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 تقرير األمين العام  

  

 موجز 
ـــدا وسقـــا ملقلر االجت اعقت ــــــــــــــــادف واعجتمـــاع    ـــقف اُع ـــدهذ  ـــقا التقليل  ال  2017/228يُق

نفيق قلاراا الججن  اإلح ـــــا ي  واملمارســـــاا ال،ـــــااق   مكجوماا م،ـــــتامج  عن األعمال امل ـــــ ج   ا لت
إح ــــاااا ال اق    ا ك ذلع األعمال املت ــــج  انعداد وانفيق وجا   منيجي  دولي  عن إح ــــاااا  عن

ال اق   إضــــــاس  إو الت وراا والتحدياا ا ديدة  ويلد سي  اي ــــــا اياص األبزــــــ   املت ــــــج  ازيادة التكاوص 
 والتن،ي  اني الوكاعا والبجداص الكامج  ازأص إح اااا ال اق  

 مدعوة إو اص حتيط عجما  قا التقليل والججن   
 

  

 

 * E/CN.3/2018/1  
  2018شباط/سربايل  28اعيد إصدار ا ألسباب سني  ك  ** 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/1
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 خامسة واألربعين للجنة اإلحصائيةاألعمال المضطلع بها منذ انعقاد الدورة ال -أوال  
بظلا الججن  اإلح ــــــــــــا ي  مؤ لا ك امل،ــــــــــــا ا امل لوح  ك هتال إح ــــــــــــاااا ال اق  ك دور ا  - 1

(  وك دور ا الثالث  واألراكني E/CN.3/2014/23ابظل ) 2014اخلام،ــــــــــــــ  واألراكني ال  ُعقدا ك عاذ 
الثـــــابيـــــ  واألراكني ال  ُعقـــــدا (  وك دور ـــــا E/CN.3/2012/10)ابظل  2012ال  ُعقـــــدا ك عـــــاذ 

 ( E/CN.3/2011/9و  E/CN.3/2011/8)ابظل  2011 عاذ ك
 ا اســـــــتجاا  لقلاراا الججن   ويت ـــــــمن الق،ـــــــم الثاي من  قا التقليل اياص األبزـــــــ   امل ـــــــ ج  - 2
 دور ا اخلام،  واألراكني  منق
  

 األنشطة التي نفذت استجابة لقرارات اللجنة -ثانيا  
 المنهجية -ألف  

اكد اص اعتمدا الججن  التوصــــــياا الدولي  املتكجق  انح ــــــاااا ال اق  ك دور ا الثابي  واألراكني   - 3
  ــــــ  با  قص التوصــــــياا عســــــتكلاق  ا   لافال  اا،ــــــاق  وجلت إعدادص لجنزــــــل  وك وقت كتاا   قا 

 “إح ــــــــــاااا ال اق ”مل يان  قا النا قد بزــــــــــل اكدك  ا اب   ان اعحتت ع عجي  حتت عنواص التقليل  
  (1)عجى املوق  الزبا  لزكب  اإلح اااا اندارة الزؤوص اعقت ادي  واعجتماعي  التااك  لألماب  الكام 

ح ــــــاااا ال اق  دا جيا وا،ــــــب  قيود امليزابي   ليت من املقلار الو  التوصــــــياا الدولي  املتكجق  ان - 4
 إو الجغاا اخلمت اللمسي  األ لت لألمم املتحدة  ولقا اُن،ه  الزكب  م  شلكاا  ارجيني حمتمجني لرتوتيا 

وقد اكمجت الزــــكب  اعماملا املتكجق  ادليا  مي  إح ــــاااا ال اق    ،ــــافاا كباة من سلي   - 5
 قا التقليل  مل يان الدليا قد بزـــــــــــــل اكدك و ان اوســـــــــــــجو املكط انح ـــــــــــــاااا ال اق   وك وقت كتاا  

عجى املوق  الزــــــــبا  لجزــــــــكب   واجتزذ  “إح ــــــــاااا ال اق ”اعحتت ع عجى م،ــــــــودة لجدليا حتت عنواص 
 الزكب  انجياد سبا اديج  إلصدار ب،خ مرتو  من الدليا  ،اعدة شلكاا  ارجيني 

ملنزــــوراا املنيجي   يكما ق،ــــم إح ــــاااا وإضــــاس  إو اوسا التوجيياا املاتوا  ازــــأص  قص ا - 6
ال ــناع  وال اق  ك الزــكب  عجى إعداد دوراا ادريبي  عجى شــبا  اإلبرتبت ا،ــتند إو التوصــياا الدولي  

  2018املتكجق  انح اااا ال اق  والدليا  ويتوق  الق،م إمتاذ االموع  األوو من الدوراا ك عاذ 
 

 إحصاءات الغاز الطبيعي -باء  
(  األبز   E/2012/24املكتمد ك دور ا الثالث  واألراكني )ابظل  43/107اقلاا الججن   ك املقلر  - 7

ياا منيجي  مف ج   واعض  ع اأبز   املقرتح  املتكجق  انح اااا الغاز ال بيك   وع سيما إعداد اوجي
 ادريبي   وإبزاا قاعدة اياباا عجى ب اق عامل  لإلح اااا الزيلي  لجغاز ال بيك  

وجلت اعض  ع  قص األبز   كجزا من اعمال املبادرة املزرتك  اني املنظماا لنزل البياباا   - 8
ســــــــيا وائيط املادب  واملات  اإلح ــــــــا   ال  ازــــــــما املنظماا التالي ا منتدت التكاوص اعقت ــــــــادف آ

