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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة الثالثة والعشرون

 -      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨          مونتريال، 
     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٦        

                ول األعمال املؤقت       من جد ٧      البند 
              من االتفاقية ٦      املادة 

 تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  من االتفاقية٦املعقودة بشأن املادة 

 مذكرة من إعداد األمانة

 ملخص

                            ن االتفاقية يف مونتيفيديو،        م  ٦                                                                                    عقدت حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بشأن املادة             
     ً              بلداً من بلدان      ٢٠                              وناقش مشاركون من أكثر من        .     ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان  ١          مارس إىل    /       آذار   ٣٠                          أوروغواي، يف الفترة من     

                                                   من االتفاقية، وهو الربنامج الذي اعتمده مؤمتر         ٦                                                                            املـنطقة كيفـية متابعة تطوير وتنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة             
                                        واقترح املشاركون مواصلة املناقشة بشأن وضع   .     ٢٠٠٢      نوفمرب  /                                    تـه الثامـنة املعقودة يف تشرين الثاين                  األطـراف يف دور   

                                                                                                                          اسـتراتيجية إقليمـية حول أنشطة التثقيف والتوعية بشأن تغري املناخ، وأشاروا إىل أن هذه االستراتيجية ميكن أن تشكل                 
                                                                    للتنفيذ أن تستخدم املعلومات الواردة يف هذا التقرير من أجل                                   وقد تود اهليئة الفرعية     .      ً       ً                       عنصـراً أساسـياً يف اجلهود املقبلة      

  .                                                                         حتديد املسائل اليت حتتاج إىل مزيد من النظر فيها واختاذ ما يلزم من إجراءات بشأهنا
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  مقدمة-   ًأوال 

  الوالية-ألف

                                                                                                       أكـدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من جديد، يف دورهتا السابعة عشرة، أن حلقات                - ١
                 من االتفاقية،    ٦                                                                                                  العمـل اإلقليمية ميكن أن تشكل وسيلة ملواصلة تطوير وتنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة                

                                                                                               أن تعزز العمل املضطلع به يف جماالت تقييم االحتياجات وحتديد األولويات وتقاسم اخلربات وتبادل                          كمـا ميكن    
    )). ب (  ٥٢         ، الفقرة FCCC/SBSTA/2002/13 (                             املعلومات عن األنشطة ذات الصلة 

              حلقات عمل                                                                                                           وقد أعادت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة عشرة والدورات التالية، تأكيد احلاجة إىل عقد               - ٢
                                                                                من االتفاقية، ورحبت، يف دورهتا احلادية والعشرين، بالعرض الذي قدمته حكومة أوروغواي  ٦                           إقليمـية بشـأن املـادة      

  ، FCCC/SBI/2004/19   (    ٢٠٠٥      مارس   /                                                                                الستضـافة حلقة عمل إقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف آذار           
   ).  ٦٣       الفقرة 

 ن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ اإلجراءات اليت ميكن أ-باء

                                                                                                                       قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تستخدم املعلومات الواردة يف هذا التقرير من أجل حتديد املسائل اليت حتتاج إىل                    - ٣
  .                                                                       املزيد من النظر فيها، وأن تقدم توصيات بشأن أية إجراءات أخرى ينبغي اختاذها

  تنظيم حلقة العمل-     ًثانيا 

                                                                                                       العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف مونتيفيديو، أوروغواي، يف الفترة من                          عقـدت حلقة   - ٤
                            واستضافت هذه احللقة وزارة      .                                        ، ودارت باللغتني اإلسبانية واإلنكليزية        ٢٠٠٥         أبـريل    /          نيسـان   ١            مـارس إىل     /       آذار   ٣٠

                                                              نة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم                                                                        اإلسكان والتنظيم اإلقليمي والبيئة يف أوروغواي، ونظمتها األما       
                       ً                                                                وقـد تلقـى هـذا احلدث دعماً من برنامج األمم املتحدة للبيئة ومن حكوميت سويسرا والواليات        .                   املـتحدة اإلمنـائي   
  .               املتحدة األمريكية

ُ                                                                              وُدعي خرباء إقليميون ودوليون إىل تقدمي عروض واملشاركة يف املناقشات يف حلقة              - ٥ ُ              كما ُوجهت الدعوة     .      العمل      
                        وحضر حلقة العمل ثالثة      .                                                                                                    إىل مراكـز التنسيق املعنية باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املوجودة يف املنطقة              

     ً                                                                                           بلداً من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، إىل جانب ممثلني عن عدة منظمات حكومية                 ٢٣           ً            وثالثـون خبرياً ميثلون     
  .                    ية ومنظمات غري حكومية   دول

  املداوالت-     ًثالثا 

           ً         ً                             وألقى بياناً افتتاحياً السيد فريديريكو بريازا،        .                                                                      رأس حلقة العمل السيد توماس بيكر، رئيس اللجنة الفرعية للتنفيذ          - ٦
    نسق                                                      كما أدىل بكلمات ترحيب ومالحظات افتتاحية كل من م          .                                                        األمني األول إلدارة البيئة يف وزارة اخلارجية بأوروغواي       

                                                                                                                            االتفاقـية السيد لويس سانتوس، املنسق التقين لوحدة تغري املناخ يف اإلدارة الوطنية للبيئة يف أوروغواي؛ والسيد توماس                   
                                                                                                                        بـيكر؛ والسيد أركادي ليفينتانوس، رئيس وحدة اتفاقية الغالف اجلوي والتصحر، شعبة االتفاقيات البيئية، برنامج األمم              
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                                                                                             مانديفيل، املنسق املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ والسيد جانوس باستور، منسق برنامج                                            املتحدة للبيئة؛ والسيد بابلو     
  .                                                                  التنمية املستدامة، أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

                                                                                                       وتضـمنت حلقـة العمل جلسة متهيدية وجلسات عامة مواضيعية عن األنشطة والدروس املستفادة وعن فرص                 - ٧
                                                                                                              لتعاون الدويل واإلقليمي، وجلسيت عمل متوازيتني، األوىل بشأن التوعية العامة واالتصال واملشاركة العامة واحلصول على         ا

              وترد يف موقع     .                                                                                           ً                 املعلومـات، والثانـية بشأن التدريب والتثقيف، وجلسة ختامية عن النتائج والسبل املمكنة للمضي قدماً              
                                                          مجيع ملخصات مداوالت األفرقة العاملة والعروض اليت قدمها          ) http://unfccc.int (                                    االتفاقيـة علـى الشبكـة العامليـة     

  .                                       ، باإلضافة إىل قائمة املشاركني وجدول األعمال )             بلغتها األصلية (         املشاركون 

  ملخص للمناقشات واالستنتاجات حبسب املوضوع-     ًرابعا 

 لومات التوعية العامة واالتصال واملشاركة العامة واحلصول على املع-ألف

                                                                             اجلهود املبذولة بغية تقدمي املعلومات للجمهور العام، وبناء القدرات الوطنية يف جمال     )١ (                       أبـرزت العروض املقدمة    - ٨
                      ً            كما أحيط املشاركون علماً بإنشاء       .                                                                                            القضايا املتعلقة بتغري املناخ وتقلبه، واملعاهدات الدولية املتعلقة بالبيئة وسوق الكربون          

