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  اللجنة اإلحصائية
  الثامنة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (س) من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 

بنــود للمناقشــة واختــاذ القــرار: إحصــاءات  

  االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية
      

املعـــين بإحصـــاءات االقتصـــادات القائمـــة علـــى  تقريـــر فريـــق أوالنباتـــار    
  الطبيعية  املوارد

    
  مذكرة من األمني العام    

  
واملمارســات الســابقة،    ٢٠١٦/٢٢٠وفقــاً ملقــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي       

املعـين بإحصـاءات االقتصـادات القائمـة      يتشرف األمني العـام بـأن حييـل تقريـر فريـق أوالنباتـار      
علـى املـوارد الطبيعيـة. ويــوجز التقريـر األنشـطة الــيت اضـطلع ـا فريــق أوالنباتـار منـذ صــدور          

ــق   )E/CN.3/2016/30(تقريــره الســابق  ــه. وســيعرض فري ــامج عمل  ، ويقــدم معلومــات عــن برن

ــذي أعــده بشــأن إحصــاءات االقتصــادات القائمــة علــى املــوارد       ــدليل ال ــار مشــروع ال أوالنبات
مــدعوة إىل مناقشــة التقريــر واعتمــاد الــدليل املتعلــق بإحصــاءات اإلحصــائية الطبيعيــة. واللجنــة 

ــداد         ــة إلع ــة دولي ــادئ توجيهي ــذي يتضــمن مب ــة، ال ــوارد الطبيعي ــى امل ــة عل االقتصــادات القائم
  تعلقة بالتعدين واألنشطة املتصلة به.اإلحصاءات امل

  

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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تقريـــر فريـــق أوالنباتـــار املعـــين بإحصـــاءات االقتصـــادات القائمـــة علـــى     
  الطبيعية  املوارد

    
  مقدمة  -  أوال  

ــودة يف نيويــورك، مــن          - ١ ــا الثالثــة واألربعــني، املعق ــت اللجنــة اإلحصــائية يف دور قام
ــا    ، مبناقشــة٢٠١٢آذار/مــارس  ٢شــباط/فرباير إىل  ٢٨ ــني منغولي ــادرة املشــتركة ب ــرار املب وإق

وأستراليا إلنشاء فريق أوالنباتار املعـين بإحصـاءات االقتصـادات القائمـة علـى املـوارد الطبيعيـة        
  ).٤٣/١٠٨باء، املقرر  -، الفصل األول E/2012/24(انظر 

فريـق يف وضـع مبـادئ توجيهيـة منهجيـة وعمليـة بشـأن        وتتمثل األهـداف الرئيسـية لل    - ٢
القياس اإلحصـائي لالقتصـادات القائمـة علـى املـوارد الطبيعيـة. ويقـدم الفريـق توصـيات حيـدد           
فيها املمارسات املثلى فيما يتعلق باملفـاهيم واألسـاليب الـيت تتـيح تتبـع أنشـطة صـناعة التعـدين         

سـهام قطـاع التعـدين يف االقتصـاد؛ وتقيـيم آثـار       واالستثمارات يف التعدين؛ والقياس الـدقيق إل 
التعــدين علــى القطاعــات االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصــادية األخــرى يف إطــار نظــام احلســابات  

االقتصادية. وعالوة على ذلك، يهدف الفريق إىل التعـاون مـع    - القومية ونظام احملاسبة البيئية
لطبيعية وإىل وضع توصيات عمليـة بشـأن قيـاس آثـار     البلدان اليت تقوم اقتصاداا على املوارد ا

التعدين على البيئة وبشأن ضـمان مشوليـة البيانـات اإلحصـائية ذات الصـلة وموثوقيتـها ودقتـها        
  وآنيتها وقابليتها للمقارنة مع غريها من البيانات اإلحصائية.

رد الطبيعيـة،  ويعتزم الفريق نشر دليل بشأن إحصاءات االقتصادات القائمـة علـى املـوا     - ٣
  يشمل مبادئ توجيهية منهجية وعملية للقياس اإلحصائي.

