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 االقتصادية   -   بنود للمناقشة واتخاذ القرار: المحاسبة البيئية 

   
 االقتصادية   - بالمحاسبة البيئية تقرير لجنة الخبراء المعنية   

  
 مذكرة من األمين العام  

 
ر المجلس االقتصــا و واالجتماع     والممارســاا البــا قتش َّت ــرَّن األمان ال ا    224/ 2021وفقًا لمقرَّ

التقد  االقتصــــــا يت  وتصــــــا اللجنت ف  التقرير   -  أن يحال طيه تقرير لجنت الخبراء الم نيت  المحاســــــيت البا يت  
الذو حققته خالل ال ا  الماض ش فضال عن أن طتها المقبلت  وُتنّظم المناق ت وفقا للمجاالا الخمبت التاليت من 
عمل اللجنت وه : التنبـا  واالتصـالو والتطرير المنهج  للمرااـ اا السياسـيت الميياريت و حرر أخروو ووضـ  

و ومحاســـــــــــيت األعمال التجاريت  وتصـــــــــــا اللجنتش عل  وجه  قراعد البيانااو والتن اذ و ناء القدراا اإلحصـــــــــــا يت 
ــيت البا يت  ــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاسـ ــتراتيجيت تن اذ نظا  محاسـ ــا يتش  -  الخصـــراش اسـ االقتصـ

 ما ف  ذلك  ن ـــــــــــــاء عالعت أفرقت فرليتش م نيت  النظم المحاســـــــــــــبيت للوا اا والجر رن والمحيطااش وتا  ت للجنت  
االقتصــــا يتش و ذلك  ن ــــاء مجال    - إلطار محاســــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاســــيت البا يت  التقنيت  

ال مل هاء رسـميا   ـأن محاسـيت األعمال التجاريت  وتر  اإلجراءاا المطلرن من اللجنت اإلحصـا يت اتخاذها ف   
 من هذا التقرير    59ال قرة 
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 االقتصادية  –  اسبة البيئيةتقرير لجنة الخبراء المعنية بالمح  

 مقدمة  -   أوال  

ــا يــتش ف   ورتهــا الحــا يــت والخمبــــــــــــــان الم قر ة ف  ال ترة من   - 1  3 ل     1اعتمــدا اللجنــت اإلحصـــــــــــــ
ــارس   5 و ش ال صــــــــــــــــل األولش  E/2021/24-E/CN.3/2021/30)انظر    52/108ش المقرر  2021آذار/مـ

  اء(ش الذو جاء فيه أن اللجنت: ال رع

ــت  )أ(  ــاســــــــــــــيــ ــالمحــ ــت  ــ ــت الخبراء الم نيــ ــه لجنــ ــامــــت  ــ قــ ــذو  الــ ــل  لل مــ ــا  ــدَّرهــ تقــ أعر ــــت عن 
وت النها يت لإلطار المنقح لمحاســيت  االقتصــا يت عل  مدو ال ا  الماضــ ش وال ســيما ف  وضــ  الصــي  - البا يت

االقتصــــــا يتش وأقرا  المبــــــاهماا الهامت المقدمت من  -النظم اإلييرلرجيت المتصــــــل انظا  المحاســــــيت البا يت  
 الر يس والميتب وها ت التحرير والمحررش ومن البلدان والر االا والجهاا الم نيت الت  شار ت ف  التنسيحو 

فيت عمليت  عدا   طار محاســيت النظم اإلييرلرجيت المتصــل انظا  أعنت عل  شــمرليت وشــ ا )ن( 
ــيت البا يت ــا يتش الت  ضـــمت مجمرعت واســـ ت من أوســـاع الجهاا الم نيت وشـــهدا م ـــار ت   -  المحاسـ االقتصـ

واس ت ف  الجرالا المت د ة من الم اوراا ال الميت   أن ورقاا القضايا ومبر اا ال صرل ال ر يت والمبر ة 
 االقتصا يتو  -إلطار محاسيت النظم اإلييرلرجيت المتصل انظا  المحاسيت البا يت الجاملت 

من عنران اإلطـار المنقح لمحـاســــــــــــــيت النظم اإلييرلرجـيت   “ تجريب  ” وافقـت عل  حـذن  لمـت   )ج( 
الت  تصــــــا اإلطار المحاســــــب    7 ل    1االقتصــــــا يتش واعتما  ال صــــــرل   - المتصــــــل انظا  المحاســــــيت البا يت  

 اا الما يت  مييار  حصــا    ول ش وق قاء جمي  ال صــرل م ًا ف  وعيقت واحدةش تصــا فاها ال صــرل  والحبــا
 ل    12التقايم النقدو والمحاســيت المتجاملت لخدماا النظم اإلييرلرجيت وأاــرلها وتصــا ال صــرل    11 ل   8

 و فا دة الحبا اا ومالءمتهاو  والت ري ااش وقجراء تقايماا وقعدا  تقارير  ص ت  وريت   أن مد   التطبيقاا 14

ــيت النظم اإلييرلرجيت المتصـــــــــــل انظا    11 ل   8أقرا  أن ال صـــــــــــرل   ) (  من  طار محاســـــــــ
االقتصا يت تصا الميا ئ اإلحصا يت الم ترن اها  وليًا والتراياا لتقايم خدماا النظم   -المحاسيت البا يت  

ــيام متبـــــ  م  م ا يم نظا  الح ــرلها ف  ســـ ــا اا القرميت للبلدان الت  تقر  اتقايم خدماا  اإلييرلرجيت وأاـــ بـــ
النظم اإلييرلرجيت و/أو أاــــــــــرلهاش وطلبت  ل  لجنت الخبراء أن تجد حال فرريًا للجرانب المنهجيت الم لقت ف   

 عل  النحر المحد  ف  الخطت اليحثيتو  11 ل   8ال صرل 

  11 ل   8و  7 ل   1طلبت  ل  لجنت الخبراء أن ترضــــــــــح الحاالا المختل ت لل صــــــــــرل   )ه( 
 ش ف  المقدمت وال صرل ن بها عل  البراءو14 ل   12 و

شــــــج ت البلدان عل  تن اذ  طار محاســــــيت النظم اإلييرلرجيت المتصــــــل انظا  المحاســــــيت   )و( 
االقتصـــــا يت وفقا ألولرياتهاش واعترافا منها  التحدياا الت  ت تري تجمي  الحبـــــا اا ف  الممارســـــت  -  البا يت
ــا ر البياناا ال الميت وأن تضــــ  ال مليت ــت اد من مصــ ش طلبت  ل  اللجنت أن ترااــــل وضــــ  أ واا تجمي  تبــ

 استراتيجيت للتن اذ ومرا  ترجاهيت تت ل   المنهجيت والتن اذ للبلدان  عما لمراالت اناء القدرااو 

االقتصا يت   -رحبت  التقد  الذو أحرزته اللجنت ف  ت ميم استخدا  نظا  المحاسيت البا يت  )ز( 
ف  البــياســااش  ما ف  ذلك توار المنااش واالقتصــا  الدا روش والتمريل المبــتدا ش وســياســت التنرع البارلرج ش 
ــد الخطت ال الميت للتنرع البارلرج  لما   د  ــار ت ف   طار راـــــ ــت عل  الم ـــــ ــ ت خااـــــ وشـــــــج ت اللجنت  صـــــ
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ــلت اان والم ـــار ت ف  فري  الخبراء المقترح تحت رعايت أما 2020 عا  نت ات اقيت التنرع البارلرج  لترفار الصـ
 الدوا ر الم نيت  التنرع البارلرج  وأوساع اإلحصاءاا الرسميتو 

أَّدا االقتراح الداع   ل   ن ـاء فري  عامل لصـيا ت وعيقت منهجيت لمحاسـيت المحيطااش   )ح( 
ــيت البا يت  ــل انظا  المحاســــ ــيت المحيطاا المتصــــ ــا يتش  عما لإلطار المر  و االقت  -عنرانها  طار محاســــ صــــ

 -االقتصـــا يت وقطار محاســـيت النظم اإلييرلرجيت المتصـــل انظا  المحاســـيت البا يت  -لنظا  المحاســـيت البا يت  
االقتصــــا يتش نظرا الرت اع الطلب عل  البــــياســــاا ف  مجال محاســــيت المحيطاا واألهميت ال الميت القتصــــا   

 لجاف  لهذا الن اعو المحيطااش وأشارا  ل  أهميت التمريل ا

االقتصـا يت   -أَّدا ت ـيال فري  عامل م ن   المحاسـيت التجاريت ونظا  المحاسـيت البا يت   )ع( 
ــد  ال را د الت  ت ر  عل  القطاعان ال ا  والخاا  لاهما من  وخريطت الطري  األوليتش والحظت ف  هذا الصـ

محاســـــــيت رأس المال الطبي  ش وتيا ل البيانااش االقتصـــــــا يت م  نهج  -مراءمت نهج نظا  المحاســـــــيت البا يت  
واإل ارة الم ـــتر ت للمرار ش وأقرا  أهميت م ـــار ت  ل من المياتب اإلحصـــا يت الرطنيت والقطاع الخاا عل  

 البراءش و ذلك  الحاجت  ل    ايت التمريل إلحراز تقد   ان ف  هذا المجال من مجاالا ال ملو 

لت المقدمت   ـــــــأن اإلطار اإلحصـــــــا   لسياس االســـــــتدامت ف   رحبت  الم لرماا المبـــــــتجم )و( 
قطاع البــــــــــــــياحتش وف  م ري مالحظتها اهتما  البلدان اهذا ال ملش وافقت عل  عمليت وضــــــــــــــ  الرعيقت ف   
اـــــيوتها النها يتش  ما ف  ذلك اســـــت راي لجنت الخبراء للرعيقت قبل عرضـــــها عل  لجنت اإلحصـــــاءاا التا  ت 

 يت للنظر فاها   يل نها   اهدن عرضها   د ذلك عل  اللجنت اإلحصا يت لمنظمت البياحت ال الم

وُيَنظَّم عمُل لجنت الخبراء وف  خمبــت مجاالا عمل واســ تش ويترل  أعضــاء الميتب   ارة األن ــطت   - 2
ف   طار عنااــر ارنامج ال مل ذاا الصــلتش عل  النحر المت   عليه ف  اختصــااــاا اللجنت  وف  ما َّل  

ال مل: المجال ألاش التنبــــــــــا  واالتصــــــــــالش  سيا ة ها ت اإلحصــــــــــاء الجنديتو والمجال  اءش التطرير   مجاالا
ش 1-المنهج  للمرااـــــــ اا السياســـــــيت الميياريت و حرر أخروش الذو َّنقبـــــــم  ل  مجالان فرعاان )المجال  اء

ش 2-رلنديتش والمجال  اءاالقتصـــــــا يتش  سيا ة ها ت اإلحصـــــــاء اله -اإلطار المر  و لنظا  المحاســـــــيت البا يت  
االقتصــــا يتش  سيا ة الميتب اإلحصــــا    - طار محاســــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاســــيت البا يت 

لالتحا  األورو  و والمجال جيمش وضـ  قراعد ايانااش  سيا ة منظمت الت اون والتنميت ف  المادان االقتصـا وو 
ــيا  والمجال  الش التن اذ و ناء القدراا   ــا يت واالجتماليت  ســــ ــا يتش  سيا ة م ــــــتر ت اان اللجنت االقتصــــ اإلحصــــ

ــيت األعمال التجاريتش  ــأ حدَّثاش محاســــــ ــاءاا جنرن أفريسياو والمجال هاء المن ــــــ والمحيط الها ئ وها ت  حصــــــ
  سيا ة الم هد الرطن  لإلحصاء والجورافيا ف  الميبيك  

التقـد  المحرز خالل البــــــــــــــنـت المـاضــــــــــــــيـت و رـنامج عملهـا وتصــــــــــــــا لجنـت الخبراء ف  هـذا التقرير   - 3
   وتر  ف  ال رع سا  ا اإلجراءاا المطلرن من اللجنت اإلحصا يت اتخاذها  2025-2022 لل ترة

  
 المجال ألف: التنسيق واالتصال )بقيادة هيئة اإلحصاء الكندية(  - ثانيا  

َّر   ال ري  ال امل الم ن   التنبـــــــــــــا  واالتصـــــــــــــال عل  ت  ي  الت اون اان الميا راا المتصـــــــــــــلت   - 4
ــيت البا يت   ــيت البا يت   - المحاســــ ــتخدا  نظا  المحاســــ ــجي  اســــ ــتراتيجياا عمليت لت ــــ ــا يتش وتن اذ اســــ  -االقتصــــ

ــتل   هذ  الجهر  الت اون اا  ــ ت  وتبــ ــاا الناشــ ــياســ ــايا البــ ــا يت فيما َّت ل   قضــ ــا يت  االقتصــ ن المياتب اإلحصــ
ــيت  الرطنيت والرزاراا المختصـــــــــــت والمجتم  الدول   ور   ال ري  ال امل ارنامج عمله عل  المجاالا الر يبـــــــــ
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البـتت التاليتش الت  تح  ها األولرياا الدوليت الراهنت المتصـلت  التحدياا البا يت حاي يمين للحبـا اا أن ترفر 
ــا   رؤو قّيمت عن المجاالا الت  تلتق  فا  ــا  وه : التنرع البارلرج ش وتوار المنااش واالقتصــ ها البا ت واالقتصــ

