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 حظر

أو  يُحظر اقتباس محتويات هذه النشرة الصحفية والتقرير المتصل بها
 تلخيصها في وسائل اإلعالم المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو

 00/17، الساعة ٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٢اإللكترونية قبل 
  بتوقيت غرينتش

بتوقيت جنيف؛  00/18بتوقيت نيويورك؛ والساعة  00/12(الساعة 
تشرين  23من يوم  00/2بتوقيت نيودلهي؛ والساعة  30/22والساعة 
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  : 2017لعام  التقرير المتعلق بأقل البلدان نمواً 
  الحصول على خدمات الطاقة التحويلية

  حقائق وأرقام
 

  ٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٢جنيف، 
 

  المعضلة
  في المائة  62مليون شخص ال يحصلون على الطاقة الكهربائية، أي ما يمثل  ٥٧٧في أقل البلدان نمواً، ثمة

  من السكان.
  ًلون على الطاقة الكهربائية على النطاق  ٥٤يوجد في أقل البلدان نموا كان الذين ال يحص في المائة من الس

  في المائة. ٣٠، حيث كانت تبلغ ١٩٩٠العالمي، وهي نسبة تضاعفت تقريباً منذ عام 
  لون على  ٨٢هناك خاص المقيمين في المناطق الريفية في أقل البلدان نمواً ممن ال يحص في المائة من األش

  الطاقة الكهربائية.
  ورة على خدمات  7يُعتبر تحقيق الهدف ول الجميع بتكلفة ميس مان حص تدامة ("ض من أهداف التنمية المس

أجل بلوغ سائر أهداف التنمية المستدامة، بل إن  الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة") ذا أهمية أساسية من
  يعتمد على تحقيق هذا الهدف تحديداً. ٢٠٣٠نجاح أو فشل خطة التنمية المستدامة لعام 

  ول على الطاقة الكهربائية بحلول عام يتطلب تعميم الحص بة  ٢٠٣٠س في المائة في  ٣٥٠تحقيق زيادة بنس
كان الذين يتم إمدادهم بالكهرباء  نة في أقل البلدان نمواً عدد الس ي. كل س ، وذلك بالقياس إلى العقد الماض

عاً أكبر في مجال توليد الطاقة الكهربائية مما كانت عليه الحال في الفترة  ، 2014-1990وهذا يمثل توس
  كما أنه توسُّع يحدث في وقت أقل.
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  التحدي

  اعف -1990ترة أكثر من أربع مرات في الفرغم أن إنتاج الطاقة الكهربائية في أقل البلدان نمواً قد تض
ي، فإن إنتاج الطاقة الكهربائية للفرد لم ي 2014 زدد إال بمعامل وأن معظم الزيادة قد حدثت في العقد الماض

  نتيجةً للنمو السكاني. ٢٬٥
  ذين يتاح دد السكان الفي المائة في ع ٤٦٠إن القدرة على توليد الطاقة وإنتاج الطاقة لم يواكبا الزيادة البالغة

لجاهزة لكل ا، كانت الطاقة اإلنتاجية ٢٠١٤. وبحلول عام ١٩٩١لهم االنتفاع بالطاقة الكهربائية منذ عام 
تويات عام  ف مس ل على الطاقة بالكاد تبلغ نص ية للفرد ، بينما كان إنتاج الطاقة الكهربائ1991فرد يحص

  .بمقدار الُخمس 1991الذي يحصل على الطاقة ما دون مستوى عام 
  عف ما يتكبده ط، ض ناعة والتجارة في أقل البلدان نموا، في المتوس تهلكون في قطاعْي الص يتكبد المس

  نظراؤهم في البلدان األخرى ثمناً للطاقة الكهربائية.
  ات القائمة في أقل البلدان نمواً بأنها مقيَّدة نتيجةً لعدم توافر ما يكفي من  42يفيد س في المائة من المؤس

  وثوقة والميسورة التكلفة.الطاقة الم
  مرات في الشهر، وتدوم  10في المتوسط، تعاني الشركات في أقل البلدان نمواً من انقطاع التيار الكهربائي

  في المائة من قيمة مبيعاتها اإلجمالية. ٧فترة كل انقطاع حوالي خمس ساعات، مما يكلف تلك الشركات 
 مجتمع الحديث في أقل البلدان نمواً تحقيق زيادة في مستويات توليد تتطلب تلبية العتبة الدنيا من احتياجات ال

  .١٣٬٥بمعامل  ٢٠١٤الكهرباء في عام 
  ًنوية لتمويل قطاع الطاقة في أقل البلدان نموا بليون  ٤٠، البالغ قدرها إن أعلى التقديرات لالحتياجات الس

  تحويلية. دوالر، ال تأخذ في االعتبار حتى إمكانية الحصول على الطاقة ال
  ئة عن ات كبيرة في التكاليف نتيجةً للمنافع الناش تفادت عدة تكنولوجيات للطاقة المتجددة من تخفيض لقد اس

بة  ية بنس في  ٨٥االبتكار وإمكانية التعلم. فعلى سبيل المثال، انخفضت تكلفة الوحدات الفلطاضوئية الشمس
ي. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف  لة بنقل المائة في العقد الماض رأس المال األولي والتحديات المتص

  التكنولوجيا وتكييفها أمور تعني أن هذه المكاسب قد ال تتحقق تماماً في السياق الخاص بأقل البلدان نمواً.
  يد الطاقة باالعتماد على أنواع الوقود األحفوري والطاقة ياً لتول نائ عادةً مزيجاً ث لدان نمواً  ر أقل الب تنش

  الكهرمائية.
  بكة الكهربائية ولة بالش ادر الطاقة المتجددة غير الطاقة الكهرمائية في توليد الطاقة الموص يظل حجم مص

 ً   في المائة. ١، إذ يبلغ أقل من هامشيا
  توى يقّل عن أ التي  ١نتَج عن أقل البلدان نمواً مس رية المنش في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة البش

  حدثت في الماضي.
  ير يتطلب ربط  ٢٠٣٠التقديرات إلى أن تعميم خدمات الطاقة للجميع بحلول عام تش خص  ٥٧١س مليون ش

بكات الكهربائية، وربط  غيرة؛  ٣٤١آخرين في أقل البلدان نمواً بالش بكات الص خص آخرين بالش مليون ش
  مليون شخص آخرين سيحتاجون إلى نظم الطاقة القائمة بذاتها. ١١٤ كما أن ثمة

 ول نحو يتعين على و ع من أجل كفالة حص غيرة على نطاق واس بكات الص ر الش وص تعزيز نش جه الخص
  في المائة من سكان أقل البلدان نمواً على الكهرباء. ٣٥

 
  التعاون الدولي

 في المائة من معدات وأجهزة االستخدام  ٧٠تستورد أقل البلدان نمواً نصف معدات توليد الطاقة الكهربائية و
  لكهربائية من البلدان النامية األخرى.النهائي ا

  في المائة من المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نمواً موجهاً إلى  ١٬٨، كان ٢٠١٥في عام
  قطاعات الطاقة.

  مية المقدمة إلى أقل اعدة اإلنمائية الرس أن الوفاء باألهداف المتفق عليها دولياً أن يزيد مجموع المس من ش
 بلدان نمواً بمقدار أربعة أضعاف.ال
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