
 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية 
 للتنفيذالهيئة الفرعية 

بشأن التنوع البيولوجي، صحة  االفتراضية الخاصة الدورة
 ،91-واحدة وجائحة كوفيد

 0202 ديسمبر/كانون األول 91-91عبر اإلنترنت، 

، صحة واحدة ضية الخاصة حول التنوع البيولوجيمذكرة مناقشة للجلسة االفترا
  91-جائحة كوفيدواالستجابة ل

 مذكرة من األمينة التنفيذية
 مقدمة

ُيعقد االجتماع الرابع والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماع الثالث  من المقرر أن -9
ثم إلى  0202، بعد أن تغير موعدهما من مايو/أيار إلى أغسطس/آب 0209للهيئة الفرعية للتنفيذ في 

اق، ومن أجل الحفاظ على الزخم حتى االجتماع . وفي هذا السي91-، وذلك بسبب جائحة كوفيد0202 الثاني نوفمبر/تشرين
عشر لمؤتمر األطراف ولتيسير األعمال التحضيرية الجتماعي الهيئتين الفرعيتين، تقرر عقد دورة افتراضية خاصة  الخامس

، 0202األول ديسمبر/كانون  91و 91للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ في يومي 
 .219-0202اإلخطار في  0202نوفمبر/تشرين الثاني  91حسبما تم اإلبالغ عنه في 

واالستجابة  1،ابط بين التنوع البيولوجي والصحة، ونهج الصحة الواحدةستتناول الجلسة االفتراضية الخاصة الرو و  -0
 خاللهذه المذكرة لتقديم معلومات أساسية ذات صلة بقصد إفادة المناقشات  ةالتنفيذي ةاألمين توقد أعد .91-جائحة كوفيدل

 الدورة االستثنائية.
يستعرض القسم األول من هذه المذكرة األنشطة ذات الصلة بموجب االتفاقية فيما يتعلق بالصحة والتنوع البيولوجي، و  -3

لمحة موجزة عن  الثانييقدم القسم و . 91-كوفيدبما في ذلك األنشطة األخيرة التي اضطلعت بها األمانة في سياق جائحة 
 تحفيزفي ال الثالثالقسم وينظر . الجوائح، بما في ذلك ولوجي وصحة اإلنسانن التنوع البيالمعلومات المتعلقة بالروابط بي

                                                      
على نطاق واسع من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه "نهج لتصميم وتنفيذ البرامج والسياسات والتشريعات والبحوث  الصحة الواحدةتم تعريف  1 

لمزيد من المعلومات راجع و ا لتحقيق نتائج أفضل للصحة العامة". ت متعددة وتعمل معالتي تتواصل فيها قطاعا
health/en/-http://www.who.int/features/qa/one . 93/1يعتبر نهج الصحة الواحدة نهجا متكامال يتسق مع نهج النظام اإليكولوجي )المقرر و ،
 (.0، الفقرة 91/1، ومن بين النهج الكلية األخرى )المقرر الديباجة(
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ويقدم اقتراحات لدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في  جائحةالتي يتم اتخاذها استجابة لتأثيرات ال التعافيوتدابير  االقتصادي
 رئيسية للمناقشة.، يقترح القسم الرابع بعض النقاط اليراأخو تدابير التحفيز والتعافي هذه. 

 تعتمد هذه المذكرة بشكل كبير على عدد من التقارير الحديثة بما في ذلك تقرير حلقة العمل التي عقدها و  -1
( والدراسات التي IPBES) المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

( وكذلك اتفاقية التنوع UNEP( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )OECDفي الميدان االقتصادي )أعدتها منظمة التعاون والتنمية 
لهذه المصادر وغيرها من مصادر المعلومات المختارة. ويرد المزيد من المعلومات  ي. ويقدم مرفق هذه المذكرة دليالالبيولوج

 .CBD/SBSTTA-SBI-SS/2/INF/1في الوثيقة  جوائحتنوع البيولوجي والالتقنية عن ال
 األنشطة ذات الصلة بموجب االتفاقية - أوال

الترابط بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان في قراراته القائمة على برنامج عمل مسألة تناول مؤتمر األطراف  -1
 مشترك بين اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة الصحة العالمية.

 0291اشتركت منظمة الصحة العالمية واتفاقية التنوع البيولوجي في نشر استعراض شامل لحالة المعارف في عام و  -1
ن التنوع ( بشأ93/1اعتمد مؤتمر األطراف مقررا شامال )و  2.األولويات العالمية: التنوع البيولوجي وصحة اإلنسانبين ربط ال -

، وتوفير المعلومات المعارف وموجزه ورسائله الرئيسية، مع اإلحاطة علما باستعراض حالة البيولوجي وصحة اإلنسان
الحصول على الحد األقصى واإلرشادات لألطراف والحكومات األخرى لتعزيز فهم الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي بهدف 

المنافع الصحية، ومعالجة المقايضات، وكلما أمكن، معالجة الدوافع المشتركة الكامنة وراء المخاطر الصحية وفقدان التنوع من 
 .البيولوجي

ن االتفاقية إرشادات بشأن دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في نهج الصحة الواحدة.  ووضعت -7  هالغرض من هذوا 
السياسات والخطط  وضعهو مساعدة األطراف في االتفاقية وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة في عملية  اإلرشادات

للتنوع البيولوجي وديناميكيات النظم اإليكولوجية ، مع مراعاة أكثر توازنا والبرامج والبحوث المتوافقة مع نهج الصحة الواحدة
دارتها. ورحب مؤتمر األطراف بهذه التوجيهات  وشجع األطراف ودعا الحكومات األخرى والمنظمات ذات  91/1في المقرر وا 

 للظروف الوطنية. ات، وفقاالتوجيهتلك الصلة إلى استخدام 
نوع البيولوجي والصحة الذي أنشئ بموجب مذكرة ويدعم هذا العمل فريق االتصال المشترك بين الوكاالت المعني بالت -8

 حلقاتكما نظمت االتفاقية ومنظمة الصحة العالمية سلسلة من  3تعاون بين منظمة الصحة العالمية واتفاقية التنوع البيولوجي.
وفي جنوب شرق آسيا. العمل لبناء القدرات حول الروابط بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان في األمريكتين وأفريقيا وأوروبا و 

، ستنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في وضع خطة عمل عالمية بشأن التنوع اجتماعها الرابع والعشرين
 البيولوجي والصحة.

