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 في إطار برنامج أفريقيا لالتحاد االفريقي تنمية الطاقة الحيوية 

مقدمة  1  

ة االقتصادية ألفريقيا ووكاللألمم المتحدة لجنة االتحاد األفريقي شراكة مع  مفوضيةأقامت 

وية في برنامجا لتحديث قطاع الطاقة الحيوتنمية أفريقيا لالتخطيط والتنسيق للشراكة الجديدة 

من إشراك قطاع عريض ب أفريقيا من خالل عملية تشاورية تمتد على مدى عدة سنوات،

طاقة لعمل ل إطار بوضع. وقد توجت هذه العملية األعضاء ألفريقيةأصحاب المصلحة والدول ا

. والغرض من هذا اإلطار 3102الحيوية األفريقية والمبادئ التوجيهية للسياسات في عام 

قاليم األللبلدان بمفردها واإلطار المشترك الذي يلهم ويوفر اإلرشاد حول هو: )أ( بناء توافق 

 ألفريقيينا ة السياسصناع تعزيز الوعي لدى  ب()الحيوية؛ ولطاقة لفي وضع سياسات ولوائح 

بولة مقوصديقة للبيئة   الطاقة الحيوية والمجتمع المدني حول الحاجة إلى سياسات تنمية

 اجتماعيا.

 

. وقد نفذت هذه البرامج بشكل 3100هناك عدد من النواتج التي ولدها البرنامج منذ عام 

عن بعض أفضل الممارسات في القارة األفريقية. وكان منهجي لبناء القدرات كما كشفت 

 :اإلنجاز المتوقع النهائي ثالثة أضعاف

 اليمواالقالبلدان منح تنمية الطاقة الحيوية في صميم وضع السياسات و كونضمان  (أ

 تحديث قطاع الطاقة الحيوية.لاألولوية 

 

مجتمع ، والةالسياس ناعوال سيما ص األفريقيين،رات عبر أصحاب المصلحة ب( بناء القد

 القاعدية  منظمات التجمعاتوالمدني، والقطاع الخاص المحلي، واألوساط األكاديمية 

 تركز على تحسين الطاقة الحيوية لقطاعي األسر والنقل.إيضاحية ج( تقديم مشاريع 

 .3102و 3100بين عامي  واألنشطةويبين الجدول التالي المخرجات 

 

 

2011  -2112 2013 - 2112 2015 - 2112 

دراسات مفوضية االتحاد األفريقي 
اللجنة االقتصادية ألفريقيا حول الطاقة /

 (11أغسطس-)يونيوالحيوية 
  الجدوى الفنية / االقتصادية 
  السياسةوضع  

بل قالطاقة الحيوية من  مقرر بشأن  اعتماد
 (11االتحاد االفريقي )يناير  مؤتمر

  التصديق من قبل رؤساء الدول
 والحكومات

الوقود الحيوي للقطاعات المنزلية والنقل 

(2112) 
  دراسات حالة الطاقة الحيوية 
 تنمية القدرات 
  (،وأكراأروشا  زوليني) 
  الحيوي التدريب على الوقود

 داكار( القاهرة،، سلوي تبور)
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  يرونوابج)الزيارات الفنية، 
امبابان، دار السالم، كمباال، 

 اناريفو(نأنت

واجتماع فريق الخبراء الدولي أفريقيا 
 نوفمبر( 11)أديس أبابا، 

 التحقق من صحة البيانات 
  التوصيات 

 السياسة( أبريلإطار التعميم في صنع 
3111) 

  كينيا نيروبيورشة عمل في ، 

 تعبئة المشروعحول ورشة عمل 

 (61 أكتوبر)أديس أبابا 

إطار الطاقة الحيوية والمبادئ التوجيهية 
 (6161)للسياسات 

  ورشة عمل التحقق من صحة
 اإلطار

  التصديق من قبل اللجنة األوروبية
 لرابطات مصنعي اآلالت الزراعية 

  قرار تطوير الطاقة الحيوية 

  تعميم مسائل الجنسين ضمن اإلطار 
  تعميم مسائل الجنسين في إطار

 تنمية الطاقة الحيوية 
 ،نوفمبر في  61)كيغالي  التصديق

 كيغالي، روندا

 )نيروبي،حوار حول الطاقة الحيوية 
 ديسمبر( 61 كينيا،

 

