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 الخلفية/السياق .1

  على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقيشتمل هدف التنمية المستدامة السابع "ضمان حصول الجميع 

 على الغايات اآلتية:بتكلفة ميسورة والمستدامة" بها 

 

 7-1  0202بحلول عام بتكلفة ميسورة ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوق. 

 7-0  تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول عام

0202. 

 7-0  0202مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام. 

 7- تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في أ

لمتقدمة ا ذلك تلك المتعلّقة بالطاقة المتجددة، والكفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود األحفوري

 .0202التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول عام ية واألنظف، وتشجيع االستثمار في البن

 7- التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة ية توسيع نطاق البُنب

ا والدول الجزرية الصغيرة نمو  والمستدامة للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان 

النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة، بحلول عام 

0202. 

 

وال يمكن أن تتحقق هذه األهداف بالتقنيات التي كانت تُستخدم في تصميم شبكات الكهرباء في القرن 

 االذكية" مصطلح ما يسمى "بالشبكةيمثل ف ا جذري ا، وة إلى نهج مختلف اختالالماضي. فثمة حاج

يا تحتية من تكنولوجالبنية المع ئي الكهربابمداد اإلالبدائل الحديثة في  استخدام إلدماجيُستخدم 

الطاقة من خالل نظم حديثة ومرنة في الوصول لجميع المعلومات واالتصاالت للمساعدة في تحقيق 

 الكهرباء.بمداد اإل

 –على سبيل المثال  –على الصعيد العالمي، من المعترف به على نطاق واسع أن الواليات المتحدة وأوروبا 

ا نحو  في العقد الماضي تحديد ا لمجابهة تحديات الصناعة في القرن الحادي  تحديث شبكات الكهرباءأحرزتا تقدم 

االستخدام األمثل و ،فإن االستخدام الفعال للطاقةوالعشرين. وبينما قد تكون ثمة دوافع مختلفة لتحديث الشبكات، 

لموارد، وتعزيز مشاركة العمالء، واستحداث خيارات الطاقة المتجددة، والتحول إلى المركبات الكهربائية، ل

، وذلك في أغلب ربوع العالم.إلخالوظائف، توفير و ا أساسي ا في نشر شبكات الكهرباء األكثر ذكاء   ، دور 

 

وزيع على سعاتها. وتواجه صناعة ت شديدة شبكات الكهرباء الحالية متهالكة وقديمة وثمة قيودتعد في إفريقيا، 

ا في استدامة الصناعة وفي  اإلفريقيةالكهرباء  ا مباشر  على وجه الخصوص تحديات عديدة وكبيرة تؤثر تأثير 

ة الحاجة الملحأخرى،  حتياجاتامن ضمن و يمكن التعويل عليها لعمالء الكهرباء. توفير خدمات القدرة على 

التدخل على نحو فوري  وإن لم يتم   ثمة حاجة ملحة إلنجاز مهام الصيانة المتأخرة، وأعمال التجديد والتقوية. 
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من  يقيةاإلفرومباشر لهذا الغرض، فقد يكون من الصعوبة بمكان أن تتعافى الصناعة في العديد من البلدان 

 مسارها اآلخذ في الهبوط.

أن تحديات القرن الحادي والعشرين ومتطلباته لم تؤخذ في الحسبان الجدير بالمالحظة على ذلك، من  عالوة  

عند بناء شبكة الكهرباء الحالية، ونخص من بين تلك التحديات والمتطلبات الحاجة إلى التركيز على كفاءة 

ارات في مع إنجاز ما تأخر من استثمثمة فرصة كبيرة للبدء في تحديث الشبكة فالطاقة وتأثيرات تغير المناخ. 

 البنية التحتية. ومن ثم، يتعين على االستثمار في البنية التحتية أن يفي بمتطلبات توزيع الكهرباء المستقبلية.

