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فريقية الطأقة لجنةتقرير بشأ

 
 للجنة الفنية المتخصصة  ال

 الخلفية  .3
  تم إنشاء لجنة الطاقة األفريقية )أفريك( بقرارAHG/DEC.167 (XXXVII)  لمؤتمر القمة السابع

والثالثين لرؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة األفريقية الذي عقد في لوساكا، زامبيا، في 
. والهدف الرئيسي إلنشاء لجنة الطاقة األفريقية هو سد الفجوة في إدارة قارية 1001 يوليو 11

وير موارد الطاقة في الدول لقطاع الطاقة في أفريقيا، وتنفيذ أهداف االتحاد األفريقي في تط
 ريقيةوهناك اتفاقية للجنة الطاقة األفاألعضاء وتجسيد القيادة في تعزيز قطاع الطاقة في أفريقيا. 

 صدقت عليها الدول األفريقية األعضاء.

 :تسعى لجنة الطاقة األفريقية إلى تنفيذ المهام التالية على الصعيد القاري، كما وردت في االتفاقية 
سياسات واستراتيجيات وخطط تنمية الطاقة، على أساس األولويات اإلنمائية دون وضع  (أ)

 اإلقليمية واإلقليمية والقارية، والتوصية بتنفيذها؛
ادل وتيسير النشر السريع للمعلومات وتب للطاقة قاعدة بيانات قارية تصميم وإنشاء وتحديث  (ب)

 االقتصادية اإلقليمية؛ مجموعاتال المعلومات بين الدول األعضاء، وكذلك بين

  لمفوضية  1012- 1002تستند أنشطة وبرامج لجنة الطاقة األفريقية إلى الخطة االستراتيجية
االتحاد األفريقي واالتفاقية الخاصة بها باإلضافة إلى مختلف القرارات والبيانات التي اعتمدتها 

 ة الطاقة في أفريقيا.مؤتمرات قمة االتحاد األفريقي ووزراء الطاقة فيما يتعلق بتنمي

  األفريقية على ميزانيتها من أجل التشغيل والبرامج من مفوضية االتحاد  تحصل لجنة الطاقة
 األفريقي. 

   حيث تم تنفيذ كل األنشطة المعتمدة والممولة  %100 متوسط امجيةالبرلميزانية لتنفيذ البلغ معدل
 من قبل مفوضية االتحاد األفريقي. 

 
نشطة والبرام .7

 
 ج الرئيسية: ال
 
 لتمويلا لمحدودية نظرا  و أفريقيا، في الطاقة موارد لتنمية األنشطة من العديد لجنة الطاقة األفريقية اعتمدت
جز وفيما يلي مو. جديرة بالتقدير تزال الو كانت التي اإلنجازات لكن األنشطة جميع نفذفلم ت واألفراد

 :إلنجازاتبا
 

وًل: نظأم 
 
فريقيأوقأعدة معلومأت ا

 
 بيأنأت الطأقة في ا

 اقية لجنة اتف تعليمات حسب األفريقية الطاقة وقاعدة بيانات معلومات نظام إنشاء في الهدف يتمثل
 السريع رالنش وتيسيرقاعدة بيانات قارية للطاقة،  "وتحديث وإنشاء تصميمالطاقة األفريقية لـ "

 .يميةاإلقل االقتصادية تمجموعاال بين وكذلك األعضاء، الدول بين المعلومات وتبادل للمعلومات

 عه للجنة الطاقة األفريقية بأفريقيا حيث تعاونت نو من األول سيكون مالنظا هذا مثل نشاءإمجرد ب
غية ب الطاقة إحصاءات بيانات قاعدة تشغيل في عالميا   المعروفةو الدولية، الطاقة وكالة مع فيه



 الدول في الوطنية التنسيق مراكز تدريبو والخبرة التقنيةبالمعرفة  لجنة الطاقة األفريقية دعم
 ريقياأف في الطاقة عن ينالمسؤول الوزراء معلجنة الطاقة األفريقية  أيضا تعاونتكما . األعضاء

