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تتزايد كمية التقارير الخاصة بجائحة «كوفيد »19-والدالئل املتعلقة بها بوتري ٍة مذهلة يوماً بعد يوم .وقد سعى املؤلفون إىل تجميع هذه الكتابات
تغي ما بني آب/أغسطس
ومتحيصها وتقييمها حتى شهر آب/أغسطس  ،2020وهو تاريخ إعداد مسودة التقرير ومراجعتها .وال بد من أ ّن املشهد قد ّ
وتاريخ نرش التقرير ،وبالنظر إىل كمية الدالئل الصادرة يومياً ،من املمكن أن يكون املؤلفون قد غفلوا عن بعض الكتابات .وقد سعى املؤلفون إىل تقديم
ٍ
توصيات تحتفظ بأهميتها ،لكنهم ينصحون القراء أيضاً باالطالع الدائم عىل املستجدات من خالل قراءة أحدث املنشورات الصادرة عن برنامج األمم
املتحدة للبيئة ،وتلك الصادرة عن رشكائنا .لالطالع عىل املَراجع ،يرجى قراءة التقرير الكامل

امللخص التنفيذي

امللخص التنفيذي

مقدمة

متثل جائحة «كوفيد »19-أزمة صحية واقتصادية عاملية غري مسبوقة تؤث ّر عىل البيئة الطبيعية
وتعوق التقدم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة  .2 1فعىل الصعيد العاملي ،أُصيب املاليني من
الناس باملرض ،كام فقد املاليني من األشخاص وظائفهم ومصدر دخلهم .يُلقي هذا التقرير الضوء
عىل تأثريات جائحة «كوفيد »19-وما نج َم عنها من ركو ٍد يف نظام الزراعة الغذائية واألنظمة البيئية
امل ُساندة له ،ويشمل ذلك ما يرتبط بهذا الركود من تأثريات عىل تلوث الهواء ،وصحة البرش ،وتغري
ٍ
توصيات للتخفيف من هذه التأثريات وإلعادة البناء بطريق ٍة أفضل ،وفقاً
املناخ .ويق ّدم التقرير
للمنشورات وموجزات السياسات األخرى التي صدرت مؤخرا ً عن برنامج األمم املتحدة للبيئة.
يشكِّل نظام الزراعة الغذائية رابطاً هاماً بني املحيط الحيوي وآلية عمل املجتمع والنظام االقتصادي.
ومن خالل هذه الروابط ،يُر َّجح أن تسبب الجائحة رضرا ً دامئاً عىل امل ُح ِّددات األساسية للتنمية
املستدامة البعيدة األمد .عىل الرغم من حالة الشك التي تكتنف الرؤية عىل املديني املتوسط
والبعيد ،فإن التأثري الحايل شديد الوضوح بينام تتخذ الحكومات يف مختلف أرجاء العامل إجراءات
صارمة ملواجهة الجائحة املتفاقمة.

