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الجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم ا
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية
سةسادالدورة ال

 2018آذار/مارس  24-18مديني، كولومبيا 

للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم تقرير االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل 
 اإليكولوجية عن أعمال دورته السادسة

إضافة
يف الدورة السادسة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 

، 4، الفرع رابعاً، والفقرة 6/1-وخدمات النظم اإليكولوجية )املنرب(، وافق االجتماع العام مبوجب مقرره م ح د
وخدمات النظم اإليكولوجية يف أفريقيا اخلاص مبقرري موجز تقرير التقييم اإلقليمي عن التنوع البيولوجي  على

.، وذلك على النحو املبني يف مرفق هذه اإلضافةالسياسات

منظمة
األغذية والزراعة 

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

والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي  والصادر عن املنرب احلكومي الدويل للعلوممبقرري السياسات 
 وخدمات النظم اإليكولوجية

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

 (؛ مجهورية الكونغو الدميقراطيةرئيس مشارك،)
وبلقيس عثمان ، وإميي إي دوهنام )الوالايت املتحدة األمريكية(، آسوغبادجو )بنن(وآشيل ، آديلينا مينساه )غاان(

وبيري فاييه )فرنسا/اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ، جنوب أفريقيا(، وبنيس إن إيغو )الكامريون، العشا )السودان(
وروبرت كاسيسي ، أفريقيا(وراينيت )أونزي( بيغز )جنوب ، وخالد عالم حرحش )مصر(، وآيرلندا الشمالية(

، وكريستوفر غوردون )غاان، وكاتيا هويباخ )أملانيا(، وفريد كيزيتو )أوغندا(، وفابريس ديكلريك )بلجيكا(، )كندا(
ولويس تيتو دي مورايس ، ولنزي سي سرتينغر )اململكة املتحدة(، والورا برييرا )جنوب أفريقيا(، اململكة املتحدة(

 سامل )فرنسا(-كريستني كورمييه-وماري، شيمري دايو )السنغال/الكامريون(وماريتوه ، )فرنسا(
 وانداي سيتاس )جنوب أفريقيا(، وميشيل والرتز )املنرب(، ومروة و. حلمي )مصر(، ماليباجوا آنيسيا ماويال )املنرب(و 

 وواجنا نيينغي )كينيا(، ونيكوالس أوغوغه )كينيا(
 للموجز:املرجع املقرتح عند إيراد إشارة 

(: موجز 2018املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )
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. 
دايو إ إي  س .مسامل، ف ديكلريك، -ك كورمييه-بيغز، م م والرتز، رإ دزيبا، ك ج مولونغوي، م آ ماويال، 

، ف. كيزيتو، و. د. نيينغي، ن. أوغوجي، ب. عثمان ك. أ. حرحاش، ر. كيسيدوهنام، ب فاييه، ك غوردون، 
العشا، ل. س. سرتينغر، ل. تيتو دي مورايس، أ. أسوغباجو، ب. ن. إيغوه، م. و. حلمي، ك. هويباخ، أ. 

. أمانة املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي )حمررون( منساه، أل. برييرا، ن. سيتاس
 [ صفحة.  لنظم اإليكولوجية، بون، أملانيا. ]وخدمات ا

 :مسؤولية إخالء
ضمناً التعبري عن أي رأي  يف اخلرائط املستخدمة يف هذا التقرير ال تعين التسميات املستخدمة وطريقة عرض املادة

فيما يتعلق ابلوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة أو منطقة أو سلطاهتا، أو فيما يتعلق  للمنربمهما كان 
الشاسعة هذه اخلرائط أعدت فقط بغرض تيسري تقييم املناطق اجلغرافية البيولوجية  بتحديد ختومها أو حدودها.

 املمثلة فيها.
 لتقييم:أعضاء جلنة اإلدارة الذين قدموا التوجيه إلعداد هذا ا

برونو ميكيسا )فريق اخلرباء املتعدد التخصصات(؛ فونديسيلي جي مكيتيين وألفريد -سيبسيبه دمييسيو وجان
  .يبواه )املكتب(-أوتينغ

                                                      
البلد  (  أُورَِدت أمساء املؤلفني يليها، بني قوسني، بلد اجلنسية أو بلدان اجلنسية مفروقة بفاصلة ىف حال تعددها؛ ويوَرد بعد خط مائل اسم1)

منظمة دولية، على النحو التايل: اسم اخلبري )اجلنسية الذي ينتمون إليه إذا كانت خمتلفاً عن بلد اجلنسية، أو اسم منظمتهم إذا كانوا ينتمون إىل 
 األوىل، اجلنسية الثانية/جهة االنتماء(. وترد أمساء البلدان أو املنظمات اليت رشحت هؤالء اخلرباء على املوقع الشبكي للمنرب.
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 الرسائل الرئيسية
 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 

ت الثديية الضخمة. وتتسم أفريقيا من احليواانكبرية أفريقيا هي آخر مكان على وجه األرض حيتفظ مبجموعات  ف
بقدر كبري من التنوع اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين يف جمال التنوع البيولوجي، يعكس اختالفاهتا املناخية 
والطبيعية، وكذلك اتريخ القارة املتنوع من التفاعالت البشرية مع البيئة. وميثل هذا الثراء الطبيعي الذي تراكم عرب 

احمللية يف القارة، عامالً أساسياً يف حتقيق التنمية املعارف األصلية و  معارف الشعوب، مقرتانً بثروات ماليني السنني
 .املستدامة يف املنطقة وأحد األصول االسرتاتيجية يف السعي لتحقيقها

واخلدمات اليت تولد النظم اإليكولوجية الغنية واملتنوعة اليت تتمتع هبا أفريقيا تدفقات من السلع  -2ألف 
تتسم أبمهية أساسية يف تزويد القارة ابحتياجاهتا يف جماالت الغذاء واملياه والطاقة والصحة وأتمني أسباب 

على هذه اخلدمات يف املناطق الريفية، بينما  مباشراً  يف املائة من السكان اعتماداً  62ويعتمد أكثر من  - املعيشة
كذلك مصادر طاقتهم وأدويتهم وغري ذلك من األساسيات من مصادر ل سكان املدن وضواحيها دخلهم، و يكم ِ 

، املقدسةالغذاء واملاء والنبااتت الطبية والطقوس فاألصول املادية واملعنوية مثل قائمة على النظام اإليكولوجي. 
د كبري من تدعم مسامهة الطبيعة يف االقتصاد وتتسم أبمهية مركزية لعد والثقافية، األماكن الدينية عن فضالً 

من فوائد عظيمة  جيين سكان القارة وغريهم يف مجيع أحناء العاملاالسرتاتيجيات األخرى لكسب الرزق. وبوجه عام 
ليت تدور كما هو حال األمراض والنزاعات اأحياانً   أن أثرها قد يكون ضاراً  مع، لبشرصاحل الالطبيعة  مسامهات

 .هذه املوارد حول استخدام
اخلريات اليت جادت هبا الطبيعة ألفريقيا غري مدونة ابلكامل، ونتيجة لذلك فإن القيمة وال تزال  -3ألف 

والسبب  -الكاملة إلسهام التنوع البيولوجي يف رفاه اإلنسان غري مقدرة حق قدرها يف عمليات اختاذ القرار
عدد الدراسات املنشورة ن لبشر ال تزال يف بدايتها. وعلى األخص فإصاحل االطبيعة ل مسامهاتيف ذلك أن دراسة 

أفريقيا اجلنوبية ومعظم هذه الدراسات أجريت يف . منخفض نسبياً خدمات النظم اإليكولوجية يف أفريقيا تقييم عن 
 23) والساحليةالنظم اإليكولوجية البحرية  يفوكذلك ، يف املائة( 37) وشرق أفريقيا واجلزر اجملاورةيف املائة(  22)

وبوسع الدراسات احلالية واملقبلة من هذا القبيل أن توفر أدلة  .املائة(يف  20واملياه الداخلية والغاابت ) يف املائة(
حتديد األولوايت يف استخدام وحفظ التنوع البيولوجي ومسامهاته ذات ملساعدة مقرري السياسات يف أفريقيا على 

ألغراض  تلفة للتنوع البيولوجي وخدماهتاالصلة للناس، ولتحديد أحسن املفاضالت بني املكوانت املخ
 .االستخدامات املختلفة

تتمتع أفريقيا بفرص لتحقيق االستفادة الكاملة من منافع امتالكها ملثل هذا الثراء ابلتنوع  -4ألف 
 -البيولوجي، والستكشاف طرق استخدامها على حنو مستدام للمسامهة يف تنميتها االقتصادية والتكنولوجية

يف تناقص  للبشرارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية املتعلقة إبدارة التنوع البيولوجي ومسامهات الطبيعة وتبدو مع
البصمة األيكولوجية والكربونية فيها ابملقارنة إىل أجزاء وتتمتع القارة األفريقية مبزية اخنفاض  يف أجزاء من القارة.

حتدايت ترتبط مبوازنة النمو االقتصادي املتسارع، وتزايد عدد العامل األخرى، ومع ذلك فمن املرجح أن تواجه 
ومن السكان وكثافتهم، مع احلاجة إىل محاية التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وحفظها وتعزيزها. 

إلدارة هذه املوارد، احمللية املعارف األصلية و  ومبعارف الشعوباملهم أال تفقد شعوب أفريقيا ثراءها ابملوارد الطبيعية 
سيما يف زمن يتزايد فيه االعرتاف ابملعرفة كعامل حيوي يف تطوير اقتصاد منخفض الكربون ومراع للبيئة وقائم  وال

 .على املعرفة
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النظم اإليكولوجية املوجودة يف أفريقيا تتسم أبمهية ابلغة من النواحي اإليكولوجية بعض  -5ألف 
وكتدبري اسرتاتيجي حلمايتها وأيضًا محاية األنواع  -اإلقليمي والعاملييدين صعوالبيولوجية والثقافية على ال

من حبارها كمناطق  2.6و يف املائة من أراضي القارة 14أعلنت البلدان نسبة واملعارف واملوارد العامة اليت تؤويها، 
ومناطق مهمة للطيور والتنوع حممية، يف حني ُصنِ فت بعض املواقع على أهنا أراضي رطبة ذات أمهية دولية؛ 

البيولوجي؛ ومواقع حتت اهتمام التحالف من أجل منع مطلق لالنقراض، حيث توجد األنواع املهددة واملهددة 
بشدة ابالنقراض؛ ومناطق حبرية مهمة إيكولوجيًا أو بيولوجياً؛ وحمميات اتبعة للمجتمع احمللي؛ ومواقع للرتاث 

 ؛ وحمميات حيوية.)اليونسكو( تحدة للرتبية والعلم والثقافةالعاملي ترعاها منظمة األمم امل

ولدى أفريقيا تنوع جيين هام يعكس تراثها البيولوجي والثقايف الفريد واملتنوع، وهو نتاج  -6لف أ
وهذا التنوع يعزز  -ثقافات أخرىلعمليات التبادل مع ونتاج  التفاعالت مع بيئة دائمة التغري والتكيف هلا

ذلك سالالت املاشية وأنواع احملاصيل اليت الدليل على الغذائية واجملتمعات األفريقية على الصمود. و  قدرة النظم
الربية. وأفريقيا موطن عدد كبري من مزارعي الكفاف وصغار رعاة املاشية والرعاة الذين احندرت أساسا من قريباهتا 

وانية والنباتية الستخدامها يف الغذاء والزراعة، األمر الذين مييل يحيتفظون أبشكال متنوعة من املصادر اجلينية احل
من أصل أفريقي، مبا يف هي إىل ختفيف آاثر احلفاف واآلفات وتقلب األحوال البيئية. وكثري من احملاصيل الغذائية 

وشاي الرويبوس  (Coffea arabica)والنب  (Eragrostis tef)ذلك أنواع القمح والشعري والدخن والذرة البيضاء والتيف 
(Aspalathus linearis)  واللوبيا(Vigna unguiculata)  وخنيل الزيت(Elaeis guineensis). 

يت تفيد هبا الطبيعة البشر. وهي يف الوتدعم معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية الطريقة  -7ألف 
طليعة حفظ التنوع البيولوجي، كما أهنا ذات أمهية حامسة ابلنسبة للرؤية األفريقية لنوعية احلياة اجليدة. وهي 

يف كثري من للموارد الطبيعية وتعتمد اإلدارة الناجحة  -احلكومات واجملتمعمن جانب عناية التستحق املزيد من 
لموارد والنظم ل ةبيولوجيالإليكولوجية و للجوانب اارف احملسنة املكتسبة من فهم اجملتمعات احمللية األحيان على املع

فظة معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية أن يسدوا الثغرات يف املعلومات العلمية اإليكولوجية. وإبمكان حَ 
ويتطلب حفظ التنوع البيولوجي يف أي حميط ثقايف والبيئات، ويساعدوا على إدارة املوارد الطبيعية.  عبشأن األنوا 

ابحلاجة إىل محاية التنوع الثقايف وإىل تدوين استخدامات  ومثة اعرتاف متزايد أيضاً . فهم النسيج الثقايف للمجتمعات
عوب يف البيئات الثقافية املعرضة للخطر. وُتسهم معارف الش ضفاة عليها وتقديرها حق قدرهاُـ الطبيعة واملعاين امل

من حيث املوارد  يف إثراء جدول األعمال األفريقي للبحث والتطوير، مثالً  أساسياً  األصلية واملعارف احمللية إسهاماً 
اجلينية وما ميكن حتقيقه من آتزر بينها وبني التكنولوجيا املتطورة، من أجل التوصل إىل االبتكارات والتحوالت اليت 

 قية.تدعو إليها احلاجة يف القارة األفري
 أفريقيا تتعرض للضغط - ابء

لبشر يف أفريقيا، صاحل االطبيعة ل مسامهاتيؤدي اخنفاض وفقدان التنوع البيولوجي إىل ختفيض  -1ابء 
مما يؤثر على احلياة اليومية ويعوق التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة اليت تستهدفها البلدان 

وقد زادت على مدى العقدين املاضيني أعداد الكائنات الدقيقة والنبااتت والالفقارايت واألمساك  -األفريقية
والربمائيات والزواحف والطيور والثدييات املهددة بطائفة من احملركات اليت يتسبب فيها اإلنسان، مثل تغري املناخ، 

جتار غري املشروع يف األحياء الربية، والتلوث، واألنواع وحتويل املوئل، واإلفراط يف احلصاد، والصيد غري املشروع، واال
الدخيلة املغرية، فضالً عن العوامل الطبيعية مثل األمراض واآلفات والكوارث الطبيعية. وتعزز هذه احملركات املخاطر 

الرتبة واإلنتاجية املتصلة ابملناخ وتدهور األراضي وفقدان موائل األنواع املهاجرة وغريها من األنواع، وفقدان خصوبة 
والفرص االقتصادية، ويتسع نطاق التهديد ليشمل الغذاء واملياه والطاقة واألمن الصحي، مع حدوث آاثر سلبية 
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خطرية على سبل كسب العيش. وتبني مجيع السيناريوهات املستقبلية املعقولة اليت جرى حتليلها يف تقييم أفريقيا أن 
ما يرتبط بذلك من آاثر سلبية على التنوع البيولوجي ومسامهات الطبيعة  هذه احملركات ستزداد بشكل عام، مع

 والرفاه البشري. لصاحل الناس
احملركات غري املباشرة، مبا يف ذلك النمو السكاين السريع والتوسع احلضري والسياسات  -2ابء 

االقتصادية والتكنولوجيات غري املالئمة، والصيد غري املشروع واالجتار غري املشروع يف األحياء الربية، فضالً 
يولوجي وفقدان مسامهات عن الضغوط االجتماعية والسياسية والثقافية، أدت إىل تسارع فقدان التنوع الب

وسيظل اإلخفاق يف معاجلة هذه األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي يهدد أو  -لصاحل البشرالطبيعة 
يقوض اجلهود الرامية إىل محاية التنوع البيولوجي وحتسني نوعية حياة الناس يف أفريقيا من خالل احلفظ واالستخدام 

لفوائد املتأتية من املوارد الطبيعية. ومن العوامل األخرى اليت تتسبب يف فقدان التنوع املستدام والتقاسم املنصف ل
البيولوجي واالخنفاض يف مسامهات الطبيعة للناس التطوير غري املنظم للهياكل األساسية واملستوطنات البشرية؛ 

تلوث اهلواء واملاء والرتبة. ويؤدي تغري واالستغالل املفرط للموارد البيولوجية؛ وإدخال األنواع الدخيلة املغرية؛ و 
املناخ، الذي يتجلى يف ارتفاع درجات احلرارة وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغريات أمناط األمطار وتوزيعها 

 وكمياهتا، إىل تفاقم مجيع احملركات املباشرة األخرى لفقدان التنوع البيولوجي.
، 2٠5٠بليواًن حبلول عام  1.25سكان أفريقيا والبالغ ومن املتوقع أن يتضاعف العدد احلايل ل -3ابء 

، لصاحل البشراألمر الذي سيفرض ضغطاً شديدًا على التنوع البيولوجي يف القارة، وعلى مسامهات الطبيعة 
ما مل تُعتمد سياسات واسرتاتيجيات مالئمة وتنفَّذ بفعالية. وأفريقيا أيضاً هي إحدى القارات اليت تشهد أسرع 

ويضع التوسع احلضري السريع والعشوائي ضغطاً هائالً على اهلياكل األساسية احلضرية  -لتوسع احلضريحركات ا
والطلب على اخلدمات، مبا يف ذلك إمدادات املياه واإلمدادات الغذائية، ومكافحة التلوث، وإدارة النفاايت، 

اجملتمعات احمللية احلضرية كميات كبرية من  عن إمدادات الطاقة لألسر املعيشية، والتنمية الصناعية. وتنتج فضالً 
النفاايت الصلبة والنفاايت األخرى اليت تؤدي إىل التلوث البيئي. وهناك حاجة إىل سياسات هتدف إىل تشجيع 
التنمية املستدامة واملنصفة، بوسائل منها على سبيل املثال توجيه فرص التنمية إىل املناطق الريفية وإعادة توجيه 

حلضري املخطط له إىل مناطق التنمية االقتصادية يف سياقات ريفية، وال سيما تلك اليت لديها إمدادات التوسع ا
 كافية من املاء والطاقة املتجددة.

