
 
 

 

 
 استعادة النظم اإليكولوجية من أجل زيادة القدرة على الصمودشأن ب ةالعمل األفريقي خطة

 معلومات أساسية - 1
تعتبر النظم اإليكولوجية البرية والبحرية وتنوعها البيولوجي األساس للنمو االقتصادي، والتنمية المستدامة ورفاه اإلنسان في 
أفريقيا. غير أن الكثير من النظم اإليكولوجية في المنطقة تواجه تدهورا شديدا يؤدي إلى تدهوي التنوع البيولوجي أو فقدانه 

عاقة أو توقف وظائف ا  3602لنظم اإليكولوجية وخدماتها، وبالتالي يهدد قدرة أفريقيا على تحقيق خطة االتحاد األفريقي لعام وا 
األراضي والنظم اإليكولوجية على وأهداف التنمية المستدامة المذكورة فيها. ويؤثر تجهور  3626وأهداف التنمية المستدامة لعام 

زالمعارف التقليدية للمجتمعات والقدرة اإلنتاجية لالقتصادات األفريقية على النحو المبين في  سبل عيش البشر، والهوية الثقافية
التقارير األخيرة من المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

(IPBES .)تحويل الغابات، والمراعي، واألراضي في المنطقة كولوجية المباشرة لتدهور األراضي والنظم اإلي سبا وتشمل األ
. وتدهور التغيرات األخرى في استخدام األراضيالرطبة وغيرها من المناطق الطبيعية إلنتاج األغذية والتنمية الحضرية ضمن 

ان، وعدم تخطيط الحضرنة، بدرجة عالية من جراء تغير المناخ، والنمو السريع للسكأيضا  عاألراضي والنظم اإليكولوجية يتسار 
مدادات  والبنية التحتية والتنمية الصناعية، والتلوث والنفايات والطل  المتزايد على الخدمات )بما فيها المياه، واألغذية وا 

1الطاقة(.
 

ي للعلوم المنبر الحكومي الدولوالحظ التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ألفريقيا الذي أجراه 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية أن االستثمار في تجن  تدهور األراضي والنظم اإليكولوجية 

ألراضي على المستوى العالمي إلى اوفي أنشطة االستعادة يكون سليما من الوجهة االقتصادية. وبينما وصلت تكلفة تدهور 
أعلى بكثير عن تكلفة اإلجراءات لمنع حدوثه )اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  يريكي في السنة، فهبليار دوالر أم 096حوالي 
(. فالمنافع، بما في ذلك منع فقدان األنواع وانقراضها، والحفاظ على 3602، دي غروت وآخرون 3602،  (UNCCD)التصحر

افية، يمكن أن تعزز من القدرة على الصمود. وتسهم استعادة الخدمات الرئيسية للنظم اإليكولوجية والهويات البيولوجية الثق
ويمكن أن تشكل حال للتكيف مع المناخ والتخفيف من  األمم المتحدة للتنمية المستدام األراضي بدرجة كبيرة في تحقيق أهداف

ذا مهما بصفة خاصة في (. ويعتبر ه3602حدته عن طريق تحسين عزل ثاني أكسيد الكربون والدورة الهيدرولوجية )اليوني ، 
ات األرضية والحد من األضرار من تغير النهياالنظم اإليكولوجية الهشة التي يمكن أن تسهم استعادة األراضي إلى منع اال

 المناخ واألحداث القاسية.
2)و( من اتفاقية التنوع البيولوجي 8ولتنفيذ المادة 

(CBD)  لبيولوجي، هناك من أهداف أيشي للتنوع ا 02و 00وتحقيق الهدفين
في سق وتعاوني لدعم وتيسير وزيادة وتمويل وتنفيذ أنشطة استعادة النظم ايكولوجية على أرض الواقع. و تحاجة إلى بذل جهد م

بحث  02/2و 03/09و 00/00قام مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وخصوصا من خالل مقرراته  هذا الصدد،
وأصحا  ، األخرى والمنظمات ذات الصلة، وكذلك الشعو  األصلية والمجتمعات المحليةالحكومات األطراف وتشجيع 
على تعزيز ودعم واتخاذ إجراءات من أجل استعادة النظم اإليكولوجية، من بين جملة أمور، من خالل، المصلحة المعنيين، 

 .اإليكولوجية كإطار مرن وفقا للظروف الوطنيةوحس  االقتضاء، االستفادة من خطة العمل قصيرة األجل بشأن استعادة النظم 

                                                      
1 https://undocs.org/AMCEN/SS.VII/3  
عادتها الى حالتها الطبيعية ب" ،يقوم كل طرف متعاقد، قدر اإلمكان وحس  االقتضاءعلى أن )ز( 8تنص المادة  2 إصالح النظم االيكولوجية المتدهورة وا 

 ".لى أوضاعها السوية بجملة أمور منها وضع خطط أو استراتيجيات اإلدارة االخرى وتنفيذهاوتشجيع إعادة االنواع المهددة ا

https://undocs.org/AMCEN/SS.VII/3
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خطة عمل قصيرة األجل بشأن استعادة  02/2، اعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في مقرره 3600وفي عام 
 2األهداف يمكن تكييفه مع الظروف الوطنية والتشريعات الوطنية إلجراءات فورية نحو تحقيق النظم اإليكولوجية، كإطار مرن و 

من االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، واألهداف والغايات  8و 0من أهداف ايشي للتنوع البيولوجي والهدفين  00و 00و 03و
الدولية األخرى المتفق عليها، والسيما األهداف المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أو في 

تقييم فرص استعادة النظم أ( )ط األخرى ذات الصلة. واألنشطة الرئيسية األربعة في الخطة تتضمن: االستراتيجيات والخط
تخطيط أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية ج( ) ية الستعادة النظم اإليكولوجية؛تمكينتحسين البيئة المؤسسية ال ( ) اإليكولوجية؛

بداء التعقيبات و د( ) وتنفيذها؛ مل الجاري للمنبر الحكومي عمع التقدير بال أيضامقرر الورح   نشر النتائج.الرصد والتقييم وا 
الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي إلجراء تقييم مواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها كواحد من الجهود 

 .3636المبذولة لتحقيق األهداف المتعلقة باالستعادة بحلول عام 
وجي في أفريقيا هو أحد األصول األساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكن استخدامه على نحو مستدام والتنوع البيول

وأهداف التنمية المستدامة  3602ومنصف للحد من عدم المساواة والفقر في القارة. والمواءمة بين خطة االتحاد األفريقي لعام 
رفاه البشر في أفريقيا، تيسر إعداد في الطبيعة  ةفظ التنوع البيولوجي ومساهموأهداف أيشي للتنوع البيولوجي التي ترتبط بح

ضمان أن بيئتها ونظمها اإليكولوجية سليمة ومحمية  إلىأفريقيا  تسعىمداخالت من شأنها أن تحقق نتائج إيجابية متعددة. و 
 قادرة على الصمود أمام المناخ.لدعم االقتصادات وسبل عيش المجتمعات ال

اإليكولوجية ألغراض زيادة القدرة على الصمود، تقترح تدابير محتملة  مظناستعادة الشأن بهذه وخطة العمل األفريقية 
جراءات على أرض الواقع إلحداث تقدم في استعادة األراضي والنظم  جراءات استراتيجية، وآليات للتعاون وا  للسياسات، وا 

ار هذه الوثيقة من جان  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالتعاون مع برنامج األمم اإليكولوجية في أفريقيا. وقد تم تيسير إصد
المتحدة للبيئة ومختلف الشركاء وأصحا  المصلحة اآلخرين، والسيما نقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي، 

مع المدني واألوساط األكاديمية. وتمت مناقشة وأصحا  المصلحة اآلخرين بما في ذلك المؤسسات التقنية الحكومية، والمجت
للتنوع البيولوجي واجتماع فريق الخبراء  ةاألفريقي يةللقمة الوزار  الثاني خطة العمل خالل االجتماع التحضيريعناصر مشروع 

 3608ر/أيلول سبتمب 01و 00الذي انعقد يومي  (AMCEN)البيئة ب المعنيللدورة السابعة الخاصة للمؤتمر الوزاري األفريقي 
البيئة المعني بلدورة السابعة الخاصة للمؤتمر الوزاري األفريقي لالجزء الوزاري من  مشروع العناصر وقد تم تأييد في نيروبي.

 .3608سبتمبر/أيلول  09لمنعقد في ا
وأمانة المؤتمر الوزاري  وحكومة مصر قامت، بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي وبدعم من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،

تاحته لنظر القمة الوزارية األفريقية  ألفريقي المعني بالبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بمواصلة إعداد مشروع خطة العمل وا 
ا ، في شارم الشيخ، مصر. واعتمدت القمة خطة العمل وقدمته3608نوفمبر/تشرين الثاني  02للتنوع البيولوجي، المنعقدة في 

 لالعتماد من جان  جمعية االتحاد األفريقي لرؤساء الدول والحكومات.
وكالة التخطيط بواسطة جميع الدول األفريقية األعضاء بتوجيه من االتحاد األفريقي و هذه األفريقية العمل وسيتم تنفيذ خطة 
رائدة في تيسير بصفتها المؤسسة ال تعمل، التي س(NEPAD Agency)لشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والتنسيق التابعة ل

 وغيرها من المؤسسات. (RECs)بالتعاون مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية تنفيذ خطة العمل، وتنسيق ورصد وتقييم 

 تدهور األراضي والنظم اإليكولوجية في أفريقيا: الحالة والتحديات والفرص - 2
 الحالة واالتجاهات -ألف 

إيكولوجية غنية ومتنوعة، بما في ذلك الصحارى واألراضي الجافة التي لديها نتابات وحيوانات، وأراضي السفانا في أفريقيا نظم 
؛ والغابات االستوائية الجافة والرطبة؛ استوائية رطبة؛ وغابات المنغروف وانات ذوات الحوافر؛ وغاباتيذات أكبر تنوع للح
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ية الساحلية؛ واألراضي الرطبة حول مستجمعات المياه العذبة مثل األنهار، زر والنظم اإليكولوجوالنظم اإليكولوجية للج
 والبحيرات ومصبات األنهار، والنظم الحضرية وشبه الحضرية والنظم اإليكولوجية الزراعية؛ والنظم اإليكولوجية البحرية.

التابع لبرنامج المركز العالمي لرصد الحفظ ، التي أعدها حالة التنوع البيولوجي في أفريقياغير أنه وفقا لإلصدار الثاني من 
هدف أيشي للتنوع  كجزء من استعراض منتصف المدة للتقدم المحرز نحو تحقيق 3600في عام األمم المتحدة للبيئة 

نظم لمنبر الحكومي الدولي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات الا أفريقيا الذي أجراه وتقرير التقييم اإلقليمي األخير 3البيولوجي
. وفي إطار سيناريوهات العمل بمعدل مزعج الحظ أن تدهور النظم اإليكولوجية وفقدان التنوع البيولوجي تتزايد ،اإليكولوجية

 مائة من التنوع البيولوجي.الفي  00 فقدان نسبة أخرى قدرهاكالمعتاد، من المتوقع 
، وتتزايد معدالت على القارة األفريقيةلنظم اإليكولوجيا وكان لتدهور األراضي والنظم اإليكولوجية أثر بالفعل على وظائف ا

، والمنبر 3600المركز العالمي لرصد الحفظ  –تدهور النظم اإليكولوجية وفقدان التنوع البيولوجي )برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 (.3608الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 3012ما نسبته  في إلى أن ةاألوروبي التابع للمفوضيةمركز البحوث المشترك ل 4األطلس العالمي للتصحروتشير البيانات من 
، وهي ( انخفضت اإلنتاجية أو تتعرض للضغط3602و 0999بين السنوات في أفريقيا )المزروعة األراضي في المائة من 

وبقعة  حراء الكبرىصلالمائة(. وبعض المناطق األكثر تدهورا تشمل الهامش الجنوبي لفي  36,2أعلى من المتوسط العالمي )
في أمم شرق أفريقيا، وحزام مميز على من األراضي من األراضي المتدهورة عبر وسط أفريقيا، ومعظم مدغشقر، وبقاع متناثرة 

 5يا.أفريقيا، بما في ذلك المناطق الساحلية لناميب  طول الساحل الغربي لجنو 
الستعادة الغابات والمناظر الطبيعية بشأن تقييم فرص استعادة المناظر الطبيعية للغابات، لدى  معهد الموارد العالميةداة ووفقا أل

مليون هكتار في أفريقيا،  136أفريقيا أكبر مساحة لفرص استعادة المناظر الطبيعية للغابات. وهناك إمكانية الستعادة أكثر من 
ادل تقريبا مساحة الفرصة الكاملة ألمريكا الشمالية والجنوبية معا. وتعتبر مدى األراضي وتدهور النظم وهي مساحة تع

اإليكولوجية في أفريقيا كبيرا ويستحق استجابة فورية وطموحة. ويتمثل الهدف القاري لخطة العمل األفريقية بشأن استعادة النظم 
المبادرة األفريقية ، وذلك بتكميل المبادرات القائمة مثل 3626كتار بحلول عام مليون ه 366اإليكولوجية في استعادة أكثر من 
 .(AFR100الستعادة المناظر الطبيعية للغابات 

 بالتدهور ما يلي: األكثر تأثراوفي أفريقيا، تشمل النظم اإليكولوجية 
من العوامل المختلفة التي يسببها اإلنسان مثل  كبيرهديد تالنظم اإليكولوجية للمياه العذبة تعاني من : رة واألنهاباألراضي الرط

غير األخرى ، والتحضر، والسياحة، والتعدين والكثير من أنشطة التنمية التطوير غير المستدام للبنية التحتيةتغير المناخ، و 
. إليكولوجية الرئيسيةعلى النظم ا على نحو سليم، مما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وضرر كثيف ةالمخططالسليمة وغير 

، وتعديات البشر واألنواع الغازية. والتحات ،والتلوث والري، ويقع عدد من األنهار األفريقية تحت تهديد من الطاقة الكهرومائية
، حتى إذا تضمنت تضحيات، إلدارة األنهار األفريقية مصلحة إجراءات استباقيةجميع أصحا  ال يتخذوهناك حاجة إلى أن 

وحفظها واستعادتها حتى تصبح موارها مستدامة لالستخدام في المستقبل. وتواجه بحيرات عديدة في أفريقيا ضغوطا وحمايتها 
الذي يعيق واالستخدام غير المستدام تلوث المغذيات من جراء األسمدة، بما في ذلك  غير مسبوقة من التلوث من األراضي

لغازية، مثل أسماك الفرخ النيلي في بحيرة فيكتوريا واألعشا  الزنبقية المائية ال األنواع اختجديدها الطبيعية. ويشكل إد اتعملي
تتعرض النظم اإليكولوجية لألنهار أيضا للتهديد من مختلف ألنواع المتوطنة. و لفي العديد من البحيرات، تشكل تهديدا رئيسيا 

وتشمل األمثلة على أكثر . السيئة لمستجمعات المياهاإلدارة األنشطة بما فيها تغيير التدفق )مثال بناء السدود، والري(، و 

                                                      
3 https://www.eldis.org/document/A100651 
 /https://wad.jrc.ec.europa.euاألطلس العالمي للتصحر:  4
5 http://documents.worldbank.org/curated/en/561091468008110938/pdf/691900ESW0P1250LIC00000Invest0Trees.pdf 
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نهر النيجر و  ،منطقة وسط بوتيتي في شمال وسط بوتسوانا، حول نهو بوتيتيااألراضي الرطبة واألنهاء المتدهورة في أفريقيا 
اه الصرف مدابغ الجلود، ومصانع الصابون والزيوت، ومي متر معك  من النفايات الصناعية من 3366بأكثر من  الملوث

ومواقع األراضي الرطبة بما فيها بعض مواقع  يميائية، والمعادن الثقيلة.ك، والملوثات الالصحي التي تحتوي على الصبغات
. وفي ا تتعرض أيضا للتهديد من التعدين والممارسات الزراعية السيئةبومادزي في غان -رامسار مثل موقع رامسار في موني

تهديد مع في المائة لل 02ما نسبته من النظم اإليكولوجية لألراضي الرطبة، يتعرض  اعنو  866 نو  أفريقيا، من بين حواليج
 في المائة ضعيفة. 2في المائة معرضة لالنقراض و 03في المائة تهديدا حرجا، و 08ما نسبته 

في مساحة الغابات  خسارة(، عانت أفريقيا من أكبر 3600وفقا لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو( ) :النظم اإليكولوجية للغابات
 المنطقة قد انخفضبالمقارنة إلى بقية العالم، بالرغم من أن معدل الخسارة في الغابات في  3602إلى عام  0996من عام 

هكتارا للفرد.  6.0هكتارا إلى  6.8لفرد من الغابات من ، بينما انخفضت مساحة ا3602إلى عام  3606بدرجة كبيرة من عام 
زالة مفرطويسب  التدهور في الغابات أنشطة البشر بدرجة كبيرة، مثل: الرعي ال ، والتوسع في الزراعة، واالستغالل الجائر، وا 

في المناطق الجافة أكبر اآلثار على تدهور الغطاء  نطاقصغيرة الالفقد سببت أنشطة الزراعة الغابات. وبصفة خاصة، 
في المائة  06إذ أن حوالي  ،في غينيا االستوائيةمثال، ولوحظ التغير في غطاء الغابات في كثير من البلدان األفريقية )النباتي. 

مدغشقر  شهدتو  ؛ئية أخرىلزراعة الكاكاو ومحاصيل استوا تم إزالتها يرة بيوكوز في ج من غابات األراضي المنخفضة األصلية
مليون  0310في المائة ) 26في المائة من غاباتها األصلية؛ وفي أوغندا، انخفض غطاء الغابات من  86ما يقدر بنسبة ل اتدمير 

اندا، و ؛ وفي ر 3603مليون هكتار في عام  3191إلى ما يقدر بنحو  0966هكتار( من المساحة الكية لألراضي في عام 
المعدل السنوي إلزالة  يتراوح؛ وفي زامبيا، 3661و 0906في المائة بين السنوات  02ابات الطبيعية بنسبة انخفضت مساحة الغ

هكتارا من مجموع غطاء الغابات ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى الزيادة في معدل التحضر  316666إلى  19666 من الغابات
وهي بلد في سيراليون، بينما  ؛، والطاقة، والنقل والريقطاعات اإلسكان من قبيل الزيادات فيالحاجة إلى تطوير البنية التحتية و 

 في المائة من الغابات الناضجة نتيجة 2أقل من في المائة ن مساحة األراضي( لديها اآلن  16كانت تسيطر عليه الغابات )
 تعدين. وفقدان الموائل بسب  ال وضع األمنيستقرار اللعدم ا

البحرية والساحلية تهديدا خطيرا من االستغالل المفرط، وتدهور الموائل  تواجه النظم اإليكولوجية ة:المناطق البحرية والساحلي
وفقدانها، والتحمض والتلوث من المصادر األرضية، واألنواع الغريبة الغازية وارتفاع مستوى سطح البحر. ويتزايد التهديد لنظم 

المناخ ويترك ذلك آثارا بعيدة المدى على مصايد األسماك واألمن الغذائي الشع  المرجانية في معظمه نتيجة للتلوث وتغير 
والسياحة والتنوع البيولوجي البحري بأكمله. وغابات المنغروف في أفريقيا تخضع لالستغالل المفرط أيضا بشكل خاص وتصبح 

نظم اإليكولوجية البحرية تواجه تهديدات متدهورة بدرجة كبيرة أو مدمرة بضغوط متعددة على الموارد والتلوث. والموائل في ال
خطيرة نتيجة لتدمير المنغروف، وتدمير الشع  المرجانية، وصيد األسماك باستخدام المتفجرات وشباك الصيد غير المشروعة. 

