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الملخص التنفیذي:
1.5إلىالحرارياالحتباسظاھرةمنالحدمعمتوافقعالميسیناریوأول)IEA(للطاقةالدولیةالوكالةأصدرت2021مایوفي

الدولیةالوكالةتقریرعززالملح.المناخيالھدفھذامعتتوافقالالفحمومناجمالجدیدةوالغازالنفطحقولأنووجدتمئویةدرجة
Oilمثلمنظماتقبلمننشرھاتمالتياألبحاثللطاقة Change Internationalحاجةھناكأنتوضحالتياالخرىوالمنظمات

ماسة إلى التخلص التدریجي الُمدار من إنتاج الوقود األحفوري العالمي لتجنب أسوأ آثار تغیر المناخ.

علىالموافقةینبغيالأنھتعنيالجدیدةوالفحموالغازالنفطلمشاریعاالقتصادیةوالمخاطرالبشریةوالتكالیفالمناخیةالتأثیراتإن
والمنصفالتدریجيالتخلصقضیةالتقریرھذایوضحآخر.مكانأيفيأوإفریقیافي-األحفوريالوقودالستخراججدیدةمشاریع
الخضراءواالقتصاداتالمتجددةالطاقةإلىالعادلاالنتقالمعجنبإلىجنبًاإفریقیافياألحفوريالوقودإنتاجمنوالُمدار

عشیةبینإفریقیافياألحفوريالوقودوإنتاجاستخداموقفاألحفوريالوقودإنتاجمنالتدریجيالتخلصیعنيالالدیمقراطیة.
للعمالالعادلواالنتقاللإلزالةوالمواردالوقتوجودلضماناآلنواسعنطاقعلىالتخطیطفيالبدءیعنيفھذابلوضحاھا.

والمجتمعات التي تعتمد على إنتاج الوقود اإلحفوري.

تتحملالتياألرضیةالكرةشمالفيالغنیةالبلدانعلىیجببالتساوي.اإلحفوريالوقودإزالةتكالیفتحملیمكنوالینبغيال
ودفعاألحفوريالوقودإنتاجمنالتدریجيللتخلصوأسرعأوالًتتحركوأنوالحالیةالتاریخیةاالنبعاثاتعناألكبرالمسؤولیة

نصیبھا العادل من أجل التحول العالمي للطاقة.

األحفوریةللمواردالضخمةوالملكیةوالفسادالدیونومصائدللصناعةالمالئمةواالتاواتالحكوميالدعموأطرالسیئةالعقودشروط
أوالعادلةللتنمیةكوسیلةتاریخیاًیستخدملمإفریقیافياألحفوريالوقودإنتاجأنتعنيكلھاالجنسیاتمتعددةالشركاتقبلمن

احتمالیةتالشتفقدمتزایدةنظامیةمالیةمخاطرتواجھاإلحفوريالوقودصناعاتألننظًراالموارد.سیادةأوالطاقةإلىالوصول
عننفسھابإبعادتخاطرالجدیدوالفحموالغازالنفطالستخراجالسعيتختارالتيالحكوماتالعادلة.التنمیةتعزیزمنتتمكنأن

التحول إلى الطاقة المتجددة والقطاعات الخضراء األخرى.

إلى الطاقةالتنمیة أو الوظائف أو الوصول≠استخراج الوقود األحفوري

http://priceofoil.org/the-skys-limit-africa
http://priceofoil.org/the-skys-limit-africa
http://priceofoil.org/the-skys-limit-africa


سنبدأ ھذا التقریر بمراجعة آثار إنتاج الوقود األحفوري في إفریقیا حتى اآلن وتقییم مدى تأثیر التھدیدات المتزایدة للقطاع على ھذه
النتائج.

