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تحسين بيانات الطاقة في منطقة اإلسكوا            

فريق إحصاءات الطاقة وميزان الطاقة
شعبة اإلحصاء

) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا 

األمم المتحدة
)اإلسكوا (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا     

األمم المتحدة
)اإلسكوا (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا     

مالمح احصائية عن دول اإلسكوا مالمح احصائية عن دول اإلسكوا 
:   من شبه الجزيرة العربية9:  بلد17

االردن، العراق، الكويت، البحرين، 
قطر، االمارات، عمان، السعودية  

واليمن
 لبنان، فلسطين، سورية، مصر 

والسودان
 من شمال أفريقيا قد انضموا في   3

ليبيا، تونس ،والمغرب  : 2012

Year/   السنة
ESCWA/  اإلسكوا 

17
Surface area (millions sq km) 9,707 ) مليون آلم مربع(المساحة اإلجمالية 
Population, total (thousand) 2011 316,150 )ألف(عدد السكان، اإلجمالي 
Average Annual Population Growth Rate 
(%) 06-11 2.51 (%)قيمة متوسط النمو السكان 

Energy Reserves Oil (million barrels) 2011 701,851 )مليون برميل(احتياطي النفط 
Energy Reserves gas (billion cubic 
meters) 2011 50,513 ) مليار متر مكعب(احتياطي الغاز الطبيعي 
Production of Oil and Others (000 
barrels/day) 2011 25,112 ) يوم/  ألف برميل(انتاج النفط ومواد نفطية أخرى 

CO2 emissions per capita (metric tons) 2009 4.7 ) طن متري(مساهمة الفرد في انبعاثات ثاني أآسيد الكربون 
Energy use per capita per year (Kg of oil 
equivalent) 2011 2,109 ) آغم مكافئ نفط( نصيب الفرد من استهالك الطاقة  
Electricity use per capita (KWH) 2011 2,175 )آيلوواط ساعة(نصيب الفرد من استهالك الكهرباء
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Source: UNESCWA. National Accounts Bulletin, No. 31, 2011

أهمية الطاقة في دول اإلسكوا
 تلعب الطاقة في المنطقة دورًا أساسيًا في التطور االجتماعي             

واالقتصادي   

 يساهم قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي االجمالي في عدد آبير               
من دول االسكوا   

عمل اإلسكوا في مجال إحصاءات الطاقة     

ميع الميزانية العادية لشعبة اإلحصاء لفترة السنتين غير آافية لتغطية ج   •
مجاالت اإلحصاءات   

الحاجة إلى مشاريع خارج الميزانية والتعاون مع المنظمات اإلقليمية    •
والدولية 
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صاءات الطاقة   مشروع إقليمي لتعزيز القدرات اإلحصائية للبلدان اإلسكوا في مجال إح   
وميزان الطاقة  

ة تمت الموافقة على مشروع اإلسكوا إلحصاءات الطاقة بالتنسيق مع الشعب    •
اإلحصائية باألمم المتحدة من حساب األمم المتحدة اإلنمائي    

Dev Account Website: 
http://www.un.org/esa/devaccount/projects/2010/10-11AT.html

http://www.escwa.un.org/esab/

 بلدان إلجراء دراسات 6قدم المشروع إلى البنك اإلسالمي للتنمية لتمويل  •
استقصائية حول الطاقة    

ترآيز اإلسكوا
 مساعدة تقنية تتناسب مع احتياجات البلدان؛           -1

بناء قدرات من خالل فريق من الخبراء، وضع وثائق منهجية                     -2

ودورات تدريبية تتعلق ببلدان المنطقة؛       

 تعزيز التنسيق اإلقليمي والدولي والتواصل مع الشرآاء          -3

وآالة   ،)(UNSDالشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة         :  الرئيسيين 

) (IEF األمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي         ،) (IEAالطاقة الدولية     

).Medstat III( والميدستات الثالث     
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البعثات إلى البلدان وتقارير تقييم االحتياجات      

مارس، المستشار   /  اذار 1 -فبراير  /   شباط 27مصر، 
.الوطني ومدير المشروع في اإلسكوا  

مارس/   اذار  8 – 4، قطر
يونيو /  حزيران 21-19اإلمارات العربية المتحدة،  

.مستشار دولي من الدنمارك ومدير المشروع في اإلسكوا  
2013الكويت في عام   : مخطط

تقييم االحتياجات  إنتاج تقارير 
مجموعات عمل وشبكات وطنية

اإلجتماعات المشترآة بين الوآاالت  

في باريس، تشرين الثاني      ) III ) Medstat IIIاجتماع الميدستات    •
 2011نوفمبر   / 

السادس ) InterEnerStat(إجتماع اإلحصاءات الدولية للطاقة         •
 34، والذي حضره   2012ديسمبر  /  آانون االول      4 – 3

