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 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 הועידה היא לגייס מחויבות פולי טית 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.
מאמרים נבחרים:
 ריו  :00+מסרים לעולם ריו  00+עשוי להיות האירוע הגדול ביותר בתולדות האו"ם -ציפיותיו של אכים שטיינר מנכ"ל  UNEPלקראת RIO

מועדים חשובים לקראת :RIO
 01 ינואר – הפצת מסמך האפס ) (Zero documentשיהווה הבסיס למסמך הסיכום של פסגת RIO
 01 ינואר – תדרוך מארגני הכנס בברזיל
 02 ינואר – הגשת הערות כתובות על פרקים  4-0למסמך האפס
 02-02 ינואר – דיון ראשון על מסמך אפס .היום וחצי הראשונים יוקדשו להערות כלליות על המסמך כולו .לאחר
מכן יחל מו"מ על פרקים  4ו 0-במסמך
 02 פברואר – הגשת הערות כתובות למזכירות .הערות אלה יכללו ביחד עם תוצרי המו"מ של ינואר בטקסט חדש
למסמך אפס כבסיס לסבב השני של המו"מ במרץ
 02 פברואר – העברת רשימת שמות של המשתתפים ותאריכי השהות לשגרירות בברזיל
 01 פברואר – מועד אחרון ל  Accreditationלמשלחות לא ממשלתיות .למילוי טופס לחצו כאן
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 02 פברואר – המועד להגשת הצעות ל SD Learning Center-למילוי טופס לחצו כאן
 סוף פברואר – מועד אחרון לשריון חדרים בריו
 01-02 מרץ – סבב שני של מו"מ (בלתי פורמאלי) על מסמך אפס
 00 מרץ – תשלום עבור חדרים במלונות ( 30%מעלות החדרים ,בלתי ניתן להחזרה)
 02-02 מרץ – מפגש  Third Intersessionalיתקיים בניו יורק
 21 מרץ – מועד אחרון להגשת בקשה לעריכת אירוע צד (כולל תיאור האירוע ,נושא ההתמקדות ,הדוברים,
ותרומתו ל)UNCSD -
 אפריל  4 – 02מאי – סבב שלישי של המו"מ בניו יורק
 01 מאי – מועד אחרון לרישום מוקדם של משלחות לא ממשלתיות
 21 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)
 02-02 יוני –  Preparatory Committeeשלישי ואחרון .מתקיים בריו
 00 -02 יוני – אירועי צד וגם SD Learning Center
 02-01 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;
 01-00 יוני – פסגת כדור הארץ RIO+20

במפגש עצמו



דיוני המדינות יתקיימו ב ,Riocentro Convention Center -מרחק של כ 50 -דקות ממרכז ריו ו30 -
דקות משדה התעופה
בד בבד עם המליאה ,יתקיימו  3שולחנות עגולים
[ 00ביוני ( 04 ,)45:30-40:30ביוני ( ,)45:00-40:00 ,40:00-43:00וה 00-ביוני (])40:00-43:00

בכל שולחן עגול  50מושבים (עד  50יוקצו למשלחות ממשלתיות ו 00-למשתתפים אחרים)
ארבעת השולחנות העגולים יוקדשו לאותו נושא:
”"Looking at the way forward in implementing the expected outcomes of the Conference




רשימת הנואמים במליאה בריו תיקבע בהגרלה .אורך הנאום מוגבל ל 5 -דקות
לכל משלחת יוקדשו  5מושבים 3 :ליד השולחן ו 3-מאחור
לכל משלחת יוקצה משרד ללא עלות למשך הפסגה