يسب  تدهو والملوثات المتعددة، بما في ذلك المياه المستعملة والزيت والنفايات الصناعية ونفايات المنازل يتم إغراقها بشكل 
التنوع البيولوجي داخل هذه الموائل. وال يشكل هذا التدهور التهديد الوحيد للموارد الطبيعية، بل أيضا للمجتمعات المحلية. 
ويضاعف من هذه المشكلة توسع المدن. ففي أنغوال، مثال، كان اختفاء غابات المنغروف في خليج لوبيتو بسب  توسع المدن 

لى تهديد أنواع األسماك في الخليج. وفي العديد من )الصرف والتخلص من الن فايات( أدى إلى اختفاء طائر الفالمنغو وا 
تذه  إلى البحر دون أن تعالج. التي مياه الصرف الصحي و تتعرض السواحل للتهديد بشكل متزايد من انسكا  النفط،  البلدان،

راء ساحل إريتريا حيث نجد أربعة أصناف من السالحف صحالمعرضة للتهديد بدرجة عالية تشمل المناطق الساحلية بعض و 
 في أكرا. يفي أكرا بغانا، وبحيرة الكورل يبحيرة كورلو فيها،  كاثرالتي تتالبحرية 

ساخنة للتنوع البيولوجي، وكمواقع  ،السلع والخدمات الحيوية ولها أهمية قيمة كأبراج للمياهالتي توفر الجبال  الجبال األفريقية:
 بالتزايد المتنامي وهي مدفوعة أساسا .لتغير المناخ ونقاط رئيسية لمعارف الشعو  األصلية، تواجه تحديات متعددةومؤشرات 

زالة الغابات والتوسع في الزراعة في المناطق  للسكان واالستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية والتي تتفاقم بتغير المناخ. وا 
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. عند المنبع الماء في التربةبحتفاظ وظيفة االقد أثرت في سالمة التربة وقّوضت إمكانية  الجبلية بدون رقابة سليمة للتحات
التحتية وحياة البشر في المص .  ، وتتسب  في أضرار كبيرة للبنيةمتكررة أيضا نهيارات األرضية والفيضاناتحاالت االو 

ن المساحة الكلية لألراضي في كل بلد تواجه مشكالت في المائة على التوالي م 66 و 67 حواليبوروندي ورواندا  فمثال، في
(. وفي مدغشقر، تحدث إزالة الغابات في المرتفعات الوسطى، زائد 6007تدهور خطيرة للغاية )برنامج األمم المتحدة للبيئة، 

، وقد يصل هذا عوامل التعرية، من الظروف الجيولوجية الطبيعية وظروف التربة، ونتج عنها تآكل واسع النطاق في التربة
( في ة)السيما في منطقتي تيغراي وأمهر  6طن للهكتار سنويا. كما أن المرتفعات اإلثيوبية 000التآكل في بعض المناطق إلى 

األخضر  الشريطأخيرا، فإن و  1.(6002الجزء الشمالي من البالد هي أكثر المناطق تدهورا في أفريقيا وفي العالم )تريفي، 
من آخر الغابات الصنوبرية االستوائية والغابات اللذين بهما بعض ي بحري في المرتفعات الوسطى إلريتريا السمناوي والديبوباو 

 .، يتعرضان لتهديد شديدمنطقة القرن األفريقي العريضة األوراق المتبقية على طول

على مدى نصف  كيلومتر مربع مليون 12سافة معلى تغطي المروج الطبيعية : المروج الطبيعية في مناطق السافانا والمراعي
في  وتتمتع النظم اإليكولوجية للمروج الطبيعيةالقارة تقريبا، وهي توجد بشكل واسع في مناطق الغر  والشرق والجنو  الفرعية. 

(، وذلك باإلضافة تشييدالنباتات الطبية ومواد الو )األغذية الكفافية العيش سبل السياحة و يا بتنوع حيواني بري كبير يدعم أفريق
ألنشطة ا من السافانا والمراعي في بعض أجزاء أفريقيا تخضع لضغط. غير أن داعمةالخدمات الثقافية والتنظيمية والإلى 

مثل التوسع في الزراعة والحراجة الزراعية، والرعي المفرط، وانتشار األنواع الغريبة الغازية، والمستوطنات البشرية، البشرية، 
 في المغر ف .دغالتغير المناخ وحرائق األباألنشطة دين، واألنشطة التجارية أو الكفافية األخرى. وتتسارع هذه وأنشطة التع

في المائة في  10في المائة في السنوات الجافة وبنسبة  00بنسبة  حبو ال محصولأن يقلل تغير المناخ من  مثال، من المتوقع
الوطينة مثل  تهديدا للمنتزهاتالجامحة  تشكل حرائق األدغالواني. وفي ناميبيا، السنوات العادية وأن يؤثر في اإلنتاج الحي

 األخرى في الشمال الشرقي. منتزهاتايتوشا ونامي  ناوكلوفت وال
صحراء الفي األراضي الجافة والنظم اإليكولوجية للصحاري، بما في ذلك الموجودة في  األراضي الجافة والصحاري في أفريقيا:

 انخفاضتواجه  غير الرطوبيةسافانا ال، وصحراء نامي ، وناماكارو، وصحراء كلهاري و ذات النبات العصاري وكارو، الكبرى
الغريبة  نواعواأل والنباتات العصارية، مشروع،والتعدين، والحصاد غير الالجائر، الرعى  االضطرابات البشرية مثلبسب  

األراضي العالمية وأن أفريقيا هي األكثر  مساحةفي المائة من  22ي حوالي ؤثر فالتصحر يالغازية. وتشير التقديرات إلى أن 
في المائة في خطر عالي أو عالي  00ة أراضي أفريقيا، منها ساحفي المائة من م 00على حوالي  ه، مع تأثير صحرعرضة للت

، سيزيد عدد السكان في األراضي الجافة في شرق وغر  6020. ومن المتوقع أيضا انه بحلول عام لمزيد من التصحر جدا
المصنفة على لمنطقة توسع لويمكن لتغير المناخ في نفس الفترة أن ينتج عنه  في المائة 00إلى  70 بنسبة تتراوح بينأفريقيا 

 .(ADF, 2016) سيناريوهاتبعض الفي المائة وفقا ل 60 تصل إلى أنها أراضي جافة، وذلك بنسبة
 الفرص والتحديات -باء 

مكانية كس  الدخل بين  إن تدهور النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية في أفريقيا قد خفض الثروة الحقيقية واألصول، وا 
من الفرص التي تنجم أو يحتمل  الكثيرالمزارعين في األراضي المحلية، والقطاع العام، وقطاع األعمال الخاص. غير أن هناك 

المساواة هذه ضمن أمور أخرى زيادة العمالة، وزيادة إنفاق قطاع األعمال، وتحسين تشمل تنجم من استعادة األراضي. و أن 
ن المعيشة لجميع الشعو  الذين يعتمدون على األراضي وعلى غيرها يالجنسين، وزيادة االستثمار المحلي في التعليم وتحس بين
في  الدفيئةواستعادة األراضي والنظم اإليكولوجية التي تزيد من حجز الكربون أو تتجن  انبعاثات غازات  لنظم اإليكولوجية.من ا

المجدية من  الُنهجأكثر وفر أيضا وأراضي المحاصيل يمكن أن ت المروج الطبيعيةية واألراضي الرطبة والبحار و مالغابات العال
لإلبقاء على االحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين.  6020بحلول عام  الالزمة الدفيئةت لتخفيف من غازالحيث التكلفة 

                                                      
6   https://www.researchgate.net/publication/233633604_Effects_of_region-wide_soil_and_water_conservation_in_semi-

arid_areas_The_case_of_northern_Ethiopia. 
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؛ حكيما ااقتصادي نهجا يمثلم اإليكولوجية المتدهورة ظوبالتالي، فإن االستثمار في تجن  تدهور األراضي وفي استعادة الن
لنظم اإليكولوجية ا ظائفرتكز على استعادة و تي تال ةاإليكولوجي م. واستعادة األراضي والنظبكثير وعامة تتجاوز المنافع التكلفة

 .ئيمن الغذااألوالطاقة المائية و  سبل العيشدور حول تأمين تالهشة، 

 

 
، توصلت البلدان األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 3602األمم المتحدة لمكافحة التصحر: في أكتوبر/تشرين األول اتفاقية 

أمثل من التدابير المصممة  مزيج، وأعد للتشجيع على تنفيذ (LDN)تحييد أثر تدهور األراضي جوهري بشأن مفهوم التصحر إلى اتفاق 
إلى  LDN تهدف. و منتجةالصحية و الألراضي في ا صافيةمنع الخسائر اللتجن  تدهور األراضي أو الحد منه أو عكسه من أجل 

تحقيق التوازن بين الخسائر المتوقعة في رأس المال الطبيعي القائم على األرض وما يرتبط به من وظائف وخدمات النظام 
 .ع اتخاذ تدابير تنتج مكاس  بديلة من خالل نُهج مثل استعادة األراضي واإلدارة المستدامة لألراضياإليكولوجي م

  وهي: LDNوتشكل أربع وحدات بناء أساس عملية تحديد أهداف 

عملية قائمة بذاتها ولكنه يوفر فرًصا للتنسيق بين الوزارات والقطاعات  LDNال يعد إعداد استهداف  :LDNاالستفادة من  (0
 المعنية بإدارة األراضي.

تقييم الوضع الحالي لتدهور األراضي ومحركاتها التخاذ قرارات مستنيرة بشأن اإلجراء الذي يج  اتخاذه، وتتبع  :LDNتقييم  (3
  التقدم.

 طموحات البلد من حيث مكافحة تدهور األراضي. LDNدد أهداف تح والتدابير المرتبطة بها: LDNتحديد أهداف  (2
في السياسات الوطنية أسهل، وتحديد  LDNيجعل دمج مفهوم  .LDN: بيئة مواتية هي شرط أساسي لتحقيق LDNتحقيق  (0

 التحويلية ممكن. LDNالبرامج والمشاريع 
 

االدراك بعالقات البشر مع أوال، في أفريقيا.  ةاإليكولوجيم ستعادة الفعلية لألراضي والنظغير أن هناك تحديات عدة تعوق اال
جراءاتالبيئة لها تأثير قوي على تصميم وتنفيذ سياسات و  ، فإن تدهور ولسوء الحظ .إدارة األراضي والنظم اإليكولوجية ا 

. وهناك أيضا غيا  ةاالقتصادي تنميةة للدما زال ينظر إليهما من جان  البعض كآثار غير مقصو  ةم اإليكولوجياألراضي والنظ
وا نأن يحس أصحا  المصلحةلمعلومات معقولة ويسهل الحصول عليها بحيث تسمح لصانعي القرار والممارسين وغيرهم من 

 .ةم اإليكولوجيتجاه إدارة واستخدام األراضي والنظهجهم ن
غير المستدامة  ممارساتالبلدان األفريقية مع الفي كثير من غير المستدامة وأسالي  الحياة  االستهالكمستويات ارتفاع  إن
ك قد فتحت فرصا . والزيادة في االستهالةم اإليكولوجيضا تدفع إلى تدهور األراضي والنظالنمو المستمر للسكان، هي أيو 

ات لمستهلكين، مما قاد إلى ارتفاع الطل  وفشل السياسلض تكلفة الموارد القائمة على األراضي اقتصادية جديدة لخف
المستدام، الذي كان معناه غير والمؤسسات في تحفيز األسالي  المستدامة وتضمين التكاليف االقتصادية طويلة األجل لإلنتاج 

األراضي م اإليكولوجي. ومعالجة تدهور ار األراضي والنظعود دائما لمستويات أعلى من تدهو يأن استغالل الموارد الطبيعية 
المستوى االقتصادي الكلي، بما في ذلك جهدا منسقا لتحسين  علىا نظمييا يتطل  إذا تغيرا في أفريق ام اإليكولوجيوالنظ

 استدامة نظم اإلنتاج وأسالي  حياة المستهلكين.
م ارئيسية في استعادة األراضي والنظهو واحد من التحديات ال يوالتوسع السريع في أراضي المحاصيل وأراضي الرع

اإليكولوجي في أفريقيا، وفي العالم. فأراضي المحاصيل وأراضي الرعى تغطي اآلن ما يزيد عن ثلث المساحة األرضية 
للموائل األصلية، بما في ذلك الغابات، وتكون هذه مركزة في بعض النظم اإليكولوجية الغنية المؤخرة  اإلزالةألفريقيا، مع 

لمكثفة دارة ااإلالنظم اإليكولوجية. وقد أدت نظم  ةراضي واستعادمستدامة لألدارة الإلوهي تعد تحديا ل على الكوك  نواعباأل
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في مناطق كثيرة من أفريقيا، ولكن عندما تدار هذه األراضي  الثروة الحيوانيةفي إيرادات المحاصيل و  عاليألراضي إلى تزايد ل
الخصوبة،  فقدانراضي، بما في ذلك تآكل التربة، و بشكل غير مالئم، يمكن أن ينتج عنها مستويات عالية من تدهور األ

للنظم المائية. وأسالي  اإلدارة  فرط المغذيات، و ياهوعلى سطح األرض، وزيادة ملوحة الم الجوفيةن المياه مكبير  استخراجو 
، والزراعة لغرض المستدام توسع، بما في ذلك الالمحاصيل والمراعية الموجودة حاليا لتجن  والحد من تدهور أراضي ثبتالم

دارة ضغط الرعى و والحراجة الزراعية، ة اإليكولوجية، زراعال ممارساتالحفظ، و  تطبق ال . غير أن هذه الحرجية الرعوية دارةاإلوا 
 .ةظر الطبيعياستعادة المنالتحديات  بالتالي تشكلبشكل واسع في أفريقيا و 

األخير للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات وكما الحظنا في تقرير التقييم اإلقليمي 
ستقوم  ةظر الطبيعياألفريقيا، فإن النظم اإليكولوجية والمن ةم اإليكولوجيعن التنوع البيولوجي وخدمات النظالنظم اإليكولوجية 

اصة بالحفظ واالستعادة مع الطل  المتنامي على الغذاء بدور مهم في محاوالت البلدان أن تحدث االتساق بين مصالحها الخ
أو استعادة  لصونخالت ادمقليم. وبشكل عام، ينبغي إعداد الوالسلع االستهالكية ومنافع النظم اإليكولوجية المتعددة في اإل

لنظام اإليكولوجي في ة ادر . وسوف يضمن ذلك قاستخدامها األمثللجميع النظم اإليكولوجية فضال عن  مثلة األيحالة الصحال
 التغيرات العالمية. على الصمود أمامأفريقيا 

 الغرض من خطة العمل األفريقية ونطاقها - 3
توفر خطة العمل األفريقية المتعلقة باستعادة النظم اإليكولوجية إطارا لإلجراءات المتجانسة والمنسقة بشأن استعادة النظم 

األعضاء في االتحاد األفريقي والشركاء. وتهدف إلى حفظ األراضي األفريقية والنظم  اإليكولوجية عبر أفريقيا من جان  الدول
دارتها على نحو مستدام وفي نفس الوقت، الحد من اآلثار على ت دهور األراضي والنظم اإليكولوجية. ويشمل ذلك اإليكولوجية وا 

التنوع البيولوجي ووقفه؛ ومكافحة تدهور األراضي التخفيف من حدته أو عكس مساره، والحد من فقدان الجهود الرامية إلى 
والتصحر؛ والتخفيف من تغير المناخ؛ والحد من مخاطر الكوارث، واستعادة ظروف وعمليات النظم اإليكولوجية من أجل زيادة 

 القدرة على الصمود، وتعزيز وظائف النظم اإليكولوجية والمنافع المستدامة.
يجيا الستعادة النظم اإليكولوجية في األقليم، وتعزيز زيادة التوعية والدعم السياسي لجهود وتوفر خطة العمل توجيها استرات

االستعادة على نطاق القارة، وتساعد على اإلسراع من التزامات وأهداف استعادة النظم اإليكولوجية وزيادتها؛ وتؤيد اإلجراءات 
ة التقدم المحرز نحو تحقيق التزامات وأهداف استعادة النظم اإليكولوجية التضافرية والمتكاملة وتيسر الرصد الفعال لتنفيذ ومتابع

على المستويين القاري واإلقليمي. وعالوة على ذلك، تسعى إلى تيسير حشد الموارد وزيادة استثمارات القطاع الخاص في 
 استعادة النظم اإليكولوجية.

أهدافها والتزاماتها الستعادة النظم بطريقة تضافرية ومتكاملة، وسترشد خطة العمل وتدعم البلدان األفريقية في الوفاء، ب
، (CBD)اتفاقية التنوع البيولوجي  –اإليكولوجية بموجل اتفاقات وعمليات دولية مختلفة، بما في ذلك اتفاقيات ريو الثالث 

واتفاق  (UNFCCC)تغير المناخ  ، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن(UNCCD)واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 
، اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطريةفضال عن اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، و  -باريس، 

عالن نيويورك بشأن الغابات، وتحدي بون بشأن استعادة الغابات والمناظر الطبيعية األرضية وخطة التنمية المستدامة لعام  وا 
3626. 

وتهدف إلى زيادة المبادرات القائمة بشأن استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية في أفريقيا، بما في ذلك هذه وتستند خطة العمل 
تلك المبادرات الجارية أو المزمعة بما يتماشى واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من أجل تحقيق األهداف 

. وتهدف أيضا إلى تعزيز اإلجراءات نحو 0داف أيشي للتنوع البيولوجي على النحو المبين في المرفق من أه 02و 00و 0
تحقيق االلتزامات المتعهد بها بموج  مختلف العمليات والمبادرات اإلقليمية والعالمية، ومن بينها مبادرة المناظر الطبيعية 
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ومبادرة  7(،3انظر المرفق  - AFR100ستعادة المناظر الطبيعية للغابات ال األفريقيةمبادرة الاألفريقية القادرة على الصمود، و 
، (FERI) 10ومبادرة استعادة النظم اإليكولوجية للغابات 9ومبادرة االستعادة، 8الجدار األخضر الكبير للصحارى والساحل،

، والتنوع البيولوجي وتدهور األراضي، وبرنامج االتحاد األفريقي بشأن تغير المناخ 11ومبادرة الغابات في أفريقيا الوسطى،
 13وبرنامج رأسمال المنغروف في أفريقيا. 12،(LBMI)ومبادرة اإلدارة المتكاملة لحوض البحيرات 

األرضية، والمياه الداخلية، والبحرية والساحلية، وحس   –وتستهدف خطة العمل االستعادة عبر جميع أنواع النظم اإليكولوجية 
الوطني، واإلقليمي، ودون اإلقليمي، بما في ذلك  –االقتضاء، النظم اإليكولوجية الحضرية. وستنفذ على مستويات متعددة 

 ر الطبيعية البحرية.النظم اإليكولوجية علر الحدود ومستويات الموقع باستخدام منظور المناظر الطبيعية األراضية والمناظ
)تعزيز أو زيادة المبادرات  ُتجرى فيها بالفعل عمليات استعادة النظم اإليكولوجيةلمعالجة الحاالت التي:  هاويمكن تطبيق

)إعداد مبادرات  التي تم تحديدها والنظر فيها بالفعل من أجل استعادتهاوالمدمرة النظم اإليكولوجية المتدهورة  ) ( القائمة(؛
 .)تقييم فرص جديدة لالستعادة( التي لم يتم النظر فيها بعد الستعادتهاةالمدمرة و)ج( النظم اإليكولوجية المتدهورة  (؛جديدة

بشأن الحياة في  3626( وتتسق مع رؤية اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 3626-3609سنة ) 03وتغطي خطة العمل فترة مدتها 
وتصان خدمات ويستعاد ويستخدم برشد،  حفظيُ و التنوع البيولوجي  ، ُيقّيم3626حيث "بحلول عام انسجام مع الطبيعة 
وهي متوائمة أيضا مع  ."مما يؤدي إلى استدامة كوك  سليم وتقديم منافع أساسية لجميع الشعو النظام اإليكولوجي، 

 : أفريقيا التي نصبو إليها.3602وخطة عام  3626خطة التنمية المستدامة لعام 

 الرؤية
صمود، وقادرة على التستعاد النظم اإليكولوجية المتدهورة والمدمرة عبر أفريقيا إلى حالة إيكولوجية سليمة، ومتنوعة وقادرة على 

 في المنطقة ورفاه شعوبها.جتماعية والثقافية التنمية االقتصادية واالأهداف دعم تالتعامل مع االضطرابات الطبيعية والبشرية و 
 المهمة

الستعادة للنظم اإليكولوجية عبر المنطقة، وبالتالي وضع أفريقيا كرائد عالمي في ومتكاملة وتنفيذ مبادرات طموحة حفز وتعزيز 
 استعادة النظم اإليكولوجية.

