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 األفريقي االتحاد مفوضية

 والطاقة التحتية البنية إدارة

 للطاقة األفريقية لجنةال

 فنية ورقة

 قاعدة بيانات ونظام معلومات الطاقة األفريقية بشأن

 .الخلفية 1

سياسات  ةغحول الطاقة أمر حتمي لصيا الموثوق بهاوالمعلومات  ،لطاقة ضرورية للتنمية البشريةاتعتبر 

طاقة ول الحوعمق المعلومات نوعية  ه التزالنأ غير .تنمية واالستثمارللاستراتيجية سليمة وتصميم خطط طاقة 

لمعايير اّ لقوفالمستوى المطلوب  دونأنها أو  ،إما غائبة في أفريقيابنوك المعلومات اإلحصائية المتاحة بيانات و

 .الدولية

معلومات شامل لقاعدة نظام  إدارةهي إنشاء و األفريقية لطاقةاللجنة  المسؤوليات الرئيسية فإن إحدى الذ

 ستخداموجعلها متاحة لال للطاقة األفريقية ،فريقيا من خالل إنشاء "نظام معلومات وقاعدة بيانات"ألالبيانات 

يتعين على و .مجتمعات الطاقة العالميةواألفريقي األعضاء في االتحاد  المستخدمين النهائيين في الدول ن قبلم

من  ىمستو أعلى علىودعمها  اعتمادهاهذه المهمة بطريقة أكثر فعالية من أجل القيام بلجنة الطاقة األفريقية 

وق الموث تأن المعلوما اليوميةمارسات لماخالل األفريقية والمؤسسات المتخصصة. ويتضح من  الحكومات

دقيق ل حلييمكن وضع أي سياسات دون تالو أساسية لعملية اتخاذ القرار المرتبطة بجميع أنشطة الطاقة.بها 

 البيانات والمعلومات يتم جمع أن وهإال أن داللة ذلك  .تطلب معلومات وبيانات كاملةمما يبحث للحالة قيد ال

تخدمين مختلفة للمسالقنوات التحديثها باستمرار وتوزيعها من خالل ويتم  شكل قابل لالستخدام،في وإعدادها 

شراكة وال بمثل هذه المهمة من خالل إطار التواصل االضطالعلجنة الطاقة األفريقية ينبغي على و .النهائيين

 .والدوليين وأصحاب المصلحة يقيينرمع مختلف الشركاء األف

اقة، تطوير الطفقط من النطاق األكبر لعملية  جزءأن البيانات والمعلومات ليست سوى مع ومن ناحية أخرى، 

 عضاءالطاقة في الدول األفريقية األئيي إحصاء الطاقة والقدرات لخبراال يزال توفير التدريب المالئم وبناء ف

اء وإدارة جميع التدابير إلنشاألفريقية  الطاقة السياق، اتخذت لجنةا في هذو .لممارسات التنمية الشاملة اضروري

 جهات ميعلجالطاقة  أرصدةجمع البيانات والخاص بالتدريب توفير لطاقة األفريقية وانظام معلومات وبيانات 

 .عن الطاقة ةالطاقة في الوزارات األفريقية المسؤولئي إحصاو تصالالا

ى بنك إل نقلهاالتنقيح والطاقة، و بيانات مع التدريب الجيد في جمع المتداخلة تمثل المعلومات والروابطو

لطاقة اإنشاء بنك معلومات مركزية في  مسألةاالفريقية، الطاقة في المقر الرئيسي للجنة المعلومات المركزي 

  .نظام المعلومات عليهرتكز ييمكن أن  ذيال

 نظام معلومات الطاقة األفريقيةقاعدة بيانات و.تنفيذ 2

لجنة فاقية اتالواردة في  لتعليماتل، وفقا ةلطاقة األفريقيا نظام معلوماتقاعدة بيانات والهدف من إنشاء إن  .1

السريع  طاقة وتسهيل االنتشارلتصميم وإنشاء وتحديث قاعدة البيانات القارية ل هوالطاقة األفريقية 

 .وتبادل المعلومات بين الدول األعضاء وكذلك بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية للمعلومات

قية لجنة الطاقة األفري من خالله ، تعاونتالنظام، سيكون األول من نوعه في أفريقياا إنشاء مثل هذ ع أنم  .2

ة الطاقة لجنلدعم قاعدة بيانات إحصاءات الطاقة عالميا بتشغيل مع الوكالة الدولية للطاقة التي تشتهر 

أيضاً اون تتعوالدول األعضاء. في  مراكز االتصال الوطنيةوتدريب ، بالمعرفة الفنية والمهارةاألفريقية 
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في أفريقيا بغية إنشاء مراكز اتصال وطنية في عن الطاقة ون المسؤول راءمع الوز لجنة الطاقة األفريقية

