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مخاطر متنامية:
ما التأثيرات المحتملة للتغير المناخي على الدول األفريقية؟

تصاعــدت التهديــدات المناخيــة للــدول األفريقيــة 
التزايــد  الماضيــة، وخاصــة مــع  الســنوات  خــال 
ارتفــاع  وتنامــي  الحــرارة،  درجــات  فــي  المطــرد 
فــي  واالضطرابــات  البحــر،  ســطح  مســتوى 
معــدل ســقوط األمطــار. هــذه التغيــرات تنطــوي 
علــى تهديــدات محتملــة لاســتقرار فــي أفريقيــا، 
ال ســيما مــع احتماليــة تنامــي موجــات التهجيــر 
الغذائــي،  األمــن  مســتويات  وتراجــع  الســكاني 
ناهيــك  المائيــة،  المــوارد  اســتقرار  وتهديــد 
السياســية  االضطرابــات  تصاعــد  إمكانيــة  عــن 

واألمنيــة. 

تعــد ظاهــرة التغيــر المناخــي مــن الظواهــر ذات الطبيعــة العالميــة 
مــن منظــور االنتشــار الجغرافــي والتأثيــرات المصاحبــة لهــا، 
وعلــى الرغــم مــن أن أفريقيــا ليســت مــن األطــراف األكثــر 
 تحمــاً لمســؤولية إنتــاج هــذه الظاهــرة؛ إذ إنهــا مســؤولة عــن نحــو

)2 - 3 %( مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري العالميــة، 
فإنهــا تعــد مــن األطــراف األكثر تضــرراً مــن التأثيــرات والتداعيات 
الســلبية لهــذه الظاهــرة علــى مختلــف المســتويات؛ وذلــك علــى نحــو 
أثــر بشــكل مباشــر علــى واقــع الدولــة الوطنيــة والتطلعــات القاريــة 
ــة  ــا فرص ــك أفريقي ــا 2063. وتمتل ــدة أفريقي ــي أجن ــتهدفة ف المس
واعــدة لبلــورة موقفهــا ومطالبهــا تجــاه هــذه الظاهــرة، وال ســيما فــي 
ــة  ــى اتفاقي ضــوء اســتضافة مصــر مؤتمــر األطــراف الموقعــة عل
ــي  ــاده ف ــع انعق ــاخ “COP-27” المزم ــر المن ــدة لتغي ــم المتح األم

“شــرم الشــيخ” فــي نوفمبــر المقبــل. 

مؤشرات دالة 

ثمــة جملــة مــن المؤشــرات الدالــة علــى تــأزم األوضــاع المرتبطــة 
بالتغيــر المناخــي فــي أفريقيــا خــال الفتــرة األخيــرة، وتتمثــل فيمــا 

 : يلي

1- التزايــد المطــرد فــي درجــات الحــرارة: واصلــت أفريقيا تســجيل 
ارتفــاع فــي درجــات الحــرارة )معــدل االحتــرار(،؛ وذلــك بمتوســط 
ــي  ــن عام ــد بي ــكل عق ــة ل ــة مئوي ــو )0.3+( درج ــدر بنح ــو يق نم
1991 و2021، وهــو مــا يعــد أســرع مــن معــدل االحتــرار الــذي 
ــة  ــغ )0.2+( درج ــث بل ــي 1961 و1990؛ حي ــن عام ــدث بي ح
ــث  ــن حي ــث عــام م ــد جــاء عــام 2021 ثال ــد، وق ــكل عق ــة ل مئوي

معــدل الحــرارة المترفــع المســجل ألفريقيــا تاريخيــاً.
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ما التأثيرات المحتملة للتغير المناخي على الدول األفريقية؟

كمــا ســجلت جميــع األقاليــم الفرعيــة فــي أفريقيــا زيــادة فــي 
اتجــاه درجــات الحــرارة خــال الفتــرة )1991– 2021( 
بالمقارنــة بالفتــرة )1901– 1930(، علمــاً بــأن إقليــم شــمال 
أفريقيــا قــد ســجل أكبــر معــدالت  ارتفــاع في درجــات الحرارة 
بالمقارنــة باألقاليــم األخــرى علــى نحــو غيــر اعتيــادي؛ حيــث 
ــكل عقــد خــال الفتــرة ــة ل  بلغــت نحــو )0.41( درجــة مئوي

)1991– 2021(، وهــو مــا يشــكل ضعــف المعدل المســجل 
خــال الفتــرة )1961– 1990( الــذي بلــغ نحــو )0.19 %( 

