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مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة 
 لربانمج األمم املتحدة للبيئة

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

 إدارة تلوث الرتبة لتحقيق التنمية املستدامة - 3/6القرار 
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة ”املعنون  70/1قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة اعتماد إىل  إذ تشري
 ،“20٣0لعام 

منظمة مؤمتر  ا اعتمدهيتإىل النسخة املنقحة من امليثاق العاملي للمحافظة على الرتبة، ال كذلك  وإذ تشري
، وإذ تؤكد 201٥حزيران/يونيه يف روما اليت عقدت يف  نيوالثالث ةالتاسع يف دورتهاألغذية والزراعة لألمم املتحدة 

جمددًا يف هذا الصدد أنه ينبغي للحكومات أن تضع وتنفذ نُُظمًا تضع حدودًا لرتاكم امللواثت بكميات تتجاوز 
املستوايت املقررة للحفاظ على صحة اإلنسان ورفاهه، وتسهل عمليات معاجلة الرتبة امللوثة اليت تتجاوز تلك 

 ،ستوايت فتصبح خطراً يهدد البشر والنبااتت واحليواانتامل
بشأن مكافحة التصحر وتدهور األراضي  2/24إىل قرار مجعية األمم املتحدة للبيئة  وإذ تشري أيضاً 

 ،واجلفاف وتعزيز التنمية املستدامة للرعي واملراعي
بشأن مسائل الرتبة، مبا يف ذلك  لألمم املتحدة ابلعمل الذي تقوم به منظمة األغذية والزراعةوإذ ترحب 

يف سبيل األمن الغذائي  إبنشاء الشراكة العاملية من أجل الرتبة لألمم املتحدة قيام جملس منظمة األغذية والزراعة
، ونشر الفريق احلكومي 2012يف كانون األول/ديسمرب  ،والتكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من حّدة أتثرياته

يف كانون ‘ ‘الرتبة يف العاملموارد حالة ’’ين ابلرتبة التابع للشراكة العاملية من أجل الرتبة لتقرير الدويل التقين املع
جملس ، اليت أقرها املبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة، عالوة على وضع 201٥األول/ديسمرب 

كانون   يف رومااليت عقدت يف  مسني بعد املائةته اخلامسة واخلدور يف  لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة
 ،2016األول/ديسمرب 
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ابلعمل يف جمال األراضي الذي تقوم به اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف  كذلك  وإذ ترحب
التوقعات العاملية املتعلقة البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصحر وخباصة يف أفريقيا، وإبطالق 

 ،2017يف أيلول/سبتمرب األمم املتحدة ملكافحة التصحر  عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ةالثالث الدورةيف  ألراضياب
أبن الرتبة تشكل قاعدة املوارد األساسية اليت تستند إليها خدمات النظم اإليكولوجية، وأن  وإذ تسلم

إنتاجية النظم  ُتضِعفاآلاثر الضارة لتلوث الرتبة أن التنوع البيولوجي، و  مستودعاتأكرب  تشكل أحدالرتبة 
، وهي النظيفة املياه اجلوفية والسطحيةو التنوع البيولوجي والزراعة واألمن الغذائي وُتضعف اإليكولوجية واستدامتها، 

 ،(1)1٥و 1٣و 12و 6و ٣و 2و 1آاثر ميكن أن تعيق حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وخصوصاً منها األهداف 
 عنصراً أكرب خمزوانت الكربون النشط بعد احمليطات، متثل  اثين على اليت حتتوي، الرترَبأبن  إذ تقر كذلكو 

غىن عنه للتخفيف من تغري املناخ والقدرة على مواجهة آاثره، وأن تلوث األرض يؤدي إىل اخنفاض النشاط  ال
 ،قدراهتا على العمل كبالوعة كربون خفضم يف البيولوجي للرتبة، وميثل ابلتايل عاماًل من العوامل اليت تساه

أبن الوقاية من تلوث الرتبة والتقليل منه وإدارته أمر حيوي حلماية الصحة البشرية وسالمة البيئة  وإذ تسلم
 ،وحتسني رفاه اإلنسان

تدامة، إزاء خطر تلوث الرتبة الناجم عن التسرابت النفطية، وممارسات التعدين غري املس وإذ يساورها القلق
وعمليات التخلص واالنبعااثت من املواد الكيميائية واملعادن الثقيلة والنفاايت اليت ال ختضع للتنظيم أو املراقبة، 

 ،واالستخدام غري السليم لألمسدة ومبيدات اآلفات يف اإلنتاج الزراعي، والتلوث الناجم عن مدافن القمامة
ة ونقص البياانت واملعلومات عن تلوث الرتبة وأتثري ذلك إزاء الفجوة املعرفي وإذ يساورها القلق كذلك

التلوث على الصحة والبيئة على الصعيد العاملي، فضاًل عن غياب هنج سياسايت منسق وقوي يضع حدًا لتلوث 
 ،الرتبة على املستوى الوطين، وكذلك على املستويني اإلقليمي والدويل عند االقتضاء

وتطوير التكنولوجيا ونقلها بشروط متفق عليها بشكل متبادل وتعبئة على أن بناء القدرات  وإذ تشدد
 ،املوارد من مجيع املصادر، متثل عناصر هامة يف حتقيق التنمية املستدامة

إىل الدول األعضاء وتدعو منظمات األمم املتحدة املعنية أن تتصدى لتلوث الرتبة يف  تطلب - 1
لبيئة، واألمن الغذائي والزراعة، والتنمية، والصحة، وذلك بطريقة متكاملة، إطار جداول األعمال العاملية املتعلقة اب

 وال سيما ابتباع النهج الوقائية وإدارة املخاطر، ابستخدام العلوم املتاحة؛
د يالدول األعضاء على اختاذ التدابري الالزمة على الصعيد الوطين، وكذلك على الصع تشجع - 2

اً، لتحقيق مجلة أمور منها صياغة التدخالت االسرتاتيجية والسياسات والتشريعات اإلقليمي إذا كان ذلك مناسب
 اجلديدة وتعزيز ما هو قائم منها يف جمال وضع قواعد ومعايري للوقاية من تلوث الرتبة والتقليل منه وإدارته؛

األمم  ياانتكبرانمج األمم املتحدة للبيئة على أن يقدم الدعم، عند الطلب وابلتعاون مع   حتث - ٣
املتحدة واجلهات األخرى صاحبة املصلحة، إىل جهود احلكومات الرامية إىل تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية 

 واإلقليمية الرامية إىل التقليل من تلوث الرتبة، وعند االقتضاء إىل تنسيق هذه السياسات والتشريعات؛
اجملتمع الدويل واهليئات اإلقليمية وأوساط اجملتمع املدين والقطاع اخلاص إىل تقدمي الدعم  تدعو - 4

تستثمر يف اإلدارة املستدامة لألراضي، وللبحوث الرامية إىل الوقاية من وبرامج لوضع نظم معلومات للمواقع امللوثة 
 تلوث الرتبة والتقليل منه وإدارته؛

                                                           
(1)A/RES/70/1  . 
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وارد على حنو كاف وميكن التنبؤ به ويتسم ابالستدامة وتسهل االستفادة جمدداً أن توافر امل تؤكد - ٥
منه، وذلك من مجيع املصادر، وكذلك إاتحة تطوير التكنولوجيا ونشرها وتروجيها ونقلها بشروط متفق عليها وبناء 

 القدرات، متثل عناصر هامة يف الوقاية الفعالة من تلوث الرتبة والتقليل منه وإدارته؛
األمم املتحدة  ابالشرتاك مع غريه من كياانتإىل برانمج األمم املتحدة للبيئة أن يقوم،  طلبت - 6

واملبادرات العاملية واإلقليمية املعنية اليت تتمتع ابخلربة فيما يتعلق ابلرتبة وتلوث الرتبة، مبا يف ذلك منظمة األغذية 
بة، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ومنظمة الصحة ، والشراكة العاملية من أجل الرت لألمم املتحدة والزراعة

، واللجنة الدولية املعنية بشأن الزئبق مينامااتاتفاقية و بشأن امللواثت العضوية الثابتة، العاملية، واتفاقيتا استكهومل 
 ة والتقليل منه وإدارته؛ابألراضي امللوثة، ابلتعاون حسب االقتضاء يف اجلهود املبذولة هبدف الوقاية من تلوث الرتب

إىل املدير التنفيذي أن يقوم، يف حدود املوارد املتاحة، وحبلول الدورة اخلامسة جلمعية األمم تطلب  - 7
املتحدة للبيئة، بدعوة منظمات األمم املتحدة يف إطار والية كل منها، مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية، ومنظمة 

التابع  ، والشراكة العاملية من أجل الرتبة والفريق التقين احلكومي الدويل املعين ابلرتبةدةلألمم املتح األغذية والزراعة
 إىل القيام مبا يلي:، ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرهلا

 إعداد تقرير استناداً إىل املعلومات والبياانت العلمية املتاحة، بشأن ما يلي: )أ(
ستقبلية لتلوث الرتبة، ابلنظر إىل كل من املصادر الثابتة للتلوث النطاق واالجتاهات امل ‘1’

 والتلوث املنتشر؛
خماطر وآاثر تلوث الرتبة على الصحة والبيئة واألمن الغذائي، مبا يف ذلك تدهور الرتبة  ‘2’

 وعبء املرض الناجم عن التعرض للرتبة امللوثة؛
املبادئ التوجيهية لتقليل منه كمسامهة يف دعم تنفيذ وضع مبادئ توجيهية تقنية ملنع تلوث الرتبة وا )ب(

 ؛، مبا يف ذلك احللول القائمة على الطبيعةالطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة
، ابلتشاور مع الدول األعضاء، اتفاقية األمم أن يدعو إىل برانمج األمم املتحدة للبيئةتطلب  - 8

 كياانتاملتحدة ملكافحة التصحر، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، وغريها من  
، وابلتعاون مع الشركاء، مبا يف ذلك األوساط األكادميية يف إطار والية وموارد كل منها ،األمم املتحدة املعنية

 والبحثية واملؤسسات العلمية، إىل العمل مع برانمج األمم املتحدة للبيئة من أجل ما يلي:
 تشجيع نشاط البحث والتطوير، الذي يسهم يف مراقبة تلوث الرتبة وإدارته؛ )أ(

تعزيز اجلوانب املشرتكة بني العلم والسياسات، من أجل إرشاد عملية وضع السياسات بشأن  )ب(
 لك حسب االقتضاء على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية؛تلوث الرتبة، وذ

 زايدة الوعي ابملعارف املتعلقة بتلوث الرتبة وحتسني سبل نشر تلك املعارف؛ )ج(

تشجيع اتِّباع هنج منسق ملكافحة تلوث الرتبة، مبا يف ذلك تشجيع جتميع وإدارة البياانت على  )د(
 أن تلوث الرتبة؛حنو متسق ومنسق، وتبادل املعلومات بش

مجعية األمم إىل إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريرًا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار تطلب  - 9
 الرابعة. هتادور يف املتحدة للبيئة 

_____________________ 


