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                 اللجنة اإلحصائية
                         الدورة الثانية واألربعون

      ٢٠١١      فرباير  /    شباط    ٢٥-  ٢٢
   *                    من جدول األعمال املؤقت  ) ـ  ه   ( ٣      البند 

                      إحصاءات الطاقة  :                                     البنود املطروحة للمناقشة واختاذ القرار
                إحصاءات الطاقة    

  
                  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
ــر    ــه يف دورهتــا       إىل        مقــدم                 هــذا التقري ــة اإلحــصائية اســتجابة للطلــب الــذي قدمت                                                                   اللجن
                                                ويصف التقريـر اإلجـراءات املتخـذة لتنفيـذ           .  )                    ، الفصل األول، ألف   E/2009/24      انظر     (      األربعني

                                                                                                   قرار اللجنة بتنقيح توصيات إحصاءات الطاقة، كما يقدم استعراضا عامـا ملـشاريع التوصـيات                
                                     ع التوصــيات املنقحــة علــى اللجنــة   رو          عــرض مــش ي   و .                                             املنقحــة واخلطــوط العامــة لربنــامج التنفيــذ

ــوان    ــة معلومــات أساســية بعن ــة   ”                                       كوثيق ــة إلحــصاءات الطاق ــا   “                                         التوصــيات الدولي                   ، للنظــر فيه
   .                                               من التقرير النقاط املطروحة على اللجنة للمناقشة  ٣٨              وترد يف الفقرة   .          واعتمادها
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       مقدمة  -    أوال   
  )     ٢٠٠٦        مـارس    /       آذار   ١٠- ٧ (             عة والثالثني                                            اعتمدت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الساب       -   ١

 (   ١٠٨ /  ٣٧       املقرر  
 

                      لطاقـة كجـزء مـن       ل                                                              الـذي أوصـت فيـه، يف مجلـة أمـور، بوضـع إحـصاءات                   )١
       أكـدت                         إحـصاءات الطاقـة، و          عـن                             أدلـة األمـم املتحـدة                  اسـتعراض                               اإلحصاءات الرمسية، وأيـدت     

                 معـايري دوليـة       ع              التجميع ووض                           تعاريف الطاقة ومنهجيات                          إىل حتقيق االتساق بني                   احلاجة امللحة   
           ي أجرتـه    ذ                                                              وجاء ذلك بعد اسـتعراض برنـامج إحـصاءات الطاقـة الـ              .                        يف جمال إحصاءات الطاقة   

ــة  ــة      النروجي        اهليئ ــة         لإل      ي ــين بإحــصاءات الطاق ــق اخلــرباء املخــصص املع                                                                            حــصاءات وتوصــيات فري
    ).    ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٥-  ٢٣         نيويورك،  (
     مـن                    عـاملني تكميلـيني              ء فـريقني                                           نفسه، وافقت اللجنة اإلحصائية علـى إنـشا           املقرر      ويف    -   ٢

                                                         فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة للمسامهة يف وضـع أسـاليب     )  أ   ( :     العمل             أجل االضطالع ب 
                                                                                             حمسنة ومعايري دولية إلحـصاءات الطاقـة الرمسيـة الوطنيـة، وعلـى وجـه اخلـصوص، السـتعراض             

                  الفريــق العامــل   )  ب   (         حتــديثها؛                                                                كتيبــات وأدلــة األمــم املتحــدة إلحــصاءات الطاقــة واملــسامهة يف 
    .                                                                       املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الطاقة لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليني

        أحاطـت     ،   )    ٢٠٠٧        مـارس    /       آذار  ٢  -         فربايـر    /         شـباط    ٢٧ (                                 ويف دورهتا الثامنـة والـثالثني         -   ٣
 (   ١١٥ /  ٣٨       مقررها   يف      علما        اللجنة 

 

                                 فريـق أوسـلو املعـين بإحـصاءات             بتقريري             يف مجلة أمور،   ، )٢
   .                                                         اقة والفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الطاقة   الط
     ، يف   )    ٢٠٠٩         فربايـر    /         شـباط    ٢٧-  ٢٤ (                                                  وأيدت اللجنة اإلحـصائية، يف دورهتـا األربعـني            -   ٤

 (   ١٠٣ /  ٤٠         مقررهــا 
 

ــم املتحــدة إلعــداد التوصــيات        ا ، )٣                                                                        ســتراتيجية شــعبة اإلحــصاءات يف األم
ــة  ــشأن             الدوليــ ــة، واقترحــــت اع          بــ ــصاءات الطاقــ ــسألة ذات                                          إحــ ــيات مــ ــداد التوصــ ــار إعــ                                                 تبــ
    .     قصوى       أولوية

