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1ملناطق الجغرافية التي يتناولها هذا القرير هي الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس

مع تسارع رضورة تحويل أنظمة الطاقة عىل املستوى العاملي، تبذل دول شامل إفريقيا  جهوًدا متزايدة 

لتحقيق التحول إىل الطاقة النظيفة. وتوفر التحوالت يف مجال الطاقة النظيفة فرًصا لبلدان شامل إفريقيا 

لتحويل بنياتها التحتية للطاقة بطرٍق ُتّكنها من تلبية الطلب املتزايد عىل الطاقة يف املنطقة، وخلق 

الوظائف التي تشتد الحاجة إليها، وتعزيز التنمية االجتامعية - االقتصادية العادلة، وتنويع اقتصاداتها 

وبناء املرونة يف مواجهة التََغّي املناخي، يف الوقت الذي يتم تحقيق منو اقتصادي منخفض الكربون 

ومستدام وشامل. كام أن مسارات نزع الكربون تساعد بلدان شامل إفريقيا عىل تحقيق طموحاتها 

الخاصة باملناخ والتنمية االقتصادية. ستتطلب أهداف التنمية االقتصادية وسياسة املناخ طويلة األمد 

للمنطقة املشمولة يف املساهامت املحددة وطنياً للدول، ويف هدف األمم املتحدة للتنمية املستدامة – 

والتي تتضمنها رؤية أجندة 2063 لالتحاد األفريقي – تحوالً يف كيفية توفي الطاقة واستهالكها يف كل 

أرجاء املنطقة.

إن النمو املتوقع يف الطلب عىل الطاقة والوفرة الهائلة غي املُستَغلَّة بَعد من موارد الطاقة ذات الكربون 

املنخفض، مثل مصادر الطاقة املتجددة، فضالً عن االحتامالت املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، 

تنطوي عىل إمكانات مهمة ألنظمة الطاقة املستقبلية يف املنطقة. إن استمرار نرش تكنولوجيات الطاقة 

املتجددة خارج قطاع الطاقة يف مجايل التدفئة والنقل، وكذلك نرش سياسات كفاءة الطاقة القطاعية 

وشبه القطاعية، مع وجود العديد من االنجازات القابلة للتحقيق بسهولة، كلها تشكل مجاالت إلنجاز 

التقدم. وتتوفر الفرص أمام قطاع النفط والغاز املهم يف شامل إفريقيا للتكيف واملساهمة يف ترسيع 

عمليات التحول نحو الطاقة النظيفة يف املنطقة. إن تطبيق مقاربات متكاملة متعددة القطاعات عىل 

التخطيط املستقبيل لقطاع الطاقة ميكن أن يؤدي إىل تحسني كفاءة وإنتاجية وأمن املوارد، مام قد يغي 

من حجم ونوع تقنيات الطاقة املستخدمة يف املنطقة. وهذا بدوره سيتطلب زيادة كبية يف االستثامر يف 

البنية التحتية للطاقة وتقنياتها. باإلضافة لذلك، فقد تم تحديد شامل إفريقيا كواحدة من أكرث مناطق 

العامل عرضة للتغي املناخي. إن نقطة الضعف هذه تعني أن تخطيط البنية التحتية للطاقة يف املنطقة 

يجب أن يكون مرنًا من ناحية التأثيات املناخية ومتكاماًل من الناحية اإلقليميًة لضامن أمن الطاقة.

ويُعتََب ذلك أكرث أهمية من أي وقت مىض يف ضوء أزمة كوفيد-19 الحالية، والتي تؤثر بشكل كبي 

عىل أنظمة الطاقة يف جميع أنحاء العامل. وقد فاقمت األزمة املستمرة تحديات الطاقة يف املنطقة. ويف 

الوقت الذي تخطط فيه بلدان شامل إفريقيا لكيفية مواجهة تلك التحديات، فإن هذا التقرير يسعى 

إىل تحديد املسارات وتقديم التوصيات للمساعدة يف ترسيع االنتقال نحو أنظمة الطاقة النظيفة. تستند 

التحليالت والتوصيات يف هذا التقرير إىل سيناريو الحالة اإلفريقية الذي أصدرته وكالة الطاقة الدولية 

)IEA( )اإلطار 1(، والذي يوضح أن التحوالت نحو الطاقة النظيفة يف شامل إفريقيا ممكنة عب اتباع 

وسائل تحقيق أهداف التنمية االقتصادية املستدامة.
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إطار 1 سيناريو الحالة اإلفريقية  الصادر عن وكالة الطاقة الدولية

أنتجت وكالة الطاقة الدولية تحليالً متعمًقا حول قطاع الطاقة األفريقي يف عام 2019، حيث قامت بتحليل 

11 دولة بالتفصيل وقيمت آفاق الطاقة يف إفريقيا. وقد تم بناء التحليل حول سيناريوهني محتملني: سيناريو 

السياسات املعلنة، والذي يعكس تقييم وكالة الطاقة الدولية ألطر السياسات والخطط الحالية؛ وسيناريو 

