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  السياقالخلفية/

 ثةوحدي بها وموثوق معقولة بأسعار الطاقة على الحصول "ضمان المستدامة تنميةلل من 7 الهدف يتضمن

 :ةالتالي األهداف ، للجميع

 

 .، ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها وحديثة0202بحلول عام  7.7

 .العالميةالمتجددة لمزيج الطاقة  في حصة الطاقة ، زيادة كبيرة0202حلول عام ب 0.7. 

  .الطاقة كفاءةالشامل لتحسين المعدل  مضاعفة،  0202بحلول عام  0.7

وجيا بما والتكنولالنقية إلى أبحاث الطاقة  ، تعزيز التعاون الدولي لتسهيل الوصول 0202بحلول عام  .أ7

االستثمار  يزوتعز النقية ةلوقود األحفوريل المتقدمةتكنولوجيا الالطاقة و كفاءةو الطاقة المتجددة ، في ذلك

 .لنقية اللطاقة وتكنولوجيا الطاقة  التحتيةفي البنية 

، توسيع البنية التحتية ورفع مستوى التكنولوجيا لتوفير خدمات الطاقة الحديثة 0202بحلول عام .ب 7

لدان الدول الجزرية الصغيرة النامية، البوالبلدان النامية وال سيما البلدان األقل نموا،  جميع والمستدامة في

 .ها وفقا لبرامج الدعم الخاصة بالساحلية النامية غير 

 

ي. في تصميم شبكات الكهرباء في القرن الماض المستخدمة التكنولوجيات من خالل غاياتال بلوغ ال يمكن 

يستخدم  مصطلحك ،الذكية" بالشبكة وعليه، فهناك حاجة إلى وضع نهج جذري مختلف يتمثل فيما يسمى

تصاالت تكنولوجيا المعلومات واالومدادات الكهرباء مع البنية التحتية الحديثة إلالحتضان تطبيق البدائل 

 .ومرنة إلمدادات الكهرباء حديثةللمساعدة في تحقيق حصول الجميع على الطاقة عبر أنظمة 

 
أصبح من المسلم به على نطاق واسع أن الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا،  على الصعيد العالمي،

على سبيل المثال حققت تقدما نحو تحديث شبكات الكهرباء في العقد الماضي على وجه التحديد لمعالجة 

 كون هناك برامج تشغيل مختلفة لتحديثتفي حين قد وتحديات الصناعة في القرن الحادي والعشرين. 

ء، ، وتعزيز مشاركة العمالالطاقة لموارد األمثل الفعال ستخدامالا، يلعب ة، في معظم أنحاء العالم الشبك

دورا  ،إلخ فرص العمل،  توفيروإدخال خيارات الطاقة المتجددة، والجاذبية نحو السيارات الكهربائية و

 .األكثر ذكاء  رئيسيا في نشر شبكات الكهرباء 

 

ه صناعة تواجو. في القدرة معوقات هائلةكذلك تواجه ، وقديمة الكهرباء القائمةشبكات تعد  في أفريقيا،

ذه تؤثر مباشرة على استدامة ه تحديات عديدة وكبيرةعلى وجه الخصوص في أفريقيا توزيع الكهرباء 

من بين أمور أخرى، هناك حاجة و. لعمالء الكهرباءعلى توفير خدمات موثوق بها  وقدرتها الصناعة

ما لم يبدأ التدخل الفوري والمباشر، سيكون من و .تعزيزالوجديدات لمعالجة تراكمات الصيانة والتملحة 

  المنحدر. من مساره التعافيالصعب جدا لهذه الصناعة في العديد من البلدان األفريقية 

 

حديات ت الحسبانأن بناء شبكة الكهرباء الحالية لم يأخذ في  من الجدير بالمالحظة، ما سبقعالوة على 

سيما الحاجة إلى التركيز على كفاءة استخدام الطاقة وآثار ال  شبكة القرن الحادي والعشرين ومتطلبات

ستثمار اللاألعمال المتأخرة تحديث الشبكة ريثما تتم معالجة لفهناك فرصة كبيرة  تغير المناخ. ومع ذلك،

 في المستقبل. البنية التحتية لتلبية متطلبات توزيع الكهرباء االستثمار في يتعينومن ثم  البنية التحتية، في
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العالم. اء أنحمن التطورات التي تحدث في بقية  استخالص الدروسيمكنها من أفريقيا في وضع جيد إن 

أن تختار  هال فمن الممكن بالدورة الكاملة لتنمية التكنولوجيا ال تحتاج إلى المرورأفريقيا  إلى أن نظرا  و

 .للقارة مالئمةال معايير وخيارات الشبكة الذكيةالمن خالل البحوث التطبيقية المطلوبة ووضع 

 

