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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0

0  .aالهدف . 

 إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار: ٩الهدف 

0.b  .الغاية 

لجعلها مستدامة، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد  ٢٠٣٠تحسين الهياكل األساسية وتحديث الصناعات بحلول عام  :٤-٩الغاية 

 التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئياً، ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقاً لقدرات كل منها

0.cر. المؤش 

 ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة المضافة انبعاثات :١-٤-٩المؤشر 

0.d. السلسلة 

 (ماليين األطنان) انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود

دوالر كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون لكل ) تعادل القوة الشرائيةل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي

 (2017أمريكي ثابت لعام 

كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون لكل دوالر ) انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعات التحويلية لكل وحدة من القيمة المضافة للتصنيع

 (2015أمريكي ثابت لعام 

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 حصة الطاقة المتجددة في مجموع االستهالك النهائي للطاقة ١-٢-٧المؤشر 

 كثافة الطاقة التي تقاس من حيث الطاقة األولية والناتج المحلي اإلجمالي ١-٣-٧المؤشر 

 مجموع انبعاثات غازات الدفيئة في السنة  ٢-٢-١٣المؤشر 

0. g . المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (IEAوكالة الطاقة الدولية )

 (UNIDO) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (IEAوكالة الطاقة الدولية )

 (UNIDOمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( )

 التعريف والمفاهيم والتصنيفات.  2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

عن  الناتجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين سب كنسبةتحيُ مؤشر هو( لكل وحدة من القيمة المضافة CO2) ثاني أكسيد الكربونإّن انبعاثات 

ثاني أكسسيد  مؤشر لالقتصاد كله )مجموع انبعاثاتالساب تحايمكن  احتراق الوقود والقيمة المضافة لألنشطة االقتصادية المرتبطة بها.

عات من الصنا ثاني أكسيد الكربون انبعاثات)( أو لقطاعات محددة، وال سيما قطاع الصناعات التحويلية الناتج المحلي االجمالي /الكربون

 . (MVA) تصنيعية مضافة قيمة التحويلية لكل

  

 المفاهيم:
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القطاعات الفرعية التالية )لم يتم  التي تم جمعها عبر بيانات الطاقة استناداً إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون القتصاد ما إجمالييتم تقدير 

 النقل(:حت عنوان تضمين الطاقة المستخدمة في النقل بواسطة الصناعة هنا ولكن تم اإلبالغ عنها ت

 [ ؛Class 2431و  ISIC Group 241صناعة الحديد والصلب ] •

 [ باستثناء المواد األولية البتروكيماوية ؛21و  20 تاالنقساما ISIC] والبتروكيماويات الكيماويات صناعة •

 [ ؛Class 2432و  ISIC Group 242الصناعات األساسية للمعادن غير الحديدية ] •

 [ ؛ISIC Division 23] واالسمنت، الزجاج والسيراميك مثل  الفلذيةغير المعادن  •

 [ ؛30و  ISIC 29معدات النقل ]الشعب  •

 [ ؛28إلى  ISIC 25اآلالت والمعدات بخالف معدات النقل ]األقسام  ،معدنية مصنّعة منتجاتالمعدّات التي تشمل  •

 [ ؛12إلى  ISIC 10والتبغ ]األقسام غذاء ال •

 [ ؛18و  ISIC 17الورق ولب الورق والطباعة ]الشعب  •

 [16 الخشب والمنتجات الخشبية )غير اللب والورق( ]شعبة التصنيف الصناعي الدولي الموحد •

 [ ؛15إلى  ISIC 13المنسوجات والجلود ]األقسام  •

 [.32و  31و  22االنقسامات  ISICغير مدرجة أعاله( ] حويليةغير محدد )أي صناعة ت •

  

ك هنا قة(.يتم جمع بيانات الطاقة على مستوى الدولة، بناءً على المعايير المتفق عليها دوليًا )توصيات األمم المتحدة الدولية حول إحصاءات الطا

