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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثانية والثالثون

 ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ -مايو / أيار٣١بون، 
  من جدول األعمال املؤقت٦البند 
  من االتفاقية٦املادة 

 من االتفاقيـة يف     ٦ليمية بشأن تنفيذ املادة     تقرير عن حلقة العمل اإلق        
  آسيا واحمليط اهلادئ 

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

 من االتفاقية يف آسيا واحمليط اهلادئ       ٦نظمت حلقة العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ املادة          
وقـد تبـادل    . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ إىل   ١٤من  يف بايل، بإندونيسيا، يف الفترة      

شاركون التجارب والدروس املستفادة واملمارسات اجليدة يف جمال وضع وتنفيذ الـربامج            امل
يات تعزيز هذه   واألنشطة الوطنية للتثقيف والتدريب واالتصال، وناقشوا خيارات واستراتيج       

 وأوصى املشاركون بقائمة من املسائل اليت ميكن النظر فيها مـن أجـل           .األنشطة وتوسيعها 
 من االتفاقية يف آسيا     ٦ وبرنامج عمل نيودهلي املعدل بشأن املادة        ٦ املادة   تعزيز ودعم تنفيذ  

  .واحمليط اهلادئ

__________ 

 .قُدِّمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها لعدم كفاية الوقت إلعداد صيغتها النهائية قبل األجل احملدد للوثيقة  *  
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  مقدمة  -أوالً   

 الوالية  - ألف  

 مـن   ٦اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة برنامج عمل نيودهلي بشأن املـادة               -١
 ٦املادة  ( من االتفاقية    ٦ سنوات بشأن تنفيذ املادة      مخس، وهو برنامج عمل ملدة      )١(االتفاقية
عشرين، بأن برنامج عمـل     وسلّمت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة وال       . )فيما يلي 

 ٦، وأن حلقات العمل اإلقليمية بشأن املادة        )٢( السنوات اخلمس إطار جيد للعمل     انيودهلي ذ 
 فترة اخلمس سنوات ساعدت يف النهوض بربنامج عمل نيودهلي بإتاحة تقدمي            اليت نظمت يف  

إسهامات مفيدة على الصعيد القطري، وبتحديد أعمال املتابعة املمكنة علـى املـستويات             
 .)٣(الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي

ـ              -٢ دل وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، اعتماد برنامج عمل نيودهلي املع
لب إىل األمانـة    وقد طُ . )٤( من االتفاقية ومتديد العمل به ملدة مخس سنوات        ٦املتعلق باملادة   

تنظيم حلقات عمل مواضيعية إقليمية ودون إقليمية لتبادل الـدروس املـستفادة وأفـضل              
وقد شرعت األمانة   . )٥(٢٠١٠عام  املمارسات قبل إجراء االستعراض الوسيط لربنامج العمل        

 ٢٠ إىل   ١٨مـن   عملية عن طريق تنظيم حلقة عمل إقليمية أوروبيـة يف الفتـرة             يف هذه ال  
 . )٦(السويدبكهومل،  يف ست٢٠٠٩مايو /أيار

 اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء   

جيوز للهيئة الفرعية للتنفيذ أن تستخدم املعلومات الواردة يف هذا التقرير لتحديـد               -٣
 تعزيز  يهدف إىل آخر  تقدمي توصيات بشأن أي إجراء      ل اليت تتعني مواصلة النظر فيها و      املسائل

  .تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل

__________ 

 .٨-م أ/١١املقرر  )١(
)٢( FCCC/SBI/2007/34 ٥١، الفقرة)أ.(  
)٣( FCCC/SBI/2007/34 ٥١، الفقرة)ب.( 
  .١٣-م أ/٩املقرر  )٤(
 ).ج(٢٩ق، الفقرة ، املرف١٣-م أ/٩قرر امل )٥(
)٦( FCCC/SBI/2010/2.  
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 معلومات أساسية  - جيم  

 ويوفر  ٦يبني برنامج عمل نيودهلي نطاق اإلجراءات املتعلقة باألنشطة املتصلة باملادة             -٤
وينبغي أن يكون مبثابة إطار مرن لإلجراءات       . قيةاألساس لتلك األنشطة، وفقا ألحكام االتفا     

 لألطراف وتعكس أولوياهتا ومبادراهتـا      اصةاحلاجات والظروف اخل  في ب املوجهة قطريا اليت ت   
واتفق األطراف على قائمة من األنشطة اليت ميكن االضطالع هبا، يف غضون إطـار              . الوطنية

 لتعزيز برامج التثقيف والتدريب     ،يميالعمل ملدة مخس سنوات على الصعيدين الوطين واإلقل       
واتفقت األطراف أيضا على زيادة توافر املعلومات عن تغري         . اليت ينصب تركيزها على املناخ    

 . املناخ من أجل حتسني فهم عامة اجلمهور لقضايا تغري املناخ ومشاركته فيها

 تسعى إىل تعزيـز     ، ينبغي لألطراف أن   ٦وعند إعداد وتنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة         -٥
التعاون والتنسيق على الصعيدين الدويل واإلقليمي، مبا يف ذلك حتديد الشركاء والشبكات مع 
األطراف األخرى، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص،          

يضا أن تعزز   ف أ وينبغي لألطرا .  احمللية تمعاتجلمواحلكومات املركزية واحمللية، ومنظمات ا    
 . )٧( اخلربات واملمارسات اجليدةوتقاسمر تبادل املعلومات واملواد، وتيس

 املداوالت  - ثانياً  

 من االتفاقية يف آسـيا واحملـيط        ٦نظمت حلقة العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ املادة          -٦
قـد  و. ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ إىل   ١٤من  إندونيسيا، يف الفترة    باهلادئ يف بايل،    

 .نظمتها األمانة بتعاون مع وزارة البيئة يف إندونيسيا

 بلدا يف آسيا واحملـيط      ٣١ مشاركا ميثلون    ٥٠وقد شارك يف حلقة العمل أزيد من          -٧
 للتربيـة والعلـم والثقافـة        ومنظمات حكومية دولية من مثل منظمة األمم املتحدة        ئاهلاد

ـ   كـذلك   و) يونيتار(ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث      ) سكواليون( ن وخـرباء وطني
  .ميةن من املنظمات غري احلكوووإقليمي

وافتتحت . ترأست حلقة العمل السيدة ليانا براتاسيدا، رئيسة اهليئة الفرعية للتنفيذ         و  -٨
السيدة براتاسيدا حلقة العمل بالتطرق إىل ضرورة حتسني آليات تنفيذ بناء القدرات يف جمال              

 نوأعقبت ذلك كلمات ترحيب م    . اقطريموجهة  حلاجة إىل عملية    تغري املناخ، مشددة على ا    
العمل هو تبادل اخلربات ووضع هنج ملموسـة        حلقة  ممثل لألمانة شدد على أن الغرض من        

وشرح السيد هنري باستمان من وزارة البيئة يف إندونيـسيا          .  يف املنطقة  ٦لتعزيز تنفيذ املادة    
 .ة التوعية بتغري املناخ وآثارهالعمل الذي تقوم به إندونيسيا ضمن أنشط

__________ 

 .١٨، املرفق، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )٧(
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جـرى  . مخس جلسات عقدت على مدى يومني ونصف      يف  عمل  الونظمت حلقة     -٩
برنـامج  كذلك  و٦ للمادةاخلطوط العريضة حللقة العمل وتقدمي عرض  اجللسة األوىل    خالل

 عمل نيودهلي، مبا يف ذلك دعوة األطراف إىل أن تعد، كجزء من بالغاهتا الوطنية، تقارير عن       
 وأن تتقاسم أفضل املمارسات بغرض اسـتعراض تنفيـذ          ٦جهودها الرامية إىل تنفيذ املادة      

 . ٢٠١٢و ٢٠١٠الربنامج عامي 

 لفئـة   ةق الرئيـسي  ينسلتاجهة  وتضمنت اجللسة الثانية عرضني مقدمني من األمانة و         -١٠
 عن عملهما من أجل تعزيز فهم تغـري املنـاخ يف صـفوف    )٨()YOUNGO(الشباب يونغو   

 .األطفال والشباب وزيادة مشاركتهم يف قضايا تغري املناخ

شـبكة   يف املعلومات   تبادلمركز  وتلقى املشاركون يف اجللسة الثالثة معلومات عن          -١١
  . )٩()CC:iNet(معلومات تغري املناخ على اإلنترنت 

