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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 5102آذار/مارس  6 - 3
 )ح( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

 بنود للعلم: إحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية
 
تقريـــر قريـــب توال باتـــار املعـــال بصحصـــاءات االقتصـــادات القائمـــة علـــى   

 لطبيعيةا املوارد
 
 مذكرة من األمني العام  

 
ــاعي      ــس االقتصــادي واالجتم ــرر اجملل ــا ملق ــام   5104/502وقق ــني الع ، يتشــرا األم

وال باتــار املعــال بصحصــاءات االقتصــادات القائمــة علــى املــوارد الطبيعيــة   تبصحالــة تقريــر قريــب 
توال باتــار ويقــدم  ويــوجا التقريــر تعمــال االجتمــاعني الاــال والاالــج للجنــة التوجي يــة ل ريــب 

 معلومات مستكملة عن بر امج عمل ال ريب، واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير 
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تقريـــر قريـــب توال باتـــار املعـــال بصحصـــاءات االقتصـــادات القائمـــة علـــى   
 الطبيعية املوارد

  
 مقدمة -توال  

ــود     - 0 ــني، املعق ــة واألربع ــا الاالا ــة اإلحصــائية ا دورا ــت اللجن ــن  قام ــور ، م ة ا  يوي
ــرار  5105آذار/مــارس  5شــباف/قياير إىل  52 ــا   ، مبناقشــة وإق ــني من ولي ــادرة املشــتركة ب املب
ستراليا إل شاء قريب توال باتار املعـال بصحصـاءات االقتصـادات القائمـة علـى املـوارد الطبيعيـة        وت

 ( 43/012صل األول باء، املقرر ، ال E/2014/24)ا ظر 
وتتمال األهداا الرئيسية ل ريب توال باتار ا وضع مبادئ توجي ية من جيـة وعمليـة    - 5

بشــ ن القيــاس اإلحصــائي لاقتصــادات القائمــة علــى املــوارد الطبيعيــة  وســوا يقــدم ال ريــب   
هبـا تتبـع ت شـطة    توصيات تتعلب بوضع ممارسـات مالـى ا لـال امل ـاهيم واألسـالي  الـ  يـتم        

االستامار ا التعدين، والقيـاس الـدقيب إلسـ ام هـذص الصـناعة ا االقتصـاد،       وصناعة التعدين، 
وتقييم آثار التعـدين علـى سـائر القطاعـات االجتماعيـة واالقتصـادية ا إطـار  ظـام ا سـابات          

املـوارد الطبيعيـة     القومية  كما ي دا ال ريب إىل التعاون مع البلدان ال  اقتصادااا قائمة على
وسوا يضع تيضا توصيات عملية بش ن قياس آثار التعدين على البيئة وبش ن مشـول البيا ـات   

 اإلحصائية ذات الصلة وموثوقيت ا ودقت ا وآ يت ا وقابليت ا للمقار ة مع غريها 
ي ويرد ا ال رع الاال للتقريـر مـوجا لش شـطة الـ  قـام هبـا قريـب توال باتـار ا عـام          - 3

، شـــامل لاجتماعـــات، والتنســـيب مـــع األقرقـــة األ ـــر  بشـــ ن ا وكمـــة  5104و  5103
ــار        ــب توال بات ــ  ســوا يقــوم هبــا قري ــرد ا ال ــرع الاالــج األ شــطة ال ــواتج الرئيســية  وت والن

 املستقبل  ا
  

 5104و  5103ت شطة قريب توال باتار ا عامي  -ثا يا  
على دراسـة منـ جيات لقيـاس تـ ثري التعـدين علـى        يركا قريب توال باتار بص ة رئيسية - 4

االقتصـاد واجملتمــع والبيئــة  وقــد وضــع ال ريــب لموعــة شوذجيــة مــن املؤشــرات، ويعمــل علــى  
 وضع توصيات عملية واستراتيجيات تن يذية للبلدان 

  

http://undocs.org/ar/E/2014/24
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 اجتماعات قريب توال باتار -تلف  
ــا    - 2 ــار اجتماع ــ ــب توال باتــ ــة ل ريــ ــة التوجي يــ ــدت اللجنــ ــكو ا   عقــ ــال ا موســ  الاــ

