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االتحاد األوروبي - إفريقيا: 
حزمة استثمارات البوابة العالمية

2022 شباط/فبراير 

تهدف حزمة استثمارات البوابة العالمية اإلفريقية-األوروبية إىل دعم إفريقيا لتحقيق تعاٍف وتحول قويين 

وشاملين وصديقين للبيئة ورقميين من خالل:

ستقدم حزمة استثمارات البوابة العالمية اإلفريقية-األوروبية من خالل 

مبادرات فريق أوروبا: سيعمل االتحاد األوروبي والدول األعضاء والمؤسسات 

المالية األوروبية معاً لدعم المشاريع الملموسة والتحولية التي يتم 

تحديدها بصورة مشتركة في المجاالت ذات األولوية. 

تسريع التحول األخضر

الطاقة المستدامة

الطموح بحلول عام 2030: زيادة القدرة عىل توليد الطاقة المتجددة بمقدار 300 جيغاوات 
إضافية عىل األقل

يشكل تغير المناخ تحدياً عالمياً وال يمكن التعامل معه إال بالعمل معاً عىل نطاق عالمي. ويعمل االتحاد األوروبي 

مع إفريقيا عىل تعظيم الفوائد المترتبة عىل التحول األخضر الغني بفرص العمل و القادر عىل تقليص المخاطر 

التي تهدد البيئة في ظل االمتثال الكامل التفاق باريس.

محور التركيز: إنتاج الهيدروجين النظيف في إفريقيا

في مختلف أنحاء القارة اإلفريقية، يساهم االنتشار الهائل للطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين 

النظيف في تحقيق الطموح بالحصول عىل ما ال يقل عن 40 جيغاوات من قدرة المحلل 

الكهربائي بحلول عام 2030، ويساعد في تطوير قطاع الهيدروجين المتجدد عبر فتح األبواب 

لفرص العمل عىل جانبي العرض والطلب عىل الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة

 150 
مليار يورو

من االستثمارات

تسريع التحول األخضر؛  
تسريع التحول الرقمي؛

تسريع النمو المستدام وإيجاد فرص عمل كريمة؛ 
تعزيز النظم الصحية؛

تحسين التعليم والتدريب.

ستتيح حزمة االستثمارات زيادة الطاقة المتجددة والهيدروجين وستسهم في مزج أنواع الطاقة 

المختلفة، والحصول عىل طاقة بتكلفة ميسرة ويمكن التعويل عليها ومستدامة، فضالً عن دعم 

تكامل السوق وإصالحات القطاع.



التنوع البيولوجي

ستشجع المبادرات المتخذة في إطار حزمة االستثمارات 

استخدام الموارد الطبيعية استخداما مستداما وحماية التنوع 

البيولوجي والحلول القائمة عىل الطبيعة كأساس للتعافي 

األخضر، بما في ذلك دعم حماية األراضي والنظم البيئية.

الطموح بحلول عام 2030: تحسين سبل الرزق لعدد 65 مليون 
شخص، وتقليص الكربون، وإرساء االستقرار عىل مساحة 3 

ماليين كيلومتر مربع من األراضي، وضمان األمن المائي.

نظم األغذية الزراعية

ستدعم حزمة االستثمارات المزيد من النظم الغذائية الزراعية 

اإلفريقية  المستدامة من خالل إيجاد بيئة سياسة مالئمة 

وشفافة لالستثمارات المستدامة للقطاع الخاص، وتعزيز 

االستثمارات في دعم األغذية الزراعية وتصنيع األسماك، وتيسير 

االبتكار وتعزيز التغذية المحسنة.

الطموح بحلول عام 2030: تسريع التحول المستدام لألنظمة 
الغذائية اإلفريقية، لدعم أجندة التنمية الزراعية، ومصائد 

األسماك، واألغذية في إفريقيا.

القدرة عىل التكيف مع ظروف المناخ والحد من مخاطر 

الكوارث

إفريقيا، بشكل خاص، معرضة لتأثيرات تغير المناخ الحادة، مما 

يهدد بإفساد عقود من التقدم االقتصادي والتنمية. وستساهم 

حزمة االستثمارات في بناء القدرة عىل التكيف من خالل دعم 

الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز 

االستعداد للكوارث من أجل االستجابة الفعالة، و التعافي وإعادة 

التأهيل واإلعمار، وتعزيز الحوكمة إلدارة مخاطر الكوارث.