 املـدارس الثانويـة     بوأخذت اجللسة األخرية يف اليوم األول شكل حوار بني طال           -١٢
ال عـن   فريق من اخلرباء ملناقشة حتديات وفرص دمج التثقيف بشأن املناخ يف املدارس، فض            و

وضم فريق اخلـرباء الـسيد      .  يف التخفيف من خطر تغري املناخ والتكيف معه        بدور الطال 
باستمان والسيدة براتاسيدا والسيدة أماندا كاتيلى نيودي من اجمللس الوطين املعين بتغري املناخ             

أمهيـة  : وقدموا تعليقات بشأن القضايا التالية. يسيا، والسيدة آال متيليتسا من األمانة     يف إندون 
دور كل واحد من هذه الكيانات يف مثل هـذا          ؛  ٦تغري املناخ يف تنفيذ املادة       بشأنالتثقيف  

 . للتثقيف بشأن تغري املناخدعماًالتنفيذ؛ واإلطار القانوين القائم يف إندونيسيا 

حلقة عمل اليوم الثاين إىل حلقات مناقشة بشأن أفضل املمارسات يف            قُسمتوقد    -١٣
عامة ال ةعيالتووناقشت احللقة األوىل أمثلة على      .  وبرنامج عمل نيودهلي املعدل    ٦تنفيذ املادة   

ألمانـة عـن نتـائج    لوأعقب ذلك عرض قدمه ممثل . يف إندونيسيا والصني والفلبني ولبنان  
 ٦العمل بشأن األولويات الوطنية واإلقليمية يف تنفيذ املـادة           للمشاركني يف حلقة     ءاستقصا

وقد رافق ذلك عرض قدمه ممثل آخر عن األمانة بشأن تقييم           . وبرنامج عمل نيودهلي املعدل   
ويرد موجز . سهولة استخدام شبكة معلومات تغري املناخ واخلطوات املقبلة لتطويرها وتنفيذها

 . يف الفصل الثالث خالل احللقة األوىلةقدمللعروض امل

مشاركة اجلمهور ووصوله   عرضت  لقة مناقشة ثانية    حب الثاين اليوم   ت أعمال وتواصل  -١٤
عرض عن اتفاقية آرهوس    بهذا  وكُمِّل  . إىل املعلومات املتعلقة بقضايا تغري املناخ يف سنغافورة       

ء إىل القضاء يف    بشأن الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار وإمكانية اللجو          
ـ  وقدمت حلقة املناقشة الثالثة     ). اتفاقية آرهوس (املسائل البيئية    التثقيف والتـدريب   املعنية ب

. دراسات حاالت إفرادية وطنية من إندونيسيا وسيشيل وماليزيا واليونيـسكو واليونيتـار           
__________ 

  . مقرراً هنائياً بشأن مركزها١٧ يف دورته مؤمتر األطرافريثما يتخذ أدرجت األمانة يونغو كفئة مؤقتة  )٨(
)٩( http://unfccc.int/ccinet>< .  
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علقة بتغري املناخ   لقة األخرية بشأن التعاون اإلقليمي والدويل األنشطة التثقيفية املت        احلوناقشت  
ويرد موجز للعروض اليت قدمت     . الربيطاينالثقايف  واجمللس   إندونيسيا واليابان اليت تضطلع هبا    

 .خالل هذه احللقات يف الفصل الثالث

ال اليوم الثالث من حلقة العمل، توزع املشاركون على         طووإبان هناية اليوم الثاين و      -١٥
 من االتفاقية يف آسيا واحملـيط       ٦ يف تنفيذ املادة     يدة اجل جمموعات صغرية لتحديد املمارسات   

اهلادئ، حيث ركزت على اجملموعات املستهدفة األساسية والفجوات القائمة واجملاالت اليت           
 . ميكن إدخال حتسينات فيها

عمـل  ويف اجللسة السادسة واألخرية يف اليوم األخري، قـدم املـشاركون نتـائج                -١٦
يها واخلطوط العريضة لعدد من التوصيات بشأن الـسبل املمكنـة       اجملموعات اليت توزعوا عل   

 . للمضي قدما، ترد يف الفصل اخلامس

 . )١٠(ومجيع العروض متاحة يف موقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت  -١٧

 موجز العروض  - ثالثاً  

  من االتفاقية وبرنامج عمل نيودهلي٦تقدمي املادة : عرض متهيدي  - ألف  

أوهلا . لكنها مترابطةتلفة برنامج عمل نيودهلي املعدل على ستة جماالت عمل خم  يركز    -١٨
التثقيف، ويرمي إىل إحداث تغيريات عميقة وطويلة املدى يف العادات عن طريـق حتـسيس         

 التدريب، وهـو    اوثانيه. الشباب وتشجيع التوعية يف سن مبكرة بالعمل املتعلق بتغري املناخ         
من املهنيني ويرمي إىل تعليم مهارات حمددة هلا تطبيـق عملـي            موجه إىل مجهور مستهدف     

 غالبا ما تتحقق عن طريق استخدام املنافذ اإلعالميـة          ي توعية اجلمهور، وه   هاوثالث. فوري
وال حتدد االتفاقية من عـسى      . ‘اجلمهور‘للوصول إىل اجلمهور الواسع الذي تشيع تسميته        
وف الوطنية إىل عـدد مـن اجملموعـات         هذا اجلمهور يكون، لكن قد يقسم حسب الظر       

ة، من صناع السياسات إىل فرادى املستهلكني، ومن السلطات احملليـة إىل األعمـال              ختلفامل
 حصول اجلمهور على املعلومات، وهو يركز على حتفيز املشاركة يف صنع            هاورابع. التجارية

مهور يف عملية صنع    مشاركة اجلمهور، وهو يشري إىل إشراك اجل      خامسها  و. القرار وتيسريها 
ع احلـوار   يالقرار ويرمي إىل كفالة شفافية السياسات وإشراك مجيع أصحاب املصلحة وتشج          

من  يسعى إىل تعزيز بناء القدرات       الذيالتعاون الدويل،   هو   العمل   تاالآخر جم و. والشراكة
ـ    يشبكربط ال  الدعم املايل والتقين عن طريق تطوير أنشطة ال        خالل ربات  وتشجيع تبادل اخل

 .وأفضل املمارسات

__________ 

)١٠( ><http://unfccc.int/4968.  
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 يف آسيا واحمليط اهلادئ استنادا      ٦األمانة حملة عامة عن حالة تنفيذ املادة        عن  قدم ممثل   و  -١٩
كـان  : عن اجمليبني على االستقصاء   صورة  وفيما يلي   . ملشاركني يف حلقة العمل   ا ءإىل استقصا 

 يف  ٢٤؛ و ٦ بشأن املـادة     أو تنفيذ برامج وطنية   / و وضع مسؤولني عن    اجمليبني يف املائة من     ٥٨
 بتعلم املزيد عـن األنـشطة       ني يف املائة مهتم   ١٨؛ و ٦ يف األنشطة املتصلة باملادة      نياملائة فاعل 

:  كالتايل ،اجمليبني حسب   ،٦املادة  ب متعلقة    ثالث مسائل  وعموما، كانت أهم  . ٦املتعلقة باملادة   
 . جلمهورالتثقيف، وتوعية اجلمهور وحصوله على املعلومات، ومشاركة ا

 ٥٠ أن أقل من     اجمليبنيوفيما يتعلق بتوعية اجلمهور وحصوله على املعلومات، ذكر           -٢٠
 أنشطة التوعية    معظمَ وتنفذُ. يف املائة من مواطين بلداهنم يدركون املسائل املتعلقة بتغري املناخ         

  الـيت   الرئيـسية  فئات اجلمهـور  وتشمل  .  واملنظمات غري احلكومية والصحافة    احلكوماُت
والصحافة والقطاع اخلاص واملنظمات    سياسات  ألطراف عامة اجلمهور وصناع ال    ا تستهدفها

وفيما يلي الرسائل   . غري احلكومية واألوساط األكادميية واألطفال والنساء والسكان األصليني       
إن تغري املناخ آخذ يف التحقق      : األساسية اليت تستخدمها األطراف للتوعية مبسائل تغري املناخ       

هتديدات حقيقية، وهناك إجراءات حمددة ميكن للمواطنني اختاذها من أجل احلد من            رح  طوي
 أهنم يستخدمون التلفزيـون  اجمليبونذكر و. لتغري املناخناوئة  االنبعاثات والتكيف مع اآلثار امل    

