
  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  االجتماع التاسع عشر

  2015تشرين الثاني /نوفمبر 5-2 كندا، ،يالمونتر
  من جدول األعمال المؤقت 1-4البند 

  
  عتمدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية ا

  وصحة اإلنسان التنوع البيولوجي  - 19/6التوصية 
على غرار ما  مقررامؤتمر األطراف بأن يعتمد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  تُوصي

  :يلي
  ،12/21المقرر  شير إلىيإذ 

  تفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة الصحة العالمية،لتفاهم الموقعة بين أمانة ارة ابمذك رحبيوإذ 
: العالمية األولويات بين الربط: بإصدار منظمة الصحة العالمية وأمانة االتفاقية للتقرير المعنون يحيط علماوإذ 

  ،اإلنسان، استعراض حالة المعارف وصحة البيولوجي التنوع
  :منها ما يلي ولوجي وصحة اإلنسان مترابطان بطرق مختلفة،بأن التنوع البي سلميوإذ 

 والتغذية لألغذية مصدرا باعتبارهمباشرة  ذلك في بما اإلنسان، لصحة منافع البيولوجي يحقق التنوع  )أ(
، وىمصدرا للمالبس والتدفئة والمأعلى نحو غير مباشر باعتباره و الطبية؛ البيولوجية واالكتشافات التقليدية واألدوية

 وإتاحة اإليكولوجي للنظام األساسية الخدمات وتوفير قدرته على الصمودو اإليكولوجي النظام عمل دعم طريق عنو
  ؛المتغيرة والظروف االحتياجات مع التكيف أجل من خيارات

  ؛المعديةالعوامل التنوع البيولوجي باآلثار الصحية العكسية، السيما من خالل يرتبط  يمكن أن  )ب(
  ؛على حد سواء وع البيولوجي والصحةعدد من دوافع التغيير في التن كن أن يؤثريم  )ج(
قطاع الصحة آثار إيجابية وسلبية على التنوع البيولوجي وأن التدخالت ذات  لتدخالتيمكن أن يكون   )د(

  ؛الصلة بالتنوع البيولوجي يمكن أن تكون لها آثار إيجابية وسلبية على صحة اإلنسان
صحة لسهم في تحسين عدة جوانب يلروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي قد ل فضلالبحث األ أن يالحظوإذ 

وتحسين الصحة  ،األمراض غير المعديةكذلك ألمراض المعدية ولاإلنسان، بما في ذلك التغذية وخفض العبء العالمي 
  ؛العقلية والرفاه
ظ التنوع يعزز األساس المنطقي لحفولوجي لتنوع البيلاالعتراف بالمنافع الصحية أن  أيضا يالحظوإذ 

يق تحقفي و 2020-2011سهم في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي يالبيولوجي واستخدامه المستدام وبالتالي 
  أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،
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أهداف بو 2030عام ل المستدامةتنفيذ خطة التنمية ب تتصلأن الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي ب يقروإذ 

  1التنمية المستدامة،
وقد تكون خاصة بالنُظم  االقتصادية االجتماعية عواملالب تأثرلتنوع البيولوجي تلبأن المنافع الصحية  سلموإذ ي

يضطلعون بأدوار مختلفة في إدارة الموارد الطبيعية ما  وأن الرجال والنساء غالبا ،المحلية اإليكولوجية والثقافات
على التنوع  اعتمادا مباشرافي الغالب والنساء واألطفال يعتمدون  ،الفقيرة والضعيفة مجتمعاتوأن ال ،ألسرةوصحة ا

  ،ذات صلة أخرى صحية البيولوجي والنُظم اإليكولوجية للحصول على األغذية واألدوية والمياه النقية وخدمات
العلمية التقليدية في تحقيق المنافع الصحية على أهمية المعارف التقليدية وكذلك المعارف  وإذ يسلط الضوء

  لتنوع البيولوجي،ل
 ،لتنوع البيولوجي وصحة اإلنسانل الشاملةفي معالجة القضية " الصحة الواحدة"قيمة نهج  ؤكد من جديدوإذ ي