الحالة اإلفريقية، الذي يعكس مقاربًة أكرث طموًحا، وتحقيقاً كامالً ألجندة عام 2063* وتلبية ألهداف التنمية 

املستدامة الرئيسية. يوضح سيناريو الحالة اإلفريقية الذي أعدته وكالة الطاقة الدولية اإلجراءات الالزمة 

لتحقيق التحوالت الرسيعة يف مجايل االقتصاد والطاقة يف الدول األفريقية. وكام هو منشور يف تقرير توقعات 

الطاقة يف إفريقيا 2019، فإن الحالة اإلفريقية هي سيناريو تتحقق فيه رؤية القارة الشاملة واملستدامة 

للتنمية االقتصادية والصناعية املتسارعة عىل النحو املتوقع يف أجندة 2063*. يف هذا السيناريو، فإن التوسع 

االقتصادي األرسع يف جميع أنحاء القارة يرتافق مع التحقيق الكامل ألهداف التنمية املستدامة الرئيسية 

بحلول عام 2030، مبا يف ذلك إتاحة الكهرباء وإمكانية الطهي النظيف للجميع، باإلضافة لخفض الوفيات 

املبكرة املرتبطة بالتلوث. وتُظهر توقعات سيناريو الحالة اإلفريقية أن التحوالت املتسارعة يف مجال الطاقة 

النظيفة بإمكانها أن تحفز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة 7.2 بشأن الطاقة املتجددة و 7.3 

بشأن كفاءة الطاقة يف بلدان شامل إفريقيا.

*تبنى رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي أجندة 2063 يف عام 2015، وهي تثل الهيكلية االسرتاتيجية للقارة من أجل تحقيق التنمية الشاملة 

واملستدامة.

بإمكان واضعوا السياسات أن يلعبوا دوًرا حيويًا يف ترويج الحلول ذات الكربون املنخفض وتقنيات 

الطاقة النظيفة واملستدامة وذات التكلفة امليسورة واملوثوقة واملرنة التي تدعم الطموحات االقتصادية 

واإلمنائية للدول عىل املدى الطويل. ومع أن أزمة فيوس كوفيد-19 ما زالت تتطور، فقد سلطت الضوء 

عىل أهمية أن يكون قطاع الطاقة قوياً ومرناً ومستداماً. وتؤثر األزمة عىل أنظمة الطاقة يف كل أنحاء 

العامل، وتضع دول شامل إفريقيا أمام رضورة ملحة إلعادة تقييم اسرتاتيجيات الطاقة وترسيع التحول 

م للنظر يف الجوانب املركزية  إىل الطاقة النظيفة ضمن تخطيطها إلنعاش اقتصاداتها. هذا التقرير ُمَصمَّ

للتحوالت نحو الطاقة النظيفة، مبا يف ذلك األهداف الفرعية للهدف 7 من أهداف التنمية املستدامة، 

وقطاع النفط والغاز، واملقاربات املتعلقة بسلسلة الروابط بني املياه والطاقة والغذاء، والقدرة عىل 

التََكيُّف مع تغي املناخ، كام يحدد التقرير النتائج الرئيسية التي توصل إليها.

النتائج الرئيسية
إتاحة الحصول عىل الطاقة: حققت بلدان شامل إفريقيا بالفعل إتاحة شبه شاملة للكهرباء والطهي 

النظيف )الهدف املستدام 7.1( بفضل السياسات العامة الفعالة التي تعزز مد الشبكات الرئيسية، 

.)LPG( والبامج املخصصة لكهربة الريف، وتوسيع شبكات الغاز وتوزيع غاز البرتول املسال
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وقد حصل 20 مليون شخص عىل الكهرباء منذ عام 2000، وقد تقدمت املناطق الريفية بشكل أرسع 

مام تقدمت به مثيالتها يف املناطق األخرى من العامل، مام ينم عن أفضل املامرسات عىل املستوى 

العاملي. أصبح الطهي النظيف حالياً متاحاً للجميع تقريبًا يف كل أنحاء املنطقة، حيث تعتمد الغالبية 

العظمى من سكان شامل إفريقيا عىل الغاز الطبيعي أو غاز البرتول املسال. ال تزال هناك تحديات، من 

ضمنها الحاجة إىل ضامن إمكانية الطهو النظيف بتكلفة معقولة، بحيث ال يشكل ذلك إالّ عبئاً محدود 

اًعىل املالية العامة مع ضامن جودة موثوقية الخدمة واإلمداد. قد تتسبب أزمة كوفيد-19 يف إعادة 

املاليني من الناس إىل الفقر مجدداً. وسيكون ضامن استمرار قدرة الفقراء عىل تسديد أمثان الطاقة 

وعدم فقدانهم إلمكانية الوصول إىل خدماتها األساسية هدفًا رئيسيًا يف األشهر والسنوات املقبلة.

