقم  2020اجتماعاا االســــــتسنائ  ف  ت ــــــرين السال /لففمبر 

(ي  7-1ار إحصـائ  جول  )ال صـفل االقتصـاجيم العتماجه طم ي -اإليإفلفجيم المرت ط بنقام المحاسـ م الب  يم  
ف  التقار وروج التعليقاب الناائيم من الم ـــــــاورة العالميمي الت  طالت ال تزال جاريم وقت ل ـــــــر   ا التقريرا  

ــفل  ــفل الفارجة ف  ال ر  جال )ال صــــــ ــ م المتراملم  11-8وفيما  تعل؛ اال صــــــ ــأن التق يم النقدت والمحاســــــ ( ا ــــــ
اي وافقت اللجنم على إعاجة تق يم حالم   ه ال صــــــفل ووضــــــعاا من ح و لخدماب النقم اإليإفلفجيم وأيــــــفلا

ي مع مراعاة مخاو  عدج طب ر من األع ـــــــاء من  2021اعتماج ا طم يار إحصـــــــائ  ف  طالفن السال / نا ر 
أن   ه ال صـــــفل لم تصـــــل اعد إلى م ـــــتفى الم يار اإلحصـــــائ ا وف  الفقت ل  ـــــهي أ د العد د من أع ـــــاء  

ق يم والحاجم إلى إجراج   ه ال صــــفل طجزء ال  تجزأ من لمفذج محاســــ م النقم اإليإفلفجيم اللجنم فصــــفل الت
( 14-12االقتصــاجيما ويعتبر أن ال صــفل الفارجة ف  ال ر   اء )ال صــفل  -المرت ط بنقام المحاســ م الب  يم  

متداجاب إرار محاســــ م  والمتعلقم االتق يماب الترم ليم والمحاســــ م المفاضــــي يم والمؤتــــراب تصــــ  تةبيقاب وا
االقتصـــاجيمي وبالتال  فان الق ـــم  اء لن يإفن جزءا من   -النقم اإليإفلفجيم المرت ط بنقام المحاســـ م الب  يم  

الم يار اإلحصـــــــائ ا وتجدر اإلتـــــــارة إلى أن الم يار اإلحصـــــــائ   نةفت على تفيـــــــيم عالميم ا ـــــــأن لاي  
المرولم ف  التن   ا وعالوة على ذلكي تتةلب المعا  ر  م ــــــــتر  ب ن البلدان الت  ترغب ف  تن   هي وي ــــــــمر ا

اإلحصــــائيم تحد ساب منتقممي مع  افر أوجه تقدم ف  النقريم والممارســــمي ول ــــفء رل اب جد دة ف  مجال  
ــاكل ف    ــافم إلى الم ــ ــائل لم توحل أثناء عمليم التن يري إضــ ــابا ويجرت إعداج خةم احسيم تغة  م ــ ــياســ ال ــ

الفثيقــم الختــاميــمي وســــــــــــــيجرت تحــد ساــا اــالتقــامي مع مراعــاة أوجــه التقــدم المحرزة ف    التن  ــ ي إلجراجاــا ف 
 المناجياب والم ائل النات ما

االقتصاجيمي    - وباإلضافم إلى وثيقم لمفذج محاس م النقم اإليإفلفجيم المرت ط بنقام المحاس م الب  يم   -   23
ــتناجا إلى تجربم االخت ار والتجريب ف  العد د من ا  لبلداني طجزء من م ــــــرو  محاســــــ م رأس المال الةبيع   واســــ

ــأن ما  ل :  ــياغم م اجت تفج ايم تقنيم لدعم التن    ف  البلدان ا ـــــــــ وتق يم خدماب النقم اإليإفلفجيمي تمت يـــــــــ
ال  زيـائيـم لمحـاســــــــــــــ ـم النقم اإليإفلفجيـمي الت  تقـدم لمحـم عـامـم عن تقنيـاب النمـ جـم   - النمـ جـم الب فلفجيـم  )أ( 

ال  زيائيم ومنصـــــــــاب وأجواب النم جم الرئي ـــــــــيم المتاحمي إضـــــــــافم إلى لقرة عامم على مجمفعاب    - م الب فلفجي 
التق يم النقـدت  البيـالـاب العـالميـم المتـاحـم لتجميع ح ــــــــــــــااـاب لةـا) النقم اإليإفلفجيـم وحـالتاـا وخـدمـاتاـاه ) ( 

مليم ا ـــأن طي يم إجراء التق يم ف   لخدماب النقم اإليإفلفجيم وأيـــفل النقم اإليإفلفجيمي الت  تففر إرتـــاجاب ع 
ســيا) محاســب  للنقم اإليإفلفجيمي وت ــر  أكسر رر) التق يم تــ فعا وفقا لخصــائصــاا المم زةا ووضــعت أي ــا 
ــاااب النقم اإليإفلفجيم ف  تحل ل  ــاب لدعم اســــــتخدام ح ــــ ــأن تحل ل ســــــ ناريف اب ال ــــــياســــ م اجت تفج ايم ا ــــ

ــياســـــابا وبمجرج االلتااء من وضـــــع لمفذ  ــ م الب  يم ال ـــ ــ م النقم اإليإفلفجيم المرت ط بنقام المحاســـ   - ج محاســـ
 االقتصاجيمي ستخ ع   ه الفثائ؛ لم اورة عالميم وستصدر طفثائ؛ جاعمم لتن    النمفذجا 

وتفج اللجـنم أن تنفه ـاالم ــــــــــــــا مـاب المـالـيم الت  أـتاحـت تن ير لمفذج محـاســـــــــــــــ م النقم اإليإفلفجـيم  - 24
االقتصــــــــــاجيمي اما ف  ذلك الم ــــــــــا ماب المقدمم من أســــــــــتراليا )المإتب   -الب  يم  المرت ط بنقام المحاســــــــــ م 