  ،)5/6المقرر ( النظام اإليكولوجينهجا متكامال متسقا مع نهج  اباعتباره
: العالمية األولويات بين الربط: لواردة في موجز التقرير المعنونبالرسائل الرئيسية ا حيط علماي -1

  2؛اإلنسان، استعراض حالة المعارف وصحة البيولوجي التنوع

والرسائل استعراض حالة المعارف  خداماستالنظر في لى إخرى األحكومات الاألطراف و يدعو -2
الصحة والتنوع البيولوجي بهدف الحصول على الحد  بين لتعزيز فهم الروابط ، حسب االقتضاء،الرئيسية الواردة فيه

معالجة الدوافع المشتركة الكامنة وراء المخاطر كلما أمكن، و المقايضات،ومعالجة  ،األقصى من المنافع الصحية
 الصحية وفقدان التنوع البيولوجي؛

، هذا المقررفي المرفق ب ةالوارد االستفادة من المعلوماتاألطراف والحكومات األخرى إلى  دعوي -3
 ؛أعاله 2في الفقرة  مذكورلتحقيق الهدف الومراعاة الظروف الوطنية، حسب االقتضاء، 

، ما يلي ، من بينهالى القيام بأنشطةإاألخرى والمنظمات ذات الصلة  األطراف والحكومات يدعو -4
  :حسب االقتضاء ومع مراعاة الظروف الوطنية

 والوكاالت المسؤولة عن الصحة ومععن التنوع البيولوجي  الحوار بين الوكاالت المسؤولة يسيرت  )أ(
  عبر جميع مستويات الحكومة؛ ،صلةالخرى ذات األقطاعات ال

بين الصحة والتنوع البيولوجي عند وضع واستكمال السياسات  ذات الصلةالروابط النظر في   )ب(
خطط العمل الوطنية  ، مثلراتيجيات الصحةالوطنية ذات الصلة، بما في ذلك است اتحسابالواالستراتيجيات والخطط و

واستراتيجيات  استراتيجيات التنمية المستدامةو ،االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيلصحة البيئية، ول
  ؛القضاء على الفقر

 رنذاتعزيز قدرات الرصد الوطنية وجمع البيانات، بما في ذلك قدرات المراقبة المتكاملة ونُظم اإل  )ج(
 واالستعدادالنظام اإليكولوجي  غيرة العامة الناتجة عن تتهديدات الصحالمبكر التي تمكن النُظم الصحية من استباق 

  ؛تصدي لهاوال
المخاطر  اتوتقييم ثر البيئياأل اتالنظر في الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي ضمن تقييم  )د(

عمليات االقتصادي وتقييم االجتماعي واألثر على الصحة والتقييم  اتتقييموكذلك  ة،االستراتيجي ةالبيئي اتوالتقييم
  ؛ةقايضالم

جميع اآلثار السلبية غير المقصودة وغير المرغوبة الناتجة عن تدخالت التنوع البيولوجي  معالجة  )ه(
  ؛وتقييمها على الصحة وتدخالت الصحة على التنوع البيولوجي ورصدها

                                                           
  .، المرفق70/1قرار الجمعية العامة    1
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ما يرتبط بها و المستدامة االستهالكاإلنتاج و أنماطأساليب العيش الصحية وتحديد الفرص وتعزيز   )و(
حمالت الصحة ب من خالل النهوضالتي ستعود بالنفع على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان  ،السلوكفي  من تغير
  ؛، ضمن جملة أمورالعامة

حول الروابط بين  البحوثتدريب وبناء قدرات وبرامج الوالمتعدد التخصصات، تعليم التطوير   )ز(
المكانية  نطاقاتعلى مختلف المستويات وعلى مختلف ال ،عن طريق استخدام نُهج متكاملة ،الصحة والتنوع البيولوجي

  ؛لممارسين العاملين في مجاالت التنوع البيولوجي والصحةاوجماعات  ،والزمانية
الصحة على معالجة الروابط بين  تومنظما ر في الحاجة إلى تعزيز قدرة وزارات ووكاالتظالن  )ح(