  .                                                 األنشطة اليت نفذت اسـتجابة لطلبـات اللجنـة                             من هذا التقرير    “     ثانيا ”             ويصف الفرع     -   ٥
                نظـرة عامـة     “      رابعا ”       الفرع          ويتضمن     .               لتوصيات املنقحة                  استعراضا عاما ل    “      ثالثا ”              ويقدم الفرع   

        علــــى                       لنقــــاط املطروحــــة          علــــى ا   “         خامــــسا ”                                                       برنــــامج التنفيــــذ، بينمــــا حيتــــوي الفــــرع       عــــن
   .        للمناقشة       اللجنة

_________________ 
                  ، الفـصل األول،    (E/2006/24)   ، ٤                 ، امللحق رقـم         ٢٠٠٦                                                     انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،          )١ (  

   .         الفرع جيم
   .                       ، الفصل األول، الفرع باء(E/2007/24)   ، ٤            ، امللحق رقم     ٢٠٠٧            املرجع نفسه،    )٢ (  
   .                       ، الفصل األول، الفرع باء(E/2009/24)   ، ٤  م           ، امللحق رق    ٢٠٠٩            املرجع نفسه،    )٣ (  
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          اللجنة      ملقررات                      األنشطة املنفذة استجابة   -      ثانيا   
                                       تنقيح التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة  -     ألف  

ــة إلحــصاءات          إعــداد                                       شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة          تولــت   -   ٦                                 التوصــيات الدولي
                                              الطاقـة والفريـق العامـل املـشترك بـني                                                                 بالتعاون الوثيق مع فريق أوسلو املعـين بإحـصاءات                  الطاقة  

  يف    ة                                                                                                     األمانات املعين بإحصاءات الطاقـة، وفقـا للـواليتني املمنـوحتني هلمـا مـن اللجنـة اإلحـصائي                  
                                                                         وجرت مشاورات مع جمموعات معينة من اخلرباء أثنـاء عمليـة التنقـيح،              .  ) ١ (   ١٠٨ /  ٣٧        مقررها  

                                          وفريـــق اخلـــرباء املعـــين بالتـــصنيفات                                                                      مثـــل جلنـــة اخلـــرباء املعنيـــة باحملاســـبة البيئيـــة واالقتـــصادية،
   .                                                            االقتصادية واالجتماعية الدولية وفريق لندن املعين باحملاسبة البيئية

  
                       عملية التشاور العاملية    

ــدان              مت إجــراء   -   ٧ ــع البل ــة م ــشاور عاملي ــة ت ــن العناصــر األساســية                                             عملي ــصر م        لوضــع                                    كعن
       تعلـق   ت و  .               علـى مـرحلتني     ت ا                             وقـد نفـذت هـذه املـشاور     ،                                       التوصـيات الدوليـة إلحـصاءات الطاقـة    

                  ، بنطــاق وحمتــوى     ٢٠٠٨        يونيــه  /        حزيــران  -       مــايو  /      أيــار         الفتــرة    يف                             املرحلــة األوىل، الــيت أجريــت 
        بنـاء                                                                              وقـد أعـد املـشروع املؤقـت للتوصـيات الدوليـة إلحـصاءات الطاقـة                   .                      التوصيات املـستقبلية  
 (  ات                على نتائج املشاور

 

٤( .   
                                      بـشأن املـشروع املؤقـت للتوصـيات              يـة                            عمليـة التـشاور العامل                           املرحلة الثانية مـن           وجرت    -   ٨

         التامـة                   لكفالة املراعاة      ،      ٢٠١٠       أغسطس   /  آب  -       يوليه   /   متوز        الفترة                               الدولية إلحصاءات الطاقة يف     
           واملنظمـات             البلـدان               ردا من      ٩٥                وقد ورد حوايل      .            النهائية    تها   صيغ   يف      ها                      راء البلدان قبل وضع    آل

                                         وورد عـدد كـبري مـن التعليقـات           .                         لمشروع املؤقت للتوصـيات    ل     قوي                        أعربت عن تأييدها ال        اليت  
                                                                                                     التفــصيلية الــيت شــكلت أساســا ممتــازا لالســتعراض النــهائي للمــشروع املؤقــت مــن قبــل شــعبة    

   .                                                       اإلحصاءات يف األمم املتحدة وفريق اخلرباء املعين بإحصاءات الطاقة
  

