
بو  دودد مدودود ط  األموم المتدودة مدايودة منا،يوا   العام بأن تكوون منمموةلتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين  
 .نس،هم إلى االجتمادات وددم طلب نسخ إضافية إدضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .من هذه الوثيقة

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرد الثامناالجتماع 
 3102/دزيران يونيه 32-32  مونتلاير

 *من جدول األدمال المؤقت 7-9البند 
 
 

 الصحة والتنوع البيولوجي ارية:القضايا الجالنظر في 
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال
بين التنوع  الروابطالضوء دلى  (01/3)المقرر  3131-3100 للفترة ل،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجيارؤية سلط ت -0

سووت،دم برشوود  وتخووان ،وودمات النمووام   ي قووي م التنوووع البيولوووجي وي دفووم ويسووتعاد وي3101بدلووول دووام " :رفوواه اسنسووانو  البيولوووجي
بيشووي موون بهوودا   02ويركووز الهوود   ."اسيكولوووجي  ممووا يووؤدي إلووى اسووتدامة كوكووب سووليم وتقووديم منوواف  بساسووية لجميوو  الشووعوب

بدلووول دووام الرفوواه: "و  للتنوووع البيولوووجي خوورادة دلووى ،وودمات النمووام اسيكولوووجي التووي تسووهم فووي خوودة اسنسووان وسووبل العووي 
التووي توووفر ،وودمات بساسووية  بمووا فووي ذلووت ال،وودمات المرتبطووة بالميوواه  وتسووهم فووي الوونمم اسيكولوجيووة دة وخووون اسووتعا  3131

 ."والمدلية والفقراء والضعفاء ةمجتمعات األخليالخدة وسبل العي  والرفاه  م  مراداة ادتياجات النساء وال

 األغذيوووة :ي إطوووار االتفاقيوووة  بموووا فوووي ذلوووتوقووود توووم فدوووو م،تلووو  جوانوووب العاقوووة بوووين الخووودة والتنووووع البيولووووجي فووو -3
موودادات الميوواهو  1والتغذيووة  منووذ و  .الدوود موون م،وواطر الكوووار و  3 ديوانووات الغابوواتدوووم بلخووابة بووأمرات مرتبطووة سوم،وواطر ا 2 ا 

ت النموام ،دماو  بين التنوع البيولوجي بالخاتهنات بيضا اهتمام بكبر بشكل دام  بخبح  نشر تقييم النمام اسيكولوجي لأللفية
تركيووز بكثوور تنسوويقا دلووى الووروابط بووين إلووى  بيشووي للتنوووع البيولوووجيموون بهوودا   02الهوود  ويووددو  .رفوواه اسنسووانو  اسيكولوووجي

تعمويم التنووع البيولووجي فوي  فويبيضوا والخودة التنووع البيولووجي بوين الروابط المتخل بوالعمل  سهمويالخدة والتنوع البيولوجي. 
 (.00/33 مقررللمتابعة ك) 3100م التنمية لما بعد دا ،طة

تعزيز التعاون م  منممة الخدة العالميوة  إلىالتاسعة والعاشرة والدادية دشرة  هوددا مؤتمر األطرا   في اجتمادات  -2
  طلب مؤتمر 01/31 من المقرر 07دلى وجه التدديد  في الفقرة و قضايا الخدة والتنوع البيولوجي.  بشأناأل،رى المنممات و 

زيادة تعزيز التعاون م  منممة الخدة العالمية باسضوافة إلوى المنمموات والمبوادرات األ،ورى  (0األمين التنفيذي ) إلى األطرا 
تدري الكيفيوة التوي يمكون بن يقودم بهوا  (3  )ذات الخلة بغية تعزيز مراداة قضايا التنوع البيولوجي في البرامج وال،طط الخدية

الووددم إلووى جهووود معالجووة القضووايا الخوودية العالميووة  وبالتووالي  3131-3100 للفتوورة البيولوووجي تنفيووذ ال،طووة االسووتراتيجية للتنوووع
تيسير النمر في التنوع البيولوجي ضمن االستراتيجيات الخدية الوطنية تمشيا م  إدوان الخودة العالميوة  وفوي ددوم األهودا  

                                                           
* UNEP/CBD/SBSTTA/18/1. 
1 http://www.cbd.int/agro/food-nutrition/default.shtml. 
2 http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-60-en.pdf. 
 "الخدة ودلم األوبئة": 9انمر التوخية المنقدة لفريق االتخال المعني بلدوم ديوانات الغابات التاب  التفاقية التنوع البيولوجي  النقطة  3
 (. 00/30 المقرر)
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العموول الجوواري موون بجوول التخوودي آلثووار تغيوور المنووا  دلووى  ق لسوود الثغوورات القائمووة بووينائوواستكشووا  طر  (2  )اسنمائيووة لأللفيووة
الخوودة العامووة والعموول موون بجوول التخوودي آلثووار تغيوور المنووا  دلووى التنوووع البيولوووجي  ومواخوولة التعوواون موو  مبووادرة التعوواون فووي 

جي في السياسات والمنممات األ،رى ذات الخلة لددم تعميم قضايا التنوع البيولو  (COHAB)مجال الخدة والتنوع البيولوجي 
 (.01/31 المقررمن  07الفقرة ) و،طط العمل الخدية

تعزيووز التعوواون بوووين اتفاقيووة التنوووع البيولوووجي ومنممووة الخووودة بفووي اجتمادوووه الدووادي دشوور مووؤتمر األطوورا  وردووب  -2
ة والمنمموات وض  برنامج دمول مشوترت مو  منمموة الخودة العالميو طلبو  ذات الخلة األ،رى  المبادراتو المنممات و العالمية 

 3131-3100 للفتورة من بجل ددم المسواهمة التوي يمكون بن تقودمها ال،طوة االسوتراتيجية للتنووع البيولووجي  األ،رى ذات الخلة
 (.00/6من المقرر  39الفقرة ) اسنسانخدة المتخلة بهدا  األلتدقيق 

بووين  بالخووات الوووديزيووادة إلووى المنممووات ذات الخوولة و  ددووا مووؤتمر األطوورا  بيضووا األطوورا  والدكومووات األ،وورىو  -0
بيشووي للتنوووع البيولوووجي ذات الخوولة   بهوودا  تدقيووق فووي مسوواهمةلتدقيووق المنوواف  المتبادلووة والالتنوووع البيولوووجي وقضووايا الخوودة 

