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 فاقية اإلطارية بشأناالت
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ 
  الدورة السادسة والثالثون 

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
   من جدول األعمال املؤقت١٣البند 

   من االتفاقية٦املادة 

 بـشأن   املعـدَّل ج عمل نيودهلي    تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنام          
   من االتفاقية وعن فعالية هذا التنفيذ٦ املادة

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
يقدم هذا التقرير توليفاً للمعلومات املتعلقة جبهود األطراف من أجل تنفيذ برنامج              

دم احملرز يف تنفيذ    ويسلط الضوء على التق   .  من االتفاقية  ٦  بشأن املادة  املعدَّلعمل نيودهلي   
األنشطة املشار إليها يف برنامج العمل فضالً عن تنفيذ األنشطة األخرى املتعلقة بـالتعليم              

 ووصول اجلمهور إىل املعلومات املتعلقة      ، ومشاركة اجلمهور  ، وتوعية اجلمهور  ،والتدريب
ـ ويلخص التقريـر كـذلك      .  والتعاون الدويل يف هذا السياق     ،بتغري املناخ  ات االحتياج

دعـم  هـو   واهلدف من هذا التقرير     . تنفيذ برنامج العمل  والثغرات والعقبات فيما يتعلق ب    
  .املعدَّلاستعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي 

  

__________ 

 .قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد بسبب تأخر األطراف يف تقدمي آرائها  *  
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
بشأن  املعدَّل، اعتماد برنامج عمل نيودهلي      ١٣-م أ /٩قرر مؤمتر األطراف يف مقرره        -١

  .٢٠١٢ إجراء استعراض لتنفيذه عامو )١( من االتفاقية٦ املادة
 )٢(، يف دورهتـا الرابعـة والـثالثني       )اهليئة الفرعيـة  (وأقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -٢

صيغتها الواردة يف املرفـق األول      ب املعدَّل تنفيذ برنامج عمل نيودهلي      اختصاصات استعراض 
وطُلب إىل  . ، وطلبت إىل األمانة أن تعد وثائق لدعم االستعراض        FCCC/SBI/2011/7للوثيقة  
  . )٣(املعدَّلخاص، أن تعد وثيقة بشأن تنفيذ برنامج عمل نيودهلي بوجه األمانة، 

  نطاق املذكرة  -باء  
 باالستناد إىل   املعدَّلالتقرير املعلومات املتعلقة بتنفيذ برنامج عمل نيودهلي        يوجز هذا     -٣

  :املصادر التالية املبيَّنة يف االختصاصات
املعلومات اليت قدمتها األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب استجابةً           )أ(  

ق بإكمال استعراض برنـامج     لدعوة اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني لتقدمي آراء تتعل         
  ؛)٤(املعدَّلعمل نيودهلي 

  ؛)٥(املعدَّلالبالغات الوطنية املقدمة بعد اعتماد برنامج عمل نيودهلي   )ب(  
  ؛)٦( من االتفاقية٦ املعلومات املتبادلة يف حلقات العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ املادة  )ج(  
شبكة معلومات  ومات التابع ل  مركز تبادل املعل  املعلومات املتاحة من خالل       )د(  
  .تغري املناخ

__________ 

 .١٣-م أ/٩على النحو الوارد يف مرفق املقرر  )١(
)٢( FCCC/SBI/2011/7 ٦٦، الفقرة. 
)٣( FCCC/SBI/2011/7 ٦، املرفق األول، الفقرة)أ.( 
. FCCC/SBI/2012/MISC.4 الواردة من األطراف واملنظمات احلكومية الدولية يف الوثيقـة           أُتيحت اآلراء  )٤(

اآلراء اليت وردت مـن املنظمـات غـري احلكوميـة فهـي متاحـة يف العنـوان الـشبكي التـايل               أما
<http://unfccc.int/parties_observers/ngo/submissions/items/3689.php>. 

