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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون 

  ٢٠١٢مارس /ارذ آ٢ -فرباير / شباط٢٨
  **من جدول األعمال املؤقت) ز (٣البند 

        إحصاءات الطاقة : بنود للمناقشة واختاذ القرار
  اءات الغاز الطبيعي جتميع إحص    

    
  العام تقرير األمني    

    

  موجز  
يتضمن هذا التقرير استعراضا لألنـشطة الدوليـة يف جمـال مجـع وتـصنيف اإلحـصاءات                   

عن الغاز الطبيعي وحملة عامة عن املـشاكل الرئيـسية الـيت تواجههـا البلـدان واملنظمـات يف هـذا                     
 الذي تعتزم شـعبة اإلحـصاءات، أن تـضطلع          اجملال ويتضمن التقرير أيضا عرضا لربنامج العمل      

به لتحـسني عمليـات التجميـع الـسنوية والـشهرية املتعلقـة بإحـصاءات الغـاز الطبيعـي، وذلـك                     
ــة واإلقليميــة   ــة اإلحــصائية مــدعوة إىل  . بالتعــاون والتنــسيق مــع ســائر املنظمــات الدولي واللجن

  .املقترحةعن وجهات نظرها بشأن تقييم الوضع احلايل واألنشطة  التعبري
  

  . من التقرير النقاط املعروضة لكي تناقشها اللجنة٣٢وترد يف الفقرة   
 
  

  .٢٠١٢يناير / الثاينكانون ١٨ أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
  **  E/CN.3/2012/1.  
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  مقدمة   -أوال   
أرســى اعتمــاد التوصــيات الدوليــة إلحــصاءات الطاقــة مــن قبــل اللجنــة اإلحــصائية يف    - ١

، األســاس ٢٠١١فربايــر / شــباط٢٥ إىل ٢٢دورهتـا الثانيــة واألربعــني، املعقــودة يف الفتــرة مــن  
حــسني إحــصاءات الطاقــة الرمسيــة عــن طريــق توحيــد املفــاهيم والتعــاريف وتطــوير التــصنيف لت

وجيــري وضــع إرشــادات إضــافية يف دليــل جتميــع إحــصاءات . الــدويل املوحــد ملنتجــات الطاقــة
ــا ورد يف         ــذ م ــدان يف تنفي ــساعدة البل ــي وتقــين أكــرب مل ــسائل ذات طــابع عمل ــشأن م ــة ب الطاق

ولئن كانت التوصيات الدولية تغطي مجيـع إحـصاءات الطاقـة، فـإن             . التوصيات الدولية للطاقة  
بعـض اجملــاالت تـستحق مزيــدا مــن العنايـة نظــرا ألمهيتـها وتعطــي مــسوغا إلجـراء عمليــة مجــع      

 .للبيانات أكثر تفصيال وتـواترا مـن جمموعـة البيانـات الـدنيا املوصـى هبـا يف التوصـيات الدوليـة             
لغـاز الطبيعـي واحلاجـة إىل مواصـلة وضـع التوصـيات             ويتصل أحد هـذه اجملـاالت بإحـصاءات ا        

  . لتحسني نوعيتها ومدى توافرها
حول الغاز الطبيعي أكثر تفصيال وموثوقية وأنسب توقيتـا مـن         ومثة حاجة إلحصاءات    - ٢

أجل رصد دقيق للوضع احلايل وتزويد واضعي الـسياسات واحملللـني وغريهـم مـن املـستخدمني                 
ــة الغــاز الطبيعــي كمــصدر للطاقــة علــى    و. باملعلومــات الــيت هتمهــم  يرجــع هــذا إىل تزايــد أمهي

الصعيد العاملي، وتعقيد سوق الغاز نتيجة لزيادة الطلب على الغاز الطبيعـي وجتارتـه، واحلاجـة                
مجـع بيانـات شـهرية مفـصلة عـن       ويـتم . إىل بيانات دقيقة عـن تقـدير انبعاثـات غـازات الدفيئـة        

من خـالل املبـادرة املـشتركة        هي مصدر آخر رئيسي للطاقة،    النفط اخلام واملنتجات النفطية، و    
ميكن اتباع هنج مماثـل حيـال مـصدر       ونظرا ألمهية الغاز الطبيعي،   . بني املنظمات جلمع البيانات   

ويقتـرح إجـراءات    ويقـيِّم هـذا التقريـر احلالـة الراهنـة إلحـصاءات الغـاز الطبيعـي،             . الطاقة هـذا  
  .قة توقيتهاومدى تغطيتها ود لتحسني توافرها،

األساسـية عـن احلاجـة إىل     وحيتوي الفرع الثاين من التقريـر علـى مزيـد مـن املعلومـات             - ٣
حملة عامة عن التحديات الرئيـسية يف جمـال مجـع            ويقدم الفرع الثالث   إحصاءات الغاز الطبيعي،  

ــة          إحــصاءات الغــاز الطبيعــي وتــصنيفها، ويتــضمن الفــرع الرابــع استعراضــا لألنــشطة املتعلق
ــدويل وحيــدد الفــرع اخلــامس اخلطــوط العريــضة      ب إحــصاءات الغــاز الطبيعــي علــى املــستوى ال

وجودهتـا، ويتـضمن الفـرع الـسادس         لألنشطة املقترحة لتحسني توافر إحصاءات الغاز الطبيعي      
  . نقاطا معروضة على اللجنة لكي تناقشها

كالــة الدوليــة للطاقــة وقــد أُِعــد التقريــر بــدعم مــن اهليئــة النروجييــة لإلحــصاءات، والو    - ٤
. واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية؛ فلهم الشكر والتقـدير علـى تعليقـاهتم وإسـهاماهتم             

ويعتمد التقرير أيـضا علـى املعلومـات املنـشورة يف دراسـة جملـس الطاقـة العـاملي حـول مـصادر                       
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 الدوليـة للطاقـة     وتوقعات الطاقة يف العامل الصادرة عن الوكالة       ٢٠١٠ الطاقة، الصادرة يف عام   
 وتقرير دراسة عن إحـصاءات الغـاز الطبيعـي بتكليـف مـن املنتـدى الـدويل للطاقـة                   ٢٠١٠ عام
  ٢٠٠٩ عام يف

  
  أمهية توافر إحصاءات عالية اجلودة حول الغاز الطبيعي  - ثانيا  

بــرح  ومــا يعتــرب الغــاز الطبيعــي أحــد أنقــى أنــواع الوقــود األحفــوري وأكثرهــا كفــاءة  - ٥
وع هام من أنواع الطاقة نظرا لدوره يف املساعدة على مواجهـة التحـديات البيئيـة                يتحول إىل ن  

وتتطور أمناط إنتاج الغاز الطبيعي واسـتهالكه علـى الـصعيدين            .والتخفيف من آثار تغري املناخ    
ــسية     ــتني مــن القــوى احملركــة الرئي ــوطين والــدويل نظــرا لوجــود اثن ــة، :ال ــد    فمــن ناحي مــع تزاي

ــشأن تغــري  ــة مــن خــالل اســتخدام خمتلــف      املخــاوف ب ــات غــازات الدفيئ ــادة انبعاث ــاخ وزي  املن
ــود            ــواع الوق ــع أن ــة م ــديال صــاحلا باملقارن ــي ب ــاز الطبيع ــا يكــون الغ ــا م ــة غالب منتجــات الطاق

فــإن نــسبة  ومــن ناحيـة أخــرى،  .األحفـوري األخــرى ملــا حيتويـه مــن نــسبة كربــون أقـل بكــثري   
  .  أن تنموومن املتوقع تواجد الغاز الطبيعي وفرية،

 .وعموما، زاد الطلب على الغاز الطبيعي بشكل مطرد يف الـسنوات العـشرين املاضـية                 - ٦
املائـة مـا كـان      يف٥٠زاد الطلـب العـاملي علـى الغـاز الطبيعـي بنـسبة تفـوق              ،٢٠٠٩ففي عام   

