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 الخطوط العريضة

 

ة تطوير البنياالتحاد األفريقي ل السكك الحديدية فى إطار برنامجحول برنامج تطوير  لمحة عامةلف: أ ءالجز

 التحتية في أفريقيا 

 

 العام السياقأوال: 

 الفنية الخصائص .1

 القطاع الخاصمشاركة  .2

 الحديدية في العالمتطور السكك ثانيا: 

 برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا أفريقيا: سياقمن أجل تكامل  تطوير السكك الحديديةثالثا: 

 للسكك الحديدية على الاستويات الوطنية وانإقلياية البارزة نشطة انإناائيةاأل بعضا: رابع

 

 السرعةالفائقة  الحديديةلسكك ل المتكاملةة فريقيألتطوير الشبكة ا صوب: باء ءالجز

 : الخلفيةأوال

 الرؤية واألهدافثانيا: 

 ابادئثالثا: ال

 انإجراءات الاتخذة والجارية ا:رابع

 الاضي قدما طريق: خامسا
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ية تطوير البن إطار برنامجتطوير السكك الحديدية  في االتحاد األفريقي لحول برنامج  لمحة عامةألف:   ءالجز

 التحتية في أفريقيا

 

 السياق :أوال

 أهم وسائل النقل التي ساهات في تناية البلدان األفريقية. سنة، 111السكك الحديدية، ألكثر من ظلت   .1

 االستعاار.ب  تاريخها في أجزاء كثيرة من أفريقيا ارتباطا وثيقا يرتبطو

فترة من  إطالقه ذمن عاما  01 شهدت و 11النقل بالسكك الحديدية في أفريقيا في نهاية القرن ال ظهر .2

هداف الاايية من نقل السلع األولية االاعادن والخش  والانتجات االستوائية  وأثرت األالتوسع القوي. 

، السيااوعلى التصايم العام للشبكات،  ،إلى الاوانئ، متجهة إلى العواصم األوروبية يةالداخل الاناطق من

 .الداخلية تغلغل في الاناطقال بدءا من الاوانئ من أجل تسهيل

 3102 كم على سطح 00،111شبكة السكك الحديدية األفريقية بأسرها بحوالي تقدر ، اذوحتى يومنا ه  .3

كيلومتر مربع، وهو أقل بكثير  1111لكل  كم  200 حواليتبلغ كثافة وهو ما يعني  مليون كيلومتر مربع، 

 .مربع كيلو متر 1111ل  23 البالغ العالايخرى والاتوسط األ اناطق المن 
 

 لسكك الحديديةا كثافاتمقارنة : 1الجدول 
 

 الشبكة اإلجمالية  اإلقليم  
 بالكيلومتر( سكك الحديدية)ال

 الكثافة 

 (2كم 1111)كم/

 2.3 16,012 شاال أفريقيا

 2.2 9,341 شرق أفريقيا

 5.6 33,291 الجنوب األفريقي

 1.2 6,414 وسط أفريقيا

 1.9 9,715 غرب أفريقيا

 2.5 74,775 إجمالي أفريقيا  

 18.8 - جنوب آسيا

 23.1 - متوسط العالم

ات الدخل ذ البلدان

 الارتفع

- 46.2 

 الاصدر: البنك الدولي

 

 ليةمن الاوانئ الساحداخلية خطوط مفردة مناطق  اختراق السكك الحديدية األفريقية في معظاها منتتكون  .4

ة سرعالط متوسويصل وبعض أجزاء شاال أفريقيا.  فريقياأل جنوبال ، باستثناءربط قليلات ذ المقارنة

 التجارية أقل من ذلك. اتسرعتعتبر ال. وساعة/  كم 30 إلى 31 حوالي األفريقية الحديدية لسككالفنية ل

لسكك شبكات اوتعتبر  دية أو أجزاء من الخطوط الدولية.ستة عشر بلدا خطوط السكك الحديال توجد في   .0

 الحديدية الوطنية في أفريقيا جنوب الصحراء  في معظاها مستقلة عن بعضها البعض باستثناء بعض

السكك ظم إن ن ، والتي هي مترابطة.والجنوب األفريقي أفريقيالشرق  جزاء في شبكات السكك الحديديةاأل

ي، و وكوت ديفوار والسنغال، ومالبوركينا فاس في توجد  خرى هي تلكاأل فريقيةاأل اترابطةال الحديدية

 جيبوتي.ووإثيوبيا، 

 

 فنيةالخصائص ال( 1

عة من وقياسية ، وكذلك من قبل مجاو ةاقاييس مختلفة امتريب شبكات السكك الحديدية األفريقيةتتايز  .6

الفنية الاختلفة األخرى. وقد أدى ذلك إلى عدم قدرة أفريقيا على تطوير شبكات  والاواصفات الاعايير

 معظم القارة.في  قابلة للتشغيل الاتبادلالاترابطة وال السكك الحديدية
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هي:  نهام شيوعا األكثر ثالثةوالفي أفريقيا، مستخدمة  : هناك تسعة مقاييس مختلفةمقاييسال  أ

متر  10430و  ؛ ٪1102اامتري   عيارممتر  10111  ؛٪6103ا   كي  ا عيارممتر  10160

  .٪1400اقياسي  امعيار 

اء وأنظاة الهو وائيةهال الفراملفي أفريقيا: األكثر انتشارا  االفرامل هل نظامان أنظمة الفرامل:  ب

 ريقيا.أف وشرق غرب ووسطالسكك الحديدية ل فيعادة وائية هال يستخدم نظام الفراملو .الاضغوط

 على شبكات شاال أفريقيا وبعض السكك الحديدية ةالاضغوطالهوائية  فراملال استخدام نظاميتم و

