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 2018آذار/مارس  24-18مديني، كولومبيا 
 )*(من جدول األعمال املؤقت)أ(  6البند 

اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع التقييمات 
التقييم  :البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

 اإلقليمي ودون اإلقليمي ألفريقيا

اخلاص  ،يف أفريقيالتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اموجز 
 مبقرري السياسات
 مذكرة من األمانة

، وافق االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل املعين ابلتنوع 2، الفرع اثلثاً، الفقرة ٣/1-يف املقرر م ح د -1
على إجراء أربعة تقييمات إقليمية ودون إقليمية للتنوع البيولوجي )املنرب( البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأورواب وآسيا الوسطى )يشار إليها وخدمات النظم اإليكولوجية يف أفريقيا، واألمريكتني
-د ح مفيما بعد ابسم التقييمات اإلقليمية(، وفقا إلجراءات إعداد نواتج املنرب الواردة يف املرفق األول للمقرر 

لوجية الوارد ، ويف التقرير العام لتحديد النطاق للتقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكو ٣/٣
-د ح م، وتقارير حتديد النطاق لكل من التقييمات اإلقليمية األربعة )املقرر ٣/1-يف املرفق الثالث للمقرر م ح د

 ، املرفقات من الرابع إىل السابع(.  1/٣
واستجابة للمقرر، أعد فريق من اخلرباء لكل تقييم من التقييمات اإلقليمية جمموعة من ستة فصول مستقلة  -2

موجزها التنفيذي وموجزاً ملقرري السياسات، وذلك وفقاً إلجراءات إعداد نواتج املنرب احلكومي الدويل للعلوم مع 
 والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. 

)الناتج  السياسات للتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي ألفريقيااخلاص مبقرري وجز املهذه املذكرة  ويقدم مرفق -٣
يف الدورة السادسة . و (IPBES/6/INF/3) ، الذي يستند إىل الفصول الستة املستقلة وموجزها التنفيذي)ب((2
إىل قبول  أيضاً قرري السياسات. وسيدعى املوجز اخلاص مبإىل املوافقة على االجتماع ُيدعى سالجتماع العام ل

من أجل كفالة االتساق مع موجز مقرري السياسات فصول التقييم، اليت سيتم تنقيحها عقب الدورة السادسة 
 على النحو الذي متت املوافقة عليه.

                                                      
* IPBES/6/1. 

 منظمة
األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة
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 املرفق
اخلاص عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف أفريقيا لتقييم اإلقليمي تقرير اموجز 

البيولوجي والصادر عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع  السياساتمبقرري 
 وخدمات النظم اإليكولوجية

ي وخدمات النظم اإليكولوجية ــــوع البيولوجـــــال التنــــي جمــــات فــــوم والسياســـــي للعلــــي الدولـــاملنرب احلكوم
 )ب((2)الناتج 

 (1)املؤلفون:
جنوب أفريقيا(، وكاليماين جو مولونغوي رئيس مشارك، جنوب أفريقيا(، لواثنو دزيبا )رئيسة مشاركة، إميا آرتشر )

  ؛(مجهورية الكونغو الدميقراطيةرئيس مشارك،)
كريستني -وراينيت )أونزي( بيغز )جنوب أفريقيا(، وماريوميشيل والرتز )املنرب(، ماليباجوا آنيسيا ماويال )املنرب(، 

)السنغال/الكامريون(، وإميي إي دوهنام  سامل )فرنسا(، وفابريس ديكلريك )بلجيكا(، وماريتوه شيمري دايو-كورمييه
(، وكريستوفر لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية )الوالايت املتحدة األمريكية(، وبيري فاييه )فرنسا/اململكة املتحدة

اململكة املتحدة(، ومروة و. حلمي )مصر(، وخالد عالم حرحش )مصر(، وروبرت كاسيسي ، غوردون )غاان
وواجنا نيينغي )كينيا(، ولويس تيتو دي مورايس )فرنسا(، زيتو )أوغندا(، وآديلينا مينساه )غاان(، )كندا(، وفريد كي

ونيكوالس أوغوغه )كينيا(، وبلقيس عثمان العشا )السودان(، ولنزي سي سرتينغر )اململكة املتحدة(، وآشيل 
يباخ )أملانيا(، والورا برييرا )جنوب جنوب أفريقيا(، وكاتيا هو ، جو )بنن(، وبنيس إن إيغو )الكامريونبادآسوغ

 أفريقيا(، وانداي سيتاس )جنوب أفريقيا(.

 :عند إيراد إشارة للموجز املرجع املقرتح
(: موجز 2018) الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةاملنرب احلكومي 

الصادر اخلاص مبقرري السياسات و  يف أفريقياالتقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  تقرير
إ آرتشرـ، ل عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. 

 يتوسامل، ف ديكلريك، م ش دايو، ل ت-ك كورمييه-ز، مبيغ م والرتز، رم آ ماويال، إ دزيبا، ك ج مولونغوي، 
دي مورايس، إ إي دوهنام، ب فاييه، ك غوردون، م و.حلمي، خ ع حرحش، ر كاسيسي، ف كيزيتو، آ مينساه، 

 هويباخ، ل برييرا، ون ك، إن إيغو جو، بدابآسوغ العشا، ل سي سرتينغر، آ-عثمانأوغوغه، ب  نيينغي، ن د و
يولوجي وخدمات النظم أمانة املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع الب)حمررون(. سيتاس 

 .ة[ صفح  بون، أملانيا. ]، اإليكولوجية

 أعضاء جلنة اإلدارة الذين قدموا التوجيه إلعداد هذا التقييم:
جي مكيتيين وألفريد  برونو ميكيسا )فريق اخلرباء املتعدد التخصصات(؛ فونديسيلي-سيبسيبه دمييسيو وجان

 .يبواه )املكتب(-أوتينغ
  

                                                      
أُورَِدت أمساء املؤلفني يليها، بني قوسني، بلد اجلنسية أو بلدان اجلنسية مفروقة بفاصلة ىف حال تعددها؛ ويوَرد بعد خط مائل   (1)

اسم البلد الذي ينتمون إليه إذا كانت خمتلفًا عن بلد اجلنسية، أو اسم منظمتهم إذا كانوا ينتمون إىل منظمة دولية، على النحو 
ري )اجلنسية األوىل، اجلنسية الثانية/جهة االنتماء(. وترد أمساء البلدان أو املنظمات اليت رشحت هؤالء اخلرباء على التايل: اسم اخلب

 املوقع الشبكي للمنرب.
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 الرئيسية الرسائل
 األصول الطبيعية اليت حتظى هبا أفريقيا فريدة من نوعها - ألف

ميثل غىن أفريقيا االستثنائي ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وما تتمتع به من  -1ألف 
 -احمللية، رصيدًا اسرتاتيجيًا لتحقيق التنمية املستدامة يف املنطقةاملعارف األصلية و  معارف الشعوبثروات 

أفريقيا هي آخر مكان على وجه األرض حيتفظ مبجموعات سليمة بوجه عام من احليواانت الثديية الضخمة. ف
ختالفاهتا وتتسم أفريقيا بقدر كبري من التنوع اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين يف جمال التنوع البيولوجي، يعكس ا

املناخية والطبيعية، وكذلك اتريخ القارة املتنوع من التفاعالت البشرية مع البيئة. وميثل هذا الثراء الطبيعي الذي 
احمللية يف القارة، عاماًل أساسيًا يف املعارف األصلية و  معارف الشعوبتراكم عرب ماليني السنني، مقرتاًن بثروات 

 .نطقة وأحد األصول االسرتاتيجية يف السعي لتحقيقهاحتقيق التنمية املستدامة يف امل
تولد النظم اإليكولوجية الغنية واملتنوعة اليت تتمتع هبا أفريقيا تدفقات من السلع واخلدمات اليت  -2ألف 

تتسم أبمهية أساسية يف تزويد القارة ابحتياجاهتا يف جماالت الغذاء واملياه والطاقة والصحة وأتمني أسباب 
فاألصول املادية مثل الغذاء واملاء والنبااتت الطبية، واألصول املعنوية مثل املواقع املقدسة واألماكن  - املعيشة

الدينية تدعم مسامهة الطبيعة يف االقتصاد وتتسم أبمهية مركزية لعدد كبري من االسرتاتيجيات األخرى لكسب الرزق. 
لسكان القارة ولغريهم يف مجيع أحناء العامل، ولكنها قد فوائد عظيمة  للبشرالطبيعة  إسهاماتوبوجه عام تقدم 

 .تلحق الضرر أحياانً نتيجة للخسائر أو للنزاعات اليت تدور حول استخدامها
ينخفض نسبياً عدد الدراسات املنشورة عن خدمات النظم اإليكولوجية يف أفريقيا ومعظم هذه  -3ألف 

، البحوثاجملاورة، اليت لديها سجل أطول من االستثمار يف الدراسات أجريت يف جنوب وشرق أفريقيا واجلزر 
وميكن  - النظم اإليكولوجية البحرية الكبرية يف احمليط األطلسي، مع الرتكيز على املسامهات املادية وأيضاً يف

هلذه الدراسات أن تساعد مقرري السياسات على حتديد األولوايت يف استخدام وحفظ التنوع البيولوجي ومسامهاته 
ذات الصلة للناس، ولتحديد أحسن املفاضالت بني املكوانت املختلفة  للتنوع البيولوجي وخدماهتا، وكذلك بني 

 .االستخدامات املختلفة
تحقيق االستفادة الكاملة من منافع امتالكها ملثل هذا الثراء ابلتنوع تتمتع أفريقيا بفرص ل -4 ألف

 -البيولوجي، والستكشاف طرق استخدامها على حنو مستدام للمسامهة يف تنميتها االقتصادية والتكنولوجية
 للبشرالطبيعة وإسهامات احمللية القائمة بشأن إدارة التنوع البيولوجي املعارف األصلية و معارف الشعوب ويبدو أن 

 ومبعارف الشعوبآخذة يف الرتاجع يف بعض أجزاء القارة. ومن املهم أال تفقد شعوب أفريقيا ثراءها ابملوارد الطبيعية 
احمللية إلدارة هذه املوارد، وال سيما يف زمن يتزايد فيه االعرتاف ابملعرفة كعامل حيوي يف تطوير املعارف األصلية و 

 .راع للبيئة وقائم على املعرفةاقتصاد منخفض الكربون وم
بعض النظم اإليكولوجية املوجودة يف أفريقيا تتسم ابألمهية البالغة من النواحي اإليكولوجية  -5 ألف

وكتدبري اسرتاتيجي حلماية تلك النظم اإليكولوجية  - والبيولوجية والثقافية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي
يف املائة من أراضي القارة  14رد اجلينية اليت تتخذها موئاًل، أعلنت البلدان نسبة ومحاية األنواع واملعارف واملوا

من حبارها كمناطق حممية، يف حني ُصنِ فت بعض املواقع على أهنا أراضي رطبة ذات أمهية دولية؛ ومناطق  2,٥و
قراض، حيث توجد األنواع مهمة للطيور والتنوع البيولوجي؛ ومواقع حتت اهتمام التحالف من أجل منع مطلق لالن

املهددة واملهددة بشدة ابالنقراض؛ ومناطق حبرية مهمة إيكولوجيًا أو بيولوجياً؛ وحمميات اتبعة للمجتمع احمللي؛ 
 ؛ وحمميات حيوية.)اليونسكو( ومواقع للرتاث العاملي ترعاها منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
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 أفريقيا تتعرض للضغط - ابء
يف أفريقيا، مما يؤثر  للبشرالطبيعة  إسهاماتيؤدي اخنفاض وفقدان التنوع البيولوجي إىل ختفيض  -1ابء 

وتتزايد أكثر  - االقتصادية اليت تستهدفها البلدان األفريقيةو  على احلياة اليومية ويعوق التنمية االجتماعية
الزواحف والطيور والثدييات اليت هتددها طائفة من أي وقت مضى أعداد أنواع النبااتت واألمساك والربمائيات و 

من العوامل الطبيعية اليت يتسبب فيها اإلنسان. وتؤدي هذه اخلسائر واالخنفاضات إىل تزايد انعدام أمن الغذاء 
واملياه والصحة وأسباب املعيشة وتسبب أو تؤدي إىل تفاقم املخاطر املتعلقة ابملناخ؛ وتدهور األراضي؛ وفقدان 

 ل لألنواع املهاجرة وغريها؛ وفقدان خصوبة الرتبة، واإلنتاجية، والفرص االقتصادية.املوائ
احملركات غري املباشرة، مبا يف ذلك النمو السكاين السريع والتوسع احلضري والسياسات  -2ء اب

تراع بشكل  السياسية والثقافية، مل - االقتصادية واالفتقار إىل التكنولوجيات املالئمة والضغوط االجتماعية
وسيظل اإلخفاق يف معاجلة األسباب الكامنة وراء  - كاف يف تصميم السياسات واالسرتاتيجيات اإلمنائية

فقدان التنوع البيولوجي يهدد أو يقوض اجلهود الرامية إىل محاية التنوع البيولوجي وحتسني نوعية حياة الناس يف 
قاسم املنصف للفوائد املتأتية من املوارد الطبيعية. ومن املتوقع أن أفريقيا من خالل احلفظ واالستخدام املستدام والت

، األمر الذي سيفرض ضغطاً شديداً 20٥0يتضاعف العدد احلايل لسكان أفريقيا والبالغ بليوانً واحداً حبلول العام 
. وأفريقيا أيضاً هي على التنوع البيولوجي يف القارة، ما مل تنفذ سياسات مسؤولة للتصدي هلذه االجتاهات السلبية

إحدى القارات اليت تشهد أسرع حركات التوسع احلضري. ويزيد التوسع احلضري من الطلب على اخلدمات، مبا 
مكافحة التلوث وإدارة النفاايت لألسر املعيشية والقطاع  إىل جانبيف ذلك حتسني اإلمداد ابملاء والغذاء والطاقة، 

 اًل على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية.الصناعي، األمر الذي يفرض ضغطاً هائ
ترتفع درجات احلرارة يف مجيع البلدان األفريقية مبعدل أسرع من  - أفريقيا عرضة آلاثر تغري املناخ -3ء اب

املتوسط العاملي، وتشهد بعض املناطق احرتاراً يصل إىل ضعف املتوسط العاملي تقريباً. وتكون ظواهر اجلفاف أكثر 
 وشدة. ويتوقع أن تتزايد تقلبات معدل سقوط األمطار يف املستقبل، حيث تشري معظم النماذج إىل األمطار تواتراً 

ستسقط بتواتر أقل غري أن اهلطوالت ستكون أكثر شدة. ويتأثر توزيع هطول األمطار وأمناطها وشدهتا بتغري 
واجملتمعات احمللية الفقرية. ويرجح أن تكون  املناخ، وترتتب عليه عواقب شديدة ابلنسبة ألصحاب املزارع الصغرية

الفئة األخرية أيضاً هي األشد تضرراً من الفيضاانت. ومن املرجح أن يؤدي تغري املناخ أيضاً إىل خسائر كبرية يف 
أنواع النبااتت األفريقية وإىل فقدان بعض األنواع احليوانية واخنفاض إنتاجية مصائد األمساك يف املياه الداخلية 

. وستكون اآلاثر املرتتبة على النظم اإليكولوجية للمياه العذبة واملناطق الساحلية 2100ألفريقيا وذلك حبلول العام 
إىل تغري يف هيكل ووظيفة الكثري من النظم اإليكولوجية، أيضاً أن يؤدي تغري املناخ  ويرجحوالبحرية شديدة للغاية. 

