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   الصحة والبيئة:
  التصدي لآلثار الصحية 

  لتلوث الهواء
  

  
  قرار مقترح من وفود ألبانيا وشيلي وكولومبيا وفرنسا مشروع

  وبنما والسويد وسويسرا وأوكرانياوألمانيا وموناكو والنرويج 
  والواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي وزامبيا

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين،
  

  ،بعد النظر في التقرير الخاص بالصحة والبيئة: التصدي لألثار الصحية لتلوث الهواء
  

 ٢٠+ريـو مـؤتمر عـن الصـادرة الوثيقـة صـيلةبح التزامنـا على مجدداً  تؤكد وٕاذ)   الديباجة من صفر الفقرة(
والتـي التزمـت فيهـا جميـع الـدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة بتعزيـز سياسـات التنميـة  ،"إليه نصبو الذي المستقبل"

المســتدامة التــي تــدعم نوعيــة الهــواء الصــحية فــي ســياق مــدن ومســتقرات بشــرية مســتدامة، واعترفــت بــأن الحــد مــن 
  ١؛تلوث الهواء يؤدي إلى آثار إيجابية على الصحة

  
 بـين مـن السـواء علـى والخارج الداخل في الهواء تلوث أن القلق ببالغ تالحظ وٕاذ)   الديباجة من ١ الفقرة(
 الصحة على خطر أكبر ذاته حد في وأنه العالم، مستوى على والوفاة للمرض تالفيها يمكن التي الرئيسية األسباب
  ٢العالم؛ في البيئية

  
 الهـواء لتلوث التعرض بسبب سنة كل تقع وفاة حالة مليون ٤,٣ بأن تعترف وٕاذ)   الديباجة من ٢ الفقرة(
 وهــو ،)الخــارج فــي( المحــيط الهــواء تلــوث إلــى تعــزى الســنة فــي وفــاة حالــة مليــون ٣,٧ وأن) الــداخل فــي( المنزلــي

  ٣مرتفعة؛ تكاليف المجتمعات يحمل ما
  
  

                                                           
 .ةجمن الديبا ٦، الفقرة ١/٧ قرار جمعية األمم المتحدة للبيئة    ١

٢   Global Health Observatory http://www.who.int/gho/phe/en/ (accessed 18 March 2015). 

٣    WHO. Burden of disease from ambient air pollution for 2012. 

 http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/AAP_BoD_results_March2014.pdf?ua=1 (accessed 1 

December 2014).                                                                                                                                                          
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 عـامالً  الدقيقـة، الجسـيمية المـواد فيهـا بمـا الهـواء، لملوثـات التعـرض أن تعـي وٕاذ)   الديباجة من ٣ الفقرة(
 اإلقفـاري، القلـب داء ذلـك فـي بمـا الراشـدين،  حالـة فـي السـارية غيـر لألمـراض بالنسـبة الرئيسية الخطر عوامل من

 األجيــال يتهــدد كبيــرا صــحيا خطــرا ويطــرح والســرطان، والربــو، المــزمن، الرئــوي االنســداد ومــرض الدماغيــة، والســكتة
  والمقبلة؛ الحالية

  
 التنفسـي الجهـاز إصـابات عـن الناجمـة الوفيـات نصف ألن القلق عن تعرب وٕاذ)   الديباجة من ٤ الفقرة(

 إلى تعزى قد سنوات، خمس عن أعمارهم تقل الذين األطفال حالة في الرئوي االلتهاب ذلك في بما الحادة، السفلي
  ؛األطفال لوفيات بالنسبة الرئيسية الخطر عوامل من الً عام يجعلها ما وهو المنزلي، الهواء تلوث

  
 الدقيقــة، الجســيمية المــواد ذلــك فــي بمــا الهــواء، تلــوث ألن القلــق عــن تعــرب كمــا)   الديباجــة مــن ٥ الفقــرة(

