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0.cر. المؤش 
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0.d.  السلسلة 

 ال ينطبق
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0.f . المؤشرات ذات الصلة 

 ال ينطبق

0. g.  المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 البنك الدولي

 البياناتاإلبالغ عن  .1

1.A .المنظمة 

 البنك الدولي

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A . التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

 . نسبة السكان المستفيدون من خدمات الكهرباء هي النسبة المئوية للسكان المستفيدين من خدمات الكهرباء

الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. على وجه   يكفل

حسب   تفصيلهانسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء. يتم التعبير عن ذلك باألرقام المئوية ويتم  إلى :١-١- ٧يشير المؤشر  التحديد،

 معدالت الوصول اإلجمالية والحضرية والريفية لكل بلد، وكذلك حسب تصنيفات األمم المتحدة اإلقليمية والعالمية. 

 

 المفاهيم:

السياق العالمي( الذين يمكنهم الوصول  و  اإلقليم  و  الكهرباء في هذا السيناريو إلى نسبة السكان في المنطقة المدروسة )البلد  على    الحصوليشير  

 إلى مصادر ثابتة للكهرباء.

اإلضافة إلى بيانات  تجمع قاعدة البيانات العالمية للكهرباء التابعة للبنك الدولي بيانات مسح األسر المعيشية الممثلة على المستوى الوطني ب 

وقاعدة    الكاريبي،. كما أنها تتضمن بيانات من قاعدة البيانات االجتماعية واالقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر  1990عام    منذ التعداد  

 مماثلة.   مسوح وكلها تستند إلى   الوسطى، الفقر في أوروبا وآسيا  وقاعدة بيانات إفريقيا،بيانات الفقر في الشرق األوسط وشمال 
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2.B. وحدة القياس 

 )%(النسبة المئوية 

2.C. التصنيفات 

• ( اإلحصائي  لالستخدام  القياسية  المناطق  أو  البلدان  رموز  قائمة  إلى  والعالمية  اإلقليمية  التصنيفات  الشعبة  M49تشير  من  المقدمة   )

 اإلحصائية باألمم المتحدة 

 مجموعة البلدان ومجموعات اإلقراض التابعة للبنك الدولي. تصنيف الدول حسب فئة الدخل يستند إلى  •

 يتم استخراج بيانات سكان البلدان من مؤشرات التنمية العالمية.  •

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات. 3

3.A. مصادر البيانات 

المسوح األسرية )ومن التعدادات في بعض األحيان(، متطرقة إلى  إن البيانات الخاصة بالنفاذ إلى الطاقة الكهربائية يتم جمعها بشكل كامل من  

(  LSMS( والمسوح الخاصة بقياس مستوى المعيشة )DHSعدد كبير من أنواع المسوح االسرية بما فيها: االستقصاءات الديمغرافية والصحية )

سوح المطبّقة على الصعيد الوطني، من ضمنها  (، وغيرها من الم WHS(، ومسوح الصحة العالمية )MICSوالمسوح المتعددة المؤشرات )

 تلك التي تجريها مختلف الوكاالت الحكومية )كوزارات ومرافق الطاقة(. 

ئة وقد أخذت البنك الدولي على عاتقه أمر جمع قاعدة بيانات وصفية لالحصاءات المتعلقة بالنفاذ إلى الطاقة الكهربائية والمحصودة من الهي 

ويتم    1990  عام  منبلداً للفترة الممتدة    219ح األسرية. وتغطي قاعدة بيانات البنك الدولي لالمداد بالكهرباء أكثر من  العالمية الكاملة للمسو 

 تحديثها بشكل منتظم. 