                                 فريق اخلرباء املعين بإحصاءات الطاقة    
ــة ُ                                                 ُعقــد االجتمــاع الثــاين لفريــق اخلــرباء املعــين     -   ٩ ــرة                     بإحــصاءات الطاق      إىل  ٢     مــن            يف الفت
                 لخرباء من مجيـع     ل                 املشاركة النشطة           لكفالة                        يف نيويورك، وذلك         ٢٠١٠       نوفمرب   /            تشرين الثاين   ٥

ــامل خــالل   ــع                       أحنــاء الع ــة        مجي ــيح                  مراحــل عملي ــى            التنق ــدهم ملــ                        وضــمان احلــصول عل      شروع               تأيي
ــيات ــيات     .            التوصـ ــشروع املؤقـــت للتوصـ ــق املـ ــتعرض الفريـ ــاع، اسـ ــالل االجتمـ ــة                                                                          وخـ              الدوليـ

          ، واتفــق  ة        العامليــ                  عمليــة التــشاور                                                               إلحــصاءات الطاقــة والتعليقــات التفــصيلية الــيت وردت خــالل  
_________________ 

   .http://unstats.un.org/unsd/energy/ires/consultation.htm     انظر    )٤ (  
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                                   فريـق املـشروع املعـدل للتوصـيات       ال        وأيـد     .                                               أعضاؤه على إدخال تغيريات على املشروع املؤقت      
                                                               بعرضه على اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني       صى                            الدولية إلحصاءات الطاقة وأو  

   .    ٢٠١١      فرباير  /      يف شباط
           التوصــيات  ”                                                                             ويــرد املــشروع النــهائي للتوصــيات يف وثيقــة معلومــات أساســية بعنــوان     -    ١٠

                              وأيــد فريــق اخلــرباء أيــضا    .                                          الــيت تعــرض علــى اللجنــة العتمادهــا  “                            الدوليــة إلحــصاءات الطاقــة
   .              من هذا التقرير  “      رابعا ”                                               العناصر األساسية لربنامج التنفيذ اليت ترد يف الفرع 

  
                            مع جمموعات أخرى من اخلرباء        التشاور    

           والتنـسيق                مت التـشاور                                                                         كجزء من عملية إعداد التوصـيات الدوليـة إلحـصاءات الطاقـة،               -    ١١
  .                                                                                       مع جمموعات أخرى من اخلرباء لتفادي تداخل األنشطة وضمان اتساق املفاهيم واملنـهجيات            

                        باحملاسـبة البيئيـة                                                                             وعلى وجه اخلصوص، أجريت مشاورات بشكل منتظم مع فريق لنـدن املعـين            
                                                                                                            وجلنــة اخلــرباء املعنيــة باحملاســبة البيئيــة واالقتــصادية لــضمان التنــسيق مــع إعــداد وتطــوير نظــام     

        بوضــعه                                     شــعبة اإلحـصاءات يف األمــم املتحـدة          تقـوم                               االقتــصادية للطاقـة، الــذي     و                  احملاسـبة البيئيـة  
                              بإحـصاءات الطاقـة حتـت                                                                                           بالتشاور مع فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة وفريـق أوسـلو املعـين                 

   .                                                 رعاية جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية واالقتصادية
                                                                                                وقد اعترب وضـع تـصنيف موحـد ملنتجـات الطاقـة عنـصرا رئيـسا يف إعـداد التوصـيات                       -    ١٢

                                                   مع فريق اخلرباء املعـين بالتـصنيفات االقتـصادية                  التشاور             وهكذا، مت   .                         الدولية إلحصاءات الطاقة  
  ،     ٢٠٠٩        ســبتمرب /         أيلــول ٤     إىل  ١     مــن            يف الفتــرة          املعقــود                          لدوليــة خــالل اجتماعــه               واالجتماعيــة ا

  .                                                 ملبادئ ومعايري التصنيفات الدوليـة املوحـدة              االمتثال          لضمان    ة      العاملي          املشاورات                 وذلك يف إطار    
ــضع  و ــة             ت ــة إلحــصاءات الطاق ــهائي للتوصــيات الدولي ــشروع الن ــواردة يف امل ــصنيفات ال   يف                                                                                          الت

   .                   واردة من فريق اخلرباء            التعليقات ال         اعتبارها 
  

