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  يتنفيذ ّصملخ

أفريقيا في سياق عالمي متطور
لقد أكدت أزمة الطاقة العالمية اليوم على الحاجة الملحة، فضال عن 

. واألقل تكلفة نحو مصادر الطاقة األنظف السريعالفوائد، إلى التحول 
 ،أسعار المواد الغذائية حاد في ارتفاعأدى غزو روسيا ألوكرانيا إلى 

، األمر الذي أدى إلى زيادة حدة والسلع األساسية األخرى ،والطاقة
ً  التوترات على االقتصادات األفريقية التي تضررت وباء بسبب بشدة  مسبقا

ة على أجزاء عديدة من أنظمة الطاقة متراك. وتؤثر األزمات الم19-كوفيد
كس االتجاهات اإليجابية في تحسين القدرة على في أفريقيا، بما في ذلك ع

زاد عدد األشخاص الذين يعيشون بدون  إذالوصول إلى الطاقة الحديثة، 
ً  كما .2019مقارنة بعام  2021٪ في عام 4كهرباء بنسبة  على  تعمل أيضا

 أخطارتعميق الصعوبات المالية التي تواجهها المرافق العامة، وزيادة 
ً  وتسهماستهالك الطاقة.  نينوتقانقطاع الكهرباء  في  هذه المشاكل أيضا

 إذالكبرى،  زيادة الفقر المدقع زيادة حادة في أفريقيا جنوب الصحراء
في  أضعافالمتأثرين باألزمات الغذائية إلى أربعة  األفرادتضاعف عدد 
  .بعض المناطق

ً فيتواجه أفريقيا تغير ً شديدا أشد قسوة من أغلب أجزاء  وهو المناخ ا
أنها ال تتحمل المسؤولية عن هذه العالم األخرى، على الرغم من 

% من سكان العالم اليوم، فإن أفريقيا 20مع كثافة سكانية تعادل . المشكلة
وهذه % 3أقل من  مسؤولة عن انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة

يومنا هذا، وهي أقل مرتبطة بالطاقة على مستوى العالم حتى االنبعاثات 
على مستوى العالم. إن األفارقة أخرى االنبعاثات التي تطلقها أي منطقة 

 جهاداإليواجهون التأثيرات السلبية المترتبة على تغير المناخ، بما في ذلك 
، لشديدةية االجو الظواهر، وانخفاض إنتاج الغذاء، وزيادة وتيرة ائيالم

الهجرات  يزيد من اإلقبال علىالنمو االقتصادي ــ كل هذا  وتراجع
 االستقرار اإلقليمي.  وانعدامالجماعية 

الطاقة النظيفة نحو نتقال االوعلى الرغم من كل هذه المصاعب، فإن 
 ً جديدة للتنمية االقتصادية  على مستوى العالم يحمل في طياته وعودا

البلدان  لتزمتا، 2022ام منذ شهر أيار ع. واالجتماعية في أفريقيا
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% من االنبعاثات العالمية من ثاني أكسيد 70أكثر من  المسؤولة عن
بحلول  يةصفرالوصول إلى صافي االنبعاثات بوعودها للالكربون 
ً  هذا منتصف أكثر  مسؤولة عندولة أفريقية  12. وهذا يشمل القرن تقريبا

% من إجمالي االنبعاثات في القارة. وتساعد هذه الطموحات في 40من 
تحديد مسار جديد لقطاع الطاقة العالمي وسط انخفاض تكاليف التكنولوجيا 

وجميعها االستثمار العالمية. إن البلدان األفريقية ــ  أنماطالنظيفة وتحول 
 ً الستخدام د ــ على استعدا اتفاق باريس للمناخأطراف في  تقريبا

 واجتذاب تدفقات متزايدةهذه التغيرات التكنولوجيا المنتشرة الناتجة عن 
 من التمويل المتعلق بالمناخ.

