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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة واألربعون

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٩-٦
 *)ك( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 
    واتخاذ القرار: إحصاءات تغير المناخ للمناقشةبنود 

 إحصاءات تغير المناخ  
  
 تقرير األمين العام  

 

 موجز 
وعمالً باملمارســـــاا ال،ـــــابق   قامت  ٢٠١٧/٢٢٨وفقا ملقرر اجمللس االقتصـــــاالج واالجتماع   

شــــاب  اءاصــــاباا التابا  ءالارة التــــؤوو االقتصــــاالأل  واالجتماعة  باألماا  الاام   بصــــ ت ا  ماا  الل ن  
قة  األمم املتحدة اءاصـــــــــــــــا ة   بيعداال تعا التقرألر بالتااوو مد الل ن  االقتصـــــــــــــــاالأل  ألوروبا و ماا  ا  ا

اءطارأل  بتـــتو  امل املناوي وألت ـــمن التقرألر مالوماا م،ـــتعمل  عن  عمال التـــاب  اءاصـــا ة     ال 
العج اختع ه الل ن   4٧/١١٢اءاصـــاباا املتالق  بتامل املناو  وذلس اســـت اب  للوالأل  ا دالة   املقرر 

فةما ألتالق بوضـــــــد  موع  عاملة  من اءاصـــــــاباا اءاصـــــــا ة    الوربا ال،ـــــــابا  واألربا   وال ســـــــةما 
واملؤشــراا املتالق  بتامل املناوي وألت ــمن التقرألر قا م  باألاتــ   الا  عدبا التــاب  لتحدألد ســب  امل ــ  
قدماًي وألصــا التقرألر  أل ــا التقدذ العج  ارا ه الل ن  االقتصــاالأل  ألوروبا    عمانا بتــتو اءاصــاباا 

بتامل املناو  ف ــال عن األعمال الراتن  واط ا امل،ــتقبلة  ألماا  ا  اقة  األمم املتحدة  واملؤشــراا املتالق 
اءطارأل  بتـــتو  امل املناو املتالق  بواج   ال،ـــةاســـ  الاام  واءاصـــابااي و  تعا الصـــدال  أل،ـــتعتـــا 

األوساط اءاصا ة  التقرألر  أل ا ال،ب  الع ةل  بتازألز الاالق  ب  تعه املؤس،اا وكة ة  حت،  متارك  
األوســـــــــــد ا اقا   تعا الام ي والل ن  اءاصـــــــــــا ة  مدعوة امل التالةق علق النقاط امل روا  للمناقتـــــــــــ  

 يال رع ال،االس من التقرألر  
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 مقدمة - أوال 
 آذار/ ١١امل  ٨املاقوالة   ال رتة من  اعتمدا الل ن  اءاصـــــا ة    الدورة ال،ـــــابا  واألربا  - ١

 (  العج:E/2016/24)ااظر الوثةق   4٧/١١٢املقرر  ٢٠١٦مارس 
ن زة بتـــــــتو ( العج ألوجز األعمال املE/CN.3/206/15رابت فةه بتقرألر األم  الااذ ) ) ( 

 ؛ااصاباا  امل املناو
لر ة،ة  اثت فةه البلداو علق وضد و ازألز اءاصاباا البةئة  الالام  لرصد اجلوااب ا )ب( 

 لتامل املناو بتع  فاال؛
اثت فةه اجملتمد اءاصا   الدويل علق  وسةد ا اق اجل وال اءقلةمة  والوو اءقلةمة   )ج( 

او متتـــةا مد ا  اق بارألس العج اعتمد ه والوطنة  الا ألبعنا    ال بناب القدراا   ااصـــاباا  امل املن
   التنمة  امل،ـــــــــــــــتدام  وخ ٢٠١5األطراف   ا  اقة  األمم املتحدة اءطارأل  بتـــــــــــــــتو  امل املناو   عاذ 

 ؛٢٠3٠ لااذ
لتوجةه  ٢٠١3 وصـــت فةه بتو  ،ـــتبدذ البلداو اطار   وألر اءاصـــاباا البةئة  لااذ  )ال( 

ءاصـــــاباا النظر امل الرتابا الوثةق ب  اءاصـــــاباا البةئة  واوضـــــد ااصـــــاباا  امل املناو ومؤشـــــرا ه  ب
 املتالق  بتامل املناو؛

 شـــــــــــــــارا فةه امل الصـــــــــــــــل  ب   امل املناو واطد من العوار   وطلبت  و ألؤخع اطار  )ه( 
ضـــــد ااصـــــاباا ومؤشـــــراا   االعتبار عند و  ٢٠3٠-٢٠١5ســـــنداج للحد من ااطر العوار  لل رتة 

  امل املناو؛
شـــ ات فةه النظم اءاصـــا ة  الوطنة  علق اســـتثمار موارال كافة    وضـــد ااصـــاباا  )و( 

 امل املناو  وخباص  البةئ  األساسة   وااصاباا ال اق  والزراع  والصناع   واط،اباا البةئة  واالقتصاالأل  
 اا الدفةئ ؛ملاالأل  الابااثاا غاا الا  تص  بالت اع  ب  االقتصاال واملناو وا،اباا التدفقاا ا

اثــت فةــه اجل ــاا املــاعــ  علق  ابئــ  موارال اضــــــــــــــــافةــ  ء ــااــ  بنــاب القــدراا    ــال  )ا( 
  امل املناو   البلداو النامة ؛ااصاباا البةئ  و 

 عربت فةه عن  قدألرتا لألعمال الا   ــــــــــــــ لد اا فرق  الام  املانة  باءاصــــــــــــــاباا  )ح( 
  لل ن  االقتصاالأل  ألوروبا  وخباص  ج والتا الرامة  امل وضد  موع  واملؤشراا املتالق  بتامل املناو التابا

من اءاصـــــاباا واملؤشـــــراا املتالق  بتامل املناو  وطلبت امل شـــــاب  اءاصـــــاباا التابا  ءالارة التـــــؤوو 
االقتصاالأل  واالجتماعة  باألماا  الاام  استاراض ا واعتبارتا  ساسا لوضد  موع  عاملة  من اءاصاباا 

 داو   مراا  اتل   من التنمة ؛املؤشراا املتالق  بتامل املناو الا  ن بق علق البلو 
ال ال،ـــــــــــنواا  )ط(  طلبت فةه  و  ظ ر ااصـــــــــــاباا  امل املناو بتوا ر  ك    ال اامل املتاد 

تقدمي ا امل الل ن  اءاصــــــــا ة  لل ن  اءاصــــــــا ة   وطلبت امل شــــــــاب  اءاصــــــــاباا وضــــــــد خ   عم  ل
 الوربا الثامن  واألربا ي  
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 معلومات أساسية - ثانيا 
ألرال وصــــــا موجز للتــــــواغ  الر ة،ــــــة  النات  عن  امل املناو    قرألر األم  الااذ املعكور  عاله  - ٢