ــام   ــه يف ع ــسنوات       . ١٩٩٠علي ــك يف ال ــن ذل ــر م ــاملي أكث ــب الع ــزداد الطل ــع أن ي ــن املتوق وم
أفريقيــا وأمريكــا الــشمالية واجلنوبيــة (ولــوحظ هــذا االجتــاه يف مجيــع املنــاطق . قبلــةالعــشرين امل

وهو اجتـاه قـوي خاصـة يف آسـيا نظـرا للزيـادة احلـادة يف الطلـب           ،)وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا  
  .من الصني واهلند

مــن املتوقــع أن يــستمر اســتخدام الغــاز   ومــن حيــث االجتاهــات القطاعيــة يف الطلــب،   - ٧
بيعي لتوليد الطاقة يف الزيادة، ويتوقع أن يتصدر هذا القطاع الطلب على الغـاز الطبيعـي يف               الط

نظرا الرتفاع الكفاءة احلرارية لبعض أنـواع حمطـات توليـد            معظم املناطق وباإلضافة إىل ذلك،    
كيـدة  الكهرباء بالغاز، مثل توربينات الغاز املختلطة الدورات، يوفر الغاز الطبيعي مزايـا بيئيـة أ              

وسـتؤدي مواصـلة تطـوير تقنيـات     . متيزه عن بقية أنواع الوقود األحفوري مثل الفحـم والـنفط    
حجز الكربون وختزينه إىل خفض االنبعاثات من حمطـات توليـد الكهربـاء بالغـاز وجعـل الغـاز                   

 يزال حمدودا للغاية يف الوقـت      والطلب على الغاز الطبيعي ال    . الطبيعي بديال أكثر مالءمة للبيئة    
احلاضر، ولكن من املتوقع أيضا أن يزداد الطلب عليه كمـادة وسـيطة يف حمطـات حتويـل الغـاز                    
إىل سوائل زيـادة سـريعة بـسبب معـدالت الزيـادة األخـرية يف قـدرة هـذه احملطـات، الـيت تقـوم                         

  . بتحويل الغاز الطبيعي إىل أشكال من الوقود السائل كبديل للتكرير التقليدي للنفط اخلام
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ــاز الطبيعـــي النـــهائي وقـــع أن ينمـــو الطلـــب  ويت  - ٨  علـــى قطـــاع الـــصناعةيف  ،علـــى الغـ
ــام     . اخلــصوص ــة لع ــة العاملي ــشور توقعــات الطاق ــضمن من ــدرها    ٢٠١٠ويت ــادة ق ــات بزي تكهن

. ٢٠٣٥  و٢٠٠٨ املائــة ســنويا يف الطلــب الــصناعي علــى الغــاز الطبيعــي بــني عــامي  يف ١,٣
 يف قطاع الصناعة اسـتخدامه كمـادة وسـيطة يف           وتشمل االستخدامات الرئيسية للغاز الطبيعي    

ورغـم أن اسـتخدام      .إنتـاج األمسـدة   يف  حمطات حتويل الطاقـة واسـتخدامه خـارج جمـال الطاقـة             
فمـن   زال حمـدودا مـن حيـث جممـوع الطلـب النـهائي،             الغاز الطبيعي كوقود يف النقل الربي ما      

ــزداد أيــضا يف عــدد مــن البلــدان     املــرجح أن يتــسع نطــاق هــذا   وبينمــا مــن غــري . املتوقــع أن ي
 يف املائة مـن جممـوع االسـتهالك         ١ بلغ حوايل    ٢٠٠٩ يف عام (االستخدام على الصعيد العاملي     

نظرا ألنه يتطلب إنشاء بنية حتتية وتكييف املركبـات مـع نـوع خمتلـف                ،)النهائي للغاز الطبيعي  
 املتوقــع أيـضا أن ينمــو  وأخــريا مـن . مـن الوقــود، فهـو بالتأكيــد اجتـاه متنــام يـتعني رصــده بدقـة     

ــدان        ــة يف بل ــشطة اخلــدمات العام ــة وأن ــة والتجاري ــشطة املرتلي ــاز الطبيعــي يف األن اســتهالك الغ
ويصل استخدام الغـاز يف التدفئـة وتـسخني املـاء أقـصى مـستوياته يف كـثري مـن البلـدان                      . خمتارة

 اسـتخدامه يف املبـاين يف   املتقدمة النمو، أما يف البلدان النامية، فُيتوقـع حـدوث زيـادة سـريعة يف         
  .النامية جمموعة خمتارة من البلدان

ويف الــسنوات العــشرين املاضــية، كانــت هنــاك زيــادة مطــردة يف جتــارة الغــاز الطبيعــي    - ٩
ويرجــع هـذا يف جانــب منـه إىل التفــاوت بـني البلــدان فيمـا يتعلــق     . بإمجــايل الـصادرات  مقاسـة 

بلدان تصدر كميات كبرية منه، بينما تعتمـد بلـدان          بإنتاج الغاز الطبيعي واستخدامه؛ فبعض ال     
وباإلضــافة إىل ذلــك، أدت  .أخــرى اعتمــادا كــبريا علــى الــواردات لتلبيــة طلبــها النــهائي عليــه 

مما جيعـل نقـل الغـاز        الزيادة يف إمكانات اإلسالة أيضا إىل زيادة يف جتارة الغاز الطبيعي املسال،           
وجـود خطـوط األنابيـب، أكثـر فعاليـة مـن حيـث              الطبيعي عرب مسافات طويلـة، حيـث ينعـدم          

ومبجرد أن يتم نقل الغاز الطبيعي املسال، يعاد حتويلـه إىل غـاز ويـوزع كغـاز أنابيـب                   . التكلفة
ويربز التفاوت أيضا ضرورة مجـع إحـصاءات        . وقد أحدث هذا تغيريا يف السوق برمته      . طبيعي

ن أجـل احلـصول علـى صـورة كاملـة          من كافة البلدان، وليس فقط مـن املنـتجني الرئيـسيني، مـ            
   .واستخداماته املختلفة عن إنتاج الغاز الطبيعي وجتارته

ويعد توفر معلومات موثوقة عن خمزونات الغاز الطبيعي ذا أمهية خاصة بالنـسبة ألمـن                 - ١٠
الطاقة وختطيطها على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل حيث تسهِّل هذه املعلومات اختـاذ             

التخزين الوطنية، ووضع تـدابري لـضمان أمـن إمـدادات الغـاز، مـن                 مستنرية بشأن نظم   قرارات
  . وتدابري األزمات وعقود التوريد قبيل إرساء معايري دنيا،
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ــا يتعلـــق باالحتياطيـــات   - ١١ ــة   /وفيمـ ــرة تكفـــي لتغطيـ ــاز الطبيعـــي بكثـ ــوافر الغـ ــوارد يتـ املـ
املـوارد مـن    /معظـم االحتياطيـات     يتـألف  وبينمـا . االحتياجات العامليـة مـن الغـاز لعقـود عديـدة          

الغاز التقليدي، يشكل الغاز غـري التقليـدي نـسبة آخـذة يف التزايـد، مبـا يف ذلـك الغـاز الطفلـي              
  . وميثان الطبقة الفحمية والغاز احلبيس

وكما هـو مـبني أعـاله، تـستخدم اإلحـصاءات املتعلقـة جبميـع جوانـب الغـاز الطبيعـي                       - ١٢
ونظام احملاسبة البيئية واالقتـصادية للطاقـة ونظـام          غراض أرصدة الطاقة  كبيانات مدخلة أل   أيضا

وسيكون التحسن يف جودهتا ومدى توافرها واتـساقها مفيـدا أيـضا لنوعيـة              . احلسابات القومية 
  .اجلداول اإلحصائية على الصعيدين الوطين والدويلتلك 
الغاز الطبيعي والتـدفقات    وتؤدي الرغبة القوية يف احلصول على معلومات مفصلة عن            - ١٣

