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  مقدمة-أوال

  الوالية-ألف 

                                                                                                         جـددت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السابعة عشرة التأكيد على أن حلقات                - ١
                      من االتفاقية، وأن     ٦                                                    ز تطوير وتنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة                                                     العمل اإلقليمية ميكن أن تكون وسيلة لتعزي      

                               ً                                                                            حلقـات العمل تلك ميكن أن متضي قدماً بالعمل املتعلق بتقييم االحتياجات وحتديد األولويات وتبادل اخلربات                
    )). ب (  ٥٢         ، الفقرة FCCC/SBSTA/2002/13 (                                واملعلومات بشأن األنشطة ذات الصلة 

                                                                                         عية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة عشرة التأكيد على أن حلقات العمل اإلقليمية ميكن أن                                وجددت اهليئة الفر   - ٢
        ً                                                                                                  متضي قدماً بالعمل املتعلق بتقييم االحتياجات وحتديد األولويات وتبادل اخلربات واملعلومات، ورحبت يف دورهتا              

   ٦                                 احمليط اهلادئ بشأن تنفيذ املادة                                                                                     احلادية والعشرين بعرض حكومة اليابان استضافة حلقة العمل اإلقليمية آلسيا و          
          املنـاخ                                                                                                    من االتفـاقية بالتزامـن مع احللقـة الدراسية اخلـامسة عشـرة آلسيـا واحمليـط الـهادئ بشـأن تغري            

) FCCC/SBI/2004/19 ٦٤        ، املادة  .(   

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ-باء 

                                                                              أن تستخدم املعلومات الواردة يف هذا التقرير لتوفري املزيد من اإلرشادات                                           ميكـن للهيئة الفرعية للتنفيذ     - ٣
  .             من االتفاقية ٦                                       حول تنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة 

 تنظيم حلقة العمل -     ًثانيا 

      سبتمرب  /        أيلول   ١٥-  ١٣                    من االتفاقية يف      ٦                                                              عقدت حلقة العمل اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن املادة           - ٤
      ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٢-  ١١                                                                عقب احللقة الدراسية آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن تغري املناخ اليت عقدت يف     ٢٠٠٥

   ).    ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٥                                        وعقدت جلسة ختامية مشتركة لكال االجتماعني يف  (                      يف يوكوهاما، باليابان، 

                      د ختفيف انبعاثات غازات                                                                  وركزت احللقة الدراسية على حتديد فرص حتقيق مزايا مشتركة من خالل جهو    - ٥
  .                                                                                                                    الدفيئة، والفرص املتعلقة بآلية التنمية النظيفة يف إطار بروتوكول كيوتو، واستراتيجيات التكيف مع تغري املناخ              

                                 من االتفاقية يف منطقة آسيا واحمليط  ٦                                                                  وركزت حلقة العمل على فرص تعزيز تطوير وتنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة 
                        ً                                                                تركيز االجتماعني كان خمتلفاً، فإهنما عاجلا بعمق العديد من القضايا املتصلة بالتثقيف                            ومـع أن حمور       .        اهلـادئ 

  .                                                                          وبالتايل، فقد كان االجتماعان متكاملني إىل حد بعيد يف التصميم والتمويل واملشاركة  .                         والتدريب والتوعية العامة
ّ                                                     ً       وقد مّول حلقة العمل حكومات أستراليا ونيوزيلندا واليابان فضالً عن ب   .                        رنامج األمم املتحدة للبيئة     

                                                                                                                وقد نظمت أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ حلقة العمل بدعم من برنامج األمم املتحدة                  - ٦
  .                                       ومركز التعاون البيئي فيما وراء البحار                                                                   للبيئة وبالتعاون الوثيق مع حكومة اليابان املضيفة بواسطة وزارة البيئة
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                                                                                     املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية لتقدمي عروض وللمشاركة يف املناقشات يف حلقة                         ودعـي خرباء     - ٧
          منظمات   ٣             ممثلني من     ٧     ً                                   بلداً يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ و         ٢٨     ً        خبرياً من      ٤٧                     وحضـر حلقة العمل       .        العمـل 

  .                  منظمات غري حكومية ٦              حكومية دولية و

 املداوالت -     ًثالثا 

                                                                                     هليئة الفرعية للتنفيذ، السيد توماس بيكر، الذي مل يتمكن من احلضور، توىل رئاسة                                         بناء على دعوة من رئيس ا      - ٨
  .                                                                                                حلقة العمل، بالنيابة عنه، السيد كوك سينغ ياب، نائب املدير العام إلدارة خدمات األرصاد اجلوية املاليزية

                     تفاقية وبرنامج عمل            من اال   ٦                                                                              وافتتح حلقة العمل السيد كوك سينغ ياب الذي شدد على أن تنفيذ املادة               - ٩
                                                                                                               نـيودهلي مها عامالن حامسان يف التنفيذ الفعال لالتفاقية وبروتوكول كيوتو، ورحب بالفرصة اليت أتاحتها حلقة                

                   وأبدى السيد أوسامو   .              من االتفاقية ٦                                 ِّ                                   العمل لتبادل اخلربات وتقدمي رؤى متبصِّرة مفيدة من أجل تعزيز تنفيذ املادة 
                                                                                 ابانية املزيد من املالحظات االفتتاحية وأكد على التوازن بني املبادرات العاملية واإلقليمية                           ميزونو من وزارة البيئة الي

                                                                                              ، وإدماج الدروس املستخلصة من تبادل اخلربات من خمتلف بلدان املنطقة، وأمهية إقامة شراكات               ٦                 املتعلقة باملادة   
                 وأكدت على أمهية                                باملشاركني يف حلقة العمل                                       ورحبت أمانة اتفاقية تغري املناخ      .  ٦                              وشبكات يف جمال تنفيذ املادة      

  .                                                                                                  حلقات العمل اإلقليمية يف تبادل املعلومات اخلاصة مبنطقة معينة ويف تبادل أفضل املمارسات وإجياد احللول املشتركة

                من االتفاقية    ٦                                                ففي العرض األول، قدمت األمانة حملة عن املادة           .   ُ                                  وقُدم عرضان كمدخل إىل حلقة العمل      -  ١٠
                         واليت تتجاوز القضايا     ٦                                                                              ج عمـل نيودهلي وكررت التأكيد على أمهية األنشطة املنصوص عليها يف املادة                      وبـرنام 

                         ً       وشددت األمانة على أنه نظراً لعدم   .                                                                       املتعلقة ببناء القدرات وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتدابري التخفيف والتكيف
                                           ، فإن من املهم حتديد املوارد اإلقليمية القائمة  ٦                                                              وجود أي ترتيب خاص بتمويل األنشطة املنصوص عليها يف املادة        

َ                                                                                   وقدم العرَض الثاين السيد مايكل ويليامس من برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن نتائج االستبيان اخلاص   .         وتوظفيها          
        الترتيب                                                                  وأبلغ حلقة العمل بأن التوعية العامة تتصدر قائمة األولويات ويليها ب  .                        يف آسيا واحمليط اهلادئ    ٦          باملـادة   

                                  كما شدد على أنه ينبغي اعتبار        .                                                                            التدريب والتثقيف والتعاون الدويل واملشاركة العامة واحلصول على املعلومات        
  .     ً           بلداً يف املنطقة  ١٣      ً      جواباً من   ١٦                                           نتائج االستبيان استداللية فقط، ألهنا استندت إىل 

                        خلربات والدروس املستخلصة                                                                           وبعـد اجللسـة التمهيدية، عقدت جلسات مواضيعية عامة بشأن تبادل ا            -  ١١
                                                                                                   وبشأن فرص التوعية العامة، واالتصال واملشاركة العامة؛ والتثقيف والتدريب واحلصول على املعلومات؛ والتعاون 

                                                                               وركزت اجللسة العامة بالكامل على عروض البلدان وتبادل اخلربات والدروس املستخلصة بشأن   .               اإلقليمي والدويل
ّ       وقُسّمت اجل  .  ٦            تنفيذ املادة         ، بشأن  )      مالديف (                                    الفريق ألف، وترأسه السيد أجمد عبد اهللا   :                         لسة إىل ثالثة أفرقة مناقشة  ُ 

                                                                                                                التوعـية العامـة واالتصـال وحصول اجلمهور على املعلومات واملشاركة العامة؛ والفريق باء، وترأسته السيدة                
  ،  )         إندونيسيا (            نغ هيلمان                                                                  ، بشأن التثقيف والتدريب؛ والفريق جيم، وترأسه السيد دادا         )      الفلبني (               جوسـلني غوكو    

