بسمه تعالی

دبیر کل محترم سازمان ملل
جناب آقای بان کی مون
تحزین ّا تِ جای دٍلت ّا ٍ تیص اس آى ّا ،هزدم را در تٌگٌا ٍ سختی لزار هی دٌّذ ٍ سًذگی ،هعیطت،
سالهت جسوی ٍ تْذاضت رٍاًی آحاد جاهعِ را تِ خطز هی اًذاسد .در ایي حال اثزات تحزین ّای سال ّای
گذضتِ تز هحیط سیست ایزاى آضىار تَدُ ٍ ایي اهز دایزُ هخاطزات حاصلِ اس تحزین ّا را هٌطمِ ای ٍ
جْاًی هی وٌذ.
اس ایي رٍ ها ضزوت وٌٌذگاى در گزدّوایی ساسهاى ّای هزدم ًْاد سیست هحیطی ٍ اجتواعیً ،گزاًی عویك
خَد را در حَسُ ّای سیز تِ اطالع آى جٌاب تِ عٌَاى دتیز ول ساسهاى هلل هتحذ هی رساًین:
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َّا

ها تصزیح هی وٌین هحذٍدیت ّا ٍ تحزین ّای اعوال ضذُ علیِ ایزاى اثزات هخزب فزاٍاًی تز ویفیت َّا
گذاضتِ ٍ اهىاى تٌفس سالن را هحذٍد وزدُ است .آلَدگی ّای ًاضی اس عذم فزٍش تٌشیي تِ ایزاى ٍ
استفادُ اس تٌشیي غیزاستاًذارد ،خَدرٍ ّایی فارغ اس فٌاٍری ّای رٍس ،تاراى ّای اسیذی در تزخی هٌاطك
وطَر ،عذم فزٍش تجْیشات خاالیطگاّی ،هصزف تیص اس حذ اًزصی تَسط وارخاًِ ّایی تا فٌاٍری ّای
لذیوی ٍ غیزهٌاسة ٍ  ...ایزاًیاى را اس استٌطاق َّای هٌاسة هحزٍم وزدُ ٍ تسیاری اس تیواری ّای العالج
ّوچَى سزطاىً ،اسایی سًاى ٍ تیواریْای ًَساداى را خذیذ آٍردُ است.
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آب

ها ًگزاًی عویك خَد را اس آسیة ّای ٍاردُ تِ هٌاتع آب وطَرهاى اعالم هی وٌین .تخطی اس ایي آسیة ّا
ًاضی اس تحزین ّای تِ عول آهذُ در خصَظ استفادُ اس فٌاٍری ّای رٍس در وارخاًِ ّا ،تاسیافت خسآب ّا ٍ
خسواًذّا ،استفادُ اس هٌاتع ٍ ضثىِ تَسیع آب ،جلَگیزی اس آلَدُ ضذى هٌاتع آب سیز سهیٌی ٍ  ...است .ها
هعتمذین اداهِ ایي رًٍذ ایزاى را سزیعتز اس خیص تیٌی ّا در هسیز اختالفات جذی تز سز هٌاتع آب درهٌطمِ
لزار خَاّذ داد.
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سهیي

تاویذ هی وٌین وِ تحزین ّا اثزات عویمی تز اس هیاى رفتي هحیط سیست ،گیاّاى ،سیست تَم ّا ،تغییزات
اللیوی ،خطىسالی ،گستزش تیاتاى ّا ،خالی ضذى رٍستاّا اس سىٌِ داضتِ ٍ خَاّذ داضت .ایي در حالی
است وِ سهیي اهاًتی است هیاى ًسلی ٍ تِ عٌَاى ّذیِ ای الْی ٍ هٌثعی تجذیذ ًاخذیز تایذ تِ ًسلْای
آیٌذُ هٌتمل ضَد.
اٍلیي اثز تحزین ّا تز سهیي آًجا ًوایاى هی ضَد وِ ووثَد فٌاٍری ّای ًَیي هٌجز تِ استفادُ تی رٍیِ اس
هٌاتع تجذیذ ًاخذیز سهیي ٍ خسارت ّای تیص اس خیص تِ هحیط سیست ضذُ است.
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تحزین ّا اثزات سزیع ٍ غیز لاتل جثزاًی در اس هیاى تزدى سیست تَم ّا ٍ اًمزاض گًَِ ّای هختلف

حیَاى ٍ گیاُ دارد وِ ایزاى یىی اس هٌاتع غٌی آى در جْاى تِ ضوار هی آیذ .ووثَد هٌاتع هالی السم ٍ تِ
تثع آى ووثَد ٍ یا عذم آهَسش ٍ اطالعات در تزخَرد تا هحیط سیست ،عاهل تعییي وٌٌذُ ای در خصَظ
عذم رعایت حمَق حیَاًات ٍ گیاّاى است ٍ ًگزاًیْا در ایي سهیٌِ ّا افشایطی رٍس افشٍى دارد.
اداهِ رًٍذ فعلی تحزین ّا ٍ هطىالت هعیطتی تیطتز هزدم هی تَاًذ سزهایِ گذاری ّای اساسی هَرد ًیاس
هحیط سیست را اس اٍلَیت وار خارج ًوایذ ٍ اس سَی دیگز هزدم را ًاچار تِ تأهیي هعیطت تا استفادُ تی رٍیِ
هٌاتع طثیعی ًوایذ .تٌاتزایي هَارد سیز تِ عٌَاى تماضاّای فَری ٍ آًی ٍ غیز لاتل اغواض اس سَی ساسهاى
ّای هزدم ًْاد اعالم هی ضَد:
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الف -رفع ولیِ تحزین ّا ٍ هحذٍدیت ّا در هَارد سیز:
اًتمال ووه ّای هالی تِ ساسهاى ّای هزدم ًْاد ایزاًی ٍ تاهیي ٍ تجْیش هالی ولیِ خزٍصُ ّای

هزتثط تا هسائل سیست هحیطی ،سالهت ٍ جلَگیزی اس هصزف تی رٍیِ اس هٌاتع اًزصی
-

هحذٍدیت ّای ساختاری ،تاًىی ٍ  ...جْت ارسال ووه ّای هَرد ًیاس
تحزین ّایی وِ هَجة هطىالت هعیطتی ٍ اعوال فطارّای التصادی تِ هزدم هی ضَد ٍ جاى

اًساى ّا تِ ٍیضُ وَدواى ٍ وٌْساالى را در هعزض خطز لزار هی دّذ.
-

هحذٍدیت ّای هزتثط تا ًمل ٍ اًتمال فٌاٍری ّا ٍ داًص هَرد ًیاس خزٍصُ ّایی وِ تِ ّز ًحَی تِ

حفاظت اس هحیط سیست ٍ واّص آلَدگی ّا ،واّص هصزف اًزصی ٍ هٌاتع طثیعی ،سالهتی ٍ تْذاضت
هزتثط است.

ب -تطىیل وویتِ وار هطتزن حفاظت اس هحیط سیست در لثال تحزین ّا ٍ استفادُ اس دیگز هىاًیسن ّای
تیي الوللی ٍ هٌطمِ ای اسطزیك تزًاهِ هحیط سیست ساسهاى هلل هتحذ (یًَح).
ج-ها اس ولیِ وٌَاًسیَى ّای سیست هحیطی ،حمَق وَدن (یًَیسف) ٍ حمَق تطزی ساسهاى هلل هتحذ ٍ
ولیِ وطَرّای عضَ ایي وٌَاًسیَى ّا هی خَاّین وِ در لثال تطذیذ تحزین ّای ایزاى هَضع جذی
گزفتِ ٍ در ایي هسیز تغزًج هزدم ایزاى را یاری رساًٌذ.
ت -ها تِ طَری جذی اس ساسهاى هلل هی خَاّین وِ ایي تیاًیِ ساسهاى ّای غیزدٍلتی سیست هحیطی ٍ
اجتواعی ایزاى را ضویوِ اسٌاد تیي الوللی هسائل هزتثط تا تحزین ّا ًوایذ ٍ جاهعِ جْاًی را تطَیك تِ
اًجام الذاهات ٍ راّىارّایی جْت جلَگیزی اس خسارات ٍاردُ تز هحیط سیست ٍ اًساى ّا ًوایذ.