للهيئة الحكومية الدولية )المبادئ التوجيهية  المنهجيات المتفق عليها دولياً وعلى أساس بيانات الطاقة  حاجة لتقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

 (.2006 جرد غازات الدفيئةل  IPCCالمعنية بتغيّر المناخ 

المتفق  2006وتقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  إحصاءات الطاقة اريفتقوم وكالة الطاقة الدولية بجمع بيانات الطاقة الوطنية، وفقاً لتع

الدفيئة من عليها دولياً استناداً إلى المبادئ التوجيهية التي وضعها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ فيما يتعلق بقوائم جرد غازات 

 بلداً ومنطقة. 150قابلة للمقارنة دولياً ألكثر من كربون الثاني أكسيد الالمستوى األول، وإنتاج بيانات انبعاثات 

القوة التشغيلية  إجماليو ،ينموظفال اتتعويض ويساوي مجموع الوسيط ناقص االستهالك مخرجاتك اإلجمالية القيمة المضافة تعريف يتم

ما  والواردات، اإلنتاجعلى   اإلعاناتالضرائب ناقص و الفردية للمؤسسات  المختلط الدخلإجمالي و ،شركاتللو لحكومةل الفائضة

 Cإلى الصناعات التي تنتمي إلى القطاع  ة التحويليةعاشير الصنوت . (2008)نظام الحسابات القومية  صافي الضرائب على المنتجات عدا 

 منه. 3في التنقيح  المحدد D أو ،دمن المعيار الصناعي الدولي الموحّ  4التنقيح  يف  المحدد

  
يمثل الناتج المحلي اإلجمالي إجمالي القيمة المضافة من جميع الوحدات المؤسسية المقيمة في االقتصاد. لغرض المقارنة مع مرور الوقت 

( لحساب إجمالي كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون PPPيتم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية ) ،الدول وعبر 

 .2015من حيث األسعار الثابتة بالدوالر األمريكي. السلسلة الحالية معطاة باألسعار الثابتة لعام  MVAفي االقتصاد. يتم تقدير 

 

2.B. وحدة القياس 

 ماليين األطنان :انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود •

كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون لكل دوالر  :اإلجمالي لتعادل القوة الشرائيةانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي  •

 2017أمريكي ثابت لعام 

كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون لكل : انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعات التحويلية لكل وحدة من القيمة المضافة للتصنيع •

 (2015دوالر أمريكي ثابت لعام 

2.C. تصنيفاتال 

  (IRES) توصيات األمم المتحدة الدولية إلحصاءات الطاقة

 قوائم الجرد الوطنية لغازات االحتباس الحراريبشأن  2006إرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 

 التنقيح الرابع (ISICالتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية )

 التنقيح الثالث (ISICالتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية )

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

الطاقة الدولية  من وكالة ،أيضاً  حسب القطاع والمفصلةن احتراق الوقود، ع الناجم ثاني أكسيد الكربون انبعاثات مجموع عنبيانات يتم أخذ ال

(IEA)  متاحة على  لطاقةلالبيانات  قاعدة الناجمة عن غازات االحتباس الحراريواالحصاءات الخاصة بوكالة الطاقة الدولية بشأن انبعاثات   

https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_4_publication_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_3_Arabic.pdf
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energy-from-emissions-gas-product/greenhouse-statistics/data-and-https://www.iea.org/data 

 

 مؤشرات التنمية للبنك الدولي)لناتج المحلي اإلجمالي ل أكسيد الكربون إجمالي انبعاثات ثانيب الخاصتنتج وكالة الطاقة الدولية المؤشر و

 (.(AMA)تحليل المجاميع الرئيسية  -الحسابات القومية و

  

التي تنتجها  وطنيةيتم الحصول على أرقام التحديثات من تقديرات الحسابات ال .القيمة المُضافة التصنيعية البيانات قاعدةبتحتفظ اليونيدو 

 ومن المنشورات الوطنية. (UNSDاإلحصاءات في األمم المتحدة ) شعبة

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

واالستبيانات الدولية المنسقة، كما هو موضح في نشرة األمم المتحدة اريف وفقًا للتع لوطنيجمع بيانات الطاقة على المستوى اب IEAتقوم 