 جنوب األفريقي.لل

نظاة الاكهربة في السكك األ توجدو. مكهربة من السكك الحديدية األفريقية فقطكم  6011: الجر   ج

 جنوب.وزيابابوي في ال افريقيأ مصر والجزائر والاغرب في شاال أفريقيا، وجنوب في الحديدية 

 يبخاريتم التخلي عن الجر الوبقية السكك الحديدية في القارة الجر بالديزل والكهرباء. وتستخدم 

 لسككمن ا اكينيوهي جزأ  يان في بعض البلدانتدريجيا لكنه ال يزال قيد االستعاال في بعض األح

 ، ألغراض سياحية.للوادي الاتصدع يةحديدال

في الاائة،  11 نسبة تتجاوز انحدرات وتدرجاتتتسم معظم السكك الحديدية ب  :الدائم الطريق  د

سرعة  من متر، ماا يحد كال 411قطار أقل من األ نحناء الهندسي مع انخفاض أنصافاالو

 36و 20بين  ا ماقدياة وخفيفة، غالبالسكك الحديدية الاستخدمة  معظم وتعتبر .تهقدرالقطار و

من الاعروف أن أجهزة انإشارات واالتصاالت و .دون لحام عاوما ويعتولكل متر،  كيلوغرام

 عفا عليها الزمن وغير موثوق بها عاوما.

جايع خصائص البنية التحتية هذه معوقات رئيسية لاوثوقية األداء، والتكامل بين الشبكات. كاا تشكل  .0

 السكك الحديدية الاختلفة.األداء في أنظاة الفائقة أنها تحد من إدخال واستخدام الاعدات الحديثة و

 

 القطاع الخاص(  مشاركة 2

إدارة مرهقة اؤسسات الدولة مع ك تدار عاوما  السكك الحديدية األفريقيةظلت  ،السبعينات منذ .8

لسكك ابدأ الويع يتغير تدريجيا بهدف تعزيز استدامة  ،الثاانينات بيروقراطية. وبحلول منتصفو

إعادة هيكلة السكك الحديدية والتسويق التجاري في  برامج   الخصخصة توتل. تهاواستاراري الحديدية

 وقت الحق.

اا طار تحرير التجارة والتسويق مالقانوني في إ اويعهبتعديل  معظم السكك الحديدية األفريقيةقامت   .1

 ة.مختلط هانتائجإن كانت مهد الطريق لاشاركة القطاع الخاص، وأبرمت تنازالت في عدد من البلدان، و

ركة واصلت حو في معظم الحاالت، لم تحقق الخصخصة نتائج إيجابية في القارة على النحو الاتوخى. .11

السكك الحديدية في االنخفاض بسب  سوء انإدارة والبنية التحتية القدياة والاتهالكة والاعدات والانافسة 

ية أ هامعظا تحالي ال و للقطاع الخاصتابعة تابعة ارنة والال غير الاتوازنة مع شركات النقل البري

 .ها ستخدمت مسؤولية عن البنية التحتية للطرق التي 

أبريل  14و 13 يومي  عن نظام النقل بالسكك الحديدية ين الاسؤول ريقيينلوزراء األفلعقد الاؤتار األول  .11

دمة خلنقل بالسكك الحديدية في ل فعال في برازافيل، جاهورية الكونغو تحت شعار "من أجل نظام 2116

يقية. السكك الحديدية األفرحول  التناية والتكامل األفريقي". واعتاد الاؤتار إعالن برازافيل وخطة العال

امل الاتبادل وتك الربط البيني والتشغيلحول  لسكك الحديديةا مجال ين فيالاهنيوأعق  ذلك مؤتار 

استراتيجيات بحث  والذي 2110 الذي عقد في جوهانسبرغ في نوفابر ةشبكات السكك الحديدية األفريقي

 مواءمة معايير البنية التحتية والاعدات وانإجراءات التشغيلية لخطوط السكك الحديدية األفريقية.

لتطوير السكك الحديدية  2141ن عن النقل رؤية والاسؤولاألفريقيون  اعتاد الوزراءفي اآلونة األخيرة،  .12

 ، غينيا االستوائيةالبو في م 2114في أفريقيا خالل مؤتارهم الذي عقد في أبريل 

 

 السكك الحديدية في العالمر ثانيا: تطو

 قتصادية.لتناية االجتااعية واالمن أجل ا العالم بشكل كبير على النقل بالسكك الحديديةأقاليم جايع تعتاد  .13

بشكل  ايسرمالناو الاتسارع للتصنيع والتجارة وخاصة في أوروبا وأمريكا الشاالية وآسيا دائاا وظل 

النقل بالسكك الحديدية الويع األكثر مالءمة لنقل الشحنات  ويعتبر جيد من قبل شبكات السكك الحديدية.
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في  امكانات كبيرة للاساعدة النقل بالسكك الحديدية لديه فإن الضخاة لاسافات طويلة. وعالوة على ذلك،

 لبنية التحتية للطرق في القارة.ل اكلفالو واسعال الحد من التدهور

في معظم أنحاء العالم، والسياا في  مذهال ار  عقود، شهد النقل بالسكك الحديدية تطو3ألكثر من ثالثة او .14

والنقل  الدولي و حركة النقلوكذلك في ناالسرعة الفائقة الحديثة  مجال استخدام التكنولوجيا والقطارات

 ، كان االتجاه األفريقي جنوبالو في أجزاء كبيرة من أفريقيا اباستثناء شاال أفريقياو الاتعدد الوسائط.

غير الاواتية  التفاوض ظروفت السكك الحديدية القائاة بسب  إهاال حتى عدد قليل من شبكاهو 

 للحصول على الدعم الاالي من الجهات الاانحة والاؤسسات الاالية الدولية.

