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أ. أحمد إمبابي
 - مـــاجـــســـتـــيـــر  بــــاحــــث   - ــف  ــوســ ــ ــي ــ ال روز  تـــحـــريـــر  ــس  ــ ــي ــ رئ ــب  ــ ــائ ــ ن
ـــــرة ـــ ـــ ـــــا - جــامــعــة الــقــاهـــ ـــ كــلــيــة الـــدراســـــــــــــــات اإلفـــريـــقـــيـــة الــعــلــيـــ

مقدمة

ال شــك أن قضيــة التغيــرات المناخيــة مــن التحديــات 

القــارة اإلفريقيــة؛ نظــًرا آلثارهــا  التــي تواجــه  الرئيســة 

وتداعياتهــا التــي تفــوق قدرات كثيــر من الدول اإلفريقية 

فــي التعاطــي معهــا، والتكيــف مــع آثارهــا المختلفــة 

واألزمــات  التحديــات  لسلســلة  لتضــاف  والمتعــددة، 

التــي تعانــي منهــا شــعوب القــارة، مثــل: انتشــار الفقــر، 

وانعــدام األمــن الغذائــي، وانتشــار األمــراض واألوبئــة، 

وانتشــار الصراعــات والنزاعــات.

العادلــة  وغيــر  الصعبــة  المعادلــة  لواقــع  وبالنظــر 

لقضيــة المنــاخ فــي إفريقيــا، باعتبارهــا األقــل تســبًبا فــي 

ا  االحتبــاس الحــراري لكنهــا فــي الوقــت ذاته األكثــر تضرًر

مــن آثــار تغيــر المنــاخ، ال ســيما مــع ضعــف القــدرات 

االقتصاديــة وهشاشــة البنيــة التحتيــة فــي غالبيــة دول 

القــارة، فمــع ارتفــاع درجــات الحــرارة، والتغيــر فــي أنمــاط 

البحــر،  ســطح  مســتويات  وارتفــاع  األمطــار،  هطــول 

وتنامــي ظاهــرة الجفــاف فــي المناطــق المختلفــة مــن 

القــارة، بمــا ينعكــس ســلًبا علــى األوضــاع اإلنســانية 

معــدالت  انتشــار  مــن  ُتعانــي  التــي  القــارة،  لشــعوب 

المجاعــات،  مــن  المتضرريــن  أعــداد  وارتفــاع  الفقــر، 

فضــا عــن ارتفــاع معــدالت النــزوح واللجــوء بســبب 

األضــرار البيئيــة، وانتشــار األوبئــة.

وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، تركـــز هـــذه الورقـــة علـــى أهـــم 

التأثيـــرات االجتماعيـــة لظاهـــرة التغيـــرات المناخيـــة فـــي 

إفريقيـــا، مـــن خـــال التطـــرق إلـــى ثاثـــة محـــاور رئيســـة، 

فـــي  المناخيـــة  التغيـــرات  واقـــع  منهـــا  األول  يتنـــاول 

القـــارة اإلفريقيـــة، ويتطـــرق الثانـــي لآلثـــار االجتماعيـــة 

ويركـــز  اإلفريقيـــة،  القـــارة  علـــى  المناخيـــة  للتغيـــرات 

المحـــور الثالـــث علـــى الجهـــود اإلفريقيـــة والمصريـــة 

للتكيـــف مـــع آثـــار التغيـــر المناخـــي علـــى القـــارة.

فـــي  المناخيـــة  التغيـــرات  أوًلا: واقـــع 
اإلفريقيـــة القـــارة 

خاصــة  مناخيــة  بطبيعــة  اإلفريقيــة  القــارة  تحتفــظ 

القــارة  امتــداد  أن  ذلــك  الجغرافــي؛  موقعهــا  بحكــم 

بيــن خطــي عــرض ٣٧ شــماًلا و٣٥ جنوًبــا، ومــرور خــط 

االســتواء فــي قســمها األوســط، مــن األســس التــي 

حيــث  وأقاليمهــا،  بالقــارة  الخــاص  المنــاخ  شــكلت 

تتعامــد أشــعة الشــمس علــى أجــزاء كثيــرة مــن القــارة 

فــي أوقــات مختلفــة مــن الســنة أثنــاء الرحلــة الظاهريــة 

الجــدي  مــدار  إلــى  الســرطان  مــدار  مــن  للشــمس 

وبالعكــس، ممــا يــؤدي إلــى تعامدهــا مرتيــن فــي الســنة 

علــى كل المناطــق التــي تقــع بيــن المداريــن.

ونظــًرا ألن الشــمس تكــون عاليــة فــي الســماء فــي 

المناطــق بيــن المداريــن، فــإن أشــعتها تكــون قصيــرة 

عديــدة،  مناخيــة  تأثيــرات  إلــى  يــؤدي  وهــذا  ــرة، 
ِ

ومباش

ــر مــن المســطحات المائيــة،  منهــا: ارتفــاع نســبة التبخُّ

وبالتالــي زيــادة تكاثــف الســحب، وارتفــاع درجــات الحــرارة 

ــات. ــة والنبات والتبخــر مــن ســطح الترب

وتتعــدد الظواهــر المناخيــة فــي القــارة اإلفريقيــة مــا 

ا -جفــاف تــام  بيــن: مطــر دائــم غزيــر أكثــر مــن ١٥٠ ســنتيمتًر

- أمطــار فصليــة مــن مناطــق التــدرج - حــرارة عاليــة فــي 

تحديـات تغيـــر المنـاخ في القـارة اإلفريقية 
وسياسات التكيف 
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كل المناطــق - مناطــق فصليــة الحــرارة والمطــر فــي 

الجــزء الشــمالي والجنوبــي.

