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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثانية والثالثون 

   ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ -مايو /أيار ٣١بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 
   من االتفاقية٦املادة 

 ٦ املـادة    وبية املعقودة بـشأن   إلقليمية األور تقرير عن حلقة العمل ا        
  االتفاقية من

  مذكرة مقدمة من األمانة    

ستكهومل يف  ا من االتفاقية يف     ٦ املادة   بشأنبية  وُعقدت حلقة العمل اإلقليمية األور      
وتبـادل املـشاركون التجـارب    . ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ٢٠ إىل ١٨السويد يف الفترة من    

، وناقـشوا   واالتـصال  التثقيـف لقة بتطوير وتنفيذ برامج وأنشطة      واملمارسات اجليدة املتع  
خيارات واستراتيجيات تعزيز هذه األنشطة وتوسيعها، وخباصة لدعم تنفيذ اتفـاق جديـد             

. ٢٠٠٩ديـسمرب   /ن يف كانون األول   غبشأن تغري املناخ قد تتوصل إليه األطراف يف كوبنها        
 تعزيز ودعم   مواصلةن النظر فيها من أجل      وأوصى املشاركون مبجموعة من املسائل اليت ميك      

  .بيةو وبرنامج عمل نيودهلي يف املنطقة األور٦تنفيذ املادة 
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 مقدمة  -أوالً   

  الوالية  -ألف  
، وهو برنامج عمـل     نيودهلي برنامج عمل    )١(اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة       -١

وسلّمت اللجنة الفرعيـة للتنفيـذ يف       .  من االتفاقية  ٦ سنوات بشأن تنفيذ املادة      مخسملدة  
، وأن  )٢( والعشرين بأنه قد ثبت أن برنامج عمل نيودهلي إطار جيـد للعمـل             ة السابع دورهتا

سـاعدت  املعقودة خالل فترة الـسنوات اخلمـس         ٦حلقات العمل اإلقليمية بشأن املادة      
ألعمـال املتعلقـة    لتقدمي إسهامات مفيدة    فرصة ل النهوض بربنامج عمل نيودهلي بإتاحة       يف

 على الصعيد القطري، وبتحديد أعمال املتابعة املمكنة على الصعد الـوطين ودون             ٦ باملادة
  .)٣(اإلقليمي واإلقليمي

املعـدل ملـدة    واعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة برنامج عمل نيودهلي             -٢
وقد كُلفت األمانة بتنظيم حلقات عمل مواضيعية إقليميـة ودون          . )٤(مخس سنوات إضافية  

، لتبـادل العـرب     ٢٠١٠إقليمية، وذلك قبل االستعراض املتوسط لربنامج العمـل يف عـام            
  .)٥(املستخلصة وأفضل املمارسات

  يذاإلجراءات اليت ميكن أن تضطلع هبا اهليئة الفرعية للتنف  - باء  
تستطيع اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تستخدم املعلومات املتضمَّنة يف هذا التقرير لتحديد              -٣

  . بشأهنا أي إجراء آخرالختاذاملسائل اليت يتعني زيادة النظر فيها وطرح توصيات 

  معلومات أساسية  - جيم  
ذات  حدد برنامج عمل نيودهلي النطاق ووضع األساس لإلجراء املتعلق باألنـشطة            -٤

وهو مبثابة إطار مرن لإلجراءات اليت تتخذها       . ألحكام االتفاقية اً  ، وذلك وفق  ٦املادة  ب الصلة
البلدان لتلبية االحتياجات ومراعاة الظروف اخلاصة لألطراف مبا جيسد أولوياهتا ومبادراهتـا            

ع هبا،  واتفقت األطراف، يف هذا اإلطار، على قائمة من األنشطة اليت ميكن االضطال           . الوطنية
على الصعيدين الوطين واإلقليمي لتعزيز برامج التثقيف والتدريب اليت ينصب تركيزها علـى             

__________ 

 .٨-م أ/١١املقرر  )١(
 ).أ(٥١، الفقرة FCCC/SBI/2007/34الوثيقة  )٢(
 ).ب(٥١، الفقرة FCCC/SBI/2007/34الوثيقة  )٣(
 .١٣ - م أ/ ٩املقرر  )٤(
 ).ج(٢٩، املرفق، الفقرة ١٣ - م أ/٩املقرر  )٥(



FCCC/SBI/2010/2 

GE.10-60368 4 

 ونشر املعلومات عن تغري املناخ، وبذلك يتحسن فهم العامة لقضايا تغـري  توافراملناخ وزيادة   
  .املناخ وتتحسن مشاركتهم فيها

، إىل  ٦نشطة املتعلقة باملـادة     وينبغي أن تسعى األطراف، يف أثناء تطوير وتنفيذ األ          -٥
تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الدويل واإلقليمي، مبا يف ذلك عـن طريـق حتديـد                
الشركاء والشبكات مع األطراف األخرى، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غـري           

معيـة، وكـذلك    احمللية، واملنظمات اجملت  املركزية و احلكومية، والقطاع اخلاص، واحلكومات     
  .تعزيز وتيسري تبادل املعلومات واملواد والتجارب واملمارسات اجليدة

  املداوالت  - ثانياً  
ستكهومل يف  ا من االتفاقية يف     ٦ُعقدت حلقة العمل اإلقليمية األوروبية بشأن املادة          -٦

ة وقد مولت احللقة واستضافتها حكوم    . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٠ إىل   ١٨السويد يف الفترة من     
  .السويد، ونظمتها األمانة بالتعاون مع الوكالة السويدية حلماية البيئة

وُوجهت الدعوة إىل اخلرباء الوطنيني واإلقليميني والـدوليني لتقـدمي عروضـهم              -٧
  بلـداً  ٢٣ميثلـون   اً   خـبري  ٣٧وحضر حلقة العمل    . واملشاركة يف مناقشات حلقة العمل    

ن املنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري          لعديد م عن ا  ممثلون   هممبن في  ،بياًوأور
  .والشباب احلكومية

وافتتحتها . وترأست حلقة العمل السيدة ليانا براتاسيدا، رئيسة اهليئة الفرعية للتنفيذ           -٨
السويد  البيئة السويدية، اليت حتدثت باستفاضة عن استعدادات         من وزارة السيدة إيفا ليندي،    

وأدىل كذلك بكلمات ). ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول- يوليه/وزمت(يب والحتاد األورالرئاسة 
ترحيب كل من السيدة كريستني هايكينفيلدت من الوكالة السويدية حلماية البيئة، والسيدة            

  .األمانةعن براتاسيدا، وممثل 
األول  وقدمت اجللسة التمهيدية يف اليوم    . سبع جلسات يف   العمل    حلقة وتفرعت أنشطة   -٩

أهـداف   وحددت هذه اجللسة كذلك   .  وبرنامج عمل نيودهلي   ٦اسية عن املادة    معلومات أس 
ثنـاء  أيف   اليت كُونت " ٦بيني بشأن املادة    وجمموعة اخلرباء األور  "حلقة العمل، وعرضت عمل     

من عملية اإلعالم واالتصال    لحاجة إىل تعزيز    ليب تلبية   ورئاسة اجلمهورية التشيكية لالحتاد األور    
، ٢٠٠٩ديـسمرب  /ن يف كـانون األول   غجديد بشأن تغري املناخ يف كوبنها      أجل صياغة اتفاق  

" املمارسات اجليدة"وعرضت جمموعة اخلرباء معايري اختيار . وتقدمي الدعم لتنظيم حلقة العمل 
، بدعم مـن    ممارسات احلالية يف جمال االتصال     عن طريق دراسة استقصائية لل     ُوضعتاليت  

  :ي املمارسات اجليدة اليت ُسلط عليها الضوء يف حلقة العملوفيما يل. "Green Spider"شبكة 
ينبغي أن تكون املمارسة ابتكارية من حيث املناهج والفئـات املـستهدفة              ) أ(  

  وسائط املستخدمة؛الو
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ينبغي أن تكون فعالة من حيث عدد األشخاص الذين يتم الوصول إلـيهم               ) ب(  
  ة؛والتخفيضات يف مستوى انبعاثات غازات الدفيئ

  ينبغي أن تكون قابلة للتكرار يف بلدان أخرى يف املنطقة؛  )ج(  
  .ينبغي أن تكون فعالة من حيث التكلفة  )د(  

