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 مقدمة أوال.

عبر  انعقد االجتماع الوزاري للدورة االستثنائية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية  .1

 المنعقد يومي ، وسبقه اجتماع الخبراء 2022يونيو  16والطاقة، افتراضيا في  القارية واألقاليمية

 . 2022يونيو  14-15

 الحضور .ثانيا

وال، جالجزائر، أن: وهي في االتحاد األفريقي  ( دولة عضًوا 45خمسة وأربعون )شارك في االجتماع  .2

بنين، بوتسوانا، بوروندي، الرأس األخضر، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، 

الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، غينيا االستوائية، إرتريا، 

إيسواتيني، إثيوبيا، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، ليبيا، مالوي، مالي، موريتانيا، 

ية، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، الجمهورية الصحراو

 .السنغال، سيشل، الصومال، جنوب إفريقيا، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي

السوق المشتركة للشرق والجنوب :  التالية شارك في االجتماع أيضا المجموعات االقتصادية اإلقليمية .3

 .األفريقي، مجموعة شرق إفريقيا، مجموعة تنمية الجنوب األفريقي

: جتماع المؤسسات األفريقية اإلقليمية والقارية والمنظمات الدولية على النحو التاليكما شارك في اال .4

النيباد، ولجنة األمم المتحدة -اللجة األفريقية للطاقة، وكالة االتحاد األفريقي للتنميةالطاق لجنة

ريقية، ورابطة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة األفريقية للطيران المديني، ورابطة الخطوط الجوية األف

 .مرافق الطاقة في إفريقيا، والرابطة اإلقليمية لمنظمي الطاقة للشرق والجنوب إفريقيا

 .يرفق بهذا التقرير قائمة المشاركين في الملحق األول .5

 مراسم االفتتاح ثالثا.

اللجنة الفنية تم افتتاح االجتماع بكلمة ألقتها مفوضة االتحاد األفريقي للبنية التحتية والطاقة ورئيس  .6

 .والطاقة  عبر القارية واألقاليمية المتخصصة للنقل والبنية التحتية

الدكتورة أماني أبو زيد، بالدول  سعادة والطاقة، التحتية للبنية األفريقي االتحاد رحبت مفوضة .7

 انعقدت وأبلغت الجلسة بأن اللجنة الفنية المتخصصة. األعضاء وجميع الوفود الحاضرة في االجتماع

 توإذ أشار . 2023 في عقدها المتوقع العادية الدورة تنتظر أن يمكن ال التي الملحة المسائل لبحث

 تفشي جائحة فيروس كورونا منذ والقارية اإلقليمية إلى المشاورات  متزايدةال حاجةال المفوضة على

 في الناشئة التهديدات معالجة أهمية على شددت األخيرة، األوكرانية الروسية األزمةو عامين، قبل

 سعادة أبلغت. المشاورات هذه مثل لتسهيل الرقمية الحلول من االستفادة خالل من المناسب الوقت

 القطاعات من العديد في كبير تأثير لها كان األوكرانية الروسية األزمةالدكتورة أبو زيد االجتماع، أن 

 أن إلى وأشارت. القارة قبل من وجماعية منسقة استجابة هناك يكون أن الضروري من يجعل مما

. األخرى القطاعات على بشدة ذلك انعكس وأن المتضررة،القطاعات  أكثر من والطاقة التحتية البنية

 وأصحابالرئيسية  األفريقية المؤسساتبين  لتنسيقل خطوات األفريقي االتحاد مفوضية اتخذت

 المتخصصة الفنية اللجنة على يتعين التي والفرص فيفالتخ تدابير وتحديد لوضع المعنيين المصلحة

  مضيفة بصفتها ذهبية فرصة فريقياإل أن المتخصصة، الفنية اللجنة المفوضة أبلغت كما. مراعاتها

 لمواجهةتغير المناخ المتعلقة باألمم المتحدة اإلطارية  لألطراف في اتفاقية  والعشرين السابع للمؤتمر

. الموحد فريقياأل الموقف خالل منالطاقوي  واالنتقال الطاقة إلى الوصول حول موحدة برسالة العالم

اللجنة  تدخل تتطلب التيو النقل، قطاع في المسائل  من العديد على الضوء بتسليط كلمتها واختتمت
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 السالمة وتعزيز السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي، تفعيل تعزيز أجل من الفنية المتخصصة

 عمل خطة وتنفيذ. الطرق على لسالمةل مرصد األفريقيال إنشاء خالل من إفريقيا في الطرق على

 .مثمرة مداوالت لالجتماع متمنية اكلمته المفوضة واختتمت. 2023-2022 البحري النقل

  المتخصصة الفنية اللجنة ورئيس ليسوتو مملكة في النقل وزير موكريتال، تسوي رحب معالي السيد .8

بالمشاركين وشكر مفوضية االتحاد األفريقي  والطاقة يةواألقاليم  عبر القارية والبنية التحتيةللنقل 

أقر بأن جميع الدول األعضاء قد عانت من اآلثار السلبية لألزمة الروسية . على تنظيم االجتماع

للتخفيف من األوكرانية، وأعرب عن تقديره لقيادة مفوضية االتحاد األفريقي تجاه نهج قاري جماعي 

آثارها على قطاعي الطاقة والبنية التحتية نظًرا النعكاساتها الغير المباشرة على جميع القطاعات 

األخرى في االقتصاد. شدد على أهمية مشاركة أفريقيا في مؤتمر األطراف السابع والعشرين التفاقية 

لة لوضع الموقف األفريقي األمم المتحدة بشأن تغير المناخ برسالة موحدة ورحب بالجهود المبذو

الموحد بشأن الحصول على الطاقة واالنتقال العادل وأشار إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة 

المؤتمر  االستثنائية تعد فرصة مناسبة لمواءمة المبادرات األفريقية المختلفة نحو الموقف الموحد قبل

. لخص الرئيس رية المتعلقة بتغير المناخ السابع والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطا

البنود المختلفة في قطاع النقل التي كانت معروضة على اللجنة الفنية المتخصصة، وأفاد بأن اعتمادها 

سيسمح لمفوضية االتحاد األفريقي بالمضي قدما في تنفيذ المشاريع والبرامج الطموحة لالتحاد 

تسوية المنازعات للسوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي،  األفريقي في هذا القطاع. وهي تشمل آلية

وإرشادات السياسة للتفاوض بشأن اتفاق الخدمات الجوية، والسياسة األفريقية المنقحة للطيران 

المدني، والتقرير النهائي للدراسة حول المرصد األفريقي للسالمة على الطرق وخطة عمل النقل 

، ودعا جميع الدول األعضاء والشركاء إلى دعم هذه الجهود. قبل الشروع 2023-2022البحري 

في االجتماع، دعا الرئيس اللجنة الفنية المتخصصة إلى الوقوف دقيقة صمت ترحما على معالي 

السيد كوسود مافونجو، الوزير السابق للبحث العلمي واالبتكار التكنولوجي في جمهورية الكونغو، 

وتحدث عن الوزير الراحل باعتباره مناضال أفريقيا حقيقيا، خدم  2022في مارس  الذي وافته المنية

 بالده وأفريقيا بال هوادة في مناصب متعددة في قطاع البنية التحتية.

 المسائل اإلجرائية رابعا.

