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ملخص تنفيذي 
سريعاً، إال أن تنمية طاقة آمنة ومستدامة    اتشهد منطقة القرن األفريقي الكربى منوً 

 وميسورة التكلفة ترتاجع 
القرن األفريقي والصومال وجنوب    ،وكينيا   ،وإثيوبيا  ،وإرتري�  ،، اليت تقع فيها كل من جيبويتالكربى   تعّد منطقة 

مسؤولة عما يقرب من ربع الناتج احمللي اإلمجايل    -كما هو حمدد يف هذا التقرير- والسودان وأوغندا  ،السودان 
قتصادات األسرع منواً، إال أن العديد من تلك الدول تعاين  لبعض االوهو موطن  ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 

 من الصراع املستمر وانعدام االستقرار.  

% سنو�ً خالل العقد املاضي، إال أن املنطقة ال تزال حمرومة من الطاقة. ويفتقر نصف  3منا استهالك الطاقة بنسبة  
حيصل شخص واحد من أصل ستة أشخاص على وقود الطهي احلديث. ومع ذلك،  و سكان املنطقة إىل الكهرابء،  

يف أفريقيا جنوب  للطاقة  د من أعلى معدالت الوصول  تتمتع كينيا بواح  -ختفي املتوسطات تباينات كبرية يف املنطقة  
الصحراء الكربى، بينما تفتقر البلدان األخرى بشكل كلي إىل البنية التحتية املركزية للشبكات. بلغ إمجايل الطلب  

املنطقة   الطاقة يف  النفطي   120على  المكافئ  العام    مليون طن من  إمجايل    –  2020يف  أقل من  أي 
اليت غالباً ما تكون    – ولكن بعشرة أضعاف عدد السكان. وتليب الطاقة احليوية    ،وهولندالجيكا  استهالك الطاقة لب

 % من الطلب. 80حوايل  -على شكل حطب جممَّع وخملفات زراعية 

الطاقةللنقل، و   حلد كبري  تم تلبية معظم الطلب على الطاقة احلديثة من خالل املنتجات النفطية، اليت تستخدمت
املنازل والصناعة. وضاعف قطاع الطاقة يف املنطقة إنتاجه خالل العقد   حد كبري يف  ئية اليت تستخدم إىلالكهراب 

املاضي، وهو أحد أكثر أنظمة الطاقة املتجددة يف العامل اليوم، إذ تعد مصادر الطاقة املتجددة مسؤولة عن توليد  
وكينيا على مزيج الطاقة    ،لسودان وا  ، % من الطاقة. هتيمن مشاريع الطاقة الكهرومائية الضخمة يف إثيوبيا 85أكثر  

والطاقة احلرارية األرضية أيًضا.    ،وطاقة الر�ح   ،اليوم؛ متتلك املنطقة إمكا�ت هائلة وغري مستغلة للطاقة الشمسية 
كما تقوم العديد من البلدان األصغر يف املنطقة، واليت كانت تعتمد اترخيًيا على الواردات، برتكيب أول مشروعاهتا  

 جنوب السودان. مجهورية طاقة الشمسية الكهروضوئية، مثل مزرعة جواب الكهروضوئية يف  الضخمة لل

وال تزال الشبكات غري موثوقة، وال تزال العديد من    -عانت البنية التحتية للطاقة يف حماولة مواكبة النمو يف املنطقة  
غوط مالية شديدة. أدى نقص البيا�ت  البلدان تعتمد على واردات الوقود ابهظة الثمن، وتتعرض مرافق الطاقة لض 

