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 ألفريقيا/ممر الطاقة النظيفة لغرب أفريقياممر الطاقة النظيفة 

 

 الخلفية/السياق .1

 

رفريييا مبارة  ققليمية سسع  قل  مما  التعيي  تتنمية قماااا  الطاقة المتيدر  أليعتبر ممر الطاقة النظيفة 

لينوب األرفرييي. لأرفريييا وميمع الطاقة شرق لوالتياة  عبر الحدور للطاقة المتيدر  ممن ميمع الطاقة 

التحتية  تتعزيز المؤسسا  اإلقليمية والبنيةأرفريييا قار  االلتزام السياسي اليوي من جااب وسستند المبارة  قل  

قاشاء سوق  لال، وسشاي  أسواق سنارفسية كبير  وسخفيض التااليف عبر قطاعا  اإلاتاج. ومن خلني  الطاقة

 %04اوح تين ما يتر ستثماةا  لتلبيةالرفريييا األر الطاقة النظيفة أكبر للاهرتاء، يمان أ  سيتذب مم ةققليمي

 لينوب األرفريييلشرق أرفريييا وميمع الطاقة لميمع الطاقة  ققليميالطاقة رفي قل  حتياجا  المن ا %04و

وسحسين أمن الطاقة وسعزيز رفرص  . كما ستعم  اليهور المشتركة عل  سنويع سورفر المواةر0404تحلول 

لبنية ا االاغالق رفيالطاقة المتيدر  أيضا رفرصة شاملة لتينب  قاماء. ويتيح وزيار  وظائف العم ستثماة الا

 إلقليماالتحتية الاثيفة الارتو  واليفز احو مستيب  منخفض الارتو . ومن شأ  اشر الطاقة المتيدر  عل  اطاق 

يتيسد ماليين طن، مما  014تميداة  0404ابعاثا  ثااي أكسيد الارتو  رفي الالسنوي مستوى الأ  يخفض 

، 0404و  0414امي طن متري من اابعاثا  ثااي أكسيد الارتو  المتراكمة تين ع 00044ورفوةا  قدةها  رفي

 معفين والنصف.الاهرتاء تميداة  مع زيار  قمدار

 

يمع مالوزةاء وةؤساء الورفور من البلدا  المشاةكة رفي  أجازهتبيا  رفريييا ألممر الطاقة النظيفة  ومعيسترشد 

الدعم اطاق . ومنذ ذلك الحين، سوسع 0410رفي يناير لينوب األرفرييي لشرق أرفريييا وميمع الطاقة لالطاقة 

حاومة ومنظمة ققليمية، والشركاء اإلامائيين  04الميدم للمبارة  تاطرار، مع مشاةكة قمارفية ألكثر من 

 .ليةوالمؤسسا  الما

 

سيسيم المناطق وسيييم المواةر لتحديد  (1)ةئيسية هي:  رعائمرعا البيا  قل  ومع خطة عم  ستضمن خمس 

 (0)لمواةر وطرق الني  المناسبة؛ رفي ميال امواقع سوليد الطاقة المتيدر  رفي المناطق ذا  اإلماااا  العالية 

سماين  (0)اقة المتيدر  الفعالة من حيث التالفة؛ التخطيط الوطني واإلقليمي للنظر تشا  كام  رفي خياةا  الط

 وقراة تناء اليدةا  لتخطيط وسشغي  وصيااة  (0)أطر االستثماة من رفتح األسواق وخفض سااليف التموي ؛ 

اإلعالم والتوعية  (0)سوليد الاهرتاء المتيدر ؛  رفي التي سمتلك أكبر قدة من الحصصشباا  الطاقة واألسواق 

 .تشأ  الايفية التي يمان تها للممر أ  يورفر طاقة آمنة ومستدامة وميسوة  التالفة

 

الفرعية األرفرييية األخرى واالستفار  من الخبرا  الماتسبة خالل تدء  األقاليمواستياتة لالهتمام الابير من 

 لتسع اطاق 0410العملية رفي  لطاقة المتيدر الوكالة الدولية ل، تدأ  رفرييياألممر الطاقة النظيفة وسطوير 

لة قل  رعم اليهور المتواص الممرهدف يو. غرب أرفريييالالمبارة  قل  غرب أرفريييا من خالل ممر الطاقة النظيفة 