 الدا روش والمحيطااش واستدامت البياحتش والتمريل المبتدا  

وف  البـنراا األخارةش از ا  عد  اللجان الدوليت واألفرقت ال املت وفرم ال مل ذاا الصـلت  المحاسـيت   - 5
ولتيبــــــار تحبــــــان الت اون وتقلال االز واجيت  ل  أ ن  حدش ســــــيقر  ال ري  االقتصــــــا يت زيا ة  بارة   -  البا يت

اتقايم الم ـهد لمختلا األفرقت ف  هذا المجال  وسـاتيح اسـت راي عا  للم ـهد لل ري    2022ال امل ف  عا   
زرش  ال امل أن يحبن فهمه لمراض  نقاع الدخرل والروا ط المحتملت اان الجهر ش وأَّن يمين تبخار أوجه التآ

االقتصــا يت أن ترفر قيمت مضــافت  وســاتم   -وأَّن يمين لم ــار ت الخبراء ذوو الصــلت انظا  المحاســيت البا يت  
االســـــتمرار ف  تقايم الم ـــــهد عل  مدو الرقتش وســـــيبـــــّهل ذلك وضـــــ  اســـــتراتيجيت إلقامت روا ط أفضـــــل اان 

االقتصا يت ف  ميا راا البياساا    - تمختلا األفرقت وت  ي  تراجد ال املان ف  مجال نظا  المحاسيت البا ي 
ف ل  ســبال المثالش ســُيبــتخد  التقايم لتحبــان فهم البــبل الت  يمين اها لل ري  ال امل أن يبــهم ف  ميا راا  

 التمريل المبتدا ش وأن يض  ارنامج عمل محد ا  قدر أكبر   أن هذا المرضرع 

 
 التنوع البيولوجي  

ع الخــامس ع ــــــــــــــر لمؤتمر األطران ف  ات ــاقيــت التنرع البارلرج  ف  من المقرر أن ُي قــد االجتمــا - 6
ش ومن المترق  أن يقر   اعتما  اإلطار  2022كرنمانغش الصـــــــــانش ف  ال ترة من نيبـــــــــان/أاريل  ل  أيار/ماَّر 

وقطار الراـــد الخاا  ه  وف  ال ترة الت  ســـيقت ان قا  مؤتمر   2020ال الم  للتنرع البارلرج  لما   د عا  
طرانش ناق ـــت الها ت ال رليت للم ـــررة ال لميت والتقنيت والتجنرلرجيت ف  اجتماعها الرا   وال  ـــرين ضـــرورة  األ

االقتصــا يت من أجل ت ميم التنرع البارلرج  ف  النظم اإلحصــا يت الرطنيت    -االمتثال لنظا  المحاســيت البا يت  
ــا الها ت ال ــد واإلاالط الرطنيت  و حثت أيضـــ ــد وت  ي  نظم الراـــ ــييت راـــ ــا يتش وشـــ  رليت  ور اللجنت اإلحصـــ

التنرع البارلرج  التا  ت لل ري  الم ن  اراــــــد األريش والمنبر الحيرم  الدول  لل لر  والبــــــياســــــاا الم ن  
 التنرع البارلرج  وخدماا النظم اإلييرلرجيتش وشــراكت مؤشــراا التنرع البارلرج ش و ارها من المنظماا ذاا  

ار ال الم  للتنرع البارلرج  وقطار الراــد الخاا  ه  و اإلضــافت  ل  ذلكش تضــمن الصــلت ادعم ت  ال اإلط
ــاء فري  خبراء تقن  مخصـــ  لتقديم  ــيت مرجهت  ل  مؤتمر األطرانش مقررًا  فن ـ االجتماعش ف  م ـــروع تراـ

  ( 1) 2020الم ررة   أن مراالت ت  ال  طار الراد لإلطار ال الم  للتنرع البارلرج  لما   د عا  

ــيت البا يت   - 7 ــا يا هاما لدعم  -ومن شـــأن االعتران ادور نظا  المحاسـ ــا يت  اعتيار   طارا  حصـ االقتصـ
 طار الراــد والمؤشــراا الرار ة فيهش و ذلك ادور المياتب اإلحصــا يت الرطنيت ف  وضــ  اإلطار وتن اذ ش أن 

ت ـيال  طار للراـد وتطرير الم لرماا االقتصـا يت للمبـاعدة ف   -َّتيح فراـت فريدة لنظا  المحاسـيت البا يت  
ــا   ــا   الرطن   ولت  ي  الت اون اان جهاا التنبـ ــا يت المملر ت وطنياش َّتم ت ميمه ف  النظا  اإلحصـ اإلحصـ
الت اقيت التنرع البارلرج  ف  البلدان والمياتب اإلحصـــــا يت الرطنيتش قامت شـــــييت اإلحصـــــاءاا التا  ت إل ارة  

اليت  األمانت ال امتش  االشــترام م  أمانت ات اقيت التنرع البارلرج ش وشــييت راــد ال ــؤون االقتصــا يت واالجتم
ــد التا   لبرنامج األمم  ــد األريش والمر   ال الم  للح ص والراــــ التنرع البارلرج  التا  ت لل ري  الم ن  اراــــ

 -ن نظا  المحاسـيت البا يت  المتحدة للبا تش اتنظيم سـلبـلت من الحلقاا الدراسـيت ال ـيييت الت  َت ري ال القت اا 

 __________ 
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االقتصـا يت وقطار الراـد المؤقت  وشـملت البـلبـلت أيضـا حلقاا  راسـيت شـيييت مت مقت عن حبـا اا النظا   
 اإلييرلرج  من حاي النطام والحالت والخدمااش والمؤشراا الناتجت عن الحبا اا  

 طار الراــــــــــد إلطار التنرع وُ ذلت جهر   ال  ل لمراءمت المؤشــــــــــراا الر يبــــــــــيت المقترحت ضــــــــــمن  - 8
م  األطر اإلحصــا يت الت  ُوضــ ت تحت  شــران اللجنتش  ما ف  ذلك  2020البارلرج  ال الم  لما   د عا  

االقتصـــــــا يت لتطرير اإلحصـــــــاءاا البا يت  وقا    -أهدان التنميت المبـــــــتدامتش وقطار نظا  المحاســـــــيت البا يت  
يت لنظا  محاســـــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاســـــيت  المؤشـــــراا المن ـــــأ ف   طار اللجنت التقن  فري 

االقتصـــا يت  اســـت راي مبـــرَّ ة  طار الراـــد وقد  مدخالا   ـــأنهاش وهر ا ن  صـــد   عدا  اياناا  -البا يت  
االقتصـا يت  وتتيح م ـار ت اللجنت الم نيت   -  واـييت للمؤشـراا الر يبـيت المبـتمدة من نظا  المحاسـيت البا يت

االقتصــــا يت ف  فري  الخبراء المقبلش الذو أن ــــأ  مؤتمر األطرانش فراــــت هامت لت  ي   -حاســــيت البا يت   الم
اســتخدا  الم اَّار الم ــتر ت المت لقت  البياناا واألســالابش وال ســيما فيما َّت ل  اراــد األهدان والواياا الت  

ما َّت ل  اها لتجمي  المؤشـــــراا الر يبـــــيت   االقتصـــــا يت األســـــاس المنهج  في  -ُي تبر نظا  المحاســـــيت البا يت  
ــا يت الرطنيت   ــار ت اللجنت  ورا ف  اناء ت اون أكبر اان المياتب اإلحصـــــــ ــتؤ و م ـــــــ ــ ش ســـــــ وعل  نطام أوســـــــ

 والرزاراا التن اذيت واألوساع ال لميت 

م   واعتمد االتحا  الدول  لح ص الطبي ت قرارين   ـــــــــــأن رأس المال الطبي    ج ء من مؤتمر  ال ال - 9
ش ُ ع  األعضــــاء  ل : )أ(  عم تطرير نظا  ( 2) المت ل   المحاســــيت ف  مجال التنرع البارلرج  57ف   القرار  

االقتصـــــــــا يت ليقد  واـــــــــ ا للمحاســـــــــيت ف  مجال التنرع البارلرج  عل  مبـــــــــترو النظم   -المحاســـــــــيت البا يت  
ــترياا الجانيتش و ذلك عن تن اذهاو و ــتخالا  ) اإلييرلرجيت واألنراع والمبــــ ــا اا ف  اســــ ــتخدا  الحبــــ ن( اســــ

ش واألهدانش 2020مؤشـراا لتوار التنرع البارلرج  )مثل راـد اإلطار ال الم  للتنرع البارلرج  لما   د عا   
)ج(  عم   ومــا  ل  ذلــك( وإلنتــاج وتنظيم البيــانــاا المت لقــت  ــالتنرع البارلرج  وخــدمــاا النظم اإلييرلرجيــتو و

االقتصـــــــــــا يتو و ) ( تن اذ وتطبا  نظا   -ف  تن اذ نظا  المحاســـــــــــيت البا يت المياتب اإلحصـــــــــــا يت الرطنيت 
االقتصـــــــا يت ف  مجال التنرع البارلرج  ف  جمي  الجرانب ذاا الصـــــــلت   ملها  واعتمد   -المحاســـــــيت البا يت  

مرعت من  ش الذو اقُترحت فيه مج“نحر سياست   أن رأس المال الطبي  ”ش الم نرن  ( 3) 62االتحا  أيضا القرار  
ــاع   ــأن رأس المال الطبي    ومن المهم أن القراراا تمثل اعترافا من جانب األوســـــــــ الميا ئ  ار المل مت   ـــــــــ

 االقتصا يت ومراالت ت ميم رأس المال الطبي   ف  البياساا  -ال لميت  أهميت تن اذ نظا  المحاسيت البا يت 

 
 تغير المناخ  

االقتصـــــا يت ف  ميا راا   -لريت لت ميم نظا  المحاســـــيت البا يت  ال َّ ال مجال ال مل ألا ي ط  األو  - 10
توار المنــاا  وُي ــد توار المنــاا أحــد أكثر التحــديــاا  لحــاحــا الت  َّراجههــا ال ــالمش وتت اَّــد الجهر  المبــذولــت 
  للتصدو له من حاي ال د  واألهميتش وفقا لما َّتضح من عد  اإلعالناا الجدَّدة الصا رة عن قا ة ال الم ف 
الدورة البــا ســت وال  ــرين لمؤتمر األطران ف  ات اقيت األمم المتحدة اإلطاريت   ــأن توار المنااش الت  عقدا  
ف   الســـــــــــــيرش  المملجت المتحدة لبريطانيا ال ظم  وأَّرلندا ال ـــــــــــــماليت  ومن خالل ال مل المتصـــــــــــــل  فقامت  

فضــل لمختلا الميا راا واللجان وأفرقت  الروا طش الذو يضــطل   ه المجال ألاش ســيطرر ال ري  ال امل فهما أ
ــار الصــــــــــــالا اان مختلا الجهر   ال مل والخبراء ف  ذلك المجال  والهدن من هذا ال ري  ال امل هر تيبــــــــــ

 __________ 
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المبذولت لرضــــــ  مؤشــــــراا وقحصــــــاءاا لتوار المنااش فضــــــال عن ت  ي  الت اون واســــــتخدا  نظا  المحاســــــيت  
ــا   ف - البا يت ــط اإلحصـــ ــا يت ف  الرســـ ــيامش  االقتصـــ ــراا توار المناا  وف  هذا البـــ ــ  مؤشـــ يما َّت ل  ارضـــ

سـات اون ال ري  ال امل م  فري  الخبراء الم ن   اإلحصـاءاا البا يت لدعم ال مل   ـأن مؤشـراا توار المناا 
 االقتصا يتش حاثما أمين ذلك  - استخدا  نظا  المحاسيت البا يت 

يا رة جدَّدة لمجمرعت ال  ـــــرين لبـــــد الثوراا ف  البياناا  ومن المترق  أن َّتم تقديم اقتراح َّت ل   م - 11
  وســـــــــترجه  عرةش ف   2022 ل  وزراء الماليت ومحافظ  البنرم المر  يت لمجمرعت ال  ـــــــــرين ف  أوا ل عا   

الميا رة الجدَّدةش لتحبـــــان ترافر البياناا وتقديمهاش  ما ف  ذلك ما َّت ل   المبـــــا ل البا يتش من أجل تحبـــــان 
اا مبــــــتنارةش وجرو التنريه  ال مل الذو يقر   ه اــــــندوم النقد الدول ش  الت اون الرعا  م  مجلس  اتخاذ قرار 

تحقا  االســــــــتقرار المال  وال ري  الم ــــــــترم اان الر االا الم ن   اإلحصــــــــاءاا االقتصــــــــا يت والماليتش نحر  
ــرين ــيت  ( 4)  طالم ميا رة جدَّدة محتملت لمجمرعت ال  ـــ ــمل المقترحاا الر يبـــ م الجت الثوراا ف  اياناا    وت ـــ

مجمرعت ال  ـــــرين المت لقت  االني اعاا الجريتش والطاقتش واإلعاناا الحيرميتش والن قاا الرطنيت للتخيي  من 
ــيت البا يت   ــا منهجيا جادا لم الجت   -آعار توار المناا والتجي  م ه  ويرفر نظا  المحاســــ ــاســــ ــا يت أســــ االقتصــــ