 األهداف والمقاصد االستراتيجية
عادة النظم تسية الالمبادرات اإلقليمية والوطنفي إلهام وتعزيز وتيسير هذه يتمثل الهدف الشامل لخطة العمل األفريقية 

ية اإليكولوجية، ومكافحة تدهور األراضي التنوع البيولوجي والبنية التحت اإليكولوجية عبر أفريقيا بهدف عكس مسار فقدان
والتصحر، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين رفاه الشعو . وتشمل أهدافها 

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمنظمات والمبادرات ذات الصلة، على ما يلي، ضمن جملة أمور: الرئيسية مساعدة
رصد أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية على جميع و اإلجراءات في تخطيط وتنفيذ  سريعتشجيع ودعم وت .0

 المستويات؛

أو التخفيف من حدتها لألراضي يكولوجية اتخاذ إجراءات للحد من الدوافع المباشرة الضارة لتدهور النظم اإل .3
 أو عكس مسارها؛

                                                      
7 http://afr100.org 
8 https://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall 
9 https://www.iucn.org/theme/forests/projects/restoration-initiative-tri-scaling-support-forest-landscape-restoration 

10 https://www.feri-biodiversity.org/ 
11 www.cafi.org 
12 https://www.ilec.or.jp/en/lbmi/ 
13 https://www.wetlands.org/casestudy/mangrove-capital-africa/ 
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 تعميم استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية في السياسات القطاعية والخطط والبرامج ذات الصلة؛ .2

 ؛واألهداف المتفق عليها الستعادة النظم اإليكولوجيةتحديد وتنفيذ إجراءات محددة لتحقيق االلتزامات  .0

عامة ستعادة النظم اإليكولوجية، والنتائج والمنافع لزيادة وتعزيز الدعم الفعال لاللمبذولة اإلبالغ عن الجهود ا .2
 .مهتكار شملجمهور و ا

 اإلجراءات االستراتيجية
تتطابق خطة العمل األفريقية على نحو وثيق مع خطة العمل قصيرة األجل الستعادة النظم اإليكولوجية التي اعتمدها مؤتمر 

وسوف تنفذ الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، حس  االقتضاء،   02/2.14اتفاقية التنوع البيولوجي في المقرر األطراف في 
الرئيسية التالية واإلجراءات المرتبطة بها المحددة في خطة العمل قصيرة األجل، وذلك بالتعاون مع األنشطة مجموعات 

 ف واألولويات الوطنية:المنظمات ذات الصلة ووفقا للتشريع الوطني والظرو 
 تقييم فرص استعادة النظم اإليكولوجية؛ (أ )

 ية الستعادة النظم اإليكولوجية؛تمكينتحسين البيئة المؤسسية ال (  )

 تخطيط أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية وتنفيذها؛ (ج )

بداء التعقيبات ونشر النتائج. (د )  الرصد والتقييم وا 
نها تنطوي الرئيسية وداخلها. ونظرا أل األربع لألنشطةمجموعات تعقيبات ضمن المع وسيتم تنفيذ هذه األنشطة بطريقة متكررة 

اإلدارة التكيفية )انظر الجداول الزمنية اإلرشادية  جكبير، سيتم تنفيذ خطة العمل بطريقة تدريجية باستخدام نهعلى نطاق عمل 
 في المرفق األول(.

األنشطة الجارية والمبادرات المقترحة في االستراتيجيات وخطط  ( على دعم وتوحيد3636-3609وستركز المرحلة األولى )
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويمكن أن يشمل  02و 00و 2العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من أجل تحقيق األهداف 

صحا  المصلحة إلشراكهم عند حملة لزيادة التوعية األفريقية باستعادة النظم اإليكولوجية؛ وتحديد أذلك، ضمن جملة إجراءات، 
مستويات مختلفة؛ وزيادة المشاورات حول التدابير لتنفيذ خطة العمل األفريقية على المستويات اإلقليمي والوطني ودون الوطني؛ 

لرئيسية/ ة التمكينية القائمة، واألطر القانونية والمؤسسية الستعادة النظم اإليكولوجية وتحديد الفجوات ايالسياساألطر واستعراض 
وبرامج تجريبية الستعادة النظم اإليكولوجي عبر الحدود؛ ودعم التقييمات عنق الزجاجة؛ وتحديد وتصميم وحشد الموارد لمشاريع 

اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية لتحديد المناطق ذات األولوية والفرص الستعادة النظم اإليكولوجية بما في ذلك مداها الكلي 
االقتضاء، صياغة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الستعادة النظم اإليكولوجية وتقييم التكاليف والمنافع وجدواها، وحس  

 المرتبطة بمختلف خيارات االستعادة وربحية مختلف مداخالت االستعادة.

امج الطموحة التركيز على إطالق وتنفيذ سلسلة من المشروعات والبر   (، سينص3632-3630وخالل المرحلة الثانية )
الستعادة النظم اإليكولوجية في جميع البلدان األفريقية من أجل إحداث تقدم ملموس نحو تحقيق االلتزامات واألهداف التي 

المبادرة األفريقية تعهديت بها البلدان في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وبموج  مبادرات مختلفة مثل 
. وستنطوي هذه المرحلة أيضا على مبادرة الجدار األخضر الكبير وغيرها، و AFR100ر الطبيعية للغابات الستعادة المناظ

بشأن زيادة التوعية، ودعم بناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي وتيسير الحصول على التكنولوجيات المزيد من تضافر الجهود 
مختلف المستويات من المساهمة بفعالية في تحقيق  علىوالحلول اإلبتكارية ذات الصلة من أجل تمكين أصحا  المصلحة 

 أهداف االستعادة.
إلجراءات التي ينتج عنها نواتج طويلة األجل مثل إنشاء صندوق استئماني ( على ا3626-3630وستركز المرحلة الثالثة )

إقليمي الستعادة األراضي والنظم اإليكولوجية، وتعزيز نظم المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية لدعم استعادة األراضي 
                                                      

14 https://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-13 
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قامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لمشاريع استعاد ة النظم اإليكولوجية؛ ودمج أنشطة استعادة النظم والنظم اإليكولوجية؛ وا 
بالغ  اإليكولوجية في مبادرات المسؤولية االجتماعية األوسع نطاقا للشركات؛ وتقييم جهود االستعادة عبر اإلقليم؛ وتوثيق، وا 

 قصص النجاحات واإلنجازات واالحتفال بها.
 األهداف والمعالم الرئيسية

 :3632من المأمول أنه بحلول عام 
  جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي خططا وطنية الستعادة النظم اإليكولوجية لتفعيل خطة العمل ستضع

 األفريقية.

 .سيتم إنشاء لجان تنسيق وطنية ودون وطنية الستعادة النظم اإليكولوجية )أو آليات مشابهة( أو تعزيزها عبر اإلقليم 

 األطر القائمة لتمكين استعادة النظم اإليكولوجية  حيتم إصالسياسية وقانونية أو  اجميع الدول األعضاء أطر  ضعست
الوطنية أو تحفيزها أو وضع مثبطات لألنشطة والعمليات التي تسب  تدهور النظم اإليكولوجية، بما في ذلك الحيازة 

 والدوافع ذات الصلة.

  الستعادة النظم اإليكولوجية في كل دولة عضو  اسعواحد على األقل على نطاق و  رئيسيمشروع وبرنامج في سيبدأ
من مخصصات الميزانية الوطنية والتمويل الخارجي والدعم التقني من مصادر متعددة  هأو زيادة كبيرة في تمويل

 .متعددين وشركاء

 سياسات في إعداد وتنفيذ  استباقيالشعو  األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والشبا  على نحو  سيتم إشراك
 األعضاء. ومشاريع وبرامج استعادة النظم اإليكولوجية في جميع الدول

  تاحتها لمساعدة الدول األعضاء والشركاء ستعد األدوات ذات الصلة والتكنولوجيات والحلول االبتكارية أو حشدها وا 
 نظم اإليكولوجية بفعالية واإلبالغ عنها.المبادرات استعادة م وتنفيذ ورصد يعلى تصم

 :3626ومن المتوقع أنه بحلول عام 

  أي إعادتها من مختلف األنواع مليون هكتار على األقل من النظم اإليكولوجية الحرجة المتدهورة  366سيتم استعادة(
 إلى حالة من الصحة اإليكولوجية الجيدة، والسالمة والقدرة على الصمود( مع منافع مباشرة لسبل العيش.

  النظم اإليكولوجية الرئيسية )الغابات، واألراضي الرطبة، والساحلية والبحرية، والمنغروف، سيتم تمثيل مختلف أنواع
 والنظم اإليكولوجية الزراعية، والمراعي، والصحارى وغيرها( تمثيال جيدا بين النظم اإليكولوجية المستعادة.

 ظم إدارة المعارف لدعم استعادة النظم ستضع جميع الدول األعضاء القدرات الالزمة، واألطر السياسية والمؤسسية، ون
دارتها المستدامة.  اإليكولوجية وا 

 

 المبادئ التوجيهية - 4
استعادة النظم اإليكولوجية، ويسترشد بالمبادئ األساسية التالية، فضال عن تلك شأن سينظر تنفيذ خطة العمل األفريقية ب

النظم اإليكولوجية التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع المبادئ المحددة في خطة العمل قصيرة األجل بشأن استعادة 
 :02/2البيولوجي في المقرر 

  المنافع المتعددة )التنوع البيولوجي، والقدرة على الصمود أمام استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية تعظم ينبغي أن
فع االقتصادية ومنافع سبل العيش(. وينبغي إيالء تغير المناخ والتخفيف من حدة تغير المناخ/التكيف معه، والمنا

األولوية إلى اإلدارة والحفظ على نحو مستدام للتنوع البيولوجي ومنع تدهور الموائل الطبيعية والنظم اإليكولوجية عن 
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طريق خفض الضغوط وصيانة السالمة اإليكولوجية وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية )مقرر مؤتمر األطراف في 
 .(02/2اقية التنوع البيولوجي اتف

 ومبادرات  وقائيةتدابير النمية المستدامة. واالستثمار في الالنظام اإليكولوجي الصحي هو حافز لالستدامة أو الت
 االستعادة معقول من الوجهة االقتصادية السليمة.

 كام االتفاقية وأن تتسق معها، السيما نهج النظام اإليكولوجي، حينبغي أن تستعين أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية بأ
عالن األمم المتحدة بشأن حقوق  ومبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، وا 

المتعلقة والخطوط اإلرشادية أغواي: غو، ومدونة السلوك األخالقي تغاريواي: ري، وخطة العمل الشعو  األصلية، 
 .باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي

 المعارف العلمية  لينبغي تخطيط أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية على مستويات مختلفة وتنفيذها باستخدام أفض
المشاركة من االعتبارات المهمة على جميع مستويات العملية هناك الموافقة المسبقة عن علم و والتقليدية المتوافرة. و 

الكاملة والفعالة للشعو  األصلية والمجتمعات المحلية، فضال عن إشراك النساء وأصحا  المصلحة اآلخرين ذوي 
تثقيف والتوعية العامة على جميع المستويات حتى يمكن فهم الدوافع لالصلة. ومن المهم النظر أيضا في االتصال وا
 استعادة النظم اإليكولوجية على نحو واسع. وراء التدهور والمنافع والحلول وتكاليف أنشطة

  توفر أوجه التآزر بين العمليات المتعددة األطراف الفرص لدمج التنوع البيولوجي واستعادة النظم اإليكولوجية. وتسهم
 خطة العمل األفريقية في تحقيق األهداف وااللتزامات بموج  االتفاقيات األخرى، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة

اتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، و 
، ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، فضال عن خطة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية

طار سنداي ل 3626التنمية المستدامة لعام   .3626-3602لحد من مخاطر الكوارث وا 

 

تمكينية الستعادة النظم اإليكولوجية من خالل السياسات واالستراتيجيات الوطنية الظروف التهيئة  - 5
 واإلقليمية

، أن يكون تدهور األراضي والنظم اإليكولوجية نتيجة لسب  واحد وبالتالي يمكن معالجته حتى في حالة حدوثهمن النادر، 
خالل االستخدام المتزامن والمنسق ألدوات سياساتية متنوعة واستجابات على المستويات المؤسسية، والحوكمة، فحس  من 

 زيادةتدهور األراضي والنظم اإليكولوجية مثل تغير المناخ، و  التي تؤدي إلى والمجتمع، واألفراد. فالمسائل والدوافع الحرجة
شراكية آنية و السكان والممارسات غير المستدامة تتطل  عنا أصحا  المصلحة والتعاون بين القطاعات. كما أنه من مختلف  ا 

التخاذ حلول واسعة النطاق تكون فعالة من حيث التكلفة وتحقق أوجه التآزر  واسع قالضروري إعداد خطط إنمائية على نطا
القطاعات إلى دعم المشاركة عبر غير. وبدال من العمل في معزل، يسعى التعاون بين صمع جميع الخطط الجارية على نطاق 

 القطاعات، وتعزيز التوعية والقدرات لدعم نواتج المنافع المتبادلة من استعادة خدمات النظم اإليكولوجية.
 الظروف التمكينية الستعادة األراضي والنظم اإليكولوجية فيما يلي: وتتمثل األولويات لتحسين

 سياسات على جميع المستويات والسيما تعزيز أوجه التآزر بين تعزيز التخطيط القطاعي المتكامل وتنفيذ ال
القطاعات من أجل تعزيز النواتج المستدامة للمداخالت، وتجن  "تسر " "تكلفة" االستعادة على مختلف 

 المستويات وبينها؛

 عداد خطط  إجراء تقييم للدوافع وراء تدهور النظم اإليكولوجية وفرص االستعادة على المستوى المناس  وا 
 االستعادة؛



12 

  وضع وتنفيذ خطط إدارة واستعادة األراضي والنظم اإليكولوجية على المستويين الوطني والمحلي، مع ضمان
المواءمة على مستويات مختلفة )خطط المستوى المحلي تدعم تحقيق الخطط على المستوى الوطني ولكن 

 ية(؛األولويات على المستوى الوطني ترتبط أيضا باألولويات المحل

  لالستعادة؛وضع وتنفيذ خطط استخدام األراضي على المستويين الوطني والمحلي لتجن  التدهور و 

 تعزيز نظم المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية لدعم وظائف الغابات والمراعي وهياكل إدارة المياه؛ 

 االلتزامات يموج  اتفاقية  لقائمة )مثالة وتنفيذ االلتزامات ادزيادة مبادرات االستعادة من خالل التزامات جدي
 التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 ، ومبادرة الجدار األخضر الكبير(؛AFR100تحدي بون/و 
  دمج المعلومات والمعارف بشأن تحليالت رأس المال الطبيعي في الحسابات القومية، وتخطيط التنمية وصنع

االقتصادية والتخطيط المستقبلي ضمن جملة أمور،  -القرار، وخاصة من خالل تنفيذ نظام المحاسبة البيئية 
 امة؛لتحسين االستخدام المستدام للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستد

  ة بأطر الرصد والتقييم القائمة )مثال، إطار الرصد ناللتزامات الوطنية، واالستعااتقييم لرصد و  إطار وطنيوضع
 والتقييم للمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة(.

 رامج ذات الصلةدمج استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية في السياسات القطاعية والخطط والب - 6
 قطاع البيئة 6-1

، تنطوي على ةالوطني ات، وسبل العيش واالقتصادعلى األرض الحياةالتي تديم نظم الإن إدارة قطاع البيئة، وهو محور 
عداد، و اإلدارة البيئية الوطنية، والرصد واإلبالغاالستثمار في  المعايير البيئية الوطنية، واإلرشادات والمبادئ التوجيهية  ا 

 استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية المتدهورة.لقطاعات أخرى في 
 وتتمثل األولويات لقطاع البيئة فيما يلي:

  برامج وطنية لتعزيز دمج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في القطاعات األخرى )مثال، وضع
زراعة، والطاقة، وتطوير البنية التحتية، والسياحة، والثروة الحيوانية، ومصايد األسماك، والحراجة، والتجارة، ال

وغيرها( مع أهداف وأدوات واضحة على المدى القصير، والمتوسط وطويل األجل، ومع آليات واضحة للرصد 
 من أجل تمكين التنفيذ الناجح؛واإلدارة التكيفية والتقييم 

 ق المبادئ التوجيهية العملية القائمة لدمج التنوع البيولوجي في القطاعات األخرى )الزراعة، والطاقة، تطبي
ها لسياق محدد تكييفوتطوير البنية التحتية، والسياحة، ومصايد األسماك، والحراجة، والثروة الحيوانية، وغيرها( و 

 لدعم التنفيذ وتعزيز تعليم وتوعية عامة الجمهور؛

 وتنفيذ تدابير االستعادةبير للرقابة على األنشطة التي تؤثر على وظائف األراضي الرطبة وسالمتهاوضع تدا ، 
حواجز للفيضانات ومناطق لحجز مياه األمطار مستودعات للمياه و لضمان استمرارها في أداء أدوارها الحيوية ك

 الزائدة على المدى القصير؛

 وظائفها في النظم اإليكولوجية ر خدمات النظم اإليكولوجية و وفيتعزيز تصيانة أو إجراءات مناسبة ل تنفيذ
المتدهورة مثل الجبال، واألراضي الرطبة، واألراضي الجافة، والمراعي والغابات، والنظم اإليكولوجية البحرية 

 والساحلية؛

  ؛تنفيذ استراتيجيات وطنية لألنواع الغازية عند االقتضاءو وضع 

 أصحا  المصلحة وظائف النظم اإليكولوجية واحتياجات في امل جي للنظر الشيكولو النظام اإل جتعزيز نه
شراكهم.  المتعددين وا 
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 قطاع الزراعة 6-2
األراضي يعتبر واحدا من أكبر الدوافع وراء تدهور األراضي والنظم اإليكولوجية وفقدان  لتوسع في الزراعة من خالل تحويلأن ا

في المائة من  02ما نسبته مع مليون هكتار في أفريقيا  090التنوع البيولوجي. وتبلغ مساحة التربة المتدهورة حاليا حوالي 
ن سبعة إلهامات في رؤية االتحاد األفريقي وخطة عمله لعام الصحراء وحدها. وم جنو األراضي الزراعية المتدهورة في أفريقيا 

إلى نمو شامل وتنمية مستدامة سينشأ من تحديث الزراعة. فالزراعة المستدامة  التي يسودها الرخاء المستند، فإن أفريقيا 3602
على النظم اإليكولوجية يز قدرة لتحدي المتمثل في إنتاج األغذية وتعز ل تصديواستعادة النظم اإليكولوجية سيوفران الفرصة لل

 صمود.ال
 زراعة فيما يلي:وتتمثل األولويات في قطاع ال

  ة وخدمات اإلرشاد الزراعي المناسبة بالنظر إلى مبادئ يعازر حراجة الوتنفيذ االستراتيجيات المتكاملة للوضع
 استعادة المناظر الطبيعية األرضية، بما في ذلك التنوع البيولوجي الزراعي؛

  اعتماد الممارسات الزراعية المستندة إلى النظم اإليكولوجية والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ من أجل
 عة والثروة الحيوانية؛االزر  يتحقيق اإلنتاج المستدام في قطاع

  اعية؛دمج بحوث التنوع البيولوجي ورصده وتوفير أحكام لتحفيز الزراعة العضوية في االستراتيجيات والخطط الزر 

 ا تكون هناك إمكانية للمبادرات خارج ندعم/تعزيز استعادة األراضي المتدهورة للزراعة والثروة الحيوانية عمد
الوظائف  ءالمزرعة لتعزيز قدرات المجتمعات المحلية والمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتعزيز إنشا

 ؛اجات للتوسع في األراضي الزراعيةالخضراء من أجل خفض االحتي

 استخدام التكنولوجيات المتوافرة لتقليل األثر إلى أدنى حد على التنوع البيولوجي في النظم الزراعية؛ 

  تيسير حفظ األنواع المحلية واستخدامها المستدام والمواد التكاثرية ذات الصلة )مثل البذور( من أجل زيادة قدرة
 النظم اإليكولوجية المحلية على الصمود.

