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 الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميســورة على 
خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمســتدامة

أحرزت الدول العربية تقّدماً ملحوظاً في تعميم الحصول على الكهرباء، لكّن البلدان األقل نمواً ما زالت متأخرة على هذا 
المسار. وال شّك في أّن النمو السريع في االستهالك المنزلي للطاقة وازدياد كثافة استخدام الطاقة في تحقيق النمو 

االقتصادي من بين التحديات الكبيرة. ويقتضي اإلسراع في التقّدم في تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة تحّواًل 
حاسماً في السياسات لفصل النمو االقتصادي عن استهالك الطاقة، وتعزيز الكفاءة واإلنتاجية، وزيادة االستثمار في الطاقة 

النظيفة والمتجّددة واستخدامها. وفي هذا السياق، من الضروري تحقيق تحّوٍل جذري في ذهنية المجتمع لصالح الطاقة 
المستدامة. ودعُم هذا التحّول يتطّلب إعالء أصوات حّرة ونابضة في األوساط األكاديمية واإلعالمية، وفي المجتمع المدني. 

وقائع

 %39 مــن الطاقة المســتخدمة هي 
النقل لوقود 

ازداَد استهالك الطاقة ثالث مرات تقريبًا منذ عام 1990 6. وتبلغ حّصة 
الوقود المستهلك في النقل 39 في المائة من مجموع الطاقة المستخدمة، 

وهي أعلى من المتوسط العالمي بما ال يقّل عن 18 في المائة7.

            %90 من السكان

تسجل المنطقة العربية ككل أداًء جيدًا في تيسير تعميم الحصول على 
الطاقة، حيث يحصل على الكهرباء قرابة 90 في المائة من السكان1.

36 مليون شخص من دون كهرباء

 أصبــَح الحصــوُل علــى الكهربــاء شــبه معّمــم فــي الُمــُدن، لكّنــه 
 ظــل مســتقرًا عنــد نحــو 80 فــي المائــة فــي األريــاف، حيــث كان 

36 مليــون شــخص مــن دون كهربــاء فــي عــام 2016 2.

 ال تــزال البلــدان األقــل نمــوًا متأخــرة علــى 
 مســار الحصــول علــى الكهربــاء، وتســّجل 

 مســتوياٍت دون 50 فــي المائــة، وتصــل إلــى 
 38 فــي المائــة فــي الســودان و30 فــي المائــة 

فــي الصومال3.

ارتفعت معّدالت كثافة الطاقة في المنطقة العربية 
خالل التسعينات بينما سّجلت المتوسطات العالمية 

تراجعًا ملحوظًا. وفي األعوام األخيرة، بدأت هذه 
 المعّدالت تتراجع وإن بوتيرة بطيئة، ولم تتجاوز 

3 في المائة بين عاَمي 2010 و2016.

 اســتحوذ قطــاع الســكن وقطــاع الخدمات 
ُمجتمَعْيــن علــى نحــو ثلَثــْي مجموع االســتهالك 

الســنوي مــن الكهربــاء فــي المنطقــة في عام 2017، 
 وقــد اســتهلك قطــاع المســاكن أكثــر من 70 في 

المائــة من هــذه الكمية8.

ال يزال العديد من البلدان يعاني من تقّطع الخدمة 
وانقطاع التّيار الكهربائي4.

تصّنف اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي من 
أولى االقتصادات من حيث كثافة الطاقة. وبين البلدان 
التي بادرت فعاًل إلى إعطاء األولوية لكفاءة الطاقة بلدان 

مستوردة صافية، ال سيما األردن وتونس والمغرب9.

تقتصر حّصة الطاقة المتجّددة على 4.1 في المائة من 
مجموع االستهالك النهائي للطاقة في المنطقة، مقابل 

متوسط عالمي قدره 18 في المائة10. ومعظم هذه 
الحّصة يأتي من الكتلة األحيائية، وتؤّمن التقنيات 

الحديثة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إمدادات 
محدودة، إاّل في بعض البلدان كاإلمارات العربية 

المتحدة والمغرب11.

