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  اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (٣البند 

        إحصاءات الطاقة: بنود للمناقشة واختاذ القرار
 تقرير فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة    

  
 مذكرة من األمني العام    

  
ـــت     ــب تقدم ــا لطل ــا   وفق ــة اإلحــصائية يف دورهت ـــه اللجن ــني   ب ــة واألربع ــر  (احلادي انظ

E/2010/24   يتـشرف األمـني العـام بـأن حييـل تقريـر فريـق أوسـلو املعـين                   )، الفصل األول، ألف ،
ويــصف التقريــر أنــشطة فريــق أوســلو يف الفتــرة . بإحــصاءات الطاقــة، املقــدَّم إىل اللجنــة للعلــم

ــتنتاجات   ٢٠١٠-٢٠٠٩ ــك االســ ــا يف ذلــ ــامس،   ، مبــ ــع واخلــ ــاعني الرابــ ــسية لالجتمــ الرئيــ
. واإلســهامات يف التوصــيات الدوليــة املتعلقــة بإحــصاءات الطاقــة واألنــشطة املــستقبلية للفريــق 

 .ويطلب إىل اللجنة أن حتيط علما هبذا التقرير
    

 معلومات أساسية  -أوال   
حــصائية فريــق أوســلو املعــين بإحــصاءات الطاقــة هــو فريــق حــضري أنــشأته اللجنــة اإل   - ١

ــة        ــايري الدولي ــسامهة يف حتــسني املع ــة وامل ــة ذات صــلة بإحــصاءات الطاق ــسائل منهجي ملعاجلــة م
  .والطرائق اخلاصة بإحصاءات الطاقة الرمسية
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استنادا إىل املسائل اليت نوقـشت يف تقريـر اجلهـة املـستعرضة         ٢٠٠٦الفريق عام   ئ  أنش  - ٢
، والـذي أعـد     )E/CN.3/2005/3(اءات الطاقـة    عن إحص ) اهليئة النروجيية لإلحصاءات  (للربنامج  

املعـــين املخـــصص وتوصـــيات فريـــق اخلـــرباء ، للـــدورة الـــسادسة والـــثالثني للجنـــة اإلحـــصائية
انظـر  ) (٢٠٠٥مـايو  / أيـار ٢٥إىل  ٢٣يف نيويـورك يف الفتـرة مـن    عقـود  امل(بإحصاءات الطاقـة   

E/CN.3/2005/10.( 

راض كتيبــات وأدلــة األمــم املتحــدة اســتععلــى واليــة فريــق أوســلو جــزء مــن مل تشيــ  - ٣
ــهام  ــا يفواإلسـ ــشترك     . تنقيحهـ ــل املـ ــق العامـ ــشاء الفريـ ــذه، مت إنـ ــيح هـ ــة التنقـ ــا لعمليـ ودعمـ

خمتلــف بــني فيمــا املعــين بإحــصاءات الطاقــة هبــدف تــسهيل التنــسيق املؤســسي    األمانــات بــني
 .يف جمال إحصاءات الطاقةالناشطة نظمات امل

 . املرفق األولترد والية فريق أوسلو يفو  - ٤
    

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩أنشطة فريق أوسلو يف عامي   - ثانيا  
  

 جتماعات فريق أوسلوا  -ألف   
املعلومـــات حـــول االجتماعـــات الثالثـــة األوىل لفريـــق أوســـلو االطـــالع علـــى ميكـــن   - ٥
  الثامنة والـثالثني   تيهاالتقريرين السابقني لفريق أوسلو املقدمني إىل اللجنة اإلحصائية يف دور          يف
 .)E/CN.3/2009/5 انظر( واألربعني) E/CN.3/2007/20 انظر(

فربايــر / شـباط ٦ إىل ٢عقـد االجتمـاع الرابـع لفريـق أوسـلو يف أوتـاوا، يف الفتـرة مـن           - ٦
 وقــد ركــز االجتمــاع علــى عمليــة الــصياغة  .تــضافته الوكالــة الكنديــة لإلحــصاء ، واس٢٠٠٩

 أيـام   ٥ أيام كما هـو معتـاد إىل         ٣من  متديده  لتوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة ومت      بالنسبة ل 
 اخلاصـة مبحتـوى التوصـيات الدوليـة إلحـصاءات      املبـادئ من أجل إعطاء وقـت كـاف ملناقـشة      

وبعــد مناقــشات حــول كــل فــصول مــشروع التوصــيات الدوليــة إلحــصاءات الطاقــة،  . الطاقــة
 .تطوعت بلدان ومنظمات للمسامهة يف صياغة الدليل اجلديد

 يف الفتــــــرة ،جتمــــــاع اخلـــــامس لفريــــــق أوســــــلو يف كـــــورك، أيرلنــــــدا  ُعقـــــد اال   - ٧
 بـضيافة مـشتركة بـني املكتـب اإلحـصائي املركـزي بأيرلنـدا               ٢٠١٠فرباير  /شباط ٤ إىل ١ من

