
عــن طريــق اتبــاع اإلجــراءات الموصــى بهــا فــي هــذا التقييــم بتقليــل تلــوث الهــواء والحــد مــن تغيــر المنــاخ، 
تســتطيع الحكومــات اإلفريقيــة جنــي ثمــار عديــدة منهــا: 

· منع حدوث 200000 حالة وفاة مبكرة في السنة بحلول 2030 و880000 حالة وفاة بحلول 2063 	
· ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة 55%، وانبعاثــات الميثــان بنســبة %74، 	 تقليــل انبعاثــات غــاز 

2063 40% بحلــول عــام  بنســبة  النيتــروز  أكســيد  وانبعاثــات 
· تحســين األمــن الغذائــي عــن طريــق تقليــل التصحــر ورفــع إنتاجيــة المحاصيــل الزراعيــة خاصــة 	

مــن األرز والــذرة والصويــا والقمــح 
· المســاهمة بشــكل كبيــر فــي الجهــود العالميــة للحفــاظ علــى احتــرار أقــل مــن 1.5 درجــة مئويــة 	

والحــد مــن اآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ اإلقليمــي 

التقييم المتكامل لتلوث الهواء وتغير المناخ 
من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا

ملخص
ُيعــد تلــوث الهــواء وتغيــر المنــاخ ثنائًيــا قاتــًا يفتــك بإفريقيــا وال مفــر مــن التصــدي لهمــا مًعــا. غالًبــا مــا تتشــارك 
ملوثــات الهــواء وغــازات االحتبــاس الحــراري نفــس المصــادر، ويمكــن أن تتفاقــم خطورتهمــا إذا اجتمعــا معــا. تتعــرض 
إفريقيــا علــى وجــه الخصــوص لمخاطــر تغيــر المنــاخ وتشــير التقديــرات حالًيــا إلــى وفــاة مليــون شــخص كل ســنة وفــاًة 
ــات  ــع االنبعاث ــد من ــة لتحســين هــذا الوضــع إذ يُع ــة طريق ــن ثم ــارة الســمراء. ولك ــي الق ــواء ف ــوث اله ــرًة نتيجــة تل مبك
ــون األســود عامــًا حاســًما كــي ال يتجــاوز متوســط  ــان والكرب ــل الميث ــرة العمــر مث ــاخ قصي ــات المن الصــادرة مــن ملوث
ارتفــاع درجــة حــرارة األرض درجــة ونصــف.  إن الحــد مــن ملوثــات المنــاخ قصيــرة العمــر )SLCPs( سيســاعد فــي إنقــاذ 

األرواح وحمايــة البيئــة علــى حــد ســواء.

ثمة فرصة هائلة أمام إفريقيا لاســتمرار في تحقيق التنمية المســتدامة، وتحســين رفاهية اإلنســان وحماية الطبيعة، 
وذلــك عــن طريــق االســتثمار فــي حلــوٍل مــن شــأنها أن تتصــدى لتغيــر المنــاخ وتلــوث الهــواء مًعــا. لقــد أصــدرت مفوضيــة 
االتحــاد اإلفريقــي، والتحالــف المعنــي بالمنــاخ والهــواء النقــي، وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة التقييــَم المتكامــَل لتلــوث 
الهــواء وتغيــر المنــاخ مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي إفريقيــا. هــذا التقريــر الــذي طــوره علمــاء أفارقــة بدعــم 
مــن معهــد ســتوكهولم للبيئــة، يوضــح الطــرق التــي يمكــن مــن خالهــا أن يتخــذ القــادة األفارقــة إجــراءات ســريعة فــي 
خمــس مجــاالت رئيســية وهــي - النقــل والقطــاع الســكني والطاقــة والزراعــة والنفايــات-  مــن أجــل التصــدي لتغيــر 

المنــاخ ومنــع تلــوث الهــواء وحمايــة صحــة الســكان.
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الرسائل األساسية
يمثــل تلــوث الهــواء حالــة طارئــة تؤثــر علــى المنــاخ والصحــة العامة 

فــي إفريقيــا وشــتى أنحاء العالم. 

• بصحة 	 المحدقة  البيئية  التهديدات  أكبر  الهواء  تلوث  يُعد 
البشر وهو المسؤول عن قرابة 7 مايين حالة وفاة في العالم 
كل سنة. إن كل بني البشر تقريًبا على كوكب األرض - 99% من 
سكان العالم - يتنفسون هواًء يتخطى اإلرشادات التي حددتها 

منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بتدهور جودة الهواء. 