ــماليم   ــاء ووزارة الزراعم والمياه والب  م(ي والمملرم المتحدة لبريةاليا العقمى وأ رلندا ال ــــــــ ــترال  لبحصــــــــ األســــــــ
ـيم )المإـتب  )مإـتب اإلحصــــــــــــــاءاب الفرنـيم ووزارة الب ـ م واألغـ ـيم وال ــــــــــــــؤون الري ـيم(ي والم فضـــــــــــــــيم األوروب
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اإلحصــــــــــائ  لالتحاج األوروب (ي إضــــــــــافم إلى م ــــــــــرو  محاســــــــــ م رأس المال الةبيع  وتق يم خدماب النقم  
ن اـلدعم المـال  المـقدم إلى عملـيم التن ير من تع  ن محرر   اإليإفلفجـيم اـل ت يمفـله االتحـاج األوروب ا وـقد مإ 

حسـيمي وم ــــــــــــــارـطم الخبراء ف  االجتـماعـاب  مت ر،ي وإتــــــــــــــرا  خبراء   حسفن ف  مجـاالب مع ـنم من الخةـم ال 
 الصلما ذاب

  
)ا ياجة منقمم التعاون والتنميم ف  الم دان  وضةةةةةع قواعد البيانات   - المجال جيا  -  رابعا  

 االقتصاجت( 
  -تم ــــــــ  اللجنم قدما ف  تجميع ول ــــــــر قفاعد البيالاب العالميم المتعلقم بنقام المحاســــــــ م الب  يم   - 25

االقتصـاجيم  -االقتصـاجيما وسـي ـتند إل ـاء بفاام لن ـر قفاعد البيالاب العالميم المتعلقم بنقام المحاسـ م الب  يم  
إلى قفاعــد البيــالــاب والمفارج الــدوليــم القــائمــمي مســل قفاعــد البيــالــاب المختل ــم المتعلقــم باــ ا النقــام ف  المإتــب 

التعاون والتنميم ف  الم دان االقتصاجت ا أن االل عاثاب   اإلحصائ  لالتحاج األوروب ي وقاعدة بيالاب منقمم
الجفيـمي وقـاعـدة بيـالـاب برلـامي األمم المتحـدة للب  ـم ا ـــــــــــــــأن تـدفقـاب المفاجي وقـاعـدة بيـالـاب منقمـم األغـ يـم  
والزراعـم لتمم المتحـدة عن الغةـاء األرضــــــــــــــ ا وتاـد  اللجنـم إلى إجراج قفاعـد بـيالـاب ذاب تغةيـم عـالمـيمي  

ــم ذاب األولفـيم المعتمـدة لل ري؛ العـامـل و  : االل عـاـثاب الجفـيمي والةـاـقمي  اـقدر اإل مإـاني للمجـاالب الخم ــــــــــــ
ــيم   ــاسـ ــم ذاب األولفيم الجداول األسـ ــاااب الخم ـ ــ ت ع تعميم   ه الح ـ ــ ي والمياها وسـ وتدفقاب المفاجي واألراضـ

تقفج ال ــ  م العمل على إل ــاء بفاام االقتصــاجيما و  -المدرجم ف  المالحقاب التقنيم لنقام المحاســ م الب  يم  
االقتصـاجيمي و   اصـدج تصـميم البفاام لمناتـدة   -الن ـر العالميم على المفقع ال ـ إ  لنقام المحاسـ م الب  يم  

كل من مجتمع النقام ومجتمع الم ـتعمل نا ومن المخةط أي ـا أن ي ـمل الن ـر مؤتـراب سـياسـاتيم لرل لف  
 من ألفا  الح ااابا

ضـــــــــــــــعت تـعاري  لنمفذج ريـإل البـياـلاب لتـ اجل البـياـلاب اإلحصــــــــــــــائـيم والبـياـلاب الفيــــــــــــــ ـيم وـقد و  - 26
ا وف  الفقت (10)اإلحصـائيمي ووضـعت الفثائ؛ المصـاح م لاا االن ـ م لجميع الح ـاااب الخم ـم ذاب األولفيم

نقمم األغ يم الرا ني قامت المنقماب الدوليم ف  ال ري؛ العامل )المإتب اإلحصــــــــــــائ  لالتحاج األوروب ي وم
والزراعمي ومنقمم التعاون والتنميم ف  الم دان االقتصــــــاجتي وبرلامي األمم المتحدة للب  مي وال ــــــ  م( ااخت ار  

  -إرســــال ت اجل البيالاب اإلحصــــائيم والبيالاب الفيــــ يم اإلحصــــائيم ف  قفاعد بيالاب لقام المحاســــ م الب  يم  
يم لح ــــاااب االل عاثاب الجفيم والةاقما وســــي ــــتند ال ري؛ العامل  االقتصــــاجيم إلجراجاا ف  بفاام الن ــــر العالم

ف  الم ــــــــــتقبل إلى   ا التقدم ف  زياجة تي ــــــــــ ر وتفح د لقل البيالاب فيما ب ن المنقماب الدوليم وب ن البلدان  
 والمنقماب الدوليما

الخمس ذاب وتريـــــــــــد اللجنم االتقام التقدم المحرز ف  وضـــــــــــع قفاعد بيالاب عالميم للح ـــــــــــاااب  - 27
األولفيـما وقـد حققـت ح ــــــــــــــااـاب االل عـاثـاب الجفيـم تقـدمـا ف  لةـاقاـا وتغة تاـاي ح ـو قـاجب منقمـم التعـاون  
ــائ  لالتحاج األوروب  أعمال قاعدة البيالاب الدوليمي وتتا    ــاجت والمإتب اإلحصــــ والتنميم ف  الم دان االقتصــــ