   ١،الرئة لسرطان كسبب للمنظمة التابعة السرطان لبحوث الدولية الوكالة تصنفه
  
 كلتــا فــي لــه األجــل وطويــل األجــل قصــير الهــواء لتلــوث التعــرض أن تعــي وٕاذ)   الديباجــة مــن ٦ الفقــرة(
 لمسـتويات والتعـرض األجـل طويل للتعرض نتيجة كثيراً  أشد تأثير مع العمومية، الصحة على سلبي تأثير الحالتين
 مــرض فيهــا بمــا التنفســية واألمــراض الوعائيــة، القلبيــة األمــراض مثــل مزمنــة أمــراض إلــى يــؤدي مــا وهــو مرتفعــة،
 قـد الجسـيمات، مثـل الملوثـات مـن كثيـر حالـة فـي األجـل طويـل التعـرض أن أيضـاً  وتعـي المـزمن، الرئـوي االنسداد
 بشــأن التوجيهيــة المنظمــة مبــادئ فــي المقترحــة المســتويات مــن أدنــى( منخفضــة لمســتويات كــان ولــو حتــى يــؤدي،
   الضارة؛ الصحية اآلثار بعض إلى) الهواء نوعية

  
 للغايــــات بالنســــبة الصــــحية وآثــــاره الهــــواء لتلــــوث الكبيــــرة األهميــــة تالحــــظ وٕاذ)   الديباجــــة مــــن ٧ الفقــــرة(
 أهميــة وكــذلك ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة فــي الــواردة واألهــداف

 التعـرض مـن بالوقايـة المتعلقـة التوجيهيـة والمبـادئ ٨ المـادة سـيماوال التبـغ، مكافحـة بشـأن اإلطارية المنظمة اتفاقية
  ؛االتفاقية أطراف على تنطبق حسبما التبغ، لدخان

  
 العـالم، صـعيد علـى الصـحي اإلجحاف أسباب أحد هو الهواء تلوث أن وتالحظ)   الديباجة من ٨ الفقرة(

 يتعرضـون الذين الدخل منخفضي السكان وعلى المسنين، واألشخاص واألطفال النساء على خاصة بصفة يؤثر إذ
 التعـرض سـوى فيهـا ملهـ خيـار ال منـازل فـي أو المحـيط، الهـواء تلـوث من مرتفعة لمستويات الحاالت من كثير في

 اآلثـار أعظـم على تنطوي التي التدابير بين من الهواء نوعية تحسين وأن والتدفئة، الطهي عن الناجم الهواء لتلوث
  ٢الصحة؛ مجال في اإلنصاف على

  
  

                                                           
١   IARC Monographs Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans on the following issues: 

 Outdoor Air Pollution (2013, Volume 109); 

 Diesel and gasoline exhausts and some nitroarenes (2012, Volume 105); 

 Household use  of solid fuels and high-temperature  frying (2010, Volume 95); 

 Indoor emissions from household combustion of coal. ( 2012 , Volume 100E ). 

 Tobacco smoke and involuntary smoking (2004, Volume 83). 
٢    WHO Burden of Disease, Indoor and Outdoor Air Pollution, 2014. 
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ة المحـــددة البشـــريلألنشـــطة وٕاذ تعـــي أن معظـــم ملوثـــات الهـــواء تنبعـــث نتيجـــة    )مـــن الديباجـــة ٩(الفقـــرة 
في مبادئ المنظمة التوجيهية بشأن تلوث الهواء المحـيط والـداخلي، وأن هنـاك  ١باعتبارها من مصادر تلوث الهواء

لهــواء الخــارجي وتالحــظ أن هنــاك ترابطــًا مهمــًا بــين نوعيــة ا ٢أيضــًا ظــواهر طبيعيــة تــؤثر ســلبًا علــى نوعيــة الهــواء
  والداخلي؛

  
 النظيفــة الطاقــة اســتخدام فــي والتوســع الطاقــة كفــاءة تعزيــز أن تعــي وٕاذ)   الديباجــة مــن مكــرر ٩ الفقــرة(
 سيسـاعد الطاقـة هـذه تكلفـة ُيسـر أن وتؤكـد المسـتدامة والتنميـة الصـحة علـى جانبية بفوائد يعود أن ُيمكن والمتجددة

