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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) و (٤البند 

      إحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية: بنود للعلم
ــق       ــر فريـ ــارتقريـ ــى    أوالنباتـ ــة علـ ــصادات القائمـ ــصاءات االقتـ ــن إحـ  عـ

  الطبيعية ملواردا
  

  مذكرة من األمني العام
، E/2012/24انظـر  ( اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني             من استجابة لطلب   

، يتشرف األمني العام بـأن حييـل تقريـر فريـق أوالنباتـار عـن إحـصاءات                  ) ألف -الفصل األول   
ــة    ــوارد الطبيعي ــى امل ــصادات القائمــة عل ــر أع . االقت ــوجز التقري ــار خــالل   وي ــق أوالنبات مــال فري

 ه ويقـدم معلومــات عـن االختــصاصات املقترحـة لـذلك الفريــق وبرنـامج عملــ     ،اجتماعـه األول 
.  الثالثـة واألربعـني   التنظيمي املقترح، على النحو الذي طلبته اللجنـة يف دورهتـا           هاملقترح وهيكل 

  . أن حتيط علما بالتقرير إىل اللجنةتدعىو

 
  

  *  E/CN.3/2013/1.  
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 عـن إحـصاءات االقتـصادات القائمـة علـى املـوارد             رأوالنباتاتقرير فريق       
  الطبيعية

  مقدمة  -أوال   
ناقشت اللجنة اإلحصائية املبادرة املـشتركة بـني منغوليـا وأسـتراليا بـشأن إنـشاء فريـق                    - ١

أوالنباتار املعـين بإحـصاءات االقتـصادات القائمـة علـى املـوارد الطبيعيـة وأقرهتـا خـالل دورهتـا                     
مــارس / آذار٢فربايــر إىل / شــباط٢٨ملعقــودة يف نيويــورك يف الفتــرة مــن    الثالثــة واألربعــني ا 

  .)٤٣/١٠٨ باء؛ املقرر –، الفصل األول E/2012/24انظر  (٢٠١٢
 منهجيـة  يـة وتتمثل األهداف الرئيـسية لفريـق مدينـة أوالنباتـار يف وضـع مبـادئ توجيه            - ٢

ــة  ــوارد الط     لوعملي ــى امل ــة عل ــصادات القائم ــاس اإلحــصائي لالقت ــلقي ــو. )١(ةبيعي ــق س يقدم فري
أوالنباتار أيضا توصيات عن طريـق بلـورة أفـضل املمارسـات مـن حيـث املفـاهيم واملنـهجيات                    

 والقيـاس الـدقيق ملـسامهة هـذه         ،من أجـل تتبـع أنـشطة صـناعة التعـدين واالسـتثمار يف التعـدين               
قتــصادية  القطاعــات االجتماعيــة واال يفالــصناعة يف االقتــصاد وتقيــيم آثــار أنــشطة التعــدين      

 التعـاون    يف عملـه   وفضال عن ذلـك، يتـوخى الفريـق       . األخرى يف إطار نظام احلسابات القومية     
ــة    ــوارد الطبيعي ــصادات القائمــة علــى امل ــدان ذات االقت ــضا بوضــع   . مــع البل ــق أي وســيقوم الفري

 اتــسام البيانــات بــشأن كفالــةقيــاس آثــار أنــشطة التعــدين علــى البيئــة وبــشأن توصــيات عمليــة 
  .ية املقارنةل وقابحسن التوقيتية ذات الصلة بالشمول واملوثوقية والدقة واإلحصائ

  
لفريق أوالنباتار املعـين بإحـصاءات االقتـصادات القائمـة          رحلي  املتقرير  ال  -ثانيا   

  على املوارد الطبيعية
 املعـين بإحـصاءات االقتـصادات القائمـة علـى           حضر االجتماع األول لفريـق أوالنباتـار        - ٣