القــارة  تقســيم  يمكــن  الظواهــر  تلــك  علــى  وبنــاء 

أقســام  ثاثــة  إلــى  لجنوبهــا  شــمالها  مــن  اإلفريقيــة 

هــي: رئيســة،  مناخيــة 

	 . 
ِ

إقليَمـــي علـــى  ويشـــتمل  االســـتوائي:  المنـــاخ 

الواحـــدة.  القمـــة  وذي  القمتيـــن  ذي  المطـــر 

قســـمين . 	 علـــى  ويشـــتمل  المـــداري:  المنـــاخ 

مختلفيـــن تماًمـــا، همـــا: المنـــاخ موســـمي المطـــر، 

المنـــاخ  أو  الســـافانا  منـــاخ  أحياًنـــا  ى  وُيســـمَّ

الســـوداني، ثـــم المنـــاخ الصحـــراوي أو الجـــاف، وبيـــن 

ــر  القســـمين أقاليـــم انتقاليـــة شـــبه جافـــة، ويظهـ

فـــي الصحـــراء الكبـــرى.

منـــاخ العـــروض المعتدلـــة: ويشـــتمل علـــى إقليـــم . 	

فـــي  الصيفـــي  المطـــر  وإقليـــم  الشـــتوي  المطـــر 

هامـــش القـــارة الشـــمالي والجنوبـــي. 

وفــي هــذا اإلطــار، يمكــن تنــاول أبــرز األزمــات البيئيــة التــي 

تشــهدها القــارة اإلفريقيــة، ومظاهــر التغيــر المناخــي 

بالقــارة، كالتالــي:

)أ ( األزمات البيئية في إفريقيا

رغــم الطبيعــة المناخيــة للقــارة اإلفريقيــة التــي تغلــب 

عليهــا ســمة الجفــاف، فــإن القــارة أمــام معادلــة غيــر 

متوازنــة فيمــا يتعلــق بالتغيــرات المناخيــة، باعتبارهــا 

أن  رغــم  الظاهــرة،  تلــك  مــن  ا  وتضــرًر تأثــًرا  األكثــر 

ال  العالميــة  الكربونيــة  االنبعاثــات  فــي  مســاهمتها 

تتجــاوز 4%، كمــا تعتبــر انبعاثــات الفــرد فــي إفريقيــا أقــل 

مــن  أطنــان   ٥ البالــغ  العالمــي  المتوســط  مــن  بكثيــر 

الكربون/عــام. أكســيد  ثانــي  غــاز  انبعاثــات 

وتســهم إفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي الحــد األدنــى مــن 

انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، وذلــك بحســب 

تقريــر »نبــض إفريقيــا« التابــع لمجموعــة البنــك الدولــي 

والصــادر فــي أكتوبــر 2٠2١؛ حيــث أنتجــت المنطقــة 6.٧% 

مــن الغــازات الدفيئــة علــى مســتوى العالــم، وتنخفــض 

الحصــة إلــى ٣% فقــط إذا تــم اســتبعاد جنــوب إفريقيــا 

التــي تنتــج معظــم الغــازات الدفيئــة؛ لكونهــا الدولــة 

األكثــر نشــاًطا فــي المجــال الصناعــي فــي القــارة.

علــى صعيــد آخــر، شــهدت درجــات الحــرارة فــي القــارة 

اإلفريقيــة ارتفاًعــا ملحوًظــا فــي العقود األخيــرة وبوتيرة 

أســرع مــن متوســط درجــة حــرارة العالــم؛ حيــث اعتبــر 

ــة  ــا فــي القــارة اإلفريقي ــر األعــوام دفًئ ــع أكث عــام 2٠2٠ راب

منــذ عــام ١9١٠، كمــا يعتبــر عامــا 2٠١٠ و2٠١6 مــن أكثــر األعــوام 

 ١.44 الحــرارة  درجــات  ســجلت  حيــث  القــارة،  فــي  دفًئــا 

درجــة مئويــة فــوق المتوســط، وتتنبــأ التوقعــات طويلــة 

األجــل أن تتجــاوز درجــات الحــرارة درجتيــن مئويتيــن مــن 

 ،2١ الـــ  القــرن  مــن  األخيريــن  العقديــن  بحلــول  االحتــرار 

وذلــك فــي العديــد مــن المناطــق بأنحــاء القارة،وترجــع 

عامليــن  إلــى  اإلفريقيــة  القــارة  فــي  البيئيــة  األزمــة 

أساســيين:

األول: يرتبــط بالتغيــرات المناخيــة العالميــة التــي أثــرت 

علــى عــدة مناطــق حــول العالــم، وتنعكــس فــي ظواهــر 

أساســية، مثــل التغيــرات فــي درجــات الحــرارة، أو فــي 

صــورة جفــاف، وهــو يشــير للمناطــق »القاحلــة« التــي 

ــي فــي هطــول األمطــار، وهــي ســمة  لديهــا عجــز هيكل

غالبــة فــي مناطــق عديــدة بإفريقيــا، وتحديــًدا فــي جنــوب 

ــا ومنطقــة الســاحل؛  الصحــراء الكبــرى وشــرق إفريقي

حيــث انخفــض معــدل هطــول األمطــار فــي منطقــة 

الســاحل بأكثــر مــن 2٠% منــذ أوائــل الســبعينيات.

