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 اللجنة اإلحصائية
 الثالثة والخمسون الدورة  

 2022آذار/مارس  1-4
 * ( من جدول األعمال المؤقت ج) 4البند 

 بنود للعلم: إحصاءات الطاقة 
   

 إحصاءات الطاقة   
  

 تقرير األمين العام  
  

 موجز  
  2021/224هــ ا التير،را الــ ع َّ عــد  وقيــا لميرر المصاد اوقتجــــــــــــــــا ع واوجتمــاع     يتضــــــــــــــم ن 

قراراو الاصن  اإلحجــــــــــــــا       المنصزة ق  تنفي اممارســــــــــــــاو ال ــــــــــــــااي ا م اوماو م ــــــــــــــت ما  عن األعمال لو 
إحجـــــــاااو الماق ا اما ق  ذلل األعمال المتجـــــــا  اثعدا  وتنفي  ولا   منإص    ول   عن إحجـــــــاااو   عن
األنشـــــــم  المتجـــــــا   ز،ا ة كما يتناول التير،ر االوصـــــــ   تموراو وتحدياو.  وَّيضـــــــا ما اســـــــتصد منق ا  الما

 إحجاااو الماق .  عاى إعدا  الت  ت ملالت اون والتن ي   ين الوكاوو والبادان  

 والاصن  مدعوة إلى َّن تح ط عاما  إ ا التير،ر. 
 

  

 

 * E/CN.3/2022/1. 
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 واألربعين للجنة اإلحصائية   التاسعة األعمال المضطلع بها منذ انعقاد الدورة   - أوال   
ا وذلل مصال إحجـــــــاااو الماق  ضـــــــمننظرو الاصن  اإلحجـــــــا    مؤارا ق  الم ـــــــا ل الممروح    - 1

الخام ــ  واألري ين (ا و E/CN.3/2018/24)انظر  2018االل  وراتإا التاســ   واألري ين الم يو ة ق  عا  
)انظر   2012ق  عــا     الم يو ةالثــالثــ  واألري ين  و (ا  E/CN.3/2014/23)انظر    2014ق  عــا     الم يو ة

E/CN.3/2012/10  انظر   2011 عا  ق   الم يو ةالـثانـ   واألري ين  و (ا(E/CN.3/2011/8  و E/CN.3/ 

2011/9.) 

ــم الثان  من ه ا التير،ر    ،تناولو  - 2 ــ الي ــ ــم    االوصــ ــتصاا  ليراراو الاصن    المنف ةاألنشــ ــا رة  اســ الجــ
 واألري ين. التاس   ورتإا   من 
  

 استجابة لقرارات اللجنة  المنفَّذة األنشطة  - ثانيا  
 المنهجية -ألف   

ن شــــرو   لثان   واألري يناحجــــاااو الماق  ق   ورتإا اإلا د َّن اعتمدو الاصن  التوصــــ او الدول    - 3
شــةل  اإلحجــاااو  التااا لق  صــ هتإا النإا    عاى الموقا الشــلق  لي ــم إحجــاااو الماق   ه ه التوصــ او 

 وه  اآلن متاح  اج ه  ممبوع . ا( 1) ق  األمان  ال ام  ث ارة الشؤون اوقتجا ي  واوجتماع  ا 

وه  جم  ا التوصــــــــ او الدول   إلى الاهاو الرســــــــم   الخمد األار  ل مم المتحدةا ه ه رجمت ت  و  - 4
ــلق  م ــا  تاح  عاى نفد الموقا الشــــــ ــ ه  اإلن ايز،  األصــــــ ــا ي   ال ع توجد اه الجــــــ . وقدمت الاصن  اوقتجــــــ

ل ام . من قبل األمان  ا  الت  اضــــ ت إلى تحر،ر ودعدا الن ــــخ  ال ري    ( اإلســــقوا)واوجتماع   لهرب آســــ ا 
ــاااو   ــاو الم ن  اثحجـ ــلان   إلى قر،  َّوسـ ــاا والصهرا  ا المق ـــ ق  الن ـــخ  اإلسـ وقد  الم إد الوطن  لإلحجـ

