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  اللجنة اإلحصائية
  واألربعونالدورة الثامنة 

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (ج) من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 

        قرار: تطوير اإلحصاءات اإلقليميةبنود للمناقشة واختاذ ال
  اإلقليميةبا عن تطوير اإلحصاءات تقرير اللجنة االقتصادية ألورو    

    
  مذكرة من األمني العام    

  
واملمارسات السابقة، يتشرف  ٢٠١٦/٢٢٠وفقا ملقرر الس االقتصادي واالجتماعي   

 بشــأن تطــوير اإلحصــاءات اإلقليميــة. األمــني العــام بــأن حييــل تقريــر اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا
اإلحصـائية الرئيسـية يف منطقـة اللجنـة     األنشـطة  يف تقريرهـا   اللجنة االقتصـادية ألوروبـا  حتدد و

حملـة عامـة عـن العمـل الـذي       قـدم تو الدوائر اإلحصائية العامليـة، اليت قد م  االقتصادية ألوروبا
وتـبني   ،اضطلع به مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني بشـأن املواضـيع الناشـئة يف جمـال اإلحصـاءات     

لألهـداف اإلمنائيـة واألطـر السياسـاتية املتفـق       التقدم احملرز يف العمل اإلحصائي اإلقليمي حتقيقاً
واللجنـة اإلحصـائية مـدعوة إىل التعليـق علـى       .عليها دوليـا، مـن قبيـل أهـداف التنميـة املسـتدامة      

املتاحــة العمــل املضــطلع بــه يف منطقــة اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا وحتديــد أوجــه التــآزر والفــرص  
  .بني املناطقفيما املتعلقة بتبادل اخلربات 
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  تقرير اللجنة االقتصادية ألوروبا عن تطوير اإلحصاءات اإلقليمية      
    

  مقدمة  -  أوال  
إىل  ٨، املعقــــودة مــــن طلبــــت اللجنــــة اإلحصــــائية يف دورــــا الســــابعة واألربعــــني   - ١

ــارس  ١١ ــا الــدورة        ،٢٠١٦آذار/م ــا، يف دور ــدم هل ــا أن تق ــة االقتصــادية ألوروب ــن اللجن م
، تقريـــرا عـــن تطـــوير ٢٠١٧آذار/مـــارس  ١٠إىل ٧ املقـــرر عقـــدها مـــن، واألربعـــني الثامنـــة

  .)١(اإلحصاءات يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا

التقريــر األنشــطة اإلحصــائية الرئيســية يف  هــذا  حتــدد اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا يف و  - ٢
ــا  منطقــة ــة االقتصــادية ألوروب ــد ــم   اللجن ــيت ق ــة ال ــدوائر اإلحصــائية العاملي ــة  ال . وتقــدم اللجن

ــة    ــر حملــة عام ــا يف التقري ــؤمتر اإلحصــائيني      االقتصــادية ألوروب ــه م ــذي اضــطلع ب عــن العمــل ال
األوروبيني بشأن املواضيع الناشئة يف جمال اإلحصـاءات، مبـا يف ذلـك قيـاس قيمـة اإلحصـاءات       

عزيـز  تترمـي إىل  لتشريعات اإلحصـائية  بني االرمسية، ووضع توجيهات بشأن العناصر املشتركة 
األطر القانونية واملؤسسية لإلحصاءات الرمسيـة، وقيـاس رأس املـال البشـري، والفقـر ومباشـرة       

  األعمال احلرة، وتبادل البيانات االقتصادية.  

بيان لإلجنازات الرئيسية اليت حققها الفريق الرفيع املستوى املنبثق عـن   يف التقرير ويرد  - ٣
ــة االقتصــادية لال ــا املعــين  جن ــة. حــديث اإلحصــاءات تبألوروب ــة االقتصــادية  الرمسي ــبني اللجن وت

التقــدم احملــرز يف العمــل اإلحصــائي اإلقليمــي حتقيقــاً لألهــداف اإلمنائيــة واألطــر  ألوروبــا أيضــا
يف سـياق   ، مـن قبيـل أهـداف التنميـة املسـتدامة، واتفـاق بـاريس       ااملتفق عليهـا دوليـ   السياساتية

ــة   ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم ــن خمــاطر الكــوارث    بشــأن  اتفاقي ــاخ، وإطــار ســينداي للحــد م  املن
٢٠٣٠-٢٠١٥.    

لجنـة االقتصـادية ألوروبـا    الذي وضعته ال ويتمثل اهلدف من برنامج العمل اإلحصائي  - ٤
سياسـات  لوضـع   دعمـاً يف حتسني نوعية اإلحصاءات الرمسيـة علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل      

قيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا. ويقـوم        إىل األدلة وتقييم التقدم احملرز حنو حت تستند
تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية الدوليــة    تـوفري التوجيـه يف   مـؤمتر اإلحصـائيني األوروبـيني ومكتبـه ب    

__________ 

ــات املتحــدة    ٥٦منطقــة اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا   تضــم  )١(   ــا وأمريكــا الشــمالية (كنــدا والوالي ــدا مــن أوروب  بل
وكازاخســـتان)  ،وقريغيزســتان  ،وطاجيكســـتان ،وتركمانســتان  ،)، وآســيا الوســـطى (أوزبكســتان  األمريكيــة 
 وإسرائيل.



E/CN.3/2017/6 

 

16-22256 3/17 

 

جبـذوره يف عصـبة    تنسـيق األعمـال اإلحصـائية يف أوروبـا     ويضـرب  .)٢(املضطلع ـا يف املنطقـة  
وأفضـى إىل عقـد    ١٩٢٨يف جنيـف يف عـام    باإلحصـاءات عقد املؤمتر األول املعين ؛ فقد األمم

  .  بني خرباء اإلحصاءسلسلة من االجتماعات 

ــدانا       - ٥ ــا بل ــة االقتصــادية ألوروب ــة اللجن ــا وتضــم منطق ــاوت فيه ــور  مســتويات تتف التط
االقتصادي واالجتماعي واإلحصائي. وهنـاك مثانيـة وعشـرون مـن الـدول األعضـاء يف اللجنـة        

التنمية والتعـاون   نظمةماألورويب. كما ينتمي العديد من البلدان األعضاء يف أعضاء يف االحتاد 
إىل منطقة اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا، وتشـارك مجيـع البلـدان األعضـاء         يف امليدان االقتصادي

حصــائيني املنظمــة، منــذ منتصــف التســعينيات مــن القــرن املاضــي، يف أعمــال مــؤمتر اإل هــذه يف
بلدان أوروبـا الشـرقية والقوقـاز وآسـيا الوسـطى بـدعم اللجنـة اإلحصـائية         األوروبيني. وحتظى 

  املشتركة بني دول رابطة الدول املستقلة.

وبالنظر إىل املشهد املؤسسي يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا، فمن األمهية مبكـان    - ٦
االقتصـادية ألوروبـا    وتتشارك اللجنـة التنسيق والتعاون على الصعيد الدويل.  توخي الفعالية يف

شـريكيها الرئيسـيني ومهـا املكتـب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب       يف تنفيذ أنشطتها الرئيسية مـع  
أيضــا  اللجنــة اإلحصــائية املشــتركة وتنســقومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي.  