  ؛لصحة والرفاهاألبعاد المتعددة لدعم النُهج الوقائية تجاه الصحة وتعزيز  من أجلالصحة والتنوع البيولوجي 
 تركيزمع ال ،بالتنوع البيولوجي في السياسات الوطنية الخاصة بالصحة العامة المتعلقةج الشواغل دم  )ط(

  ب األصلية والمجتمعات المحلية؛بصفة خاصة على احتياجات الشعو
  :األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على ما يليشجع ي -5
تحليل وتقييم ورصد ودمج التنوع البيولوجي في  يسيروضع مقاييس ومؤشرات وأدوات متكاملة لت  )أ(

  ؛صحيحاستراتيجيات وخطط وبرامج الصحة والعكس 
 تعزيزك أدلة بشأن أفضل الممارسات بهدف إذكاء الوعي وأدوات، بما في ذل حزموضع وجمع   )ب(

أهداف و 2030خطة التنمية المستدامة لعام  بما في ذلك في سياق تنفيذ ،لتنوع البيولوجي والصحةالمشتركة لالمنافع 
  3؛التنمية المستدامة

ز ووكاالت التمويل على تعزي ومات األخرى والمنظمات ذات الصلةاألطراف والحك أيضا شجعي -6
االقتصادية ذات واالعتبارات االجتماعية  ودعم إجراء المزيد من البحوث عن الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي

  :ما في ذلك بشأن المسائل التالية، بالصلة
بين التنوع البيولوجي وتدهور النظام اإليكولوجي وظهور األمراض المعدية، بما في ذلك  اتالعالق  )أ(

وآثار ذلك على  ،ئل واالتصال بين اإلنسان واألحياء البريةاواضطراب المو ،هكويني وتيكولوجع اإلآثار بنية المجتم
  استخدام األراضي وإدارة النظام اإليكولوجي؛

والمكونات األخرى للتنوع والماشية  التنوع الغذائي والصحة وتنوع المحاصيل الروابط بين  )ب(
  ؛لمياه الداخليةل النُظم اإليكولوجية البحرية والنُظم اإليكولوجيةفي وكذلك  ،ةالنظم اإليكولوجية الزراعيالبيولوجي في 

وما لذلك  ،في البيئةالبيولوجي والتنوع  البشرية المجهرية الحية الروابط بين تكوين وتنوع الكائنات  )ج(
  من آثار على مستوى التخطيط للمستوطنات البشرية وتصميمها وتطويرها وإدارتها؛

وتداعيات عوامل  ،ألمن الغذائي، بما في ذلك لالتنوع البيولوجي البحري بالنسبة للصحة أهمية  )د(
الكيميائية  بما في ذلك، العوامل المسببة لألمراض والمواد(اإلجهاد المتعددة التي تتعرض لها النُظم اإليكولوجية البحرية 

  ؛)وتغير المناخ وتدهور الموائل
، بما في ذلك المناطق المحمية، في تعزيز الصحة العقلية، بيئة الطبيعيةإسهام التنوع البيولوجي وال  )ه(

  سيما في المناطق الحضرية؛ال
  أهمية التنوع البيولوجي للتربة بالنسبة للصحة؛  )و(
  الروابط بين األنواع المهاجرة وممراتها وصحة اإلنسان؛  )ز(
  الروابط بين األنواع الغريبة الغازية وصحة اإلنسان؛  )ح(
بمعلومات األمين التنفيذي  تزويداألطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى  ودعي -7

  تنفيذ هذا المقرر؛عن 
                                                           

 .، المرفق70/1قرار الجمعية العامة   3
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الخطة  معالجة متابعةفي الروابط بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان عند النظر قرر ي -8

 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  :، رهنا بتوافر الموارد، القيام بما يلياألمين التنفيذي إلى طلبي -9
تنفيذ هذا  يسيروتت األخرى ذات الصلة بهدف تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظما  )أ(

 حزمووضع  ،الرسمية لألمم المتحدةباللغات على نطاق واسع  استعراض حالة المعارف المقرر، بوسائل من بينها نشر
المحددة في  ، وكذلك المهامودعم بناء القدرات ")واحدةالصحة ال" عنبما في ذلك ( أدوات وأدلة بشأن أفضل الممارسات

