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גיליון מס' 4
 RIO+20רקע כללי
סקירה קצרה של RIO
ארגון האומות המאוחדות יערוך ,בחודש יוני  ,0040בעיר ריו דה-ז'נרו בברזיל  -את ועידת פסגת כדור הארץ
לפיתוח בר קיימא המכונה  . RIO+20ועידה זו תעמוד בסימן  00שנה לפסגת כדור הארץ הראשונה.
פסגת כדור הארץ הראשונה שנתכנסה גם היא בריו ,נחשבת לאירוע מכונן בשיח הסביבתי העולמי בו הוצבה
על סדר היום הפוליטי העולמי תפיסת העולם הקוראת לפיתוח בר-קיימא .בוועידה השתתפו בין היתר יותר מ-
 450מדינות ,נציגי מוסדות או"ם עולמיים ואזוריים ,נציגי ארגונים בינלאומיים ובין ממשלתיים הפעילים בנושאי
חברה ,כלכלה וסביבה .תוצרי הועידה שכללו את הצהרת ריו ,אג'נדה  04ושלוש אמנות סביבתיות בין לאומיות
בנושאי מגוון ביולוגי ,מדבר ושינויי אקלים ,מהווים עד היום בסיס לשיח הסביבתי העולמי.
פסגת כדור הארץ שתתכנס ביוני השנה תהווה אבן דרך נוספת בתהליך זה והזדמנות מצוינת לבחון כיצד
התפתחה התפיסה בנושא פיתוח בר קיימא ב 00-השנים האחרונות ,מה ההצלחות וההישגים בתחום ומה צופן
לנו העתיד .בועידה זו צפויים להשתתף כ 50,000-איש מכל רחבי העולם .מעבר לנציגים הרשמיים של
המדינות ינכחו בוועידה נציגי ארגונים בינלאומיים ובין ממשלתיים ,נציגי שלטון מקומי ,ארגוני עסקים ,נציגי
הדורות הבאים ,וארגונים לא ממשלתיים העוסקים בתחומי החברה ,הכלכלה והסביבה .לוועידה זו צפויה לצאת
משלחת ישראלית שתכלול נציגים ממשרדי ממשלה ,השלטון המקומי ,ארגוני עסקים וארגונים לא ממשלתיים.
מטרת הועיד ה היא לגייס מחויבות פוליטית של המדינות המשתתפות להתמודדות עתידית עם אתגרי הקיימות
העולמיים .שני נושאים מרכזיים נמצאים על סדר יומה של הועידה :כלכלה ירוקה  -בהקשר של פיתוח בר-קיימא
ומיגור העוני ויצירת מסגרות מוסדיות בינלאומיות לפיתוח בר-קיימא.
מועדים חשובים לקראת :RIO
 אפריל  6 – 45מאי – סבב נוסף של המו"מ בניו יורק על מסמך הסיכום של RIO
 42 מאי – מועד אחרון לרישום מוקדם של משלחות לא ממשלתיות
 52 מאי – מועד אחרון לרישום מוקדם של המשלחת בניו יורק – יש להגיש את רשימת חברי המשלחת ,טפסי
האמנה ותצלומי דרכון לכל אחד מהחברים (אין צורך בויזה לברזיל)
 35-37 יוני –  Preparatory Committeeשלישי ואחרון .מתקיים בריו
 44 -35 יוני – אירועי צד וגם SD Learning Center
 38-31 יוני – ממשלת ברזיל מארגנת– " "Four Thematic Daysשיעסקו בשמונת הנושאים המרכזיים של ריו:
מיגור העוני; בטחון מזון; אנרגיה; מים; כלכלת פיתוח בר-קיימא כולל צריכה וייצור; חדשנות; ערים בנות-קיימא;
תעסוקה ראוי לכולם והגירה; האוקיינוסים;
 42-44 יוני – פסגת כדור הארץ RIO+20
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פעילות ישראלית מתוכננת לקראת ריו
: מרכז הלמידה המאורגן בידי קק"ל ומשרד החקלאות יעסוק בנושא- Learning Center
Water Harvesting and Afforestation as a means to Rehabilitate Degraded Lands
)0040 , באפריל43 -הצביעו לנושא המעניין ביותר (ההצבעה תיסגר ב
Side Events - אירועי צד
- Sharing and Partnering in Urban Water Solutions- organized by the Ministry of Industry, Trade

