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 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 

  من جدول األعمال املؤقت٦البند 
 اقية من االتف٦املادة 

 استعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي 
  من االتفاقية٦بشأن املادة 

 ∗مذكرة من األمانة

 ملخص

 مـن االتفاقية، اليت تتناول التعليم والتدريب وتوعية اجلمهور ومشاركته ووصوله إىل             ٦ُتعـد املـادة      
راً أساسياً إلشراك مجيع أصحاب     املعلومـات املـتعلقة بتغري املناخ وآثاره، والتعاون الدويل يف هذه األمور، عنص            

 .املصاحل واجملموعات الرئيسية يف وضع وتنفيذ سياسات تتعلق بتغري املناخ

 من االتفاقية، ٦، اعتمدت األطراف برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة  ٢٠٠٢نوفمرب  /ويف تشـرين الثاين    
مج عمل نيودهلي املمتدة على مدى مخس وستنتهي والية تنفيذ برنا. الذي ينص على إطار عمل مرن بدوافع قطرية

وتقدم هذه الوثيقة استعراضاً شامالً ملدى تنفيذ برنامج عمل نيودهلي،   . ٢٠٠٧ديسمرب  /سنوات، يف كانون األول   
وموجـزاً للـتطورات الرئيسـية اليت حدثت منذ إنشائه، وللثغرات واالحتياجات وكذلك الفرص اليت حددها                

 .٦ذات الصلة وتنفيذها، وتقييما لفعالية الربنامج يف دعم تنفيذ املادة األطراف عند التخطيط لألنشطة 

                                                      

 .قدمت هذه الوثيقة يف وقت متأخر ألن عملية االستعراض استغرقت وقتاً أطول مما كان متوقعاً ∗
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

 برنامج عمل نيودهلي املمتد على مدى مخس سنوات ٨-م أ/١١اعـتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      -١
، ويوفر أساس العمل من خالل      ٦تصلة باملادة   وحيدد برنامج العمل نطاق األنشطة امل     .  من االتفاقية  ٦بشأن املادة   

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

 وتقييم فعاليته، طلب مؤمتر األطراف من       ٢٠٠٧ولغـرض اسـتعراض بـرنامج عمل نيودهلي يف عام            -٢
تعلن يف بالغاهتا الوطنية، حيثما أمكن، عن منجزاهتا وما استخلصته من عرب وما             األطراف، يف دورته الثامنة، أن      

كما بينت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة عشرة،         . )١(اكتسبته من خربة وما لوحظ من ثغرات وعقبات       
 .)٢(أو مستقلة/أن األطراف ميكنها أن تقدم، على سبيل املبادرة الطوعية، تقارير إضافية و

وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين، من األمانة إعداد تقرير عن مدى تنفيذ برنامج                  -٣
 .)٣(عمل نيودهلي، مبا يف ذلك النظر يف فائدة حلقات العمل اإلقليمية، لكي تنظر فيها يف دورهتا السابعة والعشرين

  نطاق املذكرة-باء 

املعلومات املتاحة عن مدى تنفيذ برنامج عمل نيودهلي ويستند إىل آخر جهود            يـلخص هذا االستعراض      -٤
ومـبادرات األطراف، ووكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات املعنية كما ورد يف البالغات الوطنية أو يف                 

األطراف من خالل   ، وكذلك آراء    ٦تقارير أخرى، أو تلك اليت تتقامسها يف حلقات العمل اإلقليمية بشأن املادة             
 .)٤(الرسائل اليت تقدمها إىل األمانة

وباإلضافة إىل ذلك، يستند التقرير إىل جتميعات وتوليفات للبالغات الوطنية الواردة من األطراف املدرجة  -٥
تعلق وال سيما فيما ي    )٦(ومن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية         )٥(يف املـرفق األول من االتفاقية     

 .)٧( من االتفاقية، وكذلك خمتلف الرسائل والتقارير عن املوضوع٦بأمور ختص تنفيذ املادة 

                                                      

 .٢٢، املرفق، الفقرة ٨-م أ/١١املقرر  )١(
)٢( FCCC/SBI/2003/19٤١ة ، الفقر)٢`) ب`. 
)٣( FCCC/SBI/2007/15 ٦٢، الفقرة)أ.( 
)٤( FCCC/SBI/2007/Misc.3و Add.1و FCCC/SBI/2007/Misc.10. 
)٥( FCCC/SBI/2007/INF.6/Add.2. 
)٦( FCCC/SBI/2005/18/Add.6. 
)٧( FCCC/SBI/2004/15  ،FCCC/SBI/2003/10  ،FCCC/SBI/2004/7  ،FCCC/SBI/2005/14  ،FCCC/SBI/2005/21 ،

FCCC/SBI/2006/17و FCCC/SBI/2004/17. 
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وقد مت قدر املستطاع، نشر األنشطة واملبادرات املتعلقة بربنامج عمل نيودهلي اليت أبلغت عنها األطراف                -٦
 .unfccc.int/ccinet> (CC:iNet)>يف آخر بالغاهتا الوطنية، على موقع مركز شبكة تبادل املعلومات 

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

قـد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً باستنتاجات االستعراض الواردة يف هذه الوثيقة وأن تقدم                  -٧
 . من االتفاقية٦توصيات بشأن إجراءات أخرى لتوجيه العمل بشأن تنفيذ املادة 

  من االتفاقية٦ مدى تنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة -اً ثاني
  من االتفاقية٦ استعراض برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة -ألف 

يصلح برنامج عمل نيودهلي ذو اخلمس سنوات كإطار مرن للعمل بدوافع قطرية من أجل تلبية احلاجات                 -٨
والربنامج يف شكله هذا ال يضع إطاراً زمنياً . هتا ومبادراهتا الوطنية  والظروف احملددة لألطراف، والتعبري عن أولويا     

 .أو معامل للعمل، كما أنه ال حيدد األهداف واألدوار واملسؤوليات

ويف إطـار برنامج عمل نيودهلي، وكجزء من الربامج الوطنية لألطراف املتعلقة بتنفيذ االتفاقية ومراعاة                -٩
 تشجيع األطراف على إشراك مجيع أصحاب املصاحل، مثل احلكومات احمللية           للظـروف والقـدرات الوطنية، يتم     

واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية وقطاعات األعمال والصناعة، لالضطالع بأنشطة يف إطار             
 :٦الفئات املدرجة أدناه اليت تعكس العناصر الستة للمادة 

يفية وتدريبية تركز على تغري املناخ، وتستهدف الشباب بصفة         وضع وتنفيذ برامج تثق    - التعليم )أ( 
 خاصة، وتشمل تبادل أو إعارة األفراد لتدريب اخلرباء؛

 وضـع وتنفـيذ برامج تدريبية تركز على تغري املناخ، لألفراد العلميني والتقنيني              - التدريـب  )ب( 
 ون اإلقليمي واإلقليمي؛واإلداريني على املستوى الوطين، وعند االقتضاء على املستويني د

 وضع وتنفيذ برامج لتوعية اجلمهور بتغري املناخ وآثاره على املستوى الوطين،            - توعية اجلمهور  )ج( 
 وعند االقتضاء، على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي؛

 املناسبة؛ تشجيع مشاركة اجلمهور يف التصدي لتغري املناخ وآثاره وتطوير الردود - مشاركة اجلمهور )د( 

  تيسري وصول اجلمهور إىل املعلومات املتعلقة بتغري املناخ وآثاره؛- وصول اجلمهور إىل املعلومات  )ه( 

 تشجيع التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل لالضطالع بأنشطة ضمن          - الـتعاون الدويل   )و( 
 .تفاقيةنطاق برنامج العمل لتعزيز القدرة اجلماعية لألطراف على تنفيذ اال

، من مرفق البيئة العاملية أن يوفر موارد مالية         ٨-م أ /١١وقـد طلـب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره          -١٠
لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية من بينها، دعماً                  

 املتعددة األطراف والثنائية على دعم األنشطة املتصلة بتنفيذ         كما شجع املنظمات  . لتنفـيذ برنامج عمل نيودهلي    
 . وبرنامج عمل نيودهلي٦املادة 
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  املنجزات-باء 

 حملة عامة -١

منذ اعتماد برنامج عمل نيودهلي، قدمت معظم األطراف من البلدان النامية واملتقدمة النمو معلومات يف                -١١
املنجزات احملددة ضمن نطاق املبادئ التوجيهية لربنامج عمل نيودهلي بالغاهتـا الوطنية، أو يف تقارير أخرى، عن     

وقد أحرزت األطراف طوال السنوات اخلمس املاضية تقدماً يف ختطيط وتنفيذ أنشطة تتعلق           . وبشـكل مطابق هلا   
يح، ، وأجـرت تقييماً الحتياجاهتا اخلاصة وحددت العقبات الرئيسية اليت تعترض سبيل التنفيذ الصح             ٦باملـادة   

 .وطبقت أطراف عديدة بالفعل ما تعلمته من خرباهتا الوطنية

ومـا زال مسـتوى أنشطة التوعية ذات الصلة بتغري املناخ وطبيعتها تعتمدان على الظروف والقدرات                 -١٢
ية الوطنـية، وما زال العديد من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يفتقر إىل القدرات املؤسسية واملالية والتقن                 

ولكن هذه األطراف ملتزمة    . الالزمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ برامج مستمرة للتعليم والتدريب وتوعية اجلمهور         
بإشـراك مجيع أصحاب املصاحل واستحداث استراتيجيات تعليم وتوعية عامة طويلة األجل ومستدامة بشأن تغري               

