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   ءات الطاقةإحصا: بنود للمناقشة واختاذ القرار
 ءات الطاقةإحصا  
 تقرير األمني العام  

  
 موجز 

. )أ( والـثالثني  ةسادس بنـاء علـى طلـب اللجنـة اإلحـصائية يف دورـا الـ               هذا التقرير أعد   
 املعـــين فريـــق اخلـــرباء العامـــل املخـــصص ســـتنتاجات وتوصـــيات تـــضمن وصـــفا مـــوجزا اليو

، ٢٠٠٥مــايو / أيــار٢٥ إىل ٢٣بإحــصاءات الطاقــة الــذي اجتمــع يف نيويــورك يف الفتــرة مــن  
فريــق املدينــة املوصــى بإنــشائه مبــا يف ذلــك مــشروع اختــصاصات كمــا أقرهــا مكتــب اللجنــة، 

 .بإحصاءات الطاقةالفريق العامل املشترك بني األمانات املعين ومشروع اختصاصات 
الفريــق العامــل هــات ألعمــال فريــق املدينــة ويوقــد تــود اللجنــة تــوفري مزيــد مــن التوج 

ــر   املــشترك بــني األمانــات املعــين    ــار تقري ــة، آخــذة يف االعتب ــة اهلبإحــصاءات الطاق ــة ناليئ روجيي
“ النوعيـة مناقشة بشأن عناصـر  : إحصاءات النفط”إحصاءات الطاقة بعنوان  نعإلحصاءات  ل
 وفريــق فريــق اخلــرباء العامــل املخــصص  تقريــر نوثــيقيت املعلومــات األساســية اللــتني تتــضمنا و

 .املدينة املعين بإحصاءات الطاقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .)E/2005/24( ٤، امللحق رقم ٢٠٠٥، الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي )أ(        

 * E/CN.3/2006/1. 
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 مقدمة -أوال  
 تقريــر اجلهــة املــستعرضة )١(دورــا الــسادسة والــثالثنييف ناقــشت اللجنــة اإلحــصائية  - ١

 ).E/CN.3/2005/3(إلحصاءات، عن إحصاءات الطاقة النروجيية ليئة اهلللربنامج، 
ــة  - ٢ ــة وغريهــا املــشمولة باســتعراض   القــضاالتــساع نطــاقنظــرا وأوصــت اللجن يا التقني

 إىل عقـد اجتمـاع لـه مـن          اإلحصائية فريق اخلـرباء العامـل املخـصص       الشعبة  الربنامج بأن تدعو    
حتديد أنـسب املنتـديات الـيت ميكـن طـرق           ) ب(رسم األولويات ملعاجلة هذه القضايا؛      ) أ(أجل  

الفريـق العامـل املـشترك    رئيس، أو مثل فريـق املدينـة، أو فريـق أصـدقاء الـ          (داخلها  هذه القضايا   
تقـدمي تقريـر إىل مكتـب اللجنـة     ) ج(العالقات مع اهليئات القائمة؛      ذلك   ، مبا يف  )بني األمانات 

 .حمددة وتوصيات مع جدول زمينلوالية يتضمن خمططا 
 والتأكــد مــن فريــق اخلــرباء العامــل املخــصصوأذنــت اللجنــة ملكتبــها بتنفيــذ توصــيات  - ٣

 .ذ تدابري ملموسة قبل انعقاد الدورة املقبلة للجنةالشروع يف تنفي
 

  املعين بإحصاءات الطاقةفريق اخلرباء العامل املخصصاجتماع  -ثانيا  
 املعـين   اإلحصائية فريق اخلـرباء العامـل املخـصص       اللجنة، دعت الشعبة    بناء على طلب     - ٤

 .٢٠٠٥مايو /ر أيا٢٥ إىل ٢٣بإحصاءات الطاقة إىل عقد اجتماع له يف الفترة من 
 ،والـدامنرك والـصني    ،جنـوب أفريقيـا   هـي   (وشاركت يف هـذا االجتمـاع سـبعة بلـدان            - ٥

املكتــب هــي (ومخــس منظمــات )  والــيمن، والواليــات املتحــدة األمريكيــة ، والنــرويج،وكنــدا
، لوكالـة الدوليـة للطاقـة     ، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وا         اإلحصائي للجماعات األوروبيـة   

إدارة الـشؤون  خترب أوك ريدج الـوطين، و  التابع مل حتليل معلومات ثاين أكسيد الكربون    مركز  و
، اإلحــصائيةوافتــتح أعمــال االجتمــاع بــول تــشونغ، مــدير الــشعبة ). االقتــصادية واالجتماعيــة

