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 :اإلحصاءات االقتصادية
  إحصاءات الطاقة: استعراض الربامج

ــامج      ــر اجلهــة املستعرضــة للربن ــة (تقري ــةاهليئ عــن )  لإلحصــاءاتالنروجيي
 إحصاءات الطاقة

 
 مذكرة من األمني العام

يتشـرف األمـني العـام       ،) أ(عمال بطلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتـا اخلامسـة والـثالثني           
طلــب إىل وُي. أن حييــل إىل اللجنــة تقريــر اهليئــة النروجييــة لإلحصــاءات عــن إحصــاءات الطاقــة   

اللجنة أن تستعرض العمل املضطلع بـه يف جمـال إحصـاءات الطاقـة وأن تنظـر يف االسـتنتاجات                    
 . من التقرير١٠١جزة يف الفقرة التوصيات املوو
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ــس ا   ) أ(  ــة للمجلــــ ــائق الرمسيــــ ــاعي،  الوثــــ ــادي واالجتمــــ ــم  ٢٠٠٤القتصــــ ــق رقــــ  ،(E/2004/24) ٤، امللحــــ

 . ألف-الفصل األول 
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 احلاجة إىل وجود إحصاءات عالية اجلودة عن الطاقة: مقدمة -أوال  
يف الوقــت املناســب متاحــة ال بــد مــن وجــود إحصــاءات مفصــلة وكاملــة وموثوقــة و   - ١

إحصــاءات الطاقــة املتعلقــة بإمــداداهتا ف. لرصــد حالــة الطاقــة علــى الصــعيدين القطــري والــدويل
بشـأن سياسـات   ة  سـليم ت قـرار ةوجتارهتا وخمزوهنا وحتويلها والطلب عليها تشكل األساس ألي 

ــة ــة  . الطاق ــدون الطاق ــدا  يكــون وب ــوم   . النشــاط االقتصــادي حمــدودا ومقي ــد يومــا بعــد ي ويتزاي
ــة للطاقــة يف أغــراض الصــناعة واخلــدمات وا    ويف . ملســاكن والنقــلاســتخدام اجملتمعــات احلديث

رفـع  عـن  الوقت نفسه، بدأ استهالك الطاقة يزداد بصورة ملحوظة يف البلدان الناميـة ممـا أسـفر       
باعتبـاره  ويصح هذا القول على النفط بوجـه خـاص          . الطلب على الطاقة يف سائر أرجاء العامل      

 .وبسبب ارتباط النمو االقتصادي جزئيا بسعر النفطأصبح أكثر سلعة متجر هبا 
وبـالنظر لــدور وأمهيـة الطاقــة يف تنميــة بلـدان العــامل، يتوقــع املـرء أن تكــون معلومــات      - ٢

 ولعـل الغريـب يف    ،لكن احلال ليست دائمـا علـى هـذا النحـو          . الطاقة األساسية متاحة وموثوقة   
 إنتـاج وحتويـل واسـتهالك واالجتـار بكميـات أكـرب             ه يف الوقت الذي يزداد فيه بالـذات       األمر أن 
ــنف ــه االعتمــاد علــى الطاقــة  ،طمــن ال ــه ، ويشــتد في ــة اتانبعاثــات غــاز مســألة وحتتــل في  الدفيئ

الصدارة يف قائمة االهتمامات الدولية، يصبح من الصعب يوما بعد يوم إعطـاء صـورة موثوقـة                 
 .ومالئمة زمنيا عن حالة الطاقة يف العديد من البلدان وبالتايل عن حالة الطاقة يف العامل

عـن خمتلـف حلقـات سلسـلة إنتـاج الطاقـة            وموثوقـة   ود بيانات مفصـلة     وال بد من وج    - ٣
وينطـوي هـذا علـى وجـود        . الطاقـة واستهالكها إذا ما أريد إعطـاء صـورة واضـحة عـن حالـة               

ــات ــة     آلي ــوارد كافي ــليمة وم ــدقيق س ــراءات ت ــبة وإج ــالغ مناس ــارة أخــرى وجــود   ، أي  إب بعب
 واالقتطاعــات مــن ،ســواق الطاقــةبيــد أن حتريــر أ. إحصــاءات ناضــجة ومســتدامة عــن الطاقــة 

ض استدامة بعـض الـنظم      عرُِّتأمور   وعدم وجود أعداد كافية من املوظفني ذوي اخلربة          ،امليزانية
 .ثري الشك حول موثوقية اإلحصاءات القطريةتاإلحصائية الوطنية للخطر و

اكل الـيت   على البلدان نفس املشـ    بشدة  وتواجه املنظمات اإلقليمية والدولية اليت تعتمد        - ٤
بـذهلا املنظمـات    تونتيجة لذلك، وبالرغم مـن اجلهـود الكـبرية الـيت            . تواجهها اإلدارات الوطنية  

للمحافظة على املستوى املرتفع لإلحصاءات اإلقليمية والدولية، مثة بعض املخاوف مـن تـردي              
اهنـة  جودة إحصاءات الطاقة إذا مل تتخذ على وجه السرعة إجراءات لعكس اجتاه التيـارات الر      

 .يف جمايل املوارد واملوظفني
 وال سـيما يف أسـواق       ،ويترتب على رداءة بيانـات الطاقـة أثـر كـبري يف جمـاالت كـثرية                - ٥

والفارق اإلحصـائي الـذي يقبـل بـه حمللـو بيانـات             .  الدفيئة اتحساب انبعاثات غاز  يف  النفط و 
 حســب ، اليــومالــنفط عنــد تقيــيم حــاالت ســوق الــنفط يف العــامل هــو نصــف مليــون برميــل يف
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 مليون برميـل، فـإن كميـة نصـف          ٨٠إذا كان معدل اإلنتاج اليومي من النفط هو         ف. تقديراهتم
وهـذا هـدف يصـعب جـدا بلوغـه إذا           .  يف املائـة   ٠,٧مليون برميل يف اليوم تعـادل فرقـا نسـبته           

 ،املشـاركة يف السـوق    الفاعلـة   أخذنا بعني االعتبار احلاجـة إىل حسـن التوقيـت وعـدد اجلهـات               
اللـذين تتـراوح    لسلع األساسية األخرى من قبيل األمسنت أو احلبوب         وبالنظر للفوارق العادية ل   

 . يف املائة١٠و  ٥ا بني ماإلحصائية اخلاصة هبالفوارق 
ــه حســابات        - ٦ ــذي تســتند إلي ــة األساســية حجــر األســاس ال ــات الطاق كمــا تشــكل بيان

ــات اهلــواء   ــة وملوث ــات غــازات الدفيئ ــالنظر . انبعاث ــو حيــدد أهــدافا   وب إىل أن بروتوكــول كيوت
صارمة بشأن التخفيضات يف انبعاثات غـازات الدفيئـة، فـإن هـوامش اخلطـأ الـيت يتقبلـها عـادة                  

 يف املائــة، والفــوارق اإلحصــائية املتزايــدة بــني جممــوع العــرض  ٣إحصــائيو الطاقــة واحملــددة بـــ 
ــا أ    ــة إذا م ــة مل تعــد مقبول ــداروالطلــب يف جمــال الطاق ــيقني إن   ادت البل ن القــول بشــيء مــن ال

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن .  خــالل فتــرة معينــة- وبــأي نســبة -االنبعاثــات نقصــت أو زادت 
عمــال حصــص مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة قابلــة لالجتــار هبــا يف كــثري مــن البلــدان ســوف    إ

 نظــرا إىلموثوقــة لالنبعاثــات وبالتــايل وجــود بيانــات طاقــة  موثوقــة يتطلــب وجــود تقــديرات  
 .صرف مبالغ ضخمة من األموالينطوي عليه ذلك األمر من  ما
ــة    - ٧ ــاءة الطاق ــرات كف ــا مؤش ــواق    ،وم ــني إىل األس ــود مع ــة أو وق ــة معين  ، ودخــول طاق

ــا      ــة واالعتمــاد عليه ــود وأمــن الطاق ــني أصــناف الوق ــة ب ــؤ  ،واملقارن  والنمــاذج االقتصــادية للتنب
علـى احلاجـات األخـرى الـيت تسـتلزم تـوفر       باالستثمارات وختطيطها للمسـتقبل إال جمـرد أمثلـة          

 .عن الطاقةموثوقة معلومات 
واستنادا إىل ذلك، هناك دواٍع وحوافز قوية على صـعيد الصـناعات والصـعيد الـوطين                 - ٨

 بـاالقتران مـع ارتفـاع أسـعار         ،ومجيع تلـك النـواحي تـربر      . البيانات ذات الصلة  جودة  لتحسني  
ــة ونفــ      ــى الطاق ــب الشــديد عل ــنفط والطل ــها ال ــات من ــام بتحســني   ،اد االحتياطي ــادة االهتم  زي

 .صاءات الوطنية املتعلقة بالطاقةاإلح
، ينبغـي أن  دوليـة  وقبل البحث عن سـبل ووسـائل لتحسـني اإلحصـاءات ال         ،ومع ذلك  - ٩

كيـف يـتم    مـن هـي اجلهـات الفاعلـة الرئيسـية، و           :ى املرء فهم أفضل للحالـة الراهنـة       يتكون لد 
ومـا هـي    اجلهـات الفاعلـة،     واجههـا   تما هي املشاكل الـيت      و ونشرها؛   مجع البيانات، ومعاجلتها  

 سىن اقتـراح حلـول أو مناقشـتها إال     ولن يت . التحديات اجلديدة الناشئة عن تطور أسواق الطاقة      
حتديــد وهلــذا، ســوف يركــز هــذا التقريــر أوال علــى . إذا أضــحت مجيــع تلــك العوامــل معروفــة

، ويقتـرح أخـريا عـددا     مث ينتقل إىل تبيـان التحـديات  دفة؛ الفاعلة، وعلى املشاكل املصا   اجلهات
 .التوصياتمن 
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 إحصاءات الطاقة الدوليةجمال احلالة الراهنة يف  -ثانيا  
 اجلهات الفاعلة الرئيسية والواليات املسندة إليها -ألف  

رئيســية مــن اجلهــات الفاعلــة تتمتــع كــل منــها بواليــة خمتلفــة عــن  فئــات هنــاك ثــالث  - ١٠
 .تغطيتها ملنطقة جغرافية أو لطاقة معينةى فضال عن األخر
 :وهي تشمل. ءات الطاقة اإلقليميةعىن اجملموعة األوىل منها بإحصاوُت - ١١
 بلـدا عضـوا   ٢٥يشـمل  وهـو  ) يوروسـتات (املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة       - 

ــة بطلبـــ     ــافة إىل البلـــدان املتقدمـ ــاد األورويب باإلضـ ــاب إىليف االحتـ  االحتـــاد ات انتسـ
 األورويب؛

 بلــدا يف أمريكــا  ٢٦منظمــة أمريكــا الالتينيــة لشــؤون الطاقــة، وهــي مســؤولة عــن         - 
 الالتينية؛

 بلـدا مـن بلـدان       ١٩يضـم اقتصـادات     ، وهـو    الطاقة آلسيا واحمليط اهلادئ    حبوثمركز   - 
 رابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ؛

 من البلدان األعضاء األوروبيـة وعضـوين        ٥٣هي تشمل   ، و للجنة االقتصادية ألوروبا  ا - 
 من أمريكا الشمالية؛

منظمات أخرى من قبيل املركز اآلسيوي للطاقة التابع لرابطة أمم جنوب شـرق آسـيا          - 
 . واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا،، واللجنة األفريقية للطاقة)آسيان(