 . الشاملةاملناخ، مع تفضيل إدراجها يف اخلطط واالستراتيجيات اإلمنائية

وتواصل احلكومات املركزية القيام بدور رئيسي يف وضع االستراتيجيات وتنسيق تنفيذ املبادرات املتصلة              -١٣
وهناك اجتاه واضح لتوسيع مشاركة احلكومات احمللية واملنظمات غري احلكومية يف املشاورات املتعلقة          . ٦باملـادة   

ويعترب القطاع اخلاص هدفاً رئيسياً . ٦تنفيذ املبادرات اخلاصة باملادة بتغري املناخ، والتنسيق الوثيق معها يف وضع و
ملـبادرات التثقـيف والتوعية للمساعدة يف سد فجوة االتصال بني الباحثني وصانعي القرار، وهناك سعي لبناء                 

تعلقة بالطاقة الشـراكات لـتأمني مسامهة والتزام كل اجلهات االقتصادية الفاعلة اليت تأثرت من جراء املسائل امل      
، مع التركيز بصورة خاصة على      ٦ويغطي نطاق األنشطة التعاونية مجيع جوانب املادة        . وانبعاثات غازات الدفيئة  

 .التوعية والتعليم واملشاركة يف صنع القرار

 األطراف املدرجة يف املرفق األول -٢

 حملة عامة

تغري املناخ اليت بذلتها األطراف املدرجة يف املرفق األول، تطورت بصورة كبرية جهود التعليم والتوعية املتعلقة ب -١٤
وأعلنت .  وحىت اآلن، بفضل تنسيق جهود احلكومات واملنظمات الدولية واملؤسسات غري احلكومية           ٢٠٠٠مـنذ عام    

عن مجـيع األطراف عن أنشطة التعليم والتوعية يف بالغاهتا الوطنية الرابعة وقدمت معظمها معلومات وفرية ومفصلة                 
وأثبتت األطراف بصورة عامة امتالكها لسجل منجزات حافل استكماالً ألوجه         . املبادرات والربامج املنفذة ذات الصلة    

الـنجاح والـدروس املستخلصة؛ والعمل القائم على التعاون من خالل بناء شبكات وشراكات مع مجيع مستويات                 
كومية وجمموعات الشباب؛ وتزويد الربامج باملعدات والدعم       احلكومة، والقطاع اخلاص، واملثقفني، واملنظمات غري احل      

وقد مسع اليوم . والتوجـيه؛ وزيـادة التركيز على األهداف اليت ميكن قياسها، وعلى عملية التتبع وأدوات قياس األداء    
 . تهمعظم مواطين األطراف املدرجة يف املرفق األول عن تغري املناخ، وأصبح هناك فهم أفضل ألسبابه وتأثريا
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كمـا أعلنت بعض األطراف عن اجلهود اخلاصة اليت تبذهلا لتنفيذ برنامج عمل نيودهلي وعن طائفة من                  -١٥
أنشطة التعليم والتدريب والتوعية اجلديدة واإلضافية، واملنتجات والسياسات اليت مت تطويرها ملواصلة دعم وتنفيذ            

 .١، على النحو املبني يف اإلطار ٦املادة 

لتعليم والتدريب والتوعية من األمور األساسية الستجابة األطراف لتغري املناخ، وكاملعتاد مت تشكيل وُيعد ا -١٦
عنصـري التعلـيم والتوعـية ضمن طائفة واسعة من السياسات والتدابري لدعم تنفيذمها بني خمتلف اجملموعات                 

نفيذ االتفاقية، ويف سياق أولوياهتا     وأعلنت معظم األطراف، كجزء من براجمها وأنشطتها الوطنية لت        . املسـتهدفة 
وقدراهتا احملددة، عن تأسيس أو تعزيز األطر املؤسسية والقانونية لدعم وضع وتنفيذ برامج للتعليم والتوعية بشأن                
تغـري املناخ أو مسائل التنمية املستدامة األوسع نطاقاً، كما وضعت تدابري حمددة تعمل منهجياً على دعم ورصد                  

 .ع املبتكرةتنفيذ املشاري

وال تزال احلاجة إىل بذل جهد مستدام لزيادة الوعي وتقدمي املعلومات عن تغري املناخ تشكل حتّدياً أمام                  -١٧
ويف هذا السياق، وضعت معظم األطراف طائفة من التدابري، اليت اقترنت يف الغالب بتدابري أخرى، . مجيع األطراف

 .الطوعية، للحفاظ على الوعي والتأثري على سلوك املستهلككالصكوك االقتصادية واملالية واالتفاقات 

 من االتفاقية واليت وردت يف      ٦أهـم األنشطة اليت اقترحها برنامج عمل نيودهلي بشأن تنفيذ املادة             -١اإلطار 
 البالغات الوطنية الرابعة

  من االتفاقية؛٦تعيني ودعم مراكز التنسيق الوطنية املعنية باملادة  �

 ات وحبوث سوقية تفيد يف وضع استراتيجيات ابتكارية لتقدمي البالغات املتعلقة بتغري املناخ؛استطالع �

 إيالء األولوية إىل أهداف ميكن قياسها، وتتبع أدوات قياس األداء؛ �

 وضع مناهج دراسية جديدة ودورات تدريبية للمعلمني تتركز على تغري املناخ والقضايا املتعلقة بغازات الدفيئة؛ �

 اتباع هنج أكثر تكامالً إزاء التثقيف يف جمال تغري املناخ؛ �

 التركيز على املبادرات اليت تستند إىل املدارس ألغراض زيادة الوعي؛ �

مشاركة ومسامهة ممثلي مجيع أصحاب املصاحل واجملموعات الرئيسية على نطاق واسع يف عملية التفاوض بشأن  �
 تغري املناخ؛

 املطبوعات واملنتجات اإلعالمية املتعلقة بتغري املناخ؛نشر عدد كبري من  �

 زيادة أعداد احلمالت اإلعالمية؛ �

 .زيادة استخدام الوسائل اإللكترونية للوصول إىل أحدث املعلومات املتعلقة بتغري املناخ �
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شار إليها يف برنامج وقامت معظم األطراف املدرجة يف املرفق األول بتطوير القدرات املؤسسية والتقنية امل -١٨
 وتنسيقها وتنفيذها؛ ولتقييم مدى فعاليتها؛ وللنظر يف أوجه         ٦عمـل نيودهلي، لتخطيط األنشطة املتعلقة باملادة        

الترابط بني هذه األنشطة، وتنفيذ سياسات وتدابري للتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه، وغريها من االلتزامات 
 ٦رف بعض األطراف من كومنولث الدول املستقلة بأن األنشطة املتعلقة باملادة            ومع ذلك، تعت  . مبوجب االتفاقية 

 .)٨(يتم االضطالع هبا يف معظم األحيان بطريقة غري منسقة وغالباً ما يكون ذلك على أساس كل حالة على حدة

 التعليم

 منها بأن املستوى الوطين     تقـدم األطراف تقارير شاملة بانتظام عن التعليم الرمسي وغري الرمسي، اعترافاً            -١٩
 الفعـال لاللـتزام بالتعلـيم البيـئي هـو أمر ضروري إذا ما أُريد التوصل إىل تغيري يف السلوك بشكل منتظم                      

 - مبا يف ذلك جوانب تغري املناخ -وأفادت معظم األطراف بأن التثقيف يف جمال البيئة أو التنمية املستدامة . ودائم
عليم االبتدائي والثانوي، وأن القضايا املتعلقة بتغري املناخ تلقى مزيداً من االهتمام يف             أصبح جزءاً ال يتجزأ من الت     

 . التعليم العايل

، يف بلدان   )العقد) (٢٠١٤-٢٠٠٥(وقـد أتـاح عقد األمم املتحدة للتعليم يف جمال التنمية املستدامة              -٢٠
ويتمثل اهلدف من العقد، الذي تقوم . اق أوسع أيضاًعديدة، إطاراً جديداً لألنشطة التثقيفية، يف املدارس وعلى نط

فيه منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة بدور الوكالة الرائدة، يف دمج املبادئ والقيم واملمارسات املتعلقة                
سلوك والغرض من ذلك التشجيع على إحداث تغيريات يف ال        . بالتنمية املستدامة يف مجيع جماالت التثقيف والتعلم      

ميكـن أن تـؤدي إىل مستقبل أكثر استدامة من حيث السالمة البيئية واالقتصادية وحتقيق جمتمع عادل لألجيال                  
ويعـترف جدول أعمال العقد بدرجة تعقيد عاملنا اليوم ويستند إىل العديد من املواضيع       . )٩(احلاضـرة واملقـبلة   

 .للتصدي للتعليم والتدريب املتعلقني بتغري املناخ

فيما يتناول التعليم الرمسي تغري املناخ يف معظمه ضمن النطاق األوسع حلماية البيئة والتنمية املستدامة،               و -٢١
تعكـس املبادرات األخرية اجلهود اليت تبذهلا األطراف لزيادة التركيز على تغري املناخ وزيادة إدماجه يف املناهج                 

ول أيضاً بوضع مواد تعليمية جديدة تركز على تغري املناخ        وقامت معظم األطراف املدرجة يف املرفق األ      . الدراسية
ويف حاالت عديدة، ُيعترب التدريب وإعادة تدريب املوظفني أمراً ضرورياً نظراً           . يف شـكل مطبوع أو إلكتروين     

 . للخلفية املتعددة التخصصات واملهارات التعليمية املطلوبة

                                                      

 حلقة العمل دون اإلقليمية لكومنولث الدول املستقلة عن         -تقريـر من برنامج األمم املتحدة للبيئة         )٨(
للحصول . ٢٠٠٤مارس  / آذار ٤ و ٣، املعقودة يف موسكو باالحتاد الروسي، يومي        ٦برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة      

 ).بالروسية فقط (<http://www.climatechange.ru./documents/documents.htm#3>على مزيد من املعلومات انظر 
 &http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC>: املصدر )٩(

URL_SECTION=201.html>. 