4(.00/6من المقرر  37الفقرة ) وتقديم تقارير في هذا الشأن إلى مؤتمر األطرا  في اجتماده الثاني دشر
 

بموا فوي ذلوت منمموة   مؤتمر األطرا  إلى األمين التنفيذي بن يتعاون م  ددد من المنمموات داوة دلى ذلت  طلبو  -6
في دملية إدداد بهودا   المشتركة في القضاء دلى الفقر  وخدة اسنسان  واألمن الغذائي والقضايا الجنسانية  الخدة العالمية
 (.00/33)ج( من المقرر 00الفقرة ) 31م  األ،ذ في الدسبان نتائج مؤتمر ريو+  التنمية المستدامة

التنووع  فوي بنشوطةالشوركاء اآل،ورين و  تفاقية م  منممة الخدة العالمية ومجمودة مون المنممواتالا بمانة تعملودليه   -7
 :في تدقيق األهدا  التالية للمساهمةالبيولوجي والخدة 

  خدة اسنسانتدسين تشجي  االست،دام المعزز للتنوع البيولوجي في البرامج التي تسهم في  ()ب

  اسنسانلخدة المناف  المشتركة من بجل المستدام  هاست،دامو  زيادة الودي بأهمية دفم التنوع البيولوجي ب()

ددووووم تدقيووووق األهوووودا  و  3131-3100 للفتوووورة المسوووواهمة فووووي تنفيووووذ ال،طووووة االسووووتراتيجية للتنوووووع البيولوووووجي (ج)
 .المستدامة التنميةالنهوت بأهدا  و  اسنمائية لأللفية 

التنوووووع  بشووووأن 00/39و 01/31للمقووووررين اسووووتجابة  المقوووورر تنفيووووذهابو  المنفووووذةتقوووودم هووووذه المووووذكرة موووووجزا لألنشووووطة و  -2
خودة اسنسوان فوي و  بوين التنووع البيولووجي الوروابط بشوأنتبوادل المعوار  و  تقيويمالمتخل بالعمل ويتم تناول البيولوجي والخدة. 

فوي دوين يوتم   التنووع البيولووجي والخودة فوي القسوم ثالثولالمنواف  المشوتركة بناء القدرات لتعزيز بالمتخل العمل ويرد   االقسم ثاني
 .القسم رابعالتنوع البيولوجي والخدة في من بجل اتناول العمل دلى تعزيز التعاون والشراكات بشكل دام 

لألمووال الطوديوة المقدموة النورويج و  بواندكوموات فرنسوا والياو  لمفوضوية األوروبيوةل دون امتنانوهاألموين التنفيوذي ويعرب  -9
 لددم األنشطة المبينة في هذه الوثيقة.

 التنوع البيولوجي وصحة اإلنسانالمتصلة بالروابط بين  المعارف استعراض حالة -ثانيا

بن الضوء دلى  (3117والفريق الدكومي الدولي المعني بتغير المنا  ) (3110أللفية )ل اسيكولوجي النمامتقييم  سلط -01
الطبعووة الثالثووة موون نشوورة  ،لخووتباسضووافة إلووى ذلووت  و دالووة البيئووة العالميووة وخوودة الوونمم اسيكولوجيووة. بخوودة اسنسووان تتووأثر 

 الدرجوةنقواط الإلوى دودد مون بكثور تقربنوا  بن االتجاهوات الداليوةإلى  تفاقية التنوع البيولوجيالالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي 
كوارثي قودرة الونمم اسيكولوجيوة دلوى تووفير ال،ودمات األساسوية التوي نعتمود دليهوا جميعوا بشوكل  للنها بن تقالمدتملة التي من شأ

 من بجل الدياة.

                                                           
لتقدم ندو تدقيق بهدا  بيشي للتنوع البيولوجي دن ا ر األطرا  إلى األمين التنفيذي مواخلة تطوير مؤشراتباسضافة إلى ذلت  طلب مؤتم 4

بين التنوع البيولوجي والخدة  بما في ذلت االتجاهات في المناف  التي يستمدها البشر من  بالخات متعلقةيمكن بن تكون التي ( 00/2 )المقرر
تارة  واالتجاهات في خدة ورفاهية المجتمعات التي تعتمد مباشرة دلى سل  و،دمات النمم اسيكولوجية المدلية  ،دمات النمم اسيكولوجية الم،

التوقعات العالمية للتنوع نشرة الرابعة من  األغذية. ويجري تطوير هذا العمل في سياق الطبعةواالتجاهات في المساهمة التغذوية للتنوع البيولوجي وتكوين 
 من هذه المذكرة. ثانيافي القسم  ي ناق ي ذال المعار دالة استعرات ضا دن البيولوجي ف
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لووويد لووودينا فهوووم كامووول و  خووودة اسنسوووان معقووودةو  بوووين التنووووع البيولووووجي و،ووودمات النموووام اسيكولووووجي غيووور بن الوووروابط -00
تطوير فهم بشمل لهذه الوروابط األساسوية مون إلى الت،خخات  المتعددةجارية السبب والنتيجة. وتهد  األبدا  البين عاقات لل

 الووتعلم المتبووادل بووين القطادووات وتيسووير  الداليووة المعووار لتقيوويم و بجوول تدسووين العموول دلووى كوول موون الخوودة والتنوووع البيولوووجي. 
سدوووداد  امشوووترك اجهووود لتنووووع البيولووووجياتفاقيوووة امنمموووة الخووودة العالميوووة وبمانوووة   تنسوووق التنووووع البيولووووجيو  الخووودةالمتخووولة ب
 .بين التنوع البيولوجي وخدة اسنسان بالروابط المتخلة المعار دالة استعرات 

اتفاقيووووة التنوووووع  تبووووين التنوووووع البيولوووووجي وخوووودة اسنسووووان  دقوووود المتعلووووق بووووالروابط المعووووار اسووووتعرات  إدوووودادبووودء لو  -03
مقوور منممووة الخوودة للمووؤلفين ب 3102/كووانون الثوواني يناير 06إلووى  00 ا موونبوليوو االبيولوووجي ومنممووة الخوودة العالميووة اجتمادوو

معووار  مواخوولة مناقشووة  (3)والتقنووي   المجلوود تدديوود هيكوول (0): هوويكانووت بهوودا  االجتموواع و العالميووة فووي جنيوو   سويسوورا. 
المجاالت ذات االهتمام العلمي تعاونية بخورة دراسة  (2)و  خدة والروابط التي ينبغي إدراجها في المنشورالالتنوع البيولوجي و 