إىل خلق احتياجات إضافية هلـذه       املرتبطة به لتقييم أسواق الغاز وتطوراته على الصعيد العاملي،        
  ولكن أيضا على أساس شهري أكثر تواترا  اإلحصاءات ليس فقط على أساس سنوي،

  
  التحديات الرئيسية  - ثالثا  

اسا لتطوير إحصاءات الطاقـة الرمسيـة       حددت التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة أس       - ١٤
عن طريق املواءمة بني املفاهيم والتعـاريف والتـصنيفات واألسـاليب املتعلقـة جبمعهـا وتـصنيفها                 
ومع ذلك، فـإن بعـض القـضايا تـشكل حتـديات جوهريـة بالنـسبة للغـاز الطبيعـي، علـى النحـو                       

ن أجـل ضـمان جـودة       املوضح أدناه، وتستدعي استحداث مبـادئ توجيهيـة إضـافية وحمـددة مـ             
  . اإلحصاءات املنتجة

 يف حني أن هناك اتفاقا دوليـا علـى وجـوب جتميـع إحـصاءات الغـاز                 - قضايا القياس   - ١٥
فـإن   الطبيعي حسب وحدات حجم من قبيل املتر املكعب وكذلك وحدات طاقة مثل اجلـول،        

ة احلـرارة وظـروف    هناك بعض العناصر اليت قد تؤثر على قابلية املعلومات للمقارنة، مثل درجـ            
واستخدام القـيم احلراريـة      الضغط اليت تؤخذ فيها القياسات وجتري يف ظلها عمليات اإلبالغ،         

اإلمجاليــة أو الــصافية يف مجــع إحــصاءات الغــاز الطبيعــي واإلبــالغ عنــها عنــد التحويــل إىل          
اتج اجلافـة  وحدات الطاقة، ونقطة القياس اخلاصة بإنتاج الغاز الطبيعـي، علـى سـبيل املثـال النـو        

وتقـدم التوصـيات    . مقابل النواتج الـسائلة حملطـات التجهيـز، الـيت قـد ختتلـف يف بعـض البلـدان                  
الدوليــة إلحــصاءات الطاقــة عــددا مــن التوصــيات بــشأن قــضايا القيــاس، ولكــن هنــاك حاجــة    

  .للتركيز على التطبيق املتسق للتوصيات من أجل ضمان إمكانية املقارنة الدولية لإلحصاءات
مـن املهـم احلـصول        من أجل فهم التجارة الدوليـة للغـاز الطبيعـي،          - التجارة الدولية   - ١٦

ورغــم  .علــى معلومــات عــن بلــد املنــشأ األصــلي واملقــصد النــهائي لتقيــيم أمــن الطاقــة الوطنيــة 
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ذلك، فإن هذه املعلومات ليس من السهل العثـور عليهـا بـسبب الـشبكة املعقـدة واملمتـدة مـن                     
ويثري نقـل الغـاز     . خطوط األنابيب عرب احلدود واليت تنقل الغاز الطبيعي بني بلدان غري متتامخة           

نـد  الطبيعي املسال بواسطة السفن مشكلة إضافية، نظرا ألن بلد املقصد قد ال يكون معروفـا ع      
وميكن بسهولة تقييم املعلومات املتعلقة حبجم الغاز الداخل إىل بلـد مـا واخلـارج منـه                 . اإلقالع

ولكنـها غالبـا مـا تـشمل أيـضا حجـم الغـاز العـابر، والـذي ينبغـي عـدم إدراجـه يف إحــصاءات             
 توجيهــات أكثــر وضــوحا ورمبــا تكــون هنالـك حاجــة إىل . واردات وصـادرات الغــاز الطبيعــي 

تنطـوي علـى ختـزين مؤقـت يف بلـد العبـور              قد سجيل تدفقات الغاز الطبيعي اليت    بشأن كيفية ت  
  . أو إعادة بيع الغاز الطبيعي العابر أو إعادة توجيهه

تـوافر معلومـات موثـوق هبـا عـن احتياطيـات الغـاز الطبيعـي            - املوارد واالحتياطيات   - ١٧
ــة    ــروة الوطنيـ ــيم الثـ ــبرية لتقيـ ــة كـ ــوارده ذو أمهيـ ــثري مـــ . ومـ ــدان،ويف كـ ــساهم تلـــك   ن البلـ تـ

االحتياطيات واملوارد بصفة رئيسية يف الثروة الوطنية وميثل قياسـها املوثـوق األسـاس لعمليـات                
 والتعاريف والتصنيفات املتفـق عليهـا دوليـا ملـوارد         . االعتماد على هذه املوارد واسترتافها     تقييم

 ويقـدم . نية مقارنـة املعلومـات    الغاز الطبيعي واحتياطياته هي من األمور األساسية لضمان إمكا        
للطاقـة تعـاريف وتـصنيفات تـستند إىل جهـود تـصنيف األمـم            نظاُم احملاسبة البيئية واالقتـصادية    

ومن املتوقـع أن يـؤدي املزيـد مـن التوجيـه            . املتحدة اإلطاري ملوارد الطاقة األحفورية واملعدنية     
   .بشأن تنفيذها إىل ضمان توحيد التطبيقات

 اإلحصاءات املتعلقـة    - تهوية وإعادة احلقن أثناء استخراج الغاز الطبيعي      احلرق وال   - ١٨
باإلنتاج األويل للغاز الطبيعي ال تشمل املقادير املتعلقة بعمليات احلرق والتهوية وإعـادة احلقـن          

واإلحـصاءات املتعلقـة   . أثناء استخراج الغاز الطبيعي، ولكن هذه املقادير هامة العتبارات بيئية        
وبنـاء   والتهوية ذات أمهية خاصة نظرا ملا هلـا مـن تـأثري علـى انبعاثـات غـازات الدفيئـة،                 باحلرق  

  .على ذلك، يتم اإلبالغ عنها بشكل منفصل
 تتوقـف جـودة إحـصاءات       - والطلـب يف جمـال الطاقـة      بيانـات العـرض     املوازنة بـني      - ١٩

وقــد تظهــر . تــساقهاوعلــى دقتــها وا بيانــات الغــاز الــيت يــتم مجعهــا، الغــاز علــى مــدى موثوقيــة
فوارق إحصائية كبرية عند جتميع البيانـات املتعلقـة بإمـدادات الغـاز واسـتخداماته ووضـعها يف             

وميكــن أن تكــون . رصــيد الطاقــة، ممــا يــشري إىل وجــود أخطــاء يف إحــصاءات الغــاز األساســية 
إىل املكاتــب األســباب احملتملــة هلــذه التفاوتــات هــي انعــدام الــيقني يف بيانــات الغــاز املبلــغ هبــا    

اإلحصائية أو وجود نقـص يف تغطيـة البيانـات، علـى سـبيل املثـال، عنـدما ال تتـوافر معلومـات                
ومثـة تفـسري آخـر حمتمـل يتمثـل يف           . كاملة بشأن إعـادة احلقـن أو االسـتهالك يف مجيـع البلـدان             

 وعــادة تــستخدم اهليئــات الــيت تقــوم بتجميــع اإلحــصاءات . املــشاكل أو االختالفــات املنهجيــة
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والـصادرات واالسـتهالك واألسـعار وأرقـام القيمـة مـصادر بيانـات خمتلفـة أو                  اخلاصة باإلنتـاج  
إىل حاالت من عدم االتـساق والتبـاين     أساليب خمتلفة ملعاجلة البيانات، وهو ما ميكن أن يؤدي        

لتوصيات أو التوجيهات التقنيـة اخلاصـة       أن يكون ل   وميكن   .عند وضع البيانات معا، ومقارنتها    
  .  فائدة يف جتنب بعض هذه املشاكلجميع إحصاءات الغازبت

