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التابعة مجعية األمم املتحدة للبيئة 
 ربانمج األمم املتحدة للبيئةل

 لثةالثاالدورة 

 2017كانون األول/ديسمرب   6-4 نريويب،

السياسي الرفيع املستوى  املنتدى إسهامات مجعية األمم املتحدة للبيئة يف - 3/3القرار 
 املستدامةاملعين ابلتنمية 

 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة 
وإىل “ املستقبل الذي نصبو إليه”إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة إذ تشري 

شكل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ’’بشأن  2013متوز/يوليه  9املؤرخ  67/290قرار اجلمعية العامة 
، بشأن 2016متوز/يوليه  29املؤرخ  70/299وإىل قرار اجلمعية العامة  ‘‘ابلتنمية املستدامة وجوانبه التنظيمية
 ،واستعراضها على الصعيد العاملي 2030متابعة خطة التنمية املستدامة لعام 

لرائدة اليت تضع جدول على دور برانمج األمم املتحدة للبيئة بوصفه اهليئة البيئية العاملية ا وإذ تؤكد جمددا  
األعمال البيئي العاملي، وتعزز التنفيذ املتسق للبعد البيئي ألهداف التنمية املستدامة ضمن منظومة األمم املتحدة، 

 وتقوم بدور املناصر الرمسي للبيئة العاملية،
ت مبوجبه ، الذي اعتمد2015أيلول/سبتمرب  25املؤرخ  70/1إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري أيضا  

حتويل عاملنا: ”املعنونة  2015العتماد خطة التنمية ملا بعد عام اجلمعية الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة األمم املتحدة 
 ،“2030خطة التنمية املستدامة لعام 

 2 الفقرة ذلك يف مبا ،2030بشأن إجناز خطة التنمية املستدامة لعام  2/5 هاإىل قرار  وإذ تشري كذلك
 ابلتنمية املعين املستوى الرفيع السياسي املنتدى إىل لدوراهتا الرئيسية الرسائل بنقلمبوجبها مجعية البيئة  تالتزم اليت

 ،2030 لعام املستدامة التنمية خطة واستعراض متابعة يف مهمته دعم أجل من املستدامة
انون األول/ديسمرب ك  21املؤرخ  71/231من قرار اجلمعية العامة  3الفقرة  وإذ تؤكد من جديد

رئيس مجعية األمم املتحدة للبيئة على أن ينقل الرسائل الرئيسية اليت جرى ت فيها اجلمعية شجعاليت ، 2016
 االتفاق عليها يف جلسات مجعية البيئة أثناء املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة،
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اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل رئيس مجعية األمم املتحدة رئيس اليت وجهها  ابلدعوات وإذ ترحب
خطة التنمية املستدامة لعام  برانمج األمم املتحدة للبيئة يفمسامهة  تظهرموضوعية  تعليقاتللبيئة من أجل تقدمي 

2030، 
لتنمية املستدامة ل األساسي املنظور البيئي ية جلمعية األمم املتحدة للبيئة تقدمأبن النتائج الرئيس وإذ تسلم

 ،الرفيع املستوى املنتدى السياسي اجتماعاتأثناء 
إىل املنتدى السياسي اليت وافقت عليها مجعية البيئة  الرسائل الرئيسيةأتكيد التزامها بنقل  تكرر -1

وأوجه  2030تقييم التقدم احملرز والتحدايت يف تنفيذ خطة العام من أجل الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة 
 ترابطها مع األبعاد االجتماعية واالقتصادية؛

أن تدرج بندا  دائما  يف جدول أعمال مجعية األمم املتحدة للبيئة بشأن إسهامات مجعية  تقرر -2
األمم املتحدة للبيئة يف اجتماعات املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة، لكي تنظر اجلمعية 

لمنتدى السياسي الرفيع لالسنوية االجتماعات هتا يف أهداف التنمية املستدامة قيد االستعراض يف يف مداوال
 املستوى؛

يف الوقت املناسب إىل االجتماعات السنوية للمنتدى  املوضوعية التعليقاتأن تقدم، تقرر كذلك  -3
السياسي الرفيع املستوى، مبا يف ذلك أثناء الفرتة الفاصلة بني الدورات اليت تعقد كل سنتني جلمعية األمم املتحدة 

 للبيئة، وذلك على النحو التايل:
 ؛بشأن املنظور البيئي الشامل للتنمية املستدامةالتعليقات ستقدم  )أ(

 املعين ابلتنمية املستدامة املنتدى السياسي الرفيع املستوىاجتماعات التعليقات مواضيع سرتاعي  ()ب
 أهداف التنمية املستدامة اليت جيري استعراضها يف كل اجتماع من االجتماعات السنوية للمنتدى، فضل   وكذلك

 ؛للتنمية املستدامة ديةاألبعاد االجتماعية واالقتصاالرتابط بني األبعاد البيئية و عن أوجه 
 يف االعتبار القرارات ذات الصلة اليت اعتمدهتا مجعية األمم املتحدة للبيئة؛أيضا   التعليقاتستأخذ  )ج(
بتوجيه من رئيس مجعية ، التعليقات مجعية األمم املتحدة للبيئة أمانةأو  سيعد املدير التنفيذي )د(

 ؛اللجنةفيها مثلني الدائمني، لكي تنظر األمم املتحدة للبيئة وابلتشاور مع جلنة امل
لبيئة، وتتطلع إىل ألمم املتحدة لالتفاعل بني املنتدى السياسي الرفيع املستوى ومجعية ا تشجع -4

 استمرار هذا التفاعل وتعزيزه؛

 هارسائل ينقلأن و يف مجعية البيئة  فعالة مشاركة لبيئةاألمم املتحدة ل مجعية أبن يشارك رئيس توصي -5
 ؛املستوى الرفيع السياسي املنتدى إىل الرئيسية

رئيس مجعية األمم املتحدة للبيئة أن يعمل عن كثب مع رئيس توصي إىل املدير التنفيذي و  تطلب -6
اإلسهامات السنوية اليت تقدمها  النظر يفاجلمعية العامة ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي من أجل تعزيز 

املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة، وأن يقدما تقريرا  عن  يف عملبيئة مجعية األمم املتحدة لل
 ؛هبدف تقدمي تعليقات إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة ذلك إىل جلنة املمثلني الدائمني

أن يكفل عمل املكاتب اإلقليمية التابعة  ، يف حدود املوارد املتاحة،إىل املدير التنفيذي تطلب -7
يف  تعليقاتاللجان االقتصادية اإلقليمية لتقدمي الدول األعضاء و لربانمج األمم املتحدة للبيئة بشكل وثيق مع 
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حىت يتسىن الوقت املناسب يف سياق اإلعداد للجتماعات السنوية للمنتدايت اإلقليمية املعنية ابلتنمية املستدامة، 
 كل منطقة معنية، والقرارات ذات الصلة اليت اختذهتا سائل االستدامة البيئية، مبا يف ذلك املستجدة منها يفإدماج م
إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية  املقدمةالعامة  اتوتوصيات السياس اإلفاداتلبيئة، يف امجعية 

 املستدامة.

_____________ 