أو تقــدمي تقــارير عــن أســواق معينــة  /لــى رصــد ووتركــز منظمــات اجملموعــة الثانيــة ع  - ١٢
 :وهذه تشمل. الوقود/للطاقة
 بلـدا مـن البلـدان املصـدرة     ١١تشـمل  ، وهـي  )أوبيـك (منظمة البلدان املصدرة للـنفط    - 

 للنفط وتركز على رصد املعلومات املتعلقة بالنفط والغاز وتقدم تقارير عنها؛
اليت جتمع معلومات عن الكتلـة احليويـة    ) لفاوا(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       - 

 من مجيع البلدان األعضاء يف األمم املتحدة؛
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الــيت تركــز علــى احلصــول علــى معلومــات عــن الطاقــة   - 

 النووية من الدول األعضاء فيها؛
بطــة األفريقيــة  والرا،منظمــات أخــرى مــن قبيــل الرابطــة األوروبيــة للطاقــة الكهربائيــة   - 

ومثـة منظمـات    .  تركزان على وقود حمـدد مـن أجـل منطقـة حمـددة             نيملنتجي النفط اللت  
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أخرى من قبيل منظمة املخزونات األوروبية تركـز علـى تـدفق معـني مـن وقـود معـني                    
تركز يف هذه احلالة على خمزونات النفط يف بلدان أوروبيـة           هي  و(ملنطقة إقليمية معينة    

 ).خمتارة
ك عدد قليل من املنظمات ذو تغطية دولية أوسع تدفعها الوالية املسـندة إليهـا إىل           وهنا - ١٣

 الشـعبة   : واملنظمتـان الرئيسـيتان ضـمن هـذه اجملموعـة مهـا            ؛توفري منظور عـاملي للسـوق العامليـة       
التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان           ، ووكالـة الطاقـة الدوليـة        ألمم املتحـدة  بـا اإلحصائية  

 .تصادياالق
. يف السـعي إىل تـوفري تغطيـة عامليـة     تتمثـل واليتـها      :الشعبة اإلحصـائية بـاألمم املتحـدة       - 

 بلد وإقليم عـن طريـق       ٢٠٠حوايل  واستنادا إىل ذلك، تقوم الشعبة جبمع البيانات من         
 لبلدان األعضاء يف األمم املتحدة؛االستبيانات السنوية اليت تبعث هبا إىل ا

يف رصــد حالــة الــنفط يف  تتمثــل الواليــة األوليــة املســندة إليهــا :دوليــةوكالــة الطاقــة ال - 
ولكـن بـالنظر إىل     . البلدان األعضاء يف منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي            

عـن الـنفط    ، وُيستعاض   يوما بعد يوم، من ناحية    تكتسي طابعا عامليا    أن أسواق الطاقة    
ى، فقــد اتســع نطــاق التغطيــة اإلحصــائية بــأنواع أخــرى مــن الوقــود، مــن ناحيــة أخــر

  يف سائر أرجاء العامل؛ا بلد١٣٠من ليشمل مجيع أنواع الوقود يف أكثر 
ــاك  -  ــةعــدد مــن  هن ــات   ،اإلدارات الوطني ــة يف الوالي ــها إدارة معلومــات الطاق  ومــن بين

املتحدة األمريكية تنشر اإلحصاءات الدولية؛ وهناك أيضا بضعة شـركات طاقـة تنشـر              
ات الطاقة لنوع واحد أو لعدة أنواع معينة من الوقـود ملنطقـة معينـة أو للعـامل؛                 إحصاء

ــنفط الربيطانيــ   االســتعراض � الــيت تنشــر ســنويا  ةومــن بــني هــذه الشــركات شــركة ال
والوكالة الفرنسية للطاقة الذريـة الـيت   � Statistics Review of World اإلحصائي للعامل

 Nuclear Power Plants in ة النوويـة يف العـامل  منشـآت الطاقـ  �تنشر سنويا كتيبـا عـن   

the World�. 
 

 األنشطة -باء  
 مجع البيانات ومعاجلتها ونشرها وتدفقاهتا - ١ 

 مجع البيانات  
إذ . تتبــع غالبيــة املنظمــات الدوليــة املشــار إليهــا أعــاله هنجــا متشــاهبا يف مجــع البيانــات - ١٤

ــين     ــان وطـ ــدئيا، كيـ ــد، مبـ ــل بلـ ــد يف كـ ــو (يوجـ ــة أو  هـ ــادة وزارة الطاقـ ــوطين كتـــب املعـ الـ
متطلبـات اإلبـالغ    يتوىل مجع املعلومات املتعلقة بالطاقة ومعاجلتها ونشرها لتلبيـة          ) إلحصاءاتل
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 الوطنيـة   راتتخدمها اإلدا وحيدد هذا الكيان عادة القاعدة واألساس اللذين تس       . والرصد احمللية 
 .اقةاإلبالغ الدولية عن إحصاءات الطللوفاء مبتطلبات 

إىل البلـدان   سنويا باسـتبياناهتا    وبغية مجع اإلحصاءات املتاحة، تبعث كل منظمة دولية          - ١٥
ويتوقف مستوى التفاصـيل الـيت      . ة ضمن واليتها اإلحصائية   ، وإىل البلدان الداخل   األعضاء فيها 

 .تطلبها كل منظمة على الوالية املسندة إليها وعلى حمور تركيزها
يــة وقــدرة فــرادى البلــدان علــى تقــدمي املعلومــات املطلوبــة اســتنادا إىل   فــإن قابل،وهلــذا - ١٦

 مـن عوامـل جنـاح    نأسلوب منهجي حمدد ميثالن عامالن هاماوإىل جمموعة معينة من التعاريف  
 .هو مبني أدناه كما ،وقد تآكلت هذه القابلية والقدرة يف بعض البلدان. أنشطة مجع البيانات

ــة ختفيــف العــبء امل   - ١٧ ــة      وبغي ــررت بعــض املنظمــات مواءم ــدان، ق ــاتق البل ــى ع لقــى عل
واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة واللجنـة          إذ تبعث وكالة الطاقة الدولية      . استبياناهتا

ــم املتحــدة     ــة لألم ــا التابع ــدان  باســتبيان مشــترك واحــد  االقتصــادية ألوروب ــع البل فقــط إىل مجي
ألمم املتحـدة أيضـا علـى مجـع البيانـات املشـتركة             وتعتمـد الشـعبة اإلحصـائية بـا       . األعضاء فيها 

آلسـيا  حبـوث الطاقـة   ولقد بادر مركز . عن إرسال االستبيان اخلاص هبا إىل تلك البلدان     عوضا  
لوكالـة  واحمليط اهلادئ مؤخرا إىل مواءمة االستبيان السنوي للمركز مع االسـتبيانات املشـتركة              

األوروبيـة واللجنـة االقتصـادية ألوروبـا التابعـة          واملكتب اإلحصـائي للجماعـات      الطاقة الدولية   
ومن شأن هذه املواءمة أن ختفف عبء اإلبالغ فضال عن أهنـا تـوفر مزيـدا مـن          . لألمم املتحدة 

 .االتساق بني املنظمات الدولية من حيث إحصاءات الطاقة
 

 معاجلة البيانات  
خالهلــا يــتم ض وحتقــق عمليــة اســتعراختضــع املعلومــات الــيت جتمعهــا كــل منظمــة إىل   - ١٨

جتاهـات السـنوات السـابقة      اوهذا ميكن أن يشمل     . وإسنادها ترافقيا تدقيق البيانات املبلغ عنها     
ــات  ــال البيان ــة   ،يف جم ــدفقات الطاق ــداخلي لت ــل    ، واالتســاق ال ــاءات التحوي ــن كف ــق م  والتحق

 .الضمنية لعمليات الطاقة، وما إىل ذلك
صـال بـاإلدارة أو مبركـز التنسـيق املسـؤول عـن             ويف حال وجـود تفاوتـات، جيـري االت         - ١٩

، على توضـيح أو تنقـيح     منه   والتماس احلصول    ،اإلبالغ يف البلد للتحقيق يف املسألة أو الشاغل       
ــزوم  ــد الل ــة     . عن ــات، قــد تقــرر املنظمــة، إذا امتنعــت الوكال ويف حــال وجــود ثغــرات يف البيان

لبيانـات  لديرات املطلوبة، أن تقـدم تقـديرات   املسؤولة عن اإلبالغ يف البلد املعين عن تقدمي التق      
 .الناقصة
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يتوقـف بصـورة مباشـرة علـى        عملية االسـتعراض والتحقـق      ومن املهم إدراك أن نطاق       - ٢٠
 .على الصعيدين الوطين والدويل على حد سواء، املوارد املتاحة يف كل منظمة

 
 نشر البيانات  

 إذ تضـع كـل منظمـة اسـتراتيجية النشـر           .لنشر البيانات � جامع مانع �ليس هناك هنج     - ٢١
اخلاصــة هبــا اســتنادا إىل عوامــل خمتلفــة منــها، علــى ســبيل املثــال، والياهتــا وأهــدافها والتزامــات 

وحيـث أن العوامـل احلامسـة تـتغري مبـرور           . اإلبالغ املطلوبة منها والقيود املاليـة الـيت تعـاين منـها           
 .يضاالوقت، فإن استراتيجية النشر تتطور تبعا هلا أ

وال ينبغي للمنظمـات، كمبـدأ عـام، أن حتـتفظ؛ باملعلومـات الـيت مجعتـها؛ ولـيس مـن                      - ٢٢
وهلذا، ينبغـي هلـا     . واجبها أن تنشرها فحسب وإمنا عليها أن حتسن البيانات اخلام اجملمعة لديها           

عرض البيانات األساسـية الـيت وردهتـا مـن البلـدان يف شـكل جـداول أو بيانـات مبوبـة حسـب               
 اإلقليمـي أو العـاملي، وجتيهزهـا ألغـراض املقارنـة بـني أصـناف الوقـود، وبـني البلـدان؛                      الصعيد

كمـا ينبغــي اسـتخدامها يف إعــداد جمموعـة مــن املؤشـرات األساســية أو املنطويـة علــى تفاصــيل      
 .أدق
 .إحصاءاهتابنشر  منظمات خمتارة قياميف ما يلي بعض األمثلة عن كيفية  - ٢٣
ــب اإلحيصــدر  - ٢٤ ــة   املكت  إحصــاءات ســنوية  )يوروســتات(صــائي للجماعــات األوروبي

 بشـكل الكتـروين     ، وذلـك  البلـدان األعضـاء يف االحتـاد األورويب       الطاقـة يف    وشهرية شاملة عـن     
بشـكل   إصـداره ، فضـال عـن      )علـى سـبيل املثـال      ”Newcronos“قاعدة بيانات نيوكرونـوس     ك(

حتديــد ويف مــا يتعلــق بسياســة  . ) الطاقــةإلحصــاءات الســنوية وبيانــات ميزانيــات اك(مطبــوع 
وتنشـر  . اإلنترنـت  مؤخرا أن يعرض كـل بياناتـه جمانـا علـى شـبكة          )تيوروستا(، قرر   األسعار

نظامهـا  كمـا أن   ،  وبشكل مطبوع لكترونيا  إ أيضا بياناهتا    منظمة أمريكا الالتينية لشؤون الطاقة    
ــين ب ــة    املع ــة بالطاق ــات االقتصــادية املتعلق ــوفر املعلوم ــى شــبكة  مت ــتعل ــى اإلنترن ــر أوعل ص اق
 أيضـا عـدة كتـب       منظمـة أمريكـا الالتينيـة لشـؤون الطاقـة          وتنشـر    ؛ ذاكرة قراءة فقط   -ةمتراص

يصـدر  و). اإلنترنتالذي ميكن استنساخه أيضا على شبكة        (�الطاقة باألرقام �وكتيبات مثل   
يف  ةإحصـاءات الطاقـ   : رئيسـيني مركز حبوث الطاقـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ منشـورين سـنويني               

