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 رابعةالالدورة 
 2019آذار/مارس  15-11 نريويب،

 ٢٠١٩آذار/مارس  ١٥مجعية األمم املتحدة للبيئة يف  اختذتهقرار 
 املستدامةاهلياكل األساسية  -٤/٥

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
، ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’ إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة إذ تشري

اليت تعرتف أبمهية االستثمار و ، 2012متوز/يوليه  2٧الذي اختذته اجلمعية العامة يف  ٦٦/2٨٨أيدها القرار اليت 
دعم مبا ي وتطويرهاالسليمة و الفعالة الناجعة و االقتصادية و االجتماعية  اإلنتاجيةالقدرات و ياكل األساسية يف اهل

 وفر فرص العمل،يالتنمية املستدامة و 
بشأن خطة  2015متوز/يوليه  2٧الذي اختذته اجلمعية العامة يف  ٦9/313إىل القرار  وإذ تشري أيضا  

عمل أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، الذي سلم أبن االستثمار يف إنشاء هياكل 
صحي للجميع، شرط ال أساسية مستدامة وقادرة على الصمود، تشمل قطاعات النقل والطاقة واملياه والصرف ال

عرب عن التزام البلدان بتيسري إنشاء هياكل أساسية أغىن عنه لتحقيق العديد من األهداف اليت نصبو إىل بلوغها، و 
 جيدة تكون مستدامة ومتاحة للجميع وقادرة على الصمود، عن طريق تعزيز الدعم املايل والتقين،

 201٦كانون األول/ديسمرب   23جلمعية العامة يف الذي اختذته ا ٧1/25٦إىل القرار  وإذ تشري كذلك
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة املعين ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة )املوئل الثالث(،  والذي يؤيد

إبقامة اقتصادات حضرية  تلك الوثيقة من 45، ويربز االلتزام الوارد يف الفقرة “احلضرية اجلديدة اخلطة”واملعنونة 
مستدامة وشاملة للجميع، استنادا  إىل اهلياكل األساسية املرنة اليت حتقق الكفاءة يف استخدام املوارد وتشجيع أمناط 

 االستهالك واإلنتاج املستدامة،
حتويل ’’، املعنون 2015أيلول/سبتمرب  25الذي اختذته اجلمعية العامة يف  ٧0/1إىل القرار  وإذ تشري

شأن إقامة من أهداف التنمية املستدامة ب 9 سلم ابهلدفالذي ي، ‘‘2030عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 
أن هدف  وإذ تالحظيع االبتكار، بىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع املستدام الشامل للجميع، وتشج

 يف األهداف والغاايت األخرى، مبنيتشجيع اهلياكل األساسية املستدامة 
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 ة، الذي يشجع املدير 2030بشأن تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2/5 هاإىل قرار  وإذ تشري أيضا  
ربانمج وبرانمج عمله وميزانيته، إجراءات التخذ، يف حدود والية تعلى أن لربانمج األمم املتحدة للبيئة  ةالتنفيذي
 تكامل،متماسك و متناسق و على حنو م داخل منظومة األمم املتحدة 2030 حتقيق البعد البيئي خلطة عاملتعزيز 

على البيئة، وسالمة النظم  أتثري عمليات ميكن أن يكون لهالأبن تطوير اهلياكل األساسية و  وإذ تسلم
 اإليكولوجية وجودهتا، وصحة اإلنسان واجلهود الرامية إىل التخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف معه،

أنواع تطوير وتطبيق زايدة البحوث و و أبنه يتعني اختاذ إجراءات لتوليد االستثمار  كذلك وإذ تسلم
هلياكل األساسية املستدامة، مع معاجلة اآلاثر االجتماعية والبيئية احملتملة لتطوير ابالتكنولوجيا السليمة ذات الصلة 

 اهلياكل األساسية،
على أمهية التخطيط املكاين مع مراعاة مجيع أبعاد التنمية املستدامة يف التنمية احلضرية يف املستقبل،  وإذ تركز
 شاء مساحات أكثر خضرة ومراعاة للبيئة،بوسائل منها إن

تسلط الضوء على فرص إذ و  ،على ضرورة سد الثغرات يف اهلياكل األساسية والقدرات أيضا   تؤكدوإذ 
 االستثمار املستدام، السيما يف املدن،

أن  إىلبوجه خاص مع اإلشارة ابلروابط بني االستهالك واإلنتاج املستدامني واهلياكل األساسية،  وإذ تقر
ستهلكها ستتأثر إجيابيا  ابهلياكل األساسية تهبا جمتمعاتنا السلع واخلدمات و  نتجالتغريات األساسية يف الطرق اليت ت

