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 اللجنة اإلحصائية 
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠-٧
 *من جدول األعمال املؤقت) ح (٣البند 

    إحصاءات الطاقة: بنود للمناقشة واختاذ القرار
 النفطاجلودة يف إحصاءات تقرير اهليئة النروجيية لإلحصاءات عن عناصر   
 مذكرة من األمني العام  

، يتشرف األمـني    **اللجنة اإلحصائية يف دورا السادسة والثالثني     بناء على طلب من      
العام بـأن حييـل إىل اللجنـة اإلحـصائية تقريـر اهليئـة النروجييـة لإلحـصاءات عـن عناصـر النوعيـة               

بوصــفها مفتــاح اســتكناه ويركــز التقريــر علــى إحــصاءات الــنفط الوطنيــة . إلحــصاءات الــنفط
ويقـدم توصـيات    بـاجلودة   ل التحـديات الرئيـسية املتعلقـة        وحيلـ . إحصاءات النفط الدولية  جودة  

 . على السواءإلدخال حتسينات على مستوى اإلدارة واملستوى التقين
ة مناقـشة التوصـيات والنقـاط املطروحـة للمناقـشة الـواردة يف الفقـرات                وقد تود اللجنـ    

 . من التقرير٩١إىل  ٨١

 

 * E/CN.3/2006/1. 
، الفــصل )E/2005/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٥انظــر الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،    ** 

 .٧الثالث، الفقرة 
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 تقرير اهليئة النروجيية لإلحصاءات عن عناصر اجلودة يف إحصاءات النفط  

  
 احملتويات

الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٣-١
.نطاق وتغطية التقرير -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٥٣-٣
.اجة إىل إحصاءات نفطية عالية اجلودةاحل -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٤-٦
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.املفاهيم واملعايري والتصنيفات -تاسعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩١٣-٣٩
.التحديات املتعلقة باجلودة -عاشرا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٠١٩-٦٠
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 مقدمة -أوال  

 
ــة النروجي    - ١ ــر اهليئـ ــثالثني تقريـ ــا الـــسادسة والـ ــة اإلحـــصائية يف دورـ ــة ناقـــشت اللجنـ يـ

عمـال بتوصـيات    املقـدم   وهـذا التقريـر     ). E/CN.3/2005/3(لإلحصاءات عن إحـصاءات الطاقـة       
نوعيـة إحـصاءات الـنفط    جـودة أو  حماولـة السـتعراض املـسائل الرئيـسية الـيت تـؤثر علـى         اللجنة

ورغم أن التركيز ينـصب علـى الـنفط، فـإن السـتنتاجات وتوصـيات التقريـر             . الوطنية والدولية 
حصاءات الطاقة بشكل عام ويقصد منها اإلسـهام يف عمـل فريـق املدينـة والفريـق                 صلة أمشل بإ  

 . اللذين أُنشئا مؤخراالعامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الطاقة
وتـساهم أوجـه    . ويتأثر االقتـصاد يف معظـم البلـدان مبـا يقـع يف أسـواق الـنفط الدوليـة                   - ٢

عامليــة يف تقلــب األســواق وتــسفر عــن حتــديات هائلــة الــنقص يف إحــصاءات الــنفط الوطنيــة وال
وسيـساعد رفـع مـستوى إحـصاءات        . االقتصادية يف العديد من البلـدان     السياسات  تواجه صنع   

وعـالوة علـى ذلـك، سيـساعد        . النفط إىل مـستوى اإلحـصاءات الرمسيـة علـى حتـسني نوعيتـها             
حتـديات، علـى حتـسني      مـن   مـا يطرحـه     املشتركة وعوامل التحويـل، رغـم       التعاريف  املضي حنو   

 . نوعية اإلحصاءات وتفسريها
 

 نطاق وتغطية التقرير -ثانيا  
الرئيـسية إلحـصاءات الـنفط والكـشف عـن          عـرض اخلـصائص     يهدف هذا التقرير إىل      - ٣

ورغم تطبيق منظور دويل، ينصب التركيز علـى إحـصاءات الـنفط        . التحديات املنهجية احلامسة  
ــة، اســتنادا إىل   ــمالوطني ــالعل ــى     ب ــة ســتتوقف دائمــا عل ــة جــودة أو أن اإلحــصاءات العاملي نوعي

 .ونستخدم النظام النروجيي إلحصاءات إنتـاج الـنفط كمرجـع هلـذه املناقـشة     . البيانات الوطنية
وتتابع الوثيقة سلـسلة القيمـة انطالقـا مـن املـوارد األوليـة املتبقيـة، مـرورا بقـرارات االسـتثمار،                      

ت، واملخزونــات واالســتخدام، وتؤكــد احلاجــة إىل املعلومــات الــصادرا/واإلنتــاج، والــواردات
 . واإلحصاءات على امتداد السلسلة بأكملها

ــشري  - ٤ ــل      حجــم وي ــات وعوام ــسبيا يف البيان ــصغرية ن ــاء ال ــنفط إىل أن األخط ــواق ال أس
ــسبب يف أخطــاء كــربى يف اإلحــصاءات      ــة وميكــن أن تت ــار هائل ــا آث ــل ســتترتب عليه  .التحوي

، والـوعي   االعتياديـة اجليـدة   إلنتـاج   إجراءات ا بعض هذه األخطاء، غري أن      نب  جت سبيل إىل  وال
هنــا هــو القــصد و. واإلملــام بالــسوق والدرايــة التقنيــة أمــور ســتقلل إىل أدىن حــد مــن األخطــاء 

البيانـات  وبيـان كيـف ميكـن أن تكـون هـذه            تأكيد أمهية البيانات الوطنية ذات اجلودة العاليـة،         
 . نظام دويل إلحصاءات النفطت يف بناء لبناالوطنية مبثابة 
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ــنفط ذات جــودة        - ٥ ــسر احلاجــة إىل إحــصاءات لل ــة ونف ــة الراهن ــننظر يف احلال وأوال، س
املمارســة واالســتخدام ونــصف ند إىل تــأثري ســوق الــنفط علــى االقتــصاد العــاملي،  ستعاليــة، تــ
اقش مـع التركيـز     وثانيا، سيجري وصف االستخدام الوطين إلحـصاءات الـنفط وسـين          . احلاليني

ــسابات    ــة واحلـ ــة للطاقـ ــدة الوطنيـ ــى األرصـ ــةعلـ ــة   .  القوميـ ــادئ اهلامـ ــض املبـ ــننظر يف بعـ وسـ
لإلحــصاءات بــشكل عــام وإلحــصاءات الــنفط بــشكل خــاص، وســنبني اإلطــار املؤســسي يف    

وثالثا، سننتقل إىل مناقشة أكثر تفصيال إلحصاءات إنتاج الـنفط، مـع            . إحصاءات إنتاج النفط  
ــان التحــديا  ــة الــيت تواجــه وضــع   ومــواطن ت بي ــل احملتمل ــة  التعــاريف الزل ــصنيفات والنوعي والت

وأخريا، ستناقش إمكانات املـستقبل إلحـصاءات الـنفط الوطنيـة والدوليـة، وسـنقدم               . امللموسة
 .قائمة بتوصيات إلدخال مزيد من التحسينات

 
 اجلودةنفطية عالية احلاجة إىل إحصاءات  - ثالثا 

ــنفط أكثــ  - ٦ ــأثر      يــشكل ال ــسلع األساســية علــى صــعيد العــامل، ويت ــه مــن ال ــاجر ب ر مــا يت
ولتقلبات أسعار الـنفط آثـار كـبرية        . االقتصاد يف معظم البلدان مبا يقع يف أسواق النفط العاملية         

وعلى مر عشرات الـسنني لـوحظ أن التقلبـات          . قتصادات الوطنية والعاملية على السواء    على اال 
عار الــنفط أســفرت عــن صــدمات اقتــصادية وحتــديات هائلــة   والــصدمات غــري املتوقعــة يف أســ 

وقـد تكـون هلـذه       .بالنسبة للسياسات االقتصادية يف العديد مـن البلـدان يف مجيـع أرجـاء العـامل               
املشاكل أسباب عديدة، لكن ال ينبغـي إغفـال أن أوجـه الـنقص يف إحـصاءات الـنفط الوطنيـة                     

يف أسـواق الـنفط، واختيـار التـدابري     الت االخـتال فهـم أسـباب   صـعوبة  والعاملية قـد سـامهت يف      
اسـتطعنا حتـسني إحـصاءات    ولـو  . التصحيحية املناسبة، وقيـاس فعاليـة خمتلـف سياسـات الطاقـة      

وسيـستفيد  .  اخلاصـة بأسـعاره    واإلسـقاطات  علـى فهـم أسـواق الـنفط       لتحسنت قدرتنا   النفط،  
 . السياسات من حتسني فهم أسعار النفط والتنبؤ اصانعي مجيع 

وحيتــاج مــستخدمو إحــصاءات الــنفط إىل معلومــات موثــوق ــا بــشأن مــوارد العــامل     - ٧
ــنفط والغــاز، وتوزيعهــا اإلقليمــي   ــة مــن ال وهــذه املعلومــات هامــة بالنــسبة للتحلــيالت   . املتبقي

وتعترب املعلومات املتعلقـة مبـستوى االسـتثمار يف البلـدان           . الطويلة األجل املتعلقة بأسواق النفط    
 .اإلنتاجيةالطاقة هامة كذلك لتقييم اجتاه التغريات احملتملة يف وتغرياته فط املنتجة للن

إحـصاءات الـنفط    تـصف   تولتحقيق االتساق على الصعيد الدويل من األمهية مبكان أن           - ٨
وتشكل هذه األخرية أسـاس اإلبـالغ الـدويل الـذي لـه             .  يف كل بلد باالتساق الداخلي     الوطنية

 . القوميةطين للطاقة واحلساباتعالقة وثيقة بالرصيد الو
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 الرصيد العاملي للطاقة
  

 الرصيد الوطين للطاقة
 

    
 اإلنتاج األويل

 سوائل الغاز الطبيعي/النفط اخلام
 

 
النفط اخلام، الغازات (اإلنتاج 

النفطية املسيلة، البرتين، 
زيت /الكريوسني، الغاز

الديزل، زيت الوقود، 
 )النفط جمموع

 

 اإلنتاج املستخلص 
 املصفاة

   
 

   الصادرات/الواردات  
من موصالت الطاقة األولية أو   )صفر ( = صايف الواردات+ 

املستخلصة قبل أو بعد التصفية
 

   
 املخزونات  املخزونات 
  

 
  التغري يف املخزون-

التغري يف املخزون  التغري يف املخزون 
   

 بةسوات احملاإلمداد
 

 ) االستهالك املالحظ-اإلمدادات احملسوبة  (الفرق اإلحصائي
 

  االستهالك املالحظ 
 

مبا يف ذلك  (االستهالك= 
وقود مستودعات الوقود 

 )واملصايف

 الطاقة املستخلصة 
 االستهالك حسب قطاع الطاقة

 االستهالك لألغراض غري املتعلقة بالطاقة
 تالع احلجارةالتصنيع والتعدين واق
 النقل

  قطاعات أخرى
وتعد أرصدة الطاقـة الوطنيـة مـن بـني أكثـر مـصادر البيانـات أمهيـة حلـساب انبعاثـات                        - ٩

