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مصادر الطاقة املتجددة ،وال سيما الطاقة الشمسية ،تشكّل حال مثاليا لتلبية
احتياجات إفريقيا من الطاقة الكهربائية

نحو

غريغور شويرهوف وحممدو سي

نصــف ســكان إفريقيــا جنــوب الصحــراء ال
يحصلــون يف الوقــت احلــايل علــى الكهربــاء.
والذيــن يحصلــون عليهــا يدفعــون يف
املتوســط حــوايل ضعــف مــا يدفعــه املســتهلكون يف األماكــن
األخــرى مــن العــامل .ويكلــف نقــص إمــدادت الكهربــاء القــارة
حــوايل مــن  %2إىل  %4مــن إجمــايل النــاجت احمللــي ســنويا.
وســتتزايد االحتياجــات الكبيــرة مــن الكهربــاء ال حمالــة يف
املســتقبل املنظــور .ونظــرا ألنــه مــن املتوقــع أن يــزداد تعــداد
ســكان إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن مليــار نســمة يف عــام
 2018إىل أكثــر مــن مليــاري نســمة يف عــام  ،2050فمــن
املتوقــع أن يــزداد الطلــب علــى الكهربــاء بمقــدار  %3ســنويا.
ويراعــي ذلــك حــدوث زيــادة مطــردة يف احلصــول علــى الكهربــاء
فضــا عــن زيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة.
ومــن شــأن اســتخدام مصــادر الطاقــة احلاليــة لتلبيــة هــذا
الطلــب أن يســفر عــن عواقــب وخيمــة علــى الصحــة والبيئــة.
ويســتند مزيــج الطاقــة احلــايل يف إفريقيــا أساســا إىل حــرق
الفحــم والنفــط والكتلــة احليويــة التقليديــة (احلطــب والفحــم
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والوقــود املشــتق مــن الــروث اجلــاف) .ويعكــس ذلــك مــوارد
الطاقــة املتوفــرة يف القــارة ،ولكنــه يعكــس أيضــا اســتخدام
تكنولوجيــات املاضــي .ورغــم أن هــذا املزيــج رخيــص التكلفــة
مقارنــة بغيــره ،فهــو ال يكفــي لتلبيــة االحتياجــات احلاليــة،
كمــا أن آثــاره الســلبية علــى البيئــة ال يتــم التصــدي لهــا.
وســيتعين تغييــر مصــادر الطاقــة يف القــارة ،وخاصــة إذا كانت
احلكومــات اإلفريقيــة تهــدف إىل تهيئــة بيئــة صحيــة ملواطنيها
وااللتــزام بحــدود انبعاثــات غــازات الدفيئــة املقــررة بموجــب
اتفــاق باريــس.

تصميم مزيج الطاقة الصحيح

حلســن احلــظ ،وبفضــل التطــورات التكنولوجيــة الهائلــة ،ال
حتتــاج إفريقيــا إىل االعتمــاد علــى كميــات كبيــرة مــن الوقــود
األحفــوري ،كمــا كان احلــال مــع االقتصــادات املتقدمــة عندمــا
كانــت يف نفــس مرحلــة التنميــة التــي تمــر بهــا إفريقيــا حاليــا.
ومــن اخليــارات املتاحــة تصميــم مزيــج للطاقــة يقــوم أساســا
علــى املصــادر املتجــددة ،ويدعــم حتقيــق نمــو قــوي واحلــد

