
 لمنهجياتا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التنمية المستدامة
 السابعالهدف 

ضمان الوصول إلى الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة 
 والحديثة للجميع

 
 
 

 

  



ضمان الوصول إلى الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة والحديثة  

 السابعالهدف  للجميع

2 

 

م  7.1الغاية  ة الموثوقة بحلول عا  2030ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديث

 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء7.1.1 المؤشر 

 المنظمة

 (WBالبنك الدولي ) 

 التعريف

 الكهرباء. نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء هي النسبة المئوية للسكان الذين يمكنهم الوصول إلى

 المنهجية 
 طريقة الحساب

، يوجد لدى عدد من البلدان ثغرات في البيانات المتاحة. المسوحاتبالنظر إلى التردد المنخفض والتوزيع اإلقليمي لبعض 

 -بسيط لملء نقاط البيانات المفقودة  تصميم لتطوير التطور التاريخي ونقطة البداية لمعدالت الكهرباء، تم تبني منهج

دولة خالل هذه  212. وقد سمح هذا النهج النمطي بتقدير معدالت الكهرباء في  2012 ,2010 ,2000 ,1990عاملي حوا

( المشار إليه أدناه مزيًدا من التفاصيل حول المنهجية المقترحة 2013عن إطار التتبع العالمي ) SE4ALLالفترات. يوفر تقرير 

 (. 87-82، صفحة1، القسم 2لتتبع الوصول إلى الطاقة )الفصل 

 صنيفالت

 مدني.أو  قروييمكن تصنيف جميع أماكن الوصول إلى الكهرباء عن طريق مكان اإلقامة 

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

. المتاحة البيانات في ثغرات البلدان من عدد لدى يوجد المسوحات، لبعض اإلقليمي والتوزيع المنخفض التردد إلى وبالنظر

 - المفقودة البيانات نقاط لملء بسيط نهج تصميم اعتماد تم الكهرباء، لمعدالت البداية ونقطة التاريخي التطور لتطوير

 42 يوجد. للبيانات نقاط ثالث إلى صفر من متصلة سلسلة للبلد يكون أن . وبالتالي يمكن 2010 ,2000 ,1990عامحوالي 

ح اإلقليمي المتوسط يستخدم بيانات. نقطة دون بلداً   170 لدى يوجد. البيانات فترات من فترة كل في للكهرباء كتقدير المرجَّ

البلد،  المنطقة، متغيرات مع نموذج باستخدام المفقودة البيانات تقدير ويتم نقاط، وثالث واحدة بيانات نقطة بين ما دولة

 بتقدير هذا التصميم نهج سمح. الزمنية الفترات من ألي متوفرة البيانات كانت إذا األصلية بالمالحظة النموذج يحتفظ. الوقت

 "(.التقدير" بـ إليها المشار) الثالث الفترات هذه خالل دولة 212 في الكهرباء معدالت

 النشرتاريخ 
 إصدار البيانات

 مستمر. 

 مقدمي البيانات

 .ال يوجد 
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نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود النظيف  7.1.2المؤشر 
 والتكنولوجيا

 المنظمة

 (.WHOمنظمة الصحة العالمية ) 

 التعريف

يتم احتساب نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا كعدد من الناس الذين 

ويتم التعبير عنها  .التدفئة واإلضاءة مقسوًما على إجمالي عدد السكانيستخدمون الوقود النظيف والتقنيات في الطهي و

 والمبادئ المعيارية اإلرشادات في ، المدرجةكنسبة مئوية. يتم تعريف "النظيف" من قبل التوصيات الخاصة بالوقود

 الداخلي. الهواء لنوعية العالمية الصحة لمنظمة التوجيهية

 المنهجية
 طريقة الحساب

التي جمعتها منظمة الصحة العالمية، معلومات عن وقود الطهي وتأتي  األسريتم تصميم المؤشر اعتمادًا بيانات المسح 

مسح وتعداد وطني. تشمل الدراسة مصادر المسوحات الديموغرافية  800ممارسات االستخدام والطهي من حوالي 

(، ومسح صحة MICSمتعدد المؤشرات )العنقودي  ح(، المسLSMS(، مسوحات قياس مستوى المعيشة)DHSوالصحية )

 (، وغيرها على الصعيد الوطني. WHSالعالم )

لسنة معينة بشكل منفصل  والمدنية قرويةيتم الحصول على تقديرات طاقة الطهي األولية الكلية األساسية من المناطق ال

 Bonjourصفر إلى واحد. مزيد من التفاصيل ) باستخدام نموذج متعدد المستويات، وتقيد التقديرات إلى قيم تتراوح من

et al ،2013 .) 

