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البند ( 2ج) من جدول األعمال املؤقت
برنامج العمل األولى :وثائق تحديد نطاق التقييمات
اإلقليمية ،وتدهور األراضي واستصالحها ،ووضع
مفاهيم للقيم

تقرير بشأن عملية تحديد النطاق اإلقليمي لمجموعة من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
(الناتج ( 2ب))
مشروع التقرير التكميلي لتحديد نطاق التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
ألفريقيا
مذكرة من األمانة
يف اإلطار العام لتقرير حتديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية ( )IPBES/3/6/Add.1حيدد املرفق هبذه املذكرة مشروع التقرير التكميلي لتحديد النطاق للتقييم
اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف أفريقيا .وأعد هذا التقرير فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
واملكتب على أساس نتائج العملية اإلقليمية املشرتكة لتحديد النطاق اليت أُجريت استجابة للمقرر م ح د2/1-
(أنظر  IPBES/3/6للمزيد من التفاصيل بشأن هذه العملية) .وحيدد مشروع التقرير التكميلي لتحديد النطاق
اخلصائص احملددة ألفريقيا اليت ينبغي تقييمها ليصبح التقييم مفيدا للسياسات.
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المرفق
تحديد النطاق للتقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ألفريقيا
أوالً  -النطاق ،والحدود الجغرافية ،واألساس المنطقي ،والمنافع ،واالفتراضات
ألف  -النطاق
 - 2يف اإلطار احملدد يف مشروع التقرير العام لتحديد النطاق للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ) ،(IPBES/3/6/Add.1سريكز التقييم األفريقي على األولويات املواضيعية ،مبا
فيها السلسلة املرتابطة للغذاء والطاقة واملياه وسبل املعيشة ،وتدهور األراضي ،ومستجمعات املياه إىل السواحل،
واالستخدام املستدام واحلفظ ،واألنواع الغازية .وسيشمل التقييم أيضا املواضيع الشاملة التالية اليت ينبغي معاجلتها،
عند اإلقتضاء ،كجزء من األولويات املواضيعية الواردة أعاله ،وهي االتفاقات التجارية ،واالستثمار األجنيب ،وصحة
البيئة ،واألمراض احليوانية.
باء  -الحدود الجغرافية للتقييم
-1

سيشمل التقييم بعض البلدان واألقاليم يف مخس مناطق دون إقليمية:

املناطق دون اإلقليمية

البلدان واألقاليم

شرق أفريقيا واجلزر اجملاورة

جزر القمر ،وجيبويت ،وإريرتيا ،وإثيوبيا ،وكينيا ،ومدغشقر ،وموريشيوس ،وجزيرة مايوت
وريونيون(أ) ،ورواندا ،وسيشيل ،والصومال ،وجنوب السودان ،وأوغندا ،ومجهورية تنزانيا املتحدة

اجلنوب األفريقي

أنغوال ،وبوتسوانا ،وليسوتو ،ومالوي ،وموزامبيق ،وناميبيا ،وجنوب أفريقيا ،وسوازيالند ،وزامبيا،
وزمبابوي

وسط أفريقيا

بوروندي ،والكامريون ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد ،والكونغو ،ومجهورية الكونغو
الدميقراطية ،وغينيا االستوائية ،وغابون ،وسان تومي وبرينسيـيب

مشال أفريقيا

اجلزائر ،ومصر ،وليبيا ،وموريتانيا ،واملغرب ،والسودان ،وتونس ،والصحراء الغربية

غرب أفريقيا

بنن ،وبوركينا فاسو ،والرأس األخضر ،وكوت ديفوار ،وغامبيا ،وغانا ،وغينيا ،وغينيا بيساو،
وليبرييا ،ومايل ،والنيجر ،ونيجرييا ،والسنغال ،وسرياليون ،وتوغو

(أ)