إلىاالستخراجأرباحمعظمتتدفقالمتجددة:الطاقةمصادروإغالقالدولیةالشركاتومكافأةاالخرینحسابعليالتقدم●
لشركاتمملوكةستكونالقادمةالثالثةالعقودمدىعلىالمتوقعاإلنتاجمن%60أن4الشكلیوضحمحلیًا.ولیسالخارج
فإنفقط,الجدیدةالمشاریعمناإلنتاجفيالنظریتمعندماسوًءااألمرھذایزدادأنالمتوقعمنالجنسیات.كمامتعددة

موبیلوإكسون(إني)للمحروقاتالوطنیةوالوكالةتوتالمنكلتأتيحیثالجنسیات,متعددةلشركاتمملوكةمنھا%٦٦
وبي بي في المقدمة.



القیاس:وحدةالمنطقة.حسبالملكیةونسبةإفریقیافيبعدالمعتمدةوغیرالجدیدةوالغازالنفطمشاریعمنالمتوقعاإلنتاج:4الشكل
2050-2020الفترة:النفط.برمیلمكافئ

Oilمنظمةتحلیلالمصدر: Change InternationalمنبیاناتعلىبناًءRystad UCube.الشركة.مقرموقعأساسعلى

منأقلإفریقیافياالستخراجیةالصناعاتتوظفالطاقة.إلىوالوصولللوظائفالموعودةالتنمیةأرباحتسلیمفيالفشل●
للسكانالمرتفعةاألجورذاتالدائمةالوظائفمنالقلیلتخصیصیتمكماإفریقیا.فيالعاملةالقوىمنبالمائةواحد

الوقودمنمرات5إلى2.5منأكثروظائفالمتجددةالطاقةتخلقیُستثمردوالركلمقابلوبالمقارنةالمحلیین.
العامةوالمواصالتالمناخمعوالتكیفالمحافظةالزراعةمثلاألخرىاألخضراالقتصاداستثماراتأنكمااألحفوري.
ًراإفریقیاتُعدضعفًا.25إلى5منأكثروظائفتوفرللطاقةالموفرةالمبانيوتعدیالت والفحم.والغازللنفطصافًاُمصدِّ

حیث تم تصمیم البنیة التحتیة الحالیة والمخطط لھا لتزوید األسواق الخارجیة بدالً من معالجة فقر الطاقة في القارة.
االستخراجمنالقریبةالمجتمعاتتعرضتلقدللخطر.األمامیةالخطوطفيالمجتمعاتوبیئةووظائفصحةتعریض●

خطیرةصحیةظروفوالسیاحةآفاقأواألسماكمصایدأوالزراعیةاألراضيتضرربسببالوظائفوفقدانللنزوح
وتدھور بیئي وانتھاكات لحقوق اإلنسان وتزاید الصراع العنیف والعسكرة.

حتى1890عاممنذالتراكمیةالعالمیةاالنبعاثاتمنفقط%2بنسبةإفریقیاساھمتبالمناخ.إفریقیاتأثرسرعةمضاعفة●
تغیرمنتضرًراواألسرعاألكثرالمنطقةإفریقیاتكونأنالمتوقعمناألخرىبالقاراتمقارنةذلكومعالحاضرالوقت

المناخ وتمتلك أقل الموارد إلدارة العواقب.
تمتلكاألخرى.الخضراءوالقطاعاتالمتجددةالطاقةوتضییقبالمخاطرالمحفوفةالخامالموادصادراتعلىالمحافظة●

حینفياألحفوريالوقودتطویراستمرارالعالم.فيالمتجددةالطاقةإمكاناتإجماليمن%40منیقربماأفریقیا
الطاقةمنلھامثیلالالتيالمواردھذهإلطالقإفریقیاآفاقیقوضمسبوقةغیرعالمیةمعاكسةریاًحاالصناعةتواجھ

الشمسیة وطاقة الریاح.