وقد خصص االجتماع الستعراض املشروع األويل للتوصـيات        . وهيئة الطاقة املستدامة بأيرلندا   
بة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة وأفرقـة الـصياغة       والذي أعدته الشع،الدولية إلحصاءات الطاقة 

ــة مــن   دول األعــضاء، اســتنادا إىل أعمــال الفريــق مــع مراعــاة شــكل وهيكــل     ممــثلني للــ املكون



E/CN.3/2011/9  
 

10-66557 3 
 

التوصيات الدولية األخـرى الـيت اعتمـدهتا اللجنـة اإلحـصائية جملـاالت أخـرى مـن اإلحـصاءات                 
 .االقتصادية األساسية

  
 ات الطاقةالتوصيات الدولية إلحصاء  - باء  

ــق أوســلو يف عــامي       - ٨ ــسية لفري ــشطة الرئي ــة  ٢٠١٠  و٢٠٠٩ارتبطــت األن ــيح أدل  بتنق
هلت إحـــصاءات الطاقــــة، واألنــــشطة الـــسابقة املــــستمرة الــــيت اســــتُ  بــــشأن املتحــــدة  األمـــم 

وقد كان التركيز بصفة رئيـسية علـى صـياغة التوصـيات الدوليـة إلحـصاءات                . ٢٠٠٨ عام يف
دت مشاورات على نطاق عاملي حـول املـشروع املؤقـت للتوصـيات             وقد عق . وإعدادها الطاقة

ــا للمــشروع   . ٢٠١٠يف منتــصف عــام  ــا قوي ــدا إمجالي وقــد كــان  . وأظهــرت ردود الفعــل تأيي
خـالل املـسامهات    مـن   ألعضاء فريق أوسلو دور نشط يف سري املـشروع خـالل االجتماعـات و             

 .اإللكترونية وتبادل اآلراء
    

  األخرىفرقةاألالتنسيق مع   -ثالثا   
، كمـا حـضر      أوسـلو  فريـق حضر ممثلـو فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة اجتماعـات                  - ٩

التنــسيق ملنــع يف جمــال ل رئيــسا الفــريقني معــا وقــد عمــ. فريــق أوســلو اجتماعــات فريــق لنــدن 
مرتبطـة  هـي  ومـن بـني املـسائل الـيت يناقـشها فريـق لنـدن و           . حاالت سوء الفهم وتكرار العمـل     

 حيـث يركـز الفريقـان علـى تعريـف      ؛ وثيقاً بعمل فريق أوسـلو األصـول واالحتياطيـات         ارتباطا
  . الطاقةبإحصاءات يف إطار احملاسبة البيئية واالقتصادية املرتبطة عملنيحاجات املست

 -يــشارك رئــيس فريــق أوســلو يف جلنــة خــرباء األمــم املتحــدة املعنيــة باحملاســبة البيئيــة و  - ١٠
املشروع املؤقت للتوصيات الدولية إلحصاءات الطاقـة إىل اجتمـاع جلنـة            م  قُّدوقد  . االقتصادية

 .٢٠١٠يونيه /حزيرانخرباء األمم املتحدة يف 

ــا     كـــفيع  - ١١ ــة حاليـ ــصاءات الطاقـ ــات املعـــين بإحـ ــشترك بـــني األمانـ ــل املـ ــق العامـ  الفريـ
صــياغة تعــاريف ووحــدات قيــاس وعوامــل حتويــل مــشتركة لكــي تــستخدمها املنظمــات   علــى
وقد ظل الفريق العامل، باالشتراك مع فريق أوسلو، مقدما رئيـسيا للمحتـوى اخلـاص               . دوليةال

وخـالل  . اللجنـة اإلحـصائية   اليت منحتها له    بالتوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة وفقا للوالية       
 . حضر رئيس وأمانة فريق أوسلو اجتماعات الفريق العامل٢٠١٠  و٢٠٠٩عامي 

أوسـلو أيــضا يف عـدة اجتماعــات لفريـق اخلــرباء املعـين بتــصنيف     شـارك رئـيس فريــق   و  - ١٢
 . اللجنة االقتصادية ألوروباتهضافاستالذي املوارد، 
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 األنشطة املستقبلية لفريق أوسلو  -رابعاً   
  

 إعداد دليل جامعي إحصاءات الطاقة  -ألف   
جـامعي   بـصياغة فـصول دليـل        ٢٠١١النشاط الرئيسي لفريـق أوسـلو يف عـام          يتعلق  س  - ١٣