 وكتيــب رابطــة التعــاون االقتصــادي ،رابطــة التعــاون االقتصــادي آلســيا واحملــيط اهلــادئبلــدان 
اعــدات بيانــات ســنوية وفصــلية  وفر بيانــات وقيــ كمــا أنــهآلســيا واحملــيط اهلــادئ عــن الطاقــة،  

.  الشـبكي مـؤخرا علـى موقعـه    بعرضـها  أبـد متعلقـة بـالنفط،    ، فضال عن بيانـات شـهرية     مكثفة
ــنفط منظمــةوتنشــر  ــدان املصــدرة لل ــوع  ،)أوبــك ( البل ــا الشــبكي بشــكل مطب ــى موقعه  ، وعل

ــنوية لإلحصــاءات  � ــاء   ،�النشــرة الس ــي تضــم زه ــن اجلــداول   ١٥٠ وه ــ صــفحة م وائح والل
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 ، والـنفط اخلـام    ،االحتياطيـات العامليـة مـن الـنفط والغـاز         عرض بالتفصـيل    والرسوم البيانية اليت ت   
. ناقالهتا، إضافة إىل بيانـات اقتصـادية وبيانـات أخـرى          ونواتج املنتجات وصادراهتا وتكريرها و    

ــنفط   وتســتخدم  ــدان املصــدرة لل ــة البل ــالنفط    منظم ــة ب يف وتنشــرها  أيضــا اإلحصــاءات املتعلق
 .سوق النفطاملتعلق بتقريرها الشهري 

مـوازين الطاقـة ومـوجز      : رئيسـيني منشورين  األمم املتحدة   الشعبة اإلحصائية ب  وتصدر   - ٢٥
وتقـدم احلوليـة اإلحصـائية للطاقـة بيانـات          . احلولية اإلحصائية للطاقة    و هربائيةاإلحصاءات الك 

: إنتـاج الطاقـة وجتارهتـا واسـتهالكها       يف ما يتعلـق ب    لعامل  ا بلدا ومنطقة و   ٢١٥ملا يقارب   سنوية  
إضافة إىل ذلك، تتوفر جمموعات اسـتهالك الفـرد     . والكهرباء والغازي والسائل الصلبالوقود  

مــوازين الطاقــة ومــوجز اإلحصــاءات   املعنــونيشــمل املنشــورو. نتجــات الطاقــةالواحــد لكــل م
تقريبــا،  بلــدا أو منطقــة ٥٠يف ، وهــو منشــور يصــدر كــل ســنتني، مــوازين الطاقــة   الكهربائيــة

الشــعبة تنشــر و.  بلــدا أو منطقــة٨٠يف زهــاء  اإلحصــاءات الكهربائيــةومــوجزات خاصــة عــن 
، ١٩٥٠ سـنة    اعتبـارا مـن   السالسل الزمنية   يت تبدأ فيها    ال قاعدة بيانات إحصاءات الطاقة    أيضا

مجــع جيــري أيضــا  و. إلكترونيــةملفــات يف  أو ةمدجمــأقــراص حاســوبية  متــوفرة علــى  وهــي 
 . يف النشرة الشهرية لإلحصاءاتهااإلحصاءات الشهرية للطاقة ونشر

بـا عـن   كتيو سنوية ومنشـورين فصـليني،      منشورات عشرة   وكالة الطاقة الدولية  وتنشر   - ٢٦
وتشـمل املنشـورات    . اإللكترونيـة البيانـات   ما يتعلـق ب    خدمات أساسية يف     ، وتقدم اإلحصاءات

منظمــة التعــاون األعضــاء يف بلــدان يف الوازين املــالعشـرة أربعــة كتــب عــن إحصــاءات الطاقــة و 
الوقـود   أنـواع    غطـي ت، ومخسـة كتـب      يهاف غري األعضاء     والبلدان والتنمية يف امليدان االقتصادي   

واحـدا   منشـورا و) النفط والغاز والفحم والكهرباء ومصادر الطاقة املتجـددة       ( الرئيسية   ةمساخل
ويعــاجل املنشــوران . اء احتــراق الوقــودمــن جــرالصــادرة عــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون  

 بيانــات الفصــلية املتعلقــة بإحصــاءاتلواالفصــليان أســعار الطاقــة والضــرائب املفروضــة عليهــا، 
. الفحم والـنفط والغـاز والكهربـاء       يف مـا يتعلـق بـ       ن والتنمية يف امليدان االقتصادي    منظمة التعاو 

اإلنتـاج والتجـارة واألرصـدة والتحويـل     (معلومات مفصلة عـن حالـة الطاقـة       املنشورات  وفر  تو
 .العــامليف  بلــدا ومنطقــة و١٣٠ الوقــود يف أكثــر مــن   أنــواعيف مــا يتعلــق بكــل ) واالســتهالك

ويف .  أيضـا بيانـات شـهرية عـن الـنفط والغـاز الطبيعـي والكهربـاء           الدوليـة وكالة الطاقة   وتنشر  
 ذاكـرة قـراءة     - بشكل الكتـروين، علـى أقـراص متراصـة         غالبية الوقت، تتوفر السالسل الزمنية    

 . أيضااإلنترنتشبكة على فقط و
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 تدفق البيانات  
دارات الوطنيـة،   تـدفق مـن الشـركات إىل اإل       : توجد أنـواع خمتلفـة مـن تـدفق البيانـات           - ٢٧

دفق خـاص   توالنوع األول من أنواع ال    .  وتدفق بني املنظمات   ،وتدفق من البلدان إىل املنظمات    
دفق الثـاين جبمـع البيانـات       تـ ويـرتبط ال  . القوانني الوطنية لإلحصاءات  رعاه  تغالبا ما   بكل بلد، و  

ثالــث، الــذي دفق التــعلــى الالتقريــر كز ريمث ســ. الدوليــة، وقــد جــرى تفصــيله يف فقــرة ســابقة 
 . التعاون بني املنظماتمن خالل املعلومات نقليشمل 
ــن أن جهــات    - ٢٨ ــالرغم م ــة وب ــدة فاعل ــاون أكــرب يف  عدي ــدعو إىل تع جمــال إحصــاءات   ت

 املباشــر للبيانــات واملعلومــات بــني  النقــلالطاقــة، تتنــوع األســباب الــيت حتــول دون أن يكــون   
، التعـاريف اخـتالف   ، و السـرية وامللكيـة   : ملثـال  على سبيل ا   منهاو،  على الدوام املنظمات سهال   

وسوف يناقش بعض هذه املواضـيع      .  وجودة البيانات  حسن التوقيت ، و والوحدات، والشمول 
 .يف الفصل الثالث

جـرى ذكـر    أن  فقـد سـبق     . التعـاون جنـاح   ، تتـوفر أمثلـة عـن        ذكـر آنفـا   ولكن، وكمـا     - ٢٩
 واالتفــاق بــني لجنــة االقتصــادية ألوروبــاال  ويوروســتات ووكالــة الطاقــة الدوليــةالتعــاون بــني 

 وكالــة الطاقــة الدوليــةلكــي تقــدم (األمم املتحــدة الشــعبة اإلحصــائية بــ ووكالــة الطاقــة الدوليــة
الشـعبة   ولكي تزود    ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     قاعدة بياناهتا املتعلقة ببلدان     

وكالــة الجتمــع  ببيانــات عــن البلــدان الــيت الوليــة وكالــة الطاقــة الداألمم املتحــدة اإلحصــائية بــ
 إمكانيـة الوصـول   منحهـا ، تربم اتفاقات شرف بني املنظمـات بغيـة          وبشكل عام ). بيانات عنها 

 . إىل قاعدات بيانات بعضها البعض
فقد أدجمت الـدامنرك مـثال      .  مالحظة زيادة التعاون بني البلدان واملنظمات       أيضا كنميو - ٣٠
الطاقة، ممـا يكفـل     صلب مهام الربنامج الوطين إلحصاءات      يف  لية لتقدمي التقارير    الدوتطلبات  امل

 .االتساق بني جمموعيت إحصاءات الطاقة
 

 العمل املنهجي - ٢ 
أي فمنذ أربعني سنة مثال، مل يكن هنـاك تقريبـا     . تطورالع  يسرهو سوق   سوق الطاقة    - ٣١

سـوائل  سـوق  ونـة األخـرية جـدا، مل يكـن     وحـىت حلـول اآل   كهرباء من الطاقة النوويـة؛      إنتاج لل 
 ؛طاقـة الريـاح والطاقـة الشمسـية حتظيـان باالهتمـام       ومل تكن  ، قد بدأ يتطور بعد    الغاز الطبيعي 

ونتيجـة  .  تطورا سريعا  الوقود البيولوجي واهليدروجني   تطورالقريب  وميكن أن يشهد املستقبل     
 التطــور خلــرباء اإلحصــائيني مبتابعــة ا، وإىل قيــامإجــراء اإلحصــاءاتإىل احلاجــة تتجلــى لــذلك، 

 ، السـوق  على بعض التغيريات اهليكلية     إدخال، عالوة على    هإن مل يكن استباق   السريع للسوق،   
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وثيقة بـني الطاقـة     الصالت  الويشكل بروتوكول كيوتو    . ختفيف القيود ومثل عمليات اإلدماج    
 .منهجيتهااستبياناهتا ومواءمة با إضافيا حيدو باملنظمات إىل بوالبيئة س

ريف واالســـتبيانات اولكـــن، إن دأبـــت غالبيـــة املنظمـــات بنشـــاط علـــى تنقـــيح التعـــ   - ٣٢
 علـى اإلدارات    هـا وتأثري(التنقيحـات   حل وسط بـني املبالغـة يف         التوصل إىل واملنهجية، فيمكن   

وخطــر عــدم (علــى اإلطــالق، مــن جهــة أخــرى  تنقيحــات مــن جهــة، وعــدم إجــراء ) الوطنيــة
 ).طور األسواق تمتابعةالتمكن من 

نـة األمـم املتحـدة       ويوروسـتات وجل   وكالـة الطاقـة الدوليـة     فعلى سبيل املثال، اعتمدت      - ٣٣
 فترة مخس سنوات لتستعرض، مع البلدان األعضاء فيهـا، احلاجـة إىل تغـيري               االقتصادية ألوروبا 
اقـة مـؤخرا     اجتمـاع عقـده الفريـق العامـل املعـين بإحصـاءات الط             وفّروقد  . استبياناهتا املشتركة 

لتغـيريات املقتـرح إدخاهلـا       جمموعـة مـن ا     قشتنـا الفرصة للمنظمات الثالث، لـيس فقـط لتقـيم و         
 املشـاكل الـيت تواجههـا املنظمـات     لتنـاقش  االستبيانات املشتركة، بل، واألهـم مـن ذلـك،       على

والتوصـل إىل  البلدان، بغية حتديـد أفضـل املمارسـات       ءات يف فرادى     ومكاتب اإلحصا  ،الدولية
 الـيت تسـتخدم البيانـات       الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة   وشاركت أيضا يف االجتماع     . لولح

 . جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ويوروستات ووكالة الطاقة الدوليةاملشتركة بني 
وكالـة الطاقـة    قيـام تنسـيق يف  راميـة إىل حتسـني ال      خطـوة مجاعيـة مهمـة أخـرى          وجتلّت - ٣٤

 اجتمـاع   عقـد نشـر الـدليل قبـل   جـرى  و. حصـاءات الطاقـة  إدليـل  بإنتـاج  وروسـتات   وي الدولية
ويغطــي هــذا الــدليل املرجعــي كــل نــواحي . الفريــق العامــل املعــين بإحصــاءات الطاقــة بأســابيع

 وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة  املشـــتركة بـــنيســـتبياناتاالإحصـــاءات الطاقـــة، مـــع التركيـــز علـــى  
 مثــل القائمــةاألمــم املتحــدة أدلــة يســتكمل وهــو ، وروبــالجنــة االقتصــادية ألال ويوروســتات و

