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تقرير فخامة الرئيس ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا ومنسق الطاقات المتجددة في 

أفريقيا، ورئيس مجلس إدارة المبادرة األفريقية للطاقة المتجددة، عن تفعيل المبادرة 

 األفريقية للطاقة المتجددة وحالة تنفيذها

فريقيا أ الرامية إلى التحول، التي تقوم بها وتقودهاالجهود  أحد لطاقة المتجددةلمبادرة أفريقيا تعتبر .1

 المتجددة. ةلطاقافي مجال تكثيف واستغالل إمكانيات القارة الهائلة وسريع لت

 خاللبدعم جميع رؤساء الدول والحكومات األفريقية، التي حظيت  ،تم إطالق هذه المبادرة  .2

. 2015في  باريس في ةالمنعقدحول تغير المناخ مؤتمر األطراف ل الدورة الحادية والعشرين

ظم الحديثة نالاالنتقال بسرعة إلى فرصة مبادرة أفريقيا للطاقة المتجددة أن تتيح من المفروض و

لبات تلبية طعلى تزويد الصناعة وفي نفس الوقت القادرة لتوزيع الطاقة المتجددة،  والذكية

واط  جيجا 10المبادرة إلى تحقيق ترمي . حديثةالالطاقة خدمات حاليا من  السكان المحرومين

، 2020سنة بحلول لفائدة السكان المتجددة والجديدة واإلضافية قدرة إنتاج الطاقة من على األقل 

  .2030 سنةواط على األقل بحلول  جيجا 300الطاقة بإضافة  ستفادة الشاملة منواال

مشاريع التي تتماشى مع المعايير الطموحة سوى الؤخذ بعين االعتبار لن ت  ولية، األ ةمرحلالفي   .3

بعد ذلك،   .البيئة والتنميةو بالنسبة للسكانمن حيث فائدتها ، لطاقة المتجددةلبادرة أفريقيا لم

ستركز المبادرة جهودها على مساعدة البلدان األفريقية على اعتماد سياسات وطنية تحويلية 

مواصلة لالعام الدولي الضروري  وتعبئة التمويل ،المتجددةالطاقة في مجال تطلعاتها تشجيع و

  .هذه الجهود

د اتجاه لتحديمور ، تتولى البلدان األفريقية زمام األالمبادرة األفريقية للطاقة المتجددةمن خالل  .4

  .الطاقة المتجددةفي مجال أفريقيا أول قارة  تصبحالقارة ل

خالل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف  المتجددةالمبادرة األفريقية للطاقة تم إطالق   .5

مبادرة الطاقة المتجددة إن  المناخ.حول قمة الأهم نتائج مؤتمر  ىحدإ اباعتبارهحول تغير المناخ 

ار وخطة إط، والتي تعتبر أفريقية أقرها جميع رؤساء دول القارة ملكية دعت   التي ،في أفريقيا

لتحقيق أهداف اتفاق القيام بها التحول التي يجب الرامية إلى مساعي كس التععمل طموحة، 

 التنمية الوطنية.تطلعات باريس، والتنمية المستدامة، و

 

 

  لطاقة المتجددةلفريقية األالمبادرة التقدم المحرز في إدارة 

لثالثة اوالقادة لطاقة المتجددة لفريقية األللمبادرة ي فنبعد الجهود التي بذلها فريق العمل ال  .6

لبنك االمتجددة لالتحاد األفريقي، ومفوضية االتحاد األفريقي، و اتمنسق الطاق: ركونتالمش

لطاقة لفريقية األالمبادرة تم تشكيل مجلس إدارة  ،2016 يطةوسخالل الفترة ال ،األفريقي للتنمية

 لمبادرة. تفعيل االذي واصل مهمة ، 2017اجتماعها االفتتاحي في يناير خالل المتجددة 

 همقاليمأذين تم تعيينهم من قبل لدول األعضاء الخمس الالممثلين لدول اليتألف المجلس من رؤساء   .7

من  ،سيالرئيس عبد الفتاح السيفخامة الفرعية لمدة ثالث سنوات. يمثل إقليم شمال أفريقيا حاليا 

