
    

 ب�ان صحفي

 
 

 جائحة كورونا ُتؤكِّد ضرورة
 التوسع في استخدام حلول الطاقة المستدامة في أنحاء العالم 

 
التي تحقَّقت �الفعل، وحث خطى الجهود ، یجب على البلدان حما�ة المكاسب 2030لتحقیق مقاصد أهداف التنم�ة المستدامة �حلول عام 

 الرام�ة إلى حصول الجم�ع على طاقة حدیثة وموثوقة ومستدامة �أسعار معقولة.
 

التقدم المحرز ن: التقر�ر الجدید لتت�ع الهدف السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة الصادر �عنواكشف  - 2020مایو/أ�ار  28واشنطن 

أنه على الرغم من التقدم الذي تسارعت خطاه خالل السنوات العشر الماض�ة، فإن العالم لن یتمكن من تأمین طاقة  الطاقة في مجال

ما لم یتم تعز�ز الجهود بدرجة كبیرة. وقد شارك في إعداد هذا التقر�ر  2030حدیثة مستدامة وموثوقة �أسعار معقولة للجم�ع �حلول عام 

لطاقة الدول�ة، والوكالة الدول�ة للطاقة المتجددة، وشع�ة اإلحصاءات �األمم المتحدة، والبنك الدولي ومنظمة الذي صدر الیوم كل من وكالة ا

 الصحة العالم�ة.

ي جائحة كورونا   �قول التقر�ر إنه تحقَّق تقدم ملموس نحو بلوغ مختلف جوانب الهدف السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة قبل بدء تفشِّ

). ومن ذلك حدوث انخفاض ملحوظ في شتَّى أنحاء العالم في عدد السكان المحرومین من إمدادات الكهر�اء، وز�ادة اإلق�ال 19-(كوفید

الطاقة المتجددة في تولید الكهر�اء، وتحسینات في كفاءة استخدام الطاقة. وعلى الرغم من هذه المكاسب، ال تزال الجهود  على استخدام

 .2030العالم�ة غیر كاف�ة لبلوغ المقاصد الرئ�س�ة للهدف السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة �حلول عام 

، ولكن 2018ملیونا في  789إلى  2010مل�ار في  1.2حصلون على الكهر�اء من و�شیر التقر�ر إلى انخفاض عدد السكان الذین ال �

ي جائحة كورونا، س�ظل هناك نحو  ملیون شخص محرومین من  620في إطار الس�اسات التي كانت قائمة أو مزمعة قبل بدء تفشِّ

و�دعو الهدف السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة إلى تعم�م  % منهم في أفر�ق�ا جنوب الصحراء.85، 2030الحصول على الكهر�اء في 

 .2030حصول الجم�ع على الكهر�اء �حلول عام 

خص مل�ارات ش 3عالوة على ذلك، ال تزال هناك عناصر مهمة أخرى من هذا الهدف ال تسیر على المسار الصح�ح. إذ كان هناك قرا�ة  

، معظمهم في أس�ا وأفر�ق�ا جنوب الصحراء. و�ؤدي جمود التقدم المحرز منذ 2017محرومین من الحصول على وقود الطهي النظیف في 

استنشاق دخان الطهي. وعلى الرغم من النمو السر�ع الستخدام طاقة الر�اح والطاقة  إلى وفاة المالیین كل عام من جراء 2010عام 

كهر�اء، فإن نس�ة الطاقة المتجددة في مز�ج الطاقة العالمي تز�د تدر�ج�ا ز�ادة طف�فة. و�جب تسر�ع وتیرة استخدام الشمس�ة في تولید ال

الطاقة المتجددة في كل القطاعات من أجل االقتراب من تحقیق الهدف السا�ع، حیث إن التحسینات في مجالي التدفئة والنقل تتأخر في 

م قوي نحو تحسین كفاءة استخدام الطاقة في العالم بین عامي الوقت الحالي كثیرا عن بلوغ كا ، 2016و 2015مل إمكان�اتها. ف�عد تقدُّ

% على األقل في السنوات 3إلى  2017% في 1.7ت�اطأت كثیرا وتیرة هذا التقدم. ومن الضروري ز�ادة معدل التحسن ز�ادًة كبیرة من 

 المقبلة.
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م الُمح رز في كل المناطق والقطاعات تعز�ز االلتزام الس�اسي، والتخط�ط طو�ل األجل في مجال الطاقة، وز�ادة وسیتطلَّب تسر�ع وتیرة التقدُّ

التمو�ل العام والخاص، وتوفیر حوافز كاف�ة على صعید الس�اسات والمعاملة الضر�ب�ة من أجل تسر�ع معدالت استخدام التقن�ات الجدیدة. 

