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  الصحة والبيئة وتغيُّر المناخ
  
  صحة اإلنسان والتنوُّع البيولوجي 
  
  من المدير العام تقرير 
 
 

  السياق والوالية في مجال السياسات
  
اعتمـــد المجلـــس التنفيـــذي، فـــي أثنـــاء نظـــره فـــي موضـــوع الصـــحة والبيئـــة وتغيُّـــر المنـــاخ فـــي دورتـــه الثانيـــة  -١

ر اإلجرائـي  ) الـذي ُطِلـب فيـه مـن المـدير العـام إعـداد تقريـر عـن اإلجـراءات ٥(١٤٢م تواألربعين بعد المائة، المقرَّ
والتنـــوُّع البيولـــوجي كـــي تنظـــر فيـــه جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة  حة اإلنســـانصـــالمتخـــذة بشـــأن الـــروابط بـــين 

والســبعون، مــع مراعــاة حالــة اســتعراض منظمــة الصــحة العالميــة وأمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي المعــارَف المتعلقــة 
منظمــة الصــحة العالميــة فــي االجتمــاع الرابــع عشــر  مــن أجــل إعــداد مســاهمة ١بــالتنوع البيولــوجي وصــحة اإلنســان،

ر عقدُ   ٢٠١٨.٢ه في تشرين الثاني/ نوفمبر لمؤتمر األطراف في االتفاقية المقرَّ
 
 الــذي ، يــدعو كــل اجتمــاع مــن اجتماعــات مــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي٢٠٠٨منــذ عــام  -٢

ـب بـه. ُيعَقد كلَّ سـنتين إلـى تعزيـز التعـاون مـع المنظمـة بشـأن  العالقـة بـين التنـوع البيولـوجي وصـحة اإلنسـان ويرحِّ
، طلبــت األطــراف فــي االجتمــاع الحــادي عشــر لمــؤتمر األطــراف إنشــاء برنــامج عمــل مشــترك مــع ٢٠١٢ وفــي عــام

، فقـــد اعتمـــد مـــؤتمر ٢٠١٤أمـــا فـــي عـــام  ٣المنظمـــة، فـــي إطـــار التعـــاون مـــع المنظمـــات والمبـــادرات ذات الصـــلة.
ر برمتــه يتخــذه المــؤتمر بشــأن التنــوع البيولــوجي والصــحة. األطــراف فــي اجتماعــه وأمــا فــي  ٤الثــاني عشــر أول مقــرَّ

رًا شــامًال بشــأن التنــوع البيولــوجي وصــحة األطــراف، فــي دورتــه الثالثــة عشــرة، ، فقــد اعتمــد مــؤتمر ٢٠١٦ عــام مقــرَّ
بمراجعــة حالــة المعــارف  المتعلــق ركالمشــت مــع مراعــاة اآلثــار المترتبــة علــى النتــائج الــواردة فــي المطبــوع ٥اإلنســان،

 ١المتصلة بالتنوع البيولوجي وصحة اإلنسان.
                                                           

١        WHO, CBD. Connecting global priorities: biodiversity and human health: a state of knowledge 
review. Geneva: World Health Organization; and Montreal, Canada: Convention on Biological 
Diversity; 2015  

ضــات مرِ المشــاورات والتعــاون بــين المنظمــة وأمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي فــي ســياق إتاحــة المُ ال تتنــاول هــذه الوثيقــة    ٢
)، بـل تتناولهـا ٢٠١٧( )١٠(٧٠ج ص عبالمقرر اإلجرائي  العمومية، عمالً والتقاسم العادل والمنصف للمنافع لصالح الصحة 

  .٧١/٢٤الوثيقة ج
  . التعاون مع أمانات االتفاقيات والمنظمات الدولية والمبادرات األخرى ١١/٦المقرر    ٣
)https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-06-ar.pdf ٢٠١٨فبراير شباط/  ٢١، تم االطالع في.(  
    التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان .١٢/٢١المقرر    ٤
)https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-21-ar.pdf ٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢١، تم االطالع في.(  
ـــــرر    ٥ ، تـــــم https://www.cbd.int/health/cop-13-dec-06-en.pdf(. التنـــــوع البيولـــــوجي وصـــــحة اإلنســـــان ١٣/٦المق

