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A 

ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

الدورة التاسعة والعشرون

2016 نيسان/أبريل 8-4ديفوار،  أبيدجان،كوت

يف أفريقيا جنوب  قطاعات الزراعة واحلراجة وغريها من أشكال استخدام األراضيتغري املناخ و

 الصحراء الكربى

موجز

ألطراف بأّن "األولوية األساسية لصون األمن الغذائي لاحلادي والعشرين تؤرمر امليقّر اتفاق باريس الذي اعتمد يف  

إىل آثار تغّير املناخ". وقد سّلطت البلدان الضوء  تعزىوالقضاء على اجلوع، وأوجه الضعف اخلاصة لنظم إنتاج األغذية 

أمام تغّير املناخ، وكذلك على الدور اهلام  قطاعات الزراعة واحلراجة وغريها من أشكال استخدام األراضيعلى هشاشة 

حملرددة  ا املقرّررة مساهماتها سواء، من خالل  ، على حدوطأة اآلثارالذي تضطلع به بالنسبة إىل التكّيف والتخفيف من 

وطنيًا. 

تكّيف ضرمن مسراهماتها املقرّررة    برال  ًا مرتبطراً وتدمج مجيع البلدان يف أفريقيا جنرو  الصراراء الكرعى عنصرر     

الرئيسرية للتكّيرف، يليهرا    على احلاجة إىل إدارة املخاطر املناخيرة. وتعترع الزراعرة األولويرة      مشددًة ،احملددة وطنيًا

وّفرت مجيرع البلردان تفاصريل بشرأن كيفيرة تنفيرذ       قد و. استخدام األراضي واحلراجةاستخدام األراضي وتغّير مباشرة 

 ،على تدابري التكّيرف الرئيسرية علرى سربيل املثرال. وتكتسرا الزراعرة الذكيرة مناخيراً          تسليط الضوءذلك، من خالل 

تقرّدم منرافع مشر كة    ا يف معظرم األحيران حيرن أّنهر     زُترعر الزخم على مستوى القرارة، وهري    ،بوصفها نهجًا متكاماًل

قطاعرات الزراعرة   يف  وطرأة اآلثرار  بإمكانرات التخفيرف مرن    . ويع ف مجيع البلدان وطأة اآلثارالتخفيف من -للتكّيف

البيانرات والرصرد    مجرع  غري أّن تعزيز جهود بناء القدرات يف جمرال ، واحلراجة وغريها من أشكال استخدام األراضي

املرالي   األساسري عم وال بّد من توفري الدسائر القطاعات.  صعيدعلى الزم لوضع النظم املالئمة للقياس واإلبالغ والتاقق 

. وميكن مرن خرالل التعراون بر      وطأة اآلثارالتكّيف والتخفيف من ب املتعلقةوالفين ملساعدة البلدان على تنفيذ أهدافها 

 ،توسيع نطاق التكنولوجيات املبتكررة  أفضل املمارسات والدروس املستخلصة ب  البلدان من أجل تبادلبلدان اجلنو  

. من الكربوناالنبعاثات وكذلك تعزيز مسارات التنمية املنخفضة 
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 إليها عناية املؤمتر اإلقليمي ينبغي لفتاملسائل اليت 
 

 ي النمو والتارول الرزراع  بر  التعجيل بشأنالصادر عن االحتاد األفريقي  2014إعالن ماالبو لعام  وبهدف دعم 

القدرة على الصمود يف سربل كسرا املعيشرة ونظرم      الذي يتناول تعزيز 1املش ك وحتس  سبل املعيشة الرخاءمن أجل 

الرذي رّمرت املصرادقة    قيا أفري يف تنميةالاإلنتاج أمام تقّلبات املناخ والصدمات وكذلك برنامج الشراكة اجلديدة من أجل 

 ، ال بد من:  2025حبلول عام  تتبع الزراعة الذكية مناخيًا مليون أسرة زراعية 25والذي يهدف إىل التّوجه إىل عليه 
 

   التكّيرف   بشرأن البيئة السياساتية الوطنية واإلقليمية الفرعية واإلقليمية الالزمة للرعامج املالئمرة   وضع وحتس

، مسرارات التنميرة   إجرراءات التخفيرف املالئمرة وطنيراً    ، ف الوطنيرة خطرط التكّير  ) اآلثرار وطأة والتخفيف من 

 املنخفضة االنبعاثات الكربونية(؛ 

  والتعليم( ونقل التكنولوجيات الذكية مناخيًا من  االرتقاء مبستوى الوعيتعزيز جهود بناء القدرات )مبا يف ذلك

 عع التعاون اإلقليمي؛  خالل التعاون ب  بلدان اجلنو ، وب  بلدان الشمال واجلنو ، و

        تعزيز التفاعل مع الباحث  واملمارس  يف جمال السياسات مرن أجرل توسريع نطراق التكنولوجيرات القائمرة أو

 املبتكرة؛

 والتاّقق منها وتقييمها؛   لوطنية لرصد برامج التكّيف والتخفيف من وطأة اآلثارتعزيز آليات التنسيق ا 

  االستثمار احمللي، الدولي، اخلاص، العام(.  الكايفاالستثمار( 

 
 
 
 

  

