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مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة 
 لربانمج األمم املتحدة للبيئة

 الدورة الثالثة
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4نريويب، 

 حمضر جلسات مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثالثة

 األعمال(من جدول  1افتتاح الدورة )البند  - أولا 
ُعقدت الدورة الثالثة جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة يف مقر برانمج األمم  -1

 .2017كانون األول/ديسمرب   6إىل  4املتحدة للبيئة يف نريويب، خالل الفرتة من 
من صباح يوم  10:25الساعة ة البيئة، يف يإسبيليتا، رئيس مجع غوترييسوافتتح الدورة السيد إدغار  -2

. وبناء على دعوة الرئيس، التزمت اجلمعية دقيقة صمت إحياء لذكرى 2017كانون األول/ديسمرب   4االثنني 
السيد بوري حممد محزة، وزير الدولة لشؤون البيئة يف الصومال، الذي ُتويف يف هجوم إرهايب وقع يف الصومال، 

خالية تعرضوا لالعتداء بسبب ما يبذلونه من جهود يف الدعوة من أجل بيئة البيئية الذين  املدافعني عن احلقوقو 
 من التلوث لصاحل جمتمعاهتم احمللية.

مليون تعهد اليت وقعها  2,3وبناء على اقرتاح الرئيس، رحبت اجلمعية ابلتعهدات اليت يزيد عددها على  -3
اليت  (BeatPollution#)‘‘ دحر التلوث”ار محلة ابلعمل من أجل خفض التلوث يف إط األفراد يف مجيع أحناء العامل

 .فتااتن صغرياتنالتعهدات  تعرضوقد  برانمج البيئة. يقودها
؛ والسيدة جودي واكونغو، وزيرة البيئة واملوارد الطبيعية يف غوترييسوأدىل ببيان افتتاحي كل من السيد  -4

، املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة؛ والسيد مريوسالف اليتشاك، رئيس كينيا؛ والسيد إريك سوهلامي
ورك زويدي، املديرة العامة ملكتب األمم  -الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة؛ والسيدة ساهله 
 .دةتحاملتحدة يف نريويب ابسم السيد أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم امل

ضي حنو ُـ لتنفيذ قراراهتا وامل سوي   طريقا  اجلمعية يف كلمته عن األمل يف أن ترسم  غوترييسوأعرب السيد  -5
 .اقتصاد دائري أكثر كفاءة ومشوال  وذلك عرب من التلوث،  كوكب خال  
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أن منتدى العلم والسياسات العامة واألعمال ومعرض االبتكار اللذين يُنظمان  غوترييسوأضاف السيد  -6
لدورة احلالية يدالن على وجود التكنولوجيا واحللول الناجعة لتحقيق هدف التخفيف من التلوث، على هامش ا

 يف هذا الصدد. وأن جلميع أصحاب املصلحة دورا  
حكومة كينيا حققت عدة إجنازات مشرية إىل أن  نريويب، ورحبت السيدة واكونغو يف كلمتها ابملشاركني يف -7

، أحدها إصدار حظر عام على تصنيع واستخدام األكياس البالستيكية، وهو حظر أصبح يف معاجلة التلوث عموما  
، ومن شأنه أن يسهم يف احلد من التلوث الناجم عن البالستيك يف كينيا. وأكدت 2017انفذا يف آب/أغسطس 

دها ال تزال ملتزمة بدعم برانمج البيئة، وحثت الربانمج على التنفيذ الكامل للوثيقة اخلتامية ملؤمتر أن حكومة بل
 (.20األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو+

ولفت السيد سوهلامي االنتباه يف بيانه االفتتاحي إىل العناصر الثالثة الرئيسية اليت أكد أن ال غىن عنها  -8
لبيئة يف مساعدة العامل على التحرك صوب كوكب خال من التلوث. أوهلا تعزيز الدور القيادي لنجاح دورة مجعية ا

؛ أما العنصر صاحب االبتكار الرئيسيللحكومات؛ واثنيها العمل مع قطاع األعمال التجارية، الذي قال إنه هو 
السياق، حث الدول  ذلكم. ويف الثالث واألخري فهو إشراك مواطين العامل ومنظمات اجملتمع املدين اليت متثله

األعضاء على دعم جهود األمني العام لألمم املتحدة من أجل إصالح املنظمة بغية جعلها أقل بريوقراطية وأكثر 
 فعالية.

يف كلمته االفتتاحية إن الناس هم حمور التلوث، ألن البشر هم الذين يُلحقون الضرر  وقال السيد اليتشاك -9
نتيجة للتلوث،  أشد أنواع املعاانةابلبيئة ويقوضون قدرة الكوكب على إعالتهم، وكذلك فإن البشر هم الذين يعانون 

إليكولوجية اليت يعتمدون الذي ُيضر بصحتهم ورفاههم وسبل معيشتهم، مبا يف ذلك عن طريق إتالف النظم ا
 عليها إلدرار الدخل، وعن طريق رفع تكاليف الرعاية الصحية والتسبب يف خسائر يف اإلنتاجية.

التزامات  تعتمدإن مجعية البيئة، بوصفها أعلى هيئة لصنع القرار بشأن البيئة، جيب أن  واستطرد قائال   -10
راءات لتثقيف اجلمهور بشأن اآلاثر الصحية واالقتصادية متعددة األطراف ابلتصدي للتلوث. وأكد ضرورة اختاذ إج

للتلوث؛ وتنظيف التلوث ومساعدة أولئك الذين يعانون من آاثره الصحية السلبية؛ واعتماد لوائح أكثر صرامة 
إلدارة النفايت وسياسات جديدة بشأن التلوث على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي؛ واالستثمار يف تكنولوجيا 

 كي ال يتحقق النمو االقتصادي على حساب الكوكب.  مة بيئيا  سلي
أما السيدة زويدي فقد دعت الدول األعضاء يف كلمتها إىل دعم خطة اإلصالح الطموحة لألمني العام،  -11

لرفع مكانة أفريقيا يف األمم املتحدة وكفالة حضور  اليت قالت إن مكتب األمم املتحدة يف نريويب يدعمها، سعيا  
مث أدلت ببيان ابسم األمني العام لألمم  املتحدة يف أفريقيا. مث أدلت ببيان ابسم األمني العام لألمم املتحدة.األمم 

املتحدة، أشار فيه إىل أن تكريس اجتماع مجعية البيئة للعمل من أجل كوكب خال من التلوث ُيربز احلاجة املاسة 
واجملتمع املدين إجراءات سريعة وواسعة النطاق ومنسقة يف هذا  إىل اختاذ قادة احلكومات والصناعة واجملتمع العلمي

وشدد على احلاجة إىل التغلب  الصدد، كما يتيح الفرصة لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية املنصفة واملستدامة.
لتغري املناخ، على التلوث من أجل احلد من الفقر، وحتسني الصحة العامة، وإجياد فرص العمل الالئق، والتصدي 

ومحاية احلياة على األرض ويف البحر. فقال إن العامل يعول على مجعية البيئة كي تظهر قيادة قوية من خالل دق 
 انقوس اخلطر ودعوة مجيع احلكومات إىل العمل من أجل التغلب على التلوث.
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 من جدول األعمال( 2تنظيم العمل )البند  - اثنياا 
 األعمالإقرار جدول  - ألف

لبيئة يف جلستها العامة األوىل جدول األعمال التايل للدورة، على أساس جدول األعمال ااعتمدت مجعية  -12
 :(UNEP/EA.3/1)املؤقت 

 افتتاح الدورة. -1
 :تنظيم العمل -2

 ؛إقرار جدول األعمال )أ(
 تنظيم العمل. )ب(

 واثئق تفويض املمثلني.  -3
 تقرير جلنة املمثلني الدائمني. -4
 برانمج العمل وامليزانية، مبا يف ذلك تنفيذ قرارات مجعية البيئة.أداء  -5
 املسائل اإلدارية واملتعلقة ابمليزانية. -6
 املسائل املتعلقة ابلسياسات واإلدارة البيئية الدولية. -7
 املستجدات فيما يتعلق ابإلصدار السادس للتقرير عن توقعات البيئة العاملية. -8
 اجلزء الرفيع املستوى. -9

 نتائج الدورة.اعتماد  -10
 انتخاب أعضاء املكتب. -11
 جدول األعمال املؤقت واتريخ ومكان انعقاد الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة. -12
 مسائل أخرى.  -13
 اعتماد التقرير. -14
 اختتام الدورة. -15

 تنظيم العمل - ابء
ء جلنة جامعة للنظر يف من نظامها الداخلي، على إنشا 60للمادة  اتفق املشاركون يف مجعية البيئة، وفقا   -13

لتوصيات املكتب، على أن يتوىل السيد جون ماتوزاك  ، وفقا  خمتلف البنود املدرجة يف جدول األعمال. واتفقوا أيضا  
املقرر، وأن تنظر هام )الواليت املتحدة األمريكية( رائسة اللجنة اجلامعة، والسيد ترافيس سينكلري )برابدوس( م

 .12و 7و 4اللجنة يف البندين 
 2017كانون األول/ديسمرب   5قد أربعة حوارات للقيادات يوم أن تعُ ووافقت اجلمعية كذلك على  -14

تسخري األطر التنظيمية واملؤسسات وسيادة ’’ ، و’’العلم واألدلة ووعي املواطنني من أجل التغيري’’تتناول مواضيع 
التمويل واالبتكار من أجل ’’ و‘‘ التلوثحلول عملية من أجل كوكب خال من ’’ ، و‘‘القانون ملكافحة التلوث
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السكان ’’، كما وافقت على عقد حوار بني أصحاب املصلحة املتعددين بشأن موضوع ‘‘مكافحة التلوث
 .2017كانون األول/ديسمرب   5يوم ‘‘ والتلوث

 احلضور - جيم
 ،األرجنتني ،أذربيجان ،إثيوبيا ،الحتاد الروسيا :، وهييف الدورةاألعضاء البلدان بلدا من  157ُمثل  -15

أنتيغوا  ،اإلمارات العربية املتحدة ،أملانيا ،إكوادور ،أفغانستان ،إسرائيل ،إستونيا ،أسرتاليا ،إسبانيا ،أرمينيا ،األردن
 ،إيطاليا ،آيسلندا ،أيرلندا ،اإلسالمية( -إيران )مجهورية  ،أوكرانيا ،أوغندا ،أوروغواي ،أنغوال ،إندونيسيا ،وبربودا

 ،بوركينا فاسو ،بوتسواان ،بواتن ،بنما ،بنغالديش ،بلغاري ،بلجيكا ،الربتغال ،برابدوس ،الربازيل ،البحرين ،ابكستان
ترينيداد  ،تركيا ،تركمانستان ،اتيلند ،بريو ،املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  ،بولندا ،البوسنة واهلرسك ،بوروندي
جزر  ،اجلزائر ،اجلبل األسود ،جامايكا ،ليشيت -تيمور  ،تونغا ،تونس ،الوتوف ،توغو ،تشيكيا ،تشاد ،وتوابغو
 ،اجلمهورية العربية السورية ،اجلمهورية الدومينيكية ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،جزر مارشال ،جزر القمر ،سليمان

رية مقدونيا اليوغوسالفية مجهو  ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،مجهورية كوري
 ،ساموا ،زمبابوي ،زامبيا ،رومانيا ،رواندا ،الدامنرك ،جيبويت ،جورجيا ،جنوب السودان ،جنوب أفريقيا ،سابقا  

 ،السودان ،سوازيلند ،السنغال ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،السلفادور ،سري النكا ،سانت لوسيا ،سانت كيتس ونيفس
 ،غاان ،غامبيا ،غابون ،مانعُ  ،العراق ،طاجيكستان ،الصني ،صربيا ،شيلي ،سيشيل ،سرياليون ،سويسرا ،السويد

فييت  ،فيجي ،فنلندا ،البوليفارية( -فنزويال )مجهورية  ،الفلبني ،فرنسا ،بيساو -غينيا  ،غينيا ،غياان ،غواتيماال
 ،الكونغو ،كولومبيا  ،كوستاريكا  ،كوت ديفوار  ،كواب  ،كندا  ،كمبودي  ،كرواتيا  ،قريغيزستان ،قطر ،قربص ،انم

 ،مصر ،مدغشقر ،ماليزي ،مايل ،مالطة ،ليسوتو ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،لبنان ،التفيا ،كينيا  ،كرييباس  ،الكويت
 ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،اململكة العربية السعودية ،ملديف ،مالوي ،املكسيك ،املغرب
 ،هاييت ،نيوزيلندا ،نيجريي ،النيجر ،نيبال ،النمسا ،النرويج ،انميبيا ،ميامنار ،موانكو ،موزامبيق ،نياموريتا ،منغوليا

 .اليوانن ،اليمن ،الياابن ،الواليت املتحدة األمريكية ،هولندا ،هنغاري ،اهلند

 .ودولة فلسطني الكرسي الرسويل :ينغري العضو التاليتان  تانوُمثلت الدول -16
إدارة شؤون  األمم املتحدة، ووحدات األمانة وأماانت االتفاقيات التالية ممثلة يف االجتماع: وكانت أجهزة -17

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، اللجنة االقتصادية اجلمعية العامة واملؤمترات، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
يل املعين بتغري املناخ، مفوضية األمم املتحدة حلقوق املكتب التنفيذي لألمني العام، الفريق احلكومي الدو  ،ألورواب

اإلنسان، رائسة الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة، رائسة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
تحكم يف أمانة اتفاقية محاية البيئة البحرية واملناطق الساحلية للبحر األبيض املتوسط، أمانة اتفاقية ابزل بشأن ال

نقل النفايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على 
مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية 

ة املتعلقة حبماية جبال الكارابت وكفالة تنميتها املستدامة، أمانة اتفاقية التنوع الثابتة، أمانة االتفاقية اإلطاري
البيولوجي، أمانة اتفاقية حفظ أنواع احليواانت الربية املهاجرة، أمانة اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، أمانة اتفاقية 

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اللطيور املائية، أمانة  األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئال  
التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، أمانة اتفاقية األمم املتحدة 

سني ومتكني املرأة اإلطارية بشأن تغري املناخ، برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلن
)هيئة األمم املتحدة للمرأة(، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، 
معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من خماطر الكوارث، مكتب األمم 
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حدة يف نريويب، مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، مكتب األمم املتحدة املتحدة يف جنيف، مكتب األمم املت
لتنسيق الشؤون اإلنسانية، مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، صندوق األمم املتحدة للسكان، برانمج 

 األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة(، برانمج األغذية العاملي.
منظمة األغذية : املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التاليةاألمم املتحدة وشارك يف الدورة ممثلو وكاالت  -18

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، البنك الدويل ، الصندوق األخضر للمناخوالزراعة لألمم املتحدة، مرفق البيئة العاملية، 
لصندوق الدويل للتنمية الزراعية، منظمة العمل الدولية، صندوق ا ،منظمة الطريان املدين الدويللإلنشاء والتعمري، 

النقد الدويل، االحتاد الدويل لالتصاالت، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، االحتاد الربيدي العاملي، 
 .رة العامليةجمموعة البنك الدويل، منظمة الصحة العاملية، املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، منظمة التجا

االحتاد األفريقي، املنظمة العربية للتنمية  الدولية التالية ممثلة يف االجتماع:احلكومية وكانت املنظمات  -19
، أمانة الكمنولث ،التحالف املعين ابملناخ واهلواء النقيالزراعية، مركز رابطة أمم جنوب شرق آسيا للتنوع البيولوجي، 

منظمة التعاون االقتصادي، االحتاد األورويب، املعهد العاملي للنمو األخضر، اللجنة الدولية للصليب األمحر، املؤمتر 
املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، االحتاد  ،ب املرجانية الدوليةامبادرة الشعالدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، 

ك اإلسالمي للتنمية، جامعة الدول العربية، جلنة هنر امليكونغ، منظمة التعاون الدويل حلفظ الطبيعة، جمموعة البن
املركز اإلقليمي ملصادر لطاقة املتجددة  ،املركز اإلقليمي لرسم خرائط موارد التنميةوالتنمية يف امليدان االقتصادي، 

 برانمج البيئة التعاوين جلنوب آسيا. والكفاءة يف استخدام الطاقة، أمانة برانمج البيئة اإلقليمي للمحيط اهلادئ،
. وترد يف ةمراقبوإضافة  إىل ذلك ُمثل عدد من املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين بصفة  -20

، وعلى اإلنرتنت يف الرابط يف الدورة الثالثة جلمعية البيئة قائمة كاملة ابملشاركني UNEP/EA.3/INF/17الوثيقة 
http://hdl.handle.net/20.500.11822/22767. 