 من  ١٥١ طرفاً من أصل     ٦٤ األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، و        من ٤٣ طرفاً من أصل     ٤٢قدم   )٥(
 .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بالغاهتا الوطنية بعد اعتماد برنامج عمل نيودهلي املعدَّل

)٦( <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/3143.php>. 
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 أعاله مع التركيز على تنفيذ األنشطة       ٣ واسُتعرضت مصادر املعلومات املبيَّنة يف الفقرة       -٤
وباإلضافة إىل ذلك، يلقي هذا التقرير الـضوء        . )٧(املشار إليها يف برنامج عمل نيودهلي املعدَّل      

  .تبقى من احتياجات وثغرات وعقبات ماعلى تنفيذ األنشطة األخرى ذات الصلة ويوجز 
 من االتفاقية   ٦ ويستند هيكل هذا التقرير إىل اجملاالت املواضيعية الستة الواردة يف املادة            -٥

التعليم، والتدريب، وتوعية اجلمهور، ومشاركة اجلمهـور، ووصـول اجلمهـور إىل            : وهي
نفيذ األنشطة املـشار إليهـا يف        زاي ت  -ويستعرض الفصل الثاين    . املعلومات، والتعاون الدويل  

  . من االتفاقية٦ ترد ضمن اجملاالت املواضيعية الستة للمادة برنامج عمل نيودهلي املعدَّل واليت ال

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم  
ر لتحديـد   لعل اهليئة الفرعية تود أن حتيط علماً باالستنتاجات الواردة يف هذا التقري             -٦

  .  من االتفاقية٦ اخلطوات الالحقة من أجل تعزيز تنفيذ املادة

  املعدَّلالتقدم احملرز يف جمال تنفيذ برنامج عمل نيودهلي   -ثانياً  

  التعليم  -ألف  
يف التثقيـف   بشأن أمهية   اهليئات املعنية األخرى    مثة توافق واسع يف آراء األطراف و        -٧

أنـشطة تثقيفيـة    ب االضطالع   جرى ،سنوات اخلمس املاضية  على مدى ال  و. جمال تغري املناخ  
ُيبيَّن إحراز تقدم ملحوظ يف كل من        مماما فتئ عددها يزيد ونطاقها يتسع،       تعلق بتغري املناخ    ت

  .البلدان النامية واملتقدمة

  املعدَّلتنفيذ األنشطة املشار إليها يف برنامج عمل نيودهلي   -١  
 من هذا التقرير توليفاً للمعلومات املتعلقة باألنشطة        ١ - ألف   -يتضمن الفصل ثانياً      -٨

الرامية إىل تشجيع وتعزيز إدراج مسألة تغري املناخ يف املناهج الدراسية يف مجيع مـستويات               
التعليم ومجيع التخصصات، وإىل وضع مواد تتعلق بتغري املناخ على النحو املـشار إليـه يف                

كز كذلك على الدعم املقدم للتعلـيم غـري املدرسـي           وير. )٨(املعدَّلبرنامج عمل نيودهلي    
ـ            لظـروف الوطنيـة    لاً  والتعليم غري النظامي املتعلق بتغري املناخ، وإنتاج مواد تعليميـة وفق

وباإلضافة إىل ذلك، يتناول التقرير معلومات عن تنفيـذ األنـشطة           . )٩(والسياقات الثقافية 
  .)١٠(سي للشباب يف التثقيفاملتعلقة بتعزيز مسائل التكّيف وعن الدور الرئي

__________ 

 .١٩-١٧، املرفق، الفقرات ١٣-م أ/٩قرر امل )٧(
 ).ح(١٧، املرفق، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )٨(
)٩( FCCC/SBI/2011/7 ٤، املرفق األول، الفقرة)ط.( 
)١٠( FCCC/SBI/2011/7 ٤، املرفق األول، الفقرة)ه(و) أ (. 
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وأفاد معظم البلدان املتقدمة والكثري من البلدان النامية بأن تغري املناخ يشكل جـزءاً                -٩
. من املناهج الرمسية ملرحلة التعليم قبل املدرسي ويف املراحل االبتدائية والثانويـة واجلامعيـة             

