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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثانية والخمسون 

 2021آذار/مارس  5و  1-3
 )ج( من جدول األعمال المؤقت* 4البند 

 بنود للعلم
   

 إحصاءات تغير المناخ   
  

 تقرير األمين العام  
  

 موجز 
وعماًل بالممارسـا  الاـابق ق قامت بـ      2020/211االقتصـاي  واالجتماع  وفقا لمقرر المجلس  

اإلحصاءا  التابع  إليارة الشؤون االقتصايي  واالجتماعي  باألمان  العام ق بصفتها أمان  اللجن  اإلحصائي ق 
ــ ن تنار المنا  و  ــايي  بإعداي هذا التقرير بالتعاون مع أمان  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشـــــ اللجن  االقتصـــــ

ألوروبا. ويتضمن التقرير معلوما  ماتكمل  عن أعمال الش    ف  مجال اإلحصاءا  المتعلق  بتنار المنا   
اسـتجاب  لوالتت  الدورتان الاـابع  واألربعان والتاسـع  واألربعان للجن  اإلحصـائي ق وال سـيما ييما يع  و ـع  

علق  بتنار المنا ق وكذلك ما تم اال ـــــــــعالي ب  لتعزيز  مجموع  عالمي  من اإلحصـــــــــاءا  والمؤبـــــــــرا  المت
التعاون ف  مجال  الاـياسـا  واإلحصـاءا  بشـ ن تنار المنا  علص الصـعاد الدول . وتكملً  لذلكق فهو تبان 

ــ ن جمل  أمور منها عمليا  ــفايي    العمل الذ  تقوم ب  أمان  االتفاقي  اإلطاري  بشــــ ــمن لطار الشــــ اإلبالغ  ــــ
باريس. ويصـــــق التقرير أيضـــــا التقدم الذ  أحرزت  اللجن  االقتصـــــايي  ألوروبا ف  ما تقوم ب   المعزز التفاق

ــائي  مدعوة للص أ ذ   ــرا  المتعلق  بتنار المنا . واللجن  اإلحصــــــ ــاءا  والمؤبــــــ من أعمال ف  مجال اإلحصــــــ
 بالتقرير. العلم
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 مقدمة  -  أوال  

ق 2018آذار/مارس   9للص  6ف  الدورة التاســع  واألربعان للجن  اإلحصــائي  المعقوية ف  الفترة من  - 1
 :(ق الذ  قامت يي  بما تل E/2018/24-E/CN.3/2018/37)انظر  49/113اتعذ  اللجن  المقرر 

العامق الذ  أعدت  بــــــــــــــ    اإلحصــــــــــــــاءا  التابع  إليارة الشــــــــــــــؤون رحبت بتقرير األمان  )أ( 
ــا مع أمان   ــايي  ألوروبا وألول مرة أيضـــ ــايي  واالجتماعي  باألمان  العام ق بالتعاون مع اللجن  االقتصـــ االقتصـــ
  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشــــــــــ ن تنار المنا  لتعزيز التفاعل بان الاــــــــــياســــــــــا  العام  واإلحصــــــــــاءا 

(E/CN.3/2018/14؛) 

أعربت عن ت تادها لعمل بــ    اإلحصــاءا  ف  و ــع مجموع  عالمي  من اإلحصــاءا   )ب( 
 والمؤبرا  المتعلق  بتنار المنا ق باالستناي للص جميع العمليا  األ رى بعريق  فعال  ومناس  ؛

الت  أعدتها بـــــــــــــ    اإلحصـــــــــــــاءا  لو ـــــــــــــع المجموع  العالمي  أقر  قائم  األنشـــــــــــــع   )ج( 
إلحصــــاءا  ومؤبــــرا  تنار المنا  الت  ســــتدرج ف   ع  العمل المقرر تقديمها للص اللجن  اإلحصــــائي  ف   

 يورة مقبل ؛

أتد  توســـــــــــيع نعاق والي  فريل العبراء المعن  باإلحصـــــــــــاءا  البا ي  لتنعي  المزيد من  )ي( 
 مؤبرا  المتعلق  بتنار المنا  وللمااهم  ف  و ع  ع  العمل المذكورة أعاله؛  جوانب اإلحصاءا  وال

ــاءا   )هـ(  ــائي  التجريبي  المتعلق  باإلحصــ ــتقصــ ــ  االســ ــارك  ف  الدراســ حثت البلدان علص المشــ
ــاورة العالمي    ــاءا ق وكذلك ف  المشـــ ــ    اإلحصـــ ــل  بتنار المنا  الت  تجريها حاليا بـــ ــرا  ذا  الصـــ والمؤبـــ

 ر لجراؤها بش ن لحصاءا  ومؤبرا  تنار المنا ؛  المقر 

أكد  من جدتد أهمي  تعزيز التعاون بان المكاتب اإلحصــائي  الوطني  والاــلعا  الوطني   )و( 
ــتثمار ف  تعوير   ــل  بتنار المنا  واالســــــــــ ــؤول  عن لبالغ أمان  االتفاقي  اإلطاري  بالمعلوما  المتصــــــــــ الماــــــــــ

إلحصــــاءا  األســــاســــي  ف  مجاال  البا   والعاق  والزراع  والصــــناع ق  لحصــــاءا  تنار المنا ق وال ســــيما ا
بــالنظر للص االحتيــاجــا  المتزاتــدة المتوقعــ  والمحتمــل تنوعهــا بقــدر أكبر ييمــا تتعلل بــالبيــانــا  الالزمــ  لتنفاــذ 

 اتفاق باريس؛ 

ــا )ز(  ــ    اإلحصــــاءا  وأمان  االتفاقي  اإلطاري  تعزيز الصــــل  بان اإلحصــ ءا  طلبت للص بــ
والاـياسـا  العام ق مثال باال ـعالي بم ايرا  مشـترك  ف  لعداي لحصـاءا  ومؤبـرا  تنار المنا ق وتشـجيع  
ــجيع المكاتب   ــبل تشــ ــاا ســ ــتكشــ ــركاء اس رين واســ ــترك  ف  مجال بناء القدرا  والتدريب مع الشــ الجهوي المشــ

ا  للص أمان  االتفاقي  اإلطاري ق  اإلحصـــــــائي  الوطني  علص المشـــــــارك  بشـــــــكل أكبر ف  لعداي ما ي قدم من بيان
 يعمًا لتنفاذ اتفاق باريس؛ 

أعربـت عن يعمهـا للعمـل الـذ  تقوم بـ  فرقـ  العمـل التـابعـ  للجنـ  االقتصـــــــــــــــاييـ  ألوروبـا  )ح( 
تتعلل بالمجموع  األساسي  للمؤبرا  ذا  الصل  بتنار المنا ق وبجعت البلدان علص تجريب المجموع    ييما

ا  الرئياــــــــــي  الت  أعدتها فرق  العمل وطعداي  رائي طريل وطني  لتعوير اإلحصــــــــــاءا  األولي  من المؤبــــــــــر 
 المتعلق  بتنار المنا ؛  

ــاءا  واللجن   )ط(  ــق  الت  تضـــــــــعلع بها بـــــــــ    اإلحصـــــــ ــافرة والمناـــــــ رحبت بالجهوي المتضـــــــ
 االقتصايي  ألوروبا ييما تتعلل بالعمل المنهج  وو ع المؤبرا ق وبجعت علص مواصل  تلك الجهوي؛  
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ــاءا   ) (  ــتقاء مجموع  اإلحصــــ ــايي  الســــ ــ   البا ي  واالقتصــــ ــتعدام نظام المحاســــ الحظت اســــ
نا  للجن  االقتصايي  ألوروبا بما يامح بإقام  روابي مع االقتصاي لدعم األعمال التحلالي ق المتعلق  بتنار الم

 وبجعت علص مواصل  النظر ف  النظامق وال سيما ف  سياق لعداي حاابا  االن عاثا  الجوي ؛ 

رحبت بزياية التركاز علص اإلحصــاءا  المتعلق  بالكوارب بالنظر للص أهمي  لطار ســندا   )ك( 
ق وقرر  أن تـدرج ف  جـدول أعمـال يورتهـا العماــــــــــــــان بنـدا 2030-2015للحـد من معـاطر الكوارب للفترة 

ماـتقال عن هذا المو ـويق بناء علص ما هو قائم من عمل ف  اللجن  االقتصـايي  واالجتماعي  سسـيا والمحيي  
 وارب.الهايئ واللجن  االقتصايي  ألوروبا ومكتب األمم المتحدة للحد من معاطر الك

  
 معلومات أساسية  -   ثانيا  

ــائي ق ف  عام  - 2 ــع  واألربعان للجن  اإلحصـــــ  2018تضـــــــمن تقرير األمان العام من أجل الدورة التاســـــ
(E/CN.3/2018/14ق) ق   معلوما  ماـــتكمل  عن أعمال بـــ    اإلحصـــاءا  ف  مجال اإلحصـــاءا  المتعل

الذ  اتعذت  اللجن  اإلحصـــائي  ف  يورتها    47/112بتنار المنا ق وذلك اســـتجاب  للوالي  المحدية ف  المقرر 
الاـــابع  واألربعانق وال ســـيما ييما تتعلل بو ـــع مجموع  عالمي  من اإلحصـــاءا  والمؤبـــرا  المتعلق  بتنار  

  االقتصـــــــــــايي  ألوروبا ف  أعمالها بشـــــــــــ ن  وكتكمل  لذلكق وصـــــــــــق التقرير التقدم الذ  أحرزت  اللجن المنا .
اإلحصــاءا  والمؤبــرا  المتعلق  بتنار المنا ق فضــال عن األعمال الراهن  والععي الماــتقبلي  ألمان  اتفاقي   

 األمم المتحدة اإلطاري  بش ن تنار المنا  المتعلق  بالتفاعل بان الاياسا  العام  واإلحصاءا .

م  عن العمل الذ  ا ـعلعت ب  بـ    اإلحصـاءا  وأمان  اتفاقي  األمم ويقدم هذا التقرير لمح  عا - 3
ــ ن تنار المنا  واللجن  االقتصـــــــــايي  ألوروبا منذ عام  ف  مجال اإلحصـــــــــاءا    2018المتحدة اإلطاري  بشـــــــ

والمؤبــــــرا  المتعلق  بتنار المنا . وبــــــرعت عدة مؤســــــاــــــا  يولي  وطقليمي  ووطني  أ رى ف  ال يام ب عمال  
أيناه. وبالنظر    17 و  16مجال اإلحصــــــاءا  المتعلق  بتنار المنا  علص النحو المبان ف  الفقرتان  هام  ف 

و ــــع قائم  باألعمال ذا  الصــــل   للص الحاج  المتزاتدة للص تقاســــم هذه المعلوما  وتناــــيقهاق تعتزم الشــــ   
 المتعلق  بإحصاءا  تنار المنا  الت  تضعلع بها المنظما  الشريك .