 نحاءأ جميع في الطاقة عن ةالمسؤول الوزارات في الوطنية التنسيق مراكز من شبكة إنشاءبغية 
 النظام.  إنشاء في والمساعدة لبلدانهم، الطاقة بيانات لجمع القارة

 عام يف بدأتالتي  الطاقة بيانات قواعد من سلسلة إنشاء لجنة الطاقة األفريقية اعتمدت حين في 
 املع سنوية طبعات نشرت الحين ذلك ومنذ ،األفريقية الطاقة إحصاءات قاعدة إنشاء مع 1011
 . 1012 و 1012 ،1012 ،1012 ،1011

  ذلك في بما األفريقية الطاقة بيانات قواعد إنشاء لجنة الطاقة األفريقية بدأت ،1012 عام في 
 :التالية 8قواعد البيانات الـ

  البنية التحتية والطاقة ألفريقياقاعدة بيانات 

   ألفريقيا  والمتصلة بالطاقة واالجتماعية االقتصاديةقاعدة البيانات 

  ألفريقيا  الطاقة كفاءة مؤشرات بيانات قاعدة 

   فريقياأل الشمسية الطاقةقاعدة بيانات إشعاع  

  ألفريقيا  الرياح طاقة موارد بيانات قاعدة  

   ألفريقيا المائية الطاقةقاعدة بيانات موارد 

  ألفريقيا األرضية الحرارية الطاقة موارد بيانات قاعدة 

   ألفريقيا  األحيائية الطاقةقاعدة بيانات موارد 
 

  قواعد إلنشاء أيضا ةخططت لجنة الطاقة األفريقي أعاله المذكورة البيانات قواعد إلى باإلضافة 
 :التالية البيانات

  الصخري،-الغاز/النفط الغاز، النفط،) يةالهيدروكربون األفريقية المواردبيانات  قاعدة 
 (ربط الكهربائيال/أنابيب المصافي،

   وليدت محطات االحتياطيات، ومجموع االستهالك، معدالت) ألفريقيا الفحم مواردقاعدة بيانات 
 (الطاقة

  ألفريقيا  الكهرباء قطاع بيانات قاعدة 

  الفحم،و الغاز، الكهرباء، النفطية، المنتجات الخام، النفط)ألفريقيا  الطاقة أسعارقاعدة بيانات 
 ( النباتي والفحمالوقود الخشبي و

 (المناخ وتغير الكربون، انبعاث" )فريقياأل الطاقةب المتعلقةالبيانات البيئية  قاعدة 

 (اليورانيوم ورواسب فا،،اآل الطاقة، توليد محطات) ألفريقيا النووية الطاقة بيانات قاعدة 

 اكزمر الطاقة وزراء من بالتعاون لجنة الطاقة األفريقية أنشئت البرنامج بهذا االضطالع بغية 
 ضاء،األع الدول معظم في الطاقة بإحصاءات المتعلقة الوطنية البيانات لجمع الوطنية التنسيق
 راتمؤشل الوطنية البيانات لجمع الوطنية التنسيق مراكز من أخرى مجموعة إلنشاء عملية وهناك
 لتابعين لها. ا الخبراء الفعلب بلدا 11 لها عينت التيو الطاقة كفاءة

 أيضا ايديره والتي نظامها في األفريقية حرةللجنة الطاقة  بيانات بوابة األفريقي التنمية أنشأ بنك 
 .أمريكيا ا  دوالر .100,000 النظام هذا تكلفة وتبلغ .تقنيين خبراء

 التدريب يةالوطن التنسيق مراكزل للطاقة الدولية الوكالة مع بالتعاون وفرت لجنة الطاقة األفريقية 
 كما وفرت .الطاقة إحصاءاتبناء القدرات و بيانات قاعدة في ودورة اإلقليمي والقاري المستمر

 الطاقةفي  حصاءاتاإل خبراءل 222 لـ التدريب للطاقة الدولية الوكالة/لجنة الطاقة األفريقية
 :التالي النحو على األعضاء الدولب



