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     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١- ٣     بايل، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٦      البند 
       تفاقية       من اال ٦      املادة 

 تقرير عن حلقة العمل للدول اجلزرية الصغرية النامية 
  من االتفاقية٦بشأن املادة 

 مذكرة أعدهتا األمانة

 ملخص

                                                                                                 نوقش موضوع التثقيف ونشر املعلومات يف املناطق النائية بشأن تغري املناخ يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف  
ِ                               حلقـة عمل ُعِقدت يف رودين باي، سانت لو         ُ                    وكان من بني املشاركني   .     ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز ٥     إىل  ٣                 سيا، يف الفترة من          

                                                                                              دولة من الدول اجلزرية الصغرية النامية يف مناطق البحر الكارييب واحمليط اهلادئ واحمليط األطلسي واحمليط      ٢٤           ممثلون عن   
                               يف جمايل االتصال والتثقيف بشأن                                                      وناقش املشاركون االستراتيجيات واألنشطة الوطنية        .                             اهلندي والبحر األبيض املتوسط   

                  ً                            وأكد املشاركون أيضاً على تنفيذ برنامج عمل         .                         ً                                              تغـري املناخ، واقترحوا فرصاً للتعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل         
  .                                                    من االتفاقية، وطرحوا توصيات بشأن طريقة زيادة تعزيزه ٦                  نيودهلي بشأن املادة 
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

                                   من االتفاقية، وهو برنامج عمل       ٦                                  برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة         )١ (                                        اعـتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة       - ١
                                                                  واتفق األطراف، يف غضون إطار العمل ملدة مخس سنوات، على قائمة             .                من االتفاقية   ٦    دة                            سنوات بشأن تنفيذ املا     ٥     ملدة  

                                                                                                       من األنشطة اليت ميكن االضطالع هبا، على الصعيد الوطين لتعزيز برامج التثقيف والتدريب اليت ينصب تركيزها على املناخ 
   .                                         مة لقضايا تغري املناخ وتتحسن مشاركتهم فيها          ُّ                                                  وزيادة توفُّر ونشر املعلومات عن تغري املناخ، وبذلك يتحسن فهم العا

                              ، من جديد أن حلقات العمل       )٢ (                                                                               وأكدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا السابعة عشرة          - ٢
                                                                                                                        اإلقليمـية ميكـن أن تصـبح وسيلة لزيادة تطوير وتنفيذ برنامج عمل نيودهلي، وبإمكان حلقات العمل هذه أن تنهض                    

   ّ   وسلّمت   .                                                                                                  ات تقييم االحتياجات، وحتديد األولويات، وتبادل اخلربات، وتبادل املعلومات عن األنشطة ذات الصلة                  بإجراء
                                                  ، بضرورة تلبية االحتياجات اخلاصة للدول اجلزرية        )٣ (                                                                         اهليـئة الفرعـية للتنفيذ، يف دوراهتا التاسعة عشرة والدورات التالية          

  .                                 الصغرية النامية يف حلقات عمل منفصلة

  أهداف حلقة العمل-باء 

                                           من االتفاقية إىل تبادل األفكار واخلربات        ٦                                                                       ترمي أهداف حلقة العمل للدول اجلزرية الصغرية النامية بشأن املادة            - ٣
                                                           وحتديد أوجه التشابه بني الدول اجلزرية الصغرية النامية يف مجيع   ٦                                                       عـلى الصعيدين الوطين واإلقليمي، بشأن أنشطة املادة         

                                                                                                           ية بصدد التصدي لقضايا التثقيف ونشر املعلومات بشأن تغري املناخ، وتطوير خيارات واستراتيجيات لتعزيز                            املناطق اجلغراف 
                                                                                                                        تلـك األنشـطة وتوسـيع نطاقهـا، وتعزيـز املزيد من التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل بشأن تنفيذ برنامج                   

  .          عمل نيودهلي

 الفرعية للتنفيذ اإلجراءات اليت ميكن أن تضطلع هبا اهليئة -جيم 

                                                     َّ                                                                 تسـتطيع اهليـئة الفرعية للتنفيذ أن تستخدم املعلومات املتضمَّنة يف هذا التقرير لتحديد املسائل اليت يتعني زيادة                   - ٤
   .                                         النظر فيها وطرح توصيات بشأن أي إجراء آخر

                                                      

  . ٨-   م أ /  ١١      املقرر   ) ١ (
) ٢ (  FCCC/SBSTA/2002/13 ٥٢         ، الفقرة  ) ب .(   
) ٣ (  FCCC/SBI/2003/19 ٤١         ، الفقرة  ) و .(   
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  تنظيم حلقة العمل-     ً ثانيا  
                  واستضافتها وزارة    .     ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز  ٥       إىل    ٣ُ                                                               ُعقدت حلقة العمل يف رودين باي، سانت لوسيا، يف الفترة من             - ٥

                                                                                                                         الشـؤون االقتصادية، والتخطيط االقتصادي، والتنمية الوطنية واخلدمات العامة يف سانت لوسيا ونظمتها األمانة بالتعاون               
  .                                    ً               وقدمت حكومتا نيوزيلندا والنرويج أيضاً الدعم هلذا احلدث  .                                       مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وبدعم منه

ُ                                            ً                                      دِّمت الدعوة إىل اخلرباء على الُصعد الوطنية واإلقليمية والدولية ليقدموا عروضاً وليشاركوا يف مناقشات حلقة               ُ وقُ - ٦                          ِّ 
                                                              دولة من الدول اجلزرية الصغرية النامية من مناطق البحر            ٢٤                                 ً                وحضـر حلقة العمل مثانية وثالثون خبرياً ميثلون           .        العمـل 

                                                                       حمليط اهلندي والبحر األبيض املتوسط، إضافة إىل ممثلني عن عدد قليل من                                                        الكـارييب واحملـيط اهلادئ واحمليط األطلسي وا       
  .                                                                            األطراف املذكورة يف املرفق األول من االتفاقية وممثلني عن بعض املنظمات احلكومية الدولية

  املداوالت-     ً ثالثا  
                               تتاحي السيد ليونارد مونتوت،                     وقدم البيان االف    .                                                                     ترأس حلقة العمل السيد باقر أسدي، رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ          - ٧

                                           ً                                 وقدم عبارات الترحيب واملالحظات االفتتاحية أيضاً السيد جورج جيمس، نائب األمني        .                               نائب رئيس وزراء سانت لوسيا    
                                                                                                                          الدائم، بوزارة التنمية الطبيعية، والبيئة واإلسكان؛ والسيد كريسبني داوفرغن، املسؤول الوطين عن االتصاالت بشأن املادة               

                                                                                                        ت لوسيا؛ والسيد باقر أسدي؛ والسيد أركادي لفينتانوس، برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ وممثل عن أمانة اتفاقية               يف سـان    ٦
                                                                        وأعرب عن الشكر السيد دونوفان وليمز، األمني الدائم، بوزارة الشؤون            .                                              األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشأن تغري املناخ        

                           ووقف املشتركون دقيقة صمت      .                                   واخلدمات العامة يف سانت لوسيا                                                         االقتصـادية والتخطـيط االقتصادي والتنمية الوطنية      
                                                                           جولس، اليت كانت املسؤولة الوطنية يف سانت لوسيا عن االتصاالت بشأن تغري          -       ً                                احتراماً لذكرى السيدة مارسيا فيلربت      

         دعم جهود                     جولس الشيء الكثري ل -                           ولقد أجنزت السيدة فيلربت       .                                                      املـناخ، وتوفـت مـنذ أسبوع قبل انعقاد االجتماع         
                                                           وكفلت، بصفة خاصة، تعيني سانت لوسيا بصفتها جهة وطنية           .                                                      سـانت لوسـيا بصـدد التصـدي لقضايا تغري املناخ          

  .                                                ، وكان من املقرر أن تقوم بدور رئيسي يف حفل االفتتاح ٦                   لالتصاالت بشأن املادة 

                األنشطة والدروس                                              جلسة متهيدية؛ وجلسات موضوعية عامة بشأن         :     َّ                                     وتضـمَّن بـرنامج حلقـة العمل ما يلي         - ٨
   َ                                                                                                                 املكَتسـبة؛ وثـالث جلسـات عمل متوازية، واحدة بشأن التثقيف والتدريب، وواحدة بشأن التوعية العامة واالتصال                 
                                                                                                                    واحلصـول عـلى املعلومـات واملشاركة العامة، وواحدة عن التعاون على الصعيدين الدويل واإلقليمي؛ وجلسة ختامية                 