 قطاع الحراجة 6-3
تعتبر الغابات في أفريقيا من المقدمين الرئيسيين لألغذية، واألخشا ، والطاقة، واأللياف والمنتجات الحرجية غير الخشبية 

(NTFPs)  في القارة، وهي تلع  دورا حيويا في حفظ التنوع البيولوجي، والتخفيف من حدة المناخ وصون وظائف النظم
واستعادة المناظر الطبيعية للزراعة المختلطة بالغابات والمراعي/الحراجة الزراعية اإليكولوجية. وينبغي التشديد على تعزيز 

سبل  تأمينوزيادة الغطاء الحرجي )بما في ذلك المنتجات الحرجية غير الخشبية( من أجل حماية التنوع البيولوجي فضال عن 
 عيش لماليين من األفارقة.ال

 وتتمثل األولويات لقطاع الحراجة فيما يلي:

  ،بما في تنفيذ اإلجراءات تخطيط و عند وتطبيق نهج النظام اإليكولوجي إيالء االعتبار الواج  للتنوع البيولوجي
 من اتفاق باريس؛ 2المنصوص عليها في المادة ذلك اإلجراءات 

 تجن  زراعة األشجار في المراعي والنظم اإليكولوجية التي لديها غطاء المتدني طبيعيا لألشجار؛ 

 3601لغابات للفترة لدة من أداة األمم المتحدة للغابات في المساهمة في إعداد الخطة االستراتيجية االستفا-
 ، في إطار منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، مع ضمان إيالء االعتبار الواج  للتنوع البيولوجي؛3626

 م الحراجة الزراعية وتعزيز اإلدارة المستدامة تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، بما في ذلك نظ
نتاج المنتجات الحرجية غير الخشبية من أجل حفظ التنوع البيولوجي وسبل العيش المستدامة؛  وا 

  إعداد أو تعزيز آليات لرصد وتقييم آثار السياسات والبرامج والخطط والمشروعات واالستراتيجيات ذات الصلة
 .اإلدارة التكيفية والتوعية العامة من أجل إرشاد بأنشطة الغابات
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 قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية 6-4
يسهم قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية مساهمة هامة في االقتصاد العام ألفريقيا. وتشير تقديرات منظمة األغذية 

ليار م 30أكثر من  أدى إلى توليد، 3600ائية في عام ( إلى أن قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء الم3600والزراعة )
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لجميع البلدان األفريقية. غير أن القطاع يواجه تهديدات  0130دوالر أمريكي، مما يمثل 

دخال األنوا وتغير المناخ العالمي التي  ، والصيد الجائر،الغازية الغريبة عهائلة بما في ذلك االستغالل المفرط، والتلوث، وا 
 في أفريقيا. زرقخطة االقتصاد األ قتحتاج إلى معالجتها في سيا

 وتتمثل األولويات في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية فيما يلي:
  بالتنوع تشجيع المؤسسات الوطنية واإلقليمية إلدارة مصايد األسماك على مواصلة النظر في المسائل المتعلقة

 البيولوجي واستعادة النظم اإليكولوجية في إدارة مصايد األسماك، بما تمشى مع نهج النظام اإليكولوجي؛

  تعزيز الطابع المهني في تربية األحياء المائية والمدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية من أجل إدامة
 واستعادة النظم اإليكولوجية البحرية وخدماتها؛

 ت لتعزيزالمناطق الساحلية ونظم حواجز البحيراواستعادة )بما في ذلك التجديد الطبيعي( اية وحفظ تعزيز حم 
 التنوع البيولوجي، وخدمات النظم اإليكولوجية، والقدرة على الصمود والحد من التلوث؛

  وتضمن أن المحلية  ألنواع األسماك التكاثرتعزيز استخدام مواد الصيد المستدامة واإلبتكارية التي تسمح بحدوث
 أعداد األسماك وغيرها من التنوع البيولوجي تظل عند مستوى مستدام؛

 قاعدة االقتصادية وتحفيز التحول االجتماعي إعداد وتنفيذ استراتيجيات وطنية لالقتصاد األزرق من أجل تنويع ال
العيش والوظائف، مع صون  االقتصادي، باستخدام موارد المحيطات من أجل التنمية االقتصادية، وتحسين سبل

 لمحيطات والنظم اإليكولوجية الساحلية؛النظم اإليكولوجية لصحة 

 قطاع الطاقة 6-5
لطل  على الطاقة من جراء النمو السكاني والتقدم االقتصادي. وال يتمتع لشديد لتزايد االتواجه أفريقيا تحديا هائال في الطاقة و 

ليدية تقمليون نسمة على االستخدامات ال 126كهرباء، ويعتمد حوالي لبالحصول على امليون نسمة في أفريقيا  066حوالي 
لتحويل الطاقة في القارة تبين مسارا ممكنا للرخاء من  3626(. وخطة أفريقيا لعام 3600للكتلة الحيوية )الوكالة الدولية للطاقة، 

ضمان من أهداف التنمية المستدامة جميع البلدان إلى  1خالل تطوير الطاقة المتجددة. وباإلضافة إلى ذلك، يدعو الهدف 
. ولذلك، فإن االستثمار في مصادر الطاقة 6020الكهربائية بحلول عام حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة 

ر الطاقة النظيفة في النظيفة مثل الطاقة الشمسية، والرياح والطاقة الحرارية وتوسيع البنية التحتية وتحديث التكنولوجيا لتوفي
 يعتبر هدفا حيويا يمكن أن يشجع على النمو ويساعد البيئة على حد سواء.جميع البلدان األفريقية، 

 وتتمثل األولويات في قطاع الطاقة فيما يلي:
  التي تأخذ في الحسبان حفظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم تعزيز تكنولوجيات الطاقة النظيفة والفعالة

مثل نظم إصدار الشهادات للفحم والخش  لتشجيع استثمار أكبر في استعادة المناظر الطبيعية وجية، اإليكول
 ؛واالنتقال نحو سلسلة إمدادات أكثر استدامة وكفاءة

 لطاقة النظيفة من الرياح ذات التكلفة المنخفضة، ومن أخذ حفظ التنوع البيولوجي في الحسبان عند التخطيط ل
 الشمسية من خالل التعاون اإلقليمي الفعال والربط بين الشبكات؛األمواج والطاقة 

  سد فجوة الكهرباء على نحو مستدام ونظيف، عن طريق تحويل االستثمارات في إعانات الوقود األحفوري إلى
 ؛التي تأخذ في الحسبان حفظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية نظم الطاقة المتجددة
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  توسيع البنية التحتية وتحديث فظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في الحسبان عند حأخذ
 التكنولوجيات عن طريق توفير خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع.

 قطاع تطوير البنية التحتية 6-6
كإطار عام لبناء  (PIDA)نية التحتية في أفريقيا رؤساء الدول والحكومات في االتحاد األفريقي برنامجا لتطوير الببالفعل أيد 

للنقل األكثر تكامال، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشبكات المياه عبر الحدود من أجل  البنية التحتية الالزمة
رر الشروع في عدد آخر تعزيز التجارة، ودفع النمو وخلق الوظائف. وبناء عليه، بدأ عدد من مشاريع البنية التحتية ومن المق

من هذه المشاريع. غير أن بعض المشاريع ساهمت، أو إذا لم تكن مصممة ويتم تنفيذها على نحو مالئم، من المحتمل أن 
الموائل الطبيعية وتدميرها، والتأثير السلبي على التنوع م اإليكولوجية من خالل اإلضرار بتؤدي إلى تدهور األراضي والنظ

تماعية ج(. ولذلك، من المهم إيجاد مسار متوازن يكون رشيدا من الوجهة االقتصادية واال3601س وآخرون، البيولوجي )لوران
 والبيئية.

 وتتمثل األولويات لقطاع البنية التحتية فيما يلي:
  التنوع البيولوجي دمج التفكير المستقبلي في تصميم البنية التحتية حتى يكون أثر تطوير البنية التحتية على

 أدنى حد له؛ عند ةخدمات النظم اإليكولوجيو 

  ية التحتية اإليكولوجية الحرجة بنبال كذل ربطإعداد تقييم مكاني يحدد البنية التحتية المادية الحاضرة والمستقبلية و
 ات بين االحتياجات للبنية التحتية المادية والتوفير المستدام والشامل لخدمات النظم اإليكولوجية؛قايضدارة المإل

 البنى التحتية المادية من قبيل تطوير الطرق( من أجل  القطاعات )مثال فإجراء تقييمات بيئية استراتيجية لمختل
 تحديد اآلثار البيئية المحتملة وتدابير التخفيف المحتملة؛

 العتبارات  ، مع إيالء األولويةتعزيز استخدام المعايير االجتماعية والبيئية خالل تخطيط البنية التحتية وتصميمها
 ؛الُنهج القائمة على النظام اإليكولوجي

 دمج شواغل االستدامة في السياسات الوطنية واإلقليمية لتطوير البنية التحتية؛ 

 وير البنية التحتية يدمج بفعالية االحتياجات طإجراء تخطيط استباقي الستخدام األراضي من أجل ضمان أن ت
 األخرى الستخدام األراضي.

 التعدينقطاع  6-7
يمكن أن تسهم في تحسين رفاه سكانها. غير أن التعدين التي النفط والغاز و ثروة المعادن  –لدى البلدان األفريقية ثروة محتملة 

وتحات التربة المكشوفة يمكن أن  .ها، والحفر المفتوحة، ومحتجزات النفاياتصيانتتشييد الطرق و  أثناءخر صيشوس التربة وال
 في الغال يحمل كميات كبيرة من الترسبات في المجاري المائية، واألنهار والبحيرات. والنهج المتبع الستغالل هذه الموارد يحدد 

البلد في األهداف الوطنية للتنمية المستدامة ض يقو تعلى الصمود ويزيد من مخاطر للبلد القدرة اإليكولوجية واالقتصادية 
وبالتالي التنمية الشاملة. والترسبات المفرطة يمكن أن تسد مجاري األنهار وتقضي على نباتات المستجمعات المائية، وموائل 

تشجيع التعدين المستدام في لتجن  ورقابة و األحياء البرية والكائنات المائية. وهناك حاجة إلى اعتماد استراتيجيات مناسبة 
 أفريقيا.

 ويات لقطاع التعدين فيما يلي:وتتمثل األول
  إجراء تقييمات بيئية استراتيجية لقطاع التعدين من أجل تقليل إلى أدنى حد األثر السلبي على التنوع البيولوجي

 وتدهور خدمات النظم اإليكولوجية؛

  القطاعات؛تعميم شواغل التنوع البيولوجي في قطاع التعدين، بما في ذلك المشاركة في اللجان فيما بين تمكين 
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  تعزيز حفظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية تجن  التدهور و تعزيز ودعم التعدين النموذجي من أجل
 واستعادة مواقع التعدين؛

  المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية نظم تفعيل  جلالقطاعين العام والخاص من أ الشراكة بينتعزيز
 ؛شركات من خالل اإلدارة المستدامة لألراضي واستعادة النظم اإليكولوجيةوالمسؤولية االجتماعية لل

  في المواقع الجديدة المفتوحة ألنشطة التعدين.ستعادة خطط االيل و هتأالإنفاذ القوانين واالستراتيجيات إلعادة 

 

 قطاع الصناعات التحويلية والتنمية الصناعية 6-8
ي )يناير/كانون الثاني فريقد اعتمدت الدورة العاشرة لجمعية االتحاد األقاقتصاديا والتصنيع. و تتطل  التنمية في أفريقيا تحويال 

. ويحتاج األمر إلى تنفيذ هذه الخطة بطريقة ال تؤدي إلى (AIDA)، خطة العمل لتسريع التنمية الصناعية ألفريقيا (3668
تنوع البيولوجي ونوعية حياة البشر. ومن أجل االستفادة على نحو تدهور األراضي والبيئة، وتلوث الهواء والمياه، وتؤثر على ال

مستدام من قطاع الصناعات التحويلية والتنمية الصناعية، تحتاج البلدان األفريقية إلى اعتماد واستخدام التكنولوجيات البيئية 
 ة.صلياأل ةالتكنولوجي اتة ومواءمتها للظروف المحلية فضال عن االبتكار حاليالسليمة ال

 تمثل األولويات لقطاع الصناعات التحويلية والتنمية الصناعية فيما يلي:و 
  وتحد من أثر الصناعات  تهاستعادحفظ التنوع البيولوجي و تعزيز التكنولوجيات النظيفة والفعالة التي تدعم

 التحويلية والتنمية الصناعية على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية؛

  ع قمستويين الوطني والمحلي، وخصوصا في مواالتعزيز اعتماد الممارسات المستدامة إلدارة النفايات على
 اإلنتاج الصناعي؛

  تحديد المخاطر والفرص لقطاع األعمال المرتبطة بمساهمة الشركات في تدهور األراضي والنظم اإليكولوجية
عداد خط  صحا  العمل، والموردين والمستهلكين؛يشترك فيها الموظفون، وأاآلثار لتخفيف ط وا 

 جراءات  اتدمج استراتيجي قطاع األعمال بشأن استعادة األراضي مع مبادرات واسعة النطاق للمسؤولية وا 
 االجتماعية للشركات؛

 ائمة بما في ذلك الُنهج الق إلدارة النفايات السائلة في النظم البحرية ونظم المياه العذبةالبديلة  تتعزيز التكنولوجيا
 .على النظام اإليكولوجي

 وسائل التنفيذ - 7
 تنمية القدرات 7-1

يعترض جهود استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية. مما ال شك فيه أن القدرة المقيدة للموارد البشرية في أفريقيا هي أكبر تقييد 
التكيفية وقدرة أصحا  المصلحة على تنفيذ اإلجراءات وتعتبر الجهود المبذولة في بناء القدرات أساسية إلقامة األساس لإلدارة 

المزمعة في هذه الخطة. والكثير من اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه الخطة يتمثل في المعارف المكثفة ويقتضي مهارات جديدة 
 عبر القطاعات ومستويات اإلدارة.

والنظم اإليكولوجية في أفريقيا فيما يلي، ضمن إجراءات تنمية القدرات من أجل استعادة األراضي جراءات إل اتوتتمثل األولوي
 أخرى:

  أو الدعم التقني من البلدان وتجن  السياسات المتعارضة لإلدارة المستدامة لألراضي، وطل  السياسات تجانس
 ؛عند الضرورة، خرىاألالوكاالت 
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  دارة مستجمعات م)استخدام األراضي للتغير في  الرئيسيةالثالثة  الدوافعإجراء تدري  على ثل زراعة الحفظ، وا 
 ؛(والفقر ،المياه، والطاقة

  ؛، بما في ذلك استعادة األراضي والنظم اإليكولوجيةلألراضيالمستدامة  دارةإلالرصد إعداد ونشر أدوات 

  ي إلقليمتنفيذ اإلدارة المستدامة لألراضي على المستويات المحلي، ودون اإلقليمي، والاالضطالع بتنمية القدرات
 ؛والوطني

 لتدهور األراضي والنظم اإليكولوجية على رفاه البشر؛ ةخطير زيادة التوعية باآلثار ال 

 للمزارعين  النظم اإليكولوجية إجراء تدري  على اإلدارة المستدامة لألراضي والنظم اإليكولوجية وأسالي  استعادة
 ؛من المعارف التقليديةاالستفادة وغيرهم من مستخدمي األراضي مع 

  المناخية، ونظم المعلومات الجغرافية،  –تقديم التدري  في مجاالت متخصصة مثل المناخ والدراسات المائية
 وتقييم األثر البيئي، والنمذجة، واإلدارة المتكاملة لمنطقة السواحل، وحفظ التربة والمياه واستعادة التربة.