ال التقرألر األعمال ال،ـــــــــابق  لل ن  (ي وادE/CN.3/2016/15) ٢٠١٦املقدذ امل الل ن  اءاصـــــــــا ة  عاذ 
)ال رع ثااةا(؛ وقدذ شـــــــــــراا م صـــــــــــال لل لب  ٢٠٠٩امل عاذ  ٢٠٠٨اءاصـــــــــــا ة  خالل ال رتة من عاذ 

والارض    ال ااصـــــــــــاباا  امل املناو )ال رع ثالثا(؛ ووصـــــــــــ اً لام  التـــــــــــاب  اءاصـــــــــــا ة  فةما ألتالق 
الصل  ب  ااصاباا  امل املناو واطار   وألر  بياصاباا  امل املناو من اةث اءاصاباا البةئة  )مث 

اءاصـــــــــــاباا البةئة (  واءاصـــــــــــاباا اجلارافة  املعااة  )مث  وصـــــــــــا العة ة  الا ميعن اا للمالوماا 
االقتصــــــاالأل  )مث  كة ة   - اجلارافة  املعااة   و  ،ــــــ م   قةاس  امل املناو ورصــــــده(  واط،ــــــاباا البةئة 

 اا  امل املناو( )ال رع رابااً(ياالقتصاالأل  بياصاب - ملانة  باط،اباا البةئة ار باط عم  جلن  اط اب ا
وألقدذ تعا التقرألر    عام  عن الام  العج   ـــ لد به التـــاب  اءاصـــا ة  والل ن  االقتصـــاالأل   - 3

النظر امل اعتماال ا  اق بارألس    ال ااصـــــــــــــــاباا ومؤشـــــــــــــــراا  امل املناوي وب ٢٠١٦ألوروبا منع عاذ 
  اعُت   اه من امل م  أل ــــــــــــــا العوة  ماا  ا  اقة  األمم املتحدة اءطارأل  ٢٠١5كااوو األول/الأل،ــــــــــــــم    

بتتو  امل املناو للم،امه    التقرألر من منظور ال،ةاساا واالاتةاجاا من املالومااي و   لد الادألد 
 املناو  مبا   ذلس: منظم  من املنظماا الدولة  واءقلةمة  األخرى بام  تاذ    ال ااصـــــــــــــاباا  امل

األغعأل  والزراع  لألمم املتحدة ضــــمن ما ألتالق بياتــــاب قاعدة البةاااا اءاصــــا ة  املوضــــوعة    املنظم  
ءاصـــــــــــــــاباا االابااثاا  واجملاالا اجلدألدة لقاعدة البةاااا املتالق  بعثاف  االابااثاا و امل اطرارة؛ 

ب آســـــــةا   عدالتا اطاو من  موع  ااصـــــــاباا البةئ    املن ق  والل ن  االقتصـــــــاالأل  واالجتماعة  لار 
رتا    العج ألركز علق ااصــــــــــاباا  امل املناو   املن ق  الاربة  وألت ــــــــــمن  موع  مق٢٠١٧الاربة  عاذ 

املؤشـــــرااي ومبا  وك تناك الادألد من املؤســـــ،ـــــاا األخرى الاامل    تعا اجملال  وتناك ااج  متزاألدة  من
 ن،ـــةق تعه املالوماا   اتزذ شـــاب  اءاصـــاباا وضـــد قا م  باألعمال املتصـــل  بياصـــاباا امل  قاســـم و 

  امل املناو الا    لد اا املنظماا الترألع ي
  

 حصاءات بشأن إحصاءات تغير المناخالعمل الجاري في شعبة اإل - ثالثا 
التــــــاب  اءاصــــــا ة   ضــــــمن العج طُلب فةه من  4٧/١١٢اســــــتناالا امل الوالأل  ا دالة   املقرر  - 4

 مور  خرى   و  ،ـــــتارض  موع  اءاصـــــاباا واملؤشـــــراا املتالق  بتامل املناو لل ن  االقتصـــــاالأل  ألوروبا 
واعتبارتا  ساسا لوضد  موع  عاملة  من ااصاباا ومؤشراا  امل املناو  شرعت التاب    تعا الام ي 

لل ن  االقتصاالأل  ألوروبا من جااب مؤمتر اءاصا ة  ومت اعتماال  موع  ااصاباا ومؤشراا  امل املناو 
بــاعتبــارتــا قــا مــ   ولةــ ي وبــالنظر امل  و تــعه اجملموعــ   ٢٠١٧األوروبة    الور ــه الاــامــ    ازألراو/ألواةــه 

 زال قا م   ولة  و اه أللزم ا املزألد من التح،ـــــ  )ااظر ال رع خام،ـــــا  الااه(   قوذ شـــــاب  اءاصـــــاباا   ال
األع ـــــاب النتـــــ     فرق  الام  التابا  لل ن  االقتصـــــاالأل  ألوروبا املانة  باجملموع  الر ة،ـــــة   الا ت  من

اا الل ن  االقتصـــــــــــاالأل  ألوروبا ءاصـــــــــــاباا ومؤشـــــــــــراا  امل املناو  مبا ألل : ) ( اختبار  موع  مؤشـــــــــــر 
ثملة للقلق مثــــ  البلــــداو لتقةةم مــــدى اا بــــاق ــــا علق البلــــداو النــــامةــــ   وال ســـــــــــــــةمــــا   اجملــــاالا امل مد

التعةا/ال ــــــــاا؛ )ب( ومناقتــــــــ   موع  املؤشــــــــراا   اتلا ا اف   مبا   ذلس   اجتماعاا فرألق 
( https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtmlاط اب املاين بــاءاصــــــــــــــــاباا البةئةــ  )

امـ   بـالنظر امل طـاباـه املاقـد  ارج اـالةـا القـاا الامـ  اءقلةمةـ  والوطنةـ  لبنـاب القـدرااي وتـعا ال و 
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وعالوة  ن ةـــعه بـــاملواااة مد عمـــ  الل نـــ  االقتصـــــــــــــــــاالألـــ  ألوروبـــا  الـــعج ألنبا   و ألُات  م ةـــدا ومعمالي 
ذلس  سةوفر  نقةح  موع  مؤشراا الل ن  االقتصاالأل  ألوروبا مدخالا تام  لوضد  موع  الااملة   علق

 يالا    لد اا التاب  ءاصاباا ومؤشراا  امل املناو
وءقام  صــــل  ب  اءاصــــاباا وال،ــــةاســــاا  ال بت شــــاب  اءاصــــاباا علق التااوو مد  ماا   - 5

وذلس من خالل   اال  اقة  اءطارأل  بتــــتو  امل املناو من خالل  قدخ مدخالا   عملةت ا ال،ــــةاســــا ة 
 قدخ معكراا بتـــــتو  ومن خالل الدعوة امل   اطار براامل الام  املتالق با  اق بارألس الدعوة امل توا 

