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موفقیت قاره آفریقا در پیکار علیه تغییر اقلیمی و کاهش تنوع زیستت ی امرح ایاتی ا.تتتن  امو فمو کتوماتستتو 

 (UNDP) گروه طبیعت، اقلیو و امرژح در زرمامه تو.تعه مل  م دب مشتاور فنی اردتب زاز.تازح و مبیریت پایبار زمی 

 .در ا. امبول ترکیه زه .ر می زرد ا.تن وح

 

    هاح ضتتعی  تغذیه، جمعیتهاح مرده، کودکان مب ال زه .تتو هاح لخت، دام، جنت هاح  شتت رود امه

کشتتنبن در واق ،  زاره آفریقا زه تصتتویر می  طور معمول درها زهاینها تنها زر ی از تصتتاویر دلخرادتتی امب که ر.تتامه -

هتاح زتاتالقی، علارارهتا،  دامیو کته زمی   اتال، میتخریت  زمی ، زیتازتان زایی و  شتتتکستتتالی دییت  مترامی امتبن زتا ای

 .نگ  زغال  از پودیبه  زاتالقی  هاح  زمی  مثال،  عنوان  زه  ندهنبمی  مویب  را  زاز.ازح  هاح ای  قاره،ها و رود امهجنت 

 دیتب  از اغلت   کته علارارهتا،نمتهتبارمتب   ود  در  هتا  قرن  زراح  را  کرز   زیتادح  مقتادیر  توامنتبمی  مدتافتتت  صتتتور   در

  چراح  زراح که  دامبارمب  جوام هایی زایر و غیرمولب دامستت ه می دتتبمبب امبارهاح مهو کرز  و منب  معیشتت ی  زمی   ما

  زرومب، زی   از و  دتتومب تخری   اگر ها  آنن امب  کرز  مهو  مخازن میر ها  جنت ن هستت نب مایب  اهلی و  واشتتی  هاحگومه

  نگردمب زبل اح عمبه اح گلخامه گازهاح زه توامنب می

 

 

 
1 Phemo Kgomotso 

 



 تخریب زمین، یک معضل جهانی

هاح  درصب از زمی   ۴۰دهنب که  هاح جهامی مشان میا.تن ارزیازی  رو زه مقصانکیایت زمی  در .طح جهان  

بن اراضتی و  ا  هاح تخری  ندهجهان در اال تخری  ا.تت و میمی از جمعیت جهان را در معر   طر قرار می

توامنب آب، غذا یا مدافت ی را در مورح و گیاهی از د.ت می دهنبن آن ها ممیدبه توان امایت  ود را از ایا  جا

 .فراهو آورمب  ۱۹زرازر تأثیرا   شکسالی، .ی ، آتش .وزح یا ا ی زیمارح هایی مامنب کوویب 

 در   ود طبیعی االت  از  را  جهان  هاحزمی   درصتتب ها اد آدمیان مردم مستتلول اصتتلی ای  وضتتعیت هستت نبن

چراح ایوامتا  زیتامتر عمتبه تری  اقالم کتارزرح زمی     .امتبتبتبیت  کرده  2"دتتتبهی متبیریتتهتای.تتترزمی "  زته  و  آورده

 نو زمی  هاح زراعی قرار دارمب 3ا.ت و پس از آن، جنت  هاح مبیریت دبه

هرار کیلوم ر مرز  از اراضتی زاتالقی زا زافت زغال .تنتی تخری  دتبه  ۱2۰درصتب، معادل  2۵در قاره اروپا،  

درصتب از جنوب اروپا در  طر  2۵امب و ها ظرفیت عملکرد  ود را از د.تت دادهامبب دتصتت تا ها اد درصتب  ا 

میلیارد کیایت  ا  در ایای  م دبه آمریکا زه قبرح امدطاط یاف ه که کشتتاورزان هر .تتاله میو   .زایی ا.تتتزیازان

دیر زراح کودهاح مصتنوعی  ر  می کننب تا .تلطه جهامی کشتور  ود را زه عنوان زررر تری  تولیب کننبه  ر  و 

  دریاچه  چهارمی   از  را  آرال در آ.یاح مرکرح، ا. دصال آب زراح اهباف کشاورزح،  ..ایر مدصوی  ااظ کننب

ستت ان را  اززک و قراقستت ان  کشتتورهاح اق صتتاد و معیشتتت و  کرده تببی   زررر گودال  ی  زه کمازیش  جهان  زررر