  
 العمل الجاري في شعبة اإلحصاءات بشأن إحصاءات تغير المناخ  -   ثا ثال  

 وضع المجموعة العالمية لإلحصاءات والمؤشرات المتعلقة بتغير المناخ - ألف 

ــع مجموع  عالمي  2018و   2016ف  عام   - 4 ــ    اإلحصـــاءا  بو ـ ــائي  بـ ق كلفت اللجن  اإلحصـ
ا ق بالتعاون مع أمان  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشـــــ ن  من اإلحصـــــاءا  والمؤبـــــرا  المتعلق  بتنار المن

ــاءا . وتم تكثي  الجهوي والعمل جار   ــا  العام  واإلحصـــ ــياســـ تنار المنا ق من أجل تعزيز التفاعل بان الاـــ
العوامل وســتفاد المجموع  العالمي  كال من البلدان وعملي  اإلبالغ الدولي  من أجل رصــد  .(1)علص قدم وســاق

  التـ ثر بهـذا التنار.  يـ فضــــــــــــــال عن تقايم قـابل المحركـ  لتنار المنـا  وآثـارهق وتقايم تـدابار التعوي  والتكي ق
ــال  للربي بان   ــال  العالمي  كوســ ــًا ف  المجموع  العالمي   ــــمن لطار الشــــفايي  المعزز والحصــ وســــا نظر أيضــ

ــل   متعل ا  اإلبالغ النابـــ   عن اتفاق باريس واإلحصـــاءا  أو المؤبـــرا  الالزم  لدعم اإلجراءا  ذا  الصـ

__________ 

 .https://unstats.un.org/unsd/envstats/climatechange.cshtmlلالطالي علص مزيد من المعلوما ق انظر:  (1) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/14
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بالاـــياســـا  المتعلق  بالمنا . والهدا العام هو و ـــع مجموع  عالمي  من اإلحصـــاءا  والمؤبـــرا  المتعلق   
بتنار المنا  مصــــمم   صــــيصــــا لجميع البلدان مع كفال  مراعاة احتياجا  البلدان الت  لدتها نظم لحصــــائي  

وع  العالمي  قائم  بالمؤبــــــرا  واإلحصــــــاءا  بــــــامل  من حا  الموا ــــــيعق  أقل تعورا. وســــــتتضــــــمن المجم
ومصــــــــــــــنف  وفقا للمجاال  العماــــــــــــــ  الت  حديتها الها   الحكومي  الدولي  المعني  بتنار المنا  )أ  العوامل  
المحرك ق واسثارق وقابلي  الت ثرق والتعوي  من اسثارق والتكي ( وســـــــوا تكون مصـــــــحوب  ببيانا  وصـــــــوي   

ارة )بمـا ف  ذـلك تعـاري ق وتجميعـا ق وفـ ا  قـياسق ومراجع بـياـنا ق ومـ ايئ توجاهـي  للتنفـاذ(. ونظرًا  قـصـــــــــــــ 
لتعقاد رصــد تنا ر المنا  والتنعي  الواســع  المتعدية التعصــصــا  للمجاال  العماــ  المذكورة أعالهق ســتوفر  

للبلدان من أجل لعداي مجموعاتها    المجموع  العالمي  لطارًا لحصـــــائيًا مع مؤبـــــرا  مناســـــ   ت اـــــتعدم كتوجي 
العاصــــــــــ . وســــــــــاربي هذا اإلطار متعل ا  اإلبالغ النابــــــــــ   عن اتفاق باريس وطرائل اإلبالغ المتفل علاها  

بالمؤبـرا  الالزم  لدعم اإلجراءا  ذا  الصـل  بالاـياسـا    “مجموع  كاتوفاتاـ  لتنار المنا ”المعروف  باسـم 
ــاءا  البا   موع المتعلق  بالمنا . وعلص غرار المج ــاءا  البا   ف  لطار تعوير لحصــ ــي  إلحصــ ــاســ  ق(2)األســ

ســتكون المجموع  العالمي  مجموع  بــامل ق لكن غار حصــري ق من المؤبــرا  واإلحصــاءا  المصــمم  لدعم  
 البلدان وفقا لشواغل وأولويا  ومواري كل منها.

اإلحصــــــاءا  والمؤبــــــرا   وبــــــرعت بــــــ    اإلحصــــــاءا  ف  عملي  و ــــــع المجموع  العالمي  من - 5
المتعلق  بتنار المنا  علص أســـــاس اســـــتعرام منهج  للممارســـــا  القعري  والصـــــل  الوثيق  بان المفاو ـــــا   

ــاءا  الوطنـي . و الل عـام   ــ ن تنار المـنا  واإلبالغ عـن  علص الصــــــــــــــعـاد العـالم  واإلحصــــــــــــ  2018بشــــــــــــ
متعلق  بتنار المنا  الوارية من  ق أجر  الشــــــــ    اســــــــتعرا ــــــــا منهجيا ل حصــــــــاءا  والمؤبــــــــرا  ال2019 و

ــرا     7 500يول  ذا  تنعي  لقليمي  تمثالي ق وقامت بتحلال ما تزيد عن  130 من اإلحصـــــــــــــاءا  والمؤبـــــــــــ
الفريي  المتعلق  بتنار المنا ق وحدي  مشــــــروعا لمجموع  من المؤبــــــرا  األكثر تكراًرا بشــــــكل عامق ما عزز  

تيار هذه المؤبـــــرا . ويتكرر الكثار من المؤبـــــرا  ف  معتلق  بالتال  و ـــــع نهل تنعلل من القاعدة لزاء ا 
ــوء العلب الذ  قدمت   ــارة للص أن ق ف   ـــــ ــدر وطن  واحد علص األقل. وتجدر اإلبـــــ البلدانق وي ت  من مصـــــ

للص الشـ    وأمان  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشـ ن تنار المنا  لتعزيز    2018اللجن  اإلحصـائي  ف  عام 
ر ف  مشـــــروي المجموع  مواي اتفاق باريس المرت ع  بكل   الصـــــل  بان ــياســـــا  العام ق ت ذكج اإلحصـــــاءا  والاـــ

مؤبــرق مما تدل بو ــوح علص هذه الصــل . وباإل ــاف  للص ذلكق ال تزال ت نظر ف  األطر واالتفاقا  الدولي ق  
ططار ســاندا ق فضــال عن  مثل أهداا التنمي  الماــتدام ق وططار تعوير اإلحصــاءا  البا ي ق واتفاق باريسق و 

مجموع  اإلحصـــاءا  والمؤبـــرا  المتعلق  بتنار المنا  الت  و ـــعتها اللجن  االقتصـــايي  ألوروباق وذلك من  
أجل ال يامق قدر اإلمكانق بتعزيز االتاـــــاق والمواءم  ف  صـــــياغ  المؤبـــــرا . وما فتا فريل العبراء المعن   

ــاهم ف  العمل المتعلل  ــاءا  البا ي  ياــــ ــي  المتكررة  باإلحصــــ ــتعرام الصــــ بمشــــــروي المجموع  من  الل اســــ
والمناقشـــا  الت  تدور ف  اجتماعا  الفريل. وف  االجتماي الاـــايس لفريل العبراءق الذ  عقد ف  أيار/ماتو  

ق ات فل علص أن تعلع الشــــــــ    أعضــــــــاء فريل العبراء المهتمان علص مشــــــــروي مجموع  اإلحصــــــــاءا  2019
المنا  قبل لجراء يراسـ  اسـتقصـائي  تجريبي . واسـتند اسـتعرام العبراءق الذ  أ نجز  والمؤبـرا  المتعلق  بتنار 

ق للص التعليـقا  الوارية من ســـــــــــــــت  بـلدان وأربع منظمـا  يولـي  وطقليمـي . ونتيجـ  2020ف  ـكانون الـثان /تـناتر  
ــ    134لالســــــــــــــتعرامق تم تجميع  ــاء ف  مشــــــــــــــروي مجموعــ  عــالميــ  من أجــل الــدراســـــــــــــ مؤبــــــــــــــرا وطحصـــــــــــــ

 التجريبي . قصائي االست

__________ 

 .https://unstats.un.org/unsd/envstats/FDES/FDES-2015-supporting-tools/FDES_Arabic.pdfانظر:  (2) 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/FDES/FDES-2015-supporting-tools/FDES_Arabic.pdf
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الدراسةة االسةتقصةائية التجري ية بشةأن مشةروج المجموعة العالمية لإلحصةاءات والمؤشةرات  - باء 
 المتعلقة بتغير المناخ

ق بهدا رئيا  هو ا ت ار وتقايم 2020ب اط/فبراتر   23أ طلقت الدراس  االستقصائي  التجريبي  ف   - 6
ــائي  الوطني    مدى مالءم  المؤبــــرا  المقترح  وســــالمتها وقابلاتها لل ياسق وذلك بدعوة: )أ( المكاتب اإلحصــ

قترح  بالتعاون مع الشــــــــــــركاء  بلدا للص تقايم مدى اســــــــــــتعدايها لتجميع المؤبــــــــــــرا  الم  42ووزارا  البا   من 
منظم  يولي  وطقليمي  للص تقايم المؤبــرا    30المعناان وفقا ألولوياتها الوطني  ومرحل  التنمي  ف  البلد؛ )ب( 

ــماة بشــــــكل   ــي ي  ومنهجي  من أجل  ــــــمان أن تكون المؤبــــــرا  المعتارة مهم ق وماــــ من وجه  نظر موا ــــ
ا . وف  البداي ق ونظرًا ألهمي  رصـــد تنار المنا  وما ول ده من  صـــحيحق ومدعوم  بالتعاري  والمراجع والبيان

اهتمـام ـلدى الشــــــــــــــركـاءق وري  باــــــــــــــرعـ  لجـاـبا  وتعليـقا  من عـدة منظمـا  وبـلدان. غار أن جـائحـ  مرم  
( تاـــــــببت ف  ت  ار العملي ق ال ســـــــيما ف  البلدان النامي . ورغم هذا الت  ارق فقد  19-فاروس كورونا )كوفاد

المعول  مفادةق حا  قد تكون هناك مؤبـــرا  جدتدة محتمل  تاـــتحل النظر فاها من أجل   لعملثبت أن مدة ا
تشـــجيع رصـــد أيق لتنار المنا . وبدأ  عملي  متابع   اصـــ  مع البلدان والمنظما  الت  لم تاـــتعع اإلجاب  

 .  19-ف  الوقت المحدي من أجل فهم أفضل لما ه  العوائل الرئياي ق نظرا سثار جائح  كوفاد

من الناحي  الموا ــــــي ي  علص معظم   وري  ثالب عشــــــرة منظم  يولي  وطقليمي  رئياــــــي  بالتصــــــدتل - 7
بلدًاق بما ف  ذلك س ع  بلدان متقدم     17المؤبرا  واإلحصاءا  المقترح . وأجاب علص الدراس  ما مجموع  

الشـامل( بتقايم جميع المؤبـرا   النموق قامت ثالث  منها )أمكنها أن تاـتشـار أصـحاب المصـلح  قبل اإلغالق 
المقترح . ومن بان البلدان النامي  العشـــــــرة الت  أجابت علص الدراســـــــ ق قام بلد واحد بتقايم جميع المؤبـــــــرا ق  
وأكملت ســــــ ع  بلدان الدراســــــ  االســــــتقصــــــائي  جزئياق ولم يقدم بجلدان ســــــوى لبــــــارا  للص البيانا  الت  تنتجها 

بلدا ناميا آ ر )بما ف  ذلك أربع  من أقل البلدان   12اإل ـاف  للص ذلكق بدأ مكاتبهما اإلحصـائي  الوطني . وب
نموا وأربع يول جزري  صــنارة نامي ( ف  ملء الدراســ  االســتقصــائي  ولكنها لم تتمكن من لكمالها حتص اسن.  

ــائي  والعوائل الرئياــــــي  ه  صــــــعوب  جمع ريوي العبراء والشــــــركاء الوطناان الذتن لم تتمكن المكاتب ا إلحصــــ
الوطني  من االجتماي بهم أثناء اإلغالق الشـامل باـبب الجائح  واسـتحال  ت ايل البيانا  والمعلوما  عن بعد  
وطلكترونيا باـبب نق  المواري والقدرا . وثم  صـعوب  أ رى تتمثل ف  التعامل مع المؤبـرا  الت  تعرج عن  

المؤبــــرا  المقترح . وتتعلب هذه المؤبــــرا  مزيدا نعاق النظم اإلحصــــائي  الوطني ق والت  تمثل حوال  ثل  
من العملق بما ف  ذلك لجراء بحوب مكتبي  ومشـاورا  مع العبراء لو ـع تعاري  وطرق حاـاب مناسـ   ف   

 الفترة المقبل .

