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إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
تمثل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة واجهة حيوية للتفاعل بني السياسات
العاملية يف املجاالت االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية وبني اإلجراءات التي تتخذ عىل الصعيد الوطني .وتعمل
اإلدارة يف ثالثة مجاالت رئيسية متشابكة هي ’1‘ :تقوم اإلدارة بتجميع وتوليد وتحليل مجموعة واسعة من
البيانات واملعلومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تستند إليها الدول األعضاء يف األمم املتحدة لدى
استعراض مشاكلها املشرتكة ومراجعة خياراتها بشأن السياسات؛ ‘ ’2تقوم بتيسري املفاوضات التي تجريها
الدول األعضاء يف كثري من الهيئات الحكومية الدولية بشأن اإلجراءات املشرتكة الرامية إىل مواجهة التحديات
العاملية الجارية أو الناشئة؛ ‘ ’3تقوم بإسداء املشورة للحكومات الراغبة بشأن السبل والوسائل الكفيلة برتجمة
أطر السياسات العامة التي تضعها مؤتمرات واجتماعات القمة لألمم املتحدة إىل برامج عىل الصعيد القطري،
وتعاون ،عن طريق تقديم املساعدة التقنية ،يف بناء القدرات الوطنية.

مالحظة
رأي كان لألمانة العامة لألمم
ال تعرب التسميات املستخدمة وطريقة عرض املادة يف هذا املنشور عن أي ٍ
املتحدة فيما يتعلق باملركز القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها ،أو فيما يتعلق بتعيني
حدودها أو تخومها.
ويشري مصطلح “البلد” أيضاً ،عىل النحو املستخدم يف نص هذا املنشور ،عند االقتضاء ،إىل األقاليم
أو املناطق.
تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام .ويعني إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل إحدى وثائق
األمم املتحدة.
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ز

تمهيد
توفر التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة إﻃﺎرا ﻤﻨﻬﺠيا شامال ﻟﺠﻤﻊ ونرش إﺣﺼﺎءات اﻟﻄﺎﻗﺔ يف جميع
البلدان بغض النظر عن مستوى تطور نظامها اإلحصائي .وعىل وجه الخصوص ،توفر التوصيات الدولية
إلحصاءات الطاقة مجموعة من التوصيات املتفق عليها دوليا والتي تغطي جميع جوانب عملية اإلنتاج
اإلحصائي ،من اإلطار املؤسيس والقانوني ،واملفاهيم األساسية والتعاريف والتصنيفات إىل مصادر البيانات،
واسرتاتيجيات تجميع البيانات ،وميزان الطاقة ومسائل جودة البيانات والنرش اإلحصائي.
تم إعداد التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة استجابة لطلب لجنة األمم املتحدة اإلحصائية ،يف دورتها
السابعة والثالثني ( 10-7آذار/مارس  ،)2006الستعراض أدلة األمم املتحدة عىل إحصاءات الطاقة ،وتطوير
إحصاءات الطاقة كجزء من اإلحصاءات الرسمية ،ومواءمة تعريفات الطاقة ومنهجيات التجميع وتطوير
املعايري الدولية يف إحصاءات الطاقة.
قامت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بإعداد التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة بالتعاون الوثيق
مع مجموعة أوسلو حول إحصاءات الطاقة والفريق العامل املشرتك بني األمانات املعني بإحصاءات الطاقة.
أحد املعالم الرئيسية يف التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة هو التصنيف القيايس ملنتجات الطاقة
الدولية ،وهو التصنيف القيايس األول ملنتجات الطاقة .وقد بني عىل مجموعة من التعاريف املنسقة دوليا
ملنتجات الطاقة التي طورها الفريق العامل املشرتك بني األمانات املعني بإحصاءات الطاقة حسب التكليف
الصادر عن اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدة .ويمثل اعتماد التصنيف القيايس ملنتجات الطاقة الدولية
كالتصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة خطوة هامة إىل األمام إلحصاءات الطاقة عىل املستوى الدويل .وال
يوفر التصنيف القيايس إلحصاءات الطاقة مجموعة موحدة من تعريفات املنتجات فحسب ،ولكنه يستخدم
أﻳﻀﺎ ﺧﻄﺔ اﻟﺮﺘﻣﻴﺰ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮمي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺌﺎت ،ويوفر روابط لتصنيفات املنتجات األخرى
املتفق عليها دوليا ،مثل التصنيف املركزي للمنتجات والنظام املوحد للسلع .وباإلضافة إىل استخدامه يف
األشكال التقليدية إلحصاءات الطاقة ،مثل ميزان الطاقة ،قد يخدم التصنيف القيايس ملنتجات الطاقة أيضا
يف األطر التي تهدف إىل الجمع بني إحصاءات الطاقة مع غريها من املجاالت اإلحصائية ،مثل حسابات الطاقة
املستخدمة يف مجال املحاسبة البيئية االقتصادية.
خضعت الوثيقة الحالية لعملية تحضريية مكثفة شملت مشاورات مع الخرباء ،واثنتني من جوالت التشاور
عىل الصعيد العاملي ومراجعة نهائية قام بها فريق الخرباء املعني بإحصاءات الطاقة .واعتمدت اللجنة
اإلحصائية لألمم املتحدة ،يف دورتها الثانية واألربعني ( 25-22شباط/فرباير  ،)2011التوصيات الدولية
إلحصاءات الطاقة كمعيار إحصائي وشجعت تنفيذها يف جميع البلدان .كما دعمت اللجنة عمل شعبة اإلحصاءات
يف األمم املتحدة عىل دليل اتحاد إحصاءات الطاقة لتوفري إرشادات عملية إضافية لجمع إحصاءات الطاقة.

ط

شكر وتقدير
أعدت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ مجموعة
أوسلو حول إحصاءات الطاقة والفريق العامل املشرتك بني األمانات املعني بإحصاءات الطاقة .وشملت
العملية أيضا خرباء آخرين قدموا املشورة بشأن مواضيع محددة ،والبلدان واملنظمات الدولية/اإلقليمية
املشاركة من خالل جولتني من املشاورات العاملية ،واملشاركني من فريق الخرباء املعني بإحصاءات الطاقة،
الذين قاموا بمراجعة الوثيقة قبل تقديمها إىل اللجنة اإلحصائية.
وتشمل مجموعة أوسلو حول إحصاءات الطاقة األعضاء التاليني الذين ساهموا يف صياغة ومراجعة
الوثيقة :السيد ج .براون (أسرتاليا) ،والسيد و .بيرتمان (النمسا) ،والسيد ي .يوسفوف (أذربيجان) ،والسيد
ج .الكروا (كندا) ،والسيد أ .كوهوت (كندا) ،السيد أ .أ .زارناغي (الدانمرك) ،والسيد ت .أولسن (الدانمرك)،
والسيد ب .ك .راي (الهند) ،والسيدة ج .س .راثور (الهند) ،والسيد م .هاويل (أيرلندا) ،والسيد س .ر .لوبيز
برييز(املكسيك) ،السيد هـ .بوفيلس (هولندا) ،والسيد أ .توستينسن (النرويج) ،والسيدة ك .كولشوس
(النرويج)،السيد أ .جونس (النرويج) ،والسيدة ج .أ .و .توتان (النرويج) ،والسيد س .برييت (بولندا)،
والسيد أ .غونشاروف (روسيا) ،والسيد ج .سوبراموني (جنوب أفريقيا) ،والسيد ب .ويستن (السويد)،
والسيد إ .ماكليي (اململكة املتحدة) ،والسيد ب .كلكوين (الواليات املتحدة) ،والسيد أ .جريتسيفسكي (الوكالة
الدولية للطاقة الذرية) ،والسيد ج .ي .غارنييه (وكالة الطاقة الدولية) ،والسيدة ك .ترينتون (وكالة الطاقة
الدولية) ،السيد ب .لويسوينني (املكتب اإلحصائي األوروبي) والسيد ر .مريتينز (املكتب اإلحصائي األوروبي).
ﺸﻌﺒﺔ اﻹﺣﺼﺎءات يف األمم املتحدة ممتنة للسيد جونس والسيد غارنييه لقيادتهما مجموعة أوسلو
والفريق العامل املشرتك املعني بإحصاءات الطاقة ،عىل التوايل ،وملساهمتهما يف إعداد التوصيات الدولية
إلحصاءات الطاقة.
تم إعداد التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة تحت إرشاف وتوجيه السيد ف .ماركهونكو (شعبة
اإلحصاءات يف األمم املتحدة) واختتم تحت اإلرشاف العام للسيد ر .بيكري (شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة).
وشارك كل من السيد ف .ماركهونكو والسيدة إ .دي ماتيو ،والسيد ل .سوزا ،والسيد أ .أندرسن ،والسيد أ.
بالكبرين والسيد بيكر يف صياغة النص يف مراحل مختلفة من الصياغة.
قامت إدارة اإلحصاء يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) برتجمة أولية للوثيقة
اإلنكليزية األصلية للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الطاقة من خالل مرشوع التنمية “تعزيز القدرات
اإلحصائية الوطنية يف إنتاج إحصاءات وميزان الطاقة” يف شباط/فرباير  2011لكي تكون مرجعا “هاما”
الطالع ذوي الشأن من البالد العربية عىل هذا الدليل بلغتهم األم ويف توقيت مناسب مما يسهم يف نرش أوسع
للمفاهيم وتطبيق املنهجيات وفق تلك الوثيقة .وبعد أن تم إصدار النسخة النهائية باللغة اإلنكليزية من قبل
إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية قامت إدارة اإلحصاء يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا) بإرشاف مديرة إدارة اإلحصاءات االقتصادية و .أبو الحسن ومساعدة الباحث ك .روحانا والباحثة
هـ .شحادة بمراجعة النسخة العربية لتسهيل إصدار النسخة العربية الرسمية.
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الفصل األول

مقدمة

 - 1-1إن الطاقة هي مسألة أساسية يف التنمية االجتماعية االقتصادية .فتوفر الطاقة ومواردها وإمكانية
الوصول إليها لهو أمر أسايس يف تقليص نسبة الفقر والتوصل إىل املزيد من التحسينات يف معايري العيش.1
إال إنه يف الوقت عينه ومع االزدياد املستمر للطلب عىل الطاقة ،تزداد املخاوف حول استدامة أنماط اإلنتاج
واالستهالك الحالية ومدى القدرة عىل التعويل عليها ،وتأثري استخدام الوقود األحفوري عىل البيئة.
 - 2-1ويف ظل هذه الظروف تصبح عملية الرصد اآلني واملوثوق لتدفقات الطاقة واستخدامها من األمور
الرضورية لصنع القرارات الصائبة .إال إن مثل هذا الرصد يمكن إجراؤه يف حال تم ،بشكل منتظم ،تجميع
إحصاءات خاصة بالطاقة ذات جودة عالية وتم نرشها بشكل فعال .األمر الذي بدوره يتطلب توفر معايري
متفق عليها دوليا ً ووضع إرشادات رضورية لضمان إمكانية مقارنة البيانات بني الدول ووجود آلية مالئمة
لنرش البيانات وطرحها أمام صانعي السياسات ،عىل الصعيدين الوطني والدويل ،وأمام املجتمع بشكل عام.
ويف هذا السياق يكمن دور التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة يف تأمني مثل هذه املعايري واإلرشادات
ملجمعي البيانات عىل الصعيد الوطني حول املفاهيم والتعاريف والتصنيفات ومصادر البيانات ووسائل
تجميع البيانات والتدابري املؤسسية وضمان نوعية البيانات والبيانات الفوقية وسياسات النرش.
 - 3-1الجمهور املستهدف  -تعترب التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة وثيقة متعددة األغراض تتوجه
لتلبية احتياجات مجموعات متنوعة من املستخدمني .وبالتايل يتنوع جمهورها املستهدف بشكل كبري
وهو يشمل:
(أ)

مجمعو إحصاءات الطاقة الوطنية الذين ،بغض النظر عما إذا كانوا متواجدين يف مكاتب
إحصائية وطنية أو يف وزارات الطاقة (وكاالت) أو يف مؤسسات حكومية أخرى أو أي وكاالت
أخرى ،وعرب تطبيقهم للتوصيات املتاحة ،يستطيعون تقوية الربنامج الوطني إلحصاءات
الطاقة بشكل جماعي ليكون جزءا ً ال يتجزأ من اإلحصاءات الرسمية وبالتايل إنتاج بيانات
توايف تحديات يومنا هذا؛

(ب) مجمعو اإلحصاءات األخرى الذين سيحصلون من خالل التوصيات الدولية إلحصاءات
الطاقة عىل مصدر سلطوي للمعلومات حول املعايري املتفق عليها دوليا ً ذات الصلة
بإحصاءات الطاقة والتي يجدر عىل أساسها السعي وراء التعاون مع اإلحصائيني يف مجال
الطاقة بغية تحسني نوعية اإلحصاءات الرسمية بشكل عام؛
(ج) صانعو السياسات الذين ستساعدهم التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة عىل تقييم األهمية
االسرتاتيجية إلحصاءات الطاقة بشكل أفضل ،وتقييم التعقيدات يف مختلف املسائل التي
تواجهها إحصاءات الطاقة ،وتقدير الحاجة إىل تخصيص املوارد الرضورية إلنتاج مثل تلك
اإلحصاءات؛
(د) املنظمات الدولية واإلقليمية التي تتعاطى مع الشؤون املتعلقة بالطاقة والتي ستقدر
التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة وتعتربها مرجعا ً ذا أهمية عاملية يمكنها االستناد إليه
يف عملها؛

1راجع ،عىل سبيل املثال ،خطة تنفيذ
جوهانسربغ ( ،)JPOIالفقرة )g( 9
املتوفرة عىل العنوان اإللكرتوني التايل:
www.un.org/esa/sustdev/
documents/WSSD_POI_PD/
.English/WSSD_PlanImpl.pdf
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(هـ) املؤسسات البحثية ومحللو السياسات الذين قد يستخدمون التوصيات لتقييم البيانات
املتوفرة بشكل أفضل ولتأمني مرجع قيم ملجمعي إحصاءات الطاقة؛
(و) عامة الناس ،الذين سيجدون يف التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة ثروة معلوماتية
رضورية لفه ٍم أفضل إلحصاءات الطاقة ولصياغة األحكام السليمة املتعلقة بمختلف مسائل
سياسات الطاقة.

ألف  -الخلفية
 - 4-1نظرا ً للدور الدقيق الذي تلعبه الطاقة يف التنمية االجتماعية االقتصادية ،لطاملا كانت مسألة توفر
إحصاءات الطاقة ذات الجودة العالية مسألة تثري القلق يف مجتمع اإلحصاءات .وقامت اللجنة اإلحصائية يف
األمم املتحدة بمناقشة مسائل تتعلق بإحصاءات الطاقة كجزء من اإلحصاءات االقتصادية منذ إطالقها .فعقب
أزمة الطاقة يف بداية السبعينات ،وضعت اللجنة إحصاءات الطاقة عىل جدول أعمالها كبند منفصل وطلبت
أن يتم تحضري تقرير خاص حول إحصاءات الطاقة وأن يتم عرضه عليها للمناقشة.

2نحو نظام إحصاءات الطاقة املتكاملة .تقرير
األمني العام لألمم املتحدة يف الدورة التاسعة
عرشة للجنة اإلحصائية (E/CN.3/476)،
 15آذار/مارس .1976

3املفاهيم والوسائل يف إحصاءات الطاقة ،مع
اإلشارة لحسابات وموازين الطاقة :تقرير
تقني ،دراسات يف الطرق ،السلسلة  ،Fالعدد
 ،29األمم املتحدة ،نيويورك.1982 ،

4إحصاءات الطاقة :التعاريف ووحدات
القياس وعوامل التحويل ،دراسات يف
الطرق ،السلسلة  ،Fالعدد  ،44األمم املتحدة،
نيويورك.1987 ،

5إحصاءات الطاقة :دليل للبلدان النامية،
دراسات يف الطرق ،السلسلة  ،Fرقم ،56
األمم املتحدة ،نيويورك.1991 ،

6دليل إحصاءات الطاقة ،منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي/الوكالة
الدولية للطاقة/املكتب اإلحصائي للجماعات
األوروبية ،باريس.2004 ،

 - 5-1وفقا ً لذلك ،تم تحضري تقرير األمني العام لألمم املتحدة ورفعه أمام اللجنة يف دورتها التاسعة عرشة
من عام  .21976ورحبت اللجنة بالتقرير وتوافقت عىل رضورة إعطاء أولوية قصوى لوضع نظا ٍم متكامل
إلحصاءات الطاقة يف برنامج عملها .واتفقت عىل استخدام موازين الطاقة لتكون املفتاح يف تنسيق العمل
حول إحصاءات الطاقة وتأمني البيانات بشكل مالئم ،من أجل فه ٍم أفضل لدور الطاقة يف االقتصاد وتحليله.
كما أوصت اللجنة بتحضري تصنيف دويل معياري إلحصاءات الطاقة كجزء من النظام العاملي إلحصاءات
الطاقة املتكاملة واعتربت أن مثل هذا التصنيف هو عنرص أسايس لتحقيق املزيد من التطوير والتناسق يف
إحصاءات الطاقة عىل املستوى الدويل.
 - 6-1وبعد رفع توصيات اللجنة ،قامت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بتحضري تقرير مفصل حول
املفاهيم والوسائل األساسية ذات الصلة بإحصاءات الطاقة .وقد قدرت اللجنة يف دورتها العرشين يف عام
 1979التقرير وقررت أنه يجب أن يكون متوفرا ً للتداول بني املكاتب الوطنية والدولية ،وأيضا ً لدى الوكاالت
األخرى ذات الصلة .وعمالً بهذا القرار ،أصدرت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام  1982تقريرا ً
بعنوان املفاهيم والوسائل يف إحصاءات الطاقة ،مع اإلشارة لحسابات وموازين الطاقة :تقرير تقني .3ويف
دورتها الرابعة والعرشين يف عام  ،1987ناقشت اللجنة من جديد إحصاءات الطاقة وأوصت بنرش كتيب
حول وحدات القياس وعوامل التحويل من أجل استخدامه يف إحصاءات الطاقة .ومع تطبيق هذه التوصية،
أصدرت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف نهاية عام  1987تقريرا ً تقنيا ً آخر بعنوان إحصاءات الطاقة:
التعاريف ووحدات القياس وعوامل التحويل .4ولعبت هاتان الوثيقتان دورا ً بارزا ً يف تطوير إحصاءات الطاقة
عىل املستويني الوطني والدويل.
 - 7-1ومع اكتساب البلدان الخربة يف مجال تجميع إحصاءات الطاقة وتلبية العديد من املناطق
لالحتياجات الخاصة بالبيانات ،أصبح من الرضوري إنتاج دليل إضايف .ففي عام  ،1991قامت شعبة
اإلحصاءات يف األمم املتحدة بنرش إحصاءات الطاقة :دليل للبلدان النامية ،5ويف عام  2004نرش كل من الوكالة
الدولية للطاقة واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية دليل إحصاءات الطاقة 6ملساعدة الدول األعضاء يف
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالتحاد األوروبي عىل تجميع االستبيان املشرتك بينها بشأن
إحصاءات الطاقة وتأمني التوجيه املتعلق بهذا املوضوع .ويتضمن كتيب منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية/والوكالة الدولية للطاقة/واليوروستات املعلومات األحدث حول الخلفية وتوضيحات حول بعض
املسائل املفاهيمية الصعبة.
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 - 8-1وبالنظر إىل الدليل املتنامي عىل أن إحصاءات الطاقة ما زالت تعاني من قصور جدي يف ما يتعلق
بتوفر البيانات وإمكانية إجراء املقارنة الدولية ،تناولت اللجنة يف دورتها السادسة والثالثني يف عام 2005
مراجعة برنامج يستند إىل التقرير الذي قام مكتب إحصاءات النرويج بتحضريه (انظر .)E/CN.3/2005/3
وأقرت اللجنة خالل املداوالت بالحاجة إىل تطوير إحصاءات الطاقة كجزء من اإلحصاءات الرسمية وإىل
مراجعة التوصيات الحالية يف مجال إحصاءات الطاقة.
 - 9-1وكجزء من أعمال املتابعة لقرارات اللجنة ،عقدت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة اجتماعا ً لفريق
خرباء خاص بإحصاءات الطاقة (نيويورك ،من  23إىل  25أيار/مايو  ،)2005أوىص برضورة القيام باملزيد
من العمل يف مجال إحصاءات الطاقة من قبل مجموعتي عمل إضافيتني  -مجموعة تعنى باملدن ومجموعة
عمل بني أمانات الرس ،عىل أن تقوم مجموعة املدن باملساهمة يف تطوير الوسائل املحسنة واملعايري الدولية
إلحصاءات الطاقة الوطنية الرسمية ،أما املجموعة الثانية فقد طلب منها تعزيز التنسيق ما بني الوكاالت،
ً
خاصة يف مجال التنسيق بني مختلف تعاريف منتجات الطاقة .وتمت صياغة مسودة رشوط مرجعية لكال
الفريقني واملوافقة عليها من قبل مكتب اللجنة.7
 - 10-1أثنت اللجنة يف دورتها السابعة والثالثني يف عام  2006عىل التقدم املحرز ودعمت تأسيس وتفويض
فريق أوسلو املعني بإحصاءات الطاقة ،الذي قام بتشكيله كل من مكتب إحصاءات النرويج والفريق العامل
املشرتك بني األمانات املعني بإحصاءات الطاقة املشكل من قبل الوكالة الدولية للطاقة ،8وطلبت التنسيق
ً
نتيجة للتعاون الوثيق بني شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة وفريق أوسلو
املالئم بينهما .ويعد اإلصدار الحايل
والفريق املشرتك بني األمانات املعني بإحصاءات الطاقة .ويف حني ركز فريق أوسلو عىل وضع إطار عمل
مفاهيمي شامل للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الطاقة ،باإلضافة إىل اسرتاتيجيات تجميع البيانات
ونرشها ،ركز الفريق العامل املشرتك بني األمانات املعني بإحصاءات الطاقة عىل اتساق تعاريف منتجات
الطاقة وتدفقات الطاقة (راجع الفصلني الثالث والخامس للمزيد من التفاصيل).
 - 11-1وبالتوازي مع التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة تم التحضري لنظام املحاسبة البيئية االقتصادية،
بما فيها نظام املحاسبة البيئية االقتصادية يف مجال الطاقة .ومن شأن نظام املحاسبة البيئية االقتصادية
ونظام املحاسبة البيئية االقتصادية يف مجال الطاقة أن يقدما توجيهات للحسابات البيئية وحسابات الطاقة،
من خالل املفاهيم املتوافق عليها والتعاريف والتصنيفات والجداول والحسابات املرتبطة ببعضها البعض.
وسيتم تطوير املعايري الحسابية لنظام املحاسبة البيئية االقتصادية يف مجال الطاقة بنا ًء عىل التوصيات
الدولية إلحصاءات الطاقة (كاستخدام مواد البيانات املتوفرة يف التوصيات ،وتصنيفها ملنتجات الطاقة
وتعريف تدفقات الطاقة) .ومن ثم ،فإن التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة ونظام املحاسبة البيئية
االقتصادية يف مجال الطاقة ينظر إليهما عىل أنهما وثيقتان متكاملتان ومنسقتان .ويوفر الفصل الحادي
عرش املزيد من التفاصيل بشأن العالقة بني الوثيقتني.
 - 12-1وتوفر الوثيقة الحالية ،التي اعتمدت كمعيار إحصائي من قبل اللجنة يف دورتها الثانية واألربعني
التي انعقدت يف شباط/فرباير  ،2011املعيار املتفق عليه دوليا إلحصاءات الطاقة.

باء  -أهداف التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة
 - 13-1إن الغرض الرئييس من التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة يكمن يف تعزيز إحصاءات الطاقة
ٍ
توصيات حول املفاهيم والتعاريف ،والتصنيفات ،ومصادر
كجزء من اإلحصاءات الرسمية من خالل تأمني
البيانات ،ووسائل تجميع البيانات ،والتدابري املؤسسية ،والنهج املتبعة يف تقييم نوعية البيانات ،والبيانات
الفوقية وسياسات النرش .ومن شأن تطوير إحصاءات الطاقة باالمتثال إىل التوصيات الدولية إلحصاءات
الطاقة أن يجعل هذه اإلحصاءات أكثر توافقا ً مع ميادين أخرى من ميادين اإلحصاءات االقتصادية

7راجع تقرير األمني العام بشأن إحصاءات
الطاقة للدورة السابعة والثالثني ،
.E/CN.3/2006/10
8قامت الوكالة الدولية للطاقة بمبادرة
لتشكيل فريق يتألف من وكاالت إقليمية
ومتخصصة فاعلة يف مجال إحصاءات
الطاقة يف عام  .2004وعرف هذا الفريق
بالفريق العامل املشرتك بني األمانات املعني
بإحصاءات الطاقة ،وتم تشكيله يف عام
 ،2005ويعمل كفريق مشرتك بني األمانات
معني بالتقرير عن إحصاءات الطاقة أمام
اللجنة.

التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة

4
9التصنيف الصناعي الدويل املوحد،
والتصنيف املركزي للمنتجات والنظام
املنسق لتوصيف السلع وتبويبها.

كالتصنيفات الدولية املعيارية لألنشطة واملنتجات ،9وأيضا ً مع التوصيات الخاصة باإلحصاءات االقتصادية
األخرى (كالتوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية.)United Nations (2009b) ،
 - 14-1باإلضافة إىل ذلك ستكون التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة بمثابة وثيقة مرجعية لدعم الحفاظ
عىل الربامج الوطنية إلحصاءات الطاقة وتطويرها .كما أنها تؤمن إطار عمل مشرتك ومرن لعملية جمع
وتبويب وتحليل بيانات الطاقة ونرشها بطريقة تخدم احتياجات املجتمع املستخدم ،وتكون متعلقة
بالسياسات وآنية ويمكن االعتماد عليها ومقارنتها دولياً .ويمكن لجميع الدول استخدام إطار العمل هذا،
بغض النظر عن مستوى تطور أنظمة اإلحصاءات لديها ،كقاعدة للقيام باملزيد من التحسينات عىل برامج
اإلحصاءات املتعلقة بالطاقة املتوفرة لديها حاليا أو من أجل وضع مثل هذه الربامج.
 - 15-1يف حني يتوقع أن تمتثل كافة البلدان لتعاريف وتصنيفات التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة
عىل قدر املستطاع واملتاح ،ومتابعة التوصيات املتعلقة بجمع البيانات وتبويبها والحفاظ عىل أفضل جودة
ممكنة لنوعية البيانات واتباع مبادئ نرش البيانات ،إال أن لديها املرونة الكاملة يف تحديد نطاق برنامج
إحصاءات الطاقة الخاص بها ويف تطوير اسرتاتيجيات جمع البيانات ووضع التدابري املؤسسية املالئمة التي
تعكس سياسة البلد وظروفه وتوفر املوارد لديه.

	1 0جرى اعتماد املبادئ األساسية لإلحصاءات
الرسمية خالل الدورة االستثنائية للجنة
اإلحصائية يف األمم املتحدة ،بني  11و15
نيسان/أبريل  .1994راجع السجالت الرسمية
للجلسة االستثنائية للمجلس االقتصادي
واالجتماعي (.)E/CN.3/1994/18

1 1بالرغم من أن النص األصيل للمبادئ
األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن
األمم املتحدة يشري فقط إىل “وكاالت
اإلحصاءات الرسمية” إال أنه يف سياق
اإلحصاءات املتعلقة بالطاقة ال بد من فهم
رضورة اشتمالها عىل وكاالت/مؤسسات
الطاقة الوطنية املعنية بجمع وتبويب ونرش
اإلحصاءات املتعلقة بالطاقة.

 - 16-1بالرغم من عدم وجود تعريف متوافق عليه دوليا ً ملصطلح اإلحصاءات الرسمية إال أنه يستخدم بشكل
كبري يف مجتمع اإلحصاءات .ويف املمارسة الدولية ،يشار إىل مجموعة إحصاءات معينة باإلحصاءات الرسمية إذا
ما كانت تتبع املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم املتحدة 10وصادرة عن مؤسسة وطنية
أو دولية متخصصة يف هذا املجال (راجع املربع  .)1-1وإحدى أهم أهداف هذه املبادئ هي التشديد عىل أهمية
ٍ
كسمة أساسية ال جدل فيها يف اإلحصاءات الرسمية .ويتم تغطية موضوع
الحفاظ عىل أفضل نوعية من البيانات
جودة البيانات يف الفصل التاسع استنادا ً إىل خربات الدول واملنظمات الدولية يف هذا املجال.

املربع 1-1
املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم املتحدة
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املبدأ األول  -إن اإلحصاءات الرسمية هي عنرص ال غنى عنه يف النظام اإلعالمي ألي مجتمع ديمقراطي ،بما تقدمه للحكومة
واالقتصاد والجمهور من بيانات عن الحالة االقتصادية والديمغرافية واالجتماعية والبيئية .ولتحقيق ذلك ،يتعني أن تقوم
الوكاالت املعنية باإلحصاءات الرسمية بجمع ما يثبت فائدته العملية من البيانات اإلحصائية وتوفريه للمواطنني بتجرد
للوفاء بحقهم يف التماس املعلومات.
املبدأ الثاني  -من أجل الحفاظ عىل عنرص الثقة باإلحصاءات الرسمية ،يرتتب عىل الوكاالت اإلحصائية أن تتفق عىل الوسائل
واإلجراءات التي ستعتمدها يف جمع وتجهيز وتخزين وعرض البيانات اإلحصائية ،بنا ًء عىل اعتبارات مهنية حازمة بما يف
ذلك من مبادئ علمية وأخالقيات مهنية.
املبدأ الثالث  -من أجل تسهيل عملية التفسري الصحيح للبيانات ،عىل الوكاالت اإلحصائية أن تقدم املعلومات ،وفقا ً ملعايري
علمية ،حول مصادر اإلحصاءات والوسائل واإلجراءات املتبعة للحصول عليها.
املبدأ الرابع  -عىل الوكاالت اإلحصائية أن تعلق عىل التفسريات واالستخدامات الخاطئة لإلحصاءات.
املبدأ الخامس  -يمكن سحب البيانات ذات الغرض اإلحصائي من كافة أنواع املصادر سواء كانت مسوح إحصائية أو
سجالت إدارية .فعىل الوكاالت اإلحصائية أن تختار املصدر مع األخذ باالعتبار النوعية والفرتة الزمنية والتكلفة والعبء
الذي يرتتب عىل الجهات املستجيبة.
املبدأ السادس  -إن البيانات الفردية التي تجمعها الوكاالت اإلحصائية بهدف التجميع اإلحصائي ،سواء كانت تعود
ألغراض إحصائية.
ألشخاص طبيعيني أو قانونيني ،يجب أن تكون يف غاية الرسية وأال يتم استخدامها إال
ٍ
املبدأ السابع  -يجب أن تكون القوانني واألنظمة والتدابري التي تعمل ضمنها األنظمة اإلحصائية عامة.
املبدأ الثامن  -أهمية التنسيق بني الوكاالت اإلحصائية ضمن البلدان من أجل تحقيق التجانس والتكافؤ يف النظام اإلحصائي.

ةمدقم
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املبدأ التاسع  -من شأن استخدام الوكاالت اإلحصائية يف كل بلد للمصطلحات والتصنيفات والطرائق الدولية أن يعزز
تجانس وتكافؤ أنظمة اإلحصاءات عىل كافة املستويات الرسمية.
املبدأ العارش  -يساهم التعاون الثنائي واملتعدد األطراف يف مجال اإلحصاءات يف تحسني أنظمة اإلحصاءات الرسمية يف
كافة البلدان.

 - 17-1أهمية تطوير اإلحصاءات املتعلقة بالطاقة كجز ٍء من اإلحصاءات الرسمية  -إن الطاقة
هي حاجة ملحة يف كافة األنشطة البرشية وهي مهمة جدا ً يف التنمية االجتماعية االقتصادية .وبالتايل من
الرضورة امللحة أن يتم العمل عىل أن تكون إحصاءات الطاقة ذات أعىل جودة ممكنة .ولضمان بلوغ هذه
الجودة ،يتم تشجيع البلدان عىل أخذ خطوات للتقدم من مرحلة جمع بيانات معينة تستخدم يف األساس
ألغراض داخلية من قبل وكاالت متنوعة معنية بالطاقة ،إىل مرحلة وضع نظام متكامل إلحصاءات متعلقة
بالطاقة متنوعة األغراض ،كجزء من إحصاءاتها الرسمية يف سياق املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية
الصادرة عن األمم املتحدة وعىل قاعدة تدابري مؤسسية مالئمة .ومن املعروف أن الكثري من البلدان واملناطق
قام بوضع مثل تلك األنظمة املتكاملة 12وبذل جهودا ً يف سبيل تحسينها ،يف حني ما يزال عدد ملحوظ من
البلدان يف املراحل األساسية من هذه العملية.
 - 18-1إن تطوير اإلحصاءات املتعلقة بالطاقة كجز ٍء من اإلحصاءات الرسمية من شأنه أن يكون ذا منفعة
نواح ،بما فيها )1( :تقوية القاعدة القانونية من أجل ضمان رسية مقدمي البيانات والحماية من
من عدة ٍ
سوء استخدام البيانات؛ ( )2تحسني إمكانية إجراء املقارنة الدولية من خالل تشجيع تنفيذ املعايري واملفاهيم
الدولية؛ ( )3تعزيز الشفافية يف تجميع اإلحصاءات ونرشها.
 - 19-1اإلجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز اإلحصاءات املتعلقة بالطاقة كجز ٍء من اإلحصاءات
الرسمية  -يعد تطوير اإلحصاءات املتعلقة بالطاقة كجز ٍء من اإلحصاءات الرسمية لبلد ما ،هدفا ً طويل األمد
يتطلب التخطيط الحذر للتطوير والتنفيذ .ويجب أن يتم اتخاذ اإلجراءات التي ستقود إىل هذا الهدف عىل
الصعيدين الدويل والوطني.
 - 20-1عىل الصعيد الدويل ،يمكن بلوغ تعزيز اإلحصاءات الرسمية املتعلقة بالطاقة من خالل تطوير
التوصيات الدولية الحالية املتعلقة بإحصاءات الطاقة واعتماد برنامج التنفيذ املطابق له .ويتضمن برنامج
التنفيذ ،عىل سبيل املثال ،تحضري دليل مجمعي إحصاءات الطاقة) وغريه من التقارير التقنية لضمان مشاركة
املمارسات السليمة والتحسينات يف نوعية البيانات .ويوىص بأن تلعب املنظمات الدولية دورا ً فاعالً يف تنفيذ
التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة ،وأن تساعد البلدان عىل تطوير برامج عمل إلحصاءات الطاقة كجزء
من إحصاءاتها الوطنية الرسمية ،مثالً من خالل تحضري مواد تدريبية والقيام بربامج تدريب دورية ،بما يف
ذلك ورشات عمل إقليمية ،ومساعدة الدول عىل مشاركة خرباتها املكتسبة من هذه العملية.
 - 21-1أما عىل الصعيد الوطني ،فهناك حاجة إىل إجراء املزيد من التحسينات يف إطار العمل القانوني وإىل
تبسيط التدابري املؤسسية .وقد تشكل بعض املسائل كموضوع الرسية تحديا ً حقيقيا ً بما أنه قد يكون هناك
ميالً قويا ً تجاه تركيز السوق وتحريره من جهة إمداد بعض منتجات الطاقة ،مما يخلق نزاعا ً بني متطلبات
الرسية والطلب عىل البيانات .يمكن الحصول عىل بعض اإلرشادات بهذا الخصوص يف الفصلني السابع والعارش.
 - 22-1يوىص بالقيام باملزيد من الجهود عىل الصعيد الوطني لرفع مستوى ثقة املستخدم بإحصاءات
الطاقة ،بما يف ذلك السعي لجعل عملية تجميع البيانات ونرشها شفافة تماماً .لذا يوىص بأن يتم التعامل
مع إحصاءات الطاقة الرسمية عىل أنها سلعة عامة وبأن تتأكد الوكاالت املسؤولة عن نرش هذه اإلحصاءات
أن يكون للناس حق النفاذ إليها.

	1 2من أحدث األمثلة عىل هذه الجهود اعتماد
نظام االتحاد األوروبي بشأن إحصاءات
الطاقة :الالئحة  No 1099/2008الصادرة
عن الربملان األوروبي واملجلس بتاريخ 22
ترشين األول/أكتوبر  2008بشأن
إحصاءات الطاقة.
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 - 23-1يتم تناول بعض االحتياجات يف املراجعة الحالية  -لم تجر مراجعة التوصيات الدولية
إلحصاءات الطاقة منذ الثمانينات وكان ال بد من مراجعتها وتحديثها من أجل ما ييل:
(أ)
	1 3عىل سبيل املثال ،كان بالكاد هناك كهرباء
منتجة من الطاقة النووية يف فرتة الستينات.
ومؤخرا ً بدأت طاقة الرياح والطاقة الشمسية
يستحوذان عىل االهتمام .وبدأ الوقود الحيوي
يتطور بشكل رسيع وقد يشهد كل من
الهيدروجني وخاليا الوقود تطورا ً أرسع يف
املستقبل .وبالتايل هناك حاجة واضحة لوجود
إحصائيني وإحصاءات ملواكبة هذا التطور
الرسيع يف سوق الطاقة ،أو عىل األقل متابعته.

أخذ التوصيات املتعلقة باملعالجة اإلحصائية للتطورات الجديدة الحاصلة يف إنتاج
واستهالك الطاقة بعني االعتبار .وتشمل األمثلة التعقيدات الحاصلة يف أسواق الطاقة (بما
يف ذلك تحريرها) وظهور مصادر طاقة وتكنولوجيا جديدة 13والحاجة إىل البيانات لتقييم
استدامة وكفاءة تدفقات الطاقة واستهالكها ،األمر الذي لم يكن يؤخذ بعني االعتبار يف
التوصيات السابقة؛

(ب) تأمني توصيات متعلقة بمواضيع لم يتم التطرق إليها بشكل رصيح يف منشورات األمم
املتحدة املتاحة حالياً ،كاسرتاتيجيات تجميع البيانات ونوعية البيانات ونرش البيانات
والبيانات الفوقية باإلضافة إىل التدابري املؤسسية التي يحتاج إليها التجميع الفعال
إلحصاءات الطاقة الرسمية؛
(ج) وضع تعاريف لقائمة البيانات املطلوب جمعها ،وتحديد مجموعة من مصادر البيانات
وطرائق جمعها ملساعدة الدول عىل صياغة االسرتاتيجيات التي ستتبعها يف تجميع البيانات
يف ظل التعقيدات املتزايدة التي تطال أسواق الطاقة يف االقتصادات العاملية املتسارعة
واملخاوف البارزة املتعلقة بموضوع الرسية؛
ً
وخاصة من أجل تحسني التناسق مع معايري
(د) تشجيع اعتماد نهج متكامل إلحصاءات الطاقة
التصنيفات الدولية األخرى لألنشطة واملنتجات ،كما واألخذ باالعتبار التوصيات الجديدة يف
مجاالت ذات صلة (كما يف التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية ،2008 ،ونظام
املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال الطاقة وتصنيف األمم املتحدة اإلطاري ملوارد الطاقة
األحفورية واملعدنية)؛
(هـ) اإلقرار بأن مسؤولية تجميع ونرش اإلحصاءات الرسمية املتعلقة بالطاقة ،حسب ظروف كل
بلد ،قد تكون ضمن عمل مكاتب اإلحصاءات الوطنية أو وزارات الطاقة أو غريها من
الوكاالت املختصة .وبغض النظر عن مكمن هذه املسؤولية يجب أن تلتزم الوكالة املساهمة
يف اإلحصاءات الرسمية املتعلقة بالطاقة بمعايري جودة اإلحصاءات؛
(و) تعزيز توحيد التقارير الدولية حول بيانات الطاقة الالزمة من أجل التعامل مع التحديات
العاملية كالتنمية املستدامة وأمان الطاقة والتغري املناخي .ومن أجل تلبية االحتياجات
الدولية األخرى ،بما يف ذلك تحقيق التقدم يف التغطية والتحسن يف نوعية قاعدة بيانات األمم
املتحدة املتعلقة بإحصاءات الطاقة وقواعد بيانات الطاقة األخرى التابعة لغريها من
املنظمات الدولية واإلقليمية.

جيم  -مستخدمو إحصاءات الطاقة واستخداماتها
 - 24-1إن مجال إحصاءات الطاقة هو مجال إحصائي متخصص يتطور نطاقه مع مرور الزمن،
وهو يغطي بشكل كبري )1( :استخراج منتجات الطاقة وإنتاجها وتوزيعها وتخزينها وتجارتها واستهالكها
النهائي؛ ( )2الخصائص واألنشطة األساسية لصناعات الطاقة (انظر الفصل الثاني ملزيد من التفاصيل).
ويتم النظر إىل إحصاءات الطاقة عىل أنها هيئة متعددة األغراض .لذا تم أخذ احتياجات املجموعات املختلفة
من املستخدمني بعني االعتبار خالل التحضري للتوصيات الدولية لهذه اإلحصاءات .ويف ما ييل إيجاز ملجموعات
املستخدمني األساسيني والحتياجاتهم.

ةمدقم

 - 25-1صانعو سياسات الطاقة  -يستخدم صانعو السياسات إحصاءات الطاقة من أجل صياغة
اسرتاتيجيات الطاقة ومن أجل رصد عملية تنفيذها .ويف هذا السياق ،تستلزم إحصاءات الطاقة ،من بني عدة
أمور ،ما ييل:
(أ)

صياغة سياسات خاصة بالطاقة ورصد تأثريها عىل االقتصاد  -وهو أمر يف غاية
األهمية بالنسبة للبلدان ،بما أن مسألة توفر الطاقة تؤثر بشكل مبارش عىل اإلنتاج والواردات
والصادرات واالستثمار الذين يؤثرون بدورهم بشكل كبري عىل اقتصاد تلك البلدان .ومن
شأن اإلحصاءات التفصيلية والعالية الجودة أن تمنح صانعي السياسات املعلومات الالزمة
التخاذ القرارات السليمة وتقييم إمكانية تقديم التنازالت .ففي سياق الصدمات العاملية يف
األسعار كالنفط والغاز ،عىل سبيل املثال ،قد يرغب صانعو السياسات برصد تأثري برامج
الدعم الوطني لهذه األنواع من الوقود .ويف حاالت أخرى ،يمكن للسياسات النظر يف إذا ما
كان من األفضل استخدام بعض منتجات الطاقة يف الغذاء أو من األفضل استخدامها كوقود؛

(ب) رصد أمن الطاقة الوطني  -من أجل تقييم أمن الطاقة الوطني ،ال بد من توفر اإلحصاءات
التفصيلية حول تدفقات الطاقة والتحويل والطلب ومستويات التخزين .إال أن تلك البيانات
التي تتعلق باإلنتاج والتجارة واالستهالك واملخزون تعترب حساسة سياسياً ،إذ تعد املشاكل
ً
خاصة إذا ما كانت مصادر
املتعلقة بتدفقات الطاقة بمثابة تهديد لالستقالل الوطني،
الطاقة الوطنية غري قادرة عىل تلبية الطلب عىل الطاقة؛
(ج) التخطيط لتنمية صناعات الطاقة وتشجيع العمليات التكنولوجية لحفظ الطاقة -
من املتطلبات األساسية التي تسبق مثل هذا التخطيط االسرتاتيجي ،توفر بيانات منتظمة
ومفصلة تغطي مجاالت إنتاج الطاقة األولية والثانوية ،باإلضافة إىل تدفقاتها بدءا ً من
اإلنتاج حتى مرحلة االستهالك النهائي ،األمر الذي يسمح بإجراء تقييم للكفاءة االقتصادية
ملختلف عمليات إنتاج الطاقة واستهالكها ،كما يسمح ببناء نماذج لالقتصاد القيايس من
أجل املزيد من التوقع والتخطيط املستقبيل لالستثمار يف صناعات الطاقة املختلفة ويف
العمليات التكنولوجية لحفظ الطاقة؛
ً
خاصة قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة واإلحصاءات البيئية -
(د) السياسة البيئية،
هناك مخاوف متزايدة حول التأثري البيئي الذي تخلفه غازات الدفيئة ،وغريها من ملوثات
ً
وخاصة جراء استخدام الوقود األحفوري .لذا يجب
الهواء الناجمة عن استخدام الطاقة،
ً
بالدرجة األوىل تمكني إحصاءات الطاقة من تلبية احتياجات اإلحصاءات البيئية ،خاصة يف
ما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة.
 - 26-1مجتمع األعمال التجارية  -إن توفر إحصاءات الطاقة املفصلة هو أمر بالغ األهمية بالنسبة
للمجتمع التجاري بشكل عام ولصناعات الطاقة بشكل خاص ،من أجل تقييم مختلف الخيارات التجارية
وتقييم فرص االستثمارات الجديدة وإجراء التحليالت لسوق الطاقة .ويجب أن تكون إحصاءات الطاقة
األساسية ذات صلة بالخرباء املتابعني ألسواق الطاقة ،بما أن التغريات التي تحصل يف أسواق الطاقة وأسعارها
يف العديد من البلدان سيكون لها تأثري كبري عىل الوضع االقتصادي.
 - 27-1مجمعو ومستخدمو الحسابات القومية  -تلعب الحسابات القومية دورا ً حاسما ً يف معظم
أنظمة اإلحصاءات الرسمية ،حيث إنها تعكس الصورة القومية للوضع االقتصادي وتوجهاته ،وتغطي كافة
القطاعات اإلنتاجية بما فيها الطاقة وكافة استخدامات السلع والخدمات .لذا هناك حاجة رضورية لإلحصاءات
االقتصادية األساسية بما فيها اإلحصاءات الخاصة بالطاقة من أجل تلبية احتياجات الحسابات القومية.
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 28-1مجمعو نظام املحاسبة البيئية االقتصادية يف مجال الطاقة  -يعمل نظام املحاسبة البيئية
االقتصادية يف مجال الطاقة عىل توسيع نطاق الحسابات القومية التقليدية ليشمل بيانات مفصلة عن عملية
استخراج الطاقة من البيئة واستخدام منتجات الطاقة لدعم االقتصادات وما يرتتب عىل ذلك من آثار عىل
البيئة .وتعد إحصاءات الطاقة هي األساس يف تجميع البيانات لنظام املحاسبة البيئية االقتصادية يف مجال
الطاقة ،الذي ينظمها ويعمل عىل تكاملها ضمن إطار عمل مشرتك مع اإلحصاءات االقتصادية ،وبالتايل تأمني
معلومات إضافية تتعلق بصياغة ورصد سياسة خاصة بالطاقة.
 - 29-1املنظمات الدولية  -بما أنه تم إيكال املنظمات الدولية مهمة رصد التطورات العاملية ،بما فيها تلك
املتعلقة بالطاقة والبيئة ،فهي تحتاج إىل اإلحصاءات يف مجال الطاقة لتقوم بمهامها .لذا تعد االلتزامات املتعلقة
باإلبالغ عىل الصعيد الدويل عامالً إضافيا ً هاما ً يجب أن يؤخذ بعني االعتبار عند تطوير إحصاءات الطاقة.
 - 30-1عامة الناس  -ينتفع عامة الناس من إتاحة إحصاءات الطاقة لتقييم وضع الطاقة والوضع البيئي
من أجل توفري القدرة عىل أخذ قرارات مستنرية حيال مختلف الخيارات التي تطرحها سياسة الطاقة.
فاملعلومات حول استهالك الطاقة ،عىل سبيل املثال ،ككلفتها وأسعارها وتوجهات أسواقها ،من شأنها أن
تساهم يف النقاش العام حول الكفاءة واالستدامة واالقتصاد.

دال  -عملية تطوير محتوى التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة
 - 31-1شملت عملية املراجعة تحضري ملخص مرشوح للتوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة من أجل
التشاور الواسع النطاق مع البلدان واملنظمات الدولية حول نطاق ومحتوى هذه التوصيات ،وعقد ورشة عمل
دولية بشأن إحصاءات الطاقة (املكسيك 5-2 ،كانون األول/ديسمرب  )2008هدفها إتاحة الفرصة للدول
النامية لتعرب عن مخاوفها وتتناقش يف الحلول املمكنة ،كما شملت تحضري مسودة التوصيات ومراجعتها
التي تمت خالل االجتماعني الرابع والخامس لفريق أوسلو استشارة دولية حول املسودة املؤقتة للتوصيات،
باإلضافة إىل مراجعة ودعم مسودة التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة خالل االجتماع الثاني لفريق خرباء
األمم املتحدة املعني بإحصاءات الطاقة (نيويورك 5-2 ،ترشين الثاني/نوفمرب .)2010
 - 32-1إن فريق أوسلو ،ومكتب إحصاءات النرويج ،والفريق العامل املشرتك بني األمانات املعني
باإلحصاءات البيئية والذي ترأسه الوكالة الدولية للطاقة ،كانوا يلعبون دور الجهات الرئيسية الجامعة
ملحتوى التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة ،وذلك وفقا ً للتفويضات التي منحتها اللجنة لهم .وقدم أيضا ً
كل من مجموعة لندن وفريق خرباء األمم املتحدة املعني بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية املشورة
يف هذا الشأن.
 - 33-1وقامت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بتنسيق وتنظيم االستشارات عىل الصعيد العاملي ،وأمنت
مدخالت موضوعية حول مسائل مختلفة وكانت مسؤولة عن توحيد وتحرير عدد من النسخ املتالحقة من
مسودة التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة.
 - 34-1املبادئ التوجيهية للتنقيح  -وافق فريق أوسلو عىل املبادئ التالية لتقود تحضري التوصيات
الدولية املتعلقة بإحصاءات الطاقة:
(أ)

يجب أن يتم اعتبار احتياجات غالبية مجموعات املستخدمني كنقطة انطالق وأن يتم أخذها
بعني االعتبار إىل أقىص ح ٍد ممكن ،للتأكد من أن البيانات التي تم جمعها وفقا ً للتوصيات
الجديدة عىل صلة بالسياسات ،وتلبي احتياجات مجتمع الطاقة (املنتجني واملستخدمني عىل
عمل أوسع للمحاسبة؛
حد سواء) وتؤمن قاعدة متينة لتكامل إحصاءات الطاقة ضمن إطار ٍ

ةمدقم

(ب) يجب أن تتم عملية التطوير وفقا ً الستشارات حثيثة مع كل من مكاتب اإلحصاءات ووكاالت
الطاقة الوطنية ،وأيضا ً مع املنظمات الدولية واملنظمات التي تتجاوز أنشطتها حدود
الوالية الوطنية؛
(ج) خالل تأمني التوصيات بشأن مواد البيانات وتعاريفها ،يجب أن يتم االنتباه إىل ( )1أن
غالبية البلدان لديها عاد ًة مصادر البيانات الرضورية من أجل تجميع مثل هذه البيانات؛
( )2أال يخلق جمع مثل هذه البيانات املزيد من األعباء اإلضافية امللحوظة يف ما يخص رفع
التقارير؛ ( )3أنه يمكن تنفيذ عمليات الجمع من قبل غالبية الدول لضمان إجراء املقارنة
بني البلدان؛
(د) يجب أن يتم النظر إىل عملية التطوير يف سياق تشجيع التوصل إىل نهج متكامل يف النظام
اإلحصائي القومي الذي يتطلب استخدام مفاهيم وتصنيفات متسقة إىل أقىص حد ،ووسائل
معيارية لجمع البيانات من أجل تحقيق أعىل درجة من الكفاءة وأقل قدر من أعباء
رفع التقارير؛
(هـ) يجب أن يتم تأمني التوجيهات اإلضافية حول املسائل األكثر عملية وتقنية يف دليل مجمعي
إحصاءات الطاقة ،وذلك ملساعدة البلدان عىل تنفيذ التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة.
وخالل عملية التنقيح سيقرر فريق أوسلو ما هي األمور التي سيغطيها الدليل وإىل أي مدى.

هاء  -بنية التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة
 - 35-1تم ترتيب التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة وفقا ً ألهدافها ،وهي تتضمن أحد عرش فصالً وثالثة
مالحق .ويف ما ييل موجز ملحتوى كل فصل.
 - 36-1الفصل األول  -مقدمة  -يقدم هذا الفصل معلومات عن الخلفية ويقوم بصياغة أهداف التوصيات
الدولية إلحصاءات الطاقة وبعرض محتواها ويقوم أيضا ً بوصف الجمهور املستهدف .وقد تم التشديد عىل
أن يكون الهدف الرئييس من التوصيات تأمني قاعد ٍة متينة لعملية تطور طويلة األمد يف مجال إحصاءات
الطاقة ،كجزء من اإلحصاءات الرسمية املرتكزة عىل املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم
املتحدة .ويؤكد هذا الفصل عىل أهمية إحصاءات الطاقة بالنسبة التخاذ القرارات السليمة وصنع السياسات،
كما أنه يحدد أهم مجموعات املستخدمني واحتياجاتهم.
 - 37-1الفصل الثاني  -نطاق إحصاءات الطاقة  -يكمن الغرض من هذا الفصل يف تحديد نطاق
إحصاءات الطاقة واملدى الذي تغطيه .ويويص هذا الفصل بالتعامل مع إحصاءات الطاقة عىل أنها نظام
متكامل لفهم مخزون وتدفقات الطاقة ،والبنية التحتية للطاقة ،وأداء صناعات الطاقة وتوفر مصادر الطاقة.
ويتم تحديد نطاق إحصاءات الطاقة بمسائل متعلقة بمنتجات الطاقة وتدفقات الطاقة ،واألرايض املرجعية،
وصناعات الطاقة ،ومستهلكي الطاقة ،وموارد واحتياطات الطاقة.
 - 38-1الفصل الثالث  -التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة  -يقدم هذا الفصل التصنيف الدويل
املوحد ملنتجات الطاقة الذي يعمل عىل تنظيم تعاريف منتجات الطاقة املتوافق عليها دوليا ً ضمن نظام
تصنيف هيكيل ،كما أنه يعكس العالقات القائمة بينها ويؤمن نظام ترميز لالستخدام يف جمع البيانات
ومعالجتها .كما يرشح هذا الفصل مخطط التصنيف املتبع يف التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة وعالقته
بالنظام املنسق لتوصيف السلع وتبويبها للعام  )HS 2007( 2007والتصنيف املركزي للمنتجات ،النسخة
الثانية ( .)CPC Ver.2ويتوفر يف امللحق ألف توصيف إضايف ملنتجات التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة
كمنتجات أولية وثانوية ومنتجات متجددة وغري متجددة.
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 - 39-1الفصل الرابع  -وحدات القياس وعوامل التحويل  -يقوم هذا الفصل برشح وحدات القياس
الفيزيائية ملختلف أنواع املنتجات ،ويويص بوحدات قياس مشرتكة ،ويؤمن التوصيات بشأن احتساب القيم
السعرية والتقرير عنها .وبغياب هذه القيم السعرية املحددة يتم تقديم وحدات سعرية افرتاضية.
 - 40-1الفصل الخامس  -تدفقات الطاقة  -يتضمن هذا الفصل ملحة عامة عن العملية التي من خاللها
يمكن إظهار منتجات الطاقة املوجودة عىل األرايض الوطنية ،وتتم التجارة بها واستهالكها ضمن أرايض البلد،
كما يعطي التعاريف لتدفقات الطاقة ذات الصلة كإنتاج الطاقة والتحويل واالستخدام غري املرتبط بالطاقة
واالستهالك النهائي للطاقة ،إلخ .كما يؤمن هذا الفصل وصفا ً للمجموعات األساسية من الوحدات االقتصادية
ذات الصلة بإحصاءات الطاقة (كصناعات الطاقة وغريها من منتجي ومستهلكي الطاقة) .كما يعطي هذا
الفصل املعلومات الرضورية من أجل تسهيل فهم مواد البيانات املطروحة يف الفصل السادس.
 - 41-1الفصل السادس  -الوحدات اإلحصائية ومواد البيانات  -يشمل هذا الفصل توصيات حول
الوحدات اإلحصائية (وخصائصها) وقائمة املراجع ملواد البيانات التي يجب جمعها ،وتغطي هذه القائمة:
خصائص الوحدات اإلحصائية؛ ومواد البيانات املتعلقة باملخزون وتدفقات الطاقة؛ ومواد البيانات الخاصة
باإلنتاج والقدرة عىل التخزين؛ ومواد البيانات املتعلقة بتقييم األداء االقتصادي؛ ومواد البيانات املتعلقة
بمخزون املوارد الجوفية .ويوفر هذا الفصل قاعدة للفصول الالحقة حول جمع البيانات وتبويبها (الفصل
السابع) ،باإلضافة إىل بناء موازين الطاقة (الفصل الثامن) .يف حني يعمل الفصل الخامس عىل تعريف
التدفقات ،يقوم الفصل السادس برشح االستثناءات التي يمكن حصولها وتفاصيل حول منتجات معينة يجب
أخذها بعني االعتبار يف تعريف بعض مواد البيانات.
 - 42-1الفصل السابع  -جمع البيانات وتبويبها  -يف هذا الفصل تتم مراجعة العنارص املختلفة إلنتاج
إحصاءات خاصة بالطاقة العالية الجودة .وتم التشديد والتشجيع عىل أهمية وجود إطار عمل مؤسيس
وقانوني فعال .ويؤمن الفصل ملحة عامة عن اسرتاتيجيات جمع البيانات ويركز عىل نوع أسايس من مصادر
البيانات (كاملسوح والبيانات اإلدارية وغريها) وعىل العنارص الرئيسية لوسائل ترتيب البيانات .ويتم تأجيل
التفاصيل حول منهجية التقدير والتعديالت املوسمية ليتناولها دليل مجمعي إحصاءات الطاقة.
 - 43-1الفصل الثامن  -موازين الطاقة  -يقوم هذا الفصل برشح أهمية موازين الطاقة يف اتخاذ
القرارات السليمة الخاصة بالسياسات ،ودورها يف تنظيم إحصاءات الطاقة ضمن نظام متناسق .ويحتوي
عىل توصيات حول ترتيب املوازين باالستناد إىل املفاهيم والتعاريف والتصنيفات ومواد البيانات املطروحة
يف الفصول السابقة .كما يغطي هذا الفصل مسائل تدفقات الطاقة والتحويل واالستهالك باإلضافة إىل غريها
من التدفقات ضمن ميزان شامل للطاقة.
 - 44-1الفصل التاسع  -ضمان جودة البيانات والبيانات الفوقية  -يرشح هذا الفصل األبعاد
األساسية لنوعية بيانات الطاقة ويؤمن التوصيات بشأن كيفية وضع إطار عمل وطني لبيانات الطاقة ،بما
يف ذلك تطوير واستخدام مؤرشات للنوعية وللتقرير عن نوعية البيانات .كما تم التشديد أيضا ً عىل أهمية توفر
البيانات الفوقية من أجل ضمان أعىل جودة من إحصاءات الطاقة.
 - 45-1الفصل العارش  -نرش اإلحصاءات  -يقدم هذا الفصل التوصيات بشأن آليات نرش إحصاءات
الطاقة ،متناوال ً موضوع رسية البيانات والنفاذ إىل البيانات وجداول اإلصدار ومراجعة البيانات وأشكال
نرشها ورفع التقارير أمام املنظمات الدولية/اإلقليمية.
 - 46-1الفصل الحادي عرش  -استخدامات إحصاءات وموازين الطاقة األساسية  -يقدم هذا الفصل
بعض األمثلة حول أهم استخدامات إحصاءات وموازين الطاقة .كما يناقش تطبيق إحصاءات الطاقة وموازينها
يف عملية تبويب حسابات الطاقة ضمن نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال الطاقة ،باإلضافة إىل
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التوسع قليالً إىل الفوارق املفهومية؛ وتقديم مجموعة من مؤرشات الطاقة املتفق عليها واملتصلة بالبعد االجتماعي
واالقتصادي والبيئي؛ ومناقشة الصلة بني إحصاءات الطاقة وتجميع اإلحصاءات حول انبعاثات غازات الدفيئة.
 - 47-1تتضمن التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة ثالثة مالحق تتناول ما ييل )1( :تعداد للمنتجات
األولية والثانوية :املتجددة وغري املتجددة؛ ( )2جداول إضافية بشأن عوامل التحويل والقيم الحرارية ووحدات
القياس؛ ( )3وصف ملوازين السلع .كما تشمل قائمة باملراجع.

واو  -ملخص التوصيات
 - 48-1تشمل التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة مجموعة من التوصيات والتشجيعات حول مسائل
متنوعة تتعلق بجمع وتبويب ونرش إحصاءات الطاقة .ويعنى الجدول أدناه بمساعدة القارئ من خالل إلقاء
الضوء عىل التوصيات والتشجيعات األساسية .لكن ،ال بد من اإلشارة إىل أنه يف الكثري من الحاالت يتطلب
الفهم الصحيح لتوصية معينة ،اإلملام بالنص الكامل للتوصيات.
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الجدول 1-1
ملخص ألهم توصيات وتشجيعات التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة
الفقرة

التوصيات والتشجيعات

الفصل األول  -مقدمة
17-1
20-1

22-1
49-1

من أجل ضمان بلوغ أعىل مستويات الجودة فيما يتعلق بإحصاءات الطاقة ،يتم تشجيع البلدان عىل أخذ خطوات للتقدم من مرحلة جمع بيانات معينة
تستخدم يف األساس ألغراض داخلية من قبل وكاالت متنوعة معنية بالطاقة ،إىل مرحلة وضع نظام متكامل إلحصاءات متعلقة بالطاقة املتنوعة األغراض،
كجزء من إحصاءاتها الرسمية يف سياق مبادئ األمم املتحدة األساسية لإلحصاءات الرسمية وعىل قاعدة تدابري مؤسسية مالئمة.
يوىص بأن تلعب املنظمات الدولية دورا ً فاعالً يف تنفيذ التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة ،وأن تساعد البلدان عىل تطوير برامج عمل إلحصاءات الطاقة
كجزء من إحصاءاتها الوطنية الرسمية ،مثالً من خالل تحضري مواد تدريبية والقيام بربامج تدريب دورية ،بما يف ذلك تنظيم ورشات عمل إقليمية ،ومساعدة
الدول عىل مشاركة خرباتها املكتسبة من هذه العملية.
يوىص بأن يتم التعامل مع إحصاءات الطاقة الرسمية عىل أنها سلعة عامة وبأن تتأكد الوكاالت املسؤولة عن نرش هذه اإلحصاءات أن يكون للجمهور حق
النفاذ إليها.
يجب أن تقوم البلدان بتنفيذ التوصيات الحالية بطريقة تالئم ظروفها الخاصة ،بما يف ذلك ،تحديد احتياجات املستخدم ،واملوارد واألولويات واألعباء املرتتبة
جراء رفع التقارير.

الفصل الثاني  -نطاق إحصاءات الطاقة
6-2
7-2
9-2

بالرغم من أن بيانات موارد واحتياطات الطاقة يتم عاد ًة جمعها من قبل الوكاالت الحكومية املختصة (كاملعاهد الجيولوجية) التي توكل إليها مسؤولية رصد
استنزاف موارد الطاقة ،إال أنه يجب الحصول عىل مثل هذه البيانات وإدراجها يف مخزن بيانات الطاقة.
يجب تنظيم عملية جمع بيانات الطاقة الحالية بالتعاون الوثيق مع أنشطة جمع البيانات األخرى الحاصلة يف بلد معني (أي مع برامج املؤسسات أو املنشآت
املتعلقة باملسوح والتي تستند إىل التوصيات ذات الصلة املعتمدة من قبل اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة) ،وذلك من أجل تجنب ازدواجية الجهود املبذولة
وضمان تأمني االتساق الشامل لإلحصاءات الرسمية.
كمصدر للطاقة .وهي تشمل أشكال من الطاقة تالئم االستخدام املبارش
يوىص بأن تشري منتجات الطاقة إىل املنتجات التي تستخدم بشكل حرصي أو أسايس
ٍ
(كالكهرباء والحرارة) ومنتجات الطاقة التي تصدر الطاقة عند مرورها بعملية كيميائية ما أو غريها (بما يف ذلك عملية االحرتاق) .وتم التوافق ،عىل أن تشمل
منتجات الطاقة الفحم الخثي والكتلة الحيوية والنفايات فقط عند استخدامها يف أغراض تتعلق بالطاقة.

الفصل الثالث  -التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة
1-3

يجب التشجيع عىل اعتماد تعاريف منتجات الطاقة وتصنيفاتها كأدا ٍة أساسية لتجميع بيانات الطاقة ونرشها عىل املستويني املحيل والدويل.

الفصل الرابع  -وحدات القياس وعوامل التحويل
27-4
28-4

34-4
38-4
39-4
44-4
60-4
65-4

إن وحدة قياس الطاقة الوحيدة يف النظام الدويل للوحدات هي الجول ،وهي تستخدم عاد ًة يف إحصاءات الطاقة كوحدة مشرتكة بالرغم من تطبيق وحدات
قياس أخرى للطاقة (كطن من املكافئ النفطي  toeوالجيجا واط ساعة  GWhوالوحدة الحرارية الربيطانية  Btuوالسعرات الحرارية) .لكن يوىص باستخدام
الجول كوحدة قياس مشرتكة.
كما يوىص بأن تقوم الوكاالت الوطنية والدولية ،املسؤولة عن إحصاءات الطاقة ،وغريها من املنظمات التي تنصحها أو تقوم باألعمال لصالحها ،بتوضيح
وحدات القياس التي تعتمدها والوحدات املشرتكة املستخدمة ألغراض العرض يف مختلف املنشورات ويف البيانات املنترشة إلكرتونياً .كما يجب رشح عوامل
التحويل والوسائل املستخدمة لتحويل وحدات القياس الفيزيائية األصلية إىل وحدة أو وحدات قياس مشرتكة مختارة .ويتم ذلك يف البيانات الفوقية إلحصاءات
الطاقة التي يجب أن تكون متاحة للمستخدمني .باإلضافة إىل ذلك يجب توضيح إذا ما كانت وحدات الطاقة محددة عىل قاعدة إجمايل أو صايف الوحدة السعرية.
يوىص برضورة استخدام صايف الوحدات السعرية ( )NCVكأفضلية عىل إجمايل الوحدات السعرية ( )GCVعند التحدث عن منتجات الطاقة كوحدة احتساب
مشرتكة للطاقة .ويشجع عند اإلمكان التقرير عن كليهما إجمايل وصايف الوحدات السعرية.
يوىص بأن تقوم البلدان بجمع البيانات بالوحدات األصلية وعىل قاعدة وحدات سعرية محددة .وال يجب استخدام الوحدات السعرية االفرتاضية املغايرة إال
كحل أخري أمام غياب وحدات معينة .مع العلم بأن هذا التسهيل من شأنه أن يؤثر عىل دقة األرقام املنشورة.
كما يوىص بتأمني بيانات فوقية حول الوسائل املستخدمة يف كافة الحسابات والتحويالت الحاصلة للتوصل إىل البيانات املنشورة ،وذلك من أجل ضمان
الشفافية والوضوح ولتمكني إجراء املقارنة .وبشكل خاص ،يجب أن يتم عرض عوامل التحويل بني الوحدات األصلية واملقدمة ،سواء أكانت تعتمد عىل إجمايل
أو صايف الوحدات السعرية أو أي استخدام لوحدات افرتاضية.
بما أن القيم السعرية قد تتغري وفقا ً لنوع التدفق ،يتم تشجيع الدول عىل جمع القيم السعرية عىل األقل يف اإلنتاج والواردات والصادرات.
جراء التنوع الكبري يف التكوين بني محتوى النفايات الحيوانية والنباتية عرب البلدان ،يوىص باإلبالغ عن هذه املنتجات أمام املنظمات الدولية باعتماد وحدة
قياس للطاقة (يفضل التريا جول) عوضا ً عن وحدات القياس الخاصة بهذه املنتجات.
نظرا ً لعدم توافر وحدات معينة لجمع البيانات عىل الصعيد الوطني ،يوىص باستخدام وحدات معينة لنرش البيانات .وإذا ما دعت الحاجة قد تستخدم البلدان
وحدات أخرى طاملا تتوفر عوامل التحويل املناسبة .ويتم توفري الوحدة املوىص باستخدامها لكل فئة من فئات منتجات الطاقة يف الجدول .4-4
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67-4

يوىص بأن تقوم الدول برفع تقارير للمنظمات الدولية بشأن الكميات الفيزيائية للوقود والقيم السعرية الخاصة بكل بلد (وعند الرضورة القيم السعرية
الخاصة بالتدفقات).

الفصل الخامس  -تدفقات الطاقة
9-5
23-5
24-5
26-5
77-5
80-5

يوىص بأن تقوم البلدان باتباع التعاريف املتعلقة بتدفقات الطاقة يف إحصاءاتها الرسمية الخاصة بالطاقة عىل قدر املستطاع .وأي تعديل يجب أن يتم ذكره
يف بيانات الطاقة الفوقية للبلدان.
يوىص بأن يتم تعريف صناعات الطاقة عىل أنها تشمل الوحدات االقتصادية التي تتمثل أنشطتها الرئيسة بإنتاج الطاقة األولية وتحويل الطاقة وتوزيع
الطاقة باإلضافة إىل األنشطة اإلضافية املذكورة يف الفقرة .26-5
يوىص بأن يتم اعتبار جمع وتبويب ونرش اإلحصاءات التي تصف الخصائص واألنشطة األساسية لصناعات الطاقة ،جزءا ً من إحصاءات الطاقة الرسمية.
يوىص بأن تقوم البلدان بتحديد ،عىل قدر إمكانية التطبيق ،صناعات الطاقة الواردة يف العمود األيمن من الجدول .1-5
يوىص بأن تقوم البلدان ،التي تتوىل فيها كيانات إنتاج الطاقة جزءا ً كبريا ً من مجموع إنتاج الطاقة ،ببذل الجهود للحصول عىل البيانات التفصيلية منها
إلدماجها يف إحصاءاتها الرسمية الخاصة بالطاقة بما يف ذلك موازين الطاقة.
يوىص بأن تعمل البلدان عىل تحديد ،عىل قدر املستطاع وقابلية التطبيق ،مجموعات مستهلكي الطاقة كما وردت يف الجدول .3-5

الفصل السادس  -الوحدات اإلحصائية ومواد البيانات
3-6
5-6
9-6
21-6
75-6
78-6
84-6

يوىص بأن تستخدم البلدان القائمة املرجعية ملواد البيانات يف عملية اختيار مواد البيانات التي تود استخدامها يف برامجها الوطنية املتعلقة بإحصاءات الطاقة،
وذلك بالتوافق مع ظروف البلد املحلية وأعباء االستجابة املرتتبة واملوارد املتاحة .يوىص أيضا ً بأن يتم اختيار مواد البيانات بشكل يتيح إجراء تقييم مالئ ٍم
لوضع الطاقة يف البلد ،ويعكس تدفقات الطاقة الرئيسة الخاصة بالبلد ،وتمكني تجميع موازين الطاقة ،عىل األقل ،بشكل إجمايل.
يتم تشجيع البلدان عىل استخدام الوحدات التحليلية كوحدات إحصائية عند الرضورة وحسب إمكانية التطبيق ،من أجل تحسني نوعية إحصاءات الطاقة
الخاصة بها.
وبشكل عام ،يوىص بأن يتم تقسيم املؤسسات الكبرية املعنية بأنشطة اقتصادية تنتمي إىل صناعات مختلفة ،إىل منشأة واحدة أو أكثر نظرا ً ألن الوحدات
األصغر واألكثر تجانسا ً يمكن تحديدها بحسب بيانات إنتاج الطاقة أو غريها من األنشطة املنسوبة إىل صناعات الطاقة والتي قد يتم تجميعها بطريقة ذات
مغزى.
يوىص باستخدام املنشأة كوحدات إحصائية ألنها الوحدة األكثر تفصيالً والتي يف العادة تتوفر مجموعة البيانات املطلوبة بشأنها.
ألغراض تحليلية يتم تشجيع الدول عىل تجميع املعلومات حول مكونات األسعار املختلفة ملنتجات الطاقة.
ٍ
يوىص بأن تقوم البلدان يف استبياناتها اإلحصائية باإلشارة إىل األسماء أو املواصفات املحددة للرضائب كما هي مذكورة فعليا ً يف أنظمتها املالية الوطنية.
من أجل الحفاظ عىل االتساق مع مبادئ التقييم الخاصة بالناتج (اإلنتاج) للتوصيات الدولية األخرى بشأن إحصاءات األعمال والحسابات القومية ،يوىص
بأن تقوم البلدان بتجميع مخرجات املؤسسات باألسعار األساسية .ومع ذلك ،يف الظروف التي يكون فيها غري ممكن لفصل “الرضائب واإلعانات عىل املنتجات”
و “الرضائب األخرى عىل اإلنتاج” ،يمكن أن يكون تقييم الناتج بتكلفة عوامل بمثابة البديل الثاني األفضل.

الفصل السابع  -جمع البيانات وتبويبها
5-7
10-7
13-7

18-7
29-7
33-7
39-7

يوىص بأن تقوم الوكاالت الوطنية املسؤولة عن تجميع ونرش إحصاءات الطاقة ،وكلما سنحت الفرصة ،باملشاركة الفعلية يف مناقشة الترشيعات الخاصة
باإلحصاءات القومية أو األنظمة اإلدارية ذات الصلة من أجل إرساء األساس املتني إلحصاءات الطاقة ذات الجودة العالية ،سعيا ً منها لجعل مسألة اإلبالغ
مسألة إجبارية ،عندما تسمح الفرصة ،ولتأمني الحماية املالئمة ملوضوع الرسية.
يوىص بأن تعمل البلدان عىل وضع آلية تنسيق مالئمة بني الوكاالت ،من شأنها ،مع أخذ القيود القانونية باالعتبار ،أن تعمل عىل رصد أداء النظام القومي
إلحصاءات الطاقة ،وتشجيع أعضائها عىل املشاركة الفعالة يف النظام ،وصياغة التوصيات الرضورية املركزة عىل تحسني عمل النظام عىل أن تتمتع بالسلطة
لتنفيذ هذه التوصيات.
يوىص بأن تعترب البلدان مسألة وضع التدابري املؤسسية الالزمة لضمان جمع وتبويب إحصاءات طاقة عالية الجودة من املسائل ذات األولوية القصوى ،وأن
تعمل دوريا ً عىل مراجعة كفاءتها .ومهما كان التدبري املؤسيس ،يجب عىل الوكالة القومية املسؤولة بشكل تام عن تجميع إحصاءات الطاقة ،أن تقوم بشكل
منتظم بمراجعة التعاريف والطرائق واإلحصاءات بحد ذاتها للتأكد من أنها مجمعة بطريقة تتناسق مع التوصيات الدولية ذات الصلة ومع املمارسات الفضىل،
وللتأكد من أنها تتميز بجودة عالية ومتاحة أمام املستخدمني يف فرتات زمنية محددة.
ويوىص عند اإلمكان التمييز بني ثالثة أنواع من مجموعات املبلغني :صناعات الطاقة ،والجهات األخرى املنتجة للطاقة ،ومستهلكي الطاقة.
تشجع الدول عىل إجراء مجموعات قصرية االمد (غري سنوية) عىل أساس منتظم ضمن مجاالت األولوية املحددة إلحصائيات الطاقة املستحقة ألهميتها
الحاسمة إلجراء تقييم يف الوقت املناسب لوضع الطاقة املتغرية برسعة.
التعاون الوثيق بني إحصائيي ومجمعي بيانات الطاقة واإلحصاءات الصناعية واإلحصائيني املسؤولني عن القطاع املنزيل ومسوح القوى العاملة واملسوح
املالية ،له أهمية قصوى ويجب التشجيع عليه وتعزيزه بانتظام.
يوىص بشكل عام بأن تبذل البلدان الجهود لوضع برنامج للمسوح النموذجية التي تلبي احتياجات إحصاءات الطاقة بطريقة تكاملية ،وهو جزء من برنامج
املسوح النموذجية الوطنية الشاملة الخاصة باملؤسسات واملنازل لتجنب ازدواجية العمل وتقليص أعباء االستجابة.

التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة
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41-7

لضمان إجراء عمليات مسح الطاقة بانتظام ،يوىص بتأسيس دورية لهذه االستطالعات منذ البداية .تشجع البلدان عىل التأكد من أن تصميم املسح قد تم
تحسينه ،مع األخذ يف االعتبار االستخدام املرغوب واالستدالالت من النتائج املتوقعة ،يف حني أن املعلومات غري الرضورية ألغراض املسح يجب تجنبها قدر
اإلمكان.
غرض عام واحد ،والسجل التجاري اإلحصائي الذي تحتفظ به املكاتب اإلحصائية،
يوىص ،كخيار أمثل ،بأن يشتق إطار كل مسح مؤسيس لصناعات الطاقة من ٍ
عوضا ً عن استخدام السجالت الفردية لكل مسح فردي.
وبالنسبة للبلدان التي ال تملك سجالً تجاريا ً محدثاً ،يوىص بأن يتم استخدام الئحة املؤسسات املأخوذة من التعدادات االقتصادية األحدث واملعدلة عند الرضورة
باالستناد إىل املعلومات ذات الصلة من مصادر أخرى ،إذا ما توفرت ،كإطار نموذجي.
يوىص بأن يستخدم مجمعو إحصاءات الطاقة اإلسناد عند الرضورة ،مع تطبيق الطرق املناسبة بشكل دقيق .ويوىص أيضا ً بأن تتطابق هذه الطرق مع
الرشوط العامة املحددة يف التوصيات الدولية للمتعلقة بمجاالت أخرى من مجاالت اإلحصاءات االقتصادية بما فيها التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية
للعام .2008
إن تطبيق إجراءات التقدير هي عملية معقدة ويوىص بأن تتوخى الخربات املتخصصة دائما ً إلنجاز هذه املهمة.

47-7
48-7
67-7
68-7

الفصل الثامن  -موازين الطاقة
1-8
5-8
( 9-8أ)
( 9-8ح)

( 9-8ي)
10-8
12-8

14-8

ينبغي أن يكون ميزان الطاقة “كامال” قدر املستطاع بحيث يتم ،من حيث املبدأ ،احتساب كل تدفقات الطاقة يف هذا امليزان .كما ويجب أن يرتكز ميزان
الطاقة وبقوة عىل القانون األول للديناميكا الحرارية الذي ينص عىل أن كمية الطاقة يف أي نظام مغلق هي ثابتة ،فال يمكننا زيادتها أو التقليص منها إال يف
حال تم إدخال طاقة إضافية إىل ذلك النظام أو إخراجها منه.
توىص البلدان بتجميع البيانات عىل املستوى التفصييل الذي يسمح بتجميع عنارص ميزان طاقة مفصل كما يرد يف الجدول  .1-8وعندما ال يكون هذا املستوى
التفصييل عمليا ً أو متوفراً ،يوىص بأن تقوم البلدان ،يف الحد األدنى ،باتباع نموذج ميزان الطاقة التجميعي الوارد يف الجدول .2-8
يتم وضع ميزان الطاقة بالنسبة ملرجعية زمنية واضحة .وبهذا الصدد يوىص بأن تقوم الدول ،بوضع ميزان الطاقة ونرشه سنويا ،عىل أقل تقدير.
ينبغي التعبري عن جميع االدخاالت بوحدة طاقة واحدة (يوىص باستخدام الجدول لهذا الغرض ،بالرغم من أن البلدان قد تستخدم وحدات طاقة أخرى مثل
طن من املكافئ النفطي وطن من مكافئ الفحم)؛ ويجب أن يتم التحويل بني وحدات الطاقة من خالل تطبيق عوامل التحويل املناسبة (راجع الفصل الرابع)
ويجب أن يتم االبالغ عن العوامل املطبقة من خالل ميزان الطاقة من أجل شفافية التحويل من الوحدات الطبيعية إىل “الجول” أو أي وحدة أخرى وقابليتها
للمقارنة.
يف حالة توليد الكهرباء من الحرارة األولية (الطاقة النووية والطاقة الحرارية األرضية والطاقة الشمسية املركزة) ،يوىص بتقدير املدخالت الحرارية التي
تستخدم عىل أساس كفاءة قدرها  33يف املائة بالنسبة للطاقة النووية والطاقة الشمسية املركزة ،و  10يف املائة للحرارة الجوفية ،ما لم تكن املعلومات متاحة
للدولة أو للحالة الخاصة.
يعتمد تركيب ميزان الطاقة عىل أنماط إنتاج واستهالك الطاقة يف البلد ،ومستوى التفاصيل التي يتطلبها .إال أنه يوىص باتباع بعض النهج املشرتكة لضمان
االتساق وإمكانية إجراء املقارنة الدولية (انظر الجزء جيم من الفصل الثامن).
يف حني تعرض عواميد مختلفة (باستثناء “املجموع”) عدد من منتجات الطاقة ،إال أنه ال يمكن جمعها وترتيبها بطريقةٍ يمكن إضافتها إىل قيمة امليزان
التحليلية .وبهذا الصدد يوىص بما ييل:
أن تكون مجموعات منتجات الطاقة حرصيا ً متبادلة ومرتكزة عىل التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة؛ (ب) أن يأتي عمود “املجموع” بعد العواميد
الخاصة بمنتجات الطاقة املعينة (أو مجموعات املنتجات)؛ (ج) أن ييل عمود “املجموع” عواميد إضافية تحتوي عىل مجاميع ثانوية إضافية “كالطاقات
املتجددة” و/أو “الطاقات غري املتجددة” .ويتم التزويد بتعريف وتوضيح ملثل هذه املجاميع الثانوية ضمن امللحوظة الوصفية املالئمة.
يوىص بأن يحتوي ميزان الطاقة عىل ثالث خانات رئيسة تكون عىل النحو اآلتي:
(أ) املربع األعىل  -التدفقات تبني الطاقة الداخلة إىل إقليم وطني معني والخارجة منه ،باإلضافة إىل التغيريات يف املخزون من أجل توفري معلومات حول تدفقات
الطاقة يف اإلقليم الوطني يف فرتة مرجعية محددة؛
(ب) املربع األوسط  -التدفقات التي تظهر كيفية تحويل الطاقة ونقلها واستخدامها يف صناعات الطاقة لالستخدام الذاتي وفقدانها خالل مرحلتي التوزيع
واالنتقال؛

22-8
29-8
30-8
35-8

(ج) املربع األسفل  -التدفقات التي تعكس االستهالك النهائي للطاقة واالستخدام غري املرتبط بالطاقة يف إنتاج الطاقة.
بما أن البلدان قد تعتمد اتفاقيات مختلفة الحتساب التغيري يف مخازن الطاقة ،يوىص بأن تكون البيانات التوضيحية للدولة غري ملتبسة وواضحة .ويتم
تشجيع البلدان عىل جمع بيانات شاملة حول التغيريات يف مخزون الطاقة من الرشكات الكبرية ،سواء العامة أو الخاصة ،وذلك عىل أقل تقدير.
يوىص بأن تظهر الدول يف موازينها ،قدر املستطاع ،عملية تحويل الطاقة وفقا ً لفئات املصانع الواردة يف الفقرة .70-5
يوىص بأن( :أ) عمليات تحول الطاقة الداخلة (مثال ،الوقود لتوليد الكهرباء وتوليد الحرارة ،والنفط الخام يف معامل تكرير النفط إلنتاج املنتجات البرتولية،
أو الفحم لغاز أفران الكوك وذلك إلنتاج فحم الكوك أو الغاز) تسبقها إشارة سلبية لتعكس املدخالت و(ب) الطاقة والتي هي إحدى مخرجات نشاطات
التحويل تظهر عىل هيئة رقم إيجابي.
يوىص بأن يتم توزيع املستهلكني عىل ثالث فئات أساسية )1( :التصنيع والبناء وصناعات التعدين غري الوقودية؛ ( )2والنقل؛ ( )3وغريها ،وزيادة تصنيفها
حسب االقتضاء (راجع الفصل الخامس للمزيد من املعلومات).

