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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة

 (Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة كفالة :٧الهدف 

0.bالغاية . 

 ٢٠٣٠بحلول عام ، مضاعفة المعدل العالمي للتحسُّن في كفاءة استخدام الطاقة: ٣- ٧الغاية 

0.cر. المؤش 

 جماليكثافة الطاقة التي تقاس من حيث الطاقة األولية والناتج المحلي اإل: ١-٣-٧المؤشر 

0.d. السلسلة 

 (من الناتج المحلي اإلجمالي الثابت لتعادل القوة الشرائية 2017ميغا جول  لكل دوالر أمريكي ثابت )  مستوى كثافة الطاقة األولية

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 2022آذار/مارس  31 

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 ة من القيمة المضافةانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحد :١-٤-٩المؤشر 

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

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (IEA) وكالة الطاقة الدولية

 (UNSD) شعبة االحصاءات في األمم المتحدة

 

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (IEA) الطاقة الدوليةوكالة 

 (UNSD) شعبة االحصاءات في األمم المتحدة

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

 يتم تعريف كثافة الطاقة كالطاقة المؤمّنة إلى االقتصاد لقيمة الوحدة من المخرجات االقتصادية.

 

 المفاهيم:

( هو ما يُعدّ لإلنتاج زائد صافي الواردات ناقص سفن IRESتعرفها التوصيات الدولية الحصاءات الطاقة )إن مجموع استخدام الطاقة كما 

على  الوقود البحرية والطائرات زائد تغيرات المخزون. أما إجمالي الناتج المحلي فهو قياس المخرج االقتصادي. وبهدف المقارنة الدولية، يتم

 ي عند مكافئ القدرة الشرائية.الدوام قياس إجمالي الناتج المحل
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2.B. وحدة القياس 

بالميغاجول من إجمالي إمدادات الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي تعادل القوة الشرائية في أرقام كثافة الطاقة يتم التعبير عن 

 الثابتة بالدوالر األمريكي. 2017

2.C. التصنيفات 

 ً  هي المعيار المعترف به عالميا المتحدة،(، التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم IRES"التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة" )

 والمستخدم لتطوير إحصاءات الطاقة التي يقوم عليها حساب المؤشر.

 nergystats/methodology/iresunstats.un.org/unsd/e.هذا المعيار متاح على: 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

 150الطاقة. يتم تجميع أرصدة الطاقة بناء  على البيانات التي تم جمعها لحوالي  أرصدةيُحسب إجمالي إمدادات الطاقة عادة  في صنع 

 .(UNSD) ولجميع البلدان في العالم من قسم اإلحصاء في األمم المتحدة (IEA) اقتصاد ا من وكالة الطاقة الدولية

 

 .قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية -إجمالي الناتج المحلي بشكل أساسي من البنك الدولي يتم الحصول على بيانات 

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

كما هو موضح في التوصيات  المنسقة،للتعريفات واالستبيانات الدولية  ا  ت الطاقة على المستوى الوطني وفقالدولية بياناتجمع وكالة الطاقة 

 (./unstats.un.org/unsd/energystats/methodology/iresالدولية إلحصاءات الطاقة التابعة لألمم المتحدة )

 لنفس المنهجية المنسقة. ا  اءات الطاقة من البلدان وفقإحص ا  اإلحصاءات في األمم المتحدة أيض تجمع شعبة

عند حساب هذا المؤشر.  2017تم استخدام أحدث تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي التي نشرها البنك الدولي مع السنة المرجعية لعام 

تم تقدير السنوات المفقودة للبلدان التي لديها نقطة بيانات واحدة على األقل للناتج المحلي اإلجمالي التي أبلغ عنها البنك  ذلك،باإلضافة إلى 

 (AMA)لمعدالت النمو  المجاميع الرئيسية   تحليل-لدولي باستخدام الحسابات القومية ا

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 يتم جمع البيانات بشكل سنوي.

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

)نشر  ا  مع تغطية جغرافية أوسع تدريجي تموز/ويوليو نيسان/وأبريل شباط/الطاقة العالمية لوكالة الطاقة الدولية في فبراير أرصدةتُنشر 

إحصاءات الطاقة التابعة لألمم المتحدة معلومات كاملة عن سنتين تقويميتين سابقتين ومعلومات مختارة عن العام السابق(. تتاح قاعدة بيانات 

 في نهاية السنة التقويمية مع تغطية جغرافية كاملة )نشر المعلومات عن سنتين سابقتين(.

