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 A 

  ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
  الثالثون الدورة

  2018 شباط/فبراير 23-19، السودان الخرطوم،

صمود التغّير المناخ وأثره على عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشطتها: بناء القدرة على 
  لمعالجة حالة الضعف الشديد التي تعاني منها الزراعة وسبل العيش الريفية في أفريقيا

  
  موجز

  
ا عرضــــــــــــًة له. ويرتبط هذا األمر بأمهية قطاع الزراعة بالنســــــــــــبة     تتأثر أفريقيا بصــــــــــــورة خاصــــــــــــة بتغّري املناخ كما أ

ا، وموقع هذا القطاع يف االقتصــاديات الوطنية وعدم توفر املوارد والقدرات  إىل ســبل كســب العيش واألمن الغذائي لســكا
 لدعم التكّيف مع تغري املناخ. بالتايل، فإن أثر تغري املناخ، إضـــــــــافًة إىل هشـــــــــاشـــــــــة الزراعة وســـــــــبل كســـــــــب العيش الريفية 

طر للتكيف مع تغّري املناخ والتخفيف من وطأته، فضــــــــــــــًال عن احلّد من خما يف أفريقيا يدعوان إىل وضــــــــــــــع تدابري مالئمة
ا األعضــــــاء يف جمال جعل الكوارث وبناء قدرة ســــــبل كســــــب العيش على الصــــــمود يف اإلقليم. وتدعم املنظم ظم نة بلدا

يه من اســـــــرتاتيجية بتوج والزراعة وســـــــبل كســـــــب العيش الريفية أكثر قدرًة على الصـــــــمود يف وجه آثار تغّري املناخ، األغذية
  .اليت تركز على تغّري املناخ 2019-2018فرتة السنتني املنبثقة عن توجيهات الاملنظمة يف جمال تغّري املناخ ومبا يتفق مع 

  
ا ذات األولوية 2019-2018ويف هذه الفرتة    ، ســـــــــــــــوف ترّكز املنظمة عملها يف البلدان األفريقية على إجراءا

ا احملددة وطنياً، وإعداد خطط تنفيذ إطار سنداي للحدّ باجتاه حتقيق أهداف   التنمية املستدامة، وتنقيح وتنفيذ مسامها
  يف أفريقيا. 2030-2015من خماطر الكوارث للفرتة 

  المسائل التي ينبغي لفت عناية المؤتمر اإلقليمي إليها
  

  :قد يرغب املؤمتر اإلقليمي يف القيام مبا يلي  
  

املشـــورة حول كيفية دعم املنظمة بالطريقة الفضـــلى للبلدان األفريقية يف التخطيط لإلجراءات، وتنقيحها توفري  )(أ
وجه تغّري  لريفية يفواصــمود ســبل كســب العيش الزراعية م املايل الذي يبين القدرة على وتنفيذها، وتعبئة الدع

  ؛هامواطن ضعف ويعاجل املناخ
ذ املسامهات لبلدان األعضاء يف جمال إعداد وتنفيللدعم اكيفية توفري املنظمة   تقدمي التوجيهات واملشورة حول )(ب

ا، كما ويف العمليات الدولية وفقاً ملا هو مالئم؛   احملّددة وطنياً وخطط التكّيف الوطنية اخلاصة 
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  مةمقدّ   -ًال أوّ 
  
  لقــد تالشـــــــــــــــى يف الســـــــــــــــنوات األخرية االجتــاه اإلجيــايب الــذي لوحظ يف جمــال مكــافحــة اجلوع يف بــدايــة القرن،   -1

   يف املــــائــــة 22.7انعكس هــــذا االجتــــاه. كمــــا أن معــــدل نقص التغــــذيــــة ارتفع ليبلغ نســـــــــــــــبــــة  2016و 2015ويف عــــامي 
  . 2014مليون شـــــخص. وازداد أيضـــــاً انتشـــــار انعدام األمن الغذائي الشـــــديد منذ عام  224، حيث يتأثر به 2016عام  يف

مليون شــــــخص يف أفريقيا جنوب الصــــــحراء الكربى، أي حوايل ثلث الســــــكان ونصــــــف مجيع  315، طال 2016ويف عام 
   أن ت األخرية إىليف العامل. وتشـــــــــــــــري البيانات والتحليالشـــــــــــــــديد الاألشـــــــــــــــخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 

  وما بعد، ما مل حيصل تغيري جذري. 2018هذه االجتاهات سوف تستمر عام 
 
وقد ترك كّل من تغّري املناخ وعدد من العوامل املتصـــــــلة بالســـــــياق، مبا يف ذلك األحداث القصـــــــوى، وصـــــــدمات   -2

  . ألفريقيةا من الغذائي يف القارةوضغوطات أخرى، مثل النزاعات وأخطار سلسلة األغذية، آثاراً سيئة على توقعات األ
 
وتعاجل التحديات األســــــــاســــــــية اليت تواجهها أفريقيا األســــــــباب العميقة ملواطن الضــــــــعف، يف حني تقّلل إىل احلّد   -3

األقصــى اآلثار الســلبية يف األجلني القصــري والطويل. وعلى الصــعيد العاملي، فإن أهداف التنمية املســتدامة يف خطة التنمية 
 2030-2015، واتفاق باريس بشـــأن تغّري املناخ، وإطار ســـنداي للحّد من خماطر الكوارث يف الفرتة 2030امة لعام املســـتد

