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)  IPBESمقال الخبراء الزائرین للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة ( 
 2020أبریل/نیسان    14بتاریخ    2والدكتور/ بیتر دازاك   1بقلم األساتذة الجامعیین/ جوزیف سیتیل وساندرا دیاز وإدواردو بروندیزیو 

 
 یجب أن 19-التدابیر التحفیزیة المتعلقة بفیروس كوفید 

تنقذ األرواح وتحفظ سبل العیش وتحمي الطبیعة من أجل تقلیل خطر   
 انتشار األوبئة في المستقبل 

 
، أال وھو أنفسنا. فمثلما ھو الحال في أزمتي المناخ والتنوع  19-ھناك نوع واحد من المخلوقات یتحمل مسؤولیة انتشار وباء كوفید

وال سیما أنظمتنا المالیة واالقتصادیة العالمیة، التي تستند إلى نموذج   –نشاط البشري البیولوجي، تُعد األوبئة الحالیة نتیجةً مباشرةً لل
ن النمو االقتصادي مھما كانت التكلفة. لكننا نمتلك فرصةً ضئیلة سانحة للتغلب على التحدیات التي تواجھنا في األزمة   محدود یُثّمِ

 مستقبل.     الراھنة، من أجل تجنب زرع بذور األزمات المماثلة في ال
 

% من جمیع 70، مع نشأة أكثر من 19-وتتسبب الكائنات الحیة الدقیقة التي تصیب أجسادنا في أمراض على شاكلة فیروس كوفید
األمراض الناشئة التي تؤثر على البشر في الحیاة البریة ومن الحیوانات األلیفة. ومع ذلك، تحدث األوبئة بسبب األنشطة التي تضع  

 یدة من البشر في اتصال مباشر وصراع في أغلب األحیان مع الحیوانات التي تحمل مسببات األمراض ھذه. أعدادًا متزا
 

وقد أدت أنشطة إزالة الغابات المتفشیة، والتوسع غیر المنضبط في الزراعة، والزراعة الكثیفة، والتعدین وتطویر البنیة التحتیة،   
اصفة مثالیة" المتداد األمراض من الحیاة البریة إلى البشر. وغالبًا ما یحدث ذلك في  وكذلك استغالل األنواع البریة إلى تكوین "ع

 المناطق التي تعیش بھا المجتمعات األكثر عرضة لإلصابة باألمراض المعدیة.
 

ة وخصصت  % من األراضي الرطب 85لقد أثرت تصرفاتنا تأثیًرا كبیًرا في أكثر من ثالثة أرباع سطح األرض، حیث دمرت أكثر من   
 % تقریبًا من المیاه العذبة المتاحة للمحاصیل واإلنتاج الحیواني.75أكثر من ثلث األراضي بالكامل و

 
أضف إلى ذلك التجارة غیر المنظمة في الحیوانات البریة والنمو الھائل للسفر الجوي العالمي لیصبح من الواضح كیف أصاب   

ملیون شخص تقریبًا حالًیا، مسببًا معاناة  2ن الخفافیش في جنوب شرق آسیا، أكثر من الفیروس، الذي كان ینتشر دون ضرر سابقًا بی
 بشریة ال توصف وتوقفًا لالقتصادیات والمجتمعات حول العالم. فھذا ما جنتھ ید اإلنسان في ظھور ھذا الوباء.

 
یوانات إلى البشر تتسبب بالفعل في معدل وفیات  لكن ھذه قد تكون مجرد البدایة فحسب. فبالرغم من أن األمراض التي تنتقل من الح 

حالة وفاة سنویًا، ھناك إمكانیة النتشار األوبئة في المستقبل على نطاق شاسع. حیث یُعتقد أن ھناك ما یصل إلى   700000یُقدَّر بـ 
لطیور المائیة. ویمكن أن یكون ملیون فیروس مجھول الھویة من النوع المعروف بإصابتھ للبشر ال یزال موجودًا في الثدییات وا 1.7

 . 19-أي فیروس من ھذه الفیروسات ھو "المرض س" القادم، ومن المحتمل أن یكون أكثر دماًرا وفتًكا من فیروس كوفید
 

اح  من المرجح أن تظھر األوبئة في المستقبل بشكٍل أكثر تواتًرا، وأن تنتشر بشكٍل أسرع، وأن تترك تأثیًرا اقتصادیًا أكبر وتحصد أرو
 المزید من البشر ما لم نعبأ بشدة بالتأثیرات المحتملة للخیارات التي نتخذھا الیوم.

 
م مخاطر تفشي    إننا نحتاج على وجھ السرعة إلى التأكد من أن اإلجراءات التي تُتخذ لتقلیل آثار الوباء الحالي لیست ھي نفسھا ما تُعّظِ

ثة اعتبارات مھمة یجب أن تكون محور خطط االنتعاش والتحفیز االقتصادي  األمراض والتعرض لألزمات في المستقبل. وھناك ثال
 المقدرة بعدة تریلیونات من الدوالرات التي یجري تطبیقھا بالفعل.

 

 
الخاص بالمنبر الحكومي الدولي  2019بشأن التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة لعام  التقییم العالميرئیس مشارك في تقریر   1

، الذي توصل إلى وجود ملیون نوع من النباتات (IPBESلبیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة (للعلوم والسیاسات في مجال التنوع ا 
 والحیوانات، إجماًال، معرضین لخطر االنقراض في غضون بضعة عقود.

