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القرار –10/3

معاجلة تلوث املياه من أجل محاية وإصالح النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه

إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
إذ تسلم أبن املياه النقية من املصادر الربية والساحلية والبحرية هي عنصر حيوي لصحة ورفاه اإلنسان
وأسباب معيشته وكذلك لعمل النظم اإليكولوجية وخدماهتا وبقاء مجيع أنواع الكائنات احلية،
وإذ يساورها قلق ابلغ إزاء املخاطر اليت هتدد كمية املياه ونوعيتها ،ال سيما بسبب التلوث الربي والبحري
يف مجيع أحناء العامل ،وإزاء كون النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه تعاين من أثر تغري املناخ والتلوث الشديد مبسببات
األمراض ،يف مجلة عوامل ،ومن األنشطة البشرية مثل التوسع احلضري وازدايد النشاط الصناعي والزراعي ورداءة
مرافق الصرف الصحي،
وإذ تدرك أن تلوث املياه وشحها وتدهور النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه تؤثر بشكل غري متناسب
على النساء واألطفال،
وإذ تالحظ أن املاء هو يف نفس الوقت مستقبِل وانقل للتلوث ،الذي يؤثر على النظم اإليكولوجية
وصحة اإلنسان ،حيث تتفاقم أتثرياته بفعل الظواهر املناخية البالغة الشدة ،مبا يف ذلك الكوارث ،وإذ تؤكد أن
احللول املستدامة تتطلب اتباع هنج متكامل ومشرتك بني القطاعات من املنبع إىل البحر على مجيع املستوايت من
أجل التقليل من االنبعااثت ونقل املواد اخلطرة ،وإذ يساورها القلق لكون العديد من النظم اإليكولوجية املتصلة
ابملياه تواجه إشكاالت وخماطر متزايدة بسبب تغري املناخ وغريه من العوامل،
وإذ تشري إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة ”املستقبل الذي نصبو إليه“،
اليت شدد فيها رؤساء الدول واحلكومات على ضرورة اختاذ التدابري الالزمة للحد من تلوث املياه وحتسني عمليات
معاجلة املياه املستعملة ،وضرورة التزام احلكومات بتوفري مياه الشرب املأمونة وامليسورة التكلفة ومرافق الصرف
الصحي األساسية،
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وإذ تشري أيضا إىل قرار اجلمعية العامة  1/70املؤرخ  25أيلول/سبتمرب  ،2015املعنون ”حتويل عاملنا:
خطة التنمية املستدامة لعام  ،“2030وإذ تسلم أبمهية دور املياه يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة،
وإذ تشري كذلك إىل قرار مجعية األمم املتحدة للبيئة  5/2بشأن إجناز خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
وإذ ترحب ابلوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى لدعم تنفيذ اهلدف  14من أهداف التنمية
املستدامة :حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة،
وإذ تشري إىل املقرر  3/27الصادر عن جملس إدارة برانمج األمم املتحدة للبيئة ،الذي دعا فيه اجمللس
إىل وضع مبادئ توجيهية دولية لنوعية املياه للنظم اإليكولوجية ميكن للبلدان أن تستخدمها بصورة طوعية ملساعدة
البلدان على وضع املعايري والسياسات واألطر الوطنية من أجل نوعية مياهها ،سعيا حلماية وإصالح نظمها
اإليكولوجية الكبرية املتصلة ابملياه،
وإذ تقر ابإلسهامات اليت يقدمها النظام العاملي لرصد البيئة/برانمج املياه ،وإذ تشري إىل قراري مجعية
األمم املتحدة للبيئة  9/1الذي أكد جمددا والية النظام العاملي لرصد البيئة/برانمج املياه يف عمله على بناء القدرات
وإدارة البياانت ،و 23/2الذي مدَّد أجل الصندوق االستئماين العام الذي أُنشئ لدعم أنشطته،
وإذ تؤكد أن رصد نوعية املياه وكمياهتا وتبادل البياانت بشأهنا من األمور املهمة لتحقيق اإلدارة الفعالة
لتلوث املياه ،وإذ تشري إىل إسهامات النظام العاملي/برانمج املياه ،الذي يعمل مع البلدان على بناء القدرات يف
جمال مجع البياانت وتبادهلا على أساس طوعي،
وإذ تعرتف ابإلسهامات اليت يقدمها برانمج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية ،وإذ
تشري إىل شراكاته الثالث ،وهي املبادرة العاملية للمياه املستعملة ،والشراكة العاملية إلدارة املغذايت ،والشراكة العاملية
ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية،
وإذ يساورها القلق إزاء حمدودية القدرات القانونية والسياساتية واملالية والفنية والتكنولوجية واملؤسسية
املتاحة لرصد تلوث املياه ومعاجلته على حنو متكامل وإلنفاذ التشريعات املتعلقة بذلك يف العديد من البلدان
النامية،
وإذ تشري إىل التقرير اخلامس عن توقعات البيئة العاملية ،واللمحة العامة عن نوعية املياه يف العامل :حنو
تقييم عاملي ( ،)A Snapshot of the World’s Water Quality: Towards a global assessmentواملوجز التحليلي
املعنون ’’حنو تقييم عاملي لنوعية املياه العذبة‘‘ ،اليت تُربز يف مجلة أمور الثغرات يف معرفتنا حبالة نوعية املياه نتيجة
لنقص البياانت والرصد املنتظم ،كما تُربز الفرص املتاحة لتجنب التلوث وإصالح املسطحات املائية امللوثة يف
البلدان النامية،
وإذ تضع يف اعتبارها املسامهة اليت ميكن أن يقدمها برانمج األمم املتحدة للبيئة ،بناء على طلب الدول
املعنية ملساعدهتا على محاية وحفظ موارد املياه الربية والبيئة البحرية والساحلية،
وإذ تشري إىل قرار مجعية البيئة  8/2املتعلق ابالستهالك واإلنتاج املستدامني ،وإذ تالحظ صلة ذلك
بنوعية املياه وكميتها،
وإذ تربز احلاجة إىل تعزيز التعاون بشأن تلوث املياه حسب االقتضاء ،مبا يف ذلك التعاون عرب احلدود،
