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 اللجنة اإلحصائية
 التاسعة واألربعونالدورة 

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٩-٦
 *)ط( من جدول األعمال املؤقت 3البند 

بنود للمناقشةةةةةةةة واقرار الحصارا  حصةةةةةةةا ا  
    االقتصادا  الحائمة على الموارد الطبيعية

بةةةاحصةةةةةةةةةةةةةا ا  االقتصةةةةةةةةةةةةةادا  الحةةةائمةةةة على قحصيص فصيق أوالنبةةةاقةةةار المعني   
 الطبيعية الموارد

  
 مذكصة من األمين العام  

واملمارســـال القـــاتقرَّ  تألـــرَّ  األم   ٢٠١7/٢٢٨وفقاً ملقرَّر اجمللس االقتصـــاوا واالجتماع   
عير. و عرض العام تأن حييل تقر ر فر ق أوالنباتار املعين تإحصـــــاالال االقتصـــــاوال القاومر علل امل ارو ال بي

التقر ر مألروع الدليل املتعلق تإحصاالال االقتصاوال القاومر علل امل ارو ال بيعيرَّ عقب إجراال مألاورال 
الدليل املتعلق جبمع إحصــــاالال االقتصــــاوال القاومر ”عاملير. واللجنر مدعّ ة إىل مناقألــــر التقر ر واعتماو 

ولير ُ قـــــــــــداـــــــــــد تا ق إعداو ا حصـــــــــــاالال املتعلقر ليك ن مبثاتر مباوئ ت جيهير و “علل امل ارو ال بيعير
 تالتعد ن واألنأل ر ذال الصلر.
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قحصيص فصيق أوالنبةةةاقةةةار المعني بةةةاحصةةةةةةةةةةةةةا ا  االقتصةةةةةةةةةةةةةادا  الحةةةائمةةةة على   
 الطبيعية الموارد

 محدمة - أوال 
الثــــالثــــر واألرتع َّ املعق وة ق ني   رة ق ال دة من قــــامــــت اللجنــــر ا حصــــــــــــــــــاويــــر ق وور ــــا  - ١
َّ تإقرار املباورة املألـــــــدنر ت  منأ ليا وأســـــــداليا  نألـــــــاال فر ق ٢٠١٢آذار/مارس  ٢اـــــــباط/ف ا ر إىل  ٢٨

َّ ال صـــــــــــــــل E/2012/24أوالنباتار املعين تإحصـــــــــــــــاالال االقتصـــــــــــــــاوال القاومر علل امل ارو ال بيعير )ان ر 
 (.43/١٠٨تاالَّ املقرر  - األول
وتتمثل األهدا  الرويقـــــــــــير ل ر ق أوالنباتار ق وجـــــــــــع مباوئ ت جيهير منهجير وعملير تألـــــــــــأن  - ٢

القياس ا حصاو  لالقتصاوال القاومر علل امل ارو ال بيعير. و قدم ال ر ق ت صيال حيدو فيها املمارسال 
لق تامل اهيم واألســــاليب الي تتيب تتبع أنألــــ ر صــــناعر التعد ن واالســــتثمارال ق التعد ن  املثلل فيما  تع

والقياس الدقيق  ســــــــــــــهام ق اع التعد ن ق االقتصــــــــــــــاو  وتقييم آتار التعد ن علل الق اعال االجتماعير 
التعاون مع  واالقتصـــــاو ر األ رط ق إظار ن ام اتقـــــاتال الق مير. وعالوة علل ذلفَّ  هد  ال ر ق إىل

البلدان الي تق م اقتصاوا ا علل امل ارو ال بيعير وإىل وجع ت صيال عملير تألأن قياس آتار التعد ن علل 
البيئر وتألــــأن جــــمان ب لير البيانال ا حصــــاوير ذال الصــــلر وم ت قيتها ووقتها وآنيتها وقاتليتها للمقارنر 

 مع غريها من البيانال ا حصاوير.
ق آ ر تقر ر لــإ إىل اللجنــر ا حصــــــــــــــــاويــر ق وور ــا الثــامنــر واألرتع  ق آذار/مــارس وقــدم ال ر  - 3

أ( رحبت تتقر ر فر ق أوالنباتار املعين تإحصـــــــــــــــاالال )”. وق تلف الدورةَّ قامت اللجنر مبا  ل : ٢٠١7
لنهاوير االقتصــــاوال القاومر علل امل ارو ال بيعير  )ا( وافقت علل   ر العمل املقدحر ل جــــع الصــــيأر ا

