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 للجنة الفنية المتخصصة: الطاقة المستدامة للجميع  9رقم  الورقة الفنية

  الخلفية السياق .1

بين الحكومات ، شركاء التنمية،  أصحاب المصلحةمن  شراكة متعددة للجميع إن مبادرة الطاقة المستدامة
وتتكون من  1111 القطاع الخاص والمجتمع المدني . أشرف على إطالقها األمين العام لألمم المتحدة في

 : 1101 يتوقع تحقيقها بحلول بطةثالثة أهداف مترا

 حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة  ضمان -1
 في كفاءة الطاقة؛ و لتحقيق التحسنمضاعفة المعدل العالمي  -2
 ة.مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي. -3

ياق وتعمل في س بالطاقة للعمليات الحكومية الدولية ذات الصلةقوة دافعة ظلت الطاقة المستدامة للجميع 
. 1112عام ل المستدامة لبرنامج التنمية في سياق اهداف التنميةوذات الصلة بالطاقة  أهداف التنمية المستدامة

في مجموعة أهداف التنمية المستدامة التي تنص  7الرقم تحت مركز الصدارة  الطاقة تحتلونتيجة لذلك، 
الطاقة الحديثة للجميع بحلول توفير و وموثوق بها ومستدامة معقولةبأسعار  الحصول على الطاقة على

 مبنية على أهدافال والطاقة المتجددة كفاءةالوالغايات المتعلقة بالحصول على الطاقة،  . كان الهدف1101
 الطاقة المستدامة للجميع.

 الميسرين العالميين الذي تحول في اآلونة األخيرة إلىفريق  كانت هيئات تنفيذ الطاقة المستدامة للجميع
حاور م في نطاق لجنة استشارية، لجنة تنفيذية ومحاور إقليمية وتعمل مقرها قيناغير ربحية منظمة دولية 

 يعيةمحاور المواضأن تساعد ال أمل في لتسهيل تنفيذ المبادرة المذكورة أعاله على المستوى االقليمي على
 ألثرالشديدة ا فرصالبرنامج  فإن ذلكإضافة إلى  للطاقة المستدامة للجميع.الموضعية  المجاالتدعم على 

ألصحاب المصلحة الذين يعملون  للطاقة المستدامة للجميع عبارة عن مجاالت االجراءات ومنابر التنسيق
 على مواضيع محددة. 

وضية االتحاد للتنمية بالشراكة مع مف األفريقيالبنك  الطاقة المستدامة للجميع من قبل تستضيففي أفريقيا، 
 س التناوبعلى أسا والمجموعات االقتصادية اإلقليمية األفريقي، وكالة النيباد ، برنامج األمم المتحدة االنمائي

الذي يمثل المجموعات االقتصادية  , انضمت مجموعة تنمية الجنوب األفريقي إلى المحور1112. في 
. تجدر االشارة إلى أن محور أفريقيا هو  االقتصادية لدول غرب أفريقيا المجموعةمحل  وحلت االقليمية
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بتفويض من مؤتمر وزراء الطاقة في أفريقيا في  1110أول محاور الطاقة المستدامة للجميع الذي أنشأ في 
1111 . 

 فة خاصةان يساهم بصوك المذكورة في طليعة تنفيذ المبادرة كان محور الطاقة المستدامة للجميع في أفريقيا
يل لمساعدة الفنية ، حشد التموتقديم وضع السياسات والخطوط التوجيهية ،  وهي : في مجاالت العمل الخمسة

الذي  للجميع للطاقة المستدامة في االستراتيجية الجديدة بهذا الدور القيادي تم االعتراف. وإدارة المعرفة
 األكثر نشاطا من االقاليم االخرى ت محور أفريقياعندما وصف 1112انتهي من إعدادها في يوليو 

 وضع تنفيذ الطاقة المستدامة للجميع في أفريقيا  .1

 التي تشمل تصميم نموذج برنامج وضع عمليات العمل القطرية إلى لقد أدى محور الطاقة المستدامة للجميع
 مذكرة مفاهيمية عن نشراتوكذلك  الستعراض دائرة الجودةعمل الطاقة المستدامة للجميع ، وضع آلية 

 االستثمار. 

