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 -13/2اإلدارة المستدامة لرأس المال الطبيعي من أجل التنمية المستدامة والقضاء على الفقر
إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة،
إذ تشري إىل قرار اجلمعية العامة  1/22ادلؤرخ  32أيلول/سبتمرب ’’ ،3212حتويل عادلنا :خطة
التنمية ادلستدامة لعام  ،‘‘3222وأىداف التنمية ادلستدامة وغاياهتا،
وإذ تشري أيضاً إىل الفقرة  3من مقرر رللس اإلدارة  8/32والقرار  12/1الذي اعتمدتو مجعية األمم
ادلتحدة للبيئة ،والذي يسلم بأن الدول األعضاء يف األمم ادلتحدة وضعت سلتلف النهج والرؤى والنماذج
واألدوات لتحقيق التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر،
وإذ تقر بأن رأس ادلال الطبيعي ىو مفهوم معناه ال يزال قيد النقاش ،وأنو ألغراض ىذا القرار فإن
أصول رأس ادلال الطبيعي ذلا قيم أساسية سلتلفة وختضع للوالية الوطنية والسيادة الوطنية،
وإذ تضع يف اعتبارىا أن اإلدارة ادلستدامة لرأس ادلال الطبيعي ستسهم يف تنفيذ خطة التنمية
ادلستدامة لعام ،3222
وإذ تضع يف اعتبارىا أيضاً أمهية إدماج البيانات وادلعلومات ادلتعلقة برأس ادلال الطبيعي يف التحليل
االقتصادي ويف عمليات التخطيط وصنع القرار على ادلستوى الوطين فيما خيص اإلدارة ادلستدامة واستخدام
ىذه ادلوارد،
وإذ حتيط علما حبقيقة أن رأس ادلال الطبيعي وآليات التقييم واحملاسبة اخلاصة بادلوارد الطبيعية ميكن
أن تساعد البلدان على تقييم وتقدير القيمة الكاملة لرأمساذلا الطبيعي ورصد التدىور البيئي،
وإذ تقر بالتحديات اليت تواجهها الدول األعضاء ،يف رلال التقييم الدقيق لرأمساذلا الطبيعي واحتسابو
يف حتليالهتا االقتصادية ،ومراعاتو يف صنع القرار ،واحلسابات القومية وعمليات التخطيط اإلمنائي،
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وإذ ترحب باالتفاق الذي توصلت إليو اللجنة اإلحصائية لألمم ادلتحدة بشأن نظام احملاسبة البيئية
واالقتصادية بوصفو معياراً إحصائياً والقرار الذي اختذتو بتشجيع تطبيق حسابات النظم اإليكولوجية اخلاصة
بالنظام ومواصلة حتسينها،
وإذ تالحظ أن وجود ادلؤسسات اليت تتسم بالكفاءة وتشمل اجلميع ،والسياسات والقوانني ادلناسبة،
وتنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة ،مبا يف ذلك نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،ميكن أن يسهم يف تعزيز
احلوكمة الرشيدة يف اإلدارة ادلستدامة لرأس ادلال الطبيعي،
وإذ تشري أيضاً إىل أن االستغالل ادلستدام لرأس ادلال الطبيعي على حنو يكفل محاية النظم
اإليكولوجية ويقلل من التدىور البيئي ميكن أن يساعد البلدان على إضافة قيمة ألصوذلا البيئية وبالتايل ادلسامهة
يف حتقيق خطة التنمية ادلستدامة لعام ،3222
وإذ حتيط علماً بالنتائج ادلتعلقة مبناقشات رأس ادلال الطبيعي ،مبا يف ذلك نتائج الدورة اخلامسة عشرة
للمؤدتر الوزاري األفريقي ادلعين بالبيئة ،الذي عقد حتت شعار ’’إدارة رأس ادلال الطبيعي يف أفريقيا من أجل
التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر‘‘؛ وادلؤدتر الدويل ادلعين بالتقييم واحملاسبة لرأس ادلال الطبيعي لالقتصاد
األخضر يف أفريقيا؛ ومنتدى التنمية األفريقي الثامن؛ ومؤدتر القمة من أجل االستدامة يف أفريقيا ،الذي عقد يف
غابوروين يف عام 3213؛ وحلقة العمل اإلقليمية للمحاسبة الطبيعية يف منطقة أوروبا ووسط آسيا ،اليت عقدت
يف اسطنبول يف عام  3212مع الرتكيز على زلاسبة رأس ادلال الطبيعي ،ضمن مسائل أخرى،
وإذ تؤكد أن أنشطة البحث والتطوير ،والتكنولوجيا ادلبتكرة ،وتعبئة ادلوارد ادلالية ،وبناء القدرات،
وتقاسم ادلعارف بني البلدان ىي أنشطة مهمة لكي تدير ىذه البلدان على حنو مستدام رأمساذلا الطبيعي،
 -1تدعو الدول األعضاء إىل اختاذ تدابري لتعزيز اإلدارة ادلستدامة لرأس ادلال الطبيعي ،مبا يف ذلك
محاية خدمات النظام اإليكولوجي ووظائفو ،كجزء من ادلسامهة يف تنفيذ خطة التنمية ادلستدامة لعام 3222
وأىداف التنمية ادلستدامة؛
 -3تدرك أمهية النُّهج ادلتكاملة والشاملة وادلتوازنة إلدارة رأس ادلال الطبيعي الرامية لتعزيز القدرة
على إدارة ادلوارد الطبيعية وتعزيز التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر بطريقة منسقة وفعالة .ويتعني أن هتدف
ىذه النهج إىل ما يلي:
(أ)