يكون  نأ المتصور منفالطاقة،  لتنمية الوطني أفريقيا جنوب معهد به قام الذيالبحثي  العمل أساس لىع

 تواجه يالت التحديات بعض معالجة في تمكين عامل بمثابة أفريقيا جنوب في الذكية الشبكات إدخال

 :لمث تحديات في مواجهة يساعد سوف الذكية الشبكات إدخال أنلقد تبين و. الكهرباء إمدادات صناعة

 إدارة األصول 

 استدامة الصناعة 

 فرص العمل توفير 

  الخدمات توفيرالحاجة إلى تحسين مستوى 

  رضا المستهلك 

 

ومعزز عمل في إطار نظام متطور اقتصاديا ت تكنولوجياهو الحصول على الهدف  ينبغي أن يكون

 بصفةريقيا أففي  الطاقةاستخدام يمّكن من وفعال،  ومرن ذكي وتفاعلينظام كهربائي  في شكل تكنولوجيا

 .القادمةاألجيال  من أجلمستدامة 

 

 والتنفيذ النتائج ، التقدم  .1

 دعا، 0272مايو  في في أبيدجانالمنعقد  حول الشبكة الذكية األول من نوعهاألفريقي نجاح المنتدى بعد 

المؤسسات المالية والحكومات  0272مارس  7-5في القاهرة، من المنعقد المنتدى الثاني للشبكة الذكية 

 ا في ذلكبمالمفاهيم التي تمت مناقشتها والتمويل  العمل معا لدعم ووضع صكوك مالية مبتكرة لدعم إلى

لمساعدة في ل منابر لتبادل الخبرات بمثابة ستكون هذه اآللياتومتابعة تنفيذ توصيات المنتدى.  آليات

 .عرض مفاهيم التكنولوجياو اتإعداد وثائق العطاء

  كذلك التوصيات التالية إلى البلدان األفريقية المنتدى قدم 

ا ة متاحالشبكة الذكيكوسيلة لجعل مفهوم  الموائمة وتقييم بدور توحيد المعايير قراراإل  (7

 .لشعوب األفريقيةالمتجددة في المرافق وا الطاقةلدمج ا ومرن

 

اركة للمشبر األفريقية كمن الطاقة دعوة الخدمات العامة األفريقية لالنضمام ودعم لجنة  (0

 .وائمةوتقييم الم المعاييرتوحيد  الفعالة في عملية

الخبراء ة تعبئتعزيز البنية التحتية للجودة المتعلقة بالهندسة الكهربائية عن طريق   (0

اللجنة األفريقية لتوحيد وتوفير الموارد والدعم لزيادة مشاركتها على المستوى القاري )

 (.الدولية للطاقة وكالةال( والمستوى الدولي ) التقنية الكهربائية المقاييس

 .اهلتطوير الشبكة الذكية والحصول على موارد كافية لتنفيذوضع خطة استراتيجية  (2

وفورات في الطاقة في المباني والبنية التحتية اللتحقيق  اتخاذ تدابيرإلى المبادرة  (5

التنمية المستدامة  ددة في مزيج الطاقة من أجل تحقيقالصناعية ودمج الطاقة المتج

 .القتصاداتها

عن قطاع ين المسؤولأصحاب المصلحة اآلخرين الطلب من المرافق األفريقية و (2

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق فكرة الكهرباء إلى العمل مع مقدمي خدمات
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مباشر لاتحسين التحويل قارتنا من خالل  األشياء" بغيةعلى نترنت ضفاء شبكة اال"إ

 لرفاهية الشعوب األفريقية.

 التحديات .2
توفير ل تحديا متزايدا تواجهبقية القارات األخرى، ما هو الحال في ك ةفريقياأل المدنأصبحت ، جهةمن 

سكان  من ٪22حوالي من المتوقع أن و. الشعوبالعدد المتزايد من  إليها حتاجي الخدمات والمرافق التي

ستواصل المدن الكبيرة و .0252سيعيشون في المدن بحلول عام  مليار 0بـ ب تعدادهم المقدر أفريقيا 

يتطلب هذا النمو سوف و. في كل منها مليون 02 موطنا لحوالي النمو لتكون الجوس والقاهرةمثل 

ومستدامة للطاقة /الكهرباء مثل وسائل النقل  ةإلى مصادر موثوق للوصولالخدمات والمرافق السكاني 

ب يتطلو .الخدمات الصحية، خدمات التعليم وشبكات المياه والصرف الصحي، الخ( العام، اإلضاءة،

فير إمدادات وكذلك االعتماد المتزايد للمستخدمين النهائيين على الكهرباء لالستخدام المنزلي والتجاري ت

 .على حد سواءكهرباء موثوق بها ومستدامة 

 حد كبير إلىبيفتقرون تقريبا  المناطق الريفية في جميع البلدان األفريقية سكان أخرى، أصبح جهةمن 