علـــى الرغـــم مـــن أن مســـاهمة القـــارة 
الكربونيـــة  االنبعاثـــات  فـــي  اإلفريقيـــة 
القـــارة  فـــإن   ،%4 تتجـــاوز  ال  العالميـــة 
أمـــام معادلـــة غيـــر متوازنـــة فيمـــا يتعلـــق 
ــر  ــا األكثـ ــة، باعتبارهـ ــرات المناخيـ بالتغيـ

ــرًرا مـــن تلـــك الظاهـــرة. ــًرا وتضـ تأثـ
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أمـــا العامـــل الثانـــي: فيرتبـــط باألنشـــطة البشـــرية 

األراضـــي  اســـتخدام  فـــي  تغيـــرات  إلـــى  تـــؤدي  التـــي 

ومســـاحتها، وقـــد ظهـــر ذلـــك فـــي النمـــو الســـكاني 

الســـريع الـــذي حـــدث خـــال النصـــف األخيـــر مـــن القـــرن 

الماضـــي فـــي القـــارة اإلفريقيـــة، حيـــث زاد عـــدد ســـكان 

ســـتينيات  بدايـــات  منـــذ  الضعـــف  مـــن  ألكثـــر  القـــارة 

القـــرن الماضـــي، ممـــا أســـفر عـــن تغيـــرات ملحوظـــة 

فـــي نســـبة ومـــدى اســـتخدام األراضـــي ومســـاحتها فـــي 

ــع  ــة، وقطـ ــي الزراعيـ ــن األراضـ ــد مـ ــد المزيـ ــوء تجريـ ضـ

المزيـــد مـــن األشـــجار للبنـــاء واالحتطـــاب، ورغـــم النمـــو 

ـــر  ـــزال بهـــا أكب الحضـــري فـــي المنطقـــة، فـــإن القـــارة ال ي

تزايـــد  العالـــم، ومـــع  الرعوييـــن فـــي  مجموعـــات مـــن 

تعـــداد الســـكان، والمواشـــي وازديـــاد موجـــات الجفـــاف 

وطولهـــا، صـــار الرعـــي الجائـــر وقلـــة المراعـــي الجيـــدة 

مشـــاكل خطيـــرة فـــي القـــارة.

)ب ( مظاهر التغير المناخي بإفريقيا

إن الحديــث عــن حجــم تأثيــر تغيــر المنــاخ فــي إفريقيــا، 

مؤسســات  عــن  صــادرة  تقاريــر  مــن  العديــد  ُتوثقــه 

حالــة  »تقريــر  بينهــا  ومــن  ودوليــة،  إقليميــة  وجهــات 

عــن  صــدر  والــذي   ،»2٠2٠ إفريقيــا  قــارة  فــي  المنــاخ 

المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة فــي 2٠2١، موضًحــا 

أن االرتفــاع المســتمر فــي درجــات الحــرارة وتداعيــات 

تغيــر المنــاخ، قــد تتســبب فــي ذوبــان األنهــار الجليديــة 

ا إلــى  فــي شــرق إفريقيــا فــي غضــون عقديــن، مشــيًر

الفيضانــات  مخاطــر  يواجهــون  األفارقــة  ماييــن  أن 

الشــديدة. والحــرارة  والجفــاف 

أنــه وفــق المعــدالت الحاليــة الرتفــاع  وتوقــع التقريــر 

درجــات الحــرارة، ســتختفي جميــع جبال ومناطــق الجليد 

ــا، وهــي: »كليمنجــارو« فــي  االســتوائية الـــ ٣ فــي إفريقي

»روينزوريــس«  و  كينيــا،  فــي  كينيــا«  »جبــل  و  تنزانيــا، 

القمــر  جبــال  موقــع  بأنهــا  ُتعــّرف  التــي  أوغنــدا،  فــي 

.2٠4٠ عــام  بحلــول  األســطورية، 

عنهــا  تحــدث  التــي  المناخيــة  المظاهــر  أبــرز  وتمثلــت 

تقريــر »حالــة المنــاخ فــي قــارة إفريقيــا 2٠2٠«والصــادر عــن 

ــر المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة فــي القــارة  تقري

ــي: ــة، فيمــا يل اإلفريقي

اتجـــاه 	  كان  حيـــث  الحـــرارة:  درجـــات  ارتفـــاع 

االحتـــرار لمـــدة تصـــل إلـــى نحـــو ٣٠ عاًمـــا للفتـــرة )١99١-

2٠2٠(أعلـــى ممـــا كان عليـــه فـــي الفتـــرة )١96١-١99٠( فـــي 

ــن  ــر مـ ــى بكثيـ ــا، وأعلـ ــي إفريقيـ ــق فـ ــع المناطـ جميـ

ــى ١96٠. ــن ١9٣١ إلـ ــرة مـ ــي الفتـ تلـــك المعـــدالت فـ

ارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر: علـــى طـــول 	 

ــط  ــوب المحيـ ــاحل جنـ ــتوائية وسـ ــواحل االسـ السـ

حيـــث  الهنـــدي،  المحيـــط  وســـاحل  األطلســـي 

بحوالـــي العالمـــي،  المعـــدل  مـــن  أعلـــى   تعـــد 

التوالـــي،  علـــى  عـــام،  ملـــم/  و١.4  عـــام  ملـــم/   ٣.6

وترتفـــع مســـتويات البحـــر علـــى طـــول ســـواحل 

 البحـــر المتوســـط بمعـــدل يقـــل بنحـــو 2.9 مـــم / عـــام

عن المتوسط العالمي.