وق النقـد الـدويل   اللجنة اإلحصائية املشتركة بني دول رابطة الـدول املسـتقلة وصـند   مع  عملها
ــاءات ب ، وتعاونـــتوالبنـــك الـــدويل ــعبة اإلحصـ التابعـــة إلدارة الشـــؤون  شـــكل جيـــد مـــع شـ

لألمــم املتحــدة،    اللجــان اإلقليميــة التابعــة   ومــع يف األمــم املتحــدة    االقتصــادية واالجتماعيــة 
ة سيما اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ، ومـع وكـاالت األمـم املتحـد      وال

األخرى، من قبيل صندوق األمم املتحدة للسكان، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وبرنـامج     
شـريكا   ٢٥حنـو   مـع  األمم املتحدة للبيئة. وإمجاال، تعمل اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا بالتعـاون    

  دوليا يف خمتلف ااالت اإلحصائية.

ال بنــاء القــدرات اإلحصــائية علــى  وتركــز اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا أنشــطتها يف جمــ    - ٧
بنـاء  جهود شمل تبلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى بالتعاون الوثيق مع الشركاء. و

باالشتراك مـع املكتـب اإلحصـائي    ، اليت جترى الوطنية ءالقدرات التقييمات العاملية لنظم اإلحصا
وحلقــات العمــل التدريبيــة واخلــدمات     لالحتــاد األورويب والرابطــة األوروبيــة للتجــارة احلــرة،    

 اجلاريـة  جمموعة واسعة من ااالت اإلحصائية ذات الصـلة باألعمـال اإلحصـائية    يفاالستشارية 
__________ 

يف اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا ومجيـع البلـدان األعضـاء يف        ادولة عضـو  ٥٦يضم مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني   )٢(  
ومنغوليـا   ،وكولومبيـا  ،وجنـوب أفريقيـا   ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. وتشارك أيضا الربازيـل 

 وبعض البلدان األخرى يف أعمال املؤمتر.
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اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا خـربة      ىوااالت اليت لد اللجنة االقتصادية ألوروبا اليت تضطلع ا
ائي بشــأن البيانــات واإلحصــاءات فيهــا. وســوف يســاعد مشــروع حســاب األمــم املتحــدة اإلمنــ 

 رصـد ل دعمـاً أهداف التنميـة املسـتدامة علـى النـهوض بعمـل مكاتـب اإلحصـاء الوطنيـة         املتعلقة ب
  يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا. للتنمية املستدامة ٢٠٣٠خطة عام  تنفيذ

النشطة للخرباء مـن  ويستفيد مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني يف أداء عمله من املشاركة   - ٨
الدول األعضاء والشركاء الدوليني يف وضع توجيهات بشـأن املسـائل اإلحصـائية الناشـئة الـيت      

يـرد يف الفـروع   ميكن تطبيقها يف البلدان الـيت تتفـاوت فيهـا مسـتويات القـدرات اإلحصـائية. و      
  .اليت أسفر عنها عمل املؤمترالنتائج بيان بآخر  التالية

    
  التوجيهية والتوصيات اإلحصائية   املبادئ  -  ثانيا  

للجنـــة االقتصـــادية ألوروبـــا  مجيـــع املبـــادئ التوجيهيـــة والتوصـــيات اإلحصـــائيةتعـــد   - ٩
ــع   ــي الرئيســيني،  شــركائهاباالشــتراك م ــة االقتصــادية     وه ــع الشــبكي للجن ــى املوق متاحــة عل

مـا يلـي بعـض    وفي .)٤(اليت حتتوي أيضـا علـى مكتبـة إلكترونيـة مـن مـواد التـدريب        ،)٣(ألوروبا
  :ةالعاملية اإلحصائيالدوائر اليت قد م الصادرة و األمثلة على أحدث املبادئ التوجيهية

توجيهات شـاملة معـي احلسـابات القوميـة      قياس اإلنتاج العامليدليل يتضمن   (أ)  
ــات،        ــن مســتخدمي البيان ــدفوعات واإلحصــاءات االقتصــادية ذات الصــلة، فضــال ع ــزان امل ومي

  ؛بشأن التحديات املاثلة يف مجع البيانات املتصلة بترتيبات اإلنتاج العاملي وإنتاجها وحتليلها

لألعمـال التجاريـة    حصـائية املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالسـجالت اإل    تتضمن  (ب)  
توصيات من أجل وضع وتعهد سجالت إحصائية لألعمال التجارية، وزيادة كفـاءة عمليـات   
إنتــاج اإلحصــاءات، وحتســني إمكانيــة املقارنــة بــني إحصــاءات األعمــال التجاريــة وســجالت    

تلـك   عاألعمال التجارية. وقدم فريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجارية اقتراحـا لوضـ  
ــة  ــادئ التوجيهي ــة   يف شــكل املب ــة عاملي ــادئ توجيهي ــا مب ــة اإلحصــائية يف   لكــي تنظــر فيه اللجن

  )؛E/CN.3/2017/16(انظر  ٢٠١٩  عام

توصـيات عمليـة لقيـاس نوعيـة العمالـة الـيت        دليل قياس نوعية العمالـة  يتضمن  (ج)  
  تكمن يف صميم حياة الناس ورفاههم وأسواق العمل املتغرية باستمرار؛

__________ 

  )٣(  www.unece.org/statistics/publications.html. 

  )٤(  www1.unece.org/stat/platform/display/train. 



E/CN.3/2017/6 

 

16-22256 5/17 

 

تعريـف دويل   اقتراحـا بوضـع   مطبوعـة حتديـد وقيـاس اهلجـرة الدائريـة     تتضمن   (د)  
لتحــديات القائمــة يف قيــاس الظــاهرة وتطبيقــات عمليــة      وحتلــيال ل مشــترك للــهجرة الدائريــة  

  املقترحة؛ القائمة ريفللتعا

ــة     تتضــمن  (هـ)   ــاس التغــيري يف األوضــاع االجتماعي ــة بقي ــة املتعلق ــادئ التوجيهي املب
لقياس خصـائص املشـاركة الدميغرافيـة والتعليميـة      موصى ا مؤشرات واالقتصادية للمهاجرين

  واالقتصادية واالجتماعية واملدنية للمهاجرين؛  

إىل دعـم البلـدان    باإلحصاءات املتعلقـة بالشـيخوخة  التوصيات اخلاصة دف   (و)  
بينــها يف دعــم وضــع السياســات فيمــا البيانــات اإلحصــائية وإمكانيــة املقارنــة  يف حتســني تــوافر

  املتعلقة بالشيخوخة؛  

علــى حنــو أفضــل أوضــاع  حــددلت مؤشــرات للمســاواة بــني اجلنســنيوضــعت   (ز)  
السياسـات   ورصـد  صـياغة ، من أجـل  د واألسرةأدوارهم يف اتمع واالقتصاوالنساء والرجال 

  اجلمهور علما بذلك. إحاطةوالتغيريات، و
    

  األعمال املنهجية احلالية بشأن املسائل املستجدة  -  ثالثا  
  قيمة اإلحصاءات الرمسية  -ألف   