 
حصأءات الطأقة  موجز لمجموع المتدربين في مجأل اإ

 
  مكأن التدريب& السنة م

 10 1011مجموع المتدربين في  1

 82 1011مجموع المتدربين في  1

 29 1011مجموع المدربين للمتدربين  2

 72 1012مجموع المتدربين  2

 38  1012مجموع المدربين للمتدربين في  2

 46 1012المدعون لورشات العمل األخرى المتعلقة باإلحصاء في  2

 3 12-1012التدريب الداخلي )زيارة قُطرية(  2

 70 1012المتدربين في مجموع  8

 15 1012مجموع المتدربين في  1

 446 المجموع  10

 
نجأزات الرئيسية:   الإ

 حققت لجنة الطاقة األفريقية النجاحات التالية في هذا البرنامج: 
  أنشأ بنجاح قاعدة بيانات إحصاءات الطاقة األفريقية إلى الحد الذي القى فيه ترحيبا  حارا  ودعما

من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة بالطاقة بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة، مجلس  بقوة
الطاقة العالمي، األمم المتحدة، البنك الدولي، البنك األفريقي للتنمية، منظمة األمم المتحدة للتنمية 

الوكالة ،)ونيبالي(برنامج األمم المتحدة للبيئة الصناعية )اليونيدو(، منظمة األغذية والزراعة، 
عة لألمم التاب ، اللجنة االقتصادية ألفريقيامفوضية االتحاد األفريقي، الدولية للطاقة المتجددة

 االقتصادية اإلقليمية والدول األفريقية األعضاء. المجموعات، المتحدة

  سبح ةالعالمي الطاقة إحصاءاتقاعدة بيانات  في فجوةال القبيل هذا من معلومات نظام إنشاءسد 
نظمة م ف للطاقة، الدولية الوكالة) أوروبا ذلك في بما بيانات بقاعدة تتمتع العالم في قارة كل

لتعاون منتدى االمعني بإحصاءات الطاقة(،  أوسلوفريق ،التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
وزارة الطاقة / مبادرة االقتصاد الحر لألمريكتين، )أسيا( االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ

 األوسط والشر، ،)الالتينية أمريكا(منظمة أمريكا الالتينية لشؤون الطاقة  ،)أمريكا الشمالية(
 أوابك(. ألقطار العربية المصدرة للبترول )منظمة ا ،)أوبك (منظمة البلدان المصدرة للنفط)

 صائييناإلح الخبراء مئات كفاءةمن  الوطنية التنسيق مراكزقدمة لالم القدراتبناء و التدريب طور 
 .الطاقة مجال في موثوقة وبيانات معلومات إنتاج في ساعدت التيو األعضاء الدول في

 الحاجة إلحصاءات الطاقة األفريقية،  عند العالم اهتمام بؤرة ت لجنة الطاقة األفريقيةأصبح
 بوابة ذلك في بما الطاقة بيانات لنشر أدوات عدة أنشأت اإللكتروني فقد موقعها إلى باإلضافةف

 الرسائلو المدمجة، األقراصوكتيبات الجيب، المطبوعة  تقاريرال اإلنترنت، شبكة على البيانات
 .الفصلية اإلخبارية



  الطاقة آفا، إعداد في وأسهمت أفريقيا، في الطاقة إحصاءات بياناتلجنة الطاقة األفريقية  قدمت 
 .للطاقة الدولية الوكالة في 1020 ألفريقيا

 اب الكت إعداد في أسهمتو أفريقيا، في الطاقة إحصاءات بيانات لجنة الطاقة األفريقية قدمت
مفوضية االتحاد األفريقي  بين باالشتراك ، والذي أُعد1012 األفريقي لإلحصاءات السنوية

 .التابعة لألمم المتحدة ألفريقيا االقتصادية واللجنةالبنك األفريقي للتنمية و

 لوكالة ا مع بالتعاون لجنة الطاقة األفريقية ، ستنظماألعضاء األفريقية الدول دعم استمرار في
 الطاقة توازن بناءو ،البيانات جمع، الطاقة إحصاءاتبشأن  في تدريبية عمل ورشةالدولية للطاقة 