(أ) أقاليم ما وراء البحار.
جيم  -األساس المنطقي
 - 3يف اإلطار العام احملدد يف مشروع تقرير حتديد النطاق العام ،حيدد هذا اجلزء األساس املنطقي اخلاص مبنطقة
أفريقيا .وتتسم أفريقيا بتنوع بيولوجي هائل ،ونظم إيكولوجية متنوعة ترتاوح من البيئات الصحراوية إىل الغابات
االستوائية املطرية ،واملناطق اجلبلية األفريقية ،واملوائل البحرية .وهناك أيضا تنوع بشري كبري يشمل ما يزيد على
 2211لغة ومجاعات ثقافية متثل تراثا غنيا وثروة من املعارف األصلية واحمللية نابعة من أطول تاريخ للتفاعل بني
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البيئات البشرية .وهذه التفاعالت تتسم بأكرب قدر من احلدة يف منطقة أفريقيا حيث يعتمد الناس بشكل كبري على
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .وستفضي طبيعة هذه التفاعالت إىل تدهور التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية إذا مل يعاد تركيزها الستغالل منافع الطبيعة للبشر بقدر أكرب من الكفاءة ،ويف نفس
الوقت ضمان االستدامة وقدرة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية على االنتعاش .وتسلط األولويات املواضيعية
املشار إليها يف اجلزء (أوال-ألف) الضوء على تراث التنوع البيولوجي-الثقايف الفريد للمنطقة ،وأيضا على الدور البالغ
األمهية الذي يؤديه التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف حتسني سبل املعيشة يف إطار التغري الدميوغرايف
(النمو السكاين ،والعالقات بني اجلنسني ،والتوسع احلضري) ،والنمو االقتصادي ،واحلد من الفقر .وينبغي أن تركز
املنطقة على الروابط بني التنوع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي ومنافع الطبيعة للبشر ،مع إيالء اهتمام خاص
ملسائل اإلنصاف ،والعالقات االجتماعية ،والقيم الروحية ،واهلوية/التنوع الثقايف .عالوة على ذلك ،ينبغي تسليط
الضوء على أثر القرارات االستثمارية على حاالت عدم املساواة من حيث إمكانية احلصول على منافع الطبيعة
واستخدامها ،وآثار حاالت عدم املساواة على رفاه اإلنسان ،والعالقات االجتماعية ،والقيم الروحية ،واهلوية الثقافية.
ومن املهم أيضا بالنسبة للمنطقة حتديد آثار التجارة واالتفاقات التجارية على السيادة اإلقليمية ،وكيفية تأثريها على
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .وينبغي أن ينظر التقييم يف ماهية السياسات والعوامل املؤسسية احملركة
الداخلية اخلاصة باملنطقة ،مقارنة بالعوامل احملركة اخلارجية ذات اآلثار الداخلية.
دال  -المنافع
 - 4يف إطار املنافع العامة احملددة يف مشروع تقرير حتديد النطاق العام ،حيدد هذا اجلزء املنافع احملددة اخلاصة
مبنطقة أفريقيا .وسيحدد التقييم األولويات الرئيسية اليت ستساعد مقرري السياسات على وضع حلول سياسية لتلبية
االحتياجات اخلاصة مبنطقة أفريقيا ككل ،فضال عن املناطق دون اإلقليمية اخلمس وعناصرها الوطنية .وستساعد
املعرفة الناجتة عن التقييم ،فضال عن التوصيات يف جمايل السياسات واإلدارة احلكومات واملؤسسات األفريقية على
تصميم اسرتاتيجيات تليب األهداف الرامية إىل حتقيق االستدامة واحملافظة الواردة يف أهداف آيشي للتنوع البيولوجي،
وأهداف التنمية املستدامة اليت ستصبح سارية املفعول يف عام  .1122وسيكون التقييم أيضا موضع اهتمام
املؤسسات املشاركة يف السياسات اخلاصة بالتجارة بني البلدان األفريقية ،والتنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ،وسياسة احملافظة والتنمية ،مثل االحتاد األفريقي ،واملؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة ،واهليئة احلكومية
الدولية للتنمية يف شرق أفريقيا ،وجلنة الغابات لوسط أفريقيا ،واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،واجلماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا .وستكون أيضا املعارف والتوصيات الناجتة عن التقييم مصادر معلومات هامة
ألصحاب املصلحة اآلخرين ،مبن فيهم القطاع اخلاص املعين حبالة التنوع البيولوجي يف أفريقيا ومستقبله املستدام.
وميكن أيضا ملنظمات اجملتمع املدين ،مثل املنظمات غري احلكومية ،ووسائط اإلعالم ،واألفراد أن جيدوا يف هذه
الوثيقة مصدرا مفيدا للمعلومات اليت تربط التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف أفريقيا برفاه البشر.
هاء  -االفتراضات
 - 2يف إطار االفرتاضات العامة احملددة يف مشروع تقرير حتديد النطاق العام ،حيدد هذا اجلزء االفرتاضات
احملددة اخلاصة مبنطقة أفريقيا .وتشمل االفرتاضات اليت يستند إليها التقييم االعتماد األساسي على توفر اخلربة
األفريقية الضرورية ذات القدرة واالستعداد للمسامهة يف املبادرة ،واملوارد الكافية ،مبا يف ذلك املوارد املالية .ومن
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العناصر األساسية هلذا التقييم إمكانية الوصول إىل قواعد البيانات العاملية ونظم الرصد وتوفرها ،مبا يف ذلك
املعلومات ذات الصلة عن منطقة أفريقيا .ولضمان أن تتسم الوثيقة بأعلى مستوى من اجلودة ،ينبغي أن تنتهج
مراكز التنسيق الوطنية واملراقبون هنجا استباقيا فيما يتعلق برتشيح خرباء يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة .ونظرا
للحاجة الشديدة لبناء القدرات يف املنطقة ،هناك افرتاض آخر بأن التعاون فيما بني البلدان ،وخربائها ،ومؤسسات
البحث سيكون الزما لضمان املشاركة العادلة لكل البلدان يف التقييم .وستكون هناك أيضا حاجة إىل استقاء
البيانات من املشورات غري الرمسية واالعتماد بقدر كبري على املعارف األصلية واحمللية لسد الثغرات يف املعرفة العلمية
واألخذ مبنظور خمتلف للفهم العلمي حلاالت التفاعل والرتابط بني الطبائع البشرية.

