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 :الشراكات
 االتحاد األوروبي في مجال الطاقة  –اإطار شراكة أفريقي

االتحاد  –تم إطالق شراكة أفريقيا  االتحاد األوروبي في مجال الطاقة –هيكل شراكة أفريقيا خلفية وإدارة  .3

االتحاد  –الشراكات الثماني لالستراتيجية المشتركة بين أفريقيا  في إطاراألوروبي في مجال الطاقة 

 ( 11 – 13الفقرات من في لشبونة. ) 7111وروبي في عا  األ

http://www.africa-eu-

partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf 

للحوار السياسي المنظم  األمداالتحاد األوروبي في مجال الطاقة إطارا طويل  –تعتبر شراكة أفريقيا 

ولها  التي تعكس االحتياجات األفريقية واألوروبية والتعاون حول قضايا الطاقة ذات األهمية االستراتيجية

التي  االتحاد األوروبي في مجال الطاقة –أفريقيا  هيكل توجيهي يوفر التوجيه االستراتيجي ألمانة شراكة

، كان للشراكة رئاسة مشتركة من 7132ومنتصف  7111امي بين ع في الفترة تضم ممثلين من القارتين.

يمثالن وهما تمثالن الشركاء األوروبيين ومن مفوضية االتحاد األفريقي وموريشيوس  النمسا وألمانيا

ستة أعضاء هم:  تتألف الرئاسة المشتركة من 7132وعا   7132الجانب األفريقي. منذ منتصف 

عتبر أعلى هي تو ية األوروبية والكوميسا ومصر وألمانيا وإيطاليا.مفوضية االتحاد األفريقي، والمفوض

المشتركة ة للبنية التحتية التابعة لالستراتيجية يالمجموعة المرجعجهاز لشراكة الطاقة يرفع تقاريره إلى 

واجتماعات المفوضين  المنتدى السنوي المشتركيصب في االتحاد األوروبي، وبالتالي،  –بين أفريقيا 

 تنعقد مرة واحدة في السنة.  التي

وكذلك أن يكون لها االتحاد األوروبي  –بين أفريقيا المشتركة  استدامة وملكية االستراتيجيةضمان ول

شراكة متكاملة والحفاظ عليها ويكون لها الدعم السياسي الالز ، تستخد  االستراتيجية المشتركة الهياكل 

الطاقة  االتحاد األفريقي لوزراء مؤتمري مجال الطاقة، أي القائمة في اإلشراف على أنشطة الشراكة ف

 اجتماعاتواالتحاد األفريقي،  من جانب الفنية المتخصصة باللجنةمنذ العا  الماضي  تم استبدالهالذي 

ب االتحاد األوروبي. وتستخد  هذه الهياكل من جان مبادرة االتحاد األوروبي للطاقة الدول األعضاء في

من األعضاء  إلى البلدان في مجال الطاقة االتحاد األوروبي –شراكة أفريقيا  عن إنجازات لرفع التقارير

 .األفريقي واألوروبي الجانبين كال

ممثلي القطاع العا   مناالتحاد األوروبي في مجال الطاقة  –أصحاب المصلحة لشراكة أفريقيا  يتكون

، جميع األربع عشرةاألفريقية األعضاء  والخاص والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية. الدول

المجموعات االقتصادية اإلقليمية، وجميع مجمعات الطاقة اإلقليمية والمؤسسات اإلقليمية المتخصصة 

االتحاد األوروبي في مجال  –أنشطة شراكة أفريقيا  على لإلشرافاألخرى التي تعمل في مجال الطاقة 

بوركينا فاسو، بوروندي، الجزائر، بنين،  :هذه المجموعة هيفي  األربع عشرةالطاقة. الدول األعضاء 

 .أوغنداموزمبيق، نيجيريا، جنوب أفريقيا، توجو وغانا، موريشيوس، ثيوبيا، إالكاميرون، مصر، 

 األهداف .2

جيد على الحصول الفي توفير  ةاالتحاد األوروبي في مجال الطاق –يتمثل الهدف العا  لشراكة أفريقيا 

 فيوآمنة وبأسعار معقولة وفعالة من حيث التكلفة ها فيومستدامة وموثوق اعية للمناخ مرخدمات طاقة 

األوروبي أهدافا محددة خالل االجتماع  االتحاد -شراكة أفريقيا  رسمتالقارتين. وتحقيقا لهذا الهدف، 