ــكل عقد.  ل

2- تنامــي ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر: يعد معــدل ارتفاع 
مســتوى ســطح البحــر علــى طــول الســواحل األفريقيــة أعلــى 
مــن المعــدل العالمــي، وال ســيما علــى طــول البحــر األحمــر 
ــن )4(  ــرب م ــث يقت ــدي؛ حي ــط الهن ــرب المحي ــوب غ وجن
ملــم فــي الســنة، تليهــا ســواحل تنزانيــا وموزمبيــق، والســاحل 
الشــرقي لجنــوب أفريقيــا؛ حيــث يتجــاوز المعــدل )3.9( ملــم 

فــي الســنة.

كمــا أن معــدل ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر علــى طــول 
الســواحل الغربيــة لجنــوب أفريقيــا وناميبيــا أعلــى بكثيــر مــن 
المتوســط العالمــي؛ حيــث يصــل إلــى نحــو )3.9( ملــم فــي 
ــى  ــي الســنة عل ــم ف ــدل )3.6( مل ــا يتجــاوز المع الســنة، كم
ــا  ــرب أفريقي ــمال غ ــي لش ــط األطلنط ــواحل المحي ــول س ط
ومنطقــة خليــج غينيــا مــن الجابــون إلــى أنجــوال والصومــال، 
فــي حيــن شــهدت ســواحل غــرب أفريقيــا معــدل ارتفــاع فــي 
مســتوى ســطح البحــر قريبــاً مــن المتوســط العالمــي؛ وذلــك 

بمعــدل يبلــغ )3.3( ملــم فــي الســنة، ومن المرجح أن يســتمر 
االرتفــاع النســبي فــي مســتوى ســطح البحــر فــي المســتقبل؛ 
مــا قــد يســهم فــي زيــادة وتيــرة وشــدة الفيضانــات الســاحلية 
فــي المــدن المنخفضــة وعلــى طــول معظــم الســواحل الرمليــة  

وزيــادة ملوحــة الميــاه الجوفيــة. 

3- اضطرابــات فــي معــدل ســقوط األمطــار: وهــي تعــد مــن 
مؤشــرات التــأزم المناخــي فــي أفريقيــا؛ حيــث شــهدت القــارة 
خــال عــام 2021 ظروفــاً مــن عــدم االســتقرار بشــأن معدل 
ــي معظــم  ــاد ف ــل مــن المعت ــذي جــاء أق ســقوط األمطــار، ال
أنحــاء شــمال أفريقيــا، وال ســيما فــي المناطــق الســاحلية مــن 

المغــرب وتونــس وشــمال غــرب ليبيــا.

وفــي إقليــم غــرب أفريقيــا نجــد أنــه قــد شــهد تأخــراً 
ــث ســقطت معظــم األمطــار  ــدء موســم األمطــار؛ حي ــي ب ف
خــال شــهري يوليــو وأغســطس، وكذلــك فــي إقليــم الجنــوب 
األفريقــي نجــد أن ثمــة عجــزاً ملحوظــاً فــي معــدل هطــول 
األمطــار يزيــد عــن )160( ملــم عبــر شــرق أنجــوال وزامبيا 
ــوب  ــى طــول ســاحل جن ــق عل ــوي ووســط موزمبي وزيمباب
أفريقيــا. وفــي إقليــم شــرق أفريقيــا نجــد أن إثيوبيــا وأوغنــدا 
ــا  ــال وكيني ــوب الصوم ــودان وجن ــوب الس ــن جن ــزاء م وأج

ــاد.  ــاً مــن المعت ــاً أكثــر جفاف ــا قــد ســجلت ظروف وتنزاني

4- التغيــر فــي مســتوى الميــاه فــي البحيــرات الكبــرى: 
وهــو مــا يرتبــط بشــكل مباشــر بظاهــرة التغيــر المناخــي فــي 

ــا. أفريقي
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ــة  ــاه العذب ــرة للمي ــر بحي ــد أكب ــي تع ــا الت ــرة فيكتوري ــي بحي فف
فــي القــارة، وتمتــد علــى مناطــق مــن كينيــا وتنزانيــا وأوغنــدا، 
نجــد أن نحــو )80 %( البحيــرة يعــاد ملؤهــا مــن األمطــار 
المباشــرة، و)20 %( فقــط مــن حــوض التصريــف، ومــن ثــم 
فــإن التغيــرات فــي مســتوى الميــاه تعكــس بشــكل أساســي أنماط 
هطــول األمطــار، وقــد شــهدت البحيــرة اختافــات كبيــرة فــي 
مســتوى الميــاه مــع وجــود ارتفاعــات حــادة فــي األمطــار خال 
أعــوام )1997 – 1998( و)2019 – 2021(؛ وذلــك فــي 

مقابــل وجــود انخفــاض خــال الفتــرة )1998 – 2006(.

