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  للتنفيذالفرعية اهليئة
  والعشروناخلامسة الدورة
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦ ،نريويب

  من جدول األعمال املؤقت٧ البند
 تفاقية من اال٦ املادة

  العمل اإلقليمية اتحلقعن توليفي  تقرير
  من االتفاقية٦ بشأن املادة املعقودة

 من إعداد األمانة مذكرة

 موجز

 أربع ُعقدت، )٨-م أ/١١املقرر ( من االتفاقية ٦ املادةبشأن للسنوات اخلمس    اعتماد برنامج عمل نيودهلي      منذ 
وتقدم .  العامة بشأن تغري املناخوالتوعيةوير وتنفيذ أنشطة التعليم تطومواصلة حلقات عمل إقليمية لتبادل اخلربات 

نهج ممكنة ل  اليت نوقشت يف تلك املنتديات، وتضع عناصر         لفرصاوهـذه الوثـيقة تلخيصـاً للدروس املستفادة         
 . برنامج عمل نيودهليميثله الذي يعزز اإلطار احلايلومن شأنه أن  ، العملحلقات من برزاستراتيجي جديد 

وسيلة  عمل نيودهلي، وستفكر األطراف يف أفضل        لربنامج، سيجري االستعراض الشامل     ٢٠٠٧ عام   ويف 
 الوثيقةوتوجز هذه .  العامة بشأن تغري املناخ على الصعيدين الوطين واإلقليميوالتوعيةلتعزيز تنفيذ أنشطة التعليم 

 استناداً) شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ    (ة  عرب الشبك املعلومات  تبادل  التحسينات املكن إدخاهلا على مركز      
 تود اهليئة الفرعية    وقد. الستعراض الشامل اختاذها ل  اليت ميكن املقدمـة من األطراف وتناقش اخلطوات       اآلراء  إىل  

يف ظر  يف هذه الوثيقة وأن تدعو األطراف إىل الن       احملددة   الرئيسيةالتحليل واملسائل   بنتائج  للتنفـيذ أن حتيط علماً      
 . هذا النهجاستعراضوإىل مواصلة  النهج املقترح يف إطار استعراض برنامج عمل نيودهلي
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

يستند إىل  توليفياً  إىل األمانة أن تعد تقريراً      طلبـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والعشرين،            -١
نتائج حلقات  كوسيلة إلعطاء فكرة أوسع عن      والقضايا املشتركة    ، ويربز املواضيع   اإلقليمية لتقارير حلقات العم  

 .اهليئة أثناء دورهتا اخلامسة والعشرينفيه  العمل كي تنظر

  املعلومات األساسية-باء 

يذ  برنامج عمل نيودهلي للسنوات اخلمس املتعلق بتنف٨-م أ /١١اعـتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٢
، ويوفر أساس العمل بتقدمي قائمة غري       ٦وحيدد برنامج العمل نطاق األنشطة املتصلة باملادة        .  من االتفاقية  ٦املادة  

 .جامعة لألنشطة اليت ميكن لألطراف االضطالع هبا، مع مراعاة الظروف واألولويات الوطنية

 لعمل اإلقليمية ودون اإلقليمية    من جديد أن حلقات ا     ١٠-م أ /٧ مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      وأكد -٣
تطوير وتنفيذ ملواصلة ميكن أن تكون وسيلة  وقّيمة لتبادل التجارب والدروس املستفادة،تشكل منتديات والوطنية 

 .االتفاقية  من٦برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة 

 :، هي حلقات عمل إقليميةأربع إىل حد اآلن وُنظمت -٤

 إىل  ٦بلجيكا، يف الفترة من     ب هورنو   - يف لو غرند     املعقودة ،)١(األوروبية العمل اإلقليمية    حلقة )أ( 
 ؛٢٠٠٣مايو / أيار٨

 كانون  ٣٠ إىل   ٢٨غامبيا، يف الفترة من     ب يف باجنول،    املعقودة )٢( العمل اإلقليمية األفريقية   حلقة )ب( 
 ؛٢٠٠٤يناير /الثاين

 يف مونتيفيديو،   املعقودة )٣(لبحر الكارييب  ا ومنطقة العمـل اإلقليمـية ألمريكا الالتينية        حلقـة  )ج( 
 ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان١مارس إىل / آذار٣٠أوروغواي، يف الفترة من ب

 ١٣اليابان، يف الفترة من     ب يف يوكوهاما،    املعقودة )٤(اهلادئ العمل اإلقليمية آلسيا واحمليط      حلقة )د( 
 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥إىل 

                                                      

 .FCCC/SBI/2003/10 يف الوثيقة التقرير يرد )١(
 .FCCC/SBI/2004/7الوثيقة  يف التقرير يرد )٢(
 .FCCC/SBI/2005/14  الوثيقة يفالتقرير يرد )٣(
 .FCCC/SBI/2005/21الوثيقة  يف التقرير يرد )٤(
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 رهناً  الصغرية،تتناول احلاجات اخلاصة بالدول النامية اجلزرية       د حلقة عمل    جارياً لعق  التخطيط   زالي وال -٥
 .خالل احللقتني األخريتنيحبثت  قد البلدانوجدير بالذكر، رغم ذلك، أن قضايا وشواغل تلك . بتوفّر املوارد

  نطاق املذكرة- جيم

 كما  املشتركة ومواضيعها وقضاياها     هو توليف لنتائج حلقات العمل اإلقليمية السالفة الذكر        التقرير هذا -٦
. )٥(على الشبكة العاملية االتفاقية موقع املتاحة يفختلف عروض حلقات العمل ملوكل حلقة عمل وردت يف تقارير 

 االستقصائية الدراسات أُجريت مشاورات مع زمالء من برنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل استعراض نتائج كما
 .  الثالث األخريةالعملحللقات يف شكل استبيان متهيداً  الربنامج أعدهااليت 