تنفيـــذ علـــى ويـــراد هلـــذا الـــدليل أن يـــساعد جـــامعي إحـــصاءات الطاقـــة . إحـــصاءات الطاقـــة
 االقتــصادية للطاقــة -التوصــيات الدوليــة إلحــصاءات الطاقــة والنظــام املقبــل للمحاســبة البيئيــة  

 .أخرى يف سياق احلسابات القومية عماالتستا ويف

الغ عنــها، علــى املــستويني الــوطين يركــز الــدليل علــى مجــع إحــصاءات الطاقــة واإلبــو  - ١٤
ــة     . والــدويل ــة اجليــدة واملعلومــات التقني وســوف حيتــوي علــى توصــيفات للممارســات القطري

 -مـديرو إحـصاءات الطاقـة وجامعوهـا         عـادة   يقـوم هبـا     اإلضافية ذات الصلة جبميع املهام الـيت        
إىل جتميــع ووصــوالً األطــر القانونيــة واملؤســسية ومجــع البيانــات مــن مــصادر متعــددة مــن بــدءا 

تعلق بتطـوير   تيكون وثيقة استشرافية     أنلدليل  لومن املخطط   . اجلودةالبيانات ونشرها وتقييم    
كــن البلــدان مــن مجــع البيانــات مــرة ومتوتنفيــذ النــهج املتكامــل جلمــع اإلحــصاءات األساســية، 

  .واحدة واستخدامها عدة مرات ألغراض متنوعة
باإلضـافة  فوبنـاء علـى ذلـك،       . ت الطاقـة بـالتطور املـستمر      إحصاءا جتميع   ممارسةتتميز    - ١٥

نــسخة إلكترونيــة  وضــعإىل نــشر دليــل جــامعي إحــصاءات الطاقــة يف نــسخة مطبوعــة، ســيتم  
، ومن أجل إحاطـة جـامعي البيانـات         املنهجيةاملستجدات  وحتديثها بصورة دورية لكي تعكس      

 .إليهمجديدة  معلومات فنيةأي بأحدث املمارسات القطرية السليمة ونقل 

 .٢٠١٣دليل جامعي إحصاءات الطاقة حبلول عام وضع من  االنتهاء قرراملمن   - ١٦
  

 أفضل املمارسات  - باء  
تــشمل واليــة فريــق أوســلو حتديــد ومجــع أفــضل املمارســات علــى الــصعيدين الــوطين      - ١٧

ــدويل ــة املمارســات     . وال ويتــوخى أن تــصف عــدة أجــزاء مــن دليــل جــامعي إحــصاءات الطاق
 ، املؤســسيةالترتيبــاتتلــك األجــزاء باستفاضــة مــسائل مــن قبيــل تتناول ســو. لقطريــة الــسليمةا

 . وما إىل ذلك،اجلودةضمان  وبرامج ، وبناء مؤشرات الطاقة،ومجع البيانات

ــة   ســوف يــستفيض الــدليل    - ١٨ يف التفاصــيل الفنيــة ويقــدم أمثلــة علــى املمارســات القطري
مبــا يف ذلــك املناقــشة والتوجيــه بــشأن أنــواع   ،البيانــاتمراحــل عمليــة مجــع ملختلــف الــسليمة 

كمـا سـتجري    . حتـسينات يف هـذا اجملـال      مصادر البيانات اليت ميكن استخدامها وكيفية إدخال        
ــشة  ــار  مناقـ ــة إظهـ ــل يف   كيفيـ ــه األكمـ ــى الوجـ ــة علـ ــصاءات الطاقـ ــات إحـ ــدادات  متطلبـ التعـ
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 ويف استقـصاءات األسـر املعيـشية        ،اتاملؤسس/ والربامج العادية الستقصاء املشاريع    ،االقتصادية
  .واالستقصاءات املشتركة اليت تشمل األسر املعيشية واملشاريع

 لتوصــيف املمارســات القطريــة الــسليمة يف جمــال تــصميم  مــستقليتــوخى إفــراد جــزء   - ١٩
ــصاءات اإلحــصائية امل   ــة  كرســةوتنظــيم االستق ــات الطاق ــع بيان ــواتر   .  جلم ــسألة ت وستوضــح م

  .خالل األمثلة القطريةاالستقصاءات من 
املـستخدمة يف التحقـق مـن البيانـات وحتريرهـا ويف افتـراض القيمـة                الطرائـق   ستوصف    - ٢٠

وسـوف  . هلا من خصوصية يف جمال إحصاءات الطاقة وستقدم األمثلـة الـضرورية            والتقدير وما 
. لـدان تجميـع إحـصاءات الطاقـة يف عـدد مـن الب           لحيتوي الدليل أيضا على أمثلة ملنهج متكامـل         

مـصادر البيانـات اإلداريـة ودمـج البيانـات          اإلفادة من   وستوصف املمارسات السليمة املتبعة يف      
 . من خالل االستقصاءات اإلحصائيةمن هذا القبيل مع البيانات املتلقاة

