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 كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. :٧ الهدف
توسيع نطاق الهياكل األساسية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة :  ب -٧  الغاية

النامية، وبخاصة في   البلدان  للجميع في  والمستدامة  الصغيرة  الحديثة  الجزرية  والدول  نموًا،  البلدان  أقل 
 . 2030النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقًا لبرامج الدعم المقدم لكل منها، بحلول عام 

 قدرة توليد الطاقة المتجّددة المنشأة في البلدان النامية )بالواط لكل فرد(  :١- ب -٧ المؤشر
 المعلومات المؤسسية 

 الراعية:المنظمة 
 الوكالة - (IRENA) متجّددةالوكالة الدولية للطاقة ال

 
 تعاريف المفاهيم و ال

 التعريف:
القدرة   بأنه  المؤشر  تول  المرّكبةيعرَّف  اليلمحطات  الطاقة  الكهرباء من مصادر  مقسومة على   ،متجّددةد 

القصوى  في  سكان  المجموع   اإلنتاجية  القدرة  صافي  بالقدرة  ُيقصد  المعني.  الطاقة لتوليد    المرّكبةالبلد 
الُمشار إليها في هذا المؤشر، ُيعتمد التعريف الصادر    متجّددةفي نهاية السنة. ولمصادر الطاقة ال  ئية الكهربا

   )انظر المفاهيم أدناه(. متجّددةعن النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة ال
 

 األساس المنطقي:
مجموعة   على  والمستدامة  الحديثة  الطاقة  خدمات  لتوفير  الالزمة  والتكنولوجيات  األساسية  البنية  تشتمل 

  قياس ل ال تتوفر آلية جاهزة    ،حالياً و .  عديدة  ات واألجهزة المستخدمة في قطاعات اقتصاديةواسعة من المعدّ 
المجموعات    ةمساهم هذه  من  والمستدامة، المختلفة  كل  الحديثة  الطاقة  خدمات  تقديم  في  األدوات  من 

  الهياكل   هيقياس  القابلة فعاًل لل  بالطاقةسلسلة اإلمداد  المكّونة ل  العناصرأهم    من  ،. لكنجمعهاوتصنيفها، و 
 إنتاج الكهرباء. في األساسية المستخدمة 

ال    ةالحالي  هااستخداماتأن    إذ شكاًل مستدامًا من أشكال اإلمداد بالطاقة،    متجّددةوُتعّد مصادر الطاقة ال 
- ٧موارد الطاقة المتاحة. ويعكس تركيز هذا المؤشر على الكهرباء تأكيد الغاية  ل  المستقبليةقدرة  الستنفد  ت

على أهمية مصادر الطاقة الحديثة. وتتضح األهمية الخاصة للطاقة الكهربائية بالنسبة للبلدان النامية    ب 
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التركيز على مصادر  هذا  فرها محدودًا. كما ُيظهر  ايبقى تو على الكهرباء لكن  حيث غالبًا ما يرتفع الطلب 
ال الكهرباء    متجّددةالطاقة  إنتاج  في  المستخدمة  التكنولوجيات  الحداثة عاد أن  من  أكبر  بقدر  تّتسم  ما  ًة 

. وينطبق ذلك تحديدًا على القطاعات الفرعية لتوليد الكهرباء  متجّددةمن مصادر الطاقة غير الواالستدامة  
 األسرع نموًا.  متجّددةمن طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهي من مصادر الطاقة ال

 
حسب عدد السكان )للتوصل   متجّددةطاقة الكهربائية الوفي هذا اإلطار، ُيقترح تقسيم القدرة على توليد ال

إلى مقياس واط/للفرد الواحد(. ويفيد هذا التقسيم في توسيع نطاق البيانات الخاصة بهذه القدرة مع مراعاة  
التباين الواسع في احتياجات البلدان إلى الكهرباء. ولهذا، ترتكز منهجية القياس على عدد السكان بداًل من  

لمحلي اإلجمالي، وهو ُيعّد مؤشرًا أساسيًا لتقدير الطلب على خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة في  الناتج ا
 بلٍد معّين. 