تزداد نســبة األشــخاص الذين يســتخدمون الوقود 
والتكنولوجيــا النظيَفيــن للطهــي والتدفئة واإلنارة 

باّطــراد منــذ مطلــع القرن الحادي والعشــرين، وقد بلغت 
حوالــي 95 فــي المائــة فــي بلدان المشــرق العربي وبلدان 

المغــرب العربــي وبلــدان مجلس التعــاون الخليجي في 
عــام 2016؛ غيــر أنهــا أدنــى بكثير فــي البلدان األقل نموًا، 

حيــث ال تتجــاوز 42 في المائة5.
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قياس الهدف 7 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

تتوفــر بيانــات عــن 4 مــن 6 مؤشــرات14، وعــن 3 مــن 5 مقاصــد 
للهــدف 7.

ويســتند العديــد مــن المقاصــد والمؤشــرات إلــى جهــود بذلتهــا 
الــوكاالت الدوليــة لمواءمــة وتوحيــد البيانــات فــي إطــار التتّبــع 
العالمــي لمبــادرة الطاقــة المســتدامة للجميــع. وقــد أّدى ذلــك إلــى 

توفــر بيانــات جيــدة نســبيًا لثالثــة مقاصــد.

أمــا البيانــات عــن المؤشــرين المتبّقييــن المرتبَطيــن "بوســائل 
التنفيــذ" فهــي غيــر متوفــرة. وهــذان المؤشــران همــا: المؤشــر 
7-أ-1 بشــأن التدّفقــات الماليــة الدوليــة الموجهــة إلــى البلــدان 
الناميــة لدعــم أنشــطة البحــث والتطويــر فــي مجــاالت الطاقــة 

ُظــم الهجينــة15،  النظيفــة وإنتــاج الطاقــة المتجــّددة، بمــا فــي ذلــك النُّ
والمؤشــر 7-ب-1 بشــأن االســتثمارات فــي مجــال كفــاءة الطاقــة 
كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومبلــغ االســتثمار المباشــر 

األجنبــي، فــي شــكل تحويــالت ماليــة، مــن أجــل توفيــر البنيــة 
التحتيــة والتكنولوجيــا الالزمــة ألغــراض التنميــة المســتدامة. 

والواقــع أّن لهذيــن المؤشــَرْين أهميــًة خاصــة فــي المنطقــة العربيــة 
نظــرًا إلــى التدّنــي الكبيــر فــي مســتويات البحــوث واالســتثمارات 

فــي الطاقــة المتجــّددة والنظيفــة، وكذلــك فــي كفــاءة الطاقــة.

 فــي مــا يلــي عوامــل تؤثــر على قياس الهدف 7 فــي المنطقة العربية 
حســب المجموعة الرســمية من مؤشــرات أهداف التنمية المســتدامة:                                                     

ــن المؤشــر 7-1-1 بشــأن الحصــول علــى الكهربــاء 	  ال ُيبيِّ
ــل الخدمــة هــو مــن  موثوقيــَة الحصــول علــى الكهربــاء. فتعطُّ

الظواهــر الشــائعة فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة. 

ال تبّيــن المؤشــرات الرســمية حاليــًا التكلفــة الميســورة للطاقــة، 	 
المشــمولة فــي صيغــة الهــدف 7.  

يمكــن أن تشــمل المؤشــرات التكميليــة الُمحتَملــة االســتثمار فــي 	 
الطاقــة المتجــّددة وســعة الطاقــة المتجــّددة المنشــأة، ونصيــب 

الفــرد مــن اســتهالك الطاقــة، وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
الناجمــة عــن احتــراق الوقــود األحفــوري.

يــدّل قيــاس إنتاجيــة الطاقــة، أو عائــدات اســتخدام الطاقــة، 	 
علــى مــدى تحــّول سياســة االقتصــاد الكّلــي إلــى تحقيــق النمــو 

المســتدام.

يمكــن أيضــًا قيــاس مــدى تحقيــق الهــدف 7 بمؤشــرات تنــدرج 	 
ضمــن أهــداف أخــرى، بمــا فــي ذلــك انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون لــكل وحــدة مــن القيمــة الُمضافــة )المؤشــر 1-4-9 

فــي إطــار الهــدف 9(، واالســتهالك المــادي المحلــي )المؤشــران 
8-4-2 و12-2-2 فــي إطــار الهدَفيــن 8 و12(، وإعانــات الوقــود 

األحفــوري )المؤشــر 12-ج-1 فــي إطــار الهــدف 12(.