وتدمريها دورة الكاملة لتخطيط اهلياكل األساسية، وبنائها، وصيانتها، العلى أن  وإذ تؤكد، ستدامة  األكثر ا
 استبداهلا ينبغي أن تكون مستدامة،و 

ب األخذ يف االعتبار، حس، مع على ضرورة تطوير وصيانة اهلياكل األساسية يف إطار استدامة تؤكدوإذ 
 وفقا  للتشريعات الوطنية، ، حسب االقتضاء،لبيئياألثر ا اتوتقييم ةاالسرتاتيجي ةالبيئي اتالتقييم االقتضاء،

تيسري  ةالتنفيذي ةت فيه إىل املدير الذي طلب، بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني 2/٨إىل قرارها  وإذ تشري
وضع مواصلة الدول األعضاء إىل  تاجلهود املنسقة يف مجيع املناطق لضمان االستهالك واإلنتاج املستدامني، ودع

مستدامة تروج لكفاءة استخدام املوارد واملرونة وتعمل على مواءمة السياسات  إمنائية حضريةوتنفيذ سياسات 
شجع مجيع ترة املياه العادمة واملباين واإلنشاءات املستدامة، و العامة القطاعية مثل النقل والطاقة والنفاايت وإدا

 البلدان على تعزيز ممارسات الشراء العامة املستدامة، وفقا  للسياسات واألولوايت الوطنية،
عمليات االستهالك يف أمهية وجود هياكل أساسية مستدامة لتحسني كفاءة واستدامة املوارد  تؤكدوإذ 

وتعزيز القدرة  2030عام التنمية املستدامة لن تدهور املوارد والتلوث والنفاايت متشيا  مع خطة لتقليل ماواإلنتاج و 
 على الصمود أمام تغري املناخ، والكوارث الطبيعية، والظواهر اجلوية الشديدة،

 يقتضي مشاركة مجيع أصحاب املصلحة، 2030عام التنمية املستدامة لأبن التنفيذ الناجح خلطة  وإذ تسلم
 اخلرباء،و  السياسات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين ومبن فيهم مقرر 

ابجلهود املبذولة على خمتلف املستوايت لتعزيز اهلياكل األساسية املستدامة من خالل الشراكات،  وإذ ترحب
 واملنتدايت واملبادرات األخرى،
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من أهداف التنمية  9ف الدول األعضاء على اختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق اهلد تشجع -1
املستدامة والغاايت ذات الصلة يف أهداف التنمية املستدامة األخرى، مع مراعاة القدرات واألولوايت الوطنية 

 واالعرتاف ابهلدف املتمثل يف املضي قدما  حنو أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة؛
 االستدامة املناسبة على أصحاب املصلحة اآلخرين، على تطبيق معايريو  الدول األعضاء تشجع -2

مجيع اهلياكل األساسية كوسيلة لضمان االستهالك واإلنتاج املستدامني واحلفاظ على ترابط البيئة الطبيعية، وعلى 
 التعاون للقيام مبا يلي:

تعبئة االستثمارات وإعادة تنظيمها حسب االقتضاء، بوسائل منها تعزيز السياسات  تشجيع (أ)
 احمللية لتهيئة بيئة متكينية، من أجل تنفيذ مشاريع هياكل أساسية مستدامة؛

مواصلة تقدمي الدعم للبلدان النامية يف سياق الشراكات لتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية  (ب)
وخطة  2030يف خطة التنمية املستدامة لعام  ةالوارد اتيذ هذا القرار متشيا  مع االلتزامتنفمن أجل واالبتكارية 

 عمل أديس أاباب؛
تطوير وتعزيز الُنهج االسرتاتيجية الوطنية واإلقليمية على مستوى النظم يف جمال ختطيط اهلياكل  (ج)

الستعانة أبفضل األدوات واملبادئ األساسية، وفقا  للتشريعات الوطنية، مبا يف ذلك تقييمات االحتياجات، اب
أفضل املمارسات من قبيل تقييمات األثر البيئي، والتقييمات البيئية استخدام التوجيهية والضماانت و 

مفاهيم الشمول والقدرة على الصمود واالستدامة البيئية يف القطاعات  تتضمناالسرتاتيجية، والتنمية اليت 
 ؛2030عام التنمية املستدامة لاملختلفة، متشيا  مع خطة 

