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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٤إىل نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠كانكون، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 
   من االتفاقية٦املادة 

 من االتفاقية يف    ٦تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية املتعلقة بتنفيذ املادة             
  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  *مذكرة من األمانة    

  موجز    
 من االتفاقية يف الدول اجلزرية      ٦ُعِقدت حلقة العمل اإلقليمية املتعلقة بتنفيذ املادة          

وتبادل . ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٤ إىل   ٢الصغرية النامية يف سيشيل خالل الفترة من        
املشاركون يف احللقة التجارب والدروس املستفادة واملمارسات اجليدة يف جمـال إعـداد             

. وتنفيذ أنشطة التثقيف والتدريب والتوعية، وناقشوا فرص تعزيز هذه األنشطة وتوسيعها          
 مـن االتفاقيـة وقـدموا    ٦ادة  وقيَّموا أيضاً تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل املتعلق بامل        

  .توصيات بشأن ُسُبل مواصلة تعزيزها
  

  

__________ 

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

  الوالية  -ألف   
، برنـامج   ١٣-م أ /٩اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة، مبوجب مقرره            -١

وطلب .  من االتفاقية بصيغته الواردة يف مرفق هذا املقرر        ٦عمل نيودهلي املعدل املتعلق باملادة      
مانة، يف املقرر نفسه، تنظيم حلقات عمل مواضيعية إقليمية ودون إقليمية قبـل             املؤمتر من األ  

ادة ـ، بغية تبادل الدروس املـستف     ٢٠١٠إجراء االستعراض الوسيط لربنامج العمل يف عام        
وشرعت األمانة يف هذه العملية بتنظيم حلقة عمل إقليمية أوروبية يف            .)١(وأفضل املمارسات 

      /تـشرين األول  تها حلقة عمل إقليمية آلسيا واحملـيط اهلـادئ يف           ، تل )٢(٢٠٠٩مايو  /أيار
    /نيـسان ، وحلقة عمل إقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف           )٣(٢٠٠٩أكتوبر  
وكانت حلقـة   . )٥(٢٠١٠سبتمرب  /أيلول، وحلقة عمل إقليمية ألفريقيا يف       )٤(٢٠١٠أبريل  

ة الصغرية النامية هي األخرية يف سلسلة حلقات العمـل الـيت            العمل املتعلقة بالدول اجلزري   
  .نظمتها األمانة

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء   
للهيئة الفرعية للتنفيذ أن تستخدم املعلومات الواردة يف هذا التقرير لتحديـد            ميكن    -٢

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

  اإلجراءات  -ثانياً   
 من االتفاقية يف الدول اجلزريـة       ٦ُعِقدت حلقة العمل اإلقليمية املتعلقة بتنفيذ املادة          -٣

. ٢٠١٠نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ٤ إىل   ٢الصغرية النامية يف ماهي، سيشيل، يف الفترة من         
مواجهة آثار ارتفاع   مانة تنظيم حلقة العمل بالتعاون مع حكومة سيشيل ومؤسسة          وتولت األ 
ومولت حلقة العمل حكومات إسبانيا وأستراليا والنرويج ونيوزيلنـدا         . سطح البحر مستوى  

  . والواليات املتحدة األمريكية
__________ 

 .١٣-م أ/٩من مرفق املقرر ) ج(٢٩الفقرة  )١(
 .FCCC/SBI/2010/2الوثيقة  )٢(
 .FCCC/SBI/2010/3الوثيقة  )٣(
 .FCCC/SBI/2010/9 الوثيقة )٤(
 .FCCC/SBI/2010/19الوثيقة  )٥(
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ن  دولة جزرية صغرية نامية، وممثلو     ١٥وشارك يف حلقة العمل ثالثون مشاركاً من          -٤
  . وخرباء من منظمات غري حكومية،ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

وُعِقدت حلقة العمـل    . وترأست حلقة العمل السيدة فريونيكا سويانا، من سيشيل         -٥
 عرضاً وتسع جلسات، منها جلستان صغريتان ألفرقة        ٢٠على مدى ثالثة أيام وقسمت إىل       

  . العمل
اعي عن تأثري تغري املناخ على احمليطات قدمه تالميذ         واسُتهلت حلقة العمل بنشيد مج      -٦

  .مدرسة ابتدائية بلغة الكريول
: وشارك يف اجللسة العامة االفتتاحية ممثلون لعدة سلطات حكومية يف سيشيل، هـم    -٧

سطح البحر، وهو أيضاً    مواجهة آثار ارتفاع مستوى     األمني الرئيسي للبيئة؛ ورئيس مؤسسة      
لشؤون البيئة ورئيس جامعة سيشيل؛ واألمني الرئيسي للتعليم؛ ورئيس         مستشار رئيس الدولة    

وأبرز السيد ديدييه دوغلي، األمني الرئيسي للبيئة يف سيشيل، يف          . اللجنة الوطنية لتغري املناخ   
عرضه االستهاليل، الدور احملوري للتعليم يف املساعدة يف حتقيق التغيريات الضرورية للتصدي            

وعقـب  .  ويف تنمية القدرات البشرية الالزمة للتصدي للتحديات املستقبلية        آلثار تغري املناخ  
هذا العرض، أدلت السيدة فريونيكا سويانا، رئيسة حلقة العمل، ببيان دعت فيه املـشاركني     

 يف تعزيز الوعي مبسألة تغري املناخ وتعزيز فهمهـا، ال سـيما بـني               ٦إىل إدراك أمهية املادة     
سة االفتتاحية بكلمة ترحيب من ممثل لألمانة، أشار فيها إىل أمهيـة            واخُتتمت اجلل . الشباب

حلقة العمل يف سياق االستعراض الوسيط القادم لربنامج عمل نيودهلي املعدل الذي ستجريه             
اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والثالثني، ال سيما أن مناقشات الدورة السادسة عشرة              

  .٦املادة ستركز على اف القادمة ملؤمتر األطر
 وبرنـامج عمـل     ٦وقدمت األمانة أثناء الدورة معلومات أساسية بشأن املـادة            - ٨

مث قدم ممثل ملديف االستعراض     . نيودهلي املعدل ونبذة عن أهداف حلقة العمل ومنهجيتها       
تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املـستدامة        ملواصلة  اخلمسي الستراتيجية موريشيوس    

مشرياً إىل بعـض    ) ٥+استعراض استراتيجية موريشيوس    (دول اجلزرية الصغرية النامية     لل
  .٦أوجه ارتباطها باملادة 

وتضمنت اجللسة الثانية مناقشة عامة للممارسات اجليدة يف جمال التعاون الـدويل              -٩
اإلقليميـة  وقدم ممثل اجلمهورية الدومينيكية عرضاً للنتائج الرئيسية حللقة العمل          . واإلقليمي

معلومـات بـشأن    قدم   يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، و       ٦املتعلقة بتنفيذ املادة    
جانيب أثناء الدورة الـسادسة  سياق نشاط كتيب عن املمارسات اجليدة يف املنطقة سُيقدم يف         

وأعقب ذلك عرض قدمته األمانة عن برنامج املـنح املقدمـة مـن             . عشرة ملؤمتر األطراف  
التفاقية اإلطارية، وهو مبادرة لتنمية قدرات املهنيني الشباب من البلدان النامية، ال سيما أقل              ا

  .البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية
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واسـُتهلت  . وركزت اجللسة الثالثة على املمارسات اجليدة يف جمال توعية اجلمهور           -١٠
ل املتعلقة بتوعية اجلمهور بـشأن املـسائل        اجللسة بعرض قدمه ممثل هاييت عن حلقات العم       