 يتم الحصول على تقديرات البلدان التي ليس لديها مسوحات متاحة على النحو التالي:

الستخالص التقديرات اإلجمالية على  في األقاليم للسكان المرجح المتوسط استخدام يتمعند توفير بيانات المسح لبلد ما، 

 أو عالمي، ومع ذلك ال يتم إعطاء تقدير لذلك البلد.  مستوى إقليمي

 المفترض من. أمريكي دوالر 12,746 من أكثر( GNI) اإلجمالي القومي الدخل ذات الدخل عالية أنها على تصنف التي البلدان

 للطبخ المحلية للطاقة رئيسي كمصدر النظيفة والتكنولوجيات الوقود الستخدام الكامل التحول من الفرد نصيب يكون أن

 صفر أنها ويفترض٪ 5 من أقل يبلغ( النظيفة غير) الملوثة والتكنولوجيات الوقود بأنواع يتعلق فيما األساسي واالعتماد

 . والعالمية اإلقليمية للتقديرات بالنسبة

 المنهجية نفس استخدام سيتملتقدير جزء من السكان الذين يعتمدون على الوقود النظيف والتقنيات للتدفئة واإلضاءة، 

 .أعاله المذكورة االفتراضات نفس باستخدام معينة لسنة المحلية التقديرات الشتقاق المسح بيانات باستخدام

 صنيفالت

المسوحات  في المتوقعة الطهي، التدفئة، اإلضاءة، مع التحسينات مثل) مختلفة نهائية الستخدامات مصنفة تقديرات

 .البلدان( لجميع واإلضاءة للتدفئة ممكناً  هذا األسرية، سيكون

المسوحات  في المتوقعة مع التحسينات الطهي طاقة من( طباخ أي) الرئيسي المستخدم حسب النوع تقسيم وسيتاح

 األسرية. 
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 الوقت حول دولة ثالثين من دولية بيانات العالمية الصحة لمنظمة األسرية الطاقة بيانات قاعدة ذلك تتضمن إلى باإلضافة

 طريق عن البيانات جمع في التحسينات مع. الجنس حسب المصنفة والمياه الوقود حطب جمع في األطفال يقضيه يالذ

 المسوحات. توافق عملية

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 ال توجد تقارير عن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي بدون بيانات. 

 الوقود يستخدمون سكانها من٪ 95 لديها يكون أن بيانات على تحتوي ال التي المرتفع الدخل ذات البلدان أن المفترض من

 النظيفة. والتكنولوجيات

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 2016صيف / خريف  

 إصدار البيانات

 2017مايو  1 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية.
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ادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول عام  7.2الغاية  تحقيق زي

2030 

 حصة الطاقة المتجددة إلى إجمالي استهالك الطاقة النهائي 7.2.1المؤشر 

 المنظمة

 (IEAوكالة الطاقة الدولية ) •

 (UNSDباألمم المتحدة ) الشعب اإلحصائية •

 (UN Energyالوكاالت التابعة لألمم المتحدة المعنية بالطاقة )اآللية المشتركة بين  •

 (IRENAالوكالة الدولية للطاقة المتجددة ) •

 التعريف

حصة الطاقة المتجددة إلى إجمالي االستهالك النهائي: هي النسبة المئوية لالستهالك النهائي للطاقة المستمد من 

 الموارد المتجددة.