كمــا تقلصــت المســاحة اإلجماليــة لبحيــرة تشــاد، التــي تقــع 
ــى الحــدود مــع كل مــن  ــرى وعل بالقــرب مــن الصحــراء الكب
ــم2  ــن )25000( ك ــا والنيجــر، م ــرون ونيجيري تشــاد والكامي
فــي الســتينيات إلــى )1350( كــم2 مــع مطلــع العقــد األول مــن 
األلفيــة الجديــدة، والتــي ظلــت مســتقرة حتــى الوقــت الحاضــر. 
ويمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء التأثيــر المشــترك لتغيــر المنــاخ 
ــرة  ــة للبحي ــى المــوارد المائي ــب والضغــط الشــديد عل مــن جان
ــك  ــى ذل ــب عل ــد ترت ــب آخــر. وق ــن جان ــل اإلنســان م ــن ِقب م
للزراعــة ومواقــع  الصالحــة  األراضــي  انخفــاض مســاحة 
الرعــي وتراجــع إنتــاج األســماك وفقــدان التنــوع البيولوجــي.

تأثيرات متباينة 

التغيــرات  لظاهــرة  المصاحبــة  التداعيــات  وتتنــوع  تتعــدد 

التــي  الكامنــة،  الفعليــة أو  المناخيــة فــي أفريقيــا، ســواء 
تشــكل فــي مجملهــا تأثيــراً علــى واقــع ومســار تطــور التنميــة 
المســتدامة فــي أفريقيــا علــى النحــو الــوارد فــي إطــار “أجنــدة 
أفريقيــا 2063”،؛ وذلــك علــى نحــو يهــدد االســتقرار  الداخلــي 
فــي الــدول األفريقيــة. وتتمثــل أهــم هــذه التداعيــات فيمــا يلــي: 

1- تنامــي موجــات التهجيــر الســكاني: وهو من أبــرز التأثيرات 
ــر  ــث تعتب ــا؛ حي ــي أفريقي ــاخ ف ــر المن ــرة تغي ــة بظاه المرتبط
الفيضانــات وموجــات الجفــاف المزمنــة وارتفاع مســتوى ســطح 
ــية  ــل الرئيس ــن العوام ــة م ــة المتطرف ــر الجوي ــر والظواه البح
التــي تؤثــر علــى أنمــاط النــزوح داخــل وعبــر الحــدود الدوليــة. 

وتؤثــر هــذه األوضــاع المناخيــة بشــدة علــى الذيــن يعيشــون 
فــي المناطــق األكثــر هشاشــًة وتضــرراً مــن النزاعــات. ويقــع 
الخطــوط  فــي  أفريقيــا  فــي  داخليــاً  الاجئــون والمشــردون 
األماميــة مــن حيــث التأثــر بحــاالت الطــوارئ المناخيــة؛ ففــي 
ــي  ــاً ف ــون شــخص داخلي ــزح نحــو )14.1( ملي ــام 2021 ن ع
مليــون    )11.5( بواقــع  وذلــك  الصحــراء؛  جنــوب  أفريقيــا 
شــخص بســبب الصــراع والعنف، ونحــو )2.5( مليون شــخص 
بســبب الكــوارث، ويعيــش الكثيــرون منهــم فــي مناطــق مناخيــة 
ذات درجــات حــرارة عاليــة؛ حيــث يفتقــرون عــادًة إلــى المــوارد 
الازمــة للتكيــف مــع الظــروف البيئيــة القائمــة علــى نحــو قــد 

يشــكل لهــم حالــة مــن عــدم االســتقرار بشــكل متزايــد.
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ــر  ــع يؤث ــي المرتف ــى أن اإلجهــاد المائ ــرات إل كمــا تشــير التقدي
علــى نحــو )250( مليــون شــخص فــي أفريقيــا، ومــن المتوقــع 
ــون شــخص  ــى )700( ملي ــزوح مــا يصــل إل ــى ن ــؤدي إل أن ي
بحلــول عــام 2030. ومــن المرجــح أن تــؤدي الهجــرة الناجمــة 
عــن المنــاخ إلــى زيــادة الكثافة الســكانية وإنشــاء مناطــق مكتظة، 

والمســاهمة فــي نمــو المســتوطنات غيــر الرســمية.