تشجيع احللول القائمة على الطبيعة كعناصر رئيسية للُنهج االسرتاتيجية على مستوى النظم  (د)
 لتخطيط اهلياكل األساسية وتطويرها؛

االعتماد بصورة أكرب على الشراكات القائمة بني القطاعني العام واخلاص ووضع ُُنج مبتكرة،  (ه)
 ابهلياكل األساسية املستدامة؛وتبادل اخلربات ذات الصلة 

كفل قيام برانمج األمم املتحدة للبيئة، من خالل مبادراته ذات تأن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -3
، ومبادرة املباين (1)ةالصلة، مبا يف ذلك إطار العمل العشري للربامج املتعلقة أبمناط االستهالك واإلنتاج املستدام

، مبواصلة وتعزيز عمله الرامي إىل تيسري اجلهود التابع له برانمج الشراء العام املستدامو  املستدامة واملناخ التابعة له،
املنسقة يف مجيع املناطق لتشجيع تطوير واستخدام معايري االستدامة املناسبة للهياكل األساسية كوسيلة لتحقيق 

التنمية املستدامة أهداف وغاايت خطة  االستهالك واإلنتاج املستدامني مع احلفاظ على بيئة طبيعية سليمة وتنفيذ
 ، بوسائل منها ما يلي:2030عام ل

تعزيز املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات القائمة، مبا يف ذلك الضماانت االجتماعية والبيئية،  (أ)
عددة اليت مُجعت مبوجب االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة ابلتنوع البيولوجي ومصارف التنمية املت

 األطراف؛

                                                      
(1)  A/CONF.216/5 ،املرفق. 
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إنشاء ودعم منصات حوار ألصحاب املصلحة املتعددين من شأُنا أن تسهم يف عمليات تداول  (ب)
مفتوحة وشفافة لتوليد وتقاسم املعارف بشأن اهلياكل األساسية املستدامة، ويف ضمان أن تُتاح للجمهور العام 

 املصلحة الرئيسيني على مجيع املستوايت؛معلومات دقيقة حسنة التوقيت وذات أمهية تصل إىل أصحاب 

االعتماد على الشراكات القائمة وتعزيزها لتبادل وتنفيذ أفضل املمارسات من أجل تعزيز القدرة  (ج)
 على الصمود واالستدامة االجتماعية والبيئية لعمليات تطوير اهلياكل األساسية؛

اسات لدى احلكومات وغريها من القيام، يف حدود املوارد املتاحة، بتنمية قدرات مقرري السي (د)
اجلهات صاحبة املصلحة يف القطاعني العام واخلاص يف جمال استخدام البياانت، واملعارف، واألدوات، والُنهج 

 وغري ذلك من اآلليات إلدراج اهلياكل األساسية املستدامة ضمن اسرتاتيجيات التنمية واألعمال التجارية؛
وإرساء شراكات معززة بني القطاعني العام واخلاص لتيسري االعتماد على املبادرات القائمة  (ه)

 رهنا  بتوافر املوارد؛ ،االستثمار اخلاص يف اهلياكل األساسية املستدامة
الوطنية الدول األعضاء واجلهات صاحبة املصلحة على تقاسم وتطبيق أفضل املمارسات  تشجع -4

تجنب أثر تطوير اهلياكل األساسية أو، إن مل يكن ذلك ممكنا ، ب فيما يتعلق الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلكو 
 ختفيف ذلك األثر؛

إىل أعمال اللجان اإلقليمية  ألفضل املمارسات، استنادا   عد جتميعا  تأن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -5
إىل املبادرات القائمة وحتديد الثغرات املعرفية، من أجل  لألمم املتحدة وغريها من هيئات األمم املتحدة، استنادا  

البيئة يف قدم ذلك التقرير إىل مجعية ت، وأن هياكلها األساسيةتعزيز استدامة تشجيع و مساعدة الدول األعضاء يف 
 دورهتا اخلامسة؛

الدول األعضاء واجلهات صاحبة املصلحة، مع إشراك املهتمني من القطاعني العام واخلاص  تشجع -٦
 والشروع يف شراكات جديدةالشراكات والتحالفات القائمة  هبدف مواصلة دعمعلى حد سواء، على التعاون 

ىل هياكل أساسية أكثر يف حتوهلا إالبلدان النامية تشجيع البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا النظيفة لدعم ل
طرق مبتكرة لتعزيز اهلياكل األساسية املستدامة من أجل حتقيق كفاءة  البحث عن كما تشجعها علىاستدامة،  

 املوارد.

_____________ 