ن  -1  93/1الواردة في المقررين  ات، بما في ذلك عدد من عناصر التوجيهمنجز في إطار االتفاقية حتى اآلنالعمل الوا 
"إعادة البناء  من أجل برامجالضع تدابير التحفيز االقتصادي و وبو  91-جائحة كوفيد، وثيق الصلة بالسياق الحالي ل91/1و

 .0202بشكل أفضل" وكذلك من أجل تطوير إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 
 .على وجه التحديد 91-كوفيدجائحة  ا بعدد من األنشطة في سياقوقامت األمانة أيض -92

                                                      
2 en.pdf-biodiversity-https://www.cbd.int/health/SOK 
3 en.pdf-mou-23-07-2015-who-https://www.cbd.int/doc/agreements/agmt
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، كانت هناك جهود أخرى لفهم الروابط بين ية بشأن التنوع البيولوجي والصحةبناء على برنامج العمل الجاري لالتفاقو  -99
حيوانية المنشأ. على سبيل فقدان التنوع البيولوجي تزيد من مخاطر ظهور األمراض ال دوافعالتنوع البيولوجي والصحة وكيف أن 

 المنشورات التالية )انظر المرفق للحصول على التفاصيل(:إصدار بالتعاون مع منظمات أخرى في  ساهمت األمانة ،لمثالا

األسئلة واألجوبة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية واتفاقية التنوع البيولوجي بشأن الحفظ والتنوع   )أ(
 البيولوجي واألمراض المعدية؛

: الوقاية من الجائحة التالية: مم المتحدة للبيئة والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانيةتقرير برنامج األ ب()
 ؛لمنشأ وكيفية كسر سلسلة االنتقالاألمراض الحيوانية ا

األمراض : 91-جائحة كوفيد تحديلإلدارة المستدامة للحياة البرية:  البيان المشترك للشراكة التعاونية ج()
 ؛والحياة البريةالحيوانية المنشأ 

المنبر الحكومي الدولي للعلوم عقدها التي  جوائحالتنوع البيولوجي والتقرير عن حلقة عمل بشأن ال )د(
 .والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 0202في سبتمبر ي تم إطالقه ( الذGBO-5يتضمن اإلصدار الخامس من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي )و  -90
لتحقيق أحد المجاالت الثمانية لالنتقال التي قد تكون ضرورية  -" الصحة الواحدة الشاملة للتنوع البيولوجي انتقالعن " قسما

 .العيش في وئام مع الطبيعة
والبيانات المشتركة وغيرها من المنتجات مع المنظمات  فعالياتمن ال انة العامة أو يسرت أو دعمت عدداعقدت األمو  -93

 األخرى. فمثال:

 ؛وضع البيان المذكور أعالهتترأس األمانة الشراكة التعاونية لإلدارة المستدامة لألحياء البرية التي يسرت  )أ(
المعني وكاالت تشارك أمانة االتفاقية ومنظمة الصحة العالمية في رئاسة فريق االتصال المشترك بين الو  )ب(

خالل اجتماعه  91-جائحة كوفيد، والذي تناول التنوع البيولوجي والروابط الصحية في سياق بالتنوع البيولوجي والصحة
 ؛الصحة الواحدةودعا إلى تعزيز األبعاد البيئية لنهج ، 0202في مايو/أيار 

كما ، 91-كوفيد جائحةاستجابة ل ساهمت األمانة في االستراتيجيات على نطاق منظومة األمم المتحدةو  )ج(
، إلى جانب منظمة األمم المتحدة لألغذية دور برنامج األمم المتحدة للبيئةفي المناقشات الجارية لتعزيز ساهمت 

، للصحة الواحدة( ومنظمة الصحة العالمية في دعمها التعاوني لOIEوالزراعة )الفاو( والمنظمة العالمية صحة الحيوان )
 ؛كلي للتنوع البيولوجيأهمية اتباع نهج شامل و مما يبرز 

دعمت األمانة رئاسة االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في استضافة مؤتمر عبر اإلنترنت بعنوان و  )د(
تغير المناخ للحد من  من حدة تخفيفال"إعادة البناء بشكل أفضل: حماية التنوع البيولوجي ومكافحة تدهور األراضي و 

 في المستقبل"؛ ائحجو مخاطر ال
في  تفي نشر عدد من مقاالت الرأي في وسائل اإلعالم المختلفة وساهم تأو شارك ةالتنفيذي ةاألمين تنشر  )هـ(

 عدد من المقاالت اإلخبارية األخرى.

مع الصحة بشكل  روابطوال 91-جائحة كوفيدبما في ذلك  جوائحأدرجت األمانة القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي والو  -91
 عام في إعداد الوثائق لالجتماعات القادمة للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ

 .0202ولتطوير إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 
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طار تواصل األمانة تعاونها الوثيق مع منظمة الصحة العالمية فيما و  -91 يتعلق بتنفيذ االتفاقية وبروتوكول ناغويا وا 
من هذا كجزء و  4األخرى. نافعاألنفلونزا من أجل تقاسم فيروسات األنفلونزا والحصول على اللقاحات والم جائحةالتأهب ل
تنفيذ  ، تم وضع وثيقة أسئلة وأجوبة بشكل مشترك لمعالجة األسئلة المتعلقة بمشاركة مسببات األمراض في سياقالتعاون

 5بروتوكول ناغويا.
، بما في ذلك من خالل استكشاف التكنولوجيات الجائحة، قامت األمانة بتكييف أساليب عملها في ضوء وأخيرا -91

وغيرهم من المشاركين في لموظفين والمندوبين لفرص تدريب توفير ، و فعاليات واجتماعات تفاعليةاالفتراضية التي تتيح تنظيم 
نشاء األلفةالزخم و  ، للحفاظ علىاالجتماع  ، وتحسين المشاركة من خالل استخدام التقنيات الجديدة.ا 

 الجوائحالروابط بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان بما في ذلك مخاطر  -ثانيا
من نطاقات الكوكب إلى  بدءا ،عبر طائفة واسعة من المقاييسصحة اإلنسان ارتباطا وثيقا بيرتبط التنوع البيولوجي  -97

ت المواد والطاقة على تساعد النظم البيئية والتنوع البيولوجي على تنظيم تدفقاو  6تلك الخاصة بالميكروبات البشرية الفردية.
، على تنوع وتعتمد النظم البيئية، بما في ذلك أنظمة إنتاج الغذاء، واستجاباته للتغييرات المفاجئة والتدريجية. كوكب األرض