تعزيز من أجل   عملها  عن   وكاالت األمم املتحدة     عروضاً من ومشلت اجللسة الثانية      -١٠
  .فهم األطفال والشباب لقضايا تغري املناخ ومشاركتهم فيها

ثة ناقش املشاركون سبل تشجيع وسائط اإلعالم على الكتابة عـن           ويف اجللسة الثال    -١١
إحدى شـركات    للعرض املقدم من     قضايا تغري املناخ، وُعقدت جلسة تدريبية قصرية تكملةً       

  .االتصاالت اخلاصة
وُخصصت اجللسة الرابعة واألخرية يف اليوم األول لتشجيع وتوفري التدريب علـى              -١٢

، وهي شبكة تبادل املعلومات التابعة لالتفاقيـة        )CC:iNet(ات  استخدام شبكة تبادل املعلوم   
  .)٦(اإلطارية بشأن تغري املناخ

وُخصص اجلزء األول من اليوم الثاين لعرض مناذج ومناقشة دراسات حالة إفراديـة               -١٣
 ،سبانيا، السويد، االحتـاد الروسـي     إبلجيكا، فرنسا، جورجيا، إيطاليا،     ( األطراف   من قبل 
 - با التابعة لألمم املتحـدة    واللجنة االقتصادية ألور  (ملنظمات احلكومية الدولية    ، وا )هولندا

 ، منظمـة  املشاركة العامة يف صنع القـرار     منظمة  االتفاقية املتعلقة بالوصول إىل املعلومات،      
، معهد األمـم املتحـدة للتـدريب        )اتفاقية آرهوس (الوصول إىل العدالة يف املسائل البيئية       

با مـن  ومركز فريونيكا هوستيتني، منظمة نساء يف أور(نظمات غري احلكومية   ، وامل )والبحث
النساء املناصرات للعدالة   منظمة  املسائل اجلنسانية وتغري املناخ،     شبكة  أجل مستقبل مشترك،    

ويتضمن الفـصل   ). جمموعة كازينو، فرنسا  (فيما يتعلق باملناخ، ومنظمات القطاع اخلاص       
  .اليت قُدمت يف اجللسات اخلمس األوىلللمشاركات اً الثالث موجز

 خيارات واستراتيجيات لتعزيز وتوسيع أنشطة التثقيـف        وضعوقد نوقشت مسألة      -١٤
 الستة، وأجابت   ٦ بعد ظهر اليوم الثاين يف ثالثة أفرقة مصغرة تناولت عناصر املادة             واالتصال

 لتحديد املمارسات اجليـدة   عن أسئلة تتصل جبملة أمور من بينها املعايري اليت ميكن تطبيقها            
االحتياجات اليت قد تنشأ عن اتفاق جديد       والفجوات املوجودة    و الفئات الرئيسية املستهدفة  و

اً ويتضمن الفصل الرابع موجز   . بشأن تغري املناخ، واجملاالت اليت ميكن أن حيدث فيها حتسني         
  .هلذه املناقشات

األفرقة املصغرة وُحـدد    أعمال   نتائج   اليوم األخري من   يف اجللسة اخلتامية     وُجمِّعت  -١٥
  . وقد وردت يف الفصل اخلامساً،عدد من التوصيات بشأن السبل املمكنة للمضي قدم

__________ 

)٦( <http://unfccc.int/ccinet>. 
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 علـى    متاحة على موقع االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري املنـاخ           العروضومجيع    -١٦
ت وميكن احلصول على معلومات إضافية، مبا يف ذلك البث الشبكي للجلـسا           . )٧(اإلنترنت
  .)٨( على اإلنترنت على موقع الوكالة السويدية حلماية البيئة،العامة

  العروضموجز   - ثالثاً  

تعزيز وعي األطفال والشباب بقضايا تغري املناخ       : املمارسات اجليدة على الصعيد الدويل      -١  
  ومشاركتهم فيها

 من إسهاماهتم إن الشباب هم أقوى املدافعني عن احملافظة على البيئة كما يتضح ذلك        -١٧
 فـرع  يف   ٢٠٠٥ يف تقرير شباب العامل لعام       الواردةيف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة       

وتوضح خطة التنفيذ املعتمدة يف املؤمتر احلاجة إىل تعزيز ودعـم مـشاركة          . )٩(خاص بالبيئة 
  .الشباب يف الربامج واألنشطة املتصلة بالتنمية املستدامة

بشأن قضية تغري املناخ، وأصبحت نقطة      اً   زمخ شبابية واكتسبت ة  وقد تطورت حرك    -١٨
جتمع جليل الشباب، إذ ظهرت مئات املبادرات الشعبية واحلمالت الوطنية يف عدد من بلدان              

وأتاحت اللقاءات الدولية الفرصة للشباب أصحاب املنظـورات املختلفـة لتبـادل            . العامل
، ١٩٩٢املناخ منذ مؤمتر قمة ريو يف عـام         وظل الشباب حاضرين يف مفاوضات      . التجارب

 ١٠٠وُيقدر أن ما بني     . ونتجت عن أعماهلم تغطية إعالمية واسعة وتعبئة اآلالف من أقراهنم         
 حـضروا مـؤمتر      شاب ٥٠٠ألطراف الثالث عشر، وحنو      شاب شاركوا يف مؤمتر ا     ٢٠٠و

راف اخلامس عشر مؤمتر األط شاب ١ ٠٠٠األطراف الرابع عشر، وُيتوقع أن حيضر أكثر من 
  .نغيف كوبنها

، وهو جهد تعاوين فيما بني      "تغريميف مناخ   اً  ننمو مع  " العمل وعرضت األمانة إطار    -١٩
وهدف اإلطار هـو    . وكاالت األمم املتحدة تتزعمه أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ         

الـيت تـستهدف األطفـال      تيسري املزيد من التنسيق والتنفيذ الفعالني للمبادرات واملشاريع         
والشباب يف بلداهنم، وزيادة مشاركتهم يف العمليات احلكومية الدولية واألنشطة ذات الصلة            

وتستند هذه املبادرة إىل اآلليات القائمـة والناشـئة         . اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة     
 إطار جملس الرؤساء    املشتركة بني الوكاالت، مبا يف ذلك إطار التعاون فيما بني الوكاالت يف           

  .التنفيذيني، والتحالف العاملي للشباب واألمم املتحدة، وشبكة النهوض بالشباب

__________ 

)٧( <http://unfccc.int/4834>. 
)٨( <http://www.naturvardsverket.se/en/In-English/Menu/Climate-change/European-Regional-

Workshop-on-Article-6-of-the-Convention/>. 
)٩( <http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ch05.pdf>. 
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إىل أن األطفـال سـريثون      ) اليونيسيف(لطفولة  لوأشار ممثل منظمة األمم املتحدة        -٢٠
وتستـضيف بلديـة    . مشاكل املناخ، ولذلك فمن الطبيعي أن يكون هلـم رأي يف األمـر            

 يف الفترة من    ٢٠٠٩ن  غ كوبنها - مة اليونيسيف حمفل األطفال بشأن املناخ     ن ومنظ غكوبنها
 قبيل انعقاد مؤمتر األطـراف      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٤نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠

 سنة من مجيع    ١٧ إىل   ١٤وسيشارك يف احلدث أطفال تتراوح أعمارهم من        . اخلامس عشر 
 قـضايا بقد اكتسبوا خربة سابقة من خالل عملـهم         وسيكون هؤالء األطفال    . أحناء العامل 

وسيشارك األطفال، قبـل احلـدث، يف جمتمعـات رقميـة           . الدميقراطية واملناخ يف بلداهنم   
 الرئيسي هو موقع شباب     االتصالوسيكون منرب   . وسيناريوهات التعلم على شبكة اإلنترنت    

يف دائـرة االتـصاالت يف      الذي طوره قسم الشباب      )١٠(العامل واملناخ على شبكة اإلنترنت    
أداة للتواصل  ك املنرب   وسُيستخدم. منظمة اليونيسيف بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة       

  .الشبكي للعملية التحضريية والدعوة وتبادل املعارف قبل احلدث ويف أثنائه وبعده
شواغل األطفـال وأفكـارهم بـشأن       ب عن بيان  حمفل األطفال    وستتمخض أعمال   -٢١
تحدي املتمثل يف تغـري املنـاخ،       إزاء ال  حامسة وعاملية    اً استجابات وُنهج  ُيشكلينبغي أن    ما