نوع البيولوجي مثل حتويل املوائل واإلفراط يف احلصاد، واألنواع كما سيؤدي إىل تفاقم مجيع الضغوط على الت
 الدخيلة الـُمغرية والتلوث واحلرائق. 

حتويل الغاابت واملراعي من أجل اإلنتاج الغذائي والتنمية احلضرية هو أمر حتمي ومطلوب يف  -4 ابء
، وإىل تدهور هائ  وجتز  ولكن إذا نفذ هذا التحويل بشكل غري حكيم، فهو يؤدي إىل فقدان املوائل  أفريقيا

ويساهم  - مستجمعات املياه وحتات الرتبة اليت تفضي بدورها إىل فقدان التنوع البيولوجي وأسباب املعيشة
الكثري من األنواع الربية مهاجرة، التجزؤ الناجم عن استخدامات األراضي هذه يف فقدان التنوع البيولوجي، ألن 

وال توفر املناطق احملمية املوائل أو املعابر الكافية من أجل هجرهتا. وتؤدي هذه القيود إىل فقدان األنواع الضعيفة 
بوجه خاص، نظراً لفقدان موائلها الطبيعية ابلكامل أو تدهورها، ويفضي ذلك يف هناية املطاف إىل خسارة البشر 

األصلية، مع تغيري اجملتمعات احمللية الستخدامها  معارف الشعوبتهم. ويتفاقم كل ذلك بتآكل ألسباب معيش
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الثقايف للحيزات واملوارد. وتواجه األراضي اليت تعترب أكثر األصول قيمة يف أفريقيا، االحتياجات اإلمنائية املتنافسة 
خطيط السليم حلفظ البيئة احلماية الكافية للنظم ملشاريع التوسع احلضري والتعدين والتوسع الزراعي. وسيكفل الت

اإليكولوجية احليوية مثل نظم املياه العذبة واألراضي الرطبة ونظم الغاابت األصلية أو النظم املستوطنة اليت متثل 
 مستودعات أساسية للتنوع البيولوجي.

وإسهامات الطبيعة البيولوجي أسهمت التدابري اليت اختذهتا احلكومات األفريقية حلماية التنوع  -5 ابء
، يف انتعاش األنواع املهددة ابالنقراض، ال سيما يف اجملاالت الرئيسية للتنوع البيولوجي، وينبغي تعزيز للبشر

وتشمل هذه التدابري ترسيخ اإلدارة الفعالة للمناطق احملمية، مبا يف ذلك املناطق احملمية بواسطة  - هذه اجلهود
اع اخلاص؛ واستعادة خمتلف النظم اإليكولوجية املتدهورة؛ واالستخدام املستدام لألنواع األصلية اجملتمع احمللي والقط

حتقق اجلهود األخرى يف مكافحة األنواع الدخيلة الـُمغرية وإعادة و من احلبوب والنب والشاي ونبااتت الزينة. 
، وال سيما يف حتسني العلف وإسهامات الطبيعة للبشراحليواانت الربية نتائج إجيابية يف تعزيز التنوع البيولوجي 

 املتاح ألنواع احليواانت الربية واملنزلية، وتوفري الدخل والعمالة من السياحة اإليكولوجية.
 تعزيز أطر التحول األفريقية - جيم

وأهداف التنمية املستدامة وأهداف آيتشي للتنوع  2٠٦3إن مواءمة أهداف خطة عام  -1جيم 
، تيسر وضع التدخالت اليت ميكن أن وإسهامات الطبيعة للبشروجي، املرتبطة حبفظ التنوع البيولوجي البيول

وقد التزمت الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي ابلتنفيذ الكامل لالتفاقات الرئيسية  - حتقق نتائج إجيابية متعددة
البيئية املتعددة األطراف. وابالستفادة من أوجه آتزر هذه االتفاقات البيئية املتعددة األطراف مع أهداف التنمية 

يذ الفعال للسياسات واالسرتاتيجيات املستدامة وغريها من املبادرات اإلقليمية ذات الصلة ميكن أن يتعزز التنف
على املستوايت والنطاقات املختلفة، مما يساعد على ضمان الكفاءة يف استخدام املوارد. واستخدام نقاط الدخول 
القائمة، مثل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية وصكوك التمويل الدولية مثل مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر 

ادة من التآزر ميكن أن يكون فعاالً بوجه خاص يف تنفيذ السياسات العامة على الصعيدين اإلقليمي للمناخ، لالستف
التآزر وحتقق الفوائد املتعددة أن تساعد على حتقيق التوازن بني أوجه والوطين. وميكن خليارات احلوكمة اليت تسخر 

 ن تساهم يف ختفيف حدة الفقر.أمناط الوصول إىل خدمات النظم اإليكولوجية واالستفادة منها وأ
وال سيما حتقيق األهداف وجماالت األولوية  ،االحتاد األفريقي الصادرة عن 2٠٦3العام  خطة -2م جي

، توجه بشكل خاص حنو الوصول إىل أفريقيا تنعم ابالزدهار القائم على النمو الشامل للجميع 1 رقم للتطلُّع
اإليكولوجية بوجود جمتمعات حملية قادرة  ونظمها بيئتهاكفل سالمة ومحاية وتود أفريقيا أن ت - والتنمية املستدامة

من أصوهلا الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية  على التكيف مع املناخ. ويشكل التنوع البيولوجي يف أفريقيا جزءاً 
املستدامة املتفق عليها عامليًا والغاايت املرتبطة بتلك األهداف، وميكن استخدامه على حنو مستدام ومنصف 
لتخفيض عدم املساواة والفقر يف القارة. وشهدت أفريقيا منوًا قواًي وازدايدًا يف الفرص املالية ولكنها أيضا املنطقة 

دة اليت خرجت من األهداف اإلمنائية لأللفية ابزدايد الفقر املدقع فيها. وأفريقيا تنتقص إىل حد بعيد من الوحي
ا. وميكن ألفريقيا أن حتقق أهدافها اإلمنائية إذا استخدمت حبكمة ثراءها استخدامها هلقدر مواردها الطبيعية ومن 

، والنظم اإليكولوجية املتنوعة، اليت متثل عناصر بناء أساسية الواسع يف التنوع البيولوجي واألراضي الصاحلة للزراعة
 للتنمية املستدامة.
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تنفذ البلدان األفريقية االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية لكل منها يف جمال التنوع البيولوجي،  -3م جي
–2٠11البيولوجي للفرتة  وحتقق التقدم يف تلبية االلتزامات الواردة يف اخلطة االسرتاتيجية العاملية للتنوع

ضعت بلدان أفريقية كثرية و و  - ، ولكن التقدم احملرز يف العديد من هذه اإلجراءات ال يزال غري كاف2٠2٠
-2011مع اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  اسرتاتيجياهتا وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي متشياً 

لتعزيز حفظ التنوع البيولوجي عن طريق  هلا الفرصولوجي املرتبطة هبا. وتتاح وأهداف آيتشي للتنوع البي 2020
إذا أمكن و  .سرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يف أفريقياذه االالتنقيح والتنفيذ ابلوجه املناسب هل

املستدام والتقاسم املنصف للفوائد إىل االستخدام ذلك يؤدي  فقد، التقدمتذليل العقبات اليت حتول دون إحراز 
 املتأتية من املوارد البيولوجية.

سيسهم احلفظ الفعال واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف  -4م جي
 من أجل إبقاء ارتفاع درجة احلرارة العاملية يف هذا 2٠15حتقيق أهداف اتفاق ابريس بشأن تغري املناخ للعام 

القرن أقل من حدود درجتني مئويتني فوق مستوايت ما قبل العصر الصناعي، ويف تعزيز قدرة البلدان على 
وعندما تؤخذ يف االعتبار بعض أتثريات تغري املناخ اليت تقع حالياً ويتوقع أن تزداد  - التعامل مع آاثر تغري املناخ

ولوجي ونظمها اإليكولوجية من أجل اإلسهام يف اجلهود الدولية يف املستقبل، تتوفر ألفريقيا فرصة إلدارة تنوعها البي
الرامية إىل التخفيف من آاثر تغري املناخ املالحظة واملتوقعة، مبا يف ذلك تواتر الظواهر املناخية الشديدة وازدايد 

عهد ابلتزامات حدهتا، من خالل حتسني اجلهود املبذولة يف التشجري، وإصالح النظم اإليكولوجية املتدهورة والت
من شبكة توفري لتخفيض انبعااثت غازات االحتباس احلراري. وميثل توسيع وحتسني فعالية اإلدارة للمناطق احملمية و 

األمهية للجهود املبذولة يف جمال التخفيف من تغري املناخ  ةبالغمن العوامل الاملمرات اليت تربط البيئات احملمية 
 والتكيف معه.

 لديها خياراتأفريقيا  - دال
تتاح ألفريقيا طائفة من اخليارات املمكنة لإلدارة واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي لصاحل  -1دال 

سكاهنا. وميثل انتقاء ما يناسب من خيارات احلوكمة والسياسة العامة أمرًا حامسًا يف احلفظ واالستخدام 
وتتاح ألفريقيا اآلن فرصة لتنفيذ مسارات التنمية احملدثة  - املستدام للتنوع البيولوجي دعما للرفاه البشري

 والتعدين،على التنمية )املستوطنات البشرية احلضرية، أن تركز البلدان األفريقية يتعني على تحقيق هذا ولللتحول. 
الطبيعي  القارة ثموازنة االحتياجات اإلمنائية ذات األولوية مع احلفظ التدرجيي واالستباقي لرتا سعياً إىلوالزراعة( 

والثقايف. وميكن دعم حتديد اخليارات اجملدية ابلنظر يف طائفة من احلاالت املستقبلية املعقولة عن طريق وضع 
السيناريوهات وبتوفري بيئة مواتية للتخطيط الطويل األجل. وتتخذ القرارات يف أفريقيا أيضاً يف مواجهة جمموعة من 

ذلك ضرورة التحول إىل التصنيع؛ والنمو السكاين السريع؛ وانعدام أمن الغذاء  التحدايت اخلاصة ابلقارة مبا يف
واملاء والطاقة؛ والتوسع احلضري الكثيف؛ وتغري املناخ؛ وتدهور األراضي؛ احلوكمة غري الفعالة والقرارات التارخيية 

 .لتنفيذ عمليات تنمية غري مستدام
امج القائمة يف أفريقيا على الصعد الوطين ودون السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط والرب  -2دال 

اإلقليمي واإلقليمي تسري يف االجتاه الصحيح من خالل التصدي للتهديدات الكامنة املباشرة وغري املباشرة 
كفالة التنمية الشاملة للجميع واالنتقال إىل طريق  ن وع، للبشرالطبيعة  وإلسهاماتللتنوع البيولوجي 

الفرع دال من املعلومات األساسية لالطالع على التعاريف( الداعمة  انظروالزرقاء ) االقتصادات اخلضراء
وهذه السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط والربامج تعد من بني األدوات املستخدمة  - لتوفري نوعية حياة طيبة

ة ابلبيئة. وتشكل األهداف لتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وطائفة من املعاهدات اإلقليمية املتعلق
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والغاايت املستمدة من هذه االتفاقات اإلقليمية والعاملية سياق السياسات الدويل والقاري من أجل إدارة التنوع 
البيولوجي يف أفريقيا وما يقدمه من إسهامات للناس. ولتحقيقها، ال بد أن تؤخذ يف االعتبار الظروف االجتماعية 

 .قتصادية مع مراعاة التغيريات اجلارية على الصعد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطينوالسياسية والبيئية واال
هناك قصور يف استخدام السيناريوهات يف عمليات اختاذ القرار يف أفريقيا. وغالبية السيناريوهات  -3دال 

ر تغري املناخ. ويلزم بذل يف املائة(، وتنحاز بشدة إىل وضع مناذج آلاث ٨٠اليت جرى حتديدها استكشافية )
جهود متضافرة لبناء قدرات الباحثني ومقرري السياسات واملؤسسات يف أفريقيا على فهم وتنفيذ حتليالت 

وتقدم  -السيناريو واستخدامها على حنو مفيد من أجل ختطيط التدخالت واختاذ القرارات على حنو مستنري
احلاالت املستقبلية املعقولة( حملة عامة عن الكيفية اليت تؤدي هبا  األمناط العامة املختارة للسيناريوهات )نطاق

التفاعالت بني الطبيعة واجملتمع أو بني األوضاع البيئية واإلمنائية الراهنة والقوى الدافعة القائمة، وتدخالت اإلدارة 
يف العقود القادمة، فضال عن اآلاثر  االختيارية إىل تشكيل املسارات املستقبلية املمكنة للتغيري يف مجيع أحناء أفريقيا

. وعموماً هناك أيضاً ندرة يف املنشورات غري الرمسية للبشراحملتملة اليت قد ترتتب على الطبيعة وإسهامات الطبيعة 
املتاحة املستعرضة من األقران واليت تدعم تقييماً شاماًل خليارات السياسات واحلوكمة يف أفريقيا. ومثل هذه القيود 

حتدايت عند حتديد خيارات السياسة العامة، ولكنه ميثل فرصة إلجراء تقييم النظام اإليكولوجي على حنو  يفرض
أكثر تواترًا ومشوالً. ويتيح كذلك فرصة لوضع دراسات احلالة وتطوير املشاريع التجريبية اليت تستكشف اخليارات 

فريقي. وستساعد البياانت اليت جتمع من هذه اجلهود واألدوات السياساتية املختلفة املهمة حتديدًا يف السياق األ
 يف تعزيز السيناريوهات والنماذج املتعلقة ابحلاالت املستقبلية املعقولة ألفريقيا.