"، �النظر إلى النس�ة الكبیرة من السكان المحرومین من الحصول على الكهر�اء في المجتمعات و�جب ز�ادة التركیز على " عدم إغفال أحد

 الر�ف�ة األفقر واألولى �الرعا�ة في المناطق النائ�ة.

ن النام�ة �شأن التدفقات المال�ة الدول�ة إلى البلدا 1.أ.7وسیلة لتت�ُّع مدى التقدم الُمحَرز ق�اسا على مؤشر جدید  2020و�ستحدث تقر�ر 

مل�ار دوالر  21.4، إذ وصل إلى 2010لدعم الطاقة النظ�فة والمتجددة. فعلى الرغم من أن إجمالي التدفقات المال�ة تضاعف منذ عام 

وهي أ�عد البلدان عن تحقیق مختلف مقاصد الهدف السا�ع من أهداف التنم�ة -، فإن نس�ة ما وصل منها إلى البلدان األقل نموا 2017في 

 %.12لم تتجاوز  -تدامةالمس

ة إلى وكانت اللجنة اإلحصائ�ة لألمم المتحدة قد كلَّفت المؤسسات الخمس الراع�ة للتقر�ر بتجم�ع الب�انات القطر�ة والتحقُّق منها، �اإلضاف
م  التقر�ر إلى واضعي الس�اسات المعدالت اإلجمال�ة اإلقل�م�ة والعالم�ة ف�ما یتصل �التقدم المحرز نحو بلوغ مقاصد الهدف السا�ع. وُ�قدِّ

تدام وشركاء التنم�ة الب�انات الالزمة على المستو�ات العالمي واإلقل�مي والقطري التخاذ قرارات مستنیرة وتحدید األولو�ات لتحقیق تعاف مس
هذا العمل التعاوني الضوء مرة من جائحة كورونا �كفل تعز�ز الجهود من أجل توفیر طاقة حدیثة ومستدامة وموثوقة �أسعار معقولة. وُ�سلِّط 

ل علیها إلثراء عمل�ة وضع الس�اسات، و�ت�ح أ�ضا الفرصة لتعز�ز جودة الب�انات من خالل التعاون  أخرى على أهم�ة وجود ب�انات ُ�عوَّ
مم المتحدة إلثراء المراجعة الدولي لز�ادة تدع�م القدرات الوطن�ة. وقد أرسلت المؤسسات الراع�ة للهدف السا�ع التقر�ر إلى األمین العام لأل

 .2030السنو�ة لجدول أعمال التنم�ة المستدامة العالم�ة لعام 
 
 

 المالمح الرئ�س�ة لمقاصد الهدف السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة

ل إلیها التقر�ر تستند إلى تجم�عات دول�ة لب�انات رسم�ة على المستوى ال  ، مع 2018وطني حتى عام ُیرَجى مالحظة أن النتائج التي توصَّ

 االعتماد أ�ضا على تحلیل االتجاهات والس�اسات المتصلة �مقاصد الهدف السا�ع في اآلونة األخیرة.

، تمكَّن أكثر من مل�ار شخص من الحصول على إمدادات الكهر�اء. ونتیجًة لذلك، 2010منذ عام  القدرة على الحصول على الكهر�اء:

ملیون شخص �ع�شون بدون  789. ومع ذلك، مازال هناك 2018متصلین �ش�كات الكهر�اء في عام % من سكان المعمورة 90أص�ح 

كهر�اء، وعلى الرغم من تسارع وتیرة التقدم المحرز في السنوات األخیرة، فإن مقصد تعم�م حصول الجم�ع على الكهر�اء �حلول عام 

ة كورونا في تعطیل شدید لجهود توفیر إمدادات الكهر�اء. وال تزال هناك یبدو من غیر المحتمل تحق�قه، الس�ما إذا تسبَّبت جائح 2030

