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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

      إحصاءات الطاقة: بنود للمناقشة واختاذ قرار
      حنو توصيات دولية إلحصاءات الطاقة    
      تقرير األمني العام    

  موجز  
. )أ(اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الـسابعة والـثالثني          أعد هـذا التقريـر بنـاء علـى طلـب              

ويفصل هذا التقرير احلاجـة إىل إعـداد وحتـديث التوصـيات الدوليـة بـشأن إحـصاءات الطاقـة،                  
ــة     ــا يتعلــــق بتنظــــيم عمليــ ــتراتيجية شــــعبة اإلحــــصاءات يف األمــــم املتحــــدة فيمــ ويــــبني اســ

مــوجزا خلطــة عملــها للفتــرة والتحــديث، ويــصف اإلجــراءات الــيت اختــذهتا، ويعطــي   املراجعــة
  .وترد النقاط اليت ستناقشها اللجنة يف الفرع رابعا من هذا التقرير. ٢٠١١-٢٠٠٩

  
  

 ، الفـصل جـيم    ،)E/2006/24 (٤، امللحـق رقـم      ٢٠٠٦الوثائق الرمسية للمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي،          )أ(  
  ).و(و ) د(و ) ج(و ) ب (٣٧/١٠٨املقرر 
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  مقدمة  -أوال   
ــه     - ١ ــا أوصـــت بـ ــن بـــني مـ ــان مـ ــصائيكـ ــة اإلحـ ــثالثني ـاللجنـ ــسابعة والـ ــا الـ   ة يف دورهتـ
ــة،    )٢٠٠٦مــارس /آذار ١٠-٧ ( ، وضــع إحــصاءات للطاقــة كجــزء مــن اإلحــصاءات الرمسي

 حاجـة    وجـود   مراجعـة أدلـة األمـم املتحـدة بـشأن إحـصاءات الطاقـة، وأكـدت                 اللجنة وأيدت
ــع،      ــهجيات التجمي ــة ومن ــاريف الطاق ــسيق تع ــة  وملحــة إىل تن ــايري دولي  إلحــصاءات وضــع مع

طـت  ، أحا )٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢ -فرباير  / شباط ٢٧(ويف دورهتا الثامنة والثالثني     . )١(الطاقة
 املقدمة من فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة وتقـارير الفريـق      بالتقارير املرحلية اللجنة علما   

  .العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الطاقة
شـعبة اإلحـصاءات يف فتـرة الـسنتني         الـيت اضـطلعت هبـا       نـشطة   األ ويصف هذا التقريـر     - ٢

ــة     ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ــة منقحـ ــيات دوليـ ــداد توصـ ــمان إعـ ــة وضـ ــرارات اللجنـ ــذ قـ ــسيق تنفيـ  لتنـ
 ملزيد من التطـوير والتحـسني يف جـودة    أساساينها، لتكون   ح إلحصاءات الطاقة يف     ومستكملة

ــة   ــة للطاق ــبني . اإلحــصاءات الرمسي ــرعوي ــا الف ــن التق ثاني ــر احلاجــة إىل م ــة وحتــديث  ري  مراجع
ــة يف    ــة بــشأن إحــصاءات الطاق ــدة املتــصلة بإحــصاءات  ضــوءتوصــيات اللجن  التطــورات العدي

ومـضمون التوصـيات املنقحـة      نطـاق    حـول    العاملية النطـاق  الطاقة وردود البلدان أثناء املشاورة      
ــا اســتراتيجية شــعبة اإلحــصاءات لتنظــي  الفــرع  بينمــا يــبني .يف املــستقبل ــة ثالث ، التنقــيحم عملي

املقــرر اختاذهــا يف الفتــرة   واإلجــراءات ويــصف األعمــال الــيت متــت بالفعــل يف هــذا االجتــاه       
  . رابعا على النقاط اليت ستناقشها اللجنةالفرعوحيتوي . ٢٠١٠-٢٠٠٩

  
   إلحصاءات الطاقةومستكملةاحلاجة إىل إعداد توصيات دولية منقحة   -ثانيا   

:  بإحصاءات الطاقة يف منشورات األمم املتحـدة التاليـة         املتعلقة ترد التوجيهات الدولية    - ٣
ــع     ــة، م ــق يف إحــصاءات الطاق ــاهيم وطرائ ــصفة مف ــوازين  اإلشــارة ب   خاصــة إىل حــسابات وم

ومعـــامالت التعـــاريف ووحـــدات القيـــاس   : وإحـــصاءات الطاقـــة  ؛)٢( تقريـــر تقـــين :الطاقـــة
أساسـا  املنـشورات  هـذه   وقـد وفـرت   .)٤( دليل للبلـدان الناميـة  : وإحصاءات الطاقة  ؛)٣(التحويل
مـدى   علـى     األساسية على الـصعيد العـاملي      إحصاءات الطاقة األساسية وموازين الطاقة    لتجميع  

__________ 
ــائق  )١(   ــة الوث ، الفــرع جــيم،  )E/2006/24 (٤ رقــم امللحــق ،٢٠٠٦ واالجتمــاعي، االقتــصادي للمجلــس الرمسي

  .٣٧/١٠٨ املقرر
منشورات األمم املتحـدة رقـم املبيـع         (١٩٨٢،  ٢٩ألمم املتحدة، السلسلة واو، العدد      الشعبة اإلحصائية با    )٢(  

82.XVII.13(.  
  .)E.86.XVIII.21 رقم املبيع ،منشورات األمم املتحدة(، ١٩٨٧، ٤٤املرجع نفسه، السلسلة واو، العدد   )٣(  
  ).XVII.10.91 رقم املبيع ،منشورات األمم املتحدة(، ١٩٩١، ٥٦ السلسلة واو، العدد ،املرجع نفسه  )٤(  
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هــذه الوثــائق يف املنــهجيات القطريــة، ويف  الرئيــسية يف حكــام األوأدرجــت . ربــع قــرن تقريبــا 
يميـة وتلـك الـيت تتجـاوز        مـن املنظمـات اإلقل    العديـد   الكتيبات واألدلة اليت أصـدرها بعـد ذلـك          

  .القطرية حدود الوالية
 اهلامـة، مثـل تغطيـة إحـصاءات         املواضيع من   الكثري املذكورة أعاله    املنشوراتوتتناول    - ٤

الطاقة وأمهيتها يف صنع السياسات، واملفاهيم والتعاريف األساسية ملنتجات وتـدفقات الطاقـة،             
إحـصاءات الطاقـة وغريهـا مـن اإلحـصاءات          العالقـة بـني     وووحدات القياس، وموازين الطاقة،     

لكـي  يـتعني مراجعتـها وحتـديثها       ه  ومـع ذلـك، فإنـ     .  احلـسابات الوطنيـة     مبا يف ذلك   ،االقتصادية
ــدة  الكــثريتعــاجل  ــه  و مــن املــسائل اجلدي ــوفر التوجي ــل  يف املــسائل ت ــتم تناوهلــا مــن قب . الــيت مل ي
  .واستكمالراجعة يلي وصف موجز للمجاالت اليت حتتاج بشكل خاص إىل م وفيما
إىل التأكيـد    هناك حاجـة واضـحة     - إحصاءات الطاقة كجزء من اإلحصاءات الرمسية       - ٥