التطور  في مرحلة ما زال بينما بلدا 11في  برامج العمل انتهاء العمل حول تم ,1112 من أكتوبراعتبارا 
في الوقت الراهن  هذه العقود بينما زالت بلدان 4االستثمار في  لعقودبلدان . تم االنتهاء العمل بالنسبة  9في 

 توجيهاتو في معظم الحاالتجداول العمل  يتبع تطوير 1 نظر: الشكلابلدا ) 11في مرحلة التطور في 
مقدمة من محور أفريقيا. في إقليم المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ظل كل من تطوير جداول العمل 

 لإلقليم. االستثمار منهج منسق وعقود
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 االستثمار  وعقود عملال جداول  

اللون يعني  6112حتى أكتوبر  االستثمار عقودجداول العمل  بطويرب: بلدان تقوم  1يتعلق الشكل 

 لون فاتح مرحلة التطوير  الداكن : "انتهاء التطوير " ويعني

لوطني ا دور جداول العمل بما في ذلك إطار التنفيذ واألفريقية الدولية والوثائق العمليات من العديد أبرزت

 )مايو للطاقة المستدامة للجميع مثل اجتماع اللجنة االستشارية 7الرقم لتنفيذ هدف التنمية المستدامة  المناسب

في  حول الوصول إلى الطاقةمجموعة ال( خطة عمل 5102)يوليو الختامية للتنمية  الوثيقة(، تمويل 5102

ورشة الوثيقة الختامية ألفريقيا حول الطاقة المستدامة للجميع )فبراير  (5102)أكتوبر  أفريقيا جنوب الصحراء

اهمة المحددة في المس األفريقية (. تستجيب جداول العمل كذلك لألولويات التي تم تحديدها من قبل البلدان5102

 بادرةتنفيذ م. تجدر االشارة إلى أن المقصودة والمحددة على الصعيد الوطني على الصعيد الوطني/المساهمة 
. لفد أحطنا 5105األفريقيين الصادر في  الطاقة المستدامة للجميع في أفريقيا جاء بعد مؤتمر وزراء الطاقة

 بالتالي : علما على وجه خصوص

 وأّكد الطاقة المستدامة للجميع عقدك 5152-5102من الفترة المتحدة لألمم العامة الجمعية أعلنت .0

 كرأهمية التخصيص المبعلى في اآلونة األخيرة جدا ،  للجميع االطار االستراتيجي للطاقة المستدامة

 أهميةنظرا لما تكتسيه الطاقة من  وذلك 5152 -5102حلول نهاية عقد ى لهدف الوصول إلى الطاقة

 .تدامة المس أهداف التنمية إلى بقيةلوصول اتحقيق في 

  المتعلقة بالصفقة 5152لعام  الطاقة العالمية هدف الوصول إلىهذا تماما مع  ينسجم   

 :البنك األفريقي للتنمية أطلقها في افريقيا التي للطاقة الجديدة
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الطاقة المستدامة  تنفيذعملية  وتنسيق لتسهيل 5102في في أفريقيا  الطاقة المستدامة للجميع انشاء تم .5

 51ل أمجموعة الخطة عمل  بما في ذلك التفويضاتالعديد من  أفريقيا علىللجميع. لقد حصل محور 

 ورسم خرائط مبادرات الطاقة في أفريقيا ؛
 القطرية؛العمل  الوطني وعملياتجداول العمل  لتطوير التوجيهية المبادئأفريقيا  يضع محور .2
بتعبئة  ميةالبنك األفريقي للتن يقومكما  األفريقية في العمليات القطرية العديد من البلدان يدعم المحور .2

 األفريقية . من خالل صندوق الطاقة المستدامة التمويل

 

 :التحديات .0

النظيف والكهرباء  للطهيالتكنولوجيا الجديدة للطاقة إلى  في العديد من البلدان األفريقية، السكان أغلبية تفتقر
تقريبا ، ال يزال معدل  في معظم البلدان المحرزبعض التقدم  على الرغم منوهي في حاجة ماسة إليهما. 

عالميًّا ال سيما في المناطق  لتحقيق معدل الوصول إلى الطاقة مما هو مطلوب أبطأ إلى النموالوصول 
 .الريفية 

ة من أنه خالل الفتر الطاقة المستدامةالمعنية بالصادرة عن االطار العالمي للمتابعة  أحدث البيانات توضح
 %01من  زيادة طفيفة في أفريقيا جنوب الصحراء الكهرباءإلى وصول ال حصة ت، زاد 1111و 1111

 نمو السكان إلى حّد ّما . ومع ذلك تركزتنسبة من تجاوز  جديدة كهربائية وصالت تمكنتو %02إلى 
بينما انخفضت هذه  مليون 12 بنسبة حيث تجاوز معدل وصول النمو الزيادة المذكورة على المناطق الريفية

وجنوب أفريقيا  %99الهدف )مثل الجابون  بالفعل إلىالتي تقترب  باستثناء البلدان مليون. 10النسبة إلى 
وهناك بلدان  . 1101في لى الطاقة العالمي إتتوافق مع الوصول  بوتيرة يتقدم بلد آخر حتى اآلن لم (92%