FCCC/SBI/2007/22 
Page 8 

 

 التدريب

نطاق الفرص اليت يتيحها لدعم سياسات وتدابري تتعلق بتخفيف         يركـز األطراف على أمهية التدريب و       -٢٢
وقد ازدادت احلاجة يف السنوات األخرية إىل معلومات عن مواضيع تتعلق حبماية املناخ، وال سيما عن الطاقة . األثر

يني وشددت بلدان قليلة على سياسات إضافية تتضمن تدريب أولئك املعن         . وتدابـري توفـري الطاقة والتكنولوجيا     
 . باألعمال كثيفة االستهالك للطاقة بشكل حيد من انبعاثات غازات الدفيئة من خالل حتسني كفاءة استخدام الطاقة

وشـرع معظم األطراف املدرجة يف املرفق األول يف طائفة واسعة من األنشطة التدريبية اليت تركز على                  -٢٣
تهدفة حمددة، مثل حلقات العمل واحللقات الدراسية       قضـايا تغـري املناخ واليت مت تطويعها لتالئم جمموعات مس          

واخلدمات االستشارية والتدريب املباشر، واألقراص املدجمة بذاكرة للقراءة فقط، واألدلة اإلرشادية، والنشرات أو 
وهناك اعتراف متزايد بأمهية االضطالع بأنشطة تعاونية مع منظمات غري حكومية ومع           . غريها من املواد التدريبية   

 .ويتم بصورة منتظمة حتديد جماالت جديدة ذات أولوية للتدريب، ووضع برامج جديدة. القطاع اخلاص

 توعية اجلمهور

وقد ساهم خمتلف أصحاب املصاحل     . وأصـبحت اجملتمعات يف بلدان عديدة أكثر وعياً بأمهية تغري املناخ           -٢٤
شطة املنظمات غري احلكومية املعنية بالتوعية يف جمال        وتغطي اآلن أن  . املهتمني بالتوعية يف زيادة فهم هذا املوضوع      

كما أن البلديات، وأوساط األعمال، والصناعة، ووسائل       . تغـري املناخ مجيع قطاعات االقتصاد يف معظم البلدان        
 . اإلعالم العام واألفراد تؤدي مجيعاً دوراً هاماً يف تشجيع عمل اجملتمع يف هذا اجملال

 اهلامة اليت برزت حديثاً، يف وضع استراتيجيات اتصاالت شاملة، حتددها يف العادة، وتتمثل أحد السمات -٢٥
والستراتيجيات التوعية يف جمال تغري املناخ ثالثة أهداف .حالة الوعي الراهنة ومدى فهم اجلمهور للمسائل البيئية 

وإعالم أصحاب املصاحل الرئيسيني    ضمان زيادة الفهم على مستوى اجملتمع بتغري املناخ وتأثرياته؛          : رئيسـية وهي  
بالسياسـات والـربامج اجلاري تنفيذها لالستجابة لتغري املناخ؛ وتشجيع األوساط الصناعية واألفراد على العمل      

 .واملشاركة يف مبادرات احلد من انبعاثات غازات الدفيئة

ة مدروسة، ومكلفة أحياناً وقد باشرت أطراف عديدة يف السنوات األخرية برامج ومحالت توعية مجاهريي -٢٦
وتشمل هذه الربامج طائفة من     . كـثرية، كجزء مما تعتمده من استراتيجيات اتصال شاملة وفقاً لظروفها الوطنية           

األدوات املوجهـة إىل مجاهري حمددة، ويف األعوام األخرية، حوَّلت أطراف كثرية هدفها من التوعية باملشاكل إىل               
وهدف احلمالت اإلعالمية   . جل تنفيذ احللول وحماولة تغيري السلوك يف اآلن ذاته        كسب الدعم واحلفاظ عليه من أ     

اجلديـدة هو استهداف مجهور أكثر حتديداً مثل املستهلكني بدالً من عامة اجلمهور؛ وهي تستخدم رسالة سهلة                 
 أو على السلوكيات    الفهـم، وحتاول شرح التأثريات الوطنية املتوقعة بشأن تغري املناخ وتركز على تدابري مبسطة             

 .البديلة يف احلياة اليومية
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أيضاً فرصاً لبعض البلدان للقيام      )١١( ويوم األرض  )١٠(وتقـدم املناسبات السنوية مثل يوم البيئة العاملي        -٢٧
وقامت بلدان أخرى باإلعالن عن مناسبة أو مناسبات خاصة هبا على           . حبمالت لتوعية اجلمهور بشأن تغري املناخ     

كما . لوطين أو اإلقليمي، مع اختيار تغيري املناخ كموضوع هلا أو كمجال تركيز ضمن موضوع أمشل              املستويني ا 
 .أن رعاية املسابقات وتقدمي اجلوائز املتعلقة بتغري املناخ تعد أيضاً من الوسائل الفعالة لتوعية اجلمهور

وذلك يف معظم األحيان يف مراحل    ومثة عنصر ناشئ هام من عناصر برامج التوعية وهو تقييمها بانتظام،             -٢٨
خمـتلفة من تنفيذ الربامج، وهو أمر ميكَّن األطراف من إعداد األساس للمرحلة املقبلة أو التكييف معها، وكذلك             

وتقوم بعض األطراف بتطبيق برامج جديدة وابتكارية للتوعية اعتماداً على العمل املنجز وعلى . التعلم من التجربة
 . الدروس املستخلصة

 مشاركة اجلمهور ووصوله إىل املعلومات

وتتفق األطراف  . هـناك أدلـة على زيادة الرتوع إىل تشجيع مشاركة اجلمهور ووصوله إىل املعلومات              -٢٩
بشكل عام على أن قضايا تغري املناخ ينبغي إدماجها يف القرارات وخيارات االستثمار اليت تتخذها اجلهات الفاعلة 

 العديد من األطراف تشجع أيضاً التعاون واملشاورات مع اجلهات الفاعلة يف أوساط             ولذلك، فإن . االقتصـادية 
األعمال والصناعة املهتمة بتغري املناخ واملستعدة للعمل من أجل ختفيض االنبعاثات، بغية ضمان مشاركة والتزام               

ومبا أن املشاكل تنحو إىل الظهور . ةمجيع اجلهات الفاعلة االقتصادية املتأثرة بالطاقة وقضايا انبعاثات غازات الدفيئ
يف الـتفاعل بـني اجملتمع العلمي واجلهات الفاعلة األخرى يف اجملتمع، فإن األطراف غالباً ما تسعى إىل التصدي                   

 .للحاجة إىل سّد الثغرات املتعلقة باالتصاالت بني الباحثني وصانعي القرار

اليت حددها بعض األطراف يف مستوى املعارف العلمية        ويف هـذا السياق، يتمثل أحد العوامل الرئيسية          -٣٠
ولذلك، فقد مت يف معظم األحيان تشجيع وتعزيز تعاون املؤسسات العلمية يف هذه             . املـتعلقة بقضايا تغري املناخ    

ومن بني األمثلة على هذه املبادرات نشر       . العملية، وال سيما فيما يتعلق بنشر آخر املعلومات عن علم تغري املناخ           
 . نتائج الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

وهناك اعتراف بأن مشاركة اجلمهور تعد أمراً هاماً للغاية يف تعزيز مدخالت اجلمهور يف صنع القرار،                 -٣١
وقـد شرعت أطراف عديدة مبشاورات وطنية بشأن خطط عملها الوطنية أو خيارات السياسة احمللية بشأن تغري                 

وهناك مبادرات ابتكارية وآليات عديدة يتم اآلن       . ة اجلمهور ومجيع أصحاب املصاحل القطاعيني     املـناخ مع عام   
 .وضعها لتمكني اجلمهور من التعليق على صياغة السياسة العامة وتقدمي مدخالته بشأهنا

                                                      

)١٠( <http://www.unep.org/wed/2007/english/>. 
)١١( <http://www.earthsite.org/>. 
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 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول -٣

 حملة عامة

، واألطراف تكتسب اخلربة يف تنفيذ برامج التثقيف        ١٩٩٧ مـنذ تقـدمي الـبالغ الوطين األول يف عام          -٣٢
وقد شرع مجيع األطراف اآلن مببادرات لتنفيذ أنشطة تتعلق بالتثقيف والتدريب           . والتدريـب وتوعـية اجلمهور    

وتوعية اجلمهور يف جمال تغري املناخ، على الرغم من أن هذه األنشطة مل تكن يف األحوال العادية مرتبطة بربنامج                   
وبعض البلدان أقل تقدماً من غريها، ألهنا تواجه عقبات أمام التنمية وتنفيذ برامج وأنشطة بسبب               . ل نيودهلي عم

