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 الهدف 7 
من أهداف التنمية المستدامة 

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات 

الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
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حّققت المنطقة العربّية تقّدمًا ملحوظًا في تعميم الحصول على الكهرباء، غير أّن نشر الطاقة المتجّددة فيها 
بطيء، يدّل على عدم االستفادة من االستدامة، وال سيما أنها ال تستمد سوى 4.6 في المائة من استهالكها 
النهائي للطاقة من مصادر متجّددة1. وتواجه المنطقة منذ سنوات ارتفاعاٍت سريعة في االستهالك المنزلي 

للطاقة، وزيادة في كثافة الطاقة المرتبطة بالنمو االقتصادي، ُأضيفت إليها مؤخرًا صدمات ناجمة عن الحرب 
رة  في أوكرانيا، مارست ضغوطًا جديدة على أنظمة الطاقة، وال سيما في أقل البلدان نموًا والبلدان المتضرِّ

من الصراعات واألزمات. ويتطلب تسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة تحّوالت 
جذرّية في السياسات، لفصل النمو االقتصادي عن استهالك الطاقة، وتعزيز كفاءة توليد الكهرباء وإنتاجيته، 

وزيادة االستثمار في الطاقة النظيفة والمتجّددة واستخدامها.

يتيــح التعافــي مــن جائحــة كوفيــد-19 للبلــدان العربيــة فرصــًة لبنــاء اقتصــادات أكثــر مراعــاًة للبيئــة وأكثــر 
قــدرًة علــى الصمــود، مدعومــة بأنظمــة طاقــة مســتدامة قويــة. ويمكــن للحكومــات أن تســتفيد مــن مرحلــة 

ــن فــرص حصــول الجميــع  التعافــي لزيــادة االســتثمار فــي الحلــول القائمــة علــى الطاقــة المســتدامة التــي تحسِّ
علــى الطاقــة، وتوِجــد فــرص عمــل جيــدة، وتعــّزز االقتصــادات. ومــن شــأن اعتمــاد َنهج يشــمل المجتمع بأســره 

ويســتند إلــى شــراكات مــع القطــاع الخــاص واألوســاط األكاديميــة والمجتمــع المدنــي والمؤسســات الماليــة 
والشــركاء اإلقليمييــن والدولييــن أن يوّســع هــذه االســتثمارات، ويســّهل إجــراء تحــّول عــادل وشــامل في 

مجــال الطاقــة، ال يهمــل أحدًا.

 آثار جائحة كوفيد-19 وأزمات أخرى على تحقيق الهدف 7
من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية

1  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة.
2  المرجع نفسه.

شّكلت الجائحة صدمًة غير مسبوقة لالقتصاد العالمي، إذ أّدت 
التدابير التي اُتِخذت الحتواء انتشارها إلى تعطيل سالسل 

اإلمداد العالمية، وتغيير عادات االستهالك، وإجهاد الميزانيات 
الوطنية. وفي خضم تعافي البلدان من األزمة، نشبت الحرب 

في أوكرانيا وزعزعت استقرار أسواق الطاقة والسلع العالمية. 
وبعد ارتفاع أولي في سعر النفط الخام والغاز الطبيعي هو 

األعلى منذ سنوات، أصبحت سوق الطاقة متقّلبة، ما زاد 
الضغوط على البلدان العربية لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار 

معقولة للجميع. واآلثار طويلة األجل لهذه الصدمات على 
تحقيق الهدف 7 في المنطقة ليست مؤّكدة، ومن المتوقع أن 

تتكّشف بشكل مختلف في ما بين البلدان العربية، اعتمادًا 
على مزيج الطاقة والسياسات في كل منها.