 .املبـادئ األساسـية لإلحـصاءات الرمسيـة        إىل اإلحصاءات الرمسية للطاقـة       تسند نأعلى ضرورة   
 واالعتــراف ،إحــصاءات رمسيــةخــصائص إحــصاءات الطاقــة باعتبارهــا ويــشمل ذلــك توضــيح 

  . للترتيبات املؤسسية، اليت قد تضمن جتميع بيانات عالية اجلودةملختلفةاباألمناط 
 نطـــاق اتفاقيـــة دوليـــة بـــشأن  تـــدعو احلاجـــة إىل وضـــع-  إحـــصاءات الطاقـــةنطـــاق  - ٦

  تـسوية  وينبغـي . تفاوتا كـبريا   املمارسات القطرية تتفاوت يف هذا اجملال        ألنإحصاءات الطاقة،   
 الطاقــة كنظــام كامــل يــشمل إنتــاج الطاقــة، وجتارهتــا   هــذه املــسألة بــالتركيز علــى إحــصاءات 

 الرئيـــسية لقطـــاع اخلـــصائص باإلضــافة إىل  ،)اســـتهالكها(الدوليــة، وحتويلـــها، واســـتخدامها  
التــصنيف الــصناعي  ال بــد مــن مواصــلة مناقــشة جــدوى اســتخدام   ،ويف هــذا الــصدد. الطاقــة

وصـيف الـسلع األساسـية وترقيمهـا،        الدويل املوحد جلميع األنشطة الصناعية، والنظام املنسق لت       
وتلـك اخلاصـة   باإلضـافة إىل إمكانيـة تطبيـق املبـادئ اإلقليميـة            والتصنيف املركزي للمنتجـات،   

مثـل  (إلحـصاء   ا الـذين يـشملهم    والتعـاريف ذات الـصلة للـسكان         باملؤسسات األجنبيـة املقيمـة    
 تـدعو كمـا  ). سابات الطاقـة استخدام املبـادئ اإلقليميـة يف مـوازين الطاقـة واملبـدأ احمللـي يف حـ         

  .تعريف حدود اإلنتاج ألغراض إحصاءات الطاقةإىل اجة احل
نظـرت يف وضـع     كانـت قـد     أهنـا   لعل اللجنة تتـذكر      ‐ للطاقةالدويل املوحد   تصنيف  ال  - ٧

. ، فـإن هـذا التـصنيف مل يتـوافر حـىت اآلن            )٥(التاسـعة عـشرة   لطاقـة يف دورهتـا      موحـد ل  تصنيف  
ساعد يف تنظـيم تعـاريف متفـق عليهـا دوليـا            يـ  للطاقة أن    ويل موحد دومن شأن إعداد تصنيف     

ملنتجات الطاقة يف نظام هرمي للتصنيف، يعرض بوضـوح العالقـة بـني هـذه املنتجـات ويعطـي                 
تـصنيف  ال مـشروع    تطـوير وال بـد مـن      .  السـتخدامه يف مجـع البيانـات ومعاجلتـها         للترميزنظاما  

__________ 
  .‘١’) ب (٢١، الفقرة ٢، امللحق رقم ١٩٧٦ واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الرمسية الوثائق  )٥(  
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لتـصنيفات الدوليـة األخـرى للمنتجـات، مثـل النظـام            اب مناظرته للطاقة وجداول    الدويل املوحد 
  .املنسق لتوصيف السلع األساسية وترقيمها، والتصنيف املركزي للمنتجات

هنــاك حاجــة إىل إعــادة النظــر يف التوصــيات  ‐  التحويــلومعــامالتوحــدات القيــاس   - ٨
 احلاليـــة وممارســـات البلـــدان وحتـــديث أي توصـــيفات ذات صـــلة لوحـــدات قيـــاس املنتجـــات 

وينبغـي إعـادة النظـر    . ، مبا يف ذلك وحدات القياس املعيارية املوصـى هبـا     إذا لزم األمر   ،املختلفة
ــامالتيف  ــل مع ــد   التحوي ــديل عن ــدم وجــود ب ــيم   لع ــد أو اإلقل ــامالتأو /و عــدم ذكــر البل  مع

  . بعينهاألنشطةالتحويل 
متماسـكة مـن   ال بد من وضع جمموعة      ‐ التدفقات واملخزونات واملفاهيم ذات الصلة      - ٩

يـشمل ذلـك    ينبغـي أن    و. التعاريف اليت تغطي تدفقات الطاقة وخمزوناهتا واملفاهيم ذات الـصلة         
وغريهـا  احلدود بني تدفقات الطاقـة      و ،املزيد من توضيح احلدود بني تدفقات وخمزونات بعينها       

لة وال بد مـن وصـف العالقـة بـني خمزونـات الطاقـة واملفـاهيم األخـرى ذات الـص                    . من املصادر 
 إلعــداد التوصــيات اخلاصــة وبالنــسبة .)اجلــرد اخلقــوائم ينبغــي ذكــر االحتياطيــات واملــوارد و(

فـة علـى أسـاس املبـادئ         بني التدفقات واملخزونات املعرَّ    ينبغي وصف الفروق   ، الطاقة حبسابات
 سقيـا كمـا ينبغـي إعـادة النظـر يف مـسألة            . وتلك املتعلقة باملؤسسات األجنبية املقيمـة     اإلقليمية  
  .ناسبةامل وتقدمي التوصيات ، واملخزوناتاتالتدفق
 واضـحة    ال توجد يف الوقت احلاضـر توصـيات        - الوحدات اإلحصائية وبنود البيانات     - ١٠

الســتخدامها يف مجــع البيانــات مــن قطــاع الطاقــة  ) وخصائــصها(بــشأن الوحــدات اإلحــصائية 
مــع ( البيانــات الــيت يــتم مجعهــا  رجعيــة لبنــوداملقائمــة ال تــوفري وينبغــي. مــن القطاعــات هوغــري

ــا ــث تعكــس  ) تعاريفه ــدفقات خــصوصيةحبي ــات  ت ــة،    وخمزون ــن منتجــات الطاق ــتج م كــل من
  .ولتضمن إمكانية عقد مقارنات دولية بني اإلحصاءات اليت يتم مجعها

 توفري نظرة شـاملة تتماشـي       احلاجة إىل تدعو   - مصادر البيانات واستراتيجيات مجعها     - ١١
داريــة، والدراســات االستقــصائية، البيانــات اإل: مثــل( ملــصادر البيانــات دوليــةمــع التوصــيات ال

ــتراتيجيات) خلإ ــطر/واســــ ــعائــــ ــة   /ق مجــــ ــد الطاقــــ ــصلة بتوريــــ ــات ذات الــــ ــع البيانــــ جتميــــ
وينبغي التأكيد علـى الترتيبـات املؤسـسية الفعالـة وتـشجيعها، مبـا يف               . استهالكها/واستخدامها

