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االتحاد األفريقي وتغري املناخ

اسرتاتيجية التنمية املرنة وخطة -
العمل )2022-2032م( الجزء الثاين

ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ

كلمة املرتجم
أصبح موضوع تغري املناخ من املوضوعات التي تسبب قلقا لصانعي السياسات يف العديد من دول العامل،
وال سيام الدول التي تتأثر بشكل مبارش مع آثار تغري املناخ جراء استخدامات اإلنسان ملوارد البيئة غري
املنضبط أو بتغريات طبيعية .ومتتد آثار تغري املناخ إىل التأثريات عىل البيئة املادية ،والنظم اإليكولوجية،
واملجتمعات البرشية .ويعتمد التأثري املستقبيل لتغري املناخ عىل مدى قيام الدول بتقليل انبعاثات غازات
االحتباس الحراري والتكيف مع تغري املناخ.
الدول اإلفريقية ليست مبعزل عن هذه التغيريات ،وهي نفسها تتأثر سلبا بتغريات املناخ املختلفة .تؤكد
معلومات تقرير حالة املناخ يف إفريقيا 2021م ،عىل أن الطقس املتطرف وتغري املناخ يقوضان صحة
اإلنسان وسالمته ،واألمن الغذايئ واملايئ ،والتنمية االجتامعية واالقتصادية .وعىل الرغم من أ ّن إفريقيا متثل
حوايل  2٪إىل  3٪فقط من انبعاثات غازات االحتباس الحراري العاملية؛ إال أنها تعاين بشكل غري متناسب
من تغريات املناخ.
وركز التقرير بشكل خاص عىل املياه ،وقدم معلومات تشري إىل أن اإلجهاد املايئ املرتفع يؤثر عىل حوايل
 250مليون شخص يف إفريقيا ،ومن املتوقع أن يؤدي إىل نزوح ما يصل إىل  700مليون شخص بحلول عام
2030م .ومن غري املرجح أن تكون أربعة من أصل خمسة دول إفريقية قد متكنت من إدارة موارد املياه
عىل نحو مستدام بحلول عام 2030م.
من أجل هذه األهمية التي يحتلها موضوع تغري املناخ ،حرِص املركز اإلفريقي لألبحاث ودراسة السياسات
عىل تقديم ترجمة عربية السرتاتيجية االتحاد اإلفريقي العرشية ملواجهة تغري املناخ تحت عنوان "االتحاد
األفريقي وتغري املناخ :اسرتاتيجية التنمية املرنة وخطة العمل 2022-2032م" .ومن أجل تتبع سلس
للموضوع ،اعتزم املركز عىل تقدميه للقراء يف شكل حلقات،
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هذه االسرتاتيجية عبارة عن وثيقة تخطيط اسرتاتيجي مدتها  10سنوات تحدد األولويات الرئيسية
ومجاالت التدخل ومجاالت العمل املطلوبة لبناء قدرات مرنة للتكيف وإطالق العنان ملزايا التخفيف
إمكانات القارة .تم تصميمه كوثيقة حية لالحتفاظ بها مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية
وغريها من التطورات العاملية والقارية ودون اإلقليمية والوطنية .عىل هذا النحو  ،ستتم مراجعة
االسرتاتيجية كل خمس سنوات.
لتحقيق رؤية مشرتكة ملستقبل مزدهر وآمن وشامل ومبتكر ألفريقيا  ،تُبني االسرتاتيجية عىل التزام القارة
بضامن نهج متعدد األطراف فعال للتصدي لتغري املناخ من خالل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
املناخ واتفاق باريس املعتمد .مبوجب ذلك  ،مع التأكيد عىل املساواة يف الوصول إىل التنمية املستدامة
والقضاء عىل الفقر واالعرتاف باالحتياجات الخاصة والظروف الخاصة للبلدان األفريقية .تحدد االسرتاتيجية
املجاالت ذات األولوية والتدخالت القطاعية وإجراءات التكيف .مع إعطاء األولوية للتكيف  ،تعرتف
االسرتاتيجية بفرص اعتامد مسارات إمنائية منخفضة االنبعاثات لتطوير التصنيع واملهارات الخرضاء  ،ووضع
القارة اسرتاتيج ًيا فيام يتعلق باالقتصاد الناشئ.