and Labor, Sabesp, the Water Company of Sao Paulo
- Using Green Agriculture to Stimulate Economic Growth, Attain Food Security organized by the
Ministry of Foreign Affairs in cooperation with USA, Canada, Germany, Kenya and Panama
:סקירות האו"ם על מספר תחומים מרכזיים בכלכלה ירוקה
)Green Jobs( תעסוקה ירוקה

)Trade and Green Economy( מסחר וכלכלה ירוקה

)Disaster Reduction( הקלת אסונות

IFSD

)Food Security and Agriculture( ביטחון מזון וחקלאות

)Peer Review(  הערכת עמיתים:IFSD

)Governance( ממשל

)Oceans( אוקיינוסים

)Water( מים

)Cities( ערים

)Sustainable Development Goals and Indicators( קיימא-מטרות ומדדי הפיתוח הבר
(Science and Technology for Sustainable Development) מדע וטכנולוגיה לפיתוח בר קיימא

RIO מאמרים נבחרים לקראת
אסטרטגיות לכלכלה ירוקה
Worldwide Green economy initiatives, policies, practices and events around the world
 למסמך הסיכום של ריוOECDתרומת ה
OECD contribution to Rio OECD inputs to the Rio+20 compilation document.
מים
Climate and food pressures require rethink on water
ביטחון מזון
World Scientists Define United Approach to Tackling Food Insecurity
אנרגיה
יוזמת מזכירות האו"ם לאנרגיה בת קיימא נגישה לכל
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ימים ואוקיינוסים
Oceans Will Not Survive ‘Business as Usual’
ערים ירוקות
The Rio+20 Global Town Hall is the place where the sustainable urban future will be discussed at
Rio+20.
מעבר לתמ"ג
New economic paradigm needed, including social and environmental progress
שת"פ מוגבר בין כלכלות מתפרצות
 הודו וטורקיה על מנת, ברזיל, סין,באן קי מון הדגיש חשיבות השת"פ בין כלכלות מתפרצות אינדונזיה
לשפר את ההתמודדות עם נושאים גלובליים בצורה יעילה ורחבה יותר

Achieving the Millenium Development Goals – Towards Sustainable Development Goals
 על מימוש מטרות המילניום להתפתחות0002-דו"ח האו"ם מ
התקדמות בלתי אחידה לקראת מימוש מטרות המילניום להתפתחות
אירועים נוספים
Sustainability Forum: Rio+20 Corporate Sustainability Forum
15 Jun 2012 - 18 Jun 2012, Windsor Barra Hotel. Rio de Janeiro
Business: The BASD 2012 Business Day will include a wide range of business, government, and NGO
participants, and will address both sector and cross-cutting issues. Sessions currently planned include the
following: agriculture, cement, chemicals, consumer goods, energy/power, forestry, materials, oil and gas,
transport and others. 19 Jun 2012, Windsor Barra Hotel. Rio de Janeiro

עידוד השתתפות צעירים בריו
‘ מאפשרת לצעירים ברחבי העולם לעודד את מנהיגי העולם לפעול בנחישותDate With History’ תחרות
ובדחיפות בנושאים בעלי השפעה מכרעת על עתיד כדור הארץ
עובדות ומספרים
 ימים400- עובדות ל400  מסרים לעולם:00+  ריו עשוי להיות האירוע הגדול ביותר בתולדות האו"ם00+  ריומשפט החודש
"If you want to learn about the health of a population, look at the air they breathe, the water they
drink, and the places where they live."
Hippocrates, 5th Century BCE.
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