 الدروس المستخلصة في إطار التنفيذ   2

هامة، كانت هناك عيوب ملحوظة يمكن أن تؤثر على  إنجازاتفي حين حققت المشاريع عدة 

. على المستوى المؤسسيالصعوبات المالية  هاآثارها على الصعيدين الوطني واإلقليمي. أول

 يوالشركاء ف األفريقياالتحاد مفوضية مالية ملحوظة علی مستوى صعوبات  هناك توکان

والمناطق  و المشاريع ؛بما في ذلك مطور التواصل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة

تتمثل  كاسةانت، کانت أکبر آنفا  تحديدهالريفية، والمجتمع المدني، والنساء والشباب. وکما تم 

وحدد  ذه القدرات.ه تمويلکيفية  وكذلكوالتعبئة،  المشاريع تطويرفي  نقص الخبرة في 

المشاريع، من القطاعين العام والخاص، قدرة محدودة على تصميم وتنفيذ برامج  مطورو

 وعلى هذا النحو، كانت مشاريعهم المقترحة صغيرة جدا وصعبة التمويل. . الطاقة الحيوية

 

ثانيا، فيما يتعلق بما ورد أعاله، من الصعب عموما أن تجتذب مشاريع الطاقة الحيوية التمويل 

ع، كيفية تعبئة التمويل الالزم للمشارييكمن في فإن التحدي  وبالتاليالعادي أو االستثمار. 

فضال عن اجتذاب مشاركة القطاع الخاص. وأخيرا، هناك نقص عام في الوعي على جميع 

مشاريع الطاقة الحيوية الجديدة والحديثة. وهذا يحول دون حصول هذه المشاريع بت المستويا

، مثل حلول الطاقة المتجددة األخرى ةالسياسناع على االهتمام الكامل من جانب الجمهور وص

 لتحسينيذها تنفيتعين يلي األنشطة التي  الهوائية. وفيماطاقة المثل مشاريع الطاقة الشمسية و

 نمية الحديثة في مجال الطاقة الحيوية في أفريقيا.وتسريع الت

 ة اإلحصائية لجودة صنع السياس والمتطلباتتوافر البيانات    .1.

تشكل الطاقة الحيوية الجزء األكبر من إجمالي إمدادات الطاقة النهائية في أفريقيا، ولكن غالبا 

في العديد من البلدان األفريقية. ومن أجل تحويل  بها ما يكون هناك افتقار إلى بيانات موثوق

مجموعة بيانات دقيقة أو معلومات أساسية. وستستعرض  توفيرقطاع الطاقة الحيوية، ينبغي 

 خالل تنفيذ المشروع. المستخلصةمجاالت التركيز هذه الدروس 
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من  ذلك غي ان يتموينب: مواءمة وتوحيد منهجيات جمع البيانات عبر البلدان األفريقية. اإلجراء

يتم سخالل اللجنة األفريقية للطاقة المتجددة والمبادرة األفريقية لبيانات الكتلة الحيوية )التي 

 . إطالقها عما قريب(

 التكنولوجيات. عميم . تقديم المساعدة لمطوري المشاريع المحليين وت 2

بعض مطوري المشاريع  هناك عريض.قطاع تفاعل المشروع مع مطوري المشاريع عبر 

ي ف البعض اآلخر وهناكمن القطاع العام )المرتبط أساسا بالوزارات والوكاالت الحكومية(، 

شراكات بين القطاعين العام والخاص، في حين أن عددا كبيرا من مطوري المشاريع هم شكل 

غير أن هناك أيضا منظمات  الجدير بالمالحظةن من المستثمرين المحليين الخاصين. وم

أساسا في مجال بناء القدرات وتسويق تعمل حكومية في مجال الطاقة الحيوية، ولكنها كانت 

هو المطورين ؤالء هالمستخلص من برز األ الحدث. وكان خدمات ومنتجات الطاقة الحيوية

ذه ه تراوحتعدم وجود تكنولوجيات منتجة محليا لتوسيع نطاق الطاقة الحيوية الحديثة. و

الغاز الحيوي أو تقنيات معالجة إنتاج جل ومرابالطاقة الحيوية الطبخ األجهزة بين أجهزة 

ق، وهي من السومستوردة الوبعض التكنولوجيات القائمة ال يمكن تحمل تكاليفها  اإليثانول.

