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 مقدمة -اوال 

بر القارية عانعقد اجتماع الوزراء للدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية  .1

يونيو  29 و 28 يومياجتماع للخبراء ب وكان مسبوقا. 2021يونيو  30والطاقة في  يةواألقاليم

2021. 

 الحضور-ثانيا 

 وال،ج، أنالجزائر: ، وهيفي االتحاد األفريقي في االجتماع ادولة عضو (47سبع وأربعون ) شاركت .2

ى، ، جمهورية إفريقيا الوسطالرأس األخضر، بوروندي، الكاميرون،، بوركينا فاسوبنين، بوتسوانا

تشاد، جمهورية الكونغو، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، جيبوتي، غينيا 

، ردغشقامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مجابون، جإثيوبيا، إسواتيني، الاالستوائية، مصر، 

 ،تانيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، موريمالوي، مالي

ة العربية الصحراوية الديمقراطية، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، الصومال، الجمهوري

 .، زامبيا وزمبابويو، تونسجنوب أفريقيا، توج

يقية ركما شاركت في االجتماع المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات اإلقليمية والقارية األف .3

 جموعةم، )الكوميسا( األفريقي جنوبالو للشرق ، وهي: السوق المشتركة والمنظمات الدولية التالية

االقتصادية لدول  المجموعة، )اإلكواس( لدول غرب إفريقيا االقتصادية المجموعة ،شرق إفريقيا

ومية ، الهيئة الحك، اتحاد المغرب العربي(الساديكلجنوب األفريقي )ا مجموعة تنميةوسط إفريقيا، 

تحاد األفريقي ، وكالة االلطاقةللجنة األفريقية ال، لتنميةلبنك األفريقي ال، )اإليجاد( للتنمية المشتركة

مبادرة لا، األفريقية شركات الطيرانرابطة  نيباد، اللجنة األفريقية للطيران المدني،ال -تنمية لل

 فريقي،األجنوب لالسكك الحديدية لرابطة ، سياسة النقللبرنامج األفريقي ال، لطاقة المتجددةل ةفريقياأل

، اللجنة ديديةسكك الحلل، االتحاد األفريقي العامة ذات المنفعةال شغالرابطة األفريقية لوكاالت تنفيذ األ

هيئة  ،لطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةفي مجال از األفريقية للطاقة النووية، مركز شرق إفريقيا للتمي

جنوب الو أفريقيا ي الطاقة لشرق، الرابطة اإلقليمية لمنظم  تنظيم الكهرباءلإليكواس اإلقليمية ا

جنوب الو أفريقيا إدارة الموانئ لشرق رابطة ،للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الساديك، مركز يفريقاإل

مم المتحدة لجنة األ ،في مجال التبريد وتكييف الهواء يينقياتحاد جمعيات الفاعلين األفر ،يفريقاإل

المركز  ،غرب إفريقيا، البنك الدوليلطاقة الع جم  م، برنامج األمم المتحدة للبيئة، االقتصادية ألفريقيا

لوكالة ا، االتحاد األوروبي، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةاإلقليم

 ةمة الدوليمنظالالطاقة ، وفي مجال  شراكة بين إفريقيا واالتحاد األوروبي ال األلمانية للتعاون الفني،

 لطيران المدني.ل

 الملحق األول. اباعتبارهقائمة المشاركين بهذا التقرير تُرفق  .4

 

 االفتتاح مراسم -ثالثا

، فريقيامم المتحدة االقتصادية أل، لجنة األلتنميةلبنك األفريقي ال كل من هاقاأل بكلماتتح االجتماع فتُ اُ  .5

مصر  ،تطوير البنية التحتية في أفريقيا، مفوضية االتحاد األفريقيالتحاد األفريقي السامي لاممثل 

 يةواألقاليمبر القارية عبصفتها الرئيس المنتهية واليته للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية 

ة عبر للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتي الجديدوالطاقة، ومملكة ليسوتو بصفتها الرئيس 

  .القارية واألقاليمية والطاقة

خاص ، نائب الرئيس المسؤول عن القطاع المية السيد سولومون كواينوري للتنالبنك اإلفريق كلمة  ألقى  .6

يكون جزًءا من  لتنمية فخور بأنلبنك األفريقي الأن بوالبنية التحتية والتصنيع. وصرح نائب الرئيس 

انية ت باعتماد خطة العمل ذات األولوية الثوج  التي تُ  تطوير البنية التحتية في إفريقياعملية برنامج 

. وأكد 2021مؤتمر االتحاد األفريقي في فبراير  في أفريقيا خالل امج تطوير البنية التحتية للطاقةلبرن

 للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةاه تالدور المهم الذي لعب

عن  في إفريقيا. كما أعرب في رسم أطر السياسة القارية العريضة لقطاعي البنية التحتية والطاقة
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لى أن البنك قد ، مشيًرا إرامج البنية التحتيةلتنمية الثابت بتمويل مشاريع وبلبنك األفريقي الالتزام 

لرقم ، ويمثل هذا االخمسة عشر عاًما الماضية ىمليارات دوالر أمريكي على مد 9ساهم بأكثر من 

ممول التنمية للبنك األفريقي المما يجعل  ،فريقيامن إجمالي تمويل البنية التحتية في إ %50أكثر من 

يم مشروع لتنمية بصدد تصملبنك األفريقي المفضل للبنية التحتية في القارة. وأعلن أن والكبر األ

ط وسل   .الخطة ذات األولوية الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيامخصص لدعم تنفيذ 

سوق ال لنقل الجوي ومساهمته فيالوحيدة ل ةسوق األفريقيلللتنمية لالضوء على دعم البنك األفريقي 

عاتلكهرباء من خالل دعمه ل الوحيدةاألفريقية  الحظ نائب الرئيس أن هذه والطاقة اإلقليمية.  لمجم 

يل وهي طريقة تمو - إطاره االستراتيجي للشراكة بين القطاعين العام والخاصمقرونة ب ،التدابير

في إعادة البناء بشكل أفضل  ةكبير مساهمةستساهم  - لالستفادة من موارد القطاع الخاصمبتكرة 

 . 19 -مرض فيروس كوروناوجريء بعد 

 ،يرا سونجويالدكتورة ف ،التنفيذية تهاأمين مم المتحدة االقتصادية ألفريقيالجنة األ تناولت الكلمة باسم .7

روس مرض فيجودة وتغطية شاملة لدعم التعافي بعد ذات تحتية بنية ضمان على الحاجة إلى وأكدت 

النسبة ببما في ذلك تحسين قطاعي المياه والصرف الصحي اللذين يمثالن أهمية بالغة  ،19 -كورونا

إلى أن تحسين البنية التحتية والطاقة ضروري  ةالتنفيذي ةاألمين تقطاع الرعاية الصحية. وأشارل

ي المناطق ف   إلى جانب االستخدام المدر لإلنتاج القارية األفريقية منطقة التجارة الحرة تنفيذ لتسهيل 

 عليه،وعلى أهمية إشراك المرأة في البنية التحتية وسالسل قيمة الطاقة.  مشددةالحضرية والريفية، 

نية التحتية بالخطة ذات األولوية الثانية لبرنامج تطوير الخاصة في إطار  ،فإن التسليم الناجح للمشاريع

فعال  دعمتقديم وي الدول األعضاء إلى جسون ةالدكتور تأمر بالغ األهمية. ودعفي أفريقيا،  لطاقةل

إدراجها في خططها الوطنية مع تبني األفكار المبتكرة في تعبئة إلى هذه المشاريع ذات األولوية ول

ية تكون البن ، يجب أنارد القطاع الخاص. عالوة على ذلكالموارد وتنفيذ المشاريع التي تحشد مو

 عد  تُ  ،. وفي هذا الصددالتهديدات المستقبليةغيرها من من تهديدات المناخ و وعلى مأـمنالتحتية مرنة 

طت الضوء على العديد من ، وسل  أمرا أساسياالطلب  التي يقودها المهيكلةبرامج تنمية القدرات 

لتحقيق  لدعم الدول األعضاء تحقيقهااالقتصادية ألفريقيا إلى مم المتحدة البرامج التي تسعى لجنة األ

 هذه األهداف.

، ريقيافتطوير البنية التحتية في إالمعني  ب، الممثل السامي لالتحاد األفريقي رايال أودينجا أما سعادة .8

صة للجنة الفنية المتخصاإللقاء كلمة في اجتماع   مفوضية االتحاد األفريقي على دعوتهشكر فقد 

ا لوضع جهاًزا مهمً  تُعتبر، ي، كما أشارت، والعبر القارية واألقاليمية والطاقةللنقل والبنية التحتية 

البنية التحتية والطاقة. وأشار إلى أن فجوة البنية التحتية الهائلة في إفريقيا تحتاج  بشأن ةقاري أجندة

مثل السامي مهذه الفجوة هي سبب مستويات الفقر غير المقبولة في أفريقيا. وشدد الفإلى اهتمام عاجل. 

للتجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  بالغة األهميةعلى أن البنية التحتية 

فجوات  تقد حددفي أفريقيا  نية التحتية للطاقةبالخطة ذات األولوية الثانية لبرنامج تطوير الوأن 

والر أمريكي سنويًا وفقًا لتقديرات مليار د 150مليار دوالر أمريكي و  100حرجة تتطلب ما بين 

البنية التحتية  صندوق بشدة عن سعادة أودينجا دافعلتنمية على التوالي. لاألفريقي  والبنكالبنك الدولي 

ندوق البنية التحتية صيستند مبدأ  المقترح ألفريقيا لالستفادة من األموال العالمية لتطوير البنية التحتية.