انخفاض التكلفة

انخفضــت أســعار الطاقــة املتجــددة انخفاضــا كبيــرا خــال
الســنوات القليلــة املاضيــة ،وال ســيما الطاقــة الشمســية ،التــي
انخفضــت تكلفتهــا بنســبة  %77يف الفتــرة بيــن عامــي 2010
و 2018وفقــا للوكالــة الدوليــة للطاقــة املتجــددة (انظــر الرســم
البيــاين  .)2وتتميــز الكتلــة احليويــة والطاقــة احلراريــة اجلوفيــة
والطاقــة الكهرمائيــة بكونهــا أقــل مصــادر الطاقــة تكلفــة ،إال أن
إمكاناتهــا حمــدودة.
وعلــى النحــو املوضــح يف الرســم البيــاين  ،1يمكــن أن حتقــق
الطاقــة احلراريــة اجلوفيــة والطاقــة الكهرمائيــة ســعة أكبــر
بعــدة مــرات مــن ســعة التوليــد احلاليــة .غيــر أن االحتياجــات
مــن الطاقــة تتجــاوز هــذه الســعة بكثيــر .وعلــى الرغــم مــن أن
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مــن االنبعاثــات .ومــن شــأن االســتثمار يف الطاقــة املتجــددة
أن يخلــق فــرص عمــل جديــدة أيضــا ،باإلضافــة إىل ضمــان
اعتمــاد نهــج قابــل لالســتمرار إيكولوجيــا إزاء التنميــة( ،دراســة
.)IMF 2019
وســيتيح تصميــم مزيــج الطاقــة الصحيــح إلفريقيــا أن
تتطــور بوتيــرة ســريعة مــع االلتــزام بمســتويات االنبعاثــات
احملــددة بموجــب اتفــاق باريــس لعــام  ،2015والــذي تعهــدت
فيــه احلكومــات بــأال يتجــاوز االحتــرار العاملــي املســتويات
الســائدة قبــل الثــورة الصناعيــة بأكثــر مــن درجتيــن مئويتيــن.
ويظهــر الرســم البيــاين  1أحــد هــذه التوقعــات الــذي يعتمــد فيــه
مزيــج الطاقــة علــى جمموعــة متنوعــة مــن التكنولوجيــات.
ويشــير الرســم البيــاين ،القائــم علــى أســاس توقعــات صــادرة
يف عام  ،2013إىل اســتخدام الكتلة احليوية احلديثة ،وزراعة
نباتــات كثيفــة الطاقــة واســتخدام بقايــا احملاصيــل إلنتــاج
الوقــود التركيبــي ،إىل جانــب احتجــاز الكربــون وتخزينــه ،وهــو
مــا ينطــوي علــى تخزيــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون حتــت
األرض .وطــرح باحثــون آخــرون مقترحــات خمتلفــة ملزيــج
الطاقــة تعتمــد جميعهــا علــى اســتخدام هــذه التكنولوجيــات
(دراسة  .)Schwerhoff and Sy 2019غير أن هذه التكنولوجيات
تنطــوي علــى خماطــر؛ إذ يتنافــس إنتــاج الكتلــة احليويــة مــع
زراعــة األغذيــة وحفــظ الطبيعــة .ومل تُختبــر تكنولوجيــات

احتجــاز الكربــون وتخزينــه علــى نطــاق صناعــي حتــى اآلن.
ويمكــن أن تواجــه التكنولوجيتــان مقاومــة مــن الســكان
احمللييــن .ولتجنــب االعتمــاد الواســع علــى التكنولوجيــا غيــر
القابلــة لالســتمرار ،ســتحتاج إفريقيــا إىل املضــي نحــو مزيــج
مــن الطاقــة يتســم بالســامة االقتصاديــة والبيئيــة .وســيقتضي
ذلــك التصــدي للتحديــات املاليــة املتعلقــة بتركيــب منشــآت
الطاقــة املتجــددة واغتنــام الفــرص التــي يتيحهــا انخفــاض
األســعار والتقــدم التكنولوجــي.
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الطاقــة احلراريــة اجلوفيــة يمكــن أن تكــون ذات كفــاءة عاليــة
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١
(كمــا رأينــا يف حالــة كينيــا) ،فهــي ال تتوفــر إال يف مواقــع
اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
معينــة .وتتطلــب الطاقــة الكهرمائيــة إقامــة تــوازن دقيــق بيــن
ﻣﺰﻳــﺞ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ،اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻣﻌﻈﻤــﻪ اﻟﻴــﻮم ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺎﻣــﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ ﻋﻠــﻰ
األهــداف البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة .ومــن الصعــب
ﺣﺮق اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري واﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل إﱃ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﺠﺪدة.
جــدا اســتغالل كامــل اإلمكانــات التقنيــة للطاقــة الكهرمائيــة:
)اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﻛﺴﺎﺟﻮل ﰲ اﻟﺴﻨﺔ(
إذ يتطلــب ذلــك إغــراق مســاحات شاســعة مــن األراضــي ،ممــا
٢٠٠
يهــدد النظــم اإليكولوجيــة احملليــة وغالبــا مــا ينطــوي علــى
١٨٠
إعــادة توطيــن ســكان تلــك املناطــق .وتتســبب نوبــات اجلفــاف
وﻗﻮد أﺣﻔﻮري ﺑﺪون اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن
وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ١٦٠
وﻗﻮد أﺣﻔﻮري ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ
املســتمرة حاليــا يف اجلنــوب اإلفريقــي يف عرقلــة مشــروعات
ﻛﺘﻠﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺑﺪون اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ
١٤٠
ﻛﺘﻠﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ
الطاقــة الكهرمائيــة ،وتعطلــت عمليــات توليــد الطاقــة ذات
ﻃﺎﻗﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﺟﻮﻓﻴﺔ
١٢٠
الصلــة يف كل مــن زامبيــا وزمبابــوي بســبب انخفــاض
ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﻣﺎﺋﻴﺔ
١٠٠
ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ
منســوب ميــاه الســدود إىل مســتويات خطيــرة .وعلــى العكــس،
ﻃﺎﻗﺔ رﻳﺎح
٨٠
توجــد مشــروعات كبــرى جاريــة أو قيــد التطويــر يف جمــال
ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻮوﻳﺔ
٦٠
الطاقــة الكهرمائيــة يف غــرب إفريقيــا ،وجمهوريــة الكونغــو
الديمقراطيــة ،وإثيوبيــا.
٤٠
وحتمــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح فرصــا واعــدة
٢٠
أكبــر لتوليــد الطاقــة املتجــددة علــى نطــاق واســع ،وأصبحــت
ﺻﻔﺮ
٢٠٢٠
٢٠٥٠
٢١٠٠
أســعارهما اآلن يف نفــس نطــاق أســعار الوقــود األحفــوري.
Schwerhoff, revised 01/21/2020
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن الظــروف الالزمــة إلنتــاج الطاقــة
اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔَﻴْﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت .LIMITS
الشمســية ممتــازة يف إفريقيــا التــي ال تتميــز بوفــرة أشــعة
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ» :اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري« ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.
الشــمس وحســب ،بــل بإمكانيــة االعتمــاد علــى ســطوعها أكثــر
مــن أي مــكان آخــر يف العــامل .وبــدأ االســتثمار يف مصــادر
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢
الطاقــة املتجــددة يتزايــد زخمــه بالفعــل يف إفريقيــا .فقــد عقــدت
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﺨﻔﺾ
كل مــن جنــوب أفريقيــا وأوغنــدا وزامبيــا مــزادات بشــأن الطاقــة
اﻧﺨﻔﻀــﺖ ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺼــﺎدر اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة اﻧﺨﻔﺎﺿــﺎ
املتجــددة حققــت أســعارا تنافســية واســتقطبت مســتثمرين مــن
ﺣــﺎدا ﰲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ  ٢٠١٠إﱃ  ٢٠١٨وأﺻﺒﺤــﺖ اﻵن ﰲ ﻧﻔــﺲ ﻧﻄــﺎق ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﺗﻮﻟﻴــﺪ
القطــاع اخلــاص .ويوجــد بالفعــل عــدد مــن حمطــات توليــد
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ) ٠٫٠٥إﱃ  ٠٫١٧دوﻻر ﻟﻠﻜﻴﻠﻮوات ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ(.
الكهربــاء الشمســية يف جنــوب أفريقيــا بســعة إنتاجيــة تتجــاوز
)ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮوات ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻋﺎم (٢٠١٨
 100ميغــاوات .ويعــد مشــروع بحيــرة توركانــا لطاقــة الريــاح
٠٫٤٠
يف كينيــا قصــة جنــاح أخــرى.
٠٫٣٥
وعلــى الرغــم مــن األمثلــة الناجحــة يف كثيــر مــن البلــدان،
شــكلت الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح  %3فقــط مــن الكهربــاء
٠٫٣٠
املولــدة يف إفريقيــا يف عــام  2018مقارنــة بنســبة  %7يف
٠٫٢٥
مناطــق أخــرى مــن العــامل .ويهيمــن الوقــود األحفــوري علــى
إمــدادات الكهربــاء يف إفريقيــا وتأتــي بعــده الطاقــة الكهرمائيــة
٠٫٢٠
بدرجــة أقــل ( %79و ،%16علــى التــوايل).
٠٫١٥
ودائمــا مــا كانــت مشــكلة الطاقــة املتجــددة تكمــن يف تقلــب
٠٫١٠
إمداداتهــا ،وهــو مــا يفــرض حتديــا إزاء االعتمــاد علــى الطاقــة
املتجــددة كمصــدر للطاقــة الكهربائيــة .وتســاعد التطــورات
٠٫٠٥
التكنولوجيــة التــي حتقــق اســتقرار اإلمــدادات مــن الكهربــاء
ﺻﻔﺮ
علــى زيــادة حصــة الطاقــة املتجــددة مــن إمــدادات الطاقــة.
٢٠١٨ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ٢٠١٠
اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻃﺎﻗﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
وتشــمل هــذه التطــورات اســتخدام الطاقــة الكهرمائيــة كمصــدر
اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻃﺎﻗﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺮﻳﺎح
اﳊﻴﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻬﺮﻣﺎﺋﻴﺔ اﳊﺮارﻳﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
اﻟﺮﻳﺎح
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﳉﻮﻓﻴﺔ
اﳌﺮﻛﺰة اﻟﻔﻮﻟﻄﺎﺿﻮﺋﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
احتياطــي للطاقــة خــال فتــرات ذروة الطلــب ،وجتميــع اإلنتــاج
اﳌﺼﺪر :اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ).(٢٠١٩
الكهربائــي مــن مناطــق جغرافيــة خمتلفــة بواســطة شــبكة
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :أﺷــﺎرت ﺗﻘﺪﻳــﺮات اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة إﱃ أن ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
كهربــاء ذات ربــط جيــد ،وتعديــل الطلــب علــى الكهرباء بناء على
ﺣﺮق اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻟﺒﻠﺪان ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  ٢٠١٠و ٢٠١٧ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ  ٠٫٠٥و
 ٠٫١٧دوﻻر ﻟﻠﻜﻴﻠــﻮوات ﰲ اﻟﺴــﺎﻋﺔ .وﻧﻔﺘــﺮض ﻧﻔــﺲ ﻧﻄــﺎق اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺣــﺮق
اإلمــدادات منهــا ،وتخزيــن الطاقــة باســتخدام بطاريــات التدفــق
اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﰲ ﻋﺎم .٢٠١٨
والتحليــل الكهربائــي بالهيدروجيــن .ويف الوقــت احلــايل ،فــإن
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نســبة الطاقــة املتجــددة املتغيــرة مــن إجمــايل إنتــاج الطاقــة
منخفضــة للغايــة حتــى أن هــذا التغيــر ال يمثــل شــاغال كبيــرا.
ومــع زيــادة هــذه النســبة ،يمكــن نشــر هــذه اخليــارات بوتيــرة
معقولــة .ومــع هــذه التطــورات التكنولوجيــة ،تُظهــر حتديثــات
الرســم البيــاين  1أن إفريقيــا يمكــن أن تعتمــد بنســبة %100
علــى الطاقــة املتجــددة بحلــول عــام  2050دون إبطــاء مســيرة
التنميــة.

