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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ح (٤البند 

        إحصاءات الطاقة : بنود للعلم
  تقرير فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة     

  
  ن األمني العاممذكرة م    

، يتـشرف األمـني العـام بـأن         ٢٠١٣/٢٣٥ وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي       
. حييــل طيــه تقريــر فريــق أوســلو املعــين بإحــصاءات الطاقــة املقــدم إىل اللجنــة اإلحــصائية للعلــم  

، مبـا فيهـا وصـف    ٢٠١٣-٢٠١١ هبـا خـالل الفتـرة    ويتضمن التقرير وصفا لألنشطة املـضطلع     
عملية إعداد التوجيهات املتعلقة بتجميع إحـصاءات الطاقـة، ودليـل جتميـع إحـصاءات الطاقـة،                 

  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما هبذا التقرير. وخطة العمل ألنشطة الفريق املقبلة
  

  تقرير فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة    
  ومات أساسية معل  - أوال  

فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقـة هـو فريـق تـابع ملدينـة أنـشأته اللجنـة اإلحـصائية                      - ١
باألمم املتحدة ملعاجلة مسائل منهجية ذات صلة بإحصاءات الطاقة واملسامهة يف حتسني املعـايري              

  .ل هلذا التقريروترد والية الفريق يف املرفق األو. الدولية وطرائق اإلحصاءات الرمسية للطاقة
 اســتنادا إىل املــسائل الــيت نوقــشت يف تقريــر اجلهــة ٢٠٠٦وقــد أنــشئ الفريــق يف عــام   - ٢
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، )E/CN.3/2005/3(عـن إحـصاءات الطاقـة       ) اهليئة النروجييـة لإلحـصاءات    (املستعرضة للربنامج   
ــسادسة وا  ــدورة الـ ــد للـ ــن   الـــذي أُعـ ــرة مـ ــودة يف الفتـ ــصائية املعقـ ــة اإلحـ ــثالثني للجنـ  إىل ١لـ

، وتوصيات فريق اخلرباء املخصص املعـين بإحـصاءات الطاقـة املعقـود يف     ٢٠٠٥مارس  /آذار ٤
ــرة مــن   ــورك يف الفت ــار٢٥ إىل ٢٣نيوي ــايو / أي افقــت وو). E/CN.3/2005/10انظــر  (٢٠٠٥م

ــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين        ــشاء الفري ــام نفــسه علــى إن ــة اإلحــصائية يف الع اللجن
بإحــصاءات الطاقــة مــن أجــل تعزيــز التعــاون والتنــسيق الــدوليني ومواءمــة التعــاريف فيمــا بــني   

  .املنظمات
ــة اإلحــصائية         - ٣ ــذ اعتمــاد اللجن ــيت جــرت من ــشطة ال ــر وصــفا لألن ويتــضمن هــذا التقري
فربايـر  /صيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الطاقـة خـالل دورهتـا الثانيـة واألربعـني يف شـباط                للتو

ويتــضمن املرفــق األول هلــذا التقريــر أيــضا خطــة العمــل  .  واألنــشطة املــستقبلية للفريــق٢٠١١
  .املستكملة للفريق

  ٢٠١٣-٢٠١١أنشطة فريق أوسلو خالل الفترة   - ثانيا  
ــة اإلحــ    - ٤ ــة يف   عقــب اعتمــاد اللجن ــة بإحــصاءات الطاق ــة املتعلق صائية للتوصــيات الدولي

، طلبــت اللجنــة أن يــتم النظــر يف وضــع مبــادئ توجيهيــة واضــحة بــشأن ٢٠١١فربايــر /شــباط
ــة، واملمارســات الفُــضلى املنطبقــة علــى       ــشأن اســتخدام البيانــات اإلداري ــات، وب مــصادر البيان

ت الطاقـة املقـرر إعـداده مـن خـالل           جمموعة أوسع من البلـدان، يف إطـار دليـل جتميـع إحـصاءا             
ولـذلك فقــد ركــزت  . إجـراء مــشاورات كافيـة مــع الــدول األعـضاء واملؤســسات ذات الــصلة   

 علـى صـياغة الـدليل خـالل         ٢٠١٣ إىل عـام     ٢٠١١أنشطة فريق أوسلو خالل الفترة من عـام         
  .فترات ما بني جلسات الفريق ويف مناقشات متت وجها لوجه أثناء اجللسات

  
  جتماعات فريق أوسلوا  - ألف  

ألف علـى االجتماعـات الـيت عقـدها فريـق أوسـلو خـالل الفتـرة                  - يركز الفرع الثاين    - ٥
وميكن االطالع على معلومات عـن االجتماعـات الـسابقة للفريـق يف             . ٢٠١٣ إىل   ٢٠١١من  

  .تقاريره السابقة املقدمة إىل اللجنة اإلحصائية
  

   ٢٠١١مايو / أيار٥ إىل ٢انبريا، من ك:  االجتماع السادس لفريق أوسلو  -  ١    
استضاف املكتب األسترايل لإلحصاءات االجتماع السادس للفريق املعقود يف كـانبريا             - ٦

وُخـصص االجتمـاع إلعـداد دليـل جتميـع      . ٢٠١١مـايو  / أيـار ٥ إىل ٢بأستراليا يف الفتـرة مـن     
ى خطـة عمـل مـن    وعلى وجه اخلصوص اتفق املـشاركون يف االجتمـاع علـ         . إحصاءات الطاقة 
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جتميــع املــادة يف ) ب(مجــع املمارســات واملــسامهات اخلطيــة القطريــة؛ ) أ: (ثــالث مراحــل هــي
  .التشاور واستعراض املشروع) ج(مشروع دليل كامل؛ 

  
 / تــشرين األول٢٦ إىل ٢٣هلــسنكي، مــن : االجتمــاع الــسابع لفريــق أوســلو   -  ٢    

  ٢٠١٢أكتوبر 
اءات االجتمـاع الـسابع للفريـق املعقـود يف هلـسنكي           استضافت اهليئة الفنلندية لإلحص     - ٧

 ممـثال مـن    ٣٧وضـم االجتمـاع     . ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٦ إىل   ٢٣خالل الفتـرة مـن      
الــشعبة اإلحــصائية بــاألمم املتحــدة، الوكالــة الدوليــة للطاقــة،  ( منظمــات دوليــة ٤ بلــدا و ١٩

