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 * المؤقت  األعمال جدول من  (م) 3 البند

 القرار   واتخاذ   للمناقشة   بنود 
  

 المناخ  تغير   إحصاءات   
  

 العام  األمين  تقرير  

 موجز  
ــا ات  شــــــــ     التقرير هذا أُعدت  ــاد   الشــــــــؤو    إلدارة التابع   اإلحصــــــ  باألمان  واالجتماعي   االقتصــــــ

 االقتصـاد   المجلس لمقرر وفقا   المناخ،  تغير  بشـن   اإلطاري  المتحدة األمم اتفاقي  أمان   مع  بالتعاو   العام ،
ــات 2021/224 واالجتماعي ــابق    والممارســـــ ــمن  الســـــ ــت مل  معلومات  التقرير  ويتضـــــ ــ    عمل  عن  مســـــ   الشـــــ

ــا ات  يتعلق فيما ــيما وال  المناخ، تغير  بإحصـ ــا ات  من عالمي  مجموع  وضـــع سـ  المتعلق   والمؤشـــرات  اإلحصـ
  والتاســــــع   واألربعين  الســــــابع   دورتي ا في  اإلحصــــــا ي  اللجن  عن بشــــــنن ا  ت ليف  صــــــدر والتي  المناخ،  بتغير

  بتغير  المتعلق   والمؤشـــــــرات  لإلحصـــــــا ات العالمي   للمجموع   الن ا ي المشـــــــرو   التقرير  ويتضـــــــمن  .واألربعين
  في  البلدا  لدعم  مصـمم   وصـيي   وبيانات  ومؤشـرات  إحصـا ات مع شـام     إحصـا يا    إطارا   توفر  التي المناخ،

 وموارد وأولويات لشـــوا ل وفقا المناخ بتغير المتعلق  والمؤشـــرات  اإلحصـــا ات  من  الخاصـــ   مجموعات ا إعداد
ــاعد  من ا  كل ــا   ويســ ــع عملي   شــــر  في  أ ضــ ــمنت التي لعالمي ،ا المجموع   وضــ ــاورة  تضــ ــع  عالمي   مشــ  واســ

ــت  .النطاق ــاورة  نتا ج ونوقشــــــــ ــا ات المعني الخبرا  لفريق الثامن االجتما  في  المشــــــــ  الذ  البيئي ، باإلحصــــــــ
  ويتضـمن  .العتمادها  والخمسـين الثالث   دورت ا  في اإلحصـا ي   اللجن  إلى العالمي   المجموع   بتقد م  فيه أوصـي
 .العالمي  المجموع  تنفيذ صوب قدما   المضي سبل لتحديد الش    أعدت ا عمل خط  أ ضا    التقرير

 والمؤشــــــــــرات   حصــــــــــا ات اإل   إطار   بوصــــــــــف ا   واعتمادها   العالمي    المجموع    في  النظر   إلى   مدعوة  واللجن   
 قدما    المضي   سبل  تحدد  التي   العمل   خط   بشن    آرا  ا   وتقد م   البلدا ،   في   تنفيذها   وتشجيع   المناخ   بتغير   المتعلق  
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 مقدمة  -   أوالا  

 آذار/  9 إلى  6 من  الفترة   في   المعقودة   واألربعين   التاســـــــــــــع    دورت ا   في   اإلحصـــــــــــــا ي ،  اللجن    اعتمدت  - 1
 :اللجن    أ    فيه   جا    الذ    (، E/2018/24-E/CN.3/2018/37 انظر )   113/ 49 المقرر   ، 2018 مارس 

  االقتصاد     الشؤو    إلدارة   التابع    اإلحصا ات   ش     أعدته  الذ   العام،   األمين   بتقرير   رحبت  )أ(  
ــاد     اللجن   مع   بالتعاو   العام ،   باألمان   واالجتماعي   ــا  مرة   وألول   ألوروبا  االقتصـــــــــ   األمم   اتفاقي   أمان   مع   أ ضـــــــــ

 ؛ واإلحصا ات   السياسات   بين   التفاعل   لتعزيز  المناخ   تغير  بشن   اإلطاري   المتحدة 

  اإلحصــا ات  من عالمي  مجموع  وضــع في  اإلحصــا ات شــ     لعمل  تنييدها عن  أعربت )ب( 
 ومناس  ؛ فعال  بطريق  األخرى  العمليات  جميع إلى باالستناد  المناخ، بتغير المتعلق  والمؤشرات

 العالمي  المجموع  لوضــــــــــــع  اإلحصــــــــــــا ات شــــــــــــ     أعدت ا التي  األنشــــــــــــط  قا م   أقرت )ج( 
  اللجن  إلى  تقد م ا المقرر العمل  خط   في ســــــــــــتدرج  التيلإلحصــــــــــــا ات والمؤشــــــــــــرات المتعلق  بتغير المناخ 

 مقبل ؛ دورة في اإلحصا ي 

 من المزيد لتغطي  البيئي  باإلحصـــــــــــا ات المعني الخبرا  فريق  وال   نطاق توســـــــــــيع أيدت )د( 
 أع ه؛ المذكورة العمل خط  وضع في وللمساهم  المناخ بتغير المتعلق  والمؤشرات اإلحصا ات جوانب

ــارك  على  البلدا   حثت )هـ(  ــ  في المشــ ــا ي   الدراســ ــتقصــ ــا ات المتعلق   التجريبي  االســ   باإلحصــ
 العالمي   المشـــــاورة  في  وكذلك  اإلحصـــــا ات،  شـــــ     بعد ذ  تجري ا التي المناخ  بتغير  الصـــــل   ذات  والمؤشـــــرات

 ؛اإلحصا ات والمؤشرات المتعلق  بتغير المناخ بشن  إجراؤها المقرر

  الوطني   والســلطات  الوطني   اإلحصــا ي   المكاتب  بين التعاو    تعزيز أهمي  جديد من أكدت )و( 
 المناخ بتغير المتصل  بالمعلومات المناخ تغير بشن   اإلطاري  المتحدة  األمم اتفاقي  أمان  إب غ عن  المسؤول 

  والطاق   البيئ   مجاالت  في  األســــاســــي   اإلحصــــا ات ســــيما وال  ،إحصــــا ات تغير المناخ إعداد في واالســــتثمار
 يتعلق  فيمــا  كبرأ  بقــدر  تنوع ــا  والمحتمــل  المتوقعــ   المتزايــدة  االحتيــاجــات  إلى  بــالنظر  والصــــــــــــــنــاعــ ،  والزراعــ 
 باريس؛ اتفاق  لتنفيذ ال زم   بالبيانات

  اإلحصــــا ات  بين  الصــــل   تعزيز  اإلطاري  االتفاقي  وأمان   اإلحصــــا ات  شــــ    إلى  طلبت )ز( 
 تغيرب  المتعلق  مؤشــــراتالو   حصــــا اتاإل إعداد مجال  في  مشــــترك   بم ادرات باالضــــط    مث    والســــياســــات،

ــجيع المناخ، ــترك  الج ود  وتشـ ــركا  مع  والتدريب  القدرات  بنا   مجال  في  المشـ ــا   ،اآلخرين الشـ ــت شـ ــبل واسـ  سـ
ــجيع ــا ي  المكاتب تشــــــ ــارك  على الوطني   اإلحصــــــ ــكل المشــــــ  أمان  إلى بيانات من مُ قد   ما إعداد في أكبر بشــــــ
 باريس؛ اتفاق  لتنفيذ دعما   اإلطاري ، االتفاقي 

 بشن   ألوروبا  االقتصاد    للجن  التابع   العمل  فرق   به قومت  الذ   للعمل دعم ا عن أعربت ) ( 
 من األولي  المجموع  تجريب على البلدا   وشـجعت  المناخ،  بتغير المتعلق   لمؤشـراتا  من  األسـاسـي  المجموع 
 ؛إحصا ات تغير المناخ لتطوير وطني  طريق خرا ط وإعداد العمل فرق   أعدت ا التي الر يسي  المؤشرات

ــافرة  بالج ود  رحبت )ط(  ــق   المتضـــــــ ــا ات شـــــــــ    ب ا تضـــــــــطلع التي والمنســـــــ   واللجن   اإلحصـــــــ
 الج ود؛ تلك مواصل  على وشجعت المؤشرات، ووضع المن جي بالعمل  يتعلق فيما ألوروبا االقتصاد  
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ــ    نظام اســـتخدام  الحظت ) (  ــاد   البيئي  المحاسـ ــتقا  واالقتصـ ــا ات تغير   مجموع   السـ إحصـ
 على  وشجعت التحليلي ،  األعمال لدعم  االقتصاد مع روابط بإقام   سمح بما  ألوروبا  االقتصاد    للجن المناخ 
 الجوي ؛ االن عاثات حسابات إعداد سياق في سيما وال النظام، في النظر مواصل 

 ســندا  إطار أهمي  إلى بالنظر  بال وارث المتعلق   اإلحصــا ات على  التركيز  بزيادة  رحبت )ك( 
ــين  دورت ا أعمال  جدول في تدرج أ  وقررت  ،( 1) 2030-2015 للفترة ال وارث  مخاطر من للحد   بندا   الخمســــــــ

  والمحيط  آلسـيا  واالجتماعي  االقتصـاد    اللجن  في  عمل  من قا م هو ما على  بنا  الموضـو ،  هذا عن  مسـتق   
 .ال وارث مخاطر من للحد المتحدة األمم ومكتب ألوروبا االقتصاد   واللجن  ال ادئ

  
 معلومات أساسية  -  ثانياا  

  (E/2016/24-E/CN.3/2016/34 )انظر 47/112  للمقررين اإلحصــــــــــــــا ـي  اللجـن   اعتمـاد عـقب - 2
  تغير  بشـــــــن  اإلطاري  المتحدة األمم اتفاقي  أمان  مع  بالتعاو    اإلحصـــــــا ات، شـــــــ    وضـــــــعت  ،49/113 و

ــا ات  العـالمـي  المجموعـ   المـناخ،   بين   التفـاعـل  تعزيز أجـل  من  المـناخ  بتغير  المتعلقـ  والمؤشــــــــــــــرات لإلحصــــــــــــ
 إلى اســـــتنادا   العالمي  المجموع  وضـــــع عملي  في  اإلحصـــــا ات  شـــــ     وشـــــرعت  .واإلحصـــــا ات  الســـــياســـــات

 على عنه واإلب غ  المناخ تغير  بشــن  المفاوضــات  بين الوثيق  والصــل   القطري  للممارســات من جي اســتعرا 
 .الوطني  واإلحصا ات لعالميا الصعيد

  شــ    إلى  2018 عام في  اإلحصــا ي  اللجن   قدمته الذ   في ضــو  الطلب أنه، إلى  اإلشــارة وتجدر - 3
ــا ــن  اإلطاري   المتحدة األمم  اتفاقي  وأمان    اتاإلحصــــــــ ــل   لتعزيز المناخ  تغير بشــــــــ ــا ات  بين  الصــــــــ   اإلحصــــــــ

