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 خلفيةال .1
والمعلومات الموثوقة عن الطاقة ضرورية لصياغة سياسات سليمة للطاقة  ،البشريةالطاقة مهمة للتنمية إن 

االستثمار. ومع ذلك، فإن جودة معلومات الطاقة وبنوك البيانات ولتنمية ل الخطط االستراتيجية ولتصميم

 الدولية.اإلحصائية في إفريقيا وعمقها إما أن تكون معدومة أو هي دون المستوى المطلوب وفقًا للمعايير 

 

لطاقة ا ن حوليشامل فريقية للطاقة إنشاء قاعدة بيانات ونظام معلوماتلذلك، فمن المسؤوليات األساسية للجنة األ

تخدام ا السملطاقة " وإتاحتهل ةأفريقي "نظام معلومات وقاعدة بياناتتأسيس فريقيا وإدارتهما من خالل أفي 

فريقية ألعلى اللجنة ايتعين وومجتمعات الطاقة العالمية.  األعضاءفريقية المستخدمين النهائيين في الدول األ

مات المستويات في الحكو أعلي والدعم من عترا هذه المهمة على النحو األكثر فعالية لتحظى باال إبرازللطاقة 

 ضرورية فريقية والمؤسسات المتخصصة. ومن الواضح من الممارسات اليومية أن المعلومات الموثوقةاأل

ال يمكن تطوير أي سياسات بدون تحليل دقيق للموقف والمرتبطة بجميع أنشطة الطاقة.  اتلعملية اتخاذ القرار

معلومات وبيانات مثالية. ومع ذلك فإن المغزى هو أن البيانات والمعلومات يجب  يتطلب وهذا ،الدراسة وضعم

تخدمين للمسستمرار عبر القنوات المختلفة لالستخدام، ويجب تحديثها ونشرها با قابل شكلجمعها وإعدادها ب

كة مع والشرا واصلتلل هذه المهمة من خالل إطارب أن تضطلعفريقية للطاقة على اللجنة األيجب النهائيين. و

 والدوليين. ريقيينالعديد من الشركاء وأصحاب المصلحة األف

من النطاق األوسع لعملية تطوير الطاقة،  اواحدً  ا، بينما ال تعدو البيانات والمعلومات كونها جزءً من جهة أخري 

ضاء ضروريًا األعاألفريقية يظل توفير التدريب الكافي وبناء قدرات خبراء الطاقة وإحصائيي الطاقة في الدول 

 للممارسات التنموية الشاملة.

عدة معلومات وقالا نظاموإدارة  إلنشاء الالزمة فريقية للطاقة جميع التدابيرفي هذا السياق اتخذت اللجنة األ

حصائيي االتصال وإ البيانات وتوازنات الطاقة لمراكزطاقة لتوفير التدريب على جمع لل فريقيةاأل بياناتال

ى جمع د علفريقية المسؤولة عن الطاقة. وتمثل المعلومات، والروابط مع التدريب الجيالطاقة في الوزارات األ

بالنسبة ية فريقية للطاقة مسألة مركزبيانات مركزي في مقر اللجنة األبيانات الطاقة وتحسينها وتسليمها إلى بنك 

 نشاء بنك بيانات الطاقة الذي ستجري هيكلة نظام المعلومات بناًء علي..إل

 

 

 

 

 طاقة لل فريقيةاألبيانات المعلومات وقاعدة التنفيذ نظام  .2
تفاقية اطبقا لتوجيهات في أفريقيا لطاقة لالهد  من إنشاء نظام معلومات وقاعدة بيانات يتمثل  1

ر النشر يها وتحديثها وتيسيؤقاعدة بيانات قارية للطاقة وإنشا"تصميم في  فريقية للطاقةاللجنة األ

 عات االقتصادية اإلقليمية.وجممبين الدول األعضاء، وكذلك بين الالسريع للمعلومات وتبادلها 

يقية فراللجنة األأفريقيا، فإن  على اإلطالق فيع. من نونظًرا ألن إنشاء هذا النظام سيكون األول  2

  ئيةحصاإلابيانات الالتي تشتهرعالميًا بتشغيل قاعدة  الوكالة الدولية للطاقةمع قد تعاونت للطاقة 

، والدراية وتدريب مراكز االتصال فريقية للطاقة بالمعرفة الفنيةدعم اللجنة األمن أجل طاقة لل

فريقية للطاقة أيًضا مع الوزراء تعاونت اللجنة األو .لها في الدول األعضاء الوطنية التابعة

 . نظامالالقارة لجمع بيانات الطاقة من بلدانهم وللمساعدة في إنشاء في  المسؤولين عن الطاقة



Page 2 

 2102 ، فقد بدأت فيالطاقة بياناتفريقية للطاقة إنشاء سلسلة من قواعد نة األبينما اعتمدت اللج 3

" ومنذ ذلك الحين نشرت إصدارات سنوية طاقة لل  فريقيةاأل ةحصائياإلبيانات القاعدة " بإنشاء