عا   للشراكة فيينا في إعالن ذكرهاتم وفي فيينا  7131المنعقد في عا  للشراكة األول الرفيع المستوى 

 :7171لتحقيق ما يلي بحلول عا   7131

 ؛على األقل مليون أفريقي 311الحصول على خدمات طاقة حديثة ومستدامة لـ  -

http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
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ميغاواط من طاقة  2111ميغا واط من الطاقة الكهرومائية الجديدة.  31111الطاقة المتجددة:  -

أضعاف من مصادر الطاقة ميغاواط من جميع أشكال الطاقة الشمسية وثالثة  211الرياح. 

 المتجددة األخرى مثل الطاقة الحرارية األرضية وطاقة الكتلة الحيوية الحديثة؛

 زيادة فعالية الطاقة في أفريقيا في جميع القطاعات؛ -

: من خالل مضاعفة قدرة ربط الكهرباء عبر الحدود. ومضاعفة استخدا  األمن الطاقوي -

 .قي إلى أوروباالغاز الطبيعي، وصادرات الغاز األفري

أفريقيا واالتحاد األوروبي بين  وفي نفس اجتماع الفريق الرفيع المستوى، تم إطالق برنامج التعاون

 .للطاقة المتجددة كأداة تشغيلية من أجل تعزيز وتنمية سوق الطاقة المتجددة في أفريقيا

 7132سنوات من عا   (1ث )ثالاالتحاد األوروبي فترة  –خطة العمل الحالية لشراكة أفريقيا  تستغرق

االتحاد األوروبي استمر ليكون منبرا للحوار  –وعلى الرغم من أن دور شراكة أفريقيا . 7131إلى 

إلى تعزيز الروابط بين شراكة أفريقيا االتحاد  بالحاجةكان هناك شعور  ،السياسي االستراتيجي والشبكي

تسمح بتحقيق أواصر التآزر، على سبيل المثال تعزيز التي في أوروبا وأفريقيا  أدوات التنفيذاألوروبي و

والمديرية العامة لطاقة ل والتنمية في المفوضية األوروبية الدوليالمديرية العامة للتعاون  العالقة بين

 .للطاقة

أنشطة محددة بوضوح  حولاالتحاد األوروبي تيارات عمل –شراكة أفريقيا أنشأت  ،تحسيناتال في إطار

 واألمن الطاقويالحصول على الطاقة السياسية، أي  لألهداف مواضيعية وفقا التمجاتركز على 

. هناك مها  محددة ومؤشرات أداء رئيسية توفر والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتعاون اإلقليمي

من  مستمدةمجموعة مع مجموعة مختلفة من الجهات الفاعلة تحدد وظيفة كل والوضوح حول واليتها 

 االتحاد األوروبي. –لمصلحة لشراكة أفريقياأصحاب ا

  اإلنجازات التي تحققت حتي اآلن .3

 :وضع األجندة السياسية والحوار

األجندة السياسية في وضع  االتحاد األوروبي في مجال الطاقة أثر كبير -سياسيا، كان لشراكة أفريقيا 

األمين العا  لألمم المتحدة للطاقة وإلها   شروط تمهيد الطريق سيما فيما يخص، وال والحوار السياسي

. وقد وضعت تحديات الطاقة العالمية المعاصرة كل من أفريقيا واالتحاد بالمبادرة الشاملةالمستدامة 

األوروبي في مستوى جديد من التعاون المشترك القوي لتنمية الطاقة المستدامة. وقد وافقت كل من 

اد األوروبي في مجال الطاقة للحوار المستمر والتعزيز االتح –شراكة أفريقيا  القارتين على تأسيس

 .والسالمة، والتعاون اإلقليمي واألمن الطاقويوزيادة الوعي للحصول على الطاقة، والطاقة المتجددة، 

  2102، بيان أديس أبابا

-7132ة للفترعلى المجاالت ذات األولوية  القادة وافقاالتحاد األوروبي الرابعة،  -قمة أفريقيا  خالل

تشير خارطة  .المشتركة بين أفريقيا واالتحاد األوروبي االستراتيجية ها في إطارتنفيذ التي يتعينو 7131

الطريق بين أفريقيا واالتحاد األوروبي إلى أن تكون الطاقة هي واحدة من المجاالت الرئيسية للتعاون في 