تقوم أفريقيا  إذ) SASسيناريو إفريقيا المستدامة ( التقريريستكشف هذا 
بهذه الحركة المتغيرة لتحقيق جميع أهداف التنمية األفريقية المرتبطة 

ويشمل ذلك الوصول الشامل إلى . المحدد وبالكامل بالطاقة في الوقت
والتنفيذ الكامل لجميع تعهدات  2030خدمات الطاقة الحديثة بحلول عام 

يتعين على  مهمة هائلة.تُعدّ هذه األهداف  جميعالمناخ األفريقية. إن تحقيق 
وسياسات واضحة،  ،البلدان األفريقية أن تأخذ زمام المبادرة باستراتيجيات

مستويات  في حين يتعين على المؤسسات الدولية أن تعزز التزامها بزيادة
  بنحٍو كبير.الدعم لديها 

األولوية المطلقة  يعدُّ إن توفير الطاقة بأسعار معقولة لكل األفارقة 
 فوريةوال

تحقق سييتطلب الوصول الشامل إلى الكهرباء بأسعار معقولة، والذي 
 وذلك ،)SASسيناريو إفريقيا المستدامة (في  2030بحلول عام 

ً  90 الكهرباء لــ توصيلب ، وهذا يعادل ثالثة أضعاف مليون شخص سنويا
مليون شخص،  600وفي الوقت الحاضر، يفتقر . معدل السنوات األخيرة

% من إجمالي السكان، إلى القدرة على الوصول إلى الكهرباء، 43أو 
 ،وأغلبها في بلدان جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. فبلدان مثل غانا

تسير على الطريق الصحيح للوصول الكامل بحلول عام  ،ورواندا ،وكينيا
تحذو قصص النجاح التي يمكن لبلدان أخرى أن  وهي تستعرض، 2030

. ويظهر تحليلنا التفصيلي أن تمديد الشبكات الوطنية حذوها في هذا السعي
ً % 45بالنسبة لـ  رجاحةهو الخيار األقل تكلفة واألكثر  ممن  تقريبا
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. 2030عام سيتمكنون من الحصول على الكهرباء في مناطقهم بحلول 
% من المحرومين من الطاقة 80يعيش أكثر من  إذوفي المناطق الريفية، 

واألنظمة المستقلة، وأغلبها تعتمد على  ،الكهربائية، فإن الشبكات الصغيرة
ُ الطاقة الشمسية،   الحلول األكثر جدوى.   عدّ ت

 الطهيل الجميع على أنواع وقود وتكنولوجيات يتطلب تحقيق حصو
عن االستخدام  مليون شخص  130 إبعاد 2030النظيفة بحلول عام 

 اليوم أفريقي مليون 970يفتقر كل عام.  في حيائياإل للوقودالتقليدي 
الطهي النظيف. ويعد الغاز البترولي المسال اتباع الطرق نحو القدرة على 

األخير في األسعار  الحضرية، ولكن االرتفاع المناطقالحل الرئيس في 
من تحمل تكاليف  مليون شخص في مختلف أنحاء أفريقيا 30منعت 

لتقليدي العودة إلى االستخدام االعديد نحو  دفع، وهو ما الحصول عليه
 ،. وتقوم البلدان بإعادة تقييم خطط دعم الوقود النظيفحيائيللوقود األ

التي تستعمل الوقود واستكشاف بدائل مثل مواقد الطهي المحسنة 
الزمة لتوفير إمكانية . إن معدالت التحسن الي، والطهي الكهربائحيائياأل

 هافوائد إال أنلم يسبق لها مثيل،  2030النظيف بحلول عام  هيشاملة للط
سنويًا بحلول عام  300000من تقليل الوفيات المبكرة بأكثر هائلة: 
، كبير بنحوٍ الوقت الذي يقضيه في جمع الوقود والطهي  وتقليص، 2030
 .  ، التوظيف والمشاركة المدنيةتعليمهنلماليين النساء بمتابعة  والسماح

تبلغ  إن هدف الوصول الشامل إلى الطاقة الحديثة يتطلب استثمارات
ً مليار دوالر أمريكي سنوي 25 % من االستثمار العالمي 1وهذا أقل من . ا

للغاز في الطاقة اليوم، وهو ما يشبه تكاليف بناء محطة واحدة ضخمة 
.  إن تحفيز المزيد من االستثمار يتطلب الدعم )LNG( الطبيعي المسال

لوضع  أرض الواقعالدولي بمساعدة مؤسسات وطنية أكثر قوة على 
لديها هذه دولة أفريقية فقط  25ولكن نحو  ،استراتيجيات وصول واضحة

  االستراتيجيات اليوم.
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تبقي ومع نمو الطلب في أفريقيا على الطاقة الحديثة، فإن الكفاءة 
 في متناول اليد  تكاليفها 

