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 2019 مارس/آذار 15-11 نريويب،

 2019آذار/مارس  15قرار اختذته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف 

 املمارسات التجارية املستدامةالتصدي للتحدايت البيئية من خالل  -4/4

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
وأهداف التنمية املستدامة، اليت توفر إطارًا عاملياً  (1)20٣0لعام لالتنمية املستدامة  إىل خطة إذ تشري

 والدولية من أجل حتقيق التنمية املستدامة،واإلقليمية الوطنية للجهود 
عن املؤمتر الدويل الثالث  ةالصادر  اباللتزامات اليت مت التعهد هبا يف إطار خطة عمل أديس أاباب وإذ تقر

من أجل االستثمار يف النهوض ابلتنمية الصناعية املستدامة الشاملة للجميع بغية التصدي بصورة  (2)لتمويل التنمية
د والكفاءة يف استخدام الطاقة، والتلوث وتغري فعالة للتحدايت الرئيسية، من قبيل النمو وفرص العمل، واملوار 

 املناخ، وتقاسم املعارف، واالبتكار، واإلدماج االجتماعي،
اباللتزامات اليت مت التعهد هبا يف إطار خطة عمل أديس أاباب بوضع سياسات حتفز  يضاً أ تقروإذ 

 ،دعم االبتكار يف البلدان الناميةتاستحداث أنواع التكنولوجيا اجلديدة، كما حتفز البحث و 
 وتعززيف أمهية رعاية ومتكني الصناعات احمللية املتنوعة اليت تؤدي إىل إجياد العمالة املنتجة  وقد نظرت

 اجملتمعات احمللية من خالل سبل كسب العيش املستدامة ومتكني املرأة،
أبن األعمال التجارية املستدامة ميكن أن تزيد اإلنتاجية والقدرات التقنية، وجتذب االستثمارات  وإذ تسلم

 للتحدايت البيئية، اليت يتم من خالهلا التصديوتزيد الرحبية على طول سلسلة القيمة ومتثل أحد احللول املبتكرة 

                                                      
 .70/1(  قرار اجلمعية العامة 1)
 .، املرفق69/٣1٣(  قرار اجلمعية العامة 2)
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يعزز االستدامة البيئية مع إسهامه يف اجلدوى  أن تطوير األعمال التجارية املستدامة ميكن أن وإذ تالحظ
 جتماعي،االقتصادية واإلدماج اال

أن املؤسسات ميكنها أن تساعد يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل املمارسات  وإذ تضع يف اعتبارها
 التجارية املستدامة، مبا يف ذلك االستخدام الفعال واملستدام للموارد الطبيعية،

 وإذ تقر بضرورةيف تطوير األعمال التجارية املستدامة،  خاصاً  أبن النساء والشباب يؤدون دوراً  وإذ تسلم
سيما لدعم  تعزيز احلوافز وعمليات التخطيط ورسم السياسات اليت تعاجل االحتياجات والتحدايت اخلاصة هبا، وال

ك يف جماالت من عن حتقيق املساواة للنساء يف احلصول على التمويل، مبا يف ذل العمالة والفرص التجارية، فضالً 
 قبيل الطاقة املتجددة والزراعة املستدامة،

أبن األعمال التجارية املستدامة ميكن أن تعزز الكفاءة يف استخدام املوارد، وإجياد فرص  وإذ تسلم أيضاً 
 نوعية اهلواء والصحة،ها لالنبعااثت وحتسينلها العمل، وتعزز التصنيع املستدام، مع ختفيض

على أن النهج املبتكرة لألعمال التجارية املستدامة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر  وإذ تؤكد
، 20٣0املمارسات التجارية املراعية للبيئة، حسب االقتضاء، ميكن أن تسهم يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

 لقضاء على الفقر،يف تعزيز السبل املستدامة لكسب العيش واإلسهام يف ا وأن تؤدي دوراً 
ملبادرات العاملية واإلقليمية والوطنية اليت تشجع األعمال التجارية املستدامة، مبا يف ذلك ابتعرتف وإذ 

اإلنتاج األنظف واملتسم بكفاءة استخدام مبادرة على سبيل املثال ال احلصر املمارسات التجارية املراعية للبيئة، مثل 
وحتويل “ SwitchMed”وسويتشميد (SWITCH Africa Green)املوارد، وبرامج حتويل أفريقيا إىل االقتصاد األخضر 

 ،(SWITCH-Asia)آسيا 
الدول األعضاء إىل وضع سياسات االقتصاد الكلي والسياسات القطاعية التمكينية، اليت  تدعو -1