ويـستلزم احلـصول علـى أرقـام لالنبعاثـات ذات جـودة             . غازات الدفيئة وغريها من االنبعاثـات     
ىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة       جـرد االنبعاثـات إ    ويبلـغ   . عالية توافر بيانات للطاقة ذات جودة عالية      

لحـدود التابعـة للجنـة      املـدى العـابر ل    اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ واتفاقية التلوث اجلوي البعيد         
وتـستخدم األمــم املتحــدة هـذه األرقــام للتحقـق مــن وفــاء    . األمـم املتحــدة االقتـصادية ألوروبــا  
 .البلدان بالتزامات برتوكول كيوتو

تعـد إحـصاءات الـنفط الوطنيـة للبلـدان املنتجـة للـنفط ذات أمهيـة                 وعالوة على ذلك،     - ١٠
يف مجيـع البلـدان علـى املبـادئ واملعـايري        القوميـة   احلـسابات   وتقوم  .  القومية كبرية يف احلسابات  

ونتيجــة لــذلك، يــتعني إدراج إنتــاج الــنفط ومــا يتــصل بــه مــن أنــشطة يف احلــسابات   . الدوليــة
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 توجيهيـــة لتحديـــد اإلنتـــاج الـــوطين، وحـــدود اإلنتـــاج  قواعـــدها مبـــادئوفر الـــيت تـــالقوميـــة 
 .واملعامالت والعالقات الدولية

وينطبـق هـذا علـى       .وتركز املبادئ اإلحصائية الدولية على قابليـة املقارنـة بـني البلـدان             - ١١
وتوجـد اختالفـات بـني األنظمـة اإلحـصائية          . مجيع اإلحصاءات، مبا يف ذلك إحصاءات الـنفط       

. أيـضا حالـة إحـصاءات الـنفط يف نظـام اإلحـصاءات الرمسيـة مـن بلـد آلخـر           وختتلـف    ،الوطنية
دور املكتــب اإلحــصائي الــوطين يف فيمــا يتعلــق بــأن هنــاك اختالفــات بــني البلــدان  هــذايعــين و

.  علـى الـسواء    إصدار إحصاءات النفط ويف مدى التقيد باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية         
اإلبالغ، واألجهــزة اإلداريــة، واألجهــزة الــيت تقــوم بــدات وحــالوســيختلف توزيــع املهــام بــني 

السياسية، والشركات واملنظمات الدولية، فضال عن املكاتب اإلحصائية الوطنيـة واملؤسـسات            
 يف طريـق حتقيـق االتـساق        اإلحصائية الدوليـة فيمـا بـني البلـدان، وميكـن أن يـشكل هـذا عائقـا                 

ق االتساق الدويل التركيز على إحصاءات الـنفط        حتقيعلى طريق   ومن اخلطوات اهلامة    . الدويل
بقبول البلدان بشكل واسع على الصعيد الدويلىهج حتظالوطنية ووضع مفاهيم ومعايري ون  . 

 
 االستخدام الوطين إلحصاءات الطاقة -رابعا  

اخلــارجيون إحــصاءات الطاقــة بــشكل مباشــر، يف قطــاع الطاقــة خدم املــستعملون يــست - ١٢
ويف غــريه مــن القطاعــات ألغــراض الرصــد واختــاذ اإلجــراءات املتعلقــة    ) ومياخلــاص واحلكــ(

 .مشاكل انعدام الدقة والتنقيحات املتكررةعملون ويصادف املست. بالسياسات
ــا الــصلة بــني      - ١٣ ــة أساســا للتقــارير الدوليــة، وقــد ذكرن تــشكل إحــصاءات الــنفط الوطني

ن مجــع البيانــات مباشــرة مــن    كــ ومي .)انظــر الــشكل (الرصــيدين النفطــيني الــوطين والــدويل    
وينبغـي أن   . الصناعات أو من املعلومات اإلدارية اليت جتمعها عدة أنواع من اهليئات احلكوميـة            

ألقــسام التابعــة ألي تتــسم الــنظم الوطنيــة إلحــصاءات الــنفط باالتــساق الــداخلي بــني خمتلــف ا 
بني مكتـب اإلحـصاء     ويتطلب نظام إحصاءات النفط فضال عن ذلك اتساقا         . مكتب إحصائي 

وارا وثــيقني بــني وبــني اهليئــات الــصناعية والتنظيميــة الــيت تــوفر بيانــات، وكــذلك تعاونــا وحــ   
وطين، مــع الــطاقــة الرصــيد انتظــام الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة اجليــدة تــضمن و. اجلهــات املعنيــة

 .دوليةتداؤب إجيايب يف إحصاءات النفط التؤدي إىل اختالفات إحصائية بسيطة، كما أا 
كذلك يف حتقيـق حـسابات قوميـة        كبرية  التساق بني خمتلف إحصاءات النفط أمهية       لو - ١٤

والعناصر اهلامة يف هذا الـسياق هـي إحـصاءات االسـتثمار الفـصلية، وأرقـام االسـترياد                 . متسقة
وقــد تكــون . ليــة، واألرقــام القياســية لإلنتــاج والتــصدير، ورصــيد الطاقــة، واإلحــصاءات اهليك 

سة بالعمالة وما إىل ذلـك، ذات أمهيـة معتدلـة، غـري أن لإليـرادات أمهيـة                  ي املباشرة، مق  األنشطة
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إلحصاءات النفط أمهية يف السياسات االقتـصادية بـسبب         و. بالغة بالنسبة للبلدان املنتجة للنفط    
أثــر إنتــاج الــنفط علــى اإليــرادات، ويف بعــض الفتــرات تكــون االســتثمارات مــسيطرة بــشكل   

. ار اقتصادية واضحة، سواء على مستوى اإلنتاج أو علـى االجتاهـات االقتـصادية             كبري، وهلا آث  
واخلطـوة األوىل يف    . كما تؤثر اإليرادات النفطية علـى ميـزان املـدفوعات وعلـى احلالـة النقديـة               

إعــداد احلــسابات القوميــة هــي حــساب القــيم واألســعار، اســتنادا إىل املعلومــات الــواردة مــن    
 هم األرقــام املتعلقــة حبجــم الــنفط والغــاز املــستخرجني بأمهيــة يف هــذ  وتتــس. إحــصاءات الــنفط

وتنـشر  .  لتحقيق املواءمة والتوازن، كما تتسم بأمهية فيما يتعلق بالتحقق مـن االتـساق           ،العملية
 اصــةوحتظــى األرقــام اخل. أرقــام احلــسابات القوميــة بــالقيم احلاليــة، وكــذلك باألســعار الثابتــة  

نــد نــشر احلــسابات القوميــة، باعتبارهــا مؤشــرات اقتــصادية رئيــسية    بــاحلجم باهتمــام كــبري ع 
وكذلك تشكل أرقام احلجم عنصرا هاما يف دليل اإلنتاج الفـصلي،           . للداللة على منو االقتصاد   

 .الذي يشكل جزءا من احلسابات القومية الفصلية
خمتلفـة  وتتكون إحصاءات النفط من عدة جمموعات من البيانات، تستقى من مـصادر              - ١٥
وقـد يـؤدي هــذا األمـر إىل صـعوبات فيمـا خيــتص      . يءم مـدخالت خمتلفـة بعــض الـش   ستخدوتـ 

، فـإن املـسؤولية     واسـتهالكها إحصاءات النفط   تقوم مؤسسات خمتلفة بإنتاج     وبينما  . باالتساق
. املعهد الوطين لإلحصاء، ومثة حاجة واضـحة إىل التنـسيق          احلسابات القومية يتوالها عادة      عن

اب القومي وسيلة هامة للتحقق مـن اتـساق         ساستخدام إحصاءات نفط متعددة يف احل     ويشكل  
.  يف نظـام واحـد متـزن       خمتلفـة إحصاءات النفط الوطنية، حيث تجمـع إحـصاءات مـن مـصادر             

. اعتمـاد متبـادل  يف حالـة  يكونـون   إحـصاءات الـنفط ومنتجيهـا        عمليوبالتايل فإن خمتلـف مـست     
 . النفط قد حيتاجون إىل تعريفات أو منتجات خمتلفة إحصاءات عمليبيد أن خمتلف مست

 
 الستخدام الدويل إلحصاءات النفط الوطنيةا -خامسا  

ــإن        - ١٦ ــنفط، ف ــدان املنتجــة لل ــسبة للبل ــة بالن ــة بأمهي ــنفط الوطني ــسم إحــصاءات ال بينمــا تت
وهنـاك عـدة منظمـات ومؤسـسات تقـوم بتـصنيف            . إحصاءات النفط العاملية م مجيع البلـدان      

 اإلحـصاءات تعـاين مـن       ذهكـون هـ   إحصاءات الـنفط العامليـة، غـري أن مـن الـشواغل املـشتركة               
 :العوامل التاليةسببها ة دو وأهم مشاكل اجل من حيث جودامشاكل خطرية

 األرقام الوطنية؛صدور توقيت  )أ( 
 تعديالت كبرية عليها؛ إدخالودقة األرقام الوطنية  )ب( 
 قاييس؛ريف واملا التعاالختالفات الوطنية يف )ج( 
 .تطبيق منهجيات خمتلفة عند التوحيد على املستوى الدويل )د( 
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وســعيا لتحــسني توقيــت اإلحــصاءات الدوليــة وزيــادة شــفافية ســوق الــنفط، وضــعت   - ١٧
وكالة الطاقة الدولية استبيانا لإلبالغ الـشهري عـن إحـصاءات الـنفط تقدمـه البلـدان األعـضاء                   

وتستخدم النتائج كمخـالت يف املنـشور الـشهري         . شار إليه يف االستبيان   شهرين بعد الشهر امل   
 ، الذي تصدره الوكالة، ويقدم نبذة عامليـة مـستكملة  )Oil Market Report (تقرير سوق النفط

 علـى نطـاق واسـع املنظمـات املـشاركة يف الـسوق،       وتـستخدم التقريـر   . عن حالة سوق الـنفط    
 .، لرصد سوق النفطمن حمللني وصانعي سياسات وصحفيني

وقد طالب مستخدمو إحصاءات النفط بأن تتصف بيانات الـنفط مبزيـد مـن الـشفافية                 - ١٨
ونتيجة هلذه االحتياجـات    . عضها لتكوين نظام معلومات عاملي    بوبأن تضم األرقام الوطنية إىل      

ادرة شرعت املنظمات الرئيسية الست اليت تباشر إحصاءات النفط علـى الـصعيد الـدويل يف مبـ                
لبيانــات  ة شــهرياســتمارةوصــممت . لتقيــيم قــدرات اإلبــالغ الــشهري للبلــدان األعــضاء فيهــا