ّ                                                                     امج عمل موّسع من منظور الدول اجلزرية الصغرية النامية واختتام حلقة العمل            ُ ِّ                                     كُرِّسـت ملعاجلـة العناصر الرئيسية لربن                  .  
            مركز تبادل     ) (CC:iNet (               ُ  ِّ                                                                           وإضافة إىل ذلك، ُنظِّمت أحداث جانبية عدة لتعزيز وتقدمي تدريب عملي على استخدام شبكة               

ِ                                                ووِضعت على صفحة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية          .  )٤ ( )                               املعلومـات وشـبكة املعلومـات                                  بشأن تغري املناخ على شبكة       
َ                                                   ُ ِّ       ً                              مجـيع املوجـزات املختَصرة اليت خلصت إليها أفرقة العمل وخالصات الوثائق اليت قُدِّمت، فضالً عن قائمة                   )٥ (     ويـب                   

  .                    املشتركني وجدول األعمال

                                                      

) ٤ (  <http://unfccc.int/ccinet>.  
) ٥ (  <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/4001.php>.  
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  مواضيع وقضايا مشتركة-     ً رابعا  

ِ                                       مقدمـة عـن مَواِطـن الضعف يف اجملاالت االجتماعية           -    ألف   َ           
                                ة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية                  واالقتصادية والبيئي

      ً                                                    بلداناً صغرية جزرية ساحلية منخفضة تتشاطر حتديات تنمية         "ُ                                                  ُتعـرف الـدول اجلزرية الصغرية النامية بوصفها          - ٩
                                                                                                                             مسـتدامة مماثلـة، مبا يف ذلك قلة عدد السكان واالفتقار إىل املوارد والبعد وقابلية تأثرها بالكوارث الطبيعية، واعتمادها               

ِ                                      ط على التجارة الدولية وَمَواِطن ضعفها إزاء التطورات العاملية              املفـر                                                      وإضافة إىل ذلك، تعاين هذه الدول من االفتقار إىل           .                        َ  َ 
   .  )٦ (                                                                                             وفورات احلجم، وارتفاع تكاليف املواصالت واالتصاالت، والتكاليف الباهظة لإلدارة العامة والبنية التحتية

                   ً                                                  ة النامية، الحظ أيضاً الفريق العامل الثاين يف مسامهته يف تقرير التقييم                                                ومـع التسليم بتنوع الدول اجلزرية الصغري       -  ١٠
                                                                                                                         الـرابع الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن آثار تغري املناخ وأوجه الضعف والتكيف مع تغري املناخ،                

                                        املثال احلجم الطبيعي، والتعرض للكوارث                 وعلى سبيل    (                                                               الـدول اجلـزرية الصغرية النامية تتشاطر أوجه تشابه كثرية            "    أن  
                 مما يزيد من ضعفها   )                                                                                                الطبيعية والتقلبات املناخية املتطرفة واقتصاداهتا املفتوحة بصورة مفرطة، واخنفاض القدرة على التكيف    

ّ                                                      وعّرف التقرير كذلك الدول اجلزرية الصغرية النامية بأهن          ".                                                    ويقلل مرونتها على التكيف مع تنوع املناخ وتغريه                     ا تنتمي إىل     
                ً                                                              ً                                                   أكـثر املـناطق ضعفاً يف العامل إزاء اآلثار السلبية لتغري املناخ، وعند النظر إليها جمتمعةً، تسهم الدول اجلزرية الصغرية يف                     

                                 يف املائة من انبعاثـات غـاز       ١                                                                                      مـنطقة الـبحر الكارييب واحمليط األطلسي واحمليط اهلادئ واحمليط اهلندي بأقل من نسبة               
   .  ة              الدفيئة العاملي

                                                                                                                   وأوجز العرض الذي قدمه ممثل مركز اجلماعة الكاريبية لتغري املناخ بعض النتائج اليت توصل إليها التقرير التقييمي              -  ١١
                            والحظ مقدم الوثيقة التقدم      .                                                                                               الـرابع، وال سيما فيما يتعلق باآلثار املتصلة بالتكيف يف اجملتمعات احمللية الصغرية والضعيفة             

  :                                                                                                       ات املكانية والزمنية يف املناخ منذ آخر تقرير أعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، مثل                                      احملرز بصدد تفهم التغري   
                                                                                                 ً            حتسـني وتوسـيع نطاق جمموعة البيانات العديدة وحتليالت البيانات، وتغطية الدراسات ملساحات جغرافية أوسع نطاقاً،         

                                                  وأشار مقدم الوثيقة إىل أن احترار نظام املناخ          .              ً   ات أوسع نطاقاً                                                        وفهم أفضل النعدام اليقني؛ وقياس ومالحظة جمموعة متغري       
                                                                                                                واضح جلي، حسبما يتضح اآلن من املالحظات بشأن ارتفاع متوسط درجة حرارة اجلو واحمليطات على الصعيد العاملي،                 

            وثيقة إىل أن             وخلص مقدم ال  .                                                                                   وذوبـان اجللـيد والثلج على نطاق واسع، وزيادة متوسط ارتفاع مستوى البحار يف العامل     
                              ً                                                                                         ارتفـاع مستوى البحار سيؤثر سلباً على النظم اإليكولوجية الساحلية مثل الشعب املرجانية وغابات املانغروف ومصائد                
                                                                                                                     األمسـاك الـتجارية ومصائد األمساك احلرفية اليت تستند إىل هذه النظم، ومن املرجح أن يؤدي إىل خفض وفرة األمساك،                    

   .                           والت يف التوزيع نتيجة للهجرة                             وفقدان تنوعها وإمكانية حدوث حت

                              أعاله تؤثر على املوارد املائية   ١٠                                                                              اآلثار االقتصادية والبيئية املترتبة على تغري املناخ يف البلدان املشار إليها يف الفقرة  -  ١٢
                بشرية والرفاهية                                                                                                           والنظم واملوارد الساحلية، والزراعة، ومصائد األمساك واألمن الغذائي، والتنوع البيولوجي، واملستوطنات ال           

ِ                          وعلى سبيل املثال، َتَتَنبأ تقييمات َمَواِطن الضعف اليت أعدت عن سانت   .                                                     البشرية، والنظم املالية والبنية التحتية واملواصالت       َ  َ           َ َ َ                  

                                                      

  .</http://www.sidsnet.org>  :      املصدر  ) ٦ (
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                                                                                                                      لوسيا حىت الوقت احلاضر باخنفاض امدادات املياه، وتآكل الشواطئ، وزيادة األضرار النامجة عن األعاصري، وزيادة تكرار                
  .                                                                    ليت حتملها ناقالت اجلراثيم وآثار سلبية على السياحة ومصائد األمساك والزراعة        األمراض ا

                                                                                                                   وترتبط قدرات البلدان واجملتمعات احمللية على التصدي لآلثار احملتملة السلبية املترتبة على تغري املناخ بقدرات كل                 -  ١٣
                                              عن مستوى التوعية وفهم املشكلة، واملوارد                                                     ً        ويرتبط ذلك بدوره مبستوى التنمية بصورة عامة، فضالً         .                    مـنها على التكيف   

   .                                       البشرية والتقنية واملالية املخصصة للتكيف

        التثقيف  (              من االتفاقية  ٦                 ّ                                                                 ويف هـذا السـياق، سـلّم املشـاركون مجيعهم بقيمة العناصر الستة الرئيسية للمادة          -  ١٤
       بوصفها   )                              التعاون الدويل بشأن هذه املسائل                                                                               والتدريـب والتوعية العامة وحصول العامة على املعلومات واملشاركة العامة و          

ِ                                 جـزءاً هامـاً مـن اجلهود املبذولة بصدد تغري املناخ، وال سيما من أجل إحراز النجاح يف عملية تقييم َمَواِطن الضعف                        َ  َ                                                                            ً     ً    
   .        والتكيف