 غانا وغينيا االستوائية. األخضر وجزر القمر وبدرجة أقل هي الرأسالمسار المطلوب  إلى تقتربأخرى 
الذي طرأ على الوصول  .عالمات على التحسنالبيانات حتى اآلن  تنشرلم  النظيف،بالنسبة لقطاع الطهي أّما 

الطاقة  تتمكنولم  ماليين من الناس، 9 إلى 1111 -1111خالل الفترة من وصول البلغت الزيادة في  .
 أنواع الوقود غير الصلبة إلىالوصول  ظلت حصة نسمة.مليون  49من مواكبة مسار النمو السكاني البالغ 

الوصول إلى أن  أنه من الجلي على الرغم منفي المناطق الحضرية .  %07و في المناطق الريفية 7%
مع و منها في األهمية أقلفإن الطاقة المتجددة وأهداف كفاءة الطاقة ليست ، مسألة أولوية ألفريقيا الطاقة 

في  المتناثرين السكان حيث في المناطق الريفية بالحالة فيما يتعلق على سبيل المثال، مترابطة. فأهدافها ذلك
ل الوصو لتوسيع نطاق وسيلة وأرخص في معظم الحاالت أسرع الشبكات خارجأنظمة  يعتبرون المناطق

خدمات الطاقة التي  لزيادة إمكانات األجهزة ذات الكفاءة العالية أمر ضروري كذلك واستخدام إلى الكهرباء
 يتم تسليمها .
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لقطري على المستوى ا الطاقة المستدامة للجميع فيربتو المتعلق من أهداف التنمية المستدامة 7 الهدف عند تنفيذ

 من التحديات منها ما تتعلق بالقدرات المؤسسية ، التنسيق، الرصد والتمويل :هناك العديد ، 

 ىاألخر والمؤسسات المرافق الريف، كهربة المنظمين وكاالت الطاقة، المؤسسية لوزارات القدرات تعزيز
 -العملأن نتصور العديد من جداول  يكون من األهمية بمكان وفي هذا الصدد، جداول العمل. على تحيق هذه

وحدة تشكيل  أي القطري، المستوى على مبادرة الطاقة المستدامة للجميععلى  أن يتم إضفاء الطابع المؤسسي
 بين الوزارات . متعدد األطراف وفريق التنسيق المشترك وشريك مكرسة للتنفيذ/ التسليم

ي ذلك ف الخاص بماعلى جذب التمويل الكافي )سواء من موارد القطاع العام أو القطاع  تعتبر قدرة البلدان
نحو الوصول إلى  قدماللمضي  بجب توافره أهم شرط تحقيق االستثمارات الضروريةلاألموال المحلية( 

في  يدهادوفرص االستثمار التي تم تح التي تم تحديدها في جداول العمل وتتطلب األولويات الطاقة عالميا
كون تعلى ما سبق  وباألخص االستثمارات. وبناًء المساعدة الفنية االستثمار الدعم الجوهري من حيث قيود
)بما في ذلك تعبئة المصادر  سواء من مصادر القطاع العام أو القطاع الخاص الموارد لمشار إليها تعبئة

بما في ذلك ، ما يتم من  مهما كذلكلب والط يكون الربط بين العرض المحلية( مسالة خطيرة األهمية .
 أيرينا للطاقة المستدامة؛  مثل سوق خالل منصات مخصصة

غير أن رصد الوصول إلى  التحدي اآلخر الذي يجب معالجته برصد أهداف الوصول إلى الطاقة يتعلق
في  واسع اقنطخدم على تست ال تزال التي معقد بشكل خاص بسبب المؤشرات الثنائية للوصول إليها الطاقة

تويات متعدد المس إن اإلطار للوصول إلى التغييرات. من التفاصيل ال تعطي مستوى كاٍف والتي يومنا هذا
وفر تفصيال ي في سياق الطاقة المستدامة للجميع صميمه البنك الدوليتالذي تولى للوصول إلى الطاقة  الجديد

 الطاقة. الوصول إلىلقياس إمكانية  أكثر دقة أكثر ومنهجا

 

 من قبل الخبراء االستشاريين للجنة الفنية المتخصصة  مسائل تتم مناقشتها .1

 التالية :  المتخصصة المسائلأن الخبراء االستشاريون للجنة الفنية  المتوقع،من 

 ؟حلول نظيفة للطهو  واعتماد الكهربة لتعجيل مسار هي االشياء المطلوبة ما

 