ــياســـــــات، ــا ات العالمي  المجموع  في ُتذكر  والســـــ  المرت ط  المواد المناخ بتغير المتعلق  والمؤشـــــــرات  لإلحصـــــ
 اجتمـا   بوصــــــــــــــفـه  العـامـل  األطرا   لمؤتمر ال حقـ  والمقررات  ـباريس  اتفـاقات والواردة في مؤشــــــــــــــر معظم الب 

  الخبرا  فريق فتئ وما  الصـــــــل    هذه على بوضـــــــو  يدل مما  االقتضـــــــا ،  حســـــــب  باريس،  اتفاق في  األطرا 
ــا ات  المعني ــاهم  ( 2) البيئي   باإلحصـــ ــي   اســـــتعرا   خ ل  من  المجموع   بمشـــــرو  المتعلق  العمل في  ســـ   الصـــ

 الفريق  اجتماعات في تدور التي والمناقشات المت ررة

م  -  4 ــد  ــام   األمين   تقرير   وقـــ ــا يـــــ    اللجنـــــ    إلى   المرفو    العـــ ــا   في   اإلحصــــــــــــــــ ــانيـــــ    دورت ـــ  والخمســـــــــــــين  الثـــ
(E/CN.3/2021/20)    ــطلع   الذ   العمل  عن  عام    لمح ــ     به  تضـــــــــ ــا   شـــــــــ   األمم   اتفاقي   وأمان     ات اإلحصـــــــــ

 المتعلق   والمؤشــــــرات   اإلحصــــــا ات   مجال   في   ألوروبا   االقتصــــــاد    واللجن    المناخ  تغير  بشــــــن   اإلطاري   المتحدة 
  القدرات،   وتنمي    والتنســــيق،   المن جي ،  وضــــع  بشــــن    األنشــــط    أحدث  ذلك   في  بما   ، 2018 عام  منذ   المناخ   بتغير 

 العالمي  المجموع    مشـــــــرو   بشـــــــن    التجريبي    االســـــــتقصـــــــا ي    الدراســـــــ    مثل  الصـــــــل ،   ذات   واألنشـــــــط    والنشـــــــر، 
  دولي   مؤســـــســـــات  عدة   وشـــــرعت   .2020 عام   في  ُأجريت  التي  المناخ،   بتغير  المتعلق   والمؤشـــــرات   لإلحصـــــا ات 

  الفر   في   المبين  النحو  على   المـناخ   تغير   إحصــــــــــــــا ات   مجـال  في  هـاـم   ـبنعـمال   القـيام   في  أخرى  ووطنـي    وإقليمـي  
  شـــــــــــــ ـ    أعـدت   وتنســـــــــــــيق ـا،   المعلومـات   هـذه   تـ ادل  إلى   المتزاـيدة   الحـاجـ   إلى   واســـــــــــــتـنادا    التقرير    هـذا   من  “ واو ” 

  إطار   في  الشـريك   المنظمات  ب ا   تضـطلع   التي  المناخ   تغير   بإحصـا ات   الصـل    ذات  لألعمال   قا م     ات اإلحصـا 

 __________ 

 ، المرفق الثاني 69/283قرار الجم ي  العام   (1) 

  https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtmlانظر  (2) 

https://undocs.org/ar/A/RES/47/112
https://undocs.org/ar/A/RES/47/112
https://undocs.org/ar/E/2016/24
https://undocs.org/ar/A/RES/49/113
https://undocs.org/ar/A/RES/49/113
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/20
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtml


 E/CN.3/2022/17 

 

4/24 21-18396 

 

 عن تفاصــــيل  إيراد   ذلك   ومن   ، 2021 عام   في  ُوضــــع  الذ   العالمي   المجموع   مشــــرو    بشــــن   العالمي    مشــــاورت ا 
   “ العالمي   المجموع   بشن    العالمي    المشاورة ”   المعنون   األساسي   المعلومات   وثيق    في   األنشط    مختلف 

  ، 2020 األول/د ســـــــــــمبر  كانو    منذ  حدثت  التي  التطورات  عن  عام  لمح   التقرير هذا  ويتضـــــــــــمن - 5
  وصــف  ويرد  .المناخ  بتغير المتعلق   والمؤشــرات  لإلحصــا ات العالمي  المجموع  ومضــمو   هيكل عن فضــ   
 مع  الثنا ي   والمشـــــــاورات  البيئي ،  باإلحصـــــــا ات  المعني  الخبرا  فريق ومســـــــاهمات العالمي ، المشـــــــاورة  لنتا ج

 .العالمي  المجموع   تنفيذ لدعم اتخاذها  يتعين التي  الخطوات  األخير  الجز   ويبي ن  .المتخصـــــــــــصـــــــــــ  الوكاالت
 من وطني  مجموعات وضــــع تنســــيق ل ا  يتســــنى حتى الوطني   اإلحصــــا ي  المكاتب أدوار  تعزيز ذلك ويتطلب

  البيئي ،   اإلحصا ات مجال  في سيما  وال البيانات، جمع  وتعزيز المناخ  بتغير المتعلق   والمؤشرات  اإلحصا ات
  الفرعيتا   )الفقرتا   47/112  المقرر  في  المبين  النحو  على  ،إحصا ات تغير المناخب   وثيقا    ارت اطا    ترت ط  التي
 اإلحصا ي   اللجن  عن الصادر )د(( و )ب(

  
  والمؤشلللللللرات  لإلحصلللللللاءات   العالمية   بالمجموعة  يتصللللللل   فيما  األخيرة   التطورات  -  ثالثاا  

 العالمية   المشاورة   ذلك   في  بما  المناخ،  بتغير  المتعلقة 
  التي أصــدرها   والتوصــيات   البيئ    بإحصــا ات   المعني   الخبرا   فريق   أجراه  الذ   االســتعرا    إلى   اســتنادا   - 6

 اإلطاري    المتحدة   األمم  اتفاقي    أمان    مع  المستمر   بالتعاو    ،  ات اإلحصا   ش      اضطلعت   ، ( 3) السابع  اجتماعه   في 
ــن   ــيما  وال   المن جي،  التطوير  من   بالمزيد  المناخ،   تغير  بشـــ   تنكيد  وجرى   والت يف،   التنثر  قابلي   مجالي   لمعالج   ســـ
 البلدا   وأقل   النامي    والبلدا    النامي   الصـــــــغيرة  الجزري   للدول   خاصـــــــ    أهمي     كتســـــــيا    باعت ارهما   المجالين   هذين 
دا   نموا ،  ــا    وُحد  ــ دا    اللذين   المجالين   بنن ما  أ ضـــــــــ ــا ات   بإعداد  الن و   مجال   في  التحد ات  أكبر   شـــــــــ   اإلحصـــــــــ

 النمو،  المتقدم    للبلدا   أكبر  أهمي   والتخييف  المحرك   العوامل  مجاال  ويكتســـي   دوليا    للمقارن    القابل    والمؤشـــرات 
  أهدا   مؤشــرات  تطبيق  بنهمي    أ ضــا    الخبرا   وأقر  .اإلحصــا ي   الناحي   من   تحديدا    أفضــل   مؤشــرات   ويتضــمنا  

  حتى   المناخ،   بتغير   المتعلق   والمؤشـــــــرات   لإلحصـــــــا ات   العالمي   المجموع    في   الصـــــــل    ذات   المســـــــتدام    التنمي  
دت   .المناخ   بتغير   لربط ا   العمل  من   المزيد  إلى   بحاج    المؤشــرات  بعض  كانت  وإ     والمؤشــرات   اإلحصــا ات   وُحد 

  دراج ا إل  جديدة   مؤشــرات   عدة  واقُترحت  .المجاالت  جميع  في   كا     بشــكل  المحددة   ير   أو  الضــ يف    أو   الناقصــ  
 .والزراع   لأل ذ     المتحدة   األمم  منظم    عمل   مجاالت   في   ر يسي   وبصورة   العالمي ،  المجموع    في 

  متخصـــــــــصـــــــــ   وكاالت  مع   ثنا ي    مشـــــــــاورات إجرا     خ ل  من  المعلق   المســـــــــا ل  هذه   معظم  وعولجت  - 7
ــل   ــاريين    الخبرا   مع  العمل  ومواصــ ــتشــ ــا ي   الدراســــ    خ ل   دت د  حُ  التي  بالمؤشــــرات  يتعلق  وفيما   واالســ ــتقصــ  االســ
ــرات   أن ا  على  2020 لعام   التجريبي   ــمن   تدخل  ال   مؤشــــ ــا ات   نطاق   ضــــ ــمي ،   اإلحصــــ ــارت  الرســــ ــتشــــ ــ     اســــ   شــــ
ــا  ــ   الدولي   الوكاالت  من ا   ج ات    ات اإلحصــــ ــصــــ ــاد   العالمي   المنظم    التالي :  المتخصــــ   ومنظم   الجوي ،  لألرصــــ
ــح   ــاف    البيولوجي    التنو   اتفاقي    وأمان    ال وارث،   مخاطر   من  للحد  المتحدة  األمم  ومكتب   العالمي ،   الصــــ   وباإلضــــ

  التعاو    منظم   مع  ُأجريت   مشــــــاورات   خ ل  من   أفضــــــل  صــــــيا    الجديدة   المؤشــــــرات  بعض   صــــــيغت  ذلك،  إلى 
  في   أفضـل   بشـكل  واإلحصـا ات  المؤشـرات  تحديد   في  المشـاورات  هذه  وسـاعدت   االقتصـاد     الميدا    في   والتنمي  

ــل     ذات   المن جي   التوجي ات  تحديد   في  وكذلك  الج ات،  هذه   خبرة   مجاالت  ــاف   الصــــ ــاعد ذلك،   إلى  وباإلضــــ  ســــ
  في   الحاج    إلي ا   تشــتد  التي   والت يف   للتنثر  القابلي   مؤشــرات  اســت شــا   مواصــل   على   دوليا    اســتشــاريا   خبيرا  
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  بحوث  وأجريت  جديدة،   اقتراحات  عدة   ُأدرجت  لذلك،   ونتيج    األفريقي     والبلدا    النامي   الصـــــــــــــغيرة  الجزري   الدول 
   بنا   على ذلك   أخرى  من جي  

 مع  بالتعاو   ،2021 عام أوا ل في  اتاإلحصــا  شــ    أعدت الذكر،  الســالف  األعمال إلى واســتنادا -  8
 المعني الخبرا   فريق  عن  فضـــ   أخرى، دولي   وهيئات المناخ  تغير بشـــن   اإلطاري  المتحدة األمم اتفاقي  أمان 

