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 عرض عام إقليمي:. 7

األمدين للوقود على  المصدر الرئيسي وستبقى في قطاع الطاقة األفريقي هاما دورا األحيائيةالطاقة  تلعب

لموارد المستدام وأسواق لالستعمال  تطوير استراتيجياتفي ألفريقيا المالئم الخيار  ويتمثل المتوسط والبعيد.

 التقليدية األحيائيةقيا يعتمدون على الكتلة في أفري مليون شخص 066أكثر من  ال يزال حاليا، .األحيائيةالكتلة

 .جزئيا انتشار األمراض التنفسيةوالقضاء على الغابات  فياالعتماد المفرط يساهم هذا  كمصدر أولي للطاقة.

 سبباألفراد أكثر مما ت في وفات التقليدياألحيائية  وقود الكتلة بسبب تلوث الهواء داخل المنازليتسبب 

ما ، في أفريقيا الغاباتمن  هكتار مليون 4.3قرابة  إزالةتم ت .مليون شخص سنويا 2قرابة  ،في ذلك المالريا

التي  انبعاث الغازات الدفيئة إلى جانب، األنظمة البيئيةواألحيائي وع نالتعلى  آثار سلبية خطيرة عنهترتب ي

 

 

 

 ة االتحاد األفريقي برنامج مفوضي

-7131في أفريقيا ) األحيائيةلتطوير الطاقة 

7132) 
 

 التنسيق للنيبادوبرنامج الشراكة مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ووكالة التخطيط 
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إلى  يحتاجونباعتبارهم  لوقودنقص ا أعباء في أغلب األحيانالنساء واألطفال يتحمل  في تغير المناخ. تساهم

 األحيائيةالكتلة  الستعمال جوءللإلى اوغالبا ما يضطرون  ،الطبخ واإلنارة والتسخينك ،تلفةمخلمهام لطاقة ا

 المرتبطة الفرص البديلةالتكاليف يمكن استعمال  اضافة إلى ذلك،باإل صحتهم. تنعكس سلباعلى التي التقليدية

كمصدر للطاقة  األحيائيةتوفر الكتلة  .أخرىأنشطة إنتاجية  فيب الوقود قضاء ساعات طويلة بحثا عن حطب

تطوير قطاع الطاقة يتيح  .نحو أنظمة الطاقة المستدامة والحديثة في القارة للتحول كبيرةالمتجددة فرصا 

ة الكتلة سلسلة قيم تساهميمكن أن  .للتحول االقتصادي والبيئي واالجتماعي كبيرةفي أفريقيا فرصا  األحيائية

الريفية والتحول، وخلق فرص والتنمية  ،في تعزيز األمن الغذائي، والحصول على الطاقة الحديثة األحيائية

 .وغيرها ةيالصح الخدمات تحسينعن  الدخل فضالولسوق لوفرص وتمكين المرأة،  العمل

 في أفريقيا: األحيائية. تطوير الطاقة 1

 ، من أجلفي أفريقيا" األحيائية"تطوير الطاقة  برنامجا حول يأسست مفواضية االتحاد األفريق ،2606في 

في  األكثر فعالية والحديثةالمستدامة و األحيائية أنظمة الطاقةتطور  التي تعيق معالجة عدد من المسائل

سيق ووكالة التخطيط والتن من قبل لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا تم دعم هذا البرنامج بنشاط أفريقيا.

 في القارة. األحيائيةعدد من األنشطة والبرامج لتعزيز تنمية الطاقة ب القيامتم من خالل البرنامج،  .للنيباد

 

 

 :األحيائية . تنفيذ البرنامج األفريقي للطاقة4

 تعزيز وتحريرإلى تهدف  تم القيام بعدد من األنشطة، "في أفريقيا األحيائيةبرنامج تنمية الطاقة "منذ بدء 

 :تاليهذه المبادرات كال آثار كانت اإلنجازات المعفاة أو .الحديثة في أفريقيا األحيائيةواق الطاقة أس

الحديثة في زيادة فرص  األحيائيةلطاقة لدور اإليجابي ال التي تعيزيادة عدد البلدان األفريقية  (0

 .بأسعار معقولةالفعالة مصادر الطاقة الحديثة الحصول على 

لبالد من خالل توفير فرص للمساهمة في النمو االقتصادي في االحديثة دورا  يائيةاألحتلعب الطاقة  (2

 العمل والتصنيع المحلي.

