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إحصاءات تغري املناخ
تقرير األمني العام
موجز
ً ممارتـتا السـابقة
وفقاً ملقرر اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي  216/2015وعمـ ً
أعدت هذا التقرير شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة بصـتت ا
أمانـة اللجنـة اإلحصـائية بالتعـاون مـج اللجنــة االقتصـادية ألوروبـاا ويتيـمن التقريـر مناقشــة
بشأن إحصاءات تغري املناخ ويـز أييتـ ا واحلاجـة إلي ـاا وهـو يسـتند إ اتـتعرا الـزام
املتعلقة بتغري املناخ واإلحصاءات الرمسية الـذي قامـت بـا اللجنـة ر دورألـا األربعـني ر عـام
 2009وإ نتائ املؤمرين ذوي الصلة بـتغري املنـاخ واإلحصـاءات الرمسيـة اللـذين نظمتـ ما
الشــعبةا ويتنــاول هــذا التقريــر بالتتصــي العــر والبلــجم ر إــال إحصــاءات تغــري املنــاخ ر
مجيج أحناء العامل مج التركيز بشك خاص على الصعوبات اليت تواجا البلـدان الناميـة ر هـذا
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الصددا واتتجابة للبلجم املتزايد من البلدان يلخص هذا التقريـر العمـ الـذي اعـبلعت بـا
الشــعبة ر إــال إحصــاءات تغــري املنــاخ مــا ر ذلــت التوجي ـات املن جيـة واملســاعدة التقنيــة
والتــدريجم ر تــياا اجملــاالت اإلحصــائية الرئيســية ال ًلــة ذات الصــلة بــتغري املنــاخ وهــي
اإلحصـاءات البيئيــة واملعلومــات افغرافيــة املكانيــة واحلســابات البيئيــة  -االقتصــاديةا وتكملـ ًة
لــذلت يصـ التقريــر التقــدم الــذي أحر تــا اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا ر مــا تقــوم بــا مــن
أعمال ر إال اإلحصاءات واملؤشـرات املتعلقـة بـتغري املنـاخا واللجنـة اإلحصـائية مـدعوة إ
إبداء آرائ ا بشأن التقرير ومناقشة تب امليي قدماً إ األماما
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أوال  -مقدمة
 - 1يــؤلر تغــري املنــاخ ر مجيــج البلــدان وال يــزال أحــد أهــم التحــديات الــيت تواج ـــا
اإلنسانيةا ف و يعرق مسرية االقتصـادات الوننيـة ويـؤلر ر حيـاة النـاس مـج مـا يكلتـا ذلـت
مــن الشــعوو واجملتمعــات والبلــدان ر الوقــت احلــاي ومــا تــيكلتا ر املســتقب مــن تكــالي
باهظةا وتًُحظ اآللار املترتبة علـى تغـري املنـاخ مـن خـًل الظـواهر الـيت تظ ـر آلارهـا بـب ء
م ـ ارتتــات مســتوا تــب البحــر وارتتــات درجــات احلــرارة ويم ـ اديبــات وتــدهور
الغابات وفقدان التنوت البيولوجي والتصحر والظواهر املناخية الشديدة املتاجئة()1ا
 - 2وبنــاء علــى اتتاقيــة األمــم املتحــدة اإلناريــة بشــأن تغــري املنــاخ وبروتوكــول كيوتــو
توصلت البلدان واألمم املتحدة إ اتتاا عاملي جديد ر بـاريس ر عـام  2015للحـد مـن
االنبعالات وإبقاء مستوا االحترار العاملي دون درجـتني مئـويتني باملقارنـة مـج مـا قبـ العصـر
الصــناعي (حــواي عــام  )1850وحشــد املــوارد لتمويـ التكيـ بينمـا تنتقـ اجملتمعــات إ
قاعدة اقتصاد منختيـة الكربـونا وقـد اتتيـافت حكومـة فرنسـا الـدورة احلاديـة والعشـرين
ملؤمر األنراف ر االتتاقية ر باريس ر التترة من  30تشـرين ال ـان/نوفمز إ  11كـانون
األول/ديســمز 2015ا واكتســت هــذ الــدورة وحصــيلت ا املتم لــة ر اتتــاا بــاريس أييــة
بالغة ألن هـذ هـي املـرة األو الـيت تتوصـ في ـا البشـرية إ اتتـاا بشـأن املنـاخ كمـا قـال
األمني العام نتساا
 - 3ويُتناول موعـوت تغـري املنـاخ ر افـدف  13اختـاذ إجـراءات عاجلـة للتصـدي لـتغري
املناخ وآلار من أهداف التنمية املسـتدامة الـواردة ر خبـة التنميـة املسـتدامة لعـام 2030ا
وييــم هــذا افــدف مخــس غاي ـات تــيتم رصــدها بواتــبة مؤشــرات تســتلزم إحصــاءات مــن
أج قيات اا
 - 4وتغري املناخ مسألة شاملة لعدة قباعات تنبوي على ديناميات معقـدة حيـث تشـم
العوام االقتصادية واالجتماعية والبيئية الـيت تـؤلر ر بعيـ ا الـبع وتشـك يـديات كـبرية
ر ما يتعلق بالقياس اإلحصائي على الصعيد القبري وعلى مستوا الوكاالتا وما مـن شـت
ر أن األوتــاا اإلحصــائية ر مجيــج أحنــاء العــامل تـتواجا نلبــات متزايــدة علــى البيانــات مــن
خمتل اف ات املعنيـةا وينبغـي أن تـتم األعمـال التحيـريية بالشـك السـليم مـن أجـ إبـً
اجملتمعــات ادليــة مــا ــص تغــري املنــاخ مــن حيــث االنبعالــات وحــدو تغــري املنــاخ وآلــار
__________
( )1انظر تقرير التقييم اخلامس لل يئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخا
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والتختي من حدتا والتكي
صًبة ومستندة إ األدلةا