ن العرض اختالل التواز  تي سزايدلمواجهة التحديا  الرئيسية رفي ميال الطاقة، تما رفي ذلك  اإلقليمبذلها يالتي 
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تعاو  مع تالتنسيق وال، وذلك الحصول عل  الطاقةوصعوتة والطلب عل  الطاقة، واةسفاع سالفة سوليد الطاقة، 

 جميع أصحاب المصلحة المعنيين

 

 تنفيذال/ التيدم /  االستنتاجا   .0

 

 :ما يليالمبارة   رعامة من رعائمالنتائج الملموسة التي سحييت رفي قطاة ك  سشم  

 : لخطط الطاقة رفي المناطق ذا  المواةر العاليةتقييم الموارد

 

 :فريقياأل ةالنظيفلطاقة اممر 

o  سوليد والمواةر رفي ميال ماااا  العالية اإل ذا  ناطقالمسحديد تغية تيسيم المناطق لسطوير منهيية

 ا وموالحا روائر الاهرتاء،أصحاب المصلحة من عليها  صدّقالطاقة الفعالة من حيث التالفة، والتي 

 .اإلقليموالهيئا  التنظيمية وميمعا  الطاقة واألوساط األكاريمية راخ  

o   من ك حول لينوب األرفريييلشرق أرفريييا وميمع الطاقة لميمع الطاقة من تلدا   وارفيةجمع تيااا  

ي  ارفي ميال والمخطط لها  الموجور شباا  الطرق وقماااا  مواةر الطاقة المتيدر ، البنية التحتية 

ذلك من و سااليف سوسيع البنية التحتية،مح الحمولة الاهرتائية الوطنية، مالالمناطق المحمية، ، الطاقة

 .استخدامها رفي سحلي  سيسيم المناطق أج 

o  شرق أرفريييا وميمع الطاقة لميمع الطاقة األعضاء رفي  الدولسحديد مناطق الطاقة المتيدر  رفي

 يرف أصحاب المصلحة، وسسليط الضوء عل  مياال  قاتلة للتطوير وعرمها عل لينوب األرفرييي ل

 عل  اطاق االستعمالموئية طافولالاطاق  رفي ك  منالطاقة الشمسية )وسانولوجيا   الرياحطاقة 

 .الطاقة الشمسية المركز (الاهرتائي 

o  من جمع البيااا  عن المواقع  0412رفي ااميبيا رفي أتري   سم سنظيمهاعم  ققليمية  وةشةمانت

 .للتنمية المرصور 

  ،قجراءا  شراء الطاقة رفي البلدا   تهدف أ  سسترشد تهورفر هذا الناسج أساسا لتحلي  اليدوى المالية

 تهامالءممن حيث موقعا  00، رفضال عن عمليا  التخطيط اإلقليمية. ورفي هذا الصدر، سم سيييم المعنية

لالسترشار تها رفي االستثماةا  رفريييا ألممر الطاقة النظيفة  أقاليمللمشاةيع راخ  المالية  اهاجدوو

 .المتيدر 

 رفي واتائج هذا التيييم رفي سصميم عمليا  المناقصا ، وكذلك  رفي قماااية استعمالتعض البلدا   سنظر

 .مع المطوةين المحتملين لمشاةيع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سوجيهها عند التعام 

 :غرب أفريقيال الطاقة النظيفةممر 
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 مالءمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مما ساعد عل  سحديد المنطية  مدى تحلي المتعلق تعم  ال قاياز

 ي قطاةرف، وسيتم استخدامها كأساس لعم  سيسيم المناطق رفي المستيب  اإلقليمذا  اإلماااا  العالية رفي 

 ممر الطاقة النظيفة لغرب أرفريييا

 يناواستهدف سركيب جيي لممر الطاقة النظيفة لغرب أرفريييا قجراء رةاسة استاشارفية للماو  الشمسي 

ة لمبارة  الطاق الفنيةرفي غرب أرفريييا )تتموي  من مررفق المساعد   0404من الطاقة الشمسية تحلول 

 .لالسحار األوةوتي(

  لتطوير مشاةيع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ورفي  المرصور البدء تتحلي  اليدوى المالية للمواقع