 تأسيس النظام. الوزارات المسؤولة عن الطاقة ودعم 

 بإنشاء 2112بدأت في سنة  والتيبيانات الطاقة، قواعد إنشاء سلسلة من اعتمدت لجنة الطاقة األفريقية  مع أن .3

، 2113،  2112للفترطبعات سنوية  قامت بنشر، ومنذ ذلك التاريخ األفريقية قاعدة بيانات إحصاءات الطاقة

 .. 2112و  2112، 2112

قواعد  األفريقية والتي تتضمن بيانات إضافية للطاقة قاعدة إنشاءلجنة الطاقة األفريقية ، بدأت 2112في سنة  .2

 البيانات الثمانية التالية: 

  األفريقية قاعدة بيانات البنية التحتية للطاقة 

  ةفريقياأللطاقة ل قاعدة البيانات االجتماعية واالقتصادية 

 قاعدة بيانات مؤشرات كفاءة الطاقة األفريقية  

 األفريقية الشمسية إشعاع الطاقة قاعدة بيانات  

  ةاألفريقي الرياح موارد طاقةقاعدة بيانات  

  ةفريقياألقاعدة بيانات الموارد الكهرومائية 

  االفريقية.الجوفية ة يموارد الطاقة الحرار قاعدة بيانات  

  ةفريقياألقاعدة بيانات موارد الطاقة الحيوية  

ً ، باإلضافة إلى قواعد البيانات المذكورة أعاله. 2  تالية:ة إلنشاء قواعد البيانات الياألفريق الطاقة لجنة تخطط أيضا

 ي،المصاف الصخري،-الغاز/النفط الغاز، النفط،) يةالهيدروكربون األفريقية المواردبيانات  قاعدة 

 (ربط الكهربائيال/أنابيب

   (لطاقةا توليد محطات االحتياطيات، ومجموع االستهالك، معدالت) األفريقية الفحم مواردقاعدة بيانات 

  األفريقي  الكهرباء قطاع بيانات قاعدة 

  الوقود و م،والفح الغاز، الكهرباء، النفطية، المنتجات الخام، النفط)األفريقية  الطاقة أسعارقاعدة بيانات

 ( النباتي والفحمالخشبي 

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

 (اليورانيوم ورواسب فاق،اآل الطاقة، توليد محطات) األفريقية النووية الطاقة بيانات قاعدة 
 

 الوطنية التصاال مراكز الطاقة وزراء مع بالتعاون لجنة الطاقة األفريقية ، أنشئتالبرنامج بهذا االضطالع بغية .2

 خرىأ مجموعة إلنشاء عملية وهناك األعضاء، الدول معظم في الطاقة بإحصاءات المتعلقة الوطنية البيانات لجمع

 الخبراء الفعلب بلداً  81لها  عينت التيو الطاقة كفاءة مؤشراتل الوطنية البيانات لجمع الوطنية تصالاال مراكز من

 لتابعين لها. ا
 .تقنيين خبراء يضاأ ايديره والتي نظامها في للجنة الطاقة األفريقية حرة بيانات بوابة أنشأ البنك األفريقي للتنمية. 7

 .أمريكيا اً دوالر .100,000 النظام هذا تكلفة وتبلغ
اإلقليمي  التدريب تصال الوطنيةاال مراكزل -للطاقة الدولية الوكالة مع بالتعاون -وفرت لجنة الطاقة األفريقية. 8

 الوكالة/لجنة الطاقة األفريقية كما وفرت .الطاقة إحصاءات بناء القدرات و بيانات قاعدة في ودورة والقاري المستمر

 :التالي النحو على األعضاء الدولب الطاقة إحصاءات خبراءخبيراً من  444 لـ التدريب للطاقة الدولية
 

 ملخص إجمالي المتدربين في مجال إحصاءات الطاقة

 عدد المتدربين التدريب  وسنة مكان الرقم

 90 1188المتدربين في  إجمالي 1
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 83 1181المتدربين في  إجمالي 2

 29 1181مدربي المتدربين  إجمالي 3

 72 1182المتدربين  إجمالي 4

 38 1182 إجمالي مدربي المتدربين 5

 46 1184العمل األخرى ذات الصلة باإلحصاءات  المدعوون إلى ورش 6

 3  1184-1182زيارة البلد ( محليالتدريب ال 7

 70 1182في سنة إجمالي المتدربين  8

 464 المجموع 

 .أهم اإلنجازات 3

 اإلنجازات الرئيسية: 

 حققت لجنة الطاقة األفريقية النجاحات التالية في هذا البرنامج: 

 حاراً  أسس ً بنجاح قاعدة بيانات إحصاءات الطاقة األفريقية إلى الحد الذي القى فيه ترحيبا

من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة بالطاقة بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة،  ودعما بقوة

مم المتحدة مجلس الطاقة العالمي، األمم المتحدة، البنك الدولي، البنك األفريقي للتنمية، منظمة األ

برنامج األمم المتحدة للبيئة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، منظمة األغذية والزراعة، 