 البياانت العامة اليت أدلت هبا اجملموعات اإلقليمية - دال
عقب افتتاح الدورة، أدىل ممثلو اجملموعات اإلقليمية للدول األعضاء ببياانت عامة عن بنود جدول أعمال  -21

 ة احلالية.الدور 
 والصني 77 ــجمموعة الـ - 1

 والصني، فأعرب عن األمل يف أن تكون مجعية البيئة أهال   77 ـــتكلم ممثل ابكستان ابسم جمموعة الـ -22
للمسؤوليات اليت أنيطت هبا بوصفها هيئة صنع القرار الرئيسية يف جمال البيئة. وأضاف أن على اجملتمع الدويل، يف 
مسعاه لتحقيق هدف الكوكب اخلايل من التلوث، أن يبذل وسعه كجسد واحد ال تعوقه املخططات الفردية 

ت القيادة السياسية. وأشار إىل أن القضاء على والرغبة يف التحايل على االلتزامات املقطوعة على أعلى مستوي
التنمية املستدامة  ه جيب السعي لتحقيقعلى أن الفقر جبميع أشكاله وأبعاده هو أكرب التحديت العاملية، مشددا  

بطريقة متوازنة ومتكاملة. وقال  للتنمية املستدامة، وذلك 2030، على النحو املبني يف خطة العام أببعادها الثالثة
تكملها خطة عمل أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية. ورحب  2030عام ن خطة الإ

 .كامال    ابتفاق ابريس ودعا األطراف إىل تنفيذه تنفيذا   أيضا  
 الحتاد األورويب والدول األعضاء فيه - 2

تكلم ممثل إستونيا ابسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، فقال إن البوسنة واهلرسك واجلبل األسود  -23
وصربيا وأوكرانيا تؤيد بيانه. وأثىن على املبادرة الواعدة بعقد الدورة الثالثة جلمعية البيئة مباشرة بعد االجتماع املفتوح 

http://hdl.handle.net/20.500.11822/22767
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لروح التوفيقية اليت مكنت املشاركني يف ذلك االجتماع من التوصل إىل العضوية للجنة املمثلني الدائمني، ورحب اب
توافق يف اآلراء، وقال إن االحتاد األورويب يتطلع إىل أن ُتسفر الدورة احلالية عن وثيقة حتظى بتوافق اآلراء، وترسم 

يف مشروع القرار  هكيدمعامل رؤية طويلة األجل للتصدي للتلوث بكل تعقيداته. وأضاف أنه على النحو الذي مت أت
هنج شامل  أن يُنتهجستند العمل املشرتك إىل مبدأ التحوط، و أن ياملتعلق ابلبيئة والصحة، فإن من األمهية مبكان 

جتاه تلك املسألة. ويف ذلك الصدد قال إن االحتاد األورويب يدعو املدير التنفيذي إىل تعزيز التعاون مع منظمة 
األخرى ذات الصلة وأصحاب املصلحة والقطاع اخلاص من أجل مساعدة البلدان على الصحة العاملية واملنظمات 

 وضع سياسات بيئية وصحية متكاملة وتقييمات بيئية وصحية للمخاطر.
 الدول األفريقية - ٣

للمؤمتر الوزاري األفريقي املعين ابلبيئة، فقال إن  تكلم ممثل غابون ابسم الدول األفريقية، بوصفه رئيسا   -24
وأهدافها، وكذلك خطة االحتاد األفريقي  2030عام التنمية املستدامة للتنفيذ خطة  خطريا   التلوث يشكل هتديدا  

، ومن مث فهو موضوع مناسب للدورة احلالية. وأضاف أن القضاء على الفقر هو أكرب التحديت 2063لعام 
لى اإلطالق، وهو شرط ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة. ومن مث فإن أي تدبري لكبح التلوث لن العاملية ع

يدعم القضاء على الفقر. ما مل  حيفز التحول االجتماعي الذي تشتد احلاجة إليه لتحقيق التنمية املستدامة يف القارة
ألفريقي املعين ابلبيئة ال تزال تضطلع بدور ابلغ األمهية يف إن املنتديت اإلقليمية مثل املؤمتر الوزاري ا ومضى قائال  

اجلمعية، من خالل تعزيز الصالت بني جدول أعمال البيئة العاملي واألنشطة املضطلع هبا على املستويني اإلقليمي 
الحظ عند  ولذلك فمن الضروري للغاية مواصلة تعزيز تلك احملافل. وقال إنه ؛والوطين، وتعزيز التعاون األقاليمي

حزيران/يونيه  16إىل  12استعراضه لنتائج املؤمتر الوزاري األفريقي املعين ابلبيئة، املعقود يف ليربفيل يف الفرتة من 
وشدد على  ، أن الوزراء سعوا إىل إجياد حلول للتلوث ذات منحى إمنائي، وتعزز جهود القضاء على الفقر.2017

  تطلب بناء القدرات والدعم املايل ونقل التكنولوجيا.طروحة أمام اجلمعية سوف يارات املأن التنفيذ الفعال جلميع القر 
 دول آسيا واحمليط اهلادئ - ٤

بتنفيذ خطة  إن املنطقة اليت ميثلها ملتزمة متاما  فقال ابسم دول آسيا واحمليط اهلادئ،  ممثل ُعمانحتدث  -25
وتعهدات مماثلة أخرى، مثل اتفاق ابريس وخطة عمل أديس أاباب وإعالن سنداي.  2030التنمية املستدامة لعام 

أن التنمية هلا مثنها، مالحظا  من مجيع مستويت التنمية،  أن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ تشمل بلداان   وأشار إىل
سلبية من قبيل العواصف الرملية والرتابية، والتلوث آاثر ويتسبب يف إحداث فاإلنتاج غري املستدام يؤثر على البيئة 

على الصعيد اإلقليمي الربي والبحري وغريها من اآلاثر على الصحة البشرية. وبناء على ذلك، اعتمد قادة البيئة 
وا الضوء )مسار ساموا(. وسلط بشأن التنمية املستدامة وإجراءات العمل املعّجل للدول اجلزرية الصغرية النامية ميثاقا  
 بشأن تغري املناخ ورؤية مران   تغري املناخ على التنمية املستدامة، واعتمدوا برانجما  يشكله على التهديد الذي أيضا  

ومن بني األولويت البيئية هلذه املنطقة، أبرز املمثل احلاجة إىل محاية  طويلة األجل بشأن احملافظة على احمليطات.
مكافحة العواصف الرملية والرتابية وما يرتتب الرامية إىل  وطنيةالسرتاتيجيات الاجلبلية والتنوع الطبيعي، واالبيئات 

عليها من آاثر على الصحة البشرية، والتدابري الرامية إىل احلفاظ على البيئة يف أوقات النزاع ومحايتها من األعمال 
لتحقيق مستقبل وابلسعي  2030عام التنمية املستدامة ل التزام املنطقة خبطة ا  اإلرهابية. ويف هذا السياق، أكد جمدد

 خال من التلوث.
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 يالبحر الكاريبمنطقة دول أمريكا الالتينية و  - ٥
إن املنطقة حتبذ  فقالتالكارييب، البحر ابسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة  ممثلة كولومبيا حتدثت -26

 كوكب خال  من التلوث.إىل  يعكس التطلعات العاملية  يبقوة اعتماد إعالن وزار 
جدول  تضعبوصفها اهليئة الرائدة اليت به اجلمعية  تضطلعابلدور اهلام الذي  أضافت أن املنطقة تعرتفو  -27

وبناء على ذلك، من األمهية مبكان ضمان املشاركة الفعالة جلميع البلدان يف املنطقة يف  .األعمال البيئي العاملي
وجتلت اهلشاشة البيئية للمنطقة  هليئة اليت تتخذ القرارات، بغية كفالة الشفافية والشمول وتعزيز طابعها العاملي.تلك ا

واحلاجة امللحة إىل اختاذ إجراءات استجابة مشرتكة يف العديد من الظواهر املناخية احلادة اليت تسببت يف أضرار 
تعاجل القضاي ذات  ملقرراتاملنطقة مقرتحات  تقدماحلالية، ويف الدورة  مليون دوالر. 200تزيد قيمتها على 

 إىل تعزيز موقفها. وهتدفاألولوية يف إطار السعي إىل حتقيق هدف اجلمعية 
 بياانت عامة من كياانت األمم املتحدة واجملموعات الرئيسية واجلهات املعنية - هاء

السيدة ابتريسيا إسبينوزا، ، اإلطارية بشأن تغري املناخمانة اتفاقية األمم املتحدة أل ةالتنفيذي ةاألمين تقام -28
حملة عامة بتقدمي جبميع التحديت الرئيسية اليت تواجه اإلنسانية،  رتبط تقريبا  كظاهرة تتغري املناخ  ل ايف معرض وصفه

 2017لعام تقرير عن فجوة االنبعااثت ال توأبرز  تغري املناخ. صعيدعلى  املستجدةعن التحديت والتطورات 
السنة  وقد تكونفإنه ال يزال غري كاف،  حتققعلى الرغم من التقدم الكبري الذي  أنه أصدره برانمج البيئةالذي 

 .املتضررين منهملناخ ومساعدة املخاطر املرتبطة ابمن  التقليلاملقبلة حامسة يف 
أن التعاون الوثيق مع وكاالت  ،غيتوغنوورك يت، السيد ربانمج األمم املتحدة اإلمنائياملدير املعاون ل واعترب -29

هو أمر  ،وشركاء التنميةاألطراف املاحنة الثنائية واملتعددة  واجلهاتاألمم املتحدة وكذلك الصناديق واالتفاقيات 
 ت التنمية املستدامة.يملواجهة التحديت البيئية وحتدغىن عنه  ال

إن اخلطة احلضرية اجلديدة اليت اعتمدت  كارلوس،  ، السيد خوانوئل األمم املتحدةاملدير التنفيذي ملوقال  -30
كانت قد أكدت عددا  من املفاهيم الرئيسية أوهلا أن اإلدارة اجليدة للتوسع احلضري ميكن أن   2016يف العام 

تشجع التعجيل بتحقيق التنمية املستدامة. ولكن الصعوبة تكمن يف أهنا تدعو إىل اإلخالص السياسي وإىل وجود 
ريعية واحلضرية واملالية املناسبة، وابإلضافة إىل ذلك تظهر هيمنة التوسع احلضري التلقائي الذي ينذر األطر التش

 بتحديت مستقبلية يف املناطق احلضرية غري اخلاضعة للتخطيط.
وأشارت رئيسة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، السيدة ماري تشااتردوفا، إىل حدوث عدد من التطورات  -31

، مشرية إىل ضرورة توسيع نطاق ما تقدمه احلكومات 2030حنو حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام اإلجيابية 
وأضافت أن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  والقطاع اخلاص من أمثلة على االبتكار من أجل مكافحة التلوث.

نفيذية واملتخصصة، جيمع بني الشركاء للجان األمم املتحدة الفنية واإلقليمية ووكاالهتا الت اجلامع الكيانبصفته 
العاملني على حتقيق التنمية املستدامة، ويسعى يف نفس الوقت إلذكاء الوعي وتشجيع العمل على نطاق أوسع 

 عن طريق تقاسم ما لديه من معارف وجتارب.
اجملتمع املدين يف مناطقها بعملية  مجاعاتببيان ابسم املمثل اإلقليمي املنتخب لربط  نيمثلأحد املوأدىل  -32

 املتضررة من الدمار البيئي والتلوث يف مجيع أحناء العامل.احمللية مجعية البيئة وإمساع صوت اجملتمعات الشعبية 
لنساء واألطفال والشباب والشعوب األصلية والعمال والنقاابت اجملموعات الرئيسية ل وحتدث ممثل ابسم -33

عن ابالنتقال بعيدا   منهجيري يعن طريق تغلتلوث لواندى ابلتصدي والتكنولوجية، ة العمالية واألوساط العلمي
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من تقدمي إعاانت إىل الشركات اليت تتسبب  فبدال   احلكومات واألعمال التجارية. شكلتهالنموذج االقتصادي الذي 
وأضاف ممثل اجملموعة  يف التلوث ينبغي أن تُلزم تلك الشركات ابلتنظيف وتعويض اجملتمعات احمللية املتضررة.

 تعاين من انتهاكاتالرئيسية للشعوب األصلية أن الشعوب األصلية اليت حتاول الدفاع عن أراضيها ضد التلوث 
ممثلة اجملموعة افت ضأويف املقابل  الوضع.ملعاجلة  من التدابري ن تصل إىل حد القتل، واقرتح عددا  قوق اإلنساحلشىت 

االتساق  وكذلك كفالةأساسية، متثل عناصر أن اإلرادة السياسية والقيادة والسياسات العاملية  املعنية ابملرأةالرئيسية 
ويف بيان منفصل ألقي ابسم األطفال والشباب،  مية املستدامة.بني االتفاقيات البيئية واجلوانب البيئية ألهداف التن

ثل وأخريا ، أوصى مم. أكد ممثالن على أمهية التعليم واقرتحا أن يكون التعليم موضوعا  للدورة الرابعة جلمعية البيئة
ابسم األوساط العلمية والتكنولوجية أبن تتخذ مجعية البيئة عددا  من اإلجراءات تشمل  آخر تكلم أيضا  

، معلال  أن علوم املواطنني من شأهنا أن تيسر التوصل إىل احللول العلمية “حتالف عاملي لعلوم املواطنني”إنشاء 
 .واجملتمعية وتوفر سبال  إلدماج املعارف احمللية واألصلية

موعة الرئيسية لألعمال التجارية والصناعة أن كل مصدر من مصادر التلوث يتطلب وذكر ممثل اجمل -34
تعكس الظروف االقتصادية واالجتماعية، وشدد على أمهية بناء ومصممة للغرض املتوخى منها و استجاابت حمددة 

السليمني،  دارةمعاجلة التلوث عن طريق التنظيم واإلعلى الصعيد الوطين من أجل القدرات واهلياكل األساسية 
لتجربة والدراية ابوميكن أن تسهم األعمال التجارية  والشراكات. لسياسات العامةواالبتكار واخليارات الواقعية ل

والقدرات االبتكارية يف مجيع القطاعات، وهي على استعداد للعمل مع احلكومات واجلهات األخرى صاحبة 
 التلوث واملخاطر املرتبطة به.لتخفيض املصلحة 

وحتدثت ممثلة ابسم اجملموعة الرئيسية للسلطات احمللية فقالت إن احلكومات احمللية واإلقليمية هي جهات  -35
شريكة تتسم أبمهية حامسة يف مكافحة التلوث ابلنظر إىل دورها يف جماالت من قبيل وضع السياسات، والتوعية، 

مها لإلسهام يف حتسني نوعية اهلواء يف املناطق وتعزيز مشاركة اجملتمع املدين. وميكن أيضا  االستفادة من مها
احلضرية، وتعزيز قنوات االتساق والتنسيق والتعاون على مجيع املستويت احلكومية، وتعزيز كفاءة حمطات رصد 
التلوث يف توفري البياانت األساسية. وأضافت أن على األمم املتحدة أن تسعى من جانبها إىل اتباع هنج متكامل 

 .2030وث من أجل ضمان إجناز البعد البيئي خلطة التنمية املستدامة لعام جتاه التل
وحتدث ممثل ابسم اجملموعة الرئيسية للمزارعني، فحث الدول األعضاء، على مجلة أمور منها حظر  -36

 مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة؛ وتشجيع الزراعة اإليكولوجية واملزارع الطبيعية؛ ووقف استيالء الشركات على
األراضي ووقف استخدام الكائنات احملورة وراثيا ؛ ودعم اجلهود اليت يبذهلا جملس حقوق اإلنسان من أجل وضع 
صك دويل ملزم قانوان  لتنظيم أنشطة الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال فيما يتعلق حبقوق 

 .اإلنسان

 اللجنة اجلامعةعمل  - واو
، للنظر يف بنود جدول األعمال 2017كانون األول/ديسمرب   4اجتماعني يوم عقدت اللجنة اجلامعة  -37

وخالل اجللسة  .2017كانون األول/ديسمرب   5احملالة إليها، واستأنفت االجتماع الثاين لتختتم أعماهلا مساء يوم 
ويرد التقرير عن أعمال اللجنة يف املرفق  العامة السادسة جلمعية البيئة، قدم رئيس اللجنة تقريرا  عن نتائج أعماهلا.

 هلذا احملضر. الثالث
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 واثئق تفويض املمثلني - اثلثاا 
كانون األول/ديسمرب   6خالل اجللسة العامة السادسة جلمعية البيئة، املعقودة بعد ظهر يوم األربعاء  -38

من  17و 16للمادتني  وفقا   ، أفاد املقرر أبن املكتب تلقى ودرس واثئق تفويض الدول األعضاء املقدمة2017
دولة من الدول األعضاء  79كانت   2017كانون األول/ديسمرب   5وأضاف أنه حىت  النظام الداخلي للجمعية.

قد قدمت إىل املدير التنفيذي لربانمج البيئة واثئق تفويض رمسية صادرة عن رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير 
وسبعني دولة  وقال إن سبعا   واثئق تفويض رمسية من دولة عضو واحدة أخرى.ومنذ ذلك احلني، وردت  اخلارجية.

قدمت معلومات عن تعيني ممثليها يف مجعية البيئة عن طريق برقيات أو رسائل ابلفاكس موجهة من رئيس  عضوا  
خر من أشكال الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية، أو رسالة أو مذكرة شفوية من البعثة املعنية، أو أي شكل آ

مل تقدم أية معلومات إىل املدير التنفيذي عن ممثليها، أو أعلنت  وثالثني دولة عضوا   وأضافت أن سبعا   االتصال.
ومنذ اختتام اجلمعية أعمال دورهتا الثالثة، قامت مخس دول أعضاء،  أهنا لن تشارك يف الدورة الثالثة جلمعية البيئة.

 ، بتقدمي نسخ أصلية لتلك الواثئق.كانت قد قدمت واثئق تفويض مؤقتة
 تقرير املكتب عن واثئق التفويض.ب علما  مجعية البيئة أحاطت وقد  -39

 من جدول األعمال( ٤تقرير جلنة املمثلني الدائمني )البند  - رابعاا 
عرض السيد جون مورييت رئيس جلنة املمثلني الدائمني واملمثل الدائم لبوتسواان نتائج االجتماع الثالث  -40

كانون األول/ديسمرب   1تشرين الثاين/نوفمرب حىت  29للجنة املمثلني الدائمني، املعقود يف الفرتة من املفتوح 
وأفاد أن املسائل . (UNEP/CPR/141/2) اللجنةعلى بوابة شرت نُ شروع التقرير ملمسبقة صيغة ، وأشار إىل 2017

عن اإلعالن الوزاري، لكي تنظر  الرئيسية اليت نظرت فيها اللجنة كانت إعداد مشاريع القرارات واملقررات، فضال  
العاملية؛ ؛ وحتديث الطبعة السادسة من توقعات البيئة وشؤون اإلدارة وامليزانية مجعية البيئة يف دورهتا الثالثة؛ افيه

 الربانمج، مبا يف ذلك تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن مجعية البيئة.و امليزانية أداء و 
وفيما يتعلق مبشاريع القرارات واملقررات، قال السيد مورييت إن اللجنة قد جنحت يف دمج القرارات اليت  -41

 قرارا   19أصل مشاريع مقررات من  3مشروع قرار و 11 ما جمموعه ، ووافقت على إحالةمتشاهبةتتناول مسائل 
ومن تلك القرارات واملقررات، وافقت اللجنة على أن توصي  .يف البدايةإىل اللجنة  دمتقُ مشاريع مقررات  4و

 مشاريع قرارات ومشروعي مقررين. 6اجلمعية ابعتماد 
لكي تنظر فيه مع احتمال إىل مجعية البيئة مشروع اإلعالن الوزاري وابملثل، وافقت اللجنة على أن حتيل  -42

املفتوحة  جتماع الثالث للجنةاالي يسر رئيس مجعية البيئة عقد مشاورات بشأنه أثناء ذالاإلعالن  ووه، اعتماده
 .العضوية

وعقب العرض، وافقت مجعية البيئة أن حتيل إىل اللجنة اجلامعة مشاريع القرارات بشأن القمامة البحرية  -43
يف املناطق املتضررة من والسيطرة عليه ؛ والبيئة والصحة؛ ومنع التلوث الدقيقة البالستيكية البحرية واجلسيمات

انعقاد الدورة  ومكان عن مشروع املقرر بشأن جدول األعمال املؤقت، واتريخ اإلرهاب والنزاع املسلح، فضال  
 .صيغتها النهائيةلوضعها يف ، ةالرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئ

جديدين مل تنظر فيهما جلنة املمثلني  ينوقررت اجلمعية كذلك أن حتيل إىل اللجنة اجلامعة مشروعي قرار  -44
وتعزيز  ،يتعلقان، بتعزيز مبادرات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل التنمية املستدامةو الدائمني من قبل، 

 يف نريويب.برانمج البيئة  مهام مقر
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ملا أجنزته من أعمال يف إطار االستعداد املمثلني الدائمني وأعرب ممثل، أيدته ممثلة أخرى، عن تقديره للجنة  -45
ومكان واتريخ للدورة احلالية واقرتح أن يُعدل مشروع املقرر بشأن جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة للجمعية 

وقال املمثل إنه سيقدم  قبيل انعقاد الدورة الرابعة للجمعية. انعقادها لكفالة عقد االجتماع الرابع املفتوح للجنة
 لكي تنظر فيه اللجنة اجلامعة. عمليا  اقرتاحا  

ومشاريع املقررات ذات الصلة به. ويرد التقرير عن  4ونظرت اللجنة اجلامعة يف بند جدول األعمال  -46
 هلذا احملضر. الثالثأعمال اللجنة اجلامعة يف املرفق 

 من جدول األعمال( ٥البيئة )البند  مجعية قرارات تنفيذ ذلك يف مبا وامليزانية، العمل برانمج أداء - خامساا 
العامة األوىل بتقرير رئيس جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية عن  تهايف جلس أحاطت اجلمعية علما   -47

  ئة.أداء برانمج العمل وامليزانية، مبا يف ذلك تنفيذ قرارات مجعية البي

 من جدول األعمال( 6ابمليزانية )البند  واملتعلقة اإلدارية املسائل - سادساا 
بناء على توصية جلنة املمثلني الدائمني الواردة يف تقرير رئيس جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية،  -48

والتربعات املخصصة، واختتمت النظر يف ذلك  املتعلق إبدارة الصناديق االستئمانية 3/3اختذت اجلمعية القرار 
 البند من جدول األعمال يف جلستها العامة السادسة.