__________ 

  https://unstats.un.org/UNSD/energy/ires/default.htmبظل ا (1) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/23
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/10
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2011/8
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2011/9
https://undocs.org/ar/A/RES/43/107
https://undocs.org/ar/A/RES/43/107
https://undocs.org/ar/E/2012/24
https://undocs.org/ar/https:/unstats.un.org/UNSD/energy/ires/default.htm
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ل حتاد األورويب  ومنتدت الدول امل ــــــدهرة لجغاز  والوكال  الدولي  لج اق   ومنظم  املياا ال ايني  لزــــــؤوص 
 ال اق   ومنظم  البجداص امل دهرة لجنفط )األواع(  وشكب  اإلح اااا  ومنتدت ال اق  الدويل 

دليا عن الغاز ال بيك  كجزا من املبادرة املزــــــرتك  اني املنظماا  واشــــــلست الزــــــكب  عجى إعداد - 9
لنزــــــــــــل البياباا  االتكاوص الوجي  م  منتدت ال اق  الدويل والزــــــــــــلكاا اآ لين ك املبادرة  ويتمثا املد  
الل ي،ــ  لجدليا ك م،ــاعدة املينيني القين يتولوص و  واســتيداذ اياباا الغاز ال بيك  عجى سيم منيجي  

ا  املبادرة والتكاريف امل،تيدم  ك اعستبياص  وإجلاا عمجياا ا عستبياص املتكجق  االغاز ال بيك  القف اعدا
 التحق  األساسي  من البياباا  و نُّ  ا  اا اإلا غ الزا ك   وابادل األمثج  عجى املمارساا ا يدة 

ملزــرتك  اني املنظماا لنزــل البياباا حاليا واغ   قاعدة اياباا الغاز ال بيك  التااك  لجمبادرة ا - 10
اجدا  اولت  87اندا من انود البياباا األساسي  املتكجق  انح اااا الغاز الزيلي  ك  12مكجوماا عن 

 الوكاعا الزليا  ك املبادرة وكيا  وا يود جاري  من اجا زيادة التغ ي  ك قاعدة البياباا  قص 
من البياباا املتكجق   واسلةوإضــاس  إو قاعدة البياباا  ادرأ ا ج  املنظماا الزــليا  ك املبادرة انودا  - 11

  البياباا انح اااا الغاز ال بيك  ك القا م لدييا من عمجياا و  البياباا الزيلي  وال،نوي  وقواعد
ســــــــــت حجقاا عما ادريبي   لدويلمنتدت ال اق  ا ومنق الدورة اخلام،ــــــــــ  واألراكني لججن   بظتم - 12

ازأص عمجياا و  البياباا الزيلي  املتكجق  انح اااا الغاز ال بيك   اسيمت سييا الوكاعا الزليا  
ك املبادرة  وإضـــــاس  إو ذلع  عقدا املنظماا حجقاا عما ات ـــــا اربامف عمجيا الفلدي    ا ك ذلع 

 الربامف املتكجق  انح اااا الغاز ال بيك  
 

 فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة -يم ج 
(  E/2006/24  املكتمد ك دور ا ال،ــــــــــــــااك  والث جني )ابظل 37/108ايدا الججن   ك املقلر  - 13

( https://unstats.un.org/oslogroupاااا ال اق  والوعي  املنوحت  ا  )إبزـــــــاا سلي  اوســـــــجو املكط انح ـــــــ
كفلي  من اسلق  املدص يتوو مكا   امل،ــــــــا ا املنيجي  املتكجق  انح ــــــــاااا ال اق  واإلســــــــياذ ك حت،ــــــــني 

 املكايا الدولي  وحت،ني املنا ف امل،تيدم  ك اإلح اااا اللمسي  لج اق  
وضـــ  التوصـــياا الدولي  املتكجق  انح ـــاااا ال اق  ودليا  مي  إح ـــاااا واكد امل،ـــاعدة ك  - 14

ا م،ـــــــتحدج  ُقدهمت إو الججن  ال اق   حداد سلي  اوســـــــجو عددا من هتاعا الكما ا ديدة ك     عم
 دور ا اخلام،ــ  واألراكني  وقد اجتم  الفلي  ملاني منق الدورة اخلام،ــ  واألراكني ملناقزــ  عناصــل     ك

 الكما ا ديدة اتوجي  من امليئ  الفنجندي  لإلح اااا اوصفيا الل يت ا ديد لجفلي  
 2016ايـــــار/مـــــايو  13إو  10من  وُعقـــــد اعجتمـــــاع الكـــــاشــــــــــــــل لفلي  اوســــــــــــــجو ك الفرتة - 15
اعا الكما ا ديدة ال  كابت ا واســـــــــااليينتت  ااملا،ـــــــــيع  و  ل اعجتماع  ركتز الفلي  عجى هت ك
ئت ملا اسلق  عامج  اولي  لتناول م،ـــا ا اســـكار ال اق   واســـتيداذ م ـــادر البياباا اإلداري   م  بزـــاُ  قد

اياباا ال اق  والتحق  منيا  واســـــــتيداذ و  البياباا اإللارتوبي  وابادل البياباا اإلح ـــــــا ي  والبياباا 
 اياباا ال اق   الوصفي   واملمارساا املتكجق  انزل اياباا ال اق  وعمجياا استكلاق جودة

وعلق الفلي  الكاما املكط ااملمارســـــاا املتكجق  انزـــــل اياباا ال اق  املمارســـــاا الق لي  وواس   - 16
عجى مواصـــج  الكما ك  قا االال  و و ما  ظى اا تماذ الكديد من اع ـــاا سلي  اوســـجو  وباق  الفلي  

https://undocs.org/ar/A/RES/37/108
https://undocs.org/ar/A/RES/37/108
https://undocs.org/ar/E/2006/24
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يبني ائتمجني لجلد عجى اعســـــــتبياباا  وبُظل كيفي  بزـــــــل اإلح ـــــــاااا ك املناحت  الليفي  اغلق حتفيز اال
 اي ا إو  قا االال كموضوع  اذ ينبغ  اص اغ ي  املمارساا الق لي  ك امل،تقبا 

