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 - 267 /70اليوم ال دويل للمناطق املدارية
إن اجلمعية العامة،
إذ تعيددددك ت يددددك قراريهــــا  199/53املــ ـ ر  15كــــانون األول/ديســــم 1998
و  185/61املـ ر  20كــانون األول/ديســم  2006املــتعل ب عـ علن الســنوال الدوليــة،
وقــرار اسل ـ االقتصــادو واالجتمــاع  67/1980املــ ر  25متوز/يوليــه  1980املتعلــق
عالسنوال الدولية واحتفاالل الذكرى السنوية ،وال سيما الف رال مـن  1إىل  10مـن مرق ـه
املتعلق عاملعـاي املتفـق عليهـا نعـلن السـنوال الدوليـة ،وكـذلت الف رتـان  13و  ،14اللتـان
تنصـــان على أنه ينبغــ أال يعلـن يـوم دويل أو سنـــة دوليــة قبــــ إجـــراء الترتيبـال األساسـية
الضرورية لتنظيم ومتويـ ذلت اليوم أو تلت السنة،
وإذ تكرك أن الدول املدارية أحرزل ت ـدما كـب ا لهنـها تواجـه ةموعـة متنوعـة مـن
التحديال اليت تتطلب تركيز االهتمام يف طائفة من عيانال وم شرال التنميـة يف سـبيـ ق يـق
التنمية املستدامة(،)1
وإذ تالحظ أن املنط ة املدارية متثـ  40يف املائة مـن ةمـوم مسـاحة العـاحت ،وقتـوو
ما ي رب مـن  80يف املائـة مـن ردـيد العـاحت مـن التنـوم البيولـوج  ،وكـث ا مـن ردـيد مـن
التنوم اللغوو والث ايف،
وإذ تددكرك التحــديال اخلادــة الــيت تواجههــا املنــاطق املداريــة ،وا اــار البعيــدة املــدى
للمســائـ الــيت ت ـ ار يف املنط ــة املداريــة يف العــاحت ،واااجــة إىل ال يــام علــى ي ـ املســتويال
__________
( )1يف هذا الصدد ،تسترع حهومة أستراليا االنتبا إىل مسامهة مشروم ”حالة املناطق املدارية“.
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ع ذكاء الوع وتأكيد الدور اهلام الـذو سـت ديه البلـدان يف املنـاطق املداريـة يف ق يـق أهـدا
التنمية املستدامة،
-1

تقرر إعلن يوم  29حزيران/يونيه اليوم الدويل للمناطق املدارية؛

 - 2تكعو ي الدول األعضـاء وم سسـال منظومـة األمـم املتحـدة وم هـا مـن
املنظمـــال الدوليـــة وانقليميـــة واستمــ املـــدي ،مبـــا يف ذلـــت املنظمـــال مــ ااهوميـــة ،إىل
االحتفال عاليوم الدويل للمناطق املدارية مبا يليق عاملناسبة ووق ا لألولويـال الوطنيـة ،مـن أجــ
إذكــاء الــوع عاملنــاطق املداريــة ،والتحــديال اخلادــة الــيت تواجههــا ،والفــر اجلديــدة الــيت
تنطوو عليها؛
 - 3ت شكد علـى أن متـول تهـاليمج يـ األنشـطة الـيت قـد تـن م عـن تنفيـذ هـذا
ال رار من الت عال؛
 - 4تطلب إىل األمب العـام أن يطلـ يـ الـدول األعضـاء وم سسـال منظومـة
األمم املتحدة ومنظمال استم املدي على هـذا ال ـرار مـن أجــ االحتفـال ـذا اليـوم الـدويل
مبا يليق عاملناسبة.
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