 من جدول األعمال( 7الدولية )البند  البيئية واإلدارة ابلسياسات املتعلقة املسائل - سابعاا 
العامة السادسة جلمعية وخالل اجللسة  .ومشاريع القرارات ذات الصلة به 7نظرت اللجنة اجلامعة يف البند  -49

 .ويرد التقرير عن أعمال اللجنة يف املرفق الثاين هلذا احملضر .البيئة، قدم رئيس اللجنة تقريرا  عن نتائج أعماهلا

من جدول  8العاملية )البند  البيئة توقعات عن للتقرير السادس ابإلصدار يتعلق فيما املستجدات - اثمناا 
 األعمال(

جلستها العامة السادسة، بناء على توصية جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية، عتمدت اجلمعية يف ا -50
وقد طلبت اجلمعية إىل  .املتعلق بتمديد موعد تسليم الطبعة السادسة من تقرير توقعات البيئة العاملية 3/1املقرر 

ئة العاملية قبل الدورة الرابعة جلمعية املدير التنفيذي يف ذلك املقرر إصدار الطبعة السادسة من تقرير توقعات البي
ة ياألمم املتحدة للبيئة بثالثة أشهر، وتقدمي التقرير واملوجز اخلاص مبقرري السياسات املرفق به لكي تنظر فيهما مجع

 .البيئة مع احتمال اعتمادمها خالل دورهتا الرابعة
 من جدول األعمال( 9املستوى )البند  الرفيع اجلزء - اتسعاا 

كانون األول/ديسمرب   5يوم ح وبعد ظهر ا صباملعقودة ، ةإىل اخلامس ةالثالثمن العامة اجللسات اختذت  -51
من جدول  9شكل جزء رفيع املستوى، وذلك مبوجب البند  ،2017 كانون األول/ديسمرب  6يوم ح ا وصب

حوارا  تضمنت وزارية عامة جلسات األعمال. واشتمل اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع على افتتاح رمسي و 
، واشتملت هذه االجتماعات على جلسة ‘‘حنو كوكب خال  من التلوث’’وهو تفاعليا  حول املوضوع اجلامع 

بياانت وطنية وُأجريت حوارات قيادية، وُعقد حوار ب ديلخالهلا متحدثون رفيعو املستوى، وأُ ببياانت افتتاحية أدىل 
، وجلسة عامة ختامية. واستندت املناقشات ملعاجلة النقاط املتبقية متعدد أصحاب املصلحة، وكذلك جلسة عامة

حنو ’’للبيئة أساسية قدمه املدير التنفيذي بشأن موضوع الدورة الثالثة جلمعية األمم املتحدة إىل تقرير معلومات 
 .(UNEP/EA.3/25)‘‘ كوكب خال  من التلوث
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وذلك ابلتقاط ، 2017كانون األول/ديسمرب   5يوم  صباحمن وبدأ اجلزء الرفيع املستوى يف متام العاشرة  -52
صورة مجاعية تذكارية للمشاركني يف الصالة الرئيسية. وعقب تلك الفعالية أدىل املتحدثون الرئيسيون الرفيعو املستوى 

 ببياانت.

 فتتاحيةالكلمات ال - 1

أدىل بكلمات افتتاحية رئيس مجعية األمم املتحدة للبيئة؛ واملدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة،  -53
 والسيد أوهورو كينياات رئيس كينيا؛ والسيد دافيد غرانغر رئيس غويان، والسيد أنتوين كارموان رئيس ترينيداد وتوابغو.

إىل االتفاق األساسي الذي مت التوصل إليه أثناء مؤمتر األمم  وأشار رئيس مجعية البيئة يف كلمته االفتتاحية -54
، أبن لكل فرد احلق األساسي يف احلرية واملساواة وظروف 1972عقد يف استكهومل يف ناملتحدة للبيئة البشرية امل

املبدأ الذي املعيشة الالئقة، وذلك يف بيئة من النوعية اليت تسمح أبن يعيش اإلنسان حياة الكرامة والرفاه، وهو 
سيما أثناء مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية،  يدعم السياسات البيئية يف مجيع أحناء العامل منذ ذلك احلني، ال

؛ والقمة العاملية للتنمية املستدامة، املنعقدة يف جوهانسربج يف 1992نعقد يف ريو دي جانريو ابلربازيل يف عام ُـ امل
 .2012تحدة للتنمية املستدامة املعقود يف ريو دي جانريو يف عام ؛ ومؤمتر األمم امل2002عام 

وأشار املدير التنفيذي يف كلمته إىل أن اخلامس من كانون األول/ديسمرب يوافق على حنو مالئم مناسبة  -55
موات ميكن تفاديه، بسبب  -اليوم الدويل األول للضباب الدخاين، الذي خيلد ذكرى مجيع من ماتوا قبل األوان 

تلوث اهلواء. غري أن اخلرب السعيد هو أن حصة الفحم يف خليط مصادر الطاقة اليت تستخدمها البلدان آخذة 
، وأن مصادر الطاقة املتجددة تزداد قوة تنافسية. وابإلضافة إىل ذلك، فإن األمثلة ُمدهشا   اآلن يف التناقص تناقصا  

كثرية ومتعددة، بدءا من احلظر املفروض على األكياس   على املمارسات البيئية الرشيدة يف مجيع أرجاء الكوكب
رواندا وبلدان أخرى إىل تشييد أول مطار يعمل ابلطاقة الشمسية على املستوى العاملي يف كينيا و البالستيكية يف  

 اهلند. وأضاف أنه جيب استلهام الدروس من مثل هذه املبادرات، وأن القيادة السياسية اليت أبدهتا تلك البلدان
 ينبغي أن حُتتذى عامليا .

ويف كلمته إىل املشاركني، أشاد السيد كينياات ابملوضوع الذي ُاختري للدورة احلالية وقال إنه موضوع مناسب  -56
بصفة خاصة. وأنه حىت زمن قريب نسبيا ، كان السعي إىل حتقيق الرخاء يتم مع إيالء القليل جدا  من االعتبار 

وعلى املستوى العاملي، فتظهر نتائج تلك املواقف غري االكرتاثية بصورة واضحة جدا  للتكاليف البيئية. أما اليوم 
للعيان. وأن املمثلني من مجيع أحناء العامل قد اجتمعوا يف هذه الدورة ألهنم أخريا  قد تعلموا هذا الدرس: وهو أن 

اية اجلميع. وأن هذه الدروس قد الرخاء الدائم للجميع يكون غري ممكن ما مل حتظ الثروة البيئية للكوكب حبم
تعلمتها كينيا أيضا  حيث اختذت جمموعة من التدابري التخفيفية، اليت أيمل أن تُلهم البلدان األخرى اختاذ نفس 

من أهداف  14مؤمتر األمم املتحدة لدعم تنفيذ اهلدف اإلجراءات. مث التفت كينياات إىل القضاي العاملية فأشار إىل 
امة: حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة التنمية املستد

، والذي أبرز األمهية 2017حزيران/يونيه  9إىل  5الذي ُعقد يف نيويورك يف الفرتة من  (املؤمتر املعين ابحمليطات)
ف أن االقتصاد األزرق هو مصدر ضخم للثروة ميكن احملورية للمحيطات ابلنسبة لكوكبنا ولسكانه ورخائهم. وأضا

استغالله يف حماربة الفقر. ويف هذا السياق، وجه االنتباه إىل مبادرة كينيا الستضافة مؤمتر املؤمتر الثاين املعين 
 .لذلك املؤمتر حتضريا   2018، ولعقد مؤمتر عاملي بشأن االقتصاد األزرق يف 2020ابحمليطات املقرر عقده يف عام 

صرح السيد غرانغر يف كلمته االفتتاحية أبن اختيار موضوع هذه الدورة يعكس اإلدراك والتوافق املتزايدين  -57
على الصعيد الدويل بشأن احلاجة إىل أتكيد األمن البيئي جلميع البشر، وذلك عن طريق التصدي للتلوث. ومضى 
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ستدامة لتعميق الوعي وتثقيف األسر واجملتمعات قائال  إنه ملعاجلة التلوث يصبح من الضروري القيام حبمالت م
احمللية واألفراد يف مجيع أحناء العامل بشأن احلاجة املاسة إىل معاجلة التلوث؛ وأنه ينبغي تعزيز التعاون الدويل بشأن 

يتوىل  التلوث لكفالة حصول الدول الصغرية وغريها من الدول على التمويل الدويل وعلى التكنولوجيا املناسبة، اليت
اخلاصة هبا؛ وأن القوانني ذات الصلة ابلتلوث، بدءا  من القوانني  اإلجراءاتبرانمج األمم املتحدة للبيئة تنسيق 

 البلدية ذات الصلة ابلتعدين إىل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف جيب أن تُنفذ بصورة فعالة وأن يتم إنفاذها.

، بطرق من بينها إنشاء ‘‘للدولة اخلضراء’’ ا غياان لكي تصبح منوذجا  ووجه االهتمام إىل اجلهود اليت تبذهل -58
 األصغرأن الدول  مناطق حممية جديدة ألجل محاية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية من هتديد التلوث، مضيفا  

، معراب  عن أمله أبن مثل غياان متتلك قدرات حمدودة وأهنا حتتاج إىل الدعم الدويل لتحقيق أهداف التنمية اخلضراء
 ُتربز مجعية البيئة قضية الكوكب اخلايل من التلوث ملنفعة كل من أجيال احلاضر واملستقبل.

وصرح السيد كارموان يف كلمته أبن التلوث هو سرطان جيب معاجلته عن طريق حلول طويلة األجل  -59
وكذلك الشراكات التعاونية بني الدول والتكافل واملساواة بني األجيال وضمنها،  وتتأسس على مبادئ التعددية

 الصلة، مبا يشمل املنظمات البيئية غري احلكومية. ياألعضاء ومجيع أصحاب املصلحة ذو 

 11و 7و 6ويف اخلتام، قال إن دحر التلوث سيساعد البلدان على حتقيق أهداف التنمية املستدامة  -60
بشأن التلوث جيعل منع التلوث “ ميثاق عاملي”ى ، وأعرب عن أمله يف أن توافق مجعية البيئة عل15و 14و 13و

من األولويت وميهد لتحسني إدارة احمليطات، والستهالك وإنتاج أكثر استدامة، وإلقامة شراكات ألصحاب 
التكافلية  املصلحة املتعددين تعاجل التلوث والتثقيف فيما يتعلق ابلتلوث، وتبني من خالل احلوار املفتوح، أن العالقة

 .تنمية االقتصادية والسالمة البيئية ممكنة وضرورية يف نفس الوقتبني ال

 ممثلي الدول األعضاءبياانت  - 2
 من خايل كوكب حنو’’وأدىل وزراء وغريهم من ممثلي البلدان الرفيعي املستوى ببياانت تناولت موضوع  -61

إلعداد هذا االجتماع وتنظيمه، وأعرب عدد من املمثلني عن تقديرهم جلميع هؤالء الذين عملوا بكد ‘‘. التلوث
 وحلكومة كينيا وشعبها الستضافتهما االجتماع.

العديد من املمثلني االجتماع احلايل جلمعية األمم املتحدة للبيئة ضمن السياق األوسع لعدد من ووضع  -62
التنمية املستدامة لعام  االتفاقات العاملية احلامسة ذات الصلة ابلبيئة اليت أُبرمت يف اآلونة األخرية، مبا يف ذلك خطة

وشدد عدة ممثلني على التزام بلداهنم بتنفيذ  واتفاقية ميناماات بشأن الزئبق. ،واتفاق ابريس بشأن تغري املناخ 2030
اتباع السياسات واالسرتاتيجيات وغريها من التدابري اليت تعكس الرتابط القائم بني تلك االتفاقات واحلاجة إىل 

ويف هذا الصدد، أبرز بعض املمثلني أيضا أمهية أوجه  تحديت البيئية اليت تواجه الكوكب.هنج شامل ملكافحة ال
التآزر مع اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام املتعلقة 

فات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آ
بروتوكول مونرتيل بشأن املواد املستنفدة لطبقة كذلك مع و  ،واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة

 األوزون.

 يف حتقيق األهداف البيئية العاملية.جتري مواجهتها العديد من املتكلمني إىل التحديت اهلائلة اليت وأملح  -63

اهلواء امللوث واألمراض املنقولة تلك الناجتة عن يف العامل، مبا يف ذلك  ماليني الوفيات سنوي  تسبب املخاطر البيئية ف
بلدان كثرية من اآلاثر السلبية لتغري املناخ واالحرتار العاملي، مبا يف ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر،  وتعاين ابملاء.

ووجه أحد املمثلني االنتباه إىل  غاابت والتصحر وذوابن الصفائح اجلليدية.وتزايد حدوث األعاصري وحرائق ال
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، مما يعجل بتغري املسامهة الكبرية النبعااثت الكربون األسود يف ارتفاع درجات احلرارة يف املنطقة القطبية اجلنوبية
البلدان الضعيفة، مبا يف ذلك  وأبرز عدة ممثلني التحديت اخلاصة اليت تواجهها بعضاملناخ على الصعيد العاملي. 
 .الدول اجلزرية الصغرية النامية

وابلنظر إىل حجم التحدي البيئي العاملي وتنوعه، قال العديد من املمثلني إن موضوع الدورة احلالية جلمعية  -64
ابلصلة بني هذا  عدد منهموسلم  .ويف حمله متاما  جاء يف الوقت املناسب  -حنو كوكب خايل من التلوث  -البيئة 

املناطق  سكانسيما  ، والواقتصادي   اهلدف واجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر، للفئات احملرومة اجتماعيا  
احلضرية، املعرضة بصفة خاصة للتلوث الكيميائي وتلوث الغالف اجلوي واملياه. ورحب عدة ممثلني بتقرير املدير 

املناقشة العاملية بشأن كيفية مكافحة تثري ، بوصفه إضافة قيمة ‘‘ن التلوثحنو كوكب خايل م’’التنفيذي املعنون 
. وقال أحد املمثلني إن من الضروري وضع السياسات اليت تطمح إىل ما هو أبعد من جمرد التلوث جبميع أشكاله

 ختفيض التلوث وهتدف إىل إعادة تنشيط قدرات النظم اإليكولوجية على جتديد نفسها.
مثلني املسامهات املالية واملسامهات اليت قدموها ملكافحة التلوث ودعم جدول األعمال وذكر بعض امل -65

واإلدارة املسؤولة  ،الية من التلوثابلبحار اخللتدابري الدولية واحمللية املتعلقة صلة ابالاالت ذات اجمليف  البيئي العاملي
املركز التعاوين و كة العمل من أجل االقتصاد األخضر، شرا ، و واحلد من التلوث الصيدالين ،واهلواء النقي ،للبالستيك

 .ملانياأبالدويل للكيمياء املستدامة الذي أنشئ حديثا  يف بون 

الذي تناقشه ‘‘ كوكب خايل من التلوث’’وأعرب عدد من املمثلني عن أتييدهم لإلعالن الوزاري بشأن  -66
اإلعالن ميهد الطريق لتنفيذ اآلليات اإلدارية واملؤسسية وقال أحد املمثلني إن  احلالية.مجعية البيئة يف دورهتا 

والتكنولوجية واملالية اليت ستمكن من توسيع نطاق اإلجراءات الرامية إىل منع تلوث اهلواء واألرض والرتبة واملياه 
كزة، وأن ولبلوغ هذا اهلدف، ينبغي أن تكون رسالة الوثيقة واضحة ومر  العذبة واحمليطات والتخفيف منه وإدارته.

وقال أحد املمثلني إن اإلعالن مهم للظهور السياسي واملصداقية  مجيع أصحاب املصلحة.طالع تكون متاحة ال
 السياسية جلمعية البيئة.

يكون هنج منسق اتباع اليت ميكن اختاذها يف إطار املختلفة وسلط عدد من املمثلني الضوء على التدابري  -67
وقال أحد املمثلني إن هناك حاجة ملحة إىل تراعي املنظور البيئي.  أوسع نطاقا   خطةعن  انجتا   التلوث ختفيضفيه 

 سد الثغرات يف األطر التنظيمية القائمة للتأكد من تناول مجيع أشكال التلوث، وأيد وضع صك دويل ملزم قانوان  
نطاق الوالية الوطنية، على سبيل بشأن احلفظ واالستخدام املستدام ملوارد التنوع البيولوجي يف املناطق الواقعة خارج 

 .املثال يف قاع البحر

إىل أن فرص جناح األنشطة  وشدد أحد املمثلني على ضرورة إدماج السياسات االقتصادية والبيئية، مشريا   -68
وقال ممثل آخر إن السياسات االقتصادية  البيئية تكون أكرب عندما تتسق مع العوامل االقتصادية واالجتماعية.

وقال ممثل آخر إن ‘‘. املستقبل الذي نصبو إليه’’تزامن مع التنمية املستدامة، على النحو املتوخى يف جيب أن ت
متوازن التحدي الرئيسي الذي يواجه العامل النامي فيما يتعلق ابلتنمية املستدامة يتمثل يف حتقيق مسار إمنائي 

نوعية حياة الناس، وال سيما الضعفاء يشمل  هولكن وحدها الناحية الكميةفيه على لتقدم احملرز يقتصر ا ال
وقال بعض املمثلني إن الرؤية املتمثلة يف التعايش املتناغم بني الناس والطبيعة تكمن يف صميم جهودهم  واحملرومني.