ملاابي  موضــــــــــــــوعا جديدا م لوحا واقرُتح اي ــــــــــــــا ك اعجتماع اص ااوص املكجوماا ا غلاسي  ا - 17
تازــــــــــــاسيا  االل م من اص الكديد  ــــــــــــ  ك اســــــــــــذلع   وة إجيااي  ينبغ  امل واعتربسلي  اوســــــــــــجو   عجى
البجداص قد اوجد  ا قيود سيما يتكج  انزـــل املكجوماا ا غلاسي  املاابي   و و ما يكود ك حاعا كثاة  من

إو الزـــــــــوا ا املتكجق  اال،ـــــــــلي   وااُّف  عجى إعداد وعي  منف ـــــــــج  و    عما وجدول زمط لفلي  عاما 
 جلاا دراس  جدوت ازأص  قا املوضوع  اداا ان

وقاذ الفلي  الكاما املكط ااســــــــــــــتيداذ و  البياباا اإللارتوبي  وابادل البياباا اإلح ــــــــــــــا ي   - 18
والبياباا الوصـــــفي  انحت ع سلي  اوســـــجو عجى امل،ـــــتجداا سيما يتكج  ااألعمال الدولي  اللامي  إو وضـــــ  

الوكاعا املكني  عجى اقاســـم مزـــلوع اكاريف  مكايا التبادل اغلق مواام  اإلا غ عن البياباا  واافقت
لحج  اع تبار ملا دة  ياا البياباا املتكجق  انح ــــــــــــاااا ال اق   وعلق سلي  اوســــــــــــجو حتديد البجداص الل 

 لي  املنظماا القف  
واشـــــــار الفلي  الكاما املكط ااســـــــتيداذ م ـــــــادر البياباا اإلداري   م  اياباا ال اق  والتحق   - 19

اص اسـتيداذ البياباا اإلداري  حظ  اأولوي  ق ـوت ك ا ج  البجداصك  ا اص الفلي  اشـار اي ـا  منيا إو
إو ضــلورة النظل ك اوج  ق ــورص )مثا ا ت   امل ــ جحاا والزــوا ا ائتمج  املت ــج  نودة البياباا(  

 يوسل قا م  ااملمارســــاا وقلر الفلي  الكاما اص اوســــ  سلي  اوســــجو اص يكدا  كنااف حمتما  اقليلا منف ــــ 
اإلح ا ي   القوابني الق لي  املت ج   قا املوضوع  م  ا،جيط ال وا اي ا عجى دور التزليكاا ال  انظم 

اسُتكلضت  رباا  استيداذ البياباا اإلداري   وقد وك  ياب التزليكاا املناسب   قد ياوص من ال ك 
 لاا ي  وبوقزت ا بيقاا حمتمج  اكض البجداص ال  لدييا ملاكز لجبياباا الاي

ـــ   - 20 ـــادب التوجييي ـــابـــاا ال ـــاقـــ  املب ـــاا اســــــــــــــتكلاق جودة اي وعلق الفلي  الكـــامـــا املكط اكمجي
واملمارســـــــــاا القا م  املتكجق  ااإلا غ عن جودة البياباا  وواس  سلي  اوســـــــــجو عجى الكيز اعمال  ك  قا 

الق لي  لافال  بوعي  البيابااك والكما كملكز لتبادل  االال عجى ج ج  مزـــــــاري ا اكزيز ابادل املمارســـــــاا
املكجوماا ازــــــأص األدواا واملمارســــــاا املتكجق  نودة البيابااك وحتديد اخل واا الدبيا ال ــــــلوري  لافال  

 مكايا ا ودة ك إح اااا ال اق  
القلي ا احدفا  وواس  سلي  اوســــــجو عجى اص يقت ــــــل ك الكيزص عجى سليقني عامجني ك امل،ــــــتقبا - 21

مكط   ادر البياباا اإلداري  واآ ل انزل اياباا ال اق   وسي،تمل وجود األسلق  الكامج  األ لت لانيا 
 لن ااوص حمط الكيز الفلي  حاليا  االل م من اص حمط الرتكيز قد يتغا ك امل،تقبا 

ك  2017ايار/مايو  11إو  8وُعقد اعجتماع احلادف عزــــــــــــــل لفلي  اوســــــــــــــجو ك الفرتة من  - 22
ستوكيومل  وعجى النحو املتف  عجي  ك اعجتماع ال،اا   بظل الفلي  ا ورة ر ي،ي  ك األعمال ا اري  ك 

 هتايل م ادر البياباا اإلداري  وبزل اياباا ال اق  
  واقلار وسيما يتكج    ـــادر البياباا اإلداري   علق الفلي  الكاما عددا من املمارســـاا الق لي  - 23

ا،ـــــج،ـــــا واضـــــث ل،ـــــا الكما  حيل اواج  البجداص امليتجف  اوضـــــاعا  تجف  متاما   الرتكيز عجىاب  يتكني 
سبك ـــيا  عجى ســـبيا املثال  لدي  ازـــليكاا مف ـــج  جدا انظم جواب  عديدة من اوسا البياباا اإلداري  
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تربا التزــليكاا م،ــأل  ر ي،ــي  سيما واســتيداميا  اينما افتقل اجداص ا لت إو مثا  قص التزــليكاا  واع
 يتكج  اافال  اي،ا سبا اعحت ع عجى البياباا اإلداري  لأل لاق اإلح ا ي  