                                                                                        عىن بالتوعية العامة واالتصال واملشاركة العامة واحلصول على املعلومات، ليس فقط فيما يتعلق                                مؤسسـات وأفرقة عاملة ت    
  .                          ً                                                                                بقضايا تغري املناخ وإمنا أيضاً بالقضايا اليت تشملها اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

ُ                                يت ُعرضت أثناء حلقة العمل على ما يلي                                            واشتملت املبادرات اليت قادهتا احلكومات اهلامة وال - ٩   :  

                                                  يف أقاليم تشيمبورازو، وأزواي، وإيل أورو يف إكوادور؛  "                                     برنامج للتثقيف البيئي بشأن تغري املناخ "  ) أ ( 

                                                                                                    إقامـة تعـاون بني وزارات البيئة واملنظمات غري احلكومية، على غرار منظمة أويكوس يف إكوادور،                  ) ب ( 
           ية العامة؛                           لتطوير أنشطة التثقيف والتوع

  "                           مراعاة التكيف مع تغري املناخ "                   ومشروعها املتعلق ب    "                                                اللجـنة اإلقليمية للتثقيف العام بشأن تغري املناخ   "  ) ج ( 
   ".                                      استراتيجية وطنية لتثقيف اجلمهور وتوعيته "                  يف جامايكا، وإعداد 

                                                      

 El Ecuador frente a la aplicación del Articulo 6 de la CMNUCC” Ms. Teresa“  :                    قدمت العروض التالية  ) ١ (

Palacios, Ecuador; “Climate change education and outreach initiative in Jamaica” Mr. Dale Rankine, Jamaica; 

“Campaña de difusion y sensibilizacion sobre cambio climatico en la cuenca de Rio Piura, Peru” Mr. Leopoldo 

Mesones, Peru; “The role of the Environmental Management Authority in climate change education in Trinidad 

and Tobago”, Ms. Marcia Tinto, Trinidad and Tobago.  
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                                املنظمات غري احلكومية املعنية                                                                                  وباإلضافة إىل شرح املبادرات اهلامة اليت تقودها احلكومات، أبرزت العروض دور           -  ١٠
                       مبا فيها خدمات اإلعالم     (                                                                                             بالبيـئة وبقطـاع األعمال، ونوادي اخلدمات مثل منظمة الروتاري الدولية، ووسائط اإلعالم              

                                                                                                         ، واجلماعـات املعرضـة للخطر، ووكاالت التمويل الدولية، وأوجه التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي بشأن                )         احلكومـية 
   ُ                         واعُترب الدور النشط لوسائط      .                                                                        ات االستقصائية، وتطوير املادة اإلعالمية، والربامج املتعلقة بتغري املناخ                         احلمـالت، والدراس  

                                                                                                                            اإلعالم واالهتمام الذي أبداه اجملتمع التربوي من املؤشرات املشجعة على وجود إرادة وطنية ملتابعة أنشطة التوعية املتعلقة                 
  .          بتغري املناخ

           وعلى سبيل    .                                   ً                                          املنطقة هلا قدرة مؤسسية متطورة نسبياً جملاهبة القضايا املتعلقة بتغري املناخ             َّ                      وبيَّنـت املناقشـات أن       -  ١١
        ُ                                                                                                                        املثال، ذُكرت هيئة اإلدارة البيئية يف ترينيداد وتوباغو، وهي هيئة قانونية أنشأهتا حكومة ترينيداد وتوباغو ملعاجلة املشاكل                 

  .                                                 العمل يف جمال البيئة مع التركيز على أنشطة التوعية                                               البيئية يف البلد، بوصفها وكالة تتوىل تنسيق وتنفيذ

                                                                                                             وأشـار صاحبا العرضني من إكوادور وترينيداد وتوباغو إىل أنه رغم توفر املوارد إلعداد املواد اإلعالمية لنشرها            -  ١٢
               لتنفيذ برنامج                                                                                                            على عامة الناس ولعقد حلقات العمل واحللقات الدراسية لعرض نتائج بعض املشاريع، فإن املوارد حمدودة                

                                                                    ، بأكمله، مبا يف ذلك محالت التوعية العامة ومتكني عامة الناس من             ٨-    م أ  /  ١١                                       عمـل نـيودهلي، املعتمد مبوجب املقرر        
                                ً      وقد تأثر تنفيذ برنامج العمل أيضاً        .                                                                                  احلصـول عـلى املعلومات وإشراكهم مشاركة أكرب يف العملية الوطنية لتغري املناخ            

  .                                                                             املتعلقة بالتكيف وبتخفيف اآلثار، اليت ميكن أن تتضمن أنشطة التثقيف والتوعية العامة                          بانعدام اإلجراءات واملشاريع 

                                                                       ُ                              وأكـد معظـم املشـاركني عـلى أمهية إدراج قضايا املناخ العاملي يف املناهج الدراسية لُنظم التعليم الرمسي يف        -  ١٣
                                                   مج على اآلثار املباشرة وغري املباشرة لتغري املناخ                                   وأوصي بأن تركز هذه الربا      .                                             مستويات التعليم االبتدائي والثانوي والعايل    

  .              على بلدان حمددة

                                                                                                       وركز املشاركون بصفة رئيسية على علم تغري املناخ، والقضايا املتعلقة بسرعة التأثر والتكيف، وسياسات ختفيف        -  ١٤
                        ذات أولوية كخطوة أوىل حنو                                                                                        اآلثـار الرامية إىل خفض انبعاثات غازات الدفيئة، واعتربوا أن هذه القضايا تشكل جماالت         

  .                           حتقيق االتصال واملشاركة العامة

  :                                                       وفيما يلي قضايا أخرى ألقي عليها الضوء يف إطار هذا املوضوع -  ١٥

                                                                                                    توصلت البلدان بالفعل إىل حتديد استراتيجيات وطنية وإجراءات ملموسة بشأن جوانب عدة من املادة                ) أ ( 
                             أت يف تنفيذ هذه االستراتيجيات؛                                        وفيما يتعلق بأحكام بروتوكول كيوتو، وبد ٦

                                                                                                 توصـلت بلـدان عديدة بالفعل إىل تطوير قدر كبري من املنتجات اإلعالمية املتعلقة بتغري املناخ واملواد           ) ب ( 
                               اإلرشادية لتنفيذ أنشطة التوعية؛

                                                                                              أنشـئت املؤسسات وجرى تعزيز بعضها مبا يف ذلك يف األرجنتني وأنتيغوا وأوروغواي وبريو وجزر                 ) ج ( 
                                      لبهاما وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا؛ ا
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          ، مراجعة   )                       كهاييت على سبيل املثال    (                                                                 حيـتاج بعض البلدان، بسبب حالتها االقتصادية والسياسية اهلشة            ) د ( 
                                                                                                                            كاملة إلطارها التشريعي واملؤسسي قبل أن ميكنها أن تشرع يف اختاذ إجراءات لتزويد املعلومات املتعلقة بتغري املناخ لعامة                  