الهدف 7

تغطية المؤشرات

يالحــظ انخفــاض فــي حّصــة مصادر 
الطاقــة المتجــّددة مــن مزيــج الطاقــة 

اإلجمالــي. وُيعــزى هــذا االتجــاه المزمن 
والمســتمر إلــى التخلــي عــن الكتلــة 

األحيائيــة، والتوّســع فــي اســتخدام الوقــود 
األحفــوري لتلبيــة الزيــادة الســريعة فــي 

الطلــب علــى الطاقــة12. تعتمــد بلــدان 
عديــدة مقاصــد وطنيــة بشــأن الطاقــة 

المتجــّددة، تبّشــر بنمــو فــي مصــادر الطاقــة 
المتجــّددة فــي األعــوام المقبلــة.

17 مليار دوالر 
تشير التقديرات إلى أّن الحّصة اإلسمية للمنطقة من االستثمار في 

كفاءة الطاقة بلغت 17 مليار دوالر في عام 2016، أي حوالي 2.7 في 
المائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت للمنطقة لذلك العام13. 

  

 الطاقة 
المتجّددة
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النقص في السياسات الحاسمة والشاملة لتحسين كفاءة الطاقة واإلنتاجية، والتخّلي عن الوقود األحفوري

 تواجه المنطقة في غياب السياسات الحاسمة والشاملة لتحسين كفاءة الطاقة واإلنتاجية، والتخّلي عن الوقود األحفوري أكبر عائق 
أمام تحقيق الهدف 7. وظهرت النتيجة في سوء تنظيم العرض والطلب على المستوَيْين الكّلي والجزئي. وفي حين يبذل بعض البلدان 

جهودًا كبيرة لتحسين الكفاءة واإلنتاجية، ما زالت البلدان العربية عمومًا متأخرة عن بلدان أخرى في العالم، على صعيد السياسات: 

السياسات العامة واالستثمارات تركز على ضمان ُسُبل الحصول على الطاقة في ظّل النمو السكاني السريع، وازدياد التوّسع 	 
العمراني، والتوّسع االقتصادي والصناعي، وارتفاع مستويات المعيشة. وقد أّدت جميع هذه التطّورات إلى طلب مرتفع على 

الطاقة، تجري تلبية معظمه من الوقود األحفوري. 

إعانات الطاقة المرتفعة تساهم في اإلخالل بأنماط استهالك الطاقة وإنتاجها. وفي غياب األنظمة المتعّلقة بكفاءة الطاقة، 	 
تساهم اإلعانات في تزايد نصيب الفرد من استهالك الكهرباء. لكن بعض البلدان العربية يعمل على اّتخاذ خطوات إيجابية 

هج المحكمة و/أو التدريجية لتخفيض أو إلغاء اإلعانات ضروريًة في الوقت نفسه  إلصالح ُنُظم اإلعانات. وأصبحت النُّ
لتأثيرها المباشر على الفقراء. 

التدابير التي تساعد على زيادة كفاءة الطاقة وإنتاجيتها، ال سيما في الجانب التنظيمي )مثل أنظمة البناء، ومعايير الكفاءة، 	 
ووضع العالمات(، مجّزأة أو ضعيفة اإلنفاذ في أنحاء كثيرة من المنطقة17. وتعوق ندرة ُنُظم النقل العام المستدامة والفعالة 

الجهوَد الرامية إلى زيادة الكفاءة واإلنتاجية، وخفض كثافة استهالك الطاقة.

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 7 في المنطقة العربية

تملــك اإلمــارات العربيــة المتحــدة اليــوم، وهــي من أكبــر البلدان 
رة للنفــط الصافــي فــي العالــم، أكبــر منشــأة عاملــة بالطاقة  الُمصــدِّ

الشمســية الفوتوفلطيــة والطاقــة الشمســية المرّكــزة فــي العالــم.

ومدينــة "مصــدر" هــي مدينة مســتدامة تعمــل بالطاقة المتجّددة. 
وفيهــا معهــد "مصــدر" وهو مؤّسســة أكاديمية للدراســات العليا ُتعنى 

بالبحــوث والتنميــة فــي تكنولوجيــا الطاقة والمياه المســتدامة. ويضّم 
المعهــد أيضــًا مركــز البحوث لرســم خرائط الطاقــة المتجّددة والتقييم. 