  .2102و 2102و 2102و 2102و 2102و 2102لألعوام 

منها  للطاقة فريقية إضافيةأ ، بدأت اللجنة اإلفريقية للطاقة في إنشاء قواعد بيانات2102في  4

 :التالية الثماني

  بنية التحتية للطاقةلل فريقيةاألبيانات القاعدة  

 ذات الصلة بالطاقة  فريقيةاأل االجتماعية واالقتصادية قاعدة البيانات 

  مؤشرات كفاءة الطاقة ل فريقيةاأل بياناتالقاعدة 

  شعا  الطاقة الشمسية إل فريقيةاأل بياناتالقاعدة 

  موارد طاقة الرياح لفريقية األبيانات القاعدة 

  طاقة الكهرومائية لل فريقيةاأل بياناتالقاعدة 

  موارد الطاقة األرضية الحراريةل فريقيةاألبيانات القاعدة  

  موارد الطاقة الحيوية ل فريقيةاأل بياناتالقاعدة 

فريقية للطاقة أيًضا إلنشاء قواعد خططت اللجنة األ ،المذكورة باإلضافة إلى قواعد البيانات  5

 :لتالية البيانات ا

  ز اموارد الهيدروكربونات )النفط، والغاز، والنفط الصخري أو الغاألفريقية لبيانات القاعدة

 الصخري، ومعامل التكرير، وخطوط األنابيب/والوصالت(

  موارد الفحم )معدالت االستخدام، وإجمالي االحتياطيات، األفريقية لبيانات القاعدة

 ومحطات الطاقة(

  قطا  الكهرباء ل األفريقية بياناتالقاعدة 

  النفط الخام، منتجات النفط، الكهرباء، الغاز،  سعار الطاقةأل األفريقية بياناتالقاعدة(

 الفحم، وقود الخشب، الفحم الحجري(

 البيئية ذات الصلة بالطاقة )انبعاثات الكربون وتغير المناخ( األفريقية قاعدة البيانات 

  رانيوم(اليومستودعات  ،التوقعاتطاقة النووية )محطات الطاقة، للألفريقية بيانات االقاعدة 

فريقية للطاقة بالتعاون مع وزراء الطاقة مسؤولي من أجل تنفيذ هذا البرنامج عينت اللجنة األ 6

 جريياالتصال الوطنيين لجمع البيانات الوطنية عن إحصائيات الطاقة في معظم الدول األعضاء و

رشح لجمع البيانات عن مؤشرات كفاءة الطاقة  مراكز االتصال الوطنيةمجموعة أخرى من  إنشاء

 بلدًا منها بالفعل خبراءها. 01

ا الذي يديره في ئظامه بدون مقابل فريقية للطاقةفريقي بوابة بيانات للجنة األأنشأ بنك التنمية األ 7

 دوالر أمريكي. 011111الخبراء الفنيون أيًضا، وتبلغ تكلفة هذا النظام 

ورات د مراكز االتصال الوطنيةل الوكالة الدولية للطاقةلطاقة بالتعاون مع فريقية لاللجنة األوفرت  8

يية إقليم يةتدريب بناء القدرات حول إحصائيات الطاقة وقاعدة بياناتها. وقدمت ل ةمستمر ةي وقار ِّ

ات على النحو خبيًرا في اإلحصائي 222لتدريب لـ ا الوكالة الدولية للطاقةفريقية للطاقة واللجنة األ

 :تالي ال

 

 لعدد اإلجمالي للمتدربين على إحصائيات الطاقةاملخص 
 

 عدد المتدربين موقع التدريب وعام التدريب الرقم

 01 2100المتدربين في  عدد إجمالي 0
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 12 2102المتدربين في  عدد إجمالي 2

 20 2102مدربي المتدربين في عدد إجمالي  2

 22 2102المتدربين في  عدد إجمالي 2

 21 2102مدربي المتدربين في  عدد إجمالي 2

المدعوين إلى ورش عمل أخرى ذات صلة باإلحصائيات في عدد  2

2102 

22 

 2 2102-2102)الزيارات القُطرية( في الداخلي التدريب  2

 21 2102المتدربين في عدد إجمالي  1

 02 2102المتدربين في عدد إجمالي  0

 21 2102المتدربين في عدد إجمالي  01

 474 المجموع  

 

 :الرئيسية اإلنجازات .3

 

 فريقية للطاقة النجاحات اآلتية في هذا البرنامج:حققت اللجنة األ

  دعًما و للطاقة بنجاح لدرجة أنها القت ترحيبًا حاًرامن نوعها فريقية أأنشأت أول قاعدة بيانات

المي والمجلس الع الوكالة الدولية للطاقةقويًا من المنظمات الدولية ذات الصلة بالطاقة بما فيها 

فريقي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية للطاقة واألمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية األ

الصناعية ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والوكالة الدولية للطاقة 

 عاتالمجمووفريقيا االقتصادية أل األمم المتحدة فريقي ولجنةالمتجددة ومفوضية االتحاد األ

  .األعضاءفريقية األاالقتصادية اإلقليمية والدول 

  اقة ، طللالعالمية  يةحصائاإلبيانات الالفجوة في قاعدة سد أدى إنشاء نظام المعلومات هذا إلى