لانيا  -اتتعرا

معا وذلت لكي تكون أعمال وعج السياتات والرصد أك ـر

اللجنة اإلحصائية ل لزام املتعلقة بتغري املناخ

 - 5وافقت اللجنة اإلحصائية ر برنام عمل ا املتعدد السـنوات للتتـرة 2019-2015
( )E/CN.3/2015/39على أن تدرج إحصاءات تغري املناخ ر جدول أعمال اللجنة كـ مخـس
تنوات تقريباً على أن يكون عام  2016املناتبة املقبلةا
 - 6واتت لت اللجنة ر دورألا األربعني ر عام  2009اتتعراعًا للزام املتعلقة بـتغري
املنــاخ واإلحصــاءات الرمسيــة أجــرا املكتــجم األتــتراي لصحصــاءات (انظــر )E/CN.3/2009/2ا
وكان افدف من االتتعرا هو تبيان الكيتية اليت ميكن أن تستخدم هبـا اإلحصـاءات الرمسيـة
ر قياس ويلي تغري املنـاخ ويديـد التوصـيات واإلجـراءات الراميـة إ تعمـيم مراعـاة جانـجم
تغـــري املنـــاخ ر اإلحصـــاءات الرمسيـــة ومـــن م تعزيـــز دور اإلحصـــاءات الرمسيـــة واملكاتـــجم
اإلحصائية الوننية ر هذا اجملالا
 - 7ورحبــت اللجنــة ر مقررهــا  101/40بارتتــات مســتوا جــودة اتــتعرا الــزام
وتلمت بأن تغري املناخ مشكلة عاملية فا آلـار اجتماعيـة واقتصـادية وبيئيـة وأقـرت بـأن تغـري
املنـاخ إــال جديــد مــن إــاالت اإلحصــاءات الرمسيــة وأشــارت إ أن هنــاك حاجــة إ ف ــم
احتياجات خمتل اف ات التاعلة املعنية من البيانـات وتـلمت بـأن العديـد مـن اإلحصـاءات
الً مــة تنتج ــا بالتعـ الــنظم اإلحصــائية الوننيــة وأشــارت إ اهتمــام البلــدان بوعــج إنــار
لصحصــاءات البيئيــة مــن أج ـ تيســري ف ــم بــاهرة تغــري البيئــة واملنــاخ وشــددت علــى أييــة
التدريجم وبناء القدرات ال تيما ر البلدان الناميةا
 - 8وأخــذت اللجنــة ر االعتبــار توصــيات املــؤمرين اللــذين نظمت ـ ما الشــعبة اإلحصــائية
التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة بشــأن تغــري املنــاخ واإلحصــاءات الرمسيــة ر
أوتلو ر التتـرة مـن  14إ  16نيسـان/أبري  2008ور تـيول يـومي  11و  12كـانون
األول /ديسمز 2008ا
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لانيا  -العر
أل

والبلجم ر إال إحصاءات تغري املناخ

 -احلالة الراهنة

 - 9ر الوقت الراهن املبلوو مـن البيانـات املتعلقـة بـتغري املنـاخ أكـز ـا هـو معـرو
وال تيما ر ما يتعلق بالبيئـةا وإذا مل تتخـذ األوتـاا اإلحصـائية إجـراءات حامسـة فـنن هـذ
التجوة تتزدادا ومن الواع أن هذ التجوة أعمق ر البلـدان الناميـة وأقـ البلـدان ـواً الـيت
تواجا قيودًا شديدة ر املوارد وقلة القدرات التقنية وععتاً ر املؤتسات وانعدام التنسيق بـني
املؤتســات الوننيــةا وإنتــاج اإلحصــاءات األتاتــية بصــورة من جيــة م ــم مــج أنــا صــعجم ر
العامل النامي حيث يكتسي يديد األولويات واملرونة أيية حامسةا
 - 10ومـا هـو متـوافر مـن البيانـات واإلحصــاءات الرمسيـة املتعلقـة بافوانـجم األهـم ر تغـري
املنــاخ والتنميــة املســتدامة غــري كــاف لــذلت يتبلــجم األمــر وعــج إحصــاءات ومؤشــرات
ذات أيية مكانية من أج إعداد أدلة كمية على الصعيد الونينا
 - 11وختتل البيانات الً مة للحصول على معلومات عـن تغـري املنـاخ ر مـا بـني البلـدان
حبسجم افيك اإلنتاجي والديناميات البيئية لك بلد من اا وانبعالات غا ات الدفيئة هـي أحـد
العوام الرئيسية الكامنة وراء تغري املنـاخا و أهـم األنشـبة املسـؤولة عـن هـذ االنبعالـات هـي
الزراعة والتغيريات احلاصلة ر اتـتخدام األراعـي و راعـة الغابـات والباقـة والتصـنيج والنقـ
الزيا وختتلـ األييـة النسـبية لكـ نشـاا ر مـا بـني البلـدان وينبغـي أن يـنعكس ذلـت ر
أيية اإلحصاءات ذات الصلةا ور حـني أن التصـنيج والباقـة يـا أهـم مصـدرين مـن مصـادر
االنبعالــات ر البلــدان الصــناعية فــنن الزراعــة و راعــة الغابــات فمــا أييــة أك ـز ر البلــدان
الناميةا وتكتسي اإلحصاءات عن ألر تغري املناخ والتكي معا أييـة أتاتـية أييـاً ر البلـدان
الناميةا وباإلعافة إ ذلت ال بد مـن اإلحصـاءات لصبـً عـن االتتاقيـات املتصـلة باملنـاخا
وتتبلــجم هــذ االتتاقيــات بيانــات أتاتــية لوعــج توقع ـات عــن االنبعالــات وإحصــاءات عــن
الظــروف الوننيــة واخت ـاذ تــدابري ر إــاالت التكي ـ مــج تغــري املنــاخ والتختي ـ مــن آلــار
وتبادل التكنولوجيا واملوارد املالية والتعليما
 - 12ومــج الزيـــادة احلاصــلة ر تـــواتر وك افــة الظـــواهر افويــة الشـــديدة املتصــلة باملنـــاخ
والكــوار الببيعيــة بــدأت تظ ــر احتياجــات إ البيانــاتا وتــتكون هنــاك أيي ـاً حاجــة
إ املزيــد م ـن البيانــات مــن أج ـ تنتيــذ إنــار ت ـنداي للحــد مــن خمــانر الكــوار للتتــرة
2030-2015ا وقــد أخــذت الــتغريات املتراكمــة احلاصــلة ر املنــاخ والتســاقبات والغبــاء
افليــدي وافتــاف وارتتــات مســتوا البحــر تــؤلر ر إــاالت م ـ الزراعــة والصــحة البشــرية
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5/16