 . لإلحصاءاتيئة النروجييةاهلوترأسه أوالف ليونِس، عن 
 القـضايا   دول املـوجز الـذي يـبني      اجلـ اللجنة جدول أعمال االجتمـاع و     وسيعرض على    - ٦

 .وثيقيت معلومات أساسيةبوصفهما اليت نوقشت 
 

 استنتاجات االجتماع -ثالثا  
 :اتفق االجتماع على االستنتاجات الرئيسية التالية - ٧

تنجم عن أمهية الطاقـة بالنـسبة للمجتمـع واالقتـصاد والبيئـة متطلبـات خاصـة                  )أ( 
 من حيث إحصاءات الطاقة؛
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ــ )ب(  ــها باإلحـــصاءات   مثـ ــة وعالقتـ ــة الرمسيـ ــز إحـــصاءات الطاقـ ــة إىل تعزيـ ة حاجـ
 االقتصادية واالجتماعية والبيئية على الصعيدين الوطين والدويل؛

 رباء إحصاءات الطاقة؛بني خمتلف خهلذه الغاية، يتعني عقد لقاء جيمع  )ج( 
ــاريف موحــدة إلحــصاءات       )د(  ــصنيفات وتع ــاهيم وأســاليب وت ــتعني وضــع مف ي

 املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات؛ما هو قائم من اقة متفق عليها دوليا استنادا إىل الط
 يتعني تعزيز التعاون بني املنظمات الدولية املعنية بإحصاءات الطاقة؛ )هـ( 
ــة،       )و(  ــاء القــدرات يف جمــال إحــصاءات الطاق ــدريب وبن ــشطة الت ــادة أن ــتعني زي ي

 .وخاصة يف البلدان النامية
 

 توصيات االجتماع - رابعا 
 نوعية إحصاءات الطاقة على الصعيدين الـوطين والـدويل        نيمن أجل حتقيق هدف حتس     - ٨

 :متطلبات املستعملني على حنو أفضل، مثة حاجة إىل ما يليلكي تليب 
 وضع معايري دولية شاملة إلحصاءات الطاقة الرمسية؛ )أ( 
 ام اإلحصاءات الوطنية؛تعزيز إحصاءات الطاقة الرمسية كجزء من نظ )ب( 
  اخلاصة بالبلدان؛مقاييس األداءاعتماد  )ج( 
إقامة تعاون وتنسيق رمسيني على املستوى الدويل للحد مـن عـبء االسـتجابة               )د( 
 لموارد املوجودة؛ل ممكن ماخدأكفأ استوحتقيق 
 .إقامة جمتمع دويل يضم خرباء إحصاءات الطاقة )هـ( 

فريــق مدينــة : ن متكــامالن مهــا عــامالنفريقــاذه األعمــال وينبغــي أن يتــوىل إجنــاز هــ  - ٩
فريــق حــصاءات الطاقــة الرمسيــة الوطنيــة؛ وحمــسنة إلليــساهم يف وضــع أســاليب ومعــايري دوليــة 

 . لتعزيز التعاون والتنسيق على املستوى الدويلعامل مشترك بني األمانات
يـق العامـل املـشترك بـني        الفرفريق املدينة و  مشروع اختصاصات   واتفق االجتماع على     - ١٠

 .األمانات
وشــدد االجتمــاع علــى ضــرورة تــوفري املــوارد الكافيــة لوضــع إحــصاءات الطاقــة علــى  - ١١

 .اإلحصائيةوأكد على هذه الضرورة خاصة يف حال الشعبة . الصعيدين الوطين والدويل
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 فريق املدينة املعين بإحصاءات الطاقةروع اختصاصات مش -خامسا  
يق املدينة هي معاجلة القضايا املنهجية املرتبطة بإحصاءات الطاقـة واملـسامهة يف             غاية فر  - ١٢

حتسني املعايري الدولية وحتسني األساليب اخلاصـة بإحـصاءات الطاقـة الرمسيـة عـن طريـق جتميـع          
 .اخلربة يف أوساط الطاقة

 :األولوية، على سبيل معاجلة هذه القضايا مبا يلييف فريق املدينة ينبغي أن يقوم  - ١٣
 حتديد احتياجات املستعملني؛ )أ( 
 حتديد نطاق إحصاءات الطاقة الرمسية؛ )ب( 
 حتديد أفضل املمارسات الوطنية والدولية ومجعها؛ )ج( 
 اليت تعدها األمم املتحدة بشأن إحـصاءات الطاقـة         الكتيبات واألدلة استعراض   )د( 