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 -1تشدد على ضرورة قيام الدول األعضاء ،ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة للبيئة وغريه من
كياانت األمم املتحدة ،مبعاجلة تلوث املياه يف النظم اإليكولوجية الداخلية والساحلية والبحرية ،وحتسني نوعية
املياه ،بسبل منها تعزيز اجلهود املبذولة على مجيع املستوايت ملنع التلوث وإدارة املياه على الصعيد الوطين ،واإلدارة
املتكاملة للموارد املائية ،واالستخدام املستدام للمياه ،حسب االقتضاء ،وحتسني مجع البياانت عن نوعية املياه،
وحتسني تبادل البياانت على أساس طوعي ،األمر الذي ينبغي أن يدعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة املتصلة
ابملياه وغاايهتا املرتابطة ،وكذلك ،عند االقتضاء ،اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 2020-2011
وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي التابعة هلا ،واخلطة االسرتاتيجية الرابعة للفرتة  2024-2016التابعة التفاقية
األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئال للطيور املائية ،وخطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابت
للفرتة 2030-2017؛
 -2ترحب ابلدورة الثامنة للمنتدى العاملي للمياه ،املقرر عقدها يف برازيليا يف الفرتة من  18إىل
 23آذار/مارس  ،2018وتشجع الدول األعضاء على املشاركة يف ذلك احلدث؛
 -3تشجع الدول األعضاء على االستفادة من العمل الذي اضطلع به برانمج األمم املتحدة للبيئة،
متشيا مع خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030فيما يتعلق ابملبادئ التوجيهية الدولية لنوعية املياه من أجل النظم
اإليكولوجية (اليت جرى حتديثها اآلن بوصفها ’’إطار إدارة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة‘‘) من أجل تقدمي
إسهامات للبلدان بشأن كيفية محاية وإصالح النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه ،بُغية إنشاء هياكل فعالة للحوكمة
على الصعيد الوطين ،ووضع معايريها الوطنية لنوعية املياه ،واستحداث عمليات لرصد نوعية املياه يف مسطحاهتا
املائية الكبرية والنظم اإليكولوجية املرتبطة هبا؛
 -4تدعو الدول األعضاء إىل إنشاء وحتسني شبكات رصد نوعية املياه ،ابلتعاون الطوعي مع
املنظمات ونظم الرصد ذات الصلة ،مثل النظام العاملي لرصد البيئة/برانمج املياه ،سعيا لتشجيع اعتماد آليات
وطنية مبسطة للرصد واإلبالغ املوحدين ،بُغية سد الثغرات يف البياانت واملعلومات ذات الصلة وتبادل البياانت،
حسب االقتضاء ،من أجل املساعدة على حتديد ومعاجلة مصادر وأسباب تلوث املياه يف املسطحات املائية؛
 -5تدعو أيضا الدول األعضاء إىل تيسري اطالع اجلمهور على املعلومات املتعلقة حبالة نوعية املياه
ومتطلبات استخداماهتا املختلفة ،من أجل تشجيع استخدام املياه بطرق آمنة وبكفاءة؛
 -6تدعو كذلك الدول األعضاء وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة ،مبا يف ذلك املختربات
احلكومية والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية واجملتمع املدين ،إىل التعاون وتقاسم أفضل املمارسات بشأن عمليات
مجع البياانت والرصد والتبادل اليت ستفيد يف اإلبالغ عن نوعية املياه وكمياهتا ،ومعاجلة تلوث املياه؛
 -7تدعو الدول األعضاء ،ابلتعاون مع اجلهات صاحبة املصلحة املعنية والقطاع اخلاص والقطاع
الصناعي واألوساط األكادميية واجملتمع املدين ،وبرانمج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية ،إىل
القيام ،بوسائل منها تشجيع املنتدايت املعنية ابملياه املستعملة وإدارة املغذايت ،إىل املساعدة يف منع تلوث املياه
والتخفيف منه ،ومحاية وإصالح النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه ،من أجل التقليل إىل أدىن حد ممكن من آاثرها
الضارة على صحة اإلنسان والبيئة؛
 -8تشجع الدول األعضاء على تيسري تنفيذ اهلدف املتمثل يف ختفيض كمية املياه املستعملة غري
املعاجلة اليت تصل إىل املسطحات املائية إىل النصف حبلول عام  ،2030عن طريق مواصلة العمل من خالل
املبادرة العاملية للمياه املستعملة وغريها من األعضاء يف آلية األمم املتحدة للمياه ،والقطاع اخلاص؛
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 -9تشجع أيضا الدول األعضاء على القيام ،ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة للبيئة وغريه من
األعضاء يف آلية األمم املتحدة للمياه وشركائها ،بوضع وتنفيذ سياسات يف جمال اإلدارة املتكاملة للموارد املائية،
واالستثمار يف محاية وإصالح النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه ،سعيا ملنع التلوث والتخفيف منه ،واحلفاظ على
صحة النظم اإليكولوجية أو حتسينها؛
 -10تشجع كذلك الدول األعضاء على العمل ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة للبيئة وغريه من
املنظمات الدولية املعنية ،مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية واملصارف املتعددة األطراف ،من أجل حشد املوارد الالزمة
إلجياد احللول للتلوث من األنشطة الربية وتلوث املياه؛
 -11تشجع الدول األعضاء ،بدعم من املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة ،على تنفيذ قرار
مجعية البيئة  8/2املتعلق أبمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة ،بوسائل منها إدماج هذه األمناط املستدامة يف
التعليم والتدريب لتشجيع التحول إىل االستهالك واإلنتاج املستدامني؛
 -12تدعو الدول األعضاء إىل ما يلي:
املياه؛