 المنهجية 
 طريقة الحساب

اإلحصاءات . يعتمد هذا المؤشر على تطوير إحصاءات شاملة للطاقة من خالل العرض والطلب لجميع مصادر الطاقة

إحصاءات الطاقة في "التوصيات الدولية  وتم وصف منهجياتالمستخدمة إلنتاج توازن الطاقة الوطنية متفقة عليها دوليًا 

 نة اإلحصائية لألمم المتحدة، وهي متاحة على الموقع: (، التي اعتمدتها اللجIRESبشأن الطاقة اإلحصائية )

https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/ 

 إجمالي ÷ المتجددة المصادر جميع من الطاقة )استهالك المؤشر حساب يمكن الوطنية، الطاقة توازن تطوير وبمجرد

 لدى العالمية الطاقة وتقديرات إحصاءات من جداول ثالثة من المتجددة الطاقة استهالك النهائي(. يستمد الطاقة استهالك

 الجدول في الواردة الكميات جميع أخذ يتم .الحرارة انتاج الكهرباء، إنتاج النهائي، االستهالك إجمالي: الدولية الطاقة وكالة

 منفصلة غير النهائي االستهالك جدول في والحرارة الكهرباء أحجام ألن نظًرا. ذكرها تم كما اإلجمالي لالستهالك النهائي

 والحرارة للكهرباء النهائي االستهالك لفصل ذلك من بداًل  والحرارة الكهرباء إنتاج جداول استخدام يتم التكنولوجيا، حسب

 لتكنولوجيا.ا حسب

 الحصة تلك وضرب والحرارة الكهرباء إنتاج جداول في التكنولوجيا حصة اشتقاق طريق عن التكنولوجيا بواسطة التخصيص يتم

 تقارير االستهالك جدول إجمالي كان المثال إذا سبيل على. التوالي على والحرارة للكهرباء النهائي الطاقة استهالك خالل من

 في الحيوي الغاز ، ونسبةTJ 100، الحرارة 400TJللكهرباء  النهائي االستهالك طاقة الغاز الحيوي، إجمالي TJ 150 النهائي

 الحيوي:  الغاز الستهالك المذكور اإلجمالي العدد الحرارة؛ سيكون في بالمائة 5و بالمائة 10 هي الكهرباء إنتاج إجمالي

195 TJ (150 TJ+400TJ × 10%+100TJ × 5%) 

، 1، القسم 4البنك الدولي مزيًدا من التفاصيل حول المنهجية المقترحة للتعريف والقياس للطاقة المتجددة )الفصليقدم 

 (.202-201صفحة 

 صنيفالت

 حسب الموارد واالستخدام النهائي. 

 

https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
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 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 يتم جمع البيانات على أساس سنوي

 إصدار البيانات

 في أوائل الخريف )نشر المعلومات للسنة السابقة(. IEAمن يتم تحديث أرصدة الطاقة  •

 يتم تحديث أرصدة الطاقة في األمم المتحدة في أوائل الربيع )نشر المعلومات لمدة سنتين(. •

 مقدمي البيانات

 المكاتب اإلحصائية الوطنية.
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 2030ن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام مضاعفة المعدل العالمي للتحس   7.3الغاية 

 كثافة الطاقة تقاس من حيث الطاقة األولية والناتج المحلي اإلجمالي 7.3.1المؤشر 

 المنظمة

 (IEAوكالة الطاقة الدولية ) •

 (UNSDباألمم المتحدة ) ةاإلحصائي الشعب •

 (UN Energyة )اآللية المشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة المعنية بالطاق •

 التعريف

 من الناتج في االقتصاد.اقتصادية تعرف كثافة الطاقة بأنها الطاقة التي يتم توفيرها لقيمة وحدة 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

اإلحصاءات . يعتمد هذا المؤشر على تطوير إحصاءات شاملة للطاقة من خالل العرض والطلب لجميع مصادر الطاقة

إحصاءات الطاقة في "التوصيات الدولية  وتم وصف منهجياتالمستخدمة إلنتاج توازن الطاقة الوطنية متفقة عليها دوليًا 

 (، التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة، وهي متاحة على الموقع: IRESبشأن الطاقة اإلحصائية )

https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/ 

 الناتج إجمالي ÷ الطاقة إمدادات )اجمالي من خالل المؤشر على الحصول يمكن الوطنية، الطاقة توازن تطوير وبمجرد

 المحلي(.