  ؛12/21من المقرر  9الفقرة 
تطبيقاً  المقدمة، بما في ذلك المعلومات لهايالمتعلقة بتنفيذ هذا المقرر وتحل المستلمةع المعلومات يتجم  )ب(

  ؛أعاله 7للفقرة 
االجتماع  يعقد قبلاجتماع  فيالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  إلىرير م تقيتقد  )ج(

  .الرابع عشر لمؤتمر األطراف
  مرفق

  بين الصحة والتنوع البيولوجيالروابط معلومات عن 
ف في إطار سياسات وبرامج اإلمدادات بالمياه والصر: إمدادات المياه والصرف الصحي  )أ(

، مراعاة الدور الذي تقوم به النُظم التحتية ذات الصلة بالمياه يةوتصميم البنتخطيط الصحي، بما في ذلك 
تنظيم كميات المياه في " خضراء نية تحتيةب"باعتبارها  داخليةظم اإليكولوجية للمياه الاإليكولوجية البرية والنُ

ومعالجة الدوافع الكامنة وراء  ،ة هذه النظم اإليكولوجيةوحماي ،وتنظيم الفيضاناتالعذبة ونوعيتها وإمداداتها 
  والتلوث واألنواع الغازية؛ ،استخدام األراضي في يرالتغفقدانها وتدهورها، بما في ذلك 

لتنوع البيولوجي والمكونات األخرى لالمحاصيل والماشية  تنوعالنهوض ب: اإلنتاج الزراعي  )ب(
المساهمة في زيادة اإلنتاج المستدام وخفض استخدام مبيدات اآلفات  بغيةالزراعية في النظم اإليكولوجية 

واإلشارة في هذا الصدد إلى  ،التي لها منافع على صحة اإلنسان والبيئة ،وغيرها من المدخالت الكيميائية
ات والمبادرة الدولية بشأن الملقح) 5/5المقرر (التنوع البيولوجي الزراعي المتعلق بأهمية برنامج العمل 

  ؛)باء 8/23المقرر (
األغذية تنوع وتنوع الماشية و واستخدامها المستدام المحاصيل تنوعتعزيز : األغذية والتغذية  )ج(

ي تغذية اإلنسان والتنوع ف الداخلية، وذلك للمساهمةالمياه من مصادر المياه البحرية و ، بما في ذلكالبرية
بهدف تحسين صحة  ،ن القيمة الغذائية لمختلف األغذيةإتاحة معلومات ع، بما في ذلك عن طريق الغذائي
 ،وتعزيز األغذية المستدامة، بما في ذلك عن طريق إتاحة معلومات مناسبة وأنشطة التوعية العامة ،اإلنسان

واستعمال الحوافز االجتماعية واالقتصادية عبر  ،واالعتراف بالثقافات الغذائية التقليدية والوطنية والمحلية
 من أجلواإلشارة في هذا الصدد إلى أهمية المبادرات الشاملة بشأن التنوع البيولوجي  ،إلمداداتسلسلة ا

  ؛)ألف 8/23المقرر (األغذية والتغذية 
مراعاة  ،في إطار التخطيط والتصميم والتنمية واإلدارة الحضرية: البشرية ستوطناتالم  )د(
، وخاصة الدور الذي يقوم به الغطاء فير منافع فسيولوجيةتو يف الذي يقوم به التنوع البيولوجي همالدور الم

التبادل بين  في دعموكذلك  ،والتصدي لظاهرة الجزر الحرارية في المدنالنباتي في تحسين نوعية الهواء 
  ؛البشرية المجهرية الحية الكائناتالميكروبات البيئية و

") واحدةالصحة ال("ماد نهج متكامل تعزيز اعت: إدارة النظام اإليكولوجي واألمراض المعدية  )ه(
وتقليل االختالالت غير الضرورية  ،دارة النُظم اإليكولوجية وما يرتبط بها من مستوطنات بشرية وماشيةإل

دة مسببة لألمراض عوامل جدي ظهورتجنب أو تخفيف إمكانية و ،المؤثرة في النظم الطبيعية إلى أدنى حد
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خفض خطر بهدف سان والماشية واألحياء البرية سببة لألمراض بين اإلنانتقال العوامل الموإدارة مخاطر 
  ، بما في ذلك األمراض الحيوانية المصدر واألمراض المنقولة؛وحدوثها األمراض المعدية

