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 *من جدول األعمال املؤقت) هـ( ٤البند 

   إحصاءات الطاقة: بنود للعلم
 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الطاقة  

 
 مذكرة من األمني العام  

  
 علــى طلــب مــن اللجنــة اإلحــصائية يف دورــا  ءيتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل، بنــا  

ا التقريـر،   هـذ و.  تقريـر الفريـق العامـل املـشترك املعـين بإحـصاءات الطاقـة              ،**السابعة والـثالثني  
. ٢٠٠٧-٢٠٠٥نــشطة الفريــق العامــل يف الفتــرة  يتــضمن وصــفا ألاملقــدم إىل اللجنــة للعلــم، 

 . بتقرير الفريق العاملاويرجى من اللجنة أن حتيط علم

 

 

 * E/CN.3/2007/1. 
، الفــصل )E/2006/24 (٤، اإلضــافة رقــم ٢٠٠٦الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، انظــر  ** 

 . باء-األول 
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 ق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الطاقةيالفر  
 

الفريـــق العامـــل املـــشترك بـــني األمانـــات املعـــين بإحـــصاءات الطاقـــة يف    -ال أو 
 ٢٠٠٥ عام
االجتمــاع األول للفريــق العامــل املــشترك بــني نظمــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  - ١

 ملناقـشة حالـة     ٢٠٠٥نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٣و   ٢٢يف  األمانات املعـين بإحـصاءات الطاقـة        
ــني   ــاون ب ــة     املنظمــات املالتع ــة والستكــشاف الطــرق والوســائل الالزم ــة بإحــصاءات الطاق عني

 .لتحسينها

أتـــاح الفرصـــة أمـــام مجيـــع ، و منظمـــة إقليميـــة ودوليـــة٢٥ذا االجتمـــاع وحـــضر هـــ - ٢
به واالخــتالف اشتــإحــصاءات الطاقــة وليـربزوا أوجــه ال ليتبــادلوا اخلــربات يف وضـع  املـشاركني  

يناقــشوا احللــول الفرديــة أو اجلماعيــة الراميــة إىل حتــسني الوضــع برمتــه آخــذين يف االعتبــار     لو
األعـضاء يف نفـس املنظمـات       ن واالقتـصادات    عـاتق البلـدا   ضرورة ختفيـف العـبء امللقـى علـى          

انتــهاء هــذا االجتمـــاع   إثــر  ن وقـــد صــدر بيــا  . عــن املنظمــات يف حــد ذاــا    الدوليــة فــضال   
 ).املرفق األول انظر(
 

الفريـــق العامـــل املـــشترك بـــني األمانـــات املعـــين بإحـــصاءات الطاقـــة يف    -ا ثاني 
 ٢٠٠٦ عام
مجـــع تلتـــزم بالبــدء يف   ٢٠٠٦يونيــه  /لغايــة حزيـــران ظلــت الوكالـــة الدوليــة للطاقـــة    - ٣

املعلومات الالزمة ملواصلة العمل القائم بني املنظمات من خالل االتصال جبميع املنظمات الـيت              
قائمـة  اركني يف هذا االجتمـاع تقـدمي   شوطلبت إىل املحضرت االجتماع األول للفريق العامل    

 كـانون  ١٩وحـىت  . )انظـر املرفـق الثـاين   (قـة  إحـصاءات الطا عن عملهم املتصل ب  من املعلومات   
زالـت تتوقـع     معلومات من ثلثـي املنظمـات ومـا       ، مل تتلق الوكالة سوى      ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

 .الثلث املتبقيورود معلومات من 

ــع علــى اإلنترنــت    وقــد حــدث   - ٤ ــواردة ويف إعــداد موق ــأخر يف معاجلــة املعلومــات ال . ت
 وســهل ا جمــدياهــذا املوقــع قــدر اإلمكــان موقعــصعوبات يف ضــرورة جعــل الــوتكمــن إحــدى 

 واحـدة كـل التعـاريف       ةومثال ذلك أن تتاح للمستخدم إمكانية أن جيد يف صفح         . االستخدام
والغـرض مـن ذلـك    . سـلعة حمـددة  /عملية حمددة أو ملنتج/اليت تستخدمها مجيع املنظمات حلركة   