سية ملـصادر البيانـات وأهـم عناصـر اسـتراتيجيات جتميـع           الرئي باألنواعتوصيات اخلاصة   الذلك  
  .البيانات

ال بــد مــن إعــادة تأكيــد دور مــوازين الطاقــة يف تنظــيم إحــصاءات    ‐ مــوازين الطاقــة  - ١٢
يف اختاذ قرارات علـى أسـس سـليمة بـشأن     الطاقة يف إطار نظام متماسك، وأمهية هذه املوازين   

 التوصـيات احلاليـة بـشأن جتميـع         اسـتعراض بـد مـن     وال  . ، وتوضيح هذا الدور أيضا    السياسات
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ــوازين ــتكماهلاهـــذه املـ ــدا   واسـ ــة   لكـــي تـــوفر مزيـ ــة الطاقـ ــة تغطيـ  مـــن الوضـــوح حـــول كيفيـ
اســتخدام مــصادر متعــددة للطاقــة، وكيفيــة جتميــع مــوازين الطاقــة    باســتهالكها /واســتخدامها

  .لسياساتباالصلة  ذات
 التوصيات احلاليـة مـسائل جـودة البيانـات          عاجلال ت  ‐ جودة البيانات والبيانات الفوقية     - ١٣

 تكــون األبعــاد الرئيــسية جلــودة بيانــات ،ويف هــذا الــصدد. منهجيــةوالبيانــات الفوقيــة بطريقــة 
 وتوضع توصيات بشأن كيفيـة وضـع إطـار قطـري لبيانـات               هذه األبعاد  الطاقة هي أن توصف   

كتابــة تقــارير عــن جــودة  الطاقــة اجليــدة، مبــا يف ذلــك وضــع واســتخدام مؤشــرات للجــودة ول  
  .البيانات والبيانات الفوقية

 هناك نقص واضـح يف التوصـيات املتفـق عليهـا دوليـا بـشأن نـشر                  - نشر اإلحصاءات   - ١٤
إحصاءات الطاقة، مبا يف ذلك آليات نـشر هـذه اإلحـصاءات، ومعاجلـة اجلـداول الزمنيـة لنـشر                    

  وكتابــة تقــارير إىل املنظمــات الدوليــةالبيانــات، واجلــداول الرئيــسية، ونــشر البيانــات الفوقيــة، 
  .ةاإلقليميو

 إحصاءات الطاقـة األساسـية ومـوازين الطاقـة يف جتميـع حـسابات الطاقـة               اتاستخدام  - ١٥
 إىل شـرح العالقـات املفاهيميـة بـني إحـصاءات ومـوازين       مثـة حاجـة   ‐ واإلحـصاءات األخـرى  

مـن  أخـرى، حـىت ميكـن مـساعدة        الطاقة األساسية من ناحية، وبني حسابات الطاقة من ناحيـة           
 توجيهــات بــشأن جــدول تــوفريويــشمل ذلــك .  اإلحــصاءات ومــستخدميهايقومــون بتجميــع

  عــن كيفيــة اســتخدام وميكــن أيــضا تــوفري مؤشــرات .  يــسهل جتميــع حــسابات الطاقــة حتويــل
  .، وتغري املناخالغازيةنبعاثات االإحصاءات الطاقة يف أغراض إحصاءات البيئة وحسابات 

  استراتيجية الشعبة اإلحصائية لتنظيم عملية التنقيح والتحديث  -ثالثا   
  نطاق التوصيات الدولية املستقبلية إلحصاءات الطاقة  -ألف   

 قامـت الـشعبة اإلحـصائية باسـتعراض العمـل الـذي             ٢٠٠٧يف النصف الثاين مـن عـام          - ١٦
واملتعلقـة بإحـصاءات   أجنز يف إطار التحـضري لتنقـيح منـشورات األمـم املتحـدة املوجـودة حاليـا             

وقررت الشعبة أنه مت تكـوين زخـم يكفـي لوضـع توصـيات دوليـة إلحـصاءات الطاقـة                    . الطاقة
تدمج مجيع التوصيات يف هذا اجملال من اإلحصاءات يف وثيقة واحدة قد تستحق االعتماد مـن                

واهلــدف الرئيــسي مــن التوصــيات الدوليــة إلحــصاءات الطاقــة هــو تــوفري أســاس مــتني  . اللجنــة
ومـن  . لتطوير طويل األجل إلحصاءات الطاقة بناء على املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسيـة           

املتوقع أن تغطي التوصـيات الدوليـة إلحـصاءات الطاقـة نطاقـا واسـعا مـن املـسائل، ابتـداء مـن                       
خــصائص اإلحــصاءات الرمسيــة للطاقــة، ومفــاهيم وتعــاريف لالســتخدام يف إحــصاءات الطاقــة  
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وســيتم إيــراد . ، وصــوال إىل اســتراتيجيات جتميــع البيانــات وسياســات النــشر ومــوازين الطاقــة
التوجيهــات اإلضــافية عــن التفاصــيل التقنيــة ووصــف املمارســات اجليــدة يف جمــال إحــصاءات    
الطاقــة ملــساعدة البلــدان يف تنفيــذ التوصــيات الدوليــة إلحــصاءات الطاقــة يف دليــل جــامعي         

  . إحصاءات الطاقة
 التوصيات الدولية إلحـصاءات الطاقـة مـن حيـث اهليكـل والـشكل مـع                 وستتم مواءمة   - ١٧

التوصيات الدولية اليت وافقت عليها اللجنـة اإلحـصائية يف جمـاالت إحـصائية أخـرى، ال سـيما                   
التوصــيات الدوليــة املتعلقــة باإلحــصاءات الــصناعية، والتوصــيات الدوليــة املتعلقــة بإحــصاءات   

توصـيات يف االعتبـار مجيـع األعمـال املنهجيـة ذات الـصلة،              وينبغـي أن تأخـذ ال     . جتارة التوزيـع  
ــة       ــة للطاقـ ــة الدوليـ ــصدره الوكالـ ــذي تـ ــة الـ ــصاءات الطاقـ ــل إحـ ــل دليـ ــة  (مثـ ــة الدوليـ الوكالـ

واملكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات ) منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي/للطاقـــة
الـذي سيـصدر قريبـا،      ) نظـام احملاسـبة   (املـة   األوروبية، ونظام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية املتك        

  . والذي سيشتمل على توصيات بشأن حسابات الطاقة
  

  املبادئ التوجيهية لعملية التنقيح والتحديث  -باء   
لضمان حتقيـق اهلـدف الرئيـسي مـن التوصـيات الدوليـة إلحـصاءات الطاقـة، اقترحـت              - ١٨

الشعبة اإلحـصائية وأيـدها فريـق أوسـلو املعـين           املبادئ التالية لعملية التنقيح والتحديث من قبل        
  .)٦(بإحصاءات الطاقة يف اجتماعه الثالث

ينبغي النظر إىل احتياجـات اجملموعـات الرئيـسية للمـستعملني علـى أهنـا نقطـة                   )أ(  
انطــالق، وأن ُتؤخــذ يف االعتبــار إىل أقــصى حــد ممكــن لــضمان أن تكــون البيانــات الــيت يــتم     

