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 آسیا للمجموعات الرئیسیة وأصحاب المصلحة في إطار التحضیر غربجتماع التشاوري إلقلیم االبیان 
 والمنتدى العالمي للمجموعات الرئیسیة (UNEA-4)الجتماعات جمعیة األمم المتحدة للبیئة الرابع 

وأصحاب المصلحة السابع عشر 
 (عّمان – األردن) 2018 نوفمبر 25-26

 

المقدمة: 

ارتباط منطقة غرب آسیا بالموارد النفطیة والمصادر األخرى جعلت المنطقة مسرحًا للنزاعات المسلحة والمزاحمات إن 

.  ندرة التي اجتاحت المنطقة والتي كان لها اآلثار الخطیرة على السكان والبیئة بما في ذلك التلوث بالوقود األحفوري

المیاه، وارتفاع معدل العمالة، وتلوث الهواء والماء والتربة، وقتل اإلنسان والحیوان، والعدید من اآلثار الصحیة تعد من 

األمثلة الناجمة عن الصراعات المسلحة في المنطقة. كما أن منطقة غرب آسیا تمتلك واحدة من أكبر احتیاطیات النفط 

وهدفنا والغاز الطبیعي في العالم، وبالتالي فنحن بحاجة إلى طاقة بدیلة وتحول من الوقود األحفوري إلى الطاقة المتجددة، 

هو اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحدید وتقییم التدابیر االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة المحتملة والتدخالت البشریة التي 

یمكن تنفیذها لتخفیض انبعاثات غازات الدفیئة البشریة المنشأ والتلوث من مختلف القطاعات على المستوى الوطني 

 اإلعداد للدیمقراطیة المحلیة والتي تعمل بشكل جید، تحتاج إلى وخاصة في المناطق التي تعاني من الكوارث البیئیة،

مجتمع مدني قوي وفعال ولدیه الموارد الالزمة لتوفیر األصوات القویة، لتمنح الفرصة للمشاركة في ساحات اتخاذ القرارات 

الحقیقیة وٕادخال االستراتیجیات الذكیة لتحقیق الطاقة الخضراء المستدامة، اإلسكان ، النقل والبناء والزراعة والتخلص من 

النفایات وبشكل یكون في متناول الجمیع، حیث أننا نعاني بالفعل من اآلثار السلبیة لتغیر المناخ والتلوث على المجتمعات 

الضعیفة والبیئة المحیطة بها.  ولن تتفاقم هذه اآلثار أو تتدهور بدون إجراءات عاجلة، بما في ذلك الشفافیة القائمة على 

الشراكة، والتكیف، والتمویل الكافي، والدعم التكنولوجي، وبناء القدرات. 

نحن، المشاركون في مجموعات المجتمع المدني الرئیسیة وممثلي أصحاب المصلحة في غرب آسیا، وافقنا على ما 

: یلي

 على اإلعالن عن المناطق المعرضة للخطر في هذه الدول باعتبارها مناطق متدهورة نحث حكومات غرب آسیا •

بیئیًا لتخفیف اآلثار البیئیة واالجتماعیة والصحیة والتنمویة وتجنب تثبیت المزید من المشاریع "أ" و "ب" في هذه 

 المناطق.

 على رفع مستوى الوعي حول أنماط االستهالك المستدام وتغییر أنماط الحیاة نحث الحكومات وقطاع األعمال •

 . وتنفیذ إرشادات اإلنتاج المستدام
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 على تفویض األعمال الخاصة باعتماد التسلسل الهرمي للتخفیف، واحترام حقوق اإلنسان في نحث الحكومات •

توقع وتجنب، أو حیثما ال یكون من الممكن تجنب مستویات التلوث، وتقلیل مستویات التلوث وانبعاثات غازات 

 الدفیئة في المناطق المتدهورة الضعیفة للحد من المخاطر واآلثار على العمال والمجتمعات المتأثرة بیئیاً .

 على مطالبة الشركات باالمتناع عن استخدام الفحم والزیوت المستعملة والنفایات واإلطارات نحث الحكومات •

 المستعملة كمصادر للطاقة في األسمنت والمنشآت الصناعیة.

 على ضمان خفض التلوث في تصمیم المنتجات، وعملیات اإلنتاج المرتبطة بها، والحد من أو نحث الحكومة •

القضاء على استخدام المواد الخام السامة والخطرة و / أو اعتماد عملیة إنتاج بدیلة للحصول على "اإلنتاج 

 األنظف" و "كفاءة الموارد".

