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اإلعالن الوزاري الصادر عن مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثالثة
حنو كوكب ٍ
خال من التلوث
حنن وزراء البيئة لبلدان العامل ،وقد اجتمعنا يف الدورة الثالثة جلمعية األمم املتحدة للبيئة لكي نعمل من أجل
كوكب خال من التلوث جنباً إىل جنب مع قادة السياسة والعلم والقطاع اخلاص واجملتمع املدين ،نؤمن أبنه ينبغي
أن يتسىن لكل واحد منا من العيش يف بيئة نظيفة .وأي هتديد لبيئتنا هو هتديد لصحتنا وجملتمعنا ونظمنا اإليكولوجية
واقتصادان وأمننا ورفاهنا وبقائنا .وهذا التهديد يواجهنا ابلفعل ،فالتلوث يُقصر أعمار املاليني من الناس يف كل
عام.
ونؤكد جمدداً أمهية مواصلة جهودان ملكافحة التلوث ،مسرتشدين ابملبادئ الواردة يف إعالن ريو بشأن البيئة
والتنمية.
ولذا فمن الواجب تنبيه الناس يف كل مكان إىل األمور التالية:
 -1يف كل يوم يتنفس تسعة من كل عشرة منا هواء تتجاوز نسبة تلوث اهلواء فيه القيم احلدية الواردة
يف املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية وسيموت أكثر من  17 000شخص موتً مبكراً نتيجة لذلك .وميوت
مئات من األطفال دون سن اخلامسة يومياً نتيجة لألمراض اليت تسببها املياه امللوثة وقلة النظافة الصحية .وال تزال
النساء والفتيات يعانني بشكل غري متناسب من هذه الظروف ،سواء نتيجة الطهي ابستخدام الوقود امللوث أو
من املشي مسافات بعيدة جللب املياه املأمونة .ويف كل عام نرمي ما بني  4.8ماليني و 12.7مليون طن من
البالستيك يف حميطاتنا ،ونُنتج أكثر من  40مليون طن من النفاايت اإللكرتونية سنوايً -وهي كميات تتزايد كل
عام بنسبة ترتاوح بني  4و ٥يف املائة ُ -ملحقة أضراراً فادحة ابلنظم اإليكولوجية وسبل العيش والصحة.
 -2وحنن نؤمن أبن استخدام عشرات اآلالف من املواد الكيميائية يف السلع اليومية وتطبيقها يف
امليدان ،دون اختبارها أو ومسها ابلعالمات أو تتبعها على النحو املناسب ،هو أمر ال ميكن تربيره ،وبل وميكن
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منعه .وتفتقر أعداد أكرب مما جيب من اجملتمعات إىل املعلومات عن املواد الكيميائية واملواد اخلطرة اليت تستخدمها
وتتعرض هلا ،أو تنقصها القدرات الالزمة إلدارهتا على حنو آمن.
 -3ولكننا نفهم أيضاً أن املعارف واحللول التكنولوجية للحد من التلوث موجودة ابلفعل ،وإن يكن
بعد ابستكشاف الفرص الكثرية املتاحة أو اغتنامها .وتشجعنا يف هذا الصدد
عدد كبري من اجلهات املعنية مل يقم ُ
قصص النجاح العديدة للبلدان واملدن واملؤسسات التجارية اليت تتصدى ملشاكل تلوث اهلواء والرتبة واملياه العذبة
والتلوث البحري .وتشمل أحدث أمثلة هذه النجاحات اعتماد تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد
املستنفدة لألوزون وبدء نفاذ اتفاقية مينامات بشأن الزئبق.
 -4وبينما تبذل البلدان اجلهود ملكافحة التلوث دعماً خلطة التنمية املستدامة لعام  2030ولالتفاقات
والصكوك املتعددة األطراف ذات الصلة ،مبا فيها اتفاق ابريس املعتمد يف ظل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغري املناخ ،فإننا ندرك الصالت بني التلوث وتغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية .وحنن
نعرتف كذلك أبن التلوث يؤثر على الفقراء والضعفاء أكثر مما يؤثر على غريهم .وسيشكل التصدي للتلوث
إسهاماً يف التنمية املستدامة عن طريق مكافحة الفقر ،وحتسني الصحة ،وإجياد فرص العمل الالئق ،وحتسني البيئة
لألحياء حتت املاء وعلى اليابسة ،والتقليل من انبعااثت غازات االحتباس احلراري.
 -٥ويساوران القلق إزاء تركة األضرار البيئية والتلوث البيئي اليت تنجم عن النزاعات املسلحة واإلرهاب،
واليت كثرياً ما تؤخر االنتعاش وتقوض فرص حتقيق التنمية املستدامة وهتدد صحة البشر والنظم اإليكولوجية.
 -6ويساوران القلق أيضاً من أن األمناط غري املستدامة الستخدام األراضي وإدارهتا ميكن أن تؤدي
إىل تدهور الرتبة والتلوث ،وتُسفر عن ظواهر مثل فقدان الغاابت والتنوع البيولوجي ،والعواصف الرملية والرتابية،
وازدايد حرائق الغاابت ،وغري ذلك من اآلاثر غري املرغوب فيها اليت تشكل حتدايً كبرياً أمام التنمية املستدامة.
 -7وحنن مقتنعون أبن العزم والتعاون وتوليد املعارف وتقامسها واالبتكار وتوخي الكفاءة يف استخدام
املوارد واعتماد التكنولوجيا النظيفة ،ميكن أن توفر حلوالً عملية للتصدي للتلوث ،غري أن بوسعنا القيام أبكثر من
ذلك.
 -8ولذلك فنحن مصممون على الوفاء بتعهداتنا مبنع تلوث اهلواء واألرض والرتبة واملياه العذبة
واحمليطات والتخفيف منه وإدارته عن طريق اختاذ اإلجراءات التالية:
سنعزز البحوث ونشجع على وضع وجتميع واستخدام البياانت العلمية املصنفة واليت ميكن
(أ)
االعتماد عليها .وسيشمل ذلك توفري مؤشرات أفضل متعددة اجملاالت؛ وحتسني القدرات على مجع البياانت
والتحقق منها ورصدها على حنو يتسم ابلكفاءة؛ وزايدة الشفافية من خالل تيسري االطالع على هذه املعلومات
على نطاق أوسع؛
(ب) سنشجع عمليات اختاذ القرار املبنية على العلم يف القطاعني العام واخلاص ،والعمليات الفعالة
لوضع املعايري اليت يشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة ،وزايدة مشاركة األفراد من خمتلف املهن والتخصصات؛
البيئية؛