 
في ما يتعلق بامكانية الوصول إلى الطاقة      ١- ٢- ٧و    ١-١- ٧مكماًل للمؤشرين  ١- ب -٧  المؤشرُيعّد  

يوفر معلومات إضافية عن نسبة األشخاص الذين يحصلون على الكهرباء بالكشف عن  وهو  الكهربائية،  
حجم الهياكل األساسية المتاحة لتأمين ذلك الوصول )من حيث مقدار السعة لكل فرد(. كما أن التركيز 

- ٧)   متجّددةمؤشر الحالي المعني بمصادر الطاقة الالمن شأنه أن يضيف قيمة إلى    متجّددةدرة العلى الق
 التي تساهم في تلبية الحاجة إلى تعزيز الوصول إلى الكهرباء.   متجّددة(، وذلك بإظهار مقدار الطاقة ال٢
 

 المفاهيم:
( بأنها  2018)األمم المتحدة،   IRESُتعرَّف القدرة الكهربائية في التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة أو  

القدرة اإلنتاجية القصوى التي يمكن تغذيتها بشكل مستمر مع تشغيل كافة المنشآت عند نقطة التصريف  
لمحّوالت التي ُتعتبر مكّملة للمحطة(. )أي بعد أخذ إمدادات الطاقة لملحقات المحطة والسماح للفواقد في تلك ا

األمر الذي ال يفرض أي محظورات بشأن التواصل مع الشبكة. وهذه الفئة ال تشمل القدرة اإلنتاجية الفائضة  
سوى لفترة وجيزة )كمحركات االحتراق الداخلي التي تعمل بشكل مؤقت فوق    التي ال يمكن الحفاظ عليها 

 مستوى قدرتها(. 
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الدولية للطاقة المتجّددةال  وُتعرف الطاقة للنظام األساسي للوكالة  ، على أنها تشمل الطاقة  متجّددة، وقفًا 
المحيطات والمد والجزر وطاقة   البحرية )طاقة  الطاقة  الكهرمائية؛  الطاقة  التالية:  المصادر  المنتجة من 

طاقة األحيائية؛ الطاقة الحرارية  األمواج(؛ طاقة الرياح؛ الطاقة الشمسية )الطاقة الكهروضوئية والحرارية(؛ ال
 األرضية. 

 
 التعليقات والقيود:

في الوقت الراهن، ال تمثل الكهرباء سوى ربع إجمالي الطاقة المستخدمة في العالم، وفي معظم البلدان  
الكهربائية  النامية تبلغ هذه الحصة مستويات أدنى. وتجدر اإلشارة إلى أن تركيز هذا المؤشر على القدرة  

ال يبّين االتجاهات السائدة في مجال تحديث التكنولوجيات المعتمدة إلنتاج الحرارة أو توفير الطاقة الالزمة 
 لوسائل النقل. 

 
لكن، في ظل التوّجه المتنامي نحو استعمال الكهرباء في االستخدامات النهائية للطاقة، فإن التركيز على  

لمجاالت قد يزداد مستقباًل، ويوّفر مؤشرًا عامًا على التقّدم المحرز نحو  قياس القدرة الكهربائية في هذه ا
توسيع نطاق التغطية بالكهرباء في البلدان النامية. وهنا، ينبغي أن ُينظر إلى هذا األمر باعتباره تحول  

 واضح نحو استخدام تكنولوجيا أكثر حداثة لتقديم خدمات الطاقة المستدامة.
 

