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 نحو كوكب خاٍل من التلوث

 التنفيذيتقرير المدير 

 موجز
يقدم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم 

، يصف التحديات اليت يشكلها التلوث العاملي، ويبني خال من التلوثحنو كوكب بعنوان  املتحدة للبيئة تقريرا  
إجراء من أجل التصدي هلذه  ٥0للتصدي للتلوث، ويقرتح اختاذ  اخلطوط العريضة للجهود املبذولة حاليا  

كانون   ٥املشكلة. وقد وافقت جلنة املمثلني الدائمني لدى برنامج البيئة، يف اجتماعها االستثنائي املعقود يوم 
يئة. املوضوع العام للدورة الثالثة جلمعية األمم املتحدة للب‘‘ التلوث’’، على أن يكون 2016األول/ديسمرب 

، ووافقت 2017آذار/مارس  10وأيدت اللجنة ذلك االقرتاح يف دورهتا الثامنة والثالثني بعد املائة املعقودة يف
وقد أُعد هذا التقرير استجابة لذلك ‘‘. حنو كوكب خال من التلوث’’على أن يكون موضوع دورة اجلمعية 

 .(1)القرار
 

                                                      
*  3/1UNEP/EA.. 
 هذا التقرير نسخة خمتصرة من التقرير الكامل املعنون حنو كوكب خاٍل من التلوث، املتاح على الرابط  (1)

http://www.unep.org/assembly/backgroundreport. 
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مسائل التلوث
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وكبح تلوث الهواء، السيما في المدن السريعة النمو، وستساعد على التصدي ألحد أكبر المخاطر التي تهدد الصحة العامة. 

ومع التحول نحو التنمية الخضراء والمستدامة، نحتاج اآلن إلى التركيز على السبل الكفيلة بدعم تكثيف وتسريع هذه التوجهات لكي يتسنى   3
حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ وكبح التلوث. وستؤدي تعبئة التمويالت على نطاق واسع وتوظيف االستثمارات الخضراء واعتماد نماذج 
األعمال التجارية الدائرية والمقتصدة في الموارد، إلى التشجيع على انتهاج نهج أكثر استدامة في التنمية االقتصادية وسبل المعيشة. وستكون 
الحكومات والمؤسسات التجارية والمواطنون في طليعة هذه الجهود. ويتيح التحول نحو كوكب خال من التلوث فرصة لالبتكار وزيادة القدرة 

على المنافسة.

وال تقل وجاهة عن ذلك مسوغات ضمان توافر إمدادات من المياه النقية وخدمات الصرف الصحي لكل أسرة موجودة على الكوكب. وفائدة ذلك   4
البشرية - من حيث الحد من أمراض اإلسهال والمالريا وغيرها من األمراض التي يمكن الوقاية منها - ال يمكن حصرها. وهذا وحده يجعل 

دواعي اتخاذ إجراءات دواعي مفحمة، ويجري بالفعل بذل جهود كبيرة في هذا الصدد. والتكلفة المالية من حيث أيام العمل الضائعة والفواتير 
الطبية لألسر الفقيرة هي أعباء مرهقة أيضاً. وتمثل المجتمعات المنكوبة بذلك، المحصورة في دائرة الفقر، كابحاً لتقدم بلدان ومناطق بأكملها.

1

لقد ظلت العالقة بين الرخاء والبيئة لمدة طويلة للغاية ُتعتبر عالقة مفاضلة. واعُتبرت معالجة التلوث معاِدلة لفرض   1

تكاليف على الصناعة وكبح النمو االقتصادي. وُتثبت االتجاهات العالمية أن وجهة النظر تلك لم تُعد صحيحة. فقد 
أصبح من الواضح لكل يهمه رفاه جيلنا واألجيال المقبلة أن التنمية المستدامة تمثل بدرجة متزايدة الشكل المنطقي 

الوحيد للتنمية، بما في ذلك من الناحية المالية واالقتصادية. ويشكل االستثمار في التكنولوجيا الخضراء استراتيجية 
لتحقيق الربح والرفاه للجميع في األجل الطويل.

وتشكل ثورة الطاقة التي نشهدها حالياً نقطة تحول حاسمة، وكذلك زيادة التعبئة للتصدي لقضايا المناخ والوعي بها. ويعني االنخفاض السريع   2
في تكلفة مصادر الطاقة المتجددة مثل الريح والطاقة الشمسية أن البلدان التي تقود التحول بعيدا عن الوقود األحفوري ستجني أكبر الفوائد 

االقتصادية والبيئية. وستكون لديها شبكات نقل أفضل وأسرع وشبكات كهربائية أكثر مرونة. وتتيح كهربة النقل الفرصة لمكافحة تغير المناخ 

هذا التقرير نسخة مختصرة من التقرير الكامل، نحو كوكب خاٍل من التلوث، المتاح على الرابط   *
http://www.unenvironment.org/assembly  
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وكبح التلوث أمر حيوي لحماية النظم الطبيعية التي ال تدعم ُسبل عيش باليين من البشر فحسب بل تديم أيضاً جميع أشكال الحياة على سطح   5
األرض. ويتعرض التنوع البيولوجي للتهديد بدرجة لم يسبق لها مثيل. فالحيوانات والنباتات، ومن بينها األنواع الحيوية لكثير من المجتمعات 

الفقيرة، تعاني من تأثيرات التلوث، بما في ذلك من جراء الكميات الهائلة من النفايات غير المعالَجة المنبعثة من المنازل والصناعة. فاالستخدام 
المفرط لألسمدة ومبيدات اآلفات في الزراعة له آثار شديدة غير مقصودة، ويقضي على نسبة كبيرة من أنواع الحشرات المفيدة، من قبيل 

النحل، ويدّمر النظم اإليكولوجية الخاصة باألنهار والبحيرات، ويتسبب في وجود مئات من "المناطق المّيتة" الساحلية الخالية من األسماك.

وبطبيعة الحال، ال يمثل التلوث ظاهرة جديدة، وال إجراءات مكافحته. فقد ُوضع إطار كبير من االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية لمعالجة   6
بعض األضرار وأسوأ التجاوزات. ومن ضمن النجاحات الملحوظة استمرار إصالح طبقة األوزون واإلنهاء التدريجي للعديد من مبيدات 

اآلفات والمواد الكيميائية المحظورة.
ومع ذلك ثمة حاجة - وفرصة - اآلن لرفع مستوى طموحاتنا بدرجة كبيرة. فالِعْلم يحقق أوجه تقدم كبيرة في فهمنا للتلوث وآثاره على البشر   7
واالقتصادات والبيئة. وأصبح المواطنون أكثر وعياً من أي وقت مضى بتأثير التلوث على حياتهم ويطالبون باتخاذ إجراءات للتصدي لذلك. 

وفي الوقت ذاته، يقوم الخبراء ومؤسسات قطاع األعمال بتطوير التكنولوجيا لمعالجة هذه المشاكل على جميع النطاقات، بدءاً من النطاق 
المحلي إلى النطاق العالمي. ويتزايد استعداد الممولين لدعمها، مع استعداد الهيئات والمحافل الدولية، ومن بينها األمم المتحدة، للمساعدة على 

توجيه هذا الزخم وتحويله إلى عمل راسخ.

وقد أسهم القلق بشأن آثار التلوث بالفعل في التوصل إلى توافق بشأن اتفاقين تاريخيين: اتفاق باريس بشأن تغّير المناخ، وخطة التنمية   8
المستدامة لعام 2030. وسُتسهم معالجة التلوث إسهاماً حاسماً في نجاح تنفيذ كال هذين االتفاقين.

والمسؤولية عن دفع عجلة التغيير على هذه الجبهة الواسعة النطاق هي مسؤولية متقاسَمة بين األمم وداخلها. وستؤدي سياسات الحكومات   9
وبرامجها دوراً محورياً على الصعيدين الوطني والدولي. ويجب أيضا أن يشارك كل من مؤسسات قطاع األعمال والمستهلكين والمستثمرين 

والفئات المجتمعية وقادة الفكر مشاركة كاملة إذا كان لنا أن ننجح. وتتسم التكنولوجيا واالبتكار االقتصادي بأهمية حاسمة، وكذلك تعبئة 
التمويالت على نطاق واسع. وتدعو الحاجة إلى توظيف االستثمارات والمدخرات المحلية من أجل التصدي لتحديات المناخ والتلوث.

ويفحص هذا التقرير أبعاد التلوث ويحدد طريقاً للمضي قُُدماً من خالل إطار عمل على صعيد السياسات. ولذلك اإلطار جانب وقائي وجانب   10
عالجي على السواء، لكل من األجل القريب واألجل الطويل. وهو يستند إلى الفرص واالبتكارات التي ستقودنا نحو هدف جعل الكوكب خالياً 

من التلوث.

ويستند إطار العمل هذا إلى خمس رسائل رئيسية:  11

الشراكات السياسية: من شأن وجود اتفاق عالمي بخصوص التلوث أن يكفل المشاركة المستمرة على أعلى المستويات ويجعل من الوقاية أ. 
أولوية للجميع. ومن شأنه أيضاً أن يشّجع واضعي السياسات وغيرهم من الشركاء الرئيسيين، ومنهم القطاع الخاص، على إدراج الوقاية 

في التخطيط الوطني والمحلي وفي عمليات التنمية واستراتيجيات األعمال والمالية؛

 اعتماد السياسات الصحيحة: من الالزم تعزيز الحوكمة البيئية - مع اتخاذ إجراءات محددة األهداف بشأن الملوثات "الشديدة التأثير"ب. 
من خالل تقييمات للمخاطر وتعزيز تنفيذ التشريعات البيئية )بما في ذلك االتفاقات البيئية المتعددة األطراف( وغيرها من التدابير؛

نهج جديد إلدارة حياتنا واقتصاداتنا: ينبغي تشجيع أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة، من خالل تحسين كفاءة الموارد وإدخال تغييرات ج. 
في أساليب الحياة؛ ويجب إعطاء أولوية للحد من النفايات وإلدارتها؛ 

االستثمارات الكبيرة: ستساعد تعبئة التمويالت واالستثمار في الفرص المنخفضة الكربون وأنماط اإلنتاج واالستهالك األنظف على دفع د. 
االبتكار ومكافحة التلوث؛ وتدعو الحاجة أيضاً إلى زيادة التمويل المخصص للبحوث ورصد التلوث والبنى التحتية واإلدارة والرقابة؛ 
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الدعوة من أجل العمل: تدعو الحاجة إلى تزويد المواطنين بالمعارف وإلهامهم لكي يقللوا من كمية التلوث الذي يسببونه بأنفسهم، والمناداة ه.. 
بالتزامات جسورة من جانب القطاعين العام والخاص على حد سواء.

ومعالجة تحديات التلوث أمر حيوي لتأمين رفاه البشر. فهي بمثابة بوليصة تأمين حيوية لألجيال الحالية والمقبلة، التي يتوقف الوفاء بحقوقها على   12
وجود بيئة صحية. ويجب إيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفقراء والمحرومين، الذين يعتمد كثيرون منهم على وجود نظم إيكولوجية تؤدي 

وظائفها على نحو جيد لكي يكسبوا عيشهم. ومع توافر ما يكفي من اإلرادة السياسية، والدعم العام، ومشاركة مؤسسات قطاع األعمال، بمقدورنا أن 
نعالج التلوث.
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من الممكن تعريف التلوث بأنه إدخال مواد أو طاقة في البيئة تترك آثاراً تعّرض صحة اإلنسان والموارد الطبيعية والُنظم اإليكولوجية للخطر.   13
وهو ُيخل أيضا باستخدام البيئة ألغراض العمل والترويح ويهدد القيم الثقافية والروحية والجمالية التي يوليها كثيرون لثراء وتنوع كل من 

البيئة الطبيعية وتلك التي هي من صنع اإلنسان.
وللتلوث أسباب كثيرة. فهو قد ينتج عن اختيار التكنولوجيا عند توظيف استثمارات كبيرة، مثالً في العمليات الصناعية؛ وتصميم المنتجات   14

وتعبئتها؛ وأذواق وعادات المستهلكين؛ وعدم وجود تنظيم وإنفاذ؛ والجهل بآثار التلوث على صحة اإلنسان وعلى البيئة اإليكولوجية أو تجاهل 
تلك اآلثار. وقد تؤدي أيضاً النزاعات المسلحة والحوادث البيئية الصناعية إلى تلوث شديد، وقد تحد كثيراً من قدرة بلد على إدارة مسائل 

تحديات التلوث2

التلوث التي كانت موجودة سلفاً أو المستجدة.

وقد تراجعت بعض أشكال التلوث نتيجة لتحسينات في التنظيم، والتكنولوجيا، والوعي العام، واإلدارة. وجرى بنجاح استهداف أشكال أخرى   15
من خالل اتفاقات عالمية وإقليمية؛ ويمثل خفض إنتاج المواد المستنفدة لألوزون واستخدامها أحد األمثلة على ذلك. ومن المشّجع أن مزيداً من 
الحكومات والصناعات والمواطنين يتحركون نحو اقتصاد دائري، مع استخدام مواد أكثر استدامة، وتكنولوجيا أنظف، وزيادة كفاءة الموارد.

ومع ذلك، يظل التلوث تحدياً هائالً ينطوي على خطر أن يشتد نتيجة الرتفاع مستويات االستهالك والمعيشة والنمو السكاني. وتؤدي الملوثات،   16
ومن بينها المواد الكيميائية التي هي من صنع اإلنسان، واالنبعاثات البشرية المصدر، وتدفقات النفايات المنزلية والصناعية إلى تدهور نوعية 

الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والتربة التي نزرع فيها غذاءنا، والمحيطات التي يعتمد عليها الماليين لكسب عيشهم.

وتأثيرات التلوث على صحة اإلنسان وعلى النظم اإليكولوجية خطيرة وواسعة النطاق )انظر الشكل األول(. وهذه التأثيرات أصبحت مفهومة   17
بشكل متزايد بفضل البحوث العلمية المكثفة وتمثل شاغالً ملّحاً لباليين من البشر في مختلف أنحاء العالم.

فقد قّدرت منظمة الصحة العالمية، على سبيل المثال، أن 23 في المائة من جميع حاالت الوفاة التي تحدث على نطاق العالم - وهي نسبة   18
بلغت 12.6 مليون حالة في عام 2012 - ترجع إلى أسباب بيئية، ُتعزى 8.2 ماليين حالة منها على األقل إلى أسباب بيئية غير قابلة لالنتقال 

)انظر الشكل الثاني(. وتتحمل البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل عبء األمراض ذات الصلة بالتلوث، مع وجود أثر غير متناسب 
لذلك على األطفال.
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إليكولوجيــة ا لنظــم  ا إلنســان وعلــى  ا لملوثــات علــى صحــة  ا ع  نــوا أ ر  ثــا آ

الشكل ۱

•  يموت ٦٫٥ ماليين شخص سنوياً نتيجة لسوء نوعية الهواء، من بينهم ٤٫۳ ماليين شخص 
    يموتون بسب تلوث الهواء المنزلي

•  التهابات الجهاز التنفسي السفلي: يتسبب تلوث الهواء المنزلي أو الهواء المحيط، بما في ذلك االستنشاق غير   
   المباشر لدخان التبغ، في فقدان ٥۲ مليون سنة من الُعمر أو في عيش كل سنة من تلك السنوات في حالة إعاقة

•  يقّدر أن تلوث أوزون الطبقة األرضية سيؤدي إلى خفض غالت محاصيل األغذية الرئيسية بنسبة تصل إلى
   ۲٦ في المائة بحلول عام ۲۰۳۰

ــوث الهواء لتلــوث البحــري والســاحليتل ا

ــة ئي لكيميا ــواد ا لم ا

النفايــات

تلــوث الميــاه العذبــة

لتربــة تلــوث األراضي/ا

•  أمراض االنسداد الرئوي المزمنة: يتسبب تلوث الهواء المنزلي وتعّرض العمال لتلوث الهواء في فقدان ۳۲ مليون سنة 
    أو العيش كل سنة من تلك السنوات في حالة إعاقة

•  تنجم نسبة ٥۸ في المائة من أمراض اإلسهال (وهي سبب رئيسي لوفيات األطفال) عن عدم الحصول على 
   مياه نقية وصرف صحي

•  يتسبب سوء نوعية المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والممارسات الزراعية في فقدان ٥۷ مليون سنة 
   من العمر أو عيش كل سنة من تلك السنوات في حالة إعاقة

•   يجري تصريف أكثر من ۸۰ في المائة من المياه المستعملة في العالم في البيئة بدون معالجة

•  تؤثر مدافن القمامة المكشوفة وحرق القمامة في أماكن مكشوفة على الحياة والصحة وُسبل العيش، وكذلك 
   على كيمياء التربة وعلى التغذية

• يؤثر فرط التعّرض لمبيدات اآلفات واستخدامها بطريقة غير صحيحة على صحة الجميع - رجاالً ونساًء وأطفاالً

•  تشكل مخزونات المواد الكيميائية القديمة تهديدا لصحة الناس وللبيئة

•  يعتمد ۳٫٥ ماليين شخص على المحيطات كمصدر للغذاء، ومع ذلك ما زالت المحيطات ُتستخدم كمدافن
    للنفايات ولتصريف المياه المستعملة

•  هناك ما يقرب من ٥۰۰ "منطقة ميتة" وهي المناطق التي يقل فيها األكسجين لدرجة تجعلها ال تدعم وجود 
    الكائنات الحية البحرية، بما فيها األنواع التجارية

•  يدخل المحيطات ما يتراوح من ٤٫۸ ماليين طن إلى ۱۲٫۷ مليون طن من النفايات البالستيكية سنوياً نتيجة 
    لقصور إدارة النفايات

•  يموت ۰۰۰ ۱۰۰ شخص سنوياً من جراء التعّرض لألسبستوس
•  يؤثر الرصاص الموجود في الطالء على مستوى ذكاء األطفال

•  يتعرض األطفال الذين يصابون بالتسمم بالزئبق أو الرصاص لمشاكل في جهازهم العصبي وجهازهم الهضمي
    ولتلف الكلى

•  لم يجر حتى اآلن تقييم الكثير من التأثيرات السلبية للمواد الكيميائية، بما في ذلك التأثيرات السلبية لمسببات 
    اختالل الغدد الصماء والسموم العصبية التي تؤثر على النمو وللتعرض مدة طويلة لمبيدات اآلفات على صحة

    اإلنسان ورفاهه وعلى التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية

•  يؤثر أكبر ٥۰ موقعاً نشطاً لدفن النفايات في العالم على حياة ٦٤ مليون شخص بسبب ما تمثله تلك المواقع 
    من خطر على صحتهم وحياتهم وعلى الممتلكات عند حدوث انهيارات

•  ال يحصل بليونان من األشخاص على خدمات إدارة النفايات الصلبة وال يتاح لثالثة باليين شخص 
    استخدام مرافق للتخلص من النفايات خاضعة للرقابة
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وتسهل مالحظة بعض أنواع التلوث، من قبيل أشكال معينة من المياه الملوثة، وسوء نوعية الهواء، والنفايات الصناعية والقمامة والضوء   19
والحرارة والضوضاء. ولكن ثمة أنواعاً أخرى من التلوث أقل وضوحاً، منها مثالً وجود مبيدات آفات في الغذاء، وزئبق في األسماك، 

ومغذيات في البحار والبحيرات، ومواد تستنفد طبقة األوزون، ومواد كيميائية في مياه الشرب تسبب خلالً في الغدد الصماء. وبعض أشكال 
التلوث، من قبيل تلك المنبعثة من المواقع الصناعية المهجورة ومناطق النزاع المسلح ومحطات الطاقة النووية ومخزونات مبيدات اآلفات 

ومدافن النفايات، هي جزء من مخلفات أطول أجالً. 

ولئن كانت للمواد الكيميائية فوائد كبيرة للمجتمع البشري، فبإمكانها أيضاً التسبب في أضرار كبيرة للناس والكائنات الحية األخرى والُنظم   20
 اإليكولوجية. ومن بين عشرات اآلالف من المواد الكيميائية الموجودة في السوق، لم يجر تقييم دقيق سوى للقليل منها نسبياً لتحديد ما إذا 

 كانت تسبب تأثيرات سلبية على صحة اإلنسان وعلى البيئة. وقد تضاعف تقريباً إنتاج النفايات في البلدان النامية خالل الفترة ما بين 
عامي 1970 و2000 وما زال آخذاً في التزايد. 

الشكل 1 المصدر: برنامج األمم المتحدة للبيئة، بيئة صحية، أشخاص أصحاء )نيروبي، 2016(. 
 .https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17602/K1602727%20INF%205%20Eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y وهو متاح على الرابط

ولالطالع على قائمة كاملة بمراجع هذا الشكل، يرجى الرجوع إلى التقرير الكامل، نحو كوكب خاٍل من التلوث
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وثمة ارتباط مباشر بين نصيب الفرد من النفايات الصلبة للبلديات ومستويات الدخل القومي1. فمواقع دفن النفايات في جميع أنحاء العالم هي   21
مصادر أخالط تلوث معقدة، تختلط فيها معاً انبعاثات غازات من قبيل الميثان والمواد المرشحة من المعادن الثقيلة، والنفايات اإللكترونية، 
والنفايات الخطرة. ويقّدر أن أكبر 50 موقعاً نشطاً لدفن النفايات على نطاق العالم تؤثر على حياة 64 مليون شخص، بما يشمل صحتهم 

وخطر فقدان حياتهم وممتلكاتهم عند حدوث انهياالت أرضية وانهيارات2. والفقراء عرضة على وجه الخصوص للتأثر بذلك، بالنظر إلى أن 
هذه المواقع كثيراً ما تكون محاطة بمستوطنات عشوائية.

وتثير النفايات قلقاً خاصاً لدى الدول الجزرية الصغيرة. فهذه البلدان، التي تكون مقاصد للسائحين وموانئ ترسو فيها سفن النقل البحري   22
الدولي في كثير من األحيان، ُعرضة للتأثر بالنفايات التي تتولد عن تلك األنشطة. وبالنظر إلى تعرضها للتأثر بالمناخ، ومحدودية مساحة 

األرض فيها، ومحدودية قدرتها المؤسسية على إدارة التلوث في كثير من األحيان، فإن وقوع حدث ذي صلة بالطقس يمكن أن يؤدي بسرعة 
إلى حدوث فيضانات. وعندئذ تصبح النفايات غير الخاضعة لإلدارة خطراً على الصحة وعلى الُنظم اإليكولوجية.

وقد تكون للتلوث أيضاً آثار سياسية بعيدة المدى بزيادتها التوترات بين البلدان والمجتمعات المحلية. فقد أدى التلوث العابر للحدود إلى تدهور   23
العالقات بين بلدان وإلى منازعات قانونية حادة عديدة دامت مدة طويلة. وفي الحاالت الشديدة، أسهم الغضب بشأن التلوث في اندالع نزاع مسلح.

ومجاالت التلوث الرئيسية األربعة هي ما يلي:  24

تلوث الهواء. وهذا التلوث، وهو أساساً نتاج حرق الوقود األحفوري، يمثل أكبر خطر بيئي منفرد على الصحة في العالم. ففي كل عام 	. 
يموت نحو 6.5 ماليين شخص من جراء التعّرض لتلوث الهواء الخارجي والداخلي، ويستنشق 9 من كل 10 أشخاص هواًء خارجياً 

ملوثاً يتجاوز المستويات المقبولة التي تحددها المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. ويؤثر تلوث الهواء بدرجة غير متناسبة على 
من هم األكثر ضعفاً، بمن فيهم ذوو اإلعاقة الذهنية. وإضافة إلى أثر تلوث الهواء على صحة اإلنسان، فإنه يسبب تغير المناخ ويؤثر 

على النظم اإليكولوجية. وتشمل ملوثات الهواء الرئيسية الجسيمات والكربون األسود وأوزون الطبقة األرضية؛

تلوث األراضي والتربة. هذا التلوث هو نتاج سوء الممارسات الزراعية، وعدم إدارة النفايات الصلبة بطريقة صحيحة، بما في ذلك ب. 
تخزين المخزونات القديمة من المواد الكيميائية الخطرة والنفايات النووية بطريقة غير مأمونة، فضالً عن طائفة واسعة من األنشطة 

الصناعية والعسكرية واالستخراجية. والمواد المرشحة من مواقع مدافن النفايات المدارة بطريقة سيئة ومن دفن نفايات المنازل 
والمنشآت الصناعية ونفايات المناجم غير الخاضع للرقابة قد تحتوي على معادن ثقيلة، من قبيل الزئبق والزرنيخ، ومعادن نزرة، 

ومرّكبات عضوية، ومواد صيدالنية، من بينها مضادات حيوية وكائنات حية دقيقة. ومبيدات اآلفات ومبيدات الميكروبات التي ُتستخدم 
في إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني هي من بين الملوثات التي تثير معظم القلق؛

تلوث المياه العذبة. تتأثر ُكتل المياه العذبة، التي يعتمد عليها باليين من البشر للحصول على الماء والغذاء وللنقل، تأثراً شديداً بسيح 	. 
المغذيات من الزراعة والمواد الكيميائية والم.ُمرضات في المياه المستعملة غير المعالجة، وبالمعادن الثقيلة من التعدين والنفايات 

الصناعية السائلة. ويمثل عدم توافر ُسبل للحصول على مياه نقية وعلى صرف صحي سبباً رئيسياً لوفيات األطفال. وقد يكون للتلوث 
أثر خطير على األسماك وأشكال التنوع البيولوجي األخرى في النظم اإليكولوجية الحساسة الخاصة بمصادر المياه العذبة، من قبيل 

ث المياه العذبة الملوثة األرض والتربة والمياه الساحلية. إذ توجد فيها نواقل لألمراض  األنهار والبحيرات واألراضي الرطبة. وقد تلوِّ
من قبيل الضّمات المسّببة للكوليرا والديدان الطفيلية التي تنقل داء البلهارسيا؛

 Daniel Hoornweg and Perinaz Bhada-Tata, “What a waste: a global review of solid waste management”, Urban Development Series Knowledge Papers, No. 15  1
 )واشنطن العاصمة، البنك الدولي، 2012(.

.https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/17388/68135.pdf?sequence=8&isAllowed=y وهي متاحة على الرابط

)Waste Atlas Partnership, Waste Atlas: The World’s 50 Biggest Dumpsites – 2014 Report )2014. وهو متاح في الموقع الشبكي  2 
.www.d-waste.com/d-waste-news/item/263-the-world-s-50-biggest-dumpsites-official-launching-of-the-2nd-waste-atlas-report.html
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عــدد الوفیــات المعــزوة إلــى عوامل بیئیة في عام ۲۰۱۲، حســب مناطــق منظمة الصحــة العالمیة

۸٤۷ ۰۰۰
األمریكتان

۸٥٤ ۰۰۰
الشرق األوسط وشمال 
أفریقیا

۱٫٤ ملیون
أوروبا

۲٫۲ ملیون
افریقیا

۳٫٥ مالیین
غربي المحیط الھادئ

۳٫۸ مالیین
جنوب شرق آسیا

Figure 1

التلوث البحري والساحلي. تتلقى المياه البحرية والساحلية نفايات وملوثات، من بينها الحطام والنفط والمعادن الثقيلة والنفايات المشعة، د. 
من مصادر برية ومن النقل البحري وصيد األسماك والصناعات االستخراجية. ويؤدي وجود مغذيات من الزراعة إلى وجود "مناطق 

ميتة" في المياه الساحلية، مما يلحق الضرر بمصائد األسماك المحلية. وتهدد الملوثات العضوية الثابتة، ومن بينها مبيدات اآلفات، 
الشعاب المرجانية وأحواض األعشاب البحرية. وهي تتراكم في السلسلة الغذائية البحرية، بحيث تشكل خطراً على الطيور والثدييات 

والبشر، بما في ذلك الشعوب األصلية في منطقة القطب الشمالي. وتتسرب ماليين األطنان من النفايات البالستيكية إلى المحيطات 
وتنتشر عبرها كل عام، بحيث تشكل مخاطر على النظم اإليكولوجية وصحة اإلنسان لم ُتفهم حتى اآلن فهماً تاماً.

 A. Prüss-Ustün and others, Preventing Disease through Healthy Environments: A Global Assessment of the Burden of Disease from  :الشكل الثاني المصدر
 Environmental Risks )جنيف، منظمة الصحة العالمية، 2016(. وهو متاح في الموقع الشبكي 

.www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventing-disease/en/
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الدواعي االقتصادية التخاذ إجراءات 
للتلوث تكاليف اقتصادية كبيرة من زاوية خسائر اإلنتاجية، وتكاليف الرعاية الصحية، واألضرار التي تلحق بالنظم اإليكولوجية.   25 

ففي عام 2013، قُدرت التكاليف العالمية من حيث الرفاه المرتبطة بتلوث الهواء بنحو 5.11 تريليونات من دوالرات الواليات المتحدة. 
وقُدرت التكاليف من حيث الرفاه الناجمة عن الوفاة المرتبطة بتلوث الهواء الخارجي بنحو 3 تريليونات من دوالرات الواليات المتحدة؛ وفيما 

يتعلق بتلوث الهواء الداخلي كان الرقم يبلغ تريليونين من دوالرات الواليات المتحدة. ولتدهور نوعية المياه طائفة واسعة أيضاً من اآلثار 
االقتصادية فيما يتعلق بصحة اإلنسان، وصحة النظم اإليكولوجية، واإلنتاجية الزراعية وإنتاجية مصائد األسماك، واالستخدامات الترويحية. 

وفيما يتعلق بصحة اإلنسان، فإن التكلفة من حيث الرفاه الناجمة عن الوفاة بسبب المياه غير المأمونة هي تكلفة كبيرة في كثير من البلدان 
النامية. ففي عام 2004، قُدرت الخسائر الناجمة عن قصور خدمات المياه والصرف الصحي في البلدان النامية بمبلغ قدره 260 بليون 

دوالر من دوالرات الواليات المتحدة سنوياً، وهو ما يعادل 10 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لبعض البلدان الفقيرة. وتبيَّن من إحدى 
الدراسات أن التكلفة المقدرة لتدهور األراضي بلغت 12.3 في المائة من الناتج المحلي ل. 42 بلداً في أفريقيا. 

وهذه تقديرات متحفظة، بالنظر إلى أنها ال تشمل جميع الملوثات والنفايات. ورغم أنها تشير فحسب إلى نطاق آثار التلوث، فإنها تدعم مع ذلك   26
دواعي اتخاذ إجراءات فوراً.

ومن المتوقع أن ترتفع بمرور الوقت تكاليف التلوث االقتصادية الكبيرة بالفعل نتيجة للتأثير المباشر للتلوث على الصحة وما يرتبط به تدهور   27
في سبل المعيشة، ال سيما في المناطق الريفية، وكذلك التأثير األطول أجالً على خدمات النظم اإليكولوجية الذي يؤثر بدوره على المجتمعات 

المحلية والمجتمعات األوسع نطاقاً واالقتصادات. 

والجانب اآلخر لتكاليف التلوث هو فوائد العمل على معالجة التلوث. فالهدف الذي يمكن تحقيقه على الفور والمتمثل في الحد من التلوث يحقق   28
وفورات أو مكاسب اقتصادية كبيرة يمكن أن تحفز على دورة حميدة من التنمية الخضراء الشاملة. ومع أن البيانات ليست متاحة على نطاق 
واسع، فإن الفوائد العالمية للتدخل من أجل مكافحة التلوث كبيرة - حتى في حالة أخذ تأثيرات تدابير مكافحة تلوث الهواء والماء وحدها في 

االعتبار - إضافة إلى الفوائد التي ُتحقق بالفعل من جراء التقليل من استخدام المواد المستنفدة لألوزون، والرصاص، والزئبق. 

ويتيح االنتقال إلى تكنولوجيا أقل تلويثاً ومعتمدة على الطبيعة فرصاً اقتصادية وفرصاً للعمل أيضاً. فالطاقة المتجددة وّفرت فرص عمل   29 
ل. 9.8 ماليين شخص على الصعيد العالمي في عام 32016، مقارنًة بما يبلغ 5.7 ماليين شخص في عام 42012. وتتاح فرص اقتصادية 

أيضاً، من بينها فرص عمل، من خالل إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها. ويتيح االبتكار في قطاع المواد الكيميائية طرقا جديدة 
الستخدام الموارد القائمة بتكلفة أقل أو على نحو أكثر إنتاجاً من خالل إيجاد بدائل أكثر أماناً من تلك المستخدمة حالياً. وتشير التوقعات إلى أن 
مجموع ما يتحقق على نطاق الصناعة من وفورات نتيجة للتطورات في الكيمياء الخضراء قد يبلغ 65.5 بليون دوالر من دوالرات الواليات 

المتحدة، مما يمثل فرصة في السوق تبلغ قيمتها نحو 100 بليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة بحلول عام 52020.

وتتيح خطة عام 2030 فرصة لمؤسسات قطاع األعمال لالستجابة ألهداف التنمية المستدامة والتخاذ إجراءات بشأن التلوث. وتحدد لجنة   30
األعمال والتنمية المستدامة، في تقريرها لعام 62017، فرصاً قيمتها 12 تريليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة على األقل، مع توافر 

أكبر 60 فرصة في مجاالت الغذاء والزراعة، والمدن، والطاقة والمواد، والصحة والرفاه. ويمكن أن يساعد كثير من هذه الفرص على 
التخفيف من التلوث، والحد من المنتجات والمواد، وإعادة تدويرها واسترجاعها وإعادة تصنيعها.

International Renewable Energy Agency, Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2017 )أبو ظبي، 2017(. وهو متاح في الموقع الشبكي  3
 .www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Jobvs_Annual_Review_2017.pdf  

 .http://irena.org/REJobs.pdf أبو ظبي، 2013(. وهو متاح على الرابط( International Renewable Energy Agency, Renewable Energy and Jobs  4

 Pike Research, “Green chemistry: biobased chemicals, renewable feedstocks, green polymers, less-toxic alternative chemical formulations,  5
.and the foundations of a sustainable chemical industry”, Industrial Biotechnology, vol. 7, No. 6  )January 2012(, pp. 431-433

 .Business and Sustainable Development Commission, Better Business, Better World )London, 2017(  6
 .Available from http://report.businesscommission.org/uploads/BetterBiz-BetterWorld_170215_012417.pdf  
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المبادرات القائمة
استجابة آلثار التلوث الخطيرة والمتزايدة ولطابعه العابر للحدود، أبرمت الحكومات اتفاقات بيئية متعددة األطراف أو إقليمية محددة األهداف   31

ترمي إلى معالجة جوانب هذا التهديد. وتشكل هذه االتفاقات، إلى جانب القرارات التي اتخذتها جمعية األمم المتحدة للبيئة ومحافل دولية 
أخرى، هيكالً للحوكمة يمكن أن يستند إليه إطار العمل المقترح هنا لمعالجة التلوث.

وتشمل االتفاقات المحددة التي تركز على التلوث اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية   32
روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن ِعْلم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معّينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، واتفاقية 
التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود، التي تتناول مسائل من بينها األمطار الحمضية؛ وبروتوكول مونتلاير بشأن المواد المستنفدة لطبقة 

األوزون، الذي يساعد على عكس اتجاه استنفاد طبقة اإلوزون ومن ثم حماية البشر والنباتات والحيوانات من اإلشعاع الشمسي الضار. 
وتتناول اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، التي بدأ سريانها في 16 آب/أغسطس 2017، التلوث بوصفه يمثل العالقة بين البيئة والصحة.

وبتحفيز كثير من البلدان على استهداف تحقيق تخفيضات حادة في   33
انبعاثات غازات الدفيئة من حرق الوقود األحفوري، يمثل اتفاق 

باريس بشأن تغير المناخ خطوة رئيسية إلى األمام في معالجة التلوث 
واالحترار العالمي.

3

وتدعو غايات آيشي للتنوع البيولوجي 
التابعة التفاقية التنوع البيولوجي إلى خفض 

التلوث إلبطاء التدهور في التنوع البيولوجي 
العالمي. أما التلوث الساحلي وتلوث المياه 

العذبة اللذان يؤثران على بلدان عديدة 
فيجري تناولهما في المقام األول من خالل 

مبادرات إقليمية، بما في ذلك اتفاقيات 
وخطط عمل إقليمية بشأن البحار.

معالجة التلوث
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لبلــدان للتصــدي لتلــوث الھــواء لتــي اتخذتھــا ا اإلجــراءات ا

Figure ۳

معاییــر االنبعاثات
 مــن المركبات

المحتــوى الكبریتي
للوقود 

على  الحصول 
الوقــود غیر الصلب

مواقــد الطبخ/التدفئة

معاییــر نوعیة الھواء

واللوائح القوانین 

البلدان ۰عدد  ۱۹۳

البلــدان التي نّفذت سیاســات وإجراءات

البلــدان التــي ھي بصدد تنفیذ سیاســات وإجراءات

البلــدان التــي لــم تعتمد أو تنفذ حتى اآلن سیاســات وإجراءات 

عــدم توافر بیانات

اء
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وتدعو غايات آيشي للتنوع البيولوجي التابعة التفاقية التنوع البيولوجي إلى خفض التلوث إلبطاء التدهور في التنوع البيولوجي العالمي. أما   34
التلوث الساحلي وتلوث المياه العذبة اللذان يؤثران على بلدان عديدة فيجري تناولهما في المقام األول من خالل مبادرات إقليمية، بما في ذلك 

اتفاقيات وخطط عمل إقليمية بشأن البحار.

واستجابة لهذه االتفاقات وغيرها، اعتمد معظم البلدان أطراً وطنية للسياسات والقوانين تعالج التلوث )انظر الشكل الثالث(.  35

 الشكل الثالث المصدر: برنامج األمم المتحدة للبيئة، "Actions on air quality: policies and programmes for improving air quality around the world" )نيروبي، 2016(. 
 وهو متاح على الرابط 

.https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17203/AQ_GlobalReport_Summary.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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خريطة البلدان التي تعترف بالحق في بيئة صحية

 D.R. Boyd, The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, الشكل الرابع االعتراف بالحق في بيئة صحية، بحسب البلد مالحظة: ُحدثت الخريطة استناداً إلى
.Human Rights, and the Environment )Vancouver, UBC Press, 2012(

وتوجد لدى مائة وسبعة وستين بلداً تشريعات وطنية تتناول المسائل التي تشملها اتفاقية بازل. ومن هذه، توجد لدى 142 بلداً تشريعات بشأن   36
مواد كيميائية أو نفايات محددة. وفي عام 2015 كان أكثر من 100 بلد قد ضمن لمواطنيه الحق في بيئة صحية. وفي عام 2015 كانت لدى 

109 بلدان معايير لنوعية الهواء؛ وكانت لدى 73 بلداً سياسات أو قوانين أو قواعد محددة تتعلق بنوعية الهواء؛ و104 بلدان لديها معايير 
لالنبعاثات الناجمة عن المركبات.

والمبادرات الطوعية والتحالفات العالمية، من قبيل النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، والتحالف المعني بالمناخ والهواء   37
النقي، والشراكة من أجل أنواع الوقود والمركبات النظيفة )انظر الشكل الرابع(، قد دفعت قُُدماً أيضاً اتخاذ إجراءات بشأن التلوث. فثمة 

مؤسسات أعمال كثيرة أصبحت، بفضل حث مجموعات غير حكومية لها، مناِصرة للتغيير، بحيث خّفضت التلوث عند المصدر واعتمدت 
ُسبال مبتكرة إلنتاج السلع والخدمات.

بيد أن االتفاقات العالمية واإلقليمية ال تشمل إال جزءاً من مشهد الحوكمة، ويلزم اتخاذ مزيد من اإلجراءات على الصعيدين الوطني واإلقليمي   38
لمعالجة التلوث المحلي والوطني والعالمي.

التحديات والثغرات
رغم وجود استجابات ناجحة للتلوث، فإن كالً من نطاقها ومداها وفعاليتها محدود. فكثير من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ليست فعالة   39

بالقدر الذي يمكن أن تكون عليه، بسبب االفتقار إلى القدرة المؤسسية أو عدم توافر الموارد. وعالوة على ذلك، في بعض الحاالت، حتى 
وإن ُوجدت أدلة علمية تبرهن على خطورة مادة كيميائية معينة على الصحة أو على النظم اإليكولوجية، لم ُتستحدث حتى اآلن اإلجراءات 

السياساتية العالمية أو الوطنية الالزمة. وفي حاالت أخرى، ال ُتعتبر األدلة الناشئة بشأن الخطورة كافية لتبرير اتخاذ إجراءات.

البلدان التي تعترف بالحق في بيئة صحية 
في دساتيرها أو أطرها القانونية الوطنية أو 

في اتفاقيات دولية

البلدان التي ال تعترف بالحق في بيئة 
صحية على الصعيدين الوطني أو الدولي
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الشكل الخامس نجاح الشراكة من أجل أنواع الوقود والمركبات النظيفة: التغييرات في استخدام البنزين غير المحتوي على الرصاص خالل الفترة ما بين عامي 2002 و2017
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وثمة عامل آخر يعوق اتخاذ إجراءات فعالة بشأن التلوث هو عدم وجود حقوق ملكية أو حقوق قابلة لإلنفاذ بشأن البيئة. وكثيراً ما ُيسفر ذلك عن   40
معاملة المحيطات والغالف الجوي واألراضي المكشوفة كمدافن للنفايات.

وما زالت هناك ثغرات كبيرة في مكافحة التلوث:  41

ثغرات التنفيذ. كثيراً ما تنشأ هذه الثغرات بسبب عدم توافر الموارد، وقصور القدرة اإلدارية والمالية والمؤسسية والتقنية، 	. 
أو عدم توافر اإلرادة السياسية أو التنسيق بين الوزارات؛

الثغرات المعرفية. تستمر هذه الثغرات بسبب قصور الوعي بالمعلومات الرئيسية، بما في ذلك مصادر التلوث، ومسارات ب. 
التعّرض، واآلثار، والحلول. ومن الالزم أن تؤخذ في االعتبار االستنتاجات الجديدة بشأن التأثيرات على الصحة والُنظم 

اإليكولوجية، والمسائل المستجدة. وال ُيفصح بدرجة كافية عن المعلومات كما أن فهم األبعاد االجتماعية والجنسانية للتلوث 
محدود؛

الثغرات في البنية التحتية. توجد هذه الثغرات مثالً فيما يتعلق برصد التلوث، وجمع النفايات والمياه المستعملة ونفايات 	. 
المناجم ومعالجتها والتخلص منها، وتيسير إعادة التدوير، وتحسين تخزين األغذية؛

اضطالع المؤسسات المالية والصناعة بدور قيادي محدود. هذه المحدودية شديدة بوجه خاص في مجاالت اإلفصاح د. 
عن المعلومات المتعلقة بالتلوث، وتوخي العناية الواجبة، واالستيعاب الداخلي لتكاليف التلوث، ومنع التلوث، والتمويل 

األخضر، وهي تعوق اتخاذ إجراءات فعالة؛ 

سوء التسعير، وعدم وضوح القيم اإليكولوجية، واالستيعاب الخارجي لتكاليف التلوث. أسفرت هذه الثغرات عن هدر 	.. 
الموارد واإلفراط في استخدامها، والتعامل مع النظم اإليكولوجية على أنها مدافن للنفايات ومصارف لها، مع تحديد 

الخيارات بدون الوعي الكامل بعواقبها البيئية؛

االعتراف غير الكافي بما الختيارات المستهلكين من عواقب من حيث التلوث. هذه االختيارات، التي تمارس حتى في و. 
حالة وجود لوائح وسياسات مناسبة، تشير إلى الحاجة إلى تحسين فهم السلوك والحوافز. فاالختيارات قد تكون بحكم 

العادة، أو نتيجة للشعور بأن شخصاً واحداً ال يمكن أن ُيحدث فارقاً، أو نتيجة لوجود مشكلة 'منتفع بالمجان'، أو ضغط 
األقران أو عدم وجوده، أو األعراف والممارسات االجتماعية، أو غياب المعلومات عن المنتجات والخيارات البديلة 

الميسورة التكلفة7

خطة التنمية المستدامة لعام 2030: فرصة متاحة التخاذ إجراءات 
تتيح خطة عام 2030 فرصة لتسريع وتيرة اتخاذ اإلجراءات بشأن التلوث والمساعدة بذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على النحو المبين في   42

الشكل الخامس. فهذه فرصة متاحة للحكومات التخاذ إجراءات إقليمية ووطنية ومحلية بشأن التلوث تضعها على مسار تحقيق األهداف.

وتتيح خطة عام 2030 أيضاً فرصة لمؤسسات قطاع األعمال وللمجتمعات المحلية والمواطنين التخاذ إجراءات بشأن التلوث. وتحدد لجنة األعمال   43
والتنمية المستدامة، في تقرير لها صدر مؤخرا8، فرص األعمال التي يمكن أن تتجاوز قيمتها 12 تريليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة سنوياً 

بحلول عام 2030. وستكون كثرة من هذه الفرص هامة في المساعدة على التخفيف من التلوث، والحد من النفايات، وتعزيز االنتعاش وإعادة تدوير 
المواد على صعيد العالم.

 Consuming Differently, Consuming Sustainably: Behavioural Insights for Policymaking ،برنامج األمم المتحدة للبيئة  7
.https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2404Behavioral%20Insights.pdf نيروبي، 2017(. وهو متاح على الرابط(  

Business and Sustainable Development Commission, Better Business, Better World  8
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مة ا لمســتد ا لتنمیــة  ا ھــداف  أ ن  بشــأ ءات  جــرا إ ذ  تخــا ا

زرع األغذیة في تربة غیر ملوثة یساعد على مكافحة البیئات األنظف تحِسّن صحة العمال وإنتاجیتھم
الجوع ویكفل توفیر غذاء مأمون

اتخاذ إجراءات بشأن التلوث یحد كثیراً من عدد حاالت 
الوفیات واألمراض الناجمة عن المواد الكیمیائیة الخطرة 

وتلوث الھواء والماء والتربة ووجود شوائب فیھم

النظم اإلیكولوجیة الخاصة بالمیاه العذبة المدارة إدارة 
أفضل والمیاه األنقى تحدان كثیراً من عدد حاالت الوفاة 

التي تنجم عن أمراض اإلسھال

یدعم إدراج قیمتي النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي 
في السیاسات وخطط التنمیة واستراتیجیات الحد من 
الفقر تحسین إدارة األراضي ویؤدي إلى تجنُّب دفن 

النفایات وغیر ذلك من أشكال التلوث

الحد  إلى  التلوث  الرشیدة في مجال  الحوكمة  تؤدي 
الظلم ویمكن أن تعزز  البیئیة وأوجھ  من األعباء 
الخدمات  المحرومین من  الموارد من أجل  توافر 

لكافیة ا

یمكن أن تكون للشراكات العالمیة للتصدي للتلوث آثار 
إیجابیة على صحة اإلنسان ورفاھھ، وإیجاد فرص 

عمل، وإنتاجیة العمال، إضافة إلى الفوائد البیئیة

الذي  النوعیة،  الجید  التعلیم  تعزز  النظیفة  البیئة 
الالزمة  والمھارات  المعرفة  اكتساب  من  یمّكن 

المستدامة الحیاة  وأسالیب  المستدامة  التنمیة  لتعزیز 

میسورة  ومستدامة  حدیثة  طاقة  على  الحصول 
إلى  یؤدي  أن  یمكن  االعتماد علیھا  التكلفة ویمكن 

الداخلي، األمر الذي یعود  الھواء  خفض تلوث 
بوجھ خاص النساء واألطفال  بالفائدة على 

حوكمة التلوث واتخاذ إجراءات بشأنھ یمكن أن 
یكفال عدم تحمیل أي فئة أو مجتمع محلي حصة غیر 

متناسبة من تأثیرات التلوث الضارة

الكربون  النظیفة وخفض  الطاقة  سیاسات  تؤدي 
آثار تغیر  الھواء والتخفیف من  إلى الحد من تلوث 

المناخ

بالحد من  المساواة، مثالً  التلوث  الحد من  یعزز 
الھواء  لتلوث  والتعرض  النقیة  المیاه  عبء جلب 

الداخلي

یؤدي خفض التعرض للتلوث إلى تحسین صحة ورفاه 
العمال وبالتالي إلى زیادة اإلنتاجیة والنمو االقتصادي

النفایات  النقل وإدارة  استدامة وسائل  تؤدي 
المدن  الھواء في  إلى جعل  والمباني والصناعة 

أنظف

اتخاذ إجراءات بشأن التلوث البحري یحد من احتمال 
التراكم البیولوجي للمواد السمیة فضالً عن تدمیر 
الموائل، ویساعد على الحفاظ على مصائد أسماك 

ونُظم إیكولوجیة صحیة

تجنّب التلوث من خالل اعتماد تكنولوجیات خضراء 
وحلول قائمة على النظم اإلیكولوجیة یعزز االبتكار 

واالستدامة في الصناعة والھیاكل األساسیة

تؤدي كفاءة الموارد والدائریة في استخدام المواد 
والمدخالت إلى الحد من التلوث والنفایات ویسھمان 

في أنماط االستھالك واإلنتاج المستدامة

الشكل السادس المصدر: برنامج األمم المتحدة للبيئة اتخاذ إجراءات بشأن 		داف التنمية المستدامة
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ويجب أن يعزز التكامل واالتساق في استجابة المجتمع للتحديات االجتماعية والبيئية واالقتصادية المتعلقة بالتلوث. وينبغي أن يعترف إطار   
العمل بالحاجة إلى االستناد إلى ما حققته الحكومات والجهات صاحبة المصلحة بالفعل وأن يحاكي تلك اإلنجازات في بيئات أخرى عن طريق 

تبادل الممارسات الرشيدة ودعمها واعتمادها.

وسيتطلب اإلطار قيادة سياسية ومناصرين رفيعي المستوى والتزامات بالعمل على كافة المستويات، بدءاً من المستوى العالمي إلى مستوى المدن   45
والقرى والمجتمعات الريفية والساحلية والمستوطنات العشوائية. وسيكون تتبُّع تقدم إجراءات معالجة التلوث أمراً جوهرياً. وتقاسم أمثلة اإلجراءات 

التي نجحت على نطاق واسع، والكيفية التي يمكن بها تطبيقها، والفوائد التي تحققها في بيئات أخرى، هو أمر أساسي أيضاً إلدامة الزخم.

وقد ترغب الدول األعضاء وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة في النظر في إطار العمل المقترح بشأن التلوث المبّين هنا. ويتركز اإلطار   46
على مسار مزدوج للعمل:

 التدخالت المحددة األ	داف. تستند هذه التدخالت إلى تقييمات للمخاطر وإلى األدلة العلمية المتعلقة بتأثيرات التلوث، وتسعى إلى التصدي أ. 
للملوثات "الشديدة التأثير" ومجاالت التلوث الرئيسية األربعة )الهواء، والماء، والمناطق البحرية والساحلية، واألراضي/التربة(، بما في 

ذلك فئات المواد الكيميائية والنفايات المشتركة بين القطاعات؛

 التحوالت على نطاق المنظومة. تهدف هذه التحوالت إلى زيادة كفاءة الموارد واإلنصاف، والدائرية وأنماط االستهالك واإلنتاج ب. 
المستدامة، وتحسين قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود لدعم تنمية أنظف وأكثر استدامة.

 نحو كوكب خاٍل 4
من التلوث: إطار للعمل

يمكن أن يسمح وضع إطار للعمل بتوجيه التحول نحو كوكب خاٍل من التلوث. ويجب أن يكون اإلطار واسع النطاق   44
وقائماً على ِعلم متين لكفالة عدم نقل األعباء والتأثيرات السلبية ببساطة من مجال إلى آخر. ومن الالزم أيضا أن يكون 

على نطاق المنظومة ووقائياً وعالجياً، مع مراعاة األجل القريب واألجل األطول. ويجب أن يتبنى فرصاً لتنظيف 
البيئة، وتشجيع االبتكار، وتحسين إنتاجية اإلنسان وكفاءته،
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كما أن المسار المزدوج يوجهه ويدعمه عنصرا اإلطار الرئيسيان اإلضافيان التاليان:  47

  مبادئ العالمية واالستدامة والتكامل والتحوط وشمول الجميع. هذه المبادئ مستمدة من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية أ. 
ومن خطة عام 2030.

 عوامل التمكين. هذه العوامل، التي ُتعرف أيضاً بأنها اإلجراءات الداعمة األوسع نطاقاً، تهدف إلى تحويل وجهة الحوافز، وتصحيح ب. 
أوجه فشل األسواق والسياسات، ومعالجة بعض الثغرات والمسائل التي تجعل التلوث منتشراً وثابتاً إلى حد كبير. 

	لف-عوامل التمكين
تيسر عوامل التمكين العمل التحولي الذي يمكن أن يدفع عجلة خطة لمنع التلوث. وهي تدعم التدخالت المحددة األهداف والتحوالت   48

االقتصادية على نطاق المنظومة المبينة أدناه. وتشمل عوامل التمكين الرئيسية ما يلي:

ن الحوكمة البيئية على كل من الصعيد العالمي والوطني أ.  تحقيق التوازن بين اتخاذ القرارات على أساس األدلة والُنهج التحوطية التي تحسِّ
واإلقليمي بواسطة ما يلي: 

تعزز القدرة التنظيمية واإلنفاذية والقضائية؛   .i
تحقيق ابتكار تنظيمي وابتكار على صعيد السياسات العامة؛   .ii

تعميم الُنهج الوقائية؛  .iii
غرس ثقافة االمتثال توخياً لدعم مشاركة المواطنين النشطة؛  .iv

زيادة تشجيع مشاركة المواطنين من خالل ُنظم معلومات بيئية فعالة قائمة على جمع البيانات ورصدها وفتح باب االطالع عليها؛  .v

إنشاء أدوات اقتصادية قائمة على التسعير الصحيح للموارد؛ وإدخال حوافز مالية لتحفيز التغيرات الُنظمية والسلوكية لمنع التلوث والحد ب. 
منه؛ وفرض رسوم وأتعاب خاصة بالتلوث؛ 

االستثمار في التعليم من أجل التغيير؛ج. 

تعزيز التعاون والشراكات للتشجيع على التغيير وعلى اتخاذ إجراءات بشأن التلوث. د. 

ويمكن االطالع على مزيد من تفاصيل عوامل التمكين في التقرير الكامل، نحو كوكب خاٍل من التلوث.  49

التدخالت المحددة األ	داف
استهداف الملوثات "الشديدة التأثير"

يستهدف المسار األول إلطار العمل أشكاالً محددة للتلوث، من بينها الملوثات "الشديدة التأثير" الضارة بوجه خاص. ويمكن تصنيف هذه الملوثات   50
في ثالث فئات )انظر الجدول 1(.

وتضم الفئة األولى المواد التي يجري التعامل معها بالفعل من خالل اتفاقات بيئية متعددة األطراف ذات صلة بذلك، ولكن حيثما ينبغي تعزيز   51
التنفيذ واإلنفاذ وتوسيع نطاقهما. ومن بين أمثلة تلك المواد الملوثات العضوية الثابتة، من قبيل مبيدات اآلفات، ومثبطات اللهب، وغيرها من 
المواد الكيميائية الخطرة التي تشملها اتفاقيات بازل واستكهولم وروتردام. كما أن الزئبق، الذي يجري التعامل معه من خالل اتفاقية ميناماتا، 

هو مثال آخر. وتضم أمثلة اإلجراءات التي يمكن اتخاذها تحديد بدائل للملوثات المحددة، وتوفير تمويل إضافي للجهود الرامية إلى كبح 
الخطر، وبناء القدرات، وتشجيع دعم الصناعة. 

والفئة الثانية هي الملوثات التي تكفي األدلة العلمية الموجودة بشأنها لتبرير القيام بتدخل جديد للحد من الخطر الذي تشكله. ومن بين أمثلة تلك   52
الملوثات بعض المعادن الثقيلة، والفوسفور والنيتروجين، والجسيمات، وثاني أكسيد الكبريت. وتشمل اإلجراءات الممكنة وضع وإنفاذ معايير 

جديدة لالنبعاثات، ونشر أفضل الممارسات والتكنولوجيا في الصناعة، وتحسين مخططات وسم المواد الكيميائية.

أما الفئة الثالثة فهي تضم المواد التي تشير األدلة العلمية المستجدة بشأن طابع وحجم خطورتها على صحة اإلنسان وعلى البيئة إلى الحاجة   53
إلى زيادة تحّري تلك المخاطر وتحسين فهمها. وتشمل هذه المواد مسببات اختالل الغدد الصماء )المواد الكيميائية التي تؤثر على الجهاز 

الهرموني في البشر والحيوانات( ومضادات الميكروبات التي قد تعزز، في حالة إطالقها في البيئة، المقاومة لألدوية. وثمة حاجة إلى توسيع 
نطاق البحوث بشأن المخاطر المحتملة لهذه المواد وإلى بناء فهم لتلك المخاطر، ال سيما في البلدان النامية.
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ثات، استنادا إلى األدلة العلمیة أنواع اإلجراءات الالزمة بحسب فئة الملوِّ

الجدول 1

• الملوثات العضویة الثابتة، في إطار اتفاقیة استكھولم (مثالً مركبات 
ثنائي الفینیل المتعدد الكلور؛ وإیثرات ثنائي الفینیل المتعدد البروم؛ 

وثنائي كلورو ثنائي فینیل ثالثي كلورو اإلیثان (DDT)؛ واإلندوسلفان)
• المواد المستنفدة لألوزون المشمولة ببروتوكول مونتلایر

• الزئبق (اتفاقیة میناماتا)
• االسبستوس (اتفاقیة منظمة العمل الدولیة)  

المواد الكیمیائیة/الملوثات

اإلجراءات الدولیة للحد من التلوث المتفق علیھا بالفعل 
(أساساً من خالل اتفاقات بیئیة متعددة األطراف)

األدلة العلمیة

• الحاجة إلى توسیع نطاق إجراءات التنفیذ (مثالً، من خالل تحدید 
البدائل، والتمویل، وتعزیز القدرة المؤسسیة والتقنیة، وفرق المساعدة 

على االمتثال، ودعم الصناعة) یجب أن تكفل البلدان األطراف 
• یجب أن تكفل البلدان األطراف في االتفاقیات البیئیة المتعددة 
األطراف (بما في ذلك اتفاقیات بازل وروتردام واستكھولم، 

وبروتوكول اتفاقیة التلوث الجوي البعید المدى عبر الحدود لعام 
۱۹۷۹ بشأن الملوثات العضویة الثابتة، واتفاقیة میناماتا) التنفیذ التام 

لتلك االتفاقات واالمتثال لھا

• المواد الكیمیائیة المسببة الضطرابات الغدد الصماء
• التكنولوجیا النانویة

• مبیدات الحشرات الجدیدة الشبیھة بالنیكوتین
• مواد صیدالنیة معینة، من قبیل المضادات الحیویة

األدلة العلمیة المستجدة المتعلقة بالمخاطر على 
صحة اإلنسان وللبیئة

• الحاجة إلى توسیع نطاق تقاسم البحوث والمعارف لتحسین فھم 
طبیعة وحجم المخاطر ال سیما في البلدان النامیة

• تطبیق النھج التحوطي

• مبیدات اآلفات الشدیدة الخطورة
• الفوسفور والنیتروجین

• الرصاص
• المعادن الثقیلة األخرى (الكادمیوم والزرنیخ والكرومیوم)

• الملوثات الصیدالنیة الثابتة بیئیاً 
• المواد الكیمیائیة المشمولة باتفاقیة روتردام

• مذیبات مختارة (مثالً، ثالثي كلورو اإلیثیلین) 
• كلورید الفینیل/الكلورید المتعدد الفینیل

• مركبات مفلورة معینة (مثالً حمض السلفونیك المشّبع فلور األوكتان
• مثبطات لھب مختارة

• الجسیمات (الجسیمات ۲٫٥- الجسیمات ۱۰) 
• الكربون األسود

• ثاني أكسید الكبریت
• أكسیدات النیتروجین

توجد األدلة العلمیة الالزمة لتعزیز اتخاذ إجراءات 
بشأن الحد من المخاطر 

• إنفاذ معاییر االنبعاثات واإلطالق الموجودة بالفعل أو وضع معاییر 
في حالة عدم وجودھا

• تطبیق أفضل التقنیات المتاحة وأفضل الممارسات البیئیة
• تحدید وإعالن المزید من التدابیر المناسبة للحد من المخاطر على كل 

من الصعید الوطني والدولي (یمكن أن تشمل التدابیر فرض حظر، 
وتقییدات، ومعاییر، ووسم، وحوافز اقتصادیة)، بما في ذلك التنفیذ 

التام للنظام المنسق عالمیاًِ لتصنیف المواد الكیمیائیة ووسمھا
• تحسین كفاءة الموارد واالستدامة في طرق اإلنتاج لزیادة إعادة تدویر 

المواد وإعادة استخدامھا حیثما أمكن ووفقاً للمتطلبات الدولیة 
واإلقلیمیة والوطنیة (مثال فیما یتعلق بالمواد الحفازة والمذیبات)

• تنفیذ بروتوكول أرھاوس المتعلق بالمعادن الثقیلة
• تعزیز العملیات المتعددة األطراف التي تكّمل االتفاقیات البیئیة 

المتعدة األطراف أو تحفز على اتخاذ إجراءات، ومنھا مثال النھج 
االستراتیجي لإلدارة الدولیة للمواد الكیمیائیة، والتحالف المعني 

بالمناخ والھواء النقي، ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ، وبرنامج 
العمل العالمي لحمایة البیئة البحریة من األنشطة البریة، واإلطار 
العشري للبرامج المتعلقة بأنماط االستھالك واإلنتاج المستدامة، 

والتحالف المعني بالطالء المحتوي على الرصاص، وغیرھا

ھدف/محور تركیز اإلجراءات

استهداف مجاالت التلوث وكذلك التلوث الشامل لعدة قطاعات 

إضافة إلى استهداف مواد خطرة محددة، يمكن أن تساعد تدخالت كثيرة على معالجة أو منع أشكال معينة من التلوث على الصعيد المحلي أو   54
الوطني أو اإلقليمي. وكثرة من هذه األشكال تشملها بالفعل اتفاقات بيئية متعددة األطراف أو مبادرات أخرى، في حين أن أشكاالً أخرى هي 
أشكال جديدة وقائمة على المعرفة المستجدة. ويوجد أيضاً ارتباط بين العديد من تلك األشكال. فالتلوث بالمغذيات من المصادر البرية، مثالً، 

يؤثر تأثيراً كبيراً على المياه العذبة والبيئات البحرية. ولذا من المهم استخدام ُنهج أحواض األنهار أو النظم اإليكولوجية للتحكم في تدفقات 
التلوث وإدارتها. ويرد أدناه تلخيص لخمسين خياراً سياساتياً للعمل من أجل التصدي لتلوث الهواء والماء واألراضي/التربة والمناطق البحرية 

والساحلية، وللتلوث بالمواد الكيميائية والنفايات.  

ثات، استنادا إلى األدلة العلمية الجدول 1 أنواع اإلجراءات الالزمة بحسب فئة الملوِّ
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وضع سياسات واستراتيجيات بشأن نوعية الهواء على كل من الصعيد دون الوطني والوطني واإلقليمي لالمتثال . 1
للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن نوعية الهواء

االستثمار في شبكات رصد نوعية الهواء، وُنظم التقييم، والقدرة المؤسسية، واإلفصاح عن المعلومات للجمهور . 2
األوسع نطاقاً من 	جل سد الثغرات في القدرة، والبيانات، والمعلومات، والوعي

الحد من االنبعاثات من المصادر الصناعية ومصادر الصناعة التحويلية الرئيسية. 3

اعتماد وإنفاذ معايير متقدمة بشأن االنبعاثات من المركبات. 4

تطوير واعتماد مركبات كهربائية ومركبات تعمل بهجين من الطاقة. 5

توفير ُسبل الوصول إلى وسائل النقل العام والبنى التحتية لوسائل النقل غير اآللية في المدن. 6

زيادة االستثمار في الطاقة المتجددة وفي كفاءة استخدام الطاقة . 7

تحسين ُسبل الحصول على وقود الطبخ النظيف والتكنولوجيا الخضراء من 	جل التدفئة السكنية . 8

حماية وترميم النظم اإليكولوجية لتجّنب التحات والحرائق والعواصف الترابية. 9

الحد من انبعاثات األمونيوم والميثان من الزراعة. 10

تعيين مساحات خضراء في المناطق الحضرية وتوسيع نطاقها . 11

 تعزيز 	نشطة الحكومات ومؤسسات األعمال بشأن تغير المناخ من 	جل معالجة التلوث المحلي واإلقليمي . 12

تلوث الهواء1

تلوث المياه2

زيادة معالجة المياه المستعملة وإعادة تدوير	ا وإعادة استخدامها للحد من كميات المياه المستعملة غير . 13
المعالجة التي يجري تصريفها في مجاري المياه العذبة بنسبة قدر	ا 50 في المائة على األقل بحلول عام 2030

اعتماد وإنفاذ مبادئ توجيهية وطنية إلدارة النظم اإليكولوجية الخاصة بالمياه العذبة من 	جل حماية وترميم . 14
األراضي الرطبة وغير	ا من النظم الطبيعية التي تسهم في تنقية المياه

إنشاء ُنظم للرصد )الموقعي( لنوعية المياه و)لتدفق( كمية المياه في المياه السطحية والمياه الجوفية، وتحسين . 15
تلك النظم وتنسيقها

تحديد معايير وطنية بشأن الكتل المائية لتوفير صورة مستمرة عن كمية موارد المياه المتاحة وللتعرف على . 16
الفرص والمخاطر فيما يتعلق بصحة اإلنسان والنظم اإليكولوجية

تحسين جمع البيانات وتقاسمها، وبناء القدرة على ضمان جودة البيانات ومراقبتها، وإتاحة المعلومات المتعلقة . 17
بنوعية المياه للجمهور العام بحرية

توفير مياه الشرب المأمونة وسبل حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي بحلول عام 2030. 18
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اعتماد ممارسات إيكولوجية زراعية واإلدارة المتكاملة لآلفات ووضع مبادئ توجيهية للحد من استخدام األسمدة . 19
ومبيدات اآلفات غير الضارة بيئياً واستخدامها بكفاءة في الزراعة 

الحد من الملوثات الثابتة المصدر، من قبيل المعادن الثقيلة من الصناعة، والملوثات االنتشارية بما في ذلك . 20
مبيدات اآلفات واألسمدة التي ُتستخدم بطريقة ال تتسم بالكفاءة في الزراعة 

الحد من استخدام مضادات الميكروبات، بما في ذلك المضادات الحيوية في قطاع الثروة الحيوانية، لتجنُّب . 21
انبعاثاتها غير المقصودة في البيئة والسلسلة الغذائية، وزيادة الوعي العام والتعاون الدولي بشأن البحوث 

وتطوير المنتجات

االستثمار في بناء معرفة جميع المرتبطين بتصميم سدود النفايات وبنائها وتشغيلها وإغالقها. 22

إصالح المواقع الملوثة. 23

 االستثمار في الرصد البيئي الطويل األجل في 	عقاب عمليات إغالق المنشآت الصناعية . 24

تلوث األراضي والتربة3

التلوث البحري والساحلي4

عدم تصريف مياه مستعملة غير معالجة والحد من سيح المغذيات الزائدة إلى البيئة البحرية. 25

ترميم وحفظ النظم اإليكولوجية الساحلية واألراضي الرطبة للحد من كمية المغذيات الزائدة وغير	ا من الملوثات . 26
من قبيل المعادن الثقيلة التي تتسرب إلى البيئات الساحلية والبحرية

منع القمامة البحرية، بما في ذلك اللدائن الدقيقة، وتنسيق منهجيات الرصد والتقييم لتيسير اعتماد 		داف للحد . 27
من تلك القمامة

الحد من استخدام 	نواع معينة من البالستيك )مثالً الحبيبات البالستيكية الدقيقة، وبالستيك التعبئة، والمنتجات . 28
البالستيكية التي ُتستخدم مرة واحدة فقط( واإلنهاء التدريجي الستخدام تلك األنواع وتشجيع استرجاعها

وضع 	طر واستراتيجيات للحوكمة المتسمة بالكفاءة من 	جل منع والتقليل من إنتا	 القمامة البالستيكية . 29
البحرية، ال سيما من مصادر برية، وجعل المنتجين يتحملون مسؤولية 	كبر عن تصميم منتجاتهم واسترجاعها 

وإعادة تدوير	ا والتخلص السليم بيئياً منها بطريقة مستدامة  

تنظيم تسرب النفايات المشعة في المحيطات. 30

إنشاء نظم لجمع النفايات في المناطق الساحلية ورصد البرامج المتعلقة بالقمامة البحرية لتهتدي بها التدخالت . 31
 في 	على المجرى
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اعتماد اإلدارة الرشيدة للمواد الكيميائية وتعزيز الكيمياء المستدامة ضمن ُنهج مؤسسات األعمال وسياساتها . 32
وممارساتها 

تحسين إنفاذ اللوائح القائمة بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، ال سيما تدفقات النفايات السمية من البلدان . 33
المتقدمة إلى البلدان النامية

زيادة الجهود الرامية إلى نشر بدائل مأمونة محلياً وفعالة وميسورة التكلفة وسليمة بيئياً للمواد الكيميائية مثار . 34
القلق، بما في ذلك مادة الدي دي تي )dichlorodiphenyltrichloroethane(، وثنائي الفينيل المتعدد 

الكلور، واألسبستوس، والرصاص، والزئبق

تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم واتفاقية ميناماتا والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية . 35
للمواد الكيميائية بطريقة منسقة على الصعيد الوطني

إنشاء وتعزيز سجالت إطالق الملوثات ونقلها لقياس مدى التقدم المحرز وتوفير بيانات خط األساس بشأن . 36
انبعاثات المواد الكيميائية 

توفير معلومات موثوقة وفعالة للمستهلكين عن آثار منتجات المستهلكين طيلة دورات عمر	ا. 37

إدخال مخططات الوسم اإليكولوجي . 38

إدخال مخططات مسؤولية المنتجين عن جمع النفايات من اإلنتا	 واالستهالك ومعالجتها وإعادة تدوير	ا بأمان. 39

تحسين المعرفة المتعلقة بالمواد الكيميائية الموجودة في المنتجات طيلة دورة عمر	ا )اإلنتا	 واالستخدام . 40
واالستهالك والتخلص(

تمديد 	عمار المنتجات . 41

الحد من التعرض للرصاص من إعادة تدوير البطاريات، والفخار، والذخيرة، والطالء، والمواقع الملوثة. 42

اإلنهاء التدريجي الستخدام الزئبق في عدد من المنتجات المحددة بحلول عام 2020 وعمليات الصناعة . 43
التحويلية بحلول عام 2025، والخفض التدريجي الستخدامه في ملغمات األسنان وفي التعدين

اإلنهاء التدريجي إلنتا	 األسبستوس والستخدامه وكفالة التخلص السليم منه. 44

تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى القضاء على مرّكبات ثنائي الفينيل المتعددة الكلور للوفاء بالمواعيد النهائية المحددة . 45
في اتفاقية استكهولم لإلنهاء التدريجي لتلك المواد بحلول عام 2025 والتخلص منها تماماً بحلول عام 2028 

زيادة المعلومات المتاحة للجمهور العام ورصد البيانات المتعلقة بوجود المواد الكيميائية في البيئة، وفي البشر، . 46
وفي بؤر التلوث 

اإلقالل من إنتا	 النفايات وتحسين 	ساليب جمعها وفصلها وإعادة استخدامها وإعادة تدوير	ا واسترجاعها . 47
والتخلص النهائي منها من خالل 	طر ولوائح للسياسات على الصعيدين الوطني ودون الوطني

القضاء على دفن النفايات غير الخاضع للرقابة وعلى حرق النفايات في األماكن المكشوفة . 48

زيادة استرجاع المواد والطاقة من النفايات، بما في ذلك من خالل إعادة التدوير. 49

الحد من 	در األغذية على امتداد سالسل القيمة، بما في ذلك على مستوى المستهلكين. 50

المواد الكيميائية والنفايات5



نحو كوكب خاٍل من التلوث

21

اتخاذ إجراءات على نطاق المنظومة لتحويل االقتصاد
إدماج المعالجة الدائرية والكفاءة في استخدام الموارد في عمليات اإلنتاج وسالسل اإلمداد

55  من الالزم أن تكون سالسل اإلنتاج واإلمداد دائرية ومسؤولة وتركز على الخفض وإعادة االستخدام وإعادة التدوير. وحيثما تنتج نفايات 
ينبغي اعتبارها مورداً، واستثماراً، وفرصة للعمالة. وهذا يتطلب تطبيق نهج دورة العمر على نطاق سلسلة القيمة لكفالة استخدام الموارد 

الطبيعية بكفاءة بطرق تمنع التلوث وتعزز االقتصاد. ويشكل السعي إلى إزالة المواد الكيميائية السمية من المواد جزءاً من ذلك.

وتتجلى ُنهج كثيرة من هذا القبيل على نطاق العالم: التركيز في الواليات المتحدة األمريكية على اإلدارة المستدامة للمواد وكفاءة الموارد؛   56
والتشجيع في اليابان على اتسام المجتمع باستخدام المواد المستدامة وبالخفض وإعادة االستخدام وإعادة التدوير؛ وُنهج االقتصاد الدائري 

المستخدمة في االتحاد األوروبي والصين والتي يتزايد استخدامها في أماكن أخرى. ويتطلب تحقيق االنتقال توافر معرفة وبيانات أكثر كثيراً 
عن الظروف واالتجاهات البيئية، وتأثيرات التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية على مستويات المجتمع المختلفة. وينبغي أن تهتدي القرارات 

المتعلقة بكفاءة الموارد بُنُهج دورة الُعمر

ويوفر الجدول 2 أمثلة على اإلجراءات التي يمكن اتخاذها في كل مرحلة من عملية اإلنتاج أو سلسلة اإلمداد ألي، لمنع التلوث في القطاعات   57
االقتصادية الرئيسية أو إدارته بشكل أفضل أو التقليل منه.

ومن المتوقع أن تنمو سوق السلع والخدمات البيئية، بما يشمل مكافحة التلوث، لتتجاوز 2.2 تريليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة   58
بحلول عام 2020. وفتح أسواق لهذه السلع والخدمات سيفتح مجاالً أمام التجارة واالستثمار الدوليين، ويحفز االبتكار، ويقلل من التكاليف، 

ويجعل التكنولوجيا المتعلقة بالتلوث أيسر مناالً بالنسبة للبلدان النامية. ويمكن تسخير النظم اإليكولوجية لتوفير كثير من خدمات مكافحة التلوث 
وإدارته.

إيجاد حوافز إلعادة توجيه التمويل واالستثمارات إلى أنشطة اقتصادية أقل تلويثاً

للمؤسسات التمويلية والمالية )الوطنية والدولية، والعامة والخاصة، والتقليدية واألكثر ابتكاراً( دور هام يجب أن تؤديه في منع التلوث   59
والتخفيف منه والحد من آثاره. ومن الممكن تحقيق ذلك بالطرق التالية:

االستيعاب الداخلي لتكاليف التلوث في القرارات المالية والسعي إلى إحداث آثار إيجابية؛9أ. 

اإلفصاح عن تكاليف التلوث ومخاطره وتوخي العناية الواجبة المراعية لآلثار؛ ب. 

ثة ونحو التكنولوجيا األكثر اخضراراً؛10 ج.  إعادة توجيه التمويل بعيداً عن الشركات واألنشطة الملوِّ

منع المخاطر والحد منها وإدارتها11 من خالل تسعير التأمين وبحوث وتحليالت المخاطر، ونماذج المخاطر الكارثية، ومنع الخسائر؛د. 

العمل مع المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف لكفالة االمتثال لمعاييرها الخاصة بإدارة التلوث ومكافحته؛ ه.. 

تحفيز زيادة االستثمارات بفوائد متعددةو. 

 United Nations Environment Programme Finance Initiative, “The principles for positive impact finance: a common framework to finance the  9
 ”Sustainable Development Goals )جنيف، 2017(. وهي متاحة في الموقع الشبكي

.www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/POSITIVE-IMPACT-PRINCIPLES-AW-WEB.pdf
انظر، بين جملة مواقع أخرى، الموقع الشبكي /www.green-invest.org و /www.unepinquiry.org/publication/green-finance-progress-report. وانظر أيضا   10

العمل المتعلق بالسندات الخضراء كحل )/www.unepinquiry.org/publication/scaling-up( والمتعلق بتعزيز تحليل المخاطر البيئية، بما في ذلك دراسة إفرادية عن اختبار اإلجهاد 
.)www.unepinquiry.org/g20greenfinancerepositoryeng/( الناجم عن التلوث في الصين

.)www.unepfi.org/psi/ تجدر اإلشارة إلى األمثلة الهامة على اإلجراءات المتخذة من شركات التأمين بشأن التلوث. وجميع شركات التأمين هذه موقِّعة على مبادئ التأمين المستدام )انظر  11
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صادیة الرئیسیة
أمثلة على إجراءات منع التلوث أو تحسین إدارتھ أو الحد منھ في القطاعات االقت

الجدول 5

ُنظم األغذیة والزراعة
صناعات االستخراجیة ((النفط) السائل، 

ال
صلبة/المعدنیة)

واالحتیاطیات الغازیة وال
قطاع النقل

قطاعا المباني والتشیید

تغییر سالسل اإلمداد/اإلنتاج األنظف
المساعدة على
التغییر الُنظمي

تحفیز االستھالك المستدام
 

ت االستخراجیة/ المواد/التعدین من أثره 
صناعا

من الالزم أن یقلل قطاع ال
ت ھي 

ضل المعاییر والممارسا
صبح أف

بوجھ عام وأن یكفل أن ت
الممارسة المعتادة: 

ث الھواء والتربة والماء، والحد من 
ت، والحد من تلو

• اإلقالل من النفایا
استخدام الموارد أثناء اإلنتاج 

ت أدق بشأن 
صول المھجورة بتوفیر سیناریوھا

• معالجة ندرة الموارد واأل
ت

ت والمعوقا
صالحة إیكولوجیا وإدماج االحتیاجا

ض 
ب والعر

الطل
ضل تكنولوجیا متاحة في سلسلة اإلنتاج، بما في 

• التشجیع على استخدام أف
ت

ث بالمیثان، واستخدام المیاه، والنفایا
ذلك من أجل الحد من التلو

ب 
• الحد من استخدام الزئبق، وإنھاؤه حیثما أمكن، في استخراج الذھ

صغیر
االحترافي وعلى نطاق 

• كفالة اإلدارة المأمونة للمواد الكیمیائیة (السیما السیانید) التي ُتنتج وُتنقل 
ت 

ص المواد الخام في التعدین وفي نفایا
وُتستخدم من أجل استخال

ض
الطحن ومحالیل الن

ث في تكنولوجیا جدیدة الستخراج المعادن من 
ت والبحو

• دعم االستثمارا
صى درجة، والحد من استھالك المیاه، واإلقالل 

أجل زیادة الكفاءة إلى أق
ص 

ت التخل
ت ومنھجیا

ت تخزین النفایا
من الھدر، وكفالة سالمة منشآ

ت 
من النفایا

ت عن توافر 
ت والبیانا

• زیادة معدل إعادة تدویر المعادن وتوافر المعلوما
المواد المعاد تدویرھا 

ت توخي العنایة 
• تعزیز االتساق بین المعاییر القائمة على السوق، وعملیا

ت واللوائح في كل من 
ت والتشریعا

صدار الشھادا
ت إ

الواجبة، ومخططا
س بالمسؤولیة البیئیة 

بلدان اإلنتاج وبلدان االستھالك لكفالة وجود إحسا
ت") 

صد (مثال، "المعادن المؤججة للنزاعا
صدر حتى المق

من الم

ب الداخلي 
ضاعھا للُمساَءَلة عن االستیعا

ت وإخ
• التشارك مع الشركا

ف البیئیة المتعلقة باستنفاد النظم اإلیكولوجیة، وفقدان 
للمخاطر والتكالی

ث المیاه من خالل 
ت التربة وتدھورھا، وتلو

التنوع البیولوجي، وتحا
صد 

ف ونظم الر
ت التخفی

ب إجراءا
ت، وترات

مؤشرا
ت 

ت إلدارة تواجد االستخداما
صناعا

ت وال
• زیادة التعاون بین الحكوما

ت 
ضي معاً والتخاذ قرارا

ت األرا
االستخراجیة وغیرھا من استخداما

ت مستنیرة 
ضال

وإجراء مفا
ت من األنشطة االستخراجیة 

ت على إدارة اإلیرادا
• العمل مع الحكوما

ت البیئیة 
وإعادة توجیھھا نحو التنمیة المستدامة والخدما

ت عن المخاطر واآلثار البیئیة 
• التشجیع على زیادة شفافیة المعلوما

ت للحد من أوجھ الالتماثل في 
صول إلى تلك المعلوما

واالجتماعیة والو
ت واتباع نھج متكامل على امتداد سلسلة القیمة بأكملھا

المعلوما

ت التي تعمل بالكھرباء فقط، 
ضع خرائط طریق وطنیة من أجل المركبا

• و
ت الجدیدة التي 

فبدءاً من عام ۲۰۳۰، ینبغي أن تكون جمیع المركبا
ف كھربائیة؛ وبحلول عام ۲۰٥۰ ینبغي أن یكون األسطول العالمي 

ضا
ت

بأكملھ كھربائیا
ض تكلفتھا، من الالزم أن تتحول 

ت وانخفا
• مع زیادة تطور التكنولوجیا

ت إلى استخدام الكھرباء
ت، والطائرا

وسائل النقل الثقیلة، والشاحنا
ف (المستوى ٦ األوروبي)

ت األنظ
ت المركبا

• اعتماد معاییر النبعاثا
ف، بما في ذلك إنھاء البنزین المحتوي على 

• اعتماد معاییر للوقود األنظ
ت ال تتجاوز 

ص واستخدام وقود یحتوي على كمیة أقل من الكبری
صا

الر
ف إلى 

صول في نھایة المطا
ف الو

٥۰ جزءا في الملیون (مع استھدا
۱۰ أجزاء في الملیون) 

• ینبغي أن تكون لدى جمیع المدن الكبیرة نظم للنقل الجماعي و/أو النقل 
صة النساء واألطفال) 

العام فّعالة ومأمونة ومالئمة للجمیع (وبخا
ومعقولة السعر 

ت للنقل النشط (المشي واستخدام 
• ینبغي أن تعتمد البلدان والمدن سیاسا

ت) الذي یؤدي إلى بناء جمیع الطرق الجدیدة ورفع مستوى 
الدراجا

ت للنقل النشط 
ث تشمل تسھیال

الطرق القائمة بحی
ت نظیفة 

• ینبغي أن تبدأ المدن في استخدام أساطیل حافال

ب اإلقالل إلى أدنى حد من األثر البیئي لتشیید المباني 
في جمیع البلدان، یج

ت المستدامة 
وتشغیلھا من خالل تطبیق ُنھج دورة الُعمر واتباع السیاسا

في مجال البناء

• تطبیق كفاءة الموارد والكفاءة في استخدام الطاقة كمبدأین توجیھیین في 
صیانة

ت التشغیل وال
صمیم المباني، وفي عملیا

ت وت
السیاسا

ضعیة، بما في ذلك الھدم 
ت التشیید المو

• الحد من سمیة مواد البناء وعملیا
ت التشیید 

وإدارة نفایا
• توسیع نطاق استخدام مواد البناء المعاد تدویرھا وبرامج استرجاع الموارد

صناعة وشبكاتھ 
ت قطاع ال

• دعم تعمیم المباني المستدامة من خالل مبادرا
ضراء

وتعزیز الحوافز بما یشمل الرھون العقاریة وعقود اإلیجار الخ
• إذكاء الوعي بالكفاءة في استخدام الموارد والطاقة من أجل التأثیر في 

ب الحیاة، 
ت المتعلقة بأسلو

سلوك المستھلكین وقراراتھم بشأن االختیارا
بما في ذلك بشأن المباني واألجھزة المنزلیة 

ت 
صادر الملوثا

صدي لم
ت، كنھج للت

صدار الشھادا
• تشجیع استخدام نظم إ

ت 
ف الھواء، والجسیما

الداخلیة، من قبیل نظم التدفئة والتھویة وتكیی
ص 

المنبعثة من المواد السمیة أو الكیمیائیة في مواد البناء، من قبیل الج
ت والمواد اللدائنیة التي ُتستخدم في التشیید

والطالء والمرّكبا
ت 

ت ذا
ت فیما یتعلق بالمنتجا

• دعم تطویر ُنھج دورة الُعمر وقواعد البیانا
صلة بالمباني والتشیید 

ال
صممین والمقاولین والموردین 

صلحة (الم
ب الم

صحا
• إشراك أ

صغیرة والمتوسطة 
ت ال

ت والمستخدمین النھائیین والمؤسسا
والحكوما

ت التشیید 
ت البناء وعملیا

صة بمنتجا
الحجم) لتعزیز المعاییر البیئیة الخا

ت المتعلقة باإلسكان، بما في ذلك 
صنع القرار بشأن االختیارا

• تحسین 
ت إسكان حكومیة تساعد على 

من ِقَبل المستھلكین، من خالل استراتیجیا
ضي، والبنى 

ضري (استخدام األرا
اتباع ُنھج متكاملة على المستوى الح

ت، والطاقة في األحیاء، إلخ)
التحتیة، والنقل، والنفایا

ت 
ت المشتركة للمركبا

ضري من الرحال
• من الالزم أن تزید نظم التنقل الح

ضري لتحقیق ذلك
صى حد. وسیلزم اتباع ُنھج جدیدة في التخطیط الح

إلى أق
ضع المدن خططاً متكاملة للتنقل تجمع ما بین النقل العام 

• من الالزم أن ت
والنقل النشط والنقل الكھربائي، ویمكن أن یشمل ذلك تقسیم المناطق

ف بشأن النظم 
• تشجیع االستھالك األكثر استدامة لألغذیة من خالل التثقی

صحیة واألكثر فائدة تغذویة والمتنوعة، واستھالك أغذیة 
الغذائیة ال

مزروعة محلیا، والحد من ھدر األغذیة

ت أكثر تكامال وخرائط طریق تحولیة، وتھیئة 
ضع استراتیجیا

• و
ب ُنظم أغذیة أكثر استدامة على 

صو
ت محددة 

ف البتكارا
الظرو

صعیدین الوطني والمحلي 
ال

ضاعھم للُمساَءَلة عن إنتاج 
صّنعي األغذیة ومنتجیھا وإخ

• إشراك م
ت أكثر استدامة، والحد من الفواقد على امتداد سالسل اإلمداد، 

منتجا
صاد ومن ھدر األغذیة من خالل سلسلة 

والحد من الفواقد بعد الح
األغذیة بأكملھا بدءا من المزرعة إلى شوكة تناول الطعام 

ت واألسمدة الكیمیائیة 
ت اآلفا

ث یدفع’ فیما یتعلق بمبیدا
• اعتماد نھج ‘الملوِّ

ث
ف التلو

ب الداخلي لتكالی
لتحقیق التعادل باالستیعا

ب ُنظم وتكنولوجیا إنتاج إیكولوجیة زراعیة أكثر استدامة 
تحفیز استیعا

وذكیة مناخیا ًعلى مستوى المزرعة ومستوى المشھد الطبیعي 
ت الزراعیة 

ت الحالیة للمكافأة على الممارسا
• إعادة معایرة اإلعانا

ت السیئة
الرشیدة/المستدامة في المزرعة بدال من إدامة الممارسا

• اعتماد نھج المشھد الطبیعي المتكامل، الذي یتبع مبادئ إدارة النظام 
ضي والمیاه المستدام، والحد من األثر، 

اإلیكولوجي، واستخدام األرا
صمود، وزیادة التنوع

وبناء قدرة النظم الزراعیة على ال
ت، 

ت اآلفا
ضرر في استخدام مبیدا

• تطبیق مبدأ اإلقالل إلى أدنى حد من ال
ت الكیمیائیة 

ض ، وإدارة المدخال
ضارة واألمرا

ب ال
ت واألعشا

وإدارة اآلفا
ت الوقایة 

الجیدة في المزرعة، بما في ذلك من خالل استخدام معدا
ص من أوعیة التعبئة

صیة، والتخزین، والتخل
الشخ

صادية الرئيسية
الجدول 2 	مثلة على إجراءات منع التلوث 	و تحسين إدارته 	و الحد منه في القطاعات االقت
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الُنُهج والحلول القائمة على النظم اإليكولوجية للتخفيف من التلوث وإدارته 
هناك حلول كثيرة للتلوث قائمة على النظم اإليكولوجية تتطلب استثماراً ضئيالً نسبياً ولكنها تؤدي إلى تحقيق فوائد كبيرة في األجل الطويل   60
وتضم كالً من العلم والمعرفة المحلية. فإدارة النظم اإليكولوجية وترميمها يمكن أن يساعدا على تنظيم التلوث على نطاق المشاهد الطبيعية 

الريفية والحضرية. ومن الممكن استخدام البنى التحتية الخضراء في المناطق الحضرية لتحسين نوعية الهواء. وتعمل األراضي الرطبة 
كمرشحات طبيعية للمياه. وغالباً ما ُتستخدم األراضي الرطبة االصطناعية لمعالجة المياه الرمادية المنبعثة من البلديات أو الصناعات، وكذلك 

سيح المياه المستعملة و/أو مياه العواصف وفي مجال إصالح التربة بواسطة النباتات12، ُتستخدم النباتات لترميم التربة الملوثة بالمعادن الثقيلة، 
من قبيل نفايات المناجم والمواقع الصناعية الملوثة. ومن الممكن أن تقلل اإلدارة المتكاملة لآلفات والممارسات اإليكولوجية الزراعية إلى حد 

كبير من الحاجة إلى استخدام مبيدات اآلفات واألسمدة.

تشجيع التكنولوجيا الخضراء للتخفيف من التلوث وإدارته
يمكن استخدام ثالثة أنواع من التكنولوجيا للتصدي للتلوث مباشرة:  61

 تكنولوجيا منع التلوث والحد منه. هذه التكنولوجيا تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والموارد على السواء وتؤدي إلى درجة أقل من أ. 
التلوث على امتداد دورة عمرها مقارنًة بالتكنولوجيا التي تحل محلها. وهي تقضي في بعض الحاالت على مصدر التلوث بأكمله؛

 تكنولوجيا إعادة التدوير. هذه التكنولوجيا تسترجع المواد القيِّمة من النفايات أو المياه المستعملة، بحيث تمنع بذلك تلوث البيئة. ويلزم ب. 
الحرص على تجّنب إعادة تدوير المواد الكيميائية السمية لتصبح منتجات جديدة؛

 تكنولوجيا معالجة التلوث ومكافحته. هذه التكنولوجيا ترصد انبعاثات الملوثات وتديرها وتكفل عدم إطالق مواد سمية في البيئة. ج. 

وللتغلب على التحديات المتعلقة بنشر التكنولوجيا ذات الصلة وُيسر تكاليفها وعدم توافر المعلومات عنها، من الالزم وضع سياسات لدعم تلك   62
التكنولوجيا تحد من مخاطر االستثمار وتجعل التكنولوجيا متاحة للمستخدمين المحتملين بسهولة أكبر. وثمة حاجة إلى معلومات عن ما هو 

فعال وما هو غير فعال، والتكاليف والفوائد، وإمكانية استخدام حلول محلية مستندة إلى المعرفة المحلية.

ومن ثم فإن آليات توفير الدعم للبلدان النامية في مجال التكنولوجيا هي جزء من اتفاقات بيئية متعددة األطراف كثيرة. ومن الالزم تحديد   63
أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية تحديداً منهجياً، وذلك ألنها واردة في اتفاقات بيئية متعددة األطراف من بينها بروتوكول 

مونتلاير واتفاقية استكهولم. وفيما يتعلق بالبلدان النامية، يمكن أن يكون التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون بين بلدان الجنوب منّشطاً لنقل 
التكنولوجيا والنمو االقتصادي الوطني الطويل األجل.

وتتيح التكنولوجيا البيئية أيضاً فرصاً هائلة للتجارة واالستثمار. فاالبتكار في قطاع المواد الكيميائية يتيح طرقاً جديدة الستخدام الموارد القائمة   64
بتكلفة أقل أو على نحو أكثر إنتاجاً. ومن الممكن تحقيق هذه المكاسب من خالل توفير موارد كيميائية جديدة أو من خالل إيجاد بدائل أكثر 

أماناً للمواد الكيميائية التركيبية الخطرة المستخدمة حالياً في الصناعة. 

تكامل السياسات لمعالجة التلوث: اتخاذ إجراءات على صعيد المدن بشأن النفايات
إن الحكومات المحلية جهات فاعلة رئيسية في التحرك نحو كوكب خاٍل من التلوث. فتركيز مصادر االنبعاثات والكثافة السكانية العالية يعنيان   65

أن كثرة من آثار التلوث ُيحس بها على نحو أشد على مستوى المدينة. ومع ذلك يمكن أن تستفيد المدن من أوجه كفاءة الكثافة ومن وفورات 
الحجم. فبينما يشكل السياق والثقافة المحليان الحلول واإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات المحلية، تتيح المدن فرصا التخاذ إجراءات 

وقائية مشتركة على نطاق القطاعات ومن ثم تتيح  إمكانية تكامل السياسات األفقي )انظر الشكل السابع(.

 P.L. Gratão and others, “Phytoremediation: green technology for the clean-up of toxic metals in the environment”, Brazilian Journal of Plant  12

Physiology, vol. 17, No. 1 )March 2005(, pp. 53-64
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أمثلة على حلول إدارة النفایات على مستوى المدینة

الشكل السابع

• استراتیجیات على مستوى المدینة/المنطقة نحو 
اقتصاد دائري

• ورش لإلصالح وإعادة التدویر
• مخططات للتقاسم

• رسوم للتخلص من النفایات قائمة على الحجم
• أسالیب الشراء المستدامة في القطاع العام

• حوافز اقتصادیة للقضاء نھائیا على النفایات
• فرض حظر على استخدام األكیاس واألوعیة 

البالستیكیة التي ُتستخدم مرة واحدة فقط

النفایات العضویة
• الحد من ھدر األغذیة
• مرافق التسمید

• نظام لجمع النفایات
• مرافق إلعادة التدویر – زیادة معدالت إعادة التدویر

• مخططات إیداع قیمة تأمین على القواریر 
البالستیكیة والمصنوعة من الزجاج والورق

• فرض حظر على مدافن النفایات المكشوفة
• فرض حظر على حرق النفایات في األماكن المكشوفة

• نفایات الطاقة

الخفض

إعادة االستخدام

إعادة التدویر

التخلص

النفایات اإللكترونیة
• تصمیم المنتجات من أجل طول مدة الُعمر، وإعادة استخدام المكونات
• التزام المنتجین بالسحب
• مرافق رسمیة إلعادة التدویر من أجل استخراج الفلزات

المركبات المنتھي عمرھا االفتراضي
• التزام المنتجین بالسحب

المواد واستخراج  التفكیك  أجل  من  الھیاكل  تصمیم 
• تصمیم الھیاكل من أجل التفكیك واستخراج المواد

ومع أن الحكومات المحلية لديها سلطة في مجاالت شتى، فإنها تظل معتمدة على األطر والدعم الوطنيين. ويعزز االتساق والتكامل الرأسي   66

بين السياسات على المستوى الوطني واإلقليمي ومستوى المدن فعاليتها. فعلى سبيل المثال، تصدر المدن تصاريح بناء إلنفاذ قوانين البناء 
الوطنية، التي ترمي إلى تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة والموارد في قطاع التشييد. وتوّجه السياسات على الصعيد الوطني القرارات التي 

تتخذها البلديات بشأن التخطيط الحضري، وتدير العالقة بين الحضر والريف. 

تحفيز أنماط االستهالك واختيارات أساليب الحياة المتسمة باإلحساس بالمسؤولية
مع ارتفاع معدالت االستهالك ونمو السكان، يزيد التلوث. ومن الالزم أن نجد سبيالً للعيش حياة رشيدة وبرفق. ولجميع قطاعات المجتمع دور   67

يجب أن تقوم به:

 فالحكومات يجب أن تستثمر في البنى التحتية، بما في ذلك في ُنظم للنقل العام تتسم بالكفاءة وغير باهظة التكلفة، ومراكز متمايزة أ. 
لجمع النفايات وإعادة تدويرها. ومن الممكن استخدام الصكوك التنظيمية لتقييد بعض أنواع الدعاية وفرض رسوم على القوارير والعلب 

واألكياس البالستيكية. ومن الممكن أن يعزز الشراء العام سوق السلع والخدمات األكثر استدامة؛

 ومؤسسات قطاع األعمال ينبغي أن تدرج االستدامة في استراتيجيات أعمالها األساسية بطريقة منهجية وأن توِجد حلوالً ابتكارية لتلبية ب. 
احتياجات المستهلكين بطريقة تستخدم الموارد بكثافة أقل؛

الشكل السابع  أمثلة على حلول إدارة النفايات على مستوى المدينة
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 والمربُّون في قطاعي التعليم النظامي وغير النظامي، ومؤسسات البحوث، ومنظمات المجتمع المدني، وجماعات المجتمعات المحلية، ج. 
ورابطات المستهلكين يمكن أن يزودوا الطلبة والجمهور العام بالفهم والمهارات الضرورية بخصوص االستهالك المستدام لكي يتمكنوا 

من إدراجه في حياتهم اليومية ومهنهم المقبلة؛

 والمنظمات الدولية يمكن أن تستخدم دورها التنظيمي للجمع ما بين أصحاب مصلحة متعددين، وتيسير أوجه التآزر، وتوسيع نطاق د. 
المشاريع التجريبية. 

إن التحديات التي يطرحها التلوث تتطلب جهداً عالمياً تبذله جهات متعددة صاحبة مصلحة، بما في ذلك الهيئات الحكومية الدولية، وقادة قطاع   68

األعمال، والمجتمع المدني، واألفراد. وترمي الدورة الثالثة لجمعية األمم المتحدة للبيئة إلى السير بنا نحو مستقبل خاٍل من التلوث من خالل 
اتخاذ قرارات محددة األهداف، ومجموعة تعهدات والتزامات من الحكومات وقطاع األعمال والمجتمع المدني، وترسيخ اإلرادة السياسية 

الالزمة لتعزيز اإلجراءات العالمية لمنع التلوث والحد منه من أجل األجيال الحالية والمقبلة.





cgcsinfo
Rectangle


