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የአፍሪካ እርሻ የአየር ሁኔታ ለውጥን እንዴት መላመድ ይችላል? ከኢትዩጰያ እና ከደቡብ አፍሪካ ተመክሮ

በአየር ሁኔታ ለውጥ ላይ ድርሻ ያላቸው አካላት አመለካከት እና የ
መላመድ ዕቅድ በኢትዩጵያ፡፡ 

በኢትዩጵያ የእርሻው ዘርፍ ላይ የአየር ሁኔታ ለውጥ ያልተፈለጉ ውጤቶች 
የማምጣት ችሎታዎች እጅግ የሚያሳስቡ ናቸው፤ በተለይ በሃገሪቱ የእርሻ ው
ጤቶች ጥገኝነት፡፡ የኢትዩጵያን ኢኰኖሚ እና ማህበራዊ ደህንነት አስተማማ
ኝ ለማድረግ በአየር ሁኔታ ለውጥ ፊት፤ የአየር ሁኔታ ለውጡን መላመድ ከ
ሃገሪቱ የእድገት ሂደት ጋር ለማጣመር ፖሊሲ አውጪዎች እና ድርሻ ያላ
ቸው አካላት በህብረት መስራትን ይጠይቃል፡፡ ድርሻ ባላቸው አካላት ሦስት 
የውይይት መድረኮች በ2006 በአዲስ አበባ፣ አዋሳ እና ባሕር ዳር “የምግ
ብ እና የውሃ ደህንነት በዓለም ለውጥ ሥር፡- የመላመድ ችሎታን ማጐልበ
ት በገጠሩ አፍሪካ ላይ ትኩረት በማድረግ” እንደ ኘሮጀክቱ አካል ተካሂደው፤ 
በመንግሥት፣ በሕዝባዊ ማህበር፣ የንግዱ ዘርፍ እና በአካባቢው ህብረተሰብ 
ተወካዩች ተሳትፈዋል፡፡ መድረኮቹ ፖሊሲ አውጪዎች የአየር ለውጥ መላመ
ድን አስመልክቶ ይበልጥ በመረዳት ውሳኔዎች እንዲሰጡ ለማስቻል መረጃ
ዎችን አመንጭተዋል፡፡ መድረኮቹ የብሔራዊ የማላመድ ኘሮግራም በተግባር 
(National Adaptation Program of Action) (NAPA) በመንግሥ
ታዊ፣ መንግሥታዊ ባልሆኑ፣ የጥናት እና ምርምር ተቋሞች በተውጣጡ ጠ
ባቂ ኰሚቴ አመራር ሥር ለማቋቋም እየተካሄደ ባለው ጥረት ተጨማሪ ድ
ጋፍ ሰጥተዋል፡፡ 

የሃገሪቱን ላልተፈለገ የአየር ሁኔታ ለውጥ መጋለጥ የሚያስከትለውን 
ውጤት ለመገምገም፣ የወቅቱን የመላመድ ጥረቶች ለመለካት እና ሕዝባዊ ድ
ርጅቶች ያልተፈለገ የአየር ሁኔታ ለውጥ የሚያሳድረውን ተጽእኖ ለመቀነስ 
መርዳት የሚችሉበትን መንገዶች ለመለየት በNAPA ሥር በርካታ የሙያ 
ዘርፍ ያላቸው የቴክኒካል የሥራ ቡድኖች ተመስርተዋል፡፡ በተጨማሪም ወደ 
500 የሚሆኑ የተለያዩ የሙያ ችሎታ ያላቸው ተሳታፊዎችን ያካተተ ሁለት 
ብሔራዊ እና ስምንት ክልላዊ የሥልጠና ስብሰባዎች (workshops) ተካሂ
ደዋል፡፡ ድርሻ ያላቸው አካላት መድረኮችም እንዲሁ የሥልጠና ስብሰባዎቹ 
ስለ አየር ለውጥ ከፍ ያለ ዕውቀት ለመፍጠር፣ ክልሉን በምን ያህል ደረጃ 
ለጥቃት መጋለጡን ለመገምገም እና የመለማመድ አማራጮችን ለይቶ ለማ
ውጣት የሚረዳ መረጃ አመንጭተዋል፡፡

