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  اللجنة اإلحصائية 
  الدورة الرابعة والثالثون 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) ح (٣البند 

   لالقتصادات إحصاءات: بنود املناقشة واختاذ القرار
        القائمة على املوارد الطبيعية 

ــتراليا ومنغوليـــ        ــني أسـ ــشترك بـ ــر املـ ــين   التقريـ ــق معـ ــشاء فريـ ــشأن إنـ ا بـ
حصاءات االقتصادات القائمة على املـوارد الطبيعيـة حيمـل اسـم مدينـة              إب

  أوالن بتار 
  

  مذكرة من األمني العام     
يتشرف األمني العام بأن حييل التقرير املشترك بني أستراليا ومنغوليا بشأن إنـشاء فريـق         

ذلـك  . بيعية حيمل اسـم مدينـة أوالن بتـار   معين بإحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الط     
البلـدان ذات الـصناعات الـسريعة النمـو القائمـة علـى املـوارد الطبيعيـة، وخباصـة                    أن العديد من  

وعلــى املــستوى الــدويل، هنــاك حاجــة إىل  . املنــهجيات التعــدين، تواجــه حتــديات علــى صــعيد 
وللمـساعدة علـى التـصدي      . بيعيـة حتسني املعلومات املتعلقة باألنـشطة القائمـة علـى املـوارد الط           

هلذه املسائل، يقترح إنشاء فريق جديد يسمى فريق أوالن بتار املعـين بإحـصاءات االقتـصادات           
  .حصائية مدعوة إىل املوافقة على إنشائهواللجنة اإل. القائمة على املوارد الطبيعية
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ــق          ــشاء فريـ ــشأن إنـ ــا بـ ــتراليا ومنغوليـ ــني أسـ ــشترك بـ ــر املـ ــين  التقريـ معـ
سـم مدينـة    اصاءات االقتصادات القائمة على املـوارد الطبيعيـة حيمـل           بإح

  أوالن بتار 
  

  املقدمة   -أوال   
تطـورا سـريعا، وهـو مـا حيـدث زيـادات        يف العديد من البلدان، تتطور صناعة التعـدين         - ١

. كبرية يف اإليرادات، وينتج عنه منو سريع يف تلـك االقتـصادات القائمـة علـى املـوارد الطبيعيـة                   
  .ومن املتوقع أن يزداد أيضا أثر صناعة التعدين يف البيئة بطول املدة

وتطرح هذه املوجة اجلديدة يف تطور صناعة التعدين حتديات جديدة على املؤسـسات               - ٢
اإلحصائية الوطنية لكل من البلدان املتقدمة النمو أو البلدان النامية اليت تتوفر هلـا قاعـدة كـبرية                  

 يف اإلحـصاءات الـيت تتـيح إجـراء     اًمث إن هنـاك فيمـا يتعلـق بالتعـدين نقـص     . من املوارد الطبيعيـة  
  .مقارنة بني البلدان، وتساعد على اختاذ قرارات يف جمايل التجارة واالستثمار

ويقترح إنشاء فريق جديد معين بإحصاءات االقتصادات القائمة علـى املـوارد الطبيعيـة           - ٣
عاجلـة املـسائل املتعلقـة باملنـهجيات واملتـصلة بإحـصاءات            سم مدينـة أوالن بتـار ليتـوىل م        احيمل  

ــع خــربات        ــق إعــداد اإلحــصاءات بتجمي ــايري وطرائ ــساهم يف حتــسني مع ــة، ولي ــوارد الطبيعي امل
  .مستمدة من بلدان شىت

وسيعاجل الفريق إحصاءات األنشطة املباشرة وغري املباشرة املتصلة بالتعـدين واسـتغالل              - ٤
ومن مثة، فإن التعدين، مبعنـاه الـشامل السـتغالل احملـاجر هـو      . ب على ذلك  احملاجر واألثر املترت  

، )الفحـم والركـازات   ( صلبة   اًاستخراج املعادن وهي على حالتها الطبيعية سواء كانت أجسام        
واألنــشطة واآلثــار املباشــرة هــي األنــشطة  . )١()الغــاز الطبيعــي(أو غــازات ) الــنفط(أو ســوائل 