كا وسانت لوسيا شريطي فيديو عـن شـدة         اياجلنسانية وتغري املناخ، مث عرض مندوبا جام      
  . تعرض الدول اجلزرية الصغرية النامية آلثار تغري املناخ

) اليونيتـار (معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث عن ويف اجللسة الرابعة، قدم ممثل     -١١
ومات عن منرب األمم املتحدة املوحد خلدمات التدريب يف جمال تغري املناخ، وهو مبـادرة               معل

 منظمة من منظمات األمم املتحدة هتدف إىل تعزيز املـوارد           ٢٢ينسقها املعهد وتشارك فيها     
  .مية واملهارات املرتبطة بتغري املناخيالبشرية واألدوات التعل

ن املداخالت عرض فيها ممثلو األطـراف جتـارهبم         واخُتتم اليوم األول مبجموعة م      -١٢
  .املتعلقة مبشاركة اجلمهور يف مسائل تغري املناخ

 يف  الت حا ةواسُتهل اليوم الثاين من حلقة العمل بسلسلة من العروض تناولت دراس            -١٣
وأوضح ممثل سيشيل أمهية التثقيف يف جمال تغري املناخ يف الـدول            . جمال التثقيف والتدريب  

ية الصغرية النامية، وبني ممثل ساموا االرتباط بني االستدامة والتثقيف، وأبرزت ممثلـة             اجلزر
 يف  ٦ يف إطارمها األنشطة املتعلقة بتنفيذ املادة        مفيجي السياقني املؤسسي والنظامي اللذين ُتنظَّ     

تنفيـذ  وأكد ممثل ملديف التزام بلده القوي بالتصدي ملسائل تغري املناخ، مبا يف ذلك ب       . بلدها
وبيَّن ممثل أنتيغوا وبربودا أن بلده يتخذ هنجاً مماثالً، حيـث           . برامج التثقيف وتوعية اجلمهور   

ويف . ٦استعرض املشاريع اليت تضطلع هبا شعبة البيئة بشأن هذين العنـصرين مـن املـادة                
ضة املشاركني عن جمموعة عريإىل ممثل بليز معلومات    قدم  العرضني األخريين يف هذه اجللسة،      

، يف حني عرض ممثل معهـد األمـم         ٦من اإلجراءات املتخذة لتنفيذ العناصر الستة للمادة        
املتحدة للتدريب والبحث املشاريع اليت تدعم البلدان الرائـدة يف سـعيها إىل اختـاذ هنـج                 

  .استراتيجي إزاء التعلم وتنمية املهارات يف جمال تغري املناخ
سِّم املشاركون إىل جمموعات صغرية وشـاركوا يف   قُويف اجللستني السابعة والثامنة،     -١٤

 مناقشات استهدفت حتديد األولويات الرئيسية، واملمارسات اجليدة، والفجوات والعقبـات         
. احملتملة اليت تعترض تنفيذ برنامج نيودهلي املعدل يف الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة               

ويف اجللـسة   . عراض الوسيط القادم  واستهدفت املناقشات أيضاً وضع توصيات تتعلق باالست      
العامة التالية، ُعرضت نتائج املناقشات وطُرح عدد من التوصيات اليت ركزت على الفجوات             

  .ن املمكنةالقائمة وجماالت التحّس
واسُتهِل اليوم الثالث حللقة العمل بانعقاد اجللسة التاسعة بشأن األطفال والـشباب              -١٥

مانة اجللسة بعرض اإلجراءات املنسقة اليت تتخذها منظمات األمم وافتتح ممثل األ. وتغري املناخ
. املتحدة لتعزيز فهم األطفال والشباب للمسائل املتعلقة بتغري املناخ وزيادة مشاركتهم فيهـا            

وقرأ ممثل ملديف، باسم اجمللس الوطين للشباب يف توفالو، بياناً أُرسل كإسـهام مـن فئـة              
  .بابية غري حكومية، وهي منظمة ش)يونغو(الشباب 
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ويف إطار املناقشات التالية، تبادل املشاركون معلومات عن املبـادرات املتخـذة يف        -١٦
واخُتتمـت اجللـسة   . بلداهنم لتعزيز مشاركة الشباب يف إجراءات التصدي آلثار تغري املناخ     

ـ        ة بعرض مسرحي أدته جمموعة من تالميذ املدارس يف سيشيل، وقدمه ممثل للشباب يف جامع
  .سيشيل وحضره وزير التعليم والعمل واملوارد البشرية يف البلد

 ىوتارتفاع مـس  مواجهة آثار   واستمرت حلقة العمل بعرض قدمه رئيس مؤسسة          -١٧
سطح البحر، وهو أيضاً مستشار رئيس الدولة لشؤون البيئة ورئيس جامعة سيـشيل، عـن               

  .موضوع مستقبل تغري املناخ وتأثريه على الناس
م ممثل عن األمانة نتائج تقييم أجراه املشاركون يف حلقة العمل ملـدى سـهولة          وقد  -١٨

استعمال شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ، وأورد معلومات عن اخلطوات املقبلة لتطـوير             
م املمثل أيضاً نتائج استقصاء أجنزه املشاركون يف حلقة العمـل           وقّد. هذه الشبكة وتنفيذها  

  . وبرنامج عمل نيودهلي املعدل٦الوطنية واإلقليمية يف تنفيذ املادة بشأن األولويات 
واخُتتمت حلقة العامل مبناقشة هنائية للتوصيات واعتمادها، مث قدم مركز التنـسيق              -١٩

  .الوطين لالتفاقية اإلطارية املالحظات اخلتامية
ومجيـع  . ينويرد يف الفصل الثالث أدناه موجز للعروض املذكورة يف الفصل الثـا             -٢٠

   .)٦(العروض متاحة يف موقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت

  موجز العروض  -ثالثاً   

  العرض التمهيدي  -ألف   
. ٥+ أبرز ممثل عن ملديف العناصر الرئيسية الستعراض استراتيجية موريـشيوس             -٢١

ية، فإهنا تغطي أيضاً    لدول اجلزرية الصغرية النام   تأثري ا وبينما تتناول هذه االستراتيجية جوانب      
وأشار ممثل . والتوعية يف جمال تغري املناخ مسائل أخرى منها التنمية املستدامة وأنشطة التثقيف   

منظمـة األمـم    باعتباره مبادرة ناجحة تقودها     ‘ رصد رمال الشواطئ  مشروع  ‘ملديف إىل   
 نظم إيكولوجيـا    املتحدة للتربية والعلم والثقافة لتوعية األطفال والشباب الذين يعيشون يف         

  . حبرية وساحلية هشة

   واإلقليميالتعاون الدويل  -باء   
قدم ممثل عن اجلمهورية الدومينيكية عرضاً للنتائج الرئيسية حللقة العمل اإلقليميـة              -٢٢

 يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وهي احللقة اليت ُعقدت يف            ٦املتعلقة بتنفيذ املادة    
__________ 

)٦( ><http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/5755.php. 
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وركّز ممثل اجلمهورية الدومينيكية يف عرضه      . ٢٠١٠أبريل  /نيساندومينيكية يف   اجلمهورية ال 
على األولويات اإلقليمية اليت نشأت أثناء حلقة العمل، وسلّط الـضوء علـى مـا حـدده              

معلومـات بـشأن    قدم  ، و ٦املشاركون يف حلقة العمل من عقبات رئيسية أمام تنفيذ املادة           
ويف إطار متابعة حلقـة     . النظر من جانب اهليئة الفرعية للتنفيذ     املسائل اليت تتطلب مزيداً من      

العمل اإلقليمية هذه، تعكف حكومة اجلمهورية الدومينيكية على مجع أمثلـة للممارسـات             
اجليدة يف جمال التثقيف والتدريب والتوعية من أجل التكيف مع تغري املناخ واحلد من خماطر               