قاء نظرة سريعة علـى مـا ورد        إلويظهر من   .  عن أوجه التشابه   الهو إبراز أوجه االختالف فض    
لعمـل  مـن ا مجيـع املنظمـات   ن ممـا ميكِّـ   ، أوجه االختالف املوجودة اأن أوجه التشابه تفوق كثري    
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توصـيات لتنـسيق التعـاريف الـيت تـستخدمها مجيـع            التوصـل إىل    تنسيق، ومـن    لل يف عملية    ةسوي
 /كـانون الثــاين  يف اومـن املتوقــع أن يكـون مـشروع تــصميم املوقـع الـشبكي جــاهز     . املنظمـات 

 .٢٠٠٧يناير 
 

الفريـــق العامـــل املـــشترك بـــني األمانـــات املعـــين بإحـــصاءات الطاقـــة يف    -ا ثالث 
 ٢٠٠٧ عام
مـنح كـل   ت، أن ٢٠٠٧ينـاير  /املوقـع الـشبكي يف كـانون الثـاين    إطـالق  يفترض، عقب   - ٥

ت  حمـدد يتـضمن معلومـا   داملوقـع بأكملـه وعلـى أي بنـ    هـذا  منظمة بـضعة أشـهر للتعليـق علـى         
 .ختصها

االسـتفادة مـن    ميكنه   ٢٠٠٧عقد اجتماعٍ ثان للفريق العامل يف عام        بالوكالة  وستقوم   - ٦
ــة و  ــات امع ــة بكــل    يف املعلوم ــة املتعلق ــد اإلجــراءات العملي ــن جمــال حتدي ــيت مت اــاالت م ال

 مجـع  شتركة والتعـاون يف املتدريبية والدورات الحتديدها، مثل التنسيق ومواد التدريب املشترك  
 .البيانات

وميكــن للفريــق العامــل أن يــضع، عقــب انتــهاء االجتمــاع الثــاين لفريــق أوســلو املعتــزم  - ٧
، خطة عمل الجتماعـه الثـاين الـذي ميكنـه فيـه التوسـع يف نتـائج                  ٢٠٠٧فرباير  /عقده يف شباط  

 .عمل فريق أوسلو، وبذلك يتجنب االزدواجية بل وييسر املضي يف التعاون بني الفريقني
 

 تعليقات عامة -رابعا  
يتمثـل الغــرض الرئيـسي مــن الفريــق العامـل املــشترك بــني األمانـات املعــين بإحــصاءات      - ٨

الطاقة يف حتسني نوعية إحصاءات الطاقة عموما من حيث التغطية والتفاصيل وحسن التوقيـت              
. نظمـات وحتقيق هذا اهلـدف مـن شـأنه أن يرتقـي مبـستوى التعـاون بـني امل                 . واملوثوقية واألمهية 

وقــد حتقــق كــثري مــن التقــدم خــالل الــسنتني املاضــيتني علــى صــعيد التعــاون الثنــائي أو املتعــدد  
وعلى سبيل املثال، فقد جرى تنظيم الدورة التدريبية األوىل للمبـادرة املـشتركة             . األطراف معا 

مــل وحلقـة الع ) ٢٠٠٦أغـسطس  /زويال البوليفاريــة، آبـمجهوريـة فنـ  (املتعلقـة ببيانـات الــنفط   
التدريبية املشتركة بني رابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ والوكالة الدوليـة للطاقـة              

؛ وميكــن االستــشهاد )٢٠٠٦أكتـوبر  /طوكيـو، تــشرين األول (إحـصاءات الطاقــة  يتعلــق بفيمـا  
وباملثــل، فــإن . بكليهمــا كمثــالني مــن األمثلــة اجليــدة عــن التعــاون الثنــائي واملتعــدد األطــراف   

املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية والوكالة الدولية للطاقة يعتزمان تنظيم تـدريب يـوفره             
 /املتوســط يف كــانون الثــاين األبــيض املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة لبلــدان البحــر   

 .٢٠٠٧ يناير
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ك وقد اعتمدت رابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحملـيط اهلـادئ اسـتبيانات مماثلـة لتلـ                -٩
اليت اعتمدها املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة وجلنـة األمـم                    

ويعــد .  الســتبيان الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدةةاملتحــدة االقتــصادية ألوروبــا، ومطابقــ
ــسيق عــاملي للتعــاريف، ناهيــك عــن االســتبيانات   ةذلــك خطــو  وتتمثــل اخلطــوة  .  أوىل حنــو تن

