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لشبكة الصغيرة ا حول : استراتيجية أفريقيا6رقم قة فنية ور -للجنة الفنية المتخصصة ا
 الخضراء 

 

 .الخلفية /النطاق1

ل تحقيق الحد جية أساسية للناس في أفريقيا، من أالكهرباء المنزل تعتبرفي العالم المعاصر ، 
من مستويات المعيشة . إن استخدام تطبيقات اإلنارة اآلمنة، واالتصاالت األساسية  األدنى

بغي بشكل متزايد كخدمات أساسية ال ين بما في ذلك التلفزيون ، واإلذاعة ، والتلفون تعتبر
 .أن يحرم منها أي فرد من المجتمع

الدخل  فرصة لكسب تيحألجهزة التي يمكن أن تل إمكانية توفير الطاقةكهربة أيضا ال تمنح 
يرتبط بالعيش في المجتمعات الريفية. وبالتالي أصبح وصول  الذي غالبا ماوالنجاة من الفقر 

الجميع إلى الكهرباء أولوية للحكومات عبر العالم ، مع التركيز بشكل خاص على أفريقيا 
 ائية.حيث التزال معدالت الربط بالكهرباء اليوم متدنية ، خاصة في المناطق الن

 
 ، ال يحصلون على٪66ما يقرب من  أو ،مليون أفريقي 646تشير التقديرات إلى أن 

مليون من ستة بلدان هي: نيجيريا، جمهورية الكونغو  526نصف هؤالء أو  .الكهرباء
 إثيوبيا، كينيا، أوغندا وتنزانيا.الديمقراطية ، 
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يشير أحدث إطار عالمي لتتبع مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع ، إلى أن هناك فجوة 
لى الكهرباء في المناطق الحضرية في أفريقيا عصول حكبيرة بين الحضر والريف مع ال

 ية .ففقط في المناطق الري %16مقارنة مع  %66جنوب الصحراء بنسبة 
 

على  حاليا حصلونللسكان الذين ال ي ةجديدوصالت  هناك ثالثة خيارات رئيسية لتوفير
( تركيب شبكة 2شبكة الكهرباء الوطنية ،  وسيع( ت1في أفريقيا ، وهي  ئيةالكهربا وصالتال

( إقامة أنظمة التوليد القائمة 5الرئيسية ، و  منفصلة مصغرة تعمل بشكل مستقل عن الشبكة
ية ، ونظرا للمساحة الكبيرة للعديد من البلدان االفريق. بذاتها التي تزود المستهلكين الفرديين 

هائيين كة الوطنية لتشمل جميع المستهلكين النبالش وسيعذلك ، فإن تب قترنوتشتت السكان الم
،  2646فإنه بحلول  وفقا لوكالة الطاقة الدولية ،و ، ليس عادة نهجا مستداما اقتصاديا .

في أفريقيا جنوب الصحراء سوف يكون مصدره  الجديدة الكهرباء الريفيةإمدادات من 06%
هبوط ل بالطاقة المتجددة نتيجة نعمالشبكات المصغرة ، من بينها ثلثان يحلول البواسطة 

األكثر النهج يتمثل  .1األجهزة ذات الكفاءةلوجي ، وتوفر المزيد من والتكاليف، والتقدم التكن
تجددة، استخدام مصادر الطاقة المفى تكلفة لتوفير الطاقة للشبكات المصغرة كفاءة من حيث ال

مثل الطاقة الشمسية ، والطاقة الهوائية ، والطاقة المائية أو الطاقة الحيوية، والتي تتوفر على 
الشبكات المصغرة الخضراء هي شبكات كهربائية و نطاق واسع في جميع أنحاء افريقيا .

ير عامة لتوفالمرافق الأو معات ، ت، والمجالصغيرة لشركات ن قبل اصغيرة تم تطويرها م
كات تولد الشبوالمؤسسات في المجتمعات الريفية .  و المتجددة لألسر ، والشركات، الطاقة

المصغرة الخضراء طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية ، والرياح، 
بخلط أي من المصادر  ،مائية ، فضال عن المحطات الهجينةوالطاقة الكهرو والكتلة الحيوية،

المولدات التي تعمل بوقود الديزل للدعم في حالة االستخدام  باآلخر، بما في ذلكالمذكورة 
 القصوى.