واســـــتعر ـــــت بـــــ    اإلحصـــــاءا  المعلوما  الوارية من البلدانق وتواصـــــلت معها للحصـــــول علص  - 8
ــيحا  وطلبت معلوما  ــاورا  ثنائي  مع منظما    تو ـ ــا مشـ ــاء. وتجر  أيضـ ــايي ق حاـــب االقتضـ ياعم  ل ـ

ــايي  وطجراء تحلال كاا   ــتمر ذلك بمجري تلق  ريوي ل ـــــ ــياـــــ ــي ي  محديةق وســـــ معتارة بشـــــــ ن مجاال  موا ـــــ
للموا ـــيع المعتلف  )مثل التنوي الباولوج  والكوارب( واعت اره مفادا إلجراء مناقشـــا  أكثر تعمقا. وف  انتظار  

مزيد من الريويق وال سـيما من البلدان النامي ق أنشـ   الشـ    مجموع  صـنارة من البلدان النامي  الت  تواج   ال
أكبر التحديا ق ســـــــواء نتيج  للجائح  أو ييما تتعلل بإكمال الدراســـــــ  االســـــــتقصـــــــائي  عموماق وذلك من أجل  

ــاءا  وال ــروي المجموع  العالمي  ل حصــ ــالي  لهيكل مشــ ــ  التفصــ ــرا  المتعلق  بتنار المنا  وتقديم الدراســ مؤبــ
ـمد ال  من أجـل لعـداي المجموعـ  الـعالمـي  المنقحـ  الت  من المقرر لرســــــــــــــالـها من أجـل المشــــــــــــــاورة الـعالمـي   

 .2021المقرر لجراؤها ف  أوائل عام 
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وعقد  المجموع  عدة اجتماعا  علص بــــــ ك  اإلنترنت ف  الفترة من أيار/ماتو للص أتلول/ســــــبتمبر  - 9
اقشـت ييكال تربي بان المؤبـرا  المقترح  واإلحصـاءا  األسـاسـي  الماـتند للاهاق مصـحوب  ببيانا  وصـوي   ون

موجزةق تتوقع أن تلب  احتياجا  البلدان المتقدم  النمو والبلدان النامي  علص الاــواء. وقدمت المجموع  أيضــا 
ــان فهم احتياجا  أقل البلدان ن ــاءا  لتحاــــ ــ    اإلحصــــ ــورة للص بــــ ــكل  ا ق  المشــــ موا والبلدان النامي ق بشــــ

والعريق  الت  تتفاعل بها المكاتب اإلحصــــــائي  الوطني  مع المؤســــــاــــــا  الوطني  األ رى. وعالوة علص ذلكق  
قدمت المجموع  اقتراحا  للص الشــــــــ    بشــــــــ ن كيوي  تنظيم واســــــــتعرام التعليقا  الوارية حتص اسن وكيوي  

 ل حصاءا  والمؤبرا  المتعلق  بتنار المنا .تن يح ييكل مشروي المجموع  العالمي  
 

 النتائج الرئيسية للدراسة االستقصائية التجري ية - جيم 

أسفر  الدراس  االستقصائي  التجريبي  عن عدة نتائلق علص النحو المبان أيناهق للص جانب لجراءا   - 10
 :اتعذتها ب    اإلحصاءا ق مبان  بان معقوفانق استجاب  لذلك

ــها يحتاج للص مزيد من  )أ(  ــرا  المقترح  قابل  للتعبالق وطن كان بعضــــــــ اعت بر معظم المؤبــــــــ
 العمل المنهج ؛

بالناــ   لعدة مؤبــرا ق لم تكن الصــل  بتنار المنا  وا ــح  ديجر  لعداي بيانا  وصــوي   )ب( 
 من ب نها أن تجعل الصل  أكثر و وحا[؛

 اقت رحت عدة مؤبرا  جدتدة؛ )ج( 

عن التـقدتر للصــــــــــــــال  ـبالهاـ   الحكومـي  اـلدولـي  المعنـي  بتنار المـنا  وـبالمجموعـ    أعِرب )ي( 
 األساسي  لمؤبرا  اللجن  االقتصايي  ألوروبا؛

اعت بر أن عدة مؤبـــرا  اقترحت ف  البداي  متدا ل  ديجر  اســـتعرا ـــها وســـت زال أ  أوج   )هـ( 
 تكرار[؛

عاية تنظيم الهيكل ب كمل ق وســــــــياــــــــاعد  هناك حاج  للص  فض عدي المؤبــــــــرا  ديجر  ل  )و( 
 نظام متعدي الماتويا  ف  تحدتد األولويا [؛

هناك حاج  للص تو يح الفرق بان المؤبرا  واإلحصاءا  دقد تم فصلها منذ ذلك الحان  )ز( 
لتعزيز الشــفايي  و ــمان و ــوح المؤبــرا  وقابلاتها لل ياس وتحدتد اإلحصــاءا  والبيانا  األســاســي  الالزم  

 نتاجهاق وبالتال  تحدتد الثنرا  ف  البيانا  بو وح[؛ إل

تتوجب ت ايي بعض المؤبرا  المقترح ق ألنها اعتبر  معقدة للناي  أو تتعلب ف  بكلها  )ح( 
 الحال  نمذجتها؛  

ــمل  )ط(  ــايي  حاثما تنعبل ذلك دتشــ ــ   البا ي  واالقتصــ ــارا  للص نظام المحاســ ــجيع اإلبــ تم تشــ
قتصـــــــايي  ألوروبا هذه اإلبـــــــارا ق وســـــــت قدم لبـــــــارا  ف  البيانا  الوصـــــــوي  حاـــــــب  عدة مؤبـــــــرا  للجن  اال

 االقتضاء[؛ 

ييما يع  بعض المؤبــرا ق وال ســيما ف   أبــار للص توافر البيانا  بوصــف  مصــدر قلل ) ( 
ــعادتن الدول  والوطن    ــارا  للص توافر البيانا ق الت  ت نتل علص الصـــــ ــتعرام اإلبـــــ مجال التكي  ديجر  اســـــ

 لص الاواءق وسيجر  تقديمها[؛  ع
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اعت بر  عدة مؤبــرا   ارج  عن والي  المكاتب اإلحصــائي  الوطني  أو النظم اإلحصــائي   )ك( 
ــوي  بمي  توفار أكبر قدر ممكن من المعلوما ق   ــايي  لتجميع البيانا  الوصــــــــ الوطني  ديجر  بذل جهوي ل ــــــــ

 المصلح [؛ وستشمل المشاورة العالمي  وقتا كاييا لمناقشا  أصحاب

ال توجد ف  البلدان النامي  قدرا  كايي  لتجميع بعض المؤبــــــــــرا  ذا  الصــــــــــل  ف  تلك  )ل( 
 البلدان.

 
اسةةتعرام مشةةروج المجموعة العالمية لإلحصةةاءات والمؤشةةرات المتعلقة بتغير المناخ في  - دال 

 االجتماج السابع لفريق الخ راء المعني باإلحصاءات ال يئية

ائل الدراسـ  االسـتقصـائي  التجريبي  والمشـاورا  الت  أجريت مع المجموع  الصـنارة من  ف   ـوء نت - 11
ــاءا  والمؤبـــــرا  المتعلق  بتنار   ــياغ  مشـــــروي المجموع  العالمي  ل حصـــ البلدان المذكورة أعالهق أعاد  صـــ

ن ا للص المنا  ف  ييكل جدتد من  الل عرم كل من المؤبــــرا  واإلحصــــاءا  األســــاســــي  الماــــتند للاها ج
جنبق نظرا ألن المؤبـرا  المتعورة كثارا ما تتعلب لحصـاءا  متعدية لتجميعها. ونتيج  لذلكق يمكن للبلدان  
أن تبن  تدريجيا برامجها إلحصــــــــاءا  تنار المنا  باالنتقال من اإلحصــــــــاءا  األســــــــاســــــــي  للص المؤبــــــــرا   

اء المعن  باإلحصــــــــاءا  البا ي ق ف  يورة المتعورة. وع رم الهيكل الجدتد ف  االجتماي الاــــــــابع لفريل العبر 
 .( 3)2020تشـــرين الثان /نوفمبر   12 و  11بشـــ ن اإلحصـــاءا  والمؤبـــرا  المتعلق  بتنار المنا ق ع قد  ف  

نظرًا ألهمي  عمل بــــ    اإلحصــــاءا  بشــــ ن لحصــــاءا  تنار المنا ق بــــارك ف  اجتماي فريل العبراء للمرة 
مؤســـاـــا  منها الصـــندوق األ ضـــر للمنا  والمنظم  العالمي  ل رصـــاي الجوي  والها   األولص عدة  براء من 

 الحكومي  الدولي  المعني  بتنار المنا .

وبــــهد الاوم األول من االجتماي عرو ــــًا ومناقشــــا  بشــــ ن األعمال ذا  الصــــل  علص الماــــتويا    - 12
   التالي :العالم  واإلقليم  والوطن ق أفضت للص االستنتاجا  الرئياي

المجموع  العالمي  ل حصـــــاءا  والمؤبـــــرا  المتعلق  بتنار المنا  ه  مجموع  بـــــامل ق   )أ( 
ولكن غار حصـــــــري ق من المؤبـــــــرا  واإلحصـــــــاءا  المصـــــــمم  لدعم البلدان وفقًا لشـــــــواغل وأولويا  ومواري  

 منها؛ كل

المؤبــرا  المقترح  ف  المجموع   تبان الدراســ  االســتقصــائي  التجريبي  بو ــوح أن معظم  )ب( 
 العالمي  قابل  للتعبالق وطن كانت بعض المؤبرا  تحتاج للص مزيد من العمل المنهج ؛

ياـــــــــــــاعد الهيكل القائم علص المصـــــــــــــفوف  للمجموع  العالمي  الذ  تربي بان المؤبـــــــــــــرا   )ج( 
  الكايي  لك  تعتار البلدان  واإلحصـــــاءا  األســـــاســـــي  علص تعزيز الشـــــفايي  والشـــــمولق كما أن  تتاـــــم بالمرون

 المؤبرا  واإلحصاءا  ذا  الصل  من أجل التجميعق وذلك حاب ماتوى التنمي  فاها؛

يمكن اســـــــتعدام البيانا  الوصـــــــوي  الشـــــــامل  العاصـــــــ  بالمجموع  العالمي  ك ياة توجاهي   )ي( 
 للبلدان من أجل تجميع لحصاءا  تنار المنا ؛

__________ 

 .https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges7.cshtmlانظر:  (3) 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges7.cshtml
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واإلقليمي  أن تواصــــــل التعاون من أجل ت اــــــيي جمل  أمور منها  تن ن  للمنظما  الدولي  )هـ( 
 المفاييم والتعاري  والمنهجيا ؛

تن ن  تعزيز التكــامــلق قــدر اإلمكــانق ييمــا بان مجموعــا  مؤبــــــــــــــرا  المنــا  العــالميــ   )و( 
 واإلقليمي  والوطني ؛

اري  بشـــــ ن تنار تن ن  أن تواصـــــل بـــــ    اإلحصـــــاءا  وأمان  اتفاقي  األمم المتحدة اإلط )ز( 
المنا  ال يام بما تل : اتعاذ م ايرا  مشـــــــترك  لو ـــــــع لحصـــــــاءا  ومؤبـــــــرا  متعلق  بتنار المنا ؛ وتعزيز  

العام  واإلحصــــاءا  وبان المكاتب اإلحصــــائي  الوطني  والوكاال  الت  تقدم التقارير   الصــــل  بان الاــــياســــا 
 القدرا  بدعم من الشركاء اس رين؛ عن تنار المنا  علص الصعاد الوطن ؛ والتعاون ف  تنمي 

ألِق  الضــــــــــــوء علص يور المكاتب اإلحصــــــــــــائي  الوطني  بوصــــــــــــفها جها  مقدم  لبيانا   )ح( 
األنشــــع  )اإلحصــــاءا  االقتصــــايي (ق بما ف  ذلك  ــــرورة لبــــراك هذه المكاتب ف  عمليا  تجميع البيانا  

 ي ؛عن غازا  الدفا   واإلبالغ عنها بموجب االتفاقي  اإلطار 

يمكن للمكاتب اإلحصـــــــائي  الوطني  أن تاـــــــهم ف  لحصـــــــاءا  تنار المنا  أو تناـــــــقهاق   )ط( 
ــمي  ويورها ف    كما ــاءا  رســـ ــاس والياتها المتعلق  بإعداي لحصـــ ــاءا  البا ي ق علص أســـ هو الحال ف  اإلحصـــ

 تناال النظام اإلحصائ  الوطن .

