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 اجلمعية الرابعة عشرة بعد املائةيف * ر متخذ بتوافق اآلراءقرا  
 )٢٠٠٦مايو / أيار١٢نريويب، (  
 دور الربملانات يف اإلدارة البيئية ويف مكافحة التدهور البيئي العاملي  

  
 ،ئة لالحتاد الربملاين الدويلإن الدورة الرابعة عشرة بعد املا 
ــا   ــثري جزعهـ ــامل،    إذ تـ ــة يف العـ ــنظم اإليكولوجيـ ــة الـ ــشري حالـ ــات وإذ تـ  إىل االتفاقـ

 :والصكوك التالية
 ؛)١٩٧٢ستوكهومل، (املعين بالبيئة البشرية  املتحدة األممإعالن مؤمتر  • 
 ؛)١٩٧٩(اتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود  • 
 ؛)١٩٨٢(لقانون البحار  املتحدة ألممااتفاقية  • 
 األمـم ، املعتمـد مـن مـؤمتر    ٢١إعالن ريو املتعلق بالبيئة والتنمية وبرنامج أعمال القرن    • 

 ؛)١٩٩٢(املعين بالبيئة والتنمية املتحدة 
وبروتوكــول كارتاخينــا للــسالمة ) ١٩٩٢(للتنــوع البيولــوجي  املتحــدة األمــماتفاقيــة  • 

 ؛)٢٠٠٠(البيولوجية 
 ؛)١٩٩٤(اتفاقية مكافحة التصحر  • 
وبروتوكـول كيوتـو امللحـق    ) ١٩٩٢(اإلطارية بشأن تغري املنـاخ    املتحدة   األمماتفاقية   • 

 ؛)١٩٩٧(ا 
إعالن جوهانسربغ بـشأن التنميـة املـستدامة وخطـة التنفيـذ املعتمـدين يف مـؤمتر القمـة                    • 

 ؛)٢٠٠٠(العاملي للتنمية املستدامة 

 

 .أعرب وفد اهلند عن حتفظات شديدة على نص القرار بأسره * 
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 ،٢٠٠٥لقمة العاملي لعام نتائج مؤمتر ا • 
 : إىل التقارير واألحداث التاليةوإذ تشري كذلك 

 No Limits to Learningو ) ١٩٧٢( Limits to Growthتقريـرا نـادي رومـا املعنـونني      • 
 ؛)١٩٧٩(

 ؛)١٩٨٧( Our Common Futureوالتنمية املعنون تقرير اللجنة العاملية املعنية بالبيئة  • 
 ؛)٢٠٠٠(اإلمنائية لأللفية ملتحدة  ااألممأهداف  • 
 ؛)٢٠٠٠(العاملي  املتحدة األمماتفاق  • 
كــــومي الــــدويل املعــــين بــــتغري التقريــــر التقييمــــي الثالــــث الــــصادر عــــن الفريــــق احل • 

 ؛)٢٠٠١( املناخ
 ؛)٢٠٠١(تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية  • 
 ؛)٢٠٠٠(ل التنمية توافق آراء مونتريي الذي اعتمده املؤمتر الدويل لتموي • 
 Natural Selection: Evolving Choices forاملعنـون   األمم املتحدة للبيئـة  برنامجتقرير  • 

Renewable Energy Technology and Policy) ؛)٢٠٠٣ 
، املعتمـد  Toward Sustainability: Implementing Agenda 21اإلعالن الربملـاين املعنـون    • 

ــة   بتوافـــق اآلراء يف االجت مـــاع الربملـــاين املعقـــود مبناســـبة مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـ
 ؛٢٠٠٢االجتماعية لعام 

 Investing in Developmentلأللفيـة، املعنـون    املتحـدة  األمـم التقريـر اخلتـامي ملـشروع     • 
 ؛)٢٠٠٥(

م للتربيـة والعلـ    املتحـدة    األمم، املعرب عنه يف املؤمتر العام ملنظمة        ‘ميثاق األرض ’تأييد   • 
 ؛)٢٠٠٣) (اليونسكو(والثقافة 

‘ ميثـــاق األرض’قـــرار االحتـــاد الـــدويل لـــصون الطبيعـــة واملـــوارد الطبيعيـــة املؤيـــد لــــ   • 
 ؛)٢٠٠٤(