                                                                              وركز اليوم الثاين على ثالث جلسات مواضيعية لألفرقة العاملة بشأن املواضيع             .                                    بشأن فرص التعاون اإلقليمي والدويل    
                                                                                             وترد مجيع العروض اليت قدمها املشاركـون وقائمة املشاركني وجـدول األعمـال يف موقع اتفاقية               .             ً    املذكـورة آنفاً  
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                                                                         إضافة إىل تفاصيل اجللسة اخلتامية بشأن النتائج اليت خلصت إليها حلقة             ) (http://unfccc.int    نت                        تغري املناخ على اإلنتر   
  .           تغري املناخ                                                                                العمل واليت  عقدت بالتزامن مع اجللسة اخلتامية للحلقة الدراسية آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن

  عروض البلدان وتبادل اخلربات-     ًرابعا 

                                                               أستراليا وإندونيسيا وأوزبكستان وباكستان وبنغالديش وتايلند والصني   :   هي   (                      ً قدم ممثلون ألحد عشر بلداً -  ١٢
                           وقدم العرض األول السيد جيمس   .              من االتفاقية ٦     ً                            عروضاً عن أنشطتها املتعلقة باملادة   )                              والفلبني وملديف واهلند واليابان

                                      وأكد على أن من شأن اإلبالغ الفعال         .  خ                                                                               شيفلني من إدارة البيئة والتراث، أستراليا، بشأن قضية اإلبالغ عن تغري املنا           
  .      أوسع                                                                                   أن يزيد الوعي باملشكلة وحيفز على العمل ويقدم معلومات عن البدائل ويبلغ النتائج إىل مجهور

                                                           احتياجات التوعية والتدريب من أجل إدراج تغري املناخ يف           )            من بنغالديش  (                           وحبـث السيد ناصر الدين       -  ١٣
                             ً                                                   ر إىل أن حكومة بنغالديش، إدراكاً منها آلثار تدهور البيئة وتغري املناخ، قد                 وأشا  .                             السياسـات والربامج الوطنية   

           ً                                                                                ً                             أنشـأت مؤخراً خلية معنية بتغري املناخ لتسهيل إدارة املخاطر وأوجه عدم التيقن املناخية، بوصفها جزءاً من ختطيطها                  
                                كما أبلغ حلقة العمل بأن حنو        .     صلحة                                                                             اإلمنائي الكلي وتعزيز الوعي بقضايا تغري املناخ بني خمتلف أوساط أصحـاب امل           

ُ  ِّ                                                    مواطن بنغالديشي قد ُدرِّبوا على التأهب للكوارث واختاذ تدابري الطوارئ وإعادة  ٤٥     ٠٠٠    .          التأهيل                   

                                                                                                                    وتطرقت السيدة غاو يون، من قسم التنمية العلمية والتكنولوجية، إدارة األرصاد اجلوية الصينية، إىل جتربة الصني                 -  ١٤
                            وأشارت إىل أن الصني باشرت       .                                                                        امة والتثقيف والتدريب يف جمال تغري املناخ، وتعزيز التنمية املستدامة                               يف جمـال التوعية الع    

    ً                                                                                                                       عـدداً مـن املـبادرات، مثل االستقصاءات الوطنية بشأن التوعية العامة بتغري املناخ، ومشاريع منوذجية للتوعية وتعميم                  
                                                                يجية الوطنية للتوعية يف جمال تغري املناخ، ووضع مواد وبرامج                                                                   املعلومـات يف جمـال تغري املناخ، والبحوث بشأن االسترات         

                                                                                                 كما وصفت مزايا التعاون الدويل بني الصني وكندا بشأن برامج التوعية يف جمال تغري املناخ اليت                  .                        تدريبـية يف هذا اجملال    
   ). ١           انظر اإلطار  (     واصل                                                                             تركز على الشباب واملدارس، وأكدت على أن هذه الربامج حتتاج إىل دعم اجملتمع الدويل املت

 التعاون بني الشمال واجلنوب:  التعاون بني الصني وكندا يف جمال تغري املناخ-١اإلطار 

  ُ                                                                                                              اسُتهل يف الصني عدد من برامج بناء القدرات والتدريب والتوعية يف إطار مشروع التعاون بني الصني وكندا يف                  
  :         ة الدولية                                               جمال تغري املناخ، الذي متوله الوكالة الكندية للتنمي

                 وضع مواد تدريبية

                            بناء قدرات الصحفيني وتدريبهم

 Friends "   ، و )China Youth Daily   " (                تشاينا يوث دايلي "     ً          مقاالً جلريـدة   ٢٨-                         محـالت توعية حمورهـا الشباب 

of Nature on Wheels" وهو برنامج متنقل للتثقيف البيئي يوجه رسائل عن تغري املناخ إىل تالميذ املدارس ،                                                                          

                                                        بقة تصميم ملصقات يف جمال تغري املناخ شارك فيها طلبة اجلامعات   مسا

                                                                                  يشتمل تبادل اخلربات والتجارب ووجهات النظر بشأن تغري املناخ بني معلمني وتالميذ              "                     مشروع توأمة املدارس   "
  .            يف الصني وكندا
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             واملنظمات غري                                                                                          وأكـدت السـيدة راجاسري ري، من وزارة البيئة والغابات، باهلند، على أن احلكومة                -  ١٥
       وأعلمت   .                                                                                              احلكومية يف اهلند تضطلع بالعديد من األنشطة املتعلقة بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة يف جمال البيئة

                                      ً                                                                املشـاركني بـأن احلكومـة توفر التمويل أحياناً للمؤسسات احمللية للقيام بأنشطة يف جمال تغري املناخ يف ميادين      
  .   امة                             التثقيف والتدريب والتوعية الع

                                                                                                  وأشار السيد دادانغ هيلمان، من وزارة البيئة اإلندونيسية، إىل أنه رغم تنفيذ بعض األنشطة املتعلقة باملادة  -  ١٦
                                                                                                                من االتفاقية يف إندونيسيا، ال سيما من طرف املنظمات غري احلكومية، فإنه ال يزال من املطلوب توعية خمتلف                    ٦

                                                       وأوضح أن املوارد املالية والبشرية احملدودة وقلة وعي          .          غري املناخ                                             أصحاب املصلحة وتدريبهم وتثقيفهم يف جمال ت      
  .                                                           واضعي السياسات والسياسيني بقضايا تغري املناخ تعوق جهود التنفيذ

                                                                                                           وأبـرز السـيد أجمد عبد اهللا، من وزارة البيئة والطاقة واملياه، مبلديف، االحتياجات والشواغل املتعلقة                 -  ١٧
                                                       وأشار بإجياز إىل بعض الفئات املستهدفة اليت حتتاج إىل           .                      لتكيف مع تغري املناخ                                    بالتثقـيف والتدريـب يف جمال ا      

                                                                                                  التثقيف والتدريب خبصوص قضايا تغري املناخ، مثــل واضعــي السياسات واخلرباء املتخصصني يف قطاعات             
                     إن من شأن ذلك أن           وقال    .                                                                                 بعينها ومقدمي اخلدمات االجتماعية واملسؤولني عن اجلزر املرجانية واخلرباء الوطنيني         

                                                                                                                يـؤدي ال إىل تعزيز الوعي العام بتغري املناخ فحسب، بل إىل تعزيز قدرة هذه اجملموعات على التكيف يف األجل                    
  .           ً الطويل أيضاً

            ِ                                                                                       وأشـار السـيد ِفدا حممد، من وزارة البيئة الباكستانية، إىل أن باكستان حققت بعض النجاح يف تنفيذ          -  ١٨
                                                                                لتدريب والتوعية العامة يف جمال تغري املناخ عرب تنظيم حلقات العمل وأيام البيئة وألغاز                           األنشطة املتعلقة بالتثقيف وا

                                                                                                             البحـث عن الكلمات وامتحانات قصرية عن البيئة ومسابقات يف شكل أسئلة وألعاب الرقعة والتعلم اإللكتروين               
          الوطنية                           أن إنشاء وحدة دراسات التغري            كما أشار إىل   .  )Smiling Universe   " (         عامل مبتسم "                           وإصدار نشرة إخبارية بعنوان 

  .                                                                            سيساعد على تيسري تعزيز تنفيذ األنشطة املتعلقة بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة

                                                                                                           وقالـت السيدة جرياردا مرييلو، من أمانة اللجنة املشتركة بني الوكاالت بشأن تغري املناخ، إدارة البيئة                 -  ١٩
ّ                                    د من املشاريع املمولة من اخلارج قد سّهلت جهود التثقيف والتوعية العامة يف                                    واملوارد الطبيعية، بالفلبني، إن العدي                                  

                                                                                       ومشلت هذه املشاريع أنشطة إعداد البالغ الوطين األويل للبلد، وتنمية القدرات، واملبادرات           .                    جمـال تغـري املناخ    
                            اجللسات اإلعالمية بانتظام بشأن                    وأشارت إىل أمهية عقد   .                                                      املتكاملة يف جمال بناء القدرات بشأن آلية التنمية النظيفة