    
  ٢٠١٦أنشطة الفريق يف عام   -  ثانيا  

بصفة رئيسية على دراسة منـهجيات لقيـاس أثـر     ، ركز فريق أوالنباتار٢٠١٦يف عام   - ٤
ــاءات     ــة. وقـــام الفريـــق بصـــياغة دليـــل بشـــأن إحصـ ــاد واتمـــع والبيئـ التعـــدين علـــى االقتصـ

  االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية.

ه التعليقـات الـواردة مـن البلـدان األعضـاء، مث قدمـه       ضـمن وأعد الفريق تقريره بعـد أن    - ٥
ــادية   إىل اللجنـــة ا ــاءات التابعـــة إلدارة الشـــؤون االقتصـ ــعبة اإلحصـ ــائية عـــن طريـــق شـ إلحصـ

  واالجتماعية باألمانة العامة.
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م الفريـق املسـاعدة التقنيــة إىل   ، قـد ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٩إىل  ٥وخـالل الفتـرة مـن      - ٦
 مكتب اإلحصاء الوطين يف منغوليا للمساعدة على حتسني قياس املوارد الطبيعيـة يف إحصـاءات  
احلســـابات القوميـــة. وقامـــت البعثـــة املوفَـــدة بتحليـــل البيانـــات املتعقلـــة بـــاملوارد الطبيعيـــة يف  

    ن يف احلسابات القومية باستخدام النموذج الذي أعده صندوق النقد الـدويل، علـى النحـو املبـي
  مشروع الدليل.

  
  االجتماعات  - ألف  

افه مكتـب اإلحصـاء الـوطين يف    عقد االجتماع اخلامس للجنة التوجيهية، الذي استضـ   - ٧
. وقـــد حضـــر ٢٠١٦أيلول/ســـبتمرب  ١٦إىل  ١٣منغوليـــا، يف أوالنباتـــار خـــالل الفتـــرة مـــن  

االجتمــاع ممثلــون عــن أســتراليا ومنغوليــا، مــن بينــهم موظفــون مــن الــوزارات املختصــة املعنيــة  
ة االقتصـادية  بإحصاءات املـوارد الطبيعيـة، وممثلـون عـن االحتـاد الروسـي، وفييـت نـام، واللجنـ         

واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وصـندوق النقــد الـدويل، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميــة          
  الصناعية (اليونيدو).

وناقشـــت اللجنـــةُ خمطـــط الـــدليل، واستعرضـــت حمتويـــات فصـــوله بشـــكل مفصـــل،     - ٨
أن يقـدم   ، واتفقـت علـى  ٢٠١٧خططت ألنشطة املتابعة املقرر إجراؤها حىت شـباط/فرباير   مث

  .٢٠١٧مشروع الدليل النهائي إىل اللجنة اإلحصائية يف عام 

  وقررت اللجنة التوجيهية ما يلي:  - ٩

أنــه جيــب تســريع وتــرية اجلهــود الــيت تبــذهلا البلــدان ومشــاركتها فيمــا يتعلــق     (أ)  
  بإعداد الصيغة النهائية للدليل؛

  ادا إىل تعليقات اللجنة؛أنه ينبغي مراجعة وجتميع مجيع فصول الدليل استن  (ب)  

ــائية يف      (ج)   ــة اإلحصــ ــه ينبغــــي تقــــدمي املشــــروع النــــهائي للــــدليل إىل اللجنــ أنــ
  ؛٢٠١٧  عام

أنه ينبغي أن يشجع كلٌّ من منظمة األمم املتحدة للتنميـة الصـناعية، واللجنـة      (د)  
 يقـوم ـا   االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، وصندوق النقـد الـدويل األنشـطةَ الـيت    

  الفريق بشكل أعم؛

ــدة مــن        (هـ)   ــدر مــن الفائ ــق أن يســتعرض مؤشــراته جلــين أكــرب ق ــه ينبغــي للفري أن
  )؛/https://eiti.orgالتعاون مع مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية (انظر 

  أنه ينبغي للجنة اإلحصائية أن تقرر أنشطة املتابعة اليت يتعني القيام ا.  (و)  
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  حتديث الدليل  - باء  

تتمثــل يف اســتعراض وحتــديث الــدليل  ٢٠١٦كانــت املهمــة الرئيســية للفريــق يف عــام   - ١٠
  املتعلق بإحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية.

