
نشرة توعوية حول التنوع البايلوجي وعالقته بصحة االنسان

_____________________________________________

    ما هو التنوع البيولوجي؟إن التنوع البيولوجي هو الذي يدعم الحياة على كوكب األرض، ويعني التنوع
الموجود في الكائنات الحية والذي يتراوح بين التركيب الجيني للنباتات والحيوانات وبين التنوع الثقافي.ماذا

يعني التنوع البيولوجي بالنسبة إلى صحة اإلنسان؟إن البشر يعتمدون على التنوع البيولوجي في حياتهم
اليومية على نحو ال يكون واضحاً وال ملحوظاً بصورة دائمة. فصحة اإلنسان تعتمد اعتماداً جذرياً على

منتجات وخدمات النظام البيئي(كتوافر المياه العذبة والغذاء ومصادر الوقود) وهي منتجات وخدمات ال غنى
عنها لتمتع اإلنسان بالصحة الجيدة ولسبل العيش المنتجة. وخسارة التنوع البيولوجي يمكن أن تكون لها آثار

هامة ومباشرة على صحة اإلنسان إذا أصبحت خدمات النُظم اإليكولوجية غير كافية لتلبية االحتياجات
االجتماعية. وللتغيرات الطارئة على خدمات النُظم اإليكولوجية تأثير غير مباشر على سبل العيش والدخل

والهجرة المحلية وقد تتسبب أحياناً في الصراع السياسي. وباإلضافة إلى ذلك فإن التنوع الفيزيائي البيولوجي
للكائنات المجهرية والنباتات والحيوانات يتيح معرفة واسعة لها فوائد هامة في العلوم البيولوجية والصحية

والصيدالنية. وهناك اكتشافات طبية وصيدالنية هامة تتحقق بفضل تعزيز فهم التنوع البيولوجي على كوكب
األرض. وقد تتسبب خسارة التنوع البيولوجي في الحد من اكتشاف العالجات المحتملة لكثير من األمراض

والمشاكل الصحية.األخطار المحدقة بالتنوع البيولوجي والصحةهناك قلق متزايد إزاء العواقب الصحية
لخسارة التنوع البيولوجي والتغير. وتغيرات التنوع البيولوجي تؤثر على أداء النُظم اإليكولوجية كما أن

االضطرابات الكبيرة في النُظم اإليكولوجية يمكن أن تُسفر عن سلع وخدمات داعمة للبقاء على قيد الحياة.
وتعني خسارة التنوع البيولوجي أيضاً أننا نخسر الكثير من المواد الكيميائية والجينات الموجودة في الطبيعة
قبل أن نكتشفها، وهي من النوع الذي حقق بالفعل للجنس البشري فوائد صحية ضخمة. وتشمل الضغوط
والصالت المحددة بين الصحة والتنوع البيولوجي ما يلي:تأثير التنوع البيولوجي على التغذيةإن التنوع

البيولوجي يلعب دوراً حاسماً في تغذية اإلنسان، وذلك من خالل تأثيره على إنتاج الغذاء في العالم، حيث إنه
يؤمن اإلنتاجية المستدامة للتربة ويوفر الموارد الجينية لكل المحاصيل والماشية واألنواع البحرية التي تدخل
في الغذاء. ومن المحددات األساسية للصحة الحصول على ما يكفي من المواد التغذوية المتنوعة. وثمة صلة
بين التغذية وبين التنوع البيولوجي على أكثر من مستوى: النظام اإليكولوجي الذي يشكل إنتاج الغذاء خدمة

من خدماته؛ األنواع الحية في النظام اإليكولوجي والتنوع الجيني داخلها. ويمكن أن يكون هناك اختالف هائل
في التركيب الغذائي بين األغذية وفيما بين أنواع/ أصناف/ سالالت الغذاء الواحد، األمر الذي يؤثر على
توافر المغذيات الزهيدة المقدار في النظام الغذائي. كما أن النُظم الغذائية المحلية المحتوية على مستويات