مؤشراا التعةا والقدرة علق الصموالي ومث  تعه املباالراا سة،تمر  ن ةعتا وسةتمك استعتاف  االا 
  خرى للتااووي

والدراســــ  االســــتقصــــا ة  الرا دة الا إلرأل ا شــــاب  اءاصــــاباا لعاصــــاباا واملؤشــــراا املتالق   - ٦
موع  مؤشـــــــــــراا الل ن  االقتصـــــــــــاالأل  ألوروبا  وت  مر  ب  اول اجملاالا ا ،ـــــــــــ ا بتامل املناو  قوذ علق  

)عوامـ   امل املنـاو  واالاباـاثـاا  وا،ثـار  والتب ةا من وطـتة ا،ثـار  والتعةا(ي وقـد بةكنـت التالةقاا 
ملن  ة ؛ الوارالة اىت ا،و من البلداو التواغ  التالة : متاك   تالق بتصنةا البةاااا؛ ومتاك   تالق با

واالفتقار امل املوارال من القدراا التقنة  والبتـــــرأل ؛ والقةوال املالة  والزمنة ؛ واالفتقار امل اطار لل،ـــــةاســـــاا؛ 
وعدذ ختصـة  فرألق عام  متـرتك ب  املؤسـ،ـاا ألركز علق ااصـاباا  امل املناو؛ وعدذ اا باق الادألد 

لداو النامة ؛ واطاج  امل  ادأل  املؤشـــــــراا من املؤشـــــــراا  و عدذ وجوالتا  و شـــــــدة  اقةدتا بالن،ـــــــب  للب
و  ــم   االا فرعة   و مؤشــراا جدألدة مال م  للبلداو النامة ي وال  زال الدراســ  االســتقصــا ة  الرا دة 
جارأل   ولعن ا برتنت بال ا  علق اطاج  امل وضــــــــد تل   مور من ا: ) ( مؤشــــــــراا جدألدة  و اضــــــــافة  

د/ ادأل  املؤشـــــــــــــــراا علق  ســـــــــــــــاس ة ؛ )ب( عملة  بتـــــــــــــــتو كة ة  حتدأللتاعس اطال    البلداو النام
الاملةـاا الاـاملةـ  القـا مـ  )كـيالراج املؤشـــــــــــــــراا ا ـدالة   خ ا التعةا وخت ةا األثر اجلـارج  من كـ 

 قدمي ا امل  ماا  اال  اقة  اءطارأل  بتــــــــــــــتو  امل املناو( وال،ــــــــــــــةاســــــــــــــاا واألولوألاا والاملةاا اءقلةمة  
طين مبتـــارك  وارشـــاالاا ءرســـاب عملة  من  ة     ال التتـــاور العام  علق امل،ـــتوى الو والوطنة ؛ )ج( 

 تةد  صحاب املصلح ي
ومن  ج  التقدذ اعا الام  ووضــــد  موع  عاملة  من ااصــــاباا ومؤشــــراا  امل املناو   ام   - ٧

وإلدر اءشـــــارة امل  ةن   الااهيشـــــاب  اءاصـــــاباا بالتااوو مد مؤســـــ،ـــــاا  خرى علق  ن ةع األاتـــــ   املب
تةد األاتــ   املدرج  وغملتا من األاتــ   ذاا الصــل  ســتوضــد   خ   عم  بدعم من فرألق اط اب   و

املاين باءاصـــاباا البةئة   وســـُتار ض علق الل ن  اءاصـــا ة    الورة مقبل ي وســـةعوو خت ةا األاتـــ   
حت،   موع  ااصاباا ومؤشراا  امل املناو  متوا ماً بالعام  مد اتلا الاملةاا اجلارأل   مبا   ذلس

ا  اق بارألس  الا من املتوقد لل ن  االقتصـــــــــــــــاالأل  ألوروبا  وكعلس حتدألد املت لباا من البةاااا لتن ةع 
 :٢٠١٨حبلول كااوو األول/الأل،م    عتم   و

ل ن  حتلة  اتا ل الدراســـــــــــــــ  االســـــــــــــــتقصـــــــــــــــا ة  الرا دة اجلارأل  و باالل ا،راب مد  ماا  ال ) ( 
 االقتصاالأل  ألوروبا  ثناب مواصل  حت،ةن ا نعه اجملموع  من املؤشراا؛

وروبا ادف  ادألل ا  اســــــتناالا اســــــتاراض قا م  املؤشــــــراا اطالة  لل ن  االقتصــــــاالأل  أل )ب( 
اتا ل الدراســ  االســتقصــا ة  الرا دة وامل املدخالا من فرألق اط اب املاين باءاصــاباا البةئة   وذلس  امل
 ؛٢٠١٩-٢٠١٨ب  اجراب متاورة عاملة  بتتو ااصاباا ومؤشراا  امل املناو مقررة ل رتة ال،نت  ق
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،ـــــــــــتدام  املتصـــــــــــل  بتامل املناو وضـــــــــــد جدول مقارا  ب  مؤشـــــــــــراا  تداف التنمة  امل )ج( 
 ج   وب  اجملموع  األولة  من اءاصاباا البةئة  الوارالة   اطار   وألر اءاصاباا البةئة ؛ من

اعداال صــــــحا ا املن  ةاا املتصــــــل  بياصــــــاباا  امل املناو ك زب من وضــــــد الدلة   )ال( 
املتالق باجملموع  األولة  من اءاصاباا البةئة  واستناالا امل ال ص  اطامس من اطار   وألر اءاصاباا 

 البةئة   العج حيتوج علق حتلة  شام  لتامل املناو؛
املاين باءاصـــــــــــــــاباا البةئة  لةا   املزألد من جوااب  وســــــــــــــةد ا اق والأل  فرألق اط اب  )تـ( 

 ؛ااصاباا ومؤشراا  امل املناو  وذلس بالنظر امل الاالق  الوثةق  جدا ب  تعا الام  واءاصاباا البةئة 
اســــتعتــــاف ســــب  لتازألز الاالق  ب  منت   البةاااا املناخة  وم،ــــتبدمة ا  واشــــراك  )و( 

 ؛الدوا ر اءاصا ة  األوسد ا اقا
التاــاوو مد  مــااــ  اال  ــاقةــ  اءطــارألــ  بتـــــــــــــــــتو  امل املنــاو لــدعم ااتةــاجــابــا املتالقــ   )ا( 

 بالبةاااا  وذلس مثال ضمن ما ألتالق خب ا جلن  التعةا لوضد مؤشراا ذاا صل ؛
التواصـــــ  مد انةئ  اطعومة  الدولة  املانة  بتامل املناو فةما ألتالق بت وألر  موع  عاملة   )ح( 
لااااا لاباا ومؤشــــراا  امل املناو  و نقةح املباالت التوجة ة  لل ةئ  بتــــتو قوا م اجلرال الوطنة  من ااصــــ

