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أبرز التحديات–أفضل املمارسات : الحق في بيئة سليمة وصحية في دولة قطر

ورقة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

الحق في البيئة وعالقته بحقوق اإلنسان وتطوراته الدولية واإلقليمية

:إعداد

أمير كمال الدين أحمد. د
خبير قانوني 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان



تعريف البيئة

صنعنمأمالطبيعةخلقمنكانسواءاملجتمعفيوصحتهاإلنسانبحياةيتصلالذيالوسطهيالبيئةإن•

اإلنسان،

وأمالبحار،واالصحراءمظاهرهومنوجودهفيلإلنساندخلل الذيوهو طبيعياألول عنصرينمنتتكون البيئة•

السكنيةاطقواملنللزراعةاألراض ياستعمالتاملشيدةالبيئةوتشملاملشيدأو الصناعيفهو الثانيالعنصر 

التجارية،واملراكز الصناعيةواملناطق

 البيئةوتعرف-
 
البيئةمؤتمر إعالنأوجز وقدبه،ويتأثر فيهويؤثر الفردفيهيعيشالذياملحيطبأنهاأيضا

.(باإلنسانيحيطش يءكل)كونهافيالبيئةمفهوم1972عامستوكهولمفياملنعقدالبشرية



معهاعليتفاالتيالحياةمجالتبكلمرتبطةأصبحتوأسبابعوامللعدةالبيئةنإ•
.فيهيعيشالذيالجتماعياملحيطخاللمناإلنسان

ازاتالغواستخدامكالحروباإلنسانصنعهاالتيالبيئيةللمشاكلحدوضعيجب•
فيهاببتتسالتيالبيئيةاملشاكلمواجهةإلىباإلضافة.املضرةالتجاربومختلف
.الطبيعة



الحق في البيئة

.وصحيةمالئمةسليمة،نظيفة،بيئةفيالحقإنسانلكل-

.الحياةفيللحقاألساسيةالركيزةهوالبيئةفيالحقإن-

.الجماعيةاإلبادةأشبهأمرهوالصالحةالبيئةإفسادفيالتمادي-

.سليمةبيئةفيالحقلإلنسان-

صحته،بسالمةومضرةملوثةبيئةفيالعيشيمكنهل اإلنسان-



كرامةيفوالعيشاإلنسانلحياةمالئموسطتأمينفيالحقهوالبيئةسالمةفيالحق-

فردلكلاوتأمينهعنهاالدفاعيجبالتيالبيئةنوعيةمنالضروري األدنىالحدوتوفير

وسطبتأمينوالتلويثالتلوثمنخاليةبيئةوسطفيالعيشحقذاتهفيلإلنسانفيكون 

.لحياتهمالئم

الدول غالبيةفيير والدساتالدوليةاملواثيقبهاتكفلتوالتيلإلنسان،األساسيةالحقوق منالسليمةالبيئةفيالحق•

بالهتمام،الحقهذايحظىأنيجبولهذا.احترامهعدمحالةفيالحقوق أخطر منيعتبر 



صحيةبيئةفيبالحقالعامليلالعترافالدعممنمسبوق غيرمستوى هنالكأنكما•

.والتلوثبيولوجي،الالتنوعوفقداناملناخ،تغير:الثالثةالكوكبيةاألزماتمعالجةفيحافزبمثابةسيكون •

وزيادةالسياسات،و القوانينتلكوإنفاذتنفيذوتحسينالبيئية،والسياساتالقوانينتعزيزفيساهمي•

.العدالةإلىوالوصول املعلوماتإلىالوصول وعزز البيئي،القرارصنعفيالعامةاملشاركةمستويات

.البيئيةالنتائجتحسينفيساهملقدباختصار،

ويساعدتمييزية،وغيروفعاليةتنسيًقاأكثربطريقةالبيئيةلألزماتللتصدياملبذولةالجهودسيدعم-

البيئة،عنيدافعون الذينولألشخاصللحقوق أقوى حمايةويوفراملستدامة،التنميةأهدافتحقيقعلى

.الطبيعةمعوئامفيالعيشفيهللناسيمكنعالمإنشاءفيوتساعد



هللااستخالفخاللمنالنظيفةالبيئةفياإلنسانحقإناإلسالميةالشريعةأكدت•
.األرضفيلإلنسان

الحقذاهأنوسلمة،ونظيفةآمنةبيئةفياإلنسانحقضرورةعلىالدوليةاألسرةأجمعت•
وقهحقمنذلكوغيربدنهسالمةفيوحقهالحياةفيبحقهأسوةاألساسيةحقوقهمن

.األساسية



طبيعة العالقة بين حقوق اإلنسان والبيئـة 

Approachesرئيسيةنهجثالثةتوجدفإنهوالبيئـةاإلنسانحقوق بينالعالقةطبيعةلتوضيح•

 توجـدأنيمكنالنهجوهذه.العالقةهذهطبيعةتوضح
 
بالضرورةامنهمأييستبعدول جنب،إلىجنبـا

رينالنهجين
َ
.اآلخ

أنقيقةحالنهجهذاويبرز .اإلنسانبحقوق للتمتعمسبقشرطهيالسليمةالبيئة:األول النهج-

صاناأنيمكنل وكرامتهاإلنـسانحياة
ُ
بخـصائصسمتتبيئةفيالعيشللناسيتسنىحيثماإل ت

التمتـععلىثر يؤ أنيمكنواألرض،واملياهالهواءتلوثذلكفيبماالبيئي،فالتدهور .معينةأساسـية

.الصحةفيوالحقالغذاء،فيوالحقالحياة،فيكالحقاإلنسانحقوق منمعينةبحقوق 



رائيةاإلجالناحيتينمن،البيئيةاملسائللتناول أدواتتمثلاإلنسانحقوق نإ:الثانيالنهج•
.واملوضوعية

مايةالحمنمالئمةمستوياتبلوغأجلمناإلنسانحقوق استخدامإمكانيةعلىالنهجهذاويشدد•
.البيئية

عد  إجرائي،منظور من•
ُ
إدارةفياملشاركةوحقاملعلومات،علىالحصول فيكالحقالحقـوق،بعـضت

 العدالة،إلىالوصول فيوالحـقالعامـة،الـشؤون
 
كلهياوجودلضمانبالنسبةأساسيةحقوقا

نحوكمة
 
مك

ُ
باملسائلةاملتصلالقراراتبصنعيتعلقفيمامنصفةعملياتاعتمادمناملجتمعت
.البيئيـة

.مايةبالحاملشمولةالحقوق لبعضالبيئيةاألبعادعلىالنهجهذايشددموضوعي،منظـور ومـن•



.ملستدامةاالتنميةمفهومإطـار فيوالبيئـةاإلنسانحقوق إدماجضرورةمسألةيطرح:الثالثالنهج•

اياالقضإدماجوأنمتكاملةبطريقةتعاملأنيجبالجتماعيةاألهدافأنعلىيشددالنهجهذا•

.دامةاملستالتنميةمفهومإطار فيُيتوخىالجتماعيـةالعدالـةوقضاياوالبيئيةالقتصادية



عالقة البيئة وحقوق اإلنسان

وهيكبشر،هادوننعيشأنيمكنل والتيطبيعتنافياملتأصلةالحقوق تلكهياإلنسانحقوق •
.ببعضهاومتصلةومترابطةللتجزئةقابلةوغير عامليةاإلنسانحقوق 