  إلجرا   المناخ  بتغير المتعلق   والمؤشــــــرات  اإلحصــــــا ات  من عالمي  مجموع   مشــــــرو   البيئي ،  باإلحصــــــا ات
  المؤشــــــــرات من مســــــــتمدة عالمي  مجموع  تحديد  )أ(  يلي: فيما  المشــــــــاورة أهدا  وتمثلت   ( 4) عالمي   مشــــــــاورة
 المتعلق   والمؤشــرات  لإلحصــا ات المتاح  المن جي  توحيد  )ب(  للبلدا ؛ بالنســ    أهميت ا إلى  اســتنادا    المقترح 

  القدرات  تقييم )د(  المن جي ؛  في القا م  والثغرات التحســــــــــــــين  مجال في  االحتياجات تحديد )ج(  المناخ؛  بتغير
م مت جزأين، في  المشـــــــاورة  وُنظ مت  .المناخ  بتغير المتعلق   والمؤشـــــــرات  اإلحصـــــــا ات  لتجميع  الموجودة   وصـــــــُ

ــا   ــيصـ ــ   واإلقليمي   الدولي  والوكاالت البلدا   من ال زم  المعلومات لجمع  خصـ ــمن  للبلدا ، وبالنسـ   الجز  تضـ
ــاورة  من  األول ــارات  المشـ ــتفسـ ــي   األبعاد عن  اسـ ــسـ ــتعدادها  المؤسـ ــا ات إلنتاج  السـ ــرات  اإلحصـ  المتعلق   والمؤشـ
ــ    المناخ؛  بتغير ــتفســـــارات تضـــــمن للوكاالت، وبالنســـ ــل  أنشـــــطت ا عن  اســـ  إعداد  وعن  البيانات، بجمع  المتصـــ

 العالمي   المجموع   مشرو  الثاني  الجز   وتضمن .إحصا ات تغير المناخ  مجال في  القدرات  وتنمي  المن جي ،
  وُطلب  الوصـــــيي    البيانات وعلى حدة على إحصـــــا ي   أو مؤشـــــر كل على  تعليقات  تقد م  المجيبين من  وطلب

 البيانات توافر ومدى  بشــــــننه، المت ع  المن جي  وســــــ م  مؤشــــــر، كل أهمي   تقييم  الجز ،  هذا  في  البلدا ، إلى
 من ا  كل خبرة مجاالت في الوصيي  والبيانات المؤشرات تقييم الوكاالت إلى وُطلب به، المتعلق 

 الــدوليــ   والوكــاالت  البلــدا   جميع  على  ُوز    ،2021  أيلول/ســــــــــــــبتمبر  إلى  أ ــار/مــايو  من  الفترة  وفي - 9
 مصـــحوبا   المناخ، بتغير المتعلق  والمؤشـــرات  لإلحصـــا ات العالمي   المجموع   مشـــرو   الصـــل   ذات واإلقليمي 

ــيي   ببيانات ــيرة  وصــ ــرات  قصــ ــرا   134  عددها  ال ال   للمؤشــ ــا يات  مؤشــ ــي   واإلحصــ ــاســ  195 عددها ال ال  األســ
   اتاإلحصـا  وشـ    البلدا   بين  بسـ سـ   االتصـاالت تيسـير وبغي  .عالمي   مشـاورة  إجرا   أجل  من  إحصـا ي ،

 إع مي   جلســــــــات  ســــــــت وعقدت  اختياري   إع مي   جلســــــــات  الشــــــــ     قدمت العالمي ، المشــــــــاورة هذه لغر 
 لعدة  إضــافي   وإ ضــاحات  ثنا ي  مســاعدة  الشــ     قدمت ذلك، إلى  وباإلضــاف  .والفرنســي   واإلســ اني   باإلن ليزي 

  تنفيذ  في  شـــــ    اإلحصـــــا ات المتحدة لألمم  تابع  إقليمي   لجا   عدة  وســـــاعدت  احتياجات ا   عن أعربت  بلدا 
 إلى العالمي   بالمشـاورة المتعلق  المعلومات  من والمزيد التوعي  مجال  في المسـاعدة  أ ضـا   وقدمت العملي ، هذه

 .من ا كل منطق  في  البلدا 

وكــالــ  )انظر المرفق األول(  وترد موجزات    26دولــ  ومنطقــ  ومن    86ووردت ردود وتعقي ــات من   -  10
   “ ي  المشاورة العالمي  بشن  المجموع  العالم ” مفصل  وتحلي ت جغرافي  في وثيق  المعلومات األساسي  المعنون   

ــت -  11 ــتعرضــــــ ــ     واســــــ ــا  شــــــ ــن  البلدا  إلى تعقي ات وقدمت الردود من رد كل  اتاإلحصــــــ  جز ي بشــــــ
ن لذلك  ونتيج   المشـــــاورة، ــ  م  تقييماته بلدا    40  حســـ   إقرار إلى  اإلشـــــارة وتجدر المشـــــاورة  على منقح  ردودا   وقد 

  الصــل ،  ذات الوطني   األنشــط   عن معلومات أ ضــا   من ا  ال عض  وقدم المشــورة؛ مواد باســت م  بلدا   14 حوالي
 المناسب  الوقت في المشاورة است مال  من  يتمكن لم ل نه

 إعداد من ا بسبل ،إحصا ات تغير المناخ  مجال  في بنشاط  البلدا  مشارك   العالمي   المشاورة  وأكدت -  12
  الوطني  اإلحصــــــا ي  المكاتب  ت و    حيث  األنشــــــط ، هذه   اتاإلحصــــــا  شــــــ    وتشــــــجع الوطني    مجموعات ا
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ــتعدة ــا ات تغير المناخ   ونشــــــر  وتجميع ا  البيانات جمع  في للشــــــرو  مســــ  الجاري  للعملي   مكمل  بطريق إحصــــ
 به  أوصــــــــــــــت الذ  النحو على المـناخ،  تغير بشــــــــــــــن  اإلطاري   المتحـدة األمم  اتـفاقـي   أمان  إلى  التـقارير لتـقد م
  اإلحصـــــــــا ي  المكاتب  وتعتر    2018  عام  في  المنعقدة  واألربعين التاســـــــــع   دورت ا  في اإلحصـــــــــا ي   اللجن 

  شـــــدة بســـــبب  وت ادل ا البيانات بجمع المتعلق  العمليات وإعداد الوطني  المشـــــاورات  إجرا  في  تحد ات الوطني 
 المتعددة  الخبرات وإشــــــراك المناخ،  بتغير  م اشــــــر  ير أو م اشــــــر بشــــــكل المرت ط   المواضــــــيع نطاق اتســــــا 

 من الر م وعلى ( 19-)كوفيد كورونا فيروس مر  جا ح  انتشـــــــار اســـــــتمرار عن فضـــــــ     التخصـــــــصـــــــات،
 المواضـيع، من واسـع  مجموع   معالج  تحاول وهي الوطني   اإلحصـا ي  المكاتب تواج  ا قد التي الصـعوبات

  الوطني   الردود تنسيق على الوطني   اإلحصا ي  المكاتب  شجعت  حيث  مفيدة، أن ا  العالمي   المشاورة أثبتت فقد
 على  الحاالت بعض في  وشــجعت البلد،  داخل  الصــل   ذات  المتخصــصــ  والوكاالت  اإلدارات كل  من  وجمع ا

 وتعزيزها  المناخ بتغير المتعلق  لإلحصا ات الوطني  األطر وضع

 قويا    تعاونا    تقيم  الوطني  اإلحصـــــــا ي  المكاتب من  العديد أ   األول  الجز  على القطري  الردود  وُتبي ن -  13
 التقني  اللجا  في  وتشــــــــارك المناخ  تغير  بشــــــــن   اإلطاري  المتحدة األمم التفاقي  الوطني  التنســــــــيق ج ات مع

 من  المزيد إلى  األخرى   البلدا  بعض  في الممارســات هذه تحتاج حين في  بالمناخ،  المتصــل  بالمســا ل المعني 
 قوا م إعداد في متزايدة  بصـورة الوطني   اإلحصـا ي  المكاتب  تشـارك ذلك، إلى  وباإلضـاف  التطوير  أو التشـجيع

ــدفيئــ    ــازات  جرد ــدان ــا،  في  ال  هــذه  تزداد  أ   المتوقع  ومن  االتفــاقيــ ،  بموجــب  اإلب غ  التزامــات  إطــار  في  بل
 عددا    الوطني  اإلحصــــا ي  المكاتب وأعدت   باريس  اتفاق في  علي ا المنصــــو   المتطل ات إلى بالنظر  القوا م
  وعميقا   واســعا   نطاقا   تغطي والتي  المناخ،  بتغير المتصــل  البيانات  ونواتج  اإلحصــا ي  االســتراتيجيات  من كبيرا  

لت المناخ   بتغير  المتعلق   المواضـــــي ي   والمجاالت  المواضـــــيع  لمختلف ج  ــات عدد في بطيئ  زيادة  وســـــُ   الدراســـ
 والتعدادات االســتقصــا ي   الدراســات  في  الصــل  ذات  الوحدات  إدراج في  أو المناخ  غيربت  المتعلق  االســتقصــا ي 

ــا ات تغير المناخ عن  تقارير  إعداد  في  وكذلك القا م ،   تحدثت القدرات، تنمي  باحتياجات يتعلق  وفيما  إحصــ
 بتغير المتصــل  البيانات وجمع متخصــصــ ، اســتقصــا ي   دراســات وضــع ضــرورة عن  أمور،  جمل   في  البلدا ،

المناخ، ووضـــــع بيانات وصـــــيي  ومؤشـــــرات، وإحصـــــا ات لعمليات الت يف مع تغير المناخ والتخييف من آثاره، 
ــ    ــات المحليـ ــ ، وإشـــــــــــــراك المجتمعـ ــات الشـــــــــــــعوب األصـــــــــــــليـ ــ  و/أو لغـ ــات الوطنيـ ــاللغـ ــدعم بـ ــداد أدوات الـ وإعـ

  المجتم ي   والمنصات 

  نشــــــــــــــط األ  مختلف  عن األول  الجز  على واإلقليمـي  اـلدولـي   الوكـاالت  من الواردة  الردود كشـــــــــــــــفتو  -  14
 بتغير متصـــــــل  بيانات جمعت أن ا وكال  عشـــــــرة  خمس وذكرت  القدرات   بتنمي  المتعلق   واألنشـــــــط  المن جي 

  جمل  من  البيانات،  بجمع يتعلق فيما  عن ا أعرب  التي الر يســـــي  التحد ات  وتتمثل   البلدا  من م اشـــــرة المناخ
 البيانات توافر ومدى السـياسـات، واضـعي لدى بالمناخ المتصـل   البيانات اسـتخدام تشـجيع في  أخرى، تحد ات

  واســـتخدام  البلدا ،  بين فيما  المقارن  وإمكاني   ت ا،وســـري    البيانات على  الحصـــول  وســـبل القطر ، الصـــعيد على
ــادر ــادر   بين  فيما  المختلف   والتعاريف  االتســـــــــــــاق،  وعدم  االزدواجي  إلى  تؤد  التي  المتعددة  المصـــــــــــ    المصـــــــــــ