د جائحــة كوفيــد-19 والحــرب فــي أوكرانيــا بإبطــاء  تهــدِّ
أو عكــس التقــدم فــي اســتخدام وقــود الطهــي النظيــف، 

ال ســيما فــي أقــل البلــدان نمــوًا. وبشــكل عــام، ُقــّدرت بنحو 
86.8 فــي المائــة نســبة ســكان المنطقــة العربيــة الذيــن 

 يســتخدمون وقــود وتقنيــات الطهــي النظيفــة فــي 
عــام 2020 2. ولــم تبلــغ هــذه النســبة ســوى 46.9 فــي المائة 

فــي أقــل البلــدان العربيــة نمــوًا حيــث اضطــّر العديد، بســبب 
عــدم إمكانيــة الوصــول إلــى الوقــود النظيــف أو عــدم القدرة 

ــل تكاليفــه، إلــى مواصلــة اســتخدام وقــود الكتلــة  علــى تحمُّ
األحيائّيــة التقليديــة الــذي يســاهم فــي تلــوث الهــواء داخــل 
األماكــن المغلقــة، ويشــّكل عامــل خطــورة رئيســي لمجموعــة 

مــن المشــاكل الصحيــة.

https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
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تسببت جائحة كوفيد-19 في وقوع نحو 9 ماليين شخص 
في المنطقة العربية في براثن الفقر المدقع3، وشِهد كثيرون 
اآلثار السلبية لألزمة على ُسُبل عيشهم. وقد أضعف الدخل 

ل تكاليف تقنيات الطهي  المفقود قدرة األسر على تحُمّ
الحديثة4. ومؤّخرًا، زاد عدم استقرار أسعار الطاقة بسبب 

ل تكاليف  الحرب في أوكرانيا في إضعاف القدرة على تحمُّ
وقود الطهي النظيف، وقد يؤدي إلى العودة إلى استخدام 

أنواع وقود أرخص وأقل أمانًا5.

ألقــت الصدمــات األخيــرة بظــال مــن عــدم اليقين على 
اتجاهــات اســتثمارات الطاقــة. فــي المرحلــة األولى من 

الجائحــة، انخفضــت أســعار الطاقــة العالميــة. أدى هذا 
رة للطاقة،  االنخفــاض إلــى إجهــاد ميزانيــات البلــدان المصــدِّ

وشــّجع على اســتمرار اســتخدام الوقود األحفوري وأضعَف 
الحوافــز الماليــة لالســتثمار فــي التحــّول إلــى الطاقة 

دة – ال ســيما فــي وقــت أعطــت فيــه الحكومات  المتجــدِّ
األولويــة فــي اإلنفــاق الطــارئ للحمايــة االجتماعيــة وتدابير 

االســتقرار االقتصادي.

ومع ذلك، تعافت أسعار الطاقة وارتفعت بشكل كبير بسبب 
الحرب في أوكرانيا، التي عّكرت صفو األسواق العالمية. في 

البداية، سجلت أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي ارتفاعًا 

3  اإلسكوا، أثر COVID-19 على الفقر المتري النقدي في الدول العربية، 2020.
.Pachauri and others, Access to clean cooking services in energy and emission scenarios after COVID-19, Nature Energy, 2021  4

.International Energy Agency, World Energy Outlook 2022, 2022  5
.International Energy Agency, World Energy Investment 2022: Overview and key findings, 2022  6

.International Energy Agency, World Energy Outlook 2022, 2022  7

مدويًا إلى أعلى مستوياتها منذ عقد من الزمن، لتشهد، بعد 
بات. وارتفعت تكاليف توليد  ذلك، درجات عالية من التقلُّ

الكهرباء مع ارتفاع أسعار الطاقة، ما أّدى، إلى جانب ارتفاع 
أعباء الديون وتقلُّص الحيز المالي، إلى إجهاد قدرات بعض 

البلدان العربية على توفير الكهرباء من شبكاتها، لتقع البلدان 
في التقنين وتعّطل الخدمات بشكل غير مخّطط له.