جــودي (عــرف باســم املبــادرة املــشتركة املتعلقــة ببيانــات الــنفط   الــنفط تJODI( وطلبــت إىل ،
. وتركـز املبـادرة علـى األرقـام الرئيـسية         . لـشهرين األخرييـن    ل مـلء االسـتمارة   البلدان األعـضاء    

ــي اتو ــتغطـ ــة ب مارةالسـ ــام املتعلقـ ــاج  األرقـ ــام و إنتـ ــنفط اخلـ ــه  الـ ــصديره وخمزوناتـ ــترياده وتـ اسـ
 .فئاتالالغازات النفطية املسيلة وبعض واستهالكه داخليا و

نفطــي يركــز علــى ســبيل  وتــشكل املبــادرة حماولــة إلنــشاء نظــام معلومــات لإلنتــاج ال   - ١٩
 املبـادرة املـشتركة املتعلقـة ببيانـات         وقد فُتحـت قاعـدة بيانـات      . حداثة املعلومات  األولوية على 

وعلــى الــرغم ممــا القتــه املبــادرة مــن جنــاح . ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٩الــنفط رمسيــا يف 
ويف مجيـع   .  البيانـات  نوعيـة من حيـث جـودة أو       كبري، ينبغي اإلشارة إىل وجود بعض مشاكل        

وتـستخدم تقـارير املبـادرة      . قةأنواع اإلحصاءات ينبغي املفاضلة بني حداثة املعلومات وبني الد        
ال تتاح األرقام النهائية إال بعـد عـام مـن ايـة الـسنة               مبدئيا  األرقام األولية على نطاق واسع، و     

 عـدم ثبـات البلـدان ونظـم         عـن وتنجم مشاكل نوعية البيانـات أحيانـا        . املشار إليها يف البيانات   
وبعـض البلـدان تقـدم      .  البيانـات   تلـك  الءمـة اإلحصاء الوطنية فيما تقدمـه مـن بيانـات وعـدم م           

ويف بعـض األحيـان     . بيانات رديئة نوعا ما، وال تقدم بيانات على اإلطـالق يف بعـض اخلانـات              
تكون صحة البيانات مشكوكا فيهـا بـسبب عـدم امـتالك اجلهـات املـستجيبة جتـارب يف جمـال                     

 تقـدم مجيـع   واإلبالغ طوعي، وال توجد أية وسيلة لفـرض عقوبـات، وال     . بيانات سوق النفط  
وبالتايل أجري حتليل نوعي صارم لقاعدة البيانـات        . اجلهات املشاركة البيانات بصورة منتظمة    

قبل فتحها للجمهور العام، ورتبت البلـدان يف فئـات حـسب النوعيـة اسـتنادا إىل معـايري متفـق                     
رجـو أن يـتم     ىل أن املبـادرة نظـام جديـد، وأن مـن امل           أيـضا إ  ينبغي التنويه   بطبيعة احلال   و. عليها

 .  يف وقت الحقتصحيح األخطاء وجوانب الضعف
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 مـن مـشاركة     ا عاليـ  ىوتتطلب الشفافية يف سوق النفط الدويل قبـل كـل شـيء مـستو              - ٢٠
وتتطلــب بعــد ذلــك أن يكــون لــدى البلــدان . البلــدان، وخاصــة كبــار املــصدرين واملــستهلكني

ــة    ــشاركة إحــصاءات وطني ــة اجلــودة امل ــستخدم املعالي ــل    ، وأن ت ــى األق ــدة، أو عل ــايري املعتم ع
 . املعروفة، دوليا

حتتــاج املنظمــات الدوليــة الــيت تتلقــى البيانــات إىل اكتــساب معــارف عــن  بعــد ذلــك و - ٢١
 .البلدان مقدمة التقـارير، مبـا يـضمن اسـتخدام عوامـل التحويـل ووحـدات القيـاس الـصحيحة         

حلصول علـى تقـارير التوثيـق اخلاصـة         ويتطلب هذا األمر التعاون مع البلدان مقدمة التقارير، وا        
  .بإجراءات اإلنتاج واألساليب املستخدمة

ولدى املنظمات الدولية كذلك نظم إبالغ سنوية تشمل األرقـام النهائيـة إلحـصاءات               - ٢٢
وبالتايل فهـذه التقـارير أدق مـن        . النفط اليت تقدم بعد مضي سنة تقريبا على السنة املشار إليها          

غري أن كـثريا مـن      .  وتتضمن معلومات أكثر تفصيال عن االستهالك الداخلي       التقارير الشهرية، 
ــسية تعتــري التقــارير     ودةمــشاكل اجلــ ــر هــي مــشاكل عامــة ورئي  الــيت نوقــشت يف هــذا التقري

 .السنوية كذلك
 

 املبادئ اإلحصائية - سادسا 
ة دولية، واجلـ  املبادئ العامة الرئيسية لإلحصاءات الرمسية هي سهولة املنـال، واالسـتقال           - ٢٣

 فيـف مبـا يف ذلـك خت  (كلفـة  تالعالية اليت تستند إىل منهجية شفافة وراسخة، والسرية، وفعاليـة ال       
وهذه املبـادئ جمـسدة ومقبولـة بـصورة عامـة يف اـاالت        )عبء االستجابة إىل أدىن حد ممكن

 .ري واضحةاإلحصائية الرئيسية، أما يف جمال إحصاءات النفط فإن احلالة العامة قد تكون غ
النوعيــة إىل ضــرورة أن تكــون اإلحــصاءات وثيقــة الــصلة   اجلــودة أو وتــستند مبــادئ  - ٢٤

باملوضوع، ودقيقة، وجيدة التوقيت، ومراعية للمواعيد، وميكن مقارنتها، ومتماسكة، وسـهلة           
 .املنال وواضحة

صاءات  وهـي هـدف رئيـسي لإلحـ        وقابلية املقارنة الدولية على قـدر كـبري مـن األمهيـة            - ٢٥
وبالتـايل فمـن األمـور      . وتتمثل الفكرة يف تكوين صورة عامة عن سوق الـنفط العـاملي           . الدويل

احلامسة أن تستخدم مجيع البلدان مقدمة التقارير التعاريف والوحدات وعوامل التحويـل املتفـق           
ذه ليست مسألة بسيطة، حيث ميكن أن تـستخدم الدولـة الواحـدة تعـاريف داخليـة                 وه. عليها
واملبـدأ القاضـي بـضرورة كـون اإلحـصاءات جيـدة التوقيـت              . اينة وفئات خمتلفة للمنتجـات    متب

ومراعيــة للمواعيــد هــو كــذلك مبــدأ هــام جــدا بالنــسبة للتقــارير القــصرية األجــل، مثــل تقريــر  
 .املبادرة املشتركة املتعلقة ببيانات النفط، الذي يضر به التأخر عن املواعيد
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 :صائي إلحصاءات النفط على أساس العناصر التاليةيتعني إنشاء نظام إح - ٢٦
ــة    )أ(  ــراف االقتـــصادية والوحـــدات التجاريـ وضـــع تعريـــف للمؤســـسات واألطـ

 الصلة؛ ذات
 تعريف املنتجات والسلع واملعايري والتصنيفات؛ )ب( 
 احلصول على البيانات املالئمة من الوحدات؛ )ج( 
 حتليل البيانات وتقييمها ونشرها؛ )د( 
 .مجع اإلحصاءات الوطنية ونشرها على الصعيد الدويل )هـ( 

 .سوف نقوم يف الفروع التالية بتحليل هذه العناصر
 

 إطار العمل املؤسسي -سابعا  
يتمثـــل العنـــصر الرئيـــسي يف جـــودة اإلحـــصاءات الوطنيـــة النفطيـــة يف إدارة نظـــام         - ٢٧

املكتـب اإلحـصائي الـوطين يف       اإلحصاءات الوطنية، مما يعـين معاجلـة القـضايا الـيت تـشمل دور               
ــة؛ و   ــة ”إصــدار إحــصاءات الطاق ــاهيم   ؛“اإلحــصاءات الرمسي ــايري واملف ــة اســتخدام املع  وكيفي

إذ إن مــن املهــم كفالــة الــسرية وتنفيــذ تقــدمي  . والتــصنيفات اإلحــصائية علــى الــصعيد الــوطين 
ــة     ــل الوحــدات املبلغ بــن ق ــة م ــات املطلوب ــضطلع ــ    . البيان ــضايا ميكــن أن ي ــذه ق ــب وه ا املكت

ــة األخــرى     . اإلحــصائي ــة بواســطة الوكــاالت احلكومي ــاج اإلحــصاءات النفطي كمــا ميكــن إنت
ــة بالطاقــة  ( ــاالت املعني ــشركات النفطيــة  ) الوك ــة أو اخلاصــة (أو ال ــد األســاس  ). الوطني ويعتم

فـإذا كـان   . القانوين جلمع البيانات املؤسسية املتعلقة بتدفقات املنتجات على الترتيب املؤسـسي    
كتــب اإلحــصائي الــوطين هــو املــسؤول عــن ذلــك، ميكــن اســتخدام قــانون اإلحــصاءات          امل

ويتمثـل أحـد    . للحصول على بيانات املؤسـسات مباشـرة أو للحـصول علـى البيانـات اإلداريـة               
وفـضال  . املبادئ اإلحصائية املهمة يف ختفيف األعباء والتشجيع علـى إعـادة اسـتخدام البيانـات              

 . سببا رئيسيا لالستخدام املكثف للبيانات والسجالت اإلداريةعن جانب اجلودة، ميثل ذلك
تتيح اإلدارة املركزية لإلحصاءات الوطنيـة إلنتـاج الـنفط ووحـدات اإلبـالغ املركزيـة                  - ٢٨

ويوفر ذلك مزية كبرية نظـرا ألن معظـم البيانـات           . الفرصة إلجراء استعراض جيد هلذا القطاع     
ســلفا يف األرصــدة املتعلقــة بالطاقــة وحــسابات الطاقــة   املــستخدمة يف اإلبــالغ الــدويل تــدخل  

ويتــيح وجــود هيئــات مركزيــة إمكانيــات جيــدة لالتــصاالت  . واإلحــصاءات القائمــة األخــرى
. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه يزيد من فرص مراقبـة اجلـودة وفحـصها            . والتعاون مع هذه الصناعة   

 .ية اجلودةوميثل ذلك بال شك أمهية كبرية بأن تكون البيانات عال



E/CN.3/2006/11  
 

05-66137 11 
 

تشمل أمثلة اهليئات اإلدارية اليت تقوم جبمع بيانـات الـنفط وكـاالت الـنفط احلكوميـة                  - ٢٩
. واملديريات والوزارات واهليئات الضريبية واهليئـات اجلمركيـة واملنظمـات العاملـة يف الـصناعة              

ــة ميكــن       ــات وسالســل زمني ــات فــرص الوصــول إىل قواعــد بيان ــوفر هلــذه اهليئ  ويفتــرض أن تت
وغالبــا مــا ختــضع هــذه البيانــات لعمليــات فحــص . اســتخدامها مــن أجــل اإلحــصاءات الرمسيــة