عليهااصطلحماأواإلنسانحقوق منالثالثالجيلتضمنهاالتيالحقوق منالبيئةفيالحقويعتبر•
التضامن،بحقوق 

الدوليةياتاالتفاقبموجباملكفولةالحقوق بقيةوتكملتضمناملتوازنةالسليمةالبيئةإن•

اإلنسانلحقوق 



بحقوق التمتعدون ل يحو البيئيفالضرر فيهايعيشالتيبالبيئةمرتبطةاإلنسانيةوحقوقهالطبيعة،منجزءاإلنسان•
اإلنسان،

.املستدامةالتنميةوتعزيز البيئةحمايةعلىفتساعداإلنسانحقوق ممارسةو •

الهاوإعموحمايتهااإلنسانحقوق احترامأجلمنومستدامةوصحيةونظيفةآمنةبيئةتكفلأنللدول ينبغي•

عملهاوتحميهاالنسانحقوق تحترمأنللدول ينبغي•
ُ
.ومستدامةوصحيةونظيفةآمنةبيئةلضمانوت



عالقة البيئة ببعض حقوق اإلنسان

عد.ورفاههصحتهبمتطلباتتفيمالئمةبيئةفيالحقفردلكل•
ُ
اشاملالئمةالبيئةت

 
ارط

 
إلعمالمسبق

.لئقمعيش يومستوى والصحةوالغذاءالحياةفيالحقفيهابمااألخرى،اإلنسانحقوق 

ة،نظيفبيئةعلىالحصول فيحقهوبينالحياة،فيالنسانحقبينوثيقارتباطهنالك•

امللوثات:مثل)املخاطرةتوقياو ردهيصعبكبير اعتداءالىوباألساسيتعرضالحياهفيالنسانحق•

تنظمالتيالتشريعاتغياببسببرادعيردعهال التيالصناعيةاملشاريععنتنتجالتيالبيئية

،(لهاتفعيعدماو كفايتهاعدمبسبباو البيئة،علىالسلبيةتأثيراتهامنوتحدنشاطاتها



عندمااصةخ،لإلنسانالخاصةالحياةوحرمةامللكيةفيبالحقالبيئةفيالحقيرتبط•
..تبامللوثاوصحتهممتلكاتهعلىالعتداءيتم

لحياةاوحرمةالبيئةفيالحقبينالعالقةالنسانلحقوق الوروبيةاملحكمةاكدت•
البيئةفيالحقلحتراماملباشر غير الساسواعتبرتها،املسكنوبحرمةلإلنسانالخاصة
النظيفة،

قيامللاملصانعألحدالترخيصعنالناجمالبيئيالتلوثأناملحكمةخلصتوقد•
الخاصةاةللحيانتهاكايعتبر سكنيةمنطقةمنبالقربالصناعيةونشاطاتهابأعماله
.السكنوحرمة



فيالحالهعليكانماأكثر وواسعكبير بشكلمتداخلةالبيئيةوالحركةاإلنسانحقوق حركةبينالعالقةأضحتوقد•

.الدوليةاإلنسانحقوق حركةفيموثقةوهياملاض ي

منثيراكأننالحظلكنناالبيئيةللمشاكلإدراكغير منبعيدأمدمنذكتبتقدالدوليةاملواثيقأنمنالرغمعلى•

منإجرائيكحقاستخدامهيمكنالذياملصير تقرير فيالحقإقرار ولعلبيئية،مكوناتذاتعليهانصتالتيالحقوق 

البيئة،وانينلقتطبيقايعتبر الفاعلة،املشاركةطريقعناألساسيةحقوقهمحمايةفيوالجماعاتاألفرادتمثيلخالل

.فيهايعيشون التياملناطقفيالخاصةوالشركاتالحكومةتنفذهاالتياملتنوعةالتأثيراتمنللحماية



املباشر شاور التعمليةخاللمنالقرار صنعفياملشاركةفيالحقهو البيئةفيالحقمتالزماتأحدإن•

واألفرادميةالحكو غير املنظماتمنممكنعددألكبر للسماحالوطنياملستوى علىتتمأنيمكنالتي

 تهديدتشكلأو عليهمتؤثر قدالتيالعامةالصبغةذاتالقضايافيآرائهمعنبالتعبير 
 
حياتهم،أو ألمنهما

السياسيةلحياةامناحيجميعفيالقرار صنععمليةفيالفاعلةللمشاركةاملنتخبينممثليهمخاللمنأو 

.لذلكالتشريعيةالبنيةوضعخاللمنوالجتماعيةوالقتصادية



حمايةابههمتسالـتيالكيفيـةالدوليةالبيئيةوالصكوكاإلنسانحقوق صكوكمنكبير عدديبين•

.اإلنسانبحقوق التمتعفيالبيئة

 هناكنإ•
 
 ترابطا

 
 أو صريحا

 
لحمايةبـأنرفتعتالصكوكإنحيثوالبيئة،اإلنسانحقوق بينضمنيا

 البيئة
 
.وتعزيزهااإلنسانحقوق حمايةفياألهميةبالغدورا

التمتعلكوكذاإلنسانبحقوق التمتعضمانفيهامةمساهمةالتـرابطلهـذااملتزايداإلدراكويسهم•

.صحيةببيئة



حقوق عبجميالكاملالتمتعإنحيثالبيئيالتدهور بسببللتضرر عرضةاإلنسانحقوق جميعإن•
لبعضيجةنتللتأثر غيرهامنأْدعىاإلنسانحقوق بعضأنغير .داعمةبيئةوجودعلىيتوقفاإلنسان
.البيئيالتدهور مناألنواع

فأنيمكنبالبيئـةاإلضرار إن•
 
الفعليتمتعالعلىتؤثر مباشرة،غير أو مباشرةسلبية،انعكاساتيخل

.اإلنسانبحقـوق 

 سيشكلاملناختغيرأن•
ً
الغذاءوفيلحياةافيالحق:ومنهاالحقوق مـنالكـثيرعلىمباشرةوغيرمباشرةأخطارا

وتقلصيديةالجلالكتللذوباننتيجةاملاءفيوالحقالجويـة؛الظواهروقساوةالتغذيةلسوءنتيجةوذلك
وتزايدلطقساوقساوةالتغذيةلسوءنتيجةوذلكممكنصحيمستوى أعلـىبلـوغفيوالحـق؛الثلجيالغطاء

مستوياتاعارتفأنكماالحارة،األجواءفيتتفاقمالتياألمراضمنذلكإلىوماباملالريااإلصـابةمعـدالت
آثار"هلوذلكوجودهافيالـصغيرةالجزريةالدول يهددالعالمفيالحرارةدرجاتارتفاععنالناجمالبحار

لحمايتهالدولةاعلىاألفراديعتمدالتياإلنسانحقوق مجموعةكاملعلىوكذلكاملصيرتقريرفيالحقعلى



التفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والحق في البيئة

فال يئةوالباإلنسانحقـوق بـينالعالقةظهور قبلاعتمدتالتياإلنسانلحقوق األقدمالصكوك•

.صريحةإشارةالبيئةفيالحقإلىتشير 

رتقداإلنسانلحقوق اإلقليميةواآللياتاإلنـسانحقوق معاهداتهيئاتأنإل • هاصكوكفس 

 اإلنسان،بحقوق املتعلقة
 
.ةبالحماياملشمولةللحقوق البيئيةباألبعاديعترفتفسيرا

 تعترفاإلنسانحقوق مجالفياملعتمدةاألقدمالصكوكبأنالقول يمكنلذا•
 
افـا  ضاعتر

 
منيا

حقوق عليهاي تنطو التيالبيئيةباألبعادالعترافحالةفيكماوالبيئة،اإلنسانحقوق بينبالصلة

األسرية،والحيـاةالخاصةوالحياةوالتملكوالسكنوالصحةوالغذاءالحياةفياإلنسان



:1948اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

فيحقفردلكل"3املادةفيالحياة،فيالحقعلى1948عامالصادراإلنسانلحقوق العاملياإلعالنينص•

هذهعلىياآلدمالعيشضرورياتتتوفرلممايتحققالذلكإن،"شخصهعلىاألمانوفىوالحريةالحياة

العناصركاملةمتالبيئةهللاخلقوقدالحيةالكائناتوكافةلإلنسانالحياةمجالالصالحةفالبيئةاألرض

.طاهرةومياهمتناسبةوحرارةنقيهواءمنللحياةصالحةاملقاديرمتوازنة

اإلعالنمن25املادةمقاصدمنواضحلكنهصريحبشكلعليهالنصيأتلموإنسليمةبيئةفيالحقان•

الصحةعلىللحفاظمعيش يمستوى فيالحقشخصلكلأنعلىتنصالتياإلنسانلحقوق العاملي

الالزمة؛جتماعيةاال والخدماتالطبيةوالعنايةوامللبسالغذاءفيالحقذلكويتضمن.وألسرتهلهوالرفاهية



العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية

فيهاطرفقطرودولةملزمة،دوليةاتفاقية•

علىالحياةفيالحقالىفقطننظرأنيجوز اللكن.(6املادة)الحياةفيالحقعلىنصت•
كلبيعاقوبموجبهالعقوباتقانون خاللمنمحميالحياةفيالحقألنجنائيةخلفية
بيئية،خلفيةعلىاليهالنظرمنهنابداللكن.قتلجريمةيرتكبشخص

انهاال،عليهاعتداءأيمنحمايةإلىيحتاجالحياةفياإلنسانحقأنالبديهيمنكانوإذا•
وماءنقيواءهبدون أنهذلكاألرض،علىالحياةاستمرارتكفلبيئيةظروفإلىايضايحتاج
ون دالحياةفياإلنسانحقحمايةويستحيلبليتعذرمستمرةبيئيةومواردنظيف

.ومتوازنةصحيةامنةبيئةعلىالحصول 



العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية الجتماعية والثقافية

املناسب،واملشربوامللبسالغذاءمنولعائلتهلهمناسبمعيش يمستوى فيالفردحقعلى11املادة•

مااذاتخمنبدل الحقهذاتحقيقأجلمنوإنهالصحةمنممكنمستوى بأعلىالتمتعفيالفردحقعلى(12)املادة•
والصناعية،البيئيةالجوانبشتىعلىوالحفاظتحقيقهأجلمنضروري هو 

منكافةةالبيئيالصحةجوانبتحسينطريقعنالصحةفيالحقإطار فيجزئياوردالبيئةفيالحقأنهنانالحظو •
."والصناعيةالبيئيةالصحةجوانبجميعلتحسينالالزمةالتدابير تتضمنأنيتعين.أخرى خطواتجملة

 اإلنسانوحقوق البيئةبينوثيقترابطإلىيؤديالنصوصلهذهاملوضوعيالتحليلإن•
 
فيصيغتواثيقاملهذهأنعلما

.مهدهافياألخطار وكانتالحالي،والزخمالفهمالبيئةتأخذأنقبلأنهبمعنىاألربعينياتأواخر 



تشملأهناعلىالعبارةهذهوالثقافيةوالجتماعيةالقتصاديةبالحقوق املعنيةاللجنـةفسرتوقد•
:منـهاأمور جملة

األساسـيواإلصـحاحاملأمونةالشربمياهمنكافيةإمداداتكفالةضرورة-

الظروفنذلـكغير أو الضارةالكيميائيةواملواداألشعةمثلالضارة،للموادتعرضهممنوالحد  السكانوقايـة-
.اإلنسانصحةعلىمباشرةغير أو مباشرةبصورةتؤثر التياملؤذيةالبيئية

املعنيـةـةاللجنوكذلكوالثقافية،والجتماعيةالقتصاديةبالحقوق املعنيةاللجنةخلصتفقـد•
عاداألبمتعـددةحقـوق هيمنهماكلوليةإطار فيتندرجالتيالحقوق أنإلىاإلنسان،بحقوق 

ر علىبعيدحدإلىيتوقفإعمالهاوأنومترابطة
 
.صحيةبيئيةأوضاعتوف



برمت بعد مؤتمر األمم املتحـدة املعني
ُ
بالبيئة الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي أ

١٩٧٢:البشرية، املعقود في عام 

 الصكوكهذهتعترف•
ً
 اعترافا

ً
علىاألمثلةمنو .والبيئةاإلنسانحقوق بينبالصلةصريحا

:ذلك

منها٢٤املادةمن/ج/٢فالفقرة:واضحةإشـارةالبيئـةإلىتـشير الطفلحقوق اتفاقية-

صحيستوى مبأعلىالتمتعفيالطفللحقالكاملاإلعمالإلىتسعىأنالدول منتقتض ي

..البيئةتلـوثأخطـاراعتبارهافيآخذةبلوغه،يمكن



الشعوبلكل"أن،على١٩٨1عامالصادر:والشعوباإلنسانلحقوق األفريقـيامليثاق•
.(٢٤املادة)"لتنميتهاومالئمةوشـاملةُمرضيةبيئةفيالحق

امليثـاقبامللحـقأفريقيـافياملرأةحقوق بروتوكول األفريقياالتحاد،اعتمد٢٠٠٣عامفي•
العيشفيالحقللمرأةأن"على18املادةفيينصالذيوالشعوباإلنسانلحقوق األفريقي

."املستدامةبالتنميةالكاملالتمتعحق"على19املادةفيينصو ،"مستدامةصحيةبيئةفي

.