 ؛٢٠٠٦الدفةئ  لااذ 
االضــ الع مبتــارألد يوذجة   و الراســاا ااالا افراالأل  بتــتو ااصــاباا  امل املناو  )ط( 

   البلداو اول الاامل؛
املناو علق تامش اجتماعاا  نظةم مناســـــــــــــــباا جاابة  بتـــــــــــــــتو ااصـــــــــــــــاباا  امل  )ج( 
 ؛اءاصا ة  الل ن 

 األاالة اتر ااصاباا ومؤشراا  امل املناو علق املوقد التبع  لتاب  اءاصاباا؛ )ك( 
 اعداال املنظماا الترألع  جلرال األعمال ذاا الصل  املتالق  بياصاباا  امل املناوي )ل( 

  
األمم المتحدة اإلتارية بشلللللأن تغير البيانات المتصللللللة بالمناخ في إتار ات اقية  - رابعا   

 المناخ وبروتوكول كيوتو وات اق باريس
 

 إبالغ المعلومات  
مبوجب ا  اقة  األمم املتحدة اءطارأل  بتــــــــــــــــتو  امل املناو   قوذ البلداو األطراف   اال  اقة   - ٨

و تباألن املت لباا ا دالة لعبالغ اعه  ي(١)التن ةع الوطين لال  اقة بيبالغ كمة  كبملة من املالوماا عن 

__________ 

بتــــــــتو  امل املناو منصــــــــوو علة ا االلتزاماا املتالق  باءبالغ عن املالوماا املتالق  بتن ةع ا  اقة  األمم املتحدة اءطارأل   (١) 
لقراراا الا اختعبا األطراف املت لباا من املالوماا ا دكالة  رال بالت صـــــــــــــــة    الادألد من امن اال  اقة   و  ١٢املاالة   
اال  اقة  بتـــتو طبةا  املالوماا الا ألتا  ابالغ ا و وا رتا وشـــعل اي  ما بالن،ـــب  للبلداو األطراف   برو وكول كةو و    

 يمن ال و وكول ٧ فيوك املت لباا من املالوماا ذاا الصل   رال   املاالة
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املالوماا ب  البلداو املتقدم  النمو والبلداو النامة   وت   تباألن  أل ــــــا فةما ألتالق باءبالغ ضــــــمن اطار 
 واملصاالر الر ة،ة  للمالوماا ت :خت ةا األثر والتعةا والدعمي 

 البالغاا الوطنة  )تةد األطراف(؛ ) ( 
 ة  طصر غاااا الدفةئ  )تةد األطراف     شعال اتل  (؛القوا م الوطن )ب( 
  قارألر ل رتة ال،نت  )البلداو املتقدم (  قارألر حمدث  ل رتة ال،نت  )البلداو النامة (؛ )ج( 
 خ ا التعةا الوطنة  )البلداو النامة (؛ )ال( 
 برامل الام  الوطنة  للتعةا ) ق  البلداو يواً فقا(ي )ه( 

اعتماال ا  اق بارألس   صــبح  قدخ امل،ــامهاا ا دالة وطنةا قناة ا صــال  ســاســة  جدألدة وعقب  - ٩
جلمةد األطراف   اال  اقي ومبوجب ا  اق بارألس  مت ااتـــــاب اطار شـــــ افة  بالن،ـــــب  لعجراباا والدعم  
ثر ألتـــــــــــــــمـــ   قـــدخ وفح  املالومـــاا عن  ن ةـــع اال  ـــاق  مبـــا   ذلـــس املالومـــاا املتالقـــ  بتب ةا األ

 يوالتعةا والدعم
 
 المعلومات والبيانات المتاحة  

 ت ـــــــــــــــمن املالومـاا الا  قـدم ـا األطراف   اال  ـاقةـ  قـدرا تـا ال من البةـااـاا املتالقـ   مةد  - ١٠
ناو  اةث ألتم الت ركق بيســــــــــــ اب جوااب األاتــــــــــــ   الوطنة     ال  ن ةع اجراباا التصــــــــــــدج لتامل امل

ب ةا من ادة  امل املناو  وقابلة  التتثر بتامل املناو والتعةا ماه  والدعم املايل اجملاالا املتالق  بالت امل
والتعنولوج  ذج الصــــــــــل   والبحو  وعملةاا الرصــــــــــد املتالق  باملناوي وعملةا  فيو تةد املالوماا الا 

رأل  بتـــــــتو  امل  رســـــــل ا األطراف متاا و لل م ور علق املوقد التـــــــبع  ألماا  ا  اقة  األمم املتحدة اءطا
مبـــــا   البةـــــااـــــاا األولةـــــ  )كمـــــا  قـــــدم ـــــا األطراف( و أل ـــــــــــــــــــا املالومـــــاا الثـــــااوألـــــ   و اجمل كزة  املنـــــاو 

)املالوماا/البةاااا اجملمكا   و التقارألر  و قواعد البةاااا اءلعرتواة (ي وعلق ســـــــــــــــبة  املثال  ألتم اتــــــــــــــر 
  علق املوقد التـــــــــــــــبع  )املتـاح غـاااا الـدفةئـ البالغـاا الوطنةـ  األصـــــــــــــــلةـ  للبةـااـاا املتالقـ  بقوا م جرال

(   ا   و البةاااا اجمل زة http://unfccc.int/national_reports/items/1408.phpالانواو التايل:  علق
غــــاااا الــــدفةئــــ  متــــااــــ  علق شـــــــــــــــعــــ  قــــاعــــدة بةــــااــــاا )ميعن االطالع علة ــــا   املوقد التــــايل:  عن

http://unfccc.int /ghg_data/items/3800.php  ؛ وميعن  أل ــــا االطالع   املوقد علق البةاااا املتالق)
ــقــــــــا ــمــــــــ  عــلــق ال،ـــــــــــــــــوق مبــوجــــــــب بــرو ــوكــول كــةــو ــو ــةــــــــاا ال ــتــنــ ــةــــــــع ا،ل ــتـــــــايل:  (٢)ب ــاــنــواو ال )  ال

http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php  ي وبـــــالن،ـــــــــــــــبـــــ  ال  ـــــاق بـــــارألس)
عــــلــــق مــــوقــــد ا ــــ ــــــــاقــــةــــــــ   ــــاــــملك املــــنــــــــاو )ااــــظــــر: امل،ــــــــــــــــــــــامهــــــــاا ا ــــــــدالة وطــــنــــةــــــــا مــــتــــــــااــــــــ   فــــــــيو

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/Home.aspx  ي واملالومــــاا والبةــــااــــاا املتالقــــ  باملةــــ)
وضــــــــــــــــــــــد و ــــــــنــــــــ ــــــــةــــــــع خــــــــ ــــــــا الــــــــتــــــــعــــــــةــــــــا الــــــــوطــــــــنــــــــةــــــــ  مــــــــتــــــــااــــــــ   أل ــــــــــــــــــــــا   تــــــــعا املــــــــوقــــــــد 