  حصــا اتاإل أو  بالمؤشــرات  بقا م   احتفظت  أو أعدت  بنن ا وكال  17  أفادت  المن جي، بالتطوير يتعلق وفيما
ــل  ــي   المؤشـــــرات مجموع  )مثلتغير المناخ ب  ذات الصـــ ــاســـ ــل  األســـ  مؤتمر  اعتمدها التي المناخ  بتغير المتصـــ
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 المتعلق   والمؤشـرات  لإلحصـا ات العالمي   المجموع  في  الصـل   ذات  المواضـيع أو  ( 5) األوروبيين(  اإلحصـا يين
ــعت أن ا وكال   13 ذكرت حين  في  المناخ،  بتغير ــا ات من جي  توجي ي   م ادئ  وضـــــ ــرات أو  لإلحصـــــ   المؤشـــــ

 المناخ   بتغير المتعلق 

 في  إلدراج ا مناســـــ    واإلحصـــــا ات  المؤشـــــرات معظم أ  العالمي   المشـــــاورة  من  الثاني  الجز  وأكد  -  15
ــا ات العالمي  المجموع  م  عام   بوجه  متانت ا  على  يدل  مما المناخ،  بتغير المتعلق   والمؤشــــــــــرات  لإلحصــــــــ   وُقد 

ــل تحليل ــي  المعلومات وثيق  في  للنتا ج  مفصـ ــاسـ ــاورة”  المعنون   األسـ ــن  العالمي   المشـ   “العالمي   المجموع  بشـ
ــاف  ــرات على تعليقات والوكاالت  البلدا   قدمت ذلك، إلى  وباإلضــ ــيي ،  والبيانات القا م   المؤشــ   واقترحت  الوصــ

 بنحد االرت اط  )أ( التالي : للمعايير وفقا   للفرز الجديدة المؤشـــــرات  وخضـــــعت .الجديدة  المؤشـــــرات  بعض كذلك
 الوطني؛ الصـعيد على والرصـد السـياسـات وضـع أل را   الم  م  مدى )ب(  الخمسـ ؛ المناخ  تغير  مجاالت

ــيع  المجاالت هيكل مع التناســــب )ج( ــمن التطوير  إمكاني  )د(  متوازن ؛ بطريق  والمواضــ ــرات هيكل  ضــ   المؤشــ
 التابع الطبيع  حفظ لرصــد العالمي والمركز والزراع ، األ ذ   منظم   وقدمت الوصــيي   والبيانات اإلحصــا ي 

ــاد    واللجن   للبيئ ،  األوروبي  والوكال  للبيئ ، المتحدة األمم  لبرنامج ــات  ألوروبا،  االقتصــــــ ــتعراضــــــ  من جي   اســــــ
ا    أكثر  مشـورة  ُقد مت حين في  الوصـيي ،  للبيانات  إضـافي  ومدخ ت  مفصـل   النقد صـندوق   جانب  من  تخصـصـ 
  والمنظم   للطـاق ، الدولـي  والوكال  االقتصــــــــــــــاد ، المـيدا  في  والتنمـي  التعـاو   ومنظمـ  الدولي  والبـنك  الدولي،
ــاواة  المتحدة األمم  وهيئ   لل جرة الدولي  ــين  بين للمســــــ  وأمان  للمرأة(، المتحدة األمم  )هيئ   المرأة   وتمكين الجنســــــ
  مســـــنل   وخضـــــعت    اتاإلحصـــــا  شـــــ     داخل من وكذلك  المناخ،  تغير بشـــــن   اإلطاري  المتحدة األمم اتفاقي 

  األسـاسـي   المؤشـرات ومجموع  المناخ  بتغير  المتعلق   والمؤشـرات  لإلحصـا ات العالمي  المجموع   بين الت امل
  ســياق في والتحســين  المناقشــ  من  للمزيد  األوروبيين، اإلحصــا يين  مؤتمر  اعتمدها التي  المناخ  بتغير  المتصــل 
  الخبرا  فريق  حتاج نقاط عدة  شـــ    اإلحصـــا ات أعدت المقدم ،  التعقي ات إلى واســـتنادا    العالمي    المشـــاورة

  االقتراحات ذلك في بما  بشــنن ا،  المشــورة  من  المزيد إلى  المتخصــصــ  والوكاالت  البيئي   باإلحصــا ات  المعني
 .الجديدة بالمؤشرات المتعلق 

  المعني   الخبرا   فريق  على وُعرضـــــــــــت العالمي  المشـــــــــــاورة من الواردة  والتعقي ات  الردود  وُلخ صـــــــــــت -  16
  ومناقشـت ا   السـتعراضـ ا  ،2021  األول/أكتوبر  تشـرين  في  المنعقد  الثامن اجتماعه  في  ( 6) البيئي   باإلحصـا ات

 أ   ُيتوق ع التي التالي  الر يســــــــي  المســــــــا ل  شــــــــ    اإلحصــــــــا ات  في ا  حددت  جماعي  عمل  جلســــــــات  وُنظ مت
  الشـ     تواصـل  مسـا ل  وهي  تخصـصـا ، أكثر طابع ذات  أخرى   مسـا ل إلى  )باإلضـاف   الخبرا  فريق  سـتعرضـ ا

  في جديدة  مؤشــــــــرات  إدراج  بشــــــــن   اقتراحات المتخصــــــــصــــــــ (:  الوكاالت  مع  الثنا ي الصــــــــعيد  على معالجت ا
ــا ات العالمي  المجموع  ــا ات بعض  لتعديل  واقتراحات  المناخ؛  بتغير المتعلق   والمؤشــــــــرات  لإلحصــــــ   اإلحصــــــ

 .جديدة  أســــــــاليب تطوير تتطلب التي  3 المســــــــتوى  من  المؤشــــــــرات على األمثل  وبعض الحالي ؛  والمؤشــــــــرات
ــات، ل ذه ونتيج  ــرا   13  إدراج على ووفق  الجلســـــــــ لت العالمي ، المجموع   في جديدا   مؤشـــــــــ ــرات 7 وُعد    مؤشـــــــــ

  الخبرا  فريق  أجراه  الذ   واالســـــــــــــتعرا  العالمي  المشـــــــــــــاورة من الواردة  التعقي ات على  وبنا     .وإحصـــــــــــــا ات
ــاورات ــ  حُ   الثنا ي ،  والمشـ ــيفتوأ    نتسـ ــرات عدة ضـ ــا ات  مؤشـ ــي ي   مجاالت في  وإحصـ  ذلك  في  بما عدة، مواضـ

 __________ 

ويمكن ؛ https://unece.org/statistics/publications/CES-set-of-core-climate-change-related-indicatorsانظر   (5) 
ي الوثيق   االط   على أحدث التطورات المتعلق  بعمل اللجن  االقتصـــــــــاد   ألوروبا بشـــــــــن  اإلحصـــــــــا ات المتصـــــــــل  بتغير المناخ ف
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  https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges8.cshtmlانظر  (6) 

https://unece.org/statistics/publications/CES-set-of-core-climate-change-related-indicators
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/7
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges8.cshtml
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 وان عـاثـات  والطـاقـ ،  البيولوجي،  والتنو   وت ـاليف ـا،  ال وارث  وأثر  المرأة(،  )دور  الجنســــــــــــــانيـ  االعت ـارات  مراعـاة
 .الدفيئ   ازات

ــو  وفي -  17 ــاورة ضــــــــ ــ     المكثف ، العالمي   المشــــــــ ــ ده  وما  القطري  العرو   عن  فضــــــــ  من االجتما  شــــــــ
ــات ــى الجماعي، وعمل عام   مناقشــــ ــا ات العالمي  المجموع   بتقد م  الخبرا  فريق أوصــــ ــرات  لإلحصــــ   والمؤشــــ

،  2022المتعلـق  بتغير المـناخ إلى اللجـن  اإلحصـــــــــــــا ـي  في دورتـ ا الـثالـث  والخمســـــــــــــين التي ســـــــــــــتنعـقد في عام 
  3ســين، وال ســيما المؤشــرات من المســتوى  وســو  تخضــع مجموع  المؤشــرات العالمي  المعتمدة للتح   .العتمادها 

م مجموع  عالمي  منقح ، تسـتند إلى التطورات المن جي  والخبرة المكتسـ   من عمليات قد  وسـتُ  والبيانات الوصـيي   
 .التنفيذ في البلدا ، إلى اللجن  اإلحصا ي  في  ضو  فترة تتراو  من ث ث إلى خمس سنوات للنظر في ا 

 لمؤتمر والعشـــــــــرين الســـــــــادســـــــــ  الدورة في باريس، اتفاق في  األطرا  اعتمدت  األخيرة، اآلون  وفي -  18
 المتحـدة الممل ـ     ســــــــــــــكو، في  المنعقـدة  المـناخ،  تغير  بشــــــــــــــن   اإلطـارـي  المتحـدة  األمم اتفـاقـي   في  األطرا 
  المتعلقـ   التوجي يـ   والم ـادئ واإلجرا ات  الطرا ق  لتفعيـل  توجي ـات  ،( 7) الشــــــــــــــمـاليـ   وأيرلنـدا  العظمى  لبريطـانيـا

  التوجي ات هذه  وتؤثر  باريس  اتفاق من 13 المادة في إليه المشـار والدعم  لإلجرا ات  المعزز  الشـفافي  بإطار
 ال زم  التشــغيلي   التوجي ات آخر وتســت مل  باريس، اتفاق  بموجب  واســتعراضــ ا المعلومات  عن اإلب غ على

 ب ا المرت ط  األدوات ذلك  في  بما  السـنتين، لفترة األولى  الشـفافي   تقارير لتقد م االسـتعداد  من  األطرا   لتمكين
 الــدفيئــ    ــازات  جرد  قوا م  عن  بــاإلب غ  المتعلقــ   الموحــد  اإلب غ  جــداول  عن  اإلل تروني  اإلب غ  لتيســــــــــــــير

واألشــــــــــــكال الجدولي  الموحدة لإلب غ عن المعلومات لتت ع التقدم المحرز والمعلومات المتعلق  بالدعم المقدم في  
تضـــــــــــــطلع به المـكاتب اإلحصـــــــــــــا ـي   ومن ثم، ف ـناك دور متزايد    .مجـال التمويل ونـقل الت نولوجـيا وبـنا  الـقدرات 

  في توفير بيانات عالي  الجودة في الوقت المناسب لضما  موثوقي  المعلومات العام  المقدم  الوطني  
  

لمحللة عللامللة عن المجموعللة العللالميللة لإلحصللللللللللاءات والمؤشلللللللللرات المتعلقللة  - رابعاا  
 المناخ بتغير

 شــــــــام    إحصــــــــا يا    إطارا   المناخ  بتغير المتعلق   والمؤشــــــــرات  لإلحصــــــــا ات العالمي  المجموع  تمثل -  19
 من  الخاصــــ   مجموعات ا إعداد في البلدا   دعم  إلى  ويرمي  وصــــيي ،  وبيانات  ومؤشــــرات  إحصــــا ات  يتضــــمن