ال،طوووات التعاونيووة فووي و  التقنيووة واألدوار كوول جهووة فووي المجلوودمناقشووة مسوواهمات  (2)و ا موومنهكوول فووي ضوووء واليووات المشووترت 
فضوا دون ،بوراء مون منمموة   منمموة الخودة العالميوةو  ممثا من اتفاقية التنووع البيولووجي 30االجتماع  وشارت في .المستقبل
الخوودة وتدووال    DIVERSITASومؤسسووة   مبووادرة التعوواون فووي مجووال الخوودة والتنوووع البيولوووجيو   لبيولوووجي الدوليووةالتنوووع ا
 وكليوة األدياء البرية لدفم  ةجمعية العالميلل الروابطتدليل  :النمم اسيكولوجيةو  الخدةومبادرة   FIOCRUZومؤسسة   البيئية

 .هارفارد للخدة العامة

 :ثاثة بجزاء رئيسيةسو  تشمل الدراسة و  -02

الجزء األول سيعرت مفواهيم مثول المدوددات االجتماديوة والبيئيوة للخودة والتنووع البيولووجي و،ودمات النموام  ب()
 العوامولبيضوا  وسويتناول .التنووع البيولووجي والخودة بوينالم،تلفوة االرتبواط ق ائودون طر واسوعة لمدوة داموة  وسويقدم  اسيكولوجي
"الخوودة و  وادوودة"الخوودة المثوول " ن هووج وسوويبد التووي تووؤثر دلووى كوول موون الخوودة والتنوووع البيولوووجي   الدافعووة للتغيوورالمشووتركة 
  " ونهج النمام اسيكولوجي التي تداول توديد م،تل  المجاالتاسيكولوجية

التنووووع بوووين مجووواالت مواضووويعية مدوووددة فوووي العاقوووة بالتنووووع البيولووووجي كيووو  يتعلوووق الجوووزء الثووواني سووويبد   (ب)
المجتمعوات الميكروبيوة واألمورات و األمورات المعديوة  و والتغذية   واألغذية  المياه والهواءجودة  :بما في ذلت والخدة لوجيالبيو 

  والمعاخر التقليديالطب و   الثقافيو  البدني والعقليوالرفاه   غير المعدية

ولوجي في ضوء فهم بفضول ستكش  كي  يمكن تدسين سياسات وبرامج الخدة والتنوع البيسيالجزء الثال   (ج)
 سياسوة تغيور المنوا و  وكي  يمكن بن تنعكد هذه القضايا في سياسة است،دام األراضوي  لتنوع البيولوجيواالخدة بين للروابط 

5ألدوات المتادة لهذا الغرت.ل مسحفي إطار هذا الجزء وسيجرى  .الدد من م،اطر الكوار و 
 

وسووو  تشووومل  .بيووات العلميووة القائمووة وكوووذلت الفجوووات فووي السياسوواتتدديوود الفجووووات فووي األددلووى الدراسووة  وسووتعمل -02
 سيما في البلدان النامية. وال  سياسات الخدة والتنوع البيولوجي تكاملالداجة إلى  تبيندالة الدراسة بيضا دراسات 

الدراسوة بيضوا تأ،ذ سو  و دراسة. الإدداد بمن كل من قطادي الخدة والتنوع البيولوجي  المؤلفينمجمودة من  وتقوم -00
بخوداب المخولدة. وسوتكون هنوات و  األطورا  وال،بوراءدمليوة اسوتعرات قوام بهوا مون جولوة مون الوواردة بعين االدتبار التعليقات 

مون قبول األطورا  فوي االتفاقيوة قبول االنتهواء مون الدراسوة  المقورر نشورها فوي االجتمواع الثواني دشور لموؤتمر  لاسوتعراتفرخوة 
األدويوووة التقليديوووة بالتشووواور بيضوووا لراء المجتمعوووات األخووولية والمدليوووة بشوووأن القضوووايا ذات الخووولة  دمليوووةوسوووتلتمد األطووورا . 

 واالدتبارات االجتمادية واالقتخادية والثقافية المرتبطة بها.  والثقافات الغذائية التقليدية

فوووي  النموووراء ن قبووولها موووالمعوووار  الستعراضووودالوووة  اسوووتعراتن الناشوووئة دووووسوووتتاذ موووذكرة تل،وووو الرسوووائل الرئيسوووية  -06
http://www.cbd.int/sbstta/preparation/. 

                                                           
دمل األطرا  في القضايا ذات الخلة بالتنوع البيولوجي ددم ل 9/37من المقرر  9من شأن ذلت بن يسهم كذلت في االستجابة للطلب الوارد في الفقرة  5

مجمودة األدوات التي وضعت في إطار االتفاقية التي يمكن است،دامها في بناء القدرات  والخدة المشار إليها بداه بما في ذلت من ،ال تطوير
 .في قطاع الخدة الوديوزيادة 

http://www.cbd.int/sbstta/preparation/
http://www.cbd.int/sbstta/preparation/
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 التنوع البيولوجي والصحة  بين المنافع المشتركةتعزيز تنمية القدرات ل -ثالثا

وشووركاء ل،وورين   (FIOCRUZ)ز وزوالوودو كوورو بجنبووا إلووى جنووب موو  مؤسسووة   األمانووة ومنممووة الخوودة العالميووة بوودبت -07
هوذه إلووى دلقوات العمول بوين الخودة والتنوووع البيولووجي. وتهود   بشوأن الوروابطسلسولة مون دلقوات العمول اسقليميوة لبنوواء القودرات 

 ،طوط /تددي عكد القضايا الخدية في االستراتيجيات و،طوط العمول الوطنيوة للتنووع البيولووجي ووضو نددم الجهود الوطنية لت
دلووى الخووعيدين الوووطني واسقليمووي كمسوواهمة فووي ال،طووة  الخوودة والتنوووع البيولوووجيي الشووواغل والفرخووة المتخوولة بترادوودموول 

فإنهوا تهود  إلوى تعزيوز القودرات   وبشوكل بكثور تدديودا .02سيما الهود   وال  3131 3100 للفترة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
بين الخودة والتنووع  بالخاتالمتعلقة السياسات في المعلومات  فجواتدديد ت (0): من بجلدلى الخعيدين الوطني واسقليمي 