ل ل حصــــــاءا  والمؤبــــــرا  الفريي  ف  و  صــــــ  الاوم الثان  لالجتماي إلجراء اســــــتعرام مفـصـــــ  - 13
مشــــــروي المجموع  العالمي  ل حصــــــاءا  والمؤبــــــرا  المتعلق  بتنار المنا ق عن طريل عمل جماع  تناول 
ــارك ف  العمل الجماع    ــ  الت  حديتها الها   الحكومي  الدولي  المعني  بتنار المنا . وبـــــــ المجاال  العماـــــــ

هيكل المجموع  العالمي  واألهداا من و ـــــعها. وتم اســـــتعرام فرايى  بارًاق وجرى تعريفهم جادًا ب 50نحو 
ــاركون   ــوي  ف  كل مجال. و ل  المشـ ــرا ق والهيكل العامق واألمثل  علص البيانا  الوصـ ــاءا  والمؤبـ اإلحصـ
للص أن مجال  التكي  مع تنار المنا  وقابلي  الت ثر ب  تتاــــــــــــمان ب همي   اصــــــــــــ  بالناــــــــــــ   للدول الجزري   

ــنارة ا ــهدان أكبر التحديا  الصـــ لنامي  والبلدان النامي  وأقل البلدان نمواق وكذلك للص أنهما المجاالن اللذان يشـــ
ف  مجال النهوم بإعداي اإلحصــــــــاءا  والمؤبــــــــرا  القابل  للمقارن  يوليا. و لصــــــــوا أيضــــــــا للص أن مجال   

دم  النموق ويتضــــــــــــمنان مؤبــــــــــــرا   العوامل المحرك  والتعوي  من آثار تنار المنا  أكثر أهمي  للبلدان المتق
ــل  ف    ــتدام  ذا  الصـ ــائي . وأقر العبراء ب همي  تعبال أهداا التنمي  الماـ أفضـــل تحدتدا من الناحي  اإلحصـ
ــتنال علاها لربعها بتنار   ــرا  تحتاج للص مزيد من االبـــــــــــ المجموع  العالمي ق حتص وطن كانت بعض المؤبـــــــــــ

اقصـــــ  أو الضـــــ يف  أو غار المحدية بشـــــكل كاا ف  جميع  المنا . وتم تحدتد اإلحصـــــاءا  والمؤبـــــرا  الن
المجاال . ولوحظ أيضــــــــــا أن هناك حاج  للص تحدتد مجموع  أســــــــــاســــــــــي  من المؤبــــــــــرا  الت  تنعبل علص  

 البلدان. جميع

وياـــــر االجتماي الاـــــابع لفريل العبراء لجراء حوار مثمر أتاح لشـــــ    اإلحصـــــاءا  مواصـــــل  قياية  - 14
العمل المتعلل بإحصـــــاءا  تنار المنا  بالتعاون الوثال مع أمان  اتفاقي  األمم المتحدة  وتناـــــال تنفاذ برنامل

 اإلطاري  بش ن تنار المنا .
 



E/CN.3/2021/20 
 

 

20-17427 9/19 

 

 أنشطة تنمية القدرات - هاء 

ــريح    - 15 ــاءا   دما  تنمي   10ف  لطار الشـ ــ    اإلحصـ ــاب األمم المتحدة للتنمي ق قدمت بـ من حاـ
ــاءا  البا ي ــاءا  المتعلق  بتنار المنا  ف  غامبيا ونامابيا من  الل عقد  القدرا  لتعزيز اإلحصـــــــ   واإلحصـــــــ

وف  لطـار   .(5)(4)2019ق وحلقت  عمـل ف  عـام 2018حلقت  عمـل وطناتان ف  كـل بـلد من البـلدتن ف  عـام 
واإلحصــاءا   البرنامل العاي  للتعاون التقن ق أجر  الشــ    بعث  وطني  من أجل تعزيز اإلحصــاءا  البا ي   

المتعلق  بتنار المنا  ف  غانيا االســتوائي  وعقد  وربــ  عمل حول اإلحصــاءا  البا ي  والمعلوما  من أجل  
ق ع قد  حلق  عمل لقليمي  أ رى 2019وف  عام  .(6)2018التنمي  الماــــــــــتدام  ف  المنعق  العربي  ف  عام 

أعقبتها حلق  عمل  ق(7)نعق  الجماع  الكاريبي بشــــــــ ن اإلحصــــــــاءا  البا ي  وطحصــــــــاءا  تنار المنا  لفائدة م
وكما ذ كر أعالهق قدمت الشــــ   ق  .(8)وطني  بشــــ ن اإلحصــــاءا  البا ي  وطحصــــاءا  تنار المنا  ف  غرينايا

 الل الدراســـــ  االســـــتقصـــــائي  التجريبي  وفترا  الت  ار الت  ســـــببتها الجائح ق المشـــــورة للص عدي من البلدان  
را ــها للقدرا  اإلحصــائي  الوطني  الالزم  لو ــع المؤبــرا  واإلحصــاءا  المتعلق  بتنار  النامي  بشــ ن اســتع

 المنا  المقترح  ف  مشروي المجموع  العالمي  ل حصاءا  والمؤبرا  المتعلق  بتنار المنا .

ق أجر  ب    اإلحصاءا  أول جري لها لمناس ا  وأنشع  تنمي  القدرا  ف  2020وف  أوائل عام  - 16
منظم  يولي  وطقليمي ق وكشفت العملي  عن    17ق ب ياية  2019  و  2018مجال اإلحصاءا  البا ي  ف  عام  

ــرا  المتعلق  بتنار المنا ق مثل تلك الت   ــا اإلحصـــــــاءا  والمؤبـــــ ــع  تناولت أيضـــــ أن العدتد من هذه األنشـــــ
 .(9)  للبا  أجراها برنامل األمم المتحدة للبا   واللجان اإلقليمي  والوكال  األوروبي

ــاءا  تنار المنا  ونوقشـــت ف  الاوم  - 17 وع ر ـــت أنشـــع  واحتياجا  تنمي  القدرا  ييما تتعلل بإحصـ
ــاءا  البا ي  ) ــابع لفريل العبراء المعن  باإلحصـ ــرين الثان /نوفمبر  19األ ار من االجتماي الاـ (. 2020تشـ

االســــتعداي ويعم األنشــــع  التحضــــاري   وعرم الصــــندوق األ ضــــر للمنا  نعاق عمل ق بما ف  ذلك برنامل
وحافظ  مشاريع تنمي  القدرا ق مشارًا للص أن  من  الل برنامل االستعدايق ساتم تعزيز الدعم المقدم للتععيي  
الوطن  للتكي  والـقدرة علص الحصــــــــــــــول علص البـياـنا  والمعلوـما  المتعلـق  ـباسـثار المـنا ـي ق والـقابلـي  للـت ثرق  

ووصــق الكيوي  الت  يمكن أن تاــتفاد بها المكاتب اإلحصــائي  الوطني . وأبــار أيضــا للص  والتكي ق والتقايمق
ــايي  ألمريكا الالتاني  ومنعق  ال حر الكاريب  بشـــــــــــ ن   م ايرا  أ رىق منها المشـــــــــــروي الجدتد للجن  االقتصـــــــــ

ــياســـــــا   ــل  ف  منعق  ال حر الكاريب  من أجل و ـــــــع ســـــ للتنمي  مؤبـــــــرا  تنار المنا  والكوارب ذا  الصـــــ
 الماتدام  قائم  علص األيل .

 

__________ 

 .https://unstats.un.org/unsd/envstats/meetings/2019-Gambia/Gambia.cshtmlانظر:  (4) 

 .https://unstats.un.org/unsd/envstats/meetings/2019-Namibia/Namibia.cshtmlانظر:  (5) 

 .https://unstats.un.org/unsd/envstats/meetings/2018-Arab%20Region/ArabRegion.cshtmlانظر:  (6) 

 .https://unstats.un.org/unsd/envstats/meetings/2019-Caricom%20Region/CaricomRegion.cshtmlانظر:  (7) 

 .https://unstats.un.org/unsd/envstats/meetings/2019-Grenada/Grenada.cshtmlانظر:  (8) 

 .https://unstats.un.org/unsd/envstats/Inventory_capacity%20developmentانظر:  (9) 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/meetings/2019-Gambia/Gambia.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/meetings/2019-Namibia/Namibia.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/meetings/2018-Arab%20Region/ArabRegion.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/meetings/2019-Caricom%20Region/CaricomRegion.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/meetings/2019-Grenada/Grenada.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/Inventory_capacity%20development
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 األنشطة الفنية المتعلقة بإحصاءات ومؤشرات تغير المناخ - واو 

أعالهق هنــاك حــاجــ  متزاتــدة للص ت ــايل المعلومــا  عن األنشــــــــــــــعــ  العــدتــدة  3كمــا ذكر ف  الفقرة  - 18
ــل  الت   ــع قائم  باألعمال ذا  الصـــــــ ــاءا  و ـــــــ ــ    اإلحصـــــــ ــعلع بها علص نعاق العالمق وتعتزم بـــــــ المضـــــــ

 ا علعت بها المنظما  الشريك  بش ن لحصاءا  تنار المنا . ويري أيناه وصق ل عض هذه األنشع .

وطلص جانب العمل التقن  لشـ    اإلحصـاءا  بشـ ن المجموع  العالمي  من اإلحصـاءا  والمؤبـرا    - 19
المتعلق  بتنار المنا ق علص نحو ما طلبت  اللجن  اإلحصـــائي  ف  يورتها التاســـع  واألربعانق ما فت ت الشـــ     

ــاءا  تعمل عن كثب مع أمان  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشـــــ ن تنار  ــل  بان اإلحصـــ المنا  لتعزيز الصـــ
والاـياسـا  العام  من  الل جمل  أمور منها عقد مناسـ ا  جانبي  مشـترك  ف  يورا  اللجن ق ومشـارك  أمان  
االتفاقي  اإلطاري  ف  أعمال فريل العبراء المعن  باإلحصـــاءا  البا ي ق ومشـــارك  الشـــ    ف  مناســـ   جانبي  

ــياســـــ  الرييع ق ومشـــــارك   2019الذ  عقد ف  عام  (10)الماـــــتوى المعن  بالتنمي  الماـــــتدام  ف  المنتدى الاـــ
أمان  االتفاقي  اإلطاري  ف  حلقا  العمل اإلقليمي  ويون اإلقليمي  بشــــــــ ن اإلحصــــــــاءا  البا ي  وطحصــــــــاءا   

ــ    للمنعق  العربي  ف  عام  تنار المنا ق مثل الحلقتان اللتان عقدتهما الكاريبي   ومنعق  الجماع   2018الشــ
 أعاله(. 15)انظر الفقرة  2019ف  عام 

ــ ن تنار المنـا  ثالثـ  اجتمـاعـا  علص اإلنترنـت  - 20 وعقـد  أمـانـ  اتفـاقيـ  األمم المتحـدة اإلطـاريـ  بشــــــــــــ
لمناقشـ  تنوي الم ايرا  الجاري  واألهداا المشـترك  لدعم البلدان ف  لطار   “الشـفايي  المعزز بناء لطار”بشـ ن 

لل يــاس واإلبالغ والتحقلق وكــذلــك ف  االنتقــال للص لطــار الشــــــــــــــفــاييــ  المعزز التفــاق بــاريس.   النظــام الحــال 
وقــدمــت ف  هــذه االجتمــاعــا  عروم من جــانــب جهــا  منهــا أمــانــ  االتفــاقيــ  اإلطــاريــ ق ومنظمــ  األغــذيــ  

 . وباإل ـــاف  للص والزراع  ل مم المتحدةق والها   الحكومي  الدولي  المعني  بتنار المنا ق وبـــ    اإلحصـــاءا
ــاءا  تنار المنا    ــ    ف  مجال لحصـ ــارك  الشـ ــدتد الذ  أعربت عن  أمان  االتفاقي  اإلطاري  لمشـ التقدتر الشـ
ـلدعم لطـار الشــــــــــــــفـاييـ  المعززق وف  نهـاـي  المعـااق التقايم العـالم ق أكـد  منظمـ  األغـذـي  والزراعـ  والها ـ  

ــا  ــاءا  واقترحتا لجراء مزيد من المشـــــــــاورا   الحكومي  الدولي  المعني  بتنار المنا  أيضـــــــ أهمي  هذه اإلحصـــــــ
ــد تنار المنا  واإلبالغ عن  كان مو ــــــــوعا هاما   ــ   . كما أن تنمي  القدرا  ف  مجال رصــــــ الثنائي  مع الشــــــ

 للمناقش ق وقدمت الوكاال  مقترحا  لتعزيز التناال والتعاون ف  تقديم العدما  للبلدان.