تسعى هذه االسرتاتيجية إىل تعزيز القدرات التكيفية للدول األعضاء .كام تسعى إىل تعزيز مسارات منو
منخفضة االنبعاثات تتامىش مع درجة  1.5يف باريس وهو هدف االتفاقية  ،وتتشكل من مبادئ االقتصاد
األخرض والدائري  ،والتنمية املستدامة  ،والحد من الفقر .كام تسعى االسرتاتيجية إىل توجيه الحوكمة
وأنظمة املعرفة والتخطيط والهياكل الوطنية  /اإلقليمية  /الدولية للتصدي لتغري املناخ باعتباره رضورة
إمنائية.
أيضا آثا ًرا كبرية لتغري املناخ  ،مام يجعل إجراءات التكيف حاسمة
التنوع البيولوجي .تواجه هذه األنظمة ً
أيضا لتحقيق أهداف التنمية األوسع للبلدان .فهي
يف جميع املجاالت الثامنية .هذه األنظمة رضورية ً
تتطلب مشاركة وعمل جامعي من القطاعني العام والخاص للحد من مسار االنبعاثات والحد من مواطن
أيضا إلطالق العنان للفرص االقتصادية الكربى وخلق أسواق ووظائف جديدة.
الضعف املناخية  ،ولكن ً
ستحتاج التدخالت التي تدعم هذه التحوالت الرئيسية إىل النظر يف اآلثار االقتصادية الكلية واملالية ،
باإلضافة إىل إدارة اآلثار االجتامعية والعاملية.
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باالعتامد عىل مسارات العمل املناخي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  ،تحدد هذه
االسرتاتيجية مثاين فرص مشرتكة بني القطاعات والتي تعترب رضورية لتحقيق التنمية القادرة عىل التكيف
مع تغري املناخ .املسارات وتحقيق أهداف التنمية املستدامة .يوفر التدخالت واإلجراءات املوىص بها لكل
مجال من مجاالت األولوية:
 .1تحويل النظم الغذائية
 .2حامية النظم البيئية القامئة عىل األرض
 .3تحويل أنظمة الطاقة
 .4تحويل التنقل والنقل
 .5تعزيز التصنيع الشامل واملنخفض االنبعاثات
 .6تحويل أنظمة املياه
 .7تحويل االقتصاد األزرق
 .8التحول الرقمي
 .9مرونة املراكز الحرضية
أيضا مجاالت رئيسية لدعم التدخل .محور التدخل االسرتاتيجي " - 3تعزيز وسائل
تتطلب االسرتاتيجية ً
التنفيذ نحو تنمية قادرة عىل التكيف مع تغري املناخ ومنخفضة االنبعاثات  ،مبا يف ذلك من خالل متويل
املناخ"  -يتمحور حول األولويات الرئيسية التالية:
 .1متويل املناخ وتعبئة املوارد
 .2تعزيز آليات السالمة يف حالة الفقد واألرضار
 .3التطوير التكنولوجي ونقله
 .4املشاركة يف التهميش والفئات الضعيفة  ،وخاصة النساء والشباب
 .5تنمية القدرات
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"االستفادة من املبادرات اإلقليمية الرائدة" .هذا القسم يسلط الضوء عىل الربامج األفريقية واملبادرات الرئيسية التي
تعمل من أجل الصمود يف وجه تغري املناخ من خالل توليد الدعم السيايس للعمل الجامعي  ،والعمل كأساس
للرشاكات  ،وتسهيل تبادل املعلومات  ،وتعبئة املوارد املحلية والدولية .تتناول هذه املبادرات العديد من املوضوعات
املحددة يف املحاور السابقة  ،مبا يف ذلك النظم الغذائية وخدمات املعلومات املناخية والطاقة.
املراقبة والتقييم والتعلم كام تم دمجها للسامح بتتبع وقياس التنفيذ الناجح لالسرتاتيجية.
 .1تعزيز القدرة التكيفية للمجتمعات املترضرة وإدارة املخاطر املتعلقة بتغري املناخ.
 .2السعي وراء مسارات تنمية عادلة وتحويلية منخفضة االنبعاثات وقادرة عىل التكيف مع تغري املناخ.