للدليل املتعلق تإحصـــاالال االقتصـــاوال القاومر علل امل ارو ال بيعيرَّ مبا ق ذلف إجراال مألـــاورال عامليرَّ 
واــــــدول علل جــــــرورة أن  ُنجا العمل قبل الدورة التاســــــعر واألرتع  للجنر لك   تقــــــ  للجنر الن ر ق 

 إنتاج إحصـــاالال تألـــأن التعد نَّ   )ج( أ دل اســـتمدام مألـــروع الدليل ق٢٠١٨الدليل  قراره ق عام 
وق حتليل تأتريه علل االقتصــاو والبيئر واجملتمع األوســعَّ واــدول علل أاير ت افر نقــا مبمتل؛ اللأال  

َّ ٢٠١٨)و( رأل أن ال ال ر األصـــــــلير ل ر ق أوالنباتار ســـــــ   تكتمل تعد املصـــــــاوقر علل الدليل ق عام 
 ر ق لتألـــــــــــــــمـلَّ علل ســـــــــــــــبيـل املثـالَّ أن اعـاً أ رط من امل ارو مل  قـدم اقدا  ملم س تتمـد ـد وال ـر ال مـا

 (.4٨/١١٦)املقرر  “ال بيعير
  

 النواقج الصئيسية -ثانيا  
الدليل املتعلق جبمع إحصـــــــــاالال االقتصـــــــــاوال القاومر علل ” تمثل الناتج الرويقـــــــــ  لل ر ق ق  - 4

اتب ا حصـــــــــــــــاوير ال ظنير من إعداو َّ الذا  تمثل الأرض الرويقـــــــــــــــ  منإ ق  ك  املك“امل ارو ال بيعير
 جمم عر من ا حصاالال امل يدة لصّناع القرار. 

)ان ر أعاله(َّ أجرط فر ق أوالنباتار مألاورال عاملير ق ال دة  4٨/١١٦و أليا مع مقرر اللجنر  - 5
مكتبا إحصاويا وظنيا ق اجملم ع.  ٢5. وورول رووو من ٢٠١7ت  آا/أغق س وتألر ن األول/أنت تر 
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وأورجــت عيع التعليقــال ق مألـــــــــــــــروع الــدليــلَّ وقــُدام مألـــــــــــــــروع مقـــــــــــــــتكمــل و ــاو  إىل اللجنــر ن تيقـر 
 أساسير.  معل مال

وقد استكملت من مر األمم املتحدة للتنمير الصناعير مقروا هلذا الدليل أُعدَّ استناوا إىل أعمال  - ٦
 اج لعت تا املكقيف. 

مبثاتر اجلهال الرويقـــــير املقـــــتعم لر للدليل نمبدأ ت جيه  وســـــتك ن املكاتب ا حصـــــاوير ال ظنير  - 7
تقــداــد تإ ق إعداو جمم عر من ا حصــاالال املتعلقر تالتعد ن واألنألــ ر ذال الصــلر. وســيقــت يد أ  ــا 
من الدليل صـــــــــــناّع القرار والباحث نَّ الذ ن ســـــــــــيصـــــــــــبح ن علل ورا ر أن  تالبيانال الي تُع ّدها املكاتب 

ر. وســــتك ن ا حصــــاالال املالومر واملعدَّة ق أوا ا أســــاســــير  راــــاو اتك مال ووواور ا حصــــاوير ال ظني
األعمال واجملتمعال احمللير تألـــأن القرارال الي  تع  اهاذها ل ـــمان اســـت او ا إىل أقصـــل حد  كن من 

 امل ارو ال بيعير. 
  

 األنشطة المستحبلية -ثالثا  
 .(١)تر إقراره من ق بل اللجنرَّ ق امل قع الألبك  لل ر قسُينألر الدليل النهاو َّ علل إ - ٨
َّ وتعد إقرار الدليل من ق بل اللجنرَّ  عت  فر ق أوالنباتار أن عملإ 4٨/١١٦ووفقا ملقرر اللجنر  - ٩

 قد انتهل.
  

 اإلجصا ان المطلوب من اللجنة اقرارهما -رابعا  
  ل :إن اللجنر ا حصاوير مدع ة إىل القيام مبا  - ١٠

 إقرار الدليل  )أ( 
 الت جإ ل ر ق أوالنباتار تالألكر علل ما أجناه من أعمالَّ والقيام حبل ال ر ق. )ا( 

 

__________ 
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