 قُدماً  السريبشأن  ها  ئ آرا ضمن ذلـك، ُيجِمل التقرير النقاط الرئيسية اليت أثارهتا األطراف           إىل وإضـافة  -٧
 .FCCC/SBI/2006/Misc.15 يف الوثيقة كما وردت، تبادل املعلومات عرب الشبكةباألعمال املتعلقة مبركز 

 االتفاقية وخباصة من ٦لنظر يف حالة تنفيذ املادة التوليفي ليكون عنصرا من عناصر ا هذا التقرير عدأُ كما -٨
 . استعراض برنامج العملإطاراملضي قُدماً بالعمل يف تقييم االحتياجات وحتديد األولويات يف 

 حللقة ER:  التايلالنحول على ، يف النص اإلنكليزي إىل حلقات العملتيسري قراءته التوليفي، التقرير ويشري -٩
 العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية     حللقة LAC األفريقية؛ و  اإلقليمية العمل   حللقة AFR؛ و  األوروبية العمل اإلقليمية 

 . العمل اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئحللقة P&Aوومنطقة البحر الكارييب؛ 

 . ملتبادلة خالل حلقات العملالوطنية اعلى اخلربات أمثلة يف األطر  وترد -١٠

 الفرعية للتنفيذاليت ميكن أن تتخذها اهليئة  اإلجراءات - دال

يف هذه الوثيقة وأن    احملددة  التحليل واملسائل الرئيسية    بنتائج   اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً        تود قد -١١
 . ذلك النهجج عمل نيودهلي ومواصلة استعراض يف إطار استعراض برناماملقترحالنهج يف ألطراف إىل النظر و اتدع

  املواضيع والقضايا املشتركة- ثانياً

  حملة عامة- ألف

 غري يف مجيع حلقات العمل على أن احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات             املشاِركون اتفق -١٢
ارتباطاً ترتبط عادةً   وإن كانت ال    تفاقية،   من اال  ٦ باملادةاملتصلة  نشطة  الكثري من األ   تنفذ   املناطقاحلكومـية يف    

آسيا واحمليط  (بيد أن املشاِركني اعترفوا بأن مستوى التنفيذ متباين جداً بني البلدان            . نيودهليبربنامج عمل   رمسياً  
 .غريهاوبأن بعض املناطق، وخباصة أفريقيا، أقل تطوراً من ) اهلادئ

                                                      

)٥( http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/3143.php. 
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أفريقيا، وأمريكا  (ثالثة مناطق    قبل عقد حلقات العمل يف        االستقصائية اليت أُجنزت   الدراساتوضـعت    -١٣
 عناصر يف مقدمة األولويات من بني       ةالعام ةوعيتال) الالتينـية ومـنطقة الـبحر الكارييب، وآسيا واحمليط اهلادئ         

) لكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر ا    ( ومشاركة اجلمهور    والتعليم،  )أفريقيا( قبل التعليم والتدريب     ،٦املادة  
 ).منطقة آسيا واحمليط اهلادئ( والتعليم والتدريب

 والتوعية  بالتعليم، وتنفّذ العديد من األنشطة املتعلقة       ٦ ال توجد سياسات حمددة تتعلق باملادة        ما وكثرياً -١٤
ما تتضمن بعض ك). مجيع املناطق(أخرى للبيئة والتنمية املستدامة العامة بشأن تغيُّر املناخ يف إطار مشاريع وطنية         

 واإلعداد ،، مثل البالغات الوطنية وغريها من األنشطة املمكنة       ٦ باملادةالربامج عناصر ميكن اعتبارها ذات صلة       
 ).منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب( النظيفة التنميةآللية 

أساس أي عمل يتناول هو عىن بتغيُّر املناخ وطين ُيمكتب /دةوح/ف بأن إنشاء جلنةِر املناطق، اعُتمجيع ويف -١٥
آسيا واحمليط  وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،      ( وجود تلك اللجنة     عنقضايا تغيُّر املناخ، وأبلغت مناطق      

ةً إىل املقاومة    إضاف العامة،إال أن االفـتقار إىل ترتيبات مؤسسية حمددة لتنفيذ أنشطة التعليم والتوعية             ). اهلـادئ 
األنشطة يف هذه  وتنفيذ النادرة الفعال للموارد الوطنية االستعمالالبريوقراطية وصعوبات التنسيق، ميكن أن تعوق 

 ).وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأفريقيا، (حينها 

: ما يلي بشأن تغري املناخ    ية العامة    املبذولة يف جمال التعليم والتوع     اجلهودوتشمل العوائق اليت ميكن أن تقوِّض        -١٦
أمريكا ( يف احلكومة    تغيرياتتنفيذ السياسات عندما يواجه بلد      يف   يةستمراراال؛ وانعدام   )اأفريقي(نسب األمية املرتفعة    

؛ )أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ    (السياسياألولويات الوطنية وقلة الدعم     وتعارض  ؛  )الالتينـية ومنطقة البحر الكارييب    
 والتوعية العامة   التعليمأنشطة  تدرج فيها    وبتخفيف اآلثار، اليت ميكن أن       بالتكيُّفوانعدام اإلجراءات واملشاريع املتعلقة     

 ).مجيع املناطق( أو عدم كفايتها والبشريةاملوارد املالية والتقنية وانعدام ؛ )أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(

 الفلبني

 التوعية العامة والتعليمحتسني سَّرت جهود  ياليت املشاريع

قائمة مرفق البيئة العاملية، إعداد     الذي ميولـه    ،يسَّر املشروع .  بشأن تغيُّر املناخ   ممكِّن نشـاط  )أ( 
 .١٩٩٤اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام 

). org.cdm4cd.wwwCDM; 4CD(فة ـة النظيـالتنميفـيما يتعلق بآلية   القـدرات تنمـية   )ب( 
ـ   إجياد ريسو، إىل  - املتحدة للبيئة    األممدف املشروع، الذي حظي بدعم احلكومة اهلولندية ونفذه برنامج          ـويه

لصيانة القدرات املؤسسية والبشرية الالزمة     وتنمية   التنمية النظيفة    آليةتتيحها  فهم متعدد القطاعات للفرص اليت      
 . مشاريع آلية التنمية النظيفةوتنفيذ