وترتفع درجات احلرارة يف مجيع البلدان األفريقية مبعدل أسرع  -أفريقيا معرضة بشدة آلاثر تغري املناخ -4ابء 
املناطق مبا يعادل ضعف املعدل العاملي لالحرتار. ومنذ سبعينات القرن املاضي من املعدل العاملي ويف بعض 

وأكثر شدة، مما أدى ابلتايل إىل تدهور األراضي. ويتوقع أن تتزايد تقلبات  أصبحت نوابت اجلفاف أكثر تواتراً 
معدل سقوط األمطار يف املستقبل يف معظم املناطق، حيث تشري معظم النماذج إىل أن األمطار ستسقط بتواتر 

، وترتتب على أقل غري أن اهلطول سيكون أكثر شدة. ويتأثر توزيع هطول األمطار وأمناطها وشدهتا بتغري املناخ
ذلك عواقب شديدة ألصحاب املزارع الصغرية واجملتمعات احمللية الفقرية. ويرجح أن تكون الفئة األخرية أيضاً هي 
األشد تضرراً من الفيضاانت. ومن املرجح أن يؤدي تغري املناخ أيضاً إىل خسائر كبرية يف أنواع النبااتت األفريقية 

ة واخنفاض إنتاجية مصائد األمساك يف املياه الداخلية ألفريقيا خالل القرن احلادي وإىل فقدان بعض األنواع احليواني
والعشرين. وستكون الجتاهات األمراض يف املستقبل وتغري املناخ آاثر كبرية على قطاع املاشية يف أفريقيا بسبب 

والنظم اإليكولوجية إىل تعزيز القدرة التأثري على توزيع انقالت األمراض وتوافر املياه. ويؤدي حفظ التنوع البيولوجي 
 على التكيف وتعزيز القدرة على التحمل واحلد من القابلية للتأثر بتغري املناخ، مما يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة.
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تغري الغطاء األرضي غري املنظم يضر ابلتنوع البيولوجي، وهذا بدوره يضر ابلتنمية املستدامة  -5ابء 
يف أفريقيا. عالوًة على ذلك فإن هذا التحويل غري املنظم للغاابت واملراعي واألماكن الطبيعية الطويلة األجل 

األخرى، مثل األراضي الرطبة، إلنتاج األغذية والتنمية احلضرية حيدث بوترية سريعة يف أعقاب التحول 
وتدهور مستجمعات املياه  السريع يف اجملتمعات األفريقية. ويؤدي هذا التحويل إىل فقدان املوئل والتجزؤ

ويساهم التجزؤ الناجم عن أشكال استغالل  -وتعرية الرتبة، مما يؤدي إىل فقدان التنوع البيولوجي وسبل العيش
األراضي هذه يف فقدان التنوع البيولوجي ألن الكثري من األنواع الربية مهاجرة وألن املناطق احملمية ال توفر املوائل 

ن أجل هجرهتا. ويتفاقم كل ذلك بتآكل معارف الشعوب األصلية، مع تغيري اجملتمعات احمللية أو املعابر الكافية م
الستخدامها الثقايف للحيزات واملوارد. وتواجه األراضي اليت تعترب أكثر األصول قيمًة يف أفريقيا، احتياجات إمنائية 

طيط لالستغالل املستدام لألراضي أن يضمن متنافسة للتنمية احلضرية والتعدين والتوسع الزراعي. ومن شأن التخ
احلماية الكافية للنظم اإليكولوجية احليوية مثل جماري املياه العذبة أو األراضي الرطبة أو نظم الغاابت األصلية أو 

 النظم اإليكولوجية املستوطنة اليت متثل مستودعات أساسية للتنوع البيولوجي.
لية أمهية إيكولوجية واجتماعية واقتصادية كبرية للقارة األفريقية، تكتسب البيئات البحرية والساح -6ابء 

ويتسم التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية يف املناطق البحرية  -وهي تتعرض لتهديد هائل من األنشطة البشرية
أهنا تساهم يف  والساحلية ابلتعدد وهي تقدم مسامهات اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرية للشعوب األفريقية، كما

يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. بيد أن هذه البيئات معرضة للتهديد بسبب عدد  3٥بعض املناطق أبكثر من 
من العوامل اليت يتسبب فيها اإلنسان، مثل تغري املناخ، وتطوير اهلياكل األساسية )مثل املوانئ(، والتوسع احلضري، 

 استغالل املوارد البحرية والساحلية مما يؤدي إىل فقدان التنوع البيولوجي واإلضرار والسياحة، والتعدين، واإلفراط يف
الشديد ابلنظم اإليكولوجية الرئيسية، مبا يف ذلك الشعاب املرجانية ومصاب األهنار وغاابت املنغروف. ويتسم 

ة املدى على مصائد األمساك، بسبب التلوث وتغري املناخ، آباثر بعيد اإلضرار بنظم الشعاب املرجانية، أساساً 
. عالوًة على ذلك فإنه مع االستغالل املفرط، وتدهور واألمن الغذائي، والسياحة، والتنوع البيولوجي البحري عموماً 

املوائل وفقداهنا، والتحمض، والتلوث الناجم عن املصادر الربية، واألنواع الدخيلة الغازية، وارتفاع مستوى سطح 
 النظام اإليكولوجي العالية القيمة تتعرض ملخاطر كبرية.البحر، فإن خدمات 

 تعزيز أطر التحول األفريقية - جيم
يشكل التنوع البيولوجي الكبري والفريد يف أفريقيا ثروة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وميكن  -1جيم 

قيمة التنوع البيولوجي  وتكتسب -استخدامه على حنو مستدام ومنصف للحد من الالمساواة والفقر يف القارة
، اللذان يركزان على 1٥و 14حتقيق هديف التنمية املستدامة أمهية حامسة على صعيد وخدمات النظم اإليكولوجية 

 1حفظ املوارد الطبيعية واستخدامها املستدام يف سياق اإلسهامات لرفاه اإلنسان )على سبيل املثال، األهداف 
، اللذان 13و 11كن أن يستفيد التنوع البيولوجي من حتقيق اهلدفني ذلك، مي عالوًة على(. 7و 6و 3و 2و

يوفران احللول القائمة على الطبيعة. وقد تقوض عمليات التنمية الظروف غري املالئمة مثل وجود قدرات مؤسسية 
حقيق أهداف ومالية حمدودة لتحقيق الفعالية والكفاءة يف استخدام املوارد الطبيعية. وتشمل الظروف املواتية لت

التنمية املستدامة وجود قدر وفري من األراضي الصاحلة للزراعة واملوارد املائية والنظم اإليكولوجية الفائقة التنوع. 
وكذلك سيحسن االتساق الوثيق بني األولوايت االسرتاتيجية للحكومات األفريقية، وأهداف التنمية املستدامة 

 دام املستدام للتنوع البيولوجي من احتمال حتقيق األهداف.مثل احلماية واإلصالح واحلفظ واالستخ
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وأهداف التنمية املستدامة وأهداف آيتشي للتنوع  2٠63إن مواءمة أهداف خطة عام  -2جيم 
لبشر، تيسر وضع التدخالت اليت صاحل االطبيعة ل ومسامهاتالبيولوجي، املرتبطة حبفظ التنوع البيولوجي 

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

الصلة ميكن أن يتعزز التنفيذ الفعال للسياسات التنمية املستدامة وغريها من املبادرات اإلقليمية والوطنية ذات 
واالسرتاتيجيات على املستوايت والنطاقات املختلفة، مما يساعد على ضمان الكفاءة يف استخدام املوارد. 
واستخدام الفرص القائمة، مثل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية وصكوك التمويل الدولية مثل مرفق البيئة العاملية 

، لالستفادة من البيئةخضر للمناخ، وصندوق حتييد أثر تدهور األراضي، وغريها من مبادرات متويل والصندوق األ
التآزر ميكن أن يكون فعااًل بوجه خاص يف تنفيذ السياسات العامة على الصعيدين اإلقليمي والوطين. وميكن 

، فضاًل عن مصادر والوكاالت التقنية للبلدان أن تستفيد من الفرص اليت تقدمها اجلماعات االقتصادية اإلقليمية
حبيث تشمل تقدمي الدعم لتنفيذ السياسات ذات الصلة ابلتنوع البيولوجي على والثنائية والوطنية  التمويل الدولية

الصعيدين اإلقليمي والوطين يف املشاريع البيئية األوسع نطاقاً. وميكن خليارات احلوكمة اليت حتقق الفوائد املتعددة، 
لتكيف القائم على النظم اإليكولوجية، أن تساعد يف معاجلة مسائل اإلنصاف وتساهم يف ختفيف حدة مثل ا
 الفقر.
لبشر صاحل االطبيعة ل ومسامهاتسيسهم احلفظ الفعال واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي  -3جيم 

ارتفاع درجة احلرارة العاملية يف من أجل إبقاء  2٠15يف حتقيق أهداف اتفاق ابريس بشأن تغري املناخ للعام 
وعندما  -هذا القرن أقل من حدود درجتني مئويتني، ويف تعزيز قدرة البلدان على التعامل مع آاثر تغري املناخ

تؤخذ يف االعتبار بعض أتثريات تغري املناخ اليت تقع حالياً ويتوقع أن تزداد يف املستقبل، تتوفر ألفريقيا فرصة إلدارة 
يولوجي حبيث تسهم يف اجلهود الدولية الرامية إىل التخفيف من آاثر تغري املناخ املالحظة واملتوقعة، مبا تنوعها الب

يف ذلك تواتر الظواهر املناخية الشديدة وازدايد حدهتا، من خالل حتسني اجلهود املبذولة يف التشجري، وإصالح 
سبة وااللتزام بتخفيض انبعااثت غازات االحتباس احلراري. النظم اإليكولوجية املتدهورة وتشجيع النظم الزراعية املنا

وميثل توسيع وحتسني فعالية اإلدارة للمناطق احملمية الربية والبحرية وتوفري شبكة من املمرات اليت تربط البيئات 
 احملمية عوامل ابلغة األمهية أيضاً للجهود املبذولة يف جمال التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه.

تنفذ البلدان األفريقية االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية لكل منها يف جمال التنوع البيولوجي،  -4يم ج
وحتقق بعض التقدم يف تلبية االلتزامات الواردة يف اخلطة االسرتاتيجية العاملية للتنوع البيولوجي للفرتة 

ووضعت بلدان  -يزال غري كاف ، ولكن التقدم احملرز يف العديد من هذه اإلجراءات ال2٠2٠–2٠11
أفريقية كثرية اسرتاتيجياهتا وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي متشيًا مع اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 

وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي املرتبطة هبا. وتتاح للبلدان األفريقية الفرص لتعزيز أهداف  2020-2011للفرتة 
ولوجي عن طريق التنقيح والتنفيذ ابلوجه املناسب هلذه االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع حفظ التنوع البي

البيولوجي يف أفريقيا. وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا البلدان األفريقية، حيتاج تعزيز التنفيذ إىل املزيد من التمويل 
يل والشراكات وآليات التمويل املتعلقة ابلتنوع البيولوجي، وبناء القدرات الذي ميكن أن يستفيد من التعاون الدو 

مبا يف ذلك من املصادر الوطنية. وبتذليل العقبات اليت تعرقل إحراز التقدم، مثل القيود املالية والقيود يف جمال 
 جية.القدرات، ميكن أن يتعزز االستخدام املستدام والتقاسم املنصف للفوائد املتأتية من املوارد البيولو 
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 أفريقيا لديها خيارات -دال 
تتاح ألفريقيا طائفة من اخليارات املمكنة إلدارة تنوعها البيولوجي لصاحل سكاهنا. وميثل انتقاء  -1دال 

اخليارات املناسبة أمراً حامساً يف حتقيق املنافع لسكاهنا عن طريق احلفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي 
االستفادة من املوارد البيولوجية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناجتة عن استخدامها. وتعزيز إمكانية 

وعالوة على ذلك ينبغي االعرتاف بقيمة املعارف واالبتكارات واملمارسات احمللية وللشعوب األصلية وتعزيز 
 أفريقيا أيضًا يف مواجهة وتتخذ القرارات يف -للرفاه البشري تلك املعارف واالبتكارات واملمارسات دعماً 

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

مليات تنمية غري مستدام. وتتاح ألفريقيا اآلن فرصة لتنفيذ مسارات التنمية احملدثة للتحول. التارخيية لتنفيذ ع
ويتوقع يف معظم السيناريوهات حدوث حتسن عام يف الرفاه البشري ولكن هذه التحسينات أتيت عادة على حساب 

ايت الرامية إىل تيسري التغيريات الغاجمموعة من البيئة. ونتيجة لذلك اعتمدت يف أفريقيا وعلى الصعيد العاملي 
ميكن للبلدان  هذه النتائج اإلجيابيةاحملدثة للتحول اليت حتقق نتائج رفاه اإلنسان واالستدامة البيئية. ولتحقيق 

( وأشكال التنمية األخرى املستوطنات البشرية احلضرية، والتعدين، والزراعةمبا يف ذلك األفريقية أن تركز على التنمية )
إىل موازنة االحتياجات اإلمنائية ذات األولوية مع احلفظ التدرجيي واالستباقي لرتاث القارة الطبيعي والثقايف.  سعياً 

وميكن دعم حتديد اخليارات اجملدية ابلنظر يف طائفة من احلاالت املستقبلية املعقولة عن طريق وضع السيناريوهات 
 العامة واإلدارة(. اتلطويل )اخليارات الداعمة يف جمايل السياسوبتوفري بيئة مواتية للتخطيط لألجلني القصري وا

السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط والربامج القائمة يف أفريقيا على الصعد الوطين ودون اإلقليمي  -2دال 
 وملسامهاتواإلقليمي تتصدى بشكل متزايد للتهديدات الكامنة املباشرة وغري املباشرة للتنوع البيولوجي 

لبشر. وحيثما تشجع هذه اآلليات التنمية الشاملة للجميع واالنتقال إىل االقتصادات صاحل ابيعة لالط
وهذه السياسات  -يف سياق التنمية املستدامة فهي تدعم توفري نوعية حياة طيبة (3)والزرقاء (2)اخلضراء

االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واالسرتاتيجيات واخلطط والربامج تعد من بني األدوات املستخدمة لتنفيذ 
وطائفة من املعاهدات اإلقليمية املتعلقة ابلبيئة. وتشكل األهداف والغاايت املستمدة من هذه االتفاقات اإلقليمية 
والعاملية سياق السياسات الدويل والقاري من أجل إدارة التنوع البيولوجي يف أفريقيا وما يقدمه من إسهامات 

قها، ميكن لإلجراءات أن أتخذ يف االعتبار الظروف االجتماعية والسياسية والبيئية واالقتصادية مع للناس. ولتحقي
 مراعاة التغيريات اجلارية على كافة الصعد.

                                                      
ضر: املسارات حنو التنمية املستدامة والقضاء عن االقتصاد األخ 2011حسب التعريف الوارد يف دراسة برانمج البيئة الصادرة يف العام (  2)

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

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

عمالة األخضر يتميز ابخنفاض الكربون، والكفاءة يف استخدام املوارد، والشمول االجتماعي. ويف االقتصاد األخضر يكون منو الدخل وال
دان التنوع مدفوعني ابالستثمارات العامة واخلاصة اليت تقلل من انبعااثت الكربون والتلوث، وتعزز الكفاءة يف استخدام الطاقة واملوارد، ومتنع فق

 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

 Africa's) األزرق ألفريقيا: دليل السياسات عن االقتصاد 2016حسب وصف اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف منشورها الصادر عام   (3)

Blue Economy: A policy handbook :الـــــــــــــــــذي ميـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن االطـــــــــــــــــالع عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــرابــــــــــــــــط )
www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/blue-eco-policy-handbook_eng_1nov.pdf يشـــــــــمل مفهوم االقتصـــــــــاد ،

يكولوجية الســليمة للمياه العذبة واحمليطات ميثل ســبيالً لالقتصــادات البحرية واملعتمدة على املياه وميكن األزرق االعرتاف أبن إنتاجية النظم اإل
اســـــتفادة اجلزر وغريها من البلدان الســـــاحلية، وكذلك الدول غري الســـــاحلية، من مواردها. ويتطلب أيضـــــاً اتباع هنج متكامل وكلي وتشـــــاركي 

. ويشــــجع االقتصــــاد األزرق حفظ النظم اإليكولوجية املائية والبحرية واالســــتخدام واإلدارة املســــتدامني يشــــمل االســــتخدام واإلدارة املســــتدامني
 للموارد املرتبطة هبا، ويستند إىل مبادئ اإلنصاف والتنمية املنخفضة الكربون، وكفاءة استخدام املوارد، واإلدماج االجتماعي.
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الطبيعة  ومسامهاتأسهمت التدابري اليت اختذهتا احلكومات األفريقية حلماية التنوع البيولوجي  -3دال 
يف انتعاش األنواع املهددة ابالنقراض، ال سيما يف اجملاالت الرئيسية للتنوع إىل حد ما ، لبشرصاحل ال

، برية وحبرية وإدارهتا بشكل فعال ناطق حمميةإنشاء موتشمل هذه التدابري  -تعزيز هذه اجلهود وميكنالبيولوجي، 
اإليكولوجية املتدهورة؛ النظم  واستصالحمبا يف ذلك املناطق احملمية بواسطة اجملتمع احمللي والقطاع اخلاص؛ 

حتقق اجلهود األخرى يف و . األخرى واالستخدام املستدام لألنواع األصلية من احلبوب والنب والشاي ونبااتت الزينة
الطبيعة  ومسامهاتمكافحة األنواع الدخيلة الـُمغرية وإعادة احليواانت الربية نتائج إجيابية يف تعزيز التنوع البيولوجي 

ال سيما يف حتسني العلف املتاح ألنواع احليواانت الربية واملنزلية، وتوفري الدخل والعمالة من السياحة ، و لبشرصاحل ال
 اإليكولوجية.

هناك قصور يف استخدام السيناريوهات يف عمليات اختاذ القرار يف أفريقيا. وغالبية السيناريوهات  -4دال 
د أساسًا على تغري املناخ ابعتباره حمركًا وحيدًا لتغري يف املائة(، وتعتم ٨٠اليت جرى حتديدها استكشافية )

التنوع البيولوجي. ويلزم بذل جهود متضافرة لبناء قدرات الباحثني ومقرري السياسات واملؤسسات يف أفريقيا 
على فهم وتنفيذ حتليالت السيناريو واستخدامها على حنو مفيد من أجل ختطيط التدخالت واختاذ القرارات 

وتقدم األمناط العامة املختارة للسيناريوهات )نطاق احلاالت املستقبلية املعقولة( حملة عامة عن  -مستنريعلى حنو 
الكيفية اليت تؤدي هبا التفاعالت بني الطبيعة واجملتمع أو بني األوضاع البيئية واإلمنائية الراهنة والقوى الدافعة 

ملسارات املستقبلية املمكنة للتغيري يف مجيع أحناء أفريقيا يف القائمة، وتدخالت اإلدارة االختيارية إىل تشكيل ا
لبشر. وعموماً صاحل االطبيعة ل ومسامهاتعن اآلاثر احملتملة اليت قد ترتتب على الطبيعة  العقود القادمة، فضالً 

شامالً خليارات السياسات هناك أيضاً ندرة يف املنشورات غري الرمسية املتاحة املستعرضة من األقران واليت تدعم تقييماً 
واحلوكمة يف أفريقيا. ومثل هذه القيود يفرض حتدايت عند حتديد خيارات السياسة العامة، ولكنه ميثل فرصة إلجراء 
تقييم النظام اإليكولوجي على حنو أكثر تواترًا ومشوالً. ويتيح كذلك فرصة لوضع دراسات احلالة وتطوير املشاريع 

اخليارات واألدوات السياساتية املختلفة املهمة حتديدًا يف السياق األفريقي. وستساعد التجريبية اليت تستكشف 
 البياانت اليت جتمع من هذه اجلهود يف تعزيز السيناريوهات والنماذج املتعلقة ابحلاالت املستقبلية املعقولة ألفريقيا.