ثانياً  -مخطط الفصول
 - 6سيتبع التقييم يف منطقة أفريقيا خمطط الفصول بالصيغة الواردة يف مشروع تقرير حتديد النطاق العام
للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،ولكنه سريكز بصفة خاصة على
نطاق خاص باإلقليم على حنو ما ورد أعاله (أنظر الفرع أوال).

ثالثاً  -مجموعات البيانات الرئيسية
 - 1باإلضافة إىل املسائل العامة ذات الصلة مبجموعات البيانات احملددة يف مشروع تقرير حتديد النطاق العام،
حيدد هذا اجلزء املسائل املتعلقة مبجموعات البيانات اخلاصة مبنطقة أفريقيا .وسيتم النظر يف مجيع مصادر املعلومات
املالئمة عند إعداد التقييم لضمان أن يربز التقييم بصورة شاملة احلالة اإلقليمية ودون اإلقليمية يف أفريقيا ،وأن
املعلومات وردت من جمموعة كبرية من املصادر ،مبا فيها املؤسسات واملنظمات العاملية والوطنية ودون الوطنية واحمللية.

رابعاً  -الشراكات والمبادرات االستراتيجية
 - 8باإلضافة إىل املسائل العامة ذات الصلة بالشراكات واملبادرات االسرتاتيجية اليت ُحددت يف مشروع تقرير
حتديد النطاق العام ،حيدد هذا اجلزء املسائل املتعلقة بالشراكات واملبادرات االسرتاتيجية اخلاصة مبنطقة أفريقيا.
وسيتم إعداد خريطة حتديد أصحاب املصلحة لتحديد اجملموعات التالية :وكاالت التنسيق اليت تقدم املساعدة التقنية
يف أثناء عملية التقييمات ،ومراكز البيانات/املؤسسات العلمية اليت توفر املعارف والبيانات ،واالستشاريني ،واجلهات
اليت تقدم الدعم اهليكلي للعملية ،ومجاعات التعاون االقتصادي ،واجلهات اليت توفر البيانات واملعارف يف القطاع
اخلاص ،واملمولني احملتملني ،والشبكات/الشركاء يف جمال التعاون التقين من أجل توفري قدر أكرب من الدعم يف جمال
توفري البيانات ،والطرق واملوارد ،ووكاالت األمم املتحدة ،والربامج الدولية للبحوث ،والشركاء يف جمال التوعية.