ن إفريقيا األخذ في الحسبان أمع التعلم من التطورات التي يشهدها باقي العالم. وموقف يسمح لها بإفريقيا في إن 

، فمن الممكن اختيار أنسب خيارات الشبكات بأكملهاى المرور بدورة تطوير التكنولوجيا ليست مضطرة إل

 لمعايير.ل طلبه ذلك من أبحاث تطبيقية ووضع  الذكية إلفريقيا، وذلك من خالل إجراء ما يت

إدخال  نأ من الُمتصورمعهد جنوب إفريقيا الوطني لتطوير الطاقة، وبناء  على األعمال البحثية التي قام بها 

إلمداد ا الشبكات الذكية في جنوب إفريقيا قد يمثل عامال  تمكيني ا في مجابهة بعض التحديات التي تواجه صناعة

 أن إدخال الشبكات الذكية سيساعد في مجابهة تحديات مثل:بالكهرباء. وقد ُعلم 

 

 إدارة األصول

 استدامة الصناعة

 توفير فرص العمل  

  توفير الخدمات الحاجة إلى تحسين 

 .رضا العمالء

التفاعل ذكاء ومتطور اقتصادي ا، وُمَمكَّن تكنولوجي ا، يتسم بالئي ينبغي أن يكون الهدف هو امتالك نظام كهربا

ا من أجل األجيال والمرونة والكفاءة،   .القادمةمن شأنه جعل استخدام الكهرباء في إفريقيا مستدام 

 النتائج والتقدم والتنفيذ .2

، دعا 0212بناء  على النجاح الذي حققه منتدى إفريقيا األول للشبكات الذكية المنعقد في أبيدجان في مايو عام 

المؤسسات المالية والحكومات  0212مارس  7إلى  5منتدى إفريقيا الثاني للشبكات الذكية المنعقد في القاهرة من 

ية دعم المفاهيم التي تناولتها المناقشة وإيجاد آليات دعم أدوات مبتكرة للتمويل وتطويرها بغفي للعمل مع ا 

ي توثيق لتبادل الخبرات، وتساعد ف منابرتلك اآلليات تمثل لمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المنتدى. 

 المناقصات وفي تقديم المفاهيم التكنولوجية.

 

 يلي:ما في اإلفريقيةتتمثل توصيات المنتدى للبلدان باإلضافة إلى ذلك، 

 

وتقييم المطابقة باعتبارهما وسيلتين لزيادة إتاحة مفهوم الشبكة  توحيد المقاييساالعتراف بدور  -1

 فئات سكان أفريقيا. و اإلفريقيةالذكية، وزيادة مرونته إلدماج الطاقة المتجددة للمرافق 
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ترونية لتوحيد المقاييس اإللك اإلفريقيةإلى االنضمام إلى اللجنة  اإلفريقيةالعامة مصالح دعوة ال  -0

 للمشاركة الفعالة في عملية توحيد المقاييس وتقييم المطابقةبر من ودعمها باعتبارهاالفنية 

وفير الموارد ودعم الخبراء وتتعبئة وتقويتها ب بائيةالكهرتفعيل البنية التحتية للجودة في الهندسة  -0

ية لتوحيد المقاييس اإللكترون اإلفريقية)من خالل اللجنة  يزيادة االنخراط على المستوى القاّر  

 )من خالل اللجنة الكهروتقنية الدولية(. ( وعلى المستوى الدوليلفنيةا

 .ذهالتنفيتطوير خطة استراتيجية لتطوير الشبكات الذكية وامتالك ما يكفي من الموارد  -2

 لصناعيةالتحتية ا يةالمباني والبُنفورات في الطاقة في الوجراءات لتحقيق اإلالبَدء في اتخاذ  -5

الطاقة بها لتحقيق التنمية المستدامة  وإدماج الطاقات المتجددة في مجموعة مصادر

 القتصاداتها.