( العالمي  التتّبع  إطار  تقرير  راجع  الطاقة  إلى  بالنفاذ  الخاصة  البيانات  تجميع  بشأن  المعلومات  من  )الفصل  2013للمزيد  المرفق  2(   ،2  ،

 (. 129-127الصفحات  

اإلحصاء   وأجهزة الدولية،والوكالة األمريكية للتنمية  الدولي،والبنك  المتحدة،تُستخدم التقارير الصادرة عن الوكاالت الدولية مثل األمم 

، إال أنها  الطاقة على الحصول وكذلك تعدادات الدول لجمع البيانات. على الرغم من أن بعض التقارير قد ال تركز بشكل مباشر على  الوطنية،

ً أيض تميل إلى تضمين أسئلة تتعلق بالحصول على الكهرباء.  لم يتم النظر في بيانات الحكومة   البلدان،من أجل االتساق في المنهجية عبر  ،ا

 والمرافق. 

3.B. طريقة جمع البيانات 

يتم جمعها وتحليلها بما يتماشى مع االتجاهات السابقة والتوقعات    الكهرباء، الحصول على  إذا كانت مصادر البيانات لديها أي معلومات عن  

رض وكذلك تتماشى مع  المستقبلية لكل دولة. يتم إجراء التحقق من صحة البيانات من خالل التحقق من أن األرقام تعكس سيناريو مستوى األ

 .سكان البلدان ومستويات الدخل وبرامج الكهرباء

3.C الجدول الزمني لجمع البيانات . 

ً   المعيشية يتم تحديث قاعدة البيانات المجمعة من المسوح والتعدادات األسر  للنصف الثاني من العام.  سنويا

3.Dالزمني لنشر البيانات ل. الجدو 

 .أوائل حزيران/يونيه في   ١-١- ٧مؤشر أهداف التنمية المستدامة صدار السنوي للبيانات الجديدة ل عادة ما يكون اإل

3.E . للبيانات المزودةالجهات 

 .ليوهي تختلف حسب الدولة وسياقها. يتم جمع البيانات من وكاالت اإلحصاء الوطنية وكذلك الوكاالت الدولية مثل األمم المتحدة والبنك الدو
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3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 البنك الدولي

3.G. التفويض المؤسسي 

(، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة  IEA، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة )٧إلى جانب الوكاالت الراعية لهدف التنمية المستدامة 

(IRENA ( وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ،)UNSD ومنظمة الصحة ،)( العالميةWHO  تم تعيين البنك الدولي من قبل اللجنة ،)

التنمية اإلحصائية لألمم المتحدة لجمع ومعالجة ونشر البيانات مع المجاميع اإلقليمية والعالمية، فيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق أهداف 

يكون البنك الدولي مسؤوالً عن العمل بالتشاور مع   رية،استشاكمنظمة  الكهرباء،. أثناء عملية تحديث ونشر قاعدة بيانات ٧المستدامة 

 واللجان اإلقليمية لألمم المتحدة.  الوطنية،ووكاالت اإلحصاء  الداخليين،أصحاب المصلحة 

 اعتبارات منهجية أخرى . 4

4.A. األساس المنطقي 

المستدامة. فلهذه الغاية مدًى واسعاً من التأثير االجتماعي واالقتصادي،  يطرح موضوع النفاذ إلى الكهرباء مسائل مهمة في كافة أبعاد التنمية 

 .بما في ذلك تسهيل نمو األنشطة المولّدة للدخل المستند إلى األسرة وتخفيف أعباء المهام المترتبة على األسرة المعيشية

بشكل خاص على السكان   ١ -١- ٧ اف التنمية المستدامةمؤشر أهدفي إطار الهدف العالمي المتمثل في الوصول المتكافئ إلى الطاقة، يركز 

فقط إذا كان المصدر    الحصوليتم النظر في معدالت  واضحة،المستفيدين من خدمات الكهرباء. من أجل الحصول على صورة العام 

ة. ال تؤخذ المصادر مثل  األساسي لإلضاءة هو مزود الكهرباء المحلي وأنظمة الطاقة الشمسية والشبكات الصغيرة واألنظمة المستقل

لقدرتها على العمل المحدودة وألنها عادةً ما يتم االحتفاظ بها كمصادر   اً يات وما إلى ذلك في االعتبار نظرالمولدات والشموع والبطار

 احتياطية لإلضاءة.