  ).٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢١االطالع في 
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))، ينبغـي أن تسـعى ٢٠١٤( ١٢-٦٧ج ص عوتماشيًا مع نهج دمج الصحة في جميـع السياسـات (القـرار  -٣
خـالل سياسات الصحة العمومية إلى ضمان تقييم آثار تغيير النظام اإليكولوجي وانعكاسها في االسـتراتيجيات مـن 

إشراك مختلف القطاعات والتخصصات والسـكان المحليـين، كـي يكـون ذلـك فرصـة لتعظـيم الفوائـد الصـحية والبيئيـة 
المشـــتركة للتعامـــل مـــع المســـبِّبات التـــي تمثـــل منبـــع األخطـــار المحِدقـــة بالصـــحة. وتـــوفر خطـــة التنميـــة المســـتدامة 

 ومنسقة وشاملة لقطاعات متعددة.زخمًا وفرصة فريدين لتحديد إجراءات متسقة  ٢٠٣٠ لعام
 

  الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة
  
تعتمـــد صـــحة اإلنســـان فـــي نهايـــة المطـــاف علـــى الـــنظم اإليكولوجيـــة للعناصـــر األساســـية لصـــحة اإلنســـان  -٤

ة التـي ورفاهيته (كالغذاء والمياه العذبة على سبيل المثال). ويدعم التنوع البيولوجي الوظـائف والعمليـات اإليكولوجيـ
تــؤدي إلــى َجْنــِي الفوائــد التــي توفرهــا الــنظم اإليكولوجيــة ("خــدمات النظــام اإليكولــوجي")، بمــا فــي ذلــك تنقيــة الميــاه 
والهــواء، ومكافحــة اآلفــات واألمــراض، والتلقــيح، وخصــوبة التربــة، والقــدرة علــى الصــمود فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ. 

ماط الجينية للكائنات طائفة متنوعة من األطعمة والمغـذِّيات األساسـية وعالوًة على ذلك، توفر مختلف األنواع واألن
واألدوية. ويمكن أن يكون التنوع البيولوجي، في بعض األحيان، مصدرًا للممِرضات، ويمكن أن يؤدي، عند إدارتـه 

والتنـوع البيولـوجي  على نحو غير مستدام، إلى تفاُقم النتائج الصحية السلبية. ومن َثم، يمكن للتفاعالت بـين البشـر
أن تؤثر بقوة على صحة السكان، وُسُبل العيش، واستدامة تدخُّالت الصحة العمومية. وغالبًا ما تكون الروابط غير 

 خطية ومعقدة.
 
ولمعالجــة هــذا التعقيــد والتحــديات التــي يفرضــها فقــدان التنــوع البيولــوجي وتزاُيــد األعبــاء الصــحية العالميــة،  -٥

عالميــة وأمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي استعراضــًا لحالــة المعــارف، مســتِندًة فــي ذلــك إلــى أعــدت منظمــة الصــحة ال
َؤى التي يتمتع بها فريق متعدد التخصصات يضم أكثر من  خبير. ويدرس االستعراض الـروابط  ١٠٠المعارف والرُّ

الصحة العالمية، عبر مجموعة الكائنة بين التنوع البيولوجي والصحة، حسب التعريف الواسع الذي وضعته منظمة 
األنظمـــــــة اإليكولوجيـــــــة الزراعيـــــــة؛ األمـــــــن الغـــــــذائي والتغذيـــــــة؛ مـــــــن المواضـــــــيع، منهـــــــا: نوعيـــــــة الميـــــــاه والهـــــــواء؛ 

الطـــب لميكروبـــي واألمـــراض غيـــر الســـارية؛ األمـــراض المعديـــة؛ االستكشـــاف فـــي مجـــال الطـــب الحيـــوي؛ ا التنـــوُّع
ــقافيــة؛ االســتهالك واإلنتــاج المســتدامان؛ يــة النفســية والبدنيــة والثالرفاه ؛(الشــعبي) التقليــدي الحــد مــن ر المنــاخ؛ تغيُّ

 مخاطر الكوارث.
 