وجيب أن يتعهد مجيـع األطفـال       . إىل رئيس مؤمتر األطراف اخلامس عشر     البيان  وسُيقدَّم  
  .املشاركني بالعمل سفراء للمناخ ملدة سنة بعد عودهتم إىل بلداهنم من احملفل

لبيئة السويدي والرئيس السابق جملموعة الشباب التابعة للجنـة         وحتدث ممثل وزير ا     -٢٢
التنمية املستدامة عن كيفية مشاركة الشباب يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة والطريقة             

يف اً  املنظمة اليت تشرك هبا جلنة األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة الـشباب وتعطـيهم دور               
 أمهيـة  مبّينـاً  وناقش كذلك دور الشباب يف املفاوضات الدوليـة         . للجنة داوالت الرمسية امل

ـ           . وجودهم يف اً  وأكد على احلاجة إىل أن تدعم احلكومات مشاركة منظمات الشباب مالي
  .عملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

  املمارسات اجليدة لتشجيع وسائط اإلعالم على إثارة قضايا تغري املناخ  -٢  
 املشاركني  دعت، و االتصالعن قوة   اً  تفاعلياً  شركة اتصاالت سويدية عرض   قدمت    -٢٣

وأشـارت إىل أن وسـائط      . قضايا تغري املناخ  لالتصال خبصوص   إىل النظر يف أفضل كيفية      
 ٦٧اإلعالم يف السويد وسيلة فعالة لإلبالغ عن قضايا تغري املناخ، إذ بّين استطالع للرأي أن                

للمعلومات عـن تغـري     اً  ون على وسائط اإلعالم بوصفها مصدر     يف املائة من السكان يعتمد    
 التوجهات فكرة وجود ترابط بني مستوى املعلومات املتعلقة بـتغري املنـاخ             وتؤكداملناخ،  

  .املتاحة عرب وسائط اإلعالم والتغريات اإلجيابية يف سلوك السكان حنو خفض انبعاثاهتم
 العديد من بلـدان املنطقـة األوروبيـة    يفالقائمة ونظر املشاركون يف االختالفات     -٢٤
فهم ووعي الصحفيني ووسائط اإلعالم بقضايا تغري املناخ، وخلـصوا         بيتعلق بدورها، و   فيما

__________ 

)١٠( <www.uniteforclimate.org>. 
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وأشاروا إىل أن وسائط اإلعـالم مل       .  خمتلفة اتصالإىل أن مثة حاجة إىل ُنهج واستراتيجيات        
مستوى وسائط اإلعالم وفهمهـا   لتحسني اً بعد من قضايا تغري املناخ، وأن هنالك فرص  تكلُ

وفيما يلي بعض النماذج للممارسات اجليدة إليصال قضايا تغري املنـاخ إىل   . يف مجيع البلدان  
  : خربات املشاركنيتستند إىلوسائط اإلعالم، اليت 

 تناول القضايا الصعبة بلغـة يفهمهـا اجلميـع،          - اجعلها متيسرة الفهم  "  ) أ(  
  هتم يف تصورها؛استخدم الصور والرموز ملساعد

 املفاتيح املفـضلة لوسـائط      فهي تشكل أحد   - استخدم األعداد واألرقام    ) ب(  
   تتيح إمكانية املقارنة مع اآلخرين وبني فترة وأخرى؛ألهنااإلعالم، 

 ال جتعل تغـري     ئ اجلزر الغارقة يف احمليط اهلاد     - إضفاء الطابع احمللي عليها     )ج(  
ضف الطابع احمللـي علـى معلوماتـك        أ. املناخ أولوية قصوى يف بلدتك    

  ؛شاغالً وطنياًواقتراحاتك ما أمكن ذلك، وخباصة عندما يكون التكيف 
 يؤدي العديد من إجراءات خفض االنبعاثات كذلك إىل توفري          - أرين املال   )د(  

جيب توضيح ذلك، وستزيد    .  منافع أو حيقق املال لألسرة املعيشية املتوسطة     
  االهتمام من عامة الناس؛يزيد كما سالتغطية اإلعالمية 

 قـضايا املنـاخ     االتـصال بـشأن    بإشراك اآلخرين يف     - أشرك اآلخرين   ) ه(  
وسائط اإلعالم أن الرسالة يـشاطرك فيهـا آخـرون، وخباصـة             سُتري

  ".املشهورون املواطنون
 خطة عالقات عامة إليصال قضايا تغري املناخ إىل         وضعواتفق املشاركون على أمهية       -٢٥
وستتضمن هذه اخلطة األسئلة اخلمسة وهي من؟ يفعل ماذا؟ ومىت؟ وكيف؟         . ط اإلعالم وسائ

وما هي النتائج املتوقعة؟ بعد ذلك جتمع املشاركون يف جمموعات صـغرية لوضـع خطـط                
ن إوقـت، إذ    ال اً مـن  افتراضية ولكن عملية توضح أن املمارسة بسيطة وال تتطلب كـثري          

  .ية يف أقل من ساعةاجملموعات متكنت من وضع استراتيج

مركز تبادل املعلومات باستخدام شبكة املعلومات النموذجيـة        : تبادل أفضل املمارسات    -٣  
  ومات التابعة لالتفاقية اإلطاريةوشبكة تبادل املعل

عن مركز تبادل املعلومات باسـتخدام شـبكة املعلومـات          اً  قدمت األمانة عرض    -٢٦
 على شبكة اإلنترنت لتيسري تبادل املعلومات والتعاون وقد مت تصميم هذا املنرب. )١١(النموذجية

فيما بني األطراف ومع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الـيت تـضطلع              
للبيانات املتعلقـة بـالربامج     اً   املركز جتميع  ويتيح.  من االتفاقية  ٦بأنشطة ذات صلة باملادة     

يتضمن قواعد بيانات شىت    هو  و. نفيذ برنامج عمل نيودهلي   واملبادرات واخلربة الفنية املتصلة بت    
__________ 

)١١( <http://unfccc.int/ccinet>. 
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ومفهرسة نصية وعالقية، ومسات أحباث ووصالت ربط بالشركاء، مبن فـيهم األطـراف،             
ووكاالت األمم املتحدة، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غري حكوميـة، تـشترك يف           

  .٦تنفيذ املادة 
 والسمات احلاليـة والقـدرة التـشغيلية،        وأوضح العرض هنج التنفيذ ذا املرحلتني،       -٢٧

واخلطوات املزمع اختاذها لتعزيز النظام ومعلوماته لتلبية احتياجات املستخدمني احلاليني علـى   
وسوف يستلزم هـذا التعزيـز حتـسينات يف         . أكمل وجه وإشراك عدد أكرب من اجلمهور      

واختـتم  . املواد وتنظيمها القدرات التشغيلية للنظام، ويف جودة املعلومات ونوعها، وتصميم         
ح كيف ميكـن للمـستخدم      يتوضل )١٢(العرض جبولة قصرية بصحبة مرشد يف موقع املركز       

  .أو استخراج املعلومات/املسجل إضافة و

 والوصـول إىل املعلومـات املتعلقـة        دة بشأن التوعية العامة واالتصال    املمارسات اجلي   -٤  
  املناخ بتغري
 بشأن الطاقة من أجل التـصدي       املعتمدة حديثاً  بلده   حتدث ممثل هولندا عن سياسة      -٢٨

 يف املائة من انبعاثات غازات ٣٠بتحقيق خفض بنسبة  هولندا  لتغري املناخ، واليت تعهدت فيها      
مضاعفة مستوى كفاءة الطاقة وزيادة نـسبة مـصادر         عن طريق    ٢٠٢٠الدفيئة حبلول عام    

ووصف املمثل احلمالت الوطنية اليت     . ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام      ٢٠الطاقة املتجددة حبوايل    
هنا "تدعمها احلكومة، واليت أُطلقت لزيادة مستوى الفهم لكفاءة الطاقة، مبا يف ذلك برنامج              

 من أجل مناخ    ة اهلولندي القفزة" الذي يستهدف الشارع، وبرنامج    )١٣("احلملة من أجل املناخ   
وُنفذت هذه احلمالت بـشراكة     . الذي يستخدم استراتيجية على شبكة اإلنترنت      )١٤("أفضل

