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 البٌئة والتنمٌة المستدامة

 مقدمة .أوالا 
 

 تمهٌد .أ

 

لمنظمة االستشارٌة. وقد واكبت اهاما من برنامج عمل  "البٌئة والتنمٌة المستدامة"  بندا ـلقانون المتعلق بٌشكل ا -1

مانة الحالً لؤل هذا التقرٌرا ٌقرب من أربعة عقود حتى اآلن. المنظمة  التطورات الحاصلة فً هذا الموضوع منذ م

طارٌة بشؤن تفاقٌات رٌو الثالث وهً : اتفاقٌة األمم المتحدة اإلهو عبارة عن تنفٌذ للنظام الدولً الذي وضعته ا العامة

التً تعانً ، واتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحر فً البلدان 1992؛ اتفاقٌة التنوع البٌولوجً 1992تؽٌر المناخ ، 

تقدم المحرز كملت بالأ و التً  )اتفاقٌة مكافحة التصحر( 1994التصحر ، وبخاصة فً أفرٌقٌا ،  الجفاؾ الشدٌد / أو

 .2002تنفٌذ نتائج مإتمر القمة العالمً للتنمٌة المستدامة لعام 

   تقرٌر األمانة الحالً تقدٌم لمحة عامة عن الدورة السابعة عشرة لمإتمر األطراؾ فً اتفاقٌة تؽٌر المناخٌحاول  2- 

كانون  9نوفمبر الى تشرٌن الثانً / 28فً  عقدذي ال  (CMP 7)لسابع لؤلطراؾ فً بروتوكول كٌوتوواالجتماع ا

التً   الحقة حول تؽٌر المناخ الاوضات مفالإلى  بشكل موجز  وٌشٌر ، فً دٌربان، جنوب أفرٌقٌا 2011بر دٌسماألول /

؛ الدورة العاشرة لمإتمر األطراؾ فً 2011وتشرٌن االول  2011ٌونٌو حزٌران/فً بون، ألمانٌا، وبنما فً  تعقد

فً  2011أكتوبر تشرٌن األول /   21إلى  10الفترة من التً عقدت فً  ،(COP 10) حة التصحراتفاقٌة مكاف

القسم األخٌر من التقرٌر الدورة التاسعة عشرة لمإتمر األمم المتحدة للتنمٌة ٌتناول جمهورٌة كورٌا. تشانجوان 

؛ والدورة 2011ماٌو آٌار/  13-02من الذي انعقد فً مقر األمم المتحدة، نٌوٌورك فً الفترة   (UNCSD)المستدامة

شباط /  22-20الذي انعقد فً الفترة من  العالمً البٌئً الوزاري المنتدى الثانٌة عشرة االستثنائٌة لمجلس اإلدارة /

 ةالسنوٌفً نٌروبً، كٌنٌا. وأخٌرا، ٌقدم بعض التعلٌقات والمالحظات على البند من جدول األعمال للدورة  2012فبراٌر 

 .دٌة والخمسون للمنظمةالحا

تموز  1 -ٌونٌو حزٌران/   22لمنظمة االستشارٌة )لالمداوالت فً الدورة السنوٌة الخمسٌن ب. 

 (االشتراكٌة الدٌمقراطٌة اجمهورٌة سري النك، كولومبو، 2011ٌولٌو /
 

عرض الدكتور ة الموضوع. تداول نظرا ألهمٌلل اعنصرجدول األعمال على بٌئة والتنمٌة المستدامة" "البند الكان  - 3

دامة". جدول األعمال "البٌئة والتنمٌة المست بندالقانونٌة للمنظمة االستشارٌة  (DSG) حسن سلٌمانً، نائب األمٌن العام

المفاوضات لوضع إطار للعمل بعد عام فً مختلؾ جوالت  شارك  ذكر أن المجتمع الدولًبشؤن قضاٌا تؽٌر المناخ، 

 أن ٌستذكروا  بؤنالدول األعضاء الب األمٌن العام . طلبروتوكول كٌوتوااللتزام األولى  ترةف ستنتهً ، عندما2012

فً مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً بالً قد وافق   2007 دٌسمبركانون األول/  المفاوضٌن فً  اجتماع

دٌسمبر  كانون األول /ر األطراؾ فً الجتماع الخامس عشر لمإتملخارطة الطرٌق  اعداد  لى خطة عمل بالً وع

بؤربعة  طرٌقخطة خارطة ال. وضعت 2012للعمل بعد عام  موعدا نهائً لالتفاق على إطاركفً كوبنهاؼن  2009

لوضع اللمسات تفوٌض  االساس  فً  تكان التخفٌؾ والتكٌؾ والتكنولوجٌا والتموٌل.  -تؽٌر المناخ بشؤن عمل بنود لل

 لثانٌةلثانٌة من بروتوكول كٌوتو، وانبعاثات من الدول الصناعٌة للمرحلة اااللتزام بخفض  اال، ما أولهمرٌن: ألاألخٌرة 

. على الرؼم من أن تلك المفاوضات كانت 2050حتى عام فً العمل المدى الطوٌل على للتعاون األهداؾ العالمٌة 

 .المطلوبة األقسامفً كوبنهاؼن، فشل المإتمر فً تحقٌق  تنتهًل

الذي عقد  (COP) أنه فً المإتمر السادس عشر لؤلطراؾ فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ أبلػ - 4

وصفت هذه الدعوة للدول معروفة باسم "اتفاقٌات كانكون". مجموعة متوازنة من القرارات الاعتمدت  قد، فً كانكون
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بؤنها  ، 2010اإلعالن عنها فً عام  النبعاثات واإلجراءات التً تماتفاقٌة تؽٌر المناخ وأهداؾ خفض الوضعها فً قائمة 

لة ءالتفاق على بناء نظام شامل للمسا. كما تم امن قبل العالم  هاقد شهدألكبر جهود التخفٌؾ التً  تشكل أساس جماعً 

عام ناقش فً ٌوسوؾ  كانكون،المتبادلة لتحقٌق هذه األهداؾ. ومع ذلك، لم تحل مسؤلة الشكل القانونً لالتفاق فً 

 تبنً اتفاق ملزم قانونا اجة إلى أن تقررفً دوربان، جمهورٌة جنوب أفرٌقٌا. هذا ٌعنً أن األطراؾ ال تزال بح 2012

 اي  بروتوكول كٌوتو، أوستبدل التً من شؤنها أن ت دانا لجمٌع البلٌٌكمل بروتوكول كٌوتو، إلى اتفاق شامل ملزم قانون

 .معاهدة جدٌدةهناك مإتمر قرارات األطراؾ بدال من أن ٌكون من خالل  طراؾاألتعاون تخر حٌث خٌار آ

اعتماد بروتوكول ناؼوٌا بشؤن الحصول على الموارد الجٌنٌة وتقاسم المنافع، عام ً مجال حماٌة التنوع البٌولوجً، ف - 5

من قبل المإتمر العاشر  2010بشؤن المسإولٌة والتعوٌض،  التكمٌلً ناجوٌا، كواال لمبوربروتوكول  ، و2010

 ، كانتلؤلطراؾ فً بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحٌائٌة الخامساالجتماع  لؤلطراؾ فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً، و

هذه الصكوك انعكاسات عدة، بالنسبة للبلدان  تضمنتتطورات هامة نحو تعزٌز االلتزام الدولً لحماٌة التنوع البٌولوجً. 

 سٌكون من الصعب. "و تقاسم المنافع"الوصول و  "صالح"المسإولٌة واالخٌارات  جٌا فً التعامل مع المتنوعة بٌولو

نائب  ، اذا لم ٌتم التوقٌع والتصدٌق علٌها من قبل الدول الؽنٌة فً مجال التكنولوجٌا الحٌوٌة. أبلػتنفٌذ تلك الصكوك

التً ٌمكن أن تعتبر حاسمة ووتقاسم المنافع  النفاذوٌا بشؤن بروتوكول ناؼلأن هناك الكثٌر من االنتقادات األمٌن العام 

مٌن الخاضعٌن لوالٌتها المستخدالمتثال لبلدان اتزام لاال ٌٌن فً البلدان النامٌة. إلضافةبالنسبة لمجتمعات السكان األصل

جٌدا للتعامل مع القضاٌا  مجهزة تجهٌزاأن تكون األطراؾ  ٌتطلب منمناسبة ومتناسبة"، إنشاء "تدابٌر فعالة بالقضائٌة 

التً هً أطراؾ و المنظمة االستشارٌة فً للدول األعضاء  وتقاسم المنافع للموارد الجٌنٌة. ولذلك، ٌمكن نفاذالمتعلقة بال

متنوعة الؽنٌة والبٌئة الفً تلك البروتوكوالت النظر فً اتخاذ تدابٌر فعالة ومالئمة ومتناسبة مع األخذ فً االعتبار 

 .بٌولوجٌا

العشرٌن ذكرى الإحٌاء  و زائد عشرٌن ٌتم لقمة رٌبٌنما ٌتم االستعداد  أنهنائب األمٌن العام  فً الختام، ذكر أن .- 6

مإتمر القمة العالمً للتنمٌة المستدامة، وأنه من الضروري أن تتخذ البلدان جهود العاشرة لمإتمر رٌو دي جانٌرو و ل

 .لحفاظ على مصالحها الوطنٌةكافٌة لحماٌة البٌئة، باإلضافة إلى ا

برنامج األمم المتحدة للبٌئة، عرضا قصٌرا عن لقانونً الموظؾ المدٌر والالقائم بؤعمال نائب  السٌد ماسا ناؼايقدم  -7

مبادرات من أجل تعزٌز سٌادة القانون لتحقٌق االستدامة البٌئٌة". ذكر المتحدث أن هناك حاجة لتعزٌز تنفٌذ االلتزام ال"

وإنفاذ القانون البٌئً الوطنً. وركز العرض على األطر القانونٌة لتحقٌق االستدامة البٌئٌة، مثل دعم التطوٌر  الدولً

االتفاقات البٌئٌة المتعددة األطراؾ، وتعزٌز قدرة البلدان على تطوٌر  و تنفٌذالبٌئة  لً فً مجالالتدرٌجً للقانون الدو

من  ؼٌرهو وأفرٌقٌا لتعزٌز القانون البٌئًالتعاون بٌن آسٌا  ه ٌجب تشجٌع انضاؾ أبٌق القوانٌن البٌئٌة الوطنٌة. ووتط

المتعلقة بمكافحة الجرٌمة البٌئٌة العابرة للحدود الوطنٌة واالتجار ؼٌر المشروع والتحدٌات التً كان ال بد من معالجتها 

المواد رد الطبٌعٌة، والنفاٌات الخطرة و، واالستؽالل ؼٌر المشروع للمواالحٌاة البرٌة  منتجاتالحٌاة البرٌة / فً 

توجٌهٌة المبادئ و الالعدالة البٌئٌة من خالل تعزٌز الوعً البٌئً وقدرات السلطة القضائٌة،  طورالكٌمٌائٌة، وهلم جرا. ت

 الى رٌوقدما تطلع بال القانون البٌئً الدولً.دور لتعزٌز التشرٌعات الوطنٌة، وما إلى ذلك، كانت حاسمة فً مجال تعزٌز 