 لها ، كان2113اعتبارا من عام و باعتبارها دولة رائدة في تطوير السكك الحديدية. برزت الصين .10

سكك من ال كيلومتر 11128لعالم، باا في ذلك كلم من السكك الحديدية، ثالث أطول شبكة في ا 113144

 في العالم. وجايع الاحافظاتالسرعة الفائقة السكك الحديدية  ، وأطول شبكةالسرعةالفائقة الحديدية 

يتم التعامل مع عاليات السكك الحديدية تقريبا و .ةبطاترم لسكك الحديديةل واحدة والاناطق ما عدا شبكة

 تم حل عندما 2113مارس في للدولة أنشئت تابعة ، وهي شركة يةالصينالسكك الحديدية  كل من مؤسسة

 وزارة السكك الحديدية.

ربع حجم  تحال ،2116في عام ف  في العالم.نشاطا  السكك  السكك الحديدية الصينية من أكثرتعتبر  .16

نقلت  ،2113في عام وفي الاائة فقط من الاسارات في العالم.  6حركة السكك الحديدية في العالم على 

 مليار كيلومتر للركاب، ونقلت 1،101006 مولدة  الركاب، من مليار 20116 في الصينالسكك الحديدية 

 كيلومتر.-من الشحنات باألطنان مليار 2،11004وولدت  طن من البضائع،مليار  30160

توسعا سريعا في السنوات األخيرة. وانطالقا من الحاجة إلى زيادة تتوسع  شبكة السكك الحديديةظلت  .10

السكك الحديدية  في لالستثاار مليار دوالر أمريكي 11001ميزانية قدرها  البالدويعت  طاقة الشحن،

 .2101كيلومتر بحلول عام  202،111 إلى خطة طويلة األمد لتوسيع الشبكة ا، ولديه2113في عام 
 

 قيايبرنامج تطوير البنية التحتية في أفر أفريقيا: سياقمن أجل تكامل  تطوير السكك الحديديةثالثا: 

 ،للتناية والبنك األفريقي بالتعاون مع الاجاوعات االقتصادية انإقليايةمفويية االتحاد األفريقي،  قوم ت .18

 ديةتشجيع وتسهيل تطوير النقل بالسكك الحديب اللجنة االقتصادية ألفريقيا والاؤسسات الاتخصصة، و

 ةالنقل الاتكامل شبكةتعزيز تطوير على كز ي يرذوال تطوير البنية التحتية في أفريقيابرنامجه لفي إطار 

 ديديةالسكك الحظلت  النقل. وفي هذا السياق،وسيلة من وسائل  التي تستفيد من مدى مالءمة كلو للقارة

 دائاا العاود الفقري لشبكات النقل على جايع الاستويات. تعتبر

 من تطوير اءالسكك الحديدية جزتطوير شبكة يعتبر ، برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا وفي إطار .11

عابرة سريعة طرق  1 منالشبكة  تكونوت. )أرتين( لبنية التحتية للنقلة لاإلقليمية األفريقي شبكةال

 ٪01تعالج  ميناء 11و فريقيا،أل من التجارة الدولية ٪41تحال  ا رئيسي مارا 41، بانإيافة إلى األفريقي

 من الحركة الجوية في القارة. ٪11ومناولة في الاطارات  03من التجارة الدولية في القارة، و

االادن  لالستهالك وانإنتاج كبيرة أرتين الشبكات األساسية التي تهدف إلى ربط مراكز أفريقيةتعتبر   .21

 بواباتو العالم عبر شبكات  مع بقية إلخ كبيرة، ال الكبيرة، ومراكز التعدين، ومشاريع انإنتاج الزراعي

ياي في هذا السياق، فهي في الاقام األول لتسهيل التكامل انإقلو. بنية التحتية للنقللل حديثة وفعالةة إقلياي

 مكتفية ذاتيا وتنافسية ومتكاملة إقليايا.نامية و لقارة معاهدة أبوجاوفقا لرؤية 

بحاجة إلى تحديث خطوط  بأنها أرتين مار 11حديد ، تم تبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا وباوج  .21

الحديثة في أقرب وقت ماكن حيث من و ناء خطوط السكك الحديدية الجديدةالسكك الحديدية القائاة وب

 مرورحركة أن  ، يقدر . وفي هذا الصدد2141مليون طن سنويا بحلول عام  11الاتوقع أن تتجاوز 

تطوير البنية  الحديدية الجديدة ستبنى في إطار برنامج كم من خطوط السكك 12،111حوالي قدرها 

 الحديثة كم من خطوط السكك الحديدية 10،211ودوالر  مليار 36بتكلفة قدرها حوالي التحتية في أفريقيا 

 دوالر أمريكي. مليارات 0القائاة بتكلفة قدرها حوالي 

 

 البنية التحتية في أفريقيا لشبكة أرتين برنامج بناء وتحديث السكك الحديدية لبرنامج تطوير: 2الجدول 
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خطوط بناء  اإلقليم

السكك الحديدية 

 م()ك

تحديث السكك 

 الحديدية

 )كم(

مليارات الدوالر بالتكلفة التقديرية )

 األمريكي(

 التحديث   البناء   

 4.1 1.0 8,100 500 شاال أفريقيا  

 0.6 9.0 2,400 3,000 غرب أفريقيا  

 0.2 5.2 800 3,000 وسط أفريقيا  

 0.4 9.0 1,800 2,500 شرق أفريقيا  

 1.5 12.0 4,100 4,000 الجنوب األفريقي  

 6.8 36.2 17,200 12,000 اإلجمالي  
 الاصدر: تقرير قطاع النقل لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا 

 

 