مع العديد من املنظمات غري احلكومية ومع القطاع اخلاص، وشارك فيها كثري من األطراف              
والسلطات احملليـة   ) املتصدرون واملروجون (الفاعلة، مبن فيهم األطفال والشباب والشركات       

الربنـامج الـسياسي    وملواصلة اجلهود واإلبقاء على قضايا تغري املناخ يف صدارة          . والوطنية
 وإطالق محالت ومبادرات إضافية قبل انعقاد مؤمتر األطـراف          وضعواالجتماعي، سيجري   

 دعم األنشطة املوجهة للمـدن احملايـدة        وستشمل هذه املبادرات واحلمالت   . اخلامس عشر 
 وختصيص أوقات يف وسائط اإلعالم، ودعوة الشباب حلـضور مـؤمتر األطـراف              اً،مناخي

  .عشر اخلامس
اليت تقوم على جهاز متطـور      " وسائل ترشيد الطاقة  "وحتدث ممثل بلجيكا عن محلة        -٢٩

 القسم  ٢٠٠٦على شبكة اإلنترنت حلساب ثاين أكسد الكربون، واليت أطلقها يف هناية عام             

__________ 

)١٢( See Contributing to CC:iNet - A quick-start guide.  Available online at 

<http://unfccc.int/cc_inet/information_pool/simple_search/items/3522.php?displayPool=874>. 
)١٣( <http://www.klimaatstraatfeest.nl>. 
)١٤( <www.beterklimaat.nl>. 
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ويهدف املشروع إىل تشجيع ترشـيد اسـتخدام        . )١٥(االحتادي البلجيكي املعين بتغري املناخ    
 مثل األجهزة  - ير وختفيض استهالك األجهزة واملواد املوجودة من الطاقة       الطاقة يف املرتل بتقد   

 وبتشجيع شراء وتركيب األجهزة     - املرتلية، اإلضاءة، السيارات، تركيبات النوافذ واألسقف     
 قواعد بيانات تشتمل علـى      يقوم على واجلهاز احلاسب   . واملواد اليت ترشد استهالك الطاقة    

 مـن معـايري االختيـار       ة واسع طائفة السوق البلجيكية ويراعي     مجيع املنتجات املتوفرة يف   
أي مـستوى  (ويوضح املكسب البيئـي    . الشخصية، وباراميترات االستخدام واحلوافز املالية    

). اخنفاض فاتورة الطاقة  (عن املكسب املادي      ، فضالً ) انبعاثات ثاين أكسيد الكربون    خفض
وقد من اجلوائز الوطنية والدولية،     اً  نفجرة، كثري ألجهزة م اً  وقد نالت احلملة، اليت تنشر صور     

  . زائر ٥٠٠ ٠٠٠ موقعها على شبكة اإلنترنت أكثر من أقبل على
ويف هـذا   . لزيادة الوعي واملشاركة والتثقيف والتدريب    اً  رئيسياً   أمر االتصالوُيعترب    -٣٠

 االجتماعية والثقافيـة     وبسبب األدوار  .اًجيداً  اجملال، مت توثيق االختالفات بني اجلنسني توثيق      
 اتـصال ، ويفضلون قنـوات     يف االتصال متباينة   ، فإن طريقتهم   النساء والرجال  هاياليت يؤد 

ولتوضـيح مـسألة االعتبـارات اجلنـسانية        . خمتلفة، وختتلف كذلك استجاباهتم للعروض    
، النساءارتفاع مستوى الوعي يف حقوق      بأنه بصورة عامة، وبالرغم من      اً  ، وتسليم واالتصال

لديهن اعتقاد بأن معلوماهتن ضعيفة فيما خيص القضايا البيئيـة وكـذلك مـشاركتهن يف               
 النـساء   - التخطيط وصنع القرار، فقد تناولت ممثلة منظمة املسائل اجلنسانية وتغري املنـاخ           

النساء " بعنوان   ٢٠٠٧ محلة أُطلقت يف برلني يف عام        - املناصرات للعدالة فيما يتعلق باملناخ    
 أن  صاحبة العرض وأوضحت  ". رسالتنا للسياسيني .  النساء يطلنب محاية املناخ    - ملناخحيمني ا 

 - أوقفوا تغري املناخ" مثل شعاراتالصور املستخدمة يف احلملة اشتملت على صور لنساء مع  
  ". محاية املناخ شاغل لكل إنسان- نريد أن نقول"، و"حنن حباجة إىل قيم جديدة اآلن

 صـوت   إبالغهو  على املستوى الدويل،    اً  ة، اليت توسعت الحق   وكان هدف احلمل    -٣١
 بتسليط الضوء على الروابط بني املسائل اجلنسانية وتغـري          وإبراز موقفهن من املسألة   النساء  
ألن اً   أسلوب نـاجح جـد     األشخاص بني   االتصال املباشر وبينت احلملة أن أسلوب     . املناخ

وُعرضت النتائج يف   . لى استعداد لتوجيه رسالة   معظم النساء الاليت جرى االتصال هبن كن ع       
اهتمام وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك اجملالت النسائية اليت تناولت موضوع           ب وحظيتمعرض  

نتائج العديد من استطالعات    اً  أما فيما خيص حمتوى الرسائل، فقد تأكدت جمدد       . تغري املناخ 
ية العظمى من املـشاركات رفـضن       الرأي بشأن مواقف النساء وأفضلياهتن، وهي أن الغالب       

منها،  تكنولوجيات مثل الطاقة النووية مفضالت الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة بدالً
  .وتوقعن إحراز تقدم عن طريق التغيريات الرئيسية يف أسلوب احلياة والسلوك

ويدية وأوضح العرض الذي قدمه ممثل السويد الكيفية اليت أجرت هبا الوكالة الـس              -٣٢
حلماية البيئة دراسة استقصائية لسكان السويد لتقييم معرفتهم ومواقفهم بشأن قضايا تغـري             

__________ 

)١٥( In French <www.energivores.be>; in Flemish <www.energievreters.be>. 
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 ٢٠٠٨وميكن إجياز نتائج الدراسة االستقصائية اليت أجريت يف عام          . ٢٠٠٢املناخ منذ عام    
  :)١٦(فيما يلي
تواصل زيادة االستعداد لدى السويديني خلفض انبعاثـاهتم مـن غـازات              ) أ(  

ئة، بالرغم من أن قضية تغري املناخ ال تعترب مهمة مثلما كان احلال يف              الدفي
ويف الوقت نفسه،   .  عندما هيمنت على تقارير وسائط اإلعالم      ٢٠٠٧عام  

  من املعلومات عن كيفية خفض االنبعاثات؛اً يريد الشعب مزيد
 مـع  السويديون على استعداد لدعم الشركات اليت تتوىل الريادة يف التعامل     ) ب(  

أن اجلهود املبذولـة مـن الـشركات        قضايا تغري املناخ، ولكنهم يعتربون      
أن توضع عالمات ، ويرغبون يف للترويج ألنشطتها املتصلة باملناخ غري كافية

  ؛السليمة بيئياًاملنتجات واخلدمات على 
يف " تدابري للتعامل مع تغري املناخ أمر   أفراد الشعب  يعترب السويديون أن اختاذ     )ج(  

  ".غاية األمهية
 هو أن مستوى االلتزام لدى      ٢٠٠٨واالستنتاج العام من الدراسة االستقصائية لعام         -٣٣

 وأن العامة لديهم اآلن االستعداد لالنتقال مـن         اً،العامة بشأن قضية تغري املناخ ال يزال عالي       
  .القول إىل الفعل

   العام اجلمهورالتعليم والتدريب ومشاركة  -٥  
التعليم النظامي بشأن قضية تغري املناخ على احملاضرات التقليديـة كمـا            ال يقتصر     -٣٤

الذي استهدف  " املفاوضات بشأن تغري املناخ   "أوضح ذلك العرض املتعلق بأداء متثيلية بعنوان        
وقد أدى عدد قليل من الطالب      . يف السويد ستكهومل  اطالب املدارس الثانوية واجلامعات يف      

 ملندوبني من بلدان أو جمموعات بلـدان خمتلفـة          اًية مثلوا فيها أدوار   أجزاء خمتارة من التمثيل   
لألمم املتحدة عن االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، وحياولون التوصل إىل           اً  حيضرون مؤمتر 