 هذا وســــــيســــــاعد   الفرد    ومواردها  وأولويات ا لشــــــوا ل ا وفقا   المناخ  بتغير المتعلق   والمؤشــــــرات  اإلحصــــــا ات
 ال زمين والتغطي   النطاق توفير  خ ل منإحصا ات تغير المناخ   برامج وضع  في تشر  التي البلدا   اإلطار

ــل  ذا  اعت اره   مكن لما ــا    ويمكنه  المناخ  بتغير  صــــــ ــاعد أ  أ ضــــــ ــاركت  التي البلدا    ســــــ   مجال في بالفعل  شــــــ
ــا ات ــاغ ال زم ، المرون  وإلتاح    مرج ي  قا م  توفير  خ ل  من هذا  اإلحصــ ــرات تصــ ــط  المؤشــ   طريق  بنبســ

 متعدد نظام  أنشئ ذلك،  إلى  وباإلضاف    الوطني   الظرو  مع  ت ييف ا  أو  بس ول  تطبيق ا   مكن  بحيث ممكن ،
ــتويات   الحاضــــر(  الوقت )في  تطبيقا    األقل  المؤشــــرات  عن شــــيوعا   المط ق   المؤشــــرات أكثر  تميز بطريق  المســ

 .للتطبيق قابل  تص ح حتى كبيرا   من جيا تطويرا   تتطلب  التي تلك  عنو 

 جميع  تنو   االعت ار في المناخ  بتغير المتعلق   والمؤشـــــــرات  لإلحصـــــــا ات العالمي  المجموع  وتنخذ -  20
ــا  الدول ــموت  التنمي   من  مت اين   بمراحل تمر  التي المتحدة األمم  في  األعضـــ ــا   تســـ   مختلف   جغرافي  بخصـــ

  المجموع   تتضـــــمن الركب، عن والمتطورة تطورا    األقل اإلحصـــــا ي   النظم ذات البلدا  تخلف عدم من  وللتنكد
 __________ 

  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L21E.pdfانظر  (7) 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L21E.pdf
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  تســــنى  كلما  لتجميع ا، ال زم  األســــاســــي   واإلحصــــا ات المناخ  تغير  تتناول التي  المؤشــــرات  من ك  العالمي 
 .اإلحصا ات ل ذه متميزة توجي ات تحديد

ــتدعم -  21 ــا ات العالمي   المجموع   وســــ ــرات  لإلحصــــ ــفافي   إطار  تنفيذ المناخ  بتغير  المتعلق   والمؤشــــ  الشــــ
ــتدام  التنمي  أهدا   مؤشــــــــرات  عن  فضــــــــ     باريس، التفاق العالمي  والتقييم المعزز ــل   المســــــ   .بالمناخ  المتصــــــ

ــيســـــــــــــ ل ــتويات جميع  على المت ادل واإلثرا   التنســـــــــــــيق  وســـــــــــ  من   يرها مع الت امل  تعزيز طريق عن المســـــــــــ
 مؤتمر  اعتمدها التي المناخ  بتغير المتصـــــل   األســـــاســـــي   المؤشـــــرات مجموع  ســـــيما  )وال  اإلقليمي  المجموعات

 على البيولوجي  والتنو   والطاق   بال وارث )المتعلق   المتخصــــــــصــــــــ  أو الوطني   أو  األوروبيين(، اإلحصــــــــا يين
 المناخ  بتغير المتعلق  للمؤشرات المثال( سبيل

 
   المناخ  بتغير  المتعلقة  والمؤشرات  لإلحصاءات  العالمية  المجموعة  وهيك   نطاق -  ألف 

 المناخ  تغير جوانب المناخ بتغير المتعلق  والمؤشــرات  لإلحصــا ات العالمي  المجموع   نطاق  غطي -  22
  المحرك  العوامل  وهي المناخ،  بتغير  المعني  الدولي   الحكومي   لل يئ   الخمســــ   الســــياســــ  مجاالت حددت ا التي

  إحصـا ات تطوير وإطار  الخمسـ   المجاالت  تلك إلى هيكل ا  ويسـتند  والت يف   والتخييف  التنثر وقابلي  واآلثار
ــمل .البيئ  ــا   العالمي   المجموع  وتشـ ــاسـ ــرات  أسـ ــا ات  المؤشـ ــا    ول ن الحيوي ،  الفيزيا ي   واإلحصـ األنشـــط     أ ضـ

والمؤســـــــــســـــــــي  المتصـــــــــل  بتغير المناخ  وُيعب ر عن الروابط بين الســـــــــياســـــــــات  ال شـــــــــري ، والجوانب االجتماعي  
واإلحصــــــــــا ات وفقا  للمواد ذات الصــــــــــل  من اتفاق باريس والمقررات ال حق  لمؤتمر األطرا  العامل بوصــــــــــفه 

 .اجتما  األطرا  في اتفاق باريس، فض  عن المؤشرات ذات الصل  ألهدا  التنمي  المستدام  وإطار سندا  

ــتدام  التنمي  أهدا  ذلك في بما  دوليا ،  علي ا المتفق والمن جيات  األطر أ   من الر م وعلى -  23  المســـــــــــ
المتعلق   ال زم   واإلحصـــا ات  المؤشـــرات من  العديد تتضـــمن  البيئ ،  إحصـــا ات تطوير وإطار ســـندا   وإطار

  المنظم   من ا  ج ات من المنشــــورة المن جيات من  إضــــافي   وإحصــــا ات  مؤشــــرات اســــُتقيت  فقد  المناخ،  تغيرب 
  التنو    اتفــاقيــ   وأمــانــ   للبيئــ   المتحــدة  األمم  وبرنــامج  والزراعــ ،  األ ــذ ــ   ومنظمــ   الجويــ ،  لألرصـــــــــــــــاد  العــالميــ 

ــا ات العالمي   المجموع   تنظم  الطريق ،  وب ذه البيولوجي  ــرات  لإلحصـــــ   أنســـــــب المناخ  بتغير المتعلق   والمؤشـــــ
  المؤشــرات  من  مؤشــر  ل ل مختصــرة  وصــيي   بيانات مع ومتســق، منســق هيكل  في  واإلحصــا ات  المؤشــرات

ن  فســـو  المســـتمر، للتطوير المن جيات هذه  بعض  لخضـــو   ونظرا   ــ    مســـتمرة، بصـــورة العالمي   المجموع  ُتحسـ
  في سيما  وال المن جي، التطوير  مواصل   ويلزم   الوصيي  والبيانات  3 المستوى  من  للمؤشرات  بالنس   سيما وال

 ذلك، في  للمســــاهم  قوي   أســــس الوطني   اإلحصــــا ي  المكاتب لدى  توجد  حيث  والت يف،  للتنثر القابلي  مجالي
 .االستقصا ي  والدراسات التعدادات مثل القا م  األدوات  من ا بسبل

  موضوعا    34 إلى المناخ  بتغير  المعني   الدولي  الحكومي  لل يئ   الخمس   السياسات  مجاالت  وتنقسم -  24
ــيع، لوصـــف  المؤشـــرات  أهم  مجال كل  في  وترد  برامج  تضـــع التي  للبلدا  ال زم   التوجي ات يوفر مما  المواضـ

 ل ا  حددت التي  بالمؤشـــــرات  يتعلق وفيما  ومتوازن   شـــــامل   بطريق   المناخ  بتغير المتعلق   لإلحصـــــا ات وطني 
 العالمي   المجموع   تتضـــمن الطريق ، وب ذه أ ضـــا    اإلحصـــا ات  أدرجت فقد متميزة، من جي  ذات  إحصـــا ات

 قا م   على ول ط    ( 8) األســاســي   وإحصــا ات ا مؤشــرا   158  المناخ  بتغير المتعلق   والمؤشــرات  لإلحصــا ات

 __________ 

المجـــاالت   (8)   /https://unstats.un.org/unsd/envstatsعلى الموقع التـــالي:    وقـــا مـــ  المواضــــــــــــــيع مكن االط   على تعـــاريف 
ClimateChange_areas_topics.cshtml  

https://unstats.un.org/unsd/envstats/ClimateChange_areas_topics.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/ClimateChange_areas_topics.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/ClimateChange_areas_topics.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/ClimateChange_areas_topics.cshtml
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  المجموع   وســـــــــــــتقدم  الوثيق   هذه من  الثاني  المرفق انظر العالمي ، المجموع   في  الواردة  بالمؤشـــــــــــــرات كامل 
ــرات ذلك في  بما العالمي ، ــا ات  المؤشـ ــتويات  واإلحصـ ــيي ،  والبيانات  والمسـ ــورة في  اللجن  إلى  الوصـ  تقرير صـ
  “الوصيي  والبيانات العالمي  المجموع ”  بعنوا  أساسي  معلومات

  الصــــــــــــل  وتختلف  .البيانات وتوافر المن جي   والســــــــــــ م   الصــــــــــــل  مراعاة مع  المســــــــــــتويات  وُحد دت -  25
دت فقد ذلك،  ومع المؤشــــر؛ حســــب المناخ  بتغير االرت اط أو   المؤشــــرات لجميع  المناخ  بتغير معين   ع ق   ُحد 

 المناخ: بتغير المتعلق  والمؤشرات لإلحصا ات العالمي  المجموع  في المدرج 

الردود على المشـاورة  ذات صـل  وسـليم  من الناحي  المن جي  وتسـتند إلى  1المؤشـرات من المسـتوى  • 
 ( 9) في الما   من البلدا  توافر البيانات  50العالمي  التي أكد في ا ما ال  قل عن 

ــليم  من الناحي  المن جي ، ول ن أقل من   2المؤشــــرات من المســــتوى  •  ــل  وســ في الما    50ذات صــ
 ( 10) بشنن ا من البلدا  أكدت توافر البيانات

صـل  ول ن ا ليسـت سـليم  من الناحي  المن جي ، مما  عني أنه حتى ذات    3المؤشـرات من المسـتوى   • 
د من جيات متفق علي ا دوليا    في حال  توافر البيانات القطري  متاح ، فلن ُتحد 

ــا ات  العالمي   المجموع   وترافق -  26 ــيي   بيانات المناخ  بتغير المتعلق   والمؤشـــرات  لإلحصـ   مختصـــرة  وصـ
 هذه أو المؤشــــر هذا تصــــف التي التالي   المجاالت الوصــــيي  البيانات  وتتضــــمن  المؤشــــرات من مؤشــــر ل ل

 الدولي   الحكومي   ال يئ   مجاالت  وأحد  والمسـا ل  المواضـيع من سـلفا   محددة  مجموع  إلى  االنتما  اإلحصـا ي :
  والمقررات  باريس اتفاق مواد في  الصــل   ذات  اإلحصــا ات أو  المؤشــرات إلى  اإلشــارات المناخ؛  بتغير المعني 
  البيئ ،   إحصــا ات تطوير  وإطار  باريس، اتفاق  في  األطرا  اجتما  بوصــفه  العامل  األطرا   لمؤتمر  ال حق 
  حســـــــــــــب  ،( 11) 2030-2015 للفترة ال وارث  مخاطر من للحد ســــــــــــــندا  وإطار  المســــــــــــــتدام   التنمي  وأهدا 