E/CN.3/2016/15

وتـوافر امليـا والظـروف السـائدة ر املسـتوننات البشـرية واملـوارد الببيعيـةا لـذلت ال بـد مــن
تدابري التكي مج تغري املناخ والتختي من حدتا اليت أصبحت اآلن أحد افوانـجم الرئيسـية
ر السياتة الوننيةا وبالتاي هناك حاجة إ وعـج إحصـاءات أتاتـية بشـأن هـذ افوانـجم
إلنًت اف ات املعنية على إريات األمورا
 - 13و تل ما هو متوافر من اإلحصاءات عـن تغـري املنـاخ بـاختًف املرحلـة الـيت بلغتـ ا
عملية تغري املناخا وأخذًا ر االعتبار التجوة القائمة ر توافر اإلحصاءات بني البلدان املتقدمـة
النمو والبلدان النامية فنن البيانات عن العوام الكامنة وراء تغري املناخ وعن تغـري املنـاخ ذاتـا
هــي متاحــة بشــك أكــز نســبياًا وينبغــي أن تتــا البيانــات االجتماعيــة  -االقتصــادية والبيئيــة
مزيــد مــن اليســر لتس ـ ي يلي ـ آلــار تغــري املنــاخا ويــتم إعــداد اإلحصــاءات املتعلقــة بتــدابري
التختي من حدة تغري املناخ بشك أق ومن األصعجم تبياهنا مـن الناحيـة اإلحصـائية بسـبجم
عدم كتاية املوارد املست مرة ر قيات ا واالفتقار إ التوجي ات املن جيةا وعًوة على ذلـت
فــنن اإلحصــاءات املتعلقــة بأوجــا اليــع وتــدابري التكي ـ وكــذلت القــدرة علــى التحم ـ
بالرغم من أييت ا ال تزال قيد اإلعداد وتتبلجم االتت مار ر إال املن جية وتنمية القـدراتا
وقــد شــددت نتــائ الــدورتني العشــرين واحلاديــة والعشــرين ملــؤمر األنــراف ر اتتاقيــة األمــم
املتحــدة اإلناريــة بشــأن تغــري املنــاخ اللــتني عقــدتا ر ليمــا ر عــام  2014ور بــاريس ر
عام  2015على أيية تدابري التختي والتكي ر ما يتعلق بتغري املناخا

باء  -التوجي ات املن جية
 - 14إن تعزيــز اإلحصــاءات باتــتخدام التوصــيات الدوليــة بشــأن اإلحصــاءات ر إــاالت
الزراعــة والباقــة والصــناعة والبيئــة مــا ر ذلــت الظــروف الببيعيــة الشــديدة والكــوار أمـرٌ
يتيي إ مجج ونشر إحصاءات ومؤشرات أحسن عن تغـري املنـاخا وال بـد مـن اإلحصـاءات
األتاتـــية ذات الصـــلة لوعـــج املؤشـــرات وجتميـــج احلســـابات البيئيـــة  -االقتصـــادية وإعـــداد
التقارير والتقييماتا
 - 15ولتوجيــا عمليــة إعــداد اإلحصــاءات األتاتــية ذات الصــلة بــتغري املنــاخ ر خمتلــ
امليـ ـادين أصـــدرت الشـــعبة اإلحصـــائية توصـــيات متتـــق علي ـــا دوليـ ـاً م ـ ـ إنـــار تبـــوير
اإلحصاءات البيئية والتوصيات الدولية املتعلقة بنحصاءات الباقـة والتوصـيات الدوليـة املتعلقـة
باإلحصـــاءات الصـــناعية وكـــذلت كتيبـــات إرشـــادية عمليـــة عديـــدةا وأصـــدرت اللجنـــة
االقتصادية ألوروبا توصـيات مـؤمر اإلحصـائيني األوروبـيني بشـأن اإلحصـاءات املتعلقـة بـتغري
املناخ اليت يتم افدف من ا ر يسني اإلحصاءات الرمسية احلالية من أجـ دعـم يليـ تغـري
املنــاخ واإلبــً عــن انبعالــات غــا ات الدفيئــة موجــجم االتتاقيــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ والــيت
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ركزت على اإلحصاءات ذات األيية ر يلي تغري املناخ وأتبابا وآلـار بـدال مـن البيانـات
العلميــة أو بيانــات األرصــاد افويــة الــيت تص ـ الــتغريات احلاصــلة ر البقــس واملنــاخ (انظــر
الترت اخلامس أدنا )ا
 - 16وقد وُعج اإلنارُ املتاهيمي والتحليلي لل يئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري املنـاخ مـن
أج وص تسلسـ الظـواهر الـيت تقـج ويشـم العوامـ الكامنـة املسـببة لعمليـة تغـري املنـاخ
وتغــري املنــاخ واآللــار والقابليــة للتــألر والتختيـ والتكيـ ا وإعــافة إ ذلــت تــنص املبــاد
التوجي ية لل يئة احلكومية الدولية املتعلقة بالقوائم الوننية فـرد غـا ات الدفيئـة علـى املن جيـة
املتتق علي ا دولياً لتقدير انبعالات غا ات الدفيئةا وختتل الوكاالت الـيت تتـو جتميـج قـوائم
جرد االنبعالات ر معظم البلدان املتقدمة النمو املسماة البلـدان املدرجـة ر املرفـق األول مـن
االتتاقية اإلنارية وبروتوكول كيوتو ور بع البلدان الناميةا
 - 17ويوجِّا نظامُ اداتبة البيئية  -االقتصادية الذي يدم اإلحصـاءات االقتصـادية والبيئيـة
ويستخدم اإلنار اداتـ لنظـام احلسـابات القوميـة عمليـة إعـداد احلسـابات الـيت تُسـتخدم ر
تقدمي معلومات عن نقبة التقانج بني البيئة واالقتصاد وتغري املناخا وعلى وجا اخلصوص يقدم
النظامُ توجي اتٍ لبناء حسابات االنبعالات افوائية (انظر الباو الرابج جيم)ا
 - 18ومثــة أيي ـًا إنــار أتاتــي مــدد ويــنظم نائتــة واتــعة مــن إحصــاءات البيئــة وهــو
عروري أيياً إلحصاءات تغري املناخ أال وهو إنار تبوير إحصـاءات البيئـة لعـام )2(2013ا
وهـــو إنـــا ٌر متـــاهيمي وإحصـــائي متعـــددُ األغـــرا إلرشـــاد املمارتـــني إ تنظـــيم وهيكلـــة
إحصاءات البيئة ما ر ذلت اإلحصاءات الً مة لتغري املناخ (انظر الترت رابعا  -أل )ا
 - 19ورغم وجـود توجي ـات من جيـة مـن الصـعجم علـى البلـدان الناميـة ذات الكـ ري مـن
االحتياجات املتيـاربة علـى املـوارد الشـحيحة احلتـا علـى اإلنتـاج املنـتظم إلحصـاءات تغـري
املناخ األتاتيةا