 صنيفالت

 في. الطاقة كفاءة نحو التقدم حول األفكار من المزيد تقديم يمكن القطاع. حسب المثال سبيل على الطاقة كثافة تصنيف

 هو األسر( كما الزراعة، النقل، السكن، )الصناعة، التالية للقطاعات إال القطاعية الفروع هذه حساب يمكن ال الحالي الوقت

 من تجعل التي القطاعية الطاقة مؤشر كثافة تطوير الزمن مرور مع المرغوب من سيكون. العالمي التتبع إطار في مذكور

 يكون الشاحنات(. لن السيارات،) السيارة نوع أو( الصلب االسمنت، مثل) الصناعة قبل من الطاقة كثافة إلى النظر الممكن

 .الصلة ذات للطاقة المستهلكة القطاعات مع اإلحصائي التعاون بدون ممكنا ذلك

 النشرتاريخ 
 البيانات جمع

 سنوي أساس على البيانات جمع يتم

 البيانات إصدار

 في أوائل الخريف )نشر المعلومات للسنة السابقة(. IEA من الطاقة أرصدة تحديث يتم •

 يتم تحديث أرصدة الطاقة في األمم المتحدة في أوائل الربيع )نشر المعلومات لمدة سنتين(. •

 مقدمي البيانات

 .المكاتب اإلحصائية الوطنية

 

https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
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ا الطاقة النظيفة، بما في  تعزيز  a.7الغاية التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجي

ا الوقود األحفوري المتقدمة  الطاقة المتجددة، والكفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجي ذلك المتعّلقة ب

ا الطاقة النظيفة، بحلول ة للطاقة وتكنولوجي  2030عام  واألنظف، وتشجيع االستثمار في البنى التحتي

إلى البلدان النامية دعمًا ألبحاث وتطوير  الموجهة دوليةال ماليةالتدفقات ال a.1.7المؤشر 
 الطاقة النظيفة وإنتاج الطاقة المتجددة، بما في ذلك في األنظمة الهجينة

 المنظمة

 ( OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) •

 (IRENAالمتجددة )الوكالة الدولية للطاقة  •

 تعريفال

ة: ة التدفقات من خالل اثنين من المصادر التكميلي  يتم تغطي

 والتنمية التعاون منظمة تغطيها التي التدفقات ُتعّرف(: OECD) االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة

 البلدان تتلقاها التي األسهم في واالستثمارات والمنح الرسمية القروض جميع أنها على االقتصادي الميدان في

 األطراف، المتعددة والوكاالت األجنبية الحكومات من الرسمية اإلنمائية المساعدات لمقدمي DAC قائمة في

 من المستخرجة الهجينة األنظمة في ذلك في بما المتجددة، الطاقة وإنتاج والتنمية النظيفة الطاقة بحوث ألغراض

 )لجنة المساعدة اإلنمائية( DAC/1OECD في الدائنين نظام تقارير

ة: الي  رموز القطاعات الت

 -تقنيات متعددة  -توليد الطاقة، مصادر الطاقة المتجددة  23210

 إنتاج حطب الوقود / الفحم. 31261

 بما في ذلك المراكب النهرية المولدة للطاقة. -مائية ومحطات توليد الطاقة الكهر 23220

 بما في ذلك الخاليا الضوئية والتطبيقات الحرارية الشمسية والتسخين الشمسي. -الطاقة الشمسية  23230

 طاقة الرياح لرفع المياه وتوليد الطاقة الكهربائية. -طاقة الرياح  23240

 بما في ذلك تحويل الطاقة الحرارية في المحيطات وقوة المد والجزر. -الطاقة البحرية  23250

 استخدام الطاقة الحرارية األرضية لتوليد الطاقة الكهربائية. -الطاقة الحرارية األرضية  23260

محطات توليد الطاقة باستخدام الوقود واستخدام المواد الصلبة والسوائل المنتجة من الكتلة الحيوية  - 23270

 للطاقة المباشرة.