و، وأعرتت تلدا  أخرى مث  ايييريا والسنغال عن جموقعا رفي مالي وسو 10، سم سيييم هذا الصدر

 .اهتمامها تالخدمة

 

 للنظر تشا  كام  رفي خياةا  الطاقة المتيدر  الفعالة من حيث التالفة واإلقليمي:التخطيط الوطني 

 

  فريقياأل ةالنظيفلطاقة اممر: 

  طاقة عل  سوليد اللنطاق ع يتوسالرعم خطط تغية اظم منخفضة التالفة تخطيط لاماذج اختباة سطوير

والينوب  أرفريييا شرقمن اليارمة( رفي البلدا  الياةية  04-04الـ سنوا المدى المدى الطوي  )عل  

األرفرييي. وسسمح هذه النماذج أيضا لصااعي السياسا  تتيييم خياةا  االستثماة األق  سالفة رفي موء 

اليدة  عل  سحم   ،استيالل الواةرا  ،سغلغ  الطاقة المتيدر  مدى هدف محدر للسياسا  مث  هدف

لدولية ي  امن أج  سيييم االستثماةا  رفي خطوط الن ، وذلكأو أهداف ثااي أكسيد الارتو  ،التااليف

حليا  رةاسية سدةيبية ققليمية حضرها أكثر   يدع  وهذه األروا   وقد سم سورفير. لنشر الطاقة المتيدر 

 .لطاقةرفي ميال اطا مخّط   04من 

 إلرةاج اتائج سيسيم المناطق رفي التخطيط اإلقليمي رفي  الذي يير حالياالعم  رفي الشروع  أيضا سم

 .أألرفرييي أرفريييا والينوبشرق ميمعا  الطاقة رفي 

  أشهر من أج  ومع خطة ةئيسية  14الدعم لسوازيلند من خالل تراامج لبناء اليدةا  مدسه سم سيديم

ملية سيسيم استنارا قل  اتائج عواالستدامة البيئية  وسورفرها تأسعاة متيسر سعزيز أمن الطاقة تغية للطاقة 

 المناطق

  تراامج  ذلك ، وسيتبع0412من  األولخطة الطاقة الرئيسية تنهاية النصف ميلس الوزةاء سيعتمد

 .تناء اليدةا  رفي ميال سخطيط الطاقة لتعزيز قدة  البلد عل  التنفيذ

 

 

 :غرب أفريقيالممر الطاقة النظيفة 
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 سيرير "التخطيط والتوقعا  المتعلية تالطاقة المتيدر  رفي غرب أرفريييا" مع مراعا  تيااا   قعدار

ختباة الالمدخال  النموذجية اليديد  وسيناةيوها  النشر الوطنية المتيدر  تاستخدام النماذج اليطرية 

الفتر  المنبثية عن تراامج لتنمية اليدةا  مدسه ستة أشهر رفي  سخطيط النظم لغرب أرفريييا

ياواس للطاقة المتيدر  وكفاء  اإلومركز  الوكالة الدولية للطاقة المتيدر اظمته  0410/0412

تالتعاو  مع الوكالة الدولية للطاقة الذةية واسفاقية األمم المتحد  اإلطاةية تشأ  سغير  ،استخدام الطاقة

 .المناخ 

   اقة إحصاءا  الطمعنية تقاشاء وحد  وطنية لتخطيط الطاقة تغية الشروع رفي تراامج لبناء اليدةا

والتخطيط الطوي  األج  للطاقة مع مراعا  خياةا  الطاقة المتيدر  الفعالة من حيث التالفة رفي 

 .سيراليو 

 رفي  هقطالق يد اجتماعي ع  ذالمساهمة رفي سحديث الخطة الرئيسية لتوليد الطاقة رفي غرب أرفريييا، ال

، من خالل سيديم مدخال  لدعم جمع تيااا  موثوقة عن قماااا  مواةر الطاقة 0412 كوسواو رفي يناير

 .المتيدر ، وسااليف تناء اليدةا  تشأ  التخطيط وسيسير المشاةيع

 

 ليذب االستثماةا  أطر التمكين:

  اااغ ،امبياج ،جيبوسيك  من المتيدر ، قل  الطاقا  جاهزية سوجيها ، من خالل سيييما  سم سيديم، 