الطاقة املتجددة: سيشكل هدف زيادة انتشار الطاقة املتجددة )أو الهدف 7.2( القوة الدافعة 

للتحوالت إىل الطاقة النظيفة يف شامل إفريقيا. ومع أن استهالك الطاقة املتجددة بالنسبة إلمكاناته ال 

يزال غي مستغل إىل حد كبي يف جميع أنحاء املنطقة ، فقد أحرزت العديد من الدول تقدًما كبيًا يف 

تطوير مواردها الضخمة من الطاقة املتجددة. وقد ازداد انتشار الكهرباء املتجددة يف شامل إفريقيا 

بأكرث من 40% خالل العقد املايض مدفوعاً بالتوسع الرسيع يف استعامل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية 

الكهروضوئية والطاقة الحرارية الشمسية. تلعب الطاقة املتجددة دوًرا ثانويًا يف قطاع النقل يف كل 

أنحاء املنطقة، وال يوجد إال عدد قليل من املركبات الكهربائية القادرة عىل استخدام الطاقة املتجددة 

ومستويات منخفضة من الوقود الحيوي. إالّ أن وفرة موارد الطاقة املتجددة يف املنطقة، والتي تُعتََب 

مستوياتها من بني األعىل يف العامل، تجعل املزيد من التطوير والنمو ممكًنا، مع وجود حاجة قوية لزيادة 

االنتشار خارج مجال الطاقة ويف قطاعات التدفئة الصناعية والنقل، مبا يف ذلك استخدام تقنيات مثل 

الهيدروجني األخرض. وستزداد أهمية مامرسات تكامل األنظمة مع زيادة إمكانية تلك األنظمة عىل 

استيعاب حصص أكب من مصادر الطاقة املتجددة. وقد تطورت مجموعة السياسات ذات الصلة يف 

املنطقة مع نضوج التقنيات وتراجع التكاليف. إن أنظمة الدعم الحالية املستندة إىل اتفاقيات طويلة 

األمد لرشاء الكهرباء توفر للمستثمرين يقيًنا طويل األجل، باإلضافة إىل عنرص املنافسة الذي يشكل 

العامل الرئييس يف ضامن فعالية التكلفة. هناك مجال لترسيع نرش التقنيات من خالل زيادة مستوى 

الطموح وتطوير السياسات التي تساعد يف مواجهة بعض التحديات، والتي تشمل تحسني إمكانية 

الحصول عىل التمويل بتكلفة ميسورة، وتصميم املزادات بشكل فعال، وتحسني األطر التنظيمية، وفرض 

أسعارللطاقة تعكس تكلفتها. ويف ضوء االنخفاض يف االستثامر بسبب كوفيد19-، هناك حاجة لتوفي 

املزيد من رأس املال من أجل توليد الكهرباء يف شامل إفريقيا بوسائل الكربون املنخفض، ال سيام فيام 

يتعلق بطاقة التوليد، وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتعزيز الشبكات.

كفاءة الطاقة: بقي التقدم املحرز يف تحقيق الهدف 7.3 من أهداف التنمية املستدامة، والذي يركز عىل 

تحسني كفاءة الطاقة، راكًدا يف كل أرجاء شامل إفريقيا. ومل تكن التحسينات يف التقليل من شدة الطاقة 

يف املنطقة بنفس مستواها يف أجزاء أخرى من العامل خالل العقود املاضية.
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ومع ذلك، ميكن أن تساهم التحسينات يف كفاءة الطاقة يف إنتاج مجموعة من الفوائد االقتصادية 

واالجتامعية والبيئية، وأن تلعب دوًرا رئيسيًا يف التعايف من األزمة يف فرتة ما بعد كوفيد-19. وميكن لحزم 

السياسات التي تجمع ما بني الحوافز واملعلومات والتنظيم أن تَُعظِّم الفوائد من كفاءة الطاقة يف دول 

شامل إفريقيا، ال سيام فيام يتعلق بالفرص التي يسهل استغاللها يف قطاعات الصناعة واملباين والنقل 

وقطاعاتها الفرعية. وعىل سبيل املثال، يف سيناريو الحالة اإلفريقية الذي أعدته وكالة الطاقة الدولية، 

فإن قطاع الصناعة يوفر أكب إمكانية للتخفيف من استعامل الطاقة بحلول عام 2030، بالرغم من أنه 

ليس أكب قطاع مستهلك للطاقة. كام تساهم األجهزة واملعدات واإلضاءة يف زيادة استهالك الطاقة يف 

القطاعني السكني والتجاري يف شامل إفريقيا. وتشمل فرص اتخاذ مزيد من اإلجراءات بهذا الخصوص 

مجموعة من معايي األداء بحد أدىن من الطاقة )MEPS(، وبرامج وملصقات التصنيف الخاصة مبعايي 

كفاءة الطاقة، والحوافز، والتي أثبتت جميعها أنها تدابي سياسة فعالة للدول يف كل أنحاء العامل. 