ይህ ጥናታዊ ጽሑፍ ድርሻ ካላቸው አካላት የውይይት መድረኮች እንዲ
ሁም ከ NAPA የቴክኒካል የሥራ ቡድኖች እና የሥልጠና ስብሰባዎች በተ
ገኙ ውጤቶች በቀረበ ዘገባ ላይ መሠረት ያደረገ ነው፡፡ እነዚህ ስብሰባዎች 
ስለ አየር ለውጥ ጥቃት መጋለጥ ድርሻ ያላቸው አካላትን አመለካከት ተረድ
ተዋል፤ እንዲሁም የመላመድ እርምጃዎች በኢትዩጵያ የእድገት ሂደት ይበል
ጥ የሚዋሀዱበትን መንገዶች ተመልክቷል፡፡

ላልተፈለጉ የአየር ለውጥ ውጤቶች ለጥቃት መጋለጥ
እንደ ብሔራዊ ሜትሮሎጂ ድርጅት የረጅም ጊዜ አየር ለውጥ በኢትዩጵያ ከ
አየር እርጥበት የተለመደ አካሄድ፣ ከዝናብ መጠን መለዋወጥ እና ከሙቀት 
መጠን ለውጥ ጋር የተያያዘ ነው፤ ይህም የሃገሪቱን ሁለቱም የድርቅና የጐ
ርፍ መጥለቅለቅን መደጋገምን ሊጨምር ይችላል፡፡ ድርሻ ባላቸው አካላት 

መድረኮች እና የNAPA የቴክኒካል ሥራ ቡድኖች ስለ ተለዋዋጭ የአየር 
ሁኔታ ለውጥ ተጽእኖ ተሳታፊዎቹ ያላቸውን አመለካከት ለማወቅ ጥረት አድ
ርገዋል፡፡ እንደ ተሳታፊዎቹ አስተያየት፤ ምንም እንኳን የበለጸጉ እና በማደ
ግ ላይ ያሉ ሀገሮች በአየር ለውጥ ተጠቂዎች ቢሆኑም፤ በማደግ ላይ ያሉ 
ሀገሮች ያልተፈለገውን ውጤት በመቋቋሙ ላይ ከፍተኛ ፈተናዎችን ይጋፈጣ
ሉ፡፡ ኢትዩጵያ በዓለም ውስጥ እጅግ ወደኃላ ከቀሩት ሀገሮች ውስጥ አንዷ 
በመሆንዋ፤ ባላት የነፍስ ወከፍ ገቢ የአሜሪካ ዶላር $130 በ 2006፣ የረ
ጅም ጊዜ ያልተፈለገ የአየር ለውጥ ተጽእኖ በመቋቋሙ ላይ ሃገሪቱ ከፍተኛ 
ፈተና እንደሚገጥማት የስልጠና ስብሰባ ተሳታፊዎቹ ተስማምተውበታል፡፡ ዝ
ቅተኛ የኢኮኖሚ እድገት፣ በቂ ያልሆነ መሰረተ ልማት እና የተቋሞች አቅም 
ማነስ ሁሉም ባልተፈለገ የአየር ሁኔታ ለውጥ ተጽእኖዎች የሃገሪቱን ለጥቃ
ት መጋለጥ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ፡፡  

