
 ب�ان صحفي

 تحقیق هدف حصول الجم�ع على خدمات الطاقة المستدامة س�ظل �عید المنال ما لم تتم معالجة أوجه التفاوت تقر�ر:

 الحلول المستدامة �جب أن تستهدف البلدان األفر�ق�ة التي تأخرت عن الر�ب في سعیها للحصول على الطاقة في العالم 

�قول تقر�ر جدید صدر الیوم إن السنوات العشر الماض�ة شهدت ز�ادة في نس�ة سكان  - 2021یونیو/حز�ران،  7واشنطن، 
العالم الذین ُأت�حت لهم الكهر�اء عما �انت عل�ه في أي وقت مضى، لكن عدد من �ع�شون بدون �هر�اء في أفر�ق�ا جنوب 

تت�ع الهدف السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة: التقدم نحو تحقیق صادر �عنوان "و�شیر التقر�ر ال الصحراء سّجل ز�ادة فعل�ة. 
" إلى أنه ما لم یتم تعز�ز الجهود بدرجة �بیرة في البلدان التي تعاني من أكبر حاالت العجز في الحصول على  الطاقة المستدامة
عالم س�عجز عن تحقیق هدف حصول الجم�ع بتكلفة م�سورة على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة والمستدامة  الكهر�اء فإن ال

. وشارك في إصدار هذا التقر�ر �ل من و�الة الطاقة الدول�ة، والو�الة الدول�ة للطاقة المتجددة، وشع�ة  2030�حلول عام 
 صحة العالم�ة.اإلحصاءات �األمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة ال

في مختلف أ�عاد الهدف السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة، لكن التقدم    2010وأوضح التقر�ر أن هناك تقدمًا ملموسًا منذ عام  
ومع أن أكثر من مل�ار شخص ُأت�ح لهم الحصول على الكهر�اء على مستوى العالم خالل السنوات   كان متفاوتا ف�ما بین المناطق.

ملیون شخص آخر�ن من الحصول    30) دون تمكن  19-الماض�ة، فقد حالت اآلثار المال�ة لجائحة فیروس �ورونا (كوفیدالعشر  
لت ن�جیر�ا وجمهور�ة الكونغو الد�مقراط�ة و�ثیو��ا أكبر حاالت  على خدمات الكهر�اء األساس�ة �ع�ش أغلبهم في أفر�ق�ا. وسجَّ

 الكهر�اء، وحلت إثیو��ا محل الهند �ثالث أكثر البلدان في هذا الترتیب .العجز في الحصول على 

759إلى  2010مل�ار نسمة في عام  1.2وعلى الصعید العالمي، انخفض عدد األشخاص الذین �ع�شون بدون �هر�اء من 
وزاد عدد من   لطاقة المتجددة.وتسارعت وتیرة جهود توفیر الكهر�اء من خالل حلول المر�ز�ة ترتكز على ا .2019ملیونًا في 

من خمسة 2019و 2010�حصلون على الكهر�اء من خالل أنظمة متصلة �ش�كات صغیرة إلى أكثر من الضعفین بین عامي 
660بید أنه في ظل الس�اسات الحال�ة والمخططة واآلثار الناجمة عن أزمة �ورونا، من المتوقع أن �ظل   ملیونا.  11مالیین إلى  

 معظمهم في أفر�ق�ا جنوب الصحراء. 2030حرومین من الكهر�اء في عام  ملیون شخص م

مل�ار شخص أو ثلث سكان العالم من الحصول على الوقود النظ�ف ألغراض الطهي في   2.6وفي الوقت نفسه، لم یتمكن نحو  
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شاق دخان الطهي، وما لم  استن إلى وفاة المالیین �ل عام من جراء 2010و�ؤدي تعثر التقدم الُمحرز منذ عام  . 2019عام 
ل عجزا نسبته   .2030% �حلول عام 30تتخذ إجراءات سر�عة للتوسع في حلول الطهي النظ�ف ز�ادة �بیرة فإن العالم سُ�سجِّ