ــسياسات  ــلة بالـ ــا ذات صـ ــة   مجعهـ ــع الطاقـ ــة، وتلـــيب احتياجـــات جمتمـ ــتجني ( العامـ ــواء املنـ سـ
  ، وتوفر أساسا متينا إلدماج إحصاءات الطاقة يف إطار حماسيب أوسع؛ )املستخدمني أو

ــشاور وثيــق مــع كــل مــن املكاتــب اإلحــصائية        )ب(   وينبغــي إجــراء املراجعــة يف ت
ء كانــت منظمــات دوليــة الوطنيــة، والوكــاالت الوطنيــة للطاقــة، واملنظمــات ذات الــصلة ســوا 

  منظمات تتجاوز حدود الوالية الوطنية؛  أو
ينبغــي احلــرص، أثنــاء تقــدمي توصــيات بــشأن بنــود البيانــات وتعاريفهــا، علــى    )ج(  

أن تتوفر مصادر البيانات الـضرورية يف بعـض البلـدان، علـى األقـل، لتجميـع هـذه                 ) أ: (يلي ما
يـشكل عبئـا إضـافيا كـبريا فيمـا يتعلـق بتقـدمي        أن مجـع بنـود البيانـات هـذه لـن      ) ب(البيانـات؛  

__________ 
  ./http://og.ssb.noمتوفرة على املوقع   )٦(  
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ميكــن ملعظــم البلــدان تنفيــذ طرائــق اجلمــع لــضمان حتــسني إمكانيــة املقارنــة          ) ج(التقــارير؛ 
  البلدان؛  بني

ينبغي أن ُينظر إىل املراجعة يف سياق تعزيز هنج متكامـل يف النظـام اإلحـصائي             )د(  
ــتم، بالقــدر املمكــن، اســت    ــوطين الــذي يتطلــب أن ي خدام املفــاهيم والتــصنيفات واألســاليب  ال

املوحدة لتجميع البيانات اليت تتسم بالتواؤم مـن أجـل حتقيـق أقـصى قـدر مـن الكفـاءة وتقليـل                      
  عبء تقدمي التقارير إىل احلد األدىن؛

ينبغــي أن يتنــاول دليــل جــامعي إحــصاءات الطاقــة توجيهــات إضــافية بــشأن      ) هـ(  
ساعدة البلــدان يف تنفيــذ التوصــيات الدوليــة إلحــصاءات  مزيــد مــن األمــور العمليــة والتقنيــة ملــ 

. وسيناقش فريق أوسلو، خالل عملية املراجعة، حمتوى دليل جامعي إحصاءات الطاقـة           . الطاقة
وينبغي أن ُينظـر إىل إعـداد الـدليل علـى أنـه عمليـة موازيـة، إذ أن املواضـيع الـيت ميكـن أن تـتم                            

 إىل مزيـد مـن التفـصيل مـن أجـل مـساعدة جـامعي                معاجلتها يف التوصيات بصورة عامة حتتـاج      
وينبغي، كوضع أمثل، أن يصدر الدليل بعد عام واحد من اعتماد اللجنة للتوصـيات              . البيانات

  . الدولية إلحصاءات الطاقة
واســتنادا إىل املبــادئ املــذكورة أعــاله، ســيجرى إعــداد املــشروع املؤقــت للتوصــيات      - ١٩

عــاون وثيــق بــني الــشعبة اإلحــصائية، وفريــق أوســلو ومنظمــة   الدوليــة إلحــصاءات الطاقــة يف ت
ــة    ــة للطاقـ ــصاءات الدوليـ ــع    ). InterEnerStat(اإلحـ ــضاء، مـ ــسب االقتـ ــشاور، حـ ــيتم التـ وسـ
علـى سـبيل املثـال، فريـق لنـدن، وجلنـة خـرباء األمـم املتحـدة                  (اجملموعات واملنتـديات األخـرى      

تقوم الشعبة اإلحـصائية بتنـسيق عمليـة املراجعـة،     وس).  االقتصادية، اخل-املعنية باحملاسبة البيئية  
إلجراء مشاورة على نطاق العامل، إلدماج وحترير املـدخالت يف طبعـات متعاقبـة مـن مـشروع                  
. التوصـــيات الدوليـــة إلحـــصاءات الطاقـــة، وتقـــدمي املـــشروع النـــهائي للتوصـــيات إىل اللجنـــة

ي احملتويات الرئيـسيني ملـشروع      ويشكل فريق أوسلو ومنظمة اإلحصاءات الدولية للطاقة مقدم       
التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة ودليل جامعي إحصاءات الطاقـة وفقـا للواليـات املخولـة               

  . اللجنة هلما من جانب
  

  العمل املنجز واألنشطة املستقبلية  -جيم   
  وضع اخلطوط العامة للتوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة    

ــرة كانــت شــعبة اإلحــصاءات خــالل    - ٢٠  تقــوم بوضــع خمطــط عــام   ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفت
. مستقبلي للتوصيات، وقُدم املخطط التفصيلي للتوصيات إىل االجتماع الثالـث لفريـق أوسـلو             
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ويـرد يف مرفـق هـذه الوثيقـة خمطـط التوصـيات       . ونوقش املخطط على حنو واف، وعدل مث أُقر 
  . الدولية إلحصاءات الطاقة الذي مت إقراره

  
   ملشاورة عاملية النطاق بشأن نطاق ومضمون التوصيات املستقبليةاملرحلة األوىل    

ُتخطط الشعبة لتنظيم مـشاورة عامليـة بـشأن مـشروع التوصـيات الدوليـة إلحـصاءات                   - ٢١
، ٢٠٠٨مـايو   /وقد اضطلع باملرحلة األوىل من املـشاورة املكونـة مـن مـرحلتني يف أيـار               . الطاقة

وركـزت علـى نطـاق ومـضمون التوصـيات          . لية للطاقة بالتعاون مع فريق أوسلو والوكالة الدو     
وأُرسلت ورقة املشاورة اليت تتـضمن اخلطـوط العامـة واملـسائل املتـصلة بالتوصـيات                . املستقبلية

إىل املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة، ووزارات ووكــاالت الطاقــة، واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 
 مكتبـا  ٧١ وردت ردود مـن    ٢٠٠٨سـبتمرب   /لوحبلول أيلو . العاملة يف جمال إحصاءات الطاقة    

  .)٧( منظمات٥ وزارة ووكالة للطاقة، و ٢٩لإلحصاءات الوطنية و 
هـدف التوصـيات الدوليـة    )  يف املائة من الردود    ٩٨أكثر من   (وتؤيد األغلبية الساحقة      - ٢٢

 إلحصاءات الطاقة املتمثل يف تعزيز إحـصاءات الطاقـة كجـزء مـن اإلحـصاءات الرمسيـة لـصاحل                  
وشــددت البلــدان علــى أمهيــة وفوائــد التوصــيات الدوليــة املقبلــة        . العديــد مــن املــستخدمني  