 منظمة دولية لتعزيز التنسيق وتوحيد استبيانات              21شخصا من   
. الطاقة 
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إجتماع حول إحصاءات الطاقة وميزان الطاقة     
 بيروت 2012أبريل / نيسان18-20

،) III  )MEDSTAT IIIبالتعاون مع الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة، ميدستات      •
ومندوبين من المكاتب اإلحصائية الوطنية   ،) IEA( وآالة الطاقة الدولية 

 
عربية المصدرة وزارات الطاقة والكهرباء، والمنظمات اإلقليمية، مثل منظمة الدول ال     •

). RCREEE( والمرآز اإلقليمي للطاقة المتجددة وآفاءة الطاقة    ) OAPEC( للنفط 

لطاقة المتجددة الترآيز على المنهجيات اإلحصائية لتجميع النفط، الكهرباء، الغاز وا       •
ات الطاقة  وفقا للمعايير الدولية إلعداد حسابات وموازين الطاقة واستخالص مؤشر   

.لصنع السياسات القائمة على األدلة   

ذلك مع البلدان أهمية تنسيق األنشطة اإلحصائية بين المنظمات اإلقليمية والدولية وآ    •
.  األعضاء

  

Num=1810Ehttp://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?reference

زيارة دراسية الى وآالة الطاقة الدولية واألمانة العامة لمنتدى  
الطاقة الدولي 

      عمان البحرين واإلمارات العربية المتحدة إلجتماع الميدستات الثالث    •
)III  Medstat (  في باريس، تشرين   وزيارة إلى وآالة الطاقة الدولية 

2011نوفمبر  / الثاني 
 مندوبين عراقيين من آل من المكاتب اإلحصائية، وزارة البترول     3•

    ووزارة الكهرباء للمشارآة في التدريب لمدة أسبوع في مقر وآالة      
2012مارس /   اذار9-5الطاقة الدولية في باريس   

و  )  من وزارة النفط واحد من مكتب اإلحصاء 2(  مندوبين من السودان 3•
للتدرب ) واحد من شعبة االحصائيات وواحد من وزارة النفط    (  من اليمن 2

لمبادرة على تجميع البيانات الشهرية للنفط وتقديم التقارير لألمانة العامة     
في األمانة العامة لمنتدى الطاقة  )JODI(المنظمات للبيانات المشترآة  

 -، في الرياض 2012نوفمبر /  تشرين الثاني  IEFS (24-28(الدولية 
المملكة العربية السعودية 
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الوثائق المنهجية
ليلد"• بيردتلا ىلع تايجهنم عمجل تانايبلا لوح مادختسا

ةقاطلا نم لبق عاطق لقنلا ةساردو تالاح يف ةقطنملا
امب "ةيبرعلا يف كلذ تالجسلا ،ةيرادإلا داصتقا ريغ

،يماظن ةساردو تالاح يف نادلب سنوت(ةقطنملا
تايجهنملا).نيطسلفو عضوتتضمن  ةمدختسملا  ،جذامنلا

تاسارد ةيئاصقتسا ةماع ،ةصصختمو جذومن نع
تانايبتسالا ةساردو تالاح برغملا( اثنان من البلدان األخرىنم

. ونموذج من آندا) رصمو

ةخسن• ةيبرع نم داوم نعلوآالة الطاقة الدولية بيردتلا
تاءاصحإ ةقاطلا

ورش العمل التدريبية

مجلس التعاون      ورشة عمل تدريبية حول احصاءت الطاقة لدول         •
/ الخليجي التي أقيمت في االمارات العربية المتحدة في شباط              

.  والذي ضّم ممثلين عن عدد من الدول العربية      2013فبراير  
http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=20

18E 

تدريب وطني في السودان حول احصاءت الطاقة وموازين              •
 في الخرطوم والذي     2013يونيو    / الطاقة الذي أقيم في حزيران      

 مشارآًا من المؤسسات التي تعنى بشؤون          30ضّم أآثر من  
تم تدريب المشارآين على آيفية تجميع وتحليل احصاءت             .  النفط

. الطاقة 
http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=31

77E 
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النشاطات المستقبلية
شرو • لمع ةينطو ةقلعتم عمجب رشنو نيزاوم ةقاطلا

 تدريب واحد للمدربين •

لوضع   حلقة دراسية إقليمية لمناقشة موازين الطاقة التي تنتجها البلدان و    •
خطط عمل لموازين الطاقة العادية وفقا للمعايير الدولية   

 

 قاعدة بيانات وأجهزة آمبيوتر   قاعدة بيانات وأجهزة آمبيوتر  
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موقع المشروع اإللكتروني   

http://www.escwa.un.org/esab/  

موقع المشروع اإللكتروني   

http://www.escwa.un.org/esab/  
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QUESTIONNAIRE ON ENERGY STATISTICS ةقاطلا تاءاصحا  ةرامتسا
STATISTICS DIVISION OF THE UNITED NATIONS ءاصحألا مسق ـ ةدحتملا ممألا
Country: :  دلب