   وا ــــــــــــــيف اللقمن  قيم  كباة وكابت اللقمن  عن ــــــــــــــلا ر ي،ــــــــــــــيا آ ل ا لقت إلي  املناقزــــــــــــــ - 24
اص حتويا األشـــــاال اعســـــتبياباا  سيما يتكج  اتاييف الزـــــاا عجى اســـــاس   ـــــا ا املتجق    ا  إو

الورقي  التقجيدي  إو شــاا إك،ــيا )او اف شــاا مزــاا  آ ل( مل يُكترب اســتيداما مكقوع لجلقمن   واشــا 
ما ينبغ  حتقي  التوازص ازــــــــــــأب  إو اص اللقمن  ا،ــــــــــــتجزذ وجود ا ــــــــــــنيفاا جاات  ومنا ف  ا متغاة  و و 

 سياق هتتم  متغا ا ورة متزايدة  ك
إو وجود م ـــــــــادر اوسل اياباا منتج  ك حينيا )يوميا او كا ســـــــــاع  او دقيق  واشـــــــــا اي ـــــــــا  - 25

ادقيق (  والكاز النقاش الل ي،ـــــــ  ك  قا ال ـــــــدد عجى ما إذا كاص يتكني ا تيار اجع البياباا ك إصـــــــدار 
 اإلح اااا اللمسي  

ا من املمارســـــاا ال  وعلق الفلي  الكاما املكط ااملمارســـــاا املتكجق  انزـــــل اياباا ال اق  عدد - 26
 اض جكت  ا املنظماا الدولي  واإلقجيمي  وسلادت البجداص 

وجلت التزديد عجى اص وسا ط التواصا اعجتماع  )مثا سي،بوك واويرت وإب،تغلاذ( اؤدف دورا  - 27
 اما ك بزـــــــــــل اإلح ـــــــــــاااا اليوذ وعجى اب  يتكني اص اؤ ق ك اععتبار ك  قا ال ـــــــــــدد  ربة ا ميور 

 عدميا( ك مثا  قص ال،ياقاا التواصجي   )او
لحت سييا  - 28 ومشجت الكلوق اشـــااع ايابي  جديدة عن ادسقاا ال اق  وا،ـــجي ا سيديو ق ـــاة شـــُ

املفا يم األســاســي  لج اق   واعُتربا الكلوق مفيدة جدا    ــوصــا مل،ــتيدم  اإلح ــاااا من  ا اخلرباا  
  املفا يم استازا  ااستيداذ ا،جي ا الفيديو و واصج واعلب املزاركوص عن ا تماذ شديد 

وسج ت املناقزاا ال  دارا ك األسلق  الكامج  األ لت ال وا عجى وجود ا تماذ ازيادة اخنلاط  - 29
ازـــــأص ال اق (  7اع ـــــاا سلي  اوســـــجو ك األعمال املتكجق  اأ دا  التنمي  امل،ـــــتدام  )ع ســـــيما املد  

ح ــا ي  والبياباا الوصــفي    ا اب  ســيتكني اوضــيث امل،ــا ا اإلجلا ي  من اجا كفال  واتبادل البياباا اإل
 اخنلاط الفلي  اافااة 

 يج ا ما وك املناقزاا ال  اناولت سبا امل   قدما االن،ب  لجفلي   اجا عدد من امل،ا ا  منيا - 30
انح ــــاااا ال اق  او اعكتفاا اتغيااا  ا مث  ما يدعو إو حتديل التوصــــياا الدولي  املتكجق   • 

حمدودة اتكج  اســــــاســــــا ات ــــــنيفاا م ــــــادر ال اق  املتجددة  وإذا كابت اإلجاا  انكم  سايف 
  ان انظيم ذلع 

  7ازأص كيفي  ح،اب مؤشلاا املد   ا ينبغ  لفلي  اوسجو اص يات  ورق  منيجي  ق اة  • 
البياباا اإلح ـــــــــا ي  والبياباا الوصـــــــــفي  اني الفلي   كيف  ان انظيم األعمال املتكجق  اتبادل • 

الكاما املزرتك اني األماباا املكط انح اااا ال اق  وسلي  اوسجو وا ياا األ لت  م  الكيز 
 سلي  اوسجو عجى اع تبار واقاسم اخلرباا سيما يتكج  االتبادل 

 اا لتبادل اخلرباا   ملكز البيابدعوة املزيد من البجداص إو التكاوص ازأص ورق • 
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إضــــــــــــــاس  إو م ــــــــــــــادر البياباا اإلداري   ابحل البجداص اي ــــــــــــــا عن م ــــــــــــــادر اديج  لجبياباا  • 
،ـــــــــااجي (  وقد ياوص سلي  اوســـــــــجو حتديد قدرة األلواح الزـــــــــم،ـــــــــي  عن حتلي  ال ـــــــــور ال )مثا
 املنتدت ال حيث لتقاسم اجع املمارساا الق لي    و

 ا نيف سئاا امل،تكمجني ااعتبارص هتاع ر ي،يا ملمارساا النزل  ينبغ  لجفلي  اص يلكز اكثل عجى • 
 

 الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات الطاقة -دال  
املكط انح اااا   ايدا الججن  إبزاا الفلي  الكاما املزرتك اني األماباا 37/108ك املقلر  - 31

( من اجا اكزيز التكاوص والتن،ــــي  الدوليني ك هتال إح ــــاااا http://www.interenerstat.orgال اق  )/
 ( E/2006/24ال اق  واملواام  اني التكاريف سيما اني املنظماا )ابظل 

لججن  زــــــــــــــرتك اني األماباا ملاني منق الدورة اخلام،ــــــــــــــ  واألراكني وقد اجتم  الفلي  الكاما امل - 32
اجا مناقزـــــــ  حتا ف  من امل،ـــــــا ا ال  ات ج  التن،ـــــــي  اني الوكاعا الدولي  واإلقجيمي  املكني  انبتاأ  من