مستوى فيالحقشخصلكل"أن،على٢٠٠٤عامالصادراإلنسانلحقوق العربيامليثـاق•
..(٣٨املادة)"سليمةبيئةفيوالحقالكريموالعيشالرفاهيةلهيضمنكافمعيش ي



واالجتماعيةاديةاالقتصالحقوق مجـالفياإلنسانلحقوق األمريكيةالبلدانالتفاقيةاإلضافيالبروتوكول -

فردلكل""أنعلى11/1المادةفيالبيئةإلىصريحةإشارات،(سلفادور سانبروتوكول )والثقافية

."صحيةبيئةفييعيشأنفيالحق
٢٠١٢نوفمبر/الثـانيتـشرينفيآسـيا،شرق جنوبأممرابطةاعتمدتهالذياإلنسان،حقوق إعالنويـنص-

الفقرة)قالئمعيش يمستوى فيالحـقعناصـرمنكعنصر"ومستدامةونظيفةآمنةبيئةفيالحق"،على

.((و(٢٨

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html


ظمإن•
ُ
لحقوق البيئيةعاداألبتوضيحفيأسهمتقـداألمريكيةوالبلدانوأوروباأفريقيافياإلنسانحقوق ن

.اإلنسانلحقوق الـصلةذاتالـصكوكبحمايةاملشمولةاإلنسان

أوبيئيتلوثلىوعللسكان،قسري تـشريدعمليـاتعلىاملنطويةالقضائيةالدعاوى فيالفصلأفض ىوقد•
تعلقيفيماالدولةمسؤولياتمنمتزايدةمجموعةتحديدإلىالطبيعية،للموارداستخراجأنشطة

.البيئيةباملخاطرناملتأثريواألفرادملجتمعاتاوحمايةالبيئيـةبالـسياسةاملتصلةالقراراتصنعبعمليات



التفاقيات الدولية لحماية البيئة

متعلقةإقليميةو دولية،معاهدة500منأكثروجودالتقديراتتعطي•
323بالبيئة،

1972بعدمافترةإلىمنهاباملئة60تاريخويرجعإقليمي،طابعذاتمنها•
ستوكهولم،مؤتمرفيهاعقدالتيالسنة

:هيبالبيئةاملتعلقةواملؤتمراتواالعالناتاالتفاقياتوأهم•



:  1972( إعالن استكهولم)إعالن مؤتمر األمم املتحدة بشأن البيئة البشرية 

.رئيسيةقضيةالبيئةيجعلعامليمؤتمر أول هو املؤتمر هذاُيعد•

الدول بينر الحوابدايةوكانالدوليةالهتماماتمقدمةفيالبيئيةالقضاياووضع.اإلنسانوحقوق البيئةبينربط•

جميعفيلناساورفاهواآلبار واملحيطاتواملاءالهواءوتلوثالقتصاديالنمو بينالصلةحول الناميةوالدول الصناعية

.العالمأنحاء

 يعدستوكهولمإعالن
 
افا  اعتر

 
ألشخاصاأن.اإلنسانوحياةلرفاهاألساسيةالعواملمنهيالبيئةعناصر بأنواضحا

،"ورفاهيةبكرامةبالحياةبالتنعمتسمحجودةذاتبيئةفي"األساس يبالحقيتمتعون 

البيئةأجلمنستوكهولمعملوخطةإعالنذلكفيبماللبيئةالسليمةلإلدارةاملبادئمنسلسلةاملشاركون اعتمد•

.القراراتمنوالعديدالبشرية

http://undocs.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1


مبدأ،26تضمنالذيستوكهولم،إعالنوضع•

 لإلنسانأن"علىفيـه١املبدأينص•
 
 حقا

 
ظلفيمة،كريعيشظروفوفيواملساواةالحريةفيأساسيا

هةكريمةحياةيعيشبأنلهتسمحجيدةنوعيةذاتبيئة
 
مقدسةيةمسؤولتقعاإلنسانوعلى.مرف

."والقادمةالحاليةاألجياللصالحالبيئةوتحسينحمايةعن

توصية،109تتضمنعملخطةاملؤتمر وضعوكذلك•

.(يونيب)للبيئةاملتحدةاألممبرنامجإنشاءستوكهولمملؤتمر الرئيسيةالنتائجإحدىوكانت•

https://www.unep.org/ar


1983امليثاق العاملي للطبيعة 

.1982أكتوبر28فيللطبيعةالعالميالميثاقتبنيتم•

وامتناع(المتحدةالواليات)واحدصوتمقابلصوتا111التصويتوكان•
.التصويتعنعضوا18

قدرتهتنميةو لصيانةالالزمةاملعرفةيكتسبأناإلنسانعلىيجبأنهعلىامليثاقهذاأكد•
النظمو اإلحيائيةاألنواععلىالحفاظتكفلبطريقةالطبيعيةاملوارداستخدامعلى

تبنتهلذياللطبيعةالعامليامليثاقأكد.واملقبلةالحاضرةاألجياللصالحااليكولوجية
ظروفوفيواملساواةالحريةفيأساس يحقلإلنسان"أناألولىمادتهفيالعامةالجمعية
مقّدساجبو وعليهورفاهية،كرامةفيبالحياةلهتسمحمحيطةبيئةوفيمرضيةمعيشية

."واملقبلةالحاضرةلألجيالالبيئةوتحسينحمايةفي

https://stringfixer.com/ar/United_States


1992اتفاقية ريودي جانيرو بشأن تغير املناخ في البرازيل عام 

يروالتداباالستراتيجياتبلورةهومنهالغرضكان:1992جانيروريوديمؤتمر•
تحقيقلأجمنالبيئة،حمايةتكون أنيجب".البيئيالتدهور آثارإليقافالالزمة
 مستدامة،تنمية

ً
بمعزل افيهالنظريمكنوالالتنميةعمليةمنيتجزأالجزءا

"عنها



2009ديسمبرفياملناخلتغير املتحدةاألمممؤتمر عقد:2009كوبنهاغنمؤتمر :كوبنهاغناتفاقية▪

.الدانماركبكوبنهاجن،

2010ديسمبرفياملناخلتغير املتحدةاألمممؤتمر ُعقد:2010كانكون مؤتمر:كانكون اتفاقيات▪

هذهار مسويوجب.كانكون اتفاقياتإعدادمنبالنتهاءاألطرافقامتحيثاملكسيك،بكانكون 

اتالنبعاثفيكبيرةتخفيضاتلعملالحاجةإلىإدراكهإلى16–مادة/1املقرر يشير كماالتفاقية

.مئويةدرجة°2يساوي بماالعامليةالحرارةدرجاتزيادةمنالحدبهدفالعاملية



نوفمبر 28منترةالففيإفريقياجنوب،ديربانفياملناخلتغير املتحدةاألمممؤتمر ُعقد:ديربانمؤتمر•
.2011ديسمبر11وحتى

بروتوكول ببموجثانيةالتزامفترةتحديدمنهاُيذكر كثيرةموضوعاتديربانمؤتمرنتائجوتغطي•
 كيوتو 

 
لصندوق اتشغيلعلىوالتفاقالتفاقيةبموجباألجلطويلالتعاونيالعملحول وقرارا

للمناخ،األخضر 

افقتكما• ز للعمل“ديربانبمنهاج”املعنياملخصصالعاملالفريقعملبدءعلىاألطرافو املعز 
بموجبقانونيةقوةذاتعليهامتفقنتيجةأو أخرى قانونيةوأداةبروتوكول إعدادبمهمةلُيكلف

.األطرافكلعلىتطبيقهايتمالتفاقية



أملانيا،بون،في2012مايو25-14منالفترةفياالجتماعهذاانعقد:املناختغيربشأنبون مؤتمر•

كنولوجية،والتالعلميةللمشورةالفرعيةوالهيئةللتنفيذالفرعيةللهيئةجلسة36املؤتمرتضمنوقد•
 املؤتمروتضمن