املـوارد املالية والبشرية احملدودة، ولكن مجيعها مستمر يف تأكيد التزامه بالتنمية املستدامة، واستراتيجيات توعية               
 .اجلمهور الطويلة األجل إلشراك مجيع أصحاب املصاحل

 من االتفاقية، ويفتقر بعض األطراف إىل       ٦وهـناك بلدان عديدة ليست لديها خطة رمسية لتنفيذ املادة            -٣٣
وتعترف األطراف بأن إنشاء جلنة وطنية معنية   . القـدرة املؤسسية لبدء وتنسيق برامج للتوعية يف جمال تغري املناخ          

بتسمية  )١٢( طرفاً ٢٤وحىت يومناً هذا، قام     . صورة فعالة بـتغري املناخ أمر مفيد يف التصدي لقضايا تغري املناخ ب          
 .، أسندت إليها مسؤوليات حمددة٦ودعم مراكز تنسيق وطنية ألنشطة املادة 

وتعترف األطراف بأن برامج التدريب وتوعية اجلمهور غالباً ما تشكل عنصراً من عناصر املشاريع اليت                -٣٤
كاالت الثنائية واملتعددة األطراف وغريها من املنظمات تدعم األطراف أيضاً كما أن الو . ميوهلا مرفق البيئة العاملية   

ولكن قصور املوارد املالية والتقنية يظل بالنسبة ملعظم البلدان أهم عقبة تعترض سبيل تنفيذ برامج               . يف جهودهـا  
 .التعليم والتدريب وتوعية اجلمهور، وتؤكد األطراف على احلاجة إىل حشد دعم إضايف وكاف

ونظراً إىل نقص القدرة املؤسسية، يبذل الكثري من وزارات البيئة جهوداً فوق طاقتها بسبب احلاجة إىل                 -٣٥
ولذلك، يركز معظم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول جهودها على معاجلة تغري             . خدمة عدة عمليات دولية   

ويقدم اإلطار . ومشاريع وطنية أخرى للتنمية املستدامة يف إطار مشاريع بيئية ٦املناخ واألنشطة ذات الصلة باملادة 
 . موجزاً الحتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق بالتعليم والتدريب وتوعية اجلمهور٢

                                                      

 .، انظر املرفق الثاينلالطالع على قائمة األطراف )١٢(
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  من االتفاقية٦البلدان غري املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق بتنفيذ املادة موجز احتياجات  -٢اإلطار 

 معا
 الدعم املؤسسي؛ �
 ؛٦املادة بشأن تسمية ودعم نقاط التنسيق الوطنية  �
 اإلقليمية؛تعزيز املراكز /إنشاء �
 التعاون الوطين واإلقليمي والدويل؛ �
 .حشد الدعم التقين واملايل اإلضايف والكايف �

 التعليم
 ؛تطوير وإدماج موضوع تغري املناخ يف املناهج الدراسية �
 ؛اد التعليميةتطوير املو �
 تدريب املعلمني؛ �
 ؛برامج الزماالت �
 .تعزيز الدراسات األكادميية والبحثية �

 التدريب
التدريب التقين فيما يتعلق بقوائم حصر غازات الدفيئة، والقابلية للتأثر والتكيف، والتخفيف، ومنذجة تأثريات تدابري                �

 ؛االستجابة على البلدان النامية
 ؛)مثل الطاقة املتجددة، وكفاءة الطاقة، وآلية التنمية النظيفة(فيذ املشاريع التدريب على تن �
 الدراسات يف جمال كفاءة الطاقة وتوفري الطاقة، وإدماج التخفيف يف سياسات قطاعات الطاقة؛ �
 تدريب مقرري السياسات وصانعي القرار؛  �
 ؛)ظمات غري احلكومية، واملنظمات اجملتمعيةمثل وسائل اإلعالم، واملن(التدريب املوجه لقطاعات معينة  �
 تدريب املدربني؛ �
برامج للتدريب الفين بشأن قوائم حصر غازات الدفيئة، والتعليم، والتدريب، وتوعية اجلمهور، وعمليات تقييم القابلية  �

 .للتأثر والتكيف، وتقييم التخفيف وتقييم االحتياجات من التكنولوجيا

 توعية اجلمهور
 ج مواد مطبوعة ومسعية بصرية؛إنتا �
 . اإلجراءاتتقييم األدوات املوجودة وحتديد مؤشرات أساسية لرصد وتقييم فعالية �

 وصول اجلمهور إىل املعلومات
 إنشاء شبكات إعالمية؛ �
 إنشاء وصيانة مواقع شبكية؛ �
 .ترمجة املواد إىل اللغات احمللية �

 مشاركة اجلمهور
 .ات دراسيةتنظيم حلقات عمل وحلق �
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 التعليم

حـددت أطراف غري مدرجة يف املرفق األول نقص املواد التعليمية واملعلمني املؤهلني لتدريس قضايا تغري    -٣٦
وتعتزم أطراف عديدة ختطي هذه احلواجز، أو أهنا ختطتها . املـناخ بوصفهما حاجزين أمام تنفيذ الربامج التثقيفية      

وقام بعض األطراف بوضع مواد علمية ابتكارية،       . ملناخ وتدريب املعلمني  بـالفعل، بواسطة وضع مواد عن تغري ا       
وجنحت أطراف أخرى يف بذل جهود تعاونية يف جمال التعليم، مبشاركة جمتمع املنظمات غري احلكومية وبالتعاون                

اً متعدد  وقامت جامعات عديدة إما بإنشاء أقسام معنية بالبيئة تتبع هنج         . مـع اجلامعـات أو املؤسسات األخرى      
 .التخصصات، أو إهنا تفكر يف ذلك

، اليت تتضمن أحياناً قضايا يوقد وضعت بعض البلدان سياسات وطنية لضمان استمرار برامج التثقيف البيئ          -٣٧
وعلى الرغم من أن معظم     . تغـري املـناخ، وترمي إىل إدماج قضايا البيئة وتغري املناخ يف املواضيع األساسية للتعليم              

 املدرجة يف املرفق األول ال تزال تواجه التحدي املتمثل يف إدماج موضوع تغري املناخ يف خمتلف املناهج                  األطراف غري 
فمثالً، مت إدماج موضوع تغري املناخ يف       . الدراسـية، فإن بعض األطراف قدم تقارير عن التقدم احملرز يف هذا اجملال            

 وإدارة املوارد الطبيعية، واإليكولوجيا، والبيولوجيا والفيزياء       الدراسات اجلامعية عن مواضيع مثل اجلغرافيا واحلراجة      
وقدمت أطراف أخرى تقارير عن إدخال دراسات جامعية عن البيئة وإجراء تعديالت على املناهج              . األرصاد اجلوية 

 قدمت  كما. الدراسـية املـتعلقة بالبيـئة والطاقة ودراسات الغالف اجلوي لكي تتضمن عناصر تتعلق بتغري املناخ               
 .األطراف تقارير عن عدد اجلامعات اليت تقدم برامج اخلرجيني وتتيح فرصاً إلجراء حبوث تتعلق بتغيري املناخ

ويشـكل الـنقص يف اخلرباء والفنيني العاملني يف قضايا تغري املناخ عائقاً أمام تنفيذ مشاريع تتعلق بتغري             -٣٨
ويقوم معظم األطراف ببذل جهود .  عدد كاٍف من اخلرباءاملـناخ، ويـؤدي التعليم دوراً هاماً ف ضمان إعداد     

حكومية وتقدمي مبادرات من القطاع األكادميي إلدماج موضوع تغري املناخ يف املناهج الدراسية والتصدي لنقص               
 .التثقيف عن املوضوع

عاملني يف  ويقـدم بعض األطراف معلومات عن الزماالت الدراسية املتاحة لدعم الطالب والباحثني، وال             -٣٩
جمـال وسائل اإلعالم واملوظفني املدنيني العاملني يف وكاالت البيئة، على سبيل املثال، والذين يلتحقون بدورات                

 .دراسية يف اجلامعات يف الداخل أو يف اخلارج

ووضعت أكثرية األطراف ونفذت مناهج تعليمية خارجة عن املناهج الدراسية أو غري رمسية، وذلك عادةً  -٤٠
ـ  كما تتيح املدارس فرصاً كثرية لتوعية الطلبة       . تعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية       بال

بقضـايا تغـري املناخ خارج نطاق املناهج التعليمية الرمسية، مثالً عن طريق تنظم مسابقات على مستويي التعليم           
 ٦زيون والشبكة العاملية وسائل فعالة لتعزيز تنفيذ املادة         وتعد الدروس املتاحة بواسطة التلف    . االبـتدائي والثانوي  

 .ويعترف هبا كوسائط مفيدة تتيح الوصول إىل مجهور عريض

 التدريب

نفـذت مجـيع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول برامج تدريبية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بعملية                   -٤١
وتستهدف هذه الربامج بناء أو تعزيز قدرات اخلرباء الوطنيني . ة العامليةالبالغات الوطنية، بدعم مايل من مرفق البيئ
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وتعترف معظم األطراف بأن األنشطة اليت      . واملوظفني يف مؤسسات ووكاالت حكومية معنية بقضايا تغري املناخ        
 وصانعي القرار، اضطلع هبا يف هذا السياق تؤدي إىل زيادة التوعية بقضايا تغري املناخ فيما بني مقرري السياسات            