وما يرتبط هبا  2٠63دهرة حبلول العام إن حتقيق رؤية االحتاد األفريقي لبناء أفريقيا متكاملة ومز  -5دال 
من أهداف التنمية املستدامة وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي يثري مشكلة وفقًا لنوع احلالة املستقبلية 

الذي يضع األولوية للسيادة الوطنية واالعتماد على الذات واألمن. وعلى األرجح لن تليب  (4)املعقولة
ليت توازن النمو االقتصادي القوي مع التقليل إىل أدىن حد ممكن من النتائج احلاالت املستقبلية املعقولة ا

البيئية الرؤية السالفة الذكر ابلكامل، ابلنظر إىل ميلها الغالب إىل تقويض قاعدة املوارد الطبيعية يف األجل 
يارات لتحقيق الطويل. بيد أن احلاالت املستقبلية اليت تتسم بقدر عال من احلذر البيئي تقدم أرجح اخل

وستتحقق النتائج احملدثة للتحول ابلكامل إذا بذلت اجلهود املتضافرة لتعبئة املوارد املالية وبناء  -أهداف متعددة
قدرات الباحثني ومقرري السياسات واملؤسسات يف أفريقيا من أجل فهم وتنفيذ واستخدام حتليالت السيناريوهات 

رات مع مراعاة أن أفريقيا تقيم بشكل متزايد روابط متبادلة مع بقية العامل، ابعتبارها آليات توجيه الختاذ القرا
 سيما من خالل األسواق والتجارة على الصعيد العاملي. وال

                                                      
األفريقية يف مخسة أمناط عامة تركز على قوى السوق، وإصالح السياسات، واألمن )عامل احلصون(، (  قام تقييمنا بتجميع دراسات السيناريو 4)

ني الطبيعة واالستدامة اإلقليمية واالستدامة احمللية. وتقدم هذه األمناط العامة للسيناريوهات حملة عامة عن الكيفية اليت تؤدي هبا التفاعالت ب
واإلمنائية الراهنة؛ والقوى الدافعة القائمة؛ وتدخالت اإلدارة االختيارية إىل تشكيل املسارات املستقبلية املمكنة  واجملتمع، أو بني األوضاع البيئية

شامل للتغيري يف مجيع أحناء أفريقيا يف العقود القادمة، واآلاثر احملتملة اليت قد ترتتب على الطبيعة وإسهامات الطبيعة للبشر. ويرد وصف 
 (.3-٥)كذلك يف  4-لسيناريوهات الذي يستخدم يف تصنيف السيناريوهات املهمة ألفريقيا يف م ق س لألمناط العامة ل
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لنحققه معاً  -املستقبل الذي نصبو إليه  -هاء 
حفظ مواردها ميكن ألفريقيا أن ختطو حنو حتقيق تطلعاهتا اإلمنائية، بينما حتسن يف الوقت نفسه  -1هاء 

الطبيعية القيمة وتلبية التزاماهتا وأهدافها يف جمال التنوع البيولوجي عن طريق نظم احلوكمة املتعددة أصحاب 
املصلحة اليت تتسم ابلتكيف وتعدد املستوايت، وكذلك بتحسني إدماج معارف الشعوب األصلية واملعارف 

نظم احلوكمة املتعددة ”ار إىل ذلك فيما يلي ابسم احمللية من خالل االعرتاف ابملؤسسات التقليدية )ويش
ويقوم مثل هذا النهج للحوكمة املتعددة املراكز ببناء اجلسور بني القطاعات ويعمل على مستوايت  -“(املراكز

ونطاقات ويف أطر زمنية خمتلفة، كما يوفر بديالً عن الُنهج املنطلقة من القمة إىل القاعدة اليت تكون أقل حساسية 
معوقات احمللية والنهج املنطلقة من القاعدة إىل القمة اليت ال تكفي أحياانً للتعامل مع القضااي على املستوايت لل

العليا. ومتثل مراعاة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف السياسات واإلجراءات املتخذة على خمتلف 
ة املراكز يف القارة وتتسق مع تلك النهج، وذلك جبمعها بني اجلهات املستوايت جزءاً حيوايً من هُنج احلوكمة املتعدد

الفاعلة )العامة واخلاصة( ذات وجهات النظر املختلفة واليت يدعمها التعاون الدويل املعزز والشراكات متعددة 
ن أن تكون هذه املستوايت، وعن طريق توفري وحشد وسائل التنفيذ املستدامة والكافية واليت ميكن التنبؤ هبا. وميك

النهج كثيفة االستخدام للموارد يف األجل القصري، ولكن ميكنها أن توفر السرعة يف االستجابة للمحركات املتغرية، 
أيضاً يف حتقيق التوازن بني حفظ التنوع البيولوجي وخدمات  جفتقلل بذلك من حاالت النزاع. وقد تساعد تلك النه

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

يسهم وقد  -التوازن بني أمناط االستفادة من خدمات النظم اإليكولوجيا وتوزيع هذه اخلدمات يف أفريقيا
قدرة على الصمود. وتسخري أوجه التآزر يف الاتساق السياسات أيضًا يف احلد من الفقر ويساعد على بناء 

واألهداف  2063االتفاقات والربوتوكوالت املتعددة األطراف وأهداف التنمية املستدامة ويف تطلعات خطة عام 
واالسرتاتيجيات على مستوايت ونطاقات مكانية  واملبادرات ذات الصلة ميكن أن يعزز التنفيذ الفعال للسياسات

وزمنية خمتلفة للحوكمة، ويساعد على كفالة استخدام املوارد على حنو فعال ومستدام. وميكن أن يساعد استخدام 
نقاط الدخول واآلليات القائمة اليت تعتمد على مزيج من أدوات السياسة العامة على االستفادة من أوجه التآزر 

يذ السياسات على الصعيدين اإلقليمي والوطين. وسيتوقف حتول أفريقيا اجلذري حنو االستدامة متشياً بتيسري تنف
على استهداف أصحاب املصلحة املتعددين،  2063وخطة عام  2030مع أهداف وخطة التنمية املستدامة للعام 

ثمار املوارد يف الربامج احملدثة للتحول.وعلى احلوكمة املتعددة املستوايت اليت تتسم ابلتكيف، وعلى ما يلزم من است
معلومات أساسية

إن التقييم اإلقليمي ألفريقيا هو األول من نوعه يف القارة وميثل واحداً من أربعة تقييمات إقليمية أجريت يف إطار 
لبشر. صاحل االطبيعة ل ومسامهاتاملنرب. وهذا التقييم هو موجز جتميعي حلالة املعارف يف جمال التنوع البيولوجي 

ولكي حيقق هذا التقييم أهدافه ويعاجل املواضيع الرئيسية فقد مشل وضع أدلة قوية وشاملة وذات مصداقية مستمدة 
من جمموعة متنوعة من نظم املعارف، مبا يف ذلك املؤلفات اخلاضعة الستعراض األقران، واملنشورات غري الرمسية، 

. ويهدف التقييم إىل توفري األساس للحوار اجملدي على النطاق الكامل ومعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
 للجهات صاحبة املصلحة املشاركة يف التنمية األفريقية.

وينظر تقييم أفريقيا يف عدد من التحدايت املواضيعية الرئيسية، مبا يف ذلك الصلة املشرتكة بني الغذاء والطاقة واملاء 
ت الصلة ابملناخ؛ وتدهور األراضي؛ واألنواع الدخيلة الـُمغرية؛ واالستخدام املستدام؛ وأسباب املعيشة؛ واملخاطر ذا

واالبتكارات التكنولوجية. ويويل التقييم اهتمامًا ملسائل اإلنصاف واحلد من الفقر والعالقات االجتماعية 
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ع البيولوجي ووظائف النظام واملسامهات االقتصادية والنواحي الروحانية والرتاث الثقايف يف سياق حبثه للتنو 
لبشر. وينظر تقييم أفريقيا كذلك يف آاثر التجارة واالستثمار وكذلك يف صاحل االطبيعة ل ومسامهاتاإليكولوجي 

مسامهات التحوالت اإليكولوجية واالجتماعية واملنخفضة الكربون يف االقتصاد. وأخرياً، يسعى التقييم إىل فهم 
لبشر يف إطار صاحل االطبيعة ل ومسامهاتة لصانعي القرارات يف إدارة التنوع البيولوجي اخليارات السياساتية املتاح

لبشر يتسم هذا التقييم صاحل االطبيعة ل ومسامهاتالسيناريوهات املستقبلية املختلفة. وابلرتكيز على التنوع البيولوجي 
انت اجملتمعات األفريقية واجملتمع املدين والقطاع اإلقليمي ابألمهية البالغة ملقرري السياسات يف أفريقيا، وجلميع مكو 

اخلاص، وغريهم من اجلهات صاحبة املصلحة املشاركة يف اختاذ القرارات احلساسة بيئيًا يف جماالت االستثمارات 
واستخدام األراضي.

األصول الطبيعية اليت تتمتع هبا أفريقيا فريدة من نوعها -ألف 
اسع جدًا يف التنوع البيولوجي وهي آخر مكان على وجه األرض تعيش فيه تتميز أفريقيا بثراء و  -1ألف 

كبرية من احليواانت الثديية الضخمة. وتتسم أفريقيا بقدر كبري من التنوع اإلقليمي ودون اإلقليمي   جمموعة
وع من والوطين يف جمال التنوع البيولوجي، يعكس اختالفاهتا املناخية والطبيعية، إىل جانب اترخيها املتن

التفاعالت البشرية مع البيئة. وميثل هذا الثراء الطبيعي مقرتاًن بثروات معارف الشعوب األصلية واملعارف 
احمللية يف القارة، عاماًل مركزاًي يف حتقيق التنمية املستدامة يف املنطقة وأحد األصول االسرتاتيجية يف السعي 

يف املائة من مساحة أراضي أفريقيا من الغاابت  23وبوجه عام، تتألف نسبة  -)ال خالف عليه(لتحقيقها 
يف املائة من مساحتها ويزرع حنو اخلُمس منها. أما بقية  27واحلراج، وتشكل األراضي الصاحلة للزراعة نسبة 

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

متناثرة يف مجيع أحناء القارة، وتعد أهنار النيل والزامبيزي والكونغو والنيجر، وحبريات تنجانيقا وفيكتوراي بني  -األهنار
ة يف العامل. ومتثل األراضي الرطبة يف أفريقيا، مبا فيها مستنقعات ُسد ومنطقة أوكافانغو اليت أكرب كتل املياه العذب

ة ييف املائة من جمموع مساحة أراضي أفريقيا وتشمل برك املياه العذبة الطبيع 1تعد من بني أكربها عاملياً، نسبة 
، وأراضي املنغروف ومصبات األهنار والبحريات والصناعية والسهول الفيضانية لألهنار واملستنقعات، وأراضي اخلث

الشاطئية. وحتيط أبفريقيا ستة نظم بيئية حبرية كبرية: تيار أغوالس والتيار الصومايل وتيار بنغيال وتيار الكناري وتيار 
البحرية غينيا والبحر األبيض املتوسط. وأتيت ثالثة من هذه النظم الستة يف املراتب األربع األوىل للنظم البيئية 

.}4-3، 2-3-3، 2-1-4-3-1، 1-1-4-3-1{الكبرية األكثر إنتاجية يف العامل. 
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1-الشكل م ق س
خريطة أفريقيا اليت تبني املناطق دون اإلقليمية ووحدات حتليل النظم اإليكولوجية

األبيض املتوسط يف أقصى األطراف الشمالية تتألف أفريقيا من مخس مناطق دون إقليمية حتكمها ظروف مناخية خمتلفة: مناخ البحر 
واجلنوبية؛ ومناخ استوائي ومداري يتميز مبتوسط مرتفع لسقوط األمطار يف وسط أفريقيا ويف مجيع أحناء اجلزء اجلنويب من غرب أفريقيا؛ 

ار ضئيلة أو معدومة يف جزء وتسود مناخات تتباين من املناخ الشديد اجلفاف إىل املناخ شبه اجلاف الذي يتسم مبعدالت سقوط أمط
كبري من مشال أفريقيا وغرب أفريقيا، وكذلك يف جزء من اجلنوب األفريقي؛ يف حني يسود مناخ شبه مداري يف شرق أفريقيا واجلزر 

ع نطاقه على اجملاورة ويف جزء كبري من اجلنوب األفريقي. وتسهم هذه التباينات املناخية يف الثراء الكبري للتنوع البيولوجي ويف اتسا 
 ,.Olsen et al)2001(طبقات اخلريطة بتصرف من  : راملصدمستوايت النظم اإليكولوجية وأنواع الكائنات وخصائصها الوراثية.

(٥). 

يولد الثراء الذي تتمتع به أفريقيا يف التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية املتنوعة تدفقًا للسلع  -2ألف 
ة أساسية يف توفري الغذاء واملاء والطاقة والصحة وأسباب العيش اآلمنة للقارة. واخلدمات اليت تتسم أبمهي

وهذه األصول امللموسة وغري امللموسة متثل األساس الداعم القتصاد أفريقيا وتشكل رصيدًا اسرتاتيجياً من 
وسواء كانت مادية أو غري مادية أو  -)ال خالف عليه(أجل السعي لتحقيق التنمية املستدامة يف املنطقة 

الطبيعة يف الرفاه البشري. وهذه األصول مقرتنة بثروات معارف الشعوب  مسامهاتمنظِ مة يف شكلها، فهي متثل 
األصلية واملعارف احمللية اليت تراكمت عرب آالف السنني، هي بوجه عام عظيمة الفائدة لسكان القارة ولكنها ميكن 

 بسبب آاثر من قبيل األمراض أو من النزاعات على استخدامها، ويف أفريقيا، أكثر من أي أن تكون ضارة أحياانً 
قارة أخرى، ال يزال كثري من سكان املناطق الريفية يعتمدون اعتماداً كبرياً على الطبيعة الربية وخدماهتا للبقاء على 

األراضي الرطبة وخزاانت املياه اجلوفية. وتتيح وفرة قيد احلياة. وتنعم أفريقيا أيضًا ابلعديد من األهنار والبحريات و 
مليون جيغاواط  1.٥املياه إمكانية كبرية إلنتاج الطاقة الكهرمائية يف بعض املناطق، وتقدر هذه اإلمكانية حبوايل 

(٥) 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; Data layers obtained from UNEP-WCMC and retrieved from 

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

مدار الس طان

َخط االْستِواء

مدار الجدي

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


IPBES/6/15/Add.1 

13 

يف  ساعة يف السنة. ولكن أفريقيا تعاين حاليًا من تزايد عدد حاالت اإلجهاد املائي. وصنفت العديد من املواقع
أفريقيا إما كمواقع حممية أو أماكن مقدسة أو تراثية تسهم يف رفاه اإلنسان. وتشمل اإلسهامات املنظِ مة على 
سبيل املثال اخلدمات اليت تتوافر يف مواقع التعشيش واالغتذاء والتزاوج للطيور والثدييات، على سبيل املثال املناطق 

رئيسية؛ واخلدمات اليت تقدمها امللقحات احلشرية مثل أنواع النحل املهمة للطيور ومناطق التنوع البيولوجي ال
والفراشات؛ وتنظيم نوعية اهلواء، وحتمض احمليطات واملياه العذبة والساحلية، ونوعية املياه؛ ومحاية األتربة والرواسب 

-2، 2-1-2-2، 9-3-1، 2-1-8-3-1 ،1-7-3-1 ،3-4-3-1، 4-1-1وإزالة التلوث منها }
4-1-1 ،3-3-2-1 ،3-3-3-1، 4-2-1-3 ،4-2-2-4، 4-٥-1-1.} 

هناك ميل إىل تبخيس القيمة احلقيقية للتنوع البيولوجي واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للرفاه  -3ألف 
البشري يف عمليات اختاذ القرارات يف أفريقيا، ويصح ذلك بوجه خاص لإلسهامات غري املادية واملنظ ِّمة. 

يف أفريقيا قليلة وحمدودة من مسامهات الطبيعة لصاحل البشر بتقييم التنوع البيولوجي و  والدراسات املتعلقة
ميثل تقييم التنوع البيولوجي  -)مسلم به لكنه انقص(حيث نطاقها وأنواع النظم اإليكولوجية اليت تشملها 

تلك العناصر لإلنسانية، ويعمل  واإلسهامات اليت يقدمها للناس أداة تستخدم يف اختاذ القرارات ويف اإلعالم أبمهية
بذلك على دعم حفظها واستخدامها املستدام فضاًل عن تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد البيولوجية. 
وابلتايل فمعرفة قيمة عناصر التنوع البيولوجي واإلسهامات اليت تقدمها للناس ميكن أن تشجع االستثمارات يف 

ساليب وتساعد يف تقييم نواحي املفاضلة بني اخليارات املختلفة للسياسات العامة إدارهتا عن طريق أنسب األ
وكذلك تكاليف وفوائد سياسات حفظ واستخدام التنوع البيولوجي. وكثرياً ما يؤدي عدم جتسيد القيم يف عملية 

خدمات النظم اإليكولوجية. اختاذ القرارات إىل حاالت من االستخدام غري املستدام أو االستنفاد للتنوع البيولوجي و 
اهتمامًا حمدودًا يف مجيع أحناء أفريقيا )الشكل مسامهات الطبيعة لصاحل البشر ويلقى تقييم التنوع البيولوجي و 

، أجري عدد أكرب من الدراسات يف املناطق الساحلية والبحرية، 3-(. ومثلما يبني الشكل م ق س2-س ق م
ابملقارنة مع النظم اإليكولوجية األخرى. وأجريت معظم دراسات القيمة يف اجلنوب ويف املياه الداخلية والغاابت 

.{2–2} األفريقي وشرق أفريقيا واجلزر اجملاورة
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2-الشكل م ق س

 يف أفريقياسامهات الطبيعة لصاحل البشر القوائم اإلرشادية للقيم االقتصادية مل
عينات من قيم بعض خدمات النظم اإليكولوجية يف نظم إيكولوجية خمتارة )مناطق املياه العذبة، واملناطق البحرية 
والساحلية، ومناطق الغاابت( يف أفريقيا. وتستقى البياانت من مصدار خمتلفة، مع اختالفات منهجية، مما يعين أنه ال 

وملزيد من اإليضاحات   يم للمناطق أو النظم اإليكولوجية دون اإلقليمية.ميكن يف الوقت احلاضر إجراء املقارانت بني الق
اليت ميكن االطالع على الرابط:  1-1، انظر إىل املراجع اإلضافية للتذييل 2-م ق س بشأن منهجية الشكل

https://www.ipbes.net/supporting-material-e-appendices-assessments.