وسوف ُتعـرض هـذه     . التينية ومنطقة البحر الكارييب   الظواهر اجلوية القصوى يف أمريكا ال     
جانيب يكّرس هلذا الغرض خالل الـدورة الـسادسة عـشرة ملـؤمتر            نشاط  األمثلة يف إطار    

وركزت املناقشات التالية على أمهية إصدار نسخ مبسطة للنصوص اليت تتـضمن            . األطراف
ن عامة النـاس مـن      ومن شأن ذلك أن ميكّ    . مصطلحات متخصصة، مثل البالغات الوطنية    

  .ملسائل تغري املناخفهمها وأن يعمق إدراكهم 
وقدم ممثل عن األمانة عرضاً لربنامج املنح اليت تقدمها االتفاقية اإلطارية، وهي املنح               -٢٣

اليت متكّن املسؤولني احلكوميني يف املستوى الوظيفي املتوسط من القيام مبشاريع حبثية داخـل           
ة، ومن مث اإلسهام يف بناء القدرات الالزمة للتصدي لـتغري املنـاخ يف          أمانة االتفاقية اإلطاري  

ويف إطار العـرض،    . البلدان النامية، ال سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً          
بيانات إحصائية بشأن الطلبات الواردة للجولة الثالثة من الربنامج الـيت انطلقـت يف       قُدِّمت  
  . ٢٠١٠يونيه /حزيران

  التوعية  -جيم   
ناقش ممثل عن هاييت مع املشاركني جانباً حمدداً من خطة العمل الوطنية اليت وضعتها                -٢٤

وتقـوم  . ، ويشمل هذا اجلانب املسائل اجلنسانية وتغري املنـاخ        ٦حكومة هاييت بشأن املادة     
  : استراتيجية وزارة البيئة يف هاييت على ثالثة أركان، هي

  ائل اجلنسانية يف السياسات والربامج واملشاريع البيئية الوطنية؛إدماج املس  )أ(  
غري مراعاة منظور ت  دعم املنظمات النسائية املعنية باملسائل اجلنسانية وتعميم          )ب(  

  املناخ على مستوى القاعدة الشعبية؛
منع تعرض املرأة لآلثار الـضارة      املتأثرين من أجل    تعزيز قدرات السكان      )ج(  
  .اخلتغري املن

ويف إطار السعي لتنفيذ هذه االستراتيجية، تتعاون وزارة البيئة عن كثب مـع وزارة          -٢٥
عالوة على ذلك، جيري حالياً تنقيح برنامج عمل التكيف الـوطين لـضمان             . شؤون املرأة 

مت حلقات عمل هبدف تقـدمي      تضمينه املسائل اجلنسانية واملسائل املتعلقة باملرأة، كما ُنظّ       
حاب املصلحة املعنيني بشأن وضع املفاوضات ذات التـأثري علـى املـسائل             معلومات ألص 
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وتعتزم الوزارة اختاذ خطوات منها التخطيط إلنشاء شبكة من         . اجلنسانية ومسائل تغري املناخ   
  .املنظمات هبدف التوعية باملسائل اجلنسانية ومسائل تغري املناخ على املستوى الوطين

، وذلـك  "أصوات معنية بتغري املناخ "يط فيديو بعنوان    وعرض ممثل عن جامايكا شر      -٢٦
يف إطار مشروع تشارك يف تنفيذه جلنة التعليم البيئي الوطنية ومنظمة بانوس يف منطقة البحر               
الكارييب، وهي منظمة غري حكومية تعمل على تعزيز فهم اجملتمع املدين للمـسائل املتعلقـة               

الغناء علـى موسـيقى      معروفني   كيف ميكن لفنانني  ويبني شريط الفيديو    . بالتنمية املستدامة 
السلوك الواعي بالبيئة؛ وتقـول كلمـات       تعزيز  التوعية مبسائل تغري املناخ و    من أجل   الرجيي  

وهذا املـشروع جـزء مـن       ". ال ميكننا وقفه ولكن ميكننا إبطاؤه     : "األغنية عن تغري املناخ   
ستراتيجية أنشطة أخرى، مثل حلقـات  وتتضمن اال. االستراتيجية الوطنية لالتصال والتثقيف  

قطاعيـة، وغـرس األشـجار،      العمل  الللفنانني ووسائط اإلعالم، وحلقات     املوجهة  العمل  
  . اليوم العاملي للبيئة، واحلوارات اجملتمعية، والرحالت املدرسيةاالحتفال بو

واستخدمت سانت لوسيا أيضاً وسائط اإلعالم املتعددة كوسيلة لتوعية الـسكان              -٢٧
كما اختذت إجراءات أخرى يف سياق وضع برنـامج     . بالتأثريات الضارة لتغري املناخ يف البلد     

 الـذي   "الفردوس املعّرض للخطر  "عمل نيودهلي املعّدل، منها إصدار الفيلم الوثائقي املعنون         
 ه قسم التنمية املستدامة والبيئة يف وزارة التخطيط والتنمية والبيئة واإلسكان بدعم قدمـه        أعّد

وقبل إعداد هذا الفـيلم الوثـائقي، أُجـري         . برنامج األمم املتحدة للبيئة وحكومة النرويج     
لتحديد الشواغل الشائعة إزاء    " املعارف واملواقف واملمارسات والسلوك    "موضوعهاستقصاء  
واسُتخدمت نتائج االستقصاء كأساس إلنتاج شريط الفيديو وإلعداد دليل عملي          . تغري املناخ 
  .رسي املرحلتني االبتدائية والثانوية يف مسائل تغري املناخلتدريب مد

 دقيقة، أن يبني للجمهور، مبا يتـضمنه        ٣٥واهلدف من الفيلم الوثائقي، الذي مدته         -٢٨
من صور حية ومقابالت معّمقة، أن تغري املناخ أمر واقع وأنه يـؤثر يف عـدد كـبري مـن            

رد املائية والـساحلية، ومـصائد األمسـاك،        القطاعات يف سانت لوسيا، منها الزراعة واملوا      
وأكدت ممثلة سانت لوسيا أمهية أن يتضمن شريط الفيديو مقابالت مع           . والسياحة، والصحة 

 هذه املقابالت أكثر تأثرياً، يف سـياق جهـود          وأشارت إىل أن  . أشخاص تأثروا بتغري املناخ   
ىل التعاطف مع األشخاص الـذين      من املناقشات األكادميية ألن عامة الناس مييلون إ       التوعية،  

  . يشاركوهنم مشكالت معينة
م ممثل اليونيتار عرضاً بشأن استحداث منرب األمم املتحدة املوحـد خلـدمات             قدَّو  -٢٩

التدريب، الذي يهدف إىل أن يصبح أداة شاملة للوصول إىل املواد التدريبية املتعلقة مبوضوع              
مج تدرييب موحد لألمم املتحدة يف جمال تغري املناخ،         تغري املناخ وتبادهلا، وأن يعزز وضع برنا      

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  . خ يف وكاالت األمم املتحدة وتنفيذها وتقييمها      أنشطة التدريب املتصلة بتغري املنا    
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اجملاالت الرئيسية لنشاط منرب األمم املتحدة املوحد خلدمات التدريـب يف جمـال تغري املناخ             
  :ما يلي

، مبا يف ذلك وضع قائمة ميكن البحث فيها حتتوي          التواصلإدارة املعارف و    )أ(  
تحدة ومعلومات عن أنشطة التدريب املتصلة بـتغري        على موارد التعلّم والتدريب يف األمم امل      

  املناخ اليت تروج هلا األمم املتحدة، وتبادل التجارب وممارسات التدريب اجليدة؛
وضع برنامج تدرييب موحد لألمم املتحدة يف جمال تغري املناخ يشمل املواد              )ب(  