 .الذين ال يزالون يشكلون األهداف الرئيسية هلذه املبادرات

كمـا يوفـر تدريـب متخصص وحلقات دراسية للموظفني احلكوميني واملشرعني لتيسري وضع وتنفيذ           -٤٢
لفرعيتني وأشار بعض األطراف إىل مشاركة خربائها وكبار املسؤولني فيها يف اهليئتني ا. سياسات تتعلق بتغري املناخ

وقامت أطراف أخرى بإدراج قضايا . ومؤمتر األطراف كوسيلة لزيادة معرفتها باالتفاقية وتعزيز مهاراهتا التفاوضية
البيئة وتغري املناخ يف الدورات التدريبية املوجهة إىل كبار املسؤولني احلكوميني واملسؤولني احلكوميني من املستوى  

 .لإلدارة العامةاملتوسط من خالل معاهدها الوطنية 

وأعلن معظم األطراف أيضاً عن مشاركة خربائها يف خمتلف حلقات العمل التدريبية الدولية املتعلقة بتغري                -٤٣
تستهدف " لتدريب املدربني "ولضمان االستمرار يف بناء القدرات احمللية، قام بعض األطراف بوضع برامج            . املناخ

ري بعض اجلامعات بالفعل حبوثاً تتعلق بتغري املناخ وتقدم التدريب املتعلق           وجي. إجياد جمموعة من املدربني واخلرباء    
ويعزى . بذلـك، ويتم التخطيط ملزيد من الربامج التدريبية لبناء القدرات، أو حتديدها كأولوية يف معظم البلدان               

. خلرباء املعنيني بتغري املناخ   نقص اخلرباء العاملني يف جمال قضايا تغري املناخ يف جزء منه إىل ارتفاع معدل دوران ا               
ويف هذا الصدد، أعرب العديد من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول عن احلاجة إىل تعزيز املؤسسات احلكومية 

. وغري احلكومية واجلامعية بغية دعم الربامج الرامية إىل بناء وتعزيز القدرات احمللية على معاجلة قضايا تغري املناخ                
 .نقص يف األموال أو املرافق الالزمة لتنسيق أنشطة التدريب هذه يشكل أول عائق يعترض سبيل تنفيذهاوال يزال ال

 توعية اجلمهور

ال يـزال مستوى وعي السكان بتغري املناخ وفهمه يف شىت شرائح اجملتمع منخفضاً يف معظم البلدان غري                   -٤٤
وجيري تنفيذ عدد من . مؤشر أساسي عن حالة بناء القدراتاملدرجة يف املرفق األول، وغالباً ما يكون ذلك مبثابة 

مـبادرات التوعية لرفع وعي اجلمهور بطائفة من املسائل البيئية؛ ويتصل العديد من هذه املبادرات مباشرة بتغري                 
ويعترف العديد من   . املـناخ، عـلى غرار محالت التوعية بكفاءة استخدام الطاقة، أو محالت احلفاظ على املاء              

طـراف بأن محالت توعية اجلمهور جيب أن تشمل مواضيع هتم جمموعات حمددة، ونظم بضعة أطراف محالت                 األ
 .بشأن تغري املناخ تستهدف جمموعات خمتلفة بغية تعزيز كفاءهتا

واهلدف الرئيسي . وتتوقف مشاركة اجلمهور يف قضايا تغري املناخ جزئياً على مستوى معرفته هبذه القضايا -٤٥
وتتمثل األهداف .  التوعية هو متكني اجلمهور من املشاركة يف اجلهود من أجل معاجلة قضايا تغري املناخمن محالت

احملددة يف إعالم الناس بأسباب تغري املناخ وهتديداته؛ وتشجيع العمل من خالل تنفيذ تدابري لتحقيق كفاءة الطاقة                 
أما الوسيلة . البالغات الوطنية وخطط العمل الوطنيةوغريها من تدابري حفظ الطاقة؛ والتماس التعقيبات خبصوص 

 .األكثر شيوعاً واليت مت حتديدها فهي نشر املواد املطبوعة

وقد جاء يف . ويعتـرب توفر وسائط اإلعالم املختلفة، حىت يف املناطق النائية، وسيلة للوصول إىل اجلمهور          -٤٦
هم ثالثة نصادر للمعلومات املتعلقة بالبيئة وتغري املناخ هي عدد من املسوحات املذكورة يف البالغات الوطنية، أن أ
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وقد حدثت زيادة يف تغطية الصحف لتغري املناخ، وغالباً ما تتم احلمالت اإلعالمية من . التلفزة واجلرائد واإلنترنت
يع تغري املناخ ومع ذلك، فإن تغطية وسائل اإلعالم ملواض. خالل اإلذاعة ألن التلفزيون غري متوفر على نطاق واسع

تعتمد على قدرة الصحفيني على كتابة املقاالت املتعلقة بقضايا البيئة وترمجة املصطلحات التقنية إىل لغات يفهمها 
 .اجلمهور بسهولة

وتستهدف الربامج التدريبية   . وقد نظمت بعض األطراف أنشطة تدريبية للصحفيني والعاملني يف جمال اإلعالم           -٤٧
ى االضطالع بدور نشيط يف توعية اجلمهور وتيسري احلوار فيما بني أصحاب املصاحل يف خمتلف             تشـجيع الصحفيني عل   

وقد نظمت أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، بالتعاون مع ائتالف             . القطاعـات املتأثرة بتغري املناخ    
 للصحفيني لتوسيع نطاق تغطية تغري املناخ يف البلدان النامية          املبلغني عن التنمية املستدامة والبنك الدويل، دورة تدريبية       

 .كما يقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تدريباً مماثالً للصحفيني. والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

الرغم من أن اللغة    وعلى  . وغالباً ما يشكل الطابع التقين لقضايا تغري املناخ قيداً حيد من تثقيف اجلمهور             -٤٨
اإلنكليزية تستخدم بصورة شائعة يف نشر املعلومات على مقرري السياسات، فإن بعض البلدان تستخدم اللغات               

 .واللهجات احمللية لزيادة الوعي وإيصال الرسائل املتعلقة بتغيري املناخ حلفز العمل بني عامة اجلمهور

. اجملتمع املدين واجلماعات الدينية يف التوعية بتغري املناخ       وتسـلم األطـراف بالدور اهلام الذي يقوم به           -٤٩
وكثرياً ما تؤدي املنظمات غري احلكومية دوراً رائداً يف الترويج لسياسات تغري املناخ، وتنظيم الدورات التدريبية،                

ضايا تغري املناخ   وهتتم شبكات املنظمات غري احلكومية بق     . وتيسري مشاركة فئات اجملتمع املدين يف تنفيذ املشاريع       
 .على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية

وميكن قياس مدى فعالية برامج وأنشطة توعية اجلمهور من خالل مدى تغيري مواقف الناس وسلوكهم،                -٥٠
وقد أجرى بعض األطراف مسوحات     . واإلجراءات اليت تتخذها خمتلف شرائح اجملتمع خبصوص قضايا تغري املناخ         

وال يزال ضمان استمرار    . كن ال يزال قياس تأثريات وفعالية األنشطة متثل حتدياً أمام معظم األطراف           وطنـية، ل  
 .واستدامة برامج التوعية اليت استهلت يشكل حتدياً يف معظم البلدان بسبب املوارد املالية والبشرية احملدودة

 مشاركة اجلمهور ووصوله إىل املعلومات

درجة يف املرفق األول أيضاً مشاركة اجلمهور ووصوله إىل املعلومات فيما يتعلق            تشجع األطراف غري امل    -٥١
وتؤدي اجملتمعات احمللية واملنظمات غري احلكومية دوراً أساسياً يف         . باملسـائل البيئية عموماً وتغري املناخ خصوصاً      

ذلك على سبيل املثال لزيادة     دعـم توعـية اجلمهور، وينفذ عدد من القوانني واللوائح يف العديد من البلدان، و              
 .املشاركة يف احلفاظ على املوارد الطبيعية، أو نشر املعلومات املتعلقة بالبيئة

وتتاح القضايا ونتائج الدراسات املتعلقة بتغيري املناخ من خالل وسائل إعالمية خمتلفة تتراوح بني جمالت                -٥٢
وتنظم . ع شبكية أو قواعد بيانات على اخلط املباشر       علمـية وتقنـية وصحف وبرامج إذاعية وتلفزيونية أو مواق         

األطـراف أيضاً نقاشات ومحالت إعالمية وحلقات عمل استشارية بشأن مسائل تغري املناخ، حيث تدعو مجيع                
 .أصحاب املصاحل حلضورها، هبدف تشجيع وتنشيط االهتمام بتغري املناخ يف خمتلف قطاعات االقتصاد الوطين
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املعلومات،   يف جمال االتصاالت بني األمية وبطء اتصاالت اإلنترنت، وضعف شبكات          وتـتراوح القيود   -٥٣
القرار صنع  يف عمليات    وتقتضي املشاركة العامة   .نقص املعلومات املتاحة باللغات احمللية    ووضعف توزيع اجلرائد    

ن املكتبات واملعاهد لضمان متكُّمن جانب األطراف  يف جمـال تغـيُّر املناخ واحلصول على املعلومات بذل جهود     
 .تغيُّر املناخ باإلنكليزية وباللغات احمللية من املواد عنطائفة التعليمية من توفري 

 التعاون الدويل -٤

يتخذ التعاون الدويل أشكاالً خمتلفة ويظهر على مستويات خمتلفة، حيث يتراوح بني تعاون ثنائي وإقليمي  -٥٤
ألنشطة متويل األنشطة الثنائية واإلقليمية اليت تركز على بناء القدرات؛          وتتضمن ا . وفقـاً لالحتياجات والظروف   