�شیر التقر�ر إلى أن معدل النمو السكاني في منطقة أفر�ق�ا جنوب الصحراء یتجاوز حال�ًا عدد من �حصلون على خدمات و 
وتضم أعلى عشر�ن بلدا تعاني من نقص في إمكان�ة  مالیین نسمة من نقص وسائل الطهي النظ�ف. 910ني الطاقة، حیث �عا

ومن هذه البلدان، تبلغ نس�ة السكان الذین   % من سكان العالم المحرومین.81الحصول على وقود الطهي النظ�ف وتقن�اته 
�ة و�ثیو��ا ومدغشقر وموزامبیق والن�جر وأوغندا وتنزان�ا ما �حصلون على وقود الطهي النظ�ف في جمهور�ة الكونغو الد�مقراط

لت إندون�س�ا و�مبود�ا وم�انمار تحسنًا ملحوظًا في �ل عام خالل الفترة  % أو أقل من ذلك.5�عادل   وفي الجانب اإل�جابي، سجَّ
  التي �غطیها التقر�ر.

السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة، ومن أهمها مقصد السعي و�تناول التقر�ر مختلف السبل لسد الفجوات من أجل تحقیق الهدف  
لتحقیق ز�ادة �بیرة في استغالل الطاقة المتجددة التي أثبتت أنها أكثر مرونة وقدرة على الصمود في وجه التحد�ات مقارنة 

مسبوق خالل العشرة أعوام الماض�ة،  وقد شهدت مصادر الطاقة المتجددة نموا غیر   �مصادر الطاقة األخرى خالل أزمة �ورونا.
و�شیر التقر�ر  إال أن حصتها من إجمالي االستهالك النهائي للطاقة ظلت ثابتة مع نمو استهالك الطاقة العالمي �معدل مماثل.

، لكن التقدم في قطاعي  2018% في عام 25إلى أن الطاقة المتجددة تحقق مكاسب �بیرة في قطاع الكهر�اء حیث بلغت نحو 
  لتدفئة والنقل �ان أ�طأ من ذلك �كثیر.ا

إلى شرق آس�ا، وذلك �فضل ارتفاع مستو�ات استخدام الطاقة    2018وُ�عَزى أكثر من ثلث الز�ادة في تولید الطاقة المتجددة في 
لت أكبر ز�ادات في استخدام الطاقة المتجددة على مستوى البلدان في عام  الشمس�ة وطاقة الر�اح في الصین. في    2018 وُسجِّ

إس�ان�ا �فضل ارتفاع تولید الطاقة الكهرومائ�ة، تلتها إندون�س�ا التي شهدت ز�ادة سر�عة الستخدام الطاقة الحیو�ة في تولید 
ولتحقیق ز�ادة �بیرة في حصة الطاقة المتجددة تمش�ا مع الهدف السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة، �جب تسر�ع  الكهر�اء.

ل�ة في �ل قطاعات االستخدام النهائي من أجل النهوض �استخدام أنواع الطاقة المتجددة وفي الوقت نفسه  وتیرة الجهود الحا
  احتواء الطلب الكلي على الطاقة. 

 
إال أن تحسن �ثافة الطاقة (وهو مؤشر بدیل لكفاءة استخدام الطاقة) یبتعد �ثیرًا عن المستوى الالزم لتحقیق الهدف السا�ع من  

%  1.1بلغ معدل تحسن �ثافة الطاقة الرئ�س�ة على مستوى العالم  2018ففي عام  .2030�ة المستدامة لعام أهداف التنم
و�ذا أردنا بلوغ هذا الهدف، فسیتعیَّن اآلن أن یبلغ معدل   . 2010، وهو أدنى متوسط سنوي للتحسن منذ عام  2017�المقارنة �عام  

  %.3في المتوسط  2030التحسن السنوي حتى عام 

سیتطلب تسر�ع وتیرة التقدم في �ل المناطق والمؤشرات تقو�ة االلتزام الس�اسي، والتخط�ط طو�ل األجل للطاقة، وات�اع س�اسات و 
وعلى الرغم من أن استثمارات  مالئمة، وتقد�م حوافز واسعة النطاق من أجل التحفیز على ز�ادة استخدام حلول الطاقة المستدامة. 