، بما في ذلك الغذاء والهواء النقي وكمية ونوعية المياه العذبة لتوفير الخدمات الضرورية للحياة ير من الكائنات الحيةكب
واألمراض، والحد من مخاطر الكوارث، وكل منها أساسي لصحة واألدوية والقيم الروحية والثقافية وتنظيم المناخ وتنظيم اآلفات 

المجتمعات الميكروبية التكافلية الموجودة في األمعاء  -الميكروبات البشرية تساعد و سدية. ، سواء النفسية أو الجاإلنسان
تساهم في حيث أنها على المستوى الفردي، على تنظيم صحة اإلنسان  -والجهاز التنفسي والجهاز البولي التناسلي وعلى الجلد 

ت البيئية الرئيسية ، يعد التنوع البيولوجي أحد المحدداالتاليوتقي من العدوى. وب وتساعد في وظيفة الجهاز المناعي ،التغذية
، ويمكن أن يفيد حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام صحة اإلنسان من خالل الحفاظ على خدمات لصحة اإلنسان

 7النظام البيئي وخياراته للمستقبل. ويهدد فقدانها تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
لبيولوجي في حين أن العالقة بين التنوع او من إبراز أهمية العالقة بين الناس والطبيعة.  91-ت جائحة كوفيدزاد قدو  -98

من الواضح أن فقدان التنوع البيولوجي وتدهوره يقوض شبكة الحياة ويزيد من مخاطر انتشار إال أنه ، واألمراض المعدية معقدة
 األمراض من الحياة البرية إلى البشر.

وأشار التقرير األخير لحلقة العمل بشأن التنوع البيولوجي والجوائح التي عقدها المنبر الحكومي الدولي للعلوم  -91
في ملخصه التنفيذي، إلى أن "الجوائح ترجع أصولها إلى  8والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،

ت الحيوانات، ولكن ظهورها ينجم بالكامل عن األنشطة البشرية. وتبقى األسباب الميكروبات المتنوعة التي تحملها مستودعا
الكامنة وراء الجوائح هي نفس التغيرات البيئية العالمية التي تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ. وتشمل هذه 

رية واستهالكها. وتعمل دوافع التغيير هذه على جعل التغيرات استخدام األراضي، والتوسع الزراعي والتكثيف، وتجارة الحياة الب
                                                      

4 en.pdf-https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_8
 

 .( ارجع إلى المرفق لالقتباس الكامل0298البيولوجي/منظمة الصحة العالمية )انظر اتفاقية التنوع  5

 الموقع  ( ارجع إلى المرفق لالقتباس الكامل، ويرجى الرجوع أيضا إلى0291انظر اتفاقية التنوع البيولوجي/منظمة الصحة العالمية )  6

SS/2/INF/1-SBI-CBD/SBSTTA
 ..يةلمزيد من المراجع إلى المؤلفات العلم 

تقرير التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم : المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 7
. ألمانيا، أمانة المنبر، بون )محررون(. H. T. Ngo و،  S. Díazو،  J. Setteleو،  E. S. Brondizio. (0291)اإليكولوجية 

https://ipbes.net/global-assessment التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي. (0202أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ) ؛  
جي العمل حول التنوع البيولو  حلقةتقرير  (0202) المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  8

 .ع الكاملرجمانظر المرفق لل والجوائح.
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وقوع الحياة البرية والماشية والناس على اتصال وثيق، مما يسمح للميكروبات الحيوانية باالنتقال إلى البشر مما يؤدي إلى 
لمراكز الحضرية ، ونادرا ما تتحول إلى جوائح حقيقية تنتشر عبر شبكات الطرق واعدوى، وفي بعض األحيان تفشي الإصابات

والسفر العالمي والطرق التجارية. وأدى االرتفاع المتسارع األخير في االستهالك والتجارة، مدفوعا بالطلب في البلدان المتقدمة 
واالقتصادات الناشئة، فضال عن الضغط الديموغرافي، إلى سلسلة من األمراض الناشئة التي تنشأ أساسا في البلدان النامية 

يولوجيا، مدفوعة بأنماط االستهالك العالمية". ويحدد التقرير عددا من خيارات السياسة للحد من دور تغيير استخدام المتنوعة ب
 األراضي وتجارة األحياء البرية في ظهور الجائحة، من بين استنتاجات أخرى.

السياسات المعني بالتنوع المنبر الحكومي الدولي للعلوم و ينشأ عدد من القضايا من استنتاجات تقرير حلقة عمل و  -02
، الصلة بالعمل في إطار االتفاقية عن الدراسات والتقارير الحديثة األخرى ذات البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، فضال

 :0202بما في ذلك وضع وتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

األساس المنطقي لمعالجة  مزيدا من الثقل إلىتضيف لوجي والتنوع البيو  جوائحالروابط بين مخاطر الإن  أ()
 المؤدية إلى الرفع من مخاطرحيث أن هذه العوامل شائعة إلى حد كبير مع الدوافع  دوافع فقدان التنوع البيولوجي

وتدهورها وائل ، من المرجح أن تؤدي الجهود المبذولة للحد من إزالة الغابات وفقدان الموعلى وجه الخصوص. الجوائح
 ؛جوائح، إلى الحد من مخاطر الاشية إلى مناطق التنوع البيولوجيالناس والم زحف، و وتجزئتها بشكل عام

وقد . حاجة إلى دمج اعتبارات صحة اإلنسان في تخطيط استخدام األراضي، هناك وبشكل أكثر تحديدا ب()
، وتحديد المقايضات جوائحأن تقلل من مخاطر ال حفظ الموائليشمل ذلك، على سبيل المثال، تقييم كيف يمكن لتدابير 

جراء، و تزيد فيها مخاطر انتشار األمراض التي قد  ودمجها تقييمات األثر الصحي لمخاطر األمراض الوبائية والناشئة ا 
مية ، التي تعتبر بالغة األهشمل االستعادة البيئيةينبغي أن تو في جميع مشاريع التنمية واستخدام األراضي الرئيسية. 