والغرض من هذا العمل هو إشراك الطالب وتزويدهم بالقدرة         . اتفاق جديد بشأن تغري املناخ    
  : ما يليتهم عن طريقعلى العمل وتعزيز معرف

خربة فيما خيص التعاون الدويل والتفاوض بشأن تغـري املنـاخ،           إكساب    ) أ(  
  وتوضيح صعوبة العملية التفاوضية وحساسيتها؛

  .مناقشة قضية تغري املناخ والتفكري يف احللول املمكنة  ) ب(  
  الـسويدية، وهـي منظمـة غـري     "بالن" ة املشروع بالتعاون من منظم    وقد ُوضع   -٣٥

حكومية، وتدعمه مواد دراسية على شبكة اإلنترنت تشمل، على وجه اخلصوص، قـضايا             
__________ 

  :التايلالتقرير الكامل عن الدراسة االستقصائية متاح على املوقع  )١٦(
<http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5905-7.pdf>. 
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. ، وحقوق اإلنسان، والعدالة العاملية    لينيبيئية واقتصادية واجتماعية، والتعاون والسياسة الدو     
  :وتشتمل التمثيلية على ثالث مراحل هي

 وآثـاره،   مرحلة حتضريية يستعرض فيها الطالب أسـباب تغـري املنـاخ            ) أ(  
ويدرسون الظروف والقدرات الوطنيـة، ويعـدون ورقـات مواقـف           

  وقرارات؛  وبيانات
املشاركة يف املؤمتر، مبا يف ذلك التسجيل وحفل االفتتـاح واملفاوضـات              ) ب(  

  واألفرقة العاملة وحفل اخلتام؛
استخالص املعلومات، حيث يقّيم الطالب ما تعلموه من مـشاركتهم يف             )ج(  

التمثيلية املتعلقة باملناخ، والعوامل الرئيسية اليت متكّن من التوصل إىل اتفاق           
أو حتول دون ذلك، وما إذا كان باستطاعتهم تطبيق املعرفة اليت اكتسبوها            

  .يف أحوال احلياة اليومية
ملنظمات غري احلكومية برامج متعلقة بتغري املناخ هتدف إىل زيادة          ويدير العديد من ا     -٣٦

الوعي بقضية تغري املناخ وحتويل املعرفة إىل مهارات، مثلما أوضحت ذلك املنظمة التشيكية             
Ecological Institute Veronicaغري احلكومية 

عن الـربامج التعليميـة   اً ، اليت قدمت عرض)١٧(
وركز العرض على مبادرة اضطلع هبا مركـز فريونيكـا          . يةالقائمة على تطوير حلول عمل    

يف جبال الكاربات، والذي يتعـاون مـع        )  نسمة ٢٤٠(هوستيتني الواقع يف قرية هوستيتني      
ومتنع املشاريع .  وتنفيذ مشاريع منوذجية هدفها التنمية املستدامة لوضعالبلدية وشركاء آخرين    

من االنبعاثات من ثاين أكسيد الكربون سنويا،       طن   ١ ٦٠٠النموذجية اليت ُنفذت يف القرية      
 ذات استهالك قليل من     وتشتمل املشاريع النموذجية على تشييد مبانٍ     . وتدعم االقتصاد احمللي  

الطاقة، وتركيب ألواح الطاقة الشمسية احلرارية والفلطائية الضوئية، وتشغيل أجهزة التدفئـة      
صريف مياه اجملاري، واستخدام نظم اإلضـاءة        ت نظمبالكتل احليوية، واستخدام النباتات يف      

ونتيجة لذلك، تكاد القريـة تكـون       . العامة اليت توفر الطاقة، وإنتاج عصري التفاح العضوي       
  .من موارد الطاقة املتجددةاً مكتفية ذاتي

. وجيري رصد جتربة املشاريع النموذجية ونشر النتائج على نطاق واسع للجمهـور             -٣٧
 من اخلرباء وعامة اجلمهـور والـشباب        - زائر سنوياً  ٥ ٠٠٠ملتوسط  وتستقبل القرية يف ا   

وشدد املمثل على أن التنمية املستدامة هي جوهر الوحدات التعليمية يف املركـز،             . واألطفال
  .وأكد احلاجة إىل اجلمع بني املنافع االقتصادية واالجتماعية والبيئية

اص كذلك على التصدي لـتغري      ، هنالك تصميم من القطاع اخل     احلاالتويف بعض     -٣٨
عـن عمـل    اً  ، الذي قدم عرض   "كازينو"ملا ذكره ممثل املتاجر الكربى الفرنسية       اً  املناخ، وفق 

 بيئية على املنتجـات توضـح       عالماتالشركة الداعم للتنمية املستدامة بتطبيق نظام وضع        
__________ 

)١٧( <www.veronica.cz, www.hostetin.veronica.cz>. 
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احل املختلفة مـن    مستوى انبعاثات ثاين أكسيد الكربون اليت تطلقها منتجات كازينو يف املر          
لدى كازينو مؤشر   " بصمة الكربون "و). التعبئة والتوزيع والنقل  والتصنيع  والتصميم  (عمرها  

وطورت .  غرام من املنتج النهائي    ١٠٠ملكافئ ثاين أكسيد الكربون لكل      اً  جيري حسابه وفق  
 قـدمت   وكالة مستقلة واعتمدته وكالة البيئة والتحكم يف الطاقة اليت        اً  طريقة احلساب علمي  

  :وهلذا املؤشر هدفان مها. الدعم التقين واملايل للمشروع
إعالم املستهلكني باألثر البيئي خلياراهتم االستهالكية ومساعدهتم يف حتويل           ) أ(  

  ؛يراعي البيئة مراعاةً أكربأمناط االستهالك لديهم حنو هنج 
 يغطي مجيع   حتسني اجلودة البيئية ملنتجات كازينو عن طريق مشروع شامل          ) ب(  

ضمان اجلودة واملستودعات بـشراكة مـع       واملشتريات،  : جماالت الشركة 
  .املوردين واملؤسسات الرئيسية واألعمال الصغرية واملتوسطة

، أجرت شـركة  واألفضليات  فهم األفكار املتصورةوزيادةومن أجل اختبار املؤشر       -٣٩
ستة أشهر األوىل من تطبيـق  مستهلك خالل ال  ١ ٠٠٠كازينو دراسة استقصائية مشلت حنو      

. وختطط كازينو للتوسع يف هذا النظام ليشمل مجيع منتجاهتا بنهايـة العـام     . العالماتنظام  
وهذه املبادرة، اليت تدعمها احلكومة، هي أول استجابة عملية للشواغل البيئية الوطنية مـن              

  .أجل تغيري السلوك االستهالكي لدى الفرنسيني
 بـشأن   ل االتـصال  اجم ثل إيطاليا، فإن تبادل املمارسات اجليدة يف      ملا ذكر مم  اً  ووفق  -٤٠

 يف ٦قضايا تغري املناخ ُيعترب نقطة انطالق هامة ملقارنة وتقييم جدوى املبادرات املتعلقة باملادة         
 ٩ املشار إليه يف الفقرة      ٦بيني بشأن املادة    وولدعم عمل جمموعة اخلرباء األور    . أحوال خمتلفة 

دراسة استقصائية يف إيطاليا لتحديد ومجع معلومات عـن بـرامج التعلـيم             أعاله، أُجريت   
واملعلومات اليت ُجمعت على املستويات الوطين واإلقليمي واحمللي،       . والتوعية بشأن تغري املناخ   

ملعايري املمارسة اجليدة   اً  واليت تشمل جماالت خمتلفة من املشاركة، متت مراجعتها وتقييمها وفق         
 من املمارسات اجليدة املختـارة متاحـة        ٨٠وهنالك أكثر من    .  أعاله ٩فقرة  الواردة يف ال  

، وذلـك   )١٨(لالطالع عليها يف قاعدة بيانات املعهد اإليطايل حلماية البيئة والبحوث البيئيـة           
. ”riduzione delle emissioni di gas serra“: باستخدام مفتاح الدخول التايل باللغة اإليطاليـة 

ع املمارسات اليت ُحددت عن طريق الدراسة االستقصائية يف البالغ الوطين           وميكن إدراج مجي  
وبناء على هذه التجربة، جيري املعهد اآلن دراسات أخرى لتطوير          . إليطاليا مبوجب االتفاقية  