دان، كجزء من التثقيف البيئي، فـإن  ورغم أن التعلم يف جمال تغري املناخ ُيتناول، يف أكثر البل 
  . يف خمتلف التخصصاتعدداً متزايداً من البلدان بدأ بإدراج قضايا تغري املناخ

على وجه التحديد   وأُبلغ الكثري من األطراف عن وضع برامج جامعية جديدة تركز             -١٠
املتقدمة مبراجعـة   وباإلضافة إىل ذلك، قام عدد من البلدان        . على املسائل املتعلقة بتغري املناخ    

وُوضـعت يف أحـد     . ال تغري املناخ  مناهجها الرمسية، هبدف زيادة تعزيز نطاق التعليم يف جم        
  . البلدان النامية مؤشرات لقياس فعالية التعليم البيئي

وحتقق تقدم ملحوظ يف توفري املواد التعليمية للمدرسني والطالب يف البلدان املتقدمة              -١١
 وجرى يف بعض البلدان تطوير أدوات متعددة الوسائط تتيح الـتعلم يف        .والنامية على السواء  

وجرى، يف الكثري من احلاالت، إعداد املـواد اإلعالميـة          . الفصول الدراسية والتعلم الذايت   
 )١١(وميثل برنـامج املدرسـة اإليكولوجيـة      . ونشرها بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية     

 مثالني على النجاح يف إيصال      )١٢( املناخ يف الفصول الدراسية    واملبادرة املتعلقة بالتثقيف بشأن   
املوارد التعليمية العلمية واالبتكارية يف جمال تغري املناخ إىل الفصول الدراسـية يف البلـدان               

  .املتقدمة والنامية
ويدعم الكثري من البلدان التعليم غري الرمسي والتعليم غري النظامي يف جمال تغري املناخ                -١٢
وجـرى  . خالل تعزيز برامج املدرسة املراعية للبيئة وبرامج املباين اجلامعية املراعية للبيئة          من  

يف لمدارس كي حتسن الكفـاءة      لذلك من خالل مجلة أمور بينها توفري الدعم املايل والتقين           
 خالهلـا منـسقني   كي يعملـوا حصة تعليمية ملدة  استخدام الطاقة واملياه، وإعفاء املدرسني      

لغرس  بإعداد وتنفيذ محالت بيئية داخل املدرسة، وإطالق مبادرات          ل البيئية ويقوموا  للمسائ
األشجار، وتنظيم أيام مواضيعية ومعارض للتشجيع على محاية البيئة، وتنظيم مباريـات يف             

ويهدف الكثري من هذه الربامج إىل تثقيف األطفـال         . الفنون وكتابة املقاالت املتعلقة بالبيئة    
والديهم أن السلوكيات املراعية للبيئة من خالل املشاركة العملية وكذلك إشراك  والشباب بش 

  .ووسائل اإلعالم واحلكومات احمللية والقطاع اخلاص يف تبين هذه السلوكيات
.  بشكل خاص على دور الـشباب يف التعلـيم         املعدَّلويشدد برنامج عمل نيودهلي       -١٣

ت غري حكومية أخرى، مثل املنظمات اإلمنائيـة        وتعد املنظمات الشبابية، إىل جانب منظما     
ويدير هذه املنظمات يف . لتعليم غري الرمسياليت توفر ااالجتماعية الثقافية، اجلهات الرئيسية    أو

تستخدم أسلوب التعلم التجرييب، وتقدم برامج تدرجييـة، وتـشرك          هي  العادة متطوعون، و  
  .ب وضع منظومة قيماألقران، وتنمي روح القيادة إىل جانمن جمموعات 

__________ 

)١١( <http://www.eco-schools.org/>. 
)١٢( <http://climate4classrooms.org/>. 
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عالوة على ذلك، ُعزز التعليم غري النظامي يف موضوع تغري املناخ بتنظيم خميمات             و  -١٤
صيفية وبرامج تثقيفية يف املتاحف واملنتزهات ومراكز التعريف بالطبيعية، وتـوفري املـوارد             