اإلعداد الفعال للمشاريع يمثل الطريقة الرئيسية إلعادة إطالق المشاريع التي  إلى الوعي بأنألفريقيا 

 تعطلت في مرحلتها األولى. 

الدول ب االتحاد األفريقي للبنية التحتية والطاقة، ةضمفو   زيد، سعادة الدكتورة أماني أبو ترحب .9

للجنة ارئيس  أنجزهالذي  ثاليالمفي االجتماع. وأعربت عن تقديرها للعمل  الوفود جميعباألعضاء و

طت وسل   ،الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة المنتهية واليته

ات ذ المرحلة الثانية من خطة العمل الختتام الناجح لعملية ا هابما في ،الضوء على عدد من اإلنجازات

جائحة كوفيد  تشارعند ان واالستجابة السريعة  في أفريقيا للطاقةنية التحتية بولوية لبرنامج تطوير الاأل

ط الضوء على الحاجة إلى تطوير تسل   2063. وأشارت إلى أن أجندة 2020في إفريقيا في عام  19

به الذي يلعدور العلى  ةالمفوض تشددعال. و مستوىذات سياسات  وضعالبنية التحتية من خالل 
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عبر  ية سليمة بنية تحت ضرورة توفر ومن ث م ،ارة الحرة القارية األفريقيةالتنقل في تشغيل منطقة التج

أثرت سلبا على التنقل  19. والحظت أن القيود المفروضة على السفر لمكافحة جائحة كوفيد القارة

اجة إلى للح اسلبية على التجارة والسياحة. مع تقديرهال آثارها  ا إلى جانبمع اوجو اداخل أفريقيا بر

 مزيد من الشموليةالقرار عملية تتميز ب صنع  جعل أبو زيد إلى ةالدكتور تاإلجراءات، دع هذه

على المجتمع وتسهيل إعادة البناء  الجائحةلتقليل آثار  19ما بعد كوفيد في فترة  لمرونة والتنسيق وا

  .األمد طويلةالبشكل أفضل وأقوى من خالل البنية التحتية المرنة وأنظمة الطاقة 

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر  ،المرقبيمعالي الدكتور محمد شاكر تناول الكلمة  .10

العربية، وهو أيًضا الرئيس المنتهية واليته للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية 

ه تقدم التحاد األفريقي علىمفوضية اإلى الدول األعضاء و إلىشكر ، فقد توجه بالواألقاليمية والطاقة

لجنة لاساهم في نجاح عملهم. وأشار إلى أن  مال للجنة الفنية المتخصصةامكتب ولهيئة الدعم من له 

رؤية  طرح في توالطاقة قد ساهم الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية

مشتركة لتطوير البنية التحتية والطاقة في أفريقيا كما يتضح من مختلف المشاريع والبرامج التي تم 

 الطريق إلى االزدهار للقارة. الحظ الدكتور المرقبيورسم وضعها في هذه القطاعات لتعزيز التكامل 

برات تبادل المعرفة والخلالتعاون والتكامل و لتعزيز مهمةمنصة كانت للجنة الفنية المتخصصة اأن 

، نجاحال ةلمكتب الجديدهيئة ال وتمنىلمواجهة التحديات المشتركة في قطاع البنية التحتية والطاقة. 

عالقات العمل بين الدول األعضاء توثيق مضاعفة الجهود على جميع المستويات وإلى  داعيا

. 19 -ورونامرض فيروس كلبنية التحتية والطاقة للتخفيف من آثار لحلول بإيجاد  للتعجيلوالشركاء 

ة للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنيواختتم كلمته باإلعراب عن استعداد مصر لمواصلة دعم عمل 

 .التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة

ية سوتو ورئيس اللجنة الفنليبوهانج موناهينج ، وزير األشغال العامة في مملكة لي معالينيابة عن  .11

سفيرة  عربتأ، للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةالمتخصصة للتجارة والصناعة 

عن شكرها  ،سعادة السفيرة مافا سيجاناماني ،لدى االتحاد األفريقي ةالدائم تهاممثلوليسوتو في إثيوبيا 

نية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبكرئيس  اليتهاومصر على قيادتها وخدمتها المتفانية خالل ل

وتعهدت  ،رئاسةال يتولب تتشرف. وذكرت السفيرة أن ليسوتو التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة

قطاعي  في عالجتللجنة الفنية المتخصصة ابمواصلة العمل الجيد الذي أنجزه أسالفها. وأشار إلى أن 

تمويل دًءا بب  ،لتكامل إفريقيابالنسبة أهمية بالغة ذات حاسمة تعتبر مسائل  البنية التحتية والطاقة

تحتية نية البذات األولوية لبرنامج تطوير ال المرحلة الثانية لخطة العمل مثل األمدطويلة الالبرامج 

باإلضافة إلى العديد من  ،محددة في إطار النقل الجوي اتفاقات في أفريقيا  و وصوال إلى للطاقة

جاناماني س ةالسفير تية للدول األعضاء والشركاء. وتمنالعناصر األخرى التي تتطلب الجهود الجماع

 مداوالت مثمرة. لالجتماع
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 المسائل اإلجرائية   -رابعا 

( وفقًا لقواعد 2لمدة عامين ) ةمكتب جديدهيئة ، انتخب اجتماع الوزراء المكتبهيئة  واليةانتهاء  بعد .12

 على النحو التالي: اللجنة الفنية المتخصصةإجراءات 

  لرئيس: ليسوتو )جنوب أفريقيا(ا

 لرئيس: جزر القمر )شرق أفريقيا(لنائب األول ال

 لرئيس: الكونغو )وسط أفريقيا(لنائب الثاني ال

 لرئيس: بنين )غرب أفريقيا(للثالث انائب ال

 أفريقيا( مصر )شمالالمقرر: 

 

و للعامين مملكة ليسوت إلىمسؤولية قيادة اللجنة الفنية المتخصصة إسناد على  رئيس االجتماع  الشكر  .13

 المقبلين وشكر جمهورية مصر العربية على قيادتها خالل العامين الماضيين.

صر مجمهورية ، ، الدكتورة أماني أبو زيدشكرت مفوضة االتحاد األفريقي للبنية التحتية والطاقة .14

هيئة تو و، وهنأت مملكة ليسوها ودعمها للجنة الفنية المتخصصةكرئيسة منتهية واليتها لقيادتالعربية 

ة عبر القارية للنقل والبنية التحتي على انتخابهما لتولي قيادة اللجنة الفنية المتخصصة ةالمكتب الجديد

 المفوضية.دعم  ةلمكتب الجديدهيئة ال ت. وأكدواألقاليمية والطاقة

 عتمد مشروع جدول األعمال دون تعديالت:اُ  .15

 االفتتاح مراسم (1

 المسائل اإلجرائية (2

 المكتبهيئة انتخاب أعضاء  .1

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل .2

 تقرير الخبراء بحث (3

 إعالن الوزراء  بحث واعتماد (4

 االختتام (5
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 تقرير الخبراء بحث -خامسا 

ط الضوء على التقدم المحرز في مختلف اجتماع الخبراء الذي سل  قدم مقرر اجتماع الخبراء تقرير  .16

 قة.قطاعي النقل والطافي المشاريع في إطار برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا وكذلك 

 االبنية التحتية في إفريقي تطويربرنامج  1
  في أفريقيا لبرنامج تطوير البنية  التحتية  ذات األولوية المرحلة الثانية من خطة العمل  1.1

يع في إطار تمويل المشار سيسترشد بهاالتي  االستراتيجيةالبنك اإلفريقي للتنمية لمحة عامة عن  قدم .17

سية . تشمل النقاط الرئيبرنامج تطوير البنية  التحتية في أفريقياالخطة ذات األولوية الثانية ل

ياة ح، وعوامل النجاح للمشاريع في مراحل مختلفة من دورة إقليملالستراتيجية المتطلبات المالية لكل 

د واع مختلفة من المشاريع. تحدوكذلك اآلليات المناسبة ألن ،مشروع، وخيارات التمويل المختلفة لك

همية استدامة وإدراكا ألستراتيجية مصادر التمويل المختلفة وطرق إشراك القطاع الخاص. اال

على  تراتيجيةاالستحتوي وطرق توفير تكاليف التشغيل والصيانة.  يةاالستراتيجالمشاريع، تتناول 

 المرحلة الثانية من خطة مع أنشطة لضمان تنفيذ من الجهات الالعبة ةمختلفأنواعا خطة عمل تطابق 

 .بنجاح برنامج تطوير البنية  التحتية في أفريقياذات األولوية  ل  العمل

ة  ذات األولوية لبرنامج تطوير البني بالمرحلة الثانية من خطة العملالمعني  العمل  قيفر تكليفتم  .18

تحديد ب، قيالبرنامج تطوير البنية  التحتية في أفري، التي أنشأتها اللجنة التوجيهية التحتية في أفريقيا

البنية وللجنة الفنية المتخصصة للنقل االمشاريع ذات األولوية وفقًا لمعايير االختيار المعتمدة من قبل 

 المرحلة الثانية من خطة العمل  بناء على اعتمادو. 2019في  التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة

براير من قبل مؤتمر االتحاد األفريقي في ف ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية  التحتية في أفريقيا

ن ، يُقترح أيذ. في هذا السياقل مرحلة التنفمماثل خال فني، يالحظ أن هناك حاجة لتنسيق 2021

تحتية في برنامج تطوير البنية  اليواصل فريق العمل التنسيق بين المؤسسات المختلفة المشاركة في 

 الخطة ذات األولوية الثانية لبرنامج تطوير البنية  التحتية في أفريقيالضمان تنفيذ مشاريع  أفريقيا

 بنجاح.