سط وإقليم يمثل و ؛من ناميبيا ،وبجالرئيس هيج جينفخامة فريقي األجنوب اليمثل ومصر؛ 

الرئيس ة فخامإقليم شرق أفريقيا يمثل و ؛من تشاد ،الرئيس إدريس ديبي إيتنوفخامة أفريقيا 

فريقيا غرب أإقليم رئيس جمهورية غينيا، ألفا كوندي، يمثل فخامة و ؛من كينيا ،ورو كينياتاهأو

كة بحكم ار  مشالفريقية األلمؤسسات الممثلون الحاليون لرئاسة المجلس. نفس الوقت  ويتولى في
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 نسق لجنة رؤساء الدولم ،، من الجابونو أونديمباجالرئيس علي بونفخامة هم منصب، ال

 ؛موسى فكي، رئيس مفوضية االتحاد األفريقيالسيد و؛ تغير المناخحول األفريقية  والحكومات

يمثالن بى وورواالتحاد األن فرنسا أذكر لتنمية. ي  ل األفريقيالبنك  والسيد أكينومي أديسينا، رئيس

 ن.ين دائمي  مراقب  ن بصفة يالشركاء الدوليحاليا 

)أديس أبابا في  2017أربع مرات في  لطاقة المتجددةلفريقية األلمبادرة إدارة ااجتمع مجلس   .8

 الحالي لتقريربا رفقت  ، ونيويورك في سبتمبر(. ويناير، كوناكري في مارس، أديس أبابا في يولي

 .اإلدارة محاضر اجتماعات مجلس

س في ك لف المجل، لطاقة المتجددةلفريقية األالمبادرة المستمر بشأن هيكل إدارة لتسوية الخالف   .9

س، المجلفي كل عضو فنيين الذين تم تعيينهم من قبل اجتماعات للخبراء الثالثة ، 2017

 اعتمادها.بغرض اإلدارة، ب المتعلقة وثائقالستكمال ال

 قانونيةستقاللية الالتضارب المصالح واب المبادرة، للخالف بشأن إدارةلمسائل المثيرة ا تعلقت  .10

 والحق في التصويت والمشاركة في صنع القرار في مجلس لطاقة المتجددةلفريقية األللمبادرة 

تعين نه يأ لطاقة المتجددةلفريقية األالمبادرة رئاسة رأت . لطاقة المتجددةلفريقية األالمبادرة  إدارة

يم األقالفقط الذين يمثلون مستقلة تماما وأن رؤساء الدول األعضاء أن تكون على هذه األخيرة 

لى إلحق في التصويت والمشاركة في صنع القرار، الذين لهم اهم  ةالفرعية األفريقية الخمس

الدول األعضاء والشركاء الدوليين المشاركين هي في خدمة المؤسسات األفريقية التي نب اج

 ةسلدول األعضاء الخمممثلون لأكد الخبراء الفنيون ال. دون حق التصويت أو كمراقبينكأعضاء 

 . أي تضارب في المصالح ضرورة تفاديفي المجلس هذا الموقف، و

ن حول فنييللخبراء الاجتماعين عقد بعد  ،لطاقة المتجددةلفريقية األاعتمد مجلس إدارة المبادرة  .11

االجتماع الرابع لمجلس اإلدارة خالل  لطاقة المتجددةلفريقية األالمبادرة ، وثائق إدارة دارةاإل

 استقالليةعلى الوثيقة المتعلقة بإدارة المبادرة تؤكد و. 2017سبتمبر  22في نيويورك في 

ثلون الذين يم رؤساء الدول أنعلى وشخصيتها القانونية، و لطاقة المتجددةلفريقية األالمبادرة 

 لهم الحق في التصويت.هم الذين فقط األقاليم الخمس 

لخبراء ثالث ل خالل اجتماع طفيفشكل الداخلي ب هانظامإدارة المبادرة ووثائق تم بعد ذلك تنقيح   .12

المتعلقة بإدارة  وثائقالعرض ست  بعد استكمالها، و. 2017قد في كوناكري في ديسمبر ع  فنيين ال

في األعضاء رؤساء الدول  اويدع. 2018االجتماع الخامس للمجلس في يناير لى عالمبادرة 

 منح حق التصويت.اإلدالء بآرائهم بشأن إلى الممثلين لألقاليم الفرعية  دارةمجلس اإل

لمسائل اتسوية في  لطاقة المتجددةلفريقية األلمجلس إدارة المبادرة فورية تتمثل إحدى المهام ال  .13