رفي ينية سمازمباتوي تشأ  ومع أطر  ،زامبيا ،سنزاايا ،سوازيلند ،السنغال ،النيير ،موزامبيق ،مالي

 .ا مؤسسالو ا تشريعالسياسة ومياال  ال

 سوق الطاقة المستدامة . وسيمع اوسمويله اع وسطويرهيةاقطالق سوق الطاقة المستدامة لبدء المش

والممولين وميدمي الخدما  / التانولوجيا لتعزيز رفهم  أصحاب مشاةيع الطاقة المتيدر  والحاوما 

 .السوق وقدةا  أصحاب المشاةيع تطريية شفارفة ومنظمة

  لاهرتاء مي المنظقليمية إلالراتطة ا الوكالة الدولية للطاقة المتيدر رفيما يتعلق تالعم  التنظيمي، رعمت

ر  جراءا  التنظيمية التي سدعم سنمية الطاقة المتيدإلسطوير قاعد  معررفية حول اتغية رفرييي األينوب لل

 .اإلقليمرفي 

  رتاء لاهلمنظمي اقليمية إلالراتطة اومع الهيئا  الرقاتية الوطنية  الوكالة الدولية للطاقة المتيدر سعاوات

ة ستثماة الخاصالكاريمية لتعزيز أطر األوساط األوا الاهرتاء والوزاةا  ومرارفقرفرييي األينوب لل

ممر  لدا ين من تةائدن يسيييما رفي تلد التعاو  اتالرياح والطاقة الشمسية الاهروموئية. وقد ومع هذ

أكمله، تشأ  تلينوب األرفرييي لميمع الطاقة  ققليم)ااميبيا وزمباتوي( وكذلك رفريييا ألالطاقة النظيفة 

يين تر من المية لتورفير قدة أكبكيفية سعدي  عمليا  التخطيط اليائمة، تما رفي ذلك سماين األرواة التنظي

   العلنيةاالمزاروآثاة ؛ سعميق رفهم مماةسا  ع رفي الوقت المناسبيةاالمشسسليم رفي االستثماة ومما  

اتلة ق شراء سفاقيا ا لصياغةوأوغندا وزامبيا(؛ مبارئ رفي أرفريييا جنوب الصحراء )جنوب أرفريييا 

األرفرييي، ومزيد من التفاصي  المتعلية تافاء  سطوير للطاقة المتيدر  رفي الينوب البنوك لتموي  

 .المشاةيع والموارفية عليها
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 الطاقة مع زيار  حصص سوليد الاهرتاءوأسواق شباا   وقراة : لتخطيط وسشغي  وصيااة بناء القدرات 

 .المتيدر 

 

 :فريقياأل ةلطاقة النظيفاممر 

   شرق لة ميمع الطاقعم  لبناء اليدةا  ستعلق تعملية سيسيم المناطق المتيدر  رفي منطيتي  وةش  يدع

 مرارفقو. وقدمت وةش العم ، التي حضرسها الوزاةا  لينوب األرفريييلأرفريييا وميمع الطاقة 

هيية منولشرح عملية  منبرا وورفر والهيئا  التنظيمية واألكاريميو ، اتائج الدةاسة األولية،  الاهرتاء

 .سيسيم المناطق

   رفرييياألممر الطاقة النظيفة سنظيم حليا  سدةيبية حول سخطيط الطاقة واستخدام أروا  التخطيط لبلدا ،

 .واألكاريميو الاهرتاء حضرها موظفو سخطيط الطاقة ومخططو مرارفق 

 سلسلة  رفرسوو. المتيدر الوكالة الدولية للطاقة  من قب  أول أسبوع للتدةيب عل  الطاقة المتيدر  سنظيم

ا  حول المساة ورفي اليطاعصناع اليراة رفي هيئا  اإلراة  ل قةشارا   المستمر يةالتدةيب األساتيع

 .اليائمة حاليارفي أاظمة الطاقة  هاورميالممانة لتطوير المواةر المتيدر  

  عم  إلحصاءا  الطاقة المتيدر  رفي الينوب األرفرييي من أج  تناء اليدةا  رفي ميال  وةشةسنظيم