املســتندة إىل العامــة و اإلحصــاءات الرمسيــة بــدور رائــد يف صــنع السياســات اضــطلعت  - ١٠
رمبـا تكـون   احلاليـة الـيت يواجههـا خـرباء اإلحصـاء      عقـود، ولكـن التحـديات    األدلة على مـدى  

  :  ، مبا يف ذلكأكرب من أي وقت مضى

، وهـذا  املعلومـات  قطـاع قائمـة بـني املكاتـب اإلحصـائية و    الشديدة النافسة امل  (أ)  
  الستخدام البيانات بطرق جديدة وبديهية؛ حلوال سريعة وسهلةوفر ي  ما

ــوا       (ب)   ــادة الضــغوط علــى اإلحصــائيني ليبين ــات إىل زي ــؤدي التقشــف يف امليزاني ي
  مدى الكفاءة اليت يستخدمون ا األموال العامة لتلبية احتياجات املستخدمني؛  

تــثري أوجــه التقــدم التكنولــوجي تســاؤالت عــن مــدى فعاليــة اإلحصــائيني يف     (ج)  
  استخدام اإلمكانيات اجلديدة؛

، وتعقــدها، وســرعتها، عــدم التأكــد منــها و يانــات اجلديــدةتشــكل مصــادر الب  (د)  
  حتديا خلربة املكاتب اإلحصائية كما أا تعمل على تغيري عملية إنتاج اإلحصاءات؛، وحجمها
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أهداف التنميـة  تنفيذ إن جمرد رصد  - تزايد الطلب بسرعة على اإلحصاءات  (هـ)  
  املستدامة يتطلب وضع مئات املؤشرات ودعوات إىل إنشاء كثري من الشراكات اجلديدة؛  

ويطالـب اجلمهـور    - أصبحت احتياجـات املسـتخدمني أكثـر تعقيـدا وفرديـة       (و)  
لـــتالئم  تكيفـــتاملنتجـــات الـــيت أصـــبحت جـــزءا مـــن حيـــام ومـــن خـــالل بأجوبـــة ســـريعة 

  معيشتهم.  أسلوب

ــيني يف مهمــة عســرية       ويف ضــوء  - ١١ ــؤمتر اإلحصــائيني األوروب هــذه التطــورات، شــرع م
ـذه  فهمـا أفضـل   لـه  دف إىل حتديد قيمة اإلحصاءات الرمسيـة ووضـع طرائـق لقياسـها تتـيح      

  .اعلما  اتمعوإحاطة القيمة 

يرلنــدا الشــمالية وبريطانيــا   أل وقــام فريــق خــرباء خمصــص، برئاســة اململكــة املتحــدة        - ١٢
، باستعراض أفضل املمارسات اليت تتبعها املكاتـب اإلحصـائية وغريهـا مـن القطاعـات      العظمى

النقـاط املرجعيـة املشـتركة بـني      عملية حتديـد  كشفتيف توليد القيمة لصاحل املستخدمني. وقد 
لعمـل اإلحصـائي. وقـد    األفكار واملمارسـات املبتكـرة الـيت ميكـن تكييفهـا مـع ا       عن القطاعات

 وشـكَّل أدنـاه)،   انظـر الشـكل  حتديد أبعـاد قيمـة اإلحصـاءات (    لفريق اخلرباءهذا التحليل  أتاح
بشأن كيفية زيادة قيمة اإلحصاءات الرمسية وتعزيزها وقياسها. مأساس توصيا 

  
  الشكل األول

  

  

  

  

  

  
    
  

  
        
   .www1.unece.org/stat/platform/x/FQRXBw  املصدر:  

 املستهلك تركيز
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 الربـــع الثـــاين مـــنيف  قيمـــة اإلحصـــاءات الرمسيـــةبشـــأن التوصـــيات تنشـــر  وســـوف  - ١٣
  :وسوف تتضمن ما يلي ٢٠١٧  عام

  ؛كيفية توليد القيمةتوصيات للمكاتب اإلحصائية بشأن   (أ)  

  ؛إطار ومؤشرات لقياس قيمة اإلحصاءات الرمسية  (ب)  

سـتخدامها يف املناقشـات   البشأن قيمة اإلحصاءات الرمسية  نقاط حوار مقنعة  (ج)  
  ؛مع أصحاب املصلحة

دراسـة استقصـائية للمسـتخدمني لقيـاس آرائهـم يف قيمـة اإلحصـاءات        منوذج   (د)  
   ؛الرمسية

أفضـــل املمارســـات حيتـــوي علـــى أكثـــر مـــن  يتضـــمن افـــق موقـــع ويكـــي مر  (هـ)  
  .)(www1.unece.org/stat/platform/x/FQRXBw حالة ترتبط باإلجراءات املوصى ا:  ٢٠٠

  
  تعزيز األطر القانونية واملؤسسية لإلحصاءات الرمسية    -باء   

بـالنظر إىل أمهيـة األطـر القانونيـة املتعلقـة بإنتـاج اإلحصـاءات الرمسيـة احملايـدة والعاليــة            - ١٤
 علـى حتديـد   ٢٠١٦عـام   الربع الثاين مـن اجلودة، باشر مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني العمل يف 

  خمتلف البلدان.  املشتركة بني عناصر التشريعات اإلحصائية 

يف تعزيـز األطـر    طويلة ربةتتمتع خبألوروبا تاريخ طويل و اللجنة االقتصادية ويف جعبة  - ١٥
املبـــادئ  وضـــعت، عنـــدما ١٩٩١عـــام  ، بـــدأ يفالقانونيـــة واملؤسســـية لإلحصـــاءات الرمسيـــة

مـــؤمتر اإلحصـــائيني  اعتمـــديف وقـــت الحـــق، . وألول مـــرةاألساســـية لإلحصـــاءات الرمسيـــة 
دورتــه  اللجنـة اإلحصــائية املبـادئ يف   األوروبـيني هــذه املبـادئ يف دورتــه األربعـني. واعتمــدت   

ــودة  ــة املعقـ ــام  اخلاصـ ــة   و. ١٩٩٤عـ ــة العامـ ــدت اجلمعيـ ــا اعتمـ ــؤرخ  ٦٨/٢٦١يف قرارهـ املـ
  املبادئ على أعلى املستويات السياسية.   تلك ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ٢٩

جنـة االقتصـادية ألوروبـا مـع املكتـب اإلحصـائي لالحتـاد        وعلى مر السنني، عملت الل  - ١٦
األورويب والرابطة األوروبية للتجارة احلرة علـى تعزيـز األطـر املؤسسـية لإلحصـاءات الرمسيـة،       
وال ســيما يف بلــدان أوروبــا الشــرقية والقوقــاز وآســيا الوســطى اســتنادا إىل التقييمــات العامليــة    

يف القـانون العـام    النتائج اليت أسفرت عنها تلك اجلهـد أحدث  تمثلالوطنية. وت ءلنظم اإلحصا
يف إطار مشروع حساب األمـم املتحـدة اإلمنـائي بـدعم مـن       ، الذي سن)٥(لإلحصاءات الرمسية