يف أفريقيا تشــكل بعض األطر الســياســاتية األســاســية لتوجيه اإلجراءات. وأّما على الصــعيد اإلقليمي، فمن املتوقع أن يوّفر 
جلــديــدة من أجــل التنميــة يف أفريقيــا دفعــًا متجــدداً، وأن حيّفزا القرارات ودليــل تنفيــذ برنــامج الشـــــــــــــــراكــة ا  1إعالن مــاالبو

واإلجراءات. ومن شــأن هذا أن يؤدي إىل نتائج ملموســة وقابلة للقياس مقارنة باألهداف الطموحة اليت تتفق مع تطلعات 
  .2063خطة عمل االحتاد األفريقي لعام 

 
  ذي تؤديه الزراعة من أجل بلوغ األهداف املتصـــــــــــــــلة بالتنمية، واحلّد وتقّر هذه األطر العاملية بالدور احلاســـــــــــــــم ال  -4

من خماطر الكوارث والتكيف مع تغّري املناخ والتخفيف من وطأته. وهي تلقي الضــــوء أيضــــاً على التفاعل احملتمل بني تغري 
 املناخ واهلجرة.

  
  األفريقية نظم األغذية والزراعةتغّير المناخ كعامل للتغيير في   -ثانياً 

 
عيش الريفية وســـــبل ال نظم األغذيةيعّرض تغري املناخ التنمية البشـــــرية إىل اخلطر من خالل ممارســـــة الضـــــغط على   -5

حول العامل، وخباصـــــــــــة يف البلدان النامية. كما أن الشـــــــــــعوب يف أفريقيا تتعّرض بشـــــــــــكل متناٍم آلثار تغّري املناخ واألخطار 
ات بداية سريعة (مثل العواصف االستوائية، واألمطار والفياضانات) وبطيئة (مثل تدهور الطبيعية، مبا يف ذلك األحداث ذ

الغابات، وخســـــــــــارة التنوع البيولوجي والتصـــــــــــّحر). وقد ازداد أيضـــــــــــاً تواتر وحجم وأثر هذه الظواهر اليت تؤثر على أفريقيا 
ا الزراعية بصورة عامة خالل العقود القليلة املاضية.  وقطاعا

 

                                                      
  .إعالن ماالبو بشأن التعجيل بالنمو والتحول الزراعيني من أجل الرخاء املشرتك وحتسني سبل املعيشة  1
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ري يف درجات األمساك لآلثار السلبية لتغّري املناخ مثل التغي مصايدك، فإن تعّرض احملاصيل، والثروة احليوانية و كذل  -6
احلرارة، وتوّفر املياه، وتدهور األراضــي واألحداث املناخية القصــوى، يضــع الغّالت وســبل عيش املزارعني يف اخلطر. وتشــري 

، 2020مليون شــخص ســوف يتعّرضــون لندرة املياه حبلول عام  250و 75 أن ما بني توقعات آثار تغّري املناخ يف أفريقيا إىل
، إذا مل تنعكس 2080يف املائة حبلول عام  8و 5وأن مســـــاحة األراضـــــي القاحلة يف أفريقيا ســـــوف تنمو بنســـــبة ترتاوح بني 

  االجتاهات احلالية. 
 
  املائة من األراضـــــــــــــــي املزروعة ُتعّد أراٍض بعلية. وغالباً ما تتفاقم  يف 93ويف أفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء الكربى،   -7

هذه احلالة بفعل ممارســــــــــــات زراعية غري مســــــــــــتدامة، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل تدهور املوارد الطبيعية وزيادة التعّرض 
  ملخاطر مستقبلية.

 
. 2اامل يُعزى إىل تغيري اســـــتخدام األراضـــــي وتدهورهيف املائة من انبعاثات الكربون يف الع 20ويُقّدر أن ما يقارب   -8

  والنظم اإليكولوجيــة األفريقيــة متــأثرة أصـــــــــــــــًال بتغري املنــاخ، ومن املتوقع أن تكون اآلثــار املســـــــــــــــتقبليــة كبريًة. كــذلــك، يُقــّدر 
اضـــي الذي يرافق تغري ر يف اســـتغالل املوارد الطبيعية والتغيري يف اســـتخدام األ اإلفراطالبشـــرية اليت تؤدي إىل  اتأن الضـــغوط

البحـار، اخلـاص بـاألرض، و  ةم اإليكولوجيـوجيـة األفريقيـة، مبـا يف ذلـك النظاملنـاخ ســـــــــــــــوف تســـــــــــــــرّع تـدهور النظم اإليكول
  واألراضي الرطبة وغريها من النظم اإليكولوجية اهلامة. 

 
يف بعض البلــدان بفعــل اآلثــار  يف املــائــة 50إىل حــّد ن ُختفَّض غالت الزراعــة البعليــة ، ميكن أ2020وحبلول عــام   -9

ومن املتوقع أن يتعّرض اإلنتاج الزراعي، مبا يف ذلك  3املركبة لتغري املناخ وقيود أخرى متصــــلة بالزراعة واســــتخدام األراضــــي.
   2050احلصـــــــــــــــول على األغذية، إىل خطر شـــــــــــــــديد يف عدة بلدان أفريقية. وترتاوح خســـــــــــــــائر الغّالت املقّدرة حبلول عام 

  يف املائة جمّمعة يف كل أحناء أفريقيا جنوب الصــــــــــــــحراء الكربى. ومن املتوقع أيضــــــــــــــاً  22املائة ألفريقيا اجلنوبية ويف  18بني 
  وهذا قد يؤثر بشـــــــــــــــكل ســـــــــــــــليب أكثر بعد  4يف املائة. 30أن تكون خســـــــــــــــائر الغّالت جلنوب أفريقيا وزمبابوي أعلى من 

  5على األمن الغذائي ويفاقم سوء التغذية.
 