 :تم تشكيل هيئة مكتب االجتماع وفقًا لقواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة على النحو التالي .9

 (الجنوب األفريقي) ليسوتو  :    الرئيس 

 (شرق إفريقيا) جزر القمر  :  النائب األول للرئيس

 (وسط أفريقيا)الكونغو   : النائب الثاني الرئيس

 (غرب أفريقيا)بنين  :  النائب الثالث الرئيس 

 (شمال أفريقيا)مصر  :    المقرر 

 :تم اعتماد مشروع جدول األعمال دون تعديالت .10

 االفتتاح مراسم (1

 المسائل اإلجرائية (2

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل (3

 بحث تقرير الخبراء (4

 بحث واعتماد اإلعالن الوزاري (5

 ما يستجد من أعمال (6
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 االختتام (7

 بحث تقرير الخبراء خامسا.

ط التقرير الضوء على المداوالت بشأن آثار األزمة تم عرض تقرير الخبراء على االجتماع. سل   .11

األوكرانية؛ والموقف األفريقي الموحد بشأن الحصول على الطاقة واالنتقال الطاقوي؛ الروسية 

 والبنود الواردة تحت قطاع النقل.

 للتخفيف من آثار األزمة الروسية األوكرانية على البنية التحتية والطاقة في أفريقيا بحث التوصيات -1

تم إبالغ اللجنة الفنية المتخصصة بأن مفوضية االتحاد األفريقي والمؤسسات الرئيسية األفريقية،  .12

، ولجنة 50-النيباد، والبنك األفريقي للتنمية، ومبادرة أفريقيا-للتنمية األفريقيوهي وكالة االتحاد 

قاموا بإعداد ورقة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، مع مدخالت من أصحاب المصلحة اآلخرين، 

األزمة الروسية األوكرانية على قطاعي البنية التحتية والطاقة في أفريقيا.  عن حول اآلثار المترتبة 

سلطت الورقة الضوء على اآلثار الرئيسية لألزمة على قطاعي البنية التحتية والطاقة على النحو 

 التالي:

 ارتفاع أسعار الوقود (أ

 تؤدي إلى نقص في الوقود؛ التي طاعاتنقاالتأخيرات في اإلمداد وال (ب

 ؛وي ألمن الطاقاتهديد  (ج

 تركيز أقل على التحول في مجال الطاقة وتمويلها الدولي ؛ (د

حري مقرونة بارتفاع تكاليف سلسلة التوريد واالضطرابات اللوجستية في ظل القطاع الب (ه

 ؛الشحن

ارتفاع تكاليف الوقود على الطرق والسكك الحديدية والسفر  عن مضاعفة اآلثار المترتبة  (و

 .الجوي

االجتماع أيضا بأن رئيس مفوضية االتحاد األفريقي أنشأ فريق عمل متعدد التخصصات  إبالغتم  .13

برئاسة المدير العام لتحليل تداعيات األزمة على أفريقيا. قام فريق العمل بإعداد ورقة إطارية سلطت 

يرات على القطاعات المختلفة. تم تقديم النتائج إلى الدورة االستثنائية لهيئة مكتب الضوء على التأث

 .2022مايو  10األفريقي المنعقدة في  دول وحكومات االتحاد رؤساء

أحاط االجتماع علما بتشجيع جمهورية مصر العربية ودعمها لجميع الجهود التي يبذلها االتحاد  .14

إلى الطاقة واالنتقال الطاقوي، بما في ذلك الخطة القارية الرئيسية لنظام  الوصولاألفريقي في مجال 

 .الطاقة، والسوق اإلفريقية الموحدة للكهرباء.
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 :التوصيات

 :أوصت اللجنة الفنية المتخصصة بما يلي

البينية، وزيادة -ز التجارة األفريقيةيوضع خطة أفريقية لتمويل الطاقة وتأمينها، تعزإلى  دعت (1

تكرير النفط األفريقي الخام في المصافي األفريقية والبنية التحتية األفريقية وإنتاج النفط األفريقي؛ 

 للتخزين والتوزيع )الموانئ والمحطات والنقل البحري والسكك الحديدية وما إلى ذلك(
 على النيباد-كالة االتحاد األفريقي للتنميةوو األفريقي االتحاد ومفوضية األعضاء الدول حثت (2

 ويالطاق نتقالالا لدعم إفريقيا في التحتية والبنيةوالكهرباء  لغازإقليمية ل مشاريع التعجيل بوضع

 الغاز لتصدير الفرص وإتاحة ،إفريقيا في والبتروكيماويات والزراعةوالطهي النظيف  والتصنيع

 األخرى؛ األسواق إلى الطبيعي

النيباد، ومفوضية االتحاد األفريقي -وكالة االتحاد األفريقي للتنميةو األعضاء الدول من طلبت (3

 المستدامة النقل وأنظمة الحديدية السكك كهربة دمجولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، 

 تكاليف على والغاز النفط أسعار في التقلبات تأثير من للحد الحالية التنمية خطط في األخرى

 ؛النقل

مترابطة عبر القارة لتسهيل حركة البضائع وإنشاء مناطق لوجستية متعددة الوسائط دعت إلى  (4

وتقليل تكاليف النقل والتوزيع، وتقليل تكاليف التخزين في القارة بما في ذلك الدول األفريقية 

 الجزرية؛
 اإلقليمية الصهاريج مجمعات أو / و األفريقية البينية الشحن خطوط تطوير إلى ت دع (5

 المخصصة؛

واللجنة األفريقية للطيران المدني، ورابطة الخطوط الجوية  األفريقي االتحاد مفوضية من طلبت (6

األفريقية إلجراء تحليل مفصل لآلثار المتعلقة بشركات الطيران بما في ذلك الربط البيني 

 والسالمة، ووضع استراتيجية للتعاون بين شركات الطيران األفريقية؛

التعجيل بتنفيذ النيباد وجميع المؤسسات المعنية على -حثت كل من وكالة االتحاد األفريقي للتنمية (7

ذات األولوية الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية في  العملالمشاريع الرئيسية في إطار خطة 

األفريقية  أفريقيا، والسوق األفريقية الموحدة للكهرباء، من أجل تعزيز الترابط بين البلدان

 واالستفادة من فرص التجارة في الطاقة التي تتيحها األزمة الروسية األوكرانية ألفريقيا؛

ضمان تخصيص اتفاقات وعقود الشراكة لبنود على الدول األعضاء والمؤسسات األفريقية  تحث (8

المحتوى التكنولوجيا والمساعدة الفنية وتدريب األفريقيين، وكذلك وتمويل نقل  بخصوصمهمة 

 ؛المحلي واإلقليمي والقاري

بالتعاون مع المؤسسات اإلفريقية المتخصصة أن  تستمر، من مفوضية االتحاد األفريقي  تطلب (9

الوضع المتطور لألزمة الروسية األوكرانية  ، في رصد÷وجميع أصحاب المصلحة المعنيين

في على الصمود إفريقيا قدرة وتأثيرها على قطاعي البنية التحتية والطاقة وزيادة وتحسين 

 . األزمات المستقبلية/مواجهة الصدمات 

لعرضه في  الطاقوي لى الطاقة واالنتقالإ الوصولبشأن   الموحد فريقياألموقف المقترح  بحث -2

 الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف

المقترح بشأن الوصول قامت اللجنة الفنية المتخصصة ببحث ورقة توضح الموقف األفريقي الموحد  .15

إلى الطاقة واالنتقال الطاقوي. تم إعداد الورقة بقيادة مفوضية االتحاد األفريقي مع مدخالت من 

النيباد، البنك األفريقي -بما في ذلك وكالة االتحاد األفريقي للتنمية ،المؤسسات األفريقية الرئيسية