جمع ومعالية واشر تيااا  الطاقة المتيدر ، رفضال عن تناء أةصد  وطنية للطاقة المتيدر . وشملت 

مواةر؛ لالعم  التدةيبية ما يلي: سااليف الطاقة المتيدر ؛ سيييم ا وةشةالمواميع األخرى التي سناولتها 

)ةحلة ميدااية(؛ وسيدير قاتاج الطاقة المتيدر  من قحصاءا  التياة   س ْف  قصب السارقاتاج الطاقة من 

 .المعدا  )األلواح الشمسية وسخااا  المياه تالطاقة الشمسية( استيرارالدولية حول 

 طيطاموذج سخ للطاقة من خالل استخداماألج    يطو ييياالستراس طيالتخط یعل بيسلسلة من التدة 

 لسوازيلند الوكالة الدولية للطاقة المتيدر اظمتها اظام 

 

  :غرب أرفريييالممر الطاقة النظيفة 

  اء قليمية ذا  الصلة، تبدء تراامج لبنإل، تالشراكة مع المؤسسا  االوكالة الدولية للطاقة المتيدر قامت

 . وقد ةكز تراامج تناء اليدةا اهائي كهدف سواقألليمي رفي اإلقسسهي  التاام  ا يسع  قل اليدةا  

لعالية ا الحصصشراء الطاقة المتيدر ، وكذلك سخطيط وسشغي  الشباا  ذا   ومع اسفاقيا هذا عل  

 .للطاقة المتيدر  المتغير 

o در  من الطاقة المتيالعالية  الحصصق الماو  الخاص تتخطيط وسشغي  الشباا  ذا  السم قط

 0412، وسياتم  تحلول اهاية يوايو 0412بر المتغير  رفي راكاة رفي ريسم

o  وسيتم 0412شراء الطاقة المتيدر  رفي يناير  ا اسفاقي ومعتالماو  الخاص ق القطسم ،

  .0412استاماله تحلول اهاية أغسطس 
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ع يهدف قل  معالية جميوبراامج لبناء اليدةا  مدسه ثالث سنوا  متبوعين ت  ا  النشاطاهذ وسياو 

 حدرها سحلي  الثغرا المسائ  التي 

. 

 طاقة آمنة ومستدامة وتأسعاة معيولة تها يمان للممر أ  يورفر تشأ  الايفية التي: الجمهور إعالم وتوعية

 

رفرييي األو العالمي يينعل  المستوجميع المحارف  الرئيسية رفي  ممر الطاقة النظيفة ألرفريييالحضوة المما  

ومؤسسا  مالية،  قامائيينحاومة ومنظمة ققليمية وشركاء  04مما أرى قل  مشاةكة قمارفية من أكثر من 

 .وسزايد اهتمام الشركاء اليدر تاالاضمام

 

 :ي، رفإ  النتائج الملموسة التي سحييت حت  اآل  سشم  ما يلممر الطاقة النظيفة لغرب أرفريييالأما تالنسبة 

 البيئة رفي الطاقة وي مديرمن قب  ممر الطاقة النظيفة لغرب أرفريييا لمفهوم لالفني  عتمارالوا التصديق

 (0412رفي راكاة )أتري  )اإلكواس( االقتصارية لدول غرب أرفريييا  الميموعةرولة من رول  10

  رفي تراامج عم  ميموعة قار  الطاقة رفي غرب أرفرييياممر الطاقة النظيفة لغرب أرفريييا قرةاج 

 يحسني عنداألق  سالفة  الطاقة المتيدر للنظر رفي خياةا   ميمع الطاقة لغرب أرفرييياع تدء المناقشا  م 

 .خطتها الرئيسية

  0412ممر الطاقة النظيفة لغرب أرفريييا رفي ريسمبر لعل  خطة عم  رفي اإلكواس وارفق وزةاء الطاقة .