 تطوير التكنولوجيا ونقلها 7-2
(. غير 3602باتخاذ تدابير لكفالة نقل التكنولوجيا، وتطبيق ودعم االبتكارات )خطة عمل أفريقيا لعام التزمت البلدان األفريقية 
مكاني مخاصة تلك المتعلقة بإدارة األراضي والنظ ،أن معظم التكنولوجيات  تهااإليكولوجية ليست موثقة على نحو سليم، وا 

التكنولوجيات المتوافرة مرتفعة الثمن وهناك قدرة  ضذلك، فإن بعكفاءتها لم يتم تقييمها على نحو صحيح. وباإلضافة إلى و 
 ها.تكييفمحدودة على 

 وتتمثل األولويات لتطوير التكنولوجيا ونقلها فيما يلي:
  دمج المعارف التقليدية للشعو  تعزيز مواءمة التكنولوجيات الحالية المراعية للبيئة للظروف المحلية فضال عن

 المحلية مع إشراكهم بالكامل؛األصلية والمجتمعات 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من أجل التشجيع على بما في ذلك التمكينية،  تتعزيز استخدام التكنولوجيا
 استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية؛

 استعادة النظم اإليكولوجية، بما يتمشى األراضي و تعزيز االبتكارات، واعتماد ونشر التكنولوجيات المتعلقة ب
 ؛(AfCTA)وأهداف اتفاق التجارة الحرة القارية األفريقية 

   ؛للتبادل التكنولوجيتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنو 

  ؛النزم اإليكولوجيةاستعادة لألراضي و  ت الفعالةتكنولوجياتقديم البحوث بشأن المؤسسات على التعزيز قدرة 

 في المناطق استعادة النظم اإليكولوجية تكنولوجيا القطاع الخاص في إعداد وتطبيق  مواتية لمشاركة تهيئة بيئة
 الحضرية والريفية؛

 ها ودعم االبتكارات؛يفاتخاذ إجراءات لضمان نقل التكنولوجيا، وتكي 

  التبادل  ولوجية وتعزيرعند االضطالع باستعادة األراضي والنظم اإليكالمحلية القائمة التقليدية و تحديد المعارف
 .، مع المشاركة الكاملة للشعو  األصلية والمجتمعات المحليةوالنشر على نطاق واسع

 الموارد تعبئة 7-3
ن المخصصات في الميزانيات الحكومية، والتمويل التجاري من كال مستتراوح الموارد لتمويل تنفيذ خطة العمل األفريقية 

المصادر العامة والخاصة، والقروض الميسرة وأيضا الوكاالت الدولية األخرى التي تدعم مختلف المبادرات بشأن استعادة 
زمة لتنفيذ خطة العمل هذه من جميع األموال الاللركيزة ال (DRM)األراضي والنظم اإليكولوجية. وستكون تعبئة الموارد المحلية 

والغرض من تعبئة الموارد المحلية أن تسهم بنسبة أجل إيجاد سياسة محلية أكبر للملكية واتساق أكبر مع االحتياجات المحلية. 
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في المائة على األقل من التمويل لخطة العمل هذه في المتوسط لكل بلد، وذلك من خالل تعزيز تعبئة  96في المائة إلى  16
 الموارد المالية، ونفقات الحكومة، والوفورات المؤسسية، والمصارف المركزية واحتياطيات النقد األجنبي وآليات ابتكارية أخرى.

وسيستند تنفيذ خطة العمل األفريقية أيضا على التزامات واستثمارات القطاع الخاص. فقد أدركت أعمال تجارية أكثر اآلن أن 
مية استعادة رأس المال الطبيعي. فوضع آليات تمويل اء األعمال التجارية واعترفت اآلن بأهتدهور األراضي يؤثر على أد

ابتكارية مثل فرض الضرائ  والخصومات الضريبية على الموارد الطبيعية ذات الصلة بالقطاع، ورسوم التراخيص وتصاريح 
البيولوجي والنظم اإليكولوجية عبر القارة من شأنه أن  المستخدمين فضال عن إعداد وتنفيذ المشاريع التي تدعم استعادة التنوع

يحف إشراك القطاع الخاص في استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية. وعالوة على ذلك، يمكن أن تسهم الشركات الخاصة في 
 عتمد أعمالها عليها.تي استعادة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية من خالل المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية الت

من خالل آليات تمويل خارجية بما في ذلك االستثمار األجنبي المباشر، هذه وسيتم أيضا تمويل خطة العمل األفريقية 
ومصرف التنمية األفريقي، ضمن جملة آليات. ومن  ،(GEF) ، ومرفق البيئة العالمية(ODA) والمساعدة اإلنمائية الرسمية

، بدمج تحييد أثر تدهور األراضي في برامجه. 3600ام مرفق البيئة العالمية منذ عام قتدهور األراضي، خالل مجاله البؤري ل
ومن خالل استثمار موارد أكثر في استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية، يمكن أن يساعد مرفق البيئة العالمية في تحقيق 

و أكبر وتحقيق عائد عالي على استثماراته. ومصرف التنمية األفريقي أهداف ومنافع متعددة بطريقة استراتيجية وفعالة على نح
عن تدهور األراضي والنظم اإليكولوجية، مع  الملتزم بالفعل بمساعدة البلدان األفريقية األعضاء على مكافحة التصحر فض

 برامج عديدة ناجحة في القارة.

 إدارة المعارف وتبادل الخبرات 7-4
لتحسين التعاون وتدفق المعارف بين الدول األعضاء بشأن استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية في  إن إعداد وتنفيذ األطر

أفريقيا سيكون حيويا للتنفيذ الناجح لخطة العمل األفريقية هذه. ومن المقترح في خطة العمل إنشاء بوابة إلكترونية بشأن استعادة 
نشطة المزمعة في هذه الخطة إلى والخطط واأل ،ن ضمنها البرامج الوطنيةاألراضي والنظم اإليكولوجية لإلبالغ عن أمور م

عامة الجمهور والمجتمع الدولي، مما يزيد من التوعية وتيسير تبادل المعارف. وسيكون لدى الدول األفريقية األعضاء معارف 
لمنفعة  تبادلهاصد والتقييم والتي يمكن لر ل هاوخبرات تنبثق من تنفيذ خطة العمل األفريقية هذه يمكن التقاطها من خالل نظم

 الجميع.
 ويمكن أن تتضمن بعض اآلليات والتدابير لتبادل المعارف والخبرات ما يلي:

  من جان  الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا أو ثائق ألفضل الممارسات من تقارير الرصد والتقييم من الدول األعضاء و
المواقع الشبكية، والشبكة على عروض الو  ،ألعضاء من خالل االجتماعاتأي لجنة منتخبة وتبادلها بين الدول ا

 ؛اإللكترونية أو المنشورات

  تنظيم جوالت دراسية على المستوى اإلقليمي داخل وعبر الجماعات االقتصادية اإلقليمية للدول األعضاء للتعلم
 ؛العملي من الخبرات والدروس المستفادة من الدول األعضاء األخرى

 تفادة من الهياكل والمبادرات القائمة، مثل اللجنة األفريقية للحراجة واألحياء البرية )وهي هيئة إقليمية في إطار االس
 الفاو(

 لتبادل الخبرات؛ 15

  إنشاء منتديات سنوية ألصحا  المصلحة لتبادل األفكار والمنظورات بشأن تنفيذ نواتج خطة العمل هذه على
 اري.ين دون اإلقليمي والقيالمستو 

 البحوث 7-5
                                                      

15  http://www.fao.org/3/MX460EN/mx460en.pdf 

http://www.fao.org/3/MX460EN/mx460en.pdf
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على األقل أعلى ثالثة أضعاف  يفي مواجهة تدهور األراضي ه التقاعص عن العملتشير الدراسات من أفريقيا إلى أن تكلفة 
(. 3608ت النظم اإليكولوجية، العمل )المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمامن تكلفة 
المناطق الساخنة للتنوع البيولوجي. ويبرز تحديد و  ، وتنفيذ المناطق المحميةبخصوص البحوث والرصدالكثير وقد تحقق 

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي الحاجة إلى معلومات مستندة إلى العلوم. 09و 1الهدفان 
 وتتمثل أولويات البحوث فيما يلي:

 الظروف اإليكولوجية، وخاصة  مصنع القرار، بما في ذلك ترسيإلرشاد وجمعها لبيانات والمعلومات ل اتإجراء تقييم
وترسيم االستخدامات الحالية للمناطق المتدهورة التي عبر المنطقة، النظم اإليكولوجية المتدهورة بشدة، وحالة الحماية 

وات التي طورها باستخدام األدوات المتاحة )مثل تلك األدتدعم االستخدامات األخرى المهمة محليا )مثال، الرعي(، 
ظمة ومن (WRI)ومعهد الموارد العالمية  (IIS)، والمعهد الدولي لالستدامة (IUCN)االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 
 ؛األغذية والزراعة ضمن آخرين

 مكانية إجراء ترسيم لمخاطر التدهور مثال، لهدف الستعادة لغرض أهداف مختلفة )ا )من مختلف أنواع االستخدام( وا 
 ؛وتوفير المياه، والزراعة المستدامة، أوالحراجة الزراعية(الحفظ، 

  مكانية االستعادة على مستويات مختلفة تسمح بدمج المستويات الوطنية والمحلية  تكاملمإعداد إطار لتقييم للتدهور وا 
 ذات األولوية، مع إشراك جميع القطاعات والجهات الفاعلة؛

  تجميع الخبرات والممارسات الجيدة ذات الصلة )بما في ذلك المعارف التقليدية( والدروس المستفادة من مختلف
 النظم اإليكولوجية؛األراضي و المبادرات لمكافحة تدهور األراضي وتعزيز استعادة 

 كولوجية من أجل تعزيز إدارة و/أو تعزيز نظم المعلومات الوطنية واإلقليمية بشأن استعادة األراضي والنظم اإلي بناء
 البيانات وتبادلها؛

  إعداد حسابات قومية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بما في ذلك تكلفة ومنافع االستعادة، إلرشاد وضع
 السياسات وصنع القرار؛

 ر األراضي والنظم لتدهو  إشراك الجامعات ومؤسسات البحوث األخرى في إيجاد حلول علمية وتقنية وتكنولوجية
 ؛اإليكولوجية

  ُهج وأدوات مختلفة للتنوع البيولوجي )مثال، المعلومات، ودعم القرار وأدوات التنفيذ( إجراء تقييم عن كيفية دمج ن
 ألدوات؛طنية واختيار مزيج من الُنهج واإلرشاد إعداد البرامج الو 

  ي؛مؤسسات التعلم العال ، بما في ذلكاألكاديمي لمدارس إلحداث تقدم في التدري ل المواد التعليميةدعم إعداد 

  لتمكين اإلدارة التكيفية  اضحةومسارات و إنشاء إطار وطني لرصد وتقييم االلتزامات الوطنية، مع معايير ومؤشرات
 .وتحسين التوعية العامة

 إشراك أصحاب المصلحة - 8
 النساء والشباب 8-1

شراك إن إدماج االعتبارات الجنسانية و  الشبا  في أنشطة االستعادة يوفر فرصا مهمة لزيادة أوجه التآزر بين التزامات ا 
جراءات تغير المناخ وااللتزامات العالمية للتنمية المستدامة. وقد اكتسبت النساء والش عالقة مميزة مع التنوع  با االستعادة، وا 

جامعي النباتات، وبستانيين ولوجي وحراس له، مثال، كوع البيالبيولوجي ويلعبان في الغال  الدور المهيمن كمستخدمين للتن
وينبغي اتخاذ القرارات بشأن األنواع التي سيتم إدخالها في مناظر واألعشا ، وحراس البذور. األسرة، ومهجني النباتات، 

ولذلك، ينبغي أن يقّر  طبيعية متدهورة وما هي المناطق التي سيتم تحديد أولويتها لالستعادة بعد إجراء عمليات تشاركية شاملة.
 األراضي والنظم اإليكولوجية. استعادةتخطيط وتنفيذ لنساء والشبا  في لحيوي لدور االتنفيذ خطة العمل األفريقية هذه ب
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 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والحلول المجتمعية المستدامة 8-2
. غير أن مجموعة من المستقبل مستدام األساسالنظم اإليكولوجية في أفريقيا  باعتبارها مصدرا لخدمات وموارد متعددة، توفر

هي من بين محلية الالضغوط المتباينة وتضار  المصالح يستمر في تدهور النظم االجتماعية االيكولوجية. والمجتمعات 
كوارث الطبيعية. ومن ناحية أخرى، فقد المجتمعات األكثر فقرا، وهي ضعيفة بدرجة عالية أمام القوى الخارجية من العولمة وال

خبرات، ويمكن أن تقدم حلوال الستعادة اللغات و الثقافية، و ال القيمتقليدية، و المعارف أجياال من الاكتسبت هذه المجتمعات 
اك حاجة إلى األراضي والنظم اإليكولوجية. ومن أجل تهيئة الظروف التمكينية لتعزيز استعادة النظم اإليكولوجية في أفريقيا، هن

ية على الصمود، التي تتعلم أشكاال يكولوجاإل -االستثمار في الحلول المحلية المستدامة واالبتكارية وبناء قدرة النظم االجتماعية
 .وتغير المناخ متعددة من المعارف وتكيفها وتستخدمها، وخبرات وتكنولوجيات للتصدي للتحديات المتزايدة

 الحلول المجتمعية المستدامة فيما يلي:وتتمثل األولويات لتعزيز 
 إعداد وبناء قدرات الهياكل المجتمعية كأبطال الستعادة المناظر الطبيعية؛ 

 بناء المصالح والتوقعات المجتمعية، والمدخالت والمشاركة في استعادة لتعزيز الفهم المتبادل و  ةمجتمعي اتإجراء تقييم
 النظم اإليكولوجية؛

 ؛التي توفر منافع محلية كية المحلية لالستعادةار دعم إعداد الخطط التش 

 تعزيز الممارسات المستدامة التي تستعين بالمعارف التقليدية والظروف المحلية؛ 

 مشاركة النساء والشبا  في تخطيط وتنفيذ ورصد أنشطة االستعادة. إدراج 

 القطاع الخاص 8-3
حد من قدرة النظم النظم اإليكولوجية، الذي ي الخاص إلى تدهور غالبا ما تؤدي الممارسات غير المستدامة من جان  القطاع

القادمة )اليوني ، الحالية واألجيال تدفق ثابت ومستدام من سلع وخدمات النظم اإليكولوجية، لألجيال  توفيراإليكولوجية على 
الناجحة التي تدمج االستدامة  وعن الطريق العمل معا، يمكن للحكومات والقطاع الخاص تمكين الشراكات المتداعمة(. 3661

شراك المجتمعات المحلية.  البيئية، واستعادة النظم اإليكولوجية وا 
 وتتمثل األولويات إلشراك القطاع الخاص فيما يلي:

  في عمليات  األراضي والنظم اإليكولوجيةتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل دمج استعادة
 طويلة األجل؛الشاملة و األعمال التجارية وسالسل القيمة كجزء من استراتيجية األعمال التجارية 

  التي تأخذ في الحسبان حفظ التنوع ة ممارسات اإلدار و الجديدة تشجيع القطاع الخاص على االستفادة من التكنولوجيات
لمساهمة في مع امنافع اللتوليد  ةفرصكالتعدين و ة الطاق يوخصوصا في قطاعالبيولوجي واستخدامة المستدام 

 ؛والنظم اإليكولوجية التزامات استعادة المناظر الطبيعية الوطنية

  االقتصادية ألفريقيا. -لتنمية االجتماعيةكشرط لتعزيز االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 

 التعاون الدولي والتقني 8-4
بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة وشركاء التنمية  ضاءالدول األع سيتم تنفيذ خطة العمل هذه من جان 

المعنيين، ممن يملكون الخبرة التقنية، واألدوات والموارد لدعم تنفيذ خطة العمل. وسيؤدي مثل هذا التعاون، ضمن جملة أمور، 
وستدعم  لخبرة والتكنولوجيات لدعم مختلف اإلجراءات.المعارف ونقلها، وا الحصول علىتحسين إلى تيسير بناء القدرات، و 

التعاون  سيدعمأيضا إعداد واستخدام أدوات الرصد والتقييم لتتبع حالة استعادة األراضي والنظم اإليكولجية. وعالوة على ذلك، 
 لعمل هذه.لخطة االدولي تعبئة الموارد والتمويل لتكميل الموارد المحلية من أجل التنفيذ الناجح 
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مختلف وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، وشبكات التعاون مع الدول األعضاء من  تستفيد يمكن أنو 
 البحوث والمنظمات غير الربحية. وتشمل هذه، على سبيل المثال وليس الحصر:

 المنظمات الحكومية الدولية والمبادرات:
المنظمات الحكومية الدولية التي تدعم المشاريع والبرامج الرامية إلى حفظ البيئة، والتخفيف من تغير المناخ ومكافحة 
تدهور األراضي في أفريقيا، هي ضمن جملة منظمات، برنامج األمم المتحدة للبيئة )مثال من خالل برنامج الحياة في 

مركز السياسات العالمية للنظم اإليكولوجية المرنة نمائي )من خالل جبال أفرومنتين(، وبرنامج األمم المتحدة اإل
اللجنة االقتصادية ألفريقيا في األمم المتحدة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )من خالل والتصحر(، و 

مة األغذية والزراعة لألمم برنامجها بشأن اإلنسان والمحيط الحيوي(، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظ
لمسائل المتعلقة برنامج األمم المتحدة التعاوني ل، و والبنك الدولي (IFAD)المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 16.(+UN-REDD) بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية
 األطراف: عددالمتو  شركاء التعاون اإلنمائي الثنائي

o  مؤسسة : هذه تنفيذ خطة العملمهتمين بدعم ملة شركاء، اإلنمائي الثنائي التاليين، ضمن جشركاء التعاون قد يكون
الوزارة الكندية للشؤون العالمية والمركز الكندي و ، البلجيكية للتنميةكالة الو ، و لتنميةلنمساوية لوكالة اوالأستراليا،  تنمية

والوكالة الدولية للتعاون اإلنمائي في الصين، والوكالة الدانمركية للتنمية الدولية  ،(IDRC)للبحوث االنمائية 
(DANIDA) واالتحاد األوروبي، والوكالة الفنلندية للتنمية الدولية ،(FINNIDA)نسية للتعاون الدولي ر ، والوزارة الف

والوكالة األلمانية  ،(BMZ)االقتصادي والتنمية في ألمانيا تحادية للتعاون ، والوزارة اال(AfD)والوكالة الفرنسية للتنمية 
، والوكالة االسرائيلية (Irish Aid)، والبرنامج الحكومي اآليرلندي لمساعدة البلدان النامية (GIZ)للتعاون الدولي 

اون الدولي ، وبرنامج المؤسسة اإليطالية للتنمية، والوكالة اليابانية للتع(MASHAV)للتعاون اإلنمائي الدولي 
(JICA) والوكالة الكورية للتعاون الدولي ،(KOICA) للتنمية االقتصادية العربية، والتعاون  يصندوق الكويتال، و

، والوكالة النرويجية للتعاون (NZAid)التعاون اإلنمائي(، ووكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية اإلنمائي الهولندي )وزارة 
، والوكالة (AECID)سعودي للتنمية، والوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي ، والصندوق ال(NORAD)اإلنمائي 

ووكالة التعاون والتنسيق ، (SDC)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SIDA)السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي 
 .(USAID)، ووكالة التنمية الدولية في الواليات المتحدة (DFID)التركية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية 

 المنظمات الدولية، وغير الربحية والشبكات:
المنظمات اإلقليمية والدولية والمبادرات التالية مشتركة بنشاط في تنفيذ خطة العمل: السلطة الحكومية  من المتوقع أن تكون

اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول المعنية بمكافحة الجفاف في منطقة و ، (IGAD)الدولية المعنية بالتنمية في أفريقيا الشرقية 
 .(OSS)ومرصد الصحراء الكبرى والساحل  ،(CILSS) الساحل
، (AWF) خطة العمل: الصندوق األفريقي لألحياء البريةالمتوقع أن تسهم في دعم تنفيذ المنظمات غير الربحية  تشمل

وشركاء الزراعة ، (CIFOR)ومركز البحوث الحرجية الدولية ، (CI)ومنظمة الحفظ الدولية ومنظمة حياة الطيور الدولية، 
، والمنظمة (IUFRO)، واالتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية (IUCN)اإليكولوجية، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

 .(WRI)ومعهد الموارد العالمية  (IUCN)ي لحفظ الطبيعة الدولية لألراضي الرطبة، والصندوق العالم
وجمعية استعادة  (GLF)وستحشد الدول األعضاء أيضا مختلف المنابر والشبكات، مثل المنتدى العالمي للمناظر الطبيعية 

قامة الشبكات وتبادل المعلومات والمعارف (SER)النظم اإليكولوجية   ستعادة النظم اإليكولوجية.والخبرات بشأن ا، من أجل اإلبالغ وا 