 .مشاركة الدول األعضاء فً المنظمة االستشارٌة القانونٌة أمر ضروري جدا ان قال المتحدث زائد عشرٌن 

أن  وفد سلطنة عمانصرح بند من جدول األعمال. لهذا ال تعدٌالتهاقدمت الدول األعضاء التالٌة للمنظمة االستشارٌة  - 8

حماٌة البٌئة وصحة اإلنسان من جمٌع أنواع الملوثات، كانت نمٌة المستدامة. ٌعلق أهمٌة كبٌرة على البٌئة وتحقٌق الت بلده

قتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة  من االعتبارات اال ساويتقٌق تنمٌة متوازنة ومستدامة مع وكذلك وضع األسس لتح

 .التنمٌة الشاملة فً عملٌة ناألهداؾ الرئٌسٌة لسلطنة عما

نظاما متكامال من  طة وطنٌة لمكافحة الجفاؾ والتصحر. وقد وضعت السلطنة اد ختم اٌضا اعدذكر الوفد أنه - 9

تماشى مع متطلبات حماٌة البٌئة من أخطار التلوث ت بحٌث معا تطوٌر القوانٌن البٌئٌة و  المحمٌات الطبٌعٌة فً البالد، 

أهمٌة الحفاظ على حول ن والمقٌمٌن الناجمة عن متطلبات األنشطة البٌئٌة، فضال عن رفع مستوى الوعً بٌن المواطنٌ

 .الموارد الطبٌعٌة فً تحقٌق مبادئ التنمٌة المستدامة
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تخفٌؾ القضاٌا المتعلقة بتؽٌر المناخ، ر التً اتخذتها الحكومة من أجل االستراتٌجٌات والتدابٌ وفد باكستانأوجز  -10

، وسط الكوارث على المدى الطوٌل  معقوال اٌاقتصادنمو قد شهدت  ذكر الوفد أن بالده وتدهور البٌئة، وهلم جرا.

والتركٌز على  نمو و تطوٌر العواصم  تهدؾ إلىالتً د التؤكٌد على أن هناك حاجة ماسة لتعدٌل السٌاسات اعأالطبٌعٌة. 

اعٌة واالجتمالطبٌعٌة والبشرٌة  من الناحٌةاستمرار رفاه اإلنسان  التً تضمن العواصم  تدرك أهمٌة بناءالسٌاسات التً 

تؤطٌر وتنفٌذ  التً شددت و باكستانلنمٌة الوطنٌة المستدامة للتستراتٌجٌة االتفاصٌل الركز الوفد أٌضا على والثقافٌة. 

تنمٌة على أقصى عائد  حصولتسهٌل النمو االقتصادى لل معالبٌئٌة، فضال عن االجتماعٌة المسائل سٌاسات متكاملة تعالج 

 .من هذا النمو

المخاوؾ بشؤن قضاٌا تؽٌر المناخ. من أجل تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة، ٌجب أن  هورٌة الصٌن الشعبٌةوفد جمأثار  -.11

ٌنبؽً حماٌة معالجة تؽٌر المناخ بشكل فعال. والنهاٌة لوسائل الهً كال  التنمٌة المستدامة  أولوٌة. تبقى التنمٌة المستدامة

بطرٌقة شاملة ومتكاملة لحماٌة الحقوق األساسٌة للبلدان النامٌة لتحقٌق الفقر القضاء على  البٌئة، والتنمٌة االقتصادٌة و

إولٌة مبدأ المسعلى على قدم المساواة،  كان التركٌز للتخفٌؾ والتكٌؾإلطار العام للتنمٌة المستدامة. ضمن ا التنمٌة

 .ت فً المستقبلللمفاوضا اسٌاسٌ اأساس هاتفاق كانكون لتوفٌربأشاد الوفد المشتركة ولكن المتباٌنة. 

بموجب بروتوكول الثانٌة  تزاملفترة اال لصٌاؼة ٌة الالزمة لمإتمر دٌربان المقبلذكر الوفد أنه ٌجب إٌالء األهم -12

لدول فً اخفض االنبعاثات ل مإهلة بشكل أعمق ٌنبؽً وضع أهداؾ( أوال: )تم عنونتها و هً  هامة شواؼل ثالثة  كٌوتو.

تلك الدول المتقدمة التً لٌست أطرافا فً تتبنى ٌنبؽً أن  لثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو، ولتزام االاالمتقدمة لفترة 

أن توضع ترتٌبات مإسسٌة فعالة لضمان قٌام ٌنبؽً )ثانٌا( لخفض االنبعاثات.  همشابه لتزاماتا بروتوكول كٌوتو أٌضا

ثا( فً سٌاق التنمٌة لبلدان النامٌة. )ثالات قدراعم بناء لتموٌل والتكنولوجٌا ودالدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها لتوفٌر ا

، بدعم من المساعدة التقنٌة والتموٌل مناسبة ةوطنٌ تكٌؾو تخفٌؾ اجراءات أن تتخذ ٌنبؽً للبلدان النامٌة المستدامة، 

فً مجال توفٌر الطاقة  مع البلدان ًناء القدرات من الدول المتقدمة. ذكر الوفد أن بالده مستعدة لتعزٌز التعاون العملوب

 .والطاقة النظٌفة

بانكوك إلى كوبنهاؼن وكانكون، فً كل من عملٌة التؽٌٌر المناخً  مفاوضاتأن  وفد جمهورٌة اندونٌسٌاقال  -13

إلى األمام عملٌة الضرورة دفع  . أكد الوفد 2007لً التً اعتمدت فً عام خطة عمل باانجاح دوربان، تهدؾ إلى 

اتفاق كوبنهاؼن، وثانٌا،  البناء على، الحاجة إلى مهمة: أوالا  ثالث نقاط المشتركة و المتباٌنة. قدمسإولٌة على الماعتمادا 

شفافة وشاملة عملٌة مفتوحة من خالل  الثقةفً ، وثالثا، معالجة العجز اعملٌ اقراردٌربان تكون مفاوضات ٌجب أن 

 .أهداؾ دٌربانلتحقٌق 

لمإتمر األطراؾ فً اتفاقٌة  16ٌات كانكون التً توصلت إلٌها األطراؾ خالل الدورة اتفاقفً وفد مالٌزٌا شارك  -14

بشؤن تؽٌر  ٌةالمستقبل . فً سٌاق المفاوضات2010ً عام لبروتوكول كٌوتو الذي عقد ف 6تؽٌر المناخ ومإتمر األطراؾ 

ؤن تضطلع بدور بوجبه البلدان المتقدمة بمحٌث تلتزم  لمسإولٌات المشتركة و المتباٌنة""ا إلىمالٌزٌا  انحازتالمناخ، 

 ؤن تستمر فً تنفٌذ برامجب من خالل المساعدة التكنولوجٌة والمالٌة وؼٌرها،مدعومة لبلدان النامٌة، ٌنبؽً لقٌادي، و

أحاط . دهها بالتاستراتٌجٌة التنوع البٌولوجً وخطة العمل التً أدخل بشكل موجزفد سرد الوسٌاسات التنمٌة المستدامة. 

ة للسالمة فً بروتوكول قرطاج االصالحبشؤن المسإولٌة والتكمٌلً  كواال لمبور، ناؼوٌابرتوكول ؤن ب علماالوفد 

طرفا فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً؛  اتفاقٌة التنوع البٌولوجً، وبوصفهمن قبل األطراؾ فً ا للتوقٌع علٌهقد فتح االحٌائٌة 

 . تكمٌلًالبروتوكول العلى مالٌزٌا ستوقع 

وب التً تعٌش فً آسٌا قضاٌا تؽٌر المناخ التً لها آثار سلبٌة على حٌاة ومعٌشة الشع حولمخاوؾ  وفد نٌبالأثار  -15

 ومدى خطورة هذه المشكلة  ت، فهمذكر الوفد أن حكومتهحٌث كوارث تؽٌر المناخ. متلقً لطرؾ نٌبال  تكانوأفرٌقٌا. 

متثال اللتزاماتها بموجب الصكوك الاتدابٌر بذل كافة الجهود لتنفٌذ فً ، وتشارك بشكل مستمر فً كل المفاوضات الدولٌة

 .القانونٌة

بذل كل الجهود الرامٌة ٌتمع الدولً. وذكر الوفد أن بلده تواجه المج خطٌرةأن القضاٌا البٌئٌة مشاكل  د الٌابانوفقال  -16

. أي وقت مضى من بٌن ما تعرضت له الٌابان فًاألسوأ والتسونامً،  األخٌرة، والزالزلإلى التعافً من الكوارث 

فد . وفً هذا الصدد، أكد الوامٌة إلى التخفٌؾ من تؽٌر المناخمشاركتها الفعالة فً الجهود الدولٌة الروتواصل الٌابان 
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أو صك قانونً شامل لمعالجة قضٌة تؽٌر المناخ فً المفاوضات المقبلة فً دوربان، دعمه نحو تبنً مشروع جدٌد 

 .ب أفرٌقٌاجنو

تعلٌقا على العرض الذي شدد على  الوفد قال . ومفصال اعرض هممثل األمم المتحدة للبٌئة لتقدٌم وفد بنغالدٌششكر  -17

وضع قواعد اإلدارة البٌئٌة الدولٌة واألسئلة  عندصٌاؼة القوانٌن واللوائح البٌئٌة الملزمة، ٌجب على المرء أن ٌكون حذرا 

من ٌتولى ، )الثانً( أمرا ممكناملزمة الشاملة وال البٌئٌة قوانٌنالكانت  فٌما إذا( أ: )هً هاالتً كان ال بد من طرح

 .ة من قبل الجمٌعمقبول تمسإولٌة اإلدارة البٌئٌة الدولٌة وعما إذا كان

بً بسبب كانوا ضحٌة لمناخ سلد تؤثرت سلبا جراء تؽٌر المناخ. قو، الدٌش من أقل البلدان نمواؽقال الوفد ان بن -18

بسبب التدهور البٌئً، وفقدان  اإلنتاج ؼٌر المستدام وأنماط االستهالك التً تمارس بشكل رئٌسً فً البلدان المتقدمة.