دم الورقة نظرة عامة عن وضع الطاقة، والفجوات للتنمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا. تق

المتعلقة بالوصول واإلمكانات الطاقوية الضخمة في القارة. تحلل الورقة أيًضا اإلمكانات المختلفة 
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لتكنولوجيا الطاقة، سواء المتعلقة بأنظمة الطاقة المتجددة أو غير المتجددة، للمساهمة في الوصول 

 في القارة. إلى الطاقة واالنتقال الطاقوي

 :الورقة الموقف الموحد على النحو التاليتقترح  .16

المتوسط ، االستمرار في نشر أنظمة الطاقة المتجددة وغير المتجددة  األمدين القصير وعلى  (أ

 لتلبية الطلب الحالي والمتزايد على الطاقة؛

، سيلعب النفط والفحم أدواًرا حاسمة في توسيع الوصول  األمدين القصير والمتوسط على  (ب

ستركز أفريقيا على تعزيز كفاءة  .والكهرباء إلى الطاقة الحديثة في قطاعات النقل والصناعة

من  الدفيئة إزالة الكربون للتخفيف من انبعاثات غازات  وتكنولوجياالطاقة ونشر تدابير 

 سلسلة قيمة الوقود األحفوري؛

واالنتقال الطاقوي الوصول إلى الطاقة  تركز أجندةالقصير والمتوسط والطويل، س األمدعلى  (ج

بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية  ،في إفريقيا على مصادر الطاقة النظيفة

 .والهيدروجين األخضر والمنخفض الكربون والغاز الطبيعي

 ،التمويل وهيتحديد أربع ركائز للتنفيذ  ، تمالطاقويلتحقيق هدف الوصول إلى الطاقة واالنتقال  .17

 .التكامل اإلقليمي؛ السياسات واألطر التنظيمية؛ والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والتعاون

 التوصيات

 :أوصت اللجنة الفنية المتخصصة بما يلي

من طلبت الموقف األفريقي الموحد المقترح بشأن الوصول إلى الطاقة واالنتقال الطاقوي، و أجازت (1

مفوضية االتحاد األفريقي العمل مع الدول األعضاء لتوحيد جميع المقترحات األفريقية المختلفة بشأن 

 الحصول على الطاقة واالنتقال العادل للطاقة؛

من مفوضية االتحاد األفريقي تنسيق عملية تقديم ورقة الموقف األفريقي الموحد إلى مجموعة  طلبت (2

المفاوضين األفريقيين إلحالتها إلى المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة، ولجنة رؤساء الدول 

 ؛إلجازتها ،تغير المناخب المعنيةوالحكومات األفريقيين 

فريقي / اللجنة األفريقية للطاقة، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، من مفوضية االتحاد األ طلبت (3

والبنك األفريقي للتنمية، العمل مع الدول األعضاء إلعداد الخطط الوطنية الرئيسية لالنتقال الطاقوي 

لتسريع  واستراتيجيات تعبئة الموارد للدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، واستراتيجيات

 التنفيذ؛

والبنك األفريقي للتنمية،  ،من مفوضية االتحاد األفريقي، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا طلبت (4

النيباد، وضع وتنفيذ إطار وبرنامج قاري بشأن نقل التكنولوجيا، من -ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية

ولوجيا الحصول على الطاقة واالنتقال الطاقوي شأنه أن يمك ن الدول األعضاء من الوصول إلى تكن

 وتصنيعها واعتمادها وتكييفها مع احتياجاتها المحلية والوطنية؛

من الدول األعضاء التعجيل بالجهود الرامية إلى تسهيل الوصول إلى الطاقة واالنتقال الطاقوي  طلبت  (5

لمشاركة  مالئمةوخلق بيئة من خالل تخصيص التمويل المحلي وتعبئته، وتطوير أسواق الكربون، 

 القطاع الخاص وزيادة االلتزام بالتكامل اإلقليمي ألسواق الطاقة؛

إزالة الكربون من خالل المساهمات المحددة وطنياً المتعلقة بهداف األمن الدول األعضاء تحديد  طلبت (6

بما في ذلك النقل  ،والتعجيل بالجهود نحو إزالة الكربون وتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الرئيسية

 السادس والعشرين مؤتمرالوالكهرباء والقطاعات الصناعية وفقا الستالم التمويل الذي تم التعهد به في 

 تغير المناخ؛المتعلقة ب األمم المتحدة اإلطارية لألطراف في اتقافية 

 ،المبادرات الرئيسيةمن مفوضية االتحاد األفريقي وشركائها القاريين واإلقليميين التعجيل بتنفيذ  طلبت (7

بما في ذلك الخطة القارية الرئيسية ألنظمة الطاقة، وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا )خطة 

العمل ذات األولوية الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا(، ومبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا، 

 لبرنامج األفريقي لالنتقال الطاقوي؛والسوق األفريقية الموحدة للكهرباء، وا



STC-TTIIE/Min/Draft/….. 

Page 6 

 

 

وضع برنامج ب ،بالتعاون مع المؤسسات القارية واإلقليميةأن تقوم، من مفوضية االتحاد األفريقي  طلبت (8

قاري للهيدروجين األخضر من أجل إنشاء أسواق محلية ودولية مستدامة وفعالة من حيث التكلفة ووضع 

ية المناسبة والشراكات مع المناطق األخرى في العالم لتطوير أطر التمويل والسياسات، واألطر التنظيم

 التكنولوجيا؛

من اللجنة األفريقية للطاقة النووية واتفاق التعاون اإلقليمي األفريقي للبحث والتطوير والتدريب  طلبت (9

ة ومواصلة في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، التعجيل بتنفيذ األطر المناسبة الستخدام الطاقة النووي

وتعزيز  ،تعزيز التعاون على المستوى اإلقليمي، والقاري والعالمي لتعبئة التمويل واكتساب التكنولوجيا

 ومعالجة المخاطر المرتبطة بها؛ ،المهارات والخبرات

بنود مهمة في اتفاقات وعقود الشراكة تتعلق بتمويل ونقل  حثت الدول األعضاء على ضمان إدراج (10

 والمساعدة الفنية وتدريب األفريقيين وكذلك المحتوى المحلي واإلقليمي والقاري؛التكنولوجيا 

دعم إلى  الشركاء وأصحاب المصلحة والمستثمرين المحتملين من القطاعين العام والخاص دعت (11

الموقف األفريقي الموحد بشأن الوصول إلى الطاقة واالنتقال العادل، والمساعدة في وضع األدوات 

نية والمالية للتعجيل بحق أفريقيا في الوصول الشامل إلى الكهرباء الميسورة التكلفة والحزم الف

 .ظيف، وكذلك الوقود النظيف والنقلوالموثوقة، والطهي الن

 جمهورية مصر العربية( من اقتراح )مبادرة الحصول على الطاقة والتحول العادل في إفريقيا  بحث -3

اقتراًحا إلطالق مبادرة الوصول إلى الطاقة والتحول العادل في إفريقيا مصر العربية قدمت جمهورية  .18

تغير المتعلقة ب خالل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية

المناخ. يتمثل الهدف من هذه المبادرة في تسريع الوصول الشامل إلى الطاقة الميسورة التكلفة 

في أفريقيا مع مراعاة أجندة المناخ من أجل التنمية المستدامة والخضراء وانبعاثات  والموثوقة

 الكربون المنخفضة.