ةمدقم
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مع األخذ بعني االعتبار احتياجات صانعي سياسة الطاقة ومن أجل ضمان إمكانية مقارنة موازين الطاقة بني البلدان ،يوىص بأن تدرج الدول يف موازين
الطاقة الخاصة بها االستهالك النهائي للطاقة واملصنف وفقا للمجموعات الواردة يف الجدول .3-5

40-8
37-8
45-8
48-8
51-8
52-8
53-8
54-8
55-8
59-8

ينبغي أن يتم تصنيف النقل حسب وسيلة النقل كما هو موضح يف الجدول .4-5
يجب أن يتم النظر يف األسباب التي تقف وراء الفارق اإلحصائي الكبري ألنها تدل عىل أن البيانات املدخلة هي غري دقيقة و/أو غري كاملة.
يوىص بأن يتم استخدام النموذج الظاهر يف الجدول  ،2-8بالقدر املستطاع ،عندما يكون من الرضوري عرض التجميعات الرئيسية فقط .لضمان إمكانية
مقارنتها عىل نطاق عاملي وللمساعدة عىل رصد تنفيذ االتفاقات واملعاهدات الدولية.
يوىص بأن تخضع متطلبات الدقة املطبقة عىل بيانات الطاقة األساسية املستخدمة يف امليزان ،إىل وصف واضح يف البيانات الفوقية إلحصاءات الطاقة للبلد.
يوىص بأن تقوم الدول بتقدير البيانات املفقودة وذلك من أجل أن تحافظ عىل تكامل امليزان وتتبع ،أثناء التقدير ،املبادئ العامة التي أنشئت يف مجاالت أخرى
من اإلحصاءات االقتصادية باإلضافة إىل املمارسات املناسبة القابلة للتطبيق يف مجال إحصاءات الطاقة
يوىص بأن تقوم الدول بتوفري ملخص عن التوافق الذي تم التوصل اليه بشأن البيانات الفوقية مليزان الطاقة وذلك لضمان الشفافية يف عملية إعداد ميزان
الطاقة وتزويد املستخدمني بتفاسري مناسبة للمعلومات الواردة فيه وعالقته مع اإلحصاءات املنشورة األخرى.
يوىص بأن تتم دائما مراجعة مدى مالءمة إحصاءات تجارة البضائع الخارجية واستخدام البيانات املتاحة بما أمكن وذلك لتجنب االزدواجية يف الجهود ونرش
أرقام مختلفة ...وكذلك يوىص بأن يقوم إحصائيو التجارة والطاقة بمراجعة إجراءات جمع البيانات بشكل دوري وذلك بغية ضمان تلبية حاجيات إحصاءات
الطاقة قدر االمكان.
بينما قد تستخدم البلدان أشكاال ً مختلفة من األرصدة السلعية حسب احتياجاتها وظروفها ،يوىص بأن يكون تنسيقها يستخدم توازن الطاقة وجميع املفاهيم
املحددة يف التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة ،باستمرار يف تجميع رصيد السلع لضمان اتساق البيانات.
يوىص ببناء أرصدة السلع األساسية عىل املستوى الوطني لكل سلعة طاقة قيد االستخدام ،مهما كانت بسيطة ،مع بعض السلع األساسية .مجمعة ألغراض
العمل.

الفصل التاسع  -ضمان جودة البيانات والبيانات الفوقية
13-9
15-9
20-9
21-9
27-9
28-9
38-9
41-9
42-9

تشجيع البلدان عىل وضع برامج وطنية خاصة لضمان جودة بيانات الطاقة بناء عىل النهج املذكورة يف الفصل التاسع ،أو بناء عىل أي نهج أخرى متعارف
عليها دوليا ،مع األخذ يف االعتبار الظروف الوطنية الخاصة بتلك البلدان.
ويوىص ،أنه يف حال لم تكن الدول قادرة عىل تلبية متطلبات الدقة والتوقيت املناسب معا أثناء وضع مجموعة بيانات حول إحصاءات الطاقة ،بأن تقوم بوضع
تقدير مؤقت والذي قد يكون متاحا يف وقت قصري بعد انتهاء الفرتة املرجعية ولكنه يرتكز عىل محتوى البيانات األقل شمولية.
تشجيع البلدان عىل تطوير أو تحديد مجموعة من مقاييس ومؤرشات الجودة التي يمكن استخدامها لوصف وقياس وتقييم وتوثيق ومراقبة جودة مخرجات
إحصاءات الطاقة الخاصة بهم وجعلها متاحة للمستخدمني.
تشجيع البلدان عىل اختيار مجموعات عملية من املقاييس واملؤرشات النوعية األكثر صلة بمخرجاتها املحددة ويمكن استخدامها وصف ومراقبة جودة البيانات
بمرور الوقت.
تشجيع البلدان عىل إصدار تقارير الجودة بانتظام كجزء من البيانات الفوقية الخاصة بها.
يوىص بأن يتم إجراء مراجعة دورية لجودة إحصاءات الطاقة ،فمثال كل أربع أو خمس سنوات أو بشكل متكرر أكثر خاصة يف حال حدوث تغيريات منهجية
كبرية أو تغيريات أخرى يف مصادر الطاقة.
يوىص بأن تقوم الدول باعتماد نهج طبقات لعرض البيانات الفوقية ،لتلبية حاجات املجموعات املختلفة من املستخدمني.
يوىص بنرش البيانات الوطنية والبيانات الفوقية باستخدام تقنية شبكة اإلنرتنت ومعايري ( )SDMXمثل املفاهيم املتقاطعة بني املجاالت كوسيلة لتوحيد عملية
إعداد التقارير عىل الصعيد الدويل وتخفيف األعباء املرتتبة منها.
توىص البلدان بأن تويل أولوية كبرية لوضع وتحديث البيانات الفوقية واعتبار نرشها جزءا مكمال لنرش إحصاءات الطاقة .ويوىص ،بالنظر إىل النهج املتكامل
لعملية جمع اإلحصاءات االقتصادية ،بأن يتم وضع واعتماد نظام متماسك ونهج منظم للبيانات الفوقية عرب مختلف مجاالت اإلحصاءات مع الرتكيز عىل
تحسني النوعية والتغطية.

الفصل العارش  -نرش اإلحصاءات
2-10
3-10
4-10
12-10

يجب أن تكون سياسة النرش موجهة للمستخدم فتصل إىل وتخدم جميع فئات املستخدمني ،وكذلك يجب أن توفر معلومات قيمة .فكل مجموعة من املستخدمني
لديها احتياجات مختلفة وصيغ بيانات مفضلة .وبالتايل ،يجب أن يكون الهدف هو الوصول إىل كافة أنواع املستخدمني بدال من التوجه إىل فئة محددة من
الجماهري .وبالتايل يجب أن يتم تصميم كل من املنشورات واملواقع اإللكرتونية بأوضح ما يمكن لتخدم عامة الناس والباحثني ووسائل االعالم.
تشجيع البلدان عىل العمل بشكل وثيق مع مجتمع املستخدمني من خالل القيام بحمالت توعية نشطة ،بما يف ذلك بناء مستقر ومثمر للعالقات مع املستخدمني
وأصحاب املصلحة الرئيسيني.
إن مسوح رىض املستخدمني هي أداة مهمة للكشف عن احتياجات املستخدمني وشخصياتهم .ويجب أن يتم دمج ردود املستخدمني يف عملية التخطيط
إلحصاءات الطاقة الرسمية من أجل تحسني كفاءتها .يوىص بأن تقوم البلدان بإجراء مسوح رىض املستخدمني التي تحددها الوكالة املسؤولة يف البلد.
تشجيع الدول عىل تطوير طرق الكشف اإلحصائية الخاصة بها والتي تناسب ظروفها الخاصة.
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الفقرة

التوصيات والتشجيعات

15-10

يوىص بأن تقوم البلدان بتطبيق القواعد العامة املتعلقة برسية إحصاءات الطاقة .بطريقة تعزز الوصول إىل البيانات مع ضمان الرسية وفقا للمعايري املوىص
بها يف الفقرة .15-10
يوىص بأن تجعل الدول بيانات الطاقة متوفرة يف جدول زمني متوافق مع املمارسة املعتمدة من قبل السلطة اإلحصائية للبلد املعني يف مجاالت إحصائية
أخرى ،ويفضل أن يكون وفقا للتقويم امليالدي ومتماشيا مع التوصيات الواردة يف هذا املنشور .ومن أجل املقارنة الدولية ،يجب عىل الدول التي تستخدم
السنة املالية أن تبذل جهودا لتبلغ عن البيانات السنوية وفقا ً للتقويم امليالدي.
يوىص بأن تقوم الدول بإعالن مواعيد مسبقة محددة لنرش سالسل مختلفة من إحصاءات الطاقة .فيجب أن يتم نرش هذا الجدول الزمني املسبق لإلصدار
مع بداية كل عام عىل املوقع اإللكرتوني للوكالة الوطنية املسؤولة عن نرش إحصاءات الطاقة الرسمية.
...مع مراعاة احتياجات السياسة واملمارسات السائدة لتجميع البيانات ،يتم تشجيع الدول عىل:

16-10
17-10
19-10

(أ) إصدار بياناتها شهريا (مثال :حول مجاميع إنتاج الطاقة ،واملخزون والتغيريات يف املخزون) ضمن شهرين تقويميني بعد نهاية الشهر املرجعي ،عىل أعىل
مستوى تجميعي عىل األقل؛
(ب) إصدار بياناتها الفصلية ضمن ثالثة أشهر تقويمية بعد نهاية الفصل املرجعي؛
20-10
22-10
24-10
25-10
26-10
27-10
28-10

(ج) إصدار البيانات السنوية ضمن خمسة عرش شهرا ً تقويميا ً بعد نهاية السنة املرجعية.
يعترب أمر اإلصدار املبكر للتقديرات الفصلية والشهرية املؤقتة ضمن شهر تقويمي واحد للبيانات الشهرية حول تدفقات ومنتجات محددة وضمن تسعة إىل
اثني عرش شهرا تقويميا ً للبيانات السنوية من األمور املشجعة للغاية برشط أن تكون الدول قادرة عىل فعل ذلك.
عند توفر املزيد من املعلومات الجديدة والدقيقة ،ال بد من مراجعة البيانات املؤقتة .ويوىص بأن يتم اتباع هذه املمارسة اذا كانت الدول قادرة عىل ضمان
عنرص املالءمة بني البيانات املؤقتة والنهائية.
 ...يف ما يتعلق باملراجعات الروتينية ،يوىص بأن تقوم الدول بوضع سياسة مراجعة متزامنة مع الجدول الزمني لإلصدار ...ويوىص بأن تخضع هذه املراجعات
إىل إنذار مسبق للمستخدمني لرشح أهمية املراجعات ولتوفري معلومات حول األثر املحتمل للمراجعات عىل املخرجات الصادرة.
ويتم تشجيع الدول عىل وضع سياسة مراجعة إلحصاءات الطاقة التي تتم إدارتها بعناية وتكون متسقة بشكل جيد مع مجاالت إحصائية أخرى.
ً
مالءمة الحتياجات املستخدمني.
ويوىص أيضا ً بأن يتم توفري بيانات الطاقة إلكرتونيا وأن تختار الدول صيغة النرش األكثر
ويوىص بأن تالئم الدول بياناتها مع املعايري الدولية وتتبع التوصيات الواردة يف الفصل التاسع حول ضمان جودة البيانات والبيانات الفوقية إلحصاءات
الطاقة وتعمل عىل تطوير البيانات الفوقية ونرشها وفقا ً للتوصيات املطروحة.
يوىص بأن تقوم الدول بنرش إحصاءات الطاقة الخاصة بها عىل الصعيد الدويل عندما تصبح متاحة للمستخدمني الوطنيني من دون أي قيود إضافية .ومن
أجل ضمان نقل دقيق ورسيع للمعلومات إىل املنظمات اإلقليمية والدولية ،يوىص بأن تقوم الدول باستخدام صيغة تبادل البيانات الفوقية والبيانات اإلحصائية
( )SDMXإلمكانية استخدامها يف تبادل بياناتها ومشاركتها.

الفصل الحادي عرش  -استخدام إحصاءات وموازين الطاقة األساسية
28-11
33-11
34-11

يف ضوء االختالفات الواردة أعاله بني إحصاءات الطاقة/موازين الطاقة وحسابات الطاقة يتم تشجيع الدول عىل توثيق وتوفري األساليب املستخدمة يف عملية
إعادة تخصيص البيانات املقدمة من قبل إحصاءات وموازين الطاقة إىل حسابات الطاقة.
تجدر اإلشارة إىل أن قائمة املؤرشات التي تظهر يف الفصل الحادي عرش ليست شاملة .لذا يتم تشجيع الدول عىل وضع قائمة مؤرشات ذات الصلة وفقا ً
الهتماماتها وتوافر البيانات.
وفيما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة ،يتم تشجيع الدول عىل بذل املزيد من الجهود للتحقق من البيانات التي تم جمعها وإجراء التعديالت عند االقتضاء من
أجل التأكد من أن االنبعاثات املحتسبة قابلة للمقارنة الدولية.

زاي  -التنفيذ وسياسة التنقيح
 - 49-1يجب أن تقوم البلدان بتنفيذ التوصيات الحالية بطريقة تتالءم مع ظروفها الخاصة ،بما يف ذلك
تحديد احتياجات املستخدم واملوارد واألولويات وأعباء االستجابة .وسيتم وضع دليل مجمعي إحصاءات
إضايف حول املسائل األكثر عملية وتقنية (كاملمارسات السليمة والدراسات
دليل
الطاقة الذي سيكون بمثابة ٍ
ٍ
املتعلقة بحالة البلد ،وغريها) وحول تنفيذ التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة والذي من املتصور أن يتم
تحديثه أكثر من التوصيات نفسها.
 - 50-1التوصيات والتشجيعات  -يف ما يختص بالتوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة ،تشري عبارة
“يوىص” إىل معيار يجب أن تمتثل الدول إليه أما عبارة “التشجيع” فهي تشري إىل أفضل املمارسات املرغوب

ةمدقم

تنفيذها والتي ال تعد جزءا ً من املعيار بحد ذاته .وأما بخصوص املسائل التي تكون ذات صلة بمجمعي
إحصاءات الطاقة ومستخدميها ،والتي ال تغطيها التوصيات بشكل مبارش ،فيتم تشجيع البلدان عىل تحديد
معالجتها الخاصة لها وتوثيقها بوضوح يف بياناتها الفوقية.
 - 51-1من املتوقع أن تكون عملية تحديث التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة عملية متكررة وشديدة
التنظيم .ويف حني يكون التحضري للتعديالت التحريرية وحل النزاعات من مسؤولية شعبة اإلحصاءات يف
األمم املتحدة ،إال أنه يجب مناقشة أي تغيري يف التوصيات مع البلدان وفرق العمل ذات الصلة ،وأن يتم
دعمه من قبل فريق عمل األمم املتحدة املعني بإحصاءات الطاقة ثم يرفع إىل اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة
ليتم اعتماده.
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نطاق إحصاءات الطاقة

ألف  -الطاقة وإحصاءات الطاقة
 - 1-2الطاقة وأشكالها  -إن الطاقة كما تفهم بشكل عام يف الفيزياء هي قدرة نظا ٍم فيزيائي عىل إنجاز
عمل ما .هناك أشكال مختلفة للطاقة كالضوء والحرارة والحركة لكنها تصنف جميعها ضمن فئتني :الطاقة
الكامنة (أي الطاقة املخزنة) والطاقة الحركية (أي طاقة الحركة) .وكأمثلة عن الطاقة الكامنة ،الطاقة
الكيميائية (الطاقة املخزنة يف روابط الذرات والجزيئات) واملياه املخزنة يف السدود (يتم إطالق الطاقة الكامنة
املخزنة عندما يسمح للمياه بالجريان من خالل تربني) ،والطاقة النووية (الطاقة املخزنة يف نواة الذرة).
وكأمثلة عن الطاقة الحركية ،الرياح واملياه الجارية .فعندما تهب الرياح هي تحتوي عىل طاقة حركية .كذلك
عندما يتم إطالق الطاقة الكامنة يف سدود املياه فهي تتحول إىل طاقة حركية يقوم الرتبني بالتقاطها.
 - 2-2الطاقة يف السياق اإلحصائي  -ليست كل أشكال الطاقة هي موضع املالحظة اإلحصائية.
فالطاقة املوجودة يف الطبيعة والتي ليس لديها تأثري مبارش عىل املجتمع ال تقاس وال ترصد يف سياق إحصاءات
الطاقة ،إال أن هناك اختالف يف املمارسات القومية يف ما خص هذا املوضوع .وبغية مساعدة البلدان عىل جعل
إحصاءاتها الخاصة بالطاقة أكثر عالقة بالسياسة وأكثر قابلية للمقارنة الدولية ،يعرض هذا الفصل
التوصيات حول نطاق إحصاءات الطاقة من خالل رشح ما هي أنواع الطاقة التي يجب رصدها إحصائياً،
ويناقش املفاهيم ذات الصلة واملسائل املتعلقة بالحدود .وبهذا الصدد تجدر اإلشارة إىل أن مفهوم “إحصاءات
الطاقة” يستخدم بشكل كبري ليس فقط من قبل اإلحصائيني يف مجال الطاقة ،إنما أيضا ً من قبل مجمعي
اإلحصاءات األخرى ،وصانعي السياسات ومعاهد األبحاث .وهذا املفهوم حسبما رشحت العديد من الجهات
يتأرجح معناه من التفسري الضيق املركز عىل إنتاج بعض منتجات الطاقة األساسية واستهالكها ،إىل التفسري
األوسع الذي يغطي إحصاءات الطاقة األساسية وموازين الطاقة وحسابات الطاقة.
 - 3-2نطاق إحصاءات الطاقة يف اإلحصاءات الدولية إلحصاءات الطاقة  -تركز التوصيات يف هذه
الوثيقة عىل إحصاءات الطاقة األساسية وموازين الطاقة .وتشري إحصاءات الطاقة األساسية إىل اإلحصاءات
املتعلقة بمخزونات وتدفقات الطاقة ،والبنية التحتية للطاقة وأداء صناعات الطاقة وتوفر موارد الطاقة ضمن
األرايض القومية لبلد ما خالل فرت ٍة زمنية معينة .أما موازين الطاقة ،فهي إطار عميل محاسبي لتجميع
وتسوية البيانات املتعلقة بمنتجات الطاقة الداخلة واملتواجدة واملستخدمة ضمن هذه األرايض .كما تؤمن
التوصيات وصفا ً موجزا ً لبعض استخدامات إحصاءات الطاقة األساسية وموازينها كتجميع الحسابات
واملؤرشات البيئية االقتصادية ،وانبعاثات غازات الدفيئة وتحدد االختالفات املفاهيمية الرئيسية كلما دعت
الحاجة إىل ذلك.
 - 4-2تعمل التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة عىل تعزيز إحصاءات الطاقة ذات النهج املتعددة
ً
خاصة من خالل التشديد عىل فكرة إقامة مخزن لبيانات الطاقة كطريقة فعالة لتلبية االحتياجات
األغراض،
املتعلقة بالبيانات لصانعي سياسات الطاقة واملحللني يف مجال الطاقة وأيضا ً ملجمعي حسابات الطاقة
والحسابات القومية .ومن شأن هذا املخزن لبيانات الطاقة أن يؤمن النفاذ املالئم للبيانات املتعلقة بمخزون
وتدفقات الطاقة ،وإلحصاءات معينة حول منتجي ومستخدمي الطاقة (كالبيانات حول البنية التحتية للطاقة
والعمالة وتكوين رأس املال) ،كما والنفاذ إىل بيانات مختارة تتعلق بسوق الطاقة (أسعار الطاقة) واإلحصاءات
حول االحتياطيات من موارد الطاقة واملوارد املعدنية وغريها .ومن املعروف أنه يمكن االحتياج لبيانات الطاقة
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لالستجابة ملخاوف معينة تتعلق بالسياسات و/أو بأسئلة تحليلية .وقد ترغب البلدان يف تحديد مثل هذه
املواد وجمعها وفقا ً ألولوياتها ومواردها املتوفرة.
 - 5-2أسعار الطاقة  -تقر التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة بأهمية توفر البيانات التي يمكن
االعتماد عليها حول أسعار الطاقة وتحركاتها (كأسعار استرياد وتصدير منتجات الطاقة وأسعار املستهلكني
واملؤرشات املتعلقة بها) بما أنها حيوية لرصد أسواق الطاقة ووضع سياسات طاقة فعالة.

	1 4اللجنة االقتصادية ألوروبا (،)2004
تصنيف األمم املتحدة اإلطاري ملوارد
الطاقة األحفورية واملعدنية ،متوفر عىل
املوقع اإللكرتونيhttp://www. :
unece.org/fileadmin/DAM/
energy/se/pdfs/UNFC/
.UNFCemr.pdf

 - 6-2املوارد املعدنية وموارد الطاقة  -يشري مفهوم “موارد الطاقة” إىل “كافة موارد الطاقة غري
املتجددة ذات األصول العضوية وغري العضوية املكتشفة يف قرشة األرض بكافة أشكالها السائلة والصلبة
والغازية” .14وتشكل احتياطات الطاقة جزءًا من املوارد التي ،نظرا ً العتبارات تقنية واقتصادية وغريها من
االعتبارات ذات الصلة (البيئية مثالً) ،يمكن معالجتها ويعترب استخراجها مربرا ً إىل ح ٍد ما .ويعتمد التعريف
الدقيق لالحتياطات عىل نوع املوارد التي يتم الرتكيز عليها .وبالرغم من أن بيانات موارد واحتياطات الطاقة
يتم عاد ًة جمعها من قبل الوكاالت الحكومية املختصة (كاملعاهد الجيولوجية) التي توكل إليها مسؤولية رصد
استنزاف موارد الطاقة ،إال أنه ال بد من الحصول عىل مثل هذه البيانات وإدراجها يف مخزن بيانات الطاقة.
 - 7-2يرد يف قائمة مواد البيانات املرجعية املطروحة يف الفصل السادس املزيد من التحديد لنطاق
إحصاءات الطاقة األساسية .وهي تحتوي عىل كافة املواد التي يجب إدخالها من أجل تجميع ونرش مثل هذه
اإلحصاءات ،وتكون بمثابة قائمة مرجعية للبلدان تساعدها عىل اختيار مواد البيانات ذات الصلة ،آخذ ًة
ٍ
مجاالت إحصائية أخرى (كاإلحصاءات
احتياجاتها وأولوياتها ومواردها باالعتبار .ونظرا ً للصالت املتداخلة مع
الصناعية والتجارية) تتناغم املفاهيم املطروحة إىل أقىص حد مع غريها من املجاالت اإلحصائية .ويجب
التشديد عىل رضورة تنظيم عملية جمع بيانات الطاقة الحالية بالتعاون الوثيق مع أنشطة جمع البيانات
األخرى الحاصلة يف بلد معني (أي مع برامج املؤسسات أو املنشآت املتعلقة باملسوح والتي تستند إىل التوصيات
ذات الصلة املعتمدة من قبل اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدة ،مثل التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية،
 )United Nations, 2009b( 2008والتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع 2008
( )United Nations, 2009bواإلحصاءات الدولية الخاصة بتجارة السلع (،)United Nations, 2009
وذلك من أجل تجنب ازدواجية الجهود املبذولة وضمان تأمني االتساق الشامل لإلحصاءات الرسمية.

باء  -املفاهيم األساسية واملسائل املتعلقة بالحدود :ملحة عامة
 - 8-2إن مجال إحصاءات الطاقة هو مجال إحصائي متخصص مر بتاريخ طويل من استخدام املفاهيم
واملصطلحات ذات الصلة التي تم إدخالها بشكل حازم يف عملية تجميع البيانات ونرشها ،وأصبحت متوافق
عليها عامليا ً من قبل أبرز مستخدمي إحصاءات الطاقة .يف بعض الحاالت ،يكون للمصطلح املستخدم يف
إحصاءات الطاقة معنى مغاير عن استخدامه يف مجاالت إحصائية أخرى ،مثلما يحصل مثالً يف اإلحصاءات
القومية (انظر الفقرة  16-5لالطالع عىل مثال متعلق بـ “املخزونات”) .لذا يجب رشح وتفسري االختالفات
التي تحصل يف استخدام املصطلحات كلما حصل هذا األمر.
	1 5راجع نظام الحسابات القومية ،2008
الفصل السادس ،الفقرة  ،24-6لتعريف
عام لإلنتاج والفقرة  10-5لتعريف إنتاج
الطاقة.

 - 9-2منتجات الطاقة  -يفهم مصطلح “املنتجات” بالطريقة نفسها التي يفهم بها يف سياق اإلحصاءات
االقتصادية ،حيث يشري إىل كافة السلع والخدمات الناتجة عن عملية اإلنتاج .15وتدخل منتجات الطاقة ضمن
املجموعة الثانوية لإلنتاج .وبشكل توجيهي عام ،يوىص بأن تشري منتجات الطاقة إىل املنتجات التي تستخدم
كمصدر للطاقة .وهي تشمل الطاقة املالئمة لالستخدام املبارش (كالكهرباء
بشكل حرصي أو أسايس
ٍ
والحرارة) ومنتجات الطاقة التي تصدر الطاقة عند مرورها بعملية كيميائية ما أو غريها (بما فيها عملية
االحرتاق) .وتم التوافق ،عىل أن تشمل منتجات الطاقة الفحم الخثي والكتلة الحيوية والنفايات برشط أن

ةقاطلا تاءاصحإ قاطن

يكون استخدامهم ألغراض متعلقة بالطاقة (انظر الفصل الثالث للمزيد من التفاصيل والتصنيفات املتعلقة
بمنتجات الطاقة).
 - 10-2بما أن العديد من منتجات الطاقة يتم تحويلها إىل أنواع أخرى من منتجات الطاقة قبل االستهالك،
جرى التمييز بني منتجات الطاقة األولية والثانوية .وهذا التمييز هو أمر رضوري ألغراض تحليلية متنوعة
بما فيها تجنب االحتساب املزدوج ملنتجات الطاقة يف موازين الطاقة .يمكن الحصول عىل منتجات الطاقة من
املوارد املتجددة (كالطاقة الشمسية والكتلة الحيوية ،إلخ) وأيضا ً من املوارد غري املتجددة (كالفحم والنفط
الخام ،إلخ) .ومن املهم جدا ً بالنسبة ملسألة التخطيط ملصادر الطاقة واملخاوف البيئية ،التمييز بني منتجات
الطاقة املتجددة وغري املتجددة ،باإلضافة إىل تمييز املوارد املتجددة “املطلقة” كالطاقة الشمسية عن املوارد
املتجددة “الدورية” كالكتلة الحيوية( .راجع الفصل الخامس وامللحق ألف للمزيد من التعاريف والتفاصيل
حول منتجات الطاقة األولية والثانوية واملتجددة وغري املتجددة).
 - 11-2حدود منتجات الطاقة  -إن توصيف حدود محيط منتجات الطاقة ليس دائما ً واضحاً .فأكواز
الذرة مثالً ( )1يمكن حرقها مبارش ًة إلنتاج الحرارة؛ أو ( )2يمكن استخدامها يف إنتاج اإليثانول كوقود حيوي؛
أو ( )3يمكن استهالكها كمواد غذائية؛ أو ( )4يمكن رميها باعتبارها نفايات .لذا من أجل مساعدة البلدان
عىل تحديد مجال منتجات الطاقة ،تقدم التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة التصنيف الدويل املوحد ملنتجات
الطاقة باإلضافة إىل التعاريف الخاصة بهذه املنتجات .ووفقا ً لنطاق التصنيف الدويل يمكن فقط اعتبار أكواز
الذرة يف الرقم  1أعاله من منتجات الطاقة بغرض إجراء إحصاءات الطاقة (الفقرة  .)10-3أما يف جميع
الحاالت األخرى ،فإنها ال تقع ضمن حدود إحصاءات الطاقة (عند استخدامها كمصدر للغذاء) ،أو أنها تدخل
حدود إحصاءات الطاقة كمنتج مختلف (مثل اإليثانول).
 - 12-2تدفقات الطاقة  -تصف تدفقات الطاقة بشكل عام أنشطة العنارص الفاعلة عىل الصعيد
االقتصادي املتنوعة والحاصلة عىل األرايض القومية للبلد املجمع ،كعمليات إنتاج منتجات الطاقة ،واستريادها
وتصديرها واستخدامها .ويبدو ملحا ً أن تتوافق إحصاءات الطاقة الوطنية عىل مجاميع تدفقات الطاقة
وتأثرياتها عىل املجتمع وعىل البيئة .يف الفصل الخامس من التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة املزيد من
التفاصيل حول تدفقات الطاقة.
 - 13-2حدود اإلنتاج  -كمبدأ توجيهي عام ،تشمل حدود إنتاج الطاقة إنتاج منتجات الطاقة من قبل أي
وحدة اقتصادية بما فيها املنازل ،سواء أكان اإلنتاج أو لم يكن ( )1نشاطها األسايس أو الثانوي أو املساعد؛
و/أو ( )2يتم بهدف البيع أو التوريد لوحدات اقتصادية أخرى أو لالستخدام الذاتي .يف الفصل الخامس
تعريف ملنتجات الطاقة واملفاهيم ذات الصلة.
 - 14-2األرايض املرجعية  -يشري هذا املصطلح إىل النطاق الجغرايف لإلحصاءات املجمعة ومعيار توزيع
أراض معينة .لطاملا كانت إحصاءات الطاقة ،من بني غريها ،تستجيب ملخاوف
إحصاءات مختارة عىل ٍ
السياسات املتعلقة بالتوفر املادي للطاقة واستخداماتها ضمن األرايض القطرية للبلد .وبالتايل تحديد املعيار
لتخصيص إحصاءات البلد تبعا ً للموقع املادي للوحدات املعنية .فاألرايض املرجعية املستخدمة يف إحصاءات
الطاقة وموازين الطاقة هي األرايض القومية ويتم تعريفها عىل أنها األرايض الجغرافية التي تخضع
للصالحيات االقتصادية الفعلية للحكومة القومية ،وتشمل:
(أ)

املجال الربي؛

(ب) املجال الجوي؛
(ج) املياه القطرية بما فيها املساحات التي تخضع لألحكام املطبقة عىل الصيد وحقوق استخراج
الوقود واملعادن؛
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	1 6تختلف الحالة األخرية عن املعامالت املتعلقة
بنظام الحسابات القومية (انظر نظام
الحسابات القومية  ،2008الفقرة .)11-4

التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة

 - 15-2ويف األقاليم البحرية تشمل املناطق االقتصادية الجزر التي تنتمي إىل اإلقليم .وتشمل أيضا ً كافة
مناطق التجارة الحرة واملخازن واملعامل املرتابطة التابعة ملؤسسات خاضعة للنظام الجمركي داخل املواقع
املذكورة أعاله .وبالتوافق ،يتم التعامل مع الجيوب األرضية للبلدان األخرى (كالسفارات والقنصليات
والقاعدات العسكرية واملحطات العلمية) عىل أنها جزء من األرايض القومية التي تتواجد فيها.16
 - 16-2إن تعريف األرايض املرجعية املوىص به يف إحصاءات الطاقة يقرتب بشكل كبري من األرايض االقتصادية
لبلد ما كما هي مستخدمة يف اإلحصاءات االقتصادية (انظر دليل ميزان املدفوعات بنسخته السادسة ،الفقرة
 ،5-4ونظام الحسابات القومية  ،2008الفقرة  .)11-4لكن تجدر اإلشارة إىل أن مفهوم األرايض االقتصادية
يف اإلحصاءات االقتصادية (بما يف ذلك حسابات الطاقة) يستخدم بالتوافق مع مفهوم مكان تواجد الوحدة
االقتصادية ،وهو العامل املحدد يف تخصيص اإلحصاءات ،بما فيها حسابات الطاقة ،لألرايض االقتصادية.
 - 17-2صناعات الطاقة  -تقوم الكثري من البلدان بنرش مؤرشات ترشح نشاط صناعاتها الخاصة بالطاقة.
إال أن ممارسات فرادى البلدان املتعلقة برتسيم حدود صناعات الطاقة وتحديد املؤرشات الرئيسة املستخدمة
لوصف أنشطتها تختلف بشكل ملحوظ .فيمكن ،عىل سبيل املثال ،أن تستخدم وحدات تعد جزءا ً من صناعات
الطاقة يف أنشطة غري مرتبطة بالطاقة .وبالرغم من أن هذه األنشطة ليست محط تركيز إحصاءات الطاقة ،إال
أنه يتم تناولها يف بعض مواد البيانات الواردة يف الفصل السادس .ويؤمن الفصل الخامس توصيات محددة
حول تعريف صناعات الطاقة من أجل تحسني القدرة عىل إجراء املقارنة الدولية بني إحصاءات الطاقة.
 - 18-2إنتاج الطاقة خارج صناعات الطاقة  -يجب التشديد عىل إمكانية إنتاج الطاقة ليس فقط من
خالل صناعات الطاقة إنما أيضا ً من قبل املؤسسات واملنشآت املعنية بإنتاج الطاقة كنشاط ثانوي أو مساعد.
فمنتجو األملنيوم ،عىل سبيل املثال ،قد يملكون منشآتهم الخاصة لتوليد الطاقة الكهربائية لالستهالك الداخيل.
وقد تلجأ معامل قصب السكر إىل استخدام البقايا من قصب السكر بعد استخراج العصري (تفل قصب
السكر) الستخدامه كوقود للتدفئة .كما يمكن إحراق مواد النفايات (كاإلطارات) ملعالجة الحرارة يف منشآت
مصممة للتخلص من النفايات املختلطة أو يتم إحراقها مع أنواع أخرى من الوقود .ومن أجل الحصول عىل
الصورة الكاملة حول اإلمداد والطلب عىل الطاقة يف بلد ما ،من املهم أن يتم أيضا ً جمع البيانات املتعلقة بإنتاج
الطاقة خارج صناعات الطاقة وأن يتم إدراجها يف مجموع إنتاج الطاقة.
أغراض متنوعة
 - 19-2استخدامات الطاقة ومستهلكو الطاقة  -يمكن استخدام منتجات الطاقة يف
ٍ
(كمدخالت إنتاج منتجات الطاقة الثانوية أو لالستهالك النهائي) ومن قبل مجموعات مختلفة من املستخدمني
(مختلف أنواع الصناعات واملنازل) .وتعد إحصاءات استهالك الطاقة ذات أهمية كربى يف وضع سياسات
تتعلق بالطاقة ولتقييم كفاءة استخدام الطاقة وتأثريها عىل البيئة وعىل غريها .وألغراض تحليلية ،يمكن
تصنيف األنواع املختلفة من مستهلكي الطاقة تحت فئات مختلفة .ويوجد يف الفصل الخامس وصف تفصييل
ملختلف استخدامات منتجات الطاقة وللجهات املستخدمة لها.
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الفصل الثالث

التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة

ألف  -مقدمة
 - 1-3من أجل ضمان إمكانية إجراء املقارنة املؤقتة والعابرة للبلدان إلحصاءات الطاقة ،باإلضافة إىل
مقارنتها مع غريها من اإلحصاءات ،من الرضوري الحصول عىل تعاريف متفق عليها دوليا ً ملختلف منتجات
الطاقة وتصنيفاتها .ويجب التشجيع عىل اعتماد هذه التعاريف والتصنيفات كأدا ٍة أساسية لتجميع ونرش
بيانات الطاقة عىل املستوى الوطني كما عىل املستوى الدويل.
 - 2-3يقدم هذا الفصل الئحة تعاريف ملنتجات الطاقة متعارف عليها دولياً ،والتصنيف الدويل املوحد
ملنتجات الطاقة ،الذي يرتبها وفقا ً
ٍ
لتصنيف إحصائي .ويحتوي الفصل أيضا ً عىل رشح لغرض التصنيف
الدويل املوحد ملنتجات الطاقة ونطاقه ،ويقدم املعيار املتبع يف التصنيف والتصنيف بحد ذاته .كما يحتوي
الفصل عىل املقابالت بني التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة وغريها من التصنيفات الدولية املوحدة
ملنتجات الطاقة كالنظام املنسق لتصنيف السلع وتبويبها والتصنيف املركزي للمنتجات .األمر الذي من شأنه
تسهيل عملية تكامل إحصاءات الطاقة مع اإلحصاءات االقتصادية األخرى وبالتايل زيادة قيمتها التحليلية.
 - 3-3إن التقابل مع النظام املنسق لتصنيف السلع وتبويبها هو أمر مفيد جدا ً بما أن كافة التحويالت
الدولية يف مجال الطاقة يتم تحديدها وفقا ً لهذا النظام .ويتم التداول تجاريا ً بالكثري من منتجات الطاقة عىل
الصعيد الدويل وبات هذا النظام مألوفا ً لدى رشكات الطاقة أو حتى ما يقابله من مفاهيم عىل الصعيد القومي.
ومن املتوقع أن يسهل التقابل مع النظام املنسق عملية جمع البيانات بما أن التوثيق الذي تقوم به الرشكات
املستوردة/املصدرة للطاقة ألغراض جمركية يشمل الرموز ذات الصلة بالنظام املنسق لتصنيف السلع
وتبويبها .ويعمل التصنيف املركزي للمنتجات عىل تفصيل العناوين األساسية للنظام املنسق ضمن مجموعات
من املنتجات التي تعد ذات أهمية خاصة لإلحصاءات االقتصادية ولجهات مختلفة من املستخدمني.
 - 4-3إن التقابل مع النظام املنسق لتصنيف السلع وتبويبها والتصنيف املركزي للمنتجات املقدم يف هذا
الفصل هو أمر داليل بمعنى أن فئات النظام املنسق والتصنيف املركزي غالبا ً ما تكون ذات نطاق أوسع وقد
تتضمن عنارص أكثر من الفئة املقابلة لها الخاصة بالتصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة .17إال أن التوافقات
قد تكون أكثر دقة يف ما يتعلق بالتكيف الوطني واإلقليمي مع النظام املنسق (كالتسمية األوروبية املشرتكة).
ً
خاصة عىل فئة مشتقات البرتول املكرر.
وهذا ينطبق

باء  -هدف ونطاق التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة
 - 5-3إن الهدف األسايس من التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة هو أن يكون بمثابة قاعدة لتطوير
أو مراجعة خطط التصنيف القومي ملنتجات الطاقة سعيا ً وراء مطابقتها مع املعايري الدولية،
وما يرتتب عىل ذلك من ضمانات تتعلق بتحسني إمكانية إجراء املقارنة بني بيانات الطاقة عرب البلدان .ويهدف
التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة إىل أن يكون تصنيفا ً متعدد األغراض بمعنى أن يتم تحديد منتجات
التصنيف الفردية واإلجمالية لتتالءم مع إنتاج إحصاءات الطاقة يف ظل الظروف املختلفة للبلدان ،ولتكون
ذات صلة لطرح وتحليل بيانات الطاقة يف سياقات التحليل والسياسات املختلفة .وبهذا الصدد ،من املقرر أن
يتم النظر إىل هذا التصنيف بشكل دوري وأن تتم مراجعته وتنقيحه إذا ما دعت الحاجة ليعكس التغريات
الحاصلة يف أنماط إنتاج واستهالك الطاقة.

	1 7يف الجدول  ،1-3يشار إىل هذا األمر بنجمة
بجانب الرابط املعني.
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 - 6-3تم تصميم التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة من أجل دعم الجهات املبلغة واملعنية بجمع
البيانات ،ويتمثل دوره بما ييل )1( :تسهيل ووضع معايري لتجميع ومعالجة بيانات الطاقة من خالل تأمني
نظام ترميز موحد وهيكيل؛ ( )2ضمان إمكانية املقارنة الدولية للبيانات القومية املنترشة؛ ( )3تسهيل ترابط
بيانات مخزون وتدفقات الطاقة مع بيانات التجارة الدولية يف مجال الطاقة وغريها من اإلحصاءات االقتصادية.
 - 7-3يسعى التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة إىل تغطية كافة املنتجات الالزمة لرسم الصورة
الكاملة إلنتاج وتحويل واستهالك الطاقة يف نظام اقتصادي معني .وبالتايل يشمل نطاق هذا التصنيف ما ييل:18

	1 8إن التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة
ال يغطي الرواسب الجوفية ملوارد الطاقة،
“كموارد الطاقة غري املتجددة ذات األصل
العضوي وغري العضوي عىل حد سواء
املكتشفة يف القرشة األرضية ،سواء أكانت
صلبة أو سائلة أو غازية” .سيتم تأمني
تصنيف للرتسبات الجوفية ملوارد الطاقة يف
نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف
مجال الطاقة املقبل كجزء من تصنيف
نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية العام
للموارد الطبيعية .وفقا ً لتعاريف وتصنيف
األمم املتحدة اإلطاري ملوارد الطاقة
األحفورية واملعدنية.

‘’1

	1 9يشري مصطلح “الوقود” إىل املوارد الطبيعية،
سواء أولية أو ثانوية ،التي يجب تعريضها
لعملية االحرتاق أو االنشطار كي تطلق
ما تحتوي من طاقة مخزنة لالستخدام.

تدخل كافة أنواع الوقود األحفوري 20ضمن نطاق التصنيف سواء استخدمت ألغراض
مرتبطة بالطاقة أو ال؛ ولكن بعد استثناء الفحم الخثي الذي يستخدم ألغراض غري مرتبطة
بالطاقة ،ويجب أن يستبعد؛

‘’2

دائما ً ما تدخل املنتجات الناجمة عن الوقود األحفوري ضمن نطاق التصنيف عندما يتم
استخدامها (أو هناك نية الستخدامها) ألغراض مرتبطة بالطاقة كالوقود؛

‘’3

تدخل أيضا ً ضمن نطاق التصنيف املنتجات املشتقة من الوقود األحفوري والتي تستخدم
(أو هناك نية الستخدامها) ألغراض غري مرتبطة بالطاقة ،وذلك فقط إذا ما كانت من
مخرجات صناعات الطاقة (كمحطات التكرير ومنشآت الغاز أو التنقيب عن الفحم
وصناعات تحويل الفحم) .ويشملها التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة ألنها يمكن أن
تفرس مقدار استخدام تدفقات الطاقة ألغراض أخرى ،وتسمح بإجراء تقييم كامل
للصناعات املعنية.

	2 0بهدف مناقشة نطاق التصنيف الدويل املوحد
ملنتجات الطاقة ،تشري أنواع الوقود
األحفوري إىل الفحم ،والفحم الخثي ،والزيت
والغاز الطبيعي ،بالرغم من أن إدراج الفحم
الخثي يف أنواع الوقود األحفوري غري متوافق
عليه عاملياً.

(أ)

أنواع الوقود 19التي يتم إنتاجها/توليدها من قبل وحدة اقتصادية (بما فيها الوحدات
املنزلية) ،والتي تستخدم أو يمكن استخدامها كمصادر للطاقة؛

(ب) الكهرباء التي يتم توليدها من قبل وحدة اقتصادية (بما فيها الوحدات املنزلية) والحرارة
التي يتم إنتاجها وبيعها إىل فريق ثالث من قبل وحدة اقتصادية.
 - 8-3من أجل تحديد نطاق التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة بطريقة أكثر دقة ،يف ما ييل تفسري
لتغطية أنواع الوقود.

 - 9-3مثال عىل املنتجات التي سبق ذكرها يف الفئة ‘ ’3أعاله ،زيوت التشحيم التي تنتج خالل عملية
تكرير النفط الخام .وبالرغم من أنها تستخدم بشكل طبيعي ألغراض غري الطاقة ،إال أنه يتم تسجيل إنتاجها
(واستهالكها) يف إحصاءات الطاقة ،بما أنها تسمح برصد مختلف املنتجات الخارجة من محطات تكرير
النفط الخام وتقييم أجزاء النفط الخام املستخدمة لغري أغراض الطاقة .األمر ذو أهمية لواضعي الخطط
الخاصة بسياسات الطاقة ،رشط أن يتم تعريف استهالك هذه املنتجات بوضوح عىل أنه استخدام لغري
الطاقة .ومن ناحية أخرى ،ال يتم اعتبار البالستيك ،حتى لو كان ناتجا ً عن الوقود األحفوري كالنفط الخام،
ضمن نطاق التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة بما أنه ليس من مخرجات محطات التكرير إنما يتم
الحصول عليه عرب املزيد من معالجة املنتجات املكررة من قبل صناعات أخرى.
	2 1بالرغم من أن بعض أنواع النفايات ذات
مصدر أحفوري ،إال أن هذه األنواع قد تم
اعتبار استخدامها (غالبا ألغراض غري
متعلقة بالطاقة) وبالتايل يتم معالجتها مع
أنواع الوقود األخرى ذات املصدر غري
األحفوري لتفادي االختالل يف تدفقات
الطاقة.

 - 10-3إن بعض أنواع الوقود ،كالخث والنفايات 21واملحاصيل الزراعية وغريها من الكتل الحيوية ليست
من أصل أحفوري ،وتدخل هذه املنتجات ضمن نطاق التصنيف فقط عندما يتم استخدامها ألغراض الطاقة.
لذا يعتمد إدخال مثل هذه املنتجات يف مجموع إنتاج الطاقة عىل كيفية استخدامها ،وهي تندرج ضمن
املعلومات املتعلقة بالطلب.
منتج يغطيه
 - 11-3يف التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة يتم تعريف مصطلح “منتجات الطاقة” كأي ٍ
نطاق التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة ،كما ورد أعاله.
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 - 12-3تجدر اإلشارة إىل أنه يف حني يغطي التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة كافة تعاريف منتجات
الطاقة ،إال أن نطاق التطبيقات الفردية إلحصاءات الطاقة قد تغطي مجموعة ثانوية فقط من مختلف فئات
التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة .فمثالً يف حني يُدخل التصنيف الدويل املوحد أنواع الوقود النووي
ضمن نطاق منتجات الطاقة ،إال أنه ال يتم استخدامها يف موازين الطاقة.

جيم  -معيار التصنيف ونظام الرتميز
 - 13-3تم تصميم فئات التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة لتكون شاملة وحرصية بشكل متبادل،
بمعنى أن أي منتج ضمن النطاق العام ينتمي إىل فئة واحدة فقط من فئات التصنيف ألي تطبيق مطلوب.22
وعىل املستوى األعىل ،يؤمن التصنيف الدويل عرشة أقسام ألنواع مختلفة من أنواع الوقود ،والكهرباء والحرارة.
وتمثل الفئات الثماني للوقود أنواع واسعة من أنواع الوقود التي تتميز بمصدرها ومميزاتها ،وهي تغطي
الفحم ،والفحم الخثي ومنتجاته ،والصخر/الرمل الزيتي ،والغاز الطبيعي ،والنفط ،وأنواع الوقود الحيوي،
والنفايات ،والوقود النووي وأنواع أخرى من الوقود .وعند اإلمكان ،يمكن تفصيل فئات الوقود هذه وفق
خصائص مادية/فيزيائية (كالفحم البني مقابل الفحم الصلب) ومرحلة املعالجة .يف هذه الحالة ،تظهر يف
كل قسم املنتجات غري املعالجة أوال ً (وفق ترتيب نظام الرتميز) ثم تليها املنتجات املعالجة .وبالنسبة لبعض
فئات الوقود ،يجب اإلشارة إىل االستخدام بما أن مواصفات املنتج تتسع لهذا األمر يف بعض أنواع االستخدام
(كالكريوسني وتفصيله إىل وقود املحركات النفاثة من نوع الكريوسني وغريها من أنواع الكريوسني).
 - 14-3يمكن اعتبار بعض منتجات التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة ،بالرغم من تشابهها من الناحية
املادية ،منتجات مختلفة نظرا ً الختالف مصدرها أو وجهة استخدامها .فقد تحتوي ،عىل سبيل املثال ،العديد
من الغازات املتضمنة عىل مركبات كيميائية متشابهة ،إنما تختلف من ناحية مصدر إنتاجها .كما هي الحال
يف فئتي “الغاز الطبيعي” و“غازات القمامة” فكلتيهما تتشكالن من امليثان لكن مصدرهما وطرق إنتاجهما
مختلفة .وأيضا ً بالنسبة لفئتي “سوائل الغاز الطبيعي” و“الغاز البرتويل املسال” كلتيهما تحتويان عىل الربوبني
لكن الفئة األخرية تتشكل من مزيج من أنواع الغاز التي تحتوي عىل الربوبني والبيوتني ،يف حني تتشكل الفئة
األوىل من مزيج من أنواع الغاز األقل تكريراً .ومن األمثلة األخرى أيضاً ،فئة “املواد الخام” التي تتشكل من
منتجات الطاقة التي يمكن إيجادها يف فئات أخرى “كالنفثا” إنما تتميز بكونها موجهة الستخدام معني.
 - 15-3ال يقوم التصنيف باملزيد من التفصيل لفئات املستوى األعىل التي تمثل الكهرباء والحرارة .فعىل
عكس أنواع الوقود ،هذه املنتجات ليست مواد فيزيائية يمكن تمييزها بسهولة من خالل املصدر والرتكيب أو
الغاية املرجوة منها .يمكن إنتاج الكهرباء والحرارة من جراء عمليات مختلفة كالتحويل املبارش للطاقة يف
اإلشعاعات الشمسية ،وتدفق املياه أو جريانها من خالل عملية احرتاق الوقود .ويُعد التمييز بني مختلف
عمليات اإلنتاج مهما ً بالنسبة إلحصاءات الطاقة ،ويمكن إجراؤه من خالل تفصيل املعلومات املتعلقة بالناحية
اإلنتاجية (املزيد من التفاصيل يف الفصل الخامس).
 - 16-3إن التمييز بني منتجات الطاقة األولية والثانوية ،وبني منتجات الطاقة املتجددة وغري املتجددة
ال يشكل معيارا ً تصنيفيا ً واضحا ً يف التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة ،بالرغم من أنه يمكن ،يف الكثري
من الحاالت ،تخصيص فئة مفصلة كاملة من التصنيف الدويل ملجموعة واحدة .يرد يف امللحق ألف الئحة
باملنتجات التي تعترب أولية أو ثانوية ،ومتجددة أو غري متجددة.

نظام الرتميز
 - 17-3يتألف التصميم الهيكيل للتصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة من أربعة مستويات ،يشار إليها
بـ “أقسام” (املستوى األول) و “شعب” (املستوى الثاني) و“مجموعات” (املستوى الثالث) و“أصناف”

2 2يف بعض الحاالت ،يتطلب الطلب عىل
إحصاءات الطاقة معالجة مختلفة ملنتجات
الطاقة .وكمثال عىل هذا ،تصنيف بعض
املركبات الكيميائية كمنتجات نفطية فردية
من ناحية اإلنتاج ،إنما كلقائم ملحطات
التكرير من ناحية املدخالت املستخدمة .إال
أنه يف كال التطبيقني ،املعالجة ال تبدو
غامضة وتشمل موازين الطاقة آلية تالقي
مختلف هذه التدفقات .راجع الفقرة .14-3
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رمز من أربعة أرقام ،الرقم األول يشري إىل القسم والرقم الثاني
(املستوى الرابع) .ويتألف نظام الرتميز من ٍ
ٍ
صنف معني من التصنيف.
إىل الشعبة وهكذا دواليك .وتشري األرقام األربعة مجتمعة إىل
 - 18-3يجمع التصميم الهيكيل الفئات األساسية ضمن مستوى أعىل من املجمالت وفقا ً للمعايري املرشوحة
يف األعىل .والغرض من ذلك تأمني سلسلة من املستويات بحيث يمكن استخدام كل مستوى لتأمني معلومات
إحصائية تكون مفيدة من الناحية التحليلية.
الجدول 1-3
التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة

مالحظة :تشري “منتجات الفحم” إىل املنتجات
املشتقة من الفحم الحجري والفحم البني .تشري
“منتجات الفحم الخثي” إىل املنتجات املشتقة من
الفحم الخثي .وتشري “منتجات النفط” إىل
املنتجات املشتقة من معالجة النفط الخام
وسوائل الغاز الطبيعي والهيدروكربونات األخرى
ولقائم معامل التكرير وغريها...
يمكن النفاذ إىل رشح وتعاريف رموز التصنيف
املركزي للمنتجات ( )CPCوالنظام املنسق ()HS
عرب املواقع اإللكرتونية للجهات الراعية لها ،وهي
شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ومنظمة
الجمارك العاملية (.)WCO
وجود نجمة (*) بالقرب من رمز  CPCأو HS
يعني أن هذا الرابط هو رابط جزئي فقط.
جداول التناظر املنقحة للتصنيف الدويل املوحد
ملنتجات الطاقة واإلصدارات املحدثة من رموز
التصنيف املركزي للمنتجات أو من النظام
املنسق متاحة عىل موقع تصنيفات شعبة
اإلحصاءات يف األمم املتحدة عىل http://
.unstats.un.org/unsd/class

العناوين وفقا ً للتصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة
القسم/
الشعبة/
الصنف العنوان
املجموعة
الفحم
0
الفحم الحجري
01
 0110األنثراسيت
011
الفحم البيتوميني
012
 0121فحم الكوك
 0129أنواع أخرى من الفحم البيتوميني
الفحم البني
02
 0210الفحم تحت البيتوميني
021
 0220الليجنيت
022
منتجات الفحم
03
كوك الفحم
031
 0311كوك أفران الكوك
 0312كوك الغاز
 0313سقاط الكوك
 0314شبه الكوك
 0320وقود البيتنت
032
 0330قوالب الفحم البني ()BKB
033
 0340القطران
034
 0350غاز أفران الكوك
035
 0360غاز وحدات إنتاج الغاز (وأنواع أخرى من
036
الغازات املصنعة للتوزيع)
الغازات املستخلصة
037
 0371غاز أفران الصهر
 0372غاز فرن األكسجني األسايس لصناعة الفوالذ
 0379أنواع أخرى من الغازات املستخلصة
 0390أنواع أخرى من منتجات الفحم
039
1
11
111
112
12

1110
1120

الفحم الخثي ومنتجاته
الفحم الخثي
الخث العشبي
الخث املجروش
منتجات الفحم الخثي

املقابالت
التصنيف املركزي
للمنتجات ،النسخة
الثانية ()CPC Ver. 2

النظام املنسق
()HS 2007

11010

*

2701.11

11010
11010

*

2701.19
2701.12

*

2702.10
*
2702.10

*

2704
*
2704
*
2704
*
2704
2701.20
2702.20
2706
*
2705
*
2705

11030
11030

*

*

33100
33100
*
33100
*
33100
11020
11040
*
33200
*
17200
*
17200
*

17200
*
17200
*
17200
*
*
34540 ، 33500
*

11050
11050

*
*

*

*

2705
*
2705
*
2705
*
، 2708.10 ،2707
*
2712.90 ،*2708.20
*

2703
*
2703
*
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العناوين وفقا ً للتصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة
القسم/
الشعبة/
الصنف العنوان
املجموعة
 1210قوالب الفحم الخثي
121
 1290أنواع أخرى من منتجات الفحم الخثي
129
2
20
200

2000

30
300

3000

3

4
41
410
42

4100

420

4200

43
430

4300

لقائم معامل التكرير

املقابالت
التصنيف املركزي
النظام املنسق
للمنتجات ،النسخة
()HS 2007
الثانية ()CPC Ver. 2
*
*
2703
11050
*
*
*
*
، 2704 ، 2703 ، 33100 ، 11050
*
33500 ،*33200
*
2712.90 ،*2706

2714.10

12030

2711.21 ،2711.11

12020

12010

*

2709

33420

*

،*2711.19 ،2711.14
*
2711.29

أ

*

أ

املواد املضافة واملواد املؤكسدة
4400

45
450

سوائل الغاز الطبيعي ()NGL
لقائم معامل التكرير

44
440

الصخر النفطي/الرمال النفطية
الصخر النفطي/الرمال النفطية
الصخر النفطي/الرمال النفطية
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
النفط
النفط الخام التقليدي
النفط الخام التقليدي
سوائل الغاز الطبيعي ()NGL

املواد املضافة واملواد املؤكسدة

،2905.11 ، 2207.20 ، 34139 ، 34131
 ،*2909.19وغريها
 ،*34170وغريها
*

*

*

الهيدروكربونات األخرى
4500

46

الهيدروكربونات األخرى

34210 ، 12010
*

*

2804.10 ، 2709
*

منتجات النفط

461

4610

غاز معامل التكرير

33420

*

2711.29

462

4620

اإليثان

33420

*

2711.29 ،*2711.19

463

4630

الغازات البرتولية املسالة ()LPG

33410

464

4640

النفثا

33330

2710.11

4651

بنزين الطائرات

33310

*

2710.11

*

4652

بنزين املحركات

33310

*

2710.11

*

4653

وقود املحركات النفاثة من نوع البنزين

33320

2710.11

*

البنزين

الكريوسني
4661

وقود املحركات النفاثة من نوع الكريوسني

33342

2710.19

*

4669

أنواع الكريوسني األخرى

33341

2710.19

*

*
*

2710.19

*

467

469

2711.13 ،2711.12

*

466

468

*

*

465

زيت الغاز/زيت الديزل وزيت الغاز الثقيل
4671

زيت الغاز/زيت الديزل

33360

*

2710.19

4672

زيت الغاز الثقيل

33360

*

2710.19

4680

زيت الوقود

33370

منتجات النفط األخرى

27

*

أ

بما أن تعريف “اللقائم” يستند بشكل
أسايس إىل االستخدام املرجو ،قد يكون
إعطاء رابط خاص بالتصنيف املركزي/
والنظام املنسق أمرا ً مضلالً .فقد تغطي هذه
الفئة مجموعة واسعة من املنتجات بما فيها
النفثا ( )HS 2710.11والبنزين املتحلل
( )HS 2707.50من بني غريها من
املنتجات.
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العناوين وفقا ً للتصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة
القسم/
الشعبة/
الصنف العنوان
املجموعة

املقابالت
التصنيف املركزي
للمنتجات ،النسخة
الثانية ()CPC Ver. 2

النظام املنسق
()HS 2007

4691

املواد املتطايرة البيضاء واملواد املتطايرة
الصناعية يف نقطة غليان معينة

33330

*

2710.11

*

4692

زيوت التشحيم

33380

*

2710.19

*

4693

شمع الربافني

33500

*

2712.20

*

4694

كوك البرتول

34540 ، 33500

4695

البيتومني/القار

33500

4699

منتجات النفط األخرى غري املصنفة يف مكان ، 33350 ، 33330
،*33420 ،*33380
آخر
*
34540 ،*33500

5

*

*

2713.20

*
*

،2713.11 ، 2708.20
2713.12
*

*

، 2708.10 ، 2707
،*2710.11
،*2710.19
،*2711.14
،*2712.10
،*2712.20
2713.90 ،*2712.90
*

*

الوقود الحيوي
الوقود الحيوي الصلب

51

الوقود الخشبي والنفايات الخشبية
ومنتجاتها الجانبية

511
5111

حبيبات الخشب

39280

5119

أنواع أخرى من الوقود الخشبي والنفايات
الخشبية ومنتجاتها الجانبية

،31230 ،03130
*
39280

4401.30

*

*

،4401.21 ،4401.10
4401.30 ،4401.22

*

512

5120

تفل قصب السكر

39140

*

2303.20

513

5130

النفايات الحيوانية

34654

*

3101

514

5140

السائل األسود

39230

*

3804.00

515

5150

املواد واملخلفات النباتية األخرى

،21710 ،01913
،*39120 ،*34654
*
39150

،1213 ، 0901.90
،*2302 ،*1802
،2306 ،2305 ،2304
3101

516

5160

الفحم النباتي

34510

4402

، 34139 ، 34131
*
34170

، 2207.20
،*2905.11
،*2905.13
*
2909.19 ،*2905.14

52

*

*
*
*

الوقود الحيوي السائل

521

5210

البنزين الحيوي

522

5220

الديزل الحيوي

523

5230

الكريوسني الحيوي للمحركات النفاثة

529

5290

أنواع أخرى من الوقود الحيوي السائل

53

*

35490

*

*

*

3824.90

*

الغازات الحيوية
الغازات الحيوية الناجمة عن التخمر
الالهوائي

531
5311

غازات القمامة

33420

*

2711.29

*

5312

غازات املجارير

33420

*

2711.29

*

طلا تاجتنمل دحوملا يلودلا فينصتلا
العناوين وفقا ً للتصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة
القسم/
الشعبة/
الصنف العنوان
املجموعة

532

املقابالت
التصنيف املركزي
للمنتجات ،النسخة
الثانية ()CPC Ver. 2

5319

الغازات الحيوية األخرى الناجمة عن التخمر 33420
الالهوائي

5320

الغازات الحيوية الناجمة عن العمليات
الحرارية

6
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النظام املنسق
()HS 2007
2711.29

*

*

النفايات
61
610

النفايات الصناعية
6100

62
620

النفايات الصناعية

،2601 ،2525.30
،4004 ،3915
،4115.20 ،4012.20
،5003 ،4707
،5103.30 ،5103.20
،5202 ،5104
6310 ،5505،6309

،39220 ،3921
،39250 ،39240
،39270 ،39260
39290

النفايات البلدية
6200

7

النفايات البلدية

3825.10

39910

الكهرباء
70
700

الكهرباء
7000

8

الكهرباء

2716

17100

الحرارة
80
800

الحرارة
8000

9

الحرارة

2201.90

17300

*

الوقود النووي وأنواع أخرى من الوقود
اليورانيوم والبلوتونيوم

91

اليورانيوم والبلوتونيوم

910
9101

خام اليورانيوم

13000

9109

أنواع أخرى من اليورانيوم والبلوتونيوم

،33620 ،33610
،33710 ،*33630
33720

92
920

،2844.20 ،2844.10
،2844.50 ،*2844.30
8401.30

أنواع أخرى من الوقود النووي
9200

أنواع أخرى من الوقود النووي

33690 ، 33630
*

*

2844.40 ، 2844.30
*

*

أنواع الوقود األخرى غري املصنفة يف مكان آخر

99
990

2612.10

*

9900

أنواع الوقود األخرى غري املصنفة يف مكان آخر

دال  -تعاريف منتجات الطاقة
 - 19-3فيما ييل الئحة لتعاريف املنتجات املتعارف عليها دوليا ً يف النظام الدويل املوحد ملنتجات الطاقة .وتأتي
التعاريف نتيجة عمل الفريق العامل املشرتك بني األمانات املعني بإحصاءات الطاقة ،وقد قام كل من فريق
أوسلو املعني بإحصاءات الطاقة وفريق خرباء األمم املتحدة املعني بإحصاءات الطاقة 23بمراجعة هذه التعاريف
وتأييدها .وقد تلت تعاريف بعض املنتجات ،عندما دعت الحاجة ،مالحظات للمزيد من التوضيح .ويف الحاالت
التي تتطابق فيها فئة من فئات التصنيف الدويل عىل عدة مستويات ،وال تكون هذه الفئة مفصلة ،يظهر فقط
رمز املستوى األعىل .وينطبق التعريف طبيعيا ً أيضا ً عىل املادة املوجودة يف املستوى األدنى من التصنيف.

	 2 3تعاريف الوقود النووي ليست يف نطاق
املنتجات املناقشة من قبل الفريق املشرتك
بني األمانات املعني بإحصاءات الطاقة إنما
قد عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل
تأمينه.

30

التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة

0

الفحم

يشمل هذا القسم الفحم ،أي الوقود األحفوري الصلب الذي يتشكل من مواد نباتية متفحمة ومنتجات الفحم
املشتقة مبارش ًة أو غري مبارشة من األصناف املتنوعة للفحم من خالل عمليات الكربنة أو التحلل ،أو من خالل
تجميع الفحم املقسم بشكل نهائي ،أو من خالل حصول تفاعالت كيميائية مع العوامل املؤكسدة ،بما فيها املياه.
مالحظة :هناك فئتان أساسيتان من الفحم األويل وهما الفحم الحجري (الذي يحتوي عىل أنواع الفحم
املتوسطة واملرتفعة الرتتيب) والفحم البني (أنواع الفحم املتدنية الرتتيب) ويمكن تحديدهما وفقا ً إلجمايل
القيمة السعرية وللنسبة املئوية ملتوسط معامل االنعكاس العشوائي لفيرتيانيت .وهي ال تشمل الفحم الخثي.
01

الفحم الحجري

أنواع الفحم (بحسب مستوى الرطوبة والخلو من الرماد) ذات إجمايل القيمة السعرية التي ال تقل عن
 24ميجا جول/كجم أو تقل من  24ميجا جول/كجم ،نظرا ً ألن الفحم له معامل انعكاس عشوائي متوسط
لفيرتيانيت يساوي أو يزيد عن  0,6يف املائة .ويشمل األنثراسيت والبيتومني.
011

األنثراسيت

هو من أنواع الفحم الحجري ذات الرتتيب العايل ،ذو إجمايل القيمة السعرية (بحسب مستوى الرطوبة والخلو
من الرماد) ما يساوي أو يزيد عن  24ميجا جول/كجم ومعامل انعكاس عشوائي متوسط لفيرتيانيت
يساوي أو يزيد عن  2,0يف املائة.
مالحظة :يحتوي األنثراسيت عاد ًة عىل أقل من  10يف املائة من املواد املتطايرة ،ونسبة عالية من الكربون
( 98-86يف املائة) وهو يف العادة ال يتكتل .ويستخدم األنثراسيت بشكل أسايس يف التسخني يف القطاعني
الصناعي واملنزيل.
012

الفحم البيتوميني

هو من أنواع الفحم الحجري املتوسط الرتتيب ،ذو إجمايل القيمة السعرية (بحسب مستوى الرطوبة والخلو
من الرماد) ما ال يقل عن  24ميجا جول/كجم ومعامل انعكاس عشوائي متوسط لفيرتيانيت أقل من 2,0
يف املائة ،أو ذو إجمايل القيمة السعرية (بحسب مستوى الرطوبة والخلو من الرماد) أقل من  24ميجا جول/
كجم ومعامل انعكاس عشوائي متوسط لفيرتيانيت يساوي أو يزيد عن  0,6يف املائة.
مالحظة :يمكن ألنواع الفحم البيتوميني أن تتكتل وهي تتميز بمواد متطايرة أعىل ونسبة كربون أقل عن تلك
املوجودة يف األنثراسيت .ويستخدم فحم البيتومني يف غاز الكوك الصناعي والتسخني يف القطاعني الصناعي
واملنزيل.
 0121فحم الكوك
هو فحم بيتوميني يمكن استخدامه يف إنتاج الكوك القادر عىل دعم شحنة أفران الصهر.
 0122أنواع أخرى من الفحم البيتوميني
هي تشمل الفحم البيتوميني الذي ال يندرج ضمن فحم الكوك.
مالحظة :يشار إليه أيضا ً “بالفحم البخاري”.

طلا تاجتنمل دحوملا يلودلا فينصتلا

02

الفحم البني

أنواع الفحم ذات إجمايل القيمة السعرية (بحسب محتوى الرطوبة والخلو من الرماد) أقل من  24ميجا
جول/كجم ومعامل انعكاس عشوائي فيرتيانيت أقل من  0,6يف املائة.
مالحظة :يشمل الفحم البني الفحم تحت البيتوميني والليجنيت.
021

الفحم تحت البيتوميني

هو فحم بني ذو إجمايل القيمة السعرية (بحسب محتوى الرطوبة والخلو من الرماد) التي تساوي أو تزيد
عن  20ميجا جول/كجم إنما تبقى أقل من  24ميجا جول/كجم.
022

الليجنيت

هو فحم بني ذو إجمايل القيمة السعرية (بحسب محتوى الرطوبة والخلو من الرماد) أقل من  20ميجا
جول/كجم.
03

منتجات الفحم

تشمل هذه الشعبة املنتجات املشتقة بشكل مبارش أو غري مبارش من أصناف الفحم املتنوعة عرب عمليات
الكربنة أو التحلل ،أو عرب تجميع الفحم املقسم نهائيا ً أو من خالل التفاعالت الكيميائية مع العوامل املؤكسدة
بما فيها املياه.
031

كوك الفحم

تشمل هذه املجموعة املادة الصلبة الخلوية غري القابلة لالنصهار التي تبقى بعد تفحم بعض أنواع الفحم.
مالحظة :يتم تعريف العديد من أنواع الكوك وفقا ً لنوع الفحم املفحم وظروف تكربنه أو استخدامه :كوك
أفران الكوك ،وكوك الغاز وسقاط الكوك وشبه الكوك.
 0311كوك أفران الكوك
هو املنتج الصلب الذي ينجم عن عملية تفحيم فحم الكوك عىل درجة حرارة مرتفعة.
مالحظة :يتميز كوك أفران الكوك برطوبة متدنية وباملادة املتطايرة وبأنه يملك القدرة امليكانيكية عىل احتمال
شحنة أفران الصهر .ويستخدم عاد ًة يف صناعة الحديد والصلب كمصدر تسخني وكعنرص كيميائي.
 0312كوك الغاز
هو منتج مشتق من عملية تفحيم الفحم البيتوميني املستخدم يف صناعة “غاز وحدات إنتاج الغاز”.
مالحظة :يستخدم كوك الغاز عاد ًة ألغراض التسخني.
 0313سقاط الكوك
يحتوي عىل جزيئات من الكوك بحجم أصغر من  10ملم.
مالحظة :هو من نفايات تصفية الكوك .ويمكن أن يتألف الفحم املصفى من أنواع الفحم البيتوميني أو البني.

31
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 0314شبه الكوك
وهي أنواع الكوك الناتجة عن التفحيم عىل درجة حرارة منخفضة.
مالحظة :يمكن أن يصنع شبه الكوك من أنواع الفحم البيتوميني والبني ويستخدم كوقود للتدفئة.
032

وقود البيتنت

هو وقود مركب يصنع من خالل جبل دقائق الفحم الحجري عىل شكل قوالب مع إضافة عامل ربط.
مالحظة :يشار إليه أحيانا ً “بقوالب الفحم الصلب”.
033

قوالب الفحم البني ()BKB

هو وقود مركب مصنوع من الفحم البني الناتج عن القولبة تحت الضغط املرتفع مع أو من دون إضافة
عامل ربط.
مالحظة :يمكن استخدام إما الفحم تحت البيتوميني أو الليجنيت بما فيه دقائق وغبار الليجنيت املجفف.
034

قطران الفحم

هو السائل املشتق من تفحيم الفحم يف أفران الكوك.
مالحظة :يمكن فصل القطران من خالل التقطري إىل العديد من املنتجات السائلة التي يمكن استخدامها
ألغراض صيدالنية أو لحفظ الخشب.
ٍ
035

غاز أفران الكوك

هو غاز ينتج عن أفران الكوك خالل صناعة كوك غاز الكوك.
036

غاز وحدات إنتاج الغاز (وأنواع أخرى من الغازات املصنعة للتوزيع)

تشمل هذه املجموعة أنواع الغاز الناجمة عن تفحيم أو تغويز املادة الكربونية ذات املصادر األحفورية أو
الحيوية يف وحدات إنتاج الغاز .وتشمل هذه الغازات( :أ) الغازات الناجمة عن تفحيم أو تغويز الفحم والكوك
والكتلة الحيوية والنفايات؛ و(ب) بديل الغاز الطبيعي (هو غاز غني بامليثان) املصنوع من الغاز االصطناعي.
مالحظة :إن الغاز االصطناعي هو مزيج من الهيدروجني وأحادي أكسيد الكربون ،يمكن الحصول عليه من
خالل تكسري الهيدروكربونات بالبخار عىل درجة حرارة مرتفعة .ويمكن أخذ الهيدروكربونات من أنواع
الوقود األحفوري أو أنواع الوقود الحيوي أو من النفايات.
037

الغازات املستخلصة

هي الغازات القابلة لالحرتاق ذات املصدر الكربوني املستخلصة من الصناعات التحويلية والعمليات الكيميائية
التي تعمل ألغراض غري إنتاج الوقود .وهي تشمل الغازات التي تحتوي عىل أحادي أكسيد الكربون الناتج
عن التأكسد الجزئي لـ(أ) الكربون الذي يعمل كالكوك والذي يعمل كعنرص اختزال يف هذه العملية؛
(ب) جزيئات الكربون؛ أو (ج) الكربون املذاب يف الحديد.
مالحظة :يمكن اإلشارة إىل هذه الغازات أيضا ً بالنفايات أو بقايا غازية.

طلا تاجتنمل دحوملا يلودلا فينصتلا

 0371غاز أفران الصهر
هو الغاز املشتق من تشغيل فرن الصهر والذي يتشكل أساسا ً من النيرتوجني وثاني أكسيد الكربون وأحادي
أكسيد الكربون.
مالحظة :يتم استخالص الغاز ما إن يخرج من الفرن .وتظهر قيمته السعرية بشكل أسايس من أحادي أكسيد
الكربون الذي ينتج عن االحرتاق الجزئي للكوك وغريه من منتجات الكربون يف أفران الصهر .ويستخدم
لتدفئة أرجاء أفران الصهر وكوقود لصناعة الحديد والصلب .كما يمكن أن يتم استخدامه من قبل املنشآت
الصناعية املجاورة .تجدر اإلشارة إىل أنه حيث يتم استخدام الكتلة الحيوية املفحمة (كالفحم النباتي والوجبة
الحيوانية) يف أفران الصهر ،يمكن اعتبار جزء من إمداد الكربون كطاقة متجددة.
 0372غاز فرن األكسجني األسايس لصناعة الفوالذ
هو الغاز املشتق من صناعة الفوالذ يف فرن األكسجني .يتم استخالص الغاز ما إن يخرج من الفرن.
مالحظة :إن معدل تركيز أحادي أكسيد الكربون يف هذا الغاز أعىل منه يف غاز أفران الصهر .كما يعرف هذا
الغاز بالغاز املحول (غاز  LDأو غاز .)BOSF
 0373أنواع أخرى من الغازات املستخلصة
الغازات القابلة لالحرتاق ذات املصدر الكربوني املستخلصة من الصناعات التحويلية والعمليات الكيميائية
والتي ال يتم تحديدها يف أي مكان آخر.
مالحظة :من األمثلة عىل إنتاج غاز الوقود من املعادن ومن املعالجة الكيميائية :إنتاج الزنك والقصدير
والرصاص والسبائك الحديدية والكربيد الفوسفوري والسيليكوني.
039

أنواع أخرى من منتجات الفحم

تشمل هذه املجموعة منتجات الفحم التي ال يتم تصنيفها يف أي مكان آخر من القسم.
1

الفحم الخثي ومنتجاته

يشمل هذا القسم الفحم الخثي ،وهو الشكل الصلب من التفكك الجزئي للنباتات امليتة يف ظل درجة رطوبة
مرتفعة ومحدودية وصول الهواء (مرحلة التفحم األوىل) وكل املنتجات املشتقة.
11

الفحم الخثي

وهو الشكل الصلب من التفكك الجزئي للنباتات امليتة يف ظل درجة رطوبة مرتفعة ومحدودية وصول الهواء
(مرحلة التفحم األصلية) وكل املنتجات املشتقة .وهو متوفر بشكلني لالستخدام كوقود ،الخث العشبي والخث
املجروش.
مالحظة :الخث املجروش يحول إىل قوالب أيضا ً من أجل االستخدام كوقود .ال يعترب كمورد متجدد نظرا ً لطول
مدة تجدده.
111

الخث العشبي

قطع من الخث يتم تقطيعها يدويا ً أو باملكنات وتجفيفها يف الهواء الطلق.

33
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112

الخث املجروش

هو النوع املربغل من الخث يتم صنعه بماكينات خاصة.
مالحظة :يستخدم الخث املجروش يف محطات توليد الطاقة أو يف صناعة القوالب.
12

منتجات الفحم الخثي

تشمل هذه الشعبة املنتجات مثل قوالب الفحم الخثي املشتقة بشكل مبارش أو غري مبارش من الخث العشبي
والخث املجروش.
121

قوالب الفحم الخثي

هو وقود يحتوي عىل قوالب صغرية من الخث املجفف واملضغوط املصنوع من دون عامل ربط.
مالحظة :يستخدم بشكل أسايس كوقود للمنازل.
129

أنواع أخرى من منتجات الفحم الخثي

منتجات الفحم الخثي التي ال يتم تحديدها يف أي مكان آخر ككريات الخث.
2

الصخر النفطي/الرمال النفطية

صخرة ترسبية تحتوي عىل مادة عضوية عىل شكل الكريوجني .والكريوجني هو مادة شمعية غنية
بالهيدروكربون تعترب دليالً عىل وجود النفط.
مالحظة :يمكن أن يتم حرق الصخر النفطي مبارش ًة أو أن تتم معالجته بالتسخني الستخراج النفط الصخري.
علما ً أن الصخر النفطي مصنف هنا ،النفط املستخرج من الصخور النفطية والرملية مدرجة يف الشعبة 45
(الهيدروكربونات األخرى).
3

الغاز الطبيعي

ً
وخاصة امليثان ،ويحتوي أيضا ً بشكل عام عىل اإليثان والربوبني
مزيج من الهيدروكربونات الغازية
والهيدروكربونات األعىل بكميات أقل بكثري وبعض أنواع الغاز غري القابلة لالحرتاق كالنيرتوجني وثاني أكسيد
الكربون.
مالحظة :يتم فصل غالبية أنواع الغاز الطبيعي عن الغاز “غري املصاحب” الذي يتأتى عن الحقول املنتجة
للهيدروكربونات بالشكل الغازي فقط ،كما عن الغاز “املصاحب” الذي يتم إنتاجه باالشرتاك مع النفط الخام.
ينتج عن عملية فصل الغاز الطبيعي من خالل إخراج أو تقليص الهيدروكربونات غري امليثان إىل مستويات
مقبولة عىل صعيد الغاز التسويقي .ويتم توزيع سوائل الغاز الطبيعي املزالة خالل العملية بشكل منفصل.
يشمل الغاز الطبيعي أيضا ً امليثان املستخرج من مناجم الفحم (غاز مناجم الفحم) أو من بالطات الفحم
(غاز بالطات الفحم) والغاز الصخري .وعند التوزيع يمكن أن يحتوي أيضا ً عىل امليثان جراء التسميد
الالهوائي أو تحويل الكتلة الحيوية إىل ميثان.
يمكن تسييل الغاز الطبيعي من خالل تقليص حرارته بغية تسهيل عملية التخزين والنقل عندما تكون مواقع
اإلنتاج بعيدة عن مراكز االستهالك وعند عدم توفر اإلمكانية االقتصادية للنقل بأنابيب النفط.