القطاع الخاص، فإن القطاع العام مازال مصدرا رئ�س�ا للتمو�ل و�قوم بدور محوري  أتي في معظمها منالطاقة النظ�فة مازالت ت
وُتظِهر التدفقات المال�ة   في تعبئة رأس مال القطاع الخاص، الس�ما في البلدان النام�ة وفي س�اق ما �عد انحسار جائحة �ورونا.

أحد أحدث المؤشرات في التقر�ر، أن المساندة المال�ة الدول�ة مازالت تتر�ز في عدد قلیل  العامة الدول�ة إلى البلدان النام�ة، وهي 
ووصلت التدفقات المال�ة إلى البلدان النام�ة لمساندة قطاع الطاقة   من البلدان وال �صل إلى �ثیر من البلدان األشد احت�اجا.



ها فقط إلى البلدان األقل نموا، وهي أ�عد البلدان عن تحقیق % من20، ذهب 2018مل�ار دوالر في  14النظ�فة والمتجددة إلى 
و�جب خالل السنوات القادمة ز�ادة التر�یز على "عدم ترك أي أحد   مختلف مقاصد الهدف السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة.

   خلف الر�ب."

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

ونت�جًة لذلك، ارتفعت  ، ُأت�ح ألكثر من مل�ار شخص الحصول على الكهر�اء،2010منذ عام  حصول على الكهر�اء.إتاحة ال
ملیون شخص   759ومع ذلك، ما زال هناك  .2019% في عام 90نس�ة سكان المعمورة المتصلین �شلكات الكهر�اء إلى 

وعلى الرغم من تسارع وتیرة التقدم المحرز في السنوات   صراعات.�ع�شون بدون �هر�اء نصفهم تقر��ا في بیئات هشة ومتأثرة �ال
،  2030األخیرة، فمن غیر المرجح �ما یبدو تحقیق هدف ضمان حصول الجم�ع على خدمات الطاقة المستدامة �حلول عام 

 لجهود إدخال الكهر�اء. ملیون نسمة بدون �هر�اء الس�ما إذا تسبَّبت جائحة �ورونا في تعطیل شدید 660تار�ا ما ُ�قدَّر بنحو 
ومازالت هناك تفاوتات ف�ما بین المناطق، و�تر�ز العجز في إمكان�ة الحصول على الطاقة في أفر�ق�ا جنوب الصحراء التي تمثل 

وتقترب مناطق أمر�كا الالتین�ة وال�حر الكار�بي، وشرق آس�ا، وجنوب شرق آس�ا من تحقیق هدف   ثالثة أر�اع العجز العالمي. 
% من سكان هذه المناطق الحصول على الكهر�اء، أمَّا في أفر�ق�ا 98الجم�ع على خدمات الطاقة، إذ یتاح ألكثر من حصول 

لت أكبر نسب من العجز، أظهرت بنغالد�ش  %. 50جنوب الصحراء فتقل هذه النس�ة عن  ومن بین البلدان العشر�ن التي سجَّ
ن منذ عام   نقاط مئو�ة وتعزى   3، �فضل معدالت نمو سنو�ة إلمدادات الكهر�اء تز�د على  2010و�ین�ا وأوغندا تحقیق أكبر تحسُّ

في جانب �بیر منها إلى ات�اع نهج متكامل �جمع بین تولید الكهر�اء من الش�كة العامة، والش�كات الصغیرة، واإلمداد �الطاقة  
  من خالل الش�كة العامة. الكهر�ائ�ة الشمس�ة

،  2019% في عام  66الحصول على وقود الطهي النظ�ف وتقن�اته    ن العالم الذین ال یتاح لهمبلغت نس�ة سكا الطهي النظ�ف.

ومنذ عام   وهو ما �عني أن قرا�ة ثالثة مل�ارات نسمة أو ثلث سكان المعمورة ال یتاح لهم الحصول على وسائل الطهي النظ�ف.