ــد مخاطــر  ــى تصعي ــا إل ــي مجمله ــل ف ــذه العوام ــؤدي ه وت
التوتــرات والنزاعــات العرقيــة، ولعــل مــن بينهــا تفاقــم التوترات 
الموجــودة مســبقاً بيــن المجتمعــات التــي تعتمــد علــى المــوارد 
ــيما  ــة، وال س ــاواة القائم ــدم المس ــه ع ــق أوج ــحيحة، وتعمي الش
ــر،  ــيخ الفق ــادة ترس ــك زي ــين، وكذل ــن الجنس ــاواة بي ــدم المس ع
وهــو مــا يلحــق ضــرراً بالغــاً بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

فــي أفريقيــا.  

ــا يشــكل أحــد  ــي: وهــو م 2- تراجــع مســتويات األمــن الغذائ
جوانــب التأثيــر المصاحبــة للتغيــر المناخــي فــي أفريقيــا؛ حيــث 
ســاهم ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي انخفــاض نمــو اإلنتاجيــة 
ــذ  %( من ــى نحــو )34  ــا بنســبة تصــل إل ــي أفريقي ــة ف الزراعي
عــام 1961؛ وذلــك علــى نحــو يفــوق أي منطقــة أخــرى فــي 

العالــم؛ ففــي إقليــم شــرق أفريقيــا، علــى ســبيل المثــال، ناحــظ 
ــى  ــة بقــدر كبيــر عل وجــود ارتفــاع فــي أســعار المــواد الغذائي
نحــو أعــاق إمكانيــة توفيــر الغــذاء والوصــول إليــه، وهــو مــا 
ــون شــخص يعيشــون  ــر مــن )58( ملي ــي وجــود أكث ســاهم ف
فــي ظــروف مــن انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد؛ وذلــك نتيجــة 
مــا يشــهده اإلقليــم مــن آثــار مواســم األمطــار التراكميــة 
الفاشــلة، بجانــب تصاعــد موجــات الصراعــات المتوطنــة فــي 
ــة  ــود المرتبط ــا، والقي ــط به ــكان المرتب ــزوح الس ــة ون المنطق
ــة للحــرب ــرات المصاحب ــا، فضــاً عــن التأثي  بجائحــة كورون

الروسية – األوكرانية منذ أواخر فبراير الماضي.

ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا االتجــاه فــي المســتقبل؛ مــا يزيــد 
مخاطــر انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد وســوء التغذيــة فــي 
ــاس الحــراري  ــه مــن المرجــح أن يصــل االحتب ــا؛ إذ إن أفريقي
بانخفــاض  مصحوبــاً  مئويــة  درجــة   )1.5( مســتوى  إلــى 
 بنســبة )9 %( مــن محصــول الــذرة فــي غــرب أفريقيــا، و

)20 % – 60 %( مــن محصــول القمــح فــي إقليمــي الجنــوب 
والشــمال األفريقييــن، وأكثــر مــن نحــو )12 %(  مــن محصول 

الصيــد البحــري فــي العديــد مــن بلــدان غــرب أفريقيــا.
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كمــا ســيكون لتغيــر المنــاخ آثــار خطيــرة علــى الوظائــف 
وإنتاجيــة العمــل فــي قطــاع الزراعــة؛ ففــي إقليــم أفريقيــا 

جنــوب الصحــراء الــذي يعمــل فــي إطــاره نحــو )55 %–62 
%( مــن القــوى العاملــة فــي الزراعــة، نجــد أنــه مــن المتوقــع 
أن تنخفــض قــدرة العمــل فــي الزراعــة بنســبة )30 - 50 %( 
مقارنــة بالفتــرة الزمنيــة )1986–1995(؛ وذلــك مــع ارتفــاع 