خامساً  -الهيكل التشغيلي
 - 9كما أُشري إليه يف تقرير حتديد النطاق العام ،ستكون هناك حاجة إىل حتديد أفضل اهلياكل التشغيلية
القادرة على إجناز التقييمات اإلقليمية يف أفريقيا ،مبا يف ذلك مكون بناء القدرات .وميكن إنشاء وحدة دعم تقين
خاصة مبنطقة أفريقيا لتنسيق عملية اإلجناز بالعمل كجزء من األمانة.
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سادساً  -العملية والجدول الزمني
 - 21ترد العملية واجلدول الزمين يف مشروع تقرير حتديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

سابعاً  -تقدير التكاليف
 - 22يرد تقدير التكاليف يف مشروع تقرير حتديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

ثامناً  -االتصاالت والتواصل
 - 21باإلضافة إىل ما ُحدد يف مشروع تقرير حتديد النطاق العام يف أفريقيا ،سيتسم دور وحدات الدعم التقين،
ومراكز التنسيق اإلقليمية ،واملراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية ،ومراكز االمتياز بأمهية بالغة .وسيتم وضع جمموعة
أهداف وغايات واضحة السرتاتيجية االتصاالت والتواصل ذات الصلة مبنطقة أفريقيا .ويُوصى بتنفيذ اسرتاتيجية
التخطيط واالتصاالت اخلاصة بأصحاب املصلحة بالتعاون مع اختصاصيني يف جمال علوم االتصاالت ،وميكن أن
يتم ذلك بفضل الشراكة مع مؤسسات من قبيل شبكة تطوير العلم .وينبغي نقل نتائج التقييم إىل أصحاب املصلحة
باللغات املناسبة ،ويتعني أن تكون هذه النتائج متاحة وذات صلة باجملالني الثقايف والسياسي .عالوة على ذلك،
ينبغي استخدام أدوات مالئمة لالتصال والتواصل ،مبا يف ذلك املعلومات احلديثة وتكنولوجيات االتصاالت ،وحمافل
وسائط اإلعالم ،مثل شبكات التواصل االجتماعي ،واملواقع الشبكية العلمية ،ووسائط اإلعالم األخرى.

تاسعاً  -بناء القدرات
 - 23كما أُشري إليه يف مشروع تقرير حتديد النطاق العام ،سيدعم برنامج عمل املنرب أنشطة بناء القدرات
بالصيغة اليت تنفذ هبا فرقة العمل املعنية ببناء القدرات هذا الربنامج .وستتم مواءمة أنشطة بناء القدرات مع برنامج
عمل فرقة العمل ،وستنُفذ بصورة مستمرة على مدى فرتة عملية التقييم .وستكون هذه العملية عملية تعليمية.
سيُنفذ بناء القدرات بفضل الشراكات ،وسيستهدف املستويني الفردي واملؤسسي على حد سواء .وتشمل بعض
األولويات الرئيسية اليت ُحددت يف جمال بناء القدرات يف أفريقيا ما يلي :زيادة القدرات على تنفيذ واستخدام
التقييمات الوطنية واإلقليمية؛ وحتسني القدرات من أجل صياغة السياسات؛ وإمكانية احلصول على البيانات
واملعلومات واملعارف وإنشاء هذه البيانات واملعلومات وتكوين املعارف والدروس املستفادة؛ وزيادة القدرات من أجل
مشاركة أطراف متعددة مشاركة ذات مغزى؛ وتطوير القدرات للجمع بني العلم واملعارف احمللية؛ وحتسني القدرات
من أجل التواصل والتعاون عرب احلدود واملتعدد التخصصات؛ وبناء القدرات لتحسني قدرات املوارد البشرية وقاعدة
املهارات؛ وتعزيز القدرات على مشاركة املنرب مشاركة فعالة يف التقييمات.
____________
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