أحاط االجتماع علما بالمبادرة المقترحة بشأن الوصول إلى الطاقة واالنتقال العادل لتعزيز الوصول  .19

 ائق المحددة ألفريقيا.لطاقة واالنتقال الطاقوي، الذي يأخذ في االعتبار الحقالعادل والمنصف ل

 توصيةال

 :أوصت اللجنة الفنية المتخصصة بما يلي

بمبادرة الوصول إلى الطاقة واالنتقال العادل في أفريقيا، التي اقترحتها جمهورية مصر  أقرت (1

 ودعت ، والعشرين التحضير لمؤتمر األطراف السابع وأشادت بها، ودعت إلى دعمالعربية، 

 .الموقف األفريقي الموحد في المستقبل دعم  إلى جمهورية مصر العربية

 قطاع النقل -4

العالقة في  المسائل ( بشأن معالجة EX.CL/Dec.1144 (XL)امتثاال لمقرر المجلس التنفيذي ) .20

قطاع النقل، بحث االجتماع بنود جدول األعمال الخاصة بقطاع النقل بما يتماشى مع توصيات الدورة 

والطاقة. ويشمل  عبر القارية واألقاليمية الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتيةالعادية الثالثة للجنة 

ذلك اعتماد آلية تسوية المنازعات للسوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي، والخطوط التوجيهية لسياسة 

لمناطق التفاوض بشأن اتفاقات الخدمات الجوية بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والبلدان وا

األخرى؛ السياسة األفريقية المنقحة للطيران المدني؛ والتقرير النهائي للدراسة حول المرصد 

 .2023-2022األفريقي للسالمة على الطرق وخطة العمل الخاصة بالنقل البحري 

ابون جأحاط االجتماع علما بالتحفظات التي أبدتها الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وال .21

شأن آلية تسوية المنازعات للسوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي/مقرر ياموسوكرو، كما أحاط ب

ب والتعريفات الواردة في  2-3ابون لتعديل المادة جاالجتماع بالمالحظات التي قدمتها الكونغو وال
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إزالة  آلية تسوية المنازعات للسوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي/مقرر ياموسوكرو، من أجل

من مقرر  8اإلشارة إلى تمديد تسوية المنازعات لشركات الطيران ألن هذا ال يتوافق مع المادة 

 ياموسوكرو.

تعبئة الدعم للمرشحين األفريقيين لمجلس المنظمة الدولية للطيران إلى أشار االجتماع إلى الحاجة  .22

 .2022مدني في سبتمبر المدني قبيل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران ال

 :التوصيات

 :أوصت اللجنة الفنية المتخصصة بما يلي

من اللجنة  وطلبتعلى آلية تسوية المنازعات للسوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي،  وافقت (1

األفريقية للطيران المدني بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي والشركاء الرئيسيين اآلخرين 

إنشاء مجلس لإلدارة وأمانة آللية تسوية المنازعات للسوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي، 

 رر ياموسوكرو؛تستضيفها اللجنة األفريقية للطيران المدني وتقديم التقارير إلى هيئة رصد مق

الخدمات الجوية بين الدول األعضاء  اتلتفاوض بشأن اتفاقا لسياسةعلى الخطوط التوجيهية  وافقت (2

من اللجنة األفريقية للطيران المدني وطلبت  غير األفريقية. المناطق في االتحاد األفريقي والدول و

متابعة استخدام الخطوط  إنشاء لجنة للخبراء القانونيين في مجال النقل الجوي للمساعدة في

 التوجيهية ومراجعتها؛

من اللجنة األفريقية للطيران المدني وطلبت  المدني،على السياسة األفريقية المنقحة للطيران  وافقت (3

 تنسيق تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات والشركاء المعنيين في مجال النقل الجوي؛

خيارات التمويل المستدام للمرصد األفريقي على توصيات الدراسة حول اإلطار المؤسسي و وافقت (4

 للسالمة على الطرق؛

من مفوضية االتحاد األفريقي تنسيق تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسة، من أجل إنشاء  طلبت (5

 المرصد األفريقي للسالمة على الطرق؛

 االنضماملى الدول األعضاء التي لم تنضم بعد إلى الميثاق األفريقي للسالمة على الطرق، إ دعت (6

 إليه والتصديق عليه وإيداع وثائق التصديق؛

 ،بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقياأن تقوم، من مفوضية االتحاد األفريقي  طلبت (7

وضع استراتيجية لكسب التأييد من أجل حث المزيد من الدول األعضاء على التصديق على الميثاق ب

 الطرق؛األفريقي للسالمة على 

 ؛2023-2022على خطة العمل بشأن النقل البحري  وافقت (8

 بشأنالنقل الجوي والشركاء اآلخرين  إبالغ مؤسساتمن اللجنة األفريقية للطيران المدني  طلبت (9

المرشحين األفريقيين المقترحين من مصر وغينيا االستوائية وإثيوبيا وغانا وموريتانيا ونيجيريا 

، للحصول على الدعم الالزم قبل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة الدولية وجنوب أفريقيا وزيمبابوي

 .2022للطيران المدني في سبتمبر 

 واإلعالناعتماد تقرير الخبراء  سادسا.

 .مع التعديالت واإلعالن الوزاريتم اعتماد تقرير الخبراء  .23

 ما يستجد من أعمال سابعا.

 االستشرافيةأبلغت مفوضة االتحاد األفريقي للبنية التحتية والطاقة االجتماع أنه سيتم إطالق الدراسة  .24

 أعضاء الوفود وشجعتهم في باريس، فرنسا، ودعت  2022يونيو  20بشأن الطاقة في إفريقيا في 

 على المشاركة.

 االختتام .ثامنا
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قي للبنية التحتية والطاقة عن تقديرها للدول في كلمتها الختامية، أعربت مفوضة االتحاد األفري .25

األعضاء لمشاركتها وإسهاماتها في اللجنة الفنية المتخصصة االستثنائية. وأشادت بنجاح االجتماع 

وجود بعض البنود الملحة في جدول األعمال ذات اإلطار الزمني المحدود،  معباعتبار أهميته، خاصة 

ال سيما تلك المتعلقة بمؤتمر األطراف السابع والعشرين. ودعت الدول األعضاء وجميع أصحاب 

ن أفريقيا المصلحة األفريقيينن إلى تعبئة الدعم للنتائج الموضوعية في مؤتمر األطراف، التي ستمك  

لة تغير المناخ بشكل أكثر فعالية، وتأمين التمويل الدولي الكافي للمناخ مع مراعاة من معالجة مسأ

الظروف الخاصة ألفريقيا. وأشارت المفوضة إلى أن اعتماد الصكوك اإلضافية في إطار السوق 

األفريقية الموحدة للنقل الجوي كان إنجاًزا رئيسيًا وأعربت عن ثقتها في أن ذلك سيعزز تفعيلها. 

اء على ذلك، دعت الدول األعضاء وشركات الطيران إلى اتخاذ خطوات عملية لفتح السوق في وبن

إفريقيا لضمان التمتع بفوائد السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي على أرض الواقع. كما رحبت 

لة بالموافقة على تقرير المرصد األفريقي للسالمة على الطرق وتعهدت بالعمل مع األجهزة ذات الص

للتعجيل بعملية إنشاء المرصد األفريقي للسالمة على الطرق. اختتمت المفوضة كلمتها بشكر رئيس 

المفوضية وجميع المشاركين وأكدت للدول األعضاء التزام مفوضية االتحاد األفريقي بالمضي قدما 

 في معالجة المهام المقبلة.

