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 :اوهدفه أفريقيا واالتحاد األوروبي في مجال الطاقةكة اشر رؤية

 في كبيرا إسهاما ،7002 عام في تأسيسها منذ الطاقة في مجال األوروبي واالتحاد أفريقيا شراكة أسهمت

 شراكةال زالت ال اآلن حتىو. أفريقيا في والمناخ الطاقة مجال فيالفاعلة  عناصرالو مبادراتمختلف ال ظهور

 طاقة،لفي مجال ا المستدام التحول أجل من وأوروبا أفريقيا بين التعاونتعزيز  هدف مناسبا لفاعالعنصرا 

في  واالستقرار الرخاء من المزيد تحقيق نحو توجها وأكثر وأعمق أقوى استراتيجية شراكة اآلن تنمو وسوف

 سياسات عن الفض األوروبي، واالتحاد األفريقي االتحاد قمة مؤتمر باستنتاجات االسترشاد واصلوست. القارتين

 7000أجندة  مثل الدولية األطر مع االتساق على فظاحتو ،األخرى األفريقيةالسياسات و األوروبي التحادا

 التنمية، تمويلحول  أبابا أديس عمل وخطة ،7000أجندة و ،(من أهداف التنمية المستدامة 2 هدفال وخاصة)

 .أفريقيا في الطاقة بشأن الجديد واالتفاق المناخ تغير بشأن ية باريساتفاقو

 

 

 

 

 

 

 مع وتماشيا األمم عقد

 للطاقة المتحدة المستدامة

 في الوارد من 2 الهدف

 يرتيس هو للشراكة العام الهدف سيكون المستدامة، التنمية أهداف ميسورة طاقة إلى الجميع وصول

 حقيقلتمزم الشرط مسبق و كضرورة الريفية، المناطق في ذلك في بما أفريقيا، في وحديثة ومستدامة التكلفة

 .والوظائف الشاملة التنمية

 

 :العمل مجاالت

 في واستراتيجي متسق بشكل الشراكة مساهمة لضمان رئيسية عمل مجاالت ةثالث على الشراكة مهام ستركز

 :ملموسة إجراءات إلى تؤدي التي الرئيسية الدولية والمناقشات العمليات

 

 

 

 

 :(7070-7002تطور شراكة أفريقيا واالتحاد األوروبي في مجال الطاقة )

 
 

 اتمجاالت التركيز/ اإلجراء

 تحديد األجندة 

  :الطاقة تتصدر النتيجة

 التعاون اإلنمائي
 دعم العمليات الدولية الرئيسية 

  النتيجة: الطاقة المستدامة

من أهداف  2 هدفالللجميع، 

 ، إلخالتنمية المستدامة

 تحول القطاع 

  الجديد مع المشهدالتكيف 

7002-7002 

7002-7002 

7002-7070 
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 العريضة الخطوط :العمل لمجاالت

 المفوضية بين المشترك التعاون  .1

بين أفريقيا واالتحاد  المشتركة االستراتيجية عمليات بشأن األفريقي االتحادمفوضية و األوروبية

 األوروبي

 لمنظما التعاون لضمان األوروبي واالتحاد األفريقي االتحاد بين منهجي بشكل التعاون تعزيز
 والمتماسك

 
 األوروبي التحادا بين للعالقات الفقري العمود األوروبي واالتحادأفريقيا  بين المشتركة االستراتيجية تشكل

 ولذلك، .الشرعية مصدر كونها عن فضالشراكة أفريقيا واالتحاد األوروبي في مجال الطاقة  وأساس وأفريقيا

 عدد ظهورل فعل وكرد. الشراكة ألمانة المحورية والمهمة األساسي العنصر سيكون هذا العمل مجال فإن

 تساقاال تحسين أجل من القارتين بين االستراتيجي الحوار علىشراكة ال ركزتس الجديدة، المبادرات من

 األنشطةب االضطالع المتوخى ومن. في مجال الطاقة المشتركة األوروبيةو األفريقية مبادراتال بين والربط