ويمكن أن تؤثر مسبِّبات التغُّير على التنوع البيولوجي والصحة، سواء أكانا منفرديِن أو مجتمعين. وتشمل  -٦

الموائـل، واإلفـراط فـي االســتغالل، مسـبِّبات فقـدان التنـوع البيولـوجي المباشــرة التغيـَر فـي اسـتخدام األراضـي، وفقــدان 
والتلوث، ووصول األنواع الدخيلة، وتغيُّر المناخ؛ والكثير منها يـؤثر أيضـًا علـى صـحة اإلنسـان تـأثيرًا مباشـرًا ومـن 
خـــالل تأثيرهـــا علـــى التنـــوع البيولـــوجي كـــذلك. فعلـــى ســـبيل المثـــال، يســـاهم تلـــوث الهـــواء والميـــاه فـــي فقـــدان التنـــوع 

 ثار ضارة مباشرة على الصحة.البيولوجي، وله آ
 
وتشـــير مجموعـــة متزايـــدة مـــن البيِّنـــات إلـــى أن التعـــرض للمســـاحات الخضـــراء الغنيـــة بـــالتنوع البيولـــوجي،  -٧

في البيئات الحضرية، يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصـحية للمرضـى المصـابين بـأمراض غيـر سـارية،  خاصةً 
بيِّنــات قويــة تثبــت الفوائــد الصــحية  اً هنــاك أيضــو  ١بمــا فــي ذلــك تحســين الصــحة النفســية والمعرفيــة والفســيولوجية.

 لتفاعل األطفال مع الطبيعة.
                                                           

فــي  أمريكــي مليــار دوالر ٢٥٠٠علــى ســبيل المثــال، ثمــة توقُّــع بــأن تكــاليف الصــحة النفســية وحــدها، التــي قــدرت بمبلــغ    ١
  .  ٢٠٣٠بحلول عام  أمريكي آالف مليار دوالر ١٠، يمكن أن تزيد إلى ٢٠١٠ عام

See Bloom D, Cafiero ET, Jané-Llopis E, Abrahams-Gessel S, Bloom LR, Fathima S, et al. The global 
economic burden of noncommunicable diseases. Geneva: World Economic Forum; 2011   

)http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18806en/s18806en.pdf،  شـــــــــــباط/ ٢٢تـــــــــــم االطـــــــــــالع فـــــــــــي 
 ).٢٠١٨ فبراير
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حديثة أن فقدان التنوع البيولـوجي فـي البيئـة الطبيعيـة، والحـد مـن وعلى العكس من ذلك، أثبتت األبحاث ال -٨
االتصال البشري بالبيئة الطبيعية قد يؤديان إلى تقليل التنوع في ِمْجَهِريَّات الُبْقَعة البشرية، مما يـؤدي إلـى إضـعاف 

ن أن يـؤدي اسـتخدام الدور المناعي التنظيمي البشري وبدء ظهـور األمـراض غيـر السـارية. وعـالوًة علـى ذلـك، يمكـ
المضادات الحيوية والعوامل المضادة للميكروبات إلى تغيير تركيبة الميكروبيوم البشري ووظيفته. ويمكن أن يسمح 
الحد من استخدامها غير الضروري بالتنوع البيولـوجي ويحّسـن الصـحة. وٕاضـافًة إلـى ذلـك، ثمـة ارتبـاط بـين تحقيـق 

 التعرض للتنوع الميكروبي.  منافع في مجال الصحة النفسية وزيادة
 
وســـوف تكــــون دراســــة الــــروابط بــــين الصــــحة والتنــــوع البيولــــوجي عنصــــرًا مركزيــــًا فــــي تنفيــــذ خطــــة التنميــــة  -٩

 ١تنفيذًا متسقًا وناجحًا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ٢٠٣٠المستدامة لعام 
 

  األنشطة التعاونية
  

برنـامج العمـل المشـترك بشـأن التنـوع البيولـوجي والصـحة فـي ما َفِتئت منظمة الصحة العالمية، منذ إنشاء  -١٠
علــــى وجــــه الخصــــوص، تتعــــاون عــــن كثــــب مــــع أمانــــة اتفاقيــــة التنــــوع البيولــــوجي. وتشــــمل األنشــــطة  ٢٠١٢عــــام 

المشــتركة: كتابـــة أوراق بحثيـــة لنشـــرها فـــي المجـــالت المحكَّمـــة، وتجميـــع المعلومـــات العلميـــة، وٕاعـــداد مـــواد التوعيـــة 
ال، وتنميـــة القـــدرات، وعقـــد المناســـبات المشـــتركة فـــي المحافـــل الدوليـــة ذات الصـــلة، والتعـــاون بـــين وأدوات االتصـــ

 الوكاالت ووضع التوجيهات في مجال السياسات.
 