وقا   ترجم  الن ـــل الجـــين   والفرن ـــ    َّمان  الماق  ق  المق ـــ ل.م ـــو ة َّعدتإا   ا د َّن اســـت ر الماق ا  
ااومتنان  اإلحجـــــاااوتشـــــ ر الشـــــةل   و    .والروســـــ   مترجمون م ـــــتياون اســـــت انت  إم الوكال  الدول   لاماق

 المؤس او الم كورة َّعاله. الت  قدمتإا ام اهماول

ل إحجــــــــــــــاااو الماق     تصم اوقامت األمان   تحر،ر  ليل  - 5 الموقا عاى  المتاح حال ا كمنشــــــــــــــور َّو 
. او الوطن  ميدم  من اإل ار  ( 3) َّمثا  لممارســــاو قمر،  ااإلضــــاق  إلى  ا( 2) الشــــلق  لي ــــم إحجــــاااو الماق 

 الدليل إلى الاهاو الرسم   الخمد األار . ه ا ت ن هناكا حتى وقت كتاا  ه ا التير،را امط لترجم  ولم

ــوراو المنإص  ا قا  - 6 ــلن ه ه المنشــ ــا او مقتوي  اشــ ــاااو الماق    وعالوة عاى توقير إرشــ ــم إحجــ ق ــ
و،مقن الوصــــول إلى ه ه الدورة من االل  ا الدليلعاى  التوصــــ او الدول   و عاى   تدر،بشــــلق   لا ورة  اثعدا   

 .( 4) نج  األمم المتحدة ال الم  عاى م النظا  المركزع إل ارة الت ام

 

 __________ 

 ./https://unstats.un.org/unsd/energystats/methodology/iresانظر  (1) 

 ./https://unstats.un.org/unsd/energystats/methodology/escmانظر  (2) 

 ./https://unstats.un.org/unsd/energystats/country-practiceانظر  (3) 

 ./https://learning.officialstatistics.orgانظر  (4) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/23
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/10
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https://undocs.org/ar/E/CN.3/2011/9
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https://unstats.un.org/unsd/energystats/country-practice/
https://learning.officialstatistics.org/
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 فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة -باء   
(ا  E/2006/24ا الم تمد ق   ورتإا ال ـــــــــــــاا   والثاللين )انظر 37/108 َّيدو الاصن ا ق  الميرر - 7

ل قون  (  https://unstats.un.org/oslogroupقر،  َّوســــــاو الم ن  اثحجــــــاااو الماق  )وت ا ف  إنشــــــاا 
ــاااو الماق  واإلامثاا    ــا ل المنإص   المت اي  اثحجـــــــــ ســـــــــــإا  ق   قر،  من َّقرق  المدن يتولى م الص  الم ـــــــــ

 تح ين الم ايير الدول   وتح ين المناهج الم تخدم  ق  اإلحجاااو الرسم   لاماق .

حجـاااو الماق  و ليل إلالتوصـ او الدول   ومن  ين النتا ج الت  حييإا الفر،  الم ـاعدة  ق  إعدا   - 8
ــاااو الماق  ــ  الدورة ومن    .تصم ا إحجــ ــر ام    عيد الفر،  اجتماعا واحدا  واألري ين  التاســ ــ  عناصــ لمناقشــ

 .الت  تتولى ر استه  هيئ  اإلحجاا الفناندي  توج ه من وذلل ال مل الصديدة 

 حز،ران/ 14إلى   12الفترة من   االلإولنداا    َّوساو ق  وهاعا   لفر، يد اوجتماع الثان  عشر ع  و  - 9
ــت ه ا . وركز الفر،  ق  2018يون ه   خدا  الب اناو اإل ار،  وجما   اناو الماق ا وم الص   اوجتماع عاى اســــــ

. وتم إطالع المشــاركين عاى آار م ــتصداو اســت را  آل    وتحاياإا ونشــرها وضــمان جو تإا    اناو الماق 
عوا إلى التف ير ق  م ـــتيبل الفر، . واتف  المشـــاركون عاى ضـــرورة  ا و   اإلحجـــا    الاصن    االالمدن   َّقرق 