لدا يغة اا المإتب اإلحصائ  لالتحاج األوروب ي  ب 33بلدا )  37حاليا ح اااب رسميم لالل عاثاب الجفيم لــــــــــــ 
ااإلضـــــــــــافم إلى أســـــــــــتراليا وجمافريم طفريا وطندا ول فزيلندا(ا ووضـــــــــــعت منقمم التعاون والتنميم ف  الم دان  
االقتصــــاجت أي ــــا مناجياب لتقد ر ح ــــاااب االل عاثاب الجفيم اســــتناجا إلى قفائم جرج االل عاثاب ف  ات اليم  

__________ 

 اhttps://sdmx.org/?page_id=8785القر  (10) 
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راريم ا ــــــــــــأن تغ ر المناخ وتقد ر بنفج النقل الجفت ف  الح ــــــــــــاااب عن رري؛ التعاون مع  األمم المتحدة اإل
 منقمم الة ران المدل  الدول ا

وباإلضــــــــافم إلى لياجة العمل المتعل؛ ببفاام الن ــــــــر العالميمي تتفلى ال ــــــــ  م الم ــــــــؤوليم عن قفاعد   - 28
ــع لماذج لجمع البيال ــميم من  البيالاب العالميم للةاقمي وتخةط لفضـــ ــاااب الةاقم الرســـ اب للبدء ف  جمع ح ـــ

البلدانا وســترفن لماذج جمع البيالاب مت ــقم مع التعاري  العالميم لاياكل البيالاب الخايــم بنقام المحاســ م  
 االقتصاجيمي وستودرج ح اااب الةاقم الرسميم ف  بفاام الن ر العالميما -الب  يم 

العمل على تعزيز القدراب الفرنيم ف  ح ــــاااب تدف؛ المفاجي وتم  ويقفج برلامي األمم المتحدة للب  م - 29
االلتااء من وضع تفيياب مناجيم جد دة لح اااب تدف؛ المفاج لدعم التةفير المن ؛ لح اااب تدف؛ المفاج  

 من البيالاب الرسميما

قاعدة بيالاب وأتاحت ال ــــــــ  م اإلحصــــــــائيم التااعم لمنقمم األغ يم والزراعم على مفقعاا ال ــــــــ إ   - 30
عالميم ت ــمل مجاالب محدجة فيما  تعل؛ االغةاء األرضــ  واســتخدام األراضــ  اســتناجا إلى اإلرار المرطزت  

االقتصـــاجيمي والتصـــني اب ذاب الصـــلم االزراعم والحراجم ويـــ د األســـما ا   -المؤقت لنقام المحاســـ م الب  يم  
ــ  تجمع االتقام من ا ــتخدام األراضــــ ــتخدام  وف  ح ن أن بيالاب اســــ ــتبيان اســــ ــاء من خالل اســــ لبلدان األع ــــ

األراضـ  والرت والممارسـاب الزرا يمي فان بيالاب الغةاء األرضـ  ت ـتند إلى تحل ل منقمم األغ يم والزراعم  
للمعلفماب الجغرافيم المإاليم الم ـتمدة مما  ل : )أ( ألفا  غةاء األر  ام ياس الةي  التصـفيرت المتفسـط  

ــتناجا إلى  ــني  الغةاء الن ات  )التحل ل اســــــ ــنفيم  2018-2001لقام تصــــــ (ه ) ( خرائط الغةاء الن ات  ال ــــــ
 Université(ي طمـا ألتجتاـا جـامعـم 2018-1992لم ـاجرة وطـالـم ال  ـــــــــــــــاء األوروبيـم حفل تغ ر المنـاخ )

catholique de Louvain-Geomatics  ي و   اآلن ف  إرــــــار برلــــــامي طفبرليإفس التــــــااع لالتحــــــاج
ــد  ا(11)األوروب  ــاجر بيالاب ريـــــ ــال ب العمل الحاليم ومصـــــ ــا جراســـــــم جرجيم ألســـــ وأجرى ال ري؛ العامل أي ـــــ

األر ي قارلت الممارســــــــــاب الحاليم ف  تجميع ح ــــــــــاااب األراضــــــــــ  ب ن منقمم األغ يم والزراعم ومنقمم  
على أن إل اء   التعاون والتنميم ف  الم دان االقتصاجتا و نا  تفاف؛ ف  اآلراء ب ن المنقماب الدوليم المعنيم

ــ م الب  يم   ــاااب مفثفقم عن األراضـــــ  ف  لقام المحاســـ ــ ناب ف    -ح ـــ ــاجيم  تةلب مزيدا من التح ـــ االقتصـــ
مجمفعاب البيالاب العالميم المتعلقم بتغ ر الغةاء األرضـــــــ ي ومن ثم فان إبال، مجتمع ريـــــــد األر  با ه 

وضـــع بيالاب أســـاســـيم أكسر مالءمم ف    المتةل اب من ااحتياجاب الم ـــتعمل ن  ســـي ـــاعد على تفجيه عمليم
 الم تقبلا

ــ ن تفافر البيالاب  - 31 ــتبيالاب الدوليم المتعلقم االمياه وتح ــــــ ــل اللجنم العمل على مفاءمم االســــــ وتفايــــــ
وجفجتاا ف  البلدان طأســــــــــاس إلل ــــــــــاء ح ــــــــــاااب عالميم للمياها ويرطز العمل الحال  على إقامم تنا ر ب ن  

من خالل جمع البيــالــاب الــدوليــم عن الميــاه )من قبــل منقمــم التعــاون والتنميــم ف    البيــالــاب القةريــم المتــاحــم
الم دان االقتصــــــاجتي والمإتب اإلحصــــــائ  لالتحاج األوروب ي وتــــــ  م اإلحصــــــاءابي وبرلامي األمم المتحدة 

متعلقم االمياهي  االقتصـــاجيم ال -للب  مي ومنقمم األغ يم والزراعم( والجداول األســـاســـيم لنقام المحاســـ م الب  يم  
وعن مقارلم المصــةلحاب والتعاري  الم ــتخدمم ف  االســتبيالاب الدوليم المتعلقم االمياه وف  لقام المحاســ م 