4.B.  التعليقات والقيود 

جيدةً لتعقّب نفاذ األسرة إلى الطاقة، إال أنها يواجه مجموعة من القيود التي ال بد  في حين تؤمن قاعدة المسوح األسرية العالمية الحالية بدايةً  

من تناولها مع مرور الوقت. ففي العديد من األماكن في العالم، مسألة وجود الوصالت الكهربائية لدى األسر المعيشية ال تضمن بالضرورة  

ناحية الجودة والموثوق بشأن هذه  بأن الطاقة المتوفرة مالئمة من  المفّضل الحصول على معلومات أكثر اكتماالً  بتكلفة ميسورة، ومن  ية أو 

 . 7المسائل المتعلقة بهذه الخدمة، التي تم القاء الضوء عليها في أهداف التنمية المستدامة 

ت لقياس النفاذ إلى الطاقة )البنك  لقد سبق وجرى العمل على تقدٍّم جوهري نحو تطوير منهجية جديدة تُعَرف بإطار العمل المتعدّد المستويا

اذ إلى الدولي( والتي من شأنها أن تلتقط هذه األبعاد األوسع نطاقاً لنوعية الخدمة وتجعل من الممكن الذهاب إلى أبعد من القياس البسيط للنف

الطاقة ويأخذ أيضاً بعين االعتبار التكلفة الميسورة الطاقة الُمعتِمد على نعم / أو ال، إلى نهج أكثر تحديداً يتعّرف على مختلف مستويات النفاذ إلى  

. وقد سبق وتم نشر منهجية إطار العمل  7وموثوقية النفاذ إلى الطاقة الذي يُشار إليه بطريقة غير مباشرة في لغة أهداف التنمية المستدامة  

هي تمثّل نظرة توافقية بين العديد من الوكاالت الدولية التي  المتعدد المستويات لقياس النفاذ إلى الطاقة استناداً إلى مشاورات واسعة النطاق و

بالنفاذ إلى الطاقة العالمية باستخدام هذه المنهجية، ومن المتوقع أن تُحَصد    إطالقتعمل في هذا المجال. وتم   أول دراسة استقصائية متعلقة 

تقني للبنك الدولي المعني بالمسوح األسرية في ما خّص دمج هذه المنهجية  . كما تتقدّم المناقشات مع فريق الخبراء ال2017النتائج مع بداية العام  

والعام    2015مع تصميم االستبيان النموذجي األسري الذي سيتم تطبيقه كل ثالث سنوات في كافة البلدان ذات الدخل المنخفض بين العام  

 كجزء من عملية الرصد األوسع ألهداف التنمية المستدامة.  2030

إلى الطاقة بطريقة أكثر دقة، مع مرور الوقت، مما يجعل من الممكن االبالغ عن  ومن شأن   النفاذ  بقياس  اعتماد هذه المنهجية، أن يسمح 

والساعات  معلومات أكثر تصنيفاً عن نوع التزويد بالكهرباء )عبر شبكة أو ال(، قوة الطاقة الكهربائية )بالواط(، مدة الخدمة )الساعات النهارية  

ة(، موثوقية الخدمة )من ناحية عدد وطول انقطاع الخدمة العرضي(، نوعية الخدمة )من ناحية عدم ثبات نقطة الفولط(، باإلضافة إلى  المسائي 

 التكلفة الميسورة وشرعية الخدمة.  

ري، إنما أيضاً توفرها لدعم  ومن ايجابيات هذه المنهجية أيضأً أنه يمكن تطبيقها ليس فقط من أجل قياس النفاذ إلى الطاقة على المستوى األس 

 المؤسسات وتقديم خدمات مجتمعية مهمة، كالصحة والتعليم. 
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 Global Tracking( ) 2013إن التحديات المنهجية المجتمعة مع قياس النفاذ إلى الطاقة يتم وصفها بشكل اوسع في إطار التّتبُّع العالمي )

Framework  الفصل( القسم  2(  الصفحات  1،  وفي  82- 75،   ،) ( الطاقة  قطاع  إدارة  في  المساعدة  برنامج  ) ESMAPتقرير   )2015  )

(Beyond Connections: Energy Access Redefinedالمذكوَرين في المراجع أدناه ). 