• المبكرة 	 للوفاة  مليون شخص  من  أكثر  يتعرض  إفريقيا،  في 
كل سنة نتيجة التعرض لتلوث الهواء في األماكن المغلقة وفي 
ضرراً  متفاوتة  بنسب  الهواء  تلوث  الخارجية. يُلحق  األماكن 
بالنساء واألطفال وكبار السن والفقراء. وتتعرض العديد من 
التأثيرات  عن  ناتج  عظيم  لخطر  أفريقيا  في  الهشة  الفئات 

الصحية السلبية الناتجة عن  تلوث الهواء وتغير المناخ معا.

يرتبــط تلــوث الهــواء بتغيــر المنــاخ ارتباًطــا وثيًقــا وال مفــر مــن 
التصــدي لهمــا مًعــا. 

• الهواء وغازات االحتباس الحراري 	 غالبا ما تتشارك ملوثات 
النمو  ذلك  في  بما  المسببة،  والعوامل  المصادر  نفس 

االقتصادي الذي يعتمد على الوقود األحفوري. 

• تسهم بعض الملوثات، مثل الميثان والكربون األسود، إسهاًما 	
مباشًرا في إحداث كا التأثيرّين في الوقت ذاته. 

• نظًرا لكونها قوية جًدا وال تدوم طويًا في الغاف الجوي، فإن 	
التدخل السريع لخفض انبعاثات ملوثات المناخ قصيرة العمر 
)SLCPs( يمثل الطريقة األكثر فاعلية إلبقاء االحترار العالمي 

أقل من 1.5 درجة مئوية.

مــع ازدهــار االقتصــادات اإلفريقيــة وزيــادة عــدد الســكان علــى مــدى 
علــى  الحفــاظ  الحكومــات ضمــان  علــى  يجــب  القادمــة،  العقــود 

صحــة النــاس وســامة المنــاخ.

• سينمو عدد السكان وسيزدهر االقتصاد في إفريقيا بسرعة 	
يهدف  الذي  الوقت  وهو   ،2063 عام  وحتى  اآلن  من  بداية 
االتحاد األفريقي بحلوله إلى تحقيق خطته لعام 2063، وهي 
إحدى خطط إحداث التحّول والتي تُدرج تحقيق »اقتصادات 
المناخ«  مع  التكيف  على  وقادرة  بيئًيا  مستدامة  ومجتمعات 

كهدف رئيسي.

• من المتوقع أن يزداد عدد سكان إفريقيا بنسبة 32% بحلول 	
عام 2030 وبنسبة 137% بحلول عام 2063، حيث سيعيش ما 
هذا  المدن. وسيصاحب  في  األفارقة  من   %60 بنحو  يقدر 

والغذاء. كما  سيتطلب  النقل  السريع طلٌب هائل على  النمو 
يناهز ثاثة  2063 ما  الجوع بحلول عام  القضاء على  ضمان 

أضعاف كمية الطعام المستهلكة حاليا.

• يقترح التقييم المنجز في أفريقيا مساًرا مستداًما للمضي 	
قدًما، وهو مسار ال يهدف إلى استيفاء خطة 2063 فحسب، بل 
ويسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، 
على الرغم من الزيادة الهائلة في النشاط االقتصادي والتوسع 

الحضري والزيادة السكانية التي ستصاحب التنمية.

• يعد هذا التقييم أول تقييم متكامل على اإلطاق لتلوث الهواء 	
قوًيا  علمًيا  أساًسا  ويوفر  اإلفريقية  القارة  في  المناخ  وتغير 
التخاذ إجراءات عملية من أجل توفير هواء نقي في إفريقيا، 
بما في ذلك تطوير برنامج الهواء النقي على مستوى القارة. 
من  قويتين  ومشاركة  بقيادة  دولٌي  فريٌق  التقييَم  هذا  أنجز 

العلماء والخبراء األفارقة. 

• الرئيسية 	 األولويات  مع  وثيق  بشكل  التقييم  توصيات  تتوافق 
 )SDG( المستدامة  التنمية  أهداف  ومع   2063 عام  لخطة 
في  تقريًبا  التوصيات  كل  على  العثور  ويمكن  وغاياتها. 
يٌعتبر  والتي   )NDC( وطنًيا  المحددة  اإلفريقية  المساهمات 
للتخفيف من  الوطنية  تُسهم في تحقيق األهداف  أنها  حالًيا 

آثار تغير المناخ.

