
 

 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 االجتماع الثاني عشر
 4172تشرين األول /أكتوبر 71-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

من جدول األعمال المؤقت 76البند 
 

 

 وصحة اإلنسان البيولوجيروابط بين التنوع لا
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة 
الضوء على ( 71/4المقرر ) 4141-4177تسلط رؤية الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  -7

72ويركز الهدف  .الروابط بين التنوع البيولوجي ورفاه اإلنسان
 على من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي صراحة 1

ولئن كان قد  .خدمات النظام اإليكولوجي التي تسهم في صحة اإلنسان وسبل العيش والرفاهو النظم اإليكولوجية
من  72الهدف  تحقيق ، فإننوع البيولوجي في إطار االتفاقيةفحص مختلف جوانب العالقة بين الصحة والت تسنى

ويسهم . على الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي ًاإلى تركيز أكثر تنسيق يدعو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
العمل المتصل بالروابط بين التنوع البيولوجي والصحة أيضا في تعميم التنوع البيولوجي في خطة التنمية لما بعد 

  (.77/44للمقرر كمتابعة ) 4172عام 

يز التعاون مع منظمة تعز إلى ،التاسع والعاشر والحادي عشر هودعا مؤتمر األطراف، في اجتماعات -4
ورحب مؤتمر األطراف في اجتماعه  .قضايا الصحة والتنوع البيولوجي األخرى بشأنالمنظمات والصحة العالمية 
المنظمات والتنوع البيولوجي ومنظمة الصحة العالمية ب المتعلقة تفاقيةاالتعزيز التعاون بين بالحادي عشر 

رنامج عمل مشترك مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات ذات الصلة، وطلب وضع باألخرى  والمبادرات
من أجل دعم المساهمة التي يمكن أن تقدمها الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة األخرى ذات الصلة، 

  (.77/6من المقرر  42الفقرة ) لتحقيق األهداف المتصلة بصحة اإلنسان 4177-4141
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زيادة الوعي إلى اف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة األطر دعا مؤتمر األطراف أيضًاو -3
أيشي للتنوع  أهداف تحقيق في مساهمةلتحقيق المنافع المتبادلة والبالصالت بين التنوع البيولوجي وقضايا الصحة 

من  41الفقرة ) البيولوجي ذات الصلة، وتقديم تقارير في هذا الشأن إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر
عالوة على ذلك، طلب مؤتمر و. 72وسيكون لهذه التدابير دور أساسي في تحقيق الهدف  (.77/6المقرر 

المشتركة في األطراف إلى األمين التنفيذي أن يتعاون مع عدد من المنظمات، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، 
 في عملية إعداد أهداف التنمية المستدامة، لجنسانيةالقضاء على الفقر، وصحة اإلنسان، واألمن الغذائي والقضايا ا

 (. 77/44من المقرر ( ج)77الفقرة ) 41+مع األخذ في الحسبان نتائج مؤتمر ريو

في التفاقية مع منظمة الصحة العالمية ومجموعة من المنظمات والشركاء اآلخرين اأمانة  تعملوعليه،  -2
 :حقيق األهداف التاليةفي ت للمساهمةالتنوع البيولوجي والصحة  أنشطة

 صحة اإلنسان؛تحسين تشجيع االستخدام المعزز للتنوع البيولوجي في البرامج التي تسهم في  (أ)

المنافع المشتركة لصحة من أجل المستدام  هزيادة الوعي بأهمية حفظ التنوع البيولوجي واستخدام (ب)
 ؛اإلنسان

ودعم تحقيق  4141-4177 للفترة ع البيولوجيالمساهمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنو (ج)
 .المستدامة التنميةالنهوض بأهداف واألهداف اإلنمائية لأللفية، 

 في اجتماعهاالتقنية والتكنولوجية للمشورة العلمية وهيئة الفرعية لل هذا العمل عن تقرير مرحلي أتيحو -2
 :، ما يليفي جملة أمور، تتضمن ، والتي78/72التوصية  الهيئة الفرعية أعدتاألساس،  وعلى هذا 2الثامن عشر،