جيم  -احلاجة إ إحصاءات البيئة
 - 20يتسج نباا إحصاءات تغري املناخ ليشم نسبة كبرية مـن إحصـاءات البيئـةا وتشـك
إحصــاءات البيئــة غــري املعــدة مــا فيــا الكتايــة صــعوبة بالغــة األييــة لتقــدمي معلومــات بشــأن
__________
( )2لًنــًت علــى املواعــيج وفئــات اإلحصــاءات افامــة انظررإ ارررطو ر ررواإ ا اررطئا اام ر ا ررط - 2013
( Framework for the Development of Environment Statistics (FDES) 2013منشــورات األمــم املتحــدة رقــم
املبيج 14ا )XVII.9التص  5الترت  3-5الشكًن  8-5و 9-5ا
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إحصاءات البيئة وال تيما ر البلدان الناميةا وعدم الكتاية هذا بدور يؤلر تـلباً ر تصـني
مؤشرات االتتدامة البيئية والتنمية املستدامة وكذلت احلسابات البيئية االقتصاديةا
 - 21والركيزةُ البيئية للتنمية املستدامة هي األعـع مـن حيـث الرصـد والقيـاس باملقارنـة
مج الركيزتني االقتصادية واالجتماعيةا ويعزا هـذا إ احلدالـة النسـبية فـذا اجملـال اإلحصـائي
والنقص العام ر املوارد العادية املست مرة خصيصاً ر وعج بـرام إحصـاءات البيئـة وتعزيزهـا
على الصعيد الونين واإلقليمي والعامليا وك رياً مـا تتنـافس إحصـاءات البيئـة مـج اإلحصـاءات
االجتماعيــة واالقتصــادية علــى املــوارد ادــدودةا وبع ـ البلــدان مل تيــج بعــد برناإ ـًا قــارًا
لصحصاءات البيئيةا وعًوة علـى ذلـت كـ ريًا مـا يكـون إنتـاج إحصـاءات البيئـة متترقـًا بـني
وكاالت عديدةا
 - 22وتشم إحصاءات البيئة الرئيسية الً مة لصبً عن تغري املناخ اإلحصاءات املتعلقـة
بانبعالــات غــا ات الدفيئــةف وبــروف الغــًف افــوي وتغرياتــاف واتــتخدام املــوارد البيئيــةف
والغبــاء احلرجــيف وتغــري اتــتخدام األراعــيف وإنتــاج الباقــة واتــتخدام ا وقوألــا وكتاءألــا
وقابليت ا للتجديدف والتنوت البيولوجيف وتوافر امليا ونوعيتـ اف والنتايـاتف وحـدو الظـواهر
الببيعية الشديدة وألرهـاا ويـرد تبيـان اإلحصـاءات الً مـة لـذلت ر إنـار تبـوير إحصـاءات
البيئة (انظر الترت  5رابعاً  -أل أدنا )ا