طلا تاجتنمل دحوملا يلودلا فينصتلا

4

النفط

هيدروكربونات سائلة من أصل أحفوري تشمل ( )1النفط الخام؛ ( )2السوائل املستخرجة من الغاز الطبيعي
(سوائل الغاز الطبيعي)؛ ( )3املنتجات املستخرجة بشكل تام أو جزئي من عمليات تكرير النفط؛
( )4الهيدروكربونات السائلة املتشابهة وظيفيا ً واملواد الكيميائية العضوية ذات األصول النباتية والحيوانية.
41

النفط الخام التقليدي

نفط معدني ذو أصل أحفوري يستخرج بالطرائق التقليدية من الخزانات الجوفية ويحتوي عىل هيدروكربونات
سائلة أو شبه سائلة وشوائب مصاحبة كالكربيت واملعادن.
مالحظة :يتواجد النفط الخام التقليدي بالشكل السائل يف ظل حرارة السطح الطبيعية ،وعاد ًة ما يطفو عىل
السطح جراء ضغط الخزان .وهو ما يسمى بمصطلح االستخراج التقليدي ويشمل النفط الخام املواد املكثفة
من الحقول واملرافق املكثفة ،واملادة املكثفة من الحقول واملرافق املستخرجة مع النفط الخام.
يمكن تصنيف مختلف أنواع النفط الخام وفقا ً الحتوائها عىل الكربيت (الحلو أو املر) ومقياس الثقل النوعي
( APIثقيل أو خفيف) .ما من تحديد معني للتصنيفات إنما يفرتض أن تكون درجة الثقل النوعي للنفط
الخام الثقيل أقل من  20درجة ويفرتض أن يحتوي النفط الخام الحلو عىل أقل من  0,5يف املائة من الكربيت.
42

سوائل الغاز الطبيعي

هي مزيج من اإليثان والربوبني والبيوتني (عادي وأيسو) و(أيسو) بنتاين وبعض األلكانات األعىل ويشار
ً
مجتمعة بالبنتاين بلس.
إليها
مالحظة :يتم إنتاج سوائل الغاز الطبيعي باالشرتاك مع النفط أو الغاز الطبيعي ،وتتم ازالتها يف منشآت
ميدانية أو يف محطات فصل الغاز قبل مرحلة بيعه .وتكون كافة مكونات سوائل الغاز الطبيعي باستثناء
اإليثان إما بالشكل السائل عىل السطح أو يتم تسييلها لدواعي الترصيف.
إن التعريف الوارد أعاله هو األكثر استخداماً .إال أن هناك استخدام لبعض املصطلحات التي تستند إىل ضغط
بخار املكونات التي تكون سائلة عىل السطح أو يمكن تسييلها بسهولة .وقد تواجدت املجموعات الثالث
الناجمة عنها جراء الضغط البخاري :املكثفات والبنزين الطبيعي والغاز البرتويل السائل.
يمكن تذويب سوائل الغاز الطبيعي مع النفط الخام يف محطات التكرير كما يمكن خلطها مع منتجات نفطية
مكررة أو استخدامها مبارش ًة .تختلف سوائل الغاز الطبيعي عن الغاز الطبيعي املسال الناجم عن تسييل
الغاز الطبيعي الذي سبق واستخرجت منه سوائل الغاز الطبيعي.
43

لقائم معامل التكرير

تشمل هذه الشعبة لقائم محطات التكرير ،كالزيوت والغازات املشتقة من تكرير النفط الخام أو معالجة
الهيدروكربونات يف الصناعة البرتوكيميائية والتي تتوجه إىل املزيد من عمليات االستخالص يف محطات
التكرير باستثناء عملية الخلط .وتشمل هذه الزيوت النفثا ،املقطرات املتوسطة ،الغسولني نتيجة االنحالل
الحراري والزيوت الثقيلة الناجمة عن التقطري وعن املنشآت البرتوكيميائية.
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44

املواد املضافة واملواد املؤكسدة

هي املركبات التي تضاف أو يتم مزجها مع املنتجات النفطية لتغيري خصائصها (األوكتان ،والسيتان
والخصائص الباردة.)....
مالحظة :من األمثلة( :أ) عن املؤكسدات مثل الكحوليات (امليثانول واإليثانول) واإليثريات مثل ميثيل ثالثي
إيثري البيوتل  MTBEوإيثري ثالثي إيثري البيوتل  ETBEوثالثي إميل إيثري امليثيل TAME؛ (ب) عن اإلسرتات
(مثل زيت بزر اللفت أو ثنائي ميثيل اإلسرت ،إلخ)؛ (ج) عن املركبات الكيميائية (مثل رباعي ميثيل اإلسرت
ورباعي إيثيل الرصاص واملنظفات) .يمكن أن تكون بعض املواد املضافة واملؤكسدات مشتقة من الكتلة
الحيوية يف حني يمكن لغريها أن تكون من أصول هيدروكربونية أحفورية.
45

الهيدروكربونات األخرى

تشمل هذه الشعبة منتجات النفط والهيدروجني غري التقليدية .وتشري إىل الزيوت الناجمة عن تقنيات اإلنتاج
غري التقليدي ،وهي الزيوت املستخرجة من الخزانات التي تحتوي عىل الزيوت الثقيلة أو الرمال النفطية التي
تحتاج إىل تسخني أو معالجة (مثل عمليات االستحالب الكيميائي) يف مكانها قبل أن تبلغ السطح للتكرير/
لالستخالص .هي تشمل أيضا ً الزيوت املستخرجة من الرمال النفطية والزيوت الثقيلة جدا ً والفحم والصخر
الزيتي املتواجدة عىل السطح أو يمكن استخراجها من دون معالجة ،وتتطلب االستخالص بعد التعدين
(خارج املوقع) .يمكن أيضا ً إنتاج الزيوت غري التقليدية من الغاز الطبيعي.
مالحظة :يمكن توزيع الزيوت عىل مجموعتني )1( :الزيوت للتحويل (الخامات االصطناعية املستخرجة من
الزيوت الثقيلة جدا ً والرمال النفطية والفحم والصخور النفطية)؛ ( )2الزيوت لالستخدام املبارش (كالزيوت
املستحلبة كالوقود املستخلصة لألفران وسوائل تحويل الغاز إىل سائل) .تعرف الرمال النفطية أيضا ً
بالقطران ،والزيوت الثقيلة جدا ً بالبيتومني ،لكن ليس البيتومني املصنوع من بقايا عملية التقطري الفراغي.
ويندرج الهيدروجني هنا أيضا ً بالرغم من أنه ليس هيدروكربون ،إال إذا ما كان من مركبات غاز آخر.
46

منتجات النفط

املنتجات التي يمكن الحصول عليها من النفط الخام أو الزيوت التقليدية أو غازات حقول النفط والغاز.
ويمكن أن يتم إنتاجها خالل عملية تكرير الخام التقليدي والزيوت غري التقليدية أو خالل عملية فصل الغاز
الطبيعي عن الغازات املستخرجة من حقول النفط والغاز.
461

غاز معامل التكرير

ً
وخاصة املؤلفة من الهيدروجني ،وامليثان ،واإليثان ،ودقائق الزيت
يشمل مزيج من الغازات التي ال تتكثف
التي نحصل عليها خالل تقطري النفط الخام أو معالجة املنتجات النفطية (كالتكسري) يف محطات التكرير
أو من املعامل البرتوكيميائية املجاورة.
مالحظة :يستخدم ،بشكل خاص ،كوقود داخل محطة التكرير.
462

اإليثان

هو كربون غازي طبيعي مستقيم السلسلة (.)C2H6
مالحظة :يتم الحصول عىل اإليثان يف منشآت فصل الغاز أو من تكرير النفط الخام .وهو من املواد الخام
القيمة بالنسبة للصناعة البرتوكيميائية.
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463

الغازات البرتولية املسالة ()LPG

هي تشري إىل الربوبني السائل ( )C3H8والبيوتني ( )C4H10أو مزيج من االثنني .والدرجات التجارية تتمثل
عادة بمزيج الغازات التي تحتوي عىل كمية قليلة من الربوبيلني والبيوتيلني واإليسوبيوتني واإليسوبيوتيلني
التي يتم تخزينها يف حاويات تحت الضغط.
مالحظة :يختلف مزيج الربوبني والبيوتني املستخدم وفقا ً للغرض وللموسم .يمكن استخراج الغازات من
الغاز الطبيعي يف منشآت فصل الغاز أو يف املنشآت التي تعمل عىل إعادة تغويز الغاز الطبيعي السائل
املستورد .ويمكن أيضا ً الحصول عليها خالل تكرير النفط الخام .يمكن استخدام الغاز البرتويل املسال
للتدفئة وكوقود للسيارات.
انظر أيضا إىل تعريف سوائل الغاز الطبيعي .تستخدم بعض مجاالت املمارسة مصطلح الغاز البرتويل املسال
لرشح مركبات ضغط البخار العايل لسوائل الغاز الطبيعي.
464

النفثا

هي زيوت خفيفة ومتوسطة تتقطر عىل درجات حرارة ترتاوح بني  30و  210درجة مئوية ،األمر الذي
يتعارض مع خصائص االستخدام لبنزين املحركات.
مالحظة :تختلف أنواع النفثا ويتم التمييز بينها من خالل كثافتها ومحتوى الربافني واإليسوبرافني واألوليفنات
والنفتالني واملركبات العطرية .ويستخدم النفثا بشكل أسايس كمادة خام ألنواع البنزين ذات نسبة األوكتان
املرتفعة ويف صناعة األوليفنات يف الصناعات البرتوكيميائية.
465

البنزين

مزيج معقد من الهيدروكربونات التي تتقطر عىل درجة حرارة ترتاوح بني  25درجة و  220درجة مئوية
وتتشكل من مركبات من السلسلة بني  C4و .C12
ً
خاصة املؤكسدات (كاإليثريات والكحوليات)
مالحظة :قد يحتوي البنزين عىل مركبات ممزوجة من أصل حيوي
ويمكن استخدام املواد املضافة لدعم بعض املالمح الخاصة باألداء.
 4651بنزين الطائرات
هو البنزين املعد خصيصا ً ملحركات الطائرات ذات املكابس ويضمن األداء ضمن ظروف الطريان .بنزين
الطائرات يف الغالب ألكاليت  alkalyteويتم الحصول عليه من خالل دمج اإليسوبارافني  C4و  C5مع
األوليفينات  C3و C4و  C5مع احتمال إضافة املزيد من املركبات العطرية بما يف ذلك التولوين .تبلغ درجة
التقطر بني  25درجة مئوية و  170درجة مئوية.
 4652بنزين املحركات
مزيج من بعض املركبات العطرية (البنزين والتولوين) والهيدروكربونات األليفاتية ضمن السلسلة C5
و  .C12يبلغ مستوى التقطري بني  25درجة مئوية و  220درجة مئوية.
مالحظة :يتم مزج املواد املضافة لتحسني مستوى األوكتان وتحسني أداء االحرتاق وتقليص األكسدة خالل
التخزين والحفاظ عىل نظافة املحرك وتحسني التقاط امللوثات من خالل املحوالت التحفيزية يف النظام العادم.
قد يحتوي بنزين املحركات أيضا ً عىل منتجات البنزين الحيوي عندما يخلط.
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 4653وقود املحركات النفاثة من نوع البنزين
هيدروكربونات خفيفة تستخدم يف وحدات تشغيل تربينات الطريان ،تتقطر عىل درجة مئوية ترتاوح بني
 100درجة مئوية و  250درجة مئوية .يمكن الحصول عليها من خالل مزج الكريوسني والبنزين أو النفثا
عىل أال يتعدى حجم املركب العطري  25يف املائة ويكون الضغط البخاري بني 13,7كيلو باسكال و 20,6
كيلو باسكال.
مالحظة :يعرف وقود املحركات النفاثة من نوع البنزين أيضا ً “بوقود تربني الطريان”.
466

الكريوسني

مزيج من الهيدروكربونات من السلسلة بني  C9و ،C16يتقطر عىل درجة حرارة ترتاوح بني  145درجة مئوية
و  300درجة مئوية ،ولكن عاد ًة ليس أكثر من  250درجة مئوية مع نقطة وميض أعىل من  38درجة مئوية.
مالحظات :تعتمد الرتكيبات الكيميائية للكريوسني عىل طبيعة أنواع النفط الخام التي تشتق منه وعمليات
التكرير التي مر بها .تعرف أنواع الكريوسني املستخرجة من النفط الخام جراء التقطر الهوائي بكريوسني
التقطري البسيط .ويمكن معالجة مثل هذه املخلفات من خالل العديد من العمليات إلنتاج أنواع الكريوسني
القابلة للمزج لتشكل وقود للطائرات النفاثة.
يستخدم الكريوسني أساسا ً كوقود للطائرات النفاثة .ويستخدم أيضا ً يف التدفئة املنزلية وكوقود للطبخ
وكمذوب .يمكن أن يحتوي الكريوسني عىل مركبات أو مواد مضافة مشتقة من الكتل الحيوية عندما يخلط.
 4661وقود املحركات النفاثة من نوع الكريوسني
مزيج من أنواع الكريوسني يالئم ظروف الطريان ويتمتع بخصائص معينة مثل نقطة التجمد.
مالحظة :تم تحديد هذه الخصائص من قبل عدد صغري من اللجان القومية املعنية باملعايري ،وباألخص،
الجمعية األمريكية للفحص واملواد (( )ASTMمن الواليات املتحدة األمريكية)؛ ووزارة الدفاع الربيطانية
(اململكة املتحدة)؛ ومعيار  GOSTالرويس (من روسيا).
 4669أنواع الكريوسني األخرى
الكريوسني الذي يستخدم ألغراض التدفئة والطبخ واإلضاءة واملذيبات ومحركات االحرتاق الداخيل.
مالحظة :ومن األسماء األخرى لهذا املنتج زيت االحرتاق ،وزيت التبخر ،وكريوسني الطاقة ،وزيت اإلنارة.
467

زيت الغاز/زيت الديزل وزيت الغاز الثقيل

تشمل هذه املجموعة زيوت الغاز وزيوت الغاز الثقيلة.
 4671زيت الغاز/زيت الديزل
هي الزيوت الغازية النصف مقطرة ،تتكون بشكل أسايس من أنواع الكربون املنتمية إىل السلسلة ما بني C11
و  ،C25وذات درجة تقطري ترتاوح بني  160و  420درجة مئوية.
مالحظة :من أهم املنتجات التي يتم تسويقها هي الوقود الخاص بمحركات الديزل (زيت الديزل) ،وزيوت
التسخني والوقود البحري.
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كما يتم استخدام الزيوت الغازية كزيوت تغذية ذات تقطري بسيط يف الصناعات البرتوكيميائية وكمذيبات.
 4672زيت الغاز الثقيل
مزيج ،بالدرجة األوىل ،من زيت الغاز وزيت الوقود ذات درجة تقطر ترتاوح بني  380و  540درجة مئوية.
468

زيت الوقود

يشمل مخلفات زيت الوقود وزيت الوقود الثقيل .تتقطر بقايا زيوت الوقود بدرجة حرارة ترتاوح بني 350
و  650درجة مئوية وترتاوح لزوجتها الحركية بني  6و  cSt 55يف  100درجة مئوية .أما نقطة الوميض
فهي دائما ً أعىل من  60درجة مئوية والثقل النوعي أعىل من  .0,95زيت الوقود الثقيل هو مصطلح عام يرشح
املنتج املمزوج املرتكز عىل مخلفات مختلف عمليات التكرير.
مالحظة :يتم استخدام أسماء أخرى لإلشارة إىل زيت الوقود كوقود السفن ،وزيت الوقود رقم  ،6ومخزن
الوقود  ،Cوزيت الوقود الصناعي ،وزيت الوقود البحري ،والزيت األسود.
يتم استخدام مخلفات زيت الوقود يف املنشآت الصناعية املتوسطة والكبرية الحجم ،يف التطبيقات البحرية
ومحطات توليد الطاقة ،ويف معدات االحرتاق كالغاليات واألفران ومحركات الديزل .كما يستخدم زيت الوقود
املتبقي كوقود داخل محطة التكرير.
469

منتجات النفط األخرى

تشمل هذه املجموعة منتجات النفط غري املندرجة ضمن .468-461
 4691املواد املتطايرة البيضاء واملواد املتطايرة الصناعية يف نقطة غليان معينة
هي مواد وسيطة مقطرة ومكررة خالل عملية التقطري يف مجال النفثا والكريوسني .وتستخدم بشكل أسايس
ألغراض غري مرتبطة بالطاقة ،وتنقسم إىل فئات فرعية عىل النحو اآلتي( :أ) املواد املتطايرة البيضاء  -وهي
مواد متطايرة صناعية ذات نقطة وميض أعىل من  30درجة مئوية ومستوى تقطر يرتاوح بني  135و 200
درجة مئوية؛ (ب) املواد املتطايرة الصناعية ( - )SBPوهي زيوت خفيفة تتقطر عىل درجات حرارة ترتاوح
بني  30و  200درجة مئوية.
مالحظة :يوجد  7أو  8درجات من املواد املتطايرة الصناعية والتي تعتمد عىل موضع الفصل يف نطاق
التقطري .وتتحدد هذه الدرجات وفقا ً الختالف درجة الحرارة بني نقطتي التكرير  5يف املائة و  90يف املائة
(والتي ال تزيد عن  60درجة مئوية).
غالبا ً ما يتم استخدام املواد املتطايرة البيضاء واملتطايرة الصناعية كمواد مخففة وكمذيبات.
 4692زيوت التشحيم
هي زيوت منتجة من النفط الخام تستخدم بشكل أسايس لتقليل االحتكاك بني األسطح املنزلقة وخالل عملية
قص املعادن.
مالحظة :يتم الحصول عىل هذه الزيوت من خالل التقطري الفراغي الناجم عن املزيد من أعمال التقطري
للزيوت املتبقية من التقطري الجوي للنفط الخام .ثم يتم استخالصها من جديد إلنتاج زيوت التشحيم ذات
امليزات املرغوبة.
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 4693شمع الربافني
بقايا مستخلصة من إزالة شمع زيوت التشحيم .يتميز شمع الربافني برتكيبة بلورية تكون أكثر دقة أو أقل
بحسب النوعية .وهو عديم اللون والرائحة ونصف شفاف بدرجة ذوبان أعىل من  45درجة مئوية.
مالحظة :يعرف شمع الربافني أيضا ً “بالشمع البرتويل”.
 4694كوك البرتول
هو منتج صلب أسود اللون يحصل عليه بشكل أسايس من تكسري وتفحيم زيوت الهيدروكربون الثقيلة
والقطران والزفت .يتكون بشكل أسايس من الكربون ( 90إىل  95يف املائة) ويحتوي عىل كمية قليلة من
الرماد .أهم نوعني لكوك البرتول هما “الكوك األخرض” و“الكوك الكليس”.
الكوك األخرض (الكوك الخام) هو املنتج الصلب األول لعملية التفحيم ألجزاء الهيدروكربون املغيل عىل درجة
حرارة مرتفعة والذي يحصل عليه بدرجة حرارة أقل من  630درجة مئوية 4 .إىل  15يف املائة من الوزن يحتوي
عىل مواد متطايرة تطلق خالل معالجة الحرارة املتتالية عىل درجة حرارة توازي تقريبا  1330درجة مئوية.
الكوك الكليس هو كوك برتويل أو كوك زفتي مشتق من الفحم يحصل عليه باملعالجة الحرارية للكوك األخرض
عىل درجة حرارة تبلغ حوايل  1330درجة مئوية .وهو يف العادة يحتوي عىل الهيدروجني بنسبة أقل من 0,1
يف املائة من الوزن.
مالحظة :يف العديد من العمليات املساعدة (كالتكسري املساعد) يتم وضع الكربون أو الكوك املساعد عىل
العامل املساعد ،فيعطل عمله .يتم تفعيل العامل املساعد مجددا من خالل حرق الكوك الذي يستخدم كوقود
يف عملية التكرير .وال يمكن استعادة الكوك بشكله املركز.
 4695البيتومني (القار)
هو مادة صلبة أو شبه صلبة أو هيدروكربونات لزجة ذات تركيب غرواني يميل إىل اللون البني أو األسود.
مالحظة :يتم الحصول عىل البيتومني كبقايا من عملية تقطري النفط الخام وبواسطة التقطري الهوائي للبقايا
النفطية من التقطري الجوي .وال يجب الخلط بني هذا النوع وبني الزيوت الثقيلة األولية غري التقليدية التي
يشار إليها أيضا ً بالبيتومني.
يستخدم البيتومني ،باإلضافة إىل استخدامه األسايس يف رصف الطرق ،كمادة الصقة وكعامل مضاد للمياه
يف مواد التسقيف وكعامل رابط يف صناعة وقود البيتنت .ويمكن استخدامه أيضا ً لتوليد الطاقة الكهربائية
يف محطات التوليد املصممة خصيصا ً لهذا الغرض.
يشار إىل البيتومني أيضا ً يف بعض البلدان باألسفلت ،يف الوقت الذي يمثل األسفلت يف بلدان أخرى مزيج
البيتومني ومجموعة من األحجار لرصف الطرق.
 4699منتجات النفط األخرى (غري مصنفة يف مكان آخر)
املنتجات (بما فيها املنتجات املكررة جزئياً) الناجمة عن تكرير النفط الخام واللقائم غري املحددة أعاله.
مالحظة :تشمل هذه املنتجات املواد الكيميائية األساسية والعضوية التي تستخدم ضمن محطة التكرير أو
املخصصة للبيع إىل الصناعات الكيميائية أو ملعالجتها فيها كالربوبيلني والبنزين والتولوين الكسيلني.
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5

الوقود الحيوي

أنواع الوقود املشتقة بشكل مبارش أو غري مبارش من الكتلة الحيوية.
مالحظة :إن أنواع الوقود املنتجة من الدهون الحيوانية ،واملنتجات الفرعية واملخلفات تحصل عىل قيمتها
السعرية بشكل غري مبارش من النباتات التي تأكلها الحيوانات.
51

الوقود الحيوي الصلب

هي أنواع الوقود الصلب املشتقة من الكتلة الحيوية.
511

الوقود الخشبي والنفايات الخشبية ومنتجاتها الجانبية

الوقود الخشبي أو الحطب (عىل شكل حطب أو عيدان أو حبيبات أو نشارة) الذي نحصل عليه من الغابات
الطبيعية أو املزروعة أو من األشجار املعزولة .كما تشمل هذه املجموعة النفايات الخشبية التي تستخدم
كوقود والتي تبقى محافظة عىل الرتكيبة األصلية للخشب.
مالحظة :يتم استثناء الفحم النباتي والسائل األسود.
 5111حبيبات الخشب
هي منتجات أسطوانية الشكل تتكتل من النفايات الخشبية من خالل كبسها مع أو من دون إضافة كمية
صغرية من العامل الرابط .وهذه الحبيبات ال يتعدى قطرها  25ملم وال يتخطى طولها  45ملم.
 5119أنواع أخرى من الوقود الخشبي والنفايات الخشبية ومنتجاتها الجانبية
يشمل هذا الصنف الوقود الخشبي والنفايات الخشبية ومنتجاتها الجانبية باستثناء الحبيبات الخشبية.
512

تفل قصب السكر

الوقود الذي نحصل عليه من األلياف املتبقية من عملية استخراج العصري من قصب السكر.
513

النفايات الحيوانية

إفرازات الحيوانات وبقايا اللحوم واألسماك التي تستخدم كوقود عندما تكون جافة.
مالحظة :تستثني هذه املجموعة النفايات املستخدمة يف منشآت التسميد الالهوائي .إذ يتم إدراج غازات الوقود
من هذه املنشآت ضمن الغازات الحيوية.
514

السائل األسود

السائل القلوي الذي يمكن الحصول عليه من املواد الهاضمة خالل عملية إنتاج الكربيت أو العجينة الورقية
املطلوبة يف صناعة الورق.
مالحظة :يتم حرق اللجنني الذي يحتوي عليه السائل إلطالق الحرارة عندما يتم رش السائل املركز يف فرن
املعالجة وتسخينه بالغازات الساخنة عىل  900درجة مئوية.
يتم استخدام السائل األسود كوقود يف تصنيع الورق.
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515

مواد ونفايات نباتية أخرى

أنواع الوقود الحيوي األويل الصلب التي ال يتم تحديدها يف أي مكان آخر ،بما فيها :القش ،والقشور النباتية،
وجوزة البندق ،واألعواد املقلمة ،وعصارة الزيتون ،وغريها من النفايات الناجمة عن رعاية وتحصيل
واستخالص النباتات.
516

الفحم النباتي

البقايا الصلبة من عملية تفحيم الخشب أو املواد النباتية األخرى خالل االنحالل الحراري البطيء.
52

الوقود الحيوي السائل

السوائل املشتقة من الكتلة الحيوية واملستخدمة كوقود.
مالحظة :تشمل هذه املجموعة البنزين الحيوي والديزل الحيوي وكريوسني املحركات النفاثة وغريها من أنواع
الوقود الحيوي السائل .وتستخدم يف وسائل النقل وتوليد الطاقة الكهربائية واملحركات الثابتة.
521

البنزين الحيوي

من أنواع الوقود السائلة املشتقة من الكتلة الحيوية والتي تستخدم يف محركات اإلشعال بالرشر الداخيل.
مالحظة :من األمثلة الشائعة مثالً :اإليثانول الحيوي (بما فيه اإليثانول املائي والالمائي)؛ وامليثانول الحيوي؛
والبيوتانول الحيوي؛ وإيثيل ثالثي إيثري البيوتيل الحيوي ()ETBE؛ وميثيل ثالثي إيثري البيوتيل الحيوي
(.)MTBE
يمكن مزج البنزين الحيوي مع البنزين البرتويل أو استخدامه مبارش ًة يف املحركات .ويمكن أن تتم عملية املزج
يف محطات التكرير أو يف نقطة البيع أو بالقرب منها.
522

الديزل الحيوي

من أنواع الوقود السائلة املشتقة من الكتلة الحيوية والتي تستخدم يف محركات الديزل.
مالحظة :يعترب الديزل الحيوي الناجم عن التغريات الكيميائية إستري ألكييل متسلسل ،يتم صنعه من خالل
التحويل إىل إستري العابر للزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية مع امليثانول .وتميز عملية التحويل الديزل
الحيوي عن زيوت النباتات والنفايات .وتبلغ نقطة وميض الديزل الحيوي حوايل  150درجة مئوية وكثافة
 0,88كجم/ليرت .وتشمل املصادر البيولوجية للديزل الزيوت النباتية املصنوعة من الكانوال (بزر اللفت)،
وفول الصويا ،والذرة ،وزيت النخيل أو دوار الشمس والفول السوداني ،ولكنها ليست محصورة بها .يمكن
استخدام بعض أنواع الوقود الحيوي السائلة (الزيوت النباتية) من دون إجراء تغيريات كيميائية وعاد ًة ما
يتطلب استخدامها تغيري املحرك.
يمكن أيضا ً إنتاج فئة جديدة من وقود الديزل من خالل مجموعة من العمليات الحرارية (بما فيها ،عىل سبيل
املثال ،إجراء عملية التغويز يليها توليفة فيرش تروبش ،أو االنحالل الحراري يليه الهدرجة ،أو التحويل من
سكر إىل هيدروكربون باستخدام الكائنات املجهرية (كالخمرية)) .ويمكن استخدام يف مثل هذه العمليات
مجموعة كبرية من اللقائم الحيوية ،بما فيها املواد الخليوية والكتلة الحيوية الطحلبية.
يمكن مزج الديزل الحيوي مع الديزل البرتويل أو استخدامه مبارش ًة يف محركات الديزل.
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الكريوسني الحيوي للمحركات النفاثة

من أنواع الوقود الحيوي السائلة املشتقة من الكتلة الحيوية واملخلوطة مع كريوسني املحركات النفاثة أو التي
تحل محلها.
مالحظة :يمكن إنتاج كريوسني املحركات النفاثة من خالل مجموعة من العمليات الحرارية (بما فيها ،عىل
سبيل املثال ،إجراء عملية التغويز يليها توليفة فيرش تروبش ،أو االنحالل الحراري يليه الهدرجة ،أو التحويل
من سكر إىل هيدروكربون باستخدام الكائنات املجهرية (كالخمرية)) .ويمكن استخدام يف مثل هذه العمليات
مجموعة كبرية من زيوت التغذية الحيوية ،بما فيها املواد الخليوية والكتلة الحيوية الطحلبية.
529

أنواع أخرى من الوقود الحيوي السائل

تشمل هذه املجموعة أنواع الوقود الحيوي السائل غري املحددة يف أماكن أخرى.
53

الغازات الحيوية

هي الغازات الناتجة عن التخمر الالهوائي للكتل الحيوية وتغويز الكتلة الحيوية الصلبة (بما فيها الكتلة
الحيوية الصلبة يف النفايات).
مالحظة :تتكون غازات التخمر الالهوائي بشكل أسايس من امليثان وثاني أكسيد الكربون وتحتوي عىل غازات
القمامة وغازات املجارير وغريها من الغازات الحيوية الناجمة عن التخمر الالهوائي.
كما يمكن إنتاج الغازات الحيوية من العمليات الحرارية (عرب التغويز أو االنحالل الحراري) للكتلة الحيوية
وهي مزيج يحتوي عىل الهيدروجني وأحادي أكسيد الكربون (الذي يعرف عاد ًة بالغاز االصطناعي) مع
مكونات أخرى .ويمكن أن تتم معالجة هذه الغازات بشكل إضايف لتغيري تركيبتها وأيضا ً من أجل إنتاج غاز
طبيعي بديل.
تقسم الغازات إىل مجموعتني وفقا ً إلنتاجها :الغازات الحيوية الناجمة عن التخمر الالهوائي والغازات الحيوية
الناجمة عن العمليات الحرارية.
وهي تستخدم بشكل أسايس كوقود إنما يمكن أيضا ً استخدامها كزيوت تغذية للصناعات الكيميائية.
531

الغازات الحيوية الناجمة عن التخمر الالهوائي

تتكون غازات التخمر الالهوائي بشكل أسايس من امليثان وثاني أكسيد الكربون وتحتوي عىل غازات القمامة
وغازات املجارير وغريها من الغازات الحيوية الناجمة عن التخمر الالهوائي.
تفسري :تتكون هذه الغازات بشكل أسايس من امليثان وثاني أكسيد الكربون وتتضمن الغاز املنتج من
مجموعة كبرية من النفايات وغريها من املواد الحيوية بما فيها محاصيل الطاقة يف هاضمات الغاز الحيوي
الالهوائية (بما فيها غازات املجارير وغازات القمامة) .يمكن معالجة هذه الغازات الستخراج ثاني أكسيد
الكربون وغريه من املكونات من أجل إنتاج وقود امليثان.
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 5311غازات القمامة
هي الغازات الحيوية الناجمة عن التحلل الالهوائي للمواد العضوية الكامنة يف القمامة.
 5312غازات املجارير
هي الغازات الحيوية الناجمة عن التخمر الالهوائي للنفايات يف محطات معالجة مياه املجاري.
 5319الغازات الحيوية األخرى الناجمة عن التخمر الالهوائي
الغازات الناجمة عن التخمر الالهوائي غري املحددة يف أي مكان آخر.
مالحظة :ومن أهم مصادر هذه الغازات الحيوية :تخمري محاصيل الطاقة وتخمري السماد يف املزارع.
532

الغازات الحيوية الناجمة عن العمليات الحرارية

الغازات الحيوية الناجمة عن العمليات الحرارية (من خالل عملية التغويز أو االنحالل الحراري) التي تخضع
لها الكتل الحيوية.
مالحظة :إن الغازات الناجمة عن العمليات الحرارية هي مزيج يحتوي عىل الهيدروجني وأحادي أكسيد
الكربون (الذي يعرف عاد ًة بالغاز االصطناعي) مع مكونات أخرى .ويمكن أن تتم معالجة هذه الغازات
بشكل إضايف لتغيري تركيبها وأيضا ً من أجل إنتاج غاز طبيعي بديل.
6

النفايات

يشمل هذا القسم النفايات وهي املواد التي لم يعد أصحابها بحاجة إليها.
مالحظة :ألغراض إحصاءات الطاقة ،تشري النفايات إىل الجزء الذي يتم حرقه باملعالجة الحرارية يف منشآت
مصممة للنفايات املختلطة أو يتم حرقه مع أنواع أخرى من الوقود.
يمكن استخدام الحرارة للتدفئة أو لتوليد الكهرباء .وتتكون بعض النفايات من خليط من املواد الحفرية
وذات أصول حيوية.
61

النفايات الصناعية

هي نفايات غري متجددة يتم حرقها بالحرارة يف منشآت غري تلك املستخدمة يف حرق النفايات البلدية.
مالحظة :من األمثلة اإلطارات املستعملة واملخلفات املعينة من الصناعة الكيميائية والنفايات الخطرة من
مراكز الرعاية الصحية .وتشمل عملية االحرتاق الحرق مع أنواع أخرى من الوقود.
يتم تصنيف الكميات املتجددة من النفايات الصناعية املحروقة وفقا ً ألنواع الوقود الحيوي التي تصفهم
بأفضل طريقة.
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النفايات البلدية

النفايات الناجمة عن القطاع املنزيل ونفايات الرشكات واملرافق العامة التي تشبه نفايات املنازل والتي يتم
جمعها يف مواقع مصممة خصيصا ً للتخلص من النفايات املختلطة مع استخالص السوائل أو الغازات القابلة
لالحرتاق أو الحرارة.
مالحظة :يمكن تقسيم النفايات البلدية إىل أجزاء متجددة وغري متجددة.
7

الكهرباء

يشمل هذا القسم الكهرباء ،وهي عملية تحويل الطاقة من خالل الظواهر الفيزيائية املتعلقة بالشحنات
الكهربائية وتأثرياتها عندما تكون متوقفة أو يف حركة.
مالحظة :يمكن توليد الطاقة الكهربائية من خالل عمليات مختلفة مثل تحويل الطاقة الكامنة يف املياه
الجارية والشالالت ،أو حركة الرياح واألمواج؛ أو التحويل املبارش لإلشعاعات الشمسية من خالل العمليات
الكهروضوئية يف األجهزة بشبه موصالت (الخاليا الشمسية)؛ أو عرب عملية احرتاق الوقود.
8

الحرارة

يشمل هذا القسم الحرارة ،وهي الطاقة الناجمة عن الحركة االنتقالية الدورانية االهتزازية للمواد املكونة لها،
باإلضافة إىل التغريات التي تحصل يف حالتها الفيزيائية.
مالحظة :يمكن إنتاج الحرارة من قبل عمليات إنتاج مختلفة.
9

أنواع الوقود النووي وأنواع الوقود األخرى غري املصنفة يف مكان آخر

يشمل هذا القسم أنواع الوقود النووي بما فيها اليورانيوم والثوريوم والبلوتونيوم واملنتجات املشتقة التي
يمكن استخدامها يف املفاعل النووية كمصدر كهرباء و/أو حرارة ،باإلضافة إىل أنوع الوقود غري املصنفة يف
أي مكان آخر.
91

اليورانيوم والبلوتونيوم

تشمل هذه الشعبة خامات وترسبات اليورانيوم؛ واليورانيوم الطبيعي ،اليورانيوم الغني بـ ،U 235
والبلوتونيوم ومركباته؛ والسبائك واملحاليل (بما فيها السرياميك املعدني) ،ومنتجات السرياميك والخلطات
التي تحتوي عىل اليورانيوم الطبيعي ،واليورانيوم الغني بـ  ،U 235والبلوتونيوم ومركبات هذه املنتجات؛
باإلضافة إىل عنارص الوقود (الخراطيش) للمفاعالت النووية (املشعة أو غري املشعة).
 9101خامات اليورانيوم
يشمل هذا الصنف خامات وترسبات اليورانيوم.
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 9109يورانيوم وبلوتونيوم اخر
يشمل هذا الصنف اليورانيوم الطبيعي ،واليورانيوم الغني بـ  ،U 235والبلوتونيوم ومركباته؛ والسبائك
واملحاليل (بما فيها السرياميك املعدني) ،ومنتجات السرياميك والخلطات التي تحتوي عىل اليورانيوم
الطبيعي ،واليورانيوم الغني بـ  ،U 235والبلوتونيوم ومركبات هذه املنتجات؛ باإلضافة إىل عنارص الوقود
(الخراطيش) للمفاعالت النووية (املشعة أو غري املشعة).
92

أنواع الوقود النووي األخرى

تشمل هذه الشعبة الثوريوم ومركباته؛ والسبائك واملحاليل (بما فيها السرياميك املعدني) ومنتجات السرياميك
والخلطات التي تحتوي عىل الثوريوم ومركباته؛ وغريها من العنارص املشعة ونظائر ومركبات الثوريوم (غري
اليورانيوم ،أو الثوريوم أو البلوتونيوم)؛ السبائك واملحاليل (بما فيها السرياميك املعدني) ومنتجات السرياميك
والخلطات التي تحتوي عىل هذه العنارص ،أو النظائر أو املركبات.
99

أنواع الوقود األخرى غري املصنفة يف مكان آخر

تشمل هذه الشعبة أنواع الوقود غري املحددة يف مكان آخر.
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الفصل الرابع

وحدات القياس وعوامل التحويل
ألف  -مقدمة
 		- 1-4يتم قياس منتجات الطاقة بالوحدات الفيزيائية وفقا ً للكتلة والحجم ومحتوى الطاقة .إن وحدات
القياس الخاصة بمنتج معني من منتجات الطاقة والتي تستخدم عند نقطة قياس تدفقات الطاقة غالبا ً ما
يشار إليها بالوحدات “األصلية” أو “الطبيعية” .إذ يتم قياس الفحم ،عىل سبيل املثال ،وفقا ً للكتلة والنفط
الخام وفقا ً للحجم .ويتم عرض جدولة أنواع الوقود املتعاقبة كموازين الطاقة يف “وحدة مشرتكة” للسماح
بإجراء مقارنة بني منتجات الطاقة .وتكون هذه الوحدات “املشرتكة” يف العادة وحدات الطاقة وتتطلب
التحويل من الوحدة األصلية من خالل تطبيق عامل التحويل املناسب.24
 - 2-4عندما يتم استخدام وحدات مختلفة لقياس منتج ما ،يبقى املجمع أمام مهمة تحويل الوحدات
التي قد تقود إىل املتناقضات ،يف ظل غياب معلومات معينة حول املنتجات تكون رضورية من أجل إجراء
التحويل بني الوحدات املختلفة (كالكثافة والجاذبية والقيمة السعرية).
 - 3-4يقوم هذا الفصل بمراجعة وحدات القياس املستخدمة يف إحصاءات الطاقة ،ويرشح مفهومي
الوحدات “األصلية” و“الطبيعية” ،ويقدم عوامل تحويل افرتاضية لالستخدام عند غياب اعتماد قيم سعرية
معينة يف بلد أو منطقة ما.

	2 4تم تأمني الرشح املفصل لوحدت القياس يف
عدد من الوثائقEnergy statistics: :
definitions, units of measure and
conversion factors , Studies in
Methods, Series F, No. 44, United
Nations, New York, 1987 IEA/
Eurostat Energy Statistics Manual,
.Paris, 2004, Chapter 1, Section 5

باء  -وحدات القياس
 - 4-4يغطي هذا القسم الوحدات “األصلية” أو “الطبيعية” وأيضا ً الوحدات “املشرتكة” .كما يعود إىل
النظام الدويل للوحدات الذي يتم اختصاره بـ  SIوفقا ً للتسمية الفرنسية “Système International
 ”d’unitésوهو نظام القياس املرتي املحدث الذي تم وضعه بنا ًء عىل االتفاقات الدولية .وهو يؤمن إطار
عمل منطقي ومرتابط لكافة القياسات يف املجاالت العلمية والصناعية والتجارية) انظر املربع  1-4ملزيد من
التفاصيل حول النظام الدويل للوحدات.
 - 5-4من املهام األولية لإلحصائيني يف مجال الطاقة وضع معايري للتسجيل ولطرح الوحدات األصلية،
وذلك قبل أن يتم تحليل الكميات واملقارنة بينها.

املربع 1-4
النظام الدويل للوحدات
تم وضع النظام الدويل وتعريفه يف املؤتمر العام لألوزان واملقاييس ( ،)CGPMوهو حصيلة عمل بدأ يف عام  1948لبلورة
ٍ
توصيات حول وضع نظلم عميل لوحدات القياس يكون مالئما ً لالعتماد من قبل كافة األعضاء املوقعني عىل اتفاقية املرت.
يف عامي  1954و 1971اعتمد املؤتمر العام لألوزان واملقاييس كوحدات أساس وحدات الكميات السبع التالية :الطول،
والحجم ،والوقت ،والتيار الكهربائي ،والحرارة الثرموديناميكية ،وكثافة اإلضاءة ،وكمية املادة.
يف عام  ،1960اعتمد املؤتمر العام لألوزان واملقاييس التسمية “النظام الدويل للوحدات” ،مع مخترصه الدويل  ،SIلهذا
النظام العميل لقياس الوحدات ،وسن القواعد الخاصة بالبادئات ،والوحدات املشتقة والوحدات اإلضافية املعتمدة سابقاً؛
فقد وضع بالتايل تحديدا ً شامالً لوحدات القياس.

املصدر :املكتب الدويل لألوزان واملقاييس ()BIPM
.www.bipm.org/en/measurement-units
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 - 6-4إن الوحدات األساس للنظام الدويل للوحدات هي خيار من سبع وحدات محددة بشكل جيد ،وتعد
توافقيا ً عىل أنها مستقلة األبعاد .هناك سبع وحدات أساسية ،كل واحدة منها تمثل عىل األقل بالشكل املبدئي،
أنواع مختلفة من الكميات الفيزيائية.

	2 5مثال عن وحدة مشتقة مرتابطة النيوتن ):(N
.1 N = 1 kg · m/s2

	2 8راجع دليل إحصاءات الطاقة املشرتك بني
الوكالة الدولية للطاقة واملكتب اإلحصائي
للجماعات األوروبية ،امللحق .3

الكتلة

كجم

الوقت

ثانية

التيار الكهربائي

أمبري

الحراة الثرموديناميكية

كلفني

كثافة اإلضاءة

شمعة

كمية املادة

مول

 - 8-4يستخدم النظام الدويل للوحدات مجموعة محددة من البادئات تعرف ببادئات النظام الدويل
للوحدات ،وهي تشري إىل مضاعف أو كرس للوحدة وهي:
االسم

الرمز

العامل

10

1

ديكا

da

10

−1

10

2

هيكتو

h

10

−2

سنتي

10

3

كيلو

k

10

−3

ميليل

m

10

6

ميجا

M

10

−6

ميكرو

μ

10

9

جيجا

G

10

−9

نانو

n

10

12
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−15
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−18

آتو
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زيتا

Z

10

−21

زيبتو

z

10

24

يوتا

Y

10

−24

يوكتو

y
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	2 7هناك بعض االستثناءات كالوقود الخشبي الذي
يتم عاد ًة قياسه بوحدة حجم يتم استخدامها
محليا ً ثم يتم تحويله إىل املرت املكعب.

الطول

مرت

 - 7-4الوحدات املشتقة للنظام الدويل للوحدات هي تلك الوحدات التي تتشكل من خالل دمج الوحدات
األساس وفقا ً للعالقات الجربية التي تصل الكميات املوافقة ببعضها .يتم تعريفها عىل أنها ناتج الرضب
املتكرر للوحدات األساسية .وعندما ال يشمل الناتج عامل رقمي غري واحد يتم تسمية الوحدات املشتقة
بالوحدات املشتقة املرتابطة.25

العامل

	2 6راجع دليل إحصاءات الطاقة املشرتك بني الوكالة
الدولية للطاقة واملكتب اإلحصائي للجماعات
األوروبية ،القسم  5من الفصل األول.

الكميات الفيزيائية

الوحدات األساس

االسم

الرمز

دييس

d
c

الوحدات األصلية

 - 9-4كما ذكر يف الفقرة  1-4أعاله ،فإن الوحدات االصلية هي وحدات القياس املطبقة عند نقطة قياس
تدفق املنتج والتي تتالءم بشكل أفضل مع حالته الفيزيائية (سائلة أو صلبة أو غازية) والتي ال تتطلب سوى
أبسط أدوات القياس .26ومن األمثلة التقليدية :وحدات قياس كتلة أنواع الوقود الصلبة( 27الكيلوجرام أو
الطن املرتي)؛ أو وحدات قياس الحجم (الربميل والليرت) أو وحدات قياس الكتلة (الطن املرتي) للنفط؛
ووحدات الحجم للغازات (املرت املكعب) .وتختلف الوحدات الفعلية عىل الصعيد القومي وفقا ً لظروف البلد
أو للظروف املحلية ،كما أنها تعكس املمارسة التاريخية للبلد ،التي كانت تتكيف يف بعض األحيان مع ظروف
متغرية للتزويد بالوقود.28

ليوحتلا لماوعو سايقلا تادحو
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 - 10-4تجدر اإلشارة إىل أنه يف االستبيانات املستخدمة لجمع إحصاءات الطاقة ،قد تحتاج البيانات ألن
يتم التقرير عنها بوحدات مختلفة عن الوحدات األصلية/الطبيعية .فاإلحصاءات املتعلقة بالنفط الخام
واملنتجات النفطية ،عىل سبيل املثال ،قد تكون مطلوبة عىل أساس الكتلة أو الوزن ،بما أن قيمة تسخني
منتجات النفط بحسب الوزن تتعرض ألقل تغريات عن قيمة التسخني بحسب الحجم .يمكن طلب اإلحصاءات
املتعلقة بالغازات كما والنفايات بالترياجول أو غريها من وحدات القياس من أجل ضمان إمكانية إجراء
املقارنة ،بما أن الغازات (والنفايات) يتم عاد ًة تحديدها عىل أساس عمليات إنتاجها ،عوضا ً عن تركيبتها
الكيميائية ،والرتكيبات املختلفة لنوع الغاز نفسه (أو نوع النفايات) تستلزم محتويات طاقة مختلفة عىل
صعيد الحجم .ويرتكز أمر جمع اإلحصاءات حول النفايات يف وحدات إنتاج الطاقة عىل مخرجات الحرارة
املقاسة واملستخدمة مبارش ًة لرفع الحرارة.

وحدات قياس الكتلة
 - 11-4يتم عاد ًة قياس أنواع الوقود الصلب ،كالفحم والكوك ،بوحدات قياس الكتلة .والكيلوجرام (كجم) هو
وحدة قياس الكتلة يف النظام الدويل للوحدات .كما يتم استخدام الطن املرتي بشكل مشرتك لقياس الفحم
ومشتقاته عىل سبيل املثال  1طن مرتي يعادل  1 000كجم .ومن الوحدات األخرى املستخدمة من قبل البلدان
لقياس الكتلة ،الرطل ( 0,4536كجم) والطن األمريكي ( 907,185كجم) والطن اإلنكليزي ( 1 016,05كجم).
يقدم الجدول  1من امللحق باء عوامل التحويل املعادلة لتحويل مختلف وحدات قياس الكتلة.29

	2 9عوامل التحويل للرطل والطن األمريكي
والطن اإلنكليزي تقريبية.

وحدات قياس الحجم
 - 12-4إن وحدات قياس الحجم هي الوحدات األصلية ملعظم أنواع الوقود السائل والغازي ،وبعض أنواع
الوقود التقليدي .ووحدة قياس الحجم يف النظام الدويل للوحدات هي املرت املكعب وهو يعادل كيلولرت أو
 1 000لرت .ومن وحدات قياس الحجم األخرى الغالون اإلنكليزي امللكي (حوايل  4,546لرت) ،والغالون
األمريكي (حوايل  3,785لرت) ،والربميل (حوايل  159لرت) والقدم املكعب الذي يستخدم أيضا ً لقياس أحجام
أنواع الوقود الغازي .ونظرا ً إلعطاء األولوية للربميل يف األسواق العاملية للنفط ،يتم استخدام وحدة الربميل
لليوم يف القطاع البرتويل من أجل السماح بإجراء املقارنة املبارشة للبيانات عىل فرتات زمنية مختلفة (كإنتاج
النفط الخام شهريا ً مقابل إنتاج النفط الخام سنوياً) .إال أنه يف املبدأ يمكن استخدام وحدات قياس أخرى
ً
نسبة للوقت للغرض نفسه .يظهر الجدول  2يف امللحق باء عوامل التحويل املعادلة لتحويل مختلف
للحجم
30
وحدات قياس الحجم .

العالقة بني الكتلة والحجم  -الثقل النوعي والكثافة النوعية
 - 13-4إن العالقة بني الكتلة والحجم تعرف بالكثافة ،وهي معدل الكتلة إىل الحجم .وبما أنه يتم قياس
أنواع الوقود السائل إما بحسب الكتلة أو بحسب الحجم من املهم أن نتمكن من إجراء التحويل من وحدة إىل
أخرى ،علما ً بأن قانون الكثافة:

الكثافة =

الكتلة
الحجم

 - 14-4الثقل النوعي هي وحدة ال أبعاد لها يتم تحديدها عىل أنها معدل كثافة الوقود إىل كثافة املياه عىل
درجة حرارة معينة .يمكن أيضا ً القول إنه معدل كتلة حجم معني من الوقود ،كالزيت مثالً ،عىل درجة حرارة
 15درجة مئوية إىل كتلة الحجم نفسه من املياه عىل درجة الحرارة نفسها.

	3 0عوامل التحويل للغالون والربميل تقريبية.
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كثافة الوقود
الثقل النوعي =
كثافة املياه

=

كتلة الوقود
كتلة املياه

 - 15-4عند استخدام النظام الدويل للوحدات أو النظام املرتي الحتساب الحجم ،تقسم الكتلة عىل الكثافة.
والعكس أيضا ً للحصول عىل الكتلة يتم رضب الحجم بالكثافة .وعند استخدام أنظمة قياس أخرى ،يجب
العودة إىل جداول العوامل املكافئة للتحويل لالنتقال بني قياسات الكتلة والحجم.
 - 16-4ومن وحدات القياس األخرى الخاصة بثقل أو كثافة أنواع الوقود السائلة هي مصطلح الثقل
النوعي للبرتول املعتمد من قبل معهد البرتول األمريكي .ويرتبط ثقل معهد البرتول األمريكي بالثقل النوعي
من خالل املعادلة التالية:
ثقل معهد البرتول األمريكي =

141,5
الثقل النوعي

131,5 -

وحدات قياس الطاقة
 - 17-4إن الطاقة والحرارة والعمل والقوة هم أربعة مفاهيم مثرية للغط .فإذا ما مورست القوة عىل يشء
ما ونقلته ملسافة معينة يحصل العمل وتطلق الحرارة (تحت أي ظروف ما عدا الظروف املثالية غري القابلة
للتحقيق) ويتم تحويل الطاقة .إن الطاقة والحرارة والعمل هي ثالثة وجوه ملفهوم واحد .فالطاقة هي القدرة
عىل إنجاز العمل (وغالبا ً ما تكون نتيجة له أيضاً) .والحرارة يمكن أن تكون منتجا ً ثانويا ً للعمل ،ولكنها
أيضا ً شكل من أشكال الطاقة .إن وحدة النظام الدويل للوحدات املشتقة من الطاقة والحرارة والعمل هي
الجول .وهي وحدة دقيقة للطاقة والعمل ،يتم تعريفها عىل أنها العمل املنجز عندما تمارس قوة نيوتن واحد
عىل جسم بكتلة جرام واحد لتحريكه عىل مسافة مرت واحد .ومن الوحدات املضاعفة للجول هي امليجاجول
والجيجا جول والترياجول والبيتاجول.
 - 18-4تشمل الوحدات األخرى :الكيلوجرام السعري يف النظام املرتي ،أو كيلو سعرة حرارية ( )Kcalأو
واحدة من مضاعفاتها؛ والوحدة الحرارية الربيطانية ( )Btuأو واحدة من مضاعفاتها؛ وطن من مكافئ
الفحم ( ،)tceوطن من املكافئ النفطي ()toe؛ وكيلوواط ساعة (.)kWh
	3 1تم تعريفه يف املؤتمر الدويل الخامس
حول خصائص البخار (لندن ،تموز/
يوليه .)1956

	3 2مع احتساب درجات مرجعية مختلفة،
تختلف القيم املحددة للجرام كالوري.

 °F3 3يدل عىل درجة فهرنهايت.

 - 19-4يف البداية تم تحديد قيمة جدول البخار الدويل ( )ITما يساوي  1/860واط ساعة ،لكن فيما بعد
تم تحديده بشكل أكثر دقة فبات يساوي  4,1868جول .31وهذا هو التعريف املعتمد للسعرة الحرارية
الكالوري يف جداول التحويل يف امللحق املرفق بالفصل .ويعترب الكيلو سعرة حرارية والتريا سعرة حرارية
من مضاعفات وحدة السعرة الحرارية وهما تستخدمان يف قياس سلع الطاقة .أما يف سياق التوصيات الدولية
إلحصاءات الطاقة فتعتمد هذه القياسات عىل السعرة الحرارية لجدول البخار الدويل .ومن التعاريف األخرى
للسعرة الحرارية الجرام كالوري ،الذي تم تحديده بحسب كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة غرام
واحد من املياه بدرجة واحدة وفقا ً لدرجة حرارة مرجعية .فمع درجة مرجعية بقيمة  14,5درجة مئوية،
يساوي الجرام كالوري  4,1855جول.32
 - 20-4إن الوحدة الحرارية الربيطانية ( )Btuهي وحدة قياس دقيق للحرارة وتساوي كمية الحرارة
املطلوبة لرفع حرارة رطل واحد من املياه الذي تبلغ درجة حرارته  60فهرنهايت /°Fبدرجة فهرنهايت
واحدة .33ومن مضاعفات هذه الوحدة األكثر استخداما ً يربز الثرم ( )therm) (105 Btuوالكواد
( .)quad) (1015 Btuوتبلغ حاليا ً القيمة املتعارف عليها دوليا ً للوحدة الحرارية الربيطانية  055,66 1جول.

ليوحتلا لماوعو سايقلا تادحو

 - 21-4يف املايض ،عندما كان الفحم هو الوقود التجاري األسايس ،كان الطن من مكافئ الفحم هو وحدة
قياس الطاقة املستخدمة بشكل شائع .إال أنه مع تزايد أهمية النفط ،تبدلت الوحدة لتصبح طن من املكافئ
النفطي .ويساوي الطن من املكافئ النفطي  41,868جيجاجول ،يف حني يساوي الطن من مكافئ الفحم
 29,3076جيجا جول .وبشكل عام ،ال يجب االعتقاد بأن طنا ً واحدا ً من الفحم يحتوي عىل طن واحد من
مكافئ الفحم ،وال أن طنا ً واحدا ً من النفط يحتوي عىل طن واحد من املكافئ النفطي من محتوى الطاقة بما
أن هناك انتشار واسع للقيم السعرية بني أنواع مختلفة من الفحم ،والنفط الخام واملنتجات البرتولية.34
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	3 4راجع الفصل الرابع ،القسم جيم.

 - 22-4الطاقة هي النسبة التي يحتاج إليها أي عمل ليتم إنجازه (أو إطالق الحرارة أو تحويل الطاقة).
ونسبة جول واحد يف الثانية هي ما يعرف بالواط .فلمبة اإلنارة مثالً ،قد تسحب  100جول من الكهرباء يف
الثانية ليعمل عىل توليد الضوء والحرارة (شكلني من أشكال الطاقة) .بالتايل ،ملبة اإلنارة تلك تستهلك مقدار
 100واط من الطاقة

 - 23-4إن تعريف الواط أعاله يؤدي إىل وحدة قياس أخرى للطاقة شائعة االستخدام ،الكيلو واط ساعة
( ،)kWhوهي تشري إىل الطاقة بمقابل  1 000واط (جول يف الثانية) عىل فرتة ساعة واحدة .وبالتايل  1كيلو
واط ساعة يساوي  610 × 3,6جول.
 - 24-4تقاس الكهرباء عاد ًة بالكيلو واط ساعة .مما يسمح لنا بمتابعة الطاقة الكهربائية من ناحية الوقت
الذي تحتاج إليه أداة كهربائية ما بنسبة واط محددة لـ “استهالك” هذه الطاقة .ومن ناحية أخرى ،يتم
قياس كميات الحرارة بالكالوري أو الجول.
 - 25-4يظهر الجدول  3يف امللحق باء عوامل التحويل بني مختلف وحدات الطاقة.

-2

الوحدات املشرتكة

 - 26-4بما أن الوحدات األصلية التي تقاس بها منتجات الطاقة تتغري (الطن املرتي ،والربميل ،والكيلو
واط ساعة ،والثرم ،والكالوري ،والجول ،واملرت املكعب) كان يجب تحويل كميات منتجات الطاقة إىل وحدة
واحدة مشرتكة ،لتسهيل إجراء املقارنة بني كميات الوقود وتقدير كفاءة التحويالت .وتتطلب عملية التحويل
هذه من وحدات مختلفة إىل وحدة مشرتكة بعض عوامل التحويل الخاصة بكل منتج.35
 - 27-4إن الوحدة الوحيدة لقياس الطاقة املستخدمة يف النظام الدويل للوحدات هي الجول ،الذي يستخدم
عاد ًة يف إحصاءات الطاقة كوحدة مشرتكة ،عىل الرغم من أن وحدات أخرى مثل (الطن من املكافئ النفطي،
وجيجاواط ساعة ،والوحدة الحرارية الربيطانية ،والكالوري ،إلخ) قد تستخدم يف بعض األحيان .ويوىص
باستخدام الجول كوحدة مشرتكة.
 - 28-4يوىص أيضا ً بأن تقوم الوكاالت الوطنية والدولية املعنية بإحصاءات الطاقة ،وأي منظمات أخرى
تقوم بتقديم النصح لها أو تقوم باألعمال بالنيابة عنها ،بتحديد وحدات القياس والوحدات املشرتكة
املستخدمة يف مختلف النرشات ويف املنشورات اإللكرتونية بشكل واضح .كما يجدر بها رشح عوامل التحويل
والوسائل املتبعة لتحويل الوحدات األصلية الفيزيائية إىل وحدة/وحدات مشرتكة مختارة يف البيانات الفوقية
إلحصاءات الطاقة ،وأن تكون متاحة أمام املستخدمني .باإلضافة إىل أنه يجب توضيح إذا ما كانت وحدات
الطاقة معرفة عىل أساس إجمايل أو صايف الوحدات السعرية (راجع القسم جيم أدناه للتفاصيل).

جيم  -القيم السعرية
 - 4-29إن القيم السعرية أو الحرارية ألي نوع من أنواع الوقود هي الحرارة الناجمة عن وحدة واحدة من
الوقود .وهي رضورية لتجميع موازين الطاقة العامة ،حيث يتم تحويل الوحدات األصلية التي تقاس بها

	3 5عىل سبيل املثال ،سيكون عامل التحويل من
ً
مختلفا ألنواع
املرت املكعب إىل تريا جول
مختلفة من الوقود الغازي أو السائل .ومع
ذلك ،فإن عامل التحويل من كيلو واط
ساعة إىل تريا جول هو مشابه لجميع
املنتجات.
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أنواع الوقود إىل وحدة قياس مشرتكة .وبالرغم من أنه غالبا ً ما يتم اعتبار القيم السعرية ضمن سياق تحضري
موازين الطاقة ،إال أنها تستخدم بشكل واسع يف تحضري أي نوع من الجداول املصممة إلظهار الطاقة بشكلها
الكيل أو يف تحضري تحليالت املقارنة بني أنواع الوقود.
 - 30-4يتم الحصول عىل القيم السعرية من خالل القياس الذي يتم يف مختربات متخصصة بتحديد نوعية
الوقود .ومن املفضل أن تعطى القيم بالجول (أو أي من مضاعفاته) للوحدة األصلية ،كجيجا جول بالطن
املرتي ( )Gj/tأو جيجا جول باملرت املكعب ( )Gj/m3ويقدم معظم منتجو الوقود (رشكات التعدين ومحطات
التكرير) عىل قياس القيم السعرية والكميات األخرى للوقود الذي ينتجوه .إن القيمة السعرية هي عامل
تحويل ،بمعنى أنه يمكن استخدمها لتحويل كميات الكتلة أو الحجم إىل محتوى طاقة.
 - 31-4هناك مسألتان أساسيتان ذواتا صلة بالقيم السعرية التي يجب أن ينتبه لها جامع إحصاءات
الطاقة :املسألة األوىل تعنى بإذا ما كانت مقاسة بإجمايل أو صايف الحرارة الكامنة (هي الحرارة الالزمة لتبخر
املياه الناجمة عن عملية االحرتاق واملياه املوجودة سابقا ً يف الوقود عىل شكل رطوبة)؛ وأما املسألة الثانية فهي
تتعلق بالقيمة السعرية وما إذا كانت تشري إىل حالة تدفق منتج معني يف بلد ما ،أو تشري إىل قيم افرتاضية.
ويتم مناقشة هاتني املسألتني بشكل تفصييل يف القسمني التاليني.
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إجمايل وصايف القيم السعرية/الحرارية

 - 32-4يمكن التعبري عن القيم السعرية ملصادر الطاقة عىل أساس الصايف او اإلجمايل .إن إجمايل القيمة
السعرية ( )GCVأو قيمة الحرارة املرتفعة تقيس مجموع الحرارة (األقىص) التي تنتج عن االحرتاق .ومع
ذلك ،سيتم حجز جزء من هذه الحرارة يف الحرارة الكامنة للتبخر أي من املياه املوجودة يف الوقود قبل االحرتاق
(الرطوبة) أو الناتجة عن عملية االحرتاق .ويأتي هذا األخري من احرتاق الهيدروجني املوجود يف الوقود مع
األكسجني املؤكسد ( )O2املوجود يف الهواء ليعطينا  .H2Oوأن هذه الرتكيبة نفسها تنتج حرارة ولكن هذه
الحرارة تستخدم جزئيا ً يف تبخر املاء املولد.
 - 33-4أما صايف القيمة السعرية أو قيمة الطاقة املنخفضة فهي تستثني الحرارة الكامنة .وهي كمية
الحرارة التي تتوفر يف الواقع من عملية االحرتاق يف املمارسة العملية اللتقاطها واستخدامها .وكلما ارتفع
مستوى رطوبة الوقود أو محتوى الهيدروجني ،كلما زاد الفارق بني صايف القيمة السعرية وإجمايل القيمة
السعرية .وبالنسبة لبعض أنواع الوقود مع القليل من محتوى الهيدروجني أو من دونه (مثال بعض أنواع
فحم الكوك ،وغاز أفران الصهر) فالفارق ضئيل جداً .ومن حيث الحجم ،فعادة ما يكون الفارق بني إجمايل
وصايف القيمة السعرية للوقود األحفوري (الفحم والنفط واملنتجات النفطية والغاز) أقل من  10يف املائة،
وأما ذلك الخاص بطاقة الكتلة الحيوية (الوقود الخشبي وتفل قصب السكر) فهو عاد ًة أكثر من  10يف املائة.
ويظهر الجدول  4من امللحق باء أرقام أمثلة عن الفارق بني صايف القيمة السعرية وإجمايل القيمة السعرية
ملنتجات طاقة مختارة .ويجب مالحظة أن التكنولوجيا املتبعة يف حرق الوقود يمكن أيضا ً أن تلعب دورا يف
تحديد صايف القيمة السعرية للوقود ،فهي تعتمد عىل كمية الحرارة الكامنة التي يمكن استخالصها من
الغازات املستنزفة.
 - 34-4وأثناء التعبري عن محتوى الطاقة ملنتجات الطاقة من حيث الوحدة املحاسبية املشرتكة الخاصة
بالطاقة ،يوىص بأن يتم تفضيل استخدام صايف القيمة السعرية عىل إجمايل القيمة السعرية .وبتعبري آخر،
يجب أال يتم التعامل مع الحرارة املستخدمة لتبخري الرطوبة املوجودة يف كافة أنواع الوقود والتي تنتج عن
عملية االحرتاق ،عىل أنها جزء من طاقة الوقود الذي يؤمن القدرة .ويتم تفضيل صايف القيمة السعرية بشكل
خاص عىل إجمايل القيمة السعرية أثناء إعداد ميزان للطاقة ،إذ أن معظم التكنولوجيات الحالية ما زالت غري
قادرة عىل استخالص الحرارة الكامنة ،والتي بالتايل ال يتم التعامل معها كجزء من طاقة الوقود الذي يؤمن
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القدرة (راجع الفصل الثامن للمزيد من التفاصيل) .36إال أنه يوىص بشدة أن يتم اإلبالغ عن صايف وإجمايل
القيمة السعرية إذا أمكن ذلك.

	3 6إن بعض الدول قادرة اآلن عىل اسرتداد جزء
كبري من الحرارة الكامنة ،وبالتايل يمكن أن
إجمايل القيمة السعرية يعكس ظروفها
بطريقة مناسبة أكثر.
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القيم السعرية املحددة مقابل االفرتاضية

 - 35-4إن منتجات الطاقة التي تتشارك الرتكيبة الكيميائية نفسها ،لديها محتوى الطاقة نفسه.
ولكن  -بشكل عميل  -يوجد تفاوت يف تركيبة منتج الطاقة نفسه وبالتايل تختلف قيمتها الحرارية .مثالً،
البنزين “املمتاز” قد يكون له تركيبات كيميائية مختلفة (وبالتايل يكون محتوى الطاقة لديه مختلفا) عن
البنزين العادي؛ ويمكن أن يحتوي الغاز الطبيعي عىل نسب متفاوتة من امليثان واإليثان؛ ويف الواقع من
املحتمل أن يكون الغاز البرتويل املسال مكون فقط من الربوبني أو البوتني أو أي تركيبة تضم االثنني معاً .إن
هذه املنتجات التي هي مركب طاقة وحيد فقط ،كامليثان “الصايف” واإليثان “الصايف” والكهرباء ،لديها
محتوى طاقة دقيق وغري قابل للتغيري.
ً
عامة عىل
 - 36-4تشري القيم السعرية االفرتاضية إىل محتوى الطاقة يف الوقود مع مميزات خاصة تنطبق
كافة الظروف (دول مختلفة ،تدفقات مختلفة ،الخ) .ويتم استخدامها كقيم افرتاضية عندما ال تتوفر القيم
السعرية .وترتكز القيم السعرية املحددة ،من ناحية أخرى ،عىل خصوصية الوقود املعني ويمكن قياسها من
مصدر البيانات األصيل .وهي مهمة بشكل خاص ألنواع الوقود ذات نوعيات مختلفة :الفحم ،مثالً ،يعرض
مجموعة من النوعيات التي تجعله مناسبا ً الستخدامات متعددة .وبالتايل فإن القيمة السعرية الخاصة به
هي محددة للوقود والتدفق مجال البحث .ولكن يجب توخي الحذر أثناء استخدام مختلف القيم السعرية
املحددة ،وذلك من أجل ضمان االتساق بني محتوى الطاقة من ناحية االمداد ومن ناحية االستهالك لبلد ما
يف السنة نفسها.
 - 37-4غالبا ً ما يكون هناك مشكلة يف إحصاءات الطاقة إذ أن املنتج قد ال يكون مطابقا ً من حيث الرتكيبة
للمنتج يف عمليات إنتاج الحقة حتى ولو تمت االشارة إليه باالسم نفسه .ويمكن إثراء الغاز الطبيعي بمنتجات
النفط مثالً ،لتلبية مواصفات السوق .كما يمكن مزج بنزين املحركات مع اإليثانول وبيعه كبنزين للمحركات،
وبحسب ممارسة البلد ،يمكن تسجيل هذا األمر كاستهالك لوقود املحركات فقط أو كاستهالك لوقود املحركات
وعامل مزج .ويف هذه الحالة ،قد تسمح القيم السعرية الخاصة بالتدفقات بوضع ميزان طاقة أكثر دقة.
 - 38-4يوىص أن تجمع الدول البيانات بالوحدات األصلية مع البيانات عن القيم السعرية املحددة .إذ
تحسب عادة القيمة السعرية الخاصة بالبلد كمعدل مرجح لكل القيم السعرية التي تم جمعها ملنتج الطاقة
املعني (راجع القسم التايل) .وبالنسبة لبعض املنتجات (مثل الفحم والنفط الخام) ،قد تكون هناك حاجة
لقيم سعرية مختلفة وذلك من أجل اإلنتاج واالسترياد والتصدير والكثري من االستخدامات األساسية.
وال يجب أن تستخدم القيم السعرية االفرتاضية إال كمالذ أخري يف حال غياب القيم املحددة ،مع اإلقرار بأن
هذا التبسيط سيؤثر عىل دقة األرقام املنشورة.
 - 39-4يوىص أيضا ً بتوفري بيانات فوقية حول الطرق املستخدمة يف كل الحسابات والتحويالت التي يتم
تطبيقها للتوصل إىل البيانات املنشورة وذلك لضمان الشفافية والوضوح ولجعل املقارنة ممكنة .وعىل وجه
الخصوص ،هذا من شأنه أن يشمل عوامل التحويل بني الوحدات األصلية والوحدات املطروحة ،سواء كانت
عىل أساس صايف أو إجمايل القيمة السعرية ،وأي استخدام للقيم االفرتاضية.
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كيفية احتساب متوسط القيم السعرية

ً
ً
واضحة ،وهو يتألف من مستويني .املستوى األول هو القياس
عملية
 - 40-4احتساب القيم السعرية ليس
الفعيل للقيمة السعرية ملنتج الطاقة .ويتم ذلك يف مختربات متخصصة يف تحديد جودة الوقود .وبشكل عام،
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يعمل املنتجون الرئيسيون للوقود (أي رشكات التعدين ومعامل التكرير وغريها) يف غالبية األحيان عىل قياس
جودة منتج الطاقة الذي ينتجونه بما أنها قد تؤثر عىل سعر ومواصفات املنتج .وبالتايل ،يبقى هذا النوع من
الحسابات من اختصاص املتخصصني وال تتم تغطيته يف التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة :يفرتض أن
تكون القيم السعرية متاحة من قبل الجهات التي توفر البيانات (عاد ًة ،الرشكات التي تنتج الطاقة).
 - 41-4إن املستوى الثاني الحتساب القيم السعرية يتعلق أكثر بمجمعي إحصاءات الطاقة إذ أنه ينطوي
عىل تجميع نوعيات مختلفة من الوقود .فغالبا ً ما يكون للفحم الذي يتم إنتاجه يف مناجم مختلفة نوعيات
مختلفة .وقد تختلف نوعية الفحم املستورد وذلك وفقا ً ملصدر التدفق .كما قد تختلف أيضا ً نوعية الفحم
املستهلك :كاستخدام الفحم مثالً لتوليد الكهرباء وكالليجنيت املنتج محليا ً لالستهالك يف القطاع املنزيل.
وبالتايل ،من الرضوري التنبه إىل الصفات املختلفة للمنتجات نفسها أثناء إعداد موازين الطاقة وأثناء مقارنة
محتوى الطاقة ملنتجات الطاقة.
 - 42-4وبشكل عام ،من الرضوري احتساب متوسط القيمة السعرية وذلك من أجل تجميع الصفات
املختلفة ملنتج الطاقة .فلنأخذ بعني االعتبار مثالً حالة إنتاج الليجنيت من منجمني مختلفني يف البلد :املنجم
“أ” ينتج  1,5ألف طن مرتي منه بقيمة سعرية تساوي  10,28تريا جول/ألف طن؛ أما املنجم “ب” فينتج
 2,5ألف طن مرتي من الليجنيت بقيمة سعرية تساوي  12,10تريا جول/ألف طن .ويتم احتساب متوسط
القيمة السعرية ملجموع إنتاج الليجنيت يف البلد كمتوسط معدل القيمة السعرية لكيل املنجمني عىل أساس
وزن اإلنتاج .وتظهر الحسابات يف الجدول أدناه:
اإلنتاج
(1 000
طن مرتي)

متوسط القيمة السعرية
القيمة السعرية
(تريا جول( 1 000/تريا جول 1 000/طن مرتي)
طن مرتي)

اإلنتاج
(تريا جول)

املنجم أ

1,5

10,28

15,42

املنجم ب

2,5

12,1

30,25

املجموع

4

12,10 x 2,5 + 10,28 x 1,5
=
2,5 + 1,5

= 11,42

= 45.67 = 11,42 x 4

 - 43-4إن متوسط القيمة السعرية املحتسبة بالطريقة املذكورة أعاله ،يتوافق مع القيم السعرية الخاصة
بكل بلد والتي عادة ما تجمعها منظمات دولية عن طريق استبيانات متعلقة بالطاقة ويتم االبالغ عنها يف
البيانات املنشورة.
 - 44-4بما أن القيمة السعرية قد تتغري وفقا ً لنوع التدفق (مثل اإلنتاج ،الواردات ،الصادرات ،االستهالك
حسب األنواع املختلفة من للمستخدمني ،الخ ،).يتم تشجيع البلدان عىل جمع ،عىل األقل ،القيم السعرية
لإلنتاج وللواردات والصادرات.
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القيم السعرية االفرتاضية

 - 45-4إن القيم السعرية االفرتاضية متوفرة يف الجدول  1-4كمرجع للبلدان يف حال عدم توفر قيم سعرية
محددة .وإن القيم السعرية االفرتاضية الواردة أدناه هي تلك املستخدمة يف الخطوط التوجيهية للهيئة
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لعام  2006بشأن القوائم الوطنية لجرد انبعاثات غازات الدفيئة.
وبالنسبة لبعض املنتجات ،ال تتوفر القيم السعرية يف الخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ لعام  2006وبالتايل ال يتم اإلبالغ عن أي قيمة يف الجدول أدناه.
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الجدول 1-4
صايف القيم السعرية االفرتاضية ملنتجات الطاقة
صايف القيم السعرية (جيجا جول/طن مرتي)
املجال
العناوين وفقا ً للتصنيف الدويل
0

القيمة االفرتاضية القيمة األدنى القيمة األعىل

الفحم
01
011
012

02

الفحم الحجري
 0110األنثراسيت
الفحم البيتوميني
 0121فحم الكوك

28,2

24,0

31,0

 0129أنواع أخرى من الفحم البيتوميني

25,8

19,9

30,5

الفحم البني

021

 0210الفحم تحت البيتوميني

022

 0220الليجنيت

03
031

26,7

21,6

32,2

18,9

11,5

26,0

11,9

5,5

21,6

منتجات الفحم
كوك الفحم
 0311كوك أفران الكوك

28,2

25,1

30,2

 0312كوك الغاز

28,2

25,1

30,2

 0313سقاط الكوك
 0314شبه الكوك

28,2

25,1

30,2

032

 0320وقود البيتنت

20,7

15,1

32,0

033

 0330قوالب الفحم البني ()BKB

20,7

15,1

32,0

034

 0340القطران

28,0

14,1

55,0

035

 0350غاز أفران الكوك

38,7

19,6

77,0

036

 0360غاز وحدات إنتاج الغاز (وأنواع أخرى من 38,7
الغازات املصنعة للتوزيع)

19,6

77,0

037

الغازات املستخلصة
2,47

1,20

5,00

 0371غاز أفران الصهر

 0372غاز فرن األكسجني األسايس لصناعة 7,06
الفوالذ

3,80

15,00

 0379أنواع أخرى من الغازات املستخلصة
039
1

 0390أنواع أخرى من منتجات الفحم
الفحم الخثي ومنتجاته

11

الفحم الخثي

111

 1110الخث العشبي

9,76

7,80

12,5

112

 1120الخث املجروش

9,76

7,80

12,5

12

منتجات الفحم الخثي

121

 1210قوالب الفحم الخثي

9,76

7,80

12,5

129

 1290أنواع أخرى من منتجات الفحم الخثي

9,76

7,80

12,5

الصخر النفطي/الرمال النفطية

2
20
200

الصخر النفطي/الرمال النفطية
 2000الصخر النفطي/الرمال النفطية

8,9

7,1

11,1

55

التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة

56

صايف القيم السعرية (جيجا جول/طن مرتي)
املجال
العناوين وفقا ً للتصنيف الدويل
3

الغاز الطبيعي
30

أ

يف حني يتم تقديم القيم يف هذا الجدول
بوحدات الطاقة للكتلة ،يتم يف غالبية األحيان
تقديم القيم السعرية للغاز الطبيعي
بوحدات الطاقة للحجم .فاألمم املتحدة
( )1998تؤمن صايف القيم السعرية
بـ  39.02جيجا جول/ألف مرت مكعب
تحت الظروف املعيارية للغاز الطبيعي .إال
أنه من الجدير بالذكر أن هذا الرقم غري
مشتق من القيمة املطروحة يف الجدول.

القيمة االفرتاضية القيمة األدنى القيمة األعىل

300
4

الغاز الطبيعي
 3000الغاز الطبيعي

48,0

أ

46,5

50,4

النفط
41
410
42
420
43
430
44
440
45
450
46

النفط الخام التقليدي
 4100النفط الخام التقليدي

42,3

40,1

44,8

سوائل الغاز الطبيعي ()NGL
 4200سوائل الغاز الطبيعي ()NGL

44,2

40,9

46,9

لقائم معامل التكرير
 4300لقائم معامل التكرير

43,0

36,3

46,4

املواد املضافة واملواد املؤكسدة
 4400املواد املضافة واملواد املؤكسدة
الهيدروكربونات األخرى
 4500الهيدروكربونات األخرى
منتجات النفط

461

 4610غاز معامل التكرير

49,5

47,5

50,6

462

 4620اإليثان

46,4

44,9

48,8

463

 4630الغازات البرتولية املسالة ()LPG

47,3

44,8

52,2

464

 4640النفثا

44,5

41,8

46,5

465

466

البنزين
 4651بنزين الطائرات

44,3

42,5

44,8

 4652بنزين املحركات

44,3

42,5

44,8

 4653وقود املحركات النفاثة من نوع البنزين

44,3

42,5

44,8

الكريوسني
 4661وقود املحركات النفاثة من نوع الكريوسني 44,1

42,0

45,0

43,8

42,4

45,2

 4669أنواع الكريوسني األخرى
467

زيت الغاز/زيت الديزل وزيت الغاز
الثقيل
 4671زيت الغاز/زيت الديزل

43,0

41,4

43,3

 4672زيت الغاز الثقيل
468
469

 4680زيت الوقود

40,4

39,8

41,7

منتجات النفط األخرى
 4691املواد املتطايرة البيضاء واملواد املتطايرة 40,2
الصناعية يف نقطة غليان معينة

33,7

48,2

 4692زيوت التشحيم

40,2

33,5

42,3

 4693شمع الربافني

40,2

33,7

48,2

 4694كوك البرتول

32,5

29,7

41,9

 4695البيتومني/القار

40,2

33,5

41,2

ليوحتلا لماوعو سايقلا تادحو

57

صايف القيم السعرية (جيجا جول/طن مرتي)
املجال
العناوين وفقا ً للتصنيف الدويل

القيمة االفرتاضية القيمة األدنى القيمة األعىل

 4699منتجات النفط األخرى غري املصنفة يف 40,2
مكان آخر
5

48,2

33,7

الوقود الحيوي
51
511

الوقود الحيوي الصلب
الوقود الخشبي والنفايات الخشبية 15,6
ومنتجاتها الجانبية
 5111حبيبات الخشب

31,0

7,9

17,3ب

ب املصدر :وكالة الطاقة النمساوية.

 5119أنواع أخرى من الوقود الخشبي والنفايات 13,9ب

الخشبية ومنتجاتها الجانبية

512

 5120تفل قصب السكر

513

 5130النفايات الحيوانية

514

 5140السائل األسود

515

 5150املواد واملخلفات النباتية األخرى

516

 5160الفحم النباتي

52

الوقود الحيوي السائل

11,8

521

 5210البنزين الحيوي

522

 5220الديزل الحيوي

36,8

523

 5230الكريوسني الحيوي للمحركات النفاثة

529

 5290أنواع أخرى من الوقود الحيوي السائل

531

532
6

14,9

ج

26,8

53

5,9

29,5

23,0

ج

27,4

58,0

13,6

54,0

13,6

54,0

13,8

ج املصدر :وكالة الطاقة الدولية.

54,0

الغازات الحيوية
الغازات الحيوية الناجمة عن التخمر
الالهوائي
 5311غازات القمامة

50,4

25,4

100,0

 5312غازات املجارير

50,4

25,4

100,0

 5319الغازات الحيوية األخرى الناجمة عن 50,4
التخمر الالهوائي

25,4

100,0

 5320الغازات الحيوية الناجمة عن العمليات
الحرارية
النفايات

61
610
62
620
7

النفايات الصناعية
 6100النفايات الصناعية
النفايات البلدية
 6200النفايات البلدية
الكهرباء

70
700
8

الكهرباء
 7000الكهرباء
الحرارة

80
800

الحرارة
 8000الحرارة

د

10,0 / 11,6

د

7,0 / 6,8

18,0 / 18,0

د

د تشري القيم إىل أجزاء الكتلة الحيوية/غري
الحيوية ،عىل التوايل.
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التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة
صايف القيم السعرية (جيجا جول/طن مرتي)
املجال
العناوين وفقا ً للتصنيف الدويل
9

القيمة االفرتاضية القيمة األدنى القيمة األعىل

أنواع الوقود النووي وأنواع الوقود األخرى
غري املصنفة يف مكان آخر
اليورانيوم والبلوتونيوم

91

اليورانيوم والبلوتونيوم

910

 9101خام اليورانيوم
 9109أنواع اليورانيوم والبلوتونيوم األخرى
92
920

أنواع الوقود النووي األخرى
 9200أنواع الوقود النووي األخرى
أنواع الوقود األخرى غري املصنفة يف مكان آخر

99
990

 9900أنواع الوقود األخرى غري املصنفة يف مكان آخر

الوقود الخشبي
 - 46-4هو املصدر الرئييس للطاقة ألغراض مثل الطهي والتدفئة يف املناطق الريفية للكثري من البلدان
النامية؛ ولكن بشكل عام هناك افتقار لإلحصاءات الوافية بشأن الوقود الخشبي .هذا مرده إىل حقيقة أن
نسبة عالية من إنتاج الوقود الخشبي يتم جمعه من قبل األرس لالستعماالت الخاصة أو التداول به تجاريا ً يف
القطاع غري الرسمي.
 - 47-4هناك مجموعة كبرية ومتنوعة من أنواع الخشب وتنوع كبري يف محتوى الرطوبة والرماد للمنتجات
الخشبية ،مما يؤثر إىل حد كبري عىل القيمة السعرية للمنتج .وبالتايل يتم تشجيع البلدان عىل تحديد خليط
الوقود الخشبي النموذجي ومتوسط املحتوى من املياه ووضع عوامل تحويل محددة بني الحجم والكتلة .ويف
ما ييل التوجيهات لقياس الوقود الخشبي وتحديد القيم السعرية.
 - 48-4يمكن قياس الوقود الخشبي إما بالحجم أو بالوزن .فاذا تم قياسه بالحجم ،يكون إما حجم
متكدس أو حجم صلب .وإن مقاييس الوقود الخشبي املتكدس تكون بالستري (املرت املكعب) أو باملرت املكعب
للخشب املتكدس والكورد ( 128قدم مكعب من الخشب املتكدس) .يتم الحصول عىل الحجم الصلب من
خالل طريقة إزاحة املياه ،والتي هي عبارة عن حجم املياه املزاح إذا ما كانت كمية الوقود الخشبي مغمورة
بالكامل .وإحدى امليزات للقياس بالحجم هي التأثري القليل نسبيا ملحتوى الرطوبة يف الخشب عىل نتائج
القياس .ويعتمد وزن الوقود الخشبي بشكل كبري عىل محتوى الرطوبة ،األمر الذي ينطبق عىل كافة الكتل
الحيوية .وكلما زادت نسبة املياه يف وحدة الوزن ،كلما قل الوقود الخشبي .وبالتايل ،من املهم أن يتم تحديد
محتوى الرطوبة بدقة عندما يقاس الوقود الخشبي من حيث الوزن.
 - 49-4يمكن قياس نسبة املحتوى الرطب ( )mcبطريقتني ،وهما ما يعرف بـ “األساس الرطب”
و“األساس الجاف” وهما معرفان أدناه.
األساس الجاف :نسبة الرطوبة = % mc

الوزن الرطب  -الوزن الجاف
الوزن الجاف

الوزن الرطب  -الوزن الجاف
األساس الرطب :نسبة الرطوبة = % mc
الوزن الرطب

100 x
100 x

ليوحتلا لماوعو سايقلا تادحو
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 - 50-4عندما تكون الكتلة الحيوية رطبة جداً ،يكون هناك فارق كبري بني نسب الرطوبة (مثالً 100 :يف
املائة من األساس الجاف لنسبة الرطوبة =  50يف املائة من األساس الرطب لنسبة الرطوبة) ،ولكن عندما
تكون الكتلة الحيوية مجففة يف الهواء ،يكون الفارق بسيطا ً ( 15يف املائة من األساس الجاف لنسبة الرطوبة
=  13يف املائة من األساس الرطب لنسبة الرطوبة) .لذا من املهم تحديد القاعدة التي تم اعتمادها لقياس نسبة
الرطوبة .ويف معظم الحاالت  -وليس كلها  -يتم قياس نسب الرطوبة للوقود الخشبي عىل األساس الجاف.
 - 51-4يتمثل العامل الهام اآلخر ملحتوى الطاقة من الوقود الخشبي يف محتوى الرماد .ويف حني يسجل
محتوى الرماد حوايل  1يف املائة من محتوى الوقود الخشبي ،فإن بعض األنواع قد تسجل نسبة تزيد عن 4
يف املائة .هذا ما يؤثر عىل قيمة الطاقة للخشب إذ إن املواد التي تشكل الرماد عموما ً ليس لديها قيمة طاقة.
وبالتايل ،فإن الخشب الذي يحتوي عىل  4يف املائة من الرماد يكون محتوى الطاقة لديه أقل بنسبة  3يف املائة
من الخشب الذي يحتوي عىل  1يف املائة من الرماد.
 - 52-4وإن القيم السعرية االفرتاضية للوقود الخشبي (بعد تحويل وحدات الكتلة لوحدات طاقة) مذكورة
يف الجدول  .2-4كما يظهر الجدول أيضا ً كيف تختلف القيم السعرية مع اختالف املحتوى الرطب للخشب
األخرض والخشب املجفف بالهواء والخشب املجفف باألفران.
 - 53-4عندما يتم تجميع الوقود الخشبي بوحدات الحجم ،ال بد من استخدام عامل تحويل للحصول عىل
وحدات الكتلة .يبني الجدول  3-4العوامل املكافئة للتحويل من وحدات الحجم إىل وحدات الكتلة .والجدول
 5يف امللحق باء يبني كيف أن اختالف املحتوى الرطب للوقود الخشبي يؤثر عىل عوامل التحويل بني املرت
املكعب والطن املرتي.
الجدول 2-4
تأثري الرطوبة عىل صايف القيم السعرية للوقود الخشبي النموذجي

(خشب يحتوي عىل واحد يف املائة من الرماد)

الخشب األخرض

الخشب املجفف بالهواء

الخشب املجفف باألفران

نسبة املحتوى الرطب
أساس
أساس
رطب
جاف
62
160
59
140
55
120
50
100
45
80
41
70
38
60
33أ
50أ
29
40
23
30
20ب
25ب
17
20
13
15
9
10
5
5
0
0

كيلو كالوري
بالكيلو جرام
1 360
1 530
1 720
1 960
2 220
2 390
2 580
2 790
3 030
3 300
3 460
3 630
3 820
4 010
4 230
4 470

وحدة حرارية
بريطانية بالرطل
2 450
2 750
3 100
3 530
4 000
4 300
4 640
5 030
5 460
5 930
6 230
6 530
6 880
7 220
7 610
8 040

ميجا جول
بالكيلو جرام
5,7
6,4
7,2
8,2
9,3
10,0
10,8
11,7
12,7
13,8
14,5
15,2
16,0
16,8
17,7
18,7

أ

متوسط معدل الوقود الخشبي كما استلم
عىل أساس الحطب (بطول  4أقدام).

ب متوسط معدل الوقود الخشبي املحطب.