اللجنت ف  مبــاعدة ال ري  الم ــترم اان الر االا ومجمرعت ال  ــرين    ض الثوراا ف  البياناا  وســت ــارم 
عل   حراز تقد  نحر ســــــــد الثوراا  وســــــــادعم ال مل المت ل   الميا رة  ل من اللجنت التقنيت لإلطار المر  و 

( وال ري  ال ـامـل الم ن  ارضــــــــــــــ  قراعـد البـياـناا 1-االقتصــــــــــــــا ـيت )المجـال ـ اء -لنظـا  المحـاســـــــــــــــيت البا ـيت  
جيم(  واســـــــــــتنا ا  ل  تجر ت الميا رة األول  الت  أطلقها وزراء ماليت ومحافظر المصـــــــــــارن المر  يت  جالالم)

ــرين ف  عا   ــراا توار  2009لمجمرعت ال  ــ ــ  مؤشــ ش َّترق  أن ترفر الميا رة لجمي  البلدان حاف ا ها ال لرضــ
 المناا المرتيطت مياشرة  األ  ا  االقتصا يت  

ول  مؤخرا لرحت متا  ت مت لقت اتوار المناا تتضــمن عدة مؤشــراا مبــتمدة  وأن ــأ اــندوم النقد الد - 12
االقتصا يت  مصدر   -االقتصا يت وتبتخد  قراعد اياناا نظا  المحاسيت البا يت   -من نظا  المحاسيت البا يت 

اا  للبياناا  و اإلضـــافت  ل  ذلكش أن ـــأ أعضـــاء اللجنت فري  عمل ميرســـا لرضـــ  تقدَّراا ر   ســـنريت لحبـــا  
ــيت البا يت   ــن ت ف  الرقت   -االني اعاا الجريت وف  نظا  المحاســــــــــ ــا يت من أجل ترفار اياناا مصــــــــــ االقتصــــــــــ

(  وســـــــــــــــادعم ال ري  ال ـامل الجهر  الرامـيت  ل  زيا ة الحرار اان  43المـناســــــــــــــب للرحت المـتا  ـت )انظر ال قرة  
ــا يت الرطنيت فيما َّت ل  اتجمي  ــندوم النقد الدول  والمياتب اإلحصــ ــتخدا  نظا    اــ اياناا لرحت المتا  ت واســ

 االقتصا يت ف  قياساا توار المناا   -المحاسيت البا يت 

ــا يت ألورو ا فيما َّت ل   - 13 ــافت  ل  ذلكش َّرااـــــــل ال ري  ال امل التنبـــــــا  م  اللجنت االقتصـــــ و اإلضـــــ
تصـــا يت ف  مؤشـــراا توار االق - الم ـــار ت ف  األن ـــطت المبذولت للنهري  اســـتخدا  نظا  المحاســـيت البا يت  

المناا من خالل جهر  من قبال عقد حلقت  راســــــيت رفي ت المبــــــترو للجنت االقتصــــــا يت ألورو ا   ــــــأن ال مل  
المناخ   وســــــــت ــــــــمل األن ــــــــطت ف  البــــــــنراا المقبلت ال مل م  مجمرعاا  وليتش مثل ات اقيت األمم المتحدة 

المنــــااش وال ري  الحيرم  الــــدو  ــأن توار  ــاريــــت   ـــــــــــــــ الخبراء الم ن  اإلطــ المنــــااش وفري   اتوار  ل  الم ن  
  اإلحصاءاا البا يتش من أجل تيبار االتصال والت اون 

 

 __________ 

  https://www.consilium.europa.eu/media/52732/final-final-g20-rome-declaration.pdfانظر  (4) 

https://www.consilium.europa.eu/media/52732/final-final-g20-rome-declaration.pdf
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 االقتصاد الدائري   

ــارم ال ري  ال امل  - 14 ــااش ي ــ ــياســ ــا  الدا رو  هدن من أهدان البــ ــدَّد  االقتصــ ــليما  االهتما  ال ــ تبــ
الم نيت  سياس االقتصـــــا  الدا روش الت  أن ـــــأها ميتب مؤتمر ان ـــــاع ف  مجهر َّن تجمالاان: )أ( فرقت ال مل 

)ن( فري  خبراء منظمت الت اون والتنميت ف  المادان االقتصـــــــا و الم ن   جال  اإلحصـــــــا اان األورو اانو و
جدَّد من الم لرماا من أجل اقتصا   ا رو َّتبم  الج اءة ف  استخدا  المرار   وت مل فرقت ال مل حاليا عل  

االقتصـا يت وقطار تطرير   - طار قياس لالقتصـا  الدا روش َّرتيط ارتياطا وعيقا انظا  المحاسـيت البا يت  تحدَّد 
ــا ر أخرو للم لرماا  وأاهرا النتا ج الت  تراـــلت  لاها فرقت   ــتجماله  مصـ ــاءاا البا يت الذو َّتم اسـ اإلحصـ

ن ال رامل المحر ت لالقتصـا  الدا روش االقتصـا يت مناسـب لسياس ال دَّد م -ال مل أن نظا  المحاسـيت البا يت  
مثل  عا ة تدوير المرا  وقعا ة اســــتخدامهاو واألهدان عل  المبــــتريان الجل  والمترســــطش مثل تقلال الن ايااو 
وا عار المياشرة و ار المياشرة عل  قضايا مثل توار المناا وفقدان التنرع البارلرج   وي ارم أعضاء ال ري  

  حصــــــــــاء الجنديت واللجنت االقتصــــــــــا يت ألورو ا ف  تنظيم حلقت  راســــــــــيت ف   انرن األول/ال امل من ها ت اإل
حرل االقتصـــــــا  الدا رو ُتجمّا  م ا البلدان والمنظماا الدوليت ذاا الخبرة ف  قياس االقتصـــــــا     2021 يبـــــــمبر 

  ش فضال عن النجاحاا  الدا روش م  ممثلان من مجال البياساا لمناق ت احتياجاا البياناا والثوراا والتحدياا 

ــا و  فكمال الجهر  الت  تبذلها فرقت   - 15 ويقر  فري  خبراء منظمت الت اون والتنميت ف  المادان االقتصـــــــ
عمل مؤتمر اإلحصـــا اان األورو اان   ـــأن جال جدَّد من الم لرماا من أجل اقتصـــا   ا رو َّتبـــم  الج اءة 

  تحبــــــــــــــان قـاعـدة الم لرمـاا المت لقـت  ي ـاءة المرار  ف  اســــــــــــــتخـدا  المرار   ويهـدن عمـل فري  الخبراء  ل
وسياساا االقتصا  الدا روش وينب  تنبيقا وعيقا م  فرقت عمل المؤتمر  وت مل الجهر  الحاليت ل ري  الخبراء  
وض   طار ومؤشراا متبقت لراد التقد  المحرزو و عم وض  البياساا وتقايمهاو وتحدَّد الثوراا الر يبيت 

 تقديم الترجاهاا حرل  يييت  نتاج واستخدا  وتراال الم لرماا المت لقت  االقتصا  الدا رو ف  السياسو و 

 
 محاسبة المحيطات  

تت اون ال ـــييت واللجنت االقتصـــا يت واالجتماليت  ســـيا والمحيط الها ئ وال ـــراكت ال الميت لمحاســـيت   - 16
محـاســــــــــــــيـت النظم اإلييرلرجيـت ف   طـار نظـا  المحيطـاا ف   ن ـــــــــــــــاء فري  خبراء فرع  تـا   للجنـت التقنيـت ل

ــيت البا يت   ــيت المحيطاا ف   طار نظا    -المحاســــــ ــرع ف  التخطيط لنظا  محاســــــ ــي ــــــ ــا يتش الذو ســــــ االقتصــــــ
االقتصــا يت والخطت اليحثيت المرتيطت  ه  و اإلضــافت  ل  ذلكش عملت اللجنت االقتصــا يت   -المحاســيت البا يت  

ــيا والمحيط الها ــا اا المحيطاا من خالل  واالجتماليت  سـ ــلت تيبـــار تطرير حبـ  ئ م  ال ـــر اء عل  مرااـ
ويجرو تن ـاذ م ـــــــــــــاري  تجريبـيت أو التخطيط لـها ف   االو تجريب م ــــــــــــــاري  ف  المنطـقت وتـقديم الدعم التقن    

ــي  منها المناط  المحميت وتدف  الن اياا  ل  المحيطاا  و الت اون م  ال ــــراكت ال الميت ــامراش توط  مراضــ  وســ
لحبـــا اا المحيطااش يجرو أيضـــا التدريب عل  النظا  المحاســـب  للمحيطاا واألن ـــطت التجريبيت المتصـــلت اها 

    2022ف   ندونيبيا وفيج  وفاات نا   وساتم  حراز م يد من التقد  ف  الم اري  التجريبيت ف  عا  

ت  المحيطاا  وجمَّ  الحرار وجرو تنبـا  عدة مناسـياا  وليت لدعم المحاسـيت واإلحصـاءاا المت لق - 17
واســـــــتضـــــــافته ها ت مصـــــــا د   2021ال الم  الثان    ـــــــأن محاســـــــيت المحيطااش الذو عقد ف  نيبـــــــان/أاريل  

األســـمام والمحيطاا الجنديتش م ـــار ان عالماان ناق ـــرا حالت حبـــا اا المحيطاا وخطط  ف ها  ل  األما   
ا لسيا ة حرار ت اعل    ــأن محاســيت المحيطاا  ج ء  وعملت اللجنت م  ال ــراكت ال الميت لحبــا اا المحيطا

  وحضـــــــــــــر حرال   2021ت ـــــــــــــرين األول/أكتر ر   27من َّر  آســـــــــــــيا والمحيط الها ئ الرا   للمحيطااش ف  
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ــترالياش  70 ــا اا المحيطاا ف  أســـ ــياســـــاا المت لقت  حبـــ ــتم را  ل  اياناا عن الطلب عل  البـــ م ـــــار ا واســـ
 ج ش وفاات نا ش والهند وقندونيبياش و االوش وتاَّلندش وفي 

 
 قياس االستدامة في قطاع السياحة   

ــياحت الذو تقر   منظمت   - 18 ــتدامت ف  قطاع البـ ــلت اللجنت  عم ارنامج ال مل المت ل   سياس االسـ وااـ
البــياحت ال الميتش والذو َّنطرو عل  وضــ   طار  حصــا  ش واشــتقام مؤشــرااش  ما ف  ذلك مؤشــراا راــد 

ــياحت ف  أهدان ا ــاع  البـــــــ ــتدامتش والتن اذ التجريب  ف  البلدان  وُأحرز تقد  ف  ال مل م  األوســـــــ لتنميت المبـــــــ
الم نيت  البـــــياســـــاا وتن اذ الم ـــــاري  التجريبيت ف  البلدان  وينضـــــم م يد من البلدان  ل  مجمرعت الم ـــــاري   

 ــاري  التجريبيت نتا ج التجريبيت الت  تن ذ اإلطار اإلحصــا   لسياس االســتدامت ف  قطاع البــياحتش وقدمت الم
م  ل ت النظر  ل  مدو مالءمت اإلطار وجدوا   وتم تلق  ما ي اد اإلعران عن    ( 5) ذاا اــــــــلت  البــــــــياســــــــاا

االهتمــا  من الــدان ف  جمي  المنــاط ش و  ض البلــدان  صـــــــــــــــد  ترســــــــــــــي  نطــام ارامجهــا التجريبيــت القــا مـت  
ــلحت ف  مجال     الت اون ف    ماجها ف  ارنامج عمل أكثر تنظيماش   و/أو ــحان المصــ  ثار من األحيان م  أاــ

االقتصــا يت الم ــروع  - البــياســت البــياحيت  وســتبــت ري اللجنت التقنيت لإلطار المر  و لنظا  المحاســيت البا يت  
النها   لإلطار اإلحصــا   قبل أن َّنظر فيه ال ري  ال امل للخبراء الم ن   سياس االســتدامت ف  مجال البــياحت  

 ءاا التا  ت لمنظمت البياحت ال الميت  صررة نها يتش عم عرضه الحقا عل  اللجنت اإلحصا يت  ولجنت اإلحصا 

 
 االتصال  

ــيت البا يت   - 19 ــيي  لنظا  المحاسـ ــل المرق  ال ـ ــا يت -وااـ ــليت   ( 6) االقتصـ ــرة اإلخياريت ال صـ أخيار  ”والن ـ
ــيت البا يت   ــا يت -ومالحظاا نظا  المحاسـ ــاتان اللتان تبـــتخدمهما    ( 7) “االقتصـ ــ هما األ اتان الر يبـ ال مل اراـ

اللجنت للرارل  ل  أاحان المصلحت وعامت الجمهرر  وخالل ال ا  الماض ش أ ا الن رة اإلخياريت والمرق  
ال يي   ورا هاما ف   طالع المجتم  عل  آخر المبتجداا وف   شراكه  وتر  ا الجهر  المت لقت  االتصال 

تنرعت من المراضــــــي  واألحدارش منها اعتما   طار محاســــــيت النظم اإلييرلرجيت ضــــــمن  طار  عل  مجمرعت م
االقتصـــــــا يتش ومنتدو الخبراء الم ن  انظا  محاســـــــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار   -نظا  المحاســـــــيت البا يت  
ــيت البا يت   ــيت رأس الم -نظا  المحاسـ ــأن محاسـ ــاا   ـ ــياسـ ــا يتش والمنتدو الخامس للبـ ال الطبي   من االقتصـ