االقتصــاجيم ف    -االقتصــاجيما ويب ن   ا العمل أله ســيإفن من الم  د تن ير لقام المحاســ م الب  يم   -الب  يم  

__________ 

 اhttp://www.fao.org/economic/ess/environment/data/land-use-and-land-cover/enالقر  (11) 
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  -ن ات ــاقه الرامل مع اإلرار المرطزت لنقام المحاســ م الب  يم  مجال المياه ف  الفقت المناســبي وذلك ل ــما
 االقتصاجيم وت اجت الل س ب ن الم تعمل نا

االقتصاجيمي يجرت  -ولدعم تن    لمفذج محاس م النقم اإليإفلفجيم المرت ط بنقام المحاس م الب  يم   - 32
محاســ م رأس المال الةبيع  وتق يم خدماب النقم  تةفير أجواب لتي ــ ر تجميع الح ــااابي طجزء من م ــرو  

اإليإفلفجيما فعلى ســـــب ل المسالي يجرت تةفير ال طاء االيـــــةناع  لخدماب النقم اإليإفلفجيم لم ـــــتر ـــــ   
االقتصـــــاجيم من أجل تمإ ن الم ـــــتعمل ن من تجميع مجمفعم من ح ـــــاااب النقام   -لقام المحاســـــ م الب  يم  

االقتصــــــــاجيم ف  أت منةقم ف  العالمي وذلك ااســــــــتخدام مصــــــــاجر   -الب  يم  اإليإفلفج  ف  لقام المحاســــــــ م 
ــافم مصــــــــاجر البيالاب الفرنيما   البيالاب العالميم الت  يمإن للم ــــــــتعمل ن تعزيز ا وتح ــــــــ ناا من خالل إضــــــ

ويجرت حــاليــا اخت ــاره ف  جنف  أفري يــا والانــد   2020وســــــــــــــيإفن النمفذج األول  جــا زا احلفل لاــايــم عــام 
اا وســـتون ـــر األجاة على منصـــم األمم المتحدة العالميم لبحصـــاءاب الرســـميمي ويمإن اســـتخداماا أي ـــا و فلند

 لتجميع مجمفعاب البيالاب العالميم االفتراضيم للح ااابا

وباإلضـــافم إلى الح ـــاااب الخم ـــم ذاب األولفيمي تم وضـــع قفاعد بيالاب ا ـــأن ح ـــاااب اإل راجاب  - 33
  مي ول قاب حمايم الب  مي وقةاعاب ال ـــلع والخدماب الب  يما وتفجد ح ـــاااب رســـميم ال ـــريبيم المتصـــلم االب

ــلم االب  م ف   ــائ  لالتحاج األوروب    33بلدا ) 36لب راجاب ال ـــــريبيم ذاب الصـــ بلدا يغة اا المإتب اإلحصـــ
راليا وطازاخ ـــتان  بلدان من بلدان منقمم التعاون والتنميم ف  الم دان االقتصـــاجتي و   أســـت  3ااإلضـــافم إلى 

وطندا(ي و نا  بلدان أخرى طس رة ف  منقمم التعاون والتنميم ف  الم دان االقتصـــــــــــاجت اصـــــــــــدج وضـــــــــــع   ه  
ــ إ  ن للمإتب   ــاااب ل قاب حمايم الب  م متاحم للبلدان ل  ـــاا تقري ا على المفقع ن ال ـ ــااابا طما أن ح ـ الح ـ

ف  الم دان االقتصـــــــــاجتي على التفال ا وعالوة على   اإلحصـــــــــائ  لالتحاج األوروب  ومنقمم التعاون والتنميم
بلدا أوروبيا عن   30ذلكي يقفم المإتب اإلحصــــــــــــــائ  لالتحاج األوروب  اجمع البيالاب ســــــــــــــنفيا ف  أكسر من 

ح ـــــــاااب ال ـــــــلع والخدماب الب  يمي واإلعالاب الب  يم وما تـــــــااه ذلك من عملياب لقلي وح ـــــــاااب الغااابا  
لالتحاج األوروب  أي ــــا العمل مع البلدان األوروبيم لمفايــــلم وضــــع المناجياب  وين ــــ؛ المإتب اإلحصــــائ   

 وطتاام الرت  اب وتنقيم جوراب تدريبيم متاحم للبلدان األخرىا
  

ــاءاب جنف   التنفيذ وبناء الردرات اإلحصةةةةائية   - المجال دال  -   خامسا   )ا ياجة    م إحصــــ
 أفري يا( 

  -المعن  ببناء القدراب حاليا الجفلم الخام ــم للتق يم العالم  للمحاســ م الب  يم  يجرت ال ري؛ العامل  - 34
ي وتجرت إجارته 2020االقتصـاجيم ولبحصـاءاب الداعمم لااا وقد أورسـل التق يم إلى البلدان ف  أ لفل/سـبتمبر 

متعلـقم بنقـام المحـاســـــــــــــــ م  حـالـياا وســــــــــــــتمإن النـتائي اللجـنم من تق يم أ ـدافاـا للتن ـ  ي وحـاـلم البرامي الفرنـيم ال
االقتصــاجيمي وفام احتياجاب البلدان وخةةاا الم ــتقبليمي وفام طي يم اســتخدام الح ــاااب ف  وضــع   - الب  يم

  من أ دا  التنميم الم ــــتدامم من خالل  -12و  9-15ال ــــياســــابا وســــ دعم التق يم أي ــــا ريــــد الادف ن 
ــرين  ما: )أ(  ــأن إجماج ليم النقم اإل  1-9-15مؤتــــــــــ يإفلفجيم والتنف  الب فلفج  ف  عملياب التخةيط  ا ــــــــــ