             أو يف املدارس؛      الناس 

  .           َّ                                                                            ينبغي أن حتدَّد السبل والوسائل اليت تكفل دوام السياسة عندما يواجه بلد ما تغيريات يف نظام احلكم    ) ه ( 

  :                                                                  ويرد فيما يلي بعض الدروس املستفادة نتيجة التجارب اليت خاضتها البلدان -  ١٦

                                      قطاعات، والتعاون بني وزارات البيئة                                                                         إن تنسـيق العمل يف جمال التوعية العامة، وإقامة االتصال بني ال             ) أ ( 
                                                                                                                       ووزارات التعليم، والزراعة، والسياحة، والصناعة، هي عوامل ساعدت بقدر كبري يف حتديد أوجه التآزر وترشيد تكاليف                

          اإلجراءات؛

   يد                                                              ً      َّ                                   بغية النجاح يف تنفيذ الربامج الوطنية للتوعية بتغري املناخ، جيب أوالً أن حتدَّد االحتياجات على الصع                 ) ب ( 
            َّ                                                                    وينبغي أن حتدَّد هذه االحتياجات يف القطاعات الرئيسية، مثل الزراعة والسياحة             .                                    الوطين يف جمال التكيف وختفيف اآلثار     

                                                                                                                      واإلسـكان والصـحة العامـة، وأن يعقـب ذلك حتليل للمجموعات اليت ينبغي استهدافها، مث وضع استراتيجية لتبليغ                   
  .                          املعلومات اجملمعة هلذه اجملموعات

 تدريب والتثقيف ال-باء

                                                                           فعالية خمتلف وسائط اإلعالم يف تثقيف عامة الناس والطالب يف مؤسسات التعليم، وتدريب    )٢ (               أثبتـت العروض   -  ١٧
  .                                   املوظفني املتخصصني بشأن قضايا تغري املناخ

             الطبيعية،    ُ                                                                                                     وأُعـدت دورة لتثقـيف اجلمهور يف فهم مفاهيم التنمية املستدامة، ومحاية البيئة واحلفاظ على املوارد                -  ١٨
  .                                                                            وإلتاحة الفرصة للناس كي يشاركوا يف إجراءات التخفيف من آثار تغري املناخ، ويدعموها

                      ً                                                                                               وتشـمل دورة أخرى تعليماً من بعد يستند إىل الشبكة العاملية، وهو تعليم يقدم للمتدربني اتفاقية األمم املتحدة                   -  ١٩
                                                                  وتطبيق آلية التنمية النظيفة يف خفض انبعاثات غازات الدفيئة،                                                                    اإلطاريـة بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق هبا،          

  .                                                          ومنهجيات تقييم أسواق الكربون، والسيناريوهات املناخية املقبلة

                                                      

-Enhancing awareness of climate change and related issues in formal and non“ : ُ                  قُدمت العروض التالية  ) ٢ (

formal education in Argentina”, Ms. Georgina Gentile, Argentina;  “Climate change course on television in Cuba”, 

Mr. Luis Paz, Cuba; “Educación ambiental en las comunidades en Uruguay”, Ms. Sandra Bazzani, Uruguay; 

"Fundacion biosfera - Curso cambio climatico e implementacion de mecanismos de desarollo limpio. Sistema de 

aprendizaje multimedia a distancia”, Mr. Horacio de Belaustegui, Fundacion Biosfera of Argentina; “Different 

concepts of education in Bolivia”,  Ms. Marisol Bagur, Bolivia.  
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           وينبغي أن    .                                                                                                    وشـدد بعض العروض على أمهية إدراج التثقيف البيئي يف اخلطط الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية               -  ٢٠
   ُ        ً                                             واقُترح أيضاً أن تتاح للطالب فرصة لدراسة التفاصيل التقنية    .                      تغري املناخ وآثاره                                       تشـمل هذه اخلطط إعداد دورات حول      

  .          لتغري املناخ

                      ً                                                                                       وأكد أصحاب العروض أيضاً على أمهية تدريب املوظفني العلميني والتقنيني يف القضايا املتصلة بتغري املناخ، وال                 -  ٢١
                                                                  تبادل املعلومات العلمية والتقنية اليت ميكن أن تساعد يف تكوين                                                                      سيما فيما يتعلق بالتطورات الدولية لدراسات املناخ، ويف         

  .                                                                                           عدد كاف من اخلرباء املختصني يف اجملاالت العلمية والتقنية املتعلقة بتغري املناخ وعمليات التفاوض الدولية

            تثقيفي خاص                                                                                                   وأوصـى أحد املتحدثني بإعداد جتميع للربامج التثقيفية القائمة كشرط أساسي إلعداد أي برنامج                -  ٢٢
                              ً                               ُ                    وينبغي أن حيدد هذا التجميع أيضاً املنظمات، من حكومية وخاصة، اليت ُتعىن، أو               .                                       بالتعليم والتدريب يف جمال تغري املناخ     

  .                           كانت تعىن، بسياسات تغري املناخ

َ                       ً                                                                             وذُِكـَر الـتلفزيون بوصفه واحداً من أهم وسائط اإلعالم لتثقيف عامة الناس يف كوبا بشأن قضايا تغري ا               -  ٢٣  ِ   .     ملناخ  ُ
                                                                                                             ً                     وتقـدم الربامج اليت تبث على القناة التثقيفية الوطنية للمشاهدين قضايا تتعلق بتغري املناخ من أبسطها إىل أكثرها تعقيداً،                   
                                                                                                                                مـثل مفهوم تغري املناخ، وأثر الدفيئة، واالختالفات بني تغري املناخ وتقلبه، وأمهية هذه املفاهيم بالنسبة للتنمية االجتماعية                  

  .                                                                        واملفاهيم املناخية، واإلسقاطات املتعلقة مبناخ املستقبل وما يتصل بذلك من آثار           واالقتصادية،

  :                                                           وترد فيما يلي قضايا أخرى ألقي عليها الضوء يف إطار هذا املوضوع -  ٢٤

                                          مبا يف ذلك عن طريق التلفزيون واإلنترنت        (                                                           توجـد أدوات وبرامج متنوعة للتعليم الرمسي وغري الرمسي            ) أ ( 
  ُ                        ً                                             وذُكر التلفزيون بوصفه واحداً من الوسائط املفيدة اليت ميكن من خالهلا              ).                              لـيدية والدورات يف اجلامعات                   واملـدارس التق  

                                الوصول إىل فئات واسعة من اجلمهور؛

                                                                                                         الربامج اليت تركز على تغري املناخ وصالته بأهداف التنمية لكل بلد من البلدان مرشحة أكثر من غريها                   ) ب ( 
           ور والطالب؛                       للنجاح يف تعزيز فهم اجلمه