__________ 

 .www.unece.org/statistics/publications.html: متاح من الرابط التايل  )٥(  
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ميـع البلـدان   جلميكـن أن تكـون ذات قيمـة     الـذي أتـى يف شـكل توجيهـات    شعبة اإلحصـاءات  
  ة.النامية باعتبارها مرجعا لوضع التشريعات اإلحصائي

 املبادرة اجلديدة اليت بدأا اللجنة االقتصـادية ألوروبـا  دف التجربة، تلك وبناء على   - ١٧
للممارسـات اجليـدة    توجيهـات إىل حتديد العناصر املشتركة بني التشريعات اإلحصائية ووضـع  

 واملدونـة األوروبيـة للممارسـات املتبعـة يف     تتمشى مع املبادئ األساسـية لإلحصـاءات الرمسيـة،   
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن املمارسـات  جملس جمال اإلحصاء، وتوصية 

اإلحصائية السليمة. ويشارك يف رئاسة هذا العمل التفيـا واململكـة املتحـدة، وينفَّـذ بـدعم مـن       
ــاءات   ــعبة اإلحصـ ــاد األورويب وشـ ــائي لالحتـ ــب اإلحصـ ــتدر    ،املكتـ ــام واسـ ــار االهتمـ ــد أثـ وقـ

 من خارج منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا. املسامهات

ــين،          - ١٨ ــل االســتقالل امله ــن قبي ــاج اإلحصــاءات م ــية إلنت ــل مســائل أساس ــاول العم ويتن
الوصـول إىل  ووتنسيق العمل اإلحصائي، ومحاية البيانات، والعالقات مـع اجلهـات املسـتجيبة،    

عنيـة بالبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة     مصادر البيانات اإلدارية واخلاصة، والتعاون مـع الوكـاالت امل  
وغريها من الوكـاالت، وحتقيـق التـوازن بـني اخلـدمات اخلاضـعة للرسـوم والبيانـات املفتوحـة،          

. ويتمثــل اهلــدف مــن ذلــك يف تالتشــريعاغريهــا مــن والتفاعــل بــني التشــريعات اإلحصــائية و
اإلحصائية العاملية يف حتـديث  ميكن أن تدعم الدوائر  ٢٠١٨وضع إرشادات عملية حبلول عام 

ــة لإلحصــاءات   بشــأا واملســاءلة يتها، وضــمان اســتقالل ءنظــم اإلحصــا  ــة جــودة عالي ، وكفال
  البيانات.    وأمن

  
  حتديث اإلحصاءات الرمسية    -جيم   

على أن يـتم اإلبـالغ بانتظـام     ،اإلحصائية، يف دورا السابعة واألربعني وافقت اللجنة  - ١٩
انظــر ه الفريــق الرفيــع املســتوى املعــين بتحــديث اإلحصــاءات الرمسيــة (      بالتقــدم الــذي حيــرز  

E/2016/24-E/CN.3/2016/34ونتيجـة لـذلك،   ٤٧/١٠٣ الفرع باء، املقرر - ، الفصل األول .(
ن أنشطة اللجنة االقتصادية ألوروبـا املتعلقـة بتحـديث اإلحصـاءات الرمسيـة      حملة عامة ع قُدمت

  يف دورته الثامنة واألربعني. اللجنةيف ورقة معلومات أساسية مستقلة إىل 

ويشرف الفريـق الرفيـع املسـتوى علـى تطـوير وتعهـد املعـايري والنمـاذج الرئيسـية الـيت             - ٢٠
ذج العـــام إلجـــراءات العمـــل اإلحصـــائية،  تـــدعم حتـــديث اإلحصـــاءات، مبـــا يف ذلـــك النمـــو 

والنمــوذج العــام ألنشــطة املنظمــات اإلحصــائية، والنمــوذج العــام للمعلومــات اإلحصــائية،         
األنشـطة الدوليـة يف    واهليكل املوحد إلنتاج اإلحصاءات. واضطلع الفريق باملسؤولية عـن أوىل 

بعـدم إمكانيـة إنتـاج     راكـا ولكـن إد اإلحصـاءات الرمسيـة.    دوائـر جمال البيانات الضخمة داخل 
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سوى عدد قليل فقط من أنواع اإلحصاءات الرمسية من البيانات الضخمة، فقد حتـول التركيـز   
بيانــات الدراســات االستقصــائية     مبــا يف ذلــك  اآلن إىل دمــج البيانــات مــن مصــادر متعــددة    

ضـخمة. ويـرد مزيـد    البيانـات ال والتقليدية؛ والبيانات اإلدارية؛ واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة؛    
 لفريق الرفيـع املسـتوى  اخلاص بـا النواتج واألنشطة على موقع ويكي وغريها من من املعلومات 

(www1.unece.org/stat/platform/display/hlgbas).  

  ما يلي: ٢٠١٦مشلت النواتج الرئيسية من عام و  - ٢١

علـى تقيـيم   مناذج الستحقاق التحديث، دف مساعدة املنظمات اإلحصائية   (أ)  
مســتوى االســتحقاق يف حتــديث إنتــاج اإلحصــاءات الرمسيــة، ووضــع خارطــة طريــق ملســاعدة  

  البلدان على املضي قدما يف هذا الصدد؛

وضـع أســاليب وأدوات إلتاحـة البيانــات   ، وربـط البيانـات الوصــفية املفتوحـة     (ب)  
  الوصفية اإلحصائية الرئيسية يف شكل صيغ تالئم احلاسوب؛

بـني   الـيت جتمـع  البيانـات،   بـدمج ختبـار األسـاليب واألدوات الكفيلـة    وضع وا  (ج)  
بيانات الدراسات االستقصـائية التقليديـة، والبيانـات اإلداريـة، واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة،        

  واملصادر اجلديدة من قبيل البيانات الضخمة؛

  صائية؛املبادئ التوجيهية املتعلقة بإدارة املخاطر يف املنظمات اإلح  (د)  

تقـارير عــن جمــاالت مـن قبيــل الــتعلم اآليل، وإدارة البيانـات مــن اجليــل التــايل      (هـ)  
  وهيكل منهجيتها؛

النموذج العام ألنشطة املنظمات اإلحصائية الـذي يبـين وحيـدد األنشـطة الـيت        (و)  
ة جتري يف منظمة إحصائية تقليدية. ويوسع ويكمل النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصـائي 

  ءات؛بإضافة األنشطة الالزمة لدعم إنتاج اإلحصا

ــة للعمــل يف املســتقبل،       (ز)   ــد حيــدد اــاالت ذات األولوي إطــار اســتراتيجي جدي
  وينفذ هيكال إداريا جديدا ألنشطة التحديث اليت تقوم ا اللجنة االقتصادية ألوروبا.

ئ توجيهيـة بشــأن  يف مواصـلة العمــل علـى وضـع مبـاد     ٢٠١٧وتتمثـل أولويـات عـام      - ٢٢
البيانــات، ووضــع هياكــل موحــدة للبيانـات واختبارهــا، ومواصــلة تنفيــذ اهليكــل املوحــد   دمـج 

  إلنتاج اإلحصاءات.