نية الب في إطار شراكة تاهيدية جدوى دراساتمفويية االتحاد األفريقي بإجراء  عالوة على ذلك، قامت .22

بعض حول  ،نيبادالتابع لل عيرااشال أفريقيا وأيضا بدعم من مرفق إعدادو بين االتحاد األوروبي التحتية

إعادة /شييدتإلى  ال التي تحتاجو ةالافقودالتي حددت الطرق والسكك الحديدية وأرتين  لشبكة مارات النقل

هي كاا و فعالة من حيث التكلفة في جايع أنحاء القارة.الو ةخدمات النقل السلس نإيجاد ترقيةال أوالتشييد 

 يلي:

 

 7و  6جيبوتي الطريق السريع العابر ألفريقيا رقم  -نجميناإ -كارادممر 

  مليار دوالر أمريكي 20210تشييدها بتكلفة من الطرق التي يتم  كم 1،020  أ

 مليار دوالر أمريكي 110101كم بتكلفة  0،131تقدير السكك الحديدية هو   ب

 

 ليبرفيل  -جيبوتيممر 

 مليار دوالر أمريكي 20114تشييدها بتكلفة  من الطرق يتم كيلومتر 2143  أ

 مليار دوالر أمريكي 00200بتكلفة  كم 2366تقدير السكك الحديدية هو   ب

 

 أبيدجان -وجادوجوا-نيامي-كوتونول لسكك الحديديةا 

 2811 مليار دوالر أمريكي  00122بتكلفة   كم 1600 تأهيل إعادةو كم 1،234يتم تشييد كم ا

 للاعدات.مليون دوالر أمريكي  866زائدا 

 

االيطالع بها نظرا لعدم  لم يكن من الااكن مارات أخرى ولكنحول  دراساتنإجراء  تم التخطيط .23

 .في إطار برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا اآلن وجود موارد الايزانية. ويستار هذا العال
 

 أواخر فيوأن الجهود الرامية إلى تطوير شبكات السكك الحديدية بدأت منذ عقود.  وز بالاالحظة أيضا يج .24

سكك لالافقودة ل وصالتال إلى تأشار ، أعد اتحاد السكك الحديدية األفريقية خطة رئيسيةالسبعينات

. كتالتبناؤها أو لم  بدأي لمالتي  شبكة السكك الحديدية،لترابط  جدوىذات أجزاء  باعتبارها الحديدية

ويعت الاجاوعات  ،هذه الاذكرة. وبنفس الروحب خريطة الخطة الرئيسية وقائاة الاشاريعفق وتر

 ة جايع هذهمراجعجري حاليا ت. وارئيسية للسكك الحديدية الخاصة بهاالقتصادية انإقلياية أيضا الخطط ال

 أرتين.لشبكة  هاماراتالبنية التحتية في أفريقيا وتطوير  برنامجومواءمتها مع 

 الوطني واإلقليمي يين تطوير السكك الحديدية على المستول البارزة بعض األنشطةرابعا: 

 ،لحديديةالسكك اوتحديث لبناء واالستثاارات  الهائلةفي تعبئة الاوارد الاالية  على الرغم من الصعوبات .20

ي شاال ففبعض البلدان األفريقية تقدما إما بشكل فردي أو بشكل جااعي في تطوير شبكاتها. تحرز 

 في القطاع الفرعي للسكك الحديدية بين البلدان الاعنية.هامة  تطوراتإحراز  ، تماألفريقي  جنوب الو

 يا.شبكات السكك الحديدية في تلك الاناطق في ويع أفضل نسب وتعتبر
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إلى أن هناك بعض الاشاريع الجارية والانجزة لبناء السكك الحديدية ورفع مستواها  أيضا انإشارة جدرت .26

 ت كينيافي شرق أفريقيا، أطلقو وال وإثيوبيا والاغرب.جالسرعة في بلدان أنالفائقة  قطاراتالستيعاب ال

وهي تاتد إلى جنوب السودان وجاهورية الكونغو  باساامن م   جديدال السرعةالفائقة لسكك الحديدية ا

وسيتم تاويلها في  مليار دوالر أمريكي 002ية تكلفة السكة الحديدوسوف تكون  الدياقراطية وبوروندي.

 الغال  من قبل الصين.

تحقق تعاون مثير لإلعجاب في تنفيذ مشروع السكك الحديدية في بلدان حلقة السكك الحديدية في غرب  .20

-وجادوجوا-نيامي-كوتونول السكك الحديديةجر وكوت ديفوار اعبر بنين وبوركينا فاسو والنيأفريقيا 

السكك الحديدية، شكلت الدول الاعنية لجنة وزارية  مفويية االتحاد األفريقي حول أبيدجان . وبعد دراسة

 قامت و .ىاستوالع حاجة إلى إعادة انإعاار ورفوالتي هي ب لإلشراف على تنفيذ الروابط التي تم تحديدها

زمة عدت اآلن حألسكك الحديدية ومتضرر بشدة من ا واحد جزءاوارد نإعادة تأهيل بتعبئة الأيضا البلدان 

 يجهمفويية االتحاد األفريقي ترو /البالية. هذا هو الاثال الذي تعتزمةالافقود األجزاء جايعل تاويل شاملة

 .جايع الدول األعضاءفي 
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 السرعةالفائقة  : نحو الشبكة األفريقية المتكاملة للسكك الحديديةباء ءالجز 

 الخلفية -أوال

 

ع الرئيسي الاشرو السرعةالفائقة  لسكك الحديديةل الاتكاملةاألفريقية  شبكةالمشروع يعتبر   .1

