
                                                                                 

                                                                                      
  

 

 

 

 

 

 

 مذكرة 
نتقال الطاقي بأفريقياالاحون   

 التنقل الكهربائي في خدمة االنتقال الطاقي
 

(نمسرح الشبّان المبدعي) تونسبمدينة الثقافة   
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 بسطة .1
 

، ابعاث للغازات الدفيئة نموً ، وهو أيًضا أسرع قطاع اناألحفورييعتمد اليوم قطاع النقل تقريبًا على الوقود 

، بينما من المتوقع أن انبعاث الغازات الدفيئة٪ من إجمالي 30ى أكثر من إلا يبً رق ومن المتوقع أن يصل

٪ من نمو 90، ومن المتوقع أن يحدث أكثر من 2050يتضاعف أسطول المركبات العالمي بحلول 

الدخل، وال سيما البلدان في القارة األفريقية. السيارات في المستقبل في البلدان المنخفضة والمتوسطة 

يجب تنفيذ مجموعة من التدابير بسرعة كبيرة من أجل  أنظف،ولتحقيق قطاع نقل  الغاية، ذهلها قيتحق

تعزيز التنقل الكهربائي واالستعداد لهذا الغزو التكنولوجي اإللزامي إلزالة الكربون من هذا القطاع، 

  رة.وخاصة بالنسبة لبلدان القا

من خالل توفير وسيلة نقل أقل استهالًكا و يقة،دقالت ائمن خالل الحد من انبعاث غازات الدفيئة والجزي

للطاقة وأنظف وأكثر هدوًءا، يسمح التنقل الكهربائي للمجتمعات بالمساهمة في طموحات انتقال الطاقة مع 

 في النقل البري هي أحفورية(.من الطاقة المستهلكة  ٪90تقليل اعتمادهم على الوقود األحفوري )

٪ 80،  2021 سنةمليون مركبة  2.5ليبلغ  ،2005نقل البري منذ ال باتكرمتضاعف في تونس أسطول 

 النفططن مكافئ مليون  2.4خفيفة. نتج عن هذا التغيير استهالًكا نهائيًا للطاقة بنحو  عربات تتمثل فيمنها 

 لية.٪ منها يأتي من المنتجات البترو92) 2021في 

عربات التخلص التدريجي من من إلى عزمها شير ات تمووتجدر اإلشارة إلى أن عددًا متزايدًا من الحك

محركات االحتراق. ما يقرب من ست دول في أوروبا حددت أهدافًا ومواعيد للتخلص التدريجي من  ذات

نية، أو قامت بصياغة سيارات الركاب ذات محركات االحتراق في استراتيجياتها وخططها وبرامجها الوط

 التغير المناخي.من  خفيفتلأو اعتماد مثل هذه القوانين ل

 .، حان الوقت للتفكير في إفريقيا لالستعداد لهذه المرحلة الجديدةولهذا

 

 الهدف: .2

 

إلى فتح النقاش للمتحدثين/المحاضرين والمشاركين من أجل التعبير عن وجهات نظرهم  ندوةال ههدف هذت

 عزيز التنقل الكهربائي، وعلى وجه الخصوص:فيما يتعلق بت

 بتطوير التنقل الكهربائي، علقةالمت االقضاي -

التحديات التي يجب التغلب عليها )زيادة استخدام وإمكانية الوصول إلى الطاقات المتجددة، والبنية  -

القيمة والتكامل التحتية إلمدادات الطاقة، والتخزين واألثر البيئي، وإعادة التدوير، وتطوير سلسلة 

 ( يةمقالصناعي، وتحويل االستخدامات والر

 الكهربائية. عرباتمالحظات على استخدامات سائقي ال -
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 النتائج المتوقعة: .3

 في جمع أفكار / توصيات واضحة من أجل: ندوةال هتتمثل النتائج المتوقعة لهذ

 ربائي: كيف وبأي ثمن؟إعداد إفريقيا لهذه الثورة التكنولوجية والصناعية للتنقل الكه 

 التي يجب اعتمادها في إفريقيا للتنقل الكهربائي  لطريقرطة اخانهج / مما هو التوجه / ال

 في المستقبل؟

  تعزيز دور تونس كمنصة / مركز لنقل المعرفة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام

 التكنولوجيا،والخاص )التكامل الصناعي( في أفريقيا بشأن هذه 

  ناعي القائم دعم النسيج الص"سيارات مبتكرة" في تونس من أجل  تكنولوجي قطبإنشاء

 الكهربائي،يج للشركات الناشئة في مجال التنقل والترو
 

 الندوة الموازيةتنظيم وشكل  .4

 ومدير ومقرر. دخلينوالطاقة وتتكون من مت ناجمالصناعة والم ةالندوة: برئاسة وزير

 شخًصا  40عدد المشاركين: حوالي  -

 ن المبدعي انالشبّ مسرح ة: قاعال -

 ة: ساعة ونصفالمد -

 

 ستهدفونمالمشاركون وال .5

 :الشركاء الوطنيون

نسية للكهرباء لتوالشركة ا، والطاقةوزارة الصناعة والمناجم  النقل،وزارة  الطاقة، للتحكم فيالوكالة الوطنية 

وزارة  والبيئة؛وزارة الشؤون المحلية  ،الجمارك التونسية ،لة الفنية للنقل البرياالوكالنقل،  والغاز، وزارة

 القطاع الخاص السيارات،ومصنعي  ةتجارالغرفة  ،وزارة التجارة ،المالية

 

 :الشركاء الدوليون

المتحدة للبيئة، مم ، برنامج األAFCالمالية األفريقي للتنمية، المؤسسات  الدولي، البنكالوكالة اليابانية للتعاون 

  البنك األلماني للتنمية، الخ.، اإلتحاد األوروبي، الخاص الصناعية، القطاعمنظمة األمم المتحدة للتنمية 

 

 المتدخلون .6
 

  وسيم بالعربينسق: الم

نجي نويرة، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،قيلة االسيدة ن ئيس الجلسة:ر  

(للتحديد) ضيوف الشرف  

 

 المقترحون: دخلونمتن / الالمتحدثو

والغاز، نسية للكهرباء لتوا الشركة الطاقة، للتحكم فيالوكالة الوطنية والطاقة، وزارة الصناعة والمناجم 

االتحاد التونسي  الوكالة الفنية للنقل البري (،Bako Motorsالشركات الناشئة )القطاع الخاص، النقل،  وزارة

برنامج ، للتنمية األفريقيالبنك مانحون )، الويوتا تسوشتو ةشرك ،يديةلتقلات اللصناعة والتجارة والصناع

 (الصناعيةمنظمة األمم المتحدة للتنمية  ،األمم المتحدة للبيئة
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 مشروع البرنامج .7

 

 التنقل الكهربائي في خدمة االنتقال الطاقي

 
10:30–9:00  

 توقيت تونس 

  يوسيم بالعرب  المنسق:

   

  (دق10) الجلسة افتتاح

نجي نويرة، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقةقيلة االسيدة ن  

 

(دق10) الدولي والقاري ينعلى الصعيد اإلطار  

 

 بنك ال، الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية مدير،  ثدانيال شرو دكتورال

  تنميةلل  األفريقي

 

(دق30) يالوطن على الصعيد اإلطار:متدخلين الوطنيينال  

 

 الطاقة في للتحكمالوطنية عام الوكالة مدير ،يالحنشتحي السيد ف (ANME) 

 لوزارة النققل البري، ن، مدير عام الالسيد حبيب عمار 

  ة التونسية للكهرباء والغاز للشرك المدير العامالرئيس  عنانالسيد هشام

(STEG) 

  المعملية  للصناعات المدير العام ويالسيد فتحي السهال(DGIM) 

 

(دق20) ئةشركات ناشقطاع خاص و  

 

  ةشركة تونسية ناشئ ال،اسيالسيد بوبكر (Bako Motors) 

 الغرفة القومية ، تل للسياراقالرئيس التنفيذي لشركة الن دباش،براهيم السيد ا

 لوكالء ومصنعي السيارات

 ويوتا تسوشتو ةشرك ، االسيد شينيتشيرو أوتسوك  

 

(دق10) وجهات النظر: نيالمانح  

  برنامج األمم المتحدة التنقل المستدامبرنامج عن  مسؤول و،أكومالسيد جين ،

 (عن بعدللبيئة )

 

 (دق10) ش وتوصياتاقن

 


	نحوالانتقال الطاقي بأفريقيا
	التنقل الكهربائي في خدمة الانتقال الطاقي