 إح اااا ال اق  
ك اــــــاريت يوم   2015وُعقــــــد اجتمــــــاع الفلي  الكــــــامــــــا املزــــــــــــــرتك اني األمــــــابــــــاا لكــــــاذ  - 33
 ايجول/سبتمرب  15 و 14
وبظل املزاركوص ك اعجتماع ك امل،ا ا الزامج  املتكجق  انح اااا ال اق    ا ك ذلع ان،ي   - 34

ا يود الدولي  ال  اقوذ  ا هتموعاا من قبيا سلي  اوسجو والكمجياا املؤدي  إو حتديد مؤشلاا ك إحتار 
  ابادل املكجوماا ازأص  قص امل،ا ا ا دا  التنمي  امل،تدام   واافقوا عجى   واا لتح،ني

واســـتكلق املزـــاركوص حال  وضـــ  األدل  واإلرشـــاداا املماجج  املتكجق  انح ـــاااا ال اق  والتقدذ  - 35
ائلز ك  قا االال  كما قدموا اكقيباا ازــــــأص وضــــــ  ال ــــــيغ  النيا ي  لجتوصــــــياا الدولي  إلح ــــــاااا 

ي  إح ــاااا ال اق   وكقلع ازــأص األدل  املتكجق   ،ــا ا حمددة ال اق  واألعمال ا اري  ازــأص دليا  م
ال  ا ـــــــدر ا منظماا ا لت  من قبيا دليا الوكال  الدولي  لج اق  املتجددة ازـــــــأص و  البياباا وحتلق 
التقديل سيما يتكج  اال اق  األحيا ي   وادل  الوكال  الدولي  لج اق  ازــــــأص كفااة اســــــتيداذ ال اق   وشــــــدد 

 املزاركني عجى احلاج  إو الو  األدل  وي  
وقد بوقزــت الت ــنيفاا امل،ــتيدم  ك إح ــاااا ال اق    ا ك ذلع الت ــنيف الدويل املوحد  - 36

)من قبيــا ا ــــــــــــــنيف واكــاريف املنتجــاا  قيــد اإلعــدادملنتجــاا ال ــاقــ  وع قتــ  اــالت ــــــــــــــنيفــاا األ لت 
املن،  لتوصيف ال،ج  األساسي  والميز ا(  وذلع  د  احللجي (  والت نيفاا القا م  )من قبيا النظاذ 

حتديد التح،ـــــيناا املمان  ال  ســـــيتكني القياذ  ا ك األجا القلي  او املتوســـــط  كا الت ـــــنيف الدويل 
املوحد ملنتجاا ال اق  اكثل اســـــــــــــتجاا  ل حتياجاا اآ قة ك الت ور من البياباا ومل ـــــــــــــادر البياباا 

جهط ال ــو  ا اي ــا عجى امل،ــأل    ل املناقزــاا ال  عقدا ازــأص اعحتياجاا من البياباا األ لت  وســُ
 سيما يتكج  اال اق  املتجددة 

وقد باقزـــــت املنظماا ال  ح ـــــلا اعجتماع ابزـــــ   التدري  واناا القدراا م  الرتكيز عجى  - 37
  ابزــــــــ   اناا القدراا ســــــــبا ابادل مواد التدري   وجلت اســــــــتازــــــــا  ا داول الزمني  اغي  زيادة سكالي

 وب اقيا  وقد اظيلا األبز   التدريبي  ال حق  االفكا درج  اس ا من التن،ي  سيما اني املنظماا 

https://undocs.org/ar/A/RES/37/108
https://undocs.org/ar/A/RES/37/108
https://undocs.org/ar/E/2006/24
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 اق   واافقوا عجى إعداد وجا   منواســـــتكلق املزـــــاركوص املمارســــــاا القا م  ك إرســـــاا موازباا ال  - 38
ملوازباا املوصــى  ما الوارداني ك التوصــياا الدولي  شــأ ا اص اوضــث اعالاساا احلالي  عن  ياا ومنيجي  ا

ن شـــــــفاسي  عمجي  اناا  قص األدواا التحجيجي  القيهم   إلح ـــــــاااا ال اق   و قا امل ليت من شـــــــأب  اص  ،ـــــــه
  لجتوصياا سح،   اا من شأب  اي ا اص ُيزاها األساس لتحديل املنيجي  ك عمجياا اعستكلاق املقبج 

باشـــــــــــــئا ينُتف عن  حتج  ملاف     االافااة ك اســـــــــــــتيداذ ال اق  ااعتبار ا موضـــــــــــــوعاوقد اعرتُ  - 39
جى اص يلكزوا عجى  قص امل،ـــــــأل  البياباا  وع ســـــــيما عجى امل،ـــــــتوت التف ـــــــيج   وااف  املزـــــــاركوص ع عجى
 اجتماع مقبا لجفلي  الكاما املزرتك اني األماباا املكط انح اااا ال اق   ك
ص اي ـــــــــــا اصـــــــــــال  البياباا  ال  قد اؤجل ك بوعي  البياباا املنتج  سيما يتكج  وباق  املزـــــــــــاركو  - 40

اال اق   وع ســـيما البياباا املتكجق  اال اق  املتجددة  وســـيتم اقاســـم املكجوماا امل ـــدري  والكالي  ا ودة  
  األفيــ   حمــددة  ولانيــا اــالغــوقــد اــداا عمجيــ  اســــــــــــــتكلاق التــدسقــاا الفكجيــ  لجبيــابــاا الموعــ  سلعيــ  