يركزون على القادة احملليني    بينما  واإلذاعة والصحف يف املقام األول كوسائل رئيسية للنشر،         
إىل أن العقبات الرئيسية اليت حتول دون تنفيذ        خلص اجمليبون   و.  بصورة أقل  كة اإلنترنت وشب

أنشطة التوعية تتمثل يف عدم كفاية التمويل وعدم كفاية اخلربة، ونقص املـوارد البـشرية               
يف منـائي   عمال اإل األ جدول   اتأولوياملناخ يف سلم    والدعم السياسي، واخنفاض ترتيب تغري      

 أساسا عن تدريب للموظفني وعن املبـادئ        اجمليبونعزيز جهود التوعية، يبحث     ولت. بلداهنم
التوجيهية وأفضل املمارسات، وعن املساعدة من املنظمات الدولية ذات اخلربة يف األنـشطة             

 . ، والوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت٦املتعلقة باملادة 

ات التعليم العايل تأخذ زمام املبـادرة يف        إىل أن احلكومات ومؤسس   اجمليبون  وأشار    -٢١
ـ   اليت ي ولويات  األوتتمثل أهم   . تنفيذ أنشطة التدريب بشأن مسائل تغري املناخ        اركـز عليه

استراتيجيات التكيف واختيارهـا،    فحص   و ،لتأثرلقابلية  الالتدريب يف إجراء دراسات بشأن      
وتتخـذ معظـم أنـشطة     . ون واحلد من انبعاثات ثاين أكسيد الكرب      ،وتنفيذ جهود التكيف  

التدريب شكل حلقات عمل تدريبية، وبرامج لتدريب املدربني، ومنح حلضور التـدريب يف             
تتمثل العقبات الرئيسية اليت حتول دون تـوفري األنـشطة           و . والتدريب أثناء العمل   ،اخلارج

ملرافـق،  التدريبية يف نقص التمويل واخلربات الالزمة، وعدم توافر املدربني، وعدم كفايـة ا            
 . وعدم كفاية الدعم السياسي أو املؤسسي

وفيما يتعلق بالتثقيف، لوحظ أن معظم املناهج الدراسية املتعلقة باملـسائل البيئيـة               -٢٢
وجتري معظم  . تستهدف التعليمني األساسي والعايل، وتركز بصورة أقل على التعليم الثانوي         

 برامج التعليم غري النظامي للمنظمات      أنشطة التثقيف غري القائمة على املؤسسات من خالل       
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 أن من العقبات الرئيسية اليت حتول       اجمليبونوذكر   .احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية    
 تنفيذ أنشطة التثقيف عدم كفاية املواد التعليمية وعدم توافرها، وعدم كفاية التمويـل،              ندو

لبحثية، واملنافسة مع غريها من املواضيع      وقلة خربة املوظفني، وضعف املؤسسات األكادميية وا      
 . يف مناهج دراسية مزدمحة أصال

. ، فإن املعلومات املتعلقة مبسائل تغري املناخ متاحة للجمهور يف بلداهنم          للمجيبنيووفقا    -٢٣
أن لبلداهنم جهة اتصال وطنية ميكن االتصال هبا عند البحث          اجمليبني  وذكر تسعون يف املائة من      

 يف املائة من هذه البلدان لديها موقع وطين رمسي لـتغري            ٦٦عن تغري املناخ؛ وأن     عن معلومات   
 يف صنع   يةلبدرجة عا لربملانيني واجملتمعات احمللية    ا ه جيري إشراك  ولوحظ أن . املناخ على اإلنترنت  

 .أقلبدرجة  الشعوب األصلية تشتركبينما السياسات املتعلقة بتغري املناخ، 

 بتلقي دعم مـايل للقيـام       اجمليبني يف املائة من     ٦٠تعاون الدويل، أقر    وفيما يتعلق بال    -٢٤
ـ           . ٦بأنشطة متصلة باملادة      افقد تلقى واحد ومثانون يف املائة من البلدان اليت قدمت بالغاهت

وأشار تسعون يف املائة ممن يتلقون الدعم من مرفق البيئة          . وطنية دعما من مرفق البيئة العاملية     ال
 أن  اجمليبونوالحظ  . أنه ميكنهم ختصيص بعض األموال ألنشطة االتصال باجلمهور       إىل  العاملية  

 أكـرب   تـيح ُتهيئات األمم املتحدة واجلهات املاحنة املتعددة األطراف والبلدان املتقدمة النمو           
 . اإلمكانات لتعزيز التعاون الدويل

اصة الظروف اخل احلاجات و في ب  اخلمس سنوات الذي ي    وويعد برنامج عمل نيودهلي ذ      -٢٥
. )١١(لألطراف مبثابة إطار مرن لإلجراءات املوجهة قطريا ويعكس األولويات واملبادرات الوطنية          

ويف إطار برنامج عمل نيودهلي، تشجع األطراف على إشراك مجيع أصحاب املـصلحة، مثـل           
ص، يف  احلكومات احمللية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلـا          

جهـة  تعـيني   على  أيضاً  شجع األطراف   ُتو. ٦القيام بأنشطة تستهدف العناصر الستة للمادة       
، وإعداد تقييم لالحتياجات، وتعزيز برامج التثقيف والتـدريب         ٦اتصال وطنية ألنشطة املادة     

ني  فيما بنشطةونشرها، وبناء شبكات    اليت تركز على املناخ، وزيادة توافر معلومات تغري املناخ        
وأوضح ممثل لألمانة أنه ال توجد آلية حمددة لتوفري التمويل لألنشطة اجلارية            . أصحاب املصلحة 

يف إطار برنامج عمل نيودهلي، ولكن ميكن الوصول إىل املوارد املالية املتاحة من مرفـق البيئـة                 
 .العاملية وغريه من املؤسسات املالية املتعددة األطراف والثنائية

، حدد املشاركون يف حلقة العمل اجملاالت اليت حتتاج         ءىل نتائج االستقصا  واستنادا إ   -٢٦
  :وهي تشمل ما يلي. إىل معاجلة من أجل تعزيز تنفيذ برنامج عمل نيودهلي

، وتنفيذ السياسات والتدابري الرامية     ٦صالت أكرب بني األنشطة املتعلقة باملادة         )أ(  
 معه، والوفاء بااللتزامات األخـرى      إىل التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف      

 مبقتضى االتفاقية؛

__________ 

  .١٣-م أ/٩ و٨-م أ/١١املقرران  )١١(
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زيادة توافر املواد اإلعالمية غري اخلاضعة حلقوق امللكية واملواد املترمجة بـشأن              )ب(  
 تغري املناخ؛

إعداد دليل باملنظمات واألفراد املنخرطني يف تنفيذ هذه األنـشطة، وذلـك              )ج(  
 ه األنشطة؛بغرض بناء شبكات نشطة تشارك يف تنفيذ هذ

أسباب تغري املنـاخ    على   اجلمهور العام    إلطالعزيادة مستوى أنشطة التوعية       )د(  
اإلجراءات اليت ميكن اختاذهـا علـى   على مصادر انبعاثات غازات الدفيئة، و و

  مجيع املستويات للتصدي لتغري املناخ؛

جات علـى االسـتنتا   املعنيني  إطالع اجلمهور العام ومجيع أصحاب املصلحة         )ه(  
 . الوطنية وخطط العمل الوطنية بشأن تغري املناختالواردة يف البالغا

تعزيز الوعي بتغري املناخ يف صـفوف       : املمارسات اجليدة على الصعيد الدويل      - باء  
 األطفال والشباب وزيادة مشاركتهم يف مسائل تغري املناخ

 للبيئة استهدف األطفـال      أجراه برنامج األمم املتحدة    ءقدم ممثل عن األمانة استقصا      -٢٧
االحتاد الروسي والربازيل وجنوب ( سنة يف مخسة بلدان ١٨ و١٢الذين تتراوح أعمارهم بني  

أن تسعة من كـل     ستقصاء   اال امن نتائج هذ  و). أفريقيا والواليات املتحدة األمريكية واهلند    
تغري ل لتصديهم ل ينبغي لقادة العامل أن يفعلوا كل ما يف وسع        "عشرة شباب يوافقون على أنه      

أنه ميكنهم إحداث تغيري    ستقصاء  ويعتقد أربعة من كل مخسة شبان ممن مشلهم اال        . )١٢("املناخ
 .جل مستقبلناأفيما يتعلق باملناخ من 

وقدم ممثل عن األمانة حملة عامة عن مشاركة الشباب يف دورات مؤمتر األطـراف،                -٢٨
 مونتريال، بكندا، عندما أطلقـت حركـة        بدءا من الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف       