رابعا  -العم اإلحصائي ر إال تغري املناخ ر شعبة اإلحصاءات
أل

 -إحصاءات البيئة

 - 23ر عام  2008نظمت الشـعب ُة اإلحصـائية مـؤمرين بشـأن تغـري املنـاخ واإلحصـاءات
الرمسية ر أوتلو وتيول حيث نوقشت اآللارُ اإلحصائية املترتبـة علـى ب ـور تغـري املنـاخ ر
إال السياتة العامة وكذلت التحديات ذات الصلة باملوعوت وتب امليي قدماً إ األماما
 - 24ور اجتماعــاتٍ وحلقــات عم ـ الحقــة عرعــت الشــعب ُة اإلحصــائية ولــائق ومــواد
تدريبيــة تصـ الصــًت القائمــة بــني تغــري املنــاخ وإحصــاءات البيئــة باتــتخدام إنــار تبــوير
إحصــاءات البيئــة ومصــادر أخــرا ذات صــلة باملوعــوتا ويتيــمن التصـ  3-5مــن اإلنــار
معلومــات إحصــائية مــن أج ـ توجيــا البلــدانف ومــدد ويص ـ العديــد مــن إحصــاءات البيئــة
العديدة الً مة لتقدمي معلومات عن تغري املناخ واليت تُـنظم وفـق تسلسـ بـواهر تغـري املنـاخ
اتتنادًا إ إنار افيئـة احلكوميـة الدوليـةا وميكـن للبلـدان أن تسـتخدم هـذ الولـائق كمراجـج
عند تكيي واختيار إحصـاءاألا األك ـر صـلة وإموعـات البيانـات األتاتـية الـيت حبو ألـا مـن
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أج العم حنو وعج إحصاءات تغري املناخا وتتم ـ املراحـ ادـددة ر تسلسـ بـواهر تغـري
املنا خ وما يقابل ا من املواعيج اإلحصائية ر ما يلي( :أ) العوامـ الكامنـة املسـببة لعمليـة تغـري
املناخ اليت تشم انبعالات غا ات الدفيئة واتتخدام املواد املسـتنتدة لـزو ونف (و) واألدلـة
على تغري املناخ مـا في ـا الغـًف افـوي واملنـاخ وأحـوال البقـس واخلصـائص افيدروغرافيـة
ووقــوت الظــواهر الببيعيــة الشــديدةف (ج) وآلــار تغــري املنــاخ وقابليــة التــألر بــا مــا في ــا آلــار
الظــواهر والكــوار الببيعيــة الشــديدة واملشــاك البيئيــة واملســتوننات البشــرية والــتغريات
احلاصــلة ر الغبــاء األرعــي والتنــوت البيولــوجي والــنظم اإليكولوجيــة البحريــة والزيــةف
(د) والتختي والتكي ما ر ذلت قابلية جتدد مصادر الباقـة وك افـة الكربـون واإلنتـاا
علــى يايــة البيئــة واللــوائ والصــكوك والتأهــجم ملواج ــة الكــوار ا وميكــن اتــتخدام كـ
إموعة من اإلحصاءات باعتبارها تعدادات وقواتم مشتركة ملؤشرات تغري املناخ املختلتةا
 - 25ويقــوم قســم إحصــاءات البيئــة التــابج للشــعبة بنعــداد قاعــدة معــارف جديــدة علــى
شبكة اإلنترنت مكرتة إلحصاءات تغري املناخ()3ا وتيم خمتلـ الولـائق واألدوات واملـوارد
ما ر ذلت( :أ) صحيتة وقائج عـن إحصـاءات تغـري املنـاخ تسـتند إ إنـار تبـوير إحصـاءات
البيئــة وافيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــتغري املنــاخف (و) وقــوائم تتصــيلية بنحصــاءات البيئــة
للمجموعــة األوليــة مــن إحصــاءات البيئــة مــن إنــار تبــوير إحصــاءات البيئــة الً مــة لتقــدمي
معلومات عن تغري املناخ وهـي منظمـة وفـق تسلسـ أحـدا بـواهر تغـري املنـاخ اتـتنادًا إ
اإلنار وافيئة احلكومية الدوليةف (ج) واملذكرة اإلحصـائية الـيت أعـدها التريـق العامـ املتتـو
باو العيوية التابج للجمعية العامة واملعين بأهداف التنمية املسـتدامة بشـأن تغـري املنـاخ واحلـد
من أخبار الكوار ف (د) والرواب ذات الصلة مؤشـرات تغـري املنـاخف (هــ) وصـحيتة وقـائج
بشأن افدف  13وإحصاءات البيئةف (و) وإموعة توجي ـات من جيـة بشـأن إحصـاءات تغـري
املناخ تشم صحائ من جية للمجموعة األولية مـن إحصـاءات البيئـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ
وإيياحات ورواب لًنًت على من جيات االنبعالات الصادرة عن افيئـة احلكوميـة الدوليـة
ومنظمة األمم املتحدة لزغذية والزراعةف ( ) وتوصيات مـؤمر اإلحصـائيني األوروبـيني بشـأن
اإلحصــاءات املتعلقــة بــتغري املنــاخف ( ) وعــرو تــبني إحصــاءات البيئــة الً مــة للحصــول
علـــى معلومـــات عـــن تغـــري املنـــاخف (ا) وروابـ ـ تصـ ـ بـــاملؤمرين الـــدوليني بشـــأن تغـــري
املنــاخ واإلحصــاءاتف (ي) وجــرداً بالعمـ احلــاي ذي الصــلة بنحصــاءات تغــري املنــاخ أعدتــا
املنظمات الشريكةا
__________
( )3ميكن االنًت علي ا ر املوقج الشبكي التايhttp://unstats.un.org/unsd/environment/climatechange.html :ا
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باء  -األعمــال افغرافيــة املكانيــة وفنــة اخلــزاء املعنيــة بــندارة املعلومــات افغرافيــة
املكانية على الصعيد العاملي
 - 26فنة اخلزاء املعنية بندارة املعلومات افغرافية املكانية على الصـعيد العـاملي الـيت تتـو
شــعبة اإلحصــاءات أعمــال أمانت ـ ا هــي اآلليــة احلكوميــة الدوليــة الرئيســية لصــنج القــرارات
املشتركة ويديد التوجا ر ما يتعلـق بننتـاج املعلومـات افغرافيـة املكانيـة واتـتخدام ا عـمن
أنر السياتات الوننية والعامليـةا واملعلومـات افغرافيـة املكانيـة أداة ال بـد منـ ا لـدعم التنميـة
الوننيــة والنمــو االقتصـادي ويســني عمليــة صــنج القــرارات وصــياغة السياتــاتا ف ــي تعــز
قــدرة احلكومــات واملنظمــات الدوليــة والبــاح ني علــى يلي ـ التنميــة املســتدامة وتغــري املنــاخ
والكــوار والتحــديات اإل ائيــة العامليــة األخــرا ووعــج اذج ــا ورصــدها واإلبــً عن ـ اا
وما أن املعلومات افغرافية املكانية شديدة التكام وتشم عـدة قباعـات صـناعية وحكوميـة
ومجيج الركائز ال ً للتنمية املسـتدامة فـنن فنـة اخلـزاء ال تركـز يديـدًا علـى مسـائ تغـري
املناخ معزل عـن املسـائ األخـرا ولكنـ ا تعتمـد هنجـًا أك ـر جلـوال ملعافـة البيانـات واألنـر
افغرافية املكانية من أجـ بنـاء قـدرة احلكومـات علـى صـنج القـرارات والسياتـاتا ويشـم
ذلت البىن التحتية الوننية للبيانات املكانية وتوفري مواعيج البيانات افغرافية املكانية األتاتـية
املولوقــة وذات املرجعيــة مــن قبيـ يديــد املواقــج افيوديســية واالرتتــات وامليــا واديبــات
واتــتخدام األراعــي وغبــاء األر والنق ـ والــبىن التحتيــة واجملــاالت اإلداريــة والســكان
وأخذ الصور وذلت كوتيلة لدعم التنمية الوننية وتوجي اا
 - 27وتــوفر الــبىن التحتيــة الوننيــة للبيانــات املكانيــة املدعومــة بأفي ـ البيانــات افغرافيــة
املكانيــة األتاتــية املتاحــة واملتســقة الوتــائ لتنظــيم وتقــدمي املعلومــات افغرافي ـة األتاتــية
ر ما ص الك ري من النوات مـن املسـتوا ادلـي إ العـاملي مـا ر ذلـت قيـاس تغـري املنـاخ
ورصد ا فعلى تبي امل ال عند تقييم آلـار تغـري املنـاخ بسـبجم ارتتـات مسـتوا تـب البحـر
أو وقوت بواهر جوية أشـد ونـأة ر املنـانق السـاحلية ر العديـد مـن الـدول افزريـة ميكـن
اتتخدام املعلومات افغرافية املكانية مـن إدمـاج مـدخًت العديـد مـن البيانـات و ذجتـ ا ر
عدة تـيناريوهاتا وتشـم أنـوات مـدخًت البيانـات افغرافيـة املكانيـة مـا يلـي( :أ) مًمـ
تياريس األر  :الببوغرافيا وقيـاس األعمـاا ونظـم األهنـار وشـك السـواح وعلـم شـك
األر ف (و) واملخـــانر :خصـــائص التييـــانات والعواصـ ـ وتواترهـــا وشـــدألا ومـــداها
وتيناريوهات افيئة احلكومية الدوليةف (ج) والتعـرض  :موقـج السـكان وعناصـر اجملتمـج ادلـي
املعرعة للخبر وموقج املساكن واملبـان واملرافـق احليويـة والـبىن التحتيـة كـالبرا واملـدارس
واملستشتيات والباقة والغا وامليا ف (د) والقابلية للتألر :املعلومات الدميغرافيـة املو عـة مكانيـًا
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ر اجملتمـــج ادلـــي املتعلقـــة باألمـــاكن واألفـــراد األك ـــر قابليـــة للتـــألر كاألنتـــال واملســـنني
واألشخاص ذوي اإلعاقةا
 - 28وميكن اتتخدام املعلومات افغرافية املكانية من إدماج العديد من إموعات البيانـات
املتباينــة لكــي يتســىن وعــج ــاذج للمخــانر أو اآللــار انبًق ـًا مــن تــيناريوهات تغــري املنــاخ
وتصورها وف م ا ا يساعد مقرري السياتات وصانعي القرارات على اختاذ قـرارات أفيـ
وأك ر اتتنارةا وجيري تببيق هذ األتاليجم والن بشك مباشـر ر البلـدان مـن أجـ دعـم
يلي بيانات تغري املناخ مزيد من الدقةا