اجية احليوانية وغّلة من حيث اإلنت ويعاين قطاع الثروة احليوانية من تأثريات ســـــــــــــــلبية هامة مرتتبة على تغريُّ املناخ  -10
جلت يفعلى ســبيل املثال، ف البيولوجي. وصــحة احليوان وتكاثره والتنوُّع والكألحماصــيل األعالف  بلدان شــىت يف أفريقيا  ســُ
يف املائة يف أعداد احليوانات أثناء فرتات اجلفاف الشــــــــــديد يف العقود  60 إىل 20بنســــــــــبة  نفوق الكربى جنوب الصــــــــــحراء
  يف املــائــة يف ظــل  25 إىل 10ويف جنوب أفريقيــا، كــان من املتوقع اخنفــاض منتجــات األلبــان بنســـــــــــــــبــة  الثالثــة املــاضـــــــــــــــيــة.

  األمطار تأثريات ســـــــلبية مباشـــــــرة  تســـــــاقطوكان الرتفاع درجات احلرارة واخنفاض معدل  6.بعض ســـــــيناريوهات تغريُّ املناخ
  .الكأل، كما ميكن أن تكشف السجالت أثناء موجات اجلفاف عن حدوث اخنفاضات هامة يف إنتاج الغالتعلى 
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ا سوف يؤثر على توّفر . وهذاألفريقية وتتنبأ سيناريوهات تغري املناخ بزيادة يف اجلفاف يف أجزاء عديدة من القارة  -11
واحملاصـــــــــــيل. كما أن عملية التصـــــــــــّحر ســـــــــــوف ختّفض قدرة املراعي على التحّمل وقدرة النظم الرعوية  الكألاملياه، وإنتاج 

ة وجودة اللحوم واحلليـــب،    والزراعيـــة الرعويـــة على توفري احلمـــايـــة. كمـــا أن البيئـــة الســـــــــــــــــاخنـــة تعيق اإلنتـــاج (النمو، وغلـــّ
  والصحية واالستجابة املناعية. وغّلة البيض، والوزن واجلودة) وأداء التكاثر، واحلالة األيضية

 
م أقل البلدان منواً ويف الدول اجلزرية الصـــــــــــــغرية النامية واملناطق ذات النظويظهر تأثر تغري املناخ على أشـــــــــــــّده يف   -12

مدينة  320ويوجد يف أفريقيا ما يقارب  راضـــــي اجلافة واجلبال).، واألواملناطق الســـــاحليةانغروف، اإليكولوجية اهلشـــــة (كامل
يعيشـون يف مناطق سـاحلية  2005عام يف مليون شـخص  56شـخص، وما يُقّدر بإمجايل  10 000حلية تضـم أكثر من سـا

اية القرن احلادي والعشــرين، ســوف يؤثر االرتفاع املتوقع ملســتوى البحر على املناطق املنخفضــة  منخفضــة االرتفاع. وعند 
ت ا أن التوقع بأن ارتفاع مستوى البحر قد يفاقم مشاكل الفياضاناالساحلية، ويزيد هشاشة املدن واملناطق الساحلية. كم

  والتمّلح، وخباصة على سواحل أفريقيا الشرقية، فسوف يؤثر على الصحة البشرية. 
 

ار والبحريات، إمنا مبستوي مصايدكذلك، قد تؤثر الزيادات يف درجات احلرارة على   -13 ات األمساك الواقعة على األ
احمليطات وارتفاع  ، ســـــوف تتأثر بتحّمضرجانيةاملشـــــعاب الريقيا. فالنظم اإليكولوجية للمحيطات، وخباصـــــة متفاوتة يف أف

  األمساك. دمصاياحلرارة فضًال عن تغّريات يف حجم احمليطات، األمر الذي يؤثر سلباً على قطاعات اقتصادية مثل 
 

اض اليت تنتشر وتفشي اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية. فاألمر ويؤثر تغّري املناخ، إضافًة إىل العوملة، على توزّع   -14
  ي املتصـــــــــــــدع، ، أو ّمحى الوادداء املثقبيات األفريقياملناخ، مثل  اتري لتغهي األكثر حســـــــــــــاســـــــــــــيًة  عرب النواقل املفصـــــــــــــلية

   راد وصــــــــــــــــدأ احلبوب،أو املالريــا، أو فريوس اللســــــــــــــــان األزرق أو مرض زيكــا. كــذلــك، فــإن البيولوجيــا اإليكولوجيــة للج
  وهي آفات قائمة منذ زمن طويل، ميكن أن تتأثر بتغري املناخ وما يرافقه من أحداث مناخية اســـــــتثنائية. إضـــــــافًة إىل ذلك، 

ودة دال ميكن إمهال آثار تغّري املناخ على اآلفات واألمراض النباتية اجلديدة العابرة للحدود مثل االنتشـــار األخري والســـريع ل
  .ةفريقياأل القارة كافة أحناءريفية يف  احلشد اخل

 
  الدعم المقّدم من المنظمة للعمل على صعيد المناخ في قطاع الزراعة في أفريقيا  -ثالثاً 

 
  يبّني حتليـــل املنظمـــة للمســـــــــــــــــامهـــات احملـــّددة وطنيـــًا أن إجراءات التكّيف مع تغري املنـــاخ والتخفيف من وطـــأتـــه   -15

  يف قطاعي األغذية والزراعة تشكل أولويات يف البلدان األفريقية. 
 