اإلصابة ، االعتبارات الصحية لتجنب زيادة مخاطر وتوفير خدمات النظام اإليكولوجي للحفظ والتكيف مع المناخ
 ؛لحيوان والحياة البريةاألمراض المحتملة الناتجة عن زيادة االتصال بين اإلنسان واب
دارة استخدام األحياء البرية ا إلى وهناك حاجة أيض ج() منة )من ، بحيث تكون آواالتجار بهاتحسين تنظيم وا 

، تقليل أو إزالة األنواع وقد يشمل ذلك، على سبيل المثالعن كونها قانونية ومستدامة.  منظور صحة اإلنسان( فضال
، وتحسين األمن البيولوجي والصرف الصحي ي على مخاطر عالية لظهور األمراضفي تجارة األحياء البرية التي تنطو 

 القانون إنفاذحياء البرية والمزارعين والتجار، وكذلك تعزيز ، وصائدي األأمراض الحياة البريةمراقبة ب امالقيفي األسواق و 
 ؛غير المشروعة في األحياء البرية على جميع جوانب التجارة

إصالح النظم الغذائية والزراعية، وال سيما إدارة أيضا الحاجة إلى  جوائحيعزز خطر ظهور األمراض والو  د()
 ؛ثروة الحيوانيةال
بشكل كبير عن طريق تشجيع االستهالك المسؤول وتقليل االستهالك غير  جوائحيمكن الحد من مخاطر الو  هـ()

، وكذلك عن منتجات المشتقة من الحياة البرية، وللحياة البرية والئةلألمراض الناش البؤر الرئيسيةللسلع من  المستدام
 ؛للحوم من اإلنتاج الحيوانيلمفرط طريق الحد من االستهالك ا

نأخذ في  من المهم أيضا أنفإنه ، الجوائحعند معالجة الروابط بين إدارة التنوع البيولوجي ومخاطر و  و()
يعتمد الكثير من الناس على و . ا متعددة للصحة وروابط متعددة بين التنوع البيولوجي والصحةاالعتبار أن هناك أبعاد

ينطبق بشكل خاص على  ذلكفي حين أن و االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ويستفيدون من االتصال بالطبيعة. 
 ؛نه ال يقتصر على هذه المجموعاتإال أ، شعوب األصلية والمجتمعات المحليةال
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. ويتطلب ذلك، متعدد التخصصات والقطاعاتنهج الصحة الواحدة الشامل والعلى ذلك، يلزم اتباع  وبناء ز()
، تعزيز األبعاد البيئية للنهج )على سبيل المثال عن طريق دمج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة من بين أمور أخرى

مع الثالثي القائم لمنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية(. ويقترح تقرير 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية كذلك إنشاء لقة عمل ح

 ؛فريق حكومي دولي
للغاية  فعاال االمستدام للتنوع البيولوجي أمر  تخدامالحد من مخاطر األمراض من خالل الحفظ واالسويبقى  ح()

واألمراض حيوانية المصدر األخرى في معاناة إنسانية واسعة النطاق، ومن المحتمل  جوائحتتسبب الو . من حيث التكلفة
بالفعل عشرات التريليونات(.  91-جائحة كوفيد كلفوتا )ادية تزيد عن تريليون دوالر سنويخسائر اقتص نجم عنهاأن ت

ائمة على الحد من تجارة الحياة البرية الق جوائحاالستراتيجيات العالمية للوقاية من الحجم تكلفة ، فإن ومن ناحية أخرى
جوائح. وهذا مرة أو مرتين أقل من األضرار التي تنتجها البقدر توتغيير استخدام األراضي، وزيادة مراقبة الصحة الواحدة 

 ؛جوائحا للتغيير التحولي لتقليل مخاطر اليوفر حافزا اقتصاديا قوي
سببات ، بما في ذلك مهاوتقاسم للمنافع المستمدة من الموارد الجينية ال يزال الوصول العادل والمنصفو  )ط(

السريع للعينات الميكروبية لتسهيل تطوير  تقاسمكما هو الحال بالنسبة للجهود المستمرة لضمان ال ،ااألمراض، مُهم
الحية والجزيئات والجينات العالجية على الوصول إلى تنوع الكائنات السبل يعتمد تطوير اللقاحات و و اللقاحات والعالج. 

 ؛المعارف المحلية والطب التقليدي عالج الهامة منسبل اليتم اشتقاق العديد من و الموجودة في الطبيعة. 
أدى و . على المدى القصير على التنوع البيولوجي جائحةلتصدي آلثار الاالهتمام باأيضا  ومن الالزم )ي(

 المتصلة بهاإلى خفض السياحة البيئية واإليرادات  91-كوفيدلحد من انتشار الرامية إلى اقيود السفر  الشروع في فرض
 جوائحبعض البرامج التي تهدف إلى مكافحة ال وتبقى بشكل كبير مع اآلثار المترتبة على ميزانيات وكاالت الحفظ.

لبية كبيرة على التنوع ر سا ما تكون في إطار تدابير الطوارئ( مشكوك في فعاليتها ويمكن أن يكون لها آثاالتي غالب)
طالق المبيدات الحشرية(، )مالبيولوجي  ؛ثل إعدام مستودعات الحياة البرية، وا 

لى التنوع البيولوجي والصحة ع في استراتيجيات صحة الحياة البريةل مزيد من االهتمام إليالءهناك حاجة و  ك()
 9؛يوانات البرية المهددة باالنقراضا ألعداد الححد سواء ألن األمراض تشكل أيضا تهديدا كبير 

، جنبا إلى جنب مع أزمة المناخ يالحاجة الملحة إلى معالجة أزمة التنوع البيولوج 91-كوفيدبرز جائحة وت )ل(
 والحاجة إلى تغيير تحويلي.

حدد يي ذال العالمية للتنوع البيولوجي التوقعاتتنعكس القضايا المحددة أعاله إلى حد كبير في اإلصدار الخامس من و  -09
كواحد من سلسلة من التحوالت األساسية الالزمة إلعادة تنظيم عالقة الناس  للتنوع البيولوجيتحول الصحة الواحدة الشاملة 

 علىو الصادرين عن مؤتمر األطراف.  91/1و 93/1في المقررين  وهي تنعكس أيضا إلى حد مااالستدامة.  لتحقيقبالطبيعة 
إلى أن النظر في الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي يمكن أن يسهم في تحسين العديد  93/1سبيل المثال، يشير المقرر 

المستدامة. ويدعو األطراف وغيرها، من بين من جوانب صحة اإلنسان ويعزز األساس المنطقي لحفظ التنوع البيولوجي وتنميته 
، لتعزيز قدرات الرصد للتنبؤ والتأهب واالستجابة لتهديدات الصحة وكاالت الصحة والبيئةالحوار بين ، إلى تيسير أمور أخرى

، مختلف التقييمات الصحية والبيئية، والنظر في الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي في لعامة من تغير النظام اإليكولوجيا
 لصحة والتنوع البيولوجي لدعم النهج الوقائية للصحة.والنظر في الحاجة إلى تعزيز القدرة على معالجة الروابط بين ا

                                                      
 ( االحتياجات العاجلة لصحة الحياة البرية العالمية0202ماشاالبا وآخرون ) 9

EcoHelth Alliance
 .