املصدر.United Nations (1987) :

التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة
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	3 7مالحظة :املرت املكعب مقاس تحت اللحاء
بمحتوى رطوبة يساوي  25يف املائة (عىل
أساس جاف) .الوزن يشمل اللحاء.
البيانات “العامة” مرجحة عىل نسبة  20يف
املائة من الخشب الصنوبري ونسبة  80يف
املائة من الخشب غري الصنوبري
املصدر :عوامل تحويل املنتجات الحرجية يف
منطقة لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا،
ورقة مناقشة لألخشاب والغابات رقم ،49
جنيف ،لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا/
منظمة األغذية والزراعة http://( 2010
www.unece.org/fileadmin/DAM/
 ،)timber/publications/DP-49.pdfتم
تحديثها عام .2015

الجدول 3-4
جدول التحويل الخاص بالوقود الخشبي37
(خشب يحتوي عىل  25يف املائة من الرطوبة)
الوقود الخشبي

طن مرتي لكل مرت مكعب

طن مرتي لكل حطبة

مرت مكعب متكدس
لكل طن مرتي

العام

0,707

1,71

2,12

الصنوبري

0,570

1,38

2,63

غري الصنوبري

0,742

1,79

2,02

الفحم النباتي
 - 54-4غالبا ً ما تعتمد كمية الكتلة الحيوية (عاد ًة الوقود الخشبي) الرضورية للحصول عىل كمية معينة
من الفحم النباتي عىل ثالثة عوامل :الكثافة ،واملحتوى الرطب ،ووسائل إنتاج الفحم النباتي.
 - 55-4إن العامل األسايس لتحديد مردود الفحم النباتي من الوقود الخشبي هو كثافة الخشب األصيل،
إذ إن وزن الفحم النباتي قد يختلف بمعامل قدره  2لألحجام املتساوية .إال أن املحتوى الرطب للخشب له
أيضا ً تأثري ملموس عىل املردود؛ فكلما كان الحطب أكثر جفافاً ،كلما كانت الغلة أكرب .وإن وسائل إنتاج الفحم
النباتي هو العامل املحدد الثالث للغلة .إذ يتم إنتاج الفحم النباتي يف الحفر الجوفية ويف براميل النفط ويف
أفران الحرق املصنوعة من الفوالذ أو الطوب وكذلك يف املعوجات (أنابيب ملتفة تستخدم يف التقطري).
وتنضوي عاد ًة الوسائل األقل تطورا املستخدمة يف اإلنتاج عىل خسارة الفحم النباتي املطحون (الدقائق)،
عملية تفحيم غري مكتملة للوقود الخشبي واحرتاق جزء من منتج الفحم النباتي ،مما ينتج غلة أصغر.
 - 56-4هناك دائما ً كمية من الفحم النباتي املطحون املنتجة يف مجال تصنيع ونقل الفحم النباتي .وإذا
خضع الفحم النباتي املطحون للقولبة ،فقد يكون وزن القالب أعىل بنسبة  100-50يف املائة ،من حجم معني
من الفحم النباتي غري املطحون ،بسبب الكثافة األعىل.
 - 57-4تتمثل املتغريات الثالثة التي تؤثر عىل قيمة الفحم النباتي بما ييل :املحتوى الرطب ،ومحتوى الرماد،
ودرجة التفحيم .إن متوسط املحتوى الرطب للفحم النباتي هو  5يف املائة .ويبلغ متوسط محتوى الرماد
للفحم النباتي الخشبي  4يف املائة ،أما ذلك الخاص بالفحم النباتي املنتج من النفايات الخشبية مثل شجرية
القهوة ،فيساوي  20يف املائة .ومع افرتاض عملية التفحيم الكاملة ،فإن متوسط قيمة الطاقة للفحم النباتي
الخشبي ،الذي يحتوي عىل الرماد بنسبة  4يف املائة وعىل الرطوبة بنسبة  5يف املائة ،يبلغ  30,8ميجا جول/
كجم .ويبلغ متوسط قيمة الطاقة للفحم النباتي من النفايات الخشبية التي تحتوي عىل  20يف املائة من الرماد
و  5يف املائة من الرطوبة 25,7 ،ميجا جول/كجم.
 - 58-4يتم عرض الجدولني املتعلقني بإنتاج الفحم النباتي يف امللحق باء .ويبني الجدول  6بالتحديد ،تأثري
كثافة الخشب األصيل واملحتوى الرطب عىل محصول الفحم النباتي .وأما الجدول  7فيؤمن عوامل التحويل
الخاصة بإنتاج الفحم النباتي من قبل مختلف أفران الحرق لنسب محددة من محتوى الرطوبة يف الخشب.
وهو يقرتح بعض أشكال األخشاب الصلبة كمدخالت للعملية.

النفايات النباتية والحيوانية
 - 59-4يتم استخدام الطاقة الكامنة يف املخلفات الزراعية والنفايات الناتجة عن الصناعات الغذائية لتحل
محل طاقة الكتلة الحيوية الخشبية يف املناطق التي تعاني نقصا ً يف الوقود الخشبي .ويمكن حرق هذه
النفايات كوقود لتلبي متطلبات الطهي والتسخني.

ليوحتلا لماوعو سايقلا تادحو

 - 60-4هناك عامالن مهمان لقيمة الطاقة للكتلة الحيوية النباتية وغري الخشبية ،وهما محتوى الرطوبة
ومحتوى الرماد .يف حني أن محتوى الرماد للحطب يمثل بشكل عام  1يف املائة ،فإن محتوى الرماد لبقايا
املحاصيل قد يرتاوح بني  3إىل ما يزيد عىل  20يف املائة ،وهذا ما يؤثر عىل قيمة الطاقة .وعموماً ،فإن املواد
التي تشكل الرماد ليس لها قيمة طاقة .وبالتايل ،فإن معدل الطاقة يف الكتلة الحيوية التي تحتوي عىل 20
يف املائة من الرماد يبلغ أقل بنسبة  19يف املائة من مادة مماثلة فيها  1يف املائة من محتوى الرماد .ونادرا ً ما
يتم جمع بيانات حول هذه املصادر بطريقة مبارشة ،ولكن يتم استمدادها من نسبة املحصول/النفايات أو
نسبة املنتج النهائي/النفايات .ونتيجة لهذا التباين الواسع يف الرتكيبة ،أي محتوى الرماد والرطوبة للنفايات
النباتية والحيوانية يف البلد ،يوىص باإلبالغ عن تلك املنتجات إىل املنظمات الدولية باستخدام وحدة طاقة
(يفضل تريا جول) بدال ً من الوحدات الطبيعية لها .وبشكل عام ،تستطيع السلطات الوطنية تقييم وتحديد
محتوى الطاقة يف تلك النفايات .ويمكن أيضاً ،عوضا ً عن ذلك ،قياس محتوى الطاقة عن طريق قياس
مخرجات الحرارة أو الكهرباء الناتجة عن أجهزة التحويل ومن خالل تطبيق معايري عوامل الكفاءة.
 - 61-4ونظرا ً ألهمية استخدام تفل قصب السكر ،وهو بقايا ألياف القصب من إنتاج السكر من قصب
السكر ،يجب طرح إجراءات تقديرية لهذه الحالة فيما ييل .كما أن تخصيص النفايات النباتية املحددة تتيح
فرصة اإلبالغ عن الكميات إىل املنظمات الدولية بوحدتها الطبيعية (عىل أساس الوزن) ،إذ أن تركيبتها
ال تسمح بالكثري من االختالف .وقد تم ذلك من قبل املنظمات الدولية التي تعالج تفل قصب السكر بشكل
منفصل عن النفايات النباتية العادية .وغالبا ً ما يستخدم تفل قصب السكر كوقود الحتياجات الطاقة الخاصة
بصناعة السكر (يف الوقت الذي تتم فيه تغذية الكهرباء الزائد أيضا ً يف الشبكة العامة) يف الكثري من البلدان
التي تنتج السكر .ويمكن تقدير وفرة تفل وقود قصب السكر استنادا ً إىل البيانات حول مدخالت قصب السكر
إىل مصانع السكر أو إىل بيانات اإلنتاج املتعلقة بقصب السكر النابذ.
 - 62-4الطريقة (أ) :وجدت الدراسات املرتكزة عىل تجارب بلدان أمريكا الوسطى أن العائد من وقود تفل
قصب السكر هو  280كجم تقريبا ً لكل طن مرتي من قصب السكر املصنع .ولو افرتضنا أن املحتوى الرطب
كان عند االستخدام يساوي  50يف املائة ،فإن طنا ً مرتيا ً واحدا ً من تفل قصب السكر ينتج  7,72جيجا جول،
وإن قيمة الطاقة لتفل قصب السكر املقابل لطن مرتي واحد من قصب السكر املعالج هي كالتايل:
 2,16جيجا جول =  0,516جيجا كالوري =  0,074طن من مكافئ الفحم =  0,051طن من املكافئ النفطي
 - 63-4الطريقة (ب) :انطالقا ً من املالحظات ،تقرتح اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي استخدام  3,26كجم من تفل قصب السكر لكل كيلوجرام من السكر النابذ املنتج .فإن املكافئات
السعرية لتفل قصب السكر املقابل إلنتاج طن مرتي واحد من السكر هي عىل الشكل اآلتي:
 25,2جيجا جول =  6جيجا كالوري =  0,86طن من مكافئ الفحم =  0,59طن من املكافئ النفطي
 - 64-4إن النفايات الحيوانية أو الروث هي من املنتجات الفرعية األخرى املهمة لقطاع الزراعة .يمكن أن
تجفف وتحرق مبارشة كوقود للتدفئة أو للطبخ أو تجفيف املحاصيل .وعندما يتم استخدامها كمدخالت إىل
هاضم الغاز الحيوي ،ستتمثل املخرجات بالغاز الذي يستخدم ألغراض الطهي والتدفئة واالضاءة وببقايا صلبة
تستخدم كسماد .أما االحتمال اآلخر فهو استخدام النفايات الحيوانية كلقائم إلنتاج الوقود الحيوي .ويمكن
أيضا أن تنترش دون أي حد أدنى من العالج يف الحقول كالسماد .ويقدم الجدول  8يف امللحق باء النفايات
النباتية والحيوانية ويشري إىل القيم السعرية التقريبية التي يمكن اسرتدادها منها عند استخدامها كوقود.
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الوحدات املوىص باستخدامها للنرش

 - 65-4ال يوىص باستخدام وحدة قياس محددة أثناء جمع البيانات الوطنية ،وذلك للسماح للدول باختيار
ً
مالءمة لظروفها .ولكن ،واستنادا ً إىل املمارسات الشائعة ،يوىص باستخدام بعض الوحدات يف
الوحدات األكثر
البيانات املنشورة .وإذا لزم األمر ،يمكن أن تستخدم الدول وحدات أخرى ،ولكن رشط توفر عوامل مناسبة للتحويل.
 - 66-4تظهر يف الجدول  4-4وحدة معينة يوىص باستخدامها لكل فئة أساسية من منتجات الطاقة عند مرحلة
النرش .وعند عدم وجود إشارة خاصة ،فإن الوحدة نفسها تنطبق عىل منتجات الطاقة األولية وكذلك الثانوية.
الجدول 4-4
الوحدات املوىص باستخدامها للنرش
منتجات الطاقة

القياس

الوحدة

الوقود األحفوري الصلب

الكتلة

ألف طن مرتي

الوقود األحفوري السائل

الكتلة

ألف طن مرتي

الوقود الحيوي (سائل)

الكتلة/الحجم

ألف طن مرتي/ألف مرت مكعب

الغازات

الطاقة

تريا جول

النفايات

الطاقة

تريا جول

الوقود الخشبي

حجم/كتلة الطاقة

ألف مرت مكعب/تريا جول

الفحم النباتي

الكتلة

ألف طن مرتي

الكهرباء

الطاقة

جيجا واط ساعة

الحرارة

الطاقة

تريا جول

الوحدة املشرتكة (كاملوازين)

الطاقة

تريا جول

القدرة الكهربائية

القوة

ميجا واط

قدرة التكرير

الكتلة/الوقت

ألف طن مرتي بالسنة

 - 67-4يوىص بأن تقوم الدول بإبالغ املنظمات الدولية بالكميات املادية للوقود والقيم السعرية الخاصة
بها (والخاصة بالتدفقات عند الرضورة) .وبالنسبة للنفايات املعرفة جيدا ً برتكيبتها ،عوضا ً عن العملية
املستخدمة لتوليدها ،يفرتض عدم وجود تباين كبري يف القيم السعرية املحددة .وبالتايل يمكن االبالغ عن
البيانات عىل أساس الوزن (ألف طن مرتي) .كما أنه يف حال توفر القيم السعرية املحددة ،ينبغي أن يتم
تأمينها يف حال توفرها.
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الفصل الخامس

تدفقات الطاقة

ألف  -مقدمة
 - 1-5يكمن الهدف من هذا الفصل يف رشح تدفقات الطاقة واملجموعات األساسية للوحدات االقتصادية
املعنية بجمع البيانات املتعلقة بمثل هذه التدفقات .وبشكل خاص ،يؤمن هذا الفصل وصفا ً لصناعات الطاقة
والجهات املستهلكة للطاقة ،كما يقدم تصنيفا ً بني الجهات املستهلكة للطاقة واستخدامات الطاقة .ومن شأن
املفاهيم والتعاريف املطروحة يف هذا الفصل أن تكمل املفاهيم والتعاريف والتصنيفات املطروحة يف الفصلني
الثالث والرابع ،وهي تؤمن ركيز ًة لتحديد مواد البيانات ،وصياغة اسرتاتيجيات جمع البيانات وتبويبها
وتجميع ميزان الطاقة ،التي يتم تناولها يف الفصول السادس والسابع والثامن.

باء  -مفهوم تدفقات الطاقة
 - 2-5يف سياق إحصاءات الطاقة األساسية وموازين الطاقة ،يشري مصطلح “تدفقات الطاقة” إىل اإلنتاج،
والواردات ،والصادرات ،والتزويد بالوقود ،والتغريات الحاصلة يف املخزون ،والتحويل ،واستخدام الطاقة من
قبل صناعات الطاقة ،والخسائر الحاصلة خالل عملية التحويل واالستهالك النهائي ملنتجات الطاقة ضمن
اإلقليم املرجع حيث يتم تجميع هذه اإلحصاءات .38ترتبط عبارة اإلقليم عاد ًة باألرايض الوطنية؛ إال أنها يمكن
أن تشري إىل منطقة إدارية عىل الصعيد دون الوطني أو حتى إىل مجموعة بلدان .وأما مصطلح “باقي العالم”
يستخدم هنا لإلشارة إىل كافة املناطق/األرايض التي تقع خارج حدود اإلقليم املرجع.
ملنتج من منتجات الطاقة يف اإلقليم املرجع يكون إما من خالل إنتاجه أو من خالل
 - 3-5إن الظهور األول ٍ
استرياده .ويف حني يمكن استخدام بعض منتجات الطاقة مبارش ًة بالشكل الذي كانت عليه يف البيئة ،تمر
العديد من منتجات الطاقة بنوع من التحويل قبل االستهالك النهائي .كما هي عىل سبيل املثال ،حال النفط
الخام الذي يمر بعمليات تحويل يف محطات تكرير البرتول ،حيث يتم تحويل النفط إىل مجموعة من املنتجات
املفيدة ألغراض معينة (كبنزين النقل).
 - 4-5حاملا يتم إنتاجها و/أو تحويلها ،يمكن ملنتجات الطاقة أن يتم( :أ) تصديرها إىل بلدان أخرى؛
(ب) تخزينها لالستخدام الحقا ً (فتدخل يف مجال املخزون)؛ (ج) استخدامها لتعبئة الوقود للسفن والطائرات
املعنية بالرحالت الدولية (التزويد الدويل بالوقود)؛ (د) استخدامها من قبل صناعات الطاقة نفسها؛ و/أو
(هـ) تسليمها لالستهالك النهائي.
 - 5-5يشمل االستهالك النهائي ملنتجات الطاقة( :أ) االستهالك النهائي للطاقة ،وهو توريد منتجات
الطاقة إىل الجهات املستخدمة الواقعة ضمن اإلقليم املرجع لتلبية احتياجاتها الخاصة بالطاقة كالتدفئة
والنقل والكهرباء؛ (ب) االستخدام لغري أغراض الطاقة ،وهو توريد منتجات الطاقة لالستخدام كلقائم ملعامل
التكرير الكيميائية أو لالستخدام كمواد خام (راجع الفقرة  21-5للتفاصيل).
 - 6-5ومن أجل سياسات الطاقة وألغراض تحليلية ،يتم تفصيل استهالك الطاقة النهائي إىل املزيد من
التقسيمات وفقا ً لنوع النشاط االقتصادي ،يف حني يتم تحديد منتجات الطاقة ألغراض النقل بطريقة مستقلة
عن القطاع االقتصادي حيث يتم استهالكها.

	3 8من املعروف أن هناك تدفقات إضافية
للطاقة تجري خارج األرايض الوطنية للبلد
املجمع ،وهي تتعلق بتجميع موازين الطاقة
(كاالستخدام الخارجي ملنتجات الطاقة من
قبل املقيمني واالستخدام الداخيل ملنتجات
الطاقة من قبل غري املقيمني).

64

التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة

 - 7-5يظهر الشكل  1-5أدناه مخطط تدفقات الطاقة الرئيسة ،ويتم تقديم مختلف تعاريفها يف ما ييل
من أقسام هذا الفصل.
الشكل 1-5
مخطط تدفقات الطاقة الرئيسية
األرايض املرجعية

باقي دول
العالم

مخزونات

استهالك نهائي (ألغراض
مرتبطة وغري مرتبطة
بالطاقة)

تحويل

إنتاج منتجات أولية

صادرات

الزراعة ،األحراج،
صيد األسماك
املناجم واملقالع

واردات

…

األرس املعيشية

تزويد الطائرات والسفن
الدولية بالوقود

 - 8-5تدفقات الطاقة والوحدات االقتصادية  -إن تدفقات الطاقة تنجم عن مختلف أنشطة الوحدات
االقتصادية .يتم تعريف هذه التدفقات يف القسم جيم أدناه .ويمكن تقسيم الوحدات االقتصادية إىل فئات
كصناعات الطاقة ،والجهات األخرى املنتجة للطاقة ومستهلكي الطاقة ،وذلك وفقا ً لدورها يف عملية تدفق
الطاقة عرب االقتصاد .األمر الذي سيتم عرضه يف األقسام دال وهاء وواو عىل التوايل.

جيم  -تعريف تدفقات الطاقة الرئيسة
 - 9-5يؤمن هذا القسم تعاريف ورشح ملختلف تدفقات الطاقة الرئيسة .مع اإلشارة إىل أن التعاريف
املطروحة هنا هي نتيجة عمل الفريق العامل املشرتك بني األمانات املعني بإحصاءات الطاقة ،وقد تمت
مراجعتها ودعمها من قبل فريق أوسلو املعني بإحصاءات الطاقة وفريق خرباء األمم املتحدة املعني بإحصاءات
الطاقة .ويوىص بأن تقوم البلدان باتباع هذه التعاريف يف إحصاءاتها الرسمية الخاصة بالطاقة عىل قدر
املستطاع .وأي تعديل يجب أن يتم ذكره يف بيانات الطاقة الفوقية للبلد.
 - 10-5اإلنتاج :هو التقاط أو استخراج أو تصنيع أنواع الوقود أو الطاقة بأشكالها الجاهزة لالستخدام
العام .يف مجال إحصاءات الطاقة ،يتم التمييز بني نوعني من اإلنتاج ،األويل والثانوي .اإلنتاج األويل هو التقاط
أو استخراج أنواع الوقود أو الطاقة من تدفقات الطاقة الطبيعية ،ومن املحميات الحيوية والطبيعية ألنواع
الوقود األحفوري ضمن األرايض اإلقليمية بالشكل املالئم لالستخدام .وهو ال يشمل املواد الخاملة املزالة من
الوقود املستخرج والكميات املعاد حقنها أو املشتعلة أو املفرغة .ويشار إىل املنتجات الناجمة باملنتجات
“األولية” .واإلنتاج الثانوي هو عملية تصنيع منتجات الطاقة من خالل عملية تحويل أنواع أخرى من الوقود

ةقاطلا تاقفدت
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أو الطاقة ،سواء كانت أولية أو ثانوية .وتشمل كميات الوقود الثانوي التي تدخل يف اإلنتاج الكميات املفقودة
خالل التفريغ واإلشعال خالل اإلنتاج وبعده .وهكذا ،يمكن أن يتم وضع ميزان للكتلة والطاقة والكربون
ضمن املصادر األولية التي يتم تصنيع أنواع الوقود منها مقابل أنواع الوقود الثانوي املنتج .عاد ًة ما يتم بيع
أنواع الوقود املختلفة والكهرباء والحرارة املنتجة إنما يمكن أيضا ً أن تستهلك بشكل كيل أو جزئي من قبل
الجهة املنتجة.
 - 11-5تشمل واردات منتجات الطاقة كافة أنواع الوقود وغريه من منتجات الطاقة الداخلة إىل األرايض
الوطنية .تستثنى السلع التي يتم نقلها عرب بلد ما (السلع العابرة الرتانزيت) والسلع الداخلة بشكل مؤقت،
لكنها تشمل الواردات املرتجعة ،وهي سلع محلية تم تصديرها لكن فيما بعد أعيد إدخالها .كما تستثنى
الواردات والتزويد بالوقود خارج حدود اإلقليم املرجع من قبل السفن التجارية الوطنية والطائرات املدنية
الخاصة بالرحالت الدولية .39وتجدر اإلشارة إىل أنه يجب – حيثما أمكن  -تسجيل “بلد املنشأ” ملنتجات
الطاقة عىل أنه البلد الذي تم استرياد السلع منه وليس بلد العبور.
 - 12-5تشمل صادرات منتجات الطاقة كافة أنواع الوقود وغريه من منتجات الطاقة الخارجة من األرايض
الوطنية .وتستثنى السلع التي يتم نقلها عرب بلد ما (السلع العابرة الرتانزيت) والسلع املسحوبة بشكل مؤقت،
لكنها تشمل الصادرات املعاد تصديرها (وهي السلع األجنبية التي تم تصديرها بالحالة نفسها التي كانت
عليها عند استريادها) .ويتم استثناء كميات الوقود املسلم لالستخدام من قبل السفن التجارية (بما فيها سفن
الركاب) والطائرات املدنية ،من كافة الجنسيات ،خالل النقل الدويل للسلع والركاب .40وتجدر اإلشارة إىل أنه
يجب تسجيل “بلد املقصد” ملنتجات الطاقة (هو بلد الوجهة املعروفة نهائيا ً كما هي معروفة عند التصدير)
بالبلد الذي تم تصدير السلع إليه.
 - 13-5تجدر اإلشارة إىل أن تعريفي الواردات والصادرات املستخدمني يف إحصاءات الطاقة هما التعريفان
املعتمدان من قبل اإلحصاءات الدولية لتجارة السلع يف نظام تسجيل يعرف بـ“نظام التجارة العام” ،وهو
أن كافة منتجات الطاقة الداخلة والخارجة من اإلقليم الوطني لبلد ما والتي تضيف أو تنقص من مخزون
املوارد املادية للبلد ،يتم تسجيلها كواردات أو صادرات طاقة 41باستثناء تزويد األساطيل الدولية بالوقود
الذي يتم استثناءه من األرقام التجارية .42كما تجدر اإلشارة إىل أنه ،يف موازين الطاقة ،ال تشمل الصادرات
والواردات الوقود النووي بما أنه ليس ضمن نطاق موازين الطاقة (راجع أيضا ً الفصل الثامن).
 - 14-5تموينات السفن البحرية الدولية هي كميات الوقود التي يتم تسليمها للسفن املدنية (بما فيها سفن
الركاب) من أي جنسية كانت ،لالستهالك خالل الرحالت الدولية التي تنقل البضائع أو الركاب .وتحصل
هذه الرحالت الدولية عندما يكون مرفأ االنطالق ومرفأ الوصول يف إقليمني مختلفني .وهذه الفئة ال تشمل
كميات الوقود التي يتم تسليمها لالستهالك من قبل السفن خالل النقل املحيل أو الصيد أو خالل االستخدام
العسكري ولكن تعترب جزء من االستهالك النهائي للطاقة( .راجع الفقرة  94-5الخاصة بـ “املالحة
املحلية”) .ألغراض إحصاءات الطاقة ال تدرج تموينات السفن البحرية الدولية يف الصادرات؛ وهي تسجل
عىل حدة بسبب أهميتها ،مثالً لتقدير انبعاث غازات الدفيئة.
 - 15-5تموينات الطائرات للرحالت الدولية هي كميات الوقود التي يتم تسليمها للطائرات املدنية ،من أي
جنسية كانت ،لالستهالك خالل الرحالت الدولية التي تنقل البضائع أو الركاب .وتحصل هذه الرحالت
الدولية عندما يكون مطار االنطالق ومطار الوصول يف إقليمني مختلفني .ورغم أن هذه الفئة ال تشمل كميات
الوقود التي يتم تسليمها لالستهالك من قبل الطائرات التي تقوم برحالت محلية أو عسكرية ،إال أنها تعترب
جزءا ً من االستهالك النهائي للطاقة (راجع الفقرة  91-5الخاصة بـ “الطريان املحيل”) .ألغراض إحصاءات
الطاقة ال تدرج تموينات الطائرات للرحالت الدولية يف الصادرات؛ وهي تسجل عىل حدة بسبب أهميتها ،مثالً
لتقدير انبعاث غازات الدفيئة.

	3 9يجب تصنيف وقود كهذا تحت “تموينات
السفن البحرية الدولية” أو “تموينات
الطائرات للرحالت الدولية” عىل التوايل يف
البلد الذي حصل فيه التزويد بالوقود (راجع
الفقرات  14-5و .)15-5

	4 0يتم تسجيل هذه الكميات كـ “تموينات
السفن البحرية الدولية” أو “تموينات
الطائرات للرحالت الدولية”.

	4 1راجعInternational Merchandise :
Trade Statistics: Concepts and Defi).nitions 2010, United Nations (2010
	4 2تختلف هذه التعاريف عن تلك املعتمدة يف
الحسابات الوطنية حيث يتم تعريف
الصادرات والواردات عىل أنها عمليات
التحويل بني املقيمني وغري املقيمني .لذا،
يجب عىل مجمعي حسابات الطاقة أن
يقوموا بالتعديالت املناسبة إلحصاءات
الطاقة الرئيسة قبل استخدامها.
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	4 3يشري مصطلح املخزون الوارد يف هذا الفصل
إىل ما يشار إليه يف اإلحصاءات االقتصادية
والحسابات الوطنية بـ “الجردات”.

 - 16-5تغريات املخزون :ألغراض إحصاءات الطاقة ،املخزون هو كمية منتجات الطاقة املحفوظة يف
األرايض املحلية والتي يمكن استخدامها( :أ) للحفاظ عىل الخدمة يف ظل الظروف حيث يكون هناك تفاوت
بني العرض والطلب يف التوقيت أو يف النسبة جراء تقلبات السوق الطبيعية ،أو (ب) لدعم عملية التزويد يف
حال تعرضها لخلل .43وقد يعرف املخزون املستخدم للتعويض عن النقص يف التزويد باملخزون
“االسرتاتيجي” أو مخزون “الطوارئ” ،ويتم التعامل معه بشكل منفصل عن املخزون املصمم ليالقي
التقلبات العادية الحاصلة يف السوق ولكن االثنان مدرجان هنا .ويتم تعريف تغريات املخزون بزيادة (بناء
املخزون) أو نقصان (تراجع املخزون) كمية املخزون خالل فرتة اإلبالغ ،وبالتايل يتم احتسابها باحتساب
الفارق بني املخزون الختامي واملخزون االفتتاحي.
 - 17-5التحويالت هي أدوات إحصائية أساسية لتخطي مسألة التصنيف العميل والتقديم ،الناجمة عن
التغريات الحاصلة يف استخدام املنتج أو يف هويته .تشمل التحويالت املنتجات املحولة والتحويالت ما بني
املنتجات .تشري املنتجات املحولة إىل إعادة تصنيف (إعادة تسمية) املنتجات ،األمر الرضوري عندما يتم
استخدام منتجات النفط املنتهية كلقائم ملعامل التكرير .وتشري التحويالت ما بني املنتجات إىل تحركات الوقود
بني مختلف فئات اإلنتاج نتيجة إعادة تصنيف املنتج الذي لم يعد يتالقى مع خصائصه األصلية .غالبا ً ما يتم
مزج املنتج املحول مع املنتج املضيف له .عىل سبيل املثال ،يمكن إعادة تصنيف وقود توربني الطريان الذي
تدهور أو تلف ككريوسني للتسخني.
 - 18-5العمليات التحويلية هي العمليات التي يتم فيها نقل كل محتوى الطاقة أو جزء منها من منتج ما
يدخل يف عملية إىل منتج آخر أو أكثر (عىل النحو املحدد يف التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة) يخرج
من العملية (كفحم الكوك إىل الكوك ،والنفط الخام إىل املنتجات البرتولية وزيت الوقود الثقيل إىل الكهرباء).
(راجع القسم دال  2للمناقشة).
 - 19-5خسائر التوزيع تشري إىل الخسائر الناجمة عن عمليات إرسال وتوزيع ونقل الوقود والحرارة
والكهرباء .وتشمل أيضا خسائر الغازات املصنعة املنفسة واملحروقة وخسائر الحرارة األرضية بعد اإلنتاج
واختالس بعض الوقود أو الكهرباء .ويشمل إنتاج الغازات الثانوية الكميات املنفسة واملحروقة .مما يضمن
أن يتم بناء املوازنة بني استخدام الوقود األويل الذي تشتق منه الغازات وإنتاج الغاز.

4 4يف بعض دراسات استخدام الوقود لغري
أغراض الطاقة يتم تصنيف املختزالت
باستخدام غري الطاقة؛ إال أنه ،يف إحصاءات
الطاقة ،يتم اعتبار املختزالت (الذي عاد ًة ما
يكون يف صناعة الحديد والصلب) كاستخدام
ألغراض الطاقة ضمن إحصاءات الطاقة ألن
الغازات الناجمة عن عملية التقليص والتي
تحتوي عىل النسبة األكرب من الكربون،
تستخدم كوقود لتثبيت العملية أو ألغراض
رفع الحرارة .املختزالت هي الكربون من
الوقود (عاد ًة الكوك) الذي يتم عاد ًة تسخينه
مع مؤكسدات املعادن .خالل العملية يؤدي
تكون أحادي أكسيد الكربون إىل إزالة
األكسجني من مؤكسدات املعادن وينتج
املعدن الصايف.

 - 20-5االستخدام الذاتي لصناعات الطاقة يشري إىل استهالك الوقود والطاقة لدعم اإلنتاج بشكل مبارش
والتحضري الستخدام الوقود والطاقة باستثناء الحرارة غري املباعة .وهكذا ،يشمل االستخدام الذاتي من قبل
صناعة الطاقة كما تم التعريف عنها يف الفقرة  23-5واملنتجني االخرين للطاقة كما تم التعريف عنهم يف
الفقرة  .75-5ال يتم تضمني كميات الوقود التي يتم تحويلها إىل أنواع وقود أخرى أو إىل طاقة إنما هي
مدرجة يف استخدام املواد املتحولة .وال حتى بالنسبة للكميات املستخدمة ضمن أجزاء من صناعة الطاقة غري
املنخرطة مبارش ًة يف األنشطة املذكورة يف التعريف .يتم اإلبالغ عن هذه الكميات ضمن االستهالك النهائي.
 - 21-5االستخدامات يف غري أغراض الطاقة يغطي استخدام منتجات الطاقة كمواد خام لصناعة منتجات
ال يشملها التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة ،ولالستخدامات املبارشة التي ال تشمل استخدام املنتجات
كمصدر طاقة ،وال كمدخل للتحويل .تشمل األمثلة زيوت التشحيم ،ومنع الترسب ،والحفظ ،وتسطيح الطرق
واالستخدام كمذيب.44
 - 22-5االستهالك النهائي يشري إىل كافة أنواع الوقود والطاقة التي يتم تسليمها إىل املستخدمني الستخدامها
كطاقة أو لغري أغراض الطاقة من دون إجراء عمليات التحويل كما تم التعريف عنها يف الفقرة .18-5

ةقاطلا تاقفدت
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دال  -صناعات الطاقة
 - 23-5تعاريف صناعات الطاقة  -إن إنتاج الطاقة هي عملية تدفق للطاقة ذات أهمية كربى .فوضع
السياسات وإجراء التحليالت يستلزمان جمع البيانات حول إنتاج الطاقة؛ وبالتايل إن تأمني املزيد من
التفاصيل حول إنتاج الطاقة لهو واحد من أولويات إحصاءات الطاقة .يمكن إنتاج الطاقة من قبل وحدات
اقتصادية متعددة .إال أنه ،ال يمكن التعامل مع كافة هذه الوحدات عىل أنها تنتمي لصناعات الطاقة .ومن
أجل تأمني إمكانية املقارنة عىل الصعيد الدويل ،يوىص بتعريف صناعات الطاقة عىل أنها تشمل فقط الوحدات
االقتصادية التي تتمثل أنشطتها الرئيسة 45بإنتاج الطاقة األولية وتحويل الطاقة وتوزيع الطاقة .46ألسباب
عملية حصلت بعض اإلضافات كما رشح يف الفقرة .26-5
 - 24-5إحصاءات صناعات الطاقة  -من أجل فهم أفضل لجهود البلد املبذولة يف استخراج وإنتاج
وتحويل وتوزيع منتجات الطاقة ،يوىص بأن يتم اعتبار جمع وتبويب ونرش اإلحصاءات التي تصف
الخصائص واألنشطة األساسية لصناعات الطاقة ،جزءًا من إحصاءات الطاقة الرسمية.
املربع 1-5
األنشطة الرئيسة والثانوية واملساعدة
النشاط الرئيس لوحدة إنتاج هو النشاط الذي تتعدى قيمته املضافة القيمة املضافة ألي نشاط آخر يحصل ضمن الوحدة
نفسها (نظام الحسابات القومية  ،2008الفقرة .)8-5
النشاط الثانوي هو النشاط الحاصل ضمن وحدة إنتاج واحدة باإلضافة إىل النشاط الرئيس ،ويجب أن تكون مخرجاته،
مثل مخرجات النشاط الرئيس ،مالئمة للتسليم خارج وحدة اإلنتاج .ويجب أن تكون القيمة املضافة للنشاط الثانوي أقل
من القيمة املضافة للنشاط الرئيس بحسب تعريف األخري (نظام الحسابات القومية  ،2008الفقرة .)9-5
النشاط املساعد هو عريض للنشاط األسايس للمؤسسة .من شأنه تسهيل كفاءة عمل املؤسسة إنما ال ينجم عنه يف العادة
سلع أو خدمات يمكن تسويقها( .نظام الحسابات القومية  ،2008الفقرة .)10-5

 - 25-5تعنى صناعات الطاقة باإلنتاج األويل والتحويل والتوزيع ملنتجات الطاقة .وتتميز هذه األنشطة
بالتنوع كما أن الوصف التقني املفصل لها معقد إىل ح ٍد ما .إال أنه ألغراض إحصاءات الطاقة ،يمكن تحديد
أنشطة الوحدات االقتصادية املنتمية إىل صناعات الطاقة بالشكل املالئم وفقا ً للمنشآت (املحطات) التي
حصلت فيها .وكأمثلة نموذجية عىل اإلنتاج األويل مناجم الفحم والنفط ومنشآت استخراج الغاز.
 - 26-5أنشطة صناعات الطاقة  -من أجل تحسني إجراء املقارنة عرب البلدان إلحصاءات إنتاج الطاقة
من قبل صناعات الطاقة ،يوىص بأن تقوم البلدان بتحديد ،عىل قدر إمكانية التطبيق ،صناعات الطاقة الواردة
يف العمود األيمن من الجدول  .1-5ومن الجدير بالذكر أن الجدول يقدم تعريفا ً لصناعات الطاقة أشمل من
التعريف الوارد يف الفقرة  23-5ويشمل بعض املنشآت مثل أفران الصهر التي ال يرتبط نشاطها الرئييس
بالطاقة .كما يؤمن الجدول  1-5املعلومات حول فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة
االقتصادية بنسخته الرابعة( ،القسم/املجموعة/الفرع) حيث نجد مختلف صناعات الطاقة.

	4 5راجع املربع  1-5لتعريف أكثر تفصيالً
للنشاط الرئيس.
	4 6يجب اإلشارة إىل أنه يقصد من التوزيع هنا
تغطية أنظمة التوزيع (التي تتمثل ،عىل سبيل
املثال ،بالخطوط واألقطاب واملرتات والتوصيل
باألسالك) التي توزع الوقود والكهرباء
الخارجة من منشأة التوليد أو نظام النقل إىل
املستهلك النهائي عىل عكس “أنظمة النقل”
التي توزع الوقود والكهرباء من منشأة التوليد
إىل نظام التوزيع .كما يستثني التوزيع هنا
أيضا ً البيع ملنتجات الطاقة بالجملة (كعبوات
الغاز عىل سبيل املثال).
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الجدول 1-5
صناعات الطاقة باالستناد إىل التصنيف الصناعي الدويل املوحد

أ
ب
ج

د

هـ

يشمل أيضا ً توزيع الكهرباء والحرارة إىل
املستهلكني.
ً
يشمل أيضا توزيع هذه الغازات.
يشري رابط التصنيف الصناعي الدويل املوحد
هذا إىل إنتاج الفحم النباتي من خالل تقطري
الخشب .وإذا ما تم إنتاج الفحم النباتي يف
الغابة بالوسائل التقليدية ،سيتم حينها
تصنيف النشاط ضمن  ISIC 0220أي
“التحطيب”.
يتم تصنيف املنشآت ذات النشاط األسايس
إنتاج الغاز الحيوي يف صنف ،ISIC 3520
كما يرد يف الجدول أعاله .إنما يمكن أيضا ً
إنتاج الغازات الحيوية كمنتجات جانبية
ألنشطة أخرى ،كتلك املصنفة يف ISIC
“( 3700املجارير”) و “( 3821معالجة
النفايات غري الخطرة والتخلص منها”).
ً
خاصة استخراج
يؤمن هذا الرابط مثاالً،
الفحم الخثي ،لكنه ليس موسعاً.

صناعة الطاقة

التصنيف الصناعي الدويل املوحد (النسخة املنقحة الرابعة)

محطات توليد الكهرباء ،وتوليد مشرتك
للطاقة والحرارة ،والحرارةأ
محطات التخزين بالضخ
مناجم الفحم
أفران الكوك
محطات تسييل الفحم
مصانع وقود البيتنت
مصانع قوالب الفحم البني
إنتاج الغازب (التحويالت األخرى إىل غاز)
معامل فصل الغاز
مصانع تحويل الغاز إىل سائل
معامل الغاز الطبيعي املسال/معامل
إعادة التغويز

القسم - 35 :الكهرباء ،الغاز ،البخار ،وإمدادات التكييف

أفران الصهر
استخراج النفط والغاز
معامل تكرير النفط
مصانع الفحم النباتيج
مصانع إنتاج الغاز الطبيعيد
استخراج واستخالص الوقود النووي
صناعات الطاقة األخرى غري املحددة يف أي
مكان آخره

القسم - 05 :تعدين الفحم والليجنيت
املجموعة - 191 :تصنيع منتجات أفران الكوك
املجموعة - 192 :تصنيع منتجات البرتول املكررة
املجموعة - 192 :تصنيع منتجات البرتول املكررة
املجموعة - 192 :تصنيع منتجات البرتول املكررة
املجموعة - 352 :تصنيع الغاز :توزيع الوقود الغازي عرب أنابيب
القسم - 06 :استخراج البرتول الخام والغاز الطبيعي
املجموعة - 192 :تصنيع منتجات البرتول املكررة
املجموعة - 091 :األنشطة الداعمة الستخراج البرتول الخام والغاز الطبيعي
الفرع - 5221 :أنشطة الخدمات الطارئة عىل النقل الربي
املجموعة - 241 :الصناعة التحويلية للحديد والصلب
القسم - 06 :استخراج البرتول الخام والغاز الطبيعي
املجموعة - 091 :األنشطة الداعمة الستخراج البرتول الخام والغاز الطبيعي
املجموعة - 192 :تصنيع منتجات البرتول املكررة
الفرع - 2011 :تصنيع املواد الكيميائية األساسية
املجموعة - 352 :تصنيع الغاز :توزيع الوقود الغازي عرب أنابيب
الفرع - 0721 :تعدين خامات اليورانيوم والثوريوم
الفرع - 2011 :تصنيع املواد الكيميائية األساسية
الفرع - 0892 :استخراج الفحم الخثي
….

 - 27-5تجد أدناه رشحا ً موجزا ً لصناعات الطاقة التي يتناولها الجدول .1-5
 - 28-5محطات توليد الكهرباء ،واملحطات املشرتكة لتوليد الحرارة والكهرباء ،ومحطات توليد الحرارة:
لعرض تفصييل لهذه األنشطة.
راجع القسم  1أدناه
ٍ
 - 29-5مناجم الفحم هي مصانع استخراج الفحم من خالل التعدين تحت األرض أو فوق األرض .باإلضافة
إىل نشاط االستخراج بحد ذاته ،تشمل عملية تشغيل مناجم الفحم عمليات أخرى كالتمهيد والتنظيف
والضغط وما إىل ذلك ،مما يؤدي إىل الحصول عىل منتج مسوق.
 - 30-5أفران الكوك :هي أفران كبرية يتم فيها إنتاج كوك أفران الكوك ،وغاز أفران الكوك ،والقطران من
خالل تفحيم فحم الكوك عىل درجة حرارة مرتفعة.
 - 31-5محطات تسييل الفحم هي منشآت حيث يتم استخدام الفحم كلقائم تغذية إلنتاج الوقود السائل
من خالل الهدرجة والتفحيم .كما تعرف بمنشآت تحويل الفحم إىل سائل.
 - 32-5مصانع وقود البيتنت هي املنشآت التي تصنع وقود البيتنت.
 - 33-5مصانع قوالب الفحم البني هي املنشآت التي تصنع قوالب الفحم البني.
 - 34-5إنتاج الغاز (والتحويل إىل غازات أخرى) هي منشآت لتصنيع الغازات لتوزيعها عىل الجمهور إما
مبارشة أو بعد مزجها مع الغاز الطبيعي .مع اإلشارة إىل أنه يتم اإلشارة إىل كل أنواع الغاز بشكل جماعي

ةقاطلا تاقفدت

بـ“غاز وحدات إنتاج الغاز وغريها من الغازات املصنعة للتوزيع”؛ اسم مخترص  -غاز وحدات إنتاج الغاز.
وقد تنتج بعض وحدات إنتاج الغاز الكوك والغاز أيضاً.
 - 35-5معامل فصل الغاز هي املنشآت املعنية بفصل الغاز املصاحب عن النفط الخام ،و/أو فصل
املكثفات واملاء والشوائب وسوائل الغاز الطبيعي عن الغاز الطبيعي .باإلضافة إىل ما سبق ،قد تشمل أنشطة
هذه املنشآت أيضا ً تقطري سوائل الغاز الطبيعي املستخلصة.
 - 36-5مصانع تحويل الغاز إىل سائل هي املنشآت حيث يستخدم الغاز الطبيعي كمادة مدخلة إلنتاج
أنواع الوقود السائلة .وتستخدم أنواع الوقود السائلة عاد ًة كوقود للسيارات .مع اإلشارة إىل أن مصانع تحويل
الغاز إىل سائل تختلف عن مصانع الغاز الطبيعي املسال التي تعمل عىل تحويل الغاز الطبيعي من حالته
الغازية إىل غاز طبيعي سائل.
 - 37-5معامل الغاز الطبيعي املسال/إعادة التغويز هي منشآت تقوم بتسييل و/أو إعادة تغويز الغاز
الطبيعي ألغراض النقل .يمكن لهذا النشاط أن يتم داخل أو خارج موقع اإلنتاج الفعيل.
 - 38-5أفران الصهر هي التي تنتج غاز أفران الصهر كمنتج ثانوي عند صنع حديد السكب من خام
الحديد .خالل العملية ،يضاف الكربون (يف شكل فحم الكوك بصورة رئيسة) إىل فرن الصهر لتدعيمه
ولتقليص شحنة أكسيد الحديد ولتوفري الحرارة .ويحتوي فرن الصهر عىل أحادي أكسيد الكربون وغازات
أخرى تتشكل خالل عملية التسخني والتقليص.
 - 39-5استخراج النفط والغاز هي أنشطة استخراج البرتول الخام والتعدين واستخراج النفط من الصخر
النفطي والرمال النفطية وإنتاج الغاز الطبيعي واسرتداد الغاز الطبيعي السائل .وتشمل هذه أنشطة تفعيل
و/أو تكوين خصائص ميدان الغاز ،بما فيها األنشطة كالتنقيب وإتمام وتجهيز اآلبار ،وتشغيل أدوات
الفصل ،حال املستحلب ومعدات إزالة الطمي وتجميع الخطوط للبرتول الخام يف الحقول وكافة األنشطة
األخرى يف تحضري النفط والغاز حتى لحظة الشحن من محل اإلنتاج.
 - 40-5معامل تكرير النفط هي مصانع تحول النفط الخام واملواد الهيدروكربونية األخرى (مع اإلضافات،
واللقائم وسوائل الغاز الطبيعي) إىل منتجات برتولية نهائية .من املنتجات النهائية الغازات البرتولية املسالة
والنفتا وبنزين املحركات وزيوت الغاز ووقود الطائرات وأنواع الكريوسني األخرى وزيوت الوقود.
 - 41-5مصانع الفحم النباتي هي املصانع التي يتم فيها تفحيم الخشب واملواد النباتية األخرى من خالل
التحلل البطيء إلنتاج الفحم النباتي.
 - 42-5مصانع إنتاج الغاز الحيوي هي مصانع اللتقاط و/أو تصنيع الغازات الحيوية .وتصدر الغازات
الحيوية عن التسميد الالهوائي للكتلة الحيوية .يمكن أن تشتق من مصادر مختلفة بما فيها القمامة و حمأة
مياه املجارير واملخلفات الزراعية .كما تحتوي عىل الغاز االصطناعي املنتج من الكتلة الحيوية.
 - 43-5مصانع استخراج واستخالص الوقود النووي هي املصانع املعنية بتعدين الخامات املحتوية عىل
اليورانيوم والثوريوم ،وتكثيف مثل هذه الخامات ،وإنتاج الكعكة الصفراء (أي خام اليورانيوم) ،وتغذية
خامات اليورانيوم والثوريوم و/أو إنتاج عنارص الوقود للمفاعالت النووية.
 - 44-5صناعات الطاقة األخرى غري املحددة يف أي مكان آخر .هي فئة متبقية تشري إىل أي صناعة من
صناعات الطاقة غري املندرجة يف الالئحة أعاله .ومن األمثلة استخراج الفحم الخثي ألغراض الطاقة.
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	4 7تشري التعريفات إىل “الوحدات” ،والتي غالبا ً
ما يتم اختيارها كمنشأة ،ولكن يمكن أن
تشري أيضا ً إىل الرشكات أو األرس ،حسب
الظروف وتوفر البيانات.

الكهرباء والحرارة

 - 45-5يتم جمع البيانات املتعلقة بإحصاءات الكهرباء والحرارة (القسم السابع  -الكهرباء والقسم
الثامن  -الحرارة من التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة) وفقا ً لنوع املنتج ونوع املنشأة املولدة .ويتم
التمييز بني نوعني من املنتجني:47

•

منتج النشاط الرئييس  -وحدات تنتج الكهرباء أو الحرارة كنشاط رئييس لها .ويمكن أن تكون
هذه الوحدات ،التي كانت تعرف يف السابق باملرافق العامة ،رشكات ذات ملكية خاصة أو عامة.

•

مشاريع اإلنتاج الذاتي (الكهرباء)  -وحدات تنتج الكهرباء لكن هذا اإلنتاج ال يكون من
أنشطتها الرئيسة.

•

مشاريع اإلنتاج الذاتي (الحرارة)  -هي الوحدات التي تنتج الحرارة للبيع لكن إنتاجها ليس
من أنشطتها الرئيسة .ويتم تصنيف الوقود الذي تستلمه الوحدات لتوليد الحرارة
الستخدامها الذاتي ضمن االستهالك النهائي ال مدخالت التحويل.

 - 46-5تجدر اإلشارة إىل أن أي استخدام ذاتي من قبل مرشوع من مشاريع اإلنتاج الذاتي بهدف إنتاج
الكهرباء و/أو الحرارة ألغراض البيع يجب أن يدرج ضمن صناعة الطاقة لالستخدام الذاتي بنفس الطريقة
التي تدرج بها مدخالت ومخرجات الكهرباء والحرارة املباعة ضمن عمليات التحويل .إن الطاقة املستهلكة
لدعم النشاط االقتصادي األسايس يجب أن يدرج ضمن االستهالك النهائي (أو مجددا ً ضمن االستخدام الذاتي
لصناعة الطاقة إذا كان مرشوع اإلنتاج الذاتي صناعة للطاقة مثل معامل تكرير النفط).
 - 47-5ويتم أيضا ً التمييز بني ثالثة أنواع من محطات التوليد:

•

محطات توليد الكهرباء هي املحطات املصممة لتوليد الكهرباء فقط .ويمكن الحصول عىل
الكهرباء مبارش ًة من املصادر الطبيعية كالطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية األرضية
وطاقة الرياح وحركة املد والجزر والطاقة البحرية والشمسية ،أو من خاليا الوقود أو من
الحرارة الناجمة عن احرتاق الوقود أو من التفاعالت النووية.

•

املحطات املشرتكة لتوليد الحرارة والكهرباء هي املحطات التي تنتج كل من الحرارة
والكهرباء من وحدة توليد واحدة عىل األقل يف املحطة .ويشار إليها يف بعض األحيان
بمحطات “التوليد املشرتك” “.”co-generation

•

محطات توليد الحرارة تشري إىل محطات مصممة إلنتاج الحرارة فقط (بما يف ذلك املضخات
الحرارية واملراجل الكهربائية) لتوريدها إىل أطراف ثالثة .ويتم تصنيف الوقود الذي
تستلمه املؤسسات لتوليد الحرارة الستخدامها الذاتي ضمن االستهالك النهائي.

 - 48-5يف الجدول  2-5أدناه رسما ً بيانيا ً ملختلف متطلبات اإلبالغ عن البيانات لإلنتاج واستخدام الوقود.
الجدول 2-5
منتجو النشاط الرئييس واإلنتاج الذاتي لتوليد الكهرباء والحرارة
نوع املحطة
نوع املنتج
منتجو النشاط الرئييس
املصدر :استبيان الكهرباء الخاص بالوكالة
الدولية للطاقة.

اإلنتاج الذاتي

محطات توليد الكهرباء
اإلبالغ عن كل اإلنتاج
وعن كمية الوقود
املستخدمة

املحطات املشرتكة لتوليد الحرارة والكهرباء محطات توليد الحرارة
اإلبالغ عن كل الكهرباء والحرارة اإلبالغ عن كل الحرارة املنتجة وعن
املنتجة وعن كمية الوقود املستخدمة كمية الوقود املستخدمة
اإلبالغ عن كل الكهرباء املنتجة
اإلبالغ عن الحرارة املباعة وكمية
والحرارة املباعة مع كمية الوقود
الوقود املستخدمة املوافقة لها
املستخدمة املوافقة لها

ةقاطلا تاقفدت

 - 49-5تجدر اإلشارة إىل أن محطات التخزين بالضخ هي املحطات التي يتم فيها استخدام الكهرباء خالل
فرتات انخفاض الطلب ،لضخ املياه إىل الخزانات إلطالقها الحقاً ،ولتوليد الكهرباء خالل فرتات ارتفاع الطلب.
وبالتايل يتم إنتاج الكهرباء أقل مما يتم استهالكها لضخ املياه إىل الخزانات األعىل.
 - 50-5يف ما ييل تعريف ملختلف أنواع التقنيات/العمليات املستخدمة لتوليد الكهرباء والحرارة.
 - 51-5الكهرباء من الخاليا الضوئية الشمسية  -تشري إىل الكهرباء التي يتم إنتاجها من الخاليا الضوئية
الشمسية جراء التحويل املبارش لإلشعاعات الشمسية من خالل عمليات الخاليا الضوئية يف أدوات التوصيل
الجزئي (الخاليا الشمسية) ،بما يف ذلك أنظمة تكثيف الخاليا الضوئية.
 - 52-5الكهرباء من الحرارة الشمسية  -تشري إىل الكهرباء التي يتم إنتاجها من الحرارة الشمسية (املكثفة
وغري املكثفة ،انظر الفقرة .)62-5
 - 53-5طاقة الرياح  -تشري إىل الكهرباء املنتجة من املعدات التي تحركها الرياح.
 - 54-5الطاقة الكهرومائية  -تشري إىل الكهرباء املنتجة من املعدات التي تحركها املياه العذبة ،الجارية
أو املنهمرة.
 - 55-5طاقة األمواج  -تشري إىل الكهرباء املنتجة من املعدات التي تقودها حركة األمواج.
 - 56-5طاقة املد والجزر  -تشري إىل الكهرباء التي يتم توليدها من خالل املعدات التي تحركها تيارات املد
والجزر أو فوارق مستوى ارتفاع املياه الناجمة عن املد والجزر.
 - 57-5الطاقة البحرية األخرى  -تشري إىل الكهرباء املنتجة من املعدات التي تستغل مصادر الطاقة
البحرية غري املحددة يف مكان آخر .ومن األمثلة عىل هذه املصادر ،التيارات غري تيارات املد والجزر ،والفوارق
يف درجات الحرارة ،ودرجة امللوحة أو التفاوت يف امللوحة بني البحر واملياه العذبة.
 - 58-5كهرباء الحرارة األرضية  -تشري إىل الكهرباء التي تنتجها الحرارة من ينابيع الحرارة األرضية.
 - 59-5الكهرباء النووية  -تشري إىل الكهرباء التي تنتجها الحرارة النووية.
 - 60-5الكهرباء من العمليات الكيميائية  -تشري إىل الكهرباء التي تنتجها الحرارة الناتجة عن تفاعل
كيميائي غري محرتق.
 - 61-5الكهرباء من مصادر أخرى  -تشري إىل الكهرباء التي تنتجها مصادر غري محددة يف مكان آخر
(وتشمل خاليا الوقود)

 - 62-5التدفئة بالطاقة الشمسية  -هي توليد الحرارة من طاقة الشمس (املركزة وغري املركزة) .والحرارة
من طاقة الشمس املركزة هي الناتجة من إشعاعات الشمس التي تلتقطها أنظمة الطاقة الشمسية املركزة،
ويمكن استخدامها يف توليد الكهرباء ،أو حفز التفاعالت الكيميائية ،أو مبارش ًة يف العمليات الصناعية.
أما الحرارة من طاقة الشمس غري املركزة فهي منخفضة الدرجات تنتجها اإلشعاعات التي تلتقطها أنظمة
الطاقة الشمسية غري املركزة ،ويمكن استخدامها يف تطبيقات ،مثل التدفئة املحلية ،والتربيد ،وتسخني املياه،
وتدفئة األحياء والعمليات الصناعية.
 - 63-5التدفئة الحرارية األرضية  -تشري إىل الحرارة املستخرجة من األرض .إن مصادر الحرارة هي
االنحالل الشعاعي يف القرشة األرضية ويف الغالف والحرارة من باطن األرض .وتشمل الحرارة من املصادر
األرضية السطحية الحرارة التي تكتسبها األرض من ضوء الشمس املبارش ومن املطر .عاد ًة ما يتم استخراج
الحرارة من األرض بشكل مياه مسخنة أو بخار.
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 - 64-5الحرارة النووية  -ألغراض إحصاءات الطاقة ،الحرارة النووية هي الحرارة التي نحصل عليها من
سائل عامل (أو ربما بخار) يف مفاعل نووي .والسائل العامل هو املادة املتداولة يف نظام مغلق لتحويل الحرارة
من مصدر الحرارة إىل نقطة/نقاط استخدامها.
 - 65-5الحرارة و/أو الكهرباء من أنواع الوقود القابلة لالحرتاق  -تشري إىل إنتاج الحرارة و/أو الكهرباء
من احرتاق الوقود القابل لالشتعال أو االحرتاق ،كأن يتفاعل مع األكسجني إلنتاج ارتفاع ملحوظ يف الحرارة.
 - 66-5الحرارة من العمليات الكيميائية  -تشري إىل الحرارة املستخلصة التي تنتجها الصناعة الكيميائية
عرب التفاعالت الطاردة للحرارة غري االحرتاق والتي تستخدم لرفع البخار وأغراض طاقة أخرى.
 - 67-5الحرارة من مصادر أخرى  -تشري إىل الحرارة من مصادر غري محددة يف مكان آخر.
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عمليات التحويل

 - 68-5تلعب عمليات التحويل دورا ً حيويا ً يف تدفق الطاقة عرب اقتصاد ما ،بما أنها تؤمن تغيري منتجات
الطاقة األولية ،التي ال يمكن استخدامها بشكل مبارش أو فعال ،وتحويلها إىل منتجات طاقة أخرى أكثر
ً
مالءمة لالستهالك .ومن املهم تحديد مثل هذه العمليات من أجل توصيف بدقة وتحليل تحويل الطاقة ،ومن

أجل تقييم املوارد الالزمة للقيام بذلك .ويف موازين الطاقة ،يتم عكس عمليات تحويل الطاقة يف صفوف خانة
التحويل (راجع الفصل الثامن للمزيد من التفاصيل).

 - 69-5من وجهة نظر إحصاءات الطاقة ،إن عملية التحويل هي حركة جزء أو كل محتوى الطاقة يف منتج
منتج مختلف واحد أو أكثر خارج من العملية .هناك نوعان من عمليات التحويل:
داخل يف العملية إىل
ٍ
ٍ
(أ)

منتج أو منتجات أخرى ،والذي تختلف خصائصه
ملنتج إىل ٍ
التحويل الفيزيائي أو الكيميائي ٍ
الجوهرية عن صفات املنتج األصيل .ومن األمثلة ما ييل:
	•التغريات الكيميائية أو الفيزيائية للمنتج/املنتجات املدخلة والتي تؤدي إىل خلق
منتجات تحتوي عىل مركبات كيميائية جديدة (كالتكرير)؛
	•التغريات الفيزيائية للمنتج/املنتجات املدخلة التي تشمل الفصل إىل عدد من املنتجات
املختلفة ذات خصائص جوهرية تختلف عن تلك التي تتميز بها املادة املدخلة (ككربنة
الفحم يف أفران الكوك)؛
	•تحويل الحرارة إىل كهرباء؛
	•إنتاج الحرارة من االحرتاق أو من الكهرباء.

(ب) جمع أو مزج املنتجات ،مع تغيري الشكل الفيزيائي يف بعض األحيان .واألمثلة يف ما ييل:
	•مزج أنواع الغاز لتأمني مستلزمات السالمة والجودة قبل توزيعها عىل املستهلكني؛
	•قولبة الفحم الخثي والفحم البني.
 - 70-5يتم تحديد عمليات التحويل هذه وفقا ً للمنشأة التي تحصل فيها ،بالتحديد:
	•محطات توليد الكهرباء؛
	•املحطات املشرتكة لتوليد الحرارة والكهرباء؛
	•محطات توليد الحرارة؛
	•أفران الكوك؛
	•محطات تسييل الفحم؛

ةقاطلا تاقفدت

	•مصانع وقود البيتنت؛
	•مصانع قوالب الفحم البني؛
	•مصانع إنتاج الغاز (وغريها من التحويالت الغازية)؛
	•مصانع التحويل من غاز إىل سائل؛
	•أفران الصهر؛
	•معامل تكرير النفط؛
	•مصانع الفحم النباتي؛
	•مصانع قوالب الفحم الخثي؛
	•مصانع مزج الغاز الطبيعي؛
	•املصانع البرتوكيميائية؛
	•عمليات التحويل األخرى غري املصنفة يف مكان آخر.
 - 71-5وقد سبق تعريف معظم هذه املنشآت يف سياق الجدول  .1-5ويف ما ييل وصف للمنشآت املتبقية
والتي تظهر تحت “صناعات الطاقة األخرى غري املحددة يف أي مكان آخر” يف الجدول .1-5
 - 72-5مصانع قوالب الفحم الخثي  -هي املصانع التي تصنع قوالب الفحم الخثي.
 - 73-5مصانع مزج الغاز الطبيعي  -هي مصانع منفصلة عن مصانع إنتاج الغاز ،يتم فيها خلط بديل
الغاز الطبيعي (راجع وحدات إنتاج الغاز) ،والغازات البرتولية والغازات الحيوية مع الغاز الطبيعي للتوزيع
يف شبكات الغاز .عندما يحصل مزج الغاز الطبيعي البديل مع الغاز الطبيعي يف مصانع إنتاج الغاز يعترب
حينها املزج جزءا ً من عملية إنتاج الغاز.
 - 74-5املصانع البرتوكيميائية  -هي املصانع التي تعمل عىل تحويل لقائم الهيدروكربون إىل مواد كيميائية
عضوية ،ومركبات وسيطة ومنتجات نهائية كالبالستيك واأللياف واملذيبات ومنظفات األسطح .يتم الحصول
عاد ًة عىل لقائم التغذية املستخدمة يف هذه املصانع من معامل التكرير وهي تشمل النفثا واإليثان والربوبني
والزيوت شبه املقطرة (كزيت الغاز) .يتحول الكربون والهيدروجني يف اللقائم إىل املواد الكيميائية واملنتجات
األساسية التي تصنع يف ما بعد منهما .إال أن بعض املنتجات الجانبية يتم أيضا ً صنعها وإعادتها إىل معامل
التكرير (كالبنزين املتحلل) أو حرقها كوقود لتأمني الحرارة والكهرباء الالزمني لعملية التكسري وغريها من
العمليات يف مصانع البرتوكيماويات .وتجدر اإلشارة إىل أنه بما أن تحويل الطاقة ليس النشاط الرئييس
ملصانع البرتوكيماويات ،فهي ال تنتمي إىل صناعات الطاقة وكمجموعة يتم التعامل معها عىل أنها من
مستهلكي الطاقة (راجع الجدول  .)3-5إال أنه يتم تناول تحويل الطاقة الذي تقوم به هذه املصانع يف الخانة
الوسطى من موازين الطاقة (راجع الفصل الثامن).

هاء  -الجهات األخرى املنتجة للطاقة
 - 75-5الجهات األخرى املنتجة للطاقة هي الوحدات االقتصادية (بما فيها املنزلية) التي تختار ،أو تجرب
جراء الظروف ،عىل إنتاج الطاقة الستهالكها الذاتي و/أو إمداد غريها من الوحدات بالطاقة ،إنما ال يكون
إنتاج الطاقة فيها من نشاطها الرئييس .وتعنى هذه الوحدات بإنتاج وتحويل وتوزيع الطاقة كنشاط ثانوي
و/أو مساعد وهذا يعني أن املخرجات من الطاقة املولدة من هذه األنشطة والتي تقاس عىل أساس القيمة
املضافة ،ال تتعدى مخرجات الطاقة يف النشاط األسايس للوحدة .ويف ما يختص باألنشطة املساعدة فهي
األنشطة الحاصلة لدعم نشاط الوحدة األسايس والثانوي.
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 - 76-5قد ال يكون للصناعات النائية جغرافيا ً نفاذا ً إىل الكهرباء إال إذا ما قامت بنفسها بتوليد الطاقة
الكهربائية؛ فإن مصانع الحديد والصلب التي تتطلب الكوك والحرارة ،وبغرض اإلنتاج الذاتي ،غالبا ً ما تقوم
بإنتاج الكوك والكهرباء الخاصني بها .وغالبا ً ما تقوم مطاحن السكر بحرق تفل قصب السكر الذي ينتج
عنها لتوليد البخار والحرارة والكهرباء .كما أن املؤسسة التي يتمثل نشاطها األويل بإنتاج املنتجات الحيوانية
(كرتبية الخنازير والخراف) قد تستخدم املخلفات الحيوانية كوقود يف نظام الغاز الحيوي لتوليد الطاقة
الكهربائية لالستخدام الذاتي أو لبيعها للسوق املحلية .وقد تتمتع العديد من املنشآت الصناعية واملنظمات
التجارية بالتجهيزات الالزمة لتوليد الطاقة الكهربائية يمكن تشغيلها يف حال فشل نظام التغذية الكهربائية
العام (ويف هذه الحالة يمكنها حتى بيع الكهرباء إىل مستهلكني آخرين أو حتى إىل نظام التغذية العام) .أما
املنازل التي تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء الستخدامها الذاتي (وحتى أحيانا ً للبيع لجهة ثالثة)
فهي مثال آخر عىل الجهات األخرى املنتجة للطاقة.

	4 8هذا يشبه معالجة النشاطات الثانوية
والفرعية املرتبطة بالطاقة عىل أنها منفذة
من قبل وحدة منفصلة ألغراض جمع
البيانات ،ويبقى تعريف املشاريع املنتجة
للذات يف الفقرة .45-5

 - 77-5من املعروف أن عملية جمع بيانات منتجات الطاقة من قبل الجهات األخرى املنتجة للطاقة قد
تشكل تحدياً .إال أنه ،يوىص بأن تقوم البلدان ،حيث تشكل مثل هذه الجهات األخرى املنتجة جزءا ً كبريا ً من
مجموع إنتاج الطاقة ،ببذل الجهود للحصول عىل البيانات التفصيلية منها إلدماجها يف إحصاءاتها الرسمية
الخاصة بالطاقة بما يف ذلك ميزان الطاقة .والطاقة املستخدمة يف هذه العمليات يجب أن تدرج ضمن
التحويالت وصناعة الطاقة لالستخدام الذاتي (راجع الفقرات  68-5و  .48)87-5كما أن البلدان ،حيث يكون
إنتاج الطاقة من قبل الصناعات غري املرتبطة بالطاقة صغريا ً (بحسب الوكالة املسؤولة عن تجميع ونرش
اإلحصاءات الرسمية الخاصة بالطاقة) قد تحد من جمع البيانات من مثل هذه الصناعات لتشمل فقط
املجاميع املالئمة أو قد تعمل عىل تحضري التقديرات عند الرضورة.

واو  -الجهات املستهلكة للطاقة واستخدامات الطاقة
 - 78-5مثل املعلومات حول الجهات املنتجة للطاقة ،فاملعلومات حول الجهات املستهلكة للطاقة مهمة أيضا ً
لكل من سياسات الطاقة ولألغراض التحليلية ،بما أنها تسمح بصياغة ورصد السياسات الرامية ،عىل سبيل
املثال ،إىل دعم و/أو تعديل أنماط االستهالك .يقوم هذا القسم بتعريف املجموعات األساسية ملستهلكي الطاقة
التي تستخدم يف إحصاءات الطاقة ،كما يضع تصنيفا ً متقاطعا ً بني مجموعات املستخدمني وأنواع االستخدامات.
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مستهلكو الطاقة

 - 79-5يف إحصاءات الطاقة يتمثل مستهلكو الطاقة بالوحدات االقتصادية (املؤسسات واملنازل) وقدرتها
كمستخدمة نهائية للطاقة :فهذه الوحدات تستخدم منتجات الطاقة ألغراض متعلقة بالطاقة (رفع الحرارة،
والنقل ،والخدمات الكهربائية) و/أو ألغراض غري متعلقة بالطاقة .ومن الجدير بالذكر أن الوحدات
االقتصادية املنتمية إىل صناعات الطاقة  -التي تستخدم الطاقة إلنتاج منتجات طاقة أخرى  -مستثناة من
هذه املجموعة .وبالتوافق ،ال يعترب استخدامها للطاقة جزءا من االستهالك النهائي للطاقة إنما يعترب بشكل
منفصل عىل أنه استخدام ذاتي لصناعة الطاقة (راجع الفقرة .)20-5
 - 80-5يوىص بأن تعمل البلدان عىل تحديد ،عىل قدر استطاعتها ،مجموعات مستهلكي الطاقة كما وردت
يف الجدول  .3-5ومن أجل تسهيل عملية جمع إحصاءات الطاقة وتكاملها مع إحصاءات اقتصادية أخرى،
يؤمن الجدول  3-5أيضا ً املقابالت بني املجموعات املحددة ملستهلكي الطاقة والفئات ذات الصلة وفقا ً
للتصنيف الصناعي الدويل املوحد ،التنقيح الرابع.
	4 9يغطي القسمان  97و 98فقط املنازل
املنخرطة يف األنشطة االقتصادية (كموظفني
أو كمنتجني للسلع والخدمات غري املغايرة
لالستخدام النهائي).

 - 81-5يتم تحديد نطاق كل مجموعة من املستهلكني وفقا ً لنطاق الوحدات االقتصادية التابعة لفئات
التصنيف الصناعي الدويل املوحد ،بنسخته املنقحة الرابعة ،يف الجدول  ،3-5ما عدا “املنازل” ،التي تشمل
كافة املنازل بحسب قدرتها لالستهالك النهائي وليس فقط تلك املعنية باألنشطة االقتصادية (كما يغطيها
التصنيف الصناعي الدويل املوحد).49
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الجدول 3-5
الفئات األساسية ملستهلكي الطاقة
مستهلكو الطاقة

مقابالت التصنيف الصناعي الدويل املوحد (( )ISICالتنقيح الرابع)

الصناعة التحويلية ،والبناء ،وصناعات التعدين
غري املرتبطة بالوقود
املجموعة  241والفرع  .2431االستهالك يف أفران الكوك وأفران الصهر مستثنى
الحديد والصلب
إذ أن هذه املنشآت تندرج ضمن صناعات الطاقة.
القسمان  20و  ،21يتم استثناء استهالك الطاقة من قبل املنشآت املنتجة للفحم
الكيماويات والبرتوكيماويات
النباتي أو التي تقوم بتغنية/إنتاج الوقود النووي (املصنفان يف ،)2011 ISIC
بما أن هذه املنشآت تعترب جزءًا من صناعات الطاقة.
املجموعة  242والفرع 2432
املعادن غري الحديدية
املعادن الالفلزية

القسم 23

معدات النقل

القسمان  29و 30

اآلليات

االقسام  ،25و  ،26و  ،27و 28

التعدين واملحاجر

القسمان  07و  08واملجموعة  ،099باستثناء تعدين خامات اليورانيوم
والثوريوم (الفرع  )0721واستخراج الفحم الخثي (الفرع )0892
األقسام  10و  11و 12
القسمان  17و 81
القسم 16

املواد الغذائية والتبغ
الورق وعجينة الورق والطباعة
الخشب واملنتجات الخشبية
(غري الورق وعجينة الورق)
املنسوجات والجلود
البناء
الصناعات األخرى غري املحددة
يف مكان آخر
القطاع املنزيل
التجارة والخدمات العامة
الزراعة واألحراج
صيد األسماك
غري املحددة يف مكان آخر (بما يف ذلك
األنشطة الدفاعية)

األقسام  13و  14و 15
األقسام  41و  42و 43
األقسام  22و  31و 32
القسمان  97و 98
األقسام  ،33و  ،39-36و  96-45و  ،99باستثناء ISIC 8422
القسمان  01و 02
القسم 03
الصنف 8422

 - 82-5يجب اإلشارة إىل أنه يتم تسجيل استهالك الطاقة من قبل األنشطة الدفاعية ( )ISIC 8422يف
امليزان ضمن “غري املحددة يف مكان آخر” بما أنها تشمل كافة استهالكات منتجات الطاقة لألنشطة الدفاعية
بما فيها االستهالك للنقل والتزويد بالوقود ،وغريها (راجع الفصل الثامن بشأن موازين الطاقة).
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التصنيف املتقاطع الستخدامات ومستخدمي الطاقة

 - 83-5يمكن استخدام منتجات الطاقة لثالثة أغراض( :أ) أغراض مرتبطة بالطاقة؛ (ب) أغراض غري
مرتبطة بالطاقة؛ (ج) التحويل .وينقسم أيضا ً استخدام منتجات الطاقة ألغراض مرتبطة بالطاقة إىل
فئتني  -ألي غرض من أغراض الطاقة باستثناء للنقل وألغراض مرتبطة بالنقل .ويف إحصاءات الطاقة
األساسية وموازين الطاقة ،يتم عرض البيانات بشأن استخدام الطاقة من خالل تصنيفها بشكل تقاطعي
بحسب أغراض االستخدام ومجموعات املستخدمني (الفئات متنوعة لصناعات الطاقة ومستهلكي الطاقة)
كما هو معروض يف الجدول  1-5والجدول  3-5عىل التوايل.
 84-5يف الشكل  2-5أدناه رشح لهذا التصنيف املتقاطع عىل شكل مصفوفة ،تظهر مختلف استخدامات
الطاقة بحسب الغرض (عاموديا) ،ومختلف املستخدمني  -صناعات الطاقة ومستهلكو الطاقة ( -أفقيا) .وتمثل
كل خانة ،املحددة بتقاطع العمدان والصفوف ،استخدام منتجات الطاقة ألغراض معينة من قبل مستخدم معني.
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الشكل 2-5
التصنيف املتقاطع الستخدامات ومستخدمي الطاقة
التحويل

صناعات الطاقة
لالستخدام الذاتي

استخدام الطاقة
(باستثناء النقل)

(أ)

(ب)

استخدام الطاقة
للنقل

املستخدمون
صناعات الطاقة
الكهرباء والحرارة
مناجم الفحم
أفران فحم الكوك
...
مستهلكو الطاقة
الحديد والفوالذ
...
اإلنشاءات
...
األرس املعيشية
...

استخدامات لغري
الطاقة

االستخدامات

ال ينطبق

(د)

(هـ)

(ج)

 - 85-5إن املصفوفة املطروحة يف الشكل أعاله يمكن استخدامها لرشح املفاهيم التي جرى تعريفها سابقاً.
 - 86-5يتم طرح التحويل يف الشكل  2-5يف املربع (أ) الذي يمر بكل الوحدات االقتصادية ضمن إقليم
مرجعي ليس فقط الحتساب التحويل الذي قد يحصل يف صناعات الطاقة ولكن أيضا ً الحتساب التحويل
الوارد حدوثه كنشاط ثانوي و/أو مساعد من قبل مستهلكي الطاقة .ويتم تقسيم اإلحصاءات املتعلقة
بالتحويل وتقديمها وفقا ً لالئحة يف الفقرة  .70-5وعندما تحصل عملية التحويل خارج صناعات الطاقة (من
ً
صلة من
قبل منتجي طاقة آخرين) ،يتم تسجيل استهالك الطاقة ألغراض التحويل ضمن الفئة األكثر
التقسيم أي صناعة الطاقة األكثر مماثلة.
 - 87-5يتم طرح االستخدام الذاتي لصناعات الطاقة يف املربع (ب) .وكما ورد سابقا ً يف النص ،أنه ال يشمل
استخدام منتجات الطاقة يف النقل أو ألغراض غري مرتبطة بالطاقة من قبل صناعات الطاقة .ومن جهة
أخرى ،يشمل أيضا ً االستخدام الذاتي من قبل منتجي الطاقة اآلخرين أي الوحدات االقتصادية التي تنتج
منتجات طاقة ولكن ليست جزءًا من صناعات الطاقة وفقا ً لنشاطها الرئييس.
 - 88-5يشري االستهالك النهائي للطاقة إىل كافة أنواع الوقود والطاقة التي تورد إىل املستخدمني الستخدام
الطاقة .األمر الذي يظهر يف الشكل  2-5عىل النحو التايل:
‘’1

استخدام منتجات الطاقة ألغراض مرتبطة بالطاقة (باستثناء أغراض النقل) من قبل
مستهلكي الطاقة  -املربع (ج)؛

‘’2

استخدام الطاقة للنقل من قبل كافة الوحدات االقتصادية  -املربع (د).

النقل
 - 89-5يتم تعريف استخدام منتجات الطاقة ألغراض النقل ،املربع (د) ،كاستهالك أنواع الوقود والكهرباء
املستخدمة لنقل البضائع أو األشخاص بني نقطتي االنطالق والوصول ضمن األرايض الوطنية بغض النظر
عن القطاع االقتصادي الذي يحصل هذا النشاط ضمنه .يتم تغطية استهالك الوقود من قبل السفن التجارية
والطائرات املدنية التي تقوم بأعمال نقل البضائع أو األشخاص إىل أرض وطنية أخرى تحت تعاريف وقود

ةقاطلا تاقفدت

السفن للمالحة الدولية ووقود الطائرات للرحالت الدولية وهو بالتايل مستثنى من هذا التعريف .إال أن توريد
الوقود للسيارات الخارجة عن الحدود الوطنية ال يمكن تحديده بشكل تام وباملقابل تم إدراجه هنا.
 - 90-5يمكن تقسيم النقل وفقا ً لوسيلة النقل كما يرد يف الجدول  4-5أدناه:
الجدول 5-4
وسيلة النقل
النقل
الطرق
السكك الحديدية
الطريان املحيل
املالحة الداخلية
النقل عرب خطوط األنابيب
وسيلة النقل غري املحددة يف مكان آخر

 - 91-5يشري الطريان املحيل إىل كميات وقود الطريان املورد لكافة الطائرات املدنية التي تقوم برحالت
محلية ً
ناقلة للركاب أو للسلع ،أو ألغراض أخرى مثل رش املحاصيل واختبار مقعد املحركات الجوية .وتعترب
الرحلة محلية عندما تكون نقطة االنطالق ونقطة الوصول ضمن األرايض الوطنية .ويف حال كانت الرحلة
متوجهة إىل جزر بعيدة تقع ضمن نطاق األرايض الوطنية وكانت الرحلة طويلة وعابرة للحدود الجوية لدولة
أخرى ،فإن هذا النوع من الرحالت ما زال يندرج ضمن الطريان املحيل .وال يجب أن تشمل هذه الفئة
االستخدام العسكري لوقود الطريان إنما يكون ضمن الفئة ميزان الطاقة “غري محددة يف مكان آخر” .كما
تستثني هذه الفئة استخدام الوقود من قبل سلطات املطار للنقل األريض ضمن املطار نفسه إنما هو مندرج
تحت “التجارة والخدمات العامة”.
 - 92-5تشري الطرق إىل الوقود والكهرباء املوردة إىل السيارات التي تستخدم الطرقات العامة .وال يجب
إدراج الوقود املورد إىل االستخدام خارج مجال الطرق ومحركات اآلليات الثابتة .يشمل االستخدام خارج مجال
الطرق السيارات ومعدات النقل املستخدمة أساسا ً يف املواقع التجارية والصناعية ،أو يف األرايض الخاصة أو
يف الزراعة أو األحراج .ويتم إدراج الوقود املورد إىل هذه األنواع من االستخدام ضمن عنوان االستهالك النهائي
املناسب .كما يتم استثناء الوقود املورد لالستخدامات العسكرية التي تندرج ضمن “غري محددة يف مكان آخر”.
وتشمل هذه الفئة أيضا ً استخدام الوقود من قبل الشحن عىل الطرقات أو عرب حافالت الشحن.
 - 93-5تشري السكك الحديدية إىل أنواع الوقود والكهرباء املوردة لالستخدام يف عربات السكك الحديدية
بما فيها الصناعية منها .وتشمل هذه الفئة النقل الحديدي املديني (بما فيه الرتامواي).
 - 94-5تشري املالحة الداخلية إىل الوقود املورد إىل السفن الناقلة للبضائع أو لألشخاص ضمن رحالت محلية.
الرحلة املحلية هي بني مرفأ االنطالق ومرفأ الوصول ضمن األرايض الوطنية نفسها من دون املرور بمرافئ
وسيطة أجنبية .األمر الذي قد يشمل الرحالت ذات الطول امللحوظ بني مرفأين يف البلد عينه (كمن سان
فرنسيسكو إىل هونولولو) .يتم استثناء الوقود املورد إىل مراكب الصيد إنما يتم إدراجها تحت “صيد األسماك”.
 - 95-5يشري النقل عرب خطوط األنابيب إىل الوقود والكهرباء املستخدمني يف دعم وتشغيل خطوط أنابيب
نقل الغازات والسوائل والعجائن والسلع األخرى بني مناطق داخل االرايض الدولية .هو يشمل االستهالك يف
محطات الضخ ولصيانة خطوط األنابيب .ويتم استثناء االستهالك للحفاظ عىل التدفقات يف خطوط األنابيب
التي تنقل الغاز الطبيعي والغاز املصنع واملياه الساخنة والبخار يف شبكات التوزيع ،إنما هي مدرجة تحت
العنوان املناسب ضمن “االستخدام الذاتي لصناعة الطاقة” .وتشمل هذه الفئة االستهالك لنقل الغاز الطبيعي
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يف شبكات النقل .ويتم إدراج استهالك الوقود أو الكهرباء للحفاظ عىل التدفق يف خطوط األنابيب التي تنقل
املياه تحت فئة “التجارة والخدمات العامة” .وتعمل خطوط أنابيب النقل عىل نقل محتوياتها إىل خطوط
أنابيب التوزيع للتوصيل النهائي للمستهلكني .وعاد ًة ما تعمل أنابيب النقل الخاصة بالغاز عىل كمية ضغط
أعىل بكثري من تلك املستخدمة يف أنابيب التوزيع.
 - 96-5تشري فئة وسيلة النقل غري املحددة يف مكان آخر إىل توريد الوقود والكهرباء املستخدمة يف أنشطة
النقل غري املشمولة ضمن وسائل النقل املعرفة يف مكان آخر .فمعظم أشكال النقل املذكورة يف الصنف 4922
من التصنيف الصناعي الدويل املوحد (نقل بري آخر) يتم إدراجها يف وسائل النقل املعرفة يف مكان آخر .إال
أن الفئة تشمل استهالك الكهرباء للتليفريك والتزلج واملصاعد السلكية.
 - 97-5إن االستخدام غري املرتبط بالطاقة ملنتجات الطاقة يعرض يف الشكل  2-5يف املربع (هـ) ويغطي
استخدام منتجات الطاقة لغري أغراض الطاقة برصف النظر عن النشاط االقتصادي عندما يحصل االستخدام
(مستهلكو الطاقة أو صناعات الطاقة) .وعاد ًة ما يتم تقديم هذا االستخدام بشكل مجمل وبالتايل غري مرتبط
بأي نشاط اقتصادي معني (راجع أيضا ً الفصل الثامن).
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الفصل السادس

الوحدات اإلحصائية ومواد البيانات
ألف  -مقدمة
 - 1-6يهدف هذا الفصل إىل وصف الهيئات التي يتم السعي وراء املعلومات املتعلقة بها والتي من أجلها
يتم تجميع إحصاءات الطاقة (الوحدات اإلحصائية) وإىل تأمني الئحة مرجعية ملواد البيانات التي يجب جمعها
من هذه الهيئات بغية مساعدة البلدان عىل تنظيم أنشطة جمع البيانات وضمان إمكانية مقارنة البيانات
املجمعة مع اإلحصاءات االقتصادية األخرى إىل أقىص حد ممكن .فالتحديد الواضح للوحدات اإلحصائية
واستخدامها املوافق لهو رشط أسايس للحصول عىل بيانات غري مزدوجة وقابلة للمقارنة بشأن أي ظاهرة
تستلزم التحقيق بما فيها الطاقة.
 - 2-6تجدر اإلشارة إىل أن تعاريف معظم مواد البيانات تم تحديدها وفقا ً للتعاريف ذات الصلة بمنتجات
الطاقة (راجع الفصل الثالث) وبالتدفقات (راجع الفصل الخامس) وال يعاد التطرق إليها يف هذا الفصل.
إال أنه ،يف حال عدم تغطية الفصلني الثالث والخامس لبعض مواد البيانات أو يف حال كان هناك حاجة للمزيد
من التوسع بشأنها ،فيتم عرض املزيد من التفسريات.
 - 3-6تقدم الئحة مواد البيانات يف هذا الفصل الئحة مرجعية تحتوي عىل كافة بنود بيانات إحصاءات
الطاقة املرجوة بشكل عام للتجميع وللنرش كجزء من اإلحصاءات الرسمية .يوىص بأن تستخدم البلدان
الالئحة املرجعية ملواد البيانات يف عملية اختيار مواد البيانات التي تود استخدامها يف برامجها الوطنية
املتعلقة بإحصاءات الطاقة ،وذلك بالتوافق مع ظروف البلد املحلية وأعباء االستجابة املرتتبة واملوارد املتاحة.
ويوىص أيضا ً بأن يتم اختيار مواد البيانات بطريقة تسمح بإجراء تقييم مالئ ٍم لوضع الطاقة يف البلد،
وتعكس تدفقات الطاقة الرئيسة الخاصة بالبلد وتمكن تجميع موازين الطاقة ،عىل األقل ،بشكل كيل .ومن
املتعارف عليه أن مسألة تجميع إحصاءات الطاقة لهي عملية معقدة وتشمل جمع البيانات بشكل مبارش من
قبل اإلحصائيني يف مجال الطاقة ،وأيضا ً إعادة استخدام البيانات املجمعة عرب إحصاءات وطنية أخرى
كاملؤسسات والتجارة الخارجية واإلحصاءات املتعلقة باألسعار ،وإحصاءات استخدام األرس املعيشية،
باإلضافة إىل البيانات من املصادر اإلدارية .ويجب أن تدرك الوكالة املسؤولة عن الربنامج العام إلحصاءات
الطاقة الرسمية كل من إيجابيات ونقاط ضعف هذه اإلحصاءات األخرى وأن تبذل الجهود لجمع مختلف
البيانات ضمن مجموعة بيانات متسقة تتطابق إىل أقىص حد مع توقعات املستخدمني.