 :العمل مجاالت من المجال هذا إطار في التالية
 شراكة أفريقيا واالتحاد األوروبي في مجال الطاقة أمانة إدارة 1-1
 وأفريقيا األوروبي االتحاد بين المستوى الرفيع الحوار منتديات تيسير  1-7
 األفريقيين للنظراء القدرات ودعم المؤسسي الدعم 1-0
 وأفريقيا األوروبي االتحاد بين المشتركة والصكوك المبادرات دعم 1-4

 ورصدها الطاقةومشاريع  مبادراتتخطيط   .2

 ةاألوروبي المساهماتتخطيط  على التركيز خالل من المبادرات ماسكوت اتساق مزيادة في المساهمة
 المستدامة التنمية أهداف في هاورصد هاوتتبع واألفريقية

 

 االتحاد يف األعضاء والدول األفريقية للدول تحديا والوطنية واإلقليمية العالمية المبادرات تنسيق يشكل

شراكة أفريقيا واالتحاد األوروبي في  تتعزمز سوف السابقة، الخبرة إلى واستنادا. السواء على األوروبي

 توقعالم ومن. هاورصد أفريقيا في الطاقة مبادراتتخطيط  مجال في استراتيجيا دورا وتلعبمجال الطاقة 

 كثرأ نهج نحو فقط،لطاقة ل الكمية هدافاأل قياس عن بعيدا الرصد، في انهجه تطويرالشراكة  واصلت أن

ة المحددة للطاقة المستدام معاييرال ضوء في نطاقا أوسع واقتصادية اجتماعية اوآثار نتائجعرض ي شموال

 ما يلي:ك المجال هذا إطار في األنشطة وستكون. للجميع
 

 األفريقية الطاقة تحويل في األوروبي االتحاد مساهمات وتوثيق تقييم 7-1
 التنمية أهدافمن  2الهدف  لرصد مشترك نظام إنشاءحول  الدولية العمليات في المساهمة 7-7

 المستدامة
 .ومواءمتها البيانات إدارةفي  األفريقية الشريكة المؤسسات قدرات تنمية 7-0

عملية االستراتيجية المشتركة بين أفريقيا واالتحاد األوروبي: دعم 

 مفوضية االتحاد األفريقي والمفوضية األوروبية

 والرصد: مبادرات الطاقةالتخطيط 

 الطاقة في أفريقياتيسير المعرفة: تحول 

شركاء أثر الطاقة، أفريقيا،  في، خطة مارشال 7020 أجندة

 7002الطاقة في أفريقيا، أجندة بشأن االتفاق الجديد 
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 :أفريقيا في طاقةللماسك مت تحول تحقيق أجل من رفةالمع تيسير  .3

 على الطاقة عقطا في التحول تنظيم أجل من متسقة توجيهات وتوفير لمعرفةالمنتظم ل تبادلال تسهيل
 المستدامة الطاقة لمستقبل المستنيرة والقرارات الخيارات أساس

 

 لمستويينا على تنفيذها وضمان لطاقةل األفريقيةالمنظومة  في التحويلية النهج وترسيخ تطوير يتطلب

 القطاعو األكاديمية واألوساط الحكومات بينقوية  وقطاعية التخصصات متعددة تحالفات والوطني اإلقليمي

 صلحةالم أصحاب سياق في االستراتيجية الحوارات قيادةصالحياتها ل من وبدءا  . المدني والمجتمع الخاص

 مختلفة شطةأن وستنفذ. أفريقيا في الطاقة تحويل على التركيز مع شبكة ستنشئ الشراكة فإن المتعددين،

 نتمك   باألحرى بل ،ابنفسه المعرفة نشئت ال الشراكة أن مبدأاستنادا إلي  الشبكة، هذه عبر المعرفة إلدارة

يجاد إ على اإلجراءات تركز لن وبالتالي،. بهم الخاصة الطاقة تحوالت لقيادة همزوتحف هملوتفع الشركاء

 شاريعالم حول مثال   التفاوض من الفاعلةعناصر ال لتمكين ونشرها ونقلها ةالمعرف تقاسم ولكن ،ةالمعرف

 .مستنيرة قرارات واتخاذ
 

 من الهدف إنف وأفريقيا، األوروبي االتحاد بين التكنولوجيا ونقل يةالتنظيم السياسة تعزيز إلى باإلضافة