 لالتحاد األفريقي. ويهدف أساسا إلى تسهيل تحقيق رؤية االتحاد االفريقي 2163ألجندة 

 الحديدية لسككل األفريقية الاتكاملة شبكةال تكال سوفوواقتصاديا. ماديا  أفريقيا التكامل  

متجددة  بادرةمباعتبارها  -هاوتنسجم مع البنية التحتية في أفريقياتطوير  برنامج السرعةالفائقة 

ضا كون أيتالاكان والزمان. وسو : الرؤية، والحجم،بجايع مبادئها  - لبنية التحتية القاريةل

، ينيةالب تاكين" لتحقيق األطر القارية مثل تعزيز جهود التجارة األفريقيةعامل  باثابة "

اا ب القارية الحالية تنفيذ األطر والابادراتتعجيل  ، فضال عنةقاريال ومنطقة التجارة الحرة

ريقيا، التعجيل بالتناية الصناعية في أفو ،الشامل للتناية الزراعية األفريقي في ذلك: البرنامج

 حافزا  ه، فضال عن كونألفريقيا نيةلصناعة الصيدالا خطة عالو، ورؤية التعدين األفريقية

 في القارة. تشتد الحاجة إليه يذال واألمن لم الس تحقيقرئيسيا ل

 رؤساء دولمؤتار اجتاع  حيث 2113مايو في  التحاد االفريقيل 2163أجندة مفهوم  برز .2

مع و. تأسيس منظاة الوحدة األفريقيةل خاسينال ذكرىال نإحياء االتحاد االفريقي وحكومات

ا أفريقي"لبناء  مجددا نفسه سكر فإنهالنجاحات والتحديات الاايية، الاؤتار ب اعتراف 

 .في الساحة العالمية" ة ها وتمثل قوة ديناميومواطنيقودها مزدهرة وسلمية، ومتكاملة، 

إلعالن الرساي، ل 01الذكرى اللإلعالن حول الرساي من خالل ، أيضاالاؤتار  تعهد .3

 تقدم في الاجاالت ذات األولوية الثاانية التالية:الإحراز ب

 ؛فريقيةاأل والنهضةهوية ال  أ

 يد االستعاار والحق في تقرير الاصير؛الكفاح  مواصلة  ب

 التكامل؛ برنامج  ج

 لتناية االجتااعية واالقتصادية؛برنامج ا  د

 ؛واألمنبرنامج السلم   ه

 ؛الحكم الدياقراطي  و

 مصير أفريقيا؛ قريرت  ز

 ؛مكانة أفريقيا في العالم  ح

 

انإطار االستراتيجي للتحول االجتااعي واالقتصادي التحاد االفريقي ل 2163تعتبر أجندة   .4

الابادرات القارية الاايية والحالية للناو وتنبني على  الاقبلة. 01للقارة على مدى السنوات ال

ر الاصير لتقري ةفريقيقيادتها األ ها ومواصلةتنفيذب سعى إلى انإسراع تو والتناية الاستدامة

أيضا دعوة إلى العال على أساس مبدأ تدعو  يهووالحرية والتقدم واالزدهار الجااعي. 

 .يقياألفرالتضامن التقدير لاا يربط 

في  يونجنحلم كبير، والتفكير بشكل خالق، ولا تعطي األفريقيين فرصة األهم من ذلك أنهو .0

تقارب مع بقية العالم. ء البد من ثموالتحديات الاباشرة تخطي  ، والبدء في1بعض األحيان

 ة علىكزرتمو شاملة،وهي تطلعات مستقبل أفضل إلى ب وتطلعات الشعتشكل  اوبالتالي فإنه

 01اويوعي للعقبات والدروس الاستفادة على مدى السنوات الال تقييمالانإنجازات و

 الاايية.

 تشاورية مطولة بقيادة من خالل عالية 2163التحاد االفريقي ل 2163 أجندة ويع تم وقد .6

خلفيات  منالذين هم يين قيرألفا أصواتتقارب  عرفت، وبالتالي، مفويية االتحاد األفريقي
                                                           

يناير  24دار، إثيوبيا،  ، بحر" البريد اإللكتروني من المستقبل لرئيسة مفوضية االتحاد األفريقي"د. نكوسازانا دالميني زوما   1 

2114 
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 يا فيألفريق هينشدون يذال الاستقبل التاليين اجتاعوا وأعربوا عن ذالو واهتاامات مختلفة،

 :2163 عام

 الاستدامة؛على أساس الناو الشامل والتناية تقوم  ةمزدهر أفريقيا  1

 ؛األفريقية الشاملة، استنادا إلى الاثل العليا سياسيا ، متحدةةمتكامل قارة  2

 ؛انإنسان والعدالة وسيادة القانونأفريقيا الحكم الرشيد واحترام حقوق   3

 ؛آمنةسلاية وأفريقيا   4

 ؛أخالقوقيم وة قويهوية ثقافية  اتذ أفريقيا  0

حها الشباب تييات التي االعتااد على انإمكان، وخاصة هابوقود تنايتها شعت  يتا الأفريقي  6

 ؛ والنساء 

 ومؤثر  نمرو  قوي  وشريك  عالاي كالع  أفريقيا   0

 

درك أفريقيا أن انإنجازات السابقة والحالية توفر األساس لتضافر الجهود وعلى نطاق واسع ت  .0

 أعاله. وقد أذكت هذه التطلعات الواردة بولفرض نفسها مع برنامج شامل لتلبية تطلعات الشع

 2."تحققي حتى األمل في حياة أفضل، والرغبة في تحقيق ذلك. في الواقع "يبدو دائاا مستحيال

 

تكامل لرؤية االتحاد االفريقي لك ذوك تطلعات األفريقيةلانطالقا من هذه الخلفية، وتنفيذا ل  .8

 بنيةحول ال 2163ألجندة  مشروع رائد ذتنفي أفريقيا، تعتزم مفويية االتحاد األفريقي تسهيل

دعم تربط جايع الادن الكبرى ووت ،القارةفي أرجاء  تاتدالتي و عالايمن الطراز ال تحتيةال

 الناو والتجارة والتناية والتحول الهيكلي في أفريقيا.

