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  مقدمة-أوالً 

يع تلقي االتفاقية الضوء على احلاجة إىل التثقيف والتدريب والتوعية العامة يف جمال تغري املناخ وتشجع مج -١
األطراف على تعزيز هذه األنشطة والتعاون بشأهنا من خالل أوسع مشاركة، مبا يف ذلك مشاركة املنظمات غري                 

ويعد التثقيف والتدريب والتوعية العامة أساساً مهماً يف وضع السياسات والربامج           ). `١`١-٤املادة  (احلكومية  
بلغت كل األطراف اليت ليست مدرجة يف املرفق األول     ويف هذا السياق، أ   . وتنفـيذها ملعاجلـة قضايا تغري املناخ      

 .لالتفاقية عن أن هلذه األنشطة أولوية يف تنفيذ االتفاقية

 مبادئ توجيهية تستعرض املعلومات اليت ينبغي أن تقدمها األطراف )١(٢-م أ/١٠ويتضمن املرفق باملقرر     -٢
وتدعو املبادئ التوجيهية إىل تقدمي معلومات عن الربامج        . غري املدرجة يف املرفق األول يف بالغاهتا الوطنية األولية        

 .املتعلقة، يف مجلة أمور، بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة

، إىل اإلبالغ عن املشاكل املواجهة من ِقَبل        )٢(٤-م أ /١٢ويرمي التجميع والتوليف، كما جاء يف املقرر         -٣
دام املبادئ التوجيهية إلعداد بالغاهتا األولية، وغري ذلك من املسائل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف استخ

 .اليت حتيلها هذه األطراف بغية حتقيق مجلة أهداف منها حتسني قابلية البالغات للمقارنة وتركّزها

 وعددها ٢٠٠٥أبريل / نيسان١وقد اسُتمدت املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة من األطراف املبلغة حىت  -٤
) ٢٠٠٥-١٩٩٧(وهـي تتضمن معلومات قدمتها األطراف على مدى السنوات الثماين األخرية            .  طـرفاً  ١٢٢

 ٣١ بالغاً وطنياً قدمت منذ      ٢٣وأويل مزيد من االهتمام هنا ل         . كجـزء مـن البالغ الوطين األويل لكل طرف        
 . ، ذلك أهنا مل تدرج يف تقارير التجميع والتوليف السابقة٢٠٠٣مارس /آذار

أو اإلقليمية اليت قدمتها األطراف، أشَري هنا، كلما أمكن، إىل أمثلة على            /واعترافاً باملعلومات القطرية و    -٥
الربامج واألنشطة الوطنية املتعلقة بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة وذلك إلبراز جهود بعينها بذلتها األطراف              

 .على الصعيدين القطري واإلقليمي

 التقارير إعداد -ثانياً 

بالنسـبة إىل معظم األطراف، حيفز إعداد البالغات الوطنية واملشاريع املتعلقة باملناخ اليت يدعمها مرفق                -٦
ومع أن قدراً   . البيـئة العاملية وغريه من املنظمات الثنائية واملتعددة األطراف تنظيم احلمالت التثقيفية واإلعالمية            

وتشعر األطراف . توعية العامة، فإنه ينبغي استكماله بربامج للتثقيف والتدريبكبرياًَ من التقدم قد حتقق يف جمال ال
غـري املدرجـة يف املـرفق األول بـنفس القلق إزاء نقص برامج التثقيف والتدريب هذه على الصعيدين الوطين             

 .واإلقليمي

                                                      

  )١( FCCC/CP/1996/15/Add.1. 
  )٢( FCCC/CP/1998/16/Add.1. 
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فقد أفرد حنو . عية العامةوتتضمن مجيع البالغات الوطنية األولية معلومات تتعلق بالتثقيف والتدريب والتو -٧
ومع أن األطراف األخرى مل ختصص فصالً منفصالً، فإهنا         . نصـف األطـراف املبلغة فصالً أو قسماً مستقالً هلا         

 .أدرجت معلومات عن أنشطة التثقيف والتوعية العامة يف فصول أخرى من بالغاهتا الوطنية

راف املبلغة فقط قدمت تفاصيل وأمثلة على براجمها        وتتـباين املعلومات تبايناً شديداً، إذ إن نصف األط         -٨
وهناك اختالفات أيضاً . وقدمت أطراف أخرى معلومات عامة، وأحياناً متناثرة، عن براجمها وأنشطتها. وأنشطتها

يف املعلومـات املقدمـة مـن حيث نوُع األنشطة ونطاقها وهدفها نظراً إىل الطابع القطري لألنشطة واختالف                  
مثل (كما تتجلى االختالفات يف أنواع املعلومات املطلوبة يف جماالت من قبيل الفئات املستهدفة . يةالظروف الوطن

، ومدى توفُّر مراكز تعىن     )اجملتمع املدين، واألوساط اجلامعية، والشباب والطلبة، والنساء، واملسؤولني احلكوميني        
 ).١انظر اجلدول (بتغري املناخ واخلطط واالستراتيجيات 

  املعلومات اليت أوردهتا األطراف بشأن أنشطة التثقيف والتدريب والتوعية العامة-١ول اجلد

معلومات عن الفئات 
 ترتيبات مؤسسية املستهدفة

خطط واستراتيجيات 
 فصل أو قسم مستقل خمصص مفصلة

ــيجان،   ــيا، أذرب ألبان
ــة   ــربازيل، مجهوري ال
أفريقيا الوسطى، الصني،   
جزر كوك، جزر القمر،    

ـ  ر، غانا، غامبيا،   اجلزائ
غيانا، اهلند، موريتانيا،   
ناميبيا، نيبال، مجهورية   
ــيزيا،   ــا، مال مولدوف
الفلـبني، قريغيزستان،   
ــالوي،   ــف، م ملدي
منغولـيا، موريشيوس،   
باكسـتان، بابوا غينيا    
ــة   ــدة، مجهوري اجلدي
كوريا، سيشيل، زامبيا،   

 أذربيجان

ألبانـيا، أرمينيا، أذربيجان،    
صني، بـربادوس، الربازيل، ال   

مصر، جورجيا، غانا، اهلند،    
األردن، كرييباس، مجهورية   
كوريا، املغرب، نيكاراغوا،    
ــاورو،  ــبال، ن ــيوي، ني ن
باكسـتان، الفلبني، مجهورية    
كوريـا الشعبية الدميقراطية،    
كمـبوديا، مجهورية أفريقيا    
الوسطى، إريتريا، فييت نام،    

 زامبيا، ناميبيا

الربازيل، الصني، اجلزائر،    
، غامبيا، غانا،   جزر كوك 

غيانا، اهلند، نبيال، الفلبني، 
ــيزيا،  ــتان، مال قريغيزس
مجهورية مولدوفا، منغوليا،   
باكسـتان، بـابوا غينـيا    
اجلديدة، مجهورية كوريا،   
ملديف، أوغندا، فييت نام، 

 زامبيا، مصر، أوروغواي 

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أذربيجان، بوروندي،     
، مجهورية أفريقيا   الـربازيل، بوتان، بوتسوانا   

الوسـطى، الصـني، مجهورية كوريا، جزر       
القمـر، كوسـتاريكا، كوبـا، اجلمهورية       
الدومينيكـية، مصر، إريتريا، إثيوبيا، غانا،      
غينـيا، غرينادا، غيانا، اهلند، كازاخستان،      
كينـيا، قريغيزسـتان، كمبوديا، كرييباس،      
سـانت لوسيا، املغرب، مجهورية مولدوفا،      

رية مقدونيا اليوغوسالفية   املكسـيك، مجهو  
السـابقة، مالطـة، منغولـيا، جزر كوك،        
موريتانيا، مالوي، ماليزيا، نيكاراغوا، نيوي،     
نيـبال، باكستان، بريو، الفلبني، بابوا غينيا       
اجلديدة، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،    
جـزر سـليمان، تشـاد، توغـو، تايلند،         

ية طاجيكسـتان، ترينيداد وتوباغو، مجهور    
 ترتانيا املتحدة، أوغندا، اليمن، زامبيا

 . انظر املرفق لالطالع على قائمة األطراف:مالحظة
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ويشـمل تغري املناخ قضايا شىت، لذا فإن املعلومات اليت تقدمها األطراف عن أنشطة التثقيف والتدريب                 -٩
ويف بعض احلاالت، من . ألوسع نطاقاًوالتوعية العامة تندرج ضمن خطط واستراتيجيات البيئة والتنمية املستدامة ا

 .الصعب تبيُّن ما إذا كانت األنشطة جارية أم أنه ال يزال يتعني تنفيذها، ألن األطراف مل تقدم تفاصيل عن ذلك

  استعراض املعلومات-ثالثاً 

ن أهداف التثقيف   ومع أ . إن التثقيف والتدريب والتوعية العامة أمور مهمة يف تنفيذ مشاريع وبرامج تغري املناخ             -١٠
العـام وأولوياتـه ختتلف باختالف احتياجات القطاع املستهدف، فإن اهلدف العام يظل يتمثل يف ضمان أن يفهم كل                   

وملا كانت األطراف تعترف    ). ١انظر اإلطار   (شخص املشاكل املقترنة بتغري املناخ ويتحمل بعض املسؤولية عن معاجلتها           
األطفال والشباب  : رد، فقد أبلغت عن األنشطة اليت تستهدف أصحاب املصلحة التالني         بـتأثري تغري املناخ يف حياة كل ف       