أسـعار الغـاز الطبيعـي مـدخال هامـا لوضـع املؤشـرات          تـشكل  - أسعار الغاز الطبيعي    - ٢٠
االقتصادية وتقييم األداء االقتـصادي ويف كـثري مـن احلـاالت قـد يكـون مـن الـصعب احلـصول                      

هنـاك حاجـة للحـصول       ض التحليـل،  وألغرا .على بيانات موثوقة ومفصلة بشأن هذه األسعار      
ممــا يــؤدي إىل ظهــور التحــدي املتمثــل يف   علــى معلومــات حــول مكونــات األســعار املختلفــة، 

  . حتديد تكاليف نقل الغاز وضبط األسعار بشكل صحيح وفقا للغرض من اإلحصاءات
اح  قد تنشأ مسألة السرية يف تقدمي البيانات ذات الصلة واإلفـص           - السرية اإلحصائية   - ٢١

عنها يف البلدان اليت يوجد هبا عدد قليل من الشركات اليت تعمل يف جمال جتارة الغـاز الطبيعـي                   
ــده ــسرية اإلحــصائية،      . أو توري ــق ال ــوازن بــني تطبي ــل هــذه احلــاالت، تظهــر مــسألة الت ويف مث

باعتبارها واحدة من املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية، واحلاجة للحصول على معلومـات            
 ومعلومــات كاملــة عــن التــدفقات املختلفــة املتعلقــة بالغــاز الطبيعــي، والــيت تلــزم لتحديــد عامــة

وقد تكون هناك حاجة إىل إرشادات إضـافية بـشأن كيفيـة            . أرصدة الطاقة أو حسابات الطاقة    
   .حتقيق التوازن بني احترام السرية وضرورة احلفاظ على اإلحصاءات وزيادة أمهيتها

  
  لدولية احلالية يف جمال إحصاءات الطاقة الدولية األنشطة ا  -رابعا   

ــة،      - ٢٢ ــة واإلقليمي ــسنوية جيمعهــا عــدد مــن املنظمــات الدولي  إحــصاءات الغــاز الطبيعــي ال
ومـن املتوقـع أن يـؤدي     . يؤدي إىل تغطية جيدة ملعامالت الغاز الطبيعـي الـسنوية يف البلـدان             مما

ــواردة يف   ــذ املتــسق للتعــاريف والتوصــيات ال ــة إىل   التنفي ــة إلحــصاءات الطاق  التوصــيات الدولي
  .زيادة حتسني إمكانية املقارنة بني مصادر البيانات املختلفة

ويتفــاوت تــوافر اإلحــصاءات الــشهرية للغــاز الطبيعــي تفاوتــا كــبريا، وتقــوم الوكالــة      - ٢٣
 الدوليــة للطاقــة واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة جبمــع إحــصاءات شــهرية مفــصلة   

 كما أن هنالك سلسلة زمنيـة راسـخة يـتم فيهـا             .من استبيان إحصاءات النفط الشهري    كجزء  
ويقـوم املكتـب أيـضا      . خـالل الـشهر قبـل األخـري        مجع اإلحصاءات علـى حنـو شـامل وعرضـها         

جبمـــع بيانـــات الغـــاز الطبيعـــي مـــن الـــدول األعـــضاء يف االحتـــاد األورويب والبلـــدان املرشـــحة 
التـدفقات الرئيـسية مـن قبيـل اإلنتـاج األويل      بعـض   خـري حـول     لالنضمام إليـه خـالل الـشهر األ       

والواردات والـصادرات وتغـري املخـزون ومـستويات املخـزون واإلمـدادات احملـسوبة مـن الغـاز                   



E/CN.3/2012/10*
 

8 11-64141 
 

وباإلضافة إىل ذلـك، جيمـع املكتـب أسـعار الغـاز الطبيعـي النـصف سـنوية يف االحتـاد                  . الطبيعي
علـى  تتوقـف   شـرائح خمتلفـة     علـى أسـاس     ئب و األورويب على أساس ثالثة مستويات من الـضرا       

ــشية   حجــم  ــصناعة أو األســر املعي  قامــت رابطــة  ،٢٠٠٧ويف عــام  .املــستهلكني مــن قطــاع ال
التعاون االقتصادي لدول آسيا واحمليط اهلادئ بعملية جتريبية جلمع ونشر بيانات الغاز الطبيعـي              

وتقوم شـعبة اإلحـصاءات     . وخمزوناتهالشهرية املتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي واستهالكه وجتارته        
ــة العامــة   ــاج الغــاز الطبيعــي مــن خــالل نــشرة     التابعــة لألمان جبمــع إحــصاءات شــهرية عــن إنت

ند بعــض عمليــات اجلمــع املــذكورة أعــاله إىل توجيهــات قانونيــة تستــاإلحــصاءات الــشهرية، و
  . بينما يتم البعض اآلخر على أساس طوعي

 إلحـصاءات القـصرية املـدى املفـصلة حـول الغـاز الطبيعـي،             وبينما يتزايد الطلب على ا      - ٢٤
يـدل الوضــع الــراهن علــى عــدم تــوفر معلومــات تفــصيلية علــى صــعيد العــرض والطلــب بــصفة  
شهرية بالنـسبة للبلـدان الـيت ليـست أعـضاء يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي                      

دادات والطلــب مــستقبال واختــاذ مــن أجــل فهــم الــسوق وختطــيط اإلمــ وهــذه املعلومــات هامــة
  . قرارات بشأن االستثمارات

  
  اجملاالت ذات األولوية للعمل فيما يتصل بإحصاءات الغاز الطبيعي  - خامسا 

ــاله،     - ٢٥ ــارات املــذكورة أع ــتنادا إىل االعتب ــسيق مــع      اس ــعبة اإلحــصاءات، بالتن تعتــزم ش
وضـع مبـادئ توجيهيـة     )أ( علـى   التركيـز  اجلهات املعنيـة األخـرى يف جمـال إحـصاءات الطاقـة،           

  .تقدمي التدريب واملساعدة التقنية للبلدان )ج( ؛مجع البيانات )ب( منهجية؛
ــة منهجيـــة حمـــددة جلمـــع إحـــصاءات الغـــاز الطبيعـــي      - ٢٦ ويعتـــرب وضـــع مبـــادئ توجيهيـ

متشيا مع التوصيات الواردة يف التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقـة، شـرطا مهمـا               وتصنيفها،
ــذه اإلحــصاءات لتحــسني ــين       .  ه ــق أوســلو املع ــع فري ــاون م ــعبة اإلحــصاءات، بالتع ــوم ش وتق

بإعـداد دليـل جتميـع إحـصاءات الطاقـة،           بإحصاءات الطاقة وفريق لندن املعين باحملاسـبة البيئيـة،        
ــة         ــة إلحــصاءات الطاق ــذ التوصــيات الدولي ــي يف تنفي ــه العمل ــوفري التوجي ــدف إىل ت ــذي يه . ال

تم إيـالء اهتمـام خـاص جلمـع اإلحـصاءات اهليكليـة حـول الغـاز                 سـي  وكجزء مـن هـذا العمـل،      
  . الطبيعي وتصنيفها

ومتشيا مع خطة عمل شعبة اإلحصاءات اليت أقرهتا اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثانيـة                - ٢٧
واألربعــني، تقــوم الــشعبة بتنقــيح اســتبياهنا الــسنوي حــول إحــصاءات الطاقــة حبيــث يأخــذ يف     

 يات الدوليــة إلحــصاءات للطاقــة ويكــون متوائمــا مــع اســتبيان الوكالــةاالعتبــار أحــدث التوصــ
مــن  الدوليــة للطاقــة واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة واللجنــة االقتــصادية ألوروبــا،
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أجـل احلـد مـن عـبء االسـتجابة وتـسهيل تبــادل البيانـات وكجـزء مـن عمليـة التنقـيح، ســيتم            
  .ا توافر إحصاءات الغاز الطبيعي وجودهتالنظر يف العوامل اليت تؤدي إىل حتسني