 
مية ، لدي البنك األفريقي للتن ،مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع لأفريقيا  صمم محور

بمنحة تمويل من  2616وأطلق برنامج تطوير سوق الشبكة المصغرة الخضراء، في سنة 
                                                           

  1"توقعات الطاقة األفريقية : التركيز على آفاق في أفريقيا جنوب الصحراء " وكالة الطاقة الدولية، 4102 
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شهدت المرحلة األولى ، من بين أمور  وقد 2.ألفريقيا التابع للبنكصندوق الطاقة المستدامة 
 للمطورين:  أخرى، إطالق مكتب الدعم للشبكة المصغرة الخضراء

http:// greenminigrid.se4all-africa.org 
 

يسعى برنامج تطوير سوق الشبكة الخضراء المصغرة ، إلى نزع أو تخفيض حواجز السوق 
لتوسيع نطاق االستثمارات في الشبكات المصغرة الخضراء في أفريقيا وتعزيز النظام البيئي 

 الهدف من خالل :ا يحقق البرنامج هذوجنوب الصحراء. 

 ؛الخضراءرة صغمفي مجال الشبكات ال اتللخبر ةفريقيتعزيز الشبكة األ

 مار.ستثالضمان االتساق مع جداول عمل مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع ونشرات ا

نماذج األعمال التجارية للشبكات المصغرة  تعزيز قدرة المطورين على تطوير/تفعيل 
 الخضراء؛ 

 المالية المناسبة؛ع ودعم تطوير الحلول يراإشراك ممولي المش

 التنظيم؛ات ولسياسل البيئة المواتية تعزيز

التفاعل مع المشاركين في القطاع الرائد والمجموعات )بما في ذلك أمانة فرصة  حقيقت 
ع لصناعة، ومنظمات المجتمل الخاص قطاعالوجمعيات ، نوالنمائيشركاء االالتأثير العالي، و

 .المدني(

 .التحديات2

صغرة الخضراء من تحديات. ومن أهم هذه التحديات الربحية مال يخلو تطوير الشبكات ال 
ليس  ، الشبكات المصغرةفإن بناء  ولكهربة الريف على نطاق أوسع ، وبالتالي االستدامة.

ة من المحتمل أن تكون طويلة نسبيا في البيئات األفريقي تحصيل عائداتهارخيصا، مع فترات 
 .لدى األسر والشركات والقدرة على الدفعا لمحدودية مستويات االستهالك نظرالريفية ، 
 رة.يغصتجاري ألي مبادرة لبناء شبكة ، هو بالتالي التمويل البتحدي الربحية  افيما يتعلق

                                                           
4 يشمل برنامج الشبكات المصغرة الخضراء للبنك األفريقي للتنمية ، برامج لكينيا وتانزانيا ، تطوير سياسة الشبكات المصغرة الخضراء من   2

برنامج مساعدة قطاع الطاقة في  خالل صندوق الطاقة المستدامة ألفريقيا والتعلم عن طريق العمل وعنصر التبادل الذي يجري تنفيذه من جانب
 البنك الدولي 
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حصيل تونادرا ما تكون البنوك راغبة في االستثمار نتيجة للهوامش الصغيرة وطول فترات 
 نسبيا. عائداتها

 " حيثلفجوةل"تحليل  بإجراء مؤخراالخضراء،  الصغيرة برنامج تطوير سوق الشبكةكلف 
ليل ، من أجل تحفي أفريقيا جنوب الصحراء الشبكات المصغرةي مطورمقابالت مع أجريت 

الرئيسية بغية الرفع من مستوى الشبكات المصغرة الخضراء في أفريقيا جنوب  قباتالع
 رن على تلك الحواجز. لمطوا ية تغلبالصحراء، وكيف

اجه نمو القطاع الخاص للشبكات رئيسية تو قباتفقا لنتائج الدراسة، هناك خمسة عوو
ر ، واألطات الفجوات في السياسرة في أفريقيا. وأهمها بالنسبة للمطورين هي يصغال

ة . خيص، ووصول الشبكة الوطنيا، والترات بالتعريفخاصة القضايا المتعلقة  التنظيمية
توفر عدم وجود نماذج من األعمال التجارية الناجحة، وعدم تشمل عقبات كبيرة أخرى و