  الفرص؛ هذه من حدّ  أقصى إلى االستفادة على
  
وٕاذ تشدد على أن األسباب األساسية لتلوث الهواء وآثاره الضارة هي )   الديباجة من ثانياً  مكرر ٩ الفقرة(

 للصــحة االجتماعيــة للمحــددات التصــدي إلــى الحاجــة وتعــي فــي معظــم الحــاالت ذات طبيعــة اجتماعيــة اقتصــادية
 بالنسـبة عنـه غنـى ال كعنصـر الفقـر علـى القضـاء ذلـك فـي بمـا والريفيـة، الحضـرية األوضـاع في بالتنمية المرتبطة
  ؛الهواء لتلوث الصحية اآلثار من وللحد المستدامة للتنمية

  
ـــاً ث مكـــرر ٩ الفقـــرة(  ونشـــرها، ونقلهـــا الســـليمة للتكنولوجيـــات التـــرويج أهميـــة تؤكـــد وٕاذ)   الديباجـــة مـــن الث
  ؛الهواء لتلوث الصحية لآلثار التصدي أجل من النامية، البلدان في وخاصة

  
 وبخاصـة الهـواء، نوعيـة لتعزيـز مـؤخراً  بـذلت التـي العالمية بالجهود تعترف وٕاذ)   الديباجة من ١٠ الفقرة(

 الرامية العديدة واإلقليمية الوطنية المبادرات وكذلك ٢٠١٤ لعام الهواء نوعية بشأن للبيئة المتحدة األمم جمعية قرار
 ودون اإلقليمـي التعـاون أطـر أن وتالحـظ والخـارج، الـداخل فـي الهـواء لتلـوث الصحية اآلثار حدة من التخفيف إلى

  ؛إقليم بكل الخاصة للظروف تبعاً  الهواء تلوث لقضايا للتصدي جيدة فرصاً  توّفر اإلقليمي
  
 السياســاتية الخيــارات فــي اإلســهام أراد إذا الصــحة، قطــاع علــى أن تــدرك وٕاذ)   الديباجــة مــن ١١ الفقــرة(
 للقطاعـات، عابرة صحية نهوج في يشارك أن الصحة، في اإلجحاف جوانب من وتحد الصحة تحمي التي الوطنية

     ٣لسياسات؛ ا جميع في الصحة دمج نهج اعتماد ذلك في بما
  
 مـن لكـل بالنسـبة الهـواء نوعيـة بشـأن التوجيهيـة المنظمـة مبـادئ أن تالحظ وٕاذ)   الديباجة من ١٢ الفقرة(

 هــواء أجــل مــن وتوصــيات إرشــادات تقــدم ٥)٢٠١٤( الــداخل فــي الهــواء ونوعيــة ٤)٢٠٠٥( المحــيط الهــواء نوعيــة
  . التنفيذ وتسهيل تعزيز مثل بأنشطة دعم إلى تحتاج اإلرشادات هذه أن تدرك وٕاذ اإلنسان، صحة يحمي نظيف

  
                                                           ١    WHO Guidelines for Air Quality: Global Update 2005; WHO guidelines for indoor air quality: household fuel 

combustion; WHO Guidelines for indoor air quality: select pollutants; WHO guidelines for indoor air quality: 
Dampness and Mould.                                                                                                                                                  

 .اتالغاب وحرائق البركاني والثوران والرملية الترابية والعواصف] مسرطنة مادة[ الرادون أمور، جملة في تشمل، وهي    ٢
 .  االتحادية الدول سياقات مراعاة مع    ٣

٤     WHO air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide – global update 
2005: summary of risk assessment. Geneva: World Health Organization; 2006 (document 
WHO/SDE/PHE/OEH/06.02).                                                                                                                                     