ونظرا لزيادة األثر العاملي لعمل الفريق الرفيع املستوى، يزداد الطلب على أنشطة بنـاء    - ٢٣
الرفيـع املسـتوى علـى أعمـال     القدرات والتوعية املتصلة بتحديث اإلحصائيات. ويركز الفريـق  
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أنشــطة الفريــق مفتوحــة جلميــع املنظمــات اإلحصــائية املشــاركة يف التحــديث األكثــر تقــدما. و
الراغبــة يف املســامهة والقــادرة عليهــا، وتوضــع النــواتج علــى نطــاق واســع يف متنــاول اآلخــرين   

ل الشـراكات  الستخدامها. وميكن حتقيق بناء القدرات املتصلة بتحديث اإلحصائيات من خال
االستراتيجية مع سائر املنظمات واملبادرات العاملية واإلقليمية، من قبيل خطة التحـول يف جمـال   

  اإلحصاءات الرمسية.  
  

  قياس رأس املال البشري    -دال   
ميكن أن تعزى فكرة اعتبار معارف األفراد وقدرام أصوال، كرأس مـال بشـري، إىل     - ٢٤

ــرن الثــامن عشــر   ــه يصــعب حتديــد رأس املــال البشــري وقياســه. ويــدعو صــناع         ،الق غــري أن
السياســات إىل األخــذ بطــرق لفهــم رأس املــال البشــري وقياســه مــن أجــل اإلحاطــة جيــدا          
مبحركـات النمــو االقتصــادي وأســواق العمــل. وقيـاس رأس املــال البشــري يســاعد أيضــا علــى   

يف د الطويـل، وقيـاس النـواتج واإلنتاجيـة     تقييم قدرة البلد على البقاء يف مسـار التنميـة يف األمـ   
  قطاع التعليم.  

 ؛لرأس املال البشـري أمهيـة خاصـة   ة النقدي لتحديد القيمةيكتسي وضع منهجية قوية و  - ٢٥
رصـيد رأس املـال يف    املكون الرئيسي إلمجايلإذ تشري الدراسات إىل أن رأس املال البشري هو 

تزايد، اضـطلع مـؤمتر اإلحصـائيني األوروبـيني مبهمـة      االقتصادات املتقدمة. واستجابة للطلب امل
ــه         ــذي نفذت ــل ال ــرويج العم ــال البشــري. وترأســت الن ــاس رأس امل ــدفع بقي ــت يف ال صــعبة متثل
بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي وعــدد مــن املكاتــب اإلحصــائية   

يمي لقيــاس رأس املــال البشــري مــع  التطــوير املفــاه ومتثــل اهلــدف منــه يف حتديــد واجلامعــات. 
  حسابات جتريبية تابعة لرأس املال البشري.  وضع التركيز بشكل خاص على 

الـــذي نشـــر يف   ،)٦(دليـــل قيـــاس رأس املـــال البشـــري   وأســـفر العمـــل عـــن وضـــع      - ٢٦
. ونظرا لألمهية اليت يكتسيها قياس رأس املال البشري بالنسـبة للـدوائر اإلحصـائية    ٢٠١٦ عام

  .الدليلالعاملية، فقد أجرت شعبة اإلحصاءات مشاورة عاملية بشأن ذلك 

ــبني   - ٢٧ ــال البشــري  وي ــاس رأس امل ــل قي ــدير  دلي ــة تق ــال البشــري وتســجيله    كيفي رأس امل
وميــة وقابلــة للمقارنــة بــني البلــدان. وميكــن إنتــاج   بطريقــة تتماشــى مــع مبــادئ احلســابات الق 

اإلدمـاج الكامـل لتقـديرات رأس    بالتقديرات إمـا بإنشـاء حسـاب تـابع للتعلـيم والتـدريب، أو       
أثـر رأس املـال    يـبني مثـاال   الدليل. ويقدم ٢٠٠٨املال البشري يف نظام احلسابات القومية لعام 

__________ 

 .www.unece.org/index.php?id=44704 :متاح من الرابط التايل  )٦(  



E/CN.3/2017/6 

 

16-22256 11/17 

 

ــي اإلمجــايل واال     ــاتج احملل ــيم الن ــى ق ــروة   البشــري عل ــدخرات، والث ســتثمار، واالســتهالك، وامل
  الصافية. كما يقدم أمثلة عملية على الكيفية اليت قيس ا رأس املال البشري يف بلدان خمتارة.  

ــة االقتصــادية          - ٢٨ ــدان، شــرعت اللجن ــة ومصــاحل البل ــائج املشــاورة العاملي ــتنادا إىل نت واس
لـيم والتـدريب يف البلـدان الـيت تتفـاوت فيهـا       ألوروبا يف اختبـار جتـرييب للحسـابات التابعـة للتع    

والوصــول إىل البيانــات. وميكــن أن يــؤدي هــذا العمــل إىل إعــداد دليــل     الظــروف االقتصــادية
جتميعي أكثر تفصـيال هلـذه احلسـابات التابعـة. وبالتـايل، تشـجع البلـدان خـارج منطقـة اللجنـة           

يــاس رأس املــال البشــري وتقــدم    االقتصــادية ألوروبــا علــى أن ختتــرب علــى ســبيل التجربــة ق      
  مدخالت إىل اللجنة للدفع قدما بأعماهلا.

  
  قياس الفقر  -هاء   

، يومـا كـامال   ٢٠١٧سوف خيصص مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني، يف حزيران/يونيـه    - ٢٩
ما أجنزته اللجنة االقتصادية ألوروبـا مـن عمـل حـىت      من دورته العامة لقياس الفقر، استنادا إىل

ؤمتر منــذ أربــع ســنوات يف أعمــال ــدف إىل وضــع مبــادئ توجيهيــة وتقــدمي   املــشــرع اآلن. و
تكتسـي  توصيات لتحسني قابلية إحصـاءات الفقـر للمقارنـة وإتاحتـها علـى الصـعيد الـدويل. و       

ختتلـف النـهج الـيت تتبعهـا     ، وحـىت اآلن،  قابلية مؤشرات الفقـر للمقارنـة الدوليـة أمهيـة متزايـدة     
  .  كبريار اختالفا البلدان يف قياس الفق

األوروبيني لقيـاس الفقـر، الـذي     دليل مؤمتر اإلحصائيني ٢٠١٧وسوف ينشر يف عام   - ٣٠
. ويهـدف  ، ويتاح علـى املوقـع الشـبكي للجنـة االقتصـادية ألوروبـا      وضعه فريق خرباء خمصص

، وحتسـني  علـى الصـعيد الـوطين   خمتلـف ـج القيـاس    تطبيـق  الفريق إىل توفري التوجيهات بشأن 
ابليـة قيـاس الفقـر للمقارنــة الدوليـة مـن حيـث التعــاريف، والطرائـق، ومصـادر البيانـات، مــع          ق

  من البيانات.   األساسية مراعاة مؤشرات أهداف التنمية املستدامة واالحتياجات

خـارج منطقـة اللجنـة االقتصـادية     من وستكون نواتج هذا العمل قيمة بالنسبة للبلدان   - ٣١
ــة       ــا عنــد اإلبــالغ عــن احلــد مــن الفقــر وأوجــه عــدم املســاواة يف ســياق أهــداف التنمي ألوروب