واحلمالت الوطنية اليت جتـري يف      الشعبية  شبابية معنية بتغري املناخ بدعم من مئات املبادرات         
الدوليـة لتركيـز    ناسبات  ويلتقي قادة حركة يونغو اآلن يوميا خالل امل       . خمتلف بلدان العامل  

مح هلم بتقسيم عملهم إىل ثالثـة       جدول أعماهلم وأنشطتهم وإنشاء هياكل إدارية مرنة تس       
وعالوة على ذلك،   . عمل النشيط االتصال بوسائط اإلعالم والسياسة العامة وال     : جماالت هي 

 ترصد التقدم من خالل وضع أهداف وإصـدار بيانـات           يةتنسيقهيئة  أنشأت حركة يونغو    
وفود الـشباب    ت، ظل ناسباتوخالل هذه امل  . السياسة العامة يف االجتماعات الرفيعة املستوى     

الشباب خارج احملادثات عن طريق حتديث املدونات يف الوقت احلقيقي ونشر الصور            ب ةلوصمو
 شـاب   ٢٠٠وتـشري التقـديرات إىل أن       . وأشرطة الفيديو على مواقع الشبكات االجتماعية     

 شـاب حـضروا     ٥٠٠ ملؤمتر األطراف يف بايل، بإندونيسيا؛ وحوايل        ١٣شاركوا يف الدورة    

__________ 

)١٢( ><http://www.unep.org/pdf/survey_results.pdf .  
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 ملـؤمتر   ١٥ حضروا الدورة    ١ ٥٠٠ملؤمتر األطراف يف بوزنان، ببولندا؛ وأكثر من         ١٤الدورة  
 . األطراف يف كوبنهاغن، بالدامنرك

وقدم ممثل عن األمانة حملة عامة عن مؤمتر تونزا لربنامج األمم املتحدة للبيئة الذي عقد                 -٢٩
ـ     وقد نُ .  يف مجهورية كوريا   ٢٠٠٩أغسطس  /يف آب  تراتيجية طويلـة   ظم املؤمتر كجزء من اس

وكان موضوع  . األجل إلشراك الشباب يف األنشطة البيئية ويف عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة           
اجتماع عام عـاملي الختتـام      ‘: نيتبارزمناسبتني  وتضمن  ". نايحتدإنه  : تغري املناخ "املؤمتر هو   
املـستقبل   :توا ألصواتناأنص‘وتضمنت نتائج هذا املؤمتر إعالنا معنونا . ‘نقاش عاملي‘ و‘الصفقة
 ملـؤمتر  ١٥ وسلسلة من أنشطة التوعية والدعوة متهيدا للـدورة   ‘ رؤية وقيادة قويتني    إىل حيتاج

 .األطراف اضطلعت هبا منظمات األطفال والشباب

 هيكل فئـة الـشباب،      ن حلركة يونغو نظرة عامة ع     وقدمت جهة التنسيق الرئيسية     -٣٠
يمية ووطنية، وجلانا تنفيذية تركز على وسائط اإلعالم        ويتضمن فرقة توجيهية، وشبكات إقل    

وُحددت رؤية يونغو بأهنـا     .  والسياسة العامة واإلدارة   تصالواالتصاالت وبناء القدرات واال   
 حلركة يونغو أيـضا     ت جهة التنسيق الرئيسية   وقدم .تتمثل يف عامل يتمتع مبناخ آمن ومستقر      

، وأنشطة بناء القدرات ملندويب الشباب      العملت، وأيام   تجمعاتفاصيل عن أنشطة من مثل ال     
 . ملؤمتر األطراف١٥الذين يعتزمون حضور الدورة 

تقاسم أفضل املمارسات املتعلقة مبركز التبادل يف شبكة معلومات تغري املنـاخ              - جيم  
 ومنرب األمم املتحدة املوحد خلدمات التدريب يف جمال تغري املناخ

وقد صمم هذا املنرب القـائم      . شبكة معلومات تغري املناخ   مي  قد ممثل عن األمانة بت    مقا  -٣١
املعلومات البيانات املتعلقة بعلى شبكة اإلنترنت يف إطار برنامج عمل نيودهلي كمركز لتبادل       

 وهو مـصمم    .بني خمتلف مصادر املعلومات   .العامة والتثقيف والتدريب يف جمال تغري املناخ      
اد علـى الوصـول بـسرعة ويـسر إىل األفكـار            ملساعدة احلكومات واملنظمات واألفر   

املـواد الـيت ميكـن      إىل  واالستراتيجيات ومعلومات االتصال وإىل قاعدة بيانات للخرباء و       
وهي تـشمل   . استخدامها لتحفيز الناس ومتكينهم من اختاذ إجراءات فعالة بشأن تغري املناخ          

روابط إىل الشركاء،   بحث و للمفهرسة وميزات     وروابط انصوصتتضمن  عدة قواعد بيانات    
مبن فيهم األطراف ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري             

 .٦احلكومية املنخرطة يف تنفيذ املادة 

: وأوضح العرض املتعلق بشبكة معلومات تغري املناخ هنج التنفيذ علـى مـرحلتني              -٣٢
وذلك بغيـة  ، )١٣(أجل تعزيز النظام ومعلوماته من   املنشودامليزات والوظائف احلالية، والتقدم     

ـ  .على أحسن وجهوإشراك اجلمهور األوسع  احتياجات املستخدمني احلاليني  تلبية    شملوسي
__________ 

  .FCCC/SBI/2007/26انظر الوثيقة  )١٣(
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 املـواد   وتصميمهذا التعزيز إدخال حتسينات على وظائف النظام وجودة املعلومات ونوعها           
 يظهـر كيفيـة إدخـال       )١٤(واختتم العرض بدليل قصري إىل املوقع اإللكتـروين       . وتنظيمها

 .)١٥(املعلومات واسترجاعها من منظور مستخدم مسجل

ومضى ممثل األمانة إىل تقدمي نتائج تقييم قصري أجراه املشاركون يف حلقة العمـل                -٣٣
فقـد  . ملدى إمكانية استخدام شبكة معلومات تغري املناخ واالقتراحات من أجل حتـسينها           

املوقع اإللكتروين لالتفاقية اإلطارية باعتباره نقطة الوصول        اجمليبنياستخدم ستون يف املائة من      
 على علـم    اجمليبني يف املائة من     ٣٢مل يكن   حني  الرئيسية إىل شبكة معلومات تغري املناخ، يف        

 الذين يدخلون إىل شبكة معلومات      اجمليبنييرتع معظم   و. بوجود شبكة معلومات تغري املناخ    
بإمكانية اسـتخدام   أو مرتني يف الشهر ومل يكونوا على علم         تغري املناخ إىل استخدامها مرة      

 شبكة معلومات تغري املناخ للتصفح والبحث       اجمليبنيويستخدم معظم   . تقدمي بيانات الشبكة ل 
وفيما يلي أهم االقتراحات لتحسني شبكة معلومات       . عن املعلومات ذات الصلة بتغري املناخ     

   :تغري املناخ
  ؛تعزيز مضمون املنرب  )أ(  

ـ            )ب(    ن خـالل  ـتعزيز اجلهود الرامية إىل الترويج لشبكة معلومات تغري املناخ م
  مواقع أخرى؛

 تعزيز وظيفته وسهولة استخدامه؛  )ج(  

 الوطنية فيما خيص األنشطة املتعلقـة       التنسيقتوفري معلومات االتصال جبهات       )د(  
  ؛٦باملادة 

 .توفري التدريب للمستخِدمني اجلدد  )ه(  

م املدير املعاون املعين بالتدريب يف وحدة البيئة باليونيتار عرضا عن تطوير منـرب              وقد  -٣٤
وأوضح مقدم العرض أن أهداف      .األمم املتحدة املوحد خلدمات التدريب يف جمال تغري املناخ        

منرب األمم املتحدة املوحد خلدمات التدريب يف جمال تغري املناخ هي أن يـصبح أداة شـاملة                
 برنامج تدرييب موحد    وضعملواد التدريبية املتعلقة بتغري املناخ وتبادهلا، وأن يعزز         للوصول إىل ا  

لألمم املتحدة يف جمال تغري املناخ، وأن يدعم العمليات الوطنية الراميـة إىل تعزيـز املـوارد           
البشرية وتنمية املهارات يف جمال تغري املناخ من خالل التعاون داخل منظومة األمم املتحـدة،     

ن ييسر تبادل املعارف بشأن تصميم أنشطة التدريب يف جمال تغري املناخ يف وكاالت األمم               وأ
وأكد مقدم العرض أن منرب األمم املتحـدة املوحـد خلـدمات            . املتحدة وتنفيذها وتقييمها  

__________ 

)١٤( 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>.  