وكما يّتضح من السياسات والخطط واألهداف الوطنية المتعددة، فإن زيادة إنتاج الكهرباء، وال سّيما الكهرباء  
، بات أولوية أساسية بالنسبة لبلدان عديدة في انتقالها إلى تقديم خدمات طاقة أكثر متجّددةمن مصادر  

قياس التقدم المحرز في تحقيق الغاية    خطوة أولى مفيدة نحو  ١- ب -٧حداثة واستدامة. وعليه، ُيعّد المؤشر  
، ما من شأنه أن ُيظهر األولويات الخاصة بكل من البلدان المعنية، كما يمكن اعتماده ريثما  ١-ب -٧

 يتسنى وضع مؤشرات إضافية أو مؤشرات أفضل.
 

 المنهجية 

 طريقة االحتساب: 
في نهاية السنة على مجموع عدد   متجّددةالكهربائية اللكل بلد ولكل سنة، تقسم القدرة على توليد الطاقة  

 يوليه(.  تموز/ 1سكان البلد في منتصف السنة )
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 : تفصيل

لكل من بلدان ومناطق العالم بدءًا من  متجّددةبشأن الطاقة ال متجّددةتتوفر بيانات الوكالة الدولية للطاقة ال
وما بعده. ويمكن تصنيف هذه األرقام حسب التكنولوجيا المستخدمة )الطاقة الشمسية، والطاقة   2000عام  

 المائية، وطاقة الرياح، وما إلى ذلك( والقدرة الشبكية وغير الشبكية. 
 

 معالجة القيم الناقصة:
 على مستوى البلد:  •

 قد تنقص أحيانًا البيانات الخاصة بالقدرة الكهربائية لسببين: على الصعيد البلدان،
أو نشر البيانات الرسمية. وفي هذه    متجّددةالتأخر في الرد على استبيانات الوكالة الدولية للطاقة ال  .1

الحاالت، ُتقّدم التقديرات على نحو يتيح حساب المجاميع العالمية واإلقليمية. وأبسط السبل لمعالجة 
في تكرار قيمة القدرة اإلنتاجية الكهربائية من العام السابق. وتضطلع الوكالة  هو  مثل تلك الحاالت  

ولية التحقق من المصادر غير الرسمية للبيانات وجمع البيانات عن  أيضًا بمسؤ   متجّددةالدولية للطاقة ال
(. يمكن استخدام هذه المصادر األخرى لتحديد ما إذا كان ١- أ-٧المشاريع االستثمارية )انظر المؤشر  

اإلنتاجية   القدرة  قيمة  ولتحديث  الكهربائية خالل سنة،  الطاقة  لتوليد  تم تشغيل أي محطة جديدة  قد 
ر ذلك. وفي  الكهربائية ف قة بالقدرة  ستبدل أي من التقديرات المتعلّ نهاية، تُ الي نهاية العام، حيثما تيسَّ

 اإلنتاجية الكهربائية ببيانات رسمية أو بيانات االستبيانات، متى توّفرت.
غالبًا ما تفتقر اإلحصاءات الوطنية للطاقة إلى البيانات الالزمة بشأن القدرة غير الشبكية، أو ُتعرض  .2

ه البيانات بوحدات قياس غير معيارية )مثل أعداد المحطات الكهرمائية الصغيرة في بلد ما بدال من  هذ 
األرقام    متجّددةقدرتها بالميغاواط(. في حالة عدم توفر البيانات الرسمية، تجمع الوكالة الدولية للطاقة ال

وغير الرسمية األخرى في كل    المتعّلقة بالقدرة غير الشبكية من مجموعة واسعة من المصادر الرسمية
من البلدان المعنية )مثل وكاالت التنمية، واإلدارات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ومطوري  
المشاريع، والرابطات الصناعية(. وُتضاف هذه المعلومات إلى قاعدة البيانات الخاصة بالقدرة اإلنتاجية  

في بلد معّين. وتخضع    متجّددةحاصلة في قطاع الطاقة الالكهربائية لتقديم صورة أوفى عن التطورات ال
هذه البيانات سنويًا الستعراض األقران من خالل شبكة واسعة من المراسلين الوطنيين )شبكة سياسات  
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ال لـلوكالة الدولية للطاقة ال21للقرن    متجّددةالطاقة  التابعة   متجّددة(، وتعمل جهات التنسيق القطرية 
  ها عند حضورها اجتماعات الوكالة وورشات العمل التدريبية.على التحقق من صحت