أمـا األنـشطة    . االسـتخراج ذاهتـا، مبـا فيهـا خـدمات الـدعم املتخصـصة             واآلثار املرتبطـة بعمليـة      
واآلثار غري املباشرة، فتـشمل األنـشطة واآلثـار املرتبطـة بـالتجهيز النـهائي، إضـافة إىل العناصـر                    

ــة         ــدمي اخلــدمات التقني ــل وتق ــاء والنق ــدين، كالبن ــصلة بالتع ــة ال ــشطة أخــرى وثيق ــصلة بأن . املت
  .يف األثر االقتصادي والبيئي واالجتماعيوسيتوىل الفريق النظر أيضا 

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة،       (٤التصنيف الصناعي الـدويل املوحـد جلميـع األنـشطة االقتـصادية، التنقـيح               انظر    )١(  

  .)E.08.XVII.25رقم املبيع 
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  األهداف   -ثانيا   
  :وفيما يلي أهداف الفريق املقترح  - ٥

القيام بدور ريـادي يف بلـورة منـهجيات ومبـادئ توجيهيـة وتوصـيات عمليـة                   )أ(  
الرشـيد ألنـشطة صـناعة      التتبـع   بتجميع أفضل املمارسات النظرية واملتعلقة باملنهجيات مبا يتـيح          

ن والقياس الـدقيق ملـسامهة هـذه الـصناعة يف االقتـصاد وأثرهـا يف القطاعـات االجتماعيـة                    التعدي
   األخرى ويف البيئة، وذلك يف إطار نظام احلسابات القومية؛

العمل كمنتدى لتبادل خربات املنظمات اإلحصائية الوطنية والدوليـة وغريهـا             )ب(  
  من األطراف املهتمة؛

دة والوكـــاالت املتخصـــصة علـــى بلـــورة وحتـــسني التعـــاون مـــع األمـــم املتحـــ  )ج(  
  منهجيات ومعايري إحصائية إلحصاءات املوارد الطبيعية وتقدمي الدعم يف هذا اجملال؛ 

القيام باالسـتناد إىل أفـضل املمارسـات، بوضـع أدلـة وتوصـيات عمليـة تـؤمن                    )د(  
بـذهلا البلـدان ذات    مشول وموثوقية ودقة ووجاهـة البيانـات اإلحـصائية مبـا يـدعم اجلهـود الـيت ت                 

ونظـام احملاسـبة البيئيـة       )٢(٢٠٠٨قطاعات التعدين الكبرية لتنفيذ نظام احلسابات القوميـة لعـام           
  .واالقتصادية واإلطار املنقح لتطوير اإلحصاءات البيئية

  
  األنشطة   -ثالثا   

  :لفريق مبا يلي لبلوغ األهداف املبينة أعالهاسيقوم   - ٦
ــناعة الت    )أ(   ــر صـ ــيم أثـ ــة     تقيـ ــسائل املتعلقـ ــورة املـ ــصادات وبلـ ــى االقتـ ــدين علـ عـ

  ثبات األثر املترتب يف اإلحصاءات الرمسية؛إباملنهجيات وتقدمي توصيات عملية بشأن سبل 
وضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفوائد اليت تقدمها صناعة التعدين وأثرهـا             )ب(  

  على القطاعات األخرى؛ 
  ة التعدين يف البيئة والتعرف عليه؛وضع توصيات عملية لقياس أثر صناع  )ج(  
  .وضع نظام ملؤشرات موحدة جلمع البيانات  )د(  

وترد يف املرفق بعـض مـن املـسائل احملـددة الـيت ميكـن معاجلتـها ضـمن اجملـاالت الثالثـة                         - ٧
وميكــن للفريــق أن يــضع يف اجتماعــه األول قائمــة أمشــل باألنــشطة  . األوىل مــن هــذه اجملــاالت

  . ة هباواملسائل املرتبط
__________ 

 .E.08.XVII.29منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢(  
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وســيتوىل الفريــق دراســة أفــضل املمارســات وجتميــع اخلــربات واســتثمار العمــل الــذي    - ٨
بإحصاءات الطاقة وفريق لنـدن املعـين       أجنزته أفرقة حتمل أمساء مدن أخرى كفريق أوسلو املعين        