  الوصـيي  البيانات  تفاصـيل وتقدم  المناخ  تغير بسـياسـات  الصـل  لمدى  مختصـرين وتفسـير  وتعريف االقتضـا ؛
ــافي  ــادر بشـــن   اقتراحات  اإلضـ ــاليب  الوطني ،  البيانات  مصـ   القياس، وفئ  التحديث،  وتواتر البيانات، جمع وأسـ

  والتوجي ات المتاح  الدولي  البيانات مجموعات إلى  إشــــــــــارات أ ضــــــــــا    وتقدم .المحتمل   والنطاقات والتجميعات
  واإلحصـــا ات  المؤشـــرات  لجميع بالنســـ    اإلمكا   قدر  الوصـــيي   البيانات واســـت ملت للتطبيق  القابل  المن جي 
 المســتويين من أن ا على ُقي مت التي واإلحصــا ات  للمؤشــرات بالنســ    التعاريف تطبيق  ضــمن مما المقترح ،

ر   2 و 1  بالنســــ   ســــيما وال  الوصــــيي ، البيانات في  ثغرات  وهناك  المؤشــــرات  لجميع بالنســــ    الصــــل   وُتفســــ 
  3 المستوى  من أن ا على ُقي مت التي للمؤشرات

 
  األخرى  باألطر  وعالقتها  المناخ  بتغير  المتعلقة  والمؤشرات  لإلحصاءات  العالمية  المجموعة -  باء 

  والمؤشرات  اإلحصا ات  لمجموع   الوصيي   البيانات  في  المدرج  الر يسي   اإلحصا ي   المراجع  تشمل -  27
 التوجي يــ   الم ــادئ  مثــل  دوليــا ،  المقبولــ   التوجي يــ   والم ــادئ  والمعــايير  األطر  العــالميــ   المنــاخ  بتغير  المتعلقــ 

 المتعلق ودليله البيئ   إحصـــا ات تطوير وإطار  ،( 12) 2006 لعام  المناخ  بتغير المعني  الدولي  الحكومي  لل يئ 
 __________ 

 بالمستويات األصلي  ل ا   حتفظتطبق هذه القاعدة على مؤشرات أهدا  التنمي  المستدام ، التي  ال (9) 

   من تحديد البيانات القطري  في المجموعات الدولي   اتلم تتمكن ش    اإلحصا (10) 

  www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030انظر  (11) 

  www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006glانظر  (12) 

http://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl
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 وإطار  ،( 14) المستدام  التنمي  أهدا   لمؤشرات  الوصيي   والبيانات  ،( 13) البيئ   إلحصا ات األساسي  بالمجموع 
ــندا ، ــيي  البيانات ومجموع  ســـــ ــي   الوصـــــ ــاســـــ ــل  للمؤشـــــــرات  األســـــ  مؤتمر  اعتمدها التي المناخ بتغير المتصـــــ

ــا يين ــيات  ،( 15) األوروبيين  اإلحصــ ــا ات الدولي  والتوصــ ــ   لنظام  المركز    اإلطارو  ،( 16) الطاق   إلحصــ   المحاســ
ــاد    البيئي  ــ   ونظام  ،( 17) واالقتصـــ ــاد    البيئي   المحاســـ ــ   - واالقتصـــ ــيف   ( 18) اإل كولوجي  النظم  محاســـ  وتضـــ

ــلت ا بالمناخ   القا م  المؤشــــــــــــــرات  ومجموعات المن جي   األطر  هذه إلى  قيم  العالمي  المجموع  ــر  صـــــــــــ بشـــــــــــ
ومن المطلوب القيام بالمزيد من العمل    الســــياســــات المتعلق  بتغير المناخ  ومســــاهمت ا في ت ســــيط تطبيق ا على 

ــييق نطاق تعريف ا أو بإدخال   ــرات بتغير المناخ، ويكو  ذلك مث   من خ ل تضــــــــ ــل  بعض المؤشــــــــ لتعزيز صــــــــ
  عناصر تصنيف مناس   لتعزيز قدرت ا على إثرا  المناقشات الدا رة بشن  تغير المناخ 

ــا    وترد -  28 ــي ي   االتمج أ ضـ ــافي   مواضـ ــل  ذات  إضـ ــا ي   صـ ــا ات العالمي  المجموع   في إحصـ   لإلحصـ
  الجوي ، األرصـــــــــاد  من ا  بمجاالت المتعلق   تلك وهي  الوصـــــــــيي ،  وبيانات ا المناخ  بتغير المتعلق   والمؤشـــــــــرات

  اإلحصـــــــــا ي  المكاتب تعالج ا ال  والتي البيولوجي،  والتنو  اإلنســـــــــا ،  وصـــــــــح  البيئ ، ونوعي   وال يدرولوجيا،
ــورة الوطني  ــر  الوقت في  روتيني  بصــــ ــيكو    المجاالت، هذه وفي   الحاضــــ ــل  ال زم  من  ســــ  مع  التعاو   مواصــــ

  الرسمي  اإلحصا ات في تطبيق ا نحو تدريجيا   للتقدم األكاد مي  والمؤسسات المتخصص  الوكاالت

  بتغير  المتعلق   والمؤشــــــرات  لإلحصــــــا ات العالمي  المجموع  تتضــــــمن  ذلك، عن  أهمي   قل  ال  ومما -  29
ــا   المناخ ــرات  أ ضـ ــا ات  مؤشـ ــكل  وإحصـ ــو  تشـ ــا ي ، التطورات أحدث موضـ ــتقاة تلك في ا بما اإلحصـ  من المسـ
ــد  إطــار  بعــد  لمــا  البيولوجي  للتنو   العــالمي  بــاإلطــار  والمتعلق  البيولوجي  التنو   اتفــاقيــ   ألمــانــ   التــابع  الرصـــــــــــــ

  وبرنامج  الدولي،  النقد  لصـــــــــندوق  التابع   ( 20) المناخ  بتغير المتعلق   المؤشـــــــــرات  متابع   لوح و   ،2020( 19)  عام
 البلدا   تط ق ا ال  قد  وبالتالي  ،( 21) المناخ بشــن   االقتصــاد   الميدا   في  والتنمي   التعاو    لمنظم  الدولي العمل
 المتعلق   للمتطل ات للغا    والملح الدينامي للطابع ونظرا ذلك، ومع الحاضــــــــــر   الوقت في واســــــــــع  نطاق على

 العالمي   المجموع  في وأدرجت للغا   م  م   اعتبرت فقد بالمناخ، المتصل   بالبيانات

 ومجموع  المناخ بتغير المتعلق  والمؤشــرات  لإلحصــا ات العالمي   المجموع   أ  إلى  اإلشــارة وتجدر -  30
ــرات ــي   المؤشـ ــاسـ ــل  األسـ ــا يين مؤتمر  اعتمدها التي المناخ  بتغير المتصـ   مجموعتين   تمث    األوروبيين  اإلحصـ

م متقد و   األخرى   من ما كل ت مل  مؤتمر مجموع  أ   حين  في  البلدا ، جميع لتناسـب العالمي  المجموع   صـُ
  مجموع   تمثل واالقتصــــــاد  ،  البيئي   المحاســــــ   نظام إلى اإلمكا  قدر  تســــــتند التي  األوروبيين،  اإلحصــــــا يين

 العالمي   المجموع   أ  إلى  اإلشـارة وتجدر  األوروبيين   اإلحصـا يين مؤتمر في  األعضـا   للبلدا  للغا   م  م 

 __________ 

  https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtmlانظر  (13) 

  https://unstats.un.org/sdgs/metadataانظر  (14) 

  https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=285216611انظر  (15) 

  https://unstats.un.org/unsd/energystats/methodology/documents/IRES-web.pdfانظر  (16) 

  https://seea.un.org/content/seea-central-frameworkانظر  (17) 

  https://seea.un.org/ecosystem-accountingانظر  (18) 

  https://www.cbd.int/nbsap/monitoring.shtmlانظر  (19) 

  https://climatedata.imf.orgانظر  (20) 

  https://www.oecd.org/climate-action/ipacانظر  (21) 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtml
https://unstats.un.org/sdgs/metadata
https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=285216611
https://unstats.un.org/unsd/energystats/methodology/documents/IRES-web.pdf
https://seea.un.org/content/seea-central-framework
https://seea.un.org/ecosystem-accounting
https://www.cbd.int/nbsap/monitoring.shtml
https://climatedata.imf.org/
https://www.oecd.org/climate-action/ipac


 E/CN.3/2022/17 

 

12/24 21-18396 

 

ــا    تتضـــــــــــــمن ــرات  أ ضـــــــــــ ــتمد أ    مكن  مؤشـــــــــــ  مؤتمر مجموع  في  مدرج   ير  وهي المذكور  النظام  من  تســـــــــــ
ــا يين ــا   ويوصــــــــــى  األوروبيين  اإلحصــــــــ   المجموعات  من و يرها العالمي  المجموع   بين الت امل  بتعزيز أ ضــــــــ

 .المستويات جميع على تساقاال لتشجيع بالمناخ لمتعلق ا المؤشرات من والوطني  اإلقليمي 
  

 لإلحصاءات والمؤشرات المتعلقة بتغير المناخ   العالمية  المجموعة  تفعي   -   اا خامس  

 وأمان   شــ    اإلحصــا ات  واصــلت  المناخ،  بتغير المتعلق   والمؤشــرات  اإلحصــا ات عولم   أجل من - 31
ــيغ   وضــــــعمن أجل    وثيق بشــــــكل معا   العمل المناخ  تغير  بشــــــن   اإلطاري  المتحدة األمم اتفاقي   الن ا ي  الصــــ

 إعداد في البلدا  دعم إلى  ترمي  والتي المناخ،  بتغير المتعلق  والمؤشــــــــــرات  لإلحصــــــــــا ات العالمي  للمجموع 
ــا ات  من  الخاصـــــ   مجموعات ا   ومواردها   وأولويات ا لشـــــوا ل ا وفقا    المناخ،  بتغير المتعلق   والمؤشـــــرات  اإلحصـــ

 أمان   واصــلت ذلك،  على وع وة  باريس  التفاق المعزز الشــفافي   إطار  تنفيذ في أ ضــا ســيســاهم  مما الفرد  ،
ــا  شـــــــــــــ    جانب إلى المناخ،  بتغير  المتعلق   اإلطاري  المتحدة األمم اتفاقي    بين   التعاو    تعزيز  ، اتاإلحصـــــــــــ