بالنسبة للمنتجين الصغار. ومن ثم، فإن نقص االستثمارات أو غالية غير كافية وببساطة 

طاق دائم على ن إطار إنتاجهؤالء المطورين في  حبساالستثمار قد المتعلقة بفرص المعرفة 

 األثر. وبالتالي فاقد صغير،

إنشاء مرفق للتمويل والحد من المخاطر لمساعدة المطورين من القطاعين العام  :اإلجراء

. كما ينبغي أن يوفر هذا المرفق اريع والخاص وخاصة في المراحل المبكرة من تطوير المش

 مشاريعهم لعرضدعما مخصصا لمطوري المشاريع 

 . تحسين أجهزة الطاقة الحيوية )مثل تحسين برامج مواقد الطهي( 2

في المائة  21الطبخ النشاط الرئيسي على مستوى األسرة. وكثيرا ما يستخدم أكثر من يعتبر 

. خالطبكهربة، موقد الكتلة الحيوية ألغراض البغض النظر عن حالة  األسر، سبل عيش من

في تنمية الطاقة الحيوية، وتوفير الطاقة بشكل عام.  مجهولفي كثير من األحيان، هذا مجال و

مدخالت من ال بالقليلتتمتع المانحين،  بتوجيهالمحسنة طبخ وغالبا ما تكون برامج مواقد ال

ع تفاعل المشروع مقد التصميم. ومجال المحلية سواء من حيث استراتيجيات النشر أو في 

لتي تسعى إلى نشر مواقد طهي محسنة المنظمات غير الحكومية وشركات القطاع الخاص ا

. ومن تماما الخطيرة الحالية طبخممارسات الال على أوسع نطاق ممكن، وبالتالي استبد

الحالية تؤدي إلى العديد من الوفيات المبكرة الطبخ المعروف على نطاق واسع أن ممارسات 

 وخاصة بين األطفال الصغار وكبار السن.

 

هناك حاجة ملحة لدعم برامج بناء القدرات للقطاع الخاص المحلي و / أو مطوري  :اإلجراء
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وينبغي  تعزز االستثمارات. والتي بفعالية المصممة محلياوالمشاريع على مواقد الطبخ الحديثة 

 مراكز االمتياز اإلقليمية، بدعم من مفوضية االتحاد األفريقي وشركائها. بتوجيهأن يتم ذلك 

 التكنولوجيات الجديدة مجال االبتكار والبحث والتطوير في. 4

أن االبتكار هو محور التغيير االقتصادي، الذي كثيرا ما يبدأ عملية ب ثمة اعتقاد جازم عالميا

هائلة أفريقيا جنوب الصحراء، بمواردها البلدان تراكم خالق في التنمية الصناعية. ويتعين على 

ر قاعدة فعالة من أجل تطوي صناعيةتنموية ، أن تصمم وتنفذ استراتيجيات لحيويةمن الكتلة ا

صناعية وتكنولوجية سليمة إلنتاج الوقود الحيوي واستخدامه. وفي ضوء ذلك، تحتاج بلدان 

سهام اإل أفريقيا جنوب الصحراء إلى الشروع في بناء قدرات مواردها البشرية لتمكينها من

 االبتكار الوطنية في مجال الطاقة الحيوية وإدارتها بكفاءة.في تطوير نظم على نحو كبير 

ليات التمويل لتكنولوجيا البحث والتطوير في مجال الطاقة آلتعبئة الدعم وتقديم ال :اإلجراء

 .الحيوية واالبتكار في الجامعات والكليات ووكاالت البحث األخرى

 . التمويل واالستثمارات في مجال نشر الطاقة الحيوية 5

أمام حيد ويمثل التمويل الكافي أو الحصول على التمويل أو المعرفة بآلية التمويل، أهم عائق 

خالفا لخيارات الطاقة المتجددة األخرى،  نشر الطاقة الحيوية على نطاق واسع في أفريقيا.

تثناء الطاقة الحيوية )مع اسمجال فإن االستثمارات في  والمائية،والهوائية  الشمسية،مثل الطاقة 

محتمل إلنتاج اإليثانول لخلط الوقود( ضئيلة جدا، كما أن المستثمرين المحليين مهتمون بشكل 

للمساعدة اإلنمائية والصغيرة الحجم،  مجالهامشي. وعالوة على ذلك، ينظر إلى هذا على أنه 

ن أالمشروع المجال، وجد بعدم وجود تمويل كاف في هذا  ومع االعترافوالمشاريع الريفية. 