ــة. ــدار )3( درجــات مئوي ــاس الحــراري بمق مســتوى االحتب

ــب  ــن الجوان ــد م ــة: ويع ــوارد المائي ــتقرار الم ــد اس 3- تهدي
ــا؛ حيــث يــؤدي  المتأثــرة بظاهــرة التغيــر المناخــي فــي أفريقي
إلــى وجــود حالــة مــن عــدم االســتقرار والتقلبــات المرتفعــة فــي 
مســتويات الميــاه بالبحيــرات، كمــا يؤثــر على تصريــف األنهار 
ــا  ــة؛ ففــي غــرب أفريقي ــاه الجوفي ــة المي ومعــدالت إعــادة تغذي
ــار  ــاه األنه ــق مي ــي تدف ــل ف ــل األج ــاض الطوي ــزى االنخف ُيع
ــى  ــب عل ــادة الطل ــاف وزي ــة الحــرارة والجف ــادة درج ــى زي إل
ــرة  ــاره الخطي ــه آث ــإن هــذا األمــر ل ــاه، وبطبيعــة الحــال ف المي
علــى القطاعــات المعتمــدة علــى الميــاه؛ وذلــك مــن قبيــل إنتــاج 
ــى  ــول إل ــة  والوص ــة  والصح ــة والزراع ــة الكهرومائي الطاق

ــاه الصالحــة للشــرب. المي

كمــا تعتبــر محدوديــة توافــر المــوارد المائيــة بمنزلــة مصــدر 
ــا؛  ــي أفريقي ــات ف ــة للصراع ــادر المؤجج ــن المص ــي م رئيس
حيــث ال تــزال أفريقيــا تواجــه فجــوات عديــدة فــي القــدرات فــي 
مجــال الخدمــات المناخيــة العاليــة الجــودة والموثوقــة المتعلقــة 
ــة  ــدان األفريقي ــط مــن البل ــث إن نحــو )27 %( فق ــاه؛ حي بالمي
ــة  ــة – تقــدم خدمــات مناخي – وهــو مــا يمثــل نحــو )22( دول
متعلقــة بالميــاه، مــن قبيــل خدمــات التنبــؤ أو اإلنــذار بالجفــاف، 
ــه ال  ــأن أن ــذا الش ــي ه ــم ف ــع القائ ــة الواق ــن صعوب ــزز م ويع
ــى المســتوى  ــرون إل ــون شــخص يفتق ــزال نحــو )418( ملي ي
األساســي مــن خدمــات ميــاه الشــرب، كمــا يفتقــر نحــو )779( 
ــة  ــي، باإلضاف ــات الصــرف الصح ــى خدم ــون شــخص إل ملي
إلــى أن نحــو )27( دولــة أفريقيــة لديهــا قــدرة غيــر كافيــة علــى 
تنفيــذ عناصــر اإلدارة المتكاملــة لمــوارد الميــاه بشــكل فعــال؛ 

وذلــك وفــق تقريــر حالــة المنــاخ فــي أفريقيــا لعــام 2021. 

ــاحلية:  ــتوطنات الس ــدن والمس ــى الم ــر عل ــد المخاط 4- تزاي
ــر المناخــي  ــرات المرتبطــة بالتغي ــد التأثي ــا يشــكل أح ــو م وه
فــي أفريقيــا؛ حيــث أدى النمــو الســكاني المرتفــع وحركــة 
التحضــر الســريع فــي أفريقيــا إلــى زيــادة تعــرض المواطنيــن 

ــة. ــر المناخي ــة للمخاط ــة التحتي والبني
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ومــن المتوقــع أن يتعــرض نحــو )108–116( مليون شــخص 
فــي أفريقيــا الرتفاع مســتوى ســطح البحر بحلول عــام 2030، 
الــذي ســيؤدي بــدوره إلــى زيــادة تواتــر الفيضانــات الســاحلية 
وتــآكل الســواحل وملوحــة التربــة بســبب تســرب ميــاه البحــر، 
وهــو مــا يشــكل زيــادة فــي معــدل المخاطــر علــى المســتوطنات 
الســاحلية فــي أفريقيــا واالقتصــادات والنظــم البيئيــة؛ إذ إن 
األضــرار المرتبطــة بارتفــاع مســتوى ســطح البحــر فــي 
ــى نحــو  ــن أن تصــل إل ــوب الصحــراء يمك ــا جن ــدان أفريقي  بل

%( من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام 2050.  4 - 2(

5- تصاعــد االضطرابــات السياســية واألمنيــة: ال تنفصــل 
قضيــة التغيــرات المناخيــة فــي أفريقيــا عــن االضطرابــات 
ــرات  ــن التغي ــة ع ــات الناجم ــة؛ ألن التداعي ــية واألمني السياس
المناخيــة تنتــج مطالــب مجتمعيــة جديــدة تفــرض ضغوطــاً 
ــى األنظمــة الحاكمــة وتطالبهــا باالســتجابة الســريعة، كمــا  عل
تكشــف الكثيــر مــن التقاريــر أن ظواهــر التغيــر المناخــي، مثــل 
ــات  ــدالع نزاع ــزات ان ــن محف ــر م ــاف، تعتب ــر والجف التصح
ــن والرعــاة حــول المــوارد واألراضــي  ــن المزارعي ــة بي محلي
الصالحــة للرعــي، وهــو األمــر الــذي يــؤدي إلــى المزيــد مــن 