ووافـق املـستجيبون علـى أنـه ينبغـي أن تكـون التوصـيات مرنـة مبـا يكفـي                     . إلحصاءات الطاقـة  
وعلى وجـه   . لضمان تنفيذها يف مجيع البلدان بغض النظر عن مستوى تطور نظمها اإلحصائية           

أييـد بـأن ُينظـر إىل قائمـة بنـود البيانـات الـواردة يف التوصـيات الدوليـة                  اخلصوص، كان هناك ت   
إلحصاءات الطاقة باعتبارها قائمة مرجعية ميكن للبلدان أن ختتار منها البنود ذات الـصلة وفقـا         
حلالتها، آخـذة يف االعتبـار، علـى سـبيل املثـال، االحتياجـات احملـددة للمـستخدمني، واملـوارد،                    

  . بء الواقع على املستجيبواألولويات، والع
وفيما يتعلق بالنطـاق املقـصود مـن التوصـيات املـستقبلية، كـان هنـاك تأييـد قـوي ألن                       - ٢٣

).  يف املائـة   ٩٤(ية إلحصاءات الطاقة مجيع جوانـب العمليـة اإلحـصائية           تغطي التوصيات الدول  
ووافقت البلدان على أن تركز التوصيات على اإلحصاءات األساسية للطاقة ومـوازين الطاقـة،              
وأن تتضمن توصيات بشأن كيفية ربط إحـصاءات الطاقـة وأرصـدة الطاقـة، حبـسابات الطاقـة                  

ت البلدان على نطاق واسـع اهليكـل املقتـرح للتوصـيات            وأيد. وغريها من اإلحصاءات الوطنية   
ــني       ( ــصول التوصــيات ب ــردود لف ــدة لل ــة املؤي ــسبة املئوي ــة كحــد أدىن  ٩٣تراوحــت الن  يف املائ
  ). يف املائة كحد أقصى ٩٩ و

__________ 
  .http://unstats.un.org/unsd/energy/ires/consultation.htmيتوفر التقرير املعين بنتائج املشاورة على املوقع   )٧(  
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وقــدم كــثري ممــن اســتجابوا ردودهــم مــشفوعة باقتراحــات حمــددة بــشأن مــضمون            - ٢٤
اتــساق ) أ: (مــشددين علــى أمهيــة مواضــيع حمــددة مثــلالتوصــيات الدوليــة إلحــصاءات الطاقــة 

ــة مــع تلــك        ــصادرات املدرجــة يف إحــصاءات الطاق ــواردات وال ــاج وال ــة باإلنت ــات املتعلق البيان
توضــيح ) ب(الــواردة يف اإلحــصاءات العامــة لإلنتــاج وإحــصاءات التجــارة الدوليــة للبــضائع؛  

تـصميم  ) د(دام الـسجالت اإلداريـة؛      اسـتخ ) ج(املعاجلة اإلحصائية للمصادر اجلديدة للطاقـة؛       
مؤشرات الكفـاءة، ومؤشـرات     (املؤشرات املختلفة للطاقة    ) هـ(وتنظيم عمليات املسح بالعينة؛     

ــرد مــن االســتهالك      ــصيب الف ــة، ومؤشــرات ن ــة، وقطــاع الطاق ــشأن  ) و(؛ )الطاق توجيهــات ب
. ار وضـرائب الطاقـة    أسـع ) ز(معامالت االنبعاثات املناسبة لتقييم وجتميـع انبعاثـات الكربـون؛           

كما أشار بعض البلدان إىل أن املزيد من التفاصيل التقنية بـشأن مجـع البيانـات ونـشرها ينبغـي                    
أن ال يكــون جــزءا مــن التوصــيات، إذ أهنــا ســتكون خاصــة بكــل بلد،ـــ ولكــن ينبغــي تناوهلــا    

  . بصورة وافية يف دليل جامعي إحصاءات الطاقة الذي سيصدر يف املستقبل
  

  تعاريف منتجات الطاقة وتدفقات الطاقةتنسيق     
لقد قامت منظمة اإلحصاءات الدولية للطاقة خبطوة هامة إىل األمام خـالل اجتماعهـا                - ٢٥

، حيــث متــت مناقــشة اقتــراح لتنــسيق التعــاريف  ٢٠٠٨أكتــوبر /الــذي عقــد يف تــشرين األول
إلحــصاءات ، ســتجري يف إطــار منظمــة ا٢٠٠٩وخــالل عــام . الــواردة يف إحــصاءات الطاقــة

الدولية للطاقة مـشاورات إضـافية بـشأن تعـاريف منتجـات وتـدفقات الطاقـة مـن اجـل تـسوية                      
ــة ــة   . املــــسائل املعلقــ ــيتم إدراج التعــــاريف الــــيت مت تنــــسيقها ضــــمن التوصــــيات الدوليــ وســ

  . الطاقة إلحصاءات
  

  حالة إعداد املشروع املؤقت للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الطاقة    
ت املوافقة علـى اجلـدول الـزمين لـصياغة التوصـيات وُنـشر علـى موقـع فريـق أوسـلو            مت  - ٢٦

وتقـوم أمانـة فريـق أوسـلو بوضـع ورقـات املـسائل ومـشاريع نـصوص فـصول                    . على اإلنترنـت  
  . وفروع معينة على موقع الفريق ملناقشتها من جانب أعضائه

  
  األنشطة املستقبلية    

ــصائية، باال   - ٢٧ ــشعبة اإلحـ ــوم الـ ــا    وتقـ ــصاء واجلغرافيـ ــوطين لإلحـ ــد الـ ــع املعهـ ــتراك مـ شـ
ــة يف املكــسيك   ــة يف    )INEGI(واملعلوماتي ــة حــول إحــصاءات الطاق ، بتنظــيم حلقــة عمــل دولي

واهلــدف .  يف أغواســكاليينتس، املكــسيك٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٥ إىل ٢الفتــرة مــن 
أن احتياجاهتـا وقـدراهتا   الرئيسي من حلقة العمل هذه هـو التـشاور مـع بلـدان ناميـة خمتـارة بـش           

يف جمــال جتميــع إحــصاءات الطاقــة مــن أجــل أخــذها يف االعتبــار بطريقــة أفــضل يف التوصــيات  
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ويتعاون فريق أوسلو ومنظمة اإلحصاءات الدولية للطاقة بطريقة نـشطة مـع الـشعبة       . املستقبلية
  . ذا احلدثاإلحصائية واملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية يف التحضري هل

 يف ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٦-٢وعقــد االجتمــاع الرابــع لفريــق أوســلو يف الفتــرة مــن     - ٢٨
ــدا  ــاوا، كن ــت       . أوت ــشروع املؤق ــداد امل ــة إع ــو اســتعراض حال ــاع ه ــسي لالجتم واهلــدف الرئي

وستعرض الشعبة اإلحصائية على االجتماع كل ما هـو         . للتوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة   
 فـصول وفـروع معينـة مـن التوصـيات، واقتراحهـا املتعلـق بتنظـيم املرحلـة                   متوفر مـن مـسودات    

  . الثانية من املشاورة العاملية النطاق
وختطط الـشعبة اإلحـصائية للمرحلـة الثانيـة مـن املـشاورة العامليـة النطـاق حبيـث تركـز                 - ٢٩