 ،ةسيما بين األطفال والطبيعفرص التفاعل بين الناس، ال زتعزي: الصحة العقلية والرفاه  )و(
 ساحاتفي الم وتشجيع النشاط البدني ه الثقافيودعم الرفا الصحة العقلية لىجلب فوائد تعود بالنفع عبهدف 

  خاصة في المناطق الحضرية؛، الخضراء وذات التنوع البيولوجي
ب الشعوباالبتكارات والممارسات الخاصة وحماية المعارف الطبية التقليدية : األدوية التقليدية  )ز(

لنباتات والحيوانات المستعملة في واإلدارة والتجارة لالمستدام ستخدام تعزيز االاألصلية والمجتمعات المحلية، و
ج وتبادل المعارف والتجارب ، ودمالمراعية لالعتبارات الثقافيةو السليمة وتعزيز الممارسات ،األدوية التقليدية

 والتقاسم لم،عن عبقة ، على أساس الموافقة المسبين ممارسي الطب التقليدي والمجتمع الطبي على نطاق واسع
  ؛العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

بيولوجي في المناطق البرية ومناطق المياه التنوع الظ حف: االكتشافات البيولوجية الطبية  )ح(
سيما في المناطق ذات األهمية الكبيرة وحماية المعارف التقليدية، ال ؛البحريةوالساحلية والمناطق الداخلية 
العادل  قاسموالت جينيةوتعزيز الحصول على الموارد ال ؛تنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيبالنسبة لل

ومع بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على ) ي(8بما يتسق والمادة  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
  ؛لملحق باتفاقية التنوع البيولوجيالموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ا

المضادات الحيوية والعوامل  تجنب اإلفراط في استعمال: آثار المستحضرات الصيدالنية  )ط(
لتقليل الضرر  ،سواء في الطب البشري أو الطب البيطري ،غير الضروري استعمالهاو المضادة للميكروبات

الستخدام  فضلالمقاومة للمضادات الحيوية؛ واإلدارة األعلى التنوع الميكروبي المفيد والمتآلف وتقليل خطر 
والتخلص منها بهدف تجنب إلحاق الضرر بالناس والتنوع  الصماء الغدد الضطرابات المسببة الكيميائيةالمواد 

 اتلاللتهاب ةمضادوكذلك خفض االستعمال غير المناسب للعقاقير ال ة،م اإليكولوجيت النظوخدما البيولوجي
  ؛البرية األحياء عشائرية التي تهدد يدالستيروال

بما في ذلك المناطق  ،عند تنفيذ سياسات لحماية األنواع والموائل: ئلاالموحفظ األنواع و  )ي(
الوطنية، في وفقا للتشريعات  ،النظر ،فظ واالستخدام المستدامواألساليب األخرى الرامية إلى الح ،المحمية
من قبل ها من الموارد األساسية يرالمستدام وغالمألوف  هااستخدامالحصول على األغذية البرية و تحسين

  ؛، وخاصة المجتمعات الفقيرة والمعتمدة على المواردوالمجتمعات المحلية الشعوب األصلية
أخذ صحة  ينبغي ،اإليكولوجي النظام استعادةأنشطة ب القيامعند : النظام اإليكولوجي ستعادةا  )ك(

اتخاذ تدابير لتعزيز نتائج صحية إيجابية وإزالة أو تخفيف حدة النتائج  ،عند اللزوماإلنسان في االعتبار، و
  الصحية السلبية؛

 ،اإليكولوجية النظم على القائمة جهنُالعند تحليل وتنفيذ : طر الكوارثاخمتغير المناخ والحد من   )ل(
طاء األولوية للتدابير التي تساهم بطريقة طر الكوارث، إعاخموالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ وتدابير الحد من 

دعم صحة ورفاهية وسالمة التي تو ،والنظم اإليكولوجية الهشةظ التنوع البيولوجي حففي ان ومشتركة في صحة اإلنس
  .وبناء القدرة على الصمود ،وأمن المجموعات البشرية الضعيفة
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