٥  WHO indoor air quality guidelines: household fuel combustion; 2014; 
(http://www.who.int/indoorair/guidelines/hhfc/en/).    
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 ضــد التكلفــة حيــث مــن فعاليــة وأكثرهــا التــدابير أهــم مــن كثيــراً  بــأن تعتــرف وٕاذ)   الديباجــة مــن ١٣ الفقــرة(
 والمحلية، اإلقليمية والسلطات القطرية الحكومات وقيادة مشاركة تتطلب كانت إن والداخل، الخارج في الهواء تلوث
 األنشــطة بتعزيــز لهــا يســمح وضــع فــي أنهــا إلــى باإلضــافة الهــواء تلــوث بعواقــب خاصــة بصــفة تتــأثر المــدن فــإن

 جيـدة ممارسـات تضـع أن ويمكنهـا صـحية، آثـار مـن بـه يتصل وما الهواء تلوث من للحد الصحية بالمدن الخاصة
  وتنفذها؛ الوطنية التدابير وتستكمل

  
وٕاذ تســـلم بـــأن تعبئـــة المـــوارد الوطنيـــة، وحســـب االقتضـــاء، الدوليـــة أمـــر مهـــّم  مـــن الديباجـــة)   ١٤(الفقـــرة 

الحـــّد مـــن تلـــوث الهـــواء ويشـــكل جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن التنميـــة بالنســـبة لتجديـــد البنيـــة التحتيـــة المعنيـــة التـــي ُتســـهم فـــي 
العالميـــة، وأن اآلثـــار الصـــحية المرتبطـــة بتلـــوث الهـــواء ُيمكـــن أن تكـــون مؤشـــرات ذات صـــلة بالصـــحة  المســـتدامة

   لسياسات التنمية المستدامة؛
  

ة وتـوفير الفوائـد أن تعزيز نوعية الهواء أولوية مـن أجـل حمايـة الصـح وٕاذ تعي  ) من الديباجة ١٥(الفقرة 
   ١الجانبية للمناخ وخدمات النظم اإليكولوجية، والتنوع األحيائي، واألمن الغذائي،

  
وٕاذ تســـلم أيضـــًا بتعقيـــد العالقـــة بـــين تحســـين نوعيـــة الهـــواء والحـــّد مـــن   ) مـــن الديباجـــةمكـــرر  ١٥(الفقـــرة 

ثات المسببة لالحتـرار والتـي تغّيـر المنـاخ، وأن هنـاك ف رصـًا معقولـة لتحقيـق فوائـد جانبيـة نتيجـة لهـذه انبعاثات الملوِّ
  اإلجراءات؛
  

ارتفـــاع درجــــات الحــــرارة وازديـــات تــــواتر الموجــــات  وٕاذ تؤكــــد أن )  مـــن الديباجــــةمكــــرر ثانيــــًا  ١٥(الفقـــرة 
أن تزيـد مـن شـدة آثـار تلـوث  اً وحرائـق الغابـات، يمكنهـا أيضـ والرملية والثـوران البركـانيالحرارية والعواصف الترابية 

   على الصحة الناجم عن األنشطة اإلنسانية الهواء
  

 على ما يلي:  ٢الدول األعضاء تحث    من منطوق القرار) ١(الفقرة 
  
 الهـــواء لتلــوث الصـــحية اآلثــار تحديــد إلـــى الراميــة جهودهـــا مضــاعفة)   القــرار منطـــوق مــن ١-١ الفقــرة(

ـــة لهـــا والتصـــدي ـــأن منهـــا والوقاي ـــيم ب ـــاً  الحـــال، مقتضـــى حســـب وتعـــزز، تق  علـــى القطاعـــات متعـــدد تعاون
 طبقــــاً  وموجهــــة القطاعــــات متعــــددة تــــدابير اتخــــاذ طريــــق وعــــن والوطنيــــة، واإلقليميــــة الدوليــــة المســــتويات
  الوطنية؛ لألولويات

  
 أداء من الصحية، الحماية سلطات ذلك في بما الصحية، النظم تمكين)   القرار منطوق من ٢-١ الفقرة(