 ١٣عـن   ن  و ممثلـ  ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٢٢ إىل   ٢٠مـن   يف أوالنباتـار    املعقـود   الطبيعيـة   املوارد  
  .  ممثال٢١عددهم  بلغ بلدا ومنظمة دولية

ــق    - ٤ ــألف أعــضاء فري ــارويت ــة    أوالنبات ــدان التالي ــي البل ــن ممثل ــا م روســي االحتــاد ال:  حالي
ــان وأســـتراليا وإيـــران    وفييـــت نـــام  والربازيـــل والـــصني  ) اإلســـالمية-مجهوريـــة  (وأذربيجـ

 ويضم الفريـق يف عـضويته أيـضا    .كازاخستان وليسوتو ومدغشقر واملكسيك ومنغوليا واهلند  و
اللجنة اإلحصائية املشتركة بني دول رابطـة الـدول املـستقلة ومنظمـة األمـم               : املنظمتان التاليتان 

  .املتحدة للتنمية الصناعية
__________ 

ــ  )١(   ــار يف املوقـــــع الـــــشبكي التـــــايل   ميكـــ : ن االطـــــالع علـــــى املزيـــــد مـــــن املعلومـــــات عـــــن فريـــــق أوالنباتـــ
http://web.nso.mn/ub_city_group /. 
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  إطــاريع الــيت ســينظر فيهــا يفونــاقش الفريــق يف اجتماعــه األول اختــصاصاته واملواضــ   - ٥
وأنشأ الفريق أيضا جلنة توجيهية وفريقا للخرباء من أجل إدارة وتـسيري برنـامج              . عملالبرنامج  
 أن يعقــد الفريــق اجتماعــات مباشــرة ومنتــدى إلكترونيــا  ، عــالوة علــى ذلــك،وتقــرر. العمــل

  .للمناقشة من أجل السري قدما بربنامج العمل
سـبتمرب  / للجنة التوجيهية للفريق يف االحتاد الروسي يف أيلول        ولاألوسيعقد االجتماع     - ٦

٢٠١٣ .  
  

  ٢٠١٣عام لعمل الخطة   -ثالثا   
  معلومات أساسية  -ألف   

مثة حاجة ماسـة إىل وضـع مبـادئ توجيهيـة بـشأن أفـضل سـبل قيـاس أنـشطة التعـدين                         - ٧
سيعمل فريق أوالنباتـار    و. عرضها يف املنشورات اإلحصائية   كيفية  واألنشطة املتصلة بالتعدين و   

  علـى تنفيـذ  فريـق اخلـرباء الـذي أنـشئ    سهر  وسيـ . يف إطار برنامج عمله على تلبية هذه احلاجـة        
  .اللجنة التوجيهيةمن توجيه  ببرنامج عمل الفريق

هـا   يف عمله باملعايري الدوليـة ذات الـصلة باملوضـوع، مبـا في              أوالنباتار وسيسترشد فريق   - ٨
، )٣(ة، والتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنـشطة االقتـصادي         )٢(ةنظام احلسابات القومي  

، )٥(ةدليــل إحــصاءات ماليــة احلكومــ، و)٤(االســتثمار الــدويلوضــع ودليــل ميــزان املــدفوعات و
ات الطاقـة، ودليـل     ء الدوليـة املتعلقـة بإحـصا      ات، والتوصـي  )٦(ةونظام احملاسبة البيئية واالقتـصادي    

  .)٨(املنتجني ألسعار ة القياسيدليل األرقام و،)٧(ك االستهال ألسعارة القياسياألرقام

__________ 
  )٢(  System of National Accounts 2008 (United Nations publication, Sales No. E.08.XVII.29). 
، ورقـات إحـصائية، السلـسلة مـيم،         ٤التنقـيح   ،  ةقتـصادي التصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد جلميـع األنـشطة اال             )٣(  

 ).A.08.XVII.25منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٤، التنقيح ٤العدد 
واشـنطن دي سـي، صـندوق النقـد الـدويل،       (الطبعة الـسادسة ،  االستثمار الدويل وضع  دليل ميزان املدفوعات و     )٤(  