) اإلقــالل، وإعــادة االســتعمال، وإعــادة التــدوير ) (إ٣(املــؤمتر الــوزاري بــشأن مبــادرة  • 
 ؛)٢٠٠٥(

اإلطاريـة بـشأن تغـري       املتحـدة    مـم األالدورة احلاديـة عـشرة ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة              • 
 ؛)٢٠٠٥(املناخ واالجتماع األول ألطراف بروتوكول كيوتو 
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اســتراتيجية وإعــالن موريــشيوس املوضــوعني يف االجتمــاع الــدويل الســتعراض تنفيــذ    • 
 ؛)٢٠٠٥(برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية 

بنـاء قـدرة األمـم      : ٢٠١٥ إىل   ٢٠٠٥ل هيوغـو للفتـرة مـن        إعالن هيوغـو وإطـار عمـ       • 
 ؛)٢٠٠٥(واتمعات احمللية على مواجهة الكوارث 

 ؛)٢٠٠٥مكسيكو، (اإلعالن الربملاين ملنتدى املياه العاملي الرابع  • 
 ؛)٢٠٠٥(شراكة آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ املتعلقة بالتنمية النظيفة واملناخ  • 
جي لإلدارة الدولية للمنتجات الكيميائية، الذي اعتمـده املـؤمتر الـدويل          النهج االستراتي  • 

 ،)٢٠٠٦(املعين باملنتجات الكيميائية 
ــق     ــالغ القل ــساورها ب ــذه       وإذ ي  ــصلة ــال املت ــن األفع ــدر م ــاك ق ــا كــان هن ــه بينم ألن

اد  علـى التأييـد الـذي أعـرب عنـه االحتـ            وإذ تؤكـد  االلتزامات ظل العديد منها دون الوفاء بـه،         
ــات        ــاملي، ال ســيما يف البيان ــي الع ــدهور البيئ ــة إىل احلــد مــن الت ــدابري اهلادف ــدويل للت ــاين ال الربمل

 :واإلعالنات والقرارات التالية
 The views of ”البيان الذي اعتمده املؤمتر الربملاين الدويل السابع والثمانون، املعنـون   • 

parliamentarians on the main directions of the United Nations Conference on 

Environment and Development and its prospects “) ،؛)١٩٩٢ياوندي 
 Measures required”اإلعالن الذي اعتمده املؤمتر الربملاين السابع والتسعون، املعنون  • 

to change consumption and production patterns with a view to sustainable 

development “) ،؛)١٩٩٧سيول 
 Ten years after”القرار الذي اختذه املؤمتر الربملاين الدويل السابع بعـد املائـة، املعنـون     • 

Rio: Global degradation of the environment and parliamentary support for the 

Kyoto Protocol “) ،؛)٢٠٠٢مراكش 
 International”اين الـدويل الثـامن بعـد املائـة، املعنـون      القرار الـذي اختـذه املـؤمتر الربملـ     • 

cooperation for the prevention and management of transporter natural disasters 

and their impact on the regions concerned “) ،؛)٢٠٠٣سانتياغو دي شيلي 
الحتـاد الربملـاين الـدويل، املعنـون        القرار الذي اختذته اجلمعية احلاديـة عـشرة بعـد املائـة ل             • 

”The role of parliaments in preserving biodiversity “)  ،الـذي  )٢٠٠٤جنيـف ،
 باحلد حدا شديدا مـن      ٢٠٠٢يساند التزام مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية لعام         

 .٢٠١٠املعدل الراهن خلسارة التنوع البيولوجي حبلول عام 
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شكالت البيئيـة العامليـة متثـل ديـدا عامـا للبـشرية مجعـاء، وال سـيما                   بأن امل  وإذ تسلم  
 للبلدان النامية، وتشكل مسؤوليات مشتركة، وإن كانت متفاوتة، تتحملها البلدان كافة،

ويــساورها ارتفــاع مــستوى مــواد العــادم يف طبقــة األوزون،   وإذ تــضع يف االعتبــار  
 لى تغري املناخ، إزاء تعاظم األثر البيئي املترتب عالقلق

باحلاجــة إىل التعــاون بــني أصــحاب املــصلحة كافــة، مبــا يف ذلــك احلكومــات وإذ تقــر  
 واتمع املدين ودوائر األعمال،