ــا يت أن  ــالت يمين من خاللها ليوســــاع اإلحصــ أجل اتخاذ قراراا أفضــــل  و انت الن ــــرة اإلخياريت  مثا ت وســ
ــيت  ف  الما ت تقرييا ف    30تت امل م  أاــــــــــحان المصــــــــــلحت ا خرين  وزا  جمهرر الن ــــــــــرة اإلخياريت انبــــــــ

رن المرق  ال يي  لنظا  المحاسيت البا يت   و اإلضافت  ل  ذلكش تراال ال ييت ترسي  قاعدة م ا2021 عا 
  2021االقتصا يت ف  عا   -من رر عن نظا  المحاسيت البا يت  100االقتصا يتش وأضافت أكثر من  -

ــدَـّدا عل  الترويج إلطالم نظـا  محـاســـــــــــــــيت النظم  - 20 ومن خالل ال ــــــــــــــيـيتش ر  ا اللجـنت تر ا ا شــــــــــــ
االقتصا يت اان أاحان المصلحت الخارجاان  وأادرا   ارة   -اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاسيت البا يت  

الترااــل ال الميت التا  ت ليمم المتحدة وق ارة ال ــؤون االقتصــا يت واالجتماليت ن ــرتان اــح اتان عالماتانش  

 __________ 

ــر   (5)  ــظــــــ -https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilotانــــــ

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

 (6) https://seea.un.org/  

  https://seea.un.org/content/seea-news-and-notes-archive متاحت عل : (7) 

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
https://seea.un.org/
https://seea.un.org/content/seea-news-and-notes-archive
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وقد   بار االقتصا َّان ف  األمم المتحدةش  لارا هاريسش  حاطت للصحافت  وت اونت ال ييت ف   عدا  شريط 
االقتصـا يتش ون ـر   -َّر ترضـيح    ـأن نظا  محاسـيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاسـيت البا يت فاد

قصــــــ   خياريت مت د ة عن  طالقه عل  مرق  أخيار األمم المتحدة عل  شــــــييت اإلنترنتش والمرق  ال ــــــيي  
ــرء ع ــلطت هذ  الجهر  الضــ ــا يت واالجتماليت  وســ ــؤون االقتصــ ــيت  الر يبــــ  إل ارة ال ــ ل   طالم نظا  محاســ

االقتصـــا يت فأارزته ف  جمي  أنحاء ال الم  وُن ـــر نحر   -النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاســـيت البا يت  
م ــار ت من ــررة عل  وســا ط الترااــل االجتماع   3 000الدا وققليماش وُن ــرا أكثر من  32مقاال ف    250

 قاالا الرأو تصدر حت    د عدة أشهر من اإلطالم  خصرا عمليت اإلطالم  وال ت ال المقاالا وم

  
 المجال باء: التطوير المنهجي للمواصفات القياسية المعيارية وبحوث أخرى  - ثالثا  

هنـام عنصــــــــــــــر هـا  ف  عمـل اللجنـت هر النهري  خطـت ال مـل اليحث  المت لقـت ـ اإلطـار المر  و   - 21
ــيت البا يت   ــيت البا يت  -لنظا  المحاسـ ــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاسـ ــا يتش ونظا  محاسـ  -االقتصـ

 هما   االقتصا يت  ويصا هذا ال رع التقد  المحرز ف  التطرير المنهج  والتن اذ لجل من 

 
) سيـا ة ها ـت  االقتصاااااااااادياة    -: اإلطاار المركيي لنااام المحااساااااااااباة البيئياة  1-المجاال بااء -ألف   

 اإلحصاء الهرلنديت(

 ميانيت تنسيح اإلطار    2021ناق ــــت اللجنت ف  اجتماعها البــــا س ع ــــر الذو عقد ف  ح يران/َّرنيه   -   22
جرو  الترازو م  تحدَّي نظا  الحبــــــــا اا القرميت االقتصــــــــا يتش الت  ســــــــتُ   - المر  و لنظا  المحاســــــــيت البا يت  

و ار  من م اَّار االقتصا  الجل   وم  مراعاة ارنامج عمل اللجنت الطمرح والمرار  المتاحت والحاجت    2008 ل ا  
االقتصــــا يت هر  طار   -  ل  تحدَّد األولريااش خلصــــت اللجنت  ل  أن اإلطار المر  و لنظا  المحاســــيت البا يت  

ا ييرن  ل  حـد  بارش وال يحـتاج  ل  تحـدَـّي فررو  ووافـقت اللجـنت عل   حراز م ـيد من التـقد  ف   عل  أحـدر مـ 
ــيت البا يت   ــا يتش وعل   عا ة تقايم الحاجت    - خطت ال مل اليحث  المت لقت  اإلطار المر  و لنظا  المحاســـ االقتصـــ

ــا اا  2023 ل   جراء تنسيح ف  عا   ــمان مراءمته م  تحدَّي نظا  الحبــــــــ و ار  من    2008القرميت ل ا  لضــــــــ
 م اَّار االقتصا  الجل  والتصني اا الدوليتش و ذلك م الجت القضايا الناش ت األخرو  

وأعطات األولريت لثالعت مبـــــاراا عمل لل مل   ـــــأن خطت ال مل اليحث  المت لقت  اإلطار المر  و  - 23
ــا يــت ف  ال ترة    -لنظــا  المحــاســــــــــــــيــت البا يــت     مراعــاة جــدول األعمــال الــدول : ش م2023-2022االقتصـــــــــــــ

ــيما تلك الت  يجرو تحدَّثها حالياو و )أ( ــني ااش وال ســـــــ ــلت  التصـــــــ ــا ل المتصـــــــ )ن(  عم تحدَّي نظا   المبـــــــ
االقتصــا يتو و )ج( مبــا ل أخرو   -الحبــا اا القرميت فيما َّت ل   المبــا ل المتصــلت انظا  المحاســيت البا يت  

االقتصــــــــــا يت ونظا   -اإلطار المر  و لنظا  المحاســــــــــيت البا يت  ف  خطت ال مل اليحث ش منها الصــــــــــلت اان  
ــيت البا يت   ــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاسـ ــافت  ل  ذلكش ففن ميا رة   -محاسـ ــا يت  و اإلضـ االقتصـ

مجمرعت ال  ـــرين الجدَّدة المقترحت المت لقت  الثوراا ف  البياناا واالقتصـــا  الدا رو تضـــم مجالان ســـت ـــارم 
 االقتصا يت   -هما اللجنت التقنيت لإلطار المر  و لنظا  المحاسيت البا يت فا 

االقتصــا يت تقدما  بارا ف  عملها   -وأحرزا اللجنت التقنيت لإلطار المر  و لنظا  المحاســيت البا يت   - 24
مرحد  المت ل   التصــــــني ااش وقدمت مدخالا   ــــــأن عملياا التنسيح الجاريت للتصــــــني  الصــــــناع  الدول  ال

ــيت   ــني اا لوري التجمي  من أجل نظا  المحاســـــ ــمان مالءمت تلك التصـــــ ــني  المر  و للمنتجاا لضـــــ والتصـــــ
االقتصــا يت  وأُعد اقتراحان ل مليت تنسيح التصــني  الصــناع  الدول  المرحدش أحدهما   ــأن أن ــطت   -البا يت  
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جيت وق ارتها وقعا تها  ل  حالتها التخيي  من آعار توار المنااش وا خر   ـــــــــأن أن ـــــــــطت ح ص النظم اإلييرلر 
األاـــــــــــــليت  و النبـــــــــــــيت ل مليت تنسيح التصـــــــــــــني  المر  و للمنتجااش حد ا اللجنت التقنيت لإلطار المر  و  

االقتصـــــــــــا يت عدة مجاالا مراضـــــــــــيييت لها اـــــــــــلت خااـــــــــــت انظا  المحاســـــــــــيت   -المحاســـــــــــيت البا يت   لنظا 
نتجاا الن ايااش ومنتجاا وخدماا اا يت محد ةش ومنتجاا االقتصــا يتش منها االقتصــا  الدا روش وم - البا يت

ــني   ــني  المر  و للمنتجاا وتصـــــــــ ــني  الدول  المرحد لمنتجاا الطاقت م  التصـــــــــ الطاقتش ومراءمت التصـــــــــ
األن ـــــــطت البا يتش ال ســـــــيما فيما َّت ل  اتوار المناا والتنرع البارلرج   وأعد ال ري  ورقاا مناق ـــــــت عن هذ  

ال الم    ــأن مبــا ل تنسيح التصــني  المر  و للمنتجااش وســارااــل أ اء  ور ن ــط ف    المراضــي  للت ــاور
  2022ال مليت من خالل  عدا  مقترحاا   أن المراضي  ف  عا  

االقتصــــا يت م  خطت ال مل   -وتم تنبــــا  ال مل المت ل   اإلطار المر  و لنظا  المحاســــيت البا يت   - 25
  وُأار  ات ام ت اون اان اللجنتش وفري  الخبراء االست ارو 2008لقرميت ل ا   اليحث  لتحدَّي نظا  الحبا اا ا

الم ن   الحبـــــا اا القرميتش وال ري  ال امل الم ـــــترم اان األماناا الم ن   الحبـــــا اا القرميت من أجل تلك 
 نيت انظا  الجهر  الم ـــــــــتر ت  وســـــــــتر   اللجنت جهر ها عل  المبـــــــــا ل الت  ت الجها فرقت ال مل ال رليت الم

االقتصــــــــا يت التا  ت ل رقت ال مل المختصــــــــت اتحدَّي نظا  الحبــــــــا اا القرميت والم نيت  -المحاســــــــيت البا يت  
ــاء فرقت ال مل ال رليت واللجنت   ــار ت متيا لت اان أعضــــ ــتدامت  ويترخ  االت ام أن تتحق  م ــــ  البــــــالمت واالســــ

االقتصــا يت     -المتصــلت انظا  المحاســيت البا يت  التقنيتش و ذلك  جراء ت ــاور عالم  م ــترم   ــأن المبــا ل 
هر   راج   ض التراــياا ف     2008و انما  ان المقصــد األاــل  من تحدَّي نظا  الحبــا اا القرميت ل ا  

ــيت البا يت   ــيت   -نظا  المحاســـ ــيت ســـــييرن لها آعار عل  نظا  المحاســـ ــاســـ ــا ل أســـ ــا يتش فقد ن ـــــأا مبـــ االقتصـــ
مناق ــــــــت  اخل أوســــــــاع النظا   وه  ت ــــــــمل المحاســــــــيت المت لقت  الملجيت االقتصــــــــا يت وتبــــــــتدع   - البا يت

ــيت المت لقت  المرار  البارلرجيتش وتبـــــــجال تراخي   طالم   ــتن ا  المرار  الطبيييتش والمحاســـــ ــا يت واســـــ االقتصـــــ
 االني اعااش وم املت الوالن الجرو عل  أنه أال من األارل 

 
بااااء -باء    المحااااساااااااااباااة  نااااام محااااساااااااااباااة    :2–المجاااال  في رطاااار نااااام  اإليكولوجياااة  النام 

 ( سيا ة الميتب اإلحصا   لالتحا  األورو  االقتصادية ) - البيئية

ش اعتمدا اللجنت اإلحصـــــــــا يت ف   ورتها الثانيت والخمبـــــــــان نظا  محاســـــــــيت 2021ف  آذار/مارس   - 26
ــيت البا يت   ــا يتش وتحد -النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاســـــ  مييار  7 ل   1َّدًا فصـــــــرلها من االقتصـــــ

 ميا ئ  حصــا يت وتراــياا م ترن اها  وليا لتقايم خدماا النظم   11 ل   8 حصــا    ول ش وال صــرل من 
  وعالوة عل  ذلكش شـج ت اللجنت اإلحصـا يت البلدان عل  تن اذ نظا  محاسـيت النظم ( 8) اإلييرلرجيت وأاـرلها

 االقتصا يت وطلبت  ل  اللجنت وض  استراتيجيت للتن اذ  -با يت اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاسيت ال

لنظا  محاســــــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  واــــــدر الن  النها   )رهنا  التحرير الرســــــم (  - 27
  وسُتقدَّ  تلك  ( 9) ش  ل  جانب عالر مرا  تجماليت عبر اإلنترنت2021ف  أكتر ر  المحاسيت البا يت واالقتصا يت  

نبختش الت  ت يس تراياا اللجنت اإلحصا يت ف   ورتها الثانيت والخمبانش للتحرير الرسم  ليمم المتحدة ال
  وترفر المرا  2022وقعدا  النبــــــمش اانما َّتم  ارا  ات اقاا الن ــــــر اان الر االاش ويتم ن ــــــرها ف  أوا ل عا  

 __________ 

  52/108ش ال صل األولش ال رع  اءش المقرر E/2021/24-E/CN.3/2021/30انظر  (8) 

ــر   (9)  ــظـ -https://seea.un.org/content/system-environmental-economic-accounting-ecosystem-accountingانـ

white-cover-version  

https://undocs.org/ar/E/2021/24
https://seea.un.org/content/system-environmental-economic-accounting-ecosystem-accounting-white-cover-version
https://seea.un.org/content/system-environmental-economic-accounting-ecosystem-accounting-white-cover-version
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طسيت لخدماا النظم اإلييرلرجيتش ونقط تقاط  التجماليت مثاال منمطا لحبا اا النظم اإلييرلرجيتش وسالسل من 
القا مت المرجييت لخدماا النظم اإلييرلرجيت م  تصــني اا وقرا م أخرو  ويحظ  جمي  الخبراء الذَّن أســهمرا 