تتعـاون   واستجابة للحاجة إىل إحـصاءات قـصرية املـدى ومفـصلة عـن الغـاز الطبيعـي،                - ٢٨
اإلقليميـة مثـل رابطـة التعـاون االقتـصادي          /شعبة اإلحصاءات مع غريها مـن الوكـاالت الدوليـة         

ــادئ واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــ      ــدول آســيا واحملــيط اهل ــة  ل ــة الدولي ة، والوكال
ــة،   ــة للطاق ــدويل     للطاقــة، ومنظمــة أمريكــا الالتيني ــدول املــصدرة للغــاز واملنتــدى ال ومنتــدى ال

وبينما يقوم املنتدى الدويل للطاقـة مبهمـة التنـسيق، جتمـع الوكـاالت الـست األخـرى،                  . للطاقة
 خزونـات، على أساس جتـرييب، إحـصاءات شـهرية تتعلـق باإلنتـاج والـواردات والـصادرات وامل            

وتغريات املخزون، وإمجايل عمليات تسليم شحنات الغاز الطبيعي بالداخل من خالل اسـتبيان             
وهنـاك زيـادة مطـردة      . الغاز الذي يتم يف إطار املبادرة املشتركة بني املنظمـات جلمـع البيانـات             

  .يف عدد البلدان اليت تقدم هذه البيانات الشهرية
عـاون مـع املنظمـات األعـضاء يف املبـادرة املـشتركة بـني        وتقوم شعبة اإلحـصاءات، بالت      - ٢٩

دليـل ملـساعدة البلـدان يف مجـع اإلحـصاءات الـشهرية للغـاز              بإعـداد  املنظمات جلمـع البيانـات،    
الطبيعي وتصنيفها وسيتم إنتاج الدليل مبـا يتماشـى مـع التوصـيات الدوليـة إلحـصاءات الطاقـة                   

 .علـق جبمـع اإلحـصاءات الـشهرية للغـاز الطبيعـي           وسيتناول مبزيد من التفصيل قـضايا حمـددة تت        
وختطط الشعبة الستضافة اجتمـاع لفريـق خـرباء بـشأن وضـع دليـل إحـصاءات الغـاز الطبيعـي                     
لالستفادة مـن خـربات البلـدان الـيت جنحـت يف جتميـع تلـك اإلحـصاءات وميكـن أن تـسهم يف                        

  .إرساء مبادئ توجيهية مشتركة
املــساعدة التقنيــة للبلــدان مــن أجــل تعريفهــا باملبــادئ وســيتم تــوفري أنــشطة التــدريب و  - ٣٠

التوجيهية الواردة يف التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة، وتلك اليت وضعت يف سـياق دليـل               
وسـيتم دمـج أنـشطة      . جتميع إحصاءات الطاقة وتلك املتعلقة حتديدا بإحصاءات الغـاز الطبيعـي          

 اإلمكان يف األنـشطة القائمـة أو املخطـط هلـا،     التدريب اخلاصة بإحصاءات الغاز الطبيعي بقدر  
  . مثل حلقات العمل اإلقليمية والدورات التدريبية والتدريب الداخلي

النامجــة عــن احلاجــة إىل   وســيوىل اهتمــام خــاص لالحتياجــات والــصعوبات اإلضــافية    - ٣١
  .إنتاج اإلحصاءات بتواتر أكرب، مثل اإلحصاءات الشهرية للغاز الطبيعي
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  نقاط للمناقشة  - سادساً 
  :واللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي  - ٣٢

وحتديـدا   املوافقة على األنشطة املقترحة بـشأن إحـصاءات الغـاز الطبيعـي،             )أ(  
   وضع توجيهات منهجية مفصلة وإجراء أنشطة التدريب؛

املوافقة على إنشاء قاعدة بيانات على نطاق عـاملي لإلحـصاءات الـشهرية               )ب(  
وتـشجيع البلـدان علـى املـشاركة يف           أعـاله،  ٢٨يعي كما هو موضح يف الفقرة       للغاز الطب 