)١٥( CC:iNet Video presentation–Registration and submitting content. Available online at  
<http://unfccc.int/cc_inet/information_pool/simple_search/items/3522.php?displayPool=1384>.  
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التدريب يف جمال تغري املناخ يكمل شبكة معلومات تغري املناخ بتركيزه على اخلدمات املتاحة              
 . كاالت األمم املتحدة وأنشطتها التنفيذيةمن خالل و

وتتعلق اجملاالت الرئيسية لنشاط منرب األمم املتحدة املوحد خلدمات التدريب يف جمال              -٣٥
  :تغري املناخ مبا يلي

لم إدارة املعارف والربط الشبكي، ويتضمن قائمة ميكن البحث فيها ملوارد الـتع             )أ(  
والتدريب يف األمم املتحدة، ومعلومات عن أنشطة التدريب يف جمال تغري املناخ            

  اليت تروج هلا األمم املتحدة وعن تبادل جتارب ممارسات التدريب اجليدة؛

 برنامج تدرييب موحد لألمم املتحدة يف جمال تغري املناخ يـشمل املـواد              وضع  )ب(  
   وعات مواد التعلم املواضيعية؛التعليمية األساسية لألمم املتحدة وجمم

مشاريع جتريبية على املستوى القطري لتعزيز املوارد البشرية وتنمية املهارات يف             )ج(  
  . جمال تغري املناخ

  جمال التوعية العامة واالتصالاملمارسات اجليدة يف  - دال  

نـاخ كنمـوذج   قدم ممثل إندونيسيا حملة عامة عن عمل اجمللس الوطين املعين بتغري امل          -٣٦
وينـسق رئـيس   .  يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ  واالتصالعامة توعية الاللتنسيق أنشطة  

وطنيـة  ال والية وضع السياسات واالسـتراتيجيات  الذي أسندت إليه إندونيسيا عمل اجمللس    
ي التنـسيق القطـاع   اجمللس  ويوفر  . وتوفري املوارد الالزمة لتنفيذ األنشطة املتعلقة بتغري املناخ       

وطور اجمللـس أيـضا     . لألنشطة املتعلقة بتغري املناخ وينسق آليات وإجراءات جتارة الكربون        
ويقدم تقرير عن النتـائج إىل      . نظاما للرصد والتقييم لتتبع مجيع األنشطة املتصلة بتغري املناخ        

 . ٦ جهة اتصال وطنية معنية باألنشطة املتعلقة باملادة عن طريقاألمانة 

لبنان أن حكومة لبنان عملت على زيادة الوعي بتغري املناخ من خـالل             وذكر ممثل     -٣٧
تنظيم معارض وحلقات عمل وجتمعات؛ وصياغة منشورات إعالميـة؛ والقيـام بأنـشطة             

وقدمت املعارض اجلهود اليت تبذهلا احلكومة اللبنانية واملنظمـات غـري           . االتصال اإلعالمي 
ن بـشأ ركزت حلقات العمل على تبادل املعلومات       و. احلكومية احمللية للتصدي لتغري املناخ    

آثار تغري املناخ على صناعات مثل السياحة والزراعة، وعلى جماالت استراتيجية من مثل املياه              
 يف يوم البيئة العاملي عام      ‘ختلص من العادة  ‘ومشلت التجمعات إطالق محلة     . ومصادر الطاقة 

ابالت إذاعية وتلفزيونية ونشر مقاالت     ومشلت أنشطة االتصال اإلعالمي إجراء مق     . ٢٠٠٨
يف الصحف حول تغري املناخ، ونشر املعلومات من خـالل خـدمات الرسـائل القـصرية                

 . وخدمات الرسائل متعددة الوسائط، وإنشاء موقع إلكتروين تفاعلي لوزارة البيئة

 تغري املناخ   وقدم ممثل الصني حملة عامة عن اجلهود املبذولة لتعزيز الوعي العام بقضايا             -٣٨
البلدان النامية قابلية للتأثر بآثار تغري املنـاخ،        بلد من أكثر    وشدد على أن الصني     . يف الصني 



FCCC/SBI/2010/3 

13 GE.10-60619 

وقال إن الصني تركز على زيادة الوعي . جرى إيالء أمهية كربى للتثقيف والتوعية بالبيئة      أنه  و
ـ       سياسات  يف أوساط صناع ال    ة مثـل   واجلمهور من خالل استخدام برامج وأنشطة تدريبي

 واالتصال عليميةاألسبوع الوطين للحفاظ على الطاقة واليوم الوطين للشجرة وكذلك املواد الت       
عدم وجود  : وأبرز مقدم العرض التحديات اليت تواجه تنفيذ هذه األنشطة من مثل          . اإلعالمي

 سياسة شاملة وخطة لرفع مستوى الوعي العام بتغري املناخ يف الصني؛ وكون اجلهود احلاليـة             
تستهدف يف الغالب املدن وليس املناطق الريفية؛ ونقص املوارد البـشرية املؤهلـة للقيـام               

 . مببادرات التوعية العامة

وشرعت الفلبني يف تنفيذ مبادرات للتوعية العامة يشارك فيها أصـحاب املـصلحة             -٣٩
ملنظمـات غـري    ، وا يةاإلعالماملنافذ   مثل الوكاالت احلكومية املركزية واحمللية، و      ونالرئيسي

ونفذت الوكاالت احلكومية أنشطة مثـل      . مؤسسات البحث احلكومية، والقطاع اخلاص، و   
رة لصانعي القرار، وحماضرات وحلقات عمل تدريبية، ومعـارض،         يمناقشات املوائد املستد  

مواد تدريبية؛ ونظمت مناسبات خاصـة تـستهدف        رت  وطالتصال اإلعالمي؛ و  لوأنشطة  
ت احلكومية أيضا من تروجيها ألنشطة آلية التنمية النظيفة يف أوساط      وزادت الوكاال . الشباب

جمتمع األعمال من خالل إنتاج مواد إعالمية، وإنشاء موقع لتبادل معلومات آليـة التنميـة               
 وأطلقت برناجمـا  ‘ساعة األرض مانيال‘ونظمت وزارة الطاقة مبادرة . النظيفة على اإلنترنت  

 نظمت إدارة اخلدمات اجلوية واجليوفيزيائية والفلكية الفلبينية        للمحافظة على الطاقة، يف حني    
ونظمت حكومات حملية مثل مقاطعة ألباي      . منتديات بشأن تغري املناخ ونشرت مواد إعالمية      

املنافـذ  ة بالتكيف مع تغري املناخ، يف حـني شـرعت           لمؤمترات تثقيفية بشأن املسائل املتص    
ناخ يف الفلبني وإنتاج برامج وثائقية عـن األشـكال الـيت            تغطية أخبار تغري امل   ية يف   اإلعالم

 . يتخذها حمليا

 املشاركة العامة واحلصول على املعلومات بشأن تغري املناخ  - هاء  

  عـرب بالتوعيـة تقـوم   : تضم استراتيجية التثقيف البيئي يف سنغافورة ثالثة جوانب         -٤٠
تقـوم وزارة التعلـيم      و. التمكني  العمل عرب اإلشراك، وحتفز   عرب  االتصال، وتبين القدرات    

 أدخلت التثقيف بشأن تغري املناخ يف املناهج الدراسـية  حيثبتنسيق ترتيبات التعليم الرمسي،  
الدروس املتعلقـة بإعـادة التـدوير       إدراج  ومن األمثلة امللموسة على هذا التثقيف       . الرمسية
ة يف مواضيع مثل اجلغرافيا والدراسات       على الطاقة واملياه يف املناهج الدراسية الرمسي       ةواحملافظ

وتقود جهود التثقيف غري الرمسي الوكالة الوطنية للبيئة الـيت تـشجع            . االجتماعية والعلوم 
كما تدرب الشباب على ختطيط     . ماملدرسني والطالب على تطوير مبادراهتم البيئية اخلاصة هب       

د اجلوانب الرئيسية هلذا النهج تكمن ن سنغافورة أن أحموأكد ممثل . املشاريع البيئية وتنفيذها
وهناك أيضا نظام قائم للرصد     . يف ترتيب تعاوين مع القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية        

