
 نظام أطلس موارد الطاقة األفريقية

 

 

 

 

 مذكرة إعالمية 

 

 

 

 

 

 6102أكتوبر 

 

  



1 
 

 مذكرة  إعالمية 

 مقدمة

تواجه و .منها واالستفادة استغاللها  علىقدرتها  حيثمن فقيرة ها ولكن الطاقة بموارد غنيةقارة  أفريقياتعد 

ها باهظة التكاليف  وغير موثوق بالطاقة ألنها   إلييتعذر الوصول و أزمة الطاقة .  العديد من البلدان األفريقية

 نقل ؛ةللطاق التحتية البنية في االستثمارتشمل اآلتي:  حلول هناكفي الفقر.   األشخاص جراء  معظم لدى 

 تحسين؛ ودالحد عبر الطاقة  تجارة تعزيزنطاق واسع ؛  على الكهرباء على الحصول سبل تحسين التكنولوجيا؛

ماكن أ فهم إن .الكربونية االنبعاثات الحد من  مسارات رسم على البلدان مساعدة؛ القائمة المرافق شركات أداء

ر هذا ال يتوف ذلك،. ومع للحلوا التي تتطلب من األمور األساسية وحاالت النقص في الطاقة الثروة تواجد هذه 

  . واحدالنوع من المعلومات في مكان واحد حتى اآلن بسهولة. 

 لتحديا

ثروة من  القاري وكذلكفي الوقت الراهن على المستوى  الطاقة حول للمعلومات جيدة مصادر عدةتتوفر 

 شكل يفالبيانات ذات الصلة هناك حاجة إلى وثيقة تجمع وتلخص  ، البيانات على المستوى الوطني . ومع ذلك

كل من البنك األفريقي للتنمية وضع لسد هذه الفجوة  الجمهور وصانعي السياسة .  لدى بسهولة هافهم يمكن

موارد الطاقة س للاألطنظام  ،واتحاد كيانات البنية التحتية ألفريقيا ، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة

يقه من كن تحقمتتوفر إمكانيات للتوسع وما يليوفر إيضاحات عن أماكن وجود هذه الموارد، حيث  في أفريقيا

قة إلمداد سكان أفريقيا بالطامعلومات حول التحديات والفرص المتاحة  األطلسالناحية البيئية  . يوفر نظام 

وحديثة. من خالل الخرائط والرسوم   معقولة وبأسعار بها  موثوق طاقة خدمات إلى الوصولوتمكنهم من  

رة كاملة تقديم صوبغية علميا بها   الموثوق البياناتمصادر األطلس إلى جمع نظام يسعى  المتوفرة ،  والصور

 بما في ذلك الموارد والفرص . توضح صور األقمار الصناعية المقارنة عن احتياجات أفريقيا من الطاقة 

 قائمة فضلأ قراراتيجابية والسلبية التي حدثت على مر السنين  للمساعدة على الوصول إلى  اإل التغييرات 

 .المعرفة على

 

  األطلسنتاج نظام إ عملية

ير من خالل قواعد البيانات ، التقار المختلفة الطاقة حول موارد  المعلومات وتحليل لجمع مكثفة أبحاث إجراء تم

انترنت . قد تم كذلك اختيار صور أماكن حالية  ذات الصلة اإل مواقع  شبكة و العالمية واالقليمية والوطنية 

شارك في العملية العديد من الخبراء من أرجاء و.  الجغرافية المعلوماتتكنولوجيا  نظموتحليلها باستخدام   

القارة  كما عقدت اجتماعات تشاورية للحصول على مدخالت من الخبراء المحليين، االكاديميين، المنظمات 

الستعراض ات عملية المسؤولين اإلقليميين  من مجتمعات الطاقة والرابطة األفريقية للطاقة . كانكبار والدولية 

   . األطلسمراقبة الجودة والصالحية العلمية لنظام  مكثفة لضمان

 األطلس طاقن

 :فصول خمسة في األطلسنظام  محتوى تنظيم تم 
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 موارد الطاقة في أفريقيا  .1

الك واتجاهات االسته نتاجإلا يظهركما  أفريقيا في المتوفرة الطاقة مصادر مختلف الفصل هذا يعرض    

هما مع جوانب بين احتياطات الطاقة الجديدة وغير المتجددة ويربط يعرض كذلك المستوى القاري . على 

 على المستويين القاري واالقليمي .واإلنتاج الحالية والمتوقعة  الطلب 

 الطاقة والمسائل الشاملة  .6

يئة آثار عميقة على الب ا واستخدامها اليومي نتاجهإل غير أن الطاقة ضرورية لجميع المساعي البشرية 

يسعى هذا الفصل إلى توضيح أوجه الترابط  بين كل من الطاقة والبيئة، االتجاهات ووالمجتمع البشري . 