ــة.  ــدول األفريقي ــي ال ــية ف ــة والسياس ــة األمني الهشاش

سبل مقترحة 

ــة مــن الســبل  ــة المســتقبلية ضــرورة تبنــي جمل تطــرح الرؤي
ــا لظاهــرة التغيــر المناخــي  المقترحــة لتفعيــل اســتجابة أفريقي
بشــكل يقلــل حجــم اآلثــار والتداعيــات الســلبية المصاحبــة لهــا، 

ولعــل مــن أبرزهــا مــا يلــي: 

1- تعزيــز تنفيــذ نظــام اإلنــذار المبكــر باألخطــار المتعــددة 
وتحليــل  لجمــع  هامــة  آليــة  بمنزلــة  ويعــد   :)MHEWS(
المعلومــات بشــأن مختلــف المخاطــر والتهديــدات المرتبطــة 
بالتغيــرات المناخيــة فــي أفريقيــا، والعمــل علــى ترشــيح أفضــل 

ــاءة. ــا بكف ــل معه ــة للتعام ــة والمحتمل ــارات الممكن المس

2- تســريع إنشــاء وتفعيــل األطــر الوطنيــة للخدمــات المناخيــة 
ــف  ــراط مختل ــز انخ ــي تعزي ــهم ف ــا سيس ــو م )NFCS(: وه
ــات  ــع الخدم ــة وتوزي ــى تنمي أطــراف المصلحــة وســيعمل عل
المناخيــة لدعــم السياســات واالســتراتيجيات الحكوميــة للتعامــل 

مــع تغيــر المنــاخ. 

3- تبنــي نهــج عملــي بشــأن التكيــف مــع المنــاخ فــي أفريقيــا: 
ــدول األفريقيــة فيمــا يتعلــق بتحليــل  ويتضمــن تعزيــز قــدرة ال
المنــاخ وتقديــم الخدمــات المناخيــة مــن خــال المؤسســات 

ــة. ــة المعني الوطني
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليات االستراتيجية
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وذلــك باإلضافــة إلــى تحديــد واختيــار أولويــات العمــل المناخي 
وصياغــة وتنفيــذ السياســات الوطنيــة المتعلقــة بالمنــاخ بمــا فــي 
ــة  ــداف التنمي ــن أه ــاخ م ــية للمن ــر حساس ــداف األكث ــك األه ذل

المســتدامة.

ــل المجتمــع الدولــي:  ويعــد  4- إتاحــة الدعــم المالــي مــن قِب
ضروريــاً لتعزيــز قــدرة الــدول األفريقية على تنفيذ المســاهمات 
المحــددة لهــا علــى المســتوى الوطنــي بالكامــل، ومــن الممكــن 
أن يتحقــق هــذا الدعــم مــن خــال عــدة مصــادر لعــل مــن بينهــا 
بنــاء القــدرات ونقــل التكنولوجيــا والمنــح والقــروض الميســرة.

ــة  ــات المرتبط ــة التداعي ــول إن مواجه ــن الق ــاً يمك وختام
بالتغيــر المناخــي فــي أفريقيــا تتطلــب التحــرك فــي ثاثــة 

ــي  ــي المســار الوطن ــل ف ــا األول فيتمث ــة: أم مســارات متوازي
عبــر تبنــي الخطــط والسياســات الوطنيــة المعنيــة، ســواء 
بالتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة أو التخفيــف مــن المخاطــر 
ــي  ــي تبن ــي ف ــن الثان ــا يكم ــا، بينم ــة له ــدات المازم والتهدي
الترتيبــات والسياســات األفريقيــة المشــتركة القائمــة علــى 
التنســيق البينــي لاســتجابة لهــذه الظاهــرة، ســواء تحــت 
مظلــة االتحــاد األفريقــي أو التجمعــات اإلقليميــة الفرعيــة، فــي 
حيــن يتمثــل الثالــث فــي دعــم مختلــف األطــر الدوليــة المعنيــة 
بمكافحــة التغيــر المناخــي وتعزيــز التنســيق مــع مختلــف 

ــذا الشــأن.    ــي ه ــة ف األطــراف الدولي