والشبكات اإلعالمية؛ والبحوث والتدريب؛ واملشاركة يف عمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛ والدعم 
 ).CC:iNet(املقدم إىل حلقات العمل اإلقليمية يف إطار برنامج عمل نيودهلي ومركز تبادل املعلومات 

وتقـدم املنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية غري الدولية بصورة متزايدة الدعم للجهود املبذولة               -٥٥
 من خالل براجمها العادية، ومن خالل تقدمي الدعم املايل والتقين مثل تقدمي الدعم              ٦لتنفيذ األنشطة يف إطار املادة      

 كما أهنا تؤدي دوراً حمورياً يف مجع ونشر املعلومات عن علم املناخ، بالتعاون .املستمر لربنامج األمم املتحدة للبيئة
 .مع اهليئات الوطنية واإلقليمية، وكذلك مع وسائل اإلعالم وغريها من عناصر اجملتمع املدين

بناء القدرات وال تـزال بـرامج املساعدة الثنائية متثل وسيلة هامة ُتنفَّذ بواسطتها املبادرات اجلديدة من أجل             -٥٦
البشرية واملؤسسية، وتقدمي الدعم يف اآلن ذاته إىل املنظمات احلكومية وغري احلكومية على السواء يف املواضيع املتعلقة                 

ويف إطار هذه الربامج، يوجه اهتمام خاص إىل توعية وتدريب صانعي           . جبمـيع جوانب التنمية املستدامة وتغري املناخ      
. ت علم تغري املناخ، وتأثرياته، والتكيف، والتخفيف، وما يتصل بذلك من تقرير السياسات            القـرار الرئيسيني يف جماال    

ويسهم الدعم املايل والتقين الذي تقدمه      . ويـأيت الدعـم الـدويل غالباً مع إجراءات اإلبالغ اليت تستغرق وقتاً كثرياً             
وتسلِّم . غري أن احتياجات عديدة مل تتحقق بعد      املؤسسـات الدولـية إسهاماً كبرياً يف تنفيذ أنشطة التعليم والتوعية،            

األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول حتديداً بأن زيادة الوضوح واتباع ُنهج أكثر متاسكاً من األمور الالزمة لعملية                   
 . البالغات الوطنية مبا فيها إعداد ٦مرفق البيئية العاملية ووكاالته املنفذة فيما يتعلق بتمويل األنشطة اليت تغطيها املادة 

  الِعرب املستخلصة واإلمكانات املتاحة-جيم 

 القضايا التقنية واملالية -١

 الترتيبات املؤسسية واُألطر القانونية

يتمثل أحد املواضيع املشتركة بالنسبة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف أمهية إنشاء جلنة وطنية  -٥٧
وبإمكان هذه اللجنة، من خالل تنظيم لقاءات . وحدة توعية مكرسة أو مركزاً للمعلوماتمعنية بتغري املناخ، تضم 

بـني مسـؤولني مـن وزارات وإدارات خمتلفة، أن تساعد يف املشاركة يف قضايا تغري املناخ الذي يهم قطاعات          
راكز امتياز وطنية   كما أن إنشاء م   . مـتعددة، وكذلك إيصال رسالة تغري املناخ إىل مقرري السياسات الوطنيني          

وأوصت األطراف،  . وإقليمية قد حتدد أيضاً كوسيلة إلحراز تقدم يف دراسات خمتلف امليادين املتعلقة بتغري املناخ             
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، لكنها اعترفت بأن مراكز التنسيق هذه قد حتتاج إىل مزيد           ٦كحد أدىن، بتعيني مركز تنسيق وطين لتنفيذ املادة         
 . بدورها بفعاليةمن الدعم لكي تتمكن من االضطالع

. وال يزال توفري إطار قانوين يشكل أمراً هاماً، وهو ما جنحت األطراف املدرجة يف املرفق األول يف وضعه                  -٥٨
وعـلى وجه اخلصوص جيري تطبيق تشريعات ولوائح جديدة أو مستكملة تعزز االلتزام بالتثقيف البيئي يف املناهج                 

ة مدرجة يف املرفق األول قوانني واتفاقات حديثة وطنية وإقليمية ُتقدم           وقد حددت أطراف عديد   . الدراسية الوطنية 
 .إطاراً ملشاركة اجلمهور والوصول إىل املعلومات املتعلقة مبسائل البيئة، وميكن أن ُتستخدم كأساس لربامج ذات صلة

توعية، وهي مبثابة وبإمكـان عملـية البالغات الوطنية أن تؤدي دوراً هاماً يف تعزيز أنشطة التثقيف وال            -٥٩
 . فرصة قيِّمة للبلدان لكي تعرض احتياجاهتا وتقيِّم حالة تنفيذ األنشطة

 الرصد والتقييم

ميكن على النحو الذي اعترفت به األطراف عند وضع برنامج عمل نيودهلي، اإلبالغ بسهولة عن طبيعة                 -٦٠
. )١٣(رتبة على هذه األنشطة قد يطرح حتديات أكثر، ولكن قياس أو حتديد كمية التأثريات املت٦أنشطة تنفيذ املادة 

وتؤكـد األطـراف عـلى احلاجـة إىل تقييم األدوات املوجودة وحتديد مؤشرات أساسية لرصد وتقييم فعالية                  
وهـناك اعـتراف بأن أنشطة الرصد الرامية إىل حتديد مدى زيادة التوعية يف صفوف اجملموعات                . اإلجـراءات 

إىل أفعال، هي أنشطة مكلفة؛ لذلك تقتصر عملية الرصد على أهم األنشطة مثل             املسـتهدفة ومدى حتويل ذلك      
 .احلمالت اإلعالمية

وبذلت األطراف املدرجة وغري املدرجة يف املرفق األول جهوداً كبرية الستخدام املسوحات الوطنية لتقييم  -٦١
حات كمؤشر لرصد فعالية سياسات تغري املستوى الراهن لتوعية وفهم السكان؛ ومن مثّ ُتستخدم نتائج هذه املسو

واألطراف حباجة إىل أن حتصل على مزيد من املعلومات بشأن أمور منها أولويات             . املـناخ الـيت يـتم تنفيذها      
 .املستهلك والعالقة بني سلوك املستهلك والتأثري البيئي

 الدعم املايل والتقين

درجة يف املرفق األول وبعض األطراف اليت متر        يتمـثل أحـد الشـواغل اليت تتقامسها األطراف غري امل           -٦٢
وفيما توافق األطراف على استطالع فرص خمتلفة لالستفادة . اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف االفتقار إىل الدعم املايل       

عـلى أفضل حنو من املوارد املتاحة، فإهنا تعترف أيضاً بعدم وجود ترتيب خاص لتمويل األنشطة احملددة مبوجب                  
ـ   أو مبوجب برنامج عمل نيودهلي، وتطلب إىل مرفق البيئة العاملية وغريه من اجلهات املاحنة احملتملة زيادة       ٦ادة  امل

 .املوارد املالية املقدمة لتنفيذ أنشطة التثقيف والتوعية بشأن تغري املناخ

اف غري املدرجة يف املرفق     كمـا أن االفتقار إىل املهارات التقنية والدراية الفنية هو عائق آخر أمام األطر              -٦٣
وتطالب األطراف هيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية         . األول لتنفيذ أنشطة التوعية بشأن املناخ     

                                                      

 .٦، املرفق، الفقرة ٨-م أ/١١املقرر  )١٣(
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الدولـية بأن تضطلع بدور أكثر نشاطاً لتيسري مواصلة تنفيذ أنشطة التوعية وحتديد منهجيات متسقة لالضطالع                
 .ودون اإلقليمية واإلقليميةبالعمل على املستويات الوطنية 

 األولويات الوطنية -٢

استحداث وتنفيذ إطار سليم لزيادة إدماج : عادة ما يكون تركيز العمل يف جمال التعليم الرمسي ذي شقني -٦٤
 .قضايا تغري املناخ يف املناهج الدراسية؛ وحتديد االحتياجات وتطوير أدوات لتيسري تنفيذ اإلطار

ز مشاركة اجلمهور يف صنع القرارات املتعلقة بتغري املناخ ووصوله إىل املعلومات أن يؤدي كما ميكن لتعزي -٦٥
وميكن تركيز اجلهود على ضمان أن توفر املكتبات واملؤسسات التعليمية طائفة واسعة من املواد ذات               . دوراً هاماً 

يق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل       الصلة بدءاً من البالغات الوطنية وتقرير التقييم الثالث الصادر عن الفر          
 .أفالم الفيديو واملنشورات

وتشـمل الفـئات األساسية املستهدفة مقرري السياسات يف الوزارات احلكومية ويف الربملان، يليهم عامة                -٦٦
ج الوطنية  وُتعطى األولوية للمسؤولني عن تقرير السياسات ألن املسؤولني عن الربام         . اجلمهـور، وخباصـة الشباب    

وبالنظر إىل أن تغري    . اخلاصة بتغري املناخ كثرياً ما جيدون أن زمالءهم يف الوزارات األخرى ال يبدون اهتماماً كامالً              
املناخ ُيعد قضية شاملة، فإن املسؤولني عن رسم السياسات العامة يف جمال تغري املناخ حيتاجون إىل مشاركة نشطة من 

