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ممر الطاقة النظيفة يف أفريقيا
متر أفريقيا بتغ ريات رسيعة؛ فمع حلول عام  ،2050سيبلغ عدد سكان القارة ملياري نسمة ،وسوف
يعيش ثالثة أشخاص من بني كل خمسة من هذا العدد يف املدن ،كام أن أكرث من ثلث سكان القارة
ينتمون حاليا إىل الطبقة املتوسطة .لقد شهدت األنظمة االقتصادية يف بلدان جنوب الصح راء
الكربى منوا ً مبعدل  %5.3سنوي اً يف العقد املايض ،مع زيادة كبرية يف االحتياجات إىل الطاقة ،ومع
استم رار هذه االقتصاديات يف النمو يف ربع القرن التايل ،سوف يتضاعف الطلب عىل الكهرباء مبعدل
ثالثة أضعاف يف مجمع الطاقة يف جنوب أفريقيا وأربعة أضعاف يف مجمع الطاقة يف رشق أفريقيا؛
بيد أن أربعة أخامس اإلنتاج الكيل من الكهرباء يف املنطقة يتم توليده من الوقود األحفوري ـ
الفحم يف الجنوب ،والغاز والنفط يف الرشق ،لذلك فإنه يف حال استم رار االعتامد الحايل عىل الوقود
األحفوري ،فإن هذا النمو سيكون غري مستدام من الناحية االقتصادية والبيئية.
إن مبادرة ممر الطاقة النظيفة يف أفريقيا  -املدعومة من جانب وزراء بلدان مجمعات الطاقة يف
رشق وجنوب أفريقيا املشاركني يف الجمعية ال رابعة لوكالة أَيرينا يف يناير  - 2014تهدف إىل تحويل
مزيج الوقود الحايل عن طريق تشجيع تطوير خيارات الطاقة املتجددة النظيفة واألصيلة واملتسمة
بالفعالية من حيث التكلفة؛ وسوف تستغل هذه املبادرة موارد الطاقة املتجددة الوفرية يف القارة
وكذلك البنية التحتية املتنامية للطاقة املتجددة .ومع انخفاض تكلفة تقنيات الطاقة املتجددة،
فإنها تكتسب مرك ًزا تنافس ًي ا بشكل متزايد أمام الطاقة التي يتم إنتاجها بالوقود األحفوري؛ كام
أنه باإلمكان نرشها رسيع اً للوفاء بالطلب املتزايد عىل الطاقة ،وزيادة القدرة عىل الحصول عىل
الكهرباء ودفع النمو االقتصادي .كام سيتم توفري فرص عمل وفرص استثامر جديدة مع الحد يف
نفس الوقت من انبعاثات الكربون.

متكني التغيري

» »توفري الطاقة النظيفة
رغبة منها لضامن تطوير ونقل الطاقة املتجددة بطريقة اقتصادية إىل م راكز الطلب املتنامي
بشكل متسارع ،فإن أَيرينا تعمل مع مؤسسات ذات خربة و رشكاء عدة لتحديد مناطق تطوير
الطاقة املتجددة يف األماكن ذات املوارد العالية.
» »إصالح أسواق الطاقة
إن اجتذاب االستثامرات يف مجال الطاقة املتجددة يحتاج إىل خلق فرص متساوية لكل
املستثمرين ،ولذلك فإن أَيرينا توفر الدعم من جانبها إلصالحات السوق نحو تحقيق هذا
الهدف.
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مجمع الطاقة يف رشق أفريقيا
مجمع الطاقة يف جنوب أفريقيا
يشري استخدام مصطلح «دولة/بلد» يف هذا املنشورأيضا إىل األقاليم أو املناطق كام يتوائم مع السياق.