% سنو�ًا، وهي ز�ادة ترجع في معظمها 1سكان العالم زاد معدل من �مكنهم الحصول على حلول الطهي النظ�ف من ، 2020

وفي تناقض صارخ، �ان التحسن في   إلى التحسن الذي تحقق في مناطق آس�ا الوسطى وجنو�ها، وشرق آس�ا وجنو�ها الشرقي.

تحسنا   معدل الحصول على وقود الطهي النظ�ف في أفر�ق�ا جنوب الصحراء أ�طأ من النمو السكاني، حیث شهدت �عض البلدان 

و�ظهر التقر�ر أن عدد الذین ال تتاح لهم فرص الحصول على الوقود   طف�فا ال ُیذ�ر أو لم تسجل أي تحسن في هذا الصدد.

  900و�فتقر قرا�ة  . 2019النظ�ف وتقن�اته من سكان أفر�ق�ا جنوب الصحراء �ان أكبر من أي منطقة أخرى ألول مرة في عام 

% من العجز العالمي في  35ن في المنطقة إلى الوقود النظ�ف وتقن�اته وهي نس�ة تبلغ % من السكا85ملیون نسمة أو نحو 

تشیر االتجاهات السائدة حال�ا إلى أنه ما لم تتخذ إجراءات سر�عة للتوسع في استخدام مصادر الطهي النظ�ف، و  هذا المجال.

ل عجزا في تحقیق هدف حصول الجم�ع بتكلفة م�سورة ع %، وأن النس�ة من 30نحو  لى وقود الطهي النظ�ف نسبتهفإن العالم سُ�سجِّ

لت أكبر أعداد لمن �فتقرون إلى   .2030% فحسب في عام  72�حصلون على وقود الطهي النظ�ف بین سكان العالم ستبلغ   ومن بین البلدان العشر�ن التي سجَّ

�ا جنوب الصحراء (ن�جیر�ا و�ثیو��ا وجمهور�ة فرص الحصول على الوقود النظ�ف وتقن�اته ألغراض الطهي، یوجد عشرة في أفر�ق

الكونغو الد�مقراط�ة وجمهور�ة تنزان�ا الموحدة وأوغندا و�ین�ا وموزامبیق ومدغشقر وغانا والن�جر) و�وجد ستة في شرق آس�ا وجنوب 



�ور�ا الشعب�ة الد�مقراط�ة)، شرق آس�ا (الصین و�ندون�س�ا والفلبین وم�انمار وفییتنام وجمهور�ة الكونغو الد�مقراط�ة وجمهور�ة 

، شهدت البلدان  2019-2010وخالل الفترة  وأر�عة في آس�ا الوسطة وجنوب آس�ا (أفغانستان و�نغالد�ش والهند و�اكستان).

الخمسة منخفضة ومتوسطة الدخل األعلى �ثافة سكان�ة (الصین والهند و�ندون�س�ا والبراز�ل و�اكستان) ز�ادة معدل الحصول على  

%، لكن التقدم في �ل البلدان األخرى منخفضة ومتوسطة الدخل ظل دونما تغیر أو راكدا خالل  2ود النظ�ف مجتمعًة بنس�ة  الوق

ولضمان أال ُیهَمل أحد، �جب إعطاء األولو�ة لاللتزام الس�اسي والحوافز المال�ة في جم�ع البلدان التي تشهد نقصًا   الفترة نفسها.

قیق مقصد حصول الجم�ع على خدمات الطاقة وهو أحد مقاصد الهدف السا�ع من أهداف التنم�ة في مصادر الطاقة من أجل تح

  المستدامة.

 
ر بنس�ة  الطاقة المتجددة. % وذلك 7أدَّت أزمة �ورونا إلى نمو معدل تولید الكهر�اء من الطاقة المتجددة على أساس سنوي ُ�قدَّ

 التكلفة الحد�ة، وأولو�ة الر�ط �الش�كة العامة، وتر�یب قدرات جدیدة للطاقة المتجددة.بدعم من تعاقدات طو�لة األجل، وانخفاض  

وُتمثِّل الكهر�اء الُمولَّدة من   .2020وعلى النق�ض من ذلك، انخفضت حصة الطاقة المتجددة في قطاعي النقل والتدفئة في عام 

دة، وثالثة أر�اع ز�ادته على أساس سنوي حیث تشكل الطاقة  مصادر متجددة تقر��ا نصف االستهالك العالمي من الطاقة المتجد

أمَّا التدفئة التي هي أكبر استخدام نهائي للطاقة   الكهرومائ�ة أكبر مصدر متجدد للكهر�اء على مستوى العالم وفي �ل منطقة. 