 ابتكاريـة تـستخدم التكنولوجيـات واإلجـراءات         اتـصال منهجيات جديدة وُنهـج     
  .اجلديدة واألدوات

__________ 

)١٨( <http://www.sinanet.apat.it/it/gelso/bancaDati/bancaDati/ricerca/index_html>.  The complete 

database containing best practices for sustainability is available at 

<http://www.sinanet.apat.it/it/gelso>. 
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و االحتاد الروسي، فإن دور التعليم والتدريب يف تعزيـز وعـي            وحسبما أكد ممثل    -٤١
 برنامج جامعـة    وقدموا يف عرضهم  . اجلماهري ومشاركتها يف قضايا تغري املناخ دور رئيسي       

الدولة الروسية لدراسات األرصاد املائية يف سانت بيترسبورغ اليت تقدم برامج دراسية علـى     
توج مبنح درجة البكالوريوس واملاجستري ودكتـوراه       مجيع مستويات التدريب املهين العايل تُ     

 بطـال (وهنالك أنشطة مقترحة لفئة مستهدفة متدربـة        . العلوم يف جمال الدراسات البيئية    
وحتدث املمثلون باستفاضة عن مناهج التـدريب       . وكذلك لعامة اجلمهور  ) املدارس الثانوية 

نولوجيات االتصال احلديثة مثل    اليت تشتمل على مؤمترات وحلقات عمل وندوات وتطبيق تك        
 /فربايـر إىل نيـسان    /املؤمتر الذي عقدته اجلامعة عن طريق اإلنترنت يف الفترة من شـباط           

لمـشاركني  ل تتيحآلية  إنشاء  وحتدثوا كذلك عن    ". تغري املناخ وتأثرياته  " عن   ٢٠٠٩ أبريل
  . لتغري املناخلتأثريات اإلقليميةبشأن ا دراسات احلالة اإلفرادية وعن، آراءهمإبداء 
 بالضرورة رسـائل ال تستلزم  موضوع يف خطورة تغري املناخ   االتصال بشأن عملية  و  -٤٢
 أللعاب اإلنترنت الناجحة فيما يتعلـق       منوذجني، مثلما أوضح ممثل فرنسا الذي عرض        مثرية

Climcityبتغري املناخ ومها    
Ecoville و )١٩(

فاألول، وهدفه مساعدة اجملتمـع يف حتقيـق        . )٢٠(
هداف الفرنسية املتعلقة خبفض انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق خفض استهالك الطاقـة           األ

والتكيف يف الوقت نفسه مع األحوال املناخية، يستهدف السلطات احمللية اليت ُيطلب منـها              
كيوتو "أما الثاين فهو وحدة من مشروع       .  الطاقة واملناخ  يف جمايل وضع وتنفيذ خطط إقليمية     

من أجل تطوير الطاقات   )٢١("باوالطاقة الذكية ألور  "الذي يشارك يف متويله برنامج      " يف املرتل 
 والتعلـيم يف    االتـصال وهدف املشروع هو مجع مناهج وأدوات       . املتجددة وكفاءة الطاقة  

نسمة بأفضل طريقة    ١٥ ٠٠٠وهدف األلعاب هو بناء مدينة يقطنها       . )٢٢(البلدان املشاركة 
  .اقة وذلك للحد من االنبعاثاتمن حيث كفاءة استخدام الط

با التابعة لألمـم    ووعرض أمني اتفاقية آرهوس، اليت عقدهتا اللجنة االقتصادية ألور          -٤٣
وأكد على أن للمواطنني العـاديني      . ٦املتحدة، مقدمة موجزة عن االتفاقية وصالهتا باملادة        

يف صنع القرار بشأن تغري      حاسم األمهية يف التصدي لتغري املناخ، وأن تعزيز مشاركتهم           اًدور
، وسيعزز فرص التنفيذ الفعال      وفعاليتها املناخ سيسهم يف كل من مشروعية القرارات الناجتة       

الضوء على أوجه التآزر بـني االتفـاقيتني، إىل أن معظـم            اً  وأشار، مسلط . هلذه القرارات 
باختاذ تدابري  اً  نونيف املنطقة األوروبية أطراف يف اتفاقية آرهوس، وهي بذلك ملزمة قا           الدول

__________ 

)١٩( <http://climcity.cap-sciences.net>. 
)٢٠( <http://www.kyotoinhome.info>. 
)٢١( <http://ec.europa.eu/energy/intelligent>. 
إسبانيا، إستونيا، إيطاليا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، رومانيا، سلوفاكيا، فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا             )٢٢(

 .العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا
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، وخباصة العناصر املتعلقة باحلـصول علـى املعلومـات          ٦أكثر فعالية للمادة    اً  تضمن تنفيذ 
  .ومشاركة اجلمهور

وُيعترب الربوتوكول املتعلق بسجالت إطالق ونقل امللوثات امللحق باتفاقية آرهـوس             -٤٤
يما يتعلق بانبعاثـات غـازات      تعزز املزيد من الشفافية واملساءلة العامة ف      أخرى  أداة مفيدة   

الدفيئة، إذ يكمل ويدعم آليات اإلبالغ مبوجب االتفاقية اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ                
وسوف يتطلب بروتوكول آرهوس، الذي من املتوقع أن يدخل حيـز           . وكول كيوتو توبرو

ـ من القائمنيباملرافق اً خاصاً سنوياً إلزامياً ، إبالغ٢٠٠٩النفاذ يف أواخر عام    ى تـشغيل   عل
املرافق امللوِّثة املتوقعة عن االنبعاثات ذات النطاق الواسع من امللوثات، مبا يف ذلك غـازات               
الدفيئة الرئيسية، حبيث يستطيع اجلمهور الوصول إىل البيانات املبلغ عنها يف سجل وطين على             

بـا  ووروحتدث األمني كذلك بإجياز عن استراتيجية اللجنة االقتـصادية أل         . شبكة اإلنترنت 
، ووصف األنشطة الرئيسية ٢٠٠٥املتعلقة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة، املعتمدة يف عام      

وتشتمل هذه األنـشطة    . املتصلة بتغري املناخ اليت جيري االضطالع هبا يف إطار االستراتيجية         
تدامة يتناول  على خطط الجتماع تفاعلي للّجنة التوجيهية املعنية بالتعليم من أجل التنمية املس           

موضوع التصدي لتغري املناخ عن طريق التعليم من أجل التنمية املستدامة، ويزمع عقـده يف               
  .٢٠١٠مارس /آذار
ولتعزيز القدرات من أجل املشاركة الفعالة ألصحاب املصلحة بشأن تنفيذ اتفاقيـة              -٤٥

با يف شراكة   ورآرهوس، دخل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث واللجنة االقتصادية ألو         
لدعم البلدان الراغبة يف إعداد الدراسات الوطنية وحتديد اإلجراءات املتصلة باالتفاقية بتركيز            

املعهد هذه املبادرة اليت هتـدف إىل  عن وعرض ممثل   . خاص على اإلدارة الرشيدة لتغري املناخ     
لتوجيهيـة بـشأن     بالوثيقة ا  خاصوجيري إعداد دليل    . ٦اإلسهام يف التنفيذ الفعال للمادة      

  .الدراسة الوطنية اليت أعدها املعهد واللجنة، بالتركيز على اإلدارة الرشيدة لتغري املناخ
 ٢٠١٢وأقر املشاركون بأن عملية التفاوض بشأن نظام تغري املناخ ملا بعـد عـام                 -٤٦

 غري مسبوقة لزيادة الوعي والتـدريب وتطـوير         اً احتياجات وفرص  ُتولَّدوتصميمه وتنفيذه   
املهارات على مجيع مستويات اإلدارة يف العديد من القطاعات احلكومية وداخـل منظومـة              

وكما ذكر ممثل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث فإن منرب خدمة           . األمم املتحدة نفسها  
، إنـشائه على  حالياً  املتعلق بتغري املناخ، والذي يعكف املعهد       " أمم متحدة واحدة  "التدريب  

لوكاالت األمم املتحدة والدول األعضاء، ويسعى لتوفري مركز موحد لتبادل          اً  سيكون متاح 
تصميم وتقدمي تدريب فعال وموجه حنو حتقيق نتائج فيما خيـص تغـري             باملعلومات املتعلقة   

