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 مفوضية االتحاد االفريقي تدفع األجندة االفريقية في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي

 
ترأستتتتدكتوتتتتلهام اكتوهتتتتفوكت تتتترت االكريميتتتت كت ت تتتتف كت  ر  تتتت ك: 6132أكتططططو ر  31 -تركيططططا  -اسطططططن و  

ولمشتتتف ه ك تتت كتوتتتلة اكتوعفوعتتت كةتو شتتتر اكنكولبناتتت كتوا ااتتت كةتووفدتتت نكة تتتلتلكرتتتاكت ت اكتوبناتتت كتوا ااتتت كةتووفدتتت ك

لكنكةتواتتتت كاقمهتتتتفكتومبلتتتت كتو تتتتفوم كولوفدتتتت كنك تتتت كتستتتتونبم كنك ومتتتت تمركتووفدتتتت كتو تتتتفوم كتوم اامتتتت كظتتتتل عف

.كة تتلاكتومتت تمركتوتت كتماتتااكظتتمت ك تتااكةل تقكةدتتف اكتووفدتت كرتتاك6132أهاتتم ركك31توتت كك9ترهاتتفكنكرتتاك

لك  بتتتف ك اتتتف ت كوانم تتت ككدوتتتفألكتالمتتتف كةتوامم تتت كةت ةستتتفمكتاهف  ماتتت كرتتتا ستتتفاركتا تتتفقكتو تتتفوالكنكستتت اف

كاقالكتووفد كتومسالتر كلل كت ص لاكتوممنا كةت دلاما كةتو فوما .ك

ك

ظضتتتركتومتتت تمركأهعتتتركرتتتاكلشتتتراكا اكرتتتاكدتتتف اكتو تتتفوالك تتت كربتتتف كتووفدتتت كنكرتتتاكتو امرتتتف كةتومنقمتتتف ك

ووفدتتتت .كةتتتتتالكتو تتتتفقك وف تتتتف كتولةواتتتت ك ضتتتتوسكلتتتتاكت ةستتتتفمكت لوراتتتت كةتوبفر تتتتف كة ت وتتتتف كربتتتتف كت

 افستتتا ك فصتتت كرتتتاك وستتتفقك ة كةظامرتتتف كهتتت كرتتتاكترهاتتتفكنك ةستتتافكنك نتتت ة وكنكةت   ابتتتف كنكستتتلودك

ككتوضمقكلل كتو ضف فكةتوا ل ف كتونفشئ كولوفد كنكةةسفا كةي كظلم كولاغلبكلل كتلككتوا ل ف .
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 متتتفك تتت ك وتتتككنكا تتتف كمفةوتتت ككتوتتتلهام اكتوهتتتفوكت تتترت االكنكترأستتتدكتو ل تتتلكرتتتاكتوبلستتتف ك تتتو كتومتتت تمر

رستتتال راكولمستتتئموااكتوانياتتت  اكةدتتتف اكتووفدتتت كنكةت امتتتفألكدتتتف اكمفدتتت كتومستتتا ب .كة تتت كتوافستتت كرتتتاكأهاتتتم رك

لكوتتتراا كربلتتت كك6132 نكة تتتو كت امتتتفألكتوبم اتتت كتوانيا  تتت كولمبلتتت كنكتتتتالكتاا تتتفاكتوتتتلهام اكتوهتتتفوكافابتتتف

كتووفد كتو فوم كا ر  اف.ك

ك

ولتتتتلة اكتوعفوعتتتت كةتو شتتتتر اكومتتتت تمركتووفدتتتت كتو تتتتفوم كتمصتتتتاف كواف تتتت كتصتتتت فاكة تتتر كتوناتتتتفاسكتورااستتتتا ك

كتومصتتتل  ك تتت كربتتتف كتووفدتتت ك تتت كستتتفاركت  تتتفقكتو تتتفوالكوا   تتت كةرمتصتتتل كتوا تتتفة كوا   تتت كت   تتتف كتوعو تتت 

