االلتزامات الطوعية إلياا كوكب خال من التلوث
المذكرة التوايهية

معلومات أساسية
ستجتمع جمعية األمم المتحدة للبيئة ،وهى أعلى جهات اتخاذ الق اررات بشأن البيئة ،في مدينة نيروبي ،بكينيا في الفترة ما بين
 4إلى  6ديسمبر  7102في إطار الموضوع العام للحدث المتمثل في "التلوث" .وفي هذه المناسبة ،تدعو األمم المتحدة للبيئة
الجهات المعنية لتقديم االلتزامالت الطوعية إليجاد كوكب خال من التلوث .وتتمثل هذه االلتزامات في المبادرات التي تم
اتخاذها طوعا من قبل الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ،والمؤسسات المالية الدولية ،واالتفاقات المتعددة األطراف،
والشركات التجارية ،وكيانات ومؤسسات القطاع الخاص ،ومنظمات المجتمع المدني ،والمؤسسات األكاديمية والبحثية،
والمؤسات الخيرية ،والجهات المعنية األخرى لمعالجة التلوث بجميع أشكاله.
وتعمل االلتزامات على المساعدة في بناء الزخم وحشد أصحاب المصلحة المعنيين من أجل القيام بدور نشط في إحداث تغيير
جذري نحو إيجاد كوكب خال من التلوث .وقد تسترشد االلتزامات بق اررات جمعية األمم المتحدة للبيئة ذات الصلة وستعمل على
دعم اإلعالن الوزاري.
ويمكن أن تكون هذه االلتزامات بمثابة وسيلة لفهم أفضل ألولويات واحتياجات المستقبل من حيث وضع البرامج والتركيز على
تعزيزها وتحديد خطط العمل.
كيف يتم ذلك
يوفر موقع جمعية البيئة منب ار ألصحاب المصلحة لتسجيل تلك االلتزامات الطوعية .إن االلتزامات الطوعية:


تتصل بأي من مناطق التلوث التالية أو جميعها :الهواء ،والماء ،واألرض ،والمناطق الساحلية والبحرية ،والمواد
الكيميائية والنفايات الشاملة.



تتألف من أهداف أو إجراءات ملموسة لتجنب التلوث والتقليل والتخفيف من حدته ،وقياسه ومراقبته واإلبالغ بشأنه،
و /أو إدارته.



تشمل فترة التنفيذ واإلطار الزمني.



تشجيع المشاركة الواسعة من أصحاب المصلحة.



تعد التزامات جديدة.

وقد يستخدم أصحاب المصلحة استمارة التسجيل لتسجيل التزامهم .وتتوفر استمارة التسجيل هذه بجميع لغات األمم المتحدة.
ويمكن ألصحاب المصلحة أيضا تحميل نسخة ميكروسوفت وورد من استمارة التسجيل وملئها بدون الحاجة إلى اإلنترنت .واذا
ما اخترت تحميل نسخة ميكروسوفت وورد من استمارة التسجيل ،فالرجاء ارسال استمارة التسجيل المعبأة إلى البريد اإللكتروني
التاليvoluntarycommitments@unep.org :

التحليل
تسعى األمم المتحدة للبيئة لتحليل االلتزامات القابلة للتنفيذ في الفترة ما بين  01سبتمبر و 01نوفمبر  .7102وسيتم تبادل
نتائج هذا التحليل مع جمعية األمم المتحدة للبيئة .وسيتم إجراء التحليل وفقا للمعايير الستة التالية:
( )0المتعلقة بهدف (أهداف) التنمية المستدامة واالتفاقات الدولية،
( )7أنواع تدابير السياسة العامة،
( )0النطاق الجغرافي،
( )4نوع اإلجراءات  /العوامل المساعدة،
( )5تدخالت ومشاركة أصحاب المصلحة،
( )6الموارد الالزمة والتي تم حشدها.
وسيشمل التحليل على االلتزامات التي تم التعهد بها بموجب العمليات والمؤتمرات الدولية األخرى بشأن مناطق التلوث مثل تلك
التي صدرت في إطار مؤتمر المحيطات المعني بالقمامة البحرية ،وجزيئات البالستيك المتناهية الصغر ،إلخ.
ويمكن اإلعالن عن االلتزامات الطوعية أيضا وبصورة مباشرة خالل انعقاد اجتماعات جمعية األمم المتحدة للبيئة.
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