؛ سريعبنحٍو من المقرر أن ينمو الطلب على خدمات الطاقة في أفريقيا 
فأفريقيا لديها الحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف أولوية ملحة.  ويظل

أدنى مستويات العالم من حيث نصيب الفرد في استخدام الطاقة الحديثة. 
ومع نمو عدد سكانها ودخولها، يزداد الطلب على الطاقة الحديثة بمقدار 

ولكن في  ؛)SAS( وعلى وفق سيناري 2030و 2020الثلث بين عامي 
هدد يفي األسعار االزدياد الحاد ، فإن الحاليةخطط إعانات الدعم ظل 

وهو ــ  2022بمضاعفة أعباء دعم الطاقة في البلدان األفريقية في عام 
ديون. البالنسبة للعديد من البلدان التي تواجه ضائقة  وضع ال يحسد عليه
وأوغندا، إلى وقف أو  ،وإثيوبيا ،بما في ذلك مصر، تم دفع بعض البلدان

، أو إعادة فرض ضرائب الوقود بسبب األعباء المالية خفض الدعم
ً  يؤديوالبد أن . المتزايدة في األمد القريب إلدارة  الدعم الدولي دورا

إعانات الدعم المقدمة لألسر األكثر احتياجا  توجيهاألسعار، ولكن تحسين 
ً أمر ً ضروري ا  . ا

الطلب، والحد من واردات الوقود، وإجهاد  في تخفيف نمو تساعد الكفاءة
متناول ، والحفاظ على أسعار فواتير المستهلك في الحاليةالبنية األساسية 

وتعمل كفاءة الطاقة والمواد على الحد من الطلب على الطاقة . اليد
% 30أي ما يعادل  -2030واط/ساعة في عام تيرا 230الكهربائية بنحو 

من الطلب على الكهرباء اليوم. وتشكل قوانين البناء ومعايير أداء الطاقة، 
% من هذه 60التي تقيد بيع األجهزة واإلضاءة األقل كفاءة، نحو 

ال يزال الطلب على الطاقة للمراوح وأجهزة تكييف الهواء المدخرات. 
ير وتغ ،يتضاعف أربع مرات على مدار العقد نظًرا ألن التوسع الحضري

، مما ة الحاجة إلى التبريد في إفريقياالمناخ يؤديان بسرعة إلى زياد
 .  يستدعي تركيًزا قويًا على حلول التبريد الفعالة

تزداد أيًضا الحاجة ومع توسع الصناعة والتجارة والزراعة في أفريقيا، 
وفي مجال الزراعة البحرية، ينمو .  إلى االستخدامات اإلنتاجية للطاقة

ً % 40والزراعة بنسبة  ،والشحن ،على الطاقة في الصناعةالطلب   تقريبا
 فضالً  إنتاج األسمدة، والصلب، واألسمنت. إن زيادة 2030بحلول عام 
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عن تصنيع األجهزة، والمركبات، وتقنيات الطاقة النظيفة تساعد في الحد 
% من الناتج المحلي 20من أعباء الواردات في أفريقيا، التي تتجاوز 

بعض أجزاء الصناعة من استخدامها ألحدث  تتوسع كمالي اليوم. اإلجما
% من الناتج 20 تشّكلالتي الزراعة،  قطاع ففي ،التقنيات وأكثرها فعالية

مضخات الري بالكهرباء، األمر  تم تزويدالمحلي اإلجمالي في أفريقيا، 
الذي أدى إلى الحد من استخدام مولدات الديزل، وامتدت السالسل الباردة 
(سالسل اإلمداد التي تتحكم في درجة الحرارة)، األمر الذي أدى إلى 
تعزيز اإلنتاجية الزراعية ومجال وصول هذه المنتجات إلى األسواق 

 الحضرية. 

