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 الهيئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية
 شرسادس عاالجتماع ال
 2302أيار /مايو 5 –نيسان /أبريل 03مونتلاير، 

 الفريق العامل األول

 من جدول األعمال 00البند 

التنوع و  ،والغابات ،الزراعةو  التنوع البيولوجي تقارير عن العمل التعاوني في مجاالت
 الصحةالبيولوجي و 

 

 الرئيسين المشاركينمن  توصية مقدممشروع 
جتماعو في ا توصي الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية مؤتمر األطراف بأن يعتمد مقرراً 

 :الحادي عشر وفقًا لما يمي 

 إن مؤتمر األطراف،"
 ،الزراعةو  التنوع البيولوجي التقرير المرحمي لألمين التنفيذي عن العمل التعاوني في مجاالت يالحظ- 0
 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/16) الصحةالتنوع البيولوجي و و  ،والغابات

األمم المتحدة لألغذية والزراعة لتحقيق  أىمية زيادة تعزيز التعاون بين االتفاقية ومنظمة يؤكد- 2
التنوع ب المتعمقة االتفاقية تيوخطة العمل المشتركة المنقحة بين أمان أىداف أيشي ذات الصمة لمتنوع البيولوجي، 

والزراعة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية  ولجنتيا منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةالبيولوجي و 
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/33المرفق ،)؛ 

الحكومات والمنظمات ذات الصمة إلى إذكاء الوعي بشأن أوجو الترابط غيرىا من األطراف و  يدعو- 0
لى التعاون ،القائمة بين التنوع البيولوجي وقضايا الصحة مع القطاعات الصحية الوطنية من أجل إدماج قضايا  وا 

 أىداف تحقيق في مساىمةوال ، لتحقيق المنافع المتبادلةالصحية الوطنية مجوالبرا التنوع البيولوجي في االستراتيجيات
 إلى مؤتمر األطراف في اجتماعو الحادي عشر؛ في ىذا الشأنأيشي ذات الصمة لمتنوع البيولوجي، وتقديم تقارير 
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مشورة لمجنة الفرعية لما، المرفق األول، 05/0التوصية )أن القائمة اإلرشادية بالمؤشرات  يالحظ- 4
 1تتضمن عددًا من المؤشرات ذات الصمة بالروابط القائمة بين التنوع البيولوجي والصحة،( العممية والتقنية والتكنولوجية

، ويطمب إلى األمين 05/0عمى تطوير ىذه المؤشرات واالستفادة منيا، بما يتمشى مع التوصية  األطراف يشجعو
  شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي إلى فعل ذلك؛  التنفيذي ويدعو 

التنوع البيولوجي ومنظمة الصحة العالمية، ب المتعمقة تفاقيةاالالتعاون بين  عزيزبت يرحب مع التقدير -5
أن يضع، رىنًا بتوافر الموارد المالية األمين التنفيذي  إلىويطمب ، ذات الصمةاألخرى المنظمات والمبادرات  وكذلك
ذات الصمة من أجل  األخرى المنظمات والمبادرات معو برنامج عمل مشترك مع منظمة الصحة العالمية،  رية،والبش
تحقيق أىداف الصحة ل 2323-2300الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي  التي يمكن أن تقدميا مساىمةالدعم 

    البشرية؛

بين  والمشتركة ذ األنشطة المستيدفة المطموبةأتيحت لتنفي بعدم كفاية األموال التي إذ يحيط عمما- 6
بناء  في مجالال سيما و التنوع البيولوجي وأمانة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، ب المتعمقة تفاقيةاالأمانة 

الستحداث وظيفة مسؤول مشترك  ةذلك توفير التمويل الالزمدعوتو لمبمدان التي في مقدروىا  يعيد تأكيدالقدرات، 
 .صندوق التبرعات االستئماني التابع لالتفاقية من خالل أموال لألنشطةتقديم و 

 

 
 

 

 

                                                 
االتجاىات المتعمقة بالفوائد ( 0: من المرفق األول جممة أمور من بينيا 05/0القائمة اإلرشادية بالمؤشرات الواردة في التوصية  تتضمن 1

مباشرة عمى بصورة  صحة ورفاهية المجتمعات التي تعتمدفي  االتجاهات( 2ة؛ التي يجنييا البشر من خدمات النظام اإليكولوجي المختار 
تركيب األغذية : المساىمة الغذائية لمتنوع البيولوجياالتجاىات في ( 0 ؛(8/05و 7/03المقرران )النظام اإليكولوجي  سمع وخدمات

 .(8/05و 7/03المقرران )