تدابير لتعزيز استخدام الطاقة األفريقية سياسات مبتكرة وإجراءات و الدولتبنى عدد متزايد من ي (4

 .للخطر المياهب والتزوداألمن الغذائي  تعرضطريقة ال ب األحيائية

سالسل إلى جانب ، األحيائيةع الطاقة يرافي تطوير مش( ناألفريقييع المحليين )يرامشالعدو ميشارك  (3

 القابلة للتمويل من البنوك. عيرامشالعلى تطوير  مقدراتهويتم تعزيز  ،القيمة

الطاقة و بشكل عاملطاقة في مبادرات الطاقة ل الشامل لتخطيطمع ا األحيائيةلطاقة لتخطيط ال دمج (5

 .شكل خاصبالمتجددة 

 (2600-2606في أفريقيا ) األحيائيةدعم تطوير الطاقة التسلسل الزمني ل :0الجدول 

 في الموقع اإللكتروني لمفواضية االتحاد األفريقي( المبينةالمخرجات *سيتم عرض كل )

 
 المخرجاتالنتائج/ الدراسات )المنشورات( والمبادرات الداعمة الفترة

في أفريقيا: الفرص  األحيائيةقة التنمية المستدامة للطا 2606

والتحديات، اآلثار المحتملة وخيارات السياسات للحد 

 .من الفقر وتغير المناخ

 لربط المتناسقة والمناسبة  العملأطر السياسات و

 ،مع خطط التنمية األحيائيةتطوير الطاقة 

 المستدامة األحيائيةطاقة للير سوق فوائد تطو، 

 األحيائيةالطاقة نيات لوصول إلى تقاتيجيات استرا 
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 ؛الحديثة والفعالة

 أفضل الممارسات والخبرات؛ منابر تبادل 

 ؛والزراعة ياهالموالطاقة  بين معالجة العالقة 

  ومشاركة القطاع الخاص. التمويلتعبئة 

في أفريقيا: خيارات  األحيائيتطوير الوقود  2600

ذات  التنظيمية والمسائلالتكنولوجيا والسياسات 

 .الصلة

  األحيائيلوقود ل ةالمستدامصناعة الآفاق وفرص، 

  لصناعة مناسبة التكنولوجيا الخيارات والمواد الخام

 ،األحيائيالوقود 

 الطاقة الكهربائية الحصول علىتحسين  اتاقتصاد 

 ،األحيائيمن خالل صناعة الوقود 

  تصنيع تساعد علىالسياسات واللوائح لخلق بيئة 

 .األحيائيالوقود 

 