ً
فياالتفاقيةوجببماألجلالطويلالتعاونيبالعملاملعنياملخصصالعاملالفريقأيضا

فياملدرجةطرافلأل اإلضافيةااللتزاماتفيبالنظراملعنياملخصصالعاملوالفريقعشر،الخامسةدورته
املخصصملالعاللفريقاألولىوالدورةعشر،السابعةدورتهفيكيوتوبروتوكول بموجباألول املرفق
املعّزز،للعملديربانبمنهاجاملعني

املرفقفيدرجةامللألطرافاإلضافيةااللتزاماتفيبالنظراملعنياملخصصالعاملالفريقدورةظلوفي•
االلتزامترةفإقرارأجلمنمنهااالنتهاءاملزمعالقضاياعلىالتركيزتمكيوتو،بروتوكول بموجباألول 

فياألطرافاجتماعبوصفهالعاملاألطرافمؤتمرفيأعمالهواختتامكيوتوبروتوكول بموجبالثانية
لاللتزامثانيةالالزمنيةالفترةطول ذلكفيبمااملعلقةاملسائلمنالعديدهناكوظلكيوتوبروتوكول 
.الفائضةالوحداتوترحيلكيوتوبروتوكول بموجب



30مابينفيالرسميةغيرالجلسةهذهانعقدت:2012املناختغيربشأنبانكوكمحادثات•
املعنياملخصصالعاملالفريقوبموجببتايالند،بانكوكفي2012سبتمبر5إلىأغسطس

رؤيتهاقشةملنامستديرةمائدةجلساتفياألطرافاجتمعتاملعّزز،للعملديربانبمنهاج
والنتائجّزز،املعللعملديربانبمنهاجاملعنياملخصصالعاملبالفريقالخاصةوالطموحات

.الدوليةالتعاونيةاملبادراتتعزيزوكيفيةاملرجوة



سجل التفاقيات البيئية

،معاهدة139للبيئةاملتحدةاألممببرنامجالخاص1989لعام"البيئيةالتفاقياتسجل"يورد•
 
إجمال

:ومنها

.1902لسنةالزراعةفياملفيدةالطيور لحمايةالدوليةالتفاقية-

.1911سنةبالنقراضاملهددةالبحر عجول أنواعحمايةاتفاقية-

.1909سنةاألمريكيةاملتحدةوالولياتكندابينالحدوديةاملياهحول معاهدة-

.1946سنةواشنطنالحوت،سمكلحمايةالدوليةالتفاقية-

.1973السفنتلويثمنالوقايةاتفاقية-

.1982البحارلقانون الدوليةالتفاقية-



بروكسلفياملبرمةالنفطيالتلوثعنالناتجةالكوارثحالتفيالبحار أعاليفيبالتدخلاملتعلقةالدوليةالتفاقية-

..1969/11/29بتاريخ

 املعروفة،1971لعامالرطبةاألراض يلحمايةرامسار اتفاقية-
 
األهميةذاتالرطبةاألراض ياتفاقيةباسمرسميا

 توفر املائيةللطيور مأوى بوصفهاوخاصةالدولية
 
والستعماللحفظاسبيلفيالدوليوالتعاون الوطنيللعملإطارا

.ومواردهاالرطبةلألراض يالحكيم

.1975البريةوالنباتاتالحيواناتمنبالنقراضاملهددةاألنواعفيالدوليالتجار اتفاقية-

.1979لعاماملهاجرةاألنواعاتفاقية-

1972لسنةالعامليالتراثحمايةاتفاقية-

.1993لعامالبيولوجيالتنوعاتفاقية-

.1985/3/22فياملوقعةاألوزون طبقةلحمايةفينااتفاقية-

.1994باريسالتصحر مكافحةاتفاقية-



.1997ديسمبرفياملناختغير بشأنكيوتو بروتوكول -

.2000لوجيالبيو بالتنوعاملتعلقةلالتفاقيةاإلحيائيةبالسالمةاملتعلققرطاجنةبروتوكول -

القرن أجندةتطبيقفيإحرازهتمالذيالتقدمبمراجعةقامالذي2002لسنةجوهانسبرغإعالن-

.الحراري والحتباسوالطاقةاملياهمثلمحددةمجالتفيعملخططعنهصدر حيث،21

.1987لألوزون املستنفذةاملوادبشأنمونتريـالبروتوكول -

اقبةاملتعلقةبازالاتفاقية- ،1989لعاممنهاوبالتخلصالحدودعبر النفاياتحركةبمر



 توجدكما•
ً
 البيئيةالقضاياتعالجالمعاهداتأيضا

ً
االلتزاماتناول تتولكنهاأساسا

:بينهاومنالبيئية

(الجاتمثل)الدوليالتعاون شؤونمنوغيرهابالتجارةاملتعلقةاالتفاقيات-
اإلقليمية،الحرةالتجارةواتفاقيات-
املشتركة،األوروبيةالسوق واتفاقية-
األطراف،ددةاملتعاإلقليميةالتنميةوبنوكالدوليالبنكبإنشاءالخاصةواالتفاقيات-

.1990ملعاالرابعةلومياتفاقيةمثلاألطرافاملتعددةالتنميةمعوناتواتفاقيات



التطورات الدولية

:الخاصةاإلجراءات

غيرصالتخلمشكلةوهيأالاإلنسانحقوق علـىآثارمنمحّددةبيئيةمشكلةلفحصواليةإنشاء-

النامية،البلدانفيالخطرةوالنفاياتاملوادمنالقانوني

نمكثيرتحديدالوالية،تلـكبأعبـاء،للنهوض١٩٩٥عاممنذُعّينوا،الذينالخاصون املقّررون تولىفقد-

وكذلكحةوالصالحياةفيالحقذلكفيبماالسامةاملوادإلقاءبسببتنتهكقدالتياإلنسانحقوق 

فيوالحقيةالوطنمواردهاعلىالدائمةوالسيادةمـصيرهاتقريـرفيالشعوبحقمثلاألساسيةالحقوق "

فيالحقو التعبير،وحريةوصحية،آمنةعملظروففيوالحقكـاف،غذاءعلىالحصول وفي...التنمية

جتماعياال الضمانفيوالحقالجماعي،التفاوضوحقاإلضرابوحقإليهاواالنـضمامنقابـاتتكوين

وبتطبيقاتهالعلميالتقدمبمنافعالتمتعفيوالحق



معني بحقوق اإلنسان والبيئةالخاص القرر امل

القرار)2012عامفيوالبيئةاإلنسانبحقوق املعنياملستقلالخبير وليةاإلنسانحقوق مجلسأنشأ
والبيئةاإلنسانبحقوق معنيخاصكمقرر الوليةتمديدوتم.(19/10

:تنشط ولية حقوق اإلنسان والبيئة بهدف•

مراجعة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة-

تشجيع أفضل املمارسات الستخدام حقوق اإلنسان في صنع السياسات البيئية-

يفة وصحية تحديد التحديات والعقبات التي تحول دون االعتراف العاملي وإعمال الحق في بيئة آمنة ونظ-

ومستدامة

القيام بزيارات قطرية والتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان-



