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 - 5/2إنجاز خطة التنمية المستدامة لعام 2202
إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة،
إذ تشري إىل قرار اجلمعية العامة  1/22ادلؤرخ  32أيلول/سبتمرب  3212الذي اعتمدت مبوجبو
الوثيقة اخلتامية دلؤدتر قمة األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ادلعنونة ”حتويل عادلنا :خطة التنمية ادلستدامة لعام
،“3222
وإذ تشري كذلك إىل الوثيقة اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ادلعنونة ”ادلستقبل الذي
نصبو إليو“ وإىل قرار اجلمعية العامة  392/62ادلؤرخ  9دتوز/يوليو  3212بشأن ’’النسق واجلوانب التنظيمية
للمنتدى السياسي الرفيع ادلستوى ادلع ي بالتنمية ادلستدامة‘‘،
وإذ تشري كذلك إىل قرار اجلمعية العامة  212/69ادلؤرخ  32دتوز/يوليو  3212ادلتعلق خبطة عمل
أديس أبابا الصادرة عن ادلؤدتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،اليت ِّ
يتجزأ من خطة التنمية
تشكل جزءاً ال ّ
ادلستدامة لعام ،3222
وإذ تشري أيضاً إىل دور اجلزء الرفيع ادلستوى جلمعية األمم ادلتحدة للبيئة الذي يتماشى مع مقرر
رللس اإلدارة  3/32يف وضع جدول أعمال البيئة العادلية وتقدمي توجيهات سياساتية شاملة وحتديد
االستجابات السياساتية من أجل التصدي للتحديات البيئية الناشئة،
وإذ تشري كذلك إىل نتائج الدورة األوىل جلمعية األمم ادلتحدة للبيئة ،مبا يف ذلك التزامها بضمان
اإلدماج الكامل للبعد البيئي يف خطة التنمية ادلستدامة لعام  3222وطلبها إىل ادلدير التنفيذي أن يضع
اسرتاتيجيات على نطاق ادلنظومة بشأن البيئة وأن يعزز الرتابط القوي بني العلوم والسياسات،
وإذ تشري كذلك إىل مقرر رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة  9/32بشأن ’’تعزيز العدالة
واحلوكمة والقانون من أجل االستدامة البيئية‘‘،
K1607141

060916

UNEP/EA.2/Res.5

وإذ تشري كذلك إىل خطة بايل االسرتاتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات،
وإذ تشري كذلك إىل الفقرة  02من خطة التنمية ادلستدامة لعام  ،3222اليت تعرتف بأن وسائل
تنفيذ الغايات يف إطار اذلدف  12ويف إطار كل ىدف من أىداف التنمية ادلستدامة مهمة لتحقيق خطة التنمية
ادلستدامة لعام  3222وتتساوى يف األمهية مع األىداف والغايات األخرى ،وأنو ميكن حتقيق خطة التنمية
ادلستدامة لعام  ،3222مبا يف ذلك أىداف التنمية ادلستدامة ،يف إطار شراكة عادلية معززة من أجل التنمية
ادلستدامة ،تدعمها السياسات واإلجراءات العملية ادلبينة يف الوثيقة اخلتامية للمؤدتر الدويل الثالث لتمويل
التنمية ،الذي عقد يف أديس أبابا يف الفرتة من  12إىل  16دتوز/يوليو  ،3212ترحب بتأييد اجلمعية العامة
خلطة عمل أديس أبابا ،اليت تشكل جزءاً ال يتجزأ من خطة التنمية ادلستدامة لعام  ،3222وتعرتف بأن التنفيذ
الكامل خلطة عمل أديس أبابا أمر بالغ األمهية من أجل حتقيق أىداف وغايات التنمية ادلستدامة،
وإذ تشري كذلك إىل الفقرة  01من خطة التنمية ادلستدامة لعام  ،3222اليت تعرتف بأن كل بلد
يتحمل مسؤولية رئيسية عن تنميتو االقتصادية واالجتماعية ،وإذ تشري إىل أن خطة التنمية ادلستدامة لعام
 3222تتناول الوسائل الالزمة لتنفيذ األىداف والغايات ،واحلاجة إىل تعبئة ادلوارد ادلالية وبناء القدرات ونقل
التكنولوجيا السليمة بيئياً إىل البلدان النامية بشروط مواتية ،مبا يف ذلك الشروط التساىلية والتفضيلية ،حسبما
يتفق عليو فيما بينها ،وأن التمويل العام ،على الصعيدين احمللي والدويل ،يضطلع بدور حيوي يف توفري اخلدمات
األساسية وادلنافع العامة وحفز تعبئة مصادر التمويل األخرى ،تقر بدور القطاع اخلاص ادلتنوع الذي يرتاوح بني
مشاريع بالغة الصغر إىل شركات تعاونية إىل شركات متعددة اجلنسيات ،ودور منظمات اجملتمع ادلدين وادلنظمات
اخلريية يف تنفيذ خطة التنمية ادلستدامة لعام ،3222
ترحب بتقرير األمني العام عن عملية متابعة واستعراض خطة التنمية ادلستدامة لعام ،3222
ّ