يقتــرح هــذا التقييــم 37 إجــراًء مؤكــدا وفعــااًل مــن حيــث التكلفــة 
وذلــك عبــر خمــس مجــاالت رئيســية، بمــا فــي ذلــك: 

• االنتقال إلى مركبات أقل تسبًبا في التلوث وإلى وسائل نقل 	
الدراجات  ركوب  إلى  باإلضافة  التكلفة،  ومعقولة  آمنة  عام 

والمشي في مسارات آمنة

• المنزلية 	 واألجهزة  المستدام  النظيف  الطهي  إلى  االنتقال 
الفعالة للتبريد وتكييف الهواء في القطاع السكني

• االنتقال إلى الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة، والحد من 	
انبعاثات الميثان من النفط والغاز والفحم، والحد بشكل كبير 
العمر  قصيرة  المناخ  وملوثات  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  من 

)SLCPs( األخرى

• الحد من انبعاثات غاز الميثان من الزراعة عبر اتباع ممارسات 	
الطبيعي، والحد  الحيوانية والسماد  الثروة  أفضل في مجال 
من خسائر المحاصيل وهدر الطعام، وتعزيز النظم الغذائية 

الصحية

• النفايات 	 إنتاج  وتقليل  أفضل إلدارة النفايات،  أنظمة  تطوير 
العضوية، وتقليل الحرق في الهواء الطلق
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يوجــد بالفعــل دليــل علــى أن هــذه الحلــول ُتجــدي نفًعــا. تــم بالفعــل 
تنفيــذ معظــم الحلــول البالــغ عددهــا 37 حــًا بصــورة ناجحــة فــي 

مناطــق مختلفــة مــن إفريقيــا. تشــتمل األمثلــة علــى:

• الوقود 	 معايير  إدراج  اإلقليمية  االتفاقيات  النقل: تناولت 
السيارات  واردات  أخذت  وقد  المركبات،  وانبعاثات  النظيف 
المدن على زيادة  العديد من  الكهربائية في االرتفاع. وتعمل 

خيارات النقل العام ووسائل النقل غير اآللية.
• جميع 	 في  النظيف  الطهي  خيارات  السكني: تتزايد  القطاع 

حاليا،  اإلفريقية،  البلدان  من   %40 وتعتمد  إفريقيا،  أنحاء 
معاييَر الحد األدنى اإللزامي ألداء الطاقة )MEPS( في أنظمة 

تكييف الهواء.

• الطاقة 	 مجال  في  هائلة  إمكانات  إفريقيا  الطاقة: تمتلك 
الشمسية، وقد بدأت الدول في وضع أهداف طموحة للتوسع 
في استخدام الطاقة المتجددة في إطار مساهماتها المحددة 

.)NDCs( ًوطنيا
التزمت العديد من الدول اإلفريقية بخفض انبعاثات غاز 	 

 %45 نسبة  بخفض  التعهد  مع  والغاز،  النفط  من  الميثان 
بحلول عام 2025 ونسبة 60 إلى 70% بحلول عام 2030.

العالمي 	  التعهد  إلى  القارة  في  دولة   25 من  أكثر  انضمت 
الميثان انبعاثات  سيخفض  والذي  الميثان،   بشأن 
التي يسببها اإلنسان بنسبة 30 في المائة على األقل بحلول 

عام 2030.

• والتجفيف 	 الترطيب  نظام  فعالية  من  التحقق  الزراعة: تم 
حرق  إفريقيا. ولتجنب  غرب  عبر  بنجاح   )DWA( بالتناوب 
النفايات الزراعية في الهواء الطلق، أُنشئت مبادرات لمساعدة 
في  الحصاد  بعد  ما  مخلفات  تدوير  إعادة  على  المزارعين 

استخدامات مختلفة، مثل قوالب الوقود والتسميد.
• النفايات: ظهرت شراكات جديدة ومبتكرة بين القطاعين العام 	

المناطق  في  النفايات  جمع  خدمات  تغطية  لزيادة  والخاص 
الحضرية.

 يجــب علينــا جميًعــا العمــل علــى مســاعدة إفريقيــا علــى التصــدي 
لمشــكلة تلــوث الهــواء. إن إفريقيــا مســؤولة عــن جــزء صغيــر مــن 
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري عالمًيــا ولكنهــا تتحمــل عبًئــا 

ضخًمــا مــن التأثيــرات المناخيــة الســلبية. 