وفوورو دراسووة تدوديات  (2)و  الخودة والبيئوة يال سويما بوين وزارتووو   بوين القطادووات االتخووال والتعواون تيسوير (3)و  البيولووجي
واألهدا   3131-3100 للفترة ة للتنوع البيولوجيفي البلدان النامية  لددم تنفيذ ال،طة االستراتيجي اتالتنفيذ المشترت بين الوزار 

لتنووع ل المددثوةالوطنيوة و،طوط العمول سوتراتيجيات االإدماج شواغل الخدة والتنوع البيولووجي فوي  تيسير (2)واسنمائية لأللفية  
لوووى خووودة اسنسوووان مووو  التركيوووز د  3131-3100 للفتووورة تعزيوووز تنفيوووذ ال،طوووة االسوووتراتيجية للتنووووع البيولووووجي (0  و)البيولووووجي

 .ورفاهه

األولوى ألمريكووا  دلقووة العمولتقريور  وق ودم .الخوودة العالميوة منمموةدمول لكول إقلويم موون بقواليم  دقود دلقوواتومون المقورر  -02
إلووى   (PAHO)منممووة الخوودة للبلوودان األمريكيووة  بمشوواركة 3103 /بيلولفووي سووبتمبر التووي نممووت  الاتينيووة ومنطقووة الكوواريبي
 :فووووووي اسنترنووووووتدلووووووى  التقريوووووور دلووووووى موقوووووو  اتفاقيووووووة التنوووووووع البيولوووووووجييوووووورد و  6لمووووووؤتمر األطوووووورا .االجتمووووواع الدووووووادي دشوووووور 

http://www.cbd.int/en/health/americas. 

 3مون  اسقليموي ألفريقيوا باالشوترات مو  مكتوب منمموة الخودة العالميوة إقليميوة ثانيوة لمنطقوة بفريقيوا دلقة دمولودقدت  -09
دلقووة  وبتادوت .FIOCRUZمؤسسوة و  بوددم موالي سو،ي مون دكومووة اليابوان  مبيووقاموز   فوي موابوتو 3102 /نيسوانببريل 0إلوى 
مجواالت جديودة للتعواون اسقليموي  التموادلتنفيوذ  و فوي مجوال االممارسات الوطنية بو دون الوطنيوة و  فرخة لتبادل ال،برات العمل

 تنوع البيولوجي.للا ذات الخلة بالخدة بما يسهم في تدقيق بهدا  بيشي لمعالجة القضاي

بلوودا  32موون  ات،بووراء رشوودتهم الدكوموو  موون بيوونهم اسقليميووة فووي بفريقيووا دلقووة العموولدضوور سووتة و،مسووون مشوواركا و  -31
بتيسووير دمليووة الترشوويح  امكتووب منممووة الخوودة العالميووة اسقليمووي ألفريقيوووقووام  .يمثلووون وزارات البيئووة ووزارات الخوودة  بفريقيووا

ساهم العديد كما . دلقة العملالمجتمعات المدلية واألخلية في بفريقيا بيضا لدضور من وددي بفراد  .ال،اخة بوزارات الخدة
دودد  بشوأنمدوددة اضويعية مون ،وال تقوديم دوروت مو  دلقوة العمولمن ال،براء من ذوي ال،برة اسقليميوة ذات الخولة فوي نجواذ 

  األمورات المعديوةو  الديوانيوة المنشوأ ومن بينهوا األمورات  والخدة التنوع البيولوجي بينالعاقة ضايا ال،اخة بمن مجاالت الق
باللغوووة  دلقوووة العمووولدقووودت و والتنميوووة.  القضوووايا الجنسوووانية  و والطوووب التقليووودي  واألمووورات التوووي تنقلهوووا الميووواه  والتغذيوووة واألغذيوووة

 ليزية والفرنسية والبرتغالية.كاسن

تدديوود األنشووطة المشووتركة  إلووىاسقليميووة ألفريقيووا  دلقووة العموولسووعت   اسضووافة إلووى األهوودا  العامووة المووذكورة بدوواهبو  -30
لتنوووع لو،طووط العموول الوطنيووة سووتراتيجيات وضووعها فووي االلخوودة والتنوووع البيولوووجي للنموور فووي لمنوواف  مشووتركة الممكنووة لتدقيووق 

بموجووب إدووان ليبرفيوول بشووأن الخوودة  (NPJA)وطنيووة المشووتركة الالعموول ،طووط االسووتراتيجيات الخوودية الوطنيووة و و   البيولوووجي
 استراتيجيات الخدة والتنوع البيولوجي.و  قضاياالمعنية بشبكات ددم الو اسقليمي /وتعزيز التعاون دبر الددود  والبيئة في بفريقيا

دراج   في بلدانهم عملدلقة التقرير دن تقديم ن دلى و ج  المشاركش    العمل دلقاتمن دلقة عد كل وب -33 القضوايا ذات وا 
اتفاقيوات بنقواط االتخوال التابعوة لالتخوال واالوطنيوة للتنووع البيولووجي   هومدملو،طوط  مالرفاه فوي اسوتراتيجياتهو  الخلة بالخدة

التواخول  تشوجي إلوى  سوعيا التنووع البيولووجيو الخودة قضوايا فوي مجوال لخدة للتعواون المعنية باالبيئية األ،رى ونقاط االتخال 
 بين القطادات.

دلقووة الكاموول لتقريوور ويوورد الهووذه المووذكرة. باألفريقيووة فووي المرفووق األول  دلقووة العموولدوون  المست،لخووة النتووائج وبدرجووت -32
:afr-01/official/wshb-afr-//www.cbd.int/doc/meetings/health/wshbhttp-01-02-: فوووويفووووي شووووكل إلكترونووووي  العموووول

                                                           
6 en.pdf-27-inf-11-http://www.cbd.int/doc/health/cop. 

http://www.cbd.int/en/health/americas
http://www.cbd.int/en/health/americas
http://www.cbd.int/doc/meetings/health/wshb-afr-01/official/wshb-afr-01-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/health/wshb-afr-01/official/wshb-afr-01-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/health/cop-11-inf-27-en.pdf
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en.pdf  فووووووووي  اسنترنوووووووتدلوووووووى تفاقيوووووووة التنوووووووووع البيولووووووووجي الالتنووووووووع البيولووووووووجي والخووووووودة متووووووواذ بيضوووووووا دلوووووووى موقوووووووو  هوووووووو و
http://www.cbd.int/en/health/africa. 