وعلى المســتوى العالمي، اســتمر االســتثمار في الطاقة 
النظيفــة فــي التســارع منــذ عام 2020، لكــن اإلنفاق ظل ثابتًا 

فــي معظــم االقتصــادات الصاعدة والنامية، ال ســيما وأن 
المصــادر العامــة تواجــه تحديات متزايــدة تتعّلق بارتفاع 

رة  ــص الحيز المالي. وفــي البلدان المصدِّ أعبــاء الديــون وتقلُّ
للطاقــة فــي المنطقــة، تهّدد األربــاح المرتفعة في قطاعي 

النفــط والغــاز بتحويل االســتثمار مــرة أخرى إلى الصناعات 
االســتخراجية، مع إعالن بعض شــركات النفط الوطنية 

فــي المنطقــة عــن زيادات كبيرة في إنفاقها االســتثماري6. 
ومــع ذلــك، اختــارت بعض البلدان اســتخدام األرباح لتعزيز 

االســتثمارات في الطاقة الخضراء. فُعمان على ســبيل المثال، 
أعلنت عن نيتها االســتفادة من المكاســب غير المتوقعة 
من ارتفاع أســعار الطاقة لزيادة االســتثمارات في قطاع 
الهيدروجيــن الخالــي مــن الكربــون، مّتخذًة قرارًا محوريًا 

بالنســبة إلى اســتراتيجيتها إلزالة الكربون7.

الطاقة وأزمة كوفيد-19

تجّلت األهمية المركزية للطاقة في أزمة كوفيد19-، عندما واجهت المناطق التي تفتقر إلى 
الوصول الموثوق إلى الكهرباء تحديات عميقة. وهّدد عدم االستقرار في شبكات الكهرباء 
وعدم كفايتها قدرة المستشفيات على عالج المرضى والحفاظ على سلسلة أجهزة التبريد 

الالزمة للقاحات واألدوية األخرى. ومع انتقال الماليين من الناس إلى التعلُّم والعمل عبر 
اإلنترنت على أثر إجراءات التباعد االجتماعي واإلغالق، كانت الكهرباء شرطًا مسبقًا ضروريًا 

للمشاركة في األنشطة األساسية، وأصبح الذين ال يمتلكونها أكثر عرضة لإلهمال.

.United Nations, Accelerating SDG 7 Achievement in the Time of COVID-19, 2020 :المصدر
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https://bit.ly/41VSQ4c
https://bit.ly/41VSQ4c
https://www.nature.com/articles/s41560-021-00911-9
https://www.nature.com/articles/s41560-021-00911-9
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2022/overview-and-key-findings
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26235UNFINALFINAL.pdf
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التدابير التي اتخذتها الحكومات العربية

.ESCWA, COVID-19 Stimulus Tracker  8
9  صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد اإلقليمي، الشرق األوسط وآسيا الوسطى: تحديات متصاعدة وأوقات حاسمة، 2022.

 Azour, Menkulasi, and Garcia-Verdu, Middle East and North Africa’s Commodity Importers Hit by Higher Prices, International Monetary Fund  10
.Blog, 2022

.United Nations Climate Change, Nationally Determined Contributions Registry  11
.Energy and Climate Intelligence Unit: 2023 Net-Zero Scorecard  12

.Bellini, Abu Dhabi’s 1.5 GW tender draws world record low solar bid of $0.0135/kWh, PV Magazine, 2020  13
.Keating, Qatar utility hails ultra-low tariff in tender for 800MW bifacial PV park, PV-Tech, 2020  14

.Bellini, Saudi Arabia’s second PV tender draws world record low bid of $0.0104/kWh, PV Magazine, 2021  15

ســعت الحكومات العربية، في اســتجابتها لجائحة . 	
كوفيــد-19 وتقلُّــب األســعار الناجم عن الحرب في 

أوكرانيا، إلى عزل األســر والشــركات عن التداعيات 
االقتصاديــة لألزمــات. ولمواجهــة تبعات الجائحة، 

دعمت معظم الدول العربية اســتهالك الطاقة، ســواء 
بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، من خالل الخصومات 

أو اإلعفاءات أو خطط الســداد الممتد8. وقد 
اســتهدفت هذه التدابير في بعض الحاالت األســر 

المعيشــية الفقيــرة تحديــدًا، أو تضمنــت دعم الوقود 
للعاِمِليــن فــي عــدد مــن القطاعــات مثل النقل، إال أّنها 

كانــت فــي حــاالت أخرى شــاملة، حتى أنها غّطت 
القطاعيــن التجاري والصناعي.