 .3تعزيز قدرة أفريقيا عىل تعبئة املوارد وتحسني الوصول إىل التكنولوجيا وتطويرها من أجل العمل املناخي الطموح.
 .4تعزيز اإلدماج واملواءمة والتعاون وملكية اسرتاتيجيات وسياسات وبرامج وخطط املناخ يف جميع مجاالت الحكومة
ومجموعات أصحاب املصلحة.
تتحقق أهداف االسرتاتيجية من خالل الرتكيز عىل أربعة محاور رئيسية للتدخل االسرتاتيجي  ،وهي:
• محور التدخل االسرتاتيجي األول :تعزيز السياسة والحوكمة
• محور التدخل االسرتاتيجي الثاين :اعتامد املسارات نحو التنمية التحويلية القادرة عىل التكيف مع املناخ
• محور التدخل االسرتاتيجي الثالث :تعزيز وسائل التنفيذ نحو تنمية قادرة عىل التكيف مع تغري املناخ
ومنخفضة االنبعاثات  ،مبا يف ذلك من خالل املناخ متويل
• محور التدخل االسرتاتيجي الرابع :االستفادة من املبادرات اإلقليمية الرائدة
تحت محور التدخل االسرتاتيجي األول  -تعزيز السياسة والحوكمة ،تسلط االسرتاتيجية الضوء عىل خمسة مجاالت
رئيسية لتدخالت السياسة والحوكمة واإلجراءات املرتبطة بها الالزمة ملتابعة التنمية املقاومة للمناخ .وتشمل هذه:
 .1تعزيز سياسة املناخ  ،والحوكمة الشاملة واملتعددة املقاييس والتنسيق املؤسيس
 .2العمل املناخي اإلقليمي املنسق
 .3الحوكمة االستباقية والتخطيط طويل املدى
 .4تعزيز خدمات املعلومات املناخية
 .5تحسني اإلملام بالقراءة والكتابة والوعي باملناخ
 .6حلول الحوكمة ملعالجة العالقة بني املناخ والرصاع.
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يف مجال التدخل االسرتاتيجي الثاين " -اعتامد مسارات نحو تنمية قادرة عىل التكيف مع تغري املناخ" يحدد انتقاالت
األنظمة الرئيسية التي يجب تحقيقها ملواجهة تغري املناخ  ،والتحرك نحو مستقبل مرن ومنخفض االنبعاثات  ،ودعم
النظم البيئية.

املبادئ التوجيهية
 .1اتباع منهج يتمحور حول الناس :ومبادرات التعليم التي تساعد الناس عىل تطوير سبل العيش والتكيف
مع تغري املناخ .لتعزيز نهج يركز عىل الناس  ،يجب أن تكون االسرتاتيجية مملوكة وموجهة بإرشاك أصحاب املصلحة
والرشكاء .ويتم تحقيق ذلك عىل أفضل وجه من خالل التطوير الجامعي وتنفيذ االسرتاتيجية  -مسرتشدين مبشاركة
أصحاب املصلحة املتعددين املستويات واملشاركة متعددة القطاعات .لتشجيع دعم أصحاب املصلحة  ،يتم تشجيع
عملية املشاركة العامة لتعزيز الوعي واملشاركة بهذه االسرتاتيجية عىل مستوى املجموعة االقتصادية اإلقليمية والدول
األعضاء .وهذا يشمل التعامل مع بنوك التنمية.
 .2الحفاظ عىل النظم البيئية واستعادتها :تعد النظم البيئية الصحية أم ًرا بالغ األهمية للتصدي لتغري املناخ
يف إفريقيا .ميكن أن يساهم حفظ واستعادة التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي بشكل كبري يف التخفيف
والتكيف  ،بينام ينتج يف نفس الوقت العديد من املنافع االجتامعية واالقتصادية املشرتكة .إن زيادة االستثامرات
لتقوية وتوسيع سلسلة قيمة النفايات  ،مبا يف ذلك معالجة البالستيك البحري وتلوث األرض  ،أمر بالغ األهمية لتوليد
اقتصاد دائري مستدام .ميكن لنرش التكنولوجيا  ،مبا يف ذلك التكنولوجيا املالية  ،أن يدرك إمكانيات مكافأة املزارعني
واملجتمعات املحلية عىل إدارة النظم البيئية وحاميتها.