تحتوي خطط صناعة الوقود األحفوري على مخاطر اقتصادیة و مناخیة ھائلة ألفریقیا

عاميبینإفریقیافيالجدیدةالمشاریعمناإلنتاجوكذلكاألحفوريللوقودالمتوقعاإلجمالياإلنتاجخریطةوضعإلىسنتجھاالَن
Rystadالصناعیةاالستشاراتشركةمننموذجباستخدام2050و2020 Energy.االَتي:نبرز



فسوفالقادمةالثالثةالعقودفيإفریقیافيإنتاجھالمتوقعوالفحموالغازالنفطاألحفوريالوقودصناعةاستخرجتإذا●
%50بفرصةالمرتبطةالمتبقیةالكربونمیزانیةمن%13یعادلھذا.الكربونأكسیدثانيمنطنملیار65منھاینبعث
العالمي.االحترارمنمئویةدرجة1.5مستوىضمنللبقاء

2020عامصدماتأعقابفياألخرىبالمناطقمقارنةأكبربشكلإفریقیافياألحفوريالوقودإنتاجتوقعاتتقلصت●
عامبحلول%32بنسبةالنمومنبدالًالمستقبل.فيعالقةأصوًالیصبحبأنكبیرلخطرمعرضاإلنتاجمنوالكثیر
كانوبینما%.24بنسبةإفریقیافيوالغازالنفطإنتاجینخفضأناآلنالمتوقعمن,2020عامقبلمتوقًعاكانكما2050

%68أنكمااألقل.على%14بنسبةالفحمإنتاجینخفضأناآلنالمتوقعمن,2050عامقبلنسبیًامتسقًاالفحمإنتاج
مخصصة2050إلى2020عامبیناآلنحتىبھاااللتزامیتملمالتيالمشاریعمنالمتوقعةوالغازالنفطإنتاجیةمن

منعالیةمخاطرلھاالتياإلضافیةالثقیلةاإلنتاجاتأوالمائيالتصدیعأوالعمیقةالمیاهعملیاتمثلمكلفةإنتاجلعملیات
الجنوح في المستقبل.

لدیھایوجدالأووالغازالنفطمنالقلیللدیھاللسوقجدیدةوافدةبلدانسبعةفيستكونالمتوقعةاإلنتاجیةمن31%●
إفریقیافيوالغازللنفطمنتًجا16أكبرضمنتكونأنیُتوقعالتيالبلدانمنسبعة.قاإلطالعلىوالغازللنفطاستخراج

والسنغالإفریقیاوجنوبوموریتانیاوتنزانیا(موزمبیقالقطاعھذاعلىالجددالوافدینمنھي2050عاموحتىاآلنمن
تنظیمیةوأنظمةجدیدةتحتیةبنیةلبناءإضافیةتكالیفمعالبلدانھذهفيلھاالمخططالمشاریعتأتيوإثیوبیا).وأوغندا

لالستخراج.
أن2050عامإلى2020عامبینالمتوقعمنبعد.إفریقیافيالمستقبلیةاألحفوريالوقودانبعاثاتمن%40إطالقیتملم●

جدیدةمشاریعمنالمتوقعالفحمإنتاجمن%25والنفطإنتاجمن%41والغازإنتاجمناالنبعاثاتھذهمن%49تأتي
لیست في مرحلة اإلنتاج وال قید التطویر حالیا.

فيإفریقیافيالجدیدةالنفطمشاریعمنالعالقةاألصولمندوالرملیار230إلىیصلماالصناعةخططتؤديأنیمكن●
صناعاتتقومأنیتوقعالتيالمبالغھيھذه.2050عامبحلولدوالرتریلیون1.4إلىالمبلغھذاوسیصلالمقبلالعقد

لمالقادمةسنةالثالثینإلىالعشرفيجدیدةوغازنفطمشاریعوتطویرالنفطعنالتنقیبفيباستثمارھااإلحفوريالوقود
ھذهمنالكثیرتصبحفقدالمتجددةللطاقةالسریعواالستیعابالكربونإزالةاستمرتإذابعد.علیھاالتصدیقیتم

بینالوظائفلفقدانحلولوخلقالبیئیةاألضرارإلصالح-األمواللیسولكن-الحاجةیخلقممامحصورةاالستثمارات
عشیة وضحاھا ونقص اإلیرادات الحكومیة.