 . ( /https://unstats.un.org/unsd/energy/ires ) بإحصاءات الطاقة الخاصةالدولية 

بيانات الطاقة من وكالة الطاقة  استناداً إلى عن احتراق الوقود جمةون الناتقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكرب وكالة الطاقة الدولية وتحسب

بشأن قوائم  2006الخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام  الدولية واألساليب االفتراضية وعوامل االنبعاثات من

 توفر المزيد من المعلومات حول منهجيات ت . ( /http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl ) جرد غازات الدفيئة الوطنية

https://iea.blob.core.windows.net/assets/d755e4d6-9572-4549-9421-  وكالة الطاقة الدولية على الرابط التالي:
7d2bc377cd2f/WORLD_GHG_Documentation.pdf 

عند حساب انبعاثات ثاني أكسيد  2017تم استخدام أحدث تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي التي نشرها البنك الدولي مع السنة المرجعية لعام 

ات واحدة التي لديها نقطة بيان للدول الكربون لكل وحدة من مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي. باإلضافة إلى ذلك، تم تقدير السنوات المفقودة 

 تحليل معدالت النمو اإلجمالية الرئيسية -على األقل للناتج المحلي اإلجمالي التي أبلغ عنها البنك الدولي باستخدام الحسابات القومية 

(AMA). 

شعبة الذي ترسله ( NAQ) الحسابات القومية من خالل استبيان للبلد والناتج المحلي اإلجماليالقيمة المضافة التصنيعية  بيانات يتم جمع

 الرابط التالي: على ةمزيد من المعلومات حول المنهجية متاح األمم المتحدة.في  اتاإلحصاء

unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf. 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 .على مدار العام يتم جمع البيانات من خالل تلقي البيانات إلكترونياً 

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 
مع تغطية جغرافية  تموز/ويوليو نيسان/في أبريل الطاقةمن وكالة الطاقة الدولية من إحصاءات  غازات االحتباس الحرارييتم نشر انبعاثات 

 )نشر معلومات كاملة عن عامين تقويميين سابقين ومعلومات مختارة عن العام السابق(. أوسع تدريجياً 

 .أبريل من كل عامنيسان/مارس وآذار/شهري  اليونيدو في القيمة المضافة التصنيعية لمنظمة يتم تحديث قاعدة بيانات
 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 (UNIDO) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو((، UNSDلألمم المتحدة )،شعبة اإلحصاءات (IEA) وكالة الطاقة الدولي

 :وصفال

الطاقة  وکالةإلى  البيانات إلی شعبة اإلحصاءات األمم المتحدة وکذلك ووکاالت جمع بيانات الطاقة الوطنية وطنيةال اإلحصاء أجهزةتقدم 

 .الدولية

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 :االسم

 (IEAوكالة الطاقة الدولية )

 (UNIDOمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( )

 

 وصف:

https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/greenhouse-gas-emissions-from-energy
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
https://iea.blob.core.windows.net/assets/d755e4d6-9572-4549-9421-7d2bc377cd2f/WORLD_GHG_Documentation.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/d755e4d6-9572-4549-9421-7d2bc377cd2f/WORLD_GHG_Documentation.pdf
https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf
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الدولية بيانات عن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلجمالي الناتج المحلي، وتصنيع تقدم وكالة الطاقة 

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

للبيانات المتعلقة  (IEAالطاقة الدولية ) ( ووكالةMVAالقيمة المضافة التصنيعية ) لبيانات وتقوم اليونيدو بجمع البيانات باستخدام مصدرها

 ثاني أكسيد الكربون. بانبعاثات

 

3.G. التفويض المؤسسي 

، من أهداف التنمية المستدامة ٣-٧ الغايةوكالة الطاقة الدولية باعتبارها واحدة من الوكاالت الراعية المسؤولة عن رصد التقدم نحو 