              َ                                                                                             مـن املهم أن تنقَل رسالة إجيابية تلزم املستمعني، وذلك على سبيل املثال عن طريق التركيز على املناخ                    ) ج ( 
           ً       ً                                                                                                  بوصـفه مورداً طبيعياً وإطالع اجملموعات املستهدفة على الكيفية اليت ميكن هلم هبا أن يسامهوا يف حل املشكالت املتصلة                   

           هبذا املورد؛

                                                                                             امج واألنشطة التثقيفية والتوعوية املتعلقة بتغري املناخ، ينبغي إيالء االعتبار للمساعدة يف                           لدى تصميم الرب    ) د ( 
                       إعداد البالغات الوطنية؛

                                                                                                     أشـار معظم املتحدثني إىل أن حلقات العمل بشأن مواضيع حمددة تشكل أكثر الوسائل فائدة وفعالية                    ) ه ( 
                         للتوعية يف جمال تغري املناخ؛
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                                                                               أن التمويل اخلارجي هو يف كثري األحيان ضروري للقيام باألنشطة، فقد استطاعت بلدان                     رغم التسليم ب    ) و ( 
                                           ً                                                                           عديـدة يف املـنطقة أن تسـتخدم املوارد املتاحة حملياً لالضطالع ببعض األنشطة اهلامة املتعلقة بالتوعية واحلصول على                   

  .        املعلومات

  : ة                                                   وترد فيما يلي الدروس املستفادة نتيجة املبادرات الوطني -  ٢٥

                                                                  ً                                          ميـثل التثقـيف الوسيلة الرئيسية لضمان التنمية املستدامة يف املستقبل نظراً ألنه يزيد من وعي الكبار                   ) أ ( 
                                                                                                                    والشـبان وحـىت األطفال، وميكنهم من تشكيل أحكام بشأن القضايا البيئية، وبذلك من تبين مواقف وسلوكات مفيدة                  

                                                                    ن تغري املناخ لكل من رياض األطفال واملدارس االبتدائية والثانوية                                                            وبناء على ذلك، ينبغي إعداد مواد تثقيفية بشأ         .         للبيـئة 
                      وطالب اجلامعات واملهنيني؛

                                                                                 ينبغي للبلدان أن تعد وتتبادل املعلومات واملواد التثقيفية اخلاصة بفئات مستهدفة حمددة؛  ) ب ( 

                        لتبادل اخلرباء بني البلدان ُ   ُّ                                                                      ُيعـدُّ تعزيـز املؤسسـات الوطنية واإلقليمية املكلفة بالتثقيف وإدراج برامج        ) ج ( 
                            ً                                   املتقدمة النمو والنامية جزءاً ال يتجزأ من برامج التثقيف والتدريب؛

                                                                                                              يعد التعليم من بعد والدورات اليت تستند إىل الشبكة العاملية واملتعلقة بتغري املناخ وما يتصل بذلك من                    ) د ( 
  .                 ، وينبغي مواصلتها ٦                                      مواضيع وسائل فعالة لتعزيز تنفيذ املادة 

  التعاون الدويل واإلقليمي-جيم 

  ، "Train-Sea-Coast Rio de la Plata"        ، مشروع  )٣ (                                          مشلـت املبادرات الوطنية اهلامة اليت جرى عرضها  -  ٢٦
        وجيري يف    .                                                                                                    وهي شبكة عاملية أنشأهتا األمم املتحدة لتعزيز قدرة املؤسسات واألفراد على محاية املناطق الساحلية             

                                                                         وعة واسعة من املوظفني يف بلدان مثل األرجنتني وأوروغواي والربازيل وكولومبيا،                                إطار هذا املشروع تدريب جمم    
                                                                                                         مبـا يف ذلـك موظفون من املؤسسات احلكومية، واحلكومة احمللية، ومؤسسات التدريب، واملنظمات البيئية غري                

  .                               احلكومية، والشركات اخلاصة، والطالب

                                                      

ـ  ُ قُ  ) ٣ (  Uruguay’s activities relating to Article 6 of the“   :       التالية              بشأن املبادرات      عروض   ت    دم

Convention”, Ms. Virginia Sena, Uruguay; “The Train-Sea-Coast Rio de la Plata Project”, Mr. 

Daniel Collazo, Uruguay; “Vision and experience of IUCN CEC with the CBD and the synergies 

with UNFCCC”, Ms. Marta Andelman, The World Conservation Union (IUCN) focal point for 

Argentina; “Mainstreaming adaptation to climate change project”, Mr. Anthony Deyal, University 

of Belize; “Tierramerica – Communication Project on Environment and Sustainable Development”, 

Mr. Joaquin Costanzo, Inter Press Service Uruguay..  
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              ويف أوروغواي،    .  ٦    ً                                    هاماً يف تعزيز األنشطة املتصلة باملادة          ُ                                   ً        واعُتربت البالغات الوطنية عملية تؤدي دوراً        -  ٢٧
                                           برنامج التدابري العامة للتخفيف من آثار       "                     ُ                                                 ونتـيجة هلذه العملية، أُنشئت أفرقة عمل متعددة االختصاصات لوضع           

ُ        ؛ وُنظمت حلقة عمل إلجراء مناقشات واستشارة اخلرباء بشأن الربنامج؛ وُعقدت حم "                      تغري املناخ، والتكيف معه     افل    ُ                                                          
                                      اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية     (                                                                                عـدة للمساعدة يف تقييم وفاء البلد بالتزاماته مبوجب اتفاقيات ريو الثالث             

   ).                                                                      األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

   ً                           وضاً ومؤمترات يف عديد املراكز                                                                         واستطاعت أوروغواي، من خالل عملية البالغات الوطنية، أن تنظم عر          -  ٢٨
                                                                                                                التعليمـية يف مستويات التعليم االبتدائي والثانوي والعايل، وكذلك بالتعاون مع عدة منظمات غري حكومية، يف                

  .                      املناطق احلضرية والريفية

      ختصصها    )٤ (                                                                                           وتنشـر هيـئة الصحافة الدولية صفحة أسبوعية على الصحف الرئيسية يف أمريكا الالتينية              -  ٢٩
                                                                                         وهي مبادرة يشترك فيها برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وجلنة بلدان    .           ا البيئية       للقضاي

                 ً  وتقترح اهليئة أيضاً   .                                                                                      أمريكا الوسطى لشؤون البيئة والتنمية، والبنك الدويل، واملؤسسة األندية لتنمية بلدان األنديز
                          ً       ً                                      يف أمريكا الالتينية، وموقعاً حتاورياً على شبكة اإلنترنت، ومناقشات                        ُ                           برامج أسبوعية ُتبث على احملطات اإلذاعية     

  .                                                                          تستند إىل الشبكة العاملية، ودورات تدريبية، ومنتجات أخرى كاألقراص املدجمة والكتب