اـلهم ـ     ألن هنـاك اعترا ا وكـ لـل  زالـت قـا مـ   مـاهنـاك لهراو منإص ـ       ق  ال مـل ألن  َّن ي ــــــــــــــتمر الفر، 
 .الت  يت حه الفر،  ق  إجراا المناقشاوالفر،د  المنتد  

األقرق  ال اما  ال ــــااي ا وقرر قر،  َّوســــاو تركيز َّنشــــمته عاى المصاوو التال    تم إنإاا كل  وقد  - 10
َّقضـــــــل الممارســـــــاو وتحدي  و الضـــــــخم ا ومجـــــــا ر الب اناو الصديدة والمبت رة     الب اناو اإل ار، ا والب اناو

ضـــــمن اارج الشـــــلق  وال تا  الحيو، . وتندرج ه ه المصاوو إلى حد كبير من تيدير الماق    وَّســـــاليباأل ل    
  اســـــــــت راو قر،  َّوســـــــــاو  تحديد َّقضـــــــــل الممارســـــــــاو الوطن   والدول   وجم إا   المإا  التال   الموكا  إلى 

وتحديد الثهراو     ال تيلاو واأل ل  الت  ت دها األمم المتحدة اشـــــــلن إحجـــــــاااو الماق  واإلســـــــإا  ق  تحديثإا
 الثهراو. ل د ه هالمنإص او اليا م  ووضا منإص او  ضمن

 قر،  َّوســاوا و،لح  الفر، مإا  ر اســ  ومن  ذلل اوجتماعا اســتيالت هيئ  اإلحجــاا الفناندي  من   - 11
    د جديد.عن ر  حال ا

 
 الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات الطاقة -  جيم 

ا َّيدو الاصن  إنشــاا الفر،  ال امل المشــترك  ين األماناو الم ن  اثحجــاااو  37/108 ق  الميرر - 12
الــــدوليين ق  مصــــال  /http://www.interenerstat.orgالمــــاقــــ  ) الت ــــاون والتن ــــــــــــــي   ( من َّجــــل ت ز،ز 

 (.E/2006/24إحجاااو الماق  والمواام   ين الت ار،ف   ما  ين المنظماو )انظر 

واألري ين لاصن    التاســـ  من  الدورة    ق  مناســـل  واحدةالفر،  ال امل المشـــترك  ين األماناو اجتما  و  - 13
من َّجل مناقشـ  طا ف  من الم ـا ل الت  تتماب التن ـي   ين الوكاوو الدول   واإلقا م   الم ن   اثنتاج  وذلل 

تشر،ن   3 و 2 ق  اار،د يوم  افر،  ال امل المشترك  ين األماناووع يد َّحدث اجتماع ل  إحجاااو الماق .
ل/َّكتوير    .2018األو 

المنظماوا والت  يمقن تاخ جــــــــــــــإا  كل حد تإاوناقش المشــــــــــــــاركون ق  اوجتماع األولو،او الت   - 14
ــن توقيت المداالو والنواتجيا    ما ــا (   من حي  )ب( جو ة الب اناو )     )َّ( ح ــــــ الدق  واوكتمال واوت ــــــ
ــتخدا  الماق ا  اليدراو والموار  اليمر  )ج( ــ ا محد ة مثل ال فااة ق  اســـــــــ التبر،د الحضـــــــــــرع  و ،   ) ( مواضـــــــــ

https://undocs.org/ar/E/2006/24
https://unstats.un.org/oslogroup
http://www.interenerstat.org/
https://undocs.org/ar/E/2006/24
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اارج الشــلق   ) ( اليدرة عاى الت  ف والتحدي . ونوقشــت المواضــ ا من المركزعا وَّســ ار الماق ا والماق   
االل اوجتماع من َّجل م الص   عيدو  جا ـــــ  مخجـــــجـــــ   ضـــــمن  ) ( اجـــــورة منفجـــــا  الفرع  ق المحد ة  

 َّولو،او مختا  المنظماو.