(ج)

سنستهدف التلوث ابختاذ إجراءات مصممة خصيصاً لذلك الغرض ،مبا يف ذلك االتفاقات

(د) سنعجل يف تنفيذ ما هو قائم من االتفاقات املتعددة األطراف واالتفاقيات والنظم والربامج ونعزز
التعاون فيما بينها ،سعياً ملنع التلوث والسيطرة عليه وختفيضه؛
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(ه) سنشجع اإلنتاجية االقتصادية اليت تشمل اجلميع وتتسم ابالستدامة ،واالبتكار وإجياد فرص
العمل والتكنولوجيا السليمة بيئياً؛
(و) سنشجع أمناط احلياة املستدامة ومنضي قُدماً يف كفالة املزيد من أمناط االستهالك واإلنتاج
املستدامة ،عن طريق تزويد املستهلكني مبعلومات عن االستدامة ميكن االعتماد عليها ،وتعزيز التثقيف والتوعية،
وتيسري إعادة تصور أي منتَجات أو مواد أو خدمات وإعادة استخدامها وتدويرها واسرتجاعها وجتديدها ،ومنع
إنتاج النفاايت والتقليل منها؛
(ز) سنشجع اعتماد سياسات وهنج من قبيل تلك املتبعة لإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية
والنفاايت ،مبا يف ذلك استخدام هنج دورة احلياة وسالسل القيمة املتكاملة والكيمياء املستدامة؛
(ح) سنستفيد على أفضل وجه ممكن من العلم ،والتعليم ،والروابط بني السياسات العامة ،والتجارة،
وفرص االستثمار واالبتكار ،من أجل التصدي للتلوث وتعزيز التنمية املستدامة؛
(ط)
للتلوث؛

سنعمل مع احلكومات احمللية لتشجيع استخدام النماذج املستدامة للتنمية احلضرية بغية التصدي