جيم  -احلسابات البيئية االقتصادية
 - 29اعتـــز املكتـــجم األتـــتراي لصحصـــاءات ر تقريـــر عـــن إحصـــاءات تغـــري املنـــاخ
واإلحصـــاءات الرمسيـــة نظـــام اداتـــبة البيئيـــة واالقتصـــادية املتكاملـــة إنـــارًا إحصـــائيًا هامــًا
إلحصــاءات تغــري املنــاخ ويليل ـ ا لديــا إمكانــات كــبرية إلعــافة قيمــة ر ك ـ ري مــن إــاالت
التحلي البيئي  -االقتصـادي ويشـك أفيـ البـرا العمليـة للميـي قـدمًا إ األمـام (انظـر
 E/CN.3/2009/2التقرة )40ا وأوصـت بتوتـيج واليـة فنـة اخلـزاء املعنيـة باداتـبة البيئيـة -
االقتصــادية لتشــم أييـًا تغــري املنــاخ وبــأن تبــدأ فنــة اخلــزاء ر التشــاور مــج أمانــة االتتاقيــة
اإلناريــة بشــأن تغــري املنــاخا ونتيجــة لتلــت التوصــية عــدلت فنــة اخلــزاء واليت ـ ا لتشــم
إحصاءات تغري املناخ ر إنار ما تيبلج با من عم ر مـا يتعلـق بصـياغة رد إحصـائي علـى
مسـائ السياتـات العامــة املسـتجدة وهــو تعـدي أقرتــا اللجنـة اإلحصــائية ر دورألـا احلاديــة
واألربعني (انظر )E/2010/24ا
 - 30وقـد اعتُمــد اإلنـار املركــزي لنظـام اداتــبة البيئيـة واالقتصــادية كمعيـار إحصــائي ر
شباا/فزاير  2012ا وباإلعـافة إ اداتـبة التجريبيـة للـنظم اإليكولوجيـة ر نظـام اداتـبة
يقدم اإلنار الشام لرصد العوام الكامنة املسببة لتغري املناخ وتقييمـا وآلـار والتختيـ مـن
حدتــا والتكي ـ معــا حيــث جيمــج بــني اإلحصــاءات األتاتــية مــا في ــا البيانــات املرجعيــة
افغرافية من خًل حساباتا املواعيعية وإحصاءاتا ومؤشراتاا ويقترن اإلنار املركزي لنظـام
اداتبة أييًا بتببيقـات وتتريعـات مـن نظـام اداتـبة تصـ تببيـق إنـار نظـام اداتـبة علـى
إحصاءات تغري املناخ ويليل اا
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خامسا  -األعمــال املنجــزة ر إــال اإلحصــاءات املتعلقــة بــتغري املنــاخ ر اللجنــة
االقتصادية ألوروبا
 - 31بـــدأ مـــؤمر اإلحصـــائيني األوروبـــيني التـــابج للجنـــة االقتصـــادية ألوروبـــا العمـ ـ ر
عام  2011لتحسني اتتخدام اإلحصاءات الرمسية من أج تقـدمي املعلومـات عـن تغـري املنـاخ
والعوام الكامنة املسببة لا وآلار والتختي منا والتكي معاا
 - 32ويــتتظ املكاتــجم اإلحصــائية الوننيــة والوكــاالت البيئيــة ببائتــة متنوعــة كــبرية مــن
املعلومــات الــيت ميكــن أن تكــون ذات جــدوا أكــز ر يلي ـ خمتل ـ جوانــجم تغــري املنــاخ
لو أُدإت وقُيمت على النحـو الصـحي ا وتقـود اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا األعمـال املنجـزة
فع هذ اإلحصاءات مًئمة فذا الغر بالتعاون الوليق مـج املكاتـجم اإلحصـائية الوننيـة
والوكــاالت املســؤولة عــن إعــداد قــوائم جــرد االنبعالــات واملؤتســات اإلحصــائية الدوليــة
والوكاالت العاملة ر إال قيـاس تغـري املنـاخ مـا في ـا اتتاقيـة األمـم املتحـدة اإلناريـة بشـأن
تغــري املنــاخ وافيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــتغري املنــاخ واملنظمــة العامليــة لزرصــاد افويــة
واملديريــة العامــة لزعمــال املتصــلة باملنــاخ ر املتوعــية األوروبيــة والوكالــة األوروبيــة للبيئــة
والوكالــة الدوليــة للباقــة وشــعبة اإلحصــاءات ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ومكتــجم األمــم
املتحدة للحد من خمانر الكوار وصندوا األمم املتحدة للسكانا
 - 33وقامت فرقة عم خمصصة تابعة للجنة بوعج توصيات مؤمر اإلحصـائيني األوروبـيني
بشــأن اإلحصــاءات املتعلقــة بــتغري املنــاخ( )4الــيت أقرهــا املــؤمر باإلمجــات ر جلســتا العامــة ر
نيسان/أبري 2014ا ويدد توصيات املؤمر للمرة األو املقصود باإلحصاءات املتعلقـة بـتغري
املناخ وتقتر مسار عمـ لزيـادة جـدوا اإلحصـاءات الرمسيـة ر يليـ أتـباو تغـري املنـاخ
وآلار ور ج ود التختي منا والتكي معـاا وقـد حـدِّد نبـاا اإلحصـاءات املتعلقـة بـتغري
املناخ ليشـم البيانـات البيئيـة و االجتماعيـة واالقتصـادية الـيت تقـيس مـا يلـي( :أ) االنبعالـات:
انبعالات غا ات الدفيئة وأتـباهبا البشـريةف (و) والعوامـ الكامنـة املسـببة :األتـباو البشـرية
لــتغري املنــاخ ر مــا ــص مصــادر االنبعالــاتف (ج) واآللــار :آلــار تغــري املنــاخ علــى اإلنســان
والـــنظم الببيعيـــةف (د) والتختيـ ـ  :اف ـــود الـــيت يبـــذفا البشـــر لتجنـــجم آلـــار تغـــري املنـــاخف
(هـ) والتكي  :اف ود الرامية إ التكي مج اآللارا
 - 34وتقتـر التوصـيات الصـادرة عـن مــؤمر اإلحصـائيني األوروبـيني أولويـات وخبــوات
عملية ر لًلة إاالت هي( :أ) جيـجم يسـني اإلحصـاءات الرمسيـة لـدعم قـوائم جـرد غـا ات
__________
( )4ميكن االنًت علي ا ر املوقج الشبكي التاي:
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الدفيئــة حيــث ميكــن أن تقــدم هــذ اإلحصــاءات جــزءًا كــبريًا مــن بيانــات األنشــبة الً مــة
حلساو قوائم جرد غا ات الدفيئةف (و) وينبغي يادة ما هو متوافر مـن اإلحصـاءات الرمسيـة
ويسني جدواها لدعم يلي آلار تغري املناخ وج ود التختي والتكيـ ف (ج) ويتبلـجم إمـام
اخلبــوات املبينــة أعــً اتــتعرا الــبىن التحتيــة اإلحصــائية احلاليــة مــا ر ذلــت التصــنيتات
والتعــاري وإموعــات البيانــات وافياك ـ التنظيميــة واملعــارف واملنتجــات واخلــدمات ح ـ
يتســىن للمكاتــجم اإلحصــائية أن تــوفر تــياقاً مناتــبًا فمــج اإلحصــاءات املتعلقــة بــتغري املنــاخا
وينبغــي أن يُقــيم اإلحصــائيون شــراكات جديــدة وأن يتبــادلوا املعــارف مــج منتجــي البيانــات
املعنيني على الصعيدين الونين والدويا
 - 35ويتركز عم اللجنة االقتصادية ألوروبا ر الوقت الراهن علـى تنتيـذ توصـيات مـؤمر
اإلحصائيني األوروبينيا وقد أُنشئ فريق توجي ي تابج للجنـة لتوجيـا التنتيـذ وتشـجيج يقيـق
املزيد من املواءمة واالتساا بني بيانـات جـرد غـا ات الدفيئـة واإلحصـاءات الرمسيـةا وتـوف
توفر منتديات اخلزاء اليت تعقدها اللجنة ملنتجي اإلحصاءات املتعلقة بتغري املناخ ومسـتخدمي ا
منزاً لتبادل اخلزات والن و بالعم بشأن املسائ املتعلقة باملتاهيم والقياتات والتعاون مـج
املؤتسات الرئيسية العاملة ر إال قياس تغري املناخا وقـد عـم منتـدا اخلـزاء الـذي عقـد ر
أيلول/تبتمز  2015خزاء مي لون املكاتجم اإلحصائية الوننية والوكاالت والو ارات املعنيـة
بالبيئــة ودوائــر األرصــاد افويــة والوكــاالت املتخصصــة ر احلــد مــن أخبــار الكــوار
ومعاهد البحو واملنظمات الدوليةا وقد بدأ العمـ علـى مجـج األم لـة العمليـة واملمارتـات
افيدة اليت تبيِّن تب تنتيذ توصـيات املـؤمر ووعـج خريبـة نريـق مكـن البلـدان مـن ترتيـجم
أولويات ما تقوم با من إجراءات لتحسني إحصاءاألا املتعلقة بتغري املنـاخ اتـتجابة للمتبلبـات
املتزايدة النامجة عن حصيلة الدورة احلادية والعشرين ملؤمر األنـراف ر اتتاقيـة األمـم املتحـدة
اإلنارية بشأن تغري املناخ وأهداف التنمية املستدامة وإنار تندايا
 - 36ومن اجملاالت اليت تتبلجم املزيد من العم يديد إموعة رئيسية قابلـة للمقارنـة علـى
الصـعيد الـدوي مـن اإلحصـاءات واملؤشـرات املتعلقـة بـتغري املنـاخ باتـتخدام اإلنـار املركـزي
لنظــام اداتــبة البيئيــة  -االقتصــادية وإنــار تبــوير اإلحصــاءات البيئيــة وغرييــا مــن األنــر
اإلحصـــائية باعتبارهـــا مصـــدرًا للمعلومـــاتا وتقـــوم فرقـــة عمـ ـ خمصصـــة بنعـــداد إموعـــة
املؤشــراتا ور ألنــاء هــذا العمـ تُؤخــذ ر االعتبــار أييـاً املؤشــرات ذات الصــلة باملوعــوت
لرصــد التقــدم ادــر حنــو يقيــق أهــداف التنميــة املســتدامةا ومــن املتوقــج االنت ـ اء مــن وعــج
مشروت إموعة من اإلحصاءات واملؤشرات ر عام 2016ا

