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اللجنة اإلحصائية

الدورة السابعة واألربعون
 11-8آذار/مارس ٢٠1٦
البند ( 4ل) من جدول األعمال املؤقت*
بنــود للعلــمص ءحصــاقاص االقتصــاداص
القائمة على املوارد الطبيعية

تقريـــر قريـــب توال باتـــار املعـــإ باحصـــاقاص االقتصـــاداص القائمـــة علـــى
املوارد الطبيعية
مذكرة من األمني العام
وققــامل ملقــرجملر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  ٢1٦/٢٠15واملمارســاص الســابقة
يتشرجملف األمني العـام بـ ن ليـق تقريـر قريـب توال باتـار املعـإ باحصـاقاص االقتصـاداص القائمـة
على املوارد الطبيعية .ويقدم التقريـر مـوج ا لوقـائال االجتمـار الرابـال للجنـة التوجيفيـة لل ريـب
ومعلوماص مستكملة عن بر امج عمق ال ريب .واللجنة اإلحصـائية مـدعوة ءأ تن طـيل علمـا
بالتقرير وخاصـة ييكـق مشـرور الـدليق بشـ ن ءحصـاقاص االقتصـاداص القائمـة علـى املـوارد
الطبيعية واجلدول ال مإ املتعلب به املبينان قيه.
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تقريـــر قريـــب توال باتـــار املعـــإ باحصـــاقاص االقتصـــاداص القائمـــة علـــى
املوارد الطبيعية
توال  -مقدمة
 - 1قامــت اللجنــة اإلحصــائية ا دوراــا الألالألــة واألربعــني املعقــودة ا يويــور مــن
 ٢8شــباف/قياير ءأ  ٢آذار/مــارس  ٢٠1٢مبناقشــة وءقــرار املبــادرة املشــتركة بــني من وليــا
وتستراليا إل شاق قريب توال باتار املعـإ باحصـاقاص االقتصـاداص القائمـة علـى املـوارد الطبيعيـة
(ا ظر  E/2012/24ال صق األول  -باق املقرر .)1٠8/43
 - ٢وتتمألق األيـداف الرئيسـية لل ريـب ا ومـال مبـادي توجيفيـة منفجيـة وعمليـة بشـ ن
القياس اإلحصـائي لققتصـاداص القائمـة علـى املـوارد الطبيعيـة .ويقـدم ال ريـب توصـياص لـدد
قيفا املمارساص املأللى قيما يتعلب بامل اييم واألساليب اليت يتم هبا تتبالُ ت شطة صناعة التعـدين
واالس ـتألمار ا التعــدينل والقيــاسُ الــدقيب إلســفام يــذا الصــناعة ا االقتصــاد وتقيــيم آ ــار
التعــدين علــى ســائر القطاعــاص االجتماعيــة واالقتصــادية ا ءاــار ظــام ا ســاباص القوميــة.
وعقوة على ذلك يفـدف ال ريـب ءأ التعـاون مـال البلـدان الـيت تقـوم اقتصـادااا علـى املـوارد
الط بيعية وومال توصياص عملية بش ن قياس آ ار التعدين على البيئة واجملتمال مبا يضـمن وـول
البيا اص اإلحصائية ذاص الصلة ومو وقيتفا ودقتفا وآ يتفا وقابليتفا للمقار ة مال غرييا.
 - 3ويعت م ال ريب شر دليق بش ن ءحصاقاص االقتصاداص القائمـة علـى املـوارد الطبيعيـة
يشمق مبادي توجيفية منفجية وعملية للقياس اإلحصائي.

ا يا  -ت شطة ال ريب ا عام ٢٠15
 - 4ا عام  ٢٠15رك قريب توال باتار بص ة رئيسية على دراسة منـفجياص لقيـاس ت ـر
التعــدين علــى االقتصــاد واجملتمــال والبيئــة .وقــد ومــال ال ريــب ملموعــة موحــدة مــن املؤشــراص
ويعمق على ءعداد توصياص عملية واستراتيجياص تن يذية للبلدان.

