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اإلعالن الوزاري الصادر عن مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة
حلول مبتكرة للتحدايت البيئية ومن أجل االستهالك واإلنتاج املستدامني
 -1حنن ،وزراء البيئة يف العامل ،وقد اجتمعنا يف الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة يف نريويب ،مع ممثلي
املنظمات الدولية واجلهات صاحبة املصلحة األخرى ،نشري إىل نتائج الدورات السابقة جلمعية البيئة ونبذل قصارى
جهودان من أجل التصدي للتحدايت البيئية من خالل النهوض ابحللول املبتكرة ،ومن أجل التحرك حنو إجياد
جمتمعات مستدامة وقادرة على الصمود من خالل اعتماد أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة.
 -2ونؤكد من جديد أن القضاء على الفقر ،وتغيري األمناط غري املستدامة وتشجيع األمناط املستدامة
لالستهالك واإلنتاج ،ومحاية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية اليت تستند إليها التنمية االقتصادية واالجتماعية هي
أهداف شاملة ومتطلبات أساسية للتنمية املستدامة ،ونقر أبن النهج واحللول املبتكرة ضرورية لتقريب عاملنا من
الرؤية الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،املعقود يف ريو دي جانريو ،الربازيل ،يف
الفرتة من  20إىل  22حزيران/يونيه  ،2012واملعنونة ”املستقبل الذي نصبو إليه“( ،)1والواردة يف خطة التنمية
املستدامة لعام .)2(20٣0
 -٣ولكننا نشعر ابلقلق العميق إزاء النتائج اليت توصلت إليها التقييمات البيئية العاملية ذات الصلة ،اليت
تشري ،ابلرغم من توافر احللول لتحدايتنا البيئية املشرتكة ،إىل أن كوكبنا يتزايد تلواثً ،ويعاين من اآلاثر الضارة لتغري
املناخ ،ويفقد بسرعة تنوعه البيولوجي ،ويشهد تدهوراً بيئياً واسع النطاق.
 -4وسنتخذ التدابري من أجل االستثمار يف هُنج متكاملة ومبتكرة ومتسقة يف وضع وتنفيذ السياسات ،من
أجل تصدُّر اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر من خالل اإلدارة املستدامة للبيئة واملوارد الطبيعية.
( )1قرار اجلمعية العامة  ،288/66املرفق.
( )2قرار اجلمعية العامة .1/70
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 -5ونعقد العزم على توسيع نطاق ما نبذله من جهود ،على حنو طموح ،للتغلب على التحدايت البيئية
املشرتكة ،مبا يف ذلك التحدايت املتعلقة ابلصحة ،على حنو متوازن ومتكامل من خالل حتديد وتطوير احللول
املبتكرة عن طريق تشجيع إدارة املوارد على حنو مستدام يتسم ابلكفاءة؛ والتشجيع على استخدام البياانت البيئية
وتبادهلا؛ وإشراك اجملتمع املدين واملواطنني والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ،والقطاع اخلاص ،واألوساط
األكادميية ومجيع اجلهات صاحبة املصلحة املعنية األخرى ،حسب االقتضاء؛ ولذلك نقرر ،مع مراعاة ظروفنا
الوطنية ،اختاذ اإلجراءات التالية:
ِّ
سنحسن اسرتاتيجيات إدارة املوارد على الصعيد الوطين ،ابألخذ بنهج وحتليالت متكاملة لدورة
(أ)
احلياة الكاملة ،من أجل إجياد اقتصادات منخفضة الكربون تتسم ابلكفاءة يف استخدام املوارد؛

(ب) سننهض أبمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة ،بوسائل تشمل ،على سبيل املثال ال احلصر،
االقتصاد الدائري والنماذج االقتصادية املستدامة األخرى ،وتنفيذ إطار العمل العشري للربامج املتعلقة أبمناط
االستهالك واإلنتاج املستدامة()٣؛
(ج) سنشجع االبتكار وتبادل املعارف يف إدارة املواد الكيميائية والنفاايت من أجل حتقيق تدفقات
أكثر أماانً وأقل مسية للمواد من أجل محاية صحة اإلنسان والبيئة؛
سنعمل على تعزيز النظم الغذائية املستدامة بتشجيع تطبيق املمارسات الزراعية املستدامة القادرة
(د)
على التكيف ،وحتسني توليد القيمة ،وتقليل النفاايت واستخدام الطاقة بدرجة كبرية على طول سلسلة اإلمدادات
الغذائية للمساعدة على ضمان األمن الغذائي ووظائف النظام اإليكولوجي وخدماته؛
(ه) سننفذ تدابري مستدامة الستعادة النظم اإليكولوجية وحفظها وإدارة املساحات الطبيعية من
أجل مكافحة فقدان التنوع البيولوجي ،وتدهور األراضي ،واجلفاف ،وحتات الرتبة ،والتلوث ،والتصحر ،والعواصف
الرملية والرتابية؛
(و) سنتقاسم املعارف بشأن تنفيذ االسرتاتيجيات وأفضل املمارسات من أجل اإلدارة املستدامة
للمعادن واملوارد املعدنية؛
(ز) سنتخذ اإلجراءات الستعادة ومحاية النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية ،مع مالحظة أن
االسرتاتيجية البحرية والساحلية لربانمج األمم املتحدة للبيئة ميكن أن تسهم يف جهودان اجلماعية يف هذا اجملال؛
(ح) سنعمل من أجل إجياد بياانت بيئية دولية قابلة للمقارنة وندعم برانمج األمم املتحدة للبيئة يف
وضع اسرتاتيجية عاملية للبياانت البيئية حبلول عام  ،2025وذلك ابلتعاون مع هيئات األمم املتحدة املعنية األخرى؛
(ط) سنعمل على حتسني نظم وأنواع تكنولوجيا الرصد البيئي الوطنية ،مبا يف ذلك تلك اليت ترصد
نوعية اهلواء واملياه والرتبة ،والتنوع البيولوجي ،وإزالة الغاابت ،والقمامة البحرية ،واملواد الكيميائية والنفاايت ،ونشجع
تطوير القدرات الوطنية يف جمال إدارة البياانت البيئية؛
(ي) سنشجع استخدام مناذج حتليل البياانت لوضع تقارير استشرافية للبيئة ودعم اختاذ القرارات
القائمة على األدلة ،وحتسني االستعداد واالستجاابت الوطنية واحمللية للتخفيف من التدهور البيئي واملخاطر النامجة
عن الكوارث والنزاعات ،متشياً مع خطة التنمية املستدامة لعام 20٣0؛
( ،A/CONF.216/5 )٣املرفق.