ــصاءات يف      -    باء    ــشعبة اإلحـ ــة لـ ــصاءات الطاقـ ــامج عمـــل إحـ ــة لربنـ ــشطة اجلاريـ                                                                                     األنـ
         املتحدة      األمم
                                                                                         يزال اجلمع السنوي للبيانات عن إحصاءات الطاقة عنـصرا هامـا مـن عناصـر عمـل                    ال    -    ١٣

                      يـتم احلـصول علـى                                                         مباشرة جبمـع البيانـات املتعلقـة مبعظـم البلـدان،                             وبينما تقوم الشعبة    .       الشعبة
                                                                                                        البيانات اخلاصة مبجموعات أخرى من البلدان مـن خـالل اتفاقـات تبـادل البيانـات املربمـة مـع                    

                    حوليــة إحــصاءات  :      مهــا                 منــشورين ســنويني  يف          الناجتــة                         ويــتم نــشر املعلومــات   .                منظمــات أخــرى
   .                                الطاقة وموجز اإلحصاءات الكهربائية       موازين  و        الطاقة
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ــضم   -    ١٤ ــة        وت ــة إحــصاءات الطاق ــات                            حولي ــا واســتهالكها        عــن            بيان ــة و جتارهت ــاج الطاق                                          إنت
                                        ، فضال عـن معلومـات إضـافية مـن           )                                                         فيها املواد الصلبة والسوائل والوقود الغازي والكهرباء         مبا (

                                                     التحليـل التـارخيي لالجتاهـات، واجلـداول اخلاصـة              عن                                            قبيل االستهالك الفردي والرسوم البيانية      
                                                           لنفايات، والقدرة على التكرير وبعـض مـوارد الطاقـة                                                     بتجارة الطاقة، ونظم الطاقة املتجددة، وا     

   .             دولة ومنطقة   ٢٢٤                      وحتوي احلولية بيانات عن   .        املنتقاة
                             بيانـات عـن اإلنتـاج،                                                  الطاقـة ومـوجز اإلحـصاءات الكهربائيـة                      منشور موازين        شمل   ي و  -    ١٥

                                                       مـستعمل علـى حـدة، باإلضـافة إىل بيانـات عـن                           كـل وقـود    ل         سـتهالك     اال        تحويل و   ال            والتجارة، و 
                                        الـصافية ومـدخالت احملطـات احلراريـة                             القـدرة الفعليـة         ، و  ا             واسـتهالكه   ا                     اج الكهرباء وجتارهتـ      إنت

                بيانــات عــن                                         الطاقــة ومــوجز اإلحــصاءات الكهربائيــة                 منــشور مــوازين     وفر    يــ و  .                    لتوليــد الكهربــاء
   .      بلدا   ١٩٠
                                                                                               وهنـــاك جهـــود مـــستمرة ملواءمـــة االســـتبيانات وإجـــراءات مجـــع البيانـــات فيمـــا بـــني   -    ١٦

   .      أعاله  ين        املذكور  ين                                                لرئيسية املعنية جبمع بيانات إحصاءات الطاقة للمنشور         الوكاالت ا
                                                                                        وباإلضافة إىل ذلك، يستمر اجلمع الـشهري إلحـصاءات الطاقـة بـشكل منـتظم سـواء                   -    ١٧

                                                                                                                 بالنسبة إلحصاءات الـنفط، يف إطـار املبـادرة املـشتركة املتعلقـة ببيانـات الـنفط، أو فيمـا يتعلـق                      
   .                     نشرة اإلحصاءات الشهرية          ة فيما خيص                        بإنتاج بعض منتجات الطاق

  
                                                    استعراض عام للتوصيات الدولية املنقحة إلحصاءات الطاقة  -       ثالثا  

                                                                                            التوصـــيات الدوليـــة إلحـــصاءات الطاقـــة اجلديـــدة هـــي أول توصـــيات تقـــدم أساســـا    -    ١٨
        روابــط                           اإلحــصاءات االقتــصادية و     مجيــع                                                     متجانــسا إلعــداد إحــصاءات الطاقــة يف ســياق يــشمل 

                                                                     وهي كذلك املرة األوىل اليت تتماشـى فيهـا التوصـيات مـع املبـادئ             .              عايري القائمة   امل           واضحة مع   
  ع    يـ  م جت                                                                                      التوجيهية املعتمدة يف اإلحصاءات االقتـصادية، والتـصنيفات االقتـصادية الدوليـة، وأطـر       