وكُـرس االجتمـاع    ). عـات األوروبيـة   الوكالة الدولية للطاقة الذرية، املكتـب اإلحـصائي للجما        
الستعراض مـشاريع فـصول الـدليل، فـضال عـن تبـادل اخلـربات القطريـة بغـرض االتفـاق علـى                       

واتفق املشاركون يف االجتماع على عقد اجتماع عرب اإلنترنت قبل انعقـاد            . حمتويات الفصول 
  .االجتماع الثامن للفريق، الستعراض مشاريع الفصول املنقحة

  
 / أيــــار١٧أبريــــل إىل / نيــــسان١١جتمــــاع الثالــــث عــــرب اإلنترنــــت، مــــن اال  -  ٣    

  ٢٠١٣  مايو
مـايو  / أيـار ١٧أبريل إىل / نيسان١١ُعقد االجتماع الثالث عرب اإلنترنت يف الفترة من         - ٨

وكــان االجتمــاع عبــارة عــن مناقــشة منظمــة عــرب الوســائط اإللكترونيــة علــى املوقــع   . ٢٠١٣
وخــالل االجتمــاع . ض مــشاريع الفــصول املنقحــة للــدليل الــشبكي للفريــق، وكُــرس الســتعرا 

ــى كــل فــصل       ــا ووردت تعليقــات عل ــدليل للنظــر فيه ــع الفــصول املــستكملة لل . ُعرضــت مجي
ومجعت أمانة الفريق التعليقات وأحالتها إىل املسؤولني عن الفصول لكي ُيدخلوا التغـيريات يف              

  .الجتماع الثامن للفريقالفصول استعدادا الستعراض مشروع الدليل برمته خالل ا
  

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧ إىل ٢٤باكو، من : االجتماع الثامن للفريق  - ٤    
استضافت جلنة الدولـة لإلحـصاءات يف مجهوريـة أذربيجـان االجتمـاع الثـامن للفريـق                   - ٩

وضــم االجتمـــاع  . ٢٠١٣ســبتمرب  / أيلــول ٢٧ إىل ٢٤املعقــود يف بــاكو خــالل الفتــرة مـــن     
ــدا و  ب١٨ممــثال مــن   ٢٧ ــة  ٣ل ــة    ( منظمــات دولي ــاألمم املتحــدة، الوكال ــشعبة اإلحــصائية ب ال

ــة    ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة، الوكال ــة للطاق ومتثلــت أهــداف االجتمــاع يف اســتعراض   ). الدولي
الــصيغة املــستكملة لفــصول الــدليل، وتبــادل املمارســات والتجــارب القطريــة، واالتفــاق علــى   

لــصيغة النهائيــة للــدليل، ومناقــشة خيــارات خطــة العمــل  اخلطــوات التاليــة فيمــا يتعلــق بوضــع ا
تقــدمي الــصيغ النهائيــة للفــصول حبلــول ) أ: (واتفــق األعــضاء علــى مــا يلــي. املــستكملة للفريــق
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عقـد االجتمـاع املقبـل      ) ج(مواصلة أعمال الفريق؛    ) ب(؛  ٢٠١٤يناير  /منتصف كانون الثاين  
  .٢٠١٤مايو /للفريق يف بداية أيار

  ٢٠١٤أبو ظيب، عام :  التاسع للفريقاالجتماع  -  ٥    
ــة املتحــدة االجتمــاع التاســع      - ١٠ يستــضيف املركــز الــوطين لإلحــصاء يف اإلمــارات العربي

ويتمثل اهلـدف مـن االجتمـاع يف بـدء األعمـال            . ٢٠١٤مايو  /للفريق يف أبو ظيب يف بداية أيار      
  .اجلديدة اليت مت حتديدها يف خطة العمل املستكملة

  
   فريق أوسلوإدارة  - باء  

ــة         - ١١ ــة النروجييـ ــن اهليئـ ــق مـ ــة الفريـ ــة أمانـ ــصاءات رئاسـ ــة لإلحـ ــة الكنديـ ــسلمت اهليئـ تـ
وانُتخــب آنــدي كوهــوت مــن هيئــة اإلحــصاء الكنديــة  . ٢٠١٣مــارس /لإلحــصاءات يف آذار

وانــضمت جــاكلني غرافــل . رئيــسا جديــدا للفريــق خــالل اجتماعــه الــسابع املعقــود يف فنلنــدا  
وأنـشئ موقـع شـبكي      . ة اإلحصاء الكندية إىل األمانـة كعـضوين جديـدين         وأميلي أجنيه من هيئ   

ــه   ــق عنوان ــد للفري ــق     . www.oslogroup.org جدي ــضاء الفري ــة ألع ــاين قائم ــق الث ــضمن املرف ويت
  .وجهات االتصال

  
  النواتج الرئيسية  - جيم  

  ل جتميع إحصاءات الطاقةدلي  -  ١    
دوليـة املتعلقـة بإحـصاءات الطاقـة، ركـز          عقب اعتماد اللجنة اإلحـصائية للتوصـيات ال         - ١٢

ــع إحــصاءات   ٢٠١٣ و ٢٠١٢ و ٢٠١١الفريــق أنــشطته يف أعــوام    علــى صــياغة دليــل جتمي
الطاقة الذي يهدف إىل توفري توجيهات عملية خبصوص تنفيذ التوصيات ونظام احملاسبة البيئيـة              

  .واالقتصادية للطاقة الذي ُينتظر صدوره
 توجيهات عملية خبصوص مجع إحصاءات الطاقـة وتـصنيفها   والغرض من الدليل توفري     - ١٣

ويستهدف الدليل املستخدمني من اإلحـصائيني املـشاركني        . ونشرها من خالل األمثلة القطرية    
 نيف عملية استحداث إحصاءات الطاقة أو تطويرهـا أو حتـسينها، فـضال عـن اإلحـصائيني الـذي          

ــة بانتظــام وي    ــتعلم ســبل وتقنيــات أخــرى   يقومــون جبمــع وتــصنيف إحــصاءات الطاق هتمــون ب
وســيكون الــدليل مفيــدا أيــضا ملــستخدمي إحــصاءات الطاقــة إذ  . لتــصنيف املعلومــات الالزمــة

ومـن املتـوخى   . يسمح هلم بفهم مواطن القوة والضعف احملتملة لتلك اإلحصاءات فهما أفـضل      
غــراض لتــصنيف أن يكــون الــدليل وثيقــة طليعيــة فيمــا يتعلــق بوضــع وتنفيــذ النــهج املتعــددة األ 
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ومــن شــأن ذلــك أن يــسمح للبلــدان جبمــع البيانــات مــرة واحــدة         . اإلحــصاءات األساســية 
  .واستخدامها عدة مرات ألغراض خمتلفة