معاكسة مثل الفٌضانات والجفاؾ مناخٌة وقال إن بنؽالدٌش تشهد تؽٌرات  التنوع البٌولوجً وفقدان النظام اإلٌكولوجً،

لوفاء لدعا الوفد البلدان المتقدمة بتؽٌر المناخ،  تؤثرالبلدبسبب عاصٌر. العواصؾ واألالمفرط، وهطول األمطار الؽزٌرة و

مثل مإتمر القمة العالمً للتنمٌة المتنوعة  مإتمر البٌئٌة المتعددة األطراؾ التً قطعت فً وااللتزامات بتعهداتها

 .المستدامة

دفع ال المتباٌنة على مبادئ المسإولٌة، والقدرة  ٌضمنلنظام جدٌد لتؽٌر المناخ  قد دعتذكر أٌضا أن بنؽالدٌش  -19

كون فً شكل ٌواضحة على أن التموٌل ٌجب أن  واإلنصاؾ. من حٌث التموٌل وتؽٌر المناخ، قدمت بنؽالدٌش وجهة نظر

، وٌمكن الوصول إلٌها مصصمة بشكل جٌد، محظورةٌجب أن تكون المواد المستنفدة لؤلوزون  منح، وباإلضافة إلى

 .لة، مستقرة وٌمكن التنبإ بها. أٌضا، ال بد من صرفها من خالل اتفاقٌة تؽٌر المناخبسهو

اتفاقٌة األمم المتحدة  إطار فً (COP-17) لمإتمر األطراؾ 17أن الدورة  وفد جمهورٌة جنوب أفرٌقٌاأبلػ  - 20

من  كٌوتو فً دوربان، جنوب أفرٌقٌاأطراؾ بروتوكول اجتماع  أنه بمثابةلمإتمر األطراؾ  7بشؤن تؽٌر المناخ والدورة 

فً هذا الصدد، اقترح الوفد بعض التؽٌٌرات الطفٌفة على و 2011دٌسمبر أٌلول /  9نوفمبر الى تشرٌن الثانً/  28

ى أضاؾ الوفد أنه ٌجب الحفاظ عل. 2011 / ابرٌل مشروع القرار بشؤن البٌئة والتنمٌة المستدامة التً عقدت فً نٌسان

خٌرة فً بانكوك، من أجل الحفاظ على التوازن الدقٌق بٌن خرٌطة طرٌق بالً، والقرارات تخذ فً الدورة األالقرار الذي ا

 .من تسلٌط الضوء على أحدها دون األخر بدال فً كانكون. كما أنه ٌجب قراءة كل المفاوضات معا

اتفاقٌة األمم المتحدة بشؤن تؽٌر  إطار لؤلطراؾ فً 16المإتمر فً مصلحة كورٌا حول   وفد جمهورٌة كورٌاعلق  -21

بناء  أنشؤالذي  كانكون،اتفاق أن ر وفد من وجهة النظالكان ون فً المكسٌك فً العام الماضً. فً كانك عقد الذي،  المناخ

كانون األول  سٌعقد فً دوربان، جنوب أفرٌقٌا فً  للمإتمر السابع عشر الذي معلما هاما 16مإتمر األطراؾ  علٌها

بؽٌة . ٌر اتفاق كوبنهاؼنالمحدد وتطو تفاق كانكونعن ا كمالحظة . حتى ولو اتخذ اتفاق كوبنهاؼن2011 دٌسمبر/

"المسإولٌات المشتركة ولكن المتباٌنة". من إلى حاجة هناك  استخالص تحول حقٌقً فً اتخاذ تدابٌر ضد تؽٌر المناخ،

 و االختالؾ فً المواقؾ بٌن الدول المتقدمةٌنبؽً تضٌٌق  هأنالوفد اعتبر أجل اتخاذ التدابٌر المالئمة ضد تؽٌر المناخ، 

 بروتوكول كٌوتو. وباإلضافة إلى ذلك، ٌجب دعمبهرٌة مثل فترة االلتزام الثانٌة البلدان النامٌة من حٌث القضاٌا الجو

ؼازات االحتباس للحد من  النامٌة الدولإجراءات المتقدمة  لبلداناواجب  ، والذي ٌقسممسارٌنذو ال تفاوضالنظام 

لقى الوفد لمحة عامة عن التدابٌر التً اتخذتها بالدهم لتخفٌؾ تؽٌر المناخ. وفً ظل هذه الخلفٌة، وذكر أالحراري. ثم 

. وطلب الوفد جمٌع الدول األعضاء 2012فً عام  18الوفد أن جمهورٌة كورٌا ترؼب فً استضافة مإتمر األطراؾ 

 .18لتقدٌم الدعم لجمهورٌة كورٌا فً استضافة مإتمر األطراؾ فً المنظمة االستشارٌة القانونٌة 

 وفد التدابٌر التً اتخذتها بالدهبالتطورات فً مفاوضات كانكون. لخص الالعلم  المتحدةوفد جمهورٌة تنزانٌا  أخذ -22

تقٌٌم ل المبادئ التوجٌهٌة، مثل االنتهاء من اللوائح والتنوع البٌولوجً على ظاحفالامشكلة للتعامل مع قضٌة تؽٌر المناخ و

لمجتمعات من ، واستعراض السٌاسات القطاعٌة ذات الصلة لدمج إدارة قضاٌا التنوع البٌولوجً، وإشراك االبٌئً األثر

األراضً الرطبة حول رطبة و مجموعة العمل الؽابات المناطق قطاعات الحٌاة البرٌة ومناطق إدارة لجنة  خالل إنشاء

 .راضً الرطبةلؤلدارة تنزانٌا لتنفٌذ خطة إالوطنٌة 
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اتفاقٌة تؽٌر المناخ مناقشة بشؤن تنفٌذ ال، ذكر أن الهدؾ الرئٌسً هو على ذلك، فً مإتمر دٌربان المقبلعالوة . 23

 .إطار خرٌطة طرٌق بالً ضمنعمل ٌتم ال ٌؤمل الوفد أنوبروتوكول كٌوتو. 

ة االستشارٌة، وهً تؽٌر ها الدول األعضاء فً المنظمالتحدٌات التً تواجه وفد جمهورٌة مصر العربٌةأبرز  - 24

ب الٌابان. المشاكل مإخرا فً الٌابان والتضامن مع شع أعرب الوفد عن قلقه العمٌق إزاء المصائب التً وقعتالمناخ. 

مل مع القضاٌا سلبا على البٌئة، والدور الفعال للمجتمع المدنً فً التعا تالتً تفرضها العولمة واالتجاه اللٌبرالً انعكس

توسٌع نطاق المنتجات الصدٌقة للبٌئة با إلى جنب مع السلطات الحكومٌة ضروري جدا. فً هذا الصدد، المتعلقة بالبٌئة جن

 .خطوات كبٌرة على هذا المنوالٌشكل والتنمٌة المستدامة 

 مة االستشارٌةللمنظ ةلمداوالت فً الدورة الحادٌة والخمسون السنوٌللتركٌز علٌها أثناء امسائل  ج.
 

اللتزام البلدان فً تغٌر المناخ، والتً قانونً بشأن الوالٌة الثانٌة الصك الالبروتوكول المقبل / حول  قضاٌا للتداول  •

 ؛2012كتمل بحلول عام تسالمتباٌنة  ل مبدأ المسؤولٌة المشتركةشمت

 ، وزائد عشرٌنألخضر، والتحضٌرات لمؤتمر رٌو أهمٌة االقتصاد ا  •

 .التً تواجه االستدامة البٌئٌة التحدٌات  •

 . النظام الدولً بشأن تغٌر المناخثانٌاا 

 تمهٌد أ.
 

 1997وبروتوكةول كٌوتةو لعةام  UNFCCC  ،1992تتضمن اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌةة بشةؤن تؽٌةر المنةاخ   -25

حٌةةث اختتمةةت اتفاقٌةةة األمةةم المتحةةدة   المجتمةةع الةةدولً لمواجهةةة التحةةدٌات التةةً ٌشةةكلها خطةةر تؽٌةةر المنةةاخ. ردودعلةةى 

لتوقٌةع علٌهةا فةً مةإتمر األمةم المتحةدة المعنةً بالبٌئةة اوفةتح بةاب  1992مةاٌو أٌةار /  9اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المنةاخ فةً 

قت مةن وصد 1994مارس آذار/  21دخلت االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فً . 1992ٌونٌو حزٌران / ( فً UNCEDوالتنمٌة )

حالٌةا هنةاك  2005فبراٌةر شةباط /  16صبحت عالمٌةة. بٌنمةا دخةل بروتوكةول كٌوتةو حٌةز التنفٌةذ فةً أودولة  195قبل 

دولةةة ومنظمةةة إقلٌمٌةةة واحةةدة للتكامةةل االقتصةةادي )السةةوق األوروبٌةةة المشةةتركة( التةةً أودعةةت وثةةائق التصةةدٌق أو  193

٪. ومةع ذلةك ، فةإن أكبةر مسةاهم  63،7فق األول نسبة إجمالً انبعاثات األطراؾ المدرجة فً المر .1االنضمام أو القبول

 فً انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري العالمً ، هً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة التً ال تزال خارج بروتوكول كٌوتو.

واجتمةةاع مةةإتمر االعضةةاء العامةةل بوصةةفه اجتمةةاع  UNFCCCمةةإتمر الةةدول االعضةةاء فةةً االتفاقٌةةة اإلطارٌةةة  -26

بروتوكول كٌوتو، والهٌئات العلٌا فً صنع القرار التفاقٌة تؽٌر المناخ وبروتوكول كٌوتو ، منذ دخولها حٌةز  األطراؾ فً

عشةةر اجتمةةاع  سةةبعة،  حصةةل  2011التنفٌةةذ بةةدأت االجتماعةةات بشةةانها بشةةكل سةةنوي . علةةى هةةذا النحةةو ، حتةةى دٌسةةمبر 

 الدول األطراؾ. حلت مكان اجتماع  CMPة اجتماعات لً بعوس COPلمإتمر األطراؾ 

، عندما تنتهً الفترة  2012ٌشارك  المجتمع الدولً فً الوقت الحاضر فً مفاوضات لوضع  إطار للعمل بعد عام  -27

، فةان اجتمةاع المفاوضةٌن فةً األمةم  2007االولى من التزامات بروتوكول كٌوتو. وتجدر اإلشةارة إلةى أنةه فةً دٌسةمبر 

( وخارطة طرٌةق تضةع االجتمةاع الخةامس عشةر BAPالً وافق على خطة عمل بالً )المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً ب

. 2012فً كوبنهاؼن حٌث الموعد النهائً لالتفاق على إطةار للعمةل بعةد عةام  2009فً دٌسمبر  15لمإتمر األطراؾ 

 --اربةع ركةائزوضعت الخطة  برنامجا مضاعفا للعمل ٌفوق خطة خارطة الطرٌةق فةً مجةال تؽٌةر المنةاخ  وٌعتمةد علةى 

التخفٌؾ والتكٌؾ والتكنولوجٌا والتموٌل. وتم وضع اللمسات االخٌرة على أمرٌن : أحةدهما ، التزامةات خفةض االنبعاثةات 

                                                           
http://unfccc.int/essential_background/items/2877.php :ًحاالت تصددٌق هذه الصكوك ماخوذة من الموقع االلكترونً التال 

1
  

http://unfccc.int/essential_background/items/2877.php
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األهداؾ العالمٌة للعمةل التعةاونً الطوٌةل األجةل حتةى عةام مرحلة الثانٌة من بروتوكول كٌوتو، والثانً الدول الصناعٌة لل

 ، فشل المإتمر فً تحقٌق االختراقات المطلوبة.فاوضات لتحقٌق نتائج فً كوبنهاؼنالم. وعلى الرؼم من هذه 2050

 ضةمن. 2011 / أبرٌةل بةانكوك فةً نٌسةانمةإتمر  ( و2010) لتؽٌر المنةاخكانكون  رمإتمأعقب مإتمر كوبنهاؼن . 28

ن أجةل الحةد مةن ارتفةاع درجةات مسار االتفاقٌة، من المسلم به ضرورة إجراء تخفٌضات كبٌرة فةً االنبعاثةات العالمٌةة مة

خةالل  عةالمً طوٌةل األجةلالهةدؾ اللنظر فً تعزٌةز لدرجة مئوٌة فً المتوسط كما اتفق الطرفان  2إلى الحرارة العالمٌة 

ؤهةداؾ خفةض بعلمةا حةاطوا درجةة مئوٌةة. أ 1.5المقتةرح الهةدؾ  إلى العالقة ، بما فً ذلك 2015بحلول عام  المراجعة

مةن البلةدان المتقدمةة والنامٌةة، علةى قدمةة المالتخفٌؾ المناسبة وطنٌا )إجراءات التخفٌةؾ المالئمةة( ااالنبعاثات وإجراءات 

، والحةد مةن االنبعاثةات (MRV)  قٌةاس والتحقةقال، مثةل إعةداد التقةارٌر وكما تناول جوانب أخةرى مةن التخفٌةؾالتوالً. 