  .ة االقتصاديةيسبة البيئاباحمل
  

  أسلوب العمل  - رابعا  
ن بتار من املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة واملنظمـات           والأتوجه الدعوة إىل أعضاء فريق        - ٩

وباإلضـافة  . الدولية والكيانات األكادميية املعنيـة العاملـة يف ميـدان اقتـصاديات املـوارد الطبيعيـة               
إىل ذلك، ستوجه إىل واضعي السياسيات املعنيني الدعوة بوصفهم مستشارين ملساعدة الفريـق             

  .تية من املسائل اليت ينبغي أن تقدم اإلحصاءات معلومات بشأهنااعلى فهم أي مسائل سياس
وسيشترك يف تقدمي أعمال السكرتارية إىل الفريق كل من املكتـب اإلحـصائي الـوطين                 - ١٠

  .يف منغوليا ومكتب اإلحصاءات األسترايل
ال تزيــد علــى اجتمــاع واحــد يف  (وســينجز الفريــق أعمالــه بعقــد اجتماعــات مباشــرة    - ١١
ويقتــرح عقــد االجتمــاع األول يف الــشطر  .لكترونيــةومــن خــالل منتــديات النقــاش اإل) ةالــسن

  .٢٠١٢األول من عام 
ــدهتا مخــس ســنوات مــن         - ١٢ ــرة م ــة لفت ــق يف البداي ــضا أن يعمــل الفري ــرح أي  ٢٠١٢ويقت
  .اجة إىل الفريقمدى استمرار احلوبعد هذه املدة، يتم القيام باستعراض لتقييم . ٢٠١٦ إىل
ــة اإلحــصائية يف دوراهتــا يف عــام     - ١٣  ٢٠١٥  و٢٠١٣وســيقدم الفريــق تقــارير إىل اللجن
  .٢٠١٧ و
  

  نقاط للمناقشة   - خامسا 
ــار املعـــين باإل    - ١٤ ــة مـــدعوة إىل مناقـــشة إنـــشاء فريـــق أوالن بتـ ــة اللجنـ حـــصاءات املتعلقـ

الفـرع الثـاين مـن      انظـر   (باالقتصادات القائمة على املوارد الطبيعة، إضـافة إىل أهدافـه املقترحـة             
  ).الفرع الرابع(وأسلوب عمله ) الفرع الثالث(، وأنشطته )التقرير
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  املرفق 
  : ما يلي١تشمل املسائل اليت ميكن معاجلتها يف نطاق النشاط   - ١

فباإلضـافة إىل  . ميكن توضيح وحتليل أثر صناعة التعـدين علـى اقتـصاد البلـدان        )أ(  
تـــشارك هــذه املؤســسات أيـــضا يف تطــوير اهلياكـــل    األنــشطة الرئيــسية ملؤســـسات التعــدين،    

. األساســية، مبــا يف ذلــك الطرقــات، ووســائل النقــل واالتــصاالت، إضــافة إىل قطــاع اخلــدمات
وميكـن أن تـدرج   . وهناك من بني هذه األنشطة ما هو ليس مصنفا حاليا حتـت قطـاع التعـدين            

  هذه املسامهات غري املباشرة؛ يف تقييم مسامهة قطاع التعدين
ــاتج اإلمجــايل مــن منتجــات التعــدين        )ب(   ــا يف الن ــؤدي قطــاع التعــدين دورا هام ي

فــسعرها . وميكــن أن يــؤثر ســعر الوحــدة يف تقيــيم مــسامهة هــذا القطــاع يف االقتــصاد الــوطين   
. يتقلب بكثرة نسبيا، ويؤثر يف تقديرات إمجايل الناتج احمللي باألسعار اجلارية واألسـعار الثابتـة              

  ء تقييم منهجي لألثر الناتج عن تقلب األسعار؛لذا، ينبغي إجرا
تقـديرات إمجـايل النـاتج احمللـي، فإنـه           باعتبار أن االستثمار هو أحـد مكونـات         )ج(  