تعزيز المعايير المتماسكة والتعاريف والمنهجيات لكل من البيانات الخام واالستفادة من جهود البيانات الوطنية وإضافة قيمة من خالل 

 . قابلة للمقارنة الدولية مجموعات بيانات والمؤشرات المشتقة مع الهدف النهائي إلنتاج

 

بتفويض دولي لجمع اإلحصاءات الصناعية القابلة للمقارنة  الصناعية،بصفتها وكالة األمم المتحدة المتخصصة في التنمية  اليونيدو،تتمتع 

 ( المنتجات المنهجية2) الدولية؛( صيانة وتحديث قواعد بيانات اإلحصاءات الصناعية 1وإنتاجها ونشرها. تشمل والية اليونيدو ) اً دولي

في تطوير وتنفيذ المعايير ة ( المساهم3) ؛دولياً إحصاءات قابلة للمقارنة  الحفاظ على والتحليلية المستندة إلى البحث اإلحصائي والخبرة في 

يونيدو باعتبارها في مجال اإلحصاءات الصناعية. ومع تغيير مكانة ال للدول ( خدمات التعاون الفني 4والمنهجيات اإلحصائية الدولية؛ )

بما في ذلك  الصناعية،، تم توسيع واليتها اإلحصائية لتشمل جميع أبعاد التنمية (ISID) الوكالة المحورية للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة

 .شمولها واستدامتها البيئية

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

نشاط اقتصادي،  الناتج عن عن احتراق الوقود جمةكمية االنبعاثات النا القيمة المضافة لكل وحدة من ثاني أكسيد الكربون انبعاثات مؤشريمثّل 

كثافة الكربون في مزيج الطاقة جمع بين تأثيرات متوسط ي ولالقتصاد ككل، فه المؤشر سابتحاعند و .ةاالقتصادي مخرجاتلكل وحدة من ال

بالوزن النسبي للقطاعات التي تعتمد على  المرتبطةالقتصاد )وتركيبة ا أنواع الوقود األحفوري المختلفة في المجموع( ؛ حصصمرتبطة بال)

ثاني أكسيد الكربون الناجمة  انبعاثات) قطاع الصناعة التحويليةل سابهتحاعند و في استخدام الطاقة. الكفاءة متوسطو أقل(؛ الطاقة بكثافة أكبر أو

للصناعات  ةاالقتصادي مخرجاتال من الكربون كثافة فهو يقيس (،التصنيعية القيمة المضافة لكل وحدة من احتراق الوقود عن

، تركيبة قطاع الصناعة التحويلية في و ،مةالمستخد الطاقة لمزيج كثافة الكربونمتوسط  عن التغيرات في الناجمةواتجاهاته  ،التحويلية

تقوم الصناعات  مختلف المخرجات.ل في كل قطاع فرعي، وفي القيمة االقتصادية في تكنولوجيات اإلنتاج استخدام الطاقة كفاءة فيو

أنه من الممكن أيضاً مع انتقال البلدان إلى مستويات أعلى من التصنيع، لكن تجدر اإلشارة إلى  االنبعاثات كثافة ينبتحس بشكل عام التحويلية

 .قطاع الصناعة التحويليةمن خالل التغييرات الهيكلية وتنويع المنتجات في االنبعاثات  كثافةتقليص 

  

 .صناعية تحويليةعمليات  هي ناجمة عن جموع انبعاثات غازات الدفيئةمن م %80لحوالي  إن حسابات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

 

4.B. التعليقات والقيود 

تم يالتي  الطاقة المنسّقة استنادا إلى بيانات ذ دولياً ف  يُن هعلى الرغم من أن البلدان، في العديد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير ممنهج تقدير

في بعض  تختلف ، على الرغم من أن المنهجيات الوطنية قدةجيد بطريقة جمع بيانات الطاقة يتمعادة ما  .الوطني جمعها على المستوى

تأتي بيانات استهالك و وغيرها. البيئة، وكاالت وزارات الطاقة،الوطنية، بيانات وتشمل مصادر ال .المنهجيات المتفق عليها دولياً  عن الحاالت