وأصحاب المصلحة اآلخرين المسؤولين عن قطاع الكهرباء أن  اإلفريقيةالطلب إلى المرافق  -2

نحو "إنترنت األشياء" وذلك  يعملوا مع موفري خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ا. يةلتحويل قارتنا بتحسين رفاه  سكانها تحسين ا مباشر 

 التحديات -0

وكما هو الحال في القارات األخرى، تواجه مدن إفريقيا تحديات متزايدة لتوفير مستوى الخدمات  ناحية، من 

على  -من سكان إفريقيا  %22ه يزيد عدد سكانها المتزايدون. ومن المتوقع أن يطلبه ذيال ووسائل الراحة

والقاهرة وس جالوسوف يستمر نمو المدن الكبرى مثل . 0252سيقطنون المدن بحلول عام  -ملياري نسمة

الوصول مليون نسمة. وكل هذه الخدمات ووسائل الراحة تقريب ا تتطلب  02نحو كل منهما  سكانتعداد ليصل 

، واإلنارة العامة، والخدمات الصحية وتتسم باالستدامة؛ فالنقل العام بها موثوقالنفاذ إلى مصادر طاقة/كهرباء 

، باإلضافة إلى اعتماد المستخدمين النهائيين المتزايد إلخ  والخدمات التعليمية، ونظم المياه والصرف الصحي

 االستدامة.وموثوقية لى نفس القدر من اليتطلب إمداد ا بالكهرباء ع ، على الكهرباء لالستخدام المنزلي والتجاري

 

من خدمات  على ما يكفي تحصلتقريب ا ال  اإلفريقيةالبلدان جميع في  الريف فإن فئات سكانناحية أخرى، ومن 

حتى مع وجود برامج مثل برنامج الطاقة  هبأنتم اإلقرار  شبكة الكهرباء الوطنية، وذلك إلى درجة بالغة، وقد

المستدامة للجميع التابع لألمم المتحدة، لن يصل مدى الشبكات الوطنية إلى أغلب هذه الفئات السكانية لعقود من 

أخرى "ذكية" وُموزعة، وهي متاحة على نحو متزايد في صورة  بديلة إلى نظم طاقةحاجة الزمان. وثمة 

 مصغرة تستخدم أنماط مبتكرة في تخزين الطاقة مع مصادر الطاقة المتجددة. شبكات متناهية الصغر/شبكات

 

ع ا رئيسي ا الستخدام الطاقة بكفاءة متزايدة داف – اإلفريقيةبما فيها البلدان  - البلدان جميع الضغط المتزايد علىيُعد 

د سريان الكهرباء للتقليل من الخسائر في نظم النقل ونظم التوزيع. كما  نحو نظم الكهرباء األكثر ذكاء  التي تُرّش 

لون وللكهرباء بغرض تحقيق الكفاءة: العديد والعديد من المستهلكين يتح األمثل تتزايد أهمية االستخدام النهائي

نظم للطاقة المتجددة خاصة بهم مثل الخاليا الكهروضوئية  يمتلكون منتجين ومستهلكين"؛ أي منتهلكين" إلى

"عدادات" متقدمة عندما يتم ربطها بنظام اإلمداد بالكهرباء  المثبتة على أسطح األبنية التي تتطلب نظم قياس

المستمر المنخفض الجهد الكهربائي في العديد من األجهزة االستخدام النهائي للتيار الكهربائي مثل العام. ويُ 

اتجاه ا متنامي ا، ومن أجل تحقيق الكفاءة، يترسخ مفهوم شبكات التيار الكهربائي المستمر المنخفض الجهد 

زع إلى تيار مستمر ة عند نقطة االستهالك )مثل أجهز الكهربائي باعتباره بديال  لتحويل التيار المتردد الُموَّ

 ليد والمشغالت التي تعتمد على التيار المستمر(.المصابيح وكمبيوتر ال
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ا على كل بلد إفريقيتجعل جميع  على الصعيد الوطني، وبالتعاون مع دول  -هذه الضغوط اآلنفة الذكر لزام 

كن أن تركز يمو. رفيعلها على مستوى الحصول على الدعم واستراتيجية وطنية للشبكة الذكية تطوير  -الجوار

 هذه االستراتيجية مبدئيًّا على بعض الدوافع الملحة، مثل:

 زيادة إتاحة الشبكة

 زيادة أمان الشبكة

 تيسير إدارة الطاقة

 تحسين اإلنتاجية

 القدرة على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة

 تقليل الخسائر الفنية وغير الفنية

 تحسين جني األرباح.