(أ)

أن تزيد التعاون يف جمال املياه العابرة للحدود ،عند االقتضاء ،من أجل التخفيف من تلوث

(ب)

أن ِ
حتسن قدراهتا على التصدي ملخاطر التلوث العرضي على مجيع املستوايت؛

(ج) أن تعزز أتهبها ملواجهة مشاكل األمراض املنقولة ابملياه ،خاصة يف أعقاب الكوارث وأثناء
تفشي األمراض املعدية ،وذلك عن طريق تشجيع املبادرات دون الوطنية والوطنية والدولية املكرسة ألنشطة املراقبة
والكشف واإلشعار واالستجابة للطوارئ الصحية العامة املتصلة ابملياه؛
 -13تؤكد جمددا أن توفر وإمكانية االستفادة من تعبئة املوارد من مجيع املصادر على حنو كاف ميكن
التنبؤ به ويتسم ابالستدامة ،وكذلك تطوير التكنولوجيا ونشرها وتروجيها ونقلها بشروط متفق عليها ،وبناء القدرات،
هي عناصر مهمة للوقاية الفعالة من تلوث املياه والتخفيف منه وإدارته؛
 -14تشجع الدول األعضاء على معاجلة تلوث املياه ،بسبل منها التعاون على مجيع املستوايت
وإقامة الشراكات مع اجلهات املعنية ،حسب االقتضاء ،من أجل إجياد احللول وتعزيز التعاون ،وتبادل املعارف
والدراية العملية وأفضل املمارسات؛
 -15تشدد على احلاجة إىل مواصلة احلوار على صعيد األمم املتحدة ملناقشة حتسني تكامل وتنسيق
أعمال األمم املتحدة بشأن أهداف التنمية املستدامة وغاايهتا املتصلة ابملياه وتدعو كذلك الدول األعضاء املهتمة
إىل النظر يف استخدام أعمال االتفاقيات والشبكات واملؤسسات األخرى ذات الصلة لتحقيق هذا الغرض؛
يلي:

 -16تطلب إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة ،يف حدود املوارد املتاحة ،أن يقوم مبا

أن يستفيد حسب احلاجة من الصندوق االستئماين للنظام العاملي لرصد البيئة/برانمج املياه
(أ)
ملساعدة البلدان النامية ،بناء على طلبها ويف حدود املوارد املتاحة ،يف جمال رصد نوعية املياه بوسائل منها إنشاء
حمطات للرصد واالضطالع ببناء القدرات وإدارة البياانت؛
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(ب) أن يقدم املساعدة للبلدان النامية ،بناء على طلبها ،بتعزيز قدراهتا لبلوغ اهلدف املتمثل يف
ختفيض كمية املياه املستعملة غري املعاجلة اليت تصل إىل املسطحات املائية إىل النصف حبلول عام  ،2030مع
مراعاة اجلوانب اجلنسانية ،مبا يف ذلك وضع خيارات ملعاجلة املياه املستعملة ابلتعاون مع احلكومات الوطنية
والسلطات احمللية والقطاع اخلاص ،حسب االقتضاء؛
(ج) أن يواصل تطوير األدوات لتقدمي الدعم للبلدان ،بناء على طلبها ،يف جهودها الرامية إىل معاجلة
تلوث املياه وكفالة سالمة النظم اإليكولوجية ،والتنفيذ الكامل لنهج اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه ،ومعاجلة آاثر
النزاعات والكوارث على املياه؛
(د) أن يعمل مع املنظمات الدولية املعنية ،مبا يف ذلك من خالل آلية األمم املتحدة للمياه ،على
معاجلة القضااي املتعلقة بتلوث املياه ،مستفيدا من تقرير العام  2016حملة عامة عن نوعية املياه يف العامل ،وآخذا
يف اعتباره حسب االقتضاء التوصيات اليت قدمها املوجز التحليلي املعنون ’’حنو تقييم عاملي لنوعية املياه العذبة‘‘،
مبا يف ذلك تقييمات األنواع الغازية وامللواثت الصيدالنية وامللواثت املستجدة واملستوايت الشديدة االرتفاع ملسببات
األمراض يف املسطحات املائية ،واحللول والسياسات والتكنولوجيا املقرتحة؛
(هـ) أن يتعاون مع املنظمات األخرى املعنية ،مبا يف ذلك من خالل آلية األمم املتحدة للمياه ،على
وضع تقييم عاملي لنوعية املياه ،يُعرض لكي تنظر فيه مجعية البيئة يف دورهتا اخلامسة؛

(و) أن جيمع املعلومات ويتيحها لالطالع فيما يتعلق ابملتطلبات التحليلية والتقنية الختبار نوعية
املياه للكشف عن امللواثت (مبا يف ذلك امللواثت اجلديدة واملستجدة) اليت قد تؤثر على صحة البشر وسالمة
البيئة؛
(ز) أن يقدم الدعم إىل البلدان يف جمال مجع البياانت وحتليلها وتبادهلا ،بناء على طلبها ،مما سيوفر
الدعم لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابملياه مع احتمال االستفادة من بياانت رصد األرض والبياانت
العاملية؛
(ح) أن يقدم الدعم التقين الالزم لتيسري الرصد واإلبالغ بشأن اهلدف  6من أهداف التنمية
املستدامة املتعلق ابملياه النقية وخدمات الصرف الصحي؛
(ط) أن يقدم الدعم للدول األعضاء ،حسب االقتضاء ،يف وضع برامج لالستثمار يف إدارة األراضي
والنظم اإليكولوجية من أجل منع تلوث مصادر املياه ،بغية كفالة توافر املياه ابلنوعية املناسبة وعلى حنو مستدام
جلميع االستخدامات؛
(ي) أن يعمل مع احلكومات واجلهات املعنية ،مبا يف ذلك القطاع اخلاص ،على هتيئة بيئة مواتية
ملعاجلة تلوث املياه ،مبا يف ذلك اإلدارة املستدامة للمياه املستعملة ،مبا يشمل السياسات والتشريعات والقواعد
التنظيمية الداعمة والتكنولوجيا املصممة خصيصا هلذا الغرض واآلليات املالية املبتكرة؛
(ك) أن يساعد البلدان النامية ،بناء على طلبها ،ويف حدود والية برانمج األمم املتحدة للبيئة ،على
تنقية واستصالح املسطحات املائية امللوثة؛
 -17تطلب أيضا إىل املدير التنفيذي أن يرفع تقريرا إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة
بشأن تنفيذ هذا القرار.
_____________
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