 .العامليةالبيئية  معهد االستراتيجياتوضعه برنامج وهو  املتكاملة آللية التنمية النظيفة، القدرة تعزيز )ج( 

املنظمة اليابانية للطاقة اجلديدة    اليت تقوم هبا    التنمية النظيفة   املتعلقة بآلية    القدرات   بناء مبادرات )د( 
 . التكنولوجيا الصناعيةوتطوير
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  التوعية العامة- باء

حلقات العمل على التزامهم بتطوير استراتيجيات توعية عامة طويلة األجل          مجيع   يف   ركوناشامل شـدَّد  -١٧
 حلقة العمل اإلقليمية األفريقية يف ت أُثرييتومن دواعي القلق ال.  إلشراك مجيع اجلهات صاحبة املصلحةومستدامة
ت العمل اإلقليمية األخرى مثل حلقة      ركون يف حلقا  اشامل القلقعرب عن هذا    أو.  استدامة الربامج  تأمنيكيفـية   

 حتدياً،  ال يزال ميثل  املكتسب  الوعي  بأن احلفاظ على    اليت اعترف فيها املشاركون      األوروبيةالعمـل اإلقليمـية     
عدم مواصلة برامج التوعية العامة عن أسفهم لاإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ العمل  حلقة يفاملشاِركون  وأعـرب   

 .اليت بدأ تنفيذها

 ألنه  صعباًتغيُّر املناخ إىل اجلمهور كثرياً ما يكون        علم   بأن توصيل املعلومات عن      املشـاِركون  وسـلّم  -١٨
 يف نقل املعلومات إىل     عادةًتستعمل  هي اللغة اليت    ورغم أن اللغة اإلنكليزية     . مواد فائقة التقنية  يشـتمل عـلى     

وتوصيل الرسائل  التوعية   احمللية يف أنشطة     جاتواللهواضـعي السياسـات، فإن من الضروري استعمال اللغات          
 . على العمل)ئاهلادآسيا واحمليط ( حفز اجلمهور عموماً والسكان احملليني أجلاملتصلة بتغيُّر املناخ من 

عملية قياس آثار   تفرضه  ىل التحدي الذي    إ) أوروبا وأفريقيا (بعض حلقات العمل    شاِركون يف   امل وأشار   -١٩
 .ااألنشطة وفعاليته

  التعليم والتدريب- جيم

أفريقيا، وأمريكا ( هو الوسيلة الرئيسية لضمان التنمية املستدامة يف املستقبل التعليم بأن املشاِركون اعترف -٢٠
 العمل على التعليم النظامي وغري النظامي       حلقات تركيز املناقشات يف     وانصّب). الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   

 .أمهيتهمااويني يف اللذين اعُتربا متس

 التعليموبأن  التعليمية   يف مجيع حلقات العمل بقلة إدماج قضايا تغيُّر املناخ يف املناهج             شاِركونامل وسلّم -٢١
) أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ (املستدامةماية البيئة والتنمية اإلطار األوسع حلالنظامي يتناول أساساً تغيُّر املناخ يف 

ولذا ). أوروبا(إىل أقصى درجة    التعليم  زيادة تأثري   بغية  يف آن واحد،    ،  خمتلف االختصاصات  وكذلك من خالل  
 وتنفيذ إطار سليم    استحداث: مزدوجاً ورهناً بتوفُّر املوارد    التعليم الرمسي يف جمال    تركيز العمل    يكونما  فعـادةً   

 وتطوير مواد وأدوات تعليمية ودراسية      حتياجاتاال، وحتديد    الدراسية لزيادة إدماج قضايا تغيُّر املناخ يف املناهج      
 .طاراإللتيسري تنفيذ 

.  أو غري رمسية  الدراسية األطراف يف مجيع املناطق برامج تعليمية خارجة عن املناهج           أكـثرية  ووضـعت  -٢٢
غري  املنظمات احلكومية الدولية و   املنظماتوعـادةً ما تقوم احلكومات بوضع هذه الربامج وتنفيذها بالتعاون مع            

 ،قضايا تغيُّر املناخ خارج نطاق املناهج التعليمية الرمسية       ب الطلبةلتوعية  كما تتيح املدارس فرصاً كثرية      . احلكومية
ومتثِّل الدروس . والثانوي التعليم االبتدائي ي أن بعض املدارس تنظّم مسابقات على مستوي ، على ذلك  األمثلةومن  

تتيح الوصول وسائط مفيدة  أهنا  وذُكر٦ لتعزيز تنفيذ املادة فعالةاملية وسائل التلفزيون والشبكة العاملتاحة بواسطة 
 ).أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(إىل مجهور عريض 
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آسيا ( الوطنية البالغات املناطق، وضعت األطراف برامج تدريبية بشأن تغيُّر املناخ تتصل بعملية مجيع ويف -٢٣
يف حلقات عمل   شاركة   امل وأ حلقات عمل    تنظيم برامج التدريب على  مثلة  األوِمشلت  ). قيا وأفري ،واحمليط اهلادئ 

اإلدارات احلكومية وغريها من املؤسسات     وموجهة إىل موظفي     معه   والتكيُّفلتأثُّر بتغيُّر املناخ    خاصـة بالقابلية ل   
 الشبكة عتمد على  امل والتدريب   ،)أفريقيا( عمـل تشـاركية لتوعـية أصـحاب املصـلحة            حلقـات وتنظـيم   

أوروبا، وأمريكا الالتينية (مدجمة  وإصدار أقراص -على وجه اخلصوص    التنمية النظيفة   فيما يتعلق بآلية     - العاملية
 ).ومنطقة البحر الكارييب

 تثقيف وتدريب   عضلة هذه امل  حل ويتطلب   ، استبقاء العمالة املدرَّبة   معضلة من البلدان    العديد ويواجـه  -٢٤
للخرباء معدَّل التبدُّل السريع    يتطلب  ويف بعض البلدان،    ).  اهلادئ واحمليطآسيا  (على املدى البعيد    لناس  ااملزيد من   
 وضع برامج    دعم  مثة حاجة إىل   السياق،ويف هذا   ). أفريقيا(ُجدد على أساس منتظم     موظفني   تثقـيف    التقنـيني 

