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التابعة مجعية األمم املتحدة للبيئة 
 ربانمج األمم املتحدة للبيئةل

 لثةالثاالدورة 
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4 نريويب،

 البيئة والصحة -3/4القرار 
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

حتويل عاملنا: خطة ”املعنون  ،2015أيلول/سبتمرب  25املؤرخ  70/1إىل قرار اجلمعية العامة  إذ تشري
الذي اعتمدت مبوجبه الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة  ،“2030التنمية املستدامة لعام 

 ،2015التنمية ملا بعد عام 
إىل إعالن ريـو بشأن البيئة والتنمية، وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة، وخطة  وإذ تشري أيضا  

تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
 ،“املستقبل الذي نصبو إليه”املعنونة 

ير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة املقدم إىل الدورة الثانية جلمعية األمم إىل تقرير املد كذلكوإذ تشري  
 ،(1)“بيئة سليمة، أانس أصحاء”املتحدة للبيئة واملعنون 

 ،2017آب/أغسطس  16ببدء نفاذ اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف وإذ ترحب 
تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت، بعمل برانمج األمم املتحدة للبيئة من أجل وإذ تعرتف 

 األمر الذي يسهم يف منع التلوث،
التقدير الدور الذي تضطلع به اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص وإذ تالحظ مع 

ْلم على مواد كيميائية ومبيدات آفات منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن ع  
معّينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة، واتفاقية ميناماات بشأن 

 الزئبق، والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، يف دعم جهود منع التلوث ومحاية البيئة والصحة،

                                                      
(1)  UNEP/EA.2/INF/5. 
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إذ ترحب ابلعمل الذي تقوم به منظمة الصحة العاملية بشأن القضااي البيئية والصحية، مثل تلوث اهلواء و 
واملواد الكيميائية والنفاايت، مبا فيها املعادن الثقيلة، ومقاومة مضادات امليكروابت، وإذ تقدّ ر قرارات مجعية الصحة 

 العاملية ذات الصلة ابلبيئة والصحة،
الصادر عن اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي وصحة  13/6ابملقرر  وإذ ترحب كذلك

 اإلنسان،
 األعمال األساسية اليت تقوم هبا املنابر واملبادرات التعاونية حلماية الصحة والبيئة، وإذ تدرك

دمات النظم بعمل املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخ وإذ ترحب
 اإليكولوجية يف تقييم صحة التنوع البيولوجي يف العامل من خالل التقييمات املواضيعية واإلقليمية والعاملية،

سبب، وفقا  للتقديرات تإزاء أعباء األمراض النامجة عن املخاطر البيئية، اليت ت عن قلقها العميقوإذ تعرب 
يف املائة من جمموع الوفيات على الصعيد العاملي،  23 يف ما نسبته ،(2)الصادرة مؤخرا  عن منظمة الصحة العاملية

 وإزاء ما يرتتب على ذلك من تكاليف يتكبدها اجملتمع،
اليت تشري إىل  النسيت املعنية ابلتلوث والصحةالصادر عن جلنة  2017استنتاجات تقرير عام  وإذ تربز

مة للعبء العاملي لألمراض، وإىل أن التلوث، الذي كان التهوين من اآلاثر الصحية للتلوث يف احلساابت القائ
لألمراض والوفيات  الوحيد هماألالبيئي  السبب، هو 2015ماليني حالة وفاة مبكرة يف عام  ٩مسؤوال  عن حوايل 

يف املائة من الناتج االقتصادي العاملي؛ وإذ يساورها  6,2املبكرة يف العامل، ويسبب خسائر يف جمال الرعاية قدرها 
آخذة يف  ، مبا يف ذلك التلوث ابملواد الكيميائية،لرتبةوااهلواء احمليط تلوث القلق من أن الوفيات الناجتة عن 

 االزدايد،
الدور الذي تضطلع به العمليات اإلقليمية للصحة والبيئة، مبا فيها املنتدى اإلقليمي آلسيا أبمهية  وإذ تسلم

لمؤمتر راتن األوىل والثانية لالدو ومنطقة احمليط اهلادئ املعين ابلصحة والبيئة، والعملية األوروبية للبيئة والصحة، و 
دورات املشرتكة للمجالس الوزارية العربية املعنية ابلبيئة املشرتك بني الوزارات املعين ابلصحة والبيئة يف أفريقيا، وال

والصحة، ومنتدى وزراء البيئة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، يف املسامهة يف اختاذ اإلجراءات يف جمال 
 بيئة والصحة،السياسات على الصعيدين اإلقليمي والوطين، وتعزيز اإلدارة البيئية يف اجملاالت املشرتكة بني ال

الروابط املتينة بني البيئة والصحة، مبا يف ذلك التفاوت يف اجملال الصحي، وأمهية التصدي  تؤكد -1
 ؛2030هلا بصورة مشرتكة، عن طريق تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

شأن من إعالن ريو ب 15أمهية تطبيق النهج التحوطي على النحو املبني يف املبدأ  تؤكد جمددا   -2
 البيئة والتنمية، وكذلك دعم وتيسري التبادل املنتظم لألدلة واملعارف العلمية؛

بتزايد االعرتاف ابلتعرض للتلوث كأحد عوامل اخلطر األساسية اليت تسهم يف الوفيات  ترحب -3
وإذ تشري إىل  ،(3)العامل يفمن كل عشر وفيات  املبكرة النامجة عن األمراض غري املعدية، واليت متثل اآلن سبعا  

بشأن  2030-2018خريطة طريق مونتفيديو للفرتة ’’ تقرير منظمة الصحة العاملية االعرتاف هبذه األمور يف
                                                      

(2)   Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from 

environmental risks،  86الصفحة  ،2016تقرير صادر عن منظمة الصحة العاملية. 
، وميكن االطالع عليها 2017، منظمة الصحة العاملية، اسُتكملت يف حزيران/يونيه ‘‘األمراض غري املعديةصحيفة وقائع (  ’’3)

 ./http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en على الرابط
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ويف قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ،‘‘األمراض غري املعدية بوصفها أولوية من أولوايت التنمية املستدامة
E/RES/2017/8الوقاية من األمراض غري املعدية عن طريق احلد من عوامل ’’ملعنون ، وتقرير منظمة الصحة العاملية ا

 ؛‘‘اخلطر البيئي
إىل خطة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية للوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها  تشري -4

ية واملهنية بوصفها قر بدور املخاطر البيئتعلى عوامل اخلطر السلوكية، و  ركز أساسا  ت، اليت 2020-2013للفرتة 
عوامل خطر ميكن التحكم فيها خبصوص األمراض غري املعدية، األمر الذي يؤكد احلاجة إىل تعزيز االتصاالت بني 

 قطاع الصحة العامة ومجاعات املمارسني يف جمال البيئة بشأن النهج الشاملة للتصدي لألمراض غري املعدية؛
حدايت البيئية العاملية من قبيل تلوث اهلواء والبحر واملاء على الفوائد الصحية ملعاجلة الت تشدد -5

والرتبة، والتعرض للمواد الكيميائية، وإدارة النفاايت، وتغري املناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والعالقات فيما بينها، 
وحفظ التنوع البيولوجي  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، ها، مبا فيللصحة والرفاه وأمهية النهج الشاملة والوقائية

 واستخدامه املستدام، والنهج القائمة على النظام اإليكولوجي يف مجيع املراحل؛
إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن يواصل العمل، حسب االقتضاء، مع  تطلب -6

العمليات احلكومية الدولية اإلقليمية املعنية ابلصحة والبيئة، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد 
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني و لصحة احليوان،  ، واملنظمة العامليةلألمم املتحدة اجلوية، ومنظمة األغذية والزراعة

اجلنسني ومتكني املرأة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، والربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد 
 عن أماانت اتفاقيات املواد الكيميائية والنفاايت، والنهج الكيميائية، وغريها من املنظمات ذات الصلة، فضال  

االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، واتفاقيات ريو املتعلقة ابلصلة بني البيئة والصحة، من أجل تفادي 
 االزدواجية وتعزيز الفعالية؛

إىل املدير التنفيذي، ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية وكياانت األمم املتحدة  كذلكتطلب   -7
بتوافر املوارد، أن يواصل اجلهود  لحة، مبا فيها كياانت القطاع اخلاص، رهنا  ذات الصلة، واجلهات صاحبة املص

وضع سياسات وتدابري متكاملة يف جمايل البيئة والصحة، وتطوير  على ،بناء على طلبها ،البلدانساعدة اجلارية مل
العمل اجلاري  استنادا  إىل أساليب وأدوات ومبادئ توجيهية لتعزيز التقييمات املتكاملة للمخاطر البيئية والصحية،

 يف هذا الصدد؛
الدول األعضاء واجلهات صاحبة املصلحة على املشاركة، حسب االقتضاء، يف جهود  تشجع -8

 العمليات اإلقليمية احلكومية الدولية اجلارية بشأن الصحة والبيئة فيما خيص معاجلة الصلة بني البيئة والصحة، سعيا  
 از أهداف التنمية املستدامة؛لالضطالع بدور رايدي يف إجن

 أولا 
 املواد الكيميائية والنفاايت

للمواد  الدول األعضاء على تكثيف جهودها الرامية إىل حتقيق هدف اإلدارة السليمة بيئيا   حتث -٩
، وهو هدف من أهداف التنمية املستدامة، ابعتبار 2020الكيميائية والنفاايت طوال دورة حياهتا حبلول عام 

ذلك مسألة شاملة لعدة قطاعات، من أجل حتقيق التنمية املستدامة ومحاية صحة البشر والبيئة، مع التشديد على 
 2020يف حتقيق هدف عام والتوجه والتوجيهات العامة كيميائية لإلدارة الدولية للمواد الأمهية النهج االسرتاتيجي 

حتث الدول األعضاء على املشاركة و  ،، مع مراعاة القدرات الوطنيةاملتمثل يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
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لنفاايت بعد بنشاط يف عملية ما بني الدورات للنظر يف النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وا
 ؛2020عام 

على تفادي املخاطر اليت تشكلها املواد الكيميائية الضارة يف املنتجات واملواد، وختفيف  تشدد -10
تلك املخاطر ألدىن درجة ممكنة، من أمهية لصحة البشر والبيئة، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي، وكفالة االستخدام 

ياهتا، مبا يف ذلك إعادة استخدامها بطرق سليمة بيئيا  وإعادة تدويرها وغري املأمون للمواد الكيميائية طوال دورة ح
 ذلك من أساليب استعادهتا أو التخلص منها؛

احلكومات واجلهات الفاعلة ذات الصلة اليت مل تقم بعُد، يف ضوء ظروفها الوطنية، بوضع  تشجع -11
سب االقتضاء، االضطالع بوضع تشريعات أو أنظمة واعتماد وتنفيذ تدابري فعالة، على القيام بذلك، وكذلك، ح

وطنية هتدف إىل التخفيف ألدىن درجة ممكنة من خماطر املواد الكيميائية، مبا فيها املعادن الثقيلة ومسببات اختالل 
 الغدد الصماء ومبيدات اآلفات، وال سيما خماطرها على النساء احلوامل والرضع واألطفال؛

اقية ابزل واتفاقية روتردام واتفاقية استكهومل واتفاقية ميناماات على تنفيذ هذه األطراف يف اتف حتث -12
 االتفاقيات، وتدعو الدول غري األطراف إىل النظر يف االنضمام إليها؛

الدول األعضاء إىل إذكاء الوعي ابملخاطر اليت تتهدد صحة اإلنسان واحليوان وسالمة البيئة  تدعو -13
 م األمسدة ومبيدات اآلفات وإىل تعزيز التدابري الرامية إىل معاجلتها؛من جراء إساءة استخدا

احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واألوساط  تدعو -14
األكادميية إىل مواصلة وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات لالتصال بشأن املخاطر النامجة عن املنتجات الكيميائية 

 النفاايت، وكذلك إىل تشجيع وتيسري احلصول على املعلومات املتعلقة بتلك املخاطر؛و 
إىل املسؤولية املشرتكة بني املنتجني واملستخدمني يف املراحل التالية على امتداد سلسلة  تشري -15

هذه املواد، طوال دورات القيمة، وتشجع مجيع اجلهات الفاعلة املعنية على تنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
بوسائل منها وضع مستوايت أعلى للمعايري وااللتزامات الطوعية، وتعزيز اجلهود املبذولة، على سبيل املثال يف إطار 
برانمج الرعاية املسؤولة، واالسرتاتيجية العاملية للمنتجات وغريمها من االسرتاتيجيات والربامج ذات الصلة، وفقا  

 لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وتوجهه العام وتوجيهاته؛للنهج االسرتاتيجي 
عن البيئة واآلاثر الصحية ملبيدات اآلفات واألمسدة  إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريرا   تطلب -16

لعدم وجود بياانت يف هذا الصدد، ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية  وسبل التقليل منها، نظرا  
 الزراعة لألمم املتحدة وغريها من املنظمات ذات الصلة حبلول الدورة اخلامسة جلمعية األمم املتحدة للبيئة؛و 

أن اآلاثر الطويلة األجل اليت ترتتب على صحة البشر وسالمة البيئة من استخدام مبيدات  تالحظ -17
زال غري معروفة بشكل جيد؛ ولذلك تطلب اآلفات، وخباصة إذا كانت مقاومة للتحلل أو مرتاكمة بيولوجيا ، ال ت

إىل املدير التنفيذي أن يقوم، رهنا  بتوافر املوارد، وابلتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة 
الصحة العاملية، بتشجيع املؤسسات البحثية اليت جتري الدراسات يف تلك اجملاالت، مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية، 

تتقاسم على نطاق واسع نتائج الدراسات الوابئية اخلاضعة الستعراض األقران وغريها من الدراسات ذات على أن 
 الصلة، مبا يف ذلك الرصد والتقييم البيئيان؛
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 اثنياا 
 املناخ

املخاطر الكبرية اليت يشكلها تغري املناخ على الصحة، وترحب ابجلهود املبذولة للتصدي  تدرك -18
لتغري املناخ، مبا يف ذلك يف إطار اتفاق ابريس املعتمد مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، 

 بوصفها مسامهات أساسية لتحسني الصحة؛
مل ملخاطر األمراض اليت حتملها النواقل بسبب تغري املناخ، مشرية إىل ابالزدايد احملت تسلم أيضا   -1٩

ازدايد املخاطر املوثق لبعض األمراض اليت حتملها النواقل واخنفاض التيقن العلمي املرتبط مبخاطر األمراض األخرى 
لبيئة ومنظمة الصحة العاملية احملمولة ابلنواقل، وبضرورة اتباع هنج وقائي وتعاون متكامل بني برانمج األمم املتحدة ل

 يف هذا الصدد؛
الذي صدر يف الدورة الثانية ‘‘ الصحة والبيئة وتغري املناخ’’عالن الوزاري بشأن اإل تالحظ -20

وتدعو  يف مراكش، املغرب، ت عقديتملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ال والعشرين
 النظر أيضا  يف متابعة املسائل اليت يتناوهلا اإلعالن، يف مجلة حمافل منها االجتماع املقبل جلمعية الدول األعضاء إىل

 الصحة العاملية؛
إىل املدير التنفيذي أن يقدم التقارير ابنتظام إىل جلنة املمثلني الدائمني بشأن املشاورات  تطلب -21

املتحدة للبيئة، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وأمانة اتفاقية  اجلارية بني منظمة الصحة العاملية، وبرانمج األمم
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، فيما يتعلق ابألنشطة املشرتكة اليت تنفذها يف جماالت تغري املناخ والبيئة 

 والصحة، مبا يشمل مسألة إعداد خطة مشرتكة؛
إىل املدير التنفيذي، ورهنا  بتوافر املوارد، أن يقيّ م الفوائد الصحية املشرتكة النامجة عن  تطلب أيضا   -22

مشاريع الربانمج احلالية املتعلقة بتغري املناخ، وال سيما ابلنسبة للفئات الضعيفة، وأن يقدم تقريرا  عن نتائج هذا 
 العمل إىل جلنة املمثلني الدائمني؛

 اثلثاا 
 يالتنوع البيولوج

أبن فقدان التنوع البيولوجي يشكل عامال  ملضاعفة املخاطر الصحية، وتشمل عواقبه تفاقم تسلم  -23
التحدايت البيئية، وتشدد ابإلضافة إىل ذلك على الفوائد اليت تعود على الصحة والرفاه نتيجة حلماية واستعادة 

 التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وخدماهتا؛
ابلرتابط بني الصحة البشرية واحليوانية والنباتية وصحة النظم اإليكولوجية؛ وتشدد يف  تسلم أيضا   -24

وهو هنج متكامل يشجع التعاون بني قطاعات “ توحيد األداء يف جمال الصحة”هذا الصدد على قيمة هنج 
 احلفاظ على البيئة والقطاعات املعنية بصحة البشر واحليوان والنبات؛

عضاء وتدعو املنظمات املعنية إلدماج احلفظ واالستخدام املستدام للتنوع الدول األ تشجع -25
البيولوجي من أجل تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود، بوسائل منها اختاذ اإلجراءات الرامية إىل وقف 

لتنوع البيولوجي فقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز التنسيق بني السياسات واإلجراءات الرامية إىل حتسني حفظ ا
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واألمن الغذائي والصحة البشرية ابعتبار ذلك ضماان  مهما  لصحة ورفاه البشر يف احلاضر واملستقبل مع الرتكيز 
 على القطاعات املعنية؛

إىل املدير التنفيذي أن يدرج عوامل الصحة البشرية يف مشاريع الربانمج املتعلقة بعمليات  تطلب -26
م اإليكولوجية، وأن يقيّ م، رهنا  بتوافر املوارد، الفوائد الصحية املشرتكة ملشاريع الربانمج احلالية التقييم واحملاسبة للنظ

 املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وأن يقدم تقريرا  عن نتائج ذلك العمل إىل جلنة املمثلني الدائمني؛
تنوع البيولوجي وتلك الدول األعضاء على تيسري احلوار بني الوكاالت املسؤولة عن ال تشجع -27

املسؤولة عن الصحة وغري ذلك من القطاعات على كافة مستوايت احلكومة، من أجل النظر يف الصالت ذات 
األمهية اليت تربط بني التنوع البيولوجي والصحة عند وضع وحتديث الربامج والسياسات واالسرتاتيجيات واخلطط 

لصحية املختلفة من أجل تعزيز قدرات الرصد ومجع البياانت على الوطنية ذات الصلة، ويف التقييمات البيئية وا
 الصعيد الوطين، ولتطوير الربامج املتعددة التخصصات للتعليم والتدريب وبناء القدرات واألحباث؛

الدول األعضاء واملدير التنفيذي، ابلتعاون مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة  أيضا   تشجع  -28
املخاطر املرتبطة حلياة الربية، مبا يف ذلك على الملواثت الكيميائية ل عي ابآلاثر الضارةاملعنية، على إذكاء الو 

الذخرية احملتوية على  واألدوية احليوانية، فضال  عن املخاطر على البيئة من وآاثر املواد الكيميائية الزراعية ستخداماب
الرصاص، وتشجيع إجراء البحوث املتعلقة ببدائل هذه املواد الكيميائية والعقاقري السامة للحياة الربية، وكذلك 