-https://www.ecohealthalliance.org/wildlife

urgent-needs 



CBD/SBSTTA-SBI-SS/2/2 

Page 7 

 

 

إطار التنوع  وضعقد ترغب األطراف في االتفاقية وغيرها في أخذ هذه القضايا في االعتبار بشكل أكبر عند و  -00
وكذلك في خطة العمل العالمية بشأن الصحة والتنوع البيولوجي التي ستنظر فيها الهيئة  0202البيولوجي العالمي لما بعد عام 

 التقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع والعشرين.للمشورة العلمية و الفرعية 
 التعافي االقتصادي اعتبارات التنوع البيولوجي في خطط وسياسات إدماج -ثالثا

 اوالتدابير الالزمة المتخذة للحد من انتشاره 91-كوفيد، أدت جائحة ا المباشرة على صحة اإلنسانباإلضافة إلى آثاره -03
، تقوم الحكومات بتنفيذ تدابير إليرادات. وبناء على ذلكإلى آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة بما في ذلك فقدان الوظائف وا

بالنظر إلى الروابط بين فقدان التنوع البيولوجي ومخاطر و االقتصادي. والتعافي والدخول وتعزيز التحفيز لحماية الوظائف 
من الضروري أن تعالج هذه التدابير الدوافع فإنه ، لوجي للتنمية المستدامة بشكل عامعن أهمية التنوع البيو  جوائح، فضالال

 10ساهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.أن تو  جوائحالمشتركة لفقدان التنوع البيولوجي ومخاطر ال
"حماية عبارة " 91-جائحة كوفيد، يتضمن "بيان منظمة الصحة العالمية من أجل التعافي الصحي من وفي الواقع -01

ن استجابته كجزء مويشجع برنامج األمم المتحدة للبيئة  11لها. ىأول ةمصدر صحة اإلنسان والحفاظ عليه: الطبيعة" كوصف
إعادة بناء اقتصاد أخضر شامل، والذي يوسع الخيارات واالختيارات لالقتصادات الوطنية، باستخدام  91-جائحة كوفيدل

 سياسات الحماية المالية واالجتماعية المستهدفة والمناسبة.
أدناه.  07مثلة في الفقرة األترد بعض و  ؛هناك العديد من الفرص لدمج التنوع البيولوجي في تدابير التحفيز والتعافيو  -01
، قام عدد من البلدان بالفعل بدمج تدابير التنوع البيولوجي ن والتنمية في الميدان االقتصاديا لتحليل حديث لمنظمة التعاو ووفق

ة لحماية األحياء البري في تجاراإل، مثل: التغييرات في اللوائح الخاصة ب91-جائحة كوفيدل تهم للتصديفي استجابة سياس
، واإلدارة المستدامة للغابات ومراقبة األنواع تركز على استعادة النظام البيئي برامج العمل التيوضع ، أو صحة اإلنسان

 الغازية.
االقتصادي  تعافي، ُيظهر تحليل تدابير التحفيز والتعافي حتى اآلن أن حجم اإلنفاق الملتزم به كجزء من الومع ذلك -01

ميع ا بالتنوع البيولوجي يفوق حجم اإلنفاق المفيد للتنوع البيولوجي في جحتمل أن يكون ضار الذي ي 91-جائحة كوفيدمن أزمة 
 يبقى صافي نتائجهاثالثة فقط من البلدان السبعة عشر التي تم تحليلها وتشير التقديرات إلى أن . البلدان التي تم فحصها تقريبا

اهتمام أقل بكثير لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي مقارنة بتغير المناخ.  ، تم إيالءوحتى من بينها 12،من الناحية البيئية اإيجابي
، على سبيل المثال عن طريق لمزيد من فقدان التنوع البيولوجيا إلدخال تدابير تحفيزية تهدد بدفع ااتجاها عاميبدو أن هناك و 

قد يؤدي هذا النهج و . على المدى القصيرتصادي النمو االق لبيئية أو زيادة اإلعانات الضارة، بدعوى تحقيقإضعاف اللوائح ا
إلى نتائج عكسية على المدى الطويل حيث من المرجح أن يؤدي المزيد من فقدان التنوع البيولوجي وتدهوره إلى زيادة مخاطر 

 الجائحة وتقويض تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة.

                                                      
 10 

Settele وDíaz وBrondizio وDaszak (0202يجب أن تنقذ تدابير التحفيز المرتبطة بجائحة كوفيد )-األرواح وتحمي سبل العيش وتحمي  91
IPBES Expert Guest .shttps: // ipbes.net/covid19stimuluالطبيعة لتقليل مخاطر الجوائح في المستقبل. مقالة 

 

 11 recovery.pdf-covid-post-green-and-healthy-a-for-anifestom-change/who-source/climate-https://www.who.int/docs/default 
12 

-green-19-covid-to-response-the-into-biodiversity-and-change-climate-https://www.vivideconomics.com/casestudy/integrating

growth/-and-employment
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بما في ذلك تدابير التحفيز قصيرة األجل والنهج طويلة ، 91-كوفيد جائحةهناك العديد من الفرص لالستجابة لو  -07
حددت الدراسات و في المستقبل.  جوائح، والحد من مخاطر ال" للمساهمة في التنمية المستدامةاألجل "إلعادة البناء بشكل أفضل

 13ما يلي:هي تشمل هذه. و  تعافيالحديثة مجموعة من الخيارات لدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في تدابير التحفيز وال

، وضمان إنفاذها األحياء البرية والتلوث وتعزيزهاالحفاظ على اللوائح المتعلقة باستخدام األراضي وتجارة  أ()
، إال ا من الناحية السياسيةاالقتصادي قد يبدو مناسب تعافيبهدف تسريع ال ةالبيئي لوائحفي حين أن تخفيف الو . بفعالية

ا للصالت بين فقدان التنوع البيولوجي ومخاطر تائج عكسية على المدى الطويل نظر إلى نأنه من المحتمل أن يؤدي 
 ؛ةالبيئي لوائحن مثل هذه الروابط توفر حجة قوية لتشديد الإ ،الواقعفي . و جوائحال
ال تعرضه أن في التنوع البيولوجي و  91-من جائحة كوفيداالقتصادي  تعافيضمان أن تساهم تدابير ال ب()

تأكد من أن الدعم المالي العام لتدابير تهناك عدد من الخيارات التي قد ترغب الحكومات في النظر فيها لو للخطر. 
 :الخيارات قد تشمل هذهو التحفيز والتعافي إيجابي للتنوع البيولوجي. 