لت ز�ادة مطلقة قدرها   ومع ذلك، فإن موارد الفحم   جددة.% فقط حینما یتعلق األمر �المصادر المت1.2على مستوى العالم فقد سجَّ

والغاز والنفط ال تزال تلبي ثالثة أر�اع الطلب العالمي على التدفئة، وهو ما �جعل هذا القطاع معتمدا �كثافة على الوقود  

و�حظى   وثمة حاجة ماسة إلى رفع سقف الطموحات وتعز�ز الدعم المقدم على صعید الس�اسات في هذا القطاع. األحفوري.

% فقط من إمدادات مصادر  3.4بلغ نصی�ه  2018قطاع النقل �أقل حصة من الطاقة المتجددة بین �ل القطاعات، ففي عام 

وعلى الرغم من أن منطقة أفر�ق�ا جنوب الصحراء لدیها أكبر حصة من المصادر المتجددة في إمداداتها من  الطاقة المتجددة.

وتمثل منطقة أمر�كا الالتین�ة وال�حر الكار�بي    %.85الستخدامات التقلید�ة للكتلة الحیو�ة  الطاقة، فإنها ل�ست حدیثة إذ تبلغ نس�ة ا

أكبر حصة من استخدامات الطاقة المتجددة الحدیثة �فضل استخدام الطاقة الكهرومائ�ة في تولید الكهر�اء، والطاقة الحیو�ة في  

  االستخدامات الصناع�ة، والوقود الحیوي في قطاع النقل.

 
 

ن معدل �ثافة الطاقة األول�ة على مستوى العالم   كفاءة استخدام الطاقة. وهو مؤشر مهم لمدى استخدام النشاط االقتصادي - تحسَّ

وسیتعیَّن اآلن أن یبلغ   . 2010و�ان هذا أدنى متوسط سنوي للتحسن منذ عام  .2018% في 1.1بنس�ة  - في العالم للطاقة

وشهدت  % إذا أردنا بلوغ الهدف السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة. 3في المتوسط  2030معدل التحسن السنوي حتى عام 

اقتصادات األسواق الصاعدة في وسط آس�ا وجنو�ها وشرقها وجنو�ها الشرقي ز�ادًة سر�عًة في النشاط االقتصادي، إال أن التحسن  

ي إمدادات الطاقة، مما أسفر عن تحقیق تحسینات الملموس الذي تحقق في �فاءة استخدام الطاقة خفف من تأثیر الز�ادة ف



، زاد معدل �ثافة الطاقة في منطقة جنوب شرق آس�ا بنس�ة 2018و  2010و�ین عامي  متواصلة في �ثافة استخدام الطاقة.

بي و�انت أقل معدالت تحسن �ثافة الطاقة في مناطق غرب آس�ا، وشمال أفر�ق�ا، وأمر�كا الالتین�ة وال�حر الكار� %.3.1

و�استخدام مقای�س مختلفة لق�اس الكثافة في القطاعات �ٍل على حدة، تبیَّن أن   %).1.4%) وأفر�ق�ا جنوب الصحراء (0.8(

ن �ثافة الطاقة تراجع �المقارنة مع مستواه في فترة السنوات  في جم�ع القطاعات ماعدا النقل الذي   2010-1990معدل تحسُّ

  حسینات في �ثافة الطاقة.عززت ف�ه معاییر �فاءة الوقود الت

 

مل�ار دوالر في   14بلغت التدفقات المال�ة العامة الدول�ة إلى البلدان النام�ة لمساندة الطاقة النظ�فة  التدفقات المال�ة الدول�ة.

