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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٩فرباير /شباط ٢٧-٢٤
  *املؤقت األعمال جدولمن ) أ (٣البند 

: استعراض الربامج : بنود للمناقشة واختاذ القرار   
        تغري املناخ واإلحصاءات الرمسية

  رمسيةتقرير مكتب اإلحصاءات األسترايل عن تغري املناخ واإلحصاءات ال    
  

   العاماألمنيمذكرة من     
  

ــثالثني         ــعة وال ــا التاس ــة اإلحــصائية يف دورهت ــه اللجن ــب قدمت ــا لطل ، )E/2008/24( وفق
يتــشرف األمــني العــام بإحالــة تقريــر مكتــب اإلحــصاءات األســترايل الــذي يتــضمن استعراضــا   

ات الواسـعة الـيت     وهـو يتـضمن، اسـتنادا إىل املـشاور        . برناجميا لتغري املناخ واإلحصاءات الرمسية    
ويستكـشف  . أجريت، استعراضا وحتليال الحتياجـات املـستعملني والتحـديات الـيت يواجهوهنـا            

اجملــاالت الــيت ميكــن فيهــا أن تقــدم اإلحــصاءات الرمسيــة إســهاما وتعطــي قيمــة مــضافة لتحليــل  
كيــف اجلوانــب البيئيــة واالجتماعيــة واالقتــصادية لــتغري املنــاخ ومــا يتــصل بــذلك مــن تــدابري الت 

ويعرض توصيات حمـددة لتعمـيم مراعـاة تغـري املنـاخ يف اإلحـصاءات الرمسيـة علـى                   . والتخفيف
ــدويل  ــوطين وال ــر وتقــدمي      . املــستويني ال ــشأن مــضمون التقري ــداء آراءهــا ب ــة إب ــود اللجن ــد ت وق

  .توصيات بشأن العمل الذي سُيضطلع به مستقبال يف هذا اجملال
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  يةالوالية واملعلومات األساس  - أوال  
سامهت األدلة العلمية املوثوقة واألحداث املناخيـة الـيت وقعـت مـؤخرا يف رفـع مـسألة                    - ١

وأصبح هناك اتفاق واسع النطـاق      . تغري املناخ إىل مكان الصدارة يف جدول األعمال السياسي        
على أن الضغوط االقتصادية واالجتماعية قد سامهت يف تغـري املنـاخ وأن تغـري املنـاخ ميكـن أن                    

وتتمثل إحدى املهـام العديـدة املناطـة باملكاتـب          .  تأثريا بالغا على البيئة واالقتصاد واجملتمع      يؤثر
اإلحصائية الوطنية يف دعم قياس وحتليل الدوافع الكامنة وراء تغـري املنـاخ وعواقبـه االجتماعيـة                 
 واالقتــصادية والبيئيــة ومــا يتــصل بــذلك مــن تــدابري التخفيــف والتكيــف، ومــن مث حتــسني دعــم

  .وضع السياسات وصنع القرارات بصورة مستنرية
وكانــت اللجنــة اإلحــصائية قــد طلبــت يف دورهتــا التاســعة والــثالثني إجــراء اســتعراض   - ٢

بشأن الـسبل الـيت ميكـن مـن خالهلـا أن تـساهم اإلحـصاءات الرمسيـة بـشكل أفـضل يف النقـاش             
اءات يف األمـم املتحـدة دعـوة        واستجابة هلذا الطلب، وجهت شعبة اإلحص     . املتعلق بتغري املناخ  

  .إىل مكتب اإلحصاءات األسترايل إلجراء هذا االستعراض
وجدير بالذكر أن هذا االستعراض خيتلـف عـن االستعراضـات الربناجميـة الـسابقة الـيت                   - ٣

ــدان اإلحــصاءات      ــيس مبجــال معــني يف مي ــه يتعلــق مبــسألة ول ــة اإلحــصائية ألن . ناقــشتها اللجن
مة والالزمة لفهم أسباب وآثـار تغـري املنـاخ ومـا يتـصل بـه مـن تـدابري                    وتغطي اإلحصاءات امله  

ــا      ــة، إن مل يكــن معظمه ــن جمــاالت اإلحــصاءات الرمسي ــد م ــتم   . العدي ــراهن، هت ــت ال ويف الوق
وعلـى  . األوساط الدولية املعنية باإلحصاءات الرمسية مبسائل تغري املناخ علـى حنـو غـري منـهجي              

فهناك عدد قليـل مـن البلـدان الـيت هتـتم      . هتمام من بلد آلخراملستوى الوطين، ختتلف درجة اال    
هبذه املسألة اهتماما نشطا؛ يف حني هتتم هبا بعض البلدان األخـرى مـن حـني آلخـر أو بـصورة                     

ومع ذلك، يبقى للمكاتب اإلحـصائية الوطنيـة        . هامشية، أما الغالبية فال تعىن هبا على اإلطالق       
صائية ألغـراض الرصـد والتحليـل املتـصلني بـتغري املنـاخ ومثـة        دور هام يف توفري املعلومات اإلحـ      

ومثــة أيــضا . الكــثري مــن اإلحــصاءات الرمسيــة املتــوافرة الــيت ميكــن اســتخدامها يف هــذا الــصدد   
فجوات يتعني علـى األوسـاط املعنيـة باإلحـصاءات الرمسيـة ردمهـا، وجمـاالت ميكـن للمكاتـب                    

وهنـاك عمـل ينبغـي القيـام        . ن لردم هذه الفجـوات    اإلحصائية الوطنية أن تتعاون فيها مع آخري      
به دوليا لكفالة أفضل استخدام للمعايري واملنهجيات يف دعم حتليل تغري املنـاخ، وكـذلك علـى                 

  .مستوى التعاون مع اهليئات الدولية املعنية بالسياسات بشأن احتياجاهتا اإلحصائية
نـاخ واإلحـصاءات الرمسيـة املعقـود يف         ونوقشت هذه املـسائل يف املـؤمتر املعـين بـتغري امل             - ٤

ــن   ــسان١٦ إىل ١٤أوســلو، م ــل / ني ــد حــ . ٢٠٠٨أبري ــؤمتر وق ــون  ١١٥ضر امل ــشاركا ميثل  م
واتفق املؤمتر على ضرورة وضـع برنـامج عمـل لزيـادة اسـتخدام              .  منظمة دولية  ١٥ بلدا و  ٥٥
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ــاخ ورصــده       ــة يف جمــال سياســات تغــري املن ــار إىل أ  . اإلحــصاءات الرمسي ــد أنــه أش ن تطــور بي
إذ جيب أن تلمـس البلـدان       . اإلحصاءات املتعلقة بالبيئة وتغري املناخ جيب أن يتم بصورة طبيعية         

يف نفسها احلاجة واإلرادة لوضـع هـذه اإلحـصاءات، وإن مت ذلـك بـدعم مـن جهـات أخـرى،           
وينبغــي للجنــة اإلحــصائية لألمــم املتحــدة أن تــشجع املكاتــب . للمــساعدة يف تطــوير القــدرات

ئية الوطنية على االهتمـام باإلحـصاءات املتـصلة بـتغري املنـاخ، وذلـك عـن طريـق تـوفري                     اإلحصا
وينبغـي وضـع برنـامج عمـل إحـصائي عـاملي يراعـي تفـاوت قـدرات          . التوجيـه يف هـذا الـصدد   

املكاتب اإلحصائية الوطنية، وذلك عن طريق عملية تشاورية فيما بني األوساط العامليـة املعنيـة               
  .ية ومستعملي اإلحصاءات الرمسية على املستويني العاملي والوطينباإلحصاءات الرمس

وشكل مشروع برنامج العمـل الـذي ُوضـع أثنـاء مـؤمتر أوسـلو وبعـده نقطـة انطـالق                       - ٥
ومنـذ مـؤمتر أوسـلو، جـرت مناقـشات الحقـة بـشأن              . للتوصيات الـواردة يف هـذا االسـتعراض       

 شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة، ويف       التوصيات فيمـا بـني املـشاركني يف املـؤمتر، وداخـل           
 االقتــصادية ويف املــؤمتر املعــين بــتغري املنــاخ - جلنــة خــرباء األمــم املتحــدة املعنيــة باحملاســبة البيئيــة

والتنمية واإلحـصاءات الرمسيـة يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، املعقـود يف سـيول، يف كـانون                      
لتوصـيات بدرجـة كـبرية إىل تلـك املـشاورات،           ويف حني تستند هـذه ا     . ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

 فإهنا تقـدَّم إىل اللجنـة علـى هـذا           وبالتايل ،فإهنا تعرب عن وجهات نظر اجلهة املستعرضة للربامج       
  .األساس لكي تنظر فيها

ــا مــن التقريــر هــدف   . أُعــد هــذا االســتعراض وفقــا للــهيكل التــايل    - ٦ يــصف الفــرع ثاني
ع ثالثـا اإلطـار العلمـي والـسياسي ومـا يتـصل بـذلك مـن                 ويعـرض الفـر   . االستعراض الربنـاجمي  

ويتضمن الفرع رابعا مناقشة بـشأن دور اإلحـصاءات الرمسيـة           . احتياجات ذات صلة بالبيانات   
ــياق تغــري املنــاخ   ويــشكل الفــرع خامــسا جــوهر االســتعراض حيــث يتنــاول مناقــشة        . يف س

ــة هــذه االحتياجــات    ــاقش الفــرع سادســا  . احتياجــات املــستعملني ويقتــرح توصــيات لتلبي وين
ويـتعني ترتيـب األولويـات      . ويـورد الفـرع سـابعا مـوجزا للتوصـيات         . مسأليت التنسيق واإلدارة  

ــة  ــد اجلــداول الزمني ــا   . وحتدي ــشأن هــذا املوضــوع يف الفــرع ثامن ــرد بعــض اآلراء ب ــتم . وت وخيت
  .االستعراض بنقاط للمناقشة يف الفرع تاسعا