والتقييم يشجع احلوار املنتظم من خالل جمموعات التركيز ألصحاب املـصلحة الرئيـسيني             
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ت الواردة من هـذه     وتستخدم التعليقا . عامة السكان والشركاء  راء  آلءات  ويشمل استقصا 
 . برامج التثقيف البيئي واستراتيجيات الشراكة يف سنغافورة‘ضبط‘املصادر من أجل 

وألقى ممثل عن األمانة، نيابة عن جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، عرضا عن               -٤١
ن اآلوقد صدقت على اتفاقية آرهوس حىت       . ٦اتفاقية آرهوس مركزاً على ما يربطها باملادة        

 املنطقة األوروبية، لكن ميكن أن يصدق عليها أي بلد يف العامل وهي تقدم منوذجـا                يفبلدان  
، وال سيما تنفيـذ العناصـر ذات الـصلة          ٦ملناطق أخرى لضمان تنفيذ أكثر فعالية للمادة        

 . بالوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة

إطالق ونقل امللوثات كـأداة     إىل بروتوكول كييف املتعلق بسجالت      أيضاً  شري  وأُ  -٤٢
تستخدم يف املنطقة األوروبية ميكن تكرارها لتعزيز املزيد من الشفافية واملساءلة العامة فيمـا              

ويكمل بروتوكول كييف ويدعم آليات اإلبالغ مبوجـب        . انبعاثات غازات الدفيئة  بيتعلق  
مايو /عتمد يف أيار  بروتوكول كييف الذي ا   دخل  وقد  . االتفاقية اإلطارية وبروتوكول كيوتو   

إبالغاً إلزامياً سنوياً خاصاً باملرافق من وجب  يهوو. ٢٠٠٩ حيز النفاذ يف أواخر عام    ٢٠٠٣
القائمني على تشغيل املرافق اليت حيتمل أهنا تنبعث منها جمموعة واسعة النطاق من امللوثـات،    

ل كييف توفري إمكانية ومن املكونات األساسية لربوتوكو  . مبا يف ذلك غازات الدفيئة الرئيسية     
 . لوصول اجلمهور إىل البيانات املبلغ عنها عن طريق سجل وطين على شبكة اإلنترنت

 ١٠وقدم ممثل عن اليونيتار عرضا عن وضع دراسات وخطط عمل وطنية لتنفيذ املبدأ                -٤٣
 وتتمثل أهداف هذه األنشطة يف زيادة الـوعي       . من إعالن ريو، مع التركيز على تغري املناخ       

 ؛نيـة ة التشاركية على املـستويات الوط     ؛ وتقييم القدرات املوجودة لإلدارة البيئي     ١٠باملبدأ  
وحتديد اجملاالت اليت ينبغي فيها اختاذ إجراءات وتنمية القدرات على سبيل األولوية؛ وتعزيـز        
التعاون بني القطاعات بشأن مشاركة اجلمهور يف صنع القرار البيئي؛ وتعزيز التعـاون بـني          

ويتوقع أن تقدم الدراسات الوطنية كذلك وثيقـة أساسـية          . حلكومات وأصحاب املصلحة  ا
 ينبغيكما ي .  من إعالن ريو   ١٠شاملة ومنهجية تسجل القدرات الوطنية املتصلة بتنفيذ املبدأ         

أن تشمل األنشطة ذات الصلة من مثل التـشريعات والـسياسات العامـة             هلذه الدراسات   
ة، ويف الوقت نفسه توفر نقطة انطالق لتحديد األولويات ووضـع        وممارسات املشاركة العام  

وتتمثل املراحل الرئيسية هلذه األنـشطة يف التخطـيط         . خطة عمل لتعزيز اإلدارة التشاركية    
 ووضع  ،عمل لتحديد األولويات الوطنية   حلقة  اسة وطنية، وتنظيم    رلالجتماعات، وإعداد د  

الدراسات وخطط العمـل الوطنيـة أدوات      وشدد مقدم العرض على أن      . خطة عمل وطنية  
وذكر مقدم العرض   . االتفاقيةمبوجب  فعالة لدعم املضي يف حتقيق أهداف التخفيف والتكيف         

أيضا أن اليونيتار يود مواصلة استكشاف سبل التعاون مع األطراف واألمانة من أجل دعـم               
  .ري املناخالدراسات وخطط العمل الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على إدارة تغ



FCCC/SBI/2010/3 

15 GE.10-60619 

 التثقيف والتدريب  - واو  

سامهت اليونسكو مسامهة نشيطة يف بناء قاعدة معرفية بشأن تغري املناخ على الصعيد   -٤٤
الدويل عن طريق تعزيز علوم املناخ، وتشجيع التثقيف، وبناء القـدرات، والـوعي العـام،               

 مـن   ٣٦رة الفـصل     تتوىل مهمة إدا   وصفها اليونسكو، ب  تؤّديو. واحلصول على املعلومات  
والوعي العام والتدريب، وبوصفها    ثقيف   الذي يتعلق بتعزيز الت    )١٦(٢١جدول أعمال القرن    

، دورا  )٢٠١٤-٢٠٠٥(ل التنمية املستدامة    الوكالة الرائدة لعقد األمم املتحدة للتعليم من أج       
ضيع العمل  ويشكل تغري املناخ أحد موا    . التعليم من أجل التنمية املستدامة    شجيع  رئيسيا يف ت  

ذلك من جديد املؤمتر العاملي للتعليم من أجل التنمية املـستدامة           مثلما أكد   الرئيسية للعقد،   
ويعد . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢مارس إىل   / آذار ٣١ يف الفترة من     ، بأملانيا ،الذي عقد يف بون   

تيجية العمل  التعليم أيضا هدفا استراتيجيا رئيسيا خلطة عمل اليونسكو املعززة املتعلقة باسترا          
 . بشأن تغري املناخ

ثالثة أيـام   استمرت  وكان التثقيف بشأن تغري املناخ موضوع حلقة دراسية للخرباء            -٤٥
وقد مجع . ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ إىل ٢٧من نظمتها اليونسكو يف باريس، بفرنسا، يف الفترة     

التثقيف بـشأن   هذا احلدث املصمم للوصول إىل أصحاب املصلحة الرئيسيني املنخرطني يف           
 مربيـا وعاملـا     ٦٠ متعددة التخصصات ومتنوعة تزيد عن       تغري املناخ وإشراكهم، جمموعةً   

طا تربويا، كان الكثريون منهم من الدول اجلزرية الصغرية النامية، وكذلك املنظمـات             وخمطِّ
تصدي احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وذلك ملناقشة دور وإمكانيات التعليم يف ال     

  :وكانت أهدافه احملددة ما يلي. لتغري املناخ العاملي وتقدمي توصيات بشأنه

ـ تبشأن  للتثقيفتعزيز الدمج الفعال     )أ(   ـ ـغري املن ـ ـاخ يف الربام  ةـج التعليمي
  واملناهج الدراسية؛

  حشد الدعم لتدريب املدرسني على التثقيف بشأن تغري املناخ؛  )ب(  

 واملمارسات اجليدة يف التثقيف بشأن تغري املناخ فيما بني          تعزيز تبادل اخلربات    )ج(  
  الوزارات واملدرسني واملمارسني والشباب؛

حتديد فرص استخدام خمتلف الشبكات لتشجيع التثقيف بشأن تغري املناخ على             )د(  
 الصعيد امليداين احمللي؛

 املنـاخ وتعزيـز     حتديد املواد التعليمية واملمارسات اجليدة للتثقيف بشأن تغري         )ه(  
 .نشرها باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ٤٥ اليونسكو الدراسية املشار إليها يف الفقـرة  حلقةوكان هناك توافق آراء عام يف    -٤٦
أعاله بأن هناك حاجة ملحة إىل التثقيف بشأن تغري املناخ، وأن هذا التثقيف ينبغي أن يكون                

__________ 

)١٦( ><http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm.  
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األبعاد العلمية واالجتماعية واجلنسانية واالقتصادية     دمج  ُيحبيث   ،متعدد التخصصات وشامال  
والثقافية واألخالقية ويتضمن املنظورات املعرفية واملمارسات احملليـة والتقليديـة واخلاصـة            

وكخطوة أوىل عملية ملعاجلة هذه الشواغل امللحة، أوصى املـشاركون          . بالشعوب األصلية 
ملناخ تتوىل اليونسكو تنسيقه بتعاون وثيـق مـع         بوضع مركز ملعارف التثقيف بشأن تغري ا      

 بـتغري   اهليئة احلكومية الدولية املعنية    اجلهات الفاعلة يف السياسة الدولية مثل        شركاألمانة، يُ 
املناخ؛ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة؛ واحلكومات؛ ومنظمات الشباب والسكان األصـليني           