ألفريقيا فرص لالستفادة بشكل كامل من منافع تنوعها البيولوجي الثري والستكشاف سبل تتاح  -4ألف 
 -)مسلم به لكنه انقص( استخدامه بطريقة مستدامة من أجل املسامهة يف تنميتها االقتصادية والتكنولوجية
واملخاطر. فعلى سبيل املثال، وهذه الفرص مثرية ابلنسبة ملستقبل أفريقيا، ولكن عملية حتقيقها تصحبها التحدايت 

ال بد أن يطرح النمو السكاين القوي حتدايت يلزم أن تدار بفعالية، ولكنه يتيح الفرص أيضاً. وتتمتع أفريقيا بكتلة 
سكانية شابة نسبياً، ونسبة السكان العاملني إىل العاطلني بني املسنني فيها أفضل من مناطق أخرى من العامل. 

اطق احلضرية فيها آخذة يف التطور، وتتاح فيها فرص لبناء البلدات واملدن على أساس مبدأ تزال معظم املن وال
االستخدام املستدام للموارد. وأفريقيا هي أيضًا املنطقة الوحيدة اليت مل تتم االنتقال إىل التصنيع. وابلتايل، ميكن 

ابستخدام الفرص الوفرية اليت تتيحها األزرق، -ألفريقيا أن تتخذ إجراءات من أجل تسخري االقتصاد األخضر
األراضي واملياه والبحار واحمليطات. وميكنها تسريع حتوهلا اهليكلي عن طريق إعادة النظر يف عدد من النماذج اليت 
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تستهدف االستخدام املستدام واحلد من الفقر. وجتري ابلفعل نقلة نوعية تنفذها احلكومات اليت تسعى إىل توحيد 
العامل. وأفريقيا هي يف وضع فريد يسمح هلا ابعتماد هنج أكثر توازاًن يف التنمية ابستخدام حيازة  صفها مع بقية

التكنولوجيا وعن طريق االبتكار وآليات التمويل اليت تستقطب االستثمار والوسائل الداخلية. ولكي ينجح االنتقال 
 على اجملتمعات األفريقية أن تعمل أيضًا مع األزرق يف سياق التنمية املستدامة، يتعني-إىل االقتصاد األخضر

معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية لكي تدير هذه اجملتمعات األصلية واحمللية مواردها وحتمي احلقوق وسبل 
املعيشة ألولئك الذين يعيشون ضمن النظم اإليكولوجية الربية والبحرية ويعتمدون عليها. وبدون التقدير الكامل 

د اليت قد ال تكون ملموسة بقدر كبري واملستمدة من النظم اإليكولوجية، يرجح أن يظل استخدام املوارد للفوائ
الطبيعية والنظم اإليكولوجية غري مستدام، مما يؤدي إىل احتمال اهنيار الوظائف واخلدمات اهلامة للنظم اإليكولوجية 

{1-3-7 ،1-3-9 ،2-2 ،4-4-1-1.} 

 

تتسم النظم اإليكولوجية املوجودة يف أفريقيا ابألمهية البالغة من النواحي اإليكولوجية واالجتماعية  -5ألف 
واالقتصادية والثقافية على الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي. وهذه النظم اإليكولوجية متثل مورداً هائالً من 

اسرتاتيجي حلماية تلك النظم اإليكولوجية صنفت . وكتدبري )مسلم به لكنه انقص(املوارد اجلينية واملعرفية 
يف املائة من البحار الواقعة داخل  2.5يف املائة من أراضي القارة ونسبة  14البلدان كمناطق حممية نسبة 

 -حدود الوالية الوطنية، يف حني جرى حتديد بعض املواقع كمواقع مهمة أو ختضع ألسباب خاصة حلفظها
من مواقع الرتاث  142من األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية )مواقع رامسار( و 369م وتفتخر أفريقيا أبهنا تض

موقعًا من  1٥8منطقة من املناطق اهلامة للطيور والتنوع البيولوجي، و 12٥٥العاملي اليت ترعاها اليونسكو، و
واع املهددة بشدة ابالنقراض. مواقع التحالف من أجل منع مطلق لالنقراض اليت تظهر فيها األنواع املهددة واألن

منطقة. وهذه البقع الساخنة  36وتقع يف القارة مثاٍن من البقع الساخنة للتنوع البيولوجي يف العامل واليت يبلغ عددها 

 3-الشكل م ق س
مصنفة حسب املنطقة دون  ،لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهاتة بني عدد منشورات تقدير القيمة عن ثالثة أنواع خمتلفة من مقارن

 اإلقليمية وحسب وحدات حتليل النظم اإليكولوجية يف أفريقيا
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هي أغىن مناطق األرض من الناحية البيولوجية وأكثرها تعرضاً للتهديد، وحتتوي على أعداد كبرية من األنواع املتوطنة 
، واملناطق الشرقية من املناطق (Cape Floristic Region)دة. وتشمل منطقة النبااتت املزهرة يف الكيب أو املهد

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

. وتدمج البقع الساخنة يف املناطق احملمية على (Succulent Karoo)املتوسط، ومنطقة النبااتت العصريية يف الكارو 
يف املائة. أما غاابت الكونغو يف وسط أفريقيا، واحلراج واملروج ملنطقة  17,٥يف املائة و 2,٥مستوايت ترتاوح بني 

موابين، ومناطق سريينغييت وأوكافانغو والصحراء الكربى/الساحل، وصحراء كلهاري، وصحراء الناميب -مبوميا
فهي من أكثر املناطق الربية شهرة يف العامل. ومتثل مناطق كثرية أيضاً عناصر هامة يف مسارات طريان األنواع املهاجرة 

اآلسيوية املهاجرة. وكثري من هذه النظم  -األوروبية  -ريقية املعرتف هبا يف االتفاق بشأن حفظ الطيور املائية األف
اإليكولوجية املهمة يعاين من اهلشاشة أو أصبح عرضة للضرر من األعمال البشرية والتغريات البيئية مثل تغري املناخ؛ 

ها استجابة يف حني تبدي نظم أخرى مرونة طبيعية أكرب وميكن أن توفر مالذات لألنواع اليت حتول نطاقات توزع
 20.2هلذه التغريات البيئية. يتسم التنوع البيولوجي يف أفريقيا أبمهية عاملية. فالقارة األفريقية )تشكل مساحتها نسبة 

يف املائة من مساحة اليابسة على األرض( موطن لنسبة الربع من أنواع الثدييات يف العامل؛ ومتثل مراعي شرق أفريقيا 
كرب تنوع من الثدييات الكبرية يف العامل؛ ومتثل القارة أيضاً موطناً لنحو اخلُمس من أنواع واجلنوب األفريقي مأوى أل

الطيور يف العامل، كما تضم مستوايت عالية من التنوع والتوطن للربمائيات يف وسط أفريقيا، وما ال يقل عن سدس 
أفريقيا عدة مراكز لثراء وتوطن األنواع من األمساك األنواع النباتية يف العامل اليت هي أنواع متوطنة أبفريقيا. وتقع يف 

ويظهر التنوع اجليين للموارد البيولوجية للقارة يف سالالت املواشي  والرخوايت والقشرايت اليت تعيش يف املياه العذبة.
ملواريث وأصناف احملاصيل املوجودة فيها واليت استولدت أساسًا من أسالفها الربية. وهذا التنوع ال يعكس فقط ا

البيولوجية والثقافية الفريدة ألفريقيا ولكنه جاء أيضاً نتيجة للتفاعالت وعمليات التكيف مع بيئة دائمة التغري ومن 
خالل التبادالت مع الثقافات األخرى. وأفريقيا موطن للعديد من مزارعي الكفاف، وكذلك لرعاة القطعان الصغرية 

عية، وحيافظ هؤالء على جمموعة من املوارد اجلينية النباتية واحليوانية للغذاء من املاشية اعتمادًا على املروج الطبي
والزراعة اليت متيل إىل ختفيف عواقب اجلفاف وتغري املناخ واآلفات والظروف البيئية املتغرية، وتقوي القدرة على 

فريقيا، مبا يف ذلك أنواع من القمح الصمود والتكيف يف مواجهة تغري املناخ. والكثري من احملاصيل الغذائية نشأ يف أ
؛ (Coffea arabica) (؛ والقهوة4-ق س )الشكل م (Eragrostis tef)والشعري والدخن والذرة البيضاء؛ والتيف 

. (Elaeis guineensis)؛ وزيت النخيل (Vigna unguiculata)؛ واللوبيا (Aspalathus linearis)وشاي الرويبوس 
{1-1-3 ،3-3-1 ،3-3-2 ،3-4-1-1-٥ ،3-4-2-1-6 ،3-4-3-1-٥ ،3-4-4-1-٥ ،
3-4-٥-1-6.}
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 4-الشكل م ق س
مثال من أثيوبيا للمحاصيل الغذائية املتوطنة –التيف 

( هو واحد من احملاصيل الكثرية اليت أمهلت يف املاضي وال تستخدم حاليًا على حنو كاف. وقد حظي اآلن Eragrostis tefالتيف )
الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي لقيمته الغذائية ولكونه مصدرًا هامًا للدخل يف األسواق احمللية وكذلك األسواق ابالعرتاف على 

 اإلقليمية، وإلسهامه الكبري يف األمن الغذائي.

أفريقيا تتعرض للضغط - ابء
يف أفريقيا بشكل  لصاحل البشرمسامهات الطبيعة يؤثر تراجع التنوع البيولوجي وفقدانه واخنفاض  -1ابء 

وتراجع التنوع  - (ال خالف عليهاالقتصادية يف القارة )-متزايد على احلياة اليومية ويعوق التنمية االجتماعية
يهدد األمن للغذاء واملاء والطاقة والصحة ويؤثر أتثرياً سلبياً على أسباب مسامهات الطبيعة لصاحل البشر البيولوجي و 

حمركات فقدان التنوع البيولوجي أيضًا إىل تفاقم املخاطر املتصلة ابملناخ، وإىل تدهور األراضي املعيشة. وتؤدي 
والتصحر، وفقدان املوائل لألنواع املهاجرة، وفقدان خصوبة الرتبة وإنتاجيتها، كما تؤدي إىل خسارة الفرص 

واحف للتهديد املباشر أو غري املباشر من السياحية. وتتعرض أعداد متزايدة من الثدييات والطيور والربمائيات والز 
(. وتؤثر األخطار اليت هتدد التنوع البيولوجي أيضاً على ٥-عوامل خمتلفة طبيعية أو بشرية املنشأ )الشكل م ق س

صحة البيئة، وهتيئ الظروف يف بعض املناطق النتشار األمراض احليوانية املصدر والنتشار األنواع الدخيلة املغرية. 
لبشر، الناتج عن تدهور التنوع البيولوجي، إىل توتر صاحل االطبيعة ل ومسامهاتفقدان التنوع البيولوجي ويؤدي 

العالقات االجتماعية، مما يسهم يف تعميق أوجه الالمساواة بني الناس اليت تشكل أساساً لكثري من النزاعات يف 
 منها يتعرض على حنو متزايد خلطر االنقراض القارة األفريقية. وتتعرض أنواع عديدة للضغط الشديد، والكثري

(. ومجيع سيناريوهات احلاالت املستقبلية املعقولة اليت جرى حتليلها يف 6-، الشكل م ق س٥ -)الشكل م ق س
تقييم أفريقيا تربز أن هذه احملركات ستزداد بوجه عام، مع ما يصاحبها من اآلاثر السلبية على التنوع البيولوجي 

.}4-2-2-4، 2-2-4، 3-3، 1-3{وللرفاه البشري طبيعة لصاحل البشر مسامهات الو 
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 ٥-الشكل م ق س
 خطر االنقراض لألنواع املتوطنة يف أفريقيا ويف مناطقها دون اإلقليمية

تشمل الفئات املعروضة من القائمة احلمراء األنواع املهددة بشدة ابالنقراض، واألنواع املهددة ابالنقراض، واألنواع اليت انقرضت يف 
احلياة الربية، واألنواع املنقرضة، واألنواع األقل إاثرة للقلق، واألنواع شبه املهددة، واألنواع الضعيفة، يف حني كان هناك نقص يف 

ت يف بعض احلاالت. وتظهر البياانت أن خماطر االنقراض تتباين ابختالف املناطق وتوفر أساساً للتدخالت يف جمال السياسة البياان
) ,.2016Brooks et al(العامة. ويعتمد الشكل على 

(6). 

مسامهات تشمل احملركات املختلفة الطبيعية والبشرية اليت تسبب فقدان التنوع البيولوجي واخنفاض  -2ابء 
يف أفريقيا حتويل املوائل الطبيعية إىل أراض زراعية ومستوطنات بشرية. وتشمل العوامل الطبيعة لصاحل البشر 

االستغالل املفرط للموارد البيولوجية؛ األخرى التطوير غري املنظم للهياكل األساسية واملستوطنات البشرية؛ و 
ويؤدي تغري املناخ، الذي يتجلى يف  - )مسلم به(وإدخال األنواع الدخيلة املغرية؛ وتلوث اهلواء واملاء والرتبة 

ارتفاع درجات احلرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغريات أمناط وتوزيع وكميات سقوط األمطار، إىل تفاقم 
ملباشرة األخرى لفقدان التنوع البيولوجي. وكذلك يساهم تواتر الكوارث الطبيعية، وال سيما اجلفاف مجيع احملركات ا

والفيضاانت واألعاصري والزالزل، يف الضغوط والتهديدات اليت تتعرض هلا األنواع املختلفة. وتسلك أفريقيا مسار 
يف املائة، مع تزايد االستثمارات  ٥و 4ي اإلمجايل بني التطور بوترية سريعة أيضاً، حيث يرتاوح متوسط منو الناتج احملل

اليت تستهدف تطوير اهلياكل األساسية، مبا يف ذلك قطاعات االتصاالت السلكية والالسلكية والطاقة والنقل 
الصناعية على نطاق واسع. وقد تشكل هذه التطورات هتديدات خطرية على -واستخراج املوارد وقطاع الزراعة

لبشر. وسبق أن أدت جمموعة متنوعة من أنشطة التنمية والصناعة، صاحل االطبيعة ل مسامهاتولوجي وعلى التنوع البي
مبا يف ذلك بناء أو توسيع الطرق والسدود واملشاريع الكهرمائية وأانبيب النفط واملناجم وحقول النفط والغاز 

(. والصيد 1-ن التنوع البيولوجي )اجلدول م ق سواملوانئ، واملدن إىل تدهور األراضي والتلوث وحتات الرتبة وفقدا

(6  )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. C., Rodrigues, A. S. L., Rondinini, C., 

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

regional environmental assessments. Scientific Data, 3, 160007. doi: 10.1038/sdata.2016.7.
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غري املشروع والتجارة غري القانونية ابحليواانت )مثل حيواانت البنغول )أم قرفة(، ووحيد القرن والفيلة والثدييات 
 العليا( والنبااتت )مثل األوركيد وخشب الورد وخشب الصندل والعديد من أنواع النبااتت الطبية( وكذلك ابملنتجات

صاحل الطبيعة ل ومسامهاتاملشتقة منها حتركها التجارة غري املشروعة، وتفرض آاثرها السلبية على التنوع البيولوجي 
يرادات وفقدان الرتاث الطبيعي والثقايف يف أفريقيا. وترتبط التجارة غري املشروعة يف اإل فقدانلبشر، وتؤدي إىل ا

شر واإلرهاب. غري أن بار ابلالدولية املتورطة يف جتارة املخدرات واالجتكثري من احلاالت ابلعصاابت اإلجرامية 
-3{البلدان األفريقية لديها خيارات للتوفيق بني حفظ التنوع البيولوجي والتنمية املستدامة انظر الفرعني جيم ودال( 

3-3-3 ،4-2-2-2 ،4-2-1-4 ،4-2-2-6 ،4-4-4.} 

(7 )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. C., Rodrigues, A. S. L., Rondinini, C., 

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

support regional environmental assessments. Scientific Data, 3, 160007. doi: 10.1038/sdata.2016.7.
(8) IUCN, (2017). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-3. International Union for Conservation 

of Nature, Gland, Switzerland. Online at http://www.iucnredlist.org.