وقال أحد املمثلني إن بلده يهدف إىل رعاية النظم اإليكولوجية  الوطنية حلماية البيئة وحتسني نوعية حياة السكان.
فاالزدهار  وقال ممثل آخر إن االقتصاد ال ينبغي أن يعترب عدوا  للبيئة؛. بناء على احرتام الطبيعة والتنمية اخلضراء
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والنمو ميكن أن يتحققا بوسائل ال تنطوي على االستهالك املفرط أو االستغالل املفرط للموارد الطبيعية على 
 .حساب البيئة

والتلوث  متنامية إلجياد حلول مبتكرة ملكافحة التهديدات البيئية عموما  وقال عدة ممثلني إن هناك ضرورة  -69
الدورة احلالية تنفذ حول األنشطة اليت  ضمنبوجه خاص. وأثىن أحد املمثلني على إدراج معرض االبتكار املستدام 

هلا برانمج البيئة لعقد لتكنولوجيا املستدامة، وأشاد ابجلهود اليت يبذكوسيلة لعرض اجلمعية األمم املتحدة للبيئة  
وأبرز بعض املمثلني أصحاب املصلحة يف منتدى العلوم والسياسات واألعمال التجارية.  تضم خمتلفاجتماعات 

أمهية احللول احلديثة يف البيئات احلضرية املعقدة، مبا يف ذلك تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وأنواع التكنولوجيا األقل 
وقال أحد املمثلني إن القطاع اخلاص ميكن أن يقوم بدور رئيسي يف االبتكار . يةكثافة وشبكات النقل الذك

 التكنولوجي ويف تطوير اآلليات املستدامة للتمويل واالستثمار.
ذا أمهية خاصة يف مكافحة التلوث.  للمواد الكيميائية والنفايت جماال   واعُتربت اإلدارة السليمة بيئيا   -70

لتحقيق اإلدارة الوقائية والفعالة للنفايت الصلبة. وشدد ‘‘ االقتصاد الدائري’’د هنج وحث عدة ممثلني على اعتما
ممثل آخر على أمهية قيام البلدان النامية مببدأ توسيع نطاق مسؤولية املنتجني وإدارة املواد اإللكرتونية اهلالكة 

ة واملالية، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية، املستوردة. وأكد أحد املمثلني على أمهية مواصلة ترشيد األدوات التقني
 إلدارة النفايت واملواد الكيميائية. املسؤولية املمتدة للمنتجنيحنو دعم 

وجرى حتديد انتشار املنتجات والنفايت البالستيكية كمسألة أخرى ذات أمهية عاملية متنامية. فنفايت  -71
املرمية من األكياس واحلاويت واللدائن الدقيقة موجودة يف كل مكان، البالستيك مبا فيها املنتجات البالستيكية 

حىت يف أأنى املواقع من البيئة البحرية والربية. وقال عدد من املمثلني إن بلداهنم حظرت تصنيع األكياس البالستيكية 
نتجات البالستيكية واستخدامها أو أهنا بصدد القيام بذلك، وستوسع نطاق احلظر ليشمل األنواع األخرى من امل

يف املستقبل. واعتربت القمامة البحرية ذات أولوية خاصة الختاذ اإلجراءات بشأهنا، وأشار عدة ممثلني إىل أتييد 
 .بلداهنم ملبادرات من قبيل محلة البحار النظيفة وحتالف وقف النفايت البالستيكية ومشاركتها يف هذه املبادرات

. وعلى الصعيد الوطين، رئيسيا   من أجل حتقيق األهداف البيئية موضوعا   وكانت قيمة التعاون والتنسيق -72
يتعني على احلكومات إشراك القطاع الصناعي واجملتمع املدين واألوساط األكادميية والشباب وغريهم يف صياغة 

تمع وتشجيع دعم واسع النطاق وإذكاء الوعي بني مجيع أفراد اجملالتوصل إىل السياسات واختاذ القرارات من أجل 
للطابع العابر للحدود الذي يتسم  نظرا   أساسيا   التعاون بني البلدان أمرا  ميثل على الصعيد الدويل، و االلتزام البيئي. 

 به العديد من أشكال التلوث.

وأوىل عدد من املمثلني أمهية لنموذج التعاون الذي يعرتف ابلقدرات واالحتياجات املختلفة للبلدان.  -73
ثلني إن على البلدان املتقدمة النمو أن تدعم البلدان النامية وتساعدها مبا يتفق مع مبدأ املسؤوليات قال عدة ممو 

وقال أحد  املشرتكة وإن كانت متباينة، مع التسليم حبق البلدان النامية يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
دان من تنفيذ السياسات املالئمة وفقا  لألولويت سيمكن البل“ مؤشرات االقتصاد األخضر”املمثلني إن وضع 

والقدرات الوطنية لكل منها، وأعرب عن أمله يف أن حتظى االلتزامات املتعهد هبا على الصعيد الدويل من حيث 
 التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من أجل البلدان النامية ابالحرتام الكامل.

حجم األضرار البيئية اليت تلحق ابلكوكب، والوعي املتزايد ابحلاجة املاسة إىل إزاء ويف سياق تنامي القلق  -74
دور برانمج البيئة بوصفه هيئة األمم حيظى ، دائمة وغري قابلة لإلصالحتصحيح الوضع قبل أن تصبح التغريات 
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أحد املمثلني، فإن مجعية البيئة  وابملثل، مثلما أفاد املتحدة املكلفة مبعاجلة القضاي البيئية مبستوى جديد من األمهية.
 البشرية. هاهي احملفل العاملي الرئيسي للتصدي للتحديت البيئية األساسية اليت تواجه

 بياانت ممثلي كياانت األمم املتحدة - ٣
حتدث ممثل للجنة االقتصادية ألفريقيا عن أثر التلوث على أفريقيا، وعن رؤية اللجنة لتنمية القارة على  -75

من التلوث ويتسم ابلصمود إزاء تغري املناخ. وال تزال الزراعة متثل الدعامة األساسية لالقتصادات يف حنو خال 
أفريقيا، ومع حتديث النظم الزراعية ستتزايد التكاليف املتصلة ابلتلوث ما مل تتبع القارة التصنيع األخضر من أجل 

ه آن األوان لكي تربز أفريقيا كرائدة يف تطوير أنواع إجياد فرص العمل واحلفاظ على املوارد الطبيعية. وأضاف أن
التكنولوجيا اخلضراء ولكي تستفيد من النمو الشامل للجميع واألمن يف جمال الطاقة الذي تنطوي عليه التنمية 

 املنخفضة الكربون.
ملناخ تتخذ وقالت ممثلة مكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا إن معاجلة التلوث واآلاثر السلبية لتغري ا -76

موقعا  ابرزا  يف أعمال التحليل والدعوة اليت جيريها املكتب، واليت تركز على حشد الدعم الدويل من أجل النمو 
االقتصادي الشامل للجميع والتنمية املستدامة يف أفريقيا. ولذلك نظم املكتب حلقات نقاش رفيعة املستوى 

لصلة وركز استعراضاته على االلتزامات اإلمنائية بشأن اجملاالت واجتماعات ألفرقة اخلرباء بشأن املواضيع ذات ا
املواضيعية الرئيسية لتغري املناخ واالستدامة البيئية. وأضافت أهنا تتطلع إىل التوصيات السياساتية اليت ستصدر عن 

يذ خطة االحتاد مجعية البيئة من أجل حتقيق كوكب خال من التلوث، مشرية إىل أن هذه التوصيات ستعزز أيضا  تنف
 .2063األفريقي التحويلية الطموحة للعام 

وحتدث ممثل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ابسم املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، فأبرز دور  -77
املنظمة يف جمال مكافحة التلوث، الذي يشمل توفري البياانت املتصلة ابملناخ اليت تشكل القاعدة العلمية 
للمفاوضات العاملية ولرصد اإلجراءات املتعلقة ابملناخ. وأضاف أن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تعمل أيضا  على 
وضع نظام معلومات لغازات االحتباس احلراري، وتضع كذلك األولوية إلدماج اخلدمات البيئية احلضرية املتعلقة 

ة املشاكل املرتبطة ابلتوسع احلضري السريع. ويف غضون ذلك، ابلطقس واملناخ واملياه من أجل املساعدة يف معاجل
قامت اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بتقييم علم تغري املناخ من حيث اآلاثر واملخاطر واخليارات املتاحة 

ت علمية ومالية لالستجابة. ويف معرض إشارته إىل اعتماد اهليئة على التمويل الطوعي، دعا إىل تقدمي مسامها
 متعددة السنوات من أجل دعم عمل اهليئة الذي يتسم ابلكثافة والصعوبة الشديدة.

وقال ممثل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إن التلوث له آاثر سلبية على التمتع الفعلي جبميع  -78
الالمساواة. ويتعني على  حقوق اإلنسان، ويؤثر بشكل غري متناسب على الفقراء واحملرومني، ويدفع بذلك حنو

املرتبط ابلتلوث عن طريق ما يناسب ذلك من النظم والتشريعات الضرر احلكومات محاية تلك احلقوق من 
الضحاي الذين وعمليات وضع السياسات بشأن املسائل البيئية. وابملثل، جيب عليها أن تضمن أيضا  إمكانية جلوء 

املعلومات وإمكانية  حصوهلم علىوكذلك إمكانية “ امللوِّث يدفع”إىل القضاء بناء على مبدأ  يلحق هبم هذا الضرر
مشاركتهم يف صنع القرارات بشأن املسائل البيئية. وجيب أيضا  كفالة احلرية للجميع يف ممارسة مجيع هذه احلقوق 

ت حقوق اإلنسان يف نتائج منتديت دون التعرض ألعمال انتقامية. وابختصار، فمن الضروري أن تتجسد التزاما
 من قبيل مجعية البيئة.
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 بياانت ممثلي املنظمات احلكومية الدولية - ٤
أبرز ممثل أمانة برانمج البيئة اإلقليمي للمحيط اهلادئ يف بيانه النواحي اليت يهدد هبا التلوث منطقة احمليط  -79

حاليا  إىل اقتصادات االستهالك. واملنطقة معرضة  سيما ابلنظر إىل االنتقال الذي تشهده املنطقة اهلادئ، وال
بشكل خاص للتلوث البحري ولتدهور البيئة الساحلية والبحرية بسبب آاثر تغري املناخ، مبا يف ذلك حتمض 
احمليطات، وارتفاع درجات حرارة البحر وارتفاع مستويت البحر وكذلك الزديد الظواهر اجلوية البالغة الشدة. 

 اعتماد األفضل من املعارف والنماذج البديلة لالستهالك واإلنتاج، واحللول التكنولوجية املبتكرة، ويكمن احلل يف
واإلدارة املستدامة للمواد، ابإلضافة إىل زيدة كفاءة استخدام املوارد، وتوخي الكيمياء األقل إضرارا  ابلبيئة وأنواع 

أمانة برانمج البيئة اإلقليمي للمحيط اهلادئ بتقدمي دعمها التكنولوجيا النظيفة واالقتصادات الدائرية. وتعهدت 
 للمساعدة على إهناء التلوث يف منطقة احمليط اهلادئ. BeatPollution#حلملة دحر التلوث 

وحتدث ممثل آخر ابسم مفوضية االحتاد األفريقي، فأشار إىل أن أفريقيا أتيت يف املركز الثاين بني القارات  -80
يف املائة من سكان العامل.  15حتتوي على تسعة يف املائة فقط من املوارد املائية العاملية لدعم  األكثر جفافا ، فهي

سيما يف البيئات احلضرية، حيث اكتظاظ حركة  ويهدد التلوث بتفاقم احلالة ويزيد من حدة الفقر يف أفريقيا، وال
شب ألغراض الطاقة املنزلية هي من العوامل املرور، واستخدام املركبات القدمية، والتوسع احلضري واستخدام اخل

الرئيسية اليت تسهم يف التلوث. ويتمثل احلل يف اقرتان اجلهود املبذولة للتصدي لتغري املناخ مع التنمية املستدامة. 
ية وقد حددت مفوضية االحتاد األفريقي عددا  من املشاريع اإلقليمية الرئيسية للطاقة املتجددة وهياكل النقل األساس

اليت تتمتع إبمكانية ختفيض انبعااثت غازات االحتباس احلراري بدرجة كبرية وحتويل أفريقيا إىل ابلوعة للكربون. 
وتلزم اإلجراءات امللموسة والتعاون على الصعيد الدويل، وكذلك فمشاركة اجلهات صاحبة املصلحة، وتنفيذ 

ك املستدام وغريها من املبادرات املعنية تؤدي مجيعها دورا  االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ومبادرات االستهال
 رئيسيا .

جلنة النسيت املعنية ابلتلوث لصحة ومكافحة التلوث االنتباه إىل ابووجه ممثل عن التحالف العاملي املعين  -81
وأبرز األضرار الشديدة اليت يُلحقها  2017يف تشرين األول/أكتوبر  جملة النسيت، وتقريرها الذي نشر يف والصحة

التلوث ابلصحة واإلنتاجية االقتصادية. وينبغي على وجه السرعة تعميم إجراءات مكافحة التلوث ووضع األولوية 
اإلمنائية  هلا يف خطط التنمية الوطنية والدولية، حبيث ترفع احلكومات من أمهية مكافحة التلوث يف امليزانيات

ويستجيب الشركاء يف جمال التنمية لذلك على النحو املناسب. وينبغي أن تقيس برامج التصدي للتلوث مدى 
تعرض عامة الناس له، كما ينبغي وضع األولوية للحلول استنادا  إىل اآلاثر الصحية. وال تزال هناك ثغرات البياانت: 

سيما عن التعرض للمواد  آاثر التلوث على الصعيد احمللي، والحيتاج صانعو القرارات إىل بياانت أوىف بشأن 
الكيميائية ذات السمية املعروفة وللملواثت الناشئة، مثل مسببات اختالل الغدد الصماء، واليت ال تؤخذ عموما  

ة يف احلسبان يف الدراسات املتعلقة ابلعبء العاملي للمرض. وسيستمر االنتقاص من تقدير التكاليف احلقيقي
 للتلوث إىل حني معاجلة ثغرة البياانت. 

وقال ممثل مجاعة شرق أفريقيا إن اجلماعة ملتزمة ابالستثمار يف إزالة املخاطر البيئية عن طريق تنفيذ  -82
الربامج املتكاملة والشاملة للجميع يف القطاعات اإلنتاجية واالجتماعية وقطاعات اهلياكل األساسية، واليت هتدف 

أمور منها محاية التنوع البيولوجي واستعادته؛ وحتسني تكنولوجيا الطاقة البديلة؛ والتقليل إىل أدىن إىل حتقيق مجلة 
حد ممكن من استخدام املبيدات اخلطرة يف الزراعة ومن استخدام املواد الكيميائية يف املنازل واألماكن األخرى؛ 

الغايت، تسعى اجلماعة إىل وضع وتعهد قوائم  وختفيض هتديدات املخاطر البيئية الناشئة. ومن أجل حتقيق تلك
اجلرد واملعايري لالنبعااثت اإلقليمية والعابرة للحدود من امللواثت الرئيسية، كما تسعى إىل تسريع مسار تنفيذ برانمج 
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عملها مبوجب االتفاق اإلطاري اإلقليمي ملنطقة شرق أفريقيا بشأن تلوث اهلواء. وهي عالوة على ذلك، مستعدة 
 قامة شراكة يف تنفيذ قرارات ومقررات مجعية البيئة.إل

 اجللسة العامة اخلتامية - ٥
كانون األول/ديسمرب   6أتلفت اجللسة العامة اخلتامية، اليت ُعقدت يف اجللسة العامة اخلامسة صباح  -83

، من موجز للرسائل الرئيسية املستمدة من حوارات القيادة واحلوارات بني أصحاب املصلحة املتعددين، 2017
ال املذيعة الرئيسية يف شبكة تلفزيون وقدمت ذلك املوجز واحدة من ميسري حوارات القيادة، السيدة بياتريس مارش

دودز، السفري الدويل ملدينة بون،  مايكلالصني العاملية، وميسر احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين، السيد 
أبملانيا؛ وأتلفت أيضا  حتليل لاللتزامات الطوعية اليت تعهدت هبا الدول األعضاء والقطاع اخلاص واجملتمع املدين 

العاملي، قدمه انئب املدير التنفيذي؛ والرسائل الرئيسية اليت قدمتها شخصيتان ابرزاتن، رائد الفضاء على الصعيد 
السابق السيد راكيش شارما )اهلند( ورائدة الفضاء السابقة السيدة ماي سي مجيسون )الواليت املتحدة األمريكية(. 

 هلذا احملضر. الرابع أصحاب املصلحة املتعددين يف املرفق وترد موجزات الرسائل الرئيسية حلوارات القيادة واحلوار بني
وبعد عرض موجز حوارات القيادة واحلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين، عرض السيد إبراهيم تياو،  -84

ات انئب املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة، شريط فيديو قصري أعدته األمانة ويقدم حتليال  أوليا  لاللتزام
والتعهدات الطوعية من احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين وقطاع األعمال من أجل معاجلة التلوث، وقال إهنا 

 تظهر رغبتها املشرتكة يف التغيري.
وبعد عرض الفيديو، قال السيد تياو إن االلتزامات والتعهدات اليت ُقدمت ليست سوى البداية، ولكنها  -85

لوزاري الذي سيعتمد يف الدورة احلالية، ستمكن برانمج البيئة من فهم أهداف إىل جانب القرارات واإلعالن ا
واحتياجات الدول األعضاء واجملتمع املدين واجلهات صاحبة املصلحة يف قطاع األعمال. وسيواصل برانمج البيئة 

خلربات اليت مجع التعهدات وااللتزامات وإطالع اجلهات األخرى عليها، كما سيواصل رسم خريطة املعارف وا
تنطوي عليها، وسيواصل استخدام هذه املعلومات لتشكيل السياسات اليت ستعمل كحافز الختاذ اإلجراءات 
الالزمة. ويف اخلتام، قال إن األمانة مستعدة لتقدمي الدعم للدول األعضاء واجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف 

 حنو كوكب خال من التلوث. جهودها الرامية إىل وضع خطط العمل التحويلية للتحرك
وقال السيد شارما إن كونه مقيما  يف اهلند ومشاهدته للكوكب من الفضاء منحه منظورا  فريدا  عن حتديت  -86

تغري املناخ والتلوث. وأضاف أن األدلة اليت مجعت على األرض ومن الفضاء اخلارجي توضح أن الكوكب يف حمنة؛ 
احلايل للنمو االقتصادي الذي ال أيخذ يف احلسبان املوارد احملدودة للكوكب،  وقال إن مصدر تلك احملنة هو النموذج

وثقافة ومنط العيش القائمني على االستهالك اللذين تتمتع هبما شرحية من سكان العامل ويدفعان الصناعات 
الكبرية مثل الصني واهلند، التحويلية امللوِّثة، وتتطلع إىل بلوغهما شرائح متنامية من السكان يف االقتصادات الناشئة 

وستتمكن من اتباعهما يف وقت قريب. وأضاف أن املساعي اليت نفذت حىت اآلن ركزت على التخفيض التدرجيي 
للبصمة الكربونية النامجة عن أمناط العيش املدفوعة ابالستهالك، ولكن هذه اخلطوات ال تكفي غالبا  ملعاجلة 

 مشاكل تغري املناخ والتلوث.
ملشكلة أنه ليس يف وسع أي زعيم عاملي يتطلع إىل إعادة انتخابه أن يقدم تشريعا  يكبح ابلقدر وجوهر ا -87

الالزم تطلعات املواطنني يف جمال منط العيش. ويف ضوء هذا الواقع، من املهم للغاية أن تضع مجعية البيئة اجلمعية 
ن األجيال املقبلة، لكي يفهم هؤالء أن التنمية سيما املستهلكني م تدخالت قوية للتأثري يف سلوك املستهلكني، وال

املستدامة ال ميكن أن تتحقق يف غياب االستهالك املستدام. وتشمل هذه التدخالت تثقيف املستهلكني بشأن 
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أمناط العيش املستدامة وتثقيف اجليل املقبل بشأن النمو املستدام، ورمبا تشمل استخدام التعريفات والضرائب 
ق عمليات تصنيعها الضرر ابلبيئة، وذلك كوسيلة للنهوض ابلتصنيع التجارية اليت  تفرض على املنتجات اليت تُلحِّ
 املراعي للبيئة.