» »تعزيز الشبكات الكهربائية
تقوم أيرينا بتطوير أدوات واسرتاتيجيات بناء القدرات ،وذلك ألجل املساعدة يف دمج حصة
أكرب من توليد الكهرباء بواسطة الطاقة املتجددة و املتغرية يف شبكات الطاقة الكهربائية.
» »متويل الطاقة النظيفة
تقوم أَيرينا ـ يف سبيل تيسري متويل مرشوعات الطاقة املتجددة ـ بتقييم الهياكل املالية
القامئة وعرض أفضل املامرسات ألجل الحد من تكاليف رأس املال.

مزيج الطاقة الكهربائية الحايل

يجري ـ يف الوقت الحايل ـ توليد  80يف املائة من الكهرباء يف مجمع الطاقة يف جنوب أفريقيا من
الفحم ،يف حني أن نسبة  82يف املائة من الكهرباء يف مجمع الطاقة يف رشق أفريقيا يتم توليدها
من الغاز أو النفط؛ ومن املرجح أن يستمر هذا النمط يف ظل غياب تغيري جذري لهذا النسق.

ولكن املوارد املائية والح رارية الجوفية والكتلة العضوية والرياح واملوارد الشمسية ميكن تطويرها
للحد من اعتامد املنطقة عىل الوقود األحفوري.

توسيع التعاون اإلقليمي
هناك فرص غري مسبوقة لنقل أفريقيا إىل استخدام الطاقة النظيفة يف املستقبل؛ بيد أن مجمعات
الطاقة اإلقليمية تواجه تحديات رئيسية يف االنتقال نحو مزيج أكرث نظافة وأكرث اعتامدا عىل الطاقة
املتجددة لتوليد الكهرباء.
سوف تتطلب مواجهة هذه التحديات أن تضم مجمعات الطاقة خيارات تعتمد عىل الطاقة
املتجددة يف عمليات التخطيط الخاصة بها .كام تفرض أيض اً عىل دول املنطقة تحضري األسواق و
سبل التمويل لتشجيع االستثامر يف مجال الطاقة املتجددة.
يعتمد ممر الطاقة النظيفة يف أفريقيا عىل جهود مجمع الطاقة يف رشق أفريقيا ومجمع الطاقة يف
جنوب أفريقيا ،وعىل االلتزام السيايس من جانب القادة األفارقة لتقوية املؤسسات اإلقليمية والبنية
التحتية لنقل الطاقة.

النمو املنخفض للكربون

من املرجح أن تتمكن مصادر الطاقة املتجددة من الوفاء بنسبة  %50 - %40من احتياجات الطاقة
يف منطقة مجمع الطاقة يف رشق أفريقيا ومجمع الطاقة يف جنوب أفريقيا بحلول عام  ،2030وسوف
تأيت نصف هذه الكمية من مصادر الطاقة املتجددة الغري الكهرومائية.

» »الحد من انبعاثات الكربون
عىل الرغم من أن املعدل السنوي النبعاثات ثاين أكسيد الكربون من توليد الكهرباء يف منطقة
مجمع الطاقة يف جنوب أفريقيا قد يرتفع مبعدل  100مليون طن يف الفرتة بني  2010و- 2020
حيث سيجري تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالوقود األحفوري الخاضعة لإلنشاء حالي اً  -فإن
االستثامرات يف الطاقة املتجددة ميكن أن تخفض معدل االنبعاثات السنوية مبقدار  50مليون طن
يف الفرتة بني  2020و .2030كام أنه من املتوقع أن يساعد توليد الكهرباء املتجددة أيض اً يف الحد من
انبعاثات الكربون يف منطقة مجمع الطاقة يف رشق أفريقيا.
» »تحسني توفري إمدادات الطاقة
إن نرش الطاقة املتجددة من شأنه أن ينوع مزيج الطاقة ،ومن ث َّم تحسني مستوى توفري
إمدادات الطاقة وزيادة مرونة األنظمة االقتصادية أمام تقلبات أسعار الوقود.
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املصادر :الوكالة الدولية للطاقة ،مجمع الطاقة يف رشق
أفريقيا ،مجمع الطاقة يف جنوب أفريقيا