التووي   بووين التنوووع البيولوووجي والخوودة ألفريقيووافووي مجووال الووروابط بنوواء القوودرات بشووأن اسقليميووة  دلقووة العمووللمتابعووة كو  -32
 إطووار إقليمووي لوضوو موود،ات بسوواهمت األمانووة   منممووة الخوودة العالميووةباالشووترات موو  بمانووة اتفاقيووة التنوووع البيولوووجي  نممتهووا

وقود  .بالتعواون مو  المكتوب اسقليموي لمنمموة الخودة العالميوة ألفريقيوا  لخودة فوي بفريقيواللتنوع البيولوجي واإقليمية ،طة دمل و 
الخودة والبيئوة  لووزراءالثواني المشوترت استراتيجيات والتد،ات المقودم إلوى الموؤتمر ل التقرير المجم بدرجت هذه المد،ات في 

 بنغوال.  في لواندا 3102 /تشرين الثانينوفمبر 36إلى  32من الذي دقد   في بفريقيا

بوين التنووع البيولووجي  بشوأن الوروابطلبنواء القودرات إقليميوة إضوافية دلقات دمول دقد رهنا بتوافر التمويل  من المتوق  و  -30
 وغوورب  جنوووب شوورق لسوويا :قوواليم منممووة الخوودة العالميووة التاليووةألبمووا فووي ذلووت   3106و 3100 يفووي دووام اسنسووانوخوودة 

 .بوروباو  األبيت المتوسط  شرق البدر  و المديط الهادئ

 تعزيز التعاون والشراكات من أجل التنوع البيولوجي والصحة -رابعا

قوووووووووووووودمت األمانووووووووووووووة تقريوووووووووووووورا دوووووووووووووون األنشووووووووووووووطة التعاونيووووووووووووووة موووووووووووووو  منممووووووووووووووة الخوووووووووووووودة العالميووووووووووووووة فووووووووووووووي الوثيقووووووووووووووة  -36
UNEP/CBD/COP/11/INF/27.  تعرات دوون سدووداد اسووكمووا ذكوور بدوواه  تعموول األمانووة داليووا موو  منممووة الخوودة العالميووة و

العمول اسقليميوة لبنواء  دلقواتسلسولة مون  بشوأنو  (ابين الخودة والتنووع البيولووجي )انمور القسوم ثانيو بشأن الروابط المعار دالة 
 .مذكرة تعاون إبرامن بيضا اتناق  األمانتو  .(االقدرات )انمر القسم ثالث

لتوزيعهووا بشووأن مووواد بدوودت اتفاقيووة التنوووع البيولوووجي بيضووا موود،ات و    قوودمتباالشووترات موو  منممووة الخوودة العالميووةو  -37
أهووودا  التنميوووة العضووووية المعنوووي بالجتمادوووات الفريوووق العامووول المفتووووذ وذلوووت   خووودة اسنسوووانو  التنووووع البيولووووجي الوووروابط بوووين

 (.velopment/http://www.cbd.int/deالمستدامة )انمر 

 دقد دلقات دمل إقليمية لبنواء القودراتاالشترات في  من ،ال FIOCRUZ مؤسسة دززت األمانة بيضا تعاونها م و  -32
 تنفيذ ددد من األنشطة التعاونية.و 

مو  دودد كبيور مون الشوركاء فوي تتعاونوان   جنبوا إلوى جنوب مو  منمموة الخودة العالميوة األمانوةبدواه  فوإن  بشويروكما  -39
مبوووادرة التعووواون فوووي مجوووال الخووودة والتنووووع و   منمموووة التنووووع البيولووووجي الدوليوووة :. وتشووومل هوووذهالمعوووار  سوووتعرات دالوووةا إدوووداد

لألمووووم الزرادووووة و  ومنممووووة األغذيووووة  FIOCRUZومبووووادرة   الخوووودة البيئيووووةتدووووال  و   DIVERSITASومؤسسووووة   البيولوووووجي
 ( LSRC)بدووو  االسووتدامة للويوووال ومركووز   دولي لدفووم الطبيعووةواالتدوواد الوو  هارفوواردبجامعووة  لخوودة العامووةاوكليووة   المتدوودة
والمركوز العووالمي  ( UNU-IASاالسوتدامة ) بشوأنجامعوة األموم العليوا التواب  لدراسوات لاومعهود  ( OIEالديووان )خودة ومنمموة 

ن مووون المنمموووات ،ووورياآل،بوووراء دووودد مووون الومسووواهمات مووون   لدفوووم الطبيعوووة ةجمعيوووة العالميوووالو  (ICRAF) الدراجيوووةلزرادوووة ل
 .ذات الخلة والمؤسسات األكاديمية

مبوادرة   موؤتمر األطورا بطلقوت فوي االجتمواع الدوادي دشور ل التوي  الخودة المجتمعيوةو  التنووع البيولووجيتعد مبادرة و  -21
،رى والمنمموات األكاالت األمم المتددة و و   األمانةبالتعاون م    االستدامة بشأنجامعة األمم العليا التاب  لدراسات لامن معهد 

لهود  العوام ويتمثول افوي سوياق التنميوة المسوتدامة.  يوةخودة المجتمعالهوج لتطووير وتعمويم ن   7 الدولية والمنمموات غيور الدكوميوة
 الووذينو،اخووة   السووكان المدليووين اتقوودر تنميووة و   االسووت،دام المسووتدام للموووارد البيولوجيووةو  والووودي المعووار تعزيووز  فوويمبووادرة لل
تعزيووز بوجووه  ب()مووا يلووي: إلووى تدقيووق رفوواههم. ويهوود  دموول المبووادرة دلووى وجووه التدديوود و  ذه الموووارد لخوودتهمدلووى هوو ونعتموودي

الووونمم الخووودية و  الممارسوووات الطبيوووة التقليديوووةبوووين تكامووول التعزيوووز  (ب)و  التووو زر بوووين دفوووم التنووووع البيولووووجي واألمووون الخووودي

                                                           
مجال في االستدامة  بشأنجامعة األمم العليا التاب  للدراسات الى نقاط القوة التعليمية والبدثية لمعهد ية إخدة المجتمعاللوجي و مبادرة التنوع البيو  تستند 7

ومنممة   التنوع البيولوجي الدوليةمنممة و   بمانة اتفاقية التنوع البيولوجيبيضا اللجنة التوجيهية وتضم كل من التنوع البيولوجي والمعار  التقليدية. 
COMPAring وددم التنمية الذاتية (COMPAS)( ومؤسسة إدياء التقاليد الخدية المدلية  FRLHT( واالتداد الدولي لدفم الطبيعة  )IUCN)  