ــا   - 15 ــلل   ونوقشـــــت َّيضـــ ــرإمقان    م ـــ ــل  ين عناصـــ ــن ف الدول  الموحد لمنتصاو الماق ا   الفجـــ التجـــ
التجن ف المركزع لامنتصاو والتجن ف الجناع  الدول  كاالتجن فاو اليا م  األار      ه ا التجن فعالقو 

ــا ي ا   ــم  اوقتجـ ــيناو المحتما  الت  اغ   تحديد الت وذلل الموحد لصم ا األنشـ يت ين إ االإا ق  األجل  ســـ ح ـ
 لالحت اجاو المتزايدة منالير،ب َّو المتوســــط لص ل التجــــن ف الدول  الموحد لمنتصاو الماق  َّكثر اســــتصاا   

ي يده عاى ه ه الم ـلل  ق  اجتماع ميبل   التركيزمجـا ر الب اناو األار . واتف  المشـاركون عاى لالب اناو و 
ــوب لفر،  ال امل اا ــتجـ ــاااو الماق . ومن الم ـ ــترك  ين األماناو الم ن  اثحجـ ــيللمشـ آار   إجراا َّع تفجـ

ــناع  االتزامن والتن ـــي  لاتجـــن ف الدول  الموحد لمنتصاو الماق    ما اوســـت راضـــاو الحال   لاتجـــن ف الجـ
 .لامنتصاو المركزع  ولاتجن فالدول  الموحد لصم ا األنشم  اوقتجا ي  

ــترك  ين  وناقش الفر،  ال - 16 ــي   األماناو امل المشـــ ــا الت اون والتن ـــ ــلن َّيضـــ ــترك  اشـــ ــم  المشـــ األنشـــ
ــتب اناو الدول    لاتدر،ب ويناا اليدراوا والحد من األعلاا من االل اتفاقاو تلا ل الب اناوا وتن ــــــــــــي  اوســــــــــ

 المت اي  االماق .

 . 2022ار،ف سن     ألماناو ق   يد اوجتماع الميبل لافر،  ال امل المشترك  ين ا ومن المتوقا َّن ي   -   17
 

 مجال إحصاءات الطاقة  ضمناألنشطة الجارية في برنامج عمل الوكالة الدولية للطاقة   -  دال 
االل  وذلل من  إحجـــــــــــاااو الماق  ال الم    تتبوَّ مركز الجـــــــــــدارة ق ظات الوكال  الدول   لاماق    - 18

ــر،ق  ق  جما ا وعبرعماإا   ــواا. وكصزا  الت اون المقث  ما المنظماو الشــ لب اناو ويناا اليدراو عاى حد ســ
ــ     ــترات ص   تحدي  الوكال ا عزز مركز   اناو الماق  عاى مد  ال ـــــنواو الثالث الماضـــ ما  عالقاتهمن اســـ

 .لد  ه ه اوقتجا اوتح ين نوع     اناو الماق  من َّجل  ال ديد من اوقتجا او الناشئ  الر     

 رامج تنفي   ومن األمثا  اللارزة عاى ذلل ال مل الثنا   ما إندون  ـــــــ ا والبراز،ل والإندا قضـــــــال عن   - 19
إقا م   مخجــــــجــــــ  ما َّقر،ح ا جنوب الجــــــحراا ال بر  وَّورويا الشــــــرا  /آســــــ ا الوســــــمى. وواصــــــات البادان 

ــديد اماب الم ــــاعدة من الوكال . وَّ   ذلل  دوره إلى ت ز،ز الجــــالو ما  َّطرا   اإلعراب عن اهتمامإا الشــ
لالتحا  األوروي ا حجـــــــــا   الاصن  األقر،ح   لاماق ا والمقتب اإلو ا  شـــــــــةل  اإلحجـــــــــاااو شـــــــــر،ق  من قبيل

ــؤون الماق ا و و  ــ ا والمح ط الإا     ما يت ا   ت ز،ز  هيئ   منظم  َّمر،قا الالتين   لشـ ــا ع آلسـ الت اون اوقتجـ
مثل   صديدةال واو األمنتصاو و الالتدر،ب واوســــــــــــتمرار ق  اوســــــــــــتثمار ق  عاى جما الب اناو و  عاىالت اون  