15-22534

13/16

E/CN.3/2016/15

 - 37ومــن املســائ ذات الصــلة بــتغري املنــاخ قيــاس الظــواهر املناخيــة الشــديدة والكــوار ا
وأنشـأت اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا فرقـة عمـ تعمـ حاليـًا علـى توعـي دور اإلحصـاءات
الرمسيــة ر هــذا اجملــال ويديــد اخلبــوات العمليــة بشــأن الكيتيــة الــيت ميكــن هبــا للمكاتــجم
اإلحصائية الوننية أن تدعم إدارة الكوار واحلد مـن املخـانرا وجيـري هـذا العمـ بالتعـاون
الوليق مج فريـق اخلـزاء املعـين باإلحصـاءات ذات الصـلة بـالكوار الببيعيـة ر آتـيا وادـي
افاد التابج للجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلتـيا وادـي افـاد ا وتـوف يُسـتتاد مـن هـذا
العم ر رصد التقدم ادر ر إنار تنداي للحـد مـن خمـانر الكـوار ا ومـن املتوقـج إعـداد
التقرير الن ائي لترقة العم ر عام 2017ا
 - 38وتقدم وليقة معلومات أتاتية صادرة عن اللجنة مزيـداً مـن التتاصـي عـن توصـيات
مــؤمر اإلحصــائيني األوروبــيني بشــأن اإلحصــاءات املتعلقــة بــتغري املنــاخ وبشــأن األنشــبة الــيت
تيبلج هبا اللجنة ر هذا اجملالا