 . ويلزم استخدام اللغات واللهجات احمللية لتوعية تلك الفئات املستهدفة. فعالةزمالئهم من أجل وضع سياسات 

 التعاون الدويل واإلقليمي -٣

أكد املشاركون يف حلقات العمل اإلقليمية احلاجة إىل حتديد واستخدام املوارد الوطنية واإلقليمية القائمة،  -٦٧
وتشمل فوائد التعاون   . ، إىل تعزيز التعاون اإلقليمي    ٦ادة  واقـترحوا إعطـاء األولوية يف تنفيذ العمل مبوجب امل         

اإلقلـيمي ختفـيض التكاليف التشغيلية، وزيادة الكفاءة يف استخدام املوارد وحتسني فرص الوصول إىل املساعدة            
ليم واهلدف العام الستراتيجيات التعاون اإلقليمي هو مساعدة احلكومات واجملتمعات داخل األقا          . التقنية واخلرباء 

فمثالً، مت مؤخراً تعيني مركز تنسيق . عـلى حتديـد فرص حملية وتنمية القدرة على االستجابة للفرص واستغالهلا    
 ١٧ لتعزيز اجلهود الوطنية يف      )١٤(، يف املركز اإلقليمي للبيئة يف أوروبا الوسطى والشرقية        ٦إقلـيمي لتنفيذ املادة     

 .وب شرق أوروبا وتركيابلداً مستفيداً من أوروبا الوسطى والشرقية وجن

وتسلِّم األطراف بقيمة الشراكات وأمهية الدور الذي تؤديه املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية يف  -٦٨
تعزيـز قدراهتـا، وقد حددت أوجه التآزر مع اتفاقيات أخرى وال سيما اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                  

وبإمكان األمانة وهي تعتمد على شراكاهتا . حمفِّز حمتمل للتعاون الدويل   واتفاقـية التـنوع البـيولوجي، كعامل        
 يف األطراف من البلدان النامية واألطراف       ٦الناجحة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لدعم لتنفيذ أنشطة املادة           

                                                      

)١٤( <http://unfccc.int/cc_inet/information_pool/simple_search/items/3522.php?displayPool=976>. 
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 والوكاالت األخرى يف منظومة     اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، أن تزيد تعاوهنا مع املنظمات احلكومية الدولية           
 .األمم املتحدة ذات اخلربة يف هذا اجملال

  حلقات العمل اإلقليمية-ثالثاً 

 خبرياً من منظمات حكومية دولية ٥٥ بلداً وكذلك قرابة ١١٥ خبري من ٢٠٠سنحت الفرصة ألكثر من  -٦٩
املستخلصة وأفضل املمارسات، يف    ومـنظمات غري حكومية ووكاالت األمم املتحدة، لتقاسم اخلربات والدروس           

 .)١٦(أوصت بتنظيمها اهليئة الفرعية للتنفيذ ضمن إطار برنامج عمل نيودهلي )١٥(حلقات عمل إقليمية

. وكان الغرض من حلقات العمل هو تشجيع االستمرار يف تطوير وتنفيذ برنامج عمل نيودهلي يف األقاليم -٧٠
 تقاسم األفكار واخلربات بشأن األنشطة الوطنية واإلقليمية املتعلقة        ومتثلـت األهـداف احملددة حللقات العمل يف         

، ووضع خيارات واستراتيجيات لتعزيز وتوسيع نطاق هذه األنشطة وتشجيع املزيد من التعاون اإلقليمي              ٦باملادة  
 . والدويل بشأن تنفيذ برنامج عمل نيودهلي يف األقاليم

 يف األقاليم،   ٦لعمل يف تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة املادة          ومتثلـت النـتائج املتوقعة من حلقات ا        -٧١
وحتديد فرص معينة للتعاون الدويل واإلقليمي، وحتديد الثغرات واالحتياجات لتنفيذ برنامج عمل نيودهلي وتعزيز              

وقد مت . ملوأعرب العديد من املشاركني عن ارتياحهم لفائدة حلقات الع. الشراكات مع مجيع قطاعات االقتصاد
 .إحراز النتائج املتوقعة يف غالبها، على النحو الذي أشارت إليه التقارير اخلاصة بكل حلقة عمل

 عن تنفيذ برامج عمل نيودهلي مزيداً من املعلومات املتعمقة عن تأثري حلقات             )١٧(وأتاحت آراء األطراف   -٧٢
رورة أن ختضع حلقات العمل اإلقليمية لتقييم       وفيما تقترح بعض البلدان ض    . ٦العمـل على تنفيذ أنشطة املادة       

، يرى معظم األطراف أن حلقات )جنوب أفريقيا وسويسرا(متعمق للجمهور الذي تصل إليه والتأثري الذي ُتحِدثه 
العمـل قـد ساعدت يف النهوض بربنامج عمل نيودهلي من خالل تقدمي مدخالت مفيدة للبلدان والتشجيع على          

ـ        الصني، واجلماعة األوروبية، وغامبيا، (تويات الوطنـية ودون اإلقليمية واإلقليمية    مـتابعة العمـل عـلى املس
وعلى النحو املشار إليه يف البالغ الوارد من الواليات         ). وأوروغواي، والواليات املتحدة األمريكية، وأوزبكستان    

كيز اإلقليمي، وقابلية   املـتحدة، فقـد متخضت حلقات العمل عن مواضيع مشتركة، مبا يف ذلك االهتمام بالتر              
 . التكرار، واللغات املشتركة واملمارسات واملعايري الثقافية املماثلة

وكانت حلقات العمل أيضاً مبثابة مناسبات للحصول على تعليقات مباشرة من األطراف بشأن احتياجاهتا  -٧٣
 ٢٠ الذي ساهم يف مشاركة قرابة وبصفة خاصة، قدم برنامج األمم املتحدة للبيئة،    . اخلاصـة والسعي إىل تلبيتها    

طـرفاً والذي كان ممثالً يف مجيع حلقات العمل، دعماً مالياً وتقنياً إضافياً ألطراف خمتارة ملساعدهتا يف الشروع                  

                                                      

)١٥( FCCC/SBI/2003/10و ،FCCC/SBI/2004/7و ،FCCC/SBI/2005/14و ،FCCC/SBI/2005/21و ،FCCC/SBI/2007/17. 
)١٦( FCCC/SBI/2004/10 و٥٢، الفقرة ،FCCC/SBI/2005/23 و٧٣، الفقرة ،FCCC/SBI/2006/28 ٦١، الفقرة. 
)١٧( FCCC/SBI/2007/Misc.3و Add.1 ؛FCCC/SBI/2007/Misc.10. 
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 وفقاً لألولويات اخلاصة ٦، وللتركيز على جماالت خاصة تتعلق بتنفيذ املادة ٦بـربامج وطنـية لتنفـيذ املـادة        
يف ألبانيا وأرمينيا وكمبوديا وغامبيا وجورجيا وغانا       ( برناجماً وطنياً للتوعية     ١٥ ُنفِّذ   وحـىت اآلن،  . لألطـراف 

املراحل (؛ وناميبيا واالحتاد الروسي )املرحلة األوىل والثانية(؛ وكينيا، وسانت لوسيا وأوزبكستان )املرحلة األوىل(
ة املساعدة إىل بعض األطراف إلصدار ونشر       وفضالً عن ذلك، قدم برنامج األمم املتحدة للبيئ       )). ٣ إىل   ١مـن   

، ولعقد حلقة عمل لرجال )كازاخستان وقريغيزستان وطاجيكستان(وتوزيع دليل تثقيفي إقليمي بشأن تغري املناخ 
وعن طريق العمل بصورة وثيقة مع      ). أفريقيا وأمريكا الالتينية والكارييب   (ووضع ُنهج إقليمية    ) الصني(األعمال  

 واستجابة الحتياجاته، قام برنامج األمم املتحدة للبيئة بتنفيذ سلسلة من برامج التوعية اليت تستهدف اجملتمع املدين
 جمموعـات الشباب، ووسائل اإلعالم ورجال األعمال وصانعي القرارات، إما من خالل الربامج الوطنية لتنفيذ               

وقام .  ُتنفذ على أساس إقليمي     أو مـن خالل حلقات عمل خمصصة، وحلقات دراسية وأنشطة أخرى           ٦املـادة   
برنامج األمم املتحدة للبيئة بتخليص الدروس املستخلصة من هذه املشاريع واخلربات املكتسبة من حلقات العمل               

، يف دليل مت توزيعه على نطاق واسع أثناء الدورة الثانية           )١٨(اإلقليمـية التفاقية األمم اإلطارية بشأن تغري املناخ       
 .فعشرة ملؤمتر األطرا

  االستنتاجات واملسائل الواجب النظر فيها مستقبالً-رابعاً 

  من االتفاقية٦ تقييم برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة -ألف 

مـنذ اعـتماد برنامج عمل نيودهلي، قدمت أطراف عديدة معلومات، يف بالغاهتا الوطنية أو غريها من                  -٧٤
 .املبادئ التوجيهية لربنامج العمل ووفقاً هلاالتقارير، عّما حققته من منجزات حمددة يف نطاق 

وقد أتيحت لألطراف فرصة لإلعراب عن آرائها بشأن تنفيذ برنامج عمل نيودهلي على النحو املشار إليه        -٧٥
كما أن حلقات العمل اإلقليمية اخلمس كانت منتدى مثالياً لتقييم مدى تنفيذ برنامج عمل              .  أعاله ٧٢يف الفقرة   

ويرد ملخص هلذه اآلراء واملناقشات . يد الثغرات واالحتياجات ومناقشة السبل لتحسني إطار للعملنيودهلي، وحتد
 : ويتضمن هذا امللخص العناصر الرئيسية التالية. FCCC/SBI/2007/29يف الوثيقة 

توافق مجيع األطراف على أن برنامج عمل نيودهلي هو إطار مناسب للعمل بدوافع قطرية وأنه                )أ( 
ـ    ، مما ساعد إىل حد كبري يف إحراز تقدم يف تنفيذ األنشطة ذات ٦ىت اآلن مبثابة دليل مفيد لتنفيذ املادة        كـان ح

 الصلة؛

ويسلِّم معظم األطراف بأن جناح برنامج عمل نيودهلي يكمن يف هنجه املرن والقائم على دوافع                )ب( 
 عي أو بناء القدرات تناسب مجيع البلدان؛قطرية، والذي يسلِّم بأنه ال توجد استراتيجية واحدة لزيادة الو

                                                      

 . ٢٠٠٦. شـعبة القوانـني واالتفاقـيات املـتعلقة بالبيـئة، الـتابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة                )١٨(
مـــتاح يف . كـــز التنســـيق احلكومـــيةدلـــيل ملرا: زيـــادة التوعـــية بشـــأن تغـــري املـــناخ

<http:/unfccc.int/files/cc_inet/application/pdf/unep_cc_handbook>pdf>. 
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وتسلِّم أطراف عديدة بأن تنفيذ برنامج عمل نيودهلي على املستويني الوطين واإلقليمي حظي باهتمام            )ج( 
لألطر الزمنية واملعامل احملددة؛ ولإلشارات احملددة الحتياجات اجملموعات السكانية املستهدفة؛          : قلـيل للغاية ألنه يفتقر    

 .ات ميكن قياسها ملستوى التنفيذ؛ ولعناصر ملموسة لتيسري التعاون اإلقليمي؛ وملوارد مالية وتقنية كافيةوملؤشر

  اخلطوات التالية احملتملة-باء 

لـدى إعداد مشروع مقرر عن استعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي، قد ترغب األطراف يف النظر يف                  -٧٦
 :العناصر التالية

 وفقاً للمبادئ التوجيهية    ٦تقدماً يف ختطيط وتنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة        أحـرزت األطراف     )أ( 
 لربنامج عمل نيودهلي، اليت أثبتت أهنا إطار مناسب للعمل؛

يعد االفتقار إىل املوارد املالية والتقنية عائقاً أساسياً أمام األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف  )ب( 
ويتمثل أحد السبل لتأمني    .  املتعلقة بالتثقيف والتوعية يف جمال املناخ بصورة مالئمة        جهودهـا لتنفـيذ األنشطة    

الـتمويل يف إدماج عناصر التثقيف والتوعية يف خمتلف املشاريع اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية؛ ومع ذلك، هناك                  
 ه من اجلهات املاحنة؛أو غري/حاجة إىل احلصول على دعم إضايف ومناسب من مرفق البيئة العاملية و

هـناك حاجـة لتقيـيم األدوات املوجودة حالياً وحتديد مؤشرات أساسية لرصد وتقييم فعالية             )ج( 
 وهذا يعين ضمناً مجع بيانات أساسية ووضع مؤشرات لألداء املستهَدف؛. اإلجراءات

ه ال حيل حملها إال أن ميكـن للتعاون اإلقليمي أن يكمِّل اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين لكن          )د( 
تعزيز التعاون على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي من شأنه أن يساعد على ختفيض التكاليف التشغيلية، وزيادة 

 .الكفاءة يف استخدام املوارد، وحتسني فرص الوصول إىل املساعدة التقنية واخلرباء

ي من خالل تقدمي مدخالت مفيدة إىل ساعدت حلقات العمل على النهوض بربنامج عمل نيودهل        )ه( 
 بلدان األقاليم والتشجيع على القيام ببعض أعمال املتابعة على املستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية؛

؛ وينبغي مواصلة   ٦ أداة هامة لتعزيز تنفيذ املادة       (CC:iNet)تعـد شبكة املعلومات النموذجية       )و( 
 .علها سهلة االستعمالتطويرها لالرتقاء بوظيفتها وج
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 املرفق األول

 حالة تنفيذ األنشطة املقترحة يف برنامج عمل نيودهلي 
  من االتفاقية٦بشأن املادة 

 حالة التنفيذ

األطراف غري املدرجة 
 يف املرفق األول

األطراف املدرجة 
 يف املرفق األول

 ٨-م أ/١١قائمة األنشطة املذكورة يف املقرر 

 :ة املؤسسية والتقنية علىاكتساب القدر )أ( 
 ٦حتديد الثغرات واالحتياجات املتصلة بتنفيذ املادة  - صفر - -

 ٦تقييم فعالية األنشطة ذات الصلة باملادة  - + + صفر
، وتنفيذ سياسات وتدابري للتخفيف من حدة تغري املناخ         ٦حبـث الصالت بني أنشطة املادة        - + + + +

 لتزامات الناشئة عن االتفاقيةوالتكيف معه، وغري ذلك من اال
، مبا يف ٦إعداد عمليات تقييم لالحتياجات اخلاصة بالظروف الوطنية يف جمال تنفيذ املادة     )ب( + + + +

 ذلك استخدام الدراسات االستقصائية
  وتكليفه مبسؤوليات حمددة ٦تعيني ودعم مركز تنسيق وطين خاص بأنشطة املادة  )ج( )١(+ )١(+

 وضع دليل للمنظمات واألفراد بغية إقامة شبكات نشطة تشارك يف تنفيذ هذه األنشطة )د( صفر صفر
وضـع معايري لتحديد ونشر املعلومات املتعلقة باملمارسات احلسنة يف ما يتصل بأنشطة               )ه( صفر صفر

 ، وفقاً للظروف الوطنية٦املادة 
 وغري اخلاضعة حلقوق التأليف بشأن تغري املناخزيادة توافر املواد اإلعالمية املترمجة  )و( + + + + +
+ + 
- 

+ + + 
- 

تعزيز اجلهود الرامية إىل وضع واستعمال مناهج دراسية وتدريب املدرسني بالتركيز على             )ز(
 تغري املناخ، كأساليب لدمج قضايا تغري املناخ يف مجيع مستويات التعليم ومجيع التخصصات

وميكن للتدابري أن .  املعلومات املتعلقة بتغري املناخ على نطاق واسع   اسـتطالع فرص نشر    )ح( + + + + +
تشـمل ترمجة صور مبسطة للتقرير التقييمي الثالث الصادر عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري               

 املناخ إىل اللغات املناسبة وتوزيع هذه الصور
تنفيذ اجلهود الرامية إىل التصدي لتغري      التماس إسهامات ومشاركة اجلمهور يف ختطيط و       )ط( + + + + +

املناخ وتشجيع مشاركة ممثلي مجيع أصحاب املصاحل واجملموعات الرئيسية يف عملية التفاوض بشأن             
 تغري املناخ

+ + 
- 

إعـالم اجلمهور بأسباب تغري املناخ ومصادر انبعاثات غازات الدفيئة، وباإلجراءات اليت            )ي( + + +
 ع األصعدة يف سبيل التصدي لتغري املناخميكن اختاذها على مجي

تقاسم االستنتاجات الواردة يف بالغاهتا الوطنية وخطط عملها الوطنية يف ما يتعلق بتغري              )ك( + + + + + +
 املناخ مع اجلمهور ومجيع أصحاب املصاحل

+ 
- - 

 مبا يف ذلك حتديد     السـعي إىل تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الدويل واإلقليمي،          )ل( + + +
الشـركاء والشبكات مع األطراف األخرى واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات عري احلكومية            

 والقطاع اخلاص وحكومات الواليات واحلكومات احمللية واملنظمات اجملتمعية

 
 تزمع إجنازه أطراف كثرية  -
 أو التقنية/ املالية وتزمع إجنازه أطراف كثرية لكنها تعاين من نقص املوارد  - -

 مل يبلغ عنه  صفر

 أجنزه البعض +  :املفتاح
 أجنزته أطراف كثرية + + 
 أجنزته معظم األطراف + + + 

 ـــــــــــــ
 لالطالع على قائمة البلدان، انظر املرفق الثاين )١( 
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 املرفق الثاين

 البلدان واملنظمات اليت عيّنت جهات تنسيق 
 تفاقية من اال٦بشأن املادة 

 األطراف املدرجة يف املرفق األول األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

 االحتاد الروسي أنغوال

 إسبانيا أوروغواي

 استراليا أوزبكستان

 أملانيا بليز

 آيرلندا بوتان

 بلجيكا بوليفيا

 بلغاريا بريو

 تركيا اجلزائر

 اجلمهورية التشيكية جزر القمر

 رومانيا ينيكيةاجلمهورية الدوم

 السويد مجهورية الكونغو الدميقراطية

 فرنسا دومينيكا

 كرواتيا رواندا

 كندا سانت لوسيا

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية سري النكا

 هنغاريا طاجيكستان

  غامبيا

   بيساو-غينيا 

  كولومبيا

  كينيا

  ليبرييا

  املغرب

  املكسيك

  وزامبيقم

 املنظمات

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 املركز اإلقليمي للبيئة يف أوروبا الوسطى والشرقية

- - - - - 