مع تولي الطاقة تقبل أفريقيا االقتصادي، تدعم الطاقة الكهربائية مسس
 الشمسية الصدارة

الكهرباء العمود الفقري ألنظمة الطاقة الجديدة في أفريقيا، والتي  تشكل
 تعد إفريقيامتزايد من مصادر الطاقة المتجددة.  تستمد طاقتها على نحوٍ 

ـ  ، ومع الطاقة الشمسية على مستوى العالممن أفضل موارد  %60موطنًا ل
تفوق س. والشمسية الكهروضوئية األلواحفقط من  %1ذلك تم تركيب 

أرخص مصدر للطاقة في التي تعد الكهروضوئية ــ  الشمسيةاأللواح 
على مستوى القارة الطاقة صادر م على جميعلعديد من أجزاء أفريقيا ــ ا

مصادر الطاقة المتجددة ــ بما في ذلك الطاقة  وتشّكل. 2030بحلول عام 
والطاقة الحرارية  ،والطاقة الكهرومائية ،وطاقة الرياح ،الشمسية

 2030% من قدرة توليد الطاقة الجديدة حتى عام 80األرضية ــ أكثر من 
بمجرد اكتمال محطات الطاقة التي تعمل و. )SAS( على وفق سيناريو

 ، لن تقوم إفريقيا ببناء أي محطات جديدةء حاليًافحم والتي هي قيد اإلنشابال
إنهاء الدعم لمحطات الفحم في الخارج. ن حول بإعالن الصيسعياً لالمتثال 

إلى  إذا تم إعادة توجيه االستثمار المقصود لمحطات الفحم المتوقفة هذه
نصف تكلفة إضافات  ذلك ، فيمكن أن يغطيالطاقة الشمسية الكهروضوئية

على وفق  2025وضوئية في إفريقيا حتى عام الطاقة الشمسية الكهر
 .SAS سيناريو
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توفر المرونة هي المفتاح لدمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مع 
أدوارا  تؤديالربط الشبكي، ومحطات الطاقة المائية والغاز الطبيعي التي 

ة في تحسين موثوقية اإلمدادات ــ تساهم مجمعات الطاقة اإلقليمي. مهمة
للكهرباء  التحتيةوهي مشكلة رئيسة في أفريقيا. إن توسيع وتحديث البنية 

 ً ً  في أفريقيا يتطلب تحسنا في الصحة المالية للمرافق العامة، والتي  جذريا
تضررت بفعل األزمات االقتصادية األخيرة، فضال عن أسعار الطاقة 

 وتعدُّ . المطلوب الكهربية التي ظلت لفترة طويلة دون المستوى
اإلصالحات التنظيمية أولوية، وال سيما إصالحات تسعير الكهرباء من 

بلدا  24أو قيد المناقشة في  حيث تكلفة الخدمة، وهي إصالحات قائمة
 أفريقيا حتى اآلن. 

 إنتاج الغاز والنفط يركز على تلبية طلب أفريقيا في هذا العقد 

 ً الغاز  استخداماتتوسيع على  إن التصنيع في أفريقيا يعتمد جزئيا
الغاز الطبيعي في فإن الطلب على  )SASعلى وفق سيناريو (. الطبيعي
طاقة الحديثة ستخدام الال بالحصة نفسهالكن الغاز يحتفظ  ؛يزدادأفريقيا 

، مع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التي كما هو الحال اليوم
مليار متر  5000تتفوق عليه في معظم الحاالت. تم اكتشاف أكثر من 

مكعب من موارد الغاز الطبيعي في إفريقيا ولم تتم الموافقة على تطويرها 
من الغاز  مليار متر مكعب إضافية 90يمكن أن توفر هذه الموارد بعد. 

مجاالت صناعة في ، والتي قد تكون حيوية جدًا 2030سنويًا بحلول عام 
. وستكون انبعاثات ثاني وتحلية المياه ،واألسمنت ،والصلب ،األسمدة

أكسيد الكربون التراكمية من استخدام موارد الغاز هذه على مدى الثالثين 
االنبعاثات إلى  ههذ توإذا أضيف ،جيجا طن 10ًما القادمة حوالي عا

يجعل حصتها في االنبعاثات ساإلجمالي التراكمي ألفريقيا اليوم، فإن هذا 
 %. 3.5نسبة العالمية ال تتجاوز 

أهمية كبرى بالنسبة للتنمية االقتصادية  يعدُّ إنتاج النفط والغاز  ال يزال
واالجتماعية في أفريقيا، ولكن التركيز يتحول إلى تلبية الطلب المحلي. 