በተጨማሪም የኢትዩጵያ ኢኮኖሚ በከፍተኛ ሁኔታ በአርሻ ላይ ጥገኛ የ
ሆነ እና በከፍተኛ የሕዝብ ቁጥር መጨመር የተጋለጠ ነው፡፡ የኢትዩጰያ የእ
ርሻው ዘርፍ 47 ከመቶ የሃገሪቱን የጠቅላላ ብሔራዊ ምርት እና 80 ከመ
ቶ በላይ ለውጭ ንግድ አስተዋጽኦ ያበረክታል፡፡ እንዲሁም ከ76 ሚሊዩን በ
ላይ ከሚሆነው የሃገሪቱ ሕዝብ (ኢትዩጵያ ከናይጀሪያ እና ከግብጽ ቀጥላ ከአ
ፍሪካ በሕዝብ ብዛት ሦስተኛ መሆንዋን በማስተዋል) ወደ 85 ከመቶ ለሚሆ
ነው የሥራ ዕድል ከፍቷል፡፡ በዓመት ወደ 2.8 ከመቶ በሚሆነው የወቅቱ የ
ሕዝብ እድገት ፍጥነት በ 2030 የኢትዩጵያ ሕዝብ 129 ሚሊዩን ይደርሳል 
ተብሎ ይገመታል፡፡ የኢትዩጰያ ዝቅተኛ የኢኮኖሚ እድገት፣ በእርሻ ላይ ከፍ
ተኛ ጥገኛ መሆኗ እና ከፍተኛ የሕዝብ እድገት ፍጥነት ተደራርቦ ሃገሪቱን ላ
ልተፈለገ የአየር ለውጥ ውጤቶች በተለየ ሁኔታ ለጥቃት እንድትጋለጥ እንደ
ሚያደርጋት የስልጠና ስብሰባ ተሳታፊዎች አበክረዋል፡፡ በአዝመራ እና በእር
ባታ ምርት ላይ አሉታዊ የአየር ተጽእኖዎች ከደረሱ፤ በሀገር አቀፍ ደረጃ የ
ምግብ እጥረት ሊያስከትል እና ኢኮኖሚውን ክፉኛ ሊገታው ይችላል፡፡ ተገቢ 
እርምጃዎች ካልተወሰዱ፤ የምግብ ዋስትና አለመኖር፣ ሥር የሰደደ ድህነት 
እና የበሽታ መጠን መጨመር እንደ ወባ እና ቢጫ ወባ የማስከተሉ ሁኔታ 
ሊኖር እንደሚችል የስልጠናው ተሳታፊዎች ተሰምቷቸዋል፡፡  

እነዚህን ያልተፈለጉ ውጤቶችን የሚቀርፍ ተገቢ የማላመጃ እርምጃዎ
ች ለመንደፍ አካባቢያዊ ባሕሪይ ያለው ለጥቃት የመጋለጥ መጠንን በተሻለ 
ሁኔታ መረዳት አስፈላጊ ነው፡፡ ይህንን ተከትሎ ድርሻ ያላቸው አካላት መ
ድረኮች በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ እና በአካባቢያቸው ሁኔታ መሠረት ለአደጋ
ው እጅግ የተጋለጡ ናቸው ስለተባሉት አስተዋጽኦ አስባስበዋል፡፡ 

የአርሶ አደሩ ማህበረሰብ ሕይወቱ በእርሻ ውጤት ላይ ጥገኛ በመሆኑ 
ምክንያት እጅግ ለአደጋው የተጋለጠ እንደሚሆን ታውቋል፡፡ ከአራሹ ማህበ
ረሰብ ውስጥ አነስተኛ እርሻ ያላቸው አርሶ አደሮች፣ በዝናብ ውሃ የሚጠቀ
ሙ ገበሬዎች እንዲሁም ዘላኖች ከሌሎች ይበልጥ ለተለዋዋጭ የአየር ሁ
ኔታዎች ይበልጥ ለጥቃት የተጋለጡ እንደሚሆኑ ታውቋል፡፡ ከዚህም በተጨ
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ማሪ ከአርሶአደሩ ቤተሰብ ንብረት እና የገንዘብ ሃብት የሌለው በተለየ ሁኔ
ታ ለጥቃት እንደሚጋለጥ ታውቋል፤ ውስኑ ሃብታቸው ለተለዋዋጩ የአየር 
ለውጥ በቀላሉ እንዳይላመዱ ስለሚያግዳቸው፡፡ በጾታ፣ በዕድሜ፣ በትምህርት 
ደረጃ፣ በጐሣ ወይም በኢኮኖሚ ደረጃቸው ከማህበረሰቡ የተገለሉ ለአሉታ
ዊ የአየር ሁኔታ ለውጥ ውጤት ከሌሎች ይበልጥ ለጥቃት እንደሚጋለጡ 
ተሳታፊዎቹ አስተውለዋል፡፡ በኢትዩጵያ የቤተሰብ አስተዳዳሪዎች ሴቶች በሆ
ኑበት ለአየር ሁኔታ ለውጥ በተለይ በወንዶች ከሚተዳደሩ ቤተሰቦች ይበል
ጥ ለመላመድ የከፋ ውጥረት እንደሚያጋጥማቸው ታውቋል፡፡ በተመሳሳይ ሁ
ኔታ ዝቅተኛ የትምህርት ደረጃ ያላቸው ይበልጥ ባልተፈለገ የአየር ሁኔታ 
ውጤቶች ይጠቃሉ፤ ምክንያቱም የረጅም ጊዜ የአየር ሁኔታ ለውጥ ዕውቀ
ታቸው አናሳ ስለሆነ እና ከአንዳንድ የመላመድ እርምጃዎች ጋር የተገናኙ
ትን ሁኔታዎች ወደ አለመቀበል ስለሚያዘነብሉ ነው፤ ብለው ተሳታፊዎቹ ተ
ከራክረዋል፡፡