٢٠٠٩.( 
 ).٢٠٠١واشنطن دي سي، صندوق النقد الدويل،  (٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية احلكومة   )٥(  
 ).منشورات األمم املتحدة، مل يصدر بعد (اإلطار املركزي: نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية  )٦(  
  )٧(  Consumer Price Index Manual: Theory and Practice (Geneva, International Labour Office, 2004). 
  )٨(  Producer Price Index Manual: Theory and Practice (Washington, D.C., International Monetary Fund, 

2004). 
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ورغم أن دور الفريق ال يكمن يف إعادة النظـر يف املرتكـزات املفاهيميـة هلـذه املعـايري،                     - ٩
 مـن أجـل كفالـة قيـاس أنـشطة التعـدين واألنـشطة املتـصلة بالتعـدين             تناوهلا بتفصيل فقد يقترح   
 تلـك املعـايري عمومـا باملـسائل املفاهيميـة ولـيس بالقيـاس        وفـضال عـن ذلـك، تعـىن       . قياسا فعاال 

  . العملي
 كتيب بشأن قيـاس أنـشطة    يعمل أعضاء الفريق معا من أجل إصدارويرتئي الفريق أن   - ١٠

 ذلـك   تـضمن وسي. التعدين واألنشطة املتصلة بالتعدين من منظـور اقتـصادي واجتمـاعي وبيئـي            
يف قيـاس األنـشطة   ‘‘ أفـضل املمارسـات  ’’ا يشكل مبصائي  اجملتمع الدويل اإلحإقرارا من الدليل  

  .املتصلة باملوارد
  

  برنامج العمل  -باء   
  :تتمثل فيما يلي وضع فريق أوالنباتار أربعة مسارات عمل موسعة  - ١١

  مجع البيانات؛ألجل  للمؤشرات املعيارية موحدوضع نظام   )أ(  
 توصـيات منهجيـة وعمليـة        االقتـصادات ووضـع    يفتقييم أثـر صـناعة التعـدين          )ب(  

  رمسية؛الحصاءات اإلاألثر من خالل ذلك  الربهنة على سبلبشأن 
   القطاع االجتماعي؛يفوضع منهجيات ومؤشرات لتقييم أثر صناعة التعدين   )ج(  
  . البيئةيفوضع توصيات عملية لقياس أثر صناعة التعدين   )د(  

، باســتثناء متــزامن بــشكل ورةاألنــشطة يف مــسارات العمــل املــذك وسيــضطلع مبعظــم   - ١٢
سار إجـراء مـشاورات     هذا املـ  سيستلزم  إذ  . مجع البيانات ألجل  وضع املؤشرات املعيارية    مسار  

تنـاقش يف   و. هتمامـاهتم با البيانـات    صـلة مع املـستعملني وواضـعي الـسياسات مـن أجـل كفالـة              
  . التفاصيل أدناه مسارات العمل مبزيد منالفرع دال

وحيــث أن أكثــر اخلطــوات أمهيــة . لعمــل املـتعني القيــام بــه  عامــة عــن احملــةرد أدنــاه تـ و  - ١٣
تكمن يف وضع جمموعة مؤشرات معيارية مناسـبة، فـسيتطلب هـذا العمـل احلـصول علـى رأي                   

متينـة لألنـشطة     ذلـك منطلقـا ذا أسـس         وسـيهيئ  ،٢٠١٣اجتماع عام   خالل  اللجنة التوجيهية   
ويف حـني يتوقـع أن يقـدم فريـق اخلـرباء      . ألخـرى مسارات العمـل الثالثـة ا   املضطلع هبا يف إطار     

تــوفري كمــصدر لاملــسارات األخــرى أن يــستعان ب أيــضا ينتظــرتقريــرا عــن اســتنتاجاته األوليــة، 
  . املؤشراتبشأناملزيد من اآلراء 
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ــ العمــل ا نتــاج هــذشكلوكمــا أشــري ســابقا، سيــ   - ١٤ لوكــاالت يوجــه إىل ادليل أساســا ل
ويفترض أن يوضع هيكل هذا الدليل يف أقـرب وقـت           . خريناآلملستعملني  االوطنية لإلحصاء و  