  ُ                                                        ُ                                                    وأُبلغت حلقة العمل باألنشطة اليت تقوم هبا مؤسسة تيريأمريكا اليت ُتنتج برامج أسبوعية عن قضايا البيئة                 -  ٣٠
    ١٥    و  ٥                                           ُ   َّ                                 حمطة إذاعية ثقافية وجمتمعية وجتارية يف املنطقة ُيقدَّر عدد مستمعيها بني              ١     ٠٠٠                   ها ما يزيد على           ينقـل 

                         حمطة إذاعية يف منطقة      ١     ٥٠٠ ُ                        ً                      ُ                   وُتعد مؤسسة تيريأمريكا أيضاً رسالة إخبارية تروجيية ُتبعث إىل            .               ملـيون مستمع  
                             ُ َّ                  سابقني، وحائزين جلائزة نوبل، وكُتَّاب بارزين،                                               ويتألف جملس حترير تيريأمريكا من رؤساء         .                     أمـريكا الالتينـية   

  .                                                                                 وعلماء، وأخصائيني يف جمال االتصال، ومغنني، وزعماء من السكان األصليني، وشخصيات دولية أخرى

                                                               ً      ً                                     أدخـل مشروع مراعاة التكيف مع تغري املناخ يف منطقة البحر الكارييب هنجاً علمياً إزاء أنشطة التوعية                  -  ٣١
                                                                        ويقوم هذا النهج على مفهوم التسويق االجتماعي من خالل تقسيم الفئات املستهدفة   .     ملناخ                     واالتصال بشأن تغري ا   

                                                                                                  واستخدام أدوات من قبيل عمليات سرب اآلراء والدراسات املتعلقة باملعارف واملواقف واملمارسات لفهم التباينات 
   .                                     السلوكية يف معاجلة التكيف مع تغري املناخ

  :   ُ                                    ى أُلقيت عليها األضواء يف إطار هذا املوضوع                       وترد فيما يلي قضايا أخر -  ٣٢

                                                      

 La            ، إكوادور؛La Hora  ؛       املكسيك  ، El Universal  :                                      تشـمل هـذه الصـحف العناوين التالية     ) ٤ (

República، أوروغواي؛             Diario de Hoy ،   السلفادور؛           Tiempo هندوراس؛ ،           La Prensa بنما؛ ،        Diario de los 

Andes Sok de Margaritaفنـزويال؛ ،            Jornal do Brasil ،  Caderno Ecologico ؛  Las Américas Herald ،  
  .          كولومبيا ،Tiempo Caribe                         الواليات املتحدة األمريكية؛ 
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                                                                                          أكد املشاركون على أمهية تقدمي املعلومات بشأن األنشطة املتعلقة بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة   ) أ ( 
   ق؛                                                                                                        واملشاركة العامة واحلصول على املعلومات يف البالغات الوطنية، وتطبيق املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد هذه الوثائ

                                                                         ً                       ميكـن أن تقـدم التجارب اليت اكتسبها بعض البلدان يف إجراء املشاورات العامة دروساً هامة                 ) ب ( 
                                                                                 للبلدان األخرى اليت ختطط لبدء مبادرات مماثلة، مبا يسمح بتعزيز الفعالية وخفض التكاليف؛

                    واليت تنطبق على                                                                                ينبغي للمبادرات الوطنية واإلقليمية املتعلقة بالتدريب احملدد حبسب القطاعات          ) ج ( 
                                        ُ                                                              قـاعدة أوسـع من البلدان وأصحاب املصلحة، أن ُتعمم على نطاق أوسع، وذلك، على سبيل املثال، من خالل           

                   ً       ِّ                         وميكن هلذا املركز أيضاً أن يؤمِّن الربط بني خمتلف           .  )٥ ( ٦                                                      مركـز تنسـيق بني شبكات املعلومات يف إطار املادة           
                       ات كل شبكة من الشبكات؛                                          الشبكات لضمان االستخدام األمثل لوظائف وخصوصي

                                                                                            ينـبغي أن يـتم االتصال يف السياق االجتماعي املناسب ملعاجلة احتياجات الناس، وليس فقط                 ) د ( 
                               الشروط املتعلقة بتنفيذ املشاريع؛

    ً                                                                                           نظـراً للدور اهلام الذي ميكن لوسائط اإلعالم أن تؤديه يف نشر املعلومات، ينبغي وضع برامج                    ) ه ( 
                    املتعلقة بتغري املناخ؛ /               القضايا البيئية                    تدريب للصحافيني بشأن 

    ً                                                                                         نظـراً لألمهـية اليت تتسم هبا الكنيسة يف نظر الكثريين، اقترح بعض املشاركني يف حلقة العمل                 ) و ( 
                                                                                                 التعاون مع الكنيسة فيما يتعلق بربامج التوعية وذلك لربط آثار تغري املناخ باحلياة اليومية لعامة الناس؛

ِ         ً                                              ل، كيما تكون فعالة، أن ُتوِجد توازناً بني النتائج العلمية املتعلقة بتغري                                ينـبغي حلمالت االتصا     ) ز (    ُ                       
                                                                       املناخ وآثاره وقدرة اجلمهور احملتملة على إدراك املفاهيم املتعلقة بتغري املناخ؛

                                                                                          مثـة حاجـة إىل حتديد واستخدام منهجيات متماسكة لالضطالع مبا يلزم من األنشطة الوطنية                 ) ح ( 
                                                                                         قليمـية يف جمـاالت التثقـيف والتدريب والتوعية العامة واملشاركة العامة واحلصول على                                  ودون اإلقليمـية واإل   

          املعلومات؛

  َّ                                                                                                  شـدَّد املشاركون على أمهية التآزر بني االتفاقيات البيئية فيما يتعلق مبسائل التثقيف والتوعية،                ) ط ( 
                                          الدراسية، أو الربامج املتعلقة بإدارة                                                                               وكذلـك التآزر بني الربامج اإلقليمية اليت تتقاسم نفس األهداف، كاملناهج          

                 املناطق الساحلية؛

                                                      

  .FCCC/SBI/2004/14         الوثيقة     انظر  ) ٥ (
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                  ً                                                                                 أحـرزت املنطقة تقدماً يف إنتاج املنشورات اإللكترونية واملطبوعة، واملعلقات، وامللصقات، والكتيبات              ) ي ( 
          وهناك من    .                                                                                    ويستعمل بعض البلدان مرافق االجتماع عن طريق الفيديو كوسيلة للتشاور واملشاركة            .                       املـتعلقة بتغري املناخ   

                                                                                                  البلدان األخرى اليت هلا مواقع شاملة على الشبكة العاملية تتصل بقضايا تغري املناخ، بعضها متاح يف عدة لغات؛

                                                                                  ً      ً                أشار املشاركون إىل ضرورة أن يعتمد مرفق البيئة العاملية ووكاالته املشرفة على التنفيذ هنجاً متسقاً                 ) ك ( 
                                                                 تفادي التأخري واخللط يف تقدمي الدعم، مبا يف ذلك إلعداد البالغات الوطنية؛   ل ٦                                 إزاء متويل األنشطة الواردة يف املادة 