                                                      
 http://au.int/en/sites/default/files/decisions/9661-assembly_au_dec_517_-_545_xxiii_e.pdfإعالن ماالبو   1

http://au.int/en/sites/default/files/decisions/9661-assembly_au_dec_517_-_545_xxiii_e.pdf
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 مقّدمة -أّواًل

 

القصروى،  العرام ورو االحر ار، ومعردالت احلررارة       االجتراه آلثار املتعّلقة باملناخ الرئيسية لّركات احملتشمل  -1

، واألعاصرري املرّدمرة، وارتفراع    واملناطق اليت تشهد حاالت متواترة من اجلفاف، واهلطول الشديد لألمطار وتساقط الثلوج

التسميد املشّبع بثاني أكسريد الكربرون. وقرد يكرون هلرذه االجتاهرات آثرار        منسو  مياه البار، وحتّمض احمليطات، و

 دام األراضي. الزراعة، واحلراجة، واستخعلى  متنّوعة

 

على وو ال  ارتفاع إىل األرض 2حرارةأّن  بتغري املناخ احلكومي الدولي املعين للفريقووجد تقرير التقييم الرابع  -2

يف املائرة، كران السربا الرئيسري لرذلك عرن طريرق زيرادة          95يق  بنسبة مع النشاط البشري،  يدع جمااًل للشك، وأّن

درجرات حررارة   وعرض تقرير التقييم اخلرامس إثباترات دامغرة تفيرد برأّن      يف اجلو.  غازات االحتباس احلراري ترّكزات

. وتتنبرأ  3ئرة املاضرية  االسرنوات امل  علرى مردى  درجرة مئويرة    2-0.5األرض على مستوى أفريقيرا ارتفعرت بنسربة     سطح

السرائد  ، حبسا السريناريو  درجات 4.5و 1.5سبة ت اوح ب  نببارتفاع احلرارة  2100-2085التوّقعات بشأن الف ة 

األحروال اجلويرة القصروى يف    أّن تغّير املنراخ غّيرر حجرم وترواتر     إىل  1950لالنبعاثات. وتشري األرصاد اجلوية منذ عام 

الواقعرة جنرو    . ووّفرر ثلرن البلردان    4، ما أّثر على الصاة، والسبل املعيشرية، واألمرن الغرذائي لسركان القرارة     أفريقيا

بّينات من ضمن مساهماتها املقّررة احملددة وطنيًا تعز التكاليف االجتماعية واالقتصرادية النامجرة عرن     الكعى الصاراء

 (. 1 اإلطارالكوارث املناخية القصوى )انظر 

 

 حااااااالت  تاااااارة مااااان ااساااااائر واألضااااارار وا  اااااار االجتماعياااااة واالقتصاااااادية        -1اإلطاااااار 

 .  يف املساهمات املقّررة احملددة وطنيًا بلغ عنهااليت ُأ
 

 اآلثار االجتماعية واالقتصادية واخلسائر/األضرار البلد

 52.8يبلغ متؤشر الضعف االقتصادي  تشاد

 الناتج احمللي اإلمجالييف املائة من  130ما ميّثل  2050حبلول عام  أمريكيمليون دوالر  836 جزر القمر

مليرون   85.6اإلنتاج الزراعري:   يف ، خسائرأمريكيمليون دوالر  6.75-4م ًا بتكلفة  2-0.5تآكل السواحل ب   كوت ديفوار

 إلنتاج الكاكاو أمريكيمليون دوالر  202إلنتاج األرز،  أمريكيدوالر 

 
 مع سيناريو درجت  مئويت  )باستثناء الكوارث الطبيعية( أمريكيمليارات دوالر  5تبلغ التكلفة السنوية  جيبوتي

 الناتج احمللي اإلمجالييف املائة من  3تقّدر اخلسائر االقتصادية النامجة عن اجلفاف والفيضانات بنسبة  كينيا

 494وتكاليف اإلنعاش/إعادة اإلعمار بر أمريكيمليون دوالر  335 بر 2015تقّدر أضرار الفيضانات احلادة يف عام  مالوي

 أمريكيمليون دوالر 

                                                      
: أساس العلوم الفيزيائية. البيانات الرئيسية من املوجز اخلاص بصانعي 2013ناخ (. تغّير امل2013) الفريق احلكومي الدولي املعين بتغّير املناخ  2

 السياسات. 
 (. 7. أفريقيا )ص.22. الفصل اآلثار والتكّيف وهشاشة األوضاع: 2014(. تغّير املناخ 2014) الفريق احلكومي الدولي املعين بتغّير املناخ  3
. كشف اآلثار املالحظة 18. الفصل اآلثار والتكّيف وهشاشة األوضاع: 2014(. تغّير املناخ 2014) املناخ الفريق احلكومي الدولي املعين بتغّير  4

 وحتديد أسبابها. 
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 يف قطاع السياحة 2050حبلول عام  أمريكيمليون دوالر  50تبلغ قيمة التهديدات  موريشيوس

، وتقرّدر التكراليف   أمريكري مليار دوالر  1.75 2003إىل  1980 من بلغت التكاليف االقتصادية للكوارث يف الف ة موزامبيق

مليرار دوالر   1.2و 0.6 تر اوح بر   سرنوية  ، ما يعادل خسرائر  أمريكيمليار دوالر  7-2 بر 2050-2003للف ة 