وخالل االجتماع الثامن لفريق أوسلو املعقود يف أذربيجان، اسـتعرض أعـضاء الفريـق                - ١٤
ومت االتفـاق علـى أن      . يليةمشاريع أقرب إىل االكتمـال لفـصول الـدليل وأدلـوا بتعليقـات تفـص              

، وأن حييلـوا الفـصول   ٢٠١٤ينـاير  /ُيدرج منسقو الفصول تعليقات الفريق حبلول كانون الثاين      
ومـن املتوقـع أن توضـع الـصيغة         . إىل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة للقيـام بـالتحرير النـهائي          

  .٢٠١٤النهائية للدليل خالل النصف األول من عام 
  

  ات القطريةاملمارس  -  ٢    
ــة الفريــق     - ١٥ ــة وتبادهلــا جــزءا مــن والي ويعتمــد الــدليل . يــشكل مجــع املمارســات القطري

اعتمادا كبريا على املمارسات القطرية، نظرا لكوهنا ختدم غرض إيضاح الكيفية الـيت تعـاجل هبـا                 
ــة    ــدان مــسائل حمــددة يف ظــل الظــروف املختلف ــى املمارســات   . البل ــة عل ــدليل أمثل ــضمن ال ويت

رية خبصوص مواضيع تشمل الترتيبـات املؤسـسية، ومجـع البيانـات وتـصنيفها، ومؤشـرات                القط
  .الطاقة، وضمان اجلودة

ــة الفريــق بالتعــاون مــع الــشعبة اإلحــصائية وأعــضاء الفريــق منوذجــا       - ١٦ وقــد أعــدت أمان
ويــوفر النمــوذج شــكال موحــدا يــسمح للبلــدان . ٢٠١١لتــدوين املمارســات القطريــة يف عــام 

وييـسر اسـتخدام النمـوذج      . ممارساهتا يف جمال مجع إحصاءات الطاقة وتصنيفها ونشرها       بتبادل  
وقـد عممـت    . املوحد إجراء املقارنات بني ممارسات البلدان وحتديثها وُيسهم يف إعداد الـدليل           

وقـد مت اآلن نـشر أكثـر مـن     . ٢٠١٢فربايـر  /الشعبة اإلحصائية النموذج على البلدان يف شـباط    
 بلـدا يف الـصفحة اخلاصـة بالـشعبة اإلحـصائية وعنواهنـا           ٤٥ممارسات أكثر من     ممارسة من    ٩٠

http://unstats.un.org/unsd/energy/template.htm.  
وُيتوقــع أن يعكــس املوقــع الــشبكي اخلــاص باملمارســات القطريــة أحــدث املمارســات    - ١٧

هنم لكـي تظـل     وُيـشجع أعـضاء الفريـق علـى نـشر أحـدث ممارسـات بلـدا               . الواردة من البلـدان   
  .مناسبة ومفيدة على الدوام

  
  التنسيق مع األفرقة األخرى  -دال   

يتعاون فريق أوسلو بنشاط مع األفرقة األخرى مثل فريق لندن املعين باحملاسـبة البيئيـة،                 - ١٨
والفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات الطاقـة، وجلنـة خـرباء األمـم املتحـدة                      

  . االقتصادية، وفريق اخلرباء املعين بتصنيف املوارد-اسبة البيئية املعنية باحمل
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   لندن املعين باحملاسبة البيئيةفريق  -  ١    
أمهيـة  بة  يـ البيئاملعـين باحملاسـبة     فريق أوسلو املعين بإحـصاءات الطاقـة وفريـق لنـدن            سلم    - ١٩
 ،إحــصاءات الطاقــةجتميــع دليــل تعلــق بإعــداد فيمــا يالفــريقني  بــني نيقــويوتــشاور تعــاون  قيــام
نظرا ملا يتمتع به الفريقـان مـن خـربات ذات      ،سابات الطاقة حباملتعلق  باب  ال على األخص منه  و

الطاقــة حــصاءات إلمبــادئ توجيهيــة متــسقة وجــود التعــاون مــع فريــق لنــدن وســيكفل . صــلة
  .حساباهتاو وأرصدهتا

 للطاقـة  االقتـصادية ونظـام احملاسـبة البيئيـة       باب خاص حبسابات الطاقـة يف       إدراج  عد  وُي  - ٢٠
التوصيات الدوليـة املتعلقـة    نادت بهالذي  متعدد األغراض النهَجحىت يعكس الدليلُ     امهمأمرا  

لــدعم  تأدرجــالتوصــيات قــد أن عــددا مــن عناصــر البيانــات يف  ُيظهــر و بإحــصاءات الطاقــة
نطـاق البـاب    حلـد مـن     الثـامن با   هاجتماعـ  يف    أوصـى فريـق أوسـلو      ومع ذلـك  . حسابات الطاقة 

 ومـستوى التفاصـيل املطلوبـة لتقـدمي     بـاب التطـور  نظرا حلالة   الدليل   سابات الطاقة يف  اخلاص حب 
. اخلـربة املزيـد مـن الوقـت و      حسابات الطاقة، وهو مـا يتطلـب        تصنيف  بشأن   كاملة   توجيهات

مزيد من التوجيهات بشأن جمموعة كاملة من احلسابات بعد االنتـهاء            وضع   إمكانيةأُشري إىل   و
  .فريق لندنفعالني من مبشاركة وتعاون الدليل إعداد من 

  
  امل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الطاقةالفريق الع  -  ٢    

حتقيـق  عملـه علـى   الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين بإحـصاءات الطاقـة       ركز    - ٢١
وظــل . يف إحــصاءات الطاقــةالتعريفــات الــواردة بفيمــا يتعلــق الدوليــة التوافــق بــني املنظمــات  

ــق العامــل  ــق أوســلو و الفري ــوى  فري ــة إلحــصاءات   مــسامهني رئيــسيني يف حمت التوصــيات الدولي
رئــيس فريــق أوســلو وقــد حــضر .  اللجنــة اإلحــصائيةمــا وفقــا للواليــة الــيت منحتــها هل ،الطاقــة

  .بانتظامالفريق العامل املشترك اجتماعات 
  

  ة يقبلتسأنشطة فريق أوسلو امل  - ثالثا  
، يف أذربيجـان ه الثـامن املعقـود     اجتماعـ يف   املـستقبلي    هفريق أوسلو برنـامج عملـ     ناقش    - ٢٢