  .                         ً                                                            أحـرزت بلدان املنطقة تقدماً يف إعداد الربامج واحلمالت الوطنية ملعاجلة برنامج عمل نيودهلي      ) ل ( 
                ذ املتواصل ألنشطة                                                                                                 ومع ذلك، دعا اخلرباء إىل تنشيط الدور الذي تؤديه املنظمات اإلقليمية والدولية لتسهيل التنفي            

  .                                                       التوعية والتثقيف يف بعض البلدان من خالل الدعم التقين واملايل

  التجارب الوطنية-     ً خامسا  

  استبيان لتقييم األولويات الوطنية-ألف 

                                                       ً                                                     وزعـت األمانة على املشاركني، قبل بداية حلقة العمل، استبياناً لتقصي احلقائق يهدف إىل تقييم األولويات                 -  ٣٣
                                                                                                      جماالت التثقيف والتدريب والتوعية املتصلة بتغري املناخ، وكشف فرص واملعوقات يف جمال ترويج أنشطة                           الوطنـية يف  

  :                                                                           وتشمل النتائج الرئيسية اليت خلصت إليها هذه الدراسة االستقصائية النقاط التالية  .                            التوعية بتغري املناخ يف املنطقة

                   ، ويليها التثقيف    ٦                               العناصر الواردة يف املادة      ُ                                                ُتصـنف التوعية العامة يف صدارة األولويات ضمن         ) أ ( 
 ُ  َ                                                                                               وُيعَترب واضعو السياسات يف الوزارات املعنية الفئة املستهدفة الرئيسية اليت جيب التعاون معها،               .                 واملشاركة العامة 

   مل                     ومت حتديد حلقات الع     .     ً                                                                                   نظـراً إىل الدور احلاسم الذي يؤدونه يف وضع السياسات الوطنية املتعلقة بتغري املناخ             
                                                                               واإلذاعة والتلفزيون بوصفها أدوات االتصال الفضلى لنشر املعلومات املتصلة بتغري املناخ؛

                                      ُ                                                              إن بلـدان املـنطقة هلا مراكز اتصال مستقرة ُتعىن بقضايا تغري املناخ معروفة لدى عامة الناس                   ) ب ( 
    ومن   .                          لكافية املتعلقة بتغري املناخ                  ً                                  وحيصل املواطنون أيضاً على املعلومات الوطنية واإلقليمية ا  .                   ويسهل الوصول إليها

                                                                                                      الناحية األخرى، ال تشارك اجملتمعات احمللية واملنظمات غري احلكومية واألفراد مشاركة نشطة يف وضع السياسات           
                    املتعلقة بتغري املناخ؛

  ،                                                                                                  فـيما يتعلق باإلمكانات املتوفرة لتعزيز التعاون الدويل يف جمايل التوعية والتثقيف بتغري املناخ               ) ج ( 
                                                                                                              صنف اجمليبون على االستبيان الصناديق املتعددة األطراف وهيئات األمم املتحدة يف الصدارة، وأشاروا إىل التآزر               

                                                                               ً     ً   مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي بوصفه يؤدي دوراً هاماً؛

      من   ٦                              نسيق املنصوص عليه يف املادة                                                                أعرب اجمليبون على االستبيان عن تأييدهم إلنشاء مركز الت          ) د ( 
                                                 وأفضل املمارسات والدروس املستفادة، وأن يشمل أدلة  ٦                                                   االتفاقية واقترحوا أن يركز على أمثلة من أنشطة املادة 

                                                     لألطراف واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية؛
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                                        رئيسي أمام جناح تنفيذ أنشطة التثقيف                                                                   هناك توافق يف اآلراء بأن انعدام التمويل يشكل العائق ال             ) ه ( 
                                                                  وتشمل املعوقات األخرى املشار إليها نقص اخلربة لدى املوظفني ونقص            .                                         والتوعية املتصلة بتغري املناخ يف املنطقة     

  .                     الدعم السياسي واملؤسسي

      تعزيز                                                                                                 وسـاعدت االستنتاجات اليت خلص إليها االستبيان يف تنشيط املناقشة يف إطار حلقة العمل بشأن                 -  ٣٤
  .                                                      ويرد أدناه بعض النقاط الرئيسية اليت كشفتها هذه املناقشات  .                         األنشطة الوطنية واإلقليمية

  الترتيبات املؤسسية-باء 

                                                                                                  ً                   قام معظم البلدان يف املنطقة بإنشاء جلان وطنية وأفرقة عمل معنية بتغري املناخ، كما بذلت هذه البلدان جهوداً                   -  ٣٥
  .                          باتباع هنج متعدد القطاعات ٦                                            زارات واإلدارات ملعاجلة األنشطة الواردة يف املادة                              تعاونية مع جمموعة واسعة من الو

                                               ً                                                               وهـناك عدة أنشطة تتعلق بالتوعية العامة تنفذ أيضاً بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية، كبعثة دعم عملية                 -  ٣٦
                                   مم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم                                                                                       السـالم التابعة ملنظمة الدول األمريكية، وأمانة اجلماعة الكاريبية، وبرنامج األ          

                                                                                                      املـتحدة اإلمنـائي، ومنظمة دول شرق البحر الكارييب، ومنظمة التنمية، باإلضافة إىل اجلامعات الوطنية ومراكز      
  .                             االمتياز اإلقليمية والقطاع اخلاص

  القيود واحلواجز-جيم 

                           وعية يف جمال تغري املناخ، هناك                                                                         رغـم التسـليم مبا تقدمه احلكومات من دعم قوي ألنشطة التثقيف والت             -  ٣٧
                                                                                                                     شـعور بأنه ميكن زيادة تعزيز الترتيبات املؤسسية والتنسيق فيما بني الوزارات يف سبيل استخدام املوارد الوطنية                 

  .                                                                        النادرة أفضل استخدام وضمان أداء مجيع العناصر الفاعلة لدورها يف جمال التنفيذ

ُ  ِّ              غري أنه ُسلِّم باحلاجة إىل   .                             ب واجلمهور عامة، وبناء قدراهتم                                    وجنحت املنطقة يف زيادة وعي الشباب والطال -  ٣٨        
                                                                                                            زيـادة التركيز على الدور الذي ميكن للمرأة واجلماعات الدينية والشباب أداؤه يف تعزيز التوعية البيئية يف البيت     

  .                                               ويف األماكن األخرى اليت متارس فيها هذه الفئات نفوذها

                                              ً     ً      ً                     تعلقة بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة تنفيذاً كامالً وفعاالً، ال بد من                                           وبغية تنفيذ اخلطط اإلقليمية امل     -  ٣٩
                                                                                                                     توافـر مـوارد مالية أهم بكثري هلذا الغرض، مبا يف ذلك من خالل عملية االتفاقية ومن مصادر التمويل الثنائية                    