 ترجم  األ ل .دراس   الشلق   و والحاياو الحاياو ال مل عاى اإلنترنت 

من االل  ا قامت الوكال   ت ي ف نواتصإا الت  شــــإدها وضــــا الماق  ق  ال المويداقا من التهيراو   - 20
مواصــا   و    عند اوســت مال النإا  ال فااة ق  اســتخدا  الماق  وَّســ ار الماق   ا نما  الب اناو المت اي   توســ ا
م اوماو ا  وتزو،د الم ــتخدمين  3-7 و 2-7ســ ما الهايتان   ووم ــتدام ا َّهدا  التنم   ال عاى تناولال مل 

ا عاى مؤشــــــــــــــراو م ــــــــــــــتمـدة من متهيراو الميد ذاوـقاعـدة  ـ اـناو عـالمـ     من االلجـدـيدة لتحاـيل المـاـق   
 .المثال سبيل
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ــت مال النإا   لاماق    تم ـــــــــل  زما  ملا رة مصموع  ال شـــــــــر،ن اشـــــــــلن   اناوالوكال  وظا ت   - 21 اوســـــــ
الملا رة وواصـات َّيضـا  عم   .عيدو عدة حاياو عمل مواضـ ة  حي  ال فااة ق  اسـتخدا  الماق ا  مياي د  و 

الجـ يد ال الم ا  وال مل عاىالمشـترك   ين المنظماو لنشـر الب اناوا وذلل اال مل ما المنظماو األعضـاا  
والمشـــــــــــــــاركـ  ق  مختا  الحايـاو    التـدر،ب ـ   الف ـال ـاو  ا وعبر2019مؤتمر الملـا رة ل ـا     االلامـا ق  ذلـل  

 .الشلق  الدراس   
 

 مجال إحصاءات الطاقة  ضمناألنشطة الجارية في برنامج عمل شعبة اإلحصاءات   - هاء 
ظات ال ما او ال ـنو،  لصما الب اناو المت اي  اثحجـاااو الماق  تشـقل عنجـرا هاما من عناصـر  - 22

 ت صما  اناو م ظم البادان  (. ولئن كانت/https://unstats.un.org/unsd/energystats)  عمل الشـــــــــةل 
ــل  لل   مصموعاو البادان يتم الحجـــــــول عايإا من االل   ملاشـــــــرة من جانب الشـــــــةل ا قثن الب اناو االن ـــــ

 اتفاقاو لتلا ل الب اناو ما المنظماو األار .

والوكال  الدول   لاماق  تمقن البادان    وتفاقاو المبرم  ما المقتب اإلحجــــــــــــــا   لالتحا  األوروي وا - 23
من تيديم اســــــــتب اناتإا المشــــــــترك  قيط إلى المنظماو الدول  ا وتيو  الشــــــــةل   ق  المقتب والوكال  األعضــــــــاا 

إصــدار قاعدة   موعد  م تيديمليت عاى الب اناو من اوســتب اناو ويجــورة آل    وضــا إجراااو لاحجــول ملاشــرة 
 .النظيرةقواعد الب اناو  مواعيد إصدارحال ا عاى  يتوق الب اناوا ال ع 

الاصن   وما    ويالمثلا تناقش الشــــةل  إمقان   إ را  اتفاقاو ما منظم  َّمر،قا الالتين   لشــــؤون الماق  - 24
تخف   عبا  من االل  ا  مقيإ األقر،ح   لاماق ا مما ســـــــــــــ  و  االفا دة الواضـــــــــــــح  عاى البادان األعضـــــــــــــاا

 اوستصاا  المتجل ااوستب اناو الدول  .

ألري   منشـــــــوراو  قاعدة   اناو إحجـــــــاااو الماق ا الت  توقر المحتو  وه ا الصما لاب اناو ي ه ع   - 25
ا لم موجز اإلحجـــاااو ال إريا   وســـا ـــا     اموازناو الماق ســـا ـــا   ا و حول   إحجـــاااو الماق ســـنو،  ه   

شـــــــقل  ا  ه ه  الب اناو  مصاداو  و،تم نشـــــــر  .كتيب إحجـــــــاااو الماق الصديدة المتمثا  ق  ســـــــا ـــــــا     اإلضـــــــاق 
كتيب ،اخص و .  عاى األقل اليجـــــــــير  المد  ومن المتوقا َّن ي ـــــــــتمر ذلل ق ممبوعا  اشـــــــــقل  إل ترون  َّو 

 اللجـــر، ال رو    من االل  اوســـت مالوســـإل  اشـــقل مل ـــطالم اوماو المت اي  االماق     إحجـــاااو الماق 
 والخرا ط والرسو  الب ان   والمؤشراو.

