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قاعدة بيانات البنك الدولي للطاقة الكهربائية: الجلسة األولى



التعريف والمفهوم

3

التعريف▪

المفهوم▪

(١-١-٧المستدامةالتنميةأهدافمؤشر)الكهرباءعلىللحصولالراعيةالمنظمةهيالدوليالبنك•

يمكنهمالذين(العالميالسياقأواإلقليمأوالبلد)المدروسةالمنطقةفيالسكان(حصة)نسبةإلىالمؤشرلهذاالكهرباءإلىالوصوليشير•

(والريفيالحضريمجموع،)للكهرباءمصدرإلىالوصول

البلدانكهربةوتيرةويتتبع(2019-1990)الكهرباءعلىالحصولبشأنالعالميةالتاريخيةاالتجاهاتالكهرباءعلىالحصولفصليقدم•

.المعيشيةاألسرةمنظورمن

الطاقةمصادروالنظيفوالطهيالكهرباءإلىالوصول)الطاقةركائزلتتبعشاملةأداةالمستدامةالتنميةأهدافمنالسابعالهدفتتبعيعد•
دولة220في(والكفاءةالمتجددة

المستوىرفيعللحواررئيسيةوثيقةسيكون/2021حزيران/يونيوفي2021المستدامةالتنميةأهدافمنالسابعالهدفتتبعإطالقتم•

2021أيلول/سبتمبرفيالطاقةحول

/https://trackingsdg7.esmap.org:التاليالموقععلىالبياناتتتوفر•

المؤشر الغاية

نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء١-١-٧ ديثة كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الح١-٧

٢٠٣٠بحلول عام الموثوقة،

https://trackingsdg7.esmap.org/


المنهجية
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للبلدان التي تعتبرها األمم المتحدة% 100بافتراض وصول 

ومصنفة كدخل مرتفع" متطورة"

مناطق دمج البيانات من قاعدة البيانات االجتماعية واالقتصادية ل

(MNAPOVو  ECAPOVو SEDLACمثل)معينة 

2019إلى عام 1990جمع البيانات من عام 

طني تجميع المسوح األسر المعيشية الممثلة على المستوى الو

وبيانات التعداد كل عام
01

02

03

04

مسح من 1282هذا العام، احتوى دليل التعليم العالمي على 

.دولة139
05

قاعدة بيانات البنك الدولي 

للطاقة الكهربائية 



عمليات جمع والتحقق من البيانات : المنهجية

5

1الخطوة 

2الخطوة 

3الخطوة 

4الخطوة 

جمع البيانات

دولة 220غطي جمع البيانات من المسوح والتعدادات األسر المعيشية، واالستفادة من عدد كبير من أنواع المسح المختلفة التي ت

(.تأخر لمدة عامين-آخر عام )2019إلى عام 1990من عام 

تقدير القيم المفقودة

للتنبؤ د المستوياتأسلوب النمذجة بدون معلمات متعدنظراً لعدم توفر نتائج المسح بسبب النشر غير المتكرر، تم تكييف 

.2019و 1990بنقاط البيانات المفقودة بين عامي 

التشاور مع فرق الطاقة في البنك الدولي: التحقق من البيانات

جوالت من المشاورات للتحقق من صحة ١-١-٧بعد االنتهاء من تجميع البيانات، يجري فريق مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

.البيانات

التنسيق مع اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة: التحقق من البيانات

ق بالتنسيق مع اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة للتحق١-١-٧بعد المشاورات الداخلية، يقوم فريق مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

من صحة البيانات



نظرة عامة على مصادر البيانات: المنهجية
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2021البنك الدولي : المصدر

Census11%

DHS23%

LSMS2%
Income 

expenditure 
survey, or 

other national 
surveys39%

MICS10%

WHS1%
MTF1%

Other13%

Census DHS LSMS Income expenditure survey, or other national surveys MICS WHS MTF Other

2019إلى عام 1990عدد المسوح التي تم جمعها من عام 2019إلى عام 1990أنواع مصادر البيانات من عام 

2021البنك الدولي : المصدر



7

أسئلة حول الطاقة الكهربائية الموحدة عبر البلدان عدد المسوح عدد الدول الوكالة اإلحصائية االسم

منزل هل األسرة المعيشية تحصل على الكهرباء؟ هل يوجد في ال

كهرباء؟
141 (11%) 76 الوكاالت اإلحصائية الوطنية التعداد

هل تتوفر الكهرباء لألسر المعيشية؟ 294 (23%) 91
بتمويل من الوكالة األمريكية 

بواسطة للتنمية الدولية؛ تم التنفيذ
ICF International

المسح الديمغرافي والصحي 

DHS))

هل تتوفر الكهرباء لألسر المعيشية؟ ما هو مصدر الطاقة 

الرئيسي لإلضاءة؟
29 (2%) 22

وكاالت إحصائية وطنية مدعومة 

من البنك الدولي

مسح قياس مستويات المعيشة 

(LSMS)

هل المنزل متصل بمصدر كهرباء؟ ما هو مصدرك األساسي 
لإلضاءة؟

502 (39%) 115
وكاالت إحصائية وطنية مدعومة 

من البنك الدولي

مسح نفقات الدخل أو المسوح 
الوطنية األخرى

هل تتوفر الكهرباء لألسر المعيشية؟ 129 (10%) 68 األمم المتحدة للطفولةصندوق

(UNICEF)

تالمسح العنقودي متعدد المؤشرا

(MICS)

8 (1%) 8 (WHO)منظمة الصحة العالمية  مسح الصحة العالمية

12 (1%) 12
ية اإلحصائالبنك الدولي واألجهزة

الوطنية
(MTF)إطار متعدد المستويات 

167 (13%) 73 أخرى

نظرة عامة على مصادر البيانات: المنهجية



تقدير القيم المفقودة: المنهجية
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نموذج بدون معلمات متعدد المستويات

2019-1990الحصول على مجموعة كاملة من االتجاهات السنوية لمعدالت الوصول للكهرباء بين عامي 

ت التجريبية دون أن يتبع النموذج البيانا. وهي مصممة لتقدير معدالت الوصول للبلدان التي ليس لديها بيانات المسح في سنة معينة

.يتأثر بالتقلبات الكبيرة في تقديرات المسح

بعد ذلك داخل يأخذ النموذج متعددة المستويات في االعتبار الهيكل الهرمي للبيانات المرتبطة داخل البلدان، والتي يتم تجميعها

.القيمة المقدرة تتأثر باالتجاهات اإلقليمية. المجموعات اإلقليمية

من معدل الوصول منذ السنة األولى % 100ومصنفة كدخل مرتفع تمثل " متقدمة"يُفترض أن البلدان التي تعتبرها األمم المتحدة 

.التي انضمت فيها الدولة إلى هذه الفئة

، تم تشغيل 2010تلقي بظاللها على جهود الكهربة منذ عام 2010إلى عام 1990لتجنب وجود اتجاهات طاقة كهربائية من عام 

:النموذج مرتين

2010-1990لتقديرات النموذج من 2010-1990االفتراض من + مع بيانات المسح ▪

2019-2010لتقديرات النموذج من 2019-2010االفتراض من + مع بيانات المسح ▪

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

االتجاهات اإلقليمية

التصميم

الهدف

طريقة االحتساب

االفتراض



حساب البيانات الريفية: المنهجية
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طريقة حساب

ن المناطق الحضرية نظراً لسوء جودة بيانات سكان الريف، أعاد البنك الدولي حساب البيانات الريفية للتأكد من أن بيانات الوصول إلى سكا

.والريفية تضاف إلى إجمالي بيانات الوصول إلى السكان

:يتم حساب إجمالي عدد السكان الذين لديهم حق الوصول بواسطة الصيغة التالية

(سكان الريف*المعدل الريفي)–( سكان الحضر*المعدل الحضري(= )إجمالي السكان* المعدل اإلجمالي)

:بالنظر إلى الصيغة المذكورة أعاله، يمكن العثور على المعدل الريفي عن طريق الحساب الرجعي

المعدل ∗الحضري سكان الحضر − المعدل ∗اإلجمالي إجمالي السكان
الريف سكان

المعدل الريفي=



بيانات الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية
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2010في عام % 86ارتفع معدل الوصول في المنطقة العربية من ❑

مليون شخص يفتقرون إلى45مما ترك -2019في عام % 90إلى 

.الوصول

.مليون شخص من الوصول78، تمكن 2010منذ عام ❑

ل دولة في المنطقة العربية إلى إمكانية الوصول الشام14وصلت ❑

.2019اعتباراً من عام 

-2010فاقت الطاقة الكهربائية لعشر دول معدل النمو السكاني في ❑

2019.
ونس، الجزائر، جزر القمر، مصر، العراق، لبنان، المغرب، فلسطين، السودان، ت▪

اليمن

لكن . 2019سجلت الصومال وموريتانيا معدالت وصول أقل في عام ❑

التقدم في الكهربة تم إحرازه بشكل مطرد على مدى السنوات 

.الماضية

.أظهرت ليبيا اتجاهاً متناقصاً في مجال الكهرباء❑

السعودية تم تصنيف البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية❑

.واإلمارات العربية المتحدة على أنها دول ذات دخل مرتفع

2021البنك الدولي : المصدر
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عدد بيانات المسح في المنطقة العربية

3الجزائر

3جزر القمر 

4جيبوتي 

6مصر

4العراق 
12األردن

5لبنان

2ليبيا 

7موريتانيا 

11المغرب 

3السعودية

2الصومال

4السودان

23تونس

9اليمن

عدد البلدان في المنطقة العربية التي يشملها المصدر

بيانات الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية

2021البنك الدولي : المصدر2021البنك الدولي : المصدر



لدول المنطقة العربية2019تصنيف الدخل لعام 
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االفتراض السنة األولى لالنضمام إلى المجموعة الدخلمجموعة الدولة

متوسط الدخل األدنى الجزائر

100 2011انضم منذ عام  دخل مرتفع البحرين

متوسط الدخل األدنى جزر القمر

متوسط الدخل األدنى جيبوتي 

متوسط الدخل األدنى جمهورية مصر العربية

متوسط الدخل األعلى العراق

متوسط الدخل األعلى األردن

100 1990انضم منذ عام دخل مرتفع الكويت

متوسط الدخل األعلى لبنان

متوسط الدخل األعلى ليبيا

متوسط الدخل األدنى موريتانيا 

متوسط الدخل األدنى المغرب

100 2007انضم منذ عام دخل مرتفع سلطنة عمان

100 1990انضم منذ عام دخل مرتفع قطر

100 2004انضم منذ عام دخل مرتفع المملكة العربية السعودية

دخل منخفض الصومال

دخل منخفض السودان

دخل منخفض الجمهورية العربية السورية

متوسط الدخل األدنى تونس

100 1990انضم منذ عام دخل مرتفع اإلمارات العربية المتحدة

متوسط الدخل األدنى دولة فلسطين

دخل منخفض جمهورية اليمن

2021البنك الدولي : المصدر



بيةبيانات المسح وتقديرات النماذج لبلدان العجز في الوصول في المنطقة العر
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2021البنك الدولي : المصدر



الصومال والسودان: أمثلة من الدول

14

والمسح العنقودي متعدد المؤشرات ،(DHS)تضمنت المسح الديموغرافي والصحي 2019-1990مسوح بين عامي 4كان للسودان ▪

(MICS)،ومسح وطني، بينما تمتلئ السنوات المتبقية بالتقديرات.

.في نفس الفترة MICS، تلقت الصومال مسحين من مسح وطني و2000منذ عام ▪

.عند إصدار نقاط بيانات جديدة، ستتغير جميع القيم المقدرة من النموذج بشكل طفيف▪

2021البنك الدولي : المصدر



التحديات في المنهجية
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.  سكانمن أجل فهم أفضل لمستويات الوصول التي يعاني منها المعدالت الوصول إلى جانب الطلب يقدر البنك الدولي ❑

ن حيث الجودة وبالتالي، فإن وجود توصيل الكهرباء لألسر المعيشية ال يضمن بالضرورة أن تكون الطاقة الموردة كافية م

.أو الموثوقية أو التكلفة المعقولة

.تم تقديمه اللتقاط هذه األبعاد األوسع لجودة الخدمة( MTF)إطار متعدد المستويات ▪

ات مستوى في العديد من المناطق، فقد يكون من الصعب فهم اتجاهنادر /نظراً ألنه يمكن نشر المسوح بشكل غير منتظم❑

.األرض لفترات قصيرة المدى

ً ، يمكن أن يكون معدل الوصول إلى الريف منحالجودة المنخفضة لبيانات السكان في المناطق الريفيةبسبب ❑ .رفا



ةجلسة االسئلة واالجوب



في MTFدمج نموذج : الجلسة الثانية

المسح الوطني لألسر المعيشية



قياس الوصول إلى الطاقة
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إلى  LSMSللبنك الدولي و ( ESMAP)انضمت فرق منظمة الصحة العالمية وبرنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة ❑

الجهود المبذولة لتطوير دليل عملي حول قياس الوصول إلى الطاقة

الهدفان األساسيان من الدليل هما❑

ي المسوح لتزويد ممارسي المسح باألدوات المطلوبة والدعم الفني إلدماج أسئلة الوصول إلى الطاقة الجديدة بنجاح ف▪

.األسر المعيشية الوطنية الحالية

من أهداف التنمية المستدامة، ١-٧لتقديم الدعم بشأن حساب البيانات التي تم جمعها لتتبع التقدم المحرز نحو الغاية ▪
.نحو توجيه سياسات وبرامج أكثر فعالية
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لتطوير واختبار استبيانات الطاقةESMPAوLSMSإنه يعتمد على التعاون المستمر بين فرق البنك الدولي و❑

دولة حتى اآلن16تم اختبار وحدة المسح في ▪

لة األساسية كجزء من جهود البنك الدولي للمساعدة الفنية لألجهزة اإلحصائية الوطنية، تم دمج األسئ: توسيع نطاق الجهود❑
حول استخدام الطاقة المنزلية في المسوح الوطنية الحالية

قياس الوصول إلى الطاقة



الحاجة الواضحة لتحسين تقييمات الوصول إلى الطاقة
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ية مؤشرات أهداف التنم)ال يلتقط السؤال الثنائي األبعاد المتعددة لمشكلة الوصول إلى الطاقة 

(٢-١-٧و ١-١-٧المستدامة 

البنك الدولي: المصدر



األسئلة األساسية حول استخدام األسر المعيشية للطاقة
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شارك البنك الدولي ▪

ة ومنظمة الصحة العالمي

ر في قيادة عملية تطوي

األسئلة األساسية حول

ية استخدام األسر المعيش

.للطاقة

رة تم اختبار وحدة قصي▪

دولة 16في أكثر من 

.حتى اليوم

البنك الدولي: المصدر



١-١-٧مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

22

نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء : ١-١-٧مؤشر أهداف التنمية المستدامة

البنك الدولي: المصدر



ماذا بعد؟

23

ي نشر الدليل اإلرشادي للعاملين ف
المسح

طاقة دورة عبر اإلنترنت لتصميم مسح ال
وتنفيذه وتحليل البيانات



ةجلسة االسئلة واالجوب



!شكراً 



الملحق



2019-1990بيانات المسح ومخرجات النموذج، : مسارات الدول
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Source: World Bank
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Source: World Bank

2019-1990بيانات المسح ومخرجات النموذج، : مسارات الدول
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Source: World Bank

2019-1990بيانات المسح ومخرجات النموذج، : مسارات الدول