 أمريكي

 يف املائة 6.5بفعل اجلفاف والفيضانات بنسبة  لناتج احمللي اإلمجالييقّدر االخنفاض السنوي ل ناميبيا

أسرفرت  قرد  ، و2020حبلرول عرام    الناتج احمللري اإلمجرالي  يف املائة من  11-2من دون التكّيف، سيتّم خسارة  نيجرييا

النرراتج احمللرري يف املائررة مررن  1.4) أمريكرريمليررار دوالر  16.9عررن خسررائر بقيمررة  2012الفيضررانات يف عررام 

الوضع وفقًا لسيناريو  2080يف املائة حبلول عام  25-10(، وميكن أن ت اجع اإلنتاجية الزراعية بنسبة اإلمجالي

 يف املائة  40األرز بنسبة  استريادرتفع وميكن أن ي، العادي

 اليت مل ُتاصر من املاشيةيف املائة من السكان ومالي   50على  2010أّثرت موجات اجلفاف يف عام  الصومال

 نسمة 40 000عن وفاة ونزوح أكثر من  2014أسفرت الفيضانات يف عام  جنو  السودان

يف املائرة   90يف السنة املنطقة الساحلية برّمتها، حين يتواجد أكثر مرن   أمتار 10-5البالغ  يهّدد تآكل السواحل توغو

 من الوحدات الصناعية يف البلد

؛ تقّدر تكاليف آثار تغّير املنراخ )مرن دون تردابري التكّيرف( بر       2007يف املائة من امليزانية الوطنية يف عام  4.4 أوغندا

 يف قطاعات الزراعة واملياه والبنية التاتية والطاقة 2050-2010خالل الف ة  أمريكيمليار دوالر  332و 270

)منتصرف املردة( منهرا الزراعرة الريت تبلرغ        أمريكري مليرار دوالر   5.4-4.3:الناتج احمللي اإلمجرالي اخلسائر يف  زامبيا

 أمريكيمليار دوالر  3-2.2خسائرها 

 

عاملي طموح للتخفيف من وطأة آثار غازات االحتباس احلراري بهدف احلّد من حجم تغّيرر   وال بد من جمهود -3

اتفاقية األمم املتاردة  يف قّررت الدول األعضاء يف إطار االستجابة، وتقليل املخاطر املرتبطة به. و ،املناخ يف األجل الطويل

درجرت   تثبيرت احر ار األرض علرى    يف براريس  طرراف  أللعشرين تؤرمر احلادي والاملخالل  ،اإلطارية بشأن تغّير املناخ

درجرة   1.5علرى   ارتفراع احلررارة   لتثبيرت ومواصلة اجلهود  ،مستويات ما قبل الثورة الصناعيةفوق  مئويت  على األقل

)ال سرّيما   برأّن أفريقيرا   الفريق احلكومي الردولي املعرين بتغّيرر املنراخ    قّر يومئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. 

وأّنره مرع الوقرت     ،تسّجل مستويات منخفضة من االنبعاثات يا(، باستثناء جنو  أفريقالكعى أفريقيا جنو  الصاراء

امس أيضرًا  . وأبررز تقريرر التقيريم اخلر    5س تفع هذه االنبعاثات على وو معتدل لتلبيرة االحتياجرات اإلئائيرة امللّارة    

لتكّيف املتكامل مرع تغّيرر   وتتسم املنافع املش كة لف من خالل تعزيز إدارة املخاطر. احلاجة يف أفريقيا حتديدًا إىل التكّي

سرتاداث فررص العمرل وةايرة     وا التنمية االجتماعية واالقتصادية وتعّزز ،باألهمية والتنمية تهطأالتخفيف من وو املناخ

 درًا علرى الصرمود  انتهجت مسارًا قرا  الكعى وحتس  الصاة. وبالتالي، فإّن معظم بلدان أفريقيا جنو  الصاراء البيئة

 الكربونية. نبعاثات االنخفضة املتنمية لل

  

                                                      
 (4-4، أفريقيا )القسم 22. الفصل اآلثار والتكّيف وهشاشة األوضاع: 2014(. تغّير املناخ 2014) الفريق احلكومي الدولي املعين بتغّير املناخ  5
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 قطاعات الزراعة واحلراجة وغريها من أشكال استخدام األراضينظرة عامة على  - انيًا

 احملددة وطنيًا املقّررةيف املساهمات 

 

مسراهماتها  مجيعهرا   47الرر  6بلدان أفريقيا جنو  الصراراء  ت، قّدم2015ديسمع/كانون األّول  4اعتبارًا من  -4

التزامهرا باهلردف العراملي املتمّثرل      ، مرعزةً 7املقّررة احملددة وطنيًا إىل اتفاقية األمم املتادة اإلطاريرة بشرأن تغّيرر املنراخ    

مع ال كيز على احلاجرة إىل   تكّيف ضمن مساهماتها املقّررة احملددة وطنيًايت . وتدمج البلدان كافة عنصر بدرجت  مئو

شمل سائر البلدان الزراعة واحلراجة واستخدام األراضي يف مساهماتها املقّررة احملددة وطنيرًا،  تإدارة املخاطر املناخية. و

 التخفيف من وطأة اآلثار.  يف املائة دورًا يف 73يف املائة دورًا للزراعة يف التكّيف و 98فيما يلاظ 

 

 يف املساهمات املقّررة احملددة وطنيًا قطاعات الزراعة واحلراجة وغريها من أشكال استخدام األراضيتدابري تكّيف 

 

. استخدام األراضي وتغّير استخدام األراضي واحلراجرة تكّيف، يليها مباشرة الزراعة يف طليعة أولويات ال تأتي -5

ووّفرت مجيع البلدان تفاصيل بشأن كيفية تنفيذ ذلك، من خالل تسليط الضروء علرى التردابري الرئيسرية للتكّيرف علرى       

وقّدمت قائمة مبشراريع درددة طويلرة األجرل.      ،واتبعت بعض البلدان نهج برنامج العمل الوطين للتكّيفسبيل املثال. 