ت�اینات ف�ما بین المناطق. وتقترب مناطق أمر�كا الالتین�ة وال�حر الكار�بي، وشرق آس�ا، وجنوب شرق آس�ا من تحقیق هدف التعم�م 

% من السكان الذین ال �حصلون على 70لركب، إذ تضم الكامل للحصول على الكهر�اء، لكن منطقة أفر�ق�ا جنوب الصحراء تتخلف عن ا

ل العدید من البلدان ذات العجز الكبیر في الحصول على الكهر�اء في المنطقة معدالت نمو لتولید  الكهر�اء على مستوى العالم. فقد سجَّ

إذ یبلغ عدد المحرومین من الكهر�اء فیهما  الكهر�اء ال تسایر نموها السكاني. وتشهد نیجیر�ا وجمهور�ة الكونغو الد�مقراط�ة أكبر عجز،

لت الهند ثالث أكبر عجز في الحصول على الكهر�اء، إذ إن  68ملیونا و 85 ملیونا من سكانها �ع�شون  64ملیونا على الترتیب. وسجَّ

لت أكبر نسب من العجز، بدون كهر�اء، مع أن معدلها في توفیر إمدادات الكهر�اء �فوق نموها السكاني. و�ین البلدان العشر�ن الت ي سجَّ

ن منذ عام  نقطة  3.5، �فضل معدالت نمو سنو�ة إلمدادات الكهر�اء تز�د على 2010أظهرت بنغالد�ش وكین�ا وأوغندا تحقیق أكبر تحسُّ



والطاقة الشمس�ة مئو�ة تعزى في جانب كبیر منها إلى ات�اع نهج شامل یجمع بین تولید الكهر�اء من الش�كة العامة، والش�كات المصغرة، 

 من خارج الش�كة العامة.

ال یزال هناك نحو ثالثة مل�ارات شخص محرومین من الوقود والتقن�ات النظ�فة ألغراض الطهي �ع�ش معظمهم في أس�ا  الطهي النظیف:
الز�ادة في الحصول  ، كان التقدم المحرز في الغالب �طیئا، بل أن معدل2018إلى  2020وأفر�ق�ا جنوب الصحراء. وخالل الفترة من 
في �عض البلدان متأخرا عن مسایرة نموها السكاني. و�ع�ش �أعلى عشر�ن بلدا تعاني  2012على وقود الطهي النظیف تراجع منذ عام 

. وما زال هذا النقص ُ�فِرز 2018و 2014% من سكان العالم المحرومین من هذا الوقود بین عامي 82من نقص وقود الطهي النظیف 
من مقاصد أهداف التنم�ة  7.1ت خطیرة من حیث التمییز على أساس الجنس وعلى الصحة والمناخ تؤثِّر على تحقیق المقصد تداع�ا

 المستدامة، وكذلك على التقدم نحو بلوغ العدید من األهداف األخرى ذات الصلة للتنم�ة المستدامة. وفي ظل الس�اسات الحال�ة والُمخططة،
. ومن المرجح أن تؤدي 2030ص محرومین من الوقود والتكنولوج�ات النظ�فة ألغراض الطهي في عام مل�ار شخ 2.3س�ظل هناك 
إلى ز�ادة كبیرة لضحا�ا تعرض النساء واألطفال لفتراٍت طو�لة لتلوث الهواء في المنازل الذي یرجع في الغالب إلى استخدام  جائحة كورونا

التقلید�ة للكتلة اإلح�ائ�ة في الطهي. وما لم ُتتخذ إجراءات سر�عة، فإن العالم سیتأخر في الفحم الخام أو الكیروسین أو االستخدامات 
% تقر��ا. وقد تحقَّق هدف ز�ادة الحصول على وقود الطهي النظیف إلى 30تحقیق هدف تعم�م الحصول على وقود الطهي النظیف بنس�ة 

، ه�ط عدد السكان الذین ال �حصلون على الوقود النظیف في شرق آس�ا 2018إلى  2010حد كبیر في منطقتین �آس�ا. ففي الفترة من 
نا في معدالت الحصول على وقود  0.8وجنوب شرق آس�ا من مل�ار إلى  مل�ار. وشهدت منطقتا آس�ا الوسطى وجنوب آس�ا أ�ضا تحسُّ