وما يرتبط هبا  2٠٦3 إن حتقيق رؤية االحتاد األفريقي لبناء أفريقيا متكاملة ومزدهرة حبلول العام -4ل دا
 (2)“عامل احلصون”هداف آيتشي للتنوع البيولوجي يثري مشكلة وفقاً لسيناريو من أهداف التنمية املستدامة وأ

وعلى األرجح لن يليب مسارا إصالح . الذي يضع األولوية للسيادة الوطنية واالعتماد على الذات واألمن
املوارد السياسات وقوى السوق الرؤية السالفة الذكر ابلكامل، ابلنظر إىل ميلهما الغالب إىل تقويض قاعدة 

بيد أن النمطني العامني لالستدامة اإلقليمية واالستدامة احمللية يقدمان أرجح . الطبيعية يف األجل الطويل
وستتحقق النتائج احملدثة للتحول ابلكامل إذا بذلت اجلهود املتضافرة  - خيارين لتحقيق أهداف متعددة ومقرتنة

قرري السياسات واملؤسسات يف أفريقيا من أجل فهم وتنفيذ واستخدام لتعبئة املوارد املالية وبناء قدرات الباحثني وم
حتليالت السيناريوهات ابعتبارها آليات توجيه الختاذ القرارات مع مراعاة أن أفريقيا تقيم بشكل متزايد روابط 

 .متبادلة مع بقية العامل، وال سيما من خالل األسواق والتجارة على الصعيد العاملي
 لنحققه معاً  –املستقبل الذي نصبو إليه  - هاء

ميكن ألفريقيا أن ختطو حنو حتقيق التزاماهتا وأهدافها عن طريق نظم احلوكمة املتعددة أصحاب  -1هاء 
املعارف األصلية و  معارف الشعوباملصلحة اليت تتسم ابلتكيف وتعدد املستوايت، وكذلك بتحسني إدماج 

نظم احلوكمة املتعددة ”ات التقليدية )ويشار إىل ذلك فيما يلي ابسم احمللية من خالل االعرتاف ابملؤسس

                                                      
قام تقييمنا بتجميع دراسات السيناريو األفريقية يف مخسة أمناط عامة تركز على قوى السوق، وإصالح السياسات، واألمن  ( 2)

)عامل احلصون(، واالستدامة اإلقليمية واالستدامة احمللية. وتقدم هذه األمناط العامة للسيناريوهات حملة عامة عن الكيفية اليت تؤدي 
بيعة واجملتمع، أو بني األوضاع البيئية واإلمنائية الراهنة؛ والقوى الدافعة القائمة؛ وتدخالت اإلدارة االختيارية هبا التفاعالت بني الط

بيعة إىل تشكيل املسارات املستقبلية املمكنة للتغيري يف مجيع أحناء أفريقيا يف العقود القادمة، واآلاثر احملتملة اليت قد ترتتب على الط
. ويرد وصف شامل لألمناط العامة للسيناريوهات الذي يستخدم يف تصنيف السيناريوهات املهمة ألفريقيا للبشروإسهامات الطبيعة 

 (.٣-٥)كذلك يف  4- يف م ق س
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ويقوم مثل هذا النهج للحوكمة املتعددة املراكز ببناء اجلسور بني القطاعات ويعمل على مستوايت  -“(املراكز
عن الُنهج املنطلقة من القمة إىل القاعدة اليت تكون أقل حساسية  ونطاقات ويف أطر زمنية خمتلفة، كما يوفر بديالً 

للمعوقات احمللية والنهج املنطلقة من القاعدة إىل القمة اليت ال تكفي أحياانً للتعامل مع القضااي على املستوايت 
املتخذة على خمتلف العليا. ومتثل مراعاة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف السياسات واإلجراءات 

بني اجلهات وذلك جبمعها املستوايت جزءاً حيوايً من هُنج احلوكمة املتعددة املراكز يف القارة وتتسق مع تلك النهج، 
الفاعلة )العامة واخلاصة( ذات وجهات النظر املختلفة. وميكن أن تكون هذه النهج كثيفة االستخدام للموارد يف 

ن توفر السرعة يف االستجابة للمحركات املتغرية؛ فتقلل بذلك من حاالت النزاع. األجل القصري، ولكن ميكنها أ
وقد تساعد تلك النهح أيضًا يف حتقيق التوازن بني حفظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 واستخدامهما عندما تدعمها الصكوك املناسبة القانونية والتنظيمية واالقتصادية واملالية.
ميكن خليارات احلوكمة اليت تسخر أوجه التآزر وتنتج فوائد متعددة وتدعمها بيئة مواتية أن حتقق  -2 هاء

وقد يسهم  - التوازن بني أمناط االستفادة من خدمات النظم اإليكولوجيا وتوزيع هذه اخلدمات يف أفريقيا
جتماعية اإليكولوجية املتكاملة على اتساق السياسات أيضًا يف احلد من الفقر ويساعد على بناء قدرة النظم اال

الصمود. وتسخري أوجه التآزر يف االتفاقات والربوتوكوالت املتعددة األطراف وأهداف التنمية املستدامة ويف 
واألهداف واملبادرات ذات الصلة ميكن أن يعزز التنفيذ الفعال للسياسات  206٣تطلعات خطة عام 

مكانية وزمنية خمتلفة للحوكمة، ويساعد على كفالة استخدام املوارد على واالسرتاتيجيات على مستوايت ونطاقات 
حنو فعال ومستدام. وميكن أن يساعد استخدام نقاط الدخول واآلليات القائمة اليت تعتمد على مزيج من أدوات 

لوطين. تنفيذ السياسات على الصعيدين اإلقليمي وابتيسري السياسة العامة على االستفادة من أوجه التآزر 
وخطة عام  20٣0وسيتوقف حتول أفريقيا اجلذري حنو االستدامة متشياً مع أهداف وخطة التنمية املستدامة للعام 

على االستثمار الذي يستهدف أصحاب املصلحة املتعددين، وعلى احلوكمة املتعددة املستوايت اليت تتسم  206٣
 ابلتكيف.
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 معلومات أساسية
إن التقييم اإلقليمي ألفريقيا هو األول من نوعه يف القارة وميثل واحداً من أربعة تقييمات إقليمية أجريت يف إطار 

. ولكي إسهامات الطبيعة للبشرو املنرب. وهذا التقييم هو موجز جتميعي حلالة املعارف يف جمال التنوع البيولوجي 
يسية فقد مشل وضع أدلة قوية وشاملة وذات مصداقية مستمدة من حيقق هذا التقييم أهدافه ويعاجل املواضيع الرئ

جمموعة متنوعة من نظم املعارف، مبا يف ذلك املؤلفات اخلاضعة الستعراض األقران، واملنشورات غري الرمسية، 
امل احمللية. ويهدف التقييم إىل توفري األساس للحوار اجملدي على النطاق الكاملعارف األصلية و  ومعارف الشعوب

 املشاركة يف التنمية األفريقية. صاحبة املصلحةللجهات 
الصلة املشرتكة بني الغذاء والطاقة واملاء  يف ذلكوينظر تقييم أفريقيا يف عدد من التحدايت املواضيعية الرئيسية، مبا 

واالستخدام املستدام؛ وأسباب املعيشة؛ واملخاطر ذات الصلة ابملناخ؛ وتدهور األراضي؛ واألنواع الدخيلة الـُمغرية؛ 
واالبتكارات التكنولوجية. ويويل التقييم اهتمامًا ملسائل اإلنصاف واحلد من الفقر والعالقات االجتماعية 
واملسامهات االقتصادية والنواحي الروحانية والرتاث الثقايف يف سياق حبثه للتنوع البيولوجي ووظائف النظام 

مسامهات  وكذلك يفوينظر تقييم أفريقيا كذلك يف آاثر التجارة واالستثمار . للبشرالطبيعة  وإسهاماتاإليكولوجي 
التحوالت اإليكولوجية واالجتماعية واملنخفضة الكربون يف االقتصاد. وأخرياً، يسعى التقييم إىل فهم اخليارات 

يف إطار السيناريوهات  للبشرالطبيعة  وإسهاماتالسياساتية املتاحة لصانعي القرارات يف إدارة التنوع البيولوجي 
يتسم هذا التقييم اإلقليمي ابألمهية  للبشرالطبيعة  وإسهاماتاملستقبلية املختلفة. وابلرتكيز على التنوع البيولوجي 

البالغة ملقرري السياسات يف أفريقيا، وجلميع مكوانت اجملتمعات األفريقية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص، وغريهم 
 املشاركة يف اختاذ القرارات احلساسة بيئياً يف جماالت االستثمارات واستخدام األراضي. املصلحةصاحبة من اجلهات 

 األصول الطبيعية اليت تتمتع هبا أفريقيا فريدة من نوعها - ألف
التنوع البيولوجي وهي آخر مكان على وجه األرض تعيش فيه أعداد كبرية بثراء واسع جدًا يف أفريقيا تتميز 

اانت الثديية الضخمة. وتتسم أفريقيا بقدر كبري من التنوع اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين يف من احليو 
املتنوع من التفاعالت البشرية  هااترخي إىل جانبجمال التنوع البيولوجي، يعكس اختالفاهتا املناخية والطبيعية، 

احمللية يف القارة، عامالً املعارف األصلية و  الشعوبمعارف مع البيئة. وميثل هذا الثراء الطبيعي مقرتانً بثروات 
)ال خالف مركزاًي يف حتقيق التنمية املستدامة يف املنطقة وأحد األصول االسرتاتيجية يف السعي لتحقيقها 

يف املائة من مساحة أراضي أفريقيا من الغاابت واحلراج، وتشكل األراضي  2٣وبوجه عام، تتألف نسبة  -عليه(
يف املائة من مساحتها ويزرع حنو اخلُمس منها. أما بقية مساحة القارة فتتألف من  2٧لزراعة نسبة الصاحلة ل

(. وحتتوي أفريقيا على أشكال خمتلفة من 1-السافاان واملروج الطبيعية واملناطق اجلافة والصحاري )الشكل م ق س
متناثرة يف مجيع  -والبحريات ومصبات األهنار األهنار-وكتل املياه الداخلية  األراضي الرطبة واملسطحات املائية

حبريات تشاد وتنجانيقا وفيكتوراي بني أكرب كتل املياه و تعد أهنار النيل والزامبيزي والكونغو والنيجر، و أحناء القارة، 
ل برك يف املائة من جمموع مساحة أراضي أفريقيا وتشم 1 نسبة العذبة يف العامل. ومتثل األراضي الرطبة يف أفريقيا

املياه العذبة الطبيعة والصناعية والسهول الفيضانية لألهنار واملستنقعات، وأراضي اخلث، وأراضي املنغروف ومصبات 
األهنار والبحريات الشاطئية. وحتيط أبفريقيا ستة نظم بيئية حبرية كبرية: تيار أغوالس والتيار الصومايل وتيار بنغيال 

ر األبيض املتوسط. وأتيت ثالثة من هذه النظم الستة يف املراتب األربع األوىل للنظم وتيار الكناري وتيار غينيا والبح
البيئية البحرية الكبرية األكثر إنتاجية يف العامل. وبوجه عام يكون اإلنتاج األويل يف النظم البيئية البحرية الكبرية 

تصادية للسلع واخلدمات البيئية املستمدة من أعلى مما هو عليه يف احمليطات املفتوحة. ويقدر إمجايل القيمة االق
بليون دوالر يف السنة، مما يشكل أساساً متيناً للتنمية املستدامة  1٣٩النظم البيئية البحرية الكبرية يف أفريقيا مببلغ 

 {٣-4، ٣-٣-1، ٣-1، 1-٣-4-1، 1-1-٣} ولتوفري نوعية احلياة اجليدة يف أفريقيا
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 .(٣) ,.2001Olsen et al بتصرف من: طبقات اخلريطة ملصدرا

الثراء الذي تتمتع به أفريقيا يف التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية املتنوعة تدفقًا للسلع واخلدمات يولد 
اليت تتسم أبمهية أساسية يف توفري الغذاء واملاء والطاقة والصحة وأسباب العيش اآلمنة للقارة. وهذه األصول 

أو منظ  مة يف شكلها، متثل إسهامات الطبيعة يف  امللموسة وغري امللموسة، اليت قد تكون مادية أو غري مادية
احمللية اليت تراكمت املعارف األصلية و  معارف الشعوبالرفاه البشري. ومتثل هذه األصول مقرتنة بثروات 

عرب ماليني السنني، األساس الداعم القتصاد أفريقيا وتشكل رصيدًا اسرتاتيجيًا من أجل السعي لتحقيق 
. وهي بوجه عام عظيمة الفائدة لسكان القارة ولكنها ميكن أن )ال خالف عليه(املنطقة  التنمية املستدامة يف

)ال خالف عليه، ولكنه تكون ضارة أحياانً بسبب آاثر من قبيل األمراض أو من النزاعات على استخدامها 
مدون اعتماداً كبرياً ، ويف أفريقيا، أكثر من أي قارة أخرى، ال يزال كثري من سكان املناطق الريفية يعتانقص(