 .البيانات اتساقب خاصة ثير بعض مشكالتي قدمما لمضافة من مصادر بيانات مختلفة الطاقة وبيانات القيمة ا

 

4.C. طريقة االحتساب 

وعلى إرشادات الفريق الحكومي الدولي المعني  عن احتراق الوقود بناءً على استهالك الطاقةجمة يتم تقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون النا

 .2006 بتغير المناخ
 

الناتج  تُعر ف الكثافة اإلجمالية لالقتصاد بأنها نسبة إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود ولكل وحدة من إجمالي

عن المؤشر  يتم قياس الناتج المحلي اإلجمالي بالقيمة الثابتة على أساس تعادل القوة الشرائية ويتم التعبير الدولية،المحلي. ألغراض المقارنة 

 بالدوالر األمريكي للسلسلة الحالية. 2017بالكيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون لكل تعادل القوة الشرائية الثابت 
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مقسومة  )في وحدة القياس الفيزيائية كالطن( من الصناعة التحويلية الكربونانبعاثات ثاني أكسيد  يتم تعريف الكثافة القطاعية على أنها

  .2010في سعر الدوالر االميركي الثابت لعام  (MVA) المضافة التصنيعية قيمةال على

 

𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟  𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑜𝑓 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑎𝑑𝑑𝑒𝑑 =
𝐶𝑂2  𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑖𝑛 𝑘𝑔)

𝑀𝑉𝐴 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  𝑈𝑆𝐷)
 

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوحدة من القيمة المضافة =  

 

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعات التحويلية )بالكغ(

  القيمة المضافة التصنيعية )بالدوالر االميركي الثابت(   

 

 

4.D  .التحقق 

 لدى وكالة الطاقة الدولية العديد من اإلجراءات الداخلية المعمول بها للتحقق من صحة بيانات الطاقة. ويشمل ذلك فحوصات توازن الطاقة،

 ، وتسوية االختالفات في التصنيفات والتعاريف اإلحصائية.التسلسل الزمنيوتحليل 

 .البيانات وإمكانية المقارنة الدوليةفي مشاورات منتظمة أثناء عملية جمع البيانات لضمان جودة  الدول تشارك اليونيدو مع 

 

4.E. التعديالت 

التي تستند إليها تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في وكالة الطاقة الدولية إلى بيانات الطاقة  بالدولة تستند أرصدة السلع الخاصة 

أن  الوطنية ذات الطبيعة غير المتجانسة التي تم تحويلها وتكييفها لتالئم صيغة ومنهجية التقييم البيئي المتكامل. تم بذل جهد كبير لضمان

ما يتم جمع إحصاءات الطاقة على  غالباً  ذلك،. ومع IRESطاقة الدولية بناءً على اإلرشادات المقدمة من البيانات تلتزم بتعريفات وكالة ال

 بشكل كبير، عن تلك الخاصة بالمنظمات الدولية. وينطبق هذا بشكل خاص على  المستوى الوطني باستخدام معايير وتعريفات تختلف، أحياناً 

والتي تقدم البيانات إلى وكالة الطاقة الدولية على أساس طوعي. حددت وكالة  والتنمية،لتعاون االقتصادي غير األعضاء في منظمة ا الدول

عدلت البيانات لتتوافق مع التعريفات الدولية. للحصول على تفاصيل حول حاالت  أمكن،وحيثما  االختالفات،الطاقة الدولية معظم هذه 

المدرجة في ملف توثيق  دولةيرجى الرجوع إلى المالحظات الخاصة بكل  المقابلة،والتعديالت  لةدو الشذوذ المعترف بها الخاصة بكل 

 ocumentation.pdfwds.iea.org/wds/pdf/WORLDBAL_D موازين الطاقة العالمية التابع لوكالة الطاقة الدولية والمتوفر على

 

 

 UNSD( في NAMADافة بناءً على قاعدة بيانات المجاميع الرئيسية للحسابات القومية )تجمع اليونيدو بيانات قيمة التصنيع المض