تأ ثري ا ت ا لجا ئحة و نتا ئجها عىل
و ا لغذ ا ئية
و ا لبيئية
ا ال قتصا د ية

ا أل نظمة

لقد نجمت عن «كوفيد »19-تأثريات اقتصادية سلبية هائلة ،وأما التوقعات بشأن بقية العام
 2020فهي صادمة .فانخفاض الناتج االقتصادي (النمو السلبي للناتج املحيل اإلجاميل) يث ُري القلق
وتوسع أشكال عدم املساواة
عىل وج ٍه خاص ،ألنه يعني ارتفاع معدالت الفقر والجوع والبطالة ُّ
 1تتزايد كمية التقارير الخاصة بجائحة «كوفيد »19-والدالئل املتعلقة بها بوتري ٍة مذهلة يوماً بعد يوم .وقد سعى املؤلفون إىل تجميع هذه الكتابات ومتحيصها وتقييمها حتى شهر آب/أغسطس  ،2020وهو تاريخ إعداد مسودة التقرير
ٍ
توصيات تحتفظ
تغي ما بني آب/أغسطس وتاريخ نرش التقرير ،وبالنظر إىل كمية الدالئل الصادرة يومياً ،من املمكن أن يكون املؤلفون قد غفلوا عن بعض الكتابات .وقد سعى املؤلفون إىل تقديم
ومراجعتها .وال بد من أ ّن املشهد قد ّ
بأهميتها ،لكنهم ينصحون القراء أيضاً باالطالع الدائم عىل املستجدات من خالل قراءة أحدث املنشورات الصادرة عن برنامج األمم املتحدة للبيئة ،وتلك الصادرة عن رشكائنا.
 2لالطالع عىل املَراجع ،يرجى قراءة التقرير الكامل
environment-and-food-systems-contain-cope-and-rebuild-better-https://www.unep.org/resources/report/covid19
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القامئة ،وأكرث ما ينطبق ذلك عىل البلدان النامية ،دون أن يقترص عليها .تشري التوقعات االقتصادية
العاملية الصادرة عن البنك الدويل إىل أن الجائحة أدت إىل أول ارتفاع عاملي يف معدالت الفقر امل ُدقع
منذ عام  ،1998األمر الذي قىض عىل كل التقدم امل ُح َرز منذ عام  .2017كام تُظهر التقديرات أن
«كوفيد »19-قد تج ُّر ما بني  71مليون نسمة و 100مليون نسمة نحو مستوى الفقر امل ُدقع مع
نهاية عام  .2020وستكون العواقب عىل معدالت الجوع هائل ًة أيضاً :فمن املق ّدر أن يتضاعف عدد
األشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد من  135مليوناً إىل  265مليوناً مع نهاية هذه السنة.
يف وقت نرش هذا التقرير ،مل يكن متوسط أسعار الغذاء قد ارتفع عىل مستوى العامل ،وتشري
التوقعات إىل بقاء األسعار مستق ّرة .وليست املشكلة الجوهرية التي تعاين منها معظم البلدان عبارة
عن أزمة أمن غذايئ ناجمة عن ارتفاع األسعار ،بل هي ناجمة باألحرى عن ترا ُجع يف مستويات
ال ّدخل .إال أن صورة األسعار العاملية املستقرة هذه ت ُخفي ما شهدته عدة أماكن من ارتفاعات محلية
يف األسعار ،مع احتامل حدوث انقطاعات الحقة يف سالسل توريد الغذاء.

Jack Young

إ ّن األزمات التي سببتها الجائحة يف البلدان املانحة  -من األزمة الصحية املبارشة إىل األزمات
ٍ
انخفاضات إجاملية يف حجم
االجتامعية االقتصادية التي تشت ّد عمقاً  -ستؤدي عىل األرجح إىل
املساعدات العاملية ،عىل الرغم من ارتفاع حجم املساعدات املخصصة ملواجهة الجائحة .وعالو ًة عىل
دعم الزراعة
ذلك ،فإن تحويل امليزانيات الوطنية نحو تلبية االحتياجات الصحية الحا ّدة قد يقلّل من ِ
وحامية البيئة ،األمر الذي حدث بالفعل يف بعض البلدان .ترتبط التأثريات االقتصادية والصحية
واالجتامعية لجائحة «كوفيد »19-بشكل مبارش وغري مبارش باألنظمة البيئية والتنوع البيولوجي
والتلوث وتغري املناخ .كام تؤثر «كوفيد »19-عىل الطريقة التي ميكن ألنظمة الزراعة الغذائية العمل
وصف ببعض التأثريات األساسية أدناه.
يبي الجدول  2هذه الروابط .ويرد ٌ
بها ،والتي ستعمل بهاّ .
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التأثريات
االقتصادية

ا لتأ ثري ا ت ا ملر تبطة بجا ئحة
ا لغذ ا ئية
ا لنظم
النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي

التلوث

تغري املناخ

انخفاض األموال الالزمة لعمليات اإلنفاذ :دليل
عىل زيادة الصيد غري املرشوع ،والتخلص من
النفايات بطرقٍ غري مرشوعة ،وما إىل ذلك)-( .