ــاـاابي من خالل تن ـ   لقـام   الفرن  والمحل ي والعملـياب اإللمـائـيمي واســــــــــــــتراتيجـياب الحـد من ال قري والح ــــــــــــ
ا ـــــــــأن تن    أجواب محاســـــــــبيم مفحدة لريـــــــــد الجالب ن  1- -12االقتصـــــــــاجيمه ) (  -المحاســـــــــ م الب  يم  

  - ـــــياحمي من خالل تن    الجداول ذاب الصـــــلم ف  لقام المحاســـــ م الب  يم  االقتصـــــاجت والب    الســـــتدامم ال
 االقتصاجيم وح ا  ال ياحم ال رع ا
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وباإلضــــافم إلى ذلكي وافقت اللجنمي عقب اجتماعاا الخامس ع ــــري على تعري  جد د لتن    لقام   - 35
م إلى ثالث مراحل تدريجيم: -المحاسـ م الب  يم   )أ( ت ـمل المرحلم األولى البلدان الت    االقتصـاجيمي ال ت يوق ـَّ

جمعت ح ااا واحدا على األقل على مدى ال نفاب الخمس الماضيمه ) ( ت مل المرحلم الساليم البلدان الت  
جمعت ول ـــــرب ح ـــــااا واحدا على األقل على مدى ال ـــــنفاب الخمس الماضـــــيمه )ج( ت ـــــمل المرحلم السالسم 

ول ــــــــــر ح ــــــــــا  واحد على األقلا وينعإس   ا التعري  الجد د للتن    ف   البلدان الت  تقفم االتقام بتجميع 
 133ي تلقى ال ري؛ العـامـل المعن  ببـناء الـقدراب 2020اإلجارة الحـالـيم للتق يما وحتى ت ــــــــــــــرين الـسال /لففمبر 

لـدا ب 58بلـدا تنـدرج تحـت المرحلـم السـاليـمي و  11بلـدا تنـدرج تحـت المرحلـم األولىي و  12رجاي امـا ف  ذلـك 
ف  تإل وثيقم معلفماب    2020تندرج تحت المرحلم السالسما وس تا  تقرير  ت من النتائي الناائيم لتق يم عام 

 أساسيما

  -ي أل ـأ ال ري؛ العامل المعن  ببناء القدراب جااب اتصـال لنقام المحاسـ م الب  يم  2020وف  عام  - 36
 ن اللجنم والمنقماب الدوليم والبلدان من أجل جعم  االقتصــــــــاجيم ف  البلدان لت  ــــــــيط االتصــــــــاالب والتعاون ب

الم اجراب اإلقليميم والعالميم لبناء القدراب وتن ــــــ ؛ جافج جمع البيالاب المتعلقم االنقاما وف  آ /أغ ــــــةس  
ي وجات اللجنم وال ــــــ  م رســــــالم إلى جميع المإاتب اإلحصــــــائيم الفرنيم تةل ان مناا تن ــــــ ؛ إل ــــــاء  2020

جام اتصـال    200بلدا ما يقر  من   122ي حدج 2020الااا وف  ت ـرين السال /لففمبر جااب اتصـال ف  بلد
ع البلدان الت  لم تع ن اعد جام اتصــــــــال على ال يام ب لكا   -لنقام المحاســــــــ م الب  يم   االقتصــــــــاجيما وتو ــــــــجَّ

ء تــ إم لجااب  ولتي ــ ر االتصــال ب ن اللجنم والمنقماب الدوليم وجااب االتصــالي يعتزم ال ري؛ العامل إل ــا
 االتصال على ال  إم العالميم للمف   ن المعن  ن االبيالاب واإلحصائ  ن المفجفجة على منصم يامرا

ــ م الب  يم   - 37 ــد السغراب ف  تن    لقام المحاسـ ــاعدة على سـ ــاجيم ف   -وف  إرار التزاماا االم ـ االقتصـ
ال الةبيع  ف  أفري ياي الت  بدأب ف   أفري ياي وايـــــلت ال ـــــ  م جعم لمف تـــــ إم ممارســـــ  محاســـــ م رأس الم

  -حلقم العمل اإلقليميم ا ــــــــــأن إرار المحاســــــــــ م التجريب  للنقم اإليإفلفجيم التااع لنقام المحاســــــــــ م الب  يم  
االقتصـــــــــــــاجيم للبلدان ف  أفري ياي الت  لقماا م ـــــــــــــرو  محاســـــــــــــ م رأس المال الةبيع  وتق يم خدماب النقم  

ــاجيم 2019رين األول/أكتفبر اإليإفلفجيم ف  بريتفريا ف  تـ ــــــــ  ا وما فت ت ال ـــــــــ  م تعمل مع اللجنم االقتصـــــــ
ألفري يا والبنك الدول  وبرلامي األمم المتحدة للب  م وأمالم إعالن غابفرون لالســـــتدامم ف  أفري يا وبنك التنميم 

  - يم  األفريق  وائتال  العفايـــــــــم من أجل اســـــــــت ـــــــــافم حلقاب جراســـــــــيم إلرتروليم عن لقام المحاســـــــــ م الب 
االقتصـــــاجيم وبناء منابر للتفايـــــل والتعاون ف  المنةقما وقد اســـــت ـــــا  ال ري؛ عدة حلقاب جراســـــيم تـــــ إيم  
خالل العام الماضـــــــــ ي اما ف  ذلك حلقاب جراســـــــــيم تـــــــــ إيم ا ـــــــــأن تن ير إرار المحاســـــــــ م التجريب  للنقم  

ــاجيم  -محاســـــــــــ م الب  يم  االقتصـــــــــــاجيمي وربط لقام ال -اإليإفلفجيم التااع لنقام المحاســـــــــــ م الب  يم   االقتصـــــــــ
االقتصـــــاجيم لتحل ل ســـــ ناريف اب ال ـــــياســـــابي   -اال ـــــياســـــاب ف  أفري ياي واســـــتخدام لقام المحاســـــ م الب  يم  