وأشادت السيدة مجيسون جبمعية البيئة لتكريسها الوقت للعمل من أجل مستقبل الكوكب والبقاء الفعلي  -88
ت ميثل حقا  موردا  ال يعوض وينبغي استخدامه للبشرية عن طريق معاجلة التلوث والتدهور البيئي، مؤكدة أن الوق

حبكمة. وأضافت أن التلوث مسألة ملحة ومتزايدة، وهو نتيجة وانتج اثنوي للنفايت واإلفراط، وكذلك لقصور 
اإلجراءات الرامية إىل منعه والتصدي له على الرغم من توافر ما يكفي من البياانت واملعلومات، وعلى الرغم من 

وجيا أيضا  يف كثري من احلاالت. ويعزى قسم من املشكلة إىل أن األوساط املختلفة، مبا فيها احلكومات وجود التكنول
واملنظمات غري الرحبية واألعمال واألوساط العلمية واألكادميية، تعمل كعوامل خمتلفة ووفقا  لألهداف واالحتياجات 

ة األمر يف عامل واحد وكوكب وحيد. وأطلعت والرؤى اخلاصة بكل منها، ولكن مجيع البشر يعيشون يف حقيق
، فدعت مجيع املمثلني إىل النظر بشكل 1992احلضور على جانب من جتربتها على منت مكوك الفضاء يف العام 

متكرر إىل السماء املشرتكة اليت يعيش حتتها مجيع البشر واليت تذكرهم أبهنم مجيعا  جزء من الكوكب نفسه، ويرجح 
 عدد ال حيصى من األجيال.أن يظلوا كذلك ل

 اعتماد مشروع اإلعالن الوزاري - 6
يف أعقاب هذا احلوار، وجه الرئيس انتباه الدول األعضاء إىل مشروع اإلعالن الوزاري الصادر عن اجلزء  -89

الدائمني الرفيع املستوى جلمعية األمم املتحدة للبيئة، ابلصيغة اليت أقرته هبا اللجنة املفتوحة العضوية للممثلني 
واملعدلة خالل الدورة احلالية بعد إجراء مزيد من املشاورات مع الوفود. وقال إن مشروع اإلعالن أُعد يف إطار 
عملية شفافة وشاملة ومفتوحة، وأييت كثمرة شهور من املشاورات املستمرة يف نريويب واملناطق. ويعكس املشروع 

م ابلتصدي لتهديد التلوث، وتوليهم ملسؤوليتهم، كوزراء وقادة سياسيني اإلرادة السياسية للوزراء اجملتمعني والتزامه
 يف جمال البيئة، عن االستجابة جلميع التحديت اليت قد تعوق التقدم حنو كوكب خال من التلوث.

حنو ”واعتمدت اجلمعية اإلعالن الوزاري الصادر عن مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثالثة، املعنون  -90
ويشار إليه أيضا  كجزء من  UNEP/EA.3/HLS.1وينشر نص اإلعالن بوصفه الوثيقة “. وكب خال من التلوثك

 ضر.نتائج الدورة الثالثة للجمعية العامة يف الفرع العاشر من هذا احمل
وعقب اعتماد اإلعالن، أعرب عدد من املمثلني عن ارتياحهم هلذه النتيجة واعتزازهم هبا. وأكدوا أن  -91

العملية كانت ابلفعل شاملة للجميع وشفافة وسادهتا روح توفيقية، األمر الذي أاتح التوصل إىل توافق يف اآلراء. 
عالن الوزاري األول الذي يصدر عن مجعية البيئة، ووصف عدد من املمثلني اإلعالن أبنه إجناز اترخيي، فهو اإل

وميثل شهادة على فلسفة الشراكة العاملية من أجل معاجلة أحد التحديت األكثر إحلاحا  يف العصر احلديث. وقالوا 
إن من املهم للغاية، يف ضوء الطابع العابر للحدود الذي مييز آاثر التلوث، أن تستمر مجيع اجلهات صاحبة 

يف هذه الشراكة وأن تتم ترمجة تطلعات اإلعالن اآلن إىل  - احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص - ةاملصلح
 عمل مركَّز.

)ي( من اإلعالن ينبغي أن تُقرأ ابالقرتان  8وقال أحد املمثلني، وأيده يف ذلك عدد آخر منهم، أن الفقرة  -92
من خطة عمل أديس أاباب،  31تنمية املستدامة والفقرة من أهداف ال 12مع الغاية ذات الصلة يف إطار اهلدف 

فيما يتعلق برتشيد اإلعاانت غري الفعالة للوقود األحفوري اليت تشجع على اإلسراف يف االستهالك، بوسائل منها 
 التخلص التدرجيي من هذه اإلعاانت.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/003/96/PDF/K1800396.pdf?OpenElement
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ن نص اإلعالن، على وأعرب أحد املمثلني، وأيده يف رأيه يف وقت الحق ممثالن آخران، عن أسفه أل -93
الرغم من طبيعته الشاملة بوجه عام، مل يتضمن أي إشارة إىل اآلاثر الضارة اليت تلحق ابالستدامة الوطنية نتيجة 
للتدابري القسرية االنفرادية، مثل تلك املفروضة على بلده. ومضى يقول إن هذه التدابري، اليت من شأهنا أن تعيق 

وأهداف التنمية املستدامة، تؤثر على عدد من البلدان، اليت انضمت  2030العام  اجلهود الرامية إىل حتقيق خطة
إىل توافق اآلراء، رغبة يف عدم عرقلة توافق اآلراء بشأن اإلعالن، ولكن بشرط أال يشكل هذا سابقة للرتدد يف 

أبرز ممثل آخر، مرددا  هذه املستقبل يف تقبل ما تعتربه تلك البلدان عنصرا  حيوي  من عناصر اإلدارة البيئية. و 
الشواغل، التكاليف املالية الثقيلة اليت يتكبدها بلده من احلظر الطويل األمد الذي تفرضه عليه دولة أخرى، وهي 

 تكاليف منعته من تقدمي املسامهات الالزمة إىل برانمج البيئة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف.
األمم املتحدة  لبيئة ومجعيةاألمم املتحدة ل عم بلده لكل من برانمجوقال ممثل آخر، مع أتكيده على د -94

لبيئة والقيمة اليت يعلقها البلد على مسامهة برانمج البيئة يف جهود العامل اجلماعية الرامية إىل منع التلوث والتخفيف ل
عليه، ال ينطوي على أي من آاثره، إنه يود التنويه إىل أن اإلعالن، مبا يف ذلك النص الذي يوصف أبنه متفق 

نص ينشئ حقوقا  والتزامات مبوجب القانون الدويل أو يؤثر عليها. وقال إن لدى وفد بلده شواغل أخرى بشأن 
، مثل أتكيد أن عشرات اآلالف “حنو كوكب خال من التلوث”اإلشارات الواردة يف اإلعالن ويف تقرير األمانة 

ها أو ومسها أو تتبعها على النحو املالئم، وهو أتكيد ظل غري مدعم من املواد الكيميائية تستخدم دون اختبار 
، وبينما يتواصل استعراض وتطوير السياسات املتعلقة 4ابألدلة. وابلنسبة لنص اإلعالن نفسه، فيما يتعلق ابلفقرة 

ة يف التطور. وفيما يتعلق بتغري املناخ، أشار إىل أن األحكام املتعلقة بتغري املناخ يف اإلعالن ال ختل مبواقفها اآلخذ
)د(، أكد أن األمر مرتوك لألطراف لكي تنظر ضمن نطاق التزامات كل منها مبوجب االتفاقات البيئية  8ابلفقرة 

 املتعددة األطراف وأولويهتا احمللية، فيما إذا كانت هناك سبل ميكن أو ينبغي هبا التعجيل بتنفيذ تلك االتفاقات. 
إىل املدير التنفيذي أن يقدم خطة لتنفيذ نتائج  14أن الطلب الوارد يف الفقرة  وأخريا ، قال إنه يفهم -95

الدورة الثالثة ينطبق حتديدا  على القرارات اليت اختذهتا اجلمعية يف دورهتا الثالثة، وأن خطة التنفيذ املذكورة ستتعلق 
 حصرا  بتلك اإلجراءات اليت اقرتح برانمج البيئة اختاذها.

 من جدول األعمال( 10اعتماد نتائج الدورة )البند  -عاشراا 
حنو كوكب خال من ”يف اجللسة العامة اخلامسة، اعتمدت اجلمعية اإلعالن الوزاري املعنون  -96

 .(UNEP/EA.3/HLS.1)“ التلوث
ويف اجللسة العامة السادسة، اعتمدت مجعية البيئة بتوافق اآلراء القرارات واملقررات التالية: يتاح االطالع  -97

على املوقع الشبكي للجمعية  UNEP/EA.3/Res.11إىل UNEP/EA.3/Res.1 على القرارات املنفردة يف الواثئق من 
(unep.org/environmentassembly). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/003/96/PDF/K1800396.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/65/PDF/K1800165.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/84/PDF/K1800184.pdf?OpenElement
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 العنوان القرار
 املتضررة من النزاع املسلح أو اإلرهابالتخفيف من حدة التلوث والسيطرة عليه يف املناطق  3/1
 ختفيف حدة التلوث من خالل تعميم مراعاة التنوع البيولوجي يف القطاعات الرئيسية 3/2
إسهامات مجعية األمم املتحدة للبيئة يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية  3/3

 املستدامة
 البيئة والصحة 3/4
 احللول البيئية املبتكرة للتعجيل بتنفيذ أهداف التنمية املستدامةاالستثمار يف  3/5
 إدارة تلوث الرتبة لتحقيق التنمية املستدامة 3/6
 النفايت البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة 3/7
 منع وختفيض تلوث اهلواء من أجل حتسني نوعية اهلواء على الصعيد العاملي  3/8
القضاء على التعرض للطالء احملتوي على الرصاص وتعزيز اإلدارة السليمة بيئيا  لنفايت  3/9

 بطاريت الرصاص احلمضية 
 معاجلة تلوث املياه من أجل محاية وإصالح النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه 3/10
)ح( من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  -)أ(  88تنفيذ الفقرة  3/11

 “املستقبل الذي نصبو إليه”واملعنونة 
 العنوان املقرر

 متديد موعد إصدار التقرير السادس عن توقعات البيئة العاملية 3/1
 عة جلمعية األمم املتحدة للبيئةجدول األعمال املؤقت وموعد ومكان انعقاد الدورة الراب 3/2
 إدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة 3/3

وعقب اعتماد القرارات واملقررات املذكورة أعاله، طلب ممثل الواليت املتحدة أن ينعكس البيان التايل  -98
 يف احملضر.

لسياسة الواليت املتحدة القائمة منذ أمد بعيد، فهي ال تؤيد اإلشارة إىل نقل التكنولوجيا ابلقدر  وفقا  ” -99
الذي قد تشجع فيه هذه الصيغة نقل التكنولوجيا على حنو ال يكون طوعيا  ومتفقا  عليه بشكل متبادل. وابلنسبة 

عتبار يف املفاوضات املقبلة. وسنواصل معارضة للواليت املتحدة فأي تفسري يصل إىل هذه النتيجة لن حيظى أبي ا
 “.الصياغة اليت نعتقد أهنا تقوض حقوق امللكية الفكرية

وحتدث ممثالن آخران أيضا ، فرحب أحدمها إبدراج قرار يتناول التنوع البيولوجي دعما  إلعالن كانكون  -100
فاهية، يف حني أوجز املمثل اآلخر بشأن تعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام من أجل حتقيق الر 

 التدابري اليت يتخذها بلده لتحسني نوعية اهلواء.
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 من جدول األعمال( 11انتخاب أعضاء املكتب )البند  -حادي عشر
من النظام الداخلي جلمعية البيئة، انتخبت اجلمعية ابلتزكية  18يف اجللسة العامة السادسة، ووفقا  للمادة  -101

 أمساؤهم للعمل يف دورهتا الرابعة: أعضاء املكتب التالية
 السيد سيم فاملار كييسلر )إستونيا( الرئيس: 
 السيد مولوين جوزيف )أنتيغوا وبربودا( نواب الرئيس: 
 السيد فرانندو إستييتا لنس دي سالفو كوميربا )الربازيل(   
 السيد فالديسالف مسرش )تشيكيا(   
 السيد كيمو تييليكاينن )فنلندا(   
 بوبيا )غابون(-السيد ابكوم موبيليه   
 السيد كاوه مدين )مجهورية إيران اإلسالمية(   
 السيدة إيدان موليوا )جنوب أفريقيا(   
 السيد فرانز زافري برييز )سويسرا(   
 السيد رضا بشري اترار )ابكستان(  املقرر: 

استنادا  إىل املمارسات الراسخة والنظام وحتدث أحد املمثلني ابسم جمموعة من البلدان، فأشار إىل أنه  -102
لبيئة، وأن األمم املتحدة ل الداخلي، يتوقع أن يُعتَمد أعضاء جلنة املمثلني الدائمني كممثلني دائمني لدى برانمج

يف احلكومة أو يكون على  ا  أو عضو  من املستوى الوزاريأي ممثل يرشح للعمل كعضو يف املكتب سيكون إما 
فيع املستوى يف اخلدمة املدنية. وأعرب عن القلق إزاء الصفة املزدوجة لبعض املنتخبني، كأعضاء يف األقل مسؤوال  ر 

جلنة املمثلني الدائمني وكذلك مكتب مجعية البيئة، ونبه إىل أنه يلزم احلفاظ على استقاللية مجعية البيئة عن جلنة 
 ة مركز اجلمعية كهيئة عاملية رائدة يف جمال البيئة.املمثلني الدائمني من أجل كفالة نزاهة قواعد اإلدارة وسالم

 12جدول األعمال املؤقت واتريخ ومكان انعقاد الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة )البند  -اثين عشر
 من جدول األعمال(

من جدول األعمال ومشروع املقرر املتعلق به. ويرد التقرير عن أعمال  12نظرت اللجنة اجلامعة يف البند  -103
 هلذا احملضر. الثالثاللجنة اجلامعة يف املرفق 

بشأن جدول األعمال املؤقت وموعد  3/2اعتمدت مجعية البيئة يف جلستها العامة السادسة املقرر  -104
، اعرتفت اجلمعية ابلدعم 3/2جلمعية األمم املتحدة للبيئة. ويف وقت اعتماد املقرر ومكان انعقاد الدورة الرابعة 

 الذي قدمته حكومة كينيا للدورة الثالثة للجمعية. 

 من جدول األعمال( 1٣مسائل أخرى )البند  -اثلث عشر
 مل تنظر مجعية البيئة يف أي مسائل أخرى. -105

 األعمال(من جدول  1٤اعتماد التقرير )البند  -رابع عشر
اعتمدت مجعية البيئة يف جلستها العامة السادسة هذا احملضر استنادا  إىل مشروع احملضر  -106

(UNEP/EA.3/L.1) على أساس أن املقرِّر سيستكمله ويضعه يف صيغته النهائية، وذلك ابلعمل جنبا  إىل جنب ،
 مع األمانة.
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وعقب اعتماد التقرير، طلب ممثل أذربيجان حق الرد استجابة للبيان الذي أدىل به ممثل أرمينيا يف إطار  -107
كاراابخ. مث -من جدول األعمال، وهو بيان تضمن إشارة إىل املشاكل املتصلة ابلنزاع يف منطقة انغورين 9البند 

أعرب رئيس مجعية البيئة عن أمله يف أن يستخدم وقت أدىل ممثل أرمينيا ببيان ردا  على ذلك. وبعد هذين البيانني، 
 اجلمعية يف املستقبل ملناقشة القضاي البيئية ال السياسية.

 من جدول األعمال( 1٥اختتام الدورة )البند  -خامس عشر
ة، أدىل ببياانت كل من السيد كييسلر، رئيس مجعية البيئة يف دورهتا الرابعة، واملدير التنفيذي لربانمج البيئ -108

 والسيدة كارول ديشبورغ، وزيرة البيئة يف لكسمربغ.
وافتتح السيد كييسلر بيانه معراب  عن تقديره ملا وصفه ابلعمل املمتاز واملتفاين الذي بذله السيد غوترييز  -109

، إسبيليتا، رئيس الدورة الثالثة جلمعية البيئة. وعلى الرغم من أن االرتقاء إىل مستوى هذه القيادة سيمثل حتدي  
سيسعى السيد كييسلر إىل كفالة أن العمل على محاية صحة ورفاه البشر والبيئة سيثمر نتائج جمدية. وأكد جمددا  
على أمهية إشراك مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واألوساط 

واإلجراءات املشرتكة، ودعا احلاضرين إىل تقاسم توقعاهتم  األكادميية، ألن الشراكة تثمر إحساسا  مبلكية األهداف
وطموحاهتم للدورة املقبلة جلمعية البيئة، والبناء على التوقعات اليت حتققت يف الدورة الثالثة واملساعدة على جعل 

 الدورة الرابعة جمدية وُملهِّمة.
الثالثة، مبا يف ذلك اإلعالن الوزاري، ووجه املدير التنفيذي االنتباه إىل النجاحات اليت حققتها الدورة  -110

، 2017أبطال األرض الشباب، ومنتدى السياسة العلمية واألعمال، ومعرض االبتكار املستدام لعام  وجوائز
وحوارات القيادة واحلوارات بني أصحاب املصلحة املتعددين، ولكن أهم هذه النجاحات هو التكاتف حول 

من التلوث. وألن من املرجح أن يتساءل الناس اآلن عن اخلطوات املستقبلية،  املوضوع الوحيد الرئيسي لكوكب خال
عرض عددا  من االقرتاحات. يوجد تصميم قوي على معاجلة مشكلة املواد البالستيكية، ولكن يلزم هنج عملي 

تيكية اليت يلزم لذلك: التوقف عن استخدام ما ال يلزم منها، مثل أانبيب مص الشراب، وإعادة تدوير املواد البالس
استعماهلا حلفظ األغذية مثال  أو استبداهلا مبنتجات قابلة للتحلل األحيائي. وميثل تلوث اهلواء جماال  آخر ميكن أن 
حيرز فيه تقدم كبري عن طريق إجراءات من قبيل التحول من الفحم إىل الطاقة الشمسية، ومن سيارات البنزين إىل 

أفضل للمدن وجعلها أكثر مراعاة للبيئة، وتوفري النقل اجلماعي يف مجيع املدن. ويف  السيارات الكهرابئية، وبتنظيم
جمال املواد الكيميائية، تعمل اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ولكن على الدول أن توفر بدائل الزئبق، لعمال املناجم 

املتحدة. ومجيع املشكالت تقريبا  قابلة احلرفيني على سبيل املثال، وذلك بدعم من وكاالت املعونة وكياانت األمم 
للحل ابقرتان مستني أساسيتني مها التصميم، أي معرفة االجتاه املنشود؛ والرباغماتية، أي استخدام احللول الصاحلة 
للعمل وجتنب تلك اليت ال يصلح العمل هبا. فالرباغماتية بدون توجيه غري جمدية. وكان التوجه لالجتماع احلايل 

ك حنو كوكب خال من التلوث، وقد حتلى املمثلون ابلرباغماتية يف كيفية حتقيق ذلك: أثىن املدير التنفيذي هو التحر 
على املمثلني اللتزامهم بروح املرونة والرتاضي، مشريا  على وجه اخلصوص إىل ممثلي إسرائيل وفلسطني فيما يتعلق 

، أثىن على السيد غوترييز إسبيليتا وعلى موظفي برانمج البيئة ملا ابلتقييم البيئي اليت سُيجرى يف فلسطني. وأخريا  
 يقومون به من عمل، وأكد جمددا  على أمهية التكاتف حلل املشاكل.