 

 

 

 باآلتي: -على سبيل المثال-االستراتيجية، يمكن توسيع نطاق نظم تسمحوفي مرحلة الحقة من 

 

 اإلصالح الذاتي للشبكة

 أمان الشبكة

 الشبكةموثوقية 

 القدرة على استيعاب خيارات بديلة للطاقة مثل الطاقة المتجددة والتخزين في شبكة الكهرباء الحالية

 االستخدام األمثل لألصول والموارد

 إلى معلومات إدارية من خالل التمكين التكنولوجيويل البيانات تح

 القدرة على تيسير مشاركة العميل والتواصل معه.

ا والحفاظ عليها بدون االتفاق على المعايير  وال يمكن تنفيذ أي من التطورات والحلول اآلنفة الذكر تنفيذ ا ناجح 

ا   182من  أكثر بالفعلالفنية اإللكترونية لتوحيد المقاييس  اإلفريقيةوقد حددت اللجنة  الفنية المطلوبة. معيار 

لذكية في بلدانها. لشبكة ااريع مشتمادها بوصفها مراجع وطنية قد تكون وثيقة الصلة باع اإلفريقيةينبغي للبلدان 

مثل  -المنضوية تحت برامج االتحاد اإلفريقي اريع ي، ينبغي أن تتخذ المشعلى ذلك، فعلى الصعيد القاّر   عالوة  

يد المقاييس لتوح اإلفريقيةمن المعايير التي أوصت بها اللجنة  -برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا 

)االستفسارات عن المناقصات والتصميمات والعقود(. ومع اريع مرجع ا لها في توثيق المش الفنية اإللكترونية 

إطار تشريعي مناسب لضمان االمتثال للمعايير، وبدون تطوير المهارات المناسبة للتمكن  وضعفبدون ذلك، 

من استخدام نظم ضمان الجودة، ستظل إفريقيا هدف ا لإلغراق ومقصد ا للمعدات التي ال تفي بالضرورة بمتطلبات 

 األداء الطويل المدى والموثوقية.

 

 المتخصصةقضايا يناقشها خبراء اللجان الفنية . 2
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ن أجل مالسؤال المشترك هو: "ما المطلوب فعله في إفريقيا إلطالق عنان إمكانات تقنيات الشبكات الذكية إن 

 تحقيق هدف التنمية المستدامة السابع؟"

 

بوتيرة أسرع  كللشبكات الذكية مقترحات عدة ترمي إلى مساعدة إفريقيا في التحرن األفريقيين منتديالانبثق عن 

كهرباء، الذكي واألكثر ذكاء  إلى الالوصول وفعالية أكبر الستغالل تقنيات القرن الحادي والعشرين للتمكين من 

 واالستخدام الذكي واألكثر ذكاء  لها.