 اختبارات سالمتها؛
 رابعاا 

 مقاومة مضادات امليكروابت
ة العاملية ولألمن أبن مقاومة مضادات امليكروابت تشكل هتديدا  وحتداي  راهنا  ومتزايدا  للصح تسلم -2٩

 الغذائي والتنمية املستدامة يف مجيع البلدان؛
ابالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مقاومة مضادات  ترحب -30

، وأذكى الوعي مبسألة مقاومة مضادات امليكروابت على أعلى 2016امليكروابت، الذي عقد يف أيلول/سبتمرب 
ية، وأكد على خطة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت، املستوايت السياس

وهي خطة أعدت ابلتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة واملنظمة العاملية لصحة احليوان، واعُتمدت 
بوصفها خمططا  للعمل؛  2015يو يف االجتماع الثامن والستني جلمعية الصحة العاملية الذي عقد يف أاير/ما

وترحب كذلك ابجلهود واالستثمارات املبذولة من منظمة الصحة العاملية، وغريها من كياانت األمم املتحدة والدول 
األعضاء، مبا يف ذلك وضع خطط العمل الوطنية وفقا  لألهداف االسرتاتيجية الشاملة اخلمسة خلطة العمل العاملية 

ية، ومشاركة برانمج األمم املتحدة للبيئة يف فريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت التابعة لألمم ملنظمة الصحة العامل
 املتحدة واملعين مبقاومة مضادات امليكروابت؛

على ضرورة تعميق فهم دور التلوث البيئي يف تطور مقاومة مضادات امليكروابت، والتوفر  تشدد -31
وألدوات هذا الرصد، والفهم احملدود لآلاثر  ة املنشأضادات امليكروابت البشريواالستخدام احملدود للرصد البيئي مل

 الطويلة األمد ملضادات امليكروابت يف البيئة وعلى صحة البشر واحليواانت والنبااتت وسالمة النظم اإليكولوجية؛
تطور وانتشار الرتابط بني صحة اإلنسان واحليوان والنبات وسالمة البيئة، وأن معاجلة  تالحظ -32

 مقاومة مضادات امليكروابت تتطلب ابلفعل هنجا  كليا  ومتعدد القطاعات؛
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إىل املدير التنفيذي أن يعمل ابلتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية  تطلب -33
املنظمات واألوساط األكادميية والزراعة لألمم املتحدة، واملنظمة العاملية لصحة احليوان وغريها من اجلهات املعنية من 

والقطاع اخلاص واجملتمع املدين من أجل دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء لتحديد وتوصيف املخاطر اليت 
، ومتشيا  مع خطة العمل العاملية “توحيد األداء يف جمال الصحة”هتدد الصحة البشرية واحليوانية، استنادا  إىل هنج 

ية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت، وكذلك املخاطر اليت هتدد التنوع البيولوجي والنظم ملنظمة الصحة العامل
 ملضادات امليكروابت يف البيئة؛ ة املنشأاإليكولوجية، والنامجة عن املقاومة البشري

إىل املدير التنفيذي، ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة  تطلب أيضا   -34
لألمم املتحدة، واملنظمة العاملية لصحة احليوان، والربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، 
والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، وفريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت املعين مبقاومة مضادات 

د، أن يعد حبلول الدورة اخلامسة جلمعية األمم املتحدة للبيئة، تقريرا  عن اآلاثر البيئية امليكروابت، ورهنا  بتوافر املوار 
ملقاومة مضادات امليكروابت وأسباب تطور وانتشار هذه املقاومة يف البيئة، مبا يف ذلك الثغرات اليت تعرتي فهم 

 هذه اآلاثر واألسباب؛
الدول األعضاء على أن تنظر، يف إطار عملية وضع السياسات البيئية القائمة على األدلة،  تشجع -35

يف وضع التدابري، على النحو املالئم وطنيا ، من أجل اإلدارة الفعالة للنفاايت واملياه املستعملة للتقليل إىل أدىن حد 
البيئي، ويشمل ذلك التدابري املطبقة على ممكن من مسامهتها يف مقاومة مضادات امليكروابت عن طريق التلوث 