 :تالتوصيا

 :ة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةللجنة الفنية المتخصصإن ا

ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية    المرحلة الثانية من خطة العمل استراتيجية تمويل تاعتمد (1

الدول األعضاء على زيادة االلتزام المالي لتطوير البنية التحتية بما في  توحث التحتية في أفريقيا

 ؛ذلك إعداد مشاريع البنية التحتية

ي استمرارية و لنظر فا التحتية للطاقة في أفريقيا تطوير البنيةاللجنة التوجيهية لبرنامج من  طلبت (2

 / أو دور فريق العمل للمضي قدًما.

 

 القطاعين العام والخاص للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيابرنامج الشراكة بين  2.1
أبلغت لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا االجتماع ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص  .19

التحول في أفريقيا في إطار خطة التنمية المستدامة إحداث بهدف تحقيق النمو االقتصادي المستدام و

من خالل االستفادة من دور وموارد القطاع الخاص.  2063وأجندة االتحاد األفريقي لعام  2030لعام 

خطط  اغةلصييهدف المشروع إلى تقديم خدمات استشارية فنية للدول األعضاء في االتحاد األفريقي 

 تباإلضافة إلى توفير القدرات لوحدا ،لشراكة بين القطاعين العام والخاصفي مجال اعمل وطنية 

مويل ت التي تواجهالتحديات  معالجةالشراكة بين القطاعين العام والخاص. سيساعد المشروع في 

ي ه ىاألولفي المرحلة تطوير البنية التحتية على أساس مستدام. والدول األعضاء المستهدفة 

لعام ا، التي حددت الشراكة بين القطاعين ر وكينيا ومالوي وأوغندا وزامبياالكاميرون وكوت ديفوا
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ارة الدروس المستفادة من هذه البلدان الستة المخت تعميموالخاص كنموذج لتمويل البنية التحتية. سيتم 

 الدول األعضاء األخرى. على

 

 توصيةال

 :للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةا

األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا في تنفيذ المشروع مشاركة لجنة تشجيع المنظمات األخرى على  (1

 وتوسيع نطاقه ليشمل الدول األعضاء األخرى.

 

 النقل  2

 النقل الجوي 1.1.2

للنقل الجوي وهنأ الدول األعضاء في  الموحدة تنفيذ السوق األفريقية  وضعاالجتماع  استعرض .20

للنقل الجوي. كما  الموحدةدولة التي انضمت إلى السوق األفريقية  35االتحاد األفريقي البالغ عددها 

لنقل الجوي، ل الموحدة واألدوات التنظيمية الرئيسية لتفعيل السوق األفريقية  ةاالجتماع السياس بحث

 ل الطيران.تسهيو، وأهداف ويندهوك المنقحة ألمن في أفريقيافض تكلفة النقل الجوي خبوالتوصيات 
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 التوصيات

 :للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةإن ا

 ؛ يللنقل الجو الموحدةجميع الدول األعضاء المتبقية على االنضمام إلى السوق األفريقية  تحث (1

وية آلية تسمشروع الختتام صياغة علما بالعمل الذي أنجزته مفوضية االتحاد األفريقي  تأحاط (2
 اتفاق علىلتفاوض بشأن االتوجيهية  والخطوط المنصوص عليها في مقرر ياموسوكروالمنازعات 

 األخرى، مواألقاليالدول بين بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي و الخدمات الجوية

قل والبنية للن اللجنة الفنية المتخصصةالعمل مع هيئة مكتب من مفوضية االتحاد األفريقي  تطلب (3

لنقل والبنية ل للجنة الفنية المتخصصةلعقد دورة استثنائية  التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة

الفقرة الفرعية  لبحث الوثائق في 2021ديسمبر  31بحلول  التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة

 ؛( أعاله2)

من مفوضية االتحاد األفريقي  توطلب في مقرر ياموسوكرومؤشرات األداء الرئيسية ت اعتمد (4

ألفريقية والسوق ا مقرر ياموسوكروواللجنة األفريقية للطيران المدني استخدامها كأداة لرصد تنفيذ 

 ؛للنقل الجوي الموحدة

الدول األعضاء على تحفيز الطلب على النقل الجوي عن طريق إلغاء جميع الضرائب  تحث (5

 سلبية على آثارمن لها  لماالركاب المفروضة على رسوم الالحكومية على النقل الجوي وخفض 

 ؛القتصادات الوطنيةلو للقطاعتنافسية القدرة ال

ين التوازن بين مصالح المطارات إلى تحس ترمي/ اعتماد سياسات  وضعمن الدول األعضاء  تطلب (6

والمستخدمين النهائيين  شركات الطيرانلي ومقدمي خدمات المالحة الجوية من جهة ومصالح مشغ  

 من جهة أخرى؛

بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات  ،طلبت من اللجنة األفريقية للطيران المدني (7

 مشياتتنسيق السياسات المتعلقة بضرائب ورسوم الطيران بشأن اقتراح تقديم  ،االقتصادية اإلقليمية

حواجز غير بشأن الضرائب والرسوم وغيرها من ال المنظمة الدولية للطيران المدنيمع سياسات 

  ؛الجمركية

اللجنة األفريقية للطيران المدني والمجموعات االقتصادية و طلبت من مفوضية االتحاد األفريقي (8

غية بمتعددة الت القطاعا منجميع أصحاب المصلحة المعنيين بادل فيها يتاإلقليمية إنشاء منصة 

 وضعلالتكلفة ومناقشة استراتيجيات خفض الضرائب والرسوم المرتفعة  عناصرجميع  استعراض

 ؛معقول للنقل الجوي في أفريقياهيكل تكلفة 

اد الدولي ، واالتح الطيرانوالرابطة األفريقية لشركات ، طلبت من اللجنة األفريقية للطيران المدني (9

لضرائب والرسوم الناجمة عن ااآلثار السلبية  حولدراسة قارية إجراء للنقل الجوي الشروع 

لدول األعضاء للطيران اورسوم على النقل الجوي ووضع خالصة وافية عن ضرائب المفروضة 

 ؛فيها

من اللجنة األفريقية  ت، وطلبمنقحة بشأن أمن وتسهيالت الطيرانأهداف ويندهوك ال تاعتمد (10

 تنفيذها بما يتماشى مع األهداف القارية والعالمية؛ب التعجيلللطيران المدني 

مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في ومفوضية االتحاد األفريقي بين تعاون الوثيق الب تأشاد (11

بروتوكوالت الصحة تنسيق إلى  ت، ودع19 -فيروس كورونا مرض جهود التعافي من على إفريقيا 

 .العامة وبيانات االعتماد الصحية عبر القارة

الدول األعضاء على تحديث المعلومات المتعلقة بمنصة السفر الموثوقة التابعة لالتحاد  تشجع (12

 األفريقي.

 

 والممرات( عبر الطرقالسكك الحديدية / بالنقل البري )النقل 
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 2030-2021ة عمل السالمة على الطرق للعقد االجتماع خط بحث، قطاع النقل البري فيما يخص  .21

نحو إنشاء المرصد األفريقي للسالمة على الطرق وتقرير تقييم  يةمذكرة المفاهيمالجنبًا إلى جنب مع 

أقر  ،األفريقيين. فيما يتعلق بالحاجة الملحة إلنقاذ حياة للسالمة على الطرق 2020-2011العقد 

تياري من الوقف االخ استثناءإمكانية الموافقة على في االجتماع بضرورة أن ينظر االتحاد األفريقي 

 إلنشاء المرصد األفريقي للسالمة على الطرق. ،الحالي

قواعد ومعايير شبكة السكك الحديدية  عنالتقرير  بحث، يتم قطاع السكك الحديدية فيما يخص  .22

ارطة الطريق لتطوير وإنشاء السوق األفريقية المشتركة للسكك الحديدية. األفريقية باإلضافة إلى خ

إفريقيا  لتشغيل البيني أن يحرمل الفنيةمعايير الوأشار االجتماع إلى أن من شأن أي تأخير في تطبيق 

أمام التنفيذ الناجح لمنطقة  اخطير اعائقيعتبر ذلك لعدة عقود. و مترابطةمن شبكة سكك حديدية 

هنا تأتي  ريقيا. ومنوالتصنيع داخل أفالبينية األفريقية الحرة القارية األفريقية والتجارة  التجارة

االتحاد  الدول األعضاء في على نطاق واسع من قبللتشغيل البيني ل الفنيةمعايير النشر الحاجة إلى 

خرى فاعلة األاألفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية االتحاد األفريقي والجهات ال

 ذات الصلة.