          تئت تسعى     َّ        ً                                                                                            وسـلَّموا أيضاً بأنه ال توجد دولة جزرية صغرية مبفردها يف املعركة ضد تغري املناخ، وأن الدول ما ف                   -  ١٥
                                                                                                                      منذ فترة طويلة، يف كل فرصة، إىل العمل مع قرنائها، من خالل حتالف الدول اجلزرية الصغرية وبوسائل أخرى، لضمان                   

   .                                                                     أن تتاح هلا فرصة حقيقية للنضال من أجل حتقيق هدفها وهو التنمية املستدامة

  قضايا ذات صلة بالتنفيذ-باء 

 ترتيبات مؤسسية وبناء القدرات -١

                                                                                                           م املشاركون بضرورة بناء وتعزيز القدرات املؤسسية على الصعيدين احمللي والوطين، واتفقوا على أنه توجد                 ّ   سـلّ  -  ١٦
                                                                                                                       سياسـات كافية لتخطيط وتنفيذ أنشطة التثقيف ونشر املعلومات، مبا يف ذلك خطط التنمية الوطنية، وخطط استراتيجية                 

                                          وأكدوا على ضرورة إدراج قضايا تغري املناخ يف    .           ت االنبعاث                                                          وطنية، وخطط اإلجراءات البيئية، وسياسات الطاقة وسياسا      
                                                                              وقدموا موجزات بشأن احلاجة إىل إعداد مذكرات تفاهم بني الوزارات والوكاالت             .                                    خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية   

  ّ            سلّم املشاركون                    وإضافة إىل ذلك،      .                                                                                   العاملة يف جمال الشؤون البيئية وترمجة هذه السياسات واخلطط إىل إجراءات ملموسة           
  .                                                      باحلاجة إىل تعزيز اإلرادة السياسية لتنفيذ السياسات احلالية

                                                                                                         وأكـد املشـاركون على أمهية بناء الشراكات بني معاهد البيئة ووزارات أخرى، ووسائط اإلعالم، وأوساط                 -  ١٧
                          مل يشارك حىت اآلن على                                                                                               األعمـال، والصـناعة، ومنظمات اجملتمع املدين واملراكز اإلقليمية والحظوا أن القطاع اخلاص            

ّ                            واقترحوا ضرورة تعزيز الدعم من أجل إنشاء شبكات ومراكز تفّوق إقليمية معنية بتغري         .                                  النحو األوىف يف قضايا تغري املناخ                                                             
         ً                                                                                              املـناخ فضـالً عن تدريب أصحاب املصاحل يف جمال تغري املناخ، من بني صانعي السياسات ووسائط اإلعالم واجملتمعات           

   .   رة           احمللية املتأث

           ً                                                                                             وأكـدوا أيضاً على أمهية التعاون بشأن مسائل التثقيف ونشر املعلومات بني اتفاقيات ريو وغريها من االتفاقات         -  ١٨
   ّ                                 وسلّم املشاركون كذلك بضرورة إنشاء       .                             ً                                                   البيئـية املـتعددة األطراف، نظراً لطبيعة هذه األنشطة املشتركة بني القطاعات           

                                                                           أنشطة التثقيف ونشر املعلومات يف جمايل التخطيط والتنفيذ، عقب النجاح                    لتنسيق  ٦                                   جهـات اتصال وطنية بشأن املادة       
   .                                     الذي حتقق بتسمية سانت لوسيا جهة اتصال
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                                                                                                                 وأكد املشاركون على احلاجة امللحة لتعزيز القدرات التقنية واملالية لتنفيذ سياسات التثقيف ونشر املعلومات يف                -  ١٩
                                                                           ىل أن إدماج مكونات التثقيف ونشر املعلومات يف مشاريع أخرى ميوهلا مرفق                                                        الـدول اجلزرية الصغرية النامية، وخلصوا إ      
                                                                       وأبرز املشاركون احلاجة إىل متويل خمصص للتثقيف ونشر املعلومات يف جمال             .                              ً             البيئة العاملية يشكل فحسب جزءاً من احلل      

   .          تغري املناخ

 هنج مشويل -٢

                                             ماج القضايا ذات الصلة بتغري املناخ يف اخلطط                                                              وأيـد املشـاركون الرأي الذي مفاده ضرورة تشجيع إد          -  ٢٠
                             ّ                                                                                         الوطنية للتنمية املستدامة، وسلّموا بقيمة إدماج زيادة التوعية العامة، والتثقيف ونشر املعلومات يف مجيع األنشطة               

                          وأكدوا احلاجة إىل تنفيذ هذه    ).                                                        ً      املشـاريع واألحبـاث وبرامج التعليم وبرامج البيئة األوسع نطاقاً    (              ذات الصـلة    
                                                       ً                                                    ألنشطة من خالل االتفاقات األخرى البيئية املتعددة األطراف، فضالً عن برامج إقليمية ترمي إىل حتقيق األهداف                ا

  .    ذاهتا

                                                                                                  ومت خالل املناقشات حتديد ضرورة الربط بني قضايا تغري املناخ واحلد من الكوارث، وتآكل السواحل،                -  ٢١
                                                           شاركون احلاجة إىل حتديد املوارد املالية والتقنية املوجودة                 وأبرز امل   .                                            وقضايا اجتماعية واقتصادية أخرى ذات صلة     

     ً                                                                                                حالياً على الصعيدين الوطين واإلقليمي واالنتفاع هبا، واقترحوا ضرورة إيالء األولوية بتنفيذ األعمال مبوجب املادة 
              ة الكفاءة يف                                                                 وتشمل مزايا التعاون اإلقليمي اخنفاض تكاليف التشغيل، وزياد         .                                     بغـية تعزيـز التعاون اإلقليمي       ٦

                                                وبالرغم من ذلك، أكدوا بأن التعاون اإلقليمي         .                                                               اسـتخدام املوارد النادرة، واحلصول على مساعدة تقنية وخرباء        
  .   ِّ                           يكمِّل اجلهود الوطنية وال حيل حملها

  نظرة عامة على األولويات الوطنية واإلقليمية-جيم 
                                              يف جماالت التثقيف والتدريب والتوعية العامة    

                                   لتقييم األولويات الوطنية يف جماالت        )٧ (                                                     ً         ل انعقاد حلقة العمل، وزعت األمانة على املشاركني استبياناً            قـب  -  ٢٢
                                                                                                    التثقيف والتدريب والتوعية العامة بشأن تغري املناخ، وللكشف عن الفرص والقيود بصدد تعزيز نشر املعلومات عن 

                                                       تضمنت النتائج الرئيسية هلذه الدراسة االستقصائية ما        و  .                                                         تغري املناخ يف شىت مناطق الدول اجلزرية الصغرية النامية        
  :   يلي

              ، يليها توعية  ٦ُ  ِّ                                                                      ُصنِّفت املشاركة العامة والتدريب والتثقيف كأولويات عليا من بني عناصر املادة   ) أ ( 
َ                                                       وُتعترب عامة اجلمهور الفئة املستهَدفة الرئيسية للعمل معها؛ وصانعو السياسات يف             .                              العامـة والـتعاون الـدويل                                  ُ 

ـ                              ً                                                                              وزارات وأعضـاء الربملان هم أيضاً عناصر هامة بسبب الدور احلاسم الذي يقومون به يف تطوير السياسات                     ال
ُ  ِّ                                                                               وُعرِّف التلفزيون واإلذاعة بوصفهما أفضل أداتني لالتصال ونشر املعلومات عن تغري             .                            الوطنية يف جمال تغري املناخ      
                      املناخ بني عامة اجلمهور؛

                                                      

) ٧ (  Available at <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/4001.php.  
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                                                                ملناطق جهات اتصال مستقرة معنية بتغري املناخ معروفة للجمهور                                       يوجـد لدى البلدان يف شىت ا        ) ب ( 
                     ً                                                            وتتوفر للمواطنني أيضاً وسائل احلصول على املعلومات الوطنية واإلقليمية بشأن تغري املناخ؛  .                ويسهل االتصال هبا

   حة                                                                                              أقصى إمكانيات تعزيز التعاون الدويل بشأن نشر املعلومات والتثقيف يف جمال تغري املناخ متا               ) ج ( 
                              ً  وأشار اجمليبون على االستبيان أيضاً   .                                                                    لدى املاحنني املتعددي األطراف، وهيئات األمم املتحدة والبلدان املتقدمة النمو