تحاد األفريقي على عقد االجتماع شكر الرئيس الوزراء على مساهماتهم. كما شكر مفوضية اال .26

وضمان سير مداوالت االجتماع ومقرراته بشكل صحيح. ودعا الدول األعضاء والشركاء إلى العمل 

معًا لضمان تنفيذ التوصيات المتفق عليها في الوقت المناسب. وناشد الدول األعضاء على وجه 

قة واالنتقال الطاقوي من خالل الخصوص دعم الموقف األفريقي الموحد بشأن الوصول إلى الطا

. شكر الفرق الفنية بمفوضية االتحاد األفريقي والعشرين المشاركة النشطة في مؤتمر األطراف السابع

والمترجمين الفوريين على ضمان السير السلس لالجتماع وعلى الدعم المقدم لمملكة ليسوتو باعتبارها 

  رئيس هيئة المكتب.
 



 

 

الدورة االستثنائية الثانية للجنة الفنية المتخصصة 

 والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة للنقل

 2022يونيو  16 – 14

 عن طريق التداول بالفيديو

 

 

 األصل: إنجليزي
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 اإلعالن الوزاري

 2022يونيو  16

  

 إعالن الدورة االستثنائية الثانية للجنة الفنية المتخصصة 

 والطاقة يةاألقاليمو عبر القاريةللنقل والبنية التحتية 

 2022يونيو  16 – 14

 عن طريق التداول بالفيديو
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، 2022يونيو  16الفيديو في ب لالتداوعن طريق  المجتمعيننحن الوزراء المسؤولون عن النقل والطاقة، 

والطاقة،  يةواألقاليم عبر القاريةفي الدورة االستثنائية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية 

والتحول األفريقي الموحد بشأن الوصول إلى الطاقة الموقف  لبحث األفريقيها مفوضية االتحاد تالتي نظم

توصيات للتخفيف من آثار األزمة الروسية و؛ ر األطراف السابع والعشرينمؤتمفي  لعرضه في مجال الطاقة

في قطاع النقل وفقًا  المسائل العديد من واستكمالاألوكرانية على قطاعي البنية التحتية والطاقة في أفريقيا؛ 

 واألقاليمية والطاقة ة للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القاريةالثالث ةالعادي الدورةلتوجيهات 

 ؛2021يونيو  30في  المنعقدة

 :إذ نضع في االعتبار

 ؛1991المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية، المعتمدة في أبوجا، نيجيريا، في يونيو  .1

، وعلى وجه 2000يوليو  11و، في جالقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي المعتمد في لومي، تو .2

نها في اللتين تنشئان اللجان الفنية المتخصصة كأجهزة لالتحاد، وتمك   15و 14ن الخصوص المادتي

تنسيقها  وضمانإعداد مشاريع وبرامج االتحاد  من بينها أمورب القياممجاالت اختصاص كل منها من 

 ومواءمتها؛

إعادة تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وإنشاء بشأن  Assembly/AU/Dec.227 (XII) المقرر .3

 والطاقة والسياحة؛ يةواألقاليم عبر القاريةقل والبنية التحتية لجنة للن

التي والطاقة  يةواألقاليم عبر القاريةللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية ا ءاتقواعد إجرا .4

 ؛ومهامهاصالحياتها منها على  5 المادةفي  تنص

لدورة العادية الثالثة للجنة الفنية الذي صادق على نتائج ا EX.CL/Dec.1144(XL) المقرر .5

 والطاقة؛ يةواألقاليم عبر القاريةالمتخصصة للنقل والبنية التحتية 

مؤتمر األطراف السابع و  مؤتمر األطراف السادس والعشرينمؤتمر االتحاد األفريقي بشأن  مقرر .6

 قيقتحالتأكيد على الحاجة إلى  الذي يجدد Assembly/AU/Dec. 819(XXXV)والعشرين 

 ؛مؤتمر األطراف السابع والعشرينفي  بالغة األهميةنتيجة جوهرية 

للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر التقارير المقدمة إلى هذه الدورة االستثنائية الثانية  .7

 القارية واألقاليمية والطاقة.

خطيرة مباشرة وغير مباشرة على قطاعي البنية  اآثار تخل فالروسية األوكرانية منا أن  األزمة  إدراكاو

التحتية والطاقة في أفريقيا مما يزيد من تأثيرها على القطاعات االجتماعية واالقتصادية األخرى من خالل 

 التأثيرات المضاعفة؛

ة النقل الحالية الروسية األوكرانية قد ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكلف األزمة وإقراًر منّا بأن

في أفريقيا مما أثر سلبًا على الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والعديد من القطاعات االجتماعية 

 عقبلبلدان األفريقية، السيما لعلى الميزانيات العامة  كبيرةواالقتصادية األخرى باإلضافة إلى ضغوط 

 ؛19-فيروس كوروناجائحة 

 فريقيا وخطر توقف التنمية االجتماعية واالقتصادية في القارة؛لطاقة في ألالخطير  لالفتقار إدراكاو

بضرورة قيام الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية بتعزيز التعاون في قطاعي البنية  ااعترافو

مؤتمر األطراف السابع التحتية والطاقة للتصدي بشكل جماعي لهذه التحديات، والتحدث بصوت واحد في 

 ةلسوق األفريقيلالتفعيل الكامل  ومتابعةالعادل،  والتحولبشأن مسألة الوصول إلى الطاقة  خاصة، والعشرين

 لنقل الجوي؛ل ةالموحد

والطاقة، وإرادتنا  يةواألقاليم عبر القاريةالتزامنا بتطوير النقل والبنية التحتية  تأكيد إذ نجددنحن الوزراء، 

 :ما يلي اتفقنا علىالقوية لتنفيذ نتائج هذا االجتماع، قد 

  

 :والتحول في مجال الطاقةبشأن الحصول على الطاقة  الموحدفيما يتعلق بالموقف األفريقي 
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، تحول في مجال الطاقةالمقترح بشأن الوصول إلى الطاقة وال الموحدعلى الموقف األفريقي  نوافق .1

ونطلب من مفوضية االتحاد األفريقي العمل مع الدول األعضاء توحيد جميع المقترحات األفريقية 

 العادل للطاقة؛ والتحولالمختلفة بشأن الحصول على الطاقة 

من مفوضية االتحاد األفريقي تنسيق تقديم ورقة الموقف األفريقي الموحد إلى مجموعة  نطلب .2

دول  إلى المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة ولجنة رؤساء المفاوضين األفريقيين إلحالتها

 ؛إلجازته تغير المناخ ب عنيةموحكومات االتحاد األفريقي ال

لتنمية، ولجنة األمم لاألفريقي  والينك، للطاقةنطلب من مفوضية االتحاد األفريقي/ اللجنة األفريقية  .3

 للتحول في مجالخطط رئيسية وطنية  لوضعألعضاء المتحدة االقتصادية ألفريقيا العمل مع الدول ا

الطاقة واستراتيجيات لتعبئة الموارد للدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، واستراتيجيات 

 التنفيذ؛ لمتابعة

لتنمية، لاألفريقي  والبنكنيباد، ال -ووكالة االتحاد األفريقي للطاقة طلب من مفوضية االتحاد األفريقي، ن .4

 التحول في مجالولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وضع وتنفيذ إطار وبرنامج قاري بشأن 

والتحول التكنولوجيا من شأنه أن يمك ن الدول األعضاء من الوصول إلى تقنيات الوصول إلى الطاقة 