سيكون الغرض الرئيسي للمركز بعـد ذلـك أن   و .جملتمعيةاواجلماعات النسائية واملنظمات   
 مبا يف   ،يعمل مبثابة آلية تنسيق الستعراض ما هو موجود من موارد التثقيف بشأن تغري املناخ             

 مواد جديدة، وتشجيع األنشطة امليدانيـة وآليـات الـربط           إعدادذلك املناهج الدراسية، و   
 . الشبكي على املستوى احمللي

لفـصول  لاملنـاخ   ‘الربيطاين يف إندونيسيا بتنفيـذ مبـادرة        ويقوم اجمللس الثقايف      -٤٧
موارد مبتكرة وقائمة علـى العلـم       توفري   اليت تركز على     ،‘Climate4Classrooms/الدراسية

. فمـا فوقهـا   سنة   ١١بلغون من العمر    يتغري املناخ ملدرسي التالميذ الذين       بشأن   تثقيفلل
 والصني واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا      وجيري جتريب هذه املبادرة حاليا يف إندونيسيا      

ومن الشركاء املنخرطني يف هذه املبادرة اجلمعية اجلغرافية امللكية،         . العظمى وآيرلندا الشمالية  
 التعليم والبيئـة، ومرافـق تـدريب املدرسـني،          اواجلمعية امللكية لألرصاد اجلوية، ووزارت    

يف ،  عاون بني اجمللس الثقايف الربيطاين ووزارة التعليم      وكان الت . واملنظمات غري احلكومية البيئية   
. نتاج مواد لتدريس تغري املناخ وموارد خمصصة لألطفال على اإلنترنت         إلإندونيسيا، أساسيا   

 أخرى، بينما جيري تطوير مزيد مـن املـواد         اًبلدانتشمل  وجيري توسيع نطاق هذه املبادرة ل     
 .لدولية واملناقشات اإللكترونيةواألدوات الالزمة للمبادالت املدرسية ا

 وأوضح ممثل عن سيشيل أمهية التثقيف بشأن تغري املناخ يف الدول اجلزرية الـصغرية     -٤٨
 جمموعات سـكانية   دورا أساسيا يف بناء      يؤّديوشدد مقدم العرض على أن التثقيف       . النامية
 األكثر قابلية للتأثر باآلثـار       يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، مبا أهنا       قدرة على التأقلم  أكثر  

وشدد مقدم العرض أيضا على ضرورة أن يأخذ التثقيف بشأن تغري املناخ      .  لتغري املناخ  ناوئةامل
وذكر مقـدم   . يف االعتبار السياقات احمللية، وخصوصا عند مناقشة خماطر الكوارث الطبيعية         

أن يكون مرتكزا على الطفل     العرض، من منظور تربوي، أن التثقيف بشأن تغري املناخ ينبغي           
مهارات حل املشاكل، ويطور القدرات علـى    يعزز  ع التفكري النقدي و   شجيأن  وتشاركيا، و 
 . لتأقلمالتكيف وا

وتعتمد برامج التثقيف البيئي يف ماليزيا على تعاون قوي مع املؤسـسات التعليميـة       -٤٩
 مع املؤسسات التعليميـة،     وأطلقت حكومة ماليزيا، أثناء عملها    . والصناعة وعامة اجلمهور  

وفيما يتعلق  . لمدارس املستدامة وخميمات تثقيفية بيئية    جوائز ل مناقشات حول القضايا البيئية و    
بالعمل مع الصناعة، شجعت ماليزيا أساليب اإلنتاج األنظف من خالل احللقات الدراسـية             
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  املدينة املـستدامة للمجتمعـات     تقدمي جائزة عن طريق   التوعوية واملشاريع اإلمنائية النظيفة املتقدمة      
وأخريا، يشمل هنج ماليزيا، يف سعيها إىل إشراك عامة اجلمهور يف التثقيف بشأن تغري              . احمللية

غرس األشجار، ومسابقات يف كتابـة      لاملناخ، مناسبات توعوية، ومشاريع تنظيف، وأنشطة       
 . املقاالت، وبرامج إذاعية خاصة

تراتيجية لتنمية املوارد البشرية واملهارات يف جمال تغـري         وأوجز ممثل عن اليونيتار اس      -٥٠
قطريا من أجـل تعزيـز      وجهة  ممنهجية  وقال إن هذه االستراتيجية تقوم على عملية        . املناخ

والتدريب املطلوبة من أجل التصدي لتحديات تغري       علم  الظروف املواتية وحتديد احتياجات الت    
اليت ينبغي اختاذها يف املـدى القـصري واملتوسـط           تسعى إىل حتديد اإلجراءات      يوه. املناخ

وهي حتاول أيضا أن تساعد يف تعبئة املـوارد         . والطويل يف قطاعات وفئات مستهدفة حتديدا     
للتدريب وتنمية املهارات، هبدف هنائي يتمثل يف تعزيز معارف ومهارات األفـراد تنفيـذاً              

 من األطراف، وخاصة الدول الراغبة يف    ويسعى اليونيتار إىل احلصول على تعليقات       . لالتفاقية
 تصبح من البلدان اجملربة، ويتوقع أن يتقاسم النتائج األولية من خالل االستعراض الشامل              أن

 . الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات

 التعاون الدويل واإلقليمي  - زاي  

ين بتغري املنـاخ    لفريق العامل املواضيعي اإلقليمي املع    اقدم ممثل عن إندونيسيا أعمال        -٥١
الفريق العامل يتكون من ممثلني قال إن و.  طبقة األوزون وتغريات النظم اإليكولوجيةواستنفاد

 بلدا يف آسيا واحمليط اهلادئ ويضم ممثلني عن الشركاء اإلقليميني والـدوليني، مثـل    ١٤عن  
مم املتحدة للبيئـة،    منظمة الصحة العاملية واملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ لربنامج األ         

 :وتتمثل أهداف الفريق العامل فيما يلي. واجمللس الدويل لالحتادات العلمية

ظهـر  ا ي تعزيز إدارة املعرفة والدعم التقين على الصعيد اإلقليمي فيما يتصل مب            )أ(  
 واسـتنفاد أمراض معدية وغري معدية مرتبطة بتغري املنـاخ         من  عاود الظهور   يو

ت النظم اإليكولوجية من خـالل تبـادل املعلومـات          طبقة األوزون وتغريا  
  والتعاون اإلقليمي؛

تشجيع البحث والتطوير يف فهم الترابط املعقد بني تغري املناخ واستنفاد طبقـة               )ب(  
  األوزون وتغريات النظم اإليكولوجية وصحة اإلنسان؛

  قة؛ صحة اإلنسان يف املنطحفاظاً علىتشجيع اإلدارة الفعالة للبيئة   )ج(  

إنشاء مركز إقليمي للمعلومات ميكن للبلدان األعضاء الوصول من خالله إىل             )د(  
لبيانات ذات الصلة بآثار تغري املناخ علـى صـحة          لما هو متاح من مصادر      

وتتمثل اخلطوات  . اإلنسان واستنفاد طبقة األوزون وغريها من التغريات البيئية       
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ز قنوات االتصال فيما بـني البلـدان        املقبلة للفريق العامل املواضيعي يف تعزي     
 .األعضاء وحتسني العمل الرامي إىل إقامة روابط بني قضايا الصحة وتغري املناخ

. ٦بلده لضمان التنفيذ الفعال للمادة املتبع يف نهج الليابان عرضا عن  عن ا وقدم ممثل     -٥٢
وضرب . يم بإجراءات عمليةوقال إن اليابان تتبىن هنجا عمليا للتصدي لتغري املناخ يربط املفاه 

مقدم العرض مثاال حبملة خلفض االنبعاثات الناجتة عن القطاع السكين يف اليابان، عن طريق              
. تقدمي حوافز مالية للمستهلكني من أجل التحول إىل أدوات تتسم بكفاءة استخدام الطاقـة             

 الـيت  ‘Team Minus 6 per cent/ يف املائة٦فريق ناقص ‘ومثة مبادرات حملية أخرى منها محلة 
األعمـال  ‘ يف املائة؛ ومشروع     ٦تسعى إىل خفض انبعاثات غازات الدفيئة يف اليابان بنسبة          

ستخدام الطاقة يف أوساط  الذي يشجع كفاءة ا‘Cool Biz/Warm Biz/احلارة/التجارية الباردة
ويل، ذكر  وفيما يتعلق بالتعاون الد   . مهورموازنة الكربون بني عامة اجل    شجيع   وت الشركات؛

