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  الصحة والبيئة وتغير المناخ
  

  
  

والتـزام المـدير العــام  ١عـن الصـحة والبيئـة وتغيـر المنـاخ، بـالتقرير علمـاً  اإلحاطـة بعـدالمجلـس التنفيـذي، 
 "األخـــرى الـــدول الناميـــة الجزريـــة الصـــغيرة والســـياقات الضـــعيفة"بالتصـــدي آلثـــار تغيـــر المنـــاخ علـــى الصـــحة فـــي 

تلــك إنشــاء العمــل بشــأن ، واســتهالل ٢٠٢٣-٢٠١٩ فــي إطــار مســودة برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر كمنصــات
المنـاخ (بـون،  تغيـر بشـأن اإلطاريـة المتحـدة األمـم اتفاقيـة فـي األطـراف لمـؤتمرفي الدورة الثالثـة والعشـرين نصات الم

 UNEP/EA.3/L.8/Rev.1بـــــالقرار وٕاذ يرحــــب أيضـــــًا  )٢٠١٧ تشــــرين الثـــــاني/ نـــــوفمبر ١٧إلـــــى  ٦ألمانيــــا، مـــــن 
 6XIII/و 3XIII/و 21XII/والمقـــررات اإلجرائيـــة  الصـــادر عـــن جمعيـــة األمـــم المتحـــدة للبيئـــة بشـــأن البيئـــة والصـــحة؛

وتعمــيم ، وصـحة اإلنسـانالتنوع البيولـوجي بـ التـي ُتعنـى اتفاقيـة التنـوع البيولـوجيمـؤتمر األطـراف فـي الصـادرة عـن 
  قرر أن يطلب من المدير العام ما يلي: ،التنوع البيولوجي ضمن القطاعات وعبرها

  
أن يضــع، مــن بــاب األولويــة وبالتشــاور مــع الــدول األعضــاء وســائر الجهــات صــاحبة المصــلحة   )١(

الراميــة إلــى  بالمنصــاتمســودة خطــة عمــل خاصــة مــع المكاتــب اإلقليميــة،  حســب االقتضــاء، وبالتنســيق
مسـودة خطـة يقـدم أن و  ، أوالً التصدي آلثار تغير المناخ على الصحة في الدول النامية الجزريـة الصـغيرة 

، عـــن طريـــق ٢٠١٩فـــي أيـــار/ مـــايو كـــي تنظـــر فيهـــا جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثانيـــة والســـبعون العمـــل 
 ؛٢٠١٩دورته الرابعة واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير المجلس التنفيذي في 

 
أن يضــع، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء وســائر الجهــات صــاحبة المصــلحة حســب االقتضــاء،   )٢(

مع المكاتب اإلقليمية وسائر البرامج والوكاالت المتخصصة المعنية التابعـة لألمـم المتحـدة مثـل  وبالتنسيق
مــع  مســودة اســتراتيجية عالميــة شــاملة بشــأن الصــحة والبيئــة وتغيــر المنــاخ، برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة،

تنظـــر فيهـــا جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثانيـــة والســـبعون فـــي أيـــار/ ، كـــي إيـــالء عنايـــة خاصـــة لبيئـــة العمـــل
عـــن طريـــق المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة واألربعـــين بعـــد المائـــة فـــي كـــانون الثـــاني/  ٢٠١٩ مـــايو
 ؛٢٠١٩ يناير

 
)، الطلــب مــن اللجــان اإلقليميــة تقــديم ٢٠١٢) (٩(٦٥ع  ص  جأن يكفــل، عمــًال بــالمقرر اإلجرائــي   )٣(

 ؛بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخالشاملة االستراتيجية العالمية مسّودة خصوص ب تعليقات ومدخالت
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العالمية وأمانة اتفاقية  استعراض حالة المعارف المشترك بين منظمة الصحة بعد مراعاة ،عدّ يأن   )٤(
والتنـوع  اإلنسـانصحة بين المشتركة تقريرًا عن اإلجراءات المتخذة بخصوص الروابط  ١،التنوع البيولوجي

الحاديـة والسـبعون بهـدف تحضـير مسـاهمة المنظمـة فـي العالميـة كي تنظر فيه جمعية الصحة البيولوجي 
  التنوع البيولوجي.المؤتمر الرابع عشر لألطراف في اتفاقية 
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