منتجاا ال اق  املتجددة  وذلع سيما اني الوكاعا الل ي،ــــــــي    ا سييا منظم  األ قي  والزراع  لألمم  من
جــددة  وشــــــــــــــكبــ  اإلح ـــــــــــــــاااا  وادا املتحــدة  والوكــالــ  الــدوليــ  لج ــاقــ   والوكــالــ  الــدوليــ  لج ــاقــ  املت

 اياباا الاتج  األحيا ي  األعمال إو مناقزاا عحق  سيما اني  قص الوكاعا ازأص   قص
 2016ط انح ــــــــــــــاااا ال اق  لكاذ وُعقد اجتماع الفلي  الكاما املزــــــــــــــرتك اني األماباا املك - 41
كابوص األول/دي،ـــــمرب  وك اعقاب التوصـــــي  املقدم  ك اجتماع الفلي  الكاما   14و  13ااريت يوم   ك

  ركز اعجتماع عجى كفااة استيداذ ال اق   والبياباا امل جوا  املتكجق  2015املزرتك اني األماباا لكاذ 
منظم   12ثجوص عن ااعســــتيداذ النيا    ذا جقب  رباا من مؤســــ،ــــاا إضــــاسي   وح ــــل اعجتماع ذ

كيابا إضاسيا مزاركا ك إح اااا ال اق  او ال،ياساا الكام    11ح ل ذثجوص عن سيما دولي  إقجيمي   
 ج اق  املتكج   ا دورة موسك  مالاس  لافااة استيداذ ال اق  واياباا اعستكمال النيا   ل

واياباا اعســــتكمال النيا    جلت حتديد وك الدورة اعســــتثنا ي  ازــــأص كفااة اســــتيداذ ال اق   - 42
عدد من هتاعا الكما املزــرتك  ك امل،ــتقبا   ا ك ذلع ال،ــبا الافيج  اتح،ــني بزــل البياباا املتكجق  
االافااة ك استيداذ ال اق  وافي  رصد ال،ياساا الكام  االن،ب  ل ابك  ال،ياساا  وكقلع االن،ب  

كما املزــرتك املتكج  ابناا قدراا اإلح ــا يني املكنيني اال اق  وامل،ــؤولني لججميور واألعمال التجاري ك وال
منيجي   عي (ك وزيادة ابادل املكجوماا عنالنقا او اللاا اا ال ــــنا ااازــــأص اياباا األبزــــ   )مثا وزار 

البجـــداص/املنظمـــاا والكمـــا ا ـــارف حـــاليـــا  من اجـــا  نـــ  اعزدواجيـــ  ك الكمـــا ومواامـــ  النُـُيف إزاا 
ال ـــــــكوااا الزـــــــا ك ك وافي  اناا ال ـــــــ ا عجى ال ـــــــكيد الوحتط اني الوكاعا املنت ج  لجبياباا املتكجق  

 ااعستكمال النيا   واجع املنت ج  لجمكجوماا ازأص موازباا ال اق  من اجا حت،ني اا،اق البياباا 
توقيت ل ـــابك  ال،ـــياســـاا وعحظ املزـــاركوص اص احلاج  إو اوسا مزيد من البياباا املناســـب  ال - 43

ســــــــــــــتكمال النيا    وقد اعرُت  كثاا ما ا لح حتديا ا،ــــــــــــــب  الكمجي  ال ويج  ال زم   م  اياباا اع
ي  الافاي   م  البياباا رســـــاا عمجياا مناســـــب  التوقيت ومف ـــــج   ا سإل ضـــــلورفالتمويا املناســـــ   اأص
 اعستكمال النيا    عن
اعجتماع  و احلاج  إو الكما  ي،ـــــــــــي  ال  ي التوصـــــــــــا إلييا ك وكاص احد اعســـــــــــتنتاجاا الل  - 44
الاياباا ال  انزــــط  ارأ ب اق إح ــــاااا ال اق   من قبيا األوســــاط األكاد ي   وذلع من اجا  م 

إذكاا الوع  اال ــــكوااا امللاب   نم  البياباا وإشــــلاك مؤســــ،ــــاا من قبيا وزاراا النقا او اللاا اا 
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ا من ا ياا ائتما اص ازـــــــــــــارك ك املناســـــــــــــباا املتكجق  ابناا القدراا ألص اياباا ال ـــــــــــــناعي  ااعتبار 
 األبز    البا ما اقدميا  تجف املؤس،اا 

وبوقزت اي ا اكض امل،ا ا املنيجي   من قبيا إماابي  استيداذ البياباا ال يم  والتقديلاا  - 45
   اجناا الدورة اعستثنا ي  من بقاط البياباا الناق    وذلع من املنظوراا الق لي

واشــا ك املناقزــاا ازــأص انفيق التوصــياا الدولي  إلح ــاااا ال اق   ال  ُعقدا اجناا ا زا  - 46
الكاذ من اعجتماع  اص الكديد من البجداص الت اص عدذ وجود ب،ـــي  م بوع  من  قص التوصـــياا جيكجيا 

  وبتيجـــ  لـــقلـــع  2011ك عـــاذ  سقـــت عجييـــااص الججنـــ  اإلح ــــــــــــــــا يـــ  وااقـــا حجيـــ   عجى الل م من 
ااوص البجداص قادرة عجى انفيق التغيااا ال زم  ك  قص امللحج    ا اب  قد ااُف  عجى اســـتازـــا   ع قد

 اا است  ع ق ا األجل املرتا  عجى عدذ اواسل منزور م بوع عجى البجداص من   ل إجل 
ق  ادا عمجي  اقييم احلاج  إو اســــتكلاق التوصــــياا  وواس  املزــــاركوص اي ــــا عجى اب  من املن  - 47