". على وجه الخصوص، ، والتكامل القارينيوالشامل ينالمستدام والنمو التنمية، أي "2إطار األولوية 

تؤكد خارطة الطريق أن أفريقيا واالتحاد األوروبي سيركزان جهودهما على التقد  نحو تحقيق أهداف 

الطاقة و، واألمن الطاقويالحصول على الطاقة،  بشأنلشراكة أفريقيا واالتحاد األوروبي  7171عا  

ى القطاع الخاص، والترابط، بما في ذلك بين القارتين المتجددة وكفاءة الطاقة، مع تركيز قوى عل

 .والتعاون اإلقليمي
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أنه  2102االتحاد األوروبي في مجال الطاقة الصادر في مايو  –شراكة أفريقيا  عن تقرير الحالةأظهر 

 72.711سيتم تحقيق األهداف كما هو مبين من خالل المشاريع الجارية والمشاريع قيد التنفيذ التي لديها 

 2.211من الطاقة الشمسية،  ميغاواط 1.311من طاقة الرياح،  1.2.1 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية،

ميغاواط من مصادر أخرى مثل الطاقة الحيوية.  ستشارك  2.111و الجوفيةمن الطاقة الحرارية  ميغاواط

 ستثمار األوروبي والبنكهذه التطورات مع بنك اال تحقيقالهيئات األفريقية واألوروبية بشكل كبير في 

بتوفير مزيد من الموارد. وازدادت نسبة األهداف  ، من بين المؤسسات التي التزمتاألفريقي للتنمية

اإلبالغ االتحاد األوروبي في مجال الطاقة بشكل كبير وسيتم  –شراكة أفريقيا  السياسية المنفذة في إطار

 .داف المحددةعند مراجعة األه 2102في مارس  بيانات حديثةعن 

 بناء القدرات:

لموظفي مفوضية االتحاد األفريقي كخطوة أولى في زيادة القدرات  األمدتم اتخاذ مسألة اإلعارة طويلة 

نقص القدرات هناك حاجة إلى النظر في حل مسألة  غير أنه ستكونفي إدارة البنية التحتية والطاقة. 

تنفيذ القرارات التي اتخذت بالمؤسسات الشريكة األخرى وأصحاب المصلحة المعنيين  واإلمكانيات في

 .االجتماعاتمختلف في 

االتحاد  -شراكة أفريقيا المزيد من األفكار الجديدة ووضعها في سياق الممارسة العملية، أدرجت ولتوليد

ليمي والوطني لدعم االبتكار والتعلم األوروبي نظا  إدارة المعرفة بهدف نشر المعرفة على المستويين اإلق

  .في القارة على نطاق واسع

زيادة فرص بناء القدرات في أيضا االتحاد األوروبي في مجال الطاقة  –شراكة أفريقيا  ساهمت تدخالت

في مجال الطاقة المتجددة على مستوى المجموعات االقتصادية اإلقليمية من خالل إنشاء مركز للطاقة 

يوجد مقره في جامعة ماكيريري في أوغندا ومركز  الذيفريقيا ألمجموعة شرق  اءة الطاقةالمتجددة وكف

ماستر ال للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لمجموعة تنمية الجنوب األفريقي ومقره في ناميبيا وإنشاء برنامج

  الدولي للطاقة المتجددة في جامعة زمبابوي؛

دعم مفوضية االتحاد  االتحاد األوروبي في مجال الطاقة –يقياإطار شراكة أفرمن قبل تدخالت التشمل 

إطار  المقد  من دعمال من خاللواألفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في مجال تعبئة الموارد. 

برنامج من  تمويال شرق أفريقيا مجموعة، تلقت االتحاد األوروبي في مجال الطاقة –شراكة أفريقيا

القدرات  حولإلجراء دراسة شاملة  الطاقة المتجددة في مجالقيا واالتحاد األوروبي التعاون بين أفري

 وفي إطارصغير مع التركيز على التشغيل والصيانة. على نطاق الفنية لتطوير الطاقة الكهرومائية 

ية الحكومة اإليطال ، قدمتاالتحاد األوروبي في مجال الطاقة –إطار شراكة أفريقيا ت إضافية منتدخال

 الدراسة االستطالعية لمجموعة شرق أفريقيا حولتوصيات منحة لدعم تنفيذ لمفوضية االتحاد األفريقي 