. مكثفة للتأكد من اجلودة، كما تعترب معرفة واختصاص هذه اهليئـات حججـا لتأييـد إشـراكها              
ويف الوقت ذاته يتعني علينا مناقشة ما إذا كانت هذه املشاركة سوف تؤثر يف جـودة البيانـات             

 .ت تفضي إىل التحيزأو ما إذا كان
 

 وحدات اإلبالغ والسكان  
تتــألف جمموعــة الوحــدات االقتــصادية يف جمــال اإلحــصاءات النفطيــة مــن الــشركات     - ٣٠

ومــن هــذه . النفطيــة وحقــول اإلنتــاج وحمطــات التكريــر، فــضال عــن اموعــات االســتهالكية 
ــشتركة       ــادئ امل ــا للمب ــالغ، وفق ــل وحــدات اإلب ــي أن متث ــة، ينبغ ــة،  اموع للحــسابات القومي

كمــا يــتعني إلــزام الــشركات األجنبيــة الــيت تقــوم   . الوحــدات الناشــطة ضــمن احلــدود الوطنيــة 
 .بأنشطة يف حدود بلد آخر بتقدمي بيانات إىل احلكومة الوطنية املضيفة

 
 اإلنتاج  

ميكن مجع بيانات اإلنتاج األولية من الشركات على مستوى املشروع أو املنـشأة الـيت                - ٣١
كما ميكن أيضا مجع بيانات اإلنتاج مـن البيانـات اإلداريـة          . متثل حقل اإلنتاج يف صناعة النفط     

وتـأيت معظـم املعلومـات النفطيـة األوليـة مـن       . اليت تقوم بإبالغهـا عـادة وكالـة نفطيـة حكوميـة          
لطبيعـي  البيانات اليت تقدمها الصناعة النفطية، كتلك املتعلقة بإنتاج النفط اخلام وسوائل الغاز ا            

ولــذلك، يتــسم دور هــذه الــصناعة بأمهيــة كــبرية لكــل  . والــواردات والــصادرات واملخزونــات
 .كما تقدم الصناعة بيانات إنتاج فرعية، وال سيما املصايف. نظام قطري لإلحصاءات النفطية

 
 الواردات والصادرات  

يــة، مبــا فيهــا تــشمل إحــصاءات التجــارة اخلارجيــة الــيت تــستند إىل اإلعالنــات اجلمرك  - ٣٢
عمليـات حتميـل الـنفط اخلــام واملنتجـات البتروليـة األخـرى املنقولــة بواسـطة خطـوط األنابيــب         

ويستثىن من ذلك املنتجات اليت يتم تصديرها بـشكل         . والسفن وغريها، الواردات والصادرات   
وفـــضال عـــن ذلـــك، فـــإن اهليئـــات املـــوردة . وهـــذه ال تـــسجلها املكاتـــب اجلمركيـــة. مباشـــر
درة، مثــل املنــتجني أو التجــار اآلخــرين، وقطــاع النقــل، مثــل مــشغلي خطــوط األنابيــب واملــص

 .والناقالت، تقوم بتسجيل هذه الصادرات املباشرة
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 املخزونات  
ويتـيح  . تحفظ املخزونات لـدى حمطـات التكريـر واحملطـات النفطيـة واحلقـول النفطيـة                - ٣٣

 .احلصول على بيانات املؤسساتقانون اإلحصاءات للمكتب اإلحصائي الوطين فرصة 
 

 االستهالك  
 :تتألف وحدات االستهالك من - ٣٤

 ؛)خمزونات التغذية والوقود(حمطات التكرير  )أ( 
معامـل توليـد الطاقـة والتدفئـة واألفـران العاليـة وحمطـات        (مرافق حتويل الطاقة    )ب( 

 ؛)التكرير وما إىل ذلك
املنــاجم ومعامــل توليــد الطاقــة    (اجلهــات املــستهلكة حــسب قطــاع الطاقــة      )ج( 

 ؛)والتدفئة واملصايف
 ؛)الصناعات البتروكيميائية(اجلهات االستهالكية ألغراض غري الطاقة  )د( 
 التصنيع والتعدين واستخراج احلجارة؛ )هـ( 
 قطاع النقل؛ )و( 
 ).صيد األمساك والزراعة واألسر املعيشية وما إىل ذلك(القطاعات األخرى  )ز( 

لب رصيد الطاقة الوطين احلـصول علـى اإلحـصاءات املتعلقـة باسـتهالك املنتجـات                يتط - ٣٥
ــا حــسب اموعــات االســتهالكية    ــا وتوزيعه ــة داخلي ــستند هــذه اإلحــصاءات يف  . البترولي وت

ــة       ــواردة مــن الــشركات الــيت تقــوم ببيــع املنتجــات البترولي الغالــب علــى البيانــات املؤســسية ال
 . بصايف الواردات، واليت يتم نشرها بشكل منفصل يف الغالبوالبيانات اإلدارية املتعلقة

 
 الترتيب املؤسسي النروجيي -ثامنا  

وللنـرويج  . استخدمنا النظام النروجيي إلحـصاءات إنتـاج الـنفط كمرجـع هلـذا التقريـر               - ٣٦
ترتيب مركزي يكون فيه املكتـب اإلحـصائي الـوطين مـسؤوال عـن إحـصاءات الطاقـة بـشكل                    

وواليــة املكتــب اإلحــصائي الــوطين واليــة واســعة   . ات النفطيــة بــصفة خاصــة عــام واإلحــصاء
ــة   ــصاءات الطاقـ ــضا إحـ ــشمل أيـ ــبيهة     . وتـ ــة شـ ــصاءات قطاعيـ ــي إحـ ــة هـ ــصاءات الطاقـ وإحـ

باإلحصاءات الصناعية والتجارية والزراعية، ولكل منها دورها، ومتثل جـزءا مـن اإلحـصاءات              
اليـة املكتـب اإلحـصائي الـوطين حيـددها قـانون            وو. الرمسية، كما أا تغذي احلسابات القومية     
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اإلحصاء، الذي يتيح احلصول علـى مجيـع البيانـات ذات الـصلة مـن مقـدميها الـذين خنتـارهم،                     
 .مبا يف ذلك املؤسسات احلكومية

خيضع النشاط التجاري يف جمـال الـنفط لتنظـيم دقيـق مـن جانـب احلكومـة، وتـضطلع                     - ٣٧
وتتـألف العناصـر الرئيــسية، فـضال عــن مديريـة البتــرول     . وجييــةـذا الـدور مديريــة البتـرول النر   

ويتـألف النظـام أساسـا مـن        . النروجيية، من شركات إنتـاج الـنفط واملـصايف وحمطـات التخـزين            
ــيح إجــراء اســتعراض جيــد ويقلــل الفجــوة بــني مقــدمي البيانــات        عــدة هيئــات كــبرية، ممــا يت

ــنفط النروجييــ . واملكتــب اإلحــصائي ــة ال ة جبمــع كافــة البيانــات ذات الــصلة مــن   وتقــوم مديري
ويوجــد تعــاون . شــركات إنتــاج الــنفط، وتقــدم هــذه البيانــات إىل املكتــب اإلحــصائي الــوطين

وثيـق بـني مديريـة الـنفط النروجييـة واملكتـب اإلحــصائي الـوطين، ممـا يـوفر مزيـة كـبرية بــسبب            
ليات احلـسابية قبـل عمليـة       وجيري نشر البيانات والعم   . يتوفر هلما من خربة ومعرفة بالسوق      ما

وال يعتــرب املكتــب اإلحــصائي نفــسه مــستعمال لإلحــصاءات،   . اإلبــالغ علــى الــصعيد الــدويل 
كما أن هنالـك اسـتخدامات داخليـة غـري          . ولكنه يقوم بإجناز واليته على أساس حاجة اتمع       

 .مباشرة لإلحصاءات النفطية تتمثل يف إصدار رصيد للطاقة واحلسابات القومية
وختاما، وباالستناد إىل جتربة النرويج، ينبغي تعزيز دور املكتب اإلحـصائي يف إصـدار         - ٣٨

إحصاءات عالية اجلودة يف جمـال الطاقـة، إمـا بالقيـام بـدور أكثـر نـشاطا يف عمليـة مجـع ونـشر                 
وميكـن مـن   . البيانات أو بكفالة تطبيق املعايري اإلحصائية من جانب منتجـي إحـصاءات الطاقـة             

 الطريقة رفـع مـستوى إحـصاءات الـنفط إىل مـستوى اإلحـصاءات الرمسيـة وحتقيـق                   خالل هذه 
 .استجابتها لشروط اجلودة املطلوبة يف اإلحصاءات الرمسية

 
 املفاهيم واملعايري والتصنيفات -تاسعا  

عند مقارنة اإلحصاءات املتعلقة بإنتاج الـنفط الـواردة مـن خمتلـف البلـدان واملنظمـات                  - ٣٩
وميثـل ذلـك    . الدولية، يـصبح مـن املهـم اسـتخدام ذات التعـاريف وعوامـل التحويـل               اإلقليمية و 

مشكلة بصورة عامة لوجود العديد مـن التعريفـات التـشغيلية حـىت بالنـسبة للمفـاهيم الرئيـسية                   
كما يعترب مـن الـضروري التوصـل إىل توافـق مـشترك بـشأن قائمـة املنتجـات               . مثل النفط اخلام  

 . أن هذا أمر ليس بديهيا يف معظم األحيانغري. اليت ينبغي إدراجها
 تعاريف املنتجات  

توجد معـايري خمتلفـة لتـصنيف منتجـات الطاقـة وختتلـف تعـاريف املنتجـات بـاختالف                    - ٤٠
 :ويف ما يلي التصنيفات املعتمدة حاليا هلذه املنتجات. املنظمات
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ــا الـــذي يـــستخ       )أ(  ــف الـــسلع األساســـية وترميزهـ ــام املتـــوائم لوصـ دم يف النظـ
 إحصاءات التجارة األجنبية يف العامل أمجع؛

ــام ا )ب(  ــدة يف  لتـــصنيف املركـــزي للمنتجـــات نظـ  الـــذي تـــستخدمه األمـــم املتحـ
إحــصاءات املنتجــات وهــو مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالنظــامني املعتمــدين يف االحتــاد األورويب          

 ألوروبية؛ومها نظام تصنيف املنتجات حبسب النشاط ونظام منتجات اجلماعة ا أال
ــه     )ج(  نظــام منتجــات اجلماعــة األوروبيــة؛ يبــدو أن منتجــات الطاقــة مل تــدرج في

  .٢٠٠٥اعتبارا من عام 
وأجــرت الــشعبة اإلحــصائية التابعــة لألمــم املتحــدة يف إحــدى الدراســات مقارنــة بــني   - ٤١

وخلـصت إىل أن تـصنيف   . خمتلف هذه التصنيفات كشفت فيها عن عدة مشاكل واختالفـات         
فط اخلام والغـاز الطبيعـي وفقـا لنظـام منتجـات اجلماعـة األوروبيـة أكثـر تفـصيال بكـثري مـن                الن