انخفاض األموال الالزمة لضامن االمتثال لقواعد
التخلص من النفايات ()-

انخفاض األموال الالزمة لضامن االمتثال لقواعد
الزراعة املراعية للمناخ ()-

انخفاض الدخل يقلل الضغط عىل مصائد
األسامك التجارية ()+

انخفاض أسعار املدخالت مثل األسمدة ،بيد أن
ذلك قد يؤدي إىل اإلفراط يف االستخدام ()-/+

انخفاض الطلب عىل الوقود الحيوي مام يخفض
االنبعاثات املتصلة بإزالة الغابات ()+

البطالة تزيد من الضغط عىل مصائد الكفاف
واملنتجات الغذائية الربية ()-

انخفاض حاالت التغيب عن العمل بسبب
انخفاض امللوثات املحلية ()+

القيام باملزيد من أعامل استصالح األرايض
لزيادة توفري الغذاء نتيجة لزيادة االكتفاء الذايت
()-

انخفاض الطلب عىل الوقود الحيوي يقلل
الضغط عىل استصالح عمليات إزالة الغابات
وفقدان املوائل ()+

انخفاض االنبعاثات نتيج ًة النخفاض النشاط ()+

القيام باملزيد من أعامل استصالح األرايض
لزيادة توفري الغذاء ليحل محل اللحوم الربية
يف بعض األماكن ،لكن مع القيام باملزيد من
عمليات الصيد غري املرشوع للحيوانات الربية يف
أماكن أخرى ()-/+

تعتمد تأثريات االنبعاثات أثناء مرحلة التعايف
عىل طبيعة التحفيز املايل ()-/+

هل تحدث تحوالت يف األمناط الغذائية بسبب
انخفاض الدخل (؟)

التأثريات
االجتامعية

التأثريات املرتبطة
بالصحة
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و ا لطبيعة

عىل

هل تحدث تحوالت يف األمناط الغذائية بسبب
انخفاض الدخل (؟)

نقص العاملة يقلل من إنتاجية املحاصيل والرثوة ارتفاع معدالت الوفيات نتيجة لجائحة
الحيوانية ،كام يقلل من توافر الغذاء «كوفيد »19-وذلك يف املناطق التي ترتفع
فيها مستويات التلوث ()-؛ لكن مع انخفاض
()-
مستويات التلوث بسبب النشاط املنخفض ()+
انخفاض املوارد البرشية الالزمة إلدارة األرايض
()-

تفاقم تلوث الهواء الداخيل بسبب بقاء األفراد،
وال سيام النساء واألطفال ،وقتاً أطول يف الداخل
()-

زيادة الرقابة عىل استغالل األحياء الربية
يف بعض األماكن ()+؛ رقابة أقل
واستخدام أكرث يف أماكن أخرى ()-

القيود املفروضة عىل الحركة تجعل الوصول إىل
خدمات الرصف الصحي واملياه الصالحة للرشب
أمرا ً أكرث صعوبة ()-

زيادة الضغط عىل املوارد املشرتكة مع عودة
العامل من املناطق الحرضية ومن الخارج ()-

إمكانية تغيري استخدام وسائل النقل ألغراض
العمل واألسباب االجتامعية عىل املدى الطويل
مع انخفاض انبعاثات الهواء املحيل ()+

زيادة الضغط عىل األرايض مع عودة العامل من
املناطق الحرضية ومن الخارج ()-

هل تحدث تحوالت يف األمناط الغذائية بسبب
انخفاض الدخل (؟)
هل يتوقع وجود تحول دائم يف أمناط اإلنتاج
واالستهالك (؟)

انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة نظرا ً للقيود
املفروضة عىل السفر ()+؛ ارتفاع االنبعاثات
بسبب انخفاض استخدام وسائل النقل الجامعي
()-
التغريات الطويلة األجل املحتملة يف السفر/
النقل لجميع االستخدامات ،مع خفض انبعاثات
غازات الدفيئة ()+