  
  يهدف االستعراض الربناجم  - ثانيا  

يهدف هذا االستعراض إىل حتديد الطريقة اليت ميكن هبا استخدام اإلحصاءات الرمسيـة               - ٧
ألغراض القياس والتحليل فيما يتعلق بتغري املنـاخ ووضـع توصـيات وإجـراءات لتعمـيم مراعـاة                  
ظاهرة تغري املناخ يف اإلحصاءات الرمسيـة، ومـن مث تعزيـز دور اإلحـصاءات الرمسيـة واملكاتـب                    

ــة يف هــذا اجملــال اإلحــصائ ــادة     . ية الوطني ــة بزي ــام املكاتــب اإلحــصائية الوطني ــشمل ذلــك قي وي



E/CN.3/2009/2
 

4 08-65957 
 

مشاركتها االستباقية يف توفري اخلدمات اإلحصائية ألغراض وضع السياسات وصـنع القـرارات     
ذات الصلة بتغري املناخ على املستوى الوطين، فضال عـن زيـادة مـشاركة األوسـاط اإلحـصائية                  

وحتقيقا هلذا اهلدف، يلـزم وضـع برنـامج عمـل           . الدولية املتعلقة بتغري املناخ   الدولية يف األنشطة    
  .نيةلدعم اجلهود اإلحصائية العاملية يف جمال تغري املناخ وتعزيز القدرات الوط

  
  اإلطار العلمي والسياسي  -ثالثا   

 احلكـومي   أنشأت املنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة الفريـق                 - ٨
ــام     ــاخ يف ع ــتغري املن ــين ب ــدويل املع ــستند      . ١٩٨٨ال ــث ت ــة، حي ــة علمي ــن هيئ ــارة ع ــق عب والفري

. املعلومــات الــيت يقــدمها إىل أدلــة علميــة وتعكــس وجهــات النظــر الرائجــة يف األوســاط العلميــة
لناشـئ  اويقوم الفريق بإعداد تقارير تقييم دورية بشأن املعلومات العلمية ذات الصلة بتغري املناخ              

والتأثريات النامجة عن تغري املناخ بفعل النـشاط البـشري وخيـارات التكيـف     عن النشاط البشري    
وتعتمد هذه التقييمات بدرجة كـبرية علـى منـاذج تغـري املنـاخ الـيت تـستند كـثريا إىل               . والتخفيف

  .البيانات، وال سيما يف جماالت من قبيل السكان والنمو االقتصادي واستخدام الطاقة
 دور حاسـم    ١٩٩٠وقد كان الستنتاجات تقرير التقييم األول للفريق الـصادر يف عـام             - ٩

يف اإلفضاء إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، اليت فُـتح بـاب التوقيـع عليهـا      
يف عـام   املعقـود يف ريـو دي جـانريو         ) مؤمتر قمـة األرض   (يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية       

ق عليهـا  ، وتكاد تكون عضويتها اليوم عاملية، حيث صـدّ    ١٩٩٤، وبدأ نفاذها يف عام      ١٩٩٢
  .وتتيح هذه االتفاقية اإلطار السياسي العام ملعاجلة مسألة تغري املناخ.  بلدا١٩٢
تشكل االتفاقية اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ معاهـدة بيئيـة دوليـة هتـدف إىل تثبيـت                   و  - ١٠

 غازات الدفيئـة يف الغـالف اجلـوي عنـد مـستوى حيـول دون تـدخل اإلنـسان بـصورة                     تركزات
ومبوجب االتفاقية، تقوم احلكومات جبمـع وتبـادل املعلومـات بـشأن     . خطرية يف النظام املناخي   

انبعاثات غازات الدفيئة والسياسات الوطنية وأفضل املمارسات؛ وإطالق استراتيجيات وطنيـة           
ات الدفيئة والتكيف مـع اآلثـار املتوقعـة، مبـا يف ذلـك تـوفري الـدعم املـايل                    ملواجهة انبعاثات غاز  

  .والتقين للبلدان النامية؛ والتعاون يف االستعداد للتكيف مع آثار تغري املناخ
ــازات        - ١١ ــات غ ــشأن انبعاث ــة ب ــة يف صــيغتها األصــلية أي حــدود إلزامي ــضع االتفاقي وال ت

.  أحكام لإلنفاذ؛ وبالتايل، فإهنا تعتـرب غـري ملزمـة قانونـا            الدفيئة لفرادى البلدان وال تتضمن أي     
تــسمى (لــى إضــافة ملحقــات للتحــديث  وبــدال مــن ذلــك، أوردت املعاهــدة أحكامــا تــنص ع  

ــوالت” ــات   ) “بروتوكـ ــة لالنبعاثـ ــدودا إلزاميـ ــضمن حـ ــسي يف   . تتـ ــديث الرئيـ ــل التحـ ويتمثـ
ا بتخفـيض غـازات الدفيئـة       إذ حيدد بروتوكول كيوتو تعهدات ملزمة قانونـ       . بروتوكول كيوتو 
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ــائي النتــروجني وســادس فلوريــد     (األربعــة  ــان وأكــسيد ثن ــائي أكــسيد الكربــون وامليث وهــي ثن
هي مركبات اهليـدروفلوروكربون واهليـدروكربون املـشبع        (وجمموعتني من الغازات    ) الكربيت
عهـدات عامـة   ، فـضال عـن ت  “املرفـق األول ”املدرجة يف   ) املصنعة( البلدان   اليت تنتجها ) بالفلور

 كـــانون ١١يف واعُتمـــد بروتوكـــول كيوتـــو يف كيوتـــو، اليابـــان،  . جلميـــع البلـــدان األعـــضاء
وقـد بلـغ عـدد األطـراف يف     . ٢٠٠٥فربايـر  / شـباط ١٦بـدأ نفـاذه يف      و ١٩٩٧ديسمرب  /األول

  . طرفا١٨٣قت على بروتوكوهلا حىت اآلن االتفاقية اليت صّد
دان أن حتقــق أهــدافها بوســائل يف مقدمتــها اختــاذ ومبوجــب االتفاقيــة، يــتعني علــى البلــ  - ١٢

بيد أن بروتوكول كيوتو يقدم هلا وسيلة إضـافية لبلـوغ أهـدافها بواسـطة ثـالث                 . تدابري وطنية 
  .مقايضة االنبعاثات وآلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك: آليات تستند إىل السوق، وهي

ر األمـم املتحـدة املعـين بـتغري املنـاخ املعقـود يف       واتفقت األطراف يف االتفاقية خالل مؤمت       - ١٣
، على تكثيف اجلهود الدولية ملكافحة تغري املنـاخ ووضـع   ٢٠٠٧ديسمرب /بايل، يف كانون األول   

التدابري وااللتزامات اليت ينبغي أن يتقيد هبا العامل بعد انتهاء مرحلة االلتزام األوىل من بروتوكول              
والعناصـر الرئيـسية     القـرار بـشأن كـل مـن اجلـدول الـزمين           ذت  واخت. ٢٠١٢كيوتو يف هناية عام     

وتعزيـز العمـل بـشأن        يف ذلـك رؤيـة مـشتركة طويلـة األجـل           لصفقة أقوى بشأن تغري املناخ، مبـا      
  .لبنات البناء األربع اليت تتمثل يف التخفيف والتكيف والتكنولوجيا والتمويل

عاثات غازات الدفيئـة يف حماولـة إلبطـاء         واملقصود بالتخفيف هو اختاذ تدابري ختفض انب        - ١٤
ويتحمل اإلنسان مسؤولية خفض مصادر غازات الدفيئة أو حتـسني وسـائل            . عملية تغري املناخ  

وقد حدد الفريق العامـل القطاعـات الرئيـسية للتخفيـف يف إمـدادات الطاقـة والنقـل                  . تصريفها
لى فعالية تـدابري التخفيـف يف مـدى    وتتج. والبناء والصناعة والزراعة واحلراجة وإدارة النفايات 

وال بــد مــن تــوافر بيانــات دقيقــة ومتــسقة وقابلــة للمقارنــة دوليــا بــشأن   . اخنفــاض االنبعاثــات
انبعاثات غـازات الدفيئـة لكـي يـتمكن اجملتمـع الـدويل مـن اختـاذ أفـضل التـدابري للتخفيـف مـن                     

ــازات الدفيئــة اســتنادا إىل     . حــدة تغــري املنــاخ    طائفــة واســعة مــن   ويــتم حــساب انبعاثــات غ
  .اإلحصاءات املفصلة لألنشطة، مع االستعانة مبعامالت االنبعاث

ويتمثل التكيف يف إدخال تعديل علـى الـنظم الطبيعيـة أو اإلنـسانية ملواجهـة املـؤثرات                    - ١٥
املناخية الفعلية أو املرتقبة وآثارها على حنو خيفـف مـن الـضرر أو ينطـوي علـى اغتنـام الفـرص                      

دراج التكيف يف عملية بايل، اعترف الـسياسيون بأنـه لـن يكـون باإلمكـان عكـس                  وبإ. املفيدة
عملية االحترار العـاملي اجلاريـة، وأنـه سـيلزم اختـاذ خطـوات خلفـض تـأثريات تغـري املنـاخ علـى             

ــة هــذه اخلطــوات    ــد   . ســكان العــامل ورصــد فعالي ومــن شــأن اإلحــصاءات أن تــساعد يف حتدي
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 التـأثريات االقتـصادية واالجتماعيـة لـتغري املنـاخ، فـضال عـن               اجملاالت اليت ميكن أن تشهد أشـد      
  .التأثريات االقتصادية واالجتماعية لتدابري التكيف املتخذة

وينطوي نقل التكنولوجيا على جمموعة واسعة مـن العمليـات تـشمل تـدفقات الدرايـة                  - ١٦
ذلـك فيمـا بـني خمتلـف        الفنية واخلربة واملعدات املتعلقـة بتخفيـف تغـري املنـاخ والتكيـف معـه، و               

ان، وخــصوصا ألقــل البلــدان منــوا  وحيــدَّد بوصــفه أداة هامــة جلميــع البلــد . أصــحاب املــصلحة
ــوافرة        أو ــات املت ــيح هلــا أفــضل التكنولوجي ــاخ، حيــث يت ــدان عرضــة خلطــر تغــري املن ــر البل أكث