والمناطق  الدول والمنشورات الوطنية. تجمع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بيانات الحسابات القومية من خالل التشاور المنتظم مع 

 عن طريق إرسال 

لألمم المتحدة للحصول على معلومات مهمة حول االختالفات في المفهوم والنطاق والتغطية والتصنيف التابع   استبيان الحسابات الوطنية

 المستخدم. يتم تقديم التقديرات النهائية لتسهيل المقارنة الدولية. المزيد من المعلومات التفصيلية حول طرق التقدير متوفرة هنا

https://unstats.un.org/unsd/snaama/assets/pdf/methodology.pdf 

 

 مضافة من قبل اليونيدو لتعزيز تحليل اتجاهات التصنيع في الوقت المناسب.يتم اآلن التنبؤ ببيانات قيمة التصنيع ال

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •

الكامنة وراء تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في وكالة الطاقة الدولية، تقديرات. تم  الطاقة،ما يتطلب توفير جميع عناصر توازن  غالباً 

 اإلحصائية الوطنية وشركات الطاقة والمرافق وخبراء الطاقة الوطنيين. األجهزةإجراء التقديرات بشكل عام بعد التشاور مع 

 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •

ى يع موازين الطاقة لوكالة الطاقة الدولية التي تعتبر األساس لتقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باإلضافة إلى التقديرات على المستوفي تجم

إلى جنب مع تقديرات التجارة غير الرسمية و/أو السرية، أو اإلنتاج أو  ، فإن التعديالت التي تعالج االختالفات في التعريفات جنباً الوطني

إلكمال التجميعات الرئيسية، عندما تكون اإلحصاءات الرئيسية مفقودة. تم إجراء مثل هذه  تغييرات مخزون منتجات الطاقة مطلوب أحياناً 

http://wds.iea.org/wds/pdf/WORLDBAL_Documentation.pdf
https://unstats.un.org/unsd/snaama/assets/pdf/methodology.pdf
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اإلحصائية الوطنية وشركات الطاقة والمرافق  االجهزةالتقديرات والتعديالت التي نفذتها وكالة الطاقة الدولية بشكل عام بعد التشاور مع 

 ء الطاقة الوطنيين.وخبرا

التي تم اإلبالغ عنها بيانات من ال فقطينعكس يمكن أن و .ابأسره أو للمنطقة للبلد مفقودة القيم كانتما إذا  احتساب تقديم أي ال يتم

 السنوات السابقة. في

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 .ذات الصلة الدول يتم حساب المجاميع اإلقليمية عن طريق جمع كل من البسط والمقام على مجموعة 

 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني
االنبعاثات متسقة مع المعايير الدولية. يجب تقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بناءً من المهم أن تكون عمليات جمع بيانات الطاقة وحسابات 

دوليًا  على بيانات الطاقة وعلى المنهجيات المتفق عليها دوليًا. يتم جمع بيانات الطاقة على مستوى الدولة، بناءً على المعايير المتفق عليها

الطاقة(. تجمع وكالة الطاقة الدولية من البلدان بيانات الطاقة، وفقًا لتعاريف إحصاءات  )توصيات األمم المتحدة الدولية حول إحصاءات

التي وضعها  2006الطاقة المتفق عليها دولياً وكالة الطاقة الدولية تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون استناداً على المبادئ التوجيهية 

لقوائم جرد غازات الدفيئة، وتنتج بيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قابلة للمقارنة دولياً ألكثر  الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

 .بلداً ومنطقة 150من 

 

تقوم وكالة الطاقة الدولية بجمع بيانات الطاقة من خالل استبيانات موحدة للوقود يتم مشاركتها مع الدول األعضاء في منظمة التعاون 

  مية والعديد من االقتصادات المختارة. هذه االستبيانات متوفرة في:االقتصادي والتن

iea.org/areas-of-work/data-and-statistics/questionnaires. 