( )+تعني أن األدلة تشري إىل وجود تأثري إيجايب عىل االقتصاد أو الصحة أو املجتمع؛
( )-تشري إىل تأثري سلبي؛ (؟) تشري إىل عدم وجود أي أدلة
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وصف ببعض التأثريات األساسية أدناه.
ويرد ٌ
•يؤثر الرتاجع االقتصادي بشكلٍ سلبي عىل األنظمة البيئية حيثام تخضع امليزانيات للتخفيض
من أجل إدارة املناطق املحمية وحيثام كانت إدارة املناطق املحمية معتمد ًة عىل عائدات
السياحة .أعلن االتحاد األفريقي عن تأجيل كثريٍ من أنشطة اإلدارة املستدامة للغابات ،ويف
بعض الحاالت إلغائها بالكامل ،كام أشار إىل حاالت متزايدة من الصيد غري املرشوع .وكان
معدل إزالة غابات األمازون قد ارتفع بشكل هائل يف األشهر األخرية بينام تُجاهد أمريكا
الجنوبية يف مكافحة الجائحة.
•إ ّن انتقال املرض من الحيوان إىل اإلنسان هو مصدر  75يف املائة من األمراض املعدية ،وتُشري
األدلة إىل أزمة التنوع البيولوجي بوصفها عامالً مساهامً يف ظهور جائحة «كوفيد .»19-وقد
كل من االتجار بلحوم الحيوانات الربية والرتبية املكثفة للامشية من جهة،
ُوج َدت ِصالتٌ بني ٍّ
وظهور األمراض الحيوانية املصدر وانتشارها من جه ٍة أخرى ،ويُع ُّد كال النشاطَني من العوامل
املح ّركة الها ّمة يف فقدان التنوع البيولوجي يف شتى أرجاء العامل .غري أن حظ َر االتجار بلحوم
الحيوانات الربية قد يسبب البطالة والفقر لآلالف من النساء ،وه ّن الفئة األساسية التي
تتاجر بلحوم الحيوانات الربية ،وقد يُفقد املجتمعات التي تحمي الحياة الربية حافزا ً قيّامً.
•تأث َّر إنتاج الفاكهة والخرضوات واللحوم ومنتجات األلبان بشكلٍ سلبي يف بلدان متنوعة
بسبب نقص القوى العاملة الناجم عن ِ
فرض قيود عىل حركة العامل وانتشار العدوى يف
أوساط ُمص ِّنعي األغذية وعامل املزارع.
•ميكن أن تسبب الهجرة امل ُعاكسة من املدن إىل األرياف رضرا ً عىل مجتمعات السكان األصليني
وتشكّل ضغطاً عىل بؤر التنوع البيولوجي يف تلك املناطق .وقد تؤدي الجائحة أيضاً إىل
استفحال حاالت الصيد الصغري النطاق غري املنظَّم وغري امل ُبلغ عنه.
•يف حني أ ّن تلوث الهواء قد انخفض يف أماكن كثرية يف إبان انتشار الجائحة ،مثة أدلة عىل
أن التعرض الطويل األمد للهواء الرديء النوعية قد يُفاقم شدة أعراض مرض «كوفيد»19-
ويرفع خطر الوفاة .فالتعرض الزائد للهواء الداخيل الرديء النوعية ،وأكرث ما يحدث ذلك لدى
النساء واألطفال الصغار الذين ميضون معظم أوقاتهم داخل منزل العائلة ،ميكن أن يُنقص
مناعة الجسم ضد اإلصابة مبرض «كوفيد.»19-
•ت ُع ّد النساء أش ُّد عرض ًة للتأثر بعواقب الجائحة عىل نحو غري متناسب ،وذلك ألنهن القامئات
ٍ
ساعات
عىل األمن الغذايئ واملايئ لألرسة .ففي أنحاء كثرية من العامل ،تقيض النساء والفتيات
يوم يف جلب املياه أو االنتظار يف طوابري مزدحمة أمام بائعي املياه ،األمر الذي قد يزيد
كل ٍ
مخاطر تعرضهن للفريوس .ومن جه ٍة أخرى ،فإن الحجر املنزيل وحظر التجول قد يح ّدان من
إمكانية الحصول عىل املاء والنظافة الصحية.
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•أدى انخفاض الطلب عىل الوقود الحيوي بسبب انخفاض الطلب عىل النقل ،وهبوط أسعار
النفط ،إىل قلة الطلب عىل املواد الخام وانخفاض أسعارها .غري أن التزايد الكبري يف التوسع
رسعا فقد الغابات يف الربازيل وكولومبيا.
الزراعي والتعدين غري الرشعي قد َّ
•يف ما يتعلق بتغري املناخ وغازات ال َّدفيئة ،تشري تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إىل أن
انبعاثات غازات الدفيئة ستقل مبا يصل إىل  8يف املائة خالل العام  2020بسبب تراجع
مرغوب فيه ،غري أن التقديرات
الطلب عىل السفر والنقل والطاقة .وال شك يف أن ذلك تأث ٌري
ٌ
الواردة يف تقرير فجوة االنبعاثات الصادر عن برنامج األمم املتحدة للبيئة عام  2019تشري إىل
رضورة استمرار خفض االنبعاثات مبقدار  7,6يف املائة سنوياً طوال السنوات العرش التالية ليك
يتق ّيد معدل االحرتار العاملي مبقدار  1,5درجة مئوية .ويبدو أن االنبعاثات يف الصني ،والتي
تشكل ربع انبعاثات الكربون يف العامل ،قد عادت منذ اآلن إىل املستويات التي كانت عليها
قبل الجائحة.
•تؤدي املشاكل الصحية املرتبطة بالنظام الغذايئ إىل تفاقم معدالت الوفاة واالعتالل بني
األفراد املصابني بعدوى «كوفيد .»19-وقد ُوج َدت صل ٌة بني األمراض غري املعدية ،مثل
السكري وأمراض القلب والبدانة ،وارتفاع معدالت العدوى ،واالستشفاء ،والقبول يف أقسام
العناية املركزة ،والوفاة.