انطلَق البرنامج التونسي للطاقة الشمسية PROSOL، وهو مبادرة 
مشتركة بين حكومَتْي تونس وإيطاليا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 
في عام 2005. وقاَم بإنشاء آلية للنشر، بما في ذلك القروض الميّسرة 
ل  واإلعانات في التكاليف التي تقّدمها الحكومة التونسية، بشكل ُيسهِّ

على اأُلَسر المعيشية الحصول على تكنولوجيا الطاقة الشمسية. وعليه، 
ازدادت تركيبات تسخين المياه بالطاقة الشمسية بمقدار عشرة أضعاف 

بين عاَمي 2005 و2011. وصارت أكثر من 50,000 أسرة معيشية 
تونسية تعتمد على الطاقة الشمسية لتسخين المياه؛ وتّم تسجيل 

42 مزّودًا رسميًا لهذه التكنولوجيا؛ وقامَت 1,000 شركة على األقل 
ُظم، األمر الذي دعَم توليد ُفَرص العمل. فضاًل عن ذلك،  بتركيب تلك النُّ

ساعَدت هذه الخطوة في تجّنب 240,000 طّن من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون، ناهيك عن الحّد من االعتماد على الوقود المستورد.

.ESCWA, 2017b :المصــدر.ESCWA, 2017c; United Nations, n.d. :المصــدر

العوائق الرئيســية أمام ضمان حصول الجميع بتكلفة ميســورة على 
خدمــات الطاقة الحديثة الموثوقة والمســتدامة في المنطقة العربية

ُتعتَبر الطاقة أساسية لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة تقريبًا، 
بدءًا بدورها في القضاء على الفقر )الهدف 1(16. وفي هذا اإلطار، تبرز 

األهمية الخاصة ألوجه الترابط بين الطاقة وأهداف التنمية المستدامة 
األخرى المتعّلقة بالغذاء )الهدف 2(، والمياه )الهدف 6(، والنمو االقتصادي 
والتخطيط االقتصادي )الهدف 8(، والتصنيع )الهدف 9(، واالستهالك 

ر المناخ )الهدف 13(. واإلنتاج المستداَمْين )الهدف 12(، وتغيُّ

من المفيد جدًا تطبيق نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء في 
المنطقة العربية، حيث الوضع الحرج لندرة المياه )الهدف 6(، والحاجة 

إلى ضمان ممارسات زراعية أكثر إنتاجية واستدامة )الهدف 2(. 

فمن شأن ذلك أن يساعد على تحسين العالقات المعّقدة بين هذه 
القطاعات، ويخّفف من حّدة التوّترات أو المقايضات. وهذا الهدف 

مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة )الهدف 3( من ناحية تلوث الهواء 
الخارجي والداخلي في الُمُدن حيث تتدهور نوعية الهواء، وفي 

المناطــق حيــث تفتقر اأُلَســر المعيشــية إلــى إمكانية الحصول على 
الوقود النظيف للطهي. وباإلضافة إلى التلوث، يؤّثر عدم كفاية 

 الحصول على الطاقة في بعض المناطق على توفر الخدمات 
الصحية وجودتها، بما في ذلك العمليات الجراحية الُمنِقذة للحياة.
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االســتثمار فــي تحســين كفــاءة الطاقــة كان محــدودًا بســبب انخفــاض تكلفــة مدخــالت الوقــود والمــواد األّوليــة من اإلنتاج 	 
المحلــي للنفــط والغــاز الطبيعــي. ونتيجــًة لذلــك، ظلــت الســوق تشــهد ضعفــًا فــي حوافــز اعتمــاد تكنولوجيــات حديثة تّتســم 

بالكفــاءة، أو اســتخدام الوقــود البديــل، أو الحــّد مــن اســتهالك الطاقــة، علــى الرغــم مــن انخفــاض تكلفــة هــذه التكنولوجيات 
بســرعة فــي األعوام األخيرة. 

االعتماد على الشركات العامة لتأمين الكهرباء والمياه بتكلفة ميسورة يحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين للحصول 	 
على إمدادات الكهرباء، ويضعف المنافسة في السوق. وال يتوفر للمرافق العامة سوى القليل من الحوافز لالستثمار في 

التكنولوجيات األكثر كفاءًة في استخدام الطاقة، أو التحّول عن الوقود، أو اختبار تكنولوجيات جديدة لخفض التكاليف. 