    كما   .                                                                                                         قضـايا تغري املناخ مع السياسيني وواضعي السياسات كجزء من الربنامج اخلاص بالتوعية العامة والتثقيف              
                                                                                                                 تناولـت مزايا استخدام اخلربة الوطنية وتبادل اخلربات بني البلدان كجزء من التعاون بني بلدان اجلنوب يف جمال                  

   ). ٢        ر اإلطار    انظ (                 التثقيف والتدريب 



FCCC/SBI/2005/21 
Page 7 

  أمثلة على التعاون بني بلدان اجلنوب يف جمال التدريب-٢اإلطار 

                                                                                                          دعـي العديد من اخلرباء من الفلبني، بواسطة معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، لتدريب موظفني تقنيني من             
                      ة البيئة الكمبودية،                                                                                               كمـبوديا عـلى إعداد خمتلف عناصر البالغ الوطين األويل هلذا البلد، وبناء على طلب وزار               

  .                                                                                             أشرف خرباء من الفلبني على حلقة عمل تدريبية لفائدة موظفني تقنيني كمبوديني بشأن آلية التنمية النظيفة

                                                                                                                وأشـرف خرباء من الفلبني على حلقة عمل تدريبية بشأن حتليل التخفيف من آثار تغري املناخ يف مجهورية إيران                   
  .       اإلسالمية

                                                                               ريكا فايوبارب كوبر، من مكتب املوارد الطبيعية والسياسة البيئية والتخطيط                                  واستعرضـت السيدة ناتا    -  ٢٠
                            وأشارت إىل أن التوعية العامة   .                                                                                البيئي، بتايلند، بعض األنشطة املتعلقة بالتوعية العامة يف جمال تغري املناخ يف تايلند   

ُ                                                                               قـد ُشجعت بواسطة محالت توعية وحلقات دراسية وحلقات عمل وبرامج تدريب هادفة                                   واملشاركة يف برامج       
                                                                                     وقالت إنه جيري تشجيع اإلعالم بتغري املناخ والتوعية به عرب استحداث موقع مكرس على شبكة         .                 محايـة البيـئة   

                                                            كما تطرقت إىل أمهية الدور الذي تقوم به احلكومات احمللية            .                      باللغة التايلندية                     تقرير حالة البيئة                   اإلنترنت وإصدار   
  .                                                          ساط اجلامعية والقطاع اخلاص يف إشاعة الوعي بالبيئة وبتغري املناخ                        واملنظمات غري احلكومية واألو

                                                                                                    وتناولـت السـيدة غولنارا زوبكوفا، من مركز خدمات األرصاد اجلوية املائية، مجهورية أوزبكستان،               -  ٢١
            أن األنشطة                                                                                            األنشطة السابقة واملقررة املتعلقة بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة يف جمال تغري املناخ، وأشارت إىل

                           وتشمل بعض األنشطة املقررة      .                                                                                 السابقة نفذت كجزء من أنشطة متكينية تتعلق بإعداد البالغ الوطين األويل للبلد           
                                                                                                       الـيت تناولـتها بإجيـاز وضع مواد دروس يف تغري املناخ للجامعات واملعاهد الوطنية؛ ومواد إرشادية للجامعات       

                  ُ                                 كما أشارت إىل أنه سُيضطلع ببعض األنشطة املقررة          .              تغري املناخ                                                 والكلـيات واملدارس؛ وإعداد دليل عن اتفاقية      
  .                                     بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة

                                    مركز التنسيق بني شبكات املعلومات اخلاص  "                                  ً      ً                   وقدمـت أمانة اتفاقية تغري املناخ عرضاً موجزاً عن إنشاء        -  ٢٢
                                              العامة وستكون له قواعد بيانات ميكن البحث فيها                                 الذي سريكز على التثقيف والتوعية   "              من االتفاقية ٦         باملـادة  

             هذا هو قيد     "              مركز التنسيق  "                        وأشارت األمانة إىل أن       .                                                       وجـدول زمين لألنشطة وقاعدة بيانات للمنظمات املعنية       
  .            َّ                                                           اإلنشاء وسيدشَّن منوذج له يف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ

             عرب التعاون  ٦                                                    ز دور برنامج األمم املتحدة للبيئة يف تعزيز تنفيذ املادة                              وعرض السيد مايكل ويليامس بإجيا -  ٢٣
              يقدمه برنامج                                                 كما تناول الدروس املستخلصة من الدعم الذي          .                                                 الدويل يف خمتلف بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ       

                                    وأبلغ حلقة العمل بأن أولويات       . ٦                                                                                        األمـم املتحدة للبيئة ملختلف البلدان يف جمال إعداد براجمها الوطنية يف إطار املادة               
          ، وتوعية   ٦                                                                   تشمل تقدمي الدعم للمشاريع الوطنية اليت تعد يف إطار املادة                ٢٠٠٦                                          بـرنامج األمـم املـتحدة للبيئة لعام         

          وإصدار                                                                                                      الشـباب، ومؤسسات األعمال والصحافة، وتوزيع نصوص ورسوم بيانية غري مشمولة حبق امللكية الفكرية،             
  .                                 ودعمها يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ٦                                   ، وحتديد املشاريع املعدة يف إطار املادة  " ت            أفضل املمارسا "        كتيب عن 
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                                                                                                         وعـرض السـيد ماكـاتو كاتو، من مركز التعاون البيئي فيما وراء البحار، باليابان، بعض الدروس                  -  ٢٤
             ً     ً         ح على أن جزءاً كبرياً من          وأوض  .                                        من خالل التعاون الدويل مع اليابان       ٦                                                املستخلصـة من تنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة        

                                                                                                                           تعـاون اليابان الدويل يف جمال البيئة ينفذ بواسطة أنشطة مثل احللقة الدراسية آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن تغري املناخ،                    
                                                                                                         وشبكة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن تغري املناخ، ومن خالل دورات تدريبية تنظمها الوكالة اليابانية للتعاون الدويل كجزء 

                                                      وتشمل بعض الدروس املستخلصة ضرورة أن تكون األنشطة          .                                          درة كيوتو، واملركز اإلعالمي آلليات كيوتو                مـن مـبا   
  .             باالستمرارية                                                     حمددة اهلدف وأن تستخدم عمليات قائمة على املشاركة وتتسم ٦                       املضطلع هبا يف إطار املادة 

                               عض القضايا اهلامة ذات الصلة                                                                              وألقـت العروض الوطنية واملناقشات العامة اليت تلت ذلك الضوء على ب            -  ٢٥
                                                                                                        بـتعزيز التوعية العامة، ووضع استراتيجيات لالتصال، ومشاركة خمتلف أصحاب املصلحة واجلمهور يف معاجلة              

                                                                                          واعترف املشاركون بأن من شأن االتصال الفعال أن يفضي إىل زيادة الوعي باملشكلة، وإىل                .                    قضـايا تغري املناخ   
                                                 لذا، من الالزم وضع استراتيجيات خمتلفة يف جمال          .                         ات، واإلبالغ عن النتائج                                       العمـل، وتوفـري املزيد من املعلوم      

  .                                            االتصال والتوعية العامة ملختلف الفئات املستهدفة

               من االتفاقية،  ٦  ُ                                                                            وطُرحت مسألة رئيسية أثناء العروض وهي أنه ليس للبلدان سياسات حمددة تتعلق باملادة  -  ٢٦
                                                                     ايل البيئة والتنمية املستدامة تتضمن عناصر ميكن اعتبار أن هلا عالقة باملادة                                  لكن العديد من سياساهتا وبراجمها يف جم

                                                                                                               فقـد أدرجـت يف العديد من الربامج واملشاريع يف جمال التنمية املستدامة قضايا التثقيف والتدريب والتوعية                   .  ٦
  .  وض                                                                   ويرد أدناه ملخص لبعض القضايا والشواغل األساسية اليت طرحت يف أثناء العر  .       العامة

                                                                                                 فقد أشارت املعلومات املقدمة يف العروض ويف سياق تبادل اخلربات والدروس املستخلصة إىل أن بعض                 -  ٢٧
                                                                                                                     بلدان املنطقة تنفذ أنشطة تتعلق بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة يف جمال تغري املناخ، لكن معظم هذه األنشطة                 

                                   بيد أن املشاركني اعترفوا بأن مستوى     .                من االتفاقية   ٦                ً                                          ليسـت مقـترنة رمسياً بربنامج عمل نيودهلي بشأن املادة           
                                               ً                 ً                  ففي بعض البلدان، لوحظ أن مستوى التنفيذ متدن جداً أو هو منعدم متاماً، يف                .                                    التنفـيذ متباين جدا بني البلدان     