  .املبادرة هذه
  


	اللجنة الإحصائية
	الدورة الثالثة والأربعون 

	28 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012
	البند 3 (ز) من جدول الأعمال المؤقت**
	بنود للمناقشة واتخاذ القرار: إحصاءات الطاقة 
	*  أعيد إصدارها لأسباب فنية في 18 كانون الثاني/يناير 2012.
	** E/CN.3/2012/1.
	تجميع إحصاءات الغاز الطبيعي 
	تقرير الأمين العام
	موجز
	يتضمن هذا التقرير استعراضا للأنشطة الدولية في مجال جمع وتصنيف الإحصاءات عن الغاز الطبيعي ولمحة عامة عن المشاكل الرئيسية التي تواجهها البلدان والمنظمات في هذا المجال ويتضمن التقرير أيضا عرضا لبرنامج العمل الذي تعتزم شعبة الإحصاءات، أن تضطلع به لتحسين عمليات التجميع السنوية والشهرية المتعلقة بإحصاءات الغاز الطبيعي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية. واللجنة الإحصائية مدعوة إلى التعبير عن وجهات نظرها بشأن تقييم الوضع الحالي والأنشطة المقترحة.
	وترد في الفقرة 32 من التقرير النقاط المعروضة لكي تناقشها اللجنة.
	أولا - مقدمة 
	1 - أرسى اعتماد التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة من قبل اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين، المعقودة في الفترة من 22 إلى 25 شباط/فبراير 2011، الأساس لتحسين إحصاءات الطاقة الرسمية عن طريق توحيد المفاهيم والتعاريف وتطوير التصنيف الدولي الموحد لمنتجات الطاقة. ويجري وضع إرشادات إضافية في دليل تجميع إحصاءات الطاقة بشأن مسائل ذات طابع عملي وتقني أكبر لمساعدة البلدان في تنفيذ ما ورد في التوصيات الدولية للطاقة. ولئن كانت التوصيات الدولية تغطي جميع إحصاءات الطاقة، فإن بعض المجالات تستحق مزيدا من العناية نظرا لأهميتها وتعطي مسوغا لإجراء عملية جمع للبيانات أكثر تفصيلا وتواترا من مجموعة البيانات الدنيا الموصى بها في التوصيات الدولية. ويتصل أحد هذه المجالات بإحصاءات الغاز الطبيعي والحاجة إلى مواصلة وضع التوصيات لتحسين نوعيتها ومدى توافرها. 
	2 - وثمة حاجة لإحصاءات حول الغاز الطبيعي أكثر تفصيلا وموثوقية وأنسب توقيتا من أجل رصد دقيق للوضع الحالي وتزويد واضعي السياسات والمحللين وغيرهم من المستخدمين بالمعلومات التي تهمهم. ويرجع هذا إلى تزايد أهمية الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة على الصعيد العالمي، وتعقيد سوق الغاز نتيجة لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي وتجارته، والحاجة إلى بيانات دقيقة عن تقدير انبعاثات غازات الدفيئة. ويتم جمع بيانات شهرية مفصلة عن النفط الخام والمنتجات النفطية، وهي مصدر آخر رئيسي للطاقة، من خلال المبادرة المشتركة بين المنظمات لجمع البيانات. ونظرا لأهمية الغاز الطبيعي، يمكن اتباع نهج مماثل حيال مصدر الطاقة هذا. ويقيِّم هذا التقرير الحالة الراهنة لإحصاءات الغاز الطبيعي، ويقترح إجراءات لتحسين توافرها، ومدى تغطيتها ودقة توقيتها.
	3 - ويحتوي الفرع الثاني من التقرير على مزيد من المعلومات الأساسية عن الحاجة إلى إحصاءات الغاز الطبيعي، ويقدم الفرع الثالث لمحة عامة عن التحديات الرئيسية في مجال جمع إحصاءات الغاز الطبيعي وتصنيفها، ويتضمن الفرع الرابع استعراضا للأنشطة المتعلقة بإحصاءات الغاز الطبيعي على المستوى الدولي ويحدد الفرع الخامس الخطوط العريضة للأنشطة المقترحة لتحسين توافر إحصاءات الغاز الطبيعي وجودتها، ويتضمن الفرع السادس نقاطا معروضة على اللجنة لكي تناقشها. 
	4 - وقد أُعِد التقرير بدعم من الهيئة النرويجية للإحصاءات، والوكالة الدولية للطاقة والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية؛ فلهم الشكر والتقدير على تعليقاتهم وإسهاماتهم. ويعتمد التقرير أيضا على المعلومات المنشورة في دراسة مجلس الطاقة العالمي حول مصادر الطاقة، الصادرة في عام 2010 وتوقعات الطاقة في العالم الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة عام 2010 وتقرير دراسة عن إحصاءات الغاز الطبيعي بتكليف من المنتدى الدولي للطاقة في عام 2009
	ثانيا - أهمية توافر إحصاءات عالية الجودة حول الغاز الطبيعي
	5 - يعتبر الغاز الطبيعي أحد أنقى أنواع الوقود الأحفوري وأكثرها كفاءة وما برح يتحول إلى نوع هام من أنواع الطاقة نظرا لدوره في المساعدة على مواجهة التحديات البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ. وتتطور أنماط إنتاج الغاز الطبيعي واستهلاكه على الصعيدين الوطني والدولي نظرا لوجود اثنتين من القوى المحركة الرئيسية: فمن ناحية، مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة من خلال استخدام مختلف منتجات الطاقة غالبا ما يكون الغاز الطبيعي بديلا صالحا بالمقارنة مع أنواع الوقود الأحفوري الأخرى لما يحتويه من نسبة كربون أقل بكثير. ومن ناحية أخرى، فإن نسبة تواجد الغاز الطبيعي وفيرة، ومن المتوقع أن تنمو. 
	6 - وعموما، زاد الطلب على الغاز الطبيعي بشكل مطرد في السنوات العشرين الماضية. ففي عام 2009، زاد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة تفوق 50 في المائة ما كان عليه في عام 1990. ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي أكثر من ذلك في السنوات العشرين المقبلة. ولوحظ هذا الاتجاه في جميع المناطق (أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا)، وهو اتجاه قوي خاصة في آسيا نظرا للزيادة الحادة في الطلب من الصين والهند.
	7 - ومن حيث الاتجاهات القطاعية في الطلب، من المتوقع أن يستمر استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة في الزيادة، ويتوقع أن يتصدر هذا القطاع الطلب على الغاز الطبيعي في معظم المناطق وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لارتفاع الكفاءة الحرارية لبعض أنواع محطات توليد الكهرباء بالغاز، مثل توربينات الغاز المختلطة الدورات، يوفر الغاز الطبيعي مزايا بيئية أكيدة تميزه عن بقية أنواع الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط. وستؤدي مواصلة تطوير تقنيات حجز الكربون وتخزينه إلى خفض الانبعاثات من محطات توليد الكهرباء بالغاز وجعل الغاز الطبيعي بديلا أكثر ملاءمة للبيئة. والطلب على الغاز الطبيعي لا يزال محدودا للغاية في الوقت الحاضر، ولكن من المتوقع أيضا أن يزداد الطلب عليه كمادة وسيطة في محطات تحويل الغاز إلى سوائل زيادة سريعة بسبب معدلات الزيادة الأخيرة في قدرة هذه المحطات، التي تقوم بتحويل الغاز الطبيعي إلى أشكال من الوقود السائل كبديل للتكرير التقليدي للنفط الخام. 
	8 - ويتوقع أن ينمو الطلب النهائي على الغاز الطبيعي، في قطاع الصناعة على الخصوص. ويتضمن منشور توقعات الطاقة العالمية لعام 2010 تكهنات بزيادة قدرها 1.3 في المائة سنويا في الطلب الصناعي على الغاز الطبيعي بين عامي 2008 و 2035. وتشمل الاستخدامات الرئيسية للغاز الطبيعي في قطاع الصناعة استخدامه كمادة وسيطة في محطات تحويل الطاقة واستخدامه خارج مجال الطاقة في إنتاج الأسمدة. ورغم أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود في النقل البري ما زال محدودا من حيث مجموع الطلب النهائي، فمن المتوقع أن يزداد أيضا في عدد من البلدان. وبينما من غير المرجح أن يتسع نطاق هذا الاستخدام على الصعيد العالمي (في عام 2009 بلغ حوالي 1 في المائة من مجموع الاستهلاك النهائي للغاز الطبيعي)، نظرا لأنه يتطلب إنشاء بنية تحتية وتكييف المركبات مع نوع مختلف من الوقود، فهو بالتأكيد اتجاه متنام يتعين رصده بدقة. وأخيرا من المتوقع أيضا أن ينمو استهلاك الغاز الطبيعي في الأنشطة المنزلية والتجارية وأنشطة الخدمات العامة في بلدان مختارة. ويصل استخدام الغاز في التدفئة وتسخين الماء أقصى مستوياته في كثير من البلدان المتقدمة النمو، أما في البلدان النامية، فيُتوقع حدوث زيادة سريعة في استخدامه في المباني في مجموعة مختارة من البلدان النامية.