عند غياب البيانات عن القدرة اإلنتاجية الكهربائية، وال سّيما تلك المتعّلقة باألقاليم الواقعة خارج الدولة،  
 من مجموعة البيانات.   هذه المعلومات ُتستبعد 
 
 : على المستويين اإلقليمي والعالمي •

نطاق األرقام التي يمكن تقديرها سنويًا لبعض    فيانظر أعاله. ال ُتقدَّر المجاميع اإلقليمية والعالمية إال  
 البلدان. )انظر أيضًا أدناه توفر البيانات(.  

 
 المجاميع اإلقليمية:

  متجّددة قيم الخاصة بالقدرة على توليد الطاقة الالُتحسب المتوسطات اإلقليمية والعالمية من خالل جمع  
لمنطقة معّينة أو للعالم، ثم قسمة هذا المجموع على الرقم المقابل إلجمالي عدد السكان المعنيين. ُيعنى  

مية )المتوسطات( تشير حصرًا إلى المتوسط  هذا المؤشر بالبلدان النامية فقط، ولذلك فإن هذه المجاميع اإلقلي
 البلدان النامية في كل من المناطق المعنية. 

 
القدرة اإلنتاجية   بيانات عن  بشأنها  تتوفر  البلدان و/أو األقاليم التي ال  الحساب سكان  وُيستبعد من هذا 

في الحساب عن تلك الواردة  الكهربائية. وبالتالي، قد تختلف القيم السكانية اإلقليمية والعالمية المستخدمة  
 في التوقعات السكانية العالمية الصادرة عن األمم المتحدة. 

 
 مصادر التباين:

  على األرجح الكهربائية    اإلنتاجيةُتعزى أوجه التباين السائدة بين مختلف مصادر البيانات الخاصة بالقدرة  
قصور في اإلبالغ عن بيانات القدرة غير الشبكية، أو إلى عدم اإلبالغ عنها )انظر أعاله(، أو إلى الإلى  

  اإلنتاجية القدرة    تعريف  متجّددةالوكالة الدولية للطاقة ال  تستخدم.  المرّكبةاختالفات طفيفة في تعريف القدرة  
 بعض البلدان والمؤسسات   تلجأ  ، فيمامن قبل فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة  عتمد الم  الكهربائية 

بداًل من    التشغيليةي )مثل اإلبالغ عن القدرة  المحلّ   هاأكثر تعبيرًا عن واقع  لكن  تعاريف مختلفة قليالً   إلى
 بداًل القدرة التشغيلية في نهاية العام(.  المرّكبةالقصوى، أو اإلبالغ عن القدرة  المرّكبةصافي القدرة 
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 :المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني

الطاقة توجيهات تُ  الدولية إلحصاءات  التوصيات  الكهربائية. كما    عن كيفية  قدم  القدرة  بيانات عن  جمع 
 متجّددة إرشادات منهجية للبلدان، وتحديدًا حول كيفية قياس الطاقة ال  متجّددةُتصدر الوكالة الدولية للطاقة ال

شمل ورش العمل إقليمية لتدريب المعنيين  متكامل يوجمع بيانات بشأنها. تقترن هذه التوجيهات ببرنامج  
 واتصاالت مستمرة مع البلدان، كجزء من دورة االستبيان السنوية.   متجّددةطاقة الإحصاءات الإجراء على 

 
 ضمان الجودة:

ال للطاقة  الدولية  الوكالة  بيانات  األساسية    متجّددةوُتجمع  المتحدة  األمم  لمبادئ  وفقًا  من مصادر وطنية 
 .  https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx :لإلحصاءات الرسمية

 
 عملية التشاور التحقق من صحة البيانات مع البلدان تمهيدًا إلجراء التعديالت والتقديرات المطلوبة 