 يف  عجـز ومن الواضح وجود    . )١٩٩١ ( دليل للبلدان النامية   :إحصاءات الطاقة  املعنوندليل  ال
ونتيجـة لـذلك، مـن الضـروري للغايـة           ،بإحصاءات الطاقة اخلربة يف ما يتعلق     املعرفة والتجربة و  

وسـوف  .  إحصـاءات الطاقـة    ميـدان ني اجلـدد إىل     تعلـم القـادم   خطـى   مرجعية لتسريع   أدلة  توفر  
 .بالتفصيل يف الفرع التايلجتري مناقشة هذه النقطة 

 
 التدريب وبناء القدرات - ٣ 

 .تضطلع املنظمات مبختلف أنشطة التدريب - ٣٥
 يف يــةتدريبعمــل  حلقــيت أو ثــالث حلقــات الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة تــنظم  - 

لتصـدي ملسـائل     علـى ا   العامل، بغية مساعدة البلدان املسـتجيبة     السنة، يف خمتلف مناطق     
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 يف ٢٠٠٤مــثال، عقــدت حلقــة عمــل واحــدة يف ســنة . وتقــدمي التقــاريراإلحصــاءات 
 وواحدة يف لبنان لبلدان غرب آسيا؛إثيوبيا لبلدان شرق أفريقيا، 

 األقـل   نظم رابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلـادئ حلقـة عمـل واحـدة علـى               ت - 
نظم رابطة التعـاون االقتصـادي آلسـيا        تيف السنة يف طوكيو القتصادات البلدان فيها؛ و       

ــدان األعضــاء في      ــا للخــرباء اإلحصــائيني يف البل ــاواحملــيط اهلــادئ أيضــا اجتماع ــرة ه  م
رابطـة التعـاون   واحدة يف السنة الستعراض احلالة العامة إلحصـاءات الطاقـة يف منطقـة     

 ؛يط اهلادئاالقتصادي آلسيا واحمل
يب مـرة واحـدة يف      إحصاءات الطاقة يف االحتاد األورو    هيئات  مع يوروستات رؤساء    جي - 

 السنة على األقل؛
كـل   أيضا أن جتمع خـرباء إحصـائيني مـن    منظمة أمريكا الالتينية لشؤون الطاقة    اول  حت - 

 بلدان أمريكا الالتينية مرة واحدة يف السنة؛
ة حلقـات عمـل للبلـدان األعضـاء فيهـا، فضـال عـن دورات           تنظم وكالة الطاقـة الدوليـ      - 

ــة  ــدان للتدريبيـ ــية بلـ ــاء يف  الرئيسـ ــري األعضـ ــدان   غـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ منظمـ
وخــالل الســنتني املنصــرمتني، قامــت وكالــة الطاقــة .  واملنظمــات اإلقليميــةاالقتصــادي

 فريقية للطاقة؛ند ومن اللجنة األبتدريب خرباء إحصائيني من الصني واهلالدولية 
تقــوم وهــي ال ، تــنظم بــرامج تدريبيــة عــن إحصــاءات الطاقــة  هنــاك منظمــات أخــرى - 

يف ولعـل أحـد أفضـل األمثلـة هـو معهـد الطاقـة والبيئـة                 . اإلحصـاءات جبمع  بالضرورة  
، وهـو نشـط للغايـة يف مسـاعدة البلـدان األفريقيـة علـى             البلدان الناطقة باللغة الفرنسية   

 .ة للطاقةبناء نظم معلوماتي
ــود   - ٣٦ ــذه اجله ــد ب  متكــون إال أن ه ــدة إىل حــد بعي ــوارد قّي ــوافر امل ــى  . ت وللمســاعدة عل

،  يف التقـارير    كفاءة فرادى البلدان وقدرهتا على تقدمي املعلومـات املطلوبـة          ضالتعويض عن تقوّ  
ان البلـد  إعادة بناء خـربة   ية بغية زيادة و   ريبلتنظيم برامج تد  من الضروري بذل جهود مستمرة      ف

 . وقدرهتا يف هذا الصدداألعضاء واملنظمات يف تقدمي التقارير
هـم  ال ياإلحصـاءات  حسـن جـودة    جمال بناء القدرات، من األساسي اإلقـرار بـأن          ويف - ٣٧

أن يــدركوا بــأن جيــدر هبــم اخلــرباء اإلحصــائيني فحســب، بــل أيضــا رامســي السياســات الــذين  
 إىل  بالتــايل،السياســات، وســيخففمــاد اعتحتســني اإلحصــاءات ســيغين بشــكل أفضــل عمليــة 

. أقصى حد ممكن، خطر انتقاء أداة السياسة اخلطأ لتلبيـة أهـداف السياسـات احملليـة أو الدوليـة                  
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حصـاءات، مبـا أن      حسـن جـودة اإل     إىل االسـتثمار يف   السياسـات   وبعبارة أخرى، حيتـاج رامسـو       
 .ذلك سيخدم احتياجاهتم بشكل أفضل

جتميــع املــوارد املالئمــة ملعاجلــة املهــام احلاليــة   : رات وجهــنيلــذلك، يشــمل بنــاء القــد  - ٣٨
، )هنـج كامـل   (ملسـؤولة عـن اإلحصـاءات       واإلضافية اليت نقلت إىل املنظمات الوطنية والدولية ا       

 ).شاملهنج (وحتسني اخلربة يف هذه املنظمات 
ئمني وُيعــىن النــهج الشــامل علــى حنــو خــاص بتحســني معرفــة اخلــرباء اإلحصــائيني القــا  - ٣٩

 سـنة مضـت، فقـد تغـريت         ٣٠ إىل   ٢٠ومقارنة مبـا كـان احلـال عليـه منـذ             .خربهتمووجتربتهم  
ــى حنــو ملحــوظ   ــة عل ــاد اخلــرباء اإلحصــائيون حيــاولون    . احلال ــا ع ــراف فم ــة يف جمــال  احت مهن

سنوات يف جمال اإلحصـاءات، تلفتـهم       بضع  صغار  الفنيون ال وبعد أن ميضي    . إحصاءات الطاقة 
مثل التحليل ورسم السياسات، مما يسـفر عـن اتسـاع الفجـوة مـن حيـث                 جماالت عمل أخرى    

 .اخلربة والتجربة
أمهية كـربى بالنسـبة إىل      أن توفر أدلة مناسبة وعقد دورات تدريبية متواترة يتسمان ب         و - ٤٠

مهنــة يف جمــال اإلحصــاءات، واإلبقــاء علــى ذلــك  بــاحتراف رفــع مســتوى الكفــاءة واالهتمــام 
، ال يتيح النقص يف موارد املنظمات اإلقليمية والدوليـة          ذكر آنفا حنو ما   ولكن، على   . املستوى

 .هلذه املنظمات اختاذ إجراءات إضافية بشأن هذين اجملالني املهمني
وجيـب أيضـا اسـتكمال هـذه        . وجيدر بذل جهود التدريب على أسـاس مسـتمر ودائـم           - ٤١

ى حتقيـق هـدف تقـدمي تقـارير رفيعـة           اجلهود باملبادئ التوجيهيـة املالئمـة، وبـدعم املسـاعدة علـ           
فتلـك هـي علـى سـبيل        . قدميـة العهـد   وغالبا ما تكون الوثائق املرجعية املنهجية احلاليـة         . اجلودة

 - ، مثل الوثـائق الرئيسـية الـثالث الـيت نشـرهتا األمـم املتحـدة                النادرة املتاحة  وثائقالاملثال حالة   
ووحـدة القيـاس    التعـاريف   : صـاءات الطاقـة   وهي إحصاءات الطاقة، دليل للبلـدان الناميـة، وإح        

وعوامــل التحويــل، ومفــاهيم وطرائــق يف إحصــاءات الطاقــة، مــع إحالــة خاصــة إىل حســابات   
سـنة  و ١٩٨٦ وسـنة    ١٩٩١وقد نشرت هـذه الوثـائق يف سـنة          .  تقرير تقين  - وموازين الطاقة 

ــوايل ،١٩٨٢ ــى الت ــذه  .  عل ــوفر ه ــة وت ــداد اإلحصــاءات املتعلقــ   األدل ــاد إلع ة باملصــادر اإلرش
د منذ إصدار تلـك الوثـائق،       ولكن، ومبا أن سوق الطاقة قد تطور إىل حد بعي         . التقليدية للطاقة 

تتناول معاجلة األنواع اجلديدة للطاقة وال التكنولوجيـات اجلديـدة للطاقـة الـيت دخلـت                 فهي ال 
 .السوق أو هي يف صدد دخوله

من تلـك الفجـوة، ومنـها مـثال إعـداد           ذلت مؤخرا يف ملء جزء      وتساعد اجلهود اليت بُ    - ٤٢
وقـد  . دليل إحصاءات الطاقة املشترك بـني وكالـة الطاقـة الدوليـة ويوروسـتات املـذكور سـابقا                 

وىل يف عمليـة حتسـني فهـم معـىن إحصـاءات الطاقـة يف يومنـا         أعترب هذا الدليل املرجعي خطوة      ُي
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 تنمية املفـاهيم والطرائـق   ويسلط هذا الدليل أيضا الضوء على ضرورة مواصلة السعي إىل       . هذا
ــا  كمــا أن تقريــر . وتنســيقها ــة األمــم املتحــدة االقتصــادية ألوروب عــن إطــار  ٢٠٠٤ لســنة جلن
علـى  آخـر   هـو أيضـا مثـال        املتحـدة    األمـم الـذي أعدتـه     موارد الطاقة واملـوارد املعدنيـة       تصنيف  

حماولـة  على  ، مثال   لذات با  يف تلك احلالة   هواملسامهات احلديثة الرامية إىل حتقيق هذا التنسيق و       
 .تقدمي خطة ميكن تطبيقها عامليا لتصنيف احتياطيات الطاقة واملواد املعدنية وتقييمها

، ودعم إجـراء دراسـات استقصـائية        هيئات فكرية وتوجد أنشطة أخرى، ومنها إنشاء       - ٤٣
املثـال  وكـان ذلـك علـى سـبيل         . رائدة ترتبط ببناء القدرات يف تقدمي التقارير عن ميـدان حمـدد           

املشـتركة  باإلحصـاءات   املنهج الذي اعتمده يوروستات عند إطالق استبياناته اجلديدة املتعلقـة           
 .الطاقة املتجددةبإحصاءات احلرارة والكهرباء، و

علـــى عـــرض مواصـــفات إحصـــاءات الطاقـــة علـــى أعلـــى   الكامـــل وينطـــوي النـــهج  - ٤٤
سـليمة بشـأن سياسـات      تـدابري   أي  ذ  املستويات، بالتشديد على أمهية إحصاءات الطاقـة يف اختـا         

، وما تنطوي عليه آثـار اإلحصـاءات الرديئـة اجلـودة            ) أعاله ٩ - ١الفقرات من   نظر  ا(بالطاقة  
 .من خماطر على سياسات الطاقة

لتاســع للطاقــة وكانــت إحصــاءات الطاقــة علــى رأس جــدول أعمــال املنتــدى الــدويل ا  - ٤٥
وقــد أشــاد ســبعون وزيــرا مــن البلــدان املنتجــة .  يف أمســتردام٢٠٠٤مــايو /الــذي ُعقــد يف أيــار

واملستهلكة العمل الذي قامت به ست منظمات يف حتسني شفافية سـوق الـنفط علـى الصـعيد                  
 ويوروســتات ووكالــة الطاقــة رابطــة التعــاون االقتصــادي آلســيا واحملــيط اهلــادئالعــاملي، وهــي 