ا سرت ا تيجيا ت

ا لتأ قلم

ميكن التخفيف جزئياً من أسوأ عواقب االنكامش االقتصادي والطلب عىل الخدمات الصحية من
توسعٍ ما ٍّيل كبريِ النطاق ملواجهة الجائحة .إذ إن االستجابة املالية العاملية لجائحة «كوفيد»19-
خالل ُّ
مل يسبق لها مثيل :بحلول شهر أيلول/سبتمرب  ،2020تكون الحكومات قد قدمت حوايل 11,7
تريليون دوالر أمرييك ،أي ما يعادل  13,9يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي .إال أن السياسة
املالية ُمق َّيدة يف عد ٍد من األسواق الناشئة واألنظمة االقتصادية النامية األش ُّد تأثرا ً ،فالقواعد الرضيبية
املنخفضة وإمكانية االستدانة املحدودة تق ِّيدان حجم الدعم الحكومي ،مام يُربز الحاجة إىل الحصول
عىل موارد إضافية وسبلِ إنفاقٍ أكرث فاعلي ًة.
لقد جاء معظم الدعم املايل امل ُق َّدم عىل هيئة تحويالت نقدية وموارد إضافية للخدمات الصحية.
وتتضمن أداة تت ُّبع السياسات من صندوق النقد الدويل أمثل ًة معدودة جدا ً عن السياسات املالية
ٍ
سياسات موجهة نحو البيئة.
املو َّجهة تحديدا ً نحو القطاع الزراعي ،بينام ال تتضمن أي أمثلة عن
وحتى اآلن ،تشكل التدابري الخرضاء أقل من  0,2يف املائة من مجمل اإلنفاق التحفيزي الذي خصصته
األنظمة االقتصادية الخمسون األكرب يف العامل من أجل «كوفيد.»19-
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أ و ُجه

ا لقصو ر

أوالً ،رغم تخصيص موارد ضخمة ملعالجة األزمة ،مثة مجاالت تفتقر إىل الدعم الكايف ،وخاص ًة نقص
التغذية وانعدام األمن الغذايئ.
ثانياً ،تركز برامج الدعم امل ُنفَّذة بشكلٍ مفرط عىل اإلغاثة القصرية األمد .وبالنظر إىل محدودية املوارد
املالية لدى معظم البلدان النامية ،ليس واضحاً كم ميكن لتلك الربامج أن تدوم .وفوق ذلك ،مل يُق َّدم
سوى قليل من التحفيز املايل لالقتصاد األخرض والحلول القامئة عىل الطبيعة ،عىل الرغم من ثبوت
منافعها عىل املدى الطويل.
قلق حقيقي من أن يؤدي تخصيص املوارد للح ِّد من التأثريات الشديدة لجائحة
ثالثاً ،مثة ٌ
«كوفيد »19-إىل خفض حجم املوارد املخصصة للتنمية املستدامة عموماً ،مام يستبع ُد برامج هامة
ُوض َعت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف العام  2021وما بعده .وقد تصاعدت التحذيرات من
احتامل خفض املساعدة اإلمنائية الرسمية مبقدار  25مليار دوالر أمرييك يف عام .2021
رابعاً ،إن اإلجراءات الواسعة التي تهدف إىل دعم قطاع الزراعة الغذائية -من الدعم املايل الطارئ
للمزارعني إىل الدعم األكرث تنظيامً لسالسل التوريد املحلية -ال ت ُص َّم ُم دامئاً عىل نح ٍو يضمن إرسال
اإلشارات الصحيحة إىل العنارص العاملة يف القطاع الغذايئ بحيث تؤدي إىل التعايف عىل املدى
الطويل .وال بد يف املراحل الالحقة من الرتكيز عىل االتساق والرتابط بني إغاثة الطوارئ واألهداف
الطويلة األمد يف مجال االستدامة ،والقدرة عىل الصمود ،واإلنصاف.