ع الطرق في تنفيذ مشاري النيباد-وكالة االتحاد األفريقي للتنميةأقر االجتماع بالتقدم الذي أحرزته  .23

 عالية السرعة.الوكذلك مشروع شبكة السكك الحديدية األفريقية المتكاملة 
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 :التوصيات

 :القارية واألقاليمية والطاقةللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر إن ا

لسالمة على الطرق بشأن ا 2020-2011علما بتقرير تقييم خطة العمل األفريقية للعقد  تأحاط (1

لسالمة ا للجنة القارية بشأن لتعيين مناصر، وال سيما دعوة االتحاد األفريقي توصياته تواعتمد

 ؛على الطرق

لسالمة على الطرق والمذكرة المفاهيمية بشأن ا 2030-2021خطة العمل األفريقية للعقد  تاعتمد (2

 ؛مرصد األفريقي للسالمة على الطرقنحو إنشاء ال

بالتعاون مع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية  ،من مفوضية االتحاد األفريقي تطلب (3

صحراء لبرنامج سياسة النقل ألفريقيا جنوب او ،اإلقليمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا

تنفيذ لوالمجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع المؤسسات ذات الصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة 

مرصد لسالمة على الطرق وتقييم عمل البشأن ا 2030-2021ورصد خطة العمل األفريقية للعقد 

 ؛األفريقي للسالمة على الطرق

من  تتوصيات المذكرة المفاهيمية بشأن المرصد األفريقي للسالمة على الطرق وطلب تاعتمد (4

اد اآلثار من خالل إعد المرصدإلنشاء الالزمة الترتيبات التعجيل باتخاذ مفوضية االتحاد األفريقي 

ابعة وكالة متخصصة تباعتبارها إنشاء المرصد التي ستترتب عن القانونية والهيكلية والمالية 

المتعلقة مقترحات شأن الب Dec. 1032 EXCLمقرر المجلس التنفيذي تحاد األفريقي، تمشيا مع لال

تحاد األفريقي في أقرب وقت القرار في اال اتخاذإنشاء مؤسسات جديدة والمضي قدما في عملية ب

 ؛ ممكن

رحبت والمرصد األفريقي للسالمة على الطرق  استضافة علما باقتراح المملكة المغربية  أحاطت (5

 ؛به

فريقية لتشغيل البيني لشبكة السكك الحديدية األالمتعلقة باالحد األدنى من المواصفات الفنية  تاعتمد (6

المجموعات من مفوضية االتحاد األفريقي إجراء مشاورات واسعة مع الدول األعضاء و توطلب

تفاقية على مشروع ا موافقةوالجميع مبادراتها مع األعمال القارية  بغية مطابقةاالقتصادية اإلقليمية 

 مقابلة؛ مشتركةحكومية 

 ؛فريقية المشتركة للسكك الحديديةخارطة الطريق نحو تطوير السوق األ تاعتمد (7

 البنك األفريقي للتصدير واالستيراد والبنكبالتعاون مع  ،طلبت من مفوضية االتحاد األفريقي (8

 ،آلخريناالمعنيين وأصحاب المصلحة يقيا األفريقي للتنمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفر

تطوير السوق األفريقية المشتركة للسكك الحديدية وتعزيز التعاون بين البلدان األفريقية وتبادل 

 الخبرات في تصنيع عربات السكك الحديدية وصيانتها.

 

 لنقل ل المستكملةعمل الخطط  بحث 1.1.2

لفترة لوالطرق والسكك الحديدة والبحر  الجوعن طريق لنقل ل المستكملةاالجتماع خطط العمل  بحث .24

2021-2023. 

 :التوصيات

 :للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةإن  ا

 للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةاخطط عمل  تاعتمد (1

 ؛2023 - 2021للفترة والطرق والسكك الحديدة والبحر  الجوعن طريق بشأن النقل 

إلى االجتماع  2023-2021للفترة  ةمن مفوضية االتحاد األفريقي تقديم خطة العمل البحري تطلب (2

اليمية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقامكتب هيئة االستثنائي التالي ل

 .لتقوم ببحثها)النقل(  والطاقة
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 :طاقةال 3

للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية اتنفيذ خطط عمل  وضع 1.1.3

 (2021-2019الطاقة ) - والطاقة
طة التقدم المحرز في تنفيذ خ إحاطة  حول المستجدات فيقدمت مفوضية االتحاد األفريقي وشركاؤها  .25

مراحل مختلفة في  المقررات. وقد لوحظ أن معظم 2021-2019 للفترة عمل اللجنة الفنية المتخصصة

 من التنفيذ من قبل مفوضية االتحاد األفريقي والشركاء.

 :التوصيات

 :للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةإن ا

إلى  ترحيلهاوفيذ األنشطة غير المكتملة بتن التعجيلمفوضية االتحاد األفريقي والشركاء على  تحث (1

 ؛إلى األنشطة الجديدة وإضافتها 2023-2021 الفترة عملخطة 

 من مفوضية االتحاد األفريقي والشركاء تعزيز تنسيق ورصد تنفيذ خطة العمل. تطلب (2

 المشاريع والبرامج التي تنسقها مفوضية االتحاد األفريقي 2.1.3

التقدم المحرز في تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج التي تقوم ب مفوضية االتحاد األفريقي أبلغت .26

 .2023بتنسيقها وتخطط لتنسيقها حتى عام 

بدعم من  المشروع عناصر: استمر تنفيذ مختلف اإلطار التنظيمي لسوق الكهرباء في إفريقيا مواءمة .27

وضع ورقة السياسة  قبع. االتحاد األوروبي من خالل مرفق المساعدة الفنية لالتحاد األوروبي

، تم إطالق السوق 2021االتحاد األفريقي في فبراير ا من قبل مؤتمر موخارطة الطريق واعتماده

، امن اآلن فصاعدً و. عبر شبكة اإلنترنتفي حفل أقيم  2021يونيو  3في للكهرباء  الموحدة األفريقية 

يقي يق في مفوضية االتحاد األفر: إنشاء وحدة تنسفيمجاالت االهتمام الرئيسية للبرنامج  تمثلست

فعيل ، وتللكهرباءالموحدة لسوق األفريقية لطريق ال وخارطةسياسة اللإلشراف على تنفيذ ورقة 

ي فجاهزة للعمل السوق  إلجراء الترتيبات الفنية الالزمة لتكون، ووضع خطة عمل ها اإلداريهيكل

 معالجةبغية  ة األخرىالرئيسي الفاعلة الجهات ، ودعم مجمعات الطاقة اإلقليمية واألقاليمجميع 

تعمل المفوضية حاليا، بمساعدة فنية من مرفق  . فضال عن ذلك،أقاليمهااالختناقات المحددة داخل 

والتعافي  19على تطوير استراتيجية للتعامل مع جائحة كوفيد المساعدة الفنية لالتحاد األوروبي، 

 .لقطاع الكهرباء منها

وجيهية للنموذج الت الخطوطعلى العمل السابق بشأن  تأسيسا: في إفريقيا الصغيرةدعم تطوير الشبكات  .28

يقي تها مفوضية االتحاد األفرعدالتي أ والصغيرةر / الصغالمتناهية المؤسسي والسياسي للشبكات 

فريقيا والطاقة أل، أجرت مفوضية االتحاد األفريقي التحاد األوروبيل مرفق المساعدة الفنيةبدعم من 

من أجل  فريقيافي إ الصغيرة اتفتح سوق الشبكلتنمية الدولية دراسة بعنوان الواليات المتحدة لوكالة ل

ج ونماذ الصغيرة ات، وهي: أعمال الشبكمجاالت رئيسية توجيهية تركز على خمسة خطوط صياغة

صل الشبكة عندما ت الصغيرة اتوآليات تعويض الشبك الصغيرة اتالشبكبين ربط الالتمويل. شروط 

الدراسة أصحاب  صادق على. انيةالجنس وإدماج المسائل؛ نماذج التعرفة  صغيرةإلى موقع شبكة 

ي ف التابعة للجنة الفنية المتخصصةووافقت عليها اللجنة الفرعية للطاقة  2019المصلحة في سبتمبر 

  .2020ديسمبر 

جولة السادسة البنجاح  أجريت: يةاألرض حرارةال الطاقة المتولدة من مرفق التخفيف من مخاطر .29

المطورين ب لوضع قائمة 19-جائحة مرض فيروس كوروناعبر اإلنترنت بسبب الطلبات تقديم ل

حرارة ال الطاقة المتولدة من مرفق التخفيف من مخاطرلحصول على منح إضافية من بغية االمؤهلين 

. مهتماالا مقدمي الطلبات الذين أبدوا من 18من أصل  10 حصل على التأهيل األولي لقد. يةاألرض

، ذلك . باإلضافة إلىللطلبات جولة السابعةل، تم البدء في إعداد "إبداء االهتمام" لوفي الوقت نفسه

إجراء  ،ية معالجة وإعادة تدوير النفاياتآلفي شركاء المفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاون مع  طلبت

 يحسيتالحرارية األرضية، مما المتولدة من م المباشر للطاقة االستخدا لطلباتدراسة جدوى أولية 
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لدول ا ليشمل يةحرارة األرضال الطاقة المتولدة من مرفق التخفيف من مخاطربرنامج نطاق توسيع 

الحرارية األرضية المنخفضة المحتوى الحراري. تم المتولدة من الطاقة من موارد الاألعضاء ذات 

دق عليها اة األرضية بأفريقيا وصالحرار المتولدة من لمركز التميز في الطاقة أعمالخطة  إعداد

 .2021قليميون في اجتماع ُعقد في مايو اإلخبراء ال

شرق  ليميإق: بناًء على عمل مماثل في لطاقة الحيوية في إفريقيالالتوجيهية  الخطوط سياسة والإطار  .30

اقة الحيوية الط لتطويرقي بمهمة تصميم إستراتيجية فت مفوضية االتحاد األفري، كل  ووسط إفريقيا

إطار عمل االستراتيجية ولكن خطط العمل  استكمال صياغةغرب إفريقيا. تم  إلقليموخطة استثمار 

 الجنوب إلقليمعمل مماثل إنجاز الوطنية للطاقة الحيوية المصاحبة لم تكتمل بعد. ومن المقرر 

تقنيات الإجراء دراسة حول تحديث فوضية االتحاد األفريقي م طلبتاألفريقي. باإلضافة إلى ذلك، 

الطهي في إفريقيا لتحديد السياسات والحوافز التنظيمية وغيرها من الحوافز  المستخدمة في وقودالو

قيا بما في إفري ةإلى تقنيات وممارسات الطهي النظيف التحولالالزمة لتحفيز االستثمارات من أجل 

توصي الدراسة بوضع استراتيجية ومبادئ ع من أهداف التنمية المستدامة. يتماشى مع الهدف الساب

حاب صادق أص الطهي النظيف في إفريقيا. منسقة في مجال التحول إلى ات قاريةلسياستوجيهية ل