 ف اليت مّت تسجيلها. التدابري الرئيسية للتكّي 1وترد أدناه يف اجلدول 

 

قطاعاات الزراعاة واحلراجاة وغريهاا مان أشاكال       تادابري داّددة للتكّياف يف    البلدان الايت تاورد    عدد -1اجلدول 

   استخدام األراضي
 

 عد البلدان التدابري الرئيسية للتكّيف الزراعي
يسرررية يف اسرررتخدام تررردابري التكّيرررف الرئ

 وتغّير استخدام األراضي واحلراجة األراضي
 عدد البلدان

 38 إدارة املوارد املائية
النهج القائم على النظام اإليكولوجي/التنّوع 

 البيولوجي
25 

 18 اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية 31 نظم اإلنذار املبكر

 11 اإلدارة املستدامة للغابات 24  الرّي

 10 إصالح األراضي املتدهورة 19 النماذجنظم املعلومات/البيانات/وضع 

 8 ستخدام األراضيالتخطيط ال 19 احلراجة الزراعية

 8 إدارة األراضي 17 حتس  األصناف/السالالت

 7 إدارة احلرائق 16 /التعليماالرتقاء مبستوى الوعي

   16 الزراعة الذكية مناخيًا

   13 إدارة الثروة احليوانية

   12 )مثاًل التأم  على احملاصيل(اآلليات املالية 

                                                      
 http://www.fao.org/3/a-i4635e.pdf(. 2015منظمة األغذية والزراعة )  6
البوابة اإللك ونية للمساهمات املقّررة احملددة وطنيًا اخلاصة باتفاقية األمم املتادة اإلطارية لتغّير املناخ   7

https://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php 

http://www.fao.org/3/a-i4635e.pdf
https://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
https://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
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 عد البلدان التدابري الرئيسية للتكّيف الزراعي
يسرررية يف اسرررتخدام تررردابري التكّيرررف الرئ

 وتغّير استخدام األراضي واحلراجة األراضي
 عدد البلدان

   11 التنويع الزراعي

   11 إدارة ال بة

   9 إدارة مصايد األمساك

   8 الزراعة القادرة على الصمود

   7 التخزين ما بعد احلصاد/التجهيز

   6 إدارة تربية األحياء املائية

   6 الزراعي الفّعال التكثيف

   6 قضايا تغّير املناخ يف اخلطط/السياسات إدراج

   6 التكّيف املراعي لالعتبارات اجلنسانية

   5 تقييم اهلشاشة

   5 قدرات الباوث التكّيفية

   5 االستخدام املالئم للمعارف األصلية

   4 الزراعة اإليكولوجية

 46 التكّيف الزراعي مبا يشملجمموع البلدان 
استخدام تكّيف  تشمل اليتجمموع البلدان 

 األراضي وتغّير استخدام األراضي واحلراجة
47 

 

وتشري معظم البلدان بصورة خاصة إىل إدارة املوارد املائية والوراثية وقردرة احملاصريل والثرروة احليوانيرة علرى       -6

 ،وبنراء علرى ذلرك    ،املتصلة باملنراخ عز أغلبية البلدان أيضًا هشاشة القطاعات الزراعية املختلفة أمام املخاطر الصمود. وُت

إىل نظم اإلنذار املبكر، والوقاية مرن اراطر الكروارث، وآليرات اإلدارة بوصرفها تردابري رئيسرية        منها يف املائة  65يشري 

املسح( و املعلومات اجلغرافيةنظام و وضع النماذج ية لتاس  البيانات والرصد )مثلاألولوالبلدان كذلك  وتعطيللتكّيف. 

 8نظام وضع النماذج آلثار تغري املناخ على الزراعرة منظمة األغذية والزراعة  واستادثتتبارها تدبريًا رئيسيًا للتكّيف. باع

 وهو رزمة متعددة التخصصات من النماذج لدعم البلدان األعضاء من أجل تقييم آثار تغّير املناخ على الزراعة. 

 

فها نهجًا متكاماًل يبان املنافع املش كة ب  التكّيف والتخفيف من بوصوجيري تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا  -7

 دًا إىل الزراعرة الذكيرة مناخيرًا مرن ضرمن     بلر  16، يشري الكعى وطأة اآلثار واألمن الغذائي. ويف أفريقيا جنو  الصاراء

تردّلل اانيرة بلردان بصرورة خاصرة      خر حتت التخفيف من وطأة اآلثار، فيما آ ًابلد 13يضعها و ،معايري قياس التكّيف

وقد أطلق االحتاد األفريقري واللجران   على الزراعة الذكية مناخيًا كنهج لبلوغ أهداف التكّيف والتخفيف من وطأة اآلثار. 