بيانات السوق والروابط، وعدم قدرة أصحاب المصلحة الرئيسيين، وعدم الوصول إلى 
 ةبيئر التوفدون ، في البلدان الخضراء بنجاح الشبكات المصغرةترقية  ويتعذرمويل . الت
قطاع . والةالنظيف الشبكات المصغرةفي قطاع القطاع الخاص  في الستثماراتلمواتية ال

  .عن خلق هذه البيئة المواتية مسؤول

( تعريفات 2خيص بسيطة، )ا( إجراءات تر1خاصة: ) بصفة هناك ثالثة مبادئ أساسية
 في حالة وصول الشبكة الرئيسية. نبؤ بهاقابلة للت نتائج (5و)تعكس التكلفة 

  البسيطة خيصاترال(إجراءات 1)
 

عقدا. م الشبكات المصغرةلتراخيص والتصاريح لشركات كثيرا ما يكون الحصول على ا
فيها  توفرتوالعديد من البلدان ال تتوفر لديها قوانين محددة للشبكات الصغيرة، وفي تلك التي 

اطية، رلبا ما تكون طويلة، وبيروقا، فإن عملية الحصول على التراخيص غ مثل هذه القوانين
د قو.شبكة صغيرة واحدة بعض الحاالت حتي ثالث سنوات لوغير واضحة، وتأخذ في 

تراخيص، باإلضافة إلى ال .لتراخيص منفصلة لتوليد وتوزيع وبيع الكهرباءة تكون هناك حاج
تضم شهادة التأسيس، وتأجير االراضي، ووثائق  ، والوثائق األخرى التي يمكن أن تطلبو

ص البناء ، وتقييم األثر االجتماعي والبيئي، وشهادات الصحة والسالمة ، الملكية ، وتراخي
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)بالنسبة لمشاريع المياه( وحقوق الطريق . هناك الكثير من الوكاالت  وحقوق استخدام المياه
 تتداخل مسؤولياتها.التى كثيرا ما قد المعنية والحكومية 

للشبكات الصغيرة تثني عن واضحة الخيص المتعبة و/أو غير اإن إجراءات التر 
كالة وتتخذ في مالي ، وصغرة الخضراء من التطور. ماالستثمار وتمنع قطاع الشبكات ال

ا جزءا كبيرهذا لعب  قد)آمادير( و الشبكات المصغرةواحدة جميع القرارات الكبرى بشأن 
عفي تفي تنزانيا ونيجيريا ولبلد. ا في هذا الشبكات المصغرةمن الدور في نجاح انتشار 

 خيص والنظم .اكيلواط من التر166دون  الشبكات المصغرة

 
 (2)تعكس التكلفة تعريفات 

، نزليينأن المستهلكين الم يعني معظم البلدان االفريقية تعريفات وطنية موحدة، وهو ماتطبق 
ي مناطق أوف كانوا مربوطين بالشبكة الوطنية ملزمون بنفس التعريفة بغض النظر عما إذا

في العديد من البلدان ، فإن تعريفات الشبكة و. ريفية نائية مزودة بمشغل شبكة صغيرة
آثار سلبية  وطني)معالمرفق الالرئيسية يتم تحديدها بأقل من تكلفة توفير الكهرباء من قبل 

ات الشبك من خالل الطاقة التي يتم توليدها تعتبرعلى األداء المالي لمعظم المرافق(. و
 غرةالشبكات المصيعني أن  شبكة الطاقة الرئيسية، وهو ما مما يتم توفيره أغلى المصغرة

ن الشبكة الرئيسية ،أو م من خالل إيرادات )سواء تحظى بإعانات شاملةالتي تمتلكها الدولة 
 خزينة الحكومة(.