التغلب على التحديات املالية

أصبــح التمويــل يمثــل أكبــر حتــد اآلن .ويعتبــر إنشــاء حمطــات
الوقــود األحفــوري رخيصــا نســبيا ولكــن تكلفــة تشــغيلها
كبيــرة ،حيــث تتطلــب شــراء الوقــود بشــكل مســتمر .ويف
املقابــل ،ال يتكلــف تشــغيل حمطــات املصــادر املتجــددة
الكثيــر ولكــن تكاليــف تركيبهــا عاليــة ،ويتعيــن تمويلهــا مــن
البدايــة .وبالتــايل ،يتطلــب وضــع أســاس للطاقــة عاليــة اجلــودة
ألغــراض التنميــة يف إفريقيــا نهجــا شــامال إزاء التمويــل
(دراســة  .)Schwerhoff and Sy 2017وإذا كان إلفريقيــا أن
تتخــذ نهجــا جديــدا منخفــض الكربــون إزاء التنميــة ،فعلــى
البلــدان اإلفريقيــة أن تقــوم بتعبئــة التمويــل مــن جهــات مانحــة
عامــة وخاصــة ومتعــددة األطــراف وثنائيــة األطــراف جلمــع
األمــوال الالزمــة ملشــروعات الطاقــة املتجــددة.
فعلــى جانــب القطــاع العــام ،يمكــن أن حتقــق احلكومــات
اإلفريقيــة إيــرادات كبيــرة عــن طريــق احلــد مــن أوجــه عــدم
الكفاءة الناجمة عن دعم الوقود األحفوري ،الذي يستفيد منه
قطاعــا الفحــم والنفــط أساســا .ويقــدر هــذا الدعــم بنســبة %5.6
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي إلفريقيــا جنــوب الصحــراء (دراســة
 .)Coady and others 2019ومن شــأن رفع الدعم تدريجيا —
مــع حمايــة الفئــات الضعيفــة — أن يســهم يف جمــع التمويــل
الــازم ملشــروعات الطاقــة املتجــددة .وباإلضافــة إىل ذلــك،
يمكــن أن تعبــئ احلكومــات اإلفريقيــة مزيــدا مــن مواردهــا
احملليــة لتغطيــة التكاليــف الرأســمالية األوليــة املرتبطــة
بالطاقة املتجددة .فعلى ســبيل املثال ،بالنظر إىل أن متوســط
نســبة الضرائــب إىل إجمــايل النــاجت احمللــي يف بلــدان إفريقيــا
جنــوب الصحــراء كان قدرهــا  %14تقريبــا يف عــام ،2017
فــإن لديهــا حيــزا كبيــرا لزيــادة إيراداتهــا الضريبيــة .ويمكــن
أن يســهم اســتخدام ضرائــب الكربــون يف زيــادة اإليــرادات
الضريبيــة وخفــض انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون الناجمــة
مــن الوقــود األحفــوري (دراســة .)IMF 2019
وعلــى جانــب القطــاع اخلــاص ،علــى البلــدان اإلفريقيــة أن
تبــذل جهــودا كبيــرة الجتــذاب االســتثمار اخلــاص إىل قطــاع
الطاقــة املتجــددة .فقــد أشــارت املســوح إىل أن اخملاطــر
املرتبطــة باحلوكمــة — البيروقراطيــة املعقــدة وتغيــر
القواعــد التنظيميــة — هــي أكبــر تهديــد يواجــه اســتثمار
القطــاع اخلــاص يف مشــروعات الطاقــة املتجــددة يف إفريقيــا.
وسيســتلزم اجتــذاب التمويــل اخلــاص إدخــال حتســينات يف

جمــال احلوكمــة للحــد مــن اخملاطــر السياســية .ومــن شــأن
إصــاح القطــاع املــايل لتعزيــز ســوق الســندات اخلضــراء
الوليــدة واحلــد مــن اخملاطــر املاليــة عــن طريــق نقــل جــزء منهــا
إىل جهــات عامــة أن يســاعد أيضــا يف اجتــذاب االســتثمار
ا خلــاص.
وعلــى الصعيــد الــدويل ،تضطلــع املؤسســات املاليــة
املتعــددة األطــراف بــدور مهــم يف تيســير التمويــل طويــل األجــل
لدعــم االســتثمار يف تخفيــف آثــار تغيــر املنــاخ .وباإلضافــة
إىل حتديــد مصــادر بديلــة للتمويــل ،تقــدم هــذه املؤسســات
مشــورة خمصصــة بشــأن االســتخدام الفعــال لتمويــل املنــاخ.

مشكلة الطاقة املتجددة تكمن يف
تقلب إمداداتها ،مما يفرض تـحديا
أمام االعتماد عليها.
يســتند اتفــاق باريــس لعــام  2015إىل التــزام االقتصــادات
املتقدمــة بتعبئــة مــا يعــادل  %0.12مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي العاملــي ســنويا حتــى عــام  2025لتلبيــة احتياجــات
االقتصــادات الناميــة .ومــن شــأن الوفــاء بهــذا االلتــزام أن
يمهــد الطريــق النتقــال إفريقيــا إىل اقتصــاد قائــم علــى طاقــة
منخفضــة الكربــون — علمــا بأنهــا أقــل القــارات إســهاما يف
االحتــرار العاملــي .فلــم يصــدر عــن القــارة إال حــوايل  %4فقــط
مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون املرتبطــة بالطاقــة علــى
مســتوى العــامل يف عــام ( 2018دراســة  ،)IEA 2019ومــع ذلــك
فــإن إفريقيــا هــي املنطقــة األكثــر تضــررا مــن تغيــر املنــاخ.
وبالتــايل ،فــإن تبــدل املصيــر هــذا يبــرر بالتأكيــد توفيــر املزيــد
مــن الدعــم الــدويل للقــارة.
غريغور شويرهوف خبير اقتصادي يف قطاع االقتصاد
الكلي والتجارة واالستثمار بالبنك الدويل .حممدو سي

خبير اقتصادي يف إدارة شؤون املالية العامة بصندوق النقد
الدويل.
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