والطلـبة واملعـلمني والباحـثني وواضعي السياسات والربملانيني واملسؤولني احلكوميني احملليني واملنظمات غري احلكومية               
ألطراف على احلاجة إىل تنظيم محالت      وأكدت بعض ا  . واملنظمات اجملتمعية ووسائط اإلعالم والقطاع اخلاص والصناعة      

 .تثقيفية حمددة الغرض تستهدف أصحاب مصلحة أو فئات بعينها معرضة للتأثر مثل النساء واملزارعني وصيادي األمساك

وقـد أبلغـت األطراف عن أن برامج التدريب والتوعية العامة كثرياً ما تدخل ضمن مشاريع ميوهلا مرفق البيئة                    -١١
كما أبلغت معظم األطراف عن اضطالعها    . ة أنشطته التمكينية وبواسطة املشاريع العادية يف جمال تغري املناخ         العاملية بواسط 

بأنشـطة التثقيف والتدريب والتوعية العامة يف جمال تغري املناخ بالتعاون مع وكاالت ثنائية ومتعددة األطراف وغريها من                  
 .ع والربامج اليت ذكرهتا األطراف يف بالغاهتا الوطنية أمثلة على املشاري٢وترد يف اجلدول . املنظمات

وأكدت مجيع األطراف املبلغة احلاجة إىل التثقيف والتدريب والتوعية العامة لتنفيذ شىت املشاريع والربامج  -١٢
واعترفت بوجود صعوبات يف تنفيذ مشاريع التثقيف والتدريب والتوعية العامة بسبب قلة            . يف جمـال تغري املناخ    

ورغم هذه التحديات، أبلغت األطراف عن سعيها احلثيث لتنفيذ أنشطة التثقيف           . املـوارد املالـية و البشـرية      
 اخلطط اليت أبلغت    ٣ويلخص اجلدول   . والتدريب والتوعية العامة على املستوى الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي        

ف والتدريب والتوعية العامة اليت تستهدف فئات       عنها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بشأن أنشطة التثقي         
 . أعاله٨بعينها مت حتديدها يف الفقرة 

  أمثلة على األهداف املتوخاة من محالت التثقيف والتدريب والتوعية العامة-١اإلطار 

 تثقيف الناس بأسباب تغري املناخ وآثاره •

 ، مثل البالغات الوطنيةأو تعزيز املؤسسات املعنية بتنفيذ املشاريع وتنسيقها/إنشاء و •

 اجلمهور لتنفيذ املشاريع، مثل مشاريع الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة املوارد احلرجية والساحلية/تعبئة اجملتمعات احمللية •

 تدريب املربني على إدراج تغري املناخ يف املقررات الدراسية على املستوى االبتدائي والثانوي والعايل  •

 ع السياسات والقرارات بتغري املناخ، مثل الربملانيني واملسؤولني احلكومينيإذكاء وعي صنا •

 أو تعزيز مهارات اخلرباء احملليني ومعارفهم/تكوين و •

 نشر املعلومات عن البالغات الوطنية •

 تعزيز القدرات الوطنية على وضع خطط العمل يف جمال تغري املناخ وتنفيذها •
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  التثقيف-ألف 

لبلدان إىل أن نقص عدد اخلرباء واملهنيني املشتغلني بقضايا تغري املناخ يشكل عائقاً أمام       أشـارت معظم ا    -١٣
وأبلغت معظم األطراف عن اجلهود احلكومية ومبادرات األوساط اجلامعية         . تنفـيذ املشاريع املتعلقة بتغري املناخ     

 .ص التثقيف فيما يتصل هبذه القضيةإلدراج قضايا تغري املناخ يف املقررات الدراسية من أجل تدارك مشكلة نق

 إدراج تغري املناخ يف التعليم األساسي -١

. وضعت بعض البلدان سياسات وطنية لضمان استمرار برامج التثقيف البيئي اليت تشمل تغري املناخ أحياناً -١٤
 ومن األمثلة على ذلك .وترمي هذه السياسات إىل إدراج قضايا البيئة وتغري املناخ ضمن مواضيع التعليم األساسية

" توجيهات بشأن التثقيف البيئي يف إطار التعليم االبتدائي والثانوي"، و )الربازيل" (سياسة التثقيف البيئي الوطنية   "
 ).كوبا" (، واالستراتيجية الوطنية بشأن التثقيف البيئي)الصني(

تلف مستويات التعليم، فإن بعض     ومـع أن معظم األطراف ال تزال تواجه حتدي إدراج تغري املناخ يف خم              -١٥
، وزعت أوروغواي مواد ١٩٩٦وحبلول عام . األطراف، مثل ألبانيا ونيوي، أبلغت عن إحراز تقدم يف هذا اجملال      

 يف املائة من ٥١ يف املائة من املدارس الثانوية، و٨٢ يف املائة من املدارس االبتدائية، و    ٣٨عـن تغـري املناخ على       
ط باكستان، بدعم من احلكومة السويسرية، إلدراج قضايا البيئة، مبا فيها تغري املناخ، يف              وختط. املعـاهد التقنية  

 ".النهوض بالتثقيف البيئي يف املدارس والثانويات" من خالل مشروع ١٢ إىل ١الكتب املدرسية ذات الصلة من الصف 

 قضايا تغري املناخ بوصفه     وشخصـت بعـض األطراف نقص املواد التعليمية واملعلمني املؤهلني لتدريس           -١٦
وختطط العديد من األطراف لتخطي هذه احلواجز، وقد تكون ختطتها بالفعل، . حاجزاً أمام تنفيذ الربامج التثقيفية 

فوزارة التعليم يف كينيا، على سبيل املثال، تعتزم القيام         . بواسـطة وضـع مواد عن تغري املناخ وتدريب املعلمني         
وكمثال آخر، تلقى املعلمون يف     . ت، بوضع وحدات تعليمية منوذجية عن تغري املناخ       بالتعاون مع خمتلف الوكاال   

 ".مناهج دراسية علمية عن تغري املناخ ومستوى البحر يف منطقة احمليط اهلادئ"ناورو تدريباً على وضع 
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 املشاريع/الربامج مصادر التمويل /املنظمات املنفِّذة  األهداف األنشطة البلدان املشاركة

 خبرياً من إندونيسيا وباكستان     ١٧٥
وبنغالديش وتايلند ومجهورية كوريا    
ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    
والصني والفلبني وفييت نام ومنغوليا     

 وميامنار واهلند

 حلقات عمل تقنية •

 استشارات عامة •

 محالت توعية عامة •

 منشورات •

الوفاء بااللتزامات يف إطار اتفاقية األمم       •
 املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

إعـداد قوائم اجلرد الوطنية النبعاثات       •
غـازات الدفيئة، ووضع استراتيجيات     

 وطنية خلفض انبعاثات غازات الدفيئة

 التوعية بتغري املناخ •

ــن امل • شــاريع وضــع جمموعــات م
 االستثمارية القطرية

مصـرف التنمية اآلسيوي بدعم     
 مايل من مرفق البيئة العاملية

ــض   ــتراتيجية خف اس
انـبعاثات غازات الدفيئة    

 بأقل كلفة يف آسيا

بـابوا غينيا اجلديدة وتوفالو وتونغا      
وجـزر سليمان وجزر كوك وجزر      
مارشـال وساموا وفانواتو وفيجي     
وكرييـــباس وميكرونـــيزيا 

 وناورو ونيوي)  املوحدة- واليات(
 

إنشـاء مراصـد لقياس      •
 مستوى البحر

 تثقيف اجملتمعات احمللية •

 محالت توعية عامة •

إنـتاج مواد تثقيفية عن      •
قضـايا مسـتوى البحر     

 وتغري املناخ

حلقـة عمل بشأن وضع      •
 املناهج الدراسية

 التدريب التقين •

مسـاعدة الـبلدان اجلزرية يف احمليط        •
ديدات اليت  اهلـادئ على استيعاب الته    

يطـرحها تغري مستويات البحر واملناخ      
 وعواقبها

 رصد ارتفاع مستويات البحر •

املـرفق الوطين لرصد املد واجلزر      
الـتابع جلامعـة فاليندرز جبنوب      
أسـتراليا بدعم مايل من حكومة      

 أستراليا

بـرنامج رصد مستوى    
الـبحر يف جنوب احمليط     

 اهلادئ

أنتـيغوا وبربودا، وبربادوس، وبليز،     
وترينـيداد وتوبـاغو، وجامايكا،     
وجـزر البهاما، ودومينيكا، وسانت     
فنسـنت وجزر غرينادين، وسانت     
كيـتس ونـيفس، وسانت لوسيا،      

 وغرينادا، وغيانا

ــتأثر  • ــية ال ــيم قابل تقي
 والتخطيط للتكيف

زيـادة مهارات التقنيني     •
واملسـؤولني من البلدان    

 املشاركة

 محالت التوعية العامة •

لكارييب يف االستعداد   دعم بلدان منطقة ا    •
 للتصدي ألضرار تغري املناخ العاملي

تعزيز القدرات اإلقليمية على رصد تغري       •
 املناخ ومستوى البحر وحتليلهما

حتديـد املـناطق األشد عرضة ألضرار        •
 تتغري املناخ وارتفاع مستوى البحر

البـنك الـدويل ومنظمة الدول      
األمريكـية، بدعم مايل من مرفق      

 ةالبيئة العاملي

اخلطة الكاريبية للتكيف   
 مع تغري املناخ
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 املشاريع/الربامج مصادر التمويل /املنظمات املنفِّذة  األهداف األنشطة البلدان املشاركة