 واملسامهة يف حتديثها؛
ئمة يف تغطية املنهجيات املوجودة ووضـع منـهجيات لـسد           حتديد الثغرات القا   )هـ( 

 تلك الثغرات؛
اعتماد صالت أو إقامة جسور تواصـل تـربط باملفـاهيم والتـصنيفات املوحـدة            )و( 

مـع  وتفاعلـها  إحـصاءات الطاقـة   تكامـل  البيئيـة لتيـسري   /اإلحصاءات االقتصاديةجمال الدولية يف  
 النظم اإلحصائية األخرى؛

ــة  التوصــية  )ز(  ــاد جمموع ــية باعتم ــن     أساس ــن اجلــداول بوصــفها احلــد األدىن م م
 . الرئيسينياملتطلبات على الصعيدين الوطين والدويل لتلبية احتياجات املستعملني

 :وينبغي دعوة أعضاء فريق املدينة من األوساط التالية - ١٤
 أو مـن  /إحصاءات الطاقـة مـن مكاتـب اإلحـصاءات الوطنيـة و           يف جمال   خرباء   )أ( 
 هيئات الطاقة؛/وزارات
 إحصاءات الطاقة؛يعملون يف جمال خرباء من املنظمات الدولية  )ب( 
علــــوم الطاقــــة، واقتــــصاديات الطاقــــة، : األكادمييــــةخــــرباء مــــن األوســــاط  )ج( 

 واإلحصاءات؛
 . خمصصنيمن القطاع اخلاص ليعملوا كمستشارينطاقة خرباء  )د( 

 ٢٠٠٦ا القيام ذه املهام هي مخـس سـنوات، مـن عـام          واملدة الزمنية اليت يتعني خالهل     - ١٥
 .٢٠١٠إىل عام 
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هـي املناقـشات عـرب الوسـائل اإللكترونيـة وعقـد            املدينـة   وسبل العمـل املقترحـة لفريـق         - ١٦
 .اجتماعات سنوية

 .وسيقدم فريق املدينة تقارير سنوية إىل اللجنة - ١٧
 

 املعـــين ني األمانـــاتشترك بـــاملـــعامـــل الفريـــق المـــشروع اختـــصاصات  -سادسا  
 بإحصاءات الطاقة

تنـسيق  زيـادة    املعـين بإحـصاءات الطاقـة هـي          شترك بني األمانات  املعامل  الفريق  غاية ال  - ١٨
ــدف ) العامليــة واإلقليميــة والقطاعيــة (إحــصاءات الطاقــة الدوليــة وتعــاون املنظمــات الدوليــة   

بـدون زيـادة عـبء االسـتجابة         ونوعيتـها وحتـسني   حتسني مدى توافر إحصاءات الطاقة الدولية       
 .استخدام املوارد على أفضل حنوبامللقى على عاتق البلدان 

 :ملا يلييف معاجلة هذه القضايا  األولوية شترك بني األماناتاملعامل الفريق الومينح  - ١٩
ــات   جلاحلــايلجــرد النظــام   )أ(  ــا املعتمــد يف املنظمــات   مــع البيان ــها وبثه ومعاجلت
  جمال إحصاءات الطاقة؛العاملة يفالكربى 
 ومعاجلتـها وبثهـا،   مجـع البيانـات  واءمـة عمليـة   مباحلد من عبء إعداد التقارير   )ب( 

االسـتبيانات  مـا هـو قـائم مـن         جسور تـربط بـني      /إقامة صالت بأو  /االزدواجية و بتقليص  أو  /و
 ؛ الطاقةواألساليب واجلداول الزمنية املعتمدة إلحصاءات واملفاهيم
معاجلـة البيانـات بـني املنظمـات        /أعمال مجع املعلومات عن    تبادل   حتسني سبل  )ج( 

 إقرار إجراءات إجازة هذه البيانات وتنفيذها؛بعد الدولية وتعزيز سبل تبادل البيانات ونقلها 
حتــــسني ســــبل تنــــسيق إحــــصاءات الطاقــــة مــــع اإلحــــصاءات االجتماعيــــة   )د( 

 واالقتصادية والبيئية على الصعيد الدويل؛
 يع التدريب وبناء القدرات وتنسيق اجلهود ذات الصلة بذلك؛تشج )هـ( 
ــني خــرباء اإلحــصاءات وأوســاط        )و(  ــز احلــوار ب ــشتركة لتعزي ــديات م ــة منت إقام