ائيـة  على الـنص الكامـل للمـشروع املؤقـت للتوصـيات وعلـى تـوفري أسـاس لوضـع الـصيغة النه               
  . ٢٠٠٩ومن املتوقع أن ُتجرى املشاورات يف النصف الثاين من عام . للمشروع

وبعد جتهيز نتـائج املـشاورة سـتعقد الـشعبة اإلحـصائية االجتمـاع الثـاين لفريـق خـرباء                      - ٣٠
وسـيقوم فريـق اخلـرباء باسـتعراض نتـائج املـشاورة        . األمم املتحدة املخصص إلحصاءات الطاقة    

بإسداء املشورة بشأن مزيد من التعديالت على املشروع املؤقت وعلـى تـاريخ             العاملية النطاق و  
  . تقدميه إىل اللجنة العتماده

  
  نقاط للمناقشة  -رابعا   

   :قد ترغب اللجنة يف  - ٣١
أن ُتقر استراتيجية الشعبة اإلحـصائية اخلاصـة بإعـداد التوصـيات الدوليـة                )أ(  

ــد    ــار التق ــة، وان تطلــب اعتب ــة   إلحــصاءات الطاق ــشروع التوصــيات إىل اللجن مي املبكــر مل
  العتمادها مسألة ذات أولوية؛ 

ــا مـــستكمال  أن توصـــي بـــأن يـــوفر مـــشروع     )ب(   ــارا مفاهيميـ التوصـــيات إطـ
لإلحصاءات الرمسية للطاقة والتوجيهات الالزمة يف جمال السياسات بشأن جتميع البيانـات        

  صادية؛ ونشر البيانات يف سياق هنج متكامل لإلحصاءات االقت
أن تؤكــد علــى ضــرورة إجــراء تنقــيح التوصــيات بالتــشاور الكامــل مــع       ) ج(  

املكاتب اإلحصائية الوطنية ووزارات ووكاالت الطاقة الوطنية، مبا يف ذلك التشاور علـى             
  نطاق العامل بشأن املشروع املؤقت للتوصيات؛ 
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ــصلة بتجميــع إحــصاءات ال       )د(   طاقــة أن توصــي بنــشر التفاصــيل التقنيــة املت
واملمارسات القطرية اجليدة يف دليل جامعي إحصاءات الطاقـة مـن أجـل مـساعدة البلـدان         

  يف تنفيذ التوصيات املنقحة واملستكملة؛ 
أن تــسدي املــشورة إىل الــشعبة اإلحــصائية بــأن تقــدم التوصــيات املنقحــة     )هـ(  

ييمهـــا؛ واملـــستكملة إىل فريـــق خـــرباء األمـــم املتحـــدة املخـــصص إلحـــصاءات الطاقـــة لتق 
وســتكون لفريــق اخلــرباء واليــة الســتعراض واعتمــاد مــشروع التوصــيات قبــل تقدميــه          

  .اللجنة إىل
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  املرفق
  

  إحصاءات الطاقةبشأن التوصيات الدولية     
  مشروع خمطط    
  متهيد    
  املختصرات    
  كلمة شكر    
   مقدمة- األول فصلال    

  
. إلحـصاءات الطاقـة   الغرض مـن هـذا الفـصل هـو صـياغة أهـداف التوصـيات الدوليـة                    

وســيكون هنــاك تركيــز علــى أن اهلــدف الرئيــسي للتوصــيات هــو إرســاء أســاس مــتني لتطــوير   
إحصاءات الطاقة على املـدى البعيـد، كجـزء مـن اإلحـصاءات الرمسيـة الـيت تـستند إىل املبـادئ                      

وسيؤكد الفصل على أمهية إحصاءات الطاقة يف اختـاذ قـرارات           . األساسية لإلحصاءات الرمسية  
صنع سياسـات سـليمة، وحتديـد احتياجـات اجملموعـات الرئيـسية مـن املـستخدمني، ووصـف                   و

وسوف ُتطرح اخللفيـة التارخييـة للتوصـيات        . كيفية معاجلة هذه اإلحصاءات يف الفصول التالية      
بـشأن حتـديث أدلـة       املتحـدة    األمـم مع إحالة خاصة إىل القرارات األخرية للجنة اإلحـصائية يف           

وسـيقدم هـذا الفـصل أيـضا وصـفا       . ن إحصاءات الطاقة، وموازينها وحساباهتا     ع  املتحدة األمم
املكتـب  / الدوليـة للطاقـة    الوكالـة للعالقة بني التوصيات ودليل إحصاءات الطاقة الذي أصـدرته          

،  املتحـدة  األمـم اإلحصائي للجماعات األوروبيـة، باإلضـافة إىل املنـشورين اللـذين ستـصدرمها              
اءات الطاقة، ونظام احملاسبة البيئية واالقتصادية، الذي ُيتوقـع أن يـوفر          ومها الدليل اجملمع إلحص   

  .معايري دولية بشأن احملاسبة يف جمال الطاقة
  

   إحصاءات الطاقةنطاق - ٢ فصلال    
وسـوف يبـدأ    . الغرض من هـذا الفـصل هـو تعريـف نطـاق وتغطيـة إحـصاءات الطاقـة                   

تقــل إىل تعريفهــا يف الــسياق اإلحــصائي، الفــصل بتعريــف واســع للطاقــة كظــاهرة ماديــة، مث ين 
حبيـــث يـــصبح مفهـــوم حمتـــوى الطاقـــة مـــن مـــصادر مـــواد الطاقـــة مفهومـــا عمليـــا لألغـــراض  

وسـوف  . وسيتناول الفـصل دور قـوانني الـديناميكا احلراريـة يف إحـصاءات الطاقـة              . اإلحصائية
ي اإلنتــاج، يغطــ) أ(يقــدم توصــيات بــشأن معاجلــة إحــصاءات الطاقــة باعتبارهــا نظامــا كــامال   

املـواد احلاملـة    /االستهالك النـهائي ملـصادر الطاقـة      /التصدير، والتحويل، واالستخدام  /واالسترياد
ــة؛  ــة   ) ب(للطاق ــسية لقطــاع الطاق ــشطة الرئي ــرار  . يــصف اخلــصائص واألن ــاك إق وســيكون هن
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ــا يف إحــصاءات الطاقــة وغريهــا مــن     باالختالفــات املوجــودة يف املــصطلحات املــستخدمة حالي
) مثل االستخدام مقابل االستهالك، واملخزونـات مقابـل قـوائم اجلـرد           (اءات االقتصادية   اإلحص

وسـوف ُتنـاقش   . أو التعريـف الواضـح جملـاالت اسـتخدامها    /هبدف تـسوية هـذه االختالفـات و       
ــصادية       ــشطة االقت ــع األن ــدويل املوحــد جلمي ــصناعي ال ــصنيف ال ــسائل اســتخدام الت ــديل (م التع