ولوفدتتت ك متتتفك تتت ك وتتتككأرتتتاكتووفدتتت كنكةت اصتتتفاك تتت كتووفدتتت كةتوبائتتت كتومستتتالتر .ك فونستتتب كوميميتتتا كت ت تتتف ك

نك إاهتتتتفك بتتتتبكأ كتستتتت  كتوتتتت كت   تتتت كت فةاهتتتتفكرتتتت كر سستتتتف كتوب تتتتم كتو باتتتتراكةتومنقمتتتتف ككت  ر  تتتت 

توم اصتتتت كرعتتتت كربلتتتت كتووفدتتتت كتو تتتتفوم كنك هتتتتتلاكت اتتتتاالكت ظااف تتتتف كتوم انتتتت كا ر  اتتتتفكرتتتتاكر التتتتت ك

ككربف  تتهفكولا فة كر كشرهفقكتوانما .كك

ك

ت تتتتدكشتتت ف كاأ ر  اتتتتف كتتتتت رااكةدتتتلك صتتتتاكربلتتت كتووفدتتتت كتو تتتتفوم كتواتتتموكتورت تتتت كولمتتت تمركا ر  اتتتتفكنك

توتتتلةت  كمفدتتت كرستتتالتر كولمستتتا ب ا.كةتمعتتت كتوهتتتلاكتورااستتت كوهتتت مكتوبلستتتف ك تتت ك وتتتككتواتتتموك سااشتتتفاك

تو فستتتتم كةت  ااتتتتف ت كواتتتت رااكمفدتتتت كرستتتتالتر كولمستتتتا ب ك   ر  اتتتتف.كةت تتتتدك وتتتتككتوشتتتت ف كنكتتتتتالكت تتتترتقك

ك لسا كا ف ك   ك

ك

 هتتتت  ك تتتت مكتوبلستتتت كللتتتت كترافااتتتتف كتووفدتتتت كتوهفالتتتت ك تتتت ك كتمكططططين أفريقيططططا: مدراي االمكا يططططا  .3

أ ر  اتتتفكةتوبهتتتم كت دلاماتتت كةتوممناتتت كتوولرتتت كواستتت اركتلتتتككت رافااتتتف .كريميتتت كتوبناتتت كتوا ااتتت ك

ةتووفدتتتت كنك هتتتتر ك تتتتو كظتتتتل عهفك تتتت كظل تتتت كتون تتتتف ك تتتتو كتوبلستتتت كنكأ كظبتتتتالكةاوتتتتف كرتتتتمت  ك

لك فالتت كواوتتم ركدوتتفألكت ووفدتت كللتت كهف تت كتومستتام ف ك متتفك تت ك وتتككتووفدتت ك تت كتو تتف اكتتتم رك رصتتف

توممناتتت كةت دلاماتتت كةتو ف  تتت .كهمتتتفكت تتترل كتوميميتتت كتو ف تتت كتوتتت كرمتصتتتل كتواصتتتل كول متاتتت ك

ةتوسافستتتف كةت متتتركتوم سستتتا كةتوا ناتتتف ك ضتتتوسكلتتتاكترتتتفوكدوتتتفألكتووفدتتت ك متتتفك تتت ك وتتتككتوامم تتت ك

دوتتتفألكتووفدتتت كت  ر  تتت ككتاستتتمت .كهمتتتفكأ تتترل ك هتتتم كريميتتتا كت ت تتتف كت  ر  تتت كوضتتتمف كتنماتتت 

 لبركت    كتومشف   كت دلاما ك ضوسكلاكتوا فة ك ااكتوشرهفقكةتولة كةتالضفق.ك

 

عططططدت ا تنططططات  مططططاعا االعمططططا : معططططادة تشططططكي  الفططططر   المنططططا    -حلقططططة  قططططال قططططادة الطاقططططة  .6