  وطقليمي  أ رى علص نشـــــــر اإلحصـــــــاءا  والمؤبـــــــرا  المتعلق  بتنار ويأبت عدة مؤســـــــاـــــــا  يولي - 21
ــائي   ــي  للبيانا  اإلحصــــــــــ ــاــــــــــ المنا ق بما ف  ذلك منظم  األغذي  والزراع ق من  الل قاعدة بياناتها المؤســــــــــ

ــ ن االن عاثا  من القعاي الزراع  ــوعي ق بشــــ ــاح  الترب  (12)ق وتنار يرجا  الحرارة(11)المو ــــ ق وتقدترا  ماــــ
وان عاثا    (13)(2019-1990  الت  اســـــــــتنزفت للزراع  وما ترت ي بها من ان عاثا  غازا  الدفا   )العضـــــــــوي

وف  أعقاب نشــــــــر اللجن    .(14)2020-1990قبل النابا : تقدترا  جدتدة للفترة  الكربون وعمليا  لزالتها من
لق  بتنار المنا  ف  المنعق   اإلحصــــــاءا  المتعاالقتصــــــايي  واالجتماعي  لنرب  آســــــيا )اإلســــــكوا( تقريًرا عن 

__________ 

 .https://sustainabledevelopment.un.org/hlpfانظر:  (10) 

 ./http://www.fao.org/economic/ess/environment/data/emission-shares/arانظر:  (11) 

 ./http://www.fao.org/economic/ess/environment/data/temperature-change/arانظر:  (12) 

 .www.fao.org/economic/ess/environment/data/organic-soilsانظر:  (13) 

 ./https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2020-203انظر:  (14) 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
http://www.fao.org/economic/ess/environment/data/emission-shares/ar/
http://www.fao.org/economic/ess/environment/data/temperature-change/ar/
http://www.fao.org/economic/ess/environment/data/organic-soils
https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2020-203/
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ــ ن اإل2017ف  عام  (15)العربي  ــر  أمان  الجماع  الكاريبي  تقريًرا بشـــ  حصـــــاءا  المتعلق  بتنار المنا ق نشـــ
ق يحتو  علص بيانا  كمي  ونوعي  ورســــــــــــــوم بياني  تعرم حال  تنار المنا  ف  المنعق ق  (16)2020ف  عام 

. وطلص جانب اللجن  االقتصـــــايي  ألوروبا واإلســـــكواق  2020ة حتص عام بما ف  ذلك من  الل البيانا  المتوافر 
 تعمل لجان لقليمي  أ رى أيضا علص و ع مؤبرا  بش ن رصد تنار المنا  والكوارب من أجل مناطقها.

ويري أيناه عدي من األنشـع  الوطني  الت  تبان زياية قدرا  المكاتب اإلحصـائي  الوطني  ومشـاركتها   - 22
 :لحصاءا  تنار المنا  والت  أ بلنت بها ب    اإلحصاءا ف  

توســـــــيع وحدا  أو بـــــــعب اإلحصـــــــاءا  البا ي  القائم  ف  المكاتب اإلحصـــــــائي  الوطني   )أ( 
  “المنا ”و   “البا  ”لتشـــــمل أيضـــــا اإلحصـــــاءا  المنا ي ق بما ف  ذلك ف  أترلندا والكامارونق وطيراج كل من 

 الش   ؛ف  االسم الفعل  للوحدة أو 

لنشاء المكتب اإلحصائ  المركز  لنرينايا للجن  مشترك  بان الوكاال  معني  بإحصاءا   )ب( 
 البا   وتنار المنا ؛

ق ك رِ ســت “توم اإلحصــاء”تنظيم مناســ   لمقدم  البيانا  وماــتعدماها ف  ســلوفانيا بعنوان  )ج( 
 ؛2020للبيانا  المتعلق  بتنار المنا  ف  عام 

المكتب اإلحصـــائ  الوطن  ف  جمهوري  تنزانيا المتحدة تقريره الوطن  األول عن  لصـــدار  )ي( 
 ؛2019لحصاءا  تنار المنا  ف  عام 

 .2016ف  عام  “لحصاءا  تنار المنا ”لصدار المعهد اإلحصائ  لجامايكا تقريره عن  )هـ( 

 
 اإلجراءات المقررة لشعبة اإلحصاءات - زاي 

ــين  من أجل النهوم بالعمل  - 23 ــع الصــــــــ ــرا  تنار المنا  وكذلك و ــــــــ ــ ن لحصــــــــــاءا  ومؤبــــــــ بشــــــــ
للمجموع  العالمي ق تعمل بـــــ    اإلحصـــــاءا ق بالتعاون مع مؤســـــاـــــا  أ رىق علص تنفاذ األنشـــــع    النهائي 
 أيناه: المبان 

ــائي  التجريبي  وتعليقا  فريل العبراء المعن   )أ(  ــتقصـــ االنتهاء من تحلال نتائل الدراســـــ  االســـ
 البا ي ق واستكمال البيانا  الوصوي  لمؤبرا  الماتويان األول والثان ؛باإلحصاءا  

ــل  لو ــــــع المعاتار والم ايئ التوجاهي  واألطر الدولي   )ب(  المشــــــارك  ف  العمليا  ذا  الصــــ
ومتابعت ها لضــمان ليراج المؤبــرا  واإلحصــاءا  ذا  الصــل  ف  المجموع  العالمي  قدر اإلمكانق مع ليراج  

 راجع ف  البيانا  الوصوي ؛أفضل الم

ــاءا   )ج(  ــرا  وطحصـ ــ ن مؤبـ ــا  حاال  لفرايي  بشـ ــاريع رائدة أو لجراء يراسـ اال ـــعالي بمشـ
 تنار المنا ق وال سيما ف  البلدان النامي ؛

 زياية نشر لحصاءا  ومؤبرا  تنار المنا  علص الموقع الش ك  لش    اإلحصاءا ؛ )ي( 

__________ 

 .www.unescwa.org/publications/compendium-environment-statistics-arab-region-2016-2017 :انظر (15) 

 .http://statistics.caricom.org/climatepub.htmlانظر:  (16) 

http://www.unescwa.org/publications/compendium-environment-statistics-arab-region-2016-2017
http://statistics.caricom.org/climatepub.html
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ــاءا  البا ـي  ليشــــــــــــــمـل جميع زـياية توســــــــــــــيع نعـاق عمـل  )هـ(  فريل العبراء المعن  ـباإلحصــــــــــــ
ــيع المتصــــــل  بالعوامل الماــــــب   لتنار المنا ق وآثارهق وقابلي  الت ثر ب ق والتعوي  من آثارهق والتكي    الموا ــــ

 مع ق ولضمان استمرار الدعم التقن  المقدم من العبراء ييما تتعلل بالمجموع  العالمي ؛

   للمااعدة ف  تن يح وصقل مشروي المجموع  العالمي ؛لنشاء فريل استشار  )و( 

ــاءا  تنار  )ز(  ــ ن لحصـ ــاءا  البا ي  بشـ ــتثنائ  لفريل العبراء المعن  باإلحصـ عقد اجتماي اسـ
 المنا  لمناقش  مشروي المجموع  العالمي  المنقح و ع  عمل طويل  األجل؛

ق تقري اق مع جميع البلدان 2021لجراء مشــــاورة بشــــ ن المجموع  العالمي  ف  آذار/مارس  )ح( 
 والوكاال  ذا  الصل ق تكون مصحوب  بجري ل نشع  ذا  الصل ؛

 تحلال نتائل المشاورة العالمي  وو ع م ايئ توجاهي  للتنفاذ؛ )ط( 

ــتعقد ف   ) (  ــائي ق الت  ســـ ــان للجن  اإلحصـــ تقديم المجموع  العالمي  ف  الدورة الثالث  والعماـــ
 ق العتمايها؛2022عام 

مواصــــــل  اســــــتكشــــــاا ســــــبل تعزيز العالق  بان المكاتب اإلحصــــــائي  الوطني  والاــــــلعا    )ك( 
 الوطني  الت  تبل  بالمعلوما  عن تنار المنا ؛  

مواصــــل  التحقال ف  الصــــال  بان منتج  البيانا  وماــــتعدماهاق والتفاعل مع األوســــاط   )ل( 
 اإلحصائي  األوسع نعاقا؛

جـانبـي  بشــــــــــــــ ن لحصــــــــــــــاءا  تنار المـنا  علص هوام  يورا  اللجـن  تنظيم مـناســـــــــــــــ ا   )م( 
 اإلحصائي  ومؤتمر األطراا العامل بوصف  اجتماي األطراا ف  اتفاق باريس؛

ال ـيام بمزـيد من العمـل من أجـل تحاــــــــــــــان تو ــــــــــــــيح الروابي مع اإلطـار المركز  لنظـام  )ن( 
اإليكولوجي  ف  لطار نظام المحاســـــــــــ   البا ي   المحاســـــــــــ   البا ي  واالقتصـــــــــــايي  والمحاســـــــــــ   المتعلق  بالنظم

 (.E/CN.3/2021/10واالقتصايي  )انظر أيضا 
  

العمةل الة ي تقوم بةا حةاليةا أمةانةة اتفةا يةة األمم المتيةدة اإل ةاريةة بشةةةةةةةةةأن تغير  -  رابعا  
صاءات والدعم بموجب االتفا ية اإل ارية المناخ في مجاالت إدارة ال يانات واإلح 

 وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس 

 اإلبالغ بالمعلومات - ألف 

ف  لطـار اإلجراءا  العـالمـي  المتعلـق  بتنار المـنا ق تحـتاج البـلدان للص ـتدفل ماــــــــــــــتمر للمعلومـا   - 24
تدابارهاق ومدى تعر ـها للمعاطر  والبيانا  عن اتجاها  وتوقعا  ان عاثا  غازا  الدفا  ق وآثار سـياسـاتها و 

المـنا ـي  وـت ثرهـا بهـاق وفرصــــــــــــــهـا وطجراءاتهـا الرامـي  للص الحـد من ان عـاـثا  غـازا  اـلدفاـ   وتعزيز ـقدرتهـا علص  
الصــمويق والدعم الالزم والمتلقص. ويدعم توفار هذه المعلوما  عملي  صــنع القرار الوطني  القائم  علص األيل  

ــ ن بتنار المنا  وبروتوكول  وتقديم التقارير ف  الوق ت المناســـــــــــب بموجب اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشـــــــــ
 كاوتو الملحل بها وف  الماتقبلق اتفاق باريس.

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/10
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ولمواصــــــل  جمع وتحلال واســــــتعدام معلوما  موثوق  بشــــــ ن اإلجراءا  المتعلق  بالمنا  والدعم من   - 25
رة علص الصـــــــمويق فضـــــــاًل عن البيانا  المتعلق  بماـــــــتويا  أجل الحد من ان عاثا  غازا  الدفا   وزياية القد

واتجـاهـا  ان عـاثـا  غـازا  الـدفا ـ ق أهميـ  بـالنـ  التعـاذ القرارا  القـائم علص األيلـ  وت ـايل المعلومـا ق وبنـاء 
الثق  والتفاهمق وتعزيز مشـــارك  أصـــحاب المصـــلح . وتمثل عملي  جمع البيانا  واإلبالغ بها عنصـــرًا حاســـمًا  

ام ال يـاس واإلبالغ والتحقل بموجـب اتفـاقيـ  األمم المتحـدة اإلطـاريـ  بشـــــــــــــــ ن تنار المنـا  وبروتوكول  ف  نظـ 
 كاوتوق وقد أ يرجت مؤ رًا ف  لطار الشفايي  المعزز التفاق باريس.

ويـقدم النظـام الحـال  لل ـياس واإلبالغ والتحقل بموجـب اتـفاقـي  األمم المتحـدة اإلطـارـي  بشــــــــــــــ ن تنار   - 26
وبروتوكول كاوتو مجموعـــ  من المتعل ـــا  المتعلقـــ  بـــالمعلومـــا  الت  تتعان اإلبالغ بهـــاق والجـــدول   المنـــا 

الزمن  لتقديم التقارير الوطني ق ومدى التحلال واالســتعرام الدولاان للمعلوما ق وه  بــروط معتلف  بالناــ   
ز للص النظام الحال  ويوفر أســاســًا لجميع  للبلدان المتقدم  النمو والبلدان النامي . وياــتند لطار الشــفايي  المعز 

ــترك  من العرائل واإلجراءا  والم ايئ التوجاهي  )جزء من مجموع    األطراا للعمل ف  لطار مجموع  مشـــــــــــ
ــف  اجتماي األطراا   ــ  لتنار المنا  الت  تم االتفاق علاها ف  المؤتمر األول ل طراا العامل بوصــــ كاتوفاتاــــ

( مع منح هـام  من المرونـ  لتلـك البلـدان النـاميـ  الت  تحتـاج لليـ  بـالنظر  2018ف  اتفـاق بـاريسق ف  عـام 
 للص قدراتها.