                     وباإلضــافة إىل ذلــك،   .                           يف جمــال إحــصاءات الطاقــة          الراســخة            املمارســات          مراعــاة                  البيانــات، مــع 
ــيات،  ــوفر التوصـ ــن                        تـ ــة مـ ــرة األوىل، جمموعـ ــاريف   ال                                  للمـ ــا             تعـ ــق عليهـ ــة واملتفـ ــا                                 املتوائمـ           دوليـ

   .      الطاقة      نتجات مل
     مـن             اسـتعماهلا                    للمقارنة وتسهيل                                          التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة       ة             ولتحسني قابلي   -    ١٩

                                        مع التوصـيات الدوليـة الـيت سـبق                         البنية والشكل            من حيث                  جتري مواءمتها                        قبل جممعي البيانات    
ــدهتا ــة اإلحــصائية يف جمــاالت إحــصائية أخــرى، وال ســيما                 أن اعتم ــة                                                                 اللجن                       التوصــيات الدولي

ــع    ــارة التوزيـ ــة بإحـــصاءات جتـ ــة املتعلقـ ــيات الدوليـ ــل و  .                                                                                             لإلحـــصاءات الـــصناعية والتوصـ          تعمـ
                                                             املقارنة من خالل مراعاة ما أجنز من عمل منـهجي يف جمـال                قابلية          على حتسني                   التوصيات أيضا   
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                                                               الـذي تـصدره الوكالـة الدوليـة للطاقـة، التابعـة                           اءات الطاقـة             دليل إحـص                         إحصاءات الطاقة، مثل    
                 األورويب، ونظـام            لالحتـاد                                                                            ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي، واملكتـب اإلحـصائي             

    .                     الذي يصدر عما قريب ،                                  احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة
                                                                                        وتــوفر التوصــيات الدوليــة إلحــصاءات الطاقــة جملمعــي البيانــات، ألول مــرة، جمموعــة     -    ٢٠

                                                                                                     كاملة من التوصيات تغطي مجيـع جوانـب اإلطـار املـنظم لعمليـة إنتـاج اإلحـصاءات، وتـشمل                    
ــا واســعا           بالتــايل  ــدءا                مــن املواضــيع                  نطاق                                                        مــن املفــاهيم والتعــاريف والتــصنيفات األساســية إىل          ب

ــترا  ــات، واسـ ــصادر البيانـ ــصنيفها، ومـــ                                 مـ ــات      وازين                         تيجيات تـ ــودة البيانـ ــة، وجـ ــشر  ،                                  الطاقـ           ونـ
                                                               فإهنا حتتوي على عدة عناصر ال تشتمل عليها منشورات األمـم املتحـدة           بذلك،   و  .         اإلحصاءات

                                                 وطرائق يف إحصاءات الطاقة، مع إحالـة خاصـة                 مفاهيم   :                                   السابقة بشأن إحصاءات الطاقة وهي    
 (             تقرير تقين   :                           إىل حسابات وموازين الطاقة   

 

                                التعاريف ووحـدات القيـاس       :               إحصاءات الطاقة  و   ،   )٥
 (               وعوامل التحويل 

 

 (                           دليل للبلدان الناميـة     :               إحصاءات الطاقة    و     )٦
 

                 وصـف العناصـر             أدنـاه           ويـرد     .  )٧
   .                  يف التوصيات الدولية        الواردة        اجلديدة 

                      التوصـيات الدوليـة                  جيـري وضـع       -                                                   إحصاءات الطاقة كجزء مـن اإلحـصاءات الرمسيـة          -    ٢١
                          علـى املـدى الطويـل،                                  إحـصاءات الطاقـة الرمسيـة            تطـوير                    أسـاس مـتني ل                           إلحصاءات الطاقة لتوفري  

 (                                              استنادا إىل املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية     
 

                                             وهي تتـضمن توجيهـات تتعلـق باملفـاهيم           .  )٨
                                                                                              والتعاريف والتصنيفات األساسية وكـذلك بتـصنيف البيانـات ونـشرها يف سـياق هنـج متكامـل             

   .                  لإلحصاءات االقتصادية
                        هنـاك مـسألة أخـرى        -                         سقة ملنتجـات الطاقـة            يف منـ                         نيف دويل موحد وتعـار      تص     وضع    -    ٢٢

      إىل           االفتقـار             تتمثـل يف                        اللجنـة اإلحـصائية                       تعرفـت عليهـا                                                  من بني قـضايا إحـصاءات الطاقـة الـيت           
ــة    ــسقة إلحــصاءات الطاق ــصنيفات من ــة إلحــصاءات     .                                                   تعريفــات وت                                          وتعكــس التوصــيات الدولي