، نشــــــرت املنظمة حتليلها اإلقليمي التفصــــــيلي األول للمســــــامهات احملّددة وطنياً ألفريقيا الشــــــرقية. 2017ويف عام   -16
. وخالل 2018عام يف  ياً وســـوف تدعم املنظمة بلدان أفريقيا الشـــرقية يف وضـــع اســـرتاتيجيات تنفيذ املســـامهات احملددة وطن

املنظمة منصـــًة لدعم تنفيذ املســـامهات احملددة وطنياً من أجل تســـهيل عملية تقاســـم املعارف  نشـــئفرتة الســـنتني، ســـوف ت
  الصــــــلة، وســــــوف تســــــتمر يف تيســــــري جمموعة العمل املواضــــــيعية املعنية بالزراعة،  ويذ أصــــــحاب املصــــــلحةواملعلومات بني 

  األراضي حتت مظّلة الشراكة اخلاصة باملسامهات احملددة وطنياً. واألمن الغذائي واستخدام 
 



 ARC/18/3  5 

 

رية بشأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصغوسوف تواصل املنظمة العمل على برنامج العمل العاملي   -17
  .ار ساموا)إجراءات العمل املعجَّلة للدول اجلزرية الصغرية النامية (مس، والذي يبين على نتائج النامية

 
للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان ويقوم برنامج األمم املتحدة   -18

بلداً يف أفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء الكربى لتحقيق متطلبات "جهوزية الربنامج"، مبا يف ذلك وضـــــــــــــــع  25بدعم  7النامية
بالربنامج، وتصـــــميم النظم الوطنية لرصـــــد الغابات من أجل القياس واإلبالغ  اســـــرتاتيجيات أو خطط عمل وطنية متصـــــلة

  .والتحقق، وحتديد املستويات املرجعية للغابات، ووضع نظم املعلومات الرقابية
 

  وبوصــــــفه عنصــــــراً أســــــاســــــياً يف اتفاق باريس، يّتطلب إطار الشــــــفافية املعّزز أن توّفر البلدان تقارير حصــــــر وطنية   -19
ا احملددة وطنياً.  عن  انبعاثات غازات الدفيئة فيها فضــــــــًال عن معلوماٍت بشــــــــأن التقدم احملرز على صــــــــعيد تنفيذ مســــــــامها

كذلك، يتوجب على البلدان األعضــــــــاء حتديد أنشــــــــطتها يف جمال القياس واإلبالغ والتحقق إلجراءات التخفيف املالئمة 
لة بالغ والتحقق ألنشــــــــطتها املتصــــــــلة باحلّد من االنبعاثات النامجة عن إزاوطنياً، وإجراء عملية طوعية يف جمال القياس واإل

  مر املنظمة ). وتســـــــــــــــتلتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورهاالغابات وتدهورها (برنامج ا
  النــامجــة  خفض االنبعــاثــاتلتعــاون يف جمــال يف دعم البلــدان لالســـــــــــــــتجــابــة إىل متطلبــات اإلبالغ هــذه من خالل برنــامج ا

، ومن خالل الِفَرق والربامج املعنية بالرصـــــــــــــــد الوطين للغابات مثل برنامج التخفيف من تغري عن إزالة الغابات وتدهورها
   .للتعـــاون يف جمـــال خفض االنبعـــاثـــات النـــامجـــة عن إزالـــة الغـــابـــات وتـــدهورهـــااملنـــاخ يف الزراعـــة وبرنـــامج األمم املتحـــدة 

ويف إطار مبادرة مرفق البيئة العاملي لبناء القدرات من أجل الشـــــفافية، تطلق املنظمة مشـــــروعاً عاملياً لدعم ، 2018يف عام و 
  .دام األراضيطاع الزراعة واحلراجة وغريمها من أشكال استخالبلدان النامية يف االمتثال ملتطلبات إطار الشفافية املعّزز يف ق

 
  من خالل مشـــــــروع يشـــــــمل  للصـــــــحراء الكربى والســـــــاحل عظيمر األخضـــــــر الاجلداوتدعم املنظمة مبادرة تنفيذ   -20

ستة بلدان أفريقية ويساعد اجملتمعات احمللية، واحلكومة واجملتمع املدين على توفري اإلدارة املستدامة وترميم الغابات واملراعي 
هكتار  40 000املنظمة إىل ترميم يف األراضـــي اجلافة املتأثرة بالتصـــّحر، وتدهور األراضـــي واجلفاف. وســـوف تؤدي جهود 

  من األراضي املتدهورة، وحتسني ظروف عيش أكثر من مليون شخص.
 