، بينما توجد درجة ال بأس ـا مـن التوافـق    لتصنيف املركزي للمنتجاتتصنيفهما وفقا لنظام ا   
بني التصنيف وفقـا للنظـام املتـوائم لوصـف الـسلع األساسـية وترميزهـا والتـصنيف وفقـا لنظـام                      

ووجــوه االخــتالف بالنــسبة لغــاز البتــرول الطبيعــي هــي أكثــر  . لتــصنيف املركــزي للمنتجــاتا
. حـدةً، أمـا بالنــسبة لتـصنيف منتجــات الـنفط املكــررة، فيلـزم إعــادة النظـر فيــه بطريقـة شــاملة       

 .ويستند التحليل أدناه إىل نتائج هذه الدراسة
نظمـات هـي الـشعبة اإلحـصائية      تستخدم بعض املنظمات تعاريفها اخلاصة ا وهذه امل        - ٤٢

التابعة لألمم املتحدة ومنظمة أمريكا الالتينية لـشؤون الطاقـة ومنظمـة البلـدان املـصدرة للـنفط                  
وسـنحاول أدنـاه    .  ووكالة الطاقـة الدوليـة     مركز حبوث الطاقة آلسيا واحمليط اهلادئ     و) األوبك(

ختتلـف التعـاريف الـيت تعتمـدها        و. العثور على اجلوامع املشتركة بني خمتلف تعـاريف املنتجـات         
 . وهذه حماولة لتفسريها واستخراج كُنهها. شىت املؤسسات واملنظمات اختالفا كبريا

 النفط اخلام  
إن احلد األدىن املشترك يف تعاريف النفط اخلـام هـو أنـه سـائل حبـرارة وضـغط ممـاثالن          - ٤٣

اقـا علـى أنـه ال بـد للـنفط           وعالوة علـى ذلـك، يبـدو أن مثـة اتف          . حلرارة سطح األرض وضغطه   
اخلام من أن يكون زيتا معدنيا من مصدر طبيعي وحيتوي خليطا من املركبات اهليدروكربونيـة               

 . والشوائب املتصلة ا، من مثل الكربيت
أما إعطاء تعريف كيميائي دقيق للـنفط اخلـام فهـو عمليـة أكثـر صـعوبة، إذ أن أنـواع                      - ٤٤

فــات مبعظمهــا يف مــا إذا كــان ينبغــي اعتبــار خلــيط البنتــان وتكمــن االختال. الــنفط اخلــام شــىت
واملركبات اهليدروكربونية الثقيلة الذي يستخرج مـن احلقـل أو يف معامـل فـصل الغـازات عـن                   
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النفط اخلام واملياه، أو بعض الغازات السائلة الطبيعية من فئة النفط اخلام، وإىل أي حـد ينبغـي                  
 اتفــاق مــشترك بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي إدارج هــذا ويف حــال التوصــل إىل. اعتبارهــا كــذلك

 .اخلليط، يتعني حتديد هذا األمر بشكل دقيق
ــسابات ال    - ٤٥ ــستخدم يف احلـ ــات املـ ــصنيف املنتجـ ــام تـ ــر نظـ ــة ويفتقـ ــصاءات قوميـ واإلحـ

: إىل الوضـوح، وهـو يعتمـد التعريـف التـايل          -تـصنيف املنتجـات حـسب النـشاط        -االقتصادية  
 اليت تستخرج من املعادن القريية والنفط اخلام، باستثناء الغاز الطبيعـي            زيوت البترول والزيوت  

ويعتمد نظام تـصنيف املنتجـات حـسب النـشاط رمـزا واحـدا جلميـع أنـواع الغـازات                   . املكثف
 .الطبيعية املكثفة

 السوائل احملمولة يف الغاز الطبيعي
 أو مركبــات هيدروكربونيــة إن الــسوائل احملمولــة يف الغــاز الطبيعــي هــي مبثابــة ســوائل - ٤٦

مسيلة تستخرج إما من الغاز الطبيعـي يف معامـل الفـصل أو معامـل تنقيـة الغـاز، أو مـن الـنفط                 
ويبدو أن هناك اتفاقا على إدراج اإليثان والربوبان والبوتان والبنتـان يف هـذه         . اخلام غري املركّز  

ركبـات اهليدروكربونيـة الثقيلـة الـذي        الفئة، غري أن إدراج الـبرتين الطبيعـي وخلـيط البنتـان وامل            
إثـارة  يستخرج يف معامل فـصل الغـازات عـن الـنفط اخلـام وامليـاه أو مـن احلقـل، مـسألة أكثـر                        

 .وما يدفع إىل إدراج هذه املكونات يف هذه الفئة هو أا مجيعا مسيلة. للجدل
 احلـسابات  ويشتمل التصنيف وفقا لنظام تصنيف املنتجات حسب النـشاط املعتمـد يف            - ٤٧

علــــى اإليثــــيلني والــــربوبيلني والبــــوتيلني والبوتــــاداين والغــــاز الطبيعــــي واملركبــــات القوميــــة 
 . اهليدروكربونية الغازية والربوبان والبوتان

 
 غازات النفط املسيلة

إن لغازات الـنفط املـسيلة تعريفـا أكثـر حـصرا مـن تعريـف الـسوائل احملمولـة يف الغـاز                        - ٤٨
ــان     الطبيعــي، ويبــدو أنــ  ــنفط املــسيلة حتتــوي الربوب ه يوجــد اتفــاق مــشترك علــى أن غــازات ال

 .والبوتان
 الفئات اليت حددا املبادرة املشتركة لقاعدة بيانات النفط

ــسيط      - ٤٩ ــنفط إىل اســتبيان ب ــات ال ــشتركة لقاعــدة بيان ــادرة امل ــستند املب ــشتمل هــذا  . ت وي
وينـصب  . ت هـي املنتجـات امعـة      االستبيان على عدد قليـل مـن فئـات املنتجـات وهـذه الفئـا              

التركيز حاليا على البقاء على اطالع على آخر التطورات يف هذا اـال مـا يـؤدي إىل اإلقـالل       
 . من التفاصيل
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ولــن نعــرض  . وقــدمت خمتلــف املنظمــات وصــفا مــسهبا جلميــع املنتجــات املكــررة        - ٥٠
جلمع البيانات املتعلقة بالنفط، وهـي      قائمة جمموعات املنتجات اليت وفرا املبادرة املشتركة         إال

 :التالية
 غازات النفط املسيلة اليت حتتوي على الربوبان والبوتان؛ )أ( 
 البرتين الذي يشمل برتين املركبات اهزة مبحركات والطائرات؛ )ب( 
ــواع الكريوســني        )ج(  ــة وأن ــائرات املدني ــشمل كريوســني الط ــذي ي الكريوســني ال
 األخرى؛
 ز املخصص للسيارات وألغراض أخرى؛زيت الغا )د( 
  الزيت املستعصي الثقيل وزيت املراجل، مبا فيه زيت السفن؛-املازوت  )هـ( 
 فئــات غــازات الــنفط املــسيلة الــيت تــشمل املــازوت، ومجيــع  - الزيــت الكلــي )و( 

غـاز التكريـر واإليثـان والنفثـا وكـوك البتـرول والقُطـارات البيـضاء                (منتجات البترول األخرى    
 ).واملذيبات اخلاصة عند درجة الغليان ومشع البارافني والقار وزيوت التشحيم وغريها

 
 وحدات القياس وعوامل حتويلها  

وأكثر هذه الوحدات القياسية استخداما هـي       . يقاس الزيت ومنتجاته بوحدات خمتلفة     - ٥١
واملهـم يف  . دامهاالرباميل أو الليترات أو األطنان، ويتوقف اختيارهـا علـى مـدى سـهولة اسـتخ        

ومــن املفيــد يف حــساب ميــزان الطاقــة قيــاس مجيــع . األمــر هــو ضــبط هــذه الوحــدات املختلفــة
وهلــذا الغــرض، . املنتجــات باســتخدام املــصطلحات نفــسها، حمتــوى الطاقــة علــى ســبيل املثــال  

وختتلــف عوامــل التحويــل هــذه يف إطــار تعــاريف   . تــستخدم عوامــل حتويــل وحــدات القيــاس 
ومثة مثـال علـى ذلـك أال وهـو الـنفط            . عل االختالف يف درجة نقاء هذه املنتجات      املنتجات بف 

اخلام والغاز الطبيعي، إذ جيوز أن تتغري هذه العوامـل يف ضـوء املـصدر الـذي اسـتخرجا منـه يف        
 .العامل

 تعريف اإلنتاج
تتفــق معظــم املنظمــات علــى تعريــف اإلنتــاج علــى أنــه يــشمل مجيــع مــا ينــتج داخــل     - ٥٢
وبشكل أكثر دقةً، ميكـن تعريـف إنتـاج         . دود الوطنية، مبا يف ذلك اإلنتاج يف عرض البحار        احل

الطبقــات احلاملــة للطاقــة األساســية علــى أنــه يقتــصر علــى اإلنتــاج القابــل للتــسويق، باســتثناء    
كمــا ينبغــي أن يــشمل . الكميـات الــيت تعــاد إىل املنطقــة الــصخرية الــيت ينقــب فيهــا عــن الــنفط 

وهنـا تثـار مـسألة هامـة وهـي مـا إذا كـان ينبغـي               .  الطبيعـي الكميـات الرائجـة منـه        إنتاج الغـاز  
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لإلنتــاج أن يــشمل أيــضا الكميــات املــستخدمة يف احلقــل املنــتج أو املخصــصة ألغــراض إنتــاج   
الطاقــة أو إلشــعال الغــاز الطبيعــي أو حلقنــها يف بــاطن األرض أو لبيعهــا حلقــل آخــر حلقنــها يف  

 يتعني فصل مسألة ما إذا كان ينبغي إلنتاج منتجات البتـرول النهائيـة              إىل ذلك، . باطن األرض 
 . املصايف ووقود املصايفحمطات التكرير أو يف تفقد يف املصايف أن يشمل الكميات اليت 
 تعريف الواردات والصادرات

رقــام الــواردات والــصادرات الكميــات الــيت تعــرب احلــدود الوطنيــة   أينبغــي أن تتــضمن  - ٥٣
ومثة مسألة هامة هنا وهي مـا إذا كـان ينبغـي اإلبـالغ          .  أو مل يتم ختليصها يف اجلمارك      سواء مت 

ومــن املفيــد القيــام بــذلك بالنــسبة للمنتجــات  . عــن أن الــواردات تــأيت مــن البلــد املنــشأ األويل 
فتجــارة الــنفط واســعة النطــاق، . األساســية، مــع أن هــذا األمــر يــستحيل يف ســوق هــذا العــصر

شراؤه يف بلد ما مبوجب ورقـة حتـدد وجهتـه، لكنـه يبـاع وهـو يف عـرض البحـر                      وغالبا ما يتم    
 . إىل جهة أخرى

 تعريف املخزونات
يشكل حتديد خمزونات النفط معلومة من املعلومـات الـشديدة األمهيـة يف ميـزان جتـارة                   - ٥٤
 لكـي يـستمر نظـام اإلمـدادات العـاملي يف          شـيء ضـروري     إذ أن معظم خمزونات الـنفط       . النفط