              كما هي احلال    (                                                                                              حني أن يف بلدان أخرى بلغ االتصال واملشاركة العامة مستويات رفيعة يف جمال صنع السياسات                
  .                                                                         وميكن عزو ذلك إىل تفاوت املوارد املالية والتقنية والبشرية من بلد آلخر يف املنطقة   ).               الصني والفلبني يف

َ                                                          وقـد َوضعت نتائج االستقصاء السابق حللقة العمل الذي مشل            -  ٢٨      ً                                  بلداً يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،         ١٣    
                                                   ولويات، يليها التدريب والتثقيف والتعاون الدويل                                             أعاله، التوعية العامة يف صدارة األ        ١٠                         واملشار إليه يف الفقرة     
                                                                                      وتشـمل الفئات األساسية املستهدفة بالتوعية يف املنطقة واضعي السياسات يف الوزارات              .                     واملشـاركة العامـة   

                                                                          وفيما يتعلق باألولويات يف جمال التدريب يف املنطقة، وضع اجمليبون دراسات             .                                  والـربملانات، يليهم عامة اجلمهور    
                                                                                                            التأثر على رأس قائمة األولويات، تليها احلاجة إىل البحث واملراقبة املنهجية والتكيف وإعداد قوائم جرد                         قابلـية   

                                                                                                 لذا، فإن نتائج االستقصاء تشبه نتائج استقصاءات مماثلة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة               .                   غـازات الدفيـئة   
  . ٦        املادة                                                 الكارييب أجرهتا األمانة يف حلقات العمل اإلقليمية بشأن
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                                                                                                        وأشـار املشاركون إىل الروابط الوثيقة بني القضايا اليت أثريت يف احللقة الدراسية آلسيا واحمليط اهلادئ                 -  ٢٩
                                                      خبصوص التوعية العامة واالتصال، وأكدوا على أمهية         ٦                                                           بشـأن تغـري املناخ وحلقة العمل اإلقليمية بشأن املادة           

                          ً                                                واحمليط اهلادئ اليت تعقد سنوياً بشأن تغري املناخ واملبادرات اإلقليمية أو                                                      التعاون الدويل بني احللقة الدراسية آلسيا       
                                ويف هذا السياق، أشار املشاركون إىل   .                                                                   دون اإلقليمية بشأن التثقيف والتدريب والتوعية العامة يف جمال تغري املناخ

                                   بكة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن تغري                                          من اتفاقية تغري املناخ، ميكن لش       ٦                                                أنه عند إنشاء مركز التنسيق يف إطار املادة         
  .                   ً        ً  املناخ أن تكون شريكاً إقليمياً

                       التوعية العامة واالتصال   :                                                                       وحبثت جلسات األفرقة العاملة الثالث اليت عقدت يف اليوم الثاين القضايا التالية -  ٣٠
ُ ّ                         وُعّينت مقررة هلا السيدة باش  )     اهلند (                                              واملشاركة العامة، وترأستها السيدة مونايل رانادي    ؛  )       جزر كوك (          ا كاروثرس  

ُ  ِّ       ً               وُعيِّن مقرراً هلا السيد      )       الفلبني (                                                                           والتثقيف والتدريب واحلصول على املعلومات، وترأستها السيدة جوسلني غوكو            
                   معهد دراسات البيئة  (                                                   ؛ والتعاون اإلقليمي والدويل، وترأسها أنشا سرينيفاسان  )        سري النكا (                  ثوشارا سيكوبادوغي 

ُ  ِّ      وُعيِّن مق  )                 العاملية، اليابان    ).                                             مركز التعاون البيئي فيما وراء البحار، اليابان (   ً                       رراً هلا السيد ماكوتو كاتو  

  من االتفاقية٦ فرص تنفيذ املادة -     ًخامسا 

                                                                                               أشار املشاركون إىل أنه على الرغم من أن تنفيذ العديد من األنشطة املتعلقة بالتثقيف والتدريب والتوعية  -  ٣١
                                                                  من االتفاقية، فإن معظم البلدان تنفذ تلك األنشطة كجزء من            ٦   ً          مسياً باملادة                                          العامة يف جمال تغري املناخ ال يقترن ر       

                                                برامج العمل الوطنية للتكيف، والتقييم الذايت       (                                                                  مشـاريع تتعلق بالبالغات الوطنية وغريها من األنشطة التمكينية          
  .                   ية التنمية النظيفة                                               ، وكذلك يف سياق أعماهلا التحضريية اخلاصة بآل        )                                           للقـدرات الوطنـية، وخطط العمل الوطنية      

  :                     ً                         وتوفر تلك األنشطة فرصاً للبلدان لكي تقوم مبا يلي

                                                                                            التركيز على توعية خمتلف الفئات املستهدفة، مثل احلكومة والصناعة واملدارس واجملتمع احمللي،              ) أ ( 
         والنشرات                                                      مثل النشرات الصحفية واملقابالت التلفزية واإلذاعية        (                                              عن طريق استعمال جمموعة من أساليب االتصال        

  ؛ )                                                                          اإلعالمية واملنشورات العامة ووضع العالمات البيئية وأدلة شراء املنتجات االستهالكية

                                        تشمل الوكاالت احلكومية واملنظمات غري       ٦                                                 إنشـاء شـبكات معلومـات وطنية بشأن املادة            ) ب ( 
                  ملكرسة لتغري املناخ؛                                                                           احلكومية واملدارس والكليات واجلامعات وغريها من املؤسسات ومواقع اإلنترنت الوطنية ا

                                          خاليا متخصصة إلجراء البحوث يف جمال تغري املناخ؛ /                إنشاء مؤسسات حبوث  ) ج ( 

                                                                                                تعزيز التوعية العامة ونشر املعلومات عن تغري املناخ بواسطة حلقات العمل واحللقات الدراسية               ) د ( 
                                ية والربامج الوثائقية والكراسات؛              والنشرات الشهر  "             اليوم العاملي "                                      واملنشورات اخلاصة ومواقع اإلنترنت وأنشطة 

                                                                                             إدراج قضايا تغري املناخ يف خطط العمل الوطنية يف جمال التثقيف البيئي ووضع مواد تثقيفية مثل             ) ه ( 
                                                                                                        الكتب األساسية اليت تتناول قضايا تغري املناخ واليوميات وصحائف الوقائع بشأن تغري املناخ وآلية التنمية النظيفة؛
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                                                                      واضعي السياسات بعقد جلسات إعالمية منتظمة مكثفة مع خمتلف اللجان الربملانية             تعزيز قدرات   ) و ( 
                                                              والوكاالت االقتصادية واإلمنائية الوطنية ووزارات التجارة والصناعة؛

                                                                                              تعزيـز قـدرات القطاعني اخلاص والعام بواسطة عقد دورات تدريبية تقنية بشأن قوائم جرد                 ) ز ( 
  .                                               ة بآلية التنمية النظيفة، وإعداد البالغات الوطنية                              غازات الدفيئة، والقضايا املتعلق

  الشواغل والقيود واحلواجز العامة-     ًسادسا 

     ً  ونظراً   .  ٦                                                                                                  تفتقر العديد من بلدان املنطقة إىل ترتيبات مؤسسية تفضي إىل تعزيز القضايا املشمولة باملادة                -  ٣٢
                                          شاريع، فإن من يضطلع هبا هم موظفو مشاريع قد           ً     ً               تشكل عادةً جزءاً من تنفيذ امل ٦                            إىل أن األنشطة املتعلقة باملادة 

                                      ُ                             ومن مث، فإن معظم املعلومات عن تغري املناخ ُتنشر من قبل جهات التنسيق أو   .                              ال ميلكون بالضرورة اخلربة املناسبة
                                      كما هي احلال يف ماليزيا، وكما أوصى به  ٦                                                وقد يكون من الضروري تعيني جهة تنسيق معنية باملادة   .        من خالهلا

  .            ج عمل نيودهلي     برنام

    بيد   .                                                                     ً                  وتتنافس قضايا تغري املناخ وشواغله على املوارد مع أولويات أخرى أشد إحلاحاً على الصعيد الوطين -  ٣٣
                                                                             خاليا معنية بتغري املناخ داخل الوزارات املسؤولة عن األنشطة املتعلقة بتغري            /                                     أن العديد من البلدان أنشأت مكاتب     

                                                                               سبيل املثال، أجرت كل من الصني والفلبني حوارات منتظمة بشأن قضايا تغري                 فعلى  .  ٦                           املناخ، مبا يف ذلك املادة      
  .                                    املناخ مع صناع القرار والسياسيني فيهما

   ٦                                                                                                      ومعظم بلدان املنطقة ليست هلا سياسات حمددة يف جمال تغري املناخ أو خطة تنفيذ رمسية خاصة باملادة                   -  ٣٤
  .                                        سياساهتا يف جمايل البيئة والتنمية املستدامة                                           من االتفاقية، رغم أن قضايا تغري املناخ مدرجة يف