األمم  منظمة األغذية والزراعة وبرنامج الذي تنسقهكذلك، فإن برنامج دمج الزراعة يف خطط التكّيف الوطنية،   -21
التخطيط ووضع غّري املناخ يف العمليات الوطنية اخلاصة باملتحدة اإلمنائي، يرمي إىل معاجلة الشواغل املتصلة بالتكيف مع ت

بلداً نامياً، مبا يف ذلك غامبيا، وكينيا، وأوغندا وزامبيا. ويف كينيا، وّفر برنامج دمج الزراعة يف خطط التكّيف  11امليزانية يف 
  جات والتحديات املؤســـــــــــســـــــــــية الوطنية الدعم لوضـــــــــــع إطار جديد للزراعة الذكية مناخياً، كما ُجترى دراســـــــــــتان حول احلا

  .ختطيط التكّيف يف البالدعلى صعيد 
 

وقد وضعت بلدان عديدة خارطة طريق لصياغة خطط تكيف وطنية، ساهم فيها برنامج دمج الزراعة يف خطط   -22
مج دالتكّيف الوطنية من خالل أنشطة ذات الصلة. ويف أوغندا، دعم الربنامج عملية وضع إطار لتحديد تكاليف برنامج 

                                                      
ة، وبرنامج هو شــــــراكة تعاونية بني منظمة األغذية والزراع للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورهابرنامج األمم املتحدة   7

  .األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
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الزراعة يف خطط التكّيف الوطنية وتنفيذه. وأّما يف كينيا، فقد دعم برنامج دمج الزراعة يف خطط التكّيف الوطنية عملية 
إجناز واعتماد خطة تكّيف وطنية تشــــــــّكل فيها الزراعة أحد القطاعات الرئيســــــــية. ويف البلدان اليت مل تضــــــــع خارطة طريق 

اسة نامج دعماً يتالءم مع الظروف الوطنية، كما يف زامبيا حيث ّمت تقدمي الدعم للسيلصياغة خطة تكّيف وطنية، يوّفر الرب 
  الوطنية بشأن تغّري املناخ والسياسة الزراعية الوطنية. 

 
وُجيري برنامج دمج الزراعة يف خطط التكيف الوطنية أنشـــــــــــــــطًة لتحســـــــــــــــني عملية توليد نتائج قائمة على األدلة   -23

ا الســياســات  املتصــلة بالتخطيط للتكيف، والرصــد واإلبالغ. ويف أوغندا، قام الربنامج بدعم عملية وضــع إطار تســرتشــد 
لرصـــــــــــــــد وتقييم أداء خطة التكيف الوطنية للزراعة، وبناء قدرات الربملانيني، وموظفي احلكومة املركزية، وموظفي احلكومة 

  ي.يزانيات والسياسات املراعية للنوع االجتماعوامل كوميني يف جمال وضع وتنفيذ اخلططاحمللية واألطراف غري احل
 

وبدعم من برنامج دمج الزراعة يف خطط التكّيف الوطنية، تواصــــل املنظمة مســــاعدة البلدان يف تصــــميم أنشــــطة   -24
وأنشــطة  من أجل االرتقاء بالزراعة برنامج دعم االســتعداد والتأّهب يف الصــندوق األخضــر للمناختعّزز التخصــيصــات من 

  الصــــــــندوق  ريكشــــــــطيط للتكّيف. وقد كانت املنظمة تدعم الســــــــلطات الوطنية املعّينة يف كينيا والســــــــودان بوصــــــــفها التخ
  يف التنفيذ، وتقدمي خطة التكيف الوطنية للصندوق األخضر للمناخ/اقرتاحات يف جمال التكيف والتخطيط والتأهب.

 
لتنفيذ منحة الصـــــــندوق األخضـــــــر للمناخ للمشـــــــاريع  ، أصـــــــبحت املنظمة كياناً 2016ويف نوفمرب/تشـــــــرين الثاين   -25

مليون دوالر أمريكي) ذات مســــتوى متوســــط من املخاطر البيئية واالجتماعية. وتبقى املنظمة  50-250املتوســــطة احلجم (
ا األعضـــــــــــاء يف وضـــــــــــع وتنفيذ مشـــــــــــاريع توجهها البلدان يف جماالت خربة أخرى للمنظمة.    مســـــــــــتعدة أيضـــــــــــاً لدعم بلدا

الدعم إلعداد املذكرات املفاهيمية واملقرتحات للصـــــــــــــــندوق األخضـــــــــــــــر  8بلدان أفريقية 10، تلقى أكثر من 2017ويف عام 
  للمناخ، وحصل ستة منها على دعم مايل مباشر من املنظمة.

 
  . مليون دوالر أمريكي 740، بلغــــت حمفظــــة املرفق العــــاملي للبيئــــة احلــــاليــــة 2017وحىت نوفمرب/تشـــــــــــــــرين الثــــاين   -26
  

بلداً أفريقياً. كما أن إمجايل قيمة متويل  31ويف اجملموع، نّفذت املنظمة أو دعمت تنفيذ مشـــــــــــــــاريع املرفق العاملي للبيئة يف 
يف املائة  21مشـــــــــــــروعاً ( 33رّكز ي مليون دوالر أمريكي حيث 424املناخ يف حمفظة املرفق العاملي للبيئة التابع للمنظمة يبلغ 

  مليون دوالر أمريكي، يف حني ُخيصـــــــــــــــص  157ى التكّيف مع تغّري املنــــــاخ مع متويــــــل بقيمــــــة من قيمــــــة احملفظــــــة) عل
  مليون دوالر أمريكي ملعـــاجلـــة التخفيف من وطـــأة تغري املنـــاخ كجزء من مشـــــــــــــــــاريع اجملـــاالت املتعـــددة الرتكيز،  267مبلغ 

ل أفريقيا يف من وطأة تغّري املناخ. وتشـــــكيف املائة فقط من حمفظة املشـــــروع ترّكز حصـــــرياً على التخف 1يف حني أن نســـــبة 
مليون دوالر أمريكي لتمويــل املنح من مرفق البيئــة  86احلصــــــــــــــــة األكرب من حمفظــة املنظمــة للتكيف مع تغري املنــاخ، مع 

ع مع انطالق الدورة الســابعة ملرفق البيئة ا عاملي، لالعاملي. وســوف تســتمر الشــراكة بني املنظمة ومرفق البيئة العاملي يف التوســّ
  ويعّززها الدمج األخري لوحدة مرفق البيئة العاملي للمنظمة يف شعبة املناخ والبيئة. 