معـــدالت هطـــول األمطـــار: ارتفعـــت معـــدالت 	 

هطـــول األمطـــار بشـــكل أكبـــر مـــن المعتـــاد، وكانـــت 

الســـاحل  منطقـــة  فـــي  بفيضانـــات  مصحوبـــة 

والـــوادي ومســـتجمعات ميـــاه النيـــل الوســـطى 

كاالهـــاري  وحـــوض  إفريقيـــا  شـــرق  وشـــمال 

والمجـــرى الســـفلي لنهـــر الكونغـــو، فضـــا عـــن 

ممـــا  إفريقيـــا،  شـــرق  فـــي  شاســـعة  مناطـــق 

ـــزوح أعـــداد  ـــر مـــن األفـــراد، ون تســـبب فـــي غـــرق كثي

كبيـــرة مـــن الســـكان فـــي دول، مثـــل: الســـودان، 

والصومـــال، وتشـــاد، ونيجيريـــا، والنيجـــر، وبنيـــن، 

وتوجـــو، والســـنغال، وكـــوت ديفـــوار، والكاميـــرون، 

وبوركينـــا فاســـو. 

موجــــــات الجـفــــــاف: حيـــث انتشـــر الجفـــاف فـــي 	 

الســـاحل الشـــمالي لخليـــج غينيـــا، وفـــي شـــمال 

الجنوبـــي  الجـــزء  طـــول  وعلـــى  إفريقيـــا،  غـــرب 

القـــارة. مـــن  الشـــرقي 
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ثانًيـــا: اآلثــــار االجتماعيــــــة للتغيــــــرات 
اإلفريقيـــة القـــارة  علـــى  المناخيـــة 

أمــام التقديــرات المتصاعــدة التــي تظهــر حجــم تأثيــر 

التغيــرات المناخيــة علــى القــارة اإلفريقيــة، تجــد القــارة 

نفســها أمــام صعوبــة بالغــة للتكيــف مــع آثــار هــذه 

وضعــف  التحتيــة،  البنيــة  لضعــف  نظــًرا  التغيــرات؛ 

والتكيــف.  للمواجهــة  القــارة  لــدول  ــه  الموجَّ التمويــل 

ناقشــها  التــي  اإلفريقــي،  االتحــاد  لتقديــرات  ووفًقــا 

اجتمــاع وزراء البنيــة التحتيــة بإفريقيــا فــي بدايــة عام 2٠2١، 

فــإن هنــاك فجــوة ســنوية فــي تمويــل البنيــة التحتيــة 

بــدول القــارة اإلفريقيــة تتــراوح مــا بيــن 6٠ و9٠ مليــار دوالر، 

وهــو مــا يتطلــب مزيــدا مــن العمــل والتعــاون والدعــم 

لبرامــج تطويــر البنيــة التحتيــة فــي إفريقيــا، لتكــون أكثــر 

مرونــة فــي مواجهــة التحديــات الطارئــة.

مختلـــف  علـــى  المنـــاخ  تغيـــر  تأثيـــرات  وتمتـــد  هـــذا، 

واالجتماعيـــة  والسياســـية  االقتصاديـــة  المجـــاالت 

والبيئيـــة والخدميـــة، فضـــًلا عـــن تأثيراتهـــا المباشـــرة 

علـــى شـــعوب القـــارة، ويمكـــن إيضـــاح أبـــرز التكاليـــف 

فـــي  المناخيـــة  التغيـــرات  تســـببها  التـــي  االجتماعيـــة 

كالتالـــي: اإلفريقيـــة،  القـــارة 

1. ارتفاع معدالت الفقر:

وما  المناخية،  للتغيرات  المتعددة  التأثيرات  تنعكس 

واقتصادية  صحية  وتداعيات  كوارث  من  عنه  تسفر 

من  الفقيرة  الشرائح  على  مباشر  بشكل  وزراعية، 

السكان، وفي هذا اإلطار، توّقع تقرير المنظمة العالمية 

زيادة  إفريقيا  تشهد  أن   ،2٠2١ عام  في  الجوية  لألرصاد 

كوارث،  إلى  يؤدي  مما  والمناخ،  الطقس  تقلبات  في 

واالجتماعية،  والبيئية  االقتصادية  النظم  وتعطل 

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ١١8 مليون شخص 

من  أقل  على  يعيشون  أي  مدقع،  فقر  في  يعيشون 

١.9٠ دوالر أمريكي في اليوم، من المتوقع أن يكونوا أكثر 

في  الشديدة  والحرارة  والفيضانات  للجفاف  عرضة 

إضافية  أعباًء  يفرض  ما  وهو   ،2٠٣٠ عام  بحلول  إفريقيا 

على جهود الدول اإلفريقية للتخفيف من حدة الفقر.

الحكوميـة  للهيئـة  السـادس  التقييـم  لتقريـر  ووفًقـا 

الدوليـة المعنيـة بتغيـر المناخ لعـام 2٠22، ُيتوقع معاناة 

إفريقيـا مـن خسـائر وأضـرار تغير المنـاخ، مرجحة ارتفاع 

عنـد  إفريقيـا  فـي  بالحـرارة  المرتبطـة  الوفيـات  خطـر 

الحـراري، ليصـل  االحتبـاس  إلـى درجتيـن مـن  الوصـول 

إلـى متوسـط 9 أضعـاف عـن المعـدل الطبيعي، خاصة 

أن مـا بيـن ٥٥% و62% مـن القـوى العاملـة فـي إفريقيـا 

الكبـرى،  الصحـراء  جنـوب  فـي  بالزراعـة  يشـتغلون 

الحـراري. لإلجهـاد  معرضـون  فهـم  وبالتالـي 

2. انعدام األمن الغذائي وارتفاع معدالت الجوع:

ــادر  ــى مصـ ــًرا علـ ــًرا مباشـ ــة تأثيـ ــرات المناخيـ ــر التغيـ تؤثـ

ناتـــج  انخفـــاض  إلـــى  تـــؤدي  حيـــث  الغذائـــي؛  األمـــن 

والصيـــد،  الرعـــي،  ومصـــادر  الزراعيـــة،  المحاصيـــل 

الغذائـــي  األمـــن  انعـــدام  يـــزداد  لذلـــك  واألســـماك؛ 

ــان أو جفـــاف  ــة مـــع كل فيضـ ــبة ٥-2٠ نقطـــة مئويـ بنسـ

ـــا  ـــرى، ووفًق ـــوب الصحـــراء الكب ـــا جن يضـــرب دول إفريقي

لتقريـــر حالـــة المنـــاخ بإفريقيـــا لعـــام 2٠2٠، زادت نســـبة 

المتضرريـــن مـــن افتقـــار األمـــن الغذائـــي إلـــى نحـــو %4٠ 

بالقـــارة، مقارنـــة بالعـــام الســـابق.
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للدراســـات  إفريقيـــا  لمركـــز  أخـــرى  دراســـة  وفـــي 

االســـتراتيجية فـــي يونيـــو 2٠22، فقـــد أدى تغيـــر المنـــاخ 

إلـــى تراجـــع نمـــو اإلنتاجيـــة الزراعيـــة فـــي إفريقيـــا بنســـبة 

٣4% منـــذ ســـتينيات القـــرن الماضـــي، ومـــن المتوّقـــع أن 

تفقـــد منطقـــة غـــرب إفريقيـــا 42% مـــن إنتاجيـــة المراعـــي 

والثـــروة الحيوانيـــة بحلـــول منتصـــف القـــرن الحالـــي.

هــذا، وُيعــد انعــدام األمــن الغذائــي لماييــن األفارقــة 

مــن أبــرز التحديــات التــي تواجههــا القــارة؛ نظــًرا النتشــار 

المجاعــات فــي المناطــق التــي تشــهد جفاًفــا ممتــًدا، 

وقــد ضاعــف مــن آثــار هــذا التحــدي علــى دول القــارة مــا 

شــهده العالــم مــن خســائر جــراء انتشــار جائحــة كورونــا، 

وتداعيــات األزمــة الروســية األوكرانيــة.

وفـــي ســـياق متصـــل، أعلـــن برنامـــج األغذيـــة العالمـــي، 

التابـــع لألمـــم المتحـــدة، فـــي فبرايـــر 2٠22، وجـــود ١٣ مليـــون 

يواجهـــون  اإلفريقـــي  القـــرن  منطقـــة  فـــي  شـــخص 

خطـــر الجـــوع الشـــديد؛ حيـــث تواجـــه تلـــك الـــدول أســـوأ 

موجـــات جفـــاف منـــذ عقـــود بســـبب مـــرور ٣ ســـنوات 

دون أمطـــار. وفـــي يوليـــو 2٠22، أشـــارت اللجنـــة الدوليـــة 

للصليـــب األحمـــر إلـــى أن حوالـــي ٣46 مليـــون شـــخص 

ـــي بصـــورة  ـــا يواجهـــون انعـــدام األمـــن الغذائ فـــي إفريقي

األزمـــة  تداعيـــات  األزمـــة  تلـــك  مـــن  وضاعـــف  حـــادة. 

تحذيـــر  فـــي  اتضـــح  مـــا  وهـــو  األوكرانيـــة،  الروســـية 

منظمـــة األمـــم المتحـــدة، فـــي أبريـــل 2٠22، مـــن مواجهـــة 

نحـــو 6 ماييـــن مواطـــن فـــي الصومـــال، بمـــا يعـــادل %4٠ 

ـــي، وبحســـب  مـــن الســـكان، خطـــر انعـــدام األمـــن الغذائ

تقريـــر آخـــر لبرنامـــج الغـــذاء العالمـــي فـــي أبريـــل 2٠22، فـــإن 

المجاعـــة فـــي كينيـــا تهـــّدد نصـــف مليـــون شـــخص، كمـــا 

ارتفـــع عـــدد الكينيـــن الذيـــن يحتاجـــون إلـــى مســـاعدات 

إلـــى أكثـــر مـــن 4 أضعـــاف فـــي أقـــل مـــن عاميـــن. 

المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  أشــارت  وقــد 

بالتنميــة »إيجــاد« إلــى انعــدام األمــن الغذائــي بشــكل 

الكبــرى؛  اإلفريقــي  القــرن  فــي منطقــة   2٠22 عــام  حــاد 

نحــو الجفــاف  مــن  المتضرريــن  عــدد  تجــاوز   حيــث 

٥٠ مليون مواطن بتلك المنطقة.

3. ندرة المياه

تؤثـــر حالـــة اإلجهـــاد المائـــي واألخطـــار المرتبطـــة بنقـــص 

الميـــاه جـــراء التغيـــرات المناخيـــة، فـــي قرابـــة 2٥٠ مليـــون 

شـــخص فـــي إفريقيـــا، ومـــن المتوّقـــع أن تـــؤدي إلـــى 

ـــى ٧٠٠ مليـــون شـــخص بحلـــول عـــام  تشـــريد مـــا يصـــل إل

2٠٣٠، وفًقـــا لتقريـــر المنظمـــة العالميـــة لألرصـــاد الجويـــة.