، وّقعــت منظمــة الصــحة العالميــة وأمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي مــذكرة تفــاهم مــن أجــل ٢٠١٥وفــي عــام  -١١

ب الشـركاء المعنيـين، مـن خبراتهمـا العلميـة والتقنيـة ذات الصـلة بشـأن الـروابط تعزيز التعاون، واالسـتفادة، إلـى جانـ
بين الصحة والتنوع البيولوجي. وتمشيًا مع مذكرة التفاهم هذه، ُأنِشَئ فريق اتصال، يشترك في رئاسته الطرفـان معـًا 

يق األنشـــطة المتعلقـــة مـــن أجـــل تـــوفير منصـــة لطلـــب المشـــورة والمســـاعدة مـــن الخبـــراء، وتبـــاُدل المعلومـــات، وتنســـ
أيــــار/  ٥و ٤وُنشــــر تقريــــر االجتمــــاع األول للفريــــق (جنيــــف،  ٢بــــالروابط بــــين صــــحة اإلنســــان والتنــــوع البيولــــوجي.

 ٣).٢٠١٧ مايو
 
ولـدعم البلـدان فـي تعمـيم مراعـاة التنـوع البيولـوجي والصـحة فـي االسـتراتيجيات والبـرامج والخطـط الوطنيـة،  -١٢

المكاتــــب اإلقليميــــة التابعــــة لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة) وشــــركاء آخــــرون فــــي شــــارك كــــال الطــــرفين (بمــــا فــــي ذلــــك 
                                                           

(ضمان تمّتع الجميع بأنمـاط عـيش  ٣دراسة الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي ذات أهمية خاصة في سياق الهدف    ١
حيطـــات والبحـــار والمـــوارد البحريـــة واســـتخدامها علـــى نحـــو مســـتدام (حفـــظ الم ١٤صـــحية وبالرفاهيـــة فـــي جميـــع األعمـــار)، و

(حمايـــة الـــنظم اإليكولوجيـــة البّريــة وترميمهـــا وتعزيـــز اســـتخدامها علـــى نحـــو مســـتدام، وٕادارة  ١٥لتحقيــق التنميـــة المســـتدامة) و
ع البيولــوجي). الغابــات علــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصــحر، ووقــف تــدهور األراضــي وعكــس مســاره، ووقــف فقــدان التنــو 

(القضـاء علـى الجـوع وتـوفير  ٢(القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان)، والهـدف  ١بالهدف  وتتصل الروابط أيضاً 
(ضــمان تــوافر الميــاه وخــدمات الصــرف الصــحي  ٦األمــن الغــذائي والتغذيــة المحّســنة وتعزيــز الزراعــة المســتدامة)، والهــدف 

(جْعـل المـدن والمسـتوطنات البشـرية شـاملة للجميـع وآمنـة وقـادرة علـى الصـمود  ١١)، والهـدف للجميع وٕادارتهـا إدارة مسـتدامة
 (اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره). ١٣ومستدامة)، والهدف 

صــال: إلــى جانــب منظمــة الصــحة العالميــة وأمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، يشــمل األعضــاء األساســيون فــي فريــق االت   ٢
منظمــة األغذيــة والزراعــة، والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان، ومكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخــاطر الكــوارث، وبرنــامج 
األمــم المتحــدة للبيئــة، واتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، واالتحــاد الــدولي لحفــظ الطبيعــة، وجامعــة األمــم 

 بحوث الزراعية الدولية، ومبادرة أرض المستقبل.المتحدة، والفريق االستشاري لل

انظر رابط تقرير االجتماع األول لفريق االتصال المشترك بين الوكاالت المعني بالتنوع البيولوجي وصـحة اإلنسـان علـى ٣   
https://www.cbd.int/health/ilg-health/default.shtml  ٢٠١٧شباط/ فبراير  ٢٣(تم االطالع في.( 



  A71/11  ٧١/١١ج

4 

ـــــد ـــــي وزارات  عق ـــــين ممثل ـــــث جمعـــــت ب ـــــدرات، حي ـــــاء الق ـــــة المخصصـــــة لبن ـــــة اإلقليمي ـــــات العملي سلســـــلة مـــــن الحلق
ــــاوس، البرازيــــل،  الصــــحة ــــيم األمــــريكتين (مان ــــة فــــي إقل ــــات عملي ــــدت حلق ــــوع البيولــــوجي. وعق   ومســــؤولين عــــن التن