وبالرغم من أن معظم دول شامل إفريقيا قد اعتمدت املعايي الُدنيا ألداء الطاقة واستعامل ملصقات 

التصنيف، إالّ أن هناك حاجة إىل مزيد من العمل لالستفادة بشكل أكب بكثي من األجهزة التي تقلل 

من استهالك الطاقة. وبإمكان الحكومات أيًضا أن تحفز املستهلكني عىل اتباع األساليب التي تؤدي إىل 

كفاءة الطاقة من خالل برامج استبدال التكنولوجيا، عىل سبيل املثال، من خالل االستثامرات يف برامج 

ع أو إلغاء استخدام األجهزة األقدم إلحالل األجهزة الجديدة مكانها. واألهم من ذلك أن  االستبدال املرَُسَّ

تطبيق كفاءة الطاقة يساهم يف خلق فرص العمل مام يحقق االنتعاش االقتصادي. وحسب تقدير تقرير 

وكالة الطاقة الدولية املعنون استعادة االنتعاش بشكل مستدام فإن برامج استبدال األجهزة ستخلق عىل 

مستوى العامل ما بني 7 و 16 وظيفة مقابل كل مليون دوالر يتم إنفاقها. ويف قطاع الصناعة، ميكن أن 

توفر برامج استبدال املحرك أو برامج اسرتداد الحرارة أو املضخات الحرارية فرص عمل كثية مع تحقيق 

فوائد بيئية كبية. كام أن تنفيذ اللوائح، مثل معايي األداء بحد أدىن من الطاقة للمحركات واألجهزة 

املنزلية، جنبًا إىل جنب مع برامج الحوافز، ميكن أن يساعد يف إطالة التأثي قصي املدى بحيث يشكل 

قوة دافعة للتحول عىل املدى الطويل، مام يساعد يف الحفاظ عىل الوظائف، والتقليل من قيمة فواتي 

الكهرباء واملاء، واستمرارية الفوائد االقتصادية والبيئية. تعد كفاءة الطاقة مجااًل رئيسيًا لخلق فرص 

العمل عىل املدى القصي - خاصة يف املباين - يف مدن شامل إفريقيا الكبى والصغرى، حيث قد يتسبب 

فيوس كوفيد-19 يف انتشار البطالة.

قطاع النفط والغاز: لطاملا شكلت موارد النفط والغاز عنرًصا مركزيًا يف النمو االقتصادي لدول شامل 

إفريقيا، وعىل وجه الخصوص يف الجزائر وليبيا ومرص. إن تنافسية أسواق تصدير النفط والغاز تتزايد، 

وذلك يعود ملجموعة من األسباب. ونظرًا لتأثي كوفيد-19 عىل الطلب العاملي للنفط والغاز وارتفاع 

اإلمدادات العاملية، فإن فكرة ترسيع تنفيذ مبادرات اإلصالح لتحقيق التنوع االقتصادي والتنمية 

الصناعية، مبا يف ذلك تعديل الدعم الحكومي غي الفعال واملسبب للهدر، قد أصبحت مقنعة أكرث من 

أي وقت مىض. ومع أن ذلك يتطلب جهوًدا واسعة النطاق تتجاوز قطاع الطاقة، فإن وضع آلية لضامن 

إدارة فعالة وشفافة إليرادات الهيدروكربونات يشكل الخطوة األوىل األساسية لتحقيق ذلك. إن الحفاظ 

عىل استمرارية االستثامر يف قطاع املنبع لضامن اإلنتاج الكايف، خاصة يف مجال الغاز، يبقى أمرًا حيويًا
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أيًضا لتوفي االستقرار االقتصادي. إال أن ذلك يجب أن يرتافق مع جهود أكب لتقليل البصمة البيئية 

لعمليات النفط والغاز، وخاصة أن شدة انبعاثات عمليات إنتاج النفط والغاز يف شامل إفريقيا هي من 

بني األعىل يف العامل. ويعتب التقليل من انبعاثات امليثان مهم بشكل خاص. وقد بلغت انبعاثات غاز 

امليثان يف الجزائر ومرص وليبيا مجتمعة حوايل 10 ماليني طن يف عام 2019، أي ما يقرب من 12٪ من 

انبعاثات غاز امليثان العاملية الناتجة عن قطاع النفط والغاز. كام أن املنطقة مسؤولة عن أكرث من 10 ٪ 

من كميات الغاز املصاحب الذي يحرتق عند إنتاج النفط عىل مستوى العامل، مام يشكل فرصة اقتصادية 

وبيئية كبية ضائعة. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أنه ميكن تجنب حوايل 55-40% من انبعاثات امليثان يف 

املنطقة بدون تكلفة صافية، مام يعني أن هناك فرًصا كثية وفعالة من حيث التكلفة لتقليل انبعاثات 

غاز امليثان يف املنطقة.