ــومي  ــبتمي  02 و 01يـ ــدت اجتم5103تيلول/سـ ــن   ، وعقـ ــا مـ ــج ا قيينـ ــا الاالـ إىل  6اع ـ
ــرة    5104آب/تغســطس  2 ــظ،  ظمــت  ــال ال ت ســبعة  5104-5103  وإضــاقة إىل ذل

 مت التداول قي ا بال يديو مؤمترات ل ريب اخلياء 
 

 االجتماع املعقود ا موسكو - 0 
ــرة اإلحصــاءات     استضــاقت االجتمــ  - 6 ــار دائ ــب توال بات ــة ل ري ــة التوجي ي ــال للجن اع الا

  وشـار  ا  5103تيلول/سـبتمي   02و  01ا كومية االحتاديـة الروسـية ا موسـكو يـومي     
سـتراليا وقييـت  ـام ومدغشـقر ومن وليـا      مماا من االحتاد الروسـي وت  41عه االجتماع ما لمو

ة آلسيا واحمليط اهلـادئ، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة      واهلند، واللجنة االقتصادية واالجتماعي
الصناعية )اليو يدو(، واللجنة اإلحصائية املشتركة بني دول رابطة الـدول املسـتقلة، قضـا عـن     

 مسؤولني من حكومة االحتاد الروسي وممالني لشوساف األكادميية الروسية 
 وقد قررت اللجنة التوجي ية ا االجتماع ما يلي: - 1

ــن         )ت(  ــ  ســتعمل ا كــل م ــدان ال ــد البل ــى مســارات العمــل، وحتدي ــة عل املواقق
مسـارات العمـل ذات الصـلة  وقـد اقت رحـت مسـارات العمـل األربعـة التاليـة: اتـاذ مؤشــرات           
موحَّدة؛ تناول الت ثري االقتصادي لصناعة التعدين؛ حبج ت ثري صناعة التعدين ا اجملتمـع؛ حبـج   

 ا البيئة؛ت ثري صناعة التعدين 
عقد اجتماع موسَّع ل ريب توال باتار  ال الدورة اخلامسة واألربعـني للجنـة    )ب( 

 ؛5104اإلحصائية ا عام 
تنظيم مؤمترات يتم قي ا التداول بال يـديو ل ريـب اخلـياء قبـل عقـد االجتمـاع        )ج( 

 الاالج للجنة التوجي ية؛
حصــائية حبلــول تشــرين الاــال/ تقــدت تقريــر قريــب توال باتــار غلــى الشــعبة اإل )د( 
 ؛5104 وقمي 
زيادة اال ت اع بتكنولوجيا املعلومـات، باسـتادام مـؤمترات التـداول بال يـديو       )هـ( 

 والرسائل اإللكترو ية من تجل املشاورات واملناقشات؛
إعداد دليـل يضـم دراسـات ا الـة اإلقراديـة ذات الصـلة، وممارسـات البلـدان          )و( 

 ان دليل ال ريب؛والتصويت على عنو



 E/CN.3/2015/27 

 

4/8 14-64713 

 

االلتاام بصعام كبـار اإلحصـائيني وإدارات التعـاون الـدول بكـل دولـة عضـو         )ز( 
 بش ن ما حيرزص ال ريب من تقدم 

 
 االجتماع املعقود ا قيينا - 5 

ع قد االجتماع الاالج للجنة التوجي ية ل ريـب توال باتـار الـذي استضـاقته اليو يـدو ا       - 2
  وقــد ركــا االجتمــاع علــى العمليــات     5104 آب/تغســطس 2إىل  6قيينــا ا ال تــرة مــن   

  وواققت اللجنـة التوجي يـة علـى تنظـيم لم ـع      5102الازمة إلصدار دليل و طة عمل لعام 
من اخلياء ملناقشة وتبادل املعارا واخليات، ا االجتماع  وواققت على خمطـط عـام للـدليل    

  5102مي للجنة اإلحصائية ا عام و طة العمل  كما واققت على إعداد تقرير إعا
ســتراليا والصــني وقييــت  ــام وكازا ســتان  توشــار  ا االجتمــاع ممالــون لكــل مــن   - 2

ــارات   ــيج لاستشـــ ــة اخللـــ ــا، ومنظمـــ ــيظ ومن وليـــ ــد   واملكســـ ــندو  النقـــ ــناعية، وصـــ الصـــ
 واليو يدو  الدول،
 وقررت اللجنة التوجي ية ا االجتماع ما يلي: - 01