 حلقات العمل • 

دعـم إعـداد البالغات      •
 الوطنية

 إعداد دراسات منوذجية •

وضـع إطار متكامل يف جمايل اإلدارة        •
والتخطيط من أجل التصدي آلثار تغري      
املـناخ يف املـناطق الساحلية والبحرية       

 والتكيف معها بأقل تكلفة

وطنية من  تعزيـز القدرات اإلقليمية وال     •
خـالل تعزيز املؤسسات وتنمية املوارد      

 البشرية

ــيم اخلــيارات وأدوات  • ــد وتقي حتدي
السياسـة العامـة اليت قد تساعد على        
اسـتهالل تنفـيذ برنامج تكيف على       

 املدى الطويل

  

 طرفاً يف اتفاقية تغري املناخ من       ١٣٠
غـرب ووسـط أفريقيا، وجنوب      
وشـرق أفريقـيا، والدول العربية،      

ـ  ا ورابطـة الدول املستقلة،     وأوروب
وآسـيا واحملـيط اهلادئ، ومنطقة      
 الكارييب، وأمريكا الوسطى واجلنوبية

تنظـيم حلقـات عمل      •
تدريبية بشأن قوائم جرد    
غـازات الدفيئة، وقابلية    
الـتأثر، وتقيـيم تدابري     
التخفــيف، وتقيــيم  
 االحتياجات التكنولوجية

 

حتسـني نوعـية الـبالغات الوطنية        •
  توقيتهاومشوليتها وحسن

مواصلة جهود بناء القدرات، من خالل       •
الدعم التقين، والدعم يف جمال السياسة      
العامـة وإدارة املعـرفة، واالتصاالت،      

 والتوعية 

بـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي      
 وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

بـرنامج دعم البالغات    
 الوطنية

 نشر املواد اإلعالمية • 

 الدعـم التقين والدعم يف     •
 جمال السياسة العامة

تيسري تبادل اخلربات فيما     •
 بني بلدان اجلنوب

   

توفـالو وجزر سليمان وجزر كوك      
وجـزر مارشـال وساموا وفانواتو      
وفـيجي وكرييـباس وميكرونيزيا     

 وناورو )  املوحدة-واليات (

حلقة عمل تدريبية بشأن     •
قوائـم اجلـرد الوطنـية    

 لغازات الدفيئة

 شهادة ما بعد التخرج يف     •
جمـال تقييم قابلية التأثر     
 بتغري املناخ والتكيف معه

مسـاعدة الـبلدان اجلزرية الواقعة يف        •
مـنطقة احملـيط اهلـادئ اليت وقعت        
وصـدقت عـلى اتفاقية تغري املناخ يف        
جمال اإلبالغ والتدريب وبناء القدرات     

 يف إطار االتفاقية

الـربنامج البيئي اإلقليمي جلنوب     
 األمم  احملـيط اهلـادئ، وبرنامج    

املـتحدة اإلمنـائي، ومعهد األمم      
املتحدة للتدريب والبحث، بدعم    

 مايل من مرفق البيئة العاملية
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 املشاريع/الربامج مصادر التمويل /املنظمات املنفِّذة  األهداف األنشطة البلدان املشاركة
بنن وتوغو  : بلـدان غـرب أفريقيا    

 بيساو وكوت   -وغانا وغينيا وغينيا    
 ديفوار

ــرامج إذاعــية، • ــتاج ب إن
ال سيما يف املناطق الريفية،     
تـراعي باخلصوص اللغات    

 احمللية
القرار اسـتهداف صناع     •

ومـــنظمي املشـــاريع 
ــعبية يف  ــنظمات الش وامل
ــية   ــناطق الريفـ املـ
واحلضــريــة والطلــبة 
وغــري ذلــــك مــن 
الشـرائح االجتماعية مثل    

 النساء والشباب

إذكاء الوعي بالتحديات البيئية لتمكني      •
 الناس من فهم أهداف محاية البيئة

سد الفراغ يف جمال التواصل الذي أعاق        •
 تدامة حلماية البيئةمبادرات التنمية املس

بـرنامج املساعدة التقنية     االحتاد األورويب
اإلقليمي للتوعية واإلعالم   

 يف جمال محاية البيئة

برنامج الواليات املتحدة للدراسات    
  بلدا٥٦ً: القطرية

وضع قوائم جرد انبعاثات    •
 غازات الدفيئة البشرية املنشأ 

 تقييم قابلية التأثر بتغري املناخ •
ــتر  • ــيم اس اتيجياتتقي

التصـدي للتخفيف من    
 تغري املناخ والتكيف معه 

وضع خطط عمل وطنية     •
 يف جمال تغري املناخ 

  تقييم تكنولوجيإجراء •
وضــع مــواد تدريبــية •

 ونشرها 

 للدراسات  تتمثل أهداف برنامج الواليات املتحدة    
 : يف مساعدة البلدان عندالقطرية
الشـروع يف عملـية وضع السياسات        •

مبا يف ذلك   ،  هاطنية وتنفيذ والتدابري الو 
 البالغات الوطنيةإعداد 

 لتعزيز املناقشات    برامج إعالمية  وضـع  •
 الوطنية والدولية

 هاوأهداف دعم مبادئ اتفاقية تغري املناخ •

ــتحدة   ــات امل ــة الوالي حكوم
 األمريكية

برنامج الواليات املتحدة   
دعم /للدراسات القطرية 
 خطط العمل الوطنية

 وضع خطط وطنية لتنفيذ    •  بلدا١٨ً: يةدعم خطط العمل الوطن
جمموعـة تدابري التخفيف    

 والتكيف
تنظـيم حلقـات عمل      •

تدريبـية بشـأن إعداد     
خطـط العمل الوطنية يف     

 جمال تغري املناخ
 

 : دعم خطط العمل الوطنية هي مرحلةأهداف
 إعداد خطط   علىمسـاعدة الـبلدان      •

العمـل الوطنية يف جمال تغري املناخ اليت        
  أساس بالغاهتا الوطنيةميكن أن تكون

تعزيـز نشـر تكنولوجيات التخفيف       •
والتكـيف مبسـاعدة البلدان يف تقييم       
ــبادل   ــرص لت ــياجات والف االحت

 التكنولوجيا ونشرها
 تعزيـز دعم أهداف اتفاقية تغري املناخ       •

 هاومبادئ
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 ملخص اخلطط يف جماالت التثقيف والتدريب والتوعية العامة -٣اجلدول 

 الفئات املستهدفة األهداف األنشطة  ةالنتائج املتوقع

 وضع خطط عمل حكومية حملية �
 سياساتوضع القوانني والسن  �
تنفيذ مشاريع ختفيف آثار تغري املناخ       �

 والتكيف معها

جلسات إعالمية لواضعي   /تنظـيم حلقـات عمل     �
 السياسات واملشرعني

 تنظـيم حلقات عمل تدريبية للموظفني التشريعيني       �
 يف جماالت البيئة    مثالً(وكاالت احلكومية   وموظفي ال 

 )والطاقة والصحة والزراعة واحلراجة
مشـاركة كـبار املسؤولني واملوظفني التقنيني يف         �

 ودورات اهليئتني الفرعيتنيمؤمترات األطراف 

 سياسات تراعي املناخ وضع �
سياسات يف جمال الطاقة    التعزيـز وضـع      �

وكفاءة املسـتدامة، مـثل الطاقة املتجددة،       
 الطاقة، والنقل املستدام

 صناع القرار/واضعو السياسات
 املسؤولون احلكوميون �
 الكونغرس/أعضاء الربملان �

 املسؤولون احلكوميون احملليون �

مشاركة فئات اجملتمع املدين بفعالية      �
 يف وضع السياسات وتنفيذها

 تنفيذ املزيد من املشاريع �

 تنظيم محالت إعالمية �
 القرى/ حوارات على صعيد اجملتمعات احملليةإجراء �
يف تنظـيم حلقـات عمل تدريبية لتنفيذ املشاريع،         �

 مثل اإلدارة الساحلية، والطاقة املتجددةجماالت 

 التأثري يف السياسات/دعم وضع السياسات �
تيسري احلوار بني واضعي السياسات وصناع       �

القرار من جهة وأصحاب املصلحة من جهة       
 أخرى

تنفيذ يف  شـجيع مشـاركة اجملتمع املدين       ت �
  تغري املناخ قضاياالتدابري الرامية إىل معاجلة

 فئات اجملتمع املدين
 املنظمات غري احلكومية �
 اجملتمعيةنظمات امل �

 شعبيةاملنظمات ال �

ازديـاد عـدد الطلبة الذين يتلقون        �
 دروسا يف جمال تغري املناخ

 الطلبة هبمة يف  /مشـاركة الشـباب    �
 التوعية العامة بقضايا تغري املناخ

 الطلبة/الشباب جمالس �
 محالت إعالمية مدرسية �
 قالة الشعر وامل  يف(تنظـيم مسـابقات مدرسـية        �

 ) مثالًوالرسم والتصوير الزييت
 وضع مشاريع من قبيل زرع األشجار وحفظ الطاقة �

 زيادة مستوى فهم قضايا تغري املناخ �
يف احلمالت  إشـراك الشـباب والطلـبة        �

 اإلعالمية اخلاصة بتغري املناخ

 الشباب والطلبة

دعـم التدابري الرامية إىل معاجلة تغري        �
 الطاقة والنقل   حفظاملـناخ، مـثل     

 املستدام

 إنشاء مواقع على اإلنترنت خاصة بتغري املناخ �
 إنشاء مكتبات ومراكز معلومات �
الكتيبات اإلعالمية والكراسات وامللصقات    نشـر    �

 املصمَّغاتو

تغـيري أمناط السلوك اليت تساهم يف مشكلة         �
 تغري املناخ

 يةسياسات املناخالتعبئة الرأي العام لدعم  �

 عامة الناس
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 الفئات املستهدفة األهداف األنشطة  ةالنتائج املتوقع

 تغري املناخ يف وسائط     تـناول قضايا   �
 اإلعالم املطبوعة ويف اإلذاعة والتلفزة

تنظيم جلسات إعالمية ودورات تدريبية ومؤمترات       �
 صحفية

ج وثائقـية وغريها من املواد املرئية       إنـتاج بـرام    �
 واملسموعة

 تنظيم مسابقات التصوير �

نشـر املعلومات عن تغري املناخ على عامة         �
 الناس

تشـجيع وسائط اإلعالم على تغطية قضايا        �
 تغري املناخ تغطية أوسع

التلفزة واإلذاعة  (وسـائط اإلعـالم     
 )املطبوعةالوسائط و

 عايلالتدريب ال دعـم إنشاء مراكز      �
 والبحث يف جمال تغري املناخ

املشـاركة يف تنفيذ املشاريع املتعلقة       �
 بتغري املناخ

 تنظيم حلقات دراسية تدريبية �
 نشر مواد إعالمية �

يف قضايا   تعزيـز فهم القطاع اخلاص ودوره      �
 تغري املناخ

الصناعة على  /تشـجيع القطـاع اخلـاص      �
 املشاركة يف املشاريع املتعلقة باملناخ

 الصناعة/قطاع اخلاصال

حـل مشـكلة نقص عدد اخلرباء        �
 لتنفيذ املشاريعالالزمني 

 املشاريع جوات نحتسني جودة �

حتسني نوعية املعلومات وإدارة قواعد      �
 البيانات

التدريـب التقين، مثل قوائم جرد غازات الدفيئة،         �
 وتقيـيم قابلـية الـتأثر والتكيف، وتقييم تدابري        

 التخفيف
 لقصري األجل والطويل األجل يف اخلارجالتدريب ا �

اخلرباء يف جمال    ارفتعزيـز مهـارات ومع     �
تنفيذ املشاريع املتعلقة باملناخ، مثل البالغات      
الوطنـية، وقابلية التأثر، ومشاريع التخفيف      

 والتكيف، ومشاريع آلية التنمية النظيفة
 املعلومات وحتليلها وإدارهتا حتسني إنتاج �

 ن التقنيوناملوظفو/اخلرباء

  الدراسيةاملقرراتوضع  �

املـزيد من املعلمني املؤهلني لتناول       �
 مواضيع تغري املناخ

 تقييم ما ميكن إدراجه يف املقررات �

 املربني/تدريب املعلمني �
 وضع مواد تعليمية ونشرها �
 البحث والنشر �

إدراج تغـري املـناخ يف املقررات الدراسية         �
 القائمة

 ات ودروس يف تغري املناخاستحداث شهاد �

 التربوية/األوساط اجلامعية
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 إدراج تغري املناخ يف املقررات الدراسية اجلامعية -٢

أبلغـت بعـض األطـراف عن  إدراج تغري املناخ يف املقررات الدراسية اجلامعية مثل اجلغرافية، وإدارة                   -١٧
وأبلغت أطراف أخرى عن وضع     . اء، واألرصاد اجلوية  األحراج واملوارد الطبيعية، وعلم البيئة، واألحياء، والفيزي      

. مقررات جامعية عن البيئة وتنقيح مقررات دراسات البيئة والطاقة والغالف اجلوي حبيث تشمل عناصر تغري املناخ
كمـا أبلغـت األطراف عن عدد من اجلامعات اليت تقدم برامج قبل التخرج وبعده وفرص البحث يف جمال تغري                    

. بلـغ عن إدراج تغري املناخ يف بعض املقررات الدراسية يف بعض معاهد اإلدارة الرائدة يف اهلند  كمـا أُ  . املـناخ 
؛ أمريكا  ١٣: أفريقيا: وينقسـم عدد األطراف اليت تقدم جامعاهتا دروساً يف تغري املناخ حسب اإلقليم كما يلي              

ويف جنوب أفريقيا، تقوم مخس جامعات . ٥ :؛ البلدان األخرى١٤: ؛ آسيا واحمليط اهلادئ١٢: الالتينية والكارييب
 .ببحوث يف جمال تغري املناخ وتوفر تدريباً خاصاً، بشأن تنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيفة مثالً

أو /ومل يوفـر سـوى عـدد قليل من األطراف معلومات عن املنح الدراسية اليت تقدمها احلكومات و                  -١٨
. لتلقي دروس قصرية أو طويلة األجل يف اجلامعات الوطنية أو األجنبيةاملـنظمات الثنائـية واملـتعددة األطراف     

وأبلغت األطراف عن املستفيدين من برامج املنح الدراسية وهم الطلبة والباحثون واإلعالميون واملوظفون املدنيون         
 منحة لدراسات   ٢٠وقدم اجمللس الوطين الربازيلي للتطوير العلمي والتكنولوجي        . العـاملون يف الوكاالت البيئية    
كما توفر حكومة باكستان التمويل لدعم العلماء احملليني لتعزيز التعليم والبحث يف . الدكتوراه وما بعد الدكتوراه

ومتول جنوب أفريقيا أنشطة البحث يف جمال تغري املناخ بواسطة مؤسسة           . شـىت اجملـاالت، مبـا فيها تغري املناخ        
 .البحوث الوطنية

  التدريب-باء 

تتعلق برامج وأنشطة التدريب اليت أبلغت عنها األطراف بإعداد البالغات الوطنية األولية وتنفيذ خمتلف               -١٩
وترمي هذه الربامج . املشاريع املتصلة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، وتقييم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه

لوطنيني املعنيني بإدارة املؤسسات والوكاالت احلكومية العاملة يف أو تعزيز قدرات اخلرباء واملوظفني ا/إىل بـناء و   
وأبلغت بعض األطراف، مثل أنتيغوا وبربودا، وموريتانيا، وترينيداد وتوباغو، عن اجلهود املبذولة . جمال تغري املناخ

يب املوظفني على مواضيع لتعزيز املؤسسات املعنية بإعداد البالغات الوطنية وتنفيذ مشاريع تغري املناخ بواسطة تدر
من قبيل إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة، وتقييم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وحتديد تدابري التخفيف                 

 .من آثاره

 برامج التدريب -١

أبلغـت معظـم األطراف عن تلقي مساعدة يف جمال التدريب إلعداد بالغاهتا الوطنية األولية من خالل                  -٢٠
. شطة التمكينية ملرفق البيئة العاملية فضالً عن خمتلف املشاريع اليت متوهلا املؤسسات الثنائية واملتعددة األطراف              األن

وقدمت األطراف معلومات عن حلقات العمل واحللقات الدراسية املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية، ال سيما بشأن 
ري التخفيف، وخيارات التكيف، ووضع مناذج التنبؤ احلاسوبية،        عوامل االنبعاثات وبيانات األنشطة، وحتليل تداب     

فقد نظمت اهلند، على    . وتقيـيم االحتياجات التكنولوجية، ومنهجية الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ          
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 لتغري  ودّرب املركز الوطين األذربيجاين   .  حلقة عمل وحلقة دراسية إلعداد بالغها الوطين األويل        ٢٧سبيل املثال،   
كما أبلغت  .  مؤسسة يف البالد يف خمتلف ميادين تغري املناخ يف أثناء فترة إعداد البالغ الوطين األويل               ١٨املناخ خرباء من    

 .أطراف أخرى عن تنظيم حلقات عمل لتدريب خرباء وطنيني على حتديد مشاريع آلية التنمية النظيفة وتقييمها

سية متخصصة للمسؤولني احلكوميني واملشرعني لتيسري وضع       كمـا ُوفـر تدريب وُنظمت حلقات درا        -٢١
وأشارت بعض األطراف إىل مشاركة خربائها وكبار املسؤولني فيها يف دورات . وتنفيذ سياسات تتعلق بتغري املناخ

ت وأبلغ. اهليئـتني الفرعيـتني ومؤمتر األطراف كوسيلة لزيادة معرفتها باالتفاقية وتعزيز مهاراهتا يف املفاوضات             
أطراف أخرى مثل باراغواي ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وكمبوديا واهلند عن إدراج قضايا البيئة وتغري               
املـناخ يف الدورات التدريبية املوجهة إىل كبار املسؤولني احلكوميني واملسؤولني احلكوميني من املستوى املتوسط               

 .وذلك من خالل معاهدها الوطنية لإلدارة العامة

وتـؤدي وحدات احلكومات احمللية دوراً حامساً يف وضع وتنفيذ السياسات والتدابري الرامية إىل معاجلة                 -٢٢
فعلى سبيل  . قضايا تغري املناخ؛ ولذلك فقد وضعت بعض األطراف برامج تدريبية للمسؤولني احلكوميني احملليني            

تارة يف الفلبني التدريب على كيفية إعداد خطط        املثال، تلقى مسؤولون عن التخطيط اإلمنائي يف أقاليم ساحلية خم         
 على صعيدي املقاطعات واحلواضر على وضع ١١٠عمل حملية يف جمال تغري املناخ، وساعدت غانا مجيع جمالسها ال  

 .خطط عمل بيئية حملية تتضمن برامج ومشاريع يف جمال تغري املناخ

تلف حلقات العمل التدريبية الدولية بشأن تغري       كمـا أبلغت معظم األطراف عن مشاركة خربائها يف خم          -٢٣
 خرباء  ٦ حلقات عمل يف اخلارج، وأرسلت ملديف        ١٠املـناخ، فعلى سبيل املثال، أوفدت إكوادور خرباء إىل          