لحفظ واإلدارة المستدامة للؽابةات وزٌةادة مخزونةات الكربةون الناتجة عن إزالة وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة، )دور ا

ل المخصةص فرٌةق العامةلعلةى المشةاركة فةً المناقشةات اإلجرائٌةة مةإتمر بةانكوك  ركةز  .فً الؽابات فً البلةدان النامٌةة

تركةز علةى  ، واتفقوا على خطة للعمل الحقا. فً إطار الفرٌق العامل المخصص، واألحةزاب التةًالمعنً بالعمل التعاونً

 .قضاٌا السٌاسات الرئٌسٌة التً تعوق التقدم

 )، بون، ألمانٌا2011ٌونٌو حزٌران/  12 - 6ب. تغٌر المناخ محادثات بون )
 

، الفرٌق العامل المخصص  الهٌئة عقدت جلسات عمل فً الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ، ، تؽٌر المناخ ل محادثات بون فً- 29

ووافقت الهٌئة على بند جدٌد على آثار تؽٌر المناخ  بروتوكول كٌوتوب فرٌق العامل المخصصالمعنً بالعمل التعاونً، وال

على المٌاه واإلدارة المتكاملة للموارد المائٌة فً إطار برنامج عمل نٌروبً. ال ٌمكن أن ٌتم التوصل إلى اتفاق بشؤن 

ة وسالمة النظم اإلٌكولوجٌة، ووضع برنامج عمل البنود األخرى الجدٌدة المقترحة، مثل الكربون األزرق وحقوق الطبٌع

فً مجال الزراعة. فً إطار الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ، بدأ العمل على وضع خطط وطنٌة للتكٌؾ، والخسائر واألضرار، وفقا 

الفرٌق العامل  معلقا. وكان التركٌز فً MRV لما ورد فً اتفاقات كانكون. بقً البند من جدول األعمال المتعلقة

فً بون بشؤن القضاٌا السٌاسٌة المعلقة والشروط التً وضعتها مختلؾ البلدان المدرجة فً  المخصص ببروتوكول كٌوتو 

الفرٌق العامل المخصصالمعنً بالعمل  المرفق األول التخاذ أي التزامات جدٌدة خالل فترة االلتزام الثانٌة. تحت

لتكنولوجٌا وبناء القدرات، والرإٌة المشتركة، إعادة النظر فً هدؾ ، عملت األطراؾ على التكٌؾ، والتموٌل واالتعاونً

 .عالمً طوٌل األجل، والخٌارات القانونٌة، ومختلؾ القضاٌا المتعلقة بالتخفٌؾ

 (، مدٌنة بنما، بنما2011أكتوبر  2 - 1بنما ) فً محادثات تغٌر المناخ .ج
 

ق العامل المخصص الفرٌ فٌها ركز بنما، والتًفً ؽٌر المناخ ، تم عقد محادثات ت2011أكتوبر تشرٌن األول / فً . 30

ومحتوى  الممكنة طبٌعةالعلى القضاٌا العالقة، وكذلك توضٌح الخٌارات بشؤن أهداؾ التخفٌؾ، و ببروتوكول كٌوتو

ب أفرٌقٌا. األحزاب نتٌجة متوازنة فً دوربان، جنو اطارمحتمل فً ال ًثانالتزام للفترة االلتزام الثانٌة، ودور اال  القواعد

عالمً طوٌل األجل، اللهدؾ ا عملت على التكٌؾ، والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء القدرات، والرإٌة المشتركة، واستعراض

رسمٌة "شكل من المجموعة ؼٌر ال كانت النتٌجة من مناقشات نوع القضاٌا المتعلقة بالتخفٌؾ. والخٌارات القانونٌة، وت

خالفاتهم فً  عن البلدان النامٌة بقوة تأعربإلى دٌربان كؤساس إلجراء مزٌد من المناقشات. أشكال النص" الذي أحٌل 

 .المتباٌنة وفٌؾ وفقا للمسإولٌة المشتركة فً ما ٌتعلق بإجراءات التخ تزاماتلعالج اال

لسابع اتفاقٌة األمم المتحدة بشأن تغٌر المناخ واالجتماع اإطار  المؤتمر السابع عشر لألطراف فً  .د

، دوربان، 2011دٌسمبر أٌلول /  9 -نوفمبر تشرٌن الثانً /  22لألطراف فً بروتوكول كٌوتو )

 (جنوب أفرٌقٌا

السابعة لمإتمر  بشؤن تؽٌر المناخ والدورة اتفاقٌة األمم المتحدة إطار طراؾ فً اتخذ المإتمر السابع عشر لؤل.  31  

نوفمبر تشرٌن الثانً /  28من  (COP / MOP 7) بروتوكول كٌوتواجتماع األطراؾ فً الذي اتخذ شكل  األطراؾ 
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ما بعد  على االلتزامات ربانو. كان التركٌز فً مإتمر دمكانا له  2دوربان، جنوب أفرٌقٌا 2011دٌسمبر أٌلول /  9الى 

  تخفٌض االنبعاث إلى المفاوضات تخلص  كان األمل فً أناللتزام. لثانٌة اللفترة أوا  2012 بروتوكول كٌوتو ل 2012

من بموجب بروتوكول كٌوتو، وتفوٌض  من جانب البلدان المتقدمة، وهً فترة االلتزام الثانٌة أكثر طموحافً الؽازات 

المإسسات التً قررتها اتفاقٌات أن تدخل توصل إلى اتفاق جدٌد ملزم قانونا. عالوة على ذلك، انها ترٌد أٌضا أجل ال

عالمً طوٌل األجل الهدؾ الؽٌل الكامل واستكمال الشروط المرجعٌة إلعادة النظر فً مرحلة التش 2010كانكون عام 

 .لخفض االنبعاثات

نفٌذ اتفاقات كانكون، تفعٌل صندوق المناخ األخضر، وتمدٌد بروتوكول كٌوتو لفترة االلتزام تتشمل قرارات هذه  -32

 لم ٌتم أنه حال فً  "المتطلبات حزمةلمستقبل. كانت هذه "المناخ فً ا الثانٌة، وإطالق عملٌة جدٌدة للتفاوض على نظام

على التزام كٌوتو  اوافقمعلى نظام المناخ فً المستقبل، فإن االتحاد األوروبً لن ٌكون  تفاوضفً ال التوصل إلى اتفاق

  لتؽٌر المناخ: عرضة  دول التً تعد من بٌن أكثر الفئاتأهداؾ عدة من ال أنها تحقق حزمة دٌربان تبدو فترة ثانٌة.ل

التً  حزمة دٌربان القراراتتضم فً الواقع،  .تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرةو جزر المحٌط الهادئ، الوالٌات النامٌة ل

و  تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرةأهداؾ العدٌد من و تنجز ة تؽٌر المناخ وبروتوكول كٌوتو اتفاقٌتندرج فً اطار 

من أجل التكٌؾ، والتموٌل، ونقل التكنولوجٌا، وبناء القدرات. ومع ذلك، كان هناك الهادئ،  جزر المحٌطالوالٌات النامٌة ل

بروتوكول كٌوتو وكان االلتزام الثانٌة لواإلجراءات التً اتخذت فً فترة  ،التخفٌؾ مصطلحات  تقصٌر من حٌث

من قبل البلدان المتقدمة  2012 مطابع الرسمً على التعهدات التً قطعت فً كانكون فً عاللاالقتراح مجرد إضفاء 

أطراؾ بروتوكول كٌوتو، وال ٌشمل بلدان االنبعاثات الرئٌسٌة مثل الوالٌات المتحدة الوالٌات وكندا وروسٌا، والٌابان. 

خصص لموافقة على إنشاء الفرٌق العامل المامع أطراؾ اتفاقٌة تؽٌر المناخ دٌربان  لوثٌقة الختامٌة لمإتمراتتعامل 

أو جدٌد ، "بروتوكول، صك قانونً تتبنىالتً من شؤنها أن  ("AWG-DPEA") عمل دٌربان لتعزٌز العملمنهاج ل

 لدٌه الجدٌدل منهاج عمل دٌربان لتعزٌز العمخصص لفرٌق العامل المال. 2015تٌجة مع قوة قانونٌة" بحلول عام قبول الن

بشكل واضح على رفع  ز سٌكون تركٌالبتؽٌر المناخ، و المتعلقةالكاملة  تفوٌض لوضع مقترحات بشؤن مجموعة القضاٌاال

 .تخفٌؾ لجمٌع األطراؾبال"مستوى الطموح" فٌما ٌتعلق 

 تخفٌفال

الدول المتقدمة ترٌد االقتصادات  حٌث أنمقسمة اعتبارت حول مسؤلة "المسإولٌة المشتركة ولكن المتباٌنة"، هناك . 33

اتفاق كانكون. فً نظام ب تالتزامتعهد بالتزامات فً حٌن أن البلدان النامٌة ذكرت أنها قد أن تالناشئة فً العالم النامً 

تناسبة لتخفٌؾ تؽٌر م ؼٌر عنً أن الدول المتقدمة تتحمل مسإولٌةت المسإولٌة المشتركة ولكن المتباٌنةتؽٌر المناخ، 

قترح رسمٌا أي تعدٌالت على بروتوكول تدٌربان ال  لذلك، فإن حزمة. ةاسبمتنالنبعاثاتها التارٌخٌة ؼٌر الالمناخ نظرا 

  31، إلى 2013ٌناٌر  كانون الثانً/ 1لمدة خمس سنوات تبدأ من  مإقتة ثانٌة كٌوتو. بدال من ذلك، ٌحدد فترة التزام 

جعله األطراؾ إكمال العدٌد من الخطوات لٌجب على  ألنه فترة االلتزام الثانٌة مإقتة .2017دٌسمبر كانون األول /

اعاد  فق باء من بروتوكول كٌوتو، الذيتعدٌالت المقترحة على المرلل" احاطة بالعلمقعة. حزمة دٌربان مجرد "حقٌقة وا

المرفق األول نٌة" بعلما" " تحٌطفً اتفاقات كانكون. وباإلضافة إلى ذلك، حزمة دٌربان "عهدات  البلدان على تالتؤكٌد 