 وشار را ان اع ف  عمليت التنسيح  ال ير واالمتنان عل  ال مل الذو قامرا  ه 

االقتصـا يت  قدر  -جيت ف   طار نظا  المحاسـيت البا يت  وحظ  اعتما  نظا  محاسـيت النظم اإلييرلر  - 28
كبار من االهتما  واالكترارش ليس فقط  اخل األوسـاع اإلحصـا يت ولجن أيضـا من اـناع البـياسـاا واـناع  
القرار  وواــــــــــــــا األمان ال ـا  ليمم المتحـدة اعتمـا  القرار ـ أـنه ”خطرة ـتاريخـيت  ل  األمـا  نحر الطريـقت الت  

لبرنامج األمم المتحدة للبا ت نظا  محاســـــــيت النظم    تالتن اذي  دَّرةالم  ت  الطبي ت ونقدرها“  وواـــــــ ننظر اها  ل
االقتصـــــا يت  أنه ”عامل تواار ف  اـــــن  القرار“  وقال نا ب  -اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاســـــيت البا يت  

ظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  الر يس التن اذو للم رضـــــــيت األورو يتش فرانس تيمرمان ش  ن نظا  محاســـــــيت الن 
االقتصـــــــا يت ”َّتجاوز الناتج المحل  اإلجمال  ويأخذ ف  االعتيار   ـــــــيل أفضـــــــل التنرع   -المحاســـــــيت البا يت  

البارلرج  والنظم اإلييرلرجيت ف  التخطيط االقتصــا و الرطن   وقنه تطرر  بار ف  تواار طريقت ت جارنا ف   
 الرخاء والبالمت“ 

  عمـل اللجـنت التقنـيت لنظـا  محـاســـــــــــــــيت النظم اإلييرلرجـيت ف   طـار نظـا  المحـاســـــــــــــــيت  وتحرل تر ا  - 29
االقتصــا يت من السيا  ارضــ  المنهجيت  ل  السيا   التن اذ  و ناء عل  طلب اللجنت ف   ورتها الثانيت  - البا يت

 ـــمل اناء القدراا ف   ش وضـــ ت اللجنت التقنيت اســـتراتيجيت للتن اذ ت 2021والخمبـــان الم قر ة ف  آذار/مارس  
البلـــدان واــــــــــــــيـــا ـــت مرا  لـــدعم التن اـــذ  وعالوة عل  ذلـــكش حـــي األمان ال ـــا ش ف  تقرير  الم نرن ”خطتنــا  

ش الدول األعضــــاء و ارها عل  البدء ف  تن اذ نظا  محاســــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  ( 10) الم ــــتر ت“
اته ف  تجاوز الناتج المحل  اإلجمال ش و عم االنت اش االقتصــــــــا يتش م  التبــــــــليم  أهم -المحاســــــــيت البا يت  

األخضــــــــــــــر والمبــــــــــــــتـدا ش وم ـالجـت األزمـت الم  وجـت للتنرع البارلرج  وتوار المنـاا  وللنهري  ـالتن اـذ عل  
الصـ اد ال الم ش وضـ ت اللجنت اسـتراتيجيت لتن اذ نظا  محاسـيت النظا  اإلييرلرج  ف   طار نظا  المحاسـيت  

 قتصا يتش ُقدمت  ل  اللجنت اإلحصا يت  رعيقت م لرماا أساسيت اال -البا يت  

ويتمثل الهدن ال ا  الســتراتيجيت التن اذ ف  ترســي  نطام اســتي ان نظا  محاســيت النظم اإلييرلرجيت   - 30
االقتصــــــــا يتش الذو َّنطرو عل   نتاج حبــــــــا اا النظا  اإلييرلرج  ف     -ف   طار نظا  المحاســــــــيت البا يت  

االقتصـــــــا يت وت ميمها  انتظا  ف  اـــــــن  البـــــــياســـــــاا واـــــــن  القرار  ومن  -  المحاســـــــيت البا يت   طار نظا
الدا حبــــــا ا أو أكثر من حبــــــا اا النظا  اإلييرلرج  ف   طار    60األهدان المقترحت أن َّن ذ ما ال يقل عن  

االقتصا يت    - حاسيت البا يت    وساترل  التقايم ال الم  للم 2025االقتصا يت  حلرل عا    - نظا  المحاسيت البا يت  
 واإلحصاءاا الداعمت له السيا   الراد   

وتبدأ االســــتراتيجيت  فجراء تقايم لمختلا الميا راا عل  الصــــ ادَّن ال الم  والرطن  الت  يمين أن  - 31
ــيت البا يت   ــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاســـــــ ــيما االنت اش  -تدعمها محاســـــــ ــا يتش وال ســـــــ االقتصـــــــ

ألخضـــــــــــــرش والتنرع البارلرج  وتوار المنااش ومرااـــــــــــــلت تطرير الحاجت  ل  اياناا متجاملت لدعم الميا راا  ا
المذ ررة أعال   وتتي  االســــــتراتيجيت نهجا مرنا ونمطيا ي ــــــمل أولرياا البــــــياســــــااش وترافر البيانااش واألطر  

ــ ادَّن الرطن   ــترياا مختل ت عل  الصـ ــيتش وتوط  التن اذ عل  مبـ ــبـ و ون الرطن   وعل  هذا النحرش المؤسـ
ففن التن اذ لن ييرن نهجا واحدا َّناســـب الجمي   ولالســـت ا ة من فراـــت تطرير الحبـــا اا  اســـتخدا  مصـــا ر  

 __________ 

 (10) A/75/982  

https://undocs.org/ar/A/75/982
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ــتراتيجيت نهجا تدريجيا للتن اذ تبدأ  مرجيه   ــيما اياناا ونماذج راـــــــد األريش ت  ز االســـــ اياناا ادَّلتش وال ســـــ
ت م صلت ف  ترلاد الحبا اا  استخدا  البياناا والنماذج ال الميت وتحبان البلدان الت  ت تقر  ل  اياناا وطني 

ــتراتيجيت نهجا  التقدَّراا تدريجيا  اســــــتخدا  البياناا الرطنيت عند ترافرها وحاثما تجرن متاحت  وتبــــــتخد  االســــ
  ة األطران   قليميا أو  ون  قليم  ت ارم فيه لجان األمم المتحدة اإلقليميت والمصارن اإلنما يت المت د

وتترق  االســـــــتراتيجيت خمبـــــــت أن ـــــــطت ر يبـــــــيت لدعم التن اذ: )أ( ارامج لبناء القدرااش منها التدريب  - 32
)ن( وضــــــــــــــ  ميــا ئ ترجاهيــت ومرا  لــدعم التجمي ش  مــا ف  ذلــك تلــك   والت لم اإللجترون  والــدعم القطروو و

)ج( ت  ي  الت اون من  اـــــــــــــرل النظم اإلييرلرجيتو والمت لقت  النمذجت البارلرجيت ال ا يا يت وتقايم خدماا وأ
أجل االسـت ا ة من الخبراا والمرار  من جمي  الم ـار ان ف  النهري ابرامج السياس والبـياسـاا   ـأن النظم  

) ( البياناا واأل وااو و )ه( االتصـــال والدعرة لدعم الحرار اان أاـــحان   اإلييرلرجيت والتنرع البارلرج و و
 باان ف   نتاج الحبا اا واستخدامها المصلحت الر ي 

وم  تحرل التر ا   ل  التن اذش تم ت جيك جمي  ال رم ال رليت للجنت التقنيت الت  أن ــ ت لدعم عمليت  - 33
ــييت   ــتثناء ال ري  ال رع  الم ن   المؤشــــــــرااش الذو َّرااــــــــل تقديم الدعم لتطرير البياناا الراــــــ التنسيح  اســــــ

  ويجرو  ن ــاء فرم  2020راــد اإلطار ال الم  للتنرع البارلرج  لما   د عا  للمؤشــراا الر يبــيت ف   طار 
االقتصـــــــا يت    -فرليت جدَّدة اهدن  عم تن اذ محاســـــــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاســـــــيت البا يت  

مجاال   وقررا اللجنت التقنيت تنظيم ال مل وفقا للحبـا اا المراضـيييتش أو الحبـا اا الت  توط  مرضـرعا أو
محـد ا  وســــــــــــــتطرر ال رم ال رلـيت منهجـياا مت ـقا علاهـا لتجمي  حبــــــــــــــا اا نطـام النظم اإلييرلرجـيت وحالتها  
وخدماتها من الناحاتان الما يت والنقديت عل  أساس أفضل الممارساا  واستند األساس المنطق  لتنظيم ال مل  

ــيييت  ل  عالعت اعتياراا ه : )أ( وجر    ــا اا المراضــ ــاس أن وفقا للحبــ ــااش عل  أســ ــياســ ــرة  البــ ــلت مياشــ اــ
)ن( الخبرة ال نيتش  النظر  القراراا المت لقت  البــياســاا ُتتخذ عا ة فيما َّت ل   مجاالا مراضــيييت محد ةو و

 ل  أن الخبراء يمالرن عـا ة  ل  التر ا  عل  مجـال مراضــــــــــــــي   م انش وأن تجمي  خبراء ف  السيـاســــــــــــــاا  
)ج( البيانااش نظرا   البارلرجيت ال ا يا يت من شــــأنه أن ي اد ف  النهري  خطت للسياس المتجاملو ووالتقايماا  

ألن البياناا والنماذج الخااـــــــــــــت  سياس النطام والحالت والخدماا مت ـــــــــــــااهت لجل مجال مراضـــــــــــــي   وعبر 
يت  الوا اا والجر رن الحبــا اا المختل ت  وشــرعت ال ــييت  ال  ل ف  عمليت  ن ــاء فرم عاملت مراضــيييت م ن 

 والمحيطااش واض ت ف  اعتيارها الطلب عل  البياساا وترافر البياناا 

ومن أجل النهري  الخطت اليحثيت   ـأن التقايمش ت مل اللجنت عن  ثب م  ال ري  ال امل الم ـترم  - 34
 ــــــــأن ميا ئ التقايم  اان الر االا الم ن   الحبــــــــا اا القرميت إلن ــــــــاء فري  يقر   صــــــــيا ت مذ رة ترجاهيت   

ــرة    ــرم الت  يمين مالحظتها مياشــــ ــ ار البــــ ــيما ف  ليان أســــ ــا اا القرميتش وال ســــ ــيت ف  نظا  الحبــــ الر يبــــ
وســار   ال ري  عل  عدة مبــا ل تجرو مناق ــتها ف  ســيام ســالمت واســتدامت تحدَّي نظا  الحبــا اا القرميت 

تنسيح نظا  محاسيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  وسيبتخد  المناق اا المت لقت  التقايم الت  أعارا أعناء  
 االقتصا يت  نقطت انطالم  -المحاسيت البا يت 

االقتصــا يتش يجرو   -ولدعم تن اذ نظا  محاســيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاســيت البا يت  - 35
محاســيت رأس المال الطبي    تطرير أ واا لتيبــار تجمي  الحبــا اا  ف ل  ســبال المثالش وف   طار م ــروع

وتقايم خدماا النظم اإلييرلرجيت الممرل من االتحا  األورو  ش أطلقت ال ــــــييت ومر   الياســــــك لتوار المناا 
و رنامج األمم المتحدة للبا ت تطبا  مبـــتج ـــا اســـتخدا  الذ اء االاـــطناع  ف  البا ت واالســـتدامت ف  مجال  

  وي د تطبا  مبـــــــتج ـــــــا اســـــــتخدا  الذ اء 2021  نيبـــــــان/أاريل  االقتصـــــــا يت ف -نظا  المحاســـــــيت البا يت  
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االقتصـــــا يت أ اة تتيح للمبـــــتخدمان   -االاـــــطناع  ف  البا ت واالســـــتدامت ف  مجال نظا  المحاســـــيت البا يت  
ــيت البا يت   ــا اا النظا  اإلييرلرج  ف   طار المحاســـــ ــا يت ألو مجال ف    -تجمي  مجمرعت من حبـــــ االقتصـــــ

ــتخدا  م ــت  خطرة أول   ذا ال الم  اسـ ــ ت خااـ ــا ر البياناا ال الميت والنماذج ال الميت  وقد ييرن م ادا  صـ صـ
ما  انت البياناا الرطنيت نا رة أو  انت القدرة الرطنيت عل  التجمي  محدو ة  و اإلضـــافت  ل  ذلكش ســـاتمين  

لرطنيت  من تحبـــــــــــان الحبـــــــــــا اا األســـــــــــاســـــــــــيت عن طري  تحمال البياناا ا 2022المبـــــــــــتخدمرن ف  عا  
النماذج الرطنيتش الت  يمين تقاسمها م  مبتخدمان آخرين  وُت جَّ  البلدان المتقدمت عل  المباعدة ف    و/أو

تحبان مبتر ع النماذج المت لقت  استخدا  الذ اء االاطناع  ف  البا ت واالستدامت من خالل تيا ل نماذجها 
   الياسـك و رنامج األمم المتحدة للبا تش اسـتراتيجيت الخااـت ف  المبـتقبل  وأاـدرا ال ـييتش  الت اون م  مر 