الطموح بحلول عام 2030: تعزيز قدرة البلدان الشريكة عىل 
التكيف مع تغير المناخ والحد بدرجة كبيرة من مخاطر الكوارث.
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تسريع التحول الرقمي

من األولويات المشتركة معالجة الفجوة الرقمية العالمية عىل كافة المستويات وتعزيز الروابط 

الرقمية اآلمنة بين أوروبا وإفريقيا، بل أيضاً في جميع أنحاء إفريقيا. وفي عالم ما بعد جائحة 

ر حزمة االستثمارات مشاريع  كورونا، أصبحت االتصاالت الرقمية القوية أكثر أهمية. وستيسِّ

كابالت األلياف البصرية البحرية والبرية، فضالً عن البنى التحتية للحوسبة السحابية والبيانات، 

وستدعم األطر التنظيمية التي تعزز التحول الرقمي الذي يتمحور حول األشخاص ومبادئ االتصال 

الموثوقة، مثل حماية البيانات.

الطموح بحلول عام 2030: تسريع اتصال الجميع في إفريقيا بشبكات إنترنت يعول عليها 
بسالمة وأمان أينما كانوا.

تسريع النمو المستدام وإيجاد فرص عمل كريمة

ستسمح حزمة االستثمارات بزيادة االستثمارات إىل حد كبير لتعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي والقاري، والنمو، 

وإيجاد فرص عمل كريمة.

النقل

ر حزمة االستثمارات التنقل والتجارة داخل إفريقيا وبين إفريقيا  ستيسِّ

وأوروبا من خالل محاور استراتيجية، عبر تطوير البنية التحتية للنقل في 

عدة بلدان، ودعم االستثمار في الربط المستدام والفاعل واآلمن بين 

القارتين وتحديث األطر التنظيمية ومواءمتها .

الطموح بحلول عام 2030: إدماج شبكات النقل المتعدد الوسائل 
اإلفريقية واألوروبية تماشياً مع األطر اإلقليمية والقارية، ووضع هذه 

الشبكات وفقاً لإلمكانات االقتصادية لمنطقة التجارة الحرة القارية 

اإلفريقية. 

8 مليون 
 يورو 

من موازنة االتحاد 
األوروبي، 

مع المزيد من 
المساهمات المتوقعة 

من فريق أوروبا

 

محور التركيز: المركز اإلفريقي-األوروبي الرقمي من أجل التنمية  

المركز اإلفريقي-األوروبي الرقمي من أجل التنمية هو نشاط ذي جهات مانحة متعددة 

للمساعدة عىل تفعيل التعاون الرقمي من خالل:

تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الوطنية واإلقليمية التي تطلب التحليل والخبرة لوضع 

خطط التحول الرقمي ودعم تنفيذ المشاريع الرقمية

تيسير بناء القدرات وتبادل المعارف بين الجهات الفاعلة اإلفريقية واألوروبية

تنظيم الحوارات والمشاورات لتعزيز التعاون بين الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع 

الخاص، واألوساط األكاديمية في أوروبا وإفريقيا.



التكامل االقتصادي

االتحاد األوروبي شريك قديم إلفريقيا في عملية التكامل االقتصادي. وسيعمل 

عىل تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي والقاري إلفريقيا في اتجاه السوق 

اإلفريقية الموحدة، بما في ذلك دعم الرؤية اإلفريقية لمنطقة التجارة الحرة القارية 

اإلفريقية بوصفها منظومة واحدة للتجارة واالستثمار عىل المستوى القارى تّتسم 

باالستقرار والصالبة وتستند إىل أطر تنظيمية واضحة. 

وستدعم الحزمة أيضاً تطوير وتعزيز سالسل القيم التنافسية والمستدامة اإلقليمية 

و القارية. 

الطموح بحلول عام 2030: تعزيز التكامل االقتصادي القاري واإلقليمي وتسريع التنمية 
الصناعية في إفريقيا.

