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  )402ي(بیئیة وتشریعات مقرر قوانین  خامسةالمحاضرة ال

  :تفاقیة بما یلى ویلتزم أطراف اإل         

  .)GHG(إعداد قوائم جرد وطنیة خاصة بإنبعاثات غازات البیوت الزجاجیة  -1

  .امجًا للتحكم والضبطنوضع وتنفیذ بر  -2

الزراعة والطاقة والموارد كضمن أشیاء أخرى،  ترجمة التغییر المناخى إلى أنشطة تتعلق -3
  .الطبیعیة والمناطق الساحلیة

تطویر والمشاركة فى التكنولوجیا السلیمة بیئیًا وزیادة توعیة العامة والتعاون فى برامج ال -4
  . البحث والرصد

ولقد وافقت بعض الدول المتقدمة من األطراف على خفض غازات الـبیوت الزجاجیة     
)GHG(  إلى مستویاتها، وذلك بتقلیل إنبعاثاتها الناتجة عن األنشطة البشریة وزیادة سعة

   .  األحواض والخزانات لتثبیت نسب هذه الغازات

   :)  UNCCD( تفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر إ* 

التصحر هو تردي األراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ، والجافة شبه الرطبة     
  . الناتج عن عوامل مختلفة من ضمنها التقلبات المناخیة والنشاطات البشریة في البیئة

أو من لشدید تفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحـر في البلدان التي تعاني من الجفاف اإ و     
)  182(  ایبلغ عدد أعضائهبألمانیا،  ) بون( مقرها في ، م1994عام  ابدأ نفاذه، التصحر 

  :  وتهدف الى  دولة 

  .مكافحة التصحر وتخفیف أثار الجفاف في البلدان التي تعاني منها  -1

في ( ستراتیجیات متكاملة طویلة المدى تركز على تحسین إنتاجیة األرض إخذ باأل -2
دارتها بصورة مستدامة ) المناطق المتأثرة  عادة تأهیلها وحفظ الموارد المائیة واألراضي وإ  .وإ
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إجراءات فعالة ومدعومة بتعاون دولي وترتیبات شراكة في إطار نهج متكامل منسق تخاذ إ -3
  .بهدف تحقیق التنمیة المستدامة   21ول أعمال القرن مع جد

   :تفاقیة حظر األسلحة الكیمیائیةإ* 

نتاج إال تهیئ لحظر ائیة هي معاهدة دولیة یتفاقیة حظر األسلحة الكیمإإن      ستحداث وإ
بدء ، و  بتدمیر تلك األسلحة  بل تقضي أیضاً ،  ستعمال الكیمیائیة فحسب إ و  وتخزین ونقل
  .دولة حالیًا ) 178( هافی عضاءم ، ویبلغ مجموع الدول األ1997في أبریل  نفاذ االتفاقیة 

تعد أول معاهدة متعددة األطراف تحظر بموجبها فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل ، و     
أول معاهدة لنزع  وهي أیضاً  ،ق الدولي من تدمیر هذه األسلحة قوینص فیها على التح

السالح یتفاوض بشأنها في إطار متعدد األطراف بكل معنى الكلمة ، مما یؤتي مزیدًا من 
  .الشفافیة في العمل بها وفي تطبیقها بالتساوي على جمیع الدول األطراف فیها 

مشاركة نشطة في  تى أنحاء العالم شاركتویشار أیضا إلى أن الصناعة الكیمیائیة في ش    
حقق من تفاقیة ، األمر الذي یضمن تعاونها المستمر في نطاق نظام التبشأن اإل  التفاوض

ن عدم وتقضي االتفاقیة بوجوب تفتیش مرافق الصناعة لضما ،الصناعة بموجب االتفاقیة 
  .جب االتفاقیة ستخدام المواد الكیمیائیة السامة إال لألغراض غیر المحظورة بمو إ
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