بما  ة،العاليالمرحلة  لمدربيتدريب  ونتيجة لذلك، أجري. على نطاق صغيرالطاقة الكهرومائية  تطوير

على االنترنت لتبادل وإطار إلنشاء منصة في المستقبل لتدريب لتطوير المناهج التدريبية في ذلك 

 برنامج، تعتز  مفوضية االتحاد األفريقي إجراء تقييم للمواردهذا الالمعلومات والتدريب. بعد نجاح 

 على نحو مماثلبناء القدرات بفي أفريقيا واالضطالع على نطاق صغير لتوليد الطاقة الكهرمائية  المتاحة

 .في مناطق أخر

لمفوضية االتحاد األفريقي في تنفيذ سلسلة من الحوار  وروبي دعمهااالتحاد األ –تواصل شراكة أفريقيا 

 .7132تم نشر التقرير األول في مايو  -حول التنسيق الفعال ورسم عملية مبادرات الطاقة في أفريقيا 
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المجموعة المرجعية للبنية اجتماعات دعم الشراكة لتنظيم  االتحاد األوروبي –تواصل شراكة أفريقيا 

أفريقيا  المفوضين من بيناالجتماعات ، وكذلك 7132شكل سنوي، وكان آخرها في فبراير ب التحتية

حيث اتفق كال الشريكين على مواصلة دعم شراكة  7132آخرها في أبريل  التي ُعقدواالتحاد األروبي 

 .الطاقة سياسيا وماليا

لطاقة على نحو مشترك االتحاد األوروبي في مجال ا–نظمت الشراكة أفريقيا ، 7132في مايو عا  

في ميالن،  في مجال الطاقة المنعقد االتحاد األوروبي -أفريقيا  لشراكةالمنتدى الثاني ألصحاب المصلحة 

والمفوضية األوروبية في إطار الموضوع العا   االتحاد األفريقيمفوضية إيطاليا مع الحكومة اإليطالية، 

مشارك )ما  211اقة المستدامة ". يجمع المنتدى أكثر من إلى الط التي تقود والعلو  التجارية "األعمال

من أوروبا( بما في ذلك وزراء من أفريقيا واالتحاد األوروبي  ٪21من أفريقيا و  ٪21يقرب من 

والمفوضين وكبار المسؤولين من االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي، ومشاركين رفيعي المستوى 

ت اإلقليمية والمنظمات الدولية، والصناعة المصرفية والمالية، يمثلون صانعي السياسات والمؤسسا

، والمجتمع المدني، ووسائل اإلعال . أظهر هذا المنتدى تحسين االكاديميةاألوساط ووالقطاع الخاص، 

التعاون وإشراك الجهات الفاعلة السياسة واألعمال التجارية لتعزيز االستثمارات وتنمية الطاقة. قد  

استراتيجيات  ومواءمةال األعمال الشباب مشاريعهم المبتكرة، التي تبين الجدوى االقتصادية العلماء ورج

المهارات في تمنح األولوية لتنمية التي 7121االتحاد األفريقي إلشراك الشباب في برامج الطاقة ألجندة 

بتكار في مجال الطاقة العلو  والهندسة. قا  المنتدى بتقييم التقد  المحرز ووافق على كيفية زيادة اال

 .المتجددة وبناء القدرات واالستثمارات

 االتحاد األوروبي  –التحديات الرئيسية والحلول المقترحة لشراكة أفريقيا  .2

  االتحاد األوروبي في  –أفريقيا  بالتحدي المتمثل في رصد وتقييم أثر شراكة اإلقراريتم

بين األنشطة والنتائج لشراكة أفريقيا  هناك قليل من الصلة المميزة أنحيث مجال الطاقة 

 .7171االتحاد األوروبي واألهداف المحددة لعا   –

 هناك حاجة ماسة لقيادة أفريقيا للتنسيق بين مبادرات الطاقة والجهات المانحة فيما يتعلق 

االتحاد األوروبي  –بالتدخالت في قطاع الطاقة في أفريقيا. وقد لعبت شراكة أفريقيا 

يا في مجال تبادل المعلومات ولكن ليس فيما يتعلق بتنسيق تدخالت مختلف تنسيق دورا

 .على المستوى الوطني تلبية هذه االحتياجاتينبغي والمانحين. المبادرات وتدفقات منح 

  ال يزال التمويل المحلي وتمويل القطاع الخاص لتنمية الطاقة المتجددة محدودا جدا في

 معظم البلدان األفريقية؛

 وقتا طويال نظرا لعد  وجود  ةاإليطالي ية التمويلاتفاقعملية منح العقود لتنفيذ  قتاستغر