                                                      
16 https://www.unredd.net/ 

https://www.unredd.net/
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 وتقدم القائمة أدناه أوصافا للعمل في مجال استعادة النظم اإليكولوجية الذي تنفذه بعض المنظمات والمنابر المذكورة أعاله:
o  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة(IUCN) يادة في إعداد وتنفيذ مبادرات كثيرة الستعادة األراضي مثل تحدي قال تولى

، وشبكة من المنظمات (GPFLR) للغاباتالمناظر الطبيعية  الصالحاالتحاد الدولي الشراكة العالمية  بون. وينسق
من خالل جمع المعلومات عن وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، دعم تحدي بون تالرائدة واألفراد التي 

المناظر الطبيعية، وتوفير إطار تعاوني االستعادة، وتيسير تقييمات االستعادة، وبناء القدرات في مجال استعادة 
 لتحقيق التزامات تحدي بون.

o  معهد الموارد العالمية(WRI)  يدعم استعادة األراضي في أفريقيا، على سبيل المثال من خالل توفير أدوات وطرائق
ت بإنشاء أطلس ، التي انته(ROAM)منهجية تقييم فرص االستعادة   مع االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،مختلفة، مثال

 .للغاباتمناظر الطبيعية الفرص استعادة 

o برنامج األمم المتحدة للبيئةالمركز العالمي لرصد الحفظ التابع ل (UNEP-WCMC)  يمكن أن يدعم خطة العمل
األفريقية، من خالل شبكته الواسعة النطاق من العلماء وواضعي السياسات حول العالم، مع البناء على خبرتة الهامة 

عداد أطر الرصد  ،(SEEA)ي إعداد حسابات النظم اإليكولوجية ضمن إطار نظم المحاسبة البيئية االقتصادية ف وا 
والتقييم مثل أمانة الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي، ودعم مجموعة القيادة األفريقية بشأن نهج تعميم التنوع 

 البيولوجي.

o  المركز العالمي للزراعة الحراجية(ICRAF)ي يعمل على تسخير منافع األشجار از العلمي الذي، هو مركز لالمت
للشعو  والبيئة، يمكن أن يدعم تنفيذ خطة العمل األفريقية هذه من خالل بناء قدرات الحكومات والمزارعين على 

االجتماعية  على المستوياتة للبيئة، ومستدامة امراعأكثر استخدام قوة األشجار لتصبح الزراعة وسبل العيش 
 ، وبذلك تسهم في استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية.قتصاديةواال

o  مركز البحوث الحرجية الدولية(CIFOR) مؤسسة علمية غير ربحية تجري البحوث بشأن أكثر التحديات إلحاحا ،
خالل إجراء بحوث  دعم خطة العمل األفريقية هذه منيمكن أن تإلدارة الغابات والمناظر الطبيعية حول العالم، 

في مجال إدارة الغابات والمناظر الطبيعية، والمشاركة بنشاط في الحوار مع جميع  ءابتكارية، وتنمية قدرات الشركا
 أصحا  المصلحة إلرشاد السياسات والممارسات التي تؤثر على الغابات والشعو  في أفريقيا.

o  االتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية(IUFRO)ة دولية غير حكومية من العلماء في مجال الغابات تشجع ، شبك
على التعاون العالمي في البحوث المتعلقة بالغابات وفهم الجوان  اإليكولووجية واالقتصادية واالجتماعية للغابات 

تدعم خطة العمل هذه مع االستعانة بخبرتها في نشر المعارف العلمية إلى أصحا  المصلحة  يمكن أنواألشجار، 
دارة الغابات على أرض الواقع.  وصناع القرار ومساهمتها في سياسات الغابات وا 

o  الصندوق العالمي للطبيعة(WWF) منظمة دولية غير ربحية تدعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام حول ،
 دان كثيرة في أفريقيا.تدعم تنفيذ خطة العمل مع االستعانة ببرامجها الجارية المتعددة عبر بليمكن أن العالم، 

o تدعم حاليا عددا من مشاريع وبرامج استعادة األراضي الرطبة في أفريقيا، مثل  المنظمة الدولية لألراضي الرطبة
، الذي يهدف إلى حماية Dutch DOB Ecologyرأسمال المنغروف في أفريقيا، وبرنامج العشر سنوات الذي يموله 

3631.17روف األفريقية لمنفعة الشعو  والطبيعة بحلول عام في نظم المنغ هكتارواستعادة مليون 
 

o بطل غير ربحي من أبطال اإلدارة المتكاملة لألراضي لمساعدة المجتمعات والمنظمات شركاء الزراعة اإليكولوجية ،
تنفيذ خطة العمل هذه عن  دعم، ويمكن أن تفصاعداعلى زراعة أماكن صحية وقادرة على الصمود من الجذور 

                                                      
17 https://www.wetlands.org/?s=restoration 



23 

توفير الدعم لبناء القدرات في المجتمعات على إدارة مناظرها الطبيعية وتعزيز سبل العيش الريفية، وحفظ التنوع طريق 
 البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامهما المستدام.

o  المنتدى العالمي للمناظر الطبيعية(GLF)  المعارف بشأن االستخدام المستدام  التي تقودهاهو أكبر المنابر في العالم
سيكون آلية مفيدة لدعم خطة لمناخ، بشأن الألراضي، وهو مخصص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس 

المنتدى  بلدا. ويقدم 008يون مشارك من أكثر من مل 32012منظمة مع أكثر من  2966العمل. وقد ربط المنتدى 
 AFR100أفريقيا من خالل المبادرة األفريقية الستعادة المناظر الطبيعية للغابات  الدعم في تخضيربصفة خاصة 

ر الطبيعية خطة العمل األفريقية في التنفيذ الشامل لألنشطة ظوتعبئة الموارد. ويمكن أن يدعم المنتدى العالمي للمنا
ويقدم الدعم للبلدان في إعداد آليات  AFR100المزمعة في المبادرة األفريقية الستعادة المناظر الطبيعية للغابات 

 تمويل ابتكارية لالستثمار في الزراعة المستدامة وسالسل التوريد.

o  جمعية استعادة النظم اإليكولوجية(SER) بنشاط في اإلصالح اإليكولوجي  من المهنيين يشترك، هى مجتمع عالمي
لمعارف، والمنظورات ، ومجموعات اتاسعة من الخبراالحساس وانعاش النظم اإليكولوجية المتدهورة باستخدام طائفة و 

قامة الشبكات، وتبادل المعلومات والمعارف يمكن أن يدعم الثقافية،  خطة العمل هذه من خالل تيسير االتصاالت وا 
 في إحداث تقدم في السياسات المتعلقة باالستعادة اإليكولوجية.و بشأن االستعادة اإليكولوجية 

 ترتيبات التنفيذ - 9
 واإلشراف الحوكمة: التوجه االستراتيجي 9-1

عمل بواسطة جميع الدول األفريقية األعضاء بالتعاون مع منظمات شريكة وبموج  توجه شامل للسياسة السيتم تنفيذ خطة 
شراف من  التابعة وكالة التخطيط والتنسيق . و (AMCEN)االتحاد األفريقي والمؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة مفوضية وا 

دور األمانة لتنسيق تنفيذ خطة العمل. ويرد أدناه وصف ألدوار قوم بمن أجل تنمية أفريقيا )وكالة نيباد( ستالجديدة  ةلشراكل
 ومسؤوليات الحوكمة، والتنفيذ والتنسيق فيما يتعلق بخطة العمل.

التحاد األفريقي، ستوفر األطر القانونية في اها أعلى كيان رئيسي وكيان صنع القرار اعتبار وجمعية االتحاد األفريقي، ب
والسياساتية والمالية لتنفيذ التزامات بلدانه نحو استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية وتيسير الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل 

 البنية التحتية.
ادات استراتيجية وسياساتية وقيادة ، بدعم من أمانته، سيوفر أيضا إرش(AMCEN)والمؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة 

شراف لضمان التنفيذ الفعال لخطة العمل. ومن بين جملة أمور، سيستعرض المؤتمر الوزاري األفريقي المعني  عبر القارة وا 
بالبيئة ويرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل، ويعد توافق عام ويسني سياسات واستراتيجيات وبرامج جديدة لمكافحة 

 ور األراضي وتعزيز استعادة النظم اإليكولوجية في اإلقليم.تده
استعادة النظم اإليكولوجية بشأن ل األفريقية ة توجيهية رفيعة المستوى لخطة العملجنسينشئ المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي و 

دارة  تتكون من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من الدول األعضاء يمثلون قطاعات البيئة، وتغير المناخ، والموارد الطبيعية وا 
 تعمل على نحو وثيقو اللجنة وكالة نيباد من أجل إسداء المشورة وتقديم إرشادات حول تنفيذ خطة العمل. وستخدم األراضي، 

والخطط  ،مع اإلدارات والجماعات االقتصادية اإلقليمية لضمان التنسيق الصحيح والتجانس لسياسات استعادة النظم اإليكولوجية
 وستقدم تقارير اللجنة إلى المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة واللجان التقنية المتخصصة األخرى. والبرامج عبر األقليم.

وزارية أفريقية في المستقبل الستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل وتقديم المزيد من توجهات د اجتماعات قمة عقوست
 السياسة، عند االقتضاء.
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 التنسيقآلية دعم التنفيذ و  9-2
والجماعات  (AUC) بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي (NEPAD)إن وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 

لتنفيذ خطة العمل. وستقود هذه الوكالة وتنسق تخطيط وتنفيذ  اوتنسيق شامال اتقني استقدم إشراف (RECs) تصادية اإلقليميةاالق
من خالل الدول األفريقية األعضاء  يقتنسالأصحا  المصلحة و  إشراكمبادرات االستعادة على المستوى القاري وتعزز 

 والجماعات االقتصادية اإلقليمية على المستوى دون اإلقليمي.
استثمارات استراتيجية وييسر الحصول على التمويل لمشاريع استعادة النظم  (AfDB) وسيحشد مصرف التنمية األفريقي

ت الصغيرة والمتوسطة الحجم للمالية/المصارف اإليكولوجية من جان  المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسا
 والتمويل الكلي على المستويين اإلقليمي والوطني.

صلة في البلد. وتشجع الوعلى المستوى الوطني، سيبدأ تنفيذ خطة العمل بتعيين الكيانات الوطنية وفقا للقوانين والقواعد ذات 
المجتمع المدني لتعزيز ودعم مشاريع وأنشطة مؤسسات واألكاديمية و المؤسسات الحكومية على المشاركة مع المؤسسات العلمية 
فضال عن تيسير بناء القدرات، والتدري  ونقل التكنولوجيا من  يوطناستعادة النظم اإليكولوجية على المستويين المحلي ودون ال

اعدي لضمان الملكية المحلية أجل تحسين تخطيط وتنفيذ ورصد برامج استعادة النظم اإليكولوجية باستخدام النهج التص
واستدامة تلك البرامج. وتشجع المؤسسات األكاديمية على المشاركة مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وشركاء التنمية 
 من أجل تعزيز ودمج استعادة النظم اإليكولوجية في نظم التعليم الرسمي وغير الرسمي وبرامج زيادة التوعية البيئية عبر القارة.

أعاله  3المعارف، والمهارات والدراية، على النحو الوارد وصفه في القسم  طويرة لتالئموينبغي أن يعدوا ويقدموا دورة تدريبية م
 فرص(.تدهور األراضي والنظم اإليكولوجية في أفريقيا: الحالة والتحديات وال)

وشركاء  (AfDB)كة مع مصرف التنمية األفريقي في شرا (NEPAD)الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وكالة وستؤسس 
األعضاء في تقديم المعلومات والوصول  لكي تستخدمها الدولاألراضي والنظم اإليكولوجية الستعادة التنمية بوابة إلكترونية 

شمل المعلومات إليها عن استعادة النظم اإليكولوجية عبر أفريقيا من أجل تيسير تبادل المعارف وزيادة التوعية. ويمكن أن ت
ة تقارير تقييم وطنية ودون وطنية عن حالة واتجاهات تدهور األراضي والنظم اإليكولوجية يونلكتر المتبادلة من خالل البوابة اإل

؛ والتقييمات الوطنية ستعادة النظم اإليكولوجيةلوطنية الاواالستراتيجيات والخطط سياسات العلى المستويين الوطني والمحلي؛ و 
ستعادة، ومواد التعلم واإلرشادات، وبناء القدرات وفرص تعبئة الموارد فضال عن تقارير عن التقدم المحرز من مختلف لفرص اال

 البلدان األفريقية نحو تحقيق التزاماتها وأهدافها الخاصة باستعادة النظم اإليكولوجية.

 الرصد والتقييم - 11
بالغ أداء برامج استعادة النظم اإليكولوجية عبر ستتولى وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية  أفريقيا المسؤولية عن رصد وا 

 اإلقليم والتقدم الشامل المحرز نحو تحقيق االلتزامات واألهداف المتعهد بها.
وتتطل  عملية قياس االستعادة نظاما للرصد يستند إلى أفق زمني طويل األجل. وعالوة على ذلك، تنطوي االستعادة ليس 

 اأقمار    على الغطاء الشجري بل أيضا المكونات األصغر جدا من الغطاء النباتي، وبناء عليه، يتطل  رصد االستعادةفحس
الرصد  يتم إجراءوفائقة الدقة الكتشاف هذه التغيرات الصغيرة والمنتشرة والدقيقة في المناظر الطبيعية. وساصطناعية عالية 

18 لصحراء الكبرى والساحلمنطقة انتائج مبادرة الجدار األخضر الكبير ل إطارمع االستعانة باستخدام والتقييم 
(GGWSSI) 

تستند إلى نهج أخذ العينات الذي يستعمل والتي ، وأداة رسم خرائط الغطاء الشجري Collect Earth أداة مثلواألدوات المتوافرة 
 عض المسائل المرتبطة بالتكلفة وقيود توقيتها.وبالتالي تقدم حال لب، Google Earthمن  مجانا للجميع المتاحةالصور 

                                                      
18 i6476e.pdf-GGWSSI = Great Green Wall for Sahara and the Sahel Initiative: http://www.fao.org/3/a 
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تند تحديد األهداف ونظام الرصد لخطة العمل األفريقية هذه إلى االلتزامات المتعهد بها أساسا على المستوى الوطني سوسي
وضع نظام الرصد المستوى العابر للحدود. وبصفة عامة، ينبغي أن يقوم أو ومستويات أخرى مثل مستوى المناظر الطبيعية 

يجاد التوازن 3( إشراك قطاعات وأصحا  مصلحة مختلفين على جميع المستويات؛ )0بما يلي: ) ( النظر في المقايضات وا 
( إعداد استراتيجية اتصال إلبالغ النتائج 2الصحيح بين التكاليف/الجهد، وخصوصا لنظام رصد مستدام طويل األجل؛ و)

رشاد زيادة التوعية صد إلى أصحا  المصلحة لتمكين اإلدارة التكيفيةمن عملية الر المستفادة والدروس   .وا 
 :AFR100) )من وينبغي أن يتضمن نظام رصد شامل المؤشرات التي تستعين بما يلي

 االجتماعية االقتصادية: تقييم صحة ورفاه الشعو  ضمن سياق أهداف االستعادة 

 في شكل قوانين جديدة أو معدلة من شأنها أن تمكن  –السياسة المفضلة ظروف السياسية و  رادةالسياسية: تقييم اإل
 االستعادة أو الدعم المرئي من رجال السياسة

 المالية: فهم تدفقات و/أو حجم االستثمارات في أنشطة االستعادة وتمويل مبادرات االستعادة 

 رضي عبر الوقت.بيولوجية مادية: تقييم التغير المادة في استخدام األراضي والغطاء األ 

المعروضة في المرفق األول ستستخدم لرصد التقدم المحرز  3626-3609اإلجراءات والمعالم الرئيسية اإلشارية خالل الفترة و 
 في تنفيذ خطة العمل األفريقية هذه.
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 األولالمرفق 
 2131-2119تنفيذ خطة العمل األفريقية بشأن استعادة النظم اإليكولوجية 

 (2131-2116اإلجراءات طويلة األجل ) (2125-2121اإلجراءات متوسطة األجل ) (2121-2119اإلجراءات قصيرة األجل ) مجموعة اإلجراءات الرئيسية

تقييم فرص استعادة النظم  .0
 اإليكولوجية

  والمبادرات نحو تحقيق أهداف أيشي توحيد األنشطة
على النحو المقترح في االستراتيجيات وخطط العمل 

 الوطنية للتنوع البيولوجي

  تجميع مختلف األدوات المتوافرة لتقييم فرص استعادة
تاحتها للدول األعضاء  النظم اإليكولوجية وا 

 مدى النظم اإليكولوجية المتدهورة وأنواعها  قييمت
على المستويات اإلقليمي، ودرجة تدهورها ومواقعها 

والوطني والمحلي والتكاليف المحتملة والمنافع 
 المتعددة للنظم اإليكولوجية

 م الستعادة النظللفرص المتاحة  اتيميإجراء تق
 منفي المائة على األقل  86 في ةاإليكولوجي

 البلدان األفريقية

 م مات المستكملة لفرص استعادة النظتبادل التقيي
من خالل بوابة إلكترونية أنشأتها  ةاإليكولوجي

 (NEPAD)الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 

 

  تبادل التقييمات المستكملة الستعادة النظام
من خالل بوابة إلكترونية اإليكولوجي 

ن أجل تنمية أنشأتها الشراكة الجديدة م
 (NEPAD)أفريقيا 

 

تهيئة الظروف التمكينية  .3
الستعادة النظم اإليكولوجية 

من خالل السياسات 
واالستراتيجيات الوطنية 

 واإلقليمية

  تقييم األطر السياساتية والقانونية والمؤسسية المتاحة
 وتحديد أية فجوات ةلتنفيذ استعادة النظم اإليكولوجي

  م استعادة األراضي والنظتنفيذ خطط إعداد و
مع  ،على المستويين الوطني والمحلي ةاإليكولوجي

 ضمان المواءمة على مختلف المستويات

  إجراء تخطيط قطاعي متكامل وتعزيز أوجه التآزر
 بين القطاعات لتعزيز النتائج المستدامة للمداخالت

  معارف عن تحليالت رأس المعلومات و الدمج
الحسابات القومية، والتخطيط المال الطبيعي في 

 اإلنمائي وصنع القرار

  إنشاء صندوق استئماني إقليمي لدعم استعادة
 األراضي والنظم اإليكولوجية في أفريقيا.

  تعزيز نظم المدفوعات مقابل خدمات
النظام اإليكولوجي لدعم وظائف هياكل 
إدارة الغابات والمياه؛ واستعادة األراضي 

 والنظم اإليكولوجية

دمج استعادة النظم  .2
اإليكولوجية في السياسات 
القطاعية والخطط والبرامج 

 ذات الصلة

  إعداد سياسات واستراتيجيات قطاعية وطنية
 للنهوض بدمج األراضي والنظام اإليكولوجي

  إجراء تقييمات بيئية استراتيجية(SEEAs)  لمختلف
ثار اآلتطوير الطرق( لتحديد  ،القطاعات )مثال

 المحتملة وتدابير التخفيف المحتملة؛ البيئية

 اإلجراءات المناسبة لتعزيز توفير خدمات  تنفيذ
النظم اإليكولوجية ووظائفها في النظم اإليكولوجية 

 إليكولوجية للجبال وللغابات؛االمتدهورة مثل النظم 

  وضع وتنفيذ االستراتيجيات المتكاملة للحراجة
الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي المناسبة 

  تعزيز نهج النظام اإليكولوجي للنظر
جي الكامل لوظائف النظام اإليكولو 

واحتياجات أصحا  المصلحة المتعددين 
شراكهم  وا 

  اعتماد ممارسات زراعية تستند إلى النظام
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  إنفاذ القوانين واالستراتيجيات لخطط إعادة التأهيل
واالستعادة في المواقع الجديدة المفتوحة ألنشطة 

 التعدين.