للطاقة األفريقيين  والمبادئ التوجيهية ار السياساتإط 2602

 .األحيائية
 وتقديم  الدول لتحفيزبشأن إطار مشترك  االتفاق

 ولوائحواضع سياسات  بشأن لمناطقلو لهاالمشورة 

 ؛األحيائيةالطاقة 

 للبيئة  مالئمةإلى سياسات  التوعية بشأن الحاجة

 .األحيائيةتطوير الطاقة ل ومقبولة اجتماعيا

 الخطوطإطار الطاقة األحيائية و التصديق على  ملية التصديق والعملية السياسية.ع 

 ؛)أديس أبابا( األحيائيالتوجيهية للسياسات في أفريقيا

  الذي تم التصديق  األحيائيةتأييد قرار تطوير الطاقة

)أديس  األفريقيينفي مؤتمر وزراء الطاقة  عليه

 .أبابا(

من قبل مؤتمر  األحيائيةة التصديق على قرار الطاق 2604

 االتحاد األفريقي.
 والمبادئ التوجيهية إطار السياساتبشأن تنفيذ  االتفاق 

 .المستدامة تهابهدف تعزيز تنمي األحيائيةللطاقة 

  األعضاء في  مفواضية االتحاد األفريقي للدولدعم

 .تطوير آليات طبخ نظيفة

  مفواضية االتحاد األفريقي ووكالة التخطيط قيام

خطة لتعبئة الموارد المالية بإعداد  لتنسيق للنيبادوا

 التوجيهية خطوطوال السياساتلتنفيذ إطار والفنية 

 .األحيائيةلطاقة ل

  الحقوق السيادية للدول األعضاء لواضع معايير

 األحيائيةالمستدامة للطاقة  التنمية االستدامة لضمان

 .داخل أرااضيها

 في الطاقة  توسعوالتشغيل والدعم التنمية، بلتزام اال

مقبولة اجتماعيا المجدية اقتصاديا وال األحيائية

 ،للبيئة والمالئمة

  المواءمة بين تنفيذ ورصد إطار سياسة الطاقة

 وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا. األحيائية

السياسات والخطط  على األحيائيةتعميم إطار الطاقة  2604

 .واإلجراءات األفريقية
 من خالل إاضفاء الصبعة ) كية البلدانتعزيز مل

 التوجيهية والخطوط إلطار السياسات( المؤسسية

، وتقديم الدعم للبلدان لتنسيق سياساتها األحيائيةللطاقة 

 ها،وخطط هاوإجراءات

  األحيائيةقدرات مختلف تكنولوجيات الطاقة بناء 

 بها، التحويل المرتبطة منشآتوالحديثة 

  األحيائيةأداة الطاقة باستخدام  األحيائيةتقييم الطاقة 

حول ومدروسة  أفضل واألمن الغذائي التخاذ خيارات
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أدوات  علىالتدريب  إاضافة إلى، اتتوجهات السياس

 ،التقييم

 كمسيرة في مجال الطاقة لمرأة با اضمان االعتراف

 ،األحيائيةواضمان مشاركتها في سلسلة قيمة الطاقة 

  هاعملياتو اهمعاييرو سياساتهادعم الدول لتحسين 

الروابط ستدامة ومراعاة االلضمان  األحيائيةلطاقة ل

 المشتركة بين القطاعات.

 إطار السياساتتعميم قضايا مسائل الجنسين على  2603

 .في أفريقيا األحيائيةللطاقة  التوجيهيةالخطوط و

الي، رواندا، في جفي ورشة عمل في كي تم التصديق عليها

 :2603ديسمبر 

 كمسيرة في مجال الطاقةور المرأة دب االعتراف، 

  المجمعة الناتجة حتياجاتاالأهمية تقييم، 

 تحديد أدوار المرأة على طول سلسلة القيمة، 

  الطاقة لتنمية  الجنساني مراعاة المنظورتطبيق

 ،األحيائية

 ين الجنسين كجزء من أهداف اضمان المساواة ب

 .األحيائيةالعامة في تطوير الطاقة  اتالسياس

 واألسرفي النقل ألحيائي اتنفيذ برامج الوقود  2605

لالعتماد اإلصالحات التنظيمية  حولدروس : ةمعيشيال

 .البلدانعدد من في  األحيائي الوقود على

موريشيوس ورواندا وكينيا وحالة في إثيوبيا دراسات 

 حول:وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون 

 البلدانعامة عن خيارات إمدادات الطاقة في  نظرة (أ

 ،وأنماط الطلب على الطاقة

 ،تنظيميةالة ويسياسالدوات األ (ب

 ،األحيائي أسواق الوقودوصناعات  (ج

 ،األحيائيالفوائد االقتصادية لصناعة الوقود  (د

 ،خيارات التمويل واالستثمار (ه

 ،مشاركة القطاع الخاص (و

 .تصنيعالإمكانية  (ز

 تنمية الوقود حول اء القدرات بنلإقليمية ورشة عمل  

 .واألسر المعيشيةلنقل القطاعات  األحيائي

 :في سوازيالند وتنزانيا وغانا نظمتالعمل التي  ورش

  على استعمال بيئة تساعد في خلق  الدولمساعدة

 ن،وانيوالقدعم السياسات  خاصة األحيائيلوقود ا

  وتعزيز دورها في سلسلة  المجاالت المحدودةتمكين

 ،(التغذيةمواد ل) األحيائيالوقود  قيمة

 المناهجمتكاملة في دعم الوطنية الالبتكار ا دور نظم 

 ،الحديثة والتكنولوجيات

  لضمان مشاركة  األحيائيتوسيع أسواق الوقود

 ،وتمويل القطاع الخاص المحلي

  الطبخ تكنولوجياتالتصنيع المحلي من خالل توطين، 

 األحيائيوقود مبتكرة لخلق الوعي بشأن الالطرق ال 

 .برامجالو

 األحيائيتنمية الوقود حول عمل تدريبية إقليمية  ورش 2605

 .واألسر المعيشيةلنقل القطاعات 

في موريشيوس ومصر والسنغال  دورات تدريبية نظمت 

 :التالية يةميالتعل النتائج لتحقيق

  السائل  األحيائيصناعة الوقود بين روابط التحديد

خرى والبنية التحتية األلوطني القتصاد ااقطاعات و

 ؛الالزمةوبيئة االستثمار 

  لوقود اشرح المبادئ األساسية الستراتيجية تطوير

 مختلف الكيانات، وأدوارتنفيذ الو األحيائي

 تقييم ودمج معايير االستدامة ونظم ل طريقة إيجاد

 ،األحيائيفي برامج الوقود  التصديق
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  الوقود ب الخاصة عقودال حولشرح عملية التفاوض