قّـب  وميكـن تع  . ملساعدهتا على خفض انبعاثات غازات الدفيئـة والتكيـف مـع آثـار تغـري املنـاخ                
  .بعض مراحل عملية نقل التكنولوجيا وآثارها بواسطة اإلحصاءات

وألغراض التعاون الطويل األجـل ملواجهـة تغـري املنـاخ يف املـستقبل، سـتحتاج البلـدان                    - ١٧
ــل         ــف ونق ــف والتكي ــق التخفي ــة كــبرية لتحقي ــساعدة مالي ــة إىل م ــة األطــراف يف االتفاقي النامي

 تقيـيم الترتيبـات الراهنـة للمـساعدة املاليـة مبوجـب االتفاقيـة            وستحتاج بالتايل إىل  . التكنولوجيا
وبروتوكول كيوتـو امللحـق هبـا، فـضال عـن اخليـارات املطروحـة يف املفاوضـات اجلاريـة بـشأن                      

وســيحتاج املــاحنون إىل معلومــات . اســتثمار دويل إضــايف وتــدفقات ماليــة ملواجهــة تغــري املنــاخ
وينبغـي أن يكـون لإلحـصاءات    . أفضل صـورة ممكنـة  تساعدهم على توجيه استخدام األموال ب   

  .دور يف هذا الصدد
وفيما يتعلق بالتزامات تقدمي التقـارير الوطنيـة مبوجـب االتفاقيـة، تـستند اتفاقيـة األمـم                    - ١٨

.  الــدويل املعــين بــتغري املنــاخاملتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ إىل عمــل الفريــق احلكــومي 
ألطــراف يف االتفاقيــة أن تــضع جــرودا وطنيــة النبعاثــات غــازات الدفيئــة يــتعني علــى مجيــع ا إذ

. وتقوم بتحديثها دوريا ونشرها وإتاحتها باسـتخدام منـهجيات قابلـة للمقارنـة يـضعها الفريـق                
 بتقــدمي تقــارير ١وُتلــَزم البلــدان املدرجــة يف املرفــق . وُتــستعرض هــذه اجلــرود بــصورة منتظمــة

، فُتشجَّع علـى اسـتخدام مبـادئ الفريـق التوجيهيـة            ١درجة يف املرفق    أما البلدان غري امل   . سنوية
وتقــدم مجيــع األطــراف يف . للممارســة اجليــدة، وُيتوقــع منــها أن تقــدم تقــارير لــسنوات حمــددة

االتفاقية بالغات وطنية دورية إىل اهليئة املعنية باالتفاقية تتضمن إىل جانب تقـديرات انبعاثـات               
  .آلثار وأوجه الضعف، ومعلومات بشأن تدابري التخفيف والتكيفغازات الدفيئة تقييما ل
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  دور اإلحصاءات الرمسية يف سياق تغري املناخ  -رابعا   
تتمثل املهام الرئيسية لإلحـصاءات الرمسيـة يف تـوفري إحـصاءات عاليـة اجلـودة ملختلـف                - ١٩

وهــذه . كاملــةاملــستعملني؛ ووضــع معــايري إحــصائية وحفظهــا ونــشرها؛ وإعــداد إحــصاءات مت
املهام مترابطة إذ ميكـن دمـج البيانـات الـيت جيـري مجعهـا وجتميعهـا بنـاء علـى معـايري إحـصائية                         

  .مناسبة، حبيث تشكل التصنيفات عمودها الفقري
  :ويف سياق تغري املناخ، يعين ذلك أن تؤدي اإلحصاءات الرمسية األدوار التالية  - ٢٠

خدامها يف تقيـــيم تغـــري املنـــاخ ووضـــع تـــوفري أفـــضل البيانـــات املتاحـــة الســـت  )أ(  
الــسياسات وصــنع القــرارات، مبــا يف ذلــك البيانــات اإلحــصائية اهلامــة لإلســهام هبــا يف جــرود   

  انبعاثات غازات الدفيئة ومناذج تغري املناخ؛
كفالة مراعاة مسائل تغري املناخ يف عملـييت وضـع وتعهـد املعـايري اإلحـصائية،                  )ب(  

  ري خارج اإلحصاءات الرمسية؛وكفالة تعميم هذه املعاي
وضــع وتعمــيم أدوات إحــصائية إلدمــاج املعلومــات االقتــصادية واالجتماعيــة    )ج(  

ــصلة        ــدابري األخــرى ذات ال ــأثريات تغــري املنــاخ والت ــة مــن أجــل دعــم حتليــل أســباب وت والبيئي
  .بالسياسات العامة

سامهة غـري فعالـة، وإن      ويف الوقت الراهن، تساهم معظم املكاتب اإلحصائية الوطنية م          - ٢١
كان العديد من اإلحصاءات اليت يعدها اإلحصائيون الرمسيون ألغـراض أخـرى يفيـد يف حتليـل              

وينبغي للمكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة أن تتعـاون مـع مـستعمليها لتحديـد الطريقـة                  . تغري املناخ 
حــصاءات املثلــى الــيت ميكــن أن تــسهم هبــا اإلحــصاءات الرمسيــة، ســواء بتحــسني اســتعمال اإل   

  .املوجودة أو بتحديد الفجوات وإجياد سبل ردمها
وهـذه  . وينطوي تغري املناخ على جوانب اجتماعية واقتصادية وبيئية ينبغي حبثها مجيعا            - ٢٢

ويعتمـد قيـاس درجـة       .اجلوانب مترابطة وينبغي إجياد أدوات إحـصائية لتحديـد هـذه الـصالت            
. ا علـى مـصادر مـن خـارج النظـام اإلحـصائي الرمسـي        تغري املناخ وتأثريه املباشر اعتمـادا واسـع       

ــة وخمتلــف        ــة واملعلومــات اهليدرولوجي ــات األرصــاد اجلوي ــصادر معلوم ــشمل هــذه امل حيــث ت
أن تقيـيم تـأثريات تغـري املنـاخ         بيـد   . البيانات البيئية املادية وبيانات مستقاة مـن البحـث العلمـي          

ط هـذه املعلومـات باإلحـصاءات املتـوافرة         وتدابري التكيف والتخفيف املترتبة عليهـا يقتـضي ربـ         
االقتصادية والبيئة لكي يتسىن تقييم التـأثريات علـى االقتـصاد           /بشأن السكان واألنشطة البشرية   

  .واجملتمع والبيئة الطبيعية
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توصــــيات بــــشأن تعزيــــز دور اإلحــــصاءات الرمسيــــة يف جمــــال وضــــع    -خامسا  
  خالسياسات وصنع القرارات ذات الصلة بتغري املنا

  تعميم مراعاة البعد املتعلق بتغري املناخ يف اإلحصاءات الرمسية  -ألف   
ينبغــي تعمــيم مراعــاة البعــد املتعلــق بــتغري املنــاخ يف اإلحــصاءات الرمسيــة وتعزيــز قــدرة   - ٢٣

البلدان على إعـداد إحـصاءات أساسـية عاليـة اجلـودة ألغـراض حتليـل ظـاهرة تغـري املنـاخ وفقـا               
ويعين ذلك ضـرورة اسـتعراض اإلحـصاءات القطاعيـة مـع مراعـاة              . دةملفاهيم وتصنيفات موح  

متطلبات اإلبالغ والتحليل يف جمال تغري املناخ، وعلينا تقييم احلاجة إىل إدخال تعـديالت علـى     
  ).من مفاهيم وأساليب وتصنيفات وبنود البيانات وعمليات اجلدولة(معايرينا اإلحصائية 

ن برنـامج عمـل اللجنـة اإلحـصائية مث إجنازهـا بوصـفها            وينبغي إدماج هذه املهمة ضـم       - ٢٤
جزءا ال يتجزأ من التنقيحات اجلارية واملقبلة ملختلف الربامج واملعايري والتـصنيفات اإلحـصائية              

  .القطاعية وبوصفها جزءا من برنامج بناء القدرات
 وضـع   وينبغي حتديـد األولويـات علـى أسـاس دور وأمهيـة اجملـال اإلحـصائي يف عمليـة                    - ٢٥

ــاخ      ــة بــتغري املن ــرارات املتعلق ــسياسات وصــنع الق ــاع اســتغالل    . ال ــة دور قط ــالنظر إىل أمهي وب
األراضي وتغـريات اسـتغالل األراضـي واحلراجـة يف انبعاثـات غـازات الدفيئـة وتـدابري ختفيفهـا                    

الغطـاء  /ءات املتعلقـة باسـتغالل األراضـي   والتكيف معها، ينبغي إعطـاء األولويـة العليـا لإلحـصا          
الغطـــاء األرضـــي /رضـــي، مبـــا يف ذلـــك وضـــع تـــصنيف دويل موحـــد الســـتغالل األراضـــي األ

  .واستعماله يف التحليل املكاين
وتــضطلع جمموعــة أوســلو والفريــق . وتــشكل إحــصاءات الطاقــة جمــاال آخــر ذا أولويــة  - ٢٦

 العامـل املــشترك بـني األمانــات املعـين بإحــصاءات الطاقـة بالعمــل يف هـذا اجملــال، ويعكفــان إىل     
جانب شـعبة اإلحـصاءات علـى وضـع التوصـيات الدوليـة اجلديـدة إلحـصاءات الطاقـة ودليـل                     
جممعي إحـصاءات الطاقـة املزمـع إعـداده، وذلـك هبـدف حتـسني اإلحـصاءات الرمسيـة يف جمـال                      

ويراعــي هــذا العمــل احتياجــات جــرود االنبعاثــات واجلوانــب األخــرى إلحــصاءات     . الطاقــة
  .ناخالطاقة ذات الصلة بتغري امل

  
  :١التوصية     

فالة إيالء االهتمام املناسب ملسائل تغـري املنـاخ لـدى وضـع املعـايري والتـصنيفات                ك  
ــى إحــصاءات       ــصورة خاصــة عل ــز ب ــع التركي ــصلة، م ــة ذات ال اإلحــصائية الدولي