 فاعلةال عناصرال مع بإقامة شراكات أفريقيا، وداخل القارتين بين المعرفة تبادل تسهيل هو الشبكة هذه

 هذا بطتري وفوس. تغييرال عملياتتنشيط و الدولية السياسية الحوارات على للتأثير الطاقة تنمية في الرئيسية

 شراكة أفريقيا واالتحاد األوروبي في مجال الطاقة عملبمجالي  المعرفة تيسير مجاالت من المجال

مشتركة الاالستراتيجية  عملياتفي  توصياتال يعزمزو باستمرارفيهما ويوجههما ، ويسهم أعاله ينالمذكور  

 رين(. مجموعة العشو ،مجموعة السبعة مثل) ةالسياسي المنابرغير ذلك من وبين أفريقيا واالتحاد األوروبي 
 :العمل مجاالت من المجال هذا إطار في التالية باألنشطة االضطالع المتوقع ومن

 
 أفريقيا في الطاقة لتحويل معارف شبكة إنشاء تيسير 0-1
 المعرفةو التكنولوجيانقل  دعم  0-7
 المهني والتدريب القدرات بناء مبادرات تعزيز  0-0

 
 :التنفيذ تدابير

مجال  شراكة أفريقيا واالتحاد األوروبي في عمل لمجاالت الفعال بالتنفيذ الهيكل التالي يسمح :واإلدارةالتوجيه 

 :الطاقة

 لمعنيا المرجعي الفريق إلى اتقاريره رفعتو الطاقة شراكة في جهامز أعلى كونتس :مجموعة التسيير 

 واالتحاد ريقياألف االتحاد بينالمشتركة االستراتيجية  عمليات جميع غذيت وبالتالي التحتية، بالبنية

 أفريقيا من ممثلين من تألفتوس. األوروبي واالتحاد األفريقي االتحاد قمةمؤتمرات و األوروبي

 ،(انيعضو دولتان) األوروبي واالتحاد( واحدة عضو ودولة واحدة إقليمية اقتصاديةمجموعة )

 ألوروبيا االتحادوفد مجموعة التسيير  ضمتوس. األفريقي االتحاد ومفوضية األوروبية، والمفوضية

 .المفوضتين خالل من األوروبية المفوضيةلدى  األفريقي االتحاد ووفد األفريقي االتحادلدى 

 شراكة أفريقيا واالتحاد األوروبي في مجال  عمل نتائج عن لإلبالغ :والشركاء األوروبي االتحاد هياكل

 يف إلشراكها وبالتالي) األوروبي االتحاد والدول األعضاء في األفريقية األعضاء الدول إلىالطاقة 

 الدول اتاجتماعمن و، األفريقي لجانبل المتخصصة الفنية اللجان من االستفادة يقترح ،(الشراكة عمل

 مع اوثيق تعاونا ذلك وسيتيح. األوروبي لالتحاداألوروبي بالنسبة  لالتحاد الطاقة مبادرة األعضاء في
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 أي ،لالستراتيجية المشتركة بين أفريقيا واالتحاد األوروبي التحتية بالبنية الخاص التوجيهبرنامج 

 .المرجعي المعني بالبنية التحتية الفريق

 

 إعادة يمكن ةوظيفي تنفيذ آلية الماضي، في، شراكة أفريقيا واالتحاد األوروبي في مجال الطاقة أنشأت: التنفيذ

 :الشراكة عمل لمجاالت الفعال بالتنفيذ التالي الهيكل وسيسمح. الرابعة المرحلة في تكييفها

   ميرأسه خبرةال ذويمن  موظفينعدد صغير من ال قبل منالشراكة  دارت سوف :األمانةالعاملون في 

 العمل مجاالت عن مسؤولين يكونون الذين المشاريع مديري من 0 يدعمهالذي  العامة ألمانةا رئيس

 .الصلة ذات

  الهيئات قدرات مزيادةشراكة ال قترحت النظراء، لدى المحدودة القدرات استكمال أجل من :اإلعارات 

 هذه تنفيذ لكذ وسيتيح. الرئيسية القارية لمؤسساتل األقل على اثنين خبيرين إعارة طريق عن األفريقية

وكالة  مثل يةالفرع هياكلها ذلك في بما األفريقي االتحاد مفوضية على التركيز وسيتم. بكفاءة الشراكة