ج دورة احلياة، مع مراعاة العبء اإلداري مبا يف ذلك السياسات البيئية، واستخدام نُُ  ،تسهم يف التنمية املستدامة
جل حفز االستثمار يف املمارسات من أ ، وذلكاملرتتب على املؤسسات ابلغة الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم

 التجارية املستدامة؛
تطوير  تشجيعالدول األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاص واجلهات املعنية األخرى إىل  تدعو -2

وتعزيز آليات التمويل املستدام، مثل السندات اخلضراء، من أجل تعزيز إدماج االستدامة يف جمال األعمال التجارية 
ألخذ بنُ ُهج األعمال التجارية املستدامة وتوسيع نطاقها، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر املمارسات ل

 التجارية املراعية للبيئة، حسب االقتضاء؛
لربانمج األمم املتحدة للبيئة، ابلتعاون مع جهات أخرى من هيئات  ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -٣

تقدمي الدعم لتطوير املهارات، وخباصة للمؤسسات ابلغة الصغر والصغرية واصل تئها، أن األمم املتحدة وشركا
، واملتوسطة احلجم، من أجل تشجيع أمناط اإلنتاج املستدامة، مبا يف ذلك اإلنتاج األنظف والتكافل الصناعي

 ؛وإنتاجيتهايف استخدام املوارد  وكفاءهتاحبيتها، من أجل حتسني ر   وذلك
الدول األعضاء إىل هتيئة الظروف املواتية لإلصالحات يف جمال السياسة العامة، حسب  تدعو -٤

االقتضاء، واملمارسات وأنواع التكنولوجيا املبتكرة، واألدوات االقتصادية، واالستثمارات والتعاون اإلقليمي لتشجيع 
 ة الكربونية، وتعزيز التصنيع املستدام؛الكفاءة وختفيض البصم
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الدول األعضاء والشركاء والقطاع اخلاص واملؤسسات البحثية واألوساط األكادميية  تشجع -5
واجلهات صاحبة املصلحة األخرى على تكثيف أعمال البحث والتطوير وتقاسم املعارف من أجل األخذ 

حنو االستهالك واإلنتاج املستدامني، على  التوجهرارها يف سبيل ابملمارسات التجارية املستدامة وتوسيع نطاقها وتك
العمليات الثالث ، واإلدارة املستدامة للمواد، و واقتصاد التدويرسبيل املثال حتقيق الكفاءة يف استخدام املوارد، 

 لتخفيض وإعادة االستخدام وإعادة التدوير؛ل
، ابلتعاون مع كياانت األمم املتحدة املعنية والشركاء واجلهات املعنية ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -6

ونشر األدلة واملعلومات عن  يف مجع، سيما أقل البلدان منواً  تقدمي الدعم للبلدان وال أن تواصلوالقطاع اخلاص، 
تطوير فيما يتعلق باملمارسات اجليدة إلاتحة اختاذ القرارات املستنرية والتوعية وإقامة الشبكات وتقاسم املعارف 

 األعمال التجارية املراعية للبيئة؛
املتحدة املعنية والشركاء ، ابلتعاون مع كياانت األمم قومتالتنفيذي أن  ةإىل املدير  تطلب أيضاً  -7

الدعم للربامج احلاضنة اليت  وأن تقدم ،مبا يف ذلك الشراكات ،واجلهات املعنية والقطاع اخلاص، بتعزيز التعاون
 املوائل اإليكولوجية الفريدة واملتنوعة بيولوجياً وتعزيز السبل املستدامة لكسب العيش؛ حفظهتدف إىل 
وضع وتنفيذ الربامج اليت حتفز تكرار ما هو موجود من احللول  ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب كذلك -٨

 ذلك على سبيل املثال وأنواع التكنولوجيا املبتكرة، وتشجع األخذ بُنهج األعمال التجارية املستدامة، مبا يف
 احلصر املمارسات التجارية املراعية للبيئة، حسب االقتضاء؛ ال

عد التوجيهات واألدوات واآلليات الالزمة لتعزيز بناء القدرات تأن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -9
املستدامة، عن طريق وسائل منها على والتوعية من أجل دعم الدول األعضاء يف النهوض ابملمارسات التجارية 

 ؛(٣)سبيل املثال ال احلصر، التعاون مع اإلطار العشري للربامج املتعلقة أبمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة
اجملتمع الدويل واهليئات اإلقليمية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين إىل وضع واعتماد وتنفيذ  تدعو -10

 حتفز الطلب على املنتجات املستدامة؛التدابري الفعالة اليت 
تقريراً إىل مجعية البيئة يف دورهتا اخلامسة عن التقدم احملرز يف  تقدمأن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -11

 تنفيذ هذا القرار.
______________ 

                                                      
(٣  )A/CONF.216/5.املرفق ، 