وقــد وردت مســامهات مــن العديــد مــن الكيانــات الدوليــة، مــن بينــها منظمــة األمــم       - ١١
واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وصـندوق        املتحدة للتنمية الصـناعية،  

  النقد الدويل.

وقام أعضاء الفريـق مبراجعـة الفصـول اسـتنادا إىل التعليقـات الـيت أُبـديت خـالل آخـر            - ١٢
  اجتماعني عقدما اللجنة التوجيهية مث قدموا الفصول إىل اموعة املكلَّفة بإدارة الفريق.

موعة املكلَّفة بإدارة الفريق بتجميع عناصر املشروع النهائي للدليل وبـدمج  وقامت ا  - ١٣
ــب األســترايل لإلحصــاءات         ــن املكت ــذ هــذا النشــاط أساســا كــل م ــد نفّ الفصــول املنقحــة. وق

  ومكتب اإلحصاء الوطين يف منغوليا.
  

  املمارسات املثلى  - جيم  

 ،واملكســيك ،مــن كازاخســتان  مجــع الفريــق أمثلــة عــن املمارســات الوطنيــة املثلــى        - ١٤
   أجزاء خمتلفة من الدليل.يف األمثلة هذه وأدجمت واهلند، ،ومنغوليا

، أجرى مكتب اإلحصاء الوطين يف منغوليا دراسـة استقصـائية   ٢٠١٥ويف أواخر عام   - ١٥
لتحديــد آثــار التعــدين علــى األوضــاع االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة يف منــاطق معينــة.           

  ائج الدراسة االستقصائية يف الدليل.درجت نتوأُ
  

  منتدى النقاش عرب اإلنترنت  - دال  

أنشــئ منتــدى للنقــاش علــى املوقــع الشــبكي ملنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية      - ١٦
ــن ــق      م ــني أعضــاء الفري ــا سأجــل تيســري التواصــل ب ــدليل   مم ــيح ال ــة تنق  .يســمح بتســريع عملي
ــد أثنــاء االجتمــاع اخلــامس للجنــة التوجيهيــة املعقــود يف      أطلقــت اليونيــدو هــذا املنتــدى     وق
  .٢٠١٦ سبتمرب/أيلول

  
  حوكمة الفريق  - هاء  

، ٢٠١٢يتضمن الفريـق جلنـةً توجيهيـة وفريـق خـرباء. وعنـدما أنشـئ الفريـق يف عـام            - ١٧
كانت أستراليا ومنغوليا تشتركان يف رئاسته، ولكن بعد ذلك ختلت منغوليـا عـن هـذا الـدور،     
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لفريق حاليا حتت رئاسة أستراليا. ويشمل الفريق ممثلني عن مكاتب إحصائية وطنيـة،  وأصبح ا
  ومنظمات دولية، ومنظمات غري حكومية.

، وأذربيجـان  ،وقد تعاون اخلرباء مـن املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة يف االحتـاد الروسـي        - ١٨
 ،وكازاخسـتان  ،نـام  يـت وفي ،والصـني  ،والربازيـل  ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيران ،وأستراليا

رابطـة الـدول    دول بـني  املشـتركة  اإلحصـائية  اللجنـة  ومـن  ومنغوليـا،  ،واملكسـيك  ،ومدغشـقر 
املســتقلة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية، واللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا   

  واحمليط اهلادئ، وصندوق النقد الدويل، بشكل وثيق جدا يف السنوات األخرية.
  

  النواتج الرئيسية  - واو  

أعد الفريق عدة نواتج رئيسية، مـن بينـها سلسـلة مـن العـروض املقدمـة يف اجتماعاتـه          - ١٩
ــودة يف  ــيت      ٢٠١٦و  ٢٠١٥و  ٢٠١٤املعق ــال ال ــن األعم ــة م ــة هام ــروض جمموع ــل الع . ومتث

  اضطلع ا أعضاء الفريق، وقد أُدرجت يف املشروع النهائي للدليل.