 األخرى حنو التنسيق بني املنظمـات وبعـض البلـدان الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة يف ترمجـة                      اإلجيابية
دليل إحصاءات الطاقـة املـشترك بـني الوكالـة الدوليـة للطاقـة واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات                   

 .والصينيةوالروسية األوروبية إىل األملانية والفرنسية واإلسبانية 

ــد ولّــ  - ١٠ ــق زمخــ األول للجتمــاع االد وق ــشاركة   افري ــه بعــض املنظمــات امل  اســتفادت من
ــه مــن تعــاون   ــام مبزيــد مــن العمــل لبلــوغ هــذه     . إلحــراز التقــدم فيمــا تبدي ــتعني القي ــه ي بيــد أن

ــداف ــن   و. األه ــا االســتفادة م ــشترك  ميكــن هل ــع امل ــع مل املوق ــل دف ــسيق   كعام ــز التن واصــلة تعزي
نظمــات املوليــة للطاقــة مــع مجيــع وهــذا مــا ســتعمل بــشأنه وــدف إليــه الوكالــة الد. والتعــاون

 .٢٠٠٧الفريق العامل خالل عام املشاركة يف 

 . ذا التقريراوقد تود اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة أن حتيط علم - ١١
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 املرفق األول
بيان صادر عـن االجتمـاع األول للفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات                   

 املعين بإحصاءات الطاقة
 
ع وعشرون منظمة من املنظمات اإلقليمية والدولية الرئيسية، الـيت جتمـع أو            عقدت أرب  - ١

استـضافته الوكالـة   الدوليـة   يف بـاريس إلحـصاءات الطاقـة    اتستخدم إحصاءات الطاقة، اجتماع   
كـان الغـرض مـن هـذا         و .٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٣ و   ٢٢الدولية للطاقة خالل يومي     

 .ات واستكشاف السبل املؤدية إىل تعزيز التعاونتبادل اخلرب:  شقنيااالجتماع ذ

مـن حتـديات يف     املعلومات حـول جتارـا اإلجيابيـة ومـا تواجهـه            املنظمات  تبادلت  وقد   - ٢
 إزاء  ال شـام  اومـع أن هنـاك توافقـ      . وضع إحصاءات راسخة وموثوقة للطاقة ويف االحتفاظ ـا        
 خـالل الـسنوات اخلمـس املاضـية،         القبول مبا أدخل من حتسينات على جودة إحصاءات الطاقة        

ــة دون املـــساس   افقـــد حـــدد املـــشاركون عـــدد  ــها للحيلولـ  مـــن الـــشواغل الـــيت جيـــب معاجلتـ
 .املكاسب بتلك

وتشمل الشواغل واملشاكل اخنفاض مستوى الوعي وااللتزام علـى الـصعيد الـسياسي،      - ٣
 علـى ذلـك،   ةوعـالو . احلاجة إىل مزيد مـن التنـسيق والتعـاون       و ،ملوارد واخلربات وعدم كفاية ا  

إحصاءات الطاقة تتوقع حتديات جديدة، مثل حترير السوق وعوملتـه، ورصـد كفـاءة       دوائر  فإن  
مـصادر الطاقـة    والتوسع يف استخدام    الطاقة، وأثر إنتاج الطاقة احليوية، والتجارة واالستخدام،        

 إحصاءات الطاقـة    وتقترن احلاجة إىل زيادة تفاصيل    . رصد انبعاثات غازات الدفيئة   واملتجددة،  
 .جبهود ترمي إىل زيادة الدقة يف توقيت تقدمي إحصاءات الطاقة وتعزيز موثوقيتها

وقــد ناقــشت املنظمــات اــاالت احملتملــة للتعــاون والتنــسيق مــستقبالً ــدف حتــسني     - ٤
ومن الضروري اختاذ اإلجراءات الالزمة لإلبقـاء علـى جـودة إحـصاءات             . جودة بيانات الطاقة  

لتعـاون والتنـسيق، مثـل      يف جمـايل ا    علـى املبـادرات الناجحـة        ءوبنا . وحتسينها يف املستقبل   الطاقة
ــة ل    ــات العاملي ــنفط،    اإلصــدار األخــري لقاعــدة البيان ــات ال ــة ببيان ــشتركة املتعلق ــادرة امل اتفــق لمب