 في بحوث الطاقة.  23182كود  CRSلحصول عليه تحت قطاع البحث والتطوير لتكنولوجيا وكفاءة استخدام الطاقة يتم ا

 تشمل التدفقات المذكورة أعاله أيًضا المساعدات الفنية المقدمة لدعم اإلنتاج والبحث والتطوير على النحو المحدد أعاله.

ف بالتدفقات التي تغطيها الوكالة على أنها جميع القروض  اإلضافية والمنح الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: ُتعرَّ

واالستثمارات في األسهم التي تلقتها البلدان النامية )ُتعرف بأنها بلدان في مناطق نامية، كما هو مذكور في وثيقة األمم 

تكوين المناطق( من جميع الحكومات األجنبية والوكاالت المتعددة األطراف والمؤسسات المالية لغرض أبحاث  M49المتحدة 

                                                      

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 1
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طوير وإنتاج الطاقة المتجدد. هذه التدفقات اإلضافية تغطي نفس التقنيات واألنشطة األخرى )البحث الطاقة النظيفة وت

 .OECD  /DAC CRSوالتطوير والمساعدة الفنية، وما إلى ذلك( واستبعاد جميع التدفقات المستخرجة من 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

 الدول من( OOFو ODA) الرسمية التدفقات إجمالي أخذ طريق نع والتنمية االقتصادي التعاون منظمة تدفقات حساب يتم

. أعاله المذكورة القطاعات إلى اإلنمائية المساعدة مقدمي من وغيرها األطراف المتعددة والمنظمات DAC في األعضاء

 العام االستثمار بيانات قاعدة من العام االستثمار تدفقات إجمالي أخذ طريق عن( اإلضافية" ) 2IRENA" تدفقات حساب يتم

النامية،  المناطق خارج البلدان إلى الدولية المحلية، التدفقات المالية التدفقات: واستبعاد الوكالة في المتجددة للطاقة

 األمريكي. بالدوالر التدفقات قياس يتم. والتنمية االقتصادي التعاون منظمة المذكورة في والتدفقات

 صنيفالت

على عالمات تعكس ما إذا كان هدف السياسة يتحقق من خالل النشاط. ويتم تضمين قياس  CRSتحتوي البيانات في 

على مستوى المشروع ويمكن تصنيفها حسب نوع  CRSمن  الواردة البيانات ذكر. كما يتم CRSالمساواة بين الجنسين في 

المعونة )المشروع، القطاع الفرعي  (، حسب الجهة المانحة، الدولة المتلقية، نوع التمويل، نوعOOFأو  ODAالتدفق )

 الزراعي، وما إلى ذلك(.

حسب البلد )المصدر والمستلم( على مستوى المشروع، مما يسمح بتصنيفها البيانات في  IRENAيتم تخزين البيانات في 

الطاقة الحرارية  الطاقة الحيوية، مثل) التكنولوجيات طريق عن المالية التدفقات تقسيمعدة أبعاد على سبيل المثال يمكن 

األرضية، الطاقة المائية، طاقة المحيطات، الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح(، التقنيات الفرعية )على سبيل المثال الرياح البرية 

 والبحرية(، حسب الجغرافيا )على مستوى الدولة وعلى المستوى اإلقليمي(. 

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 يوجد. ال 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 يتم جمع البيانات لمدة سنة خالل السنة التالية.

 إصدار البيانات

يتم تحديث بيانات لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أربع مرات في السنة، 

السنة السابقة(. كما تتوفر بيانات االستثمار في الوكالة في نهاية مع نشر بيانات كاملة وتفصيلية في نهاية العام )تغطي 

 العام )تغطي السنة السابقة(.