ومثـة  . بد من أن تعاجل أيضا املسألة املتعلقة بكيفية تقدير االستثمارات املباشـرة تقـديرا دقيقـا     ال
مساليــة لــصناعات أات املتعلقــة بالنفقــات الرحاجــة ملحــة إىل حتديــد منهجيــة فعالــة جلمــع البيانــ

   ؛التعدين، وإىل معلومات بشأن االستثمار املباشر لتقدميها إىل املستثمرين األجانب
ــة جتــىن مــن         )د(   ــا يتحقــق مــن مكاســب فعلي ــيم م ــد مؤشــرات لتقي ضــرورة حتدي

  االستثمارات؛
 مثـــة حاجـــة إىل منـــهجيات وتوصـــيات لتحديـــد حجـــم قطـــاع التعـــدين غـــري  )هـ(  
فنظرا ملا لصناعة التعدين من خصوصية، فإن من املرجح أن يكون العـاملون يف قطـاع                . الرمسي

التعدين غري الرمسي يف هجرة متواصلة، حيث إهنـم ينتقلـون مـن مكـان إىل آخـر، وهـو مـا قـد                        
ــشية    ــشأن األســر املعي ــا ســبقت   . يعــوق إشــراكهم يف الدراســات االستقــصائية ب ــى حنــو م وعل

ن أسعار منتجات التعدين يف القطاع الرمسي عالية، وإن تكلفـة هـذه املنتجـات               اإلشارة إليه، فإ  
لـذا،  . يف القطاع غري الرمسي، الذي ميثل فيـه التعـدين حـصة كـبرية، هـي أيـضا تكلفـة ضـخمة                     

املـسألة املتعلقـة بكيفيـة حـساب املـسامهة االقتـصادية لقطـاع التعـدين                 بد أيـضا مـن معاجلـة       فال
  الرمسي؛  غري

 منتجـات التعـدين تقـوم مبناولتـها شـركة وحيـدة، وهـو مـا يـثري املـسألة                     بعض  )و(  
  املتعلقة بكيفية معاجلة سرية البيانات؛
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ميكــن أيــضا معاجلــة املــسألة املتعلقــة بتــصنيف وحتديــد أنــشطة الــشركات عــرب   )ز(  
  . الوطنية ألغراض التقدير الدقيق إلمجايل الناتج احمللي وتدفقات اإليرادات املرتبطة هبا

، مـسألة األثـر الـضخم لقطـاع         ٢ومن املـسائل الـيت ميكـن معاجلتـها يف نطـاق النـشاط                 - ٢
فمن األمهية مبكان قياس األثر الناشئ عن الفوائـد املـستمدة           . التعدين يف القطاعات االجتماعية   

وينبغــي التعــرف علــى أثــاره اجلانبيــة     . مــن إيــرادات قطــاع التعــدين يف املــستويات املعيــشية     
  . ودراستها

  : ما يلي٣وتشمل املسائل اليت ميكن معاجلتها يف نطاق النشاط   - ٣
ــة       )أ(   ــدين يف البيئ ــاع التع ــر قط ــد أث ــاس تزاي ــق أن حيــسن   . ســبل قي وميكــن للفري

  مؤشرات تقدير التنمية املستدامة للبلدان املتضررة؛
ينبغــي وضــع توصــيات فيمــا يتعلــق باســتحداث نظــم للمحاســبة االقتــصادية      )ب(  
ــة،  وفيمــا يتعلــق مبــصادر البيانــات الوجيهــة، وكــذلك فيمــا يتعلــق بتحــسني فهــم معــاين      البيئي

ــة           ــصلة بالتنمي ــسائل املت ــن امل ــك م ــري ذل ــق بغ ــا يتعل ــو األخــضر وفيم ــصاد األخــضر والنم االقت
  املستدامة؛
ــاس         )ج(   ــد مؤشــرات لقي ــهجيات وحتدي ــى اســتحداث من ــد عل ــب متزاي ــاك طل هن

وهناك حاجة إىل دراسة حجم التـصحر       . ات التعدين التصحر الناشئ عن سوء استخدام إجراء     
  .وسبل قياسه على حنو فعال
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	البند 3 (ح) من جدول الأعمال المؤقت*
	بنود المناقشة واتخاذ القرار: إحصاءات للاقتصادات 
	القائمة على الموارد الطبيعية 