  .الغطاء األرضي والطاقة/استغالل األراضي
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  نبعاثات غازات الدفيئة التعزيز دور اإلحصاءات الرمسية يف جتميع اجلرود الوطنية  - باء  
ــدابري التخفيــف        - ٢٧ ــصميم ت ــسيا يف ت ــصرا رئي ــات عن ــة لالنبعاث ــديرات املوثوق ــشكل التق ت

ــة علــى أســاس البيانــات املفــصلة      . ورصــدها ــات غــازات الدفيئ ــتم حــساب أو تقــدير انبعاث وي
بريا وبـالنظر إىل أن هـذه احلـسابات تتطلـب قـدرا كـ             . لألنشطة مع االستعانة بعوامـل االنبعـاث      

مـن  ) أ(من اإلحصاءات الرمسية، فإنه ينبغي إشراك املكاتب اإلحصائية الوطنية يف هذه العمليـة            
مـساعدة اجلهـات الفاعلـة    ) ب( أجل حتسني فهم االحتياجات اخلاصة يف جمال اإلحصاءات؛ و  

ــرى  ــا  (األخـ ــث وغريهـ ــد البحـ ــة ومعاهـ ــايري    ) وزارات البيئـ ــدور املعـ ــا لـ ــسني فهمهـ ــى حتـ علـ
  .إلحصائية وميزة استخدامها وقيمتها املضافةوالتصنيفات ا

وحتدد منهجية وضـع جـرود انبعاثـات غـازات الدفيئـة اإلحـصاءات الالزمـة لعمليـات                    - ٢٨
ولـدى دراسـة األنـشطة    . ويتعني إجراء تقييم ملدى توافر هذه اإلحصاءات    . حساب االنبعاثات 

 النظـــر بـــصورة مـــستقلة يف االقتـــصادية الـــيت تـــؤثر يف انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة، مـــن املفيـــد 
اإلحـصاءات املتعلقــة باألنــشطة األساسـية مــن قبيــل إمــدادات الطاقـة، وإنتــاج الــسلع الــصناعية    
والزراعـــة واحلراجـــة والنقـــل والتجـــارة الدوليـــة واســـتغالل األراضـــي وإدارة امليـــاه املـــستعملة  

ــدفقات املا  . والنفايــات إىل غــري ذلــك  ــة يف هــذه ويلــزم إعــداد إحــصاءات مفــصلة بــشأن الت دي
وبناء على هـذا التقيـيم، ميكـن        . األنشطة من أجل إعداد جرود دقيقة النبعاثات غازات الدفيئة        

وضع توصيات باالتفاق مع اجلهات املسؤولة عن كـل جمـال مـن اجملـاالت اإلحـصائية، وذلـك                   
  .لتحسني توافر البيانات الالزمة لوضع اجلرود الوطنية النبعاثات غازات الدفيئة

قتـــضي الوفـــاء مبتطلبـــات جـــرود االنبعاثـــات التعـــاون بـــني خمتلـــف أجـــزاء النظـــام   وي  - ٢٩
كمـا يتطلـب جتميـع اإلحـصاءات املُـسهم هبـا وفقـا        . اإلحصائي ومشاركة قوية من املـستعملني  

وقـد يتطلـب األمـر    . ملعايري إحصائية تستويف أيضا متطلبات جرود االنبعاثات وأغـراض أخـرى        
  .ى املعايري اإلحصائية لدعم املنهجيةأيضا إدخال بعض التنقيحات عل

وسيختلف دور اإلحصاءات الرمسيـة يف جـرود االنبعاثـات مـن بلـد آلخـر؛ لكـن دور                      - ٣٠
املكاتب الوطنية اإلحصائية واجلهات املعنيـة باإلحـصاءات الرمسيـة سـيكون يف معظـم احلـاالت                 

ويف بعـض   . النبعاثـات ألغراض حـسابات ا   ) جزء منها  أو(هو توفري بيانات األنشطة األساسية      
احلاالت، قد تذهب أبعد من ذلك وتقوم بإجراء حسابات االنبعاثـات علـى األقـل فيمـا خيـص               

وهنـاك عـدد قليـل مـن املكاتـب اإلحـصائية            . االنبعاثات ذات الصلة بإنتاج الطاقة واستخدامها     
 الـوطين  وسـيتوقف الـدور احملـدد للمكتـب اإلحـصائي     . الوطنية املسؤولة عن جتميع اجلرد برمته    

ومهما تكن احلالة، جيب أن يكون لدى اإلحصائيني الـذين          . على السياق املؤسسي للبلد املعين    
يقومون هبـذا العمـل فهـم أساسـي ملفـاهيم وأسـاليب إعـداد جـرود االنبعاثـات وفقـا ملـا حـدده                         
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 اهليئـة   الفريق احلكومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ والـصيغة املقـررة لتقـدمي التقـارير الوطنيـة إىل                    
  .املعنية باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ

وارتأى مؤمتر أوسلو أن بإمكـان املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة أن تـضطلع بـدور أكـرب                     - ٣١
فحيثمـا قامـت املكاتـب اإلحـصائية     . يف عملية تقدير انبعاثات غازات الدفيئة يف معظم البلـدان         

نــت ســهولة الوصــول إىل البيانــات واخلــربة اإلحــصائية وتــوافر مبــادئ   الوطنيــة بــدور هــام، كا
والـشرط األهـم    . اجلودة ميزة كربى يف إعـداد جـرود عاليـة اجلـودة النبعاثـات غـازات الدفيئـة                 

لتعزيز دور هذه املكاتب هو حتـسني تعاوهنـا علـى املـستوى الـوطين مـع اجلهـات املـسؤولة عـن                  
ناك حاجة إىل وضع مبادئ توجيهيـة للمكاتـب الوطنيـة           وقد تكون ه  . إعداد جرود االنبعاثات  

وينبغــي إعــداد مجيــع املبــادئ  . اإلحــصائية بــشأن ســبل إشــراكها يف إعــداد جــرود االنبعاثــات  
والفريـق  (التوجيهية بالتعاون مع اهليئة املعنية باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ             

، وكذلك الشأن فيما يتعلق بأي مـساعدة        )ناخ حسب االقتضاء  احلكومي الدويل املعين بتغري امل    
  .تقنية وبرامج تدريبية

ــصائية وغريهـــا مـــن اجلهـــات املعنيـــة          - ٣٢ ــصار، ينبغـــي للمكاتـــب الوطنيـــة اإلحـ وباختـ
وعليهــا أن تفهــم  . باإلحــصاءات الرمسيــة أن تفهــم إحــصاءات االنبعاثــات وطريقــة حــساهبا      

ــة مــن قبيــل الطاقــة والنقــل والــصناعة    االحتياجــات احملــددة فيمــا يتعلــق با  إلحــصاءات القطاعي
والزراعــة واحلراجــة واســتغالل األراضــي والنفايــات وغريهــا مــن اإلحــصاءات، وتكفــل إعــداد  
إحصاءات أساسية على حنو يسمح باسـتخدامها ألغـراض متعـددة، مبـا يف ذلـك إعـداد جـرود                    

لتـصنيف بـني املبـادئ التوجيهيـة        ومن جهة أخرى، ينبغي تضييق فجوة اختالفات ا       . االنبعاثات
للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ من جهة واإلحصاءات الرمسية مـن جهـة أخـرى مـن       
أجل الربط بني االنبعاثات واألنشطة االقتصادية اليت تنتجها، ومـن مث تيـسري التحليـل املتكامـل                 

  .وضع تدابري التخفيف ورصدهالبيانات االنبعاثات والبيانات االقتصادية، وهو أمر ضروري ل
  

  ٢التوصية     
تعزيز دور املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة يف عمليـة إعـداد جـرود انبعاثـات غـازات                    

الدفيئة وحتسني جـودة اإلحـصاءات املتعلقـة هبـا باعتبارهـا جـزءا مـن اإلحـصاءات             
ــة ــن أجــل دراســة         . الرمسي ــة االتفاقيــة م ــع هيئ ــتراك م ــق عامــل باالش ــشاء فري وإن
  :ت االنبعاثات وما يتصل هبا من تصنيفاتإحصاءا

ينبغـي حتــسني تـوافر تقــديرات انبعاثـات غــازات الدفيئـة وجودهتــا       )أ(    
ــة عاليــة اجلــودة ألغــراض العمليــات      ــوفري إحــصاءات رمسي ــها عــن طريــق ت وتوقيت
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وينبغــي تقيــيم اإلحــصاءات األساســية لألنــشطة وحتديــد اجملــاالت الــيت   . احلــسابية
  حتتاج إىل التحسني؛

وينبغـــي تعزيـــز دور اإلحـــصاءات الرمسيـــة واملكاتـــب اإلحـــصائية   )ب(    
  الوطنية يف إعداد جرود االنبعاثات؛

ــالنظر إىل الـــدور املهـــم لإلحـــصاءات املتعلقـــة باالنبعاثـــات يف     )ج(     وبـ
 جزءا من العملية املنتظمـة إلعـداد        مة الوطنية، فإهنا ينبغي أن تكون     السياسات العا 

ية على املستوى الوطين وفقا لترتيبات مؤسـسية مناسـبة،          ونشر اإلحصاءات الرمس  
حىت وإن مل تكن املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة هـي الوكالـة الرمسيـة املكلفـة بتقـدمي                   

  كلفة بالنشر على املستوى الوطين؛التقارير إىل هيئة االتفاقية، أو هي اهليئة امل
ل لبحث هذه ويقترح أن تقوم اللجنة اإلحصائية بإنشاء فريق عام  )د(    

ــسائل ــة للمكاتــب اإلحــصائية        وال،امل ــسبل لتطــوير قاعــدة معرفي ســيما أفــضل ال
وال بـد مـن التعـاون مـع هيئـة           . الوطنية يف هذا اجملـال، وخاصـة يف البلـدان الناميـة           
  .االتفاقية، وخباصة فيما يتعلق مبواءمة التصنيفات