، واإلقلــــيم األوروبــــي ٢)٢٠١٣نيســــان/ أبريــــل  ٥-٢، واإلقلــــيم األفريقــــي (مــــابوتو، ١)٢٠١٢ / ســــبتمبرأيلــــول ٦-٤
. وٕاجماًال، حضر الحلقات العملية هذه ممثِّلون عن الحكومات ٣)٢٠١٧ أكتوبر/ األول تشرين ٢٥-٢٣(هلسنكي، 

 .بلداً  ٨٠من أكثر من 
 
الصــادر عــن مــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي فــي اجتماعــه الثالــث  ١٣/٦وعمــًال بــالمقرر  -١٣

، ُأِعدَّت توجيهات، بالتشاور مع منظمـة الصـحة العالميـة، لـدعم دراسـة إدارة التنـوع ٢٠١٦عشر الذي ُعقد في عام 
الفرعيــة لالتفاقيــة المعنيــة بالمشــورة العلميــة البيولــوجي والــنظم اإليكولوجيــة فــي نهــج "صــحة واحــدة". ووافقــت الهيئــة 

والتقنيـــة والتكنولوجيـــة علـــى هـــذه التوجيهـــات وعلـــى مـــوجز لألنشـــطة األخيـــرة التـــي ُنفِّـــذت فـــي إطـــار برنـــامج العمـــل 
 . ٢٠١٨المشترك، لتقديمها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر المقرر َعقُده في تشرين الثاني/ نوفمبر 

 
  المضي قدماً سُبل 

  
يمكن أن يساعد االستخدام المنهجـي لتحلـيالت المخـاطر وتقييمـات الضـعف والتـأثير المتكامـل والتقييمـات  -١٤

االســتراتيجية ذات الصــلة بالعالقــات بــين صــحة اإلنســان والتنــوع البيولــوجي فــي تحديــد اإلجــراءات الالزمــة لــإلدارة 
المْعِديــة المرتبطــة بتغيــر التنــوع البيولــوجي، وتجــارة األحيــاء االســتباقية لمخــاطر اإلصــابة بــاألمراض غيــر الســارية و 

البريـــة، وغيرهـــا مـــن مســـبِّبات ظهـــور األمـــراض واعـــتالل الصـــحة، بمـــا فـــي ذلـــك العوامـــل االجتماعيـــة واالقتصـــادية 
والســـلوكية التـــي تســـهم فـــي هـــذه التهديـــدات. ومـــن شـــأن وضـــع مقـــاييس مشـــتركة وربـــط المؤشـــرات المتعلقـــة بـــالتنوع 

وجي مع تلك المتعلقة بالصحة، إلى جانب أدوات التقييم االقتصادي، أن يسهم أيضًا في تقييم التدابير ورْصد البيول
 آثارها على كلٍّ من التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان.

 
ة إلى مزيد من البحث العلمي حول الروابط بين التنوع البيولوجي والصـحة مـن أجـل سـدِّ لحّ وهناك حاجة مُ  -١٥

 الثغرات العلمية، وإلنتاج المزيد من البيانات والرصد والمؤشرات المتكاملة، ولتعميم هذه النتائج على نطاق أوسع. 
 
يد من التدابير التـي "ال ُينـدم وعلى الرغم من أهمية إجراء مزيد من البحوث، فثمة معارف كافية لدعم العد -١٦

وتشــمل االســتثمار فــي الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة، مثــل إدمــاج المســاحات الخضــراء المتمتعــة بــالتنوع  ٤عليهــا".
البيولــوجي فــي التنميــة الحضــرية؛ وزيــادة تــوافر األنظمــة الغذائيــة المختلفــة وٕاتاحتهــا؛ وتشــديد الرقابــة علــى العوامــل 

مبيـــدات اآلفـــات والمبيـــدات الحيويـــة األخـــرى وترشـــيد اســـتخدامها؛ وتعظـــيم الفوائـــد الصـــحية المضـــادة للميكروبـــات و 
 للتعرض للبيئات الغنية بالتنوع البيولوجي؛ وتحسين رصد التغير البيئي بما يتواءم مع نهج "صحة واحدة".