تادتا  -تب امليي قدماً إ األمام
 - 39مــدِّد اتتــاا بــاريس التــار ي البريــق الــذي مي نكــن البشــرية مــن مكافحــة تغــري املنــاخ
بتعاليــة وتعزيــز عمليــة االنتقــال إ إتمعــات واقتصــادات قــادرة علــى التكي ـ ومنختيــة
الكربون ر مجيج أحناء العاملا وهو يعز تنتيذ اتتاقية األمم املتحدة اإلنارية بشأن تغـري املنـاخ
وي ــدف إ تعزيــز تصــدي العــامل للخبــر الــذي مي لــا تغــري املنــاخ ر تــياا التنميــة املســتدامة
والقياء على التقر وذلـت مـن خـًل مـا يلـي( :أ) إبقـاء الزيـادة ر املتوتـ العـاملي لدرجـة
احلــرارة أقـ كـ ريًا مــن درجــتني مئــويتني فــوا مســتويات مــا قبـ العصــر الصــناعي ومواصــلة
اف ود الرامية إ إبقاء هذ الزيادة ر درجات احلرارة ر حـدود  1.5درجـة مئويـةف إدراكـًا
بأن هذا من شـأنا أن يقلـ إ حـد كـبري مـن خمـانر وآلـار تغـري املنـاخف (و) و يـادة القـدرة
على التكي مج اآللـار اليـارة لـتغري املنـاخ وتعزيـز القـدرة علـى التـأقلم مـج آلـار تغـري املنـاخ
وتــبين التنميــة منختيــة انبعالــات غــا ات الدفيئــةف (ج) وجع ـ التــدفقات املاليــة متســقة مــج
السبي حنو تنمية تتسم باخنتـا انبعالـات غـا ات الدفيئـة وقـادرة علـى التـأقلم مـج آلـار تغـري
املناخا ومجم أن تكون هناك مسايات نموحة مقررة على الصعيد الونين ر إال احلـد مـن
صــار االنبعالــات كـ مخ ـس تــنوات وذلــت للقيــام علــى حنــو مجــاعي بتحقيــق الغــر مــن
االتتــااا وتــيكون لزامــا علــى البلــدان أن تُبلــن عمــا يــر مــن تقــدم ر مــا يتعلــق بتع ــداألا
خبتــ انبعالــات غــا ات الدفيئــةا ويتيــمن االتتــاا أحكامــًا بشــأن التختيــ مــن اآللــار
والتكي وبناء القدرات تتصـ مباشـرة باالحتياجـات مـن املعلومـات واإلحصـاءات مـن اآلن
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فصاعداً وتعاجل احتياجات البلدان النامية وأق البلدان واً والدول افزرية الصغرية الناميـة ر
إال بناء القدراتا
 - 40وبامل ـ فــً شــت ر أن افــدف  13مــن أهــداف التنميــة املســتدامة وغاياتــا املتعلقــة
بتغري املناخ تتتبلجم إنتاج بيانـا ت وإحصـاءات ذات صـلة تغبـي تسلسـ بـواهر تغـري املنـاخ
ح تتمكن البلدان من اإلبً عن مؤشرات هذا افدف ما يتماشى مج اتتاا باريسا
تعـز البلـدان واملنظمـات
 - 41ومن أج تقدمي معلومات أفي عن تغـري املنـاخ ينبغـي أن ِّ
الدولية إنتـاج اإلحصـاءات البيئيـة وأن تـروِّج فـا لتصـب فـا مكانـة اللـة ملكانـة اإلحصـاءات
االقتصادية واالجتماعيةا
 - 42وقــد أعربــت البلــدان عــن حاجت ـ ا إ مزيــد مــن بنــاء القــدرات والتــدريجم ر إــال
اإلحصاءات وفقاً ألولوياألا وبروف ا وذلت من أج يادة ويسني إنتاج األدلة اإلحصـائية
بشأن خمتل جوانجم تغري املناخ والتنميـة املسـتدامةا ودعـت األوتـاا اإلحصـائية الدوليـة إ
توفري مزيد من فرص التدريجم واملساعدة التقنية على الصـعيد الـونين كـي تـتمكن مـن إشـراك
شركائ ا املؤتسيني من خمتل الوكاالت الوننية ودون الوننيـة بصـورة أك ـر نشـاناا ويلـزم
أيياً أن تقوم البلدان والوكاالت على حنو منتظم باتت مار مـوارد كافيـة للحتـا علـى إنتـاج
هذ اإلحصاءات كجزء من النظم اإلحصائية الوننيةا
 - 43وتلتزم شعبة اإلحصاءات واللجنة االقتصادية ألوروبـا والوكـاالت الشـريكة مسـاعدة
البلدان من الناحية التقنية وال تيما البلدان النامية ر تعزيز قـدراألا علـى إنتـاج اإلحصـاءات
املتعلقة بالبيئة وتغري املناخا وخزاألا ومبادؤهـا التوجي يـة متاحـة لتعزيـز هـذ اف ـودا غـري أن
الزام اإلحصائية األتاتية م إحصـاءات البيئـة ر املنظمـات الدوليـة تواجـا قيـودًا تتعلـق
باملوارد الكافية لتلبية البلجم املتزايد من جانجم البلـدان وملسـاعدألا تقنيـاًا وبغيـة يقيـق يسضـن
كبري ر اإلحصاءات املتعلقة بالبيئة وتغري املناخ يسـتلزم األمـر مزيـدًا مـن الـدعم مـن اف ـات
املاحنة لتائدة الدول األعياء وال تيما املكاتجم اإلحصائية الوننية والشركاء الوننيونا

تابعا  -نقاا للمناقشة
 - 44فنة اإلحصاءات مدعوة إ ما يلي:
(أ) إبــداء آرائ ــا بشــأن التقريــر ومناقشــة تــب امليــي قــدمًا إ األمــام وخاصــة
ر ما يتعلق بتنسيق خمتل املبادراتف

15-22534

15/16

E/CN.3/2016/15

(و) حث األوتاا اإلحصائية الدولية على توتيج نباا ج ودهـا لبنـاء القـدرات
ر إال إحصاءات تغري املناخف
(ج) تشجيج النظم اإلحصائية الوننيـة بقـوة علـى االتـت مار ر تبـوير إحصـاءات
تغري املناخ وال تيما إحصاءات البيئة والباقة والزراعة والصناعة ك ر بلد ف
(د) حــث اف ــات املاحنــة علــى تعبئــة مــوارد إعــافية كــبرية للــتمكني مــن بنــاء
القدرات ر إال إحصاءات البيئة وتغري املناخ ر البلدان الناميةف
(هـ) إبداء آرائ ا بشأن األعمال اليت تيـبلج هبـا فرقـة العمـ املعنيـة باإلحصـاءات
واملؤشرات املتعلقة بتغري املناخ التابعة للجنة االقتصـادية ألوروبـا ال تـيما ج ودهـا مـن أجـ
وعج إموعة من اإلحصاءات واملؤشرات املتعلقة بتغري املناخ ومناقشة إ مدا ميكن اعتبـار
هذا العم أتاتاً لوعج إموعة عاملية من اإلحصاءات واملؤشرات املتعلقة بتغري املناخا

16/16

15-22534