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(ك) سنعمل على وضع سياسات من أجل اإلدارة السليمة للنفاايت ،وعلى حتديد ،يف أقرب فرصة
ممكنة ،حسب االقتضاء ،أهداف وطنية طموحة ومالئمة للحد من إنتاج النفاايت ،ولزايدة إعادة استخدام
املنتجات وزايدة إعادة تدوير النفاايت ،وسنعمل على حتسني نوعية البيئة يف مدننا؛
(ل) سنعمل على التصدي لألضرار اليت حلقت بنظمنا اإليكولوجية نتيجة لالستخدام غري املستدام
للمنتجات البالستيكية وعمليات التخلص منها ،بوسائل منها احلد بقدر كبري من تصنيع واستخدام املنتجات
البالستيكية اليت تستخدم مرة واحدة حبلول عام  ،20٣0وسنعمل مع القطاع اخلاص إلجياد البدائل السليمة بيئياً
وامليسورة التكلفة؛
سندعم اجلهود العاملية الرامية إىل تطوير منتجات وخدمات مستدامة ،ونشجع على حتديد
(م)
أهداف وطنية طموحة بشأن االستفادة من املشرتايت العامة املستدامة يف حتفيز الطلب على املنتجات والعمليات
واخلدمات السليمة بيئياً؛
(ن) نشجع اإلفصاح عن معلومات املنتجات املالئمة للمستهلكنيِّ ،
وسنروج الختاذ تدابري من أجل
زايدة الشفافية يف سالسل املنتجات؛

(س) سنستثمر يف البحوث وأنشطة التثقيف والتوعية البيئية يف إطار التنمية املستدامة ،مع الرتكيز
القوي على النساء والشباب ،وسنشجع التوسع يف استخدام النهج املبتكرة ،مثل مشاركة مجيع املواطنني يف البحث
العلمي؛
(ع) سنحرتم معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية بشأن املمارسات املراعية للبيئة ونعزز مشاركة
الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية؛
(ف) سنعمل على تعزيز فرص وآليات التمويل املستدامة واملبتكرة لتحرير رؤوس األموال اجلديدة من
أجل االستثمار املستدام ،وتوسيع نطاق مناذج األعمال التجارية املستدامة ،مع الرتكيز بشكل خاص على
املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم؛
(ص) سنواصل البحث عن حلول مبتكرة للتحدايت البيئية بتعزيز الشراكات بني القطاعني العام
واخلاص واألوساط األكادميية من أجل التعجيل ابعتماد تلك احللول وتوسيع نطاقها؛
(ق) سنعمل على كفالة املشاركة النشطة للمجتمع املدين واملواطنني والشعوب األصلية واجملتمعات
احمللية والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية واجلهات صاحبة املصلحة املعنية األخرى يف حتقيق التنمية املستدامة،
وسنشجع على مشاركتهم الفعالة.
 -6ونعرتف أبن التنفيذ الفعال هلذه اإلجراءات يتطلب وجود أطر سياسات متكينية ومتسقة ،وتطبيق احلكم
الرشيد ،وإنفاذ القانون على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين ودون الوطين واحمللي ،كما يتطلب وسائل تنفيذ
فعالة ،تشمل التمويل ،وبناء القدرات ،وأنواع التكنولوجيا السليمة بيئياً وإقامة الشراكات مبا يتماشى مع خطة
عمل أديس أاباب(.)4
 -7ونرحب ابلتقدم احملرز يف االجتماع الرابع عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،املعقود يف
شرم الشيخ ،مصر ،يف عام  ،2018ونقدر مبادرة احلكومة املصرية يف هذا الصدد ،ونلتزم بوضع إطار عاملي
( )4قرار اجلمعية العامة  ،٣1٣/69املرفق.
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طموح وواقعي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  2020من املتوقع اعتماده يف االجتماع اخلامس عشر ملؤمتر األطراف
يف االتفاقية ،املقرر عقده يف الصني يف عام .2020
 -8ونشدد على ضرورة تضافر اجلهود من أجل حتقيق أهداف عام  2020لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت ووضع إطار متكيين لإلدارة الدولية السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ملا بعد عام  2020الحتمال
النظر فيه يف الدورة اخلامسة جلمعية األمم املتحدة للبيئة.
 -9ونرحب بنتائج الدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،
املعقودة يف كانون األول/ديسمرب  2018يف كاتوفيتسه ،بولندا.
 -10ونطلب إىل املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن تتابع تنفيذ اإلجراءات املبينة يف هذا اإلعالن
من خالل عمليات التقييم البيئي العادية للربانمج ،وأن تدعم جهودان الوطنية ،بسبل من بينها الوجود اإلقليمي
ودون اإلقليمي للربانمج ،ونطلب إىل املديرة التنفيذية أن تقدم تقريراً مرحلياً ،ابلتعاون مع الدول األعضاء ،لننظر
فيه يف الدورة السابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة.
________________
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