» »زيادة االستثامر وفرص العمل
سيرتتب عىل نرش الطاقة املتجددة عىل نطاق إقليمي يتجاوز  120جيجا وات بحلول عام 2030
توفري فرص استثامر جديدة وخلق فرص عمل.
» »توسيع التبادل التجاري اإلقليمي
سوف تعمل األسواق الكبرية للتبادل التجاري يف مجال الطاقة الكهربائية عىل متكني
الدول من االستفادة من الزيادة يف صادرات الطاقة الكهربائية  ،وواردات الطاقة منخفضة
التكلفة ،وخلق مزيج أكرث تكام الً لتوفري الطاقة.

البنية التحتية لنقل الطاقة يف مجمع الطاقة يف رشق أفريقيا و مجمع
الطاقة يف جنوب أفريقيا
مرص
 28 383ميغاواط ذروة
()MWp

جيبويت
 116ميغاواط ذروة
()MWp

السودان
 2 190ميغاواط ذروة
()MWp
إثيوبيا
 1 469ميغاواط ذروة
()MWp

أوغندا
 715ميغاواط ذروة
()MWp

كينيا
 1 958ميغاواط
ذروة ()MWp

رواندا
 94ميغاواط ذروة ()MWp

جمهورية الكونغو
الدميقراطية
 1 398ميغاواط ذروة
()MWp

60

بُو ُرنْ دِي
 56ميغاواط ذروة ()MWp

تنزانيا
 1 444ميغاواط ذروة
()MWp

ماالوي
 412ميغاواط ذروة
()MWp

موزمبيق
 636ميغاواط ذروة
()MWp

زميبابوي
 2 267ميغاواط ذروة
()MWp

زامبيا
 2 287ميغاواط ذروة
()MWp

أنغوال
 1 341ميغاواط ذروة
()MWp

وتسوانا
 604ميغاواط ذروة
()MWp

سوازيالند
 255ميغاواط ذروة
()MWp

ليسوتو
 138ميغاواط ذروة
()MWp

مرشوعات إقليمية:
مرشوع زيزبونة ()2015
 765ك ف
مرشوع ممر الطاقة الغريب (ويستكور)
ممر النقل املركزي
برنامج تطوير البنية التحتية يف أفريقيا  -ممر
نقل الطاقة بني الشامل والجنوب

جنوب أفريقيا
 42 416ميغاواط ذروة
()MWp

<  500ميغاواط ()MW
 999 - 500ميغاواط ()MW
 1999 - 1000ميغاواط ()MW
>  2000ميغاواط ()MW
التيار املتناوب
تيار الجهد العايل املستمر
متواجد
ُم َح َّور
مقرتح

 15%هردق فدهتسُم يطايتحا شماه لمشت ايقيرفأ بونج يف ةقاطلا عمجمل ةبسنلاب ةورُذلا تاردُق*

ناميبيا
 635ميغاواط ذروة
()MWp

االلتزام بالعمل والتنفيذ

تطوير ممر الطاقة النظيفة يف أفريقيا يوجهه بيان رسمي اعتمد من طرف وزراء ورؤساء وفود
كلٍ من إثيوبيا و أنغوال وأوغندا وبوتسوانا وبوروندي وجمهورية تنزانيا املتحدة وجنوب أفريقيا
وجيبويت وزامبيا وزميبابوي وسوازيالند و السودان و جمهورية الكونغو الدميق راطية وكينيا وليسوتو
ومرص ومالوي وموزمبيق وناميبيا.