وواقفت عليهما اللجان الفرعية المعنية بالطاقة التابعة  2020المصلحة على الدراستين في أكتوبر 

 .2020تخصصة في ديسمبر للجنة الفنية الم

: طلبت مفوضية االتحاد األفريقي إجراء تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع الطاقة األفريقي .31

وضع تحليل شامل لل لتوفيردراسة حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع الطاقة األفريقي 

يقي ، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية االتحاد األفرة والقضايا الجنسانية في أفريقيالطاقفي ا الحالي

نظور بشأن المالدراسة بوضع سياسة قارية منسقة توصي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

ادق أصحاب ص. تتم صياغتهااختصاصات  بناء على، وتطبيق نتائجها والطاقة في إفريقيا الجنساني 

وواقفت عليها اللجان الفرعية المعنية بالطاقة التابعة للجنة  2020المصلحة على الدراسة في يونيو 

 .2020الفنية المتخصصة في ديسمبر 

 :لرابطة األفريقية لمعامل التكريرمواصفات الوقود بشأن فوائد اعتماد خارطة طريق   حول دراسةال .32

إجراء ب ةاألفريقي والتوزيع شركات التكرير رابطةبالتعاون مع ، مفوضية االتحاد األفريقي كلفت

تحديد الفوائد االجتماعية واالقتصادية التي يمكن أن تكسبها الدول األعضاء في االتحاد دراسة ل

صادق أصحاب المصلحة على الدراسة في . األفريقيةمواصفات الوقود األفريقي من خالل تبنيها 

ديسمبر  نة الفنية المتخصصة فيوواقفت عليها اللجان الفرعية المعنية بالطاقة التابعة للج 2020يونيو 

2020.  

هود ج في إطار: وبرنامج تحويل قطاعات الطاقة عالمياً  مفوضية االتحاد األفريقيالشراكة بين  .33

مع برنامج  راكةش مفوضية االتحاد األفريقي ستقيم ، الوصول إلى الطاقة في إفريقياب للتعجيلالتنفيذ 

 لقطاعات الطاقة التابع ، وهو أحد مكونات برنامج التحول العالمي تحويل قطاعات الطاقة عالمياً 

جاالت عمل ألنشطة في ثالثة ماتنفيذ  ، من أجلاالتحاد األوروبيو أفريقيابين ستراتيجية المشتركة لال

االتحاد  ء فياالتحاد األفريقي والدول األعضا رئيسية. تساعد اإلجراءات الثالثة المقترحة مفوضية  

ات المساهمة في األولويفي الطاقة في أفريقيا وكذلك  التحول في نظمأهداف األفريقي في تحقيق 

 لموحدة ادعم تفعيل السوق األفريقية بغية بين إفريقيا واالتحاد األوروبي  الرئيسية لشراكة الطاقة

طة: بناء وتشمل األنش الصغيرة.والخطة الرئيسية لنظام الطاقة القاري وخطة تطوير الشبكة  للكهرباء

وارات ، وحبناء القدرات التنظيمية لتحول سوق الطاقة ؛القدرات للتخطيط الوطني المتكامل للطاقة

 السياسات اإلقليمية حول الكهربة الريفية والتصنيع.

 :التوصيات

 :للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةإن ا
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 ،ألفريقيمن مفوضية االتحاد ا توطلب في أفريقيا الصغيرةفتح سوق الشبكات عن تقرير ال تاعتمد (1

في  اهالدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وبناء قدرات توعية ،بالتعاون مع الشركاء

 ؛غيرةالص لكهرباء من خالل الشبكاتالتوجيهية من أجل زيادة الوصول إلى ا الخطوط تطبيق مجال 

من مفوضية  ت، وطلبغرب إفريقيا إلقليمالطاقة الحيوية وخطة االستثمار  تنميةاستراتيجية  تاعتمد (2

ز ومرك مجموعة تنمية الجنوب األفريقي )الساديك(،بالتعاون مع  ،االتحاد األفريقي وشركائها

مار الحيوية وخطة استثتنمية الطاقة لاستراتيجية  إعداد  ،للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الساديك

 ؛فريقياأللجنوب قليم اإل

لنتائج، ، وبناءً على اتعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع الطاقة األفريقي عنالتقرير  تاعتمد (3

ع إطار وض ،بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية ،من مفوضية االتحاد األفريقي تطلب

 نسين والطاقة في أفريقيا؛منسق للمساواة بين الج سياسة قاري

مواصفات الوقود في أفريقيا والجنوب بشأن طريق الالدراسة حول فوائد اعتماد خارطة  تاعتمد (4

ية والمجموعات االقتصاد، بدعم من مفوضية االتحاد األفريقي من الدول األعضاء تاألفريقي وطلب

 والجنوب األفريقي؛ مواصفات الوقود في أفريقيابشأن طريق ال، تنفيذ خارطة اإلقليمية

ً  بالتعاون مع ،مفوضية االتحاد األفريقي طلبت من (5 الشركاء و برنامج تحويل قطاعات الطاقة عالميا

لتخطيط ل بما في ذلك بناء القدرات ،تنفيذ األنشطة ذات الصلة في إطار الشراكة المقترحة ،اآلخرين

؛ وحوارات السياسات سوق الطاقة بناء القدرات التنظيمية لتحولو؛ الوطني المتكامل للطاقة

 والتصنيع. يةكهربة الريفالاإلقليمية بشأن 
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 اللجنة األفريقية للطاقةالمشاريع والبرامج المنسقة من قبل  3.1.3

عتمد، بما في ذلك الهيكل الم تفعيل اللجنة، عملية وضع لطاقة لمحة عامة عن للجنة األفريقية القدمت  .34

 .التي أقامتها الرئيسية  الشراكاتومستوى التصديق على اتفاقيتها و

 ،لطاقةي مجال افالتقدم المحرز في تنفيذ برامجها االستراتيجية القارية بلطاقة للجنة األفريقية ال أبلغت .35

الطاقة  رصد لطاقة،ا للتحول في مجال، البرنامج األفريقي البرنامج األفريقي لكفاءة الطاقةبما في ذلك 

. ةنظام معلومات الطاقلبرنامج األفريقي ال، والقدرات في قطاع الطاقةبناء الحيوية واإلبالغ عنها، 

وسيع الحاجة إلى تب، لطاقةللجنة األفريقية الت مفوضية االتحاد األفريقي، مع قرعالوة على ذلك، أ

العتبار العادل ليأخذ في ا التحولعنصر  كي يتضمنالطاقة في مجال  للتحولبرنامج األفريقي النطاق 

من الوقود األحفوري وإزالة  بالتحول تتضرراألشخاص والقطاعات التي من المحتمل أن  العديد من

دمج عنصر التحول العادل للطاقة ليتم تنفيذه جنبًا باقتراح طرح تم  .الكربون من القطاعات األخرى

  الطاقة.في مجال  للتحولبرنامج األفريقي الإلى جنب مع 

الطاقة، وكفاءة في استخدام توازن ال( استبيانات جديدة حول 4لطاقة أربعة )للجنة األفريقية ال أعدت .36

 دتأع الطاقة. باإلضافة إلى ذلك،  ات توليدمحطلالمركبة  القدراتوالطاقة، واألسعار والضرائب، 

 .يةلوطنا جهات االتصالستخدمها تلطاقة أدوات تحليل البيانات ونشر البيانات لللجنة األفريقية ال

 لوفورات اييملطاقة تقللجنة األفريقية العملية تنفيذ البرنامج األفريقي لكفاءة الطاقة، أجرت ر إطافي  .37

. يقدم هذا التقييم تحليالً يوضح الفوائد المحققة من تحسين كفاءة الطاقة من في إقليم الساديكالكهرباء 

 نالصعيديالمعدات على األجهزة وتشغيل إلضاءة وفي اداء الطاقة أل معايير الدنياالخالل تنفيذ 

 في شكل: 2030فوائد كمية حتى  في الساديكالطاقة  وفوراتالوطني واإلقليمي. قدم تقييم 

  انخفاض استهالك الكهرباء 

 توفير تكاليف الكهرباء 

  الكهرباء قدرة توليدتجنب الطلب على 

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتم تجنبها 

 :التوصيات

 :المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةللجنة الفنية إن ا

في الهيكل  تعيين موظفينب التعجيلطلبت من اللجنة األفريقية للطاقة / مفوضية االتحاد األفريقي  (1

 ؛للجنةالجديد 

 لطاقة؛للجنة األفريقية المن الدول األعضاء المتبقية التصديق على اتفاقية  تطلب (2

 / مفوضية االتحاد األفريقي تعبئة الموارد لتنفيذ البرامج التي من للطاقةمن اللجنة اإلفريقية  تطلب (3

تحقيق زيادة الوصول إلى الطاقة ومن أجل الطاقة الخضراء في ستثمارات الاب أن تعجلشأنها 

 المناخ، بما في ذلك، من بين أمور أخرى:في مجال الطموح 

 الشمسية؛تطوير طاقة الرياح والطاقة  .أ

 الصغيرة؛  ةتوسيع سوق الشبك .ب

 توسيع سوق النفط والغاز الطبيعي .ج

 .الطهي النظيف وتكنولوجيات الطهي النظيف  وقود  .د

اللجنة األفريقية للطاقة تقديم الدعم الالزم للدول األعضاء إلنشاء أنظمة معلومات الطاقة  طلبت من (4

ضاء تتبنى أدوات / استبيانات جمع البيانات الوطنية مع ضمان استدامتها والتأكد من أن الدول األع

 التي طورتها اللجنة؛

الالزمة  فنيةوالمن اللجنة األفريقية للطاقة / مفوضية االتحاد األفريقي تعبئة الموارد المالية  تطلب (5

قطاع في  قدراتاللطاقة، وكفاءة الطاقة األفريقية وبرامج بناء في مجال التنفيذ التحول األفريقي 

 الطاقة؛

لعادل في ا التحولعلى دمج  ،بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي ،اللجنة األفريقية للطاقة تحث (6

 الطاقة.األفريقي للتحول في مجال برنامج ال
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  النيباد - تنميةللوكالة االتحاد األفريقي  4.1.3

لف المشاريع مختيذ لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنف النيباد - تنميةللوكالة االتحاد األفريقي قدمت  .38

ة ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية  التحتي المرحلة الثانية من خطة العمل ، وال سيما عملية والبرامج

وكالة دأت . ببالشبكة الميل األخير ربط، والخطة الرئيسية لنظام الطاقة القاري ومشروع في أفريقيا

نت صادية اإلقليمية سلسلة من الندوات عبر اإلنتروالمجموعات االقت النيباد - تنميةللاالتحاد األفريقي 

برنامج تطوير البنية  لذات األولوية  لتنفيذ مشاريع المرحلة الثانية من خطة العمل  إلعداد خطط 

 ةالمتكامل اتبنهج الممر وهم يسترشدون، بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة التحتية في أفريقيا

 الدعم لنيبادا - تنميةللوكالة االتحاد األفريقي تقدم واستراتيجية التمويل واستراتيجية الشراكات. 