    
   دعمهاوضع إحصاءات بشأن تدابري التخفيف والتكيف وآليات  -جيم   

ــة          - ٣٣ ــات االتفاقي ــف واســتخدام صــناديق وآلي ــدابري التخفي ــدان برصــد ت ــام البل ــؤدي قي ي
وبروتوكــول كيوتــو، وخــصوصا رصــد نقــل التكنولوجيــا، إىل نــشوء مزيــد مــن الطلــب علــى   
اإلحصاءات والتصنيفات وأطر التكامـل الـيت ميكنـها أيـضا تقيـيم آثـار تلـك التـدابري يف اجملتمـع               

  .ئةواالقتصاد والبي
استخدام البلدان للصناديق واآلليات إنشاء نظم تسجيل وإبـالغ بـشأن         ويستلزم رصد     - ٣٤

ويتيح ذلك فرصة جيـدة لتـشكيل جمموعـة مـن           . كل نشاط يستخدم هذه األرصدة أو اآلليات      
اإلحصاءات املنتقـاة بدقـة لتعطـي صـورة واضـحة، مـن الناحيـة املاديـة والنقديـة، للجهـود الـيت                       

  .املناختبذهلا البلدان يف جمال مكافحة تغري 
وتــشكل نظــم االجتــار باالنبعاثــات إحــدى أهــم األدوات االقتــصادية الــيت تنظــر فيهــا      - ٣٥

بري التخفيــف تــوافر تقــديرات ويتطلــب مــنح التــراخيص وتقيــيم فعاليــة تــدا . احلكومــات حاليــا
اجلــودة بــشأن انبعاثــات غــازات الدفيئــة حبيــث ميكــن ربطهــا باألنــشطة االقتــصادية وفقــا  عاليــة

  .اسبلتصنيف من
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وميكــن أن يكــون للمكاتــب اإلحــصائية دور هــام يف فهــم كيفيــة إســهام األنــشطة           - ٣٦
ــة واســتهالك املنتجــات واخلــدمات يف انبعاثــات غــازات      االقتــصادية املختلفــة والتجــارة الدولي

ويتطلب ذلك حتليال متقدما ألدوات موحدة من قبيل جداول املدخالت واملخرجـات            . الدفيئة
  .الطاقة واستخدامها، واليت يشكل توافرها شرطا أساسيا إلجراء التحليلأو جداول إمدادات 

 حيـث متثـل   زات الدفيئة حسب القطـاع والـصناعة،    ومن األمهية مبكان فهم مصادر غا       - ٣٧
ــا مــا تكــون املكاتــب  . هــذه املعلومــات مــدخالت أساســية يف نظــم االجتــار باالنبعاثــات   وغالب

  .لالزمة لدعم النماذجاإلحصائية الوطنية مصدر املعلومات ا
وسـيكون لالجتــار باالنبعاثـات تــأثري يف إحــصاءات هامـة مــن قبيـل احلــسابات القوميــة       - ٣٨

ويراعـي التنقـيح اجلـاري      . وغريها من إحصاءات االقتصاد الكلـي مـن قبيـل رصـيد املـدفوعات             
ري مـن دون  لنظام احلسابات القومية نظم االجتار باالنبعاثات، وإن أُجنز هذا العمـل إىل حـد كـب             

وبالنظر إىل أن عددا من هذه النظم يوجد قيد التنفيذ حاليا، فإنـه ينبغـي إعـادة                 . أي نظم فعلية  
  .النظر يف ما إذا كانت املعاجلة املقترحة حباجة إىل التوسيع

.  تــدعم اســتراتيجيات التخفيــفولــيس االجتــار باالنبعاثــات ســوى أحــد اآلليــات الــيت  - ٣٩
عالوة على ذلك، يشكل التكيف مـع       . عكف البلدان على دراستها   آليات أخرى عديدة ت    ومثة

وميثـل ذلـك االعتبـار األساسـي للعديـد مـن البلـدان        . تغري املنـاخ وسـيلة هامـة أخـرى ملواجهتـه        
ويعـد نظـام احملاسـبة    . النامية بـالنظر إىل قلـة إسـهامها يف غـازات الدفيئـة علـى املـستوى العـاملي             

 أداة مفيـدة لرصـد العالقـة بـني سياسـات تغـري املنـاخ واالقتـصاد                  االقتـصادية املتكاملـة    -البيئية  
وقياسها وحتليلها عن طريق توفري بيانات وجـداول وحـسابات متـسقة ومتسلـسلة زمنيـا ميكـن                  
ــضرائب         ــة بال ــة املتعلق ــيم األدوات واألنظم ــاذج لتقي ــاء من ــتقاق مؤشــرات وبن اســتخدامها الش

  .ت الصلة بتغري املناخواألسعار والنقدية ألغراض وضع السياسات ذا
وبالتايل، يوصى باملضي قدما على وجه االستعجال فيمـا يتعلـق مبواصـلة تطـوير وتنفيـذ                   - ٤٠

ــة    ــاة االحتياجــات       -نظــام احملاســبة البيئي ــع مراع ــا، م ــارا إحــصائيا دولي ــصادية بوصــفه معي االقت
االقتـصادية   - سـبة البيئيـة  لإلحصاءات والتحليالت املتعلقة بتغري املناخ يف عملية تنقـيح دليـل احملا       

فهو إطار ينطوي على إمكانات كبرية      .  بغرض وضع معيار إحصائي دويل     ٢٠٠٣املتكاملة لعام   
االقتــصادي ويــشكل أفــضل الطــرق العمليــة  - لزيــادة قيمــة العديــد مــن جمــاالت التحليــل البيئــي

 النظـام مـن منظـور       وينبغي حتديد اجملاالت ذات األولويـة العليـا يف تطـوير وتطبيـق            . للمضي قدما 
  .وال تقع باقي جوانب النظام ضمن نطاق اختصاصات هذا االستعراض. تغري املناخ
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. االقتــصادية مــن دون تــوافر البيانــات األساســية - وال ميكــن جتميــع احلــسابات البيئيــة  - ٤١
ــد        ــي، مث تعزيزهــا عن ــدان البيئ ــة، وخباصــة يف املي ــد اإلحــصاءات األساســية الالزم وينبغــي حتدي

ومثة حاجة متزايدة لتطوير أدوات إحصائية بسيطة للبلدان الـيت متلـك نظمـا ومـوارد                . قتضاءاال
وينبغــي التــبكري باختــاذ مبــادرة تقــوم علــى اتبــاع هنــج تــدرجيي وإعــداد    . إحــصائية أقــل تطــورا

  .جداول حماسبة معيارية مبّسطة يكون بوسع العديد من البلدان تنفيذها
  . أعاله٤٠ إىل ٣٣ وبالفقرات ٢ة بالتوصية وتتعلق التوصيات التالي  - ٤٢
  

  ٣التوصية     
إعـــداد إحـــصاءات جديـــدة وتبـــادل أفـــضل املمارســـات بـــشأن التحليـــل املتقـــدم   

  .لإلحصاءات املوجودة من أجل دعم آليات وتدابري التخفيف
  

  ٤التوصية     
ليـات  التحقق من مراعاة اآلثار املترتبة على نظم االجتار باالنبعاثـات وغريهـا مـن آ                

  :التخفيف يف اإلحصاءات الرئيسية لالقتصاد الكلي
ينبغي تقييم اآلثار املترتبة على نظم االجتار باالنبعاثات وغريها من            )أ(    

ــائر إحـــصاءات االقتـــصاد الكلـــي     ــة وسـ ــسابات القوميـ آليـــات التخفيـــف يف احلـ
لقوميـة  وينبغي للفريق العامل املشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات ا            . الرئيسية

أن يستعرض اآلثار املترتبة على النظم احلالية واملتوقعة لالجتار باالنبعاثات وغريهـا            
من آليات التخفيف وما إذا كانت هناك حاجة إىل إدخال أي تعديالت على نظام 

وينبغـي تطبيـق هـذه التعـديالت        . احلسابات القوميـة أو إضـافة مـواد تفـسريية إليـه           
  لكلي حسب االقتضاء؛على باقي معايري االقتصاد ا

وينبغــــي اســــتعراض املعــــايري والتــــصنيفات اإلحــــصائية املرتبطــــة   )ب(    
  ).من قبيل تصنيف اإلحصاءات املالية احلكومية(بالصناديق واآلليات 

  
  ٥التوصية     

االقتصادية مع التركيز على تطبيقاته      - مواصلة تطوير وتنفيذ نظام احملاسبة البيئية       
وينبغي لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة أن       . بتغري املناخ لدعم التحليل املتعلق    

االقتـصادية املتكاملـة بوصـفه معيـارا         -تواصل تطوير وتنفيذ نظام احملاسـبة البيئيـة         
وينبغي حتديد اجملاالت اليت تتطلـب التطـوير يف هـذا النظـام لـدعم               . إحصائيا دوليا 

ه املسألة باألولويـة يف عمـل جلنـة         وينبغي أن حتظى هذ   . التحليل املتعلق بتغري املناخ   
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االقتــصادية الــيت ينبغــي أيــضا أن تــشرف علــى    - اخلــرباء املعنيــة باحملاســبة البيئيــة 
وينبغـــي أن تراعـــي اســـتراتيجة التطـــوير . اســـتراتيجية التطـــوير والعمـــل الالحـــق

االحتياجات القطرية يف جمال التـدريب، مبـا يف ذلـك وضـع جمموعـة مـن اجلـداول                   
  .سيطة اليت ميكن للبلدان أن ختتار إعدادها حسبما يناسب ظروفهااملوحدة والب

    
املمارسات اجليدة يف جمال اإلحصاءات الرمسية من أجـل تقيـيم آثـار تغـري املنـاخ                   -دال   

  وقابلية التأثر به والتكيف معه
 البيئـة  سيستند قياس أثر انبعاثات غازات الدفيئة يف املناخ واألثر املباشر لتغري املنـاخ يف       - ٤٣