 (يhttp://www4.unfccc.int/nap/Pages/Home.aspx )ااظر:
 

__________ 

 يا،لةاا املنتتة مبوجب برو وكول كةو و ت : آلة  التنمة  النظة  ؛ والتن ةع املترتك؛ واالإلار باالابااثاا (٢) 
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 الصلة بالبياناتاالحتياجات ذات   
او كمةــ  املالومــاا الا ألتا  علق األطراف ابالغ ــا تــا لــ   والعثمل من تــعه املالومــاا ماقـد  - ١١

وألت لب بةاااا موثوق   من اظم اءاصـــــــــــــــاباا الوطنة  علق وجه اطصـــــــــــــــوو  وكعلس ج دا  نظةمةا 
رالي وال بدك لعاصـــــــــــــــاباا الوطنة  وحتلةلةا كبملا ءعداالتا  مد ما ألر با بعلس من ااج  امل اط ة واملوا

املتاا   و  عوو عالة  اجلوالة اىت  عوو املالوماا املقدم  ذاا مصــــــداقة ؛ فةما ألت،ــــــم  وافر واســــــتدام  
 بالقدر ا ،ه من األمهة  اطامس يالرت ةباا الوطنة  ءعداال املالوماا الالام  

او  مت وضـــــــــد عدال من ال امل التدرألبة   ومبوجب ا  اقة  األمم املتحدة اءطارأل  بتـــــــــتو  امل املن - ١٢
ســـــــــــــــةما بالن،ـــــــــــــــب  للبلداو النامة ي وقد ســـــــــــــــاعدا تعه ال امل اط اب الوطنة    اعداال املالوماا  ال

  وذلس ك زب من (4)   و    و ألصـــبحوا خ اب مؤتل  الســـتاراض املالوماا املقدم   و حتلةل ا(3)الالام 
ق  اتــــــ  مبوجب اال  اقة ي بةد  و العم تعه ال امل التدرألبة  حمدوال اطار شــــــام  للقةاس واءبالغ والتحق

وجوال اظم وطنة  قوأل  جلمد البةاااا وحم ك القدرة علق   ،ـــــــمل/إل ةز البةااااي و ن بق تعه  وال حي  حم 
اطال  بوجه خاو علق البةاااا املتالق  بق اع ال اق   العج عاالة ما ألعوو املصـــــدر الر ة،ـــــ  الابااثاا 

  ولعن ا ذاا صل  كعلس بق اعاا اقتصاالأل   خرى ) تم  ق اع  الزراع  واطراج (ي (5)ااا الدفةئ غا
و تــــــعك  القوة العامن  للنظم اءاصــــــا ة  الوطنة  عامال ر ة،ــــــةا   حتدألد كمة  واوعة  املالوماا امل لوب  

والبةاااا املتصل  باملناوي  الوطنة مبوجب ا  اقة   املك املناوي ومن امل م  أل ا ف م الاالق  ب  اءاصاباا 
والل ن  االقتصـــــاالأل   (٦)تعا الصـــــدال  ألعت،ـــــ  الام  العج اضـــــ لات به مؤخرا شـــــاب  اءاصـــــاباا و 

 ذلس الام  املتصـــ  قةم  خاصـــ   وألنبا   ال ألتم اط ال علةه فح،ـــب ب   ازألزه  أل ـــا  مبا   (٧)ألوروبا
البةاااا املتالق  باملناو و تداف التنمة  امل،ــــتدام ي وقد  ســــ مت  ماا  ا  اقة  األمم املتحدة  بالاالق  ب 

اءطارأل  بتــــتو  امل املناو   تعا الام   وبالنظر امل  مهة   ازألز اءاصــــاباا املوثوق  واط،ــــن  التوقةت  
  زال الاعم  بتدة نعه اجل والي الف   
تالقـــ  بـــاملنـــاوي وعلق الرغم امل األـــاالة اطـــاجـــ  امل البةـــااـــاا املوســـــــــــــــةؤالج  ن ةـــع ا  ـــاق بـــارألس  - ١3
االاتةاجاا ا دالة من البةاااا الالام  لتن ةع اال  اق مل ألتم باد حتدألدتا بتـــــــع  كام   اةث   و من

  فيوك من املؤككد ٢٠١٨أل،ـــم  الكااوو األول/جارأل  علق  و  ،ـــتعم      (٨) وك امل اوضـــاا ذاا الصـــل 
__________ 

: ااظر  علق ســـــبة  املثال  األالواا واملواال التدرألبة  لتة،ـــــمل  قدخ التقارألر من قب  البلداو النامة   املتاا  علق الانواو التايل (3) 
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/ 

items/7914.phpي 

ق ســـــبة  املثال  ال امل التدرألبة  الســـــتاراض املالوماا الا  قدم ا البلداو املتقدم  ) طراف املرفق األول( علق الانواو ااظر  عل (4) 
 يhttp://unfccc.int/national_reports/expert_training/training_ programmes_for_experts/items/2763.php: التايل

ــــــــــــــــــــ بالن،ـــــب  لق اع ال اق   تنا (5)    مث  التدفقاا املاالأل  ملبتلا “بةاااا األاتـــــ  ”ك ااج  بوجه خاو امل ما أل،ـــــمق بـ
 يمصاالر ال اق   وماامالا االاباا  ذاا الصل 

 يE/CN.3/2016/15ااظر مثال الوثةق   (٦) 

 Recommendations on Climate Change-Related”مث  املنتــــــــــــور الصــــــــــــاالر عن الل ن  االقتصــــــــــــاالأل  ألوروبا املانوو  (٧) 

Statistics“ ا مواضــــــةاة   خرى   املوقد )التوصــــــةاا بتــــــتو اءاصــــــاباا املتالق  بتامل املناو(  املتاح امل جااب مالوما
 يhttp://www.unece.org/publications/ces_climatechange.html: علق الانواو التايل

اين با  اق بارألس  متاا  علق الانواو ااظر  علق سبة  املثال  املالوماا ذاا الصل  عن عم  ال رألق الاام  املبص  امل (٨) 
 ي.http://unfccc.int/bodies/apa/body/9399.php: التايل

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/%20items/7914.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/%20items/7914.php
http://unfccc.int/national_reports/expert_training/training_%20programmes_for_experts/items/2763.php
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/15
http://www.unece.org/publications/ces_climatechange.html
http://unfccc.int/9399.php
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من ا  اق بارألس(  ١3ف حتتاج  من  ج   ن ةع اطار التـــــ افة  لعجراباا والدعم )املاالة الدول ســـــو   وك 
دة  علق األق  جز ةا  مقارا  (  امل مزألد من البةاااا  وامل بةاااا جدأل١4 و اطصـــــــــــــــةل  الااملة  )املاالة 

د  عوو تناك ااج  املوجوالة  قتو موجوال االةا مبوجب اال  اقة  اءطارأل ي وفةما ألتالق بالبةاااا  مبا
 ن اةث الن اق والتا ة  والتوا رياجراب  اةملاا م امل
من ا  ــاق بــارألس( وج وال  ٦و  5و  4وســـــــــــــــةؤثر الرتكةز علق  ازألز اجراباا التب ةا )املواال  - ١4