ي تنمية الطاقة الحيوية فمجال االفتقار إلى التمويل هو عرض وليس سبب نقص النمو في 

ال  اأفريقيا. فمعظم المشاريع ليست ذات نوعية ومعايير كافية الستثمارات القطاع الخاص ألنه

 منلحد لالنحو المالئم  علىبحثها يتم  الويتم النظر فيها على النحو المالئم في معظم الحاالت 

أو  ،فهما خاطئاالمخاطر. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مصطلح "التمويل" غالبا ما يكون مفهوما 

 أن هناك مستويات ال تفهم على النحو الصحيح.

: تقديم الدعم للحكومات لتصميم سياسات وإجراءات وتدابير صديقة للبيئة تيسر اإلجراء

والعامة، فضال عن مساعدة المطورين على الوصول إلى التمويل واالستثمارات الخاصة 

 وتعبئتها من فرص االستثمار القائمة والفنية الموارد المالية

 . تعميم مراعاة مسائل الجنسين والعمل المنتج 6

في المائة،  01على دوالر واحد في اليوم، تشكل النساء  تعيشنسمة  مليار 0.3 ـمن بين ال

ويتحمل النساء والفتيات في الغالب مسؤولية جمع واستخدام الكتلة الحيوية. ويشكل استخدام 

وأجهزة التحويل غير الكفؤ مخاطر صحية للمرأة بوجه  الجودة،خيارات الطاقة المنخفضة 

خاص. وينبغي للسياسات المتعلقة باستثمارات الطاقة أن تستهدف زيادة فرص الحصول على 

بالنسبة للمرأة، ألن االفتقار إلى  العمل الشاقالطاقة من أجل زيادة اإلنتاجية والحد من 
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لفة يجبر المرأة على مواصلة استخدام الحطب االستثمار في نظم إمدادات الطاقة المنخفضة التك

واإلنارة، وما يرتبط بذلك من مشاكل تتعلق بالصحة والسالمة. وتسهم الطاقة الطبخ ألغراض 

الحيوية في التنمية الريفية والعدالة االجتماعية، وال سيما إنشاء منصات متعددة الوظائف 

. وفي تنزانيا ومالي والسنغال، تزرع لإلضاءة، وإمدادات المياه، وأنشطة التجهيز الصغيرة

وتوفر الدخل لفقراء الريف. وتشارك المرأة بصفة  من قبل المجموعات المحلية الخامواد لما

خاصة في عملية الزرع وجمع البذور وإدارة المنابر المتعددة الوظائف وأنشطة التجهيز 

تي االجتماعية السلبية الالصغيرة ذات الصلة. وتزيل الطاقة الحيوية الحديثة بعض اآلثار 

لوحظت على نطاق واسع، والتي لها أبعاد جنسانية. وتلعب المرأة دورا محوريا في سلسلة 

ع يالكتلة الحيوية التقليدية: جمعها ونقلها واستخدامها. وفي بلدان الساحل، قد يستغرق التجم

للجنوب مجموعة تنمية اليومي لحطب الوقود ساعتين )وبين خمس وثماني ساعات في 

لألنشطة  نممارستهمواصلة مما يحول دون  النساء،عبئ على أثقل األفريقي(، ويشكل 

 اإلنتاجية.

 

ضمان المساواة بين الجنسين في مبادرات بناء القدرات وتنمية المهارات وتحديد  :اإلجراء

جال ماألعمال التجارية في وتوفير الحوافز للنساء في تنمية  التجارية( المشاريع )األعمال

 ضلطاقة الحيوية وتشجيع الدول األعضاء على معالجة أوجه عدم المساواة في ملكية األرا

 .المواد األوليةللنساء بزراعة من أجل السماح 

 تعميم ودمج تنفيذ الطاقة الحيوية ضمن خطط تنمية الطاقة..   7

ي سياسات في البلدان هو فالبرامج الهدف من تعميم ودمج تنمية الطاقة الحيوية في يعتبر 

/التقليدية في استخدام موارد الزهيدةتقليل و/أو القضاء على الممارسات الأحسن األحوال )أ( 

الكتلة الحيوية؛ )ب( تحقيق توازن سليم بين المواد األولية الموجودة في مجال الطاقة الحيوية 

)ج(  ومية الواسعة النطاق(؛ وحجم العمليات )أي الطاقة الحيوية الصغيرة النطاق مقابل التن