زيادة الوعي بشأن تقدير موارد رأس ادلال الطبيعي وإضافة قيمة ذلا،

(ب) بناء القدرات إلدماج التقييم واحملاسبة لرأس ادلال الطبيعي ومسامهات ادلوارد الطبيعية يف
التخطيط الوطين وصنع القرارات من أجل التنمية ادلستدامة؛
(ج) تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص لدعم بناء القدرات ووضع هنج وتكنولوجيات
ابتكارية لتعزيز إضافة القيمة لرأس ادلال الطبيعي؛
 -2تدعو الدول األعضاء إلدماج ادلعلومات وادلعارف بشأن حتليالت رأس ادلال الطبيعي يف
احلسابات الوطنية والتخطيط اإلمنائي وصنع القرار ،ال سيما من خالل تنفيذ نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية
وغريه ،من أجل حتسني االستخدام ادلستدام للموارد الطبيعية ألغراض التنمية ادلستدامة؛
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 -4تطلب إىل ادلدير التنفيذي ،بالشراكة مع الدول األعضاء ،أن يواصل تعزيز اجلهود اليت يقودىا
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،مبا يف ذلك ،من مجلة جهات ،ادلبادرة ادلعنية بالفقر والبيئة ،واخلدمات االستشارية
لالقتصاد األخضر ،والشراكة من أجل العمل بشأن االقتصاد األخضر ،اليت ترمي إىل ما يلي:
(أ)

تقييم ورصد أوضاع رأس ادلال الطبيعي واجتاىاتو؛

(ب) النظر يف دمج البيانات وادلعلومات وادلعارف ادلتصلة برأس ادلال الطبيعي يف وضع السياسات
وصنع القرارات؛
(ج) بناء القدرات يف الدول األعضاء لتطبيق مجلة نظم من بينها نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية،
مبا يتسق مع مبادرات الدول األعضاء مثل إعالن غابورون؛
 -2تطلب أيضاً إىل ادلدير التنفيذي يف شراكة مع وكاالت األمم ادلتحدة والشركاء اآلخرين أن
يقدم الدعم للبلدان ،بناء على طلبها ورىناً بتوافر ادلوارد ،لتعزيز ما يلي:
سكاهنا؛

(أ)

التوعية برأس ادلال الطبيعي واحرتام الطبيعة ،ومسامهتها يف التنمية ادلستدامة للبلدان ورفاه

(ب) آليات بناء القدرات من أجل اإلدارة ادلستدامة للموارد الطبيعية وزلاسبة رأس ادلال الطبيعي؛
(ج) الشراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل تعزيز اإلدارة ادلستدامة لرأس ادلال الطبيعي،
وإضافة القيمة واحملاسبة ،وعكس مسار التدىور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي؛
(د) البحث والتطوير واالبتكارات التكنولوجية ،فضالً عن القدرة التقنية على اإلدارة ادلستدامة
لرأس ادلال الطبيعي الوطين؛
 -6تطلب كذلك إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ ىذا القرار إىل
مجعية األمم ادلتحدة للبيئة يف موعد ال يتجاوز عام .3212

_________

اجللسة العامة السادسة
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