  .٢٠١٣ يف عام  يف االجتماع املقبل للجنة التوجيهيةةناقشعرضه على املممكن، بغرض 
  

  ٢٠١٣عام لعمل الخطة   -جيم   
. اللجنــة التوجيهيــةاحملــرز إىل ســيقدم فريــق اخلــرباء تقــارير نــصف ســنوية عــن التقــدم     - ١٥

، يـشمل دلـيال سـتواىف بـه اللجنـة اإلحـصائية         عن النتـائج   تار تقريرا ختاميا  وسيقدم فريق أوالنبا  
واضـيع ومـسارات    امل  كـل مـن     اجلهـة املـسؤولة عـن      اختـاذ قـرار بـشأن      ومبجـرد . ٢٠١٧يف عام   

  .عمل، سيوضع جدول زمين أكثر تفصيالال
  :٢٠١٣ يف عام ةوسيضطلع باألعمال التالي  - ١٦

  عموم؛وضوع املتاحة للتعميم الورقات ذات الصلة بامل  )أ(  
  ؛)من خالل املنتدى اإللكتروين (املوحدة املؤشرات ة بشأنبدء املناقش  )ب(  
  ؛صياغة جمموعة أسئلة يستعان هبا يف املناقشات مع املستعملني  )ج(  
  مناقشة املؤشرات مع واضعي السياسات واملستعملني اآلخرين؛  )د(  
  ن االستنتاجات؛ فريق أوالنباتار بشأتقدمي تقرير إىل  )هـ(  
ــة املوحــدإعــداد تقريــر عــن النظــام    )و(   جــل مجــع البيانــات  أل للمؤشــرات املعياري
   اللجنة التوجيهية؛لتقدميه إىل
   خمطط دليل يناقش خالل اجتماع اللجنة التوجيهية؛مشروعإعداد   )ز(  
  ؛حتديد املسؤولية عن كل مسار من مسارات العمل  )ح(  
عـن طريـق    مـسار مـن مـسارات العمـل إىل األعـضاء            كـل    فريق اخلرباء ل   إسناد  )ط(  

  ؛٢٠١٣يف عام اللجنة التوجيهية اجتماع  قبل عقد ، وذلكالربيد اإللكتروين
  ؛٢٠١٣سبتمرب /ترتيب جدول األعمال من أجل االجتماع يف أيلول  )ي(  
فيمـا   ٢٠١٤عام يف  ألعمال فريق أوالنباتار املقبلة       مفصل وضع برنامج زمين    )ك(  

  . مسارات العملمسار منيتعلق بكل 
  

   مسارات العملوصف مفصل لألنشطة اخلاصة بكل مسار من  –دال   
  :جل مجع البياناتأل للمؤشرات املعيارية موحدوضع نظام : ١املسار   - ١٧
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ا واضــعو الــسياسات يف االقتــصادات الــيت تعتمــد هــ املــسائل الــيت يواجهإدراك  )أ(  
  لطبيعية؛األنشطة فيها إىل حد كبري على املوارد ا

ــة إلطــالع واضــعي    ب قائمــة وضــع  )ب(   ــة والبيئي ــصادية واالجتماعي املؤشــرات االقت
 املــساعدة يف حتقيــق قابليــة يــشمل مــسائلالــسياسات واجملتمــع ككــل علــى تلــك املــسائل، مبــا  

  املقارنة على املستوى الدويل؛
تـصلة  املسبل عرض املعلومـات االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة           أفضل  حتديد    )ج(  
  من أجل تيسري الفهم والتحليل؛بالتعدين 
ــة بالتعــدين و     )د(   ــد أفــضل ســبل تعمــيم املعلومــات املتعلق ــصلة  بحتدي ــشطة املت األن
  بالتعدين؛
ــار خــالل      )هـ(   ــيت تث ــصلة ال ــسائل ذات ال ــشةإدراج امل ــسائلمناق ــد النظــر  امل  أو  قي
  .بناء على طلب من اللجنة التوجيهيةإدراجها 