Unit )WSR(فلأ ،بعكم نط ; )CL(محف 
CL01 Gross production            WSR يلامجالا جاتنإلا
CL03 Imports            WSR تادراولا
CL04 Exports            WSR تارداصلا
CL05 Bunkers (International)            WSR  ىرجحلا محفلا  تاعدوتسم(ىلود)
CL06 Changes in stocks            WSR نوزخملا رييغت
CLGA Gross inland availability +CL01 +CL0WSR ةرفوتملا يضارألا عومجم
CL08 Conversion to other forms of energy +CL081 +CLWSR ةقاطلا نم ىرخا لاكشا ىلا لوحتلا
CL081   In coke ovens            WSR  كوكلا نارفا    
CL082   In gasworks            WSR زاغلا جاتنإ تادحو    
CL083   In briquetting plants            WSR بلاوقلا  عناصم    
CL084   In blast furnaces            WSR ةيلاعلا نارفالا  
CL088   In thermal power plants            WSR ةطساوب     ةيرارحلا تاطحملا  ةقاطلا ديلوتل 
CL089   In other energy-producing plants            WSR ةقاطلا جاتنإل ىرخالا لماعملا       

Coal (CL); Metric tons,  thousand (WSR)

Production/Transformation/ Consumptionجاتنإلا / ليوحتلا/كالهتسالاو

Co
alPeat

Crud
e Oil

Petrol
eum 
produ

Nat
ural 
 

Nucl
ear 
Ener

Rene
wabl
e 

Electr
icity

Hea
t

Total 
 
EnerKTOE

محفلاءىفاكم نط وليك
 محفلا
يثخلا

 طفنلا
ماخلا

م ق
 ةيطفنلا

) جتنم لك

غ
عيبطلا

ي
 ةقاطلا
ةيوونلا

ق
ةددجتملا
ءابرهكلا ) لك

رارحلا
ة

 يلامجإ
ةقاطلا

Productionةيلوألا1.1
Importsتادراولا1.2
Exportsتارداصلا1.3
International bunkersدوقولا نزاخم1.4

ةيرحبلا bunkersةيلودلا 
ةيوجلا bunkersةيلودلا 

Stock changesنوزخملا ريغت1.5

يلامجالا يلحملا دادمالا1
Total primary 
energy supply

Year..........ةنسلا 

 اوكسالا ةراـمتـسا) ل رصتخمIEA and UNSD( ةـقاـطلا نازـيـم لوـح تاـناـيب)ةلصفم(
 Country........................... ةلودلا  

 Department/Ministry…………......هجلا ة ةلوؤسملا 
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Production and Dissemination in Countries

Three ESCWA countries published 
energy balance

Improve the data and coverage of 
existing balance and future balance

Two ESCWA countries  prepared but did 
not publish energy balance

Publish officially National Energy 
Balance

One country planned to prepare Energy 
Balance and is following-up

Assist country in its endeavour

Two countries received technical 
assistance but did not follow-up

Encourage for commitment to further 
develop energy balance

Six countries are not working on energy 
balance yet

Assist in compiling 

21% only of ESCWA countries publish 
energy balance

85% of ESCWA member countries 
publish Energy Balance

Energy Balance Availability in ESCWA 
countries

Country Energy Balance

Qatar Planned

Kuwait As masters thesis in 2006

Egypt Published 2009-2010 CAPMAS

UAE Planned-Not followed-up

Syria 2010

Jordan Published 2005-2010

Lebanon Prepared, Not Published

Palestine 2008 PCBS website

Sudan Preliminary Balance –2 Missions by ESCWA
No follow-up from country

Other ESCWA 
countries

No information on plans to develop energy balance
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المزيد من التمويل

تحرتقاو• اوكسإلا ليومت يليمكت
تاحوسمل كالهتسا ةقاطلا يف عاطق لقنلا

يف نادلب   8 ءاضعأ يف اوكسإلا /بآ يف
ىلإ  2011سطسغأ كنبلا يمالسإلا

ةيمنتلل ةينازيمب اهردق يلاوح 700,000 
.  أمريكيرالود

بحلول نهاية المشروع
اإلنجازات المتوقعة هي 

تقييم موازين وإحصاءات الطاقة اإلقليمية والوطنية وتحديد                1.
التحسينات وفقًا ألولويات البلدان األعضاء           

 تعزيز مهارات المكاتب اإلحصائية الوطنية إلنتاج موازين               2.
الطاقة  

 نشر وانتاج موازين الطاقة السنوية من خالل التعاون            3.
  المتواصل بين آافة المؤسسات الحكومية التي تعنى بالطاقة                



Wafa Aboul Hosn Energy Statistics in ESCWA 
2013

! نشكرآم على تعاونكم في هذا المشروع