                                                                                                    وأشار املشاركون إىل أن املوارد املتاحة لرسم سياسات االتصال وتنظيم محالت التوعية والتطوير املهين               -  ٣٥
             فكون املوارد    .                من االتفاقية   ٦                                                                                 للمعـلمني واملمارسني ال تتناسب مع االحتياجات والشواغل املتعلقة بتنفيذ املادة            

  .                                        ً              لية والتقنية والبشرية غري كافية يقيد كثرياً جهود التنفيذ   املا

  :                                                                               وفيما يلي بعض القيود واحلواجز الرئيسية اليت مت حتديدها يف العروض وما تالها من مناقشات -  ٣٦

                                         ، مما جيعل من الصعب التركيز على هذه         ٦                                                       االفـتقار إىل ترتيـبات مؤسسية حمددة لتنفيذ املادة            ) أ ( 
        األنشطة؛

                                                                      كفاية التمويل، مما حيد من نطاق برامج التوعية والتغطية وأنشطة التثقيف؛   عدم  ) ب ( 

                                                                                                  نقص املوارد البشرية والتقنية واملالية وارتفاع معدالت استرتاف املوارد، مما يعين أن العديد من                ) ج ( 
                          األنشطة تعوزها االستمرارية؛
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                وغري ذلك من     ٦             لقة باملادة                                                               ضـعف شبكات املعلومات وعدم وضوح األدوار واملسؤوليات املتع          ) د ( 
                              املسائل، مما يقيد جهود التنفيذ؛

       مؤسسات  /                                                                                    عـدم إدراج قضايا تغري املناخ يف املناهج التعليمية يف املدارس واملؤسسات األكادميية                ) ه ( 
                                         البحوث ويف املواد التعليمية اخلاصة باملدرسني؛

                                   منح شهادات التدريب أثناء العمل                                                                 عدم كفاية حلقات العمل الدولية وبرامج التدريب وبرامج             ) و ( 
               من االتفاقية؛ ٦             لتنفيذ املادة 

  .                                                           ً حمدودية االتصاالت بسبب بطء خدمات اإلنترنت، وعدم انتظامها أحياناً  ) ز ( 

     ً                                                                                            ونظراً إىل التباين بني بلدان املنطقة واألمهية احلامسة للتثقيف والتدريب والتوعية العامة يف جمال تغري املناخ،  -  ٣٧
                                                                       من االتفاقية ينبغي أن يأخذ يف االعتبار مسؤولياهتا املشتركة ولكن املتمايزة،  ٦                     اركون أن تنفيذ املادة            فقد رأى املش

  .                                            مبا يتوافق مع أولوياهتا يف جمال التنمية املستدامة

 يةاملواضيعاجملاالت  -     ًسابعا 

  التوعية العامة واالتصال واملشاركة العامة- ألف

         الرئيسية      ً                           حامساً يف زيادة وعي الفئات            ً   عامالً                                 ناخ يف عمليات التخطيط الوطنية                            إدراج قضايا تغري امل      ُّ   عـدُّ  ُ ُي -  ٣٨
        قضايا    صوص                                   التأثري يف ذلك الوعي وتلك املشاركة خب  ويف                                       واملدارس واملؤسسات اجلامعية ومشاركتها                 املسـتهدفة   

                     تعزيز التوعية العامة                                                                       ومن شأن زيادة فعالية مشاركة املنظمات غري احلكومية أن تساعد على             .  ه                  تغري املناخ وشواغل  
            ، والشباب،               ً  واجلمهور عموماً                                                                 السياسيني، والقطاع احلكومي، والقطاع اخلاص والصناعة واألعمال،                    يف أوسـاط    

  .                        واملدارس، واهليئات اإلعالمية

                          ً             ً             م تغري املناخ إىل اجلمهور كثرياً ما يكون صعباً ألنه         و                   املعلومات عن عل        توصيل                         واعـترف املشاركون بأن      -  ٣٩
                  واضعي السياسات،   إىل           املعلومات    نقل           عمل عادة يف  ت                          ورغم أن اللغة االنكليزية تس  .                     مواد فائقة التقنية    توفر      يتطلب 

                                                   أنشطة إشاعة الوعي وتوصيل الرسائل املتصلة بتغري املناخ                                                  فإن من الضروري استعمال اللغات واللهجات احمللية يف   
  .             والسكان احملليني                                       ً من أجل حفز العمل يف أوساط اجلمهور عموماً

                                                                       بعض اخلطط اإلقليمية والسياسات الوطنية يف املنطقة، لكنها ال تنفذ                 وجـود                         وأشـارت العـروض إىل       -  ٤٠
  .          االستمرارية            ِّ      ً             ، فإهنا ال تعمِّر طويالً وتفتقر إىل                               كان هناك تنفيذ لربامج التوعية   إذا          بالكامل؛ و

  .                           لكي تتعزز التوعية العامة    ومية                   متطلبات احلياة الي                     برامج التوعية       تليب                                 املشـاركون أن من املهم أن           رأى و -  ٤١
             مشاهري مناصري             التلفزية و        تمثيليات     وال      سرحيات                                  أنشطة التوعية هذه بواسطة األغاين وامل /                  وميكن االضطالع بأعمال

  .                                           ، واإلعالن عن أيام للبيئة واالحتفال هبا وغري ذلك      البيئة
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      ً                          ك أيضاً حاجة إىل التركيز على                  بيد أن هنا    .                                                             وتركـز أنشـطة التوعية عادة على أهم احلواضر يف املنطقة           -  ٤٢
                        يكون للدين تأثري كبري يف     ً    كثرياً ما                    ففي املناطق الريفية،   .         آثار أشد           لتغري املناخ                             األريـاف حيـث ميكن أن تكون    
  . ه                                النظرة إىل قضايا تغري املناخ وشواغل

                    سة إىل اختاذ تدابري                                      تغري املناخ تشري إىل احلاجة املا        وم         من عل         املستقاة                                   وشدد املشاركون على أن املعلومات       -  ٤٣
                                         شعارات بسيطة وجذابة تستلفت انتباه الفئات     ذات                         وهناك حاجة إىل تنظيم محالت   .                       على خمتلف مستويات اجملتمع

  :                                                 وقد اقترحت الشعارات التالية ملختلف الفئات املستهدفة  .               املستهدفة احملددة

  "                ف االحترار العاملي     ً      شيئاً لوق  وا                   عن التنفس أو افعل  وا    توقف   "-                     السياسيون والربملانيون  • 

  "                          اعمل اآلن واستعد لتغري املناخ   "-                      القطاعان احلكومي واخلاص  • 

  "                                             مع تغري املناخ والتخفيف من حدته يف احلياة اليومية             تدابري التكيف    "-              ً اجلمهور عموماً • 

  "                                       قضية عاملية، آثار قطاعية، ردود فعل فردية   "-                واجملتمعات احمللية                   املنظمات غري احلكومية  • 

  . "                          بشر بغد أفضل لألجيال املقبلة ت                  مزايا العمل اليوم    "-       الشباب  • 

              م تغري املناخ    و                                                          سبل تعزيز الوعي بتغري املناخ ربط الفهم األساسي لعل                من أجنع                          واعـترف املشاركون بأن      -  ٤٤
  .          تأثر احمللية                                                                            أو جتربة اآلثار اليت حتدث على الصعيد احمللي، أي إن االحترار العاملي يؤثر يف قابلية ال /       مبالحظة و

                                 غري أن استعمال وسائط اإلعالم يف        .                                                                     وللعديد من بلدان املنطقة برامج توعية ناجحة، ال سيما يف املدارس           -  ٤٥
                         الرئيسية أو الترويج        نشطة         من األ      ٍ كجزٍء                                                                             محالت التوعية يظل باهظ الثمن، وينبغي بالتايل إدراج برامج التوعية إما            

  .    نشطة                 هلا يف أثناء تلك األ

        وميكن أن   .        واملزايا                     وضع نظام من احلوافز     يلزم                                                  ز التوعية العامة واالتصال واملشاركة العامة بفعالية،     تعزي ل و -  ٤٦
  .                        املشاريع ونقل التكنولوجيا      أنشطة                                           يتيسر ذلك بواسطة التعاون الدويل من خالل دعم 

                   املعلومات العمل                                                                                      وتقتضي املشاركة العامة يف عمليات اختاذ القرارات يف جمال تغري املناخ واحلصول على             -  ٤٧
             يزية واللغات  ل                                                                                      على ضمان متكن املكتبات واملعاهد التعليمية من توفري جمموعة كاملة من املواد عن تغري املناخ باالنك

  .        والكليات                                                        احمللية، حيثما أمكن، لكي يستعملها عامة الناس وكذلك املدارس 