ية برنامج تطوير البنية التحتعالمة الجودة لوات وات محددة مثل آلية تقديم الخدملمشاريع من خالل أدل

، القطاع الخاص امل معللتع، وشبكة األعمال القارية في وقت مبكرمشاريع العداد إل في أفريقيا

 في أفريقيا. فرص العملفرص العمل لتحقيق أقصى قدر من  توفيرومجموعة أدوات 

. اكتملت الدراسة األساسية على قدم وساقالعمل على الخطة الرئيسية لنظام الطاقة القاري يجري  .39

، تم تنظيم الحق. وفي وقت 2020في أكتوبر التحاد األوروبي مرفق المساعدة الفنية لالتي يدعمها 

وتلقي  لتنمية لمناقشة النتائج األولية للدراسةلبنك األفريقي المائدة مستديرة للمانحين باالشتراك مع 

التعهدات للمراحل الالحقة المدعومة من مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في 

بما في  ين،اإلنمائيشركاء التلف بروتوكول كيوتو. اجتذبت المائدة المستديرة للمانحين تعهدات من مخ

يورو من االتحاد األوروبي. وتعهد  ماليين 3.5لتنمية و لبنك األفريقي الماليين دوالر من  3ذلك 

عالبنك الدولي بدعم  إفريقيا بينما تعهد البنك اإلسالمي للتنمية ووكالة التنمية  لوسطالطاقة  مجم 

عالفرنسية بدعم  المرحلة الثانية من الخطة الرئيسية لنظام  إعداد. بدأ الطاقة في شمال إفريقيا مجم 

 الطاقة القاري.

إلى تنسيق الطاقة المستدامة للوصول إلى طاقة الميل  النيباد - تنميةللوكالة االتحاد األفريقي تهدف  .40

ألمم المتحدة. وقد أدى ذلك إلى نهج ل 2030وأجندة التحاد األفريقي ل 2063 تحقيق أجندةاألخير نحو 

الوصول إلى المستوى المنخفض من البلدان ذات  هابما في ا،دولة عضو 25ل منسق يجمع بين عم

الميل األخير وتحرك مبادرات االستدامة  تبلغالتي الصغيرة  اتمشاريع الشبك لتطوير ،الطاقة

المختلفة باستخدام نهج متكامل متعدد القطاعات مع مختلف أصحاب المصلحة. يستلزم المشروع 

مشاريع الشبكات الصغيرة للوصول إلى  وتطويرمراجعة األطر التنظيمية للطاقة في خمسة بلدان 

 لمراكز الصحية.الطاقة في المناطق النائية من أجل المياه النظيفة وا

 

 :التوصيات

 :للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةإن ا

قدم المحرز بما في ذلك الت النيباد، – تنميةللعلما باألنشطة المختلفة لوكالة االتحاد األفريقي  أحاطت (1

ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا،  المرحلة الثانية من خطة العمل في تنفيذ 

 ر؛يخاألميل الوالخطة الرئيسية لنظام الطاقة القاري والوصول إلى الطاقة في 

المطلوبة لتنفيذ  اإلدارةالدول األعضاء إلى التعاون مع مجمعات الطاقة في إنشاء هياكل  تدع (2

 الخطة الرئيسية لنظام الطاقة القاري؛

ة برنامج تطوير البنيل، وعالمة الجودة حديثاالتي تم تطويرها  اتلما بآلية تقديم الخدمع تأحاط (3

لبنية والقطاعات الفرعية ل األقاليم في جميععلى اعتماد تطبيقها  تالتحتية في أفريقيا، وشجع

 التحتية.

 

 لتنمية لبنك األفريقي ال 5.1.3



STC-TTIIE/Min//Rpt (III) 
Page 15 

 

 

 التابع لمؤتمر األطرافالطاقة في مجال  التحوللتنمية لمحة عامة عن مجلس لبنك األفريقي القدم  .41

جال في متحول الرفيعة المستوى حول الالذي يوفر منصة للحوارات الوزارية السادس والعشرين 

البنك إن . 2021في نوفمبر  مؤتمر األطراف السادس والعشرين التي تفضي إلى، في الفترة الطاقة

، إلى جانب األطراف السادس والعشرينالتابع لمؤتمر الطاقة في مجال  التحولعضو في مجلس 

بنوك التنمية المتعددة األطراف األخرى والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التعاون الفني 

 الثنائيين. اإلنمائيينشركاء الو

 ،التابع لمؤتمر األطراف السادس والعشرينالطاقة في مجال  التحولمساهمته في مجلس  في إطار .42

 ،لمؤتمر األطراف السادس والعشرينعمل مبادرة الشبكات الخضراء  يشارك البنك في مجموعة

والتي تهدف إلى تسهيل توسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة عالميًا من خالل االستثمارات في قدرات 

  على مختلف برامج التكامل القاري واإلقليمي الجارية. تأسيسا -ات الشبك

لمؤتمر األطراف السادس مبادرة الشبكات الخضراء ل التابعةعمل ال اتيتم تصنيف أنشطة مجموع .43

زيادة طموحات التحول في مجال الطاقة  ؛، وهي: بناء الزخم السياسيدعائموفقًا لثالث  والعشرين

البحث ل بوالتعجي؛ وتبادل أفضل الممارسات وموارد التمويل الفنيةالوصول إلى المساعدة ب والتعجيل

اء ، اقترح البنك إنشتجنب االزدواجية وضمان التنسيقل سعياووالتطوير على الصعيد العالمي. 

مبادرات تكامل أنظمة الطاقة القارية واإلقليمية الجارية ذات األولوية التعجيل ب ستسه لمجموعة عمل 

لمؤتمر األطراف السادس تتماشى مع مبادرة الشبكات الخضراء ووالتي تركز على إفريقيا 

مبادرة الشبكات بشأن عمل المجموعة  أجازت. التحاد األفريقيمفوضية ا، تحت رعاية والعشرين

  اقتراح البنك. لمؤتمر األطراف السادس والعشرينالخضراء 

تكامل أنظمة الطاقة من بشأن مبادرات القارية واإلقليمية ذات األولوية الجارية اليمكن استخالص  .44

ظام الطاقة لن ةالرئيسي والخطة فريقيابرنامج تطوير البنية التحتية في ألخطة العمل ذات األولوية 

خرى ذات الصلة األ، دون نية استبعاد المبادرات كأمثلة األمور يتم إيرادهامع مالحظة أن هذه  القاري

 (.اللجنة األفريقية للطاقةالطاقة التي تنفذها  تحول)على سبيل المثال، جوانب أنشطة 

 

 :التوصيات

 :والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةللجنة الفنية المتخصصة للنقل إن ا

لتنمية ومفوضية االتحاد األفريقي تسهيل إنشاء فريق عمل شامل يقوم لاألفريقي  البنكمن  تطلب (1

بتنسيق األنشطة الجارية ذات األولوية التي تركز على أفريقيا والتي تتماشى مع مبادرة الشبكات 

 لفنيةاالوصول إلى المساعدة ب التعجيلبهدف وذلك ، العشرينلمؤتمر األطراف السادس والخضراء 

ية قدرة الشبكة القار في ستثماراتالتوليد الطاقة المتجددة من خالل ا لزيادةوموارد التمويل، دعماً 

 واإلقليمية والمبادرات ذات الصلة؛

 طريقلالتنمية ومفوضية االتحاد األفريقي المساهمة في تطوير خارطة لاألفريقي  البنكمن  تطلب (2

ل خالالتي سيتم إطالقها  لمؤتمر األطراف السادس والعشرينمبادرة الشبكات الخضراء بشأن 

تغطي التمويل والدعم الفني للبرامج / ل 2021في نوفمبر  مؤتمر األطراف السادس والعشرين

ؤتمر متدفقات التمويل وتطوير الهياكل لدفع التنفيذ بعد  لفتح؛ وآليات المشاريع الجارية ذات األولوية

 .األطراف السادس والعشرين

 

 الطاقة في مجال  شراكة بين االتحاد األوروبي وإفريقيا ال 6.1.3

منذ  راكةالشنجازات بإ االجتماع الطاقة في مجال االتحاد األوروبيوشراكة بين إفريقيا الأمانة  أبلغت .45

نسيق ت أ(االجتماع األخير للجنة الفنية المتخصصة من خالل مجاالت عملها الرئيسية الثالثة وهي: )

وضع تعزيز جهود التنسيق من خالل  (2؛ )المشتركة بين إفريقيا واالتحاد األوروبي االستراتيجية
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الطاقة في مجال  تحوللل تسهيل المعرفة( 3)؛ ورصدهامبادرات وبرامج الطاقة في أفريقيا قائمة ب

 في أفريقيا، بالشراكة مع المؤسسات األفريقية والدولية الرئيسية.