مـل  للتدريب على تنفيذ املشاريع البيئية اليت تنطوي على عناصر تعليمية ومـن خـالل ع              
  .املنظمات غري احلكومية يف هذا اجملال

وُعزز التعليم املتعلق بقضايا التكيف مع تغري املناخ من خالل وضع برامج جامعيـة                -١٥
ذا املوضوع، وإدراجها يف املناهج على املستوى الثـانوي وتنظـيم           متصلة هب ومواد تعليمية   

  .خارج نطاق املناهج الدراسيةتكميلية أنشطة 

  طة أخرىتنفيذ أنش  -٢  
يشكل عقد األمم املتحدة للتثقيف من أجل التنمية املستدامة، الذي ميتد على مدى               -١٦

 ، إطاراً قّيماً لألنشطة التثقيفية، يف املدارس والسياقات األوسع        ٢٠١٤ إىل   ٢٠٠٥الفترة من   
 ؛)١٣(الرئيسية للعقـد  العمل  ويعد تغري املناخ أحد جماالت      . على السواء يف العديد من البلدان     

ألطراف على اختاذ إجراءات ملموسة تنشد مجلة أهداف منها أهداف          ل وينطوي على تشجيع  
ويف هذا السياق، تنظم منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة            .  من االتفاقية  ٦املادة  

 عدداً من املبادرات اليت تركز      ، اليت تقوم بدور الوكالة الرائدة فيما خيص العقد        ،)اليونسكو(
  .النامية على معاجلة آثار تغري املناخ يف الدول اجلزرية الصغرية

وُنفذ العديد من الربامج التعليمية يف الكثري من البلدان لتعزيز األمناط االسـتهالكية               -١٧
اليت وضعها برنامج األمم املتحدة للبيئة       )١٤(ومتثل مبادرة التبادل الشبايب   . واإلنتاجية املستدامة 

واألفراد باملعلومات الالزمـة لفهـم      أخصائيي التربية    ناجحاً، على تزويد     واليونسكو، مثاالً 
  .أمناط احلياة املستدامة وتعزيزها

  االحتياجات والثغرات والعقبات  -٣  
رغم التقدم احملرز يف جمال دمج موضوع تغري املناخ يف املناهج التعليمية على مجيـع                 -١٨

وقد أُلقـي الـضوء   . يف الكثري من البلدان   بعُد  لكايف  املوضوع بالقدر ا  فلم ُيعاجل   املستويات،  
تدريب املدرسني؛ والترويج الختاذ إجراءات تنسيقية بـني        : على االحتياجات التالية  اً  خصيص

املبادرات التعليمية املدرسية وغري املدرسية؛ وحتسني التنسيق بني اجلهات املعنية على املستويني            
  .جية لتقييم فعالية األنشطة التعليمية يف جمال تغري املناخالوطين واإلقليمي؛ وضرورة وضع منه

 وتـدريب   ،وال يزال النقص يف التمويل، وعدم وجود املواد التدريـسية املالئمـة             -١٩
غياب هنج كلي   أيضاً  يعترب  و.  أمام التثقيف البيئي يف البلدان النامية      ةاألساسيالعقبة  املدرسني  

  . رئيسياً أمام التقدميف جمال تغري املناخ عائقاًللتعليم 
__________ 

)١٣( <http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-
sustainable-development/>. 

)١٤( <http://www.youthxchange.net/main/home.asp>. 
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  التدريب  -باء  
عنصر حاسم يف جهود البلـدان       )١٥(يسود االعتراف على نطاق واسع بأن التدريب        -٢٠

وقد أبلغت األطراف وغريها من اجلهات املعنية عـن تنفيـذ           . من أجل التصدي لتغري املناخ    
 البلدان املتقدمة والنامية    طائفة متنوعة من برامج التدريب على القضايا املتعلقة بتغري املناخ يف          

  .على السواء

  املعدَّلتنفيذ األنشطة املشار