  التثقيف والتدريب واحلصول على املعلومات- باء

       املوظفني    و                        املوارد املالية ونقص اخلربة             عدم كفاية       ها                                        احلواجز أمام التثقيف والتدريب، مبا في     ُ               ُحدد عدد من     -  ٤٨
                                                 مثة حاجة الستمرار املاحنني يف تقدمي الدعم، ولوضع                              ولتخطي هذه احلواجز،      .      ملؤسسي     وا                       وقلـة الدعم السياسي   

  .                         ستوى بشأن شواغل تغري املناخ                         تحديد فرص احلوار الرفيع امل ل و            وبرامج رصد،   "             تدريب املدربني "            برامج تتضمن 
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              ويتطلب حل هذه   .              َّ    العمالة املدرَّبة       استبقاء                                                          وتواجه العديد من البلدان املشكلة الصعبة واملستمرة املتمثلة يف  -  ٤٩
  .                         على مستوى الدراسات العليا                  على املدى البعيد      اخلرجيني                             املشكلة تثقيف وتدريب املزيد من 

      بشأن            حلقات عمل       من خالل                              يف جمايل التثقيف والتدريب قد حتقق                                واعترف املشاركون بأن بعض النجاح  -  ٥٠
                                                  ً          بشأن آلية التنمية النظيفة يف خمتلف بلدان املنطقة حتسباً                    اليت عقدت                                               مواضـيع حمددة مثل حلقات العمل الوطنية        

       خمتلف            التقنية يف                                                                              َ           لدخـول بـروتوكول كيوتو حيز التنفيذ، وبواسطة تقدمي اخلرباء الوطنيني واإلقليميني املساعدةَ        
  .                                               البلدان للمساعدة يف إعداد البالغات الوطنية األولية

                                                                                                          ومتخض التركيز على آلية التنمية النظيفية يف احللقة الدراسية آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن تغري املناخ عن                 -  ٥١
          املرة األوىل          وهذه هي  .  ٦                         يف حلقة العمل بشأن املادة                                                        من النقاش بشأن التثقيف والتدريب والتوعية العامة            املـزيد 

  .                   من بروتوكول كيوتو   ) ه   (  ١٠                                                   اليت تعاجل فيها حلقة عمل إقليمية قضايا تتعلق باملادة

                                                                                                                   وكرر املشاركون التأكيد على ضرورة ربط التثقيف يف جمال تغري املناخ بالتثقيف البيئي والتثقيف يف جمال التنمية                  -  ٥٢
  .                          أولويات التنمية املستدامة            مبا يتوافق مع                             لقة بالتثقيف على األمد البعيد                 من االتفاقية املتع   ٦                   ا يسهل تنفيذ املادة            املستدامة، مم

                                  العاملي واحللقة الدراسية آلسيا             املناخ                                  آسيا واحمليط اهلادئ لبحوث تغري             منطقة                                 ووافـق املشاركون على أن شبكة      -  ٥٣
  .                               أفضل املمارسات يف مجيع أحناء املنطقة                                                                     واحمليط اهلادئ بشأن تغري املناخ مفيدتان لتبادل املعلومات واملعارف، مبا يف ذلك 

               وبرنامج األمم  ، ي ئ                                     منظمات مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنا                   الدور الذي تؤديه                           واعترف املشاركون بأمهية     -  ٥٤
                                                                                               وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، وغريها من الربامج واملؤسسات              ،              املتحدة للبيئة 

          ، يف دعم    )                                        والوكالة الدامنركية للتنمية الدولية                                       الوكالة األملانية للتعاون التقين       مثل (                        األطـراف والثنائية              املـتعددة 
   هي                                                     ويف هذا السياق، أكد املشاركون على أن مواصلة هذا الدعم   .                                          األنشطة املتعلقة بالتثقيف والتدريب يف املنطقة

  .                             استمرارية هذه األنشطة يف املنطقة      لتأمني      حيوي     أمر 

     فليس   .                معلومات خمتلفة       حتتاج إىل  )                        أي خمتلف الفئات املستهدفة (      ُ                            كما اعُترف بأن خمتلف فئات املستعملني  -  ٥٥
                                   وصلتها باملوضوع وقابليتها للتطبيق                   من حيث مدى مالءمتها (           الصحيحة    ات              ً                      مـن السـهل دائمـاً حتديد املعلوم       

                   ً               تلك املعلومات غالباً ما تكون            ً    أحياناً ألن      اقم             املشكلة تتف          ، وهذه                        ً             ألنه يتطلب مستوى معيناً من اخلربة       )         ونوعيتها
  .                                                  بالضرورة يف الشكل الذي ميكن استعماله بسرعة وفعالية      ال تكون                       متاحة ويف املتناول لكنها 

        خرباء يف                                                                                                    ووافـق املشاركون على أن املساعدة على حتسني احلصول على املعلومات يف املنطقة تتطلب وضع دليل                  -  ٥٦
     شبكة                           كما أشاروا إىل أن ربط      .   ال       هذا اجمل                         املعلومات التثقيفية يف        و      لمواد ل     جرد          وقائمة                عيد اإلقليمي                          تغري املناخ على الص       جمال

                                      شريكني إقليمني مفيدين لتحقيق هذا               عل منهما         قد جي   ٦       املادة   ب               التنسيق اخلاص                                               آسـيا واحمليط اهلادئ بشأن تغري املناخ مبركز         
       إعالمية                           قاعدة بيانات وأدوات            استحداث                          شاركون أن مثة حاجة إىل           امل    رأى                                      وفيما يتعلق باحلصول على املعلومات،        .       اهلـدف 
                                                         ويف هذا السياق، اقترحوا إنشاء آلية لتبادل املعلومات          .                                                   الوعي، ومشاركة أصحاب املصلحة، ونشر املعلومات           تعزيز        بغـرض 

                          يب بني بلدان املنطقة عرب          التدر        أساليب                                 تعزيز تبادل األفكار واملواد و         قصد                                             واخلربات والدروس املستخلصة، وإلنشاء شبكات      
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                                 وأشاروا إىل أن ربط شبكة آسيا        .                                      املعلومات التثقيفية بشأن تغري املناخ        و     ملواد ا         وجرد      ناخ                                    وضـع دلـيل إقليمي خلرباء تغري امل       
  .                    مفيدين يف هذا الصدد              شريكني إقليمني        عل منهما      قد جي ٦                    التنسيق اخلاص باملادة                                 واحمليط اهلادئ بشأن تغري املناخ مبركز 

   ما                    ُ                                            لتثقيف والتدريب، اقُترح إدراج دروس عن تغري املناخ يف برامج التخرج و            الذي يؤديه ا        ً              واعترافاً بالدور احلاسم  -  ٥٧
           َّ    املوظفني املدرَّبني               ناقص أعداد                                         شأن ذلك أن يساعد على حل مشكلة ت           من             واعترب أن   .                                      بعد التخرج يف معاهد التعليم العايل     

  .             من االتفاقية ٦                          بلدان املنطقة لتنفيذ املادة                                   والنقص العام يف اخلربة املتاحة يف معظم 

                          قضايا تغري املناخ أكثر                          من املرجح أن تصبح               وملا كان   ،     ً                                                     ونظراً إىل القيود واحلواجز اليت مت حتديدها يف حلقة العمل          -  ٥٨
     ثقيف  ت  لل                                                 قد يكون من الضروري عقد حلقات عمل تدريبية          ف     ً                                                         إحلاحـاً يف املسـتقبل القريب يف العديد من بلدان املنطقة،            

                                         وميكن القيام بذلك يف إطار فريق اخلرباء         .                                  كيف والتخفيف والتنمية املستدامة    ت                                             والتدريـب والتوعـية العامـة من أجل ال        
                                   التفاقية، وفريق اخلرباء املعين بأقل       با                           املدرجة يف املرفق األول        غري            من األطراف           املقدمة                    البالغات الوطنية    ب      املعين          االستشاري  

                                          وضع مواد تدريبية وأدلة ووحدات منهجية       ل                       والتدريب املهين مطلوب      .                             رباء املعين بنقل التكنولوجيا              ً             البلدان منواً، وفريق اخل   
  .                       وتعزيز التوعية العامة     تدريب         تثقيف وال  لل

                                                                                                    وشدد املشاركون على ضرورة ترمجة املعلومات املتاحة عن تغري املناخ باإلنكليزية وغريها من لغات شىت                -  ٥٩
         فمن شأن    .        الريفية /                                                              احمللية الستعماهلا يف توعية واضعي السياسات واجملتمعات احمللية                                      الفـئات املستهدفة إىل اللغات    

          ِّ                                                                                        ذلك أن ييسِّر اإلقناع السياسي لواضعي السياسات والسياسيني واعترافهم بقضايا تغري املناخ وشواغله وأن يشجع 
  .                                               إدراج اعتبارات تغري املناخ يف عملية التخطيط اإلمنائي