المعرفة والوعي، على المستوَيْين المؤّسسي والعام، ال يستخدمان بالفعالية المطلوبة للدفع بالتحّول إلى ممارسات أكثر 	 
استدامًة في العرض والطلب على الطاقة. وال بد من مساهمة البحث العلمي، واإلعالم الناقد، والمجتمع المدني النشط في 

إصدار ونشر المعلومات لالسترشاد بها في السياسات والخيارات المتاحة للمستهلكين. وهذه المساهمة بالغة األهمية في 
تقييم السياسات وتأثيراتها االقتصادية والبيئية واالجتماعية على المستهلكين وعامة الناس18.

القدرات والموارد 

القيود في القدرات التقنية والمؤّسسية، وعدم كفاية ُفَرص الحصول على المعلومات والبيانات، وندرة المهارات البشرية، ونقص 
التفويض والموارد إلنفاذ السياسات واألنظمة، كلها عوامل تعوق الجهود الرامية إلى إدماج كميات كبيرة من الطاقة المتجّددة 

المتفرقة ضمن شبكات الطاقة القائمة، وإلى وضع السياسات واألنظمة الالزمة بشأن الطاقة وتنفيذها. 

الحصول على التمويل

ال يزال الحصول على التمويل لمشاريع الطاقة المتجّددة أو تحسين كفاءة الطاقة محدودًا، ليس بسبب ضعف دعم السياسات فحسب، 
بل أيضًا بسبب االفتقار إلى األدوات المالية وأسواق االئتمان المناسبة التي تستقطب مثل هذه االستثمارات. ومن عوائق الحصول على 

ر السائد بشأن مخاطر هذه المشاريع على المستثمرين. التمويل ضعف تنمية سوق رأس المال، وارتفاع التكاليف الرأسمالية، والتصوُّ

فــي اليمــن، أّدت االســتعاضة عــن الغــاز بالحطــب إلى زيــادة التنافس 
علــى المــوارد الشــحيحة، مــا فاقــم الصــراع بيــن اليمنييــن النازحين 

داخليــًا والمجتمعــات المحليــة الُمضيفــة. والحوامــل والُمرضعــات 
وأطفالهــّن هــم األكثــر تضــّررًا مــن نقــص الوقود، ال ســيما في عداد 
النازحيــن داخليــًا الذيــن يعيشــون فــي األكواخ والخيــم المؤقتة. 

وتحــّول جمــع الوقــود مــن مســؤوليٍة يتوالهــا الرجال عادًة إلى 
مســؤوليٍة تقــع علــى عاتــق النســاء والفتيــات فــي المقام األّول، 

فتعرضهــن لمخاطــر العنــف، واإلجهــاض الناجــم عــن األحمــال الثقيلة. 

إقليــم دارفــور هــو مــن أفقــر المناطــق فــي الســودان، ومعظم ســكانه 
ال يحصلــون علــى الكهربــاء أو الوقــود النظيــف. ويســّبب انتشــار 

اســتخدام موّلــدات الديــزل فيــه تلوثــًا مرتفعــًا يلحــق أضــرارًا بصحــة 
اإلنســان والبيئــة. أمــا الطاقــة الشمســية الفوتوفلطيــة فتوفــر مصــدرًا 

واعــدًا للطاقــة النظيفــة للمجتمعــات المحليــة النائيــة.

.Oxfam International, 2016 :المصــدر

.ESCWA, 2017a :المصــدر

عرضة لإلهمال

ال تزال البلدان األقل نموًا في المنطقة تواجه نقصًا كبيرًا في 
الحصول على الكهرباء، وعلى أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة. 

ويترّكز حوالي 80 في المائة من النقص في السودان واليمن. في 
المقابل، يتحّسن الحصول على الكهرباء في موريتانيا منذ عام 

192000. ويبقــى النقــص فــي الحصــول على الكهرباء عقبة رئيســية 
أمــام التقــدم في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية.

ويكاد يكون الحصول على الكهرباء معممًا في الُمُدن، لكنه يقتصر على 
80 في المائة فقط من المجتمعات المحلية الريفية والنائية20، ما يؤدي 

إلى فجوة ملحوظة بين المناطق الريفية والحضرية. ففي موريتانيا 
مثاًل، ال يحصل على الكهرباء سوى 2 في المائة فقط من سكان المناطق 

الريفية. أما في السودان، فتصل هذه النسبة إلى 32 في المائة21.