                                                                                           ً     ً   إىل التداؤب بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي ألهنما تؤديان دوراً هاماً؛

                                                            التمويل يشكل عقبة رئيسية تعترض جناح تنفيذ اإلجراءات                                           هـناك إمجاع على أن االفتقار إىل        ) د ( 
                       وتشمل القيود األخرى اليت   .                                                                            املتصلة بالتثقيف ونشر املعلومات يف جمال تغري املناخ يف الدول اجلزرية الصغرية النامية

ِ                                                             ذُِكرت عدم كفاية خربات املوظفني وعدم كفاية الدعم السياسي واملؤسسي؛ ُ  

                                                              مج عمل نيودهلي بأنه جيد، وذكروا أنه يسهم على حنو أفضل يف التوعية                   ووصف املشاركون برنا    ) ه ( 
      وفيما   .                    ِّ                                             ِّ                                           بشـأن تغري املناخ، وحيفِّز على القيام بأنشطة جديدة ذات صلة باملناخ ويعزِّز االمتثال ألحكام االتفاقية               

ّ       ُ                                              يـتعلق بالعناصـر احملـتملة لربنامج عمل نيودهلي موّسع لكي ُتعتمد يف مؤمتر األطراف ال                              ّ        يف بايل، ركّزت      ١٣                                          
                                                                                               اإلجابات على حتديد إطار زمين وعالمات فارقة، ومؤشرات تنفيذ قابلة للقياس، وإشارات حمددة بشأن احتياجات 
َ                                                                                            جمموعات السكان املستهَدفة وأوجه التداؤب مع برامج نشر املعلومات ومع اتفاقات أخرى رئيسية بيئية متعددة                                   

  .      األطراف

     ويرد   .                ّ                                               االستبيان اليت حفّزت املناقشة بشأن تعزيز األنشطة الوطنية واإلقليمية                           واستعانت حلقة العمل بنتائج  -  ٢٣
  .                                     ُ                 أدناه موجز لبعض النقاط الرئيسية اليت ُبحثت يف املناقشات  ٥٠     إىل   ٢٤             يف الفقرات من 

  موجز املناقشات واالستنتاجات حسب اجملال املواضيعي-     ً خامسا  

  التثقيف والتدريب-ألف 

                                                                                   أن للتثقيف والتدريب أمهية متساوية فيما يتصل بنجاح اجلهود اليت تبذهلا األطراف                                اعتـرب املشـاركون      -  ٢٤
                                                                                             واتفقوا على أنه بالرغم من أن احلاجة تدعو إىل توفري موارد مالية حمددة ألنشطة التثقيف                 .                      لالستجابة لتغري املناخ  

                          ة زاخرة من األنشطة ذات                  ِّ                                                                 والتوعـية، تنفِّذ احلكومات ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية جمموع          
  .                              الصلة بالتثقيف والتوعية يف اجلزر

   ّ                                                                                                    وسـلّم املشاركون بالتحدي املتمثل يف إدماج التثقيف بشأن تغري املناخ يف املناهج الدراسية باملدارس،                -  ٢٥
       ني نظام                                                                                              واقترحوا بأنه ينبغي تسهيل إدماجها وذلك من خالل إقامة تعاون أوثق بني األوساط املعنية بتغري املناخ وب

  .             التعليم الرمسي

   ّ                                                ً     ً                                                وسـلّم املشـاركون بأن بإمكان أطفال املدارس أن يؤدوا دوراً هاماً يف تثقيف آبائهم وأمهاهتم بشأن                  -  ٢٦
                                                                            ونوقشت عدة وسائل وأنشطة تثقيفية ذات صلة بتغري املناخ، مبا يف ذلك اللعبة           .                                     القضايا البيئية وقضايا تغري املناخ    

ِ        ِّ   البيئية اليت اعُتِمدت لتبيِّ                                            ، واملعسكر الصيفي للمناطق اإليكولوجية لألطفال  )                  يف ترينيداد وتوباغو (                 ن آثار تغري املناخ               ُ 
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                       ومواد تعليمية متنوعة     )                 أنتيغوا وبربودا  (                                                                             لتثقـيفهم بشـأن بيئتهم ودليل التدريب لربنامج املبتدئني يف جمال البيئة             
   ).                               مجيع الدول اجلزرية الصغرية النامية (                       ألطفال املدارس االبتدائية 

                                             على مواطن الضعف يف سيشيل إزاء آثار تغري           )٨ (                                                      وأكد العرض الذي قدمه ممثل وزارة التعليم يف سيشيل         -  ٢٧
        ِّ           وذكر مقدِّم الوثيقة   .                                                                                      املناخ، مثل ارتفاع منسوب البحر، تبييض املرجان، واملوارد املائية والكوارث الطبيعية القاسية

ّ            أنشـطة واسـتراتيجيات التثقيف والتوعية اليت جّرهبا                   وتشمل إدراج   .                                     نظام التعليم يف سيشيل مع أطفال املدارس                                         
                                         ِّ                                                                       التثقـيف البيـئي اإللزامي يف برامج تدريب املدرِّسني؛ وإدماج موضوع تغري املناخ يف املناهج اجلغرافية ومناهج                 

  .                                                                                         العلوم؛ وأنشطة خارج املقرر الدراسي مثل برنامج املدرسة اإليكولوجية؛ وجدول سنوي للتثقيف البيئي

              ً                                                                                      شـار العرض أيضاً إىل أنشطة الشراكة بني وزارة التعليم وصانعي القرارات، والقطاع اخلاص وعامة                 وأ -  ٢٨
                                                  ً                                              اجلمهور، مثل املظاهرات والتظاهرات من أجل البيئة، فضالً عن مشاركة مدارس سيشيل يف مشروع مراقبة الرمال 

  .                        ة الشواطئ وإعادة تأهيلها                                                                 الذي تنفذه منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ويشمل مراقب

                               من األنشطة الربناجمية ذات الصلة   ٣٠    ً                وصفاً لعدد يربو على    )٩ (                                  وتضمن العرض الذي قدمه ممثل اليونسكو -  ٢٩
                                                                           وتعاجل هذه الربامج قضايا من قبيل فقدان التنوع البيولوجي وارتفاع منسوب البحر،   .                         الـيت تضـطلع هبا املنظمة   

                                                                            تسرب املياه املاحلة يف التربة الساحلية ويف املياه اجلوفية، وإدارة اجلفاف،                                                 واقتصـادات الكـربون واحتجازاته، و     
                                                                                   ُ                                واسـتخدام الطاقـة املتجددة، وأثر تغري املناخ على حمميات احمليط احليوي ومراقبة املناخ عن طريق ُنظم املراقبة                  

  .       العاملية

                     من االتفاقية، إال     ٦                 تنفيذ املادة                                   ً      ً                                  ومع أنه ليس لدى اليونسكو برناجماً مصمماً على وجه التحديد من أجل            -  ٣٠
     َ                            وتعالَج هذه املسألة يف أغلب األحيان   .                                                                   أن التثقيف وزيادة التوعية حيتالن مكانة رئيسية يف كثري من براجمها احلالية

        ِّ                                                                       وأكد مقدِّم الوثيقة على أن طبيعة تغري املناخ يف كل مكان ويف مجيع األوقات                .                                   يف اإلطار العام للتنمية املستدامة    
                                                                                                        يث أسبابه وآثاره وختفيف حدته وتكييفه تتطلب اتباع هنج مشويل ملعاجلة هذه القضية، وال سيما يف سياق                      من ح 

  .                           الدول اجلزرية الصغرية النامية

                                   لفت االنتباه إىل شىت املنظمات اليت         )١٠ (                                                                    والعـرض الذي قدمه ممثل هيئة إدارة البيئة يف ترينيداد وتوباغو           -  ٣١
                                                  وتشمل هيئة إدارة البيئة يف ترينيداد وتوباغو،         .                                غري املناخ يف ترينيداد وتوباغو                                       تـنفذ مـبادرات للتثقيف بشأن ت      

              يف ترينيـداد Pointe-a-Pierre Wild Fowl Trust   ، و )                      شركة طاقة متلكها الدولة (                             وشركة بترول ترينيداد وتوباغو 
                      هيئة إدارة البيئة يف        وتتعامل   ).                                    ومهـا منظمتان من املنظمات غري احلكومية  (             يف توبـاغو  Buccoo Reef Trust و