 

                                                      
  مجهورية تنزانيا املتحدة.و  نالسوداو  موزامبيقو  موريتانياو  كينياو  غاناو  غامبياو  إثيوبياو  مجهورية الكونغو الدميوقراطيةو  الكونغوو  بوركينا فاسوو  بنني  8
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نظمة ، قامت املبرنامج االبتكارات االقتصـــــــــــادية والســـــــــــياســـــــــــية من أجل الزراعة الذكية مناخياً ومن خالل تنفيذ   -27
  ريكة، ثالث بلدان شـــــــــــــــتعزيز القدرات يف بتدريب عاملي إرشـــــــــــــــاد يف عدد من البلدان. ويعمل الربنامج على مشـــــــــــــــروع ل

ا. ويعّزز املشـــــــروع  ال ســـــــيما مالوي وزامبيا وفيت نام، ملعاجلة القيود يف جمال اعتماد الزراعة الذكية مناخياً وتعزيز ممارســـــــا
  أيضاً قدرات وزارات الزراعة للمشاركة يف مفاوضات االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغّري املناخ.

 
الذي يرمي إىل عكس اجتاه تدهور  جلدار األخضـــــــر العظيم للصـــــــحراء والســـــــاحلواملنظمة شـــــــريك داعم ملبادرة ا  -28

األراضـــــــي والتصـــــــحر يف األراضـــــــي اجلافة يف أفريقيا، وحتفيز األمن الغذائي ودعم اجملتمعات احمللية للتكّيف مع تغّري املناخ. 
  .2030مليون طن من الكربون يف األراضي اجلافة حبلول عام  250وتتوقع أفريقيا، من خالل هذه املبادرة، حجز 

 
 من خالل مشــــروع يغطي ســــتة جلدار األخضــــر العظيم للصــــحراء والســــاحلكذلك، تدعم املنظمة تنفيذ مبادرة ا  -29

  راعي ويســــــــــــــــاعــد اجملتمعــات احملليــة، واحلكومــات واجملتمع املــدين يف جمــال اإلدارة املســـــــــــــــتــدامــة للغــابــات وامل  9بلــدان أفريقيــة
يف األراضـــــــي اجلافة املتأثرة بالتصـــــــّحر وتدهور األراضـــــــي واجلفاف، وترميم هذه الغابات واملراعي. ومن املتوقع أن تفضـــــــي 

  هكتــــار من األراضـــــــــــــــي املتــــدهورة، والتــــأثري على حنو إجيــــايب على ظروف عيش أكثر  40 000جهود املنظمــــة إىل ترميم 
  شخص.) 1(من مليون 

 
  مع تغّير المناح والتخفيف من وطأتهدمج التكيف   -رابعاً 

 
لقد ّمتت مراجعة اإلطار االســــرتاتيجي للمنظمة وبراجمها حبيث تتواءم بشــــكل أفضــــل مع خطة التنمية املســــتدامة   -30

  يف أفريقيا. 2030-2015، واتفاق باريس بشأن تغّري املناخ وإطار سنداي للحّد من خماطر الكوارث للفرتة 2030لعام 
 

ر املســـــــــــــــامهة يف اجلهود العاملية للتخفيف من وطأة تغّري املناخ والتكّيف معه، بتوجيه من اتفاقية األمم ويف إطا  -31
ة حتديات املنظمة منذ زمن بعيد يف جمال معاجل  العمل الذي تقوم بهاملتحدة اإلطارية بشـــــــــــأن تغّري املناخ، وباالســـــــــــتناد إىل
دف توجيه عملها يف جمال تغري  10ظمة اســـــرتاتيجية بشـــــأن تغري املناختغري املناخ املتصـــــلة بقطاعات الزراعة، وضـــــعت املن

  املناخ بشكل أفضل.
 

املتعلق  13وتســـاهم االســـرتاتيجية يف حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة، وعلى وجه اخلصـــوص يف مقاصـــد اهلدف   -32
 وى العامليإىل خمرجات على املســـــــــــــــت لعملبتغري املناخ. وقد ُوضـــــــــــــــع إطار نتائج لرتمجة التزامات املنظمة احملددة يف خطة ا

واإلقليمي والقطري. ويتضمن إطار النتائج الربامج االسرتاتيجية اخلمسة للمنظمة، ويُدرِج تنفيذ االسرتاتيجية ضمن اإلطار 
  االسرتاتيجي للمنظمة.