  واإلقليمي التعاون الدويل-جيم

                                                ، وافق املشاركون على أن من املفيد، واملمكن،         ٦                                                     وخبصوص إمكان وضع استراتيجية إقليمية بشأن املادة         -  ٦٠
                                                                  من االتفاقية، رغم أن ذلك يقتضي املزيد من التفكري، مبا يف ذلك النظر يف  ٦                                    وضع استراتيجية إقليمية لتنفيذ املادة 

                                             وال بد من أن تكون االستراتيجية ذات توجه قطري يف   .               فيذ هذا املشروع                                    القضايا املتعلقة حبسن اإلدارة وطرائق تن
  :                                                           سياق برنامج عمل نيودهلي، وميكن أن تشتمل على عناصر أمهها ما يلي

                                                                               يركز هذا العنصر على وضع برامج مبتكرة ملختلف الفئات املستهدفة وتوعية            -                 التوعية العامة     ) أ ( 
                        العليا بآثار تغري املناخ؛                                  واضعي السياسات والسياسيني يف املراكز 

   ِّ                                                                                   ميكِّـن هـذا العنصر من تكييف واستخدام املوارد واملواد التثقيفية على املستويني              -           التثقـيف     ) ب ( 
                                                 اإلقليمي ودون اإلقليمي لفائدة فئات مستهدفة بعينها؛

                                      مبا يف ذلك التدريب أو إعادة التدريب      (                                           هذا العنصر أساسي خاصة بشأن التكيف        -           التدريـب     ) ج ( 
                                                                     ، وإعداد قوائم جرد غازات الدفيئة، وتنفيذ أنشطة آلية التنمية النظيفة؛ )  هين  امل
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                                   يركز هذا العنصر على استحداث      -                                                         احلصول على املعلومات واملشاركة العامة والتعاون الدويل          ) د ( 
  .                                       آلية لتبادل املعلومات بشأن أفضل املمارسات

                                       لدويل يف جمال تغري املناخ، لكن ليس بالضرورة                                                   ومـا برحـت معظم البلدان تشارك وتسهم يف التعاون ا    -  ٦١
                                                                           بيد أن بعض البلدان تعاونت فيما بينها، ال سيما يف االجتماعات واملؤمترات اإلقليمية   .              من االتفاقية ٦           بشأن املادة 

  .     شاريع                                                                                             والدولية املتعلقة بتغري املناخ وبشأن توفري الدعم التقين إلعداد البالغات الوطنية األولية وغري ذلك من امل

     ً                                                    كثرياً ما تتيح مزايا مشتركة مع أنشطة أخرى متصلة           ٦                                                  وأشار املشاركون إىل أن األنشطة املتعلقة باملادة         -  ٦٢
                                                                                 إال أنه مع تزايد إحلاح قضية تغري املناخ، يصبح التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي أكثر أمهية   .                   باملناخ داخل كل بلد

  .                              وال سيما يف جمايل التدريب والتثقيف

             يف املنطقة    ٦                                                                                            ومـن بـني أهم الشركاء الدوليني املشاركني يف أعمال وأنشطة تغري املناخ املتعلقة باملادة                 -  ٦٣
                                                                                                               مـنظمات مـتعددة األطراف مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومصرف التنمية                

                                                     الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية؛ وحكومات كل                                                                 اآلسيوي، ومرفق البيئة العاملية، والبنك الدويل، واالحتاد        
                                                                                                                أستراليا وأملانيا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان من خالل                 من  

     األمم                                                                                                           براجمها ومشاريعها الثنائية؛ ومنظمات إقليمية مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، واملكتب اإلقليمي لربنامج             
                                                                                                    املتحدة للبيئة آلسيا واحمليط اهلادئ، وشبكة آسيا واحمليط اهلادئ لبحوث تغري املناخ العاملي، واملركز الدويل للتنمية 

              مؤسسات جامعية  /                                                                                    املتكاملة للجبال، وأمانة الربنامج البيئي اإلقليمي للمحيط اهلادئ؛ ومنظمات غري حكومية دولية
  .                                                                      وراء البحار، ومعهد البيئة واجملتمع العامليني، ومبادرة اهلواء النقي يف آسيا                        مركز التعاون البيئي فيما        مبا فيها 

                                                                                                            واعترف املشاركون بأن من املهم إقامة شراكات تتيح توفري املوارد مبا فيها اخلربة التقنية، وتبادل اآلراء                 -  ٦٤
  .                  واملعلومات، واملوظفني

                              ً                                 والتدريب والتوعية العامة فهماً أفضل، يلزم إجراء تقييم                                                             ولفهـم األولويات القائمة يف املنطقة بشأن التثقيف        -  ٦٥
  .                                           ً                                                      لالحتياجات للتأكد من أن الدعم املقدم مفيد فعالً للمتلقني، وأن هلؤالء املتلقني القدرة على إدارة تلك املوارد

    كيف                                                                ، ال سيما يف سياق تنفيذ آلية التنمية النظيفة وخيارات الت          ٦                                      وشـدد املشـاركون على أمهية املادة         -  ٦٦
                          ً                من االتفاقية قد يكون مفيداً يف توفري         ٦                                                                        والتخفـيف، وجـددوا التأكـيد على أن مركز التنسيق اخلاص باملادة             

  .      ً  خصوصاً ٦                           ً            املعلومات عن تغري املناخ عموماً وعن املادة 

      رغم    ُ                                                                                                واعُترف بأن حمدودية املوارد املالية والتقنية والبشرية تعوق جهود العديد من البلدان يف جمال التنفيذ        -  ٦٧
  . ٦                                                                                               أن بعض البلدان يف املنطقة تبذل ما يف وسعها من جهد لتعتمد على نفسها يف أنشطة التنفيذ املتعلقة باملادة 

                    واليت تشمل طلبة     ٦                                                                                        ومن بني املوارد املفيدة للتعاون الدويل التدريب العملي على األنشطة املتعلقة باملادة              -  ٦٨
                                                                 نية للتعلم يف جمال تغري املناخ؛ وترمجة ونشر املعلومات التقنية                                                           اجلامعـات الذيـن يعملون مع موظفي اخلدمة املد        

                                                                                                                    املسـتقاة من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ وتعبئة                 
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                 للتعلم اإللكتروين                                                                                             وسـائط اإلعالم واملؤسسات التعليمية والدينية، وجمموعات إقليمية ووطنية أخرى؛ والترويج            
  .                                                                     واستعماله؛ ووضع مقررات دراسية يف جمال تغري املناخ على مستوى التعليم العايل

                                                                                                         وقـد سـاهم الدعم املايل والتقين من املؤسسات املالية الدولية مسامهة كبرية يف تنفيذ األنشطة املتعلقة                  -  ٦٩
               كما أن احلاجة     .                           ّ        غري أن هناك احتياجات مل تلبّ       .                                                                  بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة يف العديد من بلدان املنطقة        

                  ، وإىل املزيد من     ٦                                                                                              تدعـو إىل املزيد من الوضوح بشأن عمليات مرفق البيئة العاملية خبصوص متويل أنشطة املادة                
  . ٦                                        االتساق والتماسك والتآزر حول أنشطة املادة 

                 من االتفاقية،    ٦                            ذ األنشطة املتعلقة باملادة           ً                                                           ونظراً إىل التباين يف املنطقة والتفاوت الشديد يف مستوى تنفي          -  ٧٠
        التثقيف  (                     أعاله، لألركان الستة   ٦٠                                                    ُ                 أشـار املشاركون إىل ضرورة وضع استراتيجية إقليمية، كما ذُكر يف الفقرة    

                     للمساعدة على تسهيل     )                                                                                       والتدريـب والتوعية العامة واملشاركة العامة واحلصول على املعلومات والتعاون الدويل          
  .                                          ءات على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي           تنفيذ اإلجرا

  قضايا الدول اجلزرية الصغرية النامية وشواغلها-     ًثامنا 

                                                                                                          نظـرت األفرقة العاملة الثالثة يف قضايا وشواغل الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة آسيا واحمليط                  -  ٧١
  ُ      وأُبرزت   .                                              نظر إىل قابليتها الشديدة للتأثر مبضار تغري املناخ                       من االتفاقية، وذلك بال ٦                             اهلادئ فيما يتصل بتنفيذ املادة 
  :                           القضايا واالستنتاجات التالية

                                                       أي املوارد املالية واملنهجيات والتكنولوجيات والدراية       (                                        احلصـول عـلى املعلومات بشأن التكيف          ) أ ( 
                                             اجلغرايف والعزلة النسبية هلذه الدول، إضافة                      بيد أن املوقع      .                                                      ميثل أولوية عالية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية         )          العملـية 

            املعلومات؛                                                                                    إىل ارتفاع تكلفة النقل ونقل التكنولوجيا، وقصور مرافق اإلنترنت، هي عوامل تقلل فرص احلصول