بالتقدم المحرز في إطار برنامج العمل المشترك بين أمانة االتفاقية ومنظمة الصحة  رحبت (أ)
العالمية، بما في ذلك حلقات العمل اإلقليمية لبناء القدرات بشأن الصالت بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان 

، والعمل الجاري في تعاون (تين وأفريقياتي األمريكلمنطق) ة ومنظمة الصحة العالميةالتي تشترك في عقدها األمان
 بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان؛ روابطال بشأنمع الشركاء اآلخرين إلجراء استعراض لحالة المعارف 

 :إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي، رهنا بتوافر الموارد طلبت ( ب)

جهود المبذولة في إطار برنامج العمل المشترك بين األمانة ومنظمة الصحة مواصلة ال (7)
مع  تحديدًا، وذات الصلة العالمية؛ ومواصلة تعزيز التعاون مع المنظمات األخرى

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة التنوع البيولوجي الدولية، فضال عن 
ي وصحة المجتمع المحلي، حسب االقتضاء، لدعم المبادرات مثل مبادرة التنوع البيولوج

وتحقيق أهداف أيشي للتنوع  4141-4177تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 ؛72البيولوجي وخاصة الهدف 

                                                 
2  UNEP/CBD/SBSTTA/18/17. 
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من استعراض حالة المعارف عن  للتحضير لنشر الطبعة القادمة الالزمة اتخاذ الخطوات (4)
بين  روابطإبراز الو ،على نطاق واسع صحة اإلنسانبين التنوع البيولوجي وروابط ال

التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان في المناقشات الجارية بشأن خطة األمم المتحدة 
 .وأهداف التنمية المستدامة 4172للتنمية لما بعد عام 

 يردو .الثاني عشر األطراف في اجتماعه مؤتمر لينظر فيه أيضا مشروع مقرر الهيئة الفرعية أعدتو -6
 3.تجميع مشاريع المقررات فيالمشروع  هذا

في  ينظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر بأمور منها أنالهيئة الفرعية  ى مشروع مقررأوصو -1
بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان فيما يتعلق بآثارها على العمل في  الروابطبشأن استعراض حالة المعارف 

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ وتحديد : منها ما يلي ذلك أمورإطار االتفاقية، بما في 
وأهداف أيشي للتنوع  4141-4177لتعميم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  المتاحة المزيد من الفرص

تدامة؛ والفرص المتاحة وأهداف التنمية المس 4172البيولوجي في سياق خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
 بين التنوع البيولوجي والصحة فيما بين األطراف والشركاء الروابطلمواصلة الترويج للمعارف والخبرات بشأن 

 .ذوي الصلة

 .للهيئة الفرعية االجتماع الثامن عشر المضطلع به منذعمل لل تحديثًا هذه المذكرة قدموت -8

 بشأنالمعارف  وضع الصيغة النهائية الستعراض حالة- أواًل
  الروابط بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان

استعراض حالة ) وصحة اإلنسان بين التنوع البيولوجي استعراض حالة المعارف بشأن الروابطسيشكل  -2
 وعدد من مع منظمة الصحة العالمية بالتعاون التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاالأمانة  ُتعّدهالذي و، (المعارف

بشأن  المشترك برنامج العملب المتعلقةمناقشات لل هام معلومات مصدر، والخبراء المعنيين ذات الصلة ظماتالمن
 والمناقشات، 4141-4177للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية، وتنفيذ وصحة اإلنسان التنوع البيولوجي

 .4172عام  بعد لما التنميةخطة أهداف التنمية المستدامة و بشأنالجارية 

لتنوع ل المعزز ستخداماالتشجيع ( 7): على وجه التحديد فيما يلييساهم استعراض حالة المعارف سو -71
حفظ التنوع البيولوجي  بأهمية زيادة الوعي( 4) صحة اإلنسان؛ تحسين البرامج التي تسهم في البيولوجي في

للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية ذتنفي( 3) اإلنسان؛لصحة  المنافع المشتركةمن أجل المستدام  هاستخدامو
أيشي للتنوع من أهداف  72 الهدف، وال سيما الواردة فيها أيشي للتنوع البيولوجيأهداف و 4177-4141

 .التنمية المستدامة بأهداف والنهوض األهداف اإلنمائية لأللفية دعم تحقيق( 2) ؛البيولوجي

 :رئيسية هيوسيتضمن استعراض حالة المعارف ثالثة أجزاء  -77

                                                 
3  UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2. 
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المحددات االجتماعية والبيئية للصحة والتنوع البيولوجي  مثلمفاهيم  دخلالجزء األول سي (أ)
التنوع البيولوجي  بينالمختلفة االرتباط ق ائعن طرواسعة لمحة عامة  وسيقدموخدمات النظام اإليكولوجي، 

ثر على كل من الصحة والتنوع البيولوجي، التي تؤوالدافعة للتغير المشتركة  العواملأيضا  وسيتناول. والصحة
ونهج النظام اإليكولوجي التي تحاول توحيد مختلف " اإليكولوجيةالصحة "و، "واحدةالصحة ال"مثل  ُنهج وسيبحث

 المجاالت؛

الجزء الثاني سيبحث كيف يتعلق التنوع البيولوجي بمجاالت مواضيعية محددة في العالقة بين  (ب)
، واألمن الغذائي، والتنوع البيولوجي الزراعي جودة المياه والهواء؛: صحة بما في ذلكالتنوع البيولوجي وال

 والصحة البدنية والعقلية والرفاهغير المعدية؛  واألمراض المجتمعات الميكروبيةو األمراض المعدية؛و والتغذية؛
  ؛والمستحضرات الصيدالنية والطب الحديث الطب التقليدي؛و الثقافية؛ خدمات النظام اإليكولوجي تأثيرو

مثل تغير ، التنوع البيولوجي والصحة بين العالقة في القضايا الشاملة سيبحث الجزء الثالث (ج)
سياسات وبرامج  إدماجكيف يمكن  أيضًا سيستكشفو .الحد من مخاطر الكوارثاألراضي و وتغير استخدام المناخ

 العالقة قضايا وكيف يمكن أن تنعكس المشاركة المجتمعية؛ ؛ والجوانب ذات الصلة منالصحة والتنوع البيولوجي
 بما في ذلك في، القطاعية ذات الصلة السياسات والممارسات على نحو أفضل في التنوع البيولوجي والصحة بين

 ةذات الصل األدوات المتاحة كما ستنظر. أهداف التنمية المستدامةو 4172 للتنمية لما بعد األمم المتحدة خطة سياق
 .هذا السياقب

قائمة وكذلك الفجوات في تحديد الفجوات في األدبيات العلمية ال وسيسعى استعراض حالة المعارف إلى -74
تبين الحاجة إلى تكامل سياسات الصحة والتنوع البيولوجي،  ت إفراديةدراسات حاال يشملوسوف  ،السياسات

 .سيما في البلدان النامية وال

القطاعات والتنوع البيولوجي و الصحة قطاعي خبراء منال من صاتمتعددة التخص مجموعة تضطلعو -73
بعين االعتبار  وسوف يأخذ االستعراض أيضًا .استعراض حالة المعارف إعدادب ذات الصلةوالتخصصات 

ذوو مصلحة وأصحاب  آخرونخبراء واضطلع بها  األطرافاستعراض أجرتها  جولة من الواردة التعليقات
 .الصلة

العلمية  للمشورةهيئة الفرعية لل الذي ُأتيح في التقرير المرحلي االستعراض إعدادة عملي وقد وصفت -72
 :األنشطة التالية، تنفيذ حينذلك ال منذوقد تسنى،  .الثامن عشر اجتماعهاالتقنية والتكنولوجية في و