 

 الفائقةخدمات القطارات األفريقية التحاد االفريقي ل 2163ألجندة  اشروع الرائدال هذايضم و .1

الحديدية  السككوسيكون لشبكة  /عواصم القارة.تربط بين جايع الادن الرئيسية التيو السرعة

مجاورة وخطوط أنابي  للغاز والنفط والاياه، وكذلك كابالت  سريعةطرق  ةالسريع األفريقية

 النطاق.العريضة  تكنولوجيا الاعلومات واالتصاالت

 

من سطح  ٪21 التي تشكل نسبةمن أفريقيا و اجزء قترحالا السرعةالفائق  قطاريعتبر ال .11

ي فنساة  حوالي ملياريبلغ سكانها  وكان تعداد مليون كيلومتر مربع  3102 األرض، وتغطي

 2120، أكثر بكثير من الصين في 2101في عام  هناو ، ومن الاتوقع أن يتضاعف2111عام 

 ، بعد آسيا ٪12صغر سنا ااأل أيضا هذه الفئة من السكان تعتبر . و2131والهند في عام 

  .2111  ااألمم الاتحدة ٪8  وأوروبا ا٪12 ، متقدمة بفارق كبير على أمريكا ا٪61ا

 

 2141عام في  ٪61إلى ما يقرب من  2111في عام  ٪41 نسبة أيضا من التحضر يزيد .11

أكثر  ات ذ مدنأفريقيا أكثر من مائة لدى   و2012برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ا

 أكثر من عشرة ماليين نساة. تعداد سكانها  مدن وسبعة ،من مليون

 

 .تهستداماتوقع يالذي وحد أعلى معدالت الناو السكاني أافريقيا لدى عالوة على ذلك،  .12
 

  2101-2111الجدول: السكان المتوقع والناتج المحلي اإلجمالي في أفريقيا، 
 

 2010 2020 2030 2040 

 1,770 1,524 1,276 1,033 ابالااليين السكان 

                                                           

 لسون رولهالهال مانديالين  2 
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 986 761 569 413 سكان الحضر ابالااليين 

  2110 الناتج الاحلي انإجاالي ا

ات اليارتعادل القوة الشرائية ب

 دوالر أمريكي ال

3,300 6.010 11,639 20,334 

الناتج الاحلي انإجاالي/للفرد  

 ابالدوالر األمريكي 

3,190 4,709 7,636 11,490 

 2112الاصدر: برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا  

 

 ثانيا: الرؤية واألهداف 

التي تتوخى  1111 لعام روح معاهدة أبوجاب السرعةالفائقة مشروع السكك الحديدية يؤمن  .13

: وهي قياالبنية التحتية في أفريتطوير  رؤية برنامجاستلهات بها  تسريع التكامل القاري والتي

الحركة الحرة للسلع والركاب من  خدماتوال البنية التحتية والنقل تخدم متكاملة حيثأفريقيا 
مع انخفاض التكاليف في دعم  ؛سلسوالبه  موثوقالمن واآل نقلخيارات للخالل توفير 

 التنمية االقتصادية اإلقليمية المستدامة وحماية البيئة.

السرعة قة الفائ لسكك الحديديةل الاتكاملة ةاألفريقي الشبكة وفي هذا السياق، فإن رؤية مشروع .14

  :ما يلي  توفير تتاثل في 
 

السرعة الحديثة والمعدة في وئام حول شبكة السكك الفائقة شبكة النقل األفريقية مع مكون السكك الحديدية 
ية  كية وفعالة حول المراكز اإلنمائذقادرة على تطوير وصالت سريعة، والالحديدية التقليدية الحديثة الرئيسية، و

 المختلفة  تدعمها السياسات االقتصادية واالجتماعية المختلفة.
 

 ةفريقيالسرعة األالفائقة  السكك الحديدية األهداف الرئيسية لاشروعفإن  لتحقيق هذه الرؤية، .10

 :اا يليكهي  الاتكاملة

 والانافس؛ صحيال دعم االقتصاد األفريقي  1

دعم على  قادرالو الحديثو صحيالو ؤكفوال إلى نظام النقل السريع،تسهيل الوصول   2

 لطل  النقلألكثر السبل الفعالة  االستجابة و التكامل انإقلياي

 ؛ةتلفخالاعنية الا حركة الارورلألفضل نقل مشروط اللوجستية الاناهج  تشجيع تحسين  3

 ؛ااتازة لاختلف الاستخدمينال خدمةالراحة وال ياان  4

 ؛نظيفة ومستدامةياان بيئة   0

 .األخرى التحتية واالستثاارات االقتصادية يةالبنمع  التآزر دعم  6

 

 مبادئثالثا: ال

 رعة حولالسالفائقة األفريقية الاتكاملة للسكك الحديدية  للشبكة تاركز الاشروع الرائديس .16

 مترابطةو "بال حدود"، أفريقيا وهي الابادئ الرئيسية، من أجل تحقيق النتيجة الارجوة،

 ومزدهرة.