لألمم  SE4ALLبرامج مثل إدخال بأنه حتى مع قرار لقد تم اإلو .الوطنيةخدمات شبكة الكهرباء 

اك هنف وعليه، .قادمةال لعقودا في وطنية إلى معظم هؤالء السكانالشبكات ال إمداد لن يصلالمتحدة، 

 نحو متزايد في شكلعلى  وتوفيرها كبدائلالطاقة األخرى "الذكية"  توزيع أنظمة ماسة إلى حاجة

 .ةباستخدام نماذج مبتكرة لتخزين الطاقة من مصادر الطاقة المتجددو للطاقة دقيقة/ صغيرةشبكات 

 حو متزايدعلى نوبكفاءة على جميع الدول، بما فيها الدول االفريقية الستخدام الطاقة المتزايد الضغط  إن

ر تعمل على تحسين تدفق الكهرباء للحد من الخسائ والتي كثر ذكاء  األ كهرباءال ألنظمة هو الدافع الرئيسي

 حذات أهمية متزايدة لصال أصبح االستخدام األمثل والنهائي مسألةوفي أنظمة النقل وشبكات التوزيع. 

 طاقةالمتجددة الخاصة بهم مثل ال" على نحو أكثر يستخدمون الطاقة أصبح المستهلكونو ،تحقيق الكفاءة

د كذلك تزايلقد وتوصيلها ألنظمة الكهرباء العامة.  عند قياسإلى معايير ال تحتاجلتي ا الضوئية لكهربائيةا

ة، يجري حرصا على الكفاءو .المنخفض المباشر للكهرباء في العديد من األجهزة االستخدام النهائي للتيار

على سبيل  ، االستهالكإلى نقطة  حاليا وضع مفهوم لشبكات الكهرباء كبديل لتحويل توزيع التيار المتردد

 مباشر.الالتي تعمل على التيار  المدمجة األقراصمحركات اإلضاءة، ولمبات أجهزة الكمبيوتر، و، المثال 

عاون على المستوى الوطني وبالت كل بلد في أفريقيا تستوجب أن يعمل الضغوط المذكورة أعاله أصبحت

كة في استراتيجية الشب لمشاركةا عالي إلى مستوى عدد أكبر على واستمالة لتطوير مع الدول المجاورة

بيل المحركات العاجلة، على س االستراتيجية في البداية علىمثل هذه ينبغي أن تركز والذكية الوطنية. 

 المثال،

 توفر الشبكة في تحسنال 

 أمن الشبكات تحسين 

 تسهيل إدارة الطاقة 

 تحسين اإلنتاجية 

 الطاقة المتجددةالقدرة على استيعاب مصادر 

 اإليرادات تحسين جمعو الفاقد الفني وغير الفني، تخفيض نسبة

 سبيل المثال:على نظمة واأل االستراتيجية، ما يلي في السماح بإدراجيجوز في وقت الحق  بينما

 التعافي الذاتي للشبكات 

 سالمة الشبكات

 موثوقية الشبكات

 حاليةفي شبكة الكهرباء ال والتخزينالتجديد ة يمثل قابلالقدرة على استيعاب خيارات الطاقة البديلة 
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 صول ا واالستفادة من المواردأللاالستخدام األمثل 

القدرة على تسهيل مشاركة وإدارة،  إلى معلومات تكنولوجيا المعلومات ة علىبيانات القائمال تحويل

 العمالء واالتصاالت

 

 لمعاييرابدون االتفاق على  واستمرارها مذكورة أعاله بنجاحالمستجدة والحلول ال من التطوراتتنفيذ أي  ال يمكن

ينبغي اعتمادها من  معيارا 782أكثر من  تحديدمن بالفعل الطاقة األفريقية لجنة لقد تمكنت والفنية الضرورية. 

لشبكات بمشاريع ا صلة لتكون لها إليها الرجوعكذلك يجب و .قبل البلدان األفريقية واعتبارها كمراجع وطنية

برامج  المشاريع التي تندرج تحت ينبغي أن تمتثلعالوة على ذلك، على المستوى القاري، والذكية في بلدانها. 

