
Final MGS WA-Original Statement, Dubai 2012 

Page 1 of 4 

 

 لالجتماعلمنظمات المجتمع المدني لدول إقميم غرب آسيا، تحضيرا  لتشاوريا الجتماعا
 ( GC-27/GMEFالعشرين لممجمس الحاكم/ المنتدى الدولي لوزراء البيئة )و  سابعال

 العربية المتحدة اإلماراتدبي، دولة ، 0290 نوفمبرتشرين الثاني/ 91-02

 

 لمنظمات المجتمع المدني لدول إقميم غرب آسيا، تحضيراً  التشاوري االجتماعالمشاركون في  نحن،
الدولي المنتدى و  (GC-27/GMEFوالعشرين لممجمس الحاكم/المنتدى الدولي لوزراء البيئة )السابع  لالجتماع

تشرين  20و 19 يومياجتمعنا . (GMGSF-14ة وأصحاب المصمحة )لمجموعات العمل الرئيسعشر رابع ال
عالن 21طرحتو األجندة  نا عمى ماأكد  و العربية المتحدة،  اإلماراتدبي، دولة بمدينة   2012 نوفمبرالثاني/  وا 

 . "20ريو+"قمة ل الوثيقة النيائية )المستقبل الذي نريد(و  (MDGs)اإلنمائية ليية األوأىداف 

ذ  عملالأشكال رتقاء بقرارات الدولية في اإلال أىمية آسياتدرك منظمات المجتمع المدني في غرب  وا 
قمة ل الوثيقة الختامية مخرجاتل ملاأليبة خ   عالمالالمجتمع المدني في مؤسسات شارك يا تنإف، الدولي البيئي

جزم يو  .اإليجابية ىابالرغم من بعض عناصر  طموحاتالمستوى  إلى لم ترق  حيث  "،20األرض "ريو +
الصناعية الدول حكومات صل تنبشكل رئيس عن  ةناجم "20ريو+"نتائج القصور في  أوجون أالمجتمعون 

عمى المستوى العالمي  بالعمل البيئي رتقاءاالفي انعكس سمبًا مما  ،تعيداتيا والتزاماتيافي الوفاء بالكبرى 
، ومع ذلك بمورة العديد من القرارات والتوصيات إلى برامج عمل قابمة لمتطبيق.وبالتالي فشميا الالحق في 

عمى الثابت في العمل عمى التأثير التزامنا و اإليجابي الجاد في العمل نا يج  ن  استمرار عمى  ؤكدنفإننا 
الخصائص تتناسب مع والتي  مةالق   اإليجابية الصادرة عن مخرجاتالبلتحييزىا عمى االلتزام  ،حكوماتنا

لتنمية اأىداف تحقيق كوسيمة لاالقتصاد األخضر  ما يتصل بمنيجفيخصوصًا  ،منطقتناالموضوعية ل
 . المستدامة

ذ يدرك المجتمعون آثار و  الناجمة عن ممارسات االحتالل اإلسرائيمي في  ةيالبيئ حجم المخاطروا 
واقتالع األشجار واستنزاف وتمويث  ،بما في ذلك تخريب األراضي الزراعية وتجريييا ،تدمير عناصر البيئة

ني بإقامة جدار اليصل وتقطيع أوصال بنية المجتمع اليمسطي ،في المناطق المحتمة الموارد الطبيعية
العالمي، دواًل وحكومات  المجتمع يناشدون ممثمي المجتمع المدني بمنطقة غرب آسيان إف، العنصري

الكاممة عما  مسؤوليةال افي إدانة سمطات االحتالل اإلسرائيمي وتحميميمشاركتنا  ،ومنظمات مجتمع مدني
 . ممارساتال تمكعمى ذلك من أضرار جراء يترتب 
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 : ما يمي االتياق عمىتم  تقدم وفي ضوء المداوالت،عمى ما  ناءاً وب
 :االقتصاد األخضر صعيدعمى  أواًل:

منيج التنمية االقتصادية الراىن تحقيق و  لمتنييذ، قابلأفضل كبديل  األخضراالقتصاد  منيجتبني 
 :ما يمي، مع األخذ باالعتبار متنمية المستدامةلوصواًل 
 ؤلتحقيق العدالة االجتماعية وتكاف، المنطقة بين دولاالقتصادي النمو  التياوت فيمستوى  مراعاة  -

  .اليرص

 ى ذلك أية أضرار. بحيث ال يترتب عم ،االقتصاد األخضر منيجفي تطبيق ج ر  د  الت  اعتماد  -

تستند إلى مرتكزات التنمية المستدامة )البيئية سياسات تنموية إلى اعتماد المنطقة  حكوماتحث  -
 واالجتماعية(.  واالقتصادية

 خضراءالتكنولوجيا النقل وتوطين بما يمزم لدعم القطاع الحكومي والخاص  مؤسساتضرورة قيام   -
 في مختمف قطاعات التنمية. 