عاميبینبالتالشي.المھددةوالملوثةالغنیةالحكوماتمنالعامالتمویلخاللمنجزئیًااألحفوريالوقودصناعةدعمیتم●
یمثلوھذاإفریقیافياألحفوريللوقودالعامالتمویلمندوالرملیار47العشرینمجموعةدولقدمت,2019و2016

ذاتالدولتحركمعالتحول.فياالتجاھاتھذهبدأتلقدولكنالمتجددة.الطاقةلمصادرالمقدمالمبلغأضعاف3.7
العامالتمویلھذامنالتدریجيللتخلصالمتحدةوالوالیاتالمتحدةوالمملكةاألوروبياالتحادمثلالكبرىاالقتصادات

بدائلذلكفيبما-األخرىالقطاعاتعنأكثرتراجعاًإفریقیافيوالفحموالغازللنفطاالقتصادیةالجوانبستواجھالدولي,
الطاقة المتجددة ذات التكلفة التنافسیة.

,2050-2020الفترة:االحتیاطي,فئةحسباألفریقیةالبلدانجمیعفيوالفحموالغازالنفطإنتاجمنالمتوقعةاالنبعاثات:7الشكل
المقیاس: ملیار طن من ثاني أكسید الكربون:



Oilمنظمةتحلیلالمصدر: Change InternationalمنبیاناتعلىبناًءRystad UCube

)2050-2020(بعدعلیھاالموافقةتتملمجدیدةمشاریعمنوالغازالنفطإلنتاجأفریقیةدولة16أكبر:12الشكل

Oilمنظمةتحلیلالمصدر: Change InternationalمنبیاناتعلىبناًءRystad UCube

ھذهلوقفتقاتلالتيوالحركاتمعینةبلدانفياألحفوريالوقودتطویرتأثیراتبعضعنلمحةأیًضانقدمالتقریرھذافي
المشاریع:
حركة اإلنتقال العادل من الفحم في جنوب إفریقیا●
وأوغنداوتنزانیاإفریقیاشرقفيوبیئیةاقتصادیةمخاطرعلىیحتويالذيالخامالنفطأنابیبخطضدالنضال●

)EACOP(
بند "استلم أو ادفع" في عقود النفط والغاز في غانا تسببت في تراكم الدیون وإزاحة الطاقة المتجددة●
مقاومة انتھاكات حقوق اإلنسان بما في ذلك القمع الممیت للمجتمع المدني وكذلك اآلثار المحلیة البیئیة والصحیة في نیجیریا●
الجیوبفيالمطافبھاینتھيالتيالمواردإیراداتعلىمثالھيالسنغالفي)Petro-Tim(تیمبتروقضیةفضیحة●

الخاصة والحسابات الخارجیة بدالً من الخزائن العامة والمشاریع المحلیة
الغازتطویرویأتيموزمبیقفيإفریقیافي)LNG(المسالالطبیعيللغازمشروعأكبرإلنشاءتوتالشركةخطط●

الطبیعي المسال مع التفاوت المتزاید في الثروة وتأثیرات المناخ واألضرار البیئیة المحلیة وزیادة الصراعات.

التوصیات:

ھذهأصابتلقدالعالم.مستوىعلىوالغازالنفطقطاعفيالُمدارغیراالنحدارعلیھیبدوأنیمكنعماسریعةلمحة2020عامقدم
إفریقیا.فيوالغازالنفطصادراتعلىكبیربشكلتعتمدالتيالدولمنالعدیدذلكفيبماضعفاًوالمجتمعاتالبلدانأكثرالعملیة
لتوفیراألحفوريالوقودتجاوزأجلمنطویلةفترةمنذإفریقیافياألخرىاالجتماعیةوالحركاتالبیئیةالعدالةحركاتكافحت

فرصة لبناء نظام طاقة واقتصاد أوسع محلیًا ومنصفًا ودیمقراطیًا.