 االجتماع الاالج للجنة التوجي ية إىل اللجنة اإلحصائية؛ تقدت تقرير )ت( 
إجنــاز ا تيــار قصــول الــدليل الــ  ســتكون البلــدان األعضــاء مســؤولة عنــ ا،     )ب( 

 وإعداد الت اصيل الازمة لصياغة الدليل؛
إدراج مســرد للمصــطلحات ا الــدليل، مــع مراعــاة مــا ي قدمــه األعضــاء مــن    )ج( 

 راجه من مصطلحات إضاقية قيه؛مقترحات بش ن ما ينب ي إد
ــع ل  )د(  ــة ا ت عقــد االجتمــاع الراب ــة التوجي ي ــا ا تيلول/ســبتمي  ســتلجن راليا، إم

 ؛5102ا تشرين األول/تكتوبر  وإما
 مراجعة وطباعة كل الوثائب الصادرة بش ن االجتماع املعقود ا قيينا؛ )هـ( 
 عميم ا على األعضاء وت 5102املواققة على  طة قريب توال باتار لعام  )و( 

 
 مؤمترات التداول بال يديو - 3 

، متكـن معظـم تعضـاء قريـب     5103ع قد عدد من مؤمترات التداول بال يديو منذ عـام   - 00
 اخلياء من املشاركة قي ا 
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 5103حايران/يو يه  51وعقد تول مؤمتر للتداول بال يديو ا  •
ؤشرات اإلحصائية الـ  ست سـتادم ا   وكان ال رض من املؤمتر هو مناقشة مسودة للم 

قياس ت ثري صناعة التعدين ا االقتصاد، واجملتمـع، والبيئـة، ومناقشـة جـدول تعمـال االجتمـاع       
الاال للجنة التوجي ية، املقرر عقدص ا موسكو، ومسودة هيكل التقرير، وتوزيـع امل ـام املقـرر    

 القيام هبا 
 
 5103كا ون األول/ديسمي  03و ا وعقد املؤمتر الاال للتداول بال يدي •

وكان ال رض من املؤمتر هو تناول املؤشرات بالت صيل، وتوزيع م ام بر ـامج العمـل،    
وتبـادل اخلـيات املتعلقـة بصحصــاءات املـوارد الطبيعيـة  وع قـدت مناقشــات عـن حتديـد املــوارد         

 ولويات املؤشرات الطبيعية، وقياس األصول اجلوقية، والعمل اخلاص باملؤشرات، وتقرير ت
 
 5104شباف/قياير  4وعقد املؤمتر الاالج للتداول بال يديو ا  •

املـؤمتر العمـل الـذي تجناتـه وكـاالت مـن        تبرزت املناقشـات الـ  تجريـت  ـال    وقد  
ــا علــى       ــوقا العمــل الــذي ســوا ي نجــا ا املســتقبل مــع التركي ــا واملكســيظ  كمــا   من ولي

ينب ي تقديرص من املؤشرات  واقترح املشاركون إدراج هنـج ا الـدليل يقـوم علـى دراسـات       ما
عمـا ال ينب ـي تقـديرص مـن      ا الة اإلقرادية، لتحليل ت ثري التعدين  كما تجريت مناقشـة قصـرية  

ــاس       املؤشــرات، ومــا ينب ــي تناولــه مــن مســائل قــد تكــون ذات صــلة  كمــا تثــريت مســ لة قي
 األعمال ا مقابل العاملني والتصني ات اخلاصة 

 
 5104 يسان/تبريل  3وعقد املؤمتر الرابع للتداول بال يديو ا  •

ــور  اجلــا و  وع رضــت ور    ــة  و ــوقا ا املــؤمتر اجتمــاع  يوي ــة عــن املــوارد الطبيعي ق
للحصول على مواققة على اعتماد قريب توال باتار التعاريف والتصا يف مبوج   ظـام احملاسـبة   
ــدمت مقترحــات بشــ ن       ــة واالقتصــادية  و وقشــت إحصــاءات التعــدين ا املكســيظ وق البيئي

 العمل ا دليل ال ريب ضرورة إدراج بعض ذلظ 
 
 5104تيار/مايو  51ل يديو ا وعقد املؤمتر اخلامس للتداول با •

وكان ال رض مـن املـؤمتر هـو مناقشـة مـا تحرزتـه البلـدان مـن تقـدم، ومناقشـة هيكـل             
ــدمت كازا ســتان ومن وليــا          ــا  وق ــدص ا قيين ــة املقــرر عق ــة التوجي ي ــج للجن ــاع الاال االجتم