ي نهج ف ..،إلخالمتصلة، أي الطاقة والزراعة واألراضي والمياه والبيئة  عملية السياسةالإدماج 

االهتمام الكافي للطاقة الحيوية باعتبارها  منحوعالوة على ذلك، فإنه يكفل متماسك.  متصل

قطاعا مهما للطاقة الفرعية عن طريق التصدي لعدم وجود أسواق إقليمية للطاقة الحيوية 

رعة سالمعايير والتنظيم؛ واالرتقاء بوالتجارة؛ وزيادة البحث والتطوير ومعالجة االفتقار إلى 

 ة المكرسة، فضال عن االستثمارات.الطاقة الحيوية الحديثليست لديها لبلدان التي با

 

 العتباراعلى تنفيذ تخطيط الطاقة الحيوية الذي يأخذ في  األعضاء: تعزيز قدرة الدول اإلجراء

 بين القطاعات، وكذلك تحديد هدف الطاقة الحيوية.المشتركة الروابط 

 . الدعم الدولي لتنمية الطاقة الحيوية ونشرها 8
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أعلن ائتالف جديد من أصحاب  للجميع،في إطار المنتدى السنوي الثاني للطاقة المستدامة 

في رئاسته منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمائدة  تالمصلحة المتعددين، شارك

ة ونشر الطاقة الحيوي بتطويراإلسراع  ، عزمه علىالمواد الحيوية المستدامةحول المستديرة 

المنتدى السنوي للطاقة المستدامة للجميع المستدامة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف 

المتمثلة في مضاعفة االستخدام العالمي للطاقة المتجددة وضمان الوصول الشامل للطاقة 

واسع لدعم الدولي يندرج على نطاق فإن ا ،. وبخالف تقديم الدعم المالي3121بحلول عام 

في هذه الفئات: )أ( تعزيز المعرفة وتبادل المعلومات، و )ب( دعم السياسات واالستدامة، و 

لطبخ اغالبية التدخالت في مجال الطاقة الحيوية الحديثة هي في حلول تعتبر )ج( دعم النشر. و

يثانول النظيفة؛ وزيادة اإلنتاجية الزراعية؛ الطاقة من النفايات البلدية؛ وقود الطائرات؛ اإل

 السليلوزية؛ على سبيل المثال ال الحصر.

 

التحاد األفريقي ل 3122أجندة هناك عدد من المبادرات على نطاق واسع تحت مظلة  :األجراء

دعم تطوير ونشر مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك المبادرة األفريقية للطاقة المتجددة التي ت

ها دمجمن المهم الدعوة إلى الطاقة الحيوية بقوة حيث يمكن ومع ذلك، مؤخرا.  تم إطالقها التي

ية المائ الهوائية والطاقةطاقة الالطاقة المتجددة الراسخة، مثل الطاقة الشمسية و ضمن أنواع

 والطاقة الحرارية األرضية.

  (11-2112)تسريع تطوير مشروع الطاقة الحيوية والتعبئة  3

تسهيل تطوير وتحديث قطاع ب االتحاد األفريقي وشركائهاهناك التزام من جانب مفوضية 

والقرار الذي اتخذه الوزراء الطاقة الحيوية في جميع أنحاء أفريقيا. وهذا ما أكدته النتائج 

. 3100و في مارس جالمتخصصة في تو الفنيةعن الطاقة في اللجنة  المسؤولونيون قيراألف

حيوي/ مشاريع الوقود ال يجعل بحيثقابل للقياس غير أنه ينبغي أن يكون هناك تقدم ملموس و

خطوات ملموسة لضمان وصول هذه المشاريع إلى اتخاذ يجب  ا،. لذمثمرةالطاقة الحيوية 

 .3102 في عام اجتماع اللجنة الفنية المتخصصةقبل  إقفال الحسابات المالية

 اإلقليمية لتميز امراكز زيادة دور  1.3

 

في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كمراكز من شأنها أن  ةاإلقليميتميز لاكز امرتم تحديد 

ي أن الفحم. وينبغمجال الشعبية والمساعدة في والتسهيل للقواعد ة توفر المزيد من المساعد

تكون هذه المراكز قادرة على اكتساب المهارات والموارد. وعالوة على ذلك، ينبغي أن تركز 