رع عاى ومن  الدورة التاسـ   واألري ين لاصن ا   - 26  الموقا الشـلق  لاشـةل ومن َّجل تح ـين الشـفا   ا شـ 
. وعالوة عاى ذلل تحدي  قاعدة   اناو إحجـاااو الماق ق   الم ـتخدم    ( 5) قا م  امجـا ر الب اناوق  نشـر 

لب اناو َّرصــدة   ال ر  اللجــرع   اناو َّار  م ــتمدة من قاعدة الب اناوا مثل  واا  منتصاو طورو الشــةل  
لتنز،ل التاـيا   لـياعدة من َّجل اوواجإـ   رمصـ  التمب ـياو  ا( 7) ولوحاو  ـ اناو إحجــــــــــــــاااو المـاق  ا( 6) المـاق 

 .( 8) رصدة الماق ألالب اناو و 

 __________ 

 .https://unstats.un.org/unsd/energystats/pubs/yearbook/2018/metadata.pdfانظر  (5) 

 ./https://unstats.un.org/unsd/energystats/dataPortalانظر  (6) 

 .https://unstats.un.org/unsd/energystats/dashboards/2018_Energy_Dashboards.xlsxانظر  (7) 

المحتو  المت ا   ب ـــانـــاو   اوطالع عاى،مقن  ا و https://data.un.org/WS  الموقا التـــال    واجإـــ   رمصـــ  التمب يـــاو متـــاحـــ  ق  (8) 
 .https://data.un.org/SdmxBrowserالحاش   الصانب   ق  ال نوان التال    من “ الماق ” لرصدة الماق  تحت قئ  يالماق  و 

https://unstats.un.org/unsd/energystats/
https://unstats.un.org/unsd/energystats/pubs/yearbook/2018/metadata.pdf
https://unstats.un.org/unsd/energystats/dataPortal/
https://unstats.un.org/unsd/energystats/dashboards/2018_Energy_Dashboards.xlsx
https://data.un.org/WS
https://data.un.org/SdmxBrowser
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جــاااو الماق . ق اى ســبيل المثالا ي ــتخد  من قاعدة   اناو إحوت ــتفيد الصإاو الخارج   َّيضــا  - 27
 نموذج األمم المتحدة لا ـــ اســـاو ال الم  ق   دال ها   مؤتمر األمم المتحدة لاتصارة والتنم   قاعدة الب اناو كم  

دال لتيدير  ت ـــــتخد  منظم  األو ي  والزراع  )الفاو( قاعدة الب اناو كم  و    ( 9) ال ع ي ـــــإر المؤتمر عاى ت إده
  Appalachian State University وت ــــــــــــــتخـد  جـام ـ    ( 10) انل ـاـلاو وـازاو اوحتـلاس الحرارع الزراعـ  

    ( 11) الســـــــــــره  عاى م ـــــــــــتو  قاعدة الب اناو كمدال ر   ـــــــــــ  إلنتاج تيديراو انل الاو لان  َّك ـــــــــــيد ال ريون  
 ألقر،ح  .استخالص مؤشراو الماق  لابادان اق  الاصن  اوقتجا ي  ألقر،ح ا وت تخدمإا َّيضا 

ــاااو الماق   وعالوة عاى ذللا  - 28 ــل اســـتمر جما إحجـ وذلل لانفط والهازا    عاى َّســـاس شـــإرع االن ـ
مصموع  مختارة من وق  إطار ال ــ   إلى وضــا كصزا من الملا رة المشــترك   ين المنظماو لنشــر الب اناوا  

 نشرة اإلحجاااو الشإر، . لفا دةمنتصاو الماق  

 عاىاســــــــــــ   واألري ين لاصن ا شــــــــــــاركت الشــــــــــــةل  ق  تنظ م َّريا حاياو عمل تدر،ب    ومن  الدورة الت  -   29
  الاصن  األقر،ح   لاماق ا والاصن   األطرا  الشـــــــــر،ق  التال   شـــــــــقل اقتراضـــــــــ ( ما ا إحجـــــــــاااو الماق  )واحدة 