ــة و ــة لشــ  الدولي ــةمنظمــة أمريكــا الالتيني ــنفط   وؤون الطاق ــدان املصــدرة لل الشــعبة  ومنظمــة البل
، طلـب وزراء جمموعـة      ٢٠٠٤أكتـوبر   /، يف تشـرين األول    ومـؤخرا . اإلحصائية باألمم املتحـدة   

الســبعة مــن املنظمــات أن تعــزز جهودهــا للتوصــل إىل   الدميقراطيــة الصــناعية الرئيســية  البلــدان 
صـعيدي   النداء إىل موارد مالئمة على       ترمجة هذا لكن كيف ميكن    و. درجة أعلى من الشفافية   

 . للنظر فيهطرح على كل املنظمات ذلك سؤال صعب ُي.البلدان واملنظمات
فقـد انتـهزت وكالـة الطاقـة الدوليـة          . مـن املنظمـات   منظمـة   يكمن اجلواب لـدى كـل        - ٤٦

شـرين  جملسـها التنفيـذي يف ت  مثال هذه الفرصة إلثارة املسائل املتعلقة باإلحصاءات يف اجتمـاع         
أن أعضـاء اجمللـس التنفيـذي شـاركوا وكالـة الطاقـة            للنظـر   ومن امللفت   . ٢٠٠٤أكتوبر  /األول

طالع على أهم املشـاكل الـيت تواجههـا مـع       إالدولية قلقها، وطلبوا من الوكالة أن تبقيهم على         
 .بلداهنم
ة ولتلخــيص احلالــة الراهنــة لإلحصــاءات الدوليــة للطاقــة، تعــول املنظمــات اإلقليميــ         - ٤٧

إال أن السـرية ورفـع القيـود،        . والدولية بشدة على اإلحصاءات اآلتية من البلدان األعضاء فيها        
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ــها عوامــل تتســبب بصــعوبات يف إعــداد اإلحصــاءات        فضــال عــن نقــص املــوارد واخلــربة، كل
ن أن تكـون مـثرية للـذعر، كمـا أهنـا            عـ واحلالـة بعيـدة     . الوطنية وبالتايل يف اإلحصاءات الدولية    

ولكن، مبا أن الطاقة بالغـة األمهيـة        . فضل مما هي عليه يف غالبية جماالت اإلحصاءات       وال شك أ  
علــى أصــعدة عديــدة مثــل أســعار الــنفط والبيئــة، فيجــدر بإحصــاءات الطاقــة أن حتــافظ علــى     
مستوى اجلودة الذي لطاملا كانت عليه؛ وبالفعل، فـآخر املسـتجدات، مثـل توقيـع بروتوكـول                 

 .ني جودة إحصاءات الطاقة وتغطيتها وحسن توقيتهاكيوتو، تفرض مواصلة حتس
 

 املشاكل - ثالثا 
 الصعوبات يف مجع البيانات  - ألف 

على النحو املذكور سابقا، يتمثل أحد أهم العوامل الالزمة لنجـاح إحصـاءات الطاقـة       - ٤٨
إال أن هـــذه . يف إمكانـــات فـــرادى البلـــدان وقـــدراهتا مـــن حيـــث تـــوفري املعلومـــات املطلوبـــة 

يف عدد من البلدان لعـدة أسـباب سـيجري احلـديث عنـها       اضمحلت  اإلمكانات والقدرات قد    
 .يف الفقرات املقبلة

 
  عدم كفاية املوارد - ١ 

لتلبيــة متطلبــات إجــراء    وضــع مــوارد كافيــة    عنــدما تكــف البلــدان املســتجيبة عــن       - ٤٩
يف أن ذلـك يزيـد      وال شـك    . تشـوه حمتمـل    فهي ترسي أول مرحلـة مـن         إحصاءات الطاقة حمليا  

ويف . علـى صـعيد املنظمـات الدوليـة       التحقـق   من الضغوط اليت ختضـع هلـا عمليـة االسـتعراض و           
اإلطار نفسه، عندما تعاين املنظمات الدولية أيضا من عدم كفايـة املـوارد، يـؤثر ذلـك إىل حـد                    

متعلقـة  ملـا جـرى مجعـه مـن معلومـات           املالئمـة   بعيد على إمكاناهتا وقدراهتا من حيـث املعاجلـة          
بالبلدان، كما أن ذلك يعّرض للخطر قدرة املنظمة على إبقـاء أنشـطتها املرتبطـة جبمـع بيانـات        

 .الطاقة متماشية والتطور املستمر لسوق الطاقة
منظمـة التعـاون والتنميـة      جريت مؤخرا عن احلالة يف بلـدان        وتظهر دراسة استقصائية أُ    - ٥٠

ات يف بلدان عديدة قـد شـهدت اخنفاضـا كـبريا يف              بأن مكاتب اإلحصاء   يف امليدان االقتصادي  
تقـارير بأنـه    ويف بعـض احلـاالت، أفـادت     . العشر األخـرية   مواردها خالل السنوات اخلمس إىل    

 .ختفيض املوارد بنسبة تفوق النصفجرى 
الشــعبة فقــد شــهدت . املــوارد أيضــا علــى املنظمــات الدوليــةيف تخفــيض هــذا الويــؤثر  - ٥١

ــاألمم امل  ــائية بـ ــدةاإلحصـ ــبة  تحـ ــا بنسـ ــثال ختفيضـ ــوظفني املخصصـــني   ٢٠ مـ ــن املـ ــة مـ  يف املائـ
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منظمـة  واحلالـة مماثلـة يف عـدة منظمـات إقليميـة مثـل       . إلحصاءات الطاقة خالل العقد املنصـرم    
 . واملركز اآلسيوي للطاقةأمريكا الالتينية لشؤون الطاقة

ضــافية املتعلقــة  أيضــا لضــغوطات مــن جــراء املتطلبــات اإل    احلاليــة وتتعــرض املــوارد   - ٥٢
بالبيانات، واليت كانت وال تزال تفرض على مكاتب إحصاءات الطاقـة علـى مـر السـنني، مـن                   

وتشــمل هــذه الضــغوطات نطاقــا واســعا مــن املعلومــات الــيت تتــراوح بــني  . دون زيــادة املــوارد
ت اإلحصاءات املتعلقة باملصـادر املتجـددة للطاقـة مـن جهـة، ومؤشـرات فعاليـة الطاقـة والبيانـا                  

ــة   ــازات الدفيئ ــات غ ــة بانبعاث ــة أخــرى  ،املتعلق ــن جه ــات أساســية الســتهداف   .  م وهــذه البيان
 حيــث تتســم - سياســات البيئــة والسياســات الفعالــة املتعلقــة بالطاقــة علــى صــعيد القطاعــات  

 .ضرورية لرصد السياسات اليت جرى تنفيذها وإعادة تقييمهاُتعترب بفعالية قصوى، و
فقدرهتا على إثـارة اهتمـام       عن األضواء، جماال بعيدا   غالبا ما تعترب    ومبا أن اإلحصاءات     - ٥٣

لــذلك، . الفنــيني املشــهورينصــغار حمــدودة، كمــا أهنــا ال جتــذب إال عــددا قلــيال مــن الفنــيني ال
هـذه املـوارد    بنوعيـة   يكون تأثري نقص املـوارد حمـدودا بكميـة املـوارد البشـرية فحسـب، بـل                   ال

 .أيضا
 

 سوق متطور - ٢ 
يسفر رفع القيود عن أسواق الطاقة عن حتديات جديـدة تواجههـا إحصـاءات الطاقـة،             - ٥٤

فبينمــا كــان باســتطاعة اخلــرباء اإلحصــائيني يف املاضــي  . وهــي، أوال، تكــاثر وســطاء األســواق
من مرفـق وطـين     ) الغاز أو الكهرباء  (احلصول على معلومات مفصلة عن نوع معني من الوقود          

ءات دراســات استقصــائية بشــأن العشــرات، مــا مل يكــن املئــات مــن واحــد، فعلــيهم اآلن إجــرا
وثانيـا، عمومـا مـا تسـفر أنظمـة السـوق       . الشركات، بغية تكوين فكرة شاملة عن قطاع معني   

عن مشاكل على صعيد السرية، مما يفاقم صعوبة مجع املعلومات األساسية عنـدما يكـون عـدد                 
 .منخفضاالفاعلة اجلهات 

يسـتجيب  إىل درجـة    مـع اإلحصـاءات     جللدان، مل يتطور اإلطار القـانوين       ويف غالبية الب   - ٥٥
يومـا بعـد يـوم      لـذلك، تتزايـد      .للتحديات اجلديدة املالزمة لرفع القيـود عـن سـوق الطاقـة           فيها  

الصعوبات اليت يواجهها اخلرباء اإلحصائيون يف مجع كل املعلومات الالزمة عـن قطـاع معـني،                
 ذاته، أو حىت عند اخنفـاض مسـتواها عمـا كـان عليـه يف املاضـي،                بقاء املوارد عند املستوى   مع  

. وبفعل وجود قوانني اإلحصاءات اليت مل تعد بغالبيتها قادرة علـى التكيـف مـع البيئـة اجلديـدة                  
وتتجلى نتيجة ذلك يف زيادة عدد التقديرات ونقص البيانات، فضال عـن زيـادة التـأخريات يف                 

 . خسارة املعلومات واجلودة وحسن التوقيتاحلصول على البيانات، وبالتايل يف
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ومن اجلدير بالذكر هنا بأن املنظمات مثل يوروستات تعمـل حاليـا علـى إعـداد إطـار                   - ٥٦
إال أن هـذا    . قانوين جديد للبلدان األعضاء فيها، جيري تكييفـه وفقـا لسـوق طاقـة أكثـر حتـررا                 

 .اخليار ال يتوفر لكل املنظمات
 

 ازدواجية العمل - باء 
اسـتبيانا واحـدا     حبيث ميأل البلـد      االستبياناتمواءمة  : ترتبط مسألتان بازدواجية العمل    - ٥٧

وحيولــه إىل كــل املنظمــات الــيت هــو عضــو فيهــا؛ وإبــرام اتفــاق بــني املنظمــات لتجزئــة العمــل    
املرتبط مبعاجلة إحصاءات البلـدان األعضـاء املشـتركة ومنحهـا القـدرة علـى الوصـول جمانـا إىل                    

 . وقاعدات بيانات بعضها البعض وعلى استخدامهابيانات
يف القســم جــيم أدنــاه، هنــاك العديــد مــن االختالفــات املنهجيــة وعلــى ُيالحــظ وكمــا  - ٥٨

وســيجعل ذلــك مــن الصــعب التوصــل إىل . بعــض املنظمــاتالتعــاريف املســتخدمة بــني صــعيد 
 إلكترونيـة كيل وصـالت    ذه املسألة يف تش   هلحمتمل  حل  وقد يكمن   . لالستبياناتمواءمة كاملة   

تفصــيال مــن بــني أكثرهــا  بــني االســتبيانات، ممــا يســمح ألحــد البلــدان مبــلء أقــل االســتبيانات   
 .تفصيال
. ويقتضــي تقســيم العمــل بــني املنظمــات أيضــا وجــود تعــاريف ومنــهجيات مماثلــة          - ٥٩

 ويستلزم أيضا، عالوة على ذلك، أن يكون لدى كل منظمـة قـْدر مشـترك مـن الثقـة يف عمـل                     
وأخـــريا ولـــيس آخـــرا، ينبغـــي أالَّ يـــؤدي هـــذا التقســـيم إىل أي تـــدهور . املنظمـــات األخـــرى

 . بني املنظمات وبلداهنا األعضاءتصاالتلال
 وكما سبقت اإلشارة إىل ذلك، هناك فعال أمثلة جيدة مـن            ،ورغم كل هذه الظروف    - ٦٠