جمعة من  البيانات المُ   مراجعة ، أو على األقّل  اإلنتاجية  ت عن قدرتهاُيطلب من جميع البلدان تقديم بيانا
جمع البيانات  ب  يقضي سنوي إجراء )من مصادر رسمية وغير رسمية(، في  متجّددةالوكالة الدولية للطاقة ال

التدريبية  ز هذه العملية من خالل ورشات العمل  . وُتعزَّ متجّددةمن خالل استبيان الوكالة الدولية للطاقة ال
بين مختلف المناطق. وإلى    مداورة مرتين في السنة،    متجّددةالتي تعقدها الوكالة بشأن إحصاءات الطاقة ال

خبيرًا من خبراء إحصاءات الطاقة في هذه الورشات، ويوفر العديد منهم بيانات   200اآلن، شارك أكثر من  
ال الطاقة  ال  متجّددةبشأن  للطاقة  الدولية  الوكالة  إحصاءاتها  ّددةمتج إلى  الوكالة  تقدم  البلدان  سنويًا  .  إلى 

األعضاء خالل أحد االجتماعات التي تعقدها مجالسها اإلدارية الثالثة، حيث يتم التطرق مع ممثلي البلدان  
 إلى أوجه التباين أو غيرها من المسائل المتعلقة بالبيانات.

 
 مصادر البيانات 

 الوصف:
الكهربائية على معلومات    اإلنتاجيةالخاصة بالقدرة    متجّددةالوكالة الدولية للطاقة التحتوي قاعدة بيانات  

في نهاية العام، مقاسة بالـميغاواط. وتشمل قاعدة بيانات الوكالة   المرّكبةبشأن القدرة على توليد الكهرباء  
فصاعدًا. كما ُتحدد البيانات ما إذا كانت   2000كافة البيانات الُمجمعة من البلدان والمناطق بدًءا من عام  
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القابلة   متجّددةنوعًا مختلفًا من أنواع الطاقة ال  36غير شبكية، وتصّنف حسب    وأ شبكية    الكهربائية  القدرة
 . متجّددةاللطاقة ل الرئيسية  الستةللتجميع في المصادر 

 
 عملية جمع البيانات:

ُتجمع البيانات المعنية بالقدرة االنتاجية كجزء من دورة االستبيان السنوي الذي تنفذه الوكالة الدولية للطاقة 
لطلب  متجّددةال السنة  بداية  في  البلدان  إلى  االستبيانات  وُترسل  ال.  الطاقة  السنتين    متجّددةبيانات  عن 

. بعد ذلك، تخضع  2017، تطلب االستبيانات البيانات الخاصة بالعام  2019السابقتين، مثاًل في بداية عام  
البيانات الُمجمعة إلى التدقيق والتحقق من صحتها مع البلدان المعنية، وتُنشر في حولية إحصاءات الطاقة 

ة في نهاية حزيران/يونيو. وللتقليل من أعباء اإلبالغ، ُتمأل االستبيانات الخاصة  الصادرة عن الوكال  متجّددةال
خرى )مثل المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية( ثم  األ وكاالت  ال  الُمجمعة منببعض البلدان بالبيانات  

 .متجّددةة التفاصيل إضافية قد تطلبها الوكالة الدولية للطاق الستكمال أيّ المعنية  ُترسل إلى البلدان 
 

بموازاة ذلك، ُتجمع التقديرات األولية للقدرات االنتاجية الكهربائية للسنة السابقة من المصادر الرسمية، متى  
توفرت )مثل اإلحصاءات الوطنية، والبيانات من مشغلي شبكات الكهرباء(، ومن مصادر أخرى غير رسمية  

 (. وتنشر هذه التقديرات في نهاية آذار/مارس. متجّددة)معظمها رابطات صناعية لمختلف قطاعات الطاقة ال
 

 البيانات السكانية:
بالبيانات السكانية    متجّددة، تستعين الوكالة الدولية للطاقة ال١- ب -٧المؤشر  للجزء المتعّلق بالسكان من  

البيانات السكانية معلومات بشأن   العالم. وتوّفر  للتوقعات السكانية في  المستمدة من نشرة األمم المتحدة 
جمعة  القيم المُ هذه    ستخدموتُ المقيمين في بلد أو منطقة ما، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو جنسيتهم.  