السوق املش كة لدول أفريقيرا الشررقية واجلنوبيرة( علرى     االقتصادية اإلقليمية )اجلماعة االقتصادية لدول غر  أفريقيا، 

. ومرن  اإلقلريم ضرمن   االعتمراد البلدان األعضاء على توسيع نطراق   واء منصات للزراعة الذكية مناخيًا من أجل دعمسحٍد 

بنروا نهرج الزراعرة الذكيرة مناخيرًا حبلرول عرام        قرد ت من صغار املرزارع   وعشرون مليون مزارع  ةيكون مخس املتوّقع أن

2025 . 

 

                                                      
-http://www.fao.org/climatechange/34871نظام وضع النماذج آلثار تغّير املناخ على الزراعة   8

0c61824b36f6cd0dfe1daea75cf06e453.pdf 

http://www.fao.org/climatechange/34871-0c61824b36f6cd0dfe1daea75cf06e453.pdf
http://www.fao.org/climatechange/34871-0c61824b36f6cd0dfe1daea75cf06e453.pdf
http://www.fao.org/climatechange/34871-0c61824b36f6cd0dfe1daea75cf06e453.pdf
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 ضرمان نقرل   من أجرل رّتبت البلدان أيضًا التدابري تبعًا ألولويتها وإىل جانا التكنولوجيات الزراعية التقليدية،  -8

تقيريم اهلشاشرة،   وهذه التكنولوجيات املبتكرة من قبيل اآلليات املالية، وأعمال الباوث والتطوير التكّيفيرة،  واستيعا  

ويغّطي اثنا عشرر  والتعليم.  االرتقاء مبستوى الوعيو ،وخطط العمل القطاعية االس اتيجيات يفتغّير املناخ  وإدراج قضايا

 إثيوبيرا و إري يرا  مثرل املتنراهي الصرغر )  الترأم  الزراعري، واالئتمران والتمويرل     الكعى بلدًا يف أفريقيا جنو  الصاراء 

مرن ثلرن    ويشرّدد أكثرر  (. زمبابويو يازامبو تانزانياو سرياليونو سيشيلو السنغالو نيجريياو النيجرو موزامبيقو مالويو

إجرراءات التوعيرة العامرة     وي اوح ذلك بر  والتوعية بوصفها تدابري ذات أولوية للتكّيف.  والتعليم البلدان على اإلرشاد

جزر القمر(، والباروث بشرأن اآلليرات الزراعيرة القرادرة علرى       و بنن وتكنولوجيات التكّيف )مثل بشأن املخاطر املناخية

االرتقراء مبسرتوى   (، وإدراج قضايا تغّير املناخ يف مناهج التعلريم )مثرل غامبيرا( و   أفريقيا الوسطىمجهورية  مثل) الصمود

جرة إىل  ( علرى احلا موريشيوس)مثل  الضوء بلد واحد فقط ويسلطالعام بشأن الزراعة الذكية مناخيًا )مثل زامبيا(.  الوعي

 ّيف.باعتباره جمااًل رئيسيًا للتكتعزيز االستهالك املستدام، إىل جانا اإلنتاج 

 

أفريقيا. وبرالرغم   يفجات زراعيات ووكيالت لألمن الغذائي والتغذوي نِتبوصفهّن ُموتضطلع النساء بدور حيوي  -9

مرن  يتؤدين دورًا حامسرًا يف مكافارة تغّيرر املنراخ      من تأّثر النساء والفتيات بتغّير املناخ على وو غري متناسا، إاّل أّنهّن

قطاعات الزراعة واحلراجة وغريها مرن أشركال اسرتخدام    من وطأة اآلثار ضمن  فإجراءات التكّيف والتخفيتنفيذ  خالل

حتقيق  من أجلوشّددت مخسة بلدان فقط صراحًة على أهمية تعزيز نهج ددد يراعي االعتبارات اجلنسانية . األراضي

، بشرأن التارول الزراعري    2014لعرام   وإعرالن مراالبو   ، أفريقيرا العنامج الشامل للتنمية الزراعية يفالتكّيف. ومبوجا 

يف  9الزراعرة دعرم  املساواة ب  اجلنس  وتغّيرر املنراخ و  الشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا برنامج  وكالة أطلقت

إلدماج قضايا اجلنسانية وشواغل النساء من صرغار املرزارع  يف االسرتجابة لتغّيرر املنراخ يف قطراع الزراعرة.         2015عام 

ئوذجًا عن املساواة بر   متؤخرًا منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي  كّل من ووضع

يف ختطريط وتصرميم   قضرايا اجلنسرانية   الأدوات عملية للبلدان إلدراج مع  10الكعى اجلنس  يف أفريقيا جنو  الصاراء

 .  الكعى وتنفيذ وتقييم املشاريع واالستثمارات يف أفريقيا جنو  الصاراء

 

 قطاعااات الزراعااة واحلراجااة وغريهااا ماان أشااكال اسااتخدام األراضااي     تاادابري التخفيااف ماان وطاا ة ا  ااار يف    

 يف املساهمات املقّررة احملددة وطنيًا

 

قطاعات الزراعة واحلراجة وغريهرا مرن أشركال اسرتخدام     من وطأة اآلثار يف التخفيف  ةتع ف البلدان بإمكاني -10