تغري من آثار   ناخ وتدابري التكيف وتقييم التخفيف      القابلية للتأثر بتغري امل    الدفيئة و  ات غاز املهين تتناول تدريـب   لل
 ).أفريقيا (التكنولوجيةوتقييم االحتياجات املناخ 

 طاجيكستان

 تغيُّر املناخالتصدي ملشكلة  التعليم وتدريب األخصائيني على نظامحتسني 

دارس الثانوية  املتنتهي ب رحلة التعليم قبل املدرسي و    تبدأ مب  مؤسساتنظام التعليم يف طاجيكستان     يشمل   
 والتوعية العامةولتحسني التعليم . والدكتوراهعلى مستوى املاجستري عليا   مركز دراسات    يوجدكما  . اجلامعاتو

يف مجهورية يف جمال البيئة    والتوعية العامة   للتعليم   احلكومي   الربنامج"تنفيذ   ١٩٩٦ يف عام    بدأ،  يف جمـال البيـئة    
 النظام عن األساسية احلقائق تغطياملدارس الشاملة، مواضيع روس يف وتشمل الد". ٢٠١٠ حىت عام    طاجيكستان

عن احلماية اإليكولوجية   مقرراً  مناهج التعليم الثانوي،    وتشمل  . املـناخي وتفاعلـه مع البشر واملوارد الطبيعية       
 واألرصادياه،  املنفصلة الدراسات املناخية، واألرصاد اجلوية، وعلم اجلليد، وعلم امل    املواضيعوالبيئـية، وتشـمل     

 .اجلوية الزراعية، وعلم بيئة النقل، وما سواها

 سلسلة من حلقات العمل الوطنية      ية يف ؤسسات التعليم امل ووسائط اإلعالم و   اءاحلكومة والعلم شاركت  و 
ر األساس العلمي، وانبعاثات غازات الدفيئة، والتكيُّف مع تغيُّ       : تغيُّر املناخ مشكلة  جلوانب التالية من    تناولـت ا  

اليت نظمت الدورات التدريبية وأدت . املناختغيُّر مشكلة حلقات العمل أمهية وعززت .  آثاره والتخفيف مناملناخ
يف جماالت مثل وضع    إىل حتسني مهاراهتم     املناخجوانب االتفاقية اإلطارية بشأن تغيُّر      للخرباء احلكوميني خبصوص    

 .تدابري االستجابةتنفيذ تمعات احمللية يف  اجملوإشراك العامة، التوعيةوتعزيز السياسات، 

  مشاركة اجلمهور وحصوله على املعلومات- دال

وتعمل . املعلوماتحنو تشجيع مشاركة اجلمهور وحصوله على       متزايداً   املناطق اليوم اجتاهاً     مجيع تشهد -٢٥
ائر األعمال والصناعة،    يف ذلك دو   مبااحلكومـات، أكـثر فأكثر، بالتعاون الوثيق مع خمتلف أصحاب املصاحل،            

 واملدربون، ووسائط اإلعالم، والكنائس، وغريهم على       للخطر،واملـنظمات غري احلكومية، واجلماعات املعرَّضة       
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 األدوات اإللكترونية، مثل املواقع على الشبكة العاملية، أساسية يف تيسري           وأصبحت. حتسـني فهـم تغـيُّر املناخ      
 . على املعلوماتاحلصول

اإلنترنت، وضعف شبكات املعلومات،    اتصاالت  االتصاالت بني األمية وبطء     القيود يف جمال     وتـتراوح  -٢٦
وتقتضي ).  واحمليط اهلادئ  آسياوأفريقيا،  (جلـرائد أو نقص املعلومات املتاحة باللغات احمللية         ا توزيـع ضـعف   و

ضمان متكُّن  ل بذل جهود ملعلومات   املناخ واحلصول على ا    تغيُّراملشـاركة العامة يف عمليات اختاذ القرار يف جمال          
 . احملليةاللغات ب من توفري جمموعة كاملة من املواد عن تغيُّر املناخ باإلنكليزية والتعليميةاملكتبات واملعاهد 

  التعاون الدويل- هاء

 وتبادلمثل تبادل اخلربات،    (خمتلف أشكال التعاون الدويل     إىل   يف حلقـات العمل      املشـاِركون أشـار    -٢٧
بدءاً مستويات خمتلفة   اليت تتم على    ،  )والتقينوظفـني أو اخلرباء، والقيام بأنشطة مشتركة، وتقدمي الدعم املايل           امل
الدولية وتدعم املنظمات غري احلكومية . والظروفاإلقليمي، وفقاً لالحتياجات وانتهاًء باملستوى املستوى الثنائي ب

 الرامية إىل تنفيذ أنشطة التعليم والتوعية العامة، من         اجلهودو متنام   واملنظمات احلكومية الدولية على حن    واإلقليمية  
 اإلقليمي  التعاونوتشمل احلواجز اليت تعترض     .  املنتظمة ومن خالل تقدمي الدعم املايل والتقين       بـراجمها خـالل   

املتاحة   وعدم كفاية الشبكات واملوارد    والقدرات،، واختالف األولويات    داخـل املناطق  االخـتالفات اللغويـة     
 ).أفريقيا، وأوروبا(لالضطالع هبذا العمل 

 والتوعية التعليميف تنفيذ أنشطة اً كبرياً  املايل والتقين الذي تقدمه املؤسسات الدولية إسهامالدعم وُيسِهم -٢٨
تماد الوضوح واعزيادة  بصفة خاصة باحلاجة إىل املشاِركونوسلَّم . تلِب بعداحتياجات عديدة مل  العامة، غري أن

 مبا  ٦ املادةتعلق بتمويل األنشطة اليت تغطيها      ي فيمااملنفِّذة  ووكاالته   البيئة العاملية    مرفقهنج أكثر اتساقاً يف عملية      
 ). آسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(فيها إعداد البالغات الوطنية 