باء  -الوحدات اإلحصائية
-1

الوحدات اإلحصائية وتعاريفها

 - 4-6الوحدة اإلحصائية هي هيئة يتوخى البحث عن املعلومات بشأنها وتجميع اإلحصاءات ألجلها .كما
أنها وحدة تعمل عىل أساس املجاميع اإلحصائية والتي تشري إليها البيانات املجدولة .وبسبب تنوع الهيئات
االقتصادية املعنية بإنتاج وتوزيع واستهالك الطاقة ،يجب أن يلم مجمعو بيانات الطاقة باألنواع املختلفة
للوحدات اإلحصائية من أجل تنظيم عملية جمع البيانات ومن أجل ضمان تفسري واستخدام البيانات بالشكل
الصحيح باالقرتان مع اإلحصاءات األخرى .إن عالم الهيئات االقتصادية املعنية بإنتاج وتحويل واستهالك
الطاقة لهو عالم شاسع .فهو يرتاوح بني منتجي وموزعي الطاقة املحليني الصغار والرشكات الكبرية
ومجموعة الرشكات املعنية بالعديد من األنشطة الحاصلة يف أو من مواقع جغرافية عديدة .وتتنوع هذه
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الهيئات من ناحية تركيبتها القانونية واملحاسبية واملؤسسية والوظيفية ،كما أن لها قدرات مختلفة لإلبالغ
عن البيانات .وتكمن الغاية من مفاهيم الوحدات اإلحصائية وخصائصها املقدمة أدناه يف مساعدة مجمعي
إحصاءات الطاقة عىل تنظيم عملهم بشكل أفضل.50
 - 5-6يمكن أن نميز بني فئتني من الوحدات اإلحصائية( :أ) وحدات املشاهدة  -الوحدات القانونية/
املؤسسية أو املادية التي يمكن التعرف عليها والتي تستطيع ،يف الواقع أو من املحتمل ،تقديم بيانات حول
أنشطتهم؛ و (ب) الوحدات التحليلية  -وهي الوحدات التي أنشأها اإلحصائيون ،غالبا ً عن طريق فصل أو
دمج وحدات املشاهدة بغية تجميع املزيد من اإلحصاءات األكثر تفصيالً وتجانسا ً مما هو كان ممكن
باستخدام البيانات عىل وحدات املراقبة .لكن الوحدات التحليلية ال تستطيع بنفسها اإلبالغ عن البيانات
املتعلقة بأنشطتها ،إنما هناك وسائل غري مبارشة للتقدير واإلدراج اإلحصائي ملثل هذه البيانات .ويختلف
استخدام الوحدات التحليلية بني بلد وآخر .وتجدر اإلشارة إىل أنه يمكن زيادة دقة إحصاءات الطاقة من
خالل استخدام الوحدات التحليلية يف الحاالت التي تكون فيها الكيانات االقتصادية املركبة نشطة يف كل من
إنتاج الطاقة واألنشطة االقتصادية األخرى .وبهذا الصدد ،يتم تشجيع البلدان عىل استخدام الوحدات
التحليلية عند الرضورة وبموجب إمكانية التطبيق من أجل تحسني نوعية إحصاءات الطاقة الخاصة بها.
ويمكن جمع البيانات املتعلقة بأنشطة الوحدات التحليلية (كالتعدادات واملسوح) من تلك الوحدات نفسها
أو من غريها من الوحدات (كاملصادر اإلدارية مثالً)(.للمزيد من التفاصيل راجع الفصل السابع حول جمع
وتبويب البيانات).
 - 6-6ألغراض عملية لجمع إحصاءات الطاقة يتم التمييز بني الوحدات اإلحصائية وتعريفها عىل النحو
التايل :املؤسسة ،واملنشأة ،والوحدة بحسب نوع النشاط ،ووحدة اإلنتاج املتجانس ،والقطاع املنزيل.
 - 7-6املؤسسة  -هي هيئة اقتصادية تعد مؤسسة ،بحسب قدرتها عىل إنتاج السلع والخدمات ،إذا كانت
قادرة ،من حيث حقوقها القانونية ،عىل امتالك األصول وتحمل الخصوم واالنخراط يف األنشطة االقتصادية
ويف إجراء التعامالت مع الهيئات االقتصادية األخرى .وتعد املؤسسة من املتعاملني االقتصاديني الذين يتمتعون
باالستقالل يف ما يتعلق بصنع القرارات املالية واالستثمارية ،كما تتمتع بالسلطة وبمسؤولية تخصيص املوارد
إلنتاج السلع والخدمات .وقد تكون معنية أيضا ً
ٍ
موقع واحد أو أكثر.
بنشاط اقتصادي واحد أو أكثر يف
ٍ

	5 1يف إحصاءات الطاقة ،غالبا ً ما يتم استخدام
مصطلح “محطة” كمقابل ملصطلح “منشأة” .

 - 8-6املنشأة  -هي مؤسسة أو جزء من مؤسسة تقع يف مكان واحد وال يمارس فيها سوى نشاط إنتاجي
ً
واحد أو عندما يكون النشاط اإلنتاجي األسايس
مسؤول عن معظم القيمة املضافة .51وبالرغم من أن تعريف
ً
نشاط ثانوي واحد أو أكثر ،إال أن حجمها يجب أن يكون صغريا ً
ٍ
مقارنة بنشاطها
املنشأة يسمح بوجود
الرئييس .وإذا ما كان النشاط الثانوي يكاد يكون أو عىل نفس القدر من األهمية ،تكون حينها الوحدة أقرب
إىل الوحدة املحلية ،وهي مؤسسة (أو جزء من مؤسسة) تعنى بأنشطة إنتاجية يف أو من موقع واحد.
 - 9-6يف حالة معظم املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم ،تكون املؤسسة واملنشأة متطابقتني .وبشكل
عام ،يوىص بأن يتم تقسيم املؤسسات الكبرية املعنية بأنشطة اقتصادية متعددة و التي تنتمي إىل صناعات
مختلفة ،إىل منشأة واحدة أو أكثر نظرا ً ألن الوحدات األصغر واألكثر تجانسا ً يمكن تحديدها بحسب بيانات
إنتاج الطاقة أو غريها من األنشطة املنسوبة إىل صناعات الطاقة والتي قد يتم تجميعها بطريقة ذات مغزى.
 - 10-6الوحدة بحسب نوع النشاط  -إن أي مؤسسة يمكن أن تؤدي العديد من األنشطة املختلفة ،التي
تكون مرتبطة أو غري مرتبطة بالطاقة .وللرتكيز عىل الجزء الذي يشكل مصدر اهتمام إحصاءات الطاقة،
يمكن إنشاء وحدة إحصائية تحليلية ،تعرف بوحدة حسب نوع النشاط ( ،)KAUوتستخدم من قبل مجمعي
بيانات الطاقة .إن الوحدة بحسب نوع النشاط هي مؤسسة أو جزء من مؤسسة معنية بنوع واحد من النشاط
اإلنتاجي أو يعود فيه النشاط اإلنتاجي الرئييس بمعظم القيمة املضافة .وال يوجد أية قيود عىل املنطقة
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الجغرافية التي يتم فيها النشاط .إال أنه يف حال كان للمؤسسة موقعا ً واحدا ً تقوم فيه بنشاطها ،تكون حينها
الوحدة بحسب نوع النشاط واملنشأة الوحدة نفسها.
 - 11-6وحدة اإلنتاج املتجانس  -من أجل تأمني التغطية األكثر كماالً ،قد يحتاج مجمعو إحصاءات الطاقة،
يف بعض الحاالت ،الستخدام املزيد من التفاصيل داخل التقسيمات التفصيلية ألنشطة املؤسسة .لذا يوىص
بوحدة اإلنتاج املتجانس لتكون الوحدة اإلحصائية .ووحدة اإلنتاج املتجانس هي وحدة منتجة يتم فيها نشاط
إنتاجي (غري مساعد) واحد فقط .فإذا كانت املؤسسة مثالً معنية بشكل أويل بأنشطة غري مرتبطة بالطاقة،
إنما تنتج بعض الطاقة ،يمكن أن “يقيم” املجمع وحدة إنتاج للطاقة ،يتم تصنيفها ضمن الفئة املالئمة
الخاصة بأنشطة الطاقة ،وأن يعمل عىل تجميع (أو يقدر) البيانات الخاصة بإنتاج الطاقة واملدخالت
املستخدمة يف مثل هذا اإلنتاج (مع الحفاظ عىل تعريف مشاريع اإلنتاج الذاتي للفقرة  45-5إذا كانت الوحدة
املنتجة للكهرباء أو الحرارة) .وكمثال عىل هذا ،صناعة السكر التي تستخدم تفل قصب السكر لتوليد الطاقة
الكهربائية الستخدامها الذاتي .وال يمكن جمع البيانات الخاصة بمثل هذه الوحدات مبارش ًة من املؤسسة أو
املنشأة ،لذا عملياً ،يتم احتساب/تقدير البيانات من خالل تحويل البيانات التي تزودها املنشآت أو املؤسسات
عىل أساس املزاعم أو الفرضيات املختلفة.
ً
(خاصة حول االستهالك)
 - 12-6القطاع املنزيل  -إن نطاق إحصاءات الطاقة يشمل أيضا ً اإلحصاءات
الخاصة بالقطاع املنزيل .وعند جمع البيانات يف هذا القطاع يتم استخدام وحدة إحصائية خاصة باألرس.
ويعرف هذا القطاع عىل أنه مجموعة من األشخاص يتشاركون السكن نفسه ويجمعون بعض أو كل دخلهم
وثرواتهم ويستهلكون أنواعا ً معينة من السلع والخدمات بصورة جماعية ،خاصة السكن والغذاء .وبشكل
عام ،يجب أن يتمتع كل فرد من أفراد األرسة بحق املطالبة ببعض املوارد الجماعية للسكن .لكن يجب أن
تتخذ القرارات الخاصة باالستهالك أو أي نشاط اقتصادي آخر بشكل جماعي .52ويف بعض الحاالت قد ينتج
القطاع املنزيل منتجات الطاقة للبيع أو لالستخدام الذاتي.
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مثال إيضاحي

 - 13-6بغية رشح مختلف أنواع الوحدات اإلحصائية يتم تقديم مثال افرتايض إنما واقعي يف الفقرة أدناه.
يظهر الشكل  1-6رسما ً بيانيا ً لرشكة ضخمة تعنى بإنتاج الطاقة األولية ،وتحويل وتوزيع الطاقة .تتألف
الرشكة من أربع رشكات منفصلة (تظهر يف الشكل الرشكات ألف ،وباء ،وجيم ،ودال) تقوم بأنشطة
استخراج ونقل وتكرير وبيع املنتجات البرتولية .وكل مربع من الرسم يمثل موقعا ً جغرافيا ً مختلفاً .ويف كل
مربع رشحا ً لنوع النشاط (أو األنشطة) االقتصادي الذي يجري يف هذا املوقع .يتم ترقيم املربعات من 1
إىل  8لتسهيل الفهم.
 - 14-6تنخرط الرشكة ألف بنشاط استخراج النفط الخام (التصنيف الصناعي الدويل املوحد ،التنقيح
الرابع ،املجموعة  .)061لديها محطتني يف موقعني مختلفني يظهران يف املربعني  1و  2من الشكل .ثم تقوم
الرشكة باء بنقل النفط الخام عن طريق أنابيب النقل (التصنيف الصناعي الدويل املوحد ،التنقيح الرابع،
املجموعة  .)493وبالرغم من أن أنابيب النقل بحد ذاتها تتوزع جغرافياً ،يمكن إيكال مركز التشغيل بموقع
مادي يتمثل يف املربع  .3تقوم الرشكة باء بنقل النفط الخام إىل الرشكة جيم ،التي تقوم بتشغيل ثالث محطات
تكرير منفصلة واقعة يف مواقع جغرافية مختلفة ،وتظهر يف املربعات  4و  5و  .6كما أن محطة التكرير يف
املربع  6لها نشاط ثانوي صغري يتمثل بتوليد الطاقة الكهربائية (التصنيف الصناعي الدويل املوحد ،التنقيح
طرف ٍ
ٍ
ثالث.
الرابع ،املجموعة  )351بحيث يتم بيع كمية صغرية من الكهرباء إىل
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الشكل 1-6
مثال عىل رشكة نفط كربى
اﻟﴩﻛﺔ أﻟﻒ

اﻟﴩﻛﺔ ﺟﻴﻢ

اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺸﻐﻴﻞ(

1
اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺸﻐﻴﻞ(

2

اﻟﴩﻛﺔ دال
ﻣﺤﻄﺔ وﻗﻮد
)ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﺛﺎﻧﻮي(

ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ

7

4
اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺨﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺸﻐﻴﻞ(

ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ

ﻣﺘﺠﺮ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

5

3

اﻟﴩﻛﺔ ﺑﺎء

ﻣﺤﻄﺔ وﻗﻮد

ﻧﺸﺎط ﺛﺎﻧﻮي ﻣﻠﺤﻮظ:

8

ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ

ﻧﺸﺎط ﺛﺎﻧﻮي ﺻﻐﺮﻴ:

ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

6

 - 15-6تؤمن الرشكة جيم البعض من منتجات البرتول املكررة (كبنزين املحركات والديزل وغريها) إىل
الرشكة دال ،التي يتمثل نشاطها الرئييس ببيع بنزين املحركات والديزل بالتجزئة (التصنيف الصناعي الدويل
املوحد ،التنقيح الرابع ،املجموعة  )473يف محطات الوقود يف املربعني  7و  8من الشكل .كما تدير محطة
الوقود يف املربع  8متجرا ً لبيع األغذية واملرشوبات والتبغ ومختلف املعدات املنزلية كنوع من النشاط الثانوي
(التصنيف الصناعي الدويل املوحد ،التنقيح الرابع ،املجموعة .)471
 - 16-6وتجدر اإلشارة إىل أن مجرد النظر إىل موقع ونوع النشاط ليس كافيا ً لتحديد أي من هذه الوحدات
يمكن اعتباره مؤسسة ،حيث يتعني عىل املؤسسة الوفاء بمعايري إضافية (انظر الفقرة  ،)7-6بما يف ذلك
القدرة عىل تحمل االلتزامات واالستقالل فيما يتعلق باملعامالت املالية .عىل سبيل املثال ،يفرتض أن الرشكات
ألف وباء وجيم ودال تستويف هذه املعايري بشكل فردي وتشكل أربع مؤسسات منفصلة ،يف حني أن الوحدات
املمثلة بهذه املربعات ال تستويف هذه املعايري (باستثناء املربع (.))3
 - 17-6يمكن اعتبار كل واحدة من املواقع يف الشكل من  1إىل  7عىل أنها منشآت ،بما أنها كلها تقع يف
موقع واحد وال تقوم بأنشطة ثانوية من أي حجم .أما بالنسبة ملحطة الوقود يف املربع  8من الشكل ،فلها
نشاط ثانوي ملحوظ متعلق بتجارة أخرى .وإذا ما كان حجم هذه النشاط بذات األهمية ،أو تكاد تضاهي
أهمية النشاط األويل ،يجب حينها اعتبار محطة الوقود هذه ،وألغراض إحصائية ،كمنشأتني منفصلتني.
 - 18-6وبما أن تعريف الوحدة بحسب نوع النشاط ال يعتمد عىل املوقع الجغرايف ،ولكنه يأخذ النشاط
اإلنتاجي فقط يف االعتبار .فيمكن اعتبار أن املنشأتني يف املربعني  1و  2من الشكل يكونان وحدة بحسب نوع
النشاط .أما املنشأة يف املربع  3فيمكن اعتبارها وحدة بحسب نوع نشاط منفصلة .األمر نفسه بالنسبة
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للمنشآت يف املربعات  4و  5و  6مأخوذة مع بعض .وأما بخصوص املنشأتني  7و  8فتعتمد إمكانية اعتبارهما
مجموعتني كوحدة بحسب نوع النشاط أم ال عىل أهمية النشاط الثانوي للمنشأة يف املربع  8من الشكل .فإذا
كان هذا النشاط عىل قدر من األهمية ،يجب حينها فصله كوحدة ثانية بحسب نوع النشاط واقعة يف املربع
 ،8عىل غرار االنقسام النظري املذكور يف الفقرة .17-6
 - 19-6ويف حالة استخدام تعريف وحدة اإلنتاج املتجانس لوصف املثال ،فاملنشأة يف املربع  1و  2عىل
سبيل املثال يمكن اعتبارهما مجموعتني معا ً كوحدة إنتاج متجانس .ولكن ال ينطبق األمر عىل  4و  5و  6بما
أن املنشأة يف  6معنية أيضا ً يف بعض أنشطة توليد الكهرباء .ومن أجل تعريف وحدات اإلنتاج املتجانس،
يجب فصل املنشأة يف هذا املربع بشكل مفهومي إىل جزأين :واحد ألعمال محطة التكرير والثاني لتوليد
الكهرباء .ويمكن اعتبار املنشأتني  4و  5مجتمعتني مع جزء التكرير يف  6عىل أنها وحدة إنتاج متجانس،
واعتبار الجزء الخاص بتوليد الكهرباء يف  ،6كوحدة منفصلة (من اإلنتاج املتجانس).ويجب تطبيق أسلوب
مشابه للمربعني  7و .8
 - 6-20ويف حني أن الفقرتني األخريتني توضحان نهجا عاما ،ال يوىص بذلك يف حالة إحصاءات الطاقة
(انظر الفقرة  .)21-6يمكن تربير استخدام وحدة اإلنتاج املتجانس يف حاالت معينة (انظر الفقرة )11-6
ولكن ال يتم تطبيقها عادة عىل مجموعة كاملة من الوحدات التي تغطيها اإلحصاءات التي يتم جمعها .قد
يؤدي استخدام املؤسسة أو املنشأة أو الوحدة بحسب نوع النشاط أو وحدة اإلنتاج املتجانس إىل نتائج مختلفة
(عىل سبيل املثال عند تقسيم النشاط االقتصادي) وانحرافات عن التوصية الواردة يف الفقرة  21-6يجب أن
يوزن بعناية.
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 - 21-6من أجل عمليات التقيص التي يتم التعامل معها يف التوصيات الحالية ،يجب أن تتمثل الوحدات
اإلحصائية بشكل مثايل باملنشآت والقطاع املنزيل .ويوىص باملنشأة ألنها الوحدة األكثر تفصيالً والتي يف
العادة تتوفر مجموعة البيانات املطلوبة بشأنها .ومن أجل العديد من األغراض التحليلية ،تربز الحاجة لجمع
هذه البيانات ضمن مجموعات بحسب الخصائص مثل نوع النشاط ،املوقع الجغرايف والحجم ،األمر املتيرس
من خالل استخدام وحدة املنشأة.
 - 22-6إال أن خيار الوحدة اإلحصائية قد تقوده العوامل مثل الغرض من جمع البيانات وحاجة املستخدم
وتوفر البيانات .وبالتايل ،يمكن استخدام املؤسسة كوحدة إحصائية .ومن الناحية العملية ،ويف معظم الحاالت،
وخاصة بالنسبة للوحدات األصغر ،تشكل املنشأة واملؤسسة الوحدة نفسها.

جيم  -الالئحة املرجعية ملواد البيانات
 - 23-6يؤمن هذا القسم الالئحة املرجعية ملواد البيانات لالستخدام يف إحصاءات الطاقة القومية بهدف
تلبية احتياجات سياسات الطاقة ومجتمع األعمال وعامة الناس ،ولضمان إمكانية مقارنة هذه اإلحصاءات
دولياً .تتألف الالئحة من خمسة أجزاء )1( :مواد البيانات املتعلقة بخصائص الوحدات اإلحصائية؛ ( )2مواد
البيانات املتعلقة بمخزون وتدفقات ونقل الطاقة؛ ( )3مواد البيانات املتعلقة باإلنتاج والقدرة عىل التخزين؛
( )4مواد البيانات املتعلقة بتقييم األداء االقتصادي لصناعات الطاقة؛ ( )5مواد البيانات عن املوارد املعدنية
وموارد الطاقة.
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خصائص الوحدات اإلحصائية

 - 24-6إن خصائص الوحدات اإلحصائية هي مواد البيانات املستخدمة لتحديد الوحدات اإلحصائية
ٍ
معني ،ولرشح الجوانب املختلفة لهيكلها وعملها وعالقتها مع
نشاط
الفريدة وتصنيفها ضمن مجموعات
ٍ
الوحدات األخرى .إن توفر املعلومات بشأن خصائص الوحدات اإلحصائية يسمح بتجميع اإلحصاءات املتعلقة
بحجم صناعات الطاقة ككل وأيضا عن هيكلها االقتصادي والجغرايف .كما أنها من الرشوط املسبقة لضمان
كفاءة تنظيم نماذج املسوح اإلحصائية وأيضا ً من أجل إجراء املقارنة وإقامة الروابط مع بيانات الطاقة من
مصادر مختلفة ،وبالتايل تقليص االزدواجية بشكل كبري يف جمع البيانات وتقليص أعباء االستجابة.
 - 25-6إن الخصائص األساسية للوحدة اإلحصائية هي :رمز التحديد الخاص بها ،واملوقع ،ونوع النشاط،
وفرتة التشغيل ،ونوع املنظمة االقتصادية ،ونوع املنظمة القانونية ونوع امللكية ،والحجم.

	5 3هذا الرمز قد يشمل أرقام تحدد موقعها
الجغرايف ،ونوع النشاط ،وإذا ما كانت
الوحدة اإلحصائية هي وحدة إنتاج أسايس أو
وحدة مساعدة ،والصلة بملحقاتها/مركزها
الرئيس إذا ما وجد إلخ ،عىل الرغم من أن
هذه املمارسة ال يوىص بها دائما.

رقم املادة

مواد الالئحة املرجعية

0-1

رمز التحديد

0-2

املوقع

0-3

نوع النشاط

0-4

فرتة التشغيل

0-5

نوع املنظمة االقتصادية

0-6

نوع املنظمة القانونية

0-7

الحجم

 - 26-6رمز التحديد  -هو رقم فريد يخصص لوحدة إحصائية .53وهذا التحديد الفريد للوحدات اإلحصائية
هو أمر رضوري من أجل )1( :السماح بتسجيلها يف السجل اإلحصائي للمؤسسات؛ ( )2السماح بجمع
املعلومات حولها من خالل املصادر اإلدارية؛ ( )3تأمني قاعدة نموذجية للمسوح اإلحصائية؛ ( )4السماح
بحصول التحليالت الديمغرافية للوحدات السكانية .ال يجب أن يتغري رمز التحديد خالل فرتة حياة الوحدة،
بالرغم من أن بعض خصائص الوحدات األخرى قد تتغري .إن رموز التحديد املشرتكة بني السلطات اإلدارية
وغريها من الهيئات الحكومية تسهل بشكل كبري العمل اإلحصائي ،من ضمنه أيضا ً ربط السجالت اإلحصائية
للمؤسسات ،إذا ما وجدت ،مع غريها من السجالت.
 - 27-6املوقع  -يتم تعريف املوقع عىل أنه املكان الذي تقوم فيه الوحدة بتأدية أنشطتها بشكل مادي،
وليس موقع عنوانها الربيدي .وخصائصه تخدم غرضني مهمني .األول ،تحديد الوحدات وتصنيفها بحسب
املناطق الجغرافية ،عىل أعىل مستوى من التفاصيل كما هو مطلوب من الربنامج اإلحصائي .الثاني ،تخصيص
نشاطها االقتصادي للموقع الذي يحصل فيه بالفعل ،إذا ما كانت الوحدة تعمل يف أكثر من موقع .هذا األخري
مهم للتحليالت دون الوطنية .وبما أن تصنيف الوحدات بحسب املوقع له أهمية وطنية معينة ،يجب أن يهدف
أي تصنيف جغرايف لتمييز املستويات دون الوطنية (أي املناطق االقتصادية أو التقسيمات اإلدارية ،والواليات
أو املحافظات ،واملناطق املحلية أو املدن).
 - 28-6إن التفاصيل املتعلقة بالعنوان الربيدي ورقم الهاتف والفاكس والربيد اإللكرتوني وشخص صلة
الوصل ،كلها من املتغريات املهمة أيضا ً بما أنه يتم استخدام هذه التفاصيل إلرسال االستبيانات اإلحصائية،
واملراسالت الخطية مع الوحدة ولالستفسارات الخاصة بنشاطها .ومن الرضوري تحديث أي تغري يطرأ عىل
هذه التفاصيل من أجل كفاءة عمل السلطات اإلحصائية.
 - 29-6عندما يكون للمؤسسة أكثر من منشأة واحدة ،قد يكون لها/أو ال مقرا ً واحدا ً وعنوانا ً واحداً .ويف
ألغراض إحصائية .إال أن هناك حاجة
األغلب ،يتم استخدام عنوان املؤسسة ألغراض إدارية وعنوان املنشأة
ٍ
إليالء األمر املزيد من االهتمام عندما يتعلق املوضوع بمؤسسات ضخمة ومعقدة .ويجب الطلب من املؤسسة

انايبلا داومو ةيئاصحإلا تادحولا

املتعددة املنشآت أن تقوم بتأمني تفاصيل حول موقع كل منشأة تملكها أو قد يطلب من املنشأة تقديم بيانات
عن اسم وموقع املؤسسة التي تملكها ،كي يتم تضمني كل هذه البيانات يف السجل الخاص بهذه املؤسسة
واملنشآت املكونة منها .ويف بعض الحاالت قد يكون من الرضوري التواصل مع كل من املؤسسة واملنشأة ،عىل
سبيل املثال ،إذا كانت الوحدة املسؤولة عن تأمني التفاصيل بشأن العمالة تختلف عن الوحدة املعنية بتأمني
التفاصيل املالية.
 - 30-6نوع النشاط  -هو نوع اإلنتاج الذي تعنى به الوحدة ويجب تحديده وفقا ً للتصنيف القومي
لألنشطة الذي بدوره يوىص بأن يستند إىل النسخة األخرية للتصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة
االقتصادية ( - ISICالتنقيح الرابع) أو أن يكون مرتبطا به.
 - 31-6فرتة التشغيل  -تدل عىل الفرتة التي تكون خاللها املنشأة يف وضع إنتاجي سليم خالل الفرتة
املرجعية .ومن املفيد البحث عن املعلومات املتعلقة باملسائل التالية( :أ) تعمل منذ (التاريخ)  -هي مسألة
مفيدة من أجل ،عىل سبيل املثال ،تحديد السعة الكهربائية املركبة يف تاريخ محدد؛ (ب) التوقف عن النشاط
بشكل مؤقت أو موسمي  -مسألة مفيدة ،عىل سبيل املثال ،ملالحقة توقف معامل التكرير الذي قد يفرس
انخفاض يف اإلنتاجية/املخرجات السنوية للمعامل؛ (ج) تاريخ توقف العمل  -وهي مسألة مهمة أيضا ً
لتحديد السعة املركبة؛ (د) بيعت أو أجرت لصالح (اسم املشغل الجديد)  -األمر الذي قد يفرس التغيريات يف
قدرة/إنتاج الكهرباء بني جهات اإلنتاج األسايس وجهات اإلنتاج الذاتي .وإىل جانب املعلومات التي تؤمنها
هذه الخصائص بشأن الوضع اإلنتاجي يف الوحدة (النشطة أو غري النشطة مؤقتًا) ،تساعد أيضا ً بتفسري
املراجعات التي تقوم بها الوحدات اإلحصائية التي تتأثر بالعوامل املوسمية وتلك التي تقوم بها الوحدات
اإلحصائية التي بدأت أو توقفت عن العمل خالل الفرتة املرجعية .ومعظم هذه املعلومات تتكل عىل مستوى
البيانات الفوقية وهي مفيدة للتحقق من جودة البيانات.
 - 32-6نوع املنظمة االقتصادية  -إن املؤسسة واملنشأة هما الوحدتان األساسيتان التي تستخدمها البلدان
إلجراء املسوحات الصناعية .ويقصد “بنوع املنظمة االقتصادية” تحديد إذا ما كانت املنشأة هي املنشأة
الوحيدة للمؤسسة أو أنها جزء من مؤسسة متعددة املنشآت .وإذا ما دعت الحاجة إىل املزيد من التفاصيل
بشأن البنية الصناعية ،يمكن تقسيم املؤسسات املتعددة املنشآت إىل فئات وفقا ً لعدد املنشآت التي تتكون
منها أو وفقا ً للمعيار املستخدم لتصنيف املنشآت (اليد العاملة ،القيمة املضافة) والذي يالئم كل البلدان.
 - 33-6بهدف القياس الدقيق إلنتاج الطاقة وتدفقات الطاقة األخرى ومن أجل تجميع مختلف مؤرشات
الطاقة ،من املرجو قيام الروابط بني املنشآت الفردية ومؤسستها األم التي تم تحديدها بشكل واضح .وبشكل
أهم ،تبدو هذه الروابط أساسية لكفاءة تصميم النموذج ولدمج البيانات التي تم الحصول عليها من مختلف
املسوح والتي تغطي بيانات الطاقة واملتغريات األخرى الالزمة للحصول عىل املؤرشات بشأن أداء صناعات الطاقة.
 - 34-6نوع املنظمة القانونية ونوع امللكية  -نوع املنظمة القانونية هو من الخصائص األخرى املهمة وهو
معيار محتمل لطبقية الكيانات االقتصادية يف املسوح اإلحصائية .نوع املنظمة القانونية هو الشكل القانوني
للكيان االقتصادي الذي يتملك الوحدة .ويميز الحد األدنى لتصنيف الوحدات بحسب نوع املنظمة القانونية
بني نوعني أساسيني ،وهما الوحدات املدمجة والوحدات غري املدمجة .الوحدات املدمجة هي كيانات قانونية
منفصلة عن مالكيها وتشمل رشكات كيانات مدمجة أخرى كالتعاونيات ورشاكات التضامن املحدودة
املسؤولية واملؤسسات التي ال تهدف الربح .أما الوحدات غري املدمجة فهي ليست مدمجة ككيانات قانونية
منفصلة عن مالكيها ،وقد تشمل الوكاالت العامة التي تشكل جزءا ً من الحكومة العامة وامللكيات األحادية
والرشاكات التي تملكها األرس املعيشية.
 - 35-6باإلضافة إىل نوع املنظمة القانونية ،هناك خصائص اختيارية مفيدة أيضا ً كأنواع امللكية،
وباألخص ،امللكية الخاصة ومختلف أشكال امللكية العامة للوحدات .ويجب أن يرتكز معيار التمييز بني
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وحدات امللكية الخاصة ووحدات امللكية العامة ،عىل إذا ما كانت ملكية املؤسسة التي تنتمي إليها املنشأة
تستند إىل السلطات العامة أو األطراف الخاصة .الوحدات العامة هي تلك الوحدات التي تملكها أو تتحكم
بها الوحدات الحكومية ،أما وحدات امللكية الخاصة هي تلك الوحدات التي تملكها أو تتحكم بها األطراف
الخاصة .ويتم اعتبار السلطات العامة أو األطراف الخاصة عىل أنها مالكة ملؤسسة ما إذا ما كنت تملك كل
أو معظم حصص الوحدة ،أو تملك أشكالها األخرى من املساهمة يف رأس املال .ويتمثل التحكم بوحد ٍة ما
بالقدرة عىل تحديد سياسة الوحدة من خالل اختيار املدراء املالئمني إذا ما دعت الحاجة.

	5 4يمكن إيجاد املزيد من التفاصيل حول نوع
املنظمة القانونية ونوع امللكية يف التوصيات
الدولية لإلحصاءات الصناعية (األمم املتحدة
.)2009b

 - 36-6يمكن لفئة الوحدات اململوكة ملكية عامة أن تخضع لتصنيف إضايف يف األقسام الرئيسية
للملكية العامة املوجودة يف كل دولة ،األمر الذي سيؤدي إىل التمييز بني ملكية الحكومة املركزية ،وملكية
الوالية أو الحكومات اإلقليمية ،وملكية السلطات املحلية .أما ضمن مجموعة وحدات امللكية الخاصة ،يمكن
تطبيق تصنيف إضايف للملكية ،األمر الذي يميز بني الوحدات اململوكة وطنيا والوحدات الخاضعة
للسيطرة األجنبية.54
 - 37-6الحجم  -حجم الوحدة هو عنرص بيانات هام الستخدامه يف التقسيم الطبقي لإلطار وتقنيات
تحقيق األرباح .وبشكل عام ،يمكن تحديد درجات فئات الوحدات اإلحصائية بحسب اليد العاملة ومعدل
الدوران وغريها من املتغريات .ويف إحصاءات الطاقة ،قد تدعو الحاجة إىل تعريف قياسني للحجم باالعتماد
عىل الهدف األسايس من التحليل (عىل سبيل املثال ،من أجل دراسة إنتاج/توليد الطاقة ،قد يكون من األنسب
تحديد حجم املنشأة من ناحية القدرة اإلنتاجية القصوى لتوليد منتجات الطاقة) .إال أنه قد ال يمكن تطبيق
هذا األمر عىل كافة منتجات الطاقة .ولدراسة استهالك منتجات الطاقة ،من املالئم أكثر ،قياس حجم الوحدة
بحسب اليد العاملة (بالنسبة للمنشآت) وبحسب عدد األشخاص بالنسبة لألرس املعيشية (يف القطاع املنزيل).
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مواد البيانات بشأن تدفقات الطاقة ومستويات املخزون

 - 38-6إن مواد البيانات املطروحة يف هذا القسم ترتبط بجمع البيانات بالوحدات املادية حول تدفقات
الطاقة ،كاإلنتاج والتحويل واالستهالك ،وأيضا ً حول مستويات مخزون منتجات الطاقة املختلفة .تم تصميم
مثل مواد البيانات هذه إلنتاج سالسل زمنية متطابقة من شأنها أن تظهر التغريات الحاصلة يف العرض
والطلب عىل مختلف منتجات الطاقة .كما أنها تشكل القاعدة إلجراء املقارنات والتحليالت للعالقات املتداخلة
بني مختلف أنواع منتجات الطاقة ،وعندما تكون مواد البيانات مطروحة بوحدات مشرتكة ،تتيح إمكانية
رصد أنماط الطاقة الوطنية بشكل منتظم وتحضري موازين الطاقة.
 - 39-6يتم تقديم مواد البيانات يف هذا القسم يف فئتني فرعيتني ،وهما )1( :مواد البيانات املشرتكة بني كل
منتجات الطاقة؛ و( )2مواد البيانات التي يمكن تطبيقها عىل منتج طاقة معني .ومواد البيانات هذه مطلوبة
لجمع ونرش اإلحصاءات املتعلقة باملخزونات والتدفقات .التوصيات املتعلقة بوحدات القياس موجودة يف
الفصل الرابع.

مواد البيانات املشرتكة بني كل منتجات الطاقة
 - 40-6لكل منتج محدد يف التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة ،يمكن تجميع مواد البيانات التالية إذا
أمكن ذلك (راجع الفصل الخامس لتعاريف تدفقات الطاقة ذات الصلة واملفاهيم املتعلقة باملوضوع).

انايبلا داومو ةيئاصحإلا تادحولا
رقم املادة

مواد البيانات

1-1

اإلنتاج

2-1

مجموع الواردات

1-2-1

الواردات بحسب املصدرأ

3-1

مجموع الصادرات

1-3-1

الصادرات بحسب الوجهةأ

4-1

وقود السفن للمالحة الدولية

5-1

وقود الطائرات للرحالت الدولية

6-1

املخزون يف نهاية الفرتة

7-1

تغريات املخزون

8-1

التحويالت

9-1
10-1
11-1
1-11-1
12-1

التحول (من خالل عمليات التحويلب)
الخسائر

استخدام الطاقةج

من ضمنها :للنقل (بحسب نوع النقلد)

استعماالت غري مولدة للطاقة

مواد البيانات التي يمكن تطبيقها عىل مجموعة معينة من منتجات الطاقة
الفحم والفحم الخثي
 - 41-6للمنتجات املصنفة يف التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة ضمن القسم ( - 0الفحم) والقسم
( 1الفحم الخثي) ،تطبق الئحة مواد البيانات اإلضافية التالية.
رقم املادة

مواد البيانات

1-2

اإلنتاج

1-1-2

من بينها :اإلنتاج تحت األرض

2-1-2

من بينها :اإلنتاج فوق سطح األرض

2-2

اإلنتاج من مصادر أخرى

 - 42-6يشري اإلنتاج تحت األرض إىل اإلنتاج من مناجم الفحم تحت سطح األرض وهي مناجم حيث يتم
إنتاج الفحم عن طريق حفر األنفاق يف األرض إىل الطبقة الفحمية الذي يتم تعدينه بواسطة معدات التعدين
مثل ماكينات القطع وماكينات املناجم املستمرة الطويلة الجدار والقصرية الجدار.
 - 43-6يشري اإلنتاج فوق سطح األرض إىل إنتاج الفحم من املناجم التي تقع فوق سطح األرض ،وهي
مناجم إلنتاج الفحم تقع عاد ًة عىل ارتفاع بضعة أقدام عن سطح األرض .يتم إزالة كل ما يحيط باملوقع
لكشف طبقة الفحم ،ثم يتم التعدين بواسطة معدات الستخراج الفحم فوق األرض ،كآالت الكشف عن الفحم
وحفار مزود بكبل السحب وماكينات الجرف وجرارات البلدوزر ورافعات التحميل والحفارات .وتعرف تلك
املناجم أيضا ً باملوقع أو املحيط أو الحفرة املفتوحة أو مناجم الحفر.
 - 44-6يتكون اإلنتاج من مصادر أخرى من عنرصين( :أ) الطني املستخرج والسلع املتوسطة ومنتجات
الفحم املتدنية املستوى التي يعاد استخالصها ،والتي ال يمكن تصنيفها وفقا ً لنوع الفحم وهي تشمل الفحم
املستخلص من أكوام النفايات وغريها من مستوعبات النفايات؛ و(ب) أنواع الوقود التي يتم تغطية إنتاجها
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أ من املسلم به أن الحصول عىل املعلومات
الدقيقة بشأن مصدر الواردات ووجهة
الصادرات ليس دائما ً من األمور السهلة
املنال.
ب راجع الفصل الخامس للمزيد من املعلومات
حول عمليات التحويل.
ج باالعتماد عىل الوحدة اإلحصائية ،يشري
استخدام الطاقة (باستثناء النقل) إىل
االستخدام الذاتي لصناعات الطاقة إذا كانت
الوحدة اإلحصائية مستهلكة لصناعة الطاقة
(الجدول  ،)1-5أو استهالك الطاقة النهائي
إذا كانت الوحدة مستهلكة للطاقة
(الجدول .)3-5
د يتم تفصيل النقل يف الجدول .4-5
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يف أقسام أخرى من التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة ،عىل سبيل املثال ،من منتجات النفط (إضافة
فحم كوك البرتول إىل فحم الكوك ألفران فحم الكوك) ،ومن الغاز الطبيعي (كإضافة الغاز الطبيعي إىل
وحدات إنتاج الغاز لالستهالك النهائي املبارش) ومن الوقود الحيوي والنفايات (مثل النفايات الصناعية
كعامل ملزم يف تصنيع وقود ذو براءات االخرتاع).
الغاز الطبيعي
 - 45-6للمنتجات املصنفة يف التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة ضمن القسم  - 3الغاز الطبيعي،
تطبق الئحة مواد البيانات اإلضافية التالية.

أ

هي الخسائر التي تحصل خالل عملية
استخراج الغاز الطبيعي وال يتم إدراجها
ضمن إنتاج الغاز الطبيعي .راجع الفقرة
 10-5من تعريف اإلنتاج.

رقم املادة

مواد البيانات

1-3

اإلنتاج

1-1-3

من ضمنه :الغاز املرافق

2-1-3

من ضمنه :الغاز غري املرافق

3-1-3

من ضمنه :منجم الفحم وغازات عروق الفحم

2-3

اإلنتاج من مصادر أخرى

3-3

خسائر االستخراج أ

1-3-3

من ضمنها :الغاز املحروق

2-3-3

من ضمنها :الغاز املشتعل

3-3-3

من ضمنها :الغاز املعاد حقنه

4-3

الغاز املحروق (ما عدا عند االستخراج)

5-3

الغاز املنفس (ما عدا عند االستخراج)

 - 46-6يشري إنتاج الغاز الطبيعي إىل اإلنتاج التسويقي الجاف ضمن الحدود الوطنية للبلد ومن ضمنه
اإلنتاج البحري .ويتم قياس اإلنتاج بعد تنقية واستخراج سوائل الغاز الطبيعي والكربيت .ال يتم إدراج
الخسائر والكميات املعاد حقنها وتنفيسها وحرقها يف أرقام اإلنتاج األويل (راجع الفقرة  .)10-5ويشمل
اإلنتاج الكميات املستخدمة ضمن صناعة الغاز الطبيعي؛ يف استخراج الغاز وأنظمة أنابيب النقل ويف محطات
املعالجة .ويتم تقسيم اإلنتاج إىل ما ييل:
الغاز املرافق :هي الغازات الطبيعية التي يتم إنتاجها باالشرتاك مع النفط الخام.
الغاز غري املرافق :هي الغازات الطبيعية التي يكون مصدرها الحقول التي تنتج الهيدروكربونات
بالشكل الغازي فقط.
منجم الفحم وغازات عروق الفحم :امليثان الذي يتم إنتاجه يف مناجم الفحم أو من عروق الفحم والذي
يتم نقله إىل السطح واستهالكه يف مناجم الفحم أو نقله عرب األنابيب إىل املستهلكني.
 - 47-6يشري اإلنتاج من مصادر أخرى إىل إنتاج الغاز من منتجات الطاقة التي سبق وتم احتسابها يف إنتاج
منتجات الطاقة األخرى .ومن األمثلة عىل ذلك ،مزج غازات البرتول والغازات املصنعة أو الغاز الحيوي بالغاز الطبيعي.
 - 48-6تشري خسائر االستخراج إىل الخسائر التي تحدث أثناء االستخراج وال يتم تضمينها يف إنتاج الغاز
الطبيعي .عىل وجه الخصوص ،يشريون إىل:
الغاز املحروق :الغاز الطبيعي املرتوك جراء حرقه باإلشعال يف مواقع اإلنتاج أو يف محطات معالجة الغاز.
الغاز املنفس :الغاز الطبيعي الذي يطلق يف الهواء من موقع اإلنتاج أو من محطات معالجة الغاز.
ٍ
محاولة لزيادة استخالص النفط.
الغاز املعاد حقنه :إعادة حقن الغاز الطبيعي يف خزانات النفط يف
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 - 49-6ومع ذلك ،يمكن أن يحدث إحراق وتنفيس بعد إنتاج الغاز الطبيعي ،عىل سبيل املثال ،يف تصنيع
وتحويل بعض الغازات .يف هذه الحالة ،يجب ً
أيضا اإلبالغ عن الغاز املحروق واملنفس بشكل منفصل .هذه
الكميات ستدرج ضمنا يف مادة البيانات عن الخسائر.
النفط
 - 50-6املنتجات املصنفة يف التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة ضمن القسم  - 4النفط ،تطبق الئحة
مواد البيانات اإلضافية التالية.
رقم املادة

مواد البيانات

1-4

التدفقات العائدة من صناعة البرتوكيماويات إىل معامل التكرير

2-4

مدخالت معامل التكرير (بحسب املنتجات)

3-4

خسائر معامل التكرير

4-4

االستخدام املبارش (للنفط الخام ولسوائل الغاز الطبيعي وغريها)

 - 51-6تتكون التدفقات العائدة من صناعة البرتوكيماويات إىل معامل التكرير من املنتجات النهائية أو
شبه النهائية والتي يعاد تسليمها من قبل مستهلكي الطاقة إىل معامل التكرير للمعالجة ،أو املزج أو البيع.
عاد ًة تكون منتجات جانبية لصناعة البرتوكيماويات .يجب تقدير هذه التدفقات بالنسبة للصناعات
البرتوكيميائية املتكاملة .وال يتم إدراج التحويالت بني مصفاة تكرير وأخرى يف البلد نفسه ضمن مادة
البيانات هذه.
 - 52-6تشري مدخالت معامل التكرير إىل كمية النفط (بما فيها من هيدروكربونات وبنود مضافة أخرى)
التي سبق ودخلت يف عملية التكرير.
 - 53-6تشري خسائر معامل التكرير إىل الخسائر التي تحصل خالل عملية التكرير .وهي الفرق بني
مدخالت معامل التكرير (املسجلة) واإلنتاج من معامل التكرير (ناتج التكرير اإلجمايل) .وتحصل هذه
الخسائر ،عىل سبيل املثال ،خالل عمليات التقطري نتيجة التبخر .تظهر الخسائر املسجلة كرقم إيجابي يف
امليزان الكتيل .وبالرغم من إمكانية وجود أرباح بالحجم ،إال أنه ما من أرباح يف الكتلة.
 - 54-6يشري االستخدام املبارش إىل استخدام النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والهيدروكربونات
األخرى مبارش ًة من دون معالجتها يف معامل تكرير البرتول .األمر الذي يشمل ،عىل سبيل املثال ،النفط الخام
املحروق لتوليد الطاقة الكهربائية.
الكهرباء والحرارة
 - 55-6للمنتجات املصنفة يف التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة ضمن القسم ( 7الكهرباء) والقسم
( 8الحرارة) ،الئحة مواد البيانات اإلضافية التالية:
رقم املادة
1-5
2-5
3-5
4-5

مواد البيانات

إجمايل اإلنتاج (بحسب نوع املنتج ونوع املنشأة وعملية اإلنتاج)أ

االستخدام الذاتي

صايف اإلنتاج (بحسب نوع املنتج ونوع املنشأة وعملية اإلنتاج)أ

استخدام منتجات الطاقة (من قبل منتجات الطاقة وعمليات التحويل)

 - 56-6إجمايل إنتاج الكهرباء هو مجموع إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل كافة وحدات/محطات التوليد
املعنية (بما فيها التخزين بالضخ) والذي يقاس عند نقطة املخرجات النهائية للمولدات.

أ

راجع القسم دال  1 -من الفصل الخامس
للحصول عىل قائمة بأنواع املنتجني وأنواع
املنشآت وعمليات اإلنتاج.
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 - 57-6إجمايل إنتاج الحرارة هو مجموع الحرارة املنتجة من قبل املحطة ويشمل الحرارة املستخدمة من
قبل ملحقات املحطات ،التي تستخدم السوائل الساخنة (الوقود السائل للتدفئة ،إلخ) ،والخسائر الحاصلة
يف عمليات تبادل الحرارة للمحطة/الشبكة ،باإلضافة إىل الحرارة من العمليات الكيميائية املستخدمة كشكل
من أشكال الطاقة األولية .وال بد من التذكري أنه بالنسبة لجهات اإلنتاج الذاتي تغطي عملية إنتاج الحرارة
فقط الحرارة املباعة ألطراف ثالثة؛ وبالتايل إن إجمايل إنتاج الطاقة بالنسبة لجهات اإلنتاج الذاتي يساوي
صايف إنتاج الحرارة.55
 - 58-6إن صايف إنتاج الكهرباء يساوي إجمايل إنتاج الكهرباء ناقص الطاقة الكهربائية املمتصة من قبل
امللحقات التوليدية وفواقد محوالت املولد األسايس.
 - 59-6إن صايف إنتاج الحرارة هو الحرارة املزودة لنظام التوزيع كما يتم تحديدها بحسب قياسات
التدفقات الخارجة والعائدة.
 - 60-6يتم تعريف االستخدام الذاتي عىل أنه الفرق بني إجمايل اإلنتاج وصايف اإلنتاج.
 - 61-6يشري استخدام منتجات الطاقة (من قبل منتجات الطاقة وعمليات التحويل) إىل كمية منتجات
الطاقة املستخدمة لتوليد الكهرباء والحرارة.

-3

مواد البيانات بشأن القدرة اإلنتاجية والقدرة عىل التخزين ونقل الطاقة

 - 62-6تشري مواد البيانات املطروحة يف هذا القسم إىل إنتاج الطاقة والقدرة عىل تخزينها ونقلها .ولهذه
اإلحصاءات أهمية يف تقييم قدرة البلد عىل إنتاج وتخزين منتجات الطاقة ،فضالً عن نقل وتوزيع الكهرباء.

الغاز الطبيعي
رقم املادة

مواد البيانات

1-6

ذروة اإلنتاج

2-6

مرفق تخزين الغاز  -االسم

3-6

مرفق تخزين الغاز  -نوع التخزين

4-6

مرفق تخزين الغاز  -القدرة اإلنتاجية

 - 63-6ذروة اإلنتاج  -هي أقىص نسبة لسحب الغاز الطبيعي من التخزين.
 - 64-6اسم مرفق التخزين  -إن اسم مرفق التخزين يحدد هذا املرفق .كما أن املعلومات اإلضافية بشأن
موقع أو مكان املرفق لها أهمية أيضا ً لتحديد هويته.
 - 65-6نوع التخزين  -هناك ثالثة أنواع للتخزين( :أ) حقول النفط والغاز املستنفذة القادرة طبيعيا ً عىل
احتواء الغاز ولها تجهيزات خاصة لحقن الغاز أو سحبه؛ (ب) إن خزانات املياه الجوفية قد تستخدم
كخزانات للتخزين برشط أن تكون خصائصها الجيولوجية مالئمة لهذا األمر (عىل سبيل املثال ،يجب أن يتم
تغطية الطبقة املسامية الرسوبية بغطاء صخري ال تخرتقه املياه)؛ (ج) التجاويف امللحية املوجودة طبيعيا ً
أو التي يمكن تكوينها من خالل حقن املياه فيها وإزالة املياه الشديدة امللوحة .والتجاويف امللحية يف العادة
أصغر حجما ً من النوعني السابقي الذكر (حقول النفط والغاز املستنفذة أو طبقات املياه الجوفية) ،إنما تقدم
نسب سحب جيدة جدا ً وهي مالئمة جدا ً ملستلزمات ذروة القشط.
 - 66-6القدرة اإلنتاجية  -هي مجموع قدرة تخزين الغاز ناقص الغاز الدثار .والغاز الدثار هو مجموع
حجم الغاز املطلوب كمستودع دائم للحفاظ عىل الضغط املالئم للخزانات تحت سطح األرضية ونسب القدرة
عىل التوصيل من خالل دورة املخرجات.
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النفط
رقم املادة

مادة البيانات

5-6

قدرة التكرير

 - 67-6قدرة التكرير هي القدرة القصوى النظرية ملعامل تكرير النفط الخام املتاحة للتشغيل عند نهاية
الفرتة املرجعية .وبالنسبة للبيانات السنوية ،يجب قياس السعة قدر اإلمكان يف  31كانون األول/ديسمرب.

الوقود الحيوي والنفايات
رقم املادة

مادة البيانات

6-6

قدرة منشآت الوقود الحيوي السائل

1-6-6

قدرة منشآت البنزين/الغازولني الحيوي

2-6-6

قدرة منشآت الديزل الحيوي

2-6-6

قدرة منشآت الوقود الحيوي السائل األخرى

 - 68-6قدرة منشآت الوقود الحيوي السائل هي القدرة اإلنتاجية املتاحة للعمل عند نهاية السنة املرجعية
بما يتعلق بأطنان اإلنتاج يف السنة (للبيانات السنوية) .ويتم تقسيم هذه الفئة وفقا ً لنوع املنشأة.

محطات توليد الكهرباء والحرارة
رقم املادة

مادة البيانات

7-6

صايف القدرة الكهربائية القصوى (بحسب نوع التكنولوجيا)

8-6

ذروة الطلب عىل الحمل

9-6

القدرة املتوفرة عند وقت اإلنتاج الذروة

10-6

وقت وزمن حدوث ذروة الحمل

 - 69-6صايف القدرة الكهربائية القصوى هي القدرة اإلنتاجية القصوى (أي خالل فرتة طويلة يف اليوم
مع تشغيل املحطة بالكامل) التي يمكن تغذيتها بشكل مستمر مع تشغيل كافة املنشآت عند نقطة الترصيف
(أي بعد أخذ تدفقات الطاقة مللحقات املحطة والسماح للخسائر يف تلك املحوالت التي تعترب مكملة للمحطة).
األمر الذي ال يفرض أي محظورات بشأن التواصل مع الشبكة .وهذه الفئة ال تشمل القدرة اإلنتاجية الفائضة
التي ال يمكن الحفاظ عليها سوى لفرت ٍة وجيزة( .كمحركات االحرتاق الداخيل التي تعمل بشكل مؤقت فوق
مستوى قدرتها).
 - 70-6ذروة الطلب عىل الحمل هو الطلب األعىل املتزامن مع االكتفاء الكهربائي خالل السنة .وقد يشمل
اإلمداد بالكهرباء يف فرتة ذروة الطلب ،الطلب امللبى من خالل الكهرباء املستوردة أو كما قد يشمل الطلب
تصدير الكهرباء .إن مجموع ذروة الحمل عىل املستوى الوطني ليس مجموع ذروة الحمل خالل السنة لكل
محطة كهربائية حيث إنها قد تحدث يف أوقات مختلفة .يجب أن تتوفر البيانات من أجل قياس الطلب عىل
ذروة الحمل سواء بشكل متقطع أو منتظم .األمر الذي تعمل السلطات الوطنية عىل تأمينه يف الشكل األول،
ورشكات توليد الكهرباء يف الشكل الثاني.
 - 71-6القدرة املتوفرة عند وقت اإلنتاج الذروة ملنشأة هي القوة اإلنتاجية القصوى التي تعمل بها تحت
الظروف الراهنة ،عىل افرتاض عدم وجود قيود خارجية .وهي تعتمد عىل الوضع التقني للمعدات وقدرتها
ً
نتيجة لنقص املياه بالنسبة للقدرة
عىل تأدية العمل وقد تختلف عن صايف القدرة القصوى ،عىل سبيل املثال،
املائية ،أو صيانة املنشأة أو اإلقفال غري املتوقع أو عوامل خارجية أخرى عند فرتة الحمل الذروة.
 - 72-6وقت وزمن حدوث ذروة الحمل هو الوقت والزمن الذي يبلغ فيه اإلنتاج ذروة الحمل.
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مواد البيانات بشأن تقييم األداء االقتصادي

 - 73-6تعترب مواد البيانات املتعلقة بتقييم األداء االقتصادي ملنتجي ومستخدمي الطاقة من املؤرشات
االقتصادية املهمة التي تسمح بصياغة ورصد السياسات االقتصادية املتعلقة بالطاقة (كتأثري فرض الرضائب
عىل سلوك املستهلكني ،ومساهمة صناعة الطاقة يف إجمايل الناتج املحيل الوطني ،إلخ) .وتتصل مواد البيانات
املطروحة أدناه بشكل وثيق بمفاهيم وتعاريف وأساليب نظام الحسابات القومية للعام .2008
 - 74-6إن مواد البيانات املطروحة يف هذا القسم يتم جمعها بشكل عام كجزء من اإلحصاءات االقتصادية،
وبالتايل يتم توفري املزيد من املراجع والتفاصيل يف التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية للعام .2008
رقم املادة
1-7
2-7
3-7
4-7
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
10-7
11-7
12-7
13-7
14-7

قائمة مواد البيانات املرجعية
أسعار املستهلكني (االستخدام النهائي) (بحسب منتج الطاقة)
أسعار استرياد الطاقة (بحسب منتج الطاقة)
أسعار تصدير الطاقة (بحسب منتج الطاقة)
الرضائب (بحسب منتج الطاقة)
الرضائب األخرى عىل اإلنتاج (بحسب منتج الطاقة)
اإلعانات املحصلة (بحسب منتج الطاقة)
اإلعانات عىل املنتجات (بحسب منتج الطاقة)
اإلعانات األخرى عىل اإلنتاج (بحسب منتج الطاقة)
إجمايل املخرجات باألسعار األساسية
من ضمنها :إجمايل مخرجات منتجات الطاقة (بحسب منتج الطاقة)
مجموع عدد األشخاص املوظفني
متوسط عدد األشخاص املوظفني
ساعات عمل املوظفني
إجمايل تكوين رأس املال الثابت

ملنتج ما من منتجات الطاقة (أو مجموعة منتجات).
 - 75-6تشري األسعار إىل سعر السوق الفعيل املدفوع ٍ
وهي ما يعرف عاد ًة بأسعار البضاعة الحارضة .وتشري أسعار املستهلكني إىل سعر الرشاء (نظام الحسابات
وألغراض تحليلية ،يتم تشجيع البلدان
القومية  ،2008الفقرة  )46-14و هي املبالغ التي دفعها املشرتي.
ٍ
عىل تبويب املعلومات املتعلقة بمكونات مختلف األسعار.
أسعار اإلنتاج =
		
		
		
		

سعر الرشاء
ناقص هاميش التوزيع بالجملة والتجزئة (هوامش التجارة)
ناقص تكاليف النقل املفوترة بشكل منفصل (هوامش النقل)
ناقص رضيبة القيمة املضافة غري املقتطعة

أيضا
السعر األسايس =
أسعار اإلنتاج
		
ناقص الرضائب املفروضة عىل املنتجات الناجمة عن اإلنتاج ،باستثناء رضيبة القيمة املضافة املدفوعة
		
ناقص اإلعانات عىل املنتجات الناتجة عن اإلنتاج
		

 - 76-6تشمل أسعار االسترياد يف العادة التكلفة والتأمني وكلفة الشحن عند نقطة دخول االقتصاد املستورد.
 - 77-6أسعار التصدير يتم تقييم أسعار التصدير بحسب سعر البضائع مسلمة عىل ظهر الباخرة عند
نقطة الخروج من االقتصاد املصدر .وتشمل كلفة النقل من جهة املصدر إىل حدود االقتصاد املصدر.

انايبلا داومو ةيئاصحإلا تادحولا

 - 78-6الرضائب هي تحويالت إجبارية بدون مقابل ،نقدية أو عينية مدفوعة للحكومة .وهناك نوعان من
الرضائب :الرضائب عىل املنتجات ورضائب أخرى عىل اإلنتاج .ومع ذلك ،يتم عرض الرضائب األخرى عىل
اإلنتاج فقط وهي مندرجة ضمن مواد البيانات بما أنه يتم تسجيل هذه املدفوعات يف حسابات األعمال
للوحدات .ويوىص بأن تعود البلدان ،يف استبياناتها اإلحصائية ،إىل األسماء والتوصيفات املحددة للرضائب
كما هي مطروحة يف أنظمتها املالية الوطنية.
 - 79-6الرضائب األخرى عىل اإلنتاج هي الرضائب التي يتوجب عىل الوحدات دفعها نتيجة عملها يف اإلنتاج.
وبالتايل هي تمثل جزءًا من تكاليف اإلنتاج ويجب أن يتم إدراجها يف قيمة املخرجات .وتدفع الوحدات هذه
الرضائب بغض النظر عن ربحية اإلنتاج .وهي تتشكل بشكل أسايس من الرضائب عىل ملكية أو استخدام
األرض أو األبنية أو غريها من األصول املستخدمة يف اإلنتاج ،أو الرضائب عىل اليد العاملة أو التعويضات املدفوعة
للعمال .ومن األمثلة ذات الصلة ،الرضائب عىل السيارات ،والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل ،والرضائب
املفروضة عىل األصول الثابتة .كما تشمل الرضائب والرسوم الرسمية (أي الرسوم املدفوعة مقابل الخدمات
العامة ،كاختبار معايري األحجام واملقاييس ،وتأمني املستخلصات من السجالت الرسمية للجرائم وغريها).
 - 80-6قد ال يكون باإلمكان جمع البيانات حول كافة هذه الرضائب عىل صعيد املنشأة ،إال أنه يف مثل هذه
الحاالت ،عىل تصميم االستبيانات اإلحصائية وتجميع البيانات الذي يليها أن يوضح نوع الرضائب التي تم
اإلبالغ عنها.
 - 81-6تغطي اإلعانات املحصلة املدفوعات التي تقوم بها الوحدات الحكومية للوحدات اإلنتاجية املقيمة
عىل أساس أنشطتها اإلنتاجية أو كميات أو قيم السلع والخدمات التي تنتجها أو تبيعها أو تستوردها .ويتبع
تصنيف اإلعانات بشكل وثيق تصنيف الرضائب.
 - 82-6تشري اإلعانات عىل املنتجات إىل اإلعانات املدفوعة لوحد ٍة من السلع والخدمات املنتجة ،إما كمبلغ
معني من املال للوحدة من كمية السلعة أو الخدمة ،أو كنسبة مئوية محددة من السعر للوحدة؛ يمكن أيضا ً
احتسابها عىل أنها الفرق بني سعر املستهدف املحدد وسعر السوق املدفوع فعليا ً من قبل الشاري.
 - 83-6تشري اإلعانات األخرى عىل اإلنتاج إىل اإلعانات ،باستثناء عىل اإلنتاج التي قد تحصل عليها املؤسسات
املقيمة نتيجة مشاركتها يف اإلنتاج(،كاإلعانات عىل جداول الرواتب أو القوى العاملة ،مثالً ،واإلعانات للتخفيف
من التلوث).
 - 84-6يقيس إجمايل املخرجات باألسعار األساسية نتيجة النشاط اإلنتاجي اإلجمايل للوحدات االقتصادية.
وتمثل قيمة اإلنتاج مجموع قيمة كافة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها فعليا ً ضمن املنشأة وتصبح متوفرة
لالستخدام خارج هذه املنشأة زائد أية سلع أو خدمات منتجة لالستخدام النهائي الذاتي .ومن أجل الحفاظ
عىل التطابق مع مبدأ تقدير مخرجات (القطاع اإلنتاجي) التوصيات الدولية األخرى لإلحصاءات التجارية
والحسابات القومية ،يوىص بأن تقوم البلدان بتجميع مخرجات املنشآت باألسعار األساسية .إال أن يف
الظروف حيث ال يمكن فصل “الرضائب واإلعانات عىل املنتجات” و “الرضائب األخرى عىل اإلنتاج” ،يمكن
حينها أن يمثل تقدير قيمة املخرجات عند عامل التكلفة كأفضل ثاني بديل.
 - 85-6تشري بيانات إجمايل مخرجات منتجات الطاقة (بحسب املنتج) إىل املخرجات التي تولدها الوحدة
املنتجة لكل من منتجات الطاقة املوصوفة يف التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة.

 - 86-6إن مجموع عدد األشخاص املوظفني ،ومتوسط عدد األشخاص املوظفني ،وساعات عمل املوظفني
هي من مواد البيانات املهمة التي ترشح ،عىل سبيل املثال ،مساهمة صناعة الطاقة يف مجموع العمالة كما
تسمح بتقييم مدخالت اليد العاملة وكفاءة العمالة يف إنتاج الطاقة.
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 - 87-6يقاس إجمايل تكوين رأس املال الثابت بمجموع قيمة مقتنيات املنتج ،ناقص الترصف ،األصول
الثابتة خالل فرتة املحاسبية زائد بعض اإلنفاق املحددة عىل الخدمات التي تضاف إىل قيمة األصول غري
املنتجة .ويجب أن يشمل قيمة كافة السلع املعمرة املتوقع أن يكون لها حياة إنتاجية ألكثر من سنة واحدة
وتوجه لالستخدام من قبل املنشأة نفسها (األرض ،والرواسب املعدنية ،واملسالك الخشبية ،وما شابه ذلك،
واألبنية واآلليات واملعدات واملركبات) .وتعترب مادة البيانات هذه مقياسا ً الستثمارات الكيان االقتصادي
ويجب تفصيله بحسب نوع األصول لتأمني قاعدة تقييم أكثر شمولية ألداء صناعات الطاقة.

-5

مواد البيانات املتعلقة باملوارد املعدنية وموارد الطاقة

 - 88-6تعترب مواد البيانات املتعلقة باملوارد املعدنية وموارد الطاقة مهمة لتقييم مدى توافرها يف البيئة،
فضالً عن تقييم استنفادها .وغالبًا ما تستخدم هذه املعلومات يف تجميع حسابات األصول يف نظام الحسابات
القومية ،وكذلك يف نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة من أجل الطاقة .ويعتمد هذا القسم عىل العمل
الذي تم تنفيذه يف إعداد نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة من أجل الطاقة.
 - 89-6املوارد املعدنية وموارد الطاقة املتعلقة بإحصاءات وحسابات الطاقة هي مجموعة فرعية من املوارد
املحددة يف اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة وتشمل ما ييل:

	5 6انظر نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية
املتكاملة من أجل الطاقة ،الجدول .5-2

	5 7انظر نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية
املتكاملة من أجل الطاقة ،الجدول ،1-5
لتعريف هذه الفئات من حيث تصنيف األمم
املتحدة اإلطاري.

الجدول 1-6

املوارد املعدنية وموارد الطاقة56

موارد النفط
موارد الغاز الطبيعي
الفحم واملوارد الجفت
اليورانيوم وأنواع الوقود النووي األخرى

 - 90-6يوفر تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن مخط ً
طا
لتصنيف وتقييم هذه املوارد ً
وفقا ألبعاد ثالثة ،وهي صالحيتها االقتصادية واالجتماعية ،وحالة املرشوع
امليداني وجدواه ،واملعرفة الجيولوجية حول هذه املوارد .يقوم نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة
من أجل الطاقة بتجميع الفئات التفصيلية لتصنيف األمم املتحدة اإلطاري إىل ثالث فئات مجمعة تميز قابلية
اسرتداد املوارد التجارية عىل النحو التايل:57
الجدول 2-6
تصنيف املوارد املعدنية وموارد الطاقة ذات الصلة بالطاقة
الفئة أ :املوارد القابلة لالسرتداد تجاريًا
الفئة ب :املوارد املحتملة القابلة لالسرتداد تجاريا ً
الفئة ج :الودائع غري التجارية والودائع األخرى املعروفة

 - 91-6تتكون مواد البيانات املتعلقة باملوارد املعدنية وموارد الطاقة من البنود الواردة أدناه التي تشمل
املستويات االفتتاحية والختامية من موارد الطاقة حسب نوع املوارد (املوارد النفطية ،وموارد الغاز الطبيعي،
إلخ) ونوع الخصائص (القابلة لالسرتداد تجارياً ،إلخ).
رقم املادة

مادة البيانات

1-8

املخزون االفتتاحي للموارد املعدنية وموارد الطاقة (بحسب نوع املوارد ونوع الخصائص)

2-8

املخزون الختامي للموارد املعدنية وموارد الطاقة (بحسب نوع املوارد ونوع الخصائص)

انايبلا داومو ةيئاصحإلا تادحولا
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 - 92-6يشري املخزون االفتتاحي والختامي للموارد املعدنية وموارد الطاقة 58إىل نسبة املورد عند بداية
ونهاية السنة املرجعية بحسب نوع املوارد (كما جرى تصنيفها يف الجدول  )1-6ونوع الخصائص (كما
جرى تصنيفها يف الجدول .)2-6

	5 8من املهم مالحظة أن مصطلح “األسهم”
مفهوم هنا كما هو الحال يف سياق نظام
املحاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة
ونظام الحسابات القومية ،حيث يتم
استخدامه لتعيني أي تراكم يف وقت محدد
داخل االقتصاد ،سواء كانت موارد معدنية أو
طاقة أو منتجات طاقة .ويشار إىل ما يسمى
“املخزونات” يف إحصاءات الطاقة باسم
“املخزونات” يف سياق نظام الحسابات
القومية ونظام املحاسبة البيئية
واالقتصادية املتكاملة.

 - 93-6تجدر اإلشارة إىل أن هذه البيانات يتم تقديرها بشكل عام من قبل املعاهد الجيولوجية من خالل
نموذج جيولوجي وال يتم جمعها بشكل مبارش من قبل الوكالة اإلحصائية املسؤولة عن تجميع إحصاءات الطاقة.
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الفصل السابع

جمع البيانات وتبويبها

 - 1-7إن مسألة جمع بيانات الطاقة وتبويبها هي من املهمات الصعبة وتختلف ممارسات البلدان بهذا
الشأن بشكل ملحوظ .إذ يجب أن تبذل البلدان الجهود لتتعلم من تجارب غريها ،وتتشارك أفضل املمارسات
وتشجع املعايري واالسرتاتيجيات ذات الصلة والتي من شأنها تحسني نوعية بيانات الطاقة ككل ،بما يف ذلك
اكتمال البيانات وإمكانية املقارنة الدولية .ومن أجل مساعدة البلدان يف هذه األنشطة ،يناقش هذا الفصل
دور أطر العمل القانونية والتدابري املؤسسية يف جمع البيانات ،تليه مناقشة السرتاتيجيات جمع البيانات
وملصادر البيانات وطرائق تبويبها.

ألف  -إطار العمل القانوني
 - 2-7إن وجود إطار عمل قانوني قوي هو واحد من أهم مقتضيات وضع نظام إحصاءات وطني سليم
بشكل عام ،ونظام وطني إلحصاءات الطاقة بشكل خاص .ويتم تأمني إطار العمل القانوني من قبل القوانني
ٍ
بدرجات متفاوتة ،حقوق ومسؤوليات الهيئات
واألنظمة اإلحصائية القومية القابلة للتطبيق ،التي تحدد،
التي تجمع البيانات ،وتؤمن البيانات وتصدر اإلحصاءات أو تستخدم املخرجات اإلحصائية .فعىل سبيل
املثال ،البيانات التي يحصل عليها من خالل إجراء املسوح اإلحصائية تعتمد عىل القوانني اإلحصائية
والترشيعات واألنظمة املتعلقة بالطاقة ،يف حني تتعلق بيانات الواردات والصادرات يف مجال الطاقة بالقوانني
واألنظمة الجمركية.
 - 3-7إن وضع إطار العمل القانوني الذي يجعل مسألة اإلبالغ عن بيانات الطاقة أمر إلزامي من خالل
ٍ
ٍ
ٍ
طاقة تتمتع بجودة عالية.
وأدوات جيدة التصميم هو أمر يف غاية األهمية لضمان تجميع إحصاءات
قنوات
وبالرغم من افتقار بعض البلدان ملثل إطار العمل القانوني هذا ،إال أنه من املهم اإلقرار بأنه الخيار األفضل.
وعمالً بإطار العمل هذا ،تحافظ وزارات الطاقة أو وكاالت الطاقة عىل سجالتها اإلدارية املتعلقة بإحصاءات
الطاقة ،واملكاتب اإلحصائية القومية قادرة عىل تنظيم جمع البيانات من الهيئات املنتجة ملنتجات الطاقة
كنشاط أويل أو ثانوي ومن مستخدمي الطاقة .وال ينحرص إطار العمل القانوني هذا فقط بتمكني كفاءة جمع
البيانات إنما يسمح أيضا ً بالتعامل بشكل مالئم مع مسائل الرسية ،ويؤمن الحماية الالزمة للجهات املعنية
بالتبليغ عن البيانات (انظر الفصل العارش للمزيد من املناقشات بشأن مسائل الرسية).
 - 4-7إن إطار العمل القانوني يجب أن يرشح أيضا ً مسؤوليات جمع وتبويب والحفاظ عىل مختلف
مركبات البيانات بني مختلف الهيئات الحكومية ،آخذا ً باالعتبار ،تنوع أهداف السياسة العامة والتغريات
الناجمة عن تحرير األسواق ،والتي تزيد من صعوبة الحصول عىل البيانات نظرا ً للعدد املتنامي للمشاركني
يف صناعات الطاقة والحساسية التجارية بشأن كشف البيانات يف أسواق أكثر فأكثر تنافسية.
 - 5-7يوىص بأن تقوم الوكاالت القومية املسؤولة عن تجميع ونرش إحصاءات الطاقة ،وكلما سنحت
الفرصة ،باملشاركة الفعلية يف مناقشة الترشيعات الخاصة باإلحصاءات القومية أو األنظمة اإلدارية ذات
الصلة من أجل إرساء األساس املتني إلحصاءات الطاقة ذات الجودة العالية ،سعيا ً منها لجعل مسألة اإلبالغ
مسألة إجبارية ،عندما تسمح الفرصة ،ولتأمني الحماية املالئمة ملوضوع الرسية .كما أن مثل هذه املشاركة
من شأنها أن تعزز قابلية تجاوب الوكاالت مع مستلزمات البيانات وأولويات مجتمع املستخدمني.
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باء  -التدابري املؤسسية
 - 6-7إن إطار العمل القانوني يخلق أساسا ً رضورياً ،إنما ليس كافياً ،إلحصاءات الطاقة .ولضمان جمع
وتبويب هذه البيانات بالطريقة األكثر كفاءة ،يشكل اتخاذ التدابري املؤسسية الالزمة بني كافة الوكاالت
الحكومية ذات الصلة أهمية شاملة.
 - 7-7أعضاء النظام الوطني إلحصاءات الطاقة  -يتألف النظام الوطني إلحصاءات الطاقة من عددٍ
من الوكاالت الحكومية املعنية بجمع وتبويب ونرش إحصاءات الطاقة .ومن أهم أعضاء مثل هذا النظام املكاتب
اإلحصائية الوطنية والوكاالت الحكومية املتخصصة املسؤولة عن تنفيذ سياسات الطاقة (كوزارات) .ومن
الجدير بالذكر أن الطبيعة املعقدة والواسعة النطاق لتدفقات واستخدامات الطاقة ،وتحرير أسواق الطاقة
يف العديد من البلدان أدّيا إىل تزايد الوكاالت الحكومية واملنظمات األخرى التي تعنى بجمع البيانات وتكوين
قاعدات بيانات خاصة بالطاقة ،كالغرف التجارية والجمعيات الصناعية واملكاتب اإلقليمية ،إلخ .األمر الذي،
من ناحية ،يمثل فرصة كبرية لتقليص أعباء االستجابة وتحسني ديمومة البيانات ،ومن ناحية أخرى ،يطرح
تحديا ً كبريا ً يف تأمني التناسق بني البيانات من ناحية أن املفاهيم والتعاريف وطرائق ضمان الجودة التي
تطبقها مختلف الوكاالت قد تختلف بشكل ملحوظ.
 - 8-7أهداف التدابري املؤسسية  -من أجل العمل بكفاءة ،يجب أن يرتكز النظام القومي إلحصاءات
الطاقة عىل تدابري مؤسسية مالئمة تتخذ بني العديد من الوكاالت ذات الصلة .ومن شأن هذه التدابري أن تسمح
بجمع وتبويب ووضع معايري وتكامل املعلومات املتناثرة بني هيئات مختلفة ،كما تسمح أيضا ً بنرش
اإلحصاءات أمام املستخدمني من خالل نظام معلومات مشبك أو قاعدة بيانات مركزية خاصة بالطاقة .كما
يجب عىل التدابري املؤسسية أن تشجع االتساق مع املعايري والتوصيات الدولية من أجل تمكني جمع البيانات
الالزمة إلنتاج إحصاءات طاقة رسمية تتسم بالجودة العالية والقابلية إلجراء املقارنة الدولية .وأخريا ً وليس
آخراً ،إن التدابري املؤسسية الفعالة ال تؤدي فقط إىل تقليص كلفة جمع البيانات عىل الوكاالت املعنية من خالل
تجنب ازدواجية العمل ومشاركة املمارسات السليمة ،إنما أيضا ً تؤدي إىل تقليص أعباء االستجابة جراء
تحسني التواصل والتنسيق بني مجمعي البيانات.
 - 9-7إدارة النظام القومي إلحصاءات الطاقة  -يتمثل العنرص األسايس للتدابري املؤسسية بإقامة
إدارة واضحة وفعالة ومستدامة للنظام القومي إلحصاءات الطاقة .ووفقا ً لترشيعات البلد ،واعتبارات قومية
أخرى ،قد تقوم العديد من الوكاالت بقيادة النظام وتكون مسؤولة عن إحصاءات الطاقة الرسمية .وقد تتمثل
هذه الوكاالت باملكاتب اإلحصائية القومية أو وزارة/وكالة الطاقة أو أي وكالة حكومية متخصصة أخرى.
وبالتايل يصبح محتما ً عليها تأمني التنسيق الالزم يف العمل ،للتوصل إىل إحصاءات طاقة تتطابق مع معايري
الجودة حسبما ورد يف الفصل العارش.
 - 10-7آلية عمل النظام  -من أجل ضمان نجاح عمل أي نظام قومي إلحصاءات الطاقة ،من الرضوري
انخراط كافة األطراف الفاعلة بشكل فعال .لذا يوىص بأن تعمل البلدان عىل وضع آلية تنسيق مالئمة بني
الوكاالت ،من شأنها ،مع أخذ القيود القانونية باالعتبار ،أن تعمل عىل رصد أداء النظام القومي إلحصاءات
الطاقة ،وتشجيع أعضائها عىل املشاركة الفعالة يف النظام ،وصياغة التوصيات الرضورية املركزة عىل
تحسني عمل النظام عىل أن تتمتع بالسلطة لتنفيذ هذه التوصيات .ويجب أن تتناول مثل هذه اآللية ،مسألة
القدرة اإلحصائية من بني غريها من املسائل ،بما أن االفتقار إىل التمويل وإىل املوارد البرشية من املشاكل
الراهنة يف العديد من البلدان .ويف هذا السياق ،تكمن اإلفادة الكربى يف حسن توزيع املسؤوليات عىل الوكاالت
وتنظيم دورات وورشات عمل تدريبية مشرتكة حول مختلف موضوعات الطاقة لالرتقاء بمهارات ومعارف
فريق العمل.
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 - 11-7تختلف نماذج تنظيم نظام وطني إلحصاءات الطاقة وتتنوع بني النظام املركزي ،حيث تكون
مؤسسة واحدة مسؤولة عن العملية اإلحصائية كلها (من جمع وتبويب اإلحصاءات إىل نرشها) ،والنظام
الالمركزي ،حيث يكلف العديد من املؤسسات بمهام تتعلق بأجزاء مختلفة من العملية أو بعنارص مختلفة
من إحصاءات الطاقة.
 - 12-7من املتعارف عليه أن مختلف التدابري املؤسسية (باالعتماد عىل تركيبة حكومة البلد وإطار العمل
القانوني واعتبارات قومية أخرى) يمكن أن تؤدي إىل إحصاءات طاقة ذات جودة عالية ،إذا ما اتبع النظام
القومي ككل التوجيهات املنهجية املتعارف عليها دولياً ،وإذا ما استخدم كافة املصادر اإلحصائية املتوفرة
وطبق اإلجراءات املالئمة لجمع البيانات وتبويبها ونرشها .عاد ًة ما تتميز التدابري املؤسسية الفعالة
باملميزات التالية:
(أ)

تعيني وكالة واحدة فقط لتكون مسؤولة عن نرش إحصاءات الطاقة الرسمية ،أو إذا لم يكن
باإلمكان تحقيق هذا ،تحديد الوكاالت املسؤولة عن نرش املجموعات الثانوية للبيانات املعينة،
واآلليات التي تؤمن االتساق الكيل إلحصاءات الطاقة؛

(ب) التعريف الواضح لحقوق ومسؤوليات كافة الوكاالت املعنية بجمع وتبويب البيانات؛
(ج) وضع تدابري عمل رسمية بني بعضها البعض ،بما يف ذلك االتفاقات بشأن عقد االجتماعات
بني الوكاالت وبشأن النفاذ إىل البيانات الجزئية التي تجمعها هذه الوكاالت .ويجب أن تكون
االتفاقات غري الرسمية متممة للتدابري الرسمية بني الوكاالت واملؤسسات املعنية.
 - 13-7يوىص بأن تعترب البلدان مسألة وضع التدابري املؤسسية الالزمة لضمان جمع وتبويب إحصاءات
طاقة عالية الجودة من املسائل ذات األولوية القصوى ،وأن تعمل دوريا ً عىل مراجعة كفاءتها.
 - 14-7ومهما كان التدبري املؤسيس ،يجب عىل الوكالة القومية املسؤولة بشكل تام عن تجميع إحصاءات
الطاقة ،أن تقوم بشكل منتظم بمراجعة التعاريف والطرائق واإلحصاءات بحد ذاتها للتأكد من أنها تمتثل
للتوصيات الدولية ذات الصلة وللممارسات األفضل ،وللتأكد من أنها تتميز بجودة عالية وأنها متاحة أمام
املستخدمني يف فرتات زمنية محددة .وإذا لم يتم تحديد مثل هذه الوكالة ،حينها ال بد من وضع اآللية املالئمة
للتأكد من تطبيق هذه املهمات بشكل دقيق وفعال.

جيم  -اسرتاتيجيات جمع البيانات
 - 15-7إن عملية جمع بيانات الطاقة قد تكون معقدة ومكلفة وتعتمد بشكل كبري عىل احتياجات وظروف
البلد ،بما يف ذلك إطار العمل القانوني والتدابري املؤسسية .إال أنه من الرضوري أن تقوم بها البلدان عىل
أساس القرارات االسرتاتيجية األمثل من ناحية نطاق ومجال تغطية جمع البيانات وتنظيم عملية جمع
البيانات واختيار مصادر البيانات املالئمة واستخدام طرائق لجمع البيانات يمكن االتكال عليها.