وسـتواصـل البلدان الت  ه  أطراا ف  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشـ ن تنار المنا  تقديم كمي   - 27
تقدم  النمو والبلدان النامي  كبارة من المعلوما  بموجب االتفاقي  وفقًا لمعتلق المتعل ا  بالناــــــــ   للبلدان الم

ومن  الل قنوا  معتلفــ ق مثــل البالغــا  الوطنيــ  )جميع األطراا(ق وقوائم الجري الوطنيــ  لنــازا  الــدفا ــ  
)جميع األطرااق ب بـــــــــــكال معتلف (ق والتقارير الت  تصـــــــــــدر كل ســـــــــــنتان )البلدان المتقدم  النمو(ق والتقارير  

ق و عي التكي  الوطني  )البلدان النامي (ق وبرامل العمل الوطني  للتكي  المحدث  لكل سنتان )البلدان النامي (
 )أقل البلدان نموا(.

ــ ن تنار   - 28 ــاف  للص ذلكق فإن البلدان الت  ه  أطراا ف  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشــــــ وباإل ــــــ
ــاهمـاتهـا الجـدـتدة أو الماــــــــــــــتكم ــدـقت علص اتـفاق ـباريس تـقدم حـالـيا ماــــــــــــ ـل  المحـدية وطنـيا  المـنا  والت  صــــــــــــ

واســـــــتراتيجياتها العويل  األجل للتنمي  العويضـــــــ  االن عاثا . ويتعان أيضـــــــا علص جميع األطراا ف  االتفاق  
)باستثناء الدول الجزري  الصنارة   2024تقديم تقرير عن الشفايي  كل سنتان اعت ارا من كانون األول/ييامبر 

ن تـقدم هـذه المعلوـما  وفل تـقدترهـا(. ويـقدم تقرير الشـــــــــــــــفايـي  اـلذ   الـنامـي  وأـقل البـلدان نمواق الت  يجوز لـها أ
يصـــــــدر كل ســـــــنتان معلوما   اصـــــــ  ببلدان محدية عن تنفاذ االتفاقق بما ف  ذلك قائم  جري وطني  تتعلل  
ــاهما  المحدية وطنيا. وين ن  لجميع   بنازا  الدفا   ومعلوما   ـــــروري  لتت ع التقدم المحرز ف  تنفاذ الماـــ

ا ف  االتفاق أيضـــــــــــًا أن تقدم معلوما  عن آثار تنار المنا  والتكي  مع . وعالوة علص ذلكق تتعان  األطرا
علص البلــدان المتقــدمـ  أن تقــدم معلومـا  عن الـدعم المقــدم والمحشــــــــــــــوي للبلــدان النــاميــ  ف  مجــاال  المــاليــ  

عن بعض المعلومــا  المــذكورة   وتعوير التكنولوجيــا ونقلهــا وبنــاء القــدرا . وت منح مرونــ  محــدية ف  اإلبالغ
 أعاله للبلدان النامي  الت  تحتاج للاها بالنظر للص قدراتها.

 
 المعلومات وال يانات المتاحة - باء 

ــ ن   - 29 ــمن المعلوما  المنتظم  الت  تقدمها حاليًا األطراا ف  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشــــ تتضــــ
يس بالفعل كمي  هائل  من البيانا  المتعلق  بجميع جوانب األنشــــــع  تنار المنا  وبروتوكول كاوتو واتفاق بار 
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الوطني  المضــــعلع بها للتصــــد  لتنار المنا ق بما ف  ذلك تلك األنشــــع  المتعلق  بالقابلي  للت ثر ب  والتكي   
طــاريــ  معــ ق والتعوي  من آثــارهق والــدعم المــال  والتكنولوج ق وال حــ  والمراق ــ . وتجعــل أمــانــ  االتفــاقيــ  اإل

ــ ك ق بما ف  ذلك البيانا   ــميًا متاح  للجمهور علص موقعها الشـــــــ ــلها البلدان رســـــــ جميع المعلوما  الت  ترســـــــ
األوليــــ  )كمــــا تقــــدمهــــا األطراا( والمعلومــــا  الثــــانويــــ  )تجميع المعلومــــا  والبيــــانــــا ق والتقــــاريرق وقواعــــد  

 اإللكتروني (. البيانا 

قـدمتهـا األطراا بموجـب اتفـاقيـ  األمم المتحـدة اإلطـاريـ  بشـــــــــــــــ ن تنار  ومن أمثلـ  المعلومـا  الت   - 30
؛ والبالغـا  (17)للبلـدان المتقـدمـ  النمو والتقـارير الت  تقـدمهـا كـل ســــــــــــــنتان المنـا  مـا تل : البالغـا  الوطنيـ 

الدفا   للبلدان المتقدم  ؛ وقوائم الجري الوطني  لنازا  (18)الوطني  والتقارير المحدث  المقدم  من البلدان النامي 
و عي   ؛(20)ق ف  حان أن البيــانــا  المفصــــــــــــــلــ  والمجم عــ  متــاحــ  من قــاعــدة بيــانــا  علص اإلنترنــت(19)النمو

؛ واسليـا  القـائمـ  (22)؛ وبرامل العمـل الوطنيـ  للتكي  ف  أقـل البلـدان نموا(21)التكي  الوطنيـ  للبلـدان النـاميـ 
 .(24)؛ وطجراءا  التعوي  المالئم  وطنياً (23)ق مثل آلي  التنمي  النظيف علص الاوق ف  لطار بروتوكول كاوتو

ــجل المؤقت  - 31 ــاهما  المحدية وطنيًا بموجب اتفاق باريس ف  الاــــــ ــاف  للص ذلكق تتاح الماــــــ وباإل ــــــ
 .(26)بــ ك  اإلنترنت ق كما تتاح البالغا  المتعلق  بالتكي  بموجب االتفاق علص(25)للماــاهما  المحدي وطنياً 

كما ســاتم تقديم التقارير المقبل  ل طراا  ــمن لطار الشــفايي  المعززق مثل تقارير الشــفايي  الت  تصــدر كل  
ســــــــــنتانق بما ف  ذلك أبــــــــــكالها الجدولي ق بعريق  مماثل  علص البواب  اإللكتروني  ألمان  اتفاقي  األمم المتحدة 

   الباني  للبيانا  علص ب ك  اإلنترنت.اإلطاري  بش ن تنار المنا ق وستدرج البيانا  ف  الوصل
 

 االحتياجات فيما يتعلق بال يانات والدعم المقدم - جيم 

كـما هو مبان أعالهق هـناك حـاجـ  متزاـتدة علص الصــــــــــــــعـاد الوطن  للص المعلوـما ق الت  تتعان علص  - 32
بموجــب اتفــاق بــاريس. وعــاية  األطراا ف  اتفــاقيــ  األمم المتحــدة اإلطــاريــ  بشـــــــــــــــ ن تنار المنــا  أن تقــدمهــا 

تكون هذه المعلوما  معقدة وبـامل  للص حد ماق بحا  تتعلب مجموع  من البيانا  الموثوق  من المكاتب   ما
ذا  الصـــــل  والمواري الكايي .   اإلحصـــــائي  الوطني  وجهدا تنظيميا وتحلاليا كبارا إلعدايهاق بما ف  ذلك العبرة

__________ 

 .https://unfccc.int/BRs و https://unfccc.int/NC7انظر  (17) 

 .https://unfccc.int/BURs و https://unfccc.int/non-annex-I-NCs انظر (18) 

 .https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2020انظر:  (19) 

 .https://di.unfccc.int/time_seriesانظر:  (20) 

 .www4.unfccc.int/sites/NAPC/Pages/national-adaptation-plans.aspxانظر:  (21) 

ــظـــــــــر:  (22)  -https://unfccc.int/topics/resilience/workstreams/national-adaptation-programmes-of-action/napasانـــــــ

received. 

 .https://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.htmlانظر:  (23) 

 .www4.unfccc.int/sites/publicnama/SitePages/Home.aspxانظر:  (24) 

 .www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/Home.aspxانظر:  (25) 

 .https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/adaptation-communicationsانظر:  (26) 

https://unfccc.int/NC7
https://unfccc.int/BRs
https://unfccc.int/non-annex-I-NCs
https://unfccc.int/BURs
https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2020
https://di.unfccc.int/time_series
https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Pages/national-adaptation-plans.aspx
https://unfccc.int/topics/resilience/workstreams/national-adaptation-programmes-of-action/napas-received
https://unfccc.int/topics/resilience/workstreams/national-adaptation-programmes-of-action/napas-received
https://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html
https://www4.unfccc.int/sites/publicnama/SitePages/Home.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Pages/Home.aspx
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/adaptation-communications
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لمكاتب ف  توفار بيانا  عالي  الجوية ف  الوقت المناســـب لضـــمان موثوقي   وبالتال ق هناك يور متزاتد لهذه ا
 المعلوما  العام .

ــتــدامــ  الترتا ــا  الوطنيــ  إلعــداي المعلومــا  الالزمــ  أمر بــال  األهميــ  علص المــدى   - 33 ولــذلــكق فــاســــــــــــ
ي  المعزز للص تعزيز  العويل. وســـــــاؤي  االنتقال من النظام القائم لل ياس واإلبالغ والتحقل للص لطار الشـــــــفاي

نعاق اإلبالغ وانتظام  وتعقادهق ال سـيما بالناـ   للبلدان النامي ق مما تؤكد أهمي  وجوي ترتا ا  مؤسـاـي  قوي  
ــتدام  علص الصـــــــــــعاد الوطن . ويشـــــــــــكل تعزيز النعاق واالنتظام والتعقاد تحديا كبارا من حا  المواري   وماـــــــــ

وعالوة علص ذلكق ســــــــتتعلب العملي  التعاون مع طائف  واســــــــع  من   والجهوي الالزم  لتلبي  متعل ا  اإلبالغ.
أصــــحاب المصــــلح  من أجل جمع البيانا  وطعداي التقدترا  و ــــمان توافر المعلوما  التفصــــالي . وســــتكون  
الترتا ا  المؤســــــاــــــي  القوي  بالن  األهمي  ف  تمكان البلدان من توفار معلوما  موثوق  وبــــــامل  وماــــــتكمل   

   بمتعل ا  اإلبالغ وتفاد صانع  القرار الوطناان.بانتظام تف

وتواصـــــل أمان  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشـــــ ن تنار المنا  و ـــــع وتنفاذ عدة برامل تدريبي ق  - 34
وال ســــيما للبلدان النامي . وأســــفر  أنشــــع  ومناســــ ا  تدريبي  منتظم  بالفعل عن قيام البلدان بتدريب العبراء 

ــتعرام  الوطناان عل ــ حوا  براء مؤهلان ف  اســ ص لعداي معتلق التقارير والمعلوما  الالزم ق أو علص أن يصــ
أو تحلاــل المعلومــا  المقــدمــ ق وذلــك ف  لطــار النظــام الحــال  لل يــاس واإلبالغ والتحقل بموجــب االتفــاقيــ  

ة للعبراء المشـــاركان ف   اإلطاري  وبروتوكول كاوتو. ويجر  حاليًا و ـــع عملي  مماثل  لبرامل التدريب الجدتد
االســـتعرا ـــا  ف  لطار الشـــفايي  المعزز. وتقوم أمان  االتفاقي  اإلطاري  أيضـــًا بإيارة برنامل متعدي الاـــنوا   
لتعزيز قدرة البلدان النامي  علص لعداي قوائم جري وطني  لنازا  الدفا  ق وو ـــع وصـــيان  نظم وطني  ماـــتدام   