استجابة للتقلبات الحديثة في أسعار الطاقة، الناجمة 
عن الحرب في أوكرانيا، لجأت البلدان مرة أخرى إلى 

الدعم للحد من تأثير ارتفاع األسعار على سكانها، 
غالبًا من خالل آليات مؤتمتة تزيد الدعم على الغذاء 

والطاقة على سبيل مواجهة الصدمات في األسعار. 
وسمحت عدة بلدان بإجراء تعديالت تصاعدية 

على أسعار الغازولين المحلية، أو أعلنت عن تدابير 
مستهدفة مؤقتة مثل التحويالت النقدية أو قسائم 
المرافق لحماية األسر المعيشية المنخفضة الدخل، 
ضة للمخاطر9. ووفقًا لتقديرات  وبعض الفئات المعرَّ

صندوق النقد الدولي، قد يكون دعم الطاقة في البلدان 
المستوردة للنفط زاد بما يصل إلى 22 مليار دوالر في 

عام 2022 10، بمتوسط 0.8 في المائة من ناتجها المحلي 
اإلجمالي، وصوالً إلى 3 في المائة في بعض الحاالت، 
وهو مبلغ كبير يهّدد بالحد من اإلنفاق على أولويات 

أخرى. وبشكل عام، أدت األزمة إلى إبطاء الجهود 
الرامية إلى إصالح أسعار الطاقة، وستؤّخر أكثر التقدم 

في خفض كثافة الطاقة في المنطقة.

واصلــت البلــدان اإلعــالن عــن التزامــات بالحد من . 	
انبعاثــات غــازات الدفيئــة، وأعلــن بعضهــا تحقيــق 
صافــي االنبعاثــات الصفــري هدفــًا طويــل األجل. 

حتــى كانــون األول/ديســمبر 2022، قــدم 20 بلــدًا عربيــًا 
المســاهمات المحــّددة وطنيــًا التفاقيــة األمــم المتحــدة 

ــر المنــاخ11، 17 بلــدًا منهــا قّدم  اإلطاريــة بشــأن تغيُّ
التزاماتــه أو حّدثهــا منــذ ظهــور جائحــة كوفيــد-19. 
دة  د المســاهمات المحدَّ وفــي معظــم الحــاالت، تحــدِّ
وطنيــًا للبلــدان العربيــة التخفيضــات فــي انبعاثــات 

غــازات الدفيئــة واألهــداف الكمّيــة فــي قطــاع الطاقة، 
مثــل الزيــادات فــي حصــة الطاقــة المتجــّددة في مزيج 

الطاقــة، والتخفيضــات فــي مســتويات االســتهالك، 
والتحســينات فــي كفــاءة الطاقــة. وأعلنــت أربعــة بلدان 

فــي المنطقــة )اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن 
وُعمــان والمملكــة العربيــة الســعودية( عــن أهداف 

لتحقيــق صافــي انبعاثــات صفريــة بحلــول عــام 2050 
أو 2060 12.