	التقرير المشترك بين أستراليا ومنغوليا بشأن إنشاء فريق معني بإحصاءات الاقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية يحمل اسم مدينة أولان بتار 
	مذكرة من الأمين العام 
	يتشرف الأمين العام بأن يحيل التقرير المشترك بين أستراليا ومنغوليا بشأن إنشاء فريق معني بإحصاءات الاقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية يحمل اسم مدينة أولان بتار. ذلك أن العديد من البلدان ذات الصناعات السريعة النمو القائمة على الموارد الطبيعية، وبخاصة التعدين، تواجه تحديات على صعيد المنهجيات. وعلى المستوى الدولي، هناك حاجة إلى تحسين المعلومات المتعلقة بالأنشطة القائمة على الموارد الطبيعية. وللمساعدة على التصدي لهذه المسائل، يقترح إنشاء فريق جديد يسمى فريق أولان بتار المعني بإحصاءات الاقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية. واللجنة الإحصائية مدعوة إلى الموافقة على إنشائه.
	التقرير المشترك بين أستراليا ومنغوليا بشأن إنشاء فريق معني بإحصاءات الاقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية يحمل اسم مدينة أولان بتار 
	أولا - المقدمة 
	1 - في العديد من البلدان، تتطور صناعة التعدين تطورا سريعا، وهو ما يحدث زيادات كبيرة في الإيرادات، وينتج عنه نمو سريع في تلك الاقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية. ومن المتوقع أن يزداد أيضا أثر صناعة التعدين في البيئة بطول المدة.
	2 - وتطرح هذه الموجة الجديدة في تطور صناعة التعدين تحديات جديدة على المؤسسات الإحصائية الوطنية لكل من البلدان المتقدمة النمو أو البلدان النامية التي تتوفر لها قاعدة كبيرة من الموارد الطبيعية. ثم إن هناك فيما يتعلق بالتعدين نقصاً في الإحصاءات التي تتيح إجراء مقارنة بين البلدان، وتساعد على اتخاذ قرارات في مجالي التجارة والاستثمار.
	3 - ويقترح إنشاء فريق جديد معني بإحصاءات الاقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية يحمل اسم مدينة أولان بتار ليتولى معالجة المسائل المتعلقة بالمنهجيات والمتصلة بإحصاءات الموارد الطبيعية، وليساهم في تحسين معايير وطرائق إعداد الإحصاءات بتجميع خبرات مستمدة من بلدان شتى.
	4 - وسيعالج الفريق إحصاءات الأنشطة المباشرة وغير المباشرة المتصلة بالتعدين واستغلال المحاجر والأثر المترتب على ذلك. ومن ثمة، فإن التعدين، بمعناه الشامل لاستغلال المحاجر هو استخراج المعادن وهي على حالتها الطبيعية سواء كانت أجساماً صلبة (الفحم والركازات)، أو سوائل (النفط) أو غازات (الغاز الطبيعي)(). والأنشطة والآثار المباشرة هي الأنشطة والآثار المرتبطة بعملية الاستخراج ذاتها، بما فيها خدمات الدعم المتخصصة. أما الأنشطة والآثار غير المباشرة، فتشمل الأنشطة والآثار المرتبطة بالتجهيز النهائي، إضافة إلى العناصر المتصلة بأنشطة أخرى وثيقة الصلة بالتعدين، كالبناء والنقل وتقديم الخدمات التقنية. وسيتولى الفريق النظر أيضا في الأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.
	ثانيا - الأهداف 
	5 - وفيما يلي أهداف الفريق المقترح:
	(أ) القيام بدور ريادي في بلورة منهجيات ومبادئ توجيهية وتوصيات عملية بتجميع أفضل الممارسات النظرية والمتعلقة بالمنهجيات بما يتيح التتبع الرشيد لأنشطة صناعة التعدين والقياس الدقيق لمساهمة هذه الصناعة في الاقتصاد وأثرها في القطاعات الاجتماعية الأخرى وفي البيئة، وذلك في إطار نظام الحسابات القومية؛ 