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 :كما هو موضح في الوثائق الخاصة بمصادر وكالة الطاقة الدولية وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة الوطنية،اإلدارات 

http://wds.iea.org/wds/pdf/WORLDBAL_Documentation.pdf 

unstats.un.org/unsd/energystats/data 

 

https://unstats.un.org/unsd/energystats/methodology/ires
http://wds.iea.org/wds/pdf/WORLDBAL_Documentation.pdf
https://unstats.un.org/unsd/energystats/data
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3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 وكالة الطاقة الدولية وشعبة االحصاءات في األمم المتحدة.

ساسيتان المسؤولتان عن تجميع بيانات موازين الطاقة عبر الدول. إن وكالة الطاقة الدولية وشعبة االحصاءات في األمم المتحدة هما الجهتان األ

لية وقاعدة ويقوم اتحاد إطار التّتبّع العالمي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع بتوليف المعلومات من موازين الطاقة الخاصة بوكالة الطاقة الدو

 اب هذا المؤشر على المستوى العالمي.البيانات الخاصة بشعبة االحصاءات في األمم المتحدة من أجل احتس

3.G. التفويض المؤسسي 

، ٢- ٧غاية أهداف التنمية المستدامة وكالة الطاقة الدولية باعتبارها واحدة من الوكاالت الراعية المسؤولة عن رصد التقدم المحرز نحو 

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

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

تتمثل مهمة شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة في مجال إحصاءات الطاقة في تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية من أجل مساعدتها في إنتاج 

تطوير المبادئ  (؛1950: جمع البيانات )منذ عام عالية الجودة للطاقة. تتحقق المهمة من خالل أربعة مسارات عمل وأرصدةإحصاءات 

(؛ بناء القدرات )لنشر هذه المنهجية ومساعدة البلدان IRES  ،ESCM المثال،التوجيهية المنهجية والمعايير في إحصاءات الطاقة )على سبيل 

صاءات في األمم المتحدة كواحدة من القيمين على ؛ والتعاون والتنسيق الدوليان. تم اختيار شعبة اإلحتعزيز أنظمتها اإلحصائية للطاقة(على 

 ألنها تجمع البيانات األساسية الالزمة لحساب المؤشر لجميع البلدان. ١-٢-٧المؤشر 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

إن كثافة الطاقة هي مؤشر على كمية الطاقة المستخدمة إلنتاج وحدة واحدة من المخرجات االقتصادية. هي بديل الكفاءة التي يستخدمها 

المخرجات االقتصادية. ويشير المعدّل المنخفض إلى أن القليل من الطاقة يتم استخدامها إلنتاج وحدة واحدة من  إنتاجاالقتصاد لقدرته على 

 لذلك تشير االتجاهات المتناقصة إلى التقدم. ،اتالمخرج

 

4.B. التعليقات والقيود 

ية وغيرها. إن كثافة الطاقة هي مقابل غير كامل لكفاءة الطاقة. قد تتأثر بعدد من العوامل كالمناخ، والبنية االقتصادية، طبيعة األنشطة االقتصاد

من أجل تقييم أفضل لتقدم كفاءة الطاقة، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات المصنفة، مثل تلك  البحتة.األمر غير المرتبط بالضرورة بالكفاءة 

 .الموجودة على المستوى القطاعي ومستوى االستخدام النهائي

 

4.C. طريقة االحتساب 

 يدرصالمستخدمة إلنتاج  اإلحصاءات-يعتمد هذا المؤشر على تطوير إحصاءات الطاقة الشاملة عبر العرض والطلب لجميع مصادر الطاقة 

(، التي اعتمدتها اللجنة IRESإلحصاءات الطاقة موصوفة في "التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة" ) ا  . المنهجيات المتفق عليها دوليالطاقة

 unstats.un.org/unsd/energystats/methodology/ires. والمتاحة على المتحدة،اإلحصائية لألمم 

 

 .يمكن الحصول على المؤشر بقسمة إجمالي إمدادات الطاقة على الناتج المحلي اإلجمالي الطاقة، رصيدبمجرد تطوير 

 

4.D  .التحقق 

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

عدد من  ا  أيض المتحدة شعبة اإلحصاءات في األمم وتسوية االختالفات في التصنيفات والتعاريف اإلحصائية. لدى الزمنية،وتحليل السالسل 

على سبيل  االتجاه،الطاقة واتساق  رصيدعلى سبيل المثال من خالل فحوصات  الداخلية،إجراءات التحقق الداخلية لضمان اتساق البيانات 