الــدليل املتعلــق بإحصــاءات االقتصــادات القائمــة علــى املــوارد الطبيعيــة النــاتج   ويعتبــر   - ٢٠
الرئيسي للفريق، ويتمثل الغرض الرئيسي من الدليل يف متكني املكاتب اإلحصائية الوطنيـة مـن   
إنتاج جمموعة من اإلحصـاءات املتعلقـة بالتعـدين واألنشـطة ذات الصـلة ممـا يعـود بـالنفع علـى          

يسـاعد الـدليل علـى قيـاس وتقيـيم مسـامهة التعـدين يف االقتصـاد وأثـره علـى           صناع القرار. وس
اتمع والبيئة. ويقـدم الـدليل توصـيات ويعـرض املمارسـات الفضـلى لضـمان تغطيـة البيانـات          

  اإلحصائية وموثوقيتها ودقتها وفائدا.

ــة، قــام املشــاركون باســتعراض مشــرو     - ٢١ ع وخــالل االجتمــاع اخلــامس للجنــة التوجيهي
  الدليل بشكل معمق.  

ــائية يف دورــــا          - ٢٢ ــه إىل اللجنــــة اإلحصــ ــن أنشــــطته قدمــ ــق تقريــــرا عــ ــد الفريــ وأعــ
  واألربعني.  السابعة

ــه املكســيك، فقــد تواصــل       - ٢٣ ــدليل، الــذي أُعــد اســتنادا إىل عمــل قامــت ب أمــا مســرد ال
ــا     ــرابط التــ ــى الــ ــاح علــ ــدو (متــ ــبكي لليونيــ ــع الشــ ــى املوقــ ــا علــ ــبح متاحــ ــه وأصــ يل: حتديثــ

http://stat.unido.org/glossary.(  

وتضــمن الــدليل أيضــا نتــائج الدراســة االستقصــائية عــن آثــار التعــدين علــى األوضــاع    - ٢٤
  االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف منغوليا.  
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وســتكون املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة اجلهــات الرئيســية املســتعملة للــدليل الــذي           - ٢٥
سريشدها إلنتاج جمموعة مـن اإلحصـاءات بشـأن التعـدين واألنشـطة ذات الصـلة. وسيسـتفيد        
منه صـناّع القـرار والبـاحثون أيضـا ألـم سيصـبحون علـى درايـة أكـرب بالبيانـات الـيت تنتجهـا             

ــائية الوطنيـــ  ــب اإلحصـ ــاد    املكاتـ ــية إلرشـ ــا أساسـ ــدة يف أواـ ــة واملعـ ــاءات املالئمـ ة. فاإلحصـ
احلكومــات ودوائــر األعمــال واتمعــات احملليــة بشــأن القــرارات الــيت يــتعني اختاذهــا لضــمان    

  تعظيم الفائدة من استخدام املوارد الطبيعية.  
    

  األنشطة املستقبلية  -  ثالثا  

تــرف بأنــه ال تــزال هنــاك مهــام هامــة يــتعني   يتطلــع الفريــق إىل إــاء واليتــه ولكنــه يع   - ٢٦
إجنازهــا بعــد أن ينشــر الــدليل وهــي كــاآليت: (أ) التــرويج للمبــادئ التوجيهيــة؛ (ب) ومتابعــة    
تنفيذ املبادئ التوجيهيـة؛ (ج) وتنـاول مواضـيع مهمـة لألعمـال والبحـوث املقبلـة علـى النحـو          

ضـع خيـول هلـا تقـدمي املشـورة بشـأن       يف و اإلحصائية من الدليل. واللجنة ١٠الوارد يف الفصل 
  كيفية القيام ذه املهام يف املستقبل.

ويف هذا الصدد، ودف الترويج للمبـادئ التوجيهيـة ومتابعـة تنفيـذها، ميكـن اختيـار         - ٢٧
  منغوليا كبلد يخترب فيه تطبيق الدليل.

    
  اختاذها اإلحصائية اإلجراءات املطلوب من اللجنة  -  رابعا  

إىل إرسال أي تعليقات لـديها علـى املشـروع النـهائي للـدليل       اإلحصائية اللجنة تدعى  - ٢٨
  لينظر فيها الفريق قبل وضع الصيغة النهائية للدليل بغرض نشره.

  الدليل. أن توصي الدول األعضاء باستخداموتدعى اللجنة اإلحصائية أيضا إىل   - ٢٩

املشورة بشأن مستقبل الفريـق،  تقدمي  وعالوة على ذلك، تدعى اللجنة اإلحصائية إىل  - ٣٠
  سيما فيما يتعلق بأنشطته بعد نشر الدليل.  وال
 