املقرر الخاص املعني بحقوق الشعوب األصلية

 اإلنسانحقوق لجنةعّينت•
ً
 مقررا

ً
 خاصا

ً
ألساسيةاوالحرياتاإلنسانحقوق بحالةمعنيا

عيدتالذي)األصليينللسكان
ُ
بحقوق عنياملالخاصاملقرر ليصبحبعدفيماتسميتهأ

.(األصليةالشعوب

باألراض يصلتترئيسيةقـضاياعلـىتنطوي األصليةالشعوبحقوق بأنالخاصاملقرر وأفاد•
مستوياتدنيوتالفقر،قضاياإلىباإلضافةالطبيعية،املواردواستغاللوالبيئةواألقاليم
.التنميةعمشاريعنالناجمةالسلبيةوالبيئيةواالقتصاديةاالجتماعيةواآلثاراملعيشة،

املشاركةو الـذاتي،واالسـتقاللالذاتي،الحكمقضاياالخاصاملقرر حّددذلك،علىوعالوة
 تستحققضاياباعتبارهااملصير،تقريرفيوالحقالسياسية،

ً
 خاصاهتماما

ً
 .ا

ً
إلىواستنادا

.االستنتاجاتهذه



الممثل الخاص المعني بحقوق اإلنسان والشركات عبر 
الوطنية

األمينإلىفيهطلبتالذي٢٠٠٥/٦٩القراراإلنسانحقوق لجنة،اعتمدت٢٠٠٥عاموفي•
 ُيعّينأن"العام

ً
 ممثال

ً
 خاصا

ً
وغيرهاوطنيـةالعبروالشركاتاإلنسانحقوق بمسألةمعنيا

."األعمالمؤسساتمن

 الشركات،ألنشطةالبيئيةلآلثاردراسةواليته،إطارفيالخاص،املمثلوأجرى •
ً
عنفضال

.الوطنيةعبرالشركاتأنشطةتنظيمفيالدول دور 

جالتيواالجتماعيالبيئياألثرتقييمعملياتأهميةالخاصاملمثلوالحـظ•
ُ
فيبالفعلرى ت

معّينة،صـناعات



بعض قرارات مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة

يدعوقراًرا،2011آذار/مارسأواخرفياملتحدة،لألممالتابعاإلنسانحقوق مجلستبنى•
.واستعادتهاالطبيعيةاملساحاتعلىللحفاظاإلنسانحقوق علىقائمنهجإلى

 اوضوًح أكثربالبيئةيتعلقفيماالدول علىاإلنسانحقوق التزاماتوأصبحت•
ً

.وقبوال
قياتاالتفافيصحيةبيئةفيالحقأشكالمنمابشكلحاليادولة155منأكثراعترفت
.الوطنيةسياساتهاأوتشريعاتهاأودساتيرهاأوالدولية

لتنوعاعلىالحفاظسياقفياإلنسانحقوق علىقائمنهجإلىالحاجةإلىالقراريشير•
الجاريةاتاملفاوضسياقفيسيماوالمستدام،بشكلواستخدامهواستعادتهالبيولوجي

مجالفياملوحداألداءنهج"ومبادرة2020عامبعدملاالبيولوجيالتنوععملإطاربشأن
الصحة

https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health


اإلنسانحقوق بشأناإلنسانحقوق مجلساتخذهاالتيالقراراتجميعمهدت•
عامليالاالعترافأمامالطريقبخطوة،خطوةاملاض ي،العقدمدىعلىوالبيئة
.صحيةببيئةالتمتعفيبالحقاملحتمل

تلتزمالدول عنصادربياناملوضوعهذابشأنالعملمناألخيرالعقدعننتج•
األممبلقمنالحقهذايعلنقرارتبنينحواملفاوضاتفيقدًماباملض يفيه

.املتحدة
تحقيقيفيساهمأنويمكنللبيئةاملتحدةاألممبرنامجعملعلىالقراريؤثر•

اإلنسانوحقوق بالبيئةاملتعلقةالعامليةاألهداف

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://twitter.com/cronugva/status/1369235006888030211?s=21


األعضاءالدول أيدت،2021فبرايرفيعقدتالتيللبيئةاملتحدةاألمملجمعيةالخامسةالدورة•

املتحدةاألممامجبرنبالتزامهاماعترافوهذا.األجلمتوسطةللبيئةاملتحدةاألممبرنامجاستراتيجية

وصحيةونظيفةآمنةببيئةبالتمتعاملتعلقةاإلنسانحقوق بالتزاماتالنهوضعلىبالعملللبيئة

.ومستدامة

.البيولوجيوعبالتناملتعلقةاألمور فيالحقوق علىقائمنهجاتباعإلىالدول القراريدعو•

صحيوكبكوجودلضمانأساسًياأمًرااإلنسانوحقوق البيئيةالحقوق تكاملسيكون 

التنميةأهدافتحقيقودعمواملقبلةالحاليةلألجيالومستداًمابيولوجًياومتنوع

.املستدامة

https://www.unep.org/environmentassembly/unea5
https://www.unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-16


برنامج األمم املتحدة للبيئة

ستوكهولمر مؤتمأعقابفياملتحدةلألممالعامةالجمعيةأنشأتهافرعيةهيئةهو:للبيئةاملتحدةاألممبرنامج•
1972ديسمبر15فياملؤرخ(27-د)2997قرارهابمقتض ىوذلك،1972لسنة

 58منللبيئةاملتحدةاألممبرنامجإدارةمجلسيتكون القرار هذاوبمقتض ى•
 
العامةالجمعيةتنتخبهمعضوا

ولم،ستوكهمؤتمرفياملحددالعملبرنامجوتطبيقالنشاطاتتشجيعفيالهيئةهذهمهمةوتتلخص
 ضرور يراهقدماالعامةالجمعيةإلىيحول الذيوالجتماعيالقتصادياملجلسإلىتقريرهيقدمكما•

 
منيا

تعليقات
الحقوق،علىقائمنهجاتباعفياآلخريناملصلحةوأصحابالدول مساعدةعلىالبرنامجيعمل•
البيولوجيالتنوعبشأنرئيسيةرسائلاإلنسانلحقوق الساميةواملفوضيةللبيئةاملتحدةاألممبرنامجنشر •

.اإلنسانوحقوق 
املمارساتشملتوالتيالبيولوجي،بالتنوعاملتعلقةاملسائلفيالحقوق علىقائمنهجدمجطرق الرسائلحددت•

وحمايةيم،والتعلاملستويات،جميععلىوالتعاون واملساءلة،واملوارد،األراض يإدارةفيباملشاركةاملتعلقة
البيولوجينوعبالتاملتعلقةالحمايةأنشطةفيتشاركالبيئيةاإلنسانحقوق عنواملدافعيناألصليةالشعوب

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35407/KMBio.pdf


التزامات الدولة والتعاون الدولي

.فاههور صحتهطلباتتبمتفيبيئةفيالعيشعلىقادًرافردكليكون أنينبغي•

بعضهامعبالتعاون أومنفردةوالتدريجية،امللموسةالخطواتاتخاذالدول علىويتعين•
مستدامةو صحيةلبيئةالضروريةاملقّوماتكللتمكيناملناسبةاألطرلوضعالبعض،
.بأسرهالطبيعيالعالمنطاقعلىعليهاواملحافظةاألطرهذهوتنفيذ