الحيوية وأن تكون قادرة على مساعدة المشاريع التي سبق تحديدها.  تركيزا خاصا على الطاقة

خطط عملها فيما يتعلق بأدوارها المحددة. ومن المقرر برف ن تع  يضا أوينبغي لهذه المراكز أ

عقد ورشة عمل بين مفوضية االتحاد األفريقي وشركائها، مع المراكز اإلقليمية، وهي المركز 

المركز  و (المجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا وكفاءة الطاقة )اإلقليمي للطاقة المتجددة 
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جددة للطاقة المتوالمركز اإلقليمي ( شمال أفريقيا) اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

ة المتجددة للطاقوالمركز اإلقليمي  )جماعة شرق افريقيا(لشرق أفريقيا  وكفاءة استخدام الطاقة

)مجموعة تنمية الجنوب االفريقي(  مجموعة تنمية الجنوب األفريقيل الطاقةوكفاءة استخدام 

ي تطوير ف تقديم المساعدة، لتقديم التفويض وخارطة الطريق بشأن كيفية 3102في أوائل عام 

 .الستثمارات الطاقة الحيوية مواتية المشاريع، فضال عن مساعدة البلدان على تهيئة بيئة 

 مخصصة للمساعدة في تطوير المشروع  صكوك 2.3 

هناك مصادر عديدة للتمويل/االستثمار في مجال الطاقة الحيوية على وجه الخصوص والطاقة 

م النظر تالتقيد بها، إذا ما  يتعينقها المحددة التي طر كلها ولهذه الصكوكالمتجددة بصفة عامة. 

فة ليست شفاأنها ق إما ن هذه الطرعلى أالمشاريع للحصول على المساعدة. وهناك توافق  في

 بدءا  -المشاريع  مطوريلتمكين هناك حاجة إلى الكثير من المساعدة وأو يصعب التقيد بها. 

 م، هناك حاجة إلى أن تقواولذ المالية.إغالق الحسابات تطوير المشروع/التصور وحتى ب

 المستمرة.ها بتسهيل هذه التفاعالت مفوضية االتحاد األفريقي وشركاؤ

 

ومن أجل المضي قدما بمشاريع الطاقة الحيوية، هناك حاجة إلى وضع أداة محددة لمساعدة 

مثال على ذلك مرفق الطاقة الحرارية األرضية الذي يساعد في توفير الهذه المشاريع. و

التمويل الستكشاف المواقع المحتملة، وبالتالي توفير آليات إلزالة المخاطر. وسيتم إنشاء أداة 

ت المساعدة في وقيقدم مماثلة لمساعدة مشاريع الطاقة الحيوية. ومع ذلك، فإن هذا المرفق لن 

يث بالفعل من ح منفذةالقائمة والاريع ات المفهوم. وسيساعد ذلك المشمبكر للمشروع أو إثب

ي وقت فيتم توسيع نطاق وإدارة المخاطر األخرى للسماح لها باالستثمار الخاص. وينبغي أن 

 ركائها.االتحاد األفريقي وشمفوضية من قبل تعبئة ال في المساعدةتقديم مبكر إعداد المشروع و

وية الطاقة الحياريع الزخم، ينبغي إنشاء جمعية غير رسمية لمطوري مشمن أجل الحفاظ على  

لتبادل المعلومات وأفضل  منبرللدفاع عن مبادرات الطاقة الحيوية، فضال عن توفير 

 مناقشة. وسيقدمالو االستخالصالممارسات. وال تزال طبيعة وشكل هذه الجمعية بحاجة إلى 

 الواقع.لى أرض ع اقتراح بشأن كيفية ظهور هذا المرفق

 11-2112األولويات بالنسبة لعامي  3.3

المشاريع والمبادرات  بدفع( وستتوج 3102قصيرة األجل التالية )السيتم االلتزام بخطة العمل 

 .3100في سبتمبر  عقدتعمل ورشة  خاللتم االتفاق على خطة العمل هذه قد إلى األمام. و

 األولالربع  

(2018) 
الثاني الربع 

(2018) 
الثالث الربع 

(2018) 
الرابع الربع 

(2018) 
األول الربع 

(2019) 

 J F M A M J J A S O N D J F M 

المقترحات أو المذكرات المرسلة إلى شراكة  .6
االتحاد األوروبي للنظر فيها وتقديم المساعدة 

 وردود الفعل

               