 االقتصادات ووضـع توصـيات منهجيـة وعمليـة          يفتقييم أثر صناعة التعدين     : ٢املسار    - ١٨
   :رمسيةالحصاءات اإلاألثر من خالل ذلك  الربهنة على سبلبشأن 

  قياس إنتاج التعدين من حيث النوعية والقيمة؛  )أ(  
قيــاس ســعر الــسلع املعدنيــة وأثــر أســعار املعــادن يف شــروط التبــادل التجــاري    )ب(  

  تبادل التجاري النامجة عن التعدين على باقي االقتصاد؛وآثار شروط ال
  قياس االستهالك الوسيط يف صناعة التعدين، مبا يف ذلك مدخالت الطاقة؛  )ج(  
  قياس إمجايل فائض التشغيل الناتج عن التعدين؛  )د(  
  قياس خمزونات التعدين؛  )هـ(  
ــدين      )و(   ــال الثابــت يف جمــال التع ــاس اســتثمار رأس امل ــة النفقــات مــثال(قي  الراهن

  ؛)واملتوقعة، وأسهم رأس املال، واخلدمات الرأمسالية، واستهالك نفقات رأس املال الثابت
مبــا يف ذلــك االســتثمار األجــنيب، املباشــر ويف شــكل  (قيــاس االســتثمار املــايل   )ز(  
   احملتفظ هبا؛العائداتواملداخيل املرتبطة به، مبا يف ذلك ) حافظات
 مـع إحـصاءات     اتـساقها دين يف إحصاءات التجارة، مبا يف ذلـك         قياس أثر التع    )ح(  
  اإلنتاج؛
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قياس أعمال التنقيب علـى املعـادن واالكتـشافات مـن املعـادن واالحتياطيـات                 )ط(  
  اجلوفية منها؛

، مبا يف ذلـك قيـاس الـضرائب         اتقياس أثر التعدين يف الوضعية املالية للحكوم        )ي(  
  املفروضة على التعدين؛

  اإلنتاجية يف صناعة التعدين؛قياس   )ك(  
  قياس أنشطة التشييد املتصلة بصناعة التعدين؛  )ل(  
  قياس أثر التعدين يف النقل؛  )م(  
صناعة التعدين، مبـا يف ذلـك دور   الداعمة ل االقتصادية األخرى   األنشطةقياس    )ن(  

  حتليل املدخالت واملخرجات؛
  يف ذلك صناعة املنتجات املعدنية؛قياس آثار التعدين االقتصادية الالحقة، مبا   )س(  
  نشطة التعدين؛الداعمة ألقياس اهلياكل األساسية   )ع(  
قيــاس أثــر التعــدين يف الــدخل الــوطين، مبــا يف ذلــك دخــل ميــزان املــدفوعات     )ف(  

  املرتبط بالتعدين، وقياس إمجايل الدخل احمللي احلقيقي وصايف الدخل القومي املتاح احلقيقي؛
   الوطنية؛قياس الثروة  )ص(  
مبــا يف ذلــك األســعار اإلقليميــة (قيــاس أثــر التعــدين يف االقتــصادات اإلقليميــة   )ق(  

  ؛)لمساكن لسواق اإلقليميةاألو
املسائل العامـة املتعلقـة بالقيـاس، مبـا يف ذلـك التعامـل مـع الـشركات املتعـددة                    )ر(  

ون فيهـا اإلنتـاج غـري      اجلنسيات، ومسائل السرية، وتصويب املبلغ من بيانات السنوات اليت يك         
جيد، وحتقيق االنسجام واالتساق يف املعلومـات الـواردة مـن مـصادر خمتلفـة عـن طريـق وضـع                  