מיקום אירועי צד ופעילות אחרת
בנוסף לדיונים במרכז  ,Riocentroיתקיימו אירועי צד ופעילויות נוספות בכמה מרכזים בקרבת מקום ובעיקר
) .Parque dos Athletas (Athlete's Parkלמפות האזור לחצו כאן.
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נושאי הכנס
הנושאים המרכזיים שידונו הם המסגרת המוסדית של פיתוח בר קיימא וכן כלכלה ירוקה  -בהקשר של פיתוח
בר-קיימא ומיגור העוני ויצירת מסגרות מוסדיות בינלאומיות לפיתוח בר-קיימא ,הכוללים תתי נושאים רבים
עליהם ידונו בכנס.
סקירות האו"ם על מספר תחומים מרכזיים בכלכלה ירוקה:
מסחר וכלכלה ירוקה ()Trade and Green Economy

תעסוקה ירוקה ()Green Jobs

IFSD

הקלת אסונות ()Disaster Reduction

 :IFSDהערכת עמיתים ()Peer Review

ביטחון מזון וחקלאות ()Food Security and Agriculture

אוקיינוסים ()Oceans

ממשל ()Governance

ערים ()Cities

מים ()Water

מטרות ומדדי הפיתוח הבר-קיימא ()Sustainable Development Goals and Indicators

כלכלה ירוקה :לקט מאמרים


לקראת כלכלה ירוקה  -נתיבים להתפתחות בת קיימא ומיגור העוני
 oבניגוד לדעת הקהל הנפוצה ,הצמיחה הכלכלית לא בהכרח קשורה לנזקים בסביבה.
כלכלה ירוקה תאפשר צמיחה כמו הכלכלה של היום באמצעות משאבים מתחדשים ומודעת
לכך שגורלה של הכלכלה תלוי בבריאות הסביבה .לקריאת הדו"ח באנגלית לחצו כאן.



התאוששות ירוקה  -יעילות אנרגטית בת-קיימא
 oכיום ניתן לזהות שתי יוזמות כלכליות-סביבתיות מרכזיות בזירה הבין לאומית השייכות
ל  OECDול  .UNEPלהמשך קריאה על יוזמת ה OECDלחצו כאן .להמשך קריאה על יוזמת
 UNEPלחצו כאן.



המעבר לכלכלה ירוקה
 oשלושה מאמרים שפרסם ה (UN Conference on Trade and Development) UNCTAD-על
המדיניות הפיננסית במשך המעבר ,העניינים הקשורים של המסחר ,ההשקעות
והטכנולוגיה והסיכונים של מדיניות החוץ במדינות המתפתחות.



תקצירי מדיניות של UNCTAD
 oבעקבות משברי הכלכלה ,הדלק והמזון ,ממשלות רבות מעודדות את המאמץ לבנות כלכלה
ירוקה על מנת לפתח דרכים יציבות ובנות-קיימא .למסחר ולתעשייה יש תפקידים מרכזיים
בבניית הכלכלה הירוקה והיא זקוקה גם לסיוע ולהשקעות מהמגזר הפרטי .לקריאת
התקציר לחצו כאן.
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משטר הסחר העולמי לכלכלה הירוקה
 oמאמר ראשון בסדרה העוסק בקשר שבין סחר עולמי לכלכלה ירוקה בדרך לריו.00+
לקריאת המאמר לחצו כאן.



בטחון מזון
 oפסגת דאבוס ,הינה ועידה שנתית בינ"ל המאורגנת בידי הפורום הכלכלי העולמי (ארגון ללא
כוונות רווח) המכנסת את בכירי הפוליטיקאים ,כלכלנים ,אנשי עסקים ,אנשי אקדמיה
ועיתונאים על מנת לדון ולגבש את האג'נדה העולמית בנושאי סביבה ,כלכלה ורפואה.
במפגש האחרון שהתקיים ב 05-00בינואר  ,0040הכירו בקשר שבין עתיד הכלכלה
לעתיד איכות הסביבה .האפשרות לספק מזון לכל אדם בעולם כבר קיימת אבל עדיין יש
רעב במיוחד במדינות המתפתחות .לצפייה בוידיאו העוסק בביטחון מזון לחצו כאן.