 علـى الهـواء تلـوث بآثـار المصـلحة أصـحاب جميـع وبـين الجمهـور بـين الوعي مستوى رفع في قيادي دور
 الحـد علـى للمسـاعدة إرشـادية وقائيـة تـدابير اتخاذ منها بطرق تالفيه أو التعرض من الحد وفرص الصحة

 مــن المعنيــين المصــلحة وأصــحاب الصــلة ذات القطاعــات مــع بفعاليــة والتفاعــل الصــحية، اآلثــار هــذه مــن
 الصحية الشواغل إدماج وضمان المستدامة، الحلول حول اإلعالم أجل من الخاص والقطاع العام القطاع

                                                           
١   . United Nations Environment Assembly Resolution 1/7 (http://www.unep.org/unea/download.asp?ID=5171 

accessed 20 March 2015). Smith, K.R., A. Woodward, et al, 2014: Human health: impacts, adaptation, and co-
benefits. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. 
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 709-754.         

 .االقتصادي للتكامل اإلقليمية المنظمات االقتضاء، وحسب     .٢
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 والمحليـة، واإلقليميـة الوطنيـة المسـتويات علـى الصـلة ذات والتقيـيم القـرارات واتخـاذ السياسـات عمليات في
  الصحية؛ النظم تعزيز وكذلك واالستجابة، االستعداد وتدابير العمومية، الصحية الوقاية ذلك في بما
  
 قواعـــد واســـتخدام إنشـــاء ذلـــك فـــي بمـــا الصـــلة، ذات البحـــوث تســـهيل)   القـــرار منطـــوق مـــن ٣-١ الفقـــرة(

 الصــحية، الرعايــة خــدمات وتكــاليف واســتخدام ؛الصــحية اآلثــار وتقيــيم ؛والوفيــات المراضــة بشــأن للبيانــات
 مـع واالشـتراك ؛البحـوث واستراتيجيات أولويات تحديد ودعم ؛الصحة بسوء المتصلة االجتماعية والتكاليف
 فــي الــدولي والتعــاون الوطنيــة البحــوث مؤسســات تعزيــز ودعــم ؛المعرفيــة الفجــوات لســد الجامعيــة األوســاط
   مستدامة؛ حلول وتنفيذ لتحديد البحوث مجال

  
 لتلــوث الضــارة الصــحية لآلثــار معــززة عالميــة اســتجابة فــي المســاهمة،)   القــرار منطــوق مــن ٤-١ الفقــرة(

 الصــحية الحصـائلب الصـلة ذات البيانـات واســتخدام وتقاسـم جمـع طريـق عــن الـوطني، للسـياق وفقـاً  الهـواء
 والعمل التنفيذ من المستمدة والدروس الجيدة الممارسات ونشر المعايير وضع في واإلسهام ،الهواء لنوعية
  القرارات؛ متخذو يستخدمها أن يمكن التي بالصحة المرتبطة المؤشرات تنسيق سبيل في
  

 المرتبطــة األمــراض لجميــع بالنســبة والوفيــات المراضــة ترصــد تحســين   )مــن منطــوق القــرار ٦-١(الفقــرة 
  ؛الهواء ملوثات رصد نظم مع الروابط مستوى ورفع الهواء، بتلوث

  
 المنظمـة ومبـادئ الهـواء نوعيـة بشـأن التوجيهيـة المنظمـة مبادئ مراعاة)   القرار منطوق من ٧-١ الفقرة(

 وطنيـــة اســـتجابة إعـــداد فـــي الصـــلة ذات األخـــرى والمعلومـــات الـــداخل فـــي الهـــواء نوعيـــة بشـــأن التوجيهيـــة
   المبادئ؛ تلك أهداف تدعم تدابير  واتخاذ الهواء لتلوث القطاعات متعددة

  
 مــن الحــد فــي بــه يعتــد تقــدم إلــى ســتؤدي التــي التــدابير وتعزيــز تشــجيع)   القــرار منطــوق مــن ٨-١ الفقــرة(

 الطاقـة واسـتخدام واإلضـاءة، والتدفئـة، للطهـي، النظيفـة الممارسات مثل الداخل في الهواء تلوث مستويات
  بكفاءة؛

