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 األفريقية اتميزانية الحكوم زيادة

 لتمويل تطوير قطاع الطاقة 

 "أفريقيافي لطاقة ة لجديدمبادرة "

 مذكرة مفاهيمية

 معلومات خلفية -1

واجه العديد ويواالستفادة منها.  هافي قدرتها على استغاللة ريفقها يقيا غنية بموارد الطاقة ولكنإن أفر 0-0
وغير موثوق بها ن الطاقة متعذر الوصول إليها وباهظة األسعار البلدان األفريقية أزمة الطاقة. إ من

 .حاصرهم في الفقرمما يبالنسبة لمعظم الناس، 

ضمان وصول الجميع إلى تهدف إلى أفريقيا في لطاقة لجديدة للتنمية مبادرة  بنك األفريقيالعلن أ 0-6
ألفريقي للتنمية إلى تعبئة جميع البنك ايسعى  ،هذا الهدف الهامل ًاوتحقيق .0202بحلول عام الطاقة 

مكرسة لقطاع البذل المزيد من الجهود ، من أجل وخاصة الحكومات األفريقية ،أصحاب المصلحة
 .الطاقة

لبنك اإلفريقي للتنمية مبنية على المبادئ التوجيهية لأفريقيا استراتيجية في لطاقة لالجديدة إن المبادرة  0-3
على الشراكات وزيادة الدعم للحكومات ا منه ةثالثوتركز . المترابطة والمعززة بعضها البعض

( تعبئة رؤوس األموال المحلية 6أفريقيا )في الطاقة بشأن ( إقامة شراكة تحويلية 0)وهي:  األفريقية
( دعم الحكومات األفريقية في تعزيز سياسة 3والدولية للتمويل المبتكر في قطاع الطاقة في أفريقيا و)

 .تهوإدار لقطاعالطاقة وتنظيم ا

والتي يتمثل لتنمية للبنك األفريقي لفي إطار سياسة الطاقة المبادرة الجديدة للطاقة في أفريقيا  تنفيذيتم  0-4
ضمان حصول ( دعم الدول االفريقية في جهودها الرامية إلى 0)فيما يلي:  المزدوجهدفها الشامل 

( مساعدة 6موثوقة و)ميسورة التكلفة ويثة حدعلى خدمات طاقة اإلنتاجية  هاجميع سكانها وقطاعات
 .اجتماعيا واقتصاديا وبيئياة بطريقة مستدامة لطاقل هافريقية على تطوير قطاعالدول األ

لبنك اإلفريقي ل الجديدنموذج الهج المبتكرة على أساس ُنال تشجع المبادرة الجديدة للطاقة في أفريقيا 0-5
وينبغي للمبادرة، إذا أرادت التغلب على المعوقات الرئيسية . ءاألداواألعمال ولتنمية بشأن اللتنمية 
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 :انظر الرسم البياني أدناه( وهيمجاال رئيسيا ذي أولوية ) 06لتحقيق أهدافها، اتخاذ إجراءات في 

 ؛برنامج مشتريات موحد لمنتجي الطاقة المستقلينوالشراكة بين القطاعين العام والخاص  (0

 ؛ة المتجددةبرنامج تطوير الطاق  (6

 ؛برنامج تعزيز كفاءة استخدام الطاقة (3

 ؛مرافق الطاقةل يبرنامج تحو  (4

 ؛المرحلة المبكرةاريع في مشالمرفق دعم  (5

 ؛التمويلتحفيز برنامج   (2

 ؛الهرممن أسفل  الوصول تشجيع برنامج (7

 ؛برنامج الدفع بواسطة الهاتف النقال (8

 ؛والكفؤة ةنظيفحلول الطبخ الالوصول إلى  (9

 ؛ة الفرعيةواإلقليمي ةاإلقليمي برنامج تسريع المشاريع (01

 ؛نطاق البلدتحويل قطاع الطاقة على  (00

 .أفريقيافي الطاقة يلية في مجال شراكة تحو (06

 

 

 

 

 

 

مواتية بيئة تهيئة  

 

المرافق نجاح ضمان  

 ودالبن لدى المقبولة المشاريع عدد يادةز
كبير بشكل  

االستراتيجية لمواضيعا  

جديدة مشاريع إلنجاز التمويل مجموعة زيادة  

 

 من الطاقة إلى الوصول برامج تشجيع
الهرم أسفل  

ليمياإلق التكامل لتشجيع النطاق الواسعة المشاريع تسريع   

البلد نطاق على تحويالت بدء  
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الرئيسية البرامج  

للطاقة مستقلين منتجين من الشراء  

المتجددة الطاقة  

الطاقة فعالية  

الطاقة مرافق تحويل  

مبكرة مرحلة في المشاريع دعم مرفق  

التمويل حوافز  

الهرم أسفل من التمويل  

النقال الهاتف بواسطة الدفع  

النظيف الطبخ  

اإلقليمية المشاريع تسريع  

البلد نطاق على الطاقة قطاع تحويل  

كة
را

ش
 

ية
يل
حو

ت
 

ن
م

 
جل

أ
 

قة
طا

ال
 

ي
ف

 
يا
يق

فر
أ

 



Page 3 

 دور الحكومة -التحديات   - 0

يتطلب  6165بحلول عام حصول الجميع على الطاقة تحقيق المبادرة الجدية للطاقة في أفريقيا أن  قدرت  6-0
لى سنويا لقطاع الطاقة، باإلضافة إمليار دوالر أمريكي  27إلى  46 ية المقدرة بستثماراالملء الفجوة 