، مفوضية االتحاد األفريقي، اللجنة االقتصادية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة،)اليونيب(

 اء.األفريقية األعض، المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول التابعة لألمم المتحدة ألفريقيا

  حسب ةالعالمي الطاقة إحصاءاتقاعدة بيانات  في فجوةال القبيل هذا من معلومات نظام إنشاءسد 

نظمة م للطاقة، الدولية الوكالة) أوروبا ذلك في بما بيانات بقاعدة تتمتع العالم في قارة كل

ى التعاون منتدبإحصاءات الطاقة(،  المعنيأوسلو فريق،التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

 وزارة الطاقة/ مبادرة االقتصاد الحر لألمريكتين، )أسيا( االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ

 األوسط والشرق ،)الالتينية أمريكا(منظمة أمريكا الالتينية لشؤون الطاقة  ،)أمريكا الشمالية(

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(.  ،)أوبك (منظمة البلدان المصدرة للنفط)

  الخبراء مئات كفاءةمن  الوطنية تصالاال مراكزقدمة لالم القدراتبناء و التدريبطور 

 جالم في موثوقة وبيانات معلومات إنتاج في ساعدت التيو األعضاء الدول في اإلحصائيين

 .الطاقة

 الحاجة إلحصاءات الطاقة األفريقية، عند العالم اهتمام بؤرة ت لجنة الطاقة األفريقيةأصبح 

 بوابة لكذ في بما الطاقة بيانات لنشر أدوات عدة أنشأت اإللكتروني فقد موقعها إلى باإلضافةف

 المدمجة، األقراصوكتيبات الجيب، المطبوعة  تقاريرال اإلنترنت، شبكة على البيانات

 .الفصلية اإلخبارية والرسائل

  اق آف إعداد في وأسهمت أفريقيا، في الطاقة إحصاءات بياناتلجنة الطاقة األفريقية  قدمت

 .للطاقة الدولية الوكالة في 1141 ألفريقيا الطاقة

 تاب الك إعداد في أسهمتو أفريقيا، في الطاقة إحصاءات بيانات لجنة الطاقة األفريقية قدمت

مفوضية االتحاد األفريقي  بين باالشتراك ، والذي أُعد1182 األفريقي لإلحصاءات السنوية

 .التابعة لألمم المتحدة ألفريقيا االقتصادية واللجنةالبنك األفريقي للتنمية و

 الوكالة  عم بالتعاون لجنة الطاقة األفريقية ، ستنظماألعضاء األفريقية الدول دعم استمرار في

 ازنتو وبناء ،البيانات جمع، الطاقة إحصاءاتبشأن  في تدريبية عمل الدولية للطاقة ورشة

 ر.الجزائبالعاصمة الجزائرب 1184 عام نوفمبر 12-18 ةالجديد تصالاال لمراكز الطاقة
 أهم التحديات:. 2

ً  األعضاء الدول من للخبراء دراسية وحلقات تدريبية عمل حلقات تمويل يمثل •  الحاجة ببسب كبيراً  تحديا

 .العمل ورش ونفقات واإلقامة السفر تمويل إلى
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 خبراءال الستبدال المستمر التدريب إلى يحتاج الذي اآلخر التحدي هو االتصال بمراكز االحتفاظ يعد •

 .المغادرين

 . سبل المضي قدماً والتوصيات:5
ً  تحديثهايجب أن يتم  عمليات، إلى والتحول الطاقة بيانات قاعدة إنشاء بمجرد • . مسمى رغي أجل وإلى سنويا

 .مستمر بشكل الوطنية االتصال لمراكز والتدريب التمويل توافر هذا ويتطلب
 .1182 عام بداية في 1184 عام األفريقية الطاقة إحصاءات بيانات قاعدة نشر •
من أنشطة الطاقة أمر حاسم، وقد أنشئت لجنة  وغيرهالطاقة بالدول األعضاء لذلك  وزراءيعد التزام ودعم • 

الطاقة األفريقية قنوات مفتوحة معهم. وتتواصل مباشرة معهم وتربط بينهم وبين األنشطة المضطلع بها. 

 كما تقوم لجنة الطاقة األفريقية بتحديث دليل الوزراء األفريقيين باستمرار.

  ةمناقشال قيد لمسألةا. 6
 )مزود( لجنة الطاقة األفريقية  خادم تركيب *

 البيانات معالجة في والمنتجات والتطبيقات النظم بخدمةالطاقة األفريقية  لجنة ربط *

 (الساب)

 الهاتف خطوطبالطاقة األفريقية  لجنة ربط *

 الصغيرة المنافذ ذات الطرفية المحطات نظام معالطاقة األفريقية  لجنة ربط *

 األفريقية  الطاقة لجنة برنامجلميزانية  توفير *

 فريقيةألا الطاقة للجنة نموظفي تعيين *
  