Andrei Iasc

أخريا ً ،كانت إجراءات االستجابة قد أغفلت حتى اآلن الروابط مع البيئة ،مبا فيها الحاجة إىل منع
فقدان وتدهور ٍ
مزيد من املوائل ،وهي مشكل ٌة تس ِّهل نوع االنتقال من الحيوان إىل اإلنسان املرتبط
بانتشار األمراض الحيوانية املنشأ ،مثل «كوفيد.»19-
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ا إل جر ا ء ا ت

ا ملطلو بة

بدالً من اتباع أساليب التنمية الدولية التقليدية ،يجب االعتامد يف ما بعد عىل التنمية العاملية
املستندة إىل تحليالت شمولية تح ِّدد الديناميات اإلشكالية القامئة بني البلدان الكبرية والصغرية،
والغنية والفقرية .وال ميكننا املبالغة يف تقدير أهمية هذا التغيري الجوهري.

ا ال حتيا جا ت

ا لفو ر ية

يجب الحفاظ عىل اإلجراءات املتبعة حالياً بل وتعزيزها يف املناطق التي تشهد ضعفاً يف تلك
اإلجراءات .وما زال نقص الدخل مشكل ًة قامئة ،وهو يعوق الحصول عىل غذا ٍء ٍ
كاف.
يف قطاع الزراعة الغذائية ،تتلخص املسائل األشد إلحاحاً يف ضامن توريد امل ُدخالت (مبا فيها القوى
العاملة) ومعالجة الصعوبات يف نقل الغذاء من مكان آلخر داخل البلدان .وحتى يف أفريقيا ،القارة
التي تتمتع مبستوى مرتفعٍ نسبياً من االكتفاء الذايت ،فإ ّن ال ُخمس فقط من الغذاء امل ُستهلك مزرو ٌع
من ِقبل العائالت التي تأكله .ال بد من اتخاذ إجر ٍ
اءات لتعزيز شبكات نقل الغذاء التي تقلل
الخسارة والهدر قدر اإلمكان ،وينبغي يف الوقت نفسه دعم إنتاج الغذاء محلياً.
نظرا ً للقيود املفروضة عىل الحركة ،سيؤدي نقص القوى العاملة الالزمة للعمل يف األرايض إىل
حل هذا النقص .ويجب اتخاذ إجر ٍ
اءات لتسهيل حركة العاملني يف
تعطيل النظم الغذائية إىل ح ِني ِّ
قطاع الزراعة الغذائية .كام يجب اتخاذ إجراءات ملنع انتشار «كوفيد »19-يف أوساط عامل املزارع
و ُمص ّنعي األغذية.
لهذه املسائل امل ُل َّحة أهمي ٌة أيضاً يف االستجابة األطول أجالً .فإذا باءت اإلجراءات الرامية إىل احتواء
الفريوس بالفشل ،سيغدو التأقلم وإعادة البناء أشد صعوب ًة بكثري ،وستغدو التأثريات أكرب وأعىل
كلف ًة.

Daniel Krueger
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ا ال حتيا جا ت