( والــدعم املــايل/التعنولوج  لعجراباا املتصـــــــــــــــلــ  بــاملنــاو من جــااــب البلــداو ٨و  ٧التعةا )املــاال ــاو 
( علق االاتةاجاا اءضـــافة  املقبل  من البةااااي فالق ســـبة  املثال  ســـتحتاج البلداو ١٠و  ٩)املاال او 

 وقد  علقاملتالقــ  بــالقــدرة  البةــااــااحمــدالة  مثــ  بةــااــاا  املءعــداال و ن ةــع امل،ــــــــــــــــامهــاا ا ــدالة وطنةــا 
 اي وتعه االاتةاجاا ءمداالاا ال اق  واســـــــتبدام البدألل /اجلدألدة اطةاراا  عل  االابااثاا  و بتقدألر 

املناو  ولعلس أللزذ  قدخ العم واســــــــــــد الن اق  املمن البةاااا م لوب  لدعم اءجراباا الااملة  بتــــــــــــتو  
ومـــــ  األمم املتحـــــدة  للتـــــتكــــد جلمةد الاملةـــــاا ذاا الصـــــــــــــــلـــــ   مبـــــا   ذلـــــس الـــــدعم املقـــــدذ من منظ

علمة  متةن  وامل مالوماا موثوق  اءجراباا املتالق  بتامل املناو ميعن  و  ،ـــــــــــــــتند امل  ســـــــــــــــس   و من
والتقدذ  ٢٠3٠ال اال ط   التنمة  امل،ـــــــتدام  لااذ  لتن ةع  وم،ـــــــتوفاةي وســـــــتدعم تعه املالوماا  أل ـــــــا ا

حتقةق  تداف التنمة  امل،ـــــتدام   ال ســـــةما   ضـــــوب اطاج  امل  ازألز الع ابة   اســـــتبداذ البةاااا  عو
 د من االاالواجة    اءبالغيواطوإلنب  عباب اءبالغ غمل ال رورأل  

  
العمل الجاري حاليا في اللجنة االقتصادية ألوروبا ضمن مجاالت اإلحصاءات  - خامسا 

 خ وقياس األحداث والكوارث القصوىالمتصلة بتغير المنا 
 

 اإلحصاءات المتصلة بتغير المناخ المنّ ذة في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن األعمال  
  ااقتـــــت الل ن  اءاصـــــا ة    الوربا الثامن  واألربا  النتا ل األخملة لألعمال ٢٠١٧  عاذ  - ١5

املن  ة  الا مت االضـــــ الع اا   من ق  الل ن  االقتصـــــاالأل  ألوروبا  و شـــــارا امل امعااة    بةق املااألمل 
 د من ا علق الصــــــــاةد الاامل   افو  قواملباالت التوجة ة  الا وضــــــــا ا مؤمتر اءاصــــــــا ة  األوروبة   وحتقة

ي (٩)اصــــاباا املتالق  بتامل املناو  ذلس التوصــــةاا الوارالة   املنتــــور الصــــاالر عن املؤمتر بتــــتو اء مبا
و عربت الل ن  اءاصــــــــــا ة  عن  قدألرتا للام  املن ز   من ق  الل ن  االقتصــــــــــاالأل  ألوروبا  وال ســــــــــةما 

ل اءاصاباا  مث  قةاس األادا  والعوار  القصوىي وسةتناول  ا ألتالق باملواضةد امل،ت دة   فةما
ال رع  الااه بالوصــا الت وراا الا ادثت   من ق  الل ن  االقتصــاالأل  ألوروبا منع التقرألر ال،ــابق املقدذ 

 (يE/CN.3/2017/6) ٢٠١٧امل الل ن  اءاصا ة    عاذ 
ر املعكور  قوذ الل ن  االقتصـــــاالأل  ألوروبا  الا  رككز االةا علق  ن ةع التوصـــــةاا الوارالة   التقرأل - ١٦
ق  بتامل املناو وم،ــــــــــــــتبدمة ا   باقد منتدى منتظم للب اب أل ــــــــــــــم منت   اءاصــــــــــــــاباا املتال(١٠)آا ا
االجتماع األخمل  العج  عقدو جااب فرألق  وجة    ابد لل ن  االقتصــــــاالأل  ألوروبا  ر ســــــه النروألل(ي  )امل

__________ 

 (٩) Conference of European Statisticians Recommendations on Climate Change-related Statistics  مـــــــــؤمتـــــــــر(
: بتــــــــــــــــــــــتو اءاصــــــــــــــــــــــاباا املـتــاــلــقــــــــ  بـتــاــمل املـنــــــــاو( )ااـظــر املـوقـد عـلــق الـاــنــواو الـتــــــــايلاءاصــــــــــــــــــــــا ـةــ  األوروبـةــ  

www.unece.org/stats/publications/ces_climatechange.html)ي 

 يwww.unece.org/stats/climate.htmlااظر  أل ا  (١٠) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/6
http://www.unece.org/stats/publications/ces_climatechange.html
http://www.unece.org/stats/climate.html
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  روماي وألن ع  ٢٠١٧ تــــــرألن األول/ كتوبر  5امل  3اســــــت ــــــافته منظم  األغعأل  والزراع     ال رتة من 
تعا الام  بالتااوو الوثةق مد املدألرأل  الاام  لألعمال املتصــــل  باملناو التابا  للم وضــــة  األوروبة   والوكال  

لالحتاال األورويب  ومنظم  األغعأل  والزراع  لألمم املتحدة  والوكال   ا  صـــــــــــــــاألوروبة  للبةئ   واملعتب اءا
الدولة  لل اق   وشـــــــــــــاب  اءاصـــــــــــــاباا  و ماا  ا  اقة  األمم املتحدة اءطارأل  بتـــــــــــــتو  امل املناوي وعلق 
الصـــــــــــاةد الوطين  ألت لب تعا األمر قةاذ  ااوو اتـــــــــــا ب  معا ب اءاصـــــــــــاب الوطنة  والوكاالا البةئة  

قوا م جرال غاااا الدفةئ  ومراكز التن،ـــــــــــــــةق الوطنة  لع  من اال  اقة  اءطارأل  وانةئ  اطعومة   ما  و 
  العج قد ألعوو ذا  مهة  علق الصـــــــاةد الاامل   (١٠)ملناوي و تـــــــم  اتا ل تعا الام الدولة  املانة  بتامل ا

 ما ألل :
روبة  علق التقرألر الن ا   ل رق    وافق مؤمتر اءاصــــــا ة  األو ٢٠١٧  ازألراو/ألواةه  ) ( 