ــ اا والوكال  الدول   لاماق  ال ر، ا والوكال  الدول   لاما  ــا ي  واوجتماع   لهري  آســـــــــ منتد  الماق   و ق ا  اوقتجـــــــــ
ق   وراو  وشـاركت الشـةل  َّيضـا   منظم  َّمر،قا الالتين   لشـؤون الماق ا ويرنامج األمم المتحدة لابيئ . و الدول ا  

ظمت ق  إطار الملا رة المشترك   ين المنظماو لنشر الب اناوا والوكال  الدول   لاماق ا  تدر،ب   وحاياو  راس   ن  
تصـد ةا ومصموع  ال شـــــــــــــر،ن )تحـت مظـا  قر،يـإا الـ امل الم ن  ااســــــــــــــتدام  المـاق (ا  والوكال  الدولـ   لامـاق  الم 

كر ق  الفرع َّل  َّعالها تم َّيضــــــا إعدا   ورة لات ام . وكما ذ  البترول   ومركز المال عبد هللا لادراســــــاو واللحوث 
 إحجاااو الماق .   تصم ا التوص او الدول   إلحجاااو الماق  و ليل   عاى اإلل ترون   

ا قامت الشـــــةل   ل ث  قمر،   واالل إحد  الف ال او ذاو األهدا  األكثر تحديداا 2019وق  عا   - 30
َّرصــدة   واســتحداثق  تح ــين إحجــاااو الماق  الوطن    من َّجل الم ــاعدةإلى لبنان االشــراك  ما اإلســقوا 

  االلتيديم الم ـــــــاعدة التين      من َّجلســـــــتواصـــــــل الشـــــــةل    ل جإو ها رهنا  تواقر الموار ا  ق . و كاما  لاما
 يا م .ال نواو ال

ة  - 31 ــر،ق  عد  ــ ى َّطرا  شـــ ــول عاى ابرة  وت ـــ ــاااوإلى الحجـــ ــةل  اإلحجـــ ــاااو    شـــ ق  مصال إحجـــ
المنظماو الشــــــــــــر،ق . الماق ا وهو ما يف ــــــــــــر جز  ا عد  حاياو ال مل التدر،ب   الت  تشــــــــــــارك ق  تنظ مإا  

  عاىالشةل  حال ا  ت ملوياإلضاق  إلى حاياو ال ملا 

وتيو  ق  الوقت نف ه  ا الفاوتيو ه   الوقو  الخشب  نم ج   قر،  ابراا م ن   ق  المشارك    ()َّ 
ــير ــال  ين قر،  الخبراا     ت  ــــــ ــين جما   اناو من َّجل الاصن  األقر،ح   لاماق    ودحد  ملا راواوتجــــــ تح ــــــ

 األح ا    ق  َّقر،ح ا  الماق 

المتجــــــل  َّمان  اتفاا   األمم المتحدة اإلطار،  اشـــــــلن تهير المنان ق   رنامصإا  م ـــــــاعدة  ()ب 
ــاااو  ا  ــين إحجـ ــدة لنشـــم   ناا اليدراو  اال البادان عاى تح ـ الماق  الوطن   من َّجل تاب   متمالاو  وَّرصـ

 __________ 

 .https://unctad.org/debt-and-finance/gpmانظر  (9) 

 ./www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1413420انظر  (10) 

اســــــــتمرار لياعدة   اناو انل الاو لان  ا وهو https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstateانظر   (11) 
 Oak)  ثان  َّك ـــــــيد ال ريون التااا لمختبر َّوك ر،دج   الم اوماو المت اي َّك ـــــــيد ال ريون الت  كان يحتفا  إا ســـــــاايا مركز تحايل 

Ridge Laboratory). 

https://unctad.org/debt-and-finance/gpm
http://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1413420/
https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate
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المنجـــوص  إطار الشـــفا    الم زز   ضـــمنحدتإا  وازاو الدقيئ  والتخف ف من امخزوناواإل الغ   ما يت ا  
 اتفا  اار،د.عا ه ق  