 على ضمان تنسیق الموارد المالیة التي نحث الحكومات واألمم المتحدة والمانحین الدولیین وقطاع األعمال •

تحققها الحكومات لدمج التكیف مع تغیر المناخ مع الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرات على االستدامة 

واستراتیجیات التنمیة المستدامة للحد من الفقر والمعاناة والتخفیف الحقیقي وتدابیر التكیف وتعزیز الوعي بالتغیر 

 وبیئتها المتدهورة وتعزیز التنمیة المستدامة لهذه المناطق ومعالجة االضعفالمناخي المرتبط بالمجتمعات 

 واالمتناع عن توصیلها إلى الملوثین الذین ینبغي أن یدفعوا ثمن االنبعاثات من االضعفاحتیاجات المجتمعات 

 غازات االحتباس الحراري. مبدأ "الملوث یدفع".

 لیس فقط من خالل نحث الحكومات على تشجیع ودعم استخدام نهج دورة الحیاة لدعم اإلنتاج المستدام •

المنتج النهائي ولكن خالل دورة الحیاة بأكملها، مع سلسلة القیمة المستدامة وتشجیع إنتاج واستیراد المنتجات 

 المعمرة.

 لتجنب تولید مواد النفایات الخطرة وتجنب التخلص من النفایات السامة نحث الحكومات على تفویض الشركات •

 في المناطق وتدهور تلوث الهواء في المناطق المأهولة.

 لتغییر عادات المستهلكین من المبادرات المجتمعیة المبتكرة ندعو الحكومات إلى دعم الزراعة المستدامة •

االستهالك الغذائي غیر المستدام، وٕاهدار األغذیة وٕان استخدام المبیدات الحشریة یعتبر ذو أهمیة كبیرة لتحقیق 

 ) في غرب آسیا والعالم.SCPاالستهالك واإلنتاج المستدامین (

 وهو أمر أساسي إلعادة التشجیر / التنوع البیولوجي ومنع فقدان نحث الحكومات على تبني نظام حوكمة جید •

 الموطن وكذلك إلدماج الزراعة العضویة والغذاء لتلبیة المتطلبات المتزایدة وتدهور النظم البیئیة.

 واستخدام التكنولوجیات الخالیة من الرصاص الوقود نحث الحكومات على التحول نحو النقل المبتكر والمستدام •

المعترف به دولیا في غرب آسیا، واستخدام طرق النقل التقلیدیة الصدیقة للبیئة والفعالة من حیث التكلفة عندما 

 یكون ذلك ممكنا في غرب آسیا.

 والعمل مع أصحاب المصلحة المعنیین في تقییم السیاسات نحث الحكومات على تعزیز المشاركة العلمیة •

ورصدها وتطویرها، واحتضان فرص بناء قدرات المنظمات الشعبیة دعمًا للتنمیة المستدامة واالعتراف بتعلیم 

 المواطنین كأداة لالبتكار االجتماعي.
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 المالئمة مع المجموعة الرئیسیة وأصحاب المصلحة في حث الحكومات على تشجیع وتوفیر سبل المشاركة •

قضایا البیئة والتنمیة المستدامة التي من المحتمل أن تؤثر علیهم وعدم مصادرة حقوقهم في المشاركة في صیاغة 

 .القرارات ذات االهتمام المباشر بالبیئة والتنمیة وعدم رفض حقهم في الوصول إلى سبل االنتصاف

 والتي تضمن امتثال جمیع الدول MRVنحث األمم المتحدة على اعتماد آلیات محایدة موثوقة من قبل  •

لمسؤولیاتها الدولیة المنصوص علیها في المعاهدات و / أو البروتوكوالت التي وقعت علیها وصدقت علیها ولم 

 تنتهك حقوق اإلنسان المتعلقة بالبیئة.

 في جمیع مراحل أعمال مكافحة تغیر نحث الحكومات على إشراك المجموعة الرئیسیة وأصحاب المصلحة •

 المناخ، والحمایة من التلوث وأعمال التنمیة المستدامة، والخطط واللجان.