 تطوير جمموعة   ؛إدارة املعرفة والتواصل الشبكي   : ويدعم املنرب ثالثة أنشطة رئيسية هي     . املناخ
  . توفري التدريب؛بشأن تغري املناخ" أمم متحدة واحدة"اسكة أنشطة تدريبية متم
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  التعاون الدويل واإلقليمي  -٦  
سلّم املشاركون بقيمة الشراكات وأمهية الدور الذي ميكن أن تؤديـه املنظمـات               -٤٧

با مـن   ووقدمت ممثلة منظمة نساء يف أور     . الدولية غري احلكومية يف تعزيز القدرات الوطنية      
، وهي شبكة تتكون من أكثر من مائة مـن النـساء واملنظمـات              )٢٣(شتركأجل مستقبل م  

با الشرقية ومنطقة   ويب وأور ويف االحتاد األور  اً   بلد ٤٠احلكومية املعنية بالبيئة يف أكثر من        غري
 برنامج املنظمة املتعلق ببناء القدرات اإلقليمية يف جمـال           عن القوقاز وآسيا الوسطى، عرضاً   

  :وتشتمل العناصر الرئيسية الستراتيجية املنظمة على ما يلي. الطاقة املستدامة
التعـاون مـع الـسلطات      (إشراك مجيع أصحاب املـصلحة الرئيـسيني          ) أ(  

  واجملتمعات ، واملشاركة اجلماهريية  ،وأصحاب املشاريع والعلماء   والسياسيني
  ؛)خل إ...احمللية 

الة النساء ألن منظورهن خاص حببوجه  النساء والرجال، مع االهتمام   نيمتك  ) ب(  
  ال يوضع يف االعتبار يف كثري من األحيان؛

العمل يف السياق االجتماعي، باسـتخدام النـهج اجلنـساين، ومراعـاة              )ج(  
  الصحية؛ اجلوانب

  تعزيز األسواق احمللية ومنظمات اجملتمع املدين؛  )د(  
املـستوى  ي إىل    االنتقال من املستوى احملل    - السياسةواملمارسة  بني  ربط  ال  ) ه(  

  .الدويل/الوطين
وتناول املتكلم كذلك املعامل الرئيسية للعديد من دراسات احلالة اإلفرادية واألنشطة             -٤٨

فيما خيص برنامج بناء القدرات، مبا يف ذلك ثالثة برامج تدريب تركز على تبـادل املعرفـة          
 اتإلمـداد لئل حمليـة    والتجارب، وتغري املناخ، ومبادرات الطاقة املستدامة، وتنفيذ وسـا        

ويستند مضمون برامج التدريب إىل االحتياجات      . ى الطاقة واحلصول عل من الطاقة   املستدامة  
واخلربات احمللية، وجيمع شكلها بني العروض والزيارات وحلقات العمل واملناقشات وأنشطة           

ملصلحة، ويشارك يف تقدمي التدريب واألنشطة األخرى العديد من أصحاب ا         . التنفيذ العملي 
  .اخلرباءومبا يف ذلك ممثلو اجلامعات والسلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية 

باالعتماد على االتصال   التصدي لتغري املناخ    "سبانية  إلسبانيا الشبكة ا  إوعرض ممثل     -٤٩
وأنشئت الشبكة يف عام    .  للتعاون اإلقليمي  يةمنوذجشبكة  اليت ميكن أن تكون مبثابة      " والتعليم
سباين لتغري املناخ واملركز الوطين للتعلـيم البيئـي،         إل مببادرة مشتركة بني املكتب ا     ٢٠٠٤

  :ما يليإىل يهدف، على وجه اخلصوص،  عامالًاً وتعمل بوصفها فريق
  

__________ 

)٢٣( <http://www.wecf.eu>. 
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  ؛٦سبانيا بشأن تنفيذ املادة إحتليل التقدم احملرز يف   ) أ(  
ـ          ) ب(   سياسات والتـدابري   تقييم الروابط بني كفاءة اإلجراءات وكيفية تنفيذ ال

  اهلادفة إىل ختفيف آثار تغري املناخ؛
  .عن إقامة الشراكات تشجيع تبادل األفكار والتجارب، فضالً  )ج(  

 العديد من املشاريع اليت تدعمها وضعونتيجة للمقترحات املقدمة من الشبكة، جيري    -٥٠
 بعنـوان   ٢٠٠٨ يف عـام     سبانيا، ومثال ذلك نشر دليل عملي     إوزارة البيئة يف    اً  وتقنياً  مالي

  .، وتطوير برنامج دراسي عن التعليم البيئي وتغري املناخ"اإلبالغ بشأن تغري املناخ"

  النتائج الرئيسية للمناقشات  - رابعاً  

   والوصول إىل املعلوماتالعامة، واملشاركة العامةالتوعية   -١  
  احلاجـة إىل وضـع     وقّيمـوا  الثالثة هذه،    ٦ناقش املشاركون أمهية أركان املادة        -٥١

 اجملاالت لدعم اتفاق عاملي جديد بشأن تغري املناخ قد تتوصل إليـه             همبادرات جديدة يف هذ   
وشددوا على أنه قد تكون مثة حاجة إىل بذل املزيد من           . األطراف يف مؤمترها اخلامس عشر    

جناح ألن  اجلهود لنشر املعلومات وزيادة الوعي، وأن عامة اجلمهور لديهم احلق يف املشاركة             
االتفاق سيتطلب تغيريات كبرية يف أسلوب احلياة، األمر الذي سيزيد معارضة تغري املنـاخ              

وأشار املشاركون إىل احلاجة ملشاركة اجلمهور من أجل حتديد السياسات والتدابري           . ورفضه
  .املناسبة وتنفيذها

ت بشأن قـضايا    وأقر املشاركون بأن تعزيز مشاركة اجلمهور والوصول إىل املعلوما          -٥٢
واتفقوا على أن العملية    . تغري املناخ يف املنطقة األوروبية ميكن حتقيقهما بتنفيذ اتفاقية آرهوس         

والبحـث واللجنـة     الوطنية للتقييم الذايت، الواردة يف مبادرة معهد األمم املتحدة للتدريب         
 ميكـن   ) أعـاله  ٤٥نظر الفقـرة    ا(با، واليت ُعرضت يف أثناء حلقة العمل        واالقتصادية ألور 

استخدامها، بالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة، لتحديد املزيد من اخلطوات املطلوبة لدعم            
  .تنفيذ اتفاقية آرهوس

بية، حيث ال حيتل تغري املناخ مكانـة  ووالحظ املشاركون أن يف بعض البلدان األور       -٥٣
ة الضعيفة وعدم وجود    متقدمة يف الربنامج السياسي واالجتماعي بسبب املشاركة اجلماهريي       

 على الصعيد احمللي، هنالك حاجة إىل التركيز على زيادة الوعي وإىل ربط التوعية بتغري               قرائن
. املناخ واستراتيجيات املشاركة اجلماهريية باستراتيجيات النمو االقتصادي واحلد من الفقـر          

 ختصيص مـوارد    واتفق املشاركون كذلك على أن يف بعض البلدان األوروبية مثة حاجة إىل           
  .٦مالية لدعم األنشطة املتصلة باملادة 
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ـ   مستوىكون  يواتفق املشاركون على أنه، حيث        -٥٤  كمـا احلـال يف      اً الوعي مرتفع
وضـع  السويد، ينبغي تركيز اجلهود على تزويد اجلمهور باألدوات واملعلومات العملية، مثل            

، ومعلومات عـن انبعاثـات      الصنععالمات على املنتجات تبني انبعاثات الكربون يف عملية         
الرحالت اجلوية، وذلك هبدف إتاحة الفرصة هلم للتصدي لتغري املنـاخ واختـاذ قـرارات               

وأشار املشاركون كذلك إىل احلاجة إىل التدخل والتنظيم من ِقبل احلكومة لتوجيه            . مستنرية
أعلـى تكلفـة    اً  ناخيجبعل اخليارات غري السليمة م      اخليارات السليمة، مثالً  ب للقياماجلمهور  

واتفق املشاركون على أن هتيئة بيئة متكينية وتوفري املعلومات جيب أن يـسريا             . وصعبة املنال 
  .إىل جنباً جنب
 تغري  االتصال بشأن وعند التفكري يف األنسب من حيث اجلمهور املستهدف ورسائل            -٥٥

  :املناخ، أشار املشاركون إىل النقاط التالية
وينبغـي لكـل بلـد أن       . تراتيجية واحدة تناسب اجلميع   ليس هنالك اس    ) أ(  