وميكـن خـزن الـنفط يف األنابيـب الـيت متتـد بـني مواقـع اإلنتـاج الرئيـسية                     . العمل بشكل طبيعي  
واملــصايف أو بــني املــصايف واملــستهلكني، أو ميكــن حفظــه يف صــهاريج أو عربــات الــسكك         

 .احلديدية أو صهاريج برية تربط ما بني مواقع اإلنتاج واملصايف واملستهلكني
طـاق علـى أن تعريـف املخزونـات هـو املـستوى األساسـي مـن             ويسود اتفاق واسـع الن     - ٥٥

املخزونات املوجودة آخـر كـل شـهر داخـل األراضـي الوطنيـة، مبـا فيهـا املخزونـات املوجـودة                      
ــات          ــيت حتــتفظ مبخزون ــدى املنظمــات ال ــنفط ول ــر ال ــسؤولني عــن تكري ــستوردين وامل ــدى امل ل

ن أخـرى وينبغـي حـساب هـذه         غري أن بعض البلـدان حتـتفظ مبخزونـات يف بلـدا           . واحلكومات
واملهم يف هذا الـسياق هـو التوصـل إىل اتفـاق علـى كيفيـة التعامـل مـع                    . املخزونات بطريقة ما  

ومثـة حـل هلـذه املـسألة     .  التعريف الذي أعطي هلـا     نهذه املخزونات وعدم السماح باخلروج ع     
 .اليت سبق أن أُقرت دولياقومية أال وهو االستناد إىل تعاريف احلسابات ال

 
 تعريف تغري املخزونات

يــسود اتفــاق واســع النطــاق علــى تعريــف تغــري املخزونــات، إذ أنــه يقــاس خبــصم            - ٥٦
ــه     ــات يف ايت ــن املخزون ــشهر م ــة ال ــات يف بداي ــادل    . املخزون ــة كــل شــهر تع ــات بداي وخمزون
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فإذا كان الرقم فـوق الـصفر، هـذا يعـين تراكمـا يف املخزونـات؛                . خمزونات اية الشهر السابق   
 . إذا كان دونه فيعين نقصا فيهاو

 تعريف خمازن الوقود البحرية الدولية
يسبب مفهوم خمازن الوقود البحرية الدولية مشاكل لبعض البلـدان، ال سـيما يف جمـال                 - ٥٧

وجيــوز أن تكــون هــذه االختالفــات . مقارنــة بنــهج ميــزان الطاقــةقوميــة تعــاريف احلــسابات ال
 مرافئ ضخمة ختدم مناطق دولية شاسعة نائية عـن الـساحل أو             مهمة بالنسبة للبلدان اليت متلك    

ومـن ضـمن هـذه املـشاكل أيـضا      . بالنسبة للبلدان اليت متتلك أسطوال كبريا من الـسفن الدوليـة         
الوقـــود املخـــصص لـــسفن الـــصيد العاملـــة يف امليـــاه الدوليـــة، ولألغـــراض العـــسكرية وســـفن   

 .جودة يف عرض البحار وإليهااإلمدادات اليت تنتقل من املنشآت النفطية املو
 تقديرات االستثمارات واملوارد املتبقية يف املستقبل  

ــستقبل غــري       - ٥٨ ــة يف امل ــوارد املتبقي ــة باالســتثمارات املخططــة وامل ــديرات املتعلق ــرب التق تعت
وتدعم أمهية هذه املفـاهيم وضـع تعـاريف وأسـاليب واضـحة لتقـدير          . مؤكدة متاما بصفة عامة   

ــام  ــشركات،     .هــذه األرق ــام االســتثمار بطبيعــة احلــال إىل البيانــات املقدمــة مــن ال ــستند أرق  وت
ويقـوم املـشغلون بتقـدير املـوارد املتبقيـة أيـضا، ولكـن              . مصحوبة بطرق حمدودة ملراقبـة اجلـودة      

وال يوجد حاليا تعريـف مـشترك وواضـح هلـذه املفـاهيم،       . على مستوى احلكومة إىل حد أكرب     
إال . ة مفهوم مثري للجـدل إىل حـد كـبري وهـو موضـع اهتمـام دويل كـبري                  ومفهوم املوارد املتبقي  

ــة          ــصطلحات املتعلق ــة امل ــرباء خمــصص ملواءم ــق خ ــشأت فري ــا أن ــصادية ألوروب ــة االقت أن اللجن
باحتياطيات وموارد الطاقة، ونتيجة لـذلك وضـع إطـار األمـم املتحـدة لتـصنيف مـوارد الطاقـة                    

 .واملوارد املعدنية ومت اعتماده
 

 عريف صايف االستهالك احملليت  
يعــرف صــايف االســتهالك احمللــي بوصــفه التوريــدات امللحوظــة مــن املنتجــات البتروليــة  - ٥٩

، مبــا يف ذلــك االســتهالك التقليــدي لألســر   ةاجلــاهزة املوجهــة لالســتهالك يف الــسوق الداخليــ  
 أن يـشمل ذلـك   وينبغـي . املعيشية واالستهالك الوسيط يف القطاعـات االقتـصادية علـى الـسواء         

أيضا صايف الواردات عن طريـق جتـار اجلملـة والتجزئـة حـىت ميكـن تغطيـة جوانـب االسـتهالك                  
كافة وقد خيتلف هذا الرقم عن الرقم احملسوب ألسباب منها على سبيل املثـال االختالفـات يف               

 .التغطية أو يف التعاريف املستخدمة يف نظم اإلبالغ املختلفة
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 املتعلقة باجلودةالتحديات  -عاشرا  
مـشكلة  : تتمثل املشاكل األساسية يف جمـال إحـصاءات الـنفط الوطنيـة يف نـاحيتني مهـا           - ٦٠

ومن األمثلة اليت تـضرب علـى املـشاكل التقنيـة اسـتخدام وحـدات        . التعاريف واملشاكل التقنية  
. أي ما إذا كـان ينبغـي التـصنيف علـى مـستوى املـشروع أو علـى مـستوى املؤسـسة                     : اإلبالغ

فقد يكون لدى وحدة إنتاجية بعينـها تـراخيص عديـدة وتكـون الطريقـة العمليـة لـذلك إنـشاء                     
وقـد  . ويف حـاالت أخـرى تكـون الوحـدة العاملـة علـى مـستوى املـشروع            . رصيد لكل وحدة  

 .يتسبب هذا املزيج من الوحدات يف إجياد بعض املشاكل
فقـد يتــسبب خلـيط مــن   : وكمثـال علـى مــشكلة التعـاريف مـسألة تعــاريف املنتجـات      - ٦١

فـإذا احتـسب منـتج مـا        . تعاريف املنتجات يف حدوث بعـض االختالفـات اإلحـصائية الظـاهرة           
كنفط خام يف إحدى اإلحصاءات كغاز طبيعي مسيل يف إحصاء آخر، فقـد يتـسبب ذلـك يف                  

فكيفيـة حـساب قيمـة      : وهنـاك مثـال آخـر هـو تعـاريف املفـاهيم           . بعض االحنرافات اإلحصائية  
وهــي تتوقــف أيــضا علــى ســعر املنــتج، وعلــى الــسعر   .  تتوقــف علــى تعريــف اإلنتــاج اإلنتــاج

وعلـى املكـان الـذي أخـذ منـه الـسعر يف          ) يف السوق، وعلـى املـستوى الـدويل مـثال         (املستخدم  
 .سلسلة اإلنتاج

وقد يؤدي التعريف املستخدم إىل حدوث احنرافات بني خمتلـف األسـاليب املـستخدمة           - ٦٢
ومــن احملتمــل أن تكــشف املقارنــة بــني األســاليب املــستخدمة عــن .  الفعليــةأو بــسبب األخطــاء
 .أسباب االحنراف

 
 أرقام اإلنتاج  

غالبا ما ال تتاح أرقام اإلنتاج النهائيـة املخصـصة يف الوقـت احملـدد لتلبيـة االحتياجـات                    - ٦٣
رب اسـتخدام أرقـام     ويعتـ . الدولية، مما يعين أن األرقام األولية لإلنتاج تستخدم على نطاق واسع          

وغالبــا مــا يــتم التوصــل إىل . اإلنتــاج املقــدرة قبــل تــوفري األرقــام النهائيــة، ســببا حمــتمال للخطــأ 
 .األرقام املقدرة جبمع اإلنتاج اليومي، وليكن مثال يف النصف األول من الشهر

وقد يكون من الصعب تقدير اإلنتـاج مـن منتجـات الغـاز الطبيعـي املـسيل علـى وجـه                   - ٦٤
دقة، ألنه يتكون من عدة منتجات تنتج من خط إنتاجي واحد، مث جتزأ بعـد ذلـك يف معامـل         ال

ــتج   ــر، وتقــاس وتقــسم حــسب املن ــتج الغــاز    . التكري ــد من ــتم فيهــا حتدي ويف احلــاالت الــيت ال ي
 .الطبيعي املسيل، ميكن حتديد املنتج بدقة من خالل قياس كثافته

ــاج بــصورة طفي   - ٦٥ ــام اإلنت ــاء العــام بــسبب عمليــات املراجعــة    وقــد ختتلــف أرق فــة يف أثن
ويف احلاالت اليت يقوم فيها مستعملون خمتلفون جبمـع البيانـات مـن نفـس املـصدر                 . والتحديث
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يف أوقــات خمتلفــة، قــد تنطــوي بيانــات املــصدر علــى اختالفــات تــؤدي إىل عــدم االتــساق بــني 
ومن مث تكون النتيجـة املنطقيـة       . التقارير اليت ينبغي، من حيث املبدأ، أن تتضمن نفس البيانات         

هي االتفاق على ضرورة مجع البيانات ولو مرة واحدة مث إتاحتها جلميع املـستعملني، أو إفـادة                 
مقدمي البيانات بأا أصبحت ائية يف وقت معني مث يقومون بعد ذلك بتنقيحها وحتـديثها يف                

 .أوقات حمددة
فـاحلقن  . ن ميكـن أن ختلـق أوجـه عـدم اتـساق           ولدى قياس اإلنتـاج فـإن املعاجلـة بـاحلق          - ٦٦

ميكن أن يدرج يف اإلنتاج اإلمجايل، وليس يف صـايف اإلنتـاج، يف حـني أن بعـض التعـاريف قـد            
وينطبق الشيء نفسه على إحراق واسـتهالك الطاقـة      . تتطلب إدراج احلقن ضمن صايف اإلنتاج     

. ءات تتـسق مـع تعاريفهـا   وتتطلـب احلـسابات القوميـة وجـود إحـصا        . املنتجة يف حقول الـنفط    
ويف هـذه احلالــة، فـإن احلقــن ال ينبغــي أن يـدرج إال إذا كانــت هنــاك مبيعـات إىل حقــل منــتج     

 .آخر
 

 القيم واألسعار  
بإمكاننا أن نالحظ أحيانا حاالت عدم اتساق ناجتـة عـن أخطـاء يف املـتغريات املتعلقـة                  - ٦٧