وجراسـاب حاالب إفراجيم ف  أفري ياا وتعتزم ال ـ  م أي ـا الم ـا مم ف  فري؛ فرع  جد د من تـ إم ممارسـ   
طز على التعــاون مع القةــا  الخــا  ف  أفري يــا فيمــا  تعل؛  محــاســــــــــــــ ــم رأس المــال الةبيع  ف  أفري يــاي  ر 

 امحاس م رأس المال الةبيع 

وتقفج ال ـــ  م حاليا م ـــروعا مدته ثالث ســـنفاب يومفل من ال ـــريحم الساليم ع ـــرة من ح ـــا  األمم  - 38
ــ م  ــتم بلدان ف  تن    لقام المحاســــ ــل إلى ســــ ــيقدم الم ــــــرو  الدعم إلى ما يصــــ   -الب  يم  المتحدة للتنميما وســــ

ــف ي   ــيا وأفري ياا وعلى وجه الخصـ ــاب القائمم على األجلم ف  آسـ ــياسـ ــع ال ـ ــتخدامه ف  وضـ ــاجيم واسـ االقتصـ
ــ م الب  يم   ــيم الالزمم لدعم تن    لقام المحاســــــــ ــ ــــــــ ــتففر ال ــــــــــ  م الدعم للبلدان ف  بناء األرر المؤســــــــ   -ســــــــ
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اب ف  جعم وضــع ال ــياســاب وأ دا   االقتصــاجيمي وتصــني  الح ــاااب التجريبيم والترويي الســتخدام الح ــاا
التنميم الم ـــتدامما وســـتعمل ال ـــ  م أي ـــا مع اللجان اإلقليميم والمنقماب الدوليم والمنقماب غ ر الحإفميم  

 ذاب الصلم لتن    الم رو ا

ي ال ت ي ـــــتند إلى برلامي محاســـــ م السرواب  (12)وإن البرلامي العالم  لالســـــتدامم التااع للبنك الدول  - 39
ــا على بناء القدراب الالزمم لتةفير لمفذج  وتق  يم خدماب النقم اإليإفلفجيم التااع للبنك الدول ي  رطز أي ــــــــــ

االقتصـاجيما وي ـمل البرلامي العالم  لالسـتدامم   -محاسـ م النقم اإليإفلفجيم المرت ط بنقام المحاسـ م الب  يم  
االقتصاجيم  -استخدام لقام المحاس م الب  يم   تفف ر التدريب وحلقاب العمل والدعم لتةفير الح ـاااب وترسي 

ف  البـلدان الـنامـيما وعلى مر ال ــــــــــــــن ني ـقودم اـلدعم إلى إـلدولي ـــــــــــــــيا وبفت ــــــــــــــفاـلا ورواـلدا وغفاتيمـاال وال لب ن  
وطفستاريإا وطفلفمبياه ومؤخرا إلى إلدولي يا وأوغندا وروالدا وزامبيا وغفاتيماال وق رغ زستان ومصر والمغر ا  

ــاريع التجريبيم الت  تن   ويمفل الب ــا الم ــــــاعدة التقنيم الصــــــغ رة النةا) للم ــــ ــتدامم أي ــــ رلامي العالم  لالســــ
ــاـااب خـدمـاب النقم اإليإفلفجيـم المحليـم ف  جمافرـيم الو اـلديمقراريـم ال ــــــــــــــعبيـم وف  ـت ـلام وطمبفجـيا   ح ــــــــــــ

ــاحليم ف  غر  أفري ــقر وميالمار ول  الي وط لك لبرلامي إجارة المنار؛ ال ـ ــاعدة  ومدغ ـ  ياا وأخ راي يقدم الم ـ
التقنيم إلى المملرم العربيم ال ـــعفجيما وعلى الصـــع د العالم ي يجرت البرلامي العالم  لالســـتدامم جوريا تق يما 

بلدا )اما ف  ذلك رأس المال الةبيع  والماجت وال  ــــــــرت(ا وقد   140تــــــــامال لح ــــــــاااب السروة ف  أكسر من 
ــلم   ــل ــــــ ــدور  2018المعنفلم االسروة المتغ رة لتمم  ف  عام لو ــــــــرب الدفعم السالسم من ال ــــــ ي ومن المتفقع يــــــ

 ا2021اإليدار التال  ف  أوائل عام 

ــاااب ف  بلدان منقمم التعاون والتنميم ف   - 40 ــتخدام الح ــــ ــد ال جفة ف  تن    واســــ ــاعدة على ســــ وللم ــــ
الحلقم الدراسـيم ال ـاجسـم    2021ام الم دان االقتصـاجت ولجنم األمم المتحدة االقتصـاجيم ألوروباي سـتعقد ف  ع

ــأن تن    لقام   ــاجيم ألوروبا ا ــ ــاجت واللجنم االقتصــ الم ــــترطم ب ن منقمم التعاون والتنميم ف  الم دان االقتصــ
ــ م الب  يم   ــ م الب  يم   -المحاسـ ــيم على تةب ؛ لقام المحاسـ ــاجيما وســـترطز الحلقم الدراسـ ــاجيم  -االقتصـ االقتصـ

ي واالقتصــــــاج الدائرتي والتنف  الب فلفج ي والتمفيل الم ــــــتدامي وإعاجة البناء اعد  على م ــــــائل مسل تغ ر المناخ
ــ م الب  يم  19-كفف د ــأن تن    لقام المحاســـــ   -ا وســـــــتففر فريـــــــم  امم للبلدان لت اجل المعار  والخبراب ا ـــــ

 ــياســاتيم ال الغم االقتصــاجيم لمعالجم الم ــائل ال -االقتصــاجيم وطي يم تعميم اســتخدام لقام المحاســ م الب  يم  
 األ ميما