  
 هـو مـا بقـدر منـه والتقليـل الهـواء تلـوث لمعالجـة فعالـة خطـوات اتخـاذ)   القـرار منطـوق مـن  ٩-١ الفقرة(

 مبــادئ تنفيــذ طريــق عــن ذلــك فــي بمــا الصــحية، الرعايــة بأنشــطة متصــالً  منــه كــان مــا وبخاصــة ممكــن،
   الحال؛ مقتضى حسب الصلة، ذات التوجيهية المنظمة

  
 بــــين للمعلومــــات وتقاســــم والتعــــاون السياســــات عــــن حــــوار إقامــــة[    )مــــن منطــــوق القــــرار ١٠-١(الفقــــرة 

 فــي المســتقبل فــي المشــاركة أجــل مــن ومنســق القطاعــات متعــدد أســاس وجــود لتســهيل المختلفــة القطاعــات
   ؛الصحة على الهواء تلوث آلثار للتصدي والعالمية اإلقليمية العمليات

  
علــى التصــدي لآلثــار الصــحية لتلــوث  تقويــة التعــاون الــدولي   مكــرر مــن منطــوق القــرار) ١٠-١(الفقــرة 
الخبــرات، والتكنولوجيــات، والبيانــات العلميـة فــي ميــدان تلــوث  نقـلعــن طريــق تســهيل بمــا فــي ذلـك  الهـواء،

   ؛الهواء، وكذلك تبادل الممارسات السليمة
  

تحديـد تـدابير علـى المسـتوى الـوطني يضـطلع بهـا قطـاع     من منطوق القرار) كرر ثانياً م ١٠-١(الفقرة 
والعمل على نحو وثيـق مـع المجتمعـات  المرتبط بتلوث الهواء الصحي اإلجحافجوانب الصحة للحد من 
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بغيـة  ،من تـدابير فعالـة ومنصـفة ومسـتدامة تحقق أكبر استفادةالمحلية المعرضة للمخاطر التي يمكن أن 
   ؛التحقيق الكامل للحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن الوصول إليه للصحة البدنية والعقلية تيسير

  
 المسـتوى الرفيـع المتحـدة األمـم اجتمـاع فـي المعلنـة بااللتزامات الوفاء)   القرار منطوق من ١١-١ الفقرة(

 وخيـــار الطريـــق خارطـــة الحـــال، مقتضـــى حســـب واســـتخدام، الســـارية، غيـــر األمـــراض عـــن ٢٠١١ لســـنة
   السارية؛ غير باألمراض الخاصة العالمية المنظمة عمل خطة في الواردين السياسات

  
الوفاء بالتزامات اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ،    من منطوق القرار) مكرر ١١-١(الفقرة 

   إذا كانت الدولة العضو طرفًا في هذه المعاهدة؛ 
  

التعـــاون مـــع المنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة فـــي إقامـــة شـــراكات مـــن   مـــن منطـــوق القـــرار) ١٣-١(الفقـــرة 
  عية الهواءلتحسين نو كافية  وماليةموارد تقنية الوصول إلى  تعزيز أجل 

  
  ما يلي: العام المدير من تطلب  )نطوق القرارممن  ٢الفقرة (
  

 الهـــواء تلـــوث مجـــال فـــي بـــه يعتـــد نحـــو علـــى المنظمـــة قـــدرات تعزيـــز)   القـــرار منطـــوق مـــن ١-٢ الفقـــرة(
    :يلي ما توفير أجل من والصحة

  
 الهـواء نوعيـة بشـأن التوجيهيـة المنظمـة مبـادئ تنفيذ في األعضاء للدول واإلرشاد الدعم  )أ(

  الداخل؛ في الهواء نوعية بشأن التوجيهية المنظمة ومبادئ
  
 التبـغ مكافحـة بشـأن اإلطاريـة المنظمـة اتفاقية في لألطراف اإلرشادات وتوفير الدعم   )مكرر أ(