  نویران کرده ا.تن تصویر مشازهی می توامب در ام تار دریاچه چاد در غرب آفریقا زادب

 

 ها  کاهش جنگل

تر جنت  هاح زا وضتعیت و یو در مناط  گرمستیرح  زیش جنت  ها در .ترا.تر .تیاره در اال کاهش امبن 

در امبومرح و .تایر مقاط آ.تیاح جنوب دترقیب کنتو در آفریقاح مرکرح   آمریکاح یتی ،مامنب آمازون در زرزی  و 

قرار دارمبن آتش .توزح ها و چوب زرح در جنت  هاح دتمالی و مع بل رو.تیه و آمریکاح دتمالی، مازودح در  ان 

شتاورزح، ای   دهنب در کدرصتب از .تطح زمی  را پودتش می 2۴زه کارگیرح علارارها که   تنرا دتب  زخشتیبه ا.ت 

 .اراضی را در معر   طر جبح قرار داده ا.ت

 
2 Managed Lands  

3 Managed Forestland  

 



 -کننب و زه فعالیت هاح امستامیدتنا.تان از تخری  زمی  در اراضتی  شت  زه عنوان زیازان زایی یاد می اقلیو

  شتتکستتالین کننبمی  ادتتاره مقصتتر  عنوان زه  هوایی و  آب تغییرا  و  -  ا  و  آب مناز   از  اب  از زیش  زردارحزهره

میلیون مار در .ترا.تر جهان زه وی ه اقشتار فقیر را در کشتورهاح   ۵۵  از  زیش  .تایمه و  ا.تت  همراه  زایی  زیازان زا  اغل 

اح روح زمی  زر زیازان زایی، تخری  اراضتتتی و  شتتتکستتتالی زیش از هر منطقه کو درآمب تدت تأثیر قرار می دهبن

قاره آ.تیا در رتبه دوم قرار داردن ای  مناط ،که اکثری شتان جوام  رو.ت ایی    .جنوب صتدراح آفریقا تأثیر می گذارد

هاح در معر   طر تشتتکی  دتتبه و فقیرمب، از کشتتاورزان کوچ  مقیا ، زمان، جوامان، مردم زومی و .تتایر گروه

 زراح تغذیه  ود .خت زیر فشارمبن 

 

 امیدواری   دلیلی برای

و .تایر از کارا  داوطلبامه،    -زایی  در مورد تنوع زیست ی، تغییرا  اقلیمی و زیازان -زر ا.تا  کنوامستیون ریو  

دتبه  هاح تخری ها و اکو.تیست وجهان زر ا.تا  مستلولیت ها و تعهبا  موافقت کرد که ی  میلیارد هک ار از زمی 

امبن  را دهه ح اایاح اکو.تیست و اعالم کرده 2۰3۰تا  2۰2۱هاح  را اایا ممایبن کشتورهاح عوتو .تازمان مل  میر .تال

 کنتبنتدریت  میزراح زتاز.تتتازح و متبیریتت پتایتبار زمی     را    ارک ی  کنتب وجهتامی را آغتاز می  جنبشتتتیای  اقتبام 

 رز  کشتورها  ای   از  زستیارحن هست نب  هازاز.تازح  ای   تعهبا   از میمی  مستلول  تقریبا  آفریقا  صتدراح جنوب  کشتورهاح

تعهباتی را زه اجرا در    ۵هاح آفریقاو از کار زاز.تتازح چشتتو امباز جنت   ۴تخریب  مین  سااا   خنثیوب  چارچ ا.تتا 

 6آورده امب

کشورهاح آفریقایی زر اااظت و اایاح مناط  طبیعی و مبیریت و اایاح اراضی که عمبتاً زراح کشاورزح  

هست نبنآفریقا همننی  قول داد که .تاا  و صتدرا را از طری  طر  کارزرح داده دتبه امب، م مرکر    و جنتلبارح تغییر

هبفی جستورامه، زا توجه زه زررگی چالش .تبر کردن زیش از یکصتب میلیون  -اایا کنب  (GGW) دیوار .تبر زررر

کشتتور آفریقایی میر در ای  طر  مشتتارکت می ورزمبن   ۱۱هک ار از زیازان و زمی  هاح تخری  دتتبهن زه طور ر.تتمی  

 
4 Land Degradation Neutrality  

5 African Forest Landscape Restoration Initiative  

 

هاح کنوامستیون  ود زه ای  صتور  تعری  دتبه ا.تتل اال ی که زه موج  آن، مقبار و کیایت مناز  زمی ، تو.ت  طرف (LDN) تخری  زمی   .تازحخنثیز  6