 ر.الجزائب بالعاصمة الجزائر 1012 عام نوفمبر 12-11 ةالجديد التنسيق لمراكز
 
هم التحديأت:

 
 ا
 إلى الحاجة بسبب كبيرا   تحديا   األعضاء الدول من للخبراء دراسية وحلقات تدريبية عمل حلقات تمويليمثل  •

 .العمل ورش ونفقات واإلقامة السفر تمويل
 براءالخ لمستمر الستبدالا التدريب إلى يحتاج الذي اآلخر التحدي هو التنسيق بمراكز االحتفاظيعد  •

 .المغادرين
 

 والتوصيأت:سبل المضي قدمًأ 
. مسمى غير أجل وإلى سنويا   تحديثها، يجب أن يتم عمليات التحول إلىو الطاقة بيانات قاعدة بمجرد إنشاء •
 .مستمر بشكل الوطنية التنسيق مراكزل والتدريب التمويل توافر هذا يتطلبو
 .1012 عام بداية في 1012 عام األفريقية الطاقة إحصاءات قاعدة بيانات نشر •
أنشئت لجنة  قدو ،حاسم أمر الطاقة أنشطة من وغيرها ذلكل األعضاء دولبال الطاقة وزراء ودعم التزاميعد  •

كما . بها عالمضطل األنشطة تربط بينهم وبينومعهم  مباشرة وتتواصل. معهم مفتوحة قنوات الطاقة األفريقية
 .باستمرار ريقييناألف الوزراء دليلتقوم لجنة الطاقة األفريقية بتحديث 

 
 تنمية الطأقة المتجددةثأنيًأ: 

 في الطاقة طاعق لصالح التقنية وتسهيل القدرات وبناء للتدريب نشطا   برنامجا  وضعت لجنة الطاقة األفريقية  •
 . للطاقة المستدامة التنمية على خاص بوجه التركيز مع أفريقيا

 واستخدام تطويرتعزيز : " على تنص التيو األفريقيةلجنة الطاقة  اتفاقية قبل من الهدفتم التوجيه لهذا  •
 . "والمتجددة الجديدة الطاقة مصادر

 :التالية األنشطة أفريقيا في المتجددة الطاقة نميةت برنامجيشكل  •
o أفريقيا؛ في والتنمية السياسات تنفيذ ورصد تنسيقو اإلدارة، دعم 
o الجيدة؛ الممارسات وتبادل التدريب خالل من لمشاريعل إلعدادا بغية القدرات تنمية 
o التكنولوجيا؛ ونقل والتطوير المتجددة الطاقة تطبيق بحوث تعزيز  
o أفريقيا؛ في والسو، المتجددة الطاقة صناعة تعزيز 
o المتجددة الطاقة وتدابير سياسات تنفيذ 
o المتجددة؛ الطاقة تكامل تيسير ربط 
o و أفريقيا؛ في المتجددة الطاقة لدعم جديدةوالالقائمة  ماليةال دواتاأل تعبئة 
o التكنولوجيا ونقل التعليم ،العرض العملي التطوير،المرتكز على السو،،  البحث . 
 



 الدول من الطاقة خبراءمن 112 حضرها تقنية تدريبية عمل حلقات أربعلجنة الطاقة األفريقية  نظمت 
 :التالي الجدول في موضح هو كما األعضاء

 

 عدد المشاركين التاريخ  المكان  عنوان ورشة العمل  مالرق

1011 

ركيز تفي تكنولوجيات عمل تدريبية  ورشة 1
  بأفريقيا الطاقة الشمسية 

 تونس، العاصمة
 تونس

11-11 
ديسمبر 
1011 

22 

1012 

إحصاءات الطاقة ورشة عمل بشأن تقييم  1
إنشاء قاعدة بيانات  األحيائية بأفريقيا&

 إحصاءات الطاقة المتجددة بأفريقيا 

نوفمبر  2-2 أديس أبابا، إثيوبيا 
1012 

21 

 نيةالتق دليلي من التحقق بشأن عمل ورشة 1
 الطاقة محطات وتركيب تصميم في
 مزارعو الريف لكهربة فولطاضوئيةال