ماراتها ستثالخاصة تغطية تكاليفها وتحقيق عائد على ا الشبكات المصغرةيتعين على  
ية هي أعلى من تعريفات الشبكة الرئيسووبالتالي، فهي تتطلب تعريفات تعكس التكلفة 

بعض الدول بالتعريفات التي وتسمح الموحدة، أو تحتاج إلى الدعم الحكومي لالستمرار. 
 يعيق نموا مم ذلك يفعل مدغشقر(، لكن العديد ال رون، رواندا،يكامال)تنزانيا،  تعكس التكلفة

 قطاع 

 ة.الخاص الشبكات المصغرة
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 (3)في حالة وصول الشبكة الرئيسية القابلة للتنبؤ بها النتائج
 لقلقمصدرا لإن خطر االستحواذ على الشبكة الصغيرة بتوسيع الشبكة الوطنية، يشكل 

وسيع خطط ت عنقليلة معظم الحكومات األفريقية معلومات  وتوفر. ين صاللمستثمرين الخ
والقليل منها جدا لديه قواعد واضحة حول الطريقة التي سيتم بها دمج الشبكة  الشبكة ،

. بكة صلت الشوإذا  الشبكات المصغرةالصغيرة في الشبكة ، وكيف سيتم تعويض مالك 
ن عدا قع بعيالصغيرة التي ت اتمواقع الشبك اختيار بواسطة هذه المخاطر تخفيفيمكن و

 يعتبر تمديد الشبكة فيها غير مجدي اقتصاديا ، مثل التي في المناطق الشبكة الرئيسية، أو
لشبكة لدعم ا ال يكفى ممارسة نشاط اقتصاديإلى  الجزر . غير أن هذه المناطق البعيدة تميل

 الصغيرة.

ومستثمروهم إلى التأكد من حماية االستثمار على المدى  الشبكات المصغرةيحتاج مطورو 
تعويض المشروع التجاري بإنصاف في توليد الدخل وإما يتم الطويل ، وأنه إما يستمر في 

التى  ائجنتال عدم توفرفي حالة وحالة استحواذ الشبكة الرئيسية على الشبكة الصغيرة . 
 بها ، فإن رأس مال االستثمار لن يتم توفيره. يمكن التنبؤ

  التي يناقشها خبراء اللجنة الفنية المتخصصة مسائل.ال5
حت صغرة الخضراء ، والذي تم إعداده تممشروع استراتيجية أفريقيا للشبكات السيتم تقديم 

اع رة الخضراء للبنك األفريقي للتنمية ، إلى اجتميصغال اتبرنامج تطوير سوق الشبك رعاية
 تحدد االستراتيجية المبادئ الرئيسية ، وتوصيات السياسة ،واللجنة الفنية المتخصصة . 

دم للمصادقة تقهى صغرة الخضراء في أفريقيا ، ومرتقاء بالشبكات الواعتبارات التنفيذ لال
 عليها من قبل الوزراء.

صغرة الخضراء هو ضمان كفاءة وفعالية مال اتلشبكا حول إن الهدف من استراتيجية أفريقيا
ب وضع من المطلو هالخضراء عبر أفريقيا. وللقيام بذلك ، فإن الشبكات المصغرةاستيعاب 

صغرة الخضراء ، من أجل توفير التوجيه لزيادة مللشبكات ال ةاو استراتيجية أفريقي -إطار
يجية استرات وجود إن كما كة.رالخبرات المشت تعزيزالوعي والفهم للخيارات المتوفرة ، ول

بكات الشلتحديد البلدان األفريقية التي سيكون إدخال  أساسي أمر أيضا ومتفق عليها ه
من قبل الحكومات ، تلك التي تعترف بالفوائد باألولوية  ىيحظ فيها صغرة الخضراءمال
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لى الكهرباء الذي أصبح ممكنا بواسطة عصول حالكبيرة المحتملة التي يتم جنيها من ال
والقيادة والرؤية وخطة العمل مع وضوح  السياسة القوية ،إن الخضراء.  شبكات المصغرةال

صغرة الخضراء عبر ماألهداف ، كلها مطلوبة لتحقيق التطور الناجح لقطاع الشبكات ال
 يقيا ،في أفرصغرة الخضراء مللشبكات ال مشتركحول منبر  اتفاق ويتيح إقرارالقارة . 