عمـال  واملكسيظ عددًا من العروض  وكان من بـني النتـائج الرئيسـية للمـؤمتر اقتـراح جـدول ت      
 الجتماع قيينا 
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 5104متوز/يوليه  0وعقد املؤمتر السادس للتداول بال يديو ا  •
وكان ال ـرض مـن املـؤمتر هـو إجنـاز جـدول تعمـال قيينـا  كمـا تثـري موضـوع اتصـال              

 قريب توال باتار ب قرقة املدن التابعة لشمم املتحدة، وخباصة قريقي لندن وتوسلو 
 
 5104 تيلول/سبتمي 2داول بال يديو ا للت بعوعقد املؤمتر السا •

وكان ال رض من املؤمتر هو مناقشة  تائج اجتمـاع قيينـا وحتديـد ال صـول الـ  تـدرج        
ا الــدليل  وتثــار املشــاركون شــواغل بشــ ن إجنــاز قــدر كــبري مــن العمــل ا لــال إحصــاءات  

مل يكــن علــى درايــة بــه   املــوارد الطبيعيــة ا اجملتمــع األوســع  طاقــا يبــدو تن قريــب توال باتــار   
ــه مــن  ــال        ومــن ــادة االهتمــام ب ــب زي ــت املناقشــات تيضــا ضــرورة تن حيــاول ال ري مث تناول
 املائمة  التوعية

 
 االجتماع املوسع - 4 

جر  تنظيم االجتماع املوسـع األول ل ريـب توال باتـار املعقـود ا مقـر األمـم املتحـدة         - 05
ا جا بيـــا للـــدورة الرابعـــة واألربعـــني للجنـــة     بوصـــ ه اجتماعـــ  5103شـــباف/قياير  52ا 

اإلحصائية  وكان ال رض من االجتماع هو عـرض تهـداا قريـب توال باتـار ومسـارات عملـه       
وهيكلــه وتكوينــه علــى املكاتــ  اإلحصــائية واملنظمــات الدوليــة  كمــا  وقشــت  طــة عمــل    

 وُطل  ا صول على تعقيبات املشاركني هبذا الش ن  5103ال ريب لعام 
ــم املتحــدة ا          - 03 ــود ا مقــر األم ــب املعق ــيم االجتمــاع املوســع الاــال لل ري وجــر  تنظ
بوص ه اجتماعـا جا بيـا للـدورة اخلامسـة واألربعـني للجنـة اإلحصـائية          5104آذار/مارس  3

و طـة العمـل    5103وكان ال رض من هذا االجتمـاع مناقشـة األ شـطة الـ     ـذت ا عـام       
  5104لعام 
  

 ة قريب توال باتارحوكم -باء  
تود   -ت ل ريـب توال باتـار غا باتـار غرييلـ    الرئيس املشـار    5104توا ا تيار/مايو  - 04

تود عضوا مؤثرا ا ال ريب وكـان لـه دور ا إ شـائه  ويعـرب ال ريـب       -ت وكان السيد غرييل
 عن امتنا ه البالغ إلس امه الكبري ا عملنا، مما ضمن له استمرار النجاح 

، ا تابـت كـبرية  ـواب رئـيس املكتـ       5104وا االجتماع املعقود ا قيينا ا عـام   - 02
غال رئيسا مشـاركا ل ريـب توال باتـار، جنبـا     راإلحصائي الوطال ا من وليا بادا متسيتسيغ باجتا

لصـناعة والبيئـة مبكتـ     إىل جن  مع اإلحصائي املسـاعد األول بشـعبة إحصـاءات األعمـال وا    
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سـابات القوميـة   ، بروس هوكمان، الذي م ـدد تعيينـه  ومـل مـدير قـرع ا      سترالاإلحصاء األ
 سترال، بول روبرتس، رئيسا ل ريب اخلياء التابع ل ريب توال باتار مبكت  اإلحصاء األ

ــل         - 06 ــ ا، وهــي تن اليازي ــال عن ــار اإلب ــب توال بات ــى قري ــتعني عل ــة مســ لة ت ــر  ي ومث
ـــ   ــات من ــرا تي اجتماعـ ــان مل حتضـ ــار ا   وتذربيجـ ــد ا توال باتـ ــذي ع قـ ــاع األول الـ ذ االجتمـ