ولضمان استمرار بناء القدرات احمللية، وضعت بعض األطراف برامج لتدريب . حلضور برامج تدريبية طويلة األجل
ولدى كلية جزر مارشال وجامعة جنوب احمليط اهلادئ يف         .  إنشاء فريق من املدربني واخلرباء     املدربـني ترمي إىل   

 .فيجي برامج لتدريب املدربني

 مراكز االمتياز للتدريب والبحث والتعاون الدويل -٢

وصـفت األطراف إنشاء مراكز االمتياز للتدريب والبحث على الصعيدين الوطين واإلقليمي بأنه وسيلة               -٢٤
وأشارت عدة أطراف إىل مشاركتها يف أنشطة معهد        . للمضـي قدمـاً بدراسة شىت امليادين املتعلقة بتغري املناخ         
ويوفر هذا املعهد اإلقليمي خدمات التدريب والبحث . البلدان األمريكية لبحوث التغري العاملي، ومقره يف الربازيل       

 .يف جمال التغريات العاملية يف األمريكتني

، ومركز الوثائق )بربادوس( األمثلة األخرى على املراكز الوطنية واإلقليمية مركز الطاقة املتجددة ومن بني -٢٥
وهناك ). كرييباس(، ومركز رصد مستوى البحر )جورجيا(، واملركز الوطين لبحوث املناخ )بوركينا فاسو(الوطين 

لبحث املعين بتوفري مرافق البحث يف جمال آثار مراكز أخرى قيد اإلنشاء، منها مركز االمتياز اإلقليمي للتدريب وا
 ).أنتيغوا وبربودا(، واملركز الكارييب لتغري املناخ )ترينيداد وتوباغو(تغري املناخ على الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 وقدمت بعض األطراف. وأشارت معظم األطراف إىل نقص اخلربة احمللية يف العديد من جماالت تغري املناخ -٢٦
فعلى سبيل املثال، . معلومـات عن أنشطة التعاون التقين اليت اضطلعت هبا مع األطراف األخرى إلزالة هذا القيد           



FCCC/SBI/2005/18/Add.6 
Page 14 

 

 

ونوهت . يف إعداد بالغها الوطين   ) اهلند(نوهـت بوتـان باملساعدة التقنية اليت قدمها معهد تاتا لبحوث الطاقة             
وساعد خرباء من مصر على بناء      . بناء قدرات اخلرباء  هندوراس باملساعدة اليت قدمتها كوستاريكا واملكسيك يف        

ووضع الربنامج الصيين الكندي بشأن تغري املناخ . القـدرات يف األردن ولبنان إلعداد بالغيهما الوطنيني األوليني    
 .جمموعة مواد تدريبية لصناع القرار وموظفي وكاالت محاية البيئة واملعلمني ومنظمي املشاريع

 عامة التوعية ال-جيم 

ويتمثل اهلدف . إن مشاركة اجلمهور يف قضايا تغري املناخ تتوقف جزئياً على مستوى معرفته هبذه القضايا -٢٧
وأشارت . الرئـيس من محالت التوعية العامة يف متكني اجلمهور من املشاركة يف جهود معاجلة قضايا تغري املناخ                

لناس بأسباب تغري املناخ وهتديداته؛ وتشجيع العمل من        األطـراف إىل أن األهداف احملددة ألنشطتها هي إعالم ا         
خـالل تدابري حتقيق كفاءة الطاقة وغريها من تدابري حفظ الطاقة؛ والتماس التعقيبات خبصوص البالغات الوطنية           

أما الوسيلة األكثر شيوعاً اليت مت حتديدها فهي نشر املواد املطبوعة مثل الكراسات             . وخطـط العمـل الوطنـية     
 ).٤انظر اجلدول (ويات وامللصقات والكتيبات اإلعالمية واملنشورات التقنية واجلرائد واملط
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age 15 
  أنشطة التوعية العامة وموادها-٤اجلدول 

ملناقشـــات ا
واحملاضـــرات 
 إذاعة تلفزة العامــــة

مـواد مرئية   
 إنترنت مسموعة

ــراص  أقـ
 مواد تعليمية ملصقات معارض مدجمة

جمموعة مواد  
 إعالمية

املقـــاالت 
 واملنشورات

ــرات  النشـ
 اإلخبارية

الكتيـــبات 
اإلعالمـــية 
 والكراسات

ألبانـيا، أرمينيا،   
أنتيغوا وبربودا،  
ــيجان،  أذربـ
بنغالديش، جزر  
البهاما، الربازيل،  
بــــربادوس، 
بوتســــوانا، 
الصني، مجهورية  
ــو  الكونغــ
الدميقراطية، جزر  
كــوك، جــزر 
ــر،  القمـــ
كوســتاريكا، 
اجلزائــــر، 
إكوادور، مصر،  

ثيوبيا، إريتريا، إ 
جورجيا، غانا،  
غامبيا، غرينادا،  
غــيانا، اهلــند، 
ــرائيل،  إســ
جامايكا، كينيا،  
قريغيزســـتان، 
كمــــبوديا، 
كرييــــباس، 
مجهورية كوريا،  
ــوتو،  ليســ
ــة  مجهوريــ
ــا،  مولدوفــ

أرمينيا، أنتيغوا  
ــربودا،  وبـ
ــيجان،  أذرب

 بليز، 
 الربازيل

 بربادوس،
الصني، كوت  
ــوار،  ديفـ
ــة  مجهوريـ
ــو  الكونغـ
الدميقراطــية، 
جـزر كوك،   
ــر،  مصــ
جورجـــيا، 
غانا، غينيـا،  
ــنادا،  غريـ
غيانا، اهلند،  
ــرائيل،  إسـ
كازاخستان، 
قريغيزستان، 

ــة  مجهوريـ
كوريـــا، 
ــة  مجهوريـ
مولدوفـــا، 
ــيك،  املكس
مايل، منغوليا،  
موريتانــيا، 

ــيا،  أرمينــ
أذربــيجان، 
بليز، الربازيل،  

 بربادوس،
ــوانا،  بوتسـ
الصني، كوت  
ديفــــوار، 
ــة  مجهوريـ
الكونغــــو 
ــية،  الدميقراط
ــة  مجهوريـ
كوريا، جـزر  

 القمر، 
 مصر،

إريتريا، إثيوبيا،  
ا، غانا،  جورجي

غينيا، غامبيا،  
غرينادا، غيانا،  
هـاييت، اهلند،   
ــرائيل،  إسـ

كازاخستان، 
ــباس،  كرييـ
ــة  مجهوريـ
ــا،  كوريــ
ــة  مجهوريـ
مولدوفا، مايل،  
منغولــــيا، 

ألبانــــيا، 
بـــنغالديش، 
ــوانا،  بوتسـ
اجلزائر، غانا،  
غرينادا، هاييت،  
ــا،  جامايكـ
كينــــيا، 
ــيوس،  موريش
ــند،  تايلــ

 أوروغواي

ألبانـيا، بليز،   
ــربازيل،  الـ

زائر، الصني، اجل
ــيا،  جورجـ
غامبيا، اهلنـد،  
ــتان،  قريغيزس
سانت لوسيا،  
مجهوريـــة 
ــا،  مولدوفـ
ــيوس،  موريش
ــتان،  باكسـ
ــند،  تايلــ

 زمبابوي

 موريشيوس،
 باكستان

ألبانيا، أنتيغوا  
وبـــربودا، 
ــربادوس،  ب
جزر كوك،  
كوستاريكا، 
إســرائيل، 
كينــــيا، 
مجهوريـــة 
ــا،  كوريـ
الفلبني، بابوا  
ــيا  غينــ
اجلديــدة، 
ــند،  تايلـ

، أوروغواي
ــنوب  جـ

 أفريقيا

ــيا،  ألبانـ
بنغالديش، 

بوتســوانا، 
جزر كوك،  
اجلزائــر، 
ــند،  اهلـ
ــباس،  كريي
ــة  مجهوري
كوريـــا، 
ــة  مجهوري
ــا،  مولدوف
مالـــيزيا، 
ــيا،  ناميبـ
ــيوي،  نـ
الفلــبني، 
ــو،  توغـ
ترينــيداد 
ــاغو،  وتوب
توفـــالو، 
 أوروغواي

ــيا،  بوليفـ
ــربازيل،  الـ
بوتســوانا، 
الصـــني، 
ــة  مجهوريـ
ــو  الكونغـ
الدميقراطــية، 

ـ  وك، جزر ك
ــرأس  الــ
األخضـــر، 
إثيوبـــيا،  
ــيزيا  ميكرون

ــات (  -والي
ــدة ، )املوح

غانا، غرينادا،  
ــرائيل،  إسـ
سري النكا،  
ــايل،  مــ

موريشيوس، 
ناورو، توغو،  
أوروغــواي، 
سانت فنسنت 

 وغرينادين

بليز، الربازيل،  
ــة  مجهوريـ
ــو  الكونغـ
الدميقراطــية، 
ــرأس  الــ
األخضـــر، 
إكــوادور، 
ــيزيا  ميكرون

ــات (  -والي
ــدة ، )املوح

، غرينادا،  غانا
ــند،  اهلــ
ــرائيل،  إسـ
سري النكا،  
جزر مارشال، 
ــايل،  مــ