  .               واملتعددة األطراف

  الفـرص-دال 

                                                                ت يف املنطقة حول محاية البيئة بشكل عام أن فرص التوفيق يف               َّ                                ُ            تبـيَّن من خالل تقييم فعالية احلمالت اليت ُنظم         -  ٤٠
                      وينبغي أن يبدأ هذا      .                                                      ُ                                              حتقـيق هـذه األهداف تزيد بقدر ما تطول الفترة الزمنية اليت ُتقضى للتخطيط حلملة حمددة وحبثها                

                   حسب خمتلف اجلماعات        ً                       ُ   َّ            وانطالقاً من هذه املعرفة، ميكن أن ُتكيَّف املعلومات    .                                           التخطـيط من املعرفة املكتسبة لدى الناس      
  .                                                                                             املستهدفة باالستناد إىل احتياجاهتا وثغراهتا املعرفية، مع القيام بتدخالت خاصة بكل مجاعة من هذه اجلماعات
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                                                                                                      ورأى أحـد املتحدثني أن إجياد احللول املفيدة للجميع وإشراب مفهوم املصلحة الذاتية كحافز ميكن أن                 -  ٤١
       فتحديد   .    ُ                                             واقُترحت طريقة أخرى تتمثل يف جتزئة الفئات املستهدفة  .           يدة للنجاحُ   َّ                        ً      ُيدرَّا فوائد كثرية ويوفرا فرصاً عد

                                                                                                األهداف اليت تتسم باألمهية، وتعليل هذه األمهية، وكذلك حتديد األهداف املطلوب حتقيقها من حيث نشر املعرفة     
                      سلوكات هي عوامل من                                                                         احلصول عليها أو بناء الوعي أو تغيري املواقف أو املمارسات أو ال            /                    أو توفـري املعلومات   

  .                                                 شأهنا أن تضمن بلوغ برامج التوعية اجلمهور املستهدف هبا

   ُ                                                                                            واقُترح أن تضم اجلهات املؤيدة ألي برنامج شامل يتعلق بالتثقيف والتوعية أصحاب املصلحة الرئيسيني،       -  ٤٢
               ملؤسسات املالية                                      املدنية، والقطاع اخلاص، وال سيما ا                                                               مـن قبـيل السياسيني وواضعي السياسات، وموظفي اخلدمة          

                                                    ، واملؤسسات التعليمية والبحثية والعلمية، ووسائط       )                                  االحتادات االئتمانية وشركات التأمني    (                           املصـرفية وغـري املصرفية      
   .                                                                                 اإلعالم، مبا فيها منظمات خدمات اإلعالم احلكومية، واجملموعات الطوعية، واملنظمات غري احلكومية

                                                              االستعجال للجماعات املعرضة ميثل فرصة هامة ميكن من خالهلا إجياد الزخم                                 واعترب املشاركون أن تبليغ الشعور ب -  ٤٣
                                                         ً                                                                      الـالزم لبناء الوعي، وال سيما فيما يتعلق بإعداد الناس إعداداً أفضل جملاهبة اآلثار السلبية لتغري املناخ وإشراك احلكومات                   

                                      ل يف السياق االجتماعي املناسب، من خالل                            وأكدوا على أمهية االتصا     .                                                   احمللـية والوطنـية يف تنفيذ استراتيجيات التكيف       
  .                بتنفيذ املشاريع                                                                                رسائل بسيطة وواضحة وهادفة لتلبية احتياجات الناس، وليس فقط للوفاء بالشروط املتعلقة

  ُ                       ً     ً                                                                          وأُفرد التوقيت بوصفه عنصراً هاماً يف جمال االتصال، ويف ذلك تأكيد على ضرورة مشاركة وسائط اإلعالم                  -  ٤٤
ُ  ِّ                                                         وُسلِّم بأن وسائط اإلعالم وتضع جدول أعمال اإلعالم العام،           .                              يج التثقيف والتوعية العامني                           مشـاركة نشـطة يف ترو       

                                                                                                             ولذلـك فإنـه من الضروري إحداث تدفق لألخبار واملعلومات اليت تكون مكيفة حسب كل جمموعة من اجملموعات                 
  .                  تغري السلوكي املرغوب                                                                     املستهدفة، واإلبقاء على هذا التدفق، وذلك باالستناد إىل املعرفة املطلوبة وال

ُ                                                                                        وقد ُحددت منتجات عديدة على أهنا منتجات يف غاية من األمهية باعتبار أهنا قادرة على هتيئة بيئة داعمة  -  ٤٥     
                                                    ومن هذه املنتجات الرسائل اإلخبارية، واملواقع على         .                                                          لـتغري السلوك ألجل معاجلة الشواغل املتعلقة بتغري املناخ        

                          جمموعات املستخدمني اليت تستند  /                                           فة أصحاب املصلحة الرئيسيني، واجللسات التحاورية                         الشبكة العاملية اليت تضم كا
                                                                                                              إىل الشبكة العاملية، وبرامج إسناد اجلوائز، وحتليل املعارف واملواقف واملمارسات على الصعيد القطري، وحلقات              

 ُ   َّ                      ُتقدَّم لدواوين احلكومات،                                              ، والشراكات بني وسائط اإلعالم، والعروض اليت       "             تدريب املدربني  "                    العمل املخصصة ل      
                                                                                                   واخلرباء الفنيون والقطاع املايل، والتدخالت اخلاصة باجملتمعات احمللية املعرضة، واأللعاب اإللكترونية، والتعليم عن 
                                                                                                بعد، ودعم مؤسسات تدريب مدرسي اجلامعات والتعليم الثانوي واالبتدائي، ودعم املنظمات غري احلكومية املعنية 

  .                                             اريع اجملتمعية اليت تتوىل تنفيذها اجملموعات الطوعية             بالبيئة، واملش

                                                                                                         وأشار املشاركون، يف ضوء املبادرات العديدة اجلارية يف املنطقة، إىل أن قيام أمانة االتفاقية بإنشاء مركز             -  ٤٦
      من                                                                                                               للتنسيق بني شبكات املعلومات من شأنه أن يسهل تبادل املعلومات بشأن ما تقوم به بلدان أخرى يف املنطقة                 

  .                                                     أنشطة، وبشأن التجارب والدروس املستفادة، وأفضل املمارسات

                                                                                                             وينـبغي أن تشمل السياسة البيئية الوطنية إجراءات تغطي مجيع االتفاقات البيئية لضمان التوزيع الفعال                -  ٤٧
  .             من االتفاقية ٦             ً      ً                                   للموارد، وهنجاً منسقاً إزاء تنفيذ األنشطة املتصلة باملادة 
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 ضايا حتتاج إىل مزيد من البحث استنتاجات وق-     ً سادسا  

                                                                                                       كشـفت العـروض املقدمة أثناء حلقة العمل أن منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ككل أحرزت                 -  ٤٨
     وأكد   .                من االتفاقية   ٦     ً                                                                                     تقدمـاً يف تنفـيذ بعـض املبادرات املندرجة يف إطار برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة                 