مرحلــة  وبلــوغ ٢٠١١ات الطاقــة يف عــام ءحــصاالدوليــة املتعلقــة بإ اتتوصــيالاعتمــاد عقــب 
  .إعداد الدليل يف متقدمة

  
  الطاقة إحصاءات جتميعدليل لوضع الصيغة النهائية   - ألف  

بـواب   علـى وضـع الـصيغة النهائيـة أل         ٢٠١٤ينـاير   / كانون الثاين  حىتنشطة  ستركز األ   - ٢٣
ينـاير  /كانون الثاين حبلول منتصف   لألبواب  النهائية  الصيغ  ُيعد املنسقون   أن  ومن املقرر   . الدليل
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 لـضمان   هـا رحتروبـواب   تـستعرض مجيـع األ    الـيت س   إلحصائيةا إىل الشعبة    وهاميقدَّ أن و ٢٠١٤
األخـرى  األفرقـة   وسـلو و  أفريـق   علـى   م الدليل   عمومن املقرر أن يُ   . االتساق وجتنب االزدواجية  

يف النـصف األول    االنتـهاء مـن الـدليل       توقع  يو. لمراجعة النهائية ل) مثل فريق لندن  (ذات الصلة   
  ســنوات١٠ إىل ٥كــل مــرة (تحــديثات منتظمــة  زمــع أن خيــضع ل  ومــن امل،٢٠١٤مــن عــام  

  ).مثال
  

  يةجماالت العمل املستقبل  - باء  
املتعلقــة  التوصــيات الدوليــة  يف وضــع  أوســلو فريــق   الــذي أجنــزه لعمــل  لنظر إىل اابــ  - ٢٤
ة أنـشط  ركزتسـ  ،األصـلية  تـه متـشيا مـع والي    إحصاءات الطاقـة،    جتميع  دليل  إحصاءات الطاقة و  ب

  :اجملاالت التاليةعلى  املستقبلية الفريق
 هــاال إحــصاءات الطاقــة وتقامساالســتمرار يف مجــع املمارســات القطريــة يف جمــ  )أ(  

ــصف مــستمرة يف مــسامهات قــدميوت ــة لحة ال ــشعبة اإلحــصائية اإللكتروني  اتمارســمب اخلاصــة ل
  ؛انالبلد

شبكة خـرباء يف    حتفاظ ب منتدى لتبادل اخلربات واال   القيام بدور   يف  االستمرار    )ب(  
  جمال إحصاءات الطاقة؛

 :ددة مثـل جمـاالت حمـ  يف  تـصنيفها وتطوير أساليب مجع البيانـات   التركيز على  )ج(  
ســاليب األ ‘٢’ ؛البيانــات اإلداريــة مثــل الطاقــةقــصاءات استعــن بديلــة البيانــات المــصادر  ‘١’

 حيـائي الوقـود األ ، ال سـيما     ددةالطاقـة املتجـ   مـصادر    ‘٣’ ؛البيانـات لتحقق مـن صـحة      لاحملسنة  
 تبـادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات الوصـفية      مجـع البيانـات اإللكترونيـة و      نظـم  ‘٤’ صلب؛ال
  الطاقة؛املتعلقة بإلحصاءات ل

وضـع  مواصـلة  الطاقـة مـن خـالل    املتعلقة بالتشجيع على حتسني نشر البيانات       )د(  
ــشر مارســات مبالتوصــيات املتعلقــة   ــال،   ت(الن ــشورة شــكلغطــي علــى ســبيل املث ،  البيانــات املن
 .)التقارير املقدمة، واألساليب، والتكنولوجياأو  التحليلوأنواع ،  اجملمَّعةوأنواع املؤشرات

وضــع توصــيات لالســتعراض الــدوري جلــدول البيانــات املتعلقــة بإحــصاءات     )ـه(  
  الطاقة على املستوى القطري؛

أســـعار الطاقـــة بيانـــات ب املمارســـات والنـــهج القطريـــة املتعلقـــة جبمـــع بـــادلت  )و(  
  .صنيفهاوت
  .واللجنة مدعوة لإلحاطة علما بالتقرير  - ٢٥
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  :األولاملرفق 
  ه املستكملةوالية فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة وخطة عمل    

  
  : اللجنة اإلحصائيةاأقرهت كما الوالية األصلية لفريق عمل أوسلوفيما يلي   - ١

 حتديد احتياجات املستخدمني؛  )أ(  

 ؛لطاقةلالرمسية حصاءات اإلحتديد نطاق   )ب(  

 ؛هاة ومجعحتديد أفضل املمارسات الوطنية والدولي  )ج(  

ــة واإلســهام        )د(   ــم املتحــدة عــن إحــصاءات الطاق ــة األم ــات وأدل اســتعراض كتيب
  حتديثها؛ يف

ووضـع منـهجيات   احلاليـة  نطـاق تغطيـة املنـهجيات       حتديد الثغرات القائمـة يف        )هـ(  
  لسد هذه الثغرات؛

باملفاهيم والتـصنيفات   ءات الطاقة   إحصااعتماد صالت أو إقامة جسور تربط         )و(  
ــة  ــصادية  اإلحــصاءاتيف جمــالاملوحــدة الدولي ــة    /االقت ــسري تكامــل إحــصاءات الطاق ــة لتي البيئي

  وتفاعلها مع النظم اإلحصائية األخرى؛
علـى   الـدنيا املتطلبـات  التوصية باعتماد جمموعة أساسية من اجلـداول بوصـفها           )ز(  

  .الصعيدين الوطين والدويل لتلبية احتياجات املستخدمني الرئيسيني
  :إجنازات فريق أوسلو حىت اآلن ما يليتشمل و  - ٢

عرَّفـت    يت الـ  ٢٠١١لعـام    املتعلقة بإحصاءات الطاقة  التوصيات الدولية   تطوير    )أ(  
عاجلــت ، وومــضموهنالطاقــة لالرمسيــة إلحـصاءات  انطــاق  تحــددو ،نيماملــستخِداحتياجـات  ب

 ؛الدوليةحتسني املعايري واألساليب قضايا 

ــة     )ب(   ــصاءات الطاقـ ــسني إحـ ــشجيع حتـ ــطة تـ ــا بواسـ ــضل  ‘ ١’ :ودعمهـ ــع أفـ مجـ
 ؛طاقـــةنـــشاء شـــبكة مـــن اخلـــرباء يف جمـــال إحـــصاءات الإ ‘٢’ ؛بادهلـــاالقطريـــة وتاملمارســـات 