	9 - وفي السنوات العشرين الماضية، كانت هناك زيادة مطردة في تجارة الغاز الطبيعي مقاسة بإجمالي الصادرات. ويرجع هذا في جانب منه إلى التفاوت بين البلدان فيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي واستخدامه؛ فبعض البلدان تصدر كميات كبيرة منه، بينما تعتمد بلدان أخرى اعتمادا كبيرا على الواردات لتلبية طلبها النهائي عليه. وبالإضافة إلى ذلك، أدت الزيادة في إمكانات الإسالة أيضا إلى زيادة في تجارة الغاز الطبيعي المسال، مما يجعل نقل الغاز الطبيعي عبر مسافات طويلة، حيث ينعدم وجود خطوط الأنابيب، أكثر فعالية من حيث التكلفة. وبمجرد أن يتم نقل الغاز الطبيعي المسال، يعاد تحويله إلى غاز ويوزع كغاز أنابيب طبيعي. وقد أحدث هذا تغييرا في السوق برمته. ويبرز التفاوت أيضا ضرورة جمع إحصاءات من كافة البلدان، وليس فقط من المنتجين الرئيسيين، من أجل الحصول على صورة كاملة عن إنتاج الغاز الطبيعي وتجارته واستخداماته المختلفة. 
	10 - ويعد توفر معلومات موثوقة عن مخزونات الغاز الطبيعي ذا أهمية خاصة بالنسبة لأمن الطاقة وتخطيطها على المستويات الوطني والإقليمي والدولي حيث تسهِّل هذه المعلومات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن نظم التخزين الوطنية، ووضع تدابير لضمان أمن إمدادات الغاز، من قبيل إرساء معايير دنيا، وتدابير الأزمات وعقود التوريد. 
	11 - وفيما يتعلق بالاحتياطيات/الموارد يتوافر الغاز الطبيعي بكثرة تكفي لتغطية الاحتياجات العالمية من الغاز لعقود عديدة. وبينما يتألف معظم الاحتياطيات/الموارد من الغاز التقليدي، يشكل الغاز غير التقليدي نسبة آخذة في التزايد، بما في ذلك الغاز الطفلي وميثان الطبقة الفحمية والغاز الحبيس. 
	12 - وكما هو مبين أعلاه، تستخدم الإحصاءات المتعلقة بجميع جوانب الغاز الطبيعي أيضا كبيانات مدخلة لأغراض أرصدة الطاقة ونظام المحاسبة البيئية والاقتصادية للطاقة ونظام الحسابات القومية. وسيكون التحسن في جودتها ومدى توافرها واتساقها مفيدا أيضا لنوعية تلك الجداول الإحصائية على الصعيدين الوطني والدولي.
	13 - وتؤدي الرغبة القوية في الحصول على معلومات مفصلة عن الغاز الطبيعي والتدفقات المرتبطة به لتقييم أسواق الغاز وتطوراته على الصعيد العالمي، إلى خلق احتياجات إضافية لهذه الإحصاءات ليس فقط على أساس سنوي، ولكن أيضا على أساس شهري أكثر تواترا 
	ثالثا - التحديات الرئيسية
	14 - حددت التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة أساسا لتطوير إحصاءات الطاقة الرسمية عن طريق المواءمة بين المفاهيم والتعاريف والتصنيفات والأساليب المتعلقة بجمعها وتصنيفها ومع ذلك، فإن بعض القضايا تشكل تحديات جوهرية بالنسبة للغاز الطبيعي، على النحو الموضح أدناه، وتستدعي استحداث مبادئ توجيهية إضافية ومحددة من أجل ضمان جودة الإحصاءات المنتجة. 
	15 - قضايا القياس - في حين أن هناك اتفاقا دوليا على وجوب تجميع إحصاءات الغاز الطبيعي حسب وحدات حجم من قبيل المتر المكعب وكذلك وحدات طاقة مثل الجول، فإن هناك بعض العناصر التي قد تؤثر على قابلية المعلومات للمقارنة، مثل درجة الحرارة وظروف الضغط التي تؤخذ فيها القياسات وتجري في ظلها عمليات الإبلاغ، واستخدام القيم الحرارية الإجمالية أو الصافية في جمع إحصاءات الغاز الطبيعي والإبلاغ عنها عند التحويل إلى وحدات الطاقة، ونقطة القياس الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي، على سبيل المثال النواتج الجافة مقابل النواتج السائلة لمحطات التجهيز، التي قد تختلف في بعض البلدان. وتقدم التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة عددا من التوصيات بشأن قضايا القياس، ولكن هناك حاجة للتركيز على التطبيق المتسق للتوصيات من أجل ضمان إمكانية المقارنة الدولية للإحصاءات.
	16 - التجارة الدولية - من أجل فهم التجارة الدولية للغاز الطبيعي، من المهم الحصول على معلومات عن بلد المنشأ الأصلي والمقصد النهائي لتقييم أمن الطاقة الوطنية. ورغم ذلك، فإن هذه المعلومات ليس من السهل العثور عليها بسبب الشبكة المعقدة والممتدة من خطوط الأنابيب عبر الحدود والتي تنقل الغاز الطبيعي بين بلدان غير متتاخمة. ويثير نقل الغاز الطبيعي المسال بواسطة السفن مشكلة إضافية، نظرا لأن بلد المقصد قد لا يكون معروفا عند الإقلاع. ويمكن بسهولة تقييم المعلومات المتعلقة بحجم الغاز الداخل إلى بلد ما والخارج منه ولكنها غالبا ما تشمل أيضا حجم الغاز العابر، والذي ينبغي عدم إدراجه في إحصاءات واردات وصادرات الغاز الطبيعي. وربما تكون هنالك حاجة إلى توجيهات أكثر وضوحا بشأن كيفية تسجيل تدفقات الغاز الطبيعي التي قد تنطوي على تخزين مؤقت في بلد العبور أو إعادة بيع الغاز الطبيعي العابر أو إعادة توجيهه. 
	17 - الموارد والاحتياطيات - توافر معلومات موثوق بها عن احتياطيات الغاز الطبيعي وموارده ذو أهمية كبيرة لتقييم الثروة الوطنية. وفي كثير من البلدان، تساهم تلك الاحتياطيات والموارد بصفة رئيسية في الثروة الوطنية ويمثل قياسها الموثوق الأساس لعمليات تقييم الاعتماد على هذه الموارد واستنزافها. والتعاريف والتصنيفات المتفق عليها دوليا لموارد الغاز الطبيعي واحتياطياته هي من الأمور الأساسية لضمان إمكانية مقارنة المعلومات. ويقدم نظامُ المحاسبة البيئية والاقتصادية للطاقة تعاريف وتصنيفات تستند إلى جهود تصنيف الأمم المتحدة الإطاري لموارد الطاقة الأحفورية والمعدنية. ومن المتوقع أن يؤدي المزيد من التوجيه بشأن تنفيذها إلى ضمان توحيد التطبيقات. 
	18 - الحرق والتهوية وإعادة الحقن أثناء استخراج الغاز الطبيعي - الإحصاءات المتعلقة بالإنتاج الأولي للغاز الطبيعي لا تشمل المقادير المتعلقة بعمليات الحرق والتهوية وإعادة الحقن أثناء استخراج الغاز الطبيعي، ولكن هذه المقادير هامة لاعتبارات بيئية. والإحصاءات المتعلقة بالحرق والتهوية ذات أهمية خاصة نظرا لما لها من تأثير على انبعاثات غازات الدفيئة، وبناء على ذلك، يتم الإبلاغ عنها بشكل منفصل.
	19 - الموازنة بين بيانات العرض والطلب في مجال الطاقة - تتوقف جودة إحصاءات الغاز على مدى موثوقية بيانات الغاز التي يتم جمعها، وعلى دقتها واتساقها. وقد تظهر فوارق إحصائية كبيرة عند تجميع البيانات المتعلقة بإمدادات الغاز واستخداماته ووضعها في رصيد الطاقة، مما يشير إلى وجود أخطاء في إحصاءات الغاز الأساسية. ويمكن أن تكون الأسباب المحتملة لهذه التفاوتات هي انعدام اليقين في بيانات الغاز المبلغ بها إلى المكاتب الإحصائية أو وجود نقص في تغطية البيانات، على سبيل المثال، عندما لا تتوافر معلومات كاملة بشأن إعادة الحقن أو الاستهلاك في جميع البلدان. وثمة تفسير آخر محتمل يتمثل في المشاكل أو الاختلافات المنهجية. وعادة تستخدم الهيئات التي تقوم بتجميع الإحصاءات الخاصة بالإنتاج والصادرات والاستهلاك والأسعار وأرقام القيمة مصادر بيانات مختلفة أو أساليب مختلفة لمعالجة البيانات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حالات من عدم الاتساق والتباين عند وضع البيانات معا، ومقارنتها. ويمكن أن يكون للتوصيات أو التوجيهات التقنية الخاصة بتجميع إحصاءات الغاز فائدة في تجنب بعض هذه المشاكل. 