 المثال عن طريق تحليل السالسل الزمنية.

https://unstats.un.org/unsd/energystats/methodology/ires
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4.E. التعديالت 

ر تستند أرصدة السلع الخاصة بالدولة التي تقوم عليها بيانات الطاقة لوكالة الطاقة الدولية إلى بيانات الطاقة الوطنية ذات الطبيعة غي

م صيغة ومنهجية الوكالة الدولية للطاقة. تم بذل جهد كبير لضمان أن البيانات تلتزم بتعريفات وكالة المتجانسة التي تم تحويلها وتكييفها لتالئ

ما يتم جمع إحصاءات الطاقة على  ا  غالب ذلك،ومع  . التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة الطاقة الدولية بناء  على اإلرشادات المقدمة من

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

على أساس طوعي. حددت وكالة والتي تقدم البيانات إلى وكالة الطاقة الدولية  والتنمية،البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 

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

 أرصدةف توثيق يرجى الرجوع إلى المالحظات الخاصة بكل بلد المدرجة في مل المقابلة،الشذوذ المعترف بها الخاصة بكل بلد والتعديالت 

 wds.iea.org/wds/pdf/WORLDBAL_Documentation.pdf  الطاقة العالمية التابع لوكالة الطاقة الدولية والمتوفر على
 

التوصيات الدولية  إلى تعديل بيانات معينة لتالئم المنهجية الدولية التي وضعتها ا  المتحدة أيض تحتاج شعبة اإلحصاءات في األمم وبالمثل،

وبالتالي ضمان إمكانية مقارنة البيانات عبر البلدان. يتم تقديم البيانات من جميع البلدان بشكل طوعي إلى شعبة  ،إلحصاءات الطاقة

عبر صيغ غير قياسية أو من خالل تبادل المنشورات الوطنية. يعد تحديد هذه االنحرافات عن المعيار  ا  أحيان المتحدة،اإلحصاءات في األمم 

عبة اإلحصاءات في األمم المتحدة في نشر بعض هذه المعلومات في ملحق لقاعدة بيانات إحصاءات الطاقة باسم وقد بدأت ش مستمرة،مهمة 

/ ، بهدف زيادة الشفافية  unstats.un.org/unsd/energystats/ pubs / yearbookوالمتوفر على:  "،"مالحظات حول المصادر

 .وتوفير المزيد والمزيد من المعلومات مع مرور الوقت

 

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

 على المستوى البلد: •

دولة.  150النهائي ألكثر من الطاقة وصوال  إلى مستوى االستهالك  أرصدةحاولت وكالة الطاقة الدولية توفير جميع عناصر 

 النهائي،وكذلك جميع مدخالت ومخرجات أنشطة التحويل الرئيسية واالستهالك  التوريد،ما يتطلب توفير جميع عناصر  ا  غالب

اإلحصائية الوطنية وشركات الطاقة والمرافق وخبراء الطاقة  األجهزةتقديرات. تم إجراء التقديرات بشكل عام بعد التشاور مع 

 .الوطنيين

 

دولة  75بما في ذلك  تغطيها،دولة ومنطقة  225توفير أرصدة طاقة كاملة لـ  المتحدة شعبة اإلحصاءات في األمم تحاول وبالمثل،

أو نحو ذلك تغطيها لتقارير أهداف التنمية المستدامة. قد يتطلب ذلك البحث عن منشورات رسمية وطنية وبيانات من منظمات 

البيانات المتعلقة بجانب  عام،إلى مصادر موثوقة ومعلومات أخرى متاحة للجمهور. بشكل  ا  ولية أخرى وتقدير الخبراء استنادد

 ة على نطاق أوسع من أنشطة التحويل واالستهالك النهائي.العرض متاح

 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي: •

فإن التعديالت التي تعالج االختالفات في التعريفات مع تقديرات التجارة غير الرسمية  ،البلدباإلضافة إلى التقديرات على مستوى 

عندما تكون اإلحصاءات  ية،الرئيسإلكمال المجاميع  ا  منتجات الطاقة تكون مطلوبة أحيان، أو إنتاج أو استهالك أو السريةو/

 جهزةالرئيسية مفقودة. تم إجراء مثل هذه التقديرات والتعديالت التي نفذتها وكالة الطاقة الدولية بشكل عام بعد التشاور مع األ

 اإلحصائية الوطنية وشركات الطاقة والمرافق وخبراء الطاقة الوطنيين

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 م مجموع إمداد الطاقة كأحجام.يتم احتساب المجاميع، سواء بحسب المنطقة أو عالميا ، باستخدا

 

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

 الوطني

 يتم اشتقاق بيانات وكالة الطاقة الدولية المقابلة لبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بناء  على المعلومات الواردة في

http://wds.iea.org/wds/pdf/WORLDBAL_Documentation.pdf
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الخمسة المشتركة بين وكالة الطاقة الدولية واليوروستات السنوية الخاصة بالوقود التي أكملتها اإلدارات الوطنية. هذه االستبيانات  المسوح

 iea.org/areas-of-work/data-and-statistics/questionnaires ى متاحة عبر اإلنترنت عل

والتي تم تحويلها  ،المتجانسةتستند أرصدة سلع الوكالة الدولية للطاقة لجميع البلدان األخرى إلى بيانات الطاقة الوطنية ذات الطبيعة غير 

 .التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة وتكييفها لتالئم صيغة ومنهجية الوكالة الدولية للطاقة على أساس توصيات

إحصاءات الطاقة  تجميعبنشر دليل  المتحدة شعبة اإلحصاءات في األمم ، قامتالتوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة باإلضافة إلى

(unstats.un.org/unsd/energystats/methodology/escm/ )ا  ة البلدان في تجميع البيانات وفقلمساعد ا  عملي ا  باعتباره رفيق 

للمنهجية الدولية. ترسل شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة إلى البلدان استبيانها الخاص 

(unstats.un.org/unsd/energystats/questionnaire/)الدولية  ، باستثناء البلدان المكلفة بتقديم استبيانات مشتركة بين الوكالة

تحصل شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة على بيانات من وكالة  األخيرة،للطاقة / المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية. في الحالة 

 الطاقة الدولية.

4.I  . إدارة الجودة 

اءات الطاقة. يساعد هذا الدليل بالتعاون مع المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية )يوروستات(، دليل إحص الدولية،نشرت وكالة الطاقة 

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

لضمان جودة المنتجات   الطاقةالتوصيات الدولية إلحصاءات  التي أوصت بها الجودة على أساس المبادئ التوجيهية المعترف بها دوليا  

 .اإلحصائية

مما  الطاقة،المطبق على إحصاءات  النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائيةعلى فصل كامل عن  إحصاءات الطاقة تجميعدليل  يحتوي

، يتم إنشاء العمليات لضمان جودة منتجاتها، وتتم  المتحدة شعبة اإلحصاءات في األمم لداخويساعد البلدان على إدارة جودة بيانات الطاقة. 

 .مراجعة هذه العمليات بشكل دوري

4.J  . ضمان الجودة 

لضمان المالءمة والدقة والموثوقية    التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة تتبع وكالة الطاقة الدولية المبادئ التوجيهية التي أوصت بها

 .التوقيت وااللتزام بالمواعيد وإمكانية الوصول والوضوح باإلضافة إلى تماسك البيانات وقابليتها للمقارنةوحسن 

ومرافقتها    التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة المدخالت من المنظمات الدولية والبلدان لنشر المتحدة شعبة اإلحصاءات في األمم نسقتو

يحتوي كل منهما على فصل عن ضمان الجودة والبيانات الوصفية للمساعدة في توجيه جميع البلدان  .صاءات الطاقةإح تجميعدليل  العملية

 .لضمان جودة بيانات الطاقة الجيدة

4.K  . تقييم الجودة 

في جميع أنحاء العالم.  ةن جودة البيانات من خالل التبادل مع مزودي البيانات الوطنيلدى وكالة الطاقة الدولية عملية واسعة النطاق للتحقق م

، وتتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء كما تعقد اجتماع مجموعة تطوير إحصاءات الطاقة لمناقشة تطورات إحصاءات الطاقة مع أعضائها

 .العالم لضمان اتساق البيانات واألساليب

مزودي  والتبادل مع، التحقق الداخليةت في األمم المتحدة بتقييم العديد من جوانب جودة البيانات عن طريق عمليات تقوم شعبة اإلحصاءاو

 المصادر البديلة.بمقارنتها ، ةالبيانات الوطني
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 توافر البيانات:

لكافة البلدان بشكل سنوي. وتتوفر إن وكالة الطاقة الدولية وموازين األمم المتحدة للطاقة تؤمنان مجتمعَين بيانات بشأن مجموع امداد الطاقة 

 بيانات إجمالي الناتج المحلي لكافة البلدان بشكل سنوي أيضا  

 

 التسلسل الزمني:

 الحاضر-2000

 

 التفصيل: 
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 إن تفصيل كثافة الطاقة حسب القطاع مثال  من شأنه أن يقدّم المزيد من الرؤى بشأن كفاءة استخدام الطاقة. في الوقت الحالي، من المجدي

احتساب فقط التفصيل حسب القطاع للقطاعات التالية: الصناعة والسكن والنقل والزراعة واألسر المعيشية حسب ما يبلّغ عنه إطار التتبع 

ي، العالمي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع. ولكان من المحبّذ مع مرور الوقت، تطوير المؤشرات لقياس كثافة الطاقة على المستوى القطاع

  .سيارة أم شاحنة( على سبيل المثالمر الذي يسهّل البحث عن كثافة الطاقة حسب الصناعة )كاالسمنت والحديد( أو حسب نوع المركبة )األ

التعاون مع المؤسسات ذات الصلة ومستهلكي الطاقة.  ا  بما في ذلك أيض اإلحصائية،بدون مزيد من جمع البيانات  ا  لن يكون القيام بذلك ممكن

 ير تفسيرات منهجية كاملة في مؤشرات كفاءة الطاقة للوكالة الدولية للطاقة: دليل أساسيات اإلحصاء المتاح على:يتم توف 

statistics-on-ntalsfundame-indicators-efficiency-iea.org/reports/energy 

 

ن إن تحليل التفصيل لتوجهات كثافة الطاقة يسعى إلى تنقية العوامل التي قد تؤثر على طلب الطاقة كالنطاق الواسع لالقتصاد واالنتقال بي

في تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية  ا  ا التحليل أيضتم اإلبالغ عن هذ. التراكيب االقتصادية عن االنتقال األكثر ضيقا  لكثافة الطاقة

( تتوفر النقاط البارزة على: IEAالمستدامة: تقرير تقدم الطاقة. أو في مؤشرات كفاءة الطاقة الخاصة بوكالة الطاقة الدولية )

iea.org/reports/energy-efficiency-indicators 
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 مصادر التباين:

والتي توفر البيانات األساسية لحساب هذا  المتحدة،الطاقة العالمية لوكالة الطاقة الدولية وقاعدة بيانات إحصاءات الطاقة التابعة لألمم  أرصدة

فهي ال تمثل  ذلك،هي قواعد بيانات عالمية تم الحصول عليها باتباع تعريفات منسقة ومنهجيات قابلة للمقارنة عبر البلدان. ومع  المؤشر،

التوصيات الدولية إلحصاءات  بشأن الطاقة المتجددة. بسبب االنحرافات المحتملة عن ١ -٣- ٧للتقديمات الوطنية للمؤشر  رسميا   مصدرا  

 .قد تختلف المؤشرات الوطنية عن المؤشرات القابلة للمقارنة دوليا   الوطنية،في المنهجيات     الطاقة

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

unstats.un.org/unsd/energystats; www.iea.org/ 

 

 المراجع:

IEA Energy Balances and Statistics  

http://www.iea.org/statistics/  

UN Energy Statistics Database  

 unstats.un.org/unsd/energystats/data  (description) and data.un.org/Explorer.aspx?d=EDATA  

 

IEA SDG 7 webpage: iea.org/reports/sdg7-data-and-projections 

 

IEA Energy Efficiency Indicators Highlights 

iea.org/reports/energy-efficiency-indicators 

 

IEA Energy Efficiency Indicators: Fundamentals on Statistics manual 

iea.org/reports/energy-efficiency-indicators-fundamentals-on-statistics 

United Nations. 2018. “International Recommendations for Energy Statistics 

(IRES)”.unstats.un.org/unsd/energystats/methodology/ires 

 

International Energy Agency (IEA), International Renewable Energy Agency (IRENA), United Nations 

Statistics Division (UNSD), the World Bank, World Health Organization (WHO). 2019. “Tracking SDG7: The 

Energy Progress Report 2019”. trackingsdg7.esmap.org/    

https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-indicators-fundamentals-on-statistics
https://unstats.un.org/unsd/energystats
https://www.iea.org/
http://www.iea.org/statistics/
https://unstats.un.org/unsd/energystats/data/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=EDATA
https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-indicators-fundamentals-on-statistics
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-indicators-fundamentals-on-statistics
https://unstats.un.org/unsd/energystats/methodology/ires
https://trackingsdg7.esmap.org/
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