 بشأن تغري املناخ بالتشاور مـع الفئـات         لالتصالاستراتيجية وطنية    يضع
  املستهدفة الرئيسية؛

 أن تضمن النشر املالئم واملنهجي للمعلومـات        االتصالينبغي الستراتيجية     ) ب(  
واحمللي من أجل تعزيز    املتعلقة بتغري املناخ على الصعد الوطين ودون الوطين         

  املشاركة ووضع أساس للعمل؛
 ، ميكن أن تكون الرسائل اليت تتطلب قلـيالً        ٢٠١٢ويف سياق ما بعد عام        )ج(  

يف التساهل، وقد ال تكون قوية مبا فيه   اً  سبب)  إطفاء األنوار  ،مثالً(من اجلهد   
  الكفاية للتشجيع على التغيري املنشود يف السلوك؛

باإلشارة إىل الفوائد اإلضافية      ىل توجيه رسائل إجيابية، مثالً    هنالك حاجة إ    )د(  
  مثل حتسني الصحة وتوفري املال؛

ينبغي أن تصل الرسائل إىل النساء والرجال، وأن جتعلهم مدركني ألدوارهم     ) ه(  
جتاوز التـصنيف   ومواقفهم وأفضلياهتم ومهاراهتم املختلفة، وأن تسهم يف        

  . به هذا التصنيف من قيوداجلنساين لألدوار وما يقترن
وناقش املشاركون مسألة االتصال الذي يراعي اجلوانب اجلنسانية وأقّروا بأن هـذا              -٥٦

النوع من االتصال يشمل املواضيع املبلغ عنها ويقتضي استخدام وسائط اإلعـالم وقنـوات          
نساين يـشكل   وأشاروا إىل أن االعتماد على لغة شاملة وتراعي املنظور اجل         . االتصال املالئمة 

  .عنصراً أساسياً يف هذا الصدد

  التعليم والتدريب  -٢  
ناقش املشاركون وحددوا معايري النجاح أو مؤشـرات األداء ألنـشطة التعلـيم               -٥٧

والتدريب املتعلقة بتغري املناخ، مبا يف ذلك مستوى الوعي لدى املوظفني احلكوميني، وإنشاء             
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، وحتويل املعرفة النظرية إىل مهـارات عمليـة،      مراكز التدريب، ومستوى مؤهالت املدربني    
  .والنهج املتعدد التخصصات

وأقر املشاركون بأن التعليم البيئي، مبا يف ذلك اجلوانب املتعلقة بتغري املناخ، لـيس                -٥٨
 ويتوقف ذلك على البلـد      -  والثانوية مرحلتيه االبتدائية ال يتجزأ من التعليم يف      اً  جزءاً  دائم
وسلّم املشاركون بأن قضايا تغري املنـاخ أصـبحت         . م من أنه أمر مستصوب     بالرغ - املعين
وناقشوا احلاجة إىل هنج    . اهتمام أكرب يف التعليم العايل، وأوصوا مبواصلة هذه اجلهود        ب حتظى

متوازن للتعليم الرمسي وغري الرمسي، واتفقوا على أنه ينبغي أن يكون التعليم غـري الرمسـي                
  . غري الرمسيةعلى السياقاتاً مقتصر
وشدد املشاركون على أمهية التدريب فيما يتصل مبا يلي من قطاعات وسياسـات               -٥٩

القضايا املتعددة التخصصات والسياسات الـشاملة، مـشاريع    : ومشاريع متعلقة بتغري املناخ   
التكيف والتخفيف، الطاقة، قطاعا النقل والتشييد، الغابات، الزراعة، اسـتخدام األراضـي            

حماكـاة  ( الـسيناريوهات دون اإلقليميـة       وضعق األكثر عرضة، الصحة والتعليم،      واملناط
  ).النماذج وضع
وذكر املشاركون أهنم يعتمدون على جمموعة كبرية من املوارد واملؤسسات إلقامـة              -٦٠

التدريب، تتراوح من اإلدارات احلكومية واجلامعات واملدارس إىل املنظمات غري احلكوميـة            
حـسب   - وأقروا بأن أكرب العقبات أمام تعزيز التدريب بشأن تغري املناخ         . والقطاع اخلاص 
 تشتمل على انعدام املال واخلرباء املؤهلني، انعدام الرؤيـة، البريوقراطيـة          - الظروف الوطنية 

البطيئة، درجة تعقيد القضايا، انعدام الدافع لدى القطاع اخلاص، واحلقيقة املتمثلة يف أن تغري              
وناقش املشاركون السبل املمكنة لتخطي هذه العقبات، مبـا يف          . من األولويات املناخ ليس   

  .آلثار احمللية لتغري املناخلترويج الذلك توفري املوارد املالية وتعزيز الوعي العام و
وعند تقييم جدوى االستراتيجية اإلقليمية وصلتها بالتدريب املتعلق بـتغري املنـاخ،              -٦١

اإلقليمي واتفقوا على أن هذه االستراتيجية ستكون جمدية ومفيـدة          ناقش املشاركون التنوع    
  .للتصدي للشواغل والفجوات العامة

  التعاون الدويل واإلقليمي  -٣  
، وأقروا  ٦شدد املشاركون على أمهية التعاون الدويل واإلقليمي يف دعم تنفيذ املادة              -٦٢

وحـددوا  . نسانية وقضايا تغري املناخ    ميكن أن تكون مبثابة رابط بني القضايا اجل        ٦بأن املادة   
مسارات خمتلفة للتعاون، مبا يف ذلك فيما بني البلدان داخل اإلقليم الواحد، وبني األقـاليم،               

  . وبني املواضيع
وناقش املشاركون احلاجة إىل حتسني التنسيق والتآزر بـني الوكـاالت الدوليـة               -٦٣

 من أجل ضمان توافق التصميم      االتصالجيات  واإلقليمية لتاليف االزدواجية، وحتسني استراتي    
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وقدموا توصيات لتعزيز التواصل الشبكي وتبادل املعلومات، تـشتمل  . مع احتياجات البلدان  
  :على اآليت
وينبغـي أن تكـون     .  يف مجيع البلدان   ٦إنشاء مراكز تنسيق بشأن املادة        ) أ(  

رة مراكز تنسيق   املنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية املختا      
  استباقية يف االتصال باحلكومات الوطنية بشأن التعيينات؛

  تبادل املنهجيات ومصادر املعلومات؛  ) ب(  
  تعزيز عمل شبكة تبادل املعلومات وسهولة االستعمال؛  )ج(  
)  يف حلقة العملاملمارسات املبلغ عنهامبا يف ذلك   (تبادل املمارسات اجليدة      )د(  

  .ودون قيود حقوق التأليفاً الكترونييف مطبوعة ُتتاح 

  قضايا للمتابعة واملزيد من البحث  - خامساً 
اتفق املشاركون على عدد من التوصيات اليت اقترحها الرئيس، واليت ميكن أن تقدم               -٦٤

وتـشتمل التوصـيات    . بيـة واملزيد من الدعم لتنفيذ برنامج عمل نيودهلي يف املنطقة األور         
  :اآليت على

  ز قضايا تغري املناخ يف الربامج الدراسية يف مجيع املراحل؛يتعز  ) أ(  
   الوطنية؛االتصال مبادئ توجيهية لدعم تصميم استراتيجيات وضع  ) ب(  
يف  مناذج لإلبالغ عن املمارسات اجليدة وتعميمها على نطاق واسع           وضع  )ج(  

  ؛ العاماجلمهورصفوف 
  ستعمال؛تعزيز عمل شبكة تبادل املعلومات وسهولة اال  )د(  
تعيني هذه ، وحث األطراف على     ٦ باملادة   املعنية التنسيق   جهاتتعزيز دور     ) ه(  

  ؛اجلهات ودعمها
  تشجيع عمل اتفاقية آرهوس وتوسيعه ليشمل مناطق أخرى؛  )و(  
دعوة األطراف إىل تعيني مندوبني من الشباب ضـمن وفودهـا الوطنيـة               )ز(  

  دولية؛واختيارهم حلضور االجتماعات احلكومية ال
حتديد آلية مالية لدعم تنفيذ أنشطة التعلـيم والتوعيـة يف البلـدان ذات                )ح(  

  .احملدودة املوارد

        