إلى ضرورة تشجيع هذه التقديرات شير تومليار دوالر أمريكي.  66يقدر ب  الذي اإلنفاق الحالي
التمويل لقطاع الطاقة. مزيد من الحكومات األفريقية على لعب دور أكثر نشاطا من خالل تخصيص 

مليار دوالر من  211البالغ  فقط من المبلغ اإلجمالي %01-7.5 أفريقيا تستخدما أنه إذاالمبادرة  وتقدر
الفجوة  سدفإنها ستستطيع فقط من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي،  % 3-6 عائدات الضرائب أو

 .االستثمارية المذكورة أعاله

في المائة من  1.3االستثمارات في قطاع الطاقة حوالي ية األفريقية الحالية في مساهمات الحكوموتبلغ ال  6-6
 وعائداتفي المائة من اإليرادات الضريبية )الضرائب  4، أو ما يقرب من فقط الناتج المحلي اإلجمالي

المائة  في 7مثلي الذيالوقود والكهرباء،  إعاناتخفض وارد(. ويمكن زيادة هذه المساهمة عن طريق الم
المزيد من  خصيصتمن لحكومات تمكن ا(. وهناك طريقة أخرى 6103من الناتج المحلي اإلجمالي )

 .لزيادة مستويات مشاركة القطاع الخاصالصحيحة المواتية البيئة تتمثل في تهيئة ع الطاقة قطالالتمويل 

 يتأثير تحفيز أن يكون لهالميزانية،  إعداد خارج ،تعزيز دور الحكومات وباإلضافة إلى ذلك فإن من شأن  6-3
ت في السياسة والبيئا مالمستفيدين الرئيسيين ومنشئي المشاريع ودورهألن قوي على أداء قطاع الطاقة. 

جميع الجهات الفاعلة األخرى في  مشاركةعلى كبير ؤثرون بشكل التنظيمية والمؤسسية والمالية ي
 المعنية بالطاقة القطاع، بما في ذلك مؤسسات التنمية والجهات المانحة والجهات الوطنية واإلقليمية

ومن شأن طاع الخاص على نطاق أوسع. والممولين والمستثمرين والمطورين والجهات الفاعلة في الق
عدم ويمكن ربط مزيد من مشاركة القطاع الخاص. تحفيز الطاقة في إلنفاق من ااعتماد مستوى مناسب 

في هذا المتصوًّرة المخاطر العالية بجذب االستثمارات والمهارات الالزمة إلى حد كبير على قدرة القطاع 
 .القطاع

 المسائل المطروحة للنقاش - 3

زيادة اإلنفاق وحصة ميزانية النفقات الرأسمالية من الحكومات األفريقية لتمكين القيام به الذي ينبغي ما  (أ
ما في المائة من اإليرادات الضريبية إلى  4لقطاع الطاقة من المستوى الحالي البالغ حوالي مخصصة ال

والبنك األفريقي  لد على حدة،على عوامل مختلفة في كل بالحقيقي مستوى يعتمد ال) %01و %7.5 بين
 لتنمية على استعداد لمساعدة البلدان في إيجاد المستوى المناسب(؟ل

ذلك  تحقيقسبل  وفر تفاصيل حوليسمفصل  يتقييميقوم البنك األفريقي للتنمية حاليا بإعداد تقرير  (ب
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ومات كافية التخاذ قرار بشأن رشادية توفر معلاإللكن األرقام ووتكلفة الفرصة البديلة لعدم القيام بذلك. 
 .%01-%7.5زيادة الميزانية في الفقرة )أ( إلى حيث المبدأ على اتخاذ اإلجراء المتمثل في اتفاق من 

بمعدل النصف  لوقود والكهرباءإعانات اتم خفض  نه إذاالمبادرة الجديدة للطاقة في أفريقيا أ قدرتقد و (ج
في مجال  االستثماَرإجمالي اإلعانات . ويفوق أعاله 3في الفقرة  الفجوة االستثمارية المذكورةفيمكن سد 

إلى أي مدى يمكن وفي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.  7ما يمثل حوالي أي ، ةمر 66الطاقة 
 االستثمار في قطاع الطاقة؟إلى الدعم إعادة توجيه جزء من ة االلتزام بفريقيات األللحكوم

 قدما المضيالتوصيات وطرق   -4

 توصيات. ال4-1

الميزانية في تفق على هدف تقضايا تعزيز دور الحكومات وُيوَصى بأن تناقش اللجنة الفنية المتخصصة  (أ
 .عن الطاقة ينالمسؤولاللجنة الفنية المتخصصة  اعتماده في البيان الختامي لوزراءيتم 

قررات ملتنمية معا من أجل تنفيذ الل البنك األفريقيمفوضية االتحاد األفريقي وُيوَصى بأن تعمل  (ب
 المتفق عليها. آلية المتابعةالصادرة عن اللجنة الفنية المتخصصة و

 المضي قدماطريق . 4-0

إعداد من أجل اللجنة الفنية المتخصصة  للتنمية عقب اجتماع فريقيوضية االتحاد األفريقي والبنك األمفستجتمع 
 .نة الفنية المتخصصةالمقررات الصادرة عن اللجتنفيذ لخطة 