، أي الخطوات المتبعة في مختلف مراحل األحيائي

ما قبل  حلةالعقود )بما في ذلك مر حولالتفاوض 

 ،(مرحلة ما بعد التعاقدو التعاقد حلةمرو، التعاقد

  وطني النظام التطبيق المهارات والفهم لقيادة تطوير

 ،األحيائيالوقود  حوللالبتكار 

  وماتومعلعمال، األنموذج لمشروع صياغة 

 ،األحيائيلتطوير الوقود  أعمالاالستثمار وخطة 

جميع أصحاب المصلحة في أديس لورشة عمل  نظمت .األحيائيةتطوير وتواضيب مشاريع الطاقة  2600

 :األهداف التاليةأبابا، إثيوبيا لتحقيق 

 تطوير على األفريقية زيز قدرة الدول األعضاء تع

 ،يلالقابلة للتمو األحيائيمشاريع الطاقة 

 األحيائيةع الطاقة يرامش عديتوفير منصة لم 

 ،عيراللتفاعل مع ممولي المش األفريقيين

  بأعمال المتعلقةتبادل المعلومات وأفضل الممارسات 

 .األحيائيالطاقة 

 النتائج/المخرجات الدراسات )المنشورات( والمبادرات الداعمة الفترة

لطاقة تنفيذ برنامج ا حولحوار كبار صانعي القرار  

 .في أفريقيا األحيائي

للطاقة  التوجيهية والخطوط إطار السياساتتنفيذ  مراجعة

 وتقديم توصيات بشأن سبل المضي قدما: ،األحيائية

 إنشاء إطار لتوافر البيانات وجودتها؛ 

  لتمويل وتخفيف المخاطر لمساعدة لإنشاء مرفق

 ،ع القطاعين العام والخاصيرامشمطوري 

  امج تحسين مواقد الطهي.مع بر روابطإقامة 

 

 تحديات التنفيذ: .5

ومعدي  صانعي السياسات اهتمام جذبيواصل  في أفريقيا" األحيائية"تطوير الطاقة  برنامج بالرغم من أن

 واألسواق في أفريقيا، المستدامة األحيائيةتطوير نظم الطاقة تصميم ول أصحاب المصلحة اآلخرينالبرامج و

 تنفيذ البرامج، منها: علىبيرة تؤثر التحديات الكبعض  زالال ت

 تنفيذ برنامج الطاقةالمالية  العوائق قيدت المحدودة على مستوى مفواضية االتحاد األفريقي:ميزانية ال 

إلى مجموعة واسعة من مفواضية االتحاد األفريقي التي حدت من وصول و ،أفريقيافي  األحيائية

 المناطق الريفية والمجتمع المدنيو ،عيراالمش موليحة بما في ذلك النساء والشباب ومأصحاب المصل

 ؛قبل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ، وخاصة منذلك خففت من الموارد المتاحة إال أن وغيرها.

 تعبئةاألفريقية تواجه تحديات كبيرة في  الدولالعديد من ال تزال لمشاريع: ا انخفاض مستويات تمويل 

محتمل تأثير  ولهاة لذلك، فإن العديد من المشاريع المحددة صغيرة التمويل الالزم للمشاريع. ونتيج

 ؛اضئيل

 ع الطاقة يرامش معديالعديد من يملك المشاريع: وتواضيب محدودة في مجال تطوير الخبرة ال

 ؛األحيائيةميم وتنفيذ برامج الطاقة على تص قدرة محدودة ،، وخاصة في القطاع العاماألحيائية

  في تطوير وزيادة  المفيدةهم عدم مشاركة القطاع الخاص استمحدودة: اللقطاع الخاص امشاركة

 ؛مشاريعالتنمية في انخفاض مستويات تمويل في أفريقيا  األحيائيةاالستثمارات في الطاقة 

  :حاليا األحيائيةتطوير مشاريع الطاقة بالرغم من أن هناك اهتماما متزايدا بتدني مستويات الوعي ،

 صناعبما في ذلك  ،حةبين أصحاب المصل ينمنخفضالوالوعي دة السياسية اإلرا مستويات نفإ

 الطاقة نظمتطوير رص فو والفوائدمكانيات إلاب ،وغيرهم وقادة المجتمع عيراشالم السياسات وممولي