يف املائة من سكان أفريقيا يف  62من وتعيش نسبة أكرب  - على الطبيعة الربية وخدماهتا للبقاء على قيد احلياة
املناطق الريفية، ويعتمد هؤالء السكان اعتمادًا مباشرًا على تلك اخلدمات. ولكن وفقًا لتقرير األهداف اإلمنائية 

، كانت أفريقيا جنوب الصحراء الكربى هي املنطقة اليت تواجه أشد حاالت 201٣-2011لأللفية، فخالل الفرتة 

                                                      
(٣)Olson, D. M., Dinerstein, E., Wikramanayake, E. D., Burgess, N. D., Powell, G. V. N., Underwood, E. C., 

D'Amico, J. A., Itoua, I., Strand, H. E., Morrison, J. C., Loucks, C. J., Allnutt, T. F., Ricketts, T. H., Kura, Y., 

Lamoreux, J. F., Wettengel, W. W., Hedao, P., Kassem, K. R. 2001. Terrestrial ecoregions of the world: a new map 

of life on Earth. Bioscience 51(11):933–938; j ، املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربانمج ُأِخذت طبقات البياانت من
 واالطالع عليها من الرابط: األمم املتحدة للبيئة

https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world. 

https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world


IPBES/6/4 

11 

يف املائة من سكاهنا من اجلوع وسوء التغذية. وخبالف البلدان املطلة على  2٥العجز الغذائي يف العامل، إذ يعاين 
 من البلدان على الواردات البحر األبيض املتوسط وجنوب أفريقيا وبضعة بلدان يف غرب وشرق أفريقيا، يعتمد كثري

واملعونة الغذائية لتلبية االحتياجات الغذائية.  وتعتمد بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ابستثناء جنوب أفريقيا 
 0,8٩األساسية من الطاقة، ويبلغ نصيب الفرد من استهالك احلطب  ااحتياجاهتاعتماداً كبرياً على اخلشب لتلبية 

السنة، وهو أعلى معدل يف العامل. وتنعم أفريقيا أيضاً ابلعديد من األهنار والبحريات واألراضي الرطبة وخزاانت /٣م
املياه اجلوفية. وتتيح وفرة املياه إمكانية كبرية إلنتاج الطاقة الكهرمائية يف بعض املناطق، وتقدر هذه اإلمكانية حبوايل 

ولكن أفريقيا تعاين حالياً من تزايد عدد حاالت اإلجهاد . (٩-2جلدول ا)مليون جيغاواط ساعة يف السنة  1,4
املائي. وصنفت العديد من املواقع يف أفريقيا إما كمواقع حممية أو أماكن مقدسة أو تراثية تسهم يف رفاه اإلنسان. 

تذاء والتزاوج للطيور املنظِ مة على سبيل املثال اخلدمات اليت تتوافر يف مواقع التعشيش واالغ اإلسهاماتوتشمل 
والثدييات، على سبيل املثال املناطق املهمة للطيور والتنوع البيولوجي؛ واخلدمات اليت تقدمها امللقحات احلشرية 
مثل أنواع النحل والفراشات؛ وتنظيم نوعية اهلواء، وحتمض احمليطات واملياه العذبة والساحلية، ونوعية املياه؛ ومحاية 

 {.4-2-2-4، 4-2-1-٣، 1-٣-٩، 1-1-4إزالة التلوث منها }األتربة والرواسب و 
اليت تقدمها الطبيعة للرفاه البشري يف  واإلسهاماتهناك ميل إىل تبخيس القيمة احلقيقية للتنوع البيولوجي 

والدراسات  غري املادية واملنظ  مة. لإلسهاماتعمليات اختاذ القرارات يف أفريقيا، ويصح ذلك بوجه خاص 
يف أفريقيا قليلة وحمدودة من حيث نطاقها وأنواع  للبشرالطبيعة  وإسهاماتتقييم التنوع البيولوجي ب املتعلقة

اليت يقدمها  واإلسهاماتوميثل تقييم التنوع البيولوجي  - )مسلم به لكنه انقص(النظم اإليكولوجية اليت تشملها 
الم أبمهية تلك العناصر لإلنسانية، ويعمل بذلك على دعم حفظها عستخدم يف اختاذ القرارات ويف اإلللناس أداة ت

واستخدامها املستدام فضالً عن تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد البيولوجية. وابلتايل فمعرفة قيمة عناصر 
ق أنسب االستثمارات يف إدارهتا عن طريشجع تاليت تقدمها للناس ميكن أن  واإلسهاماتالتنوع البيولوجي 

يف تقييم نواحي املفاضلة بني اخليارات املختلفة للسياسات العامة وكذلك تكاليف وفوائد ساعد تو األساليب 
سياسات حفظ واستخدام التنوع البيولوجي. وكثرياً ما يؤدي عدم جتسيد القيم يف عملية اختاذ القرارات إىل حاالت 

لبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. ويلقى تقييم التنوع من االستخدام غري املستدام أو االستنفاد للتنوع ا
(. ومثلما يبني 2-اهتمامًا حمدودًا يف مجيع أحناء أفريقيا )الشكل م ق س إسهامات الطبيعة للبشرالبيولوجي و 

، أجري عدد أكرب من الدراسات يف املناطق الساحلية والبحرية، ويف املياه الداخلية والغاابت ٣-الشكل م ق س
ابملقارنة مع النظم اإليكولوجية األخرى. وأجريت معظم دراسات القيمة يف اجلنوب األفريقي وشرق أفريقيا واجلزر 

 {.2-2، ٩-٣-1، ٥-8-٣-1و 2يف الفصل  1-2اجملاورة }التذييل 
جتماعية من النظم اإليكولوجية املوجودة يف أفريقيا تتسم ابألمهية البالغة من النواحي اإليكولوجية واالالكثري 

وهذه النظم اإليكولوجية متثل مورداً هائالً من املوارد  واالقتصادية والثقافية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي.
. وكتدبري اسرتاتيجي حلماية تلك النظم اإليكولوجية صنفت البلدان ()مسلم به لكنه انقصاجلينية واملعرفية 
يف املائة من البحار الواقعة داخل حدود  2,5القارة ونسبة  يف املائة من أراضي 14.7نسبة كمناطق حممية 

وتفتخر  - الوالية الوطنية، يف حني جرى حتديد بعض املواقع كمواقع مهمة أو ختضع ألسباب خاصة حلفظها
مواقع الرتاث العاملي  من 142ومن األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية )مواقع رامسار(  ٣6٩أفريقيا أبهنا تضم 

من مواقع  موقعاً  1٥8ومنطقة من املناطق اهلامة للطيور والتنوع البيولوجي،  12٥٥واليت ترعاها اليونسكو، 
التحالف من أجل منع مطلق لالنقراض اليت تظهر فيها األنواع املهددة واألنواع املهددة بشدة ابالنقراض. وتقع 

منطقة. وهذه البقع الساخنة هي  ٣6للتنوع البيولوجي يف العامل واليت يبلغ عددها يف القارة مثاٍن من البقع الساخنة 



IPBES/6/4 

12 

أغىن مناطق األرض من الناحية البيولوجية وأكثرها تعرضًا للتهديد، وحتتوي على أعداد كبرية من األنواع املتوطنة 
واملناطق الشرقية من املناطق  ،(Cape Floristic Region)أو املهددة. وتشمل منطقة النبااتت املزهرة يف الكيب 

، وسلسلة جبال القوس والغاابت الساحلية الشرقية، والغاابت الغينية من (Eastern Afromontane)اجلبلية األفريقية 
ألباين، وحوض البحر األبيض -بوندوالند-غرب أفريقيا، ومدغشقر وجزر احمليط اهلندي، ومنطقة مابواتالند

. وتدمج البقع الساخنة يف املناطق احملمية على (Succulent Karoo)لعصريية يف الكارو املتوسط، ومنطقة النبااتت ا
. أما غاابت الكونغو يف وسط أفريقيا، واحلراج (٣-٣اجلدول )يف املائة  1٧,٥ويف املائة  2,٥مستوايت ترتاوح بني 

ى/الساحل، وصحراء كلهاري، موابين، ومناطق سريينغييت وأوكافانغو والصحراء الكرب -واملروج ملنطقة ميامبو
مناطق كثرية أيضًا عناصر هامة يف مسارات ومتثل  .يف العاملاملناطق الربية شهرة أكثر وصحراء الناميب فهي من 

اآلسيوية املهاجرة.  -األوروبية  -طريان األنواع املهاجرة املعرتف هبا يف االتفاق بشأن حفظ الطيور املائية األفريقية 
لنظم اإليكولوجية املهمة يعاين من اهلشاشة أو أصبح عرضة للضرر من األعمال البشرية والتغريات وكثري من هذه ا

البيئية مثل تغري املناخ؛ يف حني تبدي نظم أخرى مرونة طبيعية أكرب وميكن أن توفر مالذات لألنواع اليت حتول 
جي يف أفريقيا أبمهية عاملية. فالقارة موطن لنسبة نطاقات توزعها استجابة هلذه التغريات البيئية. يتسم التنوع البيولو 

الربع من أنواع الثدييات يف العامل؛ ومتثل مراعي شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي مأوى ألكرب تنوع من الثدييات 
ة من الكبرية يف العامل؛ ومتثل القارة أيضًا موطناً لنحو اخلُمس من أنواع الطيور يف العامل، كما تضم مستوايت عالي

التنوع والتوطن للربمائيات يف وسط أفريقيا، وما ال يقل عن سدس األنواع النباتية يف العامل اليت هي أنواع متوطنة 
أبفريقيا. وتقع يف أفريقيا عدة مراكز لثراء وتوطن األنواع من األمساك والرخوايت والقشرايت اليت تعيش يف املياه 

 .العذبة
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 .2001Olsen et al., (4): طبقات اخلريطة بتصرف من املصدر

 ةالبيولوجي املواريثالتنوع اجليين للموارد البيولوجية للقارة يف سالالت املواشي وأصناف احملاصيل اليت تعكس يظهر و 
لتفاعالت وعمليات التكيف مع بيئة دائمة التغري ومن خالل التبادالت ألفريقيا اليت جاءات نتيجة ل ةالفريد ةالثقافيو 

مع الثقافات األخرى. وأفريقيا موطن للعديد من مزارعي الكفاف، وكذلك لرعاة القطعان الصغرية من املاشية 
لغذاء والزراعة ومتثل اعتمادًا على املروج الطبيعية، وحيافظ هؤالء على جمموعة من املوارد اجلينية النباتية واحليوانية ل

هذه املوارد ضماانً هلم يف مواجهة اجلفاف واآلفات والظروف البيئية املتغرية. والكثري من احملاصيل الغذائية نشأ يف 
-)الشكل م ق س (Eragrostis tef)أفريقيا، مبا يف ذلك أنواع من القمح والشعري والدخن والذرة البيضاء؛ والتيف 

 Elaeis؛ وزيت النخيل )(Vigna unguiculata)؛ واللوبيا (Aspalathus linearis)يبوس (؛ والقهوة؛ وشاي الرو 4

guineensis{ .)1-٣-8-1 ،٣-٣-1 ،٣-٣-2 ،٣-4-1 ،٣-4-٥-٣، ٥ ،4-٥-1-1}. 
                                                      

(4  )Olson, D. M., Dinerstein, E., Wikramanayake, E. D., Burgess, N. D., Powell, G. V. N., Underwood, E. C., 

D'Amico, J. A., Itoua, I., Strand, H. E., Morrison, J. C., Loucks, C. J., Allnutt, T. F., Ricketts, T. H., Kura, Y., 

Lamoreux, J. F., Wettengel, W. W., Hedao, P., Kassem, K. R. 2001. Terrestrial ecoregions of the world: a new map 

of life on Earth. Bioscience 51(11):933–938;  . املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربانمج ُأِخذت طبقات البياانت من
 واالطالع عليها من الرابط: األمم املتحدة للبيئة

https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world. 

https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world
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 أفريقيا تتعرض للضغط - ابء
يف أفريقيا بشكل متزايد على احلياة  إسهامات الطبيعة للبشرواخنفاض وفقدانه التنوع البيولوجي  تراجعيؤثر 

ويؤدي تراجع التنوع البيولوجي  - (ال خالف عليهاالقتصادية يف القارة )-اليومية ويعوق التنمية االجتماعية
إىل ازدايد انعدام األمن للغذاء واملاء والطاقة والصحة وأسباب املعيشة، كما يؤدي إىل  إسهامات الطبيعة للبشرو 

تصلة ابملناخ، وإىل تدهور األراضي والتصحر، وفقدان املوائل لألنواع املهاجرة، وفقدان خصوبة تفاقم املخاطر امل
الرتبة وإنتاجيتها، وخسارة الفرص السياحية. وتتعرض أعداد متزايدة من الثدييات والطيور والربمائيات والزواحف 

األخطار تؤثر و  .(٥-املنشأ )الشكل م ق سباشر من عوامل خمتلفة طبيعية أو بشرية املللتهديد املباشر أو غري 
اليت هتدد التنوع البيولوجي أيضًا على صحة البيئة، وهتيئ الظروف يف بعض املناطق النتشار األمراض احليوانية 
املصدر والنتشار األنواع الدخيلة املغرية. وتتوتر العالقات داخل البلدان وفيما بينها بسبب فقدان التنوع البيولوجي 

، مما يسهم يف تعميق أوجه الالمساواة بني الشعوب اليت تشكل أساساً لكثري من النزاعات للبشرمات الطبيعة وإسها
يف القارة األفريقية. وتتعرض أنواع كثرية للضغط الشديد، والكثري منها يتعرض على حنو متزايد خلطر االنقراض 

 {.٩-4اجلدول و ، 4-٣، 4-2-2، ٣-٣، ٣-1( }٥ -)الشكل م ق س
تشمل احملركات املختلفة الطبيعية والبشرية اليت تسبب فقدان التنوع البيولوجي واخنفاض إسهامات الطبيعة و 

يف أفريقيا حتويل املوائل الطبيعية إىل أراض زراعية ومستوطنات بشرية. وتشمل العوامل األخرى التطوير  للبشر
الل املفرط للموارد البيولوجية؛ وإدخال األنواع غري املنظم للهياكل األساسية واملستوطنات البشرية؛ واالستغ