-1

نطاق ومجال جمع البيانات

 - 16-7يتم تعريف نطاق جمع البيانات ومجال تغطيتها وفقا ً ملا ييل:
(أ)

التصميم املفهومي الذي يشمل التغطية املوضوعية واملواضيعية؛

(ب) الجمهور املستهدف؛
(ج) التغطية الجغرافية؛
(د) الفرتة املرجعية لجمع البيانات؛
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(هـ) وترية جمع البيانات؛
(و) توقيت جمع البيانات.
 - 17-7التصميم املفهومي  -يجب تعريف الهدف الكيل من جمع البيانات بشكل واضح .ويجب أن تأخذ
التغطية املواضيعية بعني االعتبار نوع اإلحصاءات املنوي جمعها ،كتدفقات ومخزونات منتجات الطاقة عىل
سبيل املثال ووحدات القياس .ويجب تطبيق املعايري الدولية يف عملية التصميم املفهومي.
 - 18-7الجمهور املستهدف  -من أجل كفاءة جمع البيانات من الرضوري معرفة املجموعات األساسية
من املبلغني عن البيانات بغية التمكن من تكييف طرائق جمع البيانات عىل حسب الحاجة .ويوىص عند
اإلمكان التمييز بني ثالثة أنواع من مجموعات املبلغني :صناعات الطاقة ،والجهات األخرى املنتجة للطاقة
ومستهلكي الطاقة.
 - 19-7تتمثل صناعات الطاقة (راجع الفصل الخامس لالطالع عىل التعريف) بمختلف الهيئات التي
تتصل أنشطتها بشكل أسايس بإنتاج الطاقة والتي غالبا ً ما تركز عىل نوع واحد من أنواع الوقود أو جزء
واحد من سلسلة تدفقات الطاقة الكلية .ويتم تجميع املعلومات املفصلة من قبل هيئات صناعة الطاقة بنفسها
ألغراض إدارية ،وأيضا ً من أجل رفع التقارير للهيئات النظامية الحكومية .وبالتايل غالبا ً
عىل أساس دوري
ٍ
ً
ما يمكن الحصول عىل البيانات اإلحصائية مبارشة من هذه الهيئات أو من السجالت اإلدارية للهيئات النظامية
من دون الكثري من التأخري ،عندما تتواجد آلية جمع البيانات املناسبة.
 - 20-7يمكن التمييز بني الهيئات التي تنتمي إىل صناعات الطاقة وفقا ً لوضعها كصناعات خاصة أو
صناعات عامة أو صناعات تنتمي للقطاعني العام والخاص .وسيكون ملدى انخراط حكومة مركزية بشكل
مبارش يف الصناعات تأثريا ً ملحوظا ً عىل مدى سهولة جمع البيانات وأيضا ً عىل مجال البيانات التي يبدو
جمعها منطقياً .ونظرا ً ألن مثل هذه الهيئات من شأنها أن تؤمن البيانات املتعلقة بتدفقات الطاقة ،يجب
إيالئها العناية الالزمة وأن يتم تعدادها يف املسوح اإلحصائية أو تغطيتها باستخدام املصادر اإلدارية املالئمة
(راجع القسم الخاص بمصادر البيانات للتفاصيل) .عندما يكون عدد مؤسسات صناعة الطاقة كبريا ً
وال يكون ملجمعي إحصاءات الطاقة أي اتصال مبارش مع املصادر األصلية ،من الشائع أن تعمل الجمعيات
الصناعية واملكاتب اإلقليمية ومنظمات املجتمع املدني بصفة املجمعني واملبلغني الوسطاء عن البيانات لتسهيل
عملية جمع البيانات .إال أنه يف مثل هذه الحالة ،يجب بذل الجهود لضمان عدم التعرض لجودة البيانات.
 - 21-7الجهات األخرى املنتجة للطاقة تشمل الوحدات االقتصادية (بما فيها الوحدات املنزلية) التي
تنتج الطاقة لالستهالك الذاتي وأحيانا ً إلمداد مستهلكني آخرين ،إنما ال يكون إنتاج الطاقة جزءًا من نشاطها
الرئييس (راجع الفصل الخامس للتفاصيل) .وبما أن هذه األنشطة ليست الهدف الرئيس لهذه الرشكات وبما
أنها قد تكون معفية بشكل كيل أو جزئي من أحكام الترشيعات واألنظمة الخاصة بالطاقة ،فال يمكن توقع
نسبة املعلومات املفصلة نفسها منها.
 - 22-7بالرغم من أنه يف معظم الحاالت تشكل الجهات األخرى املنتجة للطاقة جزءًا صغريا ً من إنتاج
الطاقة الوطني ،إال أنه من الرضوري احتسابها يف إحصاءات الطاقة الوطنية لحساب احتياجاتها من الطاقة
بشكل صحيح وقياس كفاءتها يف استخدام الطاقة .ويف البلدان حيث تلعب جهات اإلنتاج األخرى دورا ً
ملحوظا ً يف املجاميع الوطنية إلمداد واستهالك الطاقة ،يجب وضع اإلجراءات املالئمة للحصول عىل بيانات
أكثر دقة منها .ويف بعض البلدان ،يتطلب اإلنتاج الذاتي (راجع الفصل الخامس للتفاصيل) تصاريح حكومية،
األمر الذي يسهل رصد هذه الرشكات ويخلق السبل للحصول عىل البيانات املطلوبة.
 - 23-7يمكن توزيع مستهلكي الطاقة وفقا ً الحتياجات النشاط االقتصادي للطاقة وذلك ضمن الفئة
التي تشغلها يف التصنيف ،كالصناعة واألرس املعيشية ،وغريها( .راجع الفصل الخامس للتفاصيل) .إن جمع
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البيانات من مستهلكي الطاقة لهو أمر معقد نظرا ً لتنوعهم وتنقلهم وأشكالهم املتعددة األغراض .ولتسهيل
هذه املهمة ،من املهم تصميم منهجيات محددة واسرتاتيجيات لتبويب مختلف املجموعات الثانوية للمستهلكني
مع أخذ الخصائص التي تتفرد بها كل مجموعة يف االعتبار.
 - 24-7هو يف العادة الوضع عندما يتمكن منتجو الطاقة من تأمني البيانات حول كمية الطاقة الكلية التي
يتم توريدها ملستهلكي الطاقة .وغالباً ،قد يتمكنون أيضا ً من تقسيم مجموع التوريدات إىل مجموعات
مستهلكني مختلفني ،مع األخذ باالعتبار الفوارق يف الرسوم و/أو الرضائب املطبقة .إال أنه ،ومن أجل تعبئة
الفجوات املتبقية والحصول عىل معلومات أكثر تفصيالً ،كما يف تجميع ميزان الطاقة حيث تبدو املسوح
املبارشة بشأن املستهلكني من األمور الرضورية ،يجب تأمني االتساق بني املعلومات املتعلقة بتوريد الطاقة
إىل املستهلكني النهائيني واملعلومات التي يبلغ عنها املستهلكون .ويف حاالت أخرى ،كأنواع الوقود الحيوي،
يمكن الحصول عىل املعلومات يف األغلب من خالل املسوح والقياسات الناجمة عن املستهلكني عوضا ً عن
الحصول عليها من منتجي الطاقة ،وبالتايل تجنب عدم التوافق املحتمل بني بيانات املنتجني واملستهلكني.
 - 25-7جمع بيانات الطاقة من القطاعات غري الرسمية  -عرف املؤتمر الدويل الخامس عرش
إلحصائيي العمل 59القطاع غري الرسمي حسب أنواع الوحدات املنتجة التي يتكون منها .ويتألف القطاع غري
الرسمي من مجموعة من املؤسسات تمتلكها األرس املعيشية بشكل فردي ،والتي تخصص بعض إنتاجها
للبيع أو للمقايضة ،وتعمل يف نطاق الحدود التشغيلية لنظام الحسابات القومية .ونظرا ً لكونها وحدات منتجة
عىل مستوى األرس ،ال تشكل هذه املؤسسات كيانات قانونية منفصلة ومستقلة عن مالكيها من األرس املعيشية
وأفرادها ،وليس لها مجموعة حسابات كاملة خاصة بها (بما يف ذلك بيانات األصول والخصوم) تسمح بفصل
أنشطة هذه املؤسسات اإلنتاجية عن أنشطة مالكيها األخرى ،وال يمكن تحديد تدفقات اإليرادات واألصول
بني هذه املؤسسات ومالكيها.
 - 26-7ويمكن تعريف وحدة إنتاج الطاقة يف القطاع غري الرسمي كمؤسسة سكنية يلتقي عىل األقل
البعض من إنتاجها للطاقة املخصص للبيع أو للمقايضة مع معيار واحد أو أكثر من املعايري التالية :محدودية
الحجم من ناحية املوظفني؛ وعدم تشكيل املؤسسة؛ وعدم تسجيل املوظفني .وبالتايل إن القطاع غري الرسمي
املحدد يستثني املؤسسات املنزلية التي تنتج الطاقة حرصيا ً لالستخدام النهائي الذاتي .يتم استخدام نهج
املسح الخاص بمقر املؤسسة بشكل شائع لجمع البيانات من مثل هذه املؤسسات نظرا ً لعدم توفر الئحة
مرضية ملثل هذه املؤسسات.60
 - 27-7التغطية الجغرافية  -هي تحدد املنطقة التي يتم جمع اإلحصاءات فيها .وبشكل عام ،وبغرض
السياسات ،من األسايس جمع اإلحصاءات عىل الصعيد الوطني .إال أن بعض البلدان تعمل عىل تجميع
إحصاءاتها الخاصة بالطاقة عىل الصعيد شبه الوطني ألغراض إحصائية وأخرى تتعلق بوضع السياسات،
األمر الذي يرتتب عليه تغطية جغرافية أفضل من حيث التفاصيل .فجمع إحصاءات الطاقة عىل الصعيد
اإلقليمي هو أمر أسايس للتخطيط املستقبيل الجيد للبنية التحتية ،حيث إنه يعمل عىل تغطية مواقع اإلنتاج
واالستهالك املختلفة .ويف ما يتعلق باالستهالك ،من الرضوري التقسيم اإلقليمي بما أن استخدام الطاقة قد
يختلف بشكل ملحوظ وفقا ً للمناخ ،والسلوك املحيل ،والعادات ،واألنشطة االقتصادية ،والواردات وتوفر
منتجات الطاقة ،وغريها .وغالبًا ما ينطوي جمع مثل هذه املعلومات التفصيلية عىل تكلفة أعىل فيما يتعلق
بجمع البيانات وعىل جهود إضافية للتأكد من أال يحصل أي إقصاء أو ازدواجية يف احتساب النتائج عند تعديل
البيانات اإلقليمية لتتالءم مع القاعدة الوطنية.
 - 28-7الفرتة املرجعية لجمع البيانات  -تشري إىل الفرتة الزمنية التي تعود إليها البيانات .فبيانات إنتاج
النفط ،عىل سبيل املثال ،قد يكون لها فرتة مرجعية لشهر واحد ،وقد تكون الفرتة املرجعية لبيانات استخدام

	5 9القرار املتعلق بإحصاءات العمالة يف القطاع
غري الرسمي ،الذي اعتمده املؤتمر الدويل
الخامس عرش إلحصائيي العمل (كانون
الثاني/يناير  .)1993متاح من
http://www.ilo.org/public/
english/bureau/stat/download/
.res/infsec.pdf

	6 0للحصول عىل تفاصيل حول قضايا مثل
تحديد الوحدات اإلحصائية املطبقة يف حالة
القطاع غري الرسمي وتنظيم الدراسات
االستقصائية للقطاع غري الرسمي ،انظر
التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية
(( )United Nations 2009bالفصل
الثاني ،القسم واو ،والفصل السادس).
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الطاقة يف القطاع املنزيل فصالً واحداً ،وقد يكون لبيانات سلوك الطاقة (البيانات املتعلقة باملقاسات املأخوذة
لتقليص استخدام الطاقة) فرتة مرجعية ممتدة عىل سنة واحدة.
 - 29-7وترية جمع البيانات  -وترية جمع بيانات الطاقة يف بلد ما هي نتيجة التوازن الحاصل بني
احتياجات املستخدم واألولوية املمنوحة لديمومة بنود بيانات معينة ،ومستوى التفصيل املطلوب وتوفر
البيانات واملوارد املتاحة .ويجب أن تمثل البيانات السنوية الشاملة هدفا ً أساسيا ً عند البدء يف برامج تتعلق
بإحصاءات الطاقة .إال أن جمع البيانات عىل فرتات متواترة يبدو أفضل بالنسبة للتقييم اآلني للتغري الرسيع
الذي يطرأ عىل وضع الطاقة .ويتم تشجيع البلدان عىل إجراء عمليات الجمع بشكل دوري ضمن مواضع
األولوية إلحصاءات الطاقة .ويف ما ييل مختلف أنواع وترية جمع البيانات.
جمع البيانات سنويا ً  -تجمع بيانات الطاقة املتعلقة باالحتياجات األساسية واألكثر رضورية
للمعلومات .وتغطي تلك البيانات ،بشكل تفصييل ومنظم ،اإلنتاج والعرض واالستهالك
املتعلقني بأي من منتجات الطاقة التي تشكل حصة كبرية من إجمايل إمدادات الطاقة.
جمع البيانات دون السنوي (فصلياً ،شهرياً - )...،يحصل عندما يكون للبيانات
املتكررة أولوية كربى (كأن تكون شهرية بالنسبة إلنتاج النفط والتجارة) إنما يف العادة
يكون نطاقها محصورا ً أكثر من نطاق التجميع السنوي (عىل سبيل املثال ،تجمع بيانات
االستهالك الكيل بدال ً من بيانات استهالك كل مجموعة من مجموعات املستهلكني) ،بما أن
ارتفاع الوترية يقود إىل ارتقاع التكلفة وزيادة أعباء رفع التقارير.
جمع البيانات غري املتواتر (أقل وترية من السنوي حتى)  -الذي تقوم به البلدان يف
العادة من أجل مواضيع متخصصة معينة (مثل مخططات نرش خاليا الوقود) ،لتعبئة
الفجوات يف البيانات املجمعة سنويا ً أو بشكل دون سنوي (عىل سبيل املثال ،التحقق بدقة
أكرب من التفاصيل الفرعية للمنتجات الثانوية) ،لتأمني معلومات أساسية؛ أو حيث يكون
جمع البيانات مكلفا ً (كمسوح وتعدادات املستهلك الضخمة).
 - 30-7توقيت جمع البيانات  -يجب أن يوىل االعتبار الالزم لتوقيت جمع البيانات ،ملا له من تأثري عىل معدالت
االستجابة (عىل سبيل املثال ،تجنب إرسال االستطالعات خالل أوقات اإلجازات الرسمية ،وضمان أال تتداخل
االستطالعات مع بعضها البعض ،وأال تتعارض مع مواعيد جمع البيانات اإلدارية األخرى ،كالرضائب وغريها).
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تنظيم جمع البيانات

 - 31-7إن التنظيم السليم لعملية جمع البيانات لهو أمر أسايس بالنسبة إلحصاءات الطاقة الرسمية.
وتتمثل الخطوة األوىل املهمة يف جمع البيانات بتحديد تدفقات اإلنتاج واإلمداد والتحويل واالستهالك لكل نوع
من أنواع الوقود من أجل توضيح العمليات واإلجراءات والوحدات اإلحصائية املعنية .ثانياً ،من الرضوري
تحديد مصادر البيانات املحتملة لكل مرحلة من مراحل التدفق من أجل تحديد ما إذا كان يعتمد عليها يف
الحصول عىل املعلومات الدقيقة بشكل دوري ،مع استخدام املعلومات التي تحتفظ بها ألغراض إدارية خاصة
بها .ومن هذه املواصفات يمكن تحديد نوع بيانات الطاقة التي يمكن الحصول عليها من مختلف املصادر،
والتخطيط للعملية وفقا ً لذلك.
 - 32-7وبشكل عام ،يعتمد جمع بيانات الطاقة عىل إطار العمل القانوني وعىل التدابري املؤسسية للدولة
وأيضا ً عىل استخدام طرائق جمع متفق عليها ،وعىل استخدام عىل سبيل املثال ،سجالت اإلحصاءات التجارية،
والبيانات اإلدارية والتعدادات أو املسوح النموذجية ،للحصول عىل بيانات شاملة .ويجب اختيار الطريقة
األمثل لجمع البيانات مع األخذ باالعتبار طبيعة خصائص نشاط الطاقة املعني ،وتوفر البيانات املطلوبة
والعقبات املتعلقة بامليزانية لتنفيذ اسرتاتيجيات الجمع.

اهبيوبتو تانايبلا عمج

 - 33-7النهج املتكامل لجمع إحصاءات الطاقة  -يجب النظر إىل عملية جمع بيانات الطاقة عىل أنها
جزء متكامل من أنشطة جمع البيانات من قبل نظام اإلحصاءات القومي من أجل ضمان أفضل قدرة عىل
مقارنة البيانات وكفاءة الكلفة .ومن هنا ،يشكل التعاون الوثيق بني إحصائيي ومجمعي بيانات الطاقة من
اإلحصاءات الصناعية واإلحصائيني املسؤولني عن القطاع املنزيل والقوى العاملة واملسوح املالية ،أهمية شاملة
ً
فرصة
ويجب التشجيع عليه وتعزيزه بانتظام .فالعالقة التعاونية تنشئ فهما ً أفضل للمعلومات وتمثل
إلدماج مواد خاصة بالطاقة يف االستبيانات غري املرتبطة بالطاقة ،آخذ ًة باالعتبار األولويات واالحتياجات
املعينة لصناعات الطاقة ،وتيرس إجراء تحليل الكلفة والفائدة.
ٍ
مخطط
 - 34-7يجب أن يشكل وضع برنامج عادي لجمع بيانات الطاقة وتحسني الربنامج الحايل جزءًا من
اسرتاتيجي طويل األمد يف مجال اإلحصاءات الرسمية .ويجب تصميم وتنفيذ مثل هذا الربنامج بشكل صحيح
بغية الحصول عىل أوسع تغطية ممكنة وضمان جمع إحصاءات طاقة دقيقة ومفصلة وآنية.
 - 35-7إن النهج املتكامل مهم بشكل خاص بالنسبة لجمع بيانات استهالك الطاقة ،بما أنه يمكن استخدام
العديد من مصادر البيانات .إذ يمكن الحصول عىل البيانات بشكل مبارش أو غري مبارش من الوحدات
االقتصادية املالئمة (كاملؤسسات أو املنشآت أو املنازل) بحسب التعدادات ،واملسوح و/أو السجالت اإلدارية.
ونظرا ً ألن عدد مستهلكي الطاقة أكرب من مزودي الطاقة ،قد يكون من الرضوري استغالل املسوح التجارية
املوجودة لتحديد هذه املنشآت التي سيطلب منها الرد عىل بعض األسئلة الخاصة باستهالك الطاقة .كما يجب
تأمني اتساق بيانات استهالك الطاقة املجمعة من عدة مصادر.

دال  -مصادر البيانات
 - 36-7إن إنتاج إحصاءات الطاقة يستند إىل البيانات التي يتم جمعها من مصدرين أساسيني:
مصادر البيانات اإلحصائية التي تؤمن البيانات املجمعة خصيصا ً ألغراض إحصائية من التعدادات
و/أو املسوح النموذجية؛
ومصادر البيانات اإلدارية التي تؤمن البيانات املوضوعة يف األصل ألغراض غري مرتبطة بإنتاج
البيانات اإلحصائية.
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مصادر البيانات اإلحصائية

 - 37-7إن مصادر البيانات اإلحصائية النموذجية لتجميع إحصاءات الطاقة هي مسوح الوحدات املوجودة
يف املجتمعات السكانية قيد االعتبار .ويحصل املسح من خالل تعداد كافة الوحدات املوجودة يف املجتمع
السكاني (تعداد) أو من خالل تعداد مجموعة ثانوية من الوحدات املمثلة يتم اختيارها علميا ً من املجتمع
السكاني (املسح النموذجي).
 - 38-7بشكل عام ،تمثل التعدادات تمرينا ً مستهلكا ً للوقت ومكثفا ً للمصادر لجمع إحصاءات الطاقة بما
أنها مكلفة وتفرض عبء استجابة كبري عىل السكان .ولهذه األسباب من غري املرجح أن يتم استخدام
التعدادات كثرياً .إال أنه ،وبحسب السكان موضع االهتمام واملوارد املتوفرة والظروف الراهنة يف البلد ،قد يكون
إجراء تعداد خيارا ً مجديا ً لتجميع إحصاءات الطاقة .وقد يكون من املالئم إجراء تعداد كامل للوحدات يف
قطاع صناعة الطاقة عندما يفتقر أي يلد معني ،عىل سبيل املثال ،إىل وجود سجل تجاري ،أو عندما يكون
هناك القليل من الجهات املنتجة للطاقة (ويف مثل هذه الحالة ،يجب أن يتم إدراجها يف طبقة شاملة من املسوح
املالئمة) أو عندما يكون هناك حاجة ملحوظة لبيانات طاقة تفصيلية.
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ٍ
نسبة من مجموع السكان ،تعرف بالعينة ،إلجراء
 - 39-7املسوح بالعينة  -هي وسائل لجمع املعلومات من
اإلسقاطات عىل السكان ككل .وغالبا ً ما تكون أقل تكلفة من التعدادات .هناك العديد من أنواع املسوح التي
يمكن استخدامها يف إحصاءات الطاقة باالستناد إىل وحدات العينة )1( :مسوح املؤسسات؛ ( )2مسوح املنازل؛
( )3مسوح املنازل واملؤسسات .ويوىص بشكل عام بأن تبذل البلدان الجهود لوضع برنامج للمسوح بالعينة
التي تلبي احتياجات إحصاءات الطاقة بطريقة تكاملية (كجزء من برنامج املسوح النموذجية الوطنية الشاملة
الخاصة باملؤسسات واملنازل ،عىل سبيل املثال) لتجنب ازدواجية العمل وتقليص أعباء االستجابة.

تصميم املسح
مسح من الرضوري أن يكون هناك تصميم لهذا املسح .ولبلوغ هذه الغاية ،هناك
 - 40-7قبل البدء بأي
ٍ
عدد من الخطوات يجب اتباعها .أوالً ،تحديد الحاجة إىل معلومات معينة وتحديد أهداف هذا املرشوع املعينة،
مع الرتكيز بشكل خاص عىل األولويات ،والجدوى ،وامليزانية ،والتقسيمات الجغرافية ،إلخ .وبغية القيام بذلك
من الرضوري االستفادة من الخربات املكتسبة من مثل هذه املشاريع يف املجاالت اإلحصائية األخرى ،وأخذ
التوصيات الدولية ذات الصلة باالعتبار (التوصيات املنشورة ضمن التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية،
 )2008وأيضا ً أحكام القوانني واألنظمة القومية ذات الصلة القابلة للتطبيق .وتتطلب هذه املرحلة خربات
العديد من الجهات املتخصصة ،كاألخصائيني يف مجال املوضوع الذي يتم تغطيته ،ويف التصميم النموذجي،
ويف تقنيات املقابالت ،ويف اإلجراءات التحليلية ،وغريها .ونظرا ً ملا سبق ،تصبح مسألة املشاركة والتعاون بني
مختلف الوزارات واملكاتب اإلحصائية القومية واملعاهد األكاديمية من املسائل الجوهرية.
 - 41-7من الناحية املثالية ،يجب تصميم مسوحات الطاقة لضمان إجرائها بشكل منتظم .لهذا السبب،
من املستحسن أن يتم تأسيس دورية املسوحات من البداية .يتم تشجيع الدول للتأكد من أن تصميم املسح
هو األمثل ،مع األخذ باالعتبار االستخدام املرغوب واالستدالالت من النتائج املتوقعة ،يف حني يجب تجنب
املعلومات غري الرضورية ألغراض املسح قدر اإلمكان .نظرا إىل تكلفة املسح .يجب تصميم املسح بطريقة
تضمن فوائد كبرية من النتائج التحليلية وتضمن اتساقها مع مرور الوقت.
 - 42-7ما أن يتم تحديد املوضوعات املعينة التي سيتم تغطيتها يف املسح ،تكون الخطوة الثانية باختيار
مواد البيانات باستخدام تلك املواد املطروحة يف الفصل السادس يف الالئحة املرجعية ،وبالتأكد من أن االختيار
قد حصل وفقا ً لتصنيف مالئم وتعريف دقيق لكل مفهوم من املفاهيم املستخدمة يف تعاريف مواد البيانات.
 - 43-7إن اختيار السكان الهدف أو النموذج لهو أمر حساس من ناحية مالقاة أهداف املسح بنجاح.
وضمن هذه املرحلة ،يجب تقرير عدد الوحدات التي ستتم مقابلتها من أجل تأمني الجهة املمثلة للمسح ،مع
األخذ باالعتبار مسائل توفر الوقت ،والقيود املتعلقة بامليزانية ودرجة الدقة املطلوبة .وستعتمد تقنية النمذجة
املستخدمة عىل السكان أو عىل املجموعة التي تتم نمذجتها ،وأيضا ً عىل املعلومات املتوفرة من برامج مسوح
أخرى والسجالت اإلدارية التي تؤمن صورة وسياق أوضح للمرشوع املطروح.
 - 44-7يتبع هذه املرحلة تصميم االستبيانات والتوثيق املكمل لها .ومن األمور األساسية لضمان تصميم
االستبيان بشكل جيد :اختيار مواصفات من يجري املقابالت؛ وطريقة املقابلة التي يجب أن تتبع الطريقة
األمثل للمسح (املقابالت الشخصية ،املسوح الهاتفية ،املسوح الربيدية ،املقابالت املبارشة عرب الكمبيوتر،
املسوح عرب الربيد اإللكرتوني ،املسوح عىل شبكة اإلنرتنت وغريها)؛ والنطاق الزمني ملواد البيانات وطريقة
تقديم طلب كل واحدة منها واملفاهيم ذات الصلة .ثم تأتي مسألة تحديد نوع األسئلة وترتيبها مع االهتمام
الخاص باستخدام لغة واضحة ومبارشة ورصيحة .ومن األمور املهمة أيضاً ،استخدام وحدات القياس
الصحيحة التي سيتم تقديم األجوبة بها وهذا األمر يعتمد بشكل كبري عىل الجهة التي تجري مقابلتها.
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فوحدات القياس الصغرية ،عىل سبيل املثال ،كالكيلو واط ساعة واملرت املكعب وغريها مالئمة تماما ً للمستهلكني
وملحطات الوقود ،لكنها ليست مالئمة لصناعات إمداد الطاقة.
 - 45-7ومن أهم أجزاء تصميم املسح أبضا ً مسألة تحضري تعليمات دقيقة وواضحة من شأنها أن تقدم
إجابات ألي أسئلة قد تساور الجهات املستجيبة املحتملة .ومن الرضوري ذكر أهمية إجراء التعديالت عىل
التصميم كلما دعت الحاجة لذلك بما يتكيف مع السياق املحدد والنطاق الجغرايف ومع كل من الجهة املقابلة
والجهة املجيبة ،واإلجراءات املخطط لها .ومن املهم اختبار االستبيان يف ظل السياق نفسه الذي سيتم تطبيقه
فيه قبل إتمام التعديالت املطلوبة .ويجب أن يخضع األشخاص الذين يجرون املقابالت إىل التدريب عىل
ً
خاصة عند قياس الكتلة الحيوية ،يجب توفر معدات
تقنيات قياس مختلف أنواع الوقود .ويف بعض الحاالت،
القياس (كموازين خشب الوقود والفحم النباتي) للقياسات الفيزيائية ألنواع الوقود املستهلك فعلياً.

مسوح املؤسسات
 - 46-7مسوح املؤسسات هي املسوح التي تشمل وحداتها النموذجية املؤسسات (أو الوحدات اإلحصائية
التي تنتمي إىل هذه املؤسسات كاملنشآت أو الوحدات بحسب نوع النشاط) بقدرتها عىل اإلبالغ عن ومراقبة
الوحدات التي يتم الحصول عىل البيانات منها وحولها .ومن املفرتض أن يتوفر لديها إطار نموذجي ملؤسسات
الطاقة .وباالعتماد عىل مصدر اإلطار النموذجي ،يمكن تصنيف مثل هذه املسوح أيضا ً إما مسوح ترتكز عىل
الالئحة أو عىل املنطقة .يف املسح املرتكز عىل الالئحة ،يتم اختيار النموذج األصيل من الئحة مؤسسات ومنازل
موجودة أصالً .أما يف املسح املرتكز عىل املنطقة ،تتمثل الوحدات النموذجية األصلية من مجموعة من املناطق
الجغرافية .وبعد مرحلة أو أكثر من مراحل االختيار ،يتم تحديد نموذج من املناطق التي تقع ضمنها
املؤسسات واملنازل .ومن هذه الالئحة يتم اختيار النموذج وتجميع البيانات .بشكل عام ،من املفضل استخدام
املسوح املرتكزة عىل الئحة بما أنه من الصعب تعداد املؤسسات التي تقع يف منطقة ما ،وكما أن املسح املرتكز
عىل املنطقة ال يالئم املؤسسات (الكبرية واملتوسطة الحجم) التي تعمل يف عدد مختلف من املناطق بسبب
صعوبة جمع البيانات من أجزاء املؤسسة التي تقع فقط ضمن هذه املنطقة املختارة .ويجب جمع بيانات
مختلف الرشائح بشكل منفصل كلما أمكن ذلك لتحسني دقة البيانات.
 - 47-7استخدام السجل التجاري  -يف املبدأ ،يجب أن يشمل اإلطار النموذجي كل الوحدات املوجودة يف
نطاق السكان الهدف للمسح ،من دون ازدواجية وال تقصري .ويؤمن السجل التجاري الذي تحتفظ به البلدان
ألغراض إحصائية مثل هؤالء السكان .وبشكل عام ،السجل التجاري اإلحصائي هو الئحة بكافة املؤسسات
والوحدات األخرى ،مع خصائصها ،الفاعلة يف االقتصاد القومي .هو أداة لقيادة املسوح اإلحصائية ومصدر
لإلحصاءات الخاصة به .ويف معظم الحاالت ،يرتكز قيام سجل تجاري إحصائي والحفاظ عليه عىل األحكام
القانونية ،بما أنه يتم تحديد نطاقه ومجال تغطيته جراء عوامل خاصة بالبلد .ويوىص ،كخيار أمثل ،بأن
غرض عام واحد ،والسجل التجاري اإلحصائي الذي
يشتق إطار كل مسح مؤسيس لصناعات الطاقة من ٍ
تحتفظ به املكاتب اإلحصائية ،عوضا ً عن استخدام السجالت الفردية لكل مسح فردي.
 - 48-7وبالنسبة للبلدان التي ال تملك سجالً تجاريا ً محدثاً ،يوىص بأن يتم استخدام الئحة املؤسسات
املأخوذة من التعدادات االقتصادية األحدث واملعدلة عند الرضورة باالستناد إىل املعلومات ذات الصلة من
مصادر أخرى كإطار نموذجي.

املسوح اإلضافية املتعلقة بإحصاءات الطاقة
 - 49-7إن املسوح املصممة خصيصا ً إلحصاءات الطاقة مفيدة جدا ً للتعويض عن النقص يف املعلومات
والفجوة املوجودة يف اآلليات واملعدات املذكورة أعاله .ومن األمثلة عىل املسوح املتعلقة بإحصاءات الطاقة،
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املسوح الخاصة باستهالك الطاقة املصممة خصيصا ً لقياس كميات استهالك منتجات الطاقة .والوحدة
النموذجية هي املنازل وبعض املواقع األخرى ذات الصناعات الريفية الصغرية .وتغطي عادة البيانات أوزان
(أو أحجام ،إذا ما كان باإلمكان التحويل إىل الوزن فيما بعد) أنواع مختلفة من الوقود املستهلكة ألغراض
عدة .وإذا ما كان هناك نمط موسمي الستخدام الوقود عندها يجب أن تمتد املقابالت عىل مدار السنة لتكون
ممثلة لكل املواسم .ويجب أن يتم تحليل النتائج وفقا ً لحجم املنزل من أجل الحصول عىل مجموعة من األرقام
للشخص الواحد.
 - 50-7قد يكون تصميم وتنفيذ مثل هذه املسوح من األمور املتطلبة من ناحية املوارد املالية والبرشية
وهي غالبا ً ما تتطلب خربات متعددة االختصاصات من أجل تحديد التصميم النموذجي وتقنيات املقابلة
وإجراءات التحليل املالئمة .وبشكل عام ،تعد املسوحات الخاصة بإحصاءات الطاقة أدوات مفيدة جدًا لتقييم
أنشطة استهالك الطاقة ومراقبة آثار برامج الطاقة وتتبع إمكانات تحسني كفاءة الطاقة واستهداف جدوى
الربامج املستقبلية.

مسوحات األرس املعيشية واملسوح املختلطة بني املؤسسات واألرس

	6 1راجع التوصيات الدولية لإلحصاءات
الصناعية  ،2008الفقرات  19-6إىل 24-6
للحصول عىل وصف املزايا وعيوب مسوحات
املؤسسات املنزلية املختلطة.

 - 51-7مسوحات األرس املعيشية عبارة عن مسوحات حيث تكون وحدات أخذ العينات هي األرس.
ويف االستطالعات املختلطة بني املؤسسات واألفراد ،يتم اختيار عينة من األرس املعيشية ويتم سؤال كل أرسة
معيشية ما إذا كان أي من أعضائها يملك ويدير مؤسسة غري مدمجة (تسمى أيضا مؤسسة القطاع غري
الرسمي يف البلدان النامية) .قائمة الرشكات التي يتم تجميعها تستخدم كأساس الختيار الرشكات التي يتم
جمع البيانات املطلوبة منها يف النهاية .املسوحات املختلطة يف املؤسسات األرسية مفيدة يف تغطية الرشكات
غري املدمجة (أو االرسية) التي ال يمكن تسجيلها بسهولة.61
 - 52-7بالرغم من أن مسوح القطاع املنزيل ليست مصممة خصيصا ً لتجميع بيانات الطاقة ،إال أنها قد
تعطي نظرة شاملة بشأن االستهالك النهائي السكني للطاقة وبشأن إنتاج الطاقة من قبل القطاع املنزيل.
ونظرا ً لتعقيد خصائص استهالك الطاقة يف املنازل ،يجب أن تتأتى التقديرات والقياسات األخرى الستهالك
الطاقة من قبل هذه املسوح باستخدام البيانات الفوقية التي تؤمنها .وألغراض خاصة بالطاقة ،تتعلق
املعلومات املفيدة بعدد ومتوسط حجم املنازل ،ودخول األدوات وملكيتها ،وملحقات هذه األدوات ومؤرشات
استخدامها ،والوقود املستخدم يف الطبخ ويف التدفئة والتكييف واملصادر الكهربائية (الشبكة القومية ،أو
الطاقة الشمسية أو إنتاج ذاتي) ،وأنواع مصابيح اإلنارة إلخ .ويجب املالحظة أن تحديد خصائص مخزون
األجهزة املنزلية ،مثل العمر والكفاءة ،يمكن أن يتم ً
أيضا عن طريق استخدام السجالت اإلدارية أو االستطالعات
حول مبيعات األجهزة.
 - 53-7من العوامل الرئيسة األخرى للحصول عىل املعلومات بشكل منتظم ،وترية هذه املسوح الخاصة
بالقطاع املنزيل ،نظرا ً ألن التغريات الحاصلة يف هذا القطاع تظهر تنوعا ً كبريا ً نتيجة التغريات الطارئة عىل
األسعار والتكنولوجيا وتوفر الوقود .ويجب األخذ باالعتبار أن ظهور أدوات منزلية حديثة يف األسواق يخلق
عادات جديدة الستهالك الطاقة.
 - 54-7يجب أن يتم تمثيل هذه املسوح ليس فقط عىل الصعيد الوطني ،إنما أيضا ً عىل الصعيد الريفي
تحليل سليم للبيانات.
واملديني وبحسب املناطق ،من أجل التوصل إىل
ٍ
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مصادر البيانات اإلدارية

 - 55-7مصادر البيانات اإلدارية التي يتحكم بها القطاع العام  -يمكن جمع البيانات من قبل مختلف
الوكاالت الحكومية استجابة للترشيعات و/أو األنظمة )1( :لرصد األنشطة املتعلقة بإنتاج واستهالك الطاقة؛
( )2تمكني األنشطة النظامية وأعمال التدقيق؛ ( )3تقييم مخرجات السياسات والربامج واملبادرات الحكومية.
 - 56-7ينجم عاد ًة عن كل نظام/ترشيع (أو مجموعة من األنظمة/الترشيعات ذات الصلة) سجل الهيئات
 املؤسسات ،املنازل وغريها  -املرتبطة بهذا النظام/الترشيع ،والبيانات الناتجة عن تطبيق هذا النظام/الترشيع .وتتم اإلشارة إىل السجل والبيانات ذات الصلة بشكل جماعي عىل أنها بيانات إدارية .ويمكن
استخدام البيانات الصادرة عن املصادر اإلدارية يف عملية تجميع إحصاءات الطاقة.
 - 57-7هناك عدد من إيجابيات استخدام البيانات اإلدارية ،وأهمها تشمل ما ييل :تقليص كلفة جمع
البيانات؛ تقليص أعباء االستجابة؛ أخطاء أقل من األخطاء الناجمة عن املسح النموذجي (نظرا ً للتغطية
الكاملة للسكان الخاضعني لألنظمة/الترشيعات)؛ االستدامة نتيجة الكلفة اإلضافية املنخفضة والنفاذ
الطويل األمد؛ التحديث الدوري للبيانات؛ احتمال غياب تصمي ٍم معني للمسح وقياس نموذجي للبيانات؛
إمكانية التعاون بني وكاالت مختلفة ،األمر الذي قد يقود إىل وجود خلفية لعملية التبويب واإلقرار بمختلف
مواضع االهتمام؛ إمكانية تحسني نوعية البيانات؛ إمكانية اإلقرار باستخدام البيانات اإلدارية؛ الفرصة إلقامة
صالت الوصل بني بيانات مختلف املصادر؛ وضع نظام إحصائي ضمن الوكاالت؛ احتمال استخدام املسوح
اإلحصائية كإطار للعمل.
ألغراض إحصائية ،من املهم ،عند استخدامها،
 - 58-7وبما أن البيانات اإلدارية ليست يف األساس مجمعة
ٍ
االنتباه ملا تفرضه من حدود وللجهود التي بذلت لضمان توفر رشوح لها يف البيانات الفوقية .وتشمل الحدود
املحتملة يف استخدام البيانات اإلدارية :عدم تطابق مفاهيم وتعاريف مواد البيانات؛ االبتعاد عن التعريف
املفصل للوحدات اإلحصائية؛ احتمال اختالف الترشيعات/األنظمة عن السكان موضع املسح؛ ركاكة نوعية
البيانات نتيجة نقص ضمان جودة البيانات اإلدارية؛ احتمال التقطع يف السلسلة الزمنية بسبب التغريات
التي تطرأ عىل األنظمة/الترشيعات؛ القيود القانونية املتعلقة بالنفاذ والرسية (راجع الفصل العارش للمزيد
من التفاصيل حول مسألة الرسية).
 - 59-7من املهم أن يعمل مجمعو إحصاءات الطاقة عىل تحديد ومراجعة مصادر البيانات اإلدارية املتوفرة
ً
مالءمة لجمع وتبويب إحصاءات الطاقة .األمر الذي يقلص بشكل واضح
يف بلدهم واستخدام املصادر األكثر
أعباء االستجابة وتكاليف إجراء املسح .واإليجابيات والسلبيات ذات الصلة املطروحة أعاله ليست حتمية .إذ
يعتمد أمر إمكانية انطباقها أو ال ،وإىل أي مدى ،عىل ظروف البلد الخاصة .ومن األمثلة عىل مصادر البيانات
اإلدارية املهمة إلحصاءات الطاقة ،السجالت الجمركية (لواردات وصادرات منتجات الطاقة)؛ والرضيبة عىل
القيمة املضافة؛ والرضائب املحددة املفروضة عىل أنواع محددة من الوقود (البنزين والديزل لالستخدام عىل
الطرقات) أو أنوع محددة من الطاقة (كالرضيبة عىل الكربون)؛ وأنظمة رسوم استخدام الكهرباء والغاز.
 - 60-7مصادر البيانات اإلدارية التي يتحكم بها القطاع الخاص  -يمكن أن تعمل منظمات القطاع
الخاص كالجمعيات التجارية عىل جمع البيانات .األمر الذي يحصل ملساعدة قطاع الصناعة عىل فهم أهم
مظاهر أعمال الصناعة الخاصة به .وغالبا ً ما تكون هذه البيانات ذات أهمية أيضا ً للحكومة ولصانعي
القرارات والسياسات .ويجب أن تعمل الوكالة اإلحصائية املسؤولة عن إحصاءات الطاقة بشكل تعاوني مع
هذه املنظمات الخاصة للتمكن من النفاذ إىل مثل هذه البيانات من أجل مضاعفة قيمتها اإلحصائية .األمر
الذي يقلص إىل أقىص درجة أعباء رفع التقارير إىل الجهتني منظمة القطاع الخاص والوكالة اإلحصائية أيضاً.
إال أنه يف حال لم يتم التوصل إىل اتفاق ،حينها ستحتاج الوكالة اإلحصائية إىل طلب تقديم البيانات مبارش ًة
لها .لذا يجب بذل كل الجهود إلقامة التعاون املتني بني منظمات القطاع الخاص والوكالة اإلحصائية .ويجب
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عىل الوكالة اإلحصائية أن تؤمن جودة وموضوعية البيانات التي تؤمنها هذه املنظمات ،بما أن جمع البيانات
ليس من نشاطها األسايس ،وكونها قد تكون بمثابة منارصة للصناعة.

هاء  -طرائق تجميع البيانات

	6 2تجد املزيد من املعلومات حول مختلف
التقنيات املستخدمة يف تجميع البيانات ،عىل
سبيل املثال ،يف التوصيات الدولية
لإلحصاءات الصناعية .2008

 - 61-7يشري تجميع البيانات بشكل عام إىل العمليات التي تجري عىل البيانات التي سبق جمعها من أجل
اشتقاق معلومات جديدة وفقا ً ملجموعة قواعد محددة (اإلجراءات اإلحصائية) من أجل إنتاج مخرجات
إحصائية متنوعة .وبشكل خاص ،تغطي طرائق تجميع البيانات ما ييل( :أ) تفعيل وتحرير البيانات؛
(ب) تجنب البيانات املفقودة؛ (ج) تقدير خصائص السكان .يتم استخدام هذه الطرائق للتعامل مع مختلف
أنواع املشاكل الحاصلة يف البيانات املجمعة ،كالتغطية غري الكاملة ،وعدم االستجابة ،واإلجابات الخارجة عن
النطاق ،وتعددية اإلجابات ،وعدم تطابق أو تضارب اإلجابات ،واإلجابات غري الصحيحة عىل األسئلة .ويمكن
أن تحدث هذه املشاكل بسبب الشوائب يف تصميم االستبيان ،واالفتقار إىل تدريب من يجرون املقابالت،
واألخطاء من ناحية الجهة املجيبة بشأن تأمني البيانات واألخطاء املتعلقة بمعالجة البيانات .لذا ينصح بأن
يتم وضع تقارير دورية تحدد وترية حصول املشاكل وبالتايل تحدد املصادر األساسية لألخطاء ،وإجراء
التعديالت الالزمة يف عمليات جمع البيانات املستقبلية .وتجد أدناه نظرة شاملة بشأن طرائق تجميع البيانات
املوىص بها.62
 - 62-7تفعيل وتحرير البيانات  -هي عملية رضورية لضمان جودة البيانات املجمعة ،وهي تشري إىل
الفحص املنتظم للبيانات املجمعة من الجهة املستجيبة من أجل تحديد وتعديل القيم غري املقبولة وغري
املتطابقة والتي يسأل عنها بشكل كبري وفقا ً لقواعد يتم تحديدها مسبقاً .ومن املهم تعريف معيار التفعيل
الذي يؤكد بشكل واضح ومنتظم إذا ما كانت البيانات كاملة ومتكاملة ومتسقة حسابيا وتوافقية ،كما يضمن
جودة البيانات ككل .وتقوم السلطة اإلحصائية بوضع معيار التفعيل وفقا ً لطبيعة البيانات وتحليالت مواضع
االهتمام ،آخذ ًة باالعتبار ،القدر ،والرتكيبة ،والتوجهات ،والعالقات ،واملسببات ،واالعتماد املتبادل ،ودرجات
االستجابة املحتملة.
 - 63-7مع اإلقرار بأهمية تفعيل وتحرير البيانات ،كان ال بد من التشديد عىل عدم السماح بإجراء أي
تعديل اعتباطي عىل البيانات ،إذ يجب أن يستند أي تغيري يف البيانات املجمعة إىل العالقة بني املتغريات وقيم
االستجابة .ولتجنب اإلجابات الخارجة عن السياق والتي ال تتطابق ،يجب وضع مجموعة إجابات مالئمة لكل
سؤال وتوافقها مع اإلجابات من األسئلة األخرى املتعلقة باملوضوع .فعىل سبيل املثال ،يمثل التحقق من أن
مجموع التدفقات املتوفرة يساوي مجموع االستخدامات املسجلة معيار تفعيل مهما ً جداً ،وهو دائما ً ساري
املفعول لالستبيانات الروتينية الخاصة بصناعات الطاقة.
 - 64-7يمكن أن يكون التفعيل والتحرير من العنارص الغالية الكلفة لعملية املسح .إال أنه ال بد من الرتكيز
عىل أهم املناطق واملسائل .فعىل سبيل املثال ،قد يكون للعديد من إجابات املسوح أقل قدر من التأثري عىل
النتائج النهائية ،وال يكون للجهود املبذولة لتصحيح األخطاء أي فعالية .ومن أجل زيادة كفاءة عملية التفعيل
والتحليل يجب أن يتم تحديد اإلجابات التي سيكون لها التأثري األكرب قبل بداية عملية التحرير والتفعيل
الفعلية ،كي يتم تخصيص موارد التحرير والتفعيل بشكل صحيح.
 - 65-7إسناد البيانات  -يشري اإلسناد إىل استبدال إجابة خاطئة أو أكثر أو عدم اإلجابة بقيم معقولة
ومتطابقة داخليا ً من أجل إنتاج مجموعة بيانات مكتملة .وهو يستخدم لتقدير قيم البيانات الناقصة عندما
ال يجيب من هو معني باإلجابة عىل كافة األسئلة ذات الصلة ،إنما عىل جزء منها ،أو عندما تكون اإلجابات
غري صحيحة منطقياً .وهناك عدة طرائق لإلسناد ،ترتاوح بني اإلجراءات اإلحصائية البسيطة والبديهية إىل
األكثر تعقيداً.

اهبيوبتو تانايبلا عمج

 - 66-7يعتمد اختيار طرائق اإلسناد عىل هدف التحليل وعىل نوع البيانات الناقصة .ويف كل الظروف
ما من طريقة أفضل من األخرى .63ففي معظم أنظمة اإلسناد يتم استخدام مزيج من طرائق اإلسناد .يف ما
ييل الخصائص املرجوة من كافة عمليات اإلسناد:
(أ)

إن السجالت املسندة يجب أن تشبه إىل حد كبري السجل الناقص مع الحفاظ عىل أكرب قدر
من البيانات املجابة .وبالتايل ال بد من إسناد أقل عدد ممكن من مواد البيانات؛

(ب) يجب أن يريض السجل املسند كافة عمليات التحقق من البيانات؛
(ج) تجدر اإلشارة إىل القيم املسندة ،ورشح الطرائق واملصادر املستخدمة يف اإلسناد يف البيانات
الفوقية.
 - 67-7يوىص بأن يستخدم مجمعو إحصاءات الطاقة اإلسناد عند الرضورة ،مع الطرائق املالئمة واملطبقة
بشكل دائم .يوىص أيضا ً أن تتطابق هذه الطرائق مع املتطلبات العامة كما وضعتها التوصيات الدولية
ملجاالت أخرى لإلحصاءات االقتصادية ،مثل التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية (United Nations
.)2009b
 - 68-7إجمالية اإلجراءات  -بعد أن يتم تفعيل البيانات وتحريرها وعملية اإلسناد لتصحيح عدم اإلجابة
واإلجابات الخاطئة ،يجب أن يتم تطبيق إجراءات خاصة عىل القيم النموذجية لتقدير الخصائص املطلوبة
املتعلقة بالسكان (وهو ما يشار إليه بإجمالية اإلجراءات) .وتشمل هذه اإلجراءات رفع قيمة النموذج بعامل
يرتكز عىل جزء النمذجة من أجل بلوغ مستويات البيانات لإلطار النموذجي للسكان .ويف بعض الحاالت،
وباالعتماد عىل عالقة بعض املتغريات بمتغريات أخرى تتوفر بيانات عنها ،يمكن استخدام تقنيات إحصائية
أكثر تعقيدًا لهذا الغرض .كما أن تطبيق إجراءات التقدير هي عملية معقدة ويوىص بأن تتوخى الخربات
املتخصصة دائما ً أمر إنجاز هذه املهمة.
ً
خاصة يف
 - 69-7إن معالجة بيانات السكان غري املقيمني يف مكان عملهم هي من اعتبارات التقدير املهمة،
إحصاءات الطاقة .وهي بيانات مبلغ عنها وصحيحة إنما غري اعتيادية بمعنى أنها ال تمثل السكان النموذج
وبالتايل قد تشتت التقديرات .إذا كان الوزن النموذجي كبريا ً وتم تضمني قيمة السكان غري املقيمني يف مكان
عملهم غري املعدلة يف النموذج ،سيكون التقدير النهائي كبريا ً وغري تمثييل ألنه مبني عىل قيمة واحدة من
الجهات .وأبسط طريقة للتعامل مع مثل هذه البيانات هي بتقليص حجمها يف النموذج بطريقة ال تمثل بها
سوى نفسها .ويمكن استخدام التقنيات اإلحصائية الحتساب حجم معني من السكان غري املقيمني يف مكان
عملهم ،وذلك يف البيانات الفوقية.
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الفصل الثامن

موازين الطاقة

ألف  -مقدمة
 - 1-8مفهوم ميزان الطاقة  -إن ميزان الطاقة اإلجمايل (والذي يشار اليه بعبارة “ميزان الطاقة” فيما
ييل من الفصل) هو إطار عمل محاسبي لتجميع وتوليف البيانات حول كافة منتجات الطاقة الداخلة إىل بلد
معني واملتواجدة فيه واملستخدمة داخل أراضيه الوطنية خالل فرتة مرجعية معينة .ويجب أن يعرب هذا النوع
من املوازين عن كافة أشكال الطاقة ضمن وحدة محاسبة مشرتكة وأن يظهر العالقة بني مدخالت ومخرجات
عمليات تحول الطاقة .وينبغي أن يكون ميزان الطاقة “كامال” قدر املستطاع بحيث يتم احتساب ،من حيث
املبدأ ،كل تدفقات الطاقة يف هذا امليزان .كما ويجب أن يرتكز ميزان الطاقة وبقوة عىل القانون األول
للديناميكا الحرارية الذي ينص عىل أن كمية الطاقة يف أي نظام مغلق هي ثابتة ،فال يمكننا زيادتها أو
التقليص منها إال يف حال تم إدخال طاقة إضافية إىل ذلك النظام أو اخراجها منه.64
 - 2-8يمكن تجميع املوازين أيضا ً ألي منتج معني من منتجات الطاقة (سلعة طاقة) وتسمى يف هذه
الحاالت بموازين سلع الطاقة أو بموازين السلع عىل سبيل االيجاز .وتخضع موازين السلع للبنية العامة
ملوازين الطاقة ولكنها تركز عىل منتجات الطاقة األحادية وتوضح بعض االختالفات يف العرض (للمزيد من
التفاصيل ،انظر الجزء واو من هذا الفصل).
- 3-8

الهدف من ميزان الطاقة  -إن ميزان الطاقة هو أداة متعددة األغراض تفيد يف:
(أ)

تعزيز أهمية إحصاءات الطاقة من خالل توفري بيانات شاملة ومتسقة عن واقع الطاقة يف
إقليم وطني معني؛

(ب) توفري معلومات شاملة حول تدفقات الطاقة والطلب عليها يف إقليم وطني معني وذلك من
أجل فهم الوضع األمني للطاقة واألداء الفعال ألسواق الطاقة وأهداف أخرى للسياسة ذات
الصلة ،باإلضافة إىل صياغة سياسات خاصة بالطاقة؛
(ج) تأدية دور أداة الجودة لضمان اكتمال اإلحصاءات األساسية واتساقها وإمكانية مقارنتها؛
(د) ضمان إمكانية املقارنة بني فرتات مرجعية مختلفة ودول مختلفة؛
(هـ) توفري البيانات لتقدير معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يف إقليم وطني معني؛
(و

توفري القاعدة ملؤرشات توضح دور كل منتج من منتجات الطاقة يف اقتصاد بلد ما؛

(ز) احتساب كفاءة عمليات التحويل الجارية يف بلد ما (مثل :التكرير وإنتاج الكهرباء بواسطة
احرتاق الوقود الخ).؛
(ح) احتساب الحصص النسبية لتدفقات/استهالك املنتجات املختلفة (بما يف ذلك مصادر
الطاقة املتجددة مقابل غري املتجددة) من إجمايل التدفقات/االستهالك يف بلد ما؛
(ط) توفري مدخالت لتصميم النماذج وللتمكن من التوقع.
 - 4-8يمكن تعزيز ميزة “تعددية األغراض” مليزان الطاقة من خالل استحداث جداول تكميلية تجمع
بني معلومات من امليزان مع معلومات إضافية حول قضايا معينة ال تظهر بوضوح يف امليزان نفسه (راجع
الفقرة  50-8للمزيد من النقاش حول هذه املسألة).

	6 4تجدر اإلشارة إىل أن ميزان الطاقة كما هو
موضح يف هذا الفصل يختلف عن حسابات
الطاقة لنظام املحاسبة االقتصادية البيئية
املتكاملة للطاقة ،والتي تم تطويرها عىل
أساس مفاهيم وتعريفات وتصنيفات نظام
الحسابات القومية (للمزيد من التفاصيل
راجع الفصل الحادي عرش).
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 - 5-8موازين الطاقة التفصيلية والكلية  -يمكن عرض موازين الطاقة يف كلتي الصيغتني التفصيلية
والكلية .إن درجة التفصيل تعتمد عىل السياسة املعتمدة وعىل توفر البيانات واملوارد وعىل التصنيفات
األساسية املستخدمة .وعادة ما يتم إعداد الصيغة الكلية مليزان الطاقة لنرشه بنسخ مطبوعة بحيث إن مستوى
التجميع ،وهو عدد األعمدة والصفوف ،يكون مقيد بشكل رئييس باالعتبارات العملية .إال أنه توىص البلدان
بتجميع البيانات عىل املستوى التفصييل الذي يسمح بتجميع عنارص ميزان طاقة مفصل كما يرد يف الجدول
 .1-8وعندما ال يكون هذا املستوى التفصييل عمليا ً أو متوفراً ،يوىص بأن تقوم البلدان ،يف الحد األدنى ،باتباع
نموذج ميزان الطاقة الكيل الوارد يف الجدول .2-8

باء  -النطاق واملبادئ العامة لتجميع ميزان الطاقة
- 6-8

يتم تحديد نطاق ميزان الطاقة وفقا ً لحدود املنطقة واملنتج والتدفق:
(أ)

حدود املنطقة  -وهي عبارة عن حدود اإلقليم الوطني للبلد (للمزيد من التفاصيل ،راجع
الفصل الثاني)؛

(ب) حدود املنتج  -وهي عبارة عن نطاق جميع منتجات الطاقة الظاهرة يف أعمدة امليزان (للمزيد
من التفاصيل ،راجع الفصل الثالث)؛
(ج) حدود التدفق  -وهي عبارة عن نطاق تدفق الطاقة الظاهرة يف صفوف امليزان (للمزيد من
التفاصيل ،راجع الفصل الخامس).
 - 7-8إن حدود املنتج والتدفق هي ثابتة عىل املدى القصري .ولكن مع تقدم التكنولوجيا ،قد تتوفر مصادر
جديدة للطاقة ويجب أن تنعكس يف املوازين عند استخدامها.
- 8-8

إن نطاق ميزان الطاقة ال يشمل:
(أ)

الطاقة السلبية مثل االكتساب الحراري للمباني والطاقة الشمسية التي تتلقفها األرض
فتنمي املحاصيل ،الخ؛

(ب) موارد الطاقة واالحتياطات (والتي يمكن مع ذلك أن تدرج يف جداول إضافية)؛
(ج) استخالص أي مواد غري مشمولة ضمن إنتاج الطاقة األولية (مثال الغاز الطبيعي الذي تم
حرقه أو تنفيسه) .وتتوفر بيانات حول بعض هذه املواد يف الئحة مواد البيانات (انظر
الفصل السادس) ،ويمكن أن تظهر يف جدول إضايف؛
(د) الفحم الخثي والنفايات والكتل الحيوية املستخدمة ألغراض غري مرتبطة بالطاقة.
- 9-8

عند تجميع ميزان الطاقة ،ينبغي مراعاة بعض املبادئ العامة حول بنية امليزان وشموليته.

وتتمثل هذه املبادئ بالتايل:
(أ)

وضع ميزان الطاقة بالنسبة ملرجعية زمنية واضحة .وبهذا الصدد يوىص بأن تقوم الدول،
بوضع ميزان الطاقة ونرشه سنويا ،عل أقل تقدير؛

(ب) ميزان الطاقة هو مصفوفة متمثلة بأعمدة وصفوف؛
(ج) تمثل األعمدة منتجات الطاقة املنتجة و/أو املتوفرة لالستعمال داخل األرايض الوطنية؛
(د) يتألف عمود “املجموع” من خاليا تشكل مجموع البيانات املدخلة يف الصف املقابل؛ إن
معنى الخاليا يف عمود “املجموع” ليس نفسه لجميع صفوف امليزان؛
(هـ) تمثل الصفوف تدفقات الطاقة؛

ةقاطلا نيزاوم

(و) يتم تخصيص صف منفصل للفوارق اإلحصائية ،التي يتم احتسابها عىل أنها الفرق العددي
بني معدل إمداد منتج من منتجات الطاقة ومعدل استخدامه؛
(ز) يجب أن يتضمن ميزان الطاقة املفصل عددا ً كافيا ً من األعمدة والصفوف ليظهر بوضوح
العالقة بني مدخالت ومخرجات عمليات التحويل (إنتاج منتجات الطاقة الثانوية)؛
(ح) ينبغي التعبري عن جميع االدخاالت بوحدة طاقة واحدة (يوىص باستخدام الجدول لهذا
الغرض ،بالرغم من أن البلدان قد تستخدم وحدات طاقة أخرى مثل طن من املكافئ النفطي
وطن من مكافئ الفحم)؛ ويجب أن يتم التحويل بني وحدات الطاقة من خالل تطبيق عوامل
التحويل املناسبة (راجع الفصل الرابع) ويجب أن يتم االبالغ عن العوامل املطبقة من خالل
ميزان الطاقة من أجل شفافية التحويل من الوحدات الطبيعية إىل “الجول” أو أي وحدة
أخرى وقابليتها للمقارنة؛
(ط) يجب أن يتم استخدام صايف القيم السعرية لقياس محتوى الطاقة ملنتجات الطاقة .إذا تم
استخدام إجمايل القيم السعرية يف بلد ما بسبب استعادة الحرارة الكامنة أو للحفاظ عىل
سلسلة البيانات التاريخية ،ينبغي اإلبالغ عن عوامل التحويل املقابلة ويتحتم عىل البلدان
أن تعني بوضوح الطريقة املتبعة؛
(ي) يجب استخدام طريقة محتوى الطاقة املادية إلعطاء طاقة أولية معادلة للكهرباء الناتجة
عن مصادر طاقة غري قابلة لالحرتاق .وبالنسبة لهذه الطريقة ،فإن قيمة الطاقة املادية
العادية للطاقة األولية تستخدم ألرقام اإلنتاج .وهذه الطريقة هي نقيض لطريقة االستبدال
الجزئي والتي تتطلب تخصيص ،لهذه الطاقة الكهربائية ،قيمة طاقة أولية مساوية للقيمة
االفرتاضية للوقود الالزم لتوليد كمية مماثلة من الكهرباء يف محطة توليد الطاقة الحرارية
باستخدام الوقود القابل لالحرتاق .وإذا تم استخدام طريقة االستبدال الجزئية يف بلد ما،
ينبغي للبلد أن يعلن عن ذلك بوضوح وأن يقدم بيانات متوسط كفاءة توليد محطات الطاقة
الحرارية املستخدم الحتساب الطاقة األولية.
يف طريقة “محتوى الطاقة املادية” ،يتم استخدام قيمة الطاقة املادية العادية للطاقة األولية
ألرقام اإلنتاج .وبالنسبة للطاقة الكهربائية األولية ،فإن هذا هو رقم التوليد اإلجمايل
للمصدر .ومن الرضوري توخي الحذر عند تحديد نسبة املساهمات من مختلف مصادر
اإلنتاج الوطني للكهرباء .ويف ظل غياب عمليات التحويل داخل موازين الطاقة إلنتاج
الكهرباء األولية ،فإن مساهمات النسب الخاصة من الكهرباء األولية والحرارية ال يمكن
احتسابها عىل قاعدة “مدخالت الوقود” .بل ،ينبغي احتساب كافة املساهمات من كميات
الكهرباء املولدة من محطات الطاقة املصنفة حسب مصادر الطاقة (فحم ،طاقة نووية،
طاقة مائية الخ.).
ويف حال توليد الكهرباء من الحرارة األولية (النووية والطاقة الحرارية األرضية والطاقة
الشمسية املركزة) ،تكون الحرارة هي الطاقة األولية .وبما أنه قد يكون من الصعب الحصول
عىل مقاييس للتدفق الحراري إىل التوربينات ،يوىص باستخدام تقديرات افرتاضية ملدخالت
الحرارة عىل أساس كفاءة نسبتها  33يف املائة بالنسبة للطاقة النووية والطاقة الشمسية
املركزة ،و  10يف املائة بالنسبة للطاقة الحرارية األرضية ،ما لم تتوفر تلك املعلومات عن بلد
بعينه أو حالة بعينها .وهذا يعني أنه يف حالة عدم توفر معلومات عن مدخالت الحرارة
الفعلية ،يمكن تقدير الطاقة النووية األولية املكافئة أو الطاقة الشمسية املركزة بثالثة

113

114

التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة

أضعاف الكهرباء املنتجة ،يف حني تقدر الطاقة الحرارية األرضية املكافئة بعرشة أضعاف
الكهرباء املنتجة.
(ل) يجب أن يتم الفصل بوضوح بني إنتاج الطاقة األولية والثانوية باإلضافة إىل التجارة
الخارجية يف منتجات الطاقة والتغيريات يف املخزون واالستهالك النهائي للطاقة
واالستخدامات غري املرتبطة بالطاقة وذلك لتنعكس وبطريقة أفضل ،البنية والعالقات بني
تدفقات الطاقة ولتجنب ازدواجية الحساب.

جيم  -بنية ميزان الطاقة :ملحة عامة
 - 10-8البنية  -إن ميزان الطاقة هو مصفوفة تظهر العالقة بني منتجات الطاقة (املمثلة يف األعمدة)
والتدفقات (املمثلة يف الصفوف) .وتعتمد صياغة ميزان الطاقة عىل إنتاج الطاقة لبلد معني وأنماط االستهالك
فيه ومستوى التفاصيل الذي يتطلبه .ولكن ،يوىص باتباع بعض املناهج املشرتكة ،املوضحة أدناه ،وذلك من
أجل ضمان االتساق وإمكانية املقارنة الدولية.
 - 11-8األعمدة  -تشري األعمدة إىل مجموعة من منتجات الطاقة .وتظهر كل خلية من هذه األعمدة ً
تدفقا
للطاقة يتعلق بمجموعة من هذه املنتجات يحددها اسم الصف الذي تقع فيه الخلية .ويعتمد عدد األعمدة،
من بني عدة أمور ،عىل ما إذا كان الغرض من امليزان هو استخدامه يف املزيد من التحليالت التفصيلية ،أو
إعداده للنرش العام (بما يف ذلك املنشورات املطبوعة) حيث يجب أن تؤخذ محدودية املساحة بعني االعتبار.
يف الحالة األوىل ،قد يتضمن ميزان الطاقة عدد أعمدة حسب الحاجة ،أما يف الحالة الثانية يجب أن يكون
مدمجا ً ويحتوي عىل أعمدة تربز منتجات الطاقة التي تعترب مهمة للبلد املعني باإلضافة إىل األعمدة املطلوبة
إلعداد التقارير واملقارنة الدولية .وحتى عندما يتم إعداد وتوزيع نسخة مدمجة من ميزان الطاقة ،يجب أيضا ً
إعداد نسخة إلكرتونية شاملة وذلك من أجل املستخدمني الذين يحتاجون إىل معلومات أكثر تفصيال.
 - 12-8تسلسل األعمدة  -يف حني تمثل كل األعمدة (باستثناء “املجموع”) منتجات طاقة مختلفة ،قد
تكون مجمعة ومتسلسلة بطريقة لتضاف إىل قيمة امليزان التحليلية .وبالتايل ،يوىص بأن:
(أ)

يجب أال تعتمد مجموعات منتجات الطاقة عىل بعضها البعض ،ويجب أن تكون مرتكزة
عىل التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة؛

(ب) يتبع عمود “املجموع” األعمدة الخاصة بمنتجات طاقة معينة (أو مجموعات من املنتجات)؛
(ج) ييل عمود “املجموع” عواميد إضافية تحتوي عىل مجاميع ثانوية إضافية كالطاقات
املتجددة .ويتم التزويد بتعريف وتوضيح ملثل هذه املجاميع الثانوية ضمن امللحوظة
الوصفية املالئمة.
 - 13-8الصفوف  -إن أحد أهم أغراض ميزان الطاقة هو أن يعكس العالقات بني اإلنتاج األويل للطاقة
(وتدفقات الطاقة األخرى الداخلة إىل إقليم وطني معني والخارجة منه) وتحويلها واستهالكها النهائي.
والهدف من عدد الصفوف وتسلسلها يف ميزان الطاقة هو توضيح تلك العالقات مع االبقاء عىل ميزان الطاقة
ً
خاصة عند تقديمه بصيغة كلية.
مدمج
 - 14-8تسلسل الصفوف  -يوىص بأن يحتوي ميزان الطاقة عىل ثالثة مربعات أساسية من الصفوف،
وذلك عىل النحو التايل:
(أ)

املربع األعىل  -التدفقات تبني الطاقة الداخلة إىل إقليم وطني معني والخارجة منه ،باإلضافة
إىل التغيريات يف املخزون من أجل توفري معلومات حول تدفقات الطاقة يف اإلقليم الوطني يف
فرتة مرجعية محددة؛
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(ب) املربع األوسط  -التدفقات التي تظهر كيفية تحويل الطاقة ونقلها واستخدامها يف صناعات
الطاقة لالستخدام الذاتي وفقدانها خالل مرحلتي التوزيع واالنتقال؛
(ج) املربع األسفل  -التدفقات التي تعكس االستهالك النهائي للطاقة واالستخدام غري املرتبط
بالطاقة يف إنتاج الطاقة.
 - 15-8يجب أن يتم تخصيص صف منفصل للفرق اإلحصائي ووضعه بني املربعني األعىل واألوسط للميزان.
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املربع األعىل  -تدفقات الطاقة

 - 16-8املربع األعىل مليزان الطاقة  -تدفقات الطاقة  -يرمي إىل إظهار التدفقات التي تمثل الطاقة الداخلة
إىل إقليم وطني معني ألول مرة ،والطاقة التي تمت إزالتها من اإلقليم الوطني وتغيريات املخزون .تتألف
التدفقات الداخلة من إنتاج منتجات الطاقة األولية وواردات كل من منتجات الطاقة األولية والثانوية .إن
التدفقات التي تزيل الطاقة من اإلقليم الوطني هي صادرات منتجات الطاقة األولية والثانوية وخزانات
الوقود الدولية.
 - 17-8إن بند ميزان الطاقة الخاص بالتدفقات املذكور أعاله والتغيريات يف املخزون تمثل كمية الطاقة
املتوفرة يف اإلقليم الوطني خالل الفرتة املرجعية .ويسمى هذا املجموع“ :مجموع تدفقات الطاقة” ويتم
حسابه كالتايل:
مجموع تدفقات الطاقة =
		

إنتاج الطاقة األولية

		

 +واردات الطاقة األولية والثانوية

		

 -صادرات الطاقة األولية والثانوية

		

 -خزانات الوقود الدولية (الجوية والبحرية)

		

 -التغريات يف املخزون

 - 18-8وباعتبارها طريقة متعارف عليها ،تحمل األرقام املوضحة يف موازين الطاقة املنشورة بالفعل
عالمة من العالمات التي تنتجها املعادلة أعاله .ورغم وضوح هذه البيانات يف حاالت مثل التصدير أو
تقدير محتوى مستودعات الوقود (عىل سبيل املثال ،يمكن أن تظهر البيانات تصدير “ 1 000 -طن
من الفحم”) ،إال أنه يجب توخي الحذر عند قراءة قيم تغريات املخزون يف موازين الطاقة ،حيث تظهر
عىل تلك القيم عالمة معاكسة للعالمات التي تم وصفها يف تعريفها (انظر الفقرة  .)16-5ويؤدي هذا
إىل أن تظهر تراكمات املخزون بقيمة سلبية ،والتي يمكن بدورها أن يساء تفسريها عىل أنها تمثل سحبا
من املخزون.
 - 19-8إنتاج الطاقة األولية  -إنتاج الطاقة األولية (كما هو محدد يف الفقرة  )10-5هو التقاط أو
استخراج الوقود أو الطاقة من تدفقات الطاقة الطبيعية واملحيط الحيوي وخزانات الوقود األحفوري الطبيعية
داخل األرايض الوطنية يف شكل مناسب لالستخدام .أما بالنسبة للمواد الخاملة التي تمت إزالتها من الوقود
املستخرج والكميات التي أعيد حقنها أو إشعالها أو تنفيسها فهي ليست مدرجة .وأن إنتاج السلع األولية هو
عاد ًة ضمن نشاط صناعات الطاقة .ومع ذلك ،فمن املمكن أن تتولد بعض منتجات الطاقة األولية بواسطة
صناعات أخرى غري صناعات الطاقة مثل اإلنتاج الذاتي والقطاع املنزيل.
 - 20-8صادرات وواردات منتجات الطاقة  -لقد تم تعريف صادرات وواردات منتجات الطاقة يف
الفقرتني  11-5و  .12-5وهي تشمل منتجات الطاقة األولية والثانوية معا.
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 - 21-8خزانات الوقود الدولية  -تشمل مخازن الطاقة الدولية املخازن البحرية والجوية عىل حد سواء
وتم تعريفها يف الفقرتني  14-5و .15-5
 - 22-8تغريات املخزون  -تم تعريف املخزون وتغريات املخزون يف الفقرة  .16-5من املرجو ،من حيث
املبدأ ،تسجيل التغيريات يف كافة املخزونات املوجودة داخل الحدود الوطنية يف فرتة زمنية محددة ولكن من
ً
صعوبة يف الحصول عىل بيانات وافية حول تغريات
املسلم به أن البلدان غالبا ما تجد أثناء املمارسة العملية
املخزون التي يحتفظ بها مستخدمو الطاقة النهائيون .وتمثل هذه املشكلة مصدر إزعاج خاصة يف حال
املستخدمني النهائيني غري الصناعيني ،والذين هم كثر جدا وبالتايل فإن تغطيتهم جميعا ً يف الدراسات
االستقصائية العادية للمخزون هو أمر مكلف .وبما أن البلدان قد تعتمد اتفاقيات مختلفة الحتساب التغيري
يف مخازن الطاقة ،يوىص بأن تكون البيانات التوضيحية للدولة غري ملتبسة وواضحة .ويتم تشجيع البلدان
عىل جمع بيانات شاملة حول التغريات يف مخزون الطاقة من الرشكات الكبرية ،سواء العامة أو الخاصة ،وذلك
عىل أقل تقدير.
 - 23-8قد تحصل التغريات يف املخزون نتيجة لرتاكمه أو سحبه .ولضمان إمكانية املقارنة بني إحصاءات
الطاقة مع املمارسات املقبولة يف مجاالت أخرى من اإلحصاءات االقتصادية ،يتم قياس تغريات املخزون
بالطريقة التالية :املخزون الختامي ناقص املخزون االفتتاحي .وبالتايل ،فإن النتيجة اإليجابية تدل عىل تراكم
املخزون وتمثل انخفاضا يف التدفقات املتاحة الستخدامات أخرى ،أما النتيجة السلبية فتدل عىل سحب
املخزون وبالتايل زيادة يف التدفقات املتوفرة لالستخدامات األخرى.
 - 24-8يعكس صف “مجموع تدفقات الطاقة” ،لكل منتج طاقة ،تدفقات الطاقة املجسدة بذلك املنتج
املحدد .أما مجموع تدفقات الطاقة لألرايض الوطنية فيظهر تحت عمود “املجموع”.
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املربع األوسط  -التحويالت والتحوالت واالستخدامات الذاتية والخسائر

 - 25-8إن الهدف الرئييس للمربع األوسط هو إظهار التحويالت والتحوالت واالستخدامات الذاتية والخسائر
املتعلقة بصناعات الطاقة.
 - 26-8التحويالت  -إن السطر األول من املربع األوسط هو يف األساس وسيلة إحصائية لنقل الطاقة بني
األعمدة وذلك من أجل التغلب عىل مسائل التصنيف والتقديم العمليني الناجمة عن تغيريات يف االستعمال أو
يف هوية منتج الطاقة .وتشمل عمليات النقل مثال إعادة تسمية املنتجات النفطية (وهو أمر رضوري عندما
يتم استخدام املنتجات النفطية املنتهية كلقائم يف معامل التكرير) واملنتجات التي لم تعد تتوافق مع
مواصفاتها األصلية (انظر الفقرة .)17-5
 - 27-8التحوالت  -إن عملية تحويل الطاقة هي عبارة عن تحول يحدث ملنتج معني
من منتجات الطاقة إىل منتج طاقة آخر يكون مناسبا ً أكثر الستخدامات محددة (انظر الفقرات 18-5
و  68-5إىل .)74-5
 - 28-8إن عملية تحويل الطاقة عاد ًة ما يتم تنفيذها من قبل صناعات الطاقة .ولكن الكثري من الوحدات
االقتصادية والتي ليست جزءا من صناعات الطاقة تنتج منتجات طاقة لتلبية احتياجاتها الخاصة و/أو
بيعها إىل أطراف أخرى .وعندما ينطوي ذلك عىل عملية تحول ملنتجات الطاقة ،يتم تسجيله يف املربع األوسط
للميزان .من أمثلة ذلك املصانع التي تنتج ذاتيا ً كهرباء أو حرارة بشكل ثانوي .وتعد أفران الصهر مثاال ً آخر
عىل الوحدة االقتصادية التي يتضمنها التحول ( - ISIC Group: 241تصنيع الحديد والصلب األساسية)،
ألن منتجها الثانوي ،غاز أفران الصهر ،يمكن أن يكون له استخدامات مختلفة يف مجال الطاقة ،مما يجعله
يستحق العناء باعتباره ناتج تحول فحم الكوك.
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 - 29-8عدد الصفوف التي تصف عملية التحول  -كل صف تحت عنوان “التحويل” يحدد نوع املنشأة
التي تقوم بتحويل الطاقة .ويقدم الجدول  1-5قائمة مرجعية ملصانع التحويل ،وبالتايل ،الصفوف التي
تظهر يف قسم التحويل للميزان .ويوىص بأن تظهر الدول يف موازينها ،قدر املستطاع ،عملية تحويل الطاقة
وفقا لفئات املنشآت الواردة يف الجدول .1-5
 - 30-8تسجيل املدخالت واملخرجات .يوىص بأن( :أ) تسبق عمليات تحول الطاقة الداخلة (مثال،
الوقود لتوليد الكهرباء وتوليد الحرارة ،والنفط الخام يف معامل النفط إلنتاج املنتجات البرتولية ،أو الفحم
لغاز أفران الكوك وذلك إلنتاج فحم الكوك أو الغاز) إشارة سلبية لتعكس املدخالت و(ب) تظهر الطاقة والتي
هي إحدى مخرجات نشاطات التحويل عىل هيئة رقم إيجابي .ويجب أن يكون مجموع خاليا كل صف التي
تظهر يف عمود “املجموع” ،سلبيا ً إذ أن التحويل يسبب دائما خسارة يف الطاقة عندما يتم اإلعراب عنه بوحدات
الطاقة .وأن الرقم اإليجابي يشري إىل تحقيق مكاسب يف الطاقة وبالتايل مؤرش لبيانات أو بيانات فوقية غري
صحيحة ،مثل معامالت التحويل.
 - 31-8يعرف االستخدام الذاتي لصناعات الطاقة عىل أنه استهالك الوقود والكهرباء والحرارة للدعم
املبارش إلنتاج منتجات الوقود والطاقة وتجهيزها لالستخدام (راجع الفقرة  .)20-5وعىل هذا النحو ،فإنه
ال يغطي فقط االستخدام الذاتي من قبل صناعات الطاقة كما هو محدد يف الفقرة  ،23-5ولكن ً
أيضا
استخدام منتجي الطاقة اآلخرين عىل النحو املحدد يف الفقرة  75-5ومن األمثلة النموذجية استهالك الكهرباء
يف مصانع الطاقة لإلضاءة وللمكابس وألنظمة التربيد ،أو الوقود املستخدم للحفاظ عىل عملية التكرير .ويتم
استخدام صف منفصل يف موازين السلع والطاقة إلظهار االستهالك الذاتي للطاقة ألغراض إنتاج الطاقة.
ولألغراض التحليلية ،يمكن تصنيف االستخدام الذاتي لصناعات الطاقة بحسب نوعها.
 - 32-8الخسائر  -عىل النحو املحدد يف الفقرة  ،19-5فإن الخسائر هي تلك التي تنتج خالل عملية نقل
وتوزيع الوقود والحرارة والكهرباء .وتتضمن الخسائر أيضا تنفيس الغازات املصنعة وحرقها وخسائر
الحرارة األرضية التي تحدث بعد إنتاج الوقود والكهرباء وترسبها.
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املربع السفيل  -االستهالك النهائي

 - 33-8يشمل املربع السفيل من ميزان الطاقة  -االستهالك النهائي  -الذي يغطي االستهالك النهائي
للطاقة ،وهو عبارة عن التدفقات التي تعكس استهالك الطاقة من قبل مستهلكي الطاقة ،فضالً عن االستخدام
غري املولد للطاقة ملنتجات الطاقة .ويقاس االستهالك األخري بعمليات تسليم منتجات الطاقة لكافة املستهلكني.
ويستثنى كميات الوقود املسلمة ومنتجات الطاقة األخرى التي تستخدم يف عمليات التحويل واستخدام
منتجات الطاقة لتلبية احتياجات الطاقة لصناعات الطاقة (مشمولة يف املربع األوسط).
 - 34-8باتباع ميزان الطاقة ملبدأ اإلقليم الوطني ،يشمل االستهالك النهائي كل االستهالكات داخل الوطن
بمعزل عن حالة إقامة الوحدات املستهلكة .وبالتايل يتم استثناء عمليات استهالك الطاقة من قبل املقيمني يف
الخارج ،بينما يتم احتساب استهالكات املقيمني (األجانب) عىل األرايض الوطنية.
 - 35-8يوىص بأن يتم تصنيف االستهالك النهائي للطاقة يف ثالث فئات أساسية )1( :التصنيع والبناء
وصناعات التعدين غري املتصلة بالوقود و( )2النقل و( )3غريها .ويمكن زيادة عدد التصنيفات حسب
احتياجات كل دولة (راجع الفصل الخامس للمزيد من املعلومات).
 - 36-8التصنيع والبناء وصناعات التعدين غري الوقودية  -إن االستهالك النهائي املسجل ضمن هذه
الفئة يشمل استخدام منتجات الطاقة ألهداف تخص الطاقة من قبل وحدات اقتصادية تابعة للمجموعات
الصناعية املدرجة أدناه .ومع ذلك ،يتم استثناء منتجات الطاقة األخرى املستخدمة للنقل والتي يتم تسجيلها
يف خانة “النقل” يف صف منفصل .ومع األخذ بعني االعتبار ،احتياجات صانعي سياسة الطاقة ومن أجل
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	6 5باإلضافة إىل ذلك ،لضمان تنسيق إحصاءات
الطاقة مع إحصاءات اقتصادية لبلدان
أخرى قد ترغب الدول بتجميع استهالكات
الطاقة يف موازين الطاقة املفصلة الخاصة
بها واملعمول بها يف التصنيف الصناعي
الدويل املوحد ،التنقيح الرابع.

التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة

ضمان إمكانية مقارنة موازين الطاقة بني البلدان ،يوىص بأن تدرج الدول يف موازين الطاقة الخاصة بها
االستهالك النهائي للطاقة واملصنف وفقا للمجموعات التالية( .انظر الجدول .65)3-5
	•الحديد والصلب
	•الكيماويات والبرتوكيماويات
	•املعادن غري الحديدية
	•املعادن الالفلزية
	•معدات النقل
	•اآلليات
	•التعدين واملحاجر
	•املواد الغذائية والتبغ
	•ورق الطباعة وعجينة الورق
	•الخشب واملنتجات الخشبية (غري الورق وعجينة الورق)
	•املنسوجات والجلود
	•البناء
	•الصناعات األخرى غري املحددة يف مكان آخر
 - 37-8النقل  -إن الهدف من هذه الفئة هو توفري معلومات حول استهالك منتجات الطاقة من قبل أي
كيان اقتصادي لنقل البضائع و/أو الركاب بني نقاط االنطالق والوجهة داخل األرايض الوطنية .وكما هو
واضح يف الفقرات  89-5إىل  ،96-5ينبغي أن يتم تصنيف النقل بحسب وسيلة النقل.
 - 38-8ومن املتعارف عليه أن الوقود املستخدم يف عملية صيد األسماك والزراعة والدفاع (بما يف ذلك الوقود
املستخدم لوسائل النقل العسكرية) ليس جزءا من النقل يف ميزان الطاقة ،إذ أن الغرض الرئييس الستخدام
الوقود يف هذه األنشطة هو ليس النقل بل الزراعة والدفاع .وكذلك ،إن الطاقة املستخدمة للرافعات وآليات
البناء يف مواقع الصناعة هي نوع من االستهالك الثابت وليست للنقل .تنقسم “فئة النقل” إىل وسائل النقل
التالية (انظر الجدول :)4-5
	•الطرق
	•السكك الحديدية
	•الطريان املحيل
	•املالحة الداخلية
	•النقل عرب خطوط األنابيب
	•وسيلة النقل غري املحددة يف مكان آخر
 - 39-8إن الطاقة املستخدمة يف املكابس و/أو يف محطات الضخ يف خطوط األنابيب (الوقود والكهرباء)
داخل األرايض الوطنية ،تندرج أيضا يف فئة النقل .ومن املعروف أن بعض البلدان التي تنتج كميات كبرية
من النفط والغاز تجد أنه من الصعب الفصل بني الطاقة املخصصة للنقل بخطوط األنابيب وأنواع الوقود
األخرى املستهلكة يف صناعات استخراج النفط والغاز.
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 - 40-8أنواع أخرى  -تتألف هذه املجموعة من مستهلكي الطاقة غري املصنفني يف فئة التصنيع والبناء
وصناعات التعدين غري الوقودية .لذا يوىص بأن تقوم الدول – عىل أقل تقدير  -بتقسيم هذه املجموعة عىل
النحو املبني أدناه (انظر الفصل الخامس):
	•األرس املعيشية
	•التجارة والخدمات العامة
	•الزراعة والغابات
	•صيد األسماك
	•ما هو غري محدد يف مكان آخر (بما يف ذلك األنشطة الدفاعية)
 - 41-8وكما ورد يف الفقرة 37-8 .أعاله ،فإن الوقود املستخدم يف الجرارات الزراعية وسفن الصيد
ووسائل النقل العسكرية ليس مصنفاً ،باالتفاق ،كوقود ألغراض النقل ،إنما يندرج هنا .وأن استهالك الوقود
ومنتجات الطاقة يف صيد األسماك يجب أن يشمل جميع سفن الصيد بما يف ذلك تلك التي تصطاد يف أعماق
البحار .ومن املهم التأكد من أنه قد تم استثناء الوقود وغريه من منتجات الطاقة التي يتم تسليمها إىل سفن
الصيد يف أعماق البحار من وقود السفن للمالحة الدولية.
 - 42-8يوىص بأن تقوم البلدان بتقسيم املزيد من املجموعات االستهالكية الرئيسية والتي تم تحديدها
أعاله بشكل يعكس احتياجاتها ومستوى التفاصيل التي اعتمدتها يف مجاالت أخرى من اإلحصاءات األساسية.
 - 43-8استخدام منتجات الطاقة ألغراض غري مرتبطة بالطاقة  -يظهر هذا االستخدام عىل شكل
صف منفصل يف ميزان الطاقة .ويمكن أن يتم تفصيله أكثر من قبل الدول املعنية وذلك وفقا الحتياجاتها
وأولوياتها .فمثالً ،قد ترغب الدولة بإظهار االستخدام غري املرتبط بالطاقة ملنتجات الطاقة يف الصناعات
الكيميائية والبرتوكيميائية والنقل 66وغريها.
 - 44-8إن بنية املربعني األوسط واألسفل مليزان الطاقة صممت لتبني االستخدامات املتعددة ملنتجات الطاقة
بنا ًء عىل املفاهيم التي عرج عليها يف الفصل الخامس .يظهر الشكل  1-8كيف إن التصنيف املتقاطع للطاقة
املستخدمة من قبل مجموعات املستخدمني ،الذي تم وصفه يف الفصل الخامس وظهر يف الشكل  ،2-5معكوس
يف ميزان الطاقة.

6 6تحتوي بعض املوازين عىل بند منفصل
للنقل .وأحد األمثلة عىل االستخدام غري
املرتبط بالطاقة يف النقل هو زيوت التشحيم
والشحوم املستخدمة يف املحركات.
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الشكل 1-8
استخدامات الطاقة وتقديمها يف ميزان الطاقة
التحويل

االستخدام الذاتي
لصناعات الطاقة

استخدامات الطاقة
(باستثناء النقل)

استخدامات الطاقة
للنقل

املستخدمون
صناعات الطاقة

استخدامات غري
مرتبطة بالطاقة

االستخدامات

ميزان الطاقة (املربعان األوسط
واألسفل)
....

التحويل

الكهرباء والحرارة

<حسب النوع>
ال ينطبق

مناجم الفحم

<حسب النوع>

أفران الكوك

االستخدام الذاتي لصناعات
الطاقة

...

االستهالك النهائي

الجهات املستهلكة
للطاقة
الحديد والصلب

االستهالك النهائي للطاقة
(أ)

(د)

(ب)

(هـ)

الصناعة ،املجموع
<حسب النوع>
<حسب النوع>

....
اإلنشاءات

(ج)

النقل
استخدامات أخرى ،املجموع

...