وتـشمل هـذه املـصادر معلومـات        . يف معظم احلاالت إىل مصادر من خارج النظـام اإلحـصائي          
ولـئن كـان    . األرصاد اجلوية واملعلومات املائية وبيانات مـستقاة مـن الرصـد والبحـث العلمـيني              

حتليــل األثــر البيئــي، يف حــد ذاتــه، ال ينــدرج عــادة يف إطــار اإلحــصاءات الرمسيــة ويقــع ضــمن  
  .النمذجة، فإن اإلحصاءات الرمسية ميكن أن تقدم إسهاما كبريا يف هذا العملميدان 
وال تقتصر آثار تغري املناخ على التأثريات البيئية املباشرة بالنظر إىل ما يترتب عليه مـن                  - ٤٤

كما ينبغي مراعاة العوامـل االقتـصادية واالجتماعيـة، فـضال عـن             . عواقب اجتماعية واقتصادية  
وينبغـي أن تكـون اإلحـصاءات الرمسيـة         . يئية، يف تقييمـات قابليـة التـأثر بـتغري املنـاخ           العوامل الب 

  .مصدرا مهما للمعلومات املتعلقة هبذه العواقب والعوامل االقتصادية واالجتماعية
وقد يتطلب دعم تقييم هذه اآلثار والقدرة على التصدي هلـا إعـداد جمموعـات وقواعـد                   - ٤٥

وهنـاك  . واغل واألولويات الرئيـسية للبلـدان يف جمـال الـسياسات العامـة            بيانات جديدة، تبعا للش   
أمثلة على العمل اجلاري من قبيـل إنـشاء  قاعـدة بيانـات إحـصائية بـشأن الكـوارث الطبيعيـة يف                        
  .اهلند تندرج بال شك ضمن اختصاص هيئات اإلحصاءات الرمسية واملكاتب اإلحصائية الوطنية

يكمــن أحــد التحــديات الرئيــسية  غــري املنــاخ وقابليــة التــأثر بــه،  ويف جمــال حتليــل آثــار ت   - ٤٦
يتعلق باإلحـصاءات يف احلاجـة إىل دمـج أنـواع خمتلفـة مـن املعلومـات املـستقاة مـن مـصادر                فيما

فالربط بني املعلومات االجتماعية والبيئية واالقتصادية أمر أساسـي يف هـذه األنـواع مـن               . متنوعة
. حصائية الوطنية، بـل ينبغـي هلـا أن تـضطلع بـدور يف هـذا العمـل            التحليالت وبوسع املكاتب اإل   

ومن الضروري استغالل أدوات من قبيـل التحليـل املكـاين واسـتخدام اإلحـصاءات الرمسيـة ذات         
املرجعية اجلغرافية من أجل تقييم اآلثار االجتماعية والبيئية وأوجه الـضعف واختالفهـا مـن إقلـيم            

ويتــيح نظــام احلــسابات . م يف تقيــيم اآلثــار وأوجــه الــضعفوللمؤشــرات أيــضا دور مهــ. آلخــر
ــة  ــدخالت (القوميـ ــداول املـ ــواتج- جـ ــة  )  النـ ــبة البيئيـ ــام احملاسـ ــخ   -ونظـ ــصادية، إذا ترّسـ االقتـ

  .استعماهلما، إمكانية حتليل الصالت القائمة بني البيئة واالقتصاد بشكل متسق
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.  مـن حيـث الـسياسات العامـة       ويشكل التكيف جماال حيتمل أن يشهد تدخال ملحوظا         - ٤٧
وسيتم رسم سياسـات التكيـف علـى حنـو يهـدف إىل مواجهـة اآلثـار االقتـصادية واالجتماعيـة            

ذات صائية الوطنيـة بيانـات كـثرية    وهذا هو اجملـال الـذي متلـك فيـه املكاتـب اإلحـ             . لتغري املناخ 
.  البيئيـة واالقتـصادية  كما ميكن أن يكون للحسابات البيئية أمهيـة يف الـربط بـني املـسائل        . أمهية

ومن شأن تبـادل األفكـار أن يـساعد املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة يف حتديـد اإلحـصاءات الـيت                      
  .ميكن أن تكون هلا أمهية يف بلداهنا لدعم حتليل التكيف

وأوصــى مــؤمتر أوســلو بــضرورة بــذل املزيــد مــن اجلهــود فيمــا يتعلــق باســتخدام نظــم     - ٤٨
ــة وتطــوي  وقــد أدرجــت املعلومــات  . ر اهلياكــل األساســية للبيانــات املكانيــة املعلومــات اجلغرافي

ويـضم  . الدميغرافية واالجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة واخلرائطيـة يف نظـم املعلومـات اجلغرافيـة               
نظام املعلومات اجلغرافية خمتلف أنـواع املعلومـات مـن خـالل عرضـها يف شـكل طبقـات علـى                     

ــة  ــصها اجلغرافي ــاك إ. أســاس خصائ ــات كــبرية تكمــن يف اســتخدام نظــام املعلومــات    وهن مكان
اجلغرافيـــة ألغـــراض التحليـــل املكـــاين آلثـــار تغـــري املنـــاخ وقابليـــة التـــأثر بـــه وحتليـــل خمتلـــف    

ومن هذا املنظور، تكتسي العديد من جمموعات البيانات املتوافرة لـدى           . استراتيجيات التكيف 
ذه اجملموعـات، يف مجلـة بيانـات أخـرى،          وتـشمل هـ   . املكاتب اإلحصائية الوطنية أمهيـة حامسـة      

تعدادات السكان والزراعة واالقتصاد، لكن البيانـات املـستقاة مـن هـذه املـصادر سـتحتاج إىل                  
ويف حني ستتوافر هـذه األطـر يف العديـد مـن البلـدان، سـتحتاج       . الدعم باستخدام إطار مكاين 

وعـات اإلحـصائية الالزمـة حـىت        بلدان أخرى إىل إنشاء أطر مكانية وتصميم عملية جتهيـز اجملم          
  .يتسىن هلا دعم هذه األطر

  . أعاله٤٤  و٤٣ وبالفقرتني ٥ إىل ٣تتعلق التوصيات التالية بالتوصيات من   - ٤٩
  

  ٦التوصية     
تبادل أفضل املمارسات بشأن التحليل اإلحصائي آلثار تغـري املنـاخ وقابليـة التـأثر                 

 وكـذلك   ،ري املنـاخ وقابليـة التـأثر بـه        ينبغـي دعـم حتليـل آثـار تغـ         . به والتكيف معه  
وذلك من خالل تبادل ومناقـشة املمارسـات اجليـدة         حتليل استراتيجيات التكيف،  

عــن طريــق إنــشاء قاعــدة معــارف بــشأن النــهج اجلديــدة مــن أجــل مجــع التجــارب  
وبالتـايل، يوصـى بإنـشاء منتـدى إلكتـروين لتعمـيم املمارسـات              . وتصنيفها وتبادهلـا  

مـن  ) اجتماعات أو حلقات عمل منتظمة لفريق خـرباء       (حمفل دويل   اجليدة وتنظيم   
  .أجل مناقشتها
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  ٧التوصية     
حتسني وتعزيز استخدام نظـم املعلومـات اجلغرافيـة وغريهـا مـن اهلياكـل األساسـية                   

ينبغـي  . للبيانات املكانية ألغراض التحليل املكاين لإلحصاءات املتعلقة بتغري املناخ        
نظـم املعلومـات اجلغرافيـة وغريهـا مـن اهلياكـل األساسـية              حتسني وتعزيز استخدام    

ــتغري      ــة املتعلقــة ب ــة ألغــراض التحليــل املكــاين لإلحــصاءات الرمسي للبيانــات املكاني
وينبغي تنظيم حلقات عمل بشأن تطوير األطر املكانية ونظـم الترميـز الـيت              . املناخ

مـن حلقـات    ينبغي وضعها لـدعم هـذه األطـر، وذلـك مـن خـالل االسـتفادة مـثال                   
ــة        ــات اجلغرافي ــىن باســتخدام نظــم املعلوم ــدادات وُتع ــستند إىل التع ــيت ت العمــل ال
لتوسيع استخدامها ألغراض حتليل تغري املنـاخ، أو إنـشاء وحـدة معنيـة باسـتخدام                
األطر املكانية ونظم املعلومات اجلغرافيـة مـن أجـل حتليـل تغـري املنـاخ يف احللقـات                   

  .يةالتدريبية عن اإلحصاءات البيئ
    

  توصيات شاملة  -هاء   
  .فيما يلي توصيات شاملة  - ٥٠
  

  ٨التوصية     
إذ يتعني وضع إطـار لتحديـد وتقيـيم         . وضع إطار لإلحصاءات املتعلقة بتغري املناخ       

اإلحصاءات والفجوات احلالية يف جمال تغري املناخ ولتنظيم إحصاءات تتعلق بتغري           
والسياسي الـذي وضـعه كـل مـن الفريـق      املناخ، وذلك استنادا إىل اإلطار العلمي       

احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ وهيئـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة                  
ومن شأن هذا اإلطار أيضا أن ميكـن البلـدان مـن حتديـد جمموعـة مـن           . بتغري املناخ 

ــا      ــع وفقـ ــراض التجميـ ــصائية ألغـ ــرات اإلحـ ــداول أو املؤشـ ــات واجلـ ــود البيانـ بنـ
  .ياهتا وظروفها الوطنيةألولو

  
  ٩التوصية     

ــوفري اخلــربة اإلحــصائية          ــوطين وت ــستوى ال ــى امل ــشجيع اســتخدام املؤشــرات عل ت
  :ألغراض وضع املؤشرات

متثل عملية وضع وجتميع جمموعة أساسية مـن املؤشـرات الـسليمة             )أ(    
ة التـأثر بـه     املتعلقة بتغري املناخ، مع التركيز على الضغوط املرتبطة به وآثاره وقابلي          

والتكيف معه والتخفيف منه، وسيلة جمديـة لتبليـغ الرسـائل األساسـية إىل صـانعي                
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السياسات والقرارات وإىل عامة اجلمهور، وهـي أيـضا وسـيلة جيـدة لبـدء العمـل                 
وقد بدأ هذا العمل فعـال يف العديـد         . اإلحصائي يف اجملاالت الوطنية ذات األولوية     