أحــرزت مشــاريع وتقنيــات الطاقــة المتجــّددة تقدمًا . 	
فــي المنطقــة رغــم الحاجــة إلى توظيف اســتثمارات 

إضافيــة لتحقيــق إمكاناتهــا الكاملــة. ال شــك أن 
المنطقــة حققــت تخفيضــات كبيــرة فــي تكاليف مشــاريع 

الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح على نطــاق المرافق، 
نتيجــة اعتمــاد سياســات فّعالــة إلزالة حواجز الســوق 

وتشــجيع اســتثمارات القطــاع الخــاص. ونتيجة 
لهــذه السياســات، تســّجل بلــدان المنطقة، وال ســيما 

بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، بعضــًا من أقل 
تكاليــف توليــد الطاقــة الشمســية فــي العالم، وال ســيما 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة13 وقطــر14 والمملكــة العربية 
الســعودية15 التــي حّققــت أرقامــًا قياســية عالميــة في 

انخفــاض األســعار فــي عامــي 2020 و2021. وفي 

https://tracker.unescwa.org/
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2022/10/13/regional-economic-outlook-mcd-october-2022
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2022/10/13/regional-economic-outlook-mcd-october-2022
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/05/24/blog-mena-commodity-importers-hit-by-higher-prices
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/05/24/blog-mena-commodity-importers-hit-by-higher-prices
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/05/24/blog-mena-commodity-importers-hit-by-higher-prices
https://unfccc.int/NDCREG
https://www.pv-magazine.com/2020/04/28/abu-dhabis-2-gw-tender-draws-world-record-solar-bid-of-0-0135-kwh/
https://www.pv-tech.org/qatar-utility-reveals-world-record-tariff-in-tender-for-800mw-park/
https://www.pv-magazine.com/2021/04/08/saudi-arabias-second-pv-tender-draws-world-record-low-bid-of-0104-kwh/
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البلــدان التــي تعانــي مــن األزمات، مثــل الجمهورية 
العربيــة الســورية16 والعــراق17 ودولة فلســطين18 

ولبنــان19، تــم اعتمــاد حلــول الطاقــة الشمســية كبديل 
لمصــادر الطاقــة غيــر الموثوقــة واألكثــر كلفــة، وغالبًا 

علــى نطــاق صغيــر. وفــي الوقت نفســه، ُأطلقت مشــاريع 

.Al-Monitor, Another solar project completed in Syria, 2022  16
.Al-Monitor, Iraqi company to build solar-powered street lights, 2022  17

.Duboust, Tired of power cuts, blockaded Gaza turns to solar panels, Euronews, 2022  18
.Hamdan, Lebanese streetlights continue to be people powered, 2022  19

كبــرى، علــى غــرار محطــة الظفــرة للطاقة الشمســية 
التابعــة لمؤّسســة أبوظبــي للطاقــة ومشــروع أمان في 

موريتانيــا، َتِعــُد بتحويــل مزيــج الطاقــة فــي المنطقة 
العربّيــة وتخفيــض انبعاثــات الكربــون، وزيــادة الحصول 

علــى الكهربــاء النظيفــة بأســعار معقولة.
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موريتانيا: مشروع أمان

حّددت موريتانيا هدفًا لها يتمثل في تحقيق حصول الجميع على الكهرباء وتوليد 50 في 
المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجّددة بحلول عام 2030. وموريتانيا، شأنها شأن معظم 

بلدان المنطقة، يمنحها موقعها الجغرافي إمكانات هائلة لتوليد الطاقة من الشمس والرياح، 
ما يشكل أساس استراتيجيتها للطاقة المتجّددة. وفي عام 2021، أعلنت موريتانيا عن خطط 

للمشروع البالغة قيمته 40 مليار دوالر. ويهدف المشروع إلى توليد حوالي 110 تيراواط-ساعة 
من الكهرباء من طاقة الشمس والرياح، وأكثر من 50 مليون متر مكّعب من المياه العذبة 

للمجتمعات المحلّية والزراعة، و1.7 مليون طن من الهيدروجين األخضر، و10 ماليين طن من 
األمونيا الخضراء لالستخدام في الصناعة المحلية والعالمية.

 CWP وفي عام 2022 كان المشروع ال يزال محافظًا على زخمه، فوّقعت حكومة موريتانيا مع
Global اتفاقًا إطاريًا بشأن المراحل المقبلة من التطوير.