  هنج منسق فيما يتعلق مبشاريع التعدين الكربى، وقياس أنشطة التعدين غري النظامية؛
  قياس املشتريات من السلع واخلدمات املنتجة وطنيا؛   )ش(  
   وحدات القياس؛توحيد  )ت(  
ــار خــالل      )ث(   ــيت تث ــصلة ال ــسائل ذات ال ــشة إدراج امل ــسائلمناق ــد النظــر امل  أو  قي
  .بناء على طلب من اللجنة التوجيهيةإدراجها 

ــسار -. ١٩ ــدين      : ٣املـ ــناعة التعـ ــر صـ ــيم أثـ ــرات لتقيـ ــهجيات ومؤشـ ــع منـ ــاع يفوضـ  القطـ
  :ربات املناسبة اخلتوفري  اخلمس التالية املراد هبافئاتالويتألف هذا املسار من . االجتماعي
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  :القوة العاملة  )أ(  
  قياس العمالة يف صناعة التعدين؛  ‘١’  
   التعدين؛قطاعيف للقوة العاملة قياس اخلصائص الدميغرافية   ‘٢’  
  قياس العمالة يف األنشطة املتصلة بالتعدين؛  ‘٣’  
األخـرى نتيجـة للتغـيريات       القتـصاد ا القوة العاملة يف قطاعـات       توفريقياس أثر     ‘٤’  

  ؛يف احتياجات صناعة التعدين من القوة العاملة
  :الدخل  )ب(  
   وقياس جماميعها ومتوسطاهتا؛،قياس األجور واملرتبات يف قطاع التعدين  ‘١’  
ــدخل يف قطــاع التعــدين، مبــا يف ذلــك قياســها حبــسب نــوع        ‘٢’   ــع ال ــاس توزي قي

  ؛اجلنس
  :الصحة واإلنتاجية  )ج(  
  ت الصناعية يف صناعة التعدين؛قياس أحوال العاملني والعالقا  ‘١’  
قياس مهارات وقدرات التعدين، مبـا يف ذلـك الوظـائف الـشاغرة والـنقص يف                  ‘٢’  

  املهارات؛
  ؛قياس أثر التعدين يف صحة العاملني وصحة اجملتمع احمللي عموما  ‘٣’  
    :قياس أثر التعدين يف املسائل االجتماعية  )د(  
املغـادرين جـوا أو بـرا، مبـا يف ذلـك اآلثـار يف               قياس عدد العاملني الوافدين أو        ‘١’  

  الطلب على اخلدمات االجتماعية؛
ــدين         ‘٢’   مبــا يف ذلــك  (قيــاس تــدفقات اهلجــرة الداخليــة والدوليــة املرتبطــة بالتع

  ؛)احلواالت املالية
  ؛قياس أثر التعدين يف الفقر  ‘٣’  
ــسكاين      ‘٤’   ــة الضــطراب التماســك ال ــار االجتماعي ــاتج عــ قيــاس اآلث ــشاط ن الن ن

  التعدين؛
  ؛قياس أثر التعدين يف التعليم والتدريب  ‘٥’  
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 أو  قيــد النظــر، املــسائلمناقــشةإدراج املــسائل ذات الــصلة الــيت تثــار خــالل    )هـ(  
  .بناء على طلب من اللجنة التوجيهيةإدراجها 

  :وضع توصيات عملية لقياس أثر صناعة التعدين يف البيئة: ٤املسار    - ٢٠
ــ ة وغــري املباشــرة املباشــرحتياجــاتاالقيــاس   )أ(    املــدخالت  مــنصناعة التعــدينل

   من حيث القيمة؛هاالبيئية السوقية وغري السوقية، مبا يف ذلك قياس
   املؤشرات اليت تعكس االحتياجات الداخلية والدولية؛اتتوحيد تعريف  )ب(  
   التعدين؛والنفايات الناشئة عن صناعة) اهلوائية واملائية(قياس االنبعاثات   )ج(  
والــنظم ) مبــا يف ذلــك األراضــي الزراعيــة(قيــاس األضــرار الالحقــة باألراضــي   )د(  