 ليدلتو شبكةب الموصولة الصغيرة الرياح
 أفريقيا في الكهرباء

ديسمبر  2-1 نيروبي، كينيا 
1012  

20  

1012 

ورشة عمل بشأن مزارع الرياح الموصولة  1
بشبكة، الفولطاضوئية وتركيز الطاقة 

 الشمسية بغية توليد الكهرباء

 12-10 القاهرة، مصر 
ديسمبر 
1012 

11 

 
نجأزات الرئيسية:  الإ

 في ينفريقياأل الطاقة خبراء قدرات لدعم ا  منبر التابع للجنة الطاقة األفريقية التقني التدريب برنامجأنشأ  •
 واردهام لتسخير األعضاء الدول تبذلها التي الجهود يعزز بدوره الذيو ،المتجددة الطاقة تكنولوجيات مجال
 .الممنوحة البديلة

 وفرت أن يمكن والتي القارة في التميز مراكزلجنة الطاقة األفريقية  حددت ،البرنامج هذا تنفيذأجل من  •
 .الطاقة تكنولوجيات مختلف في والهادف ئقاللا التقني التدريب

 
سأسية: 

 
 التحديأت ال

 ونفقات قامةواإل السفر تمويل إلى الحاجة بسبب رئيسيا   تحديا الدراسية والحلقات العمل ورش تمويليشكل  •
 .العمل ورش

 الدراسات ادإلعد ذوي الخبرة واألشخاص االستشاريين توظيفإلى  التكنولوجيات بعض في التدريبيحتاج  •
 خالل من دا  ج ئةبطي االستشاريين الخبراء هؤالء تعيين عملية تعد ذلك، ومع. التدريبإدارة نقاشات و التقنية
 .التنفيذ فترة اللخ التأخير تجنببها بغية  التعجيل ينبغي التيمفوضية االتحاد األفريقي  في المشتريات مكتب

 
 سبل المضي قدمًأ والتوصيأت:

 سيما ال جددةالمت الطاقة تكنولوجيات في التقني التدريب على خاصة بصفة ركز لجنة الطاقة األفريقيةتس •
 .الريف كهربة من أجل الصغيرة هوائيةال والتوربينات الكهروضوئية الشمسية الطاقة



 للدول رةالمشو تقدم لجنة الطاقة األفريقيةسالمؤتمر العالمي الحادي والعشرين لألطراف،  نتائج أعقاب في •
 في دةالمولالمتجددة  الكهرباء إدراج استيعاببغية  للطاقة الوطنية استراتيجياتها إصالح أجل من األعضاء

  .الوطنية الطاقة مزيج
 

 ثألثًأ: الطأقة النظيفة وتغير الُمنأخ

 .اتفاقيتها ه وفقلتنفيذ تعليماتال ، وصدرت1012 عام شرعت فيه لجنة الطاقة األفريقية جديد نشاط هذا •
 في خاصة لبيئيا التلوث لمنع فعالة تدابير وتنفيذ واعتماد تحديد األعضاء الدول تشجيع": كلف بـت تفاقيةاال •

 . لطاقةا تسعير وآلية نظام وضبط القارة في الطاقة موارد واستخدام التوزيع، التخزين،، والنقل االستغالل،
الطاقة  اعتمدت لجنة المستدامة، والتنمية المناخ وتغير النظيفة الطاقة بين الترابط ألوجه التصدي أجل من •

 :التالية األنشطة األفريقية
o ناخ؛المُ  وتغير النظيفة الطاقة بين التفاعل فهم مستوى رفع 
o أفريقيا؛ في المتجددة الطاقة تنمية واستراتيجيات سياسات تعزيز 
o المتجددة؛ الطاقة لمصادر مخصصة مؤسسية أطر اعتماد 
o المناخ؛ لتغير السلبية اآلثار مكافحةبغية  التكيف سياسات تعزيز 
o لعالميا االحترار على المترتبة السلبية باآلثار الوعي تعزيز بهدف دراسية اتوحلق عمل ورش تنظيم 