الصحة والديمغرافية ، المسائل الجنساني والنمو االقتصادي فضال عن آثار استخدام الطاقة على التنمية  

 النقل والزراعة ,وة بالطاقة  البشرية  بما في ذلك المسائل الشاملة المتعلق

 قليمي في مجال الطاقة واالسواقإلالتكامل ا .3

 لطاقة كامل االقليمي في مجال اتال تسى ، يكإلى صغر حجم العديد من اقتصادات البلدان األفريقية نظرا 

والحد من تكلفة ممارسة األعمال ومزيج الطاقة مدادات الطاقة إلجذب االستثمار في  بالغة أهمية 

الحل  قليمياإل . يوفر توليد الطاقة على المستوى تكاليف المستهلكينالتجارية )وفورات الحجم( 

 صاديا يكون ذلك أكثر اقتاالقتصادي األمثل لتوليد الطاقة واستخدامها  ذلك ألنه يتم انتاج الطاقة حيث 

 أن حيثمجمعات الطاقة كذلك أهمية  شكل كتسى . تاجها الحاجة إلى انت  شتد تأن شريطة  وأكثر دعما

الطاقة  ألسواقبارفيع ال وااللتزام السياسي االقليمي  لتكامل، ات  امؤشرمن التجارة فيها هي بعينها 

ن تكامل الطاقة على المستوى االقليمي من خالل مجمعات الطاقة  شرط أساسي للتنمية أل االقليمية

ة بما في ذلك القدرات المركبيتناول هذا الفصل الوضع الحالي لمجمعات الطاقة االقليمية المستدامة .  

في  س أقسامتم تكري قدل. ، مزيج الطاقة ، احتياجات المستقبل، التجارة في الطاقة وترتيباتها المؤسسية

 . الخمسة يةمجمعات الطاقة اإلقليم 5واحد من وتوفير معلومات حول كل الطاقة لوصف  هذا التقرير 

 

 الطاقة والتنمية المستدامة  .4

  .المستقبل مستوى لتنمية القارة فيالرفيعة الاستراتيجيات الطاقة األفريقية  مكوناتيتناول هذا الفصل   

بيل اليوب ،اآلن باالتحاد األفريقيالتي تعرف  احتفلت منظمة الوحدة األفريقية  ،  ،3112 مايو في

رؤية أفريقيا متكاملة ومزدهرة على  في هذه المناسبةمجددا  االتحاد األفريقيالذهبي إلنشائها . أكد 

قمة من مفوضية ال قادة  طلب    الدولية.على الساحة  ة قوة دينامي  شعوبها وتمثل قودها وسلمية ت

 األمم المتحدةلجنة و  من وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد، البنك األفريقي للتنمية االتحاد األفريقي وبدعم 

ألهمت  لقد   .سنة للقارة 51 جندة أ محورها االنسان إلعداد  عملية  الشروع في  ، ألفريقيااالقتصادية 

 التي تشجع وصول أفريقيا المبادرات من عددا األولوية ذات  ها مجاالتو لالتحاد األفريقي  3102أجندة 

يمثل  الذي  .أفريقيا في التحتية البنية طوير تإلى الطاقة  منها رؤية الطاقة التي ترتكز على برنامج 

ا تكنولوجي والمياه  فضال عن النقل والطاقة  قطاعاتفجوة أفريقيا الواسعة في لسد إطار القارة 

قيا البنية التحتية في أفريطوير ت على برنامجالتصاالت . صدّق رؤساء الدول باإلجماع المعلومات واا

 فرص لزيادة األجل خطة طويلة رؤية الطاقة في أفريقيا تمثّل و. 3113قمتهم المنعقدة في  خالل 
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الطاقة  تنفيذ مشاريع عملية تحريككان هدفها الرئيسي . معقولة وبأسعاربها  موثوق طاقة على الحصول

 البنية التحتية في أفريقيا .تطوير تحت برنامج واإلسراع بها الحيوية في أفريقيا  

 اع في الجهود التي تقودها أفريقيا  لإلسر تمثل مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا خطة تحويلية أخرى 

لذي صدّق ا. في إطار تفويض االتحاد األفريقي الطاقة المتجددة الضخمة  في القارة ات  استغالل امكانب

يغاواط من قدرة توليد ج  11ل عن يق تحقيق ما ال ،  تهدف المبادرة إلى ون عليه رؤساء الدول األفريقي

غيغاواط  بحلول 211وتحقيق إمكانات القارة لتوليد ما ال يقل عن  3131الطاقة المتجددة  بحلول عام 

3121 . 