 

                                                           
(تـم االطـالع فـي  https://www.cbd.int/health/workshops/americas/default.shtmlمزيد من المعلومات، انظر ل   ١
  ).٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٣
٢   https://www.cbd.int/health/workshops/africa/default.shtml  ٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٣(تم االطالع في.(  
٣   https://www.cbd.int/health/europe/default.shtml  ٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٣(تم االطالع في(. 

إلى المفاهيم والتدابير التي يمكن البـدء فـي وضـعها واتخاذهـا اآلن دون التـيقن  "ال يندم عليها"تستند االستراتيجيات التي    ٤
مـــن جميـــع أبعـــاد التغييـــر فـــي المســـتقبل. وتُتخـــذ تـــدابير ومـــن ثـــم، ُتعتمـــد اســـتراتيجيات فـــي إطـــار تحفظـــّي بهـــدف االســـتجابة 

آذار/  ٧، تــــــم االطــــــالع فــــــي /http://www.circlesofclimate.orgللتــــــأثيرات الســــــلبية المحتملــــــة قبــــــل أن تــــــزداد. "(انظــــــر 
  ).٢٠١٨ مارس
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الوطنيــة فرصــًا  ة الــروابط بــين الصــحة والتنــوع البيولــوجي فــي االســتراتيجيات والبــرامجاويــوفر تعمــيم مراعــ -١٧
جديدة للحلول المستندة إلى الطبيعة لتعزيز القدرة على الصمود ومواجهة التحديات االجتماعيـة الرئيسـية التـي تـؤثر 
علـــى صـــحة اإلنســـان، مثـــل انعـــدام األمـــن الغـــذائي والمـــائي، وتغيـــر المنـــاخ، ومخـــاطر الكـــوارث، وعـــدم المســـاواة 

 االجتماعية واالقتصادية.
 
لدعم إلى الدول األعضاء في تعميم الروابط بين التنوع البيولوجي والصـحة، وعلـى سـبيل ومن أجل تقديم ا -١٨

المســاهمة فــي األنشــطة التعاونيــة الجاريــة فــي إطــار برنــامج العمــل المشــترك مــع أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي فــي 
 فيذ اإلجراءات التالية:االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، تخطِّط أمانة منظمة الصحة العالمية لتن

وتشــجيعها  أدنــاه ١٩تســهيل اضــطالع الــدول األعضــاء باألنشــطة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة   (أ)
 على ذلك؛ 

المشاركة في االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنـوع البيولـوجي والمسـاهمة فـي   (ب)
والمسـؤولين عـن التنـوع البيولـوجي، بهـدف تعزيـز حوار رفيع المستوى بين الـوزارات المسـؤولة عـن الصـحة 

 التعاون بين القطاعات ودعم تعميم مراعاة الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة؛

مواصـــــلة عقـــــد اجتماعـــــات جانبيـــــة، باالشـــــتراك مـــــع أمانـــــة اتفاقيـــــة التنـــــوع البيولـــــوجي والشـــــركاء   (ج)
ســاهمة فــي تعمــيم مراعــاة الــروابط بــين الصــحة المؤسِّســيين، فــي المحافــل الدوليــة ذات الصــلة مــن أجــل الم

 والتنوع البيولوجي ونشر نتائج استعراض حالة المعارف على نطاق واسع؛

تعزيــز التعــاون عبــر القطاعــات بــين الوكــاالت الحكوميــة الدوليــة والوكــاالت الدوليــة، بمــا فــي ذلــك   (د)
 والصحة؛ فريق االتصال المشترك بين الوكاالت المعنّي بالتنوع البيولوجي 

التعــاون مــع أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، والشــركاء المعنيــين اآلخــرين، حســب االقتضــاء، فــي   (ه)
تجميع أفضل الممارسات والدروس المستفادة، ووضع التوجيهات واألدوات والمؤشرات وتطبيقها، من أجـل 

 لخطط الوطنية ذات الصلة؛امج واتعميم مراعاة التنوع البيولوجي والصحة في االستراتيجيات والبر 

تعزيــز بنــاء القــدرات، مــن خــالل تطــوير أدوات االتصــال والتثقيــف وتوعيــة عامــة النــاس وراســمي   (و)
السياســات فــي قطــاع الصــحة علــى ســبيل المثــال، ومــن خــالل المشــاركة فــي تنظــيم الحلقــات العمليــة التــي 

أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي والشــركاء تســتهدف بنــاء القــدرات فــي مجــال التنــوع البيولــوجي والصــحة مــع 
 المعنيين اآلخرين.