  عية؛التعلمية األساسية لألمم املتحدة وجمموعات مواد التعلم املواضي
تنفيذ مشاريع جتريبية لدعم اختاذ هنج استراتيجي إزاء املوارد البشرية والتعلم             )ج(  

  . وتنمية املهارات يف سياق التصدي آلثار تغري املناخ

  مشاركة اجلمهور  -دال   
تبادل املشاركون معلومات عن األنشطة املنفذة يف بلداهنم من أجل إشراك اجلمهور              -٣٠

وفيما يتعلق باإلدارة الرشيدة ملسألة تغري      . د  التصدي آلثار تغري املناخ     يف ختطيط وتنفيذ جهو   
املناخ، سلّط ممثل موريشيوس الضوء على النهج االستباقي الذي يتخذه اجلمهور واملنظمات            

كما تتيح سياسة الباب املفتوح، الـيت       . غري احلكومية يف اقتراح املبادرات املتعلقة بتغري املناخ       
إىل املكاتب احلكومية ملناقـشة املـسائل       يف األسبوع   مة، وصول اجلمهور مرة     تتبناها احلكو 
وأشار ممثلو بليز وسانت لوسيا وساموا إىل لقاءات ُتعقـد علـى املـستوى              . املتعلقة بالبيئة 

وذكـر ممثـل    . اجملتمعي ُيتاح للجمهور أن يعرب فيها عن أفكاره وأن يربز احتياجاته اخلاصة           
روح املـشاركة يف أوسـاط       اجلهود اليت تتخذها احلكومة لتعزيـز        اجلمهورية الدومينيكية 

اجلمهور؛ وذلك، مثالً، بالسماح للجمهور باملشاركة يف االجتماعات الدولية املعقـودة يف            
عالوة على ذلك، ُنظمت مناسبة عامة قبل انعقـاد         . البلد بشأن تغري املناخ والتنمية املستدامة     

طراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه          الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األ    
اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، إلحاطة اجلمهور علماً باملسائل الرئيسية اليت سُتطرح     

  . يف املفاوضات القادمة وكي ُيسهم اجلمهور يف حتديد موقف البلد
ارت عدة دول أطراف إىل     وفيما يتعلق بالشراكة يف األنشطة املتعلقة بتغري املناخ، أش          -٣١

أنتيغوا وبربـودا، وجـزر   (زراعة األشجار تتعلق مثالً بمشاركة اجلمهور يف مبادرات خمتلفة   
، وإدارة  )موريشيوس، وسانت كيتس ونـيفس    (، وكفاءة الطاقة    )كوك، وفيجي، وسيشيل  

وتؤدي سيشيل دوراً بالغ النـشاط يف تـشجيع    ). فيجي، وملديف، وموريشيوس  (النفايات  
كة األطفال بغية زيادة إحساسهم باملسؤولية عن اإلجراءات الواجب اختاذها للتصدي           مشار

اختيار حكومتها التركيز على توعيـة  وسلطت ممثلة عن ساموا الضوء على    . آلثار تغري املناخ  
  . تيسري مشاركته يف التصدي آلثار تغري املناخاجلمهور بدالً من 
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  التثقيف والتدريب  -هاء   
لة عن سيشيل يف عرضها على أمهية التثقيف مبوضوع تغـري املنـاخ يف              ركزت ممث   -٣٢

البلدان اجلزرية الصغرية النامية؛ وأشارت إىل أن هذه البلدان هي األكثر تعرضـاً للتـأثريات             
على تعزيز قدرة اجملموعات السكانية     الضارة لتغري املناخ وأن التثقيف يؤدي دوراً أساسياً يف          

سيشيل أيضاً على أن التثقيف يف جمال تغري املناخ ينبغـي أن يراعـي              وركزت ممثلة   . التأقلم
، التعليمـي ومن املنظور   . السياقات احمللية، ال سيما عند مناقشة خماطر وقوع كوارث طبيعية         

أشارت ممثلة سيشيل إىل أن التثقيف يف جمال تغري املناخ ينبغي أن يركز علـى الطفـل وأن                  
ري النقدي ومهارات حل املشاكل، وأن ينمي القدرة علـى          يكون تشاركياً، وأن يعزز التفك    

وقد أُدخل رمسياً علم تغري املناخ يف املناهج الدراسية باملـدارس االبتدائيـة         . التكيف والتأقلم 
نة بناء قـدرات    وتستهدف برامج معيّ  . والثانوية، ومن مث سيكون مادة ُيمتحن فيها الطالب       

 تدريبية، كما عينت كل مدرسة مدرساً يتوىل        املدرسني، وهي تشمل حلقات عمل ودورات     
وأكدت ممثلة سيشيل احلاجة . تنسيق عملية التثقيف يف املواد البيئية، باعتباره ممثالً معنياً بالبيئة        

املناخ على املستويات احمللية واإلقليمية     التواصل بني العاملني يف جمال التثقيف بتغري        إىل حتسني   
  .من فرص تبادل اخلربات وأفضل املمارساتوالدولية، بغية إتاحة مزيد 

عالوة على ذلك، تعكف سيشيل على تعزيز عدد من املشاريع اليت يـشارك فيهـا                 -٣٣
، )رصد رمال الشواطئ  مشروع  (األطفال والشباب، مثل املشاريع املتعلقة بإصالح الساحل        

 ومحالت توعيـة  مياه األمطار يف املدارس،ستجماع م سبل التغلب على نقص الغذاء، وا      وتعلّ
كما أنتجت سيشيل مواد تعليمية، مثـل الكتيبـات وامللـصقات الـيت           . وتثقيف اجلمهور 
  . تستهدف األطفال

. وأشارت ممثلة ساموا يف عرضها إىل ضرورة استيفاء التثقيف معـايري االسـتدامة              -٣٤
ناخ يف  ر امل ولتحقيق هذا اهلدف، نفذّت حكومة ساموا عدة تدابري، منها إدراج موضوع تغيّ           

املواكبـة للمنـاهج    املناهج الدراسية الرمسية للمدارس االبتدائية والثانوية، وتشجيع األنشطة         
لألطفال من  للتعريف باملوارد البيئية املتاحة     ل  ـات املدرسية، ونشر دلي   ـ كاملسابق الدراسية

الذي ) ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين يف  ( سنوات، وتنظيم أسبوع البيئة الوطين       ١٠ إىل   ٧سن  
  .ن عروضاً ومنتديات ومناقشاتتضّم
وأكدت ممثلة فيجي احلاجة إىل النهوض بعملية تنفيذ برامج التثقيف والتـدريب يف               -٣٥

وكمثال على ذلك، قالت إن موضوع تغري املناخ مل ُيدرج بعد يف            . جمال تغري املناخ يف بلدها    
وأشارت إىل . بة للمناهج الدراسيةاملواكاملناهج الدراسية للمدارس رغم أنه أُدرج يف األنشطة 

وقالت إن األسـاس املؤسـسي      . أن تدريب املدربني هو أيضاً جمال جدير مبزيد من التطوير         
والنظامي الذي أُقيم يف املاضي من أجل التصدي بفعالية لتهديدات تغري املناخ قد اسـتهدف               

ية والـصحة العامـة     حىت اآلن القطاعات املعرضة للمخاطر، مثل الزراعة واملناطق الـساحل         
  .والتغذية واملوارد املائية والسياحة والطاقة وختطيط املدن وتطوير البنية األساسية
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وإضافة إىل ذلك، أنشأت فيجي، مبشاركة من مؤسسات خمتلفة، منها وزارة اإلعالم        -٣٦
عية ووزارة التعليم وجامعة فيجي، وحدة للتوعية بالبيئة تضطلع مبسؤولية وضع استراتيجية لتو     