በተጨማሪ አንዳንድ የሃገሪቱ ክልሎች ለአሉታዊው ውጤቶች በተለዋዋ
ጩ የአየር ሁኔታዎች ይበልጥ ለጥቃት የተጋለጡ ናቸው ተብለው ተለይተዋ
ል፡፡ በተለይ በበረሃማ፣ መካከለኛ በረሃማ እና ደረቅ መካከለኛ እርጥበታማ 
ዝቅተኛ ቦታዎች ላልተፈለገ የአየር ለውጥ ውጤቶች በከፍተኛ ቦታዎች ላይ 
ከሚኖሩት ይበልጥ ለጥቃት ይጋለጣሉ ብለው ተሳታፊዎቹ አረጋግጠዋል፡፡ በ
ዝቅተኛ ቦታዎች የሚኖሩ አነስተኛ እና ብዙም ያልተለያየ የሀብት ምንጭ ያ
ላቸው በአሉታዊ የአየር ለውጥ ውጤት በተጠቁ ጊዜ በከፍተኛ ቦታዎች ከ
ሚኖሩት ይልቅ ሀብታቸውን በመላመጃ እርምጃዎቹ ላይ የማዋል ችሎታቸ
ው እና መሠረታዊ ፍላጐታቸውን የሟሟላት አቅማቸው አናሳ ነው፡፡ በተጨ
ማሪም ዝቅተኛ ቦታዎች እያረጁ መጥተዋል በዚህም ውጤት በርካታ ዘላኖ
ች ከዝቅተኛ ቦታዎች ወደ ከፍተኛ ቦታዎች ተሰደዋል፤ በመሬት ምክንያትም 
የማህበራዊ ግጭቶች ውስጥ እየዳረጋቸው ነው፡፡  

የማላመድ እርምጃዎች እና የፖሊሲ ምክሮች
ማህበረሰቦች ከአየር ሁኔታ ጋር የተያያዙ ነውጦች ሲጋረጡባቸው የማላ
መድ እርምጃዎችን በተግባር እንደሚያውሉ የስልጠና ስብሰባ ተሳታፊዎች 
አረጋግጠዋል፡፡ እነዚህም የመኖሪያ/የገቢ ምንጮችን የተለያዩ ማድረግ፣ 
መሰደድ፣ ከግብርና ዉጪ በሆኑ እንቅስቃሴዎች መሳተፍ፣ ሀብት በመሸ
ጥ፣ በሰፈራና መልሶ ሰፈራ እንቅስቃሴዎች እና የተሻሻለ የውሃ አያያዝ ዘ
ዴዎች መጠቀምን ያካትታሉ፡፡ የአሉታዊውን የአየር ሁኔታ ለውጥ ውጤ
ቶችን ይበልጥ ለመቅረፍ በኢትዩጵያ የእድገት ሂደት ውስጥ የአየር ማላ
መድ እርምጃዎቹን ይበልጥ ሊዋሀዱ እንደሚችሉ ተሳታፊዎቹ ግምት ው
ስጥ አስገብተዋል እናም የፖሊሲ ምክሮችን አቅርበዋል፡፡
እንደ እድገቱ ሂደት ክፍል የሃገሪቱን የመላመድ ችሎታ ለማጐልበት የማ
ህበራዊ እና የተቋሞች ቁስአካላት እንዲሻሻሉ እና የሜትሮሎጂ ተቋምን 
ጨምሮ ከአየር ሁኔታ ጋር የተያያዙ ጉዳዩችን የሚያስተናግዱ ድርጅቶ
ች እንዲጠናከሩ ተሳታፊዎቹ ምክር ለግሰዋል፡፡ በተጨማሪም የስልጠናው 
ተሳታፊዎች የተሻሻለ የውሃ ሀብት ልማት፣ የመሬት አያያዝ፣ የምግብ ዋስ
ትና፣ የጤና እና የትምህርት ኘሮግራሞች እንዲተገበሩ ሃሳብ አቅርበዋል፡፡ 