 التشغيلية جمايل األرصاد الزراعية واهليدرولوجيا  للتدريب والبحث التطبيقي يفاإلقليمي املركز

html.index/eng/ne.agrhvmet.www://http 

 من التابع للجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل             اإلقليمي املعهد   يـتألف  
 الريفية وإدارة املوارد    والتنميةاعية  التنمية الزر يف  واملعهد متخصص يف العلوم والتقنيات املطبقة       .  دول أعضاء  تسع

 حتقيق األمن الغذائي وزيادة اإلنتاج الزراعي يف الدول         يفهي اإلسهام   للمعهد  واألهـداف األساسية    . الطبيعـية 
األهداف، يقدِّم املركز التدريب    هذه  ولبلوغ  .  الطبيعـية يف منطقة الساحل     املـوارد األعضـاء وحتسـني إدارة      

وعلم املياه، األرصاد اجلوية الزراعية، (املصلحة والشركاء يف اإليكولوجيا الزراعية ككل إىل أصحاب  واملعلومات
 ).ومحاية احملاصيل
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  الِعرب املستخلصة واإلمكانات املتاحة- ثالثاً

  الترتيبات املؤسسية وتنمية القدرات- ألف

ولضمان . ٦القضايا املشمولة باملادة إىل تعزيز ضي ف من بلدان املناطق إىل ترتيبات مؤسسية تالعديد يفتقر -٢٩
 لدورها يف جمال التنفيذ، مثة حاجة إىل الفاِعلة أداء مجيع العناصر وكفالةاالستخدام األمثل للموارد الوطنية النادرة 

تطوير  ميكن للجنة وطنية ُتعىن بتغيُّر املناخ، يف بعض األحيان، أن ُتسهم يف              وفيما. حتسـني الترتيـبات املؤسسية    
 أفضل تنسيق   حنومها، فإن إنشاء وحدة خمصصة للتوعية العامة سيكفل على          ي وتدع ٦تشملها املادة   شطة اليت   األن

 ٦ على األقل بتعيني جهة وصل وطنية للمادة         وُيوصى). أفريقيا( والقيام هبا يف حينها      ٦األنشطة املشمولة باملادة    
 ).آسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا(

 ودوائرعالم،  اإلمع وزارات أخرى، ووسائط     (شراكات  ال املناطق على أمهية إقامة       يف األطـراف  وشـدَّدت  -٣٠
أفريقيا، وآسيا  ( العامة   والتوعيةشبكات يف سبيل تنفيذ أنشطة التعليم       الو)  والصناعة، ومنظمات اجملتمع املدين    األعمال

سلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية للعلى الدور الرئيسي ، باخلصوص، وشدَّدت األطراف). واحمليط اهلادئ وأوروبا
 املوارد الكافية   توفري اقترح املشاِركون    ،ويف هذا السياق  . احلصول على املعلومات ومشاركة اجلمهور    فرص   يف تعزيـز  

 ).أوروبا( الوطنية املسؤولة عن تقدمي املعلومات للسلطاتللمنظمات غري احلكومية لدعم أنشطتها وشبكاهتا، وكذلك 

 يتعلق مبسائل فيما املشاِركون يف مجيع حلقات العمل على أمهية التآزر بني االتفاقيات البيئية  شدَّد كمـا  -٣١
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر (ذاهتا األهداف تشترك يفالتثقيف والتوعية، وكذلك التآزر بني الربامج اإلقليمية اليت 

 ).الكارييب، وأوروبا

 هاماً يف تعزيز األنشطة املتصلة بالتعليم والتوعية العامة،         دوراًعملية تؤدي    البالغات الوطنية    واعُتـربت  -٣٢
أمريكا الالتينية  (تنفيذ األنشطة   حالة   لإلعراب عن احتياجاهتا وتقييم      للبلدانباإلضـافة إىل كوهنـا فرصة هامة        

 ).ومنطقة البحر الكارييب

  وتوباغوترينيداد

 أن تغري املناخ بشالتثقيف  يف البيئية هيئة اإلدارة دور

/tt.co.ema.www://http 

وقد أنشئت هذه .  يف البلدالبيئية هي هيئة قانونية أنشأهتا حكومة ترينيداد وتوباغو ملعاجلة املشاكل البيئية اإلدارة هيئة
لقضايا باعالم اجلمهور إ وأنيطت هبا والية ١٩٩٥يونيه /حزيرانيف الصادر  ٣رقم اإلدارة البيئية مبوجب قانون اهليئة 

وتنفيذ، بوضع ، ٢٠٠٨-٢٠٠٣ للفترة ةاالستراتيجيخلطتها وتلتزم اهليئة، وفقاً . توعيةال برامج خاللالبيئية للبلد من 
 واإلجراءات الصناعية،اآلثار الصحية والبيئية الضارة النامجة عن خمتلف األنشطة بشأن  اجلمهور لتثقيفبرامج توعية   

 تلك الربامج وستروج.  كجزء من األنشطة التعليمية املتواصلة،ف من حدة تلك اآلثاراليت ميكن اختاذها قانوناً للتخفي
 . احمللية والرابطات التجاريةاجملتمعات على مستوى املعقودة جتماعات االعن طريق وسائط اإلعالم إضافة إىل 
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 املستهدفواجلمهور  اجملاالت ذات األولوية - باء

واد امل وتطويراملناهج الدراسية،   يف جمال دعم تنفيذ األنشطة التعليمية تطوير         ذات األولوية    التدابري تشمل -٣٣
 .تعليميةالراكز امل تغري املناخ ونشرها، وإقامة شبكات املعلومات وإنشاء قضايادراسية عن التعليمية وال

أفريقيا،  (ملناطق يف معظم ا   لتدريباألولوية بني قضايا تغري املناخ اليت يتناوهلا ا       لتأثر  ل قابليةوحيتل تقييم ال   -٣٤
 مع تغري املناخ، وجرد     التكيفيليه  ،  )، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     ئ آسـيا واحمليط اهلاد    ومـنطقة 