  هاما جلميع األعضاء يف اللجنة اإلحصائية. الدليلاملستدامة. وميكن أن يكون 
  

  دميغرافيا األعمال التجارية ومباشرة األعمال احلرة    - اوو  
ري باإلحصاءات املتعلقة بدميغرافيا األعمال التجارية ومباشرة األعمـال  هناك اهتمام كب  - ٣٢

. وبغيــة ســد الثغــرات يف البيانــات والــتمكني مــن إثــراء   وصــياغتها حتليــل السياســاتيف احلــرة 
املكتــب  العمــل إىل جانــب  ،٢٠١٦يف عــام ، مــؤمتر اإلحصــائيني األوروبــيني   بــدأالتحليــل، 
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ــ  يتنــــاولة التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان االقتصــــادي  اإلحصــــائي لالحتــــاد األورويب ومنظمــ
    .اإلحصاءات يف جمال مباشرة األعمال احلرة

وتشمل ااالت ذات األمهية اخلاصة قياس األبعاد واخلصائص االجتماعية واجلنسـانية    - ٣٣
أداء مباشـري األعمـال احلـرة علـى     قيـاس  أمهية خاصة يف أيضا ملباشري األعمال احلرة. وهناك 

  صعيد دون الوطين ومشاركتهم على الصعيد الدويل.ال

ويهدف هـذا العمـل، الـذي تترأسـه النمسـا، إىل إضـافة قيمـة إىل اإلحصـاءات بوضـع            - ٣٤
الكـثري مـن املؤشـرات بشـكل      اسـتقاء مؤشرات جديدة استنادا إىل البيانـات املوجـودة. وميكـن    

اتـه مبصـادر أخـرى، مـن قبيـل      مباشر من السجل اإلحصائي لألعمال التجاريـة أو بـربط معلوم  
املسح. ويسـتند   املستقاة من عمليات بياناتالالبيانات اإلدارية، وسائر السجالت اإلحصائية و

ــذ ــة االقتصــادية ألوروبــ       اه ــا اللجن  ــيت اضــطلعت ــال الســابقة ال ــل إىل األعم ــب العم ا واملكت
تصـادي بشـأن السـجالت    اإلحصائي لالحتاد األورويب ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االق  

  اإلحصائية ودميغرافيا األعمال التجارية.

يف إعـداد مبـادئ توجيهيـة بشـأن كيفيـة وضـع السـجالت         العمـل ويتمثل اهلـدف مـن     - ٣٥
دميغرافيــا األعمــال التجاريــة  يف جمــال حصــاءاتاإلاإلحصــائية لألعمــال التجاريــة لــدعم إنتــاج 

حتديــد . ويف الوقــت الــراهن، يركــز العمــل علــى ٢٠١٨ومباشــرة األعمــال احلــرة حبلــول عــام 
ــتمكِّن مـــن إنتـــاج    مقتضـــيات  ــال التجاريـــة الـــيت سـ ــائي لألعمـ تلـــك وضـــع الســـجل اإلحصـ

 ياتعلـــى املســـتووعلـــى أســـاس ســـنوي أو أكثـــر تـــواترا  اســـتمرارب الدميغرافيـــةحصـــاءات اإل
ــ دون ــى ةالوطنيـ ـــ ، وعلـ ــات ل ــع توجيهـ ــة   وضـ ــال التجاريـ ــائية لألعمـ ــجالت اإلحصـ ربط السـ

  باملعلومات املستقاة من مصادر البيانات األخرى، من قبيل اإلحصاءات التجارية.  
  

  إنتاج البيانات االقتصادية وتبادهلا على الصعيد العاملي  -زاي   
عاجلة آثار العوملـة علـى اإلحصـاءات    تتمتع اللجنة االقتصادية ألوروبا خبربة طويلة يف م  - ٣٦

ــام    ــذ ع ــب املكتــب     ٢٠٠٧االقتصــادية. ومن ــا، إىل جان ــة االقتصــادية ألوروب ، وضــعت اللجن
اإلحصائي لالحتاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، دلـيلني عـن تنـاول    

السنوات األخـرية، بـدأت    آثار العوملة يف احلسابات الوطنية واإلحصاءات ذات الصلة. وخالل
اللجنة اإلحصائية مبادرات جديدة تستند إىل األعمال املنجزة يف قياس آثار العوملـة االقتصـادية   

  على منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا.  
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 .)٧(دليـل قيـاس اإلنتـاج العـاملي    ، أصدرت اللجنة االقتصادية ألوروبـا  ٢٠١٥ويف عام   - ٣٧
 ،مشاورة عاملية خبصـوص الـدليل   شعبة اإلحصاءاتالعاملي، أجرت  ونظرا ألمهية قياس اإلنتاج

بشـأن املسـائل الناشـئة    فيـه  عن تقديرها عموما للتوجيهات الـواردة   اللجنة اإلحصائية وأعربت
  .٢٠٠٨لعام  نظام احلسابات القومية عن تنفيذ

بيـق التوصـيات   وتوفر اللجنة االقتصادية ألوروبا يف الوقت احلايل الدعم للبلـدان يف تط   - ٣٨
وتــدفع قــدما بالعمــل علــى املســائل احملــددة يف خطتــها   دليــل قيــاس اإلنتــاج العــاملي الــواردة يف 

تشــمل تنظــيم االجتماعــات الرمسيــة، مــع املكتــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب    ، الــيت البحثيــة
اجليـدة  تبـادل اخلـربات واملمارسـات    مـن أجـل   ومنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي، 

  يف قياس اإلنتاج العاملي.

ويف ضوء التحديات اليت واجهتها اإلحصاءات االقتصادية يف اآلونة األخـرية، سـتركز     - ٣٩
ــى          ــات االقتصــادية عل ــادل البيان ــة تب ــل عملي ــى تفعي ــا عل ــا جهوده ــة االقتصــادية ألوروب اللجن

ن هــو الســبيل وقــد يكــو ومشــجع الصــعيدين الــوطين والــدويل. وتبــادل البيانــات جمــال واعــد  
الوحيــد إللقــاء نظــرة شــاملة علــى األنشــطة الــيت تضــطلع ــا الشــركات املتعــددة اجلنســيات،    
واإلنتاج العاملي، والتجارة الدولية. وسوف ينسق هـذا العمـل عـن كثـب مـع مبـادرة الثغـرات        

  تعزيز تبادل البيانات.دف جمموعة العشرين اليت بدأا  يف البيانات

ب اإلحصاءات الوطنية وحدات تنظيمية تتعامل مع الشـركات الكـبرية   أنشأت مكاتو  - ٤٠
اآلن يف هذا العمل علـى الصـعيد الـدويل. وتستضـيف اللجنـة       وتشارك تلك املكاتبواملعقدة، 

االقتصــادية ألوروبــا شــبكة مــن اخلــرباء يف تبــادل البيانــات ــدف حتســني نوعيــة اإلحصــاءات   
  االقتصادية والكفاءة يف إنتاجها.  