 أمانــة مــع بالتنســيق التوجيهيــة، ومبادئهــا المعاهــدة مــن ٨ المــادة بموجــب االلتزامــات تنفيــذ بشــأن
   االتفاقية؛

  
 مالئمــة قــدرات تــوفير بينهــا مــن بطــرق األعضــاء للــدول وٕارشــاد محســن تقنــي دعــم تقــديم  )ب(

  القطرية؛ األنشطة دعم على والقطرية اإلقليمية المكاتب في
  
 بشــأن التوجيهيــة المنظمــة لمبــادئ المنــتظم والتحــديث والتطــوير التحديــد مــن مزيــد إدخــال  )ج(

 دعـم أجـل مـن الرصـد، نظـم ذلـك فـي بما والعائد، التكلفة لحساب المراعية واألدوات الهواء نوعية
  وكفاءة؛ بفعالية القرارات اتخاذ

  
تعزيــز القــدرة التقنيــة لــدى المنظمــة علــى التعــاون، حســب مقتضــى الحــال، مــع أصــحاب   (د)

نات عن اوتحليل البي تجميعالمصلحة المعنيين على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية، على 
  فة خاصة على جوانب نوعية الهواء المرتبطة بالصحة؛نوعية الهواء، مع التأكيد بص

  
 المصـــلحة، وأصـــحاب الجمهـــور عامـــة وٕابـــالغ التوعيـــة علـــى األعضـــاء الـــدول مســـاعدة  )هـ(

 للحــد الالزمــة والتــدابير الهــواء تلــوث آثــار عــن للمخــاطر المعرضــة المحليــة المجتمعــات وبخاصــة
  منه؛
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 لنوعيـة الفعالـة والسياسـات األنشـطة بشـأن البينات على القائمة الممارسات أفضل تعميم  )و(
  بالصحة؛ المرتبطة المحيط الهواء

  
 مجـال فـي عليهـا والتـأثير وتوجيههـا البحـث اسـتراتيجيات حشـد على المنظمة قدرة تعزيز  )ز(

  للمنظمة؛ التابع العالمي الصحة مرصد مع باالشتراك والصحة، الهواء تلوث
  
 األخـرى والقطاعـات الصـحة قطـاع لمساعدة مالئمة دعم وأدوات استشارية قدرات توفير  )ح(

 مــع الحضــرية، المنــاطق وفــي المحلــي المســتوى علــى وبخاصــة الحكومــة، مســتويات جميــع علــى
   المختلفة؛ الصحية وآثارها الهواء لتلوث التصدي عند للتلوث المختلفة المصادر مراعاة

  
ـــوفير  )ط(  دون والمســـتوى اإلقليمـــي المســـتوى علـــى مالئمـــة دعـــم وأدوات استشـــارية قـــدرات ت

 الهـــواء تلـــوث عـــن الناجمـــة الصـــحية لآلثـــار التصـــدي علـــى األعضـــاء الـــدول لمســـاعدة اإلقليمـــي
 الــدول بــين التنســيق ولتســهيل للحــدود، عــابرة بآثــار الهــواء نوعيــة تواجــه التــي األخــرى والتحــديات
  الصدد؛ هذا في األعضاء

  
أداة  تعزيـز وتحـديثو  إنشـاء ،ذات الصـلة وبرامجهـا المتحـدةالتعاون مـع وكـاالت األمـم ب  (ي)

لإلعــالم بشــأن التحليــل الــذي تضــطلع بــه المنظمــة، بمــا فــي ذلــك الجوانــب الخاصــة بالسياســات 
والمردوديــة، عــن تكنولوجيــات الهــواء النظيــف المحــددة والمتاحــة مــن أجــل التصــدي للوقايــة مـــن 

  تلوث الهواء ومكافحته، وآثاره على الصحة؛ 
  

االضــطالع بــدور قيــادي عــالمي فــي مجــال الصــحة الصــحية العالميــة    مــن منطــوق القــرار) ٢-٢(الفقــرة 
وتعزيز عالقات التـآزر إلـى أقصـى حـد، مـع تالفـي ازدواج الجهـود، مـع بـذل الجهـود العالميـة ذات الصـلة 