حـل خمتلفـة مـن سلـسلة القـيم الـيت تنتـهي        وتـستخدم األسـعار املختلفـة يف مرا   . بالسعر والقيمـة  
ــسوق   ــسعر ال ــسعر التــصدير أو ب ــة، وضــعتها    . ب وقــد تكــون األســعار األخــرى أســعارا معياري

احلكومــة علــى أســاس ســعر الــسوق، ضــمن أمــور أخــرى، وتــستخدم بــاالقتران مــع املبيعــات    
معلنـة عـن   واالتفـاق علـى الـسعر املـستخدم، أو وجـود معلومـات       . الداخلية ملنع خبس األسعار 

األسعار املستخدمة، أمر جـوهري لـضمان االتـساق بـني القـيم والكميـات فيمـا يتعلـق مبوازنـة                     
 .اإلنتاج، واالستهالك والتصدير واالسترياد

 
 الواردات والصادرات  

مـن خـالل   ) أ: (جيري تسجيل التجارة اخلارجية يف املنتجات بوجه عـام عـن طـريقتني            - ٦٨
وقــد يــتم نقــل بعــض الكميــات . يف مكاتــب اجلمــارك) ب(ر و شــركات االســترياد أو التــصدي

املصدرة من النفط عن طريق السفن أو عن طريق أنابيب النفط مباشـرة مـن حقـول الـنفط إىل                    
فــإذا مل تــدخل هــذه الكميــات األراضــي الوطنيــة اخلاضــعة للجمــارك، فإــا لــن . بلــدان أخــرى

الوحيـد املتعلـق ـا هـو البيانـات الـيت            تسجل يف البيانات اخلاصـة باجلمـارك وسـيكون املـصدر            
وعلـى وجـه العمـوم، لـن يتـوفر للمـصدرين كليهمـا سـوى معلومـات عـن                    . تقدمها الشركات 

وقــد يــستخدم . املــشتري األول، الــذي ال يكــون عمومــا مــن نفــس جنــسية املــستهلك النــهائي
مـا يعمـالن مـع    املـصدران أرقامـا خمتلفـة نظـرا لـنقص املعلومـات املتعلقـة بطاقـة احلمولـة أو أل         
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وقـد حيـدث يف بعـض احلـاالت     . بلدين خمتلفني من بلدان الوجهـة النهائيـة أو مـن بلـدان املنـشأ            
واجتمــاع هــذه املــشاكل يقتــضي املقارنــة بــني  . إبــالغ متفــاوت بــشأن حقــل اإلنتــاج األصــلي 

املــصدرين، واحليلولــة دون إمكانيــة العــد املــزدوج، وإصــدار رصــيد موحــد للمقارنــة بــني كــل  
 .إال أن ذلك يتطلب موارد طائلة، وقد يكون مستحيال من ناحية التطبيق. ولةمح
ويف مجيع املواقع اليت تتعاون فيها بلدان خمتلفة، مثل حبر الـشمال، ميكـن أن ميـر الـنفط                - ٦٩

وعنـدما  . اخلام أو غريه من املنتجات عرب احلدود عدة مرات يف طريقه إىل بلد الوجهـة النهائيـة               
وبغيـة احليلولـة دون العـد املـزدوج،         . ت احلدود، يقوم موظفو اجلمارك بتـسجيلها      تعرب احلموال 

ــة خاصــة     ــشأ وهــي أن هــذه     . ينبغــي أن ختــضع هــذه احلمــوالت ملعامل ــد تن ــشكلة ق ــاك م وهن
ــة     ــرارات اجلمركي ــد اإلق ــأخري عن ــبعض الت ــد تتعــرض ل ــصدير  . احلمــوالت ق ــاريخ الت ويكــون ت

لفـاتورة الـذي قـد يكـون خمتلفـا عـن التـاريخ الفعلـي                واالسترياد هو التاريخ الذي حررت فيـه ا       
للتصدير أو االسترياد األمر الذي قد يؤدي إىل احنرافـات إحـصائية نامجـة عـن مـسائل منهجيـة                    

 .وليس عن ظروف فعلية
وقـد تكــون احلاجــة إىل التــصنيف الــصحيح للمنتجــات املــصدرة مــصدرا آخــر للخطــأ   - ٧٠

ــة   ــاإلقرارات اجلمركي ــق ب ــا     وحتــدد. املتعل ــب تعريف ــصدرة وتطل ــسلعة امل ــضرائب ال  ســلطات ال
 .واضحا هلا وومسها بعالمات جلية

 
 أرقام املخزون  

جيري ختزين الـنفط اخلـام والغـاز الطبيعـي املـسيل بـالقرب مـن الـشاطئ، أو يف معامـل               - ٧١
وقـد  . تكرير أو يف املوانئ أو يف حمطات ساحلية، أو يف منـصات أو منـشآت علـى قـاع البحـر                    

 األخطــاء والــصعوبات احملتملــة بقيــاس مــستوى املخــزون غــري املؤكــد أو باحلــاالت الــيت   تتعلــق
ويـدرج الـنفط اخلـام املخـزون مؤقتـا يف           . جيري فيها ختـزين الـنفط اخلـام مؤقتـا يف ايـة الـشهر              

ويعتمـد مـستوى املخـزون يف    . أرقام اإلنتاج، ولكنه قد ال يـصدر أو يـدرج يف أرقـام املخـزون        
ومتــأل املخزونــات يف املــوانئ وتفــرغ . علــى تــاريخ آخــر شــحنة مــن الــنفط اخلــام ايــة الــشهر 

وهذا معنـاه مـن الناحيـة النظريـة أن املخـزون قـد يتفـاوت مـا بـني الفـارغ واملمتلـئ                        . باستمرار
ومبــرور الوقــت يبــدو املــستوى عــشوائيا، بــدون اجتاهــات   . بكامــل طاقتــه مــن شــهر إىل آخــر 

 .حمددة
از الطبيعي، فهي معقدة، ألن ختزين الغاز الطبيعي يتطلـب تكنولوجيـا            أما خمزونات الغ   - ٧٢

ــب       . باهظــة التكــاليف  ــذي يتطل ــر ال ــب، األم ــده وضــغطه يف الغال ــي جيــري تربي ــاز الطبيع فالغ
ويخـــزن الغـــاز الطبيعـــي يف خطـــوط أنابيـــب . تكنولوجيـــا باهظـــة التكـــاليف ومعقـــدة للغايـــة
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وزيـادة الـضغط داخـل خطـوط األنابيـب          يـشكل حتـديا آخـر، حيـث يـصعب قيـاس كميتـه                مما
 .ستؤدي إىل زيادة الطاقة، وميكن أن يستخدم كوسيلة للتخزين

غـري أن بيانـات     . ويف معظم البلدان تكـون البيانـات املتعلقـة بـاملخزون متاحـة للجميـع               - ٧٣
املخزون ما زالت تعترب سرية يف عدد قليل من البلدان وينظـر إليهـا علـى أـا معلومـات جتاريـة         

ولكي نتمكن من احلصول على معلومات جتميعيـة عـن مـستويات            . مثينة يسعى إليها املنافسون   
املخزون لكل منتج، من األمهيـة مبكـان أن تبلـغ مجيـع البلـدان عـن البيانـات املتعلقـة مبـستويات           

 .املخزون من النفط
 االستهالك الداخلي  

 يــساوي اإلنتــاج زائــدا صــايف يعــرف االســتهالك الــداخلي مــن حيــث املبــدأ علــى أنــه  - ٧٤
الواردات، ناقصا وقود حمطات التكريـر، ناقـصا اخلزانـات البحريـة الدوليـة، زائـدا التحـويالت                  

عـن االسـتهالك الـداخلي      هـذا الـرقم     تلف  وقد خي . املشتركة بني املنتجات، ناقصا تغري املخزون     
 . أو املالحظالفعلي
 حـسب جمموعـات     اخلي الفعلـي، موزعـ    وللحصول على أرقام دقيقـة لالسـتهالك الـدا         - ٧٥

وميكـن حتقيـق هـذا عـن       . الـصحيحة  املـستهلكني    بفئةاملستهلكني، من الضروري ربط املبيعات      
ــق اللجــوء إىل نظــام  ــدويل املوحــد  طري ــصناعي ال ــصنيف ال ــشطة  / الت ــصنيف اإلحــصائي لألن الت

ــة    ــصادية داخــل اجلماعــة األوروبي ــربط يف إطــاره شــركات  ) ISIC/NACE(االقت ــع الــذي ت  البي
ويــستلزم هــذا أن يكــون . ISIC/NACEعمالءهــا مــن املــستهلكني بــالرموز املناســبة مــن نظــام  

حبوزة شركات البيع سجل مستكمل يشتمل على الرمز املفرد لكل مستهلك وتكمن املـشكلة             
كبـار   هـم بالنسبة هلذه الطريقة يف أن املستهلكني النهائيني ليسوا بالضرورة محددين، وهو ما ي            

 .صحيحةتج نفطي على حدة يلزم أن تكون نبيد أن كمية كل م.  على اخلصوصينردوامل
مرضية حلـساب االسـتهالك   لــ وإذا كان مثـة نقـص يف البيانـات األوليـة ويف األسـاليب ا         - ٧٦

ومـن البـديهي أن هـذا       . الداخلي، فإن االستهالك يكـون مـساويا لالسـتهالك الـذي مت حـسابه             
 .يشكل مصدرا لألخطاء

  اإلحصائيالفرق  
يعـــرف الفـــرق اإلحـــصائي علـــى أنـــه التفـــاوت بـــني االســـتهالك الـــداخلي احملـــسوب  - ٧٧

اسـتعمال  ويـشكل وجـود فـروق كـبرية مـشكلة، ويـشري إىل          .  أو املالحـظ   واالستهالك الفعلـي  
وعندما تشكل الفروق اإلحصائية اجتاهـات،      . أرقام غري دقيقة يف مرحلة ما من مراحل العملية        

 .ون أكثر إزعاجا، ويشري إىل وجود أخطاء بنيوية أو منهجيةفإن األمر يك
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 البيانات التارخيية والتنقيحات  

تكتسي البيانات التارخييـة والـسالسل الزمنيـة أمهيـة كـبرية بالنـسبة لتحليـل االجتاهـات                   - ٧٨
 الـسياسات  آثـار  يف الـسوق، وبالنـسبة جلهـات تقريـر الـسياسات مـن حيـث قيـاس          التطوراتو

وميكــن أن يتــسبب .  مــصدر مهــم لــضبط ومراقبــة البيانــات اجلديــدة هــي أيــضاو. هاالــيت تــضع
 .استقصاؤهايلزم ووجود أخطاء فعلية يف احنرافات كبرية أو تغريات مفاجئة يف االجتاه، 

يف أو ورود ارأخطـاء تارخييـة أو تغـريات يف التعـ    وستؤثر تغيرات البيانات الناشئة عن      - ٧٩
ومـن  . ل الزمنيـة التارخييـة، ممـا يـتعني معـه إجـراء التنقيحـات بتـأن                معلومات جديدة يف السالس   