لممثلين لألقاليم اأعضاء المجلس بالتعاون مع واالستئمان، التنفيذ المستقلة  بتفعيل وحدةالمتصلة 

تي تكفل الالمناسبة والمستدامة مؤسسية ة، من خالل االتفاق على الترتيبات الاألفريقية الخمس

 .المتجددةلطاقة لفريقية األالمبادرة  يةالتعبير عن الشخصية القانونية واستقالل

لطاقة لفريقية األالمبادرة  مجاالت عملفي  2017-2016محَرَزة في وحدة التنفيذ المستقلة واإلنجازات ال

 التسعة. المتجددة

نشطتها في مجاالت العمل التسعة المحددة في إطار أ لطاقة المتجددةلفريقية األستواصل المبادرة   .14

هذه األنشطة من تتم قيادة وف سو. 2016االتحاد األفريقي في اعتمدهما لذين لها اوخطة عمل

عدد بل من ناحية، ومن ق، لطاقة المتجددةلفريقية األلمبادرة لوحدة التنفيذ المستقلة التابعة قبل 

ريقية فاأللمبادرة ا الفاعلة األفريقية والدولية األخرى العاملة وفقا لمعايير وإطارعناصر من ال

  .من ناحية أخرى، لطاقة المتجددةل

أعضاء فريق  معيوبا سوكونا قيادة الدكتور ب 2016أنشئت وحدة مؤقتة رسميا في أغسطس  .15

يلخص و. لطاقة المتجددةلفريقية األلمبادرة اإطار وخطة عمل أع دُّوا الصياغة اآلخرين الذين 

ما يتعلق في التي تحققتهامة اإلنجازات ال 2017حتى يناير الذي تم مرحلي عن العمل التقرير ال
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 ودجهال، وتحليل المشاريع، والمعايير، والضمانات، والمشاركة، فضال عن بتحديد المجاالت

 سياسة التحول.المبذولة في إطار 

مالي، مديرا  من ين السفير سيني نافو،تم تعي، 2017عقب استقالة الدكتور سوكونا في مايو   .16

 :التالية فوريةحيث تم تكليفه بالمهمة ال، 2017 والجتماع الثالث للمجلس في يوليخالل اباإلنابة 

فترة لة قح  ن  خطة عمل وميزانية م ( إعداد2الوثائق من قبل المجلس؛ )اعتماد  عملية هيلس( ت1)

مع الشركاء الدوليين لتوضيح التزاماتهم التعاون ( 3) ؛مجلسعتمادها من قبل الشهرا ال 12

 .المتجددةلطاقة لفريقية األلمبادرة االمالية تجاه 

ماليين  6ا )فرنسالمستقلة فيذ الشركاء الدوليون لحساب وحدة التنا هقدمالتي ظل الموارد المالية ت   .17

ترتيبات ال استكمتنمية ريثما يتم البنك األفريقي للودائع ورو( في حساب يمليون  1ورو، ألمانيا ي

 .المستقلةفيذ وحدة التن استضافة

 .2017في ملحوظا تقدما المستقلة فيذ وحدة التن تذلك، أحرزمع   .18

   تمت اإلشارة إليه سابقا، ع قدتكما و ،في هذا الصددولمسائل المتعلقة باإلدارة. اهتمام كبير ل ي  أول 

بين والمراق ،أعضاء المجلسيمثلون الذين فنيين حول موضوع اإلدارة ثالثة اجتماعات للخبراء ال

( من أجل التوفيق بين اآلراء 2018ديسمبر وسبتمبر  ،، كوناكري2017والدائمين )أديس أبابا، يولي

 الوصاية.االستضافة/الحق في التصويت وو المتباينة بشأن االستقالل القانوني

 لها قياأفريتملُّك لضمان  لطاقة المتجددةلفريقية األلمبادرة ل قويةالمعايير وافق المجلس على ال ،

تلبية  علىقائمة والحلول ال ،الطاقةستفادة من والتركيز على اال ،لضمانات االجتماعية والبيئيةوا