املـشاركة   ‘٤’ ؛)٢٠١٤( إحـصاءات الطاقـة      تجميـع دليل األمم املتحـدة ل    وإكمال  صياغة   ‘٣’
 .يف جمال الطاقة ءاتإحصالتدريب خرباء يف حلقات العمل اإلقليمية 

ــ  - ٣ ــذي أجنــزه  لنظر إىل ااوب ــق  لعمــل ال ــة  أوســلو يف وضــع  فري ــة املالتوصــيات الدولي تعلق
ة أنـشط  ركزت سـ ،األصـلية تـه   متـشيا مـع والي    دليل جتميع إحصاءات الطاقـة،      إحصاءات الطاقة و  ب

 :اجملاالت التاليةعلى الفريق املستقبلية 
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 هــاالســتمرار يف مجــع املمارســات القطريــة يف جمــال إحــصاءات الطاقــة وتقامسا  )أ(  
ــصفيف مــستمرة قــدمي مــسامهات  وت ــة لحة ال ــشعبة اإلحــصائية  اإللكتروني اخلاصــة مبمارســات  ل

  ؛البلدان
شبكة خـرباء يف    حتفاظ ب  منتدى لتبادل اخلربات واال    القيام بدور يف  االستمرار    )ب(  

  الطاقة؛جمال إحصاءات 
 :حمـــددة، مثـــلجمـــاالت تطـــوير أســـاليب مجـــع البيانـــات يف   التركيـــز علـــى  )ج(  

ســاليب األ ‘٢’  اإلداريــة؛البيانــات مثــل اقــةالطاستقــصاءات عــن بديلــة البيانــات المــصادر  ‘١’
 حيـائي الوقـود األ  ، ال سـيما     الطاقـة املتجـددة   مـصادر    ‘٣’ مـن صـحة البيانـات؛      لتحققلاحملسنة  

 مجـع البيانـات اإللكترونيـة وتبـادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات الوصـفية            نظـم  ‘٤’ صلب؛ال
  الطاقة؛املتعلقة بإلحصاءات ل

وضـع  مواصـلة  الطاقـة مـن خـالل    املتعلقة بالتشجيع على حتسني نشر البيانات       )د(  
ــشر مارســات مبالتوصــيات املتعلقــة   ــال،   ت(الن ــشورة شــكلغطــي علــى ســبيل املث ،  البيانــات املن
 .)يب، والتكنولوجياالتقارير املقدمة، واألسال أو التحليلوأنواع ،  اجملمَّعةوأنواع املؤشرات

وضــع توصــيات لالســتعراض الــدوري جلــدول البيانــات املتعلقــة بإحــصاءات     )ـه(  
  الطاقة على املستوى القطري؛

أســـعار الطاقـــة بيانـــات  املمارســـات والنـــهج القطريـــة املتعلقـــة جبمـــع  بـــادلت  )و(  
  .وتصنيفها
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  الثايناملرفق 
  ت الطاقة  املعين بإحصاءا أوسلوأعضاء فريق    

  
 :بلدانال    

 ،إندونيــسيا ،املتحــدة العربيــة اإلمــارات ،أملانيــا ،أســتراليا ،األردن ،أذربيجــاناالحتــاد الروســي، 
 ،الـصني  ،الـسويد  ،الـدامنرك  ،أفريقيـا  جنـوب  ،كوريـا  مجهوريـة  ،تايلند ،بولندا ،إيطاليا ،أيرلندا
 اململكــة ،املكــسيك ،مــصر ،اماليزيــلكــسمربغ،  ،كنــدا ،قطــر ،فنلنــدا ،فرنــساغرينلنــد،  ،غانــا

ــا املتحــدة ــ العظمــى لربيطاني ــشماليةوأيرلن ــرويج ،دا ال ــدا ،النمــسا ،الن ــد ،نيوزيلن ــدا ،اهلن  ،هولن
  ناليم، الواليات املتحدة األمريكية

  
 :املنظمات    

الوكالـة الدوليـة    و ،كتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة       إدارات اإلحصاءات يف كل مـن امل      
 شـعبة اإلحـصاءات     الدويل، إىل جانب     صندوق النقد و ،الوكالة الدولية للطاقة  و ،للطاقة الذرية 

  .األمم املتحدةيف 
  

 :االتصالجهات     

 وهوتآندي ك
  فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقةرئيس

 حصاءات اهليئة الكندية لإل
 andy.kohut @ statcan.gc.ca: الربيد اإللكتروين

  
 رافلغجاكلني 
 فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة أمانةمسؤولة 

 حصاءاتاهليئة الكندية لإل
 jacqueline.gravel @ statcan.gc.ca: الربيد اإللكتروين

  
 جنيهأميلي أ

 أمانة فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقةعضو 
 حصاءات اهليئة الكندية لإل
 amelie.angers @ statcan.gc.ca: الربيد اإللكتروين