هاح زمامی و مکامی و اکو.تتیستت و هاح مشتتخی افرایش مامب یا در مقیا اکو.تتیستت و و افرایش امنیت غذایی، ثازت مییزم زراح امایت از عملکردها و  بما   

 و  زداییجنت   امبازهاح  چشتتو   میلیون هک ار از تالدتتی ا.تتت تو.تت  کشتتورها که یکصتتب (AFR100) هاح آفریقااز کار زاز.تتازح چشتتو امباز جنت  .یازبمی

 نزاز.ازح کنب  2۰3۰  .ال  تا فریقاآ .را.ر در را  دبه تخری 

 



و   ا   از اااظت  کارح،وجنت   در ت  کادتتت  طری   از عمبتاً دتتود تاکنون کشتتورهاح اتیوپی و می ره میگا 

 .امب داده مشان  تری  کم  را زه ای  طر آب، و زاز.ازح طبیعی زا مبیریت کشاورزان، زیش

مقاوم در زرازر تغییرا  از قوتتتا، آفریقا زه ری  راه ا  ها را زراح ارکت جهان زه .تتتوح آینبه اح ایم  و  

تری  مقبار  تری  جمعیت، زیشاقلیمی در ا  یار داردن زا ای  اال زا .تخت تری  چالش ها مواجه ا.تتن ای  قاره جوان

زمی  قاز  کشتت و زیش تری  پ امستی  را زراح زاز.تازح دارد و در اال ااضتر میرزان ی  چهارم از جمعیت جهامی  

ریقا فقیرتری  مردم زا زیش تری  آ.تتتی  پذیرح در زرازر ا.تتت ر  هاح اقلیمی و زا ای  اال، آف  .ایا  واش ا.تتتت

  ضترورح  اقباما   ام ام کافی  زودجه تأمی   زراح  .تیا.تی  قبر  فاقب  آفریقا  قارهن  ا.تت  داده  جاح  ود  در  را  مدیطی

میلیارد  ۴3تا  36ازمنب دهب که زاز.تازح منطقه .تاا  آفریقا میامطباق ا.تتن زراح مثال، زرآوردها مشتان می و  زاز.تازح

 2۰2۱میلیارد دیر مورد تعهب اهباکننبگان کم  ها در اجال  ی  .تیاره در .تال  ۱6تر از  دیر، یعنی زستیار زیش

  نا.ت زررر .بر دیوار طر   زراح

زایب زا .تتا     آفریقا زایب موف  دتتود تا جهان، زمی  ها و اکو.تتیستت و هاح تخری  دتتبه  ود را اایا کنبن

زمب که ام ام تعهبا  فعلی زاز.تازح جهامی  ها و دتکستت دادن فقر آغاز کنبن ی  تدلی  جبیب تخمی  میمعیشتت

کشتور آفریقایی مشتان داد که مرایاح   ۴2در  صتو    2۰۱۵.تال ا.تتن مطالعه .تال  ۱۰تریلیون دیر طی   6/۱میازمنب 

 ۴/62توامب  می 2۰3۰تا   2۰۱6هاح  عی، زی  .تالهاح زرامیلیون هک ار زمی  ۱۰۵ الی اقبام علیه فر.تایش  ا  در  

تریلیون    ۱۴۰تا  ۱2۵میلیارد دیر عایبح در .تال دادت ه زادتبن در .تطح جهامی، مدققان زازده اق صتادح زالقوه اح را از  

  جهامی  مبارزه   دیر در .تتال تخمی  می زمنب که زستتیار زیش تر از هرینه هاح ای  اقباما  ا.تتتن موفقیت آفریقا در

 .ا.ت مهو زسیار زیس ی، تنوع دادن د.ت از و اقلیمی تغییرا  علیه

کردن تخریت  زمی ، کتاهش زیتازتان زایی،  و   زتا امتایتت از از کتارا  آفریقتا، متامنتب تعهتبا  قتاره زته معکو  

 .کردن مندنی ام شار گازهاح گلخامه اح و توق  امقرا  گومه هاح واشی، جهان میر .ود  واهب زرد

  

 

 



 

 

فعالیت های کشوورهای آفریقایی بر حفاتت و احیای مناق  قبیعی و مدیریت و احیای اراضوی کع دمدتاب برای کشواورزی و جنگلداری  

 .تغییر کاربری داده شده اند، تمرکز یافتع است