الام  املانة  بوضــــد  موع   ولة  من اءاصــــاباا الر ة،ــــة  املتالق  بتامل املناو باســــتبداذ اظاذ ا اســــب  
العج ألقرتح مؤشراا   (١١)ىالبةئة  واالقتصاالأل  واطار   وألر اءاصاباا البةئة  واألطر اءاصا ة  األخر 

ابااثاا وا،ثار والتب ةا والتعةا  وألتماشـــــــــــــــق مد  تداف التنمة  بتـــــــــــــــتو م،ـــــــــــــــبباا  امل املناو واال
امل،ـــتدام  واطار ســـةنداج للحد من ااطر العوار ي وقاذ املؤمتر بتمدألد والأل  فرق  الام  من  ج  صـــق  

 اجملموع  األولة  من املؤشراا؛
صةاغ  خرأل   اات ق ال رألق التوجة   التابد لل ن  االقتصاالأل  ألوروبا من وضد يوذج ل )ب( 

طرألق وطنة  لوضــــــــد اءاصــــــــاباا الرمسة  فةما ألتصــــــــ  بتحلة   امل املناوي وألقوذ عدال من البلداو بيعداال 
 خ ا عمله الوطنة  استناالا امل تعا النموذج؛

 جرا الل ن  االقتصـــــاالأل  ألوروبا الراســـــ  اســـــتقصـــــا ة  عن التقدذ العج  ارا ه البلداو  )ج( 
اس ملزألد  ال وضــــــــــد اءاصــــــــــاباا املتصــــــــــل  بتامل املناو ءرســــــــــاب  ســــــــــ وعن التحدألاا الا  واج  ا  

  ات   بناب القدراا؛ من
ا ــب اءاصــــــــــــــــا ةــ  حتتــاج امل مزألــد  ظ ر حتلةــ  ال  واا اطــالةــ    القــدراا  و املعــ )ال( 

ة    الن ا التوجةه بتتو البةاااا الالام  لوضد قوا م جرال اابااثاا غاااا الدفةئ : وارج وضد الصةا من
 ؛“ءاصا ة  الوطنة  عن قوا م اجلرالما ألتا   و  ارفه املعا ب ا”ملعكرة  وجة ة  بتتو 

 تناول املمارســــــــاا  (١٢)ألوروبا منصــــــــ  علق موقد وألع   اتــــــــتا الل ن  االقتصــــــــاالأل  )ه( 
 ياءاصاباا املتصل  بتامل املناوال،لةم     ال 

املؤشــــراا الر ة،ــــة  املتصــــل  بتامل املناوي وارج وألتواصــــ  الام  علق صــــق  اجملموع  األولة  من  - ١٧
بلدا االةا )مبا   ذلس بلداو من خارج من ق  الل ن  االقتصـــــــاالأل  ألوروبا( اختباراا إلرألبة  جملموع   ١٧

ف ـــــــــال عن حتدألد  اا  مؤشـــــــــراا عن إلمةد البةاااا لتحدألد جدوى املؤشـــــــــراا ومصـــــــــاالر البةاااا املت
ا ا علق الصــــــــاةد الوطيني و قدذ البلداو  أل ــــــــا مالوماا عن التحدألاا املن  ةاا امل،ــــــــتبدم    إلمة

الر ة،ــــة    ااتاج ك  مؤشــــر واقرتاااا بتــــتو  نقةح املن  ةااي و قدذ وثةق  مالوماا  ســــاســــة   عدبا 

__________ 

 _https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2016/mtg/19-Report_onااـــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــر  (١١) 

climate_indicators_final.pdfي 

 يhttps://statswiki.unece.org/display/GPCCSااظر  (١٢) 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2016/mtg/19-Report_on_%20climate_indicators_final.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2016/mtg/19-Report_on_%20climate_indicators_final.pdf
https://statswiki.unece.org/display/GPCCS
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الت رأليب   عدال من البلداو للم موع   ختبارالل ن  االقتصــاالأل  ألوروبا مزألدا من الت اصــة  عن اتا ل اال
 لة  من املؤشراا الر ة،ة  املتصل  بتامل املناوياألو 
األ الةا( بوضـــــــــد املؤشـــــــــراا بناب وســـــــــتقوذ فرق  الام  التابا  لل ن  االقتصـــــــــاالأل  ألوروبا )بقةاالة  - ١٨
اط ة املعت،ـــــــب  من االختباراا الت رأليب  وســـــــتحدال  أل ـــــــا املن  ةاا ومصـــــــاالر البةاااا  و  ـــــــد  علق

وال،ـــةاقة   ة وســـت ـــد فرق  الام   أل ـــا  موع  من املؤشـــراا التتـــاةلارشـــاالاا بتـــتو إلمةد املؤشـــرااي 
ملواكب  اجملموع  األســــــاســــــة  املنقح  من املؤشــــــراا الر ة،ــــــة ي وكما ذكر آا ا  ســــــة،ــــــ م عم  فرق  الام  

لق  بتامل املناو الا   ــــــــــ لد اســــــــــ اما كبملا     وألر اجملموع  الااملة  من اءاصــــــــــاباا واملؤشــــــــــراا املتا
 ةا شاب  اءاصابااياال اا
 
 المتعلق بقياس األحداث والكوارث القصوى في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا العمل  

 ميث  قةاس الظواتر والعوار  القصــــــــــوى  اد امل،ــــــــــا   ذاا الصــــــــــل  بتامل املناوي و  شــــــــــباط/ - ١٩
العة ةــ  الا ميعن اــا   شـــــــــــــــرع مؤمتر اءاصــــــــــــــــا ة  األوروبة    اجراب حبــث لتوضـــــــــــــــةح ٢٠١5 ف األر

لعاصــــاباا الرمسة  اءســــ اذ   الام  املتصــــ  باألادا  والعوار  القصــــوىي و ت ــــمن اءاصــــاباا 
وانةــاكـ  كمةــاا تــا لــ  من البةــااــاا ذاا الصـــــــــــــــلــ   مبــا   ذلــس بةــااــاا عن ال،ـــــــــــــــعــاو والنقــ    لرمسةــ ا

ذ باد بالعام ي  ، م   االارة العوار  واطد من املباطر  األساسة   الا ميعن  و  ولعن ا ال ُ ،تبد 
ذ بتوضــــــــــــــةح ومــا فتئــت فرقــ  عمــ   ــاباــ  لل نــ  االقتصــــــــــــــــاالألــ  ألوروبــا  و ر ســـــــــــــــ ــا األ ــالةــا   قو  - ٢٠
اءاصاباا الرمسة     وفمل البةاااا املتصل  بيالارة العوار  واطد من املباطر  و  حتدألد اط واا  الور

الوطنة  امل،ؤول   الوكاالااصاب الوطنة   و  دعم  بالتن،ةق مد الاملة  لل رألق  الا ميعن اا ملعا ب اء
 ي٢٠١٨عن االارة العوار   الام    تعا اجملالي و اتزذ فرق  الام  االات اب من عمل ا حبلول هناأل  عاذ 