ا لقصري ة

ا ال حتيا جا ت

ا ملتو سطة

ا أل مد

من األولويات التي ينبغي عىل البلدان مراعاتها خالل األشهر االثني عرش التالية إيصال برامج اإلغاثة
والتحفيز لألشخاص األكرث ضعفاً ،ويشمل ذلك توفري السيولة التي يحتاج إليها املنتجون الصغار
للغذاء ومشاريع األعامل الريفية الصغرية النطاق .التنظيف البيئي ،واالستثامر يف الزراعة املستدامة،
وحامية املوارد الطبيعية ،وتحسني كفاءة استخدام الطاقة ،لجميعها تأثريات تحفيزية إيجابية عموماً
تبي أن االستثامرات
عىل املدى القريب ،باإلضافة إىل تأثرياتها البيئية اإليجابية عىل املدى األبعد .كام َّ َ
يف رأس املال الطبيعي لدعم قدرة النظام البيئي عىل الصمود والتج ُّدد ،مبا فيها استعادة املوائل
الغنية بالكربون والزراعة املراعية للمناخ ،تتمتع بتأثري ٍ
ات ُمضا ِعفة طويلة األمد عىل امل ُخ َرجات،
فضالً عن تأثريها اإليجايب الكبري عىل املناخ .وقد أظهرت الدراسات أن تحسني كفاءة استخدام الطاقة
بنسب ترتاوح بني  60و 80يف املائة هو أم ٌر ممكن تقنياً و ُم ٍ
جد تجارياً يف بعض القطاعات
واملياه
ٍ
ومنها اإلنشاءات والزراعة والغذاء والصناعة والنقل .ومن شأن ذلك تحقيق وفور ٍ
ات سنوي ٍة يف
التكاليف ترتاوح بني  2,9و 3,7تريليون دوالر أمرييك بحلول عام  ،2030انطالقاً من استثامر ٍ
ات
قدرها  900مليار دوالر أمرييك ،وتخلق ما بني  9ماليني و 25مليون فرصة عمل جديدة.

ا أل مد

ينبغي إيالء اهتامم خاص لجوانب اإلنعاش التي تفصل االرتباط ما بني النمو االقتصادي وانبعاثات
الكربون وفقدان التنوع البيولوجي ،وليس ملج ّرد استخدام املوارد بكفاء ٍة أكرب .ففي حني أ ّن الركود
الناجم عن جائحة «كوفيد »19-قد يعني عجز الحكومات عن تعريض األولويات االقتصادية العاجلة
للخطر من أجل االستدامة ،إال أنه من املمكن تصميم الربامج التحفيزية لخفض الكربون تصميامً
دقيقاً يتيح معالجة مجموعتَي األولويات يف آنٍ واحد.
ٍ
وتحسينات يف التقنيات ،وتقديرا ً للمنافع
شهد العامل تأقلامً رسيعاً مع أسلوب العمل عن بعد،
التغيات يف السلوك والبناء عليها .سيتأثر مدى رسوخ التكيفات السلوكية
البيئية ،مع إمكانية ترسيخ ُّ
بعد انقضاء األزمة بالخيارات يف السياسات يف خالل فرتة التعايف ،وكذلك بنطاق إجراءات الحجر
املنزيل ورصامتها .ميكن لإلجراءات املتوسطة األمد أن تع ّزز عملِ الحكومات والوكاالت الدولية عىل
مستوى العامل من أجل دعم االنتقال نحو تخفيض انبعاثات الكربون ،والتح ُّول إىل النظم الغذائية
املستدامة وغري ذلك من أهداف التنمية املستدامة.
قوي للتغيري ،ويشمل
مث ّة ما يدعو إىل التفاؤل يف املنظور املتوسط األجل بسبب ما شهدناه من ٍ
دعم ٍّ
ٍ
رشكات كربى ،ومنها أهم رشكات الزراعة
ذلك قطاع الرشكات .عىل سبيل املثال ،أرسلت 206
ٍ
خطابات تحثُّ فيها حكومة اململكة املتحدة عىل وضع خطة ٍ
إنعاش اقتصادي تُعطي
الغذائية،
األولوية للعمل من أجل املناخ.

 : 11جائحة «كوفيد »19-والبيئة وال ُنظم الغذائية:
االحتواء والتأقلُم وإعادة البناء بطريق ٍة أفضل

مع ذلك ،ينبغي للبلدان التنبُّه إىل التأثريات التوزيعية الناجمة عن السياسات امل ُطبَّقة يف السعي
ويتعي تكميل اإلجراءات املشجعة عىل العمل من املنزل بإجراءات
نحو االقتصاد املنخفض الكربون.
ّ
تيس الوصول إىل البنية التحتية الالزمة لذلك .وينبغي أن يسرتشد االستثامر يف النظام الغذايئ
أخرى ِّ
بنتائج تقييامت دورة الحياة وتحليالت التأثري االقتصادي.