 6-الشكل م ق س
مة احلمراء ابلنسبة خلمس جمموعات تصنيفية )الثدييات والطيور والربمائيات واملرجانيات والسيكادايت( مؤشرات بقاء أنواع القائ

 يف أفريقيا، مرجحة حبسب نسبة توزيع كل نوع يظهر يف كل منطقة من املناطق الفرعية
ييات والطيور والربمائيات واملرجانيات ويبني الشكل الوارد أدانه االجتاهات السائدة لألنواع املهددة يف مخس فئات تصنيفية )الثد

والسيكادايت( يف كل منطقة من املناطق دون اإلقليمية يف أفريقيا. وتشدد القائمة احلمراء لألنواع املهددة ابالنقراض الصادرة عن 
ى أهنا عدد األنواع اليت يعرف أبهنا االحتاد الدويل حلماية الطبيعة واملوارد الطبيعية أن األرقام الواردة هلذه اجملموعات ينبغي أن تفسر عل

، مهددة داخل اجملموعات التصنيفية اليت مت تقييمها حىت اآلن، وال متثل اجملموع اإلمجايل لعدد األنواع املهددة لكل جمموعة. وبوجه عام
دهوراً مطرداً يف الفرتة يظهر النمط العام الذي يكشفه التقييم أن حالة اجملموعات التصنيفية اخلمس اليت خضعت للتحليل شهدت ت

) ,.2016Based on Brooks et al(استنادًا إىل  ، يف مجيع املناطق دون اإلقليمية ابستثناء وسط أفريقيا.2016و 1993بني عامي 
(7)

IUCN ,)2017(والقائمة احلمراء لألنواع املهددة ابالنقراض الصادرة عن االحتاد الدويل حلماية الطبيعة
(8).
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بليون نسمة حبلول العام  1,25من املرجح أن يتضاعف العدد احلايل لسكان أفريقيا والبالغ  -3ابء 
صاحل الطبيعة ل مسامهات، األمر الذي سيفرض ضغطاً شديداً على التنوع البيولوجي يف القارة وعلى 2٠5٠

أيضًا هي إحدى القارات اليت  لبشر، ما مل تعتَمد سياسات واسرتاتيجيات مناسبة وتنفَّذ بفعالية. وأفريقياا
ويفرض التوسع احلضري السريع وغري اخلاضع  - )ال خالف عليه(تشهد أسرع حركات التوسع احلضري 

للتخطيط السليم ضغطاً هائالً على اهلياكل األساسية احلضرية ويزيد من الطلب على اخلدمات مبا يف ذلك اإلمداد 
النفاايت، ويضغط أيضًا على إمدادات الطاقة لألسر املعيشية وللتنمية ابملاء والغذاء، ومكافحة التلوث، وإدارة 

الصناعية. وتنتج اجملتمعات احلضرية أيضاً كميات كبرية من النفاايت الصلبة وغريها من النفاايت اليت تؤدي إىل 
أي على أمناط -التلوث البيئي. ويتوقف مدى التأثري البيئي يف معظمه على كيفية تصرف سكان املناطق احلضرية 

يف املائة من سكان أفريقيا البالغ  39، كانت نسبة 2003ال على أعدادهم. ويف العام  –االستهالك واملعيشة هلم
يف املائة  ٥4مليون نسمة تعيش يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية، بينما سرتتفع هذه النسبة إىل  8٥0عددهم 

الفات كبرية يف أمناط التوسع احلضري يف كافة أحناء املناطق . ويف الوقت نفسه تظهر اخت2030حبلول العام 
األفريقية. ويؤثر البحث عن سبل العيش أو الفرص االقتصادية البديلة يف الغالب على اهلجرة من األرايف إىل 

سات املدن مما يؤدي إىل ظهور العشوائيات واملستوطنات احلضرية غري املخططة. ولذلك هناك حاجة كبرية إىل السيا
الرامية إىل تشجيع التنمية املستدامة واملنصفة، بوسائل منها على سبيل املثال توجيه فرص التنمية إىل املناطق الريفية 
وإعادة توجيه التوسع احلضري املخطط له إىل مناطق التنمية االقتصادية يف السياقات الريفية، وال سيما تلك اليت 

-4-٥، 4-4-4، 3-2-2-2-4 ،2-2-2-4 ،7-3-1{ة املتجددة لديها إمدادات كافية من املاء والطاق
2{.
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أن ترتفع  من املتوقع - )ال خالف عليه(أفريقيا هي القارة األشد تعرضًا لضرر آاثر تغري املناخ  -4ابء 
بعض املناطق  درجات احلرارة يف مجيع البلدان األفريقية مبعدل أسرع من املتوسط العاملي، حيث يزداد معدل احرتار

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

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

لية لألمراض أتثرياً كبرياً . ويرجح أن يؤثر تغري املناخ واالجتاهات املستقب2100يف املائة حبلول العام  30و 20بني 
على قطاع تربية املواش يف أفريقيا، ويشمل ذلك آاثرها على توزيع انقالت األمراض وتوفر املياه. وقد تكون اآلاثر 
على نظم املياه العذبة والنظم الساحلية خطرية، حيث يرجح أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر، والتغريات يف 

ىل السطح وارتفاع أمواج البحر والتغريات يف درجة حرارة سطح البحر على النظم اإليكولوجية دورة ارتفاع مياه القاع إ
الساحلية. ويف بعض املناطق وحتت ظروف معينة، ستحتاج بعض األنواع إىل اهلجرة عرب املساحات الربية والبحرية 

ظم اإليكولوجية قدرة التكيف ويقوي القدرة الطبيعية سعيًا وراء املوائل املناسبة. ويعزز حفظ التنوع البيولوجي والن
ر ضعلى الصمود ويقلل من قابلية التضرر يف مواجهة تغري املناخ ويساهم بذلك يف التنمية املستدامة يف احلا

واملستقبل. وستختلف قدرة األنواع على اهلجرة حسب اجملموعة التصنيفية وستعتمد على وجود ممرات للهجرة، 

 1-اجلدول م ق س
احملركات الرئيسية لتغري التنوع البيولوجي يف أفريقيا مبينة حسب املنطقة دون اإلقليمية ونوع النظام اإليكولوجي

قيا. يبني هذا اجلدول تقييماً عاماً نوعياً للمحركات املختلفة املؤدية إىل تغري التنوع البيولوجي ومسامهات الطبيعة لصاحل البشر يف أفري
ويقيم اجتاه أثر كل من احملركات )زايدة عالية أو متوسطة أو قليلة( على األنواع املختلفة للنظم اإليكولوجية. ويشري عرض السهم إىل 

.توى التوافق للبلدان اليت تشملها العينةمس
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اطق تغري غطاء األراضي وجتزؤ املوائل بفعل األنشطة البشرية. وقد حتتاج شبكات املناطق وسيعيقها يف بعض املن
لالطالع على االجتاهات يف جمال  7-)انظر الشكل م ق س احملمية احلالية إىل إعادة مواءمتها ملراعاة تغري املناخ

الرتفاع مستوايت اثين أكسيد الكربون  . ويرجح كذلك أن األثر املباشرمحاية املناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي(
على الصعيد العاملي سيرتك آاثرًا عميقة على توزيعات األنواع ضمن البيئة الربية ومن املعقول أن يصبح مسامهاً 
مباشراً يف تغري مستوايت املواطن احليوية. وسيؤدي ارتفاع نسبة اثين أكسيد الكربون يف احمليطات إىل زايدة محوضة 

اقرتان ذلك مع ارتفاع درجة احلرارة ستكون له آاثر ابلغة تشمل ابيضاض الشعاب املرجانية وإزالة الكلس املياه، و 
من أصداف الرخوايت. وعند الرتكيزات العالية من اثين أكسيد الكربون، قد يؤدي ذلك إىل االهنيار الكامل للنظم 

اليت تدعمها تلك النظم )مبا يف ذلك اإلخالل املرجانية وتقويض العدد الكبري من وظائف النظام اإليكولوجي 
 {.3-2-2-4، 3-3-1{بوظائف الدعم اليت تقدمها للعديد من مصائد األمساك( 

7-الشكل م ق س
االجتاهات لنسب مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية )يف نسبة املناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي )وعلى وجه التحديد املناطق 

 19٠٠والتنوع البيولوجي( اليت تغطيها املناطق احملمية ابلكامل يف املناطق دون اإلقليمية ألفريقيا يف الفرتة من عام اهلامة للطيور 
 2٠12إىل عام 

 إن مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية اليت يشري إليها الشكل البياين متثل مواقع ذات أمهية حرجة الستمرار التنوع البيولوجي العاملي.
القرن، أظهرت نسبة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية تزايداً مطرداً حنو تغطيتها ابلكامل ابملناطق احملمية، وحقق غرب أفريقيا وخالل 

يف  29يف املائة، يف حني أتخرت هذه النسب عن ذلك يف املناطق األخرى )اجلنوب األفريقي ) 40ووسط أفريقيا نسبة تغطية قدرها 
يف املائة((. ويقدم هذا املؤشر داللة على جودة متثيل املناطق احملمية القائمة يف  20يف املائة(، شرق أفريقيا ) 21ا )املائة(، مشال أفريقي

) ,.2016Brooks et al( ويستند هذا التمثيل إىل املنطقة دون اإلقليمية لألنواع من حيث استيعاهبا للحصة الدنيا من توزيعها العاملي.
(9).

(9 )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., 
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يؤدي تغري غطاء األراضي يف أفريقيا إىل فقدان األراضي لقدرهتا على استدامة التنوع البيولوجي  -5ابء 
لبشر. والتحويل غري املنظم لوظائف الغاابت )مبا يف ذلك قطع األخشاب( صاحل االطبيعة ل مسامهاتوتوفري 

كل األساسية، وغري ذلك من واملراعي من أجل إنتاج احملاصيل والتعدين، وتطوير املناطق احلضرية واهليا 
التغريات اليت يتسبب فيها اإلنسان، أدت إىل فقدان املوائل، وتدهور مستجمعات املياه وحتات الرتبة، مما 

وتواجه األراضي اليت تعترب أكثر  - )مسلم به لكنه انقص(يفضي إىل فقدان التنوع البيولوجي وأسباب املعيشة 
األصول قيمة يف أفريقيا جلميع نواحي احلياة والتنمية التحدايت املتزايدة لالحتياجات اإلمنائية املتنافسة ملشاريع 

يف  20تطوير املناطق احلضرية واهلياكل األساسية وتوسع الصناعات االستخراجية وقطاع الزراعة. ويقدر أن حنو 
( يعاين من التدهور بسبب حتات الرتبة والتملح والتلوث وفقدان 2كم  ماليني 6,6سة يف أفريقيا )املائة من الياب

الغطاء النبايت أو خصوبة الرتبة. وأييت هذا نتيجة اقرتان جمموعة من العوامل )مثل إزالة الغاابت والزراعة غري 
ألنواع الدخيلة املغرية وتغري املناخ(. وميثل التوسع املستدامة والرعي املفرط وأنشطة التعدين اليت ال ختضع للرقابة، وا

سيما حتويل املوائل الطبيعية  الزراعي، بدالً من تكثيف الزراعة، احملرك املهيمن ابلنسبة لفقدان التنوع البيولوجي، وال
الستيالء على إىل أراض مزروعة. ويظهر توسع يف نطاق احملاصيل التجارية، ويتفاقم معظم هذا األثر بتزايد ظاهرة ا

األراضي حيث جيري ختصيص قطع كبرية من األراضي للمستثمرين من أجل إنتاج الطاقة األحيائية والغذاء، مما 
يؤثر بشكل كبري على موارد السكان األصليني واحملليني ومعارفهم ورفاهم. ويرتبط جمموع املساحة املزروعة ارتباطاً 

ة املتوطنة ويؤدي بصورة غري مباشرة إىل فقدان الثدييات والطيور. ويساهم قوايً مبعدل فقدان وفرة النبااتت األصلي
التجزؤ الناجم عن االستخدامات املختلفة لألراضي إىل حاالت انقراض حملية لألنواع اآلبدة وغري اآلبدة، ألن 

ة من أجل توزعها أو هجرهتا. الكثري من األنواع الربية مهاجرة وألن املناطق احملمية ال توفر املوائل أو املعابر الكافي
سيما للفئات الضعيفة نظراً خلسارة موائلها الطبيعية أو تدهورها.  ويؤدي هذا التقييد إىل نقص التنوع البيولوجي، وال

وتتفاقم هذه العملية بتدهور معارف الشعوب األصلية ألن اجملتمعات احمللية تغري استخدامها الثقايف للمساحات 
-4، ٥-2-2-4، 4-2-2-4، 1-3-2-2-4، 1-2-2-4، 1-1-2-4، 1-4، 6-3-1واملوارد }

4-2-2-1 ،٥-٥-1.}
تتعرض البيئات البحرية والساحلية لتهديد هائل من األنشطة البشرية على الرغم من األمهية الكبرية  -6ابء 

تنوع البيولوجي االقتصادية. ويتسم ال-اليت تتسم هبا ابلنسبة ألفريقيا من النواحي اإليكولوجية واالجتماعية
والنظم اإليكولوجية يف املناطق البحرية والساحلية بتعدد أصنافها وتقدم مسامهات اقتصادية واجتماعية 

واملسامهة املباشرة للموارد البحرية والساحلية يف االقتصاد . )ال خالف عليه(وثقافية كبرية للشعوب األفريقية 
ائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف بعض املناطق. بيد أن هذه البيئات يف امل 3٥األفريقية كبرية، إذ تسهم أبكثر من 

معرضة للتهديد بسبب عدد من العوامل اليت يتسبب هبا اإلنسان، وتنتج عن تغري املناخ وتطوير اهلياكل األساسية 
والساحلية مما يؤدي )مثل املوانئ(، والتوسع احلضري، والسياحة، والتعدين، واإلفراط يف استغالل املوارد البحرية 

إىل فقدان التنوع البيولوجي وإحلاق ضرر واسع ابلنظم اإليكولوجية الرئيسية، مبا يف ذلك الشعاب املرجانية ومصاب 
األهنار وغاابت املنغروف. ومع تزايد سكان العامل اإلنسان، يزداد الطلب على مصادر األغذية البحرية، كما يتزايد 

عليها كليًا أو جزئيًا يف أسباب معيشتهم. ومن مث، فإن الطلب احمللي والعاملي على  عدد األفراد الذين يعتمدون
األمساك والتزايد السريع للسكان الذين يعتمدون على مصائد األمساك ميثل أحد األسباب الرئيسية لإلفراط يف صيد 

ثر أتثرياً كبريًا على املوارد الساحلية األمساك يف البيئات الساحلية والبحرية يف أفريقيا. وهذه اإلفراط يف الصيد يؤ 

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

regional environmental assessments. Scientific Data, 3, 160007. doi: 10.1038/sdata.2016.7.
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والبحرية مما يؤدي إىل هتديد عدد من األنواع وإىل تدين األرصدة السمكية. وبوجه خاص يؤدي اإلضرار بنظم 
الشعاب املرجانية إىل آاثر بعيدة املدى على مصائد األمساك، واألمن الغذائي، والسياحة، والتنوع البيولوجي البحري 

خدمات النظام اإليكولوجي العالية القيمة ملخاطر كبرية مع االستغالل املفرط،  وة على ذلك تتعرضعموماً. وعال
وتدهور املوائل وفقداهنا، والتحمض، والتلوث الناجم عن املصادر الربية، واألنواع الغريبة الغازية، وارتفاع مستوى 

 {.4-2-2-3-4سطح البحر }
تعزيز أطر التحول األفريقية -جيم 

ميثل التنوع البيولوجي الفريد يف أفريقيا ثروة مثينة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وميكن  -1جيم 
 - )مسلم به لكنه انقص(استخدامه على حنو مستدام ومنصف للحد من الالمساواة والفقر يف القارة 

خريين ولكنها أيضًا املنطقة الوحيدة وشهدت أفريقيا منوًا قواًي ومتتعت ابزدايد يف الفرص املالية خالل العقدين األ
اليت خرجت من األهداف اإلمنائية لأللفية ابزدايد الفقر املدقع فيها، على الرغم من أن بعض األمم شهدت تقدماً 

يف حتقيق هديف التنمية املستدامة أمهية حامسة قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  وتكتسبكبرياً. 
لذان يركزان على حفظ املوارد الطبيعية واستخدامها املستدام يف سياق اإلسهامات لرفاه اإلنسان ، ال1٥و 14

ذلك، ميكن أن يستفيد التنوع  عالوًة على(. 7و 6و 3و 2و 1)على سبيل املثال، أهداف التنمية املستدامة 
بيعة. وتشمل الظروف املالئمة اليت ، اللذان يوفران احللول القائمة على الط13و 11البيولوجي من حتقيق اهلدفني 

متكن أفريقيا من حتقيق أهدافها اإلمنائية ثراءها الواسع ابلتنوع البيولوجي، واألراضي الصاحلة للزراعة، والنظم 
اإليكولوجية البالغة التنوع، اليت متثل عناصر بناء أساسية للتنمية املستدامة. بيد أن الظروف غري املالئمة مثل 

ؤسسية واملالية احملدودة لتحقيق الفعالية والكفاءة يف استخدام مواردها الطبيعية قد تقوض عمليات القدرات امل
التنمية. وسيحسن االتساق الوثيق بني األولوايت االسرتاتيجية للحكومات األفريقية، وأهداف التنمية املستدامة 

وجي من فرص حتقيقها. ومن العوامل الرئيسية يف مثل احلماية واإلصالح واحلفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيول
 1٥و 14هُنج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف أفريقيا هنج إثبات كيف أن االستثمار يف اهلدفني 

)اللذان يركزان على حفظ املوارد الطبيعية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة( يسهم إسهاماً 
 13و 11(. وعالوة على ذلك يركز اهلدفان 7و 6و 3و 2و 1املثال األهداف  اً يف رفاه اإلنسان )على سبيلكبري 

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة؛ وبناء القدرة على  البشرية على جعل املدن واملستوطنات
(.2-{ )اجلدول م ق س9-٥، 7-٥، 1-٥{التكيف مع آاثر تغري املناخ 

 2-دول م ق ساجل
من أجل أفريقيا  2٠63عام االحتاد األفريقي لخطة  وتطلعاتالرئيسية  السياساتية حتقيق األهداف موجز جتميعي الحتمال

األمناط العامة للسيناريوهات يف يف إطار عدد خمتلف من وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي  مزدهرة، وأهداف التنمية املستدامة
 أفريقيا

)العمود األول(، وأهداف  2063( يسعى إىل فهم احتمال حتقيق متوائم لتطلعات خطة عام 7-٥يبني هذا اجلدول موجزاً لتقييم )الفرع 
هات آيتشي للتنوع البيولوجي )العمود الثاين(، وأهداف التنمية املستدامة )العمود الثالث( يف أفريقيا يف إطار مخسة أمناط عامة للسيناريو 

على النحو املعتاد، مها قوى السوق )ق س(، وإصالح  األمور)ع ح( وسيناريوهان لسري “ عامل احلصون”ريو واحد لـهي: سينا
(. وتتبع األمناط ق)ا  اإلقليمية( واالستدامة ا ممها االستدامة احمللية )“ لإلدارةالتحول اخلاضع ”السياسات )إ س(؛ وسيناريوهان لـ 

وتتسق مع تقييمات السيناريو املعروفة اليت أجريت للقارة  Hunt et al. (2012)لذلك املبني يف  شاهباً مالعامة للسيناريوهات تصنيفًا 
جتميع لالجتاهات العامة اليت لالطالع على مزيد من املعلومات(. ويشري لون اخلانة إىل  2-٥و 1-٥اجلدوالن  3-٥)انظر الفرع 

يف إطار اخليارات املختلفة للسيناريوهات، حيث يشري اللون األخضر إىل زايدة عامة يف احتمال حتقيق النتائج خلص إليها التقييم 
وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية املستدامة(، ويشري اللون البنفسجي  2063للسياسات )تطلعات خطة العام  املنشودة
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بعضها اآلخر  يذكرزايدة يف احتمال حتقيق نتائج معينة، يف حني  تذكرالتقارير يف التقييم اجتاهات متعارضة )أي أن بعض  وجود إىل
إىل اخنفاض عام يف احتمال حتقيق نتائج السياسات. أما اخلاانت غري امللونة فتشري إىل  ربتقايلالاخنفاض هذا االحتمال(، ويشري اللون 

يف إطار وجود تنازالت كثرية ر أو الدراسات. ويربز هذا اجلدول أنه على الرغم من يف التقاري املسائلعدم توفر معلومات قوية عن هذه 
إىل خيارات أفضل لتنمية  يفضي سياساتوميكن إجياد توافق يف الكل من السيناريوهات املستقبلية احملتملة، فهناك أوجه متعددة للتآزر 

ق  )انظر اإلطار م“ عامل احلصون”لسيناريو وف والسياسات املصاحبة أكثر استدامة وإنصافاً. ويشري هذا اجلدول أيضاً إىل أن الظر 
وستكون نتيجتها يف النهاية األهداف والغاايت املتعددة يستبعد فيها كثرياً حتقيق لالطالع على االفرتاضات اليت يُبىن عليها(  1-س

ابالعتماد  “سري األمور كاملعتاد”ريقيا. أما هنجا للمستقبل الذي نصبو إليه يف أف 2063على تلبية تطلعات خطة العام عدم القدرة 
دم بعض اخليارات لتحقيق أهداف متعددة تسعى إليها السياسات، قوى السوق )ق س( وإصالح السياسات )إ س( فهي تقعلى 

أن  هناويظهر لبشر. وما ينتج عنه مسامهات الطبيعة لصاحل رفاه اولكنها ختفق يف حتقيق قدر كاف من احملافظة على التنوع البيولوجي 
من خالل السياسات واملمارسات املتسقة مع االستدامة  “إلدارةاخلاضع لالتحول ”الظروف املصاحبة ملستقبل يتسم بقدر أكرب من 

. واملنصفةاإلقليمية وبدرجة أقل مع االستدامة احمللية تقدم احتمااًل أكرب لتحقيق أهداف وغاايت وتطلعات متعددة للتنمية املستدامة 
هذا اجلدول رسالة هامة مفادها أنه على الرغم من وجود مسارات أفضل ميكن أن يتبعها صانعو القرارات، ال يوجد خيار سيناريو  ويقدم

لبذل اجلهود الرامية إىل التشارك يف وضع مزيج من تتجلى األمهية األساسية هاهنا و وحيد حيقق مجيع األهداف والغاايت والتطلعات. 
االستباقية واألدوات االقتصادية املسؤولة الشاملة للجميع مع الرتكيز على اقتصاد يسعى إىل الرفاه ويُبىن على حفظ التنوع السياسات 

ويقدم  البيولوجي والنظم اإليكولوجية واإلسهامات اليت تقدمها للناس واستخدام هذا التنوع وهذه النظم واإلسهامات على حنو مستدام.
  بعض خيارات احلوكمة يف هذا الصدد. 9-والشكل م ق س 4-م ق سو  3-واجلدوالن م ق س 2-6اجلدول و  7-6الفرع 
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لالحتاد األفريقي، وهو أن تنعم أفريقيا ابالزدهار  2٠63يف خطة عام  1إن حتقيق التطلع رقم  -2جيم 
واالستخدام املستدام للتنوع القائم على النمو الشامل للجميع والتنمية املستدامة يعتمد على احلفظ 

ومتثل آليات احلكم الرشيد واملؤسسات  - )مسلم به لكنه انقص(مسامهات الطبيعة لصاحل البشر البيولوجي و 
القوية عناصر شديدة األمهية يف حتقيق التطلعات والوصول إىل الغاايت املستهدفة ألفريقيا اليت تنعم ابالزدهار. 