 :املشاركون على ما يلي

جــودة إعــداد التمــاس قــدر أكــرب مــن قــوة اإلرادة وااللتــزام الــسياسيني لرفــع مــستوى   • 
 التقارير عن الطاقة

 تعزيز تبادل املعلومات واخلربات • 

 التركيز على بناء القدرات والتدريب • 
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 مواصلة تنسيق املنهجيات واملصطلحات والتعاريف • 

 االجتماع على فترات منتظمة وبالتناوب الستعراض التقدم • 

، ٢٠٠٥الـسادسة والـثالثني عـام    يف دورـا  اإلحـصائية  وجهته اللجنة    لنداء   ةواستجاب - ٥
ن، مهــا فريــق أوســلو والفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين  ايعتــزم فريقــا عمــل جديــد

بإحــصاءات الطاقــة، استكــشاف الــسبل والوســائل الالزمــة ملواصــلة االرتقــاء مبــستوى جــودة     
 .إحصاءات الطاقة على الصعيدين القطري والدويل

يمية والدوليـة باالضـطالع ـذه اإلجـراءات ملواجهـة التحـديات             تلتزم املنظمات اإلقل  و - ٦
بيد أنـه يـتعني علـى مجيـع األطـراف، مـن قطاعـات الطاقـة إىل           . إحصاءات الطاقة اليت تواجهها   

 .أن تقرن التزام املنظمات بتفان مماثل ومبوارد مناسبةاإلدارات القطرية، 
 

 العاملاملشاركة يف اجتماع الفريق واهليئات املنظمات   

 اللجنة األفريقية للطاقة 

 منظمة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ 

 الرابطة األفريقية ملنتجي النفط 

 الرابطة األوروبية ملرافق الطاقة الكهربائية 

 االحتاد األورويب للغاز 

  املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية- اللجنة األوروبية 

 ئةالوكالة األوروبية للبي 

 ألغذية والزراعةاألمم املتحدة لمنظمة  

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 الوكالة الدولية للطاقة 

 أمانة منتدى الطاقة الدويل 

 صندوق النقد الدويل 

 الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ 

 منظمة البلدان العربية املصدرة للنفط 
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 ن االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية يف امليدا 

 منظمة أمريكا الالتينية لشؤون الطاقة 

 منظمة البلدان املصدرة للنفط 

 االقتصادية ألوروبااللجنة  

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة 

 البنك الدويل 

 يجملس الطاقة العامل 

 املعهد العاملي للفحم 
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 املرفق الثاين
 قائمة املعلومات املطلوبة من كل منظمة  

ملنظمتكم يلقـي الـضوء علـى إحـصاءات الطاقـة؛           )  فقرات ٤إىل   ٣من  (وصف موجز    • 
ومعلومــات ومعلومــات عــن التــدفقات واملنتجــات الرئيــسية الــيت تغطيهــا منظمــتكم؛    

ــصال  ــوان، ورقــ (بوحــدة اإلحــصاءات  لالت ــوان   العن ــاكس، والعن ــم الف م اهلــاتف، ورق
موقــع الوكالــة الدوليــة إىل وميكــنكم الــدخول ). اإللكتــروين، وعنــوان املوقــع الــشبكي

 .مجيع املنظماتاملطلوبة من علومات امل نللطاقة لتكوين فكرة أفضل ع

الــيت (الــيت تــستخدمها منظمــتكم ) التــدفقات واملنتجــات(قائمــة إلكترونيــة بالتعــاريف  • 
 ). من االستبياناتاجزءدة تشكل عا

لتـسهيل مجـع    ة  نظمـ املالـيت نـشرا     ) كتيبات إرشادية، أدلة، استبيانات   (قائمة بالوثائق    • 
مع ما يقابلها من وصالت على اإلنترنتاومعاجلة وفهم إحصاءا . 

قائمة وحـدات إحـصاءات الطاقـة الـيت تـستخدمها املنظمـة أو الـيت تعتقـد املنظمـة أـا                  • 
 .هر يف املوقع الشبكيجيب أن تظ

ــة إىل قواعــد البيانــات الــيت ميكــن دخوهلــا علــى موقــع املنظمــة علــى       •  الوصــالت املؤدي
 .اإلنترنت

 .وإذا كانت قواعد بيانات الطاقة مصنفة حبسب نوع الطاقة، ينبغي حتديد كل وصلة 

 