Hennie Stander

أ سلو ٌب

منهجي

تتطلب مجابهة هذه التحديات أسلوباً منهجياً .فرغم النجاح امل ُحقق يف زيادة إنتاج الغذاء حتى
اليوم ،كان التق ُّدم أقل يف مجال تقليل التأثريات البيئية السلبية الناجمة عن النظم الغذائية .ومثة
أدلة دامغة عىل أن الطريقة املتبعة حالياً يف إنتاج الغذاء تهدم األساس البيئي ذات َه الذي يقوم هذا
اإلنتاج عليه .وقد قُ ِّدرت التأثريات الخارجية السلبية للنظام الغذايئ بحوايل  12تريليون دوالر أمرييك
سنوياً ،أي ما يعادل حوايل  8يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي يف عام  .2019ومتثّل عملية
التعايف من جائحة «كوفيد »19-فرص ًة إلعادة البناء بطريق ٍة أفضل ،استنادا ً عىل رؤيا شمولية لنظام
الزراعة الغذائية البيئية بأكمله بحيث تضع اإلنصاف االجتامعي والوظائف يف الحسبان ،باإلضافة إىل
التأثريات الصحية والبيئية.

تتمثل إحدى الفرص يف اقرتا ٍح بالخروج من األزمات مز َّودين بخطة ٍ
تنفيذ دولي ٍة لنهج «توحيد األداء
متكامل مينع ويح ُّد من التهديدات القامئة يف مواضع التواصل بني
ٌ
نهج
يف مجال الصحة» ،وهو ٌ
الحيوان واإلنسان والنبات والبيئة .ويعالج هذا النهج مسائل هامة ،مثل خفض املخاطر الحيوانية
املنشأ التي تشكّلها املاشية والحيوانات الربية ،وخفض استهالك اللحوم عند االقتضاء ،وتقليل
التغريات يف املوائل ويف استخدام األرايض جراء التح ُّول الزراعي ،وتحسني مراقبة البيئة .ومن الفرص
األخرى املتاحة قمة األمم املتحدة بشأن ال ُّنظم الغذائية ،والتي يُخطَّط لعقدها يف أيلول/سبتمرب
 .2021ستسعى القمة إىل رفع مستوى الطموحات العاملية ،وفهم املشاكل التي يتحتم حلُّها ،ورسم
مسا ٍر إلجراء تغيري جذري عىل نُظُمنا الغذائية.
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باختصار ،يجب عىل خطة التنمية املستدامة العاملية أن تعزز قدرة النظم الغذائية عىل الصمود
واستدامتَها من خالل سياسات وإجراءات تتسم بأنها ( )1تراعي العتبات البيئية وعمليات التسوية؛
تحسن سبل العيش الريفية وتصونُها؛ ()4
( )2تعزز األمن الغذايئ واألنظمة الغذائية الصحية؛ (ِّ )3
تتصدى ألشكال عدم املساواة والظلم التي ظهرت والتي ستسترشي يف خالل الفرتة االنتقالية ما بعد
«كوفيد» .سيتوىل برنامج األمم املتحدة للبيئة دورا ً هاماً يف ضامن أال نغفل عن هذه االعتبارات
الهامة يف خض ِّم عملية إعادة البناء بطريق ٍة أفضل.
يجب عىل هيئات األمم املتحدة أن تتعاون معاً لتطبيق إطار العمل املذكور بكفاءة من خالل
(أ) مراقبة تأثريات جائحة «كوفيد »19-عىل البيئة وأنظمة الزراعة الغذائية؛ (ب) تقييم العواقب
األوسع لسياسات االستجابة عىل املجتمع ورأس املال الطبيعي ،عن طريق قياسها باستخدام مؤرشات
أهداف التنمية املستدامة؛ (ج) املساعدة يف اقتناص الفرص لتحقيق قفزات يف االستثامرات الخرضاء
تول زمام القيادة
ودعم الحلول القامئة عىل الطبيعة من أجل إعادة البناء بطريق ٍة أفضل؛ (د) ّ
لتوسيع األبعاد البيئية لنهج «توحيد األداء يف مجال الصحة».
يُظهر هذا التقرير بوضو ٍح أهمية االستجابة الرسيعة والفعالة يف التصدي للتحديات البيئية الناجمة
عن «كوفيد »19-وتفادي حدوث جائحة وأزمة مشابهة لها من جديد .وتشري األرقام األولية إىل أن
ٍ
جائحات أخرى يف العقود القادمة من خالل حامية الحياة الربية والغابات لن تتجاوز 2
تكلفة تفادي
يف املائة من الرضر املايل امل ُق َّدر حدوثه بسبب «كوفيد .»19-وال شك يف أ ّن درهم وقاي ٍة هو دامئاً خ ٌري
من قنطار عالج.
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