بأنــه قــد بــات ملحــا إحــداث توافــق بــني التنميــة املــستدامة والعوملــة،          وإذ تعتــرف  
مجلـة عوامـل تـشمل أمنـاط      تتسبب العوملة يف حلقة مفرغة من التدهور البيئي املـستثار بفعـل              إذ

 االستهالك واإلنتاج غري املستدامة يف الدول املتقدمة والدول النامية على السواء،
بأنــه عنــد إقامــة اتمــع املــستدام يوجــد دور هــام للتعلــيم والــتعلم، وإذ تعتـرف أيــضا   

 وبأن هلذا الدور أثره على الوعي وأسلوب احلياة وأخالقيات عمل األفراد،
ــة ضــروري للقــضاء علــى الفقــر ولتحقيــق األهــداف     وإذ تــشدد   علــى أن صــون البيئ

 اإلمنائية لأللفية،
ــام        وإذ تالحــظ   ــستدامة يف ع ــة امل ــن أجــل التنمي ــيم م ــم املتحــدة للتعل ــد األم ــدء عق ب
ــة،       ٢٠٠٥ ــة الوطني ــنظم التعليمي ــع مراحــل ال ــة جبمي ــع اجلهــات الفاعل ــه مجي ــشارك في ، الــذي ت

ويل للعقـد املـذكور، واالسـتراتيجية اإلقليميـة للتعلـيم مـن أجـل               وبرنامج اليونيسكو للتنفيذ الـد    
التنميـة املــستدامة املنبثقــة عـن اللجنــة االقتــصادية ألوروبـا التابعــة لألمــم املتحـدة، وإطــار عمــل     

 فيلنيوس لتنفيذ العقد،
أن املـؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة، املعقـود يف مـونتريي باملكـسيك،                وإذ تالحظ أيضا     
 يف املائـة مـن النـاتج        ٠,٧التأكيد على أن هـدف تـوفري املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة هـو                قد أعاد   

 باحلاجـة إىل دراسـة ـوج جديـدة آلليـات ماليـة       وإذ تعترفالوطين اإلمجايل للبلدان املتقدمـة،   
  حبكومات البلدان النامية أن تتخذ إجراءات عاجلة لضمان التنمية املستدامة،ويبمبتكرة، 
أن اهليئات اإلدارية الفعالة وأطر التمكني القانونية والتنظيمية تشكل حجـر           عتقد  وإذ ت  

الزاويــة بالنــسبة للحكــم الرشــيد ممــا ميكــن احلكومــات بالتــايل مــن معاجلــة الــشواغل الــشديدة    
 األمهية املتعلقة حبماية البيئة،

لكــوارث علــى أمهيــة املنظــور اجلنــساين يف اجلهــود الراميــة إىل معاجلــة ا      وإذ تــشدد  
الوطنيـــة، وتـــدهور البيئـــة الطبيعيـــة، والتلـــوث البيئـــي، وإزالـــة األحـــراج، واالحتـــرار العـــاملي، 

 واملشكالت البيئية األخرى،
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باحلاجــــة إىل إقامــــة جمتمــــع يراعــــي الــــدورة املاديــــة الــــسليمة بفــــضل وإذ تعتــــرف  
 ،)اإلقالل، وإعادة االستعمال، وإعادة التدوير( إ٣ مبادرة

إزاء تلــوث املــوارد املائيــة العامليــة وتــدهور نوعيــة ميــاه الــشرب   قلــق وإذ يــساورها ال 
املخصصة لالستهالك اآلدمي، وِإزاء زيادات استهالك املياه على الصعيد العاملي، ومها عـامالن             
 يسفران معا عن حاالت عجز مائي يف بعض مناطق العامل، وتفاقم التصحر وزوال األحراج،

ــه    علــى ضــرورة حتــول عق وإذ تــشدد   ــاة ختــضع ل ــة إىل أســلوب حي ــة البيئي ــدة احلماي ي
 سلوكيات اجلميع وأنشطتهم،

 مـن مبـادئ إعـالن ريـو        ١٥بأمهية النـهج االحتـرازي الـذي يـدعو إليـه املبـدأ              وإذ تقر    
بشأن البيئة والتنمية، واهلدف املرجتى من أحكام تثبيت املناخ الواردة يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة             

ملناخ، واحلقيقة القائلة بـأن البلبلـة العلميـة بـشأن دواعـي االحتـرار العـاملي                 اإلطارية بشأن تغري ا   
 تعد مربرا لعدم اختاذ أي إجراء، مل