األرس املعيشية

األرس املعيشية

الخدمات التجارية والعامة
الزراعة

...
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االستخدامات غري املرتبطة بالطاقة

الفارق اإلحصائي

 - 45-8الفارق اإلحصائي يف ميزان الطاقة هو الفرق العددي بني إجمايل إمداد منتج من منتجات الطاقة
وإجمايل استخدامه .فهو يظهر يف الخط الثاني من ميزان الطاقة ،عىل النحو املعروض يف الجدولني 1-8
و  ،2-8ويتم احتسابه من خالل طرح إجمايل استخدام الطاقة (مجموع األسطر من  3حتى  )7من إجمايل
إمدادات منتجات الطاقة (السطر األول) .وهو ينشأ من قيود عملية متعددة ومن مشاكل مرتبطة بجمع
البيانات التي تشكل العرض والطلب .وقد تتعرض البيانات ألخطاء أثناء أخذ العينات أو جمعها ،و/أو قد
تؤخذ من مصادر مختلفة للبيانات التي تستخدم فرتات زمنية مختلفة وأماكن مختلفة ومواصفات مختلفة
للوقود أو حتى تحويالت مختلفة من الحجم إىل الكتلة أو من الكتلة إىل محتوى الطاقة يف جانبي العرض
والطلب للميزان .ويجب أن يتم النظر يف األسباب التي تقف وراء الفارق اإلحصائي الكبري ألنها تدل عىل أن
البيانات املدخلة هي غري دقيقة و/أو غري كاملة.
 - 46-8ويوفر الفارق اإلحصائي يف موازين السلع رشحا ً حول الفوارق اإلحصائية الكبرية يف ميزان الطاقة.
فمثال ،إذا عكس ميزان الطاقة فروقات إحصائية ضئيلة ،قد ينبئ ذلك برضورة التحقق من عوامل التحويل
إىل وحدات الطاقة ألنها قد تكون السبب يف الفروقات اإلحصائية الكبرية مليزان الطاقة .أما إذا كان الفارق
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اإلحصائي كبرياً ،يف ميزان معني للسلع ،فقد ينبئ هذا برضورة التحقق من البيانات التي تم جمعها حول
ذلك املنتج املحدد .ومن املسلم به أن تجارب البلدان تختلف باختالف تقديم الفروقات اإلحصائية ومعالجتها.
وسيوفر دليل مجمعي إحصاءات الطاقة املقبل ملحة عامة حول القضايا املطروحة ويحدد ممارسات جيدة
قد ترغب البلدان باعتمادها.

دال  -نماذج من موازين الطاقة املفصلة والكلية
 - 47-8كما هو موضح أعاله ،يوىص بأن تقوم الدول بتجميع ميزان الطاقة السنوي الرسمي ونرشه بشكل
سنوي .ويوىص كذلك أن تقوم الدول قدر املستطاع باتباع نموذج ميزان الطاقة املفصل عىل النحو املبني يف
الجدول  1-8أدناه.
الجدول 1-8
نموذج مليزان الطاقة التفصييل
منتجات الطاقة

رمز املادة
1-1

التدفقات
اإلنتاج األويل

2-1
3-1
1-4-1
2-4-1
5-1

الواردات
الصادرات
وقود السفن للمالحة الدولية
وقود الطائرات للرحالت الدولية
تغريات املخزون (املخزون االفتتاحي
والختامي)
مجموع تدفقات الطاقة
الفارق اإلحصائي
التحويالت
عمليات التحويل
محطات توليد الكهرباء
محطات التوليد املشرتك
محطات توليد الحرارة
أفران الكوك
مصانع وقود البيتنت
مصانع قوالب الفحم البني
محطات تسييل الفحم
مصانع إنتاج الغاز (وغريها من التحويالت
الغازية)
أفران الصهر
مصانع قوالب الفحم الخثي
مصانع مزج الغاز الطبيعي
مصانع تحويل الغاز إىل سائل
معامل تكرير النفط
املصانع البرتوكيميائية

1
2
3
4
1-4
2-4
3-4
3-4
4-4
5-4
6-4
7-4
8-4
9-4
10-4
11-4
12-4
13-4

… E3 E2 E1

املجموع

منها:
مصادر الطاقة
املتجددة
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منتجات الطاقة

رمز املادة
14-4
15-4
5
6
7
1-7
1-1-7
1-1-1-7
2-1-1-7
3-1-1-7
4-1-1-7
5-1-1-7
6-1-1-7
7-1-1-7
8-1-1-7
9-1-1-7
10-1-1-7
11-1-1-7
12-1-1-7
13-1-1-7
2-1-7
1-2-1-7
2-2-1-7
3-2-1-7
4-2-1-7
5-2-1-7
6-2-1-7
3-1-7
1-3-1-7
2-3-1-7
3-3-1-7
4-3-1-7
5-3-1-7
2-7

التدفقات
مصانع الفحم النباتي
عمليات التحويل األخرى
االستخدام الذاتي لصناعات الطاقة
الخسائر
االستهالك النهائي
االستهالك النهائي للطاقة
الصناعة التحويلية والبناء وصناعات
التعدين غري الوقودية ،املجموع

… E3 E2 E1

املجموع

منها:
مصادر الطاقة
املتجددة

الحديد والصلب
الكيمياويات والبرتوكيماويات
املعادن غري الحديدية
املعادن الالفلزية
معدات النقل
اآلليات
التعدين واملحاجر
املواد الغذائية والتبغ
الورق وعجينة الورق والطباعة
الخشب واملنتجات الخشبية (غري الورق
وعجينة الورق والطباعة)
املنسوجات والجلود
البناء
الصناعات األخرى غري املحددة يف مكان
آخر
النقل ،املجموع
الطرق
السكك الحديدية
الطريان املحيل
املالحة الداخلية
النقل عرب خطوط األنابيب
وسيلة النقل غري املحددة يف مكان آخر
أمور أخرى ،املجموع
الزراعة واألحراج
صيد األسماك
التجارة والخدمات العامة
القطاع املنزيل
االستخدامات غري املحددة يف مكان آخر
االستخدامات غري املرتبطة بالطاقة

 - 48-8من املسلم به أن البلدان قد تقوم بوضع موازين الطاقة باستخدام عدة صيغ/أشكال .ويف بعض
الحاالت تكون الصيغة الكلية كافية فتعتمد البلدان املجاميع التي تناسب أغراضها الوطنية .ولكن ،من أجل
ضمان إمكانية املقارنة الدولية واملساعدة يف رصد عملية تنفيذ االتفاقات واملعاهدات الدولية ،يوىص بأن يتم
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استخدام النموذج الظاهر يف الجدول  ،2-8بالقدر املستطاع ،عندما يكون من الرضوري عرض املجاميع
الرئيسية فقط.
الجدول 2-8
نموذج مليزان الطاقة الكيل
منتجات الطاقة

رمز املادة
1-1

التدفقات
اإلنتاج األويل

2-1
3-1
4-1
5-1

الواردات
الصادرات
خزانات الوقود الدولية
تغريات املخزون (املخازن االفتتاحية
والختامية)
مجموع تدفقات الطاقة
الفرق اإلحصائي
التحويالت
عمليات التحويل
االستخدام الذاتي لصناعات الطاقة
الخسائر
االستهالك النهائي
االستهالك النهائي للطاقة
الصناعة التحويلية والبناء وصناعات
التعدين غري الوقودية ،املجموع
الحديد والصلب
الكيماويات والبرتوكيماويات
صناعات أخرى
النقل ،املجموع
الطريق
السكك الحديدية
الطريان املحيل
املالحة املحلية
وسائل نقل أخرى
أمور أخرى ،املجموع
منها :الزراعة واألحراج وصيد األسماك
والقطاع املنزيل
االستخدامات غري املرتبطة بالطاقة

1
2
3
4
5
6
7
1-7
1-1-7
1-1-1-7
2-1-1-7
X-1-1-7
2-1-7
1-2-1-7
2-2-1-7
3-2-1-7
4-2-1-7
X-2-1-7
3-1-7
1-3-1-7
2-3-1-7
2-7

… E3 E2 E1

املجموع

منها:
مصادر الطاقة
املتجددة

 - 49-8يمكن تقديم معلومات إضافية يف جداول إضافية و/أو يف مواد املذكرة ملوازين الطاقة .أمثلة حول
هذه املعلومات )1( :اإلحراق والتنفيس وإعادة الحقن والتي يمكن أن تحدث يف عملية اإلنتاج األويل للطاقة،
والتي لم تشمل ضمن املوازين (املادة  3-3خسائر االستخراج يف الفصل الخامس)؛ و ( )2التنفيس وإعادة
الحقن الحاصلة يف عمليات التحويل وحتى لو تم تضمينها يف موازين الطاقة ،فهي غري محددة بوضوح
(مدرجة ضمن الخسائر) .فإن جمع هذه املعلومات وتوليفها هو مفيد جدا وذلك لعدة أسباب بما يف ذلك
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ارتباطها بانبعاثات غازات الدفيئة ،ويف حالة الخسائر الناتجة عن عملية االستخراج ،عالقتها بتقييم استنفاذ
الرواسب الجوفية من املوارد .ومن أجل تلبية االحتياجات الخاصة للمستخدم ،يجب تقديم معلومات تكميلية
مع ميزان الطاقة.

هاء  -التوفيق بني البيانات وتقدير البيانات املفقودة
 - 50-8من املعروف أن إعداد موازين الطاقة يتطلب مصادر متعددة من البيانات بما يف ذلك تلك التي
جمعها إحصائيو الطاقة والعاملون يف املجاالت اإلحصائية األخرى .ويعني هذا أن تقييم دقة البيانات وتوافقها
وتقييم البيانات املفقودة وإسنادها سيلعب دورا ً مهما يف معالجة البيانات خالل عملية تجميع موازين الطاقة.
وعندما يتم توفري معلومات مفصلة حول املمارسات الجيدة يف دليل مجمعي إحصاءات الطاقة ،يمكن صياغة
بعض التوصيات العامة وإدراجها أدناه.

-1

متطلبات الدقة

 - 51-8إن ميزان الطاقة يتضمن عنارص مرتابطة من مستويات مختلفة إىل حد كبري من املوثوقية وقد
يصبح من الصعب تقييم دقة املعلومات املجمعة .ولكن ال ينبغي النظر إىل تلك الصعوبات عىل أنها حواجز
ال يمكن تجاوزها ،فكلما زاد عدد التحديات زادت الخربة وحددت الخطوات املناسبة بشكل أوضح .ويوىص
بأن تخضع متطلبات الدقة املطبقة عىل بيانات الطاقة األساسية املستخدمة يف امليزان ،إىل وصف واضح يف
البيانات الفوقية إلحصاءات الطاقة للبلد.

-2
	6 7راجع مثال التوصيات الدولية لإلحصاءات
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تقدير البيانات املفقودة

 - 52-8يوىص بأن تقوم الدول بتقدير البيانات املفقودة وذلك من أجل الحفاظ عىل تكامل امليزان وتتبع،
أثناء التقدير ،طرق اإلسناد واملبادئ العامة التي أنشئت يف مجاالت إحصائية أخرى 67باإلضافة إىل املمارسات
املناسبة القابلة للتطبيق يف مجال إحصاءات الطاقة والتي سيتم التطرق اليها بالتفصيل يف دليل مجمعي
إحصاءات الطاقة (انظر الفصل  7ملعلومات عن اإلسناد والتحرير).

-3

التوافق

 - 53-8بما أن عملية إعداد موازين الطاقة تتطلب استخدام البيانات من مصادر مختلفة ،فإن التوافق
رضوري لضمان اتساق البيانات وعدم وجود ازدواجية يف الحسابات .ويوىص بأن تقوم الدول بتوفري
ملخص عن التوافق الذي تم التوصل اليه بشأن البيانات الفوقية مليزان الطاقة وذلك لضمان الشفافية يف
عملية إعداد ميزان الطاقة وتزويد املستخدمني بتفسريات مناسبة للمعلومات الواردة فيه وعالقته مع
اإلحصاءات املنشورة األخرى.
 - 54-8التوافق يف البيانات حول واردات وصادرات منتجات الطاقة وخزانات الوقود الدولية .ومن
أمثلة البيانات التي تحتاج إىل اهتمام خاص الواردات والصادرات ملنتجات الطاقة وخزانات الوقود الدولية.
وال تلبي إحصاءات تجارة البضائع الخارجية الرسمية دائما احتياجات األشخاص الذين يعدون ميزان الطاقة
ويف هذه الحالة قد يتطلب األمر مسوح الرشكات الستكمال هذه اإلحصاءات وبالتايل التمييز بني هذه التدفقات.
ويوىص بأن تتم دائما مراجعة مدى مالءمة إحصاءات تجارة البضائع الخارجية واستخدام البيانات املتاحة
بما أمكن وذلك لتجنب االزدواجية يف الجهود ونرش أرقام متناقضة .ولكن يف حال كان استخدام مسوح
الرشكات رضوريا وكانت األرقام املختلفة حول واردات وصادرات منتجات الطاقة سوف تنرش يف ميزان
الطاقة وإحصاءات التجارة ،يجب أن يتم نرش توضيح مناسب حول االختالفات وذلك كجزء من البيانات

ةقاطلا نيزاوم
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الفوقية مليزان الطاقة .وكذلك يوىص بأن يقوم اإلحصائيون يف مجال التجارة والطاقة بمراجعة إجراءات
جمع البيانات بشكل دوري وذلك بغية ضمان تلبية احتياجات إحصاءات الطاقة قدر االمكان .يجب أن يتم
وضع جدول املقابالت بني النظام املنسق لتوصيف السلع وتبويبها والتصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة
واستخدامه من أجل تبيني تدفقات التجارة الخارجية يف فئات الطاقة املعتمدة ألغراض تخص ميزان الطاقة.

واو  -موازين السلع األساسية
 - 55-8الهدف  -يهدف ميزان السلع األساسية إىل إظهار مصادر العروض واالستخدامات املختلفة ملنتج
طاقة معني باالستناد إىل اإلقليم القومي للبلد الذي يجمع البيانات .يمكن جمع امليزان ألي سلعة طاقة
أساسية .يمكن للبلدان أن تستخدم أشكاال ً متعددة من موازين السلع األساسية وفقا ً الحتياجاتها وظروفها
ولكن يوىص بأن يتم استخدام شكل ميزان الطاقة وكل املفاهيم التي تنطبق والتي تم التعريف عنها يف
التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة باتساق عند جمع ميزان السلع األساسية لضمان اتساق البيانات.
 - 56-8وحدة القياس  -وحدة القياس املستخدمة يف موازين السلع األساسية هي عاد ًة الوحدة األصلية
املالئمة ملنتج الطاقة املعني (مثالً الطن املرتي) ولكن يمكن استخدام وحدة الطاقة غري األصلية (مثالً طن
مكافئ نفط أو ترياجول) أيضاً.
 - 57-8شكل (نموذج) ميزان السلع األساسية  -عاد ًة يمكن جمع ميزان السلع األساسية يف شكل شبيه
بشكل موازين الطاقة .ولكن ال تنطبق كل التدفقات (مثالً الصفوف يف امليزان) عىل جميع املنتجات .التدفقات
األكثر انتشارا هي:68
	•اإلنتاج (أويل أو ثانوي)
	•اإلنتاج من مصادر أخرى
	•الواردات
	•الصادرات
	•تموينات السفن الدولية
	•التغري يف املخازين
	•العرض
	•االختالف اإلحصائي
	•التحويالت
	•مدخالت التحول
	•االستخدام الذاتي لصناعات الطاقة
	•املفقودات
	•االستخدام النهائي
	•االستخدام النهائي للطاقة
	•االستخدام لغري الطاقة
 - 58-8الشكل األكثر استخداما لتقديم بيانات سلع الطاقة االساسية هو ميزان السلع األساسية حيث تظهر
كل من مصادر العرض واالستخدام لكل سلعة أساسية يف عامود واحد.
 - 59-8يوىص بجمع موازين السلع األساسية عىل الصعيد الوطني لكل سلعة طاقة أساسية مستخدمة،
مهما كانت صغرية ،مع جمع بعض السلع األساسية ألهداف العمل .يجب اعتبارها كإطار عمل أسايس لجميع
إحصاءات الطاقة الوطنية وكأداة محاسبة ثمينة لجمع موازين الطاقة ومجموعات أعىل .ويعترب صف
االختالفات اإلحصائية مؤرش أسايس لجودة بيانات كل من املنتجات (راجع الفقرة .)45-8
ً
مقارنة بموازين الطاقة  -توفر
 - 60-8االختالفات يف تصميم تدفق موازين السلع األساسية
موازين السلع األساسية تفاصيل عن التدفقات املادية التي تشمل منتج طاقة واحد ،وال تعترب العالقات
املتبادلة بني مختلف املنتجات .ولهذا السبب ،من املنطقي معاملة اإلنتاج الثانوي كـ“إنتاج” (باالتساق مع

	6 8للتعريفات والعالقات بني هذه املصطلحات
راجع الفصل .6
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مبدأ اإلنتاج يف مجاالت إحصائية أخرى) وليس كـ“مخرجات التحويل” .ويف الوقت نفسه ،ال يوجد رضورة
إلظهار مدخالت التحويل ككمية سلبية.
 - 61-8يف حني أن عىل موازين الطاقة أن تفرق بني الوقود األحفوري وغري األحفوري إلظهار ما هو متجدد
يف املجمل ولحساب موجودة غاز االحتباس الحراري ،يوجد ،من أجل موازين السلع األساسية ،اهتمام أكرب
يف الكميات املستهلكة وطريقة االستهالك .مثالً ،تشمل موازين السلع األساسية التي تظهر استهالك بنزين
املحركات أي كمية من الوقود الحيوي املخلوط ،عىل عكس موازين الطاقة.
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الفصل التاسع

ضمان جودة البيانات والبيانات الفوقية

ألف  -مقدمة
 - 1-9إن ضمان الجودة هو تحد جوهري لجميع املكاتب اإلحصائية والوكاالت األخرى التي تنتج بيانات.
إن إدارة جودة البيانات جزء أسايس من كل امليادين أو الربامج اإلحصائية ويجب أن تعالج يف كل منها .وتعد
بيانات الطاقة املتاحة للمستخدمني ،مثل مجاالت مادة البحث اإلحصائية األخرى ،املنتج النهائي لعملية
معقدة تتألف من عدة مراحل .وهي تشمل تعريف املفاهيم واملتغريات (مثل منتجات وتدفقات الطاقة)،
وجمع البيانات من مصادر مختلفة ومعالجتها وتهيئتها لتلبية احتياجات املستخدمني ومن ثم نرش البيانات
الذي يجب أن يتبع بتقييم للمعالجة واملخرجات لتأكيد تحقيق األهداف واقرتاح أعمال تحسينية .وتحقيق
جودة شاملة للبيانات يرتكز عىل ضمان الجودة يف جميع مراحل العملية.
 - 2-9يناقش هذا الفصل مفاهيم وأطر الجودة ،يعرف ويصف األبعاد املختلفة للجودة اإلحصائية
واملقايضات بينها ،ويناقش تدابري الجودة واملؤرشات لقياس الجودة .وفيما بعد وصف لتقارير الجودة ،يليها
ملخص عن أنواع مراقبة الجودة التي يمكن مبارشتها لتقييم الربامج اإلحصائية .ينتهي الفصل بمناقشة عن
البيانات الفوقية.

باء -

جودة البيانات ،وضمان الجودة ،وأطر ضمان الجودة

-1

جودة البيانات

 - 3-9من أجل اتخاذ القرارات ووضع السياسات يف مجال الطاقة بشكل سليم ،يجب أن تتوفر املعلومات
اإلحصائية ذات الجودة العالية عن عرض واستخدام الطاقة .يف حني أن لكلمة “جودة” معاني مختلفة وفقا ً
للسياق الذي تستخدم فيه ،تعرف جودة البيانات
بشكل شائع من ناحية “املالءمة لالستخدام” أو إىل أي حد
ٍ
تلبي املخرجات اإلحصائية احتياجات املستخدمني .وهكذا فإن التعريف نسبي يسمح بوجهة نظر متعددة
عن ماهية الجودة ،وفقا ً ألهداف املخرجات.
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ضمان جودة البيانات

 - 4-9تتألف عملية ضمان الجودة من كل النشاطات املنهجية واملخطط لها والتي توفر الثقة بأن املنتج
أو الخدمة اإلحصائية مناسبة لالستخدام املطلوب من العمالء واملساهمني .وهي تسمح باستباق وتجنب
املشاكل بهدف منع ،وتخفيف أو الحد من حدوث أخطاء (مثالً يف مسح) .وتجدر اإلشارة إىل أن تقييم الجودة
جزء من ضمان الجودة الذي يركز عىل تقييم أو تحديد مدى االلتزام بملزمات الجودة.
 - 5-9النشاطات أو التدابري لضمان االنتباه إىل جودة البيانات تشمل ،باإلضافة إىل املخرجات النهائية،
املنظمة التي تنتج املخرجات واإلجراءات الباطنة التي تؤدي إىل املخرجات .املخرجات أو املنتجات التي توصف
عاد ًة وفقا ً ألبعاد الجودة مثل املالءمة ،والدقة ،واملوثوقية ،وحسن التوقيت ،والدقة يف التوقيت ،والتسيري،
والوضوح ،والتجانس ،واملقاربة .وتظهر املنظمة أو الوكالة جودة عالية عندما تحافظ عىل بيئة مؤسساتية
مستقلة ومهنية ،ومحايدة ،وموضوعية ،وملتزمة بالجودة ،وتضمن الشفافية والرسية ،وتعطي موارد مناسبة
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إلنتاج املخرجات .لإلجراءات التي تعتربها املنظمة ذات أولوية عالية ،يجب أن يكون استخدام املنهجيات
اإلحصائية الصحيحة واإلجراءات الفعالة من حيث التكلفة أساسية.
 - 6-9إلنجاز ذلك ،يتم التعامل مع الجودة عرب ثالثة أجزاء :منتج (أو مخرج) الجودة اإلحصائي ،وجودة
اإلجراء ،وجودة أو مميزات البيئة التي يعمل فيها املكتب/الوكالة .يتم الرتكيز يف هذا الفصل عىل جودة املنتج
(أو املخرج) اإلحصائي.

-3

أطر ضمان جودة البيانات

 - 7-9يف سياق املكتب اإلحصائي ،تحصل عاد ًة إدارة املنهجية لجودة البيانات من خالل إطار ضمان
الجودة .يعترب اإلطار الوطني لضمان الجودة إطارا ً جوهريا ً وهو يعطي سياقا لهموم الدولة بشأن الجودة،
والنشاطات ،واملبادرات .ويرشح العالقات بني مختلف إجراءات وأدوات الجودة .لقد تم تطوير وتبني أطر
ضمان الجودة من قبل الدول واملنظمات الدولية بدرجات مختلفة .علما ً أن مكاتب الدول اإلحصائية لديها
نوعا ً من نهج ضمان الجودة وعددا ً من إجراءات ضمان الجودة ،ومعظمها مخططات شبيهة ملختلف أبعاد
الجودة (يشار إليها كمعايري ،أو عنارص ،أو جوانب) يف أدبيات ضمان الجودة ،ليس عند جميع الدول إطارا ً
رسميا لضمان الجودة حتى اليوم.

	6 9راجع http://unstats.un.org/unsd/
.dnss/QualityNQAF/nqaf.aspx

	7 0نموذج  NQAFمتوفر عىل http://unstats.
un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/
 ،nqaf.aspxواملدونة األوروبية للممارسات
املتبعة يف مجال اإلحصاء متوفرة عىل http://
ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5921861/KS-3211-955-EN.PDF/5fa1ebc6-90bb 43fa-888f-dde032471e15وhttp://
ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5923349/
QAF_2012-EN.PDF/fcdf3c44-8ab841b8-9fd091bd1299e3ef?version=1.0; DQAF
عىل http://dsbb.imf.org/images/
 pdfs/dqrs_Genframework.pdfرمز
املمارسة اإلحصائية السليمة يف أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي عىل http://www.
dane.gov.co/files/noticias/Bue ;nasPracticas_en.pdfو إطار تقييم نوعية
البيانات التابع إلحصاءات كندا عىل http://
www.statcan.gc.ca/pub/12-586.x/12-586-x2002001-eng.pdf

 - 8-9ويف عام  ،2012قامت اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة بتأييد النموذج العام لإلطار الوطني
ملراقبة الجودة ( ،)NQAFاملطور من قبل فريق الخرباء باألطر الوطنية ملراقبة الجودة ملساعدة الدول بتشغيل
والتعريب عن أطرها الوطنية ملراقبة الجودة ،أو لتحسني تلك املوجودة .بُني عمل فريق الخرباء عىل مختلف
مراجع وأدوات إدارة جودة البيانات وساعد بزيادة الوعي عليها .وهذه األدوات منشورة عىل موقع شعبة
اإلحصاءات يف األمم املتحدة.NQAF 69
 - 9-9يستند نموذج  NQAFبشدة عىل نماذج أخرى ،وقد صمم ليكون متسقا معها ،ومنها املدونة
األوروبية للممارسات املتبعة يف مجال اإلحصاء ،وإطار تقييم نوعية البيانات ( )DQAFالتابع لصندوق النقد
الدويل ،وإطار تقييم نوعية البيانات التابع إلحصاءات كندا ،ورمز املمارسة اإلحصائية السليمة يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،70التي اعتمدتها العديد من الدول بنجاح وال زالت تستخدمها .علما ً أن
أطر الجودة قد تختلف قليالً عن بعضها البعض ،هي تتقسم إىل جوانب مشرتكة وتوفر هياكل مرنة وشاملة
للتقييم النوعي ملجال واسع من اإلحصاءات ،بما فيها إحصاءات الطاقة .وهي تسهل أيضا ً األخذ باالعتبار
االهتمام بالجودة ،والنشاطات امللزمة واملبادرات ،وكفالة توحيد وانتظام ممارسات الجودة والقياس ضمن
املكاتب اإلحصائية وعرب الدول .وتعيني كل منها لنموذج  NQAFمتوفر عىل موقع .UNSD NQAF
 - 10-9ويظهر نموذج  NQAFيف املربع  1-9يف ما ييل ،وتظهر أجزاؤه الخمسة العنارص التي يجب أن
تكون موجودة يف اإلطار الوطني لضمان الجودة .وتركز الفقرات عن ضمان الجودة يف ما ييل عىل نموذج
 ،NQAFاألقسام  3و  ،4وتوفر نظرة عن أهداف ضمان الجودة ،واالعتبارات والتطبيقات ،من ضمنها
القياس ،واإلبالغ ،والتقييم .ويمكن الحصول عىل معلومات إضافية عن نماذج أخرى يف دليل تجميع إحصاءات
الطاقة.
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املربع 1-9
نموذج إلطار عمل قومي عام لضمان جودة البيانات ()NQAF
 - 1سياق الجودة
-1أ  -الظروف والقضايا الرئيسية التي تدفع الحاجة إلدارة مسألة الجودة.
-1ب  -الفوائد والتحديات.
-1ج  -العالقة مع سياسات واسرتاتيجيات وأطر عمل أخرى للمكتب اإلحصائي والتطور عرب الزمن.
 - 2مفاهيم الجودة واالطر
-2أ  -مفاهيم ومصطلحات.
-2ب  -التعيني ألطر موجودة.
 - 3املبادئ التوجيهية لضمان الجودة
-3أ  -إدارة النظام اإلحصائي
[ ]NQAF 1تنسيق النظام اإلحصائي القومي.
[ ]NQAF 2إدارة العالقات مع مستخدمي ومقدمي البيانات.
[ ]NQAF 3إدارة املعايري اإلحصائية.
-3ب  -إدارة البيئة املؤسساتية
[ ]NQAF 4ضمان االستقاللية املهنية
[ ]NQAF 5ضمان الحياد واملوضوعية
[ ]NQAF 6ضمان الشفافية
[ ]NQAF 7ضمان الرسية واألمن اإلحصائيني
[ ]NQAF 8ضمان االلتزام بالجودة
[ ]NQAF 9ضمان مالءمة املوارد
-3ج  -إدارة اإلجراءات اإلحصائية
[ ]NQAF 10ضمان سالمة املنهجية
[ ]NQAF 11ضمان فعالية الكلفة
[ ]NQAF 12ضمان سالمة التنفيذ
[ ]NQAF 13إدارة عبء املستجيب
-3د  -إدارة املخرجات اإلحصائية
[ ]NQAF 14ضمان املالءمة.
[ ]NQAF 15ضمان الدقة واملوثوقية.
[ ]NQAF 16ضمان حسن التوقيت والدقة يف الوقت.
[ ]NQAF 17ضمان الوضوح والتيسري.
[ ]NQAF 18ضمان التجانس واملقارنة.
[ ]NQAF 19إدارة البيانات الوصفية.
 - 4تقييم الجودة واإلبالغ
-4أ  -قياس جودة املنتج واإلجراء  -استخدام مؤرشات الجودة ،أهداف الجودة ومتغريات اإلجراء واالوصاف.
-4ب  -اإلبالغ عن الجودة  -تقارير الجودة.
-4ج  -الحصول عىل رد من املستخدمني
-4د  -إجراء تقييمات ،توصيفات واعتمادات
-4هـ  -ضمان تحسني مستمر للجودة
 - 5الجودة وأطر إدارة أخرى
-5أ  -إدارة األداء
-5ب  -إدارة املوارد
-5ج  -املعايري األخالقية
-5د  -التحسني املستمر
-5هـ  -الحوكمة
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األهداف واالستخدامات والفوائد من أطر ضمان الجودة

 - 11-9يتمثل الهدف العام لهذه األطر بتوحيد ممارسات ومعايري الجودة وتنظيمها يف مختلف البلدان
واملكاتب اإلحصائية .وهي مفيدة كأطر منظمة توفر مكانا ً وحيدا ً لتسجيل ومراجعة النطاق الكامل ملفاهيم
الجودة الحالية ،والسياسات واملمارسات ولكونها تطلعية ،نظرا ً ألخذها باالعتبار اإلجراءات والنشاطات
املستقبلية .ومن أجل برامج الطاقة اإلحصائية ،يسمح اإلطار بتقييم املمارسات القومية يف إحصاءات الطاقة
من ناحية املناهج املتفق عليها دوليا ً (أو إقليمياً) إلدارة وقياس جودة الطاقة ،ويسهل مراجعة برنامج
إحصاءات الطاقة للدولة كما تقوم بها املنظمات الدولية واملجموعات األخرى من مستخدمي البيانات.
 - 12-9تتمثل الفوائد األهم من وضع إطار ضمان الجودة بالتايل( :أ) يجعل اإلجراءات التي يتم من خاللها
ضمان جودة البيانات أكثر شفافية ،ويعزز صورة املكتب كمقدم موثوق إلحصاءات ذات جودة عالية؛ (ب)
يخلق ثقافة جودة يف املنظمة؛ (ج) يرشد الدول يف تعزيز أنظمتها اإلحصائية عرب ترويج التقييم الذاتي
لتحديد مشاكل الجودة؛ (د) يسهل مبادلة األفكار عن إدارة الجودة مع منتجي اإلحصاءات اآلخرين عىل
األصعدة الوطنية ،واإلقليمية والدولية.
 - 13-9من أجل برامج إحصاءات الطاقة التي لم تضع أطر لضمان الجودة حتى اآلن ،تستطيع املكاتب
الوطنية اإلحصائية ،والوزارات و/أو الوكاالت املسؤولة عن إحصاءات الطاقة أن تتفادى إعادة اخرتاع أطر
موجودة عرب مراجعة األطر املذكورة يف ما سبق واالختيار بني اتباع إحدى هذه اإلطارات بطريقة مبارشة أو
تركيب إطار يتفق مع إحدى أو بعض من هذه اإلطارات وبطريقة تتماىش مع ممارسات وظروف الدولة.
ويتم تشجيع الدول عىل وضع أطرها باالستناد إىل املناهج املذكورة يف ما سبق أو مناهج أخرى معرتف بها
دولياً ،وباألخذ باالعتبار ظروفها الوطنية الخاصة بها.
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	7 1تشمل بعض األطر أيضا ً أبعادًا أخرى ،عىل
سبيل املثال ،إمكانية الرتجمة (التي تشبه
الوضوح) ،واملصداقية ،والنزاهة ،وإمكانية
الخدمة ،إلخ.

أبعاد الجودة

 - 14-9من املعرتف به أن مفهوم الجودة يف ما يتعلق باملعلومات اإلحصائية متعدد األبعاد :ال يوجد قياس
واحد لجودة البيانات ولم تعد تعترب الدقة القياس أو املؤرش املطلق عن الجودة العالية للبيانات .يتم وصف
مخرجات البيانات يف مختلف أطر ضمان الجودة عىل أساس أبعاد أو مكونات مختلفة للجودة .يتم تقييم
األبعاد ،وقياسها ،واإلبالغ عنها ومتابعتها عرب الزمن لتوفري دليل عن جودة املخرجات ملستخدمي ومقدمي
البيانات .وتعكس األبعاد التالية للجودة منظورا واسعا وقد تم دمجها يف أعظم األطر املوجودة :املالءمة،
والدقة ،واملوثوقية ،والدقة يف التوقيت ،والتسيري ،والوضوح ،والتجانس ،واملقارنة .71وبما أن أبعاد الجودة
مرتبطة ببعضها البعض وتتداخل يف ما بينها ،إن مالءمة إدارة كل وحدة منها رضوري لتكون املعلومات
املنتجة قابلة لالستخدام.
(أ)

املالءمة  -إن مالءمة إحصاءات الطاقة تعكس مدى قدرة البيانات عىل تلبية االحتياجات
الحالية والناشئة للمستخدمني الرئيسيني .وبالتايل ،تشري املالءمة إىل إذا ما كانت اإلحصاءات
الالزمة منتجة وإذا ما كانت تلك املنتجة الزمة ،وتركز عىل القضايا ذات األهمية فإن قياس
نسبة املالءمة يتطلب تحديد مجموعات املستخدمني واحتياجاتهم املتعلقة بالبيانات.
ومعرفة ذلك يتضمن معرفة مجموعات املستخدمني وحاجاتهم املختلفة للبيانات وتوقعاتهم.
وتغطي املالءمة أيضا ً صحة املنهجية املتبعة ،وباألخص مدى تطابق املفاهيم ،والتعاريف
والتصنيفات مع ما يتطلب املستخدمون .وتتضمن املالءمة ثالثة مكونات :الكمال ،وحاجات
املستخدمني ،ورضا املستخدمني.
ويكمن تحدي برنامج إحصاءات الطاقة يف إقامة توازن بني االحتياجات املتعارضة
للمستخدمني الحاليني واملحتملني من أجل إنتاج إحصاءات طاقة تلبي الحاجات األساسية
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للمستخدمني الرئيسيني فيما يتعلق بمستوى بيانات الطاقة وشموليتها وحسن توقيتها الخ.
نظرا للقيود املفروضة عىل املوارد ،ولضمان أو إدارة املالءمة ،يجب عىل املنتجني أن يتفاعلوا
مع املستخدمني ومقدمي الطاقة قبل وخالل عملية اإلنتاج ،وبعد الحصول عىل املخرجات.
وتشمل بعد االسرتاتيجيات لقياس مالءمة مخرجات برنامج الطاقة االستشارة املبارشة مع
املستخدمني األساسيني عن حاجاتهم ،وأولوياتهم ،وآرائهم بخصوص أي ناقص يف الربنامج،
ومتابعة الطلبات من املستخدمني وتقييم قدرة الربنامج عىل االستجابة وتحليل نتائج مسوح
رضا املستخدمني .وبما أن الحاجات تتطور مع الوقت ،يجب أن يتم مراجعة الربامج
اإلحصائية الجارية بشكل دائم لضمان مالءمتها.
(ب) الدقة واملوثوقية  -إن دقة إحصاءات الطاقة تشري إىل درجة صحة تقدير البيانات أو
وصفها للكميات أو الخصائص التي صممت لقياسها .فلديها الكثري من املظاهر وليس
هناك مقياس شامل واحد من الدقة .وبشكل عام ،فهي تتميز من حيث األخطاء يف التقديرات
اإلحصائية وتتجزأ تقليديا إىل املكونات املتحيزة (األخطاء املنهجية) واملتفاوتة (األخطاء
العشوائية) .وفيما يتعلق بتقديرات الطاقة املبنية عىل بيانات من مسوح العينة ،فإنه من
املمكن قياس الدقة باستخدام املؤرشات التالية :معدالت التغطية ،وأخطاء أخذ العينات،
وأخطاء عدم االستجابة ،وأخطاء االستجابة ،وأخطاء املعالجة ،وأخطاء القياس وتقدير
النموذج .وتُع ُّد املوثوقية جانب من الدقة .وهي تشري إىل إذا ما كانت اإلحصاءات تقاس
بانتظام عرب الزمن ،الحقيقة التي صممت هذه اإلحصاءات لقياسها .وتعد املتابعة املنتظمة
لطبيعة إحصاءات الطاقة ومستوى تنقيحها مقياسا ً للموثوقية.
(ج) حسن التوقيت والدقة قي التوقيت  -يشري حسن التوقيت إىل املسافة الزمنية التي تفصل
بني نهاية الفرتة املرجعية التي ترتبط بها املعلومات وتوفرها للمستخدمني .وتستمد أهداف
ديمومة البيانات من االعتبارات ذات الصلة ،وال سيما الفرتة التي تبقى فيها املعلومات مفيدة
لألهداف الرئيسية .هذا يختلف بمعدل اختالف الظاهرة التي يتم قياسها ،وبتكرار مرات
القياس وبرسعة استجابة املستخدم ألحدث البيانات .كما أن اختيار حسن التوقيت هو قرار
غالبا ما يقوم عىل املفاضلة بني الدقة والكلفة .وبالتايل ،فإن تحسني عملية حسن التوقيت
ليس هدفا غري مرشوط ،ال بل العكس هو ميزة مهمة تتم مراقبتها مع مرور الوقت وذلك
للتحذير من التدهور خصوصا أنه قد ترتفع التوقعات بشأن ديمومة البيانات عندما يعتاد
املستخدمون عىل الرسعة يف تقديم الخدمات يف كل أشكالها ،وذلك بفضل تفيش تأثري
التكنولوجيا .وتشري الدقة يف التوقيت إىل ما إذا كانت البيانات تسلم يف األوقات املوعودة أو
املعلنة (عىل سبيل املثال مذكرات إصدار رسمية).
تشمل اآلليات إلدارة حسن التوقيت والدقة يف التوقيت اإلعالن عن تواريخ النرش مسبقا
وتنفيذ إجراءات متابعة مع مقدمي البيانات إذا لم يردوا قبل املوعد النهائي ،ونرش البيانات
األولية يتبعها األرقام املراجعة و/أو النهائية ،واالستفادة بأكرب شكل من التكنولوجيا
الحديثة وااللتزام بجداول النرش املعلنة مسبقا ً (وإن كان رضورياً ،إعالم املستخدمني عن
أية اختالفات مع تواريخ النرش املعلنة مسبقا ً وأسباب التأخري) .إن االهتمام بحسن التوقيت
والدقة يف التوقيت واإلعالن عن الجداول وتواريخ النرش مسبقا ً يساعد املستخدمني
بالتخطيط ،ويوفر انضباطا داخليا ً ويضمن تكافؤ الفرص للجميع عرب تقويض أي مجهود
من قبل األطراف املهتمة للتأثري عىل أو تأخري أي نرش من أجل مصالحها الخاصة.
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(د) التناسق واملقارنة  -إن التناسق بني إحصائيات الطاقة يعكس درجة ترابط البيانات
منطقيا ومدى االتساق فيما بينها ،بما معناه درجة النجاح يف جمعها مع معلومات إحصائية
ضمن إطار تحلييل واسع وعىل مر الوقت .املقارنة هي قياس ألثر االختالفات يف املفاهيم
اإلحصائية التطبيقية ،وأدوات وإجراءات القياس ،عندما يتم مقارنة اإلحصاءات بني املناطق
الجغرافية وعىل مر الوقت .إن استخدام املفاهيم النمطية ،والتعريفات ،والتصنيف ،والسكان
املستهدفني باإلضافة إىل استخدام منهجية واحدة يف جميع املسوح يعزز االتساق واملقارنة.
ويمكن اجتزاء مفاهيم التناسق واملقارنة إىل التناسق ضمن مجموعات البيانات (التناسق
الداخيل مثل املراجعة عىل صعيد املنتجات يف ميزان الطاقة) ،والتناسق بني مجموعات
البيانات (مثالً مراجعة اتساق مفاهيم مثل اإلنتاج والتجارة مع اإلحصاءات االقتصادية
والجمركية عىل التوايل) والتناسق مع مرور الوقت وبني الدول.
تشمل اآلليات إلدارة االتساق واملقارنة يف إحصاءات الطاقة االلتزام باألساس املنهجي
للتوصيات املقدمة يف التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة .عندما يتم جمع البيانات وتعزيز
التعاون وتبادل املعرفة بني الربامج اإلحصائية .يمكن استخدام اإلجراءات واألساليب اآللية
مثل أدوات الرتميز لتحديد املشاكل وتعزيز االتساق ضمن مجموعات البيانات .إن استخدام
مفاهيم ،وتعاريف ،وتصنيفات ومنهجيات محددة يؤدي إىل االتساق بني مجموعات البيانات
(مثالً بني إحصاءات الطاقة وغريها كاإلحصاءات االقتصادية والبيئية) ،واملقارنة عرب الزمن
والدول .يجب تفسري التباعد عن التوصيات واملفاهيم ،والتعرف والتصنيفات واملنهجيات
املوحدة ،باإلضافة إىل القرص يف سلسلة البيانات الناتج عن تغريات يف املفاهيم والتعاريف
وغريها.
(هـ) النفاذ والوضوح  -إن الوصول إىل املعلومات يشري إىل السهولة التي تخول املستخدمني
التعلم من وجودها وتحديد مكانها وإدخالها إىل بيئة العمل الخاصة بهم .فهي تشمل مدى
مالءمة الشكل أو الوسيلة التي يمكن من خاللها الوصول إىل املعلومات وتكلفتها .ويعزز
وجود جدول زمني مسبق بحيث يتم إبالغ املستخدمني يف وقت مبكر متى وأين ستتوفر
البيانات وكيف يمكن الوصول إليها .ويسمح بتكافؤ فرص الوصول إىل املعلومات بني
مجموعات املستخدمني .كما يعزز النفاذ وجود مخصص للسماح بالنفاذ إىل البيانات
الجزئية ألهداف البحث ،باالستناد إىل سياسة قائمة لضمان رسية اإلحصاءات.
ويشري الوضوح إىل مدى توفر البيانات الفوقية الساهل فهمها يف حال كانت البيانات الفوقية
رضورية لفهم اإلحصاءات بشكل كامل .ويشار إىل الوضوح أحيانا ً بالتفسري( (�interpret
 .)abilityويتم تحقيق بعد الوضوح من خالل وجود خدمات دعم للمستخدم وتوفري
البيانات الفوقية التي يجب أن تغطي املفاهيم والتعاريف الباطنة ،وأصول البيانات،
واملتغريات ،والتعريفات املستخدمة ،ومنهجية جمع البيانات ومعالجتها ،وعالمات عن جودة
املعلومات اإلحصائية .ويعترب تقييم املستخدمني أفضل طريقة لتقييم وضوح البيانات من
منظور املستخدم ،مثالً عرب أسئلة عن فهمهم وتفسريهم يف مسوح رضا املستخدمني.
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الرتابط واملفاضلة

 - 15-9إن أبعاد الجودة املذكورة أعاله هي متداخلة ومرتابطة وبالتايل تجمعها عالقة معقدة .وإن
اإلجراءات املتخذة ملعالجة أي جانب من جوانب الجودة أو تعديله قد يؤثر عىل الجوانب األخرى .إن املفاضلة
بني التوقيت املناسب والدقة هي املفاضلة األهم والتي تحصل يف األغلب .عىل سبيل املثال ،السعي لتحسني

ةيقوفلا تانايبلاو تانايبلا ةدوج نامض

حسن التوقيت عرب تقليل مدة الجمع واملعالجة قد يخفف من الدقة .ومثال آخر عن وضع يجب أن تنظر فيه
برامج إحصاءات الطاقة هو املفاضلة بني الحصول عىل التقدير األكثر دقة إلجمايل اإلنتاج أو االستهالك
السنوي للطاقة من قبل كل املنتجني واملستهلكني املحتملني وبني تقديم املعلومة يف الوقت املناسب واملفيد
للمستهلكني .ويوىص ،أنه يف حال لم تكن الدول قادرة عىل تلبية متطلبات الدقة والتوقيت املناسب معا أثناء
وضع مجموعة بيانات حول إحصاءات الطاقة ،بأن تقوم بوضع تقدير مؤقت والذي قد يكون متاحا يف وقت
قصري بعد انتهاء الفرتة املرجعية ولكنه يرتكز عىل محتوى البيانات األقل شمولية .قد يتم تكميل هذا التقدير
يف وقت الحق ومع معلومات مرتكزة عىل بيانات ذات مضمون أكثر شمولية ولكن أقل مالءمة للوقت من
نسختها املؤقتة .يف هذه الحاالت يمكن االستفادة من متابعة حجم واتجاه املراجعات لتقييم مالءمة املفضلة
املختارة بني الدقة وحسن التوقيت .وقد يكون هناك حاجة ملعالجة مفاضالت إضافية مثل مفاضالت بني
املقارنة واملالءمة عرب الوقت ،عندما تحصل تغيريات يف التصنيفات املستخدمة يف املسوح الجارية لتحسني
املالءمة وتؤدي هذه التغيريات إىل تخفيفات يف املقارنة عرب الوقت بسبب كسور يف سلسلة البيانات.
 - 16-9مفاضالت أخرى  -إن املفاضالت املذكورة أعاله تخص تلك التي تحصل بني بعدين من جودة
املخرجات .يف بعض األحيان ،قد تنشأ بعض الحاالت املتضاربة التي تتطلب مفاضالت صعبة مثل املفاضلة
بني إحدى أبعاد اعتبارات الجودة مثل العبء عىل املجيب ،والرسية ،والشفافية ،واألمن أو التكلفة .فمثال ،إن
ضمان الكفاءة أو فعالية التكلفة للربنامج اإلحصائي قد يولد تحديات لضمان املالءمة عن طريق الحد من
مرونة الربنامج ملعالجة الثغرات والنواقص الهامة .وإن الدراسة املتأنية لجميع العوامل واألولويات ذات
الصلة ستكون رضورية التخاذ القرارات الالزمة املتعلقة بهذه األنواع من املقايضة الصعبة .و يجب إعالم
املستخدمني بالقرارات التي تم اتخاذها ،مع األسباب التي تم اتخاذ هذه القرارات من أجلها.

جيم  -القياس واإلبالغ عن جودة املخرجات اإلحصائية
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معايري الجودة ومؤرشاتها

 - 17-9هناك طريقتان لقياس الجودة  -استخدام معايري الجودة ومؤرشات الجودة .إن معايري ومؤرشات
الجودة الكمية والنوعية املطورة عىل أساس األبعاد ،مثل تلك املذكورة أعاله ،تسمح ملنتجي الطاقة بالوصف،
والقياس ،والتقييم واإلبالغ عن جودة املخرجات ملساعدة املستخدمني بتحديد إذا ما كانت املخرجات تفي بالغاية.
يمكن أيضا ً أن يستخدم منتجو البيانات املعايري واملؤرشات ملتابعة جودة الطاقة من أجل التحسني الدائم.
 - 18-9وتقيس معايري الجودة مبارش ًة جانب معني من الجودة .فعىل سبيل املثال ،أن الفرتة الزمنية الفاصلة
بني التاريخ املرجعي وتاريخ اإلصدار إلحصاءات طاقة معينة ،مقاس بعدد أيام األسبوع أو باألشهر ،هو
مقياس جودة مبارش للتوقيت املناسب .من الناحية العملية ،قد تكون الكثري من تدابري الجودة صعبة ومكلفة
للحساب .يف هذه الحاالت ،يمكن استخدام مؤرشات الجودة كمكمل أو بمثابة بدائل ملقاييس الجودة املطلوبة.
 - 19-9وتتألف مؤرشات الجودة غالبا من املعلومات التي هي ناتج ثانوي للعملية اإلحصائية .فهي
ال تقيس الجودة مبارش ًة ولكنها توفر معلومات كافية لتقييم جودة ما .فمثال بما يخص الدقة ،إنه من الصعب
جدا قياس درجة االنحياز لعدم االستجابة إذ أنه قد يكون من الصعب واملكلف التأكد من صفات غري املجيبني.
ويف هذه الحالة غالبا ما يستخدم معدل االستجابة كبديل ليوفر مؤرش نوعي حول مستوى التحيز لعدم
االستجابة .كما يمكن ملصادر بيانات أخرى أيضا أن تعمل عمل مؤرش الجودة لتتحقق من صحة البيانات أو
تواجهها .فمثال يمكن استخدام موازين الطاقة ملقارنة بيانات استهالك الطاقة مع أرقام إنتاج الطاقة (يف
تدفق الفارق اإلحصائي) بغية االشارة إىل مجاالت املشاكل املحتملة.
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أمثلة واختيار مؤرشات ومعايري الجودة

 - 20-9هناك أمثلة عديدة عن مؤرشات ومعايري الجودة التي تم تعريفها حول أبعاد محددة ويتم
استخدامها من قبل املنظمات اإلحصائية .يتم تقديم بعضها عىل شكل إفادات وصفية أو تأكيدات (مثالً معظم
مؤرشات املمارسات السليمة املرتبطة بمبادئ املدونة األوروبية للممارسات املتبعة يف مجال اإلحصاء؛ “األركان
التي يجب تأكيدها” يف مبادئ والقائمة املرجعية لإلطار الوطني ملراقبة الجودة وتلك املتعلقة بـ“أركان
املعاملة السليمة” لصندوق النقد الدويل يف إطار تقييم نوعية البيانات .و“معايري املالءمة” يف مبادئ املمارسة
اإلحصائية السليمة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي) .قد تكون إفادة كمية أو إجراءات كمية تحسب
وفقا ً لصيغة معينة (مثالً معيار النظام اإلحصائي األوروبي ملؤرشات الجودة واألداء) .وتهدف مختلف
مؤرشات ومعايري الجودة إىل جعل وصف املنتج بأبعاد الجودة أكثر إرشادا ً وإىل زيادة الشفافية .يتم تشجيع
البلدان عىل اختيار أو تطوير مقاييس ومؤرشات الجودة التي يمكن استخدامها لوصف ،وقياس ،وتقييم،
وتوثيق ومتابعة جودة مخرجات إحصاءات الطاقة وجعلها متاحة للمستخدمني .يقدم دليل تجميع إحصاءات
الطاقة العديد من املؤرشات لالعتبار واالختيار لوصف جودة املخرجات اإلحصائية بشكل عام.
 - 21-9إن الهدف من قياس الجودة هو الحصول عىل مجموعة عملية (عدد محدود) من املؤرشات واملقاييس
التي تستخدم ملراقبة جودة بيانات الطاقة املنتجة مع مرور الوقت من قبل الوكاالت املسؤولة وللتأكد من أنه
يتم تزويد املستخدمني بملخص مفيد عن الجودة اإلجمالية ،من دون إثقال املشاركني بمطالب حول كميات
غري واقعية من البيانات الفوقية .وهكذا ،يتم تشجيع الدول عىل اختيار مجموعات عملية ملقاييس ومؤرشات
الجودة األكثر مالءمة ملخرجاتها املحددة والتي يمكن استخدامها لوصف ومتابعة جودة البيانات عرب الوقت.
ويجب عىل الدول أيضا ً أن تضمن أن املقاييس واملؤرشات تشمل أبعاد الجودة التي تصف املخرجات ،وأن
تضمن وجود منهجيات قائمة للجمع ،وأن يكون من السهل تفسريها من قبل املستخدمني الداخليني
والخارجيني .يعرض الجدول  2-9أدناه عينة من بعد املؤرشات واملقاييس التي يمكن لربامج إحصاءات
الطاقة عند الدول أن تأخذها باالعتبار لإلشارة إىل جودة إحصاءات الطاقة.
 - 22-9يجب عىل منتجي البيانات أن يقرروا عدد املرات التي تنتج فيها مقاييس ومؤرشات ملختلف
املخرجات الرئيسية .يمكن إنتاج بعض أنواع معايري ومؤرشات الجودة لكل مادة من مواد البيانات باالتساق
مع تواتر اإلنتاج أو نرش البيانات .فمثال يمكن احتساب ونرش معدالت االستجابة لإلنتاج الكيل للطاقة مع كل
تقدير جديد .وبدال من ذلك ،يمكن إنتاج تدابري أخرى مرة واحدة لفرتات أطول ويمكن إعادة إنتاجها فقط
يف حال حدث أي تغيري.
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تقارير الجودة

 - 23-9يجب عىل مستخدمي البيانات إذا ما كانت البيانات ذات جودة كافية لكي يتمكنوا من استخدام
املعلومات اإلحصائية بطريقة مستنرية .لبعض أبعاد الجودة ،مثل حسن التوقيت ،يمكن للمستخدمني أن
يقيموا بسهولة الجودة ألجلهم ،بينما ليست األبعاد األخرى مثل االتساق وحتى املالءمة بذات الوضوح .إن
بعد الدقة بشكل خاص هو بعد ال يكون للمستخدمني غالبا طريقة لتقييمه ويجب أن يعتمدوا عىل الوكالة
اإلحصائية لإلرشاد .ويهدف تقرير الجودة ،أو وثيقة مماثلة ،إىل توفري هذا اإلرشاد.
 - 24-9تختلف املمارسات القومية لإلبالغ عن جودة املخرجات .ويمكن أن تختلف وثيقة الجودة التي
يوفرها منتجو البيانات من قصرية إىل مفصلة كثريا ،بنا ًء عىل املستخدمني التي ترسل اليهم املعلومات .عىل
األغلب سيكون املستخدمون العامون مهتمني فقط بدرجة التفصيل الرضورية ملعرفة إذا ما كانت البيانات
موثوقة ،فحني يريد منتجو البيانات معلومات أكثر تفصيالً لكي يتمكنوا من تقييم إذا ما كانت املخرجات
تفي بمتطلبات الجودة ولتحديد نقاط القوة واملجاالت التي قد تحتاج إىل تحسني.
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مؤرشات مختارة لقياس جودة إحصاءات الطاقة72

بعد الجودة
املالءمة

مقياس/مؤرش الجودة
•إقامة اإلجراءات لتحديد مستخدمي بيانات الطاقة واستشارتهم عن احتياجاتهم
•احتياجات مستخدمني غري ملباة  -تحديد ومعالجة الفجوات بني احتياجات املستخدمني الرئيسية
وإحصاءات الطاقة من حيث املفاهيم والتغطية والتفاصيل ،والتي تم تجميعها من خالل املشاورات
املنظمة وردود الفعل املنتظمة
•رصد طلبات الحصول عىل معلومات عن الطاقة وتقييم القدرة عىل االستجابة
•إجراء مسوح رضا املستخدمني عن مسوح الوكالة عن إحصاءات الطاقة بشكل دائم وتحليل النتائج
والعمل عىل اساسها

الدقة واملوثوقية

•يتم تقييم والتحقق من صحة مصادر البيانات بطريقة منهجية
•يتم قياس ،تقييم وتوثيق الخطأ يف اختيار العينات من التقديرات ،مثالً األخطاء املعيارية ،بطريقة
منهجية
•يتم قياس ،تقييم وتوثيق األخطاء خارج املعاينة مثل معدالت بند عدم االستجابة و معدالت عدم اإلجابة
يف الوحدات بطريقة منهجية
•التغطية  -يتم تقييم نسبة السكان التي شملتها عملية جمع البيانات
•يتم اإلبالغ عن معدالت التنسيب
•يتم توفري املعلومات عن عدد واتجاهات املراجعات التي أجريت لبيانات الطاقة ويتم جعلها متوفرة للعموم

الدقة يف التوقيت
وحسن التوقيت

•يتم نرش روزنامة إصدار تعلن مسبقا ً عن تواريخ نرش إحصاءات الطاقة الرئيسية
•رصد واإلبالغ عن الفرتة الزمنية الفاصلة بني نهاية الفرتة املرجعية وتاريخ االصدار األول (أو اصدار
النتائج النهائية) لبيانات الطاقة
•انتظام النظر يف إمكانية وفائدة نرش البيانات األولية ،مع اعتبار دقة البيانات يف الوقت ذاته
•رصد واإلبالغ عن الفرتة الزمنية الفاصلة بني تاريخ اإلصدار أو نرش البيانات والتاريخ املعلن أو املوعود به
•يتم نرش أي تباين عن تواريخ نرش بيانات الطاقة املعلنة مسبقاً؛ ومن ثم يتم اإلعالن عن تاريخ إصدار
جديد مع التفسريات عن أسباب التأخري

التناسق واملقارنة

•القيام باملقارنة واالستخدام املشرتك لبيانات الطاقة ذات الصلة والناتجة عن مصادر مختلفة
•إحصاءات الطاقة قابلة للمقارنة خالل فرتة زمنية معقولة
•يتم رصد ورشح االختالفات مع املقاييس اإلحصائية الدولية ذات الصلة يف املفاهيم وإجراءات القياس
املستخدمة يف جمع إحصاءات الطاقة
•إحصاءات الطاقة متسقة داخليا ً ومتناسقة

النفاذ والوضوح

•يتم تقديم إحصاءات الطاقة والبيانات الفوقية بطريقة تسهل التفسري الصحيح واملقارنات البناءة ،كما
يتم حفظها
•يتم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحديثة لنرش إحصاءات الطاقة؛ يتم توفري النسخة
املطبوعة والخدمات التقليدية ،عندما تقوم مالئمة ،لضمان نفذ املستخدمني إىل اإلحصاءات عند الرضورة
•يتم توفري خدمة دعم املستخدمني أو املعلومات أو خط ساخن ملعالجة الطلبات إلحصاءات الطاقة
ولإلجابة عن األسئلة عن النتائج اإلحصائية ،البيانات الفوقية وإلخ
•يتم السماح بالنفاذ إىل البيانات الجزئية للطاقة لغايات األبحاث ،مع خضوع هذا النفاذ إىل قوانني
محددة و برتوكوالت عن الرسية اإلحصائية
•اإلنتاج املنتظم للتقارير الحديثة عن الجودة والوثائق عن املنهجيات (عن مفاهيم الطاقة ،التعريفات،
النطاق ،التصنيفات ،أساس التسجيل ،مصادر الطاقة (بما فيها استخدام البيانات اإلدارية) ،طرق
الجمع ،األساليب اإلحصائية وإلخ) هي جزء من عمل الربنامج ،ويتم إعالم العموم بالتقارير والوثائق
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 72تمثل املؤرشات املدرجة عينة فقط من
املؤرشات التي يمكن استخدامها لقياس
الجودة .راجع دليل تجميع إحصاءات
الطاقة للمزيد من املعلومات.
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 - 25-9غالبا ما يتم ترتيب معلومات الجودة عىل شكل نموذج لتعزيز املقارنة واالتساق عرب املجاالت
اإلحصائية .وقت تكون أحيانا ً منشورة يف تقرير جودة منفصل عن البيانات الفوقية األخرى  -ليس كبديل
بل كمكمل .ويف أحيان أخرى ،قد تكون جزءا من بيانات فوقية أخرى (مثالً مع مالحظات تفسريية وتقنية
ووثائق أخرى مفصلة) توفرها الوكالة التي تجمع البيانات .بعض املجمعني يشريون إليها بإفادة الجودة أو
إقرار الجودة .ولكن عاد ًة تصف وتدقق وثائق الجودة أو تقارير الجودة بالجودة وفقا ً لألبعاد التي تستخدمها
الوكالة للتعريف عن مالءمة املنتجات للغرض عىل أساس املالءمة ،والدقة ،واملوثوقية ،وحسن التوقيت ،والدقة
يف التوقيت ،والتناسق ،واملقارنة ،والنفاذ والوضوح ،كما يركز عليه هذا الفصل.
 - 26-9يمكن التمييز بني صنفني من تقارير الجودة  -التقرير األقرص “املوجه للمستخدمني” والتفصيل
األكثر تفصيال “املوجه للمنتجني” .تركز التقارير املوجهة للمستخدمني عىل جودة املخرجات ،ولذلك هي
محدودة بتوصيفات قصرية عن أبعاد الجودة ،وعاد ًة تشمل فقط بعض املؤرشات لقياس الجودة واملدرجة
يف القسم السابق .ومن ناحية أخرى ،إن تقارير الجودة األطول واملوجهة للمنتجني ،مثالً يوىص أعضاء النظام
اإلحصائي األوروبي باإلنتاج بشكل منتظم (كل خمس سنوات تقريبا ً أو بعض تغيريات مهمة) ،الغوص يف
تفاصيل األبعاد ،باألخص عن األخطاء ونواح أخرى تؤثر بالدقة ،وتوفري معلومات إضافية عن اإلجراءات
وقضايا أخرى مثل الرسية ،والتكاليف ،وعبء الرد .قد تكون هذه التفاصيل مربكة وغري رضورية
للمستخدمني ،ولكن التقارير الشاملة تخدم املنتجني بالتقييم الذاتي الداخيل .وهكذا فإن تقارير الجودة تدعم
تقييم الجودة ،التي هو بدوره النقطة األولية لتحسينات الجودة يف الربامج اإلحصائية .راجع دليل تجميع
إحصاءات الطاقة للمزيد من املعلومات عن تقارير الجودة وتوصيفات ممارسات اإلبالغ عن الجودة.
 - 27-9يعتمد تحضري وتحديث تكرار الجودة عىل تكرر املسح وثبات خاصيات الجودة .يجب تحقيق
توازن بني الحاجة ملعلومات حديثة وعبء جمع التقارير .ويف حال اللزوم ،يجب تحديث تقرير الجودة بنفس
وترية إقامة املسوح .ولكن ،إذا كانت الخاصيات ثابتة ،قد يكون إدراج مؤرشات الجودة يف أحدث نتائج املسوح
كافيا ً لتحديث التقرير .وخيار آخر هو توفري تقرير جودة مفصل بوترية أكثر ،أو تقرير أقرص بعد كل مسح،
يشمل فقط الخاصيات املحدثة ،مثل بعض املؤرشات املرتبطة بالدقة .يتم تشجيع الدول عىل إصدار تقارير
الجودة كجزء من بياناتهم الفوقية بصورة دورية.
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استعراضات الجودة

 - 28-9يمكن القيام باستعراضات الجودة عىل شكل التقييمات الذاتية ،والتدقيقات أو استعراضات
األقران .ويمكن أن يقوم بها مختصون داخليني أو خارجيني ويمكن أن يختلف اإلطار الزمني من أيام إىل
أشهر ،بنا ًء عىل نطاق االستعراض .ولكن النتائج متشابهة بعض اليشء - ،تحديد اإلجراءات/الفرص يف
اإلجراءات واملنتجات .يوىص القيام باستعراض جودة برامج إحصاءات الطاقة بصورة دورية ،مثالً كل أربع
إىل خمس سنوات أو بوترية أكثر ،إذا حصلت تغيريات منهجية أو غريها مهمة يف مصادر البيانات.

	7 3ملزيد من املعلومات ،راجع عىل سبيل املثال،
تطوير النظام اإلحصائي األوروبي لربنامج
التقييم الذاتي ( )DESAPوتقييم وأدوات
جودة البيانات http://ec.europa. -
eu/eurostat/documents/64157
/4373903/07-Checklist-forSurvey-Managers_DESAP-EN.
pdf/ec76e3a3-46b5-409e-a7c3.52305d05bd42

 - 29-9التقييمات الذاتية هي استعراضات منتظمة ،منهجية وشاملة لنشاطات املنظمة ويتم مراجعتها
بنا ًء عىل إطار عمل/نموذج .هي تقييمات “افعلها بنفسك” .بالعادة ،يتم تطوير القائمة املرجعية أو االستبيان
يف التقييمات الذاتية الستخدامها يف التقييم املنهجي لجودة إجراءات اإلنتاج اإلحصائي.73
 - 30-9إن التدقيق يف الجودة هو إجراء منهجي ،مستقل وموثق للحصول عىل إثبات جودة بخصوص
جودة اإلجراء اإلحصائي وتقييمه بموضوعية ملعرفة مدى االلتزام بالسياسات ،واإلجراءات ومتطلبات
الجودة .بالتباين مع التقييم الذاتي ،يقوم دائما ً طرف ثالث بالدقيقات (داخل أو خارج املنظمة) .يقام
التدقيق الداخيل من أجل مراجعة جودة النظام القائم (السياسات ،واملقاييس ،واإلجراءات واألساليب)
والغايات الداخلية .يديرها فريق من مدققني داخليني للجودة غري مسؤولني عن اإلجراء أو املنتج تحت
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املراجعة .يقوم بالتدقيق الخارجي إما أصحاب املصلحة أو األطراف الخرى املهتمة باملنظمة ،أو منظمة
مدققة خارجية ومستقلة ،أو خبري مؤهل.
 - 31-9تعد مراجعات النظراء نوعً ا من التدقيق الخارجي الذي يهدف إىل تقييم عملية إحصائية عىل
مستوى أعىل ،وليس للتحقق من التطابق مع املتطلبات حسب كل مادة من مواد قائمة مرجعية مفصلة .فهم
موجودون قبل ذلك يف كثري من األحيان بشكل رسمي وأقل تنظيما من عمليات املراجعة الخارجية الرسمية.
عادة ،ال تتناول املراجعات النظرية جوانب محددة لجودة البيانات ولكنها تركز بدال ً من ذلك عىل األسئلة
التنظيمية واالسرتاتيجية األوسع .وهي عاد ًة عبارة عن امتحانات وتقييمات منتظمة ألداء منظمة من قبل
منظمة أخرى ،بهدف نهائي هو مساعدة املنظمة قيد املراجعة لالمتثال للمعايري واملبادئ املعمول بها،
وتحسني عملية صنع السياسات واعتماد أفضل املمارسات .يتم إجراء التقييمات عىل أساس عدم التخاصم،
وعىل الثقة املتبادلة بني املنظمة واملقيمني املشاركني ،فضال عن ثقتهم املشرتكة يف هذه العملية.

دال  -البيانات الفوقية إلحصاءات الطاقة
 - 32-9تتألف البيانات اإلحصائية من البيانات الجزئية ،والبيانات الكلية والبيانات الفوقية .البيانات
الجزئية هي مالحظات أو مقاييس غري مجموعة عن الوحدات املنفردة ،والبيانات الكلية هي البيانات املستمدة
من البيانات الجزئية من خالل توضيبها أو تجميعها ،والبيانات الفوقية هي البيانات التي تصف البيانات
الجزئية والكلية وبيانات أخرى .هذا القسم من الفصل سريكز عىل البيانات الفوقية.
 - 33-9تم التشديد عىل مر السنني عىل أهمية ضمان إرفاق اإلحصاءات املنشورة من قبل مكاتب اإلحصاء
الرسمية ،املنظمة الدولية والوكاالت األخرى املنتجة للبيانات بالبيانات الفوقية املناسبة .البيانات الفوقية ،أو
“البيانات حول البيانات”( ،والبيانات اإلحصائية“ ،البيانات حول البيانات اإلحصائية”) هي نوع محدد من
التوثيق يعرف ويوصف البيانات التي تسمح للمستخدمني أن يحددوها ،وأن يقوموا بتقييم أكثر استنارة عن
نقاط قوتهم ،والتقييدات ،والفوائد واملالءمة ،وأن يستخدموها ويشاركوها .من دون بيانات فوقية ،تصبح
البيانات اإلحصائية مجرد أرقام.
 - 34-9وهكذا ،فإن البيانات الفوقية أدوات مهمة تساعد يف اإلنتاج واالستخدام النهائي للمعلومات
اإلحصائية .األنواع الرئيسية من البيانات الفوقية هي البيانات الفوقية الهيكلية والبيانات الفوقية املرجعية.
 - 35-9البيانات الفوقية الهيكلية هي معرفات وأدوات وصف للبيانات األساسية الكتشاف ،وتنظيم،
واستخراج ومعالجة مجموعات البيانات اإلحصائية .ويمكن أن ينظر إليها كعناوين متصلة بكل مادة من
مواد البيانات ليكون لها معنى ،مثل عناوين عواميد الجدول ،ووحدة القياس ،والفرتة الزمنية ،ورمز السلعة
وغريه .إن البيانات الفوقية الهيكلية هي جزء أسايس من قاعدة البيانات اإلحصائية ويجب أن تكون قابلة
لالستخراج مع أي مادة من مواد البيانات.
 - 36-9البيانات الفوقية املرجعية تصف محتوى وجودة البيانات اإلحصائية .وهي ،عىل سبيل املثال،
بيانات فوقية مفاهيمية تصف مفاهيم استخدمت وتطبيقاتها العملية؛ البيانات الفوقية املنهجية التي تصف
املنهجيات املتابعة إلنتاج البيانات؛ والبيانات الفوقية عن الجودة التي تصف مختلف أبعاد الجودة للنتائج
اإلحصائية ،مثل حسن التوقيت ،والدقة ،وغريه .وهذه البيانات الفوقية املرجعية غالبا ً متصلة (يحال إليها)
بالبيانات ،ولكن عىل عكس البيانات الفوقية الهيكلية يمكن تقديمها بانفراد عن البيانات عرب اإلنرتنت أو يف
املنشورات.
 - 37-9البيانات الفوقية  -عند نرش البيانات اإلحصائية الشاملة ،يرتتب عىل الوكالة الجامعة مسؤولية
توفري البيانات الفوقية وجعلها نافذة للمستخدمني .يوجد العديد من البيانات الفوقية التي تصف سلسة
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إحصاءات ،وقد طورت العديد من الدول واملنظمات نماذج عن البيانات الفوقية وقائمات لتقديم املفاهيم،
والتعريفات ،والتوصيفات عن املناهج املعتمدة يف جمع اإلحصاءات ،وتحويلها ،ومراجعتها ،ونرشها وتقييمها.
ومثال عن قائمة شاملة هو الهيكلية الواحدة للبيانات الفوقية املتكاملة للبيانات الفوقية واإلبالغ عن الجودة
يف النظام اإلحصائي األوروبي ذات مواد البيانات الفوقية للجودة واملنهجية املقدمة يف املربع  .3-9عملياً،
تختلف كمية تفاصيل البيانات الفوقية وبيانات الطاقة التي تنرشها مختلف الدول ،باإلضافة إىل طريقة عرض
البيانات الفوقية .ولكن الغاية الرئيسية هي نفسها  -مساعدة املستخدمني عىل فهم البيانات ونقاط قوتهم
وتحديداتهم.
 - 38-9املستخدمون ومستويات الدقة يف البيانات الفوقية  -تكثر أنواع املستخدمني ألي مجموعة من
البيانات .وإن املجموعة الواسعة من املستخدمني مع احتياجاتهم املختلفة وتخصصهم اإلحصائي يعني
وجوب معالجة طيف واسع من االحتياجات للبيانات الفوقية .ينبغي عىل الوكاالت املسؤولة كموردي البيانات
أن يوفروا مجموعة من البيانات الفوقية الكافية ليمكنوا املستخدمني األكثر واألقل تطورا ً من تقييم البيانات
وجودتها .يوىص بأن يتم توفري املستخدمني بمستويات مختلفة من تفاصيل البيانات الفوقية لتلبية احتياجات
مجموعات املستخدمني املختلفة.
 - 39-9إحدى الطرق لتقديم البيانات الفوقية هي بتنظيمها وكأنها طبقات يف هرم ،حيث تصبح املعلومات
املنهجية التي تصف اإلحصاءات أكثر تفصيالً كلما انتقل املرء إىل أسفل بدءا من الرأس الضيق (حيث توجد
البيانات الفوقية) انتقاال إىل القاعدة األوسع من “هرم البيانات الفوقية” (من أجل البيانات الفوقية األكثر
تفصيالً) .وهكذا ،يستطيع املستخدمون أن يتمعنوا يف التفاصيل حسب رغبتهم أو حاجتهم للحصول عىل
مفهوم شامل عن املفاهيم والتطبيقات.
 - 40-9استخدام البيانات الفوقية لتعزيز إمكانية املقارنة الدولية  -توفر البيانات الفوقية آلية ملقارنة
املمارسات الوطنية يف جمع اإلحصاءات .األمر الذي قد يحفز الدول عىل تطبيق معايري دولية واعتماد أفضل
املمارسات يف عملية جمع البيانات يف مجاالت معينة .إن استخدام املصطلحات املوحدة والتعريفات والتنسيق
األفضل للمناهج املعتمدة من دول مختلفة يحسن الجودة العامة والتغطية للمؤرشات اإلحصائية األساسية.

	7 4للمزيد من املعلومات عن  ،SDMXراجع
.http://sdmx.org

 - 41-9تبادل البيانات اإلحصائية والفوقية ( - )SDMXتوفر نماذج البيانات اإلحصائية والفوقية
التقنية واملبادئ التوجيهية املتوجهة نحو املحتوى أشكاال وتسميات لتبادل ومشاركة البيانات اإلحصائية
والفوقية باستخدام التكنولوجيا الحديثة .74ويوىص بتطوير قدرات الدول عىل نرش البيانات الوطنية
والبيانات الفوقية باستخدام تقنية شبكة اإلنرتنت ومعايري ( )SDMXمثل املفاهيم املتقاطعة بني املجاالت
كوسيلة لتوحيد عملية إعداد التقارير عىل الصعيد الدويل وتخفيف األعباء املرتتبة منها.
 - 42-9البيانات الفوقية هي أولوية عالية  -يتم تشجيع البلدان عىل إيالء أولوية كبرية لتطوير
البيانات الفوقية ،وإبقائها حديثة ،واعتبار نرشها جزءا مكمال لنرش إحصاءات الطاقة .سيتم تقديم بيانات
فوقية إضافية خاصة بالدول ألغراض متعلقة بإحصاءات الطاقة يف دليل تجميع إحصاءات الطاقة القادم..
ويوىص ،وبالنظر إىل النهج املتكامل لعملية جمع اإلحصاءات االقتصادية ،بأن يتم وضع واعتماد نظام
متماسك ونهج منظم للبيانات الفوقية عرب مختلف مجاالت اإلحصاءات مع الرتكيز عىل تحسني النوعية
والتغطية.

ةيقوفلا تانايبلاو تانايبلا ةدوج نامض

املربع 3-9

البيانات الفوقية لإلصدارات اإلحصائية75

رمز SIMS

اسم املسح/املنتج

S.1

نقاط االتصال (املنظمة ،الشخص الذي يمكن االتصال به ،العنوان ،الربيد اإللكرتوني ،الهاتف ،فاكس)

S.2

مقدمة

S.3

تحديث البيانات الفوقية (األحدث اعتمادا ،األحدث نرشاً ،واألحدث)

S.4

العرض اإلحصائي

S.4.1

وصف البيانات

S.4.2

نظام التصنيف

S.4.3

شمول القطاع

S.4.4

املفاهيم والتعريفات اإلحصائية

S.4.5

الوحدة اإلحصائية

S.4.6

السكان اإلحصائيون

S.4.7

املنطقة املرجع

S.4.8

شمول الزمن

S.4.9

فرتة األساس

S.5

وحدة القياس

S.6

الفرتة املرجع

S.7

الوالية املؤسساتية) الوثائق القانونية واالتفاقات األخرى ،مشاركة البيانات)

S.8

الرسية (السياسة ،معالجة البيانات)

S.9

سياسة اإلصدار (روزنامة اإلصدار ،روزنامة النفاذ ،نفذ املستخدمني)

S.10

وترية النرش

S.11

شكل النرش ،النفاذ والوضوح (إصدارات األخبار ،املنشورات ،قاعدة البيانات اإللكرتونية ،النفاذ إىل البيانات الجزئية،
غريه)

S.12

النفاذ إىل املوثوقات (املوثوقات عن املنهجية ،جودة املوثوقات)

S.13

إدارة الجودة (ضمان الجودة ،تقييم الجودة)

S.14

املالءمة (احتياجات املستخدمني ،رضا املستخدمني ،الكمالية)

S.15

الدقة واملوثوقية (الدقة بطريقة عامة ،خطأ يف اختيار العينة ،خطأ غري املعاينة (أخطاء التغطية ،أخطاء يف القياس ،أخطاء
عدم الرد ،أخطاء املعالجة ،أخطاء اختيار النموذج)

S.16

حسن التوقيت (التخلف الزمني  -النتائج النهائية) والدقة يف التوقيت (التوزيع والنرش)

S.17

إمكانية املقارنة (جغرافياً ،عرب الوقت)

S.18

االتساق (عرب املجاالت ،داخلياً)

S.19

الكلفة والعبء

S.20

مراجعة البيانات (السياسات ،التطبيق)

S.21

املعالجة اإلحصائية

S.21.1

بيانات مصدرية

S.21.2

وترية جمع البيانات

S.21.3

جمع البيانات

S.21.4

املصادقة عىل صحة البيانات

S.21.5

تحصيل البيانات

S.21.6

التعديالت

S.21.61

التعديالت املوسمية
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	7 5الدليل التقني للهيكل الوحيد للبيانات

الفوقية املتكاملة ( )SIMSمتاح يف:
http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/64157/4373903/03Single-Integrated-Metadata-Structure-and-its-Technical-Manual.
pdf/6013a162-e8e2-4a8a-8219.83e3318cbb39
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الفصل العارش

نرش اإلحصاءات

ألف  -أهمية نرش إحصاءات الطاقة
 - 1-10إن املبدأ األسايس األول لإلحصاءات الرسمية ،من بني جملة أمور“ ،أن اإلحصاءات الرسمية التي
تلبي معيار الفائدة العملية هي التي سيتم تجميعها وتوفريها عىل أساس محايد من قبل الوكاالت اإلحصائية
الرسمية لتلبية حق املواطنني يف الحصول عىل املعلومات العامة” .76والنرش هو نشاط يفي بهذه املسؤولية
ويعكس الرأي العام حول املخرجات اإلحصائية التي تحتوي عىل البيانات والبيانات الفوقية ذات الصلة.
وغالبا ً يتم نرش بيانات الطاقة من قبل وكاالت مسؤولة عن إحصاءات الطاقة عىل شكل جداول إحصائية
مختلفة أو من خالل تسهيل الوصول إىل قواعد البيانات املناسبة ،ومع ذلك ،تختلف ممارسات البلدان اختالفا
كبريا من حيث فعالياتها ومن الرضوري إجراء املزيد من التحسينات يف هذا املجال.
 - 2-10سياسة النرش  -يجب أن تشمل سياسة النرش عددا ً من القضايا من بينها (أ) نطاق البيانات
والنرش العام؛ (ب) الفرتة املرجعية والجدول الزمني لنرش البيانات؛ (ج) سياسة مراجعة البيانات؛ (د) نسق
النرش؛ (هـ) نرش البيانات الفوقية وتقارير حول جودة البيانات .يجب أن تكون سياسة النرش موجهة
للمستخدم فتصل إىل وتخدم جميع فئات املستخدمني (الحكومة املركزية واملنظمات العامة والسلطات
اإلقليمية ،واملؤسسات والجامعات البحثية ،والقطاع الخاص ،ووسائل اإلعالم ،والجمهور العام ،واملستخدمون
الدوليون) ،وكذلك يجب أن توفر معلومات قيمة .فكل مجموعة من املستخدمني لديها احتياجات مختلفة
ونسق بيانات مفضلة .وبالتايل ،يجب أن يكون الهدف هو الوصول إىل كافة أنواع املستخدمني بدال من التوجه
إىل فئة محددة من الجماهري .وبالتايل يجب أن يتم تصميم كل من املنشورات واملواقع اإللكرتونية بأوضح
ما يمكن لتخدم عامة الناس كما والباحثني ووسائل االعالم.
 - 3-10املستخدمون واحتياجاتهم  -مع التطورات الرسيعة يف تكنولوجيا االتصاالت ،أصبحت املعلومات
موردا ً اسرتاتيجيا للقطاعني العام والخاص .وتتمثل النقطة الجوهرية لرضا املستهلك بتحسني النرش وسهولة
الوصول إىل إحصاءات الطاقة .كما أن النرش الفعال لبيانات الطاقة ليس ممكنا ً من دون فهم جيد الحتياجات
املستخدمني ألنه يحدد مسبقا وبعدة طرق أي املعلومات يجب أن يتم مراعاتها وبأي أشكال .ويف هذا السياق،
يتم تشجيع البلدان عىل العمل بشكل وثيق مع املجتمع املستخدم من خالل القيام بعمليات توعية حثيثة
تشمل بناء عالقات مستقرة ومنتجة مع املستخدمني وأصحاب املصلحة الرئيسيني( ،مثال دعوة املستخدمني
املهتمني ليصبحوا عمالء دائمني ومساعدة املستخدمني بشكل فعال للحصول عىل املعلومات اإلحصائية التي
يحتاجون اليها ومساعدتهم عىل فهم دور إحصاءات الطاقة يف اتخاذ القرارات السليمة) .وباإلضافة إىل ذلك،
فإن فهم احتياجات املستخدمني ومتطلبات البيانات ستساعد عىل الحفاظ عىل مالءمة اإلحصاءات املنتجة.
 - 4-10مسوح رضا املستخدمني  -إن مسوح رضا املستخدمني هي أداة مهمة للكشف عن احتياجات
املستخدمني وشخصياتهم .ويجب أن يتم دمج تعليقات املستخدمني يف عملية التخطيط إلحصاءات الطاقة
الرسمية من أجل تحسني كفاءتها .ويوىص بأن تقوم البلدان بإجراء مثل هذه املسوح الدورية التي تحددها
الوكالة الوطنية املسؤولة.

	7 6متاح منhttp://unstats.un.org/ :
.unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx
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التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة

باء  -نرش البيانات ورسية اإلحصاءات
 - 5-10إن واحدة من أهم القضايا التي تواجه مجمعي اإلحصاءات الرسمية هي تعريف مجال البيانات
التي يمكن نرشها علنياً .يجب أن يتم أخذ العنارص التالية بعني االعتبار أثناء القيام بنرش البيانات.
 - 6-10يشري مصطلح الرسية اإلحصائية إىل حماية البيانات التي تتعلق بالوحدات األحادية والتي يتم
الحصول عليها مبارش ًة ألهداف إحصائية أو بطريقة غري مبارشة من مصادر إدارية أو غريها ضد أي انتهاك
لحق الرسية .وهذا يعني الوقاية من عمليات االفشاء غري القانونية .فالرسية اإلحصائية رضورية من أجل
كسب ثقة الجهة املطلوب منها توفري البيانات والجهة التي تستخدم املعلومات اإلحصائية مع الحفاظ عىل
تلك الثقة .ويجب أن يتم التمييز بني الرسية اإلحصائية واألشكال األخرى للرسية والتي بموجبها ال يتم توفري
املعلومات للعموم نظرا ً العتبارات أخرى كاعتبارات األمن القومي.

7 7املرجع نفسه.