                                                                                                               ترينـيداد وتوباغو مع أوساط خمتلفة كثرية تتراوح ما بني عامة اجلمهور ومنظمات الشباب واملنظمات اجملتمعية،                
    ِّ                                   ويقدِّم التثقيف يف جمال تغري املناخ يف         .     ِّ                                                          وتفصِّـل املعلومـات حبيث تناسب احتياجات خمتلف أصحاب املصلحة         

                                                      

) ٨ (  <http://www.education.gov.sc/>.  
) ٩ (  <http://ioc.unesco.org/iocweb/climateChange.php>.  
) ١٠  (  <http://www.ema.co.tt/main.htm>.  
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                                             ً             وهيئة إدارة البيئة يف ترينيداد وتوباغو هي أيضاً جهة           .                         معاهد التعليم العايل     ويف  )                       االبتدائـية والثانوية   (          املـدارس   
  . )١١ ( )           برنامج غلوب (                           ُّ                        االتصال للربنامج العاملي للتعلُّم واملراقبة لصاحل البيئة 

                                                                                                     واتفـق املشاركون على جمموعة من االستراتيجيات واملبادرات اليت من شأهنا أن تسهم يف تنفيذ أنشطة                 -  ٣٢
  :    تشمل          التثقيف، و

                                                   للمساعدة يف تنفيذ السياسة الوطنية للتثقيف البيئي؛ ٦                                حتديد جهة اتصال وطنية بشأن املادة   ) أ ( 

                                                                                              إنشـاء وحدات للتثقيف البيئي يف وزارات التعليم لضمان إدماج موضوع تغري املناخ على حنو                 ) ب ( 
                                  فعال يف نظام التعليم الرمسي بأكمله؛

ُ              ثقيف والتدريب على الُصعد اإلقليمية؛                             إنشاء جلان توجيهية لتتناول الت  ) ج (                       

                                                                            إنشاء جلان وطنية لتنسيق التثقيف البيئي للتعاون بشأن التثقيف يف جمال تغري املناخ؛  ) د ( 

                                 تعيني منسق لشؤون البيئة يف املدارس؛    ) ه ( 

                                                   غرس برامج البيئة يف املناهج التعليمية لتدريب املدرسني؛  ) و ( 

                       تطوير املواد التثقيفية؛                     إشراك املدرسني احملليني يف   ) ز ( 

                                                                        إنشاء نوادي أو منتديات للشباب لتنظيم أحداث التوعية على صعيد اجملتمع احمللي؛  ) ح ( 

                                                                                                  تطوير مناهج ومواد تعليمية ذات صلة بتغري املناخ على الصعيد اإلقليمي وتكييف املواد املتوفرة                ) ط ( 
               من مناطق أخرى؛

  .                 ً اب اجليل األصغر سناً                                 تقدمي التثقيف عن طريق احلواسيب الجتذ  ) ي ( 

   ّ                              ُ                                                                ومتكّن املشاركون بفضل املناقشات اليت أُجريت بشأن تدريب شىت أصحاب املصلحة يف جمال تغري املناخ                -  ٣٣
               وأكد املشاركون،   .                                                                                             من حتديد االحتياجات والفرص الرئيسية القابلة للتطبيق يف كل الدول اجلزرية الصغرية النامية          

                                                                           استراتيجيات إقليمية بشأن التدريب يف جمال تغري املناخ ميكن تصميمها بعد                                               بصفة خاصة، على احلاجة إىل تطوير       
                                                              واقترح املشاركون توسيع نطاق التدريب الذي يطور ويقدم من           .                              ُ   َّ               ذلـك لتناسب السياق احمللي الذي سُتنفَّذ فيه       

       واالحتاد   .                                                 ليشمل جامعات أخرى يف منطقة البحر الكارييب        )١٢ (                                             خـالل االحتـاد اجلامعي للدول اجلزرية الصغرية       
                                                                                                        اجلامعي للدول اجلزرية الصغرية هو جهد تعاوين تشارك فيه جامعات مالطة وموريشيوس وجنوب احمليط اهلادئ               
                                                                                                         وجـزر اهلـند الغربية وجزر فريجن لتعزيز قدرات مؤسسات التعليم العايل يف الدول اجلزرية الصغرية لكي تقدم           

                                                      

) ١١  (  <http://www.globe.gov>.  
) ١٢  (  <http://www.myucsis.com/>.  
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    ّ                            ، وقّع االحتاد على مذكرة تفاهم مع     ٢٠٠٦     مايو  /       ويف أيار  .   ات      ً      ً                    ً                      تدريـباً عملـياً رفيع النوعية وأحباثاً لنشر املعلوم        
                                                                                                     اليونسكو إلنشاء برنامج تعاون لتعزيز نظام متكامل من األحباث والتدريب واملعلومات والوثائق املتصلة باألنشطة   

                ملعيشة املستدامة                                                                                                           يف مـيادين تغري املناخ، والكوارث الطبيعية والبيئية، وإدارة الفواقد، وإدارة املوارد، والثقافة، وا             
  .        والتنمية

                                                                                                       وتشـمل جمـاالت التدريب ذات األولوية تعزيز القدرة على إعداد بيانات األحباث املتعلقة بتغري املناخ                 -  ٣٤
                                                                                                         وجتهـيزها وتفسـريها، وتعزيـز مهارات التفاوض لدى املشاركني يف املناقشات بشأن تغري املناخ لكي يتسىن                 

  .                              ات على الصعيدين اإلقليمي والدويل                                   للمشاركني أن يؤثروا على صانعي القرار

  التوعية العامة، واملشاركة العامة واحلصول على املعلومات-باء 

                                                                                                        أكد املشاركون التزامهم بتطوير استراتيجيات مستدامة طويلة األجل لتوعية العامة من أجل إشراك مجيع               -  ٣٥
        ً                            مة حالياً اليت قدمت خالل املناقشات                                    وتشمل مبادرات التوعية القائ     .                                        أصـحاب املصـلحة يف قضايا تغري املناخ       

        أنتيغوا  (                                         ، واملعسكر الصيفي للمنطقة اإليكولوجية       )            جزر البهاما  (                                               العـروض يف األسواق التجارية لنشر املعلومات        
  ،  )                                   كرييبايت وتونغا وباالو وجزر سليمان     (                                                          ، ومسرح األعمال اجملتمعية واالستشارات مع أعضاء الربملان          )         وبـربودا 

  ،  )       غرينادا (                              ، وإنشاء جملس للتنمية املستدامة  )       جامايكا (                                 ها يف املدارس خرباء يف جمال تغري املناخ                 والعروض اليت يقدم
                                                                                                              ووضع قوائم بريد إلكتروين لنشر املعلومات ذات الصلة بتغري املناخ وتعميمها على أصحاب املصلحة املهتمني هبا                

                                      مج وأنشطة اإلذاعة والتلفزيون ذات الصلة     وبرا  )                أنتيغوا وبربودا (                            ، ومنح املدرسة اإليكولوجية     )               سـانت لوسـيا    (
                                                                         ، واالحتفال بيوم البيئة، ويوم التنوع البيولوجي، ويوم املياه، وشهر           )                                   مجيع الدول اجلزرية الصغرية النامية     (        باملناخ  

    ).                                مجيع الدول اجلزرية الصغرية النامية (                   البيئة، وما إىل ذلك 

                                                        البلدان األعضاء يف اجلماعة الكاريبية تقييمات أساسية لتوعية                                         ويف إطار املشاريع اإلقليمية املتتابعة، أعدت  -  ٣٦
ّ                                  ً           اجلمـاهري بشـأن قضايا تغري املناخ وطّورت استراتيجيات لنشر املعلومات وفقاً هلا                           وعلى سبيل املثال، كشفت   .                               