في بكة رخد التجارة شو     وبرنامج األمم المتددة للبيئةاسنمائيألمم المتددة ابرنامج لالنباتات الطبية  ومبادرة ،ط االستواء والفريق المت،خو المعني ب
 .الوطنية للتنوع البيولوجي في الهند الهيئة  و (TRAFFIC)البرية  األدياء

http://www.cbd.int/doc/meetings/health/wshb-afr-01/official/wshb-afr-01-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/health/wshb-afr-01/official/wshb-afr-01-02-en.pdf
http://www.cbd.int/en/health/africa
http://www.cbd.int/en/health/africa
http://www.cbd.int/development/
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فوي  يوةالقدرات في مجال الرداية الخدية الذاتتنمية ددم  (د)و  تدامةسبل العي  المسو  المشروداتتعزيز تنمية  (ج)و  السائدة
 لتنووووع البيولووووجيبوووين افوووي العاقوووة  ةالتقليديوووة والمدليوووة وكوووذلت العلميووو المعوووار تعزيوووز التكامووول بوووين  ()ه  المجتمعوووات المدليوووة

 .والخدةألغذية والتغذية من بجل او( تعزيز االست،دام المستدام للتنوع البيولوجي )و  الخدة

معالجووة قضووايا التنوووع لشووبكة دالميووة موون مراكووز التميووز إنشوواء بخووداب المخوولدة المتعووددة جديوودة المبووادرة الوتتووو،ى  -20
فووي مجووال  ء فيهوواشووركاالطوليووة للترتكووز المبوادرة دلووى ال،بوورات . و اترفاهيووة المجتمعوو  و والمعووار  التقليديووة  والخوودة  البيولووجي

قاموووة الشوووبكاتو   القووودرات وتنميوووة  ومناخووورتهابدوووو  السياسوووات  دوووول القضوووايا المتعلقوووة بوووالتنوع البيولووووجي  المعوووار وتبوووادل  ا 
مترابطوة المجواالت الدوول بهميوة  النموراءسوتعرات ،ضوعت الوالمساهمة في بناء بدلة بكثر قوة   الفهم والودي ولزيادةوالخدة. 

المبوادرة إلوى إجوراء تهود    م المعوار  الم،تلفوة لتدقيقهواواست،دام نم  التغذوياألمن و الخدة و وبهدا    دفم التنوع البيولوجيل
فضا دن ددم إنشاء مراكوز   اتالسياس مناخرةو   وتنمية القدرات  بدو  السياسات :مجمودة واسعة من األنشطة بما في ذلت

 .لتميزا

األغذيووة والخوودة   يقطووادل األديائيووةعموول الشووركاء معووا سجووراء البدووو  التووي توودرد التوودفقات موون الموووارد الطبيعيووة يو  -23
 مو  هيئوواتفوي العموول الخوودية  واالن،وراط الممارسوات و  تقيويم تشواركي لممارسووات اسوت،دام الموووارد البيولوجيوةمون إجووراء لتمكوين ل
بهودا  و  3131-3100 للفتورة مبوادرة فوي تنفيوذ ال،طوة االسوتراتيجية للتنووع البيولووجيوستسهم ال .خكوت السياسات ذات الخلةو 

التنميوووة بشوووأن  3100بعووود دوووام لموووا بهووودا  األموووم المتدووودة فضوووا دووون   هووودفا 31 بيولووووجي الوووواردة فيهوووا والبالغوووةالبيشوووي للتنووووع 
بموووا فوووي ذلوووت تلوووت التابعوووة لألمانوووة ومنمموووة   مدوووددة اتيةلمدافووول سياسووومسوووتهدفة بيضوووا مووود،ات  سوووتوفرو  (.SDG)المسوووتدامة 

الجوانووب ذات  بشووأنأهودا  التنميووة المسوتدامة المعنووي بالعضووية توووذ الفريووق العامول المفو  لجنوة األموون الغوذائيو  الخودة العالميووة
 .سبل العي و  يالخد والتمت  باألمن  والخدة العامة  واالست،دام المستدام  ب،دمات النمام اسيكولوجيالمتعلقة الخلة 

خووودة دلوووى هوووام  التنووووع البيولووووجي والبشوووأن بنشوووطة التفاقيوووة التنووووع البيولووووجي  اسنترنوووتتوووم إطووواق موقووو  دلوووى و  -22
وتسووتكمل التنوووع البيولوووجي والخوودة بنشووطة مدووددة تتضوومن كوول موون  ويضووم الموقوو االجتموواع الدووادي دشوور لمووؤتمر األطوورا . 

الووطني والقطواع ال،واو و  الودوليدلوى الخوعيدين المووارد المتادوة السوتهدا  خوانعي السياسوات و  جديدةترويج مواد ب بوخات
بشووكل  خوودة اسنسووان دلووى التنوووع البيولوووجيبهووا تعتموود التووي  ائووقالطر  لنشوورات المدليووة ومنممووات المجتموو  الموودني والمجتمعوو

 .www.cbd.int/en/health: فيالموق  متاذ و . بفضل

 يولووووجي.تنووووع البللتدقيوووق بهووودا  بيشوووي فوووي االجتمووواع الثووواني دشووور لموووؤتمر األطووورا  التقووودم المدووورز سيسوووتعرت و  -22
تعزيووز تنفيووذ ال،طووة فووي جهودهووا المتواخوولة لو التقيوويم.  ددم الخوودة والتنوووع البيولوووجي فووي هووذالوواألنشووطة التووي نفووذت ستسووهم و 

وبهودا    02وال سويما الهود    الوواردة فيهوا تنووع البيولووجيللبهودا  بيشوي و  3131-3100 للفتورة االستراتيجية للتنووع البيولووجي
الشووركاء و العالميووة  تعزيووز تعاونهووا موو  منممووة الخوودةزيووادة  األمانووةواخوول تس  3100بعوود دووام لمووا  شووئةالناالمسووتدامة  التنميووة

بنشوطة تنفيذ   سيتم 3102رهنا بتوافر التمويل بعد دام و التنوع البيولوجي والخدة. ادتبارات بهد  تعزيز   اآل،رين ذوي الخلة
اسوتعرات دلوى بسواد  وترويجيةمنشورات تقنية و   في المناطق المتبقية تعاونية إضافية  بما في ذلت دلقات دمل لبناء القدرات