ــا ي  المكاتب ــلطات  الوطني  اإلحصـــــــ ــل  وطيدوت  المناخ  تغيرب  المعني  الوطني  والســـــــ ــا ات  بين  الصـــــــ   اإلحصـــــــ
 .والدولي الوطني الصعيدين على والسياسات

ــندة الوال ات إلى وبالنظر -  32 ــا ي   اللجن   من المســـ شـــــ      أعدت  واألربعين،  التاســـــع   دورت ا في  اإلحصـــ
إحصــا ات تغير   عن مشــترك   تقارير المناخ  بتغير المتعلق  اإلطاري  المتحدة األمم اتفاقي  وأمان   اإلحصــا ات

 مثل مناســــ ات  تنظيم  في  األخرى   من ما كل ودعمت بنشــــاط  وشــــاركتا اإلحصــــا ي ،  اللجن  إلى  وقدمت االمناخ 
 جانبي  ومناسـ ات  المصـلح ،  أصـحاب  بين  وحوارات شـ كي ،  دراسـي   اتوحلق والوطني ، اإلقليمي  العمل  حلقات

ــاط  التعــاو    تــاواصــــــــــــــل  ذلــك،  على  وع وة   أخرى   واجتمــاعــات  المعني  الخبرا   فريق  اجتمــاعــات  خ ل  بنشـــــــــــــ
 .البيئي  باإلحصا ات

 أولويات ث ث المناخ تغير بشـــن  اإلطاري  المتحدة األمم اتفاقي   وأمان   شـــ    اإلحصـــا ات  دتحد  و  -  33
 المتعلق   والمؤشــــــرات  إلحصــــــا اتا من العالمي  المجموع   تنفيذ تشــــــجيع  )أ( :وهي ،العمل لمواصــــــل  ر يســــــي 

 العالمي   الم ادرات  بين الت امل  تعزيز في والمســاهم  المن جي  تطوير  مواصــل  )ب(  البلدا ؛ في المناخ  بتغير
 نقاط  في األولويات هذه  وترد   الموارد  وتعبئ   القدرات تنمي   أنشــــــــــط  تنســــــــــيق  تعزيز )ج( والوطني ؛ واإلقليمي 

ــيوســـــع والتي  أدناه،  المذكورة العمل   الخبرا  لفريق القادم االجتما  في  تناقشســـــ  عمل  خط   لتصـــــ ح نطاق ا  ســـ
 .اإلحصا ي  اللجن   علىوتعر  ت عا  لذلك  البيئي ، باإلحصا ات  المعني

 المتحدة األمم اتفاقي  أمان  مع  بالتعاو    ، اتاإلحصــــا شــــ    تضــــطلع أ  األولويات هذه  قتضــــيوت  -  34
 المشــترك  بالم ادرات  الموارد، توافر  أســاس على  الصــل ، ذات ال يئات من  و يرها المناخ  تغير  بشــن   اإلطاري 

 .أدناه  المبين 
 

   القدرات   تنمية   أنشطة   

 المناخ تغير بشــن  اإلطاري  المتحدة األمم اتفاقي  أمان  مع بالتعاو   ، اتاإلحصــا  شــ     ضــطلعســت  -  35
 الشـــــركا  من  و يرهم  اإلقليميين  الشـــــركا   من بدعم  القدرات  لتنمي   بننشـــــط   الصـــــل ، ذات ال يئات من  و يرها

 يلي: ما طريق عن  اإلنما يين
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  وضـــــــــــــع   إلى  الرامـي    ج ودهـا  في   للبـلدا    اإلنترـنت(   عبر   بعـد،   )عن   المســـــــــــــتمر   اـلدعم   تقـد م  )أ(  
 وطني ؛  عمليات 

الثغرات الجغرافي     وتبرزتنظيم حلقات عمل إقليمي  تســـــــتند إلى نتا ج المشـــــــاورة العالمي ،  )ب( 
 الواضح ؛

    وطل ات الدعم المرفوع   الطل ات   استنادا  إلى   البلدا    في   استشاري   بعثات  قيادة  )ج(  
، بالتعاو  مع أمان  اتفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشــــن  تغير المناخ  ات تواصــــل شــــ    اإلحصــــا وســــ  -  36

  :ما يلي   تغير المناخ عن طريق المتعلق  ب مؤشرات ال حصا ات و اإل من جي    وضع وال يئات األخرى ذات الصل ، 

 المشـاورة  وقدمت  الوصـيي     بيانات ا   واسـت مال   3  المسـتوى  من   مؤشـرات ال  وتحديث  اسـتعرا   )أ(  
ــنن ا   توجد   التي   3 المســــــتوى   مؤشــــــرات  من  العديد  عن  معلومات   العالمي   ــاليب  بشــــ   على   بلدا   عدة   في   وطني   أســــ

 ؛ دوليا    علي ا  المتفق  األساليب   اعتماد   نحو   للتقدم   مشاورات  وستنظم     األقل 

 على  لمؤشـــرات ا   في  التوجي ات   أحدث  انعكاس  لضـــما   الجاري   اإلحصـــا ي   العمليات   متابع   )ب(  
 المناخ  بتغير   المعني   الدولي   الحكومي    ال يئ   عن   الصـــــــــــادرة   تقارير ال   أحدث  تشـــــــــــمل  هي و     المســـــــــــتويات  جميع 

  اإلطار  من ا   أطر  ضـــمن  ب ا   المضـــطلع  األخرى   األعمال  عن   فضـــ    المن جي،  التوجيه   في   الحاصـــل   والتطورات 
ــاد    واللجن    البيولوجي،   التنو    اتفاقي   أمان    وضــــــعته  ذ  ال   2020 عام  بعد  لما  البيولوجي   للتنو    العالمي    االقتصــــ
ــاد    الميدا   في   والتنمي    التعاو   منظم  ل  الدولي   العمل   وبرنامج   ألوروبا،  ــن   االقتصــــــــ  متابع   ولوح    مناخ، ال  بشــــــــ

  البيانات  في   إضــافي   مجاالت   إدراج   في  ســينظر و    الدولي   النقد  لصــندوق  التابع    المناخ   بتغير  المتعلق   المؤشــرات 
 والقيود؛   المنطقي   األساس   مثل  الوصيي ، 

 تضــييق  خ ل  من  المناخ   تغير ب  المؤشــرات   صــل    أو  المناخ   تغير  إلى  العزو  تحســين  مواصــل   )ج(  
 ســبيل )على  جديدة  تصــنيفات  وضــع  ذلك  ويتطلب  جديدة    تصــنيف   بنود   إدخال   أو   مؤشــرات  عدة   وتعريف   نطاق 
 القا م   التصـــــنيفات   تنقيح   أو   المناخ(  تغير  عن  الناجم    وال وارث   واألمرا    اإلنســـــا    صـــــح  ب   فيما يتعلق  المثال 
 (؛ المثال  سبيل  على   البيئي    واألنشط   اإلنفاق   )بشن  

ــياســـات  متابع  )د(   ــُتدرج  التي الجديدة  المؤشـــرات  لتحديد والعلوم  السـ  المقبل   التنقيحات خ ل  سـ
ــا اتا  من العالمي   المجموع  في  بعض  حذ   الحتمال  وكذلك المناخ،  بتغير المتعلق  والمؤشـــــــــــــرات  إلحصـــــــــــ

 .القا م  من المؤشرات
 
   الموارد   وتعبئة   القدرات   لتنمية   تدريبية   واستراتيجيات   مواد   وضع   

 المناخ تغير بشــن  اإلطاري  المتحدة األمم اتفاقي  أمان  مع بالتعاو   ،شــ    اإلحصــا ات  ضــطلعســت  -  37
  طريق  عن الموارد  وتعبئ   القدرات  لتنمي   تدريبي  واســــتراتيجيات مواد  بوضــــع  الصــــل ، ذات ال يئات من  و يرها

 يلي: ما

 الوطني   اإلحصــــــــا ي   المكاتب   وبين   واإلحصــــــــا ات  العام    الســــــــياســــــــات   بين   الصــــــــل    تعزيز  )أ(  
 الوطني؛  الصعيد  على  المناخ   تغير  عن   التقارير   تقدم  التي  والوكاالت 

 بشــــــــــــن   البيانات   ت ادل  وعمليات  الوطني   المشــــــــــــاورات   في   لتنفيذها  توجي ي    م ادئ  وضــــــــــــع  )ب(  
 ؛ إحصا ات تغير المناخ 
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ــب   ُمنظ مــ    اإلل تروني،   التعلم   وحــدات   ذلــك   في   بمــا   تــدريبيــ ،   مواد   إعــداد  )ج(     المجــاالت   حســـــــــــــ
ــي ي ،  ــا ا   معالج    بشـــــن    الممارســـــات،  وأفضـــــل  التوجي ات   جانب  إلى   المواضـــ   إدراج   طريق  عن  المناخ   تغير  قضـــ

  نشــر  بشــن   الممارســات   وأفضــل  الوطني ،  االســتقصــا ي    والدراســات  التعدادات   في   المناخ   بتغير   المتصــل   المســا ل 
 المناخ؛ ب  المتعلق    حصا ات اإل 

ــير   الموارد   تعبئ   )د(   ــتنادا    المدربين،   تدريب  لتيسـ   البلدا   في   القدرات  تنمي   احتياجات   تقييم   إلى   اسـ
 العالمي ؛  المشاورة   عن ا   كشفت  التي 

  ( 22) البيئ  إلحصا ات الذاتي  التقييم ألداة  مماثل   ت و   المناخ  تغير  لتقييم أداة  إعداد )هـ(  
 :يلي بما الوطني  اإلحصا ي  المكاتب ضطلعست  القطر ، الصعيد وعلى -  38

 
 العالمي  المجموع    باســـــــــــــتخدام  المناخ   تغير ب   المتعلق    إلحصـــــــــــــا ات ل   وطني   برامج  وضـــــــــــــع  )أ(  

  مدى   تقييم  ومواصـل   والمؤشـرات،   إلحصـا ات ا   ذه ل   إطارا    بوصـف ا  المناخ   بتغير   المتعلق    والمؤشـرات   لإلحصـا ات 
 المستويات؛  لنظام  وفقا    واإلحصا ات   للمؤشرات   البيانات  توافر 

ــل   )ب(   ــيق   ج ات  مع   تعاون ا   تعزيز   مواصــــ ــن   اإلطاري    المتحدة   األمم   التفاقي   الوطني   التنســــ  بشــــ
 المناخ(؛   بتغير  المتصل    المعلومات  عن  اإلب غ  عن  المسؤول    الوطني    السلطات  )أو  المناخ   تغير 

 المتحدة األمم  اتفاقي   أمان   إلى  المقدم    البيانات  إعداد   في  أكبر  بشــــــكل  المشــــــارك    مواصــــــل   )ج(  
 باريس؛   اتفاق   تنفيذ  لدعم  المناخ،   تغير  بشن   اإلطاري  