 التوصــــــــــــــيــااوعحظوا ابــ  كــابــت  نــاك ا وراا ك عــامل ال ــاقــ   ان اص اكط وجود ب ــاق لجتغيا ك 
 او اقدمي وجا   داعم   مي  إح اااا ال اق  يل دليا حاج  إو حتد او
ا وعجى إعداد مقكلة عن التغيااا ال  يلوص وواس  املزاركوص عجى مناقز  امل،أل  م  دوملم األع ا - 48

ا ا عزم  سيما يتكج  االتوصـــــياا   ا ك ذلع الفوا د ذاا ال ـــــج   وســـــتُناق  املكجوماا ك اعجتماع املقبا 
  اإلجلاااا لجفلي  الكاما املزرتك  القف سيُبت سي  ازأص القياذ اتحديل رمس  او يتيق  ا ذلع من

تبادل ا املتكجق ل اعماإلح ــــا   ل حتاد األورويب والوكال  الدولي  لج اق  علضــــا لألوقدذ املات   - 49
إح ـــــــــــاااا ال اق   األمل القف كابت ل  قيم  كباة ك هتال البياباا اإلح ـــــــــــا ي  والبياباا الوصـــــــــــفي  

ر إلييا  املكار  او اعستقا االن،ب  لجمزاركني  وذلع ك ضوا وجود درجاا  تج   من الفيم  وحمدودي 
النحو القف ابدي  البجداص حىت اآص  ورات األع اا سا دة حماول  التوصا إو مكايا موحدة لتكاريف  عجى

 ياكا البياباا الكاملي   ولانيم اقلوا االتحدياا امليتجف  ال  اواجييا املنظماا م  األع ــــــــــــــاا سييا  
األورويب عجى مزــــــــلوع لتكليف  ياا البياباا واكما الوكال  الدولي  لج اق  واملات  اإلح ــــــــا   ل حتاد 

 مام اكد إجناز اع تبار األويل سُيك
اني األماباا ك الن ــــــــــــف الثاي ومن املتوق  اص يكقد اعجتماع املقبا لجفلي  الكاما املزــــــــــــرتك  - 50
  2018عاذ  من
 

 ت الطاقةاألنشطة الجارية في برنامج عمل الوكالة الدولية للطاقة في مجال إحصاءا -هاء  
ع ازال الوكال  الدولي  لج اق  ات ــــدر الكما املكط انح ــــاااا ال اق   وذلع من   ل قياد ا  - 51

اا الزــــــــــليا   والكما القف اقوذ لجفلي  الكاما املزــــــــــرتك اني األماباا  وعمجيا الثنا   م  وي  املنظم
قوذ ا  الوكال  قد اااح لجبجداص سلصــــ     بف،ــــيا  وك الكامني املاضــــيني  كاص البامف التحديل القف ا ا 

اعراباط  ا  وقد اعلات  قص البجداص عن ا تماميا الزــــديد االتماس امل،ــــاعدة من الوكال  الدولي  لج اق  
ك حت،ــني اياباا ال اق  لدييا  وقد ادت  قا  ادورص  إو حت،ــني ال ــ ا م  الزــلكاا  من قبيا شــكب  

 ادف آسيا وائيط املادب سيما يتكج  اتكزيز التكاوص ك هتال التدري  اإلح اااا ومنتدت التكاوص اعقت
وك الوصول إو األشاال ا ديدة لجتكجيم ازأص إح اااا ال اق   من قبيا احلجقاا الدراسي  الزباي   

   والو  األدل   وقامت الوكال  الدولي  لج اق   فلد ا 2016وا،ـــــــــــــجي ا الفيديو ال  احتجقت ك عاذ 
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من اإلح ـــــــــا يني ك هتال ال اق  عجى مدت الكامني  1 000او االتكاوص م  البجداص الزـــــــــليا   اتدري  
املاضـــــــــــــيني  وإو جاب  البجداص الزـــــــــــــليا   عمجت الوكال  الدولي  لج اق  م  البجداص األسليقي  من   ل 

البجداص عجى إرســـــــــاا عمجي  الججن  األسليقي  لج اق  ك انظيم عدد من الدوراا التدريبي   وم،ـــــــــاعدة  قص 
 مب،    م  البياباا ازأص اعستكمال النيا   لج اق  

وكاص  قا الت ور مدسوعا االتغااا ك حال  ال اق  عجى ال كيد الكامل   واستجاا  لقلع  قامت  - 52
امليــداص  اا عن منظمــ  التكــاوص والتنميــ  كالوكــالــ  الــدوليــ  لج ــاقــ  اتاييف بوا يــا  من   ل  مي  ايــابــ

اعقت ـــــادف واياباا من  ا منظم  التكاوص والتنمي  ك منزـــــوراا ازـــــما الكامل اأســـــلص  لتقوذ من   ل 
ذلع ات ويل اياباا جديدة ازــــــــأص الافااة ك اســــــــتيداذ ال اق   ودعم الكما عجى انفيق ا دا  التنمي  

الوكال  إو اافاق ازـــــــــــأص    وعجى ال ــــــــــكيد الكامل   وصــــــــــجت3-7و  2-7امل،ــــــــــتدام   وحتديدا الغايتني 
ا ت ــاصــاا البامف اعســتكمال النيا   لج اق  والافااة ك اســتيداذ ال اق  التاا  الموع  الكزــلين  و   

  ال اســـ  األرجنتني  كما واصـــجت 2018اكما عجى انظيم حجق  الكما األوو ازـــأص  قص امل،ـــأل  ك عاذ 
اني املنظماا لنزــــــــــــــل البياباا  وذلع االكما م  املنظماا الوكال  الدولي  لج اق  دعم املبادرة املزــــــــــــــرتك  