4.C.  طريقة االحتساب 

 للتنبؤ-طورته منظمة الصحة العالمية لتقدير استخدام الوقود النظيف    الذي -متعدد المستويات    غير معلمي  نموذجتم تكييف نهج    القيم،تقدير  ل

تكون    متاحة،حيثما تكون البيانات    . فصاعداً و   1990  من عامالكهرباء واستخدم لملء نقاط البيانات المفقودة للفترة الزمنية    بالحصول على

بالسكان.    الحصولتقديرات   معلمي  نموذجأخذ  ي مرجحة  )المستويين  المستوي   متعدد  غير  للبيانات  الهرمي  الهيكل  االعتبار  في   الوطنيات 

 ، باستخدام التصنيف اإلقليمي لألمم المتحدة. واإلقليمي(

يتم    الحقيقية،يتم تطبيق النموذج على جميع البلدان التي لديها نقطة بيانات واحدة على األقل. من أجل استخدام أكبر قدر ممكن من البيانات  

انات ي اإلبالغ عن النتائج المستندة إلى بيانات المسح الحقيقية في شكلها األصلي لجميع السنوات المتاحة. يستخدم النموذج اإلحصائي لملء الب 

تم استعارة المعلومات من االتجاهات    معينة،فقط لسنوات حيث تكون مفقودة وإلجراء التحليالت العالمية واإلقليمية. في غياب بيانات المسح لسنة  

 اإلقليمية. يتم تحديد الفرق بين نقاط البيانات الحقيقية والقيم المقدرة بوضوح في قاعدة البيانات.

ومجموعات    الوطنيةإلى األفرقة  استنادا" من قبل األمم المتحدة والمصنفة على أنها "ذات دخل مرتفع" متقدمة عتبر " يُفترض أن البلدان التي ت 

 الشامل منذ العام األول الذي انضم فيه البلد إلى هذه الفئة.لوصول ا اإلقراض التابعة للبنك الدولي

تم تشغيل    ،2010بظاللها على جهود الكهربة منذ عام    2010إلى عام    1990لتجنب أن تلقي اتجاهات الكهربة من عام    التقرير،في هذا  

 :النموذج مرتين

 آخر سنة إلى 1990  عام لتقديرات النموذج من آخر سنة إلى  1990عام االفتراضات من  و  مع بيانات المسح •

 آخر سنة إلى 1990  عام لتقديرات النموذج من آخر سنة ى إل 2010عام االفتراضات من  ومع بيانات المسح   •

اإلقليمي  والتوزيع  المنخفض  التردد  إلى  التطور  المسوح   ض لبع  بالنظر  لتطوير  المتاحة.  البيانات  في  فجوات  لديها  البلدان  من  العديد  فإن   ،

هذا بتقدير معدالت    ةالنموذج بسيط لملء نقاط البيانات المفقودة. سمح نهج    ةنموذجتم اعتماد نهج    الكهرباء،التاريخي ونقطة البداية لمعدالت  

من التفاصيل    اً ( المشار إليه أدناه مزيد2013)  SE4ALLرير إطار عمل التتبع العالمي  دولة خالل هذه الفترات الزمنية. يوفر تق  219الكهرباء لـ  

 (. 87- 82، الصفحة  1، القسم  2تتبع الوصول إلى الطاقة )الفصل  حول المنهجية المقترحة ل

4.D .التحقق 

العالية التي لديها  االستراتيجيةان أو البلدان ذات اتصل البنك الدولي في البداية بقائد كل فريق عمل للبلد البيانات،بعد االنتهاء من تجميع 