تطـوير  : االختيار الطبيعي” مبنشور برنامج األمم املتحدة للبيئة املعنون       وإذ حتيط علما   
 Natural Selection: Evolving Choices for(“ خيارات لتكنولوجيا وسياسات الطاقة املتجددة

Renewable Energy Technology and Policy( ،إمكــان نــشوء اقتــصاد أنظــف   وإذ تتوقــع 
 املستقبل، يف

 إىل الــدور الــضروري الــذي تقــوم بــه الربملانــات يف تعزيــز اجلهــود لتــشجيع وإذ تــشري 
بينـة يف   التنمية املستدامة بفضل سياسـات التـشريع وسياسـات امليزانيـة املتـسقة مـع األهـداف امل                 

االتفاقيات الدولية، وبفـضل املبـادرات املناسـبة لرصـد اإلجـراءات احلكوميـة، وبفـضل الـدعوة                  
 املوجهة إىل الرأي العام واتمع عموما،

باحلكومات أن تكفل سرعة تنفيذ مجيع االتفاقيـات البيئيـة الدوليـة الـيت              يب   - ١ 
 هي أطراف فيها؛

لبيئية الدوليـة ودور برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة             مواالة تعزيز اإلدارة ا    تقترح - ٢ 
بوصــفه مقــدما للمــشورة والتوجيــه بــشأن الــسياسات العامــة، وكفالــة اشــتراك مجيــع اجلهــات   
الفاعلة ذات الصلة، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، يف صنع السياسة البيئيـة الدوليـة، وتعزيـز                 

 الشراكات البيئية املتعددة املستويات؛
 جبميــع هيئــات صــنع القــرار يف جمــال اإلدارة البيئيــة أن تراعــي خــربات   يــب - ٣ 

ــساواة يف ختطــيط         ــدم امل ــى ق ــل اشــتراكهن عل ــهن، وأن تكف ــور ومعرفت ــهن لألم ــساء ورؤيت الن
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السياسات البيئية ووضعها وتنفذيها وتقييمها من أجل مراعاة تعميم املكون اجلنساين يف مجيـع               
 الربامج البيئية؛

 بأن االحتاد األورويب يـدعو إىل حتويـل برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة إىل              رتذكّ - ٤ 
 منظمة بيئية مكتملة تابعة لألمم املتحدة؛

 بالربملانات، باعتبارهـا جهـات فاعلـة متقدمـة يف منظومـة اإلدارة البيئيـة                يب - ٥ 
يف مجيــع األحــداث الدوليــة الــيت تــشهد   - مــن خــالل وفودهــا -العامليــة، أن تــشترك بنــشاط 

ــة       ــة والســتعمال املــوارد الطبيعي ــة البيئ ــسية حلماي ــارات الرئي ــشأن اخلي مناقــشات ومفاوضــات ب
 استعماال مستداما؛

ــر سياســاا،   يــب - ٦  ــنظم  ’ باحلكومــات أن تراعــي، عنــد تقري ــة لل ــيم األلفي تقي
ــة ــشر   . ‘االيكولوجي ــأن خــري الب ــة ب ــة املــستدامة   ورســالته األساســية القائل ية والتقــدم حنــو التنمي

ــوا      ــمان صـ ــة لكوكـــب األرض ـــدف ضـ ــنظم اإليكولوجيـ ــان علـــى حتـــسني إدارة الـ يتوقفـ
 واستعماهلا استعماال مستداما؛

 أن يعد برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة قائمـة بأهـداف بيئيـة عامليـة مماثلـة          تقترح - ٧ 
ــة، وأن يكمــل هــذه األهــد    ــة لأللفي ــز   لألهــداف اإلمنائي ــذها وتعزي ــايري ومؤشــرات لتنفي اف مبع

 تنفيذها كإسهام معترب يف التنمية املستدامة؛
 الربملــانيني علــى الــضغط علــى حكومــام لكــي متــنح أولويــة عليــا        تــشجع - ٨ 

 اللتزاماا الدولية بشأن التنمية املستدامة؛ مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية؛
محاية التنوع البيولوجي، مبـا يف ذلـك يف أعـايل            على احلاجة إىل ضمان      تشدد - ٩ 