االقتصادات الشاملة - منطقة شمال إفريقيا 

من خالل خطة االقتصاد واالستثمار للجوار الجنوبي، سيسعى االتحاد األوروبي إىل 

تعزيز التجارة واالستثمار المستدامين في قطاعات ذات قيمة مضافة أعىل ودعم 

التدريب المهني لالستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها التحوالت المزدوجة 

الخضراء والرقمية. وستدعم المبادرة أيضاً ريادة األعمال للشباب والنساء، خصوصاً 

في المجاالت ذات الوجهة المستقبلية.

الطموح بحلول عام 2030: زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو والتحول االقتصادي 
في إفريقيا.

سالسل قيمية للمواد الخام المعدنية المستدامة

سيدعم االتحاد األوروبي البلدان الشريكة في استخراج موادها الخام المعدنية 

وإضفاء قيمة إليها محلياً.  

الطموح بحلول عام 2030: تمكين البلدان اإلفريقية من استخراج مواردها من المواد الخام 
وإضافة القيمة إليها محلياً واالندماج في السالسل القيمية العالمية المستدامة.

مبادرة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار اإلفريقية-األوروبية

يلتزم االتحاد األوروبي بتعزيز التعاون مع البلدان الشريكة لتحسين القدرات في 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ورفع مستوى مرافق البحث واالبتكار، وتعزيز 

النظم البيئية االبتكارية، وزيادة التعاون في مجال البحوث. 

وستدعم حزمة االستثمارات استخدام التكنولوجيات الجديدة ونقل المعرفة في 

إفريقيا عن طريق االستفادة من برامج االتحاد األوروبي وتطبيقاته في مجال الفضاء.

الطموح بحلول عام 2030: تسريع انتقال إفريقيا إىل سالسل قيمية اقتصادية قائمة عىل 
المعرفة العلمية واالبتكار.

دعم الشركات

ستدعم حزمة االستثمارات الشركات المبتدئة ورواد األعمال من الشباب - السيما النساء 

- في إفريقيا إلطالق األعمال التجارية المستدامة والقوية والشاملة وتوطيدها وتنميتها 

وإيجاد فرص عمل كريمة، وذلك بتقديم الدعم المالي والفني في المراحل األوىل من 

تطويرها. 

الطموح بحلول عام 2030: زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو والتحول االقتصادي 
في إفريقيا.



تعزيز النظم الصحية والدوائية

محور التركيز: تصنيع اللقاحات واألدوية والتكنولوجيات الصحية والوصول إليها   

تهدف مبادرة فريق أوروبا لتصنيع اللقاحات واألدوية والتكنولوجيات الصحية والحصول عليها إىل 

دعم الشركاء األفارقة في تعزيز النظم الدوائية والقدرة التصنيعية المحلية. وعىل الصعيد اإلقليمي، 

يتم حشد تمويل االتحاد األوروبي لدعم األنظمة والوكالة اإلفريقية لألدوية، ومركز  منظمة الصحة 

العالمية لنقل التكنولوجيا، واألمانة العامة للشراكة من أجل تصنيع اللقاحات اإلفريقية، والتي 

تستضيفها المراكز اإلفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها. وعىل الصعيد الوطني، ينصبُّ التركيز 

عىل زيادة القدرة اإلنتاجية والمصانع و إيجاد المنظومة البيئية المناسبة لالستثمار.

أكثر من

مليار 
يورو 

  من موازنة االتحاد
 األوروبي والدول األعضاء 

االستثمار في التعليم والتدريب

محور التركيز:قدرة  الشباب عىل التنقل من أجل إفريقيا

ستشجع مبادرة فريق أوروبا قدرة الشباب عىل التنقل من أجل 

إفريقيا عمليات التبادل بين الشباب والتنقل في إفريقيا وبين 

إفريقيا وأوروبا. وستجمع تحت مظلتها جميع برامج االتحاد 

األوروبي ذات الصلة مثل إيراسموس+ وتقدم عدداً مهماً من المنح 

الدراسية وبرامج التدريب الداخلي. و بالمساعدة عىل تعزيز مجال 

التعليم العالي في إفريقيا و تعزيز القارة كمقصد للدراسة للطالب 

األفارقة، ستدعم تكامل القارة األفريقية

970 مليون 
يورو 

في شكل تمويل من 
االتحاد األوروبي

تعد األنظمة الصحية القادرة عىل التكيف وحمالت التلقيح الناجحة مفتاح التخفيف من آثار جائحة 

كورونا عىل الصحة العامة وتوفير رعاية صحية أفضل في المستقبل. ويدعم فريق أوروبا جهود 

إفريقيا في نشر اللقاحات، والبنية األساسية والقدرات اإلنتاجية، وتنمية المهارات، واألطر التنظيمية، 

والتغطية الصحية الشاملة.