ملنظمــات علــى حــد ســواء بالنســبة للبلــدان وا التعــاون بــني املنظمــات لتفــادي ازدواجيــة العمــل
منظمــة بشــأن بيانــات الدوليــة لطاقــة ااتفــاق بــني الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة ووكالــة  (

منظمـة أمريكـا   وباألمم املتحدة ، وبني الشعبة اإلحصائية    التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    
ــة  ــة لشــؤون الطاق ــة ومنطقــة حبــر ا   الالتيني ــدان أمريكــا الالتيني ــة اللكــارييب، وبــني   بشــأن بل لجن

ــا ــة االقتصــادية ألوروب منظمــة التعــاون األعضــاء يف الدوليــة بشــأن البلــدان غــري  الطاقــة  ووكال
؛ وبــدئت جهــود أخــرى لتجنــب جنــة االقتصــادية ألوروبــالال ووالتنميــة يف امليــدان االقتصــادي

 ).االزدواجية
 

 اختالفات يف املنهجيات والتعاريف -يم ج 
لبيانـات  ت الدولية املتعلقة بالطاقة التحـدي املتمثـل يف تعـدد مصـادر ا             تواجه اإلحصاءا  - ٦١

 . يتعلق جبمع البيانات ومعاجلتهاوالتعاريف ووحدات القياس والطرق املنهجية فيما
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ال تتعامل املنظمات دائما مـع نفـس جهـات االتصـال الرمسيـة           : تعدد مصادر البيانات   - ٦٢
املكاتـب الوطنيـة لإلحصـاءات وبعضـها يعتمـد علـى            فبعض املنظمات تعتمـد علـى       . يف البلدان 

ويف بعض احلاالت، تتسم البيانات املقدمة مـن خمتلـف املصـادر الوطنيـة بعـدم                . وزارات الطاقة 
ا اآلخر على االسـتبيانات الـيت   هوتعتمد بعض املنظمات على املصادر املنشورة، وبعض     . التطابق

 . ترسلها جهات اتصال رمسية
ظرا إىل اختالف مصاحل املنظمـات ووالياهتـا، ميكـن أن ختتلـف تعـاريف               ون: التعاريف  - ٦٣

جليـدة علـى مثـل هـذه االختالفـات          ومـن األمثلـة ا    . التدفقات واملنتجات من منظمـة إىل أخـرى       
، وما من أحدِِِ جيهل ما هو النفط اخلـام ومـا معـىن اإلنتـاج         . يتعلق بتعريف إنتاج النفط اخلام     ما

ــدما حاولــت  املكتــب اإلحصــائي  ، وآلســيا واحملــيط اهلــادئ تعــاون االقتصــادي  رابطــة ال إال عن
ــة  ــة  ، وللجماعــات األوروبي ــة الدولي ــة الطاق ــة   ، ووكال ــة لشــؤون الطاق ــة أمريكــا الالتيني ، منظم

، أن ُتـوائم بـني تعاريفهـا        الشـعبة اإلحصـائية بـاألمم املتحـدة       ، و منظمة البلدان املصدرة للـنفط    و
ا املنـتج والتـدفق،مل تسـتطع إجيـاد تعريـف ميكـن أن تتفـق                هلذين املفهومني البسـيطني اللـذين مهـ       

أن الــنفط ومـرد ذلـك   . عليـه مجيـع األطــراف بـرغم االتصـاالت الواســعة بشـأن هـذا املوضــوع      
 عند بعض املنظمات، لكنه ليس كـذلك عنـد منظمـات             الغاز الطبيعي  اخلام مثال يشمل سوائل   

 .بة جلميع املنظماتأخرى، وألن اإلنتاج ال ُيقاس يف نفس املرحلة بالنس
جتمــع التــدفقات املاديــة يف وحــدات خمتلفــة؛ وبــالرجوع إىل مثــال  : وحــدات القيــاس  - ٦٤

إنتاج النفط اخلام، يالحظ أن بعـض املنظمـات تعـرب عـن جتميـع التـدفقات بـاحلجم بينمـا تعـرب                        
وفضال عن ذلك، ختتلـف وحـدات احلجـم والكتلـة مـن منظمـة              . عنها منظمات أخرى بالكتلة   

 .  أخرىإىل
ولالنتقال من وحـدة إىل أخـرى، تسـتعمل البلـدان           : عوامل التحويل والقيم احلرارية    

غـري أن هـذه العوامـل والقـيم تتبـاين      . واملنظمات جمموعة من عوامـل التحويـل والقـيم احلراريـة     
 . من بلد إىل آخر، ومن منظمة إىل أخرى

 يف إعداد موازين السلع األساسـية       لكل منظمة طريقتها اخلاصة املتبعة    :الطرق املنهجية  - ٦٥
فعلى سبيل املثال، تواصل منظمات استخدام منهجية االسـتبدال اجلزئـي عنـد          . وموازين الطاقة 

وهـذا  . إعداد موازين طاقتها، بينما اعتمـدت منظمـات أخـرى منهجيـة احملتـوى املـادي للطاقـة           
مـدادات مـن الطاقـة    وع اإلجممـ من الطاقة الكهرمائية  يؤدي مثال إىل اختالفات كبرية يف حصة        

 .وليةاأل
وسيتطلب األمر بذل جهود مهمة لتحقيـق املواءمـة والتكامـل خـالل السـنوات املقبلـة                 - ٦٦

هبــدف تقليــل بعــض االختالفــات يف التعــاريف واملنــهجيات املوجــودة بــني إحصــاءات الطاقــة    
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مـة لتحقيـق    وسيشمل هـذا أيضـا، كمـا ذُكـر سـابقا، بـذل جهـود مه               .ملختلف املنظمات املعنية  
 .تطابق يف جودة البيانات ومشول البيانات وحسن توقيتها بني املنظمات

 
 حتديات جديدة - رابعا 

وبينما اُعترف بأن الطاقـة تشـكل عنصـرا حامسـا يف التنميـة االقتصـادية، صـارت فعـال                     - ٦٧
قت بيــد أن هــذه الفتــرة، كمــا ســب. حتــدد احلاجــة إىل تــوافر بيانــات جيــدة النوعيــة عــن الطاقــة

اإلشارة إليه يف املقدمة، تتسم بوجود نقاط ضغط قوية بـني إنتـاج الطاقـة واملبـادالت التجاريـة                   
ــل واالســتهالك  ــتعلقني      . والتحوي ــب امل ــني العــرض والطل ــوازن ب ــامل يواجــه اخــتالال يف الت فالع

ــادة   ــة، وزي ــرابط البالطاق ــة بصــورة مســتمرة   يف جمــال ت ــامي الشــواغل البيئ ــة، وتن وهــذه . الطاق
اغل والقضايا ال تؤكد احلاجـة إىل حتسـني جـودة البيانـات ومسـتوى التفاصـيل فحسـب،                    الشو

علـى  أدنـاه، مثـالني     ) ألـف ( اجلـزء    يتضمنو. بل تضيف أيضا عبئا ضخما يتعلق حبسن التوقيت       
التحديات الـيت حتتـل مكانـة عاليـة يف جـدول العمـل السياسـي، أحـدمها يتعلـق بسـوق الـنفط،                        

 وهــذان املثــاالن يســلطان الضــوء علــى خمتلــف اجلوانــب املتعلقــة   .واآلخــر بربوتوكــول كيوتــو
حبســـن التوقيـــت واجلـــودة والشـــمول، وكـــذلك أمهيـــة التعـــاون الـــدويل يف االســـتجابة هلـــذه    

 . التحديات
وميتد نطاق املتطلبات من املعلومات اجلديدة، وبالتايل ما يوازيـه مـن حتـديات بالنسـبة                 - ٦٨

 املتجددة، ومؤشرات فعاليـة الطاقـة، وأمـن الطاقـة، ورصـد             لإلحصائيني، من إحصاءات الطاقة   
وسيسـلط الضـوء علـى هـذه األمـور يف          . تدفقات الطاقة الناشـئة، إىل انبعاثـات غـازات الدفئيـة          

 ).باء(الفرع 
 

 االحتياجات املتزايدة إىل جودة البيانات وحسن توقيتهاعلى مثاالن  -ألف  
 املثال املتعلق بسوق النفط  - ١ 

ان املضاربون واحملللون املعنيون بسوق النفط عنـدما اشـتد تذبـذب أسـعار الـنفط يف           ك - ٦٩
ويظـل التسـاؤل قائمـا    . أواخر التسعينات ُينحون بالالئمة على انعدام شفافية إحصاءات الـنفط  

عن مدى صحة هذا الزعم أو عدم صحته، غري أن املثال املذكور ميكن أن ُيساق إلبـراز أمهيـة                   
 .وثوق هبا وحسنة التوقيت لرصد سوق النفطتوافر بيانات م

ومبا أن النفط أكثر السلع األساسية تداوال يف التجارة، فإن احملللني يبحثون دائمـا عـن                 - ٧٠
فعلـى سـبيل املثـال، ذكـر يف املقدمـة أن نسـبة              . بيانات أمشل نطاقـا وأحسـن توقيتـا وأكثـر دقـة           
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ت املتعلقــة بإمــداد الــنفط والطلــب عليــه   يف املائــة هــي مســتوى الدقــة املطلــوب يف البيانــا ٠,٧
 .وخمزونه

وردا على انعدام شفافية بيانات النفط يف أواخر التسعينات، اْنهَمـك إحصـائيو الطاقـة                - ٧١
املكتــب اإلحصــائي للجماعــات ، وآلســيا واحملــيط اهلــادئلرابطــة التعــاون االقتصــادي التــابعون 
منظمـة البلـدان   ، وكـا الالتينيـة لشـؤون الطاقـة    منظمـة أمري  ، و وكالة الطاقة الدوليـة   ، و األوروبية

، يف مبـادرة لتقيـيم قـدرة البلـدان األعضـاء            الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة     ، و املصدرة للنفط 
وصــمموا تقريــرا شــهريا مصــغرا عــن بيانــات الــنفط مســي  . علــى إبــالغ بيانــات الــنفط شــهريا 

ىل عدد مـن البلـدان األعضـاء اسـتكماله عـن            باملبادرة املشتركة املتعلقة ببيانات النفط، وطلبوا إ      
 إذ ارتفع بسـرعة عـدد البلـدان املشـاركة           ،والقت هذه املبادرة جناحاً كبريا    . الشهرين األخريين 

 بلــدا حاليــا، علمــاً أن البلــدان املنتجــة واملســتهلكة الرئيســية  ٩٠ إىل أزيــد مــن ٥٣ فانتقــل مــن
ة علـى ذلـك، حتققـت مـن خـالل املبـادرة            وعالو.  يف املائة من سوق النفط     ٩٥تغطي ما يناهز    

فعلـى سـبيل املثـال، أشـاد كـثري مـن            : املشتركة املتعلقة ببيانات النفط مستويات سياسية عاليـة         
الوزراء باملبـادرة يف عـدة اجتماعـات منـها مـثال املنتـدى الـدويل التاسـع للطاقـة، ووزراء ماليـة                       

 . ، وغريهمعةالسبالدميقراطية الصناعية الرئيسية جمموعة البلدان 
 ميكن اعتبار املبادرة املشتركة املتعلقة ببيانات النفط مشروعا منوذجيا مـن حيـث           ،ولذا - ٧٢

تلبيــة االحتياجــات إىل بيانــات أحســن جــودة، وإىل بيانــات نفــط أمشــل نطاقــا وأحســن توقيتــا، 
 ومن حيث كوهنا كذلك دليال جيداً علـى مـا ميكـن أن يتحقـق بفضـل التعـاون بـني املنظمـات                      

 . الدولية
 

  الدفيئة اتاملثال املتعلق بانبعاثات غاز - ٢ 
، ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٦تو الـذي سيوضـع موضـع التنفيـذ يف           رَسم بروتوكول كيو   - ٧٣