   غري                                                      أنه بالرغم من أن لدى غالبية الناس دراية بت             ٢٠٠٦                                                        الدراسـة االستقصائية اليت أعدهتا سانت لوسيا يف سنة          
                                                                                                                     املـناخ، مل يكن عدد كبري منهم على علم تام مبدى أثر تغري املناخ يف حياهتم أو بتدابري االستجابة اليت يتعني أن                      

  .  ّ                                     وأّيد مشاركون من مناطق أخرى هذه النتيجة  .        ينفذوها

     يغوا                                                              ُ                                          وأوضـح العرض الذي قدمه ممثل شعبة البيئة يف أنتيغوا وبربودا شىت الُنهج والصكوك املتبعة يف أنت                 -  ٣٧
                                                                                                               وبربودا لزيادة الوعي بتغري املناخ لدى عامة اجلمهور ومشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف احلد من انبعاثات غاز                 

                                                         وتشمل األمثلة إدماج مفاهيم بيئية يف املناهج الدراسية احمللية؛   .                                                  الدفيـئة وإعـداد األنشطة ذات الصلة بالتكييف       
                                                              رنامج املتدربني يف جمال البيئة؛ وتقدمي تدريب إعالمي؛ واحلفاظ                                                          وتطوير أنشطة تثقيف ابتكارية غري رمسية، مثل ب       

                                                                                    على شبكة ويب؛ وتعزيز الشراكات مع املنظمات اإلقليمية والدولية، وال سيما مع             )١٣ (                         عـلى صفحة شعبة البيئة    
         املناخ                                                                                                              اجلماعـة الكاريبية ومشروع تعميم التكيف مع تغري املناخ وتنظيم أفالم وثائقية لتوعية العامة بشأن تغري               

  .                           وتسهيل إجراء مشاورات العامة
                                                      

) ١٣  (  <http://www.environmentdivision.info>.  
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    ً     عدداً من   )                                                          هيئات حكومية، ومنظمات غري حكومية، ومنظمات اجملتمعات احمللية    (                      وتـنفذ شىت املنظمات      -  ٣٨
   ّ                                ً                           وسلّم املشاركون بأن محالت التوعية غالباً ما تنطوي على كم            .                                                محالت التوعية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية      

  .                                           علمية، مما يؤدي إىل رسائل خمتلطة وتفسريات زائفة                  كبري من املعلومات ال

   َّ                                                                                      وسلَّم املشاركون بأمهية إقامة عالقات جيدة بني املؤسسات البيئية ووسائط اإلعالم وأشاروا إىل مبادرات  -  ٣٩
                                                                                                               ناجحـة اختذهتـا دول جـزرية صـغرية نامية مثل تنظيم مشاورات لوسائط اإلعالم الوطنية بشأن قضايا بيئية                   

   َّ                                         وعرَّف املشاركون احلاجة إىل عقد حلقات عمل          ).       كرييباس (                                       أو املسامهة يف برامج اإلذاعة الشعبية         )           دومينـيكا  (
                                                                                                        ومشـاورات للتوعـية مع وسائط اإلعالم لتدريب الصحفيني بصورة منتظمة وحتديث معلوماهتم بشأن القضايا               

                                 إعداد كتيبات للصحفيني يف منطقة                                                                             ويف منطقة البحر الكارييب، هناك مبادرة لزيادة التوعية العامة وهي             .          البيئـية 
  . )١٤ (                                        البحر الكارييب بشأن تغطية قضايا تغري املناخ

         حقيقة   )١٥ (                                                                                           وأكـد العـرض الذي قدمه ممثل رابطة العاملني يف وسائط اإلعالم يف منطقة البحر الكارييب                -  ٤٠
                      ىل إدراك القضية بوصفها                                                                                   مفادهـا أنه عند تغطية تغري املناخ يف منطقة البحر الكارييب، قد حتتاج وسائط اإلعالم إ      

                                                                    وعلى هذا النحو، قد تنظر وسائط اإلعالم يف اإلبالغ عن تغري املناخ              .                                        قضية ذات أمهية جوهرية القتصاد املنطقة     
             ً       ً                                                                                              بوصفه التزاماً أخالقياً؛ تغري املناخ هو، على سبيل اجلدال واملناقشة، أحد أهم القصص اليت يكتبها الصحفيون يف                 

                                                                         لم مقدم العرض بأن هذا املشروع متعدد األوجه وله اشتراطات متخصصة مثل فهم علم   وس  .                    منطقة البحر الكارييب
   َّ      ً                                                                                         وسلَّم أيضاً بالتحديات املتمثلة يف الرسائل التقنية والعلمية املختلطة وميل النظام اإلداري إىل               .                   تغري املناخ وآثاره  

  .             والتكيف معه                                                                تعزيز العمليات التقنية قبل اإلجراءات املطلوبة لتخفيف حدة تغري املناخ

  :                                                                               ووافق املشاركون على جمموعة من التوصيات لتعزيز فعالية محالت التوعية، على النحو التايل -  ٤١

                                                                                                  يـتعني أن تـتألف استراتيجية االتصال من عناصر رئيسية معينة، مبا يف ذلك التعاون فيما بني                   ) أ ( 
                               للمراقبة والتقييم، والتمويل؛                                                          القطاعات، وتصميم الرسائل حبيث تناسب اجلمهور املتلقي هلا، وآلية

                                                                                             يـتعني تـرمجة املعـارف واملعلومات العلمية إىل اللغات احمللية وأن توضع يف سياق حملي كي                   ) ب ( 
                             يستوعبها العامة على حنو أفضل؛

                                                                                          ينـبغي أن يـتعاون اخلرباء التقنيون والفنيون يف جمال االتصال بشأن احلمالت بغية ضمان نشر             ) ج ( 
            صورة فعالة؛                 املعلومات للعامة ب

                                                                                     ميكن أن توجه احلمالت الدعوة إىل املشاهري احملبوبني للقيام بدور رائد أو لتعزيز قضايا تغري املناخ   ) د ( 
                                       وإشراك القادة الروحيني يف أنشطة التوعية؛

                                                      

                                              ، كتيب عن تغري املناخ للصحفيني يف منطقة البحر         ٢٠٠٥        املناخ،                                     مشـروع تعمـيم التكيف مع تغري          )  ١٤ (
  .       الكارييب

) ١٥  (  <http://www.acmediaworkers.com/>.  
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                                                                                            ينـبغي اسـتخدام أشرطة األفالم التصويرية لإلبالغ عن أثر الكوارث على الصعيدين الوطين                   ) ه ( 
  .                                       مث تقوية الرسالة املتعلقة بآثار تغري املناخ              واإلقليمي، ومن 

                                                                                                       وأعـرب املشـاركون عن تقديرهم للقيمة اهلامة املتمثلة يف مشاركة العامة يف عمليات اختاذ القرارات                 -  ٤٢
                                        وقد تسهم املشاركة العامة يف اختاذ القرارات   .  )١٦ (                                 يف إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية  ١٠                          البيئية، وأشاروا إىل املبدإ 

                                         أي من أجل تكييف املشاريع أو التنمية        (                                                                 مستويات شىت، مبا يف ذلك عملية التقييم على مستوى املشروع                 عـلى 
                                                  أي من أجل استخدام األراضي الساحلية أو ختطيط إمدادات  (                                     ؛ والتخطيط على مستوى اجملتمع احمللي       )          السـاحلية 

   ).                             مكان إىل آخر وقضايا ملكية األرض                            أي بشأن قضايا نقل األشخاص من  (                          ؛ واخلطط والسياسات الوطنية  )     املياه

                   ً                                                                           وأحـاط املشاركون علماً بأن عمليات املشاركة العامة بصورة فعالة تدمج معارف وأولويات اجملتمعات         -  ٤٣
                                                  واتفقوا على أن احلاجة تدعو إىل وضع املزيد من           .                                                          احمللية يف املعارف واألولويات على الصعيدين الوطين والدويل       

                  ً                         وسلم املشاركون أيضاً بضرورة تطوير أدوات        .                                         من أجل التوصل إىل مشاركة عامة فعالة                                برامج التثقيف والتوعية    
                                                                                                             ومـوارد مالئمـة لـزيادة املشاركة العامة، وضرورة أن توفر مكاتب احلكومة وسائل لكي حيصل العامة على                  

   ).                          أي املكتبات ومراكز املعلومات (         املعلومات 

                         لفت االنتباه إىل اجلوانب       )١٧ (                           االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة                                                العرض الذي قدمه ممثل مكتب أوقيانوسيا يف         -  ٤٤
                                                     وأكد مقدم الوثيقة أن تنفيذ التكيف مع تغري املناخ ينبغي   .              من االتفاقية ٦                                       القانونية واملؤسسية املتصلة بتنفيذ املادة 