الطموح بحلول عام 2030: تحسين التغطية من ناحية التلقيح، وتعزيز المنظومة الدوائية اإلفريقية 
بقدرات تصنيعية إقليمية لتلبية االحتياجات والطلب المحليين

االستثمار في التعليم استثمار في مستقبل العالم. ومع وصول حاالت التسرب المدرسي للذروة بمعدل 1.6 

مليار طفل، أدت جائحة كورونا  إىل تعطل العملية التعليمية بشكل غير مسبوق، وهو أمر علينا معالجته بصورة 

جماعية.

يلتزم االتحاد األوروبي بدعم شركائه األفارقة في توفير مستوى حديث و نوعي من التعليم والتدريب لجميع 

األطفال والشباب؛ التدريب الذي يتوافق مع الفرص المتاحة في سوق العمل، وتيسير قدرة الشباب عىل 

التنقل، وتحفيز الحلول اإلبداعية لتعزيز قدرات المعلمين ومهاراتهم.  

الطموح بحلول عام 2030: زيادة فرص تنمية المهارات لتلبية االحتياجات الناشئة للتحول االقتصادي 
واالجتماعي في إفريقيا



دعم التمويل المستدام للنمو

سيكون تخصيص المزيد من التمويل للتحوالت المستدامة مفتاحاً لتحقيق 

طموحنا المشترك.

المنح والقروض

يشمل تمويل حزمة استثمارات البوابة العالمية اإلفريقية-األوروبية المساعدات الثنائية لالتحاد 

األوروبي والدول األعضاء، والمنح والقروض عىل السواء. وستجتذب حزمة االستثمارات أيضاً 

تمويل القطاع الخاص، والذي يستهدف االستثمار من كل من إفريقيا وأوروبا

سيساعد االتحاد األوروبي عىل تعبئة االستثمارات عبر مشاركة المخاطر المرتبطة باالستثمار من 

خالل التمويل المختلط والضمانات.

مبادرة السندات الخضراء العالمية

سيسعى االتحاد األوروبي لدعم البلدان الشريكة في تنمية وتعزيز أسواق السندات الخضراء، 

وبالتالي، مساعدتها عىل اجتذاب المزيد من التمويل من أسواق رأس المال الدولية و 

المؤسسات االستثمارية الستثماراتها المستدامة.

سيقوم بذلك من خالل:

أ( تقديم المساعدة الفنية للشركاء، و؛
ب( جذب المستثمرين من القطاع الخاص

حقوق السحب الخاصة

من المزمع إعادة توجيه جزء من حقوق االتحاد األوروبي الخاصة في السحب إىل إفريقيا 

وبلدان ضعيفة أخرى. وسيجري توجيه حقوق السحب الخاصة في غالبية األحيان من 

جانب الدول األعضاء في االتحاد األوروبي عىل أساس طوعي كقروض من خالل صندوقين 

استئمانيين لصندوق النقد الدولي: الصندوق االستئماني للحد من الفقر و النمو وصندوق 
استئماني جديد لتعزيز القدرة عىل التكيف واالستدامة.
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محور التركيز: منصات استثمارات البوابة العالمية 

سيتعقب االتحاد األوروبي بسرعة عرض منصات االستثمار الوطنية واإلقليمية عىل الشركاء 

األفارقة. وستشكل بعثات االتحاد االوروبي نقاط اتصال أولية. وستعمل عىل ما يلي:

توفير نقطة وصول إىل السلطات الوطنية والقطاع الخاص بشأن أولويات االستثمار 

تزويد البلدان الشريكة بالمعلومات الالزمة لتمويل المشاريع االستثمارية والتقدم لها

ضمان االتساق مع الخطط االقتصادية واالستثمارية القائمة.

ي للن�ش ، 2022 لوكسمبورج: مكتب االتحاد األورو�ب