 

 

                                                      

 الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. 2
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ة  b.7الغاية  ا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديث توسيع نطاق الُبنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجي

امية، وبخاصة في أقل البلدان نموا وا امية، والمستدامة للجميع في البلدان الن لدول الجزرية الصغيرة الن

ة غير الساحلية، وفقًا لبرامج الدعم الخاصة  امي  2030، بحلول عام لكل منهاوالبلدان الن

 قدرة توليد الطاقة المتجددة المنشأة في البلدان النامية )بالواط لكل فرد(  b.1.7المؤشر 

 
 المنظمة

 الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

 التعريف

ف المؤشر على أنه القدرة المركبة لمحطات الطاقة التي تولد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مقسومة على  ُيعرَّ

إجمالي عدد سكان البلد. يتم تعريف السعة على أنها صافي السعة الكهربائية القصوى المثبتة في نهاية العام ومصادر 

  IRENAالطاقة المتجددة كما هو محدد في قانون 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

، يتم تقسيم قدرة توليد الكهرباء المتجددة في نهاية العام على إجمالي عدد سكان الدولة اعتباًرا من ولكل سنة بلدلكل 

 يوليو(. 1منتصف العام )

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 :لسببين بالقدرة الكهربائيةقد تنقص أحيانًا البيانات الخاصة  ،على مستوى الدولة

التأخير في الرد على استبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أو نشر البيانات الرسمية. في مثل هذه الحاالت،  .1

يتم عمل التقديرات بحيث يمكن حساب اإلجماليات العالمية واإلقليمية. العالج األساسي هو تكرار قيمة السعة 

التحقق من المصادر غير الرسمية المتجددة أيضًا بمسؤولية  ع الوكالة الدولية للطاقةمن العام السابق. وتضطل

(. يمكن استخدام هذه المصادر األخرى a.1.7)انظر المؤشر  المشاريع االستثمارية للبيانات وجمع البيانات عن

د توفرها لتحديث قيمة ، ويتم استخدامها عنخالل سنةلتحديد ما إذا كان قد تم تشغيل أي محطات طاقة جديدة 

االستبيانات السعة في نهاية العام. يتم استبدال أي من هذه التقديرات في النهاية ببيانات رسمية أو بيانات 

 متى ما توفرت. 

ما تفتقر اإلحصاءات الوطنية للطاقة إلى البيانات الالزمة بشأن القدرة غير الشبكية أو ُتعرض هذه البيانات غالًبا  .2

، )مثل عدد محطات توليد الطاقة الكهرومائية الصغيرة في بلد ما بداًل من قدرتها غير معيارية بوحدات قياس

بواسطة  األرقام المتعلقة بالقدرة غير الشبكيةبالميجاوات(. في حالة عدم توفر البيانات الرسمية، يتم جمع 

IRENA لدان )مثل وكاالت التنمية من مجموعة متنوعة من المصادر الرسمية وغير الرسمية األخرى في الب

واإلدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومطوري المشاريع والجمعيات الصناعية( وتضاف هذه المعلومات 

إلى قاعدة بيانات القدرات إلعطاء صورة أكثر اكتماال للتطورات في قطاع الطاقة المتجددة في بلد ما. تتم مراجعة 
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( ويتم فحصها مع نقاط REN21شبكة واسعة من المراسلين الوطنيين )شبكة هذه البيانات كل عام من خالل 

 ( عند حضورهم اجتماعات إيرينا وورش العمل التدريبية.IRENAاالتصال القطرية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة )

قعة خارج الدولة، تستبعد هذه وال سيما تلك المتعلقة باألقاليم الوا، عند غياب البيانات عن القدرة اإلنتاجية الكهربائية

 المعلومات من مجموعة البيانات. 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .من كل سنة األولىالستة األشهر يتم جمع البيانات في تسجل بيانات القدرة كرقم في نهاية السنة، و

 

 إصدار البيانات

. يتم نشر األرقام النهائية للسنة السابقة ةالتالي السنةيتم نشر تقديرات قدرة التوليد لمدة عام في نهاية شهر مارس من 

 في نهاية شهر يونيو.

 

 مقدمي البيانات

حول القدرة على توليد الطاقة  الالزمةالطاقة الوطنية في الوزارات البيانات  ووكاالتالوطنية  اإلحصائيةوفر المكاتب ت

 األولية، وتختلف السلطة المعنية بجمع هذه البيانات بين بلد وآخر. كما يمكن جمع البيانات المتعلقة بالتقديرات ةدالمتجد

 ، أو مشغلي الشبكات. الصناعية، أو شركات المرافق الوطنية االتحاداتمن 
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