العالقة بني املياه والطاقة والغذاء: توضح الروابط املتبادلة بني املياه والطاقة وإنتاج الغذاء واستهالكه 

الحاجة إىل دمج مقاربة مبنية عىل هذا الرتابط مع مامرسة الزراعة الذكية من الناحية املناخية لصالح 

أمن املوارد يف دول شامل افريقيا التي تعاين من شح املياه وكثافة استهالك الطاقة وتركز عىل الزراعة. إن 

تطبيق مقاربة متكاملة متعددة القطاعات للتحول إىل الطاقة النظيفة يف املنطقة ميكن أن يُظِهر الفرص 

لنرش تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتحسني كفاءة وإنتاجية وأمن املوارد. إن الرؤية الشاملة النظر 

لتحسني الكفاءة تؤمن حلوالً للتقليل من استخدام الطاقة وخفض االنبعاثات وتحسني استخدام املوارد. 

كام أن تقليل الفاقد يف املياه يوفر املاء والطاقة. وتقلل كفاءة الطاقة من الطلب عىل الطاقة وانبعاثات 

غازات االحتباس الحراري واستعامل املياه. كذلك، فإن الري الكفؤ يوفر املاء والطاقة. باإلضافة إىل ذلك، 

فإن زيادة كفاءة محطات الكهرباء ونرش أنظمة التبيد املتقدمة يقلل من الطلب عىل املياه. لذلك، 

فمن الرضوري إدماج القضايا املتعلقة باملياه يف قرارات سياسة الطاقة والرتكيز عىل اإلدارة السليمة 

للمياه. وتشمل الحلول تحواًل أكب نحو تحلية املياه باالعتامد عىل الطاقة املتجددة. وهناك أيًضا فرصة 

كبية لزيادة إنتاجية الزراعة وتقليل شدة الطاقة يف عمليات الزراعة عن طريق استبدال أنظمة الري 

التي تعتمد عىل الديزل بأنظمة تعتمد عىل الطاقة الشمسية.

املرونة يف مواجهة تغري املناخ: إن منطقة شامل أفريقيا هي إحدى أكرث املناطق عرضة لتغي املناخ. من 

املحتمل أن تؤثر تلك األمناط املناخية املتغية عىل جميع مراحل سلسلة القيمة الكاملة للطاقة يف بلدان 

املنطقة، مام يستلزم تكيفاً يف قطاع الطاقة. إن نقاط الضعف هذه تستلزم أن تضمن دول شامل إفريقيا 

وضع مامرسات الطاقة والبنية التحتية التي تتمتع باملرونة املناخية يف صميم مسارات تحولها إىل الطاقة 

النظيفة. وميكن ألنظمة الطاقة املرنة يف مواجهة التغي املناخي أن تحقق فوائد متعددة للمنطقة. 

فأنظمة الطاقة املرنة تدعم تحقيق أهداف التنمية املستدامة، مام يضمن استمرارية إمدادات الطاقة 

يف ظل املخاطر املناخية املتزايدة. باإلضافة لذلك، ميكن ألنظمة الطاقة املرنة أن تخفف من التكاليف 

االجتامعية واالقتصادية الناتجة عن صدمات تقلبات الطقس الشديدة، مام يتيح استمرار توفي 

الخدمات العامة. وتستطيع الحكومات أن تعزز املرونة يف التعامل مع املناخ من خالل دعم التقييم 

املنهجي والشامل لتأثيات املناخ املحتملة عىل أنظمة الطاقة. وبإمكان الحكومات، استناًدا إىل 
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نتائج التقييم، أن تطور السياسات واللوائح وآليات الحوافز واملبادئ التوجيهية إلدماج اعتبارات املرونة 

يف مواجهة التغيات املناخية يف التخطيط املركزي وتشجيع االستثامر الخاص يف العمليات املؤدية إىل بناء 

املرونة.

كوفيد-19: السياق
سببت جائحة كوفيد-19 صدمة اقتصادية غي مسبوقة لها تداعيات عميقة عىل أنظمة الطاقة يف جميع 

أنحاء العامل. ومع أن الجائحة هي أزمة صحية عاملية يف املقام األول، إال أن تدابي الحجز املتصلة بها 

قد تركت آثاراً كبية عىل االقتصادات العاملية وقطاعات الطاقة فيها. وقد سلطت الجائحة الضوء عىل 

مدى أهمية الكهرباء التي ال غنى عنها يف االستجابة للجائحة ويف الحفاظ عىل األداء اليومي لالقتصادات 

واملجتمعات الحديثة املتكاملة املعتمدة عىل الطاقة. وجد تحليل وكالة الطاقة الدولية املستند إىل عرض 

حول الطاقة عاملياً Global Energy Review 2020( 2020( انخفاًضا تاريخيًا يف الطلب العاملي عىل الطاقة 

وانبعاثات الكربون. وبالرغم من أن هذه األزمة ما زالت مستمرة، فمن املؤكد أن الجائحة واإلغالق 

والتأثي االقتصادي لذلك سيساهموا يف سياسة الطاقة العاملية يف املستقبل، مبا يف ذلك يف دول شامل 

إفريقيا. تعتب إمدادات الكهرباء املوثوقة وامليسورة التكلفة واآلمنة رضورية لالستجابة الفعالة لألزمة 

الصحية وألمن الطاقة وللنشاط االقتصادي ولدفع النمو االقتصادي يف املستقبل. ويف هذا الصدد، تحتل 

عمليات التحول إىل الطاقة النظيفة مكانًا حيويًا يف التخطيط إلنعاش إقتصاد الدول يف كل أنحاء العامل.