הממלכה המאוחדת כמקרה בוחן
 כלכלה ירוקה :דעת בית הנבחרים
 oכיצד תיראה הכלכלה הירוקה בעיני הבריטים? באוקטובר  0044דן בית הנבחרים על
רפורמה במיסים ,מחירים הוגנים ומדיניות חברתית .במערכת החדשה הזאת יש תפקיד
מיוחד למגזר הפרטי.


ועדה לביקורת הסביבתית
 oהיערכות לפסגת ריו :00+עדיין לא מסכימים מה זה בדיוק כלכלה ירוקה ,אבל יודעים מהם
המסלולים הרלוונטיים .בית הנבחרים סבור כי רוה"מ צריך להשתתף בריו.



עלייה בטמפרטורות תוביל לעלייה גם בהוצאות?
 oמחקר בריטי חדש ,מעריך כי הטמפרטורות העולות יעלו לכלכלה הבריטית כ £15-מיליארד
ב .0000-להמשך קריאה לחצו כאן.

אירועים
לכל האירועים

פעילויות מתוכננות בעולם לקראת RIO
עסקים
 עסקים ותעשייה
 "Business Action for Sustainable Development" oהוא קואליציה של קבוצות וארגוני
עסקים בינ"ל מובילים המחויבים להתפתחות בת קיימא ומעודדים עסקים קטנים כגדולים
לאמץ באופן וולונטארי את עקרונותיה ,להמשך קריאה אודות הארגון לחצו כאן.
 oלקריאת מסמך תרומה של הארגון ל  RIO + 20לחצו כאן.
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 השקפה העסקית לגבי הפיתוח הבר-קיימא
 oמפגש פסגה בנושא פיתוח בר קיימא המיועד למגזר העסקי יתקיים ב 43-45בפברואר
 0040במלון שרתון בניו יורק ,בחסות  .KMPGלהמשך קריאה אודות הארגון לחצו כאן.
 oלקריאה אודות מפגש הפסגה לחצו כאן.

ילדים ונוער


" "Rio+twentiesהמדריך להצטרפות הילדים והנוער
 ,"Rio+twenties" oארגון במנהיגות נוער המבוסס על מתנדבים הפועל לקידום מעורבות
הנוער בריו .00+לקריאת מדריך להצטרפות לילדים ונוער לחצו כאן.



 :MyCity+20תפקיד הנוער בריו01+
הדמיה של ריו 00+המיועדת לבני נוער במטרה לגייס אותם ,לחנך אותם ולעודד להם להתעניין
ולהתערב באיכות הסביבה והפיתוח הבר-קיימא להמשך קריאה לחצו כאן.



תחרות המוסיקה העולמית לקראת ריו01+
 oארגון  The Sounding Boardפועל במטרה לעורר שינוי חברתי באמצעות המוסיקה
והאומנות .יחד עם  UNCSDהם מציגים תחרות מוסיקה לנוער שטרם מלאו לו  30שנה.
המתחרים מתבקשים להעלות קטעי וידאו לאינטרנט והמנצחים יזכו להשתתף בריו00+
ולנגן בקונצרט המוסיקה העולמית .מועד ההגשה הוא ה 02-במרץ.0100 ,



קמפיין חלומות ירוקים
 oקמפיין חלומות מאפשר לכם לקחת חלק בכנס האו"ם על הפיתוח הבר-קיימא ,ריו,00+
להצטרפות ליוזמה לחצו כאן.



העולם ב0120-
 oפלטפורמה לשיתוף רעיונות ברחבי העולם אודות עולמנו בעוד  00שנה .לשיתוף לחצו כאן.



הדרך לריו
 oאתר המאפשר לחלוק ולספר איך אתם נהייתם מעורבים בתחום הסביבה באמצעות
טקסטים כתובים וקטעי וידאו .לשיתוף לחצו כאן.
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