من ضمن . لقد كان األفريقية بها األممااللتزامات التي تعهدت  معلومات عنيوفر هذا الفصل كذلك 

الطاقة  لمؤتمر األمم المتحدة  حول التنمية المستدامة مجموعة جديدة من  31 النتائج الرئيسية لمؤتمر ريو+

 . 3115المتفق عليها في سبتمبر  التنمية المستدامة أجل من

 بها، الموثوقو الميسورة، الطاقةإلى  الوصول" ضمانعلى  1هدفا، يركز الهدف  11من جملة 

 والمنصوص الصلة ذات الطاقة نحو أخرى التزامات هناك ذلك، على عالوة"  للجميع والحديثة المستدامةو

ر بين الرئيسية وأوجه التآزسلط هذا الفصل على الرسائل يو المناخ تغير بشأن باريس اتفاقية في عليها

 واتفاقية باريس. المستدامةخرى ذات صلة بأهداف التنمية أ فضال عن قضاياالمبادرات القارية 

 في البلدان األفريقية الطاقة  نبذة عن .5

عن كل  الطاقة نبذة عنهذا الفصل يعرض وتتطور بيئة سياسة الطاقة في البلدان األفريقية بسرعة. 

ن هذه ويوفر  معلومات محددة عن قطاعات الطاقة في كل منها . سوف تمكّ  55ال واحد من الدول 

نتاج واالستهالك وإمكانات بدائل اإل اتجاهاتووصول إلى فهم أفضل لموارد الطاقة المتاحة ال منالنبذة 

على وجه التحديد موارد الطاقة البلدان وصفا لموارد الطاقة في كذلك يقدم والطاقة القابلة للتجديد. 

تضى حسب مق المائية، النفط، الغاز الطبيعي، الفحم، الرياح، الطاقة النووية وموارد الطاقة الشمسية 

ات والممارسات المتوفرة  الستخدام هذه الموارد  بفعالية الحال . يعرض كذلك بعض االستراتيجي

 أكثر .وكفاءة 

في هذا وتغير المناخ.  في يساهم أساسيا عامال الطاقة قطاع من الكربون أكسيد ثاني انبعاثات تعتبر

لى عدرة البلدان من خالل المساهمات المق هاالتي أعلنت، يشير هذا الفصل إلى بعض التعهدات الصدد

لمحة عن التقدم المحرز  هذه المساهمات . تعطي 3115لعام  الناشئة عن اتفاقية باريسوالصعيد الوطني 

التقدم المحرز في مقارنة  فضال عنمن أهداف التنمية المستدامة حول الطاقة  1تحقيق الهدف  في 

 مؤشرات على النحو التالي :  ةثالث

 .3121 عام بحلول وحديثة بها وموثوق معقولة بأسعار الطاقة خدمات على الجميع حصول ضمان

 ؛3121 عام بحلول العالمي الطاقة مزيج في المتجددة الطاقة حصة في كبيرة زيادة

 ؛ 3121 عام بحلول الطاقة استخدام كفاءة في التحسن معدل ومضاعفة

  والقانونية المؤسسية األطر توضح مصفوفة لمحات توفر المتاحة، البيانات إلى استنادا وأخيرا،

 ضعتالتي  الرئيسية العناصر وبعض الطاقة منظمبما في ذلك  لدان الب في السياسة عن المسؤولة

 .الطاقة قطاع إلدارة األساس

 النتائج
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كل ش أفريقيا فيفي طريقة تجميع الحقائق حول وضع الطاقة في  األطلستكمن أصالة وقيمة نظام 

 جميع يف الظواهر المتعلقة بالطاقة مختلف توزيعإلى  خرائطال تشير المثال، سبيل على. ه يسهل فهم

 ةالشمسي والطاقة الرياح وطاقة الفحم رواسبو والسدود إلى مواقع األنابيب خطوط من  القارة، أنحاء

 إقناعى إل، تطويرها  وبعد قبل مشاريع الطاقة ب المقترنة الصناعية األقمار صور تسعىو . المتوفرة

 قد تسببه هذه  الذي الهائل والتغييرحتياجات لال  تلبية  الطاقة لتوليد المطلوبة التنمية حجمب المشاهدين

 نسب ح توض التي البيانية الرسوم وشريط الدائرية البيانية الرسوم توفرو .للمناظر الطبيعية  المشاريع