    
  رصد األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً  -  ثالثا  
  اإلحصاءات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة  -ألف   

، الـيت اعتمـدا اجلمعيـة    أهـداف التنميـة املسـتدامة   قياس التقدم احملـرز يف تنفيـذ   يشكل   - ٤١
يتطلـب قيـاس   ف والوطنية يف مجيع أحناء العامل. وس ءلنظم اإلحصا تحتديا، ٢٠١٥يف  العامة

هداف وجود مؤشـرات عاليـة اجلـودة ومواتيـة وقابلـة للمقارنـة بشـأن عـدد كـبري مـن           إجناز األ
   املسائل لتمكني البلدان من تتبع التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف.

__________ 
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وتعمل اللجنة االقتصادية ألوروبا مع فريق للخرباء، يشترك يف رئاسـته كـل الواليـات      - ٤٢
ــاون     و املتحــدة وسويســرا،  ــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب ومنظمــة التع ــع املكت باالشــتراك م

أهـداف التنميـة املسـتدامة.    إلحصـاءات  والتنمية يف امليـدان االقتصـادي، لوضـع خارطـة طريـق      
مكاتــب اإلعــالن املنبثــق عــن مــؤمتر اإلحصــائيني األوروبــيني بشــأن دور وســيدعم هــذا العمــل 

دورتـه   اعتمـده املـؤمتر يف   ذيالـ  ،ف التنميـة املسـتدامة  يف قيـاس ورصـد أهـدا    ء الوطنيـة اإلحصا
احلكومات الوطنية لـدعم  ويف اإلعالن، دعا املؤمتر  .٢٠١٥عام  العامة الثالثة والستني املعقودة

مكاتب اإلحصاء الوطنية يف دورها الرئيسي املتمثل يف قياس ورصد أهـداف التنميـة املسـتدامة    
ــى الصــعيد القطــري  ــر ب، عل ــة الوأق ــوطين ودون اإلقليمــي     أمهي ــي وال ــى الصــعيد احملل ــاون عل تع

، لرصـد واإلبـالغ  لشـدد علـى أمهيـة التنسـيق الفعـال      ، وهـداف األ واإلقليمي والعـاملي يف رصـد  
ــة  فيمــا علــى الصــعيد اإلقليمــي   ،أهــداف التنميــة املســتدامة فيمــا يتعلــق ب بــني املنظمــات الدولي

  حصاء الوطنية.بني املنظمات الدولية ومكاتب اإلفيما الصلة و  ذات

. ٢٠١٧عـام   الربـع الثـاين مـن   الطبعـة األوىل مـن خريطـة الطريـق يف      إجنازومن املقرر   - ٤٣
بتقيــيم اســتعداد البلــدان لإلبــالغ عــن مؤشــرات    تتعلــقتشــمل توصــيات وإجــراءات  ســوف و

ــدفقات       ــة؛ وإنشــاء ت ــة واإلقليمي ــار املؤشــرات الوطني ــايري اختي ــة املســتدامة؛ ومع أهــداف التنمي
؛ واالتصــاالت ونشــر اإلحصــاءات عــن أهــداف التنميــة املســتدامة.   اتالبيانــات؛ وبنــاء القــدر

وروبـيني مـع خطـة العمـل العامليـة      وتتماشى خريطة الطريق الـيت وضـعها مـؤمتر اإلحصـائيني األ    
ــة املســتدامة،    ــات التنمي ــإجراءات  إذ إــا تســهم لرصــد بيان يف وضــع اإلحصــاءات  يف  حمــددةب

  .فهدااأل  سياق

ويعمل عدد من البلـدان علـى إنشـاء منصـات علـى اإلنترنـت لتقـدمي التقـارير الوطنيـة            - ٤٤
ــة     ــوفري اإلحصــاءات الوطني ــة   املؤشــيف ســياق باعتبارهــا وســيلة لت ــة بأهــداف التنمي رات العاملي
، برئاسة بولندا، يف العمل على وضـع دليـل   نيياملستدامة. وقد شرع مؤمتر اإلحصائيني األوروب

لتقيــيم خمتلــف خيــارات اإلبــالغ علــى الصــعيد الــوطين وبيــان الســمات التقنيــة الرئيســية ملنصــة  
وروبــا علــى إنشــاء منصــة اإلبــالغ الوطنيــة. وباإلضــافة إىل ذلــك، تعمــل اللجنــة االقتصــادية أل 

ــن اإلحصــاءات     ــات ع ــداف ويكــي كمســتودع للمعلوم ــوذج   يف ســياق األه ــك من ــا يف ذل ، مب
  .البيانات يف بلد بعينه فيما يتعلق بأهداف التنمية املستدامةتوافر ملدى للتقييمات القطرية 

 أول منتــدى إقليمــي خلــرباء لعقــد عــداداإلاللجنــة االقتصــادية ألوروبــا علــى   عكــفتو  - ٤٥
 نيسـان/  ١٢إىل  ١٠املقـرر عقـده مـن     مـن  )٨(أهـداف التنميـة املسـتدامة   يف سياق اإلحصاءات 

__________ 

 ./www.unece.org/statistics/meetings-and-events.html?id=3214#/2017/0/0انظر:   )٨(  



E/CN.3/2017/6 

 

16-22256 15/17 

 

سـبل املضـي   وتقييم أفضل لتعزيز التنسيق، وتبادل اخلربات، ومناقشة التحديات  ٢٠١٧أبريل 
  .  فهدايف سياق األقدما باإلحصاءات 

  
  اإلحصاءات املتعلقة بتغري املناخ  -باء   

ــةَ اإلحصــائية بالتوصــيات     ٢٠١٦يف عــام   - ٤٦ ــا اللجن ــةُ االقتصــادية ألوروب ، أبلغــت اللجن
نظـم   اإلحصـائية  . وشـجعت اللجنـةُ  )٩(اجلديدة الصادرة بشأن اإلحصاءات املتعلقة بتغري املنـاخ 

اإلحصاء الوطنية على استثمار موارد كافية يف وضع إحصاءات تتعلق بـتغري املنـاخ، وال سـيما    
 - ساســية يف جمــاالت البيئــة والطاقــة والزراعــة والصــناعة، واحلســابات البيئيــة   اإلحصــاءات األ

  االقتصادية.

عـن تقـديرها للعمـل الـذي تضـطلع بـه اللجنـة االقتصـادية          اإلحصـائية  وأعربت اللجنة  - ٤٧
ألوروبا، وال سيما اجلهود الرامية إىل وضع جمموعة من املؤشرات املتعلقة بتغري املناخ وطلبـت  

اإلحصــاءات أن تســتعرض وتنظــر فيهــا باعتبارهــا أساســا لوضــع جمموعــة عامليــة مــن  إىل شــعبة
  اإلحصاءات واملؤشرات املتعلقة بتغري املناخ، تنطبق على البلدان يف خمتلف مراحل التنمية.  