ٍ                             أن يكون وفقاً لعملية صرحية وشفافة وباملشاركة على مستوًى عاٍل تشرك اجملتمع احمللي                 ً                    ر إىل أن املشاركة        وأشا  .             ً                                      
      ِّ                                                  فهي حتسِّن نوعية عملية اختاذ القرارات؛ وتزيد امللكية العامة   :                                                العامة، بوصفها ممارسة دميقراطية بطبيعتها، هلا قيمة

                                                                                                             يف النـتائج؛ وهتيئ فرصة التصال ذي اجتاهني؛ وتزيد املساءلة؛ وتبين الشراكات من أجل اختاذ إجراءات طويلة                 
                                                                            تطلب تطوير حلول مالئمة حملية للدول اجلزرية الصغرية النامية االندماج مع أطر العمل   وي  .                    األجل بشأن تغري املناخ

  .             ً                                  القائمة حالياً واستجابات خالقة للقيود على املوارد

                                                                                                           وبغية تعقب التقدم وتقييم فعالية جهود نشر املعلومات ذات الصلة بتغري املناخ، اقترح املشاركون إعداد                -  ٤٥
                                                                          ى عامة اجلمهور وأصحاب املصلحة الرئيسيني لتحديد مؤشرات أساسية للتوعية اليت ميكن                       تقييم ملستوى التوعية لد

                                                      ً                                     ومن شأن هذا التقييم أن يساعد يف تركيز اجلهود الوطنية فضالً عن اجلهود اإلقليمية على                 .                   رصدها مبرور الوقت  
  .                     التثقيف ونشر املعلومات

  التعاون على الصعيدين الدويل واإلقليمي-جيم

                                                                                       املشاركون احلاجة إىل تعزيز التعاون على الصعيدين الدويل واإلقليمي بصدد نشر املعلومات والتثقيف     أكد  -  ٤٦
                                                                                                              بشـأن تغـري املـناخ، وأكدوا على الدور اهلام الذي يؤديه ماحنون متعددو األطراف، وهيئات األمم املتحدة،                  

                                   بتقدمي الدعم املايل والتقين ومجع                                                                                ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غري حكومية دولية، وال سيما فيما يتصل          
                                                      

) ١٦  (  <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163>.  
) ١٧  (  <http://www.iucn.org/places/oceania/>.  
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                      ِّ           وناقشوا الطريقة اليت متكِّن تلك       .                                                                               معلومـات علم املناخ ونشرها، وذلك بالتعاون مع اهليئات الوطنية واإلقليمية          
                                                                                                                      املـنظمات من تعزيز اإلدارة البيئية، وتعزيز التنمية املستدامة وبناء القدرات ملشاركة فعالة يف عمليات االتفاقات                

           ً                                                       وذكروا أيضاً التداؤب بني األمانة واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة           .                                    تعددة األطراف على الصعيد اإلقليمي               البيئية امل 
  .                                           ً      ً     ً                     التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي بوصفه عامالً حفازاً حمتمالً حلفز التعاون الدويل

                       قدم صورة للجهود اليت       )١٨ ( ئ                                                                            العـرض الذي قدمته ممثلة أمانة برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلاد            -  ٤٧
                                   وقالت إن برنامج البيئة اإلقليمي       .                                                                              تـبذهلا املـنظمة يف جمال نشر املعلومات يف جزر احمليط اهلادئ عن تغري املناخ              

                                                                              من البلدان واألقاليم يف منطقة احمليط اهلادئ لتعزيز اإلدارة البيئية وتعزيز التنمية   ٢١                        جلنوب احمليط اهلادئ يعمل مع 
                                           تغري املناخ ومواطن الضعف، واحملافظة على التنوع   :                                            وتـتركز اجلهود على ثالث جماالت رئيسية هي         .           املسـتدامة 

                                                          ، سهل برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ عقد حلقات عمل     ٢٠٠٦       ويف عام   .                         البـيولوجي ومنع التلوث  
                  ووصف مقدم العرض     .        ملعلومات                                                                                 دون إقليمية ووطنية انصب تركيزها على دعم تطوير استراتيجيات وطنية لنشر ا           

                                                                                                                  الطـريقة اليت ساعدت هبا املنظمة ساموا لتطوير أول استراتيجية لنشر املعلومات عن تغري املناخ يف منطقة احمليط                  
                       بشأن التثقيف ونشر        ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥           ً                                                       وأفـادت أيضـاً بأنه مع اقتراب إطار العمل اإلرشادي للفترة              .        اهلـادئ 

                                                            ً          ، من هنايته، ينظر برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ حالياً يف طريقة                                املعلومات ملنطقة حميط هادئ مستدامة
  .                                                                                  حتسني التثقيف ونشر املعلومات بشأن تغري املناخ يف منطقة احمليط اهلادئ يف السنوات اخلمس القادمة

                 اختذهتا املنظمة يف                                                                                        العـرض الذي قدمه ممثل آخر ملركز اجلماعة الكاريبية لتغري املناخ أظهر املبادرات اليت             -  ٤٨
                                                  ووصف، بصفة خاصة، مشروع تعميم التكيف مع تغري          .                من االتفاقية   ٦                                        مـنطقة الـبحر الكارييب مبوجب املادة        

                       ويستند هذا النهج إىل      .                     ً      ً                                                               املـناخ، الذي أدخل هنجاً علمياً يف أنشطة توعية العامة ونشر املعلومات عن تغري املناخ              
                                                      ت من اجلمهور املستهدف ويستخدم أدوات مثل الدراسات                                                       مفهـوم التسـويق االجـتماعي، ويشـرك قطاعا        

            وأوجز مقدم    .                                                                                             االستقصـائية لقياس الرأي العام والدراسات االستقصائية لتحليل املعارف واملواقف واملمارسات          
                                                                                                             الوثـيقة مسـؤوليات مشروع تعميم التكيف مع تغري املناخ يف تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية لتثقيف العامة ونشر           

                                                                                وهتدف مهمة االستراتيجية إىل ضمان توعية املواطنني واحلكومات والقطاع اخلاص يف منطقة البحر   .       مات هلم     املعلو
                                                                                                        الكارييب بتغري املناخ وآثاره احملتملة، وأن تتوفر لديهم املعرفة املطلوبة لدعم وإدارة استجابات التكيف املالئمة اليت 

  . ة                                        تعزز االحتماالت االقتصادية والبيئية يف املنطق

       ً                                                          تقريراً عن برنامج األصوات القوية العديدة، الذي هو مبثابة احتاد بني  )١٩ (                            قدم ممثل منظمة الدول األمريكية -  ٤٩
                                                                                                       اجملتمعات احمللية يف املنطقة القطبية الشمالية والدول اجلزرية الصغرية النامية يهدف إىل ضمان الرفاهية هلذه األقاليم 

ُ                             وشرح مقدم العرض قائالً يف حلقة عمل ُعقدت يف الفترة من              .    ناخ               ً      ً               الـيت تتأثر تأثراً شديداً بتغري امل           ٢٩       إىل     ٢٧                    ً            
                                                                                          استضافها مركز اجلماعة الكاريبية لتغري املناخ يف بليز ونسقها برنامج األمم املتحدة للبيئة قاعدة     ٢٠٠٧     مايو  /    أيار

                           أوسلو، ناقش املشاركون آخر -                                                  آرندال ومركز األحباث الدولية يف جمايل املناخ والبيئة-                          بـيانات املوارد العاملية    
                                                                                                                  األحباث والتقييمات بشأن مواطن الضعف إزاء  املناخ والتكيف معه يف املنطقة القطبية الشمالية، والدول اجلزرية                

                                                      

) ١٨  (  <http://www.sprep.org/>.  
) ١٩  (  <http://www.oas.org/>.  
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           وسوف تشمل    .                                                                                             الصغرية النامية، واستهلوا تطوير خطة عمل ملدة مخس سنوات لربنامج األصوات القوية العديدة            
                                                                            لدول اجلزرية الصغرية النامية على التكيف مع تغري املناخ واستراتيجية لالتصاالت ونشر                 ً         خطة العمل تقييماً لقدرة ا

                 ّ                                                                                        املعلومـات، وسـوف متكّـن األصـوات اجلماعية يف هذه األقاليم من أن تصبح مسموعة على صعيد السياسة                   
  . )٢٠ (       الدولية