تغري املناخ، الذي يتجلى يف ارتفاع درجات يؤدي و  - الدخيلة املغرية؛ وتلوث اهلواء واملاء والرتبة )مسلم به(
احلرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغريات أمناط وتوزيع وكميات سقوط األمطار، إىل تفاقم مجيع احملركات 

ة األخرى لفقدان التنوع البيولوجي. وكذلك يساهم تواتر الكوارث الطبيعية، وال سيما اجلفاف والفيضاانت املباشر 
واألعاصري والزالزل، يف الضغوط والتهديدات اليت تتعرض هلا األنواع املختلفة. وتسلك أفريقيا مسار التطور بوترية 

يف املائة، مع تزايد االستثمارات اليت  ٥و 4بني ايل متوسط منو الناتج احمللي اإلمج يرتاوحسريعة أيضاً، حيث 
تستهدف تطوير اهلياكل األساسية، مبا يف ذلك قطاعات االتصاالت السلكية والالسلكية والطاقة والنقل واستخراج 

طرية على التنوع البيولوجي على نطاق واسع. وقد تشكل هذه التطورات هتديدات خالصناعية -املوارد وقطاع الزراعة
. وسبق أن أدت جمموعة متنوعة من أنشطة التنمية والصناعة، مبا يف ذلك بناء أو للبشرإسهامات الطبيعة وعلى 

واملدن إىل تدهور  واملوانئ،توسيع الطرق والسدود واملشاريع الكهرمائية وأانبيب النفط واملناجم وحقول النفط والغاز 
(. ولكن البلدان األفريقية لديها 1-الرتبة وفقدان التنوع البيولوجي )اجلدول م ق س والتلوث وحتاتاألراضي 

 {.٩-4اجلدول و ، 4-٣، 4-2-2، ٣-٣، ٣-1خيارات )انظر الفرعني جيم ودال( }
، األمر الذي 2٠5٠أن يتضاعف العدد احلايل لسكان أفريقيا والبالغ بليوانً واحداً حبلول العام  املرجحمن و 

، ما مل تنفَّذ وتعتَمد للبشرًا  شديدًا على التنوع البيولوجي يف القارة وعلى إسهامات الطبيعة سيفرض ضغط
سياسات واسرتاتيجيات مسؤولة. وأفريقيا أيضاً هي إحدى القارات اليت تشهد أسرع حركات التوسع احلضري 

احلضرية ويزيد من الطلب على ويفرض التوسع احلضري ضغطاً هائالً على اهلياكل األساسية  - )ال خالف عليه(
ويضغط أيضًا على إمدادات اخلدمات مبا يف ذلك اإلمداد ابملاء والغذاء، ومكافحة التلوث، وإدارة النفاايت، 

الطاقة لألسر املعيشية وللتنمية الصناعية. وتنتج اجملتمعات احلضرية أيضاً كميات كبرية من النفاايت الصلبة وغريها 
ي إىل التلوث البيئي. ويتوقف مدى التأثري البيئي يف معظمه على كيفية تصرف سكان املناطق من النفاايت اليت تؤد

يف  ٣٩، كانت نسبة  200٣ال على أعدادهم. ويف العام  –أي على أمناط االستهالك واملعيشة هلم-احلضرية 
به احلضرية، بينما سرتتفع مليون نسمة تعيش يف املناطق احلضرية وش 8٥0املائة من سكان أفريقيا البالغ عددهم 
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اختالفات كبرية يف أمناط التوسع احلضري  ويف الوقت نفسه تظهر. 20٣0يف املائة حبلول العام  ٥4هذه النسبة إىل 
يف كافة أحناء املناطق األفريقية. ويؤثر البحث عن سبل العيش أو الفرص االقتصادية البديلة يف الغالب على اهلجرة 

مما يؤدي إىل ظهور العشوائيات واملستوطنات احلضرية غري املخططة. ولذلك هناك حاجة  من األرايف إىل املدن
كبرية إىل السياسات الرامية إىل تشجيع التنمية املستدامة واملنصفة، بوسائل منها على سبيل املثال توجيه فرص 

التنمية االقتصادية يف السياقات  التنمية إىل املناطق الريفية وإعادة توجيه التوسع احلضري املخطط له إىل مناطق
-4-4-4، ٧-٣-1، 4-٣-1الريفية، وال سيما تلك اليت لديها إمدادات كافية من املاء والطاقة املتجددة }

 {.26-4و 2٥-4)أ( و)ب( و 24-4و 14-1، واألشكال 2-4-٥و 10-4 اجلدوالن، 1
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يتوقع أن ترتفع درجات احلرارة يف مجيع و  - عليه()ال خالف ريقيا هي القارة األكثر عرضة آلاثر تغري املناخ أف
البلدان األفريقية مبعدالت أسرع من املتوسط العاملي، حيث يزداد احرتار بعض املناطق مثل حوض كلهاري مبا 

العاملي. وتظهر التوقعات املستقبلية توافقًا أقل، غري أنه من املتوقع أن يزداد تقلب  يقارب ضعف معدل االحرتار
معدالت سقوط األمطار ابلنسبة ملعظم املناطق. وهناك احتمال كبري الرتفاع تواتر أحداث هطوالت األمطار 

 ٥0وإىل فقدان نسبة أكرب من  بكثافة شديدة. وقد يؤدي تغري املناخ إىل خسائر كبرية يف أنواع النبااتت األفريقية
 يف ٣0و 20يف املائة من بعض أنواع الطيور والثدييات، وإىل تراجع يف إنتاجية حبريات أفريقيا بنسب ترتاوح بني 

. وقد تكون اآلاثر على نظم املياه العذبة والنظم الساحلية خطرية، حيث يرجح أن يؤثر 2100املائة حبلول العام 
يف دورة ارتفاع مياه القاع إىل السطح وارتفاع أمواج البحر والتغريات يف  والتغرياتر، ارتفاع مستوى سطح البح

درجة حرارة سطح البحر على النظم اإليكولوجية الساحلية. ويف بعض املناطق وحتت ظروف معينة، ستحتاج 
ملناسبة. وستختلف قدرة األنواع بعض األنواع إىل اهلجرة عرب املساحات الربية والبحرية الطبيعية سعياً وراء املوائل ا

على اهلجرة حسب اجملموعة التصنيفية وستعتمد على وجود ممرات للهجرة، وسيعيقها يف بعض املناطق تغري غطاء 
األراضي وجتزؤ املوائل بفعل األنشطة البشرية. وقد حتتاج شبكات املناطق احملمية احلالية إىل إعادة مواءمتها ملراعاة 

جح كذلك أن األثر املباشر الرتفاع مستوايت اثين أكسيد الكربون على الصعيد العاملي سيرتك تغري املناخ. وير 
آاثراً عميقة على توزيعات األنواع ضمن البيئة الربية ومن املعقول أن يصبح مسامهاً مباشراً يف تغري مستوايت املواطن 

ىل زايدة محوضة املياه، واقرتان ذلك مع ارتفاع احليوية. وسيؤدي ارتفاع نسبة اثين أكسيد الكربون يف احمليطات إ
درجة احلرارة ستكون له آاثر ابلغة تشمل ابيضاض الشعاب املرجانية وإزالة الكلس من أصداف الرخوايت. وعند 

لنظم املرجانية وتقويض العدد الكبري ل االهنيار الكاملالرتكيزات العالية من اثين أكسيد الكربون، قد يؤدي ذلك إىل 
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وظائف النظام اإليكولوجي اليت تدعمها تلك النظم )مبا يف ذلك اإلخالل بوظائف الدعم اليت تقدمها للعديد من 
 {.1-4، الشكل 4-2-2-2من مصائد األمساك( }

ينتج تغري غطاء األراضي يف أفريقيا عن فقدان األراضي لقدرهتا على استدامة التنوع البيولوجي وتوفري و 
والتحويل غري املنظم لوظائف الغاابت واملراعي من أجل إنتاج احملاصيل والتعدين،  .للبشرإسهامات الطبيعة 

وتطوير املناطق احلضرية واهلياكل األساسية، وغري ذلك من التغريات اليت يتسبب فيها اإلنسان، أدت إىل 
لوجي وأسباب فقدان املوائل، وتدهور مستجمعات املياه وحتات الرتبة، مما يفضي إىل فقدان التنوع البيو 

األراضي اليت تعترب أكثر األصول قيمة يف أفريقيا جلميع نواحي احلياة تواجه و  - )مسلم به لكنه انقص(املعيشة 
وتوسع تحدايت املتزايدة لالحتياجات اإلمنائية املتنافسة ملشاريع تطوير املناطق احلضرية واهلياكل األساسية الوالتنمية 

 يعاين( 2كم  ٥00 000يف املائة من اليابسة يف أفريقيا ) 2 حنوالزراعة. ويقدر أن الصناعات االستخراجية وقطاع 
اقرتان من التدهور بسبب حتات الرتبة والتملح والتلوث وفقدان الغطاء النبايت أو خصوبة الرتبة. وأييت هذا نتيجة 

وأنشطة التعدين اليت ال ختضع للرقابة، من العوامل )مثل إزالة الغاابت والزراعة غري املستدامة والرعي املفرط  جمموعة
واألنواع الدخيلة املغرية وتغري املناخ(. وميثل التوسع الزراعي، بدالً من تكثيف الزراعة، احملرك املهيمن ابلنسبة لفقدان 

، التنوع البيولوجي، وال سيما حتويل املوائل الطبيعية إىل أراض مزروعة. ويظهر توسع يف نطاق احملاصيل التجارية
ويتفاقم معظم هذا األثر بتزايد ظاهرة االستيالء على األراضي حيث جيري ختصيص قطع كبرية من األراضي 
للمستثمرين من أجل إنتاج الطاقة األحيائية، مما يؤثر بشكل كبري على موارد السكان األصليني واحملليني ومعارفهم 

عدل فقدان وفرة النبااتت األصلية املتوطنة ويؤدي بصورة غري ورفاهم. ويرتبط جمموع املساحة املزروعة ارتباطاً قوايً مب
مباشرة إىل فقدان الثدييات والطيور. ويساهم التجزؤ الناجم عن االستخدامات املختلفة لألراضي إىل حاالت 

توفر املوائل  انقراض حملية لألنواع اآلبدة وغري اآلبدة، ألن الكثري من األنواع الربية مهاجرة وألن املناطق احملمية ال
أو املعابر الكافية من أجل توزعها أو هجرهتا. ويؤدي هذا التقييد إىل نقص التنوع البيولوجي، وال سيما للفئات 

بتدهور معارف الشعوب األصلية ألن  وتتفاقم هذه العمليةالضعيفة نظرًا خلسارة موائلها الطبيعية أو تدهورها. 
، 1-2-2-4، 1-1-2-4، 1-4، 6-٣-1قايف للمساحات واملوارد }اجملتمعات احمللية تغري استخدامها الث

4-2-2-٣-1 ،4-2-2-4 ،4-2-2-٥ ،4-4-2-2-1 ،٥-٥-1.} 
إنشاء املناطق احملمية وغريها من أنواع مناطق حفظ البيئة وإدارهتا الفعالة، مبا يف ذلك مناطق حفظ أسهم و 

التدابري املتخذة من قبيل استعادة النظم  انبإىل جالبيئة اليت يديرها اجملتمع احمللي والقطاع اخلاص، 
اإليكولوجية املختلفة املتدهورة واالستخدام املستدام للحبوب والنبااتت املتوطنة حملياً، يف انتعاش األنواع 

ويتمثل التحدي الرئيسي هنا يف إجياد . املهددة ابالنقراض، وال سيما يف املناطق احلرجة للتنوع البيولوجي
)مسلم به لكنه هذه النجاحات ابلبناء على ما سبق إجنازه  إاتحة حتقيقتيجية ميكن بوساطتها وسائل اسرتا

مليون كيلومرت مربع( من جمموع مساحة  2يف املائة ) 14حوايل نسبة األراضي احملمية يف أفريقيا تبلغ  - انقص(
يف املائة من الغاابت املدارية الدائمة اخلضرة من األشجار عريضة األوراق والغنية  6األراضي، ويشمل ذلك نسبة 

الكونغو بتنوعها البيولوجي. وترتكز هذه املناطق اإليكولوجية الثمينة الغنية ابألنواع املتوطنة يف بلدان مثل مجهورية 
الدميقراطية ومدغشقر، اليت ميكن حتسني أساليب احلماية فيها. وهناك حاجة ملحة إىل توسيع شبكات املناطق 

اليت تنطوي احملمية يف هذه املناطق الغنية ابلتنوع البيولوجي والتوطن، وكذلك توجيه االهتمام إىل التدابري األخرى 
للموارد والنبااتت احمللية. ومن املستدام على سبيل املثال، االستخدام استعادة النظم اإليكولوجية املتدهورة، على 

يف بعض املناطق، ويلزم فهم  ودون اختاذ تدابري استعادهتاالواضح أنه توجد عوائق حتول دون توسيع املناطق احملمية 
أوجه التآزر املتعددة،  هذه العوائق على حنو أفضل، مع دراسة الُنهج االسرتاتيجية ذات الصلة )مبا يف ذلك تعزيز
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الفرع هاء( ويف معظم أفريقيا، ال تزال هناك فرصة الختاذ تدابري استباقية حلفظ انظر واتباع هنج الفوائد املتعددة؛ 
التنوع البيولوجي. وتسفر اجلهود املبذولة يف مكافحة األنواع الدخيلة املغرية وإعادة احليواانت الربية عن نتائج إجيابية 

من خالل حتسني إنتاج األنواع املتوطنة حملياً للعلف، وحتقيق  للبشرالتنوع البيولوجي وإسهامات الطبيعة يف تعزيز 
إيرادات عالية من السياحة البيئية وغريها من العوامل اليت تساهم يف توفري نوعية احلياة الطيبة. وابإلضافة إىل ذلك، 

ملستدام للحبوب واملوارد األصلية املتوطنة مثل نبااتت الزينة فمن األمور املشجعة التقدم احملرز يف االستخدام ا
التيف(. ويلزم إحراز مزيد من التقدم لتحسني  مثلاملتوطنة حملياً )انظر، على سبيل املثال، الفرع ألف عن منتجات 