ويلعـب شـح الميـاه دوًرا مزدوًجـا؛ حيث ُتعـد ندرة المياه 

علـى  النزاعـات  سـيما  ال  النزاعـات،  نشـوب  فـي  سـببا 

مصـادر الميـاه، كالنـزاع فـي منطقـة بحيـرة تشـاد، وفـي 

الزراعـة  مناطـق  علـى  السـودان  مـن  متفرقـة  مناطـق 

والرعـي التـي تتوافر فيها مياه األمطار والمياه الجوفية.

كمـــا تســـبب شـــح الميـــاه فـــي مالـــي فـــي نشـــوب أعمـــال 

عنـــف تســـببت فـــي مقتـــل أكثـــر مـــن ١6٧ فـــردا، وفـــرار 

أكثـــر مـــن ٥٠ ألفـــا مـــن منازلهـــم عـــام 2٠١9، وفـــق تقديـــرات 

األمـــم المتحـــدة. 

4. الهجرة والنزوح الداخلي 

وصـــل عـــدد النازحيـــن داخـــل إفريقيـــا نهايـــة عـــام 2٠١8 

والعنـــف،  للصراعـــات  نتيجـــة  نـــازح  مليـــون   ١6.8 إلـــى 

وهـــو مـــا يمثـــل4٠% مـــن إجمالـــي عـــدد النازحيـــن علـــى 

مســـتوى العالـــم، ويعتبـــر أعلـــى معـــدل تـــم تســـجيله 

علـــى اإلطـــاق فـــي القـــارة، وتســـببت الكـــوارث بمفردهـــا، 

مثـــل  المنـــاخ،  تغيـــر  بمخاطـــر  المرتبطـــة  ســـيما  ال 

حـــدوث فـــي  والجفـــاف،  والعواصـــف   الفيضانـــات 

2.6 مليون حالة نزوح. 

البيئييـــن  ومـــن الافـــت لانتبـــاه أن غالبيـــة الاجئيـــن 

يأتـــون مـــن منطقـــة الســـاحل والصحـــراء اإلفريقيـــة التـــي 

تضـــم حوالـــي ١٧ دولـــة إفريقيـــة، بدايـــة مـــن الســـنغال 

ــا فـــي الشـــرق  ــا وحتـــى شـــمال إريتريـ فـــي غـــرب إفريقيـ

اإلفريقـــي، ويعانـــي معظـــم ســـكان هـــذه المنطقـــة مـــن 

تهديـــدات مرتبطـــة بتغيـــر المنـــاخ؛ حيـــث يقـــدر مســـؤولو 

ـــون نحـــو ١٠%  ـــن يمثل ـــن البيئيي األمـــم المتحـــدة أن الاجئي

مـــن الــــ ٣٠٠ ألـــف الجـــئ تقريًبـــا فـــي مخيـــم داداب لاجئـــي 

شـــمال كينيـــا. 
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وقد شهد عام 2٠2٠ ما يقدر بنحو ١2% من جميع حاالت 

في  العالم  أنحاء  جميع  في  الجديدة  السكاني  النزوح 

منطقة الشرق والقرن اإلفريقي، وفًقا لتقرير المنظمة 

القرن،  منتصف  وبحلول  الجوية،  لألرصاد  العالمية 

في  شخص  مليون   ١9 يصبح  أن  الدولي  البنك  يتوقع 

شمال إفريقيا و86 مليوًنا في إفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى نازحين داخليين بسبب األزمات المناخية.

5. التداعيــات الصحيــة وارتفــاع معدل وفيات 
األطفال

هطول  أنماط  في  والتغير  الحرارة  درجات  ارتفاع  يؤثر 

األمطار بشكل كبير على صحة السكان في جميع أنحاء 

القارضة،  الحشرات  نمو  يزداد  حيث  اإلفريقية؛  القارة 

والحمى  الماريا  مثل  بالنواقل،  األمراض  وانتقال 

سلًبا  المناخية  التغيرات  وتنعكس  هذا،  الصفراء. 

»منظمة  حذرت  حيث  اإلفريقية؛  القارة  أطفال  على 

اليونيسف« التابعة لألمم المتحدة في تقريرها الصادر 

في أغسطس 2٠22، من تأثير موجة الجفاف طويلة األمد 

في إفريقيا على انعدام األمن الغذائي والمائي لنحو 4٠ 

مليون طفل، مؤكدة ارتفاع عدد األفراد الذين يعانون 

والصومال،  وإثيوبيا  كينيا  مثل  دول،  في  الجفاف  من 

بسبب عدم توافر مياه صالحة للشرب، من 9.٥ مايين 

نسمة إلى ١6.2 مليون نسمة في غضون خمسة أشهر، 

ومواجهة األطفال في منطقة الساحل اإلفريقي لشح 

2.8 مليون  أكثر من  أن  إلى  اليونيسف  المياه، وأشارت 

يعانون  والساحل  اإلفريقي  القرن  منطقة  في  طفل 

الحاد، مما يجعلهم عرضة  التغذية  بالفعل من سوء 

للوفاة جراء األمراض المنقولة والمتوطنة أكثر ١١ مرة 

من األطفال الذين يتمتعون بتغذية جيدة.

6. ارتفاع معدالت التسرب من التعليم

تضيف التغيرات المناخية عقبات جسيمة على التعليم، 

من حيث تدهور البنية التحتية جراء الكوارث الطبيعية 

الناتجة عن التغيرات القاسية للمناخ، الذي يقف حائًلا 

خاصة  المختلفة،  التعليمية  المراحل  استكمال  أمام 

نتيجة  المدارس  إلى  الوصول  األساسية، مع صعوبة 

كما  المتضررة.  المناطق  في  العيش  سبل  لتدهور 

إلى  األطفال  ذهاب  دون  الشديد  الحر  فترات  تحول 

الشديدة  الرملية  العواصف  تتسبب  كما  المدارس، 

وصول  دون  يحول  مما  الطرق،  قطع  في  والسيول 

الطاب إلى المدارس. 