ين الحوار ب تعزيزالضوء على  الطاقة في مجال االتحاد األوروبيوشراكة بين إفريقيا الطت سل   .46

 لة ندوات، وسلسرفيعة المستوىالمختلف المنتديات  بينهامن  ،االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي

؛ الطاقة بشأناالتحاد األوروبي وشراكة بين إفريقيا ال في إطارعبر اإلنترنت المحادثات حول الطاقة 

العديد من  ؛ ودعمالنيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية تعزيز قدرات مفوضية االتحاد األفريقي و

، من طاقةاللجنة األفريقية للده معلومات الطاقة الذي تقولنظام األفريقي ها البما في ،البرامج األفريقية

 بين أمور أخرى.

 

ى عل الطاقة في مجالاالتحاد األوروبي وشراكة بين إفريقيا ال اهتمام سينصب وللمضي قدما،  .47

التحاد األفريقي واالتحاد األوروبي باإلضافة إلى تعزيز تنفيذ بين اللقمة السادسة  التحضيرات

مرحلتها الجديدة بعد قمة االتحاد األفريقي واالتحاد  الطاقة والمناخ فيفي طموحات المعززة ال

 األوروبي.

 

 :توصيةال

 :للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةإن ا

 دعم وتسهيل تبادل المعلومات الطاقة في مجال االتحاد األوروبي وشراكة بين إفريقيا الطلبت من  (1

الطاقة  في ستثماراتالاب التعجيلبرامج االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي من أجل ب والتوعية

قامة عالقات إل النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية الخضراء، ودعم مفوضية االتحاد األفريقي و

هداف أ مع الجهات الفاعلة في االتحاد األوروبي في المجاالت ذات االهتمام المشترك لتعزيز تنفيذ

 الطاقة والمناخ.

 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا  7.1.3

واعد القمراجعة مشروع في  إحاطة بشأن المستجداتقدمت لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا  .48

تراًحا إلنشاء اقكما قدمت حشد استثمارات القطاع الخاص، بغية مية ألسواق الكهرباء في أفريقيا التنظي

من خالل مختارة  ادولة عضو 16التنظيمية في القواعد مراجعة تجري المدرسة األفريقية للتنظيم. 

يع هذه العملية التوليد والنقل والتوز تدرس. والجاهزيةاستخدام ثالثة معايير هي: الجاذبية واالنفتاح 

كتمل بحلول نهاية عام توقع أن ومن المت 2019في عام  توالقطاعات الفرعية خارج الشبكة. بدأ

2021. 

ين متم اقتراح المدرسة األفريقية للتنظيم كمنصة ألصحاب المصلحة المتعددين ستجمع بين المنظ   .49

واألكاديميين والمرافق ومطوري الشبكات الصغيرة وشركات أنظمة الطاقة الشمسية  ةالسياس وصناع

حاب أي أصسسات المالية ومستخدمي الطاقة والمستثمرين والمؤ والخبراء االستشاريينالمنزلية 

عرفة مبناء المهارات وال فيهدفها ويتمثل . مصلحة آخرين تتأثر أنشطتهم تأثرا كبيرا بالتنظيم.

 قيمة إضافية في أفريقيا في مجال تنظيم الطاقة. يمكن تحقيق إحداث، وبالتالي والوظائف المستدامة

 من ذوي الكفاءات الرفيعة المستوىمر الذي يتطلب مهنيين ، األفكريةالنزاهة الو بالتميزهذا الهدف 

 هاتمويلمها ووتنظيلمدرسة ل التصميم المؤسسي يضمنة. يجب أن ستقالليالاكذلك )محليًا وعالميًا( و

. ستبني المدرسة األفريقية للتنظيم القدرات المحلية باستخدام نهج أصحاب استيفاء كال الشرطين

وتعليم ونشر تنظيمات وسياسات سليمة في مجال الطاقة في أفريقيا في المصلحة المتعددين لتطوير 

 بيئة تشمل النساء كجهات فاعلة في التنظيمات وصنع السياسة.
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 :توصيةال

 :البنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةللجنة الفنية المتخصصة للنقل وإن ا

الة كبالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي وو ،طلبت من لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا (1

ألفريقية، ا الجامعةلعمل مع نظام البنك األفريقي للتنمية، ا، والنيباد -االتحاد األفريقي للتنمية 

، والكيانات األخرى ذات الصلة لتصميم وتنفيذ مدرسة اإلنمائيينشركاء الوالجامعات األفريقية، و

معالجة  بغيةلتعزيز قدرة الدول األعضاء على تنظيم الطاقة  أفريقي مركز تميز تكون أفريقية 

 لوحيدةابناء القدرات لدعم التحقيق الكامل لبرنامج السوق األفريقية وجميع جوانب تنظيم الطاقة، 

 زيز الممارسات التنظيمية الجيدة في جميع أنحاء القارة.للكهرباء وتع

 

 بشأن الطاقة المستكملةخطط العمل  بحث 8.1.3

ي من قبل مفوضية االتحاد األفريق هاتنفيذيتم بشأن الطاقة ل المستكملةاالجتماع خطط العمل  بحث .50

 .2023 - 2021لفترة في اواللجنة األفريقية للطاقة والشركاء اآلخرين 

 

 :توصيةال

 :للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقةا إن

 .2023إلى 2021الطاقة للفترة من حول عمل الاعتماد خطة  (1

 

 عاناإلاعتماد تقرير الخبراء و -سادسا 

 تم اعتماد تقرير الخبراء وإعالن الوزراء مع التعديالت. .51

 

 :لاعمأ ما يستجد من –سابعا 

 .لم يتم إثارة أية مسألة تحت هذا البند  .52

 

 االختتام –ثامنا 

 

ضة االتحاد األفريقي للبنية التحتية والطاقة عن امتنانها للدول ، أعربت مفو  الختامية كلمتهافي  .53

وكالة االتحاد مشاركتها وإسهاماتها في اللجنة الفنية المتخصصة. وشكرت كل من على األعضاء 

لى علجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا و والبنك األفريقي للتنمية النيباد –األفريقي للتنمية 

مع مفوضية االتحاد األفريقي. باإلضافة إلى ذلك،  اللجنة الفنية المتخصصةفي تنظيم اشتراكهم 

 ةضالمفو تعلى دعمهم لمختلف برامج البنية التحتية والطاقة. وأشاد اإلنمائيينشركاء الشكرت 

في إعالن  ا وردمى نحو األولويات القارية للبنية التحتية والطاقة عل إلبرازة الفنية المتخصصة باللجن

في االتجاه الصحيح في مواجهة تحديات البنية تسير أن إفريقيا  تدل على، مشيرة إلى أنها الوزراء

إعادة البناء و ألفريقيةالتحتية التي تعد شرًطا أساسيًا للتشغيل الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية ا

 .19  -مرض فيروس كورونابشكل أفضل وأقوى في فترة ما بعد 

بنية لل مركزيالطابع العلى مساهماتهم. وأشار إلى أن نتائج االجتماع عكست  الوزراء   رئيسُ الشكر  .54

لالتحاد األفريقي.  2063التحتية والطاقة في عملية التكامل القاري باإلضافة إلى تحقيق تطلعات أجندة 

 ى نحو وثيقلمكتب اللجنة الفنية المتخصصة بالعمل عهيئة وأعرب عن التزام ليسوتو بصفتها رئيس 
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تي تم نفيذ القرارات الالتنسيق الوثيق مع مفوضية االتحاد األفريقي لدفع تبمع الدول األعضاء و

مفوضية االتحاد األفريقي وموظفي إدارة ى لإالتوصل إليها خالل االجتماع. واختتم بتوجيه الشكر 

 البنية التحتية والطاقة على تنظيمهم ودعمهم خالل االجتماع.
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 للنقل المتخصصة الفنية للجنة الثالثة العادية الدورةمشروع مقرر بشأن 

 والطاقة واألقاليمة للقار العابرة التحتية والبنية

 2021 يونيو  30إلى  28المنعقدة من  

 الفيديو طريق عن

 
 

 

 أوال. الديباجة )الخلفية  التشريعية(

 إن المجلس التنفيذي:

 ةللقار العابرة حتيةالت والبنية لنقلل المتخصصة الفنية للجنة الثالثة العادية الدورة بتقرير علما يحيط .1

 واإلعالن 2021 يونيو 30 إلى 28 من الفترة في الفيديو طريق عن عقدت التي والطاقة واألقاليم

 ؛ الصلة ذي

 يةالفن للجنة الثالثة العادية الدورة عقدلنجاح  والطاقة النقل عن المسؤولين بالوزراء يشيد .2

لتي تم تحقيقها ا ملحوظةال نتائجة والوالطاق واألقاليم ةللقار العابرة التحتية والبنية للنقل المتخصصة

 .أفريقيا في والطاقة األقاليمية التحتية البنيةة وللقار العابروالنقل  النقل تطويرفي 

 

 ررقالم .ثانيًا

 النقل قطاع في

لى القيام ع الجوي للنقل الموحدة األفريقية السوق إلىالتي لم تنضم بعد  األعضاء الدول جميع حثي .3

 ؛بذلك

 والبنية قلللن المتخصصة الفنية جنةالل مكتبهيئة  مع العمل األفريقي االتحاد مفوضية من طلبي .4