تي مشاريع اللالتقييم عملية إجراءات تحديد حاليا ب التنفيذ المستقلةوحدة تقوم و. متطلبات السكان

 على أساس هذه المعايير. لطاقة المتجددةلفريقية األ ستخصصها المبادرة

 خالل (، ة المتجددةلطاقلفريقية األ معايير المبادرةلالالحق في انتظار التقييم ) ااستثنائي وافق المجلس

 متوقعةبقدرة إنتاج إجمالي برنامجا ومشروعا استثماريا  19على ، 2017اجتماعه في مارس 

االستثمارات المخطط لها. ما يتعلق بورو فييارات يمل 4إجمالي قيمته وبمبلغ واط  جيجا 1.7تساوي 

ورو يمليون  300مثل حيث ت، نيالمانحمن قبل ( من هذه االستثمارات 2مليارين ) بتقديم التعهد تمو

د من هذه ض بشأن عدوعرطلب تقديم يجري حاليا والمفوضية األوروبية. إعانات مالية من منها 

خمسة برامج ومشاريع استثمارية تقديم ، تم 2017منذ آخر اجتماع للمجلس في سبتمبر والمشاريع. 

 .ستقلةالم فيذدة التنوح على مستوىوهي اآلن في مرحلة التقييم  للموافقة عليها أخرى

  ما بالطاقة المتجددة في القارة، المبذولة في مجال  جهودالوموجودة لمبادرات التحديد ايجري حاليا

 تصور.الوضع منهجية وقاعدة بيانات وأدوات في ذلك 

  ن لمدييإلى ابالنسبة لطاقة المتجددة في القارة مجال افي مشروعا  450جميع ولى تفي المرحلة األتم

جري حاليا وت. نتاج الممكنةمن قدرة اإل طوا جيجا 50القصير والمتوسط، وهو ما يعادل حوالي 

 .جددةلطاقة المتلفريقية األ لمبادرةموافقة اع ليراالمشهذه شكل أساس تقييم دراسة هذه المجموعة لت

 بما في ذلك المجتمع المدني.األطراف المعنيةمع مل عال منهجية تطوير ، 

  لس. جا مبدئيا من قبل الممالموافقة عليهو بها صلةمتشهرا والميزانية ال 12لمدة خطة عمل تم إعداد 

  تعلق بدفعفيما يبتقديم الدعم المالي من الشركاء الدوليين وعود وضيح التل مبدئية جهودأيضا ب ذلت 

 الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطرافخالل  اي تم التعهد بهتال أمريكي دوالريارات مل 10 مبلغ

ني مع ممثلي الشركاء الدوليين والبلدان فاجتماع تم في هذا الصدد، عقد وحول تغير المناخ. 
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حيث طلب جميع الشركاء إعداد حسابات ، 2017والمؤسسات األفريقية في كوناكري في مارس 

 تنتظر ردود بعض الشركاء. التنفيذ المستقلةتزال وحدة  الفي هذا الشأن. مفصلة 

 فوريةاإلجراءات ال –المراحل القادمة 

إلى مرحلة شاء مرحلة اإلنمن للطاقة المتجددة  ةفريقياألمبادرة النتقل ، ست2018سنة خالل  .19

  التشغيل الكامل.

 :فيما يلي نشطةتتمثل األ، 2018سنة نصف األول من لبالنسبة ل  .20

    نموظفيالو رئيسعيين الل تالن خمالمستقلة تعزيز وحدة التنفيذ. 

    في أفريقيا.قائمة تقييم المبادرات واألنشطة العملية مواصلة 

   جنوب الو أفريقيا؛ وشرق وغرب ووسطل تنظيم/تخطيط خمس مشاورات إقليمية )شما

وذلك بغرض  ،55البلدان األفريقية الـ فيطراف المعنية األالحكومات وتشارك فيها فريقي(، األ

لعقبات، إزالة اد الفرص، ويتحدالبلدان، وعلى مستوى  األفريقية للطاقة المتجددة المبادرة تعزيز