وقدمت السيدة كارول ديشبورغ تقريرا  عن نتيجة اجتماع شبكة الوزيرات واملسؤوالت يف جمال البيئة،  -111
القضاي اجلنسانية ”امرأة موضوع  100. وانقشت أكثر من 2017كانون األول/ديسمرب   5الذي عقد صباح يوم 

اجتماعات مائدة مستديرة، تبادلن خالهلا املعلومات عن الشواغل والثغرات  10يف “ والكوكب اخلايل من التلوث
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قليمية واملمارسات اجليدة. وكانت التوصيات الناجتة بشأن اإلجراءات اليت يتعني اختاذها على املستويت الوطنية واإل
والعاملية، هي تقدمي الدعم لوضع السياسات والربامج املراعية لالعتبارات اجلنسانية والرامية إىل معاجلة التلوث 
استنادا  إىل املبادئ الوقائية ومبادئ حقوق اإلنسان، وذلك بتطبيق املساواة بني اجلنسني وتدابري الضماانت ذات 

ة ابلشؤون اجلنسانية والنساء املشتغالت ابألعمال احلرة يف تصميم وتنفيذ الصلة؛ وإشراك املنظمات الشعبية املعني
برامج ختفيض التلوث، ويف وضع املمارسات البديلة وتطبيق سياسات الضماانت؛ وحتسني سبل احلصول على 

اانت املصنفة املعلومات املتعلقة ابلشؤون اجلنسانية والسالمة الكيميائية وتقدمي الدعم للدراسات اليت تستخدم البي
حسب نوع اجلنس عن التعرض للمواد الكيميائية وأثره على املرأة والرجل، مبا يف ذلك إعداد بياانت عن تكاليف 
التقاعس عن اختاذ اإلجراءات كوسيلة لزيدة اإلرادة السياسية على العمل؛ وتقدمي الدعم للجهود سريعة املردود يف 

من املواد البالستيكية اليت تستخدم مرة واحدة والقضاء على املواد جمال منع التلوث مثل التخلص التدرجيي 
الكيميائية الضارة يف املنتجات ومواد النظافة الصحية الشخصية. ويف ختام اجللسة، دعا امليسر الوزيرات والقائدات 

ماج املنظور اجلنساين إىل االنضمام إىل شبكة الوزيرات واملسؤوالت يف جمال البيئة من أجل مواصلة التعاون بشأن إد
 يف برامج التلوث.

وأعلن اختتام الدورة الثالثة جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة يف الساعة  -112
 .2017كانون األول/ديسمرب   6من مساء يوم األربعاء  5:40
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 املرفق األول

 (1)ألمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثالثةالنتائج والواثئق اخلتامية اليت اعتمدهتا مجعية ا
 العنوان القرارات

التخفيف من حدة التلوث والسيطرة عليه يف املناطق املتضررة من النزاع املسلح أو اإلرهاب  3/1
(UNEP/EA.3/Res.1) 

ختفيف حدة التلوث من خالل تعميم مراعاة التنوع البيولوجي يف القطاعات الرئيسية  3/2
(UNEP/EA.3/Res.2)) 

ئة يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية إسهامات مجعية األمم املتحدة للبي 3/3
 (UNEP/EA.3/Res.3)املستدامة 

 (UNEP/EA.3/Res.4)البيئة والصحة  3/4

االستثمار يف احللول البيئية املبتكرة للتعجيل بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة  3/5
(UNEP/EA.3/Res.5) 

 (UNEP/EA.3/Res.6)إدارة تلوث الرتبة لتحقيق التنمية املستدامة  3/6

 (UNEP/EA.3/Res.7)النفايت البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة  3/7

منع وختفيض تلوث اهلواء من أجل حتسني نوعية اهلواء على الصعيد العاملي  3/8
(UNEP/EA.3/Res.8) 

القضاء على التعرض للطالء احملتوي على الرصاص وتعزيز اإلدارة السليمة بيئيا  لنفايت  3/9
 (UNEP/EA.3/Res.9)بطاريت الرصاص احلمضية 

معاجلة تلوث املياه من أجل محاية وإصالح النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه  3/10
(UNEP/EA.3/Res.10) 

)ح( من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  -)أ(  88تنفيذ الفقرة  3/11
 (UNEP/EA.3/Res.11)“ املستقبل الذي نصبو إليه”واملعنونة 

 اإلعالن

حنو كوكب خال من ”اإلعالن الوزاري الصادر عن مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثالثة: 
 .(UNEP/EA.3/HLS.1)“ التلوث

 
  

                                                           
تصدر القرارات اليت اختذهتا مجعية البيئة واإلعالن الوزاري الذي اعتمدته يف دورهتا الثالثة بوصفها واثئق مستقلة وابلرمز احملدد   (1)

 .التقريراملرفق الثاين هلذا لكل منها يف اجلدول. وترد املقررات يف 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/65/PDF/K1800165.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/72/PDF/K1800172.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/78/PDF/K1800178.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/52/PDF/K1800152.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/90/PDF/K1800190.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/002/02/PDF/K1800202.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/002/08/PDF/K1800208.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/002/20/PDF/K1800220.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/002/20/PDF/K1800220.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/002/20/PDF/K1800220.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/002/26/PDF/K1800226.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/002/14/PDF/K1800214.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/84/PDF/K1800184.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/003/96/PDF/K1800396.pdf?OpenElement
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 املرفق الثاين
 يف دورهتا الثالثة مجعية األمم املتحدة للبيئة املقررات اليت اعتمدهتا

 توقعات البيئة العامليةمتديد موعد إصدار التقرير السادس عن  - ٣/1 قررامل
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

 ،2014حزيران/يونيه  27املؤرخ  1/4إىل قرارها  إذ تشري
أن التقرير عن توقعات البيئة العاملية هو التقرير الرئيسي املتكرر لتقييم البيئة الذي  وإذ تضع يف اعتبارها

 ُيصدره برانمج األمم املتحدة للبيئة،
أبمهية تقدمي تقرير سادس عن توقعات البيئة العاملية واملوجز املرفق به املخصص لصانعي  وإذ تسلم

 يفالسياسات بنوعية عالية بوصفهما أداة رئيسية  لتعزيز الصلة بني العلم والسياسات ومساعدة الدول األعضاء 
 املتفق عليها، وإثراء عملية صنع القرارات،تنفيذ البعد البيئي ألهداف التنمية املستدامة وغريها من األهداف اإلمنائية 

ابلتحليالت والتوصيات اليت قدمها الفريق االستشاري الرفيع املستوى للممثلني احلكوميني  وإذ ترحب
الدوليني وممثلي أصحاب املصلحة إىل برانمج األمم املتحدة للبيئة فيما يتعلق بتمديد موعد تقدمي التقرير السادس 

 العاملية واملوجز املرفق به اخلاص مبقرري السياسات،عن توقعات البيئة 
 على أمهية نوعية التقرير السادس عن توقعات البيئة العاملية،وإذ تشدد 

إىل املدير التنفيذي أن ُيصدر التقرير السادس عن توقعات البيئة العاملية قبل الدورة الرابعة  تطلب -1
 ؛ألقلعلى ا جلمعية األمم املتحدة للبيئة بثالثة أشهر

إىل املدير التنفيذي أن حيدد موعد املفاوضات بشأن املوجز املخصص لصانعي  تطلب أيضا   -2
السياسات قبل الدورة الرابعة جلمعية البيئة بستة أشهر على األقل، وأن يقدم التقرير السادس عن توقعات البيئة 

ية، مع احتمال إقراره خالل العاملية واملوجز املرفق به املخصص لصانعي السياسات لكي تنظر فيه مجعية البيئة العامل
 دورهتا الرابعة.

جدول األعمال املؤقت وموعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة جلمعية األمم  - ٣/2املقرر 
 املتحدة للبيئة

 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة
؛ 1972كانون األول/ديسمرب   15( املؤرخ 27-)د 2997إىل قرارات اجلمعية العامة  إذ تشري

 67/251؛ و2012كانون األول/ديسمرب   21املؤرخ  67/213؛ و2012متوز/يوليه  27املؤرخ  66/288و
 19املؤرخ  69/223؛ و2013كانون األول/ديسمرب   20املؤرخ  68/215؛ و2013آذار/مارس  13املؤرخ 

 ،2016كانون األول/ديسمرب   21املؤرخ  71/231؛ و2014ول/ديسمرب كانون األ
كانون األول/ديسمرب   22( املؤرخ 17ألف )الفقرة  47/202إىل قرارات اجلمعية العامة وإذ تشري أيضا  

كانون األول/ديسمرب   24املؤرخ  56/242؛ و1999كانون األول/ديسمرب   23املؤرخ  54/248؛ و1992
)الفقرة  61/236؛ و2003نيسان/أبريل  15من الفرع اثنيا ( املؤرخ  11-9)الفقرات ابء  57/283؛ و2001

( املؤرخ ألف من الفرع اثنيا   9)الفقرة  62/225؛ و2006كانون األول/ديسمرب   22من الفرع اثنيا ( املؤرخ  9
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ن األول/ديسمرب كانو   24من الفرع اثنيا  ألف( املؤرخ  9)الفقرة  63/248؛ و2007كانون األول/ديسمرب   22
 65/245؛ و2009كانون األول/ديسمرب   22من الفرع اثنيا  ألف( املؤرخ  9)الفقرة  64/230؛ و2008
من الفرع  13)الفقرة  67/237؛ و2010كانون األول/ديسمرب   24من الفرع اثنيا  ألف( املؤرخ  10)الفقرة 

من الفرع  102والفقرة من الفرع اثنيا   27فقرة )ال 71/262؛ و2013كانون الثاين/يناير   28اثنيا  ألف( املؤرخ 
 ،2016كانون األول/ديسمرب   23خامسا ( املؤرخ 

، فضال  2013شباط/فرباير  22املؤرخني  27/2و 27/1مقرري جملس اإلدارة  وإذ أتخذ يف االعتبار
 ،2016أير/مايو  27املؤرخ  2/22و 2014 حزيران/يونيه 27املؤرخ  1/2عن قراري مجعية األمم املتحدة للبيئة 

ابلثناء يف  ةجدير  جهودمكتبا مجعية األمم املتحدة للبيئة وجلنة املمثلني الدائمني من  يبذلهمبا  وإذ تُقر
 مجعية البيئة، بعقد اجتماعات منتظمة يف إطار منوذج للتعاون املشرتك،دورات التحضري ل

 األمم املتحدة يت قدمتها جلنة املمثلني الدائمني ومكتب مجعيةمع التقدير إىل املسامهات ال وإذ تشري
، يف جدول األعمال املؤقت للدورة املفتوحة العضوية لبيئة، مبا يف ذلك االجتماع الثالث للجنة املمثلني الدائمنيل

 الرابعة جلمعية البيئة،
إىل  11ريويب يف الفرتة من يف مقرها بنللبيئة  أن تعقد الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة تقرر -1

 ؛2019 آذار/مارس 15
األمم املتحدة إىل جلنة املمثلني الدائمني أن تعقد مداوالت ابلتشاور مع مكتب مجعية  تطلب -2

بشأن شكل وموعد  لبيئة، وأن تتخذ يف موعد أقصاه موعد انعقاد اجتماعها الثاين واألربعني بعد املائة، قرارا  ل
 االجتماع التايل للجنة املفتوحة العضوية التابعة للجنة املمثلني الدائمني؛ 

لبيئة خالل األسبوع األخري من شهر األمم املتحدة لالرابعة جلمعية الدورة عقد الدورات بعد  تقرر -3
 من نظامها الداخلي؛  4 شباط/فرباير، ما مل تقرر اجلمعية خالف ذلك، وذلك يف مقرها بنريويب، وفقا للمادة

 على جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة على النحو املبنيَّ أدانه: توافق -4
 .افتتاح الدورة -1
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
 .واثئق تفويض املمثلني -3
 .تقرير جلنة املمثلني الدائمني -4
 .الدوليةاملسائل املتعلقة ابلسياسات واإلدارة البيئية  -5
 .برانمج العمل وامليزانية وغري ذلك من مسائل اإلدارة وامليزانية -6
 .مشاركة أصحاب املصلحة -7
 .اجلزء الرفيع املستوى -8
 .جدول األعمال املؤقت واتريخ ومكان انعقاد الدورة اخلامسة جلمعية البيئة -9

 .اعتماد قرارات الدورة ومقرراهتا ووثيقتها اخلتامية -10
 .نتخاب أعضاء املكتبا -11
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 .مسائل أخرى -12
 .اعتماد التقرير -13
 .اختتام الدورة -14

لبيئة، املسامهة يف األمم املتحدة ل إىل جلنة املمثلني الدائمني، ابلتشاور مع مكتب مجعية تطلب -5
 أعاله؛ 4إعداد بنود تفصيلية جلدول األعمال املؤقت الوارد يف الفقرة 

لبيئة، ابلتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، حتديد موضوع املتحدة ل األممإىل مكتب مجعية  تطلب -6
 ؛2018آذار/مارس  31جلمعية البيئة يف موعد ال يتجاوز 

الدول األعضاء على أن تقدم إىل جلنة املمثلني الدائمني مشاريع مقرتحات لكي تنظر  تشجع -7
االجتماع الرابع للجنة املمثلني الدائمني خبمسة لبيئة يف موعد يستحب أن يكون قبل األمم املتحدة لفيها مجعية 

 منه. 44سيما املادة  أسابيع، دون اإلخالل ابلنظام الداخلي، وال
 إدارة الصناديق الستئمانية واملسامهات املخصصة - ٣/٣املقرر 

 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة
 ،(2)االستئمانية واملسامهات املخصصةيف تقرير املدير التنفيذي املتعلق إبدارة الصناديق  وقد نظرت

قرار مجعية األمم املتحدة و  27/14يف مقرر جملس اإلدارة املقدمة إىل املدير التنفيذي  اتإىل الطلب وإذ تشري
املتعددة،  ، أبن يعد املدير التنفيذي تقريرا  يربز فيه التحديت اليت تواجه إدارة الصناديق االستئمانية2/23للبيئة 

 وأن يقرتح خطوات ميكن اختاذها للتخفيف من العبء اإلداري لتعهد هذه الصناديق االستئمانية،
احلاجة إىل التعجيل إبغالق الصناديق االستئمانية اخلاملة، بغية استخدام األرصدة غري املسددة  وإذ تالحظ

مجعية األمم املتحدة  من قرار 2ىل يف تنفيذ الفقرة لدعم برانمج العمل املتفق عليه ابإلمجاع، ابعتباره اخلطوة األو 
 ،2/23 للبيئة

إىل أنه وفقا  للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، جيب أن تستند االتفاقات اليت يقوم برانمج  تشري - 1
 ،البيئة مبهام األمانة هلا إىل مبدأ اسرتداد التكاليف حني يتعلق األمر ابلتكاليف اإلدارية

 أولا 
 الصناديق الستئمانية اليت تدعم برانمج عمل برانمج األمم املتحدة للبيئة

 7املؤرخ  19/25وتوافق على إنشاء الصندوقني االستئمانيني التاليني عمال  مبقرر جملس اإلدارة  تالحظ - 2
 :1997 شباط/فرباير
العام لدعم أنشطة الصندوق األخضر للمناخ املنفذة وفقا  لالتفاق  الصندوق االستئماين - GCF )أ(

 اإلطاري لالعتماد؛
الصندوق االستئماين العام لدعم أنشطة الصندوق األخضر للمناخ املنفذة وفقا  لالتفاق  - GCL )ب(

 املتعلق مبنحة دعم التأهب واألنشطة التحضريية؛

                                                           
UNEP/EA.3/INF/8 (2). 
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 التاليني رهنا  بتلقي املدير التنفيذي طلبات للقيام بذلك من على متديد الصندوقني االستئمانينيتوافق  - 3
 السلطات املختصة:

 التعاون دعم أجل من األوروبية املفوضية متوله الذي التقين للتعاون االستئماين الصندوق - ECL )أ(
 للتعاون اتفاق مبوجب الدولية البيئية اإلدارة تعزيز بشأن للبيئة املتحدة األمم وبرانمج األوروبية املفوضية بني

 كانون  31 يف صالحيته تنتهي الذي ،2014 لعام الربانجمي التعاون واتفاق ،2011 عام يف أُبرم االسرتاتيجي
 ؛2021 األول/ديسمرب
 القائم للتكيف للبيئة املتحدة األمم برانمج لتنفيذ التقين للتعاون االستئماين الصندوق - ESS )ب(

 أملانيا حكومة من )بتمويل 2020 األول/ديسمرب كانون  31 يوم هناية حىت ُمدِّد يالذ اإليكولوجية النظم على
 (؛املتحدة لألمم والزراعة األغذية وبرانمج

إىل املدير التنفيذي، ابلتشاور مع األطراف و/أو اجلهات املاحنة املعنية، ومتشيا  مع أحكام االتفاق  تطلب - 4
أو اختصاصات الصندوق ذي الصلة، حسب االقتضاء، اختاذ قرار بشأن إعادة توزيع األرصدة يف الصناديق 

ذ الربامج الفرعية املناسبة لربانمج العمل االستئمانية، عند انتهاء األنشطة اليت أُنشئت من أجلها، بُغية دعم تنفي
 ؛2019املعتمد قبل هناية عام 

للصناديق ودون تكاليف ألقصر مدة ممكنة املمكن عند االقتضاء، على التمديد التقين  ،وتوافق تالحظ - 5
 ية املرتتبة عليها:االستئمانية ذات الصلة، وإغالقها رهنا  بــإجناز أنشطتها وتصفية مجيع التبعات وااللتزامات املال

يف  21الصندوق االستئماين للتعاون التقين للمساعدة على تنفيذ جدول أعمال القرن  - AHL )أ(
 أورواب وتعزيز التعاون البيئي يف عموم أورواب )بتمويل من حكومة هولندا(؛

العام لتنظيف البقع الساخنة بيئيا  بعد نزاعات كوسوفو وإعداد  الصندوق االستئماين - BKL )ب(
 مبادئ توجيهية لتدابري تقييم ومعاجلة األضرار البيئية يف أعقاب النزاع؛

الصندوق االستئماين العام لدعم فرقة عمل البلقان التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة  - BLL )ج(
 ئة واملستوطنات البشرية؛وموئل األمم املتحدة املعنية ابلبي

الصندوق االستئماين العام لدعم أنشطة وحدة السدود والتنمية لتنسيق أعمال متابعة  - DUL )د(
 اللجنة العاملية املعنية ابلسدود؛

الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ أنشطة التوعية البيئية وآلياهتا يف البلدان  - EML )هـ(
 حكومة أملانيا(؛ النامية )بتمويل من

الصندوق االستئماين العام لدعم أعمال التحضري والتفاوض لوضع صك دويل ملزم  - POL (و)
 قانوان  لتطبيق اإلجراءات الدولية على امللواثت العضوية الثابتة وأنشطة تبادل املعلومات ذات الصلة.