) أو التقییم البیئي االستراتیجي ESIA (نحث الحكومات والشركات على إجراء التقییم البیئي واالجتماعي الشامل •

)SEA الشامل إذا كان مجال المشروع المقترح یضم العدید من المشاریع التي تتضمن عناصر مادیة محددة (

وبشكل محدد، وجوانب وتسهیالت من المحتمل أن تؤدي إلى مخاطر وتأثیرات بیئیة واجتماعیة سلبیة محتملة 

  بهم.FPICكبیرة بمشاركة حقیقیة من  ممثلي المجتمعات المحلیة المتضررة وأصحاب المصلحة والحصول على 

)، والتي SBT على ضمان التزام الشركات لتحدید أهداف لخفض االنبعاثات المستندة إلى العلم (نحث الحكومات •

  درجة مئویة.2تتماشى مع هدف اتفاقیة باریس للحد من االحترار العالمي إلى أقل من 

 التي تعرف باسم برنامج التخفیف والمراقبة البیئیة واالجتماعیة على تنفیذ سیاسة المنع والوقایة نحث الحكومات •

)ESMMP من قبل طرف معتِمد محاید مع مشاركة ممثلین حقیقیین للمجتمعات المحلیة وأصحاب المصلحة (

 المحلیین المتضررین طوال دورة حیاة المشروع.

 معقول بما في ذلك المختبرات المعتمدة والموظفین الفنیین على إنشاء نظام قیاس تقني نحث الحكومات •

المؤهلین لقیاس ومراقبة مصادر انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري والتلوث واتخاذ اإلجراءات 

لمجتمعات المحلیة وأصحاب المصلحة المحلیین ودعم تنفیذ االتصحیحیة الالزمة قبل التدهور البیئي بمشاركة 

 لجرد غازات الدفیئة والتلوث.MRVنظام 

 مثل القواعد واللوائح والتقییم البیئي وسیاسة التسلسل الهرمي من أجل على تنفیذ اإلدارة السلیمة نحث الحكومات •

عدم إدارة النفایات أو تقلیلها أو فصلها أو معالجتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدویرها حسب الضرورة. 

باإلضافة إلى تقلیل االعتماد على المواد الكیمیائیة، وتشجیع االبتكار للكیمیاء المستدامة وتشجیع الحلول المبتكرة 

 الخضراء.

 بناء استراتیجیة لتغیر المناخعلى   بمشاركة المجتمعات المحلیة وأصحاب المصلحة المحلییننحث الحكومات •

وتضم مزیًجا من أدوات السیاسة، بما في ذلك العمل التطوعي واالستثمار االستراتیجي واألنظمة الحكومیة 

وٕاجراءات السوق وتعزیز العمل الوطني / الدولي بشأن التخفیف من تغیر المناخ واعتماد بناء القدرات على تغیر 

 المناخ والتلوث وأهداف التنمیة المستدامة.
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 شفافة ومفتوحة ومتاحة للمجتمعات المحلیة على جعل وسائل اإلعالم الوطنیة واإلقلیمیة نحث الحكومات •

 وأصحاب المصلحة المحلیین والمدافعین البیئیین والعمل على بناء قدرات وسائل اإلعالم البیئیة المتخصصة.

نطالب الحكومات بوضع خطة اتصاالت وطنیة استراتیجیة (جزء من خارطة الطریق) لرفع مستوى الوعي،  •

  والدعوة، وربط منصات االتصال، وحشد الدعم الواسع.الرسائل المترابطةوٕانشاء مخزون للمعرفة، وضمان 

 حتى یتم التخلص منه تماًما في غرب آسیا والتحول نحث الحكومات على تقلیل االعتماد على الوقود األحفوري •

 إلى الطاقات المتجددة لحمایة الموارد (األرض والماء والبحریة).

 لتعزیز المؤسسات الخضراء من خالل الدعم المالي سواء من نحث الحكومات على استخدام األدوات االقتصادیة •

 الحكومة أو القطاع الخاص من أجل حل مبتكر ونقل التكنولوجیا ومشاركة أفضل الممارسات لتغییر حیاة الناس.

 بأسالیب تعلیمیة مبتكرة تغرس أخالقیات االستدامة وأنماط نحث الحكومات على االستثمار في النظام التعلیمي •

الحیاة في المستقبل، واالستثمار في برامج التعلیم من أجل التنمیة المستدامة وٕاطالق ممارسات إدارة النفایات 

 السلیمة بیئیًا لتغییر السلوك العام من المستوى األدنى.

 لیس فقط للحد من التلوث البالستیكي ولكن لحظر المنتجات البالستیكیة ذات ندعو الحكومات في غرب آسیا •

 االستخدام الواحد في أقرب وقت ممكن.
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ب خإلك  ب ئآلذخمي ا ءزيئ ههرئذب ئكايئ ا غذ قة ل ب  لةحخب ككايئ لل ئك م ئآل ل ؤممئ مقخذ ئكخعل ئكدى ةكقيمئن 
ا ءزيئ لى كغذ لئظ ئكةسئهذى ئألفكي  .ئإلجة