  . http://www.oslogroup.orgوعنوانهط ليزية فقباللغة اإلنك متاح فريق أوسلوالشبكي لوقع امل
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	البند 4 (ح) من جدول الأعمال المؤقت*
	بنود للعلم: إحصاءات الطاقة 
	تقرير فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة 
	مذكرة من الأمين العام
	وفقا لمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/235، يتشرف الأمين العام بأن يحيل طيه تقرير فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة المقدم إلى اللجنة الإحصائية للعلم. ويتضمن التقرير وصفا للأنشطة المضطلع بها خلال الفترة 2011-2013، بما فيها وصف عملية إعداد التوجيهات المتعلقة بتجميع إحصاءات الطاقة، ودليل تجميع إحصاءات الطاقة، وخطة العمل لأنشطة الفريق المقبلة. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بهذا التقرير.
	تقرير فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة
	أولا - معلومات أساسية 
	١ - فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة هو فريق تابع لمدينة أنشأته اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لمعالجة مسائل منهجية ذات صلة بإحصاءات الطاقة والمساهمة في تحسين المعايير الدولية وطرائق الإحصاءات الرسمية للطاقة. وترد ولاية الفريق في المرفق الأول لهذا التقرير.
	٢ - وقد أنشئ الفريق في عام 2006 استنادا إلى المسائل التي نوقشت في تقرير الجهة المستعرضة للبرنامج (الهيئة النرويجية للإحصاءات) عن إحصاءات الطاقة (E/CN.3/2005/3)، الذي أُعد للدورة السادسة والثلاثين للجنة الإحصائية المعقودة في الفترة من 1 إلى 4 آذار/مارس 2005، وتوصيات فريق الخبراء المخصص المعني بإحصاءات الطاقة المعقود في نيويورك في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2005 (انظر E/CN.3/2005/10). ووافقت اللجنة الإحصائية في العام نفسه على إنشاء الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الطاقة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين ومواءمة التعاريف فيما بين المنظمات.
	٣ - ويتضمن هذا التقرير وصفا للأنشطة التي جرت منذ اعتماد اللجنة الإحصائية للتوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة خلال دورتها الثانية والأربعين في شباط/فبراير 2011 والأنشطة المستقبلية للفريق. ويتضمن المرفق الأول لهذا التقرير أيضا خطة العمل المستكملة للفريق.
	ثانيا - أنشطة فريق أوسلو خلال الفترة 2011-2013
	٤ - عقب اعتماد اللجنة الإحصائية للتوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة في شباط/فبراير 2011، طلبت اللجنة أن يتم النظر في وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن مصادر البيانات، وبشأن استخدام البيانات الإدارية، والممارسات الفُضلى المنطبقة على مجموعة أوسع من البلدان، في إطار دليل تجميع إحصاءات الطاقة المقرر إعداده من خلال إجراء مشاورات كافية مع الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة. ولذلك فقد ركزت أنشطة فريق أوسلو خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 على صياغة الدليل خلال فترات ما بين جلسات الفريق وفي مناقشات تمت وجها لوجه أثناء الجلسات.
	ألف - اجتماعات فريق أوسلو
	٥ - يركز الفرع الثاني - ألف على الاجتماعات التي عقدها فريق أوسلو خلال الفترة من 2011 إلى 2013. ويمكن الاطلاع على معلومات عن الاجتماعات السابقة للفريق في تقاريره السابقة المقدمة إلى اللجنة الإحصائية.
	1 -  الاجتماع السادس لفريق أوسلو: كانبيرا، من 2 إلى 5 أيار/مايو 2011 

	٦ - استضاف المكتب الأسترالي للإحصاءات الاجتماع السادس للفريق المعقود في كانبيرا بأستراليا في الفترة من 2 إلى 5 أيار/مايو 2011. وخُصص الاجتماع لإعداد دليل تجميع إحصاءات الطاقة. وعلى وجه الخصوص اتفق المشاركون في الاجتماع على خطة عمل من ثلاث مراحل هي: (أ) جمع الممارسات والمساهمات الخطية القطرية؛ (ب) تجميع المادة في مشروع دليل كامل؛ (ج) التشاور واستعراض المشروع.
	٢ - الاجتماع السابع لفريق أوسلو: هلسنكي، من 23 إلى 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2012

	٧ - استضافت الهيئة الفنلندية للإحصاءات الاجتماع السابع للفريق المعقود في هلسنكي خلال الفترة من 23 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وضم الاجتماع 37 ممثلا من 19 بلدا و 4 منظمات دولية (الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية). وكُرس الاجتماع لاستعراض مشاريع فصول الدليل، فضلا عن تبادل الخبرات القطرية بغرض الاتفاق على محتويات الفصول. واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد اجتماع عبر الإنترنت قبل انعقاد الاجتماع الثامن للفريق، لاستعراض مشاريع الفصول المنقحة.
	٣ - الاجتماع الثالث عبر الإنترنت، من 11 نيسان/أبريل إلى 17 أيار/ مايو 2013

	٨ - عُقد الاجتماع الثالث عبر الإنترنت في الفترة من 11 نيسان/أبريل إلى 17 أيار/مايو 2013. وكان الاجتماع عبارة عن مناقشة منظمة عبر الوسائط الإلكترونية على الموقع الشبكي للفريق، وكُرس لاستعراض مشاريع الفصول المنقحة للدليل. وخلال الاجتماع عُرضت جميع الفصول المستكملة للدليل للنظر فيها ووردت تعليقات على كل فصل. وجمعت أمانة الفريق التعليقات وأحالتها إلى المسؤولين عن الفصول لكي يُدخلوا التغييرات في الفصول استعدادا لاستعراض مشروع الدليل برمته خلال الاجتماع الثامن للفريق.
	٤- الاجتماع الثامن للفريق: باكو، من 24 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2013

	٩ - استضافت لجنة الدولة للإحصاءات في جمهورية أذربيجان الاجتماع الثامن للفريق المعقود في باكو خلال الفترة من 24 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2013. وضم الاجتماع 27 ممثلا من 18 بلدا و 3 منظمات دولية (الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية). وتمثلت أهداف الاجتماع في استعراض الصيغة المستكملة لفصول الدليل، وتبادل الممارسات والتجارب القطرية، والاتفاق على الخطوات التالية فيما يتعلق بوضع الصيغة النهائية للدليل، ومناقشة خيارات خطة العمل المستكملة للفريق. واتفق الأعضاء على ما يلي: (أ) تقديم الصيغ النهائية للفصول بحلول منتصف كانون الثاني/يناير 2014؛ (ب) مواصلة أعمال الفريق؛ (ج) عقد الاجتماع المقبل للفريق في بداية أيار/مايو 2014.
	٥ - الاجتماع التاسع للفريق: أبو ظبي، عام 2014

	١٠ - يستضيف المركز الوطني للإحصاء في الإمارات العربية المتحدة الاجتماع التاسع للفريق في أبو ظبي في بداية أيار/مايو 2014. ويتمثل الهدف من الاجتماع في بدء الأعمال الجديدة التي تم تحديدها في خطة العمل المستكملة.
	باء - إدارة فريق أوسلو
	١١ - تسلمت الهيئة الكندية للإحصاءات رئاسة أمانة الفريق من الهيئة النرويجية للإحصاءات في آذار/مارس 2013. وانتُخب آندي كوهوت من هيئة الإحصاء الكندية رئيسا جديدا للفريق خلال اجتماعه السابع المعقود في فنلندا. وانضمت جاكلين غرافل وأميلي أنجيه من هيئة الإحصاء الكندية إلى الأمانة كعضوين جديدين. وأنشئ موقع شبكي جديد للفريق عنوانه www.oslogroup.org. ويتضمن المرفق الثاني قائمة لأعضاء الفريق وجهات الاتصال.
	جيم - النواتج الرئيسية
	1 - دليل تجميع إحصاءات الطاقة