)"األهداؾ الكمٌة"(؛ هناك حاجة إلى  ناالنبعاثات مأهداؾ كمٌة للحد من  عهداتها إلىطراؾ لتحوٌل تلؤل)الدول المتقدمة( 

افتراضات  تمتخفٌضات أو استخداللقٌاس  مختلفةسنوات أساس بلدان الاختارت  حٌثه الخطوة لتقدٌم تعهدات مماثلة هذ

 .االنبعاثات تخفٌضمختلفة لحساب 

 القٌاس واإلبالغ، والتحقق

، كل 2014م فً القٌاس واإلبالغ، والتحقق من التزامات التخفٌؾ، والتً ذكرت أنه بحلول بداٌة عام كان هناك تقد. 34

طرؾ مدرج فً المرفق األول ٌجب أن ٌقدم تقرٌرا مرة كل سنتٌن ٌعطً معلومات عن إجراءات التخفٌؾ، والتقدم نحو 

                                                           
2
. رقم ،12 .المجلد األرض، مفاوضات نشرة ،2011 دٌسمبرأٌلول /  9 - نوفمبرتشرٌن الثانً /  22: المناخ تؽٌرحول  دٌربان مإتمر ملخص"  

  /http://www.iisd.ca/climate/cop17على العنوان  اإلنترنت شبكة علىمتوفر  ،2011 دٌسمبرأٌلول /  13 فً مإرخ ،534

  أٌضا انظر

http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/reports.php   
 لمناخل دٌربان مإتمر بشؤن تفاصٌل على للحصول

http://www.iisd.ca/climate/cop17/
http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/reports.php
http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/reports.php
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جة فً ى، والمعروفة باسم األطراؾ ؼٌر المدرلبلدان النامٌة، من ناحٌة أخرل سٌكون من المتوقع وتحقٌق أهدافها. 

قدراتهم ومستوى ؽازات الدفٌئة وتدابٌر الرقابة بما ٌتفق مع التقارٌر التحدٌث مرة كل سنتٌن فً انبعاثات الملحق،إكمال 

 ااألقل تقدم ، على الرؼم من أن للدول2014كانون االول عام  /، بحلول دٌسمبرمن التقرٌرورد  ذي الدعم المالً ال

 .الوقت الذي تراه مناسبافً  الصؽٌرة تقدم تقارٌر  لنامٌةا)"أقل البلدان نموا"( والدول الجزر 

 التكٌف، ونقل التكنولوجٌا، وبناء القدرات

ت أٌضا جانبا كانت الحاجة إلى المزٌد من المإسسات المتقدمة وعملٌات التكٌؾ ونقل التكنولوجٌا، وبناء القدرا .35

جمع وتبادل المعلومات والمعارؾ، والخبرات بشؤن ها مسإولٌة واعطائتكوٌن لجنة التكٌؾ صمموا على رئٌسٌا. 

األطراؾ خطوات  و أخذت إعداد خطط وطنٌة للتكٌؾ. من أجلنموا  قلاأل بلدانلالتكٌؾ.واعتمدوا مبادئ توجٌهٌة ل

برات واألفكار وأفضل الممارسات منتدى دٌربان لتبادل الخ تإضافٌة إلطالق مركز تكنولوجٌا المناخ والشبكة، وأنشؤ

 .فٌما ٌتعلق ببناء القدرات

 تموٌلال

الموافقة على صك الحكم و من شؤن  اتخذت خطوات عدة لتوجٌه التموٌل للبلدان النامٌة من أجل التكٌؾ والتخفٌؾ. . 36

لمدى الطوٌل اؾ ذوتموٌل الهدلملٌار دوالر سنوٌا  100، أن ٌوفر جزءا كبٌرا من ("GCF") لصندوق المناخ األخضر

 .2020البلدان المتقدمة بحلول عام و الذي قد تعهدت به للتكٌؾ والتخفٌؾ 

 ٌعقد اجتماع األطراؾ واالجتماع الثامن لمإتمر األطراؾ/من المقرر عقد االجتماع الثامن عشر لمإتمر األطراؾ . 37

كانون  7 -نوفمبر تشرٌن الثانً/ 26ن م -وهً دولة عضو فً المنظمة االستشارٌة القانونٌة  -فً الدوحة، قطر 

 .2012دٌسمبر األول/

 ثالثا. النظام الدولً لمكافحة التصحر
 

 أ. تمهٌد
 

من اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحر فً البلدان التً تعانً من مكافحة التصحر  حولنظام الدولً الٌتكون . 38

 اوفتح باب التوقٌع علٌه 1994عام  /ٌونٌوحزٌران 17فً  تاعتمد تًالٌا  ولشدٌد والتصحر، وبخاصة فً أفرٌقالجفاؾ ا

وحتى  1996دٌسمبر  كانون األول/ 26فً  تنفٌذ. دخلت االتفاقٌة حٌز ال1994عام أكتوبر /تشرٌن األول فً بارٌس فً

 .دولة فً االتفاقٌة 194بوجود ، 2012أبرٌل  نٌسان / 15

لتصحر وتخفٌؾ آثار الجفاؾ فً البلدان، وال سٌما فً أفرٌقٌا، عن طرٌق تنص االتفاقٌة على نهج متكامل لمكافحة ا. 39

الدولً. وتتضمن االتفاقٌة أٌضا الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فعالة على جمٌع المستوٌات بدعم من التعاون اإلقلٌمً و

اعتمد  مال البحر األبٌض المتوسط.بً، وشمرفقات التنفٌذ اإلقلٌمً" ألفرٌقٌا وآسٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌ"

 .2000دٌسمبر كانون األول /لمإتمر األطراؾ فً  4المرفق الخامس ألوروبا الوسطى والشرقٌة فً تمام الساعة 

لجنة العلم والتكنولوجٌا بموجب االتفاقٌة بوصفها هٌئة أنشئت هو الهٌئة العلٌا لالتفاقٌة.  (COP) مإتمر األطراؾ .40

ٌ  فرعٌة لمإتمر األ عهد إلٌه مهمة توفٌر المعلومات والمشورة بشؤن المسائل العلمٌة والتكنولوجٌة المتعلقة طراؾ الذي 

هو لجنة استعراض تنفٌذ االتفاقٌة. حتى اآلن تم عقد  أن الفرع األخر بمكافحة التصحر وتخفٌؾ آثار الجفاؾ، فً حٌن

 .ؤلطراؾ تحت رعاٌة اتفاقٌة مكافحة التصحرات لمإتمر 10

تفاقٌة االعطً تنهج مزدوج لتحقٌق أهداؾ التنمٌة البٌئٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة. باتفاقٌة مكافحة التصحر تعترؾ  .41

( "إنتاجٌة األراضً، وإعادة التؤهٌل، والحفظ واإلدارة المستدامة لموارد أأهمٌة متساوٌة لكال الجانبٌن مثل تحسٌن: )
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ة، وال سٌما على مستوى المجتمع المحلً". جوهر االتفاقٌة هو تطوٌر برامج األرض والمٌاه" و )ب( "األوضاع المعٌشٌ

إقلٌمٌة من قبل الحكومات الوطنٌة، بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة والجهات المانحة ؼٌر إقلٌمٌة وعمل وطنٌة و

إطار تعزٌز تنفٌذ ً فسنوات  10خطة استراتٌجٌة مدتها  اعتمدتومٌة. والمجتمعات المحلٌة والمنظمات ؼٌر الحك

( تحسٌن الظروؾ المعٌشٌة للسكان أ. أهداؾ الخطة هً: )الثامن( فً مإتمر األطراؾ 2018-2008االتفاقٌة )

تولٌد منافع عالمٌة من خالل التنفٌذ الفعال التفاقٌة ( جـاإلٌكولوجٌة المتؤثرة، )المتضررٌن، )ب( تحسٌن حالة النظم 

 .لدعم تنفٌذ اتفاقٌة مكافحة التصحرارد مكافحة التصحر، و )د( تعبئة المو

، 2011أكتوبر  21 - 10الدورة العاشرة لمؤتمر األطراف فً اتفاقٌة مكافحة التصحر )ب. 

 (تشانجوان، جمهورٌة كورٌا

 

فً تشانجوان، تحدة لمكافحة التصحر فً اتفاقٌة األمم الم (COP 10) الدورة العاشرة لمإتمر األطراؾ تعقد. 42

 CST) جتماعٌن العاشر للجنة العلوم والتكنولوجٌاال. عقد ا20113أكتوبر تشرٌن األول /  21 -10ٌا، جمهورٌة كور

 .بالتوازي مع مإتمر األطراؾ (CRIC 10) ستعراض تنفٌذ االتفاقٌةاجنة لو (10

 (COP)  الجزء الرفٌع المستوى فً المؤتمر العاشر لألطراف

 لغذائًمستدٌرة األول: األمن اال الطاولةمناقشة 

معالجة األعمال الدولً. استراتٌجٌات األمن الؽذائً ٌمثل مشكلة ملحة بشكل متزاٌد وحاسم على جدول ٌزال  ال . 43

األمن الؽذائً وأمن الطاقة وأمن المٌاه، والتخفٌؾ من حدة الفقر، وتؽٌر المناخ والتنوع البٌولوجً تتطلب اتباع نهج 

رض التً تتناول العناصر البٌئٌة واالجتماعٌة على حد سواء. تزاٌد انعدام األمن متكامل لقضاٌا اإلدارة المستدامة لؤل

لذلك، كما ٌمكن للمرء أن ٌشهد، ٌنبؽً أن ٌكون  والؽذائً التً ٌواجهها السكان فً البلدان القاحلة ٌإدي إلى سوء التؽذٌة.