لخودة المتكاملوة لجهوود الاألدوات العمليوة التوي توددم تنفيوذ   و بين التنوع البيولوجي وخدة اسنسوانبشأن الروابط  المعار دالة 
 والتنوع البيولوجي دلى المستويات الوطنية.

http://www.cbd.int/en/health
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 المرفق

 بين التنوع البيولوجي والصحة ألفريقيا الروابط بشأنلقليمية اإل عمللاحلقة  النتائج المستخلصة من

ولكون  فدسوب  نتوائج التنووع البيولووجيو  في تدقيق النتائج الخودية خدةوالمعالجة الروابط التنوع البيولوجي لن تسهم  -0
،طووة موا فوي ذلووت فوي سوياق بوسوو   ب بخوورةوالتنميوة المسوتدامة   والدوود مون م،واطر الكوووار   فوي الدوود مون الفقور يضوابستسوهم 
 .3100لما بعد دام  التنمية

  بين البيئة والخودةنطاقا جزء من العاقة األوس   وهيالعاقة بين التنوع البيولوجي والخدة متعددة األوجه ومعقدة.  -3
 .لهامطابقة ها ليست ولكن

 ق دديدة:ائبطر تددم الخدة جي التنوع البيولو  ترتكز دلىالتي العمليات اسيكولوجية و  مكونات التنوع البيولوجي -2

مخوادر ونمواذج  الكائنوات الديوة الدقيقوةهوي إلوى جانوب و   ألدويوة التقليديوةمخودر ل األنواع النباتية والديوانيوة ب()
  للمستدضرات الخيدالنية

فر وتوووو   غوووذاء  مخوووادر ها الوراثيوووةبجناسوووو  هابخوووناف  و منهوووا المستأنسوووةو  البريوووة  األنوووواع النباتيوووة والديوانيوووة (ب)
  األساسية المغذياتكاملة من المجمودة ال

تدسوين الثوروة و  توفر ،يارات للمداخيلو  مرونة النمم اسيكولوجية ترتكز دليهمااألنواع تنوع و التنوع الجيني  (ج)
 بما في ذلت تغير المنا    لتكي  م  المرو  المتغيرةويسمدان با  الديوانية

،ودمات مثول  بتووفيرلونمم اسيكولوجيوة ليسومح  هو مواو   نمم اسيكولوجيةدمل ال يرتكز دليهالتنوع البيولوجي  (د)
 وتنميم األمرات.  (وما إلى ذلت  تدوير المغذياتو   من ،ال التلقيح مثاددم اسنتاجية الزرادية )يو   النقيةالمياه 

،اخوة دنودما و  الدواالت فوي بعوت   ضوارةخودية  ثوار متعلقوين ببيضوا  اقد يكونوالنمم اسيكولوجية و  التنوع البيولوجي -2
 لمرت.المسببة لال سيما من ،ال الكائنات   بشكل جيدغير مدارة النمم اسيكولوجية  تكون

وموا والفقور    المساواة بين الجنسين مثلالفوائد الخدية للتنوع البيولوجي تعتمد إلى دد كبير دلى األبعاد االجتمادية ) -0
األدوار الم،تلفوة للرجوال والنسواء فوي وينبغوي االدتورا  بو .ولوجيوة وثقافوات مدليوةويمكن بن تكون مدددة دلى نمم إيك (إلى ذلت

دار  تهوواومراقب هاواسووت،دام الموووارد الطبيعيووةالوخووول إلووى  فضووا دوون المسووؤوليات الم،تلفووة   اآلثووار المترتبووة دلووى الخوودةو  تهوواوا 
فووي كثيوور موون األديووان الضووعيفة  والنسوواء واألطفووال  المجتمعووات الفقيوورة و وتكووون  .الردايووة الخووديةفيمووا يتعلووق بللرجووال والنسوواء 

 األدوية.و  النقيةالتنوع البيولوجي لألغذية والمياه معتمدة ادتمادا كبيرا دلى 

  المرتبطة بوالتنوع البيولووجي يمكون بن تكوون المألوفةالعلمية  المعار فضا دن   التقليدية المعار  األخلية والمدلية -6
 الخدية للتنوع البيولوجي. هامة جدا في تدقيق الفوائد

لتقاسووم العووادل والمنخوو  للمنوواف  الناشووئة دوون ل ادوليوو اقانونيوو اإطووار  يوووفراناتفاقيووة التنوووع البيولوووجي وبروتوكووول ناغويووا  -7
 است،دام الموارد الجينية والمعار  التقليدية المرتبطة بها.

 ق:ائبين التنوع البيولوجي والخدة بعدة طر  الروابطيمكن تعزيز  -2

 التبريوربودوره  ويووفر ذلوت .2في الفقرة  والواردةتعزيز الفوائد الخدية التي يوفرها التنوع البيولوجي  من ،ال ()ب
  وكذلت التقاسم العادل والمنخ  للمناف المستدام  واست،دامهلتنوع البيولوجي االمنطقي لدفم 

يوانيووة ة  بمووا فووي ذلووت األموورات الدإدارة الوونمم اسيكولوجيووة للدوود موون م،وواطر األموورات المعديوو موون ،ووال (ب)
اتخووال البشور باألديواء البريووة بو مراقبوة هووذا تجنوب توودهور النموام البيئوي والدوود مون  مون ،ووال موثا  المنشوأ واألمورات المنقولووة

  تخالاال

و  التلووو  هاتوودهور و  األ،وورى اسيكولوجيووة،سووارة الوونمم و  إزالووة الغابووات)التغيوور البيئووي  دوافوو معالجووة  مون ،ووال (ج)
ضووياع  التوي تدوود  نتيجوةتلووت   و بموا فووي ذلوت اآلثووار المباشورة دلووى الخودة  التووي تضور بووالتنوع البيولووجي والخوودة (الكيميوائي

 التنوع البيولوجي 
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 مثوولالتنوووع البيولوووجي )نتووائج بنموواط الديوواة التووي قوود تسووهم فووي كوول موون النتووائج الخوودية و  تشووجي  موون ،ووال (د)
  (وما إلى ذلت  وتشجي  التنوع الغذائي  قافات الغذائيةدماية األغذية التقليدية والث

مقاومووة  مثووللتوود،ات الخوودية دلووى التنوووع البيولوووجي )لمعالجووة اآلثووار السوولبية غيوور المقخووودة  موون ،ووال ()ه
 إدماج شواغل النموام اسيكولووجي فوي سياسوات الخودة من ،الو   (المستدضرات الخيدالنيةوالتلو  من   لمضادات الديويةا