الخاصةةالفاعلوالجهاتالشركاتتنفذهاالتيالعملياتتحكمالتيالنظمذلكويشمل•
.اإلقليميةالحدودنطاقوخارجاملحليالصعيدعلى



لدولياالقانون ملبادئوفًقااإلنسان،حقوق وإعمالالتنميةأجلمنالدوليالتعاون إن-
والثقافية،واالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوق الخاصالدوليالعهدأحكامفيهابماالثابتة
.كافةالدول عاتقعلىيقعالتزام

مساعدةتستطيعالتيالدول عاتقعلىخاصبوجهيقعالذيوالدعم،التعاون هذاويتسم-
علىاملترتبةللحدودالعابرةاألثارمعالجةفيخاصةبأهميةاألخرى،الدول منغيرها

.املناختغّيرمثلالبيئيةالظروف



البيئة في الدستور والقوانين القطرية

.األساسيةومبادئهاالدولةقيمعنأساس يتعبير هو الدستور •

 الوطنيةالدساتير فيالبلدانمنكبير عدديدرج•
 
.البيئةبحمايةتتصلأحكاما

األممؤتمر مإعالناعتمـادمـعصحيةببيئةالتمتعفيبالحقالدستوريالعترافنحو التجاهبدأوقد•

لالحين،ذلكومنـذ.١٩٧٢عامفي(استوكهولمإعالن)البشريةبالبيئةاملعنياملتحدة الدساتير عددسج 

 تتضمنالتيالوطنية
 
.كبيرةزيادةالبيئيةواملـسؤولياتبالحقوق تتعلقأحكاما

 يعكسالعـالمنطاقعلىالبيئيةواملسؤولياتبالحقوق املتزايدالدستوريالعترافوهذا•
 
إدراكا

 
 
 البيئيةالقيمألهميةمتزايدا

 
 وقبول

 
.صحيةببيئةالتمتعفيللحقمتزايدا



 ،الطبيعيوتوازنهاالبيئةحمايةعلىالدولةتعمل"أنعلىتنصالقطري الدستور من33املادة•
ً
تحقيقا

."األجياللكلواملستدامةالشاملةللتنمية

التلوث،مناوحمايتهالبيئةبصون الدولةوتلتزم.الدولةقبلمنالبيئةحمايةضرورةعلىاملادةتؤكد•

هافياألجيالحقوق علىوالحفاظبالبيئةاإلضرارعدميكفلبماالطبيعية،املواردواستخدام



قوانين البيئة في قطر

نظيفةبيئةفيالحقمبدأعلىاملحافظةفيقطرلدولةالوطنيةالتشريعاتدور هنالك•

.والدوليمياإلقلياملستويينعلىالبيئيةوالبروتوكوالتاالتفاقياتمنالعديدعلىومصادقتهاقطردولةانضمام•

البيئةيومهوئةبالبيفيهلالحتفالوطنييوموتخصيصبهاخاصةوزارةإنشاءفيتمثلبالبيئةالدولةاهتمامتعاظم•

..القطري 

لسنة(30)مرقبقانون املرسوم)والقوانينالتشريعاتمنالعديدوأصدرتالبيئةبقضيةمتزايدااهتماماتوليقطرأن•

.عليهاوتحافظبيئتهاتحميالتشريعاتوهذه،(البيئةحمايةقانون بإصدار2002

.والبيولوجياإلحيائيالتنوعلحمايةاملتنوعةاالستراتيجياتإعدادتم•



ة شاملة أدركت قيادة الدولة أن تأمين استدامة النمو االقتصادي واالجتماعي غير ممكن دون رؤية بيئي•
.تضع في مقدمة األولويات الحفاظ على البيئة من أجل أجيال املستقبل في قطر

عية إلى إقامة التوازن بين الحاجات التنموية وبين حماية مواردها الطبي2030هدفت رؤية قطر الوطنية •

رصا على صحة كما أكدت رؤية قطر الوطنية على أهمية توعية املواطنين إلى دورهم في حماية بيئة البالد ح•
.وسالمة أبنائهم ومن أجل أجيال قطر املستقبلية



أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بمحور البيئة

مقاصد الهدفالهدف

:6الهدف

اتوخدمالمياهتوافرضمان"الصحيةوالنظافةالنظيفةالمياه

".للجميعالصحيالصرف

حلول عام تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة ب. 1
2030.

غوط في تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للت. 2

لول عام العراء، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بح
2030.

لخطرة وتقليل تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية ا. 3

وير وإعادة تسّربها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التد
.2030االستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عام 

داداتها زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبـة وإم. 4

ن من على نحـو مسـتدام من أجـل معالجة شح المياه، والحد بدرجـة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانو
.2030ندرة المياه، بحلول عام 

العابر تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك من خالل التعاون. 5
2030للحدود حسب االقتضاء، بحلول عام 

ي الرطبة حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات واألراض. 6
.2020واألنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، بحلـول عام 

رامج المتعلقة تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال األنشطة والب. 7

لمياه بالمياه والصرف الصحي، بما في ذلك جمع المياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة ا
.2030العادمة، وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة االستعمال، بحلول عام 

..دعـم وتعزيز مشاركـة المجتمعات المحلية في تحسـين إدارة المياه والصـرف الصحي. 8

:أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بمحور البيئة



:13الهدف

لمكافحةعاجلةإجراءاتاتخاذ"المناخيالعمل

االنبعاثاتتنظيمخاللمنوآثارهالمناختغير

"المتجددةالطاقةمجالفيالتطوراتوتعزيز

تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ. 1

.ك األخطاروالكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تل

ت والتخطيط إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واالستراتيجيا. 2

.على الصعيد الوطني

ف من تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفي. 3

.تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار المبكر به

م تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية األم. 4

بلغ قدره المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ من التزام بهدف التعبئة المشتركة لم

من جميع المصادر لتلبية احتياجات 2020بليون دوالر سنوياً بحلول عام 100

ذ، وجعل البلدان النامية، في سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفي

مال في الصندوق األخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس ال

.أقرب وقت ممكن

لقين بتغير تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتع. 5

ك التركيز المناخ في أقل البلدان نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذل

.على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة



:14الهدف

المحيطاتحفظ"الماءتحتالحياة

واستخدامهاالبحريةوالمواردوالبحار

التنميةلتحقيقمستدامنحوعلى

".المستدامة

ثوتلوالبحري،الحطـامذلكفيبماالبرية،األنشطـةمنسيماوالكبيرة،بدرجةمنهوالحدأنواعهبجميعالبحريالتلـوثمنع.1
.2025عـامبحلـولالمغذيات،

قدرتهاعزيزتطريقعنكبيرة،سلبيةآثارحدوثتجنبأجلمنوحمايتها،مستدامنحوعلىوالساحليةالبحريةاإليكولوجيةالنظمإدارة.2
.2020عامبحلولللمحيطات،واإلنتاجيةالصحةتحقيقأجلمنالالزمةاإلجراءاتواتخاذالصمود،على