	١٢ - عقب اعتماد اللجنة الإحصائية للتوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة، ركز الفريق أنشطته في أعوام 2011 و 2012 و 2013 على صياغة دليل تجميع إحصاءات الطاقة الذي يهدف إلى توفير توجيهات عملية بخصوص تنفيذ التوصيات ونظام المحاسبة البيئية والاقتصادية للطاقة الذي يُنتظر صدوره.
	١٣ - والغرض من الدليل توفير توجيهات عملية بخصوص جمع إحصاءات الطاقة وتصنيفها ونشرها من خلال الأمثلة القطرية. ويستهدف الدليل المستخدمين من الإحصائيين المشاركين في عملية استحداث إحصاءات الطاقة أو تطويرها أو تحسينها، فضلا عن الإحصائيين الذين يقومون بجمع وتصنيف إحصاءات الطاقة بانتظام ويهتمون بتعلم سبل وتقنيات أخرى لتصنيف المعلومات اللازمة. وسيكون الدليل مفيدا أيضا لمستخدمي إحصاءات الطاقة إذ يسمح لهم بفهم مواطن القوة والضعف المحتملة لتلك الإحصاءات فهما أفضل. ومن المتوخى أن يكون الدليل وثيقة طليعية فيما يتعلق بوضع وتنفيذ النهج المتعددة الأغراض لتصنيف الإحصاءات الأساسية. ومن شأن ذلك أن يسمح للبلدان بجمع البيانات مرة واحدة واستخدامها عدة مرات لأغراض مختلفة.
	١٤ - وخلال الاجتماع الثامن لفريق أوسلو المعقود في أذربيجان، استعرض أعضاء الفريق مشاريع أقرب إلى الاكتمال لفصول الدليل وأدلوا بتعليقات تفصيلية. وتم الاتفاق على أن يُدرج منسقو الفصول تعليقات الفريق بحلول كانون الثاني/يناير 2014، وأن يحيلوا الفصول إلى الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة للقيام بالتحرير النهائي. ومن المتوقع أن توضع الصيغة النهائية للدليل خلال النصف الأول من عام 2014.
	٢ - الممارسات القطرية

	١٥ - يشكل جمع الممارسات القطرية وتبادلها جزءا من ولاية الفريق. ويعتمد الدليل اعتمادا كبيرا على الممارسات القطرية، نظرا لكونها تخدم غرض إيضاح الكيفية التي تعالج بها البلدان مسائل محددة في ظل الظروف المختلفة. ويتضمن الدليل أمثلة على الممارسات القطرية بخصوص مواضيع تشمل الترتيبات المؤسسية، وجمع البيانات وتصنيفها، ومؤشرات الطاقة، وضمان الجودة.
	١٦ - وقد أعدت أمانة الفريق بالتعاون مع الشعبة الإحصائية وأعضاء الفريق نموذجا لتدوين الممارسات القطرية في عام 2011. ويوفر النموذج شكلا موحدا يسمح للبلدان بتبادل ممارساتها في مجال جمع إحصاءات الطاقة وتصنيفها ونشرها. وييسر استخدام النموذج الموحد إجراء المقارنات بين ممارسات البلدان وتحديثها ويُسهم في إعداد الدليل. وقد عممت الشعبة الإحصائية النموذج على البلدان في شباط/فبراير 2012. وقد تم الآن نشر أكثر من 90 ممارسة من ممارسات أكثر من 45 بلدا في الصفحة الخاصة بالشعبة الإحصائية وعنوانها http://unstats.un.org/unsd/energy/template.htm.
	١٧ - ويُتوقع أن يعكس الموقع الشبكي الخاص بالممارسات القطرية أحدث الممارسات الواردة من البلدان. ويُشجع أعضاء الفريق على نشر أحدث ممارسات بلدانهم لكي تظل مناسبة ومفيدة على الدوام.
	دال - التنسيق مع الأفرقة الأخرى
	18 - يتعاون فريق أوسلو بنشاط مع الأفرقة الأخرى مثل فريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية، والفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الطاقة، ولجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية، وفريق الخبراء المعني بتصنيف الموارد.
	1 - فريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية

	19 - سلم فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة وفريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية بأهمية قيام تعاون وتشاور قويين بين الفريقين فيما يتعلق بإعداد دليل تجميع إحصاءات الطاقة، وعلى الأخص منه الباب المتعلق بحسابات الطاقة، نظرا لما يتمتع به الفريقان من خبرات ذات صلة. وسيكفل التعاون مع فريق لندن وجود مبادئ توجيهية متسقة لإحصاءات الطاقة وأرصدتها وحساباتها.
	20 - ويُعد إدراج باب خاص بحسابات الطاقة في نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية للطاقة أمرا مهما حتى يعكس الدليلُ النهجَ متعدد الأغراض الذي نادت به التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة ويُظهر أن عددا من عناصر البيانات في التوصيات قد أدرجت لدعم حسابات الطاقة. ومع ذلك أوصى فريق أوسلو في اجتماعه الثامن بالحد من نطاق الباب الخاص بحسابات الطاقة في الدليل نظرا لحالة تطور الباب ومستوى التفاصيل المطلوبة لتقديم توجيهات كاملة بشأن تصنيف حسابات الطاقة، وهو ما يتطلب المزيد من الوقت والخبرة. وأُشير إلى إمكانية وضع مزيد من التوجيهات بشأن مجموعة كاملة من الحسابات بعد الانتهاء من إعداد الدليل بمشاركة وتعاون فعالين من فريق لندن.
	2 - الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الطاقة