ف    ايئ التوجاهي  الصــــــــايرة عن الها   الحكومي  الدولي  المعني  بتنار المنا إليارة قوائم الجريق وتعبال الم 
ــ   لقوائم الجري الوطني ق بالنظر للص موافق  األطراا ف  اتفاق باريس علص اســـــــــتعدام تلك    2006عام  بالناـــــــ

ي  الوطني  ف   الم ايئ التوجاهي  ل بالغ عن قوائم جريها الوطني  لنازا  الدفا  . وتشــارك المكاتب اإلحصــائ
كثار من األحيان وبشـــــــــــــكل متزاتد ف  األنشـــــــــــــع  والتدريب والمناســـــــــــــ ا  الت  تنظم ف  البلدان المشـــــــــــــمول   

 البرامل. بتلك

ــار البيانا  ومعالجتها   - 35 ــيظل وجوي نظام وطن  قو  لجمع البيانا  والقدرة علص تفاـــــــــ ومع ذلكق ســـــــــ
لص الحاج  المتزاتدة للص البيانا  بموجب اتفاق باريس.  بالن  األهمي  علص الصعاد الوطن ق ال سيما بالنظر ل

ومن المهم أيضــــــا فهم العالق  بان اإلحصــــــاءا  الوطني  والبيانا  المتصــــــل  بالمنا . وتواصــــــل أمان  اتفاقي   
األمم المتحدة اإلطاري  بشــــــــــ ن تنار المنا  يعم هذا العملق للص جانب بــــــــــ    اإلحصــــــــــاءا ق نظرا ألهمي   

 اءا  متعلق  بتنار المنا  تكون موثوق  وحان  التوقات.تشجيع لعداي لحص

وف  الاــياق نفاــ ق أطلقت أمان  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشــ ن تنار المنا  مؤ را م ايرة من   - 36
أجل المشــــــــــــــارك  الـعالمـي  ف  لطار الشـــــــــــــــفايـي  المعززق ترم  للص أن تجمع تحـت راي  موحدة جميع الجـها   

بلدانق ومااعدة المنظما ق وأوساط األعمال التجاري ق والمنظما  غار الحكومي ق وغارها من  الفاعل ق مثل ال
الجها  بمي  تحقال فوائد متعل ا  الشـــفايي  المعززة ف  لطار الشـــفايي  المعزز التفاق باريس. وســـتياـــر هذه  

ــد الدعم ا ــتحشـ لالزم لبناء وتعزيز القدرا  الم ايرة العالمي  زياية فر  حصـــول البلدان النامي  علص الدعم؛ وسـ
ــتزيد من   ــتدام  إلعداي البيانا  المتعلق  بالمنا ؛ وسـ ــي  قوي  وماـ ــاـ ــع ترتا ا  مؤسـ الوطني ق بما ف  ذلك و ـ

أعلص ماـــتوى وطن ؛ وســـتولد ز ما عالميا من أجل تعزيز فهم أهمي  البيانا   الوع  والت تاد الاـــياســـاان علص
ــفاف  لتنفاذ االتفاق.  ــفايي  المعزز  والمعلوما  الشــــ ــارك  واإلبالغ المنتظم ف  لطار الشــــ ــاتيح كل من المشــــ وســــ
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للحكوما  أن ت يس وت ععي بشــــــــــــكل أفضــــــــــــل إلجراءاتها المتعلق  بالمنا  وأن تحدي التدابار الالزم  لتحقال  
 التحول االقتصاي  العال  المرون  والمنتل لماتوى منعفض من الكربون.

 
 التعاون مع شعبة اإلحصاءات - دال 

أمان  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشــــــــ ن تنار المنا  ه  الوييع  الرســــــــمي  لبيانا  تنار المنا   - 37
ــل  الباني  للبيانا  المتعلق  بنازا  الدفا  . وتتعاون األمان  ف  هذه المهم  مع المنظما  الدولي   وتدتر الوصــ

 (27)البيانا  المعزن  ف  بواب  بيانا  األمم المتحدة الرئياــــــــي  ف  مجال ت ايل البيانا  وتقوم بانتظام بتحدت 
 لتعميمها يا ل منظوم  األمم المتحدة و ارجها.

ــ ن تنار المـنا  ـتدريجـيا من تعـاونهـا مع بــــــــــــــ ـ    - 38 وزاي  أمـاـن  اتـفاقـي  األمم المتحـدة اإلطـارـي  بشــــــــــــ
حصـــــاءا  تنار المنا  الذ   اإلحصـــــاءا  ف  الاـــــنوا  األ ارة وبـــــاركت ف  لعداي تقرير األمان العام عن ل

ــا  العـامـ    ـــياســــــــــــ ــائـي  من أجـل تعزيز التـفاعـل بان الاــــــــــــ ـقدم للص اـلدورة الـتاســــــــــــــعـ  واألربعان للجـن  اإلحصــــــــــــ
واإلحصـــــــــــاءا . وف  هذا الاـــــــــــياقق أكد  اللجن  من جدتد ف  تلك الدورة أهمي  تعزيز التعاون بان المكاتب  

ــلعا  الوطني  الماــــــؤول  عن ل ــائي  الوطني  والاــــ ــل   اإلحصــــ بالغ أمان  االتفاقي  اإلطاري  بالمعلوما  المتصــــ
ــي  ف  مجاال    ــاسـ ــتثمار ف  تعوير لحصـــاءا  تنار المنا ق وال ســـيما اإلحصـــاءا  األسـ بتنار المنا  واالسـ
البا   والعاق  والزراع  والصـناع ق بالنظر للص االحتياجا  المتزاتدة األكثر تنوعا ييما تتعلل بالبيانا  الالزم  

ــائي  للص أمان  االتفاقي  اإلطاري  والشـــــ    تعزيز  لتنفاذ   اتفاق باريس. وعالوة علص ذلكق طلبت اللجن  اإلحصـــ
الصـل  بان اإلحصـاءا  والاـياسـا  العام  باال ـعالي بم ايرا  مشـترك  إلعداي لحصـاءا  ومؤبـرا  تنار  

اء اس رينق واســتكشــاا ســبل  المنا ق وتشــجيع الجهوي والتدري ا  المشــترك  ف  مجال بناء القدرا  مع الشــرك
تشــــجيع المكاتب اإلحصــــائي  الوطني  علص المشــــارك  بشــــكل أكبر ف  لعداي البيانا  من أجل ال يام باإلبالغ 

 بموجب االتفاق.

واســـــــتجاب  لذلكق بـــــــاركت أمان  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشـــــــ ن تنار المنا  بنشـــــــاط وقدمت  - 39
اإلحصـــــــــاءا  ف  تنظيم مناســـــــــ ا ق مثل حلق  العمل اإلقليمي  بشـــــــــ ن اإلحصـــــــــاءا  البا ي  الدعم لشـــــــــ    

ــرين الثان /نوفمبر  ق وحلق  العمل  2018والمعلوما  من أجل التنمي  الماــــــــتدام  ف  المنعق  العربي  ف  تشــــــ
رين اإلقليمـي  بشــــــــــــــ ن اإلحصــــــــــــــاءا  البا ـي  وطحصــــــــــــــاءا  تنار المـنا  لمنعـق  الجـماعـ  الـكاريبـي  ف  تـشـــــــــــــ 

ــان ف  مجال  2019الثان /نوفمبر  ــل  من حلقا  العمل الت  تجمع جماع  الممارســــــ ــلاــــــ ق وذلك ف  لطار ســــــ
البيانا  واإلحصــــــاءا  البا ي . وقد حفز  حلقا  العمل هذه النقاع والتعاون بشــــــ ن ماــــــائل البيانا  وت ايل 

طاري  والشـ    ومنظم  األغذي  البيانا  ونشـرها. وعزز  علص وج  العصـو  الصـل  بان أمان  االتفاقي  اإل
والزراع  وبرنامل األمم المتحدة للبا   واللجن  االقتصــــايي  واالجتماعي  لنرب  آســــيا وأمان  الجماع  الكاريبي ق 
ــعاد العالم  للبيانا  المتعلق    ــدر الموثوق ب  علص الصــــ ــفها المصــــ وأبرز  يورج أمان  االتفاقي  اإلطاري  بوصــــ

ــرة مفادة للناي  بتنار المنا . وعالوة ع ــ ا  لممثل  الحكوما  معلوما  م ابـــــــ م ف  هذه المناســـــــ لص ذلكق ت قدَّ
ــ ا  للص أقصـــص حد من التفاعل والتعاون بان ممثل  المكاتب   ــاءا  تنار المنا ق وتزيد هذه المناسـ عن لحصـ
ــائيــــ  الوطنيــــ  واألفراي الماــــــــــــــؤولان عن اإلبالغ عن تنار المنــــا  علص الماــــــــــــــتويــــا  الوطنيــــ   اإلحصـــــــــــــــ

 والدولي . واإلقليمي 
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وط ـاف  للص ذلكق ال تزال أمان  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشـ ن تنار المنا  تشـارك بنشـاط ف   - 40
. ومن  2013اجتماعا  فريل العبراء المعن  باإلحصــــاءا  البا ي ق الذ  أنشــــ ت  اللجن  اإلحصــــائي  ف  عام 

ي  تاـــــتفاد من مشـــــارك  ممثل  بـــــ    اإلحصـــــاءا  ف  ســـــلاـــــل   ناحي  أ رىق ما فت ت أمان  االتفاقي  اإلطار 
االجتـماعـا  الحـالـي  علص اإلنترـنت مع المنظمـا  المهتمـ  بشــــــــــــــ ن بـناء لطـار الشـــــــــــــــفايـي  المعززق الت  توفر  
منتدى مفتوحا للمناقشا  بش ن التحديا  والفر  الرئياي ق مما تؤي  للص كفال  الفهم المشتركق وتحدتد سبل  

 م ايرا  الدعم وتنايقها وفعالاتها.لتعزيز اتااق 

ــرا  المتعلق  بتنار المنا ق تعمل أمان  اتفاقي  األمم المتحدة  - 41 ومن أجل عولم  اإلحصــــاءا  والمؤبــ
اإلطاري  بشـ ن تنار المنا  علص نحو وثال مع بـ    اإلحصـاءا  لتحقال أهداا من بانها و ـع المجموع   

تعلق  بتنار المنا ق علص نحو ما كلفت ب  اللجن  اإلحصـــــــائي  ف   العالمي  من اإلحصـــــــاءا  والمؤبـــــــرا  الم
ــعادتن   ــا  العام  علص الصــــــــــ ــياســــــــــ ــاءا  والاــــــــــ ــل  بان اإلحصــــــــــ ــع  واألربعانق وتعزيز الصــــــــــ يورتها التاســــــــــ

 والدول . الوطن 
  

العمل الجاري حاليا في اللجنة االقتصةةةةةادرة ألوروبا ضةةةةةمن مجال اإلحصةةةةةاءات   -   خامسا  
 المناخ المتعلقة بتغير 

نظر  اللجن  اإلحصائي  ف  عمل اللجن  االقتصايي  ألوروبا ف  مجال اإلحصاءا  المتعلق  بتنار  - 42
علص أســــاس التقرير الذ  قدم  األمان العام بشــــ ن هذا المو ــــوي ف  يورتها التاســــع     2018المنا  ف  عام 

بها بــــــــــ    اإلحصــــــــــاءا  واللجن   واألربعان. ورحبت اللجن  بالجهوي المتضــــــــــافرة والمناــــــــــق  الت  تضــــــــــعلع 
االقتصــــــايي  ألوروبا ييما تتعلل بالعمل المنهج  وو ــــــع المؤبــــــرا ق وبــــــجعت علص مواصــــــل  تلك الجهوي.  
ــايي  ألوروبا   ــاءا  ف  منعق  اللجن  االقتصـ ــفا للتعورا  الت  وقعت ف  تلك اإلحصـ ــمن هذا الفري وصـ ويتضـ

 منذ التقرير الاابل.