                                                                                               تعـترف العديـد من الدول اجلزرية الصغرية النامية بأمهية دور الكنيسة وغريها من املنظمات                 ) ب ( 
                                                                                       طة التثقيف والتدريب، وبالتايل يف توعية الناس وزيادة املشاركة العامة، وهي عوامل                              اجلماهرييـة يف أنش    /       احمللـية 

  ؛ ) ٣           انظر اإلطار  (                                                                    حامسة يف أنشطة التنفيذ والتكيف يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف املنطقة 

          اقة شديدة                                                                           تعوق قلة عدد املؤسسات اجلامعية املتطورة يف معظم الدول اجلزرية الصغرية النامية إع  ) ج ( 
       كتدريب  (                                                                                                    فـرص التثقيف والتدريب بشأن قضايا تغري املناخ؛ وهذا يؤثر على فرص التدريب املتقدم للموظفني                

                           على العمل يف جمال تغري املناخ؛  )       املدرسني

    ً                                                                                  كثرياً ما تكون تكاليف أنشطة التدريب باهظة، ال سيما يف الدول اجلزرية الصغرية النامية حيث       ) د ( 
                      ألدىن الالزم من املتدربني؛               ال يتوفر العدد ا

                                                                                                  عند تقدمي الدعم املتعدد األطراف والثنائي وتوزيع املوارد، ينبغي معاملة الدول اجلزرية الصغرية                 ) ه ( 
                 وتعترف بعض اجلهات   .                                         ً     ً                                    النامية معاملة تفضيلية أو إيالؤها اهتماماً خاصاً يف جمال التدريب والتثقيف وما إىل ذلك
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                           بضرورة تقدمي مساعدة خاصة      )                                                       زيلندا ومرفق البيئة العاملية ومصرف التنمية اآلسيوي                         مثل أستراليا ونيو   (         املاحنـة   
  .                           للدول اجلزرية الصغرية النامية

  حالة جزيرة تيغوا، فانواتو- التوعية بتغري املناخ حتض على العمل -٣اإلطار 

                               ات على وضع تدابري للتكيف يف                                                                                            يف إطـار الربنامج الذي مولته الوكالة الكندية للتنمية الدولية بشأن بناء القدر            
ٌ                                      البلدان اجلزرية الواقعة يف احمليط اهلادئ، أفضى برنامٌج للتوعية بتغري املناخ وتقييٌم لقابلية التأثر بتغري املناخ وارتفاع                            ٌ                                                
                                                                                                                مستوى البحر يف جزيرة تيغوا، جمموعة طوريس، فانواتو، إىل قرار اختذته مجاعة التييو القروية باالنتقال إىل موقع              

  .                                                             اري أعلى كجزء من تكيفها مع آثار تغري املناخ وارتفاع مستوى البحر ق

                                                                                                     وشارك يف محلة التوعية وتقييم قابلية التأثر، اللذين مل يكن بإمكان تلك اجلماعة االنتقال إىل مكان آخر بدوهنما، 
                 والغابات ومصائد                                                                 مثل املراصد اجلوية وإدارات األشغال العامة والزراعة والصحة          (                            كـل من الوكاالت احلكومية      

  .                                                      ، واملنظمات غري احلكومية والكنائس والشباب واجلماعة القروية )                               األمساك واالقتصاد والتخطيط القطاعي

  استنتاجات وقضايا حتتاج إىل مزيد من البحث-     ًتاسعا 

    لقة                                                                                                     جنـح العديد من بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف عدد من املبادرات خبصوص أنشطة التنفيذ املتع                 -  ٧٢
                                                     وتشمل املبادرات البارزة إجراء االستقصاءات الوطنية        .                                                           بالتثقـيف والتدريب والتوعية العامة يف جمال تغري املناخ        

                                                                                                         بشأن التوعية العامة بتغري املناخ، ومشاريع منوذجية يف جمال التوعية، ووضع مواد تدريبية وإعالن أيام وطنية للبيئة، 
                                                   ً     ، مبن فيهم صناع القرار يف احلكومات ويف القطاع اخلاص، فضالً عن                                    للتأكد من وعي أصحاب املصلحة الرئيسيني

  .                    املدارس وأوساط الشباب

                                              َّ                                                              كما أن العديد من املشاريع املمولة من اخلارج قد سهَّلت اجلهود الوطنية بشأن التثقيف والتوعية العامة                 -  ٧٣
                                            الغات الوطنية وآلية التنمية النظيفة؛ ومت                                                                                يف جمـال تغري املناخ وبشأن بناء القدرات يف أهم اجملاالت مثل إعداد الب             

                                                                                                                   التأكـيد عـلى االستفادة من اخلربة اإلقليمية والوطنية وتبادل اخلربات بني البلدان كجزء من التعاون بني بلدان                  
    يف  ٦                                         ً       ً                                                            اجلنوب يف جمايل التثقيف والتدريب، بوصفها عامالً رئيسياً يف أي جهود مقبلة بشأن القضايا املتصلة باملادة                 

                ُ                             من االتفاقية، اقُترحت شبكة آسيا واحمليط        ٦                                                           ويف هذا الصدد، ولدى إنشاء مركز التنسيق املعين باملادة            .    طقة     املـن 
                                                                                                  اهلادئ بشأن تغري املناخ كشريك إقليمي وكمركز اتصال حمتمل للمبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن التثقيف 

  .                                        والتدريب والتوعية العامة يف جمال تغري املناخ

    ً                                                                            ً         نظـراً إىل وجود قيود حتد من قدرات االتصال بسبب بطء خدمات اإلنترنت وعدم انتظامها أحياناً يف      و -  ٧٤
                     بصيغة مكملة حبيث     ٦                                                                                                العديـد من بلدان املنطقة، ينبغي إيالء االعتبار لكيفية تعزيز مركز التنسيق املعين باملادة               

  .                  تعاين مشاكل مشاهبة                                                     ً     يتيسر الوصول إليه من قبل تلك البلدان وأقل البلدان منواً اليت
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                                                                                                 ولـتخطي احلواجـز احلالـية الـيت تعترض التثقيف والتدريب، مبا فيها عدم كفاية املوارد املالية، وقلة        -  ٧٥
َ                                                       املؤسسي، أوصَي مبواصلة الدعم املقدم من املاحنني لوضع برامج تشمل           /                             املوظفني، وضعف الدعم السياسي    /    اخلربة            

  .                                                             تحديد فرص إجراء حوار رفيع املستوى بشأن الشواغل يف جمال تغري املناخ                    ، وبرامج التوجيه، ول "          ِّ   تدريب املدرِّبني "

         وال تزال    .                        ً      ً                    يف املنطقة يتفاوت تفاوتاً واسعاً من بلد آلخر         ٦                                              كما أشري إىل أن مستوى تنفيذ أنشطة املادة          -  ٧٦
                    خ، وتدعيم قدرات هذه                                                                                 هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهد يف بعض البلدان لتعزيز التوعية العامة بشأن تغري املنا

  .                                                                                                                   الفئات على املدى البعيد، ومعاجلة شواغل تغري املناخ، وإدراج قضايا تغري املناخ يف خطط العمل البيئية الوطنية                
                     ُ                                                                                              ولتلبية هذه احلاجة، اقُترح وضع استراتيجية إقليمية لتحديد هذه االحتياجات واقتراح إجراءات تتعلق بالتثقيف               

  .                                         جمال تغري املناخ كجزء من برنامج عمل نيودهلي                          والتدريب والتوعية العامة يف

                                                                                              وعند إعداد هذه االستراتيجية، أشري إىل أن املسؤوليات املشتركة ولكن املتمايزة جلميع البلدان، مبا يتوافق  -  ٧٧
   ية                                                                     ً                                             مـع أولوياهتـا يف جمال التنمية املستدامة ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار وذلك نظراً إىل عدم جتانس املنطقة واألمه                   

                                              كما ينبغي أن تكون هذه االستراتيجية موجهة         .                                                                 احلامسـة للتثقيف والتدريب والتوعية العامة يف جمال تغري املناخ         
  .      ً      ً                           توجيهاً قطرياً يف سياق برنامج عمل نيودهلي

                                                                                                         وميكـن أن تشـمل عناصر االستراتيجية إقامة الشراكات اليت قد متكن من توفري املوارد، مبا فيها اخلربة                   -  ٧٨
                                                                كما ميكن أن تشمل االستراتيجية وضع دليل للخرباء اإلقليميني يف            .                                      ، وتبادل اآلراء واملعلومات، واملوظفني           التقنية

       إعالمية                       قاعدة بيانات وأدوات        استحداث                                  املعلومات التثقيفية عن تغري املناخ؛ و /                               جمال تغري املناخ وإجراء جرد للمواد
  .               زيد من املعلومات                               ومشاركة أصحاب املصلحة؛ ونشر امل       الوعي     تعزيز      بغرض

- - - - - 

 