 
 بين الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث التقارب  

تصـــــــــــــــاالأل  ألوروبا  ااوهنا الوثةق مد فرألق اط اب التابد لل ن  االقتصـــــــــــــــاالأل   واصـــــــــــــــ  الل ن  االق - ٢١
واالجتماعة  ،سـةا وا ةا اناالت املاين باءاصـاباا املتصـل  بالعوار    آسـةا وا ةا اناالت  وكعلس 

عج ألوروبا   الام  ال  مد معتب األمم املتحدة للحد من ااطر العوار ي و ،ــــــــ م الل ن  االقتصــــــــاالأل
ألقوذ فرألق اط اب التابد لل ن  االقتصـــــــــــــــاالأل  واالجتماعة  ،ســـــــــــــــةا وا ةا اناالت من  ج  وضـــــــــــــــد اطار 

 ي٢٠١٨بالعوار  حبلول آذار/مارس لعاصاباا املتصل  
واشــــــــرتكت الل ن  االقتصــــــــاالأل  ألوروبا والل ن  االقتصــــــــاالأل  واالجتماعة  ،ســــــــةا وا ةا اناالت  - ٢٢

حـــد من اـــاطر العوار  امل جـــااـــب ال رألق املاين برصـــــــــــــــــد األرض   اجراب ومعتـــب األمم املتحـــدة لل
وجنوب  وجاماألعاالراســــــــــــــــاا ااالا افراالأل  )   رمةنةا واءماراا الاربة  املتحدة واأل الةا و ركةا  مثاين

 فرألقةا واملع،ــــةس واةواأللندا( بتــــتو الور املعا ب اءاصــــا ة  الوطنة  واســــتبداذ اءاصــــاباا الرمسة    
االارة ااطر العوار ي و  اجتماع منتدى خ اب الل ن  االقتصـــــاالأل  ألوروبا بتـــــتو اءاصـــــاباا املتصـــــل  

ا و ركةا واملع،ــــــــةس اطاضــــــــرألن علق    طلات  رمةنةا واأل الة٢٠١٧بتامل املناو    تــــــــرألن األول/ كتوبر 
 ي(١3)ف   ممارسابا   تعا اجملال 

__________ 

 يhttp://www.unece.org/index.php?id=43954: ك  الاروض متاا  علق املوقد التايل (١3) 
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و ،ــ م الل ن  االقتصــاالأل  ألوروبا  أل ــا   الام  التقين العج أل ــ لد به معتب األمم املتحدة  - ٢3
للحد من ااطر العوار  من  ج    اة  رصـــــد اطار ســـــنداج للحد من ااطر العوار  و تداف التنمة  

ي وأل،ـــــتند تعا ج  ذلس   مواال التوجةه التقين لت رألب وبدب  ن ةع مؤشـــــراا اطار ســـــندا امل،ـــــتدام   مبا
العج  ألكدا فةه اجلماة   وصـــــــــــــــةاا فرألق اط اب  ٧١/٢٧٦الام  امل قرار اجلماة  الاام  لألمم املتحدة 

 ملتالق  باطد من ااطر العوار يا وأل  املاين باملؤشراا واملص لحاا ااطعوم  الدويل الاام  امل توح ال
واســت اب  لتوصــةاا فرألق اط اب الاام  اطعوم  الدويل  وباد املناقتــاا الا الارا   منتدى  - ٢4

(  ٢٠١٧)كةــب  ــاوو  جنوب  فرألقةــا  كــااوو الثــاين/ألنــاألر  ٢٠١٧األمم املتحــدة الاــامل  للبةــااــاا لاــاذ 
ألوروبا والل ن   صـــــاالأل ات اقام  شـــــراك  عاملة  بتـــــتو اءاصـــــاباا املتصـــــل  بالعوار ي والل ن  االقتاقرتُ 

االقتصــــــــاالأل  واالجتماعة  ،ســــــــةا وا ةا اناالت ومعتب األمم املتحدة للحد من ااطر العوار    طور 
 تتهناير األماا  باقام  تعه التراك  الا ألتومل معتُب األمم املتحدة للحد من ااطر العوار  الو 

  
 النقاط المطروحة للمناقشة - سادسا 

 صائية مدعوة إلى القيام بما يلي:إن اللجنة اإلح - ٢5
حصللللللللللللاءات في وضللللللللللل  مجموعة عالمية اإلعراب عن دعمها لعمل شلللللللللللعبة اإل ) ( 

اإلحصللللللللللاءات والمعشللللللللللرات المتعلقة بتغير المناخ واالسللللللللللت ادة في ذل  من جمي  العمليات  من
 على نحو فعال ومناسب؛األخرى 
اسللللللللتعراا قائمة األنشللللللللطة التي تقدمها شللللللللعبة اإلحصللللللللاءات من أجل وضلللللللل   )ب( 

المجموعة العالمية لإلحصللاءات والمعشللرات المتعلقة بتغير المناخ التي سللتضدر خ ضللمن خطة العمل 
 التي ستضقدم إلى اللجنة اإلحصائية في دورة مقبلة؛

ني باإلحصللللللللللللاءات البي ية فريق الخبراء المعالموافقلة على توسلللللللللللي  نطلاق والية  )ج( 
 تغطي المزيد من جوانب إحصاءات ومعشرات تغير المناخ وتسهم في وض  خطة العمل؛ حتى

تشلللجي  الدول األع لللاء على المشلللاركة في الدراسلللة االسلللتقصلللائية الرائدة بشلللأن  )ال( 
وكذل   ،اءاتطل  بها شللللللعبة اإلحصللللللاإلحصللللللاءات والمعشللللللرات المتصلللللللة بتغير المناخ التي ت لللللل

 المشاورات العالمية المقررة بشأن اإلحصاءات والمعشرات المناخية؛ في
التعليق على الكي ية التي يمكن بها للمجتم  اإلحصللللللللللائي الدولي أن يكون أكثر  )ه( 

لمسللللللللللللاعدة على تلبية ت اعال م  أمانة ات اقية األمم المتحدة اإلتارية بشللللللللللللأن تغير المناخ في ا
علومات واإلسللللللهام في جهود بناء القدرات اإلحصللللللائية التي ت للللللطل  بها حاليا الم االحتياجات من

 ة؛هذه األمان
اإلعراب عن تللأييللدهللا لاعمللال التي ت لللللللللللطل  بهللا فرقللة العمللل التللابعللة للجنللة  )و( 

االقتصللللادية ألوروبا بشللللأن المجموعة األسللللاسللللية من المعشللللرات المتصلللللة بتغير المناخ، وتشللللجي  
اختبار تجريبي للمجموعة األولية من المعشللللللرات الرئيسللللللية التي وضللللللعتها فرقة البلدان على إجراء 
االقتصللللللللللادية ألوروبا، وعلى إعداد خرائي تريق وتنية لوضلللللللللل  اإلحصللللللللللاءات  لجنةالعمل التابعة ل

 يالمتعلقة بتغير المناخ
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