حيان كجزء من جمموعة أوسع من مؤشـرات التنميـة     من البلدان، ويف كثري من األ     
يمــة املــضافة علــى  وينطــوي وضــع املؤشــرات علــى أكــرب قــدر مــن الق  . املــستدامة

  املستوى الوطين؛
ومع ذلـك، ُيتوقـع مـن اجملتمـع اإلحـصائي الـدويل أن يقـدم خـربة                    )ب(    

  .إحصائية لدى اختيار املؤشرات املتعلقة بتغري املناخ على املستوى الدويل
  

  ١٠التوصية     
. الدعوة إىل استخدام اإلحصاءات الرمسية يف جمال السياسات املتعلقة بتغري املنـاخ             

ــوافر املعــارف األساســية وخمتلــف االســتجابات       ــضا ت ــدعوة أي وتتطلــب أعمــال ال
وينبغــي إعــداد مــواد تدريبيــة تفــسر أساســيات الــسياسات  . الــسياسية قيــد النظــر

كيز على استخدام اإلحصائيات الرمسية من أجـل دعـم          املتعلقة بتغري املناخ مع التر    
  .املكاتب اإلحصائية الوطنية يف اجملاالت اليت تضطلع فيها بأنشطة الدعوة

  
  ١١التوصية     

دعــم تقــدير آثــار تغــري املنــاخ وتــدابري التخفيــف منــه والتكيــف معــه علــى االقتــصاد     
ا والتكيــف معهــا إذ ســيكون لظــاهرة تغــري املنــاخ وسياســات التخفيــف منــه . الكلــي

ــي    ــصاد الكل ــأثريات علــى مــستوى االقت ــرمسيني   . ت ويف حــني ال شــأن لإلحــصائيني ال
بتقــدير هــذه التــأثريات، تقــع علــيهم مــسؤولية تــوفري البيانــات لــدعم النمــاذج الــيت    

وهـذا هـو جمـال     . وقد يتطلب ذلك مجع بيانات إضـافية      . تستخدم يف هذه التقديرات   
  .ية، رغم التسليم بإمكانية احلاجة إىل متويل إضايفخربة املكاتب اإلحصائية الوطن

    
اإلحصاءات الرمسية وتقارير التقييم الـيت يعـدها الفريـق احلكـومي الـدويل املعـين                  -واو   

  بتغري املناخ
كمــا ورد أعــاله، تتمثــل القــوى احملركــة األساســية للــضغوط الــيت تــؤثر يف مناخنــا يف     - ٥١

وتعتـرب  . ا يـرتبط بـذلك مـن أنـشطة اإلنتـاج واالسـتهالك            النمو الـسكاين ومنـو االقتـصادات ومـ        
وتـشكل  . اإلحصاءات املتعلقة هبذه األنشطة أساسـية لوضـع ومنذجـة سـيناريوهات تغـري املنـاخ              

وقــد أصــبحت . هــذه اإلحــصاءات يف العــادة جــزءا مــن اإلحــصاءات الرمسيــة الوطنيــة والدوليــة
ة، متاحــة بــصورة متزايــدة، حيــث اإلحــصاءات املتعلقــة باســخدام الطاقــة، حــسب نــوع الطاقــ 
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تساعد يف وضع تقـديرات كثافـة اسـتهالك الطاقـة وكفـاءة اسـتخدام الطاقـة وكثافـة انبعاثـات                     
ــن       ــزء مـ ــسيناريوهات، كجـ ــة الـ ــية يف منذجـ ــدخالت أساسـ ــضا مـ ــشكل أيـ ــون، الـــيت تـ الكربـ

عـين  وينبغي أن يكون هناك حوار وتعاون بني الفريق احلكـومي الـدويل امل            . اإلحصاءات الرمسية 
بتغري املناخ واإلحصائيني الرمسيني مـن أجـل كفالـة اسـتخدام العمـل اإلحـصائي الرمسـي أفـضل            

ــسهم يف حتــسني      . اســتخدام ــق سي ــة يف عمــل الفري ــاج اإلحــصاءات الرمسي ــادة إدم ــا أن زي كم
  .اإلحصاءات الالزمة لوضع السيناريوهات ومنذجتها

  
  ١٢التوصية     

 املعــين بــتغري املنــاخ بــشأن اســتخدام     بــدء حــوار مــع الفريــق احلكــومي الــدويل       
اإلحصاءات الرمسية ألغـراض وضـع ومنذجـة الـسيناريوهات يف التقييمـات املقبلـة            

  .لتغري املناخ
    

  التنسيق واإلدارة  -سادسا  
ال بد من توافر اإلدارة السليمة من أجل تنفيذ وإجناز مجيـع هـذه املهـام املبينـة يف الفـرع                - ٥٢

لك التعاون مع الفريق احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ وهيئـة اتفاقيـة                  خامسا أعاله، مبا يف ذ    
إذ حتتـاج هـذه العمليـة إىل        . األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، ونقل املعرفـة إىل البلـدان           

ة قيادة عاملية على مستوى اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة، وينبغي أن تديرها هيئـة مكونـ   
 االقتـصادية   -وقد أتاحت جلنـة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة             . من كبار اإلحصائيني يف البلدان    

وتضم هـذه اهليئـة كبـار      . هيكال إلدارة العمل املتعلق بوضع إحصاءات رمسية يف جمال تغري املناخ          
 التابعــة لألمــم اخلــرباء يف جمــال اإلحــصاءات واحملاســبة البيئيــة، حيــث أنــشأهتا اللجنــة اإلحــصائية  

وسيكون مـن  . ليكون مبثابة معيار دويل االقتصادية - املتحدة من أجل وضع نظام احملاسبة البيئية    
مبـا يف ذلـك اإلحـصاءات املتعلقـة         (املنطقي توسيع والية هذه اللجنة لتـشمل اإلحـصاءات البيئيـة            

ــاخ ــة جديــدة ســتنطوي علــى تــداخل كــبري يف ا   )بــتغري املن . الختــصاصات، بــدال مــن إنــشاء جلن
ــبة    ــام احملاســ ــيع عمــــل اللجنــــة حبيــــث يتجــــاوز وضــــع وتنفيــــذ نظــ   وبــــذلك، ُيعتــــرف بتوســ

االقتصادية باعتباره معيارا دوليا، وإن كان الدور الذي ميكن أن يقوم به هذا النظـام يف                 - البيئية
حتليل تغري املناخ سيقتضي إبقاء هذا العمل يف مـصاف األولويـات إىل جانـب األعمـال األخـرى                   

  .املرتبطة باإلحصاءات الرمسية وتغري املناخ
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  ١٣التوصية     
 االقتـصادية مـن أجـل     -توسيع والية وعضوية جلنة اخلرباء املعنية باحملاسـبة البيئيـة             

ويوصى بتعديل . توفري الرقابة على األنشطة اإلحصائية الدولية املتعلقة بتغري املناخ
 االقتــصادية وواليتــها -اســبة البيئيــة وتوســيع نطــاق اســم جلنــة اخلــرباء املعنيــة باحمل

ــام اإلحــصائية        ــإدارة امله ــة ب ــف اللجن ــها، وتكلي ــضويتها ومكتب ــصاصاهتا وع واخت
املتعلقة بتغري املناخ، مبا يف ذلك التعـاون مـع هيئـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة                    

املصلحة املتعلقة بتغري املناخ والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وأصحاب           
وينبغي أن تتمثل إحدى أوىل املهـام املناطـة باللجنـة يف القيـام، بالتـشاور             . اآلخرين

مــع شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة، بوضــع اســتراتيجية لتنفيــذ التوصــيات   
  .املتفق عليها، تتضمن نواتج متفق عليها وجداول زمنية ومسؤوليات حمددة

    
  موجز التوصيات  -سابعا   

  :يلي موجز للتوصيات الواردة يف الفرعني خامسا وسادسافيما   - ٥٣
كفالــة املراعــاة الواجبــة ملــسائل تغــري املنــاخ يف وضــع املعــايري والتــصنيفات           )أ(  

اإلحصائية الدولية ذات الـصلة، مـع التركيـز بوجـه خاصـة علـى تـصنيفات اسـتغالل األراضـي                     
  ؛)١التوصية (اقة واستخدام الطاقة وإحصاءات الط

يز دور املكاتب اإلحصائية الوطنية يف جمال إعداد جرود انبعاثات غـازات            تعز  )ب(  
الدفيئة وحتـسني جـودة إحـصاءات انبعاثـات غـازات الدفيئـة باعتبارهـا جـزءا مـن اإلحـصاءات                     

وتشكيل فريق عامل باالشتراك مع هيئة اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري                  . الرمسية
  ؛)٢التوصية (ت االنبعاثات والتصنيفات املتعلقة هبا املناخ لدراسة إحصاءا

وضــع إحــصاءات جديــدة وتبــادل أفــضل املمارســات بــشأن التحليــل املتقــدم     )ج(  
  ؛)٣التوصية (لإلحصاءات املتاحة حاليا لدعم آليات وتدابري التخفيف 

ت كفالة مراعاة اآلثار املترتبة على نظـم االجتـار باالنبعاثـات وغريهـا مـن آليـا                  )د(  
  ؛)٤التوصية (التخفيف لدى وضع اإلحصاءات الرئيسية لالقتصاد الكلي 

االقتــصادية مــع التركيــز علــى  -مواصــلة تطــوير وتنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة   )هـ(  
  ؛)٥التوصية (تطبيقاته لدعم التحليل املتعلق بتغري املناخ 

ري املنـاخ وقابلـة     تبادل أفضل املمارسات يف جمال التحليل اإلحـصائي آلثـار تغـ             )و(  
  ؛)٦التوصية (التأثر به والتكيف معه 
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حتسني وتعزيز استخدام نظم املعلومات اجلغرافية وغريها من اهلياكل األساسـية             )ز(  
  ؛)٧التوصية (للبيانات املكانية ألغراض حتليل املكاين لإلحصاءات املتعلقة بتغري املناخ 