سيما عند ما تكون التنقيحات متـصلة        املهم مراعاة التنسيق الدويل عند إجراء التنقيحات، وال       
وهــذا أمــر جــوهري مــن أجــل كفالــة االتــساق بــني البلــدان وضــمان     . بــتغريات يف التعــاريف

يـة، حيـث جيـرى    موقملوازية مباشرة هي تنقيح احلـسابات ال     والعملية ا . تواصل السالسل الزمنية  
وميكــن . تنــسيقها دوليــا وتنفــذ يف حــدود نفــس اإلطــار الــزمين بالنــسبة لكــل بلــد مــن البلــدان  

 إنتاج البيانـات دون التـسبب يف    عندباستمرار تنقيح تغيريات البيانات الناشئة عن أخطاء فعلية         
 .أية مشاكل كبرية

جهها تنقيح البيانات التارخيية نتيجة تغيري يف التعاريف تتمثـل يف كـون       ومثة مشكلة يوا   - ٨٠
إنتــاج البيانــات قــد يــستند إىل التعــاريف التارخييــة، وبالتــايل ميكــن أن يــصعب حتويــل البيانــات  

وتتـسبب هـذه املـشكلة أيـضا يف حتـديات بالنـسبة لقابليـة املقارنـة             . القدمية إىل تعاريف جديـدة    
 يف الـسالسل الزمنيـة عـن حتـسن          عـني من، حيـث ميكـن أن ينـتج تطـور م          والتطور مع مـرور الـز     

 .األساليب، وليس عن الظروف الفعلية
 
 توصيات ونقاط للمناقشة - حادي عشر

  الوطنيةلنفطاإحصاءات  حتسني  
 بتعزيــز الــدور الــذي تــضطلع بــه املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة يف إنتــاج    وصــي بقــوةي - ٨١

 أكـرب يف  االضـطالع بـدور  د يف جمـال الطاقـة عـن طريـق متكينـها مـن       إحصاءات من النوع اجليـ   
. عمليــة مجــع البيانــات ونــشرها وكفالــة تطبيــق منتجــي إحــصاءات الطاقــة للمعــايري اإلحــصائية

إحصاءات النفط إىل مستوى اإلحصاءات الرمسية، مما يحـتم عليهـا أن تـستويف              وبذلك، ترتقي   
 .اءات الرمسيةمتطلبات اجلودة اليت تشترط يف اإلحص
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 التشاور مع أصحاب املصاحل  
ينبغي تفعيل التشاور مع ممثلي صناعة النفط ورابطـات الـصناعة والتجـارة واملنظمـات                - ٨٢

فإشـراك هـذه اموعـات يف املناقـشات األوليـة املتعلقـة             . غري احلكوميـة املهتمـة بالطاقـة والبيئـة        
ة معهــا أمــران جوهريــان بالنــسبة لنجــاح  باالحتياجــات يف جمــال املعلومــات ومواصــلة الــشراك 

 .االستراتيجيات اليت يراد وضعها
 

 إدماج التعاريف الدولية يف اإلحصاءات الوطنية  
 قابلية املقارنة بني البلدان، وهو أمر حاسم بالنسبة لسوق تتسم بالـشفافية، مـن               لتأمني - ٨٣

عراض املعايري الدوليـة املـستعملة   وينبغي است. ريف املوحدةا من التع  األمهية مبكان وضع جمموعة   
بـاإلبالغ  م  ويف يعتمـدها كـل بلـد يقـ        ارعـ وحيـدة مـن الت    دف االتفـاق الـدويل علـى جمموعـة          

 .بالبيانات املطلوبة
 يــضم أعــضاء مــن خمتلــف املنظمــات  عــريض القاعــدةوينبغــي إنــشاء فريــق اســتعراض   - ٨٤
عض املفـاهيم الرئيـسية، مثـل       ج ولـب  منـت ريف واقتراح تعريـف مـشترك لكـل         اتحليل خمتلف التع  ل

ا  بشأن اإلبالغ الـدويل املوحـد منعـ      وينبغي أيضا أن يتقدم الفريق باقتراح     . اتاإلنتاج واملخزون 
 . األمم املتحدةكتيباتتنقيح فيما يتصل بالعمل هذا وميكن أن ينظر إىل . اإلبالغر التكر
 نــشدد علــى الفائــدة التوصــل إىل مثــل هــذا االتفــاق صــعبا لكــن علينــا أن  قــد يكــونو - ٨٥

ومثـة  . ، على الصعيدين الوطين والدويل من وضع جمموعة واحدة مشتركة من التعـاريف            اتناة
وتطبــق عنــد مــلء الــدويل  اإلبــالغ االتفــاق علــى قاعــدة دوليــة يؤخــذ ــا يف  هــو وســطحــل 

 .اســتعمال التعــاريف الوطنيــة علــى الــصعيد الــوطينفيــه االســتبيانات، يف الوقــت الــذي يقتــصر 
أن تقارن تعاريفها مع التعاريف الدولية وتوثّق مجيـع أوجـه   إىل  البلدان  تحتاجوهلذا الغرض، س  

 .االختالف
 

 التنقيحات  
، سـيتعني علـى مجيـع البلـدان أن تـنقح            شتركةعندما يـتم االتفـاق علـى معـايري دولـة مـ             - ٨٦

لتنقـيح البيانـات     تقاليـد دوليـة مـشتركة        وضـع ومن املهـم    . تقاريرها على أساس هذه التعاريف    
وميكن أن تستند هـذه التقاليـد إىل العمليـات الروتينيـة يف جمـال               .  واالتساق يةالستمرارضمانا ل 

 .مراجعة احلسابات القومية
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 الفوارق اإلحصائية  
 أن يكون مثـة بعـض       إذ يغلُب . سيكون من املفيد حتليل الفوارق اإلحصائية يف اإلبالغ        - ٨٧

سيما بالنسبة لكبار املنـتجني واملـوردين أو املـصدرين،     خر، وال الفوارق اإلحصائية من شهر آل    
وينبغـي  . ال ينبغـي أن يكـون مثـة اجتـاه يكـرس الفـوارق اإلحـصائية               على املـدى الطويـل،       ،لكن

ذلـك أن  . لكشف عما ميكن أن يوجد من اجتاهـات لإخضاع مجيع املنتجات والبلدان للتحليل    
ي إىل حتسينات منهجية، ميكـن أيـضا أن تكـشف عـن             ا تؤد أمثل هذه التحليالت، فضال عن      

وميكــن أن تتــوىل املــسوؤلية عــن هــذا مؤســسات مثــل الوكالــة الدوليــة    . “كميــات مفقــودة”
 .للطاقة الذرية واألمم املتحدة ألن بإمكاا الوصول إىل البيانات الدولية والسالسل الزمنية

 
 توثيق عمليات اإلنتاج الروتينية  

ثق كل بلد عمليات اإلنتـاج الروتينيـة بـه لغـرض إحـصاءات الـنفط ويتـيح          ينبغي أن يو   - ٨٨
 كــل بلــد وتقييمهــا بــسهولة، روتــنياحلــصول علــى الوثــائق لكــي يتــسىن اســتعراض أســاليب و 

وينبغي هلـذه الورقـات أن تتبـع        . الكشف عن مواطن الضعف واقتراح سبل لتحسني املستوى       و
اوهلـا، لتيـسري عقـد املقارنـة        ألسـاليب الـيت سـيتم تن      املفـاهيم وا  بمخططا حمـددا مـشفوعا بقائمـة        

 .بني البلدان فيما
 

 النهوض مبستوى مؤهالت موظفي اإلحصاءات  
فحــسب صــندوق النقــد الــدويل، فــإن . مهــمأمــر ل فريــق إحــصاءات الطاقــة يإن تــشك - ٨٩

كفايـة إبـالغ البيانـات مـن جانـب          عـدم    و اثـل جوهر مشكلة جودة البيانات يرجـع إىل عـدم مت         
ويف عدد من احلـاالت، تكـون دقـة البيانـات موضـع         . رادي البلدان والنظم اإلحصائية الوطنية    ف

ويـستلزم إبـالغ البيانـات بكفايـة مـشاركة          .  املـستجيبني لالسـتبيانات    خـربة شك نتيجة لـنقص     
األشخاص الذين يفهمون اجلانب التقين واملشاكل اليت تواجه منتجـي الـنفط وحمطـات تكريـره           

ء االستبيانات اإلحـصائية، ومـشاركة األشـخاص الـذين هلـم درايـة بالتـصنيفات                عند حماولة مل  
وينطبـق هـذا    . واملعايري اإلحصائية الدولية وتصميم االستبيانات وانتقاء العينات، ومـا إىل ذلـك           

ــة   ــة والدوليـ ــة الوطنيـ ــى األفرقـ ــر علـ ــسواء األمـ ــى الـ ــات   .  علـ ــشتركة والكتيبـ ــة املـ ــد األدلـ وتعـ
 واملنظمــات ودورات التــدريب ألخــصائيي  الـــمبلِّغةيمــا بــني البلــدان  واالجتماعــات املنتظمــة ف

الـيت  اإلحصاءات وسائل جيدة لتحسني املهارات اإلحصائية، وكفالة فهم املنهجية والتعـاريف            
 . وتنسيقهمايتعني استخدامهما
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 فاهيم جديدة يف اإلبالغ الوطينمب األخذ  
يف لإلنتــاج محتملة ـالتطورات املــستقبلية الــعطــاء ســوق الــنفط املعلومــات املتعلقــة بــإل - ٩٠

ــتثمار يف عمليـــات     األجلـــني املتوســـط والطويـــل، يلـــزم احلـــصول علـــى معلومـــات عـــن االسـ
وستـسهم املفـاهيم املكرسـة الراسـخة        . استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما وعن املوارد املتبقية      

لـشيء يـذكر مـن       ال ختـضع  ت   كبري على بيانـا    إىل حد السوق، لكنها تتوقف    ب سهولة التنبؤ يف  
ذه التقـديرات تكـون     هلـ وينبغي أن تنـاقش إمكانيـة وضـع طريقـة خاصـة             . اجلودةوسائل مراقبة   

 .مقبولة دوليا وتتسم باملوضوعية
 اإلبالغ يف حينهمواصلة التعاون الدويل لصقل نظم البيانات الدولية وحتسني اجلودة و  

واكبة والدقة، وهنـاك بعـض البلـدان الـيت          امل  على حنو ما ذكر أعاله، هناك تعارض بني        - ٩١
ويقدم كبار املنتجني واملصدرين بيانـات جيـدة        .  النوعية رديئةتنحو إىل أن تكون     تقدم بيانات   

النوعية، لكن يلزم القيام ببعض العمل لزيـادة مـشاركة البلـدان والنـهوض جبـودة البيانـات الـيت              
ام، ومـن املهـم أيـضا علـى وجـه اخلـصوص إجيـاد               ويلـزم صـقل هـذا النظـ       . يعول عليها كثريا   ال

 .، مع احلد من استعمال األرقام األولية والتقديريةيف حينها البيانات لتحسني تقدميسبل 
 
 