ك هتت  كتوبلستت كللتت كتويتترةكتومافظتت كةأاتتمتألكامتتف يكت لمتتف كتواتت ك ماتتاكتوبا هتتفك تت الريفيططة: 

رشتتتف   كت صتتتف كتواهر تتتفقكتوتتت كتومنتتتفم كتور ياتتت ك تتت كأ ر  اتتتف.كةدتتتلردكريميتتت كتوبناتتت كتوا ااتتت ك

ةتووفدتتت كهلماتتت ك ااستتتا ك تتتو كظل تتت كتون تتتف كتوملت  تتت كنكةتواتتت كظضتتتر فكةل تقكة بتتترتقكتووفدتتت ك

ت  ف دتتت كتو تتتفرلااك تتت كت ر  اتتتف.كةأ تتترل كتوميميتتت كتوصتتتل كتومتيتتت  ك تتتااكتومصتتتم كتوتتت ك تتتلرف ك

ةظل عتت كةتو تتلكرتتاكتوي تتركنكهمتتفكمرظتتدكر التت كتو مترتت كةتوا تتل ف كترتتفوكتتتم اركمفدتت كرستتالتر ك

تووفدتتتت كولمنتتتتفم كتور ياتتتت ك تتتت كت ر  اتتتتفك متتتتفك تتتت ك وتتتتككتوااليتتتت كنكةتومصتتتتم كةرستتتتام ف كتوولتتتتبك

سكتوتتت كتبنتتت كامتتتف يكتلمتتتف كربااتتتراكر تتتل اكولمنتتتفم كتور ياتتت كنك تومن يضتتت .كة لتتتدكتوميميتتت كت ضتتتف

    كرسالتر ك  كتووفد . هلاكت يا كةت با كتلمف كتداصف

 

لك تتتو كتومتتت تمركنك نكة تتت كربتتتف  اكتف  تتت كادة  اقطططة المبطططتق   قطططلاقتتتالكربلتتت كتووفدتتت كتو تتتفوم كنكت امفلتتتف

ولمبلتتتت كنكصتتتتممدكولمستتتتفللاك تتتت كتشتتتتاا كةتوهتتتتفوكةتنماتتتت كدتتتتف اكتووفدتتتت كولغتتتتل.كةت تتتتلوكتومبتتتتف  اك معف تتتت ك

شتتتترتدكلتتتتل كر تتتتلة كرتتتتاكتومهناتتتتااكتوشتتتتبفاكتوومتتتتمظاااك تتتت كت اشتتتتو كةتاظتتتتلت كتوممناتتتت كت يتتتتا ك 



نك غاتتت كتوهتتتفوكتومشتتتف هااكوب تتت كتوباتتت كتو تتتف وكرتتتاكدتتتف اكتومستتتا ب كدتتتف   اكللتتت كظتتت كةت دلاماتتت كةتولةواتتت ك

لكول تتتفوك امتتتفك ا لتتت ك فووفدتتت كةت ستتتالتر .كةدتتتلردكتوتتتلهام اكتوهتتتفوكهلمتتت ك ااستتتا  كتوا تتتل ف كت هعتتتركتو فظتتتف

ول ضتتتم كتوشتتتبفاكوا فستتتالك و تتت كت ت تتتف كت  ر  تتت كظتتتم كرستتتا ب كدوتتتفألكتووفدتتت كت  ر  تتت كةت تتترل كأ نتتتلاك

نكةشتتتل  كللتتت كأ ك اتتت كتوشتتتبفاكت  ر  تتت ك بتتتبكأ ك اتتتمو كداتتتف اكةتتتت رااكتنياتتت كك6121ت ت تتتف كت  ر  تتت ك

 ت  نلا.

ك

كول صم كلل كر  لكراكتوم لمرف كنك ر  كت تصف  

كتورظاالكأظملك .ك رهف ك ريكهللاكلبلك

كرسفللك فةكولميمي 

ك union.org-Ahmedb@africa ر لكتواارةا  

 00251115182403 فت  ك

ك
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