موريشيوس، 
النـــيجر، 
 ناورو، تايلند 

 ألبانيا،
 أرمينيا،

 أذربيجان،
 بوليفيا،
 الربازيل،
 الصني،

 جزر كوك،
 جزر القمر،
 كوستاريكا،

 اجلزائر،
 مصر،

 إريتريا، إثيوبيا،
 جورجيا،
 غينيا،
 غامبيا،
 هاييت،
 اهلند،

 كازاخستان،
 بوديا،كم

مجهوريـــة 
 كوريا،

مجهوريـــة 
 مولدوفا،
 منغوليا،

 موريشيوس،

ــيا،  ألبانــ
 ن،أذربيجا
 اجلزائر،
 مصر،

 جورجيا،
 غامبيا،

 قريغيزستان،
 كرييباس،
 ليسوتو،

مجهوريـــة 
 مولدوفا،
 مايل،

 موريشيوس،
 نيوي،

 باكستان،
ــيا  ــابوا غين ب

 اجلديدة،
 تايلند،

 تركمانستان،
مجهورية ترتانيا  

 املتحدة،
 أوزبكستان،

 زامبيا

أرمينـــيا، 
 أذربيجان،
 بنغالديش،

 بليز، 
 جزر كوك،
 كوستاريكا،

 ا،إثيوبي
ــيزيا  ميكرون

ــات (  -والي
 ،)املوحدة
 غامبيا،

 إندونيسيا،
 اهلند،

 إسرائيل،
 جامايكا،

ــة  مجهوريـ
 كوريا، 
 منغوليا،

 موريشيوس،
 ناميبيا،
 النيجر،

 نيكاراغوا،
 ناورو،

 باكستان،
 تايلند،
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ملناقشـــات ا
واحملاضـــرات 
 إذاعة تلفزة العامــــة

مـواد مرئية   
 إنترنت مسموعة

ــراص  أقـ
 مواد تعليمية ملصقات معارض مدجمة

جمموعة مواد  
 إعالمية

املقـــاالت 
 واملنشورات

ــرات  النشـ
 اإلخبارية

الكتيـــبات 
اإلعالمـــية 
 والكراسات

ــف،  ملديــ
املكسيك، جزر  
ــال،  مارشــ
منغولــــيا، 
موريتانــــيا، 
موريشــيوس، 
مالوي، ماليزيا،  
ــيا،  ناميبـــ
ــيكاراغوا،  نـ
نـيوي، نيبال،   

اورو، باكستان، ن
الفلـبني، باالو،   
ــيا   ــابوا غين ب
ــدة،  اجلديــ
باراغواي، تشاد،  
توغـو، تايلند،   
ترينــــيداد 
وتوباغو، أوغندا، 
ــواي،  أوروغـ
 زامبيا، زمبابوي

موريشيوس، 
ــالوي،  مـ
ماليزيا، نيوي، 
نيبال، ناورو،  
باكســتان، 
الفلبني، بابوا  
غينيا اجلديدة،  
ــة  مجهوريـ
كوريا الشعبية  

قراطــية، الدمي
تايلــــند، 
ــيداد  ترينـ
وتوبـــاغو، 
ــة  مجهوريـ
ــيا  ترتانــ
ــتحدة،  املـ
ــندا،  أوغـ
أوروغــواي، 

أوزبكستان، 
 فييت نام

ــيا،  موريتانـ
موريشــيوس، 
مـــالوي، 
ناميبيا، النيجر،  
نــيكاراغوا، 
نيوي، نيبال،  
ــاورو،  نــ
باكستان، بابوا  
غينيا اجلديدة،  
ــة  مجهوريـ

ة كوريا الشعبي 
ــية،  الدميقراط
ــند،  تايلــ

تركمانستان، 
مجهورية ترتانيا  
املـــتحدة، 
أوغــــندا، 
ــتان،  أوزبكس
سانت فنسنت  
ــنادين،  وغري
فييــت نــام، 

 زامبيا

 مالوي،
 ماليزيا،

ــيجر،  النــ
نــيكاراغوا، 
ــتان،  باكسـ
مجهوريـــة 
كوريا الشعبية  
ــية،  الدميقراط
تشاد، توغـو، 

تركمانستان، 
ترينــــيداد 
ــاغو،  وتوبـ
أوغــــندا، 
ــتان،  أوزبكس

 فييت نام، 
 جنوب أفريقيا،

ــيا،  زامبــ
 زمبابوي

ــيداد  ترينـ
 وتوباغو،
 توفالو،

ــة  مجهوريـ
 ترتانيا املتحدة،
 أوروغواي،
 أوزبكستان،
 جنوب أفريقيا

 . انظر املرفق لالطالع على قائمة األطراف:ةمالحظ
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ويف هذا . وأفـادت األطـراف بـأن الطابع التقين لقضايا تغري املناخ يشكل قيداً حيّد من التثقيف العام                -٢٨
السـياق، تشـجع ناميبيا، على سبيل املثال، استعمال اللغات األصلية يف محالت التوعية العامة يف ما خيص تغري                   

. دد قليل من األطراف معلومات عن ترمجة املواد املتعلقة بتغري املناخ إىل اللغات الوطنية واحمللية              وقدم ع . املـناخ 
كما ترمجت مواد . فعلى سبيل املثال، ترمجت إثيوبيا االتفاقية وبروتوكول كيوتو إىل األمهرية، وهي اللغة الوطنية 

 .منشورة بلغات أخرى ووثائق على اإلنترنت

 ع هبا يف جمال تغري املناخ األنشطة املضطل-١

أبلغت عدة أطراف عن أن استضافة أنشطة وطنية ودولية يف جمال تغري املناخ مثل مؤمتر األطراف وحلقات  -٢٩
وكثرياً ما حتظى هذه    . العمـل واحللقـات الدراسية واملؤمترات تتيح فرصاً لزيادة وعي الناس بقضايا تغري املناخ             

 .املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص يف عمليات التوعية العامةاألنشطة بتغطية إعالمية وتشرك 

  أمثلة على أعداد األنشطة اليت أبلغت عنها األطراف-٢اإلطار 

  اجتماعاً استشاريا١٥ً: ألبانيا •

 ٢٠٠٠ وعام ١٩٩٧ نشاطاً بني عام ١٥٠: الربازيل •

 مئات األنشطة على مدى السنوات العشر األخرية: الصني •

منظمات ( جهة ٢٠٠ و١٥٠مشاورة على صعيد املقاطعات شارك فيها بني  ١٦: غامبيا •
 )غري حكومية ومنظمات جمتمعية

  نشاطاً أفضت إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة٤٤: اهلند •

 . اجتماع مائدة مستديرة وحلقة دراسية ومؤمترا٤٠ً: قريغيزستان •

ويوم  يوم البيئة العاملي  االحتفاالت مبناسبة   ثل  وأبلغـت معظـم األطراف عن أن االحتفاالت السنوية م          -٣٠
 وأشارت األطراف إىل أن رعاية املسابقات ومنح      . تتيح فرصاً لتنظيم محالت توعية عامة بشأن تغري املناخ         األرض

  فعلى سبيل املثال، رعت اهلند     .وسيلة فعالة أيضاً للتوعية العامة هبذه القضية      ميثالن  يف جمال تغري املناخ     اجلوائـز   
ويف ماليزيا، قدم رئيس    .  مدرسة يف مجيع أحناء البالد     ١٤ ٠٠٠ طالب يف    ١٠٠ ٠٠٠مسـابقة فنية شارك فيها      

 .الوزراء جوائز إىل الفائزين من مدرسة ثانوية يف مسابقة تصميم ملصقات بشأن كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة

 وسائط اإلعالم -٢

على األطراف الوصول إىل عامة ) والوسائط املطبوعة والتلفزةاإلذاعة (ُيسـّهل انتشـار وسائط اإلعالم     -٣١
وأبلغت الربازيل واهلند عن ميل الصحف املتزايد إىل اإلشارة إىل تغري املناخ، ال           . الناس خبصوص قضايا تغري املناخ    

 املطبوعة ويف   ولوحظ ازدياد تغطية قضايا تغري املناخ يف وسائط اإلعالم        . سيما القضايا املتعلقة بربوتوكول كيوتو    
وأبلغت بعض األطراف   . التلفزة كلما استضافت األطراف مؤمترات األطراف وحلقات العمل املتصلة بتغري املناخ          

 .عن أن احلمالت اإلعالمية تتم أساساً بواسطة اإلذاعة نظراً إىل عدم انتشار التلفزة
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غري أن التغطية   . رسة لقضايا البيئة  وقدمت بعض األطراف معلومات عن املقاالت الصحفية املنتظمة املك         -٣٢
اإلعالمية لقضايا تغري املناخ تتوقف على قدرة الصحفيني على كتابة مقاالت عن قضايا البيئة وترمجة املصطلحات        

فعلى سبيل املثال، نظم جملس زامبيا للبيئة حلقة عمل تدريبية بشأن . التقنية إىل اللغة اليت يسهل على الناس فهمها
كما قدمت بلدان أخرى مثل إثيوبيا      .  عامالً يف وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية      ١٦ لفائدة   تغـري املـناخ   

. وكرييـباس وكينـيا وماليزيا ومصر واهلند معلومات عن أنشطتها التدريبية املوجهة إىل الصحفيني واإلعالميني              
 توعية الناس بالقضية وتسهيل احلوار بني       وترمي الربامج التدريبية إىل تشجيع الصحفيني على القيام بدور فعال يف          