وقد سم ةرفع ،  اإلكواسلمعاهد   كملحق تالممرالمتعلية التنظيما   الميموعةواعتمد ميلس وزةاء 

 .رفي ليبريا 0412 ورفي يواي اإلكواسةؤساء رول سيرير عن ذلك قل  

 

 التحديا   .0

 

  تخصوصصعوتا  رفي جمع تيااا  ومعلوما  موثوقة ومحدثة عن األاشطة الياةية والمخطط لها 

 الطاقة المتيدر  رفي جميع اليطاعا  المختلفة

  تين أصحاب المصلحة الوطنيين عل  المستوى اليطري اآلةاءصعوتا  رفي التوص  قل  سوارفق رفي 

   من جااب النظراء عل  المستوى اليطري عل  المدى الطوي وسفا  الحصول عل  التزام رفي صعوتا 

   ممرا  الطاقة النظيفة رعائممختلف  لدرفععل  المستوى اليطري  الفنيةمحدورية المهاةا 

   اإلراةا  المختلفة تينصعوتة مما  اي  المعلوما  والمهاةا. 

 

 لينة الفنية المتخصصةالناقشها خبراء سيالتي  المسائ  .0

 

 ممرا ؟السلس لل ذيرفي الياة  من أج  التنف ةيمع المبارةا  والبرامج الياة قيمما  التنسيتم  فيک 

  المناخ؟ ريللطاقة المتيدر  وسغ ةالوطني الخطط رفي ذهھ ممرا  الطاقة النظيفة يتم قةاج فيک 
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  رفي جهورها الرامية قل  قييار سوق طاقة مستدامة منخفضة الارتو ؟ األقاليمكيف يمان للممرا  رعم 

 

 المضي قدماطريق التوصيا  /   .0

 

 0412تحلول اهاية  النتائج

 

  متغير  عل  من الطاقة المتيدر  الاألحصص العل  سخطيط وسشغي  الشباا  ذا  اثنين سدةيبين سنظيم

 ممر الطاقة النظيفة لغرب أرفريييا  ققليمرفي 

  ع تخبر  رفي تلد يتمت ممر الطاقة النظيفة لغرب أرفريييا ققليمجولة رةاسية واحد  لمشغلي الشباا  من

 عالية من الطاقة المتيدر  المتغير النسبة الرفي سشغي  الشباا  ذا   واسعة

 0 ممر الطاقة النظيفة لغرب  ققليمشراء الطاقة المتيدر  رفي  ا ياسفاق صياغةحول  ةيبيروةا  سدة

 أرفريييا

   ّن لبناء اليدةا  رفي منتصف المد  تشأ  سخطيط وسشغي  الشباة وسطوير اسفاقيا  شراء يْ ومع تراامي

 الطاقة

  واشرها رفي غرب أرفريييا وسيهيزهاالتدةيب اإلقليمي عل  جمع البيااا  اإلحصائية 

 رفرييياألممر الطاقة النظيفة  ققليمرفي  ينمشاوة  أصحاب المصلحة اإلقليمي 

  الطاقة  ممر تلدا الرياح رفي طاقة و ةيالطاقة الشمس ريلتطو المرصور للمواقع  ةياليدوى المال  يسحل

 ممر الطاقة النظيفة لغرب أرفرييياورفريييا ألالنظيفة 

 

 ألهداف األطول أجالا

 

 التي يمان أ  وسوليد الطاقة المتيدر  وايلها الياتلة لتموي  البنوك رفي ميال مشاةيع لالتدرفق المستمر ل

 .لمستثمرين ليذب استثماةا  مستير  عل  المدى الطوي عل  االبلدا  سعرمها 

  رماج مشاةيع سوليد الطاقة المتيدر  ومشاةيع الني  المرسبطة تهاإلقليمية إلمراجعة خطط الطاقة ا. 

   ومع أطر سماينية عل  احو شام  عل  الصعيدين اإلقليمي والوطني ليذب االستثماةا  قل  مصارة

شرق لميمع الطاقة  أقاليمالطاقة المتيدر  وسيسير التياة  عبر الحدور رفي ميال الطاقة المتيدر  رفي 

 وميمع الطاقة لغرب أرفريييا  لينوب األرفريييلأرفريييا وميمع الطاقة 

  طاقة ممر الراخ  اليدةا  والمهاةا  التي ييب سعزيزها لتخطيط وتناء وسشغي  وصيااة أاظمة الطاقة

 .مع زيار  حصص سوليد الطاقة المتيدر  وممر الطاقة النظيفة لغرب أرفريييارفريييا ألالنظيفة 
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