እንደሁም እርሻ ነክ ያልሆኑ የቅጥር ዕድሎች ማስፋፋት እና በተለይ በገ
ጠሩ አካባቢዎች የሙያ ስልጠናዎች የመስጠት ፍላጐት አለ፡፡ ሌላው ም
ክር ደግሞ በኢትዩጵያ መረጃ ማሰብሰብ እና በአየር ሁኔታ ለውጥና ከመ
ጠን ያለፈ የአየር ሁኔታ ባሕሪዎች ላይ ምርምር ለማድረግ ትልቅ ኢንቨ
ስትመንት ማድረግ ነው፡፡ የአየር ሁኔታ ለውጦችን ለመቆጣጠር በብሔራ
ዊ እና በክልሎች ደረጃ የአካባቢያዊ እና የድርቅ መቆጣጠሪያ ዘዴዎች 
መጀመር አለባቸው፡፡ እንደዚህ ያሉ ዘዴዎች ከመጠን ያለፉ የአየር ሁኔታ
ዎች ትንበያ የቅድመ ማስጠንቀቂያዎችን በመስጠት አደጋ የማድረስ ች
ሎታ ያላቸውን ለመቀነስ ድርሻ ያላቸው አካላት የማስተካከያ እርምጃዎች
ን በቅድሚያ እንዲወስዱ ያስችሏቸዋል፡፡ በተጨማሪም ለጥቃት መጋለጥ እ
ና መላመድ ላይ ጥልቀት ያላቸው ጥናቶች መቀጠል አለባቸው፡፡
ለህዝቡ አስተማማኝ እና ወቅታዊ መረጃዎችን በመስጠት ስለ ዓለም ሙቀ
ት መጨመር እና ሊያደርስ ስለሚችለው ውጤት ያላቸው ግንዛቤ እንዲስ
ፋፋም ተሳታፊዎቹ ምክር ሰጥተዋል፡፡ ስለ ተገቢው የመላመጃ እርምጃዎ
ች መረጃ አጠቃላዩ ብሔራዊ ማህበረሰብ እንዲያገኝ መደረግ አለበት፡፡ ከ
ዚህ ጥረት ጋር ተያይዞ ትክክለኛ መረጃ መኖሩን እና በሰፊው መሰራጨ
ቱን ለማረጋገጥ ግንኙነቶች በፖሊሲ አውጪዎች፣ መንግስታዊ ባልሆኑ ድ
ርጅቶች፣ በምርምር ተቋሞች እና የመገናኛ ብዙሃን መካከል ሌሎች ተዋ
ናዩችን ጨምሮ መጠናከር አለበት፡፡

በመጨረሻም ሁሉም ድርሻ ያላቸው በእድገቱ ሂደት ውስጥ እንዲካተቱ የ
ስልጠናው ተሳታፊዎች ምክር ሰጥተዋል፡፡ በአሉታዊ የአየር ለውጥ ውጤ
ቶች ተጠቂነትን ለመቀነስ እርምጃዎች ሲታቀዱ መንግስት፣ ሕዝባዊ ማህ
በረሰብ፣ የግሉ ዘርፍ እና የአካባቢው ማህበረሰብ ሁሉም በውይይቱ መሳተ
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