 في منتصف العام.  الالزمةالتقديرات لوضع 
 
إعداد  ن في  المّتبعة  المنهجية  عن  معلومات  المتحدة  باألمم  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة  شرت 

 التوقعات السكانية في العالم على الرابط التالي: 
https://population.un.org/wpp/Methodology/ 

 

https://population.un.org/wpp/Methodology/
https://population.un.org/wpp/Methodology/
https://population.un.org/wpp/Methodology/
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 البيانات فر اتو 

 الوصف:
( البيانات  قاعدة  في  الكهربائية  بالقدرات  الخاصة  للسجالت  اإلجمالي  العدد  البلدان/المناطق  ليبلغ  جميع 

سجاًل    3  120  يضمو   .سجل  11  000، وجميع التكنولوجيات(  2000كل السنوات منذ العام  ولالنامية،  
يتأّتى    28) فيما  تقديرات،  السجالت  المائة( من هذه  المائة( من مصادر غير    7)  سجالً   740في  في 

)  تشتملو رسمية،   المتبقية  السجالت  المائة(    65كل  البيانات  على  في  أو مصادر  الُمعادة  االستبيانات 
 الرسمية. 

 
لكن، في ما يتعّلق بحجم القدرة الكهربائية المشمولة في قاعدة البيانات، فإن مقدار البيانات المستمدة من  

في المائة على التوالي. ويعزى الفارق الكبير    1في المائة و  5والمصادر غير الرسمية ال تتجاوز  التقديرات  
بين هذه المقاييس إلى إدراج أرقام القدرات غير الشبكية في قاعدة البيانات. عادًة ما تقدر الوكالة الدولية  

األرقام الُمسّجلة لهذه  معّينة، ولكن    بلدانفي  حجم القدرة على توليد الطاقة غير الشبكية    متجّددةللطاقة ال
 متدنية نسبيًا.  ات قدر   ُتشير إلىغالبًا ما  الحاالت 

 
 : التسلسل الزمني

 فصاعدًا.  2000بدءًا من العام   متجّددةتتوفر بيانات بشأن القدرة على توليد الطاقة ال
 

 الجدول الزمني 

 :جمع البيانات
 يتم جمع البيانات في األشهر الستة األولى من كل سنة. و ُتسجل بيانات القدرة كرقم في نهاية السنة. 

 
 إصدار البيانات:

ُتنشر التقديرات بشأن القدرة على التوليد لمدة سنة في نهاية آذار/مارس من السنة التالية، فيما تُنشر األرقام  
 يونيه.  حزيران/النهائية للسنة السابقة في نهاية 



 2020آخر حتديث: أيلول/سبتمرب 

 

 
 الجهات المزّودة للبيانات

 :متجّددةالقدرة على توليد الطاقة ال
على  البيانات الالزمة حول القدرة  المكاتب اإلحصائية الوطنية ووكاالت الطاقة الوطنية في الوزارات  توفر  

تختلف السلطة المعنية بجمع هذه البيانات بين بلد وآخر. كما يمكن جمع البيانات  ، و توليد الطاقة المتجّددة
 أو مشّغلي الشبكات. ،أو شركات المرافق الوطنية ،الصناعيةاالتحادات المتعلقة بالتقديرات األولية من 

 
 السكان: 

 شعبة السكان في األمم المتحدة. التوقعات السكانية في العالم. 
 

 المجمعة للبياناتالجهات 

 ( IRENA) متجّددةالوكالة الدولية للطاقة ال
 

 المراجع

 
 .  https://www.irena.org/Statistics متجّددةالحوليات اإلحصائية لـلوكالة الدولية للطاقة ال

 
 مؤشرات ذات صلة 

 
 ال ينطبق. 