                                            مانات املعـين بإحـصاءات الطاقـة لوضـع                      ملشترك بني األ                                              الطاقة العمل الذي أجنزه الفريق العامل ا      
                                                                            التصنيف الدويل املوحـد للطاقـة، الـذي سـيوجه مجـع وتـصنيف ونـشر                      تقدم                   تعاريف منسقة، و  

       أوجـه           تطـوير          جيـري    و  .                                                                         إحصاءات الطاقة وسيـسهل التكامـل مـع اجملـاالت اإلحـصائية األخـرى             
        كجزء من   ) HS 2007 (            لنظام املنسق   وا   (CPC Ver.2)                          التصنيف الدويل املوحد للطاقة   مع         التناظر 

   .                                      العمل املعين بالتصنيف الدويل املوحد للطاقة
_________________ 

   .Statistical Papers, Series F, No. 29, 1982 (United Nations publication, Sales No. 82.XVII.13)     انظر    )٥ (  
   .Statistical Papers, Series F, No. 44, 1987 (United Nations publication, Sales No. 82.XVII.13)      انظر   )٦ (  
   .Statistical Papers, Series F, No. 56, 1991 (United Nations publication, Sales No. 91.XVII.13)     انظر    )٧ (  
   .  ٥٩      لفقرة    ا(E/1994/29)   ، ٩            ، امللحق رقم     ١٩٩٤                                               انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،    )٨ (  
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                                                تتضمن التوصيات الدوليـة إلحـصاءات الطاقـة          -                                    الوحدات اإلحصائية وبنود البيانات     -    ٢٣
             ات املرتبطــة     صناع    الـ      عــن                                                                    توصـيات بـشأن الوحــدات اإلحـصائية الســتخدامها يف مجـع البيانـات      

                                     وتقــدم القائمــة املرجعيــة لبنــود    .                     ، علــى حــد ســواء                  رتبطــة بالطاقــة         غــري امل                    الطاقــة والــصناعات ب
                                                          لتعكس خصوصية كل منتج من منتجـات الطاقـة ولـضمان             )                 مرفقة بتعاريفها  (                 البيانات جلمعها   

  . ة   صنف          إلحصاءات امل                    على الصعيد الدويل ل     قارنة  امل       قابلية 

     عـن     ة     عامـ       حملـة      ة                                              تقدم التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقـ      ‐   ا                       مجع البيانات و تصنيفه     -    ٢٤
                   ومجـــع البيانـــات   )                                                         بيانـــات اإلداريـــة والدراســـات االستقـــصائية وغريهـــا   كال (                     مـــصادر البيانـــات 

                                          مهية اإلطـار القـانوين واملؤسـسي جلمـع             ً   نظراً أل  و  .                إحصاءات الطاقة  ب            املتعلقة      تصنيف  ال         وأساليب  
   .    يتها        طر وفعال                          بطريقة تكفل تعزيز تنسيق األ       توصيات   ال                            وتصنيف إحصاءات الطاقة، تصاغ 

                                                             التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة توصيات بـشأن املبـادئ               تشمل    -        الطاقة        موازين    -    ٢٥
                                                   وتقـدم منوذجـا مفـصال وجامعـا هلـذا النـوع مـن          .         الطاقة      موازين                             العامة اليت يقوم عليها تصنيف  

    .     مرجع ك          البيانات، 
                                         تــصف التوصــيات الدوليــة إلحــصاءات -                                                 ضــمان جــودة البيانــات والبيانــات الفوقيــة   -    ٢٦

                                                                                              الطاقة األبعاد األساسية جلودة بيانات الطاقة وتتضمن توصيات حول كيفية وضع إطـار وطـين               
                                                                                                     جلــودة بيانــات الطاقــة، مبــا يف ذلــك تطــوير واســتخدام مؤشــرات اجلــودة وإعــداد التقــارير عــن  

   .                               جودة البيانات والبيانات الفوقية
                 حاليــا توصــيات                                                   تتــضمن التوصــيات الدوليــة إلحــصاءات الطاقــة -            اإلحــصاءات      نــشر   -    ٢٧

                       البيانـات، واجلـداول            سـرية                                                                                  بشأن نشر إحـصاءات الطاقـة، وال سـيما مـا يتعلـق بكيفيـة معاجلـة                  
   .                                             الزمنية إلصدار البيانات، ونشر البيانات الفوقية