العام لدعم التحضري إلعداد صك دويل ملزم قانوان  لتطبيق إجراء  الصندوق االستئماين - PPL (ز)
املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، والتفاوض 

 عليه؛
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 اثنياا 
 لدعم الربامج والتفاقيات والربوتوكولت والصناديق اخلاصة للبحار اإلقليمية الصناديق الستئمانية

 تالحظ وتوافق على إنشاء الصناديق االستئمانية التالية منذ الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة: - 6
 الصناديق الستئمانية اليت ستديرها أمانة اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق - ألف

 31الصندوق االستئماين العام التفاقية ميناماات بشأن الزئبق، الذي تنتهي صالحيته يف  - MCC )أ(
 كانون األول/ديسمرب 2035؛

بشأن الزئبق من أجل تيسري دعم أنشطة  الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية ميناماات - MCV )ب(
كانون   31، الذي تنتهي صالحيته يف 14بناء القدرات واملساعدة التقنية اليت تضطلع هبا األمانة وفقا  للمادة 

 ؛2035األول/ديسمرب 
الصندوق االستئماين اخلاص للربانمج الدويل احملدد التفاقية ميناماات بشأن الزئبق من  - MCP )ج(

كانون   31، الذي تنتهي صالحيته يف 13 دعم أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية وفقا  للمادة أجل تيسري
 ؛2028األول/ديسمرب 

 على متديد الصناديق االستئمانية التالية رهنا  بتلقي طلبات للقيام بذلك من السلطات املختصة: توافق - 7
 فاقية حفظ األنواع املهاجرة من احليواانت الربيةالصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة ات - ابء

الصندوق االستئماين التفاقية حفظ أنواع احليواانت الربية املهاجرة، الذي مدد حىت  - MSL )أ(
 ؛2020كانون األول/ديسمرب   31هناية يوم 

لدعم اتفاقية حفظ أنواع احليواانت الربية املهاجرة،  للتربعات الصندوق االستئماين العام - MVL )ب(
 ؛2020كانون األول/ديسمرب   31الذي مدد حىت هناية يوم 

فظ احلوتيات الصغرية يف حبر البلطيق ومشال شرق احمليط حل العام الصندوق االستئماين - BAL )ج(
 ؛2020كانون األول/ديسمرب   31األطلسي والبحر اآليرلندي وحبر الشمال، الذي ُمدِّد حىت هناية يوم 

الصندوق االستئماين العام لالتفاق املتعلق حبفظ احلوتيات الصغرية يف حبر البلطيق  - QVL )د(
كانون األول/ديسمرب   31ومشال شرق احمليط األطلسي والبحر اآليرلندي وحبر الشمال، الذي ُمدِّد حىت هناية يوم 

 ؛2020
كانون   31فظ اخلفاش األورويب، الذي ُمدِّد حىت هناية يوم حل امالع الصندوق االستئماين - BTL )ه(

 ؛2018األول/ديسمرب 
فظ اخلفاش األورويب، الذي ُمدِّد حىت هناية حب لالتفاق املتعلق الصندوق االستئماين العام - QFL )و(

 ؛2018كانون األول/ديسمرب   31يوم 
 التنوع البيولوجيي تديره أمانة اتفاقية ذق الستئماين الو الصند - جيم

BZL -  الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية لتيسري مشاركة األطراف يف عملية اتفاقية التنوُّع
 ؛2021كانون األول/ديسمرب   31البيولوجي، الذي ُمدِّد حىت هناية يوم 
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 (٣)املتوسطالصناديق الستئمانية اليت تديرها وحدة تنسيق خطة عمل البحر األبيض  - دال
، الذي ُمدد حىت )بتمويل من حكومة اليوانن( البحر األبيض املتوسطدعم خطة عمل  - CAL )أ(

 ؛2019كانون األول/ديسمرب   31هناية يوم 
، الذي ُمدد حىت هناية من التلوث البحر األبيض املتوسط حلمايةالصندوق االستئماين  - MEL )ب(

 ؛2019كانون األول/ديسمرب   31يوم 
كانون   31البحر األبيض املتوسط، الذي ُمدد حىت هناية يوم  دعم خطة عمل - QML )ج(

 ؛2019األول/ديسمرب 
الصندوق الستئماين الذي تديره أمانة اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة  - هاء

 ابلنقراض
QTL - الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة  الصندوق االستئماين لدعم اتفاقية التجارة

 ؛2019كانون األول/ديسمرب   31ابالنقراض، الذي ُمدِّد حىت هناية يوم 
 الصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة األوزون - واو

لربوتوكول مونرتيل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، الذي  الصندوق االستئماين - MPL )أ(
 ؛2025كانون األول/ديسمرب   31ُمدِّد حىت هناية يوم 

كانون   31الصندوق االستئماين لدعم أنشطة أمانة األوزون، الذي مدد حىت هناية يوم  - QOL )ب(
 ؛2025األول/ديسمرب 
ة اخلاصيل األنشطة اخلاصة ابلبحوث واملراقبة املنتظمة الصندوق االستئماين العام لتمو  - SOL )ج(

 ؛2026كانون األول/ديسمرب   31ابتفاقية فيينا، الذي ُمدِّد حىت هناية يوم 
 31الصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، الذي ُمدِّد حىت هناية يوم  - VCL )د(

 .2025كانون األول/ديسمرب 
 الستئمانية اليت تديرها أمانة خطة العمل لبحار شرق آسياالصناديق  - زاي

الصندوق االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل حلماية وتطوير البيئة البحرية واملناطق  - ESL )أ(
 ؛2018كانون األول/ديسمرب   31الساحلية لبحار شرق آسيا، الذي ُمدِّد حىت هناية يوم 

لدعم خطة العمل لبحار شرق آسيا، الذي ُمدِّد حىت هناية يوم الصندوق االستئماين  - QEL )ب(
 ؛2018كانون األول/ديسمرب   31

الصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة اتفاقية التعاون يف محاية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لساحل  - حاء
 األطلسي يف مناطق غرب ووسط وجنوب أفريقيا

QAC - التعاون يف محاية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لساحل األطلسي يف مناطق ة دعم اتفاقي
 ؛2019كانون األول/ديسمرب   31، الذي ُمدِّد حىت هناية يوم غرب ووسط وجنوب أفريقيا

                                                           
يف  (  خيضع التمديد للموافقة النهائية لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية محاية البيئة البحرية واملناطق الساحلية للبحر األبيض املتوسط3)

 .2017كانون األول/ديسمرب   20إىل  17يف الفرتة من  يف ترياان عقد الذي، اجتماعها العادي العشرين
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ملنطقة شرق  اتفاقية محاية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحليةالصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة  - طاء
 أفريقيا

الصندوق االستئماين للبحار اإلقليمية ملنطقة شرق أفريقيا، الذي ُمدِّد حىت هناية يوم  - EAL )أ(
 ؛2018كانون األول/ديسمرب   31

ماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية يف منطقة شرق أفريقيا، حلدعم خطة العمل  - QAW )ب(
 ؛2018كانون األول/ديسمرب   31يوم الذي ُمدِّد حىت هناية 

الربانمج البيئي الكارييب واتفاقية محاية وتنمية البيئة البحرية ملنطقة الصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة  - ايء
 البحر الكارييب الكربى والربوتوكولت امللحقة هبا

QCL - 31خينا، الذي ُمدِّد حىت هناية يوم دعم خطة عمل برانمج البيئة الكارييب التابع التفاقية كارات 
 ؛2019كانون األول/ديسمرب 

الصناديق الستئمانية اليت تديرها وحدة التنسيق اإلقليمية التابعة خلطة العمل املتعلقة حبماية وإدارة وتنمية  - كاف
 البيئة البحرية والساحلية ملنطقة مشال غرب احمليط اهلادئ

QNL -  خطة عمل مشال غرب احمليط اهلادئ، الذي ُمدِّد حىت هناية يوم الصندوق االستئماين لدعم
 .2019كانون األول/ديسمرب   31

 ومتديدها: التالية االستئمانية الصناديق أمساء تغيري على وتوافق تالحظ -8
 الصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي - لم

 يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه الثالث عشر: بناء على طلب مؤمتر األطراف -9
الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة املعتمدة مبوجب  - BEL )أ(

؛ ويسمى اعتبارا  من اآلن الصندوق 2021كانون األول/ديسمرب   31اتفاقية التنوُّع البيولوجي، الذي ُمدِّد حىت 
العام للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة املعتمدة مبوجب اتفاقية التنوُّع البيولوجي االستئماين 

 وبروتوكوالهتا؛
العام للتربعات لتيسري مشاركة جمتمعات الشعوب األصلية  الصندوق االستئماين - VBL )ب(

، 2021كانون األول/ديسمرب   31واجملتمعات احمللية يف أعمال اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي ُمدد حىت هناية يوم 
احمللية ويسمى اعتبارا  من اآلن الصندوق االستئماين العام للتربعات لتيسري مشاركة الشعوب األصلية واجملتمعات 

 يف أعمال اتفاقية التنوع البيولوجي.
 :ومتديدها BELيف الصندوق االستئماين  على إدماج الصناديق االستئمانية التالية وتوافق تالحظ

 بناء على طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه الثالث عشر: -10
الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة املعتمدة يف  الصندوق االستئماين اخلاص للمسامهات -BHL )أ(

 ؛2021كانون األول/ديسمرب   31السالمة األحيائية، الذي ُمدِّد حىت هناية يوم  بروتوكول
اخلاص للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة املعتمدة،  الصندوق االستئماين -BXL )ب(

 ؛2021كانون األول/ديسمرب   31الذي ُمدد حىت هناية يوم 
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 لتفاقيات ابزل وروتردام واستكهوملالصناديق الستئمانية إعادة توزيع  - ميم
إىل املدير التنفيذي، ابلتشاور مع رؤساء أماانت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يديرها  تطلب - 11

ألحكام االتفاق أو الختصاصات  برانمج األمم املتحدة للبيئة، أن يتشاور مع األطراف واجلهات املاحنة وفقا  
)أ(  12الستئمانية املشار إليها يف الفقرة الصندوق ذي الصلة الختاذ قرار بشأن إعادة توزيع أرصدة الصناديق ا

أدانه، اليت مل تعد مطلوبة للغرض األويل الذي أنشئت من أجله، بغية دعم األنشطة املناسبة لربامج العمل و)ب( 
 اليت وافقت عليها جمالس اإلدارة املعنية:

 الصندوق االستئماين لدعم اتفاقية ابزل؛ - QRL )أ(
االستئماين للتعاون التقين لدعم تنفيذ اتفاقييت روتردام واستكهومل يف البلدان الصندوق  - RSL ب()

 النامية؛
هلذين ودون تكاليف  ألقصر مدة ممكنةاملمكن ، عند االقتضاء، على التمديد التقين تالحظ وتوافق - 12

 االلتزامات املالية املرتتبة عليها.رهنا  بــإجناز أنشطتهما وتصفية مجيع التبعات و  ،الصندوقني االستئمانيني وإغالقهما
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 الثالثاملرفق 
 تقرير اللجنة اجلامعة

 )برابدوس( السيد ترافيس سينكلراملقرر: 
 مقدمة -أولا 

قامت مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة يف جلستها العامة األوىل من الدورة  - 1
، إبنشاء جلنة جامعة للنظر يف مشاريع القرارات 2017كانون األول/ديسمرب   4االثنني الثالثة، اليت عقدت يوم 

، من جدول األعمال 12و 7و 4مبوجب البنود  اليت أعدهتا جلنة املمثلني الدائمني لدى برانمج األمم املتحدة للبيئة
احملتمل من مجعية البيئة. وترد مشاريع واليت ال يزال يتعني وضع الصيغة النهائية هلا من أجل النظر فيها واعتمادها 

 UNEP/EA.3/L.20و UNEP/EA.3/L.8و UNEP/EA.3/L.6و UNEP/EA.3/L.5القرارات املعنية يف الواثئق 
ويف  (UNEP/EA.3/L.16). وكانت اللجنة اجلامعة ستنظر أيضا  يف مشروع مقرر واحد UNEP/EA.3/L.27و

مشروعني مقرتحني لقرارين جديدين قدما قبل وقت قصري من اختتام االجتماع الثالث للجنة املمثلني الدائمني 
 املفتوحة العضوية يف األسبوع السابق.

، مستأنفة 2017كانون األول/ديسمرب   4ووفقا  ملقرر مجعية البيئة، عقدت اللجنة اجلامعة جلستني يوم  - 2
. وعمال  بقرار املكتب، ترأس اللجنَة 2017كانون األول/ديسمرب   5جل إهناء أعماهلا مساء يوم اجللسة الثانية من أ

 السيد جون ماتوسزاك )الواليت املتحدة األمريكية(. وانتخبت اللجنة السيد ترافيس سينكلر )برابدوس( مقررا  هلا.
 افتتاح الجتماع -اثنياا 

، 2017كانون األول/ديسمرب   4من يوم االثنني  12:30يف الساعة  افتتح رئيس اللجنة اجلامعة االجتماع - 3
وعرض مشاريع القرارات اخلمسة اليت يتعني وضع صيغتها النهائية من أجل مواصلة النظر فيها واعتمادها احملتمل 

الرئيسية من مجعية البيئة: أوهلا بشأن ختفيف حدة التلوث من خالل تعميم مراعاة التنوع البيولوجي يف القطاعات 
(UNEP/EA.3/L.6) ماية وترميم النظم اإليكولوجية املتعلقة ابملياه حل؛ والثاين بشأن معاجلة تلوث املياه
(UNEP/EA.3/L.27) ؛ والثالث بشأن القمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة
(UNEP/EA.3/L.20) ؛ والرابع بشأن البيئة والصحة(UNEP/EA.3/L.8) ؛ واخلامس، الذي مل يناقش بعد بسبب

 أو اإلرهاب التلوث والسيطرة عليه يف املناطق املتضررة من النزاع املسلح خفضطابعه السياسي، بشأن 
(UNEP/EA.3/L.5) ووجه الرئيس االنتباه أيضا  إىل مشروعي قرارين جديدين، كاان قد قدما مؤخرا : األول اقرتحته .

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل التنمية املستدامة، والثاين اقرتحته جمموعة  الصني بشأن تعزيز مبادرات
الدول األفريقية بشأن تعزيز وظائف املقر الرئيسي لربانمج البيئة يف أفريقيا. وقامت مجعية البيئة أيضا  بتكليف 

املؤقت للدورة الرابعة جلمعية األمم  اللجنة اجلامعة مبهمة وضع الصيغة النهائية ملشروع مقرر بشأن جدول األعمال
 .(UNEP/EA.3/L.16)املتحدة للبيئة واترخيها ومكان انعقادها 

 تنظيم العمل -اثلثاا 
قررت اللجنة اجلامعة دعوة ميسري أفرقة االتصال اليت أنشأهتا جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية،  - 4

للقرارات اليت جيري النظر فيها يف االجتماع احلايل. وستدعو اللجنة من أجل اإلبالغ عن حالة املشاريع اخلمسة 
بعد ذلك اجلهات اليت قدمت مشروعي القرارين اجلديدين لكي تعرضهما وتفسر أسباب التأخر يف تقدميهما. 
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ثل وسيتناول فريق اتصال يرتأسه ممثل العراق مشروعي القرارين السابقني؛ وسيتناول فريق اتصال آخر يرتأسه مم
فنلندا مشروع القرار املتعلق مبنع التلوث والسيطرة عليه يف املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية والنزاعات 

أصدقاء الرئيس أي مسائل معلقة يف مشاريع القرارات األخرى؛ وسيقوم فريق صياغة فريق املسلحة؛ وسيعاجل 
 ساقها التحريري.يرتأسه ممثل كوستاريكا بتنقيح مجيع النصوص توخيا  الت

 من جدول األعمال 12و 7و ٤د و البنمبوجب إعداد مشاريع القرارات  -رابعاا 
تلقت اللجنة يف جلستها األوىل تقارير امليسرين بشأن مشروعي قرارين أوهلما بشأن ختفيف حدة التلوث  - 5

، والثاين بشأن معاجلة تلوث (UNEP/EA.3/L.6)من خالل تعميم مراعاة التنوع البيولوجي يف القطاعات الرئيسية 
. ووافق االجتماع على التوصية بتقدمي (UNEP/EA.3/L.27)ماية وترميم النظم اإليكولوجية املتعلقة ابملياه حلاملياه 

للنظر فيه واعتماده احملتمل من مجعية البيئة. ووافق  UNEP/EA.3/L.27الوارد يف القرار الوارد يف الوثيقة مشروع 
 اجة إىل قيام جلنة الصياغة مبزيد من العمل التحريري على املشاريع.كذلك على عدم احل

وأنشأت اللجنة فريق اتصال برائسة السيدة اتري فراننديز )فنلندا(، ملناقشة مشروع القرار املتعلق مبنع  - 6
 .(UNEP/EA.3/L.5)التلوث والسيطرة عليه يف املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية والنزاعات املسلحة 

كانون األول/ديسمرب على الصيغة   4وبعد ذلك، وافقت اللجنة يف جلستها الثانية اليت عقدت مساء يوم  - 7
النهائية ملشروع القرار املتعلق مبنع التلوث والسيطرة عليه يف املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية والنزاعات 

 تمل من مجعية البيئة.املسلحة، وذلك من أجل النظر فيه واعتماده احمل
وأنشأت اللجنة يف جلستها األوىل فريقا  ألصدقاء الرئيس، برائسة السيد آندرو ماكين )أسرتاليا(، من  - 8

أجل وضع الصيغة النهائية ملشروع القرار املتعلق ابلقمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة 
(UNEP/EA.3/L.20). 

وافقت اللجنة يف جلستها الثانية على الصيغة النهائية ملشروع القرار بشأن النفايت وبعد ذلك،  - 9
 البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة للنظر فيه واحتمال اعتماده من مجعية البيئة.

زابيث اتيلور )كولومبيا(، من وأنشأت اللجنة يف جلستها األوىل فريقا  ألصدقاء الرئيس، برائسة السيدة إلي - 10
 .(UNEP/EA.3/L.8)أجل وضع الصيغة النهائية ملشروع القرار املتعلق ابلبيئة والصحة 

 كانون األول/ديسمرب  5بعد ذلك، وافقت اللجنة يف جلستها الثانية املستأنفة اليت عقدت مساء يوم  - 11
 ، من أجل النظر فيه واعتماده احملتمل من مجعية البيئة.، على الصيغة النهائية للقرار املتعلق ابلبيئة والصحة2017

ويف اجللسة األوىل عرض ممثال زمبابوي وكينيا اللذان حتداث ابسم جمموعة الدول األفريقية، مشروع قرار  - 12
 جديد بشأن تعزيز وظائف املقر يف برانمج البيئة يف أفريقيا.