 التطلع إلى بناء فضاء اقتصادي أفريقي مشترك على النحو الاتوخى  سيادة المجمعة:ال

في و  .1111عام ل  تصادية األفريقية امعاهدة أبوجافي الاعاهدة الاؤسسة للجااعة االق

ة ها والهياكل انإداريتاالتحاد األفريقي من خالل رئيسسوف تناصر مفويية  هذا الصدد،

ركة الاشت البنية التحتيةمجاوعة  تجايع األصول السيادية غير القابلة للتصرف في

 .الالكية

 لكذكو والاهجر في القارة يقيينر: إعطاء الفرصة لجايع األفلموارد المبتكرة لتعبئة ال 

 .السرعةائقة الفالشبكة األفريقية الاتكاملة للسكك الحديدية  شركاء لالستثاار في مشروعال
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  لزاوية في حجر ايشكل برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا : البنية التحتيةتكامل

نإدماج الشبكة األفريقية الاتكاملة للسكك الحديدية  2163ألجندة  استراتيجية البنية التحتية

والطاقة والاياه وقطاعات تكنولوجيا الاعلومات  مع وسائط النقل األخرىالسرعة الفائقة 

 واالتصاالت.

 كون التعليم واالبتكار في مجال تكنولوجيا ي: من الاتوقع أن التكنولوجيالتقدم التعليم و

السرعة وغيرها من الاجاالت ذات الصلة من خالل التدري  الفائقة السكك الحديدية 

. اشروعمن هذا ال ةالرئيسي العرييةالفوائد  والبحث والتطوير وخاصة للشباب األفريقي

الاهارات ات ذ خدمات السياحة، واللحامتحظى األنشطة التجارية مثل  ومن الاتوقع أن

 .عة كبيرة من مشروع الصفقاتدفب  ، والهندسة، الخالعالية

 

 مفويية االتحاد األفريقي الجهود الرامية إلى تعزيز وتسهيل تنفيذ مشروعتقود  سوف ،عليهو .10

لياية . وسيتم إنشاء الرسائل التعالسرعةالفائقة الحديدية  كالشبكة األفريقية الاتكاملة للسك

جايع أشكال وسائل انإعالم، وخاصة، وسائل االعالم عن طريق  الالزمة واالتصاالت

 . الشبابخاصة أيناا كانوا، و ينفريقياأل االجتااعية للوصول إلى

 ة والجاريةذ: اإلجراءات المتخرابعا
 

ر قرم رسايا باوج السرعة الفائقة الشبكة األفريقية الاتكاملة للسكك الحديدية  مشروع بدأ .18

قاة االتحاد األفريقي الذي  مؤتارعن  الصادر  EX.CL/DEC.821 (XXV) الاجلس التنفيذي:

: مفويية االتحاد األفريقي إلى رقرالا في ماالبو، غينيا االستوائية. طل  2114عقد في يونيو 

استكشاف وإعداد إجراءات ملاوسة في تنفيذ البرامج والاشاريع ذات األولوية "مواصلة 
ة تسريع عاليو ،السرعة ليالفائق  قطارلل شبكة المتكاملةال سياا، ال2163أجندة  الاحددة في

الة رسو ، وجواز السفر األفريقي وحرية تنقل األشخاص،شاء منطقة التجارة الحرة القاريةإن
ء توحيد الفضابشأن  ر ياموسوكروقرم قطاع الطيران في إطار تنفيذالفرص الاتاحة في 

 وإنشاء ،انإلكترونية األفريقية والشبكة  ،ريا الكبجالجوي األفريقي؛ وتنفيذ مشروع سد إن
مجاوعة واسعة من أصحاب ي يشرك ذوال السياسات حول تشاوري سنوي للحوارمنتدى 

 .2163 أجندة مع روح الاصلحة، وأية مبادرات تكاملية أخرى تتااشى
للاشروع تحدد  ةشاملمفاهياية  االتحاد األفريقي مذكرةمفويية  ذلك الحين، ويعت ومنذ .11

من  2163ألجندة  رؤيتها واألهداف والابادئ واالستراتيجية تاشيا مع الرؤية الشاملة

ة مفويي في السنوات الخاسين الاقبلة. وعالوة على ذلك، قامت "التي ننشدها "أفريقيا

 ةفريقياأل الشبكة مشروعت التي تهدف إلى الاضي قدما في من انإجراءا عدداالتحاد األفريقي ب

 نحو مرحلة التنفيذ. السرعةالفائقة  لسكك الحديديةل الاتكاملة 

الشبكة األفريقية الاتكاملة للسكك  مشروعفي هذا الصدد، تزامن تطور ملحوظ مع مفهوم  .21

جاهورية الصين الشعبية، سعادة رئيس وزراء زار ، 2114في مايو ف. السرعةالفائقة الحديدية 

تشيانغ أفريقيا باا في ذلك مفويية االتحاد األفريقي وطرح "التعاون بين افريقيا يالسيد لي ك

 الطرق السريعة والتصنيع و، والطيران، السرعةالفائقة  لسكك الحديديةا مجال والصين في

 مأهدافه تحقيقاألفريقيين ل التحتية"، معربا عن استعداد الصين لاساعدة االصدقاء البنيةو

 ".القرن "حلم

وقيع الاذكورة أعاله، تم ت واألفريقيين من أجل انإسراع في تنفيذ مقترحات القادة الصينيينو .21

شبكات الطيران و الطرق،و السكك الحديدية، مجال "مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في

بين لجنة التناية واالصالح الوطنية  اإلقليمية ومجاالت التصنيع بين الصين وأفريقيا"

 .2110ي يناير ف، الصينية

بكة الش الصين شريكا استراتيجيا في مشروع كون ، قدمت مذكرة التفاهم أسبابوبالتالي .22

ن الجانبا، اتفق التفاهمكرة ذم بروح منو. السرعةالفائقة األفريقية الاتكاملة للسكك الحديدية 
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 عامل رؤية مشتركة  على إعداد التناية وانإصالح الوطنية لجنةمفويية االتحاد األفريقي وا