غیر   .2017مل�ار دوالر في العام السابق  21.9% عن أعلى مستوى لها على اإلطالق الذي بلغ 35منخفضًة بنس�ة  2018

- 2010أن االتجاه الكلي للتدفقات المال�ة العامة �ان إ�جاب�ا خالل السنوات العشر الماض�ة، إذ زادت ثالثة أضعاف خالل الفترة  

بید أن هذا االتجاه �خفي �عض االختالفات التوز�ع�ة المهمة،   عند النظر إلیها �متوسط متحرك على مدى خمس سنوات.  2018

  ل�ة في عدد قلیل من البلدان، ومن ثمَّ لم تصل إلى �ثیر من البلدان األشد احت�اجا إلى مساندة دول�ة. إذ تر�زت االلتزامات الما

، وما مجموعه  2018-2010% فقط من التدفقات المال�ة العامة خالل فترة السنوات  20وتلقت البلدان الستة واألر�عون األقل نموا  

ومن الضروري  .2015و 2016لكنها أقل مما �انت عل�ه في  2017، وهو نفس مستواها في 2018مل�ار دوالر في  2.8

لت أكبر تأخر عن تحقیق الهدف   مواصلة تعز�ز التدفقات المال�ة الدول�ة، وأن تستهدف على نحو متزاید تلك البلدان التي سجَّ

ل وفي خضم جائحة �ورونا التي أدت إلى ز�ادة �بیرة في تو  السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة. قعات المستثمر�ن للمخاطر وتحوُّ

في أولو�ات التمو�ل الحكومي في البلدان النام�ة، أص�حت التدفقات المال�ة العامة الدول�ة أكثر أهم�ة من أي وقت مضى للنهوض 

   �مستو�ات االستثمار من أجل تحقیق الهدف السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة.

 ********** 

: "على الطر�ق العالمي المؤدي إلى الخفض التام لالن�عاثات، �مكننا التنفیذي للو�الة الدول�ة للطاقة فاتح بیرول، المدیرقال 
حیث نقوم �التوسع في   2030تحقیق مقاصد حصول الجم�ع بتكلفة م�سورة على خدمات الطاقة المستدامة الرئ�س�ة �حلول عام 

على رفع �فاءة استخدام الطاقة. ومن الضروري تعز�ز الجهود من أجل توفیر إمدادات الطاقة المتجددة في �ل القطاعات ونعمل  
حشد االستثمارات وز�ادتها لضمان استمرار التقدم في إمكان�ة الحصول على خدمات الطاقة في االقتصادات النام�ة. وتبلغ تكلفة 

% من  1ر سنو�ا أي ما �عادل نحو مل�ار دوال 40الیوم نحو  إتاحة الكهر�اء وحلول الطهي النظ�ف ألولئك المحرومین منها
. وتحقیق 2050متوسط االستثمار السنوي في قطاع الطاقة على مسار یؤدي إلى خفض تام الن�عاثات غازات الدفیئة �حلول عام  

  مستقبل طاقة أكثر إنصافًا وأنظف هو أمر ممكن إذا عملنا معا لتعز�ز الجهود."
 

"لقد أثبتت الطاقة المتجددة أنها ُ�مِكن التعو�ل علیها  فرانش�سكو الكامیرا المدیر العام للو�الة الدول�ة للطاقة المتجددة: وقال
ل في استخدام مصادر الطاقة. ولكن   وم�سورة التكلفة وتتسم �المرونة أثناء الجائحة، و�شفت عن ق�متها الحق�ق�ة في صدارة التحوُّ



تحقیق األهداف المناخ�ة والهدف السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة �جب أن �مضي بوتیرة متسارعة وطر�قة  التقدم المحرز نحو  
و�جب تعز�ز الجهود ومنها التدفقات المال�ة العامة الدول�ة على المصادر المتجددة من أجل مساندة البلدان األشد احت�اجا    منصفة.

وستستمر الو�الة   قة نظ�فة م�سورة التكلفة ومستدامة، والرعا�ة الصح�ة، والرفاهة.إلى تحقیق تحسن في معدالت الحصول على طا
الدول�ة للطاقة المتجددة في حشد خبراتها وشراكاتها لضمان أن تفضي المنافع المتعددة للطاقة المتجددة إلى اقتصادات مستدامة 

  تحتوي الجم�ع وال تقصي أحدا."
 