.المستوياتجميععلىالعلميالتعاونتعزيزخاللمنآثاره،ومعالجةحدأدنىإلىالمحيطاتتحمضتقليل.3

المدمرة،الصيدوممارساتالمنظموغيرعنهالمبلغوغيرالقانونيغيروالصيدالمفرطالصيدوإنهاءفعال،نحوعلىالصيدتنظيم.4

إلىاألقلعلىلتصلممكن،وقتأقربفيعليهكانتماإلىالسمكيةاألرصدةإعادةأجلمنالعلم،علىقائمةإدارةخططوتنفيذ
ً مستدامةغلةأقصىإنتاجتتيحأنيمكنالتيالمستويات .2020عامبحلولالبيولوجية،خصائصهاتحددهلماوفقا

معلوماتالأفضلإلىواستناداً والدوليالوطنيالقانونمعيتسقبماوالبحرية،الساحليةالمناطقمناألقلعلىالمائةفي10حفظ.5
.2020عامبحلولالمتاحة،العلمية

تساهميالتاإلعاناتوإلغاءاألسماك،صيدوفيالصيدقدراتفياإلفراطفيتسهمالتياألسماكلمصائدالمقدمةاإلعاناتأشكالحظر.6

أنبالتسليممعالقبيل،هذامنجديدةإعاناتاستحداثعنواإلحجامالمنظم،وغيرعنهالمبلغوغيرالمشروعغيراألسماكصيدفي

التجارةمنظمةاتمفاوضمنيتجزأالجزءاً تكونأنينبغينمواً البلدانوأقلالناميةللبلدانوالفعالةالمالئمةوالتفضيليةالخاصةالمعاملة
.2020عامبحلولاألسماك،لمصائداإلعاناتبشأنالعالمية

فيبمالبحرية،اللمواردالمستداماالستخداممننمواً البلدانوأقلالناميةالصغيرةالجزريةللدولتتحققالتياالقتصاديةالفوائدزيادة.7
.2030عامبحلولوالسياحة،المائية،األحياءوتربيةاألسماك،لمصائدالمستدامةاإلدارةخاللمنذلك

الدوليةيةالحكوماألوقيانوغرافيةاللجنةمعاييرمراعاةمعالبحرية،التكنولوجياونقلالبحث،قدراتوتطويرالعلمية،المعارفزيادة.8

تنميةفيالبحريالبيولوجيالتنوعإسهاموتعزيزالمحيطات،صحةتحسينأجلمنالبحرية،التكنولوجيابنقلالمتعلقةالتوجيهيةومبادئها
.نمواً البلدانوأقلالناميةالصغيرةالجزريةالدولسيماوالالنامية،البلدان

.واألسواقالبحريةالمواردإلىالحرفيينالصيادينصغاروصولإمكانيةتوفير.9

األممةاتفاقيفيالواردةبصيغتهالدوليالقانونتنفيذطريقعنمستدامااستخداماواستخدامهاومواردهاالمحيطاتحفظتعزيز.10

158قرةالفذلكإلىتشيركمامستدام،نحوعلىواستخدامهاومواردهاالمحيطاتلحفظالقانونياإلطارتضعالتيالبحارلقانونالمتحدة

.إليهنصبوالذيالمستقبل”وثيقةمن
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تخدامهااسوتعزيزوترميمهاالبريةاإليكولوجيةالنظمحماية":البر  فيالحياة

ووقفالتصحر،ومكافحةمستدام،نحوعلىالغاباتوإدارةمستدام،نحوعلى

".البيولوجيالتنوعفقدانووقفمساره،وعكساألراضيتدهور

اباتالغسيماوالوخدماتها،الداخليةالعذبةللمياهاإليكولوجيةوالنظمالبريةاإليكولوجيةالنظموترميمحفظضمان.1

فاقاتاالتبموجبلاللتزاماتوفقاً وذلكمستدام،نحوعلىاستخدامهاوضمانالجافة،واألراضيوالجبالالرطبةواألراضي
.2020عامبحلولالدولية،

كبيرةيادةزوتحقيقالمتدهورةالغاباتوترميمالغابات،إزالةووقفالغابات،أنواعلجميعالمستدامةاإلدارةتنفيذتعزيز.2
.2020عامبحلولالعالمي،الصعيدعلىالغاباتزرعوإعادةالغاباتزرعنسبةفي

يضانات،والفوالجفافالتصحرمنالمتضررةاألراضيذلكفيبماالمتدهورة،والتربةاألراضيوترميمالتصحر،مكافحة.3
.2030عامبحلولاألراضي،تدهورظاهرةمنخال  عالم  تحقيقإلىوالسعي

الالتيافعالمنتوفيرعلىقدرتهاتعزيزأجلمنالبيولوجي،تنوعهاذلكفيبماالجبلية،اإليكولوجيةالنظمحفظضمان.4
2030عامبحلولالمستدامة،التنميةلتحقيقعنهاغنى

عامبحلولوالقيام،البيولوجي،التنوعفقدانووقفالطبيعية،الموائلتدهورمنللحدوهامةعاجلةإجراءاتاتخاذ.5
.انقراضهاومنعالمهدَّدةاألنواعبحماية،2020

المـوارد،تلكإلىالوصـولسـبلوتعزيـزالجينية،الموارداستخـدامعنالناشـئةللمنافـعوالمنصـفالعـادلالتقاسـمتعزيز.6
.دولياً عليهالمتفقالنحـوعلى

يوالتصدفيها،واالتجاروالحيواناتالنباتاتمنالمحميةلألنواعالمشروعغيرالصيدلوقفعاجلةإجراءاتاتخاذ.7
.السواءعلىوالطلبالعرضمستوييعلىالمشروعة،غيرالبريةاألحياءلمنتجات

كبير،دحإلىذلكأثروتقليلوالمياهلألراضياإليكولوجيةالنظمإلىالغازيةالغريبةاألنواعإدخاللمنعتدابيراتخاذ.8
.2020عامبحلولعليها،القضاءأواألولويةذاتاألنواعومراقبة

استراتيجياتواإلنمائية،والعملياتوالمحلي،الوطنيالتخطيطعملياتفيالبيولوجيوالتنوعاإليكولوجيةالنظمقيمإدماج.9
.2020عامبحلولوالحسابات،الفقر،منالحد

ةاإليكولوجيوالنظمالبيولوجيالتنوعحفظبغرضكبيرةزيادةوزيادتهاالمصادرجميعمنالماليةالمواردحشد.10
.مستداًمااستخداًماواستخدامها

يكفيماوتوفيرللغاباتالمستدامةاإلدارةتمويلبغرضالمستوياتجميعوعلىالمصادرجميعمنكبيرةمواردحشد.11
.الغاباتزرعوإعادةالغاباتحفظذلكفيبمااإلدارة،تلكلتعزيزالناميةللبلدانالحوافزمن

سـائلبووذلكبها،واالتجـارالمحمـيةلألنواعالمشـروعغيرالصـيدمكافحـةإلىالراميةللجهـودالعالميالدعـمتعزيـز.12
.المستدامالرزقكسـبسـبلفـرصعلىالحصـولإلىالسعيعلىالمحليةالمجتمعاتقدراتزيادةتشـمل