                                          األساسـية يف تـصنيف حـسابات الطاقـة                            وموازين الطاقـة                   إحصاءات الطاقة             استعماالت    -    ٢٨
                                                       م إحصاءات الطاقـة وتعاريفهـا، تقـدم التوصـيات                             عالوة على مفاهي   -          اإلحصاءات           وغريها من   

                وتـوفر كـذلك      .                                                             أمثلـة السـتعمال إحـصائيات الطاقـة وبنـود بياناهتـا                                         الدولية إلحـصاءات الطاقـة      
                                                                                                    تفــسريا للعالقــات املفاهيميــة بــني مــوازين الطاقــة، مــن جهــة، وبــني حــسابات الطاقــة يف نظــام  

                                             اعدة جممعـي ومـستعملي البيانـات، علـى                                                                   احملاسبة البيئية واالقتصادية من جهة ثانية، وذلـك ملـس         
                                                                                   وتقدم أيضا أمثلة ملؤشرات إحصاءات الطاقة، فضال عن اإلحالة املرجعية إىل أمهيـة               .         حد سواء 

   .                                            إحصاءات الطاقة يف حساب انبعاثات غازات الدفيئة
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                 العمل يف املستقبل  -       رابعا  
                  شـعبة اإلحـصاءات        تقوم    سـ                                                     استنادا إىل توصيات فريق اخلرباء املعين بإحصاءات الطاقة،    -    ٢٩

        باختـاذ                                                                                   يف األمم املتحدة، بالتنسيق مع أصحاب املـصلحة اآلخـرين يف جمـال إحـصاءات الطاقـة،        
ــشمول          ــسم بال ــة تت ــاج إحــصاءات للطاق ــة إىل إنت ــا الرامي ــدان يف جهوده ــدعم البل ــادرات ل                                                                                                        مب

             وىل لتنفيـذ               وكخطـوات أ    .                                                                            والقابلية للمقارنة وإىل تعزيز إحصاءات الطاقة يف مجيـع أحنـاء العـامل            
                        إعـداد دليـل جملمعـي        )  أ   ( :    هـي  و                عـدة أنـشطة                                  جيـري التخطـيط لالضـطالع ب                            التوصيات الدوليـة،    
ــة  ــة             تنظــيم  )  ب   ( ؛                   إحــصاءات الطاق ــدان بالتوصــيات الدولي ــة البل ــة لتوعي ــات عمــل إقليمي                                                                         حلق

         لبلـدان   ل                             بإحـصاءات الطاقـة ميكـن                تتعلـق                       وضع قاعدة معرفية      )  ج   ( ؛                  إلحصاءات الطاقة        اجلديدة
   .            الرجوع إليها                       إحصاءات الطاقة اآلخرين         ومستخدمي 

     مـن                                                                              الشعبة تنفيذ عناصر برنامج عملها حسب ما هو مـذكور يف الفقـرات                     ستواصل و  -    ٣٠
    .                                                      أعاله وستعمل على تعزيز مجع البيانات ونشر ما توفر منها  ١٧     إىل   ١٣
  

                                إعداد دليل جممعي إحصاءات الطاقة  -     ألف  
                                                         طاقـة مـن العناصـر األساسـية لتنفيـذ التوصـيات                                                      يعترب إعداد دليـل جممعـي إحـصاءات ال          -    ٣١

                                                                     ويتوقــع أن يتــضمن الــدليل تفــسريات للتوصــيات أكثــر عمقــا         .                               الدوليــة إلحــصاءات الطاقــة  
ــا جملمعــي البيانــات مــن خــالل وصــف املمارســات الفــضلى       ــوفر توجيهــا عملي                                                                                                   وإســهابا وأن ي

                عــين بإحــصاءات                  فريــق أوســلو امل        يــضطلع                          ومــن املتوقــع أيــضا أن   .                            املعتمــدة يف خمتلــف الظــروف
   .                           دور رائد يف إعداد هذا الدليل ب       الطاقة 
  .     ٢٠١٣                                   إحــصاءات الطاقــة حــوايل عــام                   دليــل جممعــي        وضــع                 االنتــهاء مــن           ويتوقــع   -    ٣٢
                                لـــيعكس التطـــورات املنهجيـــة                                    دليل وحتديثـــه، بـــصفة دوريـــة،     الـــ          مراجعـــة                    يتـــوخى أن جتـــرى  و

             وكجــزء مــن   .           اجلديــدة         ُ   ِّ                                                            املــستجدة وُيمكِّــن جممعــي البيانــات مــن مواكبــة املمارســات القطريــة  
                               طالع عليها مـن خـالل قاعـدة                           ُ                                      التحضري إلجناز الدليل، سُتجمع املمارسات القطرية وسيتاح اال       