وتستضـيف منتـدى    ،وتركز اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا حاليـا علـى تنفيـذ التوصـيات         - ٤٨
املتعلقـة بـتغري املنـاخ.     اإلحصـاءات يضـم منتجـي ومسـتخدمي     نـرويج، ، تترأسـه ال خرباء نظاميا

وينفذ هذا العمل بالتعاون الوثيق مع املديرية العامة لألعمال املتصـلة باملنـاخ التابعـة للمفوضـية     
الوكالة األوروبية للبيئة، واملكتب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب، ومنظمـة األغذيـة     واألوروبية، 

تحدة، والوكالة الدولية للطاقة، وشعبة اإلحصاءات، واتفاقيـة األمـم املتحـدة    والزراعة لألمم امل
اإلطارية بشـأن تغـري املنـاخ. وتشـمل أحـدث النتـائج الـيت قـد تكـون ذات أمهيـة علـى الصـعيد             

  :)١٠(العاملي ما يلي

نبــذة ســردية لشـــرح قيمــة اإلحصــاءات الرمسيـــة وإبرازهــا ألغــراض حتليـــل         (أ)  
  املناخ؛  تغري

ــة    منــ  (ب)   وذج لوضــع خــرائط طريــق وطنيــة مــن أجــل حتســني اإلحصــاءات الرمسي
  يتصل بتحليل تغري املناخ واإلبالغ عن اتفاق باريس؛  فيما

__________ 

 .www.unece.org/stats/publications/ces_climatechange.html: متاح على الرابط التايل  )٩(  
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جمموعة من املؤشرات املتعلقة بتغري املناخ دف تقدمي بيانـات قابلـة للمقارنـة      (ج)  
والتكيـف معهـا والتخفيـف     دوليا بشـأن تغـري املنـاخ، وأسـبابه واالنبعاثـات املرتبطـة بـه وآثـاره        

  منها، اليت جيري حاليا وضعها يف صيغتها النهائية من قبل فريق للخرباء تقوده إيطاليا.

وتعكــف بلــدان اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا علــى وضــع أوىل خــرائط الطريــق الوطنيــة      - ٤٩
مـن األمهيـة   وين. اخلاصة ا بغية االختبار التجرييب موعة املؤشرات املناخية علـى الصـعيد الـوط   

تحســني اإلحصــاءات املتعلقــة بــاإلبالغ عــن تغــري املنــاخ قيــام تعــاون نشــط بــني  بالنســبة لمبكــان 
مكاتب اإلحصاء الوطنية والوكاالت البيئة وجممعي قوائم جرد غازات الدفيئـة ومراكـز التنسـيق    

    عنية بتغري املناخ.الوطنية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ واهليئة احلكومية الدولية امل
  

  اإلحصاءات املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث    -جيم   
ــن خمــاطر         - ٥٠ ــات يف ســياق إطــار ســينداي للحــد م ــى البيان ــد عل ــب املتزاي اســتجابة للطل

ــاس احلــوادث والظــواهر     الكــوارث، شــرع   ــى قي ــيني يف العمــل عل مــؤمتر اإلحصــائيني األوروب
الرمسيـة كميـات هائلـة مـن البيانـات ذات الصـلة الـيت         الشديدة. وتتضمن اإلحصـاءات املناخية 

الســكان، والنقــل، واهلياكــل األساســية، الــيت ميكــن أن تســهم يف إدارة    تتنــاول مواضــيع منــها 
  الكوارث واحلد من املخاطر، ولكن ال تستخدم بكليتها.  

ــا، يف توضــيح دور اإلحصــاءات       - ٥١ ــيت ترأســه إيطالي ويتمثــل اهلــدف مــن هــذا العمــل، ال
الرمسيـة يف تــوفري البيانــات املتصــلة بــالظواهر والكــوارث املناخيــة القصــوى، وحتديــد اخلطــوات  
ــة       ــة بالتنســيق مــع الوكــاالت الوطني ــة للطريقــة الــيت ميكــن ــا ملكاتــب اإلحصــاء الوطني العملي

  املسؤولة عن إدارة الكوارث أن تدعم إدارة الكوارث واحلد من املخاطر.  

ــق اخلــرباء      ويف هــذا العمــل، تتعــ   - ٥٢ ــع فري ــب م ــا عــن كث ــة االقتصــادية ألوروب اون اللجن
ــة        املعــين ــابع للجن ــادئ الت ــة يف آســيا واحملــيط اهل ــالكوارث الطبيعي باإلحصــاءات ذات الصــلة ب

االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، ومكتــب   
ــن خمــاطر الكــوارث.     ــم املتحــدة للحــد م ــدوائر     األم ــة لل ــب أن املشــاركة الوثيق ويؤكــد املكت

اإلحصائية ستكون بالغة األمهيـة يف حتديـد متطلبـات اإلبـالغ عـن البيانـات التقنيـة فيمـا يتعلـق          
التنميـة املسـتدامة.   الغايات املنبثقة عن أهـداف  إطار سينداي وما يتصل بذلك من  تنفيذ برصد

البيانــات املوجــودة وتقــدم نتــائج  رصــدأنشــطة ال وهــذا مــا سيســاعد علــى كفالــة أن تســتخدم 
  قابلة للمقارنة دوليا.و مفيدة

ويركز العمل اآلن على حتديد املواقف والسبل اليت ميكن ا إشراك مكاتب اإلحصـاء    - ٥٢
يف تــوفري البيانــات املتعلقــة بــإدارة الكــوارث واحلــد مــن خماطرهــا، وعلــى وضــع املصــطلحات    
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املخـاطر الكـوارث، مبـا يتماشـى مـع املعـايري اإلحصـائية        والتعاريف املوحدة املوصى بـه لرصـد   
يف  الشـديدة القائمة. ومن املقرر إجناز التوصـيات املتعلقـة بقيـاس الظـواهر والكـوارث املناخيـة       

  .  ٢٠١٨عام 
    

  اإلجراء املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذه  - رابعا   
  قد تود اللجنة التعليق على ما يلي:  - ٥٣

ــا الــذي ســيكون مفيــدا      (أ)   العمــل اجلــاري يف منطقــة اللجنــة االقتصــادية ألوروب
  اليت ستعقدها اللجنة؛   املقبلة الدورات لدى لإلبالغ عنه

ااالت الـيت ميكـن فيهـا اسـتخدام نـواتج أعمـال اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا            (ب)  
  كأساس للمزيد من العمل على الصعيد العاملي؛  

ــدان    (ج)   ــة االقتصــادية    تشــجيع البل ــواتج أعمــال اللجن ــار التجــرييب لن ــى االختب عل
ألوروبا، من قبيل احلسابات التابعة بشأن التعليم والتدريب، وجمموعة املؤشرات املتصـلة بـتغري   

  غرض وضع جمموعة عاملية من املؤشرات؛لمن أجل تقدمي مدخالت  ،املناخ

صاءات الرمسيـة املنبثـق عـن    أعمال الفريق الرفيع املستوى املعين بتحديث اإلح  (د)  
اللجنة االقتصـادية ألوروبـا وتنفيـذ معـايري ومنـاذج حتـديث اإلحصـاءات خـارج منطقـة اللجنـة           

  االقتصادية ألوروبا من خالل املبادرات العاملية القائمة؛

  أوجه التآزر والفرص املتاحة لتبادل اخلربات بني املناطق.  (هـ)  

 