قااليت الت ـــــــــوال البان  ف  مجال محاســـــــــيت النظم اإلييرلرجيت الت  تدعر  ل  القضـــــــــاء عل  ان  ال البياناا 
ــتخدامها ــالح تيا ل البياناا والنماذج وقعا ة اســــ ــوال البان  مرج ا  ( 11) لصــــ ــتراتيجيت قااليت الت ــــ ــمن اســــ   وتتضــــ

االقتصــــــا يتش ورؤيت للمبــــــتقبلش  -  إلميانيت الت ــــــوال البان  لبياناا نظا  المحاســــــيت البا يت  للرضــــــ  الحال
 واأل وار والمبؤولياا المقترحت لمقدم  البياناا وواض   النماذج والمؤسباا المضي ت  

ــيت البا يت  - 36 ــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاســــ ــت ا  تطرير نظا  محاســــ ــا   -واســــ يت  االقتصــــ
  يل  بار من المباهماا المقدمت من خالل م اري   بارةش مثل م روع محاسيت رأس المال الطبي   وتقايم  
خدماا النظم اإلييرلرجيت الذو اختتم مؤخراش والذو قا  اتجر ت محاســـــيت النظم اإلييرلرجيت ف  خمبـــــت الدان 

ت ارأس المال الطبي   وخدماا النظم  (ش وم ـــــــروع ي ـــــــمل نظاما متجامال للمحاســـــــيت المت لق50)انظر ال قرة  
اإلييرلرجـيت لالتحـا  األورو  ش وهر م ــــــــــــــروع للم رضـــــــــــــــيت األورو ـيت والر الت األورو ـيت للباـ ت  سـيا ة الميـتب 
ــيت رأس المال الطبي    ــا   لالتحا  األورو    وأ و الم ـــــــروع الذو ي ـــــــمل النظا  المتجامل لمحاســـــ اإلحصـــــ

تاج  حصاءاا االتحا  األورو   واالتجاهاا   أن نطام النظم اإلييرلرجيت  وخدماا النظم اإلييرلرجيت  ل   ن 
المختل تش وحالتها وعد  من خدماا النظم اإلييرلرجيت من الناحاتان الما يت والنقديت  واخُتتمت المرحلت الثانيت 

 ش و دأا مرحلته الثالثت ( 12) وأس را عن تقديم تقرير 2021من الم روع ف  عا  

وُوضــــــ ت ميا ئ ترجاهيت وتقارير تقنيت وأ واا تجمي   نراتج لم ــــــروع محاســــــيت رأس المال الطبي    -   37
وتقايم خدماا النظم اإلييرلرجيت  ووضــ ت ال ــييت ميا ئ ترجاهيت للنمذجت البارلرجيت ال ا يا يت لمحاســيت النظم  

د  الميا ئ الترجاهيت لمحت عامت عن اإلييرلرجيتش ُقدمت  ل  اللجنت اإلحصــــا يت  رعيقت م لرماا أســــاســــيت  وتق 
ــا اا نطام النظم اإلييرلرجيت وحالتها وخدماتها ف    ــررة ال مليت لتجمي  حبـــ ــالاب والم ـــ ــا ر البياناا واألســـ مصـــ
وحداا ما يت  وترفر أيضــا الترجاهاا المت لقت  ال مليت  ل  المياتب والر االا اإلحصــا يت الت  ادأا ف  تن اذ  

االقتصــــــــا يت  وأشــــــــرن عل  هذ  ال مليت   - ييرلرجيت ف   طار نظا  المحاســــــــيت البا يت  نظا  محاســــــــيت النظم اإل 
ــأن   ــيا ت الن   وُقدمت ت ليقاا المجلس   ـــ ــأن اـــ ــررة وترجيه من الخبراء   ـــ ــد لتقديم م ـــ مجلس تحرير ُأن ـــ

   2021المبر ة النها يت للميا ئ الترجاهيت من خالل الم اوراا ال الميت الت  ُعقدا خالل عا  

ش أاـدرا ال ـييتش  االشـترام م  ارنامج األمم المتحدة للبا تش التقرير  2021وف  ت ـرين األول/أكتر ر   - 38
ــيت  التقن  الم نرن   ــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاســ ــتخدا  محاســ ــاا  اســ ــياســ ــاناريرهاا البــ تحلال ســ

 __________ 

  https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_interoperability_strategy.pdfانظر  (11) 

  https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/ks-ft-20-002انظر  (12) 

https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_interoperability_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/ks-ft-20-002
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ــا يت  - البا يت   ــان ف اليت القر ( 13) االقتصـــــــ ــتدامت من خالل    ويهدن التقرير  ل  تحبـــــــ اراا المت لقت  التنميت المبـــــــ
ــليط  ــيت   تبـــــ ــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاســـــ الضـــــــرء عل  الجيييت الت  يمين اها الســـــــتخدا  محاســـــ
االقتصــا يت ف  نماذج تحلال البــاناريرهاا أن َّتيح لراضــ   البــياســاا فهما أفضــل للترا ط اان البا ت  -  البا يت 

لتقرير لمحت عامت عن الم ا يم واأل  ا  األســاســيت ف  تصــميم البــاناريرهااش واســت راضــا واالقتصــا   ويتضــمن ا 
 تقنيا ألحدر األسالاب ونماذج المحاكاة لتحلال الباناريرهاا واألمثلت القطريت الناجحت  

نبــــــــــــــخـت مؤقتـت من تقرير تقن  عن التقايم النقـدو لخـدمـاا النظم   2022وســــــــــــــتصـــــــــــــــدر ف  عـا    - 39
ــيت رأس  اإلييرلرجيت   ــيت النظم اإلييرلرجيتش  اعتيارها ناتجا م ــــتر ا لم ــــروع محاســ وأاــــرلها ف  مجال محاســ

المال الطبي   وتقايم خدماا النظم اإلييرلرجيت وم ـــروع للمبـــح والتقايم أل راي المحاســـيت المتجاملت للنظم  
يم لخدماا النظم اإلييرلرجيت    وســـــــــارفر التقرير مرج ا مؤقتا للبلدان الت  تر ب ف   جراء تقا ( 14) اإلييرلرجيت

وتجمي  الحبـا اا النقديت  وسـييرن  مثا ت المدخل األول  ف  المناق ـاا المقبلت   ـأن تجمي  حبـا اا النظم  
 اإلييرلرجيت الما يت والنقديت  ج ء من االستراتيجيت 

 
 ن () سيا ة ميتب اإلحصاء االتحا و األلمافريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية   -جيم   

يضــــطل  فري  لندن الم ن   المحاســــيت البا يت ادور ن ــــط ف  النهري  منهجياا المحاســــيت البا يت   - 40
وترفار منتدو لتيا ل الخبراا ف  هذا المجال  وسارتيط ارنامج عمل فري  لندن للبنراا المقبلت ارتياطا وعيقا 

ر االقتصــــــا  الجل  وتصــــــني اته  وت ــــــمل   األولرياا واألهدان الت  حد تها اللجنتش فضــــــال عن تحدَّي م اَّا 
ــيت البا يت   ــي  المت لقت  اإلطار المر  و لنظا  المحاسـ ــا يتش الت  ي ت   فري  لندن م الجتهاش  -المراضـ االقتصـ

اإلطار النقدو المتجاملش والمبـــــــا ل المت لقت  التصـــــــني اا وت اان الحدو ش وحبـــــــا اا المدخالا والمخرجاا  
هالم واألعر  وسـادعم فري  لندن أيضـا الخطت اليحثيت للجنت التقنيت لمحاسـيت النظم  للم لرماا المت لقت  االسـت 

االقتصـــــا يتش وســـــار   عل  مراضـــــي  التن اذ المت لقت انطام    -اإلييرلرجيت ف   طار نظا  المحاســـــيت البا يت  
ــرل النظم اإلييرلرج ــا اا أاــــــ ــا النظم اإلييرلرجيت وحالتها وخدماتها )الما يت والنقديت( وحبــــــ يت  ويمين أيضــــــ

النظر ف  المبــا ل المحيطت  ف رار  خل من خدماا النظم اإلييرلرجيت  ويجرز ل ري  لندن أن َّرســ  ارنامج 
عملهش رهنا  التطرراا الطريلت األجل الت  تصـيح ذاا اـلت  احتمال  جراء تنسيحاا محتملت لنظا  المحاسـيت  

   االقتصا يت أو اتطبيقه عل  األجل الطريل -البا يت  

  
) سيــا ة منظمــت الت ــاون والتنميــت ف  الماــدان  المجااال جيم: رعااداد قواعااد البيااانااات   -  رابعا  

 االقتصا و( 

ــا اا االني اعاا   - 41 ــأن حبــــــ ــ  قدما ف   عدا  قراعد البياناا ذاا األولريت   ــــــ ــل اللجنت المضــــــ ترااــــــ
ــ  قراعد البياناا نهجا  ــ ش وتدف  المرا ش والميا   ويتخذ ال ري  ال امل الم ن  ارضــ الجريتش والطاقتش واألراضــ

اثما ال تترافر البياناا الرســميت  عمليا َّدعر  ل  ن ــر البياناا الرطنيت حاثما تراجداش واســتخدا  التقدَّراا ح
ولجل حبـان من الحبـا اا ذاا األولريت و الت راليتش تقر   جم  البياناا وتحد  األولرياا والجداول ال منيت 

 __________ 

  https://seea.un.org/content/policy-scenario-analysis-using-seea-ecosystem-accountingانظر  (13) 

‘ش اـلذو يمرـله ارـنامج االتحـا  األورو   اإلطـارو لليحـي واالاتجـارش  ل  ت  ي  Horizon 2020ش ’“ 2020أف   ”َّـهدن الم ــــــــــــــروعش   (14) 
  /https://maiaportal.euالطبي   ف  الدول األعضاء ف  االتحا  األورو   والنرويج  انظر: ت ميم محاسيت رأس المال 

https://seea.un.org/content/policy-scenario-analysis-using-seea-ecosystem-accounting
https://maiaportal.eu/
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ــد   ويجرو حاليا وضـــــــــ  نماذج لجم  البياناا  لتجمي  الحبـــــــــانش اانما َّنبـــــــــ  ال ري  ال امل التقد  ويراـــــــ
ــا   لالتحــا  المت لقــت  ــاالني ــاعــاا الجريــت والطــ  اقــتش وي ــد هــذا خروجــا عن نمــاذج ايــانــاا الميتــب اإلحصـــــــــــــ

األورو   المبـــــــتخدمت لتجمي  حبـــــــا اا الدان االتحا  األورو    وتتماشـــــــ  نماذج جم  البياناا فيما َّت ل  
 النطام والمصـــــطلحاا م  تراـــــي اا تيا ل البياناا اإلحصـــــا يت والبياناا الراـــــييت اإلحصـــــا يت ف  مجال  

االقتصـا يت  ويجرو حاليا تنظيم تجمي  نماذج البياناا الجدَّدة لحبـا اا االني اعاا  -سـيت البا يت  نظا  المحا
الجريتش حاي تترل  منظمت الت اون والتنميت ف  المادان االقتصــــا و زما  الميا رة  النبــــيت للبلدان األعضــــاء  

ــييت ق ــاء ف  االتحا  األورو  ش اانما تترل  ال ـ ــيت لبلدان ف  المنظمت  ار األعضـ يا ة  جراء االختياراا  النبـ
أخرو  ويتي  اختيار نماذج البياناا لحبـــــــا اا الطاقت ترتايا مماعال  ويمين اســـــــتخدا  النماذج لجم  البياناا 
اان المؤســبــااش ف  الحاالا الت  َّت ذر فاها نقل تيا ل البياناا اإلحصــا يت والبياناا الراــييت اإلحصــا يت   

اناا من البلدان الت  تبــــتخد  النماذج الجدَّدة حبــــيما تبــــمح المرار  اذلكش واعتما ا  وســــاتم تطرير جم  البي 
عل  نتا ج مرحلت االختيار  وســترضــ  اــ حت اســتسيال قراعد البياناا ال الميت عل  المرق  ال ــيي  الر يبــ   

 االقتصا يت  -لنظا  المحاسيت البا يت 

  لبرـنامج األمم المتحـدة للباـ ت اتحـدَـّي قـاعـدة اـياـناا ـتدف   وقـا  ال ري  الـدول  الم ن  ـ المرار  الـتا   - 42
ــمبر  ــدارها  حلرل  انرن األول/ يبــــ ــ  ارنامج األمم المتحدة للبا ت 2021المرا ش الت  من المقرر  اــــ   ووضــــ

اسـتبيانا لجم  اياناا عن تدف  المرا  من البلدانش  اسـتثناء البلدان الت  تقد  تقاريرها  ل  الميتب اإلحصـا   
ــيقا اتقدَّراا ال ري  من أجل التحق  من اــــــــحتها ل ــتبيانا مملرءًا مبــــــ ــتتلق  البلدان اســــــ التحا  األورو    وســــــ

 استبدالها  البياناا الرطنيتش  ن ُوجدا  و/أو

ونظرا للتقـد  المحرز والجهر  المـبذوـلت فيمـا َّت ل   قراعـد البـياـناا ذاا األولرـيت   ــــــــــــــأن االني ـاـعاا   - 43
اللجـنت ف  وضــــــــــــــ  جـاد يمينهـا من اإلســــــــــــــهـا  ف  المـيا رة الجـدَـّدة المقترحـت لمجمرعـت    الجرـيت والطـاقـتش فـفن