ينسق البنك الدولي مع أصحاب المصلحة الداخليين واللجان اإلقليمية لألمم المتحدة للتحقق من   األولية،مشكلة تناقض في البيانات. بعد الجولة 

 يكون البنك الدولي مسؤوالً عن الرد على أي استفسارات وتعليقات. العملية،دقة البيانات من خالل جوالت متعددة. في هذه 

4.E.  التعديالت 

 ال ينطبق

4.F .( ع1معالجة القيم الناقصة ) ( على المستوى اإلقليمي2و ) البلد مستوى لى 

 على مستوى البلد •

  ة نموذجلديها فجوات في توافر البيانات. تم اعتماد نهج    الدولفإن العديد من    المسوح،بالنظر إلى التردد المنخفض والتوزيع اإلقليمي لبعض  

متغيرات  بسيط لملء نقاط البيانات المفقودة، من أجل تطوير التطور التاريخي ونقطة البداية لمعدالت الكهرباء. يتم التقدير باستخدام نموذج مع  

لسنوات    المنطقة والدولة والوقت. يحتفظ النموذج بالمالحظة األصلية إذا كانت البيانات متاحة. يستخدم النموذج اإلحصائي لملء البيانات فقط

تم استعارة المعلومات من االتجاهات    معينة،حيث تكون مفقودة وللمساعدة في إجراء التحليالت العالمية واإلقليمية. في غياب بيانات المسح لسنة  

باين كبير مقارنة  إذا كانت قيمة الدولة تشير إلى وجود ت  ذلك، اإلقليمية. القيم المقدرة محددة بوضوح )"تقدير"( في قاعدة البيانات. في غضون 

فإن    لذلك،فإن الدولة تعتبر دولة متقطعة وال تتأثر باالتجاهات اإلقليمية. ونتيجة    السابق،ببيانات وكالة الطاقة الدولية أو بيانات من المنشور  

 لها تأثيرات دولتها فقط في تقديرات النماذج.  الدولمثل هذه 
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 والعالمي على المستويين اإلقليمي  •

مع القيم المقدرة للنموذج التي تحل محل القيم المفقودة.  خالل دمج جميع بيانات المسح    يتم حساب قيم المستويات اإلقليمية والعالمية من

 لالستخدام اإلحصائي.  M49تستند التصنيفات اإلقليمية والعالمية إلى سلسلة األمم المتحدة 
 

4.G. المجاميع اإلقليمية 

 المدرجة في التصنيف اإلقليمي لألمم المتحدة.  الدولجميع   في  والعالمية من خالل تلخيص جميع القيم المتاحةيتم ترجيح البيانات اإلقليمية 

 

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

 الوطني

دولي   اً عموم  الدولتستخدم   المقبولة  ً األساليب  هناك مستوى معين من    ا والمسوح الوطنية.  التعدادات    والمنهجيات   الدولبين    التباينإلجراء 

من قبل البنك الدولي أحد هذه األساليب   (MTF) الجهود المبذولة لتنسيق البيانات آخذة في التحسن. يعد اإلطار متعدد المستويات ، لكن اإلقليمية

 .المستخدمة لزيادة دقة جمع البيانات

 

4.I .ة الجودة إدار 

  الحصول علىباستمرار للحصول على مجموعة كاملة من االتجاهات السنوية لمعدالت  الذي ال يعتمد على المعامالتيتم استخدام النموذج 

 الكهرباء من خالل سد فجوات البيانات بتقديرات النموذج. يعتمد النموذج على نماذج استخدام الوقود الصلب المستخدمة في  

Bonjour et al 2013 يتم   عام،. يتبع النموذج البيانات التجريبية عن كثب دون أن يتأثر بالتقلبات الكبيرة في تقديرات المسح. بشكل

التي لديها تناقضات كبيرة مع بيانات التقييم البيئي  ، الدولفإن بعض   ذلك، قليمية لعدم وجود بيانات المسح. ومع استعارة االتجاهات اإل 