   .                                                               وستضاف هذه القاعدة إىل املوقع الشبكي لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة  .      معارف
  

                 املساعدة التقنية  -     باء  
ــة إلحــ      -    ٣٣ ــذ التوصــيات الدولي ــى تنفي ــدان عل ــساعدة البل ــة، ختطــط شــعبة                                                                مل                               صاءات الطاق

                                                                                                      اإلحصاءات يف األمم املتحدة لوضع برنـامج للمـساعدة التقنيـة بالتعـاون والتنـسيق مـع اللجـان                
                                                           وستشمل أنـشطة الـشعبة أساسـا تنظـيم حلقـات عمـل              .                                       اإلقليمية واملنظمات الدولية واإلقليمية   

                     ويتوقـع أن يغطـي       .   ها                                                                           إقليمية ستركز على حمتويات التوصيات اجلديدة واملسائل العمليـة لتنفيـذ          
                                                                                                       برنامج املساعدة التقنيـة مجيـع مراحـل عمليـة إنتـاج اإلحـصاءات مـن الترتيبـات املؤسـسية، إىل                
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          وحـسابات   (                                                   ويتوقـع أن يكـون تـصنيف مـوازين الطاقـة              .                                       مجع البيانات، مث معاجلتها، مث نـشرها      
   .                                      جزءا ال يتجزأ من برنامج املساعدة التقنية  )            الطاقة الحقا

                                                                                      هذه اجلهـود العامليـة واإلقليميـة، فـضال عـن املـساعدة املباشـرة اإلضـافية                             وسيتم تنسيق   -    ٣٤
                                                                                                      للبلــدان، مــع الوكــاالت الدوليــة واإلقليميــة والوكــاالت الــيت تتجــاوز حــدود الواليــة الوطنيــة،  

   .                    يف جمال إحصاءات الطاقة        العاملة 
      عمـل    ال                                                                                         وباإلضافة إىل ذلك، مـن املقـرر إعـداد منـاذج تدريبيـة موحـدة لتنظـيم حلقـات                  -    ٣٥

   .                                                                            ومواد على اإلنترنت ملساعدة البلدان يف تصنيف االستبيانات، وموازين الطاقة وحساباهتا
  

                                                مجع البيانات من قبل شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة  -     جيم  
                                      شعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة           لـ                     سـتبيان الـسنوي      ُ                               ُيتوقع أن تعكـس تنقيحـات اال        -    ٣٦

  .                                                               ملـستوفاة الـواردة يف التوصـيات الدوليـة إلحـصاءات الطاقـة                    التوصـيات ا                       عن إحصاءات الطاقة    
                                                                                                        وعــالوة علــى ذلــك، تعمــل الــشعبة علــى وضــع اســتبيان مــشترك مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة    

   .                                  عبء االستجابة وتسهيل تبادل البيانات       لتخفيض        وذلك       الصلة،    ذات    خرى   األ      نظمات   امل و
                               لب الــشعبة وســتدعو إىل تــوفري                                                          وكجــزء مــن أنــشطتها املنتظمــة جلمــع البيانــات، ســتط   -    ٣٧

              وباإلضـافة إىل    .                                                                                         البيانات وفقا للتوصـيات اجلديـدة وسـتركز أكثـر علـى تـوفري البيانـات الفوقيـة             
                                                                                                      ذلك، سيتم استعراض عام ودقيق لقاعدة بيانـات األمـم املتحـدة إلحـصاءات الطاقـة مـن أجـل                    

ــيات ا      ــضمنها التوصــ ــيت تتــ ــات الــ ــشر البيانــ ــة بنــ ــيات املتعلقــ ــر التوصــ ــج عناصــ ــة                                                                                                         دمــ            لدوليــ
   .      الطاقة        إلحصاءات

  
               نقاط للمناقشة  -       خامسا 

     :              يطلب من اللجنة  -    ٣٨
                                                    أن تستعرض وتعتمد التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة؛    ) أ (  
ــذ، مبــا يف ذلــك إعــداد         ) ب (   ــامج التنفي ــسية لربن                                                                                     أن توافــق علــى العناصــر الرئي
                   ن تقــدمي املــساعدة                                                                      جممعــي إحــصاءات الطاقــة واملــواد التدريبيــة اإلضــافية، فــضال عــ         دليــل
   .       للبلدان        التقنية

  