 

والتي تم  المتجانسة،األخرى إلى بيانات الطاقة الوطنية ذات الطبيعة غير  الدول تستند موازين الطاقة الخاصة بوكالة الطاقة الدولية لجميع 

 .IRESة على أساس توصيات تحويلها وتكييفها لتالئم صيغة ومنهجية الوكالة الدولية للطاق 

  .wds.iea.org/wds/pdf/WORLDBAL_Documentation.pdfعلى: مزيد من التفاصيل حول األساليب والمصادر متوفرة 

 

 والمتوفر على الطاقة،لبيانات الطاقة األساسية، فإن المرجع هو التوصيات الدولية لألمم المتحدة بشأن إحصاءات بالنسبة 

unstats.un.org/unsd/energy/ires/..  

 

هو المبادئ التوجيهية للهيئة الحکومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام  المتفق عليه دولياً ولتقدير انبعاثات ثاني أکسيد الکربون، فإن المرجع 

  . http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl .مخزون انبعاثات غازات الدفيئة على الرابط التالي:حول قوائم  2006

 

4.I  . إدارة الجودة 

(، دليل إحصاءات الطاقة. يساعد هذا الدليل Eurostatبالتعاون مع المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ) الدولية،نشرت وكالة الطاقة 

إلدارة  اً أنشأت الوكالة الدولية للطاقة إطار ذلك،اإلحصائيين في مجال الطاقة على فهم أفضل للتعريفات والوحدات والمنهجيات. عالوة على 

 .تجات اإلحصائيةلضمان جودة المن IRES الجودة على أساس المبادئ التوجيهية المعترف بها دوليًا التي أوصت بها

الحسابات القومية من خالل تطوير وتحديث المعايير برنامج تنفيذ نظام شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة يدعم قسم الحسابات القومية في 

ول المعيارية الداعمة ومواد التدريب وإرشادات التجميع لتنفيذ الحسابات القومية ودعم اإلحصاءات االقتصادية والحفاظ على قاعدة معرفية ح

وضوعية إلى لجنة االشتراكات التابعة للجنة عالوة على ذلك، تقدم شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة خدمة مواإلحصاءات االقتصادية. 

تجمع اليونيدو والخامسة لألمم المتحدة بشأن الجوانب الفنية لعناصر منهجية الجدول لتقييم مساهمات الدول األعضاء في األمم المتحدة. 

 إحصاءات الحسابات القومية وتنشرها بالتشاور مع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة.

4.J  . ضمان الجودة 

مع تطرح و إحصائي يعملون عليها(،خبير  30)حوالي  المقدّمة فحوصات مكثفة لجودة البيانات حول بيانات الطاقةوكالة الطاقة الدولية لدى 

لضمان أعلى مستوى من التناسق  UNFCCCو  IPCCبالتعاون مع  وكالة الطاقة الدوليةكما تعمل  البلدان مشكالت البيانات وكيفية معالجتها.

https://www.iea.org/areas-of-work/data-and-statistics/questionnaires
https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
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بالتحقق من صحة بيانات الطاقة المقدمة  ة الطاقة الدوليةوكالتقوم  بين المنهجيات والمنهجيات الدولية التي تم تبنيها في الوكالة الدولية للطاقة.

تعقد وكالة الطاقة الدولية حلقات عمل كما  إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ من قبل البلدان ضمن قوائم الجرد الخاصة بها.

ز االتساق بين بيانات الطاقة على المستوى العالمي بشكل مستمر، دولية بين الوكاالت الشريكة العاملة في مجال بيانات الطاقة لضمان تعزي

 كما يتم تنسيق المنهجيات.