 

( بعض المقترحات األكثر 0توفر التوصيات المنبثقة عن منتدى إفريقيا الثاني للشبكات الذكية الواردة أعاله )

 حديد ا للمناقشة:ت

 

في إفريقيا يدركون دور توحيد المقاييس وتقييم المطابقة ة كيف يُمكن جعل صناع السياس -1

ا ومرونة  إلدماج الطاقة المتجددة بوصفهما وسيلتين  لجعل مفهوم الشبكة الذكية أكثر توفر 

 وسكان أفريقيا؟  اإلفريقيةرافق للم

وحيد لت اإلفريقيةاللجنة بأهمية االنضمام إلى  اإلفريقيةكيف يُمكن توعية المصالح العامة  -0

لمقاييس الفعالة في عملية توحيد ا ةللمشاركبرا ودعمها باعتبارها منالفنية المقاييس اإللكترونية 

 وتقييم المطابقة؟

 -واءالوطنية والشاملة لعموم إفريقيا على حد س-التحتية للجودة ية كيف يُمكن تقوية وتفعيل البن -0

الخبراء وتوفير الموارد والدعم لزيادة  تعبئة من خالل  بائيةالكهرالهندسة ذات الصلة بو

لفنية التوحيد المقاييس اإللكترونية  اإلفريقيةانخراطهم على المستوى القاري )من خالل اللجنة 

 ( وعلى المستوى الدولي )من خالل اللجنة الكهروتقنية الدولية(؟

االستراتيجية الوطنية لتطوير الشبكة الذكية وامتالك ما يكفي كيف يُمكن تطوير نموذج للخطة  -2

 من الموارد لتنفيذها؟

ة التحتية الصناعي ية نما اإلجراءات المطلوب اتخاذها لزيادة وفورات الطاقة في المباني والبُ  -5

 الطاقة  لتحقيق التنمية المستدامة القتصاداتها؟ وإلدماج الطاقات المتجددة في مجموعة مصادر

وأصحاب المصلحة اآلخرين  اإلفريقيةعمل المرافق ما اإلجراءات المطلوب اتخاذها لضمان  -2

المسؤولين عن قطاع الكهرباء مع موفري خدمات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات للعمل 

ا؟تحسين ا مب اإلفريقيةالشعوب  يةنحو "إنترنت األشياء" لتحويل القارة بتحسين رفاه  اشر 

 

 المضي قدما التوصيات و -5

 

ية . وسيكون تطوير نموذج الستراتيجية وطنية للشبكة الذكيا ضرورأمرا  إنشاء الشبكات الذكية في إفريقيا يُعد 

 خطوة  أولى في هذه الرحلة. اإلفريقيةللدول 

لمعايير المتفق ل، كما أن االستخدام الفعال للنظم لتقييم االمتثال لى المعايير الفنية المطلوبة االتفاق عمن المهم 

ا. وينبغي دعم تأسيس مجلة رسمية للمعايير المالئمة وضمان الجودة في إفريقيا على مستوى  عليها مهم أيض 

 مؤسسات البنية التحتية للجودة في عموم إفريقيا. مفوضية االتحاد اإلفريقي، حسبما اقترحت
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القاري و كات الكهرباء على الصعيد الوطنيحاجة لدعم تحسين البنية التحتية لجودة شبوكما سلف ذكره، هناك 

 )توحيد المقاييس وتقييم المطابقة(، وذلك على أعلى المستويات في االتحاد اإلفريقي.

وينبغي تقديم الدعم الرفيع المستوى في االتحاد اإلفريقي النضمام جميع الدول األعضاء فيه لعضوية اللجنة 

تقييم ولتقنية ولتوفر الخبراء الفنيين فيها للعمل على توحيد المقاييس لتوحيد المقاييس اإللكترونية ا اإلفريقية

 المطابقة.

، 0218سبتمبر  2إلى  0من المقرر عقده ينبغي أن تدعم الدول األعضاء منتدى إفريقيا الثالث للشبكات الذكية 

 والتحديات.وال سيما من خالل تقديم دراسات الحالة التي يمكن من خاللها مشاركة النجاحات 

 :المراجع

 www.sasgi.org.zaمبادرة جنوب إفريقيا للشبكة الذكية: 

 

 https://sustainabledevelopment.un.org منبر معارف التنمية المستدامة التابع لألمم المتحدة:

 

 www.africasmartgridforum2016.orgمنتدى إفريقيا الثاني للشبكات الذكية: 

  

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