 األفريقية للجنةابها من قبل  يمعايير الموصل، ل برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيااالتحاد االفريقي مثل 
في وثائق المشروع التي تضم )االستفسارات عن المناقصات والتصاميم  التقنية الكهربائية المقاييس لتوحيد

بدون وضع إطار تنظيمي مالئم لضمان االمتثال للمعايير وتنمية المهارات المناسبة للتمكين و والعقود(. ومع ذلك

متطلبات ب تفي بالضرورة المعدات التي التكديس استخدام أنظمة ضمان الجودة، سوف تظل أفريقيا هدفا ل من

 الطويل األمد والموثوق منه. األداء

 

  التي ستتم مناقشتها من قبل خبراء اللجنة الفنية المتخصصة المسائل .0

يجب القيام به في أفريقيا إلطالق إمكانات ذا هو "ما  والسؤال الرئيسي الذي يطرح في هذا الصدد

 أهداف التنمية المستدامة ؟ من 7 هدفتكنولوجيا الشبكة الذكية لتحقيق ال

في  هناك عدة مقترحات لمساعدة أفريقيا، حول الشبكة الذكيةالتي نظمت األفريقية  أعقاب المنتدياتفي 

وأكثر فعالية لالستفادة من تقنيات القرن الحادي والعشرين التي تمكنها من  بصورة أسرعتحرك ال

 .م الكهرباءفي استخدا كثر ذكاء  األو الوصول إلى الشبكة الذكية

بعض  ،من هذا التقرير 0 رقةالو الواردة فيالمنتدى الثاني للشبكة األفريقية الذكية  توصيات تتضمن

  للمناقشةالمقترحات األكثر تحديدا 

لجعل  لةالمطابقة كوسيوتقييم  بدور توحيد المعايير اإلقرارة السياس صناعإقناع  كيفية (7

 المرافقمن أجل الطاقة المتجددة  لدمجأكثر مرونة و امفهوم الشبكة الذكية متاح

 .الشعوب األفريقيةو

لجنة توحيد التقنية  كيفية توعية الخدمات العامة األفريقية بأهمية االنضمام إلى (0

وتقييم  المعايرتوحيد الفعالة في عملية  للمشاركة بركمن هادعمالكهربائية األفريقية و

 .المطابقة

 جودةة بالمتعلق واألفريقية الوطنية التحتية اى من البنكيفية تعزيز وتشغيل كل  (0

كتها مشار زيادة دعمو ،اء وتوفير المواردالخبرتعبئة الهندسة الكهربائية عن طريق 

( يةالتقن الكهربائية المقاييس لتوحيد األفريقية اللجنةعلى المستوى القاري )

 ، (للطاقة الدوليةوكالة )ال والمستوى الدولي

لديها  توفرت يالذكية التالشبكة  روذج لخطة استراتيجية وطنية لتطوينموضع  كيفية (2

 .لتنفيذها موارد كافية

 ،إلجراءات المطلوبة لزيادة توفير الطاقة في المباني والبنية التحتية الصناعيةاما هي   (5

 تحقيق التنمية المستدامة القتصاداتها؟من أجل الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة  ودمج

أصحاب  المرافق األفريقية وغيرها منقيام لضمان الضرورية ما هي اإلجراءات   (2

المعلومات قطاع الكهرباء مع مقدمي خدمات تكنولوجيا  أعمالب المعنيين المصلحة

ارتنا تحويل قبغية األشياء" على نترنت ضفاء شبكة اإللعمل من أجل إبا تواالتصاال

 الشعوب األفريقية؟مباشر لرفاهية التحسين المن خالل 



5 
 

 

 قدما   المضي سبلالتوصيات و .2

الذكية  تطوير نموذج الستراتيجية الشبكة سيكونو. ا  ضروري ا  أمر إنشاء الشبكات الذكية في أفريقيايعد 

 .مسيرةهذه الالخطوة األولى في  بمثابة للدول األفريقيةالوطنية 

ظم وكذلك االستخدام الفعال لنأيضا  ضروريةالمعايير الفنية المطلوبة وضع اتفاقات بشأن كما تعد 

 تقييم االمتثال للمعايير المتفق عليها.

 سينلتح تقديم الدعمإلى  - في االتحاد األفريقي أعلى المستويات على- هناك حاجة، على ذلك وبناء  

 .اءلشبكات الكهرب( متثالوتقييم اال معاييرتوحيد ال) األفريقيةالوطنية والبنية التحتية  جودة

 الكهربائية المقاييس لتوحيد األفريقية اللجنةانضمام جميع الدول األعضاء إلى عضوية ينبغي أن يحصل 
بغية  نيةاألفريقية لتوحيد المقاييس الكهربائية التقللجنة با الخبراء الفنيينوتيسير الحصول على  التقنية

 عال داخل االتحاد االفريقي. مستوىعلى  دعمالعلى االمتثال وتقييم المعايير  لعمل على توحيدا
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 :مراجعال

7. www.sasgi.org.zaSouth African Smart Grid Initiative:  الشبكات الذكية  مبادرة

 لجنوب أفريقيا 

United Nations sustainable development knowledge platform: التنمية  منبر معارف

  https://sustainabledevelopment.un.orgالمستدامة لألمم المتحدة

 :Second African Smart Grid Forumالمنتدى الثاني للشبكة الذكية األفريقية 

 www.africasmartgridforum2016.org 

https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.africasmartgridforum2016.org/