احمللية وتلك املتعلقة باملؤسسات األجنبيـة املقيمـة والتعريفـات املتعلقـة            ، وكذلك املبادئ    )الرابع
مثــــل اســــتخدام املبــــدأ احمللــــي يف مــــوازين الطاقــــة  (بالــــسكان الــــذين يــــشملهم اإلحــــصاء  

وسيوضـــح هـــذا الفـــصل نطـــاق ). املؤســـسات األجنبيـــة املقيمـــة يف حـــسابات الطاقـــة ومبـــدأ
. املنــاطق االقتــصادية وحــدود اإلنتــاج   إحــصاءات الطاقــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تعريــف       

 تعــــاريف تفــــصيلية لبنــــود البيانــــات، بعــــد معاجلــــة مجيــــع املــــسائل  ٧ وسيتــــضمن الفــــصل
  .التصنيفية الضرورية/املفاهيمية

  
  لطاقةل التصنيف الدويل املوحد - ٣ الفصل    

ســيطرح هــذا الفــصل التــصنيف الــدويل املوحــد للطاقــة، الــذي يهــدف إىل تنظـــيم            
املواد احلاملة للطاقة يف نظام التصنيف اهلرمي، وهـو         /تفق عليها دوليا ملصادر الطاقة    التعاريف امل 

ما سيعرض بوضوح العالقة بني هذه التعاريف ويوفر نظاما للترميز ُيـستخدم يف مجـع البيانـات                
واملقتـــرح أن يـــستخدم نظـــام التـــصنيف الـــدويل اخلـــواص الفيزيائيـــة والكيميائيـــة، . وجتهيزهـــا

. املــواد احلاملــة للطاقــة كمعيــار أساســي للتــصنيف /حمتــوى الطاقــة ملــصادر الطاقــة ذلــك  يف مبــا
املـواد  /ُينتظر أن يوفر التصنيف الدويل املوحد للطاقة حمددات هوية واضحة ملصادر الطاقة            كما

وسيـصف الفـصل خطـة      . غـري متجـددة   /ثانويـة ومتجـددة   /احلاملة للطاقـة باعتبارهـا مـواد أوليـة        
نيف الـدويل املوحـد للطاقـة وعالقاتـه بالتـصنيفات األخـرى للمنتجـات،        التصنيف يف هذا التـص   

ــا      ــية وترقيمهـ ــسلع األساسـ ــيف الـ ــسق لتوصـ ــام املنـ ــل النظـ ــزي  ) HS07(مثـ ــصنيف املركـ والتـ
وسـريد الـنص الكامـل للتـصنيف الـدويل املوحـد للطاقـة        ). CPC, Ver.2، ٢للمنتجات، الطبعـة  

ومـع ذلـك،    . ء مـن هـذا التـصنيف يف موعـده         وسُيبذل كل جهد ممكن لكفالة االنتـها      . كمرفق
العتمادهـا،   املتحـدة  األممفإذا تعذر االنتهاء منه قبل تقدمي التوصيات إىل اللجنة اإلحصائية يف   
ويف هـذه احلالـة، سـوف       . فسوف يقتـصر الفـصل علـى وصـف قائمـة بالتعـاريف املتفـق عليهـا                

  .يصدر التصنيف الدويل املوحد للطاقة يف منشور منفصل
  

   التحويلتعامالم وحدات القياس و- ٤ فصللا    
سيتــضمن هــذا الفــصل وصــفا للوحــدات الفيزيائيــة للقيــاس لنظــام الوحــدات الــدويل      

ووصـف وحـدات القيـاس      ) اجلـول حاليـا   (للمنتجات املختلفة، والتوصية بوحدة قياس موحدة       
لوحـدات يف حالـة     والتوصية مبعامالت حتويل بديلـة بـني ا       ) املكافئ بأطنان النفط، إخل   (األخرى  
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وســوف . أو معــامالت حتويــل األنــشطة/عــدم ذكــر معــامالت حتويــل معينــة للبلــد أو اإلقلــيم و
يؤكد هـذا الفـصل علـى أمهيـة معـامالت حتويـل معينـة، وسـتقدم معـامالت التحويـل يف مرفـق                        

  .للتوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة
  

   التدفقات واملخزونات واملفاهيم ذات الصلة- ٥ الفصل    
ــو إعطــاء         ــذا الفــصل ه ــن ه ــسي م ــدفقات   ) أ(اهلــدف الرئي ــني الت توضــيح للحــدود ب

ــات؛  ــصلة     ) ب(واملخزونــ ــرى ذات الــ ــاهيم األخــ ــات واملفــ ــني املخزونــ ــة بــ وصــــف العالقــ
تعريــف احلــدود بــني التــدفقات مــن الطاقــة   ) ج(؛ )االحتياطيــات، املــوارد، قــوائم اجلــرد، إخل (

ريف عامــة لتــدفقات معينــة للطاقــة، مثــل إنتــاج  تعــا) د(والتــدفقات مــن القطاعــات األخــرى؛ 
ــتخدام      ــة، واالسـ ــق بالطاقـ ــري املتعلـ ــتخدام غـ ــها، واالسـ ــة، وحتويلـ ــهائي  /الطاقـ ــتهالك النـ االسـ

وصـف االختالفـات بـني التـدفقات واملخـزون املعـّرفني علـى أسـاس املبـادئ             ) هــ (إخل؛   للطاقة،
توي هـذا الفـصل أيـضا علـى تفاصـيل           وسـيح . احمللية وتلك املتعلقة باملؤسسات األجنبية املقيمة     
على أسـاس التعـديل الرابـع للتـصنيف الـصناعي           (عن تصنيف قطاع الطاقة ومستخدمي الطاقة       

وســيقدم الفــصل توصــيات بــشأن قيــاس  . واألســر) الــدويل املوحــد جلميــع األنــشطة الــصناعية 
التــدفقات واملخزونــات لوحــدات موحــدة للحجــم والــوزن والطاقــة، كمــا ســيطرح وينــاقش    

 هو تقـدمي عـرض عـام        ٥وبشكل عام، فإن املقصود بالفصل      . املسائل املتصلة باملقاييس النقدية   
االسـتهالك مـن أجـل تيـسري فهـم      /للتدفقات بـدءا مـن االسـتخراج واإلنتـاج وحـىت االسـتخدام        

  .٦بنود البيانات املقدمة يف الفصل 
  

   الوحدات اإلحصائية وبنود البيانات- ٦الفصل     
ــشأن الوحــدات اإلحــصائية    ســيحتوي هــذا ال    ــى توصــيات ب ــصها(فــصل عل ) وخصائ

ــات األخــرى       ــة والقطاع ــاع الطاق ــن قط ــات م ــتخدامها يف مجــع البيان ــة  . الس ــضمن قائم وسيت
وستغطي هذه القائمـة تـدفقات الطاقـة        ). مع تعاريفها (مرجعية ببنود البيانات اليت سيتم مجعها       

للطاقة يف الوقت الذي ستعكس فيه التعـاريف        املواد احلاملة   /وخمزوناهتا من مجيع مصادر الطاقة    
 أكثر احتـواء للتفاصـيل      ٦وسيكون الفصل   . مادة حاملة للطاقة  /بنود بيانات معينة لكل مصدر    