خطة العمل وكذلك  السرعةالفائقة للسكك الحديدية  المتكاملةة شبكة األفريقيلل 2162

 تطويرالو السرعةالفائقة الشبكة األفريقية المتكاملة للسكك الحديدية  الخمسية للتعاون في

 لسكك الحديدية في أفريقيا .لالشامل 

لفائقة االشبكة األفريقية الاتكاملة للسكك الحديدية  لاشروعمن أجل ياان التنفيذ الفعال  .23

خذ في االعتبار وباأل ، EX.CL/DEC.821 يذالتنفي اجلسال رقرمتوجيهات وفقا لالسرعة 

 سهلت ،لجنة التناية وانإصالح الوطنيةبين مفويية االتحاد األفريقي و الاوقعة مذكرة التفاهم

 :فياا يلي عددا من انإجراءات التي ياكن تلخيصهامفويية االتحاد األفريقي 

للخبراء من الاجاوعات االقتصادية انإقلياية والاؤسسات  اأفريقي اأساسي فريقا تلشك  أ

 للنيباد تنسيقووكالة التخطيط وال ،ومفويية االتحاد األفريقي األكادياية والاجتاع الادني،

للعال على جايع الجوان  الفنية للاشروع باا في ذلك الرؤية واالستراتيجية وترتيبات 

كك على التوالي خبير الس فقط شرق افريقيا جااعة الكوميسا وقامت  حتى اآلن، و التنفيذ.

الدعوة مفتوحة للاجاوعات و فريق الاشروع.عضوا في  ليكونلكل منهاا  الحديدية

 االقتصادية انإقلياية األخرى لترشيح الخبراء لالنضاام للفريق.

رؤية وخارطة الطريق الالستعراض ة للجان  األفريقي مختلفت اجتااعات عال عقد  ب

 للاشروع.اختصاصات دراسة جدوى تاهيدية شاملة  وإعداد

ابا، بمع الجان  الصيني في الصين وأفريقيا اأديس أ ينمشترك ينتنظيم اجتااعين استشاري  ج

 رؤية مشتركة وترتيبات تنفيذ الاشروع؛حول إثيوبيا  على التوالي للعال 

 2110 مفويية االتحاد األفريقي إلى الصين في نوفابر ةرئيسلبعثة رفيعة الاستوى   د

 وتنفيذ الاشروع. االستراتيجيةو الرؤيةحول  اشاوراتالنإجراء 

 

 :مختلفة من انإنجاز حلاالتالية في مرتوجد الانجزات في الوقت الراهن،  .24
 

 الحالة   اإلنجازات     الرقم 

ام لع مشروع الرؤية األفريقية الصينية الاشتركة   .1

للشبكة األفريقية الاتكاملة للسكك الحديدية  2163

 السرعةالفائقة 

 الاشاورات بين الجانبينقيد  ما زال 

الاشتركة بين أفريقيا والصين  الخاس خطة العال   .2

  2121-2116ا

 

استكال ووقع من قبل رئيسة مفويية االتحاد  

األفريقي، سعادة الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما 

ووزير الصين لجنة التناية وانإصالح الوطنية، 

معالي السيد زو ساؤوشي، في مقر االتحاد األفريقي 

 2116أكتوبر  0في 

إعداد هيكل الطريق األولي للشبكة األفريقية الاتكاملة    .2

 السرعةالفائقة الحديدية  للسكك

 استكال من قبل الجان  األفريقي 

استكالت االختصاصات ولكن يجري إنشاء وحدة  ذ الاشاريع واختصاصاتهإنشاء وحدة تنفي  .0

 ذ الاشاريع من قبل الجان  األفريقي:نفيت

 استكال الهيكل األولي 

 ذات وظيفيةتم إعداد نب 

  تم توفير مكت  مؤقت ومنسق مؤقت لوحدة

ذ الاشاريع اباالنتداب  في وكالة التخطيط تنفي

 رجيوالتنسيق للنيباد في جوهانسب

إجراء دراسة جدوى تاهيدية شاملة لاشروع الشبكة    .5

 سرعةالالفائقة األفريقية الاتكاملة للسكك الحديدية 

استكالت االختصاصات وتنتظر الدراسة توفر 

 األموال
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إعداد التصنيع وتناية الاوارد البشرية واستراتيجية    .6

 االتصاالت

 التنفيذقيد 

 

 خامسا: طريق المضي قدما
 

لشبكة األفريقية ا ستراتيجياتام ويهامففي ويع  الوقت ه است غرق منأنجدا  من الوايح .20

اشروع ل بالنسبة ومن الضروري اآلن قدرا  كبيرا .السرعةالفائقة الاتكاملة للسكك الحديدية 

إن ففي هذا الصدد، والنتقال إلى مرحلة التنفيذ في أقرب وقت ماكن. االسرعة عالي القطار 

 :الاقترحة هيالاقبلة  الخطوات

 

 ع ؛يراع وفريق إدارة الاشيراتفعيل وتعزيز وحدة تنفيذ الاشو إعداد  أ

 الااليةباا في ذلك إشراك الاؤسسات شاملة التاهيدية ال جدوىالتعبئة الاوارد لدراسة   ب

، يوبنك التناية للجنوب األفريق ،للتناية األفريقية والدولية مثل بنك اآلسيوي انإناائية

 ؛..البنك انإسالمي للتناية، الخو

 يةاقبشأن اتف ةالصينية حديدك السكال بناء ومؤسسة يةالصين التشاور مع وزارة التجارة  ج

 ؛التنفيذ

 وجايع أصحاب الاصلحة؛توعية الدول األعضاء في االتحاد األفريقي   د

 .فريقيخبراء الاهجر األ إشراك  ه