. ويف الوقت نفسه، تتمّتع أيضرًا برأعلى اإلمكانيرات لتاقيرق املنرافع املشر كة مرن التخفيرف مرن وطرأة اآلثرار            األراضي

راري. ويعتزم أربعة وثالثون بلردًا وضرع إجرراءات للتخفيرف     غازات االحتباس احلوالتكّيف على مستوى قطاعات مسح 

 2اسرتخدام األراضري. وتررد يف اجلردول      أشكالبلدًا يف قطاع احلراجة وغريه من  40و ،من وطأة اآلثار يف قطاع الزراعة

                                                      
برنامج دعم املساواة ب  اجلنس  وتغّير املناخ والزراعة للشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا   9

http://caadp.net/sites/default/files/documents/Flagship-Programmes/Gender_Climate_Change_and_Agric_Support.pdf. 
10  http://caadp.net/sites/default/files/documents/Flagship-Programmes/Gender_Climate_Change_and_Agric_Support.pdf  

http://caadp.net/sites/default/files/documents/Flagship-Programmes/Gender_Climate_Change_and_Agric_Support.pdf
http://caadp.net/sites/default/files/documents/Flagship-Programmes/Gender_Climate_Change_and_Agric_Support.pdf
http://caadp.net/sites/default/files/documents/Flagship-Programmes/Gender_Climate_Change_and_Agric_Support.pdf
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األكثر صلة بالتدابري املقرّررة  اليت أبرزتها البلدان. ويعتع القطاع الفرعي للثروة احليوانية  اآلثارتدابري التخفيف من وطأة 

بلردًا منرافع    19واقر ح   وحتسر  األعرالف.   بلدًا التدابري املتعّلقة بالتخّمر املعروي  12؛ وحّدد اآلثارللتخفيف من وطأة 

وو نصرف البلردان    عزوُي.  بة والسماد العضويمستدامة وأفضل لل متأتية عن التخفيف من وطأة اآلثار من خالل إدارة

 خفيف من وطأة اآلثار على الزراعة الدور اهلام لألمسدة العضوية. مت إجراءات دددة للتاليت قّد

 

 عااااادد البلااااادان الااااايت تاااااورد تااااادابري داااااددة للتخفياااااف مااااان وطااااا ة ا  اااااار        -2اجلااااادول 

 قطاعات الزراعة واحلراجة وغريها من أشكال استخدام األراضييف 
 

 

تعتزم معظم البلدان، ضمن قطاعات استخدام األراضي وتغّير استخدام األراضي واحلراجة، خفرض االنبعاثرات    -11

أكثرر  وذكرر  (. 12) ( والتاريج19) للغابات( واإلدارة املستدامة 24) إعادة التاريجمن خالل إزالة الغابات النامجة عن 

مصرادر  أهميرة   للتخفيرف مرن وطرأة اآلثرار عليهرا     بالغابات  خاصة( اليت قّدمت إجراءات دددة 22)من نصف البلدان 

( 16أشار حوالي نصف البلردان ) إضافة إىل ذلك، مواقد الطبخ. حتس  وتعزيز  ،املستمدة من األخشا الطاقة املستدامة 

. هلا انعكاسرات علرى اسرتخدام األراضري    والتخفيف من وطأة اآلثار يف مساهمة بوصفها الطاقة احليوية  ووإىل التاّول 

من حيرن منرافع التخفيرف مرن      تشّدد على أهمية التخطيط السليم الستخدام األراضيوجتدر اإلشارة إىل أّن ثالثة بلدان 

 عدد البلدان الزراعة التدابري الرئيسية للتخفيف من وطأة اآلثار على

التدابري الرئيسية للتخفيف من وطرأة اآلثرار علرى    

اسررتخدام األراضرري وتغّيررر اسررتخدام األراضرري     

 واحلراجة

 عدد البلدان

 24 إعادة التاريج 13 ال بة/األمسدة

 22 الطاقة املستدامة املستمدة من األخشا  11 احلراجة الزراعية

 19 اإلدارة املستدامة للغابات 12 إدارة الثروة احليوانية

 16 الكتلة احليوية/الطاقة احليوية 13 الزراعة الذكية مناخيًا

 12  التاريج 9  األرز

 10 الغابات إزالةتفادي  6 إدارة السماد العضوي

 8 إدارة األراضي 3 إدارة اّلفات الزراعة

 8 إدارة احلرائق 2 الزراعة اإليكولوجية

 2 التكثيف الزراعي
خفررض االنبعاثررات النامجررة عررن إزالررة الغابررات 

 وتدهورها يف البلدان النامية
7 

 4 إصالح األراضي املتدهورة  

 3 ختطيط استخدام األراضي  

من وطأة اآلثار على  التخفيف مبا يشملجمموع البلدان 

 الزراعة 
34 

التخفيف من وطأة اآلثار  مبا يشملجمموع البلدان 

على استخدام األراضي وتغّير اسرتخدام األراضري   

 واحلراجة 

40 
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من أجرل دعرم البلردان     11للطاقة احليوية واألمن الغذائيج التقييم السريع نهاآلثار. وقد وضعت منظمة األغذية والزراعة 

 مستدامة. للطاقة احليوية يف تصميم وتنفيذ سياسات واس اتيجيات 

 