وجتري يف الوقت احلايل عملية تشاور تشارك فيها جمالس املـدن وغريهـا مـن               . اجلمهور
وسوف تستفيد اسـتراتيجية    . ذاجملموعات من أجل اإلسهام يف وضع االستراتيجية اليت ستنفّ        

ة بتغري املناخ، املزمع إنشاؤها، كما ميكن هلذه االستراتيجية         نيالتوعية من الوحدة اإلعالمية املع    
أن تعتمد على شبكة من املنظمات غري احلكوميـة واملؤسـسات واملنظمـات اإلقليميـة               

وتشمل األنشطة احملـددة    . والوكاالت املاحنة املشاركة يف املشاريع احلالية املتعلقة بتغري املناخ        
مسابقات تتخللها  مستوى اجملتمع، وتنظيم أسابيع توعية      املنفذة محالت توعية اجلمهور على      

  . يف اخلطابة
وقدم ممثل عن ملديف للمشاركني معلومات عن التزام حكومته القوي بالتـصدي              -٣٧

 ففيما يتعلق . ملسائل تغري املناخ بوجه عام، وبتنفيذ برامج تثقيف وتوعية اجلمهور بوجه خاص           
 املناخ يف املناهج الدراسية للمدارس، وُنقحت الكتب        بالتثقيف، أُدرجت مسائل البيئة وتغري    

املواكبة للمنـاهج   وفيما يتصل باملبادرات    . الدراسية مبا يسمح بإدراج هذه املواد احملددة فيها       
وعلـى  . الدراسية، تعقد حلقات عمل تتعلق بتغري املناخ، منها حلقات دراسـية للـشباب            

ة يف كل مقاطعة لتنفيذ عدة أنشطة، منها حتسني املستوى املؤسسي، أُنشئت مراكز اتصال بيئي  
  .محالت التوعية ودعم برامج التوعية على مستوى القاعدة الشعبية

وأشار ممثل ملديف إىل عدد من العقبات، منها عدم وجود برنامج مشترك لتبـادل                -٣٨
ملاحنـة  الوكـاالت ا املواضيع اليت تركز عليها البيانات أو نشر املعلومات، ووجود فجوة بني       

  .واحتياجات البلد يف قطاعات حمددة، إضافة إىل ضعف عملية تنسيق املساعدات
، ٦واستعرض ممثل عن أنتيغوا وبربودا السياسات اليت تتخذها شعبة البيئة لتنفيذ املادة               -٣٩

 تثقيـف   وأشار إىل أن بلده ينفذ عدة مشاريع      . ال سيما فيما يتعلق بالتثقيف وتوعية اجلمهور      
وقال إن هذه املشاريع تسلط الضوء على السمات الرئيسية         . تغري املناخ  متعلقاً ب  شقاًتتضمن  

  .ملناخ متغري وتقدم بعض احللول العملية بشأن سبل ختفيف آثاره أو التكيف معه
الـذي ينظمـه    وأشار ممثل أنتيغوا وبربودا إىل عدة مشاريع، منها املخيم الصيفي             -٤٠

 تتـراوح  وتستهدف هذه املبادرات األطفال الذين هم يف سن  . "اإليكولوجيةاملنطقة  "برنامج  
وُيتاح لألطفال يف املخيم االتصال املباشر باحلياة الربيـة للبلـد،           .  سنة ١٤و سنوات   ٥بني  

ويف إطـار   . وُيعلّمون كيف أن أفعاهلم ميكنها أن ُتحدث تأثريات إجيابية أو سلبية على البيئة            
ة لقطـع   ـ أمهية زراعة األشجار واألساليب الـسليم      مبادرة شهر التشجري، يتعلم األطفال    

وتشارك ست وثالثون مدرسة يف البلد يف برنامج        . األثر الكربوين األشجار وطرق احلد من     
مناهج الدراسية يـستهدف متكـني طـالب        مواكب لل املبتدئني يف جمال البيئة، وهو نشاط       

ملموس ينتشر بعد ذلك إىل عامة      ئي  بياملدارس االبتدائية والثانوية واجلامعة من إحداث تغيري        
وتشمل عوامل جناح املـشروع   . ملشروعامن  شق  م محلة إعالمية قبل تنفيذ كل       وُتنظّ. الناس
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، املشاركة الفعالة من جانب خمتلف أصحاب املـصلحة، كوسـائط اإلعـالم             هيف ما تشمل  
 الوكـاالت   ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وعامة اجلمهور، والتعاون فيما بـني          

ويف إطار املناقشات اليت أعقبت العرض، برزت مسألة التمويل بوصفها عقبة من            . احلكومية
 القطاع اخلاص   وُيعّد. العقبات الرئيسية أمام إعداد مشاريع أخرى يف جمال التثقيف والتوعية         

  .واحداً من مصادر متويل هذا املشروع
 رغم  ٦جهوداً للوفاء جبميع عناصر املادة      وأشار ممثل بليز يف عرضه إىل أن بلده بذل            -٤١

وفيما يتعلق بالتعليم، فقد أُدرجـت مـسألة تغـري املنـاخ      . املوارد البشرية واملالية احملدودة   
لمقررات الدراسية، مثل املشاريع املدرسية واملعـارض       مواكبة ل خمتلفة  أنشطة  كموضوع يف   

وتشارك املـدارس يف    . قررات الدراسية أن مسألة تغري املناخ مل ُتدرج بعد يف امل        مع  العلمية،  
مجيع أحناء البلد يف اليوم العاملي لألرصاد اجلوية واليوم العاملي للمياه، ومها مناسبتان سنويتان              
يستضيفهما املرفق الوطين لألرصاد اجلوية الذي ميثل جهة التنسيق الوطنية لالتفاقية اإلطارية            

األجهزة عاينة ، يتمكن الطالب واملدرسون واآلباء من مويف إطار هاتني املناسبتني. لتغري املناخ
املستخدمة لتحليل األحوال اجلوية ومن مجع املواد التثقيفية، مبا يف ذلك املواد املتعلقة بـتغري               

عالوة على ذلك، يتاح للطالب االتصال املباشر طوال العام باملرفق الوطين لألرصـاد      . املناخ
واُتخذت عـدة   . وظفني بشأن موضوعي الطقس وتغري املناخ     اجلوية والتواصل املباشر مع امل    

مبادرات لتمكني املهنيني داخل املرفق الوطين لألرصاد اجلوية وداخل الوزارات من حـضور             
وحـضور  ) العامة لتغري املناخ  إعداد التوقعات   يف جمال تصميم مناذج املناخ و     (دورات حمددة   

  . حلقات عمل يف إطار دوراهتم التدريبية
ة املنفَّذة من أجل الوفاء بعناصـر أخـرى         ـوقدم أيضاً ممثل بليز استعراضاً لألنشط       -٤٢

، مثل جهود التوعية يف إطار األعمال التحضريية اليت أسفرت عن إصدار الـبالغني              ٦للمادة  
الوطنيني األول والثاين وإصدار كتيبات عن تغري املناخ باللغتني اإلنكليزية واإلسبانية جلمهور            

ونظَّم الصندوق العاملي للطبيعة واملرفق الوطين لألرصاد اجلوية محلة لتوعية          . نمعّيمستهدف  
ونفِّذت عـدة   . اجملتمعات احمللية يف إطار مشروع يهدف إىل جتديد موائل أشجار املانغروف          

مشاريع يف إطار من التعاون الدويل واإلقليمي الوثيق، مثالً مع مركز اجلماعة الكاريبية لتغري              
  . خ واملعهد الكارييب لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيااملنا
وعرض ممثل اليونيتار مسات املشاريع التجريبية على الصعيد القطري يف سياق منـرب               -٤٣