  ،وضع تدابير لتعزيز الممارسات المستدامة
والتكنولوجيات النظيفة والفعالة التي تحد من تدهور 

 األراضي والنظام اإليكولوجي

 ي الستخدام األراضي من أجل قابجراء تخطيط استإ
ضمان أن تطوير البنية التحتية يدمج بفعالية 
 احتياجات االستخدامات األخرى لألراضي؛

  إعداد وتنفيذ استراتيجيات وطنية لالقتصاد األزرق
لتنويع القاعدة االقتصادية وتحفيز التحول 

 االجتماعي االقتصادي

، بما مبادئ استعادة المناظر الطبيعية بالنظر إلى
 ؛في ذلك التنوع البيولوجي الزراعي

  تعزيز حماية وحفظ المناطق الساحلية ونظم
الطبيعي والحد  تجديدحواجز البحيرات لتيسير ال

 من تلوث النظم المائية والتنوع البيولوجي

على  تهاإليكولوجي للتكيف مع المناخ وقدر 
الصمود لالستفادة من اإلنتاج المستدام في 

 قطاع الزراعة؛

 مع القطاع الخاص لتفعيل  إقامة شراكة
المدفوعات مقابل خدمات النظم 

ولية االجتماعية ؤ اإليكولوجية والمس
من أجل األراضي المستدامة للشركات 

 واستعادة النظام اإليكولوجي؛

  جراءات األعمال دمج استراتيجية وا 
بشأن التنوع البيولوجي وخدمات التجارية 

مبادرات األوسع الالنظم اإليكولوجية في 
 لية االجتماعية للشركات.و طاقا للمسؤ ن

تخطيط وتنفيذ أنشطة  .0
ومشاريع وبرامج استعادة 

 النظم اإليكولوجية

  وضع تدابير للرقابة على األنشطة التي تؤدي إلى
اإليكولوجي ومعالجة الدوافع وراء  تدهور النظام

 فقدان التنوع البيولوجي

  زيادة مبادرات االستعادة من خالل التزامات جديدة
 وتنفيذ االلتزامات القائمة

  تحديد المعارف المحلية القائمة في تطوير
التكنولوجيات ذات الصلة باالستعادة وتعزيز تبادلها 

 ونشرها على نطاق واسع

  إنشاء وتفعيل قطاع خاص إقليمي ومنبر للتكيف مع
ه بالتكنولوجيات الخضراء تة توعيدتغير المناخ وزيا

 نظم اإليكولوجيةالتي تحد من التلوث وتدهور ال

  تنظيم منابر سنوية ألصحا  المصلحة لتبادل

  إجراء تدري  )عملي وأكاديمي(، بشأن المسائل
 ةم اإليكولوجيادة األراضي والنظالمتعلقة باستع

دارة مستجمعات المياه،  مثل الزراعة المستدامة، وا 
واستعادة المناظر الطبيعية للغابات، ونظم 

المعلومات الجغرافية، وتقييم األثر البيئي، واإلدارة 
للسواحل على المستويات المحلي المتكاملة 

 والوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي

  تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنو  وتمكين
ن تطوير بشأسات البحوث من نقل المعارف مؤس

التكنولوجيا النظيفة المكيفية الستعادة األراضي 
 والنظم اإليكولوجية

 

  إنشاء/تعزيز اآلليات إلدارة المعارف
 وتبادلها

  توثيق أفضل الممارسات من تقارير الرصد
والتقييم لتبادلها بين الدول األعضاء من 

 خالل مختلف القنوات؛

  ت دراسية على المستوى جوالتنظيم
اإلقليمي داخل الجماعات االقتصادية 
اإلقليمية لتبادل الخبرات والدروس بين 

 الدول األعضاء؛

  تشجيع القطاع الخاص على االستفادة من
االستثمار في مبادرات استعادة األراضي 

اإليكولوجية مثل سوق الكربون والنظم 
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األفكار والمنظورات بشأن تنفيذ نتائج خطة العمل 
 دون اإلقليمي والقاري.هذه على المستويين 

  تجميع الخبرات والممارسات الجيدة ذات الصلة )بما
في ذلك المعارف التقليدية( والدروس المستفادة من 

لمكافحة تدهور األراضي وتعزيز مختلف المبادرات 
 استعادة النظم اإليكولوجية؛

  إجراء تقييم لالحتياجات من القدرات المجتمعية
لتوثيق اهتمامات وتوقعات المجتمع، والمدخالت 

 والمشاركة في استعادة النظم اإليكولوجية

 بناء القدرات كأبطال إنشاء هياكل مجتمعية ل
مشاركة النساء الستعادة المناظر الطبيعية وتعزيز 

والشبا  في تخطيط أنشطة استعادة النظم 
 اإليكولوجية وتنفيذها ورصدها.

 تكارية الحديثة باعتماد ودعم التكنولوجيات اال
األصلية ذات الصلة فضال عن معارف الشعو  

قدرة الشعو   تيسيرو  ةم اإليكولوجيباستعادة النظ
 حمل تكاليفهاالمحلية في أفريقيا على ت

 و/أو تعزيز نظم المعلومات الوطنية  ءإنشا
لتنوع البيولوجي لتعزيز إدارة البيانات لواإلقليمية 

عادة توطينها؛  وا 

  واألدوات إجراء تقييم سنوي لدمج مختلف الُنهج
 ،)مثال ةم اإليكولوجيالمتعلقة باستعادة النظ

المعلومات، ودعم القرار وأدوات التنفيذ( في إعداد 
 برامج التنمية المحلية والوطنية واإلقليمية؛

 اإلجراءات المناسبة لتعزيز توفير خدمات  تنفيذ
 .النظم اإليكولوجية واإلنتاج المستدام

 

والتعدين األخضر والمساهمة في التزامات 
 استعادة المناظر الطبيعية الوطنية؛

 

 ةعماجراءات الداإلتنفيذ  .2
 )وسائل التنفيذ(

  تنظيم التوعية العامة في أفريقيا بشأن تدهور
 األراضي والنظم اإليكولوجية وفرص االستعادة؛

  تحديد التدابير تيسير إجراء المشاورات بشأن
الستعادة األراضي والنظم اإليكولوجية على 

 مستويات التنفيذ المختلفة؛

  ستعادة لكي تستخدمها إلكترونية لالإنشاء بوابة
الدول األعضاء لتقديم والحصول على معلومات عن 

 ؛استعادة النظم اإليكولوجية عبر أفريقيا

  إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لخطة العمل
 األفريقية الستعادة النظم اإليكولوجية

  تعزيز قدرات مختلف أصحا  المصلحة
، ةمييكادوساط األومشاركتهم، بما في ذلك األ

 ؛والقطاع الخاص والمجتمع المدني

 سليمة الحالية لتكنولوجيات اللف يتعزيز التكي
 واالبتكارات المتعلقة باستعادة النظم اإليكولوجية؛

  إنشاء و/أو تعزيز نظام المعلومات الوطني
وأفضل الممارسات في مجال استعادة النظم 

 اإليكولوجية.

 .تحديد وكفالة الموارد لالستعادة 

  إقامة التعاون التقني والعلمي لتيسير الحصول

  إعداد ونشر أدوات الرصد بشأن اإلدارة
المستدامة لألراضي واالستعادة وخدمات 

 أخرى تولدها النظم اإيكولوجية؛

  إنشاء صندوق استئماني إقليمي الستعادة
 والنظم اإليكولوجيةاألراضي 
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  إجراء تقييم لفرص التمويل / إشراك الميزانيات
 )العامة، والخاصة وآليات التمويل األخرى(

 إعداد استراتيجية لتعبئة الموارد 

على التكنولوجيات واالبتكارات ذات الصلة لتحقيق 
 أهداف االستعادة.

 اإلبالغو  ،الرصد والتقييم .0
 ونشر النتائج

  إعداد ونشر أدوات للرصد بشأن اإلدارة المستدامة
 لألراضي والنظم اإليكولوجية واستعادتها

  تعزيز قدرة المجموعات التقنية على المستوى الوطني
 من أجل الرصد والتقييم واإلبالغ

  آثار السياسات إعداد أو تعزيز آليات لرصد وتقييم
 والبرامج والخطط.

  تنفيذ نظام الرصد، واإلبالغ عن االلتزامات
الوطنية وأنشطة االستعادة وتبادل النتائج 

والدروس المستفادة إلرشاد الجهود 
 .المستقبلية لالستعادة
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 المرفق الثاني
 19للتنوع البيولوجيمن أهداف أيشي  15ابهة متعلقة بالهدف شأمثلة ألهداف وطنية أو التزامات م

 20)استنادا إلى المعلومات في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي(

 22األهداف الوطنية أو االلتزامات المشابهة 21البلد

 الجزائر*

 60حفظ اإليكولوجية، عن طريق استهداف  اإلنتاج المستدام لخدمات النظم: حماية وحفظ واستعادة النظم اإليكولوجية من أجل الحفاظ على توازنها، وضمان استدامتها وضمان 16الهدف 
 ماليين هكتار على األقل. 0ى مساحة لفي المائة من المناطق البحرية والساحلية واستعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية ع 0األراضي، و ةمن مساحعلى األقل في المائة 
م اإليكولوجية المتدهورة، ومكافحة التصحر( ومنع المخاطر والكوارث الطبيعية في إدارة النظم ظاخ )مرونة النظام اإليكولوجي، واستعادة النُنهج التكيف مع تغير المن : دمج16الهدف 

 .اإليكولوجية
 الكربون. زونالمهمشين وتسهم في مخ: استعادة وحماية النظم اإليكولوجية التي تقدم خدمات أساسية للمجتمعات، والفقراء والسكان 17الهدف االستراتيجي  بنن*

ولوجي ، سيتم حفظ سالمة النظم اإليكولوجية في جميع المناطق اإليكولوجية في بوتسوانا من خالل اعتماد ُنهج اإلدارة على مستوى النظام اإليك6060: بحلول عام 10الهدف الوطني  بوتسوانا
 يمكنها المساهمة في التخفيف من تغير المناخ ومكافحة التصحر.المبني على العمليات اإليكولوجية الرئيسية، حتى 

 كابو فيردي
النظم اإليكولوجية الرئيسية حتى يمكنها االستمرار في تقديم الخدمات األساسية إلى  دت، ستكون كابو فيردي قد عززت الحماية والترابط المحسن واستعا6060: بحلول عام 9الهدف الوطني 

 كان.االقتصاد ورفاه الس
 ، ستدمج جميع االستراتيجيات والخطط الوطنية للحفظ عناصر القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.6010/ بحلول عام 10ني طالهدف الو 

 الكاميرون
المفقودة والحفاظ على مستوى من الحفظ يضمن االستدامة طويلة إلعادة تواجد /أو إحياء األنواع  ينبغي إعادة تأهيل النظم اإليكولوجية/الموائل المتدهورة 6060بحلول عام  :9الهدف 
 األجل.
 الفيضانات ضمن النظام اإليكولوجي لألراضي شبه القاحلة.فاف و جالفي المائة على األقل من المواقع المتدهورة من جراء  60يعاد تأهيل  6060الفرعي: بحلول عام  9الهدف 

                                                      
النظم من على األقل  المائةفي  02الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة  مخزونومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل إليكولوجية النظم ا قدرةتعزيز إتمام ، 3636بحلول عام : 02الهدف   19

 .مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر ،المتدهورةاإليكولوجية 
 ./https://www.cbd.int/nbsapيمكن االطالع عليها على الرابط:   20
 ية.إمكانية قراءة هذه، ترجمت األهداف الوطنية أو االلتزامات إلى االنجليز  تشير البلدان المبينة بعالمة * إلى البلدان التي قدمت استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بلغة بخالف اإلنجليزية. ولتيسير  21
ة إلى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والتي يمكن االطالع عليها على الرابط التالي: مقدمتستند إلى المعلومات الواردة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ال  22

/default.shtmlhttps://www.cbd.int/nbsap 

https://www.cbd.int/nbsap/default.shtml
https://www.cbd.int/nbsap/default.shtml
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 22األهداف الوطنية أو االلتزامات المشابهة 21البلد

 جزر القمر*

ن أمكن بالقر  من الصفر، و 6020: بحلول عام 6-الهدف باء خفض بشكل كبير تدهور ي، يخفض معدل فقدان جميع الموائل الطبيعية، بما فيها الغابات، إلى النصف على األقل وا 
 الموائل وتفتتها.

قل من األنواع المنقرضة والحفاظ عليها على مستوى حفظ مستدام في المائة على األ 00، يتم استعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة، واستعادة ما نسبته 6020: بحلول عام 6-الهدف جيم
 وطويل األجل.

الكربون من خالل تدابير الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة  اهمة التنوع البيولوجي في مخزون، تحسن قدرة النظام اإليكولوجي على الصمود ومس6020: بحلول عام 1-الهدف دال
 من النظم اإليكولوجية المتدهورة.في المائة على األقل  10

في  02الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة  مخزونومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل النظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز إتمام ، 6060: بحلول عام 10الهدف  *الكونغو
 .مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر ،المتدهورةالنظم اإليكولوجية من على األقل  المائة

 مصر
 جراء البحوث وتنفيذ التدابير واالستراتيجيات لتعزيز قدرة التنوع البيولوجي على الصمود أمام التصحر على المستوى المحلي.إ، 6020: بحلول عام 12الهدف الوطني 
 ، التحقق من جميع تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ورصدها.6060: بحلول عام 10الهدف الوطني 

 ريترياإ

مما  ،المتدهورةالنظم اإليكولوجية ستعادة الكربون، من خالل حفظ وا مخزونومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل النظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز إتمام ، 6060بحلول عام : 10الهدف 
. وتم تعزيز معالجة هذه التحديات، وقدرة النظم اإليكولوجية على التحمل ومساهمة التنوع البيولوجي في مخزون يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر

ريتريا في يتريا. وتشترك إر والتخفيف من أثار الجفاف في إ لبرنامج العمل الوطني للتكيف وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحرالتنفيذ الفعال مع ستعادة الحفظ واالالكربون من خالل 
 افحة التصحر.في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة، مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومك 10الجهود العالمية الستعادة 

 ي.رض، جميع مواقع تجميع المياه واألراضي المتدهورة ذات النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي يتم إعادة تأهيلها ضمن النظام اإليكولوجي األ6060: بحلول عام 0الهدف 
 .، يتم خفض فقدان الموائل الطبيعية على نحو كبير، وتدهور وتفتت النظم اإليكولوجية6060بحلول عام 

 إثيوبيا

في  16طاء الغابات من غ، تحسن مساهمة التنوع البيولوجي للخدمات اإليكولوجية، بما في ذلك التكيف مع تغير المناخ والتخفيف منه من خالل زيادة 6060بحلول عام  :10الهدف 
 ومضاعفة استعادة المناطق المتدهورة. في المائة 9,0في المائة إلى  0,0في المائة؛ وزيادة تعيين األراضي الرطبة من  10المائة إلى 

مليون هكتار من  0,07يتمثل الهدف في زراعة ما يقر  من  6060و 6017. وبين السنوات 6020بحلول عام المتدهورة واألراضي ( من الغابات 6+10مليون هكتار ) 66إعادة تأهيل 
 .مليار شتلة سنويا( 0,66مليار شتلة ) 61,20)حوالي مليون هكتار من الغابات سنويا( باستخدام  الغابات

في  02الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة  مخزونومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل النظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز إتمام ، 6060بحلول عام : 10الهدف  غامبيا
 .المتدهورةالنظم اإليكولوجية من على األقل  المائة
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من النظم اإليكولوجية في المائة على األقل  10تعزيز قدرة النظام اإليكولوجي على التحمل وتعزيز مساهمة التنوع البيولوجي في مخزون الكربون وضمان استعادة : 10خطة العمل  غانا
 المتدهورة.

الكربون، من خالل الحفظ  مخزونومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل النظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز إتمام ، على األقل 6060إلى  6011 السنوات منبحلول  : 10الهدف  غينيا*
 .مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر ،المتدهورةالنظم اإليكولوجية من على األقل  المائةفي  02واالستعادة، بما في ذلك استعادة 

الحفظ واالستعادة، بما في ذلك تدابير الكربون، من خالل  مخزونومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل النظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز  زيادة، 6060بحلول عام  :10الهدف الوطني  بيساو –غينيا 
 .مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر ،المتدهورةاألكثر حساسية و للغابات النظم اإليكولوجية من على األقل  المائةفي  02استعادة 

 (+REDDلتحقق واإلبالغ عن المستويات الحالية لمخزون الكربون في النظم اإليكولوجية للغابات )من خالل العملية الجارية ، تستكمل الدراسات عن آليات ا6060بحلول عام : 10الهدف  غينيا االستوائية

إيكولوجية إضافية للغابات التي حماية نظم الكربون، من خالل  مخزونومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل النظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز إتمام ، 6060بحلول عام : 6-0الهدف  ليبيريا
 .3626المناخ واستعادة أراضي الحشائش المتدهورة من خالل إعادة التشجير بحلول عام ر في ليبيريا، باإلضافة إلى تعزيز مشروع التخفيف من تغي +REDDأنشأها المشروع الحالي لـ

مة التنوع البيولوجي األرضي، وللمياه العذبة والبحري في التخفيف من تغير المناخ والتكيف هالتكيفية للنظم اإليكولوجية ومسا، إتمام تعزيز القدرة 6060بحلول عام : 10الهدف االستراتيجي مدغشقر*
 مائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة ومكافحة التصحر.الفي  10معه، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك استعادة 

 مالوي
 في المائة على األقل من الموائل األرضية المتدهورة. 00، يتم استعادة وحماية 6060بحلول عام : 7الهدف 
 ، حماية واستعادة إمدادات الخدمات المهمة للنظم اإليكولوجية.6060: بحلول عام 10الهدف 

 التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وتدابير مكافحة التصحر.تدابير خالل ، تحسين قدرة النظام اإليكولوجي على التحمل من 6060بحلول عام : 10الهدف  مالي*

اإليكولوجية على التحمل ومساهمة التنوع البيولوجي في مخزون الكربون، بما في ذلك من خالل الحفظ واالستعادة، وتدابير التخفيف من  ماتخاذ التدابير الالزمة لزيادة قدرة النظا: 6-جيم المغر *
 لمناخ والتكيف معه، وأوجه التآزر مع اإلجراءات في إطار اتفاقيات ريو األخرى )تغير المناخ ومكافحة التصحر(.تغير ا

 موزامبيق
استدامتها، بهدف تخفيف تأثيرات في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية/الموائل المتدهورة، مع استعادة تنوعها البيولوجي وضمان  10إعادة تأهيل  6020بحلول عام : 16الهدف 

 تغير المناخ ومكافحة التصحر.
 .من حدتهوالتكيف من تغير المناخ ، اإلدراك بمساهمة التنوع البيولوجي وتعزيزها لزيادة مخزون الكربون من أجل التخفيف 6060بحلول عام : 10الهدف 