 .  التنمية النظيفةوآليةانبعاثات غازات الدفيئة، والبحث واملراقبة املنهجية، 

أمهية حتديد الغايات بوضوح عند اإلعداد حلملة و بأمهية وضع أهداف ميكن قياسها   األطراف، سـلَّمت و -٣٥
 . التوعية الوطنية

األمانة، ميثل أداة هامة لتعزيز     تبادل املعلومات عرب الشبكة الذي أنشأته        بأن مركز    األطراف واعترفـت  -٣٦
يب والتوعية العامة، التعليم والتدروالربامج واخلربات املتعلقة بركز بتيسري تبادل املعلومات امل ويلتزم. ٦إنفاذ املادة 

 واملباشر األطراف مبساعدة احلكومات، واملنظمات واألفراد على احلصول السريع          الحتياجاتويستجيب مباشرة   
 . أيسر استخداماً بوظائفه وجعله لالرتقاءركز املتطوير مواصلة وينبغي . على املعلومات ذات الصلة

 اجلمهور يليهات احلكومية ويف الربملان، اسات يف الوزار األساسية املستهدفة واضعي السياالفئات وتشمل -٣٧
وُتعطى ). وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ئأفريقيا، ومنطقة آسيا واحمليط اهلاد(عموماً، وخباصة الشباب 

 كثرياً ما    العامة ألن املسؤولني عن الربامج الوطنية اخلاصة بتغري املناخ         السياساتاألولويـة للمسؤولني عن رسم      
وبالنظر إىل أن   .  كامالً اهتماماً أن زمالءهم يف الوزارات األخرى ال يشاركون مشاركة كاملة أو ُيبدون             جيدون

 املسؤولني عن رسم السياسات العامة يف جمال تغري         فإن عدة قطاعات،    قضية مشتركة بني  مسـألة تغري املناخ هي      
 يف مجيع حلقات األطراف توشدَّد.  أجل وضع سياسات فعالة من زمالئهم مننشطةاملناخ حيتاجون إىل مشاركة 

 . على احلاجة إىل استخدام اللغات واللهجات احمللية يف توعية تلك الفئاتالعمل

وأصحاب املصلحة الرئيسيني، وأقر بأهنا   لوصول إىل اجلمهور    بالغة األمهية ل   اإلعالم قناة    وسائطواعتربت   -٣٨
 جلسات اإلحاطة اإلعالمية واحللقات الدراسية بشأن تغري        عقدمن شأن   و). أفريقيا(ميكن أن تواجه قيوداً خطرية      
طالع الصحفيني على ما يستجد من      إ بني املسؤولني احلكوميني والصحفيني، و     العالقةاملـناخ مـن أجـل تعزيز        

 ا،أوروبوأفريقيا، (ن  يف العديد من البلدااملناخأن يساعد يف تسليط الضوء على قضايا تغري يف هذا اجملال،  تطورات
 ). وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 رجال  أمهيةعلى  ) أفريقيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     ( يف بعض املناطق     املشاركون وشدد -٣٩
 من توعية  انهمتمكيل البيئية عامةً    بالقضاياالفئتني  ضرورة االهتمام بتثقيف هاتني     على  ودور املرأة،   على  الديـن و  

 .خ تغري املناوآثارتوعية فعالة مبخاطر  الشبابواجلمهور عموماً 
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 حتتاج إىل مزيد من البحثاملالحظات اخلتامية والقضايا اليت  - رابعاً

  القضايا الناشئة- ألف

ري املناخ،  يف جمال تغ  بالتعليم والتدريب والتوعية    مببادرات لتنفيذ األنشطة املتعلقة      املناطق   مجـيع قامـت    -٤٠
وتقدمت .  املناختغريللتصدي بفعالية لقضايا  أي عمل  جلنة وطنية تعىن بتغري املناخ ميثل أساَستشكيلمة بأن مسلّ

وضع يف جمال   تواجه حواجز   من املناطق والبلدان اليت     غريها  عن  ناطق،  املداخل  وبعض البلدان   بعـض املـناطق،     
ـ وتنفـيذ     مجيع اجلهات صاحبة املصلحة واستحداث   شراكدان ملتزمة بإ   البل مجيعغـري أن    . نشـطة األربامج و ال

اخلطط مع تفضيل إدراجها يف     مستدامة بشأن تغري املناخ،     طويلة األجل و   عامة   وتوعـية اسـتراتيجيات تعلـيم     
 .  اإلمنائية الشاملةواالستراتيجيات

 على حلقات العمل    وفيما اتفق املشاركون يف   . بقلة الدعم املايل  املشـتركة    الشـواغل    أحـد  ويـتعلق  -٤١
 بعدم وجود ترتيب خاص     أيضاًمن املوارد املتاحة، سلموا     على أفصل حنو    استكشـاف خمتلف الفرص لالستفادة      

 من مرفق البيئة العاملية وغريه من اجلهات املاحنة احملتملة وطلبوا من االتفاقية، ٦بتمويل أنشطة حمددة مبوجب املادة 
 .للتوعية العامة بتغري املناخاملخصصة  املالية املواردالنظر يف تعزيز 

 تنفيذ دونآخر حددته مجيع املناطق وحيول كبرياً عائقاً الفنية  االفتقار إىل املهارات واخلربات مسألة ومتثل -٤٢
 األمم املتحدة وغريها    هيئاتطراف إىل اضطالع    األودعت  . على النحو املالئم  أنشطة التوعية العامة بتغري املناخ      

 تيسري التنفيذ املستمر ألنشطة التوعية العامة وحتديد        سبيلمات احلكومية الدولية بدور أكثر نشاطاً يف        مـن املنظ  
 .  الصعد الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليميةعلىالعمل ألداء متسقة منهجيات 

 إعطاء واقترحت ،القائمةاملوارد الوطنية واإلقليمية وتعبئة  الضوء على احلاجة إىل حتديد األطراف وسلطت -٤٣
التعاون ختفيض التكاليف ذلك وتشمل فوائد . اإلقليمي إىل تعزيز التعاون ٦األولوية يف تنفيذ العمل مبوجب املادة 

