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مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة 
 لربانمج األمم املتحدة للبيئة

 الدورة الثالثة
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4نريويب، 

 االستثمار يف احللول البيئية املبتكرة للتعجيل بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة - 3/5 قرارال
 ،األمم املتحدة للبيئةإن مجعية 

حتويل عاملنا: خطة ”، املعنون 201٥أيلول/سبتمرب  2٥املؤرخ  70/1إىل قرار اجلمعية العامة  إذ تشري
 التنمية املستدامة الواردة فيه، ، وأهداف وغاايت“2030التنمية املستدامة لعام 

على أن السياسات الداعمة للحلول البيئية االبتكارية ميكنها أن تيسر التنفيذ الفعال خلطة  وإذ تشدد
 وأهدافها للتنمية املستدامة، 2030التنمية املستدامة لعام 

القتصادية أبمهية النهوض ابلتنمية املستدامة أبسلوب متكامل ومتوازن يراعي أبعادها ا وإذ تسلم
 واالجتماعية والبيئية،

من مقرر جملس اإلدارة  2وإىل الفقرة  2014حزيران/يونيه  27املؤرخ  1/10إىل قرارها  تشري وإذ
، اليت سلم فيها اجمللس بوجود نـُُهج ورؤى ومناذج وأدوات خمتلفة طورهتا الدول األعضاء يف األمم املتحدة 27/8

 ية املستدامة والقضاء على الفقر،من أجل حتقيق التنم
ملال الطبيعي هو مفهوم ال يزال معناه قيد النقاش، وأنه ألغراض هذا القرار فإن رأس أبن رأس ا وإذ تقر

 املال الطبيعي له قيم أساسية خمتلفة ختضع للوالية الوطنية والسيادة الوطنية،
التنمية خطة ابحلاجة إىل تعزيز االستثمار يف احللول البيئية املبتكرة من أجل التعجيل بتحقيق  وإذ تسلم

أهداف التنمية املستدامة، وما هلا من دور اسرتاتيجي يف توفري احللول العملية وامليسورة و  2030عام دامة لاملست
 لتحدايت التنمية االجتماعية واالقتصادية، مبا فيها التحدايت املرتبطة ابستخدام املعارف العلمية والتكنولوجية،

ل الطبيعي من ضمن النهج االبتكارية اليت ميكنها أن اإلدارة املستدامة لرأس املا وإذ تضع يف اعتبارها
 ،2030اإلسهام يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

عن  على ضرورة كفالة احلفاظ على البيئة، وخدمات النظم اإليكولوجية ووظائفها، فضلا  وإذ تشدد
 يئية املبتكرة،االستخدام واإلدارة املستدامني للموارد الطبيعية، يف سياق تشجيع احللول الب
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إىل أن االستثمار يف احللول البيئية املبتكرة وتشجيعها يف جماالت من قبيل الطاقة النظيفة والنهج  وإذ تشري
القائمة على النظام اإليكولوجي يف جماالت الزراعة والتصنيع املستدام واالستهلك واإلنتاج املستدامني، ُتسهم يف 

 - لنظم اإليكولوجية وحتسني األمن الغذائي والتعجيل ابلتحول االجتماعياحلد من التلوث ويف تعزيز قدرات ا
 لة والنمو االقتصادي املستدامني،االقتصادي وتوفري فرص العما

بشروط متفق عليها، وحشد املوارد من  هاونقلعلى أن بناء القدرات، وتطوير التكنولوجيا  وإذ تشدد
القدرات الوطنية على وضع احللول البيئية املبتكرة، مبا يف ذلك  مجيع املصادر، هي عناصر مهمة لتعزيز وحتسني

 على املستوى احمللي،
الدول األعضاء عند االقتضاء إىل اختاذ التدابري لتعزيز التدخلت املبتكرة يف جمال السياسات  تدعو -1

 ؛2030املستدامة لعام  طة التنميةالبيئية واالستثمار فيها، وكذلك يف اإلجراءات الرامية إىل التعجيل بتنفيذ خ
الدول األعضاء على أن تعزز وتيسر التدابري اهلادفة إىل النهوض ابلتكنولوجيا املبتكرة  تشجع -2

اليت تكفل إضافة القيمة من خلل االستخدام املستدام لرأس املال الطبيعي واملوارد الطبيعية، مع  السليمة بيئياا 
 والتقليل منه وعكس اجتاهه؛ تدهور النظم اإليكولوجيةالتقليل إىل أدىن حد ممكن من التلوث، ومنع 

من خلل تيسري وتعزيز مجلة أمور منها خطط  على النهوض ابحللول املبتكرة السليمة بيئياا  تشجع -3
واخلاص، التمويل املبتكرة، والتعليم، والبحث والتطوير، وبناء القدرات، وإقامة الشراكات بني القطاعني العام 

 العامة؛ واتساق السياسات
ضرورة إقامة وتعزيز الشراكات بني احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات غري  تؤكد جمدداا  -4

مار احلكومية واألوساط العلمية واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من اجلهات املعنية من أجل تعزيز وحتسني االستث
 يف احللول البيئية املبتكرة؛

، حسب االقتضاء، تدابري ملنع تدهور النظم اإليكولوجية الدول األعضاء على أن تعتمد حتث -٥
لكفالة االستخدام واإلدارة املستدامني للموارد الطبيعية يف سبيل  وفقداهنا، واحلد منهما وعكس اجتاههما، سعياا 

 التنمية املستدامة؛
ق من أجل حتقي الدول األعضاء على تعزيز السياسات االبتكارية السليمة بيئياا  حتث أيضاا  -6

عن االستهلك واإلنتاج  االستدامة يف الصناعة والزراعة والتنمية احلضرية والنقل والسياحة والتجارة، فضلا 
 ؛املستدامني يف هذه القطاعات الرئيسية

تنبؤ هبا، عن طريق تعبئتها أبسلوب مستدام من توافر وإاتحة متويلت كافية ميكن ال تؤكد جمدداا  -7
التكنولوجيا ونشرها وتعميمها ونقلها وفق شروط متفق عليها، وبناء القدرات، هي عناصر مجيع املصادر، وتطوير 

 مهمة إلفساح اجملال أمام حلول بيئية عملية وميسورة التكلفة ومبتكرة؛
بتوافر املوارد، وابلتعاون مع سائر كياانت األمم  إىل برانمج األمم املتحدة للبيئة، رهناا  تطلب -8

التنمية واجملتمع الدويل، القيام بتيسري تعزيز التعاون الدويل من خلل مساعدة البلدان يف  املتحدة والشركاء يف
 النهوض ابحللول البيئية املبتكرة ويف جهودها الرامية إىل وضع السياسات والتدابري من أجل حتقيق تلك الغاية؛

يف  ىل مجعية األمم املتحدة للبيئةإىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريراا عن تنفيذ هذا القرار إ تطلب - 9
 الرابعة. دورهتا
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