   الحقة؛ تقومييةاإليكولوجية نتيجة ألنشطة التعدين وأي أنشطة
   التعدين؛نشاطقياس استدامة   )هـ(  
  قياس األثر البيئي للنشاط االقتصادي الناشئ عن صناعة التعدين؛   )و(  
  عدين يف النمو األخضر واالقتصاد األخضر؛قياس أثر الت  )ز(  
 أوقيــد النظــر، املــسائل مناقــشة إدراج املــسائل ذات الــصلة الــيت تثــار خــالل    )ح(  
  . بناء على طلب من اللجنة التوجيهيةإدراجها

  
   أن تتخذه اللجنةاملطلوباإلجراء   -رابعا   

ه وباختـصاصات فريـق     قد ترغب اللجنة يف أن حتيط علما بربنامج العمـل الـوارد أعـال               - ٢١
  .هذا التقريريف مرفق  املعروضعلى النحو أوالنباتار 
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  مرفق
 فريق أوالنباتار املعين بإحصاءات االقتصادات القائمة علـى         اختصاصات    

  املوارد الطبيعية
 املعــين بإحــصاءات االقتــصادات القائمــة علــى املــوارد الطبيعيــة يــؤدي فريــق أوالنباتــار   -.١

ــا يف حت ــصادات       دورا قيادي ــاس اإلحــصائي لالقت ــال القي ــة يف جم ــضل املمارســات الدولي ــد أف دي
  : ما يلي أوالنباتار أهداف فريقتشملو. القائمة على املوارد الطبيعية

 دور قيــادي يف وضــع مبــادئ توجيهيــة وتوصــيات منهجيــة وعمليــة عــن   أداء  )أ(  
 صناعة التعـدين بعقالنيـة      أنشطة تتبعطريق جتميع أفضل املمارسات النظرية واملنهجية من أجل         

وقياس وتقييم إسهام تلك الصناعة يف االقتصاد بدقـة وأثرهـا يف القطـاعني االجتمـاعي والبيئـي                  
  يف إطار نظام احلسابات القومية؛

 مبثابة منتدى لتبادل اخلربات بني املنظمات اإلحصائية الوطنية والدوليـة           العمل  )ب(  
  ؛املهتمةوغريها من األطراف 

 األخـــرى بـــشأن تطـــوير وحتـــسني  واملنظمـــاتون مـــع األمـــم املتحـــدة  تعـــاال  )ج(  
الـدعم يف ذلـك     تقـدمي   املنهجيات واملعايري اإلحصائية فيما يتعلق بإحصاءات املوارد الطبيعيـة، و         

  اجملال؛
وضــع أدلــة وتوصــيات عمليــة تكفــل تغطيــة البيانــات اإلحــصائية وموثوقيتــها     )د(  

الـيت  ارسات، من أجل دعم اجلهود اليت تبذهلا البلـدان          ودقتها ووجاهتها وتستند إىل أفضل املم     
 يف سبيل تنفيذ نظام احلسابات القومية ونظام احملاسـبة البيئيـة             فيها كبرية  قطاعات التعدين تعترب  

 أحـدث صـيغة   تطبيـق ويـشمل ذلـك   .  االقتصادية واإلطار املنقح لتطـوير اإلحـصاءات البيئيـة      -
 األنــشطة االقتــصادية باعتبــاره التــصنيف الــصناعي  تــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد جلميــع لل

  . املناسب لصناعة التعدين
  :وينظر الفريق أيضا يف املسائل التالية  - ٢

  مسألة السرية؛   )أ(  
النتائج املناسبة، مثل تنفيـذ أفـضل املمارسـات علـى النحـو الـوارد يف أي أدلـة               )ب(  
  صادرة؛
  .استراتيجيات مجع البيانات  )ج(  

  