 التعاون  بيد أن . ، واالستفادة من املساعدة التقنية ومن اخلرباء      املواردالكفـاءة يف استخدام     التنفـيذية، وزيـادة     
أن يراعي  املناطق، ينبغي انعدام التجانس بنيوبالنظر إىل .  حيل حملهاال أنلوطنية أن يكمل اجلهود اميكن  اإلقليمي

مبا يتفق  ،  يف الوقت نفسه   اقدراهتوتفاوت  ألطراف  بني ا األهداف املشتركة   االسـتراتيجية اإلقليمـية     تنفـيذ   يف  
 .املستدامةيف جمال التنمية أولوياهتا و

 على  املناطقإىل مساعدة احلكومات واجملتمعات احمللية داخل       موماً  عقليمي  اإلتعاون  ال استراتيجية وهتدف -٤٤
 قائم على   هنجهي   وهذه االستراتيجية . الستجابة للفرص واستغالهلا  على ا  ةحتديـد الفـرص احمللية وتطوير القدر      

، وليس إتاحة أداة    املتاحةوالكفاءات   من املوارد     حدّ أقصى، باالستفادة إىل     احمللية امليزات التنافسية استخدام املزيا   
 .رخاًءاملناطق األقل  إىل الرخاءمن مناطق لتحويل املوارد 
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 مكناملستراتيجي االنهج ال - باء

ويف إرشادها لألطراف  املناخ بتغريقيم التوعية توضيح  يف مفيد بأن برنامج عمل نيودهلي املشاركون سلَّم -٤٥
أن الربنامج صيغ بعبارات عامة جداً ومل يضع أية كنهم رأوا ل الوطين،عند تنفيذ األنشطة ذات الصلة على الصعيد 

 .عناصر ملموسة لتيسري التعاون اإلقليميحيدد ، ومل  حمددة هنائيةومواعيدأهداف وطنية 

أن األطراف، يف هذا السياق، توّد  وقد ،)٦(٢٠٠٧يف عام السنوات اخلمس  برنامج عمل استعراض زمعوُي -٤٦
واستناداً .  التعاون اإلقليميتقوية لتعزيز اجلهود الوطنية إضافة إىل اًنحمّسإطار عمل وأن حتدد   يف إجنازاهتا ملياًتفكر
 . نقطة انطالق هلذا اإلطارالتالية أن تشكل العناصر  حلقات العمل اإلقليمية، ميكن جتربةإىل 

  اجلهود الوطنيةتعزيز -١

 ،"املناخلتعليم والتوعية العامة بشأن تغري ل ةخط" هدف واضح، مثل وضع وتنفيذ  صياغةأن تشكل    ميكن -٤٧
 :، يف مجلة أموراخلطةوميكن لتلك . إطار حمسن لتعزيز اجلهود الوطنيةاألساس لصياغة 

من أن تنتقل   التعليم والتدريب والتوعية العامة و    : ، هي ٦املادة  تنظم وفقاً لثالثة عناصر من       أن )أ( 
 الرئيسي، هوينبغي أن يكون لكل عنصر هدف     . شاملة للتوعية بتغري املناخ   ال وطنيةال ربامجالاألنشطة العشوائية إىل    

 الفاعلة؛وعناصره  ه املقترحة، وأهدافتهوأنشط

 وأصحاب  ،الشباب( ملختلف فئات السكان     حمددةاحتياجات  إىل   األنشطة املقترحة    أن توّجـه   )ب( 
 ؛) وما سواهمت،االقرار واألعمال، ووسائط اإلعالم، وصانع

 األهداف؛وبلوغ  املقترحة لتنفيذ األنشطة اً هنائياً موعددحتّدأن  )ج( 

البيئية املتعددة  اخلاصة باالتفاقات    والتدريب والتوعية    التعليمبرامج  أن تشـمل إحـاالت إىل        )د( 
املتخذة تضاعف آثار اإلجراءات    اليت ميكن أن    وأن تقيم عالقات تآزر مع هذه الربامج         األخرى الرئيسيةاألطراف  

 .مشوالًنتائج أكثر وحتقيق 

  اإلقليميالتعاون تعزيز -٢

 حمدد، وفقاً   عنصرعلى  أن تركز    أو   ٦لمادة  لاستراتيجية إقليمية العناصر الستة     أن تشمل صياغة     ميكـن  -٤٨
 احلكومات النشط مع املؤسسات الوطنية      تعاونيتطلب تنفيذ استراتيجية إقليمية     سو. نطقة وقدراهتا املألولويـات   

 :يف مجلة أمور، ما يليويستلزم  احلكومية،يمية، فضالً عن املنظمات غري واإلقل

اليت تتمتع  واملعترف هبا، ومراكز االمتياز اإلقليمية واحمللية     القائمة املؤسسات اإلقليمية واحمللية     تعزيـز  )أ( 
 ؛٦من املادة حمددة  يف جماالت تاتعيني القيادلددة، احملعامة التوعية التدريب والتعليم، وال جماالت يفمبيزة تنافسية 

                                                      

 .٢ الفقرة ،٨-م أ/١١ املقرر )٦(
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 ؛٦ إقليمية وإقليمية تتناول عناصر حمددة من املادة دونمشاريع وبدء  التعاون زيادة )ب( 

ووضع استراتيجيات  بأعمال التوعية،    لالضطالع أو حتديد وتطبيق منهجيات مشتركة       وضـع  )ج( 
 بيقها على الصعيد الوطين؛ الصعيد اإلقليمي وتطعلىبرامج  تطويراتصاالت مشتركة فضالً عن 

أعمال ميكن أن تساعد على حتسني      املشاركة يف    أفضـل املمارسات والدروس املستفادة       نشـر  )د( 
، ت، وحتسني اهلياكل األساسية للمعلومات واالتصاال     الربط الشبكي احلصول على املعلومات يف املنطقة، كزيادة       