وهتدف هذه املشاريع إىل دعـم      . األمم املتحدة املوحد خلدمات التدريب يف جمال تغري املناخ        
 استراتيجية وطنية للموارد البـشرية والتثقيـف   وضعيف البلدان املشمولة باملشاريع التجريبية     

وتنمية املهارات يف جمال تغري املناخ، كما هتدف يف الوقت ذاته إىل تشجيع اختاذ إجـراءات                
ويتبع .  القصري واملتوسط والطويل   األجلحمددة من أجل تعزيز أدوات التثقيف والتدريب يف         

  :يتألف من أربع خطوات، هيتدرجيياً كل مشروع هنجاً 
  بداية املشروع والتوعية ونقل املعرفة؛  )أ(  
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وضع استراتيجية وطنية لتعزيز املوارد البشرية والتثقيف وتنمية املهارات من            )ب(  
  أجل التصدي لتغري املناخ؛

  تنفيذ إجراءات التعلم املتقدم؛  )ج(  
  .تقييم املشاريع التجريبية وحتديد الدروس املستفادة  )د(  

 مـن دوالرات     دوالر ٢٥٠ ٠٠٠ و ٢٠٠ ٠٠٠كل مشروع بني    وتتراوح ميزانية     -٤٤
 يف املائة كمنحة    ٦٠ و ٥٠، يتاح منها متويل تتراوح نسبته ما بني         )دوالر(الواليات املتحدة   

تقدم للبلدان الشريكة من أجل دعم األنشطة املنفذة حملياً، وُتستخدم النسبة املتبقية لتـوفري              
 ما بني ثالثة وأربعة مشاريع،      ٢٠١١دأ يف مستهل عام     ُيتوقع أن تب  و. الدعم التقين واملنهجي  

  . املوارد الالزمةوافررهناً بت

  األطفال والشباب وتغري املناخ  -واو   
قدم ممثل عن األمانة مبادرة األمم املتحدة إلطار العمل املشترك بـشأن األطفـال                -٤٥

الت تابعة لألمم املتحدة    بالتعاون مع وكا  والشباب وتغري املناخ، وهي مبادرة تقودها األمانة        
وهتدف املبادرة إىل تيسري املزيد مـن التنـسيق         . ومنظمات غري حكومية ومنظمات للشباب    

والتنفيذ الفعالني للمشاريع اليت تستهدف األطفال والشباب وزيادة مشاركتهم يف العمليات           
وُسلِّط الضوء  . احلكومية الدولية واألنشطة ذات الصلة اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة          

على بعض األنشطة املضطلع هبا يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف ويف الدورة اخلامسة      
ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو؛ وتـضمنت هـذه              

مع موظفني حكوميني رفيعي املـستوى،      اجتماعات  األنشطة استقصاًء مشل أجياالً خمتلفة، و     
عداد كتاب االلتزام املشترك بني األجيال الذي أعرب فيه ممثلو األطراف ومنظمات األمم             وإ

املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص عن آرائهـم            
  .تغري املناخمعاجلة قضايا بشأن كيفية تعزيز مشاركة الشباب يف 

ننمو معاً يف مناخ    "تيبني، أوهلما بعنوان    بادرة أصدرت كُ  وأشار ممثل األمانة إىل أن امل       -٤٦
تشمل املبادرات العاملية اليت تذكي     طائفة من األنشطة    ، وهو يتضمن معلومات عن      )٧("متغري

مفاوضات االتفاقية  املبذولة يف سياق    الوعي بإجراءات التصدي لتغري املناخ، وجهود الدعوة        
مشاركة الشباب يف عمليـة مفاوضـات االتفاقيـة         "ن  وأما الكتيب الثاين املعنو   . اإلطارية
 فيهدف إىل توفري معلومات للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات          )٨("اإلطارية

  . غري احلكومية والشباب املشاركني يف دورات االتفاقية اإلطارية

__________ 

)٧( <http://unfccc.int/files/cc_inet/information_pool/application/pdf/growingtogether.pdf>. 
)٨( <http://unfccc.int/files/cc_inet/information_pool/application/pdf/unfccc_youthparticipation.pdf>. 
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العمل إىل أنه الو يف بيان أُرسل كإسهام يف حلقة فوأشار جملس الشباب الوطين يف تو       -٤٧
رغم التأثريات السلبية الشديدة لتغري املناخ يف بلده وتأثريه على األجيال القادمة، فإن الشباب              
ليسوا يف وضع ميكنهم من اإلسهام يف عملية اختاذ القرار أو احلصول على املعلومات املتعلقة               

كومات الوطنية واملنظمات اجمللس يف التماسه املقدم إىل احلوطلب . املناختأثرهم بتغري  مبواطن  
مـن املـشاركة يف   الدولية باسم الشباب يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، متكني هذه الفئة         

املناقشات الوطنية والدولية بشأن تغري املناخ ومن حضور برامج تثقيفية ودورات تدريبية لبناء             
  .ان من رسم مستقبلهر املناخ والتمك وتقويتها من أجل التصدي بفعالية لتغّياقدراهت
وتبادل املشاركون معلومات عن األنشطة املنفذة يف بلـداهنم لتـشجيع األطفـال               -٤٨

وأشار ممثل بليز إىل أنه جيري النظر يف        . والشباب على فهم مسائل تغري املناخ واملشاركة فيها       
سـانت  مت  دعو. آلية من شأهنا أن تعزز مشاركة الشباب يف املناقشات املتعلقة بتغري املناخ           

 تتـيح لوسيا مشاركة ثالثة من الشباب يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف، وسوف             
ويف موريشيوس، جيري تنظـيم     . أيضاً لثالثة من الشباب املشاركة يف الدورة السادسة عشرة        

وأنـشأت  . أنشطة لتدريب القيادات الشبابية يف جمال تغري املناخ وإدارة الكوارث الوطنيـة           
عبة للشباب يف وزارة شؤون املرأة واجملتمع والتنمية االجتماعية؛ ويسهم الشباب يف            ساموا ش 

. مثل أسبوع البيئة الـوطين    أنشطة  وضع مبادرات حكومية كما يشاركون بنشاط يف تنظيم         
وأتاحت تونغا للشباب تقدمي تعليقاهتم على مشروع نص البالغ الوطين؛ عالوة على ذلـك،    

. ادة يف تنفيذ املشاريع املتعلقة بتغري املناخ علـى مـستوى اجملتمـع            زمام القي بالشباب  يأخذ  
وأوفدت جزر كوك جمموعة من الشباب حلضور الدورة اخلامسة عشرة ملـؤمتر األطـراف              
والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، كما            

أصـحاب  ويف فيجي، يعمل الشباب ك    . يف البلد ة  األنشطة البيئية املنظم  يشارك الشباب يف    
يف املشاريع اإليكولوجية، ال سيما يف األرياف، كما ُتنظم دورات لتدريب القيـادات             خربة  
وأكد ممثل سان تومي وبرينسيـيب مشاركة األطفال والـشباب يف العديـد مـن         . الشبابية

بـذل  ويف ملـديف، ي   . ةويف سيشيل، تتركز مشاركة الشباب يف أنشطة التوعي       . املناسبات
يث أنشأوا الشبكة املناخية لشباب ملديف، وهي جزء جهوداً حثيثة يف هذا الصدد ح   الشباب  

جموعـة  من شبكة شباب جنوب آسيا من أجل تغري املناخ، وهلم أيضاً اتـصال مباشـر مب               
وشارك وفد وطين من الشباب يف الـدورة        ). يونغو(املنظمات غري احلكومية املمثلة للشباب      

خلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             ا
األطراف يف بروتوكول كيوتو، وسوف يشارك يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطـراف             