(  وعل  وجه الخصــــــــراش من المترق  أن يبــــــــهم ف   11ال  ــــــــرين لبــــــــد الثوراا ف  البياناا )انظر ال قرة 
ــا اا االني اعاا الجريت ال الميت من ــنريت لحبــ ــ  تقدَّراا ر   ســ ــت لرضــ أجل   الميا رة ناتج فرقت ال مل الميرســ

(  واســـــتنا ا  ل  المنهجيت الت  وضـــــ تها فرقت ال ملش 12االقتصـــــا يت )انظر ال قرة  -نظا  المحاســـــيت البا يت  
فمن المترق  أن يقر  الميتب اإلحصـا   لالتحا  األورو  ش ف  ليان التقدَّراا الرطنيتش ارضـ  تقدَّراا ر    

الت اون والتنميت ف  المادان االقتصـا و البلدان   سـنريت للحبـا اا لبلدان االتحا  األورو  ش وأن توط  منظمت
األعضاء فاها من  ار األعضاء ف  االتحا  األورو  ش وأن يوط  اندوم النقد الدول  البلدان األخرو الت  
تنتم   ل  اندوم النقد الدول   وساتم ن ر البياناا عل  مبترو  جمال  عل  لرحت م لرماا اندوم النقد 

ال توار  النقــــد الــــدول  عن  القطرو  ل  خبراء اــــــــــــــنــــدوم  المبــــــــــــــترو  ايــــانــــاا عل   تقــــديم  منــــااش ويمين 
 الستخدامها   الدول 

ويجرو اختيار تطبا  اســتخدا  الذ اء االاــطناع  ف  البا ت واالســتدامت ف  مجال نظا  المحاســيت   - 44
ــيت البا يت  -البا يت   ــا يت من أجل تجمي  قراعد اياناا نظا  المحاســ ــا  -االقتصــ ــا اا  االقتصــ  يت ال الميت لحبــ

األراضــ  والنظم اإلييرلرجيت  وعل  وجه الخصــراش تجرو مناق ــاا   ــأن  ن ــاء حبــا اا عالميت للوطاء  
األرضــــــ   اســــــتخدا  تطبا  اســــــتخدا  الذ اء االاــــــطناع  ف  البا ت واالســــــتدامت ف  مجال نظا  المحاســــــيت  

االقتصـا يت  وت مل اللجنت أيضـا عل   -البا يت  االقتصـا يت الذو َّتبـ  م  منهجيت نظا  المحاسـيت   - البا يت
 ضمان مراءمت منتجاا حبا اا األراض  الحاليت والمبتقبليت والت ري  اها عل  النحر الراجب 



 E/CN.3/2022/16 

 

16/20 21-18408 

 

وُتبذل جهر  إلن ـــــــــــاء مر   قطاع  ف  مر   الياســـــــــــك لتوار المناا َّرفر منصـــــــــــت تمس الحاجت   - 45
ع  ف  البا ت واالســـــــــــتدامت ف  مجال نظا  المحاســـــــــــيت  لج  يحرز تطبا  اســـــــــــتخدا  الذ اء االاـــــــــــطنا  لاها

االقتصــــــا يت م يدا من التقد    ــــــأن الت ــــــوال البان  للبياناا والنماذج ف  مجال  المحاســــــيت البا يت   - البا يت
واالقتصا يت واالستدامت  وسييرن المر   القطاع  نقطت ت اون م ترم اان ال ييت ومؤسبت الرالياا المتحدة 

لرج  ومر   الياســـك ومر    ونرســـتيا الدول  لل ا ياء  وســـاتم  ن ـــاء هذا المر   القطاع   عما للمبـــح الجار 
 لمنصت األمم المتحدة ال الميت الم نيت  البياناا الضخمت 

 
ــا يت  المجال دال: التنفيذ وبناء القدرات اإلحصاااااااائية   -  خامسا  ــتر ت اان اللجنت االقتصـــــــــ ) سيا ة م ـــــــــ

 ط الها ئ وها ت  حصاءاا جنرن أفريسيا(واالجتماليت  سيا والمحي

ــا ـيت عـدة مجـاالا تر ا  لبرـنامج عمـله   - 46 حـد  ال ري  ال ـامـل الم ن  ـ التن ـاذ و ـناء القـدراا اإلحصــــــــــــ
االقتصــــــا يت   -وه  ت ــــــمل وضــــــ  خطت عالميت لجم  التبرعااش والدعرة المبــــــتمرة لنظا  المحاســــــيت البا يت  

ــار ـت فـيه م  الحيرمـاا الرطنـيت ومن خالل اللجـان اإلقليمـيتش والنهري ـ األ واا ال ـالمـيت واإلقليمـيت    وللم ــــــــــــ
 االقتصا يت والتدريب عليه   -الراميت  ل   عم تن اذ نظا  المحاسيت البا يت 

ــاســــــــــــــيــــت   - 47 ــا  المحــ نظــ التقــــد  المحرز ف  تن اــــذ  ــألــــت ر يبــــــــــــــيــــت ف  الح ــــا  عل   والتمريــــل مبـــــــــــــــ
 ش ال تملك ال ييت واللجان اإلقليميت سرو قدرة محدو ة عل  تقديم االقتصا يت  وعل  الص اد ال الم - البا يت

ــُ ــارا ت فيه  و اإلضــافت  ل  ذلكش قد ال تدعم مصــا ر  الدعم التقن  للبلدان المهتمت اتن اذ الحبــا اا أو المــــــــــــــ
رار  الخااـت  التمريل الدوليت تن اذ الحبـان  الجامل  اعتيار  ناتجا محد ا ألن ـطت الم ـاري   وال ت ال ت ب ت الم

 الحبـــــــا اا البا يتش  اخل البلدانش ت ـــــــيل تحديا ليس فقط لضـــــــمان وجر  عد   ان، من األفرا  المناســـــــبانش 
أيضــــا لتيبــــار تجامل القدراا )مثل ال مل عبر الر االا البا يت واإلحصــــا يت والتميان من التيا ل البـــلس   ال

ــتراتيجيت لجم  التب  رعاا من أجل التن اذ تتصـــدو لتلك التحديااش ور ما  للبياناا(  وســـيطرر ال ري  ال امل اسـ
 َّدعر أعضاء  ضافاان لالنضما   ل  ال ري  ال امل  ذا ل   األمر 

ــا اا عل  الصــــــــــ اد ال الم  و اخل الحيرماا الرطنيت مجاال هاما ألن ــــــــــطت   - 48 وي د الترويج للحبــــــــ
ــايا الم ــرة  القضــ ــتقبل  ويت ل  الترويج مياشــ ــلت ال ري  ال امل ف  المبــ ــار  لاها أعال ش مثل التحدياا المتصــ  ــ

ــارها من خالل المنظماا   ــطت المحتملت الت  يمين لل ري  ال امل تيبـ ــمل األن ـ ات ب ت المرار   اخل البلد  وت ـ
األعضــاء فيه حلقاا  راســيت محد ة األهدان تبن  حاالا اســتخدا  الحبــا ااش وتقد  عروضــا عن تطبيقاا 

   2022االقتصـــــــا يت ف  منتدياا البـــــــياســـــــاا المراضـــــــيييت ف  عا     -  ســـــــياســـــــاا نظا  الحبـــــــا اا البا يت
وســيبــتج ــا ال ري  ال امل مبــألت  ن ــاء أفرقت  اخل اللجان اإلقليميت م نيت  اإلحصــاءاا تر   تحدَّدا عل  

ــيت البا يت   ــترو  -المحاســـ ــا اا البا يت عل  المبـــ ــاعد ذلك ف  زيا ة الرع   الحبـــ ــا يت  ويمين أن يبـــ االقتصـــ
تيج  وأن ييمل األن طت البا قت الت  زا ا الرع   الحبا اا عل  المبترو التقن  ف  البلدانش فضال  االسترا

عن ترفار  ييل رســـــم  لإلاالط ف  اللجان اإلقليميت  وســـــُتجمل األفرقت الرســـــميت األن ـــــطت الجاريت ل ـــــيياا 
ــيت البا يت   ــا يتش ومن ا  -الممارســـان المختل ت الم نيت انظا  المحاسـ ــيت رأس  االقتصـ ــييت ممارســـ  محاسـ انها شـ

المال الطبي   ف  أفريسياش وال ـــــييت اإلقليميت لإلحصـــــاءاا البا يت التا  ت للجنت االقتصـــــا يت ألمرييا الالتانيت  
 ومنطقت اليحر الجاريب ش وجماعت أمرييا الالتانيت الم نيت  محاسيت رأس المال الطبي   

ناق ــــاا   ــــأن األ واا واأل لت الت  َّتم وضــــ ها  اخل  ل وســــييرن ال ري  ال امل  مثا ت مح ل للم - 49
 نتاج خرا ط  ”منطقت من المناط  )مثل  لال اللجنت االقتصــــا يت واالجتماليت  ســــيا والمحيط الها ئ الم نرن  
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ــاءاا عن توار الوطـاء األرضــــــــــــــ :  لـال ت صــــــــــــــال    ــــــــــــــأن اســــــــــــــتخـدا  تطبا  نظـا  الم لرمـاا  وقحصــــــــــــ
ــاءاا  RStudioو رمجياا  QGIS فيتاالجور  ــر  البيانيت  لإلحصــ ــتي ان األ واا  “والرســ ــار اســ (ش و ذلك لتيبــ

االقتصــــــا يت المبــــــتهدفت عل  المبــــــترو ال الم  )مثل تطبا  اســــــتخدا    -الت  تم تطريرها للمحاســــــيت البا يت  
االقتصــــا يتش ومجمرعت أ واا   -الذ اء االاــــطناع  ف  البا ت واالســــتدامت ف  مجال نظا  المحاســــيت البا يت  

  وســـادعم ال ري  ( 15) االقتصـــا يت( -( لنظا  المحاســـيت البا يت LUCIشـــر القدرة عل  اســـتخدا  األراضـــ  )مؤ 
ــتخدا  األ واا   د االنتهاء من التدريب   ــيقد  الدعم التقن  الســــــــــ ال امل التدريب عل  تلك األ وااش  ما ســــــــــ

األ واا المطررةش م  مالحظت أو تحدياا وســـــــــيقر  ال ري  ال امل أيضـــــــــا اتجمي  تجارن المبـــــــــتخدمان م   
 وفرا د ت اضليت مصا فتش فضال عن ال را ل المت لقت  الدقت أو الجر ة 

وتم االنتهــاء من م ــــــــــــــروع محــاســــــــــــــيــت رأس المــال الطبي   وتقايم خــدمــاا النظم اإلييرلرجيــت ف   - 50
ــيت النظم اإلييرلرجيت ف   2021 عا  ــار ت ه  البرازيل   ونجح الم ـــــروع ف  تجريب محاســـ ــت الدان م ـــ خمبـــ

وجنرن أفريسيا والصــان والميبــيك والهندش مما أســ ر عن عد   بار من الحبــا اا والتقارير المن ــررةش فضــال  
  وقد  الم ـروع مبـاهماا  بارة ف  ت ميم  ( 16) عن تقارير ت صـاليت عن نتا ج مبـار ال مل المت ل   المؤشـراا

يت ف  اـن  البـياسـاا واـن  القرار عل  الصـ ادَّن الرطن  و ون الرطن  التنرع البارلرج  والنظم اإلييرلرج
ــيت رأس المال   ــتراتيجياا محاســـ ــ  اســـ ــاا ووضـــ ــياســـ ــاناريرهاا البـــ ــا اا ف  تحلال ســـ من خالل تطبا  الحبـــ
الطبي    وحظ  الم ــــــــــــروع أيضــــــــــــا  اهتما   عالم   بارش عل  ســــــــــــبال المثال من خالل تنظيم ال دَّد من 

 المنتدياا الرطنيت لن ر نتا ج الم روع عل  جمهرر أوس    مناسياا الترليت مثل

وتقر  ال ـــييت حاليا م ـــروعا مدته عالر ســـنراا ُيمرل من ال ـــريحت الثانيت ع ـــرة من حبـــان األمم  - 51
االقتصــا يت واســتخدامه ف  وضــ   -المتحدة للتنميت  ويدعم الم ــروع البلدان ف  تن اذ نظا  المحاســيت البا يت  

لقا مت عل  األ لت ف  أفريسيا وآسـياش و التحدَّد ف  البـنوال وال لبان و انيا ومالا يا  وترفر ال ـييت  البـياسـاا ا
 -الدعم للبلدان المبـــت ادة من الم ـــاري  ف  اناء األطر المؤســـبـــيت الالزمت لدعم تن اذ نظا  المحاســـيت البا يت  

حبا اا ف   عم وض  البياساا واألهدان  االقتصا يتش وتصني  الحبا اا التجريبيت والترويج الستخدا  ال
وت مل ال ـــــــييت   ـــــــيل وعا  م  اللجان اإلقليميت والمنظماا الدوليت والمنظماا  ار الحيرميت ذاا الصـــــــلت  

 لتن اذ الم روع 

ش الذو يبتند  ل  ارنامج محاسيت الثرواا وتقايم  ( 17) والبرنامج ال الم  لالستدامت التا   للبنك الدول  - 52
ــامــل للبنــك الــذو َّر   عل  رأس المــال خــدمــاا ا لنظم اإلييرلرجيــت التــا   للبنــك الــدول ش هر البرنــامج ال ـــــــــــــ