ائً والتعاون فٌما بٌن بلدان الجنوب، والتحالفات هناك المبادرات القطرٌة فً معالجة األسباب الجذرٌة النعدام األمن الؽذ

 .الثالثٌة والعالمٌة لتشجٌع تبادل الحلول التكنولوجٌة والسٌاسات لمعالجة التصحر وتدهور األراضً

االستخدام المستدام لؤلراضً الجافة وظائؾ متعددة من أجل الصالح العالمً. وٌنبؽً تشجٌع خدم ٌٌنبؽً أن  .44

لترتٌبات مالٌة متوسطة وطوٌلة األجل والتً  الجافة عن طرٌق إنشاء نهج مبتكر ة باستدامة األراضًالتحدٌات المرتبط

ٌنبؽً النظر إلى األراضً الجافة من منظومة قٌم جدٌدة. وهذا عام والخاص والمجتمعات المحلٌة. تشمل القطاعٌن ال

واتفاقٌة  (UNFCCC) اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخٌتطلب تضافر الجهود المعززة والتعاون مع اتفاقٌة األمم المتحدة 

 .(CBD) التنوع البٌولوجً

ذه االحتٌاطات الؽذائٌة التً إلى جانب هات الطبٌعٌة على المستوى الوطنً ٌجب اعتماد آلٌة للحفاظ على المحمٌ .45

معظم تواجه ً المستقبل. ت فً مختلؾ البلدان ٌجب أن ٌقدموا معا من أجل التصدي بفعالٌة لحالة ندرة الؽذاء فؤأنش

صلة بها. لزٌادة الزراعة واألنشطة المت ل للشعب الذٌن تعتمد معٌشتهم علىاألق حماٌةلاتدابٌر مع البلدان النامٌة مشكلة

خلق القوى العاملة للحفاظ على مع  ها لوجهاتخاذ تدابٌر وطنٌة مثل زٌادة التسهٌالت للمزارعٌن وجإنتاجٌة األرض، 

فً هذا ارٌع التً من شؤنها دعم الزراعة األموال والمش عمتدٌجب ان ة. مٌزانٌة الحكومة السنوٌة األنشطة الزراعٌ

 .الصدد، وتبادل الخبرات بٌن البلدان سٌكون مفٌدا

 المائدة المستدٌرة الثانٌة: االقتصاد األخضرمناقشة 

                                                           
3
 ةنشر" 2011 أكتوبرتشرٌن األول /  21-10: التصحر لمكافحة المتحدة األمم اتفاقٌةفً  األطراؾ لمإتمر العاشر الجتماعا موجز" انظر  

 على العنوان  اإلنترنت شبكة علىالمتوافرة  ،2011 أكتوبرتشرٌن األول/  24 بتارٌخ ،241. رقم  ،4. المجلد األرض، مفاوضات

http://www.iisd.ca/desert/cop10/. 

convention/official-the-http://www.unccd.int/en/about- التصحر مكافحة اتفاقٌةموقع  أٌضا انظر 
documents/Pages/SessionDisplay.aspx؟k=COP  

 .10 األطراؾ مإتمر تفاصٌلحول 

http://www.iisd.ca/desert/cop10/
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/official-documents/Pages/SessionDisplay.aspx؟k=COP
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/official-documents/Pages/SessionDisplay.aspx؟k=COP
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/official-documents/Pages/SessionDisplay.aspx؟k=COP
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مٌة المستدامة والقضاء على الفقر، : االقتصاد األخضر فً سٌاق التنوهعشرٌن  زائدالموضوع الرئٌسً لرٌو  . 46

فحة التصحر التً التفاقٌة مكالعشر سنوات لاالستراتٌجٌة خطة الواإلطار المإسسً للتنمٌة المستدامة. هناك حاجة لتعزٌز 

شمل تحسٌن الظروؾ المعٌشٌة للسكان المتضررٌن، والنظم اإلٌكولوجٌة المتضررة، وما إلى ت. 2018-2008تمتد من 

االقتصاد  حلً فً نشر الوعً حول فوائد ألشخاص من المجتمع الم دور أكبرة إلى ذلك، ٌجب إٌالء ذلك باإلضاف

مثال. المحافظة على المٌاه، وزٌادة إنتاجٌة كٌجب أن تقتبس قصص النجاح فً التكٌؾ مع االقتصاد األخضر  األخضر.

ٌجب أٌضا أن داؾ، ت ناجحة فً تحقٌق األهاألرض، للحد من الكوارث / إدارة اآللٌات، إن أجرٌت فً أي بلد، وكان

 .تحذو حذوها أنتكون مشتركة مع المجتمع الدولً حتى ٌتسنى للبلدان النامٌة والبلدان األقل نموا 

ؾ اإلنمائٌة لؤللفٌة. تحقٌق األهدادول النامٌة األخرى منظمات دعم القر، ٌجب على البلدان المتقدمة وللقضاء على الف .47

 .نمو االقتصاد األخضرمبادرات  أساس على الفقراء على الصعٌد الوطنً واإلقلٌمً دعم سٌاسة  كونتوٌنبؽً أن 

 المائدة المستدٌرة الثالث: المعارف العلمٌةمناقشة 

، من أجل إدراج ور األراضً و الجفاؾالتصحر و تده حول طبقة الحضرٌةلل زٌادة الوعً العلمًٌنشر أن ٌجب  .48

فً النظم البٌئٌة المتضررة  ساهم فً الحفاظ على الطاقة المتجددة. تحسٌن البحوث والتطوٌرٌباعتبار أنه  مشاركته

دراسات البٌئٌة بؽٌة معالجة القضاٌا العالمٌة األخرى مثل تؽٌر المناخ وفقدان التنوع البٌولوجً ال برنامجحلول. اللصٌاؼة 

 .لثالث الرئٌسٌةهناك عالقة قوٌة بٌن هذه القضاٌا اا حٌث ان ٌجب أن ٌقدم أٌض

من أجل الحفاظ على الموارد جنبا إلى جنب مع تحسٌن الظروؾ  جدٌدة صدٌقة للبٌئة دور العلم فً تطوٌر تكنولوجٌا .49

 .تحسٌنوال مسار االقتصاد األخضرإلى دي إٌ اشٌة للشعوب واآلفاق االقتصادٌة. هذالمعٌ

ٌمكن لمناخ، والتصحر واألمن الؽذائً. التنمٌة، وتؽٌر اعلى حل مشاكل قادرة  الطاقة المتجددة هً أداة هامة  .50

وضع استراتٌجٌات شاملة وقوٌة، من التفاقٌات رٌو ى جنب مع تضافر الجهود المتجددة تشجٌع االستثمار، جنبا إل

تخطٌط والبذر لتجدٌد الإعادة تؤهٌل األراضً التً تشمل برامج لٌمكن أٌضا استراتٌجٌة وأطر تعاون. وشراكات 

تعتبر أمثلة على و التً فً بعض البلدان النامٌة  التناضح العكسً وؼٌرها، كما تم تنفٌذهمشارٌع اراضً القاحلة، باأل

 .العمل من أجل زٌادة إنتاجٌة األراضً وتحسٌن نوعٌة المٌاه

الترتٌبات اإلدارٌة  تعٌٌن أمانة االتفاقٌة والترتٌبات الالزمة لعملها: (أطراؾ أٌضا قرارات بشؤن: )اعتمد مإتمر األ .51

ة والترتٌبات اإلدارٌة ذات الصلة لفترة الصلة المإسسٌة الراهن ستمراعلى امإتمر األطراؾ من خاللها التً وافق  والدعم

ب( اإلجراءات واآللٌات المإسسٌة لحل المسائل المتصلة بالتنفٌذ، والتً قرر مإتمر األطراؾ ) ,خمس سنوات أخرى

المفتوح العضوٌة من الخبراء )فرٌق الخبراء الفرٌق المخصص ووجه ، 11إتمر األطراؾ ، فً ممرة أخرى مناقشتها

وٌة المسائل المتعلقة بالتنفٌذ لتس المإسسٌة لٌاتاالدراسة، وتقدٌم توصٌات بشؤن اإلجراءات والالمخصص( لمواصلة 

( المرفقات التً ـاألطراؾ، و )ج طلب من األمانة أن تعد وثٌقة عمل جدٌدة لتشمل مجموعة من التقارٌر المقدمة منو

،لمواصلة 11، فً مإتمر األطراؾ مناقشتها مرة أخرىق، والتً قرر مإتمر األطراؾ تتضمن إجراءات التحكٌم والتوفٌ

دراسة وتقدٌم توصٌات فً هذا المرفق على اجراءات التحكٌم والمرفق المتعلق بإجراءات التوفٌق وطلب من األمانة أن 

التً االنجازات  تاستذكر، 10لمالحق. خالل مإتمر األطراؾ ٌدة بما فً ذلك إصدار محدث من اتعد وثٌقة عمل جد

 بلدا؛ استراتٌجٌة مشتركة و 194 من قبل بما فً ذلك: وضع إطار قانونً وقع، 1994من االتفاقٌة منذ عام  تحققت

تحدة )برامج العمل الوطنٌة(، واعتماد مراجعة الوالٌات الم اقادته تًال برامج العمل الوطنٌةمإسسٌة لتنفٌذه؛ وضع عملٌة 

 باإلضافة إلى ذلك مرفق البٌئة العالمً؛ 9شرات األثر فً مإتمر األطراؾ ومإ (PRAIS) تقٌٌم التنفٌذنظام  األداء و

(GEF)   وفرت  األراضً.الخاص بتدهور  مرفق البٌئة العالمًمركز كآلٌة مالٌة وتخصٌص موارد إضافٌة من خالل

متابعة وتقدٌم عملٌة ببدء لانفٌذها على المستوى المحلً، وناصر أساسا التخاذ األهداؾ العالمٌة المتفق علٌها وتهذه الع

 .تقرٌر عن آثار المشارٌع وأنشطتها
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 (WSSD. متابعة عن التقدم المحرز فً تنفٌذ نتائج مؤتمر القمة العالمً للتنمٌة المستدامة )رابعاا 

 تمهٌد. أ

 

اؾ بمفهوم 'التنمٌة المستدامة'. ، الطرٌق لالعترروابط بٌن حماٌة البٌئة والتنمٌةً دارت حول الالتت . مهدت النقاشا52

ٌتؤلؾ  واعتماد خطة عمل لحقوق البٌئة.  ضرورة حماٌة البٌئةبلبٌئة البشرٌة المعنً با 1972أقر مإتمر ستوكهولم 

أسس برنامج األمم المتحدة للبٌئة )ٌونٌب( لمتابعة تنسٌق   مبدأ كدلٌل لتطوٌر القانون البٌئً. 26اعالن ستوكهولم  من 

ٌئة والتنمٌة فً رٌو دي عقد مإتمر األمم المتحدة المعنً بالب1992األنشطة البٌئة لوكاالت األمم المتحدة. فً عام 

ة المستدامة. لمإتمر لجنة التنمٌ، وهو برنامج عمل شامل. كما أنشؤ ا21إعالن رٌو وجدول أعمال القرن  اعتمدجانٌرو. 

 .1997من خالل الدورة االستثنائٌة للجمعٌة العامة فً عام  21أجري تقٌٌم لتنفٌذ جدول أعمال القرن 

، الذي عقد فً جوهانسبرغ فرصة أخرى إلجراء تقٌٌم لتنفٌذ  2002. قدم مإتمر القمة العالمً للتنمٌة المستدامة 53

(  لتنفٌذ النتائج JPOIنمٌة المستدامة وخطة جوهانسبرج  ),وإعالن جوهانسبرج بشؤن الت21جدول أعمال القرن 

الموضوعٌة للقمة.  عالجت خطة التنفٌذ  قضاٌا تتعلق بالقضاء على الفقر وتؽٌٌر األنماط ؼٌر المستدامة لالستهالك 

المستدامة فً زمن لتنمٌة ، و تحقٌق اللتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة واإلنتاج ، وحماٌة وإدارة قاعدة الموارد الطبٌعٌة

المستدامة ألفرٌقٌا؛  ؛ التنمٌةة للدول النامٌة الجزرٌة الصؽٌرة، والتنمٌة المستدامالعولمة، والصحة والتنمٌة المستدامة

 ، ووضع اإلطار المإسسً للتنمٌة المستدامة.وتحدٌد وسائل التنفٌذ

إلى  20ً الوزاري العالمً )من الدورة االستثنائٌة الثانٌة عشرة لمجلس اإلدارة / المنتدى البٌئ ب.