 التعاون بين البلدان.طوير وت

  لسياسات والحوافز الطموحة أسس االشروع في أعمال ملموسة على المستوى الوطني إلرساء

 .الهامةضافية اإلجديدة والستثمارات اال كفيلة بجلبال

  جنوببين بلدان الفيما الدولي وإقامة شراكات استراتيجية القيام بأعمال التوعية على المستوى، 

 والشراكات الثالثية، بما في ذلك تعبئة أموال إضافية. ،الشمال والجنوببين و

  ة.يشاركساهمة التوتطوير نماذج المتعددة األطراف مإطالق مشاورات 

  وسط القصير والمت الطاقة المتجددة على المديب ةالمسائل المرتبطتحديد وتقييم عملية مواصلة

الدعم المالي للمشاريع التي تعبئة ( من أجل ةحاليال 450المشاريع الـلتصل إلى مستوى يفوق )

 طوا جيجا  10الوصول إلى إنتاج المبادرة األفريقية للطاقة المتجددة بغية تتماشى مع معايير 

 .2020سنة بحلول 

 2020-2018 الوسيطة األنشطة  -مراحل القادمة ال

 تدريجيا على تنفيذبادرة األفريقية للطاقة المتجددة ركز المت، س2018سنة في وقت الحق من   .21

 (.2030-2020المرحلة الثانية من المبادرة )

 

الرامية ة حقيقيالتحولية اإلجراءات الالتخاذ  ةسس الالزماأل تم خالل السنتين القادمتين وضعسي .22

 المتجددة. ةبفضل الطاق ،2030 سنة بحلولعلى مستوى القارة القدرة اإلجمالية إلى مضاعفة 

تصبح ة حيث المتجددة الطاقمجال  فيتغيير واسع قيام بالمبادرة األفريقية للطاقة المتجددة تعتزم ال .23

ات مؤسسوالمدارس والمستشفيات والبلدات وكذلك الالمحلية والتعاونيات موعات األسر والمج

 لطاقةلنفس الوقت  المستهلكة فيو المنتجة، الصغيرة والكبيرة والخدمات العامة في كل مكان

اريع مش ماليينوحتى مئات آالف، تيح المجال لذلك وضع سياسات وحوافز تيفرض المتجددة. 

 في القارة األفريقية. لترى النورالطاقة المتجددة 
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 :يعنيهذا  .24

   من الطاقة المتجددة %100نسبة نحو تحقيق التخطيط ريادة تحديد البلدان األفريقية الراغبة في ،

 لى المستوى الوطني.بادرة األفريقية للطاقة المتجددة عوتنفيذ خطة عمل الم

  بها لتعهد االتي تم المالية لتزامات فعالية ومطاب ق ة االمع الشركاء الدوليين لضمان العمل المتواصل

بادرة مع معايير الم ،2020بحلول عام  أمريكي مليارات دوالر 10البالغة و 2015في باريس في 

 . األفريقية للطاقة المتجددة

  لبلدان األفريقية ايشجع  ا قويااستراتيجي اإطارالمبادرة األفريقية للطاقة المتجددة التي تعتبر تنفيذ

مشاريع الطاقة المتجددة على أرض التعجيل بإنجاز وسياسات من شأنها على اتخاذ إجراءات تحفيز 

 الواقع.

 اعلةعناصر الفتنوع ال تفسح المجال أمامالتي تشاركية جديدة إلنشاء المؤسسات ال استخدام نماذج 

 مستهلكة للطاقة.عناصر منتجة وفي نفس الوقت على مختلف المستويات لتصبح 

 يلة بزيادة كفلسياسات والحوافز الطموحة الوضع ا، لضروريضافي الإلتعبئة التمويل العام الدولي ا

 ستثمارات الخاصة والعامة في مجال الطاقة المتجددة.لالغير مسبوقة 

ية من على الطريق الصحيح لتمكين البلدان األفريقاألفريقية للطاقة المتجددة اليوم المبادرة عتبر ت .25

يقية األفرالمبادرة المتجددة ورئيس مجلس إدارة  ةقاتخاذ إجراءات جريئة. وبصفتي منسقا للطا

أن أرى أفريقيا تتولى القيادة على الساحة العالمية من خالل  أنا مسرور جداف، للطاقة المتجددة

 الشبكات الذكية.من  نظم الطاقة المتجددة والالمركزية، وغيرهاملُّك ت
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