8 
 

تقرير عن التقدم المحرز وخطط العمل القصيرة  .1
والمتوسطة األجل إلى اللجنة الفرعية للجنة 

 الفنية المتخصصة 

               

مية اإلقلي التميزالتفاعالت الثنائية مع مراكز  .3
 فيما يتعلق باألدوار

               

ورشة عمل مع المراكز اإلقليمية لصياغة  .1
 اإلقليميةاألولويات واإلجراءات 

               

ردود الفعل على المشاريع الفردية والمساعدة  .5
 اإلضافية

               

ورشة عمل حول استعراض التقدم المحرز في  .1
 تطوير المشاريع مع مطوري المشاريع

               

اختيار المشاريع التي سيتم عرضها خالل  .7
 3102المتخصصة اجتماع اللجنة الفنية 

               

عرض نتائج البرنامج خالل اجتماع اللجنة  .8
 3102الفنية المتخصصة 

               

 

قيا، نشر وتسريع تنمية الطاقة الحيوية في أفريلأجندة فإن اإلجراءات التالية ستقود ، باختصار

 سواء من منظور المشاريع أو السياسات.

قي تتمكن مفوضية االتحاد األفري حتىأ( ينبغي زيادة التمويل الالزم للبرنامج زيادة كبيرة 

األعضاء في المجاالت الرئيسية األفريقية ا في تقديم الدعم للدول موشركاؤها تعزيز جهوده

ى علالوعي وتعبئة أصحاب المصلحة نشر والتي تشمل بناء القدرات وتنمية المهارات، 

 ، وما إلى ذلك، وإعداد المشاريع...إلخ ،وطنية، واإلقليمية، والقاريةال المستويات

 

ب( إنشاء مرفق للتمويل والحد من المخاطر لمساعدة مطوري المشاريع من القطاعين العام 

 ، فضال عن دعمالمقبولية المصرفيةوالخاص على مساعدة المشاريع المحددة للوصول إلى 

ستثمارات محليا واال المصرفيةمشاريع الطاقة الحيوية ذات التأثير العالي التي ستثبت قابليتها 

 ودوليا.

ج( مواءمة أطر الطاقة الحيوية اإلقليمية والمبادئ التوجيهية للسياسات مع مراعاة الدروس 

، هجهاناإلقليمية صادية المجموعات االقتمن تعميم اإلطار. وينبغي أن يكون لدى خلصة المست

دول غرب ية لاالقتصاد المجموعةوقد وضع إقليم . لألقاليم وضاع المختلفةاألالذي يتناسب مع 

ألقاليم لالخاصة بالطاقة الحيوية قبل بضع سنوات. وينبغي أن يكون  اأفريقيا استراتيجيته

طار الطاقة توافقان مع إالصعيد اإلقليمي ي علىان مناسبخرى في أفريقيا إطار واستراتيجية األ

 الحيوية القارية والمبادئ التوجيهية للسياسة.

 

ركز . ويشمل ذلك مأقاليمهاد( تعزيز قدرة المنظمات اإلقليمية على تعميم الطاقة الحيوية في 

عة االقتصادية لدول غرب أفريقيا للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، والمركز مجموال

متجددة وكفاءة استخدام الطاقة في مصر، وشمال أفريقيا، ومركز الطاقة اإلقليمي للطاقة ال



9 
 

ناميبيا،  ك،وهويندلجنوب األفريقي، الذي يقع مقره في لمجموعة تنمية لالمتجددة وكفاءة الطاقة 

 أوغندا. ،في الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في كمباال للتميزاألفريقي الشرق  ومركز

 

( تحسين التنسيق بين جميع برامج الطاقة المتجددة، ومن المهم أن يتم تنفيذ "تنمية الطاقة ـه

الحيوية في أفريقيا" ضمن االستراتيجية األفريقية الشاملة الرامية إلى زيادة حصة الطاقة 

عات االقتصادية اإلقليمية جمومفريقيا. وسيتحقق ذلك من خالل التعاون مع الألالمتجددة 

 والمؤسسات والمبادرات األخرى.

 

تعاون الو قويةالسياسية الرادة اإل و( ستواصل مفوضية االتحاد األفريقي والشركاء الدعوة إلى

بين الدول األعضاء في مجال تنمية الطاقة الحيوية في أفريقيا. وسيضمن ذلك إعطاء األولوية 

 .للطاقة الحيوية مثل مصادر الطاقة األخرى