 International Renewable Energy Agency, “Global Hydrogen Trade to Meet المصدر
 the 1.5°C Climate Goal. Part III: Green Hydrogen Cost and Potential”, 2022; Atchison,

.“Mauritanian mega-project takes next steps”, Ammonia Energy Association Blog, 2022

تونس: دعم التحّول في مجال الطاقة على المستوى المحلي

تزداد أهمية تدابير حفظ الطاقة وتحقيق كفاءتها في المباني في المنطقة العربية مع ارتفاع 
درجات الحرارة وتزايد الطلب على التبريد. وتعالج تونس هذه المشكلة باعتماد أجندة 

انتقالية طموحة، تهدف إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 34 في المائة بحلول عام 2030. 
 وُيعنى جزء من االستراتيجية بالحد من كثافة الطاقة في المباني الخاصة من خالل 

 نشر التكنولوجيا والمعرفة، وقد ُأجريت عمليات الرقابة على الطاقة في مدن مختارة، 
منها الكاف والمهدية وتوزر، لوضع خطط عمل تحد من استهالك الطاقة.

تساعد هذه التدابير المستهِلكين والمؤسسات المالّية على فهم إمكانات عمليات رفع كفاءة 
استخدام الطاقة في تحقيق وفورات. ومن المتوقع أن تخّفض التكاليف اإلجمالية للكهرباء، 

وأن تحّرر األموال لالستثمار في مجاالت أخرى ذات أولوية.

المصدر: اإلسكوا، نحو تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

https://www.al-monitor.com/originals/2022/07/iraqi-company-build-solar-powered-street-lights
https://www.euronews.com/next/2022/10/04/energy-crisis-renewables-tired-of-power-cuts-blockaded-gaza-turns-to-solar-panels
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/May/IRENA_Global_Hydrogen_Trade_Costs_2022.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/May/IRENA_Global_Hydrogen_Trade_Costs_2022.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/May/IRENA_Global_Hydrogen_Trade_Costs_2022.pdf
https://www.ammoniaenergy.org/articles/mauritanian-mega-project-takes-next-steps/
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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األكثر عرضة لإلهمال

.UN-Habitat, Informal Settlements in the Arab Region, 2020  20
21  اإلسكوا، "موجز سياسات": نحو تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، 2020.

رغم التقّدم المحرز في ضمان الحصول على الكهرباء وأنواع الوقود النظيفة في المنطقة العربّية، ال يزال كثيرون يواجهون 
صعوبات في الحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبسعر معقول في منازلهم ومدارسهم ومجتمعاتهم. وقد هّددت جائحة 

كوفيد-19 وما تالها من صدمات بتعميق التفاوتات في الحصول على الطاقة.

واعتبر التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2020 أن المجموعات التالية تواجه خطرًا متزايدًا باإلهمال، ويجب أن تلحظها 
جهود المنطقة الرامية إلى تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة:

أقل البلدان العربية نموًا ال تزال متأّخرة عن باقي بلدان المنطقة من حيث الحصول على الكهرباء والوقود النظيف 
 والتكنولوجيا. وتبلغ فرص الحصول على الكهرباء أدنى مستوياتها في السودان )55.4 في المائة(، والصومال 

)49.7 في المائة(، وموريتانيا )47.3 في المائة من السكان(، في حين ال تتجاوز نسبة الحصول على وقود 
وتكنولوجيات الطهي النظيفة 8 في المائة في جزر القمر، و10 في المائة في جيبوتي، و3 في المائة في الصومال. 

وتعيق أوجه القصور هذه التنمية االجتماعية واالقتصادية على نطاق واسع وتؤثر سلبًا على رفاه السكان المتضررين.