 تحديات في تنفيذ البرنامج.تشكل الحديثة واألسواق  األحيائية
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 المضي قدما: طريق. توصيات بشأن 2

في أفريقيا" من خالل التوصيات  األحيائيةالتحديات التي تواجه تنفيذ برنامج "تطوير الطاقة  يمكن معالجة

 التالية:

  تعزيز من تنفيذ الاالتحاد األفريقي وشركاء  مفواضية لتمكينتمويل البرنامج إلى زيادة كبيرة يحتاج

 لتي تشمل:في تقديم الدعم للدول األفريقية األعضاء في المجاالت الرئيسية ا مجهوده

o  ؛السياساتتنسيق وواضع 

o بناء القدرات وتنمية المهارات؛ 

o ؛خلق الوعي 

o ؛عيرامرافق إعداد المش 

o ؛ وغيرها.المحلي والوطني واإلقليمي والقاري ىأصحاب المصلحة على المستو حشد 

  القطاع الخاص والعام؛ من مشاريعال معديتمويل وتخفيف المخاطر لمساعدة للإنشاء مرفق 

  تجارب الالدروس و تبادلمفواضية االتحاد األفريقي والشركاء واضع آليات لضمان على  أيضايتعين

 بين الدول األعضاء؛ األحيائية اتطوير الطاقة في محال 

  مفواضية االتحاد األفريقي والشركاء مواصلة الدعوة إلى إرادة سياسية قوية والتعاون بين يتعين على

 ؛في أفريقيا ألحيائيةا تطوير الطاقةالدول األعضاء في مجال 

  تطويرتنفيذ " يتم جميع برامج الطاقة المتجددة، ومن المهم أنليجب أن يكون هناك تنسيق أفضل 

في أفريقيا" في إطار االستراتيجية األفريقية الشاملة التي تهدف إلى زيادة حصة  األحيائيةالطاقة 

 متجددة.طاقة اللة لاألفريقي مبادرةال تدعو إليهمصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، كما 

 الخاتمة:.1

مفواضية قامت تحقيق األهداف المشتركة.  ألية مبادرة تهدف إلىأثبت هذا البرنامج فعالية التنفيذ المشترك 

الموارد المالية والبشرية  بتعبئة ووكالة التخطيط والتنسيق للنيباداللجنة االقتصادية ألفريقيا و االتحاد األفريقي

 توحيدمن مشروع ال ذلك، تمكن عالوة على ت لضمان تحقيق أهداف البرنامج.ثر من خمس سنواعلى مدى أك

، والمؤسسات الخاصة والعامة )مثل األبحاث عن طريق األفريقيين،الخبراء  إشراكالقدرات، من خالل 

األهداف  حقيقتلالكتلة الحرجة  مواصلة إلى جانب ،استدامة البرنامج الكفاءةهذه  تضمنأن  يجبالجامعات(. 

 (.المضي قدما قيطرفي  أعاله حسبما ورد)

 

 يتمثل الشرط األول فيوما بعده.  2602عام لفي أفريقيا  األحيائية هناك شروط مسبقة الستدامة تطوير الطاقة

دعم هذه  يجبوفي جميع البلدان المشاركة.  تحقيقهاالدعم المستمر للبرامج والمشاريع المحددة، والتي تم 

مزيد  تخصيص فيالثاني ويتمثل الشرط قياس آثارها.  كما ينبغي، إغالق سجالتها المالية إلى غايةات المبادر

ورشة العمل التي عقدت في أديس أبابا في كانت  الحالية والمستقبلية. األحيائيةمن الدعم لبرامج الطاقة 

لرئيسيين والخيارات دعم أصحاب المصلحة اعلى  حصولال من خاللها تمنقطة انطالق  2600ديسمبر 

 ينشركاء القاريالقبل من  المتواصل نشطالدعم لا إنأعاله،  كما ذكر. وأخيرا، واضمان استدامتها االستثمارية

والمؤسسات القارية واإلقليمية األخرى أمر  ووكالة التخطيط والتنسيق للنيباد ألفريقيامثل اللجنة االقتصادية 

 منها أو سواء المالية المواردهذه المنظمات  توفر. يجب أن األحيائيةطاقة نجاح تنفيذ برنامج اللبالغ األهمية 

تحقيق يضمن  من شأنه أن ما هذاو. مع برامج مفواضية االتحاد األفريقيالبشرية، وكذلك مواءمة برامجها 

 أكبر.من أجل تأثير الجهد الجماعي 


