
  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  شرع االجتماع الثاني
 2014تشرين األول /أكتوبر 17-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

  من جدول األعمال 3-16البند 
 

  رر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمق
 التنوع البيولوجي وصحة اإلنسانالروابط بين   - 12/21المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
بنتائج حلقات العمل اإلقليمية ألفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي لبناء القدرات بشأن يرحب  -1

بالتعاون مع  ،اإلنسان التي تشترك في عقدها األمانة ومنظمة الصحة العالمية بين التنوع البيولوجي وصحة روابطال
FIOCRUZ  ،أو تنفيذ /األطراف إلى االستفادة من تقارير حلقات العمل هذه في تحديث و ويدعووشركاء آخرين

 ؛حسب مقتضى الحالاستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، 

ظر في الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة عند إعداد االستراتيجيات األطراف على الن يشجع -2
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والخطط اإلنمائية، واالستراتيجيات الوطنية للصحة، بما في ذلك تمشيا مع 

 شانغ وون بشأن رفاهوإعالن إعالن ليبرفيل بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا، االلتزامات الدولية ذات الصلة مثل 
 حيثما ينطبق الحال؛اإلنسان واألراضي الرطبة، 

األطراف والحكومات األخرى على تعزيز التعاون بين القطاعات والوكاالت المسؤولة عن يشجع  -3
  ؛التنوع البيولوجي وتلك المسؤولة عن صحة اإلنسان

طاعات للتنوع البيولوجي المشتركة بين الق يةفي معالجة القض" الصحة الواحدة"نهج  قيمةب يقر -4
الذي يدمج العالقات المعقدة بين البشر، ) 5/6المقرر (يكولوجي ا متكامال يتسق مع نهج النظام اإلوالصحة باعتباره نهج

  والحياة البرية والبيئة؛والزراعة، والحيوانات، والنباتات، والكائنات الدقيقة، 
للربط فيما بين  1والتغذية غذيةلتنوع البيولوجي ألبأهمية المبادرة التي تشمل عدة قطاعات بشأن ايقر  -5

 والتغذية والصحة؛ غذيةالتنوع البيولوجي واأل

التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان، : ربط األولويات العالمية :إعداد التقرير فيالتقدم المحرز بيرحب   -6
ة الصحة العالمية وغيرها من الشركاء، ، الذي أعدته أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمحالة استعراض المعارف

ة خالل استعراضه من جانب مستلملتقرير مع مراعاة التعليقات الإلى األمين التنفيذي وضع الصيغة النهائية ل ويطلب
 النظراء؛

لخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  وصحة اإلنسان أهمية الروابط بين التنوع البيولوجي يؤكد  -7
وأصحاب المصلحة المعنيين إلى النظر في األطراف يدعو في هذا السياق، والتنمية المستدامة،  وأهداف 2015

 ،التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان، حالة استعراض المعارف: ربط األولويات العالمية التقريرفي  الواردة المعلومات
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برامج الخطط والل الوطنية للتنوع البيولوجي، وللدعم المتبادل لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العم فرصالتحديد من أجل 

  ؛صحة اإلنسانل
  ؛نظر في مساهمة المعارف التقليدية والممارسات العرفية في صحة اإلنسانلإلى ااألطراف  دعوي  -8
 :إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارديطلب  -9

التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان، حالة : ربط األولويات العالمية التقريرعن آثار نتائج  إعداد تقرير  )أ(
للعمل في إطار االتفاقية لنظر اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد  استعراض المعارف

  قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛
  إعداد تقرير عن النقاط الممكنة للتعاون مع االتفاقية؛رصد نتائج المؤتمر الدولي الثاني للتغذية و  )ب(
التنوع عداد مؤشرات بشأن إل، إجراء األنشطة ذات الصلة 11/6من المقرر  26الحقا للفقرة   )ج(
  ؛12/3من المقرر ) ب(20توقعة في الفقرة صحة اإلنسان، مع مراعاة األعمال المالبيولوجي و
مج العمل المشترك بين األمانة ومنظمة الصحة العالمية، بما في الجهود في إطار برنا مواصلة بذل  )ب(

لبناء القدرات في مناطق إضافية، بشأن الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة، وأن يبلغ نتائج  إقليمية ذلك حلقات عمل
مؤتمر  لك إلىوكذجمعية الصحة العالمية، ل 68العمل التعاوني بشأن التنوع البيولوجي والصحة إلى الدورة الـ

  األطراف في اجتماعه الثالث عشر؛
صحة مع المنظمات المعنية البشأن الروابط بين التنوع البيولوجي وفي تعزيز التعاون  االستمرار  )ج(
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة التنوع بما في ذلك األخرى، 

فضال عن مع المبادرات، مثل  FIOCRUZومستقبل األرض، وتحالف الصحة اإليكولوجية، والبيولوجي الدولية، 
، ات المحليةمبادرة التنوع البيولوجي وصحة المجتمعو (COHAB) التعاون بشأن الصحة والتنوع البيولوجي مبادرة

  حسب مقتضى الحال؛
لوجي وصحة اإلنسان، حالة استعراض التنوع البيو: ربط األولويات العالميةستناد إلى التقرير االب  )د(
للمعلومات المتاحة عن الروابط بين التنوع  اتجميع أن يعد، وبالتعاون مع العلماء الشركاء ذوي الصلة، المعارف

المشتركة لفقدان التنوع  سباباألبما في ذلك إيبوال، فيروس البيولوجي واألمراض المعدية الناشئة، بما في ذلك 
إمكانية حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وما يتصل بها من ممارسات اإلدارة ومراض األ ظهورالبيولوجي و

وإدارة النظم اإليكولوجية للمساهمة في الحد من ظهور األمراض والمخاطر المرتبطة بصحة اإلنسان، وتحديد المزيد 
  من الخطوات الممكنة للعمل في هذا الخصوص؛

قة بين المزيد من البحوث بشأن العأن يشجع على لعلمية الدولية ذات الصلة، بالتعاون مع البرامج ا  )ه(
  التنوع البيولوجي وتفشي األمراض؛

إلى الهيئة الفرعية للمشورة أعاله ) ز(و) و(و) أ(في الفقرات  فهاصارد وعن المهام الو تقديم تقرير  )و(
  .لث عشر لمؤتمر األطرافقبل االجتماع الثالتنظر فيه العلمية والتقنية والتكنولوجية 

  
_______ 