اًل أو تراُجعًا في عملّيات الكهربة، نتيجة  رة من الصراع وعدم االستقرار السياسي تشهد تعطُّ البلدان المتضرِّ
لألضرار التي لحقت بالبنية التحتية أو صعوبة تزويد محطات الطاقة بالوقود، ما جعل الشبكات الكهربائية أقل 

فعالّية. وشهدت الجمهورية العربية السورية وليبيا واليمن تراُجعًا كبيرًا في الحصول على الكهرباء بسبب الصراع، 
في حين أدى نقص الموارد الالزمة لتوليد الطاقة من المصادر العامة في لبنان إلى انخفاض كبير في توفيرها.

المجتمعات الريفية والنائية هي أقل حظًا في الحصول على الكهرباء والوقود النظيف والتكنولوجيا للطهي 
مقارنة بالمناطق الحضرية في البلد نفسه. وعلى الصعيد اإلقليمي، يحصل 97.5 في المائة من سكان الحضر 
على الكهرباء، مقارنة بنسبة 81.7 في المائة فقط من سكان الريف. وفي المدن، يستخدم 93.2 في المائة من 
السكان الوقود النظيف مقارنة بنسبة 77.6 في المائة في المناطق الريفية. وُتضاف إلى الفجوة بين المناطق 

رة من الصراعات  الحضرية والريفية مساوئ أخرى، حيث أن سكان الريف في أقل البلدان نموًا والبلدان المتضرِّ
هم أقل السكان تغطية في المنطقة.

سّكان المستوطنات غير الرسمية ومخيمات الاجئين هم أّقل حظًا من سّكان المستوطنات الرسمية في الحصول 
على الكهرباء بشكل موثوق، وغالبًا ما تكون التغذية بها متقّطعة وكابالت توصيلها دون المستوى المطلوب20.

النساء بشكل عام هن األكثر تأثرًا بتلوث الهواء داخل األماكن المغلقة الناجم عن استخدام وقود الطهي غير 
النظيف، ألنهن المسؤوالت في معظم الحاالت عن الطهي. ويؤدي استخدام وقود الكتلة الحيوية إلى عيوب 
ٍس عصبي ومشاكل صحية خطيرة أخرى21. وُيستخدم هذا الوقود  خلقية وأمراض في الجهاز التنفسي وتنكُّ

إلى حد كبير في المناطق الريفية وأقل البلدان نموًا.
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https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/advancing-sdg7-arab-region-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/advancing-sdg7-arab-region-english.pdf
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 توصيات في السياسات العامة لضمان تعاٍف شامل وتحقيق
الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030

22  لتحليل شامل لهذه التوصيات، يمكن االطالع على: اإلسكوا، التقرير العربي للتنمية المستدامة، 2020.

لتحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الوعد بضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة 
الحديثة الموثوقة والمستدامة، على البلدان العربية اعتماد ُنُهٍج استباقية للسياسات وتعميق التعاون اإلقليمي. حّدد التقرير 

العربي للتنمية المستدامة 2020 سلسلة من التوصيات لتسريع تحقيق الهدف 7 22، يمكن أن توّجه جهود المنطقة إلعادة البناء 
بشكل أفضل بعد كوفيد-19، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، وتحقيق تحّول عادل وشامل في 

مجال الطاقة. وال تزال هذه التوصيات وثيقة الصلة بالوضع اليوم:

دمج سياسات الطاقة باألهداف االجتماعية واالقتصادية األوسع نطاقًا لتحقيق تحّوالت عادلة 
ومستدامة في مجال الطاقة. تدعم استراتيجيات الطاقة المتكاملة األهداف المتعّلقة بالصحة واألمن 
الغذائي والبيئة والنمو، وتمّكن من توفير خدمة أقل كلفة وأعلى جودة للمستهِلكين، وإيجاد فرص عمل 

الئقة في قطاع الطاقة الخضراء. والتعاون على صنع القرارات بين المجتمع المدني والمنظمات غير 
ع مشاريع الطاقة النظيفة، ويضمن في الوقت نفسه تحقيق  الحكومية والشركاء من القطاع الخاص يسرِّ

هذه الفوائد. وينبغي االهتمام بتعزيز حوكمة الطاقة، وبناء المؤسسات القوية، وتنمية القدرات الفكرية 
والتكنولوجية، وإعادة صقل مهارات القوى العاملة.