مل تكن الجائحة قد انتهت بعد عندما تم االنتهاء من إعداد هذا التقرير، لكن جميع دول شامل 

إفريقيا الخمسة التي يركز عليها هذا التقرير  قد أدخلت قيوًدا عىل الحركة وسياسات تقييد أثرت 

عىل اقتصاداتها. وقد تأثرت بشدة قطاعات الخدمات والسياحة والصناعة، والتي تعتب أكب القطاعات 

املساهمة بشكٍل رئييس يف االقتصاد اإلقليمي، بالقيود املرتبطة بكوفيد-19. ووفًقا لبنك التنمية اإلفريقي، 

فمن املتوقع أن يشهد النمو االقتصادي اإلقليمي انخفاًضا يرتاوح بني 0.8% و 2.3% لعام 2020، وذلك 

اعتامًدا عىل املدة التي تستمر فيها الجائحة. وقد تأثر قطاع الطاقة بانخفاض الطلب، حيث قُيِّدت حركة 

السكان، وأُغلَِقت املطاعم، ومراكز التسوق، ويف بعض البلدان، املصانع، ملنع انتشار الفيوس. وشهدت 

دول مثل مرص واملغرب انخفاًضا يف استهالك الكهرباء - حيث انخفض استهالك الكهرباء يف مرص بنسبة 

12% بنسبة 14% - مع تحول أحامل الطلب نحو االستخدام السكني يف الغالب. ومع أن أنظمة الطاقة 

مرنة بشكل عام، فقد واجهت تلك األنظمة يف املنطقة ضغوطًا تشغيلية ناتجة عن  قدرة التوليد 

بَت عىل بعض املستهلكني  الفائضة. كام َتَخَّض عن الجائحة أثٌر آخر، حيث أن األزمة االقتصادية صعَّ

تسديد فواتيهم، مام قلل من إيرادات املرافق. وفرت بعض الدول الكهرباء مجانًا، مام أثر سلباً عىل 

الحالة املالية للمرافق العامة وميزانيات الدولة. ويف الوقت الذي جرى فيه إعداد هذا التقرير، كان لدى 

املغرب عىل سبيل املثال )2( مليون فاتورة كهرباء مستحقة وغي مسددة. وقد أدت األزمة كذلك إىل 

تأخي االستثامر يف الطاقة واملشاريع التي تم التخطيط لها بسبب الركود يف سلسلة اإلمداد والطلب.

2 الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب وتونس
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 كام أثرت عمليات اإلغالق املرتبطة بـ كوفيد-19 يف كل أنحاء العامل بشدة عىل الطلب عىل النفط، حيث 

توقف النقل واألنشطة الصناعية بسبب تقييد تحركات حوايل 4.5 مليار شخص حول العامل. وقد أدى 

هذا االنخفاض يف الطلب، الذي بلغ ذروته يف إبريل عندما فاق االنخفاض مستوى ال 20 مليون برميل 

يوميًا، إىل نزول سعر النفط بنسبة تصل إىل 70% من قيمته مقارنة مبا كان عليه يف بداية عام 2020. 

وقد أدى االنهيار التاريخي للطلب واألسعار إىل. تأثي سلبي عىل عائدات النفط والغاز يف اقتصادات 

املنتجني يف شامل إفريقيا، مثل الجزائر وليبيا، اللتني تعتمدان عىل صادرات الهيدروكربونات للحفاظ 

عىل احتياطيات العمالت األجنبية ودفع الرواتب وتقديم الخدمات األساسية لشعوبها، وخصوصاً الرعاية 

الصحية والتعليم والرصف الصحي. وانخفض صايف دخل النفط والغاز يف الجزائر وليبيا بنحو %75-90، 

مام تسبب يف ضغوٍط شديدة عىل قدرة هذين البلدين يف التعامل مع األرضار االقتصادية للوباء.

ويف ذات الوقت، تحذر بيانات وكالة الطاقة الدولية من انخفاض استثامرات الطاقة يف شامل إفريقيا 

يف مجايل النفط والغاز، وكذلك يف قطاع الكهرباء يف عام 2020، ويرتافق ذلك مع تداعيات مقلقة عىل 

عمليات التحول إىل الطاقة النظيفة وعىل أمن الطاقة، كام هو موضح يف الشكل رقم 1. كام تواجه 

الدول اآلن رشوطاً ائتامنية أصعب للحصول عىل التمويل يف ظل الظروف املالية املُقيِّدة، حيث أدت 

األحداث األخية إىل إعادة تسعي املخاطر يف االقتصاد العاملي ويف قطاع الطاقة. باإلضافة لذلك، فإن 

انخفاض اإليرادات يؤثر بشكل أكب عىل قدرة املرافق عىل اإلنفاق لتوسيع قدرات التوليد املستقبلية. 