» » تحديد املناطق وتقييم املوارد
تحديد املناطق التي سيتم العمل عىل تطوير محطات الطاقة املتجددة فيها وذلك يف مناطق تتوافر بها
إمكانات موارد عالية ،باإلضافة إىل تواجد خطوط لنقل الكهرباء بكفاءة عالية إىل مراكز األحامل.
» » التخطيط عىل مستوى البلدان وعىل املستوى اإلقليمي
لدراسة الخيارات االقتصادية للطاقة املتجددة ألجل تحسني االستثامر يف البنية التحتية لتوليد ونقل
الكهرباء.
» »خلق أطر محفزة لالستثامر
لفتح أسواق أمام منتجي الطاقة املتجددة املستقلني ،والحد من تكلفة متويلها  ،وتسهيل التبادل التجاري
بالنسبة للطاقة املتجددة.
» »بناء القدرات
تطوير املهارات املطلوبة للبناء والتخطيط والتشغيل والصيانة والتحكم يف الشبكات واألسواق التي تتمتع
بنسب عالية من توليد الكهرباء بواسطة الطاقات املتجددة.
» »اإلعالم
زيادة الوعي مبمر الطاقة النظيفة يف أفريقيا والرتويج ملزاياه يف توفري الطاقة اآلمنة واملستدامة وميسورة
التكلفة للوفاء بالطلب املتزايد عىل الطاقة.

الرشكاء

تضم مجموعة الرشكاء يف ممر الطاقة النظيفة يف أفريقيا دوالً يف مجمعات الطاقة يف رشق و جنوب
أفريقيا ،إضافة إىل مفوضية االتحاد األفريقي ،والسوق املشرتكة لرشق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) ،ومجمع
رشق أفريقيا ،والتجمع اإلمنايئ للجنوب األفريقي ،وال رشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ،واللجنة
األفريقيةللطاقة.
من بني الرشكاء الرئيسيني اآلخرين مجمع الطاقة يف رشق أفريقيا وهيئته التنظيمية املستقلة،
باإلضافة إىل مجمع الطاقة يف جنوب أفريقيا ،وجمعية منظمي الكهرباء اإلقليمية يف جنوب أفريقيا
دعم تقدمه العديد من الدول األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة املتجددة خارج
(ري را)؛ كام أن هناك ً
أفريقيا ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة ،وبنك التنمية األفريقي ،ومؤسسات
مالية أخرى متعددة األط راف ورشكاء التنمية.

عن الوكالة الدولية للطاقة املتجددة

الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (أَيرينا) هي منظمة دولية حكومية تدعم الدول يف انتقالها إىل
مستقبل يعتمد عىل الطاقة املستدامة ،وهي مبنزلة املنصة الرئيسية للتعاون الدويل ومركز للتميز
ومستودع للمعارف يف مجاالت متعددة متعلقة بالطاقة املتجددة ,مثل سياسات الطاقة املستدامة
والتكنولوجيا و املعارف يف مجال موارد الطاقة املتجددة و سبل متويلها.

تشجع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة االستخدام الواسع النطاق واملستدام لكل انواع الطاقة
املتجددة ،مبا يف ذلك الطاقة الحيوية والطاقة الح رارية الجوفية والطاقة الكهرومائية والطاقة
البحرية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح سعي اً وراء تحقيق التنمية املستدامة وتعزيزالحصول
عىل الطاقة وتأمني إمداد الطاقة وتحقيق النمو والرخاء االقتصاديني مع خفض مستويات الكربون.

ملزيد من املعلومات حول ممر الطاقة النظيفة يف أفريقيا ،يرجى االتصال بنا عىل الربيد اإللكرتوين:

www.irena.org
عىل الرغم من تشجيع هذا املنشور العتامد واستخدام الطاقة املتجددة ،فإن أَيرينا ال تدعم أي مرشوع بعينه وال أي
منتج أو موفر خدمات.
التسميات املستخدمة والبيانت و املواد الواردة يف هذه املطبوعة ال تنطوي عىل التعبري عن أي رأي او موقف مهام يكن
من جانب أَيرينا فيام يخص بالوضع القانوين ألي دولة أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو فيام يتعلق بسلطاتها أو فيام
يخص بتخطيط وترسيم حدودها أو تخومها.