 .أصحاب املصلحة يف خمتلف الفئات املتضررة من جراء تغري املناخ

 اإلنترنت -٣

وأبلغت عدة أطراف عن إنشاء صفحات على اإلنترنت        . نشر العديد من البلدان معلومات عرب اإلنترنت       -٣٣
 الوطنية األولية، ومستجدات تغري املناخ، ومواصفات       بشـأن تغري املناخ حتتوى على معلومات عن إعداد بالغاهتا         

وقالت األطراف إن اإلنترنت تسمح بزيادة الشفافية يف إعداد البالغات الوطنية، وتعزيز            . املشاريع، واملنشورات 
كما يتيح التواصل عرب اإلنترنت فرصة . التنسـيق بـني الوكاالت املعنية بقضايا تغري املناخ، وإذكاء الوعي العام      

للخـرباء الوطنـيني الذين مل يشاركوا يف عملية إعداد البالغات الوطنية لكي يقدموا تعليقاهتم، مما حيسن نوعية                  
 .البالغات الوطنية

وأبلغـت الربازيل عن أن موقعها على اإلنترنت املخصص لتغري املناخ قد ساهم يف وضع بالغها الوطين                  -٣٤
هي الربتغالية  (ت على املوقع معلومات عن تغري املناخ بثالث لغات          ، نشر ٢٠٠٠ففي عام   . وسـاعد عـلى توعية الناس     

واستعملت الصني اإلنترنت لنشر أحدث املعلومات عن التقدم احملرز يف معاجلة قضايا تغري املناخ              ). واإلنكليزية واإلسبانية 
 .خ يف الصنيوأشار بالغ الصني إىل ستة مواقع على اإلنترنت تتعلق بتغري املنا. وسياساته ومشاريعه

 اجملتمع املدين واملنظمات الدينية -٤

أبلغـت معظم األطراف عن الدور املهم الذي يقوم به اجملتمع املدين واجلماعات الكنسية يف توعية الناس      -٣٥
وكـثرياً ما تؤدي املنظمات غري احلكومية دوراً رائداً يف الترويج لسياسات تغري املناخ، وتنظيم               . بـتغري املـناخ   

ويقال إن شبكات املنظمات غري     . ات التدريبـية، وتيسري مشاركة فئات اجملتمع املدين يف تنفيذ املشاريع          الـدور 
 .احلكومية تعىن بقضايا تغري املناخ على الصعيد احمللي واإلقليمي والدويل

وأكدت . وتعتـرب املنظمات الدينية، بفضل االحترام الذي حتظى به، فعالة يف توعية الناس بقضايا البيئة               -٣٦
فقد جلأت . بعض األطراف، مثل جزر القمر وغانا وكمبوديا، على الدور الذي ميكن هلذه املنظمات االضطالع به

وتزايد عدد املنظمات الدينية    . كمبوديا إىل تثقيف الرهبان بتغري املناخ بصورة غري رمسية مستخدمة مفاهيم بوذية           
ئة وتغري املناخ عرب مشاركتها يف أنشطة اجملتمعات احمللية واملؤسسات          اليت تساهم هبمة يف التثقيف العام بقضايا البي       

وأفيد بأن هذه املنظمات قد أدرجت التثقيف البيئي يف شعائرها، ونظمت أنشطة زرع األشجار، ودعت . التعليمية
 .إىل تغيري السلوك حلل مشاكل البيئة وتغري املناخ
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وميكن أيضاً حشد جهودها لتنفيذ خمتلف مشاريع       . ار تغري املناخ  واجملتمعات احمللية هي األشد تعرضاً آلث      -٣٧
وقدمت عدة أطراف معلومات عن أنشطتها يف جمال تثقيف اجملتمعات احمللية فيما يتصل بقضايا تغري               . تغري املناخ 

لنشر ) وبيتس(ففـي ليسوتو، على سبيل املثال، جلأت الوكاالت احلكومية إىل اجملالس القروية التقليدية              . املـناخ 
وُنظمت دورات تدريبية بيئية على صعيد اجملتمعات احمللية يف مالوي إلذكاء وعي الناس بقضايا البيئة               . املعلومات
 .وتغري املناخ

 االستقصاءات وعمليات التقييم يف جمال التثقيف والتدريب والتوعية العامة -٥

لتوعية العامة من خالل حتديد مدى تغري       ميكـن قياس مدى فعالية برامج وأنشطة التثقيف والتدريب وا          -٣٨
وقد أوردت  . مواقـف الناس وسلوكهم واإلجراءات املتخذة من قبل خمتلف شرائح اجملتمع خبصوص تغري املناخ             

فقد أجرت الصني،   . بعض األطراف معلومات مفصلة عن نتائج االستقصاءات اليت أجرهتا يف جمال التوعية العامة            
وطنياً شارك فيه طلبة جامعات وموظفون مدنيون ومزارعون وعمال وسكان اجملتمعات على سبيل املثال، استقصاء 

 ).١الشكل (احمللية بشأن مصادر معلوماهتم عن تغري املناخ 

كما قدمت األطراف معلومات عن عدد املقاالت الصحفية واملواد الرئيسية يف وسائط اإلعالم املطبوعة               -٣٩
.  برامج عن تغري املناخ١٠فعلى سبيل املثال، عرضت التلفزة يف جورجيا . ناخويف الـتلفزة فـيما يتصل بتغري امل    
إعالنَ توعية عامة يف الصحف واجملالت عن حفظ الطاقة يف عام        / مقاالً ٣ ٦٤٨وأبلغت مجهورية كوريا عن نشر      

د عدد املقاالت   وأبلغت الربازيل عن تزاي   .  يف اإلذاعة  ٣ ٠٨٠إعالناً يف التلفزة، و   / برناجماً ١ ٧٣٧، وبث   ١٩٩٦
 .٢٠٠٠ يف عام ٥٠٠ إىل حنو ١٩٩٥ يف عام ١١املكتوبة عن تغري املناخ يف الصحف واجملالت من 

  نتيجة االستقصاء الوطين يف الصني بشأن مصادر املعلومات عن تغري املناخ-١الشكل 
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  االحتياجات والقيود-رابعاً 

اء وتثقيف الناس وتوعيتهم ميثل حتدياً يف معظم البلدان بسبب          يظل دعم األنشطة الرامية إىل تدريب اخلرب       -٤٠
ويعزى نقص . عدم كفاية املوارد املالية و البشرية وتنافس األولويات، مثل ختفيف حدة الفقر وحتقيق األمن الغذائي

ويف هذا . بتغري املناخاخلرباء العاملني يف جمال قضايا تغري املناخ إىل أسباب منها ارتفاع معدل تبدل اخلرباء املعنيني      
الصـدد، أعرب العديد من األطراف عن ضرورة تعزيز املؤسسات احلكومية وغري احلكومية واجلامعية بغية دعم                

 االحتياجات اليت ٥ويلخص اجلدول . الربامج الرامية إىل بناء وتعزيز القدرات احمللية على معاجلة قضايا تغري املناخ    
 .ة يف املرفق األول واملتعلقة بالتثقيف والتدريب والتوعية العامةعّربت عنها األطراف غري املدرج

 بصرية لتوزيعها على وسائط     -وقد عّبرت بعض األطراف عن احلاجة إىل املساعدة يف وضع مواد مسعية              -٤١
نية وعّبر عدد قليل من األطراف عن احلاجة إىل دعم تقين لترمجة الوثائق واملنشورات إىل اللغات الوط               . اإلعـالم 

 .واحمللية من أجل إتاحة تعميم املعلومات عن تغري املناخ على الناس على نطاق واسع

وملا كان تغري املناخ ميثل جمال دراسة جديداً نسبياً، فإن معظم األطراف عّبرت عن احلاجة إىل املساعدة                  -٤٢
ف احلاجة إىل الدعم يف تعزيز      كما حددت األطرا  . يف إدراج قضـايا تغـري املناخ يف املقررات الدراسية العادية          

املؤسسـات اجلامعية والبحثية لتكون مبثابة مراكز امتياز للتدريب والبحث يف جمال تغري املناخ من خالل تثقيف                 
 .الطلبة املهتمني بقضايا تغري املناخ

 وأعربت .ويضمن وضع برامج للتدريب املستمر توفر اخلرباء الذين ميكن إشراكهم يف مشاريع تغري املناخ -٤٣
األطراف عن احلاجة إىل الدعم لوضع جمموعة من مواد التدريب املهين يف جمال إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة،                  
والتثقـيف والتدريـب والتوعـية العامـة، وتقييم قابلية التأثر والتكيف، وتقييم تدابري التخفيف واالحتياجات         

 .التكنولوجية
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 ري املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة ملخص احتياجات األطراف غ-٥اجلدول 
 اجملاالت االحتياجات األطراف

، غامبيا، غيانا، اهلند، كرييباس، مالطة،      ) املوحدة -واليات  (بوليفيا، مجهورية أفريقيا الوسطى، مصر، إثيوبيا، ميكرونيزيا        
 منغوليا، مالوي، سيشيل، أوغندا

 التثقيف ت يف جمال تغري املناخ وإدراجها يف املناهج الدراسيةوضع مقررا

  وضع مواد تثقيفية إثيوبيا، املغرب، ملديف، جزر مارشال، سيشيل
  تدريب املعلمني إثيوبيا، مجهورية مولدوفا، ملديف، مالوي، سيشيل

  برامج املنح الدراسية اهلند، كرييباس، جزر سليمان
، اهلند، األردن، ) املوحدة-واليات  (بودا، أذربيجان، بوليفيا، الصني، مصر، إثيوبيا، ميكرونيزيا        األرجنـتني، أنتـيغوا وبر    