 (، نٌروبً، كٌنٌا2012فبراٌر  شباط / 22

 

فً   (GC-26/GMEF) عقدت الدورة الثانٌة عشرة االستثنائٌة لمجلس اإلدارة / المنتدى البٌئً الوزاري العالمً. 54

المشاورات الوزارٌة  تزرك . 4فً مكتب األمم المتحدة فً نٌروبً، كٌنٌا 2012فبراٌر شباط /  22إلى  20الفترة من 

على قضاٌا السٌاسات العامة الناشئة تحت شعار "جدول أعمال البٌئة فً عالم متؽٌر:  الثانٌة عشرخالل الدورة االستثنائٌة 

حكومة، كذلك المنظمات  100أكثر من  منالمشاركون بٌن ممثلٌن تراوح  (" 2012( إلى رٌو )1972من ستوكهولم )

 951  كان االجمالً ت األمم المتحدة، والمجموعات الرئٌسٌة وأصحاب المصلحة اآلخرٌن، و الحكومٌة الدولٌة ووكاال

( "األمم المتحدة أ: )حوللها باعتماد ثمانٌة مقررات أعما الثانٌة عشرالدورة االستثنائٌة  اختتمتاالجتماع.  مشاركا حضر

( العملٌة )د،م ( االستهالك واإلنتاج المستداـ)ج لعالمٌة،( حالة البٌئة ااألالبعٌن ،)بدولٌة البٌئٌة الحكومة ة فً للبٌئ

المواد الكٌمٌائٌة  قطاع( تعزٌز التعاون والتنسٌق مع هـ) التشاورٌة بشؤن خٌارات التموٌل للمواد الكٌمٌائٌة والنفاٌات؛

اقات البٌئٌة المتعددة ٌب واالتفبما فً ذلك الترتٌبات المالٌة واإلدارٌة بٌن الٌون وبرنامج العمل  المٌزانٌة (ؾوالنفاٌات؛ )

 .(EMG) فرٌق اإلدارة البٌئٌة  ك() ( تعزٌز التنسٌق عبر منظومة األمم المتحدة، بما فً ذلكقاألطراؾ )

أجرٌت مشاورات وزارٌة حول "قضاٌا السٌاسات العامة الناشئة: البٌئة والتنمٌة"، "االقتصاد األخضر فً سٌاق  .55

على  حكومة البٌئة القرار  ستدعىأ". تطور المستدامللى نحو مستدام"، "اإلطار المإسسً عل التنمٌة والقضاء على الفقر

السلطة البٌئٌة  اإلى تعزٌز دور األمم المتحدة للبٌئة بوصفه 2010االلتزام الوارد فً إعالن نوسا دوا من عام  الدولٌة 

تدامة تشجع التنفٌذ المتماسك للبعد البٌئً فً التنمٌة المس العالمٌة الرائدة التً تضع جدول األعمال البٌئً العالمً، والتً

 .، والتً تعمل كنصٌر رسمً للبٌئة العالمٌةداخل منظومة األمم المتحدة

ٌنظر إلى االقتصاد األخضر باعتباره أداة  أنه ؤلمم المتحدة للبٌئةل برنامج االقتصاد األخضر قال رئٌس مجلس إدارة. 56

ة المستدامة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل الئقة "من قبل زٌادة كفاءة استخدام الموارد، أو سبٌال لتحقٌق التنمٌ

الكربون ". وأكد أٌضا على حقٌقة أنه ال تزال  ةمنخفض توفٌر تنمٌةودعم التحول إلى االستهالك المستدام وأنماط اإلنتاج و

                                                           
4
نشرة مفاوضات األرض، " 2012شباط / فبراٌر  22-20: المنتدى البٌئً الوزاري العالمًحول انظر " ملخص الدورة الثانٌة عشر الخاصة   

   /http://www.iisd.ca/unepgc/unepss12المتوافرة على الموقع االلكترونً  2011شباط / فبراٌر  25المإرخة  8الرقم  16المجلد 

http://www.iisd.ca/unepgc/unepss12/
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ول بلدان النامٌة فٌما ٌتعلق بالقدرة الالزمة، والتموٌل والحصهناك العدٌد من التحدٌات لتحقٌق هذا االقتصاد ال سٌما فً ال

كان هناك خطر أن االقتصاد األخضر قد ٌإدي  أنهأثٌرت مخاوؾ من قبل بعض الدول على التكنولوجٌات ذات الصلة. 

للتصدي لهذه  مهمةكون توبٌن البلدان سفً جمٌع قطاعات المجتمع، حٌوٌة الالمشاركة وأن أٌضا إلى الحمائٌة التجارٌة، 

دعم االقتصاد األخضر بسبب الفرص ت أن الؽالبٌة العظمى من الدول مفادها اء رآاطر. ومع ذلك، أعرب عن المخ

المحتملة إلدماج األبعاد االجتماعٌة والبٌئٌة واالقتصادٌة للتنمٌة المستدامة. وشدد أٌضا على أن الكثٌر من األنشطة فً 

وفر فرصا جدٌدة للمرأة لتصبح العبا رئٌسٌا فً االقتصاد المحلً، خصوصا فً تن إطار نهج االقتصاد األخضر ٌمكن أ

 .قطاعات الطاقة، وإدارة األراضً والمٌاه

( الفهم العلمً حول أ) :ث مالحظات مهمة من مجلس اإلدارةثال هناك كانتطار المإسسً للتنمٌة المستدامة، فً اإل .57

 من اآلنواقعٌة و اكثر أكثر وضوحا  ًاضر هالتنمٌة فً الماضً والحما ٌحدث على كوكب األرض نتٌجة لمسارات 

( كان هناك تؤٌٌد ساحق لالنتقال إلى اقتصاد عالمً على طول المسارات المقترحة فً تقرٌر ب، ) مضى عاما 20 قبل

( ججمٌع األمم، و )تسلٌم النتائج اإلٌجابٌة االجتماعٌة والبٌئٌة فً من اجل تصاد األخضر لالقاألمم المتحدة للبٌئة 

ؼٌر مستدام ومستقبل  مسار الىسبعٌن بلٌون  توجه نحولٌة وإدارة ترتٌبات لكوكب االرض للبنٌة الحا إضافٌة اصالحات

 .رتقاء االستدامة البٌئٌةبا ةملتزمالدول ألمم المتحدة للبٌئة هذا العام، لجنة ا 40ؼٌر مإكد. بمناسبة الذكرى السنوٌة 

، مقر األمم المتحدة، 2011ماٌو آٌار / 13-02شرة للجنة التنمٌة المستدامة )الدورة التاسعة عج. 

 (نٌوٌورك

 

من  (IPM) قبل انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجنة التنمٌة المستدامة، عقد االجتماع التحضٌري الحكومً الدولً. 58

من  األمم المتحدة للتنمٌة المستدامةللجنة  19فً نٌوٌورك. عقدت الدورة  2011مارس أذار/ 4 -فبراٌر شباط /  28

. وكان التركٌز على المجموعة المواضٌعٌة فً وسائل 5، فً مقر األمم المتحدة فً نٌوٌورك2011ماٌو آٌار/ 02-13

 .اإلنتاج واالستهالك المستدامحول  اإلطاري العشر سنوات لتعدٌن، وبرنامجالنقل، والمواد الكٌمٌائٌة وإدارة النفاٌات وا

موعة واحدة موضوعٌة مع القضاٌا على مجكل دورة ركز تٌن فً "دورات التنفٌذ". عام كللجنة التنمٌة المستدامة تجتمع 

 11نمٌة المستدامة الذي اعتمد فً لجنة الت هذا االقتراح. السٌاسة سنةوالمراجعة  سنةشتركة بٌن القطاعات، وتتكون من م

 19لجنة التنمٌة المستدامة توصٌات تقوم   (.2017-2004ل )هو برنامج متعدد السنوات من العم، 2003فً عام 

خالل  ةضات الرئٌسوامفالقضاٌا ووضع نص مشروع حول  18 لجنة التنمٌة المستدامة  مراجعةعلى القابلة للتفاوض 

 .2011مارس آذار/  4 -فبراٌر شباط /  28الفترة من  خاللالمكافحة المتكاملة لآلفات 

وفٌما ٌلً النتائج المتفق .اوضً الذي كان من المقرر اعتمادهالنص التف 19تنمٌة المستدامة رئٌس لجنة الاقترح  .59

 علٌها فً مختلؾ الموضوعات. 

ركائز التنمٌة  كل منهاالتؤكٌد على أن التنمٌة االقتصادٌة والتنمٌة االجتماعٌة وحماٌة البٌئة أمور مترابطة وٌعزز  •

 المستدامة؛

ى توفٌر موارد مالٌة جدٌدة وإضافٌة من جمٌع المصادر لتحقٌق التنمٌة المستدامة، واالعتراؾ التعرؾ على الحاجة إل •

 بالدور األساسً من المساعدة اإلنمائٌة الرسمٌة كحافز للمصادر أخرى للتموٌل من أجل التنمٌة

وحة من مفاوضات منظمة التعرؾ على إلحاح وتؤكٌد التزام التوصل الى نتٌجة ناجحة وفً الوقت المناسب لجولة الد •

 التجارة العالمٌة مع نتٌجة طموحة ومتوازنة وموجهة نحو التنمٌة

ذكر المواد الكٌمٌائٌة والنفاٌات المتصلة باالتفاقات البٌئٌة المتعددة األطراؾ، بما فً ذلك اتفاقٌة بازل واتفاقٌة روتردام  •

بادرات التآزر بٌن االتفاقٌات المتعلقة بالمواد الكٌمٌائٌة مٌط الضوء على اآلثار االٌجابٌة لواتفاقٌة استكهولم، وتسل

                                                           
5
 304رقم  5" نشرة مفاوضات األرض، المجلد 2011أٌار / ماٌو  14-02ر " ملخص الجلسة التاسعة عشر  للجنة التنمٌة المستدامة: انظ  

 . ./http://www.iisd.ca/csd/csd19أونالٌن على الموقع االكترونً  2011أٌار / ماٌو  16المإرخة 

http://www.iisd.ca/csd/csd19/
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المواد الكٌمٌائٌة  فً قطاع واألطردوات األزٌز التنسٌق والتعاون بٌن تضع فً اعتبارها القدرة على تعالتً  والنفاٌات، و

 والنفاٌات؛

دارة النفاٌات، وخاصة اتفاقٌة بازل بشؤن ضرورة تعزٌز تنفٌذ االتفاقٌات الدولٌة واالتفاقات ذات الصلة بشؤن إ أشٌر إلى •

 التحكم فً نقل النفاٌات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها واتفاقٌة ماربول، و

 التؤكٌد على أن مكافحة الفساد على المستوٌٌن الوطنً والدولً ٌشكل أولوٌة •

تحدٌات  تدامة والنمو االقتصادي، وأناتفق الفرٌق العامل على أن النقل المستدام هو عنصر مركزي للتنمٌة المس . 60

من قبل لجنة التنمٌة  اما ؼٌر معتمدةتوصٌات الفرٌق العامل كانت ، مواضٌع ةفً مجموع تتزاٌد بشكل ملحنقل النمو 