وحدة المشتريات واإلدارة التخطيط االستراتيجي وإدارة من  خطوط توجيهية واضحة

 .المالية للفريق الفني

 االستنتاجات والتوصيات .2

عليها الزمن وتحتاج إلى  االتحاد األوروبي قد عفا –إن األهداف السياسية لشراكة أفريقيا  (3

بيان ميالن ألصحاب  وقد ورد في. 7171تحديث حيث إن البرنامج يقترب من عا  

الحاجة إلى إعادة النظر في أهداف معالجة التقد  الكبير الذي  قمنا بتحديدالمصلحة: "

تحقق بالفعل، لعكس التغيرات في السوق، وتحقيق أهداف أكثر طموحا في السنوات 

فرصة مثالية يتيح  يجب أن ترتبط العملية باالجتماع الرفيع المستوى القاد  الذيالمقبلة". 

 .هداف سياسية جديدةألعرض 
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االتحاد األوروبي في مجال الطاقة وضع أجندة عندما  –شراكة أفريقيا  من أولويات (7

يتعلق األمر بالحوار والمبادرات الدولية حول تطوير قطاع الطاقة في أفريقيا. على هذا 

بشكل وثيق مع عمليات  التعاوناالتحاد األوروبي إلى  –شراكة أفريقيا  النحو، ستسعى

، وهي مجموعة السبعة ومجموعة العشرينالمبادرات الدولية األخرى في قطاع الطاقة، 

الضوء على تسليط فإن كال من إيطاليا وألمانيا توليتا رئاسات المحافل العالمية،  وبما أن

المتجددة في أفريقيا والحصول على الطاقة، باعتبارهما موضوعين  أهمية تطوير الطاقة

 –شراكة أفريقيا ل بالنسبةتم ابرازهما في السنوات السابقة قد تكون لهما أهمية خاصة 

 .االتحاد األوروبي في مجال الطاقة

االتحاد  –شراكة أفريقيا  تواصل اتخاذ شكل أنشطة إن مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا (1

مبادرة الطاقة المتجددة  األوروبي في مجال الطاقة وتوفر التكامل وإمكانية دعم عمليات

ثانية نتائج الدورة ال للتأسيس على هذا الربط بين البرنامجين يمكن استكشاففي أفريقيا. 

االتحاد  –لشراكة أفريقيا  تعترف الخطوات التاليةوالعشرين لمؤتمر األطراف. 

 سع برسم مبادرات الطاقة والبرامج في أفريقيا في شراكة معاألوروبي على نطاق وا

وهذا قد يمتد أيضا إلى الطاقة المتجددة لمبادرة للطاقة المستدامة للجميع أفريقيا  مركز

 الطاقة المتجددة في أفريقيا.

 في مجال الطاقة من أن تصب في االتحاد األوروبي –عملية رصد شراكة أفريقيا البد ل (2

فريقية للطاقة وقسم اإلحصاءات في بالتعاون مع اللجنة األيوصى و .ريةالعمليات القا

"الطاقة  مثل لجمع البيانات الدولية ممكنة للتعاون مع المنابر طرقك االتحاد االفريقي

وكالة و ،الحادي والعشرين شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرنو، المستدامة للجميع"

 .ة في األمم المتحدةوالشعبة اإلحصائيالطاقة الدولية، 

شراكة  ىعل ويجب تحقيق إنجازات محددةقدرات المؤسسات األفريقية على تقتصر  (2

االتحاد األوروبي النظر في تحديث دعم القدرات التي منحت لمفوضية االتحاد  –أفريقيا 

االتحاد  –األفريقي في شكل إعارة الموظفين، والنظر في إمكانية أن تقد  شراكة أفريقيا 

 .روبي دعما إضافيا إلى المؤسسات األفريقية الرئيسيةاألو

 فيما يخص مايرا  على يسير المواضيعية العمل مسارات على التقد  أن من الرغم على (2

التعجيل بالعمل  إلى حاجة هناك الطاقة، استخدا وكفاءة  الطاقة على الحصول

 .قة المتجددة واألمن الطاقوياالمواضيعي لفرق العمل المعنية بالط