توأثير المنواطق المدميوة دلوى  مثولتود،ات التنووع البيولووجي )لبيضوا مون ،وال معالجوة اآلثوار السولبية غيور المقخوودة   و العامة
 .(وما إلى ذلت  والنباتات الطبية  األغذيةالدخول دلى 

وطنيووة العموول لا،طووط و  تنفيووذ إدووان ليبرفيوول يوووفر فرخووا لوودمج التنوووع البيولوووجي فووي االسووتراتيجيات الخوودية الوطنيووة -9
 مشتركة للخدة والبيئة.ال

دموول المعاهوود   و ة التنوووع البيولوووجي فووي االسووتراتيجيات الخوودية الوطنيووةالخوود نبوويالووروابط  إلووى إدموواجهنووات داجووة  -01
لتنوووع وا. وينبغووي النموور فووي الووروابط بووين الخوودة ذات الخوولةاأل،وورى التشووريعات الوطنيووة و والبوورامج الوطنيووة للخوودة وال،طووط 

التقيويم ويمكون بن يكوون األثور الخودي.  اتوكوذلت فوي تقييمو  ةاالسوتراتيجي ةالبيئيو اتالتقييمو  في تقييمات األثر البيئي البيولوجي
 االقتخادي بداة مفيدة لتقييم مساهمة التنوع البيولوجي والنمم اسيكولوجية في الخدة.

تقيوووويم و  لوضووو لتدليووول  إدووودادمووون ،وووال  بمووووا فوووي ذلوووت  تجربوووة بلووودان المنطقوووة األفريقيوووة فوووي متابعوووة إدوووان ليبرفيووول -00
بوين  المشوتركةمتعوددة الت،خخوات المهوام القطريوة المشوتركة  ومون ،وال فورق الوطنيوة العمول الو،طوط  (SANA)لادتياجوات 
فووي  ن هنووات داجووةغيوور ب. بدوومدموواج التنوووع البيولوووجي والخوودة بشووكل سو  مفيوودة للبلوودان األ،وورى ابمثلووة ودروسوووفر توو  القطادوات
الخوودة والبيئوة  بمووا فوي ذلووت إنشواء مبووادرات مشوتركة بووين  تويالعموول المشوترت بووين وزار و  تعزيووز التعواون زيوادةإلووى  لبلودانبعوت ا

الوروابط المدوددة بوين التنووع البيولووجي والخودة  لتدديود بشوكل بوضوحفي بعت البلدان هنات بيضا داجوة وفرخوة و القطادات. 
 للفتووورة ال،طوووة االسوووتراتيجية للتنووووع البيولووووجيباالدتووورا  ذلوووت تضووومن ينبغوووي بن لبيئوووة والخووودة. وينطاقوووا لوسووو  فوووي المجوووال األ

 هنات داجة إلى زيادة التمويل لهذه األنشطة في معمم البلدان.و  .العشرين الواردة فيهابهدا  بيشي و  3100-3131

ة الخوودبووين الووروابط فووي  يوووفر فرخووة للتفكيوورالوطنيووة للتنوووع البيولوووجي اسووتراتيجيات و،طووط العموول ل الجوواريتنقوويح ال -03
بموا  3131-3100 للفتورة تووفر ال،طوة االسوتراتيجية للتنووع البيولووجيو  .لتنووع البيولووجياالتنوع البيولوجي فوي دمليوات ت،طويط و 

مبووادئ توجيهيووة وقوود وضووعت  .،اخووة هامووا بخووفة 02الهوود  ويعتبوور  .إطووارا مفيوودا العشوورين الوووارد فيهووافووي ذلووت بهوودا  بيشووي 
 .ضمن غيرهما  منممة الخدة العالميةو  اتفاقية التنوع البيولوجيفي إطار ب،رى ذات خلة 

 ( والعكوود بووالعكد)بدوات دمليووة لتيسوير إدموواج التنوووع البيولووجي فووي االسووتراتيجيات الخودية  إدوودادإلوى هنوات داجووة  -02
المدوددة  القضواياالتمييوز بوين  مو  مادموة الداجوة إلوىلقضوايا  لتوجيهية  بو قووائم بسويطة مبادئ دلى سبيل المثال من ،ال و 

 كثر دمومية.األالقضايا البيئية و  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

مو  و  الخودة بوين البلودانو التنووع البيولووجي ين بالروابط بال،برات المتعلقة و  المعار مزيد من تبادل الهنات داجة إلى  -02
 .ذلتلتيسير للية وتمويل وينبغي تعزيز  .الشركاء الدوليين والوطنيين

 المجتمعات األخلية والمدلية. فضا دن  المهنيين في القطادين قدراتتعزيز تدريب وبناء إلى هنات داجة  -00

دودادالوودي و  زيوادةهنات داجوة إلوى  -06 لتنووع البيولووجي دلوى م،تلو  واالخودة بوين بهميوة الوروابط يوة بشوأن بورامج تعليم ا 
ات بيضوا داجوة إلوى تعزيوز المزيود مون البدوو  دوول هوذه القضوايا  بموا المستويات  وذلت لتعزيز الوددم للسياسوات وتنفيوذها. وهنو

دمووواج المنموووورات االجتماديوووة  فوووي المعوووار الفجووووات  لسووود بوووين البلووودان األفريقيوووةتعزيوووز التعووواون البدثوووي  مووون ،وووالفوووي ذلوووت  وا 
 والثقافية  فضا دن القيم الدينية التي تعمل دلى دماية التنوع البيولوجي وتعزز الخدة.

ت شج   والمنممات األ،رى ذات الخلة FIOCRUZ مؤسسة م مة الخدة العالمية واتفاقية التنوع البيولوجي منم -07
لتنوع البيولوجي  بما في ذلت مواخلة العمل دلى واالخدة بين الروابط  بشأنالمشترت ملها د تطوير برنامجدلى مواخلة 

 الذي تقوم بهالعمل  بما في ذلت العمل  لمواخلةطريق  ريطة، إددادتجمي  وتدليل المعلومات العلمية ذات الخلة  وددم 
الدولية االتفاقيات والبروتوكوالت واالتفاقات الخات بالبلدان في إطار إدان ليبرفيل بشأن الخدة والبيئة في بفريقيا فضا دن 

 ذات الخلة.األ،رى 
------ 