	21 - ركز الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الطاقة عمله على تحقيق التوافق بين المنظمات الدولية فيما يتعلق بالتعريفات الواردة في إحصاءات الطاقة. وظل الفريق العامل وفريق أوسلو مساهمين رئيسيين في محتوى التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة، وفقا للولاية التي منحتها لهما اللجنة الإحصائية. وقد حضر رئيس فريق أوسلو اجتماعات الفريق العامل المشترك بانتظام.
	ثالثا - أنشطة فريق أوسلو المستقبلية 
	22 - ناقش فريق أوسلو برنامج عمله المستقبلي في اجتماعه الثامن المعقود في أذربيجان، عقب اعتماد التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة في عام 2011 وبلوغ مرحلة متقدمة في إعداد الدليل.
	ألف - وضع الصيغة النهائية لدليل تجميع إحصاءات الطاقة
	23 - ستركز الأنشطة حتى كانون الثاني/يناير 2014 على وضع الصيغة النهائية لأبواب الدليل. ومن المقرر أن يُعد المنسقون الصيغ النهائية للأبواب بحلول منتصف كانون الثاني/يناير 2014 وأن يقدَّموها إلى الشعبة الإحصائية التي ستستعرض جميع الأبواب وتحررها لضمان الاتساق وتجنب الازدواجية. ومن المقرر أن يُعمم الدليل على فريق أوسلو والأفرقة الأخرى ذات الصلة (مثل فريق لندن) للمراجعة النهائية. ويتوقع الانتهاء من الدليل في النصف الأول من عام 2014، ومن المزمع أن يخضع لتحديثات منتظمة (مرة كل 5 إلى 10 سنوات مثلا).
	باء - مجالات العمل المستقبلية
	24 - بالنظر إلى العمل الذي أنجزه فريق أوسلو في وضع التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة ودليل تجميع إحصاءات الطاقة، تمشيا مع ولايته الأصلية، ستركز أنشطة الفريق المستقبلية على المجالات التالية:
	(أ) الاستمرار في جمع الممارسات القطرية في مجال إحصاءات الطاقة وتقاسمها وتقديم مساهمات مستمرة في الصفحة الإلكترونية للشعبة الإحصائية الخاصة بممارسات البلدان؛
	(ب) الاستمرار في القيام بدور منتدى لتبادل الخبرات والاحتفاظ بشبكة خبراء في مجال إحصاءات الطاقة؛
	(ج) التركيز على تطوير أساليب جمع البيانات وتصنيفها في مجالات محددة مثل: ’1‘ مصادر البيانات البديلة عن استقصاءات الطاقة مثل البيانات الإدارية؛ ’2‘ الأساليب المحسنة للتحقق من صحة البيانات؛ ’3‘ مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الوقود الأحيائي الصلب؛ ’4‘ نظم جمع البيانات الإلكترونية وتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية للإحصاءات المتعلقة بالطاقة؛
	(د) التشجيع على تحسين نشر البيانات المتعلقة بالطاقة من خلال مواصلة وضع التوصيات المتعلقة بممارسات النشر (تغطي على سبيل المثال، شكل البيانات المنشورة، وأنواع المؤشرات المجمَّعة، وأنواع التحليل أو التقارير المقدمة، والأساليب، والتكنولوجيا).
	(هـ) وضع توصيات للاستعراض الدوري لجدول البيانات المتعلقة بإحصاءات الطاقة على المستوى القطري؛
	(و) تبادل الممارسات والنهج القطرية المتعلقة بجمع بيانات بأسعار الطاقة وتصنيفها.
	25 - واللجنة مدعوة للإحاطة علما بالتقرير.
	المرفق الأول:
	ولاية فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة وخطة عمله المستكملة
	1 - فيما يلي الولاية الأصلية لفريق عمل أوسلو كما أقرتها اللجنة الإحصائية:
	(أ) تحديد احتياجات المستخدمين؛
	(ب) تحديد نطاق الإحصاءات الرسمية للطاقة؛
	(ج) تحديد أفضل الممارسات الوطنية والدولية وجمعها؛
	(د) استعراض كتيبات وأدلة الأمم المتحدة عن إحصاءات الطاقة والإسهام في تحديثها؛
	(هـ) تحديد الثغرات القائمة في نطاق تغطية المنهجيات الحالية ووضع منهجيات لسد هذه الثغرات؛
	(و) اعتماد صلات أو إقامة جسور تربط إحصاءات الطاقة بالمفاهيم والتصنيفات الدولية الموحدة في مجال الإحصاءات الاقتصادية/البيئية لتيسير تكامل إحصاءات الطاقة وتفاعلها مع النظم الإحصائية الأخرى؛
	(ز) التوصية باعتماد مجموعة أساسية من الجداول بوصفها المتطلبات الدنيا على الصعيدين الوطني والدولي لتلبية احتياجات المستخدمين الرئيسيين.
	2 - وتشمل إنجازات فريق أوسلو حتى الآن ما يلي:
	(أ) تطوير التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة لعام 2011 التي عرَّفت باحتياجات المستخدِمين، وحددت نطاق الإحصاءات الرسمية للطاقة ومضمونها، وعالجت قضايا تحسين المعايير والأساليب الدولية؛
	(ب) تشجيع تحسين إحصاءات الطاقة ودعمها بواسطة: ’1‘ جمع أفضل الممارسات القطرية وتبادلها؛ ’2‘ إنشاء شبكة من الخبراء في مجال إحصاءات الطاقة؛ ’3‘ صياغة وإكمال دليل الأمم المتحدة لتجميع إحصاءات الطاقة (2014)؛ ’4‘ المشاركة في حلقات العمل الإقليمية لتدريب خبراء إحصاءات في مجال الطاقة.
	3 - وبالنظر إلى العمل الذي أنجزه فريق أوسلو في وضع التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة ودليل تجميع إحصاءات الطاقة، تمشيا مع ولايته الأصلية، ستركز أنشطة الفريق المستقبلية على المجالات التالية:
	(أ) الاستمرار في جمع الممارسات القطرية في مجال إحصاءات الطاقة وتقاسمها وتقديم مساهمات مستمرة في الصفحة الإلكترونية للشعبة الإحصائية الخاصة بممارسات البلدان؛
	(ب) الاستمرار في القيام بدور منتدى لتبادل الخبرات والاحتفاظ بشبكة خبراء في مجال إحصاءات الطاقة؛
	(ج) التركيز على تطوير أساليب جمع البيانات في مجالات محددة، مثل: ’1‘ مصادر البيانات البديلة عن استقصاءات الطاقة مثل البيانات الإدارية؛ ’2‘ الأساليب المحسنة للتحقق من صحة البيانات؛ ’3‘ مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الوقود الأحيائي الصلب؛ ’4‘ نظم جمع البيانات الإلكترونية وتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية للإحصاءات المتعلقة بالطاقة؛
	(د) التشجيع على تحسين نشر البيانات المتعلقة بالطاقة من خلال مواصلة وضع التوصيات المتعلقة بممارسات النشر (تغطي على سبيل المثال، شكل البيانات المنشورة، وأنواع المؤشرات المجمَّعة، وأنواع التحليل أو التقارير المقدمة، والأساليب، والتكنولوجيا).
	(هـ) وضع توصيات للاستعراض الدوري لجدول البيانات المتعلقة بإحصاءات الطاقة على المستوى القطري؛
	(و) تبادل الممارسات والنهج القطرية المتعلقة بجمع بيانات أسعار الطاقة وتصنيفها.
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