 .{٧-٣الشكل و ، 4-٥-1، 4-٥، ٣-٣-2( }6-فعالية إدارة املناطق احملمية )الشكل م ق س
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 ,UNEP-WCMC and IUCN) 201٧، االحتاد الدويل حلفظ الطبيعةو  املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة البياانت:مصادر 

 ,.2012Jetz et alاع، مؤشر محاية األنو  ،(٥)(2017
 2016al., Brooks etمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية،  - ، التغطية ابملناطق احملمية(6)

(٧). 
                                                      

(٥ ) UNEP-WCMC and IUCN, 2017. Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA) On-line, 

September/2017, Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUCN :متاح على الرابط ،www.protectedplanet.net. 
(6 ) Jetz, W., J. M. McPherson, and R. P. Guralnick. 2012. Integrating biodiversity distribution knowledge: toward 

a global map of life. Trends in Ecology and Evolution 27:151–159. 
(٧ ) Brooks, T. M., Akçakaya, H. R., Burgess, N. D., Butchart, S. H. M., Hilton-Taylor, C., Hoffmann, M., Juffe-

Bignoli, D., Kingston, N., MacSharry, B., Parr, M., Perianin, L., Regan, E., Rodrigues, A. S. L., Rondinini, C., 

Shennan-Farpon, Y. and Young, B. E. 2016. Analysing biodiversity and conservation knowledge products to support 

regional environmental assessments. Sci. Data. 3: 160007. 
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 تعزيز أطر التحول األفريقية - جيم
إن البلدان األفريقية، بتنفيذ كل منها السرتاتيجياهتا وخطط عملها الوطنية حلفظ التنوع البيولوجي، حترز 

للتنوع البيولوجي املعتمدة كجزء من اخلطة االسرتاتيجية العاملية للتنوع  التقدم صوب حتقيق أهداف آيتشي
. وتتمثل رؤية هذه اخلطة االسرتاتيجية والغاايت املتعلقة هبا يف تثمني 2٠2٠-2٠11البيولوجي للفرتة 

 التنوع البيولوجي وحفظه واستعادته واستخدامه حبكمة، واحلفاظ على خدمات النظم اإليكولوجية، ومن مث
استدامة كوكب سليم، مع حتقيق املنافع األساسية جلميع الشعوب. وستكون مسامهة البلدان األفريقية يف 

أن الكثري من األهداف الوطنية  عنذلك جزئيًا  وينتجحتقيق أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي غري كافية، 
وابعتماد اخلطة االسرتاتيجية للتنوع  - )ال خالف عليه(أقل بكثري من تلك اليت اعتمدت على الصعيد العاملي 

، قام مؤمتر 2010للتنوع البيولوجي املتعلقة هبا يف العام  ، وأهداف آيتشي2020-2011البيولوجي للفرتة 
األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي بدعوة األطراف إىل وضع أهدافها الوطنية مع حتديث اسرتاتيجياهتا وخطط 

لكل منها، عملها الوطنية للتنوع البيولوجي. وأخذت البلدان األفريقية يف االعتبار االحتياجات واألولوايت الوطنية 
االتفاقات اإلقليمية ودون اإلقليمية. و مع مراعاة التزاماهتا مبوجب االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املختلفة، 

وابالستفادة من أوجه آتزر االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وغريها من املبادرات اإلقليمية ذات الصلة يتعزز 
اتيجيات على املستوايت والنطاقات املختلفة، مما يساعد على ضمان الكفاءة التنفيذ الفعال للسياسات واالسرت 

استخدام نقاط الدخول القائمة، مثل الشراكات القائمة على النظم اإليكولوجية املمتدة ميثل يف استخدام املوارد. و 
العاملية والصندوق األخضر عرب احلدود، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية وصكوك التمويل الدولية مثل مرفق البيئة 

ابلفعالية بوجه خاص يف تنفيذ  من العوامل اليت تتسمللمناخ، من أجل االستفادة من الشراكات والقدرات واملوارد 
من البلدان األفريقية  بلداً  ٥0قدم  201٧السياسات العامة على الصعيدين اإلقليمي والوطين. وحىت أيلول/سبتمرب 

منها اسرتاتيجياهتا وخطط عملها الوطنية املنقحة للتنوع البيولوجي.  اً بلد 4٩ة، يف حني قدم تقاريرها الوطنية اخلامس
يف املائة من مجيع القيم املستهدفة اليت اعتمدهتا البلدان األفريقية مع أهداف آيتشي للتنوع  16وتناسبت نسبة 

ستهدفة املعتمدة مماثلة ألهداف آيتشي للتنوع يف املائة من القيم امل ٥0البيولوجي أو جتاوزهتا، يف حني كانت نسبة 
بسبب االعتبارات وذلك البيولوجي ولكنها كانت مبستوايت أدىن أو أقل بكثري )أي أهنا مل تشمل مجيع عناصرها( 

الوطنية. أما القيم املستهدفة املتبقية اليت اعتمدهتا البلدان األفريقية فلم تكن ذات صلة أبهداف آيتشي للتنوع 
 {. ٧-، الشكل م ق س6-٣-٣وجي }البيول

احلفظ الفعال واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف حتقيق أهداف سيسهم 
من أجل إبقاء ارتفاع درجة احلرارة العاملية يف هذا القرن أقل  2٠15اتفاق ابريس بشأن تغري املناخ للعام 

ت ما قبل العصر الصناعي، ويف تعزيز قدرة البلدان على التعامل مع من حدود درجتني مئويتني فوق مستواي
وأفريقيا هي القارة األكثر تعرضا لتغري املناخ وهي ضعيفة نسبيًا يف  - ()مسلم به ولكنه انقصآاثر تغري املناخ 

يف االسرتاتيجية األفريقية املتعلقة بتغري  تغري املناخ القدرة على التكيف. وترتسخ خطة أفريقيا للتصدي لتأثريات
، وتتألف من اسرتاتيجيات للتكيف مع تغري املناخ واسرتاتيجيات لتقليل قابلية 2014املناخ الصادرة يف العام 

التخفيف عن طريق التنمية املنخفضة الكربون.  عمليات التضرر من تغري املناخ، ولتعزيز القدرة على الصمود وتعزيز
لبلدان األفريقية التكيف أولوية لالستثمار املتعلق ابملناخ واختذت إجراءات لتعزيز القدرة على الصمود من وتعترب ا

خالل إنشاء املناطق احملمية املرتابطة بشكل جيد وإدارهتا الفعالة، مع أخذ النطاقات املستقبلية لألنواع يف االعتبار؛ 
حيائي والغاز احليوي؛ وإعادة الغطاء النبايت ومحاية األراضي املتدهورة واستكشاف الطاقة املتجددة مبا فيها الوقود األ

من حتات الرتبة؛ واستخدام الزراعة اليت حتفظ املوارد؛ وتشمل تدابري التخفيف أيضًا تقليل إزالة الغاابت وإعادة 
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واع التكنولوجيا التحريج من أجل عزل الكربون من انبعااثت غازات االحتباس احلراري، كما تشمل استخدام أن
املنخفضة الكربون. وستنعكس اخليارات املتاحة ملقرري السياسات بشكل قوي على نطاق ومدى اآلاثر اليت 
حيدثها تغري املناخ، وذلك على هيئة خيارات التنمية. وكما هو مبني يف الفروع جيم ودال وهاء الواردة أدانه، تتوفر 

ا إذا كانت ستتبع مساراً إمنائياً منخفض الكربون وقادراً على الصمود إزاء اخليارات ألفريقيا، مبا يف ذلك اختيار م
بشأن تغري املناخ؛ الشكل م ق  201٥تغري املناخ )مبا يف ذلك االلتزامات املقطوعة مبوجب اتفاق ابريس لعام 

بلدان يف مجيع أحناء األمور كاملعتاد. وهذه اخليارات، مبا فيها اخليارات اليت تتخذها ال مواصلة تسيري( أو 8-س
-2-2-4، 1-٥-4، 2-٣-٣العامل، وستساعد على حتديد مدى اآلاثر، وكذلك قدرة القارة على التكيف }

 .(6-الشكل م ق س) {1-4، الشكل 2

 .2016WCMC, -UNEP(8) : بتصرف مناملصدر

                                                      
(8 ) UNEP-WCMC, 2016. The State of Biodiversity in Africa: A mid-term review of progress towards the Aichi 

Biodiversity Targets. UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom.  

https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/32269/retrieve. 
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التنوع البيولوجي الفريد يف أفريقيا ثروة مثينة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وميكن استخدامه على ميثل 
وشهدت أفريقيا منواً  - )مسلم به لكنه انقص(حنو مستدام ومنصف للحد من الالمساواة والفقر يف القارة 

العقدين األخريين ولكنها أيضًا املنطقة الوحيدة اليت خرجت من  خاللزدايد يف الفرص املالية متتعت ابقواًي و 
األهداف اإلمنائية لأللفية ابزدايد الفقر املدقع فيها. وتشمل الظروف املالئمة اليت متكن أفريقيا من حتقيق أهدافها 

البالغة التنوع، اليت متثل  اإلمنائية ثراءها الواسع ابلتنوع البيولوجي، واألراضي الصاحلة للزراعة، والنظم اإليكولوجية
إىل القدرات املؤسسية الالزمة  افتقار القارةعناصر بناء أساسية للتنمية املستدامة. بيد أن الظروف غري املالئمة مثل 

الطبيعية قد تقوض عمليات التنمية. وسيحسن االتساق الوثيق بني  مواردهالتحقيق الفعالية والكفاءة يف استخدام 
اتيجية للحكومات األفريقية، وأهداف التنمية املستدامة مثل احلماية واإلصالح واحلفظ األولوايت االسرت 

واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي من فرص حتقيقها. ومن العوامل الرئيسية يف هُنج التنوع البيولوجي وخدمات 
اللذان يركزان على حفظ املوارد ) 1٥و 14النظم اإليكولوجية يف أفريقيا هنج إثبات كيف أن االستثمار يف اهلدفني 

يف رفاه اإلنسان )على سبيل  كبرياً   الطبيعية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة( يسهم إسهاماً 
جعل املدن واملستوطنات  على 1٣و 11(. وعالوة على ذلك يركز اهلدفان ٧و 6و ٣و 2و 1املثال األهداف 

-٥املناخ }وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة؛ وبناء القدرة على التكيف مع آاثر تغري البشرية شاملة للجميع 
 .(2-م ق ساجلدول ) {6-٥اجلدول ، ٩-٥، ٧-٥ ،1

أن تنعم أفريقيا ابالزدهار القائم على  وهولالحتاد األفريقي،  2٠٦3يف خطة عام  1رقم  لتطلعإن حتقيق ا 
النمو الشامل للجميع والتنمية املستدامة يعتمد على احلفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي 

ومتثل آليات احلكم الرشيد واملؤسسات القوية عناصر  - )مسلم به لكنه انقص( للبشروإسهامات الطبيعة 
 206٣لوصول إىل الغاايت املستهدفة ألفريقيا اليت تنعم ابالزدهار. وخطة عام التطلعات وا حتقيقشديدة األمهية يف 

هي خطة عمل طموحة لدفع التغيري والتنمية والتحول اليت حتتاجها أفريقيا من أجل حتقيق قدر كبري من احلد من 
الزراعي واإلنتاجية الزراعية، الفقر وتعزيز رفاه اإلنسان. وقد يؤدي التحول الالزم لتحقيق التنمية إىل زايدة اإلنتاج 

وإىل التحول حنو التصنيع وإنشاء املدن الكربى وتوسعها، وسد الثغرات يف جمايل اهلياكل األساسية والتكنولوجيا 
مبا يف ذلك ما يتعلق منها إبنتاج الطاقة، والتصنيع الذي حيقق القيمة املضافة، والنقل والتكامل االقتصادي 

عن مؤسسات فعالة وحوكمة رشيدة. وتتاح ألفريقيا اآلن  ذا التحول موارد كبرية فضالً اإلقليمي. ويتطلب مثل ه
هذه املسارات للتنمية احملدثة للتحول. ولتحقيق هذا يتعني على البلدان األفريقية أن توازن التنمية  لبدء اتباعفرصة 

 الطبيعي للمرياتلتدرجيي واالستباقي والزراعة( مع احلفظ ا والتعدين،املسؤولة )املستوطنات البشرية احلضرية، 
. فمثل هذا النهج املتوازن سيكفل االستخدام املستدام واحلماية للنظم اإليكولوجية احليوية مثل املياه الداخلية، للقارة

ة أو النظم اإليكولوجية املتوطنة اليت متثل مستودعات للتنوع البيولوجي الكبري. وتقوم اجلماعات االقتصادية اإلقليمي
ألفريقيا بدور هام يف تنسيق التنمية يف املناطق دون اإلقليمية يف أفريقيا على حنو يتوافق مع األهداف اإلقليمية 

االتفاقيات اإلقليمية القائمة مثل جلنة بنغيال، واتفاقية أبيدجان، واتفاقية نريويب، وجلنة توفر للتنمية وحفظ البيئة. و 
مناطق حفظ البيئة العابرة للحدود، ومنرتهات السالم، وغريها من األطر  الصكوك من قبيل إىل جانبالبحريات، 

 للبشرإسهامات الطبيعة إمكانية احلصول على املنافع من  العابرة للحدود إلدارة مستجمعات املياه، فرصًا لتعزيز
وتقاسم تلك املنافع. وميكن خليارات اإلدارة اليت تقدم املنافع املتعددة أن تساعد يف حتقيق توازن أمناط االستفادة 

 أيضًا الفرع هاء والشكلانظر ) {6-6، 6-٣-٣، ٥-6-٧اإليكولوجية وتوزيعها } خدمات النظممن 

 .(8-م ق س
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 أفريقيا لديها خيارات -دال 
لدى أفريقيا طائفة من اخليارات املمكنة إلدارة احلفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي واإلسهامات 
اليت يقدمها للناس من أجل ختفيف آاثر التحدايت اليت يتوقع أن تواجهها القارة )انظر الفرع ابء أعاله( 