مقدم العرض أن اليابان وفرت شبكة لنشر املعلومات عن مشروعات آلية التنمية النظيفـة يف           
 بلـدا   ٢٠الصني؛ وحلقة عمل تدريبية حول وضع استراتيجية للتصدي لتغري املناخ لفائـدة             

مستفيدا من املعونة؛ ودورة تدريبية لفائدة إدارة العاصمة بانكوك للتصدي لتغري املناخ علـى            
 .املستوى احمللي

وقدم ممثل عن اجمللس الثقايف الربيطاين الربنامج الدويل ألبطال املناخ املصمم لتمكني              -٥٣
 الوصول إىل املوارد الالزمة الختاذ      فرصالشباب يف مجيع أحناء العامل من املهارات والتدريب و        

لفيات متنوعة وهم قادة     هؤالء من خ   ‘أبطال املناخ ‘ويأيت  . إجراءات ملعاجلة قضايا تغري املناخ    
 ويتوقع منهم تصميم مشاريع ومحالت    .  اآلخرين يفيف جمتمعاهتم ميتلكون القدرة على التأثري       

التخفيف من آثار تغـري املنـاخ       وضع سياسات   ، والعمل مع صناع السياسات يف       هاوتنفيذ
لـسياسة  وساط أقراهنم، واملشاركة يف عمليـات ا      أ، ونشر املعرفة املكتسبة يف       معه والتكيف

 شـبكات   ناةَُب‘ينطلق أبطال املناخ    و. العامة الوطنية والدولية من مثل دورات مؤمتر األطراف       
سـفراء  ‘دما عرب خمتلف مستويات التعليم واألنشطة حىت يـصبحوا   وميضون قُ  ‘املناخمعنية ب 
 .  تعترف هبم احلكومات واملنظمات الدولية على عملهم يف التصدي لتغري املناخ‘عامليني

 النتائج الرئيسية للمناقشات  - رابعاً  

 والوصول إىل املعلوماتمهور التوعية العامة ومشاركة اجل  - ألف  

احلصول على املعلومات مهور وومشاركة اجلعامة توعية الالاملمارسات اجليدة يف تعد   -٥٤
 ، واملراعية للفـوارق بـني اجلنـسني       ، والتشاركية ،القابلة للتطبيق والقياس  املمارسات  هي  

تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،      رفدها ب وحتتاج مثل هذه املبادرات إىل      . واملستدامة
ومـن  . الشبكات االجتماعية واملمارسات الثقافية احمللية اليت تعزز االسـتدامة        إىل  وكذلك  
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التحديات الرئيسية اليت تواجه حماوالت األطراف رفع مستوى الوعي بقضايا تغري املناخ هناك             
ية التمويل؛ وعدم وجود إمكانية احلصول على الدعم التقين، وخصوصا عند وضع            عدم كفا 
 . سياسات فعالةطرح ، وعدم كفاية اإلرادة السياسية لثقيفيةمواد ت

السياسات والشباب ووسائط اإلعالم باعتبارهم الفئـات املـستهدفة       صناع  د  وُحدِّ  -٥٥
خرية، اقترح املشاركون   فئة األ ففيما يتعلق بال  . بقضايا تغري املناخ  عام  وعي ال الالرئيسية لتعزيز   

تدريبا خاصا للصحفيني بشأن إعداد التقارير البيئية وللمنظمات غري احلكومية املعنية بتحسني            
وأوصى املشاركون باستخدام جمموعة واسـعة      . التصال باملنافذ اإلعالمية  يف جمال ا   هاجهود

وسائط اإلعالم علـى    وإلعالنات املطبوعة،   من قنوات االتصال، منها املؤمترات الصحفية، وا      
 عدد املواطنني مـن     زيادةومن شأن مثل هذا التنويع أن يضمن        . اإلنترنت، واألفالم القصرية  

 .التخفيف منهأنشطة يف واملشاركني  لتغري املناخ املدركنيخمتلف طبقات اجملتمع 

 التثقيف والتدريب  - باء  

لتثقيف بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك النهج اليت         مثة حاجة إىل حلول شاملة لتحسني ا        -٥٦
. ة قطريا واليت هتدف إىل إحداث أثر عن طريق تغيري السلوك          جهتستند إىل االحتياجات واملو   

وأقر . وينبغي إدماج التثقيف بشأن تغري املناخ يف املناهج الدراسية الرمسية ويف مجيع املواضيع            
 وغري الرمسي؛ إذ يساعد التعليم الرمسي على تقـدمي          املشاركون كذلك بأمهية التعليم الرمسي    

 .مبادئ توجيهية تربوية واضحة، يف حني يدعم التعليم غري الرمسي اإلطار الرمسي

 ماوال سـي  على مزيد من الفرص،     احلصول  وفيما يتعلق بالتدريب، سعى املشاركون إىل         -٥٧
ظيفة وبرنامج األمم املتحدة للتعاون     فيما يتعلق بالوصول إىل وسائل متويل مثل آلية التنمية الن         

ويف العديد  . يف جمال خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية           
غري احمللية هي الوحيدة اليت هلا القدرة على الوصول          املشاريع االقتصادية من احلاالت، تكون    

دة فرص التدريب على تـدابري التقيـيم        كما كان املشاركون مهتمني بزيا    . إىل هذه املوارد  
 . املمارسات الزراعيةبوالتكيف، وخاصة تلك املرتبطة باإلدارة الفعالة للموارد املائية و

 التعاون الدويل واإلقليمي  - جيم  

ال سيما بالنظر إىل الطابع و، ٦تنفيذ املادة أمهية يف  التعاون الدويل واإلقليمي    يكتسي    -٥٨
أن نبغي  أن مثل هذا التعاون ي    من جديد   أكد املشاركون   و. ا تغري املناخ  قضايلالعابر للحدود   

 . اجلهات املاحنةها وليس عملية حتددا قطري موجهايكون

استراتيجية إقليمية بشأن تغري املناخ تكون مرنة وقابلـة         احلاجة إىل   وذكر املشاركون     -٥٩
ـ  ُتوينبغي أن. ةقطريواستراتيجيات دون إقليمية كملها للتكيف وت  رجم هـذه االسـتراتيجية   َت

لتنبؤات  لوضع مناذج ل   وأنشطة إقليمية مثل نظام لإلنذار املبكر     من  ىل تطبيقات عملية    إقليمية  اإل
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وأخريا، قدم املشاركون أمثلة على الترتيبات اإلقليمية القائمة مثل اللجنة املشتركة بني            . املناخية
آسيا واحمليط اهلادئ اليت ميكن     شبكة منطقة   مة و دول منطقة آسيا الوسطى املعنية بالتنمية املستدا      

 .هاوتنفيذ استراتيجيات إقليمية بشأن قضايا تغري املناخوضع استخدامها كوسائل ل

 مواصلة النظر فيهااليت ينبغي القضايا   - خامساً 

دعم تنفيذ برنـامج    تزيد من   اتفق املشاركون على عدد من التوصيات اليت ميكن أن            -٦٠
 :ما يليتشمل ي وه. املعدل يف آسيا واحمليط اهلادئعمل نيودهلي 

اجملتمـع  اعتراف  زيادة نشر برنامج عمل نيودهلي املعدل لتشجيع توسيع نطاق            )أ(  
 يف عملية التفاوض؛بروزه أكثر  و بهالدويل

 من أجل احلصول على دعم      ااحتياجاهتا وأولوياهت حتديد  تشجيع األطراف على      )ب(  
 اجملتمع الدويل؛

، وحـث   ٦املادة  ب  املتعلقة نشطةاملعنية باأل  الوطنية   التنسيقجهات  تعزيز دور     )ج(  
  ودعمها؛ هذهالتنسيقمثل جهات األطراف على تعيني 

  على املستوى الوطين؛ تغري املناختشجيع استخدام شبكة معلومات  )د(  

 اسـتراتيجية   وضـع زيادة تبادل املعلومات على الصعيد اإلقليمي من خالل           )ه(  
  يف آسيا واحمليط اهلادئ؛٦يمية لتعزيز املادة إقل

 تعزيز قضايا تغري املناخ يف الربامج التعليمية؛  )و(  

 يف الوفـود الوطنيـة يف      األطفال والشباب أعـضاءَ   عيني  دعوة األطراف إىل ت     )ز(  
 االجتماعات احلكومية الدولية؛

  .يف البلدان الناميةتصال والتدريب واالثقيف التأنشطة حتديد آلية مالية لدعم تنفيذ   )ح(  
        