 لقب من واضح تزامالهناك حاجة إلى الشراكات بين أصحاب المصلحة األساسيين. و إقامة
 غرة الخضراءصمال شبكاتالحكومات األفريقية حيال هذه المبادئ الرئيسية المتعلقة بتفعيل ال

 االستثمار المطلوب .  من أجل جذب

 

يضا أ فإن االستراتيجية تعالج ،هذا الشأن فى المحددة الواردة  اتالسياس مسائلباإلضافة إلى 
الخضراء ، ونماذج األعمال التجارية ، وتنمية المهارات  شبكات المصغرةالضمان جودة 

 مساهمات الخبراء في مجال الحصول على محتويات االستراتيجية من أجل تقدم. ووالتمويل 
  صغرة .مالشبكات ال

 وفيما يلي بعض األسئلة التي قد يحتاجها خبراء اللجنة الفنية المتخصصة للنقاش:

 عين معالجتهاتالخضراء تحدد أبرز القضايا التي تصغرة مال تشبكاهل استراتيجية أفريقيا لل
 في أفريقيا؟ الشبكات المصغرةتوسيع نطاق  من قبل الحكومات من أجل

 يطة؟خيص البساجراءات ومتطلبات الترإ تحديدلقيام به على مستوى كل بلد لما ذا يجب ا

 كيف يمكن للبلد أن يضمن اإلنصاف بين مستهلكي الكهرباء الريفيين والحضريين مع حاجة
ئد التي تغطي التكاليف وتنتج العا اتلتحمل التعريف صغرة الخضراءممطوري الشبكات ال

 االستثمار؟على 

 شبكة مصغرة؟ تخدمها منطقة إلى وصول الشبكة الرئيسية ةما هو الحل المنشود في حال
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 التوصيات وطريق المضي قدما.4

على  يمهالذى سيتم تعم صغرة الخضراء ،مراتيجية أفريقيا للشبكات المشروع استيتضمن 
صغرة ملا شبكاتالمن التوصيات المتعلقة بتطوير قطاع  ا اللجنة الفنية المتخصصة عدد

ول هو الوص الشبكات المصغرةالهدف من دورة اللجنة الفنية المتخصصة حول والخضراء. 
الخضراء ، وإقرار استراتيجية  الشبكات المصغرةك للقضايا التي تواجه رإلى فهم مشت

 :ا يلى م تشمل بعض التوصيات الرئيسيةوصغرة الخضراء. مال شبكاتال بشأنأفريقيا 

 .خيص الواضحة والمبسطة قدر اإلمكانايتعين على الحكومات االحتفاظ بمتطلبات التر

بغي تجنب وين محدودا د الوكاالت التي توافق على التراخيص والتصاريحينبغي أن يبقي عد
 تداخل األدوار والمسؤوليات . 

 واحد لعدة مواقع.الترخيص البطلبات  نظميجب أن تسمح ال

 لتكلفةالتي تعكس ا الشبكات المصغرةلتعريفات  نظمينبغي للحكومات إدخال القوانين وال
 تحسين الدخل وجلب رأس المال لضمانالتعريفة لعدد من السنين  ضماناتبحث توفير تو

 صغرة على المدى الطويل .مللشبكات ال

 .الشبكة الرئيسيةا المتعلقة بخطط توسيع ينبغي للحكومات تحسين اتصاالته

 في الشبكة الوطنية .  الشبكات المصغرةينبغي لها كذلك وضع معايير فنية لدمج 

من  الشبكات المصغرةوضع قواعد حول التعويضات المالية الستيعاب لحكومات ه ينبغي ل
تاريخ تركيب بترتبط ، جديدةمثل التعريفات ال ،قبل الشبكة الرئيسية والتأكد من أن أية حوافز

كومات أخيرا يتعين على الحوالربط بالشبكة الرئيسية.  خأصول توليد الشبكة وليس تاري
صغرة الخاصة من أجل ضمان أنها مال شبكاتالتوزيع للبحث استخدام منح لبناء أنظمة 

 بنيت وفق معايير الشبكة الوطنية.

يق صغرة الخضراء، فإن طرمالشبكات يجية أفريقيا للحول استراتالمتبادل تفاق االبعد 
خطط العمل ومتطلبات الدعم لتنفيذ التوصيات التي تم التوصل تحديد  المضي قدما سيشمل

 إليها.
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 :معلومات يرجى االتصال بالعنوان التاليللمزيد من ال

 البنك األفريقي للتنمية

 ، أبيدجان

 كوت ديفوار  
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 لمبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع  آلكساندر اسكروث منسق محور أفريقيا الدكتور دانيل
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