                        لصعيد اإلقليمي يف جمال نشر    َّ                                                                   وسـلَّم املشـاركون بأن اجلهود الرامية إىل حتسني التعاون والتضافر على ا       -  ٥٠
                                                                                                      املعلومات والتثقيف بشأن تغري املناخ تتسم بأمهية حامسة من أجل تعزيز فعالية أداء أنشطة نشر املعلومات والتثقيف 

                                                                                      وميكن أن تشمل هذه اجلهود تطوير محالت اتصال إقليمية، وإنشاء جهات اتصال إقليمية               .                     عـلى الصعيد الوطين   
                                                                                   اكز تفوق، وتدريب اخلرباء وتنظيم برامج لتبادل اخلرباء، وإعداد ونشر تقارير عن                                        ودعمهـا، وإنشاء حماور ومر    

          ذات صلة CC:iNet  :                                                                                   توعـية العامـة وتقارير تقنية، واستضافة مواقع أو وحدات جتمع على شبكة ويب لشبكة      
             واقترحوا أن    )    عاله    أ   ٣٣              انظر الفقرة    (                   ً                                          وناقش املشاركون أيضاً االحتاد اجلامعي للدول اجلزرية الصغرية           .          باملـنطقة 

                                                                                           ُ                     باملستطاع حبث موضوع زيادة التعاون مع االحتاد اجلامعي للدول اجلزرية الصغرية ليقدم مناهج تعليمية عن ُبعد،                
  .                                         مثل درجة املاجستري يف العلوم يف جمال تغري املناخ

  مالحظات ختامية وقضايا حتتاج إىل مزيد من البحث-     ً سادسا  

  قضايا مالية وتقنية-ألف 

                                                                                                        بالـرغم مـن أن أقاليم الدول اجلزرية الصغرية قد استهلت مبادرات لتنفيذ أنشطة يف جماالت التثقيف                  -  ٥١
                                                                                                  والتدريب والتوعية العامة بشأن تغري املناخ، أكد املشتركون على أن مستوى النجاح الذي حتقق بصدد تنفيذ هذه 

                                           ج لضمان التمويل يتمثل يف إدماج مكونات          َّ                        وسلَّم املشاركون بأن مثة هن      .                                       األنشـطة هو جناح حمدود بتوفر املوارد      
                                                                                                                  التثقـيف ونشر املعلومات يف مشاريع أخرى ميوهلا مرفق البيئة العاملية، ولكنهم أكدوا على احلاجة إىل قوة دعم                  

  .         إضايف وحمدد

       دامها،                                                                                   ً                   وأكد املشاركون احلاجة إىل حتديد املوارد التقنية واملالية الوطنية واإلقليمية املتوفرة حالياً واستخ             -  ٥٢
                      وأكدوا بالرغم من ذلك،   .                         لتعزيز التعاون اإلقليمي ٦                                                     واقترحوا ضرورة إيالء األولوية لتنفيذ األعمال مبوجب املادة 

                                                                                                                 أن الـتعاون اإلقلـيمي يكمل اجلهود الوطنية وال حيل حملها يف جمايل نشر املعلومات والتثقيف، وينبغي أن تأخذ                   
                                                                       شتركة لألطراف ذات القدرات املختلفة، مبا يتسق مع أولوياهتا للتنمية                                                    استراتيجية إقليمية يف احلسبان األهداف امل     

                                                                                            ويرمي اهلدف الشامل الستراتيجيات التعاون اإلقليمي إىل مساعدة احلكومات واجملتمعات احمللية يف              .           املسـتدامة 
  .            رص واغتنامها                                                                                مناطق الدول اجلزرية الصغرية النامية يف حتديد الفرص احمللية وتطوير القدرات لالستجابة للف

                                                      

                                                                                               ميكن االطالع على املزيد من املعلومات وجمموعة كاملة من العروض على صفحة الربنامج على شبكة                 )  ٢٠ (
  .<http://www.manystrongvoices.org>      ويب يف 
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                                                 ً       ً                                            وأكد املشاركون احلاجة إىل تقييم األدوات املتوفرة حالياً وحتديداً مؤشرات األساس على التوعية لرصد               -  ٥٣
           ً                                                 وسلموا أيضاً بضرورة زيادة االهتمام جبهات االتصال الوطنية          .                                                  وتقيـيم فعالية إجراءا التثقيف ونشر املعلومات      

  .                    تنفذ دورها بفعالية                              ودعم تلك اجلهات كي يتسىن هلا أن ٦       للمادة 

  من االتفاقية٦ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة -باء 

                                                                                                           وأفـاد املشاركون أن برنامج عمل نيودهلي يهيئ بيئة تشغيلية إجيابية وأبرزوا مسامهاته يف تقدمي توعية                  -  ٥٤
             لى حنو أفضل                                                                                                 أفضـل بشـأن تغري املناخ، وحفز االضطالع بأنشطة جديدة ذات صلة باملناخ وتعزيز االمتثال ع               

                                                                                ً             وبالرغم من ذلك، أفادوا بأن االهتمام بتنفيذه على الصعيدين الوطين واإلقليمي، كان ضئيالً              .                  ألحكـام االتفاقية  
                                                                                                            للغاية مما يعزى إىل افتقاره إىل أطر زمنية حمددة وعالمات فارقة حمددة، وإشارات حمددة إىل احتياجات جمموعات              

  .                               ياس على مستوى التنفيذ ومتويل كاف                                  السكان املستهدفني، ومؤشرات قابلة للق

                                  أعاله، حبث املشاركون يف طريقة تعزيز   ٥٤     ً                                                  ونظراً للقيود اليت حتد برنامج عمل نيودهلي املوجزة يف الفقرة  -  ٥٥
                                                  واقترحوا، بصفة خاصة، إدراج األنشطة التالية يف         .                                                               بـرنامج العمل من وجهة نظر الدول اجلزرية الصغرية النامية         

  :               برنامج عمل موسع

                                                                                   تعزيز اإلرادة وااللتزامات السياسية فيما يتعلق بنشر املعلومات والتثقيف بشأن تغري املناخ؛  ) أ ( 

                                         تعزيز التنفيذ اإلقليمي لربنامج عمل نيودهلي؛  ) ب ( 

                                                                                  إعـداد دراسـات استقصائية بشأن حتليل املعارف واملواقف واملمارسات الستخدامها كدراسة        ) ج ( 
                  تغري املناخ وتفهمه؛                             أساسية لرصد مستويات التوعية ب

                                                                    مجع بيانات أساسية، ووضع مؤشرات على هدف األداء وتقييم األنشطة والنتائج؛  ) د ( 

                                                  حتديد أدوات التقييم ونظام للرصد بغية قياس اإلجنازات؛    ) ه ( 

                                                                                                  إنشـاء شبكة للتوعية العامة ونشر املعلومات واحملافظة عليها يف الدول اجلزرية الصغرية النامية                ) و ( 
                                         األعمال وللتضافر من أجل تعميم املعلومات؛      لتنسيق

                   لتبادل املعلومات؛CC:iNet                   تعزيز استخدام شبكة   ) ز ( 

                                                                                               حتديد أقضل املمارسات يف جمال نشر املعلومات والتثقيف يف الدول اجلزرية الصغرية النامية بغية                ) ح ( 
                                   تكييفها وتنفيذها على الصعيد الوطين؛

                                     ً                      ة يف توسيع نطاق الشراكات القائمة حالياً أو تبين تطوير شراكات                           تعزيز دور هيئات األمم املتحد  ) ط ( 
                                                                         جديدة بشأن تغري املناخ لتلبية االحتياجات احملددة للدول اجلزرية الصغرية النامية؛
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                                                                                                تطويـر شـراكات على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية لدعم تنفيذ الدول اجلزرية الصغرية                ) ي ( 
  ؛ ٦                     والنامية ألنشطة املادة 

  ؛ ٦                       إنشاء آلية متويل للمادة   ) ك ( 

                                                                                   حتسني املناهج الدراسية املدرسية ذات الصلة بتغري املناخ على الصعيدين الوطين واإلقليمي، مبا يف   ) ل ( 
  .                                                                ذلك من خالل تبادل املواد واملناهج الدراسية الناجحة على الصعيد الوطين

- - - - - 

 

 