                                 فمساعدة البلدان على مساعدة بعضها   .                             على أن تساعد نفسها بنفسها                                             املشـاركون عـلى أمهية مساعدة البلدان        
                                                                                                                البعض يف هذا الصدد، يف إطار البالغات الوطنية وبرامج التثقيف والتوعية على سبيل املثال، قد وردت كواحد                 

         نية تشكل                                      واتفق مجيع املشاركني على أن البالغات الوط  .                                                من اجلوانب األخرى اليت ينبغي حبثها يف املستقبل القريب
  .                                                                           فرصة هامة كي تعرض البلدان احتياجاهتا وتقيم القضايا املتعلقة بالتثقيف والتوعية

ِرَح   .                                                                                            وأيد املشاركون إنشاء مركز التنسيق بني شبكات املعلومات لتسهيل تبادل املعلومات وتقامسها            -  ٤٩ َ     واقُت  ِ  ُ   
ِر  .                                                                     أن تنـبين فكرة مركز التنسيق على العنصر الوظيفي وتعدد اللغات           َ      ً                                  َح أيضاً أن يعمل مركز التنسيق كآلية          ُ  ِ  واقُت

  . ٦                                 ذات اجتاهني حلوار متواصل بشأن املادة 

ِرَح أن تدرج بلدان البحر الكارييب  -  ٥٠ َ                                 ولزيادة تغطية الربامج اإلقليمية، اقُت  ِ   يف   )                             الناطقة باإلنكليزية والفرنسية (                                 ُ 
                                     ارييب، وال سيما فيما يتعلق بالربامج اليت                                                                   إطار تلك الربامج اليت تسعى إىل تغطية منطقة أمريكا الالتينية والبحر الك

  .                               يسهل تكرارها على الصعيد اإلقليمي

                                                                                                          واعتـرب معظم املشاركني أنه، بالنظر إىل حالة الالجتانس اليت تتسم هبا املنطقة، وكذلك القدر الوافر من                  -  ٥١
                          استراتيجية إقليمية تشمل                                                                            منتجات املعلومات واملواد اإلرشادية اليت طورت بالفعل لدى عديد البلدان، ينبغي وضع

                                                                           التثقيف، والتدريب، والتوعية العامة، واملشاركة العامة، واحلصول على املعلومات،     ( ٦                           الركائـز السـت للمادة      
ِرَح أيضاً أن حتدد      .                                                                         ، باالعتماد على هنج طبقي ومع مراعاة الظروف دون اإلقليمية والوطنية           )               والتعاون الدويل  َ      ً             واقُت  ِ  ُ   

                                                                                  ات امللموسة، وتقيم فوائد التآزر اإلقليمي، وتعدد أوجه التوفيق وأوجه اإلخفاق                                         هـذه االسـتراتيجية اإلجـراء     
  .                                                                لدى التخطيط لألنشطة يف إطار كل ركيزة من الركائز وتنفيذها           )                                          باالسـتناد إىل التجارب املكتسبة حىت اآلن       (

ِرَح أن يشكل               ً                                                                         وكـان هناك أيضاً شعور بضرورة مواصلة املناقشـة بشأن وضع هذه االستراتيجية اإلقليمية،          َ              واقُت  ِ  ُ    
      ً       ً       ، جزءاً أساسياً من        ٢٠٠٧                                                                                وضـع هـذه االسـتراتيجيات، لـدى اسـتعراض بـرنامج عمل نيودهلي يف عام                 

   .                اإلجراءات املقبلة /      األنشطة

                                                      ً                                                  ويف الوقت نفسه، اعترب املشاركون يف حلقة العمل أنه ميكن أيضاً تعزيز التعاون اإلقليمي بشأن األنشطة                 -  ٥٢
                                                                          ريق دعم املراكز واملؤسسات اإلقليمية املنشأة واملعترف هبا وتيسري االتصال بني جمموعات       عن ط ٦                الواردة يف املادة 

                                           وكان هناك شعور بأن هذا التعاون ميكن أن        .                                                                أصحاب املصلحة يف خمتلف أحناء املنطقة، وليس فقط داخل البلدان         
   .                      شاركون يف مشاريع مماثلة                                                                  يساعد يف جتنب ازدواج اجلهود واملوارد عن طريق حتديد أصحاب املصلحة الذين ي

َ                                                                                          واعُتِبَر توسيع قاعدة األفرقة الوطنية لتشمل ممثلني عن معظم أصحاب املصلحة وتشجيع التدخالت املباشرة مع  -  ٥٣  ُِ    
                                                                                                           جمموعـات أصحاب املصلحة، وكذلك تطوير القدرات الوطنية يف جمال البحوث إىل حبوث عملية متعلقة باالتصال،                

   .                                                                    اط العلمية وأوساط األعمال الوطنية يف الربامج املتعلقة بالتثقيف والتوعية                         خطوة ضرورية حنو إشراك األوس
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ُ                                                                                وبغـية تنسيق األنشطة والُنُهج إزاء احلمالت والدراسات االستقصائية وأنشطة الرصد والتقييم، اقترح              -  ٥٤  ُ                      
          شاركني أن                 واعترب معظم امل    .                                                                            املشـاركون وضع أو حتديد وتطبيق منهجيات مشتركة لالضطالع بالعمل التوعوي          

                       ً                                                                                 استخدام املوارد استخداماً أفضل عن طريق حتديد خطوط األساس واألهداف واألولويات منذ بدء هذه األنشطة               
  .                                              ً      ميكن أن يفضي إىل استخدام املوارد النادرة استخداماً أمثل

                   ة العامني بوصفهما                                                                                                   وال بـد أن يويل مرفق البيئة العاملية ووكاالته املشرفة على التنفيذ األمهية للتثقيف والتوعي               -  ٥٥
                                                        ً                  وعلى املرفق ووكاالته املشرفة على التنفيذ تبين هنج أكثر اتساقاً لتمويل             .      ً       ً                                   عنصراً رئيسياً يف استجابة البلدان لتغري املناخ      

                                                                                                                      األنشطة ذات الصلة، والسعي إىل زيادة االتساق بني أنشطة الوكاالت املشرفة على التنفيذ بغية جين أكثر ما ميكن من                   
  .                   ملوارد املتاحة احملدودة            الفوائد من ا

                                                                                                            ومن بني الوسائل األخرى اليت حتتاج املزيد من البحث تدبري األموال واملوارد األخرى لتنظيم حلقات عمل دون                  -  ٥٦
                                                                                                             إقليمـية لتدريـب وإعـالم الصحفيني بشأن تغري املناخ وغري ذلك من القضايا البيئية؛ وحتديد اإلجراءات الالزمة لتعزيز      

                                                                                                     اليت ترد من املنطقة وحتديد املكان الذي توجد فيه املعلومات وتيسري نشرها؛ وإنشاء نظام إلصدار                                     املعلومـات العلمـية   
  .                                                         ً                                                 الشهادات اخلاصة بالتعلم اإللكتروين بشأن قضايا تغري املناخ نظراً لزيادة عدد الدورات التعليمية اإللكترونية يف املنطقة

- - - - - 

 

 


