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قرار اختذته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف  15آذار/مارس 2019
 -3/4التنقل املستدام
إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
إذ تشري إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ،وتعديل الدوحة
لربوتوكول كيوتو ،واتفاق ابريس( )1املعتمد يف إطارها ،وإذ حتيط علما بنتائج الدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف
يف االتفاقية ،الذي عقد يف كاتوفيتسه ،بولندا ،يف الفرتة من  2إىل  14كانون األول/ديسمرب ،2018
وإذ تشري أيضا إىل قرار مجعية الصحة العاملية  8/68بشأن الصحة والبيئة :معاجلة اآلاثر الصحية النامجة
عن تلوث اهلواء،
وإذ تسلم أبن تدابري احلد من تلوث اهلواء ميكن أن تدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 20٣0
وتؤثر أتثريا قوي على حتسني نوعية احلياة ،وخباصة صحة اإلنسان،
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وإذ تعرب عن تقديرها وامتناهنا للفريق الدويل املعين بتغري املناخ واألوساط العلمية إلصدار التقرير اخلاص
عن اإلبقاء على االحرتار العاملي يف حدود  1,5درجة مئوية) ،(٣وإذ ترحب ابستكماله يف الوقت املناسب،
وإذ تضع يف اعتبارها أن التنقل املستدام ،مبا يف ذلك التنقل ابلطاقة الكهرابئية ،والوقود األحيائي املستدام،
والتنقل النشط (املشي وركوب الدراجات اهلوائية) ،والنقل العام ،والتنقل املشرتك ،والوقود املنخفض االنبعااثت

( )1انظر  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املقرر /1م أ ،21-املرفق.
( )2قرار اجلمعية العامة .1/70
( )٣ميكن االطالع عليه يف الرابط .https://www.ipcc.ch/sr15/ :
K1901058
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والفعال ،وحمركات االحرتاق الفعالة ،واهليدروجني والوقود واإللكرتوين ،والغاز الطبيعي السائل املضغوط ،هو
اسرتاتيجية لتحسني نوعية اهلواء والصحة البشرية ،وال سيما يف املناطق احلضرية ،وكذلك يف األماكن األخرى،
املستدام،

وإذ تسلم ابلعمل الذي قامت به ابلفعل طائفة واسعة من مبادرات القطاعني العام واخلاص بشأن التنقل
وإذ تسلم أيضا ابلدور الذي يؤديه االبتكار يف النهوض ابلتنقل املستدام،

وإذ ترى أن اإلجراءات الرامية إىل املضي قدما حنو حتقيق التنقل املستدام ميكن أن تؤدي إىل احلد من
انبعااثت ملواثت املناخ القصرية العمر ،وخاصة الكربون األسود ،مما ميكن أن يكون له أثر على احرتار الغالف
اجلوي على املدى القصري ،وأن تؤدي إىل احلد من تلوث اهلواء وحتسني الصحة البشرية،
وإذ تضع يف اعتبارها أمهية التنقل املستدام للقرارات اليت اعتمدهتا ،مبا يف ذلك القرار  7/1بشأن تعزيز
دور برانمج األمم املتحدة للبيئة يف حتسني نوعية اهلواء؛ والقرار  8/2بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني ،والقرار
 8/٣بشأن منع وختفيض تلوث اهلواء من أجل حتسني نوعية اهلواء على الصعيد العاملي،
وإذ تقر ابحلاجة إىل زيدة اجلهود املبذولة للنهوض ابلتنقل املستدام ،مع مراعاة الظروف الوطنية،
وإذ تسلم أبمهية التعاون فيما بني الدول األعضاء ،مبا يف ذلك مع اجلهات املعنية األخرى ،بشأن مبادرات
التنقل املستدام على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي،
 -1تشجع الدول األعضاء على النظر يف وضع أدوات سياسة عامة وطنية تتعلق ابالبتكار يف التنقل
املستدام ،مع مراعاة الظروف الوطنية املختلفة؛
 -2هتيب ابلدول األعضاء واجلهات املعنية صاحبة املصلحة أن تعزز تبادل املعارف واملمارسات
اجليدة والدروس املستفادة والفرص املرتبطة ابلتنقل املستدام؛
 -٣تشجع الدول األعضاء على أن حتدد ،حسب االقتضاء ،ابلتعاون مع اجلهات املعنية األخرى،
حلوال سياساتية ومالية وتكنولوجية مبتكرة من أجل تعزيز التنقل املستدام عن طريق اختاذ إجراءات ،مبا يف ذلك
ما يلي:
(أ)

املسامهة ابلدعم التقين واملايل من أجل تنفيذ مبادرات وطنية وإقليمية لتعزيز التنقل املستدام؛

(ب) مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز احلوار والتعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل ،واملساعدة
التقنية ،ونقل التكنولوجيا واملعارف الطوعية ،وفق شروط متفق عليها ،وبناء القدرات من أجل تعزيز التنقل املستدام؛
(ج) التعاون بني املهتمني من القطاعني العام واخلاص ،فضال عن الشراكات بني القطاعني العام
واخلاص ،هبدف املواءمة بني اإلجراءات الرامية إىل تعزيز التنقل املستدام ،من خالل البناء على الشراكات القائمة؛
(د) املضي قدما حنو حتقيق أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة ،من خالل تعزيز هنج شامل للمدن
املستدامة فيما يتعلق ابلتنقل املستدام يشمل ،حسب االقتضاء ،تقييم الدورة الكاملة؛
(ه) مراعاة تعميم اسرتاتيجيات وسياسات ولوائح التنقل املستدام استنادا إىل تقييم لكامل دورة كل
خيار من خيارات التنقل املستدام؛
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 -4تطلب إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة ،ضمن نطاق والية الربانمج ،وبرانمج
عمله وموارده املتاحة ،تعزيز التنقل املستدام عن طريق ما يلي:
(أ) العمل من خالل الشراكات القائمة والوسائل األخرى للتعاون مع املنظمات املعنية األخرى ،مبا
يف ذلك املنتديت اإلقليمية ،من أجل تيسري بناء القدرات وتبادل املعرفة واملعلومات للقطاعني العام واخلاص،
واجملتمع املدين ،واملستخدمني واألوساط األكادميية وغريها من أجل تعزيز التنقل املستدام؛
(ب) اإلبالغ عن املمارسات اجليدة املتعلقة ابلتنمية والتمويل وتنفيذ سياسات ومبادرات التنقل املستدام
الوطنية واإلقليمية؛
(ج) تشجيع املشاريع التجريبية يف البلدان واملدن؛
(د) استكشاف فرص التعاون مع منظمات األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية األخرى ،متشيا
مع واليهتا وميزانياهتا؛
(ه) استكشاف أوجه التآزر والفرص املتاحة يف جماالت مثل الصحة العامة ،وإجياد فرص العمل والنمو
االقتصادي املتصلة ابلتنقل املستدام؛
(و) إعداد تقرير عن اإلجراءات املنفذة يف نطاق هذا القرار من أجل تقدميه إىل مجعية البيئة يف دورهتا
السادسة.
_____________
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