 املستعملني؛
حتـــسني صـــورة إحـــصاءات الطاقـــة وخـــرباء إحـــصاءات الطاقـــة علـــى مجيـــع   )ز( 
 .املستويات
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ليـة املعنيـة جبمـع إحـصاءات الطاقـة          وينبغي توجيه الدعوة للمنظمات والوكـاالت الدو       - ٢٠
أهـم مـستعملي إحـصاءات الطاقـة        إىل  من البلدان على الـصعيد العـاملي واإلقليميـة والقطـاعي و           

 .شترك بني األماناتاملعامل الفريق الدولية لالنضمام إىل ال
 بــصفته هيئــة دائمــة وســيقدم تقــارير  شترك بــني األمانــاتاملــعامــل الفريــق وســيعمل ال - ٢١

 .إىل اللجنةدورية 
ــة ال - ٢٢  بالتنــاوب بــني األعــضاء مــرة  شترك بــني األمانــاتاملــعامــل الفريــق وســتكون أمان
 .سنتني كل
 

  مكتب اللجنة اإلحصائيةرقرا -سابعا  
 املعـين بإحـصاءات الطاقـة إىل مكتـب اللجنـة            فريق اخلرباء العامل املخـصص    قُدم تقرير    - ٢٣
 .٢٠٠٥يوليه / متوز٢١يوم 
فريـق اخلـرباء    ، أقر مكتب اللجنة استنتاجات وتوصـيات        ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٣ويف   - ٢٤

فريــق املدينــة اختــصاصات مبــا يف ذلــك مــشروع  املعــين بإحــصاءات الطاقــة، العامــل املخــصص
 .بإحصاءات الطاقةالفريق العامل املشترك بني األمانات املعين ومشروع اختصاصات 

 
  مكتب اللجنةرقرااليت اختذت بناء على اإلجراءات  -ثامنا  

مناقـشة متهيديـة    املعـين بإحـصاءات الطاقـة        الفريق العامل املشترك بني األمانـات     أجرى   - ٢٥
ــشأن    ــذي انعقــد ب ــة يف إطــار االجتمــاع ال ــة الدولي ــاين إحــصاءات الطاق ــشرين الث ــوفمرب / يف ت ن

ــاريس، بــدعوة مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة     ٢٠٠٥ وأجــرت الوكالــة الدوليــة للطاقــة    .  يف ب
واسـتند  . العا مفصال لألنشطة اليت اضطلعت ا املنظمـات املـشاركة يف ذلـك االجتمـاع     استط

االجتمـاع، الـذي حـضرته    شدد و. فريق اخلرباء العامل املخصصهذا االستطالع إىل توصيات  
، إحـصاءات الطاقـة الدوليـة     قطاعية تعمل يف جمال إنتاج أو اسـتعمال         /إقليمية/ منظمة دولية  ٢٤

ـدف مواءمـة وحتـسني سـبل        الكـربى   تعـاون دويل بـني املنظمـات الدوليـة          ضـرورة إقامـة     على  
بإحـصاءات  الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين             وسـيعقد   . تبادل األعمال يف ما بينـها     

 حني يتسىن إدماج التوصيات املنبثقـة عـن         ٢٠٠٦الطاقة اجتماعه رمسيا يف الربع الثاين من عام         
دينة وتوصيات الدورة السابعة والـثالثني للجنـة ضـمن برنـامج عمـل              االجتماع األول لفريق امل   

 .الفريق وأولوياته
 ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ٨ إىل   ٦وسينعقد االجتماع األول لفريـق املدينـة يف الفتـرة مـن              - ٢٦

ومـن املنتظـر أن يـضع االجتمـاع برنـامج           . إلحـصاءات النروجييـة ل  يئـة   اهليف أوسلو، بدعوة مـن      
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قريـر اجتمـاع   تاللجنـة  سـيعرض علـى   و. منيا لألعمـال املنهجيـة املـشتركة   عمل حيوي جدوال ز  
 .فريق املدينة بوصفه وثيقة معلومات أساسية

 
 نقاط للمناقشة -تاسعا  

الفريـق العامـل   هـات ألعمـال فريـق املدينـة و    يقد تود اللجنة توفري مزيـد مـن التوج     - ٢٧
النروجييـة  يئـة   اهليف االعتبـار تقريـر      بإحـصاءات الطاقـة، آخـذة       املشترك بني األمانات املعين     

عناصــر مناقــشة بــشأن : إحــصاءات الــنفط”إحــصاءات الطاقــة بعنــوان  عــن إلحــصاءات ل
فريــق  تقريــر نوثــيقيت املعلومــات األساســية اللــتني تتــضمنا و) E/CN.3/2006/11( “النوعيــة

 . وفريق املدينة املعين بإحصاءات الطاقةاخلرباء العامل املخصص
 احلواشي 

 ).E/2005/24 (٤، امللحق رقم ٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )١( 
 