 .اد والمبادرة األفريقية للطاقة المتجددةالتخطيط والتنسيق للنيب

 راءالخب من مجموعةبالذين يعملون بعقود طويلة األجل  الخبراءيتم تكميل  :االستشاريون الخبراء 

 علىل بعقود قصيرة األج الخبراء من االستفادة إلىالشراكة  أمانة وتسعى. المتخصصين االستشاريين

 ومعاهد ةاالستشاري الشركات بين بعقود قصيرة األجل من الخبراء تعيين يتمو. حدة على حالة كل أساس

 ا.هوتنفيذ التحول أدوات لتصميم التخصص عالية استشارية خدماتيقدمون و الرائدة، البحوث

 ييناستراتيج تعاون كشركاء مشهورة دولية فاعلة جهات مع إبرامها سيتم :والمنح التمويل اتياتفاق 

 .حدة على حالة كل أساس علىعلي وجه التحديد  لشراكةا أمانة لتنفيذ

 

 الشركاء عم التعاون إلى استباقي بشكل السعي في المقبلة للمرحلة الشراكة أهداف تتمثل :المصلحة أصحاب

 إجراء تم ،بذلك القيام من مكنتت ولكي. الطاقة قطاع في المبذولة االستراتيجية الدولية الجهود لزيادة اآلخرين

 وأصحاب ،راكةلشسيير ات مجموعة: التالية الفئاتليتم تصنيفهم في الشراكة  في المصلحة ألصحاب أولي مسح

راكة الش قومت وسوف. الثانويين المصلحة وأصحابساسيين األ المصلحة وأصحاب الرئيسيين، المصلحة

 على لتركيزا وسينصب. الشراكة على تؤثر التي العمليات وتحليل المصلحة أصحابوضع  بتحديث باستمرار

 .العالم أو اأفريقي في الطاقة تحويل في هاما دورا تؤدي التي األخرى الفاعلة عناصرال مع االستراتيجي التعاون
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 أصحاب المصلحة في شراكة أفريقيا واالتحاد األوروبي في مجال الطاقة
 

 

 

 

 أصحاب المصلحة األساسيون

 تيسير المعارف

األوساط األكاديمية، المجموعات االقتصادية اإلقليمية، مجمعات الطاقة اإلقليمية، ، المدني، القطاع الخاص)المجتمع 

برنامج مساعدة إدارة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، المنظمون، رابطات الطاقة اإلقليمية، رابطات الطاقة الدولية، 

لدول األعضاء في أفريقيا واالتحاد األوروبي ذات الصلة بالمسائل قطاع الطاقة، المؤسسات المتخصصة، مراكز الفكر، ا

 المواضيعية(
 أصحاب المصلحة الرئيسيون

، المبادرة األفريقية للطاقة المتجددة، برنامج تطوير البنية اللجنة الفنية المتخصصةمبادرة االتحاد األوروبي للطاقة، 

 نيةاألوروبي، الفريق المرجعي للبمرفق المساعدة الفنية، مبادرة تمويل الكهربة، وفود االتحاد التحتية في أفريقيا، 

 التحتية
 

 الجهة المسؤولة

 األمانة العامة لشراكة أفريقيا واالتحاد األوروبي في مجال الطاقة

 قيةرييمية أفمجموعة اقتصادية إقلومن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، ودولة عضو في االتحاد األفريقي،  7)

 المفوضية األوروبية ومفوضية االتحاد األفريقيوواحدة، 

 تحول قطاع الطاقة ألفريقيا واالتحاد األوروبي

 أهداف االستراتيجية المشتركة بين أفريقيا واالتحاد األوروبي

 المصلحة الثانويونأصحاب 
وجيا الصناعة، ر تكنولالصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقة المستدامة، ميس  الطاقة المستدامة للجميع، مركز أفريقيا، البنك األفريقي للتنمية، 

االت الطاقة األفريقية، وك -المتحدةبرلمان االتحاد األوروبي، الواليات مرفق تخفيف مخاطر الحرارة الجوفية، المصرف األوروبي لالستثمار، 

 األمم المتحدة ذات الصلة بالمناخ/ الطاقة

 