  

: "إن تقر�ر عام  �ة اإلحصاءات في إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصاد�ة واالجتماع�ةست�فان شو�نف�ست، مدیر شعوقال 
الستعراض ما تحقق من تقدم حتى اآلن نحو الهدف السا�ع من أهداف    2021سُیثري الحوار رف�ع المستوى �شأن الطاقة    2021

عة المستوى �شأن الطاقة تحت رعا�ة الجمع�ة العامة لألمم  التنم�ة المستدامة �عد أر�عة عقود من تار�خ عقد الفعال�ة األخیرة رف�
المتحدة. و�رى التقر�ر أن جائحة �ورونا قد أثَّرت بال شك على التقدم المحرز نحو ضمان حصول الجم�ع بتكلفة م�سورة على 

وفي الوقت نفسه،    حتى اآلن.  خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة والمستدامة، بل إنها تسبَّبت في ض�اع �عض المكاسب التي تحقَّقت
یت�ح الوضع الراهن فرصا لدمج الس�اسات المتصلة �الهدف السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة في خطط التعافي، ومن ثمَّ تعز�ز 

 التنم�ة المستدامة."
 
 

"ُ�ظهر تقر�ر تت�ع الهدف السا�ع من   ماري �انغ�ستو المدیرة المنتد�ة لشؤون س�اسات التنم�ة والشراكات �البنك الدولي:وقالت  
% من سكان العالم �حصلون اآلن على الكهر�اء ولكن إذا ُتر�ت التفاوتات التي تفاقمت �سبب 90أهداف التنم�ة المستدامة أن 

امة، الجائحة دون معالجة فقد تجعل تحقیق هدف الطاقة المستدامة أمرًا �عید المنال، وتضر األهداف األخرى للتنم�ة المستد
و�تطلب ت�سیر الحصول على الطاقة والتصدي لتغیر المناخ تحوُّال في استخدام مصادر الطاقة �شمل   وأهداف اتفاق�ة �ار�س.

و�جب علینا أن نعمل معا لتحقیق الهدف السا�ع من أهداف التنم�ة المستدامة حتى یتاح لكل فرد الحصول على   الجم�ع �منافعه.
  ة ومستدامة."كهر�اء نظ�فة م�سورة التكلف

 
"إن السعي نحو تعز�ز إمدادات    مار�ا نیرا، مدیرة شع�ة البیئة وتغیر المناخ والصحة العامة في منظمة الصحة العالم�ة:وقالت  

الطاقة النظ�فة والمستدامة ذو أهم�ة �الغة لحما�ة صحة ال�شر وتمكین السكان من التمتع �صحة جیدة الس�ما في المناطق النائ�ة 
هي النظ�ف مثل النساء واألطفال مازالوا محرومین من وقود الط والر�ف�ة. فأعداد �بیرة من الناس الس�ما الفئات األولى �الرعا�ة

وتقن�اته، وهو ما ُ�عرِّضهم لمستو�ات خطیرة من تلوث الهواء في المنازل. و�تطلَّب تحقیق تعاٍف صحي أخضر من جائحة �ورونا 
 العمل لضمان تحول سر�ع إلى الطاقة النظ�فة والمستدامة." 

 
 

وأشرفت على ط�عة هذا العام شع�ة  التت�ع العالمي،ُیذ�ر أن هذه هي الط�عة السا�عة من التقر�ر المعروف سا�قا �اسم إطار 
  اإلحصاء في األمم المتحدة.



 
�أتي هذا التقر�ر في وقت حرج مع استعداد الحكومات وأصحاب المصلحة للمشار�ة في حوار األمم المتحدة رف�ع المستوى �شأن  

الخطوات الالزمة لتحقیق الهدف السا�ع من  وسیناقش 2021الطاقة، وهو اجتماع على مستوى القمة س�عقد في سبتمبر/أیلول 
االلتزامات والتعهدات الطوع�ة واإلجراءات الالزمة في شكل اتفاقات �شأن  وحشد 2030أهداف التنم�ة المستدامة �حلول عام 

  الطاقة. 
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