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القرار  - 8/3منع وختفيض تلوث اهلواء من أجل حتسني نوعية اهلواء على الصعيد العاملي
إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
إذ تشري إىل قرارها 7/1بشأن تعزيز دور برانمج األمم املتحدة للبيئة يف حتسني نوعية اهلواء ،والذي شجعت
اجلمعية فيه الدول األعضاء على اختاذ التدابري للتصدي لتلوث اهلواء،
وإذ تنوه ابلعمل الذي مت يف إطار مبادرات من قبيل إجراء ابتومي من أجل هواء أنظف الذي قادته جلنة
األمم املتحدة االقتصادية ألورواب ،واتفاق التلوث الضبايب العابر للحدود لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ،وهي مبادرات
ميكن أن تلهم البلدان الختاذ إجراءات من أجل حتسني نوعية اهلواء ومحاية صحة البشر،
وإذ تؤكد من جديد على الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،املعنونة ”املستقبل الذي
نصبو إليه“ ،اليت التزمت فيها البلدان ابلنهوض بسياسات التنمية املستدامة اليت تدعم كفالة نوعية هواء صحية يف
سياق املدن واملستوطنات البشرية املستدامة ،وعلى خطة التنمية املستدامة لعام  2030اليت حتدد خريطة طريق لتحقيق
التنمية املستدامة ومحاية البيئة وحتقيق االزدهار للجميع ،وإذ تسلم أبن التخفيف من تلوث اهلواء عامل رئيسي يف حتقيق
أهداف التنمية املستدامة،
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وإذ تقر أبن تلوث اهلواء ميثل اخلطر البيئي األكرب على الصحة البشرية وأحد أهم األسباب اليت ميكن جتنبها
للوفيات واألمراض على الصعيد العاملي ،حيث يعزى ما يُقدر بستة ماليني ونصف مليون حالة وفاة مبكرة( )1يف مجيع
أحناء العامل إىل تلوث اهلواء داخل املباين وخارجها ،وإذ تسلم أبن تلوث اهلواء يف البلدان النامية بوجه خاص يؤثر
بشكل غري متناسب على النساء واألطفال وكبار السن وال سيما ضمن الفئات السكانية ذات الدخل املنخفض اليت
تتعرض ملستوايت عالية من تلوث اهلواء احمليط وتلوثه داخل املباين نتيجة للطهي والتدفئة بوقود احلطب والكريوسني،
وإذ يساورها القلق من أن تلوث اهلواء ميثل مشكلة عاملية ذات آاثر بعيدة املدى بسبب انتقاله ملسافات
بعيدة ،وأنه بدون تدخل حازم للتصدي هلذا التلوث ،يُقدر أبن أعداد الوفيات املبكرة الناجتة عن تلوث اهلواء احمليط
ستشهد زايدة تتجاوز  50يف املائة حبلول عام ،)2(2050
وإذ يساورها القلق أيضا إزاء التكاليف املرتفعة اليت يفرضها تلوث اهلواء على اجملتمع بسبب آاثره الضارة
على االقتصاد وعلى إنتاجية العمل وتكاليف الرعاية الصحية والسياحة ،بني أمور أخرى ،مشرية إىل الفوائد االقتصادية
لالستثمار يف السيطرة على تلوث اهلواء ،ومدركة ابلتايل أنه يوجد أساس منطقي اقتصادي الختاذ التدابري ،وأنه توجد
ابلفعل حلول فعالة من حيث التكلفة ملعاجلة تلوث اهلواء،
وإذ تضع يف اعتبارها أن نوعية اهلواء الرديئة تشكل حتداي جلميع البلدان يف سياق التنمية املستدامة ،وال سيما
يف املدن واملناطق احلضرية للبلدان النامية ،حيث تكون مستوايت تلوث اهلواء أعلى من القيم احلدية العليا اليت حتددها
املبادئ التوجيهية لنوعية اهلواء الصادرة عن منظمة الصحة العاملية،
وإذ تسلم أبن بعض ملواثت اهلواء مثل الكربون األسود وامليثان واألوزون السطحي هي أيضا من ملواثت
مناخية قصرية العمر وتتسبب يف نسبة كبرية من الوفيات النامجة عن تلوث اهلواء ،فضال عن آاثرها على احملاصيل،
وابلتايل على األمن الغذائي ،وأبن ختفيضها حيقق فوائد مناخية يف نفس الوقت،
وإذ تشري إىل االلتزامات ابلتخفيض الطوعي واجلهود التعاونية اليت تبذهلا بعض الدول األعضاء لتخفيض
انبعااثت الكربون األسود ،من قبيل اهلدف اجلماعي الطموح املنصوص عليه يف إعالن فريابنكس لعام  2017الصادر
عن جملس القطب الشمايل،
وإذ تقر أبن تلوث اهلواء يؤثر على عدد من جوانب اجملتمع ،وأبن التصدي هلذا التلوث يُثمر فوائد متعددة
لصحة البشر واالقتصاد والنظم اإليكولوجية واملناخ ،وأنه يلزم بذل اجلهود يف خمتلف القطاعات لتحسني نوعية اهلواء،
 -1تؤكد من جديد الدعوة اليت ُوجهت إىل الدول األعضاء يف قرار مجعية األمم املتحدة للبيئة 7/1
ابختاذ إجراءات يف خمتلف القطاعات لتخفيض مجيع أشكال التلوث اجلوي ،وحتث الدول األعضاء على القيام مبا يلي:

( ) 1انظر الوثيقة

Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease, World Health

) ،Organization (2016املتاحة على الرابط .http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250141/1/9789241511353-eng.pdf
( )2انظر The Lancet Commission on pollution and health, London, 19 October 2017 :وميكن االطالع عليها على الرابط
.http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32345-0
2

UNEP/EA.3/Res.8

(أ) أن تنشئ النظم ذات الصلة لرصد تلوث اهلواء من أجل االطالع بصورة جيدة على حالة نوعية اهلواء
ومصادر التلوث يف املناطق املتضررة من التلوث ،ومن أجل حتسني إدارة نوعية اهلواء؛
(ب) أن حتدد أهدافا طموحة بشأن نوعية اهلواء احمليط ،مع مراعاة املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية؛
(ج) أن تدرج ملواثت اهلواء اليت هي يف نفس الوقت ملواثت مناخية قصرية العمر ضمن برامج العمل
الوطنية ،حسب االقتضاء ،ملنع تلوث اهلواء وختفيضه؛
(د)

أن تضع سياسات وتدابري ملنع وختفيض تلوث اهلواء من املصادر اهلامة؛

(هـ) أن تدمج وتعزز اجلوانب املتعلقة إبدارة تلوث اهلواء يف جدول أعمال التنمية الوطنية ،وأن تستوعب
تكاليف التلوث؛
الصعد احمللي ودون الوطين والوطين ويف القطاع اخلاص ابآلاثر الضارة للتلوث
(و) أن تذكي الوعي على ُّ
يف اجملاالت البيئية والصحية واالجتماعية-االقتصادية ،فضال عن التوعية ابملنافع االقتصادية الختاذ اإلجراءات هبذا
الصدد؛
(ز) أن تعزز القدرات على إعداد قوائم جرد االنبعااثت الوطنية ودون الوطنية ،بوصفها إسهامات يف
حتديد القطاعات واألنشطة ذات األولوية من أجل مواصلة النهوض بتدابري احلد من االنبعااثت؛
 -2تشجع الدول األعضاء ،عند اضطالعها ابألنشطة الواردة يف الفقرة  1أعاله ،على القيام مبا يلي:
(أ) أن تنظر يف استخدام األدوات املتاحة ،مبا فيها إجراء ابتومي من أجل هواء أنظف ،لكي تلهم هذه
اإلجراءات ،عند االقتضاء ،العمل الوطين الذي يهدف إىل حتسني نوعية اهلواء ومحاية الصحة العامة والنظم اإليكولوجية؛
(ب) أن تنظر يف االنضمام إىل املبادرات العاملية ذات الصلة ،مثل التحالف املعين ابملناخ واهلواء النقي
للحد من ملواثت املناخ القصرية العمر واملبادرة العاملية املعنية ابمليثان ،أو التعاون مع تلك املبادرات حسب االقتضاء؛
(ج) أن تيسر العمل من أجل ختفيض تلوث اهلواء يف املناطق احلضرية والريفية ،بوسائل منها تشجيع املدن
واحلكومات احمللية على النظر يف املشاركة يف محلة ’’تنفس احلياة‘‘ حسب االقتضاء؛
يلي:

 -3تشجع أيضا الدول األعضاء ،عند اضطالعها ابألنشطة الواردة يف الفقرة  1أعاله ،على القيام مبا

(أ) أن تضع وتنفذ اسرتاتيجيات لتخفيض امليثان ،عند االقتضاء ،ميكنها أن تستهدف القطاعات الرئيسية
اليت تولد انبعااثت امليثان؛
األسود؛

(ب) أن تعطي األولوية للتدابري الرامية إىل التقليل من اجلسيمات املعلقة ،اليت تقلل أيضا انبعااثت الكربون

 -4تشجع احلكومات على أن تسعى لتحقيق التآزر والفوائد املشرتكة بني السياسات الوطنية املتعلقة
ابهلواء النظيف والسياسات يف جماالت رئيسية مثل النقل ،مبا يف ذلك املعايري اخلاصة ابالنبعااثت من ال َـمركبات
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واستهالك الوقود ،والتوسع احلضري ،وتغري املناخ ،واحلصول على الطاقة ،والزراعة ،وأن تستفيد من اآلاثر التآزرية إلدارة
النيرتوجني بفعالية ،وذلك لتخفيض تلوث اهلواء والبحر واملياه؛
 -5تؤكد ضرورة مواصلة تبادل املعارف القائمة عن طريق ما يلي:
(أ) ممارسة التعاون اإلقليمي يف جماالت العلم والتكنولوجيا والسياسات والتدابري وأفضل املمارسات فيما
يتصل ابلتصدي لتلوث اهلواء؛
(ب) تقاسم املعارف يف إطار أية حمافل قائمة أو مستقبلية للتعاون اإلقليمي ،مثل اتفاقية عام 1979
بشأن التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود التابعة للجنة االقتصادية ألورواب ،وشراكة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن اهلواء
النقي ،ومنتدى أفريقيا للنقل املستدام ،وذلك من أجل االستفادة من جتارب هذه احملافل وخرباهتا يف املواضيع املدرجة
يف الفقرة الفرعية (أ) أعاله ،بسبل منها املشاركة يف حلقات عمل اخلرباء واالجتماعات األخرى اليت تعقدها هذه
احملافل ،حسب االقتضاء؛
 -6تدعو الدول األعضاء إىل العمل من أجل استجابة مشرتكة ،سعيا لتحديد احللول ملعاجلة تلوث
اهلواء ،بسبل منها ما يلي:
(أ)

تعزيز التعاون احلكومي الدويل يف جمال التصدي لآلاثر السلبية لتلوث اهلواء والتقليل منها؛

(ب) العمل على توطيد التعاون بني برانمج األمم املتحدة للبيئة واملنظمات الدولية املعنية هبدف تعزيز
أعمال هذه املنظمات يف جمال نوعية اهلواء؛
(ج) حتقيق احلد األقصى من الكفاءة والتآزر بني مسامهات الشركاء واملؤسسات املالية الدولية وغريها من
مؤسسات التمويل بغية تيسري اختاذ اإلجراءات ،مبا يف ذلك املبادرات اإلقليمية والوطنية الرامية إىل معاجلة تلوث اهلواء؛
(د) دعوة الدول األعضاء القادرة على ذلك ،واملؤسسات املالية والقطاع اخلاص ،إىل املسامهة يف تقدمي
الدعم التقين واملايل للمبادرات اإلقليمية والوطنية الرامية إىل معاجلة تلوث اهلواء؛
(هـ) املشاركة يف حلقات العمل اليت يعقدها اخلرباء لتبادل املعلومات وأفضل املمارسات بشأن النُهج
والتدابري وبناء القدرات؛
 -7تطلب إىل املدير التنفيذي القيام مبا يلي ،يف حدود املوارد املتاحة:
(أ) أن يقدم املعلومات إىل أصحاب املصلحة بشأن التحالف املعين ابملناخ واهلواء النقي للحد من ملواثت
املناخ القصرية العمر ،واملساعدة حسب االقتضاء على تنفيذ االسرتاتيجية العاملية العتماد الوقود املنخفض الكربيت
ومركبات الديزل األنظف()3؛
(ب) أن يساعد على تنفيذ خريطة الطريق من أجل األخذ ابلوقود النظيف ومعايري املركبات يف اجلنوب
األفريقي وغرب أفريقيا ،وخطة العمل املنبثقة عن املنتدى األفريقي للنقل املستدام؛
( )3انظر:

Cleaning Up The Global On Road Diesel Fleet: A global strategy to introduce low-sulfur fuel and cleaner

).diesel vehicles. United Nations Environment Programme (2016
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(ج) أن يدعم تعزيز التعاون اإلقليمي ملعاجلة تلوث اهلواء ،مبا يف ذلك تلوث اهلواء العابر للحدود ،ابلنسبة
للدول األعضاء املهتمة ،يف جماالت العلم والتكنولوجيا والسياسات والتدابري وأفضل املمارسات ،ابلتعاون الوثيق مع
املبادرات ذات الصلة ،مبا فيها اتفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود ،وشراكة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن اهلواء
النقي ،وتنظيم مجاعات إقليمية للممارسات يف جمال إدارة نوعية اهلواء من خالل املكاتب اإلقليمية لربانمج األمم
املتحدة للبيئة؛
(د) أن يوفر منربا للتعاون وتبادل املعلومات بني الدول األعضاء املهتمة واملنظمات املعنية العاملة على
ختفيض تلوث اهلواء ،من قبيل اتفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود وغريها من املنظمات ،ويستضيف املوارد
الالزمة لبناء القدرات واألدوات اإللكرتونية اليت متكن الدول األعضاء من استخدام البياانت املوجودة بشأن نوعية
اهلواء من أجل دعم وضع السياسات وصنع القرارات؛
(هـ) أن يواصل تقدمي الدعم للبلدان ،وال سيما البلدان النامية ،يف إنشاء شبكات معنية بنوعية اهلواء
ميسورة التكلفة تعمل على إذكاء الوعي يف صفوف املواطنني بشأن مستوايت التلوث وأثرها على صحة البشر والبيئة،
وأن يعد تقييمات إقليمية لالحتياجات من القدرات استنادا إىل اإلسهامات املقدمة من مجاعات املمارسني؛
(و) أن يعزز الدعم التقين الذي تقدمه الشبكات العاملية واإلقليمية حسب االقتضاء ،ويعزز القدرات
املؤسسية على وضع خطط عمل بشأن تلوث اهلواء ،ال سيما ضمن قطاعي البيئة والصحة ،ابلتعاون مع منظمة الصحة
العاملية ،وبشأن قضااي حمددة ،منها بوجه خاص تلوث اهلواء داخل املباين؛
(ز)

أن يقدم الدعم للدول األعضاء يف حتديد املصادر الرئيسية لتلوث اهلواء وترتيب أولوايهتا ومعاجلتها؛

(ح) أن يقدم الدعم للبلدان النامية لتوسيع نطاق استخدام أنواع الوقود األنظف ألغراض الطهي ،من
أجل منع وختفيض تلوث اهلواء داخل املباين ،وذلك من خالل التعاون مع الشركاء لتعزيز التمويل املستدام وآليات
االستثمار ،واحللول املبتكرة والتكنولوجية ،والتعليم والتوعية العامة؛
(ط) أن يقيم الثغرات والفرص القائمة لتحقيق التخفيف والتعاون بغية تعزيز االستجابة املشرتكة للتصدي
للتلوث اجلوي على الصعيد العاملي؛
(ي) أن جيري تقييما للتقدم الذي حترزه الدول األعضاء خنو اعتماد وتنفيذ اإلجراءات الرئيسية اليت من
شأهنا أن حتدث حتسنا كبريا يف نوعية اهلواء ،حبلول موعد الدورة اخلامسة جلمعية البيئة وبعد ذلك ،وابلتزامن مع دورة
التقرير عن توقعات البيئة العاملية؛
 -٨تطلب أيضا إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريرا إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة ،بشأن
تنفيذ هذا القرار.
_____________
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