في سيناريو إن الجهود العالمية الرامية إلى التعجيل بانتقال الطاقة النظيفة 
)SAS(  عائدات التصدير بالنسبة للنفط والغاز في أفريقيا.  بتضاؤلتهدد

يمثل الطلب المحلي ألفريقيا على كل ، 2030الحاضر وعام وبين وقتنا 
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أكبر على  بنحوٍ . وهذا يؤكد من النفط والغاز حوالي ثلثي إنتاج القارة
جيد داخل أفريقيا، مثل البنية األساسية  بنحوٍ تطوير بنية أساسية تعمل 

للتخزين والتوزيع، لتلبية الطلب المحلي على وقود النقل وغاز البترول 
المسال. وبالتوازي مع ذلك، تركز البلدان األفريقية على تعزيز سياسات 

من تكنولوجيات  كفاءة الطاقة وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة وغيرها
 الطاقة النظيفة.

االنتباه عن  تقوم بصرفنبغي لفرص السوق في األمد القريب أن وال ي
وتستفيد المشاريع عائدات تصدير النفط والغاز في المستقبل.   تراجع

حاالت ل تكاليف المشاريع ويإلى السوق، وتقل سرعة الوصولالجديدة من 
في األسعار نعمة  الحالي االرتفاع ويقدمل انبعاثات الميثان. ي، وتقلالتأخر

للمنتجين األفارقة في األمد القريب، مع توقيع صفقات جديدة لتسليم الغاز 
عن تجدد الزخم لتطوير وتوسيع محطات  الجزائري إلى أوروبا، فضالً 

والسنغال. ومع سعي  ،وموريتانيا ،الغاز الطبيعي المسال في الكونغو
، فإن 2030نحو عام االتحاد األوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسية 

إضافية في  مليار متر مكعب 30أفريقيا من حيث المبدأ قادرة على توفير 
. ومن الممكن أن يعمل الحد من إحراق الغاز وتهوية 2030عام 
الغاز  منعلى األقل مليار متر مكعب  10األفريقي على توفير  الغاز

 .دات والنقلللتصدير من دون تطوير بنية أساسية جديدة لإلمدا األفريقي
تخاطر مشاريع الغاز الجديدة طويلة األمد بالفشل في استرداد تكاليفها 

بما يتفق مع صافي  األولية إذا نجح العالم في خفض الطلب على الغاز
 بحلول منتصف هذا القرن.  يةصفرالاالنبعاثات 

 فرصة اقتصادية كبرى  األساسيةالمعادن  عدّ ت

في إفريقيا لتقنيات الطاقة  األساسية المعادنتم تعيين الموارد الهائلة من 
بنحٍو ولكن يجب إدارتها  ؛النظيفة المتعددة إلنشاء أسواق تصدير جديدة

% من االحتياطيات العالمية من 40وتمثل أفريقيا أكثر من  .الئق
 ،المعادن الرئيسية للبطارياتوهي  – والمنغنيز والبالتين ،الكوبالت

. فجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو للهيدروجينوالمحلالت الكهربائية 
لديها حصة كبيرة من اإلنتاج العالمي  موزمبيقو غابون،الالديمقراطية، و

 ً . وفي بموارد لم يتم اكتشافها بعدأخرى كثيرة قد تحتفظ  اليوم، ولكن بلدانا
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 األساسية المعادن إنتاجعائدات أفريقيا من فإن  )SAS( ناريوإطار سي
. بيد أن االستثمار في استكشاف 2030تتجاوز الضعف بحلول عام 

خيرة. ويتوقف عكس المعادن في أفريقيا آخذ في االنخفاض في السنوات األ
والحوكمة هذا االتجاه على تحسين الدراسات االستقصائية الجيولوجية، 

ثار البيئية الحد من اآل، والتركيز على للنقلالتحتية البنية ، وتحسين القوية
 واالجتماعية لعمليات التعدين. 

 ً ً  يمكن ألفريقيا أن تصبح العبا في الهيدروجين المصنوع من  رئيسا
 مصادر الطاقة المتجددة

أفريقيا إمكانات هائلة إلنتاج الهيدروجين باستخدام مواردها المتجددة لدى 
التنفيذ هناك عدد من مشاريع الهيدروجين منخفضة الكربون قيد إذ  الغنية.