وتواجه البلدان المتضّررة من الصراعات واالضطرابات السياسية 
عقبات أمام تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، وقد 

تشهد انتكاسات في التقّدم الذي ُأحِرز في الماضي في الحصول على 
الطاقة. فالجمهورية العربية السورية تكّبدت أضرارًا بالغة تؤثر على 
قدرتها على إمداد سكانها بالطاقة. وأوقع تدمير حقول النفط والغاز 

بخسائر قدرها 8.4 مليار دوالر بحلول عام 2016. وبلغ حجم الخسائر 
في منشآت الكهرباء والمياه والصرف الصحي 8.2 مليار دوالر22.
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 ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 7

 المبــادرة إلى وضــع سياســات متكاملة . 1
للطاقــة المســتدامة:

تعزيــز الصلــة بيــن الطاقــة المســتدامة وأهــداف التنمية 	 
 االجتماعيــة واالقتصاديــة، وترشــيد اســتخدام الوقود 

األحفــوري فــي المنطقــة، واســتغالل اإلمكانــات االقتصادية 
للطاقــة المتجّددة.

 تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى الحــّد مــن اســتهالك الطاقة 	 
 وزيــادة حّصــة الطاقــة المتجــّددة، واعتمــاد مقاصــد 

 وطنيــة كمّيــة بشــأن الطاقــة المتجــّددة وكفــاءة الطاقــة 
تســاعد فــي قيــاس التقــّدم ورصــده، واعتمــاد نهج إلشــراك 

الجهــات المعنيــة.

 ضمــان االّتســاق بيــن السياســات العامــة مــن خالل 	 
 التكامــل والتنســيق بيــن جميــع الــوزارات، وتعزيــز القــدرة 

 التحليليــة والمؤّسســية علــى إدمــاج سياســات الطاقــة 
 مــع العمــل المناخــي وتعزيــز الترابــط بيــن الميــاه 

والطاقــة والغذاء.

 تحفيــز الشــراكات بيــن القطاَعْيــن العــام والخاص 	 
 فــي مرافــق الطاقــة لتمكيــن القطــاع الخاص من االســتثمار 

فــي أســواق الطاقــة المحلية.

ضمــان اإلنفــاذ الفعلــي للسياســات والقوانيــن والمعاييــر 	 
التنظيميــة الجديــدة المتعّلقــة بكفــاءة الطاقــة واإلنتاجيــة، 

 وزيــادة القــدرة المؤّسســية وتخصيــص المــوارد للتمكــن 
من رصــد اإلنفاذ.

 إعــادة هيكلــة الطاقــة المحلية وتســعير . 2
الميــاه، وضمــان سياســات تكميليــة للتخفيــف 

 مــن اآلثــار الســلبية غيــر المقصودة على 
الفئات األشــد تأثرًا:

يســتلزم تذليــل العوائــق والقيــود وتصحيــح الخلــل الــذي تشــي بــه 
األســواق إرادة سياســية تعطــي األولويــة لتحقيــق االنتقــال إلــى 
الطاقــة المســتدامة والعمــل المناخــي فــي المنطقــة. وينبغــي أن 

يمّهــد التحــّول فــي التخطيــط االقتصــادي لمعالجــة األبعــاد البيئيــة 
واالجتماعيــة، علــى أن تواكبــه نقلــة فــي السياســات نحــو إنتــاج 

الطاقــة المســتدامة واســتخدامها. 

 إعــادة هيكلــة التســعير المحلــي لكــي يشــمل التكاليــف 	 
الكاملــة إلنتــاج الطاقــة واســتخدامها، بمــا فــي ذلــك العوامــل 

 الخارجيــة. ينبغــي أن يتوافــق تحديــد أســعار الطاقــة 
 مــع اإلدارة المســتدامة لمــوارد الطاقــة، وأن يســّرع 

 اســتيعاب كفــاءة الطاقــة، وتكنولوجيــات الطاقــة 
المتجــّددة والنظيفــة.

 ترشــيد اســتخدام دعم الطاقة من خالل تطوير ُســُبل 	 
 تّتســم بالكفــاءة والفعاليــة لحمايــة الفئــات األشــد تأثــرًا، 
 وتجّنــب العشــوائية فــي الدعــم المباشــر وغيــر المباشــر 

 الــذي ُيثقــل الميزانيــات الوطنيــة، ويحــدث خلــاًل فــي 
 أســواق الطاقــة، ويضعــف حوافــز االســتثمار فــي حلول 

الطاقــة المســتدامة.