	(ب) العمل كمنتدى لتبادل خبرات المنظمات الإحصائية الوطنية والدولية وغيرها من الأطراف المهتمة؛
	(ج) التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة على بلورة وتحسين منهجيات ومعايير إحصائية لإحصاءات الموارد الطبيعية وتقديم الدعم في هذا المجال؛ 
	(د) القيام بالاستناد إلى أفضل الممارسات، بوضع أدلة وتوصيات عملية تؤمن شمول وموثوقية ودقة ووجاهة البيانات الإحصائية بما يدعم الجهود التي تبذلها البلدان ذات قطاعات التعدين الكبيرة لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008() ونظام المحاسبة البيئية والاقتصادية والإطار المنقح لتطوير الإحصاءات البيئية.
	ثالثا - الأنشطة 
	6 - سيقوم الفريق بما يلي لبلوغ الأهداف المبينة أعلاه:
	(أ) تقييم أثر صناعة التعدين على الاقتصادات وبلورة المسائل المتعلقة بالمنهجيات وتقديم توصيات عملية بشأن سبل إثبات الأثر المترتب في الإحصاءات الرسمية؛
	(ب) وضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفوائد التي تقدمها صناعة التعدين وأثرها على القطاعات الأخرى؛ 
	(ج) وضع توصيات عملية لقياس أثر صناعة التعدين في البيئة والتعرف عليه؛
	(د) وضع نظام لمؤشرات موحدة لجمع البيانات.
	7 - وترد في المرفق بعض من المسائل المحددة التي يمكن معالجتها ضمن المجالات الثلاثة الأولى من هذه المجالات. ويمكن للفريق أن يضع في اجتماعه الأول قائمة أشمل بالأنشطة والمسائل المرتبطة بها. 
	8 - وسيتولى الفريق دراسة أفضل الممارسات وتجميع الخبرات واستثمار العمل الذي أنجزته أفرقة تحمل أسماء مدن أخرى كفريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة وفريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية الاقتصادية.
	رابعا - أسلوب العمل
	9 - توجه الدعوة إلى أعضاء فريق أولان بتار من المكاتب الإحصائية الوطنية والمنظمات الدولية والكيانات الأكاديمية المعنية العاملة في ميدان اقتصاديات الموارد الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، ستوجه إلى واضعي السياسيات المعنيين الدعوة بوصفهم مستشارين لمساعدة الفريق على فهم أي مسائل سياساتية من المسائل التي ينبغي أن تقدم الإحصاءات معلومات بشأنها.
	10 - وسيشترك في تقديم أعمال السكرتارية إلى الفريق كل من المكتب الإحصائي الوطني في منغوليا ومكتب الإحصاءات الأسترالي.
	11 - وسينجز الفريق أعماله بعقد اجتماعات مباشرة (لا تزيد على اجتماع واحد في السنة) ومن خلال منتديات النقاش الإلكترونية. ويقترح عقد الاجتماع الأول في الشطر الأول من عام 2012.
	12 - ويقترح أيضا أن يعمل الفريق في البداية لفترة مدتها خمس سنوات من 2012 إلى 2016. وبعد هذه المدة، يتم القيام باستعراض لتقييم مدى استمرار الحاجة إلى الفريق.
	13 - وسيقدم الفريق تقارير إلى اللجنة الإحصائية في دوراتها في عام 2013 و 2015 و 2017.
	خامسا - نقاط للمناقشة 
	14 - اللجنة مدعوة إلى مناقشة إنشاء فريق أولان بتار المعني بالإحصاءات المتعلقة بالاقتصادات القائمة على الموارد الطبيعة، إضافة إلى أهدافه المقترحة (انظر الفرع الثاني من التقرير)، وأنشطته (الفرع الثالث) وأسلوب عمله (الفرع الرابع).
	المرفق 
	1 - تشمل المسائل التي يمكن معالجتها في نطاق النشاط 1 ما يلي:
	(أ) يمكن توضيح وتحليل أثر صناعة التعدين على اقتصاد البلدان. فبالإضافة إلى الأنشطة الرئيسية لمؤسسات التعدين، تشارك هذه المؤسسات أيضا في تطوير الهياكل الأساسية، بما في ذلك الطرقات، ووسائل النقل والاتصالات، إضافة إلى قطاع الخدمات. وهناك من بين هذه الأنشطة ما هو ليس مصنفا حاليا تحت قطاع التعدين. ويمكن أن تدرج في تقييم مساهمة قطاع التعدين هذه المساهمات غير المباشرة؛
	(ب) يؤدي قطاع التعدين دورا هاما في الناتج الإجمالي من منتجات التعدين ويمكن أن يؤثر سعر الوحدة في تقييم مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. فسعرها يتقلب بكثرة نسبيا، ويؤثر في تقديرات إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة. لذا، ينبغي إجراء تقييم منهجي للأثر الناتج عن تقلب الأسعار؛
	(ج) باعتبار أن الاستثمار هو أحد مكونات تقديرات إجمالي الناتج المحلي، فإنه لا بد من أن تعالج أيضا المسألة المتعلقة بكيفية تقدير الاستثمارات المباشرة تقديرا دقيقا. وثمة حاجة ملحة إلى تحديد منهجية فعالة لجمع البيانات المتعلقة بالنفقات الرأسمالية لصناعات التعدين، وإلى معلومات بشأن الاستثمار المباشر لتقديمها إلى المستثمرين الأجانب؛ 
	(د) ضرورة تحديد مؤشرات لتقييم ما يتحقق من مكاسب فعلية تجنى من الاستثمارات؛
	(هـ) ثمة حاجة إلى منهجيات وتوصيات لتحديد حجم قطاع التعدين غير الرسمي. فنظرا لما لصناعة التعدين من خصوصية، فإن من المرجح أن يكون العاملون في قطاع التعدين غير الرسمي في هجرة متواصلة، حيث إنهم ينتقلون من مكان إلى آخر، وهو ما قد يعوق إشراكهم في الدراسات الاستقصائية بشأن الأسر المعيشية. وعلى نحو ما سبقت الإشارة إليه، فإن أسعار منتجات التعدين في القطاع الرسمي عالية، وإن تكلفة هذه المنتجات في القطاع غير الرسمي، الذي يمثل فيه التعدين حصة كبيرة، هي أيضا تكلفة ضخمة. لذا، فلا بد أيضا من معالجة المسألة المتعلقة بكيفية حساب المساهمة الاقتصادية لقطاع التعدين غير الرسمي؛ 
	(و) بعض منتجات التعدين تقوم بمناولتها شركة وحيدة، وهو ما يثير المسألة المتعلقة بكيفية معالجة سرية البيانات؛
	(ز) يمكن أيضا معالجة المسألة المتعلقة بتصنيف وتحديد أنشطة الشركات عبر الوطنية لأغراض التقدير الدقيق لإجمالي الناتج المحلي وتدفقات الإيرادات المرتبطة بها. 
	2 - ومن المسائل التي يمكن معالجتها في نطاق النشاط 2، مسألة الأثر الضخم لقطاع التعدين في القطاعات الاجتماعية. فمن الأهمية بمكان قياس الأثر الناشئ عن الفوائد المستمدة من إيرادات قطاع التعدين في المستويات المعيشية. وينبغي التعرف على أثاره الجانبية ودراستها. 3 - وتشمل المسائل التي يمكن معالجتها في نطاق النشاط 3 ما يلي:
	(أ) سبل قياس تزايد أثر قطاع التعدين في البيئة. ويمكن للفريق أن يحسن مؤشرات تقدير التنمية المستدامة للبلدان المتضررة؛
	(ب) ينبغي وضع توصيات فيما يتعلق باستحداث نظم للمحاسبة الاقتصادية البيئية، وفيما يتعلق بمصادر البيانات الوجيهة، وكذلك فيما يتعلق بتحسين فهم معاني الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر وفيما يتعلق بغير ذلك من المسائل المتصلة بالتنمية المستدامة؛
	(ج) هناك طلب متزايد على استحداث منهجيات وتحديد مؤشرات لقياس التصحر الناشئ عن سوء استخدام إجراءات التعدين. وهناك حاجة إلى دراسة حجم التصحر وسبل قياسه على نحو فعال.