ــصلني   ــن الفـ ــة مـ ــي  . ٥ و ٢التقنيـ ــسوف يوصـ ــثال -فـ ــدات - مـ ــسات،  ( بالوحـ ــل املؤسـ مثـ
ات الــيت ميكــن مجعهــا الــيت ُتجمــع منــها بنــود البيانــات وبنــوع بنــود البيانــ) واملنــشآت، واألســر

وسيــضع هــذا الفــصل األســاس لألبــواب التاليــة فيمــا يتعلــق مبــصادر البيانــات   . كــل منــها مــن
ومن املتوقع أن تركـز قائمـة بنـود         ). ٨الفصل  (وبتركيب موازين الطاقة    ) ٧الفصل  (وجتميعها  

 تعـاريف   املعامالت أكثر مما تركز على املنتجـات، حيـث أن         /البيانات وتعاريفها على العمليات   
 سـيعطي تعـاريف عامـة للتـدفقات، فـإن           ٥ومبا أن الفصل    . ٣منتجات الطاقة سترد يف الفصل      
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 سيشرح أي استثناءات حمتملة، مع إيراد تفاصيل منتجات معينـة ينبغـي أن تؤخـذ يف        ٦الفصل  
  .االعتبار عند تعريف بنود بيانات بعينها

  
   مصادر البيانات واستراتيجيات مجعها- ٧الفصل     

على سـبيل املثـال، بيانـات إداريـة         (يقدم هذا الفصل استعراضا عاما ملصادر البيانات        س  
طرائـــق مجـــع وجتميـــع البيانـــات املتـــصلة بإمـــدادات الطاقـــة   /واســـتراتيجيات) أو مـــسوح، إخل
وســريكز . وســيقدم أيــضا إرشــادات بــشأن جتميــع البيانــات الفوقيــة. اســتهالكها/واســتخدامها

والغـرض  .  املؤسسية الفعالة ومبادئها، وعلى تـشجيع هـذه الترتيبـات          أيضا على أمهية الترتيبات   
مــن هــذا الفــصل هــو التركيــز علــى األنــواع الرئيــسية ملــصادر البيانــات و العناصــر األساســية      
الستراتيجيات جتميع البيانات مثل تنظيم مجع البيانـات مـن خمتلـف املـصادر والـدمج بـني هـذه                    

دير، والتنـسيب، والتـسويات الفـصلية، فـسوف تؤجـل حلـني       أما تفاصيل منهجية التق   . البيانات
ــة   . إصــدار دليــل جــامعي إحــصاءات الطاقــة   ــة بــني التوصــيات الدولي ــسبة للحــدود الفعلي وبالن

إلحصاءات الطاقة ودليـل جـامعي إحـصاءات الطاقـة يف هـذه الناحيـة، فـستوضح عنـد صـياغة                     
  .التوصيات الدولية

  
   موازين الطاقة- ٨الفصل     

ن هذا الفصل هو وصف موازين الطاقة ودورها يف تنظيم إحـصاءات الطاقـة         الغرض م   
وسوف حيتوي على توصيات بـشأن جتميـع هـذه املـوازين علـى أسـاس       . يف ظل نظام متماسك   

وسـيغطي هـذا    . املفاهيم والتعاريف والتصنيفات وبنود البيانات املـذكورة يف الفـصول الـسابقة           
كمـا سـيربز أمهيـة مـوازين الطاقـة يف اختـاذ             . تهالكهااسـ /الفصل إمـدادات الطاقـة واسـتخدامها      

قــرارات يف جمــال الــسياسات علــى أســس ســليمة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق حتديــد جمموعــة مــن  
املؤشرات اليت ميكن استخالصها من املوازين واستخدامها هلذا الغـرض أو غـريه مـن األغـراض                 

من حيـث تنتـهي التوصـيات الدوليـة         وسيبدأ دليل جامعي إحصاءات الطاقة املرتقب       . التحليلية
إلحصاءات الطاقة، وسيكون اهلدف منه هو إعطاء عـرض عـام للممارسـات اجليـدة يف جتميـع             

  .موازين الطاقة، ووصف حاالت بلدان خمتارة، إخل
  

   جودة البيانات- ٩الفصل     
سيصف هـذا الفـصل األبعـاد الرئيـسية جلـودة بيانـات الطاقـة، ويقـدم توصـيات بـشأن                   
ــة، مبــا يف ذلــك وضــع واســتخدام مؤشــرات      كيفيــة  وضــع إطــار جلــودة بيانــات الطاقــة الوطني

كما سيؤكد على أمهية توافر بيانات فوقية لـضمان         . للجودة وكتابة تقارير عن جودة البيانات     
  .توفري إحصاءات ذات جودة عالية عن الطاقة
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   نشر اإلحصاءات- ١٠الفصل     

 نــشر إحــصاءات الطاقــة، ومعاجلــة ســرية ســيقدم هــذا الفــصل توصــيات بــشأن آليــات  
البيانات، ومواعيـد اإلصـدار، واجلـداول األساسـية، ونـشر البيانـات الفوقيـة وإبـالغ املنظمـات              

  .الدولية واإلقليمية
  

ــصل      ــا      - ١١الف ــة وغريه ــع حــسابات الطاق ــة يف جتمي ــوازين الطاق  اســتخدام م
  اإلحصاءات من

ــة   شــرح للعالقــات  ) أ(ســيحتوي هــذا الفــصل علــى      ــة بــني إحــصاءات الطاق املفاهيمي
األساسية وموازين الطاقة من ناحية، وحسابات الطاقة من ناحيـة أخـرى، مبـا يف ذلـك وصـف          
كيفية إدماج الطاقة يف إطار احلسابات الوطنيـة علـى أسـاس املعـايري الدوليـة املرتقبـة حلـسابات                    

ــة        ــيح احملاســبة البيئي ــن تنق ــيت جيــري وضــعها اآلن كجــزء م ــة، ال ــة؛  الطاق ــصادية املتكامل واالقت
. وصــف للجــداول التحويليــة الــيت تــسمح بتجميــع حــسابات الطاقــة مــن مــوازين الطاقــة  )ب(

وستكون هناك تفصيالت عن املمارسات اجليـدة يف مجـع اجلـداول التحويليـة يف دليـل جـامعي                   
 وسيوفر هذا الفصل أيضا أمثلة علـى اسـتخدام إحـصاءات الطاقـة األساسـية       . إحصاءات الطاقة 

  ).مثل تغري املناخ، وإدراج حسابات االنبعاثات الغازية، إخل(وموازينها ألغراض أخرى 
    

  املرفق    
  لطاقةلالتصنيف الدويل املوحد     

سيوفر هذا املرفـق الـنص الكامـل للتـصنيف الـدويل املوحـد للطاقـة، وكـذلك جـداول                      
والطبعـة  ) HS07( وترقيمها   املقارنة بني هذا التصنيف والنظام املنسق لتوصيف السلع األساسية        

  .الثانية من التصنيف املركزي للمنتجات
  

  املسرد    
  عوامل التحويل التلقائية    
  الفهرس    

  بيبليوغرافيا    
  