7. انتشار الصراعات واإلرهاب

مؤسسة  عن  الصادر  الهشة  الدول  لمؤشر  وفًقا 

صندوق السام، يعاني العديد من دول القرن اإلفريقي 

كالصومال  مستمر،  بشكل  المناخية  التقلبات  من 

وكينيا وإريتريا، وتسجل هذه الدول مؤشرات عالية في 

أسبابه،  أحد  المناخي  التغير  يعتبر  الذي  العنف  نسب 

كما  الجفاف،  حاالت  عن  الناجمة  الصراعات  وبخاصة 

تجدر اإلشارة إلى أن الجفاف الذي تعاني منه منطقة 

المتطرفة،  الجماعات  انتشار  من  عزز  تشاد  بحيرة 

وخاصة جماعة بوكو حرام وتنظيم القاعدة في منطقة 

أحد  المناخية  التغيرات  ُتعد  الكاميرون  الساحل. وفي 

بوكو  إلى جماعة  الشباب  الرئيسة النضمام  األسباب 

ذلك  عن  نتج  وما  الزراعية،  البيئة  لتضرر  نظًرا  حرام؛ 

تسبب  مما  األراضي،  تصحر  معدالت  في  ارتفاع  من 

الشباب  من  أعدًدا  ودفع  والفقر،  البطالة  انتشار  في 

صغير السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٧-22 عاًما 

إلى االنضمام إلى الجماعات المسلحة.

وفًقا لمؤشـــر الدول الهشـــة الصادر 
عـــن مؤسســـة صنـــدوق الســـام، يعانـــي 
العديـــد مـــن دول القـــرن اإلفريقـــي مـــن 
مســـتمر،  بشـــكل  المناخيـــة  التقلبـــات 
كالصومـــال وكينيـــا وإريتريـــا، وتســـجل 
هـــذه الـــدول مؤشـــرات عاليـــة فـــي نســـب 
المناخـــي  التغيـــر  يعتبـــر  الـــذي  العنـــف 
الصراعـــات  وبخاصـــة  أســـبابه،  أحـــد 

ــاف. ــاالت الجفـ ــن حـ ــة عـ الناجمـ
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والمصريــة  اإلفريقيــة  الجهــود  ثالًثــا: 
المناخــي التغيــر  آثــار  مــع  للتكيــف 

التغيــرات  مواجهــة  إلــى  اإلفريقيــة  القــارة  تســعى 

المناخيــة مــن خــال تبنــي العديــد مــن الســبل، حيــث 

ــرات  ــر التغي ــا 2٠6٣ بتأثي ــة إلفريقي ــدة التنموي أقــرت األجن

ــة، ووضعــت  المناخيــة علــى معــدالت التنميــة اإلفريقي

المناخيــة  التغيــرات  لمواجهــة  عمــل  خطــة  القــارة 

)2٠22-2٠٣2(، بمــا يســهم فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي 

المســتدام ومواجهــة تغيــر المنــاخ. ويمكــن فــي هــذا 

الصــدد التمييــز بيــن مســتويين مــن الجهــود اإلفريقيــة 

للتعاطــي مــع آثــار التغيــرات المناخيــة:

االتفاقيـــات . 	 فـــي  ويتمثـــل  الدولـــي:  المســـتوى 

الدوليـــة التـــي وّقعـــت عليهـــا القـــارة اإلفريقيـــة، وفـــي 

المتحـــدة  لألمـــم  اإلطاريـــة  االتفاقيـــة  مقدمتهـــا 

واتفاقيـــة   ،١992 لعـــام  المناخيـــة  التغيـــرات  حـــول 

عـــام  النفـــاذ  حيـــز  دخلـــت  التـــي   ،١99٧ لعـــام  كيوتـــو 

ــع  ــم التوقيـ ــذي تـ ــاخ، الـ ــاق باريـــس للمنـ ــم اتفـ 2٠٠٥، ثـ

فـــي  النفـــاذ  حيـــز  ودخـــل   ،2٠١٥ ديســـمبر  فـــي  عليـــه 

2٠١6، ويســـتهدف الحـــد مـــن ارتفـــاع درجـــة الحـــرارة 

إلـــى ١.٥ درجـــة. العالميـــة 

وتمحــورت مطالــب الــدول اإلفريقيــة فــي المؤتمــرات 

الدوليــة المعنيــة بملــف المنــاخ، حــول ضــرورة وفــاء 

الــدول المتقدمــة بمســؤولياتها التمويليــة لدعــم الدول 

الــدول  الناميــة فــي التكيــف مــع تغيــر المنــاخ، ودعــم 

اإلفريقيــة فــي مجــال نظــم المراقبــة واإلنــذار المبكــر 

والتقييــم والوقايــة مــن التغيــرات المناخيــة.

بالجهـــود . 	 معنـــي  وهـــو  اإلقليمـــي:  المســـتوى 

المبذولـــة علـــى مســـتوى القـــارة اإلفريقيـــة والـــدول 

التغيـــرات المناخيـــة،  آثـــار  اإلفريقيـــة للتكيـــف مـــع 

االقتصاديـــة  اللجنـــة  عمـــل  بـــدء  رأســـها  وعلـــى 

إلفريقيـــا )ECA(، عـــام 2٠٠6، إلنشـــاء المركـــز اإلفريقـــي 

لسياســـة المنـــاخ )ACPC(، والـــذي بـــدأ عملـــه عـــام 2٠١١، 

لدعـــم المشـــاركة الفعالـــة إلفريقيـــا فـــي مفاوضـــات 

المعلومـــات  وتوفيـــر  األطـــراف،  متعـــددة  المنـــاخ 

المناخيـــة ألغـــراض التنميـــة فـــي القـــارة.