  

                                                      
  سنغالو  نيجريياو  النيجرو  غامبياو  إثيوبيا و بوركينا فاسو  9

10  e.pdf7175i-/a3http://www.fao.org/  
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/2015_Climate_LD_Outcomes_CST_Conf_ENG.pdf  
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  دمج الحّد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود  -خامًسا
 

  إن الزراعة يف أفريقيا وســــــــــــــبل العيش ذات الصــــــــــــــلة معّرضــــــــــــــة بصــــــــــــــورة خاصــــــــــــــة للتهديدات. ويُعزى هذا األمر   -33
املنخفضـــــــة،  ، والفقر املســـــــتوطن واملدقع، ومســـــــتويات التعليماألفريقية إىل عدة أســـــــباب، مبا يف ذلك املوقع اجلغرايف للقارة

  والوصـــــــول إىل اخلدمات واألســـــــواق االقتصـــــــادية واالجتماعية. ونظم احلوكمة الضـــــــعيفة أو اهلشـــــــة، وحمدودية البىن التحتية 
  لنهوض من صدمات جديدة.على اكما أن الصدمات املتكررة قّوضت قدرات معظم األسر واملؤسسات املعّرضة 

 
يف املائة تقريباً من إمجايل األضرار واخلسائر اليت سّببتها  23، استوعب قطاع الزراعة 2015-2005وخالل العقد   -34

وارتفع هذا الرقم  11الكوارث الطبيعية املتوســــــــطة والكبرية احلجم يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوســــــــط حول العامل.
احليوانية بفعل  ل والثروةيف املائة يف حالة موجات اجلفاف يف أفريقيا. كما أن إمجايل خســــــــــــارة اإلنتاج يف احملاصــــــــــــي 80إىل 

ا بلغ  يف املائة من إمجايل اإلنتاج  10مليار دوالر أمريكي؛ ما يوازي نســـبة  26الكوارث الطبيعية يف أفريقيا خالل الفرتة ذا
احملتمل يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. كذلك، فإن أمهية قطاع الزراعة بالنسبة إىل االقتصاديات األفريقية، وحساسيته 

 أغلب األحيان، تؤثر يفباملثل، إزاء تقّلب املناخ (األحداث املناخية املتطرفة وتقلب املناخ) تتعّدى هذه األرقام العالية. و 
النزاعات العنيفة بشــــكل أســــاســــي على املناطق الريفية، وتفضــــي إىل تراجع يف املســــاحات املزروعة، والغّالت وأعداد الثروة 

  ات على امتداد سالسل القيمة.احليوانية، ومزيد من االضطراب
 

حني اعتمــد االحتــاد األفريقي  2004وقــد ُأحرز بعض التقــدم للحــّد من التعّرض للمخــاطر واخلســــــــــــــــائر منــذ عــام   -35
ّجعت البلدان واألقاليم  االســرتاتيجية اإلقليمية للحّد من خماطر الكوارث، اليت جيري تنفيذها مبا يتفق مع إطار هيوغو. وشــُ

لرتويج لثقافة تعزيز اإلجراءات املتصــلة بتأهبها. كما ّمت اعلى ضــع ســياســات وطنية وإقليمية وآليات تنســيق و الفرعية على و 
  إدارة املخاطر ومفهوم "القدرة على الصمود".

 
لكن ما زال من الضــروري بذل الكثري من اجلهود. فربنامج العمل لتنفيذ إطار ســنداي للحد من خماطر الكوارث   -36

، جيــب أن يُرتجم 2017يف أفريقيــا، والــذي اعتمــدتــه مجعيــة االحتــاد األفريقي يف ينــاير/كــانون الثــاين  2030-2015للفرتة 
ية تقع أوًال والوطين واحمللي. وهذه مســـــــؤول الفرعي بســـــــرعة إىل قرارات وإجراءات اســـــــتباقية ووقائية على املســـــــتوى اإلقليمي

ف األفريقي املشـــــــــرتك حيال املنصـــــــــة العاملية للحد من خماطر وقبل كل شـــــــــيء على عاتق البلدان األعضـــــــــاء. ويشـــــــــري املوق
مــايو/أيــار) إىل أمهيــة احلــد من خمــاطر الكوارث لتحقيق خطــة عمــل  26-22(املنعقــدة يف كــانكون،  2017الكوارث لعــام 

2063.  
 

ال سيما إطار ، و 2015يرتسخ النهج املتكامل للمنظمة إزاء القدرة على الصمود يف جدول األعمال العاملي لعام   -37
يف أفريقيا، واتفاق باريس بشــــــــــــأن تغري املناخ وأهداف التنمية  12 2030-2015ســــــــــــنداي للحّد من خماطر الكوارث للفرتة 

ألمن شأن ابكما أنه مرتبط بنهج توحيد األداء يف جمال الصحة وإطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي   ،املستدامة الشاملة
على الطلــب والتــدخالت داخــل  هــذا النهج تنميــة القــدرات القــائمــة. ويتيح 13زمــات املمتــدةاأل ظــل الغــذائي والتغــذيــة يف

                                                      
  .79e.pdfi72-http://www.fao.org/3/a . آثار الكوارث واألزمات على الزراعة واألمن الغذائي2017منظمة األغذية والزراعة.   11
12  framework-http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai.  
13  home/activities/ffa/ar/-http://www.fao.org/cfs/cfs  
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) النظم القانونية، والســـياســـاتية واملؤســـســـية واألطر التنظيمية 1البلدان واألقاليم الفرعية وبينها يف اجملاالت الرئيســـية التالية: (
يمية إقل أجهزةطر). وهذا يشـــــــــمل االلتزام مبواصـــــــــلة العمل مع للحد من الكوارث وإدارة األزمات يف الزراعة (حوكمة املخا