وهذا يتعارض مع الحاجة إىل االستثامر يف أنظمة الطاقة املستقبلية، وبالذات يف وسائل التوليد النظيفة، 

وكذلك يف الشبكات املرنة من أجل التعامل مع الطلب املتزايد عىل الطاقة يف املستقبل.
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الشكل رقم 1 االستثمار في قطاع الطاقة في شمال إفريقيا، 2015 – 20

ً املصدر: وكالة الطاقة الدولية )2020 أ(، االستثامر يف الطاقة عامليا

تناقصت استثمارات الطاقة في شمال إفريقيا بنسبة 20 % في 2020، 
في حين أن الحاجة أكبر من ذلك بكثير من أجل تلبية النمو المتوقع 

للطلب على الطاقة.

كام تؤثر األزمة عىل القطاعات األخرى باإلضافة إىل تأثيها عىل قدرة التكيف مع التغي املناخي. 

وتشمل اآلثار املتوقعة الناجمة عن إجراءات الحجر مسائل تتعلق بسلسلة اإلمداد، مثل انخفاض 

اإلنتاج الزراعي والتأخي يف نقل السلع الزراعية إىل مراكز الطلب. وقد تؤثر القيود املالية وامليزانيات 

املستنزفة بدورها عىل القدرة عىل االستثامر يف املشاريع الخاصة بالعالقة بني املياه والطاقة والغذاء، أو 

قد تحد من نرش التكنولوجيا الجديدة أو من تحديث املرافق. ومبا أن شامل إفريقيا من أكرث املناطق 

عرضة للتغي املناخي، فمن املرجح أن تستمر وتتزايد شدة وتية تلك الضغوط عىل املنطقة. كام ميكن 

أن تتزايد التأثيات الضارة لتغي املناخ عىل ظروف الصحة العامة، من خالل الظواهر الجوية الشديدة 

عىل سبيل املثال، أو تََفاقُم صعوبة الظروف املعيشية، وهذا بدوره سيزيد الضغوط عىل أنظمة الرعاية 

الصحية يف بلدان شامل إفريقيا، التي تواجه أصالً تحديات جّمة بسبب كوفيد-19. تلعب خدمات 

الطاقة املوثوقة القامئة عىل أنظمة الطاقة التي تتميز باملرونة يف مواجهة التغي املناخي دوًرا رئيسيًا يف 

حامية الصحة العامة من الوباء ومن التغي املناخي نفسه.

توفر األزمة الحالية فرصة لدول شامل إفريقيا إلعادة تقييم اسرتاتيجيات الطاقة وترسيع عمليات تحولها 

إىل الطاقة النظيفة. وبإمكان تلك الدول االستفادة من الزخم الناتج عن األزمة لبناء قطاع طاقة مرن 

وآمن ونظيف مام سيساعد يف تحقيق انتعاش اقتصادي تحوييل يف عامل ما بعد كوفيد-19. 
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ومن خالل ترسيع التحوالت، تستطيع املنطقة االستفادة بشكل كامل من إمكانات قطاع الطاقة لديها 

لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام منخفض الكربون يخلق وظائف جديدة تشتد الحاجة إليها، ويعزز 

النمو الشامل طويل األجل والتنمية االجتامعية واالقتصادية.

نرشت وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا تقريراً خاصاً حول توقعات الطاقة العاملية بعنوان االنتعاش املستدام، 

وهو تقرير خاص عن توقعات الطاقة العاملية، ويتضمن توصيات حول طريقة تحقيق االنتعاش 

االقتصادي املستدام. ومن خالل اعتبار عمليات التحول إىل الطاقة النظيفة جزءاً مركزياً لخطط التعايف 

االقتصادي، تستطيع الدول أن تعزز اقتصادتها، وأن تخلق الوظائف الجديدة املطلوبة، وأن تجعل قطاع 

الطاقة لديها مرناً ونظيفاً، مع تقليل انبعاثاته.

تستطيع الدول إعادة توجيه حزم التحفيز االقتصادي بحيث يصبح التحول إىل الطاقة النظيفة جزًءا 

من هيكلية خططها للتعايف االقتصادي. تشكل مصادر الطاقة املتجددة الهائلة غي املستغلة وإمكانات 

كفاءة الطاقة يف املنطقة رافعة رئيسية تساهم يف ضامن أن التعايف االقتصادي بعد كوفيد-19 سيفتح 

املجال أمام تحقيق الفوائد االجتامعية واالقتصادية املستدامة الناتجة عن االنتقال إىل الطاقة النظيفة. 

ومن املمكن القيام بذلك عن طريق ترسيع بناء قطاعات الطاقة املتجددة ذات الكربون املنخفض 

وكفاءة الطاقة كمصادر للنمو االقتصادي ولخلق فرص العمل لدعم االنتعاش االقتصادي املستدام. 