وجنوب  ،وناميبيا ،والمغرب ،وموريتانيا ،مصر كل من أو قيد المناقشة في
القائمة على الطاقة استخدام الطاقة أساسي على  بنحوٍ وتركز هذه   إفريقيا.
، والتي من شأنها تعزيز األمن الغذائي إلنتاج األمونيا لألسمدة المتجددة

ألفريقيا. يمكن أن تسمح االنخفاضات العالمية في تكلفة إنتاج الهيدروجين 
إلى شمال أوروبا بأسعار  -المنتج المتجدد-ألفريقيا بتوصيل الهيدروجين 

أفريقيا لدى ف، . ومع انخفاض التكالي2030تنافسية دوليًا بحلول عام 
دوالر  2ميغا طن من الهيدروجين بأقل من  5000القدرة على إنتاج 

هو ما يعادل الطلب العالمي على الطاقة األولية و- أمريكي لكل كيلوغرام
  .اليوم

 الجديد الطاقةرسم اقتصاد في  ساساألالسكان األفارقة هم البد أن يكون 
  في أفريقيا

االنتقال إلى صناعات الطاقة المحلية من شأنه أن يقلل من الواردات، 
وفي إطار وأن يخلق فرص العمل، وأن يبني قاعدة رأسمالية محلية. 

مليون وظيفة  4حاجة إلى ما يقرب من  سيكون هناك، )SASسيناريو (
، من 2030إضافية مرتبطة بالطاقة في مختلف أنحاء القارة بحلول عام 

 فيالوصول إلى الطاقة على مستوى العالم في البلدان الواقعة  تحقيق أجل
الوظائف تلك توفر العديد من  الجنوب من الصحراء الكبرى في أفريقيا.

الدخول إلى االقتصاد الرسمي، وتزيد من فرص تنظيم المشاريع للمرأة. 
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ً  وتؤدي ً  شركات الطاقة األفريقية دورا تساعد المشاريع  إذ، متزايدا
يساعد تنفيذ منطقة والمحلية.  المعرفةالتكنولوجيا في تطوير وة المشترك

التجارة الحرة القارية األفريقية أيًضا على توسيع األسواق المحلية 
 لشركات الطاقة األفريقية.

 إن تغير المناخ يتطلب االستثمار في التكيف 

ً تظل أفريقيا س ً مصدرا رغم ذلك  إال أنهافي االنبعاثات العالمية،  ثانويا
للتكيف مع المخاطر المناخية مقارنة ببقية  إلى تكثيف الجهودتحتاج 
ستكون أفريقيا مسؤولة عن االنبعاثات ، 2050وبحلول عام العالم. 

ى مستوى عل %4التراكمية لثاني أكسيد الكربون بنسبة ال تتجاوز الـــ 
.  وفي ظل الظروف السياسية )SAS( سيناريوالعالم، بصرف النظر عن 

الحالية فمن المرجح أن يبلغ متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية 
، ولكن هذا من شأنه أن يؤدي على األرجح 2050درجة مئوية في عام  2

درجة مئوية في شمال  2.7إلى ارتفاع متوسط في درجات الحرارة يبلغ 
اإلجمالي في أفريقيا بنحو أفريقيا. هذا من شأنه أن يخفض الناتج المحلي 

.  مقارنة بخط األساس دون أي تأثيرات مناخية 2050% في عام 8
وسوف تصل الخسائر في بعض المناطق مثل شرق أفريقيا إلى نحو 

15 .% 

إن اتخاذ إجراءات عاجلة للتكيف مع تغير المناخ من شأنه أن يقلل من حدة 
ومن من االستثمار. زيداً وجود مولكنه يتطلب  ،االقتصاديةهذه التأثيرات 

مليار دوالر  50-30إلى  الممكن أن يصل تمويل التكيف مع المناخ
 ً  ــ وهي زيادة ضخمة على 2030بحلول عام  أميركي سنويا

قدمتها االقتصادات المتقدمة لمشاريع  التي مليار دوالر أميركي 7.8 الــــــ
استخدام جزء من هذا التمويل . وسوف يتطلب األمر 2019التكيف في عام 

لجعل أنظمة الطاقة في أفريقيا أكثر قدرة على الصمود في مواجهة 
ة في المخاطر المناخية: ذلك أن ثالثة أخماس محطات الطاقة الحراري

، وسدس قدرة المائيجهاد اإلبسبب  لتعطلهاأفريقيا معرضة لخطر شديد 
 نات الساحلية. أفريقيا على الغاز الطبيعي المسال معرض للفيضا
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ً  استمرار سيظل الطاقة في تحول أساسيا في مستقبل  التمويل عنصرا
 أفريقيا 