متوسطة وكافية من المدخول التغذوي تحتاج إلى الحفاظ على مستويات عالية من التنوع البيولوجي. ويتأثر
التنوع البيولوجي باإلنتاج الغذائي المكثف والمعزز بواسطة الري أو استعمال األسمدة أو وقاية المحاصيل
(مبيدات اآلفات) أو إدخال أنواع محاصيل جديدة والدورات الزراعية، ويؤثر ذلك بدوره في الحالة التغذوية
وصحة اإلنسان على نطاق العالم. وفي كثير من األحيان يؤدي تبسيط الموئل وخسارة األنواع الحية وتعاقب
األنواع الحية إلى زيادة سرعة تأثر المجتمعات المحلية باعتباره المؤشر الذي يدل على مدى االستعداد البيئي

العتالل الصحة.أهمية التنوع البيولوجي للبحوث الصحية والطب التقليدي (الشعبي)إن الطب التقليدي
(الشعبي) مازال له دور أساسي في الرعاية الصحية، وخصوصاً الرعاية الصحية األولية. وتشير التقديرات
إلى أن 60? من سكان العالم يستخدمون الطب التقليدي (الشعبي)، وفي بعض البلدان يندرج الطب التقليدي

(الشعبي) على نطاق واسع ضمن نظام الصحة العمومية. ويُعتبر استعمال النباتات الطبية أشيع أداة دوائية في
الطب التقليدي (الشعبي) والطب التكميلي على نطاق العالم. ويعتمد كثير من المجتمعات المحلية على
المنتجات الطبيعية التي تُجمع من النُظم اإليكولوجية ألغراض دوائية وثقافية، باإلضافة إلى األغراض

الخاصة بالغذاء.وعلى الرغم من توافر األدوية المخلقة ألغراض كثيرة فإن االحتياج إلى المنتجات الطبيعية
والطلب عليها مستمران على نطاق العالم الستعمالها كمنتجات دوائية وفي بحوث الطب الحيوي التي تعتمد

على النباتات والحيوانات والميكروبات في فهم وظائف أعضاء اإلنسان وفي فهم وعالج األمراض التي
تصيبه.األمراض المُعديةإن األنشطة البشرية تتسبب في اختالل بنية ووظائف النُظم اإليكولوجية، وتغيّر

التنوع البيولوجي األصلي. وهذا االختالل يقلل من وفرة بعض الكائنات الحية ويؤدي إلى نمو البعض اآلخر
ويغيّر التفاعالت بين الكائنات الحية ويغير التفاعالت بين الكائنات الحية وبين بيئاتها الفيزيائية والكيميائية.

وأنماط األمراض المُعدية حساسة لهذه االختالالت. وتشمل أهم العمليات التي تؤثر على مستودعات
األمراض المُعدية وعلى سريانها ما يلي: إزالة الغابات؛ وتغيّر استخدام األراضي؛ وإدارة المياه؛ وذلك على
سبيل المثال من خالل بناء السدود أو الري أو التوسع الحضري غير المضبوط أو الزحف العشوائي للمدن؛

ومقاومة المواد الكيميائية المبيدة لآلفات والتي تُستعمل في مكافحة بعض نواقل األمراض؛ وتقلب المناخ
وتغيّره؛ والهجرة والتجارة الدولية والسفر الدولي؛ وإدخال اإلنسان لمسببات األمراض دون قصد أو عن

قصد.تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي والصحةإن التنوع البيولوجي يقدم العديد من خدمات النُظم اإليكولوجية
ذات األهمية البالغة لعافية اإلنسان في الحاضر والمستقبل. والمناخ جزء ال يتجزأ من عمل النظام
اإليكولوجي، وصحة اإلنسان تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بنتائج األحوال المناخية في النظامين

اإليكولوجيين األرضي والبحري. ويتأثر التنوع البيولوجي البحري بتحميض المحيطات المتعلق بمستويات
الكربون في الغالف الجوي. ويتأثر التنوع البيولوجي األرضي بتقلب المناخ، كالظواهر الجوية الشديدة (أي