 طنية؛وتصنيعها واعتمادها وتكييفها مع احتياجاتها المحلية والو في مجال الطاقة

والتحول في مجال الوصول إلى الطاقة  تسهيلنطلب من الدول األعضاء تسريع الجهود الرامية إلى  .5

من خالل تخصيص وتعبئة التمويل المحلي، وتطوير أسواق الكربون، وتهيئة بيئة مواتية  الطاقة

 لمشاركة القطاع الخاص وزيادة االلتزام بالتكامل اإلقليمي ألسواق الطاقة؛

الكربون من خالل المساهمات المحددة وطنيا  خفض انبعاثاتالدول األعضاء تحديد أهداف نطلب من  .6

 ،الطاقة في القطاعات الرئيسية استخدام الكربون وتحسين كفاءة خفض انبعاثاتوتسريع الجهود نحو 

تمر مؤتلقي التمويل الذي تم التعهد به في ب رهنابما في ذلك النقل والكهرباء والقطاعات الصناعية 

 ؛األطراف السادس والعشرين

 ،نطلب من مفوضية االتحاد األفريقي وشركائها القاريين واإلقليميين تسريع تنفيذ المبادرات الرئيسية .7

مبادرة ال، واالطاقة، وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقي لنظم بما في ذلك المخطط الرئيسي القاري

 للتحول في مجالوالبرنامج األفريقي  ،األفريقية الموحدة للكهرباءالسوق ولطاقة المتجددة، األفريقية ل

 الطاقة؛

تطوير برنامج قاري  ،بالتعاون مع المؤسسات القارية واإلقليمية ،مفوضية االتحاد األفريقي نطلب من .8

أطر التمويل  ووضعللهيدروجين األخضر إلنشاء أسواق محلية ودولية مستدامة وفعالة من حيث التكلفة 

 الشراكات مع مناطق العالم األخرى لتطوير التقنيات؛إقامة سياسات واألطر التنظيمية المناسبة ووال

نطلب من اللجنة األفريقية للطاقة النووية واتفاق التعاون اإلقليمي األفريقي للبحث والتطوير والتدريب  .9

ام الطاقة النووية ومواصلة تسريع تنفيذ األطر المناسبة الستخد ،في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية

 والحصول على التكنولوجياتلتعبئة التمويل  ةوالعالمي ةالقاريو ةاإلقليمي وياتتعزيز التعاون على المست

 وتعزيز المهارات والخبرات ومعالجة المخاطر المرتبطة بها؛

التي اقترحتها في إفريقيا  في مجال الطاقةالعادل والتحول بمبادرة الوصول إلى الطاقة  ونشيد نقر   .10

 األطراف السابع والعشرينلمؤتمر  لألعمال التحضيرية نادعمنعرب عن جمهورية مصر العربية، و

 في المستقبل؛ الموحددعم الموقف األفريقي  إلى جمهورية مصر العربية وندعو

الشركاء وأصحاب المصلحة والمستثمرين المحتملين من القطاعين العام والخاص لدعم الموقف  ندعو .11

األدوات  إعداد والمساعدة فيفي مجال الطاقة العادل  والتحولللحصول على الطاقة  الموحداألفريقي 

الميسورة  ئيةالكهرباالطاقة في الوصول الشامل إلى  يناألفريقي حقوالمالية لتسريع  الفنيةوالحزم 

 الوقود النظيف والنقل. فضال عنالتكلفة والموثوقة والطهي النظيف 
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 فيما يتعلق بتأثير األزمة الروسية األوكرانية على قطاعي البنية التحتية والطاقة في إفريقيا:

المتخصصة وجميع أصحاب األفريقية بالتعاون مع المؤسسات  ،طلب من مفوضية االتحاد األفريقين .1

ألزمة الروسية األوكرانية وتأثيرها على قطاعي البنية اوضع تطور  رصدمواصلة  ،المعنيينالمصلحة 

 إعداد نظمالتحتية والطاقة وتقديم المشورة للدول األعضاء بشأن تدابير التخفيف المناسبة وتكثيف 

 الطاقة في القارة؛وسلوكيات ستهالك حول االالبيانات 

تنسيق تنفيذ  ،بالتعاون مع المؤسسات اإلفريقية المتخصصة ،طلب من مفوضية االتحاد األفريقين .2

على إفريقيا  قدرةالتوصيات التالية للتخفيف من آثار األزمة الروسية األوكرانية وزيادة وتحسين 

 الصدمات/ األزمات المستقبلية: وجهفي الصمود 

دة إنتاج النفط األفريقي؛ وزياالبينية تمويل وأمن الطاقة تعزز التجارة األفريقية لوضع خطة أفريقية  (1

 للتخزين والتوزيع األفريقية تكرير النفط الخام األفريقي في المصافي األفريقية والبنية التحتيةو

 )الموانئ ومحطات والنقل البحري والسكك الحديدية وما إلى ذلك(؛

تحول األفريقي التسريع تطوير مشاريع الغاز والكهرباء اإلقليمية والبنية التحتية في إفريقيا لدعم  (2

الطاقة والتصنيع والطهي النظيف والزراعة والبتروكيماويات في إفريقيا وفتح الفرص  في مجال

 أمام تصدير الغاز الطبيعي إلى األسواق األخرى؛

النقل المستدامة األخرى في خطط التنمية الحالية للحد من تأثير  ونظمدمج كهربة السكك الحديدية  (3

 التقلبات في أسعار النفط والغاز على تكاليف النقل؛

وتقليل تكاليف النقل  السلعإنشاء مناطق لوجستية متعددة الوسائط مترابطة عبر القارة لتسهيل حركة  (4

 لدول الجزرية األفريقية؛بما في ذلك ا ،والتوزيع وتقليل تكاليف التخزين في القارة

 تطوير خطوط الشحن بين البلدان األفريقية و/ أو مجمعات الناقالت اإلقليمية المخصصة؛ (5

ورابطة شركات الطيران ، واللجنة األفريقية للطيران المدنيمفوضية االتحاد األفريقي،  الطلب من (6

إجراء تحليل مفصل لآلثار المتعلقة بشركات الطيران بما في ذلك الترابط والسالمة،  األفريقية،

 ووضع استراتيجية للتعاون بين شركات الطيران األفريقية؛

خطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في  تسريع تنفيذ المشاريع الرئيسية في إطار (7

لتعزيز الترابط بين بلدان إفريقيا واالستفادة من فرص لكهرباء ل األفريقية الموحدةسوق الو أفريقيا

 تجارة الطاقة التي توفرها األزمة الروسية األوكرانية ألفريقيا؛

اتفاقات وعقود الشراكة بنودًا مهمة وتموياًل لنقل التكنولوجيا والمساعدة الفنية  تخصيص ضمان (8

 ليمي والقاري.المحتوى المحلي واإلق األفريقيين فضال عنوتدريب 

 

 في قطاع النقل:

اللجنة طلب من نو السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي،على آلية تسوية المنازعات في  نوافق .1

إنشاء  ،بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي والشركاء الرئيسيين اآلخرين األفريقية للطيران المدني

اللجنة التي تستضيفها  األفريقية الموحدة للنقل الجوي للسوقمجلس إدارة وأمانة آلية تسوية المنازعات 

 ؛مقرر ياموسوكرووتقديم التقارير إلى هيئة مراقبة  األفريقية للطيران المدني

للتفاوض بشأن اتفاق الخدمات الجوية بين الدول األعضاء  السياساتيةالتوجيهية  الخطوطعلى  نوافق .2