ويف اجلمهوريـة   . ويف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف          
يها وزارة الشباب مسؤولية تنسيق السياسات والـربامج الـشبابية،          الدومينيكية، اليت تتوىل ف   

اعُتمد قانون يعزز مشاركة الشباب يف الشؤون الداخلية، وهو ما يعين مشاركتهم أيـضاً يف               
نتيجة لذلك، تتزايد مشاركة الـشباب  . املناقشات واألنشطة املتعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة    
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املناخ، ال سيما داخل املدارس واجلامعات، ويف منظمات الـشباب          يف املسائل املتعلقة بتغري     
  .واملنظمات غري احلكومية، حيث يشاركون يف تنظيم أنشطة ومحالت التوعية

 تالميذ وشباب من سيـشيل، وحـضره        ءواستمرت فعاليات حلقة العمل بعرض أدا       -٤٩
موعات من األطفال الـذين     وأثناء املناسبة، قدمت عدة جم    . املمثل البيئي لشباب جامعة سيشيل    

 أناشيد وأشعار ومسرحيات وحتدثوا عن تغري املناخ         سنة ١٧سنوات و  ٦ بنيتتراوح أعمارهم   
كما بيَّن األطفال للمشاركني، من     . ددة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية     تأثر احمل وعن مواطن ال  

  .لتكيف معهخالل معرض، األسباب الرئيسية لتغري املناخ واإلجراءات الالزمة ل
البحر عرضاً عن مـستقبل     مواجهة آثار ارتفاع مستوى سطح      وقدم رئيس مؤسسة      -٥٠

وبعد أن أجرى حتليالً وافياً للطابع املعقد الذي تتـسم بـه            . تغري املناخ وتأثرياته على الناس    
خمتلف القضايا املطروحة، العلمية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، وما يرتبط هبـا مـن          

امل طبيعية وبشرية وإمنائية ينبغي النظر إليها عند السعي إلجياد حلول، عـرض رئـيس               عو
املؤسسة معلومات عن أهداف املؤسسة، وهي تثقيف وإشراك ومتكني أصـحاب املـصلحة             
املتضررين من تغري املناخ واملعنيني مبسائل ذات صلة بتغري املناخ، بغية حتويلهم إىل قوة دافعة               

  . اد حلول مستدامةمثقفة تسهم يف إجي

  نتائج االستقصاءات  -زاي   

  االستقصاء املتعلق حبالة تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل على املستوى الوطين  -١  
 وبرنامج عمل نيودهلي املعدل     ٦قدَّم ممثل عن األمانة حملة عامة عن حالة تنفيذ املادة             -٥١

. استقصاء آلراء املشاركني يف حلقـة العمـل       يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، استناداً إىل        
 يف املائة منهم مسؤولون عن وضع       ٢٥وبينت املعلومات املتعلقة باجمليبني على االستقصاء أن        

 يف املائة منهم يشاركون يف أنـشطة متـصلة   ٣٨؛ و  ٦أو تنفيذ برامج وطنية بشأن املادة       /و
  .٦عن األنشطة املتعلقة باملادة  يف املائة منهم مهتمون مبعرفة املزيد ٢٥؛ و٦باملادة 
التثقيف، والتوعية  :  هي ٦هم ثالث مسائل تتعلق باملادة      أاعترب اجمليبون أن    وعموماً،    -٥٢

  .العامة واالتصال، والتدريب
ففيما يتعلق بالتثقيف، لوحظ أن معظم املناهج الدراسية املتعلقة مبسائل البيئة تستهدف              -٥٣

وذكر اجمليبون أن العقبات الرئيسية اليت حتول دون تنفيـذ أنـشطة            . التعليم االبتدائي واجلامعي  
  .التثقيف تشمل عدم كفاية املوارد املالية واالفتقار إىل مواد التثقيف، مث نقص اخلربة واملوظفني

وتتمثل العقبات الرئيسية اليت تعوق تنفيذ أنشطة التدريب يف نقص اخلـربة الالزمـة                -٥٤
ورأى املشاركون أن حلقات العمل التدريبية احملليـة والوطنيـة،          . كتظاظ الدراسي احلايل  الوا

وبرامج التدريب أثناء العمل، وبرامج تدريب املدربني، هي أنسب األساليب ملعاجلة األولويات            
  .املتصلة بالتدريب
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وفيما يتعلق بالتوعية العامة واحلصول على معلومات، ذكر اجمليبون أن احلكومـات              -٥٥
وتشمل الرسائل األساسـية    . احلكومية والصحافة تنفذ معظم أنشطة التوعية     واملنظمات غري   

أن تغري املناخ حقيقة واقعة وميثل      : اليت تستخدمها األطراف للتوعية مبسائل تغري املناخ ما يلي        
هتديدات حقيقية، وأن هناك إجراءات حمددة ميكن للمواطنني اختاذها للتكيف مع التـأثريات             

ورأى اجمليبون أن العقبات الرئيسية أمـام تنفيـذ         . خ واحلد من االنبعاثات   الضارة لتغري املنا  
أنشطة التوعية هي عدم كفاية املوارد املالية، وعدم كفاية اخلربة، وعدم كفاية الدعم السياسي 

  .أو املؤسسي
وأشار اجمليبون إىل أن املعلومات املتعلقة مبسائل تغري املناخ متاحـة للجمهـور يف                -٥٦

 يف املائة من اجمليبني إىل وجود منسق وطين يف بلداهنم ميكن االتصال بـه               ٧٣وأشار  . بلداهنم
 يف املائة من هذه البلدان لديها موقع        ٧٧للحصول على معلومات بشأن تغري املناخ، وإىل أن         

  .تغري املناخكرس ملسألة على اإلنترنت م وطين رمسي
ة الصغرية النامية آلية لتشجيع املشاركة  يف املائة من الدول اجلزري٧٠ولدى أكثر من    -٥٧

وأشار اجمليبون إىل احلاجة إىل الـدعم املـايل      . يف عمليات اختاذ القرارات املتعلقة بتغري املناخ      
لتحسني شبكات املعلومات واملشاورات العامة، وإلنشاء وصيانة مواقع على اإلنترنت تيسر           

  .احلصول على معلومات عن مسائل تغري املناخ
وفيما يتعلق بالتعاون الدويل، أقر معظم اجمليبني بتلقي دعم مايل من مرفـق البيئـة                 -٥٨

 يف املائة من البلدان عـن       ٦٧العاملية لتمويل األنشطة املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية؛ وأبلغ         
ذكر املشاركون أن اجلهـات املاحنـة       و. ٦حصوهلا على الدعم الالزم ألنشطة تتصل باملادة        

من بني اجلهات الفاعلة اليت ميكنـها أن تقـدم           األطراف وهيئات األمم املتحدة هي       املتعددة
  .أكرب إمكانات لتعزيز التعاون الدويل

وحدد املشاركون يف حلقة العمل، يف ردودهم على االستقصاء، املسائل اليت ينبغي              -٥٩
إجياد ترابط مـع    وتشمل هذه املسائل    . أن تعاجل من أجل تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل        

التكيف، وآلية  تلك املتعلقة ب  مثل  (الربامج الرئيسية يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا         
، وتوفري آلية متويل حمددة متكِّـن  )التنمية النظيفة، وبناء القدرات، وتطوير التكنولوجيا ونقلها     

 للقياس، وإقامة عالقـات     ، ووضع مؤشرات تنفيذ قابلة    ٦ من تنفيذ األنشطة املرتبطة باملادة    
  .تآزر مع برامج التوعية اليت هي مثرة االتفاقات املتعددة األطراف الرئيسية املتعلقة بالبيئة