احلاالت املستقبلية املعقولة عن طريق وضع وميكن دعم حتديد وانتقاء اخليارات اجملدية ابلنظر يف طائفة من 
وهناك أدوات وتدابري  - )مسلم به لكنه انقص(السيناريوهات وبتوفري بيئة مواتية للتخطيط الطويل األجل 

خمتلفة ميكن أن تساعد صانعي القرارات يف إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف  سياساتية
(. وتؤدي قرارات السياسات العامة اليت تتخذها أفريقيا ٣-التخطيط للتنمية وتنفيذ براجمها )اجلدول م ق س

إلدارة املستدامة واناخ والتخفيف منه للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه، وللتكيف املستدام مع تغري امل
للموارد الوراثية إىل آاثر على الصعيد العاملي. وتتسم السياسات دون اإلقليمية بضرورة وأمهية مماثلة، ابلنظر إىل 
الطابع العابر للحدود للنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والنظم اإليكولوجية البحرية، ومصائد األمساك، والنظم 

جية املعتمدة على اهلجرة يف أفريقيا، مبا يف ذلك النظم الرعوية الرحالة. وسيتشكل التقدم احملرز يف حتقيق اإليكولو 
وأهداف آيتشي املتعلقة هبا، وأهداف التنمية املستدامة  2020-2011اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 

، بواسطة اخليارات املتخذة يف 206٣، وخطة عام 201٥، واتفاق ابريس بشأن تغري املناخ لعام 20٣0لعام 
جمايل احلوكمة والسياسات، وكذلك اخلطوات املتخذة من أجل التنفيذ العملي هلا. ومع ذلك، فإن البيئة املالئمة 
لصنع السياسات وخيارات احلوكمة قد تقيدها القرارات املتخذة يف املاضي. ولذلك، من املهم حتديد التحدايت 

التغلب عليها عن طريق مواصلة تعزيز قدرات وموارد احلكومات األفريقية من أجل معاجلة هذه القيود اليت ميكن 
، ٧-٥، 4-٥الكامنة اليت جتعل خيارات معينة غري عملية )مثل األراضي املتدهورة بسبب السياسات السابقة(}

٩-٥ ،6-٣.} 
جمال التنوع البيولوجي ألفريقيا على الصعد وتسري السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط والربامج القائمة يف 

الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي يف االجتاه الصحيح من خالل التصدي للتهديدات املباشرة وغري املباشرة 
، وبكفالة التنمية الشاملة للجميع واالنتقال إىل االقتصادات للبشرالطبيعة  سهاماتللتنوع البيولوجي وإل

، إىل وهذه السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط والربامج - )مسلم به لكنه انقص( (1٠)والزرقاء (9)اخلضراء
تعد من بني األدوات املستخدمة لتنفيذ جانب طائقة من املعاهدات اإلقليمية اليت تتناول البيئة وتتعلق هبا، 

                                                      
عن االقتصاد األخضر: املسارات حنو التنمية املستدامة  2011يف العام  الصادرةبرانمج البيئة  دراسةحسب التعريف الوارد يف  ( ٩)

 Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for) والقضاء على الفقر

Policy Makers الرابط على عليها االطالع ميكن( اليت:  www.unep.org/greeneconomy االقتصاد األخضر هو الذي يؤدي إىل ،
ويف أبسط تعبري ممكن، “. حتسني رفاه اإلنسان والعدالة االجتماعية، مع تقليل املخاطر البيئية والشح اإليكولوجي إىل حد كبري”

الجتماعي. ويف االقتصاد األخضر يكون منو فاالقتصاد األخضر يتميز ابخنفاض الكربون، والكفاءة يف استخدام املوارد، والشمول ا
الدخل والعمالة مدفوعني ابالستثمارات العامة واخلاصة اليت تقلل من انبعااثت الكربون والتلوث، وتعزز الكفاءة يف استخدام الطاقة 

 واملوارد، ومتنع فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
 عن االقتصاد األزرق ألفريقيا: دليل السياسات 2016عام منشورها الصادر  ألفريقيا يف حسب وصف اللجنة االقتصادية ( 10)
(Africa's Blue Economy: A policy handbook :الذي ميكن االطالع عليه على الرابط )

www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/blue-eco-policy-handbook_eng_1nov.pdf يشمل مفهوم االقتصاد ،
األزرق االعرتاف أبن إنتاجية النظم اإليكولوجية السليمة للمياه العذبة واحمليطات ميثل سبياًل لالقتصادات البحرية واملعتمدة على 

هنج متكامل  لدول غري الساحلية، من مواردها. ويتطلب أيضاً اتباعوكذلك ااملياه وميكن استفادة اجلزر وغريها من البلدان الساحلية، 
وكلي وتشاركي يشمل االستخدام واإلدارة املستدامني. ويشجع االقتصاد األزرق حفظ النظم اإليكولوجية املائية والبحرية واالستخدام 

ماج واإلدارة املستدامني للموارد املرتبطة هبا، ويستند إىل مبادئ اإلنصاف والتنمية املنخفضة الكربون، وكفاءة استخدام املوارد، واإلد
 االجتماعي.
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اقات على تشكيل السياق االتفاقات البيئية املتعددة األطراف. وتعمل األهداف والغاايت املستمدة من هذه االتف
السياسايت ألفريقيا من أجل إدارة التنوع البيولوجي وما يقدمه من إسهامات للناس. ومن أجل حتقيق األهداف 
احملددة يف هذه االتفاقات، من الضروري أن تؤخذ يف احلسبان الظروف احلالية واملستقبلية يف اجملاالت االجتماعية 

ة مع مراعاة التغيريات اجلارية على الصعد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين. والسياسية والبيئية واالقتصادي
ومتثل السيناريوهات أداة مفيدة الستكشاف األحوال املستقبلية املعقولة من أجل إرشاد عمليات وضع السياسات 

ة للتغري االجتماعي اإليكولوجي، واختاذ القرارات بشأن املخاطر والفرص احملتملة النامجة عن مسارات خمتلفة حمتمل
 {6-٣، 6-2-1، ٥-٧األمر الذي يساعد يف وضع السياسات والتدخالت وتنفيذها }

ال تستخدم السيناريوهات حاليًا إال بدرجة حمدودة يف عمليات صنع القرار للحفظ واالستخدام املستدام 
ويلزم بذل جهود متضافرة لبناء قدرات الباحثني ومقرري السياسات واملؤسسات . للتنوع البيولوجي يف أفريقيا

يف أفريقيا على فهم وتنفيذ حتليالت السيناريو واستخدامها على حنو مفيد من أجل ختطيط التدخالت واختاذ 
بني وقد حددت دراسة استقصائية للورقات اليت نشرت  - )مسلم به لكنه انقص(القرارات على حنو مستنري 

من دراسات السيناريو والتقارير عن مستقبل أفريقيا، بدرجات خمتلفة من  ٣٥٥أن هناك  2016و 200٥عامي 
يف املائة(، وتنحاز بشدة  80التمثيل اجلغرايف والنطاقات. وغالبية السيناريوهات اليت جرى حتديدها استكشافية )

للسياسات أو ابحث عن  ذات طابع فاحصتبقية إىل وضع مناذج آلاثر تغري املناخ. يف حني كانت القلة امل
األهداف أو تركز على تقييم السياسات أبثر رجعي. وهناك فجوات واضحة يف التوزيع اجلغرايف لدراسات السيناريو 
األفريقية. فمناطق وسط ومشال وغرب أفريقيا ممثلة متثيالً ضعيفاً، وتتسم مبشاركة حمدودة ألصحاب املصلحة وإدماج 

احمللية. ويعزى انتشار الدراسات يف اجلنوب األفريقي وشرق أفريقيا واجلزر املعارف األصلية و  عارف الشعوبملحمدود 
دراسات تقييم اجملاورة إىل اتريخ طويل نسبياً لالستثمار يف حبوث التنوع البيولوجي. ولوحظ النمط نفسه ابلنسبة ل

إىل بناء القدرات البشرية، هناك حاجة إىل توليد املعلومات، . وابإلضافة للبشرإسهامات الطبيعة التنوع البيولوجي و 
وال سيما البياانت الكمية الالزمة من أجل وضع السيناريوهات وملراعاة السياقات احملددة وتنوع املناطق دون 

دية. االقتصاو  االجتماعيةو البيئية ذات الصلة يف الثقافة ويف الظروف  اإلقليمية وجمموعات السكان واالختالفات
وعمومًا ال يوجد سوى عدد حمدود من املنشورات غري الرمسية املتاحة املستعرضة من األقران واليت تدعم تقييماً 
شاماًل خليارات السياسات واحلوكمة يف أفريقيا. وهذا يفرض حتدايت عند حتديد خيارات السياسة العامة ولكنه 

أكثر تواتراً ومشوالً. ويتيح أيضاً فرصة لوضع دراسات احلالة  ميثل فرصة إلجراء تقييم النظام اإليكولوجي على حنو
وتطوير املشاريع التجريبية اليت تستكشف اخليارات واألدوات السياساتية املختلفة املهمة حتديداً يف السياق األفريقي. 

الت املستقبلية املعقولة وستساعد البياانت اليت جتمع من هذه اجلهود يف تعزيز السيناريوهات والنماذج املتعلقة ابحلا
 }2-2-٥، 1-2-٥، 1-1-٥} ألفريقيا

عت السيناريوهات األفريقية يف مخسة أمناط عامة تركز على قوى السوق وإصالح السياسات اليت  وقد ُج 
االستدامة اإلقليمية واالستدامة و  عامل احلصون على أيضاً ، و “كاملعتاد  األمور سري”متثل يف بعض اجلوانب حالة 

احمللية. وتقدم األمناط العامة املختارة للسيناريوهات حملة عامة عن الكيفية اليت تؤدي هبا التفاعالت بني 
الطبيعة واجملتمع أو بني األوضاع البيئية واإلمنائية الراهنة والقوى الدافعة القائمة، وتدخالت اإلدارة االختيارية 

وحتقيق رؤية االحتاد  - يف ُجيع أحناء أفريقيا يف العقود القادمة إىل تشكيل املسارات املستقبلية املمكنة للتغيري
وما يتعلق هبا من أهداف التنمية املستدامة وأهداف  206٣األفريقي لبناء أفريقيا متكاملة ومزدهرة حبلول العام 
الوطنية واالعتماد الذي يضع األولوية للسيادة “ عامل احلصون”آيتشي للتنوع البيولوجي يثري مشكلة وفقاً لسيناريو 

على الذات واألمن. وعلى األرجح لن يليب مسارا إصالح السياسات وقوى السوق الرؤية السالفة الذكر ابلكامل، 
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االستدامة اإلقليمية واالستدامة  ولكنابلنظر إىل ميلهما الكبري إىل تقويض قاعدة املوارد الطبيعية يف األجل الطويل. 
لتحقيق األهداف املتعددة املرتبطة حبفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام وابلتنمية احمللية يقدمان أرجح خيارين 

 (. 4-)اجلدول م ق س }٣-٥{يف أفريقيا 
ت متبادلة يف املستقبل بني بعض وبغض النظر عن مسار السيناريو الذي يتم تقييمه، ال بد من حدوث تنازال

وتبدو بوضوح التنازالت  - )مسلم به لكنه انقص(وكيفية مسامهتها يف رفاه اإلنسان  للبشرإسهامات الطبيعة 
أسباب املعيشة، ويتوقع اخنفاض التنوع البيولوجي والوظائف -الطاقة-املاء-يف العالقات املشرتكة بني الغذاء

لتنازالت عن طريق التنفيذ اإليكولوجية يف إطار األمناط اخلمسة اليت يتم تقييمها. ولكن ميكن التخفيف من حدة ا
التدرجيي واالستباقي ويف الوقت املناسب للتدخالت السياساتية والضماانت البيئية، اليت هتدف إىل بناء القدرة 

اإليكولوجي عن طريق األنشطة القائمة على النظم اإليكولوجية. وميكن تكميل ذلك -على الصمود االجتماعي
الالزمة لتحليل  املعززة القدرات واألدوات التقنية إىلات اإليكولوجية، وكذلك بتحسني إمكانية احلصول على املعلوم

التنازالت، ابعتبار ذلك خطوة حنو حتقيق ختطيط إمنائي قوي. ويف إطار كل منط من األمناط العامة اليت يُنظر فيها 
د مثل املعادن أو األمساك أو ألفريقيا، قد يؤدي حتويل املناطق الطبيعية واالستخراج واالستغالل للسلع واملوار 

احملاصيل الغذائية، وكذلك تطوير اهلياكل األساسية، إىل التدهور اإليكولوجي، بينما يقوم بشكل مباشر أو غري 
مباشر بتوفري أسباب معيشة اجملتمعات احمللية. وميكن ختفيف العواقب الضارة هلذه التنازالت إىل حد ما بواسطة 

بقيمة التنوع البيولوجي واإلسهامات اليت يقدمها للناس، وتتخذ التدابري الالزمة على نظم احلوكمة اليت تعرتف 
أساس التخطيط املكاين من أجل احلفظ واالستخدام املستدام واإلدارة لألصول الطبيعية أو دعم العمليات 

طني العامني لالستدامة اإلقليمية السياساتية، مثل إجراء تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االسرتاتيجي يف إطار النم
 .}٧-٥، 6-٥، ٥-٥، 4-٥، ٣-٥{واالستدامة احمللية 
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 لنحققه معاً  –املستقبل الذي نصبو إليه  -هاء 
ميكن ألفريقيا أن ختطو حنو حتقيق تطلعاهتا اإلمنائية مع حتسينها يف الوقت نفسه حلفظ أصوهلا الطبيعية الثمينة 

حتسني إىل جانب املتعددة أصحاب املصلحة اليت تتسم ابلتكيف وتعدد املستوايت،  عن طريق نظم احلوكمة
احمللية من خالل االعرتاف ابملؤسسات التقليدية )ويشار إىل ذلك  واملعارفاألصلية  الشعوب معارفإدماج 

ملتخذة للحوكمة وستشكل اخليارات ا - )مسلم به، لكنه انقص(“( نظم احلوكمة املتعددة املراكز”فيما يلي ابسم 
وأهداف آيتشي  2020–2011والسياسات التقدم احملرز يف حتقيق اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 

للتنوع البيولوجي املرتبطة هبا، وأهداف وغاايت التنمية املستدامة، والتزامات الدرجتني املئويتني يف إطار اتفاق 
ألفريقيا متتع ابالزدهار )اجلدول م  206٣لتطلعات املستهدفة خلطة عام بشأن تغري املناخ وا 201٥ابريس لعام 

(. ويتسم تعميم 8-(، كما سيتشكل هذا التقدم أيضاً ابخلطوات املتخذة حنو تنفيذها )الشكل م ق س٣-ق س
ايت مراعاة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف السياسات واإلجراءات املتخذة على خمتلف املستو 

ابألمهية احليوية يف النهج التقليدية املتبعة يف القارة للحوكمة املتعددة املراكز ويتسق معها، حيث جتمع هذه النهج 
بني اجلهات الفاعلة )القطاعان العام واخلاص واجملتمعات احمللية( ذات وجهات النظر املختلفة، وتبين اجلسور بني 

عددة ويف أطر زمنية خمتلفة. وتقدم النهج املتعددة املراكز بدياًل القطاعات وتعمل على مستوايت ونطاقات مت
للنهج املنطلقة من القمة إىل القاعدة اليت تكون أقل حساسية للمعوقات احمللية وللنهج املنطلقة من القاعدة إىل 

دعم هذه النهج القمة اليت ال تكفي أحيااًن للتعامل مع القضااي على املستوايت العليا لصنع القرار. وعندما ت
ابألدوات املناسبة القانونية والتنظيمية واالقتصادية واملالية، ستستفيد من توافق اآلراء ومن التعلم املشرتك عن طريق 
إجراء احلوار واالشرتاك يف إنتاج املعارف، مع تشريع مبادئ اإلنصاف والشفافية واملشاركة واخلضوع للمساءلة. 