 مل�ار إلى مل�ار واحد. 1.11الطهي النظیف، كما ه�ط أ�ضا عدد المحرومین من هذا الوقود في هاتین المنطقتین من 

مرتفعًة  2017% من االستهالك النهائي للطاقة في 17.3وصلت حصة الطاقة المتجددة في مز�ج الطاقة العالمي إلى  الطاقة المتجددة: 
) �معدل أسرع من استهالك 2017في  %2.5. و�نمو استهالك أنواع الطاقة المتجددة (+2010% في 16.3و 2016% في 17.2من 
. وقد حدث معظم النمو في استهالك الطاقة المتجددة 2011)، وهو اتجاه متواصل شوهد منذ عام 2017في  %1.8قة العالمي (+الطا

في قطاع الكهر�اء، �فضل التوسع السر�ع في استخدام طاقة الر�اح والطاقة الشمس�ة الذي ساعد عل�ه الدعم المتواصل على صعید 
لوقت نفسه، تتراجع وتیرة استخدام الطاقة المتجددة في التدفئة والنقل. وسیلزم تسر�ع وتیرة استخدام أنواع الس�اسات وتناقص التكالیف. وفي ا

من مقاصد الهدف السا�ع للتنم�ة المستدامة. ولم یتضح �عد التأثیر الكامل لجائحة  7.2 الطاقة المتجددة في كل القطاعات لتحقیق المقصد
م في استخدام طاقة الر�اح  كورونا على الطاقة المتجددة. وقد یؤدي تعطُّل سالسل اإلمداد والمجاالت األخرى إلى تأخیرات في تحقیق تقدُّ

والطاقة الشمس�ة الكهروضوئ�ة. و�بدو أن معدل نمو تولید الكهر�اء من أنواع الطاقة المتجددة قد ت�اطأ �سبب الجائحة، وذلك وفقا لما 
ى اآلن أن نمو مساهمة الطاقة المتجددة في تولید الكهر�اء أكبر كثیرا من أنواع الوقود الرئ�س�ة أظهرته الب�انات المتاحة. ولكن یبدو حت

 األخرى مثل الفحم والغاز الطب�عي.
 

ن معدل كثافة الطاقة األول�ة على مستوى العالم  كفاءة استخدام الطاقة: وهو مؤشر مهم لمدى استخدام النشاط االقتصادي في -تحسَّ

%، 1.3و�لغ  2010و 1990. وهو أفضل من متوسط التقدم الذي تحقَّق في الفترة بین عامي 2017% في 1.7بنس�ة  -ةالعالم للطاق

%، وأقل بدرجة ملموسة عن متوسط العامین السا�قین. وتشیر مقای�س 2.6ولكنه مع ذلك أقل من المستوي األصلي المستهدف ال�الغ 

القطاعات إلى أن قطاعي الصناعة ونقل الركاب سجَّال أسرع التحسینات، إذ بلغ معدل الز�ادة ُمعیَّنة لكثافة استخدام الطاقة في مختلف 

% على 2% و1.5. وفي قطاعي الخدمات واإلسكان، بلغ معدل نمو كثافة استخدام الطاقة في المتوسط 2010% منذ عام 2أكثر من 

لكفاءة استخدام الطاقة من بین مقاصد  7.3وسیتطلَّب تحقیق المقصد الترتیب. وتخلَّف عن الركب قل�ال قطاعا نقل ال�ضائع والزراعة. 

. ولكن التقدیرات المبدئ�ة تشیر 2030و 2017% سنو�ا بین عامي 3الهدف السا�ع تسر�ع الوتیرة العامة للتحسن بدرجة كبیرة إلى نحو 



وام المقبلة الز�ادة الكبیرة الالزمة للوصول إلى ، وأنه س�شهد في األع2019و 2018إلى أن المعدل مازال دون ذلك المستوى في عامي 

 الهدف السا�ع للتنم�ة المستدامة.