خطة عمل طموحة لدفع التغيري والتنمية والتحول اليت حتتاجها أفريقيا من  هي( 3)التذييل  2063وخطة عام 
أجل حتقيق قدر كبري من احلد من الفقر وتعزيز رفاه اإلنسان. وقد يؤدي التحول الالزم لتحقيق التنمية إىل زايدة 

توسعها، وسد الثغرات يف اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية، وإىل التحول حنو التصنيع وإنشاء املدن الكربى و 
جمايل اهلياكل األساسية والتكنولوجيا مبا يف ذلك ما يتعلق منها إبنتاج الطاقة، والتصنيع الذي حيقق القيمة املضافة، 
والنقل والتكامل االقتصادي اإلقليمي. ويتطلب مثل هذا التحول موارد كبرية فضاًل عن مؤسسات فعالة وحوكمة 

آلن فرصة لبدء اتباع هذه املسارات للتنمية احملدثة للتحول. ولتحقيق هذا يتعني على البلدان رشيدة. وتتاح ألفريقيا ا
األفريقية أن توازن املتطلبات ذات األولوية للتنمية )مبا فيها املستوطنات البشرية احلضرية، والتعدين، والزراعة وغري 

الطبيعي للقارة. فمثل هذا النهج املتوازن سيكفل  ثال التنمية( مع احلفظ التدرجيي واالستباقي للمرياكذلك من أش
االستخدام املستدام واحلماية للنظم اإليكولوجية احليوية مثل املياه الداخلية، أو النظم اإليكولوجية املتوطنة اليت متثل 

سيق التنمية يف مستودعات للتنوع البيولوجي الكبري. وتقوم اجلماعات االقتصادية اإلقليمية ألفريقيا بدور هام يف تن
املناطق دون اإلقليمية يف أفريقيا على حنو يتوافق مع األهداف اإلقليمية للتنمية وحفظ البيئة. وتوفر االتفاقيات 
اإلقليمية القائمة مثل جلنة بنغيال، واتفاقية أبيدجان، واتفاقية نريويب، وجلنة البحريات، إىل جانب الصكوك من 

هات السالم، وغريها من األطر العابرة للحدود إلدارة مستجمعات ز للحدود، ومنت قبيل مناطق حفظ البيئة العابرة
وتقاسم تلك املنافع. وميكن مسامهات الطبيعة لصاحل البشر املياه، فرصًا لتعزيز إمكانية احلصول على املنافع من 

فادة من خدمات النظم اإليكولوجية خليارات اإلدارة اليت تقدم املنافع املتعددة أن تساعد يف حتقيق توازن أمناط االست
 (.8-م ق س { )انظر أيضاً الفرع هاء والشكل6-6، 6-3-3، ٥-7وتوزيعها }

 8-الشكل م ق س
بناء حملة عامة عن املسامهة احلالية واملتوقعة من البلدان األفريقية من أجل حتقيق أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي 

أيلول/سبتمرب ية اليت قدمت إىل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي حىت على النسخة اخلامسة من التقارير الوطن
 دولة أفريقية( 5٠) 2٠17

 
فعلى سبيل رسم هذا الشكل صورة خمتلطة فاألداء املتعلق ببعض األهداف يتفوق بشكل كبري على األداء يف غريها. ي

الصحيح لتحقيق  على املساريف املائة من البلدان ليست  ٥0املثال، مثة اجتاهات مثرية للقلق ألن نسبة متثل أكثر من 
ويثري  (.20و 12و 6و 4و 3الصحيح لتحقيق األهداف  املساراألهداف )مثاًل ال يظهر أن أي بلد من البلدان يف 

عن اهلدف، يف حني  تبتعد يف مسارهايف املائة من البلدان  2٥من القلق بشكل خاص، ألن نسبة أكثر  ٥اهلدف 
يف  2٥أي تغري يذكر يف أكثر من  1٥و 14و 13و 12و 10و 9و 8و 7و 6و ٥و 4و 3و 2تظهر األهداف  ال

 1٥و 14و 12و 11و 2و 1ويتحقق التقدم بوجه عام ولكن مبعدالت غري كافية صوب األهداف  املائة من البلدان.
ع أن يفوق إجنازه توقَ يُ هناك بلد واحد  16لهدف وابلنسبة ل يف املائة من البلدان. ٥0وذلك يف أكثر من ، 19و 17و

ووضع هذا الشكل  وابلنسبة لبعض البلدان، هناك نقص يف املعلومات عن التقدم احملرز صوب مجيع األهداف. اهلدف.
البيولوجي، وهو يستند إىل النسخة اخلامسة من التقارير الوطنية استنادًا إىل البياانت اليت مجعتها أمانة اتفاقية التنوع 

WCMC, -UNEP)2016( الشكل معدل من املرجع دولة أفريقية. ٥0الواردة من 
(10). 

 
 

                                                      
(10)  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.. 



IPBES/6/15/Add.1 

28 

 

مسامهات الطبيعة لصاحل البشر سيسهم احلفظ الفعال واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي و  -3جيم 
من أجل إبقاء ارتفاع درجة احلرارة العاملية يف  2٠15يف حتقيق أهداف اتفاق ابريس بشأن تغري املناخ للعام 

)مسلم هذا القرن أقل من حدود درجتني مئويتني، ويف تعزيز قدرة البلدان على التعامل مع آاثر تغري املناخ 
لتغري املناخ وهي ضعيفة نسبيًا يف القدرة على التكيف.  وأفريقيا هي القارة األكثر تعرضاً  -( به ولكنه انقص

وترتسخ خطة أفريقيا للتصدي لتأثريات تغري املناخ يف االسرتاتيجية األفريقية املتعلقة بتغري املناخ الصادرة يف العام 
املناخ،  ، وتتألف من اسرتاتيجيات للتكيف مع تغري املناخ واسرتاتيجيات لتقليل قابلية التضرر من تغري2014

ولتعزيز القدرة على الصمود وتعزيز عمليات التخفيف عن طريق التنمية املنخفضة الكربون. وتعترب البلدان األفريقية 
التكيف أولوية لالستثمار املتعلق ابملناخ واختذت إجراءات لتعزيز القدرة على الصمود من خالل إنشاء املناطق 

فعالة، مع أخذ النطاقات املستقبلية لألنواع يف االعتبار؛ واستكشاف املوارد احملمية املرتابطة بشكل جيد وإدارهتا ال
املناسبة للطاقة املتجددة؛ والنظم الزراعية املناسبة مثل زراعة النبااتت امللحية االقتصادية يف األراضي املتضررة 

ستخدام الزراعة اليت حتفظ املوارد؛ ابمللوحة؛ وإعادة الغطاء النبايت ومحاية األراضي املتدهورة من حتات الرتبة؛ وا
وتشمل تدابري التخفيف أيضًا تقليل إزالة الغاابت وإعادة التحريج من أجل عزل الكربون من انبعااثت غازات 
االحتباس احلراري، كما تشمل استخدام أنواع التكنولوجيا املنخفضة الكربون. وستؤثر مسارات التنمية اليت يتبعها 

اً قوايً على نطاق ومدى اآلاثر اليت حيدثها تغري املناخ. وعلى النحو املبني يف الفرعني دال وهاء، صانعو القرار أتثري 
تتوفر اخليارات ألفريقيا، مبا يف ذلك اختيار ما إذا كانت ستتبع مساراً إمنائياً منخفض الكربون وقادراً على الصمود 

بشأن تغري املناخ؛ انظر الشكل  201٥جب اتفاق ابريس لعام إزاء تغري املناخ )مبا يف ذلك االلتزامات املقطوعة مبو 
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( أو مواصلة تسيري األمور كاملعتاد. وهذه اخليارات، مبا فيها اخليارات اليت تتخذها البلدان يف مجيع 9-م ق س
 {.٥-4-٥، 4-2-2-3أحناء العامل ستساعد على حتديد مدى اآلاثر، وكذلك قدرة القارة على التكيف }

البلدان األفريقية، بتنفيذ كل منها السرتاتيجياهتا وخطط عملها الوطنية حلفظ التنوع البيولوجي، إن  -4جيم 
حترز بعض التقدم صوب حتقيق أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي املعتمدة كجزء من اخلطة االسرتاتيجية 

يجية والغاايت املتعلقة . وتتمثل رؤية هذه اخلطة االسرتات2٠2٠-2٠11العاملية للتنوع البيولوجي للفرتة 
هبا يف تثمني التنوع البيولوجي وحفظه واستعادته واستخدامه حبكمة، واحلفاظ على خدمات النظم 
اإليكولوجية، ومن مث استدامة كوكب سليم، مع حتقيق املنافع األساسية جلميع الشعوب. وستكون مسامهة 

جي غري كافية، وينتج ذلك جزئياً عن أن الكثري من البلدان األفريقية يف حتقيق أهداف آيتشي للتنوع البيولو 
وابعتماد اخلطة  - )ال خالف عليه(األهداف الوطنية أقل بكثري من تلك اليت اعتمدت على الصعيد العاملي 

، وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي املتعلقة هبا يف العام 2020-2011االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 
، قام مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي بدعوة األطراف إىل وضع أهدافها الوطنية (4 )التذييل 2010

مع حتديث اسرتاتيجياهتا وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي. وأخذت البلدان األفريقية يف االعتبار 
فاقات البيئية املتعددة األطراف االحتياجات واألولوايت الوطنية لكل منها، مع مراعاة التزاماهتا مبوجب االت

املختلفة، واالتفاقات اإلقليمية ودون اإلقليمية. وابالستفادة من أوجه آتزر االتفاقات البيئية املتعددة األطراف 
وغريها من املبادرات اإلقليمية ذات الصلة يتعزز التنفيذ الفعال للسياسات واالسرتاتيجيات على املستوايت 

مما يساعد على ضمان الكفاءة يف استخدام املوارد. وميكن أن تستخدم الفرص القائمة، مثل  والنطاقات املختلفة،
 كالشراكات املتعلقة ابلنظم اإليكولوجية الربية والبحرية املمتدة عرب احلدود، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية وكذل

ة والصندوق األخضر للمناخ وصندوق حتييد أثر صكوك التمويل الوطنية والثنائية والدولية مثل مرفق البيئة العاملي
تدهور األراضي وغريها من أدوات التمويل املتعلقة ابلبيئة، من أجل حشد املوارد لبناء القدرات هبدف حتسني 
تنفيذ السياسات العامة على الصعيدين اإلقليمي والوطين. وعالوة على ذلك من املهم التشديد على أن وسائل 

ة والكافية اليت ميكن التنبؤ هبا، وال سيما التمويل وبناء القدرات، ستكون حجر األساس لكفالة التنفيذ املستدام
من البلدان األفريقية تقاريرها  ٥4بلداً من أصل  ٥0قدم  2017التنفيذ الفعال للسياسات. وحىت أيلول/سبتمرب 

الوطنية املنقحة للتنوع البيولوجي.  بلدًا منها اسرتاتيجياهتا وخطط عملها 49الوطنية اخلامسة، يف حني قدم 
يف املائة من مجيع القيم املستهدفة اليت اعتمدهتا البلدان األفريقية مع أهداف آيتشي للتنوع  16وتناسبت نسبة 

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

املستهدفة املتبقية اليت اعتمدهتا البلدان األفريقية فلم تكن ذات صلة أبهداف آيتشي للتنوع  الوطنية. أما القيم
 .(8-م ق س الشكل)، {3-3-6{البيولوجي 

 خياراتأفريقيا لديها  -دال 
لدى أفريقيا طائفة من خيارات اإلدارة املمكنة ملعاجلة التهديدات اليت تواجه التنوع البيولوجي  -1دال 

مبا يف ذلك احلفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي  لصاحل البشراليت تقدمها الطبيعة  واملسامهات
اليت تواجهها القارة )انظر الفرع ابء أعاله(  واإلسهامات اليت يقدمها للبشر من أجل ختفيف آاثر التحدايت

ويلزم تيسري حتديد وانتقاء اخليارات اجملدية ابلنظر يف طائفة من احلاالت املستقبلية املعقولة ابستخدام 
وهناك أدوات وتدابري  -)مسلم به لكنه انقص(السيناريوهات وبتوفري بيئة مواتية للتخطيط الطويل األجل 

ميكن أن تساعد صانعي القرارات يف إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف سياساتية خمتلفة 
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التخطيط للتنمية وتنفيذ براجمها. وعالوة على ذلك فإن سن الصكوك القانونية والتنظيمية االستباقية من أجل 
رف احمللية، واملوارد اجلينية تشريع احلصول على املنافع وتقامسها يتسم أبمهية حيوية للحفاظ على حقوق املعا

(. وتؤدي خيارات السياسات العامة ألفريقيا من أجل 3-واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي )اجلدول م ق س
احلفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه، والتكيف املستدام مع تغري املناخ والتخفيف منه واإلدارة املستدامة 

ر على الصعيد العاملي. وتتسم السياسات دون اإلقليمية بضرورة وأمهية مماثلة، ابلنظر إىل للموارد الوراثية إىل آاث
الطابع العابر للحدود للنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والنظم اإليكولوجية البحرية، ومصائد األمساك، والنظم 

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

، بواسطة اخليارات املتخذة يف 2063، وخطة عام 201٥، واتفاق ابريس بشأن تغري املناخ لعام 2030لعام 
لسياسات، وكذلك اخلطوات املتخذة من أجل التنفيذ العملي هلا. ومهما كانت هذه البيئة لصنع جمايل اإلدارة وا

السياسات مالئمة، فإن تنفيذ خيارات اإلدارة يظل مقيداً ابإلرث اليت خلفته السياسات املاضية. وحتدايت النمو 
األراضي، وضعف اإلدارة والقرارات  السكاين، والتوسع احلضري، وانعدام األمن الغذائي، وتغري املناخ، وتدهور

املتخذة يف املاضي للتنمية املعتمدة على املسار )اليت كثرياً ما تكون غري مستدامة( يعين أن حتقيق اإلدارة اليت تؤدي 
ع على حد سواء ليس مطلبًا سهالً. وإلرشاد عملية اختاذ القرارات، من املهم للغاية بلورة موظيفتها للطبيعة واجملت

ات واضحة تتيح للبيئة أن تسهم يف حتقيق األمن الغذائي من خالل التنوع البيولوجي الزراعي يف أفريقيا، عملي
ودعم خدمات النظم اإليكولوجية )مثل التلقيح، ومكافحة اآلفات وكربون الرتبة(، واستصالح األراضي، وزايدة 

دالة واإلنصاف يف قلب أولوايت اإلدارة للقارة القدرة على التكيف مع تغري املناخ. ووضع الشواغل املتعلقة ابلع
دولية  ميكن أن يساعد يف حتسني البيئة والرفاه للبشر على حد سواء، وأن حيقق يف الوقت نفسه أيضاً أهدافاً رئيسية

 {.3-6، 9-٥، 7-٥، 4-٥{للتنوع البيولوجي والتنمية )مثل األراضي املتدهورة بسبب السياسات السابقة(
سات واالسرتاتيجيات واخلطط والربامج القائمة يف جمال التنوع البيولوجي ألفريقيا على السيا -2دال 

الصعد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي تتصدى بشكل متزايد للتهديدات املباشرة وغري املباشرة للتنوع 
ل إىل االقتصادات لبشر، وبكفالة التنمية الشاملة للجميع واالنتقاصاحل االطبيعة ل وملسامهاتالبيولوجي 

 )مسلم به لكنه انقص(يف سياق التنمية املستدامة واليت تدعم نوعية احلياة اجليدة  (12)والزرقاء (11)اخلضراء

                                                      
عن االقتصاد األخضر: املسارات حنو التنمية املستدامة والقضاء  2011حسب التعريف الوارد يف دراسة برانمج البيئة الصادرة يف العام   (11)

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

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

ءة يف استخدام املوارد، والشمول االجتماعي. ويف االقتصاد األخضر يكون منو الدخل والعمالة األخضر يتميز ابخنفاض الكربون، والكفا
دان التنوع مدفوعني ابالستثمارات العامة واخلاصة اليت تقلل من انبعااثت الكربون والتلوث، وتعزز الكفاءة يف استخدام الطاقة واملوارد، ومتنع فق