 .ال تزال دون حل أنها المستدامة أو

 أصحاب المصلحة المتعددٌن،حوار من جلسة افتتاحٌة، و 19 للجنة التنمٌة المستدامةالجزء الرفٌع المستوى ٌتؤلؾ  .61

ختامٌة. كان الحوار بٌن أصحاب الجلسة ال، و تٌنؽٌر رسمٌالنقاش ال ًتموائد مستدٌرة وجلس األربعوزاري، و الر حواال

( تطوٌر أ) حول ةوزارٌال. وكانت الحوارات المضً قدماخٌارات السٌاسات والتدابٌر العملٌة وال حولالمصلحة المتعددٌن 

المناطق  الدائمة، )ب( تٌسٌر الحصول على استدامة النقل فً اتفاقٌة اللجنةعمل لتسرٌع التحول نحوالبرامج وإطار 

( خلق بٌئة مواتٌة للتعدٌن دالنفاٌات واإلدارة السلٌمة للكٌماوٌات، و ) القضاء علىاالنتقال إلى الحضرٌة والرٌفٌة، )ج( 

 .المستدام

 1992لمإتمر األمم المتحدة لعام  العشرٌنالذكرى   (CSD) المستدامة مإتمر األمم المتحدة حول التنمٌةسٌحًٌ . 62

حول التنمٌة المستدامة فً رٌو دي جانٌرو،  2002لمإتمر القمة العالمً لعام  العاشرةبشؤن البٌئة والتنمٌة، والذكرى 

-20فً الفترة من ن عشرٌ زائدرٌو مإتمر عقد فً ٌ، و سوؾ 2012 ٌونٌو عامحزٌران/  6-4البرازٌل فً الفترة من 

)أ( االقتصاد األخضر فً سٌاق التنمٌة المستدامة  عشرٌن هً زائدرٌو  فً  الموضوعات .2012ٌونٌو حزٌران/  22

الئقة، الوظائؾ السبعة مجاالت ذات أولوٌة هً  دتم تحدٌللقضاء على الفقر، و )ب( اإلطار المإسسً للتنمٌة المستدامة. 

 .واألمن الؽذائً والزراعة المستدامة، والمٌاه، والمحٌطات، واالستعداد للكوارثوالطاقة، والمدن المستدامة، 

 

  تعلٌقات ومالحظات ألمانة المنظمة .خامساا 
 

الى  2012 من األجل االلتزام الثانًمن أجل  الحاجة إلى صك قانونً فعال  أكدت الوثٌقة الختامٌة لمإتمر دٌربان .63

التهدٌد الذي هذه المحادثات والمإتمرات  تستذكر . تؽٌر المناخ مراتمإتوادثات ، أكد من جدٌد أهمٌة مح2015عام 

 أقوى بشؤندولً  عمل وفعال وشامل وملزم قانونا بشؤن إطار عادل  فً  ٌتعرض له كوكب األرض من تؽٌر المناخ

هٌم مثل المسإولٌة التارٌخٌة مفا علىقانونً الصك الٌنبؽً أن ٌستند هذا البروتوكول / . 2012تؽٌر المناخ لما بعد عام 

اللتزامات البلدان المتقدمة النمو تباٌنة، فضال عن التنفٌذ الفعال والعدالة والمساواة، ومبدأ المسإولٌة المشتركة ولكن الم

، األمم المتحدة اتفاقٌةإطار  المفاوضات فً بون وبنما اآلمال فً تعددٌة األطراؾ وعملٌةاعادت والدعم للبلدان النامٌة. 

 وصاٌة تحقٌق من الممكنكون ٌالعمل الجماعً للمجتمع الدولً س من خالل هوفً هذا الصدد قد ٌكون من المؤمول فٌه أن

 .حزمة نتائج دٌربان

التصحر، مإتمر بفٌما ٌتعلق قلق المجتمع الدولً. ٌحفظ التنوع البٌولوجً ومكافحة التصحر وؼٌرها، مازال . 64

الطرٌق لضرورة األمن الؽذائً، واالقتصاد األخضر وأهمٌة المعرفة  مهدة التصحر اتفاقٌة مكافححول  10األطراؾ 

مإتمر رٌو دي ل  20 بالذكرى االحتفالالوالٌات  تحًٌ ، 2012عام  /ٌونٌو. فً حزٌرانالعلمٌة فً طرٌق التنمٌة والتقدم

ألمم المتحدة للبٌئة. لذلك، الذكرى ر إلى دور وأهمٌة ااشٌعالمً، من الضروري أن مإتمر القمة الل 10الـ جانٌرو و 

، لعبت القمم البٌئٌة دورا 1972. منذ مإتمر ستوكهولم عام أٌضاة تارٌخٌ ًلبرنامج األمم المتحدة هاألربعٌن  السنوٌة 

 الوطنٌة  \سٌاسات ال بلدانالؼٌرت الكثٌر من ول األعمال السٌاسً الدولً. لقد حاسما فً تحقٌق التنمٌة المستدامة على جد
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مٌة المستدامة االقتصاد األخضر التً من شؤنها أن تكون مفٌدة فً المستقبل من أجل حماٌة البٌئة وضمان التنلتفضٌل 

من الضروري أن تتخذ البلدان جهود كافٌة لحماٌة البٌئة، باإلضافة إلى الحفاظ على مصالحها الوطنٌة لؤلجٌال القادمة. 

 .مستدامة بٌئٌا خضر والتً ستكون أقل تلوٌثا واألمع رإٌة لتحوٌل مجتمعاتها إلى االقتصاد 

المشاركة النشطة من جانب الدول األعضاء فً المنظمة االستشارٌة القانونٌة ب العتراؾبشكل واضح ا لموسالم من . 65

ة الدول األعضاء فً المنظمٌنبؽً أن تشارك فً جمٌع المفاوضات البٌئٌة الرئٌسٌة وخاصة فً محادثات تؽٌر المناخ. 

فً مفاوضات ما بعد مإتمر دٌربان مثل  بشكل فعالة األكثر تضررا من تؽٌر المناخ، االستشارٌة القانونٌة، البلدان النامٌ

تلك المفاوضات ستكون أكثر استعدادا من حٌث تنفٌذ االلتزامات المترتبة على األطراؾ ؼٌر المدرجة فً الملحق. هناك 

والتً ستدرج فً البروتوكول الجدٌد  (CBDR) مسإولٌة المشتركة ولكن المتباٌنةلمفهوم ال الطرح الملحأٌضا حاجة إلى 

ؼنٌة التنوع البٌولوجً، فقد كان االهتمام الصادق من الدول  ألنها. 2015/ الصك القانونً الذي سٌكتمل بحلول عام 

 تشارك لذلك، فمن المستحسن أن ة حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة.األعضاء فً المنظمة االستشارٌة القانونٌة لرفع قضٌ

عن نهجها فً المفاوضات المقبلة أن تعبر بنشاط والقانونٌة البلدان النامٌة من الدول األعضاء فً المنظمة االستشارٌة 

 .بشؤن القضاٌا البٌئٌة
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 سادساا. المحلق
 

AALCO/DFT/RES/50/S 2 
 2012تموز / ٌولٌو  1
 

 
 
 المستدامةالبٌئة والتنمٌة 
 

 الخمسٌن ،الحادٌة والمنظمة االستشارٌة القانونٌةاآلسٌوٌة األفرٌقٌة  فً دورتها 
 ؛ AALCO/51/ABUJA/2012/SD/S10فً الوثٌقة الخاصة باالمانة  رقم  النظر

 )المداوالت(
 

 
 .ائب األمٌن العام نقبل ستهاللً من االبٌان ال الحظ مع التقدٌرتإذ 
 

ال بشؤن هذا البند الذي ٌعكس وجهات نظر الدول األعضاء بشؤن هذه القضٌة من جدول األعم  بعد المداوالت الهامة
 ."البٌئة والتنمٌة المستدامة" 

 
مع تدهور حالة البٌئة العالمٌة من خالل مختلؾ األنشطة البشرٌة ، والكوارث الطبٌعٌة ؼٌر  وإذ ٌساورها بالػ القلق

 .المتوقعة 
 

 .نمٌة المستدامة ة البٌئة تشكل جزءا ال ٌتجزأ من التأن حماٌ وإذ تؤكد من جدٌد
 

، القمة العالمً للتنمٌة المستدامةخطة مإتمر تنفٌذ  إعالن جوهانسبرج بشؤن التنمٌة المستدامة و الترحٌب باعتمادجرى 
 ؛ 2002الذي عقد فً جوهانسبرغ فً عام 

 
المستدامة من جانب الدورة الرابعة واألربعون للمنظمة  نٌروبً بشؤن القانون البٌئً والتنمٌة وتم االشارة  إلى قرار
 ؛ 2005االستشارٌة فً عام 

 
 على أن تؽٌر المناخ هو واحد من أكبر التحدٌات فً عصرنا ؛ تم االجماع

 
بشؤن  على أهمٌة  اإلرادة السٌاسٌة القوٌة لمكافحة تؽٌر المناخ وفقا لمبادئ اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة وتؤكد المنظمة

 تؽٌر المناخ ، وال سٌما مبدأ قدرات المسإولٌات المشتركة ولكن المتباٌنة .
 

مفاوضات خارطة الطرٌق فً بالً من أجل تعزٌز التعاون الدولً بشؤن تؽٌر المناخ لفترة ما   وتشٌر اٌضا الى اهمٌة
 ؛ 2012بعد عام 

 
 أفرٌقٌا جنوب دوربان،الذي عقد فً   2012ما بعد  للفترة  مم المتحدة لتؽٌر المناخفً مإتمر األ دوربانالنظر فً اتفاق 
"( AWG-DPEA)" العمل لتعزٌز دٌربان منهاجل المخصص العامل الفرٌق تأنشؤ ًتال 2011 دٌسمبر كانون األول /

 ؛2015 عام بحلول" قانونٌة قوة مع متفق علٌها نتٌجة أو قانونً صك ،جدٌد بروتوكول تعتمد، أن شؤنها من التًو
 

 ؛ور والحفاظ على إدامة نظم الحٌاة فً المحٌط الحٌويالحفاظ على التنوع البٌولوجً للتط وإدراكا ألهمٌة
 

 :ٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحرأهمٌة اتفاق تؤكد المنظمة على
 
 . حث الدول األعضاء على المشاركة بنشاط فً المفاوضات الجارٌة فً بالً )خارطة الطرٌق(.1
 
وسٌلة قانونٌة دولٌة  من أجل و عملٌات انتاج دوربان مانة العامة لمتابعة مفاوضات خارطة الطرٌق فً بالً. توجه األ2



17 
 

 .2012بشؤن تؽٌر المناخ لفترة ما بعد أقوى 
 
. كذلك توجه األمانة العامة مواصلة متابعة التقدم المحرز فً تنفٌذ نتائج مإتمر قمة جوهانسبرغ وكذلك تتبع متابعة 3

مكافحة لاتفاقٌة األمم المتحدة متحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ، واتفاقٌة التنوع البٌولوجً، وفً تنفٌذ اتفاقٌة األمم الالتقدم 
 و التصحر.

   
 والخمسٌن. لثانٌة. تقرر أن ٌدرج هذا البند فً جدول األعمال المإقت للدورة السنوٌة ا4