 2010تضاعفت التدفقات المال�ة العامة الدول�ة إلى البلدان النام�ة لدعم الطاقة النظ�فة والمتجددة منذ عام  التدفقات المال�ة الدول�ة:

وصل إلى تلك  2017% فقط من التدفقات في 12فقات تفاوتات كبیرة، إذ إن . وتخفي هذه التد2017مل�ار دوالر في  21.4لتصل إلى 

لنام�ة، البلدان األشد احت�اجا (البلدان األقل نموا والدول النام�ة الجزر�ة الصغیرة). ولتسر�ع وتیرة استخدام الطاقة المتجددة في البلدان ا

والخاصة من أجل تحقیق ز�ادة التدفقات المال�ة إلى البلدان األشد احت�اجا،  یجب تعز�ز التعاون الدولي الذي یتضمن ز�ادة المشاركة العامة

 بل وأكثر من ذلك في عالم ما �عد كورونا.

 *** 

"لقد سلَّطت جائحة كورونا الضوء على  الدكتور فاتح بیرول المدیر التنفیذي لوكالة الطاقة الدول�ة:وفي معرض تعقی�ه على التقر�ر، قال 
والمستدامة �أسعار معقولة. وقد كانت الكهر�اء ركیزة  الت�اینات الشدیدة في أنحاء العالم من حیث الحصول على خدمات الطاقة الحدیثة

اس في أنحاء العالم مازالوا أساس�ة لمواجهة حاالت الطوارئ المتعلقة �الصحة العامة في الكثیر من البلدان لكن مئات المالیین من الن
 �فتقرون إلى القدرات األساس�ة للحصول علیها، أغلبهم في أفر�ق�ا جنوب الصحراء. وحتى قبل األزمة غیر المسبوقة التي نشهدها الیوم، لم

صعو�ة تحق�قها.  �كن العالم �سیر على الطر�ق الذي یؤدي إلى تحقیق أهداف الطاقة المستدامة الرئ�س�ة. واآلن على األرجح ازدادت
الس�ما في أفر�ق�ا جنوب الصحراء  -و�قتضي هذا منا أن نضاعف جهودنا لتوفیر طاقة م�سورة التكلفة منتظمة اإلمدادات وأنظف للجم�ع 

 حیث تشتد الحاجة إلیها من أجل بناء اقتصادات أكثر ازدهارا وصال�ة."
 

ت العالم�ة للطاقة والصناعات االستخراج�ة والمدیر اإلقل�مي للبن�ة التحت�ة ر�كاردو بولیتي، المدیر األول ورئ�س قطاع الممارسا وقال

"�شكل الحصول على طاقة منتظمة اإلمدادات شر�ان ح�اة، الس�ما في س�اق أزمة كورونا. إنها ضرور�ة ال  :في أفر�ق�ا في البنك الدولي

لتعافي وٕاعادة البناء على نحو أفضل عن طر�ق توفیر مستقبل أكثر للوقا�ة من الجائحة والتصدي لها فحسب، وٕانما أ�ضا لتسر�ع وتیرة ا

م التقر�ر ب�انات وشواهد دق�قة توضح السبب في أنه من الضروري التحرك اآلن، الس�ما في أفر�ق�ا جنوب  استدامة وصال�ة للجم�ع. وُ�قدِّ

 .2030نیجیر�ا بدون كهر�اء في عام  ملیون شخص أو أكثر من مثلي سكان 530الصحراء حیث في ظل الوضع الراهن س�ع�ش 

 
"الطاقة المتجددة هي مفتاح تحقیق الهدف السا�ع من أهداف  فرانش�سكو ال كامیرا المدیر العام للوكالة الدول�ة للطاقة المتجددة:وقال 

التنم�ة المستدامة و�ناء اقتصادات تتسم �الصال�ة واإلنصاف واالستدامة في عالم ما �عد كورونا. والحاجة اآلن أكثر إلحاحا من أي وقت 
برامج التحفیز االقتصاد�ة وتدابیر التعافي.  مضى لتعاون دولي جرئ لسد فجوة الحصول على الطاقة وجعل الطاقة المستدامة في صم�م

والوكالة الدول�ة للطاقة المتجددة ملتزمة بتكثیف الجهود مع أعضائها وشركائها في العالم لتوصیل االستثمارات وتوج�ه التدخالت على 
 صعید الس�اسات من أجل تحقیق التنم�ة المستدامة لجم�ع ال�شر."

