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  الصحة والبيئة وتغير المناخ
  
  

  الدول األعضاء من ةمقترحالتعديالت ال مع إجرائي مقررمشروع 
  
  

           المجلس التنفيذي، 
  
والتـزام المـدير العـام "بالتصـدي آلثـار تغيـر  ١عن الصحة والبيئة وتغيـر المنـاخ، بالتقرير علماً  اإلحاطة بعد

فـي إطـار مسـودة  كمنصـات "األخـرى الـدول الناميـة الجزريـة الصـغيرة والسـياقات الضـعيفةالمناخ علـى الصـحة فـي 
 لمـؤتمر، واستهالل تلك المبادرة في الـدورة الثالثـة والعشـرين ٢٠٢٣-٢٠١٩للفترة برنامج العمل العام الثالث عشر 

تشـرين الثــاني/  ١٧إلـى  ٦(بـون، ألمانيـا، مــن المنـاخ  تغيـر بشــأن اإلطاريـة المتحـدة األمـم اتفاقيـة فـي األطـراف
الصــادر عــن جمعيــة األمــم المتحــدة للبيئــة  UNEP/EA.3/L.8/Rev.1بــالقرار وٕاذ يرحــب أيضــًا  )٢٠١٧ نــوفمبر

الصادرة عن اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن  6XIII/و 3XIII/و 21XII/والمقررات اإلجرائية  بشأن البيئة والصحة؛
قـرر أن يطلـب مـن  ] المكسـيك وتعمـيم التنـوع البيولـوجي ضـمن القطاعـات وعبرهـا؛ [الصحة والتنوع البيولوجي 

  المدير العام ما يلي:

أن يضع، من باب األولوية وبالتشاور مع الـدول األعضـاء وسـائر الجهـات صـاحبة المصـلحة حسـب  -١
الراميـة إلـى  بالمنصـاتخاصة  مسودة خطة عملاالقتضاء، وبالتنسيق أيضًا مع المكاتب اإلقليمية، 

السـياقات فـي و أوًال التصدي آلثـار تغيـر المنـاخ علـى الصـحة فـي الـدول الناميـة الجزريـة الصـغيرة 
كــي تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة  عمــلالمســودة خطــة يقــدم أن و  ] فيجــي األخــرى الحقــًا [ الضــعيفة

دورتـه الرابعـة ، عن طريق المجلس التنفيـذي فـي ٢٠١٩في أيار/ مايو العالمية الثانية والسبعون 
 ] االتحاد األوروبي ؛ [٢٠١٩واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 

ــــدول األعضــــاء وســــائر الجهــــات صــــاحبة المصــــلحة حســــب االقتضــــاء،  -٢ أن يضــــع، بالتشــــاور مــــع ال
وسائر البـرامج والوكـاالت المتخصصـة المعنيـة التابعـة لألمـم وبالتنسيق أيضًا مع المكاتب اإلقليميـة 

مسـودة اسـتراتيجية عالميـة شـاملة ]  االتحـاد األوروبـي المتحـدة للبيئـة، [ مـمة مثل برنـامج األالمتحد
كي تنظر فيهـا  ]، سري النكا بإيالء عناية خاصة لبيئة العمل [بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ، 

 عــن طريــق المجلــس التنفيــذي فــي ٢٠١٩جمعيــة الصــحة العالميــة الثانيــة والســبعون فــي أيــار/ مــايو 
 ؛٢٠١٩دورته الرابعة واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 

)، الطلــــب مــــن اللجــــان اإلقليميــــة تقــــديم ٢٠١٢) (٩(٦٥ع  ص  جأن يكفــــل، عمــــًال بــــالمقرر اإلجرائــــي  -٣
 تعليقات ومدخالت متصلة باالستراتيجية العالمية بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ.

                                                      
 .١٤٢/١٢ت  مالوثيقة    ١
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العالميـة  االعتبار استعراض حالة المعارف المشترك بين منظمـة الصـحة، أخذًا في يقدمأن    مكررًا)٣(
 :Connecting Global Priorities) والمعنـــــــون "٢٠١٥وأمانـــــــة اتفاقيـــــــة التنـــــــوع البيولـــــــوجي (

Biodiversity and Human Health  ،" تقريـــرًا عـــن اإلجـــراءات المتخـــذة بخصـــوص الـــروابط بـــين
تنظــر فيــه جمعيــة الصــحة الحاديــة والســبعون بهــدف تحضــير  كــيالصــحة البشــرية والتنــوع البيولــوجي 

 ] المكسيك مساهمة المنظمة في المؤتمر الرابع عشر لألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي. [
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