كرييـباس، لبـنان، جـزر مارشال، منغوليا، موريشيوس، النرويج، الفلبني، مجهورية كوريا، جزر سليمان، السلفادور،                
 يا، زمبابوي سيشيل، مجهورية ترتانيا املتحدة، أوغندا، أوروغواي، ساموا، زامب

إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة، تقييم قابلية       (التدريـب التقين    
 التأثر والتكيف، وتدابري التخفيف

 التدريب

مثل مشاريع الطاقة املتجددة    (التدريـب عـلى تنفيذ املشاريع        اجلزائر، مصر، ملديف، جزر مارشال، سيشيل
 )وحتقيق كفاءة الطاقة وآلية التنمية النظيفة وغريها

 

، كرييباس، مجهورية ) املوحدة-واليات (أنتيغوا وبربودا، بوتسوانا، الصني، جزر القمر، اجلزائر، مصر، إثيوبيا، ميكرونيزيا     
 مولدوفا، ملديف، جزر مارشال، منغوليا، نامبيبيا

  تدريب واضعي السياسات وصناع القرار

وسائط اإلعالم، املنظمات   ( مستهدفة   تدريـب موجه إىل فئات     مصر، اهلند، مجهورية مولدوفا، ملديف
 )غري احلكومية، املنظمات اجملتمعية وغريها

 

  تدريب املدربني الرأس األخضر، مجهورية مولدوفا، غيانا
 التوعية العامة توعية اجلمهور  جزر القمر، مصر، منغوليا، ناميبيا، سيشيل، أوغندا

   بصرية-ة ومسعية إنتاج مواد مطبوع مصر، إثيوبيا، غامبيا، منغوليا
  حلقات عمل/حماضرات/حلقات دراسية مصر، إثيوبيا، كرييباس، مجهورية مولدوفا، منغوليا، سيشيل

أنتـيغوا وبـربودا، جزر البهاما، بربادوس، كولومبيا، كوبا، دومينيكا، مصر، هندوراس، املغرب، منغوليا، بريو، سيشيل،     
 توغو، تونس

 جماالت أخرى ويلالتعاون الوطين واإلقليمي والد

  ترمجة املواد إىل اللغات احمللية بوركينا فاسو، بوليفيا، غامبيا، ليسوتو، مجهورية مولدوفا، ملديف، جزر مارشال، نيوي، بريو، بابوا غينيا اجلديدة
   املؤسسيالدعم أنتيغوا وبربودا، مجهورية أفريقيا الوسطى، الصني، الرأس األخضر، مصر، غامبيا، اهلند، جزر سليمان

أنتـيغوا وبـربودا، بوركينا فاسو، جزر البهاما، بربادوس، كوبا، غيانا، املغرب، نيوي، بنما، بابوا غينيا اجلديدة، توغو،                  
 ترينيداد وتوباغو، تونس

  تعزيز املراكز اإلقليمية/إنشاء

 .انظر املرفق لالطالع على قائمة األطراف :مالحظة
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  التحديات والفرص-خامساً 

رغـم أن األطراف عموماً أبلغت عن ضعف فهم اجلمهور لقضايا تغري املناخ، فإن التغريات يف األمناط                  -٤٤
 .املناخية واألحوال اجلوية القصوى، مثل الفيضانات واجلفاف، قد سامهت يف زيادة الوعي العام بقضايا تغري املناخ

وأشارت بعض  . مهماً يف نشر املعلومات   وقـد أفيد بأن للمنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص دوراً            -٤٥
على الصعيدين الوطين واإلقليمي تضطلع بدور رائد يف محالت         " شبكة العمل يف جمال املناخ    "األطـراف إىل أن     

بوصفه إحدى  " جملس األعمال للتنمية املستدامة   "كما أشري إىل    . التوعـية العامـة بـني املنظمات غري احلكومية        
ويف جنوب  . يت تقوم بدور فعال، ال سيما يف توعية القطاع اخلاص بقضايا تغري املناخ            املـنظمات غري احلكومية ال    

وساعدت املنظمات غري احلكومية    . أفريقـيا، أُشـرك القطاع اخلاص يف إنشاء مراكز االمتياز للتدريب والبحث           
 وضع برامج يف  والقطـاع اخلاص، من خالل جهودمها الدعوية، على وضع سياسات تراعي املناخ، مما أفضى إىل              

وأكد العديد من األطراف على احلاجة إىل تعزيز مشاركة النساء والشباب           . جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة    
 .يف أنشطة التوعية بتغري املناخ

وقد جاء يف . ويعتـرب توفر وسائط اإلعالم املختلفة، حىت يف املناطق النائية، وسيلة للوصول إىل اجلمهور          -٤٦
 من االستقصاءات اليت أُجريت وأشري إليها يف البالغات الوطنية، أن التلفزة واجلرائد واإلنترنت هي أهم عدد قليل

 يف املائة من اجمليبني     ٨٨وأظهر استقصاء أجري يف الصني أن       . مصـادر املعلومـات عن قضايا البيئة وتغري املناخ        
كما أشارت أطراف   .  يف املائة من اإلنترنت    ٣٧و يف املائة من اجلرائد،      ٨٠يسـتمدون معلوماهتم من التلفزة، و     

، اليت تتناول   "ديسكوفري"وقناة  " يب يب سي  "و" سي إن إن  "أخرى إىل أن التقاط القنوات التلفزية الفضائية مثل         
 .بانتظام موضوع تغري املناخ، قد حّسن فهم اجلمهور هلذا املوضوع

طراف غري املدرجة يف املرفق األول والبلدان املتقدمة وقدمت األطراف معلومات عن التعاون التقين بني األ -٤٧
وملا . وهذا التعاون جيري على املستويني احلكومي وغري احلكومي       . يف جماالت التثقيف والتدريب والتوعية العامة     

ستويني كـان عدد املؤسسات األكادميية املعنية بتغري املناخ يتزايد، فمن املتوقع أن يتعزز التعاون، ال سيما على امل    
وقالت األطراف إن األوساط األكادميية تقوم أيضاً بدور بالغ األمهية يف َمأَْسسة دراسة             . اإلقليمي ودون اإلقليمي  

 .تغري املناخ وحتليله عرب توظيف املزيد من اخلرباء يف خمتلف برامج البحث والتدريب

  ملخص-سادساً 

مهماً يف وفاء األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         يـؤدي التثقـيف والتدريب والتوعية العامة دوراً          -٤٨
ويكتسي التعاون بني . وقد تباينت املعلومات اليت قدمتها األطراف من حيث التفاصيل. بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

يف الوكاالت احلكومية والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات التعليمية أمهية يف جناح محالت التثق
وأعربت األطراف عن ضرورة استمرار اجلهود يف جماالت التثقيف والتدريب والتوعية           . العام يف جمال تغري املناخ    

 .العامة قصد التصدي للتحدي املتزايد الذي يطرحه تغري املناخ ووفاء األطراف بالتزاماهتا مبقتضى االتفاقية
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كتسبت األطراف خربة يف تنفيذ برامج التثقيف       ، ا ١٩٩٧ومـنذ تقـدمي الـبالغ الوطين األول يف عام            -٤٩
ومن املتوقع أن تتاح املزيد من فرص التعاون بني بلدان . والتدريب والتوعية العامة، خاصة يف جمال التعاون الدويل

اجلـنوب مـن جهة وبني الشمال واجلنوب من جهة أخرى يف جمال تغري املناخ بواسطة تبادل املعلومات واخلرباء     
وقد كانت الدروس املستخلصة من تنفيذ الربامج واألنشطة مصدر توجيه يف إعداد . ثقيف والتوعية العامةومواد الت

وسيكون .  من االتفاقية٦ الصادر عن مؤمتر األطراف بشأن برنامج عمل نيودهلي خبصوص املادة ٨-م أ/١١املقرر 
 .هذا املقرر أساس تنفيذ برامج التثقيف والتدريب والتوعية العامة
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 املرفق

 قائمة األطراف املشمولة يف التقرير التجميعي والتوليفي السادس

 بريو
 تايلند

 تركمانستان
 ترينيداد وتوباغو

 تشاد
 توغو
 توفالو
 تونس

 جامايكا
 اجلزائر

 جزر البهاما
 جزر القمر

 جزر سليمان
 جزر كوك

 جزر مارشال
 مجهورية أفريقيا الوسطى
 اجلمهورية الدومينيكية

 غو الدميقراطيةمجهورية الكون
 مجهورية ترتانيا املتحدة

 مجهورية كوريا
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 جيبويت

 دومينيكا
 الرأس األخضر

 زامبيا
 

 إثيوبيا 
 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 نياأرمي

 إريتريا
 إسرائيل
 إكوادور
 ألبانيا

 أنتيغوا وبربودا
 إندونيسيا
 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان

 باالو
 الربازيل
 بربادوس

 بليز
 بنغالديش

 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي
 بوليفيا
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 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 كرييباس
 كينيا
 لبنان

 ليسوتو
 مالطة
 مايل

 ماليزيا
 مدغشقر

 مصر
 املغرب

 املكسيك
 مالوي
 ملديف
 منغوليا

 موريتانيا
 موريشيوس
 ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 

 ناميبيا
 ناورو
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوي
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 اليمن

 زمبابوي
 اسامو

 سانت فنسنت وجزر غرينادين
 سانت كيتس ونيفس

 سانت لوسيا
 سري النكا
 السلفادور
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سيشيل
 شيلي
 الصني

 طاجيكستان
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا

 فانواتو
 الفلبني

 فييت نام
 قريغيزستان
 كازاخستان
 الكامريون
 كمبوديا
 كوبا

 ديفواركوت 

- - - - - 