 البحار خارج الوالية القضائية للدول الساحلية؛
 بالبلدان اليت مل تنضم إىل بروتوكول كيوتو، ويف مقدمتـها البلـدان الـيت               يب - ١٠ 

تقوم بالتلويث أكثر من غريها، أن تفعل ذلـك ألجـل تفعيـل التـدابري الراميـة إىل منـع االحتـرار                      
 املي؛الع

 إىل القيام، يف إطار فترة االلتـزام الثانيـة املنـصوص عليهـا يف بروتوكـول                 تدعو - ١١ 
 كيوتو، بتعزيز التزامات مجيع البلدان مبوجب املرفق األول ويف أسرع وقت ممكن؛

ــو أن تتحمــل         يــب - ١٢  ــد كيوت ــا بع ــل مل ــصمم إطــار عم ــيت ت ــدان ال ــع البل  جبمي
ــ/مــسؤوليات تتعلــق خبفــض و  ة انبعاثــات غــازات الدفيئــة، وفقــا ملبــادئ اتفاقيــة األمــم   أو مراقب

 بالبلدان املتقدمة أن متنح مزيدا من الـدعم         يب أيضا املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، بينما       
 للدول النامية؛
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 بالربملانات أن تكفل املساندة الوطنيـة للهـدف الـذي أوصـى بـه اتمـع                 يب - ١٣ 
ص بــاالحترار العــاملي، أال وهــو احلــد مــن متوســط درجــات احلــرارة   العلمــي الــدويل فيمــا خيــت 

العاملي درجتني مئويتني باملقارنة مبستويات ما قبل عصر الـصناعة، وأن تتخـذ إجـراءات لبلـوغ            
ذلك اهلدف، مع مراعاة أن نقصان انبعاثات غازات الدفيئة مبعامـل قـدره اثـنني عامليـا ومبعامـل                   

 يعد بصفة عامة ضرورة لتحقيق ذلك اهلدف؛قدره أربعة للبلدان الصناعية 
 احلكومــات والربملانــات علــى نقــض التطــورات البيئيــة الــسلبية يف  حتــث بقــوة - ١٤ 

منطقة القطب الشمايل، ال سيما فيما خيتص بآثار تغري املناخ، وحتذر من آثار تـراكم امللوثـات                
 املستمرة يف مناطق العامل املعرضة بشدة لتغري املناخ؛

 ١٥ - باحلكومات واملؤسسات املالية العامة أن تعزز البحـث والتنميـة والنـشر             يب 
ألشكال الطاقة املتجددة القليلة التأثري، وأن تشجع على نقـل تكنولوجيـات إىل البلـدان الناميـة               

 تكون مناسبة للظروف اجلغرافية والطبيعية يف كل منطقة من مناطق العامل؛
‘ شــراكة الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة ’يــل  إىل جهــود دوليــة مــن قبتــشري - ١٦ 

والدور الذي تؤديه الوكالة الدوليـة للطاقـة، باعتبارهـا خطـوات إجيابيـة باجتـاه حتـسني الكفـاءة                 
 والتعاون يف جمال الطاقة؛

 احلكومـــات والربملانـــات علـــى الـــدعوة إىل التوعيـــة البيئيـــة وتثقيـــف تـــشجع - ١٧ 
 هور البيئي؛اجلمهور بشأن العمل املنسق ضد التد

 وضــع أطــر عمــل لــربامج عــشرية الــسنوات لــدعم املبــادرات   تؤيــد وتــشجع - ١٨ 
ــذا        ــدعو يف ه ــستدامني، وت ــاج امل ــالتحول إىل االســتهالك واإلنت ــل ب ــة للتعجي ــة والوطني اإلقليمي

 الصدد إىل تشجيع الشراء العام املستدام؛
 املناخ وآثاره علـى البيئـة        بالربملانات أن تلتزم متاما مبواجهة حتديات تغري       يب - ١٩ 

 العاملية وأن تتخذ اإلجراءات التشريعية الضرورية للتخفيف من آثار املشكلة؛
 باحلكومات والربملانات أن تعمـل، مـع إيـالء املراعـاة الواجبـة للظـروف          يب - ٢٠ 

الوطنيــة، علــى وضــع تعريــف واضــح يف تــشريعاا احملليــة للمــسؤولية االجتماعيــة للــشركات،   
ــادرة     وأن ــة مبب ــوزاري املتعلق ــؤمتر ال ــسفة امل ــام جمتمــع ذي دورة  ٣تتمــسك بفل ــشجيعا لقي  إ، ت
 سليمة؛ مادية