وإتاحتــه عــرب موقــع فريــق أوســلو  منــوذج وكــأداة جلمــع أفــضل املمارســات مت تطــوير    - ٢١
)http://og.ssb.noh،ط التسجيل يشتر.( 

  
 االجتماع السادس لفريق أوسلو  -جيم   

 وسيستـضيفه   ٢٠١١مـايو   /ا يف أيـار   رينباسيعقد االجتماع السادس لفريق أوسلو يف ك        - ٢٢
وســوف خيــصص االجتمــاع للمــسائل املقــرر تناوهلــا يف دليــل . مكتــب اإلحــصاءات األســترايل
ــة و  ــجــامعي إحــصاءات الطاق يــضا علــى التعــاون مــع   كز االجتمــاع أريوســ. صياغة الفــصولل

 .األخرى وعلى مجع أفضل املمارسات على الصعيدين الوطين والدويلاألفرقة 
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  املرفق األول
 والية فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة    

      
تتمثـــل واليـــة فريـــق أوســـلو املعـــين بإحـــصاءات الطاقـــة يف معاجلـــة القـــضايا املتعلقـــة     

عـــايري الدوليـــة وحتـــسني الطرائـــق املـــستخدمة     بإحـــصاءات الطاقـــة واإلســـهام يف حتـــسني امل   
 .إحصاءات الطاقة الرمسية بتجميع اخلربات املتاحة يف أوساط الطاقة يف

 :األعمال

  املستخدمنيحتديد احتياجات   •  
  حتديد نطاق إحصاءات الطاقة الرمسية  •  
  حتديد أفضل املمارسات الوطنية والدولية ومجعها  •  
إحــصاءات الطاقــة  بــشأن األمــم املتحــدة  الــيت تعــدها   دلــةاألكتيبــات والاســتعراض   •  

  واإلسهام يف حتديثها
ووضـع منـهجيات    ) مثـل أنـواع الوقـود والتـدفقات       (حتديد الثغرات القائمة يف التغطية        •  

  لسد هذه الثغرات
اعتماد صالت أو إقامة جسور تربط باملفـاهيم والتـصنيفات املوحـدة الدوليـة يف جمـال                   •  

البيئيـة لتيـسري تكامـل إحـصاءات الطاقـة وتفاعلـها مـع الـنظم                /ديةات االقتـصا  ءاإلحصا
  اإلحصائية األخرى

التوصــية باعتمــاد جمموعــة أساســية مــن اجلــداول بوصــفها احلــد األدىن مــن املتطلبــات      •  
 .الرئيسيني عملنياملستالصعيدين الوطين والدويل لتلبية احتياجات  على
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  املرفق الثاين
 أعضاء فريق أوسلو    

      
 منظمـات دوليـة يف اجتماعـات فريـق أوسـلو،      ٥ بلدا أو منطقة و     ٢٣ثل ما جمموعه    ُم  

 .ل الفريقاعمأوأعربت عن رغبتها يف املشاركة يف 
  

 البلدان    

أســتراليا وأملانيــا وأيرلنــدا وإيطاليــا وبولنــدا وجنــوب أفريقيــا       أذربيجــان واالحتــاد الروســي و 
ــسويد والــــصني   ــدامنرك والــ ــد والــ ــسا ووغرينالنــ ــدا  وفرنــ ــدا وكنــ ــصر فنلنــ ــسيك ومــ واملكــ

ــة ــد وهولنــدا         واململك ــرويج والنمــسا واهلن ــدا الــشمالية والن ــا العظمــى وأيرلن املتحــدة لربيطاني
 .والواليات املتحدة األمريكية واليمن

  
 املنظمات    

 والوكالـة الدوليـة     ، والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة       ،املكتب اإلحصائي التابع لالحتاد األورويب    
 .املتحدة األمماإلحصائية بشعبة ال و،)اإلدارات اإلحصائية( وصندوق النقد الدويل ،للطاقة

  
 جهات االتصال    

 رئيس فريق أوسلو  

  السيد أوالف ليونيس    
  نائب املدير العام    
  اهليئة النروجيية لإلحصاء    
    PO Box 8131 Dep  
    N-0033 Oslo  
    Norway 

 األمانة  

  )ائد فريق العمل يف األمانةق(السيدة إليزابيث إيزاكسن     
  كبري املسؤولني التنفيذيني    
  ءاهليئة النروجيية لإلحصا    
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   جاماسادجياالسيدة     
  كبري املسؤولني التنفيذيني    
  اهليئة النروجيية لإلحصاء    

  
  السيدة كريستني كولشوس    
  مستشار أقدم    
  هليئة النروجيية لإلحصاءا    

  
  املوقع التفاعلي لفريق أوسلو  
    http://og.ssb.no ،ويشترط التسجيل  

 