 - 7-10إن املبدأ السادس من املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم املتحدة يؤمن
القاعدة إلدارة رسية اإلحصاءات .وينص هذا املبدأ عىل أن “البيانات الفردية التي تجمعها الوكاالت اإلحصائية
بهدف إعداد اإلحصاءات ،سواء تعلقت بأشخاص طبيعيني أو معنويني ،يجب أن تحظى بالرسية التامة
وتستخدم فقط ألغراض إحصائية”.77
 - 8-10إن األحكام القانونية التي تحكم الرسية اإلحصائية عىل املستوى الوطني منصوص عليها يف القوانني
اإلحصائية للدول أو أنظمة حكومية تكميلية أخرى .كما أن التعاريف الوطنية للرسية والقواعد للوصول إىل
البيانات الجزئية قد تختلف ولكن يجب أن تكون متسقة مع املبدأ األسايس للرسية.
 - 9-10تكون الرسية اإلحصائية محمية إأذا كانت البيانات املنشورة ال تسمح بتحديد الوحدات اإلحصائية
سواء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة وبالتايل الكشف عن املعلومات الفردية .ويكون التحديد املبارش ممكنا ً
إذا كانت البيانات لوحدة إحصائية واحدة فقط مذكورة يف خلية ،أما التحديد غري املبارش أو االفشاء فقد يحدث
إذا كان من املمكن استخالص البيانات الفردية من البيانات املنشورة (عىل سبيل املثال ،بسبب وجود عدد
قليل جدا من الوحدات يف الخلية ،أو بسبب هيمنة وحدة أو وحدتني يف الخلية) .ولتحديد ما إذا كانت الوحدة
اإلحصائية قابلة للتمييز ،يجب أن يتم مراعاة كل الوسائل التي يمكن استخدامها من قبل طرف ثالث
للتعريف عنها .وسيحتوي دليل مجمعي إحصاءات الطاقة عىل قسم منفصل حول أفضل ممارسات القطرية
يف هذا الصدد.
 - 10-10وتتطلب القواعد العامة لحماية الرسية عاد ًة عند اتخاذ أي قرار بشأن رسية البيانات مراعاة
العوامل التالية( :أ) عدد الوحدات يف خلية التبويب؛ و(ب) هيمنة مساهمة وحدة أو وحدات عىل مجموع
قيمة خلية الجدولة .ويعد تطبيق هذه القواعد العامة يف كل مجال إحصائي من مسؤولية السلطات
اإلحصائية الوطنية.
 - 11-10طرق حماية الرسية  -ال بد من تحديد الخاليا الحساسة كخطوة أوىل يف السيطرة عىل االفشاء
اإلحصائي .والخاليا الحساسة هي تلك التي تميل إىل الكشف عن معلومات حول الوحدات اإلحصائية الفردية
سواء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة .وبمجرد تحديد تلك الخاليا ،فإن املمارسات األكثر شيوعا ً املستخدمة
للحماية من إفشاء البيانات الرسية تشمل ما ييل:
(أ)

التجميع  -يتم تجميع خلية رسية يف جدول مع خلية أخرى ومن ثم يتم نرش املعلومات
للمجموع وليس للخليتني الفرديتني .هذا قد يؤدي مثال إىل تجميع (ونرش) البيانات حول
إنتاج الطاقة عىل أعىل مستويات التصنيف الدويل املوحد ملنتجات الطاقة التي تضمن الرسية
بشكل ٍ
كاف؛

ءاصحإلا رشن
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(ب) القمع  -القمع يعني إزالة سجالت من قاعدة بيانات أو من جدول يحتوي عىل بيانات رسية.
هذه طريقة تسمح لإلحصائيني بعدم نرش القيم يف الخاليا الحساسة أثناء نرش القيم األصلية
يف خاليا أخرى (تسمى القمع األسايس) .ويعني قمع خلية واحدة فقط يف جدول ،مع ذلك،
إن احتساب املجاميع للمستويات األعىل التي تنتمي إليها الخلية ال يمكن إنجازها .ويف هذه
الحالة ،يجب قمع بعض الخاليا األخرى من أجل ضمان حماية القيم يف الخاليا األولية ،مما
يؤدي إىل قمع ثانوي .إذا ما تم استخدام القمع لحماية الرسية ،فمن املهم التحديد يف
البيانات الرشحية أي من الخاليا قد تم قمعها بسبب الرسية يف البيانات الفوقية؛
(ج) أساليب أخرى  -إن تقنيتي التدوير واالضطراب املخطط لهما هما من التقنيات األكثر
تطورا لحماية رسية البيانات .وإن التدوير املخطط له يسمح لإلحصائيني بتعديل القيم
األصلية لكل خلية عرب تقريبها إىل األعىل أو األدنى إىل مضاعف قريب من العدد األصيل.
ويمثل االضطراب برمجة خطية بديلة لتقنية التدوير املسيطر املخطط لها.
 - 12-10الكشف اإلحصائي  -إن تقنيات التحكم بالكشف اإلحصائي هي عبارة عن مجموعة طرائق
تستخدم للحد من خطر الكشف عن املعلومات حول الوحدات الفردية .وبالرغم من أنه يتم تطبيق هذه الطرق
يف مرحلة النرش ،إال أنها تعد مناسبة لجميع مراحل عملية اإلنتاج اإلحصائي .إن تقنيات السيطرة عىل الكشف
اإلحصائي املرتبطة بعملية النرش ترتكز غالبا ً عىل تقييد كمية البيانات أو تعديل صدور البيانات .وإن طرق
السيطرة عىل الكشف تحاول تحقيق التوازن األمثل بني حماية الرسية وتوفري املعلومات التفصيلية .واستنادا
إىل املبادئ التوجيهية الدولية املتاحة 78واملتطلبات الوطنية ،يتم تشجيع الدول عىل وضع طرق الكشف
اإلحصائي الخاصة بها واملناسبة لظروفها.
 - 13-10يوجد قضية توازن بني تطبيق الرسية اإلحصائية والحاجة إىل املعلومات العامة .كما أن تحقيق
التوازن بني احرتام الرسية والحاجة إىل زيادة أهمية اإلحصاءات والحفاظ عليها هي مسألة صعبة .ومن
املتعارف عليه ،أنه ال بد من درس الترشيعات املتعلقة بالرسية اإلحصائية بعناية يف الحاالت التي يتسبب
تطبيقها الصارم باستحالة تزويد عامة الناس باملعلومات الكافية واملجدية .ويف إحصاءات الطاقة الرسمية،
إن هذه القضية هي ذات أهمية كبرية ،كما هو الحال يف العديد من البلدان ،يهيمن عىل إنتاج وتوزيع الطاقة
عدد محدود للغاية من الوحدات االقتصادية.
 - 14-10يوضح إعداد أرصدة الطاقة التحدي إلحصائيات الطاقة الرسمية .عىل سبيل املثال ،اذا تعذر مثال
نرش كتلة التحويل مليزان الطاقة بسبب الرسية ،تتدهور جودة هذا امليزان بشكل كبري .فإنه لن يكون من
املمكن الحصول عىل ميزان الطاقة الداخيل املنطقي الذي يظهر تدفقات الطاقة من اإلنتاج واالسترياد/
التصدير من خالل التحول إىل االستهالك النهائي .والسؤال يكمن يف كيفية جعل نرش موازين الطاقة ممكنا
إذا كان هناك عدد قليل من الوحدات يف جزء واحد من امليزان وبالتايل يكون ال بد من تناول القضايا الرسية.
 - 15-10تطبيق قواعد الرسية يف إحصاءات الطاقة  -مع االعرتاف بأهمية القواعد العامة املتعلقة بالرسية
اإلحصائية ،يجب أن تقوم الدول بتنفيذ القواعد بطريقة تعزز الوصول إىل البيانات مع ضمان الرسية وبالتايل
ضمان مستوى املالءمة األعىل إلحصاءات الطاقة مع مراعاة ظروفها القانونية .وبالتايل يوىص بما ييل:
(أ) أن يتم االبالغ عن أي معلومات تعترب رسية (والتي يجب إلغاؤها) بالتفصيل اململ يف املستوى
األعىل املقبل لتجميع منتج الطاقة (أو تدفق الطاقة) الذي يحمي الرسية بشكل كامل؛
ً
عامة (مثال :تقارير من الرشكات ،واملصادر اإلدارية املتاحة
(ب) أن تكون البيانات املتوفرة
للعموم) مدرجة ومنشورة بشكل كامل؛
(ج) اإلذن لنرش بيانات حالية معينة ،مع أو بدون تأخري زمني معني ،يطلب من املبلغني املعنيني
عن البيانات؛

	7 8راجع ،عىل سبيل املثال ،املبادئ واالرشادات
الخاصة بإدارة رسية اإلحصاءات والوصول
إىل البيانات الجزئية ،وثيقة املعلومات
األساسية املعدة للجنة اإلحصائية يف دورتها
الثامنة والثالثني التي عقدت يف نيويورك يف
 27شباط/فرباير  2007متاحة عىل املوقع
http://unstats.un.org/unsd/stat.com/sc2007.htm
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(د) اعتبار الرسية السلبية خيارا  -الرسية السلبية هي تحويل البيانات إىل رسية فقط عندما
تطلب الهيئة االقتصادية املعنية ذلك وعندما تجد السلطات اإلحصائية أن الطلب مربر
استنادا ً لقواعد الرسية املعتمدة؛
(هـ) صياغة االقرتاحات لتشمل يف قواعدها الرسية الخاصة بالحكم الذي يمكن نرش البيانات يف
حال كان ذلك ال يسبب الرضر املفرط للهيئة املعنية .مما يعني ،بالتايل ،أن القواعد التي
ستحدد إذا كان “الرضر املفرط” سيقع أم ال هو محدد بشكل واضح ومتاح للعموم.

جيم  -الفرتة املرجعية والجدول الزمني للنرش
 - 16-10الفرتة املرجعية  -يوىص بأن تجعل الدول بيانات الطاقة الخاصة بها متوفرة يف جدول زمني
متوافق مع املمارسة املعتمدة من قبل السلطة اإلحصائية للبلد املعني يف مجاالت إحصائية أخرى ،ويفضل أن
يكون وفقا للتقويم امليالدي ومتماشيا مع التوصيات الواردة يف هذا املنشور .ومن أجل املقارنة الدولية ،يجب
عىل الدول التي تستخدم السنة املالية أن تبلغ عن البيانات السنوية وفقا ً للتقويم امليالدي.
 - 17-10الجدول الزمني لنرش البيانات  -أثناء إنتاج املعلومات اإلحصائية ،عاد ًة ما يكون هناك مفاضلة
بني التوقيت املناسب بحيث يتم تحضري املعلومات والدقة ومستوى التفاصيل للبيانات املنشورة .وبالتايل،
ثمة عامل حاسم يف الحفاظ عىل عالقات جيدة بني منتجي إحصاءات الطاقة ومجتمع املستخدمني وهو تطوير
جدول زمني مالئم وااللتزام به ..لذا يوىص بأن تقوم الدول بإعالن مواعيد مسبقة محددة لنرش سالسل
مختلفة من إحصاءات الطاقة .فيجب أن يتم نرش هذا الجدول الزمني املسبق لإلصدار مع بداية كل عام عىل
املوقع اإللكرتوني للوكالة الوطنية املسؤولة عن نرش إحصاءات الطاقة الرسمية.
 - 18-10وتتضمن العنارص األهم التي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار أثناء تحديد الجدول الزمني لتجميع
إحصاءات الطاقة ونرشها ،ما ييل:
(أ)

توقيت جمع البيانات األولية من قبل وكاالت متعددة؛

(ب) إىل أي مدى يتم مراجعة البيانات املسحوبة من مصادر البيانات الرئيسية؛
(ج) توقيت إعداد وثائق السياسة االقتصادية الوطنية املهمة التي تتطلب إحصائيات الطاقة
كمدخالت؛
(د) أساليب نرش البيانات (بيان صحفي أو عىل اإلنرتنت أو بنسخ مطبوعة).
 - 19-10إن التوقيت املناسب هو الوقت بني نهاية الفرتة املرجعية التي تتعلق بها البيانات والتاريخ
املخصص إلصدار البيانات .ويختلف التوقيت املناسب لإلصدار الشهري والفصيل والسنوي إلحصاءات الطاقة
اختالفا ً كبريا ً من بلد إىل آخر ،مما يعكس وجهات نظر متباينة حول التوقيت املناسب واملوثوقية والدقة
واملفاضلة ،وكذلك اختالفات يف املوارد املتاحة ويف كفاءة عملية اإلنتاج اإلحصائية وفعاليتها .ومن وجهة نظر
املستخدم ،تزيد قيمة بيانات الطاقة بشكل كبري عندما يتم إصدارها بأقرص وقت ممكن .لذا يجب عىل الدول
ً
أن تبذل جهودا ً
منهجية لتلبية طلب املستخدم .ولكن ،مع مراعاة احتياجات السياسة واملمارسات السائدة
لتجميع البيانات ،يتم تشجيع الدول عىل:
(أ)

إصدار بياناتها الشهرية (عىل سبيل املثال :حول مجاميع إنتاج الطاقة ،واملخزون والتغيريات
يف املخزون) ضمن شهرين تقويميني بعد نهاية الشهر املرجعي ،عىل أعىل مستوى تجميعي
عىل األقل؛

(ب) إصدار بياناتها الفصلية ضمن ثالثة أشهر تقويمية بعد نهاية الفصل املرجعي؛
(ج) إصدار البيانات السنوية ضمن خمسة عرش شهرا ً تقويميا ً بعد نهاية السنة املرجعية.
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 - 20-10يعترب أمر اإلصدار املبكر للتقديرات الفصلية والشهرية املؤقتة ضمن شهر تقويمي واحد للبيانات
الشهرية حول تدفقات ومنتجات محددة وضمن تسعة إىل اثني عرش شهرا تقويميا ً للبيانات السنوية من
األمور املشجعة للغاية برشط أن تكون الدول قادرة عىل فعل ذلك.
 - 21-10إذا كانت الدول تستخدم معلومات إضافية لتجميع إحصاءات الطاقة السنوية ،فيجب أن يتم جمع
بيانات الفصل الرابع (أو للشهر الثاني عرش التقويمي) ونرشها يف حد ذاتها ويجب أال تكون مشتقة كفارق
بني املجاميع السنوية ومجموع األرباع الثالثة األوىل (أو احد عرش شهرا تقويميا) من أجل توفري بيانات غري
مشوهة لكافة األشهر واألرباع..

دال  -مراجعة البيانات
 - 22-10إن مراجعة البيانات هي جزء مهم من تجميع إحصاءات الطاقة .إذ إن تجميع البيانات املؤقتة
ونرشها غالبا ً يحسن من ديمومة إحصاءات الطاقة ومالءمتها .فعند توفر املزيد من املعلومات الجديدة
والدقيقة ،ال بد من مراجعة البيانات املؤقتة .ويوىص بأن يتم اتباع هذه املمارسة إذا كانت الدول قادرة عىل
ضمان عنرص املالءمة بني البيانات املؤقتة والنهائية .وبالرغم من أن املراجعات املتكررة ،بشكل عام ،قد تؤثر
سلبا ً عىل مصداقية اإلحصاءات الرسمية للطاقة ،فإن محاولة تجنبها من خالل إنتاج بيانات دقيقة ولكنها
غري مالئمة يف نهاية املطاف لتلبية احتياجات املستخدمني .كما أن املراجعات تؤثر عىل إحصاءات الطاقة
السنوية والقصرية املدى ولكنها غالبا ً ما تكون ذات أهمية أكثر للبيانات القصرية املدى.
ً - 23-10
عامة ،هناك نوعني من املراجعات املتباينة( :أ) املراجعات الروتينية ،العادية أو املتزامنة والتي هي
جزء من العملية الدورية إلنتاج اإلحصاءات املنتظمة والتي تهدف إىل دمج بيانات جديدة أو مستحدثة أو إىل
تصحيح أخطاء البيانات أو التجميع؛ و (ب) مراجعات أساسية أو خاصة التي ليست جزءا ً من الجدول
الدوري للمراجعة والتي يتم إجراءها من أجل إدخال تغيريات أساسية يف املفاهيم والتعريفات والتصنيفات
والتغيريات يف مصادر البيانات.
 - 24-10يف ما يتعلق باملراجعات الروتينية ،يوىص بأن تقوم الدول بوضع سياسة مراجعة متزامنة مع الجدول
الزمني لإلصدار ،يجب أن يكون وصف هذه السياسة متاحً ا للجميع .وقد تقرر الوكاالت املسؤولة عن إحصاءات
الطاقة الرسمية إجراء مراجعة خاصة باإلضافة إىل مراجعات عادية حول البيانات اإلحصائية ،لغرض إعادة
تقييم البيانات أو التحقق بعمق من بعض الهياكل االقتصادية الجديدة .ويتم إجراء هذه األنواع من املراجعات
عىل فرتات أطول من الزمن وبشكل غري منتظم .يف كثري من األحيان ،قد تتطلب تغيريات يف السلسلة الزمنية ،التي
تعود إىل بدايتها ،للحفاظ عىل التناسق املنهجي .ويوىص بأن تخضع هذه املراجعات إىل إنذار مسبق للمستخدمني
لرشح أهمية املراجعات ولتوفري معلومات حول األثر املحتمل للمراجعات عىل املخرجات الصادرة.
 - 25-10يتم تشجيع الدول عىل وضع سياسة مراجعة إلحصاءات الطاقة التي تتم إدارتها بعناية وتكون
متسقة بشكل جيد مع مجاالت إحصائية أخرى .ويجب أن تهدف سياسة املراجعة إىل تزويد املستخدمني
باملعلومات الالزمة للتعامل مع املراجعات بطريقة منهجية .ويعترب غياب التنسيق والتخطيط للمراجعات
مشكلة تتعلق بالجودة من قبل املستخدمني .وتتمثل امليزات األساسية لسياسة املراجعة الثابتة هي اإلصدارات
املحددة سلفا ً وجداول املراجعات واإلصدار املنطقي من سنة إىل أخرى واالنفتاح واالشعار املسبق لألسباب
والنتائج وسهولة الوصول إىل السلسلة الزمنية الطويلة للبيانات املنقحة باإلضافة إىل التوثيق املناسب للمراجعات
املدرجة يف املنشورات اإلحصائية وقواعد البيانات .وتشكل سياسة املراجعة السليمة الجانب الهام لإلدارة
الرشيدة لإلحصاءات إذ إنها ال تساعد مستخدمي البيانات الوطنيني فحسب بل وتعزز االتساق الدويل.79
وسيعمل دليل مجمعي إحصاءات الطاقة املستقبيل عىل تأمني معلومات مفصلة حول املمارسات السليمة يف
سياسة املراجعة.

	7 9للحصول عىل أمثلة حول املمارسات الجيدة،
راجع دليل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي بشأن عرض البيانات والبيانات
الفوقية اإلحصائية واالبالغ عنها (باريس،
 )2007الفصل السابع.
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هاء  -نسق النرش
 - 26-10من أساس فائدة إحصاءات الطاقة هو توفر البيانات وبالتايل نرشها عىل نطاق واسع .ويمكن نرش
البيانات إلكرتونيا أو عىل شكل مطبوعات ورقية .ويوىص بإتاحة إحصاءات الطاقة إلكرتونياً ،ولكن يتم
ً
مالءمة الحتياجات املستخدمني .فالبيانات الصحفية إلحصاءات
تشجيع الدول بأن تختار صيغة النرش األكثر
الطاقة ،عىل سبيل املثال ،يجب أن يتم نرش النرشات الصحفية إلحصاءات الطاقة بطريقة تسهل إعادة النرش
من قبل وسائل االعالم؛ كما يجب أن يتم نرش اإلحصاءات املفصلة والشاملة يف صيغ إلكرتونية أو/و ورقية.
إن النرش املنتظم للبيانات يجب أن يلبي معظم ،إن لم يكن جميع احتياجات املستخدمني ويتم توفري مجموعات
البيانات املخصصة فقط يف حاالت استثنائية .وينصح بأن تقوم البلدان بالتأكد من أن املستخدمني عىل علم
واضح باإلجراءات والخيارات للحصول عىل البيانات املطلوبة.

	8 0للمزيد من التفاصيل حول االبالغ عن
البيانات والبيانات الفوقية ،راجع دليل
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
بشأن عرض البيانات والبيانات الفوقية
اإلحصائية واالبالغ عنها (باريس.)2007 ،

	8 1قد توفر املعايري التقنية لصيغة تبادل
البيانات الفوقية والبيانات اإلحصائية
( )SDMXوإرشاداتها املوجهة للمحتوى
صيغا ً وتسميات مشرتكة لتبادل البيانات
اإلحصائية والبيانات الفوقية ومشاركتها
باستخدام التقنية الحديثة .ويتم التشجيع
عىل نرش البيانات الوطنية والفوقية
باستخدام تكنولوجيا الويب ومعايري
( )SDMXكوسيلة لتخفيض عبء االبالغ
الدويل وزيادة فعالية تبادل البيانات الدولية.
للمزيد من املعلومات حول  ،SDMXراجع
املوقع.http://www.sdmx.org/ :

 - 27-10نرش البيانات الفوقية  -إن مسألة توفري البيانات الفوقية الكافية وتقييمات جودة إحصاءات
الطاقة هي مسألة مهمة بالنسبة للمستخدمني كأهمية توفري البيانات نفسها .يشجع بأن تالئم الدول بياناتها
مع املعايري الدولية وأن تتبع التوصيات الواردة يف الفصل التاسع حول ضمان جودة البيانات والبيانات
الفوقية إلحصاءات الطاقة وأن تعمل عىل تطوير البيانات الفوقية ونرشها وفقا ً للتوصيات املطروحة .وقد
تعمد الدول إىل وضع مستويات متفاوتة حول تفاصيل البيانات الفوقية وذلك لتسهل الوصول اليها
واستخدامها.80

واو  -اإلبالغ الدويل
 - 28-10يوىص بأن تقوم الدول بنرش إحصاءات الطاقة الخاصة بها عىل الصعيد الدويل رسعان ما تصبح
متاحة للمستخدمني الوطنيني من دون أي قيود إضافية .ومن أجل ضمان نقل دقيق ورسيع للمعلومات إىل
املنظمات اإلقليمية والدولية ،يوىص بأن تقوم الدول باستخدام صيغة تبادل البيانات الفوقية والبيانات
اإلحصائية )SDMX( 81إلمكانية استخدامها يف تبادل بياناتها ومشاركتها.
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استخدامات إحصاءات
وموازين الطاقة األساسية

ألف  -مقدمة
 - 1-11يبني هذا الفصل االستخدامات املتعددة لعنارص البيانات الواردة يف الفصل السادس وموازين
الطاقة الواردة يف الفصل الثامن يف تجميع إحصاءات أخرى أو املؤرشات املتعلقة بإحصاءات الطاقة.
 - 2-11يظهر القسم “باء” وصفا ً موجزا ً “لحسابات الطاقة” ضمن نظام املحاسبة البيئية االقتصادية
املتكاملة يف مجال الطاقة .ويستعرض هذا القسم نقاط االختالف الرئيسية يف املفاهيم والتعاريف بني موازين
الطاقة وحسابات الطاقة ويصف التعديالت الرئيسية الالزمة لربط النظامني ويناقش مواد البيانات اإلضافية
التي تتيح فرصة تجميع حسابات الطاقة من موازين الطاقة.
 - 3-11يصف القسم “جيم” الئحة من مؤرشات الطاقة كأداة مهمة ملراقبة السياسات .ويمكن استخراج
معظم هذه املؤرشات من مواد البيانات الواردة يف الفصل السادس.
 - 4-11ويؤمن القسم “دال” مرجعا ً الستخدام إحصاءات الطاقة وموازينها األساسية الحتساب انبعاثات
غازات الدفيئة املرتبطة بالطاقة .ويتم مناقشة طرق احتساب مثل هذه االنبعاثات ،بالرغم من عدم توفر
التفاصيل وبالتايل يتم إحالة املستخدم إىل توجيهات الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ (.)IPCC

باء  -نظام املحاسبة البيئية االقتصادية يف مجال الطاقة
 - 5-11إن نظام املحاسبة البيئية االقتصادية املتكاملة يف مجال الطاقة املقبل سيؤمن إطارا ً مفهوميا ً
لتنظيم املعلومات حول الطاقة بطريقة تتماىش دوما ً مع مبادئ نظام الحسابات القومية 82وتعاريفه
وتصنيفاته .ويتألف نظام املحاسبة البيئية االقتصادية املتكاملة يف مجال الطاقة من ثالثة أنواع رئيسية من
الحسابات ،وهي:
(أ)

	8 2للمزيد من املعلومات حول نظام املحاسبة
البيئية االقتصادية املتكاملة يف مجال الطاقة
راجعhttp://unstats.un.org/unsd/ :
./envaccounting/seeae

حسابات التدفق املادي التي تسجل فيها تدفقات الطاقة عرب وحدات الطاقة  -وهي تسجل
تدفق الطاقة من املدخالت الطبيعية من البيئة إىل االقتصاد ،داخل االقتصاد (كمنتجات
الطاقة) ومن االقتصاد إىل البيئة (كخسائر وعوائد للطاقة يف البيئة) .يتم تسجيل تدفقات
الطاقة املختلفة يف جدول العرض واالستخدام الفعيل (.)PSUT

(ب) حسابات التدفق النقدية للمعامالت املتعلقة بالطاقة التي تسجل املعامالت النقدية املتعلقة
بالتدفقات املادية للطاقة يف إطار جدول العرض واالستخدام .تركز هذه الحسابات عىل
املعامالت داخل االقتصاد وبالتايل ال تغطي التدفقات بني البيئة واالقتصاد.
(ج) حسابات األصول من الناحية املادية والنقدية 83التي تصف املخزونات يف بداية السنة
املحاسبية ونهايتها والتغيريات فيها .ويتم تجميع حسابات األصول للموارد املعدنية والطاقة
وتوفر معلومات عن توافر املوارد يف البيئة ،وعن نمط االستخراج ومعدل االستنزاف.

	8 3ينبغي فهم املخزون هنا من ناحية الحسابات
البيئية االقتصادية املتكاملة ،والتي تغطي
املوارد املعدنية وموارد الطاقة ،بينما يف
التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة سيتم
استخدام املصطلح ملنتجات الطاقة ،مع
اإلشارة إىل الكمية املعطاة لكل مورد أو منتج
يف وقت معني.
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االختالفات األساسية بني موازين الطاقة وحسابات الطاقة

 - 6-11يمكن تقسيم االختالفات الرئيسية بني موازين الطاقة وحسابات الطاقة ضمن ثالث فئات:
االختالفات املفاهيمية ،واالختالفات يف املصطلحات واالختالفات يف العرض.

االختالفات املفاهيمية
 - 7-11إن االختالف املفاهيمي الرئييس بني موازين الطاقة وحساباتها هو التغطية الجغرافية .فاملنطقة
الجغرافية املرجعية ملوازين الطاقة هي اإلقليم الوطني وبالتايل يتم تجميع اإلحصاءات لجميع الوحدات
املوجودة فعليا عىل هذا اإلقليم .وتعترب الوحدات املوجودة خارج اإلقليم الوطني كجزء من بقية العالم .ويشار
إىل هذه التغطية “باملبدأ اإلقليمي”.

	8 4نظام الحسابات القومية 2008 ،الفقرات
 4-10إىل .4-14

 - 8-11من ناحية أخرى ،تستخدم حسابات الطاقة تغطية جغرافية تستند إىل جميع الوحدات املؤسسية
املقيمة يف اقتصاد وطني معني  -بغض النظر عن مكان تواجدها .وأما الوحدات غري املقيمة فتعترب جزءا ً من
باقي العالم وبالتايل خارج النطاق .يشار إىل هذه التغطية الجغرافية بمبدأ اإلقامة .وتعترب الوحدة املؤسسية
وحدة مقيمة يف البلد عندما يكون مركز مصلحتها االقتصادية هو ضمن اإلقليم االقتصادي للبلد .84وعموماً،
إن اإلقليم االقتصادي سيتماىش مع الحدود املادية للبلد ولكن يتم إجراء تعديالت عىل السفارات والقنصليات
والقواعد العسكرية واملحطات العلمية وما شابه ،والتي ال تنتمي إال إىل املنطقة االقتصادية للبلد الذي تمثله.
 - 9-11إن استخدام مبدأ اإلقليم أو االقامة يؤدي اختالفات يف طريقة تسجيل بعض اإلحصاءات (مثال،
الواردات/الصادرات/االستخدام ،وقود السفن للمالحة الدولية ،الخ).
 - 10-11إن استخدام مبدأ اإلقليم يعني أن الواردات والصادرات تغطي جميع املعامالت بني الوحدات املادية
املوجودة يف اإلقليم والوحدات املوجودة فعليا خارج اإلقليم ومستقلة عن مقر إقامة الوحدات املعنية (وبالتايل
تتبع التجارة الحركة الفعلية للبضائع) .وباإلضافة إىل ذلك ،فاملعامالت بني الوحدات املوجودة فعليا ً ضمن
اإلقليم ليست مسجلة كواردات/صادرات حتى ولو كان حالة إقامة الوحدات املعنية مختلفاً .باستخدام مبدأ
اإلقامة يف حسابات الطاقة ،تغطي الواردات/الصادرات املعامالت بني الوحدات املقيمة وغري املقيمة بشكل
مستقل عن املكان التي تجري فيه املعامالت ،سواء كانت يف الخارج ( -مثالً كحالة السياح الوطنيني يف
الخارج) ،أو يف اإلقليم الوطني(يف حالة الرشكات األجنبية التي تزود بالوقود يف الداخل).
 - 11-11األمر مماثل لتسجيل استخدامات املنتجات .ففي ميزان الطاقة ،يغطي استخدام الطاقة يف اإلقليم
استخدامات جميع الوحدات املادية املوجودة فعليًا يف اإلقليم ،أما يف حسابات الطاقة ،فهو يغطي استخدامات
الوحدات املقيمة يف االقتصاد الوطني فقط  -فاستخدامات الوحدات غري املقيمة تحتسب كصادرات (رشط
أن تعترب وحدات اإلمداد مقيمة) .باإلضافة إىل ذلك ،قد يشمل استخدام منتجات الطاقة يف حسابات الطاقة
استخدامات الوحدات املقيمة يف الخارج ،مع اعتبار املعاملة املناظرة من جانب العرض استرياد .هذا هو حال،
عىل سبيل املثال ،للمقيمني الذين يزودون مركباتهم الخاصة يف الخارج بالوقود والسفن التي يديرها املقيمون
والذين يتم تزويدهم بالوقود يف الخارج.

الفرق بني املصطلحات
 - 12-11هناك فوارق بني استخدام بعض املصطلحات يف حسابات الطاقة ويف موازين الطاقة .فبعض
املصطلحات مثل “ العرض” و “االستهالك النهائي” و “ املخزونات” و “ تغري املخزون” معرفة بشكل
واضح يف املوازين والحسابات ولكن تعاريفها تختلف.

يساسألا ةقاطلا نيزاومو تاءاصحإ تامادختسا
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 - 13-11العرض  -يف موازين الطاقة ،يمثل مصطلح العرض الطاقة الداخلة إىل اإلقليم الوطني للمرة األوىل
ناقص الطاقة الخارجة من اإلقليم الوطني (من خالل الصادرات وخزانات الوقود الدولية) والتغيريات يف
املخزون .وبالتايل أن:
مجموع تدفقات الطاقة = إنتاج الطاقة األولية
 +واردات الطاقة األولية والثانوية
 صادرات الطاقة األولية والثانوية خزانات الوقود الدولية (الجوية والبحرية) -التغريات يف املخزون

 - 14-11أما يف حسابات الطاقة ،فيتم تعريف مصطلح العرض عىل أنه مجموع إنتاج الطاقة األولية
والواردات ملنتجات الطاقة ً
(وفقا ملبدأ اإلقامة) .85وبالتايل فإن الصادرات وخزانات الوقود الدولية والتغيريات
يف املخزون تعترب جميعها باإلضافة إىل االستهالك الوسيط وتكوين رأس املال استخدامات .باإلضافة إىل ذلك،
يتم تسجيل خزانات الوقود الدولية يف حسابات الطاقة كاستهالك وسيط إذا كانت عملية تزويد السفن
بالوقود تضطلع بها سفينة تشغلها وحدة مقيمة أو كصادرات إذا كانت وحدة غري مقيمة تشغل السفينة.
 - 15-11االستهالك النهائي  -يشري االستهالك النهائي يف موازين الطاقة إىل استخدام الوقود والكهرباء
والحرارة التي يتم توصيلها إىل املستهلكني النهائيني للطاقة لكل من استخدامات الطاقة وغري الطاقة .وهو
ال يشمل استخدام منتجات الطاقة يف صناعات الطاقة (ومن قبل منتجني آخرين للطاقة) كمدخالت إىل عملية
التحويل وإىل االستخدام الذاتي ملنتجات الطاقة .ويف حسابات الطاقة ،يتم استخدام مصطلح “االستهالك
النهائي” لإلشارة إىل استخدام الخدمات والسلع من قبل األرس أو الحكومة لتلبية احتياجاتها أو رغباتهم
الفردية أو الجماعية .ومع ذلك ،عندما يتم استخدام السلع والخدمات كمدخالت إىل عملية اإلنتاج بواسطة
الوحدات االقتصادية ،يتم االشارة اليها “كاستهالك وسيط”.
 - 16-11يتم تحديد مفهومي املخزون وتغريات املخزون يف موازين الطاقة بما يتوافق مع املخزون وتغريات
املخزون يف نظام املحاسبة البيئية االقتصادية يف مجال الطاقة (ونظام الحسابات القومية  .)2008باإلضافة
إىل ذلك ،تظهر التغيريات يف املخزون يف األرصدة كجزء من إجمايل العرض ،بينما تظهر يف حسابات الطاقة
كجزء من االستخدام.

الفوارق يف عرض اإلحصاءات
 - 17-11يف الجداول القياسية لحسابات الطاقة ،تتبع تقديمات اإلحصاءات لألنشطة االقتصادية ولألرس
بحزم املبادئ التصنيفية والهيكلية للتصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية ،التنقيح
الرابع ( .)ISIC Rev. 4وبالتايل يتم عرض معلومات حول أي مؤسسة/منشأة محددة (سواء من جانب اإلنتاج
أو االستهالك) تحت فئة التصنيف الصناعي الدويل املوحد للنشاط األسايس للوحدة املعنية .ولكن ال تتبع
موازين الطاقة املبدأ نفسه ،فاملعلومات حول مؤسسة/منشأة محددة ليست مرتبطة ارتبا ً
طا كامالً بفئة
التصنيف الصناعي الدويل املوحد ذات الصلة للوحدة املعنية .وعوضا ً عن ذلك ،يتم تقديمها يف أقسام مختلفة
من املوازين وفقا ً لنوع االستخدام وفئة التصنيف الصناعي الدويل املوحد ذات الصلة بالوحدة املعنية.
 - 18-11يتمثل املثال النموذجي باستخدام الطاقة ألغراض النقل .ففي حني يتم تجميع معلومات مفصلة
حول استخدام الطاقة ألغراض النقل وألغراض أخرى من وحدات إحصائية فردية ،وعرض البيانات بطرق
مختلفة يف موازين الطاقة وحسابات الطاقة .ففي حسابات الطاقة ،يتم عرض البيانات بدقة حسب فئات
ً
مبينة النقل واالستخدامات األخرى للطاقة
التصنيف الصناعي الدويل املوحد للوحدات اإلحصائية املعنية،
ضمن فئة التصنيف الصناعي الدويل املوحد للوحدة املعنية .ومن ناحية أخرى ،يتم عرض املجموع الكيل

	8 5راجع اﻟﻔﺻل  7ﻣن نظام املحاسبة البيئية
االقتصادية املتكاملة يف مجال الطاقة .تجدر
اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من أن مصطلح
“العرض الكيل” يتم تعريفه واستخدامه
بطريقة مختلفة يف الفصول األخرى من
نظام املحاسبة البيئية االقتصادية املتكاملة
يف مجال الطاقة.
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	8 6للمزيد من املعلومات ،راجع الفصل الثامن
من هذا املنشور.
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للنقل يف موازين الطاقة مع إظهار مجموع الطاقة املستخدمة ألغراض النقل من قبل جميع األنشطة
االقتصادية ،مقسمة إىل طرق النقل .ونتيجة لذلك ،ال يتم تضمني جزء من الطاقة املستخدم ألغراض النقل
من قبل صناعات  ISICالفردية يف املجاميع األخرى لالستهالك النهائي للطاقة (مثال تجار الجملة أو
املصنعني) يف موازين الطاقة.86
 - 19-11مثال آخر هو الطاقة املستخدمة إلنتاج منتجات أخرى للطاقة .بينما تتبع حسابات الطاقة فئات
التصنيف الصناعي النموذجي الدويل لجميع االنشطة االقتصادية الصارمة ،أرصدة الطاقة تسجل الطاقة
التي يتم تحويلها إىل منتجات مختلفة يف مدخل “التحول” (مقسم بواسطة تكنولوجيا التحويل) ،والطاقة
املستهلكة لدعم إنتاج الطاقة يف مدخل “استخدام الصناعات الخاصة للطاقة”.
 - 20-11يسمح ميزان الطاقة بعنرص التوازن “الفرق اإلحصائي” ،بينما ال تسمح حسابات الطاقة ،حسب
التصميم ،بالتناقض بني العرض واالستخدام .يف الحاالت التي يوجد فيها فرق بني العرض واالستخدام ،يجب
تحقيق التسوية وتخصيص هذه الكمية لتدفقات محددة لتخفيف أو إزالة أي تناقض.

-2

التعديالت لتجميع حسابات الطاقة

 - 21-11يمكن استخدام إحصاءات وموازين الطاقة األساسية كمصادر بيانات لتجميع جداول العرض
واالستخدام لنظام املحاسبة البيئية  -االقتصادية يف مجال الطاقة .ونظرا ً لالختالف يف املفاهيم والتعاريف،
هناك حاجة إىل تعديالت لجمع حسابات الطاقة.
 - 22-11تعديالت عىل الصادرات/الواردات  -من أجل إدراج الصادرات والواردات من موازين الطاقة يف
حسابات الطاقة ،من الرضوري إجراء تعديالت لربطها بالتحويالت بني الوحدات املقيمة وغري املقيمة ،مثل
إدراج مشرتيات الوقود من قبل املقيمني يف الخارج كواردات.
 - 23-11تعديالت أخرى للتغطية الجغرافية  -هناك أمثلة أخرى تتعلق بالحالة فيما يتعلق بالوقود
البحري والطريان الدويل والعنارص املوجودة يف الجزء السفيل من امليزان .باإلضافة إىل ذلك ،يجب أن يتم
تصنيف االستخدامات املتعددة ملنتجات الطاقة التابعة ملوازين الطاقة بحيث يمكن تسجيلها كاستهالك
متوسط/نهائي عندما تكون الوحدة مقيمة أو كصادرات عندما تكون الوحدة غري مقيمة وتحتاج إىل أن يتم
استكمالها باستخدامها من قبل وحدات مقيمة يف الخارج .وهذا مشابه لحالة لتزويد السفن الدولية بالوقود.
 - 24-11كما تجدر االشارة إىل أنه قد يكون هناك املزيد من التعديالت الرضورية ،من حيث املبدأ ،للتغطية
الجغرافية الستبعاد املقاطعات اإلقليمية األجنبية يف اإلقليم الوطني و/أو تضمني املقاطعات اإلقليمية الوطنية
يف سائر أنحاء العالم .وهذه املناطق هي مساحات محددة بوضوح (مثل السفارات والقنصليات الخ )...تقع
يف مناطق أخرى وتستخدم من قبل الحكومات التي تملكها أو تستأجرها ألغراض دبلوماسية أو عسكرية أو
علمية .فيتم استبعاد هذه املساحات من إحصاءات الطاقة وموازينها األساسية عندما تقع يف الخارج ،يف حني
يتم إدراجها يف اإلحصاءات التي قدمها اإلطار املحاسبي .يف حني يتم تضمني املقاطعات األجنبية عند وجودها
يف األرايض الوطنية .بالنسبة لإلحصاءات التي يقدمها إطار املحاسبة ،عىل العكس من ذلك ،تم تضمني
املقاطعات الوطنية مع بقية العالم ،يف حني تم استبعاد املقاطعات األجنبية يف األرايض الوطنية.
 - 25-11إعادة تخصيص/تجميع البيانات إىل فئة من فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحد
ذات الصلة  -بغية تجميع حسابات الطاقة ،يجب إعادة تجميع املعلومات حسب اختالف فئات التصنيف
الصناعي الدويل املوحد .واملعلومات حول “التحول” و“النقل” و“االستخدام غري املرتبط بالطاقة”
و“االستخدام الذاتي للمنتجات الصناعية” و“اإلنتاج األويل” هي أمثلة حول العنارص التي تحتاج إىل إعادة
تخصيصها من أجل تقديم معلومات حسب جدول مرتكز عىل فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحد ،تماما ً
مثل تلك املستخدمة يف نظام املحاسبة البيئية االقتصادية يف مجال الطاقة.
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 - 26-11قد يتم إنشاء جداول التناظر إلظهار الروابط بوضوح إلجمايل العرض واالستخدام الكيل للمنتجات
املختلفة بني حسابات الطاقة وموازين الطاقة.

مواد البيانات اإلضافية الرضورية لتجميع حسابات الطاقة
 - 27-11من أجل تجميع حسابات الطاقة ،من املهم الحصول عىل معلومات تسمح بإجراء تعديالت مثل
تلك املعروضة يف القسم السابق .تتضمن هذه املعلومات ،عىل سبيل املثال ،انفصال عمليات التسليم من
خزانات الوقود الدولية للوحدات املقيمة وغري املقيمة؛ والتوريد للمستهلكني النهائيني املقيمني وغري املقيمني؛
واستخدام منتجات الطاقة من قبل الوحدات املقيمة يف الخارج.
 - 28-11ويف ضوء االختالفات الواردة أعاله ،يتم تشجيع الدول عىل توثيق وإتاحة الطرق املستخدمة إلعادة
تخصيص وتعديل البيانات التي توفرها إحصاءات الطاقة األساسية وموازين حسابات الطاقة.

جيم  -مؤرشات الطاقة
 - 29-11إن مؤرشات الطاقة هي أداة مفيدة يف تلخيص املعلومات ورصد االتجاهات التي تعكس مختلف
جوانب وضع الطاقة يف البلد مع مرور الوقت .ويمكن تجميع عدد من املؤرشات من إحصاءات الطاقة
األساسية ومن موازين وحسابات الطاقة.
 - 30-11يعتمد اختيار مجموعة املؤرشات التي يجمعها أحد البلدان عىل الظروف واألولويات الوطنية
ومعايري وأهداف االستدامة والتنمية ،فضالً عن توافر البيانات.
منشور مشرتك بني عدة منظمات
 - 31-11يتم توفري أمثلة عن املؤرشات األساسية للتنمية املستدامة يف
ٍ
دولية .87ويتم تنظيم هذه املؤرشات ضمن ثالثة أبعاد :اجتماعية ،واقتصادية وبيئية ،وكذلك وفقا للموضوع
واملوضوع الفرعي .وتبني الجداول من  1-11إىل  3-11مؤرشات الطاقة املنظمة وفقا ً لهذه األبعاد الثالثة.88
ويمكن استخالص معظمها من عنارص البيانات املقدمة يف الفصل الخامس .ومع ذلك ،لكن بعضها يحتاج
إىل جمع/تجميع معلومات إضافية (عىل سبيل املثال ،األشخاص و/أو أجرة الشحن التي تم نقلها عرب
مسافات طويلة ،ومساحة األرض ،وما إىل ذلك).
 - 32-11هناك اهتمام متزايد يف مؤرشات كفاءة الطاقة ويجري العمل (وال سيما من قبل وكالة الطاقة
الدولية) ملراجعة املمارسات الحالية عىل املستوى الوطني وتقديم التوجيه حول املفاهيم واألساليب .وبعد
التعرف عىل أهمية تلك املؤرشات ،فإن العديد منها يحتاج إىل مستويات إضافية من التفاصيل عن تلك الواردة
يف الئحة مواد البيانات يف الفصل السادس وبالتايل ال يتم تقديم جميعها يف هذا الفصل.
 - 33-11تجدر اإلشارة إىل أن قائمة املؤرشات التي تظهر يف هذا الفصل ليست شاملة .لذا يتم تشجيع
الدول عىل تطوير قائمة مؤرشات ذات الصلة وفقا ً الهتماماتها املتعلقة بالسياسات وتوافر البيانات.

	8 7مؤرشات الطاقة من أجل التنمية املستدامة:
املبادئ التوجيهية واملنهجيات .الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،إدارة األمم املتحدة
للشؤون االقتصادية واالجتماعية ،الوكالة
الدولية للطاقة ،املكتب اإلحصائي للجماعات
األوروبية ،نظام املحاسبة البيئية االقتصادية
(فيينا.)2005 ،
8 8بما أن هذا املنشور يسبق العمل عىل
التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة ،فإن
املصطلحات املستخدمة لعنارص البيانات
ال تتوافق دائمً ا مع التوصيات الدولية
إلحصاءات الطاقة.

الجدول 1-11
مؤرشات الطاقة املرتبطة بالبعد االجتماعي
املوضوع

اإلنصاف

الصحة

مؤرش الطاقة

املوضوع الفرعي
إمكانية الوصول

SOC1

حصة األرس (أو السكان) من دون
طاقة كهربائية أو تجارية ،أو
االعتماد املفرط عىل الطاقة غري
التجارية

القدرة عىل تحمل
التكاليف

SOC2

الحصة من دخل األرس التي تنفق
عىل الوقود والكهرباء

أوجه التفاوت

SOC3

استخدام الطاقة األرسية لكل فئة
دخل وما يقابلها من مزيج الوقود

السالمة

SOC4

وفيات الحوادث للطاقة التي
تنتجها سلسلة وقود

املكونات
•األرس (أو السكان) من دون طاقة
كهربائية أو تجارية ،أو االعتماد
املفرط عىل الطاقة غري التجارية
•إجمايل عدد األرس أو السكان
•دخل األرس الذي يتم نفاقه عىل
الوقود والكهرباء
•دخل األرس (مجموع وأفقر  20يف
املائة من السكان)
•استخدام الطاقة لكل أرسة وذلك
لكل فئة دخل (األخماس)
•دخل األرسة لكل فئة دخل
(األخماس)  -مقابل مزيج الوقود
لكل فئة دخل (األخماس)
•الوفيات السنوية من سلسلة الوقود
•الطاقة السنوية املنتجة

الجدول 2-11
مؤرشات الطاقة املرتبطة بالبعد االقتصادي
املوضوع

مؤرش الطاقة

املوضوع الفرعي
االستخدام العام

ECO1

استخدام الطاقة للفرد

اإلنتاج العام

ECO2

استخدام الطاقة لكل وحدة من
الناتج املحيل اإلجمايل

كفاءة العرض

ECO3

كفاءة تحويل الطاقة وتوزيعها

املكونات
•استخدام الطاقة (مجموع تدفقات
الطاقة األولية ،ومجموع االستهالك
النهائي واستخدام الطاقة)
•مجموع السكان

أنماط
االستخدام
واإلنتاج

اإلنتاج

االستخدام النهائي

ECO4

نسبة االحتياطات إىل اإلنتاج

ECO5

نسبة املوارد إىل اإلنتاج

ECO6

كثافة الطاقة الصناعية

ECO7

كثافة الطاقة الزراعية

ECO8

كثافة طاقة الخدمات/التجارة

•استخدام الطاقة (مجموع تدفقات
الطاقة األولية ومجموع االستهالك
النهائي واستخدام الكهرباء)
•الناتج املحيل اإلجمايل
•خسائر يف أنظمة التحويل بما يف ذلك
الخسائر يف توليد الكهرباء ونقلها
وتوزيعها
•االحتياطات املؤكدة القابلة
لالستخراج
•مجموع إنتاج الطاقة
•مجموع املوارد املقدرة
•مجموع إنتاج الطاقة
•استخدام الطاقة يف القطاع الصناعي
ومن قبل فرع التصنيع
•القيمة املضافة املطابقة
•استخدام الطاقة يف القطاع الزراعي
•القيمة املضافة املطابقة
•استخدام الطاقة يف الخدمة/القطاع
التجاري  -القيمة املضافة املطابقة
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املوضوع

مؤرش الطاقة

املوضوع الفرعي

املكونات
•استخدام الطاقة يف األرس وعن طريق
االستخدام النهائي الرئييس

ECO9

كثافة طاقة األرس

االستخدام النهائي

•عدد األرس واملساحة املبنية
واألشخاص يف كل أرسة ،وملكية
األجهزة
•استخدام الطاقة يف قطاعات السفر
والشحن حسب الطريقة

ECO10

كثافة طاقة النقل

ECO11

حصة الوقود يف الطاقة والكهرباء

•مسافة سفر الركاب بالكيلومرت
ووزن الشحن بوحدة القياس طن -
كيلومرت حسب الطريقة
•تدفقات الطاقة األولية واالستهالك
النهائي وتوليد الكهرباء والقدرة عىل
التوليد حسب نوع الوقود

أنماط
االستخدام
واإلنتاج

ECO12

حصة الطاقة غري الكربونية يف
مجاالت الطاقة والكهرباء

ECO13

حصة الطاقة املتجددة يف مجال
الطاقة والكهرباء

األسعار

ECO14

أسعار االستخدام النهائي للطاقة
حسب الوقود والقطاع

الواردات

ECO15

االعتماد عىل صايف واردات الطاقة

مخزونات الوقود
االسرتاتيجية

ECO16

التنويع
(خليط الوقود)

الضمانة

مخزونات الوقود الحرج لكل
استهالك للوقود املقابل

•مجموع تدفقات الطاقة األولية
ومجموع االستهالك النهائي
ومجموع توليد الكهرباء ومجموع
قدرة التوليد
•تدفقات الطاقة األولية وتوليد الطاقة
والقدرة عىل التوليد بواسطة الطاقة
غري الكربونية
•مجموع تدفقات الطاقة األولية
ومجموع االستهالك النهائي
ومجموع توليد الكهرباء ومجموع
قدرة التوليد
•تدفقات الطاقة األولية واالستهالك
النهائي وتوليد الطاقة والقدرة عىل
التوليد بواسطة الطاقة املتجددة
•إجمايل تدفقات الطاقة األولية
ومجموع االستهالك النهائي
ومجموع توليد الكهرباء ومجموع
قدرة التوليد
•أسعار الطاقة (مع وبدون
الرضائب/الدعم)
•واردات الطاقة
•مجموع تدفقات الطاقة األولية
•مخزون الوقود الحرج (مثل الوقود
والغاز)...
•استهالك الوقود الحرج
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الجدول 3-11
مؤرشات الطاقة املرتبطة بالبعد البيئي
املوضوع

املوضوع الفرعي
ENV1

انبعاثات غازات الدفيئة من إنتاج
الطاقة واستخدامها للفرد الواحد
ولكل وحدة من الناتج املحيل
اإلجمايل

ENV2

تجمع ملوثات الهواء املحيطة يف
املناطق الحرضية

•تركيزات امللوثات يف الهواء

ENV3

انبعاثات ملوثات الهواء من أنظمة
الطاقة

•انبعاثات ملوثات الهواء

نوعية املياه

ENV4

الترصيفات امللوثة يف املواد السائلة
من أنظمة الطاقة بما يف ذلك
ترصيفات النفط

•الترصيفات امللوثة يف املواد السائلة

جودة الرتبة

ENV5

منطقة الرتبة حيث التحمض
يتجاوز الحمل الحرج

الغابات

ENV6

معدل إزالة الغابات يعزى إىل
استخدام الطاقة

ENV7

نسبة توليد النفايات الصلبة إىل
وحدات الطاقة املنتجة

•الطاقة املنتجة

ENV8

نسبة النفايات الصلبة التي تم
التخلص منها بشكل صحيح إىل
إجمايل النفايات الصلبة الناتجة

•كمية النفايات الصلبة التي تم
التخلص منها بطريقة صحيحة إىل
إجمايل كمية النفايات الصلبة

ENV9

نسبة النفايات املشعة الصلبة إىل
وحدات الطاقة املنتجة

ENV10

نسبة النفايات املشعة الصلبة التي
تنتظر التخلص منها إىل مجموع
النفايات الصلبة املشعة املتولدة

تغري املناخ
الغالف
الجوي

املياه

مؤرش الطاقة

املكونات

نوعية الهواء

األرض
توليد النفايات الصلبة
وإدارتها

•انبعاثات غازات الدفيئة من إنتاج
الطاقة واستخدامها
•السكان والناتج املحيل اإلجمايل

•منطقة الرتبة املتأثرة
•الحمل الحرج
•مساحة الغابات يف فرتتني مختلفني
•استخدام الكتلة الحيوية
•كمية النفايات الصلبة

•كمية النفايات املشعة (تراكمية لفرتة
محددة من الزمن)
• الطاقة املنتجة
•كمية النفايات املشعة التي سيتم
التخلص منها
•الحجم اإلجمايل للنفايات املشعة

دال  -انبعاثات غازات الدفيئة
 - 34-11إن توافر إحصاءات الطاقة وموازين الطاقة ،األساسية والجيدة واملوثوقة ويف الوقت املناسب ،هي
املصادر األساسية الحتساب انبعاثات غازات الدفيئة وملعالجة الشواغل العاملية املتعلقة بتغري املناخ .إن
إحصاءات الطاقة األساسية وموازين الطاقة هي املصادر الرئيسية للبيانات لحساب انبعاثات غازات الدفيئة
املرتبطة بالطاقة ،كما تستند املبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ عىل نفس اإلطار
املفاهيمي .ويتم تشجيع الدول عىل بذل املزيد من الجهود للتحقق من البيانات التي تم جمعها وإجراء
التعديالت عند االقتضاء من أجل التأكد من أن االنبعاثات املحتسبة قابلة للمقارنة الدولية.

-1

تغري املناخ وانبعاثات غازات الدفيئة

 - 35-11إن التدخل البرشي يف النظام املناخي ،واملدفوع بما يسمى “باالحتباس الحراري” ،تم تصنيفه
مشكلة عاملية يف عام  1979يف مؤتمر املناخ العاملي األول .ويف عام  ،1988أي بعد مرور عرش سنوات ،تأسست
الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصاد
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الجوية يف مهمة تهدف إىل تقديم وجهة نظر علمية واضحة حول تغري املناخ وأثره البيئي واالجتماعي
واالقتصادي املحتمل.
 - 36-11إن أحدث تقييم علمي متاح حول تغري املناخ للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ متوفر
يف تقرير التقييم الخامس ( )AR5للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ الذي تم نرشه يف عام .2013
ويؤكد التقرير أنه “ال لبس يف ارتفاع درجة حرارة النظام املناخي وأنه “من املرجح للغاية أن أكثر من نصف
الزيادة امللحوظة يف املتوسط العاملي لدرجات الحرارة السطحية من عام  1951حتى عام  2010قد نجمت
عن الزيادة البرشية يف تركيزات غازات الدفيئة وغريها من األنشطة البرشية .لم يؤكد تقرير التقييم الخامس
فحسب بل عزز أيضا نتائج تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ( )AR4الذي
نرش يف عام  .2007وتتسق هذه التقييمات مع الرصدات املناخية املستمرة التي أبلغت عنها املنظمة العاملية
لألرصاد الجوية .وبالنسبة للمستقبل ،يؤكد التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ “أن
استمرار الزيادة يف انبعاثات غازات الدفيئة سيؤدي إىل مزيد من االحرتار والتغريات يف جميع مكونات النظام
املناخي” ،وأن “الحد من تغري املناخ سيتطلب تخفيضات كبرية ومستدامة يف انبعاثات غازات الدفيئة”.
 - 37-11وقد استجاب املجتمع الدويل عىل املخاوف املتزايدة بشأن تغري املناخ من خالل وضع ثالث معاهدات
دولية رئيسية :اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ ،واتفاق باريس بموجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ .يعترب
اإلبالغ عن انبعاثات غازات الدفيئة ،بما يف ذلك االنبعاثات الصادرة عن قطاع الطاقة ،أحد االلتزامات األساسية
لألطراف يف هذه املعاهدات.
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املبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لتقدير انبعاثات
غازات الدفيئة

 - 38-11إن إحدى أهم وظائف الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،توفري توجيه منهجي حول
تقدير انبعاثات غازات الدفيئة عىل الصعيد الوطني كجزء من عملية إعداد قوائم الجرد الوطنية لغازات
الدفيئة .وقد أصدر الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ يف عام  1995أول دليل موحد وموسع بشأن
تقدير انبعاثات غازات الدفيئة ،وتم تنقيحه ونرشه باعتباره املبادئ التوجيهية املنقحة لعام  1996التي
وضعها الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ بشأن قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة (الفريق
الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ لعام  ،)1997تبعها بعد ذلك دليل املمارسات السليمة وإدارة عدم اليقني
يف قوائم الجرد الوطنية لغازات االحتباس الحراري ( )IPCC 2000وإرشادات املمارسة الجيدة الستخدام
األرايض وتغيري استخدام األرايض والحراجة (.)IPCC 2003
 - 39-11وقد تم تحضري الخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لعام  2006بشأن
القوائم الوطنية لجرد غازات الدفيئة بدعوة من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وفقا ً للمقرر
/24م أ  -19الصادر عن مؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (وارسو ،بولندا،
 23-11ترشين الثاني/نوفمرب  ،)2013تستخدم األطراف املدرجة يف املرفق األول التفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ املبادئ التوجيهية للفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ لعام  2006يف
تقارير قوائم جرد غازات الدفيئة الوطنية من عام  .2015وبينما ال يوجد قرار رسمي بشأن استخدام املبادئ
التوجيهية للفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ لعام  2006من قبل األطراف غري املدرجة يف املرفق
األول حتى اآلن ،فقد بدأت بعض البلدان النامية يف استخدام املبادئ التوجيهية يف إعداد التقديمات الوطنية
بشأن تغري املناخ .ومن املحتمل أن يبدأ عدد متزايد من البلدان النامية باستخدام الخطوط التوجيهية للهيئة
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لعام  2006يف املستقبل القريب.
 - 40-11تتناول املبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ موضوع انبعاثات غازات
الدفيئة املبارشة وغري املبارشة .وتتمثل غازات الدفيئة املبارشة املذكورة يف الخطوط التوجيهية هي ثاني أكسيد
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الكربون ( )CO2وغاز امليثان ( )CH4وأكسيد النيرتوجني ( )N2Oو الهيدروفلوروكربون ()HFCs
والهيدروكربون املشبع بالفلور ( )PFCsوسداس فلوريد الكربيت ( )SF6وغريها .أما غازات الدفيئة غري
املبارشة املذكورة يف املبادئ التوجيهية فهي أكاسيد النيرتوجني ( )NOXو غاز النشادر ( )NH3ومركب
عضوي متطاير غري ميثاني ( )NMVOCوأول أكسيد الكربون ( )COوثاني أكسيد الكربيت (.)SO2
 - 41-11يتم توزيع األساليب املتبعة لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة يف الخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ عىل ثالثة مستويات من النهج القطاعي والنهج املرجعي .ويف املربع  1-11وصف
موجز لهذه األساليب.

املربع 1-11
أساليب تقدير انبعاثات غازات الدفيئة من احرتاق الوقود األحفوري
النهج القطاعي
أساليب املستوى 1
يتم استخدام أسلوب املستوى  1لتقدير االنبعاثات من جميع مصادر االحرتاق استنادا ً إىل كميات الوقود املحرتق (عادة يتم
أخذها من إحصاءات الطاقة الوطنية) ومعدل (افرتايض) عوامل االنبعاثات .إن هذا األسلوب هو دقيق إىل حد ما بالنسبة
النبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأقل بكثري بالنسبة لغازات غري ثاني أكسيد الكربون ألن عوامل انبعاثات هذه الغازات قد
تعتمد كثريا عىل تكنولوجيا االحرتاق وظروف التشغيل.
أساليب املستوى 2
يف أسلوب املستوى  2للطاقة ،تقدر االنبعاثات الناتجة عن احرتاق الوقود ضمن إحصاءات مماثلة ألسلوب املستوى  ،1ولكن يتم
استخدام عوامل االنبعاث الخاصة بالبلد بدال ً من افرتاضات املستوى  .1وألن عوامل االنبعاث الخاصة بالبلد قد تختلف باختالف
أنواع الوقود أو تكنولوجيات الحرق أو املنشآت الفردية ،فان بيانات النشاط قد تكون مفصلة أكثر لتعكس بشكل صحيح هذه
املصادر املفصلة .ويمكن أن تكون تقديرات املستوى  2أكثر دقة من تقديرات املستوى  1ولكنها تتطلب املزيد من البيانات.
أساليب املستوى 3
يف أساليب املستوى  3للطاقة ،يتم استخدام اما نماذج االنبعاثات املفصلة أو املقاييس والبيانات عىل مستوى املصنع الفردي
ً
خاصة بالنسبة
عند االقتضاء .وبعد تطبيق أساليب املستوى  3بشكل صحيح ،يجب أن تقوم بتوفري تقديرات أفضل،
النبعاثات غري ثاني أكسيد الكربون ،ﻋﻟﯽ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك عىل حساب متطلبات البيانات األكثر شموال ً وبذل املزيد من جهود
التقدير.
النهج املرجعي
النهج املرجعي والذي يتم تطبيقه عىل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احرتاق الوقود ،يمكن استخدامه باعتباره اختيار
مستقل عن النهج القطاعي كتقدير من الدرجة األوىل النبعاثات غازات الدفيئة الوطنية .هذا النهج يتجه “من األعىل إىل
األسفل” ويفرتض أن الكربون الذي يدخل يف االقتصاد الوطني اما يتم اطالقه يف الجو عىل شكل غازات دفيئة أو يتم تحويله
(إىل زيادات يف مخزونات الوقود عىل سبيل املثال) .ويتم تنفيذ منهجية النهج املرجعي يف خمس خطوات:
الخطوة األوىل :تقدير االستهالك الواضح للوقود يف وحدات أصلية
الخطوة الثانية :التحويل إىل وحدة طاقة مشرتكة
الخطوة الثالثة :الرضب بمحتوى الكربون الحتساب إجمايل الكربون
الخطوة الرابعة :احتساب الكربون املستبعد
الخطوة الخامسة :التصحيح للكربون غري املؤكسد والتحويل إىل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
ان النهج املرجعي يتطلب إحصاءات حول إنتاج الوقود و عن تجارته الخارجية ،فضال عن التغيريات يف مخزونه .كما يتطلب
بعض البيانات حول استهالك الوقود املستخدم ألغراض غري مرتبطة بالطاقة.
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انبعاثات الطاقة وإحصاءات الطاقة

 - 42-11يتضمن “قطاع الطاقة” يف تعريف الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ استكشاف مصادر
الطاقة األولية واستغاللها ،وتحويل مصادر الطاقة األولية إىل أشكال طاقة صالحة أكثر لالستعمال يف معامل
التكرير ومحطات توليد الطاقة ،ويف عملية نقل الوقود وتوزيعه ،واستخدام الوقود يف التطبيقات الثابتة
واملتنقلة .ويف ما يتعلق بمصادر االنبعاثات ،يتم التمييز بني فئتني رئيسيتني:
(أ)

االنبعاثات الناتجة عن احرتاق الوقود (والتي يتم تصنيفها ضمن فئات فرعية من صناعات
الطاقة ،والصناعات التحويلية والبناء ،والنقل وقطاعات أخرى ،وقطاعات غري محددة)؛

(ب) االنبعاثات الهاربة وهي الغازات التي يتم إطالقها بتعمد أو بدون تعمد أثناء إنتاج الوقود
ومعالجته ونقله وتخزينه واستخدامه (مصنفة بشكل إضايف يف االنبعاثات الناتجة عن الوقود
الصلب( ،مثل انبعاثات غاز امليثان من تعدين الفحم) واالنبعاثات من النفط والغاز الطبيعي).
 - 43-11إن قطاع الطاقة هو املصدر الرئييس النبعاثات غازات الدفيئة .ووفقا ً لتقرير التقييم الخامس من
الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ ،فإن حواىل  70يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة العاملية يف
عام  2010تتعلق بتدفقات الطاقة واستخداماتها ،ويحتل ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احرتاق الوقود
جزءا ً كبرياً .وبالتايل ،من املهم ،بل من الرضوري ،تقدير االنبعاثات املتعلقة بالطاقة بشكل دقيق وعىل وجه
الخصوص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
 - 44-11تتم هذه التقديرات عاد ًة عىل مستوى مصادر االنبعاثات الفردية والتي يمكن أن تتطابق مع مرفق
فعيل (مثل :محطة لتوليد الكهرباء) أو مع مجموعة صناعية أو اقتصادية (مثل :إنتاج االسمنت) .ثم يتم
تلخيص هذه التقديرات للحصول عىل املجاميع القطاعية والوطنية ،بواسطة الغازات الفردية ،وأيضا
كمجموع لجميع الغازات املحتسبة كمتوسط مرجح فيما يتعلق بما يسمى مكافئ ثاني أكسيد الكربون .وإن
عدد فئات املصادر الفردية قد يختلف بحسب توفر البيانات واألطر التنظيمية واملنهجية للتقييم ،واملوارد
املتاحة .ولكل فئة من املصادر الفردية ،غالبا ً ما يتم تقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باستخدام معادلة
بالطريقة الظاهرة أدناه:

انبعاثاتالوقود = الوقود املحرتق

الوقود

 Xعامل االنبعاث

الوقود ،التكنولوجيا

بحيث تمثل انبعاثات الوقود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحسب نوع الوقود (لفئة معينة من املصادر) ،ويمثل
الوقود املحرتق الوقود كمية الوقود املحرتق وأما عامل االنبعاث الوقود ،التكنولوجيا يمثل عامل انبعاث ثاني أكسيد
الكربون بحسب نوع الوقود ،وعىل تكنولوجيا االحرتاق املستخدمة .ويف بعض األحيان يتم إضافة عامل أكسدة
الكربون لهذه املعادلة .ويف حني أن املعادلة بسيطة ،قد يكون من الصعب تقدير قيمة الوقود املحرتق واختيار
عوامل االنبعاث التي تالئم تعاريف فئات االنبعاث الخاصة بالهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.
 - 45-11وبغض النظر عن املستوى املستخدم ،فإن استهالك الوقود حسب نوع الوقود/املنتج هو الخطوة
األوىل األساسية يف تقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احرتاق الوقود .وإذا لم يتم اتباع هذه
الخطوة األساسية بشكل صحيح ،لن تنجح الخطوات الالحقة بإنتاج تقدير دقيق .وتشكل البيانات حول
إنتاج واستهالك الوقود ومنتجات الطاقة جزءًا من إحصاءات الطاقة الوطنية ،وتأخذ عاد ًة شكل أرصدة
الطاقة الوطنية .وبالتايل ،فمن الواضح أن نوعية تقديرات غازات الدفيئة تعتمد إىل حد كبري عىل جودة
إحصاءات الطاقة الوطنية .وهذا االعتماد معتمد بالكامل من جانب املبادئ التوجيهية التي وضعتها الهيئة
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ والتي تشجع عىل استخدام إحصاءات الوقود التي جمعتها هيئات وطنية
رسمية ،وهذا عادة ما يوفر بيانات مالئمة وسهلة النفاذ.
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 - 46-11ويف حال عدم توفر مصادر بيانات وطنية أو وجود ثغرات ،تقرتح الهيئة الحكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ استخدام بيانات من املنظمات الدولية (والتي ترتكز عىل التقارير الوطنية للبلدان) .وإن املصدرين
الرئيسيني إلحصاءات الطاقة الدولية هما الوكالة الدولية للطاقة وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة .إذ تعمل
كلتا الجهتني عىل جمع املعلومات من اإلدارات الوطنية للدول األعضاء من خالل االستبيانات (وبالتايل تجمع
“البيانات الرسمية”) وتتبادل كل منها البيانات لتجنب أي ازدواجية يف جهود الدول املبلغة ولضمان االتساق.
 - 47-11يتطلب تقدير انبعاثات غري ثاني أكسيد الكربون من احرتاق الوقود معلومات مفصلة أكثر وطرق
محددة أكثر عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،مثل خصائص ﺗﺮكيب الوقود ،وظروف االحرتاق،
وتكنولوجيات االحرتاق ،وطرق التحكم باالنبعاثات .كما ويتم استخدام أساليب وبيانات محددة لتقدير ثاني
أكسيد الكربون الهارب وانبعاثات غري ثاني أكسيد الكربون .ويمكن العثور عىل هذه األساليب ومتطلبات
البيانات يف األجزاء املقابلة للخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ .وبالنسبة لهذه
االنبعاثات ،فمن الواضح تماما ً يف املبادئ التوجيهية أنه ال غنى عن إحصاءات الطاقة الوطنية لهذه االنبعاثات
من أجل الحصول عىل تقدير دقيق لالنبعاثات.
 - 48-11يتم توفري عدد من املراجع املرتبطة بتقدير انبعاثات غازات الدفيئة يف الئحة املراجع امللحقة
بهذا اإلصدار.
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املنتجات األولية والثانوية :املتجددة
وغري املتجددة
تميز إحصاءات الطاقة بالتوافق بني منتجات الطاقة األولية والثانوية ،وبني املنتجات املتجددة وغري املتجددة
(راجع الفصل الثاني للحصول عىل التعريفات والتفاصيل األخرى) .تجد أدناه التصنيف املتقاطع لفئات
منتجات الطاقة هذه والالئحة التي تتضمنها.
التصنيف املتقاطع للمنتجات األولية/الثانوية واملتجددة/غري املتجددة

غري املتجددة

املنتجات األولية

املنتجات الثانوية

 - 01الفحم الحجري
 - 02الفحم البني
 - 11الفحم الخثي
 - 20الحجر الزيتي
 - 30الغاز الطبيعي
 - 41النفط الخام التقليدي
 - 42سوائل الغاز الطبيعي
 - 44اإلضافات واملواد املشبعة باألكسجني
 - 61النفايات الصناعية
( 62جزئياً) - 89النفايات البلدية
الحرارة النووية
الحرارة من العمليات الكيميائية

 - 03منتجات الفحم

املتجددة

 - 5الوقود الحيوي (باستثناء الفحم النباتي)
( 62جزئياً)  -النفايات البلدية

 - 12منتجات الفحم الخثي

 - 43لقائم معامل التكرير
 - 46منتجات النفط
الكهرباء والحرارة من الوقود املحرتق ،من أصل أحفوري
الكهرباء املشتقة من الحرارة الناتجة عن العمليات الكيميائية
والحرارة النووية
أي منتج آخر مشتق من املنتجات األولية/الثانوية غري املتجددة
 - 516الفحم النباتي
الكهرباء والحرارة من الوقود البيولوجي املحرتق

الحرارة من مصادر متجددة ،باستثناء الوقود الحيوي املحرتق
الكهرباء من املصادر املتجددة ،باستثناء الطاقة الحرارية األرضية الكهرباء من الطاقة الحرارية األرضية والطاقة الشمسية
أو الطاقة الشمسية الحرارية أو الوقود الحيوي املحرتق90
أي منتج آخر مشتق من املنتجات األولية/الثانوية

الئحة املنتجات األولية/الثانوية واملتجددة/غري املتجددة
العناوين وفقا ً للتصنيف الدويل SIEC
الفحم
0
الفحم الحجري
01
 0110األنثراسيت
011
الفحم البيتوميني
012
 0121فحم الكوك
 0129أنواع أخرى من الفحم البيتوميني
الفحم البني
02
 0210الفحم تحت البيتوميني
021
 0220الليجنيت
022
منتجات الفحم
03

	8 9يعترب جزء النفايات البلدية القادم من
مصدر الكتلة الحيوية متجددًا ،بينما يعترب
الجزء القادم من مصدر متحجر غري متجدد.

أولية (/)P
ثانوية ()S
P
P
P
P
P
P
P
P
S

متجددة (/)R
غري متجددة ()NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

	9 0تشمل املصادر املتجددة للكهرباء :الطاقة
املائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية
(الضوئية الشمسية والحرارة الشمسية)
والطاقة الحرارية األرضية واملوجة واملد
والجزر وغريها من الطاقة البحرية ،فضالً
عن احرتاق الوقود الحيوي .املصادر املتجددة
للحرارة هي :الطاقة الشمسية الحرارية
والحرارة الجوفية واحرتاق الوقود الحيوي.

تجدر اإلشارة إىل أنه يف وقت النرش لم يكن
هناك تعريف متفق عليه دوليا للمنتجات
املتجددة وغري املتجددة .إال أن الالئحة
الواردة أدناه هي إشارية وتخضع
للتعديالت.
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العناوين وفقا ً للتصنيف الدويل SIEC
كوك الفحم
031
 0311كوك أفران الكوك
 0312كوك الغاز
 0313سقاط الكوك
 0314شبه الكوك
 0320وقود البيتنت
032
 0330قوالب الفحم البني ()BKB
033
 0340القطران
034
 0350غاز أفران الكوك
035
 0360غاز وحدات إنتاج الغاز (وأنواع أخرى من
036
الغازات املصنعة للتوزيع)
الغازات املستخلصة
037
 0371غاز أفران الصهر
 0372غاز أفران الصهر األكسجني الفوالذ األسايس
 0379أنواع أخرى من الغازات املستخلصة
 0390أنواع أخرى من منتجات الفحم
039
الفحم الخثي ومنتجاته
1
الفحم الخثي
11
 1110الخث العشبي
111
 1120الخث املجروش
112
منتجات الفحم الخثي
12
 1210قوالب الفحم الخثي
121
 1290أنواع أخرى من منتجات الفحم الخثي
129
الصخر النفطي/الرمال النفطية
2
الصخر النفطي/الرمال النفطية
20
 2000الصخر النفطي/الرمال النفطية
200
الغاز الطبيعي
3
الغاز الطبيعي
30
 3000الغاز الطبيعي
300
النفط
4
النفط الخام التقليدي
41
 4100النفط الخام التقليدي
410
سوائل الغاز الطبيعي ()NGL
42
 4200سوائل الغاز الطبيعي ()NGL
420
لقائم معامل التكرير
43
 4300لقائم معامل التكرير
430
املواد املضافة واملواد املؤكسدة
44
 4400املواد املضافة واملواد املؤكسدة
440
الهيدروكربونات األخرى
45
 4500الهيدروكربونات األخرى
450
منتجات النفط
46
 4610غاز معامل التكرير
461
 4620اإليثان
462

أولية (/)P
ثانوية ()S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

متجددة (/)R
غري متجددة ()NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

S
S
S
S
S

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

P
P
P
S
S
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
S
S
S

S
S
S

NR
NR
NR

لأ قحلملا

العناوين وفقا ً للتصنيف الدويل SIEC
 4630الغازات البرتولية املسالة ()LPG
463
 4640النفثا
464
البنزين
465
 4651بنزين الطريان
 4652بنزين املحركات
 4653وقود املحركات النفاثة من نوع البنزين
الكريوسني
466
 4661وقود املحركات النفاثة من نوع الكريوسني
 4669أنواع الكريوسني األخرى
زيت الغاز/زيت الديزل وزيت الغاز الثقيل
467
 4671زيت الغاز/زيت الديزل
 4672زيت الغاز الثقيل
 4680زيت الوقود
468
منتجات النفط األخرى
469
 4691املواد املتطايرة البيضاء واملواد املتطايرة
الصناعية يف نقطة غليان معينة
 4692زيوت التشحيم
 4693شمع الربافني
 4694كوك البرتول
 4695البيتومني/القار
 4699منتجات النفط األخرى غري املصنفة يف مكان آخر
الوقود الحيوي
5
الوقود الحيوي الصلب
51
الوقود الخشبي والنفايات الخشبية ومنتجاتها
511
الجانبية
 5111حبيبات الخشب
 5119أنواع أخرى من الوقود الخشبي والنفايات
الخشبية ومنتجاتها الجانبية
 5120تفل قصب السكر
512
 5130النفايات الحيوانية
513
 5140السائل األسود
514
 5150املواد واملخلفات النباتية األخرى
515
 5160الفحم النباتي
516
الوقود الحيوي السائل
52
 5210البنزين الحيوي
521
 5220الديزل الحيوي
522
 5230الكريوسني الحيوي للمحركات النفاثة
523
 5290أنواع أخرى من الوقود الحيوي السائل
529
الغازات الحيوية
53
الغازات الحيوية الناجمة عن التخمر الالهوائي
531
 5311غازات القمامة
 5312غازات املجارير

أولية (/)P
ثانوية ()S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

متجددة (/)R
غري متجددة ()NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

S
S
S
S
S

P

NR
NR
NR
NR
NR
R
R
R

P
P

R
R

P
P
P
P
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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العناوين وفقا ً للتصنيف الدويل SIEC
 5319الغازات الحيوية األخرى الناجمة عن التخمر
الالهوائي
 5320الغازات الحيوية الناجمة عن العمليات الحرارية
532
النفايات
6
النفايات الصناعية
61
 6100النفايات الصناعية
610
النفايات البلدية
62
 6200النفايات البلدية
620
الكهرباء
7
الكهرباء
70
 7000الكهرباء
700
الحرارة
8
الحرارة
80
 8000الحرارة
800
أنواع الوقود النووي وأنواع الوقود األخرى غري
9
املصنفة يف مكان آخر
اليورانيوم والبلوتونيوم
91
اليورانيوم والبلوتونيوم
910
 9101خام اليورانيوم
 9109أنواع أخرى من اليورانيوم والبلوتونيوم
أنواع أخرى من الوقود النووي
92
 9200أنواع أخرى من الوقود النووي
920
أنواع الوقود األخرى غري املصنفة يف مكان آخر.
99
 9900أنواع الوقود األخرى غري املصنفة يف مكان آخر.
990

أولية (/)P
ثانوية ()S
P

متجددة (/)R
غري متجددة ()NR
R

P
P
P
P
P
P

R
NR
NR
R/NR
R/NR
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جداول إضافية بشأن عوامل التحويل ،والقيم
الحرارية ،ووحدات القياس
الجدول 1
الوحدات املكافئة للتحويل بني وحدات الكتلة
إىل

طن مرتي

كيلو جرام

من
كيلو جرام
طن مرتي
طن طويل
طن صاف أمريكي

1,0
1 000
1 016
907,2

0,001
1,0
1,016
0,9072

رطل

0,454

0,000454

طن طويل
رضب:
0,000984
0,984
1,0
0,893

0,001102
1,1023
1,120
1,0

2,2046
2 204,6
2 240,0
2 000,0

0,000446

0,0005

1,0

طن صاف أمريكي

رطل

مثال عىل ذلك :التحويل من الطن املرتي إىل الطن الطويل =  0,984طن طويل.

الجدول 2
الوحدات املكافئة للتحويل بني وحدات الحجم
إىل
من
جالون أمريكي
جالون بريطاني
برميل
قدم مكعب
لرت
مرت مكعب

جالون
أمريكي

جالون
بريطاني

1,0
1,201
42,0
7,48
0,2642
264,2

0,8327
1,0
34,97
6,229
0,220
220,0

برميل

قدم مكعب

رضب:
0,1337
0,02381
0,1605
0,02859
5,615
1,0
1,0
0,1781
0,0353
0,0063
35,3147
6,289

مثال عىل ذلك :التحويل من الربميل إىل املرت املكعب 1 .برميل =  0,159مرت مكعب.

لرت
3,785
4,546
159,0
28,3
1,0
1 000,0

مرت مكعب
0,0038
0,0045
0,159
0,0283
0,001
1,0
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الجدول 3
الوحدات املكافئة للتحويل بني وحدات الطاقة
تريا جول

إىل
من
تريا جول
مليون وحدة حرارية بريطانية
جيجا سعْ ر
جيجا واط ساعة
كيلو طن من املكافئ النفطي
كيلو طن من مكافئ الفحم

مليون وحدة جيجا سعْ ر
حرارية
بريطانية
رضب:

جيجا واط
ساعة

1

947,8

238,84

1,0551x10

1

0,252

4,1868x10-3

3,968

1

3,6

-3

-4

كيلو طن
من املكافئ
النفطي

كيلو طن
من مكافئ
الفحم

0,2777

2,388x10-2

3,411x10-2

2,9307x10

2,52x10

3,6x10

-3

1,163x10

-5

-4

10

1,429x10

3412

860

1

8,6x10-2

41,868

3,968x104

104

11,630

1

1,429

29,308

2,778x10

0,7x10-4

8,14

0,7

1

4

الجدول 4
الفرق بني صايف الوحدات الحرارية وإجمايل الوحدات الحرارية ألنواع مختارة من الوقود
الوقود

املصدر.United Nations, (1987) :

-4

1,229x10-1

مثال عىل ذلك :التحويل من جيجا واط ساعة إىل تريا جول 1 :جيجا واط ساعة =  3,6تريا جول.

الكوك
الفحم النباتي
األنثراسيت
الفحم البيتوميني
الفحم تحت البيتوميني
الليجنيت
النفط الخام
املنتجات البرتولية
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي املسال
غاز وحدات إنتاج الغاز
غاز أفران الكوك
تفل قصب السكر
الوقود الخشبي
			
			
			

-5

النسبة املئوية

( 50يف املائة محتوى الرطوبة)
( 10يف املائة محتوى الرطوبة)
( 20يف املائة محتوى الرطوبة)
( 30يف املائة محتوى الرطوبة)
( 40يف املائة محتوى الرطوبة)

0
4-0
3-2
5-3
7-5
10 - 9
8-5
9-3
10 - 9
10 - 7
10 - 8
11 - 10
22 - 21
12 - 11
23 - 22
35 - 34
46 - 45

اب قحلملا
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الجدول 5
تأثري الرطوبة عىل الحجم والوزن الصلب للوقود الخشبي النموذجي
النسبة املئوية للرطوبة يف الوقود الخشبي
الحجم الصلب باملرت املكعب/الطن
الوزن بالطن/املرت املكعب

100

80

60

40

20

15

12

10

0

0,80
1,25

0,89
1,12

1,00
1,00

1,14
0,88

1,33
0,75

1,39
0,72

1,43
0,70

1,45
0,69

1,60
0,63

املصدر.United Nations, (1987) :

الجدول 6
جدول تحويل الوقود الخشبي إىل فحم نباتي

الخشب
الصنوبري
الفحم
النباتي

115

تأثري كثافة الخشب األصيل عىل إنتاج الفحم النباتي
(وزن الفحم النباتي (كجم) املنتج للمرت املكعب من الوقود الخشبي)
األخشاب الصلبة
األخشاب الصلبة
خشب شجر املنغروف
االستوائية املفضلة
االستوائية املتوسطة
170

180

100
محتوى الرطوبة (أساس الجفاف)
حجم الخشب املطلوب (باملرت املكعب) 17,6
12,6
وزن الخشب املطلوب (بالطن)

285

تأثري محتوى رطوبة الخشب عىل إنتاج الفحم النباتي
(كمية الخشب الالزمة إلنتاج طن واحد من الفحم النباتي)
10
15
20
40
60
80
5,8
6,6
8,1
10,5
13,8
16,2
4,1
4,7
5,8
7,5
9,9
11,6

املصدر.United Nations, (1987) :

الجدول 7
متطلبات الوقود الخشبي إلنتاج الفحم النباتي بحسب نوع الفرن

(أمتار مكعبة من الوقود الخشبي لطن من الفحم النباتي)

النسبة املئوية للرطوبة يف الوقود الخشبي
نوع األتون
الفرن األريض
الفرن الفوالذي املحمول
الفرن الطوبي
املعوجة

15
10
6
6
4,5

20
13
7
6
4,5

40
16
9
7
5

60
21
13
10
7

80
24
15
11
8

100
27
16
12
9

تستند البيانات عىل افرتاض الخشب الصلب
القيايس كمدخل يف العملية.
املصدر :األمم املتحدة (.)1987
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الجدول 8
قيم الطاقة لبعض النفايات الحيوانية والنباتية
النفايات

املصدر.United Nations, (1987) :
مالحظة :تشري ( )..النقطتان إىل عدم توفر
البيانات.

الروث الحيواني
قرشة الفول السوداني
قرش البن
تفل قصب السكر
قرش القطن
قرش جوز الهند
قشور األرز
الزيتون (معصور)
ألياف زيت النخيل
قرش زيت النخيل
تفل قصب السكر
تفل قصب السكر
لحى األشجار
قرش البن ،الكرز
قرش البن ،الكرز
أكواز الذرة
قرشة البندق
تبن األرز والقش
تبن القمح والقش
نفايات البلدية
الورق
نشارة الخشب

متوسط املحتوى الرطوبة
أساس جاف
(بالنسبة املئوية)
15
10–3
13
50–40
10–5
10–5
11–9
18–15
55
55
30
50
15
30
60
15
15
15
15

محتوى الرماد التقريبي
(بالنسبة املئوية)
27–23
14–4
10–8
12–10
3
6
20–15
3
10
5
12–10
12–10
1
10–8
10–8
2–1
5–1
20–15
9–8

..

..

5
50

1
1

صايف القيم الحرارية
()MJ/ka
13,6
16,7
16,3–15,5
10,5–8,4
16,7
16,7
15,1–13,8
16,75
8,4–7,5
8,4–7,5
12,6
8,4
11,3
13,4
6,7
19,3
18,0
13,4
19,1
19,7
17,6
11,7
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