  
 الاسابات المواضيعية  -   بادبا  

تجمع الح ـــاااب المفاضـــي يم ب ن المعلفماب االقتصـــاجيمي والب  يمي واالجتما يم إلى حد ماي وتنقم  - 41
ــاملما وطس را  ــإم وتـــــ ــاس لرواياب متماســـــ ــف  محدجي مما  ففر األســـــ ــلتاا امفضـــــ   ه المعلفماب من ح و يـــــ

تةفير الح ـاااب المفاضـي يم تفسـيع الح ـاااب القائمم الت  ت ـإل اال عل جزءا من لقام المحاسـ م   تةلب  ما
االقتصــاجيم وتر ي اا من خالل ت ايــ ل إضــافيم وتفســيع لةا) التصــني ابي مع الترط ز على طيان   -الب  يم  

 م لمفضـــــــف  مع ن(  محدج أو مجمفعم طيالاب )مسل الترط ز على الصـــــــناعاب الت  لاا أ ميم خايـــــــم االنـ ــــــ 
 الترط ز على منةقم جغرافيم مع نم )مسل المنار؛ المحميم أو الم احاب الح ريم(ا أو
 

__________ 

 اhttps://www.worldbank.org/en/programs/global-program-on-sustainabilityالقر  (12) 

https://www.worldbank.org/en/programs/global-program-on-sustainability
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 قياس االبتدامة في قطاع السياحة - ألف 
ما فت ت اللجنم تدعم برلامي العمل المتعل؛ ا ياس االســتدامم ف  قةا  ال ــياحم فيما  تعل؛ بفضــع   - 42

ــائ  ل ياس االـســـــ  ــياحم  دمي ال ياس االقتصــــــاجت واالجتماع  والب    وتن    إرار إحصــــ تدامم ف  قةا  ال ــــ
لل ـــــياحم على الصـــــع د ن الفرن  وجون الفرن ي ويتفخى مؤتـــــراب لريـــــد جور ال ـــــياحم ف  أ دا  التنميم 

 ا2017الم تدامما وحق  برلامي العمل بدعم اللجنم من  جورتاا السامنم واألربع ن ف  عام 

راء عامل متعدج التخصصاب ومتعدج أيحا  المصلحم معن  ا ياس االستدامم وقد أل ي فري؛ خب - 43
ف  قةا  ال ــياحم تحت رعايم لجنم اإلحصــاءاب التااعم لمنقمم ال ــياحم العالميمي وتقفج اللجنم اإلحصــائيم 
عمليم وضـــع اإلرار اإلحصـــائ  ل ياس االســـتدامم ف  قةا  ال ـــياحما ومن الخصـــائ  الرئي ـــيمي غ ر ألاا  

االقتصــاجيم اح ــا  ال ــياحم ال رع  لفضــع   -ربط لقام المحاســ م الب  يم   يت الخايــيم الفح دة لبرارلي ــ 
ــياحما وقد اختبر أكسر من  ــتدامم ف  قةا  ال ــــــ بلدا من البلدان   13ريإليم للمعلفماب عن ال عد الب    لالســــــ

مدى مالءمم اإلرار وجدواهي و نا  المزيد ق د اإلعداجا ووافقت اللجنم على اســتعرا  اإلرار قبل  (13)الرائدة
ــياحم العالميم اصـــفرة لاائيمي وأن  تم عرضـــه الحقا على   ــاءاب التااعم لمنقمم ال ـ أن تنقر فيه لجنم اإلحصـ

ي ر نا بتفافر المفارج الرافيم  2022اللجنمي ومن المتفقع أن يجرت ذلك ف  جورتاا السالسم والخم ـــــ ني ف  عام 
إللجاز المامما وتب ن وثيقم معلفماب أســـاســـيم عمليم لياس االســـتدامم ف  قةا  ال ـــياحمي وتقدم لمحم عامم  

 عن اإلرار الجارت تةفيرهي وتفرج ت اي ل الخةفاب التاليم المتفخاةا
 

 االقتصادية في مجال المايطات -نظام المااب ة البيئية  - باء 
خالل االجتما  الخامس ع ـــــــــري قدمت اللجنم االقتصـــــــــاجيم واالجتما يم آلســـــــــيا والمحيط الااجتي   - 44

وال ـراكم العالميم لح ـاااب المحيةابي والبنك الدول ي وال ـ  م اقتراحا اال ـاء فري؛ عامل إلحراز تقدم ا ـأن  
لدعم اإلرار المرطزت   االقتصـــــــاجيم ف  مجال المحيةابي ويـــــــياغم وثيقم مناجيم -لقام المحاســـــــ م الب  يم  
ــ م الب  يم   ــ م الب  يم   -لنقام المحاسـ ــ م النقم اإليإفلفجيم المرت ط بنقام المحاسـ ــاجيم ولمفذج محاسـ   -االقتصـ

ــ ني ف  عام  ــتعر  على اللجنم ف  جورتاا الرااعم والخم ــــــ ــاجيمي ســــــ ا وأقرب اللجنم ااأل ميم  2023االقتصــــــ
ــيما  الفرنيم واإلقليميم والعالميم إلحراز تقدم ف ــ م المتعلقم االمحيةابي ال ســ   مجال التفجيه المناج  للمحاســ

االنقر إلى أ ميم اقتصـاج المحيةاب االن ـ م لالقتصـاجاب والمجتمعابي وال سـيما ف  البلدان الناميما وسـيإفن  
ــ م الب  يم   ــاجيم ف  مجال المحيةاب تةبيقاب عمليم عد دة ف  مجاالب مسل لياس   -لنقام المحاســـــــ االقتصـــــــ