عزيز مبادرات التعاون بني بلدان اجلنوب من أجل التنمية مث عرض ممثل الصني مشروع قرار جديد بشأن ت - 13
املستدامة. وحبلول هناية الدورة مل يرد تفسري ألسباب التأخر يف تقدمي مشروع القرار، ولذلك قررت اللجنة إرجاء 

 مواصلة النظر يف مشروع القرار حىت الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة.

تيان )العراق(، ملناقشة مشروع القرار تيق اتصال برائسة السيد حممد هشام مالك الوأنشأت اللجنة فر  - 14
اجلديد الذي قدمته جمموعة الدول األفريقية وملواصلة النظر يف مشروع مقرر بشأن جدول األعمال املؤقت واتريخ 

 .(UNEP/EA.3/L.16)ومكان انعقاد الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة 
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بعد ذلك، ويف أعقاب مناقشة مطولة بشأن مشروع ذلك املقرر يف اجللسة الثانية للجنة، طلبت اللجنة  - 15
إىل السيد فرانندو كوميربا )الربازيل( أن ييسر مواصلة النظر يف مشروع املقرر وقررت استئناف اجللسة الثانية يف اليوم 

 التايل.
ويف اجللسة الثانية املستأنفة، وافقت اللجنة على الصيغة النهائية للمقرر بشأن جدول األعمال املؤقت  - 16

واتريخ ومكان انعقاد الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة، من أجل النظر فيه واعتماده احملتمل من مجعية 
تنفيذ ”قرار الذي اقرتحته جمموعة الدول األفريقية البيئة. ووافقت اللجنة أيضا  على صيغة معدلة من مشروع ال

، من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 88)ح( من الفقرة  -الفقرات الفرعية )أ( 
 “.املستقبل الذي نصبو إليه” املعنونة

 مسائل أخرى -خامساا 
 مل تناقش أية مسائل أخرى. - 17

 اعتماد التقرير -سادساا 
اعتمدت اللجنة يف جلستها الثانية تقرير املقرِّر رهنا  ابلتحقق من قائمة مشاريع القرارات واملقررات،  - 18

 وعهدت إىل املقرر واألمانة مبهمة استكمال التقرير.
 اختتام الجتماع -سابعاا 

 .2017كانون األول/ديسمرب   5من مساء يوم  7:30اختتم الرئيس االجتماع يف الساعة  - 19
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 الرابعاملرفق 
الرسائل الرئيسية حلوارات القيادة واحلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين اليت عقدهتا مجعية األمم 

 املتحدة للبيئة يف دورهتا الثالثة

 2017كانون األول/ديسمرب   ٥الرسائل الرئيسية من حوارات القيادة اليت عقدت يف  - ألف

 واألدلة ووعي املواطنني ابلتغيري: العلوم 1حوار القيادة  - 1
سياسات الوضع يف ركزت الدورة على إمكانية تسخري العلوم والتكنولوجيا يف حتفيز تغري رئيسي حاسم  - 1
يف  لول. وأبرز العديد من املتكلمني املوقرين العديد من الفرص احلالية واملقبلة اليت ما فتئت تكتسب زمخا  احلو 

بلداهنا وسياقاهتا ودوائرها االنتخابية ذات الصلة. وبرزت عدة مواضيع متكررة ابرزة يف الدورة، مبا يف ذلك احلاجة 
إىل تكامل املعارف؛ وتعزيز الشراكات والتعاون مع قطاع األعمال واملؤسسات اخلاصة الفعالة والكياانت املسؤولة 

حلاجة إىل تبسيط وتعميم العلوم والبياانت واملعلومات البيئية؛ واحلاجة عن وضع السياسات العامة أو صنع القرار؛ وا
 إىل تدفقات آنية للبياانت، مبا يف ذلك نظم الرصد؛ وضرورة فهم الرتابط املهم بني الصحة والبيئة.

 وتشمل الرسائل الرئيسية من الدورة ما يلي: - 2
لية لتطوير خيارات االستجابة والتخفيف يظل اختاذ القرارات على أساس علمي أكثر النهج فعا )أ(

جديدة ملعاجلة  من املشاكل؛ كما أن نشر احللول ينطوي يف صميمه على التكنولوجيا واالبتكارات اليت تتيح سبال  
 املشاكل املعقدة )مثل نظم الذكاء االصطناعي(؛

قدم يف ميدان العلوم املدفوع إىل حد كبري ابلت -أحدث تزايد الوعي ابلصلة بني الصحة والبيئة  )ب(
ثورة  يف كيفية استجابة صانعي القرار للضغوط البيئية املعقدة؛ فهناك، على سبيل املثال، فهٌم أفضل  - والتكنولوجيا

ما يُدفع يف شكل أرواح بشرية وأن الفوائد الصحية الناجتة عن التدخالت ميكن أن  حلقيقة أن سعر التلوث غالبا  
 ا؛تعوض إىل حد كبري تكاليفه

والتقدم الذي أحرز يف حتليل ‘‘( ضخمة)’’على الرغم من االنتشار الواسع النطاق لبياانت  )ج(
، يف الوقت املناسب سيما أكثرهم ضعفا   البياانت واحلوسبة إال أن توفري معلومات موثوقة ذات صلة للمواطنني، وال

 وأبسعار معقولة، ال يزال يشكل عقبة رئيسية؛
والعلم واالبتكار يف حتسني نظم اإلنذار املبكر، وهو أمر ابلغ األمهية ابلنظر  تسهم التكنولوجيا )د(

 إىل تزايد تركيز السكان وتعرضهم للتهديدات البيئية )على سبيل املثال، من خالل التوسع احلضري(؛
ة؛ ومن إن تعميم العلوم وجعل االبتكارات التكنولوجية متاحة  ويف املتناول ميثل خطوة  اتلية  حامس )ه(

املهم بصفة خاصة التفكري يف طرق جديدة للعمل مع الشباب وإشراكهم واجلمع بني العلم والصناعات اخلاصة، 
 ألهنا تشكل قوى حمركة هامة يف االستفادة من التكنولوجيا واحللول املبتكرة.

 : األطر التنظيمية واملؤسسات وسيادة القانون ملعاجلة التلوث2حوار القيادة  - 2
حبث املشاركون أسباب اكتساب األطر القانونية والتنظيمية واملؤسسية أمهية  حيوية يف التصدي بفعالية  - 3

يف متكني احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين  -وكيف ظلت ُتستخدم  -للتلوث وكيف ميكن أن ُتستخدم 
 واملواطنني األفراد يف التحول حنو كوكب خال من التلوث.
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 لرسائل الرئيسية من الدورة ما يلي:وتشمل ا - 4
أن األطر القانونية والتنظيمية ضرورية للتصدي للتلوث الذي ال حيرتم احلدود ويتطلب استجابة  )أ(

شاملة؛ وهناك حاجة ملزيج من الصكوك القانونية لتحقيق التطلعات السياسية ودعم السياسات؛ ويتعني تكييف 
وفر مرونة كافية من أجل حتقيق األهداف احملددة للبلدان؛ كما أن املؤسسات التشريعات لتالئم الظروف الوطنية وت
 القوية هي شرط الزم لتنفيذ القانون؛

ينبغي أن يشارك مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين واملواطنون،  )ب(
اإلجراءات الالزمة اليت ميكن حتسينها من  يف معاجلة التلوث؛ ومتكن سيادة القانون أصحاب املصلحة من اختاذ

 خالل تعزيز الشفافية والوصول إىل املعلومات؛
وتشمل التحديت العامة األطر الزمنية الطويلة الالزمة لسن تشريعات جديدة، األمر الذي  )ج(

 إرادة سياسية قوية يتناقض مع الطبيعة امللحة للعديد من التحديت البيئية؛ وعندما ُتَسن قوانني فإهنا حتتاج إىل
لتنفيذها بشكل فعال؛ كما أن التنفيذ يتطلب موارد مالية معززة، وال سيما يف البلدان النامية، وميكن بذل املزيد 

 من اجلهود من أجل ضمان تنفيذ إجراءات عقابية على اجلرائم املتعلقة ابلتلوث؛
ئية املتعددة األطراف قواعد أساسية متفق هناك حاجة لزيدة التعاون الدويل؛ وتوفر االتفاقات البي )د(

تتعلق، من بني أمور أخرى، ابلتصدي لتغري املناخ، واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية الضارة والنفايت  عليها دوليا  
اخلطرة والتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، وكلها مصممة ملعاجلة التلوث؛ وعلى الصعيد اإلقليمي 

سيما يف أورواب، وتتعلق هذه  ك اتفاقيات عديدة تشكل أمثلة جيدة على التعاون على الصعيد اإلقليمي، والهنا
االتفاقيات ابلنفايت وتقييم األثر البيئي يف إطار عرب حدودي والتلوث اجلوي البعيد املدى العابر للحدود واحلصول 
على املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية؛ بيد أن التشريعات 

، وهناك حاجة إىل التعلم من كل اتفاق لتنفيذ االتفاقات اإلقليمية واملتعددة األطرافية بشكل مطلق الوطنية ضرور 
 وتقاسم التجارب القطرية وأفضل املمارسات يف التنفيذ الناجح لتلك االتفاقات؛

ميكن النظر يف احلاجة إىل وضع صك قانوين دويل شامل للمساعدة يف حتديد احلقوق البيئية  )ه(
 هاما    أساس جليل اثلث من القانون البيئي؛ ومن شأن الربانمج البيئي أن يؤدي دورا  ريوفوتجلة األضرار البيئية، ومعا

 يف دعم هذه املبادرة.
 : حلول عملية حنو كوكب خال من التلوث٣حوار القيادة  - ٣

جانب العلم واألعمال انقش املشاركون احللول العملية للتصدي لتحديت التلوث وكيفية دعمها من  - 5
التجارية واالبتكار. ودعي املتكلمون إىل تقاسم اخلربات والدروس املستفادة، وإبراز ما يعتربونه عوامل النجاح. 

 وركزت املناقشات على اهلواء واألراضي والرتبة واملياه العذبة واملناطق البحرية والساحلية والنفايت.
 الدورة ما يلي:وتشمل الرسائل الرئيسية من  - 6

الشراكات تشمل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص معا  والشراكات املتعددة أصحاب  )أ(
املصلحة على خمتلف املستويت، من املستوى االحتادي إىل الوالئي، ومن املستوى املناطقي إىل احمللي، مبا يف ذلك 

 لرتبة(؛التعاون العابر للحدود )مثل الشراكة العاملية من أجل ا
عملية مجع البياانت وحتليلها تكتسب أمهية رئيسية من أجل اختاذ القرارات على أساس علمي  )ب(

 وحتديد التكاليف االقتصادية واالجتماعية للتلوث؛
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االتصال الفعال والعمل من قاعدة معرفية مشرتكة واالستفادة الكاملة من األدلة العلمية أمر  )ج(
 أساسي لتعزيز حلول عملية؛

التكنولوجيات اجلديدة األرخص سعرا  واأليسر كلفة  واألسهل من حيث احلصول عليها ميكن أن  )د(
؛ أما استخدام التكنولوجيات اجلديدة مثل اإلنرتنت ونظم حتول وأن تكيف التكنولوجيات القدمية واألكثر تلويثا  

ميكن أن تعزز وسائل النقل العام، مثل تقاسم  تعيني املوقع اجلغرايف العاملية واهلواتف الذكية، على سبيل املثال،
 الدراجات؛

تعزيز مشاركة القطاع اخلاص أمر ابلغ األمهية، على سبيل املثال يف إجياد خيارات إزالة املخاطر  )ه(
 من خالل التأمني الزراعي واألدوات املالية األخرى؛

ة تقييمات سريعة ورخيصة لتوجيه يف سياق تلوث األراضي والرتبة، تشمل احللول العملية املؤكد )و(
 استخدام األمسدة؛

 ينبغي إنتاج الغذاء دون تلويث قاعدتنا الزراعية، مع وصون سالمة وحيوية أراضينا؛ )ز(
إلدارة التلوث؛ فعلى سبيل املثال، ميكن  ميكن استخدام اهلياكل األساسية الطبيعية ابعتبارها هنجا   )ح(

ي الرطبة بوصفه جزءا  من اسرتاتيجيات إدارة التلوث والنفايت، ومن أجل إدراج االستخدام املستدام لألراض
استعادة النظم اإليكولوجية وإعادة تدوير واستخدام املياه املستعملة أجريت أيضا  مناقشات بشأن استخدام العالج 

 ؛البيولوجي
اس ابمللكية؛ فعلى املشاركة الشاملة جلميع أصحاب املصلحة أمر رئيسي لبناء املزيد من اإلحس )ط(

 احلاجة إىل السفر للحصول على اخلدمات العامة؛ ‘‘ احلكومة اإللكرتونية’’سبيل املثال، ميكن أن تقلل 
، من خالل التنظيم وتسعري املياه العذبة، وإجياد حوافز هناك حاجة الستخدام هنج أكثر مشوال   )ي(

 الوزارات املسؤولة، مثل وزارات الزراعة والطاقة والبيئة اقتصادية لتطوير التكنولوجيا بطريقة متكاملة واجلمع بني
 واملالية؛

قوة القطاع اخلاص االبتكارية ميكن تسخريها ابستخدام املشاريع اإلرشادية، شريطة أن تظل قيد  )ك(
 التحكم الرقايب؛

زيز احللول التنظيم واحلوافز االقتصادية مثل الضرائب البيئية لدعم إدارة النفايت هي مفتاح تع )ل(
 العملية، وهي كذلك توجه املشرتيت العامة اخلضراء.

 : التمويل والبتكار ملكافحة التلوث٤حوار القيادة  - ٤
حبثت الدورة أمهية صياغة السياسات يف تسخري التمويل واالبتكار ملكافحة التلوث. وتبادل املشاركون  - 7

واملؤسسات املالية، وحتفيز االستثمارات اخلضراء وإجياد أسواق للسلع النماذج الناجحة للتعامل مع القطاع اخلاص 
 واخلدمات األكثر مالءمة  للبيئة واملتسمة ابلكفاءة يف استخدام املوارد.

 وتشمل الرسائل الرئيسية من هذه الدورة ما يلي: - 8
مع تعزيز االنتقال إىل  نطاق التمويل الالزم للتصدي لتحديت تغري املناخ والتلوث وتدهور البيئة، )أ(

 اقتصاد أخضر، يتطلب بذل جهود كبرية لرتشيد االستثمارات من القطاع اخلاص؛
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لالستفادة من ‘‘ متويل األنشطة املتعلقة ابملناخ’’ومن املهم توسيع نطاق اجلهود ملا بعد  )ب(
 خضر/الدائري؛ االستثمارات حنو عمليات احلد من التلوث، وكفاءة استخدام املوارد، واالقتصاد األ

ثبت أن توفري منابر جلمع أصحاب املصلحة املعنيني واالشرتاك مع القطاع اخلاص واجملتمع املايل  )ج(
هو أمر مهم لضمان االتصال الفعال والتعاون وتعزيز الشراكات، مبا يف ذلك االتصال والتعاون داخل احلكومة؛ 

 هذا الصدد؛  كما أن القدرة التنظيمية للمنظمات الدولية مهمة يف
القوانني ‘ 2’ ،الضرائب‘ 1’ هناك طائفة من األدوات السياساتية املتاحة للحكومات، مبا يف ذلك )د(

أداء دور ‘ 5’ ،تسخري القدرة على عقد االجتماعات‘ 4’االستثمارات املباشرة، ‘ 3’ ،الفرعية لتعديل السلوك
 ريدي، على سبيل املثال من خالل املشرتيت العامة؛

 بيان الفرص التجارية مهم جدا  إلشراك القطاع اخلاص؛ )ه(
سيما  مثة حاجة للمزيد من التدريب وتنمية املهارات يف التمويل املستدام والقطاعات اخلضراء، وال )و(

 يف صفوف الشباب.
 2017كانون األول/ديسمرب   ٥الرسائل الرئيسية من احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين الذي عقد يف  - ابء

وقدم اجللسة مخسة ‘‘. السكان والتلوث’’ركز احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين على موضوع  - 9
حماورين تكلموا عن كيفية أتثري التلوث على حياهتم وكيفية حتديد احللول املناسبة ملختلف احلاالت واملناطق. وركز 

قر ورَبطه ابلفقر وسيادة القانون وحقوق املرأة وحقوق احلوار على األسباب اجلذرية جلوانب التلوث املختلفة والف
 اإلنسان. وكان من بني اجمليبني وزراء وعدد من اجلهات صاحبة املصلحة.

 وتتمثل الرسائل الرئيسية من احلوار فيما يلي: - 10
 أن تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف هو أمر ابلغ األمهية؛ )أ(

 التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين وعلى مستويت متعددة؛مثة حاجة لتحسني  )ب(
 يتعني على البلدان وضع وحتسني آليات لتعزيز االتساق والكفاءة؛ )ج(
يتعني تعزيز دعم القدرات يف العديد من البلدان النامية لدعم تنفيذ القوانني الوطنية ابلنظر إىل أنه  )د(

 ية؛ما جيري جتاهل القوانني البيئ غالبا  
عن طريق استحداث ضريبة على  ميكن للحكومات أن تفعل الكثري لتحفيز االستدامة، مثال   )ه(

 االنبعااثت الكربونية، ووضع أهداف إلعادة التدوير ودعم االبتكار؛
 يتعني تطبيق املشرتيت العامة اخلضراء على مجيع املستويت احلكومية؛ )و(

، على سبيل املثال من أجل التقليل إىل أدىن حد ممكن من هاما   االقتصاد الدائري يشكل هنجا   (ز)
 اآلاثر السلبية للمواد الكيميائية؛

البياانت والرصد تدعم مجيع هنج معاجلة التلوث وينبغي أن تكون يف صميم الشراكات املتعددة  (ح)
 املستويت؛

 بناء الوعي العام ابملشكلة سيعمل على حشد اإلرادة السياسية؛ )ط(
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ى الرغم من أن االلتزامات الطوعية متثل مرحلة أوىل جيدة إال أهنا ال تكفي؛ وهناك حاجة إىل عل )ي(
 املزيد من التنظيم على الصعيدين الدويل والوطين؛

 املسؤولية املمتدة للمنتج ينبغي أن ُتضمَّن يف مجيع املنتجات؛ )ك(
 ل احلوافز احلكومية؛حنن حباجة إىل جعل املنتجات املستدامة أيسر كلفة  من خال )ل(
يتعني على الصناعة النظيفة وأصحاب املصلحة اآلخرين أن يعملوا معا يف شراكات ألصحاب  )م(

 مصلحة متعددين من أجل تعزيز حلول مبتكرة واملساعدة على بناء القدرات احمللية ملعاجلة التلوث؛
 ة التلوث؛التصدي للفساد يف القطاعني العام واخلاص سيدعم مجيع هنج معاجل )ن(

يتعني على مجعية األمم املتحدة للبيئة أن تقدم مدخالت مناسبة للمنتدى السياسي الرفيع املستوى  )س(
املعين ابلتنمية املستدامة، مبا يف ذلك من مجعية البيئة يف دورهتا الرابعة إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى يف عام 

 الذي سيضم رؤساء دول. 2019
___________ 