 .من أهداف التنمية المستدامة 7دف لتنفيذ اله كإطار مناسب المستدامة للجميعاالعتراف بجداول عمل الطاقة 
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 على الطاقة ؟  مختلف المبادرات المركزة والتنسيق بين كيف يتم تحسين الروابط

ذلك  ما فيبحددة على المستوى القطري ملتنفيذ األولويات ال لتعبئة التمويل الالزم ما هي األشياء المطلوبة
 االستثمار ؟ ونشرات لجداول العم

 يدالجد المستويات متعددمثل إطار  جديدة الطاقة باستخدام منهجياترصد مواءمة الوصول إلى  كيف يتم
 ؟الطاقة إلى للوصول

 حشد التمويل الالزم لتنفيذ األولوياتلمطلوب الما هو -

 االستثمارنشرات التعرف على المستوى القطري بما في ذلك جداول العمل و

 الجديد للوصولالمستويات  منهجيات متعددإطار  إلى الطاقة باستخداموصول الكيف يمكن مواءمة رصد -
 إلى الطاقة ؟

 

 الطاقة المستدامة للجميع ؟ قدما بمحور أفريقيا لمضي  أولويات تكونينبغي أن ذا ما 

  أن تكون أولويات ينبغيما ذا 

أثناء اجتماع  1112-1112للطاقة المستدامة للسنة المالية  لمحور أفريقياالتقرير السنوي  تعميمسوف يتم 
 اللجنة الفنية المتخصصة 

 

 التوصية وطريق المضي قدما  .1

وتحديد إجراءات ذات  أهداف الطاقة وضع من حيثوال سيما  خالل السنوات األخيرة تقدم كبير إحرازتم 
 األولوية. 

 جديد رارقيقترح أن يتم اعتماد  وفي هذا الصدد، التنفيذ.نحو من اآلن حاسم  يتحول التركيز بشكليجب أن 
  ن تشمل التوصيات التالية :أعلى  بشأن الطاقة المستدامة للجميع
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هدف مع  تمشيا 1101قبل  أهداف الوصول بتحقيق التعجيل على ، حيث ما أمكن،البلدان األفريقية  تشجيع
 أفريقيا ؛ للطاقة من أجل المتعلق بالصفقة الجديدة 1112عام  يف هدف وصول الجميع إلى وصول الجميع

 القروض الصغيرة( منشبكات الكهرباء تسليط الضوء على أهمية حلول الطاقة الالمركزية )

 ص ؛ القطاع الخا من أجل زيادة نسبة مشاركة للبيئة المواتيةلتحقيق إمكانية الحصول على الطاقة عالميا 

 قيودفي صدد وضع جداول العمل الوطنية  من الدول االفريقية قد وضعت أو هيبأن العديد  االعتراف
 االستثمار؛

 من أهداف التنمية المستدامة 7كإطار مناسب لتنفيذ الهدف  عمل الطاقة المستدامة للجميع االعتراف بجداول
 على الصعيد الوطني بما في ذلك منبر لتنسيق الشركاء؛

طاقة تنفيذ ال دور التنسيق والتيسير من أجل ستدامة للجميع إلى مواصلةللطاقة الم محور أفريقيا دعوة
ي ف مع التركيز بصفة خاصة على تعبئة الدعم نحو تنفيذ األولويات المحددة المستدامة للجميع في افريقيا

 البلداندعم  دعوة المبادرة العالمية للطاقة المستدامة للجميع إلى االستثمار وكذلك وقيودجداول العمل 
 في تنفيذ هذه األولويات؛ األفريقية

 ؛ والتنسيق ةالمتابع الالزمة لضمانالطلب إلى البلدان األفريقية أن تشكل هياكل التنفيذ الوطنية 

 ثمار؛االست وقيودالعمل عملية تنفيذ جداول  األفريقية فيالبلدان  التنمية دعمالطلب إلى الشركاء في 

 ؛لدعم البلدان األفريقية في تنفيذ هذه للجميعالطاقة المستدامة  مبادرة

الطاقة  إلىمتعدد المستويات الجديد للوصول  إطار منهجياتتدريجيا  إلى االعتماددعوة البلدان األفريقية 
 .في مجال الطاقة المحرزأوجه التقدم وتتبع  لقياس

 

 :الرجاء االتصال بالجهة التالية للمزيد من المعلومات

 

African Development Bank, Abidjan , Ivory Coast 
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 :لعناية

Dr. Daniel –Alexander Schroth, SE4all Africa Hub Coordinator 

  D.SCHROTH@AfDB.ORG اإللكتروني:البريد 