(ي) سنشجع التدابري املالية ،مثل احلوافز ،لتحفيز التغيري اإلجيايب ،مع مراعاة أمهية التقليل من التلوث
إىل أدىن حد ممكن ،وبذل أقصى اجلهود لالستثمار يف حلول أفضل من حيث االستدامة والسالمة البيئية؛
(ك) سنقوم بتعزيز وإنفاذ سياسات وقوانني ونظم أكثر تكامالً .وسنحقق هذا اهلدف بدعم املؤسسات
وبناء قدراهتا؛ وتوطيد نظم الرصد واملساءلة؛ وتبادل أفضل املمارسات واملعايري والصكوك واألدوات السياساتية،
وتعزيز التثقيف والتدريب البيئيني؛
(ل) نؤكد جمدداً التزامنا السياسي بتهيئة بيئة ِّ
متكن من التصدي للتلوث يف سياق التنمية املستدامة،

بروح من الشراكة والتضامن العامليني ،وذلك بطرق منها استخدام وسائل التنفيذ املالئمة اليت ميكن التنبؤ هبا ،على
النحو املتفق عليه يف جدول أعمال التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عمل أديس أاباب؛
سنواصل تطوير وتوسيع الشراكات ،مبا يف ذلك تلك اليت تقام بني احلكومات والقطاع اخلاص
(م)
واألوساط األكادميية وكياانت األمم املتحدة وبراجمها ذات الصلة ،وجمتمعات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية
وأوساط اجملتمع املدين واألفراد؛
(ن) سنشجع التعاون بني الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ،مع االعرتاف
أبن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ليس بديالً للتعاون بني الشمال واجلنوب بل عنصراً مكمالً له .وسنعزز أيضاً
احلوار والتنسيق على الصعيد اإلقليمي على نطاق منظومة األمم املتحدة من أجل استهداف التلوث.
 -9وحنن ،بصفتنا وزراء البيئة ،ندرك دوران يف إجناز تلك االلتزامات وتعزيز اإلجراءات املنسقة .وسنركز
على التدابري الوقائية وعلى بناء القدرة على الصمود ،مع مراعاة مسؤوليات كل بلد وقدراته.
 -10بيد أن املسؤولية عن مكافحة التلوث ال تقع على عاتق احلكومات الوطنية وحدها .فنحن حباجة
إىل االلتزام والقيادة من جانب احلكومات وإىل املشاركة وإقامة الشراكات مع القطاع اخلاص واملنظمات الدولية
واجملتمع املدين واألفراد .واجلميع يتحملون املسؤولية أيضاً كأمهات وآابء وأزواج وزوجات وشقيقات وأشقاء
وأصدقاء وصديقات وأرابب عمل وزمالء وجريان وأفراد من اجملتمعات احمللية.
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 -11وال ميكننا املبالغة يف التأكيد على ضرورة اختاذ اإلجراءات السريعة والواسعة النطاق واملنسقة
ملكافحة التلوث ،وحنن نشيد ابلتعهدات البالغ عددها  2,3مليون تعهد اليت قطعها حىت اآلن األفراد والبلدان يف
أرجاء العامل بشأن اإلجراءات الرامية إىل احلد من التلوث يف سياق محلة دحر التلوث.
 -12ونؤيد اإلجراءات وااللتزامات والقرارات اليت اعتمدهتا مجعية األمم املتحدة للبيئة ،وندعو إىل
تنفيذها على حنو مالئم ومتماسك.
 -13ونقر بعِّظم التحدايت والفرص اليت مت إبرازها يف تقرير املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة

املعنون حنو كوكب خال من التلوث(.)1

 -14والتحرك حنو كوكب خال من التلوث هو مسعى طويل األجل .وبناء على نتائج الدورة الثالثة
جلمعية األمم املتحدة للبيئة ،نطلب إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن يعد خطة تنفيذ هبذا الشأن،
ابلتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني ،وتقدميها لكي تنظر فيها مجعية األمم املتحدة للبيئة يف موعد أقصاه دورهتا
الرابعة.
 -1٥وألن مكافحة التلوث متثل عنصراً حامساً يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،فإننا سننادي هبذا
اإلعالن يف مجيع احملافل ذات الصلة ،مبا يف ذلك اجتماعات املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية
املستدامة ،وسنتابع تنفيذه يف دورتنا الرابعة املقرر عقدها يف عام .2019
 -16وهذا هو التزامنا ابلعمل حنو كوكب خال من التلوث من أجل صحة ورفاه شعوبنا ولصاحل البيئة.
_____________

( )1تتاح النسخة املختصرة منه يف الوثيقة .UNEP/EA.3/25
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