 بالربملانات أن تشجع، يف سياق التصديق علـى االتفاقيـات واملعاهـدات             يب - ٢١ 
 الدولية، اعتماد خطط وطنية بشأن املسائل البيئية الرئيسية والتنمية املستدامة حتدد فيهـا أهـدافا              

 تشمل أهدافا كمية؛
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 بالربملانات أن تشجع على تـبين تـشريعات دافعـة السـتحداث منتجـات               يب - ٢٢ 
 صديقة للبيئة، وأن تشجع استعمال السندات اخلضراء وآليات التنمية النظيفة؛

 احلكومات والربملانات على ضمان االنـضمام إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة        تشجع - ٢٣ 
 ؛)٢٠٠٦( السنة الدولية ملكافحة التصحر وتؤيدوتنفيذها، ) ١٩٩٤(ملكافحة التصحر 

 إىل التصديق مبكرا على االتفاقية الدولية ملراقبة وتصريف مياه صـابورة            تدعو - ٢٤ 
 ؛)٢٠٠٤(السفن ورواسبها 

 الربملانيني يف الدول كافة على دفع اجلهـود الراميـة إىل التثقيـف ألجـل            تشجع - ٢٥ 
ام بــدور املــواطنني العــامليني القــدوة الــذين ســيمثلون األســاس ملــستقبل   التنميــة املــستدامة والقيــ

 إىل وضـع بـرامج تـستهدف النـساء بوجـه خـاص لتـدعيم دورهـن كمـديرات                   وتدعومستدام،  
 رئيسيات للموارد الطبيعية؛

 بالربملانات أن تـسلم بـأن صـون الـدورة اهليدرولوجيـة وحفظهـا ميـثالن                 يب - ٢٦ 
ــة الــيت تقــوم بإعــادة توليــد اإلمــدادات املائيــة    عنــصرا رئيــسيا لــصون الــد  ورات املناخيــة والبيئي

الالزمة لضمان التنمية االجتماعية وجودة احليـاة لـشعوب العـامل، ال سـيما مـن حيـث الـصحة                    
 واإلنتاج الغذائي، وملنع التصحر وإزالة األحراج؛

ىن باملـسائل    باحلكومات أن تضع، بالتعاون مـع اهليئـات الدوليـة الـيت تعـ              يب - ٢٧ 
البيئيــة ومــع دوائــر األعمــال ومنظمــات اتمــع املــدين، خمططــات لتنفيــذ عقــد األمــم املتحــدة    

 للتعليم من أجل التنمية املستدامة تشمل نظما للرصد والتقييم الدوريني؛
 اهليئــات البيئيــة علــى اســتحداث مؤشــرات وبيانــات موزعــة حــسب    تــشجع - ٢٨ 

 نظاميــة لتحليــل األثــر اجلنــساين مــن أجــل تقيــيم أثــر    اجلــنس وعلــى إجــراء تقييمــات وحبــوث  
 السياسات البيئية على اجلنسني؛

 بالربملانات أن تشجع علـى زيـادة التعـاون الـتقين واملـايل بـشأن أشـكال                  يب - ٢٩ 
الطاقة املتجددة بتشجيع عمليات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات البـشرية والتقنيـة واملؤسـسية              

 دمة والبلدان األقل تقدما؛بني البلدان املتق
ــاخ     يــب - ٣٠  ــالنظر إىل أحكــام تثبيــت املن ــات أن تتخــذ، ب ــات والربملان  باحلكوم

ــاخ، إجــراءات للتقليــل كــثريا مــن        ــشأن تغــري املن ــة ب ــة األمــم املتحــدة اإلطاري ــواردة يف اتفاقي ال
 انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة، وأن تتقاســـم أفـــضل املمارســـات، وأن جتـــري دراســـات وأحبـــاث

 تطبيقية، مبا يف ذلك استعمال ج إسقاط املستقبل على احلاضر؛
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ــة امــتالك األراضــي     يــب - ٣١  ــساء إمكاني ــات واحلكومــات أن تكفــل للن  بالربملان
والسماح هلن بإدارة املوارد الطبيعية، حيث متثـل أمنـاط امللكيـة املتوازنـة شـرطا رئيـسيا لتفـادي                   