وإمكانياتهرا يف   قطاعرات الزراعرة واحلراجرة وغريهرا مرن أشركال اسرتخدام األراضري        أهميرة  وعلى الرغم مرن   -12

املتوّقعرة  يوّفر تقديرًا لالخنفاضات املساهمات املقّررة احملددة وطنيًا ّن جزءًا يسريًا من إاّل أملناخ، التخفيف من آثار تغّير ا

انبعاثرات غرازات االحتبراس     ختفريض أهرداف   . وتردمج تسرعة بلردان صرراحةً    غازات االحتباس احلرراري انبعاثات يف 

 ختفيضإمجالي التقديرات بشأن وت اوح . قطاعات الزراعة واحلراجة وغريها من أشكال استخدام األراضييف احلراري 

 تخفريض الأيضرًا  عتمد يوسر الوضرع العرادي.   سيناريو مقارنة مع  2030آلفاق عام يف املائة  81.7و 0.08ب  االنبعاثات 

 شروط التمويل وتوّفره وعلى الدعم التكنولوجي. على نبعاثات لال ق حامل

 

انبعاثات غازات االحتباس احلراري الشركوك بالنسربة إىل البيانرات    املستوى احملدود للتوّقعات بشأن ويعكس  -13

معظرم   وشرّدد . قطاعات الزراعة واحلراجرة وغريهرا مرن أشركال اسرتخدام األراضري      يف  على حٍد سواءومبادئ احملاسبة 

 االحتباس احلرراري لغازات  صائامسح  إجراءع اعُتو ،جمال البيانات والرصدعلى احلاجة إىل بناء القدرات يف البلدان 

. إلجرراءات التخفيرف املالئمرة وطنيراً    وكذلك وضع حافظة  ،لتنميةلتخطيط لهامة يف العملية الوطنية لمبثابة خطوة أوىل 

عرع   12جمموعرة أدوات ملنظمرة األغذيرة والزراعرة    يف الزراعة تغّير املناخ  تأثرياتالتخفيف من وطأة برنامج  وأعّد متؤخرًا

يف قطاعات  وضع وتنفيذ اإلجراءات القطرية احملددة للتخفيف من وطأة اآلثاريف حتديد ولدعم البلدان األعضاء  اإلن نت

وسريطلق قريبرًا أداة للرتعّلم     وطنيراً  يف سرياق التنميرة املسرتدامة    الزراعة واحلراجة وغريها من أشكال اسرتخدام األراضري  

 . اريغازات االحتباس احلر قوائم مسحبشأن اإللك وني 

 

 بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل

 

علرى  ويشرّدد معظرم البلردان    يف االتفاق العاملي اجلديد.  انرئيسي انصرعنيعتع بناء القدرات ونقل التكنولوجيا  -14

وبنراء القردرات يف جمرال التكّيرف      ،وتطوير ونقرل التكنولوجيرا   ،استثمارو ،رمويل شكل الذي يّتخذ شرط الدعم الدولي

 املساهمات املّقررة بالكامل.  إجنازمن أجل  على حٍد سواءوالتخفيف من وطأة اآلثار 

 

من أجل تيسرري   الدور احلاسم للتعاون ب  بلدان اجلنو  وبلدان الشمال واجلنو وسّلطت البلدان الضوء على  -15

كارّد أدنرى   يف املائرة   10 وجو  ختصيصويلاظ بعض البلدان أيضًا . بناء القدرات الالزمة ونقل التكنولوجيات جهود

علرى املسرتويات الفرديرة واملتؤسسرية والنظاميرة. ويف مرا يلري بعرض         لبنراء القردرات وتعزيزهرا    املطلوبة من االستثمارات 

على كافة املستويات، التقييم املتكامل لالحتياجات من القدرات اجملاالت الرئيسية لبناء القدرات اليت ذكرتها البلدان: 

                                                      
 ./http://www.fao.org/energy/befs/enائي ملنظمة األغذية والزراعة نهج الطاقة احليوية واألمن الغذ  11
استخدام األراضي  أشكالأداة بشأن اإلجراءات املالئمة وطنيًا للتخفيف من وطأة اآلثار يف قطاعات الزراعة واحلراجة وغريها من   12

http://www.fao.org/climatechange/micca/nama-tool/en/ 

http://www.fao.org/energy/befs/en/
http://www.fao.org/climatechange/micca/nama-tool/en/
http://www.fao.org/climatechange/micca/nama-tool/en/
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علرى وجره    قطاعات الزراعة واحلراجة وغريها مرن أشركال اسرتخدام األراضري    ة البيانات املتعّلقة باملناخ لمجع ومعاجلو

الوطنية واإلقليميرة   ، وإرساء وحتس  البيئة السياساتيةتغّير املناخ وفرص اخلصوص، وتعزيز التوعية والتعليم بشأن آثار

الفرعية واإلقليمية الالزمة للعامج املالئمة يف جمال التكّيف والتخفيف من وطأة اآلثار، وتعزيز تفاعل املمارس  يف جمال 

 الباوث والسياسات.    