بشأن الروابط القائمة بین التنوع البیولوجي والصحة والغذاء   تقییم العالقاتتحدید النطاق في  وخبیر إیكوھیلث أالینسرئیس مؤسسة   2
 ). IPBESالجدید الخاص بالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة (
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م حوافز لألنشطة األكثر استدامة ذات األثر  –أوالً، یتعین علینا ضمان تقویة اللوائح البیئیة وإنفاذھا    وتوزیع حزم التحفیز التي تُقدِّ
اإلیجابي على الطبیعة. وقد یكون من المالئم سیاسیًا في ھذا الوقت تخفیف المعاییر البیئیة ودعم الصناعات، مثل: الزراعة المكثفة،  
والنقل لمسافات طویلة مثل شركات الطیران، وقطاعات الطاقة المعتمدة على الوقود الحفري، إال أن القیام بذلك دون الحاجة إلى إجراء  

 ل وشامل، یدعم بشكٍل أساسي ظھور األوبئة في المستقبل. تغییر عاج
 

بدایةً من المستوى العالمي إلى المستوى األكثر   – ثانیًا، یجب علینا تطبیق نھج "الصحة الواحدة" على جمیع مستویات اتخاذ القرار 
مع إدراك الترابط المعقد بین صحة البشر، والحیوانات، والنباتات وبیئتنا المشتركة. فعادةً ما تضع إدارات الغابات، على سبیل   –محلیة  

لكن األنظمة الصحیة العامة والمجتمعات المحلیة    –یاسة تتعلق بإزالة الغابات، لتعود األرباح بشكٍل كبیر إلى القطاع الخاص  المثال، س
ھي التي تدفع غالبًا ثمن تفشي األمراض الناجمة عن ذلك. وسیضمن نھج "الصحة الواحدة" اتخاذ قرارات أفضل تضع في حسبانھا 

 بالنسبة إلى البشر والطبیعة.  -قبھا على المدى الطویل  تكالیف إجراءات التنمیة وعوا 
 

ھة  ثالثًا، یتعین علینا تمویل األنظمة الصحیة وتوفیر الموارد لھا بشكٍل مالئم والتشجیع على تغییر السلوكیات في الخطوط األمامیة لمواج
التعرض لألمراض الناشئة، مثل العیادات؛ وبرامج  خطر الوباء. ویعني ذلك حشد تمویل دولي لبناء القدرات الصحیة في األماكن شدیدة  

المراقبة ال سیما بالشراكة مع الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة؛ ومسوحات المخاطر السلوكیة؛ وبرامج التدخل المحددة. ویستتبع 
ألشخاص األكثر ضعفًا. وھذا لیس  ذلك أیًضا توفیر بدائل قابلة للتطبیق ومستدامة لألنشطة االقتصادیة عالیة المخاطر وحمایة صحة ا

 إیثار بمفھومھ البسیط، لكنھ استثمار حیوي في مصالح الجمیع لمنع تفشي األمراض عالمیًا في المستقبل. 
 

تقریر التقییم العالمي للمنبر وھو النوع الذي تم تسلیط الضوء علیھ العام الماضي في    –ربما األھم من ذلك، أننا نحتاج إلى تغیُّر تحویلي  
(التقریر الذي توصل إلى   )IPBESالحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة ( 

قادمة): إعادة تنظیم أساسیة على نطاق المنظومة  وجود ملیون نوع من النباتات والحیوانات معرضین لخطر االنقراض في العقود ال
ة من خالل العوامل التكنولوجیة واالقتصادیة واالجتماعیة، بما في ذلك النماذج واألھداف والقیم، وتعزیز المسؤولیات االجتماعیة والبیئی 

 ًال مقارنةً بالثمن الذي ندفعھ بالفعل حالیًا. فإنھ یبدو ضئی  -على مستوى جمیع القطاعات. وعلى الرغم من أن ھذا قد یبدو شاق�ا ومكلفًا 
 

تتطلب منا جمیعًا مواجھة المصالح الخاصة التي تعارض التغیر التحویلي، وإنھاء وضعیة  19-إن االستجابة ألزمة فیروس كوفید
لكن القیام  –ونة من ذي قبل "بقاء األمور على حالھا". فیمكننا إعادة البناء بشكٍل أفضل والخروج من األزمة الحالیة أقوى وأكثر مر

 ومن ثمَّ یمكن للطبیعة المساعدة على حمایتنا. – بذلك یعني اختیار سیاسات وإجراءات تحمي الطبیعة 
      

 media@ipbes.netلالستفسارات والمقابالت الشخصیة، یُرجى التواصل على: 
 

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي  على الرغم من تعمیم ھذا المقال وإنتاجھ بدعوة من  :ملحوظة 
لسیاسات في  منتًجا رسمیًا للمنبر الحكومي الدولي للعلوم وا لیس، فإن المقال الوارد أعاله )IPBESوخدمات النظم اإلیكولوجیة (

لكنھ یعبر عن رأي المؤلفین األربعة بصفتھم الشخصیة كخبراء   -) IPBESمجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة (
بناًء على نتائج تقاریر التقییم للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم   -عالمّیِین رائدین 

) المعتمدة. ویجري العمل حالیًا على ثالثة تقییمات للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع  IPBESولوجیة ( اإلیك
) ذات عالقة مباشرة باألزمة الحالیة وانتشار األوبئة في المستقبل وھي: تقییم عن IPBESالبیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة (

. لقد  القیم المتعددة للطبیعة، وتقریر عن السبل المختلفة الستیعاب األنواع الدخیلة الغازیة؛ وآخر عن االستخدام المستدام لألنواع البریة
تقییم العالقات للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات  بدأ العمل للتو كذلك على تحدید نطاق 

 ن التنوع البیولوجي والمیاه والغذاء والصحة في سیاق تغیر المناخ.      بشأن الروابط القائمة بی  )IPBESالنظم اإلیكولوجیة ( 
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