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 - 212/74اليوم الدويل لنقاوة اهلواء من أجل مساء زرقاء
إن اجلمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد قرارهـا  1/70املؤرخ  25أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمر  ،2015املعنون ”حتويـ عـاملنـا
خطة التنمية املستدامة لعام  ،“2030الذي اعتمدت فيه جمموعة من األهداف والغاايت العاملية الشاملة
والبعيدة املدى املتعلقة ابلتنمية املس ـ ــتدامة ،اليت تركز على اإلنس ـ ــان وتفضـ ـ ـ إىل التحول ،والتز َامها ابلعم
دون كل من أج تنفيذ هذه اخلطة ابلكام حبلول عام  ،2030وإدرا َكها أن القضـ ـ ــاء على الفقر جبميع
صـ ـ ـ ـ ــوره وأبعاده ،مبا يف ذلك الفقر املدقع ،هو أكر حتد يواجهه العامل وشـ ـ ـ ـ ــر ال غىن عنه لتحقيق التنمية
املس ــتدامة ،والتز َامها بتحقيق التنمية املس ــتدامة أببعادها الثالثة  -االقتص ــادي واالجتماع والبيئ  -على
حنو متوازن ومتكام  ،وابالسـ ــتفادة من اإلجنازات اليت حتققت يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية والسـ ــع
إىل استكمال ما مل يتحقق منها،
وإذ تعيد أيضااا أتكيد قراريها  199/53املؤرخ  15كانون األول/ديســمر  1998و 185/61
املؤرخ  20كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــمر  2006املتعلقني إبعالن الس ـ ـ ـ ــنوات الدولية ،وقرار اجمللس االقتص ـ ـ ـ ــادي
واالجتمــاع  67/1980املؤرخ  25متوز/يوليــه  1980املتعلق ابلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات الــدوليــة واحتفــاالت الــذكرى
الس ـ ــنوية ،وال س ـ ــيما الفقرات  1إىل  10من مرفقه بشـ ـ ـ ن املعايري املتفق عليها إلعالن الس ـ ــنوات الدولية،
وكذلك الفقراتن  13و  14اللتان تنص ـ ـ ـ ـ ـ ــان على أنه ينبغ أال يعلن يوم دويل أو س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة دولية قب إجراء
الرتتيبات األساسية لتنظيم ومتوي ذلك اليوم أو تلك السنة،
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التعرض للمواد
وإذ تش ا اار إىل ضـ ـ ــرورة احلد بدرجة كبرية من عدد الوفيات واألمراض النامجة عن ّ
وتلوث اهلواء واملاء والرتبة ،حبلول عام  ،2030وكذلك احلد من األثر البيئ
الكيميائية اخلطرة ،وتلويث ّ
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي الفردي للمدن ،مبا يف ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية اهلواء وإدارة نفاايت البلدايت
وغريها ،حبلول عام ،2030
وإذ تسا ا ا ا مبا لنقاوة اهلواء من أمهية لص ـ ـ ـ ــحة الناس وحياهتم اليومية ،وإذ تض ـ ـ ـ ــع يف اعتبارها أن
تلوث اهلواء هو أكر خطر بيئ منفرد على صحة اإلنسان وأحد أسباب الوفاة واملرض الرئيسية اليت ميكن
جتنبها على الص ـ ــعيد العامل  ،وإذ تس ـ ــلم أيض ـ ــا ابألثر غري املتناسـ ـ ـ الذي خيلفه تلوث اهلواء على النس ـ ــاء
واألطفال وكبار السن ،وإذ يساورها القلق أيضا إزاء األثر السلي لتلوث اهلواء على النظم اإليكولوجية،
وإذ تش ا ا ا ا اار إىل قرار مجعيـ ــة األمم املتحـ ــدة للبيئـ ــة  ،8/3املؤرخ  6كـ ــانون األول /ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر
،)1(2017وقرار مجعية الصــحة العاملية  ،8-68املؤرخ  26أاير/مايو  ،)2(2015وقرار اللجنة االقتصــادية
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  4/75املؤرخ  31أاير/مايو ،2019
وإذ تؤكد ضــرورة تعزيز التعاون الدويل على ك من الصــعيد العامل واإلقليم ودون اإلقليم يف
خمتلف اجملاالت املتعلقة بتحس ـ ـ ـ ـ ــني نوعية اهلواء ،مبا يف ذلك مجع البياانت واس ـ ـ ـ ـ ــت دامها ،واالض ـ ـ ـ ـ ــطال
أبنشطة البحث والتطوير املشرتكة ،وتبادل أفض املمارسات،
وإذ تسا ا ا أبمهية وإحلاحية احلاجة إىل زايدة الوع العام على مجيع املس ـ ـ ــتوايت وتعزيز وتيس ـ ـ ــري
اإلجراءات الرامية إىل حتسني نوعية اهلواء ،مع مراعاة أمهية نقاوة اهلواء لصحة الناس وسب معيشتهم،
وإذ تعرب عن تقديرها للتقدم احملرز يف مكافحة تلوث اهلواء ،الذي يتض ـ من خمتلف املشــاريع
والشراكات واآلليات والصكوك على ك من الصعيد الوطين واإلقليم والعامل ،
وإذ تقر أبن حتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني نوعي ــة اهلواء ميكن أن يعزز الت فيف من آاثر تغري املن ــاخ وأبن جهود
الت فيف من آاثر تغري املناخ ميكن أن تؤدي إىل حتسني نوعية اهلواء،
وإذ يش ا ا ا ع ا تزايد اهتمام اجملتمع الدويل بنقاوة اهلواء ،وإذ تش ـ ـ ــدد على ض ـ ـ ــرورة بذل مزيد من
اجلهود من أج حتسني نوعية اهلواء ،مبا يف ذلك احلد من تلوث اهلواء من أج محاية صحة اإلنسان،
 - 1تقرر إعالن يوم  7أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ــبتمر اليوم الدويل لنقاوة اهلواء من أج مساء زرقاء ،على
أن حُيتف به سنواي اعتبارا من عام 2020؛

 - 2تدعو مجيع الدول األعضاء ومؤسسات منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية
واإلقليميــة واجملتمع املــد  ،مبــا يف ذلــك املنظمــات غري احلكوميــة واألفراد واجلهــات املعنيــة األخرى ،إىل
االحتفال ابليوم الدويل ،على النحو املناس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ووفقا لألولوايت الوطنية ،ومواص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة إيالء االعتبار لتعزيز
التعاون الدويل دعما للجهود اليت تبذهلا مجيع الدول األعضاء من أج حتقيق نقاوة اهلواء؛
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 - 3تدعو برانمج األمم املتحدة للبيئة إىل تيسـري االحتفال ابليوم الدويل ،ابلتعاون مع سـائر
املنظمات املعنية ،مع مراعاة األحكام الواردة يف مرفق قرار اجمللس االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادي واالجتماع 67/1980
املؤرخ  25متوز/يوليه 1980؛
-4
من الترعات؛

تش ا ا ا ا اادد على أن حمت َّول تكـاليف مجيع األنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة اليت قد تنجم عن تنفيـذ هذا القرار

 - 5تط ب إىل األمني العام أن يطلع مجيع الدول األعضـ ـ ـ ـ ــاء ومؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات منظومة األمم
املتحــدة وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر املنظمــات احلكوميــة الــدوليــة واملنظمــات غري احلكوميــة املعنيــة على هــذا القرار من أجـ
الرتويج لالحتفال ابليوم الدويل.
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