ــتخدا    ــتدامت  ويهدن البرنامج  ل  ت  ي   نتاج واســــــ ــا ياا االســــــ الطبي   وخدماا النظم اإلييرلرجيت واقتصــــــ
ــا يت وماليت( عن رأس المال الطبي   وخدماا النظم اإل ــا  اها اياناا عاليت الجر ة )اقتصــ ييرلرجيت لالســــترشــ

ف  قراراا الحيرماا واألســـــــرام الماليت  وعل  مر البـــــــنانش ُقد  الدعم  ل   ندونيبـــــــياش و رتبـــــــراناش وروانداش  
االقتصــــــا يت   ــــــأن  -و راتيماالش وال لبانش و رســــــتاريياش و رلرمبيا إلنتاج حبــــــا اا نظا  الحبــــــا اا البا يت  

اإلييرلرجيتش ولت  ي  القدرة عل  اســـــــتخدا  الحبـــــــا اا أل راي   أاـــــــرل رأس المال الطبي   وخدماا النظم
البــياســت ال امت وقضــ اء الطا   المؤســبــ  عل  عملياا  نتاج واســتخدا  الحبــا اا  وف  ا ونت األخارةش قد   

 __________ 

  /https://model.lucitools.orgانظر  (15) 

  https://seea.un.org/home/Natural-Capital-Accounting-Projectانظر  (16) 

  https://www.worldbank.org/en/programs/global-program-on-sustainabilityانظر  (17) 

https://model.lucitools.org/
https://seea.un.org/home/Natural-Capital-Accounting-Project
https://www.worldbank.org/en/programs/global-program-on-sustainability
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ــا  ــتانش ومصــــــــــرش والمورن  ويمرل البرنامج أيضــــــــ البرنامج الدعم  ل  أو نداش وزامبياش و راتيماالش وقار ا ســــــــ
ــاع ــاا ف   المبـ ــياسـ ــتخدا  اياناا خدماا النظم اإلييرلرجيت لتحلال البـ ــوارة النطام لتجريب اسـ دة التقنيت الصـ

الدان مثل جمهرريت الو الديمقراطيت ال ـ بيتش وفاات نا ش و مبر ياش ومد  ـقرش وميانمارش ونايالش و ذلك من 
الدا  ضــافيا ف     15مبــاعدة التقنيت  ل  أجل ارنامج   ارة المناط  البــاحليت ف   رن أفريسيا  وســابدأ تقديم ال

  وعل  الصـــــــــــــ اد ال الم ش يجرو البرنامج  وريا تقايما شـــــــــــــامال لحبـــــــــــــا اا الثروة ف  أكثر من 2021عا  
الدا ) ما ف  ذلك ف  ما َّت ل  ارأس المال الطبي   والما و والي ـرو(  وُن ـر ال د  الرا   من البـلبـلت   140

  2021مم“ ف  خري  عا  الم نرنت ”الثروة المتوارة لي

ــيت الخامبــــــت الم ــــــتر ت اان منظمت الت اون والتنميت ف  المادان   - 53 ولدعم التن اذش ر  ا الحلقت الدراســــ
االقتصـــــــا يتش الت  عقدا ف    -االقتصـــــــا و واللجنت االقتصـــــــا يت ألورو ا عن تن اذ نظا  المحاســـــــيت البا يت  

االقتصا يت ف  مجاالا   -السترشا  انظا  المحاسيت البا يت ش عل  الجيييت الت  يمين اها ا2021آذار/مارس  
البـياسـاا الهامتش مثل النظم اإلييرلرجيت والتنرع البارلرج ش واالقتصـا  الدا رو وتوار المناا  وحضـر الحلقت  

 الدا  وسـت قد الحلقت الدراسـيت الم ـتر ت 45م ـار ا من أكثر من  170الدراسـيت الت  اسـتورقت عالعت أيا  نحر  
ــا ف    ــت ألورو ـ ــت االقتصــــــــــــــــا يـ ــدان االقتصــــــــــــــــا و واللجنـ ــت ف  الماـ ــاون والتنميـ ــت الت ـ ــت اان منظمـ البــــــــــــــــا  ـ

ــأن تن اذ نظا  2022 آذار/مارس ــلت تيا ل الم ارن والخبراا   ــــــــ ــت هامت للبلدان لمرااــــــــ ــترفر فراــــــــ   وســــــــ
 االقتصا يت وت ميمه   -المحاسيت البا يت 

تقنيت ف  منطقت أمرييا الالتانيت واليحر الجاريب ش ســــــــــتقد  وللمضــــــــــ  قدما ف  ت  ي  اناء القدراا ال - 54
اللجنت االقتصــــــــــــا يت ألمرييا الالتانيت ومنطقت اليحر الجاريب  المبــــــــــــاعدة التقنيت االفتراضــــــــــــيت عبر اإلنترنت  

  وســـــــــــــتبـــــــــــــاعد حلقاا  2022للمرا ان التقناان من خالل حلقاا عمل وطنيت وققليميت ف  المنطقت ف  عا  
ــدريتش وفهم القدراا الرطنيتش والت ا  النظراء الرطناانش والخبراا  ال مل ف  تحدَّ  د مدو ترافر البياناا المصـــــــــــ

 ف  مجال محاسيت النظم اإلييرلرجيت 
 
 االقتصادية واإلحصاءات الداعمة لها -التقييم العالمي للمحاسبة البيئية    

ءاا الداعمت لها عل  تحبـان فهم تن اذ  ي مل التقايم ال الم  للمحاسـيت البا يت واالقتصـا يت واإلحصـا - 55
ــا اا البا يت   ــيت والتمريليتش   -نظا  الحبـــ ــبـــ ــ اد الرطن ش  ما ف  ذلك الترتاياا المؤســـ ــا يت عل  الصـــ االقتصـــ

ــتخدا    ــاعدة التقنيت الرار ة والمقدمتش واســـــــــــ ــا اا والمبـــــــــــ ــتقبليت لتن اذ الحبـــــــــــ وأولرياا البلدان والخطط المبـــــــــــ
يضـــــا عل  تقايم الدعم الذو تحتاج  ليه البلدان ف  تن اذ نظا  المحاســـــيت  ويبـــــاعد االســـــت راي أ الحبـــــا اا 

االقتصــــــــا يت  ويتم  جراء التقايم ال الم   ل عا ش م  تجمي  مرج    ل عالر ســــــــنراا  وأشــــــــارا  -البا يت  
اـلدا جمَّ ـت حبــــــــــــــا ا واحدا عل  األقل لإلطار المر  و لنظـا  المحـاســــــــــــــيت   89 ل  أن   ( 18) 2020نـتا ج عا   

ــا يتش وأن   - با يتال ــيت النظم اإلييرلرجيت ف   طار    34االقتصـــــ ــا ا واحدا عل  األقل لمحاســـــ الدا جمَّ ت حبـــــ
 االقتصا يت  -نظا  المحاسيت البا يت 

ويجرو ال ري  ال ـامـل حـالـيا تقايمـا عـالمـيا مختصــــــــــــــرا  ووفـقا لمـا ات ـقت علـيه اللجـنت خالل اجتمـاعهـا  - 56
ل الم ن  ابناء القدراا   ارة نبـــــــــــخت مختصـــــــــــرة من التقايم ال الم  اان  ش ســـــــــــاترل  ال ري  ال ام2021ل ا  

ــل  ل  البلـدان ف  ت ــــــــــــــرين الـثان /    البــــــــــــــنراا المرجيـيت  ويجم  التقايم ال ـالم  المختصــــــــــــــرش الـذو ُأرســــــــــــ
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ش م لرمــاا عن التن اــذ الحــال  ف  البلــدان  وســــــــــــــتمّين النتــا ج اللجنــت من تقايم حــالــت البرامج 2021 نرفمبر
ــا اا البا يت   الرطنيت ــا راـــــــد   -لنظا  الحبـــــ ــادعم التقايم أيضـــــ ــا يت والتقد  المحرز ف  تن اذها  وســـــ االقتصـــــ
  ــأن   ماج قيم النظم اإلييرلرجيت والتنرع   1-9-15ن من خالل مؤشــرين هما: )أ(  -12 و 9-15الهدفان 

ا الحـــد من ال قرش البارلرج  ف  عمليـــاا التخطيط الرطن  والمحل ش وال مليـــاا اإلنمـــا يـــتش واســــــــــــــتراتيجيـــا
  ــــــأن تن اذ أ واا    1-ن-12االقتصــــــا يتو و )ن(   -والحبــــــا ااش من خالل تن اذ نظا  المحاســــــيت البا يت  

محاســبيت مرحدة لراــد الجانبان االقتصــا و والبا   الســتدامت البــياحتش من خالل تن اذ الجداول ذاا الصــلت  
 ال رع  االقتصا يت وحبان البياحت  -ف  نظا  المحاسيت البا يت 

  
ــاء  المجاال هااء: محااساااااااااباة األعماال التجاارياة   - سادسا   ) سيـا ة الم هـد الرطن  لإلحصــــــــــــ

 والجورافيا ف  الميبيك( 

َّرأس الم هُد الرطن  لإلحصــاء والجورافيا ف  الميبــيك حاليا ال ريَ  ال امل الم ن   محاســيت األعمال  - 57
االقتصـــا يت م    - ها لمراءمت نظا  المحاســـيت البا يت  التجاريتش الذو يمضـــ  قدما ف  خارطت الطري  الت  وضـــ  

ش نظم الميتــب حلقــت عمــل 2021وف  أيــار/مــاَّر     ( 19) محــاســـــــــــــيــت رأس المــال الطبي   ف  القطــاع الخــاا 
اســتطالليت م  أعضــاء قطاع األعمال ووضــ  م اَّار يبــترشــد اها ارنامج عمل ال ري  ال امل  وعل  أســاس  

واالجتمـاعاا األولـيت لل ري  ال ـاملش ســــــــــــــار   ال ري  ال ـامل عل  عالعت أهدان ه : )أ( مراءمت حلـقت ال مـل 
)ن( زيا ة الت اون وزيا ة    االقتصــــــــــــــا يتو و -منهجيت وم اَّار القطاع الخاا م  نظا  المحاســــــــــــــيت البا يت  

البياناا ال اليت الجر ة  )ج( زيا ة تيا ل واســتخدا   الرع  اان األوســاع اإلحصــا يت وأوســاع قطاع األعمالو و
ــاتم االنتهاء من ارنامج عمل  ــا يت الرطنيت  وســ ــوال البان  اان المياتب التجاريت والمياتب اإلحصــ القاالت للت ــ

  2021ت صال   حلرل نهايت عا   

ــيت ف  مجال  األعمال التجاريت ورأس المال الطبي  ش   - 58 ــت  حالت عن المحاســــ ــييت  راســــ ــدرا ال ــــ وأاــــ
هند واألخرو ف   سـيانياش من خالل الت اون م  شـر ت مت د ة الجنبـياا ف  قطاع البناء ف   طار   حداهما ف  ال 

ــيت رأس المال الطبي   وتقايم خدماا النظم اإلييرلرجيت  وقّيمت  راســـــــاا الحالت مراءمت النهج  م ـــــــروع محاســـــ
صــــــــــــا يتش  ت االق  -   لبا يت القا مت ف  مجال محاســــــــــــيت رأس المال الطبي   للقطاع الخاا م  نظا  المحاســــــــــــيت ا 

واســــــــتج ــــــــ ت مدو قدرة اياناا رأس المال الطبي   المتاحت ف  النظا  اإلحصــــــــا   عل   عم القطاع الخااش  
وحد ا فراــا ل يا ة المراءمت من حاي الم ا يم واألســالاب ومتطلياا البياناا  وســتبــاعد نتا ج  راســاا الحالت  

 عل   عراء أن طت ال ري  ال امل  
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 إلجراءات المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذها ا  - سابعا  

 اللجنة اإلحصائية مدعوة رلى ربداء آرائها بشأن ما يلي: - 59

برناااما العماام المقترج للجنااة الخبراء المعنيااة بااالمحاااسااااااااابااة البيئيااة واالقتصاااااااااااديااة   )أ( 
 ؛2025-2022 للفترة

القومية، فضااااااات عن التصاااااااني   مشااااااااركة لجنة الخبراء في تحديا ناام الحساااااااابات   )ن( 
 الصناعي الدولي الموحد وتحديا التصني  المركيي للمنتجات؛

مشااااركة المكاتإل اإلحصاااائية الوطنية في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام   )ج( 
ووضااااا رطار للرصااااد في الفترة التي تساااابق االجتماع الخامس عشاااار لمتتمر األطرا  في اتفاقية    2020
 وع البيولوجي )انار الفرع الثاني(؛التن

اسااتراتيجية التنفيذ العالمية إلطار محاساابة النام اإليكولوجية في رطار ناام المحاساابة   ) ( 
 البيئية واالقتصادية )انار الفرع الثالا(؛

الفييياائياة، الاذي  -المشاااااااااروع النهاائي للمبااد  التوجيهياة المتعلقاة باالنماذجاة البيولوجياة )ه( 
 عم تجميا محاسبة النام اإليكولوجية في البلدان )انار الفرع الثالا(؛ يهد  رلى د

التقدم المحرز في وضاا الصايغة النهائية لاطار اإلحصاائي لقياس االساتدامة في قطاع   )و( 
 السياحة )انار الفرع الثاني(.

 