ا لعمليات اإلنقاذ ، ال سيمالشركات لدفع تحسينات االستدامة إلحاق الشروط البيئية بعمليات إنقاذ (9)
 ؛جي مثل الزراعة والطاقة والصناعةلتنوع البيولو في افي القطاعات ذات البصمة الكبيرة 

فرز )المسبق( والرصد )الالحق( لتدابير التحفيز لتأثيراتها على التنوع البيولوجي للتأكد من أنها ال (2)
 ؛سة طويلة األجل من أجل االستدامةتتماشى مع أهداف السيا

المتعلقة بجائحة  تعافيتحديد أهداف اإلنفاق على التنوع البيولوجي لتدابير التحفيز وخطط ال (3)
يمكن تصور و ؛ تعافي للمساهمة في األهداف المناخيةلتدابير ال وحدد بعض األطراف أهدافا. 91-كوفيد
 ؛مماثلة ألهداف التنوع البيولوجي أهداف

 ؛بيولوجيوالمنتجين الذين يستوفون معايير التنوع ال استخدام المشتريات العامة لدعم الشركات (4)
استخدام السياسات المالية )مثل التحويالت المالية البيئية( لمكافأة النتائج اإليجابية للتنوع  (5)

 .البيولوجي عند تمويل الحكومات دون الوطنية لموازنة ميزانياتها

، واالستخدام المستدام واالستعادة لتحفيز البيولوجيدخل من أجل حفظ التنوع تعزيز فرص العمل ودعم ال ج()
دارة األنواع الغريبة الغازية و . االقتصادي تعافيال عادة التحريج وا  تميل األنشطة مثل استعادة النظام اإليكولوجي وا 
ا ما سبيا وغالبتطلبات تدريب العمال منخفضة ن، ألن مون كثيفة العمالة وسريعة التنفيذالبيئي واإلنفاذ إلى أن تك رصدوال
، فإن االستثمار في التنوع البيولوجي يخلق فرص عمل قليلة للغاية. وبالتاليللمشاريع  متطلبات التخطيط والشراء كونت

 ؛ي والتحويالت النقدية لدعم الحفظا استخدام الدخل األساسويمكن أيضفورية. 
هناك حاجة إلى تمويل المعونة على و . بيولوجيلحماية تنوعها ال أو تعزيزه لبلدان الناميةاالحفاظ على دعم  )د(

على المدى الطويل كذلك المدى القصير )ال سيما في ضوء انخفاض اإليرادات من السياحة القائمة على الطبيعة( و 

                                                      
(. راجع المرفق لالقتباس الكامل. 0202) McElwee et al ( و0202االقتصادي والتنمية )تعتمد القائمة التالية بشكل خاص على منظمة التعاون  13

: حلول قائمة على الطبيعة للناس والكوكب 91-االستجابة والتعافي من جائحة كوفيد. "Global Goal for Nature Group (2020) انظر أيضا:
-https://www.wri.org/news/2020/10/statement-covid-19-response-and-recovery-nature-based-solutions-people-planet. "والرفاه

prosperity  
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التنوع البيولوجي والتجارة غير المشروعة في األحياء  عوامل فقدانلتكثيف الجهود لمعالجة إزالة الغابات وغيرها من 
 ؛جوائحة وبالتالي تقليل مخاطر الالبري
 :تحسين الحوافز لحفظ التنوع البيولوجي هـ()

يمكن إعادة توجيه اإلعانات الضارة بالتنوع و إصالح اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي.  (9)
البيولوجي إلى األنشطة التي لها منافع اجتماعية اقتصادية أكبر وتأثيرات إيجابية على التنوع البيولوجي. 

 ؛جوائح مبررا إضافيا لمثل هذا التحولتوفر الصلة بين التنوع البيولوجي ومخاطر الو 
يمكن إعادة توجيه و األنشطة التي تضر بالتنوع البيولوجي. الحفاظ على الضرائب أو زيادتها على  (2)

تدابير التحفيز لاإليرادات من الضرائب ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والضرائب األخرى ذات الصلة بالبيئة 
 .الخضراء أو استخدامها لتقليل عجز الميزانية

 :للتنوع البيولوجيبالنسبة يجابي اإل تعافيإشراك األعمال التجارية والقطاع المالي من أجل ال و()

ودمج  والتبعيات له على الكشف عن اآلثار على التنوع البيولوجي أو تشجيعها الشركات مطالبة (9)
 ؛لبيولوجي في جميع مجاالت األعمال، بما في ذلك إدارة المخاطراعتبارات التنوع ا

العامة أو تشجيعها على إعادة توجيه مطالبة البنوك المركزية الوطنية وجميع بنوك التنمية  (2)
استراتيجياتها وأنماطها االستثمارية وأنشطتها وطرائق عملها للمساهمة في التنمية المستدامة بما في ذلك 

 .الحفظ والتنمية المستدامة

ة قد تكون هناك فرصة لالستفادة من هذه اللحظو . االستفادة من التغيير السلوكي نحو االستهالك المستدام )ز(
ا وقد قالعديد من الناس إلى التساؤل عما هو "أساسي" ح دفعت الجائحة، على سبيل المثاللتعزيز التغيير التحويلي. 

ا في االنتقال وقد تنظر الحكومات أيض. وطيبةا من أجل حياة كريمة يكون هذا قد غّير مفهوم ما يعتبر ضروريا ومرغوب
 ؛مقاييس التقدم األكثر شموالإلى من مؤشرات مثل الدخل القومي اإلجمالي 

االستجابة )على سبيل المثال  سيلزم تنفيذ بعض هذه النهج في المدى القصير لتجنب اآلثار السلبية لجميع تدابيرو  -08
على سبيل المثال من تدابير التحفيز قصيرة األجل )لتنوع البيولوجي على ا)د(( واالستفادة من النتائج اإليجابية و، و)ب(، )أ(

سيلزم االهتمام )ح((. و و، و)ز(، إلى الطويل )على سبيل المثال )و(يمكن تنفيذ البعض اآلخر على المدى المتوسط و )ج((. 
 .االنتقال العادلبغية تعزيز بضمان مساهمة التدابير في الحد من عدم المساواة 

 أو تدعمه. 0202في إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام  ، حسب االقتضاء،قد تنعكس هذه التدابيرو  -01
 النقاط الرئيسية المقترحة للمناقشة -رابعا