وكاالت التمويل  ،إلخ .من املهم أن تساعد االسرتاتيجية يف توضيح والية ودور ومسؤولية كل منظمة  ،ال سيام فيام
يتعلق باالسرتاتيجية.
وتشمل عىل ما ييل:
• الجامعة األمريكية بالقاهرة
• املؤسسات اإلقليمية مثل مرصف التنمية األفريقي  ،ووكالة تنمية االتحاد األفريقي  ،والرشاكة الجديدة من أجل
تنمية أفريقيا ) ، (AUDA-NEPADولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا )(UNECA
الهيكل الفني والتفاويض لالتحاد األفريقي مثل  AMCENو  AGNو CAHOSCC
• املجموعات االقتصادية اإلقليمية
• رؤساء دول  55دولة عضو يف االتحاد األفريقي
• املؤسسات الفنية املسؤولة عن تنفيذ اإلجراءات
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• مؤسسات السياسة الوطنية
• املؤسسات العلمية والجوية الوطنية
• املؤسسات الصحية
• مراكز البحوث الوطنية واإلقليمية
• املنظامت غري الحكومية
• كيانات القطاعني العام والخاص
• املنظامت النسائية
• مجموعات الشباب
• مجموعات املزارعني
• املجتمعات واملواطنون
• املنظامت الدولية  ،مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة
• املتعاونون الفنيون
• رشكاء التنمية
• املؤسسات املالية.
 .3مواءمة الخطط واألولويات :يوىص مبواءمة خطط التنمية الحالية وأولويات التنمية الوطنية الحالية ضمن
عمليات تخطيط امليزانية املالية .يجب أن يسرتشد ذلك بأطر مثل أجندة  2063وأهداف التنمية املستدامة وخطط
التعايف بعد  .19-COVIDيجب تعزيز الفوائد املشرتكة مع هذه األجندة.

 .4ال ترتك أح ًدا خلفك  /انتقال عادل :االسرتاتيجية يجب معالجة القضايا املتعلقة باإلنصاف والعدالة  ،بالنظر
إىل أن تغري املناخ لديه القدرة عىل تفاقم عدم املساواة الحالية يف جميع أنحاء القارة .وهذا يشمل العدالة اإلجرائية
والتوزيعية واالعرتافية  ،ال سيام فيام يتعلق مبن هم أكرث عرضة للخطر  ،وأين يكمن عبء التكيف  ،وكيفية تعبئة
املوارد من أجل التكيف..

 .5مسؤوليات مشرتكة ولكن متباينة :لتعكس االسرتاتيجية الحاجة إىل عمل مناخي طموح يتامىش
مع مبدأ املسؤوليات املشرتكة ولكن املتباينة وقدرات كل طرف  ،يف ضوء الظروف الوطنية املختلفة.
 .6التقاطعية :تدرك االسرتاتيجية أن نقاط الضعف تتداخل بطرق متعددة )املناخ  ،والجنس  ،والفقر
 ،والفئات العمرية  ،وما إىل ذلك( وتدعم االستجابات الشاملة واملتكاملة لبناء القدرة عىل الصمود.
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 .7الدليل واملامرسة :يجب أن تستمر االسرتاتيجية لالستفادة من أفضل العلوم واملعارف واملامرسات املتاحة يف
السياق الدويل واإلقليمي والوطني .وينبغي أن يستند ذلك إىل الخربات املوجودة وعلوم املناخ واملعارف واملامرسات
التقليدية.
 .8بقيادة أفريقية وملكية أفريقيا :بنا ًء عىل أسس أجندة  ، 2063يجب عىل القارة أن تولد قدرتها الديناميكية
العلمية والتكنولوجية وريادة األعامل  ،وأن تبتكر مصادر متويل جديدة وميكن التنبؤ بها ومستدامة الستجابتها لتغري
املناخ والتي تشمل القيم االجتامعية والثقافية ألفريقيا وهبات رأس املال الطبيعي.
 .9نهج االقتصاد الكيل :بطريقة متكاملة وشاملة لعدة قطاعات يف جميع أنحاء التخطيط االقتصادي الوطني
واإلقليمي .تنظر االسرتاتيجية يف نهج النظم وتتكامل معه يف قطاعات تغري املناخ.
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