حتيط علماً بتقرير ادلدير التنفيذي عن التنسيق عرب منظومة األمم ادلتحدة يف ميدان البيئة ،مبا يف ذلك
فريق اإلدارة البيئية،
وإذ تعرتف بادلسامهات ادلهمة للتنمية ادلستدامة اليت قدمتها االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف،
وإذ تعرتف أيضاً بأن خطة التنمية ادلستدامة لعام  3222ىي خطة للجميع وأن التنفيذ الناجح ذلا
يتطلب إشراك مجيع أصحاب ادلصلحة ذوي الصلة،
وإذ تؤكد أمهية احرتام ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان وادلساواة بني اجلنسني واالعرتاف بدور الشعوب
األصلية واجملتمعات احمللية يف إجناز البعد البيئي خلطة التنمية ادلستدامة لعام ،3222

أولا
مساهمة جمعية األمم المتحدة للبيئة في تحقيق البُعد البيئي
لخطة التنمية المستدامة لعام 2202
تلتزم بادلسامهة يف التنفيذ الفعال للبعد البيئي خلطة التنمية ادلستدامة لعام  3222على
-1
حنو متكامل ،من خالل وضع جدول األعمال البيئي العادلي ،وتقدمي التوجيو يف رلال السياسات الشاملة
وحتديد استجابات سياساتية من أجل التصدي للتحديات البيئية الناشئة ،وإجراء استعراض للسياسات العامة
وإجراء حوار وتبادل اخلربات ،وتعزيز شراكات من أجل حتقيق األىداف البيئية وتعبئة ادلوارد؛
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تلتزم أيضاً بنقل الرسائل الرئيسية لدوراهتا إىل ادلنتدى السياسي الرفيع ادلستوى ادلع ي
-3
بالتنمية ادلستدامة من أجل دعم مهمتو يف متابعة واستعراض خطة التنمية ادلستدامة لعام 3222؛

ثاني ا
مساهمة برنامج األمم المتحدة للبيئة في تحقيق البُعد البيئي
لخطة التنمية المستدامة لعام 2202
 - 2تطلب إىل ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،وىو السلطة البيئية الرائدة على
يعزز أنشطة الربنامج بالتعاون مع كيانات األمم ادلتحدة األخرى ،دعماً التساق تنفيذ البُعد
الصعيد العادلي ،أن ِّ
البيئي خلطة التنمية ادلستدامة لعام  3222على الصعد الوط ي واإلقليمي والعادلي ،آخذاً يف االعتبار توصيات
ادلنتدى السياسي الرفيع ادلستوى ادلع ي بالتنمية ادلستدامة،
ترحب بدور برنامج األمم ادلتحدة للبيئة باعتباره أمانة اإلطار العشري للربامج بشأن أمناط
ِّ - 0
االستهالك واإلنتاج ادلستدامة ودعمو ،وتطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يواصل جهود برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
يسهل تنفيذ خطة التنمية ادلستدامة لعام ،3222
لتشغيل برامج اإلطار الستة ،مما ِّ
تشجع ادلدير التنفيذي على أن يتخذ ،يف حدود والية برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وبرنامج
-2
ّ
عملو وميزانيتو ،إجراءات لتعزيز التناسق والتماسك والتكامل داخل منظومة األمم ادلتحدة يف حتقيق البُعد البيئي
خلطة التنمية ادلستدامة لعام  ،3222وذلك من خالل مجلة أمور منها:
(أ)