ددة املراكز كثيفة يف استخدام املوارد لألجل القصري ألهنا تتطلب قدرًا كبريًا من وعلى الرغم من أن النهج املتع
الوقت للحوار والتشاور، فهي تتيح السرعة يف االستجابة للتغيري؛ وتقلل من النزاعات، وحتقق التوازن بني أهداف 

ذا فنظام احلوكمة املتعدد املراكز حفظ البيئة والتنمية، وتسفر عن نتائج إجيابية يف األجلني املتوسط والطويل. وهل
يتسم أبمهية حامسة لتمكني األصول الطبيعية املتنوعة يف أفريقيا من حتقيق فوائد منصفة للناس. وينفذ النظام املتعدد 
املراكز منذ سنوات عديدة يف أفريقيا إلدارة املصاحل املتباينة يف املوارد، ويعتمد على عمليات املساءلة من خالل 

، ويعاجل التنازالت املتبادلة. وهو ينطوي كذلك على العمل يف كافة النطاقات اجلهات صاحبة املصلحةة مشارك
احمللية واملؤسسات املتعلقة هبا، كما املعارف األصلية و  معارف الشعوبوالقطاعات والقيم والنظم املعرفية إلدماج 

ما ميكن تسميته ينطوي على اإلدارة التكيفية. ويتضمن أيضًا بناء اإلحساس ابملسؤولية االجتماعية، ويسعى إىل 
وال سيما فيما يتعلق مبحركات التغيريات املوصوفة يف الفرع ابء من موجز مقرري  “ال تبعث على الندم”خيارات 

 {.6-4-٥، 6-٣، 6-2-1، 6-2السياسات }
وميكن خليارات احلوكمة اليت تسخر أوجه التآزر وتنتج فوائد متعددة وتدعمها بيئة مواتية أن حتقق التوازن 

 -)مسلم به، ولكنه انقص(بني أمناط االستفادة من خدمات النظم اإليكولوجيا وتوزيع هذه اخلدمات يف أفريقيا 
ن الفقر ويساعد على بناء قدرة النظم االجتماعية اإليكولوجية وقد يسهم اتساق السياسات أيضًا يف احلد م

املتكاملة على الصمود. وميكن الستخدام نقاط الدخول القائمة يف التخطيط املكاين، وإدارة استخدام األراضي، 
د على وللتخطيط اإلمنائي املتكامل واآلليات املتعلقة به اليت تعتمد على مزيج من األدوات السياساتية أن يساع

االستفادة من التآزر، مما يساعد على حتسني تنفيذ السياسات على الصعيدين اإلقليمي والوطين. وسيعتمد حتول 
على االستثمار  206٣للتنمية املستدامة وخطة عام  20٣0أفريقيا اجلذري حنو االستدامة متشيًا مع خطة العام 

املتعددة املستوايت اليت تتسم ابلتكيف. وبكفالة الذي يستهدف أصحاب املصلحة املتعددين، وعلى احلوكمة 
اتساق السياسات يف سياق توفر قدر كاف من املوارد والقدرات، وضمان هُنج اإلدارة التكيفية اليت جتمع بني 
وجهات النظر املختلفة، ميكن أن ينشأ هنج أكثر عدال من الناحية االجتماعية إزاء االستفادة من خدمات النظم 

-6، ٣-٣-6{ة والتنوع البيولوجي، مما يساعد على ضمان توزيع التكاليف والفوائد على حنو أنسب اإليكولوجي
6{.  
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 1التذييل 
 اإلبالغ عن درجة الثقة

درجة الثقة بكل استنتاج من االستنتاجات الرئيسية الواردة يف أي تقرير تقييم من تقارير املنرب، لغوي بيُرفق بيان 
، ابملعارفسواء يف املوجز التنفيذي للفصول أم يف املوجز اخلاص مبقرري السياسات. ويف التقييمات، وفيما يتعلق 

جات اليت توصلوا إليها. وتصف الثقة املنخفضة تشري الثقة إىل درجة اليقني املوجودة لدى اخلرباء بشأن االستنتا
حالة من املعرفة غري املكتملة، حني يتعذر تفسري أحد النتائج تفسرياً اتماً أو التنبؤ به بشكل موثوق، يف حني أن 

أكرب درج يقني القدرة على شرح نتيجة ما أو التنبؤ بنتيجة مقبلة بعلى على وجود معرفة واسعة و  دلت العاليةالثقة 
 . وتبعاً لذلك، تشري الثقة املنخفضة إىل احلاجة إلجراء املزيد من البحوث.كثريب

 -م ق س )الشكلوتستند درجة الثقة يف كل استنتاج رئيسي إىل كمية األدلة وجودهتا ومدى االتفاق بشأهنا 
نرب احلكومي الدويل م تقييمات املالبياانت والنظرايت والنماذج ورأي اخلرباء. وتستخدِ  األدلةُ  تضمنوت (.1-ألف

 ما توصلوا إليه منلتصنيف مستوى الثقة لدى اخلرباء في ‘‘الثقة مفردات’’أربع عبارات حمددة معروفة ابسم 
 الثقة مكون من أربعة أطر على النحو التايل:  ملستوى، يُعربر عنها بنموذج متسق بشكلاستنتاجات 

 واسع النطاق( تفاق بشأهنااال)أدلة قوية و  ‘‘ال خالف عليه’’ •
 )أدلة قوية ولكن االتفاق بشأهنا حمدود( ‘‘غري قطعي’’ •
 اتفاق عام بشأهنا(  يوجد)أدلة منخفضة الكمية والنوعية، ولكن  ‘‘مسلم به لكنه انقص’’ •
 بشأهنا(. منخفضاتفاق يوجد )أدلة منخفضة الكمية والنوعية و  ‘‘حمسومغري ’’ •

 .(11)2016 اإليكولوجية، النظم وخدمات البيولوجي التنوع جمال يف والسياسات للعلوم الدويل احلكومي املنرب: املصدر
                                                      

(11 )IPBES (2016): Summary for policymakers of the assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, H. T. 

Ngo, J. C. Biesmeijer, T. D. Breeze, L. V. Dicks, L. A. Garibaldi, R. Hill, J. Settele, A. J. Vanbergen, M. A. Aizen, S. A. 

Cunningham, C. Eardley, B. M. Freitas, N. Gallai, P. G. Kevan, A. Kovács-Hostyánszki, P. K. Kwapong, J. Li, X. Li, D. J. Martins, 
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 2التذييل 
 إسهامات الطبيعة للبشر

هبا الطبيعة  قدمهامات، اإلجيابية والسلبية على حد سواء، اليت تاسهعبارة عن مجيع اإل إسهامات الطبيعة للبشر
احلية )أي تنوع الكائنات احلية والنظم اإليكولوجية، وما يرتبط هبا من عمليات إيكولوجية وتطورية( يف نوعية حياة 

، تالفيضاان وضبطلغذاء وتنقية املياه اإلمداد اباملفيدة املستمدة من الطبيعة أموراً مثل  اإلسهامات. وتشمل بشرال
متلكاهتم. وقد مبلناس أو ابالضارة انتقال األمراض واالفرتاس الذي يضر  إلسهاماتاواإلهلام الفين، بينما تشمل 

 بوصفها منافع أو مضار حبسب السياق الثقايف أو الزمين أو املكاين. إسهامات الطبيعة للبشر من ريكثاليُنَظر إىل 
وذلك ، (12)املستخدم على نطاق واسع ةإطار خدمات النظم اإليكولوجي إسهامات الطبيعة للبشرويوسع مفهوم 

. وال يُقَصد به أن حيل حمل يف االعتبار ،البشرو العالقات بني الطبيعة  بشأن أيضاً  النظم املعرفية األخرىآراء  أبخذ
توسع النطاق إلضافة العلوم االجتماعية  إسهامات الطبيعة للبشربل إن  ،مفهوم خدمات النظم اإليكولوجية

خدمات النظم اإليكولوجية، وذلك إباتحة األخذ مبنظور ثقايف أكثر تكامالً فيما يتعلق خبدمات  واإلنسانية إىل هنج
 .ةالنظم اإليكولوجي

 خدمات النظم اإليكولوجية دائماً عنصراً ثقافياً ضمن فئاهتا األربع، على النحو التايل: وقد تضمنت
 املفاهيمي للمنرب(يف اإلطار  ‘‘الطبيعة’’خدمات الدعم )تشكل حالياً جزءاً من  •
 خدمات التموين •
 يةدمات التنظيماخل •
 اخلدمات الثقافية •

الدوائر يف مناقشات طويلة األمد يف األوساط العلمية املعنية خبدمات النظم اإليكولوجية و  ويف الوقت نفسه، دارت
بشأن كيفية التعامل مع الثقافة. وتؤكد مجاعات العلوم االجتماعية أن الثقافة هي العدسة اليت تُرى  السياساتية

فئات خدمات النظم اإليكولوجية متيل إىل  فإنوتقدرر من خالهلا خدمات النظم اإليكولوجية. وعالوة على ذلك، 
على نطاق األبعاد املذكورة أعاله. فعلى سبيل  مرونةأكثر قيام صلة  إسهامات الطبيعة للبشرتتيح التفرد، يف حني 

أحد اخلدمات التموينية، ابعتباره مسامهات مادية  تقليدايً املثال، ميكن اآلن تصنيف إنتاج األغذية، الذي يعترب 
ترتبط هوايت الشعوب  - وليس مجيعها -. ويف العديد من اجملتمعات لسكانصاحل الالطبيعة  توفرهاوغري مادية 

االجتماعي ارتباطاً وثيقاً بزراعة األغذية ومجعها وإعدادها وتناوهلا معاً. ومن مث فإن السياق الثقايف هو  والتماسك
أم أهنا مادية وغري مادية  للسكانالطبيعة توفرها الذي حيدد ما إذا كانت املواد الغذائية عبارة عن مسامهات مادية 

 .معاً 
                                                      

G. Nates-Parra, J. S. Pettis, R. Rader, and B. F. Viana (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 36 pages. 
قرري اخلاص مبوجز امل(: 2016املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ))

 تقرير التقييم الصادر عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةلالسياسات 
فونسيكا، وهـ.ت. نغو، وج.ك. بيسماجير، وت.د. -س.ج. بوتس، وف.ل. إمرباتريز لتلقيح وإنتاج األغذية.بشأن امللقحات وا

بريز، ول.ف. ديكس، ول.أ. غاريبالدي، ور. هيل، وج. سيتيل، وأ.ج. فانربغن، وم.أ. أيزن، وس.أ. كاننغهام، وك. إيرديل، 
يانسكي، وب.ك. كوابونغ، وج. يل، وش. يل، ود.ج. مارتنز، هوست-وب.م. فرايتاس، ون.غاالي، وب.ج. كيفان، وأ. كوفاكس

أمانة املنرب احلكومي الدويل يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات  ابرا، وج.س. بيتيس، ور. رادر، وب.ف. فياان )حمررون(.-وج. نيتس
 .(صفحة ٣6النظم اإليكولوجية، بون، أملانيا. 

(12) Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. (Island Press: Washington, DC, 2005)  

)تقييم النظام البيئي لأللفية. النظام اإليكولوجي ورفاه اإلنسان: تقرير جتميعي( ميكن االطالع عليه على الرابط: 
www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf. 
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لتلبية احلاجة إىل االعرتاف ابآلاثر الثقافية والروحية للتنوع البيولوجي،  إسهامات الطبيعة للبشروقد ُوِضع مفهوم 
لعالقات بشأن ا، بل تشمل خمتلف اآلراء العاملية دمات النظم اإليكولوجيةثقايف ما خلبطرق ال تقتصر على إطار 

مات السلبية، مثل اسهإلأيضاً للمرء أن ينظر يف اآلاثر أو ا إسهامات الطبيعة للبشر وتسمحبني الطبيعة والبشر. 
 املرض.
، تنطبق على حنو وثيق على الفئات الثالث خلدمات النظم اإليكولوجية سهامات الطبيعة للبشرفئة إل 18وتوجد 

 .)مع مالحظة أن اخلدمات الداعمة مل تعد ضمن خدمات النظام اإليكولوجي يف اإلطار املفاهيمي للمنرب(
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