مضاعفة االستثمارات يعني تحقيق أهداف الطاقة والمناخ في أفريقيا ل
مليار دوالر أمريكي  190ذلك أكثر من  سيتطلب. في الطاقة في هذا العقد

 .مع تخصيص ثلثيها للطاقة النظيفة ،2030إلى عام  2026سنويًا من عام 
ألفريقيا  رتفع نصيب االستثمار في الطاقة في الناتج المحلي اإلجماليوسي
من متوسط بقليل ، وهو أعلى 2030-2026 خالل األعوام من %6.1إلى 

إفريقيا في  في الطاقة استثمار لكن. الناميةاالقتصادات و الناشئة األسواق
صافي من اإلجمالي العالمي في فقط  %5حوالي  سيمثلالفترة  تلك

 .  2050ة لوكالة الطاقة الدولية بحلول عام الصفري اتاالنبعاث

 زيادة التدفقات المالية إلىأن تجعل متعددة األطراف على بنوك التنمية 
 حجم االستثمار المتصور فيالعمل على لتعبئة . أفريقيا أولوية مطلقة

، سوف يحتاجون إلى زيادة التمويل الميسر ألفريقيا )SASسيناريو (
وهذا يشمل األسواق  .لزيادة رأس المال حكمةأكثر  بنحوٍ واستخدامه 

، التي تحتاج إلى مضاعفة حجمها بحلول النصف الثاني من لية المحليةالما
تمويل المناخ وائتمانات  ، مثل. يمكن لمصادر رأس المال الجديدةهذا العقد
، ال تزال تدفقات المالية الدولية. ومع ذلكن تجلب المزيد من ال، أالكربون
ً  ، تشكل تحديًاةاالستثمار الشاملة، مثل أعباء الديون المرتفع أخطار   .كبيرا

أرض يتطلب بذل جهود أكثر قوة على  في أفريقياإن مستقبل الطاقة 
ً  الواقع بتغير مؤتمر األمم المتحدة السنوي المعني إن . مدعومة عالميا
ً  يعدّ  2022انعقد في مصر في أواخر عام  ) الذيCOP27( المناخ  منبرا

بالغ األهمية بالنسبة لزعماء أفريقيا للعمل على مستوى العالم من أجل 
. نحو الطاقة النظيفة التحول فيهذه التغيرات  لتحقيقتحديد السبل الالزمة 

ً  الوقتوهذا   بالغ األهمية، ليس فقط للعمل المناخي العالمي، بل وأيضا
لالستثمارات األساسية التي من شأنها أن تسمح ألفريقيا ــ موطن أصغر 

 .سكان العالم ــ باالزدهار في العقود المقبلة
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 إن أزمة الطاقة العالمية اليوم تؤكد أهمية وحجم المهمة المتمثلة في

 تحول قطاع الطاقة في أفريقيا، فضالً عن الفوائد المترتبة عىل التحول

 السريع نحو مصادر طاقة أكثر نظافة وأقل تكلفة. إن تقرير »توقعات

 الطاقة في أفريقيا لعام 2022« هو تقرير خاص جديد صادر عن سلسلة

فهو للطاقة.   الدولية  للوكالة  التابعة  العالمية«  الطاقة   »توقعات 

التطور أفريقيا إىل  الطاقة في  نظام  تدفع  التي قد  السبل   يستكشف 

القدرة ذلك  في  بما  أفريقيا،  في  التنمية  أهداف  جميع  تحقيق   نحو 

معقولة بأسعار  الحديثة  الطاقة  خدمات  إىل  الوصول  عىل   الشاملة 

 بحلول عام 2030، والمساهمات المحددة عىل المستوى الوطني. ويحلل

االستثمار، ومتطلبات  التحتية،  البنية  توسعة  احتياجات   التقرير 

كما يستكشف للطاقة.  وأولويات وضع سياسات  التمويل،   وخيارات 

وفرص المرنة،  التنمية  يدعم  الذي  المتحول  الوقود  مزيج   التقرير 

 الصادرات الجديدة، وقضايا التحول نحو الطاقة النظيفة ــ بما في ذلك

وتوفر التكاليف،  تحمل  عىل  والقدرة  الطاقة،  إىل  الوصول   إمكانية 

.فرص العمل