ومنظمة  ،الدولية للطاقةالوكالة )إذ تتمتع كل قارة في العالم بقاعدة بيانات، بما في ذلك أوروبا 

في( وآسيا )منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا ومجموعة أوسلو التعاون االقتصادي والتنمية 

ة الطاقة اإلمريكية(، إنرجي أسوشيتس إنترناشونال/وزار(والمحيط الهادي( وأمريكا الشمالية 

والشرق األوسط )منظمة الدول التينية )منظمة أمريكا الالتينية لشؤون الطاقة(، وأمريكا ال

 .المصدرة للبترول، ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول(

  م ين كفاءة مئات الخبراء اإلحصائي لمراكز االتصال الوطنيةرفع التدريب وبناء القدرات الذي قُد ِّ

 .في الدول األعضاء، مما ساعد في إنتاج بيانات ومعلومات موثوقة عن الطاقة

 عن  فريقيةأفريقية للطاقة بؤرة اهتمام العالم عند الحاجة إلى إحصائيات األ أصبحت اللجنة

فقد أنشأت أدوات عديدة لنشر البيانات عن  علي شبكة االنترنت إلى موقعها الطاقة، وباإلضافة

الطاقة بما في ذلك بوابة إلكترونية للبيانات وتقارير مطبوعة وكتيبات للجيب وأقراص مدمجة 

 .إخبارية فصليةونشرات 

 ظرة وأسهمت في إعداد ن لطاقةاألفريقية ل ةحصائياإلبيانات الفريقية للطاقة وفرت اللجنة األ

 .الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة 2121الطاقة اإلفريقية 

  الكتاب  طاقة وأسهمت في إعدادلل األفريقية ةحصائياإلبيانات الوفرت اللجنة اإلفريقية للطاقة

مفوضية االتحاد اإلفريقي اشتركت في إعداده الذي  2102لعام السنوي  األفريقي اإلحصائي

 فريقيا.االقتصادية ألاألمم المتحدة وبنك التنمية اإلفريقي ولجنة 



Page 4 

 بالتعاون مع  2102بريل أتدريبية في تونس العاصمة في حلقة فريقية للطاقة نظمت اللجنة األ

في جمع البيانات  افريقيً أ اخبيرً  22البيانات بمشاركة المبادرة المشتركة بين المنظمات لنشر 

 اقة.طالشهرية عن النفط والغاز وبتمويل كامل من المنتدى الدولي لل

  عاون فريقيا" للقطا  السكني بالتأفريقية للطاقة "كفاءة الطاقة في ، أنشأت اللجنة األ2102في

هم الذين رشح وطنية األفريقيةال الاالتص مراكزخبراء مع الوكالة الدولية للطاقة، كما دربت 

 .ريقيون وزراء الطاقة األف

 

 الرقملمتدربين على كفاءة الطاقةجمالي عدد املخص إل
 

 عدد المتدربين موقع التدريب وعام التدريب الرقم 

 10 2102المتدربين في عدد إجمالي  0

 11 مجموع ال 

 

 :لرئيسية التحديات ا .4

  التي تُعقد لخبراء الدول األعضاء تحديًا كبيًرا نظًرا  دراسيةوال التدريبيةالحلقات يمثل تمويل

 .ورش العمل مصروفاتللحاجة إلى تمويل السفر واإلقامة و

  الخبراء التاركين  لبدائلا االتصال تحديًا آخر يتطلب تدريبًا مستمرً  مراكزيعتبر اإلبقاء على

 وظائفهم.

 

 

 

 :طريق المضي قدًما والتوصيات .5

  يتطلب و .قاعدة بيانات للطاقة وتفعيلها يجب تحديثها سنويًا إلى أجل غير مسمىبمجرد إنشاء

 .باستمرار مراكز االتصال الوطنيةلتدريب التوفر التمويل وذلك 

  2101لعام  ةبيانات اإلحصائيالنشر قاعدة. 

 فريقية" للقطا  الصناعي."كفاءة الطاقة األ قرارإ  

 بنشاط الطاقة هذا واألنشطة األخرى ودعمهم لها مهم،  التزام وزراء الطاقة في الدول األعضاء

م وتربطه رةفريقية للطاقة قنوات مفتوحة معهم وتتواصل معهم مباشوقد أنشأت اللجنة األ

ث اللجنة األ  نريقييألفافريقية للطاقة دليل الوزراء باألنشطة المختلفة التي يجري تنفيذها، وتُحد ِّ

 .باستمرار

  كالة فريقية للطاقة بالتعاون مع الوفريقية األعضاء، ستنظم اللجنة األاأل دعم الدولفي استمراًرا

تدريبية إقليمية حول إحصائيات الطاقة، وكفاءة الطاقة  حلقاتأربع  2101الدولية للطاقة في 

في القطا  السكني، وجمع البيانات، وإنشاء قاعدة بيانات كفاءة الطاقة للقطا  الصناعي 

 فريقي.األ

 