انتقالعلیھایبدوأنیجبالتيالكیفیةبتحدیدللمجتمعاتللسماحوالتشاورالمحلیةالقراراتاتخاذعادلةبطریقةاالنتقالسیتطلب
التخلصوعادل:متجدداقتصادإلىمجتمعاتناانتقالیشملھأنیجبلماالعامةالمبادئبعضطرحنافقدذلكومعمناطقھم.فيالطاقة

واألحفوريالوقودعمالبقیادةعادلانتقالخططالقویة,العمالیةوالنقاباتاالجتماعیةالحركاتاألحفوري,الوقودمنالتدریجي



المحلیةالملكیةتعزیزللجمیع,المتجددةالطاقةاالعتبار,فيوالكوكبالناسوضعمعاالقتصاديالتنویعالمتأثرة,المجتمعات
ضماناإلقلیمي,التعاونتعزیزاألخضر,واالستخراجالزائفةالحلولرفضالغذائیة,السیادةالموارد,علىالدیمقراطیةوالسیطرة

دفع الملوثین مقابل األضرار التي تسببوا بھا.

الوقودمنعالمیًاالمنصفالتدریجيللتخلصعملوإطار2020لعاماألفریقیةالطاقةقادةقمةعنالصادرالبیانعلىبناء
األفریقیة:الحكوماتإلىالتالیةاألساسیةالتوصیاتنقدمفإننا،)2020(وكارتاموتیتنشرتھالذياألحفوري 1

یجب على الدول التي تمتلك صناعة وقود أحفوري قائمة بالفعل:●
على2050عامبحلولالحالیةاألحفوريالوقوداستخراجمشاریعمنوالُمدارالتدریجيللتخلصخططوضع○

أبعد تقدیر جنبًا إلى جنب مع انتقال عادل للعمال والمجتمعات.
والتيغیرھامنأكثرمعرضةاإلنسانحقوقفیھاتكونالتيالمشاریعمنالتدریجيللتخلصاألولویةإعطاء○

تتحمل المجتمعات المھمشة أكثر اآلثار السلبیة إلنتاج الوقود األحفوري.
التيالكربونمنخفضةالقطاعاتعلىالتركیزمعاالقتصاديالتنویعنحوواالجتماعیةالصناعیةالسیاساتتنفیذ○

تبني مجتمعات أكثر مرونة وإنصافًا وتسھل التخطیط التشاركي.

یجب على جمیع الدول بما في ذلك الدول التي یتم التخطیط إلنتاج الوقود األحفوري فیھا ولكن لم یتم إنشاؤه بالفعل:●
-الشبكةخارجالمناطقفيالموزعةالمتجددةالطاقةسیماال-بسرعةالمتجددةالطاقةتركیبنطاقتوسیع○

لتحقیق الوصول الشامل إلى الطاقة.
وقف التراخیص والموافقات لمشاریع الوقود األحفوري الجدیدة.○
الشاملالوصوللتحقیقإفریقیافيلھامثیلالالتيالریاحوطاقةالشمسیةالطاقةلمواردالسریعةالتنمیةمتابعة○

وتوزیًعا.مرونةأكثرمتجددةطاقةأنظمةإلىواالنتقال2030عامقبلالطاقةإلى

في ھذا التقریر نشدد على أن حكومات الدول الغنیة یجب أن تقوم بنصیبھا العادل. كما یقدم التقریر توصیات من شأنھا أن تضمن لھم:

(أ) التحرك أوالً وأسرع في التخلص التدریجي من إنتاج الوقود األحفوري
(ب) وقف تمویل الوقود األحفوري واإلجراءات األخرى التي تعیق االنتقال العادل للدول في أفریقیا

معیتماشىبماالعالميالجنوببلدانوعبرأفریقیاأنحاءجمیعفياألحفوريالوقودمنالعادلةاالنتقالعملیاتلدعمالدفع(ج)
مسؤولیتھا التاریخیة المتواصلة عن أزمة المناخ.
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