تعزيــز التعــاون والتجــارة البينية:. 3

 تمتيــن شــبكات الترابــط بيــن البلــدان العربيــة، وتعزيــز 	 
مشــاريع ومبــادرات التكامــل العربيــة مثــل ســوق الكهربــاء 

 العربيــة، مــع التركيــز علــى الشــبكات الذكيــة والممــّرات 
الخضراء.

تطويــر األســواق المالية وحلــول التمويل . 4
العتمــاد الطاقــة النظيفة:

تطويــر القــروض الصغيــرة للتطبيقــات والشــبكات الصغيــرة 	 
 النطــاق، أو الشــراكات بيــن القطاَعْيــن العــام والخاص، 
 والصكــوك الماليــة الوطنيــة لتحفيــز االســتثمار الدولي 

فــي المشــاريع الضخمة.

 زيــادة االســتثمار فــي البحــث والتطوير . 5
 لرفــد السياســات العامــة بالنتائــج 

العلميــة الموثوقــة:

 تمكيــن المؤسســات العامــة والخاصــة مــن تقييــم 	 
 السياســات واألثــر، وإنتــاج المعــارف الالزمــة لتغييــر 

أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج.
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الهدف 7: طاقة نظيفة وبأســعار معقولة

 1-7
ضمان حصول الجميع بتكلفة ميســورة على 

 خدمــات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول 
عام 2030

 1-1-7
نســبة السكان المستفيدين من خدمات 

الكهرباء

 2-1-7
نســبة الســكان الذين يعتمدون أساســاً على 

الوقــود والتكنولوجيــا النظيَفْين

الشــكل 1 نسبة الســكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 
)بالنسبة المئوية(

الشــكل 2 نسبة الســكان الذين يعتمدون أساساً على الوقود 
والتكنولوجيا النظيَفْين )بالنســبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2016 

لجميــع البلدان البالغ عددها 22 بلداً.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population Division,( )2015( التقديرات السكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b ;2017(. ويشمل المجموع 
اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية سّجلت في عام 2016 للبلدان التالية: 

األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجزر القمر 
والجمهورية العربية السورية وجيبوتي والسودان والصومال والعراق 
وُعمان وقطر والكويت ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية 

وموريتانيا واليمن. ووفقاً لمستودع البيانات الوصفّية لمؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة، ُتحَسب نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي 

على الوقود والتكنولوجيا النظيَفْين من خالل عدد األشخاص الذين 
يستخدمون الوقود والتكنولوجيا النظيَفْين للطهي والتدفئة واإلنارة 

غ عنه، ويعبر عنها بالنسبة  مقسوماً على إجمالي عدد السكان الُمبلَّ
د معنى مصطلح "نظيف" من خالل المقاصد المتعّلقة  المئوية. وُيحدَّ

بمعّدل االنبعاثات والتوصيات الخاصة بالوقود )أي ضّد الفحم غير الُمعاَلج 
والكيروسين( الواردة في التوجيهات المعيارية لمنظمة الصحة العالمية: 
المبادئ التوجيهية بشأن نوعية الهواء الداخلي: احتراق الوقود لدى اأُلَسر 

.)United Nations Statistics Division, 2019b( المعيشية

مقاصد الهدف 7 ومؤشــراته في المنطقة العربية
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 2-7
تحقيق زيــادة كبيرة في حّصة الطاقة 

المتجّددة فــي مجموعة مصادر الطاقة 
العالميــة بحلول عام 2030

 1-2-7
حّصــة الطاقة المتجّددة في مجموع 

االستهالك النهائي للطاقة

الشــكل 3 حّصة الطاقة المتجّددة من مجموع االســتهالك 
النهائي للطاقة )بالنســبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب مجموع االستهالك النهائي 
للطاقة )تيراجول( )أي القاســم( لعام 2015، المأخوذ من مؤشــرات التنمية 

العالمية باالســتناد إلى المصــادر األصلية )المكاتب اإلحصائية الوطنية(. 
ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 

2015 لجميــع البلدان البالغ عددها 22 بلداً.
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 3-7
مضاعفة المعّدل العالمي للتحّســن في 

كفاءة اســتخدام الطاقة بحلول عام 2030

7-أ 
تعزيز التعاون الدولي من أجل تيســير 

الوصول إلى بحــوث وتكنولوجيا الطاقة 
النظيفــة، بما في ذلك تلــك المتعّلقة بالطاقة 