 والبنية للنقل ةالمتخصص الفنية جنةلل استثنائي اجتماع لعقد الطاقةو واألقاليمة للقار العابرة التحتية

 تسوية آلية مشروعبحث ل 2021 ديسمبر 31 بحلول الطاقةو واألقاليمة للقار العابرة التحتية

 إرشاداتومشروع  الجوي للنقل الموحدة األفريقية السوقفي إطار مقرر ياموسوكرو/ المنازعات

 ثالثة ومناطق دول مع الجويةات الخدم اتاتفاق بشأن لتفاوضمقرر ياموسوكرو ل
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 األداء اتمؤشر ذلك في بما التنظيمية واألدوات الجوي للنقل الموحدة األفريقية السوق سياسة يعتد .5

 ألمن ويندهوك وأهداف الجوي النقل تكلفة خفض بشأن والتوصياتلمقرر ياموسوكرو  الرئيسية

 المنقحة؛ الطيران وتيسير

 مركزوال األفريقي االتحاد مفوضيةفي  والطاقة التحتية البنية إدارة بين الوثيق بالتعاون يشيد .6

 إلى والدعوة كورونا فيروس من التعافي جهود في والوقاية منها األمراض مكافحةاألفريقي  ل

 .القارة عبر العامة الصحةالخاصة ب االعتماد وبيانات متطلباتمواءمة ال

 حادلالت التابعة الموثوقة السفر بمنصة الخاصة المعلومات تحديث على األعضاء الدول شجعي .7

 األفريقي؛

 2020-2011 للعقد الطرق على للسالمة األفريقية العمل خطة تقييمعن  تقريرالب علما يحيط .8

 نحو المفاهيمية والمذكرة 2030-2021 للعقد الطرق على للسالمة األفريقية العمل خطة واعتماد

 ؛المرصد األفريقي للسالمة على الطرق إنشاء

 المدني مجتمعوال أفريقيا في النقل سياسة برنامج مع بالتعاون األفريقي، االتحاد مفوضية من طلبي .9

 تدابيرال جميع اتخاذ ،الصلة ذات المؤسسات وجميع الخاص والقطاع ألفريقيا االقتصادية للجنةوا

 ؛2030 -2021 للعقد الطرق على للسالمة األفريقية العمل خطة ورصد تنفيذل المناسبة

 الطرق؛ على السالمة ميثاق بتنفيذ التعجيل إلى األعضاء الدول يدعو .10

ى المرصد األفريقي للسالمة عل إلنشاء الترتيبات تسريع األفريقي االتحاد مفوضية من طلبي .11

 ؛الطرق

 الطرق؛ لىع للسالمة األفريقي المرصد استضافة المغربية المملكة باقتراح والترحيبعلما  يحيط .12

 ارطةوخ ومعاييرها قواعدها وكذلك األفريقية الحديدية السكك لشبكة الفنية المواصفات يعتمد .13

 .الحديدية للسكك المشتركة األفريقية السوق تطوير نحو الطريق

يراد األفريقي للتصدير واالست بنكال مع بالتعاون أن تقوم، األفريقي االتحاد مفوضيةمن  يطلب .14

 ألفريقيا ديةاالقتصا المتحدة األمم ولجنة اإلقليمية االقتصادية والمجموعاتوالبنك األفريقي للتنمية 

 يةالحديد للسكك المشتركة األفريقية السوق، بإنشاء الصلة ذوي اآلخرين المصلحة وأصحاب

 تها؛وصيان الحديدية السكك عربات تصنيع في الخبرات وتبادل األفريقي التعاون وتعزيز

 واألقاليمة للقار العابرة التحتية البنيةقطاع  في

 االقتصاديةمجموعات لل التابعة األطراف المتعددة المالية والمؤسسات األعضاء الدول دعوي .15

 في التحتية ةالبني تطوير لبرنامج الثانية األولوية ذات العمل خطة تنفيذ دعم إلى والشركاء اإلقليمية

 أفريقيا؛

 أفريقيا في يةالتحت البنية تطوير لبرنامج الثانية األولوية ذات العمل خطة تمويل استراتيجية يعتمد .16

 البنية مشاريع إعدادوال سما  التحتية البنية لتطوير المالي االلتزام زيادة على األعضاء الدول وحث

 التحتية؛

ي التابعة لبرنمج تطوير البنية التحتية ف الخدمات تقديم ليةيرحب بعالمة الجودة المنشأة حديثا آل .17

 بيقهاوتط اعتمادهايشجع و المبكرة المراحل في المشاريع إعداد في لتميزأفريقيا من أجل ضمان ا
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مشاريع ل لمبكرا للتقييم فريقياأل معيارباعتبارها ال التحتية للبنية الفرعية والقطاعات المناطق عبر

 التحتية؛ لبنيةا

 التحتية نيةالب تطوير لبرنامج الثانية األولوية ذات العمل خطةب المعنية العمل فرقة بعمل علمايحيط  .18

لتحتية في أفريقيا تطوير البنية ا لبرنامج التوجيهية اللجنةكليف وت واليتها بتمديديوصي و أفريقيا في

 .قدما للمضي العمل ةفرق دور أو/و استمرارية في لنظربا

 الطاقة قطاع في

 جميع عم بالتعاون ،ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية القيام األفريقي االتحاد مفوضية من طلبي .19

غيل لضمان التش المناسبة الخطوات اتخاذب الصلة، ذات واإلقليمية القارية األفريقية المؤسسات

 إنشاء لكذ في بما القاري الطاقة لنظام الرئيسية والخطة للكهرباء الموحدة األفريقية للسوق الكامل

 .ابه الخاصة ستراتيجيةاال والحوكمة المؤسسية الهياكل

 ألفريقيا االتحاد مفوضية مع بالتعاون ،أن تقوم ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم لجنة من طلبي .20

 والشركاءفي مجال الطاقة  األوروبي االتحاد- أفريقيا وشراكة والقارية اإلقليمية والمنظمات

 ساتالممار وتعزيز القدرات بناءمن أجل  للتنظيم أفريقية مدرسة إنشاء جدوى تحديدب ،اآلخرين

 .القارة عبر الجيدة التنظيمية

 من التي لبرامجا لتنفيذ الموارد تعبئة لطاقةلاألفريقية  لجنةالو األفريقي االتحاد مفوضية من طلبي .21

 لطموحاتنفيذ و الطاقة إلى الوصول زيادة أجل من الخضراء الطاقة في االستثمارات تسريع شأنها

 الشبكة سوق عيتوس( 2) الشمسية والطاقة الرياح طاقة تطوير( 1: )يشمل بما المناخ،المتعلق ب

 النظيفة؛ الطهي وتكنولوجيات وقود( 4) الطبيعي والغاز النفط سوق عيتوس( 3) الصغيرة

 لطاقةا معلومات نظم إلنشاء األعضاء للدول الالزم الدعم تقديم للطاقة األفريقية اللجنة من طلبي .22

 لتيا البيانات جمع استبيانات/أدوات اعتماد إلى األعضاء الدول دعويو استدامتها، ضمانو الوطنية

 ؛األفريقية للطاقةوضعتها اللجنة 

 نالهيدروجي وتجارة إنتاج إمكاناتبشأن  جدوى دراسة إجراء األفريقي االتحاد مفوضية من طلبي .23

 القارة؛ على والسياسية واالجتماعية االقتصادية وآثارها أفريقيا في األخضر

 والمنظمات ةلتنميالبنك األفريقي لو األفريقي االتحاد مفوضية/للطاقة األفريقية اللجنة من طلبي .24

رامج األفريقية لتنفيذ الب الالزمة نيةفوال المالية الموارد تعبئة اإلنمائيين والشركاء والقارية اإلقليمية

 الطاقة؛ قطاعفي مجال  قدراتال بناءو الطاقةاستخدام  وكفاءة لطاقةفي مجال  ا لتحولل

 يقوم شامل ملع فريق إنشاء تيسير لتنميةالبنك األفريقي لو األفريقي االتحاد مفوضية من طلبي .25

 الشبكات رةمباد مع تتماشى والتي أفريقيا على تركز والتي األولوية ذات الجارية األنشطة بتنسيق

 نيةفال المساعدة إلى الوصول تسريعمن أجل  نيوالعشر السادس األطراف مؤتمرل الخضراء

 ةلشبكات اقدرفي بناء  ستثماراال خالل من المتجددة الطاقة توليد زيادة دعمو التمويل وموارد

 الصلة؛ ذات والمبادرات واإلقليمية القارية

 الهيكل في ينالموظف تعيينالتعجيل ب األفريقي االتحاد مفوضية/للطاقة األفريقية اللجنة من طلبي .26

اللجنة  اتفاقية على تصدق لم التي األعضاء الدول دعويو للطاقة األفريقية للجنة المعتمد الجديد

 بذلك؛ القيام إلىة للطاقة فريقياأل
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 الدولعتمد ت بأنيوصي  و النظيف للوقود واالقتصادية واالجتماعية والبيئية الصحية بالفوائديقر  .27

 .لوقوداألفريقية ل مواصفاتال طريق خارطة األعضاء

 

 ختامفي ال

 عليها؛ المتفق األولويات تنفيذ لتوجيه 2023-2021 لفترةا عمل خطة يعتمد  .28

 بنكلا ذلك في بمااإلنمائيين  شركاءالو األطراف المتعددة المالية المؤسسات جميعويشيد بينوه  .29

 للتعاون مانيةاألل والوكالة األوروبي واالتحاد الدولي والبنك األلماني التنمية بنكو لتنميةاألفريقي ل

 األفريقي؛ االتحاد وبرامج مشاريع لمختلف دعمهم على الدولي

 .االجتماع مداوالت سادت التي والمودة االنفتاح بروحيشيد  .30
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