أهــدافا حمــددة خلفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة الــيت تعــزى إىل حــد كــبري إىل احتــراق الوقــود   
ة إبـالغ ورصـد انبعاثـات غـازات         وهذا يسلط الضـوء علـى جانـب مهـم وهـو دقـ             . األحفوري

 . الدفيئة باملقارنة مع أهداف خفض االنبعاثات وظهور نظام تداول رخص إطالق انبعاثات
ويف أثناء ذلك، كانت دوائر صنع القرار يف حاجـة ملحـة إىل أفضـل معلومـات ممكنـة                    - ٧٤

. لفعاليـة ا لإلسراع يف وضـع اسـتراتيجيات ختفيـف وطنيـة ودوليـة تتسـم بـأكرب قـدر ممكـن مـن           
ومن احلاسم أن ُيعترَف بأمهية توافر إحصاءات عالية اجلودة لتستنري هبا على حنـو أفضـل عمليـة     
ــة         ــار األداة السياســية اخلاطئ ــل خطــر اختي ــن مث تقلي ــة بالسياســات، وم ــرارات املتعلق اختــاذ الق

 . لتحقيق األهداف الوطنية والدولية املتعلقة بالسياسات
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الفريـق احلكـومي الـدويل املعـين      التعـاون بـني املنظمـات وبـني          وعالوة على ذلك، فـإن     - ٧٥
 يتســم بأمهيــة تغري املنــاخاملتعلقــة بــاتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة  ، وكــذلك مــع بــتغري املنــاخ

أساسية يف التأكد من وجود مواءمة تامة يف تعاريف املنتجات والتـدفقات، وكـذلك يف مشـول                 
كـبريا مـن اإلحصـاءات الضـرورية لتقيـيم وحسـاب جـرد              إحصاءات الطاقة، اليت تشكل جزءا      

 . انبعاثات البلدان املشاركة
 

 حتديات أخرى - باء 
، ينطــوي االجتــاه احلــايل لتحريــر ســوق الطاقــة علــى حتــديات جديــدة  ذكــر آنفــاكمــا  - ٧٦

يف السـوق حيـث   الوسـطاء  فهذه اإلحصاءات تواجه مشكلة تعـدد     . بالنسبة إلحصاءات الطاقة  
وهـذا  . رافق الوطنية للكهرباء والغاز حاليا مع عشـرات إن مل نقـل مئـات الشـركات               تتنافس امل 

فحسب، بل أيضا مـن     املستجيبة  هات  اجل من تعقيد مجع البيانات من حيث زيادة عدد          دال يزي 
 .حيث شواغل السرية اليت تثريها هذه اجلهات

رية مسـألة هتـم   ، تصـبح السـ    )عمليـات انـدماج   (وخبالف ذلك يف حالة تركيـز السـوق          - ٧٧
ويف معظـم البلـدان، مل يتطـور اإلطـار القـانوين جلمـع البيانـات                . قلة قليلة من األطراف الفاعلـة     

 .لالستجابة للتحديات اجلديدة اليت ينطوي عليها حترير سوق الطاقة
وتشـــهد الســـوق العامليـــة للطاقـــة أيضـــا تطـــورا ســـريعا مـــن حيـــث مـــوردي الطاقـــة     - ٧٨

ي يف االقتصـادات الناميـة حيـث يغلـُب أن تكـون البيانـات أقـل         وحـدث منـو قـو     . ومستهلكيها
هــذه الفئــة اجلديــدة وميثــل رفــع مســتوى اإلحصــاءات ضــمن .  مســتوىجــودة والتفاصــيل أدىن

 .املنظمات اإلقليمية والدولية حتديا آخر أمامالناشئة من املستهلكني واملنتجني 
قتصـادات الناميـة يف حـدوث منـو         وقد ساهم تضافر حتريـر السـوق ومتانـة النمـو يف اال             - ٧٩

وتتزايد صعوبة رصد واردات الطاقة وصادراهتا لـيس بسـبب الزيـادة        . هائل يف مبادالت الطاقة   
 ،ممارسات جتارية من قبيـل تـدفقات الطاقـة العـابرة          ظاهرة  يف احلجم فحسب، بل أيضا بسبب       

 . وتغيري املسار،وتزايد املبادالت
ر إحصـاءات الطاقـة الـيت تتعلـق بأسـواق الطاقـة غـري               وستقتضي الضـرورة زيـادة تطـوي       - ٨٠

ــة ــل التقليدي ــن األهــداف السياســية    بفع ــزيج م ــع    (م ــة واالقتصــادية وتنوي ــل األهــداف البيئي مث
يف الغالــب تســتهدفها  املتجــددة الــيت أنــواع الطاقــةوهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى ). الطاقــة

غـري أهنـا قطـاع مـن سـوق الطاقـة       . توفر فرص ختفيف أساسيةً   باعتبارها   دوائر صنع السياسات  
ا وهــذ. لوحظــت فيــه ثغــرات كــبرية يف البيانــات وتضــارب يف التعــاريف ونقــص يف الشــمول   



 

04-64979 23 
 

E/CN.3/2005/3  

 املتجـددة مثـل طاقـة الـريح والطاقـة الشمسـية،       األنواع اجلديدة مـن الطاقـة    ينطبق فقط على     ال
 .حيائيةبل أيضا على طاقات تقليدية مثل الكتلة اال

 مـن   اإلمـدادات جممـوع    يف املائـة مـن       ١٠حيائية، الذي ميثل أزيد من      ووقود الكتلة اإل   - ٨١
. رصدا من حيث العرض والطلـب     وقود  الأنواع  األولية يف العامل، هو واحد من أصعب        الطاقة  

 يف املائة مما تسـتهلكه األسـر املعيشـية          ٩٠حيائية نسبة تصل إىل     اإلوميكن أن يوفر وقود الكتلة      
وهـذا يعـزى إىل أسـباب واضـحة منـها أن اسـتخدام              . ل البلـدان منـوا    والسيما يف أق   من الطاقة، 

وبسـبب دواعـي    .  الشخصـي  احلطب ضئيل ومعظـم احلطـب ال ُيسـوَّق، بـل جيمـع لالسـتخدام              
واحلاجـة احملتملـة إىل اسـتبدال وقـود بغـريه، يواجـه       ) املسامهة يف إزالة األحراج والتصـحر  (بيئية  

أدق عن سلسلة العـرض والطلـب املـتعلقني بالكتلـة           اإلحصائيون حتديا يف احلصول على صورة       
الصـعيد  الغالـب علـى      حيائية، ليس على الصُّعد العاملي واإلقليمي والقطري فحسب، بـل يف          اإل

 . حيائية مازالت حملية حمضةاحمللي أيضا، إذ إن سوق الكتلة اإل
 لتقيـيم سياسـات     والتحدي اآلخر املاثل أمام اإلحصائيني يتعلق جبمع البيانات املفصـلة          - ٨٢

فصانعو السياسات ينكبون على برامج كفاءة الطاقـة باعتبارهـا وسـيلة لتحسـني      : كفاءة الطاقة 
القيـام  يسـتتبع   وهـذا   . األداء االقتصادي وأداة ختفيف تستخدم خلفض انبعاثات غازات الدفيئـة         

، وكـذلك   )تسخني املـاء املـرتيل، مـثال      (جبمع بيانات مفصلة جدا عن استخدامات هنائية حمددة         
اقتصـادية سـليمة حيتـاج إليهـا لشـرح وفهـم القـوى احملركـة للتغـيري يف سـوق             -بيانات اجتماعية 

 . الطاقة
وتشـمل هـذه    . وهناك شروط مسبقة جيب توافرها لالستجابة هلذه التحديات اجلديدة         - ٨٣

 :الشروط اليت سُيتطرق إليها مبزيد من التفصيل يف الفرع القادم، ما يلي
 ييم املوارد الضرورية للنهوض بعبء العمل وحتقيق األهداف،إعادة تق � 
 حتقيق قدر أفضل من التكامل بني دوائر إحصاءات الطاقة ودوائر سياسات الطاقة، � 
 تكييف اإلطار القانوين إلحصاءات الطاقة مع أوضاع سوق الطاقة، � 
 بناء القدرات والتمكني من االحتفاظ باخلربة، � 
 .وتكامل األنشطة املتعلقة بإحصاءات الطاقةوزيادة مواءمة  � 

 
 توصياتال - خامسا 

هناك ثالثة أنواع من التوصيات الـيت ينبغـي أن تقـدم إىل األطـراف املعنيـة بإحصـاءات           - ٨٤
وكمـا وضَّـح التقريـر، فـإن     . النوع األول من التوصيات ينطبـق علـى اإلدارات الوطنيـة      . الطاقة



 

24 04-64979 
 

E/CN.3/2005/3

 الـيت تنشـرها املنظمـات الدوليـة؛ فبـدون بيانـات قطريـة               البلدان هـي أسـاس مجيـع اإلحصـاءات        
أما النوع الثاين فيتعلق باملنظمات الدولية؛ وبعـض        . سليمة، ال وجود إلحصاءات دولية سليمة     

والنـوع  . هذه التوصيات، مثل احلاجة إىل موارد مناسبة، تشبه يف الواقع توصيات النوع األول            
عـاون الـدويل هبـدف ختفيـف العـبء امللقـى علـى كاهـل         األخري يتعلق باحلاجة إىل مزيـد مـن الت     

وليــة ومشوهلــا البلــدان واملنظمــات علــى حــد ســواء، وكــذلك لتحســني جــودة اإلحصــاءات الد 
 .وتوقيتها بوجه عام

 
 إلدارات الوطنيةا - ألف 

ينبغــي كفالــة قيــام حــوار بــني صــانعي  : مكانــة ودور إحصــاءات وإحصــائيي الطاقــة - ٨٥
فصـانعو السياسـات البـد أن يـدركوا متـام      .  املعنيني بالطاقة يف البلـدان     السياسات واإلحصائيني 

اإلدراك ما يصـادفه اإلحصـائيون مـن عراقيـل ومشـاكل، واإلحصـائيون البـد أن يفهمـوا علـى                     
ــا وينشــروهنا، وأن يكــون يف ُوســعهم أن        ــا ويعاجلوهن ــيت جيمعوهن ــات ال ــة البيان حنــو أفضــل أمهي

 .  اليت يعاجلوهنا بالنسبة للسياساتُيدركوا جيدا صالحية املعلومات
هناك حاجة ماسة إىل إعادة تقييم املسـتوى احلـايل        : املوارد املناسبة أمر أساسي    توافر - ٨٦

فمـن الواضـح أن     . للموارد والقيام، عنـد االقتضـاء، بتعـديل التـوازن بـني عـب العمـل واملـوارد                 
 . من يف نقص املواردقسطا كبريا من املشاكل اليت تعتري اإلحصاءات الوطنية تك

ــانوين  - ٨٧ ــة     : تكييــف اإلطــار الق ــاك أيضــا حاجــة إىل تكييــف اإلحصــاءات مــع البيئ وهن
وهـذا  ). وعمليات االندماج والتطوير السريع للتجـارة وغريهـا       األسواق  حترير  (اجلديدة للطاقة   

جــراء يشــمل تغــيري اإلطــار القــانوين جلمــع البيانــات وإقامــة تعــاون أوثــق مــع صــناعة الطاقــة وإ  
 .دراسات استقصائية أكثر اتساقا مع حاجات مستخدمي البيانات وغري ذلك

ومن األولويـات الرئيسـية أيضـا تعزيـز رصـيد إحصـائيي الطاقـة مـن                 : اخلربة والتجربة  - ٨٨
ــاء ذاكــرة   ــة، وإعــادة بن ــائق   .  املؤسســاتاخلــربة والتجرب وهــذا يشــمل إعــداد واســتكمال الوث