	20 - أسعار الغاز الطبيعي - تشكل أسعار الغاز الطبيعي مدخلا هاما لوضع المؤشرات الاقتصادية وتقييم الأداء الاقتصادي وفي كثير من الحالات قد يكون من الصعب الحصول على بيانات موثوقة ومفصلة بشأن هذه الأسعار. ولأغراض التحليل، هناك حاجة للحصول على معلومات حول مكونات الأسعار المختلفة، مما يؤدي إلى ظهور التحدي المتمثل في تحديد تكاليف نقل الغاز وضبط الأسعار بشكل صحيح وفقا للغرض من الإحصاءات. 
	21 - السرية الإحصائية - قد تنشأ مسألة السرية في تقديم البيانات ذات الصلة والإفصاح عنها في البلدان التي يوجد بها عدد قليل من الشركات التي تعمل في مجال تجارة الغاز الطبيعي أو توريده. وفي مثل هذه الحالات، تظهر مسألة التوازن بين تطبيق السرية الإحصائية، باعتبارها واحدة من المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والحاجة للحصول على معلومات عامة ومعلومات كاملة عن التدفقات المختلفة المتعلقة بالغاز الطبيعي، والتي تلزم لتحديد أرصدة الطاقة أو حسابات الطاقة. وقد تكون هناك حاجة إلى إرشادات إضافية بشأن كيفية تحقيق التوازن بين احترام السرية وضرورة الحفاظ على الإحصاءات وزيادة أهميتها. 
	رابعا - الأنشطة الدولية الحالية في مجال إحصاءات الطاقة الدولية 
	22 - إحصاءات الغاز الطبيعي السنوية يجمعها عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، مما يؤدي إلى تغطية جيدة لمعاملات الغاز الطبيعي السنوية في البلدان. ومن المتوقع أن يؤدي التنفيذ المتسق للتعاريف والتوصيات الواردة في التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة إلى زيادة تحسين إمكانية المقارنة بين مصادر البيانات المختلفة.
	23 - ويتفاوت توافر الإحصاءات الشهرية للغاز الطبيعي تفاوتا كبيرا، وتقوم الوكالة الدولية للطاقة والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية بجمع إحصاءات شهرية مفصلة كجزء من استبيان إحصاءات النفط الشهري. كما أن هنالك سلسلة زمنية راسخة يتم فيها جمع الإحصاءات على نحو شامل وعرضها خلال الشهر قبل الأخير. ويقوم المكتب أيضا بجمع بيانات الغاز الطبيعي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه خلال الشهر الأخير حول بعض التدفقات الرئيسية من قبيل الإنتاج الأولي والواردات والصادرات وتغير المخزون ومستويات المخزون والإمدادات المحسوبة من الغاز الطبيعي. وبالإضافة إلى ذلك، يجمع المكتب أسعار الغاز الطبيعي النصف سنوية في الاتحاد الأوروبي على أساس ثلاثة مستويات من الضرائب وعلى أساس شرائح مختلفة تتوقف على حجم المستهلكين من قطاع الصناعة أو الأسر المعيشية. وفي عام 2007، قامت رابطة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بعملية تجريبية لجمع ونشر بيانات الغاز الطبيعي الشهرية المتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي واستهلاكه وتجارته ومخزوناته. وتقوم شعبة الإحصاءات التابعة للأمانة العامة بجمع إحصاءات شهرية عن إنتاج الغاز الطبيعي من خلال نشرة الإحصاءات الشهرية، وتستند بعض عمليات الجمع المذكورة أعلاه إلى توجيهات قانونية بينما يتم البعض الآخر على أساس طوعي. 
	24 - وبينما يتزايد الطلب على الإحصاءات القصيرة المدى المفصلة حول الغاز الطبيعي، يدل الوضع الراهن على عدم توفر معلومات تفصيلية على صعيد العرض والطلب بصفة شهرية بالنسبة للبلدان التي ليست أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وهذه المعلومات هامة من أجل فهم السوق وتخطيط الإمدادات والطلب مستقبلا واتخاذ قرارات بشأن الاستثمارات. 
	خامسا - المجالات ذات الأولوية للعمل فيما يتصل بإحصاءات الغاز الطبيعي
	25 - استنادا إلى الاعتبارات المذكورة أعلاه، تعتزم شعبة الإحصاءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في مجال إحصاءات الطاقة، التركيز على (أ) وضع مبادئ توجيهية منهجية؛ (ب) جمع البيانات؛ (ج) تقديم التدريب والمساعدة التقنية للبلدان.
	26 - ويعتبر وضع مبادئ توجيهية منهجية محددة لجمع إحصاءات الغاز الطبيعي وتصنيفها، تمشيا مع التوصيات الواردة في التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة، شرطا مهما لتحسين هذه الإحصاءات. وتقوم شعبة الإحصاءات، بالتعاون مع فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة وفريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية، بإعداد دليل تجميع إحصاءات الطاقة، الذي يهدف إلى توفير التوجيه العملي في تنفيذ التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة. وكجزء من هذا العمل، سيتم إيلاء اهتمام خاص لجمع الإحصاءات الهيكلية حول الغاز الطبيعي وتصنيفها. 
	27 - وتمشيا مع خطة عمل شعبة الإحصاءات التي أقرتها اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين، تقوم الشعبة بتنقيح استبيانها السنوي حول إحصاءات الطاقة بحيث يأخذ في الاعتبار أحدث التوصيات الدولية لإحصاءات للطاقة ويكون متوائما مع استبيان الوكالة الدولية للطاقة والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية واللجنة الاقتصادية لأوروبا، من أجل الحد من عبء الاستجابة وتسهيل تبادل البيانات وكجزء من عملية التنقيح، سيتم النظر في العوامل التي تؤدي إلى تحسين توافر إحصاءات الغاز الطبيعي وجودتها.
	28 - واستجابة للحاجة إلى إحصاءات قصيرة المدى ومفصلة عن الغاز الطبيعي، تتعاون شعبة الإحصاءات مع غيرها من الوكالات الدولية/الإقليمية مثل رابطة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، والوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة، ومنتدى الدول المصدرة للغاز والمنتدى الدولي للطاقة. وبينما يقوم المنتدى الدولي للطاقة بمهمة التنسيق، تجمع الوكالات الست الأخرى، على أساس تجريبي، إحصاءات شهرية تتعلق بالإنتاج والواردات والصادرات والمخزونات، وتغيرات المخزون، وإجمالي عمليات تسليم شحنات الغاز الطبيعي بالداخل من خلال استبيان الغاز الذي يتم في إطار المبادرة المشتركة بين المنظمات لجمع البيانات. وهناك زيادة مطردة في عدد البلدان التي تقدم هذه البيانات الشهرية.
	29 - وتقوم شعبة الإحصاءات، بالتعاون مع المنظمات الأعضاء في المبادرة المشتركة بين المنظمات لجمع البيانات، بإعداد دليل لمساعدة البلدان في جمع الإحصاءات الشهرية للغاز الطبيعي وتصنيفها وسيتم إنتاج الدليل بما يتماشى مع التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة وسيتناول بمزيد من التفصيل قضايا محددة تتعلق بجمع الإحصاءات الشهرية للغاز الطبيعي. وتخطط الشعبة لاستضافة اجتماع لفريق خبراء بشأن وضع دليل إحصاءات الغاز الطبيعي للاستفادة من خبرات البلدان التي نجحت في تجميع تلك الإحصاءات ويمكن أن تسهم في إرساء مبادئ توجيهية مشتركة.
	30 - وسيتم توفير أنشطة التدريب والمساعدة التقنية للبلدان من أجل تعريفها بالمبادئ التوجيهية الواردة في التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة، وتلك التي وضعت في سياق دليل تجميع إحصاءات الطاقة وتلك المتعلقة تحديدا بإحصاءات الغاز الطبيعي. وسيتم دمج أنشطة التدريب الخاصة بإحصاءات الغاز الطبيعي بقدر الإمكان في الأنشطة القائمة أو المخطط لها، مثل حلقات العمل الإقليمية والدورات التدريبية والتدريب الداخلي. 
	31 - وسيولى اهتمام خاص للاحتياجات والصعوبات الإضافية الناجمة عن الحاجة إلى إنتاج الإحصاءات بتواتر أكبر، مثل الإحصاءات الشهرية للغاز الطبيعي.
	سادساً - نقاط للمناقشة
	32 - واللجنة مدعوة إلى القيام بما يلي:
	(أ) الموافقة على الأنشطة المقترحة بشأن إحصاءات الغاز الطبيعي، وتحديدا وضع توجيهات منهجية مفصلة وإجراء أنشطة التدريب؛ 
	(ب) الموافقة على إنشاء قاعدة بيانات على نطاق عالمي للإحصاءات الشهرية للغاز الطبيعي كما هو موضح في الفقرة 28 أعلاه، وتشجيع البلدان على المشاركة في هذه المبادرة.