ــاءا  المتعلق  بتنار المنا  فريل توجاه  ويقوي عمل اللجن  االقت - 43 ــايي  ألوروبا بشـــــــــ ن اإلحصـــــــ صـــــــ
ــائ  لالتحاي   ــعلع ب  بالتعاون الوثال مع الوكال  األوروبي  للبا   والمكتب اإلحصــــــ ــمبرغ( وي ضــــــ ــ  لكاــــــ )ترأســــــ

 ن تنار  األوروب  ومنظم  األغذي  والزراع  والوكال  الدولي  للعاق  وأمان  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بـشـــــــــ 
المنا ق واللجن  االقتصــايي  ألمريكا الالتاني  ومنعق  ال حر الكاريب ق وبــ    اإلحصــاءا . ويندرج العمل ف   

ــائاان األوروباان بشـــــــ ن اإلحصـــــــاءا  المتعلق  بتنار المنا لطار متابع   لعام  (28)توصـــــــيا  مؤتمر اإلحصـــــ
 العالم ق ما تل : . وتشمل النتائلق الت  قد تكون ذا  أهمي  علص الصعاد2014

منتديا   براء اللجن  االقتصــــايي  ألوروبا العاصــــ    2012ما فت ت ت عقد ســــنويًا منذ عام  )أ( 
ــاءا  المتعلق  بتنار المنا ق مما توفر منبرا للتعاونق وت ايل األفكار والعبرا ق   ــتعدم  اإلحصــــ بمنتج  وماــــ

ــائل ال ياسق وتحدتد المجاال  الت  ي ــ  المفاييم وماــــ ــر  ومناقشــــ ــع فاها توجاها  عملي . وت نشــــ مكن أن ت و ــــ
. وع قد  (29)للجن  االقتصـــايي  ألوروبا“ ويك ”الممارســـا  الجادة المعرو ـــ  ف  منتديا  العبراء علص منصـــ  

ق وناق  المشــــاركون  2020تشــــرين األول/أكتوبر  1أتلول/ســــبتمبر للص  28آ ر منتدى للعبراء ف  الفترة من 
هذه اإلحصـــــــــاءا  ف  عالم ما بعد الجائح ق والتعورا  ف  مجال الاـــــــــياســـــــــا   يي ق ف  جمل  أمورق أهمي  

__________ 

 .https://unece.org/statistics/publications/recommendations-climate-change-related-statistics :انظر (28) 

 .https://statswiki.unece.org/display/GPCCS/Good+practices+on+climate+change-related+statisticsانظر:  (29) 

https://unece.org/statistics/publications/recommendations-climate-change-related-statistics
https://statswiki.unece.org/display/GPCCS/Good+practices+on+climate+change-related+statistics
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ــمي  ف  تحدتد اإلجراءا   ــاءا  الرســ ــائي  ف  قياس التكي  مع تنار المنا ق ويور اإلحصــ والتحديا  اإلحصــ
من  المتعلق  بالمنا  والتحول ف  مجال العاق ق والن هل المت ع  ل ياس أثر تنار المنا  علص األصـــول الوطني  

  الل المحاس   الشامل  للثروا ؛

ق أعربت اللجن  اإلحصــــــــائي  عن ت تادها ل عمال الت  تضــــــــعلع بها فرق  2018ف  عام  )ب( 
العمل التابع  للجن  االقتصــــــايي  ألوروبا بشــــــ ن المجموع  األســــــاســــــي  من المؤبــــــرا  المتعلق  بتنار المنا ق  

ــجعت البلدان علص تجريب المجموع  األولي  من ا ــعتها فرق  العملق وعلص  وبــــ ــي  الت  و ــــ ــرا  الرئياــــ لمؤبــــ
ــائاان األوروباان   ــاءا  المتعلق  بتنار المنا . وأقر مؤتمر اإلحصـــــ لعداي  رائي طريل وطني  إلعداي اإلحصـــــ

وثيق  تتضـــــمن مجموع  المؤبـــــرا  واإلحصـــــاءا  األســـــاســـــي  المتعلق  بتنار المنا     2020ف  حزيران/توني  
البا ي  واالقتصــايي  )الناــع  الثاني ( و ــعتها فرق  العمل التابع  للجن  االقتصــايي  باســتعدام نظام المحاســ   

ألوروبا )ب ياية ليعاليا(. وتوج  هذه الوثيق  البلدان ف  و ــــــــــــع مجموعاتها الوطني  من المؤبــــــــــــرا  المتعلق   
متنارا   بتنار المنا  من  الل توفار صــــــــــحائق بيانا  وصــــــــــوي ق ومجموع  من المؤبــــــــــرا  الاــــــــــياقي ق و 

التصـــــني  الممكن ق فضـــــاًل عن الم ايئ التوجاهي  للتنفاذ. وتتاح ناـــــع  غار محررة من مجموع  المؤبـــــرا   
 ؛(30)االقتصايي  ألوروبا لجن اعلص الموقع الش ك  

ــ اط/فبراتر  )ج(  ــًا متعمقًا  2020ف  بـ ــتعرا ـ ــائاان األوروباان اسـ ق أجرى مكتب مؤتمر اإلحصـ
وأ عد  نتائل االســـتعرام بالتشـــاور مع جميع   .(31)اإلجراءا  المتعلق  بالمنا  لدور األوســـاط اإلحصـــائي  ف 

ــائاان األوروباان وأقرهـا المؤتمر ف  حزيران/تونـي   ــاء مؤتمر اإلحصــــــــــــ . وكـاـنت اســــــــــــــتنـتاجـا  2020أعضــــــــــــ
 االستعرام ه  أن :

طني  يمكن للمكاتب اإلحصــــــــائي  الوطني  أن تؤي  يورًا أســــــــاســــــــيًا ف  نظم المعلوما  الو  ‘1’ 
المتعلق  بتنار المنا ق ولكن علص األوســـــــاط اإلحصـــــــائي  أن تكثق جهويها وأن تشـــــــارك 
 بنشاط أكبر بكثار ف  المجال المعقد المتمثل ف  لعداي البيانا  من أجل العمل المنا  ؛

هناك حاج  ملح  للص النظر للص تنار المنا  باعت اره تحديًا رئياـــــــــيًا للتنمي  الماـــــــــتدام   ‘2’ 
بيانا  وطحصــــــــــــــاءا  من جميع المجاال . وت عمم اعت ارا  تنار المنا  بشــــــــــــــكل تتعلب 

متزاتد ف  جميع مجاال  العمل اإلنمائ ق وين ن  أن تنظر األوســـــــــــــاط اإلحصـــــــــــــائي  ف  
 تعميم اعت ارا  تنار المنا  ف  جميع مجاال  العمل اإلحصائ ؛

البلــدان بــإعــاية النظر ف  ترتا ــاتهــا مع اعتمــاي برنــامل عمــل اتفــاق بــاريسق تقوم بعض  ‘3’ 
المتعلق  باإلبالغ. ويمكن االســــــــــتفاية من الز م الذ  ول ده اتفاق باريس علص الصــــــــــعادتن 
الوطن  والـدول  لتعزيز الـدعوة للص التحاــــــــــــــان ف  هـذا الجـانـب الملموس جـدًا من توفار 

 البيانا  واإلحصاءا  من أجل العمل المنا  ؛

ــائي  توجد من بان الع  ا ‘4’  ــارك  المكاتب اإلحصـــــــــ ــي  الت  تحول يون زياية مشـــــــــ   الرئياـــــــــ
الوطني  نق   المواري لتلبي  االحتياجا  الراهن  الذ  ب ل  عن  علص نعاق واسع. ي استثناء 

__________ 

 /=https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=285216611&preview :انظر (30) 

285216611/290358613/CC_indicators_report_whitecover06112020.pdf. 

-www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2020/21Add.1_Inانظر:  (31) 

depth_Review_Climate_Action_full_version.pdf . 

https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=285216611&preview=/285216611/290358613/CC_indicators_report_whitecover06112020.pdf
https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=285216611&preview=/285216611/290358613/CC_indicators_report_whitecover06112020.pdf
https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=285216611&preview=/285216611/290358613/CC_indicators_report_whitecover06112020.pdf
https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=285216611&preview=/285216611/290358613/CC_indicators_report_whitecover06112020.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2020/21Add.1_In-depth_Review_Climate_Action_full_version.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2020/21Add.1_In-depth_Review_Climate_Action_full_version.pdf
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بعض الحــاال ق ال تكــاي توجــد مواري مــاليــ  معصــــــــــــــصــــــــــــــــ  لتنميــ  القــدرا  ف  مجــال  
لعمليــ ق كثارا مــا تعتبر هــذه اإلحصــــــــــــــــاءا  المتعلقــ  بتنار المنــا . وف  الممــارســــــــــــــــ  ا

ــ ل  بــــــــامل  لعدة قعاعا ( وبالتال  فه  ف   اإلحصــــــــاءا  مجاال قائما بذات  )وليس ماــــــ
منافاـــ  م ابـــرة علص المواري مع المجاال  اإلحصـــائي  األ رى الت  تكتاـــ  طابعا تقلاديا 

متصـــــــــــــــل  أكبر. وهـناك حـاجـ  للص تموـيل تنمـي  الـقدرا  اـلذ  توجـَّ  تحـدـتدا للص األعمـال ال
 بتنار المنا  الت  تقوم بها تلك المكاتب؛

ال تزال هناك تحديا  وثنرا  كثارة ف  المعارا والبيانا . ولدى األوســــــــاط اإلحصــــــــائي   ‘5’ 
العبرة الت  يمكن أن تاـهم بهاق ولكن علاها أن تعمل علص نحو أوثل مع منتج  البيانا  

 ااهم ق نظرا للمواري المحدوية؛اس رين وماتعدم  البيانا  لتحدتد أنجع طريق  للم

يمكن النظر ف  لنشــــــــاء آليا  ل ــــــــايي  لالتصــــــــال الم ابــــــــر ييما بان المنظما  الدولي   ‘6’ 
ــارك  ف  تقديم واســـــــتعدام اإلحصـــــــاءا  والبيانا  واأليل  المتعلق  بتنار المنا  من  المشـــــ

. وهناك حاج  أجل تحاــــان التناــــالق والاــــماح بالتعلم المت ايلق وتجنب ازيواجي  الجهوي
ــ ن قياس   ــيما بشــ ــ ن المجاال  الت  تنعو  علص تحديا ق وال ســ ــترك بشــ للص التفكار المشــ

 التكي  مع تنار المنا ؛

ق أجر  اللجن  االقتصــايي  ألوروبا يراســ  2020ف  لطار التحضــار لمنتدى العبراء لعام  )ي( 
ار المنا . وأظهر  الدراس  أن العدتد اسـتقصـائي  قصارة عن األنشع  اإلحصائي  ذا  الصل  بالتكي  مع تن

ــاءا   ــعلع بالفعل أو تععي لل يام بهذه األنشــــــــع ق مثل لنتاج لحصــــــ ــائي  الوطني  تضــــــ من المكاتب اإلحصــــــ
ــد  عي التكي  الوطني .   جدتدةق أو الربي بان البيانا  الوارية من المنتجان اس رين ونشــــــــــرها أو يعم رصــــــــ

ق مثــل نق  المواريق واالفتقــار للص تعــاري  عمليــ  من النــاحيــ  غار أنــ  لوحظ وجوي العــدتــد من التحــديــا 
 اإلحصائي ق والصعوبا  المفاييمي ق والثنرا  ف  البيانا .

عملها ف  الماـــتقبل علص مواصـــل  زياية فائدة اإلحصـــاءا   وســـتركز اللجن  االقتصـــايي  ألوروبا ف  - 44
ــان ت ايل العبرا   ــا  والتحلاال  المتعلق  بتنار المنا ق وتحاــ ــياســ ــتعدامها من أجل توجي  الاــ ــمي  واســ الرســ

ــجيع تنفاذ  ــاءا  المتعلق  بالتكي  مع تنار المنا ق وتشـــــــ ــ ن  والمعاراق والنهوم باإلحصـــــــ ــيا  بشـــــــ التوصـــــــ
ومجموع  المؤبـرا  واإلحصـاءا  األسـاسـي  المتعلق  بتنار المنا  لمؤتمر   تنار المنا اإلحصـاءا  المتعلق  ب

ــائاان األوروباان. ويوجـد من بان الموا ــــــــــــــيع األ رى الت  تم تحـدـتدهـا ـباعتـ ارهـا مهمـ  للعمـل ف    اإلحصــــــــــــ
 الماتقبل التمويل  األ ضر واالستثمار األ ضر.

  
 ائية اتخاذه اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلحص  -   سادسا  

 اللجنة اإلحصائية مدعوة إلى أن تييط علما به ا التقرير. - 45
 