 ؛ألفريقيةغير االمناطق في االتحاد األفريقي والدول و

إنشاء لجنة خبراء قانونيين للنقل الجوي للمساعدة في متابعة  اللجنة األفريقية للطيران المدنينطلب من  .3

 التوجيهية ومراجعتها؛ الخطوطاستخدام 
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تنسيق  اللجنة األفريقية للطيران المدنيطلب من نعلى سياسة الطيران المدني األفريقي المنقحة و نوافق .4

 ع مؤسسات وشركاء النقل الجوي ذوي الصلة؛تنفيذها بالتعاون م

على توصيات الدراسة حول اإلطار المؤسسي وخيارات التمويل المستدام للمرصد األفريقي  نوافق .5

 للسالمة على الطرق؛

لمرصد األفريقي امفوضية االتحاد األفريقي تنسيق تنفيذ توصيات الدراسة من أجل إنشاء  نطلب من .6

 ؛للسالمة على الطرق

ولم تصادق عليه  إلى الميثاق األفريقي للسالمة على الطرق الدول األعضاء التي لم تنضم ةعود نجدد .7

 ؛إلى القيام بذلك وتودع وثائق االنضمام بعد،

مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وضع  نطلب من .8

المزيد من الدول األعضاء على التصديق على الميثاق األفريقي للسالمة على  استراتيجية للدعوة لحث  

 الطرق؛

 ؛2023-2022على خطة عمل النقل البحري  نوافق .9

المرشحين بإبالغ مؤسسات النقل الجوي والشركاء اآلخرين  اللجنة األفريقية للطيران المدنيطلب من ن .10

وإثيوبيا وغانا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا  المقترحين من مصر وغينيا االستوائية األفريقيين

للحصول على الدعم الالزم قبل انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي في  ،وزيمبابوي

 .2022سبتمبر 

 في الختام:

على دعمهم لمختلف اإلنمائيين شركاء النقدر ونثني على جميع المؤسسات المالية المتعددة األطراف و .1

 مواصلة التعاون؛ل وندعوهممشاريع وبرامج االتحاد األفريقي المتعلقة بالبنية التحتية والطاقة، 

نشيد بروح الزمالة والروح الجماعية للمنظمات األفريقية التي ساهمت في األوراق المقدمة والتوصيات  .2

، واللجنة األفريقية للطاقة، ان المدنيواللجنة األفريقية للطيرفي إطار مفوضية االتحاد األفريقي؛ 

 وصندوق البنية التحتية ،النيباد -ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية ، واالجنة األفريقية للطاقة النووية

Africa50 ،؛ ونحيي روح التضامنولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والبنك األفريقي للتنمية 

مؤتمر األطراف السابع ء والتصميم على التحدث بصوت واحد في لدول األعضاالتي تحلت بها ا

 مداوالت االجتماع. ا أثناءساد نذيلال والود   والصراحة والعشرين

لبحثه التحاد األفريقي ل ةسياسصنع المن مفوضية االتحاد األفريقي تقديم هذا اإلعالن إلى أجهزة  نطلب .3

 .واعتماده

 

 2022يونيو  16ُحّرر في 

 



EX.CL/Draft/Dec...(XLI) 

Page 18 

 

 

 مقرر مشروع

بشأن الدورة االستثنائية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة واألقاليم 

 2022يونيو  16-14المنعقدة بالتداول عبر الفيديو في الفترة  ،والطاقة

 EX.CL/.. (XXXXX)الوثيقة 

 التشريعية(الديباجة )الخلفية  -أوالً 

 :التنفيذي المجلس إن

بتقرير الدورة االستثنائية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة  علما يحيط .1

واإلعالن ذي  2022يونيو  16-14في الفترة  ،المنعقدة عن طريق التداول بالفيديو ،واألقاليم والطاقة

 الصلة؛

لعقد الدورة االستثنائية الثانية للجنة الفنية المتخصصة  ،بالوزراء المسؤولين عن النقل والطاقة يشيد .2

البنية ولتطوير النقل،  موسةللنقل والبنية التحتية العابرة للقارة واألقاليم والطاقة بنجاح وتحقيق نتائج مل

 العابرة للقارة واألقاليم والطاقة في أفريقيا.التحتية 

 :تحويلهاالوصول إلى الطاقة وحول فيما يتعلق بالموقف األفريقي الموحد 

، ويطلب من مفوضية لهايوتحوالوصول إلى الطاقة  حولالموقف األفريقي الموحد، المقترح  يجيز .3

الحصول  حولات األفريقية المختلفة االتحاد األفريقي العمل مع الدول األعضاء لتوحيد جميع المقترح

 العادل؛ هاليتحوعلى الطاقة و

من مفوضية االتحاد األفريقي تنسيق عملية تقديم ورقة الموقف األفريقي الموحد إلى مجموعة  يطلب .4

المفاوضين األفريقيين إلحالتها إلى المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة، ولجنة رؤساء الدول 

 ؛إلجازته ،تغير المناخب المعنيةفريقيين والحكومات األ

من مفوضية االتحاد األفريقي / اللجنة األفريقية للطاقة، والبنك األفريقي للتنمية، ولجنة األمم  يطلب .5

 ةالطاق ليتحوالمتحدة االقتصادية ألفريقيا، العمل مع الدول األعضاء إلعداد الخطط الوطنية الرئيسية ل

واستراتيجيات تعبئة الموارد للدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، واستراتيجيات تسريع 

 التنفيذ؛

النيباد، والبنك األفريقي للتنمية، -من مفوضية االتحاد األفريقي، ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية يطلب .6

نقل التكنولوجيا، من حول ر وبرنامج قاري ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وضع وتنفيذ إطا

وتصنيعها وتحويلها شأنه أن يمك ن الدول األعضاء من الوصول إلى تكنولوجيا الحصول على الطاقة 

 حتياجات المحلية والوطنية؛االواعتمادها وتكييفها مع 

من خالل ويلها وتحمن الدول األعضاء التعجيل بالجهود الرامية إلى تسهيل الوصول إلى الطاقة  يطلب  .7

لمشاركة القطاع المواتية بيئة ال تهيئةتخصيص التمويل المحلي وتعبئته، وتطوير أسواق الكربون، و

 الخاص وزيادة االلتزام بالتكامل اإلقليمي ألسواق الطاقة؛

على  إزالة الكربون من خالل المساهمات المحددةب المتعلقةهداف األمن الدول األعضاء تحديد  يطلب .8

وطني والتعجيل بالجهود نحو إزالة الكربون وتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الرئيسية ال المستوى
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استالم التمويل الذي تم التعهد به في مؤتمر رهنا ببما في ذلك النقل والكهرباء والقطاعات الصناعية 

 تغير المناخ؛حول التفاقية األمم المتحدة اإلطارية  26الاألطراف 

من مفوضية االتحاد األفريقي وشركائها القاريين واإلقليميين التعجيل بتنفيذ المبادرات الرئيسية  يطلب .9

بما في ذلك الخطة القارية الرئيسية ألنظمة الطاقة، وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا )خطة 

مبادرة الطاقة المتجددة في العمل ذات األولوية الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا(، و

 ؛ةالطاق تحويلأفريقيا، والسوق األفريقية الموحدة للكهرباء، والبرنامج األفريقي ل

وضع برنامج قاري  ،من مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع المؤسسات القارية واإلقليمية طلبي .10

ة من حيث التكلفة ووضع أطر للهيدروجين األخضر من أجل إنشاء أسواق محلية ودولية مستدامة وفعال