 3إلى  7من في الفترة  ،إيطاليا، في روماالمعقود ين، والرئيسي للمؤلفين خبراءاجتماع  (أ)
 ومناقشة الجزء الثاني المدرجة في المواضيعية الفصول اريعمشل وضع الصيغة النهائية بهدف 4172 تموز/يوليو

 .للمجموعة الكاملةوضع الصيغة النهائية ل سبل المضي قدمًا
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 المدرجة في الستعراض حالة المعارفالمواضيعية  الفصول اريعوضع الصيغة النهائية لمش (ب)
 4.من قبل النظراء الستعراضها الفصول هذه مشاريع اح حاليًاوتت .الجزء الثاني

 حزيران/يونيو في الذي أجري نظراءال ضوء استعراض الناشئة في الرسائل الرئيسية تنقيح (ج)
 اضيعيةالمو في الفصول المحتوى المحدث لتعكس الرسائل هذه تنقيحمن جديد يجري و .4172 تموز/ويوليو

 المعارف قبل االجتماعاستعراض حالة من  المنقحة الرسائل األساسية مذكرة تلخص حوسوف تتا (.الثاني الجزء)
 .األطراف الثاني عشر لمؤتمر

الترابط بين التنوع  بشأنالمعارف  حالة ستعراضال ةكاملاإللكترونية الطالق النسخة إل التحضير (د)
 تشرين األول/أكتوبر 1في  لذي سيعقدا األطراف الثاني عشر لمؤتمر في االجتماع وصحة اإلنسان البيولوجي

الذي يعقده متنزهات العالمي لل في المؤتمر التي تصدر النشرة الالحقةوجمهورية كوريا، ، بيونغ شانغ في ،4172
 .4172 تشرين الثاني/نوفمبرفي ، أستراليا في سيدني، العالمي لحفظ الطبيعة االتحاد

 أنشطة أخرى- ثانيًا

التنوع ب المتعلقة تفاقيةاالأمانة ن فيهم بم المجتمعية،الصحة التنوع البيولوجي و مبادرة الشركاء فييجري  -72
والصحة لوضع وتعميم نهج  التنوع البيولوجي بين العالقة في مجموعة من القضايا أبحاثًا تتناول، البيولوجي

مساهمة من أجل اللصلة ذات ا يةصكوك السياساتالالهيئات و الصحة المجتمعية في البلدان النامية، ويشتركون مع
، الواردة فيها للتنوع البيولوجيأهداف أيشي و 4141-4177 االستراتيجية للتنوع البيولوجي تنفيذ الخطة في

ذات منتديات السياسات ل إسهامات ذات أهداف محددة قدم الشركاءقد و .تنمية المستدامةلل الناشئة هدافاألوكذلك 
 .الصلة

 في الوثيقة الصحة العالمية مع منظمة المضطلع بها التعاونية نشطةعن األ تقريرًا األمانة قدمتو -76
UNEP/CBD/COP/11/INF/27 الوثيقة وفي UNEP/CBD/SBSTTA/18/17 .مع منظمة الصحة  حاليًا األمانة تعاونوت

 .مذكرة تعاون لوضع النهائية مناقشة الخطواتل العالمية

من المقرر  71والفقرة  71/4عماًل بالمقرر  األنشطة بعضب بنجاح واستطاعت األمانة أن تضطلع -71
، أفريقيا واألمريكتين منطقتي القدرات في حلقات عمل لبناء مثل) 77/6من المقرر  42، والفقرة 71/41

اإلقليمية لبناء  مثل حلقات العمل، بعض هذه األنشطةب االضطالع إاّل أنه لم يكن بمقدورها، (تقنيةالوالدراسات 
وُيعزى هذا األمر بشكل رئيسي  .في مناطق أخرى وصحة اإلنسان، بين التنوع البيولوجي طبشأن الرواب القدرات