تشجيع إقامة الشراكات والوسائل األخرى للتعاون مع ىيئات األمم ادلتحدة األخرى ادلعنية؛

(ب) العمل بنشاط مع آليات التنسيق اإلقليمية ،حسب االقتضاء؛
القطري؛

(ج) التعزيز الفعال إلدماج البعد البيئي يف أطر ادلساعدة اإلمنائية لألمم ادلتحدة على ادلستوى
(د)

تعزيز بناء ادلؤسسات وبناء القدرات البشرية على ادلستوى الوط ي واإلقليمي والدويل؛

 - 6تطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يقدُّم تقريراً إىل مجعية األمم ادلتحدة للبيئة يف دورهتا التالية ،عن
التقدُّم احملرز يف تنفيذ التوصيات واالستنتاجات الواردة يف تقرير فريق اإلدارة البيئية عن الفعالية وإطار
االسرتاتيجيات ادلتعلقة بالبيئة على نطاق منظومة األمم ادلتحدة ،وأن يدعو أعضاء فريق اإلدارة البيئية إىل تقدمي
تقرير إىل ىيئات اإلدارة اليت يتبعون ذلا عن التقدُّم احملرز يف أعمال الفريق؛
 - 2تدعو األمني العام لألمم ادلتحدة ورللس الرؤساء التنفيذيني دلنظومة األمم ادلتحدة ادلع ي
بالتنسيق ،حسب االقتضاء ،إىل مواصلة دعمهم لتنفيذ توصيات تقرير الفعالية الصادر عن فريق اإلدارة البيئية
وكذلك إطار االسرتاتيجيات ادلتعلقة بالبيئة على نطاق منظومة األمم ادلتحدة؛
 - 8تشجع ادلدير التنفيذي لدعم جهود احلكومات الرامية إىل تعزيز القدرات ادلؤسسية والبشرية،
فضالً عن السياسات واألطر القانونية ،بناء على طلبها ،من أجل اإلدماج الفعال وتنفيذ البعد البيئي خلطة
التنمية ادلستدامة لعام 3222؛
تؤديو ادلـُدن وادلستوطنات البشرية يف حتقيق خطة التنمية
 - 9تؤِّكد على الدور الرئيسي الذي ّ
ادلستدامة لعام  ،3222ولذلك تطلب إىل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة أن يدعم تنفيذ البُعد البيئي للتنمية
3
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احلضرية ادلستدامة بالتعاون الوثيق مع برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية وغريه من كيانات األمم
ادلتحدة ذات الصلة ،وأن يواصل أداء دور نشط يف التحضري دلؤدتر ادلوئل الثالث ومتابعتو؛
 -12تشجع ادلدير التنفيذي على أن يستمر ،على الصعيد الوط ي واإلقليمي والعادلي ،يف تعزيز
أوجو التآزر بني االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف ،مع االعرتاف باالستقالل ادلؤسسي للهيئات اإلدارية لتلك
االتفاقات ،هبدف زيادة الكفاءة والفعالية والشمول وتفادي ازدواجية اجلهود؛
 -11تدعو االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف إىل أن تضع يف االعتبار الغايات وادلؤشرات ذات
الصلة من خطة التنمية ادلستدامة لعام  3222يف سياق التزاماهتا على صعيد تقدمي التقارير مبوجب ىذه
االتفاقات؛