  ومن   ل الدوراا التدريبي  2017األع اا وعجى ال كيد الكامل    ا ك ذلع ك مؤمتل املبادرة لكاذ 
 

 األنشطة الجارية في برنامج عمل شعبة اإلحصاءات في مجال إحصاءات الطاقة -واو  
 ــــــــــــاااا ال اق  ازــــــــــــاا عن ــــــــــــلا  اما لبياباا املتكجق  انحظجت الكمجياا ال،ــــــــــــنوي   م  ا - 53
(  وك حني اص اياباا مكظم البجداص https://unstats.un.org/unsd/energyعناصـــــل عما الزـــــكب  )/ من

يتم وكيا مباشـــلة من جاب  الزـــكب   سنص البياباا االن،ـــب  لبكض هتموعاا البجداص يتم احل ـــول عجييا 
بيــابــاا م  املنظمــاا األ لت  ومتتثــا عمجيــاا و  البيــابــاا ال  اقوذ  ــا من   ل اافــاقــاا لتبــادل ال

الزــــــــكب  اآص امتثاع ااما لجتوصــــــــياا ) ا ك ذلع التكاريف( الواردة ك التوصــــــــياا الدولي  إلح ــــــــاااا 
ال اق   وااإلضـــــــــــاس  إو ذلع  اُقلت جيود ملواام  اعســـــــــــتبياباا وإجلاااا و  البياباا اني الوكاعا 

 ل ي،ي  املزارك  ك و  البياباا املتكجق  انح اااا ال اق  ال
اياباا عن إبتاأ و ارة واســـــــــتي ك ال اق  )املواد ال ـــــــــجب   حولي  إح ـــــــــاااا ال اق وازـــــــــما  - 54

وال،ــــــــوا ا والوقود الغازف والايلااا(  إو جاب  مكجوماا إضــــــــاسي   من قبيا اســــــــتي ك الفلد واللســــــــوذ 
 ا اا التارخيي   وا داول اخلاصــــــــــــــ  ازــــــــــــــأص التجارة وم ــــــــــــــادر ال اق  املتجددة  البيابي  ال  ابني اع

اجدا ومن ق  ) ا ك ذلع  266والنفاياا  وقدراا امل اك وموارد حتاق   تارة  وا م احلولي  اياباا من 
 األرقاذ التارخيي ( 

  ك شــــاا إح ــــاااا ال اق حلولي  وانزــــل قاعدة اياباا إح ــــاااا ال اق   ال  اوسل ائتوت  - 55
 لبكض البجداص  2016إلارتوي وات من اياباا إضاسي    ا ك ذلع مكجوماا عن عاذ 

والد البياباا االماك  املتكجق  اال اق  ك منزــــــــورين ســــــــنويني إضــــــــاسيني  الد سييما  قص البياباا  - 56
  موجز اإلح اااا الايلاا ي ج،ج  وس موازباا ال اق ا ليق  مناسب  لأل لاق التحجيجي   وفا سج،ج  

اياباا عن إبتاأ و ارة وحتويا واســـــتي ك كا بوع من ابواع  موازباا ال اق وازـــــما ســـــج،ـــــج   - 57
الوقود امل،ـــــــــتيدذ  واُقداذ  قص البياباا ك صـــــــــيغ  موازباا ال اق  املتواسق  م  التوصـــــــــياا  و   اغ   

 اجدا ومن ق   218البياباا الواردة من 
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اياباا عن إبتاأ و ارة واســـــتي ك الايلااا   موجز اإلح ـــــاااا الايلاا ي ازـــــما ســـــج،ـــــج  و  - 58
ا  و   اغ   البيـــابـــاا الواردة وصــــــــــــــــاك القـــدراا املتوسلة ومـــد  ا ائ ـــاا احللاريـــ  لتوليـــد الايلاـــا

 اجدا ومن ق   228 من
  و و يكما ق كتي  إح ــــــاااا ال ا  اســــــُتحدر منزــــــور جديد   و 2017وااتداا من عاذ  - 59

 عجى اجييا املكجوماا عن ال اق  ك شاا  ت ل سيا اعستكمال 
وذلع     لج اق  ازـــــــــــاا منتظموااإلضـــــــــــاس  إو ذلع  اســـــــــــتملا و  اإلح ـــــــــــاااا الزـــــــــــيلي - 60
  وإبتاأ هتموع  اني املنظماا لنزــل البياباا  ك إحتار املبادرة املزــرتك  والغاز إح ــاااا النفط من لاا

 منتجاا ال اق  من اجا النزلة الزيلي  لإلح اااا   تارة من
وســــــتواصــــــا شــــــكب  اإلح ــــــاااا إصــــــدار النوااف اخلم،ــــــ  املقكورة اع ص ك الزــــــاجني امل بوع  - 61

  2019-2018واإللارتوي ك سرتة ال،نتني 
ومنق الدورة اخلام،ـــــ  واألراكني لججن   بظمت الزـــــكب  حجق  عما ادريبيتني ازـــــأص إح ـــــاااا  - 62

ال اق   وشاركت ك الدوراا التدريبي  ال  بظمتيا املبادرة املزرتك  اني املنظماا لنزل البياباا  وستواصا 
  املتاح  املقبج   ويتوقف  قا عجى املواردالزكب  اقل جيود ا ك اقدمي امل،اعدة التقني  ك ال،نواا 

ت ازـــأص التوصـــياا الدولي  املتكجق  واكما الزـــكب  اي ـــا عجى إعداد دوراا ادريبي  عجى اإلبرتب - 63
ل هتموع  من الدوراا الدراســــــــــي  انح ــــــــــاااا ال اق  ودليا  مي  إح ــــــــــاااا ال اق   واتوق  إجناز او 
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