 ،جاريةال تزال  4172بعد عام  لما التنمية خطة أن المناقشات بشأن ونظرًا إلى. محدودية الموارد المالية إلى
 في استعراض حالة المعارفإلعداد  تمنح األولوية األمانةفإن  ،77/44من المقرر ( ج) 77وامتثااًل للفقرة 

                                                 
صدر إخطار يطلق عملية استعراض النظراء للفصول المواضيعية . /health/stateofknowledgehttp://www.cbd.int/en: انظر  4

health-105-2014-4/ntfhttps://www.cbd.int/doc/notifications/201-: انظر) 4172آب /أغسطس 47الستعراض حالة المعارف في 

en.pdf.) 

http://www.cbd.int/en/health/stateofknowledge
https://www.cbd.int/doc/notifications/2014/ntf-2014-105-health-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2014/ntf-2014-105-health-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2014/ntf-2014-105-health-en.pdf
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 مقررات،هذه ال الواردة في األطراف طلبات مؤتمر تنفيذ مواصلة، التمويل بتوافر رهنًاوتعتزم األمانة،  .4172
 :من خالل ما يلي بما في ذلك

فترة  والصحة في بين التنوع البيولوجي بشأن الروابط القدرات إقليمية لبناء حلقات عمل إضافية (أ)
 ؛(4176-4172) ادمةقالسنتين ال

 ؛صحة اإلنسانالتنوع البيولوجي و بشأن وضع مؤشرات (ب)

 بين التنوع البيولوجيات بشأن الترابط والخبر ارفالمع تعزيز لزيادة أخرى فرصإتاحة  (ج)
، وال سيما أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف 4141-4177 االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخطة لتنفيذ والصحة

خطة األمم  في والصحةالتنوع البيولوجي  إدماج الروابط بينو ، أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  72 الهدف
 .أهداف التنمية المستدامةو 4172المتحدة للتنمية لما بعد عام 

 عناصر إضافية مقترحة العتماد مقرر- ثالثًا

 :حد المقرراتأل اإلضافية التالية في العناصر في أن ينظراألطراف  مؤتمر قد يرغب -78

 إن مؤتمر األطراف

أمانة  والذي أعدته، وصحة اإلنسان الترابط بين التنوع البيولوجي بشأنالمعارف  حالة استعراضب رحبي
 ن؛وآخر شركاءو الصحة العالمية ومنظمةالتنوع البيولوجي المتعلقة بتفاقية الا

خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام ل انوصحة اإلنس بين التنوع البيولوجي روابطال أهمية على ؤكدي
في  الواردة المعلومات االستفادة من على األطراف السياق،في هذا  ،شجعي، وأهداف التنمية المستدامةو 4172

 لزيادة إدماج المتاحة فرصاللتحديد  وصحة اإلنسان الترابط بين التنوع البيولوجي بشأنالمعارف  حالة استعراض
 وصحة اإلنسان؛ البيولوجيالتنوع  شواغل

بين الترابط  بشأنالمعارف  حالة استعراضفي  الواردة المعلومات االستفادة من األطراف على يشجع
 وتنفيذ بما في ذلك وضع ،صحة اإلنسانالتنوع البيولوجي و شواغل دماجإل وصحة اإلنسان التنوع البيولوجي

 وسياسات، للقطاع الصحي برامجو خططسياسات ووكذلك  ،وطنية للتنوع البيولوجي عملاستراتيجيات وخطط 
 المستدامة؛ للتنمية أوسع نطاقًا وخطط وبرامج

 استعراض ناآلثار المترتبة ع لنظر فيا والتكنولوجية والتقنية للمشورة العلمية الهيئة الفرعية إلى طلبي 
 االتفاقية العمل المضطلع به في إطار على وصحة اإلنسان الترابط بين التنوع البيولوجي بشأنالمعارف  حالة

 .الثالث عشر األطراف في اجتماعه مؤتمر ذلك إلى ر عناريوتقديم تق

__________ 

 