 الوطنية؛ السياسات خالل من اآلثار تلك من التخفيف وكيفية ،المناخ على
o  لجميعل المستدامة الطاقة ذلك في بما المناخ ضد مختلفة آليات إلدماج شاملة كلية استراتيجياتإعداد 
(SE4ALL)، ة؛النظيف الطاقة سياسات مجال في الجيدة والممارسات فريقيا،أل المتجددة الطاقة مبادرةو 
o ؛(طورةالم المواقد توزيع برنامجو للطاقة، موفرةال مصابيحتوزيع ال) الطاقة كفاءة تدابير اعتماد 
o المؤتمر العالمي الحادي والعشرين لألطراف توصيات نتائج تعزيز(COP21)  ألفريقيا. 
 
ة ت اللجننظم باريس، في بالتوازي مع المؤتمر العالمي الحادي والعشرين لألطرافو ،1012 ديسمبر في• 

 في البيئةو النظيفة الطاقة مجال في السياسات صانعي لكبار غانا، أكرا، في حلقة دراسية األفريقية للطاقة
 ناقشتووعرضت الحلقة . البيئة سؤولين عنالم يينقياألفر وزراءال قبل من دعمه بقوة تم والذي أفريقيا
 توأوص ،ألفريقيا  (COP21)للمؤتمر العالمي الحادي والعشرين لألطراف الختامية الوثيقة مشروع
 .باريس اجتماع تنفيذ لرصد السنوي واالجتماع العمل بمواصلة

 
 :ما يلي أكرا في تها اللجنة األفريقية للطاقةنظم التي الدراسية الحلقةتتضمن  •
 

 عدد المشاركين  التاريخ  المكان  عنوان ورشة العمل  مالرق

1012 

أن السياسات بشالحلقة الدراسية لكبار صانعي  1
 قيا ات تغير الُمناخ في أفريسالطاقة النظيفة وسيا

 12-12 أكرا، غانا
ديسمبر 
1012 

22  

 
نجأزات الرئيسية:  الإ

 النظيفة لطاقةا بين بطالر لمعالجةمفوضية االتحاد األفريقي  في محاولة أوللجنة الطاقة األفريقية في  شرعت •
 وزراءل من قبل ك من ترحيبا حارا الدراسية الحلقة قد القتو. أفريقيا في المناخ بتغير المتعلقة والسياسات



ؤتمر الم مع تزامن قد الدراسية الحلقة توقيت أن خصوصا قوي سياسي رد هناك وبالتالي ،والطاقة البيئة
 .ألفريقيا  (COP21)العالمي الحادي والعشرين لألطراف

 نبعاثا) يةالبيئ بالطاقة الصلة ذات األفريقيةقاعدة بيانات  إلنشاء التحضير بدأت لجنة الطاقة األفريقية •
 لبيئة،ل المتحدة األممبرنامج  ،األعضاء الدول مع لجنة الطاقة األفريقية تتعاونوس(. المناخ وتغير الكربون،
  .المعلومات وإدارة لجمع للطاقة الدولية والوكالة ،والزراعة األغذية منظمة

 
هم التحديأت:

 
 ا

 ونفقات اإلقامةو السفر تمويل إلى الحاجة بسبب رئيسيا   تحديا   الدراسية والحلقات العمل ورشل التمويليشكل  •
 .العمل ورش

 
 :والتوصياتسبل المضي قدما ً

 ختلفم ، ومن ثُم تعد االجتماعات علىمستمرا   نشاطا أفريقيا في النظيفة والطاقة ناخالمُ  تغير تحليليعد  •
 .اتالسياستقييم و معلوماتال تحديثل ضرورية المستويات

 في أخرى أحداث في الجانبية االجتماعات بتنظيم الصلة ذات المؤسسات مع لجنة الطاقة األفريقية عاونستت •
 .االجتماعات هذهمثل ل مخصصة ميزانية عدم وجودل نظرا   1012 و 1012 عام