 ، من بين أمور أخرى:ثنائية في تناول األسئلة التاليةقد ترغب األطراف والمراقبون في الدورة االست -32
نهج شامل ومتعدد التخصصات  وضع كيف يمكن التفاقية التنوع البيولوجي أن تساهم بشكل أكبر في )أ(

 يعكس النطاق الكامل للروابط بين التنوع البيولوجي والصحة؟ ،ومتعدد القطاعات لصحة واحدة
، بما 91-جائحة كوفيداالستجابات لـ تساهم كيف يمكن التفاقية التنوع البيولوجي أن تساهم في ضمان أن )ب(

وع ، في حفظ التنمن أجل "إعادة البناء بشكل أفضل"لة األجل في ذلك تدابير التحفيز قصيرة األجل والنهج طوي
 ، مع مراعاة أن إجراءات التحفيز والتعافي هذه قد تم تصميمها وتنفيذها بالفعل؟البيولوجي واستخدامه المستدام
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في إطار التنوع البيولوجي  جوائحكيف ينبغي أن تنعكس الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة ومخاطر ال )ج(
 ؟0202العالمي لما بعد عام 
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 المرفق
 دليل لمصادر المعلومات المختارة

األولويات العالمية: التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان. بين ربط ال( 5192اتفاقية التنوع البيولوجي )/منظمة الصحة العالمية
 حالة المعرفة استعراض

يفحص التقرير الطرق المتعددة التي يرتبط بها التنوع البيولوجي والصحة ويبرز الدوافع المشتركة لفقدان التنوع البيولوجي 
يستكشف كيف يساهم التنوع البيولوجي في تنقية الهواء والماء والغذاء والتغذية واألدوية والوقاية من وهو واعتالل الصحة. 

لكوارث ، والحد من مخاطر االبيولوجي والصحة مع تغير المناخاألمراض المعدية وغير المعدية. كما يناقش كيف يتفاعل التنوع 
في دمج اعتبارات التنوع البيولوجي والصحة في السياسات  لمضي قدماحدد األدوات والطرق لي، وأنماط االستهالك. وأخيرا

ن في العديد من التخصصات العلمية، بما في ذلك الصحة خبير يعملو  922يجمع التقرير المعرفة من أكثر من و والممارسات. 
 .، والتنمية وغيرها، وعلم األوبئةالعامة، والحفظ، والزراعة
 https://www.cbd.int/health/summary-state-knowledge-review-en.pdf:  ملخص الرسائل الرئيسية

 /https://www.who.int/globalchange/publications/biodiversity-human-health/en: التقرير الكامل

 واحدةال الصحة( إرشادات حول دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في نهج 5192اتفاقية التنوع البيولوجي )
، وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة، في عملية تطوير هو مساعدة األطراف في االتفاقية من هذه اإلرشادات الغرضإن 

للتنوع البيولوجي وديناميكيات  ، مع مراعاة أكثر توازناالصحة الواحدة السياسات والخطط والبرامج والبحوث المتوافقة مع نهج
دارته. ورحب مؤتمر األ وشجع األطراف ودعا الحكومات األخرى  91/1في المقرر  رشاداتطراف بهذه اإلالنظام اإليكولوجي وا 

 .للظروف الوطنية ، وفقارشاداتوالمنظمات ذات الصلة إلى استخدام اإل
ar.pdf-09-21-https://www.cbd.int/doc/c/51df/26a2/1f547269b2b2266967de55f6/sbstta 

 واألمراض المعدية. أسئلة وأجوبة (2020)منظمة الصحة العالمية/اتفاقية التنوع البيولوجي 
 .كل أسئلة وأجوبةعلى معلومات حول الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة واألمراض المعدية في ش ه الوثيقةحتوي هذت

https://www.cbd.int/health/doc/qa-infectiousDiseases-who.pdf 

( تنفيذ بروتوكول ناغويا في سياق صحة اإلنسان والحيوان 5192منظمة الصحة العالمية )اتفاقية التنوع البيولوجي/
 وسالمة األغذية: أسئلة وأجوبة

  .هذه األسئلة واألجوبة لإلجابة على األسئلة الواردة بشأن تقاسم مسببات األمراض في سياق تنفيذ بروتوكول ناغويا وضعتم 
https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/612E94B5-D97A-0B5D-8E5A-

40A991E29087/attachments/QA_NP_Public_Health.pdf 

منع الجائحة التالية: األمراض الحيوانية المنشأ ( 5151) المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية/برنامج األمم المتحدة للبيئة
 وكيفية كسر سلسلة االنتقال. نيروبي، كينيا

، مع التركيز على فيروسات في ذلك األمراض الحيوانية المنشأيقدم هذا التقرير لمحة عامة عن األمراض المعدية الناشئة بما 
ص الروابط بين فقدان الموائل والزراعة والتجارة واستخدام الحياة البرية وظهور األمراض الحيوانية المنشأ الجديدة. كورونا ويفح

وخيارات االستجابة السياساتية ذات الصلة التي يمكن أن تنفذها الحكومات الصحة الواحدة  يقدم أمثلة على تطبيق نهجو 
تقليل  المتمثل فينهائي الهدف اللمعالجة دوافع األمراض الحيوانية المصدر ب والمجتمع المدني وقطاع األعمال في جهودهم

 .األمراض الحيوانية المنشأ في المستقبل تفشي مخاطر
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32316/ZP.pdf 

https://www.cbd.int/doc/c/51df/26a2/1f547269b2b2266967de55f6/sbstta-21-09-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/51df/26a2/1f547269b2b2266967de55f6/sbstta-21-09-ar.pdf
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 للتنوع البيولوجيالتوقعات العالمية ( اإلصدار الخامس من 5151اتفاقية التنوع البيولوجي )
وأن الفقد والتدهور  0232الضوء على أن التنوع البيولوجي هو أساس لخطة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي تسلط 
ا من التحوالت الالزمة يحدد التقرير عددو للتنوع البيولوجي يهددان تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.  ينالمستمر 

للتنوع البيولوجي كواحد  تحول الصحة الواحدة الشاملةيسلط الضوء على وهو لعيش في وئام مع الطبيعة. ل 0212لتحقيق رؤية 
تشمل المكونات الرئيسية و  االستدامة. لتحقيقمن سلسلة من التحوالت األساسية الالزمة إلعادة تنظيم عالقة الناس بالطبيعة 

( تعزيز االستخدام 0؛ )لى النظم اإليكولوجية واستعادتها( تقليل مخاطر األمراض عن طريق الحفاظ ع9ما يلي: ) نتقاللال
لحيوانية ، بما في ذلك إنتاج المحاصيل والثروة اتعزيز الزراعة المستدامة واآلمنة( 3؛ )والقانوني واآلمن لألحياء البريةالمستدام 