البلدايت والقطاع الزراعي ومرافق الرعاية الصحية ومصنعي املضادات احليوية وعلى نفاايت املنظفات املنزلية 
 واملعادن الثقيلة؛

 خامساا 
 الستهالك واإلنتاج املستدامان

على أن االستهالك واإلنتاج املستدامني، والكفاءة يف استخدام املوارد، وهنج دورة احلياة،  تشدد -36
والتمويل املستدام، والنهج الشاملة األخرى، مبا يف ذلك النهج اليت تؤيدها حكومات خمتلفة مثل االقتصاد الدائري، 

دوير، توفر حلوال  وقائية رئيسية على نطاق واإلدارة املستدامة للمواد، والتخفيض وإعادة االستخدام وإعادة الت
 املنظومة للتصدي للتلوث وابلتايل حتسني الصحة والبيئة على حنو متآزر؛

تقييم استخدام املوارد: هنج نُظُمي ” املعنون ابلتقرير الصادر عن الفريق الدويل املعين ابملوارد ترحب -37
د على أن اآلاثر البيئية، مبا يف ذلك التلوث، ال ميكن التخفيف ؛ وتؤك“يف كفاءة استخدام املوارد واحلد من التلوث

من حدهتا بشكل فعال ابلرتكيز حصرا  على ختفيض االنبعااثت، وتدعو إىل وضع اسرتاتيجيات لتعزيز الفعالية يف 
ملوارد عن استخدام املوارد طوال دورة حياة املنتجات؛ وترحب كذلك ابلعمل الذي يقوم به الفريق الدويل املعين اب

حالة واجتاهات استخدام املوارد الطبيعية وإدارهتا وروابطها مع التلوث وغريه من اآلاثر البيئية، وكذلك عن حتديد 
اخليارات املتاحة لتعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، وتشجع الفريق الدويل املعين ابملوارد على إاتحة التقارير 

 ، يف دورات مجعية األمم املتحدة للبيئة؛للنظر فيها، حسب االقتضاء
إبدراج مؤشر رصد شامل بشأن اآلاثر املرتتبة على الصحة والرفاه ضمن مؤشرات النجاح  توصي -38

 اليت ينطوي عليها إطار العمل العشري للربامج املتعلقة أبمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة؛



UNEP/EA.3/Res.4 

8 

منظمة الصحة العاملية وغريها من كياانت األمم املتحدة،  إىل املدير التنفيذي، ابلتعاون مع تطلب -3٩
أن حيدد فرص أمناط العيش املستدامة وأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة ويشجع تطوير مثل هذه األمناط اليت 
من شأهنا أن تعود ابلفائدة على البيئة والصحة البشرية، وذلك من خالل مجلة أمور منها تعزيز محالت الصحة 

 العامة؛
على أمهية التثقيف والتعلم ملدى احلياة والتوعية العامة، ال سيما عن طريق التدابري الرامية  تشدد -40

إىل توفري املعلومات املتعلقة ابستدامة املنتجات من أجل التشديد على املسؤولية املشرتكة جلميع أصحاب املصلحة 
للمستهلكني، وتالحظ يف هذا الصدد املبادئ التوجيهية اليت نشرت مبا يف ذلك الصناعة وإلاتحة اخليارات املستنرية 

مؤخرا  لتوفري املعلومات املتعلقة ابستدامة املنتجات؛ وتدعو الدول األعضاء إىل تعزيز اجلهود املبذولة يف جماالت 
راك اجلمهور التثقيف، وتلك املبذولة مع القطاع اخلاص حسب االقتضاء، يف جمال التدريب والتوعية العامة وإش

 واطالعه على املعلومات، وإىل التعاون فيما يتعلق ابلروابط بني الصحة والبيئة؛
عن يف دورهتا الرابعة األمم املتحدة للبيئة إىل مجعية إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريرا   تطلب -41

 تنفيذ هذا القرار.
____________ 