"هذا التقر�ر حالة نموذج�ة للتعاون بین المؤسسات الراع�ة للهدف  ة اإلحصاءات �األمم المتحدة:إست�فان ش�فاینفست مدیر شع� وقال

السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة لتقد�م ب�انات وتحل�الت شاملة، وتوصیل رسالة مشتركة ف�ما یتعلق �التقدم نحو ضمان حصول الجم�ع 

مستدامة. وف�ما یتصل �الوضع الراهن، فإنه خلص إلى أن جائحة كورونا قد تؤدي إما �أسعار معقولة على خدمات طاقة حدیثة موثوقة و 



إلى اتساع فجوات الحصول على الطاقة المستدامة أو تسر�ع وتیرة التقدم على الطر�ق نحو تحقیق الهدف السا�ع، وذلك في الغالب �حسب 

 من هم أشد احت�اجا." برامج التحفیز االقتصادي الوطن�ة واالستجا�ة العالم�ة لمساندة

 الدكتور ناوكو �اماموتو مساعد المدیر العام لشع�ة التغط�ة الصح�ة العامة/تحسین صحة السكان في منظمة الصحة العالم�ة:وقال 

مل�ارات نسمة �ع�شون بدون حلول للطهي النظیف أكثر  3"في هذا الوقت الذي نشهد ف�ه أزمة صح�ة عالم�ة، أص�حت حما�ة صحة 

أهم�ة من أي وقت مضى. و�جب على الحكومات والمؤسسات والجهات المانحة والقطاع الخاص توحید جهودهم لتسر�ع االنتقال إلى 

 �ات النظ�فة والمستدامة لحما�ة صحة السكان األكثر ضعفا واألولى �الرعا�ة."استخدام أصناف الوقود والتكنولوج

وأشرفت على ط�عة هذا العام الوكالة  �شار هنا إلى أن هذه هي الط�عة السادسة من التقر�ر المعروف سا�قا �اسم إطار التت�ع العالمي.

 الدول�ة للطاقة المتجددة.

  /http://trackingSDG7.esmap.org: �مكن تنز�ل التقر�ر من الموقع التالي 

 ).ESMAP( أُعد هذا التقر�ر بتمو�ل من برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة التا�ع للبنك الدولي

 

 )19-استجا�ة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تفشي فیروس كورونا (كوفید

اق تنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالم�ة للتمو�ل والمعرفة للبلدان النام�ة، حال�ا تدابیر سر�عة وواسعة النط 

لمساعدة هذه البلدان على تقو�ة تصدیها لهذه الجائحة. وتدعم مجموعة البنك تدخالت الرعا�ة الصح�ة، وتعمل على ضمان تدفق 

 160جهزة الحیو�ة، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفیها. وستت�ح ما �صل إلى المستلزمات واأل

بلٍد على حما�ة الفئات الفقیرة واألولى �الرعا�ة، ودعم  100لمساعدة أكثر من  مل�ار دوالر من الموارد المال�ة على مدى خمسة عشر شهرا

مل�ار دوالر من الموارد الجدیدة من المؤسسة الدول�ة للتنم�ة في شكل منح  50في االقتصادي. و�شمل ذلك منشآت األعمال، وتعز�ز التعا

رة للغا�ة.  أو �شروط م�سَّ

 

 لالتصال

 في واشنطن العاصمة من أجل البنك الدولي:
 

 إ�مانو�ال (إ�مي) ماركوغلو
 3734- 280 202 1+هاتف: 

 emarkoglou@worldbankgroup.orgبر�د إلكتروني: 
 

 دانی�ال فان ل�غیلو �اد�ال
 8156- 751 202 1+هاتف: 

 dvanleggelo@worldbank.orgبر�د إلكتروني: 
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 البث:لطل�ات 

 د�فید ول�ام یونغ
 4691- 473 202 1+هاتف: 

 dyoung7@worldbank.orgبر�د إلكتروني  
 

 

 https://www.worldbank.org/en/topic/energyالموقع اإللكتروني: 

 على: تا�عونا

 http://www.facebook.com/worldbankف�سبوك:  

 https://twitter.com/WBG_Energyتو�تر:  

 

 http://www.youtube.com/worldbankیوتیوب: 

 ب�ان صحفي
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