  إلى   اســــتنادا   إحصــــا ات تغير المناخ  تنســــيق   في  أكبر  محور   بدور   االضــــط    إلى  الدعوة  )د(  
 الوطني ؛  اإلحصا ي   النظم  تنسيق   في  ودورها  رسمي  ال   حصا ات اإل   إعداد ب   المتعلق    وال ات ا 

ــا ات   تعزيز  )هـ(   ــتخدام   البيئ ،   إحصـــــــ ــا ات  تطوير   إطار   باســـــــ ــاس   البيئ ،   إحصـــــــ ــعل   كنســـــــ  وضـــــــ
  الوثيق؛   ا م لترابط    نظرا   ، إحصا ات تغير المناخ 

 استقصا ي   دراسات   إجرا    طريق  عن  إحصا ات تغير المناخ   مجال   في   البيانات  جمع   تعزيز  )و(  
 الحالي ؛   والتعدادات  االستقصا ي    الدراسات   في   الصل    ذات   الوحدات   إدراج   أو  المناخ   تغير  بشن    متخصص  

  إل تروني   مواقع أو  مخصـــــــصـــــــ   تقارير  خ ل  من إحصـــــــا ات تغير المناخ  ونشـــــــر إنتاج )ز(  
 .أخرى  وسا ل أو
  

 اتخاذها   اإلحصائية  اللجنة   من   المطلوب  اإلجراءات  -  سادساا  
 يلي: بما ضطالعاال إلى مدعوة اللجنة -  39

  إطاراا   بوصلفها  المناخ  بتغير  المتعلقة  والمؤشلرات  لإلحصلاءات  العالمية المجموعة  اعتماد )أ( 
 ؛( 23) البلدان في تنفيذها وتشجيع المناخ بتغير المتعلقة والمؤشرات لإلحصاءات
 __________ 

  https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/essat.cshtmlانظر  (22) 

أ  تطبق مجموع  المؤشـرات األسـاسـي  المتـصل  بتغير المناخ التي اعتمدها مؤتمر   أع ه،  جوز للبلدا  أ ـضا    30ورد في الفقرة  مثلما   (23) 
  اإلحصا يين األوروبيين أو مجموعات إقليمي  أخرى 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/essat.cshtml
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 من  تتراوح  فترة  غضللللللون  في  في  العالمية  المجموعة  اسللللللتعرا  إلى  الحاجة في  النظر )ب( 
  اعتمادها؛ من سنوات خمس إلى ثالث

  يتعلق  فيملا القلدرات  لتنميلة  جهوده  توسللللللللليع  على  اللدولي  اإلحصللللللللللائي  المجتمع  حل    )ج( 
 المناخ؛ تغير بإحصاءات

  تغير  بشأن  إحصاءات وضع في  االستثمار  على  شدةب الوطنية  اإلحصائية  النظم تشجيع )د( 
 بلدانها؛ في والصناعة، والزراعة والطاقة البيئة إحصاءات سيما وال المناخ،

  المسلللؤولة الوطنية  والسللللطات  الوطنية  اإلحصلللائية  المكاتب  بين  التعاون  تعزيز  تشلللجيع )هـ( 
  المناخ،  بتغير  المتصلللللللة  بالمعلومات  المناخ بتغير  المتعلقة  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية أمانة  إبالغ  عن
 باريس؛ اتفاق لتنفيذ وتنوعها البيانات من االحتياجات حجم تزايدل نظرا

  األمم  اتفاقية وأمانة  شللل اة اإلحصلللاءات  بالفع   بها  اضلللطلع   التي األنشلللطة في  النظر )و( 
  المشللتر ة  الماادرات  مث   والسللياسللات،  اإلحصللاءات بين  الصلللة  لتعزيز  المناخ تغير  بشللأن  اإلطارية  المتحدة

  بناء  مجال في  والتدريب  المشللتر ة  والجهود  المناخ،  بتغير  المتعلقة  والمؤشللرات  اإلحصللاءات وضللع  أج  من
 األنشطة؛ هذه مواصلة واقتراح اآلخرين، الشر اء مع القدرات

  مجال في  القدرات  بناء  لضللللمان و بيرة  إضللللافية موارد تعبئة  على  المانحين مجتمع ح    )ز( 
 النامية؛ البلدان في المناخ وتغير البيئة إحصاءات

  المضللي سللب   تبين  التي  الخامس،  الفرع في  الواردة  اإلجراءات قائمة  بشللأن  آرائها  إبداء ) ( 
 .المناخ بتغير المتعلقة والمؤشرات اإلحصاءات وضع لمواصلة والبلدان للو االت قدماا 
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 األول  المرفق

   والو االت  والمناطق  البلدان   ردود  

 
 وأرمينيا، واألرد ،  وأذربيجا ،  الروسي، التحادا  :التالي   86  لـــــــ ا  والمناطق  البلدا    من  ردود  مت د  قُ  -  1

  وإ طاليا،  وأيرلندا، وأوكرانيا،  وإندونيسـيا،  المتحدة، العربي   واإلمارات   وإكوادور، وإسـتونيا،  وأسـتراليا،  وإسـ انيا،
ــوانـا،  وبوتـا ،  وبنغ د ش،  وبلغـاريـا،  وبرمودا،  والبرازيـل،  وبـارا وا ،  وبوليييـا  وبولنـدا،  وبورونـد ،  وبوتســــــــــــ

ــود،  والجـبل  وجـامـا كـا،  وتركـيا، وـتايلـند، وبي روس،  وبيرو،  القومـيات(،  المتعـددة -   )دوـل     وجم ورـي   األســــــــــــ
 ودولـ   والـدانمرك،  وجورجيـا،  أفريقيـا،  وجنوب  مولـدوفـا،  وجم وريـ    الـدومينيكيـ ،  والجم وريـ   المتحـدة،  تنزانيـا

 وسويسرا،  والسويد،  وسورينام،  والسنغال، وسلوفينيا،  وسلوفاكيا،  لوسيا، وسانت   وزم ابو ،  وزامبيا،  فلسطين،
ــيلي، ــربيا،  وشـــــ ــين، وصـــــ ــا،  و ينيا،  وغيانا، و رينادا،  والصـــــ  وقبر ، نام، وفييت  ا،وفنلند  والفلبين،  وفرنســـــ

 وال ويت، وكولومبيا،  وكوســـــــــــتاريكا،  د فوار،  وكوت  وكندا، وكرواتيا،  وكازاخســـــــــــتا ،  فيرد ،  وكابو  وقطر،
 العربي    والممل    والمكســـيك،  الشـــمالي ، ومقدونيا ومد شـــقر،  وماليزيا، ومالي،  وليتوانيا،  ول ســـمبرغ، وكينيا،

 وميانمار، وموريشــــــــــــيوس، ومنغوليا،  الشــــــــــــمالي ،  وأيرلندا  العظمى   لبريطانيا  المتحدة  والممل    الســــــــــــعود  ،
  واليابا   األمريكي ، المتحدة والوال ات  وهولندا، وهنغاريا، وال ند، ونيوزيلندا، وني ال، والنرويج،

  تحادل    اإلحصا ي  والمكتب   للبيئ ،  األوروبي    الوكال    التالي : 26 لـــــــــــ ا  الوكاالت  من  ردود  مت د  وقُ  -  2
  لدول  اإلحصـــــــــــــا ي  المركزو   ،ال يئ  الحكومي  الدولي  المعني  بتغير المناخو  ال اريبي ،  والجماع   األوروبي،

ـــندوق  للطـاـق ، اـلدولـي   والوكـاـل    ،العربـي    الخليج  ـلدول  التعـاو   مجلس   اـلدولـي   والمنظمـ    اـلدولي،  النقـد وصــــــــــــ
  ال تيني    ألمريكا االقتصـــــــــاد     واللجن    ال ادئ،  والمحيط اآلســـــــــي  واالجتماعي   االقتصـــــــــاد     واللجن    لل جرة،
  االقتصـــــــــاد     واللجن    ألوروبا، االقتصـــــــــاد     واللجن    ألفريقيا،  االقتصـــــــــاد     اللجن    ال اريبي، ال حر ومنطق  

  المجال  في  والتنمي    التعاو    ومنظم   والزراع ،  لأل ذ     المتحدة األمم ومنظم   آســـــــــــــيا، ي لغرب  واالجتماعي  
  والثقــافــ ،  والعلم  للتربيــ    المتحــدة  األمم  ومنظمــ    ،والتنميــ    للتجــارة  المتحــدة  األمم  مؤتمر  و  االقتصــــــــــــــــاد ،

 للبيـئ ، المتحـدة األمم لبرـنامج   الـتابع  حفظ الطبيعـ   لرصــــــــــــــد  العـالمي  والمركز  للبيـئ ،  المتحـدة  األمم وبرـنامج 
 اإلطاري    المتحدة األمم  اتفاقي   أمان  و  ال شــري ، للمســتوطنات   المتحدة  األمم وبرنامج   المتحدة، األمم  وجامع  

شــ     في   الطاق    إحصــا ات  وقســم والجريم ،  بالمخدرات  المعني   المتحدة األمم  ومكتب   المناخ،  تغير  بشــن  
  للمســاواة   المتحدة األمم هيئ  و  العام ، باألمان   واالجتماعي   االقتصــاد     الشــؤو   إلدارة  التابع  اإلحصــا ات  

 .الدولي  والبنك  ،(للمرأة  المتحدة األمم)هيئ   المرأة  وتمكين  الجنسين  بين 
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 الثاني   المرفق
 المؤشرات  قائمة  :المناخ   بتغير  المتعلقة  والمؤشرات  لإلحصاءات  العالمية  المجموعة  

 العوامل المحرك  
 مجمو  ان عاثات  ازات الدفيئ  

 في السن    الدفيئ  مجمو  ان عاثات  ازات   -   1

 مجمو  ان عاثات  ازات الدفيئ   ير الم اشرة  -   2

 ير استخدام األراضي والحراج  ي استخدام األراضي وتغ   نتيج  ان عاثات  ازات الدفيئ    -   3

 الناجم  عن االقتصاد الوطني   مجمو  ان عاثات  ازات الدفيئ   -   4

 ل ل فرد   ان عاثات  ازات الدفيئ   -   5

 ان عاثات  ازات الدفيئ  في إجمالي ت وين رأس المال الثابت ل ستثمار الم اشر  -   6

ــع    -   7 ــيات الخاضــــــ ــركات المتعددة الجنســــــ ــاف  للشــــــ ان عاثات  ازات الدفيئ  من حيث القيم  المضــــــ
 لسيطرة أجنبي  

 بصم  ال ربو    -   8

 تركيز  ازات الدفيئ  في الغ   الجو  
 الدفيئ  التركيز العالمي لغازات   -   9

 إنتاج الطاق  وتوريدها واست  ك ا 
 إجمالي إنتاج الطاق  األولي  من الوقود األحفور   -   10

 الطاق  من الوقود األحفور  ب مو  اإلمدادات  مج  -   11

 الطاق   ب مدادات  اإل   مجمو    من حص  الوقود األحفور    -   12
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