  ؛)٨التوصية (اخ وضع إطار لإلحصاءات املتعلقة بتغري املن  )ح(  
تشجيع اسـتخدام مؤشـرات علـى املـستوى الـوطين وتـوفري اخلـربة اإلحـصائية                   )ط(  

  ؛)٩التوصية (لألغراض وضع املؤشرات 
الــدعوة إىل اســتخدام اإلحــصاءات الرمسيــة يف جمــال الــسياسات املتعلقــة بــتغري   )ي(  

  ؛)١٠التوصية (املناخ 
 الكلـــي علـــى تغـــري املنـــاخ وتـــدابري دعـــم تقـــدير اآلثـــار املترتبـــة يف االقتـــصاد  )ك(  

  ؛)١١التوصية (التخفيف منه والتكيف معه 
بــدء حــوار مــع الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ بــشأن اســتخدام    )ل(  

اإلحصاءات الرمسيـة ألغـراض وضـع ومنذجـة الـسيناريوهات يف التقييمـات املقبلـة لـتغري املنـاخ                    
  ؛)١٢التوصية (

 االقتـصادية لتـوفري     - عضوية جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئيـة      توسيع والية و    )م(  
  ).١٣التوصية (الرقابة على األنشطة اإلحصائية الدولية ذات الصلة بتغري املناخ 

وســيتطلب االضــطالع بكافــة األعمــال املقترحــة بــذل جمهــود كــبري، علــى املــستويني       - ٥٤
. مـل فعـال يف بعـض مـن اإلجـراءات املقترحـة            الوطين والدويل، وإن وجـب االعتـراف ببـدء الع         

ويقــدم االســتعراض اقتراحــا بــشأن ترتيــب . وهنــاك حاجــة إىل تنظــيم العمــل حــسب األوليــات
  .األولويات لتنظر فيه اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة

  
  التوقيت واألولويات  -ثامنا   

وليس كل ما هو مقتـرح      .  للغاية تتسم قائمة التوصيات واإلجراءات أعاله بأهنا طويلة        - ٥٥
وبالتـايل، فـإن هنـاك حاجـة إىل حتديـد األولويـات والتركيـز               . قابل للتحقيـق يف األجـل القـصري       

ونقترح األولويات التالية لتكون مبثابة نقطة انطالق للمناقـشات، مـع           . على أكثر املسائل أمهية   
هـود كـبري علـى املـستويني     التسليم بـأن االضـطالع جبميـع األعمـال املقترحـة سـيتطلب بـذل جم              

الوطين والدويل، وخاصة من جانب شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم ملتحـدة وجلنـة اخلـرباء املعنيـة                    
وعلـى  . وستحتاج البلدان إىل االستعداد لإلسهام يف هـذا العمـل         .  االقتصادية - باحملاسبة البيئية 

 وضـع اسـتراتيجية تنفيـذ علـى         إثر مناقشة اللجنة اإلحصائية ملسأليت التوقيت واألولويات، يلـزم        
  .١٣النحو املشار إليه يف التوصية 
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وليس هناك ترتيب ضمين داخل كل . وكنقطة انطالق، ُيقترح التصنيف التايل لألعمال  - ٥٦
وتتضمن اإلجراءات القصرية األجل مزجيا من أهم اإلجـراءات الـيت ينبغـي الـشروع يف                . جمموعة

ومثة تركيز على جرود انبعاثات غـازات       . ا بسهولة معقولة  تنفيذها وتلك اليت ميكن بلوغ نتائجه     
وممـا لـه أمهيـة أيـضا        . الدفيئة، حيثما يعترب أن اإلحـصاءات الرمسيـة ميكـن أن تـضيف قيمـة كـبرية                
  .احلاجة إىل حتسني استخدام اإلحصاءات الرمسية لدعم حتليل آثار تغري املناخ

  ):تدخل فوري(األجل القصري   )أ(  
 املكاتب اإلحصائية الوطنيـة يف جمـال إعـداد جـرود غـازات              تعزيز دور   ‘١’    

ــزء مـــن     ــة كجـ ــازات الدفيئـ ــودة إحـــصاءات انبعاثـــات غـ ــة وحتـــسني جـ الدفيئـ
اإلحــصاءات الرمسيــة؛  وإنــشاء فريــق عامــل باالشــتراك مــع هيئــة اتفاقيــة األمــم  

جــل دراسـة إحـصاءات االنبعاثــات   املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بــتغري املنـاخ مـن أ     
  ؛)٢انظر التوصية (تصل هبا من تصنيفات ي وما

الغطــاء األرضــي  /وضــع اســتراتيجية إلحــصاءات اســتغالل األراضــي    ‘٢’    
  ؛)٧  و٢  و١انظر التوصيات (

بدء حوار مع الفريـق احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ مـن أجـل                     ‘٣’    
حتسني استخدام اإلحصاءات الرمسيـة ألغـراض وضـع ومنذجـة الـسيناريوهات             

  ؛)١٢نظر التوصية ا(
دعم حتليل آثار تغري املناخ وقابلة التأثر بـه والتكيـف معـه عـن طريـق                   ‘٤’    

  ؛)٦انظر التوصية (يدة ومناقشتها تبادل املمارسات اجل
استعراض اآلثار املترتبة علـى نظـم االجتـار باالنبعاثـات يف احلـسابات                ‘٥’    

  ؛)٤  و١انظر التوصيتني (القومية 
االقتــصادية املتكاملــة  -ير وتنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة مواصــلة تطــو  ‘٦’    

  ؛)٥انظر التوصية (باعتباره معيارا دوليا 
انظــــر (ءات املتعلقــــة بــــتغري املنــــاخ وضــــع إطــــار لتنظــــيم اإلحــــصا  ‘٧’    

  ؛)٨ التوصية
  ):البدء يف أقرب وقت ممكن(األجل املتوسط   )ب(  



E/CN.3/2009/2
 

22 08-65957 
 

ــا إ     ‘١’     ــيم مـ ــة لتقيـ ــصاءات القطاعيـ ــتعراض اإلحـ ــا  اسـ ذا كانـــت معايرينـ
انظــر (اإلحــصائية تتطلــب التحــديث لــتعكس أمهيــة حتليــل البيئــة وتغــري املنــاخ 

  ؛)١التوصية 
إعداد اإلحصاءات الالزمة لكي يستخدمها الفريق احلكـومي الـدويل            ‘٢’    

املعـــين بـــتغري املنـــاخ يف عمليـــة وضـــع الـــسيناريوهات أثنـــاء جولتـــه التقييميـــة 
  ؛)١٢انظر التوصية (اخلامسة 

ــا       ‘٣’     ــة دعمه ــة لكفال ــة احلكومي ــصنيفات اإلحــصاءات املالي اســتعراض ت
  ؛)٤ و ١انظر التوصيتني (لتحليالت تغري املناخ 

دعم رصد نظم االجتار باالنبعاثات وغريها من تـدابري التخفيـف عـن               ‘٤’    
انظــر ( إحــصاءات جديــدة طريــق التحليــل املتقــدم لــألدوات املتاحــة وإعــداد  

  ؛)٣التوصية 
  ؛)٨  و٥ انظر التوصيتني(بيانات واجلداول ضع جمموعة من بنود الو  ‘٥’  
ــائل حتـــسني املؤشـــرات علـــى املـــستوى الـــوطين ل   ‘٦’     ــر (تبليـــغ الرسـ انظـ

  ؛)٩ التوصية
حتسني وتعزيز استخدام نظم املعلومات اجلغرافية واهلياكـل األساسـية            ‘٧’    

  ؛)٧ انظر التوصية(لتحليل املكاين للبيانات املكانية ألغراض ا
حتديد البيانات الكفيلـة بتحقيـق الـدعم األفـضل لنمذجـة تغـري املنـاخ                  ‘٨’    

  ؛)١٢  و١١انظر التوصيتني (
  انظـــــر(تنفيـــــذ اســـــتراتيجية إلدخـــــال معـــــايري منقحـــــة : األجـــــل الطويـــــل  )ج(  

  ).٤  و١التوصيتني 
  

ســـيكون هـــذا العمـــل حمـــدود الفائـــدة إذا مل يتـــوافر تعـــاون حقيقـــي مـــع مـــستعملي     - ٥٧
وحتتـاج لـشعبة اإلحـصاءات يف       . وهنـاك مـستعملون دوليـون ووطنيـون       . ءات تغري املناخ  إحصا

. لوكـــاالت الدوليـــة واإلقليميـــةاألمـــم املتحـــدة إىل أخـــذ زمـــام املبـــادرة بـــشأن التعـــاون مـــع ا
أما علـى املـستوى الـوطين، فتقـع         . يكون من اجملدي تشكيل جلنة استشارية هلذه األغراض        وقد

  .على عاتق املكاتب اإلحصائية الوطنيةاملسؤولية الرئيسية 
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فبــدون : وكــذلك يف العديــد مــن البلــدان، هنــاك حاجــة إىل التــدريب وبنــاء القــدرات   - ٥٨
وينبغي العمل ضمن أولويات األجل القصري علـى حتديـد االحتياجـات          . ذلك لن يتحقق الكثري   

دمات التـدريب وبنـاء   وينبغي أن يوضـع تـوفري خـ   . يف جمال التدريب ووضع استراتيجية للتنفيذ   
  .القدرات بصورة فعلية يف إطار استراتيجية متوسطة األجل

  
  نقاط للمناقشة  -تاسعا   

  :للجنة إبداء آرائها بشأن ما يليقد تود ا  - ٥٩
اهلدف املتوخى من العمل املقبل يف جمال إحصاءات تغري املناخ حسبما هو        )أ(  

  مبني يف الفرع ثانيا؛
  ات املقترحة يف الفرع خامسا؛التوصيات واإلجراء  )ب(  
  ترتيبات اإلدارة املقترحة يف الفرع سادسا؛  )ج(  
  .التوقيت واألولويات املقترحة يف الفرع ثامنا  )د(  

  