 10دمات أساسية وتسهم في الصحة، وسبل العيش والرفاه، وبدء برامج االستعادة للنظم اإليكولوجية المتدهورة لنسبة خ، صيانة النظم اإليكولوجية التي تقدم 6066بحلول عام  :1-0الهدف  ناميبيا
 في المائة على األقل من المناطق ذات األولوية.
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 ائة من المناطق في النظم اإليكولوجية المتدهورة في نيجيريا لبرامج االستعادة واإلدارة المستدامة.في الم 10، تخضع نسبة 6060بحلول عام  :0الهدف  نيجيريا

 رواندا
 " ويخفض تدهورها وتفتتها.(AZE)يتم حماية النظم اإليكولوجية الطبيعية، وخصوصا مواقع "التحالف من أجل منع مطلق لالنقراض ، 6060بحلول عام  (P.64): 0الهدف 
 في المائة من البالد بالغابات وبالتالي زيادة مخزون الكربون والمساهمة في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. 20، يتم تغطية 6060بحلول عام : 10الهدف 

 سيشيل

 حسا  الكربون المخزن والمحجوز سنويا في النظم اإليكولوجية في سيشيل.: 19المشروع 
 التهديدات الرئيسية المفروضة على التنوع البيولوجي في سيشيل من تنبؤات تغير المناخ والبدء في تدابير التخفيف.تحديد : 60المشروع 
 معالجة التهديدات األولية الحالية لتغير المناخ على التنوع البيولوجي.: 61المشروع 
 تنسيقها وتنفذ بفعالية ويتم دمجها في اإلطار األوسع نطاقا للحوكمة البيئية. : تدار االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ويتم21المشروع 

الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك  مخزونومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل النظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز إتمام ، 6020بحلول عام : 10الهدف االستراتيجي  الصومال
 .مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر ،المتدهورةالنظم اإليكولوجية من على األقل  ئةافي الم 02استعادة 

 جنو  أفريقيا

 األراضي المجتمعية؛ يح األراضي والفرص االجتماعية االقتصادية لحائز خطة إصال حفظ التنوع البيولوجي يدعم :0-1النتيجة 
 أثبت أنه يحقق منافع متعددة في سياق التنمية المستدامةالتكيف القائم على النظام اإليكولوجي : 6-6النتيجة 
 تم دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في إعداد وتنفيذ أدوات السياسة واألدوات التشريعية وغيرها من األدوات.: 7-2النتيجة 
 لتخطيط المهارات، وتنمية وتقييم القطاع ككل. تصاد الكليعلى مستوى االقتمكين الظروف : 1-0النتيجة 
 نظام محسن لتنمية المهارات يتضمن احتياجات قطاع التنوع البيولوجي: 6-0النتيجة 
 : تنشأ الشراكات والمؤسسات ويتم تمويلها لتحقيق والياتها نحو تسليم خدمات محسنة.2-0النتيجة 

نفاذ التشريعات ذات الصلة بحفظ الموائل الطبيعية.تقديم ا، 6061بحلول عام  جنو  السودان  لدراسات عن معدل فقدان الموائل نحو تعزيز تنفيذ سياسة استخدام األراضي وا 

 السودان

دارة المنطقة الخاضعة للغابات لتع هدف المكون:  ور التربة وحفظ التنوع البيولوجي.زيز الحماية البيئية، وتقليل تدهحفظ وتنمية وا 
 02الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة  مخزونومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل النظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز إتمام ، 3636بحلول عام هدف المكون: 

 .مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر ،المتدهورةالنظم اإليكولوجية من على األقل  المائةفي 
 هدف المكون: تعظيم قدرة النظام اإليكولوجي على التحمل الذي لديه تنوع بيولوجي عالي وأكبر قدرة على التصدي آلثار تغير المناخ.
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، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك في اسواتيني الكربون مخزونومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل النظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز إتمام ، 6066: بحلول عام 10الهدف  اسواتيني
 .مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر ،المتدهورةالنظم اإليكولوجية من على األقل  المائةفي  02استعادة 

 تونس*
 لنظم اإليكولوجية.نحو ا: تخفيف/منع التهديدات البيئية 2-0الهدف االستراتيجي 
 : حماية التنوع البيولوجي واستعادته.1-0الهدف االستراتيجي 
 : تحسين قدرة النظام اإليكولوجي على التحمل وصيانة/تعزيز خدمات النظم اإليكولوجية.6-0الهدف االستراتيجي 

 02بما في ذلك استعادة الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة،  مخزونومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل النظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز إتمام ، 6060الهدف الوطني: بحلول عام  أوغندا
 .المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحرمما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير  ،المتدهورةالنظم اإليكولوجية من على األقل  ئةافي الم

الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، مما يسهم بالتالي في  مخزونومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل النظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز إتمام ، 3636بحلول عام : 10الهدف  جمهورية تنزانيا المتحدة
 .التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر

 ، مكافحة التصحر، وتعزيز قدرة النظام اإليكولوجي على التحمل من خالل حفظ واستعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة.6060: بحلول عام 12الهدف  زمبابوي
 

  



35 

 المرفق الثالث
 (AFR100)االلتزامات القطرية بموجب المبادرة األفريقية الستعادة المناظر الطبيعية للغابات 

 (http://afr100.org/content/countries )المصدر: الموقع الشبكي للمبادرة:
 االلتزام البلد

)مليون هكتار( 
 2131بحلول 

 المداخالت ذات األولوية سنة االلتزام

 إعادة التحريج  2016 0.5 بنن .0

 إحياء وتحسين إدارة المزارع الحرجية القائمة 

دارتها المستدامة  2015 2 بوروندي .3  إنشاء مزارع األشجار وا 

 للمنتزهات والمحميات الطبيعية من الحرائقاية وقالطبيعي وال تجددالو  ،حمايةال 

  مساحات مشجرةتطوير الحراجة الزراعية: من نظم أشجار المحاصيل المختلطة إلى 

  المصاط  المدرجة بالحشائش/األشجار/الشجيراتمكافحة التحات والفيضانات من خالل 

 الزراعة اإليكولوجية 

 حماية ضفاف األنهار واستعادة األخاديد 

 بين بوركينا فاسو والنيجر الستعادة رأس المال الطبيعي وقدرة المجتمعات المحلية على الصمودإعداد وتنفيذ برنامج عبر الحدود   2018 5 بوركينا فاسو .2

  اإلدارة المستدامة لألراضي والتكيف مع تغير المناختعزيز أفضل ممارسات 

 تحسين األمن الغذائي والتغذية، فضال عن دخل المنتجين من خالل تعزيز أنشطة توليد الدخل 

  تدهور األراضي في مجال المكافحة ضدتدري  التهيئة التعليم البيئي وبرامج 

دارتها المستدامة  2017 12 الكاميرون .0  إنشاء مزارع األشجار وا 

 في المنتزهات والمحميات الطبيعية والوقاية من الحرائقالطبيعي  تجددلحماية ا 

  مساحات مشجرةتطوير الحراجة الزراعية: من نظم أشجار المحاصيل المختلطة إلى 

   الشجيراتبالحشائش/األشجارالمدرجة مكافحة التحات والفيضانات من خالل المصاط/ 

 الزراعة اإليكولوجية 

 حماية ضفاف األنهار واستعادة األخاديد 

http://afr100.org/content/countries
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)مليون هكتار( 

 2131بحلول 

 المداخالت ذات األولوية سنة االلتزام

جمهورية أفريقيا  .2
 الوسطى

3.5 2016   ليل الدوافع وراء إزالة الغاباتحالمتدهورة وتإجراء جرد لألراضي 

  دعم حلقات العمل والترتيبات المؤسسية لتنفيذAFR100 في جمهورية أفريقيا الوسطى 

 سيتم تحديدها من خالل تقييم فرص االستعادة  2017 1.4 تشاد .0

 الطبيعي للغابات المنتجة لتجددإعادة التشجير وا  2016 5 كوت ديفوار .1

 الطبيعي، بما في ذلك تعزيز زراعة المنتزهات لتجددالحماية وا 

 الطبيعي وتعزيز زراعة الغابات الساحلية، والغابات الشاطئية، واألراضي الرطبة تجددالحماية، وال 

 تعزيز زراعة األشجار األصلية في الغابات الزراعية للكاكاو، ونظم أشجار المحاصيل األخرى وتطوير مزارع األشجار 

جمهورية الكونغو  .8
 الديمقراطية

8 2016  غاباتها تي أزيلتاستعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة وال 

 تحسين األنشطة االقتصادية واألمن الغذائي 

  والتكيف معهقدرة السكان على الصمود أمام تغير المناخ 

  الجدية طويلة األجلاستعادة المناظر الطبيعية في مشاريع التنمية المستدامة، وفرص تمويل المناخ، فضال عن مشاريع االستعادة 

 الوثائق الوطنية التي تدمج مكونات استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة 

مع االنتقال إلى  3632ل المتوسط بحلول عام خأمام المناخ وتحقيق حالة الد (CRGE) المرناء بهدف االقتصاد األخضر فدعم إثيوبيا في الو   2016 15 إثيوبيا .9
 اقتصاد أخضر قادر على الصمود أمام المناخ

 زيادة األساس العلمي في عمليات صنع القرار من أجل تخطيط وتنفيذ استعادة المناظر الطبيعية القائمة على األشجار 

  لسكان المحليين واالقتصاد الوطنيلوعمليات االستعادة المستعادة من المناظر الطبيعية للغابات المستدامة لمنافع اتوليد دعم 

  طويلة األجل تحديد ومعالجة الظروف التمكينية )األطر السياسية والقانونية، والحوافز، وسالسل القيمة وظروف السوق( الالزمة لالستعادة
 على نطاق واسعالقائمة على األشجار 

 النظم اإليكولوجية والموائل المهمة بفقدان، ولكنها مهددة الثري التنوع البيولوجيذات افانا في شمال غانا استعادة المنطقة اإليكولوجية للس  2015 2 غانا .06

 نتاج الفحم واألنشطة الزراعية غير المستدامة  استعادة مناطق التحول ومناطق الغابات في غانا المهددة بالتعدين، وا 

 سيتم تحديدها خالل تقييم فرصة االستعادة  2016 2 غينيا .00
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)مليون هكتار( 

 2131بحلول 

 المداخالت ذات األولوية سنة االلتزام

عادة التحريج  2016 5.1 كينيا .03  الطبيعي المساعد تجددلغابات الطبيعية من خالل زرع األشجار والل التحريج وا 

 الطبيعي المساعد تجددإعادة تأهيل الغابات الطبيعية المتدهورة من خالل زراعة األشجار وال 

  المزارع، باعتبارها المحصول األساسي أو المختلط )الحراجة الزراعية(استخدام األشجار على أراضي 

 رض االستخدام التجاري في األماكن المناسبةغإنشاء مزارع األشجار ل 

 والبحيرات، واألراضي الرطبة والخزانات، والطرق والسكك الحديدية من خالل الزراعةرإنشاء حواجز األشجار على مدى حدود الجداول، واألنها ، 
 الطبيعي المساعد تجددالمباشرة لألشجار أو ال

  دارتها: تحسين إدارة أراضي الرعي و  عيار ماألحياء البرية والكال ها الستخدام تجدداستعادة أراضي الرعي وا 

اإليكولوجي في المناطق المتدهورة، وزيادة دعم اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية من خالل الغطاء النباتي المتزايد لتحسين خدمات النظام   2015 1 ليبيريا .02
 .ثراء التنوع البيولوجي، وتحسين فخل في الريدال

 .تحسين تبادل البيانات والمعلومات بشأن استخدام األراضي إلرشاد تخطيط استخدام األراضي 

  المساهمة في برنامجREDD+ ستوى المجتمع.من خالل استعادة األراضي المتدهورة ودعم سبل العيش المحلية على م 

ة على الصمود ومتعددة الوظائف بهدف تحسين ر والمتدهورة إلى نظم إيكولوجية قاد هاتحويل مناطق كبيرة من األراضي التي أزيلت غابات  2015 4 مدغشقر .00
 المحلي والوطني نديصااالقت

 مداداتها  تحسين أمن المياه وا 

 حماية التنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية للغابات 

 هكتار 2126196الطبيعي بإدارة المزارعين، والحراجة الزراعية(:  تجدد، والزراعة الحفظتعزيز التكنولوجيات الزراعية )  2016 4.5 مالوي .02

  هكتار 122010 المجتمعية/الخاصة: واألراضي المشجرةالغابات المجتمعية 

  :دارة مزارع الغابات  هكتار 2060319إدارة الغابات الطبيعية وا 

  هكتار 0602108التربة والمياه: حفظ 

  :هكتار 20018استعادة ضفاف األنهار والجداول المائية 
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 رسم خرائط أراضي الغابات المتدهورة  2015 1 موزامبيق .00

 إقامة مشاتل لألشجار الحرجية 

 استعادة أراضي الغابات المتدهورة 

 اإلدارة المجتمعية للغابات 

 تعويضات التنوع البيولوجي 

  المستدام للفحماإلنتاج 

 إعادة تأهيل مستهدفة وحماية مستجمعات المياه في مص  النهر وتطوير ري الزراعة في األراضي المنخفضة  2015 3.2 النيجر .01

  ملليمتر و"إعادة تخضير"  066إلى  066البرامج الثنائية الستعادة القدرة على الصمود في المجتمعات الريفية في منطقة هطول تتراوح بين
 المناظر الطبيعية المتدهورة

  زيادة التجدد الطبيعي الذي يقوده المزارعون(FMNR) باالرتباط مع مبادرات التنمية الزراعية واألمن الغذائي 

  تحسين تقديم منح وخدمات تطوير األعمال التجارية لزيادة نماذج األعمال التجارية التي يقودها القطاع الخاص المتصلة باالستعادة وNMR 

 TerrAfrica،  والجدار األخضر الكبير، مشروع إقليمي لمرفق البيئة العالمية لبناء األساس لزيادة االستعادة والشراكةAFR100 

 استعادة اإلنتاجية اإليكولوجية لألراضي، والمياه والزراعة من أجل سبل العيش المستدامة  2017 4 نيجيريا .08

  أصحا  المصلحة من أجل تحقيق االستعادة على أرض الواقعالفرص للتمويل، والبحوث وتنمية قدرات تعزيز التعاون اإلقليمي، وتوسيع 

  لألراضي القدرة على التعامل مع تأثيرات تغير المناخ مفرطهدد التدهور اليتحسين سبل عيش األسر في األراضي الجافة حيث 

  تدهور األراضي، وخصوصا نتيجة للرعي المفرط والممارسات األخرى غير المستدامة إزالة الصراعات المستندة إلى الموارد الطبيعية الناشئة عن
 إلدارة األراضي

  ةالتعجيل بالتنوع االقتصادي والتصنيع من خالل إعادة إحياء الصناعات القائمة على الغابات من أجل العمالة، والحد من الفقر وخلق الثرو 

 اكتشاف فرص أوسع نطاقا إلشراك القطاع الخاص 

دارة   2016 2 جمهورية الكونغو .09  ألشجارلمستدامة لمزارع االإقامة وا 

 حماية، واإلدارة المستدامة للغابات وتراخيص الغابات الطبيعيةال 

 تطوير نظم السلع من محاصيل األشجار والحراجة الزراعية 
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 تقييم منافع االستعادة للمجتمعات المحلية  2017 14.6 السودان .36

  لتحديد هدف للهكتار الذي سيتم استعادتهعمل تنظيم حلقات 

 عداد خطة للتنفيذ  إنشاء مجلس لتقييم فرصة االستعادة الوطنية وا 

عادة المناظر التنمية االقتصادية واأهداف و  3636قيق رؤية عام تحدعم   2011 2 رواندا .30 لحد من الفقر من خالل زيادة استعادة الغابات القائمة على األشجار وا 
 من أجل تحسين ممارسات المحاصيل والثروة الحيوانية، واألمن الغذائي، ودخل المزارعين (FLR) للغابات إلى هيئتها األصليةالطبيعية 

  في حلقات الغابات وتنفيذ تحسين التعقيبات القائمة على األدلة العلمية لتخطيط وتنفيذ إعادة الغابات القائمة على األشجار إلى هيئتها األصلية
 ، بما في ذلك بناء القدرات في مجال الوسائل المجدية من حيث التكلفة لقياس التغيرالقائمة على األشجار ابات إلى هيئتها األصليةإعادة الغ

 توسيع الفرص لالستثمار في إعادة الغابات القائمة على األشجار إلى هيئتها األصلية على المدى الطويل من خالل تهيئة الظروف التمكينية 
 االجتماعية، والمانحين والمستثمرين.للمؤسسات 

 تبادل المعلومات وتنسيق المداخالتلنهوض بحة الرئيسيين وشركاء االستعادة وتعزيز المنابر لتعبئة أصحا  المصل  2016  االلتزام قيد اإلعداد السنغال .33

 تقييم فرص االستعادة وصياغة استراتيجيات لزيادة االستعادة 

  التجدد الطبيعي الذي يقوده المزارعون تعزيز الجهود لزيادة(FMNR)  زراعة األشجار الدائمة الخضرة في المناطق المتدهورة في وPeanut 

Basin 

  ،)والتجدد الطبيعي الذي يقوده المزارعون تقييم الجهود الرامية إلى تعزيز زراعة الحفظ )الجراثة المخففة(FMNR)  والحراجة الزراعية
 (CSA) خرى الذكية مناخياوالممارسات الزراعية األ

 تنظيم زيارات لتبادل ودعم التعلم والتدري  فيما بين النظراء 

 تحليل نماذج األعمال التجارية واالستفادة من استثمارات القطاع الخاص في االستعادة 

  نطاق واسعإعداد نظم للرصد لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ االستعادة على 

 مكافحة التصحر(قرار المناظر الطبيعية )التحات، االحتفاظ بالمياه واست  2017 3.6 جنو  أفريقيا .32

 لمتفرقة والكثيفة للنباتات الغازية وزحف الشجيراتإزالة المدرجات ا 

 إعادة الغطاء النباتي 

  الدونغا استعادةو إعادة تأهيل التربة 

 مداخالت إضافية سيتم تحديدها من خالل تقييمات فرص االستعادة 
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 * ما زالت تقوم بصياغة المداخالت 2017 0.5 اسواتيني .30

جمهورية تنزانيا  .32
 المتحدة

5.2 2018   المنابر لتبادل المعلومات والتعاون في مجال االستعادةتنظيم اجتماعات ألصحا  المصلحة الرئيسيين وشركاء االستعادة، وتعزيز 

  ،الرئيسية للنجاح وتهيئة الظروف، وتقييم فرص االستعادةوتشخيص العوامل تحديد نطاق وزيادة حاالت االستعادة الناجحة 

 لتبادل ودعم التعلم والتدري  فيما بين النظراء تتنظيم زيارا 

 تحليل نماذج األعمال التجارية واالستفادة من استثمارات القطاع الخاص 

  تيسير الحصول على تمويل إضافي، حس  الضرورة، بما في ذلكGCF وآخرون 

 د لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ االستعادةإعداد إطار للرص 

 غاباتهااستعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة والتي أزيلت   2015 1.4 توغو .30

 تحسين األنشطة االقتصادية واألمن الغذائي 

 زيادة المرونة والقدرة التكيفية للسكان أمام تغير المناخ 

 الشجريةتعزيز الحراجة الزراعية والمناطق   2014 2.5 أوغندا .31

 تيسير التجدد الطبيعي. 

   110 المجموع
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