 .البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 عن االقتصـــــــاد األزرق ألفريقيا: دليل الســـــــياســـــــات 2016حســـــــب وصـــــــف اللجنة االقتصـــــــادية ألفريقيا يف منشـــــــورها الصـــــــادر عام  ( 12)
(Africa's Blue Economy: A policy handbook :الـــــــــــــذي ميـــــــــــــكـــــــــــــن االطـــــــــــــالع عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه عـــــــــــــلـــــــــــــى الـــــــــــــرابـــــــــــــط )

www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/blue-eco-policy-handbook_eng_1nov.pdf يشـــــــــمل مفهوم االقتصـــــــــاد ،
ياه وميكن األزرق االعرتاف أبن إنتاجية النظم اإليكولوجية الســليمة للمياه العذبة واحمليطات ميثل ســبيالً لالقتصــادات البحرية واملعتمدة على امل

زر وغريها من البلدان الســـــاحلية، وكذلك الدول غري الســـــاحلية، من مواردها. ويتطلب أيضـــــاً اتباع هنج متكامل وكلي وتشـــــاركي اســـــتفادة اجل
ني يشــــمل االســــتخدام واإلدارة املســــتدامني. ويشــــجع االقتصــــاد األزرق حفظ النظم اإليكولوجية املائية والبحرية واالســــتخدام واإلدارة املســــتدام

 ة هبا، ويستند إىل مبادئ اإلنصاف والتنمية املنخفضة الكربون، وكفاءة استخدام املوارد، واإلدماج االجتماعي.للموارد املرتبط



IPBES/6/15/Add.1 

31 

ة من املعاهدات اإلقليمية اليت تتناول البيئة فوهذه السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط والربامج، إىل جانب طائ -
املستخدمة لتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف. وتعمل األهداف والغاايت وتتعلق هبا، تعد من بني األدوات 

املستمدة من هذه االتفاقات على تشكيل السياق السياسايت ألفريقيا من أجل إدارة التنوع البيولوجي وما يقدمه 
ن تؤخذ يف احلسبان من إسهامات للناس. ومن أجل حتقيق األهداف احملددة يف هذه االتفاقات، من الضروري أ

الظروف احلالية واملستقبلية يف اجملاالت االجتماعية والسياسية والبيئية واالقتصادية مع مراعاة التغيريات اجلارية على 
الصعد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين. ومتثل السيناريوهات أداة مفيدة الستكشاف األحوال املستقبلية 

د عمليات وضع السياسات واختاذ القرارات بشأن املخاطر والفرص احملتملة النامجة عن املعقولة من أجل إرشا
مسارات خمتلفة حمتملة للتغري االجتماعي اإليكولوجي، األمر الذي يساعد يف وضع السياسات والتدخالت 

 .{6-3، 6-2-1، ٥-7وتنفيذها }
مناطق حفظ البيئة وإدارهتا الفعالة، مبا يف  وغريها من أنواعبرية وحبرية  أسهم إنشاء مناطق حممية -3دال 

التدابري املتخذة من قبيل  إىل جانبذلك مناطق حفظ البيئة اليت يديرها اجملتمع احمللي والقطاع اخلاص، 
استعادة النظم اإليكولوجية املختلفة املتدهورة واالستخدام املستدام للحبوب والنبااتت املتوطنة حملياً، يف 

سيما يف املناطق احلرجة للتنوع البيولوجي. ويتمثل التحدي الرئيسي  املهددة ابالنقراض، وال انتعاش األنواع
، مبا هذه النجاحات إاتحة حتقيقيف إجياد وسائل اسرتاتيجية ميكن بوساطتها  على صعيد إدارة املناطق احملمية

 - )مسلم به لكنه انقص(سبق إجنازه  ابلبناء على ما يف ذلك حتقيق فوائد تتجاوز األنواع والنظم اإليكولوجية،
كيلومرت مربع( من جمموع مساحة األراضي،   ماليني 4يف املائة ) 14حوايل نسبة األراضي احملمية يف أفريقيا تبلغ 

يف املائة من الغاابت املدارية الدائمة اخلضرة من األشجار عريضة األوراق والغنية بتنوعها  6ويشمل ذلك نسبة 
ة البيولوجي. وترتكز هذه املناطق اإليكولوجية الثمينة الغنية ابألنواع املتوطنة يف بلدان مثل مجهورية الكونغو الدميقراطي

توسيع شبكات املناطق احملمية يف تسريع وهناك حاجة ملحة إىل يتعني فيها توفري محاية كافية.  ومدغشقر، اليت
، وكذلك توجيه االهتمام إىل التدابري (7-)انظر الشكل م ق س هذه املناطق الغنية ابلتنوع البيولوجي والتوطن

للموارد املستدام دهورة، على سبيل املثال، االستخدام استعادة النظم اإليكولوجية املتاليت تنطوي على األخرى 
يف  ودون اختاذ تدابري استعادهتاوالنبااتت احمللية. ومن الواضح أنه توجد عوائق حتول دون توسيع املناطق احملمية 

ك بعض املناطق، ويلزم فهم هذه العوائق على حنو أفضل، مع دراسة الُنهج االسرتاتيجية ذات الصلة )مبا يف ذل
الفرع هاء( ويف معظم أفريقيا، ال تزال هناك فرصة انظر تعزيز أوجه التآزر املتعددة، واتباع هنج الفوائد املتعددة؛ 

الختاذ تدابري استباقية حلفظ التنوع البيولوجي. وتسفر اجلهود املبذولة يف مكافحة األنواع الدخيلة املغرية وإعادة 
من خالل حتسني مسامهات الطبيعة لصاحل البشر تعزيز التنوع البيولوجي و  احليواانت الربية عن نتائج إجيابية يف

إنتاج األنواع املتوطنة حمليًا للعلف، وحتقيق إيرادات عالية من السياحة البيئية وغريها من العوامل اليت تساهم يف 
 االستخدام املستدام للحبوب توفري نوعية احلياة الطيبة. وابإلضافة إىل ذلك، فمن األمور املشجعة التقدم احملرز يف

 مثلواملوارد األصلية املتوطنة مثل نبااتت الزينة املتوطنة حمليًا )انظر، على سبيل املثال، الفرع ألف عن منتجات 
)وعلى سبيل املثال، تتعرض سالمة عدد التيف(. ويلزم إحراز مزيد من التقدم لتحسني فعالية إدارة املناطق احملمية 

 {.4-٥-1، 4-٥، 3-3-2}مية يف أفريقيا ملخاطر من أنشطة التعدين من املناطق احمل
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ال تستخدم السيناريوهات حاليًا إال بدرجة حمدودة يف عمليات صنع القرار للحفظ واالستخدام  -4دال 
املستدام للتنوع البيولوجي يف أفريقيا. وجلعل السيناريوهات أكثر عالقة أبفريقيا يكن ببذل اجلهود اجلماعية 

يذ حتليالت السيناريو بناء قدرات الباحثني ومقرري السياسات واملؤسسات يف أفريقيا على فهم وتنف
)مسلم به لكنه واستخدامها على حنو مفيد من أجل ختطيط التدخالت واختاذ القرارات على حنو مستنري 

من  3٥٥أن هناك  2016و 200٥وقد حددت دراسة استقصائية للورقات اليت نشرت بني عامي  - انقص(
ة من التمثيل اجلغرايف والنطاقات. وغالبية دراسات السيناريو والتقارير عن مستقبل أفريقيا، بدرجات خمتلف

يف املائة(، وتعتمد أساساً على تغري املناخ كمحرك وحيد لتغري  80السيناريوهات اليت جرى حتديدها استكشافية )
التنوع البيولوجي. يف حني كانت القلة املتبقية ذات طابع فاحص للسياسات أو ابحث عن األهداف أو تركز على 

ت أبثر رجعي. وهناك فجوات واضحة يف التوزيع اجلغرايف لدراسات السيناريو األفريقية. فمناطق تقييم السياسا
وسط ومشال وغرب أفريقيا ممثلة متثياًل ضعيفاً، وتتسم مبشاركة حمدودة ألصحاب املصلحة وإدماج حمدود ملعارف 

فريقي وشرق أفريقيا واجلزر اجملاورة إىل الشعوب األصلية واملعارف احمللية. ويعزى انتشار الدراسات يف اجلنوب األ
اتريخ طويل نسبيًا لالستثمار يف حبوث التنوع البيولوجي. ولوحظ النمط نفسه ابلنسبة لدراسات تقييم التنوع 

لبشر. وابإلضافة إىل بناء القدرات البشرية، هناك حاجة إىل توليد املعلومات، صاحل االطبيعة ل ومسامهاتالبيولوجي 
لبياانت الكمية الالزمة من أجل وضع السيناريوهات وملراعاة السياقات احملددة وتنوع املناطق دون سيما ا وال

اإلقليمية وجمموعات السكان واالختالفات ذات الصلة يف الثقافة ويف الظروف البيئية واالجتماعية واالقتصادية. 
املستعرضة من األقران واليت تدعم تقييماً  وعمومًا ال يوجد سوى عدد حمدود من املنشورات غري الرمسية املتاحة

شاماًل خليارات السياسات واحلوكمة يف أفريقيا. وهذا يفرض حتدايت عند حتديد خيارات السياسة العامة ولكنه 
ميثل فرصة إلجراء تقييم النظام اإليكولوجي على حنو أكثر تواتراً ومشوالً. ويتيح أيضاً فرصة لوضع دراسات احلالة 

ملشاريع التجريبية اليت تستكشف اخليارات واألدوات السياساتية املختلفة املهمة حتديداً يف السياق األفريقي. وتطوير ا
وستساعد البياانت اليت جتمع من هذه اجلهود يف تعزيز السيناريوهات والنماذج املتعلقة ابحلاالت املستقبلية املعقولة 

 .}2-2-٥، 1-2-٥، 1-1-٥ألفريقيا }
ت السيناريوهات األفريقية يف مخسة أمناط عامة تركز على قوى السوق وإصالح السياسات ُُجع -5دال 

، وأيضًا على عامل احلصون واالستدامة اإلقليمية “سري األمور كاملعتاد”اليت متثل يف بعض اجلوانب حالة 
فية اليت تؤدي هبا التفاعالت واالستدامة احمللية. وتقدم األمناط العامة املختارة للسيناريوهات حملة عامة عن الكي

بني الطبيعة واجملتمع أو بني األوضاع البيئية واإلمنائية الراهنة والقوى الدافعة القائمة، وتدخالت اإلدارة 
وحتقيق  -االختيارية إىل تشكيل املسارات املستقبلية املمكنة للتغيري يف ُجيع أحناء أفريقيا يف العقود القادمة 

وما يتعلق هبا من أهداف التنمية املستدامة  2063قي لبناء أفريقيا متكاملة ومزدهرة حبلول العام رؤية االحتاد األفري
الذي يضع األولوية للسيادة الوطنية “ عامل احلصون”وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي يثري مشكلة وفقاً لسيناريو 

لسياسات وقوى السوق الرؤية السالفة الذكر واالعتماد على الذات واألمن. وعلى األرجح لن يليب مسارا إصالح ا
. (1-م ق س اإلطار) ابلكامل، ابلنظر إىل ميلهما الكبري إىل تقويض قاعدة املوارد الطبيعية يف األجل الطويل

ولكن االستدامة اإلقليمية واالستدامة احمللية يقدمان أرجح خيارين لتحقيق األهداف املتعددة املرتبطة حبفظ التنوع 
واإلطار م ق  4-البيولوجي واستخدامه املستدام وابلتنمية يف أفريقيا لألجلني القصري والطويل )اجلدول م ق س

(. وبغض النظر عن مسار السيناريو الذي يتم تقييمه، ال بد من حدوث تنازالت متبادلة يف املستقبل بني 1 -س 
وتبدو بوضوح  )مسلم به لكنه انقص(.اإلنسان  وكيفية مسامهتها يف رفاهمسامهات الطبيعة لصاحل البشر بعض 

أسباب املعيشة، ويتوقع اخنفاض التنوع البيولوجي -الطاقة-املاء-التنازالت يف العالقات املشرتكة بني الغذاء
والوظائف اإليكولوجية يف إطار األمناط اخلمسة اليت يتم تقييمها. ولكن ميكن التخفيف من حدة التنازالت عن 

التدرجيي واالستباقي ويف الوقت املناسب للتدخالت السياساتية والضماانت البيئية، اليت هتدف إىل طريق التنفيذ 
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اإليكولوجي عن طريق األنشطة القائمة على النظم اإليكولوجية. وميكن -بناء القدرة على الصمود االجتماعي
القدرات واألدوات التقنية املعززة  تكميل ذلك بتحسني إمكانية احلصول على املعلومات اإليكولوجية، وكذلك إىل

الالزمة لتحليل التنازالت، ابعتبار ذلك خطوة حنو حتقيق ختطيط إمنائي قوي. وتوفري أسباب معيشة اجملتمعات 
دث على احمللية بشكل مباشر أو غري مباشر يف إطار كل منط من األمناط العامة اليت يُنظر فيها ألفريقيا، قد حي

، إذ يؤدي حتويل املناطق الطبيعية واالستخراج واالستغالل ومسامهات الطبيعة لصاحل البشرجي حساب التنوع البيولو 
للسلع واملوارد مثل املعادن أو األمساك أو احملاصيل الغذائية، وكذلك تطوير اهلياكل األساسية، إىل التدهور 

طة نظم احلوكمة اليت تعرتف بقيمة اإليكولوجي. وميكن ختفيف العواقب الضارة هلذه التنازالت إىل حد ما بواس
التنوع البيولوجي واإلسهامات اليت يقدمها للناس، وتتخذ التدابري الالزمة على أساس التخطيط املكاين واملعاوضات 

من أجل احلفظ واالستخدام املستدام واإلدارة لألصول الطبيعية أو دعم العمليات السياساتية، مثل إجراء  البيئية
-٥{بيئي والتقييم البيئي االسرتاتيجي يف إطار النمطني العامني لالستدامة اإلقليمية واالستدامة احمللية تقييم األثر ال

3 ،٥-4 ،٥، ٥-٥-6 ،٥-7{. 
 3-اجلدول م ق س

 2٠63أمثلة على خيارات االستجابة حنو حتقيق تطلعات أفريقيا لعام 
وجماالهتا ذات األولوية  2063أفريقيا لعام  يبني هذا اجلدول خيارات االستجابة من أجل حتقيق تطلعات خطة

االسرتاتيجية املتعلقة ابلتنوع البيولوجي ومسامهات الطبيعة لصاحل البشر. واالستجاابت هي عبارة عن أمثلة تستند 
، وهي تصنف إىل ثالث فئات خمتلفة من 2-6، وال سيما اجلدول 6بشكل رئيسي إىل النتائج املستخلصة يف الفصل 

( 1-٥-6املالية )الفرع -( واألدوات االقتصادية2-٥-6التنظيمية )الفرع -ياسة العامة: األدوات القانونيةأدوات الس
(. وميثل كل منها مثااًل واحدًا فقط لالستجاابت املمكنة يف جمال 3-٥-6الثقافية )الفرع -واألدوات االجتماعية

كن أن تساعد يف حتقيق تطلعات خطة أفريقيا للعام السياسات العامة من بني الكثري من اخليارات البديلة اليت مي
2063. 
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 1-اإلطار م ق س
 العامة للسيناريوهات املستخدم لتصنيف السيناريوهات اليت مشلتها الدراسة االستقصائية يف هذا التقييم حملة عامة عن األمناط

:UNEP (2002 14;Millennium Ecosystem Assessment (2005) 13;)2001. (et alNakicenovic  Source,15 16,2007  املصدر:

19.AfDB (2015)-WWF 18;. (2014)et alO’Neill  )172016 

 
  

                                                      
13 Nakicenovic, N., Alcamo, J., Grubler, A., Riahi, K., Roehrl, R. A., Rogner, H. H., and Victor, N. (2000). Special Report on 

Emissions Scenarios (SRES), a special report of working group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge 

University Press. Retrieved from http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=0. 
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 4-اجلدول م ق س

االجتاهات حملركات فقدان التنوع البيولوجي وللتنوع البيولوجي وإسهامات الطبيعة للبشر وللرفاه البشري يف إطار كل منط 
، مع خيارات االستجابة اليت قد تقلل من األمناط العامة املستخدمة لتصنيف السيناريوهات اليت مشلتها الدراسة يف أفريقيا

 . من احملركات السلبية من أجل حتقيق األهداف إىل أقصى حد ممكن
)اجلدول  لبشرصاحل االطبيعة ل ومسامهاتوالتنوع البيولوجي  (3-٥)اجلدول  يوجز هذا اجلدول نتائج تقييم للمحركات املختلفة

)اإلطار م ق  ايف إطار أمناط عامة خمتلفة للسيناريوهات ألفريقي( ٥-٥)اجلدول أبعاد مسارات الرفاه البشري كذلك ، و (4-٥
. وتشمل احملركات اليت جرى تقييمها عدد السكان والتوسع احلضري واالستهالك واستخدام املوارد الطبيعية والطلب على (1-س

صاحل الطبيعة ل ومسامهاتاملوارد على الصعيدين العاملي واإلقليمي وتغري املناخ. وتشمل العناصر اليت مت تقييمها للتنوع البيولوجي 
ا يلي: فقدان املوائل على اليابسة ويف املياه العذبة، وفقدان املوائل البحرية، وحتوالت نطاق توزع األنواع، وإنتاج الغذاء لبشر ما

ه واألعالف، وإنتاج الطاقة، وتنظيم املياه العذبة، وتنظيم املناخ واملخاطر الطبيعية والتلقيح. وتشمل األبعاد اليت جرى تقييمها للرفا
ي: الرفاه املادي، واحلد من الفقر، وكذلك األبعاد املتعلقة ابإلنصاف والصحة واألمن والعالقات االجتماعية وحرية البشري ما يل

قوى السوق ) مخسة أمناط عامة للسيناريوهات هي: سيناريوهان لسري األمور على النحو املعتادواستخدمت هلذا التقييم االختيار. 
التحول اخلاضع ”وسيناريوهان لـ  (امل احلصون )ع حقائم على احلصون )ع يناريو واحدسو ؛ ()ق س(، وإصالح السياسات )إ س

وتشري األسهم إىل االزدايد )السهم املوجه حنو األعلى( أو النقصان  .م()ا  احمللية( واالستدامة ق)ا  اإلقليميةاالستدامة )“ لإلدارة
فقي( ضمن الفئات املختلفة لكل من األمناط العامة للسيناريوهات )السهم املوجه إىل األسفل( أو عدم حدوث تغيري )السهم األ

ويشري لون اخلانة إىل األثر العام للنتائج يف مجيع التقارير، فاللون األخضر يعين أن األثر العام إجيايب، واللون  .ابلنظر حنو املستقبل
يعين أن األثر العام سليب، يف حني يشري اللون البنفسجي إىل اجتاهات متناقضة، وتشري اخلانة غري امللونة إىل عدم وجود  لربتقايلا

ويبني اجلدول أن أثر مجيع احملركات يتوقع أن يزداد يف إطار مجيع السيناريوهات، فيما عدا نتائج خمتلطة ترتبط ابلطلب أثر أو تغري. 
عيدين اإلقليمي والعاملي يف إطار سيناريو االستدامة احمللية. ويبني العمود األخري استجاابت احلوكمة احملتملة على املوارد على الص
واليت قد تساعد يف التوجه حنو حتسني التنوع البيولوجي ومسامهات الطبيعة لصاحل البشر والرفاه البشري  2-6استناداً إىل اجلدول 

ينة يف كل منط من األمناط العامة للسيناريوهات. واالستجاابت الواردة هنا ليست شاملة، عن طريق التصدي حملركات سلبية مع
ولكنها تقدم أمثلة للكيفية اليت تساعد هبا عمليات السيناريو يف توضيح اخليارات اليت قد تتبعها السياسات العامة من أجل حتقيق 

 النتائج املرجوة.
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 لنحققه معاً  -املستقبل الذي نصبو إليه  -هاء 
ميكن ألفريقيا أن ختطو حنو حتقيق تطلعاهتا اإلمنائية مع حتسينها حلفظ أصوهلا الطبيعية الثمينة وتلبية  -1هاء 

وع البيولوجي عن طريق نظم احلوكمة املتعددة أصحاب املصلحة اليت تتسم ابلتكيف نالتزاماهتا املتعلقة ابلت
وتعدد املستوايت، إىل جانب حتسني إدماج معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية من خالل االعرتاف 

، لكنه )مسلم به“( نظم احلوكمة املتعددة املراكز”ابملؤسسات التقليدية )ويشار إىل ذلك فيما يلي ابسم 
وستشكل اخليارات املتخذة للحوكمة والسياسات التقدم احملرز يف حتقيق اخلطة االسرتاتيجية للتنوع  انقص(.

وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي املرتبطة هبا، وأهداف وغاايت التنمية  2020-2011البيولوجي للفرتة 
بشأن تغري املناخ والتطلعات املستهدفة  201٥س لعام املستدامة، والتزامات الدرجتني املئويتني يف إطار اتفاق ابري

(، كما سيتشكل هذا التقدم أيضًا ابخلطوات 3-ألفريقيا متتع ابالزدهار )اجلدول م ق س 2063خلطة عام 
املتخذة حنو تنفيذها، وابلدعم عن طريق تعزيز التعاون الدويل والشركات املتعددة املستوايت وعن طريق توفري 

(. ويتسم تعميم مراعاة التنوع 8-تنفيذ املستدامة والكافية واليت ميكن التنبؤ هبا )الشكل م ق سوحشد وسائل ال
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف السياسات واإلجراءات املتخذة على خمتلف املستوايت ابألمهية احليوية 

يتسق معها، حيث جتمع هذه النهج بني اجلهات يف النهج التقليدية املتبعة يف القارة للحوكمة املتعددة املراكز و 
الفاعلة )القطاعان العام واخلاص واجملتمعات احمللية( ذات وجهات النظر املختلفة، وتبين اجلسور بني القطاعات 
وتعمل على مستوايت ونطاقات متعددة ويف أطر زمنية خمتلفة. وتقدم النهج املتعددة املراكز بدياًل للنهج املنطلقة 

تكفي  مة إىل القاعدة اليت تكون أقل حساسية للمعوقات احمللية وللنهج املنطلقة من القاعدة إىل القمة اليت المن الق
أحياانً للتعامل مع القضااي على املستوايت العليا لصنع القرار. وعندما تدعم هذه النهج ابألدوات املناسبة القانونية 

ن توافق اآلراء ومن التعلم املشرتك عن طريق إجراء احلوار واالشرتاك يف والتنظيمية واالقتصادية واملالية، ستستفيد م
إنتاج املعارف، مع تشريع مبادئ اإلنصاف والشفافية واملشاركة واخلضوع للمساءلة. وعلى الرغم من أن النهج 

للحوار والتشاور، فهي املتعددة املراكز كثيفة يف استخدام املوارد لألجل القصري ألهنا تتطلب قدراً كبرياً من الوقت 
تتيح السرعة يف االستجابة للتغيري؛ وتقلل من النزاعات، وحتقق التوازن بني أهداف حفظ البيئة والتنمية، وتسفر 
عن نتائج إجيابية يف األجلني املتوسط والطويل. وهلذا فنظام احلوكمة املتعدد املراكز يتسم أبمهية حامسة لتمكني 

يف أفريقيا من حتقيق فوائد منصفة للناس. وينفذ النظام املتعدد املراكز منذ سنوات عديدة األصول الطبيعية املتنوعة 
يف أفريقيا إلدارة املصاحل املتباينة يف املوارد، ويعتمد على عمليات املساءلة من خالل مشاركة اجلهات صاحبة 

النطاقات والقطاعات والقيم والنظم  املصلحة، ويعاجل التنازالت املتبادلة. وهو ينطوي كذلك على العمل يف كافة
املعرفية إلدماج معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية واملؤسسات املتعلقة هبا، كما ينطوي على اإلدارة التكيفية. 

ال تبعث على ”ويتضمن أيضًا بناء اإلحساس ابملسؤولية االجتماعية، ويسعى إىل ما ميكن تسميته خيارات 
-6، 2-6{ما يتعلق مبحركات التغيريات املوصوفة يف الفرع ابء من موجز مقرري السياسات وال سيما في“ الندم

2-1 ،6-3 ،6-4-٥{. 
ميكن خليارات احلوكمة اليت تسخر أوجه التآزر وتنتج فوائد متعددة واليت تيسرها بيئة مواتية أن  -2هاء 

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

اإليكولوجية املتكاملة على الصمود. وميكن بتحديد نقاط الدخول القائمة واستخدامها يف التخطيط املكاين، 
وللتخطيط اإلمنائي املتكامل واآلليات املتعلقة به اليت تعتمد على مزيج من األدوات وإدارة استخدام األراضي، 

السياساتية أن يساعد على االستفادة من التآزر، مما يساعد على حتسني تنفيذ السياسات على الصعيدين اإلقليمي 
للتنمية املستدامة وخطة عام  2030والوطين. وسيعتمد حتول أفريقيا اجلذري حنو االستدامة متشياً مع خطة العام 

على االستثمار الذي يستهدف أصحاب املصلحة املتعددين، وعلى احلوكمة املتعددة املستوايت اليت تتسم  2063
ابلتكيف. وبتعزيز اتساق السياسات مع توفر قدر كاف من املوارد والقدرات، وتشجيع هُنج اإلدارة التكيفية اليت 

من الناحية االجتماعية إزاء االستفادة من  فة، ميكن أن ينشأ هنج أكثر عدالً جتمع بني وجهات النظر املختل
خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، مما يساعد على ضمان توزيع التكاليف والفوائد على حنو 

 .}6-6، 3-3-6{أنسب 
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 9-الشكل م ق س
قيا عن طريق حتديد اخلطط العاملية واإلقليمية ابالقرتان مع موجز للكيفية اليت ميكن هبا حتقيق النتائج املستقبلية ألفري

 األدوات ذات األمهية يف جمال اختاذ القرارات 
يستند حتقيق املستقبل املرغوب واملنصف ألفريقيا إىل جمموعة قائمة من األهداف اإلقليمية والعاملية. وابستخدام السيناريوهات 
كأداة للتفكري يف الكيفية اليت ميكن أن تتطور هبا املصائر املستقبلية، ميكن التشكيل املشرتك لبيئة سياسات متكينية من أجل 

مبجموعة  الشكلهذا يبدأ و ن التآزر واالتساق بني اإلجراءات وأقل قدر ممكن من التنازالت املتبادلة. حتقيق أكرب قدر ممكن م
لالحتاد األفريقي، وأهداف التنمية املستدامة، وأهداف آيتشي للتنوع  2063)خطة العام  من األهداف والغاايت احلالية

حتقيقها لكي تبلغ وافقت أغلبية األمم األفريقية عليها واليت جيب  اليت البيولوجي وغريها من األهداف املتفق عليها عاملياً(
؛ وبعض هذه األهداف شامل لقطاعات متعددة ألهنا تسعى إىل حتقيق اإلصالح املؤسسي )مثل قبل املنشودالقارة املست
ة املستدامة( من أهداف التنمي 17و 16من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي، واهلدفان  20و 19و 18و 3و 2األهداف 

على ما من املهم للغاية التعرف على األهداف املؤسسية الشاملة لقطاعات متعددة ألهنا تركز (. و 2-جلدول م ق سنظر ا)ا
من أجل حتقيق مستقبل أفضل. وهذه األهداف ال ترتبط فحسب مع جمموعة يتعني القيام به ضمن املؤسسات وفيما بينها 

املاء أو الطاقة مثاًل، ولكنها ضرورية لتحقيقها مجيعاً. وملساعدتنا يف التفكري يف كيفية واحدة من الغاايت، بتجمعها حول 
ملصائر املستقبلية احملتملة اليت تصور اجمموعة من األمناط العامة للسيناريوهات اليت تساعدان على تنفيذ هذه اخلطة، تتاح 

وال يوفر أي من هذه (. 1-انظر اإلطار م ق سة بكل منها )ميكن أن تنشأ يف ظروف خمتلفة والتنازالت املتبادلة املرتبط
السيناريوهات املستقبل الذي نرغب فيه؛ ولكن بعضها يقربنا أكثر من غريه إىل مستقبل منشود، ولكن املستقبل غري واضح، 

ريوهات أدوات وسيتألف من تعبري معقد عن جوانب مستمدة من مجيع السيناريوهات احملتملة. ويف ضوء ذلك، متثل السينا
(. وابلنظر إىل 4-مفيدة للمساعدة يف التفكري يف نوع البيئة التمكينية الالزمة لتحقيق أهداف معينة ) اجلدول م ق س

األهداف من خالل عدسة األمناط العامة للسيناريوهات يتمكن صانعو القرارات من اختاذ القرارات املستنرية بشأن أدوات 
(، كما ميكنهم إبراز التنازالت املتبادلة بوضوح وحتويل 4-استخدامها )انظر اجلدول م ق سالسياسات العامة اليت ميكن 

االنتباه إىل أوجه حمدد للتآزر والتماسك. ويوجز الشكل كيف ميكن أن يرتافق حتديد اخلطط مع اختاذ القرارات على حنو 
 ت اجملدية لتحقيق مستقبل مرغوب.فعال يعرتف بنواحي الغموض املستقبلية من أجل استخدام أدوات السياسا
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 األولالتذييل 
 اإلبالغ عن درجة الثقة

يف هذا التقييم تستند درجة الثقة يف كل استنتاج رئيسي إىل كمية األدلة وجودهتا ومدى االتفاق بشأهنا )الشكل 
(. وتتضمن األدلُة البياانت والنظرايت والنماذج ورأي اخلرباء. وتوثق تفاصيل النهج يف املذكرة 1-ألف -م ق س

 .(IPBES/6/INF/17)تاج التقييمات من األمانة بشأن املعلومات عن العمل املتعلق بدليل إن
 واملصطلحات املوجزة اليت تصف األدلة هي على النحو التايل:

 حتليل وصفي شامل أو غريه من التوليفات أو الدراسات املستقلة املتعددة اليت تتوافق. ال خالف عليه: •

وجود لدراسة  اتفاق عام رغم أنه ال يوجد سوى عدد حمدود من الدراسات؛ ال مسلم به لكنه انقص: •
 .جتميعية شاملة و/أو أن الدراسات املوجودة تتناول مسألة بصورة غري دقيقة

  غري قطعي: ُتوجد دراسات مستقلة متعددة ولكن النتائج ال تتوافق. •
 غري حمسوم: توجد أدلة حمدودة، مع التسليم بوجود ثغرات معرفية كربى. •

 1-ألف -س ق م الشكل
 الثقة عن النوعي لإلبالغ األربعة األطر منوذج
 .التظليل مستوى تزايد به يفيد ما حنو على اليمىن العلوية الزاوية من اقرتبنا كلما  الثقة تزداد

 
 .(20)2016 اإليكولوجية، النظم وخدمات البيولوجي التنوع جمال يف والسياسات للعلوم الدويل احلكومي املنرب: املصدر

                                                      
(20)IPBES (2018): 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, 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 السياسات اخلاص مبوجز امل(: 2016احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ) املنرب)
بشأن امللقحات  تقرير التقييم الصادر عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةل
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 الثاينالتذييل 
 لبشرا صاحلالطبيعة ل مسامهات

هلذا التقييم اإلقليمي وأمهية هذا املفهوم  اآلخذ يف التطور لصاحل البشرالطبيعة  مسامهاتيصف هذا التذييل مفهوم 
 املنرب الصادر عن

(21). 
، اإلجيابية والسلبية على حد سواء، اليت تقدمها الطبيعة املسامهاتعبارة عن مجيع مسامهات الطبيعة لصاحل البشر 

احلية )أي تنوع الكائنات احلية والنظم اإليكولوجية، وما يرتبط هبا من عمليات إيكولوجية وتطورية( يف نوعية حياة 
ط الفيضاانت، البشر. وتشمل اإلسهامات املفيدة املستمدة من الطبيعة أموراً مثل اإلمداد ابلغذاء وتنقية املياه وضب

واإلهلام الفين، بينما تشمل اإلسهامات الضارة انتقال األمراض واالفرتاس الذي يضر ابلناس أو مبمتلكاهتم. وقد 
بوصفها منافع أو مضار حبسب السياق الثقايف أو الزمين أو مسامهات الطبيعة لصاحل البشر يُنَظر إىل الكثري من 

 املكاين.
توسيع جمال إطار خدمات النظم اإليكولوجية املستخدم على يعة لصاحل البشر مسامهات الطبويراد من مفهوم 

نطاق واسع، وذلك ابلنظر على حنو أوسع يف آراء النظم املعرفية األخرى بشأن التفاعالت املتبادلة بني البشر 
ات الطبيعة لصاحل مسامهوالطبيعة. وال يُقَصد به أن حيل حمل مفهوم خدمات النظم اإليكولوجية. ويراد من مفهوم 

إشراك طائفة واسعة من العلوم االجتماعية واإلنسانية، وذلك إباتحة األخذ مبنظور ثقايف أكثر تكامالً فيما البشر 
 يتعلق خبدمات النظم اإليكولوجية.

أربع  (22)وقد تضمنت خدمات النظم اإليكولوجية دائمًا عنصرًا ثقافياً. فعلى سبيل املثال يعرف تقييم األلفية
 جمموعات واسعة خلدمات النظم اإليكولوجية على النحو التايل:

 للمنرب( ييف اإلطار املفاهيم‘‘ الطبيعة’’خدمات الدعم )تشكل حالياً جزءاً من  •
 خدمات التموين •
 اخلدمات التنظيمية •
 اخلدمات الثقافية •

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

وة على ذلك، فإن جمموعات خدمات النظم اإليكولوجية وتقدَّر من خالهلا خدمات النظم اإليكولوجية. وعال
قيام صلة أكثر مرونة بني اجملموعات. فعلى سبيل مسامهات الطبيعة لصاحل البشر متيل إىل التفرد، يف حني تتيح 

                                                      
فونسيكا، وهـ.ت. نغو، وج.ك. بيسماجير، وت.د. بريز، ول.ف. ديكس، ول.أ. -س.ج. بوتس، وف.ل. إمرباتريز وإنتاج األغذية. والتلقيح

غاريبالدي، ور. هيل، وج. سيتيل، وأ.ج. فانربغن، وم.أ. أيزن، وس.أ. كاننغهام، وك. إيرديل، وب.م. فرايتاس، ون.غاالي، وب.ج. كيفان، 
ابرا، وج.س. بيتيس، ور. رادر، وب.ف. فياان -، وب.ك. كوابونغ، وج. يل، وش. يل، ود.ج. مارتنز، وج. نيتسهوستيانسكي-وأ. كوفاكس

 .(صفحة 36أمانة املنرب احلكومي الدويل يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بون، أملانيا.  )حمررون(.
(21 )Díaz, S., Pascual, U., Stenseke, M., Martín-López, B., Watson, R.T., Molnár, Z., Hill, R., Chan, K.M.A., Baste, 

I.A., Brauman, K.A., Polasky, S., Church, A., Lonsdale, M., Larigauderie, A., Leadley, P.W., van Oudenhoven, 

A.P.E., van der Plaat, F., Schröter, M., Lavorel, S., Aumeeruddy-Thomas, Y., Bukvareva, E., Davies, K., Demissew, 

S., Erpul, G., Failler, P., Guerra, C.A., Hewitt, C.L., Keune, H., Lindley, S., Shirayama, Y. (2018). Assessing nature’s 

contributions to people. Science 359(6373), 270–272. https://doi.org/10.1126/science.aap8826 
(22) Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and human well-being: Synthesis. 

Washington, D.C.:Island Press.  Retrieved from 

https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf 
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املثال، ميكن اآلن تصنيف إنتاج األغذية، الذي يعترب تقليداًي أحد اخلدمات التموينية، ابعتباره مسامهات مادية 
ترتبط هوايت الشعوب  -وليس مجيعها  -غري مادية توفرها الطبيعة لصاحل السكان. ويف العديد من اجملتمعات و 

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

 معاً.
لتلبية احلاجة إىل االعرتاف ابآلاثر الثقافية والروحية للتنوع مسامهات الطبيعة لصاحل البشر وقد ُوِضع مفهوم 

اآلراء العاملية  البيولوجي، بطرق ال تقتصر على فئة ثقافية متفردة خلدمات النظم اإليكولوجية، بل تشمل خمتلف
أيضًا للمرء أن ينظر يف اآلاثر أو مسامهات الطبيعة لصاحل البشر بشأن العالقات بني الطبيعة والبشر. وتسمح 

 اإلسهامات السلبية، مثل املرض.
لبشر، وينطبق كثري منها على حنو وثيق على تصنيف فئات خدمات صاحل االطبيعة ل ملسامهاتفئة  18وتوجد 

ضمن جمموعة  18لتموين واخلدمات التنظيمية. وتصنف هذه الفئات الـ االنظم اإليكولوجية، وال سيما خلدمات 
 التنظيمية واملادية وغري املادية. -لبشرصاحل االطبيعة ل ملسامهاتواحدة أو أكثر من اجملموعات الواسعة 
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 الثالثلتذييل ا
 ,AU) استناداً إىل املرجع 2٠63التطلعات واألهداف وجماالت األولوية خلطة االحتاد األفريقي للعام 

2015)
(23) 

 
  

                                                      
(23 )African Union. (2015). Agenda 2063: The Africa We Want. Addis Ababa, Ethiopia: African Union 

Commission. Retrieved from http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/agenda2063.pdf 

http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/agenda2063.pdf
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 الرابعالتذييل 
 أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي

 (24))غري مؤرخة( املصدر: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

                                                      
24 and the  2020–2011Strategic Plan for Biodiversity Secretariat of the Convention on Biological Diversity. (n.d.). 

Aichi Targets: Living in harmony with nature. Retrieved from https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-

2020/Aichi-Targets-EN.pdf. 
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