المتجّددة، والكفاءة في اســتخدام الطاقة، 
وتكنولوجيــا الوقود األحفوري المتقّدمة 
واألنظف، وتشــجيع االستثمار في البنى 

التحتيــة للطاقــة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، 
بحلول عام 2030

7-ب 
توســيع نطاق الُبنى التحتية وتحســين مستوى 

التكنولوجيا مــن أجل تقديم خدمات الطاقة 
الحديثة والمســتدامة للجميع في البلدان 

الناميــة، وبخاصة في البلدان األقل نمواً 
والدول الجزريــة الصغيرة النامية، والبلدان 

الناميــة غير الســاحلية، وفقاً لبرامج الدعم 
الخاصــة بــكل منها على حدة، بحلول عام 2030

 1-3-7
كثافــة الطاقــة التي ُتقاس مــن حيث الطاقة 

األولية والناتــج المحلي اإلجمالي

7-أ-1 
 التدّفقــات الماليــة الدولية الموّجهة 

 إلــى البلدان النامية لدعم أنشــطة 
البحــث والتطوير فــي مجاالت الطاقة 

 النظيفة وإنتاج الطاقة المتجّددة، 
ُظــم الهجينة بما فــي ذلك النُّ

7-ب-1 
االســتثمارات في مجــال كفاءة الطاقة 

كنســبة مــن الناتج المحلــي اإلجمالي ومبلغ 
االســتثمار األجنبي المباشــر، في شكل 

تحويــالت مالية، من أجــل توفير الهياكل 
األساســية والتكنولوجيــا الالزمة ألغراض 

التنمية المســتدامة

الشــكل 4 كثافة الطاقة التي ُتقاس من حيث الطاقة األّولية 
والناتــج المحلي اإلجمالــي )ميغاجول إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
بالدوالر بالمعّدالت الثابتة لعام 2011، بمعادل القّوة الشــرائية(

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب الناتج المحلي اإلجمالي بمعادل 
القّوة الشرائية الثابت لعام 2011 بالدوالر )أي القاسم( لعام 2015، المأخوذ 

من مؤشرات التنمية العالمية. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 
العربية قيماً بيانية سّجلت في عام 2015 للبلدان التالية: األردن واإلمارات 

العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجزر القمر والسودان 
والعراق وُعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب والمملكة 

العربية السعودية وموريتانيا واليمن. ووفقاً لشعبة اإلحصاءات في 
األمم المتحدة )United Nations Statistics Division, 2019b(، ُتشير 

كثافة الطاقة إلى مقدار الطاقة التي ُتستخَدم إلنتاج وحدة واحدة من 
الناتج االقتصادي. وهي تمّثل الكفاءة التي يستطيع االقتصاد من خاللها 

استخدام الطاقة إلنتاج الناتج االقتصادي. بالتالي، كّلما كانت النسبة 
منخفضة، كلما ارتفعت الكفاءة. 
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مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

 .)United Nations Statistics Division, 2018( تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة
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الهدف 7: طاقة نظيفة وبأســعار معقولة

حسابات اإلسكوا، الشكل 1.. 1

2 ..ESCWA, 2017a

حسابات اإلسكوا، الشكل 1. للمزيد من المعلومات حول البيانات على المستوى الُقطري، يمكن االطالع على مرفق التقرير.. 3

4 ..ESCWA, 2017a

حسابات اإلسكوا، الشكل 2.. 5

6 ..ESCWA, 2017a

7 . .)UITP MENA, 2019( ُيقَصد بالمنطقة ما ورَد في تعريف االتحاد الدولي للنقل العام لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

8 ..Arab Union of Electricity, 2017 باالستناد إلى

9 ..ESCWA, 2017a

حسابات اإلسكوا، الشكل 3.. 10

11 ..ESCWA, 2017a

المرجع نفسه.. 12

 تقديرات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات مستمدة من ?https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.CD. لمزيد من المعلومات . 13
.IEA, 2014 يمكن االطالع على

وفقاً للمنهجية الُمستخَدمة في هذا التقرير.. 14

من المقّرر أن يبدأ قياس هذا المؤشر في عام 2020.. 15

16 ..United Nations, 2016

17 . .ESCWA, 2019, chapter 1, section B

18 . .ESCWA, 2019, p. 61

19 ..ESCWA, 2017a

المرجع نفسه.. 20
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22 ..ESCWA, 2016
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