وتمكينيا من النيوض بأدوارىا كاممًة في التوعية واالتصال منظمات المجتمع المدني دعم  -
التخطيط ورسم السياسات والتنييذ والمتابعة الجماىيري، وممارسة دورىا كشريك كامل األىمية في 

  .والمراقبة

 : اإلنتاج المستدامو  االستيالك أىداف تحقيق عمى صعيد ثانيًا:

المنصوص  المستدامتاج اإلنو االستيالك اإلطار العشري لبرنامج تبني ما ورد في التأكيد عمى  -
الجمعية العمومية لألمم قبل  من "20ريو+"من الوثيقة الختامية لمؤتمر  226في المادة  ماعميي

 دولإحدى مدة من قبل المجمس الحاكم يكون مقرىا في عت  والمطالبة بتسمية ىيئة م   ،المتحدة
  .اإلقميم

والتثقيف لتغيير  التوعيةو  التربيةالريادي في النيوض بدورىا من المجتمع المدني تمكين منظمات  -
، والعمل المستدام اإلنتاج واالستيالكآليات واعتماد  ،المبررة المرشدة وغير غيراالستيالك أنماط 

 . عمى سن القوانين والتشريعات التي تكيل اعتماد ىذا المنيج

  :نقل التكنولوجيا عمى صعيد ثالثا:
ا الالزمة لمتحول نحو االقتصاد األخضر، يمن الحصول عمى التكنولوج المنطقةدول  تمكين .1

 ال لتسييل ذلك. ني في اإلقميم بدور فع  وضرورة أن تنيض منظمات المجتمع المد
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غير مقبولة من  أشكالضرورة عدم استغالل غياب التقنيات الخضراء في دول اإلقميم ليرض  .2
يجاد اآلليات المناسبة النتقال التكنولوجيا الخضراء، بدون  الحمائية من قبل الدول المتقدمة، وا 

   بحقوق الممكية اليكرية وبراءات االختراع. اإلخالل

الدعم المادي لخمق ضرورة النيوض بسياسات البحث العممي والتطوير في دول اإلقميم، وتوفير  .3
اإلسيام اإليجابي في الجيد العالمي في إنتاج ىذه لضمان  ،بيئة مناسبة لمبحث والتطوير

 .في تحقيق ذلكالمدني  المجتمع منظمات دوروالتشديد عمى أىمية  التقنيات،

النمو المستدام وتسييل التحوالت  أشكالالقوانين والتشريعات التي تعزز عمى سن  الحكوماتحث  .4
 . االقتصاد األخضرالالزمة نحو 

 :الوصول لممعمومات صعيد حق عمى :رابعاً 

 اعتمادعمى لألمم المتحدة التأكيد عمى دور برنامج األمم المتحدة لمبيئة في حث الجمعية العامة  -
  دولية. كاتياقية "20ريو+"إلعالن  ميةتامن الوثيقة الخ (88) اليقرة

بشكل وزمان  البيئيةوقواعد البيانات  الوصول لممعموماتمن منظمات المجتمع المدني تمكين  -
التي تضمن توفير شروط  ،والقوانين السياسات وضععمى  لمعمل الحكوماتحث و . ناسبينم

ة لمعمومة الخاصومتطمبات حق منظمات المجتمع المدني في الوصول الميسر الى مصادر ا
)اليقرة  وذلك بما ييضي الى تحقيق جوىر ، وجعميا متاحة لمجميوربالبيئة والتنمية المستدامة

 (.  "20ريو+"من إعالن  88

 في مناىجيا التعميمية، ةالبيئي لمعارفمياىيم واال إدخالمت عمى م  ع  ثني عمى جيود الدول التي ن   -
نيجة م  تبني سياسات تعميمية م  حتى اآلن عمى  ونحث الدول االخرى التي لم تعمل عمى ذلك

 الدراسية. يامناىجضمن تيعيل المياىيم البيئية في ت

 :تيعيل دور المجتمع المدنيل عمى صعيد العمل :خامساً 

 المساىمة وتمكينيا من ة الناشطة محمياً والمجموعات الصغير  منظمات المجتمع المدني اشراك
والحرص في ، واإلقميميوالتنمية المستدامة عمى المستوى الوطني  البيئةالمتعمقة ب في صنع القرارات

 توفير ما يمزم من اجراءات ومتطمبات قانونية وادارية لضمان مشاركتيا الياعمة في العمل البيئي. 
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   :2015ما بعد و  s(SDG(لتنمية المستدامة اأىداف  عمى صعيد العمل لتحقيق ًا:دسسا

المنطقة أىدافًا تنموية تتسم بالشيافية وقابمة لمقياس وتعتمد عمى دول  حكوماتضرورة أن تضع  -
 (SDGs) وتنسجم مع أىداف التنمية المستدامة ،إشراك سائر القطاعات المجتمعية ذات الصمة

 قميم. اإل دولة في بما يتماشى مع ظروف كل
مستدامة التنمية الأىداف  وضعأثناء منظمات المجتمع المدني تعزيز دور وأشكال تمثيل  -

(SDGs) . 
 و ما" 20ريو+"ما بعد (وضم المسارين  (MDGs)ضرورة العمل عمى تقييم اىداف األليية لمتنمية  -

 .موحدة بيئية في مسار أجندة عالمية ) 2015العام  بعد

  :المسؤولية المجتمعية عمى صعيد العمل لتحقيق اىداف ًا:سابع

مؤسسات القطاع الخاص في تبني خطط لدعم  حث الدول عمى اتخاذ ما يمزم من اجراءات لتحييز
، عمية في تيعيل مبادئ المسؤولية المجتمعيةوبما يضمن مساىمتيا الي ،المشاريع االجتماعية والبيئية
المنتج المموث بتقديم  تمزمطبيق مبدأ: "المموث يدفع" كقاعدة قانونية ثابتة بتوتيعيل االجراءات المعنية 

  ار التي تصيب البيئة والمجتمع.الالزمة عن االضر  التعويضات