مواصــلة العمــل مــع  والحــد مــن تلــوث الهــواء، بنوعيــة الهــواء التحســينات الصــحية المتصــلة مــن أجــل تعزيــز
بشأن التحديات البيئية األخرى التي تعترض الصحة وذلك، في جملة أمـور، مـن خـالل تنفيـذ قـرار جمعيـة 

   ، التغير المناخي والصحة،٦١/١٩الصحة العالمية 
  
ووكاالتهـــا وبرامجهـــا،  شـــركاء األمـــم المتحـــدة ســـائر العمـــل مـــع   مكـــرر مـــن منطـــوق القـــرار) ٢-٢الفقـــرة (
  رة إلى قرار جمعية األمم المتحدة للبيئة بشأن نوعية الهواء؛سيما باإلشاوال
  

[التوعيــة بمخــاطر الصــحة العموميــة الناجمــة عــن تلــوث    مــن منطــوق القــرار) كــرر ثانيــاً م ٢-٢(الفقــرة 
خطــــة التنميــــة  الهــــواء والفوائــــد المتعــــددة لتحســــين نوعيــــة الهــــواء، وبخاصــــة فــــي ســــياق المناقشــــات بشــــأن

   ؛٢٠١٥ بعد لما
  

مواصــلة وتعزيــز اضــطالع المنظمــة بالــدور القيــادي فيمــا    مــن منطــوق القــرار) كــرر ثالثــاً م ٢-٢(الفقــرة 
ـــالنهج االســـتراتيجي فـــي اإلدارة الدوليـــة للمـــواد الكيميائيـــة مـــن أجـــل تعزيـــز اإلدارة الســـليمة للمـــواد  يتعلـــق ب

بما في المهمة على الصحة، الكيميائية والنفايات بهدف التقليل والوقاية، بقدر اإلمكان، من اآلثار الضارة 
  ذلك األخطار الناجمة عن تلوث الهواء؛
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 الصـحية المبـادرات مـع ممكنـًا، ذلـك كـان كلمـا وٕاقامتهـا، الـروابط تعزيز   )القرار منطوق من ٣-٢ الفقرة(
 مــن للحــد العالميــة الجهــود ذلــك فــي بمــا الهــواء، تلــوث مــن الحــد مــن تفيــد أن يمكــن التــي القائمــة العالميــة
  ١األطفال صحة وتحسين السارية غير األمراض

  
 البرمجيـة الميزانية مع تمشياً  األمانة في للعمل كافية موارد رصد)   القرار منطوق من مكرر ٣-٢ الفقرة(

 ٢٠١٤ عشـر الثـاني العـام العمـل وبرنـامج ٢٠١٧ – ٢٠١٦ المقترحة البرمجية الميزانيةو  ٢٠١٥-٢٠١٤
  ؛٢٠١٩-
  
 القــرار هــذا تنفيــذ عــن والســتين التاســعة العالميــة الصــحة جمعيــة إبــالغ)   القــرار منطــوق مــن ٤-٢ الفقــرة(

 التـي التحـديات وسـائر الهـواء؛ تلـوث عـن الناجمـة الصـحية اآلثـار مـن التخفيـف فـي تقـدم مـن أحـرزه وعما
   الهواء؛ نوعية تعترض

  
 من والستين التاسعة العالمية الصحة جمعية على طريق خارطة اقتراح)   القرار منطوق من ٥-٢ الفقرة(

  .  الهواء تلوث عن الناجمة الضارة الصحية لآلثار عالمية استجابة تعزيز أجل
  
  
 

=     =     =  

                                                           
 الخاصـة العالميـة العمـل وخطـة السـارية غيـر األمـراض بشـأن للمنظمـة العالميـة العمـل خطـة الجهـود هـذه أمثلـة من     ١

 والمراهـق والطفـل المـرأة صـحة بشـأن العالميـة االسـتراتيجيةو ومكـافحتهم واإلسـهال الرئـوي االلتهـاب مـن بالوقاية
 . "طفل كل امرأة كل" وحركة