 األمثلة ذه هتشمل . واضحال المرئي التمثيل بفضل للبيانات  فهما سريعا  للقراء  مختلفة بارامترات

مع   المقارنةب أفريقيا في الطاقة استخدام نسبة انخفاض مثل ،في السياق العالميالرسوم البيانية  مكانة

تللك التي تتعلق  وخاصة  العالم في المختلفة الطاقة مصادر من أفريقيا وحصةاألخرى   العالمأقاليم 

 ىعل خصوصا أفريقيا داخل واستهالكها وإنتاجها الموارد هذه حصة بين مقارناتو المتجددة بالطاقة

 قليمية .إلالمستويات ا

 يف الطاقة حولوتاريخية  فريدة رسائل تقديم على تساعد  األطلسلنظام  أخرى مميزة سمات ناكه

 وتؤدي لبيئةا على كذلك  تؤثرأن  يمكن التي لتطورات الطاقة  البيئية األبعاد علىمنها تركيزها  أفريقيا

ائل مس والسكان؛ الطاقة بين هامةروابط تحقيق  إلى كذلك  األطلسيسعى نظام  .البيئي التدهور آثار إلى

 كانم أي فيالذي ال مثيل له  والصراع المواصالت؛ صناعة؛ال ؛زراعةال ؛التعليم الصحة؛ الجنسين؛

 من واحد كل  في ئ الطاقة عنللمحات العامة ا معظممن هذه السمات أن هذا الفصل يتميز ب. آخر

 المستدامة التنميةأهداف من  1الهدف في تحقيق  المحرز التقدم ذلك في بما ،55ال األفريقية البلدان

 راء،الق لبعض بالنسبة. األطلس لهذا خصيصاإعدادها التي تم قانونية المؤسسية والطر األ  وجدول

لذي ا هو الفصل المتعلق بالتكامل االقليمي هذا في نظام األطلس  لالهتمام إثارة األكثريكون الجزء 

الفصل حول الطاقة والتنمية الذي تم جمعه يتضمن المجمعات الخمسة في القارة. و يوفر معلومات عن 

 .المرفقة باتفاقية االطاروعلى الصعيد الوطني دّرة كمساهمة خاصة لألطلس قائمة بالمساهمات المق

التي تستند إلى   3110الطاقة للبنك األفريقي للتنمية  لعام وأخيرا، يساهم األطلس في استراتيجية 

 انخفاضوالنقص في موارد الطاقة، التكاليف الباهظة، إدراكا  بأن صفقتها الجديدة للطاقة في أفريقيا. 

لجديدة ا للصفقة  ال يزال عقبات رئيسية أمام التقدم االجتماعي واالقتصادي إليها ،  الوصول إمكانية

: تحقيق 3135إلى الطاقة بحلول   وصول الجميع شامل لتحقيق و طموح  دور  للطاقة في أفريقيا 

الوصول إلى فرص  من نسبة  %55إمكانية الوصول إلى المناطق الحضرية وفرص من  111%

 علىو. الفني وغيرها من التقدم  الشبكة عن  خارج االستفادة من الحلول إلي جانب المناطق الريفية 

كما هو معروض في نظام األطلس   المستغلة غير الطاقة لتسخير المتوفرة  الهائلة اإلمكانات من الرغم

نقل التكنولوجيا وبناء القدرات واالستثمارات المالية حسب بعض لجميع الطاقة  وصول  ، يتطلب 

مقارنة باستثمارات  3151-3121خالل الفترة  دوالر أمريكي في السنةمليار   52.55بواقع التقديرات 

 أمريكي.  دوالر 9.2-8بين  تراوح القارة الحالية التي ت

وبناء على ذلك، يتطلع  البنك األفريقي للتنمية ، هياكل البنية التحتية من أجل أفريقيا وبرنامج األمم 

ع سيعود بمنافاألقل بأن  المتحدة للتنمية  إلى عرض هذا األطلس لصالح جميع ألطراف المعنية مع 

ذ الحتياجات أفريقيا العاجلة في مجال الطاقة  وتنفيلمعنيين بإيجاد الحلول على تلك المنظمات واألفراد ا

 لطاقة في أفريقيا . ل  ة الجديدة قالصف
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  المضي قدماطريق 

ي لالتحاد األفريقللجنة الفنية  الوزاري االجتماع خالل  رسميا األطلسأن يتم إطالق نظام  المقرر من

 . 3110ديسمبر  3في  لذي سيعقد ا

 . 3111التخطيط للمزيد من أنشطة النشر في  تم  

 االتصال ب: يرجي لمزيد  من المعلومات ، 
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