األخرى في العالم لتطوير  قاليمالتمويل والسياسات، واألطر التنظيمية المناسبة والشراكات مع األ

 التكنولوجيا؛

التعاون اإلقليمي األفريقي للبحث والتطوير والتدريب  يةمن اللجنة األفريقية للطاقة النووية واتفاق يطلب .11

النووية، التعجيل بتنفيذ األطر المناسبة الستخدام الطاقة النووية ومواصلة  في مجال العلوم والتكنولوجيا

وتعزيز  ،تعزيز التعاون على المستوى اإلقليمي، والقاري والعالمي لتعبئة التمويل واكتساب التكنولوجيا

 ومعالجة المخاطر المرتبطة بها؛ ،المهارات والخبرات

العادل في أفريقيا، التي اقترحتها جمهورية مصر  حويلهاتبمبادرة الوصول إلى الطاقة و ويشيد يقّر .12

مناصرة ى لإويدعو جمهورية مصر العربية  ،27ال العربية، ويدعم التحضير لمؤتمر األطراف

 الموقف األفريقي الموحد في المستقبل؛

دعم ى لإالشركاء وأصحاب المصلحة والمستثمرين المحتملين من القطاعين العام والخاص  يدعو .13

 صكوكالإقرار العادل، والمساعدة في  تحويلهاالوصول إلى الطاقة وحول قف األفريقي الموحد المو

والحزم الفنية والمالية للتعجيل بحق أفريقيا في الوصول الشامل إلى الكهرباء ميسورة التكلفة والموثوقة، 

 والطهي النظيف، وكذلك الوقود النظيف والنقل.

 الروسية األوكرانية على قطاعي البنية التحتية والطاقة في أفريقيا:فيما يتعلق بتأثير األزمة 

من مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع المؤسسات األفريقية المتخصصة وجميع أصحاب  يطلب .14

وتأثيرها على  ،ألزمة الروسية األوكرانيةاالمصلحة المعنيين االستمرار في رصد تطورات وضع 

 ،لدول األعضاء بشأن تدابير التخفيف المناسبةى الإلطاقة، وتقديم المشورة قطاعي البنية التحتية وا

 سلوكيات استهالك الطاقة في القارة؛حول وضع أنظمة البيانات لالجهود  تكثيفو

من مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع المؤسسات األفريقية المتخصصة تنسيق تنفيذ  يطلب  .15

آثار األزمة الروسية األوكرانية وزيادة وتحسين قدرة أفريقيا على التوصيات التالية، للتخفيف من 

 الصمود في مواجهة الصدمات / األزمات المستقبلية:

البينية، وزيادة إنتاج النفط -وضع خطة أفريقية لتمويل الطاقة وتأمينها، تعزز التجارة األفريقية (1

ية والبنية التحتية األفريقية للتخزين تكرير النفط األفريقي الخام في المصافي األفريقو ،األفريقي

 (؛إلخ. والتوزيع )الموانئ والمحطات والنقل البحري والسكك الحديدية
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الطاقة تحويل التعجيل بوضع مشاريع الغاز والكهرباء اإلقليمية والبنية التحتية في أفريقيا لدعم  (2

الفرص أمام  احة إتوالطهي النظيف والزراعة والبتروكيماويات في أفريقيا، و ،والتصنيع

 تصدير الغاز الطبيعي إلى األسواق األخرى؛

للحد  ،لتنميةلخطط الحالية الدمج كهربة السكك الحديدية وأنظمة النقل المستدامة األخرى في  (3

 من تأثير التقلبات في أسعار النفط والغاز على تكاليف النقل؛

وتقليل سلع لتسهيل حركة المترابطة عبر القارة وإنشاء مناطق لوجستية متعددة الوسائط  (4

تكاليف التخزين في القارة بما في ذلك الدول األفريقية  خفضتكاليف النقل والتوزيع، و

 الجزرية؛

 تطوير خطوط الشحن األفريقية البينية و/أو مجمعات الصهاريج اإلقليمية المخصصة؛ (5

بطة الخطوط الجوية دعوة مفوضية االتحاد األفريقي، واللجنة األفريقية للطيران المدني، ورا (6

إجراء تحليل مفصل لآلثار المتعلقة بشركات الطيران بما في ذلك الربط البيني ى لإاألفريقية 

 والسالمة، ووضع استراتيجية للتعاون بين شركات الطيران األفريقية؛

التعجيل بتنفيذ المشاريع الرئيسية في إطار خطة العمل ذات األولوية الثانية لبرنامج تطوير  (7

والسوق األفريقية الموحدة للكهرباء، من أجل تعزيز الترابط بين  ،نية التحتية في أفريقياالب

البلدان األفريقية واالستفادة من فرص التجارة في الطاقة التي تتيحها األزمة الروسية 

 األوكرانية ألفريقيا؛

توفير جيا وتمويل لنقل التكنولوحول البنود مهمة لات وعقود الشراكة يضمان تخصيص اتفاق (8

 المحتوى المحلي واإلقليمي والقاري.حول فريقيين، وكذلك ألتدريب لالالمساعدة الفنية و

 :النقل قطاع في

على آلية تسوية المنازعات للسوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي، ويطلب من اللجنة األفريقية  يوافق .16

للطيران المدني بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي والشركاء الرئيسيين اآلخرين إنشاء مجلس 

يفها اللجنة األفريقية لإلدارة وأمانة آللية تسوية المنازعات للسوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي، تستض

 وتقديم التقارير إلى هيئة رصد مقرر ياموسوكرو؛ ،للطيران المدني

اتفاقية الخدمات الجوية بين الدول حول على الخطوط التوجيهية للسياسة العامة للتفاوض  يوافق .17

 ؛األعضاء في االتحاد األفريقي والدول واألقاليم غير األفريقية

لطيران المدني إنشاء لجنة للخبراء القانونيين في مجال النقل الجوي للمساعدة من اللجنة األفريقية ل يطلب .18

 في متابعة استخدام الخطوط التوجيهية ومراجعتها؛

من اللجنة األفريقية للطيران المدني  ويطلب المدني،السياسة األفريقية المنقحة للطيران  على يوافق .19

 المعنيين في مجال النقل الجوي؛تنسيق تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات والشركاء 

على توصيات الدراسة حول اإلطار المؤسسي وخيارات التمويل المستدام للمرصد األفريقي  يوافق .20

 للسالمة على الطرق؛

من مفوضية االتحاد األفريقي تنسيق تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسة، من أجل إنشاء  يطلب .21

 المرصد األفريقي للسالمة على الطرق؛
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دول األعضاء التي لم تنضم بعد إلى الميثاق األفريقي للسالمة على الطرق، ى اللإ دعوةال يجدد .22

 إليه والتصديق عليه وإيداع وثائق التصديق؛ نضمامالل

من مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وضع  يطلب .23

ث المزيد من الدول األعضاء على التصديق على الميثاق األفريقي استراتيجية لكسب التأييد من أجل ح

 للسالمة على الطرق؛

 ؛2023-2022النقل البحري حول خطة العمل  على يوافق .24

المرشحين بالنقل الجوي والشركاء اآلخرين  مؤسسات إبالغمن اللجنة األفريقية للطيران المدني  يطلب .25

ستوائية وإثيوبيا وغانا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا األفريقيين المقترحين من مصر وغينيا اال

العام للمنظمة الدولية للطيران المدني في  مؤتمروزيمبابوي، للحصول على الدعم الالزم قبل انعقاد ال

 .2022سبتمبر 
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