إعادة هيكلة ُنُظم تســعير الطاقة، وتنفيذ سياســات تكميلّية لتخفيف العواقب غير المقصودة 
ضة للمخاطر. لترشــيد االســتهالك وتشــجيع اســتخدام الطاقة المتجّددة  لإلصاحات على الفئات المعَرّ

والنظيفة، يجب أن تغطي األســعار الكلفة الكاملة إلنتاج الطاقة واســتخدامها، بما في ذلك العوامل 
الخارجية. ويشــمل ذلك إعادة هيكلة برامج الدعم التي تشــجع على اإلفراط في اســتهالك الوقود والكهرباء؛ 

ضين للمخاطر. مع وضع سياســات تكميلية تضمن أن هذه اإلصالحات لن ُتلِحق أضرارًا بالســكان المعرَّ

زيادة االستثمار العام في الطاقة النظيفة. يجب على الحكومات إعطاء األولوية للحصول على الطاقة 
النظيفة من خالل تحديد أهداف طموحة وتنفيذ مشاريع للطاقة المتجّددة. وينبغي دعم خطط التنفيذ 

التفصيلية باستثمارات عامة ومساندة المجتمع الدولي لها بموارد تقنية ومالية.

االستفادة من االبتكارات والتكنولوجيات الرقمية لتحسين خدمات الطاقة. أدى االبتكار في نشر 
الطاقة الشمسية خارج الشبكة إلى تسريع الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية، في حين مّكن 

ن إدارة الشبكة.  الذكاء االصطناعي من التنبؤ بمزيد من الدقة بكميات الطاقة المتجّددة المولَّدة، ما حسَّ
تتيح الشبكات الصغيرة وتداول الطاقة بين المستخدمين إمكانّية توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء 

إلى ما يتعدى حدود الشبكات المركزية.

تعزيز الشراكات اإلقليمية والدولية في مجال الطاقة. يمكن للبلدان العربية تحقيق مكاسب من تكامل 
الطاقة، وال سيما من خالل الوصل بين الشبكات الكهربائية، واالستثمار في مشاريع البنية التحتية 

المشتركة، وتوثيق الروابط بين األسواق.

1
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https://asdr.unescwa.org/index-ar.html
https://asdr.unescwa.org/index-ar.html
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وقائع أساسية عن الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة

4

العالمالمنطقة العربية

	-	-7

 

 نسبة السكان المستفيدين 
من خدمات الكهرباء )2020(

90.	%90.5%
المناطق 
الحضرية
97.5%

 المناطق
 الريفية

81.7%

المناطق 
الحضرية 
97.3%

 المناطق
  الريفية

82.6%

	-	-7
نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل 

أساسي على الوقود النظيف 
والتكنولوجيا )2020(

86.8%
69.0% المناطق 

الحضرية
93.2%

 المناطق
 الريفية

77.6%
	-	-7

حصة الطاقة المتجّددة من اجمالي 
%7.7	%4.6االستهالك النهائي للطاقة )2019(

	-	-7
كثافة الطاقة مقاسة بالطاقة األولية 

%4.7%4.9والناتج المحلي اإلجمالي )2019(

هة  7-أ-	 التدفقات المالية الدولية الموجَّ
إلى البلدان النامية لدعم أنشطة 

البحث والتطوير في مجاالت الطاقة 
النظيفة وإنتاج الطاقة المتجّددة، 

بما في ذلك الُنُظم الهجينة )2019(

$	,	0	,000,000 
)11 في المائة من اإلجمالي 

العالمي(
$	0,887,	00,000

 7-ب-	
القدرة المرّكبة على توليد الطاقة 

المتجّددة في البلدان النامية )بالواط 
لكل فرد( )2020(

5	.9	45.7

المصدر: اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة.
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