 .  وما سواهااخلرباء،ووضع أدلة بأمساء 

 طوات اليت ينبغي اختاذها يف املستقبلاخل - جيم

 تبادل املعلومات عرب الشبكة عملية من األطراف لتحسني مركز أمثلة -١

تبادل املعلومات عرب الشبكة وأعربوا عن      مبركز  أيضاً   يف حلقات العمل اإلقليمية      املشـاركون  اعـترف  -٤٩
 وحتديد خاصةبوابات إقليمية إنشاء  كما قدموا اقتراحات إلدخال حتسينات على النظام تشمل      دعمهـم لــه،     

مفصلة باملواد   الصعيد اإلقليمي وقائمة     علىخرباء يف جمال تغري املناخ      للالشركاء اإلقليميني احملتملني ووضع دليل      
 . واملعلومات التثقيفية يف هذا اجملال

تبادل ة مبركز   السري قدماً باألعمال املتعلق   بشأن  ها  ء بعض األطراف آرا   عرضـت  ذلـك،    إىل وإضـافة  -٥٠
جمموعة  على االطالعوميكن . وسهل االستخداممركزاً عامالً بكامل طاقته ومتعدد اللغات       املعلومـات وجعلـه     

 :ة اليت أبرزهتا اآلراءالنقاط األساسييف ما يلي  و،FCCC/SBI/2006/Misc.15يف الوثيقة اآلراء هذه 

، هأهدافتتفق مع   ناصر ومواضيع مفيدة     ع يتضمنباعتباره  بالنموذج  بوجه عام    األطراف   ترحب )أ( 
 ؛كاملبالوتتطلع إىل تنفيذ املركز 

، مثل إضافة   تبادل املعلومات  مركزحمتوى   األطراف إدخال حتسينات على      أكـثرية  اقترحـت  )ب( 
  والدعم املايل والتقين؛التدريبية،والدورات ، يمعلومات عن اخلرباء، وبرامج الدعم التثقيف

، واقترحت ته مركز التنسيق وظيفأداء أساسياً يف عنصراًن أن صيانة املوقع يشكل  املشاركواعترب )ج( 
 املعلومات واستعادهتا؛تقدمي  لتيسري وتبويبه وإعادة فهرسته بتنظيمه العنايةبعض األطراف زيادة 

ء دورياً لتأمني أداجيري رصده  بانتظام وثحّدُيموقع أكثر دينامية، فكرة وجود   األطراف   تدعم )د( 
 الوصالت والوثائق وظيفتها؛

مزدوج يقوم  اتصال منطَاتباع  تؤيد أطرافطراف قضية مصدر املعلومات، وهي بعض األ أثارت  )ه( 
 استباقية؛بصورة إدخال املعلومات وتقوم األمانة باملعلومات فيه املستخدمون بتقدمي 

النظام، مثل إنشاء   استخدام  سهولة   تعزيزكيفية  بشأن   باقتراحات    أيضا  أطراف عديدة  تقدمت )و( 
 ؛ العملي وتنظيم حلقات عمل للتدريب،للمستخدمنيبوابات إقليمية، ووضع مبادئ توجيهية 
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بعض األطراف وضع قائمة    اقترح  ، و بلغات متعددة  أطراف عديدة قضية توفر املعلومات       أثارت )ز( 
إنشاء املواقع املرآة   عت أطراف أخرى إىل      مبختلف اللغات، يف حني د     املتاحةإىل الوثائق   اختـيارات نزولية توجه     

 ؛تبادل املعلوماتاللغات ملركز املتعددة ) العاكسة(

قضية بناء القدرات يف    فرص الوصول إىل مركز تبادل املعلومات، أثارت بعض األطراف          لتعزيز   )ح( 
 ؛٦ية باملادة معناإلنترنت وإقامة جهات وصل وطنية إلتاحة فرص الوصول إىل البلدان النامية، وخباصة 

أفكار عن كيفية   تعزيز مركز تبادل املعلومات ووضع      طراف باحلاجة إىل    بعض األ مت   سلّ وأخـرياً،  )ط( 
 .  العامليةالشبكةالوطنية على إقامة وصالت بني املركز واملواقع ركز أو امل منالقيام بذلك، كعرض جتارب املستفيدين 

 عراض الشامل لربنامج عمل نيودهليالستإلجراء ا اليت ميكن اختاذها اخلطوات -٢

 الفرعية، ستعد األمانة تقريراً شامالً تنظر فيه اهليئة         ٢٠٠٧ برنامج العمل يف عام      اسـتعراض  ألغـراض  -٥١
وفقاً  الوطنية أساس االستعراض،     البالغاتوستشكل املعلومات الواردة يف     . للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين    

األطراف أن تستكمل املعلومات املقدمة يف بالغاهتا الوطنية توّد وقد . ٨-م أ/١١املقرر  من ٣الفقرة به تقضي ملا 
املعنية القادمة  مبا فيها حلقة العمل اإلقليمية،العمل ، إىل جانب هذه الوثيقة وتقارير حلقات تسهمبتقارير إضافية 

 . بالدول اجلزرية الصغرية النامية يف عملية االستعراض الشامل

 اهليئة الفرعية توّد قد ،"ما بعد نيودهليفترة  عمل لبرنامج"، أو ٦ إطار حمسن لتنفيذ املادة وضع غراضوأل -٥٢
جبمع اآلراء الواردة من األطراف     األمانة عندئٍذ   وستقوم  . للتنفيذ أن تطلب من األطراف تقدمي آرائها إىل األمانة        

 .حمسند إليه يف وضع إطار يستنتقرير ميكن أن يف ، ٢٠٠٧حبلول منتصف عام وتوليفها 

الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية عقد  حلقة عمل قبل    بتنظيم وتيسري   ألمانة  أن تقوم ا   ميكن كمـا  -٥٣
 مؤمتر األطراف   ويعتمدهينجزه  لبحث ووضع مشروع برنامج عمل حمسن       ) ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  (للتنفيذ

 . يف دورته الثالثة عشرة

- - - - - 