 التدهور البيئي؛
فة على رسم سياسـة بيئيـة شـاملة ميكـن حقـا أن تعـزز وتـدمي                   البلدان كا  حتث - ٣٢ 

 النمو االقتصادي دون عواقب مدمرة ملواردنا املشتركة؛
ــوجي     يــب - ٣٣  ــوع البيول ــة التن ــذ اتفاقي ــسعى لتنفي ــات أن ت  باحلكومــات والربملان

ر وبروتوكــول كارتاخنــا امللحــق ــا املتعلــق بالــسالمة البيولوجيــة ولدعمــه بــصورة أكفــأ وأكثــ 
ــام     ــول ع ــق حبل ــكا، وأن حتق ــدل اجلــاري خلــسارة التنــوع      ٢٠١٠متاس ــربا يف املع ــضا معت  ختفي

ــذ         ــا يف ذلــك إعــداد وتنفي ــستويات، مب ــع امل ــى مجي ــذي يقتــضي عمــال عل ــر ال ــوجي، األم البيول
 استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي؛

ــر - ٣٤  ــاج الط    تقـ ــووي إلنتـ ــار النـ ــف اخليـ ــيت تكتنـ ــات الـ ــذلك   باخلالفـ ــة، وكـ اقـ
باملشكالت اليت ميثلها ختريـد النفايـات النوويـة والتـسرب النـووي العـارض، ويف الوقـت نفـسه              

 باحلاجــة إىل اإلبقــاء علــى بــاب اخليــار مفتوحــا وإىل زيــادة البحــث للتغلــب علــى هــذه   تــسلم
 املشكالت؛

 الربملانــات علــى وضــع التــشريعات الالزمــة وعلــى اســتعراض قائمــة     تــشجع - ٣٥ 
 سياسـة عامـة، تـشمل اإلصـالح الـضرييب اإليكولـوجي، وعلـى اقتـراح سياسـات مـن                     خيارات

 هذا القبيل على احلكومات؛
 بالربملانات واحلكومات أن تكفل التمويل املالئم لربنامج األمم املتحـدة           يب - ٣٦ 

  علــى إعــداد ميزانيــاتوتــشجعللبيئــة والــدعم املــايل الكــايف لتنفيــذ تــشريعات اإلدارة البيئيــة،  
 مراعية لالعتبارات البيئية باالستناد إىل منوذج امليزانية املراعية لالعتبارات اجلنسانية؛

 الربملانيني عمومـا، وال سـيما الربملانيـات، علـى إنـشاء شـبكات للـضغط                 حتث - ٣٧ 
 داخل الربملانات لتحقيق تغيريات يف إدارة املوارد الطبيعية؛

زانياــا دالالت واضــحة تــشري إىل  احلكومــات علــى تــضمني ميتــشجع أيــضا - ٣٨ 
ــنظم          ــن خــدمات ال ــة م ــافع اآلتي ــي، واملن ــدهور البيئ ــصلة بالت ــة املت ــة وغــري املالي التكــاليف املالي

 اإليكولوجية؛
 مجيع الـشركات عـرب الوطنيـة علـى اعتمـاد وتنفيـذ معـايري بيئيـة رفيعـة            تشجع - ٣٩ 

لتعــاون املنــصوص عليــه يف كجــزء مــن مــسؤولياا االجتماعيــة كــشركات، وذلــك متــشيا مــع ا
 امليثاق العاملي؛
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 الربملانــات واحلكومــات علــى الــسماح للمــواطنني بــاإلطالع علــى       تــشجع - ٤٠ 
 املعلومات املتعلقة باحلالة البيئية احمللية؛

 الربملانات إىل تشجيع استحداث أدوات وأسـاليب جديـدة أعـم لقيـاس              تدعو - ٤١ 
ملفـاهيم االقتـصادية القياسـية وأدوات وأسـاليب ملراعـاة           الناتج احمللي اإلمجـايل وغـري ذلـك مـن ا          

 قيمة املوارد الطبيعية، من أجل تعزيز التنمية املستدامة؛
 الربملانات على تيسري اشتراك املنظمات غري احلكومية يف تعزيز التأييـد            تشجع - ٤٢ 

 .الشعيب للعمل البيئي، وال سيما لتخفيف آثار تغري املناخ
 