  

يانات المجم عة والمنشورة دقيقة وكاملة لضمان أن األنشطة اإلحصائية لليونيدو ذات صلة وأن الب إطار ضمان الجودة التابع لليونيدويُت بع 

 ومعايير التصنيف ومتسقة داخلياً  ضمن النطاق والتغطية المحد دين وفي الوقت المناسب وقابلة للمقارنة من حيث األساليب الموصى بها دولياً 

لجودة البيانات اإلحصائية في إطار  ة عموماً مع المتغيرات المدرجة في مجموعات البيانات. وبينما يمكن تحديد هذه األبعاد الواسعة المقبول

، تبذل اليونيدو أقصى جهد حتى تكون البيانات الناتجة عن العملية اإلحصائية التي يتم لكل جهاز وطني احصائيضمان الجودة الخاص 

 ومتماسكة. إجراؤها مع التعاون التقني لليونيدو دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً 

4.K  .  الجودة تقييم 

في  تتمتع وكالة الطاقة الدولية بعملية واسعة النطاق لضمان جودة البيانات والتحقق من صحتها من خالل تبادلها مع مزودي البيانات الوطنية

مع تعاون ت، وهاعقد اجتماع مجموعة تنمية إحصاءات الطاقة لمناقشة التطورات في مجال الطاقة مع أعضائت اكما أنه جميع أنحاء العالم.

 الشركاء في جميع أنحاء العالم لضمان تماسك البيانات والطرق.

 

مجموعة واسعة من تقنيات جودة البيانات والمشاورات مع دو اليونيوشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة يستخدم قسم الحسابات القومية في 

 لإلحصاءات الرسمية. مقدمي الخدمات الوطنيين لضمان مبادئ الجودة التي تدعمها المبادئ األساسية

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 .اقتصاد 140ألكثر من 

 

 التسلسل الزمني:

في قاعدة بيانات األمم المتحدة العالمية ألهداف التنمية المستدامة، ولكن السالسل  2000من عام  البيانات الخاصة بهذا المؤشر متاحة اعتباراً 

( وقاعدة بيانات اليونيدو انبعاثات غازات االحتباس الحراري من الطاقةالزمنية األطول متاحة في قاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة )

 للصناعات التحويلية.

 

 :التفصيل

 الصناعي الفرعي القطاعحسب و التحويلية،لقطاع الصناعات و، وطنيةلمجاميع الل يمكن عرض البيانات

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصادر التباين:

هي قاعدة بيانات عالمية تم الحصول عليها باتباع  المؤشرات،المستخدمة لحساب هذه  ،انبعاثات غازات االحتباس الحراري من الطاقة

لتقديم قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة  رسمياً  فهو ال يمثل مصدراً  ذلك،. ومع الدول رنة عبر التعاريف المنسقة والمنهجيات القابلة للمقا

 .الدول من قبل 

واالختالفات في المنهجيات األساسية والتعديالت والتقديرات. يتوفر مزيد  الرسمية،قد ينشأ اختالف بسبب المصادر المختلفة لبيانات الطاقة 

 من المعلومات حول مصادر االختالفات هذه في ملف توثيق قاعدة بيانات وكالة الطاقة الدولية والمتوفر على:

https://iea.blob.core.windows.net/assets/d755e4d6-9572-4549-9421-

7d2bc377cd2f/WORLD_GHG_Documentation.pdf 

 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/d755e4d6-9572-4549-9421-

7d2bc377cd2f/WORLD_GHG_Documentation.pdf 

ختالف إذا لم تقدم الدولة بيانات استهالك الطاقة مفصلة بشكل كاف حسب القطاع أو حسب مصادر الطاقة و/أو باإلضافة إلى ذلك، قد ينشأ ا

 .بسبب تحويل بيانات القيمة إلى الدوالر األمريكي

 

https://unstats.un.org/unsd/unsystem/Documents/QAF-UNIDO.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/d755e4d6-9572-4549-9421-7d2bc377cd2f/WORLD_GHG_Documentation.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/d755e4d6-9572-4549-9421-7d2bc377cd2f/WORLD_GHG_Documentation.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/d755e4d6-9572-4549-9421-7d2bc377cd2f/WORLD_GHG_Documentation.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/d755e4d6-9572-4549-9421-7d2bc377cd2f/WORLD_GHG_Documentation.pdf
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 :الروابط

iea.org/statistics  

https://iea.blob.core.windows.net/assets/d755e4d6-9572-4549-9421-

7d2bc377cd2f/WORLD_GHG_Documentation.pdf 

 

unido.org/statistics 

unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf 
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