متخصـــــــــــصـــــــــــة (مثل التحالف العاملي للقدرة على الصـــــــــــمود، ومبادرة اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية  فرعية إقليميةو 
 الصـــمود واإلنذارالضـــعف، وقياس القدرة على مواطن وتقييم املخاطر و  واملعلومات) 2)؛ (كوارث اجلفافللتحصـــني ضـــد  

) 3العمل املبكر ملكافحة التهديدات احملتملة، أو املعروفة أو املســـــــتجدة لقطاع الزراعة، واألمن الغذائي والتغذية؛ ( -املبكر
تعزيز وتنويع ســـبل العيش القائمة على الزراعة إضـــافًة إىل تكنولوجيات وممارســـات للحّد من املخاطر على امتداد ســـلســـلة و 

الدعم االســـــتباقي للتأهب و ) 4الضـــــعف، مبا يف ذلك نقل املخاطر واحلماية االجتماعية؛ ( مواطن  احلّد منالقيمة، وتدابري
وض فعالني يف مجيع القطاعات الزراعية. وجيب أن تعاجل كل هذه التدابري املخاطر اخلاصــــــــــــة  من أجل توفري اســــــــــــتجابة و

  د يف وجه تغّري املناخ. باملناخ والقطاعات لضمان تنمية مستدامة وقادرة على الصمو 
 

من اآلن وصـــــاعداً، جيب دمج احلد من خماطر الكوارث والقدرة على الصـــــمود بشـــــكل منهجي يف الســـــياســـــات   -38
  واخلطط اخلاصــــــــــــة بالقطاعات وتنمية املناخ. ومن الضــــــــــــروري إيالء اهتمام خاص كبري ومتأٍن هلذا اجلانب لدى تصــــــــــــميم 

انية، ا األمر بأمهية حامسة بالنسبة إىل قطاع الزراعة (مبا يف ذلك الثروة احليو ذيتسم هسياسة أو برنامج. و  أو أي اسرتاتيجية
األمساك والغابات). وأما القدرة على الصــمود، اليت تشــمل إدارة املخاطر واحلّد منها (إدارة خماطر الكوارث واحلّد  مصــايدو 

ر والوكاالت يف جمال إدارة خماطر الكوارث واحلّد من خماط من خماطر الكوارث)، فال ميكن أن تبقى امتيازاً حصــــــرياً للخرباء
  الكوارث. بل على العكس، جيب أن تكون خاصـــــــــــــــًة بالقطاع واملخاطر، وأن تقرتن بتدابري التكّيف مع تغّري املناخ. لذا، 

ب أدوارهم ســــــــــــــــمن الضـــــــــــــــروري مبكــان أن يتلقى مجيع موظفي الوزارات املعنيني بــالقطــاع التوعيــة والتــدريــب املالئمني، حب
م، على احلــّد من خمــاطر الكوارث والتكيف مع تغّري املنــاخ من أجــل بنــاء القــدرة على الصـــــــــــــــمود يف وجــه    ومســـــــــــــــؤوليــا

  تغري املناخ.
 

ومتيل االســـــــرتاتيجيات واملؤســـــــســـــــات الوطنية يف جمال احلّد من خماطر الكوارث إىل إمهال قدرات القطاع الزراعي   -39
  الكوارث، وإدارة خمـــــاطر الكوارث وتـــــدابري التكّيف مع تغري املنـــــاخ لـــــدى وقوع الكوارث.  وأمهيتـــــه يف احلـــــّد من خمـــــاطر

لذا، ينبغي تعزيز الشــــراكات على صــــعيد القدرة على الصــــمود يف وجه تغري املناخ. وجيب أن تقيم وزارات الزراعة عالقاٍت 
ؤخذ كوارث والوكاالت املعنية باملناخ مبا يضـــــــــمن أن يمتينة ومســـــــــتمرة مع الوكاالت الوطنية املعنية بإدارة/احلّد من خماطر ال

قطــاع الزراعــة يف االعتبــار يف مجيع األوقــات. كمــا أن احلفــاظ على قــاعــدة بيــانــات موثوقــة وحمــّدثــة حول قطــاع الزراعــة، 
  واالّطالع على املخــاطر اخلــاصــــــــــــــــة بــالقطــاع وتقييم مواطن ضـــــــــــــــعفــه، ومنهجيــات قيــاس القــدرة على الصـــــــــــــــمود والتقييم 

بعد الكوارث، هي مجيعها عناصـــــــــــــــر حامسة ألخذ قطاع الزراعة يف االعتبار على حنو مالئم لدى وقوع كارثة أو أزمة، ما 
  وحينما يتوّجب احلفاظ على ســــــــــبل العيش أو إعادة بنائها. لكن يبقى األهم القيام باســــــــــتثمارات طارئة وواســــــــــعة النطاق 

ار األحداث بلدان األكثر عرضًة للتهديد يف أفريقيا للوقاية واحلّد من آثالضعف يف اجملتمعات وال مواطن يف تدابري احلّد من
  ســـــــــــــــتقبلية اإلمجالية اليت تعتمد عليها األجيال احلالية وامل األغذيةنظم قّلب املناخ على قطاع الزراعة و املناخية املتطرفة وت
 يف بقائها ورفاهها. 

 