تدامم ف  قةا  ال ــــــياحمه وأرر الريــــــد المت ؛ عل اا جولياي اما ف  ذلك خةم التنميم الم ــــــتدامم لعام  االـســـــ 
ه 2020ي وإرـار ســـــــــــــــندات للحـد من مخـارر الرفارثي واإلرـار العـالم  للتنف  الب فلفج  لمـا اعـد عـام 2030

وات ـاليـم األمم المتحـدة  وجـداول األعمـال الـدوليـم حفل ق ـــــــــــــــايـا مسـل تغ ر المنـاخ )امـا ف  ذلـك ات ـا) اـاريس
اإلرـاريـم ا ــــــــــــــأن تغ ر المنـاخ(ا ووافقـت اللجنـم على إل ــــــــــــــاء ال ري؛ العـامـل والجـدول الزمن  المقتر  لنقـام  

االقتصــاجيم ف  مجال المحيةابي وأتــارب إلى أ ميم تأم ن مفارج طافيم لالضــةال  با ا  -المحاســ م الب  يم  
قدم ف  العمل ف  الفقت المناســـــــــــب لر الم قدرة األوســـــــــــاط  الم ـــــــــــعىا والحقت اللجنم أي ـــــــــــا أ ميم إحراز ت

اإلحصـــائيم الرســـميم على تلبيم رلب ات ا  مقاربم مناجيم ل ياس اقتصـــاج المحيةابي مما  تير ت اجت وضـــع  
 واستخدام أرر لياس مخصصما وستتا  ورقم معلفماب أساسيم تقدم مزيدا من الت اي ل عن   ا االقترا ا

  
__________ 

منقمم ال ـــــــــــــياحم العالميمي اتجار  من الدراســـــــــــــاب الرائدة ف  لياس االســـــــــــــتدامم ف  قةا  ال ـــــــــــــياحم ي متاحم على الرااط التال :  (13) 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-

in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf.ا 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf
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 التجارية المااب ة  -  بابعا  
ف  اجتماعاا الخامس ع ــــري وافقت اللجنم على إل ــــاء فري؛ عامل  رطز على المحاســــ م التجاريم  - 45

االقتصـــــاجيمي معترفم اال فائد الرب رة الت  تتحق؛ من المفاءمم ب ن لقام المحاســـــ م   -ولقام المحاســـــ م الب  يم  
ــ م -الب  يم   ــيم والماليم االن ـ ــ ـ ــ م المؤسـ ــاجيم والمحاسـ للب  م والنقم اإليإفلفجيما وأقرب اللجنم خريةم   االقتصـ

رري؛ للمفاءممي أوعدب ف  إرار م ــــــــــــرو  محاســــــــــــ م رأس المال الةبيع  وتق يم خدماب النقم اإليإفلفجيما 
وتقدم خريةم الةري؛ م ــرو  خةم عمل لل ــنفاب الخمس القاجمم باد  تحق ؛ االت ــا) ب ن لقام المحاســ م  

ــاجيم ومحا -الب  يم   ــ م رأس المال الةبيع  للقةا  الخا ا وتتمحفر خريةم الةري؛ حفل أربع  االقتصـــــــــ ســـــــــ
 ا(14)جعائم رئي يم   : التن  ؛ي واالتصاالبي والتةفير المناج ي وبناء القدراب

ويجرت اال عل تن    اعض أل ـــةم خريةم الةري؛ي اما ف  ذلك جراســـاب حاالب إفراجيم رائدة ا ـــأن  - 46
تجاريم من بيالاب رأس المال الةبيع ي والري يم الت  يمإن للمؤســـ ـــاب التجاريم فام احتياجاب المؤســـ ـــاب ال

االقتصـاجيم ف  اتخاذ القراراب واإلبال،ا وتعإ  اللجنم حاليا   -أن ت ـتخدم باا بيالاب لقام المحاسـ م الب  يم  
 ري؛ العاملا  على االتصــــال امإاتب اإلحصــــاءاب الفرنيم وممسل  القةا  الخا  لتفح د جافج ا ف    ا ال

 وباإلضافم إلى ذلكي فالاا تتةلع إلى تأم ن التمفيل لدعم تن    خريةم الةري؛ا
  

 اإلجااء المطلوب من اللجنة اإلحصائية اخخا ه  -   ثامنا  
 اللجنة اإلحصائية مدعوة إلى اإلعااب عن آرائها بشأن ما يلي  - 47

 االقتصادية؛ -بالمااب ة البيئية بانامج عمل لجنة الخبااء المعنية  )أ( 

 -اعتمةةاد نمو ج ماةةابةةةةةةةةة ةةة النظا اإليلولوجيةةة الماخ ب بنظةةام الماةةابةةةةةةةةة ةةة البيئيةةة  ) ( 
 االقتصادية كمعيار إحصائي وخشجيع خنفيذه في البلدان )انظا الفاع الثاني(؛

تنوع إشةةةاال اللجنة في فايق خبااء معني بوضةةةع وخنفيذ إطار الاصةةةد للطار العالمي لل )ج( 
االقتصةةةةادية في السةةةةيابةةةةات   -، وخعميا ابةةةةتخدام نظام الماابةةةة ة البيئية 2020البيولوجي لما بعد عام 

 العامة، بما في  لك خغيا المناخ، واالقتصاد الدائاي، والتمويل المستدام )انظا الفاع الثالث(؛

خطويا نظام  اقتااح مواصةلة خطويا منهجية الماابة ة المتعلرة بالمايطات، بما في  لك )ج( 
 باء(؛ -االقتصادية في مجال المايطات )انظا الفاع السادس  -المااب ة البيئية 

االقتصةةادية،  -خشةةليل فايق عامل معني بالماابةة ة التجارية ونظام الماابةة ة البيئية   ) ـ( 
 والتاكيز على المواءمة بين النظام ونهج مااب ة رأس المال الطبيعي )انظا الفاع السابع(.

 

__________ 

 ا.https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/business_accounting.docxالقر  (14) 

https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/business_accounting.docx