وعلــى مســتوى العمــل اإلفريقــي، قامــت مصــر بــدور 

فاعــل فــي ملــف التغيــرات المناخيــة، حيــث طــرح الســيد 

الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســي« عــام 2٠١٥ خــال مؤتمــر 

ــادرة اإلفريقيــة  األطــراف بباريــس، فكــرة إطــاق »المب

للتكيــف«، التــي تعتمــد علــى حــث الــدول المتقدمــة علــى 

الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الــدول اإلفريقيــة لمســاندتها 

ومســاعدتها علــى مواجهــة التغيــرات المناخيــة التــي 

مطالــب  وتحــدد  الســلبية،  آثارهــا  مــن  بشــدة  تعانــي 

وشــواغل الدولــة اإلفريقية، ومنها نظــام اإلنذار المبكر، 

تخصيــص  مــع  للتكيــف،  الوطنيــة  الخطــط  ووضــع 

حــزم اســتثمارية للقطــاع الخــاص، كمــا طرحــت مصــر 

»المبــادرة اإلفريقيــة للطاقــة المتجــددة« فــي ســبتمبر 

ــورك. 2٠١٥ فــي نيوي

ــدول األطــراف  وفــي إطــار اســتضافة مصــر لمؤتمــر ال

للتغيــرات المناخيــة »كــوب COP27( »2٧( المنعقــد فــي 

مدينــة شــرم الشــيخ فــي نوفمبــر الجــاري، حيــث قامــت 

والبرامــج  المبــادرات  مــن  مجموعــة  بطــرح  الدولــة 

لدعــم الــدول اإلفريقيــة ومســاعدتها علــى التكيــف مــع 

آثــار التغيــرات المناخيــة، والتــي تســتهدف باألســاس 

للتغيــرات  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  اآلثــار  معالجــة 

قامــت مصــر بــدور فاعــل فــي ملــف 
التغيــرات المناخيــة؛ حيــث طــرح الرئيس 
 	0	5 عــام  السيســي«  الفتــاح  »عبــد 
خــال مؤتمــر األطــراف بباريــس، فكــرة 
إطــاق »المبــادرة اإلفريقيــة للتكيــف«، 
التــي تعتمــد علــى حــث الــدول المتقدمــة 
الــدول  تجــاه  بالتزاماتهــا  الوفــاء  علــى 
ومســاعدتها  لمســاندتها  اإلفريقيــة؛ 

التغيــرات المناخيــة. علــى مواجهــة 
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المبــادرات  هــذه  أبــرز  تمثلــت  وقــد  بالقــارة،  المناخيــة 

فــي مبــادرة »حيــاة كريمــة إلفريقيــا«، والتــي تســتهدف 

مــن  مســتمدة  وهــي  المنــاخ،  تغيــر  آلثــار  التصــدي 

مبــادرة »حيــاة كريمــة« التــي تهــدف إلــى تحســين حيــاة 

المجتمعــات الريفيــة مــن خــال قــدرة تكيفيــة أفضــل. 

ومبــادرة »المــرأة والتكيــف«، والتــي تهــدف إلــى تعزيــز 

قــدرات المــرأة نحــو بيئــة أكثــر مرونــة وتوفيــر المزيــد 

إلــى  الصــدد.  هــذا  فــي  الخضــراء  العمــل  فــرص  مــن 

الغــذاء«، والمبــادرة  جانــب مبــادرات »الزراعــة ونظــم 

المناخيــة فــي قطــاع  التغيــرات  للتكيــف مــع  الدوليــة 

نظــام  وضــع  إلــى  تهــدف  والتــي   ،»AWARE« الميــاه 

المنــاخ،  تغيــر  تأثيــر  مــن  للميــاه  وحمايــة  مبكــر  إنــذار 

ومبــادرة »االنتقــال العــادل للطاقــة«، ومبــادرة »التنــوع 

تســعى  التــي   ،»٥٠ »المخلفــات  ومبــادرة  البيولوجــي«، 

إلــى الوصــول إلــى هــدف ٥٠% إلعــادة تدويــر المخلفــات 

فــي إفريقيــا بحلــول عــام 2٠٥٠، ومــن المتوقــع إطــاق 

.)COP27(  »2٧ »كــوب  خــال مؤتمــر  المبــادرة 

وختاًمـــا، تتطلـــب مواجهـــة اآلثـــار الســـلبية المتفاقمـــة 

للتغيـــرات المناخيـــة علـــى القـــارة اإلفريقيـــة، والتـــي 

باتـــت تنعكـــس علـــى كافـــة مناحـــي الحيـــاة، تكثيـــف 

ـــا فـــي مواجهـــة  ـــة لدعـــم قـــدرات إفريقي الجهـــود الدولي

تلـــك التحديـــات، والتكيـــف معهـــا، وُتعـــد المبـــادرات 

المصريـــة ســـابقة الذكـــر نقطـــة االنطـــاق لحشـــد 

المجتمـــع الدولـــي لتعزيـــز جهـــود العمـــل المناخـــي 

إلـــى  ترجمتـــه  المنتظـــر  مـــن  والـــذي  القـــارة،  بـــدول 

القـــارة خـــال  تجـــاه دول  تعهـــدات دوليـــة واضحـــة 

.)COP27(  »2٧ كـــوب  »مؤتمـــر 