الدول األعضاء في النظر في األنشطة التالية، إضافة إلى لدعم  تقف األمانة على أهبة االستعداد أيضاً و  -١٩
الرئاســـية لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة واتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي،  األجهـــزةالســـابقة الصـــادرة عـــن اإلجرائيـــة المقـــررات 

 مع األولويات والقدرات الوطنية: يتواءم بما

تيسير الحوار بين الوكاالت المسؤولة عن الصـحة والمسـؤولين عـن التنـوع البيولـوجي والقطاعـات   (أ)
 األخرى ذات الصلة؛ 

ــ  (ب) نظم اإليكولوجيــة فــي ُنهــوج شــاملة مثــل "صــحة تحســين دمــج الصــحة والتنــوع البيولــوجي وٕادارة ال
واحدة" من أجل استهداف مجموعة أوسع من القضايا التي تهدد الحصائل الصـحية، بمـا فـي ذلـك مقاومـة 
مضادات الميكروبات، واألمراض التي تحملها النواقل والمياه، واألمن الغذائي وسوء التغذية، والتفاعل مـع 

 وع البيولوجي واعتالل الصحة، بما في ذلك تغير المناخ؛ المسبِّبات األخرى لفقدان التن
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دراسة الروابط بين التنوع البيولوجي والصـحة ذات الصـلة عنـد وضـع السياسـات واالسـتراتيجيات،   (ج)
والبرامج والخطط والحسابات الوطنية ذات الصلة وتحديثها، بمـا فـي ذلـك االسـتراتيجيات الصـحية الوطنيـة 

 حة البيئة واستراتيجيات القضاء على الفقر وأدوات اإلبالغ ذات الصلة؛ وخطط العمل في مجال ص

دراســـة الـــروابط بـــين الصـــحة والتنـــوع البيولـــوجي فـــي تقييمـــات األثـــر البيئـــي وتقييمـــات المخـــاطر   (د)
وتقييمــات األثــر الصــحي؛ والعمــل علــى معالجــة أي آثــار ســلبية غيــر مقصــودة وغيــر مرغــوب فيهــا تلحــق 

 التدخالت في مجال التنوع البيولوجي والعكس ورصدها وتقييمها. بالصحة من جرَّاء

ـــــاج واالســـــتهالك المســـــتدامين   (ه) ـــــاة الصـــــحية، واإلنت ـــــز أنمـــــاط الحي ـــــد الفـــــرص الســـــانحة لتعزي تحدي
 يصاحب ذلك من تغير في السلوك يفيد ُكًال من صحة اإلنسان والتنوع البيولوجي؛ وما

القــدرات والبـرامج البحثيـة فـي تخصصــات متعـددة بشـأن الـروابط بــين دعـم التعلـيم والتـدريب وبنـاء   (و)
الصـــحة والتنـــوع البيولـــوجي، باســـتخدام ُنهـــوج تكامليـــة، علـــى مســـتويات متنوعـــة ونطاقـــات مكانيـــة وزمانيـــة 

 مختلفة، وٕانشاء جماعات الممارسين المعنية بالتنوع البيولوجي والصحة؛

رهمـــا مـــن الـــوزارات والوكـــاالت والمنظمـــات كـــي تـــدرس تعزيـــز قـــدرات وزارتـــي الصـــحة والبيئـــة وغي  )ز(
الروابط بين الصحة والتنـوع البيولـوجي فـي النهـوج الراميـة إلـى الوقايـة مـن اعـتالل الصـحة وتعزيـز التنميـة 
ز األبعاد المتعددة للصحة والرفاهية، مع إيالء اهتمام خاص إلى الفئات الضعيفة؛  المستدامة، وكي تعزِّ

الوطنية للرصد وجمع البيانات، بما في ذلك إدمـاج نظـم الرصـد والترصـد واإلنـذار تعزيز القدرات   )ح(
المبكر في هيكل موحد يمّكن النظم الصحية من التنبؤ بالمخاطر المحِدقة بالصحة العمومية الناجمة عـن 

  فقدان التنوع البيولوجي وتغير النظام اإليكولوجي واالستعداد واالستجابة لها. 
 

  وب من جمعية الصحةاإلجراء المطل
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