 .الوطنيةولكنها تعتمد فقط على التأثيرات  اإلقليمية،ال تعكس االتجاهات  استثناًء،تعتبر  المتكامل،

 

4.J . ضمان الجودة 

واإلقليميين باإلضافة   الوطنيينوالخبراء    وأجهزة اإلحصاء الوطنيةيتم إجراء عملية مراجعة متعددة المستويات بالتعاون مع خبراء الصناعة  

 .إلى الوكاالت الدولية الشريكة وهيئات األمم المتحدة قبل االنتهاء من البيانات

اإلحصائية الوطنية ذات الصلة وكذلك اللجان    ألجهزةبايقوم فريق البنك الدولي باالتصال    الكهرباء،  الحصول علىبل االنتهاء من بيانات  ق

ل المتحدة لطلب مراجعات واقتراحات  المعد اإلقليمية لألمم  أيض ألرقام  البيانات  تمر  ً ة.  داخلي بجوال  ا التدقيق  متعددة من عملية  من خالل    اً ت 

 اإلدارات. يتم توفير الروابط ذات الصلة أدناه ضمن المراجع. 

 

4.K  .تقييم الجودة 

، اً ت السابقة على مستوى الدولة. أيض الكهرباء بشكل عام مع االتجاهات من البيانا للحصول علىالجودة الجيدة ذات بيانات الأن تتماشى  يجب

لرغم من أن البنك نقاط مئوية مع بيانات وكالة الطاقة الدولية، على ا 5لن تحتوي نتائج بيانات البنك الدولي على تناقضات عالية تزيد عن 

إلى القيم التي أبلغت عنها الحكومة( يحتفظان   اً والوكالة الدولية للطاقة )استنادوالتعدادات المنزلية الموحدة(  إلى المسوح اً ولي )استنادالد

وبالنظر إلى التشاور مع أصحاب المصلحة الداخليين واللجان اإلقليمية  نفسه، بقاعدة بيانات منفصلة للوصول العالمي للكهرباء. وفي الوقت 

ال يتم زيادة   ، الدولبالنسبة لهذه  لذلك،الصراع الوطني.  مثل المعينة،لتعكس ظروفها  الدوليتم تعديل نقاط البيانات في بعض  المتحدة،لألمم 

 .اً معدل الوصول خطي 

 

 والتفصيل توافّر البيانات. 5

 توافر البيانات:

 المتقدمة" حسب تصنيف األمم المتحدة.  الدول " الدول، باستثناء آخر سنة إلى 1990  عام منتم جمع البيانات 
 

 التسلسل الزمني:

 على الرغم من وجود فجوات في توافر البيانات الدقيقة. ولكن  آخر سنة، إلى  1990 عام  من  بالدولتم تجميع البيانات الخاصة 
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 :التفصيل

  الدولحسب الموقع الجغرافي إلى معدالت إجمالية، حضرية وريفية. يُفترض أن تحصل  الكهرباءالحصول على معدالت  تفصيليتم 

معدالت   تفصيلفي المائة من السنة األولى التي تمت إضافتها إلى هذه الفئة.  100المصنفة على أنها "متقدمة" أو "عالية الدخل" على 

   الدول حسب مكان اإلقامة الريفي أو الحضري ممكن لجميع  الكهرباءالحصول على 

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة . 6

 مصادر التباين:

بينما تقدم العديد من الوكاالت الدولية والوزارات الوطنية بيانات إنتاج الكهرباء. هذا    الكهرباء،تجمع قاعدة بيانات البنك الدولي بيانات استخدام  

 للتضارب في البيانات.هو السبب الرئيسي 

   ً  إلى اختالفات في تقييم الكهرباء. يمكن أن تؤدي جودة ودقة بيانات السكان أيضا

 

 ق ائوثالمراجع وال. 7

 :الروابط
 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators 

https://trackingsdg7.esmap.org/ 
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