وهو حتد مت تناوله جزئًيا يف برامج تدريب وكالة الطاقة الدولية يف املنطقة،    - إىل تقويض التخطيط الكايف للطاقة  
 . ǦȪȖȺƫ ǟ Ž ǦȩǠȖȱǟ ȳǠȚȺȱ ǦȩɀǤȆƫǟ ƘȢ ȱǟ ȼǩɎɆȲƠȿ ȀɅȀȪǪȱǟ ǟǾȽ ȰɆȍǠȦǩ  Ž ȿ
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عام   الكبري منوه. حبلول  اإلفريقي  القرن  يواصل  أن  املقرر  بنسبة  2030من  السكان  يزداد عدد  أن  املقرر  ، من 
ولكنه حماط ابلعديد من التحد�ت اليت ترتاوح بني تفشي   ، املنطقةومن املتوقع أن ينمو االقتصاد يف تلك  ،25%

، وتغري املناخ، وأسعار الطاقة والغذاء املرتفعة بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا. كما  الفقر، والصراع، وعدم االستقرار 
 - عاًما  40تعاين املنطقة أيًضا من أسوأ موجة جفاف منذ 

 .
 وهي ظاهرة من املقرر أن تزداد سوًءا مع تغري املناخ

التغلب على هذه احلواجز يبشر بتحقيق منو  يظل االفتقار إىل البنية التحتية للطاقة عقبة هائلة أمام التنمية. إن  
اقتصادي أقوى. يتم استكشاف مثل هذا املسار يف حالة أفريقيا، إذ يصل القرن األفريقي الكبري إىل الوصول الشامل  

. ومع ذلك،  2020وينشط االقتصاد بنحو آمن ومستدام حوايل ضعف حجمه يف عام    2030للطاقة يف عام  
و تظافر اجلهود بنحو أكرب، ولكن إفريقيا ليست مستعدة لتحقيق هذه الطموحات يف  يتطلب حتقيق هذا السيناري

 ). STEPSظل سياسات اليوم، واليت تنعكس يف سيناريو السياسات املعلنة (

إىل  مليون طن من املكافئ النفطي   25)، تنمو الطاقة احلديثة من حوايل  STEPSيف سيناريو السياسات املعلنة (
مرات أكرب من استخدام    3أي ما يقرب من  –  2030حبلول عام   طن من املكافئ النفطي  مليون 70أكثر من 

للوصول الشامل للطاقة واالزدهار    Africa Case  سيناريو   الطاقة يف القرن األفريقي الكبري اليوم. لتحقيق رؤية
مليون طن مرتي. يتضاعف الطلب على النفط   150االقتصادي، ينمو الطلب على الطاقة احلديثة إىل أكثر من  

، لكن حالة إفريقيا تشهد توجهاً أسرع بكثري لتوليد الكهرابء  السيناريوين يف كال  2020تقريًبا عن مستو�ت عام 
واخنفاض كبري يف استخدام الطاقة احليوية اجملّمعة يف الطهي، مت استبداله    - عاف  أكثر من ستة أض  - املتجددة  

 .
 ابلوقود احلديث كجزء من الدافع للوصول الشامل للطاقة

أمر   هو  الكهرابء  تزويد  يف  أسرع  تقدم  عام  مصريي  إحراز  حبلول  الشامل  الوصول  لتحقيق 
2030 

أّي أكثر من سكان املكسيك. مت إجراء حتسينات    - إىل الكهرابء  مليون شخص يف القرن األفريقي الكبري    140يفتقر  
ماليني شخص على إمكانية الوصول سنوً�. تقود كينيا وإثيوبيا    8  ما يقارب من   ، إذ حصل 2010قوية منذ عام  

% من أولئك  80أي ما يقرب من    –   2000مليون شخص ابلكهرابء منذ عام    35الطريق، إذ زودات ما يقرب من  
الذين ح 

 .
 صلوا على إمكانية الوصول يف املنطقة يف نفس الفرتة الزمنية

ومع ذلك، فقد توقف هذا التقدم مع مواجهة املرافق ألعباء الديون املتزايدة، إذ تكبدت اخلسائر يف حماولتها إلبقاء  
وتواجه اآلن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي    19- قيمة فواتري الكهرابء مّيسرة خالل جائحة كوفيد 
ة الشرائية، مما يؤدي إىل إبطاء اعتماد حلول احلصول على الكهرابء  ألوكرانيا. يواجه املستهلكون أيًضا اخنفاض القو 

عما كان    2021ماليني شخص يعيشون بدون إمدادات كهرابئية حبلول عام    5من خارج الشبكة. نقدر أن حوايل  
 .
 عليه قبل الوابء

ǦȩǠȖȱǟ ȳǟǼǺǪȅǟ Ž ȜȅɀǪȱǟ ɂȲȝ ɄȲǤȪǪȆƫǟ ɃǻǠȎǪȩɍǟ ɀȶȺȱǟ ǼȶǪȞɆȅ 
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مل يف شركات الوصول  ومع ذلك، هناك سبب لألمل. إذ تعّد منطقة القرن األفريقي الكبري رائدة على مستوى العا
% من مبيعات أنظمة الطاقة الشمسية املنزلية العاملية  30للكهرابء خارج الشبكة. استحوذت إثيوبيا وكينيا مًعا على  

. هذه البلدان، إىل جانب أوغندا، من أوائل املتنافسني يف إفريقيا لتوسيع  2021ومبيعات األجهزة الشمسية يف عام  
الصومال، وهي دولة ال متلك شبكة وطنية، سوقًا نشطًا خارج الشبكة، ووصلت  الشبكة املصغرة. لقد طورت  

 إريرت� إىل الوصول الشامل تقريًبا يف مد�ا. 

 إن الطريق إىل الوصول الشامل إىل الطهي النظيف هو أشد حدة

لدان اليت  مليون شخص يف املنطقة على وقود الطهي التقليدي، مع وجود عدد قليل من الب  250يعتمد أكثر من 
%. وتتفاقم املشكلة يف املناطق الريفية. إذ دفع االرتفاع األخري  10تتجاوز معدالت الطهي النظيف الوطنية نسبة 

) العديد من األسر للعودة إىل الطهي ابستخدام أنواع الوقود امللوثة مثل  LPGيف أسعار غاز البرتول املسال ( 
اجملمعة. يقع هذا العبء على عاتق املرأة يف األسرة، مما حيد من قدرهتا    الفحم أو غريه من الكتلة احليوية التقليدية 

 على متابعة الدراسة، واألعمال األخرى، واملشاركة اجملتمعية. 

النظيف. زادت   الطهي  للتوجه حنو  أفريقيا  القليلة يف  النجاح  لبعض قصص  املنطقة هي موطن  فإن  ومع ذلك، 
. 2020و   2010نقاط مئوية، على التوايل، بني عامي    10و  20بة  معدالت الوصول يف السودان وكينيا بنس

كما أ�ا من بني البلدان القليلة يف إفريقيا اليت هتدف إىل حتقيق الوصول الشامل خلدمات الطهي النظيف حبلول  
 %، تليها كينيا وجيبويت وإريرت�. 50بنسبة أكثر من  . يتمتع السودان أبعلى معدل وصوالً 2030عام 

 سيحقق الوصول الشامل للطاقة فوائد ضخمة 

 شخص يعيشون  ينيمال  110)، سيكون هناك  STEPSعلى وفق سياسات اليوم يف سيناريو السياسات املعلنة (
. توفر كينيا الكهرابء جلميع سكا�ا، بينما تقرتب إثيوبيا من تزويد سكا�ا ابلكهرابء  2030بدون كهرابء يف عام 

. وال يزال  2030مليون نسمة يفتقرون إىل حلول الطهي النظيفة حبلول عام    240  %. وسيكون هناك90بنسبة  
بعيد املنال يف معظم البلدان، على الرغم من إحراز بعض التقدم، إذ    2030الوصول إىل الطهي النظيف يف عام  

 بيا. ، ونصفهم يف كينيا والثلث يف إثيو 2030يستخدم ثلثا سكان السودان الوقود النظيف حبلول عام 

. 2030ُتظهر حالة إفريقيا مستقبًال أكثر إشراق، وحتقيق الوصول الشامل للكهرابء والطهي النظيف حبلول عام  
مليون شخص وتوفري وقود وأجهزة طهي    20وهذا يتطلب توسيع التوصيالت داخل وخارج الشبكة ألكثر من  

ألجل أن حتفز ز�دة التقدم حنو فوري  مليون شخص يف كل عام. ميكن لإلجراءات قصرية ا  30نظيفة ألكثر من  
: إلغاء رسوم االسترياد والضرائب األخرى على معدات الوصول، وتوسيع دعم القدرة على حتمل التكاليف  مثالً 

لألنظمة خارج الشبكة، ووضع األطر القانونية لالستفادة من تدفقات التمويل الدويل للمناخ. ومع ذلك، ستكون  
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ل األجل مدعوم من قبل احلكومة املنسقة والدعم الدويل للوصول إىل هذه املستو�ت  هناك حاجة إىل ختطيط طوي
 من التقدم. 

تتنافس مصادر الطاقة املتجددة الوفرية يف القرن األفريقي الكبري على أشكال توليد الطاقة  
 األخرى

. وتتضاعف  2030ىت عام  أصبحت الكهرابء واحدة من أسرع األجزاء منًوا يف نظام الطاقة يف القرن األفريقي ح 
سيناريو    ، وتنمو مخسة أضعاف يف2030يف عام    STEPSالسعة اليت يتم إنشاؤها لثالث مرات يف سيناريو  

Africa Case  يف حالة    2030% حبلول عام  15. وترتفع حصة الكهرابء يف إمجايل االستهالك النهائي إىل
 .2020% يف عام 4إفريقيا، مقارنة بــ 

الشمسية  تتنافس   الطاقة  قدرة  زادت  إفريقيا،  حالة  يف  األخرى.  املصادر  معظم  مع  املتجددة  الطاقة  مصادر 
ضعًفا، والطاقة احلرارية اجلوفية بعشرة أضعاف، وستزداد طاقة الر�ح والطاقة الكهرومائية مخسة   25الكهروضوئية  

طاقة، إذ متثل ثلثي الطاقة املولدة،  . تظل الطاقة الكهرومائية أهم مصدر لل2030-2020أضعاف خالل الفرتة 
 بينما متثل الطاقة احلرارية األرضية حوايل اخلمس. 

هناك حاجة لوضع سياسات جلذب االستثمار ومتكينه لتلبية هذا الطلب اهلائل للطاقة املتجددة. غالًبا ما يواجه  
عمليات املوافقة على املشاريع املطولة.    مطورو املشاريع عقبات يف متويل املراحل األوىل من املشاريع، واليت متر عرب

كما أن ز�دة االهتمام بتعزيز البنية التحتية للشبكة احلالية، وربط الشبكات اإلقليمية، وتسريع مشاريع توليد الطاقة  
 تطوير املشاريع اجلديدة.  أخطاراملتجددة، يساعد أيًضا يف تقليل 

 فيف منو الطلب على الطاقة يف خت اً س ميكن أن يؤدي حتسني الكفاءة دورًا رئي

ميكن أن تكون كفاءة الطاقة رافعة رئيسية لتقليل الضغوط على نظام الطاقة املتنامي، وختفيف الضغوط على فواتري  
املستهلك، وإدارة أعباء استرياد الوقود، واحلد من حجم البنية التحتية اجلديدة ابهظة الثمن، وتقليل خماطر إغراق  

تركيزًا أكرب بكثري على الكفاءة من اآلن وحىت عام    Africa Case  يركز سيناريو  الفعالة. األجهزة واملركبات غري 
. لتحقيق هذا اهلدف، جيب حتسني  STEPS% على وفق سيناريو    30، مع اخنفاض الطلب بنسبة  2030

ولكنها قابلة للتحقيق وقابلة للمقارنة مع مجهورية    ، صعبة%. هذه الوترية  4كثافة الطاقة يف املنطقة سنوً� بنحو  
 .2000-1990الصني الشعبية خالل الفرتة 

من    اً تكمن املكاسب األكرب يف قطاع املباين. ويؤدي حتسني كفاءة الطهي والتربيد واألجهزة إىل توفري أكرب قدر 
ثل قانون البناء يف أوغندا، ومشروع  . وتسهم املبادرات الرئيسة يف هذه اجلهود اليوم، م 2030الطاقة حىت عام  
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اإلضاءة واألجهزة بكفاءة الطاقة يف شرق إفريقيا، أو خطط تنسيق احلد األدىن من الطاقة معايري األداء يف شرق  
 وجنوب أفريقيا. 

ر  تقدم كفاءة النقل الفرصة التالية األكرب. يتضاعف الطلب على الطاقة للتنقل يف حالة إفريقيا وعدد السيارات أكث 
من ثالثة أضعاف. توفر املعايري األكثر صرامة على املركبات واعتماد املركبات الكهرابئية ذات العجلتني أو الثالث  

، مما يقلل أيًضا من عبء  STEPS  - على وفق سيناريوـ  2030ن طن حبلول عام  ي مال  4عجالت ما يقرب من  
ة استخدام وسائل النقل إىل حد كبري عن طريق النفط،  تم تلبية ز�دتاسترياد النفط يف املنطقة. يف حالة أفريقيا،  

لكن القيود املفروضة على بيع املركبات غري الفعالة، اجلديدة واملستعملة، تساعد على حتسني الكفاءة. ال حتقق  
السيارات الكهرابئية سوى نسبة صغرية من النمو بسبب التكاليف املرتفعة وحمدودية موثوقية الشبكة. ومع ذلك،  

ترياوات    10لق العرابت الكهرابئية ذات العجلتني والثالث عجالت وتزيد من الطلب على الكهرابء مبقدار  تنط
 يف حالة إفريقيا.  2030ساعة يف عام 

يف   فقط  متواضع  منو  خالل  من  األسرع  االقتصادي  والنمو  الشامل  الوصول  حتقيق  ميكن 
 2030االنبعااثت حىت عام 

املناطق األكثر عرضة لتأثريات تغري املناخ على مستوى العامل، فإن منطقة القرن  على الرغم من كو�ا واحدة من  
القرن األفريقي الكبري    ت، سامه2020األفريقي الكبري لديها واحدة من أقل مستو�ت االنبعااثت للفرد. يف عام  

نبعااثت الصادرة عن مدينة  وهو رقم مقارب لال   – مليون طن من اثين أكسيد الكربون يف االنبعااثت العاملية    57بـ  
االقتصاد أكرب مبرتني مما هو عليه    Africa Case  يتوقع سيناريونيويورك فقط. و  ولكن مع    ،اليوم أن يكون 

سيناريو   عليه يف  هو  مما  أقل  الطاقة  STEPSانبعااثت  ومصادر  الكفاءة  على  األكرب  الرتكيز  بفضل  وذلك   ،
مليون طن من اثين أكسيد الكربون يف حالة    100املتجددة يف قطاع الطاقة. وتتزايد االنبعااثت لتصل إىل حوايل 

ا  إفريقيا، ومعظمها من النفط يف النقل الربي، مث الصناعة. قدمت مجيع البلدان يف املنطقة مسامهات حمددة وطني
مبوجب اتفاقيات ابريس للمناخ، والتزمت ابختاذ تدابري للتخفيف، لكنها تتضمن طلبات مشروطة للحصول على  

 دعم دويل هلذه التدابري إىل جانب التكيف مع املناخ. 

 سيتطلب تكثيف نشر الطاقة النظيفة مناذج جديدة لتمويل املشروع

. لتحقيق الوصول الشامل  2014يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، اخنفض إمجايل االستثمار يف الطاقة منذ عام  
الطاقة   املناخية للبلدان، يتضاعف إمجايل االستثمار يف  التنمية االقتصادية وااللتزام ابألهداف  الطاقة، ودعم  إىل 

النظي  2030حبلول عام   الطاقة  أفريقيا، إذ تستقطب  % من اإلنفاق. سيتطلب حتقيق  70فة ما يقرب من  يف 
مليار دوالر أمريكي    25استثمار بقيمة    2030الوصول الكامل إىل الطاقة احلديثة يف مجيع أحناء القارة حبلول عام  

مقارنة بتكلفة استثمار واحد كبري فقط يف حمطة الغاز الطبيعي املسال. االستثمارات احلالية أقل بكثري من    -سنوً�  
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يف حالة    2030-2022% فقط من متوسط االحتياجات لعام  13، بلغت  2019هذه املستو�ت. يف عام  
 % للطهي النظيف.  6والكهرابء 

يف منطقة القرن األفريقي الكبري على حتسني بيئة االستثمار وخلق جمموعة   Africa Case سيناريو  يعتمد حتقيق 
النظام ال القابلة للتمويل. يساهم  الطاقة،  من املشاريع  الفعال، واالفتقار إىل ختطيط واضح لقطاع  بريوقراطي غري 

وحمدودية اخلربة الفنية، يف حدوث خماطر كبرية ابلنسبة للمستثمرين، على الرغم من أن شدة هذه املخاطر تتباين  
در احملدودة  بنحو كبري عرب املنطقة. ويتطلب جذب املزيد من االستثمار يف الطاقة االستفادة بنحو أفضل من املصا

للتمويل العام امليسر جلذب املزيد من رأس املال اخلاص. ميكن أن تساعد املصادر اجلديدة للتمويل اخلاص ابلطاقة  
املستدامة أو سندات املغرتبني.   املتجددة، والسندات  الطاقة  الكربون، وشهادات  املناخ، وأرصدة  النظيفة: متويل 

نمية أسواق رأس املال احمللية األقوى، وتلعب دورًا متزايًدا يف متويل قطاع  ميكن أن تساعد هذه املصادر أيًضا يف ت
 الطاقة يف املنطقة. 

ميكن للقرن األفريقي األكرب أن حيقق أهداف التنمية من خالل وضع السياسات بعيدة املدى  
 والتكامل اإلقليمي. 

واملستدامة. ميكن للجهود القوية على أرض،    يتمتع القرن األفريقي الكبري إبمكا�ت هائلة لتطوير الطاقة النظيفة 
إىل جانب الدعم املايل الدويل، أن تضع املنطقة على املسار الصحيح للوصول إىل الوصول الكامل للطاقة، وتوفري  

والتوافق مع األهداف املناخية. جيب أن تعكس اإلجراءات    ،الفرص االقتصادية وفرص العمل (للنساء والشباب)
 نقاط البداية املختلفة ملختلف البلدان يف املنطقة. 

ميكن أن يؤدي التكامل اإلقليمي حتت رعاية اهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية، من خالل جممعات الطاقة  
القارية األفريقية، إىل تسريع التنمية االقتصادية والصناعية  ومنظمات شرق إفريقيا، ويف سياق منطقة التجارة احلرة  

ويؤدي إىل توفري مستقبل طاقة مستدام وأكثر مشوًال. توفر ديناميكية قطاع الطاقة يف املنطقة، والتوافر املتزايد لتقنيات  
م النمو االقتصادي وتسريع  الطاقة النظيفة التنافسية، والدروس املستفادة يف مجيع أحناء القارة، واحمللية فرًصا لدع

 من أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة. 7التقدم حنو حتقيق اهلدف 
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