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 -3/2االستثمار في القدرات البشرية من أجل التنمية المستدامة عن طريق التثقيف والتدريب في
المجال البيئي
إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة،
إذ تشري إىل برنامج العمل العادلي للتعليم من أجل التنمية ادلستدامة ،الذي أحاطت اجلمعية العامة
عمالً بو يف قرارىا  311/69ادلؤرخ  19كانون األول/ديسمرب  ،3212باعتباره متابعة لعقد األمم ادلتحدة
للتعليم من أجل التنمية ادلستدامة بعد عام  ،3212على النحو الذي أقره ادلؤمتر العام دلنظمة األمم ادلتحدة
للرتبية والعلم والثقافة يف دورتو السابعة والثالثني،
وإذ تشري أيضاً إىل الوثيقة اخلتامية دلؤمتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ،ادلعنونة ”ادلستقبل الذي
نصبو إليو“ واليت تشمل ،يف مجلة أمور ،االلتزام بالنهوض بالتعليم من أجل التنمية ادلستدامة ودمج التنمية
()1
ادلستدامة بفعالية أكرب يف رلال التعليم يف فرتة ما بعد عقد التعليم من أجل التنمية ادلستدامة،
وإذ تسلم بالدور الرئيسي للتثقيف والتدريب البيئيني يف حتقيق خطة التنمية ادلستدامة لعام ،3222
وإذ حتيط علماً بإعالن تبليسي ادلتعلق بالتثقيف البيئي ،والوثيقة اخلتامية للمؤمتر احلكومي الدويل
األول للتثقيف البيئي ،الذي عقد يف تبليسي يف تشرين األول/أكتوبر  ،1977وبيان تبليسي ،وىو الوثيقة
اخلتامية للمؤمتر احلكومي الدويل للتثقيف البيئي من أجل التنمية ادلستدامة ،ادلنعقد يف تبليسي يف أيلول/سبتمرب
،3213
وإذ تشري إىل النمو السريع للشراكة العادلية للجامعات بشأن البيئة واالستدامة ،منذ إطالقها يف عام
 ،3213يف الفرتة ادلفضية إىل مؤمتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة،
( )1انظر قرار اجلمعية العامة  ،388/66ادلرفق ،الفقرة .322
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وإذ ترحب باجلهود اليت يبذذلا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف وضع أدوات ومنهجيات تعليمية مبتكرة
لنشر قاعدتو ادلعرفية ،مبا يف ذلك الدورات اإللكرتونية ادلفتوحة احلاشدة،
 -1تطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يواصل تقدمي ادلساعدة التقنية وبناء القدرات من خالل زيادة
فرص احلصول على التثقيف البيئي ،وفرص التدريب وبناء القدرات يف ىذا اجملال ،مبا يف ذلك زيادة بناء
القدرات من أجل مساعدة الدول األعضاء ،بناء على طلبها ،على إدماج البعد البيئي يف برارلها التعليمية ذات
الصلة ،متشياً مع تنفيذ خطة بايل االسرتاتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات ،وال سيما للبلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية حسب االقتضاء؛
 -3تطلب أيضاً إىل ادلدير التنفيذي أن يشجع التعاون والتفاعل بني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
وأوساط التعليم العايل يف رلال تعميم البيئة واالستدامة يف التعليم والتدريب؛
 -2تطلب كذلك إىل ادلدير التنفيذي أن يعزز التعاون مع مجيع ىيئات األمم ادلتحدة ادلعنية ،مبا
يف ذلك منظمة األمم ادلتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،وجامعة األمم ادلتحدة ،وأمانات االتفاقات البيئية ادلتعددة
األطراف ،ومعهد األمم ادلتحدة للتدريب والبحث وغريىا من ادلؤسسات الدولية من أجل حتسني تنفيذ برنامج
العمل العادلي للتعليم من أجل التنمية ادلستدامة؛
 -2تدعو الدول األعضاء واجلهات ادلعنية األخرى القادرة على القيام بذلك إىل دعم عمل
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف تعزيز التثقيف والتدريب يف اجملال البيئي؛
 -5تطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم ادلتحدة للبيئة تقريراً عن التقدم احملرز يف
تنفيذ ىذا القرار.
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