تهنما مل يعودا يشـاركان ا عمـل ال ريـب  وعلـى صـعيد إحيـا ، حيظـى           وي  ترض5105 عام
ال ريب مبشـاركني جـدد مـن اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا، وصـندو  النقـد الـدول            

 ة مراقــ  ا اجتماعــات كمــا تن منظمــة اخللــيج لاستشــارات الصــناعية ســوا تشــار  بصــ 
 ال ريب 

  
 النواتج الرئيسية -جيم  

حقب قريب توال باتار عددا من النواتج الرئيسية، من ا سلسلة العروض الـ  ُقـدمت ا    - 01
اجتماعاته املاتل ة  وقد تبرز العديد من هذص العروض خمتلف التحديات ال  سـوا يواج  ـا   

اـل لموعـة مـن    الـدليل النـ ائي عـروض ت ـر  مت     ج اال ريب ا إصدار الدليل، وسـوا تـدر  
 األعمال ال  قام هبا خمتلف تعضاء ال ريب 

كما قام ال ريب بصعداد حماضر رمسية كوسيلة لتوثيب املناقشات الـ  ت جـر  ا خمتلـف     - 02
 االجتماعات  وسوا متال هذص احملاضر م د ًا م يدًا ا إعداد الدليل 

صياغة الدليل مع توصل ال ريب إىل ات ـا  علـى هيكـل الـدليل     هذا، وقد بدتت عملية  - 02
 وا تار قراد  األعضاء ال صول ال  سيكو ون مسؤولني عن ا 

  
 ت شطة قريب توال باتار ا املستقبل -ثالاا  
 الدليل -تلف  

ســوا يواصــل تعضــاء ال ريــب صــياغة قصــول الــدليل علــى تســاس  ــياام القطريــة،   - 51
 ب اإلدارة التابع لل ريب لتقدمي ا إىل قري

وسوا يقوم قريب اإلدارة بضم كل ال صـول املصـاغة املرسـلة مـن البلـدان األعضـاء،        - 50
 وإعداد املسودة الن ائية  وحينئذ سوا ت عمم املسودة على األعضاء للتعليب املبدئي علي ا 

ؤون االقتصـادية  التابعة إلدارة الشـ  وسوا ت رسل مسودة الدليل إىل الشعبة اإلحصائية - 55
للتعليب املبدئي علي ا  وسوا حيري العمـل علـى تعميم ـا علـى      واالجتماعية ا األمم املتحدة

  طا  توسع على البلدان إلبداء تعليقااا علي ا 
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 بر امج العمل -باء  
 ت ش  قريب توال باتار مسارات العمل العريضة األربعة التالية: - 53

 ؤشرات موحدة جلمع البيا ات؛استحداث  ظام منسَّب مل )ت( 
تقييم تثر صناعة التعدين على االقتصادات وتقـدت توصـيات من جيـة وعمليـة      )ب( 

 بش ن كي ية تبيان الت ثري من  ال إحصاءات رمسية؛
ــاع      )ج(  ــى القطـ ــدين علـ ــناعة التعـ ــر صـ ــيم تثـ ــرات لتقيـ ــ جيات ومؤشـ ــع منـ وضـ

 االجتماعي؛
 صناعة التعدين على البيئة  تقدت توصيات عملية بش ن قياس تثر )د( 

  
 5102 طة العمل لعام  -جيم  

 :5102تتضمن  طة العمل لعام  - 54
تنظــيم مــؤمترات للتــداول بال يــديو بشــ ن مســائل حمــددة كــل شــ ر وتعمــيم     )ت( 

حماضــــر االجتماعــــات، مبــــا ا ذلــــظ القــــرارات ومــــا يــــتعني اتــــاذص مــــن إجــــراءات علــــى 
 األعضاء؛ البلدان
 ذج لشسلوب املتبع، واملسامهات ا الدليل؛إجناز شو )ب( 
ا ذلـــظ دراســـات ا الـــة    قيـــام قـــراد  األعضـــاء بصعـــداد ال صـــول )مبـــا      )ج( 
 واملن جيات(؛ اإلقرادية
 تعميم مسودة الدليل على تعضاء ال ريب  )د( 
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