اجلـدد  ويشمل أيضا إجراء تدريب أكثـر تـواترا للمـوظفني       . طاقةاملرجعية املتعلقة بإحصاءات ال   
 .يف اإلدارات الوطنية

ينبغي أن ينظر أيضاً يف اختاذ تدابري أخرى لرفـع  :اجتذاب واستبقاء املوظفني املناسبني   - ٨٩
 حتسـني صـورة اإلحصـاءات، وهـو شـرط ضـروري        ومـن مثَّ ،بالعمـل  مستوى اخلربة واالهتمام

 . مهنيني شديدي الرغبة يف العملالجتذاب واستبقاء 
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 املنظمات اإلقليمية والدولية -باء  
 الوطنيــة بشــأن مكانــة تتنطبــق علــى املنظمــات أيضــا التوصــياُت املوجهــة إىل اإلدارا  - ٩٠

ــاله (ودور اإلحصــاءات واإلحصــايني   ــر أع واملســتوى املناســب مــن املــوارد واخلــربة     ، )انظ
ويتضـح بصـورة متزايـدة أن العديـد         . وظفني املناسـبني  ، وكذلك اجتذاب واستبقاء امل    والتجربة

.  منــهمذوي التجربــةنــدرة املــوظفني وعــدد مــن املنظمــات تعــاين يف عملــها مــن خصــاص يف  
ومـن  . بعض الشروط اإلضـافية املطلـوب توافرهـا يف اإلحصـاءات    إىل  يف هذا التقرير    أشري وقد

حصــاءات احلاليــة علــى االرتقــاء إىل الصــعب، حــىت مــع زيــادة اإلنتاجيــة، أن َتقْــَوى هياكــل اإل
 بيانات أوفر كمـا وأفضـل       مستوى وجودة اإلحصاءات املطلوبة يف وقت حيتاج فيه السوق إىل         

 .نوعاً
ــه يف     - ٩١ ــة دور رئيســيي تضــطلع ب ــادة وللمنظمــات الدولي ــةزي  صــانعي السياســات  توعي

فينبغـي أن تكـون هـذه       . يـة الوطنيني بأثر تدين جـودة البيانـات علـى االلتزامـات الوطنيـة والدول             
ــة احملــرك واحملفــز الــذي يســتحث بلــداهنا األعضــاء، وُيقنــع صــانعي السياســات      املنظمــات مبثاب
بتخصــيص املــوارد املناســبة إلداراهتــم الوطنيــة، ويســاعد اإلدارات يف بنــاء قــدراهتا اإلحصــائية،  

 . والدوليةوُيْغين بيانات البلدان بقيمة مضافة، ويروج صورة اإلحصاءات اإلقليمية
وينبغــي أن ينقضــَي العهــد الــذي كــان فيــه دور إحصــائيي الطاقــة يقتصــر علــى إجــراء   - ٩٢

ــا فاملنظمــات تشــكل  . عمليــات حســابية   الجتمــاع اإلحصــائيني هبــدف مناقشــة   منتــدى مثالي
وقد جنحـت بعـض البلـدان       . القضايا واحللول، وتبادل التجارب وأفضل املمارسات وغري ذلك       

تـؤدي دورهـا بإقامـة     املنظمات أن    علىحصاءات يف عملية صنع سياساهتا؛ و     فعال يف إدماج اإل   
 . بني بلداهنا األعضاءمتدائبة عالقة دينامية 

بضــعة جمــاالت عمــل  بالفعــل ولتســهيل وحتســني إبــالغ البيانــات، حــدد هــذا التقريــر    - ٩٣
 عــن إحصــاءات الطاقــة لتحســني فهــم ووثــائق مرجعيــة أدلــةتشــمل وضــع هــي للمنظمــات؛ و

ــة،        ــل ودورات تدريبي ــات عم ــيم حلق ــة، وتنظ ــاس واملنهجي ــاريف ووحــدات القي ووضــع التع
 . وغري ذلك،استبيانات سهلة االستعمال، وتوثيق التواصل وحتسني النشر

ــد       - ٩٤ ــة إىل توحي ــة املؤدي ــاس واملنهجي ــاريف ووحــدات القي ــة التع ــل مواءم وينبغــي أن حتت
غـري أن هـذا مطلـب لـيس         . املنظمـات  لاعمأدول  يف ج أيضا  حمتمل لالستبيانات، مكانةً عالية     

ملنظمـات  يف الفقرات السابقة، بـل يتطلـب تعزيـر التعـاون بـني ا             لوحظ  من اليسري حتقيقه، كما     
 .بشأن اإلحصاءات الدولية
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 لتعاون بني املنظماتا - يمج 
إن زيـــادة التعـــاون بـــني البلـــدان واملنظمـــات، وحتقيـــق مواءمـــة التعـــاريف واملنهجيـــة    - ٩٥
إلبالغ بني املنظمات الدولية أمران أساسيان لتيسري تبادل املعلومات وختفيف عبء اإلبـالغ              وا

 . وينبغي أن يشكل هذا أولوية جلميع املنظمات. الدويل امللقي على عاتق البلدان
فلكـل منظمـة أولوياهتـا     :ءمـة العامليـة  ابيد أن هناك عوائق كثرية تعترض حتقيق هذه املو     - ٩٦

 اهتمامهــا، ممــا يــؤدي إىل وجــود تعــاريف ومشــول ومنهجيــة حمــددة ؛ وختتلــف  اخلاصــة وحمــور
جودة البيانات وحسن توقيتها اختالفا واسعا من منظمات إىل أخرى؛ وتتسـم بعـض البيانـات                

 . بأهنا سرية أو حساسة
وقـد مهـدت املبـادرة      .  فالتعاون الـدويل هـو السـبيل الوحيـد للمضـي قـدما             ،ومع ذلك  - ٩٧

ــادرة الــيت أثــىن عليهــا      املشــتركة امل ــنفط الطريــق ملزيــد مــن التعــاون؛ فهــذه املب تعلقــة ببيانــات ال
الكثريون تعد بال شك خري مثال على التعاون الناجح بني ست منظمـات كـربى يف أكثـر مـن                    

ســبيل إىل إحــراز أي تقــدم كــبري    وال .  بلــدا، إضــافة إىل عــدة شــركات نفطيــة رئيســية     ٩٠
الصــناعة : الفاعلــة يف جمــال اإلحصــاءات وهــي اجلهــات مــن بتضــافر ثــالت فئــات رئيســية   إال

 .والبلدان واملنظمات
 فإن التوصية الرئيسـية املوجهـة إىل املنظمـات هـي أن تعمـل معـا بـأكرب قـدر                     ،ولذا - ٩٨

وبعـد مرحلـة    . ممكن مـن التضـافر لتحقيـق مواءمـة التعـاريف ووحـدات القيـاس واملنهجيـة                
متـوائم  دأ املنظمـات يف السـعي حنـو اعتمـاد اسـتبيان             املواءمة الضرورية هـذه، ينبغـي أن تبـ        

 منـها   زيدومن املأمول فيه وجود امل    وهناك بالفعل عدة أمثلة من االستبيانات املشتركة،        . واحد
 .يف املستقبل القريب

غـري أن  (بـني املنظمـات    معاجلـة اسـتبيانات البلـدان      تقاسـم وتتناول توصيات أخرى     - ٩٩
، وزيادة تناقـل البيانـات فيمـا بـني املنظمـات،            )ل من اخلربة  هذا يفترض وجود مستوى مماث    

. وتوافر أدلة وكتب مرجعية مشتركة عن اإلحصاءات، وإجراء دورات تدريبيـة مشـتركة          
 وهنـاك حاجـة اآلن إىل       .ة مـن هـذه التوصـيات علـى نطـاق صـغري            وقد جرى بالفعل تنفيذ عـد     

 .يم هذه املبادرات ونشرها عاملياتعم
طلـب إىل كافـة املنظمـات       ال، هـي     كأساس  هذا التقرير  املستندة إىل ألخرية  والتوصية ا  - ١٠٠

الرئيسية املعنية باإلحصاءات اإلقليمية والدولية، أن تنشئ يف أقرب اآلجـال منتـدى تنـاط               
وينبغي أن يضع هـذا املنتـدى كخطـوة أوىل خارطـة طريـق              . به مهمة تعزيز التعاون الدويل    

 .٢٠٠٦ إىل اللجنة اإلحصائية يف عام لتنفيذ هذه التوصيات وأن يقدمها
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 موجز االستنتاجات والتوصيات - دال 
تعتمد املنظمات اإلقليمية والدولية اعتمادا كبريا على اإلحصاءات الـواردة مـن بلـداهنا       -١٠١

والسـرية وكـذلك االفتقـار إىل املـوارد واخلـربة علـى             األسـواق   وتطـرح قضـايا حتريـر       . األعضاء
ومبــا أن الطاقــة بالغــة . ءات الطاقــة الوطنيــة والدوليــة علــى حــد ســواءبســاط النقــاش يف إحصــا

األمهية من جوانب عديدة من قبيل أسعار النفط والبيئـة، فـال بـد أن حتـتفظ إحصـاءات الطاقـة                     
مبستوى اجلودة الذي كانـت تتمتـع بـه علـى الـدوام؛ والواقـع أن التطـورات األخـرية مـن قبيـل                       

 . يف حتسني جودة إحصاءات الطاقة ومشوهلا وتوقيتهابرتوكول كيوتو تفرض املضي قدما 
 :واستجابة هلذه التحديات، يوصى مبا يلي

ــهوض بعـــب   )أ(  ــرورية للنـ ــوارد الضـ ــيم املـ ــادة تقيـ ــق  إعـ ــد وحتقيـ ــل املتزايـ ء العمـ
 األهداف؛
 حتسني التكامل بني دوائر إحصاءات الطاقة ودوائر صنع سياسات الطاقة، )ب( 
 نوين إلحصاءات الطاقة مع أوضاع سوق الطاقة،تكييف اإلطار القا ) ج( 
 بناء القدرات والتمكني من االحتفاظ باخلربة، ) د( 
اإلقليمية يف جمال إحصـاءات     /وزيادة مواءمة وتكامل أنشطة املنظمات الدولية      ) ـه( 

 :الطاقة، من قبيل
 مراجعة واستكمال الكتيبات وأدلة املستخدم املنهجية املرجعية، ��١ 
ع منهجيات لرصد األنواع اجلديدة مـن الطاقـة والوقـود وأسـواق الطاقـة               وض ��٢ 

 غري التقليدية وتدفقات الطاقة الناشئة،
مواءمــة املفــاهيم والتعــاريف واملنــاهج الــيت تســتخدمها املنظمــات يف مجــع         ��٣ 

 البيانات ومعاجلتها،
انات األكثـر   زيادة مواءمة وحتسني االستبيانات بغية إقامة روابط بـني االسـتبي           ��٤ 

 تفصيال واألقل تفصيالً،
 اتفاقات واضحة بشأن تقاسم العمل املتعلق جبمع البيانات ومعاجلتها،إبرام  ��٥ 
 اتفاقات واضحة بشأن تقاسم البيانات،إبرام  ��٦ 
  التدريب وبناء القدرات؛بذل جهود مكثفة مشتركة يف جمايل ��٧ 

ــام  )و(  ــة باإلح قي ــة املنظمــات الرئيســية املعني ــة والدولي  يف أقــرب ،صــاءات اإلقليمي
 ،ذا املنتـدى أن يضـع    هلـ وينبغـي   .  بإنشاء منتدى ُتنـاط بـه مهمـة تعزيـز التعـاون الـدويل              ،اآلجال

 خارطة طريق لتنفيذ هذه التوصيات وأن يقدمها إىل اللجنـة اإلحصـائية يف عـام                ،كخطوة أوىل 
٢٠٠٦. 

 


