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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤- نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠كانكون، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 
   من االتفاقية٦املادة 

 من االتفاقيـة يف     ٦ير عن حلقة العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ املادة         تقر    
  أفريقيا

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
 من االتفاقيـة يف أفريقيـا يف   ٦ُنظمت حلقة العمل اإلقليمية املتعلقة بتنفيذ املادة        

كون الذين  وتبادل املشار . ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٦ إىل   ١٣باجنول، غامبيا، يف الفترة من      
 بلداً أفريقيا ومنظمات األمم املتحدة ومنظمات غري حكومية ووسائط إعالمية           ٤٠ميثلون  

التجارب والدروس املستفادة واملمارسات اجليدة يف جمال وضع وتنفيذ أنشطة التثقيـف            
وقيموا أيـضاً تنفيـذ     . والتدريب والتوعية، وناقشوا فرص تعزيز هذه األنشطة وتوسيعها       

 من االتفاقية وقدموا توصيات بـشأن سـبل         ٦نيودهلي املعدل بشأن املادة     برنامج عمل   
  .مواصلة تعزيزه

  
  

__________ 

  .قُدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها بسبب توقيت حلقة العمل اإلقليمية  *  
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  مقدمة  - أوالً

  الوالية  - ألف  
 مـن   ٦ر األطراف، يف دورته الثامنة، برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة           اعتمد مؤمت   -١

، وهو برنامج عمل مدته مخس سنوات )١()يشار إليه فيما يلي بربنامج عمل نيودهلي     (االتفاقية  
وسلمت اهليئـة الفرعيـة     ). ٦يشار إليها فيما يلي باملادة      ( من االتفاقية    ٦بشأن تنفيذ املادة    

السابعة والعشرين، بأن برنامج عمل نيودهلي للسنوات اخلمس إطار جيد          للتنفيذ، يف دورهتا    
 اليت ُنظمت يف فترة السنوات اخلمـس        ٦وأن حلقات العمل اإلقليمية بشأن املادة        ،)٢(للعمل

وض بربنامج عمل نيودهلي بإتاحة إسهامات مفيدة يف األعمـال املتعلقـة            ـساعدت يف النه  
تحديد أعمال املتابعة املمكنة على املستويات الوطين ودون         على الصعيد القطري، وب    ٦باملادة  

  .)٣(اإلقليمي واإلقليمي
 برنامج  ١٣-م أ /٩واعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، مبوجب مقرره            -٢

ويف املقرر نفسه، طُلب إىل األمانة      . عمل نيودهلي املعدل بصيغته الواردة يف مرفق ذلك املقرر        
عمل مواضيعية إقليمية ودون إقليمية لتبادل الدروس املـستفادة وأفـضل           أن تنظم حلقات    

 .)٤(٢٠١٠ املمارسات، وذلك قبل إجراء االستعراض الوسيط لربنـامج العمـل يف عـام            
 ،)٥(٢٠٠٩ مـايو /وشرعت األمانة يف هذه العملية بتنظيم حلقة عمل إقليمية أوروبية يف أيار           

وحلقـة   ،)٦(٢٠٠٩أكتـوبر  / اهلادئ يف تشرين األولتلتها حلقة عمل إقليمية آلسيا واحمليط     
  .)٧(٢٠١٠ أبريل/عمل إقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف نيسان

وعالوة على ذلك، دعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثانية والثالثني، األطراف القادرة            -٣
قات عمل إقليمية مواضـيعية قُـرر   إىل أن توفر على وجه االستعجال موارد مالية لتنظيم حل     

 من االتفاقية يف أفريقيا والدول اجلزرية الـصغرية    ٦تنظيمها منذ أمد طويل بشأن تنفيذ املادة        
  .)٨(١٣-م أ/٩النامية، وذلك وفقاً للمقرر 

__________ 

 .٨-م أ/١١املقرر  )١(
)٢( FCCC/SBI/2007/34 ٥١، الفقرة)أ.( 
)٣( FCCC/SBI/2007/34 ٥١، الفقرة)ب.( 
 ).ج(٢٩، املرفق، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )٤(
)٥( FCCC/SBI/2010/2. 
)٦( FCCC/SBI/2010/3. 
)٧( FCCC/SBI/2010/9. 
)٨( FCCC/SBI/2010/10 ٦٤، الفقرة. 



FCCC/SBI/2010/19 

GE.10-63077 4 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  - باء
دم املعلومات الواردة يف هذا التقرير لتحديـد        جيوز للهيئة الفرعية للتنفيذ أن تستخ       -٤

املسائل اليت يتعني مواصلة النظر فيها ولتقدمي توصيات بشأن أي إجراء آخر لتعزيـز تنفيـذ                
  .برنامج عمل نيودهلي املعدل

  املداوالت  - ثانياً  
،  من االتفاقية يف أفريقيا يف باجنول      ٦ُنظمت حلقة العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ املادة          -٥

وقد نظمتها األمانة بالتعاون مـع      . ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٦ إىل   ١٣غامبيا، يف الفترة من     
  .حكومة غامبيا، ومولتها حكومات بلجيكا وسويسرا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية

 من خمتلف أحناء أفريقيا،  بلدا٤٠ً من   وشارك يف حلقة العمل مثانية وسبعون مشاركاً        -٦
كومة بلجيكا وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وممثلون ملعهد األمم املتحدة للتـدريب            وممثلون حل 
  .وخرباء من منظمات غري حكومية وممثلون ملنظمات الشباب) اليونيتار(والبحث 

وترأس حلقة العمل السيد با عثمان جارجو، من مركز تنسيق االتفاقية اإلطارية يف               -٧
 ُخصصت هلا مرافـق للترمجـة الـشفوية إىل الفرنـسية            ودامت حلقة العمل، اليت   . غامبيا

 جلسات مشلت ثالث    ١٠ و  عرضاً ٣٤واإلنكليزية، ثالثة أيام ونصف يوم، ومتحورت حول        
  .جلسات ألفرقة عمل صغرية

واسُتهلت حلقة العمل بأدعية وصلوات إسالمية ومسيحية، تلتها أنشدة مجاعية أدهتا             -٨
 إجراءات عاجلة بشأن تغري املناخ وتطلـب أن يؤخـذ           جمموعة من األطفال تدعو إىل اختاذ     
  .مستقبل األجيال القادمة يف احلسبان

وحضر اجللسة العامة االفتتاحية ثالثة وزراء، وثالثة أمناء دائمني، وثالثـة ممـثلني               -٩
وتكلمت يف البداية، السيدة    . لبعثات دبلوماسية، وصحفيون من ثالث وسائط إعالمية خمتلفة       

 ونطاق  ٦، من غامبيا، وأبرزت نطاق املادة       ٦ايي، املنسقة الوطنية املعنية باملادة      فاتو ندييي غ  
برنامج عمل نيودهلي املعدل وقدمت بعض األمثلة على اإلجراءات املتخذة يف غامبيا لتنفيـذ              

وتال هذه املداخلة بيان أدىل به السيد با عثمان جارجو، رئيس حلقة العمل، الذي              . ٦املادة  
 من أمهية يف زيادة الوعي بتغري املناخ وحتسني فهمه،          ٦كني إىل النظر يف ما للمادة       دعا املشار 

مث قدم ممثل عن األمانة كلمة ترحيبية، أشار فيها إىل أمهية حلقة العمل اإلقليمية هذه يف سياق 
واختتمت اجللسة االفتتاحية ببيـان     . االستعراض الوسيط املقبل لربنامج عمل نيودهلي املعدل      

 به السيد جاتو سيالح، وزير الغابات والبيئة يف غامبيا، الذي خاطب زمالءه الـوزراء               أدىل
 ولربنامج عمل نيـودهلي املعـدل       ٦والضيوف واملشاركني، وشدد على دعم غامبيا للمادة        
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 من أمهية، ال سيما للقـارة       ٦وبعد أن ناقش ما للمادة      . ضمن مفاوضات االتفاقية اإلطارية   
  . حلقة العمل اإلقليميةرمسياًاألفريقية، افتتح 

وخالل اجللسة األوىل، قدمت األمانة اخلطوط العريضة ملنهجيـة حلقـة العمـل               -١٠
وتال ذلك عرض قدمته املنسقة .  وبرنامج عمل نيودهلي املعدل٦ومعلومات أساسية عن املادة   

دل اليت ُحددت أثناء     بشأن الثغرات يف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املع        ٦الغامبية املعنية باملادة    
 من االتفاقية، اليت ُنظمت يف بـاجنول،        ٦حلقة العمل اإلقليمية األفريقية األوىل بشأن املادة        

  .٢٠٠٤يناير /غامبيا، يف كانون الثاين
ومتيزت اجللسة الثانية بإجراء حلقة نقاش بشأن املمارسات اجليدة يف جمال تيـسري               -١١

 وقدم ممثلو بوركينا فاسو وزمبابوي وسرياليون ومـصر         .اجلمهور بتغري املناخ وفهمه   توعية  
  .ونيجرييا دراسات حاالت إفرادية وطنية

ويف اجللسة الثالثة، انقسم املشاركون إىل ثالثة أفرقة صغرية، فريق يضم النـاطقني               -١٢
بالفرنسية وفريقني يضمان الناطقني باإلنكليزية، ركزت مناقشاهتا على الدور الذي ميكن أن            

.  به أدوات الربط الشبكي وتبادل املعلومات يف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعـدل             تضطلع
وانتهى اليوم األول بتقـدمي     . ويرد يف الفصل الرابع أدناه موجز بالنقاط الرئيسية اليت نوقشت         

  .األفرقة العاملة الثالثة تعليقات يف جلسة عامة
 بشأن أدوات الربط الشبكي وتبادل      وبدأ اليوم الثاين من حلقة العمل بتقدمي عرضني         -١٣

وعرض ممثل اليونيتار منرب األمم املتحدة املوحد خلدمات التدريب يف جمال تغـري             . املعلومات
 من منظمات األمـم  ٢٢، وهو مبادرة ينسقها اليونيتار تشارك فيها )UN CC: Learn(املناخ 

وتـال  . هارات املرتبطة بتغري املناخ   املتحدة هبدف تعزيز املوارد البشرية واألدوات التعلمية وامل       
ذلك عرض قدمته األمانة بشأن مركز املعلومات املسمى شبكة املعلومـات املتعلقـة بـتغري        

وهو مركز لتجميع مصادر املعلومات ُيعىن باملعلومات العامة والتثقيف والتدريب يف    ،)٩(املناخ
التـسجيل يف هـذه األداة    وأعقبت العرض حلقة تدريبية بـشأن كيفيـة         . جمال تغري املناخ  

  .واستخدامها بنشاط
ويف اجللسة الرابعة، ُعرضت دراسات حاالت إفرادية وطنية ذات صـلة بأنـشطة               -١٤

مث قدم اليونيتـار    . التثقيف والتدريب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار وكينيا        
اسـتراتيجي للـتعلم وتنميـة       بشأن املشاريع اليت تدعم البلدان الرائدة يف اتباع هنج           عرضاً

وعرض اجمللس الربيطاين مبادرته املتعلقة بالتثقيف بشأن املنـاخ        . املهارات يف جمال تغري املناخ    
يف الفصول الدراسية، وهتدف إىل تعزيز الفهم الشامل ألسباب تغري املناخ وسبل مواجهتها،             

  .من خالل تطوير املوارد التثقيفية

__________ 

 .<http://unfccc.int/cc_inet/items/3514.php>: متاح على العنوان التايل )٩(
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عرضني، أحدمها قدمته األمانة بشأن اإلجراءات املنسقة اليت        وبدأت اجللسة اخلامسة ب     -١٥
تتخذها منظمات األمم املتحدة لتعزيز فهم األطفال والشباب للمسائل املرتبطة بتغري املنـاخ             

االتفاقية اإلطاريـة   لفئة الشباب املنشأة يف إطار      وزيادة مشاركتهم فيها، واآلخر قدمه ممثل       
عمـال  األشباب األفريقي بشأن تغري املناخ، حول موضوع        وعضو يف مبادرة ال    ،)١٠()يونغو(

  .٦الشباب يف جمال املناخ ودورهم يف تنفيذ املادة اليت يقودها 
واستمرت حلقة العمل حبدث مواز نظمته مبادرة الشباب األفريقي ويونغـو وأداره              -١٦

زي قُـدمت   وخالل احلدث املـوا   . املنسق الوطين ملنظمة أطفال من أجل األطفال يف غامبيا        
عروض من منظمة االنشغال العاملي، وهي منظمة دولية غري حكومية يوجد مقرها يف اململكة              
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وتعمل يف مثانية بلدان يف كل أحناء أفريقيا جنوب              

مواقـف  الصحراء الكربى، ومن رئاسة حلقة العمل، بشأن املفاوضات املتعلقة بتغري املناخ و           
وأبرز ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة الدور الـذي        . البلدان واجلماعات والتكتالت الرئيسية   

ميكن أن تؤديه منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ضمن املـؤمترات الدوليـة              
 احلدث  واختتم. لالتفاقية اإلطارية ومواقف البلدان األفريقية يف مفاوضات االتفاقية اإلطارية        

املوازي بشريط فيديو عرضه اجمللس الربيطاين بشأن مشاركة الشباب يف مؤمتر األطـراف يف              
  .٢٠٠٩ديسمرب /كوبنهاغن يف كانون األول

وقـدم  . واتسمت اجللسة السادسة بتقدمي عروض بشأن التعاون الدويل واإلقليمـي     -١٧
شترك بني برنامج األمم املتحـدة  ممثل عن برنامج األمم املتحدة للبيئة تفاصيل عن املشروع امل    

 التكيف  -بعنوان تغري املناخ والتنمية     ) الربنامج اإلمنائي (للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
وأعقب ذلك عرض قدمته األمانة باسم منظمة األمم املتحدة للتربيـة           . قابلية التأثر باحلد من   

لقة بالتثقيف بتغري املناخ اليت هتدف إىل فهم تغري بشأن املبادرة املتع) اليونسكو(والعلم والثقافة 
ومتحور العرض التايل الـذي قدمـه       . املناخ وتعلم طرق التخفيف من آثاره والتكيف معها       

اجمللس الربيطاين حول مشروع أفريقيا تتحدث عن املناخ، وهو مبادرة للبحـث واالتـصال        
ويف آخـر   . ستنرية بشأن تغري املناخ   تقودها أفريقيا، تسعى إىل التمكني من اختاذ إجراءات م        

عرض يف اليوم، قدمت األمانة برنامج املنح اليت تعطيها االتفاقية اإلطارية يف جمال البحـث،               
 والدول  وهو مبادرة لبناء قدرات املهنيني الشباب من البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً             

  .اجلزرية الصغرية النامية
ث من حلقة العمل بسلسلة من العروض عن دراسات حاالت إفراديـة            وبدأ اليوم الثال    -١٨

وقدم . قضايا تغري املناخ  ذات الصلة ب  املشاركة العامة واالتصال والوصول إىل املعلومات       تتعلق ب 
العروض ممثلو بوتسوانا ومجهورية ترتانيا املتحدة ورواندا وزامبيا وسوازيلند وغامبيـا وغينيـا             

  . باسم جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروباثل عن األمانة عرضاًوقدم مم. وليسوتو ومايل
__________ 

تتخذ األمانة قراراً هنائياً بشأن مركزهـا خـالل         كفئة مؤقتة ريثما    ) يونغـو(فئة الشباب   أدرجت األمانة    )١٠(
 . ملؤمتر األطراف١٧الدورة 
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ويف اجللسة السابعة األخرية من اليوم الثالث، انقسم املشاركون إىل أفرقة صـغرية،               -١٩
فريق يضم الناطقني بالفرنسية وفريقني يضمان الناطقني باإلنكليزية، لتبادل املعلومات عـن            

  . يف املنطقة من خالل البالغات الوطنية٦قارير عن تنفيذ املادة جتارهبم املتعلقة بتقدمي الت
وبدأ اليوم الرابع من حلقة العمل مبناقشة يف إطار أفرقة صغرية، فريق يضم الناطقني                -٢٠

بالفرنسية وفريقني يضمان الناطقني باإلنكليزية، هبدف حتديد األولويات الرئيسية واملمارسات 
يف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل والعقبات اليت تعترض تنفيذه يف           احملتملة  اجليدة والثغرات   
وقُـدمت  . وصيات بشأن االستعراض الوسيط املقبل لربنامج العمـل  تقدمي ت أفريقيا، وهبدف   

نتائج املناقشات يف جلسة عامة، وُعرض عدد من التوصيات، ترد يف الفصل اخلامس أدنـاه،               
  .ت اليت ميكن حتسينهاتركز على الثغرات القائمة واجملاال

وقدم ممثل عن األمانة نتائج تقييم أجراه املشاركون يف حلقة العمل ملـدى سـهولة            -٢١
استعمال شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ، يورد تفاصيل عن اخلطوات املقبلة لتطوير تلك             

 استقـصاء   وأعقب ذلك عرض من ممثل آخر عن األمانة، قدم فيه نتـائج           . الشبكة وتنفيذها 
 ٦أجنزه املشاركون يف حلقة العمل بشأن األولويات الوطنية واإلقليميـة يف تنفيـذ املـادة                

  .وبرنامج عمل نيودهلي املعدل
واختتمت حلقة العمل باعتماد التوصيات اليت قرأها السيد كيبا سـونكو، األمـني               -٢٢

 ختامية قدمها السيد مصطفى     الدائم بالنيابة يف وزارة الغابات والبيئة يف غامبيا، ومبالحظات        
  .داربو، القائم بأعمال األمني الدائم بالنيابة يف وزارة الغابات والبيئة

ويرد يف الفصل الثالث أدناه موجز بالعروض املذكورة يف الفصل الثاين؛ وتـرد يف                -٢٣
ومجيع العروض متاحـة يف     . الفصل الرابع أدناه االستنتاجات الرئيسية اليت أعقبت العروض       

  .)١١(وقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنتم

  موجز العروض املقدمة  - ثالثاً  

  التوعية العامة بقضايا تغري املناخ  - ألف  
بفضل الدعم النشط الذي تقدمه مؤسسات من قبيل اإلدارة املركزية املعنية بـتغري               -٢٤

اذ مبـادرات متـصلة     ـ باخت اً تام املناخ واللجنة الوطنية املعنية بتغري املناخ، تلتزم مصر التزاماً        
وعرض ممثل مصر، على وجه اخلصوص، األعمال اليت أُجنزت من أجـل تعزيـز              . ٦باملادة  

الوعي العام، وتشمل االحتفال باليوم العاملي للبيئة وتنظـيم دورات تدريبيـة للمدرسـني              
لموا وميكن لألطفال أن يتع  . ومفتشي املدارس بشأن سبل تبسيط موضوع تغري املناخ للطالب        

__________ 

 .<http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/5645.php>انظر  )١١(
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، وهو لعبة على اإلنترنت يشارك فيها عدة العبني     "عامل بذرة " للبيئة من خالل      مالئماً سلوكاً
يف آن واحد، أو من خالل الوصول إىل مكتبات الركن األخضر، وهي برنـامج للمعرفـة                

وقد ُنفذت عدة مشاريع للتوعية العامة عن طريق وسائط اإلعالم السمعية والبصرية،            . البيئية
وبغية التوعية بتغري املناخ، تعاونت حكومة مصر مع منظمـات          . يها التلفزيون والراديو  مبا ف 

اجملتمع املدين مثل مركز حايب للحقوق البيئية، الذي يضطلع مبسؤولية توفري التدريب وتعميم             
وعالوة على ذلك، أدى مرفق البيئة العامليـة والربنـامج          . املنشورات ورصد القضايا البيئية   

 يف دعم منرب لتبادل املعلومات بني اخلرباء الوطنيني بشأن املسائل املتعلقـة              هاماً  دوراً اإلمنائي
  .بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها

وقدم ممثل زمبابوي معلومات عن األنشطة اليت قامت هبا حكومة زمبابوي للوفـاء               -٢٥
جل تعزيز الوعي بقـضايا تغـري   ، مثل تنظيم حلقات عمل من أ      ٦بااللتزامات مبوجب املادة    

املناخ لدى فئات حمددة، تشمل املزارعني وأبناء الـشعوب األصـلية، والـسلطات احملليـة         
وأثناء إعداد البالغ الـوطين األويل، ظهـر        . والربملانيني، والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم    

يع املتعلقة بتغري املنـاخ،  ذ املشارـ حيول دون تنفي   االفتقار إىل املساعدة املالية باعتباره حاجزاً     
. مبا يشمل التوعية العامة والتثقيف، ال سيما فيما يتعلق باالستعراض املنتظم للمناهج الدراسية          

 من أجـل    ٢٠٠٩يف معرض مائدة مستديرة للمناقشة ُنظمت يف عام         ووعالوة على ذلك،    
ـ             توعيـة  : يالتوعية بتغري املناخ واملفاوضات ذات الصلة، ظهرت احتياجات تشمل مـا يل

املشّرعني، وتعزيز الترتيبات املؤسسية؛ والسعي إىل التعاون مع منظمات اجملتمـع املـدين يف              
معاجلة قضايا تغري املناخ؛ ووضع مواد تتعلق بتغري املناخ ونشرها بني السكان، مبا يف ذلك من          

  .خالل اإلنترنت، من أجل زيادة الوعي
 وحتتاج إىل زيادة قدرهتا على التكيـف،        ويف البلدان املعرضة بوجه خاص للتصحر       -٢٦

  .تكتسي محالت التوعية أمهية بالغة، كما ذكر ممثل سرياليون يف عرضه
ومن .  من تغري املناخوأشار ممثل نيجرييا إىل أن النساء واألطفال هم األكثر تضرراً           - ٢٧

االحتاديـة  أجل زيادة املعرفة والوعي بالتكيف مع آثار تغري املناخ، نظمت وزارة البيئـة              
النيجريية، بالتعاون مع برنامج املرأة والبيئة وبدعم من الربنامج اإلمنائي، حلقة عمل تقنيـة            

ومكنت حلقة العمل من إجراء تبـادل مثمـر لألفكـار           . بشأن نوع اجلنس وتغري املناخ    
واملعارف وحتديد استراتيجية لدمج االعتبارات اجلنسانية يف خطط العمل الوطنية املتـصلة            

ومشلت االحتياجات احملددة زيادة إبراز املسائل اجلنسانية ضـمن سياسـات           . غري املناخ بت
التصدي لتغري املناخ وتعزيز املؤسسات اليت ميكن أن تيسر التخطيط الوطين االسـتراتيجي             

  .فيما يتعلق بالقضايا اجلنسانية
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وحـد خلـدمات    شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ ومنرب األمم املتحـدة امل           - باء  
  التدريب يف جمال تغري املناخ

 بشأن استحداث منرب األمم املتحـدة املوحـد خلـدمات           قدم ممثل اليونيتار عرضاً     -٢٨
التدريب، الذي يهدف إىل أن يصبح أداة شاملة للوصول إىل املواد التدريبية املتعلقة مبوضوع              

ألمم املتحدة يف جمال تغري املناخ،      تغري املناخ وتبادهلا، وأن يعزز وضع برنامج تدرييب موحد ل         
وأن يدعم العمليات الوطنية الرامية إىل تعزيز املوارد البشرية وتنمية املهارات يف جمال تغـري               
املناخ من خالل التعاون داخل منظومة األمم املتحدة، وأن ييسر تبادل املعارف بشأن تصميم              

وتـشمل  . م املتحدة وتنفيذها وتقييمها   أنشطة التدريب املتصلة بتغري املناخ يف وكاالت األم       
ال تغري املناخ   ـب يف جم  ـاجملاالت الرئيسية لنشاط منرب األمم املتحدة املوحد خلدمات التدري        

  :ما يلي
 قائمة ميكن البحـث   وهو ما يتضمن وضع   إدارة املعارف والربط الشبكي،       )أ(  

لومات عن أنشطة التـدريب     موارد التعلم والتدريب يف األمم املتحدة، ومع      حتتوي على   فيها  
  املتصلة بتغري املناخ اليت تروج هلا األمم املتحدة، وتبادل التجارب وممارسات التدريب اجليدة؛

وضع برنامج تدرييب موحد لألمم املتحدة يف جمال تغري املناخ يشمل املواد              )ب(  
  التعلمية األساسية لألمم املتحدة وجمموعات مواد التعلم املواضيعية؛

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

وقدم ممثل عن األمانة شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ، وهي منرب على اإلنترنت               -٢٩
ـ  بادل ُوضع يف إطار برنامج عمل نيودهلي املعدل وُصمم كمركز لت          ات عـن  مـصادر البيان

ويهدف إىل مساعدة احلكومـات     . التثقيف والتدريب واملعلومات العامة يف جمال تغري املناخ       
واملنظمات واألفراد على الوصول بسرعة ويسر إىل األفكار واالسـتراتيجيات ومعلومـات            
االتصال، كما أنه قاعدة بيانات عن اخلرباء واملواد ميكن استخدامها لتحفيز الناس على اختاذ              

وتشمل الشبكة عدة قواعـد بيانـات       . ءات فعالة بشأن تغري املناخ ومتكينهم من ذلك       إجرا
 وروابط مفهرسة، وأدوات للبحث وروابط تصل بالـشركاء، مبـن فـيهم       تتضمن نصوصاً 

األطراف ومنظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت           
  .٦تعمل على تنفيذ املادة 

وأوضح العرض اخلاص بشبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ هنـج التنفيـذ علـى                -٣٠
 ١٦مرحلتني، مها امليزات والوظائف احلالية والتعزيز املقرر للنظام الذي سُينجز حبلول الدورة             

ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف              
وذلك بغية تلبية احتياجات مستخدميه احلاليني على أحـسن وجـه            ،)١٢(بروتوكول كيوتو 

__________ 

 .FCCC/SBI/2007/26نظر ا )١٢(
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وسيشمل هذا التعزيز إدخال حتسينات على وظائف النظام، وجـودة      . وإشراك مجهور أوسع  
املعلومات ونوعها، مبا يشمل إمكانية الوصول إليها باللغتني اإلنكليزية والفرنسية، وإخـراج            

ة تدريبية على كيفية التسجيل على اإلنترنت يف شبكة         واختتم العرض بدور  . املواد وتنظيمها 
وكيفية دخول املستخدم املسجل إىل املوقع واحلصول على         ،)١٣(املعلومات املتعلقة بتغري املناخ   

  .)١٤(املعلومات

  التثقيف والتدريب  - جيم  
قدم ممثل كينيا معلومات عن املشروع الوطين للتثقيف والتوعية يف جمال البيئة، وهـو                -٣١

مبادرة تضطلع هبا وزارة البيئة واملوارد املعدنية يف كينيا، هتدف إىل توفري منرب إلعالم خمتلـف                
وينطـوي  . أصحاب املصلحة وتثقيفهم بقضايا تغري املناخ والتنمية املستدامة وإشراكهم فيهـا          

املدارس واجلامعات ومنظمات اجملتمـع املـدين ووسـائط         : املشروع على أربعة مكونات هي    
ففيما يتعلق باملدارس، أدى إشراك املعلمني والتالميذ واآلباء إىل نتائج ملموسة، مثـل             . ماإلعال

غرس األشجار وإنشاء احلضانات، وجتميع مياه األمطار وتنفيذ مشاريع النـوادي البيئيـة يف              
وُنفذت بعض األنشطة بشراكة مع املنظمات اجملتمعية مـن أجـل زيـادة إشـراك               . املدارس

وأُنتجت أنواع شىت من مواد التوعية من قبيل القمصان والقبعات والتقوميات           . ليةاجلماعات احمل 
وأطلع ممثل كينيا املشاركني على     .  والشرائط اخلضراء، وهي رمز للحفاظ على البيئة       تيباتوالك

ومـن  . بعض هذه املواد باعتبارها عينات من أدوات التوعية اليت ميكن استنـساخها بـسهولة    
ة من هذا املشروع، أبرز ممثل كينيا إشراك اجلماعات احمللية، ألن ذلك يعـزز              الدروس املستفاد 

  . بتملك زمام األمور والثقة يف حتقيق النجاح يف تنفيذ األنشطة وتنسيقهاشعوراً
 بشأن أمهية التثقيف ووسائط اإلعـالم       وقدم ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية بياناً       -٣٢

وأشار املمثل، علـى  .  على تغري السلوك فيما يتعلق حبماية البيئةعلى الصعيد الدويل يف التأثري   
وجه اخلصوص، إىل أنه يف أعقاب الكوارث الطبيعية اليت تضررت منها البلـدان املتقدمـة               
 والنامية على حد سواء يف السنوات األخرية، ميكن أن تكون سياسات التوعية العامة سالحاً             

ما إذا ما اقترنت مبشاركة وسائط اإلعالم بقدر أكرب وبدأت           ملكافحة تغري املناخ، ال سي     قوياً
وأضاف املمثل أن مجهورية الكونغو الدميقراطية ترغب       . املدارس تتطرق إىل قضايا تغري املناخ     

  .يف استضافة مبادرات تفيد البيئة يف أفريقيا واملناطق األخرى
 من  ٥٠ قاض و  ١٠٠نها  وقدم ممثل كوت ديفوار نتائج حلقة عمل تدريبية استفاد م           -٣٣

بشأن القانون البيئي، ال سـيما بـشأن        ) حمامني وطالب القانون  (العاملني يف جمال القانون     
__________ 

  :متاح على العنوان التايل. Contributing to CC:iNet – A quick-start guideانظر  )١٣(
>874=displayPool?php.3522/items/search_simple/pool_information/inet_cc/int.unfccc://http<. 

  :متاح على العنوان التايل. CC:iNet Video Presentation – Registration and Submitting Contentانظر  )١٤(
1384=displayPool?phps.3522/items/search_simple/pool_information/inet_cc/int.unfccc://http. 
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وخالل حلقة العمل اليت ُنظمت بدعم من الربنامج اإلمنائي، ُوزع نـص            . االتفاقية اإلطارية 
ا يف ذلـك    االتفاقية وُحلل وُشرحت آليات عمل االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، مب          

وسلطت حلقة العمل الضوء على أمهية تعزيز املعرفة بالقـانون          . الوضع احلايل للمفاوضات  
  .البيئي داخل النظام القضائي

وعرض ممثل اليونيتار مسات املشاريع التجريبية على الصعيد القطري يف سياق منـرب               -٣٤
دف هذه املشاريع إىل دعـم      وهت. األمم املتحدة املوحد خلدمات التدريب يف جمال تغري املناخ        

البلدان املشمولة باملشاريع التجريبية لوضع استراتيجية وطنية للموارد البشرية والتثقيف وتنمية           
املهارات يف جمال تغري املناخ، كما هتدف يف الوقت ذاته إىل تشجيع اختاذ إجراءات حمددة من                

ويتبـع كـل    . توسط والطويل أجل تعزيز أدوات التثقيف والتدريب يف اآلجال القصري وامل        
  : يتألف من أربع خطوات هي مرحلياًمشروع هنجاً

  بداية املشروع والتوعية ونقل املعرفة؛  )أ(  
وضع استراتيجية وطنية لتعزيز املوارد البشرية والتثقيف وتنمية املهارات من            )ب(  

  أجل التصدي لتغري املناخ؛
  تنفيذ إجراءات التعلم املتقدم؛  )ج(  
  . املشاريع التجريبية وحتديد الدروس املستفادةتقييم  )د(  

 دوالر، يتاح منها ٢٥٠ ٠٠٠ دوالر و٢٠٠ ٠٠٠وتتراوح ميزانية كل مشروع بني   -٣٥
 يف املائة كمنحة تقدم للبلدان الشريكة من أجل دعـم           ٦٠ و ٥٠ ما بني    نسبتهمتويل تتراوح   

ويف مـستهل  . الدعم التقين واملنهجيدم النسبة املتبقية لتوفري    ـ، وُتستخ األنشطة املنفذة حملياً  
  . بتعبئة املوارد الالزمة، ُيتوقع أن تبدأ ما بني ثالثة وأربعة مشاريع، رهنا٢٠١١ًعام 
وقدم اجمللس الربيطاين مبادرته املتعلقة بالتثقيف بشأن املناخ يف الفصول الدراسـية،              -٣٦

بتكرة يف جمال تغـري املنـاخ   وهي مشروع يركز على تزويد املدارس مبوارد تثقيفية علمية وم    
تقوم على البحوث العلمية املعترف هبا، بغية تذليل العقبات املعرفية واملعيارية اليت تعترض فهم             

 يف إندونيـسيا    ومن الشركاء املنخرطني يف هذه املبادرة اليت جترَّب حالياً        . قضايا تغري املناخ  
وآيرلندا الـشمالية، هنـاك اجلمعيـة      والصني واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى       

اجلغرافية امللكية واجلمعية امللكية لألرصاد اجلوية ووزارتا التعليم والبيئة ومراكـز تـدريب             
 وال يشارك يف املبادرة حالياً    . البيئة/املدرسني واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال التعليم       

ملواد التعليمية على اإلنترنت، فإن اجمللـس       أي بلد أفريقي، ورغم أن باإلمكان ترتيل مجيع ا        
  .الربيطاين يبحث عن بلد أفريقي رائد ُينفذ فيه املشروع
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تعزيز الوعي بقضايا تغري املناخ يف صـفوف األطفـال والـشباب وزيـادة                - دال  
  مشاركتهم يف معاجلة تغري املناخ

رك بـشأن األطفـال     قدم ممثل عن األمانة مبادرة األمم املتحدة إلطار العمل املشت           -٣٧
والشباب وتغري املناخ، وهي مبادرة تقودها األمانة وتعمل مع ما هو قائم من آليات األمـم                

وهتـدف إىل تيـسري     . املتحدة املشتركة بني الوكاالت وما ينشأ منها ومع منظمات الشباب         
ـ              داهنم املزيد من التنسيق والتنفيذ الفعالني للمشاريع اليت تستهدف األطفال والـشباب يف بل

وزيادة مشاركتهم يف العمليات احلكومية الدولية واألنشطة ذات الصلة اليت تـضطلع هبـا              
وسلط الضوء على بعض األنشطة املضطلع هبا يف دورة مؤمتر األطراف . منظومة األمم املتحدة

 خمتلفة، وإحاطات مع موظفني حكوميني رفيعـي        اخلامسة عشرة، مثل حتقيق يشمل أجياالً     
تاب االلتزام املشترك بني األجيال الذي أعرب فيه ممثلو األطراف ومنظمـات            املستوى، وك 

األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلـاص عـن             
  .آرائهم بشأن كيفية حتسني مشاركة الشباب يف التصدي لتغري املناخ

 يف  ننمو معاً فأما املنشور األول،    . شورينوأشار املمثل إىل أن املبادرة قد أصدرت من         -٣٨
فيتضمن معلومات عن أنشطة تتراوح بني املبادرات العاملية اليت تذكي الوعي            ،)١٥(مناخ متغري 

وأما املنشور . بإجراءات التصدي لتغري املناخ، وجهود الدعوة يف مفاوضات االتفاقية اإلطارية       
فيهـدف إىل تـوفري      ،)١٦(اقية اإلطاريـة  مشاركة الشباب يف عملية مفاوضات االتف     الثاين،  

معلومات للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة والـشباب            
  .املشاركني يف دورات االتفاقية اإلطارية

 ٣٥ يف أكثر من     مبادرة الشباب األفريقي بشأن تغري املناخ، اليت تنفذ حالياً        وهتدف    -٣٩
اإلعالم والتثقيف واالتصال العام يف جمال املناخ يف صفوف األطفـال           ، إىل تعزيز     أفريقياً بلداً

وعرض ممثل يونغو، وهو عضو أيضاً يف مبادرة الشباب األفريقي، خمتلف املشاريع            . والشباب
ففي غامبيا، شاركت املبادرة يف أحداث خمتلفة، مبا فيهـا تنظـيم            . اليت تضطلع هبا املبادرة   

، وحمفـل   ٢٠١٠أكتـوبر   /تعلقة باملناخ، املقرر لتـشرين األول     األسبوع العاملي لألنشطة امل   
م تنظيمـه يف تـشرين      استشاري وطين بشأن اخنراط الشباب يف التصدي لتغري املناخ ُيعتـز          

وتعمل املبادرة، من خالل شبكة ييسرها استخدام وسـائط اإلعـالم       . ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
. االجتماعية، على إذكاء الوعي بتغري املناخ وتتواصل مع عدد كبري من األشخاص يف أفريقيا             

ىن للشباب  بيد أن املبادرة تالحظ أنه ينبغي للحكومات الوطنية أن تتيح بيئة مواتية لكي يتس             
املشاركة بفعالية يف إجراءات التصدي لتغري املناخ على املستويات احمللي والوطين واإلقليمـي             

__________ 

  :متاح على العنوان التايل )١٥(
<http://unfccc.int/files/cc_inet/information_pool/application/pdf/growingtogether.pdf>. 

  :متاح على العنوان التايل )١٦(
<http://unfccc.int/files/cc_inet/information_pool/application/pdf/unfccc_youthparticipation.pdf>. 
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والدويل، كما ينبغي ضم الشباب إىل الوفود الرمسية املشاركة يف اجتماعات االتفاقية اإلطارية       
  .ويف سائر األنشطة املتصلة بتغري املناخ

  التعاون الدويل واإلقليمي  - هاء  
يهدف برنامج مشترك بني برنامج األمم املتحدة للبيئة والربنامج اإلمنائي، ويـسمى              -٤٠

، إىل إزالة احلواجز وإجياد الفـرص مـن   قابلية التأثر التكيف باحلد من    -تغري املناخ والتنمية    
 ١٥أجل دمج التكيف مع تغري املناخ يف األطر الوطنية للتخطيط اإلمنائي واختاذ القرارات يف               

وأبرز ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف عرضـه، عناصـر           .  جنوب الصحراء الكربى   داًبل
التثقيف والتدريب والتوعية العامة اليت تتألف منها خمتلف األنشطة املضطلع هبـا يف إطـار               

وعالوة على ذلك، شدد املمثل على أمهية وضـع اسـتراتيجية           . مشروع تغري املناخ والتنمية   
االتصال يف تنفيذ   /تكاملة يف جمال تغري املناخ، وإشراك وزاريت التعليم واإلعالم        اتصال وطنية م  

، وتيسري وتشجيع الشراكات مع منظمات اجملتمع املدين والصحفيني     ٦األنشطة املتصلة باملادة    
 من تعزيـز املبـادرات      باعتبارهم عناصر للتوعية واالتصال خبصوص قضايا تغري املناخ، بدالً        

  .االقائمة بذاهت
 باسم اليونسكو بشأن مبادرة اليونسكو املتعلقة بـتغري         وقدم ممثل عن األمانة عرضاً      -٤١

ويف إطار عقـد    . املناخ، يشمل اجلوانب العلمية والثقافية واألخالقية من التثقيف بتغري املناخ         
 التثقيف  األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة، تتوىل اليونسكو زمام القيادة يف جمال            

وهتدف هذه املبادرة، من خالل برامج تثقيفية رمسية وغري رمسية، إىل مـساعدة             . بتغري املناخ 
الشباب على فهم آثار تغري املناخ والتصدي هلا وتشجع ما يلزم من تغـريات يف املواقـف                 

  .والسلوك لالستمرار يف مسار إمنائي أكثر استدامة
ود يف نيجرييا مشروع أفريقيا تتحدث عن املنـاخ،         وقدم ممثل اجمللس الربيطاين املوج      -٤٢

وهو مبادرة للبحث واالتصال بقيادة أفريقيا تستند إىل مبدأ يدعو إىل ضرورة حصول أكثـر          
 على معلومات أفضل لكي يتسىن هلم فهم مناخهم املتغري والتـصدي لـه              األشخاص تضرراً 

ب الـصحراء الكـربى،      بلدان تقع جنـو    ١٠وبعد حبث واسع النطاق أجري يف       . بفعالية
استكشف التصورات العامة لتغري املناخ، أعدت مشاريع منفصلة قائمة على إشراك الزعمـاء      

  .الدينيني والشباب يف برامج التثقيف
وقدم ممثل عن األمانة برنامج املنح اليت تعطيها االتفاقية اإلطارية يف جمال البحـث،                -٤٣

ن بلغوا مرحلة وسطى مـن حيـاهتم الوظيفيـة          وهو برنامج يتيح للموظفني احلكوميني الذي     
إمكانية االضطالع مبشاريع البحث داخل أمانة االتفاقية اإلطارية، فيسهموا يف بناء القدرات            
الالزمة للتصدي لتغري املناخ يف البلدان النامية، ال سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقـل               

  .البلدان منواً
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  تصال والوصول إىل املعلومات املتعلقة بقضايا تغري املناخاملشاركة العامة واال  - واو  
 من املبادرات املضطلع هبا بنجـاح يف         كبرياً قدم ممثل مجهورية ترتانيا املتحدة عدداً       -٤٤

وقد تعززت املشاركة العامة على وجه اخلصوص بفضل البيئة املواتيـة           . ٦بلده لتنفيذ املادة    
 يف تنفيـذ     مباشراً  اخنراطاً وينخرط اجلمهور حالياً  . نيةاليت أتيحت بوضع أطر مؤسسية وقانو     

وفيما يتعلق  . برامج التخفيف من آثار تغري املناخ أو يف تقييم آثار تغري املناخ يف املناطق احمللية              
باالتصال والوصول إىل املعلومات، تتميز مجهورية ترتانيا املتحدة بوجود شبكة لالتـصال يف             

لتنظيم اجليد ومتكن من تبادل املعلومات بفعالية بني خمتلف أصحاب          جمال تغري املناخ تتسم با    
وأنشأ مكتب نائب الرئيس، بوجه خـاص،       . املصلحة املعنيني، من القطاعني العام واخلاص     

وحدة للعالقات العامة واإلعالم، تنشر املعلومات البيئية على اجلمهور بالتعاون مع وسـائط             
  .اإلعالم العامة واخلاصة

 عن األنشطة املضطلع هبا على الصعيدين الوطين واحمللي لتعزيز           ممثل غينيا عرضاً   وقدم  -٤٥
االتصال ووصول فئات شىت إىل املعلومات، ال سيما مقرري السياسات والسلطات احملليـة             

) التلفزيـون والراديـو   (وتسىن تأمني االتصال بفضل وسائط اإلعـالم        . والنساء واألطفال 
  .والزعماء الدينيني) ح واملوسيقىاملسر(والوسائل الثقافية 

وأبرز ممثل غامبيا املشاركة القوية للمجتمعات احمللية وأصحاب املصلحة الرئيـسيني             -٤٦
. يف مجع البيانات من أجل جتميع البالغ الوطين األويل ومن أجل البالغ الوطين الثاين املقبـل               

غني الوطنيني اللذين أُعّدا أيـضاً       يف كال البال   ٦وأوليت أمهية كربى للفصول املتعلقة باملادة       
بفضل البيانات اليت ُجمعت من خالل املشاورات مع أصحاب املصلحة املعنيني وما ملـؤوه              

وُوزعت صيغة مبسطة من البالغ الوطين األويل على سكان البلد من أجـل             . من استبيانات 
  .توعية الفئات الضعيفة بقضايا تغري املناخ

رضه على تدريب الصحفيني لإلبالغ عن تغري املناخ يف بلده          وركز ممثل زامبيا يف ع      -٤٧
وهدَف التـدريب،   . يف إطار وضع استراتيجية وطنية لالتصال والدعوة يف جمال تغري املناخ          

 من خمتلف وسائط اإلعالم، إىل تعزيز قدرات وسائط اإلعـالم      صحفياً ٥٤الذي استفاد منه    
ل ويف الوقت املناسب، ممـا يزيـد الـوعي          على اإلبالغ عن تغري املناخ بشكل دقيق وفعا       
وترد البريوقراطية باعتبارها من التحـديات      . بالتحديات اليت تعترض حتقيق التنمية املستدامة     

الباحثني، ألهنا ميكن أن تـؤثر يف       /اليت حددها الصحفيون، ال سيما يف عالقاهتم بالتقنوقراط       
  .الوصول إىل املعلومات

ة عن املشروع املضطلع به يف بلده من أجل زيـادة بنـاء             وقدم ممثل مايل نظرة عام      -٤٨
واهلدف من املشروع هـو تعزيـز       . ٦ إىل مبادئ املادة     القدرات يف جمال تغري املناخ استناداً     

التثقيف والتدريب والوعي العام لدى فئات سكانية شـىت، ال سـيما املدرسـني والطـالب            
أما الصعوبات  . مية والسلطات احمللية والربملانيني   واجملتمعات احمللية الريفية واملنظمات غري احلكو     



FCCC/SBI/2010/19 

15 GE.10-63077 

اليت اعترضت املشروع، مثل االفتقار إىل مواد سهلة االستخدام يف جمال تغري املناخ وتـوافر               
ومن النتائج اإلجيابية   . تلك املواد باللغات احمللية، فقد ُحلت بإعداد املواد ذات الصلة وترمجتها          

 عن زيادة الوعي بأمهيـة املعرفـة        هم تقنيات التكيف فضالً   اليت حققها هذا املشروع تعزيز ف     
  .التقليدية وأمهية تعميم مراعاة تغري املناخ يف اخلطط اإلمنائية احمللية

وقدم ممثل سوازيلند معلومات عن اخلطة الوطنية بشأن تغري املنـاخ، الـيت تنفَّـذ                 -٤٩
ت التوعية من خالل الدوائر     وتتضمن االستراتيجية محال  . مبشاركة أصحاب املصلحة املعنيني   

احلكومية اليت جتريها أفرقة معنية بتغري املناخ، هبدف إشراك فئات حمددة بوسـائل خمتلفـة،               
. تشمل املساعدة املقدمة من األفرقة املسرحية اليت متثل قضايا متصلة بتغري املناخ باللغة احمللية             

تبادل فيـه مجيـع أصـحاب       ومشلت املبادرات األخرى إجراء حوار وطين استغرق يومني         
املصلحة، مبن فيهم ممثلو الشباب واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية، اآلراء بشأن            

وعالوة على ذلك، فإن املناقشات اليت جترى       . ما ميكن اختاذه من تدابري للتصدي لتغري املناخ       
مع فيـه منظمـات     يف املدارس بشأن تغري املناخ ستسهم يف عقد مؤمتر قمة للشباب ستجت           

  .الشباب ملناقشة قضايا تغري املناخ
 ممثل ليسوتو جتربة بلده يف نشر املعلومات عن تغري املناخ على فئات خمتلفة،              عرضو  -٥٠

تشمل املوظفني احلكوميني واملنظمات غري احلكومية والطالب واملنظمات الدينيـة وقـادة            
ور النشط الذي يؤديه اجلمهور يف التصدي       اجملتمعات احمللية ووسائط اإلعالم، بغية تعزيز الد      

ومن أجل حتسني وصول اجلمهور إىل املعلومات، أتاحت دوائر األرصاد اجلوية           . لتغري املناخ 
وُحددت حتديات  . يف ليسوتو للجمهور إمكانية االطالع على املعلومات املتعلقة بتغري املناخ         

املشاريع املستهدفة، وعدم كفاية الترتيبات تشمل االفتقار إىل اخلربات واألموال الالزمة لتنفيذ 
  .املؤسسية، ونقص املشاركة والدعم من لدن القطاع اخلاص

وأبرز ممثل بوتسوانا أمهية شبكات الرصد والبحث واملنظمـات غـري احلكوميـة               -٥١
وقد ُنظمت حلقـات عمـل تدريبيـة        . ووسائط اإلعالم يف نشر املعلومات عن تغري املناخ       

على قضايا  ) السلطات احمللية وسلطات املقاطعات واملدرسني والصحفيني     (  إلطالع املشاركني 
وتبيَّن على وجه اخلصوص أن الربامج املبثوثة على الراديو، وهي الوسائل الـيت             . تغري املناخ 

حتظى بأكرب قدر من الشعبية للوصول إىل أغلبية السكان، جنحت يف التوعية بتغري املنـاخ يف                
 اهلاتفية على اهلواء مع خرباء ومنظمات غري شارك بنشاط يف املناقشاتأوساط اجلمهور الذي 

  .حكومية يعملون يف جمال تغري املناخ
 عن اتفاقية   وألقى ممثل عن األمانة باسم جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا عرضاً            -٥٢

نية اللجوء إىل   آرهوس بشأن الوصول إىل املعلومات، واملشاركة العامة يف صنع القرار، وإمكا          
وتركز هذه االتفاقية على أوجه التفاعل بني اجلمهور والـسلطات          . القضاء يف املسائل البيئية   

 فيما يتعلق باحلصول على املعلومـات واملـشاركة العامـة يف            العامة ومتنح اجلمهور حقوقاً   
 املتعلقة بالبيئة   العمليات احلكومية املتصلة بصنع القرار وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف املسائل          
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وصدقت على اتفاقية آرهوس حىت اآلن بلدان يف املنطقـة          . احمللية والوطنية والعابرة للحدود   
األوروبية؛ لكن باب التصديق عليها مفتوح أمام أي دولة من الدول األعـضاء يف األمـم                

ن الفعاليـة،    مبزيد م  ٦ للمناطق األخرى لضمان تنفيذ املادة       وتقدم االتفاقية منوذجاً  . املتحدة
  .وال سيما تنفيذ العناصر املتعلقة بالوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة

وقدم ممثل رواندا معلومات عن مشروع يربط بني القـضاء علـى الفقـر ونـشر            -٥٣
وحكومة رواندا عازمة على مواجهة حتدي تغري املناخ بوسائل شىت،          . املعلومات ومحاية البيئة  
سيق إلدارة البيئة وتغري املناخ يف وزارات خمتلفة من أجل ضمان اتباع هنج مثل إنشاء مراكز تن

منظم لوضع السياسات والتخطيط االستراتيجي يف جمال تغري املناخ، وزيادة فهم اجلمهـور             
للتهديدات اليت يشكلها تغري املناخ، وذلك بترمجة املواد ذات الصلة إىل اللغة احمللية، وتعميم              

  . املتعلقة بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها عرب وسائط اإلعالماملمارسات اجليدة
وقدم ممثل عن األمانة نتائج تقييم قصري أجراه املشاركون يف حلقة العمـل ملـدى                 -٥٤

وأبلغ . إمكانية استخدام شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ واالقتراحات من أجل حتسينها          
ملوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية والوثائق املرجعية باعتبارمهـا نقطـة          اجمليبون عن استخدام ا   

 يف املائة من اجمليـبني مل       ٧٥الوصول الرئيسية لشبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ، رغم أن          
ويرتع سبعة ومخسون يف املائة من اجمليبني الذين        . يكونوا على علم بوجودها قبل االستقصاء     

ومثة جميـب واحـد فقـط       .  إىل استخدامها مرة أو مرتني يف األسبوع       يصلون إىل الشبكة  
وقـيم  .  يف املائة من اجمليبني على علم بإمكانية التسجيل        ٦٤مستخِدم مسجَّل، بينما مل يكن      

وممتـاز  )  يف املائة  ٣٣(اجمليبون فائدة الشبكة وسهولة استخدامها بدرجات تتراوح بني جيد          
 يف  ٣٠(أو ممتـازة    )  يف املائة  ٦٠(وعية املعلومات بأهنا جيدة     ، بينما ُوصفت ن   ) يف املائة  ٥٠(

وترد . على أن التدريب على الشبكة سيكون مفيداً)  يف املائة٩٣(واتفق أغلبية اجمليبني ). املائة
  :فيما يلي االقتراحات الرئيسية لتحسني الشبكة

  ؛٦ملادة إدراج تعزيز استخدام الشبكة ضمن مهام مركز التنسيق املعين با  )أ(  
حتسني حمتوى احملفل بإدراج معلومات عن استنتاجات اهليئـة احلكوميـة             )ب(  

  الدولية املعنية بتغري املناخ؛
  ترمجة حمتوى الشبكة إىل لغات خمتلفة؛  )ج(  
الربيـد والربيـد    (السماح بتقدمي املعلومات عن طريق وسـائل أخـرى            )د(  
  متقطع باإلنترنت؛ملساعدة األشخاص الذين لديهم ربط ) اإللكتروين
  اعتبار الشبكة أداة من أدوات اإلبالغ؛  )ه(  
  ؛٦إدراج مزيد من املعلومات املفصلة عن مجيع املسائل املتعلقة باملادة   )و(  
  .إدراج النتائج املنبثقة عن حلقات العمل  )ز(  
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 وبرنامج عمـل نيـودهلي      ٦وقدم ممثل عن األمانة نظرة عامة عن حالة تنفيذ املادة             -٥٥
معلومات وفيما يلي   .  إىل استقصاء آلراء املشاركني يف حلقة العمل       عدل يف أفريقيا استناداً   امل

أو تنفيـذ   / يف املائة من اجمليبني مسؤولني عن وضع و        ٤٨كان  : عن اجمليبني على االستقصاء   
 يف  ١٦؛ و ٦ يف املائة مشاركني يف أنشطة متصلة باملـادة          ٣٦؛ و ٦برامج وطنية بشأن املادة     

  .٦ مهتمني بتعلم املزيد عن األنشطة املتعلقة باملادة املائة
: ، حـسب اجمليـبني، كالتـايل     ٦، كانت أهم ثالث مسائل متعلقة باملادة        وعموماً  -٥٦

  .التثقيف، والتوعية العامة واالتصال، واملشاركة العامة
يئيـة  ففيما يتعلق بالتثقيف، لوحظ أن معظم املناهج الدراسية املتعلقة بالقـضايا الب             -٥٧

وذكر اجمليبون أن العقبات الرئيسية اليت حتـول دون         . تستهدف التعليمني األساسي واجلامعي   
تنفيذ أنشطة التثقيف تشمل عدم كفاية املوارد املالية واالفتقار إىل مواد التثقيـف مث نقـص                

  .اخلربة واملوظفني
كفاية التمويـل   وتتمثل العقبات الرئيسية اليت تعوق تنفيذ أنشطة التدريب يف عدم             -٥٨

واعترب املشاركون حلقات العمل التدريبيـة احملليـة والوطنيـة          . واالفتقار إىل اخلربة الالزمة   
املتواصل أكثر األساليب مالءمـة     ‘ التعلم باملمارسة ‘والدولية وبرامج تدريب املدربني وهنج      

  .ملعاجلة األولويات املتصلة بالتدريب
 ٤٠صول على املعلومات، ذكر اجمليبون أن ما بـني          وفيما يتعلق بالتوعية العامة واحل      -٥٩
وتـضطلع احلكومـات    .  يف املائة من مواطين بلداهنم يدركون القضايا املتعلقة باملناخ         ٥٠و

وتشمل الفئات الرئيـسية الـيت      . واملنظمات غري احلكومية والصحافة مبعظم أنشطة التوعية      
افة واملنظمات غـري احلكوميـة      تستهدفها األطراف مقرري السياسات وعامة الناس والصح      

أما الرسائل األساسية اليت تستخدمها األطـراف       . واألطفال والشباب واألوساط األكادميية   
للتوعية بقضايا تغري املناخ، فهي أن تغري املناخ حيدث اآلن ويشكل هتديدات حقيقيـة، وأن               

ة املترتبة علـى تغـري      هناك إجراءات حمددة ميكن للمواطنني اختاذها للتكيف مع اآلثار السلبي         
وذكر اجمليبون أهنم يستخدمون التلفزيون والراديـو ومحـالت         . املناخ واحلد من االنبعاثات   

وسائل رئيسية لنشر املعلومات، بينما يظـل اإلنترنـت أقـل الوسـائل             كالتوعية واجلرائد   
ية تتمثل يف   تنفيذ أنشطة التوع  دون  ورأى اجمليبون أن العقبات الرئيسية اليت حتول        . استخداماً

ومن أجل حتـسني    . عدم كفاية املوارد املالية ونقص اخلربة وقلة الدعم السياسي أو املؤسسي          
املبادئ التوجيهية واألدوات   عن  تدريب املوظفني و  عن   اجمليبون أساساً بحث  جهود التوعية، ي  

 الالزمة ألفضل املمارسات واحلصول على املساعدة من املنظمات الدوليـة ذات اخلـربة يف             
  .، والوصول إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت٦األنشطة املتعلقة باملادة 

ووفقاً للمجيبني، فإن املعلومات املتعلقة بقضايا تغري املناخ متاحـة للجمهـور يف               -٦٠
 وطين ميكن االتصال به عند البحـث عـن          منسقوذكر معظم اجمليبني أن لبلداهنم      . بلداهنم
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 يف املائة من هذه البلدان موقع وطين رمسـي          ٦٥ أكثر من    لدى و .معلومات عن تغري املناخ   
  .لتغري املناخ على اإلنترنت

ولدى اثنني وستني يف املائة من البلدان يف املنطقة آلية لتشجيع املشاركة العامـة يف                 -٦١
، وإىل  وأشار اجمليبون إىل احلاجة إىل الدعم املايل      . عمليات اختاذ القرارات املتعلقة بتغري املناخ     

حتسني شبكات املعلومات وحتسني املشاورات العامة، وإىل ترمجة املواد إىل اللغات احمللية من             
  .أجل تيسري الوصول إىل املعلومات عن قضايا تغري املناخ

وفيما يتعلق بالتعاون الدويل، أقر معظم اجمليبني بتلقي الدعم املايل لتنفيـذ أنـشطة                -٦٢
 يف املائة من البلدان عن احلصول على الدعم ألنـشطة           ٤٥أبلغ  متصلة بالبالغات الوطنية؛ و   

  .٦متصلة باملادة 
ويف معرض اإلجابة على استبيان االستقصاء، حدد املشاركون يف حلقـة العمـل               -٦٣

وتشمل هـذه  . املسائل اليت ينبغي أن تعالَج من أجل تعزيز تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل       
مثل التكيف وآلية   (ئيسية يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا        املسائل الربط بالربامج الر   

، وتوفري آلية متويل حمددة للتمكني      )التنمية النظيفة وبناء القدرات وتطوير التكنولوجيا ونقلها      
 من   متوازناً ، ووضع مؤشرات تنفيذ قابلة للقياس ومزجياً      ٦من تنفيذ األنشطة املرتبطة باملادة      

  . واإلقليميةالنُهج الوطنية

  النتائج الرئيسية للمناقشات  - رابعاً  

  االتصال والربط الشبكي وتبادل املعلومات  - ألف  
مل يكن معظم املشاركني على علم بوجود شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ قبل               -٦٤

د يف الفقرة    على استخدامها، كما ير     عملياً تنظيم حلقة العمل اإلقليمية، غري أهنم تلقوا تدريباً       
وبغية زيادة املعرفة بشبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ، طلب املشاركون مـن            .  أعاله ٣٠

 عن الصيغة الـشاملة     عروضاًللمجموعة األفريقية وجمموعة أقل البلدان منواً       األمانة أن تقدم    
وعـالوة  . اف ملؤمتر األطر  ١٦للشبكة خالل اجتماعاهتم التنسيقية اليت ستعقد أثناء الدورة         

على ذلك، حدد املشاركون عقبات شىت تعترض االتصال والربط الشبكي وتبادل املعلومات            
فيما يتعلق بتغري املناخ، مثل االفتقار إىل املوارد البشرية واملالية الالزمة ملعاجلة املسائل املرتبطة              

ملواد املتاحة باللغات    عن نقص ا   باالتصال، وانتشار املعلومات املغلوطة عن تغري املناخ، فضالً       
ويف معرض املناقشات، حدد املشاركون مواضيع مشتركة ميكن أن تعاجل، يف حاالت            . احمللية

  :بعينها، باملوارد املالية الكافية أو الدعم الكايف، من قبيل احلاجة إىل ما يلي
تعزيز تبادل التجارب والبحوث ووضع حمافل مبتكرة لتـدابري التكيـف             )أ(  

  والتخفيف؛
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توفري معلومات إقليمية عن قضايا البيئة والتنمية املستدامة من خالل تنظيم             )ب(  
اجتماعات سنوية ملمثلي األطراف يف االتفاقية اإلطارية من أجل تبـادل اخلـربات بـشأن               

  املواضيع البيئية؛
  إجراء تقييم للعالقات بني احلكومات ووسائط اإلعالم؛  )ج(  
اخ يف أوساط مقرري السياسات وحتسني االتـصال        التوعية بقضايا تغري املن     )د(  

  بني مقرري السياسات واخلرباء؛
ترمجة املواد املتعلقة بتغري املناخ إىل اللغات احمللية الرئيسية من أجل تعزيـز               )ه(  

  قدر أكرب من التواصل؛
نتاج مواد مصورة وبرامج مبثوثة على الراديو وأناشـيد موسـيقية           دعم إ   )و(  

صحفية بشأن تغري املناخ، باالشتراك مع القطـاع         وإعالنات ومقاالت    ومسلسالت درامية 
  اخلاص؛

تشجيع التدريب وتوفري احلوافز لوسائط اإلعالم من أجل دعـم إصـدار              )ز(  
  .رسائل فعالة فيما يتعلق بتغري املناخ

   من خالل البالغات الوطنية٦تقدمي التقارير عن تنفيذ املادة   - باء  
 مـن خـالل     ٦أن تقدمي التقارير عن األنشطة املتعلقة باملـادة         الحظ املشاركون     -٦٥

البالغات الوطنية من شأنه أن يستفيد من اتباع هنج استراتيجي يف وضع سياسات التـصدي             
ومن شأن . ، مبا يف ذلك تعميم مراعاة تغري املناخ يف اخلطط اإلمنائية الوطنية    لتغري املناخ عموماً  

 عن القيود الـيت تـؤثر يف        يد املشاكل العامة والتقنية فضالً    هذا النهج أيضاً أن يسمح بتحد     
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية لدى إعداد بالغاهتـا الوطنيـة وتقيـيم                

  .االحتياجات اخلاصة
 الواردة يف البالغات الوطنية اليت قُـدمت        ٦ولدى النظر يف األنشطة املتصلة باملادة         -٦٦
 بالقدر الذي ُتنفَّذ بـه   يرتبط أساسا٦ًشاركون إىل أن تقدمي التقارير عن املادة      ، أشار امل  فعالً

  :تلك املادة، وهو قدر ميكن حتسينه باختاذ إجراءات حمددة من قبيل ما يلي
إجراء تقييم منظم ملستوى الوعي بقضايا تغري املناخ من أجل تكثيف جهود              )أ(  
نتائج البالغات الوطنية اليت سبق تقدميها، مبا يف ذلك ، بنشر   وميكن حتقيق ذلك، مثالً   . التوعية

تعميمها على املستويات الشعبية، وبإجراء استقصاءات منتظمة لتقييم مستوى الوعي بقضايا           
  تغري املناخ وفهمها؛

حتسني االتصال بشأن تغري املناخ عن طريق تنفيذ اسـتراتيجيات منـسقة              )ب(  
 واملنظمات الدينية واملنظمات غري احلكومية وقطاع       مبشاركة فئات رئيسية كوسائط اإلعالم    
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 املـستهدفة مقـرري     اتوميكن أن تشمل اجله   ). السينما واملسرح واملوسيقى  (فنون التمثيل   
السياسات واألوساط األكادميية واألطفال والشباب والنساء واجملتمعات احمللية واحلكومـات          

ا السياق، يكتسي اإلبالغ بقضايا تغري املنـاخ        ويف هذ . احمللية واملزارعني والزعماء التقليديني   
  اللغات احمللية أمهية بالغة؛ب

زيادة الربط الشبكي والتفاعل بني مقرري السياسات واخلرباء واجلمهـور            )ج(  
ومن . بغية متكني اجلمهور من املشاركة بقدر أكرب يف وضع اخلطط ملعاجلة قضايا تغري املناخ             

  عي اجلمهور بدوره ومسؤولياته؛شأن هذا النهج أيضاً أن يزيد و
 ال سيما يف املناهج الدراسـية، مـع          منتظماً إدراج التثقيف البيئي إدراجاً     )د(  

 يف أفريقيا تطبق    ولوحظ أن هناك بلداناً   . التركيز بوجه خاص على التثقيف بشأن تغري املناخ       
 قضايا  لبلدان فعالً وتدرج بعض ا  . سياسات خمتلفة إزاء دمج تغري املناخ يف الوحدات التعليمية        

وقد أُطلقت عدة   . هتغري املناخ يف الدراسات العليا، مبا يف ذلك درجات املاجستري والدكتورا          
مبادرات تتعلق بالتثقيف غري الرمسي بفضل جهود املنظمات غـري احلكوميـة واملنظمـات              

يف مثـل   اجملتمعية ومنظمات اجملتمع املدين، رغم أن من الضروري حتسني آليات توفري التثق           
  تقدمي املنح للطالب والباحثني أو وحدات تدريب املدربني أو املواد التعليمية؛

مواصلة تعزيز أنشطة التدريب عرب املؤسـسات احلكوميـة واألوسـاط             )ه(  
األكادميية والوكاالت الدولية الثنائية واملتعددة األطراف واملنظمات غري احلكومية والقطـاع           

 بد من التغلب على العقبات الثقافية واللغوية لدى إعداد الربامج           ويف هذا السياق، ال   . اخلاص
  .واملواد التدريبية املناسبة

  املسائل اليت ينبغي مواصلة النظر فيها  - خامساً 
اتفق املشاركون على عدد من التوصيات اليت قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظـر             -٦٧

  :ت ما يليوتشمل هذه التوصيا. فيها، حسب االقتضاء
تعميم مراعاة تغري املناخ يف السياسات اإلمنائية الوطنية واخلطـط املتعلقـة              )أ(  

وسيضمن ذلك دمج جوانب تغـري املنـاخ يف         . مبختلف القطاعات االقتصادية قدر اإلمكان    
  مجيع املشاريع والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك مكونات التثقيف والتدريب والتوعية العامة؛

رتقاء بالدعم احلكومي الرفيع املستوى من أجل تنفيذ األنشطة املتـصلة           اال  )ب(  
  ؛٦باملادة 

 ٦تشجيع مجيع األطراف اليت مل تعّين بعد منسقني وطنيني معنيني باملـادة               )ج(  
  على أن تفعل ذلك وخترب به أمانة االتفاقية اإلطارية؛
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 بأن تستشري   ٦ إلزام كل منظمة ترغب يف االضطالع مبشروع متصل باملادة          )د(  
 مـن أجـل     ٦مركز التنسيق الوطين لالتفاقية اإلطارية ومركز التنسيق الوطين املعين باملادة           
  ضمان تنسيق األنشطة على الصعيد الوطين وتفادي ازدواج اجلهود واملوارد؛

 من مصادر خمتلفة، تشمل اآللية      ٦زيادة متويل األنشطة املتصلة بتنفيذ املادة         )ه(  
فاقية ووكاالت التعاون الثنائية واملتعددة األطراف والتمويل العام الوطين واملنظمات          املالية لالت 

  غري احلكومية والقطاع اخلاص؛
  ؛٦إجراء تقييم لالحتياجات بغية حتديد األولويات الوطنية املتصلة باملادة   )و(  
  ؛٦وضع منهجيات معيارية لتنفيذ مجيع عناصر املادة   )ز(  
ركية للرصد والتقييم تعىن بأنشطة التثقيـف والتـدريب         وضع آليات تشا    )ح(  

والتوعية العامة من أجل قياس جناح املشاريع املنفذة، بتحديد ما ينبغي حتسينه وصقل عملية               
  التخطيط لألنشطة املقبلة؛

تعزيز إدراج قضايا تغري املناخ يف املناهج الدراسـية اخلاصـة بـالتعليمني               )ط(  
  األساسي والثانوي؛

عزيز التثقيف الرمسي وغري الرمسي، ال سيما للشباب، باعتبار ذلـك أداة            ت  )ي(  
  لزيادة الوعي بقضايا تغري املناخ؛

تعزيز التثقيف بإجراءات تكيف اجملتمعات احملليـة، ال سـيما النـساء يف               )ك(  
  املستوى الشعيب، مع اآلثار السلبية املترتبة على تغري املناخ؛

وطين وتنفيذها  الصعيد  الل بشأن تغري املناخ على      وضع استراتيجيات لالتصا    )ل(  
بتعاون وثيق مع أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبن فيهم منظمات اجملتمع املـدين ووسـائط              

  اإلعالم والقطاع اخلاص والنساء والشباب؛
استخدام خمتلف أنواع وسائط اإلعالم على حنو أفضل وتعزيـز الـشفافية              )م(  

كومات والصحفيني ألهنم معنيون بنشر املعلومات عـن تغـري          والعالقات املنسجمة بني احل   
  املناخ؛

أو تعزيز التعاون مع الزعماء الـدينيني واملرشـدين التقليـديني           /طلب و   )ن(  
، لنـشر   )املوسيقى واملسرح والـسينما   (ومؤسسات اإلبداع، مبا يشمل قطاع فنون التمثيل        

  الرسائل املتعلقة بتغري املناخ نشرا واسع النطاق؛
زيادة اخنراط مقرري السياسات، مبن فيهم الربملانيون، واحلكومات احملليـة            )س(  

  والنساء والشباب، يف أنشطة التوعية احملددة اهلدف يف جمال تغري املناخ؛
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 مواد التوعية بتغري املناخ ونشرها باللغات احمللية الرئيسية وتلخـيص           عدادإ  )ع(  
قية اإلطارية لكي يطلع عليها مقررو السياسات وعامة        التفامبوجب ا البالغات الوطنية املقدمة    

  الناس بلغة سهلة؛
  زيادة عدد الوثائق الرمسية والوثائق األخرى بالفرنسية والعربية؛  )ف(  
زيادة حمتوى شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ بالفرنسية والعربية وتعزيز            )ص(  

  استخدامها يف املنطقة؛
هات املعنية ذات الصلة، مبا فيها منظمات اجملتمع املدين         طلب الدعم من اجل     )ق(  

واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية والقطاع اخلاص، من أجـل مواصـلة بنـاء              
  القدرات على املدى الطويل؛

تعزيز التعاون مع اهليئات اإلقليمية ذات الصلة وتشجيعها على املشاركة يف             )ر(  
  ؛٦تنفيذ املادة 

ة الربنامج اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة إىل توسيع نطاق مشروع           دعو  )ش(  
  . من البلدان يف أفريقياليشمل مزيداًقابلية التأثر  التكيف باحلد من -تغري املناخ والتنمية 

        
  