 

 ال اآلثرار التكنولوجيات املالئمرة للتكّيرف والتخفيرف مرن وطرأة      نقل  الضوء على متطلباتبعض البلدان  ويسلط -16

كما يشّدد بعض البلردان علرى احلاجرة إىل    . قطاعات الزراعة واحلراجة وغريها من أشكال استخدام األراضيسّيما ضمن 

املساهمات املقّررة ومن اجملاالت الرئيسية اليت ذكرت يف تكنولوجيات مبتكرة. ب املق نةتوسيع نطاق املمارسات األصلية 

احملددة وطنيًا: القدرة التكنولوجية على تصميم ئاذج مناخية فّعالة والتعامل مع املخاطر، وتنفيذ تكنولوجيات التكّيف 

، املسراهمات املقرررة احملرددة وطنيرًا، وتعزيرز الباروث والتطروير، واعتمراد تكنولوجيرات جديردة          يف  احملددة البرارزة 

 الوطين.  ألغراض السياقوتسخريها 

 

بلردًا( تقرديرات    28يف املائرة )  60 تشمل نسبةومن ب  مجيع البلدان اليت لديها التزامات يف جمال التكّيف،  -17

. واف اضرًا برأّن   أمريكري مليرار دوالر   185لتنفيذ تدابري التكّيف املق حة؛ وهذا يصرل إىل جممروع   بشأن التمويل الالزم 

مرن   يف السرنة  أمريكري مليار دوالر  12فهذا يستدعي تأم  وو ، 2030ميتد حتى عام  اجلزء األّول من االتفاق العاملي

مليار دوالر  4.5ضمن القارة األفريقية جانا هذه اجملموعة الفرعية من البلدان. وتتطّلا الدول اجلزرية الصغرية النامية 

التكلفرة املسرتهدفة لتردابري     تنراول . ولكن نصف هذه الدول فقط من إمجالي تكلفة التكّيف املذكورةيف املائة(  2) أمريكي

 التكّيف يف املساهمات املقّررة احملددة وطنيًا. 

 

احتياجرات  وقرد أبررزت اانيرة منهرا      ،للتكّيف الزراعري املالية  املتطلباتيف املائة فقط من البلدان  11وحيّدد  -18

مليرار   35و 1.5ما يبّين هشاشة القطاع أمام تغّير املناخ( تر اوح بر     ،يف املائة من إمجالي املبلغ 98)ماسة إىل التمويل 

براف اض  يف السرنة )  أمريكري مليرون دوالر   113لتمويرل التكّيرف الزراعري    ويبلغ متوسط املبلغ املطلرو   . أمريكيدوالر 

املتعّلقرة  املاليرة   املتطلبرات بلردان فقرط    10ذكر وتر . (2030امتداد اإلطار الزمين احملدد خلمسة عشرة سرنة حترى عرام    

استخدام األراضي وتغّير استخدام األراضي واحلراجرة، مرع مبلرغ أقرل بكرثري مقارنرة مرع القطراع         بالتكّيف يف قطاعات 

 البلردان ويشري أكثر من نصرف  الفرعي للزراعة بفعل نطاق إجراءات التكّيف املق حة املرتبطة بقضايا اإلدارة والتخطيط. 

مرن أجرل دعرم     خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلردان الناميرة  إىل آلية التنمية النظيفة وإطار 

االستثمار يف سياق استخدام األراضي وتغّير استخدام األراضي واحلراجة، ألغراض التكّيف والتخفيرف مرن وطرأة اآلثرار     

أسواق انبعاثرات  بلدان على وجه التاديد بالدور الذي ميكن أن تضطلع به  10ف على حّد سواء. وبناء على ذلك، تع 

 يف حشد املوارد وتعزيز عمليات تطوير ونقل التكنولوجيا املوافقة للمناخ.  الكربون

 

دان املتقّدمرة.  مساهماتها املقّررة احملددة وطنيًا رهنًا بتروّفر الردعم املرالي والفرين مرن البلر      وتقّدم أغلبية البلدان  -19

وتتمّثل مصادر التمويل اليت مّت حتديدها يف معظم األحيان بالدعم املالي الدولي والتمويرل احمللري العرام. ويرذكر نصرف      
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ذكر أيضًا استثمارات القطاع وُتالالزم.  املطلو لتوفري التمويل مرفق البيئة العاملي وكذلك البلدان الصندوق األخضر للمناخ 

ويررد وجرود أو إنشراء    لألنشطة املبتكرة يف جمال التكّيف والتخفيف من وطأة اآلثار. املطلو   االستيعا اخلاص لتمويل 

التمويرل احمللري والردولي للرعامج الرئيسرية      مساهمات مقّررة دددة وطنيًا لتيسري  10يف صناديق وطنية دددة للمناخ 

 لتغّير املناخ. 

 

أو تعمريم مسراهماتها    حتدينللقياس واإلبالغ والتاقق يف مجيع البلدان بهدف  املناسبةنظم ال وضعوال بد من  -20

علرى النارو املتفرق عليره يف اتفراق براريس )القررار         ،املقررة احملددة وطنيرًا كرّل مخرس سرنوات علرى مرتؤرمر األطرراف       

1/CP.20)13 نفيرذ هرذا النشراط    بهدف ت باوث والتنسيق ب  أصاا  املصلاةتعزيز القدرات الفنية وكذلك ال. وينبغي

 اهلام. 

 

                                                      
 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdfاتفاق باريس التابع التفاقية األمم املتادة اإلطارية بشأن تغّير املناخ   13

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf

