
 

 كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة: ٧الهدف 
 ٠٢٠٢كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام  :١-٧الغاية 

 لسكان المستفيدين من خدمات الكهرباءنسبة ا :١-١-٧المؤشر 
  

 المؤسسيةالمعلومات 

 المنظمة / المنظمات:

 البنك الدولي 

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

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

 األساس المنطقي:

 فلهذه الغاية مدًى واسعاً منمسائل مهمة في كافة أبعاد التنمية المستدامة. يطرح موضوع النفاذ إلى الكهرباء 

فيف خل المستند إلى األسرة وتخالتأثير االجتماعي واالقتصادي، بما في ذلك تسهيل نمو األنشطة المولّدة للد

 أعباء المهام المترتبة على األسرة المعيشية.

 المفاهيم:

 طريقة االحتساب. للمزيد من المعلومات االطالع على

 التعليقات والقيود:

واجه ي نفاذ األسرة إلى الطاقة، إال أنها بدايةً جيدةً لتعقّبالحالية المسوح األسرية العالمية ؤمن قاعدة في حين ت

 دوجو العديد من األماكن في العالم، مسألة فيتي ال بد من تناولها مع مرور الوقت. فمجموعة من القيود ال

بأن الطاقة المتوفرة مالئمة من ناحية الجودة ضمن بالضرورة بائية لدى األسر المعيشية ال تالوصالت الكهر

والموثوقية أو بتكلفة ميسورة، ومن المفّضل الحصول على معلومات أكثر اكتماالً بشأن هذه المسائل المتعلقة 

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

منهجية جديدة تُعَرف بإطار العمل المتعّدد المستويات ى العمل على تقّدٍم جوهري نحو تطوير د سبق وجرلق

ً لنوعية الخدمة  لقياس النفاذ إلى الطاقة )البنك الدولي( والتي من شأنها أن تلتقط هذه األبعاد األوسع نطاقا

ى الطاقة الُمعتِمد على نعم / أو ال، إلى نهج وتجعل من الممكن الذهاب إلى أبعد من القياس البسيط للنفاذ إل

ً بعين االعتبار التكلفة الميسورة  أكثر تحديداً يتعّرف على مختلف مستويات النفاذ إلى الطاقة ويأخذ أيضا

. وقد سبق 7في لغة أهداف التنمية المستدامة وموثوقية النفاذ إلى الطاقة الذي يُشار إليه بطريقة غير مباشرة 

اق لى مشاورات واسعة النطهجية إطار العمل المتعدد المستويات لقياس النفاذ إلى الطاقة استناداً إوتم نشر من

ل نظرة توافقية بين العديد من الوكاالت الدولية التي تعمل في هذا المجال. وتم اطالق أول دراسة وهي تمثّ 

ائج مع بداية د النتحصَ تُ من المتوقع أن المنهجية، واستقصائية متعلقة بالنفاذ إلى الطاقة العالمية باستخدام هذه 



. كما تتقّدم المناقشات مع فريق الخبراء التقني للبنك الدولي المعني بالمسوح األسرية في ما خّص 7107العام 

دمج هذه المنهجية مع تصميم االستبيان النموذجي األسري الذي سيتم تطبيقه كل ثالث سنوات في كافة البلدان 

كجزء من عملية الرصد األوسع ألهداف التنمية  7101والعام  7102دخل المنخفض بين العام ذات ال

 المستدامة.

ومن شأن اعتماد هذه المنهجية، أن يسمح بقياس النفاذ إلى الطاقة بطريقة أكثر دقة، مع مرور الوقت، مما 

اقة طرباء )عبر شبكة أو ال(، قوة اليجعل من الممكن االبالغ عن معلومات أكثر تصنيفاً عن نوع التزويد بالكه

الكهربائية )بالواط(، مدة الخدمة )الساعات النهارية والساعات المسائية(، موثوقية الخدمة )من ناحية عدد 

وطول انقطاع الخدمة العرضي(، نوعية الخدمة )من ناحية عدم ثبات نقطة الفولط(، باإلضافة إلى التكلفة 

 الميسورة وشرعية الخدمة. 

وى فاذ إلى الطاقة على المستتطبيقها ليس فقط من أجل قياس الن ايجابيات هذه المنهجية أيضأً أنه يمكن ومن

 األسري، إنما أيضاً توفرها لدعم المؤسسات وتقديم خدمات مجتمعية مهمة، كالصحة والتعليم.

عالمي في إطار التّتبُّع الإن التحديات المنهجية المجتمعة مع قياس النفاذ إلى الطاقة يتم وصفها بشكل اوسع 

(7100) (Global Tracking Framework)  تقرير برنامج (، وفي 27-72، الصفحات 0 القسم، 7)الفصل

 7102( )Beyond Connections: Energy Access) (ESMAP) المساعدة في إدارة قطاع الطاقة

Redefined.المذكوَرين في المراجع أدناه ) 

 المنهجية

 االحتساب:طريقة 

المنخفض والتوزيع االقليمي لبعض المسوح، تعاني بعض البلدان من فجوات في البيانات  واترللتنظراً 

رباء، تم اعتماد نهج نموذجي مداد بالكهاال التاريخي ونقطة االنطالق لمعدالتمن أجل نمو التطّور والمتوفرة. 

. وسمح هذا النهج بتقدير معدالت 7107و 7101، 7111، 0991عوام لأل –نقاط البيانات الناقصة  لملء

( للطاقة 7100بلداً خالل هذه الفترات الزمنية. إن تقرير إطار التّتبّع العالمي ) 707االمداد بالكهرباء ل

المستدامة للجميع والمشار  إليه أدناه يؤمن المزيد من التفاصيل بشأن المنهجية الُمقترحة لتعقّب النفاذ إلى 

 (.27 -27، الصفحات 0، القسم 7ل الطاقة )الفص

 :التفصيل

 لكافة البلدان. ،الريفي أو الحضري اإلقامة، مكانيمكن اجراء التفصيل للنفاذ إلى الكهرباء بحسب 

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

نظراً للترّدد المنخفض والتوزيع االقليمي لبعض المسوح، تعاني بعض البلدان من فجوات في البيانات المتوفرة. 

 باء، تم اعتماد نهج نموذجي لملءمن أجل نمو التطّور التاريخي ونقطة االنطالق لمعدالت االمداد بالكهرو

نقاط مستمرة من ملك ي يمكن لبلد ما أن يوبالتال. 7101، 7111، 0991عوام لأل –نقاط البيانات الناقصة 

ير لالمداد وتم استخدام متوسط المعدل االقليمي كتقد 1ذات نقطة بيانات  اً بلد 27للبيانات. هناك  0إلى  1

 بيانات ويتم اً بين نقطة بيانات واحدة وثالث نقاطبلد 071ملك إعداد البيانات. وي فتراتبالكهرباء في كل من 



ناقصة من خالل استخدام نموذج ذات متغيرات خاصة بالمنطقة والبلد والوقت. يحفظ النموذج تقدير البيانات ال

دير بتق هذا النهج النموذجي سمحات الزمنية. كما يالمالحظة األصلية إذا ما توفرت البيانات ألي من الفتر

 ليها "بتقدير"(.فترات الزمنية الثالث )المشار إالبلداً على مدى  707معدالت االمداد بالكهرباء ل

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

 ال ينطبق

 االقليمية:المجاميع 

، 7102تتوفر التغطية العالمية من خالل قاعدة البيانات العالمية الخاصة باالمداد بالكهرباء للبنك الدولي 

 المشار إليها أدناه.وإطار التتبّع العالمي لقاعدة بيانات الطاقة المستدامة للجميع )البنك الدولي( 

 مصادر البيانات

 الوصف:

كل كامل من المسوح األسرية )ومن التعدادات إن البيانات الخاصة بالنفاذ إلى الطاقة الكهربائية يتم جمعها بش

في بعض األحيان(، متطرقة إلى عدد كبير من أنواع المسوح االسرية بما فيها: االستقصاءات الديمغرافية 

المتعددة المؤشرات  ( والمسوحLSMSقياس مستوى المعيشة )والمسوح الخاصة ب( DHSوالصحية )

(MICS ،) ومسوح الصحة العالمية(WHS وغيرها من المسوح المطبّقة على الصعيد الوطني، من ضمنها ،)

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

لالحصاءات المتعلقة بالنفاذ إلى الطاقة  جمع قاعدة بيانات وصفية مرأ البنك الدولي على عاتقه أخذتوقد 

مسوح األسرية. وتغطي قاعدة بيانات البنك الدولي لالمداد من الهيئة العالمية الكاملة للالكهربائية والمحصودة 

 ويتم تحديثها بشكل منتظم. 7107و 0991بلداً للفترة الممتدة بين  021بالكهرباء أكثر من 

للمزيد من المعلومات بشأن تجميع البيانات الخاصة بالنفاذ إلى الطاقة راجع تقرير إطار التتبّع العالمي 

 (.079-077، الصفحات 7، المرفق 7( )الفصل 7100)

 توفّر البيانات

 بلداً في العالم. 027ألكثر من  7107و 0991تم جمع البيانات الخاصة بهذه المؤشرات للفترة الممتدة بين 

 الجدول الزمني

 البيانات: إصدار

 مستمر

 لبياناتالمزّودة باالجهات 

 ال ينطبق

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ



 البنك الدولي

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

www.worldbank.org 

 

 المراجع:

Global Tracking Framework Report (2013) 
 
http://trackingenergy4all.worldbank.org 
 
Global Tracking Framework Report (2015) 
 
http://trackingenergy4all.worldbank.org/ 
 
Global Tracking Framework database (2015)  
 
http://data.worldbank.org/data-catalog/sustainable-energy-for-all 
 
Multi-Tier Framework for Measuring Energy Access 
 
https://www.esmap.org/node/55526 
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 نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقود والتكنولوجيا النظيفين :٠-١-٧المؤشر 
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 منظمة الصحة العالمية

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود والتكنولوجيا النظيفَين كعدد السكان الذين  تُقاس

ذين يبلّغون مجموع السكان الالطبخ والتدفئة واإلنارة مقسوم على  ود والتكنولوجيا النظيفَين فييستخدمون الوق

عاثات بغايات معدل االنبيتمثّل تعريف "النظيفَين" عمليات طبخ وتدفئة وانارة، بالنسبة المئوية. وعن أي 

 اريالدليل المعي لفحم والكيروسين غير المعالََجين( الموجودة فيلتوصيات الخاصة بالوقود )المعادية لاو

نوعية الهواء الموجود في الداخل: احتراق الوقود في وجيهية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بتلخطوط الل

 األسر المعيشية.

 األساس المنطقي:

تشّكل أنشطة الطهي واإلنارة والتدفئة حّصة كبيرة من استخدام الطاقة في األسر المعيشية عبر البلدان ذات 

سبة للطهي والتدفئة، تعتمد األسر بشكل خاص على الوقود الصلب )كالحطب . بالنالدخل المتوسط والمنخفض

جية ال تتّسم بالكفاءة )كشعلة النار الخار الكيروسين الممزوج بتقنيات والفحم الحجري والكتل االحيائية( أو

والمواقد والمكيّفات الهوائية أو المصابيح(. ومن المعروف أن االعتماد على مصادر الطاقة غير المتّسمة 

بالكفاءة في الطهي والتدفئة واإلنارة يرتبط بمستويات التلّوث العالية داخل األسر المعيشية. إن استخدام أنواع 

مليون حالة وفاة سنوياً، خاصةً بين النساء  4متّسمة بالكفاءة في الطبخ وحده يسبّب أكثر من الوقود غير ال

واألطفال. أي أكثر من حاالت الوفاة التي يسبّبها داء السل وفيروس نقص المناعة والمالريا مجتِمعةً. ومن 

افة لك د والتكنولوجيا النظيفةالممكن تجنُّب هذه اآلثار المتنوعة على الصحة من خالل اعتماد أنواع الوقو

قدمة احتراق مت تقنيةب من خالل اعتماد مواقد طهي تتمتّع استخدامات الطاقة األساسية أو في بعض الظروف

 ()أي تلك التي تحقق غايات مستويات االنبعاثات المرجوة في المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية

نظراً ألهمية استخدام الطاقة األسريّة النظيفة واآلمنة كمسألة من وواعتماد بروتوكوالت صارمة لالستخدام. 

 ن مجتمع المهنيين التقنيين يتّجه في الوقت الحاليمسائل التنمية البشرية، فإن حصول الجميع على الطاقة م

ئة واالنارة. ففي الطهي والتد ن الكهرباء والوقود والتكنولوجيا النظيفَينم مسألة النفاذ بشكل أساسي إلى كل نحو

ولهذا السبب، يشكل الطهي النظيف جزًء من هدف النفاذ العالمي ضمن مبادرة األمين العام لألمم المتحدة 

 المعنية بالطاقة المستدامة للجميع.

 المفاهيم:



 إّن جمع البيانات العالمية في الوقت الحالي يرّكز على الوقود األّولي المستخَدم للطهي، والمصنَّف كوقود صلب

أو غير صلب، حيث يتم اعتبار انواع الوقود الصلبة بانها ملّوثة وغير حديثة، في حين يتم اعتبار أنواع الوقود 

غير الصلبة بأنها نظيفة. وهذا القياس الوحيد يلتقط جزًء هاماً من االفتقار إلى النفاذ إلى أنواع الوقود النظيفة 

ي ف نوع الجهاز أو التكنولوجيا المستخدمة للطهي، كما يفشلجمع البيانات المتعلقة بللطهي، وإنما يفشل في 

ستخدام الطاقة في المنزل كتلك الُمستخدمة في التدفئة وفي اإلنارة. إن الدليل التقاط أشكال ملّوثة أخرى ال

منظمة الصحة العالمية المعياري الجديد المستند إلى األدلة الخاص بمنظمة الصحة العالمية )أي مبادئ 

حتراق الوقود في األسرة المعيشية( يلقي الضوء على أهمية تناول الوقود هية لنوعية الهواء الداخلي: االتوجي

ً من  الصحة العامة بشكل مالئم. وتقّدم هذه المبادئ التوجيهية توصيات تقنية  حماية أجلوالتكنولوجيا سويا

ابيح ع الوقود والتكنولوجيا )المواقد، المصتستهدف شكل االنبعاثات وإذا ما كانت التركيبة التي تجمع بين أنوا

وغيرها( في المنزل تتميّز بالنظافة. كما توصي هذه المبادئ التوجيهية بعدم استخدام الفحم غير الُمعالج وتنهي 

ً  توصي(. ووقود غير صلب إنما من أكبر الملّوثاتعن استخدام الكيروسين )هو  أهم  بأن تكون أيضا

أنواع الوقود والتكنولوجيا المتّسمة بالكفاءة لضمان المنافع النهائية للطاقة مستندة إلى  األسرية االستخدامات

 الصحية. 

ريف النفاذ لعالمية، يتم تعالتوصيات التقنية الموجودة في المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة افي لهذا السبب، 

لى أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة" عوضاً الطهي الحديث في المنزل على أنه "النفاذ إب إلى الحّل المتمثّل

عن "النفاذ إلى أنواع الوقود غير الصلبة". ومن شأن هذا التحّول أن يساعد على ضمان أن يتم احتساب الفوائد 

 الصحية وغيرها من الفوائد المتسلسلة بشكل أفضل، وبالتالي أن يتم تحقيقها.

 :التعليقات والقيود

المستخدمة في الطهي والتدفئة واالنارة كبديل  األوليةوالتكنولوجيات   أنواع الوقودإن هذا المؤشر يستخدم 

مدى تعّرض االنسان لتلّوث الهواء في األسرة المعيشية )في االماكن المغلقة( وما ينجم عنها من عملي لتقدير 

لى الصعيد القومي أعباء مرضية، بما أنه من غير الممكن في الوقت الحالي الحصول على نماذج ممثّلة ع

ؤّمن دليالً الوبائية تإال أن الدراسات  الدقيقة وأّول أكسيد الكربون.ية  كالجسيمات للعناصر من الملّوثات الداخل

 علمياً تستند إليه هذه التقديرات باستخدام هذه البدائل. 

ل الطهي، بما أن الطهي يشكيستند هذا المؤشر إلى النوع الرئيس من الوقود والتكنولوجيا المستخدَمين في 

رة للطاقة. إال أن العديد من األسر تستخدم أكثر من نوع واحد من حصة األكبر من مجمل احتياجات األسال

الوقود والمواقد للطهي، كما أن الوقود الملّوث الذي يُستخدم للتدفئة، وذلك بحسب الطقس والعوامل الجغرافية، 

ثة  ً ما يتم استخدام  للهواء فيهو من العوامل الملّوِ األسرة )في االماكن المغلقة(. باإلضافة إلى أنه غالبا

الكيروسين لإلنارة، وهو نوع من أنواع الوقود الملّوثة جداً والخطيرة، حتى أنه يُستخَدم في بعض البلدان 

 كوقود أساسي لعملية الطهي.

ألسري انطالق جيدة لتعقّب النفاذ ا ةوفرة نقطفي حين تؤّمن القاعدة المستندة إلى المسوح األسرية العالمية المت

التي ال بد من التطّرق إليها مع مرور الوقت. وفي  ة في وقود الطهي، إال أنها تطرح عدداً من القيودإلى الطاق

الوقت الحالي هناك كمية محدودة من البيانات المتوفّرة التي تلتقط نوع الوقود واألجهزة المستخدَمة في المنزل 

التدفئة واإلنارة. ونظراً لذلك، تقوم منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع البنك الدولي، والتحالف  لغايات

العالمي لمواقد الطهي النظيفة، بإجراء عملية تعزيز المسوح مع ممثلين من المكاتب االحصائية القومية 

، والمسح العنقودي المتعدد والوكاالت القومية المعنية بالمسوح األسرية )كالمسح الديمغرافي والصحي



علقة بأنواع الوقود قياس مستوى المعيشة(، وذلك بهدف جمع المعلومات المتلمؤشرات، والمسح الخاص با

لوقت إن هذه العملية هي في ا المستخدمة في الطهي والتدفئة واالنارة بطريقة أكثر كفاءة واتّساقاً. والتقنيّات

ة القادمة في السن ةانية طرح األسئلة األخيرة من المسوح األسرية المتوقّعالراهن في المرحلة التجريبية مع امك

أسئلة كمجموع( وستحّل هذه االسئلة القليلة محل مجموعة األسئلة الحالية المستخَدمة في المسوح القومية  6)

 المتعددة األغراض لتقييم الطاقة األُسرية ال بل ستوّسع نطاقها شيئاً فشيئاً.

م ملحوظ نحو تطوير وتجربة منهجية جديدة تُعَرف بإطار العمل المتعدد المستويات لقياس سبق وحصل تقدّ 

بشكل غير  ةكورذمالنفاذ إلى الطاقة )البنك الدولي( التي تستطيع التقاط مدى يُسر وموثوقية النفاذ إلى الطاقة ال

مبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة وتسّخر االرشاد المعياري في ال 7مباشر في لغة أهداف التنمية المستدامة 

العالمية لقياس النفاذ إلى الطاقة. وقد تم نشر منهجية إطار العمل المتعدد المستويات لقياس النفاذ إلى الطاقة، 

استناداً إلى مشاورات واسعة النطاق وهي تمثّل وجهة نظر توافقية بين العديد من الوكاالت الدولية التي تعمل 

طالق أول مسح عالمي خاص بالنفاذ إلى الطاقة يستخدم هذه المنهجية، وهو مستمر في المجال. كما تم إ

 .7107بانتظار النتائج المرجّوة مع بداية العام 

           المنهجية

 طريقة االحتساب:

ُوِضع نموذج هذا المؤشر بالتوليف مع بيانات المسوح األسرية التي جمعتها منظمة الصحة العالمية. وأتت 

مسح وتعداد على الصعيد  011المعلومات الخاصة باستخدام وقود الطهي وبممارسات الطهي من حوالي 

( ومسوح قياس مستويات المعيشة DHSالقومي. وتشمل مصادر المسوح، المسوح الديمغرافية والصحية )

(LSMS( والمسوح العنقودية المتعددة المؤشرات ،)MICSومسح منظمة الصحة العالمية، وغ ) يرها من

 المسوح القومية المطّورة والمنفّذة.

الحصول على التقديرات المتعلقة بطاقة الطهي األولية من مجموع السكان في المناطق الحضرية والريفية  يمكن

 ويمثّل النموذج المناطق والبلدان والوقت فقطلسنة معينة بشكل منفصل باستخدام نموذج متعّدد المستويات. 

على تفاصيل أكثر متعلقة  . يمكن االطالع0و 1منع إجراء التقديرات للقيَم المتراوحة بين كدالة الخدة، ويُ 

 (.Bonjour et al, 2013)منشورات أخرى في  بالنموذج

 ويتم الحصول على تقديرات البلدان التي ال تتوفّر فيها المسوح كما يلي:

على  االقليميون الستخالص تقديرات الكلياتحين تتوفر بيانات المسح لبلد ما، يتم استخدام وسيلة السكان 

 المستوى االقليمي أو العالمي، إال أنه ال يتم االبالغ عن تقدير خاص بالبلد المعني.

 077746إن البلدان المصنّفة كبلدان ذات دخل مرتفع والتي يزيد فيها إجمالي الدخل القومي عن أكثر من 

جيات أنواع الوقود والتكنولواستخدام  ن قد حقّقت نقلةً كاملةً من ناحيةن تكودوالراً أميركياً للفرد، يتوقّع لها أ

النظيفة كمصادر أساسية للطاقة األسرية في الطهي، ومن ناحية أن االعتماد األولي على استخدام أنواع الوقود 

ثة )غير النظيفة( يبلغ أقل من   والعالمية. ومقّدر بصفر في التقديرات االقليمية %5والتكنولوجيات الملّوِ



ومن أجل تقدير الجزء من السكان الذين يعتمدون على انواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة في التدفئة واالنارة، 

سيتم استخدام المنهجية نفسها التي تستخدم بيانات المسوح الستخالص التقديرات الخاصة بالبلد لسنة معيّنة، 

 .باستخدام االفتراضات نفسها المطروحة أعاله

 التفصيل:

التقديرات المفّصلة لمختلف االستخدامات النهائية )كالطهي والتدفئة واالنارة(؛ مع التحسينات المتوقّع أن تطرأ 

 على المسوح األسرية، سيكون من الممكن إجراء هذا األمر بالنسبة للتدفئة واإلنارة لكافة البلدان.

الحضري أو  ان االقامةوالتكنولوجيات النظيفة في الطهي بحسب مكتفصيل النفاذ إلى أنواع الوقود يُعتبر أمر 

 ممكن لكافة البلدان.الريفي 

دمة في للطاقة المستخ التفصيل بحسب النوع االجتماعي بحسب المستخدمين االساسيين )كالطهاة(وسيكون 

 متوفّراً مع التحسينات المتوقّعة التي ستطرأ على المسوح األسرية. الطهي

 فصيل بحسب النوع االجتماعي لرئيس األسرة المعيشية للطهي واالنارة والتدفئة.يتوفر الت

 المساواة بين الجنَسين

 إن الطاقة هي خدمة تؤّمن إلى األسرة ال على المستوى الفردي.

مع هذا، يتم استخدامها بطريقة مختلفة بين الرجال والنساء ولها تأثيرات مختلفة على صحتهم وحسن عيشهم. 

المبدأ، ما يمكن حصوله هو االبالغ عن النفاذ إلى الطاقة المفّصل بحسب المستخِدم األساسي للطاقة  لذا في

 الُمستخدمة في الطهي.

بلداً بشأن  01باإلضافة إلى أن قاعدة البيانات الخاصة بالطاقة األسرية لمنظمة الصحة العالمية تشمل بيانات 

ود والمياه مفّصل بحسب الجنس. ومع التحسينات التي طرأت في جمع حطب الوقالوقت الذي يمضيه األطفال 

على جمع البيانات عبر عملية تنسيق المسوح المذكورة أدناه، ستتوفر البيانات المبلغة عن الوقت المبذول على 

 جمع الوقود حصرياً بغض النظر عن الوقت المبذول لجمع المياه.

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 
 تقارير خاصة بالبلدان ذات الدخل المتدني والمتوسط والتي ال تملك البيانات.ما من 

وأما بالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع والتي ال تملك البيانات فمن المتوقع أنها انتقلت إلى أنواع 

 أنواع من سكانها يستخدمون %55أن أكثر من  قّدر بالتاليد والتكنولوجيات النظيفة ومن المالوقو

 الوقود والتكنولوجيات النظيفة.

 على المستويَين االقليمي والعالمي 
دالت ، يتم استخدام متوسط معبالنسبة للبلدان ذات الدخل المتدني والمتوسط والتي ال تملك البيانات

 السكان االقليميين الستخالص التقديرات االقليمية والعالمية.

والتي ال تملك البيانات فمن المتوقع أنها انتقلت إلى أنواع وأما بالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع 

من سكانها تستخدم أنواع الوقود  %55الوقود والتكنولوجيات النظيفة ومن المتقّدر بالتالي أن أكثر من 

 والتكنولوجيات النظيفة.



 االقليمية: المجاميع

( يتم ضربها بعدد سكانه، %56ت البلد )مثالً إن التقديرات االقليمية والعالمية هي مرّجح عدد السكان؛ فتقديرا

 ويتم جمع هذا الرقم )بحسب المنطقة أو لكل البلدان( وقسمته على مجموع سكان البلد المشمول.

 مصادر التفاوت:

 قد يكون هناك تفاوتاً بين األرقام المبلّغ عنها دولياً وتلك المبلّغ عنها قومياً. ومن األسباب ما يلي:

 وذجية مقابل نقطة بيانات المسح.التقديرات النم -
استخدام تعاريف مختلفة ألنواع الوقود )خشبية فقط أو خشب مع أي كتلة حيوية أخرى، كمخلفات  -

ثة )أو سابقاً  األسمدة الطبيعية؛ الكيروسين إذا ما كان يعتبر من أنواع الوقود الملّوثة أم ال( الملّوِ

 الصلبة(.
 السكان. استخدام تقديرات مختلفة لمجموع عدد -
أنواع الوقود )بحسب مؤشر يتم االعراب عن التقديرات كنسبة مئوية من السكان الذين يستخدمون  -

أهداف التنمية المستدامة( الملّوثة )أو الصلبة(، مقارنةً بالنسبة المئوية لألسر التي تستخدم أنواع الوقود 

دية يمغرافية والصحية أو المسوح العنقوالملّوثة )أو الصلبة( كما يتم تقييمها في المسوح )كالمسوح الد

 المتعددة المؤشرات(.

" %55<كنسبة وقود ملّوث ك " %55في التقديرات المطروحة هنا، يتم عرض القيم األعلى من  -

 "57>ك " %5والقيم األقل من 

 مصادر البيانات

يتم بشكل دوري جمع أنواع الوقود والتكنولوجيات األسرية، المستخدمة خاصةً في الطهي، على المستويات 

يمغرافية المسوح الدالقومية في معظم البلدان باستخدام التعدادات والمسوح. تشمل المسوح األسرية المستخَدَمة: 

(؛ المسوح العنقودية USAID) المتحدة األميركية وكالة التنمية الدولية التابعة للوالياتوالصحية التي تدعمها 

المتعددة المؤشرات التي تدعمها منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(؛ مسوح الصحة العالمية التي تدعمها 

 منظمة الصحة العالمية؛ وغيرها من مسوح البلدان الممثلة على الصعيد القومية والتي يمكن االعتماد عليها.

حة العالمية هي الوكالة التي أخذت على عاتقها مسؤولية جمع قاعدة بيانات لالحصاءات المتعلقة إن منظمة الص

ثة والمحصودة من الهيئة العالمية كلها من المسوح  بالنفاذ إلى أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة والملّوِ

اعدة بيانات منظمة الصحة العالمية األسرية المعنية بالطهي والتدفئة واإلنارة. في الوقت الحالي، تغّطي ق

ويتم تحديثها  7105و 0571بلداً ومنطقة واحدة للسنوات الممتدة بين  057 ل الطهي الطاقة المستخدَمة في

بلداً للفترة الممتدة  76بشكل منتظم وهي متوفرة للعموم. وبالنسبة لإلنارة، تملك منظمة الصحة العالمية بيانات 

بلداً للفترة الممتدة بين  06ئة تشمل قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية البيانات ل. وللتدف7104و 0560بين 

 .7107و 0506

في الوقت الحالي، تعمل منظمة الصحة العالمية مع وكاالت المسوح القومية، ومكاتب االحصاءات القومية 

عددة األغراض لجمع البيانات وغيرها من األطراف الفاعلة )كالباحثين( لتعزيز أدوات المسوح األسرية المت

 المتعلقة باستخدام الوقود والتكنولوجيا للتدفئة واإلنارة.



 

 ر البياناتتواف

 الوصف:

من خالل قاعدة بيانات منظمة الصحة  اً بلد 057بالنسبة ألنواع الوقود المستخدمة في الطهي، تتوفر تغطية 

 العالمية الخاصة بالطاقة األسرية.

 .اً بلد 76المستخَدم في اإلنارة، تشمل قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية بيانات وألنواع الوقود 

 .اً بلد 06وألنواع الوقود المستخدمة في التدفئة، تشمل قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية بيانات 

 السالسل الزمنية:

 7104حتى  0501من 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 .7106صيف/ خريف 

 البيانات: إصدار

 .7107أيار/مايو  0

 لبياناتالجهات المزّودة با

 االسم:

 مكاتب االحصاءات القومية.

 الوصف:

نة قومية للمسوح والتعدادات األسرية.  مكاتب االحصاءات القومية أو أي جهات مؤّمِ

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 بيئية لمديرية الصحة )الصحة العامة انكلترا(.منظمة الصحة العالمية، الصحة العامة، المحّددات االجتماعية وال
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 كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة: ٧الهدف 
 العالمي تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة :٢-٧الغاية 

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

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 (IEAوكالة الطاقة الدولية )

 (UNSDشعبة االحصاءات في األمم المتحدة )

 (UN Energyآلية األمم المتحدة ما بين الوكاالت المعنية بالطاقة )

 (SE4ALLتجّمع اطار التتبّع العالمي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع )

 والتعاريفالمفاهيم 

 التعريف:

حصة الطاقة المتجددة في مجموع االستهالك النهائي هي النسبة المئوية لالستهالك النهائي للطاقة المشتّق 

 من الموارد المتجددة.

 األساس المنطقي:

بعاد أتحقيق زيادة كبيرة في حّصة الطاقة المتجّددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية" تؤثّر على  إن الغاية "

عنصراً مهماً من استراتيجيات خضرنة  تكنولوجيات الطاقة المتجّددة مية المستدامة الثالثة كلها. إذ تقّدمالتن

االقتصاد حيثما كان في العالم وللتصدي لمشكلة تغيّر المناخ العالمية. يوجد عدد من التعاريف الخاصة بالطاقة 

تجدد من أشكال الطاقة الذي ال يؤثر استهالكها على نضوبها المتجددة؛ والمشترك بينها القاء الضوء على الم

في المستقبل. ويشمل األمر موارد الطاقة الشمسية والهوائية وطاقة المحيطات والمائية والجيوحرارية والطاقة 

، يمكن استبادل مصادر الطاقة االحيائية ضمن االحيائية )وفي وضع الطاقة االحيائية التي يمكن استنزافها

ر زمني قصير أو متوسط(. وبشكل مهم، يرّكز هذا المؤشر على نسبة الطاقة المتجددة المستهلَكة فعلياً إطا

كامل. ومن خالل التركيز على  تي ال يمكن استخدامها دائماً بشكلعوضاً عن قدرة إنتاج الطاقة المتجّددة، ال

ي ببه واقع أن مصادر الطاقة التقليدية هاالستهالك من قبل المستخِدم النهائي، فهو يتجنّب التشتّت الذي يس

 لخسائر فادحة في الطاقة على مدى سلسلة االنتاج. عرضة

 المفاهيم:

: الطاقة المائية وأنواع الوقود االحيائي الصلب، يشمل استهالك الطاقة المتجددة استهالك الطاقة المشتقة من

ية الجيوحرارية والبحرالطاقة السائلة والغاز االحيائي والطاقة الهوائية والشمسية وأنواع الوقود االحيائية و

النفايات. يتم احتساب مجموع االستهالك النهائي للطاقة من الموازين واالحصاءات القومية كمجموع ومن 

 االستهالك النهائي ناقص استخدام غير الطاقة.



 المالحظات المعنية بمصادر معينة من الطاقة المتجّددة:

 والطاقة الشمسية الحرارية،الخاليا الكهروضوئية الشمسية  يشمل ،الشمسية استهالك الطاقة 

 يشمل الغازولين االحيائي والديزل االحيائي وغيرها من  ،استهالك طاقة الوقود االحيائي السائل

 أنواع الوقود االحيائي السائل،

 فط األسود النّ ولفات الحيوانية والنباتية يشمل خشب الوقود والمخ ،استهالك الوقود االحيائي الصلب

 والفحم، تفل قصب السّكرو

 تغطي الطاقة من النفايات البلدية المتجّددة. ،طاقة النفايات 

 :التعليقات والقيود

 المترافقة مع احصاءات الطاقة المتجّددة هي انها غير قادرة على التمييز إذا ما كانت الطاقة  من القيود

المتجددة منتَجة بطريقة مستدامة. فعلى سبيل المثال، إن حصة كبيرة من االستهالك اليومي للطاقة 

ون يان يكوالذي في بعض االحالمتجددة تأتي من استخدام األسر في الدول النامية للخشب والفحم 

مترافقاً مع ممارسات حرجية غير مستدامة. ويتم بذل الجهود لتحسين قدرة قياس مدى استدامة الطاقة 

 االحيائية، بالرغم من أن األمر يشّكل تحّدياً كبيراً.

 .إن بيانات الطاقة المتجددة خارج نطاق الشبكة محدودة وال تلتقطها احصاءات الطاقة بشكل متكافئ 

 استهالك الطاقة المتجددة من مخرجات الكهرباء والحرارة تفترض بأن حصة  إن طريقة تخصيص

ً ألن  خسائر النقل والتوزيع هي نفسها بيك كل التكنولوجيات. إال أن هذا األمر ليس صحيح دائما

الطاقات المتجددة هي في العادة موجودة في المناطق النائية أكثر من مراكز االستهالك وقد تثير 

 خسائر أكبر. 

  وبالمثل، من المفترض أن تلحق واردات وصادرات الكهرباء والحرارة بحّصة قابلية تجّدد الكهرباء

، حاالتكثيراً في العديد من المما يشير ببساطة إلى أن المؤشر لن يتأثر على التوالي. وتوليد الطاقة، 

قط الوقود االحفوري ف اء منقوم بلد ما يتوليد الكهربحصل األمر في بعض الحاالت، كحين يإنما قد ي

ن دول م ت لتوليد الطاقة الكهرميائيةآستخدمها من منشورد حصة كبيرة من الكهرباء التي يستإنما ي

 مجاورة.

  إن التحديات المنهجية المرافقة لتعريف وقياس الطاقة المتجددة يتم توصيفها بشكل كامل في إطار

 .311-091حات ، صف0( الفصل الرابع، القسم 3102التتبّع العالمي )

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

يتم احتساب المؤشر من خالل قسمة استهالك الطاقة من كافة المصادر المتجددة على مجموع االستهالك 

النهائي للطاقة. يُشتّق استهالك الطاقة المتجددة من ثالثة جداول موجودة في احصاءات وموازين الطاقة 

ار يتم اعتبمجموع االستهالك النهائي، مخرجات الكهرباء، مخرجات الحرارة. العالمية لوكالة الطاقة الدولية: 

كافة األحجام المبلّغ عنها في جدول مجموع االستهالك النهائي كأنه يتم التبليغ عنها. وبما أن أحجام الكهرباء 

تخدام والحرارة، تّم اسوالحرارة في جدول االستهالك النهائي لم يتم تفصيلها بحسب التكنولوجيا الكهرباء 

ً عن تقسيم االستهالك النهائي للكهرباء والحرارة بحسب التكنولوجيا. إن تحديد  جداول المخرجات عوضا

التكنولوجيا يحصل من خالل اشتقاق حصة التكنولوجيا في جدولَي الحرارة والكهرباء وضرب هذه الحصة 



هالك جدول مجموع االست فعلى سبيل المثال، إذا ما بلغوالي. باالستهالك النهائي للكهرباء والحرارة على الت

تيراجول  111تيراجول لطاقة الغاز االحيائي في حين بلغ مجموع االستهالك النهائي للكهرباء  051النهائي 

في  %5و %01تيراجول وكانت حصة الغاز االحيائي في مجموع مخرجات الكهرباء  011والحرارة 

 111تيراجول + 051تيراجول ) 095دد استهالك الغاز االحيائي المبلّغ عنه الحرارة، سيكون إذاً مجموع ع

( تفاصيل أكثر عن 3102ويؤمن تقرير إطار التّتبّع العالمي ) (.%5تراجول * 011+  %01تيراجول * 

 (.313-310، صفحة 0القسم ، 1المنهجية المقترحة لتعريف وقياس الطاقة المتجّددة )الفصل 

 التفصيل:

ن شأنه أن مبيانات المتعلّق باستهالك الطاقة المتجّددة بحسب المورد وقطاع االستخدام النهائي مثالً، تفصيل ال

أبعاد أخرى من أبعاد الهدف كيسرة تأمينه وموثوقيته. وقد يكون من المفيد أيضاً تفصيل الطاقة  يؤّمن لمحة عن

 الشمسية بين القدرة الداخلة في الشبكة والقدرة الخارجة منها.

 االقليمية: المجاميع

 مع استخدام االستهالك النهائي للطاقة كوزن. يتم احتساب المجاميع إما بحسب المنطقة أو على الصعيد العالمي

 مصادر البيانات

تتوفّر البيانات المتعلقة باستهالك الطاقة المتجّددة من خالل موازين الطاقة القومية التي تنتجها وكالة الطاقة 

بلداً. إن موازين الطاقة تجعل من السهل تعقّب  081االحصاءات في األمم المتحدة ألكثر من  الدولية وشعبة

 مختلف مصادر واستخدامات الطاقة على المستوى القومي.

قد يحتاج األمر إلى بعض المساعدة التقنية لتحسين هذه االحصاءات، خاصةً في حالة مصادر الطاقة المتجددة. 

ع قياس م األسرية )باالشتراكالمتخصصة )كاستخدام الطاقة االحيائية( أو المسوح  وتعتبر المسوح الصناعية

لملء الفراغات في البيانات )كاستخدام الخشب للنار أو الطاقة الشمسية  ات األخرى( من النهج المالئمةالمؤشر

 خارج الشبكة(.

 توفّر البيانات

 الوصف:

ن طاقة وكالة الطاقة الدولية وقاعدة األمم المتحدة الحصاءات من بين مصادر البيانات المتنّوعة، خاصةً موازي

الطاقة، يمكن جمع المجموع السنوي واستهالك الطاقة المتجددة لكل بلد ومنطقة. ويقوم إطار التتبّع العالمي 

 لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع باالبالغ عن هذا المؤشر على المستوى العالمي.

 السالسل الزمنية:

 الحاضر. – 0991

 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:



 يتم جمع البيانات بشكل سنوي.

 البيانات: إصدار

 يتم تحديث موازين الطاقة الخاصة بوكالة الطاقة الدولية في بداية الخريف )بنشر المعلومات عن السنة السابقة(

 ين(المعلومات عن سنتين سابقتيتم تحديث موازين الطاقة الخاصة باألمم المتحدة في بداية الربيع )بنشر 

 لبياناتالجهات المزّودة با

 مكاتب االحصاءات القومية.

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 االسم:

 وكالة الطاقة الدولية وشعبة االحصاءات في األمم المتحدة.

 الوصف:

ع المسؤولتان عن تجميلمتحدة هما الجهتان األساسيتان دولية وشعبة االحصاءات في األمم اإن وكالة الطاقة ال

بيانات موازين الطاقة القومية. ويقوم اتحاد إطار التّتبّع العالمي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع بتوليف 

المعلومات من موازين الطاقة الخاصة بوكالة الطاقة الدولية وقاعدة البيانات الخاصة بشعبة االحصاءات في 

 ؤشر على المستوى العالمي.األمم المتحدة من أجل احتساب هذا الم

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

worldbank.org; iea.org; unstats.un.org 

 المراجع:

  (:3102تقرير إطار التتبّع العالمي )
 http://trackingenergy4all.worldbank.org/ 

 

 (:3105تقرير إطار التتبع العالمي ) 

  http://trackingenergy4all.worldbank.org/ 

 

 (:3105قاعدة بيانات إطار التتبع العالمي )
 http://data.worldbank.org/data-catalog/sustainable-energy-for-all  

 

  http://unstats.un.org/unsd/energy/edbase.htm المتحدة:قاعدة بيانات احصاءات الطاقة لألمم 

 

 

http://trackingenergy4all.worldbank.org/


 

  

  



 كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة: ٧الهدف 
 ٠٢٣٢العالمي للتحسُّن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام مضاعفة المعدل  :٣-٧الغاية 

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

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 (IEAوكالة الطاقة الدولية )

 (UNSDشعبة االحصاءات في األمم المتحدة )

 (UN Energyآلية األمم المتحدة ما بين الوكاالت المعنية بالطاقة )

 (SE4ALLتجّمع اطار التتبّع العالمي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

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

 األساس المنطقي:

إن كثافة الطاقة هي مؤشر على كمية الطاقة المستخدمة إلنتاج وحدة واحدة من المخرجات االقتصادية. هي 

إنتاج المخرجات االقتصادية. ويشير المعّدل المنخفض إلى  بديل الكفاءة التي يستخدمها االقتصاد لقدرته على

 .اتمخرجم استخدامها إلنتاج وحدة واحدة من الأن القليل من الطاقة يت

 المفاهيم:

يُعّد لإلنتاج زائد  هو ما (IRESإن مجموع استخدام الطاقة كما تعرفها التوصيات الدولية الحصاءات الطاقة )

ود البحرية والطائرات زائد تغيرات المخزون. أما إجمالي الناتج المحلي فهو صافي الواردات ناقص سفن الوق

قياس المخرج االقتصادي. وبهدف المقارنة الدولية، يتم على الدوام قياس إجمالي الناتج المحلي عند مكافئ 

 القدرة الشرائية.

 :التعليقات والقيود

، يةصاداالقتوالبنية كالمناخ،  لالعوامقد تتأثر بعدد من مقابل غير كامل لكفاءة الطاقة. إن كثافة الطاقة هي 

 طبيعة األنشطة االقتصادية وغيرها. األمر غير المرتبط بالضرورة بالكفاءة البحتة.

 

 

 المنهجية



 طريقة االحتساب:

 يتم الحصول على كثافة الطاقة من خالل قسمة مجموع االمداد بالطاقة على إجمالي الناتج المحلي.

 التفصيل:

إن تفصيل كثافة الطاقة بحسب القطاع مثالً من شأنه أن يقّدم المزيد من الرؤى بشأن كفاءة استخدام الطاقة. 

في الوقت الحالي، من المجدي احتساب فقط التفصيل بحسب القطاع للقطاعات التالية: الصناعة والسكن والنقل 

لكان و المي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع.والزراعة واألسر المعيشية بحسب ما يبلّغ عنه إطار التتبع الع

من المحبّذ مع مرور الوقت، تطوير المؤشرات لقياس كثافة الطاقة على المستوى القطاعي، األمر الذي يسّهل 

البحث عن كثافة الطاقة بحسب الصناعة )كاالسمنت والحديد( أو بحسب نوع المركبة )سيارة أم شاحنة( على 

 الذي ال يمكن فعله من دون التعاون االحصائي مع القطاعات المستهلكة للطاقة ذات الصلة.سبيل المثال. األمر 

إن تحليل التفصيل لتوجهات كثافة الطاقة يسعى إلى تنقية العوامل التي قد تؤثر على طلب الطاقة كالنطاق 

المنهجية تطبّق  ثافة الطاقة. إنواالنتقال بين التراكيب االقتصادية عن االنتقال األكثر ضيقاً لك الواسع لالقتصاد

لكثافة الطاقة، من شأنه أن يمنع التحّول المؤقت الحجام القطاع ذات  اً تحليالً تجزيئياً لعزل قياس أكثر تحديد

 الصلة. كما يتم االبالغ عن هذا التحليل في إطار التتبع العالمي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع.

 االقليمية: المجاميع

 ، سواء بحسب المنطقة أو عالمياً، باستخدام مجموع إمداد الطاقة كأحجام.ساب المجاميعيتم احت

 مصادر البيانات

يتم بشكل عام احتساب مجموع امداد الطاقة خالل القيام بموازين الطاقة القومية. وتتوفر موازين الطاقة  

 لالقتصادات األكبر من وكالة الطاقة الدولية ولكافة البلدان في العالم من شعبة االحصاءات في األمم المتحدة.

 ر البياناتتواف

 الوصف:

مم المتحدة للطاقة تؤمنان مجتمعيين بيانات بشأن مجموع امداد الطاقة إن وكالة الطاقة الدولية وموازين األ

 لكافة البلدان بشكل سنوي. وتتوفر بيانات إجمالي الناتج المحلي لكافة البلدان بشكل سنوي أيضاً.

 السالسل الزمنية:

 الحاضر. -0991

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 يتم جمع البيانات بشكل سنوي.

 البيانات: إصدار



يتم تحديث موازين الطاقة الخاصة بوكالة الطاقة الدولية في بداية الخريف )بنشر المعلومات عن السنتين 

مع نهاية السنة )بنشر المعلومات عن سنتين  ُمتاحة موازين الطاقة الخاصة باألمم المتحدة. وتكون السابقتيين(

  سابقتين(.

 لبياناتالجهات المزّودة با

 االحصاءات القومية.مكاتب 

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 االسم:

 وكالة الطاقة الدولية وشعبة االحصاءات في األمم المتحدة.

 الوصف:

إن وكالة الطاقة الدولية وشعبة االحصاءات في األمم للمتحدة هما الجهتان األساسيتان المسؤولتان عن تجميع 

إطار التّتبّع العالمي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع بتوليف بيانات موازين الطاقة القومية. ويقوم اتحاد 

المعلومات من موازين الطاقة الخاصة بوكالة الطاقة الدولية وقاعدة البيانات الخاصة بشعبة االحصاءات في 

 األمم المتحدة.

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

worldbank.org; iea.org; unstats.un.org 

 المراجع:

 /http://trackingenergy4all.worldbank.org(: 3102تقرير إطار التتبّع العالمي )

  

 /http://trackingenergy4all.worldbank.org(:  3102تقرير إطار التتبع العالمي )

 

 (:3102قاعدة بيانات إطار التتبع العالمي )
 http://data.worldbank.org/data-catalog/sustainable-energy-for-all  

 

  http://unstats.un.org/unsd/energy/edbase.htmقاعدة بيانات احصاءات الطاقة لألمم المتحدة: 

 

 "/http://www.iea.org/statistics/topics/energybalancesموازين واحصاءات الطاقة لوكالة الطاقة الدولية: 
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