( تعزيز النظم الغذائية الصحية كعنصر من عناصر 1؛ )اء مدن ومناظر طبيعية صحية( إنش1؛ )وتربية األحياء المائية
 االستهالك المستدام.

ar.pdf-5-https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo 

 حلقةتقرير (. 5151)المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات
 (بيتر داسزاك وآخرون أعده) جوائحالعمل حول التنوع البيولوجي وال
توفر فرصا للوقاية كيف أنها ظهور األمراض و تدعم العالقة بين الناس والتنوع البيولوجي  أنيحلل التقرير ما يلي: )أ( كيف 

وفقدان التنوع  جوائح؛ )ب( استخدام األراضي وتغير المناخ كعوامل دافعة لمخاطر الاالستجابةالمكافحة و من الجوائح وتدابير 
على التنوع  جوائح؛ )د( كيف تعتمد السيطرة على الجوائحالبيولوجي؛ )ج( الروابط بين تجارة األحياء البرية والتنوع البيولوجي وال

بما في ذلك  جوائحمنع ال من أجلا من خيارات السياسة لتعزيز التغيير التحويلي حدد عدديبيولوجي وكيف تؤثر عليه. كما ال
 .جوائحالسياسات للحد من دور تغيير استخدام األراضي وتجارة األحياء البرية في ظهور ال

وقد انعقدت حلقة العمل لدعم عملية تحديد النطاق للتقييم المواضيعي للروابط المشتركة بين التنوع البيولوجي والمياه والغذاء 
إقرارها أو  ولم يتم ،تقرير حلقة العمل والتوصيات واالستنتاجات الواردة فيهولم يتم استعراض والصحة في سياق تغير المناخ. 

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم  للمنبر الجلسة العامةالموافقة عليها من قبل 
 اإليكولوجية.

www.ipbes.net/pandemics 

: 91-كوفيد جائحة ( تحدي 5151)الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة للحياة البرية /منظمة األغذية والزراعة
 المنشأ والحياة البريةاألمراض الحيوانية 

يحدد هذا البيان المشترك الصادر عن األعضاء الخمسة عشر في الشراكة التعاونية لإلدارة المستدامة للحياة البرية أربعة مبادئ 
( 9ا في إدارة صحة اإلنسان والحياة البرية: )نية المنشأ وبناء نهج أكثر تعاونإرشادية للحد من مخاطر األمراض الحيوا

شعوب األصلية والمجتمعات المحلية، في ، بما في ذلك اللعديد من المجتمعاتلبرية اف بأهمية استخدام الحياة الاالعتر 
( الحفاظ على النظم البيئية الصحية والمرنة واستعادتها للحد من مخاطر انتشار األمراض الحيوانية 0؛ )استجابات السياسات

د بما في ذلك قتل الحيوانات البرية المشتبه في نقلها لألمراض لن يعالج أسباب اضطهاإن ( 3؛ )في المستقبل جوائحالمنشأ وال
دارة و 1؛ )انتشار األمراض الحيوانية المنشأظهور أو  حصاد وتجارة واستخدام األحياء البرية للتأكد من أنها آمنة  رصد( تنظيم وا 

 لطبيعة من أجل مستقبل أكثر خضرة ومرونة من خالل نهجيروج البيان أيضا لحزم التحفيز القائمة على او ومستدامة وقانونية. 
 .الشاملالصحة الواحدة 

https://doi.org/10.4060/cb1163en 

https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-ar.pdf
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-ar.pdf
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 تعافيضمان ال: 91-جائحة كوفيدبيولوجي واالستجابة االقتصادية ل( التنوع ال5151منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )
 5151 /أيلولسبتمبر 52، قتصادي والتنميةاألخضر والمرن. ملخصات سياسة منظمة التعاون اال

يركز موجز السياسة هذا على الدور الحيوي للتنوع البيولوجي في حياة اإلنسان وأهمية دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في 
ان التنوع البيولوجي هو محرك رئيسي لألمراض المعدية كيف أن فقد الموجز أوال . ويعرض91-جائحة كوفيد التعافي من أزمة

يمكن أن يساعد و مجموعة متنوعة من المخاطر المتزايدة األخرى على الشركات والمجتمع واالقتصاد العالمي.  طرحالناشئة وي
الوظائف وفرص  االستثمار في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام واستعادته على معالجة هذه المخاطر، مع توفير

أخرى للمجتمع. ثم يبحث الموجز في كيفية قيام الحكومات بإدراج التنوع البيولوجي في إجراءات التحفيز  منافعاألعمال و 
يختتم و االتجاهات وأفضل الممارسات. ب يهما فيما يتعلقفي الممارسة العملية، مع تسليط الضوء عل لديها خطط التعافيو 

لديها المتعلقة  تحفيزالول كيفية قيام الحكومات بدمج التنوع البيولوجي بشكل أفضل في تدابير الملخص بتوصيات السياسة ح
 .الستردادل ها األوسع نطاقاوجهود 91-بجائحة كوفيد

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/biodiversity-and-the-economic-response-to-covid-19-ensuring-a-
green-and-resilient-recovery-d98b5a09/ 

التنوع البيولوجي العالمي.  يتناول فقدان جائحة كوفيد ضمان جدول أعمال اقتصادي لما بعد( 5151ماك إلوي وآخرون )
 5151أرض واحدة. 

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي  نبرالصادر عن الم 0291لعام  على التقييم العالمي رتكازباال
ا من األدوات عبر مجموعة من الجهات الفاعلة لكل من تدابير التحفيز ، تناقش هذه المقالة عددوخدمات النظم اإليكولوجية

 في اعتبارها خذألمحلية التي توالتجديد طويل األجل لالقتصادات العالمية والوطنية وا 91-جائحة كوفيدقصيرة األجل استجابة ل
البتعاد عن األنشطة التي تضر اتشمل تدابير هي عالج الدوافع االقتصادية التي تخلق اضطرابات بيئية. و تالتنوع البيولوجي و 
تلك التي تدعم مرونة النظام البيئي، بما في ذلك من خالل الحوافز واللوائح والسياسات المالية وبرامج  تعززبالتنوع البيولوجي و 

لدينا فرصة لعكس عقود من فقدان  توجد ،رصة إلعادة ضبط االقتصاد العالميمن خالل التعامل مع األزمة كفو التوظيف. 
 .التنوع البيولوجي والنظام البيئي

https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.09.011 
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