• إلقاء 	 المناطق  أكثر  لكن  عالمية،  مشكلة  المناخ  تغير  يعد 
لانبعاثات في الهواء لن تصاب بأكبر قدٍر من الضرر. يجب 

على جميع البلدان خارج إفريقيا أن تخفض انبعاثاتها بشكل 
1.5 درجة مئوية  إلى  الحد من االحترار  للمساعدة في  كبير 
ومساعدة إفريقيا على تجنب اآلثار الناتجة عن تغير المناخ 

وتقليل تكلفة التكيف معه.

• على الرغم من كونها موطًنا لما يناهز 20% من سكان العالم، 	
ال تعد إفريقيا مسؤولة إال عن 4% فقط من انبعاثات ثاني أكسيد 
يجعل  مما  الميثان،  انبعاثات  من   %13 القارة  وتنتج  الكربون. 
القارة، خاصة  الميثان مجااًل مهًما لاستثمار في  خفض غاز 
وأن الميثان هو أيًضا نذير لتلوث طبقة األوزون التروبوسفيري 

الذي يؤثر على صحة اإلنسان وعلى المحاصيل الزراعية.

• يمكن للبلدان والممولين المساعدة في تطوير برنامج الهواء 	
تدابير  لـتنفيذ  األفريقي  االتحاد  لمفوضية  التابع  النظيف 
التقييم، مثل بدعم من المؤتمر الوزاري األفريقي على البيئة.

ما الذي سيحدث إذا لم نتخذ إجراءات عملية؟ 
ســتتضاعف انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري ثــاث 
أضعــاف بحلــول عــام 2063 فــي حالــة عــدم إحــداث تغييــرات 

في السياسات،  

ــوث الهــواء الخارجــي ســوًءا، ممــا  مــن المتوقــع أن يــزداد تل
سيتســبب فــي حــدوث حوالــي 930000 حالــة وفــاة مبكــرة 
ــاة مبكــرة  ــة وف ــون حال ســنوًيا فــي عــام 2030 ونحــو 1.6 ملي

ســنوًيا فــي عــام 2063. 

ــات الطهــي النظيــف، إال  ــى الرغــم مــن التقــدم فــي تقني عل
ــزال ســبًبا فــي حــدوث  ــازل ال ي ــوث الهــواء داخــل المن أن تل
ــام 2030  ــي ع ــرة ســنوًيا ف ــاة مبك ــة وف ــي 170000 حال حوال

)و150000 حالــة وفــاة مبكــرة بحلــول عــام 2063(. 

النمــو االقتصــادي  فــإن  اتخــاذ إجــراءات عمليــة،  وبــدون 
ــه المعقــدة بالنمــو الســكاني، والتوســع  ــرن فــي طبيعت المقت
غيــر  الحيــاة  وأنمــاط  لــه،  المخطــط  غيــر  الحضــري 
المســتدامة ســيؤدي إلــى تفاقــم الضغــوط علــى المــوارد، 
انعــدام  مــن  يزيــد  أن  ويمكــن  الســكان،  وصحــة  والبيئــة، 
ــق  ــى تحقي ــة عل ــارة اإلفريقي المســاواة ويحــد مــن قــدرة الق

المســتدامة. التنميــة 



الطريق إلى املستقبل

مجاالت للعمل على تعزيز التنمية المستدامة وحماية صحة 5 
القطاع السكني :اإلنسان والبيئة في إفريقيا

إضاءة وطهي نظيفني•
كفاءة الطاقة املنزلية•

الطاقة
الطاقة املتجددة•
•HFCS التخلص التدريجي من
كفاءة الطاقة•
احلد من انبعاثات غاز امليثان•

وسائل النقل
نقل عام أفضل•
سيارات كهربائية•
مركبات أنظف•
ركوب الدراجات واملشي•

النفايات
حتسني أنظمة إدارة النفايات•
احلد من احلرق يف الهواء الطلق•
التسميد•
احلد من ا�لفات العضوية•

الفالحة
احلد من هدر الطعام•
أنظمة غذائية صحية•
احلد من انبعاثات امليثان•
ممارسات أفضل فـي مجال الثروة•

احليوانية والسماد الطبيعي
وقف حرق مخلفات احملاصيل الزراعية•