  49/113وه ا ال مل األاير هو علارة عن اســــتصاا  ملاشــــرة لافيرة )ز( من ميرر الاصن  اإلحجــــا     -   32
طابت   ه الاصن  الت اون  ين الشةل  وَّمان  اوتفاا   (ا ال ع  E/2018/24)انظر    إحجاااو تهير المنان اشلن 

 (. انظر الفرع ااا َّعاله َّما ال مل األول قإو مصال من مصاوو تركيز قر،  َّوساو )  .  إ ا الشلن اإلطار،  

تحفز الت ـاون ما المصموعـاو األار   وه   ـ لـل  ا  من المصـاوو المتـداااـ دحجـــــــــــــــاااو المـاقـ  و  - 33
إحجـــاااو البيئ  واإلحجـــاااو اوقتجـــا ي  والتجـــن فاو اإلحجـــا       من قبيلمصاوو   ضـــمنالشـــةل      اال

اوقتجــــــــــــــا ـي . وق  اآلوـن  األايرةا مـا قت  مصـال    -وَّهـدا  التنمـ   الم ـــــــــــــــتدامـ  ونظـا  المحـاســـــــــــــــل  البيئـ    
ألن وذلل ثحجــــــــــاااو تهير المنانا المت ا  ا د ق  عمل الشــــــــــةل   إحجــــــــــاااو الماق  يضــــــــــماا  دور متزاي 

المصموع  ال الم   لإلحجــاااو  ت ــتند إليإا التوصــ او الدول   إلحجــاااو الماق  ه  ول ي  منإص   ر   ــ   
تركيز ااص   هناك(. وعاى الج يد الخارج ا  E/CN.3/2022/17والمؤشراو المت اي   تهير المنان )انظر  

ــاوعاى  ــ اسـ ــتدام    إقام  صـــالو ما الصانب الم ن  اال ـ ــةل  َّهدا  التنم   الم ـ  ارة  التاا   إلال ع تمثاه شـ
ــف ا حاقظت الشـــــةل  عاى  ــا ي  واوجتماع  . ويإ ه الجـــ ــا الشـــــؤون اوقتجـــ ــدقاا    ول ي  صـــ ما مصموع  َّصـــ

المنتدياو المواضـــــــ ة   الوزار،  لاحوار الر  ا  ق ال او من  ينإا  ركت ق   وشـــــــا  ا( 12) الماق  الم ـــــــتدام ملا رة 
 .الم تو  اشلن الماق 

اشــلن   1-2-7َّهدا  التنم   الم ــتدام    ع لمؤشــر   الراع  إحد  الوكاوو   اجــفتإاوت ــاهم الشــةل ا   - 34
ــاهم    1-3-7 الماق  المتصد ة و ــتخدا  الماق ا م ــ ــلن ال فااة ق  اســ ــرة ق  قاعدة الب اناو ال الم    اشــ ملاشــ

ــتدام  ــراو َّهدا  التنم   الم ـــــــــ ــترك  لمؤشـــــــــ ق  تلل ف  7لاإد    ( 13) الراع  ما الوكاوو األار   ا وه  تشـــــــــ
من َّهدا  التنم   الم ـــــــــــتدام   تير،ر التيد  المحرز ق  مصال   7تتلا الإد  ”المنشـــــــــــور ال ـــــــــــنوع الم نون  

ــةل  اوجتما( 14) “الماق  ــدار عا  . وقد ترَّســـــت الشـــ ــبيل َّما  2021عاو الم ن   ااإلعدا  إلصـــ ا مما َّنار ال ـــ
 الماق . اشلنالر  ا الم تو  لصمة   ال ام  حوار ا

  
 اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذه  - ثالثا  

 الاصن  مدعوة إلى اإلحاط  عاما   إ ا التير،ر. - 35
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-www.norway.no/en/missions/UN/statements/other-statements/2020/group-of-friends-of-sustainableانــــــظــــــر   (12) 

energy/. 

 الوكال  الدول   لاماق ا والوكال  الدول   لاماق  المتصد ةا والبنل الدول ا ومنظم  الجح  ال الم  . (13) 
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