تلف  -االجتماعاص
 - 5قـــام ال ريــــب منــــذ االجتمــــار الألالـــ للجنتــــه التوجيفيــــة الـــذي عقــــد ا قيينــــا
ا عام  ٢٠14مبا يليص
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(ت) صــياغة وتقــدر تقريــر ال ريــب مبــا ا ذلــك التعليقــاص الــواردة مــن البلــدان
األعضاق من تجق ءحالتـه ءأ اللجنـة اإلحصـائية مـن خـقل شـعبة اإلحصـاقاص التابعـة إلدارة
الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألما ة العامةل
(ب) عقد اجتماعاص عن اريب التـداول بال يـديو بشـ ن مسـائق معينـة وءجـراقاص
اختذاا البلدان األعضاق حضريا معظم تعضاق ال ريبل
(ج)

صياغة قصول من الدليقل

(د) تلقي مساعدة كبرية ا ومال الـدليق مـن عـدة منظمـاص دوليـة مألـق منظمـة
األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية (اليو يــدو) واللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة يســيا وا ــيل
اهلادي وصندوق النقد الدويل.
االجتمار الرابال (سيدين تستراليا)
 - ٦عُقــد االجتمــار الرابــال للجنــة التوجيفيــة ا ســيدين تســتراليا ا ال تــرة مــن  15ءأ
 17تيلول/سبتمي  ٢٠15واستضاقه مكتب اإلحصاق األسترايل .وحضرا ممأللون مـن االطـاد
الروسي وتستراليا وقييت ام واملكسيك ومن وليا واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة يسـيا
وا ــيل اهلــادي واليو يــدو .و اقشــت اللجنــة طــل الــدليق وت شــطة املتابعــة املقــررة حــ
شباف/قياير  ٢٠1٦وات قت على طل سيقدم ءأ اللجنة اإلحصائية ا عام .٢٠1٦
-7

وقررص اللجنة التوجيفية ما يليص

ت ه يتوجب تسريال وترية اجلفود اليت تبـذهلا البلـدان واملشـاركة الـيت تقـوم هبـا
(ت)
قيما يتعلب باعداد الدليق ا املستقبقل
(ب) ت ه ينب ي مراجعة وجتميال مجيال قصول الدليق باالسـتناد ءأ تعليقـاص اللجنـة
وتن تضـــــاف ءليفـــــا املمارســـــاص املأللـــــى ودراســـــاص حـــــاالص ءقراديـــــة وتن ترقـــــب هبـــــا
ملموعة مؤشراصل
(ج) ت ـــه ينب ـــي ءعـــداد تقريـــر ال ريـــب وتقدحـــه ءأ اللجنـــة اإلحصـــائية لـــول
تشرين الألاين /وقمي ٢٠15ل
(د)
ا عام ٢٠1٦ل
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(يـ) تن تــتم الــدعوة خــقل الــدورة الســابعة واألربعــني للجنــة اإلحصــائية الــيت
ستُعقد ا عام  ٢٠1٦ءأ تقدر تعليقاص على تقرير ال ريبل
(و) ت ــه ينب ــي النظــر ا تنظــيم مناســبة جا بيــة خــقل الــدورة الســابعة واألربعــني
للجنة اإلحصائية ا موق ا اجة ءأ ا صول على امل يد من الدعم ألعمال ال ريبل
(ز)

ت ه ينب ي لليو يدو تن تشجال ت شطة ال ريب بشكق تعم.

باق  -ا وكمة
 - 8ا التقرير السابب ( )E/CN.3/2015/27تشري ءأ تن اليازيـق وتذربيجـان حت طضـرا تي
اجتماعاص منذ عام  .٢٠1٢ومنذ ذلـك ا ـني مـع ت كـألريا مشـاركة عـدة تعضـاق األمـر
الــذي قــد يــؤدي ءأ عــدم ءحــراز تقــدم كــاف ا ءعــداد الــدليق .وءذا حت لصــق ال ريــب علــى
االلتـ ام الضــروري مــن األعضــاق قــان ينـا ــاوف مــن تن املواعيــد النفائيــة ا عــام ٢٠17
قد ال تُحترم.

جيم  -النواتج الرئيسية
 - ٩كا ـــت لل ريـــب عـــدة ـــواتج رئيســـية مبـــا ا ذلـــك سلســـلة مـــن العـــرو املقدمـــة
ا اجتماعاتــه الــيت عقــدص ا عــامي  ٢٠14و  .٢٠15ومتألــق العــرو ملموعــة يامــة مــن
األعمال اليت امطلال هبا تعضاق ال ريب وسوف تُدرج ا الدليق النفائي.
 - 1٠ومت االت ـــاق علـــى طـــل الـــدليق ومُـــنال لكعضـــاق ت ـــوي
حسب االقتضاق.

الســـتكمال ال صـــول

 - 11وسيجري ءعداد تقرير االجتمار الرابال للجنة التوجيفية.
 - 1٢وت ِجن ص مسودة للدليق حي قام األعضاق باعداد قصول .مث قامت من وليا بتجميعـه
ومت تقدحه ءأ ال ريب مـن تجـق استعرامـه والتعليـب عليـه .ومت القيـام بالعمـق حـ اين بشـ ن
ال صول على النحو التايلص
(ت)

ال صق 1ص تستراليال

(ب) ال صـــول مـــن  ٢ءأ 4ص دائـــرة اإلحصـــاقاص ا كوميـــة االطاديـــة الروســـية
واملكسيك واليو يدول
(ج) ال صقن  5و ٦ص من وليا وصندوق النقد الدويل .وتُطلـب ءسـفاماص ءمـاقية
من اللجنة اإلحصائية املشتركة بني دول رابطة الدول املستقلة والصني وكازاخستانل
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(د) ال صــقن  7و 8ص تســتراليا واهلنــد .وتطلــب ءســفاماص ءمــاقية مــن ءيــران
(مجفورية  -اإلسقمية) وقييت ام وكازاخستان ومدغشقر واهلندل
(يـ)

ال صقن  ٩و 1٠ص تستراليا.

 - 13ومت ومال مسرد مصطلحاص للدليق بناق على عمق قامت به املكسيك.

الألا  -األ شطة املستقبلية
تلف  -الدليق
 - 14سيواصــق األعضــاق صــياغة قصــول الــدليق علــى تســاس املناقشــاص الــيت دارص ا
االجتمار الرابال للجنة التوجيفية وسيقدموهنا ءأ القائمني على ءدارة ال ريب .وسيقوم ال ريـب
بتجميال ال صـول وءعـداد مشـرور الـدليق النـفائي الـذي سريسـق ءأ الشـعبة اإلحصـائية مـن
تجق ءحالته ءأ اللجنة اإلحصائية ا دوراا السابعة واألربعني ا عام  ٢٠1٦للتعليب عليه.

باق  -بر امج العمق
 - 15يعت ـ م ال ريــب تنظــيم اجتماعــاص عــن اريــب التــداول بال يــديو بش ـ ن مســائق متعلقــة
باعــــداد الــــدليق وســــوف يعمــــم ا امــــر والقــــراراص واإلجــــراقاص الــــيت ينب ــــي اختاذيــــا
على األعضاق.
 - 1٦وستتاح األقكار ودراساص ا االص القطرية اخلاصة بالدليق بناق على املناقشاص الـيت
دارص ا االجتمار الرابال للجنة التوجيفية ا شكق و يقة معلوماص تساسية.
 - 17وستتلقى اللجنة اإلحصائية مشرور الدليق الذي سيعمم تيضا على تعضاق ال ريب.
 - 18وس ـيُعقد االجتمــار اخلــامس للجنــة التوجيفيــة ا آب/تغســطس  ٢٠1٦ا من وليــا.
وسترسق الدعواص ءأ األعضاق وسيُعمم جدول تعمال قبق االجتمار.

رابعا  -اإلجراق املطلوب من اللجنة اختاذا
 - 1٩يطلـــب ءأ اللجنـــة اإلحصـــائية تن طـــيل علمـــا بـــالتقرير وال ســـيما ييكـــق الـــدليق
واجلدول ال مإ املتعلب به.
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