  استقصاء عن شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ  -٢  
للوقـوف  قدم ممثل عن األمانة نتائج تقييم قصري أجراه املشاركون يف حلقة العمل               -٦٠

استخدام شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ واالستفادة من االقتراحـات          على مدى سهولة    
 املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية والوثـائق       هموأبلغ اجمليبون عن استخدام   . املقدمة لتحسينها 

ومن بني  . شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ    إىل  املرجعية باعتبارمها نقطة الوصول الرئيسية      
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منـهم   يف املائـة     ٨٨، يستخدم   يدخلون شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ      الذين   اجمليبني
 يف املائة من اجمليبني على علـم        ٢٩يكن   الشبكة مرة أو مرتني أسبوعياً، يف الوقت الذي مل        
ن أن جميباً واحداً فقط كان ضـمن        وتبّي. بوجود هذه الشبكة قبل االطالع على االستقصاء      

.  يف املائة من اجمليبني على علم بإمكانيـة التـسجيل          ٥يكن   سجلني، بينما مل  املستخدمني امل 
 يف املائـة  ٢٩(وممتـازة  )  يف املائة منهم٥٧(فائدة الشبكة بني جيدة لم اجمليبون ييقتراوح ت و

 يف  ٨٦ يف املائـة و    ٧١(، وقّيموا أيضاً سهولة استخدامها ونوعية معلوماهتا بأهنا جيدة          )منهم
 يف املائة من اجمليبني على علم بوجود دليـل للمـستخدم،            ٧٥يكن   ومل). توايلاملائة على ال  

وترد فيما يلـي    . الشبكة سيكون مفيداً  استخدام  واتفق مجيع اجمليبني على أن التدريب على        
  :االقتراحات الرئيسية لتحسني الشبكة

  يف االجتماعات الوطنية والدولية؛لترويج هلا ا  )أ(  
  املدرسني، وجعل شكلها أكثر جذباً للطالب؛صفوف لترويج هلا يف ا  )ب(  
  إنشاء وصالت إلكترونية للربط مبواقع البلدان املشاركة على اإلنترنت؛  )ج(  
جانبية بشأن الشبكة أثنـاء االجتماعـات       نشطة  تنظيم دورات تدريبية وأ     )د(  
  الرمسية؛

  .التصفح باللغات األخرى لألمم املتحدةإتاحة   )ه(  

   تتطلب مزيداً من النظرمسائل  -رابعاً   
 اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظـر   اتفق املشاركون على عدد من التوصيات اليت قد تودّ          -٦١

  :وتشمل هذه التوصيات ما يلي. فيها، حسب االقتضاء
 علـى   ٦ ن بعد منسقني وطنيني معنيني باملادة     تعّي تشجيع األطراف اليت مل     )أ(  

  ذا الصدد؛القيام بذلك وإخطار األمانة يف ه
 بالدعم املايل والتقين والتـدريب      ٦ تزويد املنسقني الوطنيني املعنيني باملادة      )ب(  

  وسبل الوصول إىل املعلومات واملواد؛
 من أجل حتسني    ٦ ني جهات التنسيق الوطنية املعنية باملادة     التواصل ب تعزيز    )ج(  

فيذ برنامج عمـل نيـودهلي      تبادل املعلومات واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة من تن       
ذلك بعدة طرق، منها حلقات العمـل، وبـرامج التبـادل الدوليـة،        ينبغي تنفيذ   و. املعدل

  ؛ املتعلقة بتغري املناخوالتحديثات املنتظمة لشبكة املعلومات
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 عـن طريـق عمليـة       ٦ وضع خطط عمل استراتيجية وطنية بشأن املادة        )د(  
وينبغي أن ترتكز خطط العمل االسـتراتيجية  . نينيتشاركية تضم مجيع أصحاب املصلحة املع   

  على األولويات الوطنية احملددة؛
تنمية القدرات املؤسسية والتقنية على املستوى الوطين من أجـل حتديـد              )ه(  

، وتقييم فعالية األنشطة ذات الـصلة، مـع         ٦ الفجوات واالحتياجات الالزمة لتنفيذ املادة    
  التنسيق بني هذه األنشطة؛

  دعم إنشاء وحدات وطنية معنية بتغري املناخ؛  )و(  
تغري املناخ يف السياسات واخلطط اإلمنائيـة الوطنيـة         مراعاة منظور   تعميم    )ز(  

  لقطاعات اقتصادية متنوعة، قدر اإلمكان؛
املعارف "وضع استراتيجيات اتصال وطنية بشأن تغري املناخ، تستند إىل هنج           )ح(  

  مجهوراً حمدداً؛وتستهدف " واملواقف واملمارسات
 يف إطار اآللية املاليـة      ٦ توفري التمويل الرمسي لألنشطة املتعلقة بتنفيذ املادة        )ط(  

لالتفاقية، وزيادة التمويل املقدم من مصادر أخرى، منها وكاالت التعاون الثنائية واملتعـددة             
  األطراف، والتمويل العام الوطين، واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص؛

 مبـا يف ذلـك      - حتفيز وتشجيع مشاركة مجيع الفئات الرئيسية للمجتمع        )ي(  
 يف  - الشباب والنساء واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية والـسكان األصـليون          

  ختطيط وتنفيذ اجلهود الرامية إىل التصدي آلثار تغري املناخ؛
الفئات الرئيسية يف   تشجيع إسهام ومشاركة ممثلي مجيع أصحاب املصلحة و         )ك(  

  العملية احلكومية الدولية املتعلقة بتغري املناخ؛
، وختطيط عملية   ٦ عقد حلقات عمل إقليمية بشأن التنفيذ الدوري للمادة         )ل(  

  استعراض للمشاريع والربامج املنفذة جيريه النظراء؛
 والتـرويج املتعلقة بـتغري املنـاخ      سهولة استخدام شبكة املعلومات     تعزيز    )م(  

  الستخدامها يف الدول اجلزرية الصغرية النامية؛
ذ برنامج عمل نيودهلي املعدل     مقترنة باستعراض تنفي  التالية،  نشطة  ألاتنظيم    )ن(  

أسبوع معارض متعلقة بأنـشطة     : األطرافمنة عشرة ملؤمتر     أثناء الدورة الثا   ٢٠١٢ يف عام 
  لتوعية؛توزيع مواد ل؛ و٦ة أنشطة جانبية متعلقة باملادالتثقيف والتدريب والتوعية؛ و

  ؛٢٠١٢ متديد برنامج عمل نيودهلي املعدل ملا بعد عام  )س(  
إعداد كتيب عن املمارسات اجليدة والدروس املستفادة من تنفيذ برنـامج             )ع(  

 نـشاط ، وتقدمي الكتيب يف     ٢٠١١ نيودهلي املعدل يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف عام        
  ة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف؛أثناء الدورينظم جانيب 
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 واملبـادئ   ٦ وضع مبادئ توجيهية موحدة بشأن تنفيذ مجيع عناصر املادة          )ف(  
  التوجيهية بشأن إدماج مسائل تغري املناخ يف املناهج الدراسية للمدارس؛

تشجيع األطراف على إشراك الشباب يف وفودها الرمسية إىل اجتماعـات             )ص(  
   األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، واهليئات الفرعية؛مؤمتر األطراف، ومؤمتر

دعوة األطراف اليت ميكنها تقدمي دعم مايل ملشاركة وفـود الـشباب يف               )ق(  
اجتماعات مؤمتر األطراف، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف واهليئـات            

  الفرعية إىل تقدمي هذا الدعم؛
ذات الصلة إىل إنشاء برنامج للمنح الصغرية لدعم        دعوة املنظمات الدولية      )ر(  

  .املشاريع اليت تستهدف الشباب واألطفال

        