وبالرغم من أن كافة أنواع الوقود والتقنيات قد عانت أثناء األزمة، فقد كانت الطاقة املتجددة أكرث 

مصادر الطاقة مرونة. كام يسلط جدول أعامل كفاءة الطاقة الضوء عىل اإلمكانات الهائلة لخلق فرص 

العمل يف جميع أنحاء املنطقة، وخاصة يف قطاعات الصناعة واملباين والنقل. وميكن لقطاعي الطاقة 

املتجددة وكفاءة الطاقة خلق فرص عمل، ودعم التنمية االقتصادية، وزيادة تنافسية ومرونة الصناعة 

املحلية، وتحسني القدرة عىل تحمل تكاليف الطاقة، وزيادة وفرة التمويل لقطاعات اقتصادية أخرى، 

ر وكالة الطاقة الدولية استناداً إىل تقريرها املعنون  مبا يف ذلك الصحة والتعليم واإلسكان والنقل. وتَُقدِّ

التعايف املستدام )IEA، 2020b( أن إمكانية خلق فرص العمل يف جميع أنحاء العامل ترتاوح بني 7 إىل 16 

وظيفة لكل مليون دوالر أمرييك يتم استثامرها يف األجهزة املنزلية املَُوفِّرة للطاقة، بينام ميكن خلق 9 إىل 

30 وظيفة لكل مليون دوالر أمرييك يتم استثامرها يف زيادة كفاءة املباين يف استخدام الطاقة.

كام تؤكد أزمة كوفيد-19 عىل األهمية االسرتاتيجية ملبادرات اإلصالح األوسع لتنويع االقتصادات 

املعتمدة عىل الهيدروكربونات. لطاملا ُعرِفَت املخاطر املرتبطة باالقتصادات غي املتنوعة، وَشكَّل 

الهبوط يف أسعار النفط العاملية خالل عامي 2014 و 2015 جرَس إنذاٍر للعديد من الحكومات املنتجة 

للهيدروكربونات. وبالرغم من ذلك، مل يتغي اعتامد العديد من املنتجني يف شامل إفريقيا عىل عائدات 

الهيدروكربونات حالياً عاَم كان عليه قبل عدة عقود، كام أن مالياتهم العامة بشكل عام أصبحت يف 

وضع أسوأ مام كانت عليه قبل خمس سنوات فقط، مام يقلل من قدرة هذه الدول عىل امتصاص 

الصدمة واالستثامر يف بنية تحتية جديدة منخفضة الكربون بالرغم من الحاجة الشديدة إليها. إن 

التحول االقتصادي والنمو املتنوع رضوريان ليس فقط للتعامل مع الديناميات املتغية للطاقة العاملية، 

وإمنا كذلك لتوليد الفرص أمام السكان املتزايدين يف وقت ينمو فيه عدد الشباب الذين يدخلون سوق 
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العمل يف كل الدول األفريقية. وستكون عملية اإلصالح معقدة وصعبة، لكن إذا كان قطاع النفط والغاز 

يعمل بشكل جيد، فبإمكانه أن يشكل أحد األصول الدامئة للمنتجني الحاليني، حيث يوفر جزءاً من رأس 

املال والخبة التي ميكن أن تدعم منًوا أكرث تنوًعا واستدامة.

وبالرغم من انخفاض االستثامر يف عام 2020، فإن الحفاظ عىل استثامرات الطاقة عند مستويات مناسبة 

رضوري لضامن أنظمة طاقة أساسية مرنة يف املستقبل. وعىل الدول أن تعطي األولوية لالستثامرات 

يف قدرات توليد وشبكات الكهرباء وكذلك نقلها من أجل ضامن إنشاء أنظمة طاقة قادرة عىل دعم 

النمو االقتصادي املستقبيل. ولتحقيق ذلك، فإن حشد املزيد من رأس املال لالستثامر يف قدرة توليدية 

منخفضة الكربون وتعزيز البنية التحتية للنقل والتوزيع والشبكات يف دول شامل إفريقيا أمٌر أسايس. 

وسيتطلب ذلك بدوره تعزيزاً مستمراً لهياكل سياسات الطاقة والبيئات التنظيمية يف تلك الدول.  

وستكون الرسائل التي توجهها سياسات الطاقة حاسمة أكرث من أي وقت مىض يف جذب رؤوس األموال 

الالزمة لسد فجوة االستثامر يف الطاقة النظيفة من القطاع الخاص، وسيكون التعاون اإلقليمي مفتاًحا 

لتحقيق تحوالت الطاقة التي ميكن أن تعزز التعايف االقتصادي.

المراجع
البنك اإلفريقي للتنمية )2020(، التوقعات االقتصادية لشامل إفريقيا 2020

وكالة الطاقة الدولية )2020 أ(، بيانات استثامرات الطاقة عاملياً

وكالة الطاقة الدولية )2020 ب(، تقرير خاص عن توقعات الطاقة العاملية حول التعايف 

االقتصادي املستدام 2020. 
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Arabic translation of the Executive Summary of the Clean Energy Transitions in North Africa report.
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