ثالث ا
الشراكات فيما بين أصحاب المصلحة المتعددين

 -13تطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يشرع يف بناء شراكات جديدة فيما بني أصحاب ادلصلحة
ادلتع ّددين ،حسب االقتضاء ،ويف حدود ادلوارد ادلتاحة ،ويف تعزيز الشراكات القائمة ،مبا يف ذلك مع القطاع
اخلاص واجملتمع ادلدين وغري ذلك من أصحاب ادلصلحة ادلعنيني لدعم األنشطة اليت تسهم يف حتقيق البُعد البيئي
خلطة التنمية ادلستدامة لعام 3222؛
 -12تطلب أيضاً إىل ادلدير التنفيذي أن يواصل ،يف إطار والية برنامج األمم ادلتحدة للبيئة،
التشاور مع ادلؤسسات ادلالية الدولية والقطاع ادلايل اخلاص ،مع االستفادة من تقرير التقصي الذي أعده برنامج
األمم ادلتحدة للبيئة بعنوان ”النظام ادلايل الذي حنتاجو“ يف صدد القضايا ادلتعلقة بالتداخل بني التمويل والبيئة،
دعماً إلجناز خطة التنمية ادلستدامة لعام 3222؛
ادلشرتك بني
ِّ -10
ترحب بالدور التنسيقي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف إطار فريق العمل ر
الوكاالت ادلع ي بتسخري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أىداف التنمية ادلستدامة ،والذي ميثل جزءاً مهماً
من آلية التيسري التكنولوجي ،مع مالحظة وجود فرصة لتشجيع التنسيق والتماسك والتعاون من أجل تعزيز
التآزر والكفاءة ،وخصوصاً تعزيز مبادرات بناء القدرات يف رلال التكنولوجيات واالبتكارات السليمة بيئياً
وكذلك العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف القطاعات األخرى من أجل تقليل اآلثار الضارة على البيئة؛

رابع ا
المتابعة والتستعرا
يؤدي دوراً ىاماً يف متابعة
 -12تشدّد على أن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،يف حدود واليتوّ ،
واستعراض التقدُّم احملرز يف تنفيذ البُعد البيئي للتنمية ادلستدامة ،مبا يف ذلك توفري معلومات تتصل بالسياسات
عن طريق عمليات التقييم مثل تقارير توقُّعات البيئة العادلية ،كمسامهة يف التقرير العادلي للتنمية ادلستدامة ويف
التقرير ادلرحلي السنوي عن أىداف التنمية ادلستدامة ،ومجيعها ينبغي أن يدعم ادلتابعة واالستعراض الشاملني من
جانب ادلنتدى السياسي الرفيع ادلستوى ادلع ي بالتنمية ادلستدامة؛
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خامس ا
أوجه الترابط بين العلم والسياتسات
 -16تشجع ادلدير التنفيذي على مواصلة عمل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،بطريقة تتجنب
االزدواجية ،بشأن ادلؤشرات لدعم رصد إجناز البعد البيئي خلطة التنمية ادلستدامة لعام 3222؛
 -12تدعو ادلدير التنفيذي إىل مواصلة إذكاء الوعي بشأن السياسات البيئية اليت أثبتت فعاليتها يف
حتقيق التنمية ادلستدامة ،بطريقة تضمن إدماج أبعادىا الثالثة؛
يعزز أوجو الرتابط بني العلم والسياسات يف صدد البُعد البيئي
 -18تطلب إىل ادلدير التنفيذي أن ّ
خلطة التنمية ادلستدامة لعام  ،3222من خالل:
(أ) استخدام البيانات ،ادلصنَّفة حسب االقتضاء ،وادلعلومات ادلأخوذة من رلموعة واسعة من
ادلصادر عرب مجيع اجملاالت ذات الصلة ،وتعزيز التعاون مع الشركاء خارج رلتمع ادلعنيني بالبيئة ،والعمل استناداً
إىل ما ىو قائم من الصكوك والتقييمات واألفرقة وشبكات ادلعلومات الوطنية والدولية؛
(ب) مواصلة التعاون مع ىيئات األمم ادلتحدة األخرى ذات الصلة وتسهيل أعمال األفرقة العلمية
صنع السياسات ،وخاصة تلك األفرقة اليت يؤدي برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
اليت تقدِّم تقييمات متكاملة لدعم ُ
التنوع
دور األمانة ذلا ،مثل الفريق الدويل ادلع ي بادلوارد وادلنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال ُّ
البيولوجي وخدمات النُظُم اإليكولوجية؛
(ج) زيادة وضوح وتأثري ىذه التقييمات بعرضها على ادلنتدى السياسي الرفيع ادلستوى ادلع ي
بالتنمية ادلستدامة وتسهيل نشرىا على رلموعة واسعة من اجلماىري؛
(د) مواصلة توفري ادلعلومات ادلتصلة بالسياسات ،مبا يف ذلك تقييمات توقُّعات البيئة العادلية ،من
أجل تتبُّع التقدُّم احملرز يف صدد البُعد البيئي ألىداف التنمية ادلستدامة وغاياهتا ،وكذلك ادلعلومات ادلتعلقة
باجتاىات االستدامة العادلية ،وعرضها على ادلنتدى السياسي الرفيع ادلستوى ادلع ي بالتنمية ادلستدامة لدعم اختاذ
القرارات ادلستنرية بشأن تعزيز التنفيذ؛
(ىـ) تقدمي التقارير والتقييمات ذات الصلة اليت تُسهم يف صياغة تقرير التنمية ادلستدامة على
الصعيد العادلي ،الذي سيوفِّر ادلعلومات الجتماعات ادلنتدى السياسي الرفيع ادلستوى ادلع ي بالتنمية ادلستدامة
برعاية اجلمعية العامة؛

تسادتس ا
التقييمات واإلنذار ِّ
المبكر

 -19تطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يكفل مراعاة عملية وضع التوقُّعات البيئية العادلية ومنتجاهتا
وتقييماهتا ادلواضيعية ،اليت تشمل تقييمات حلالة البيئة واجتاىاهتا وتوقعاهتا وتغطي األىداف البيئية ادلتفق عليها
عادلياً ،خلطة التنمية ادلستدامة لعام  ،3222وخاصة أىداف وغايات التنمية ادلستدامة؛
 -32تطلب كذلك إىل ادلدير التنفيذي أن يكفل دعم أنشطة اإلنذار ِّ
ادلبكر لربنامج األمم ادلتحدة
للبيئة دلقرري السياسات ذوي الصلة وادلنتدى السياسي الرفيع ادلستوى ادلع ي بالتنمية ادلستدامة من خالل توفري
معلومات عن القضايا ادلستجدة وادلخاطر الناشئة اليت قد تؤثّر على حتقيق خطة التنمية ادلستدامة لعام 3222؛
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تسابع ا
الموقع التفاعلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 -31تطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يكفل تقدمي ادلوقع التفاعلي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،الذي
يغطي بالفعل األىداف البيئية ادلتفق عليها دولياً ،دلعلومات موثوقة وزلدثة لدعم متابعة واستعراض التقدُّم احملرز
يف إجناز أىداف التنمية ادلستدامة على مجيع ادلستويات ،من خالل وضع خطة طويلة األجل لصيانة ادلوقع
وكفالة جدوى زلتوياتو وإمكانية التتبع اجليّد للبيانات وادلعلومات ادلتاحة فيو؛

ثامن ا
الصلة مع برنامج العمل والميزانية والتستراتيجية المتوتسطة األجل

تبني يف برنامج العمل وادليزانية واالسرتاتيجية ادلتوسطة األجل لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة
ِّ -33
مسامهة الربنامج يف خطة عام  ،3222اليت ميكن حتقيقها من خالل بناء أوجو التآزر عرب الربامج الفرعية ،من
خالل ختصيص موارد والعمل مع اآلخرين لتحقيق ىذا الغرض؛

تاتسع ا
التقرير المرحلي

 -32تطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يُعِ ّد تقريراً لكي تنظر فيو مجعية األمم ادلتحدة للبيئة يف دورهتا
التالية ،يـُبرـلِّغ فيو عن مسامهة الربنامج يف تنفيذ خطة التنمية ادلستدامة لعام  3222بغرض إحالة التقرير إىل
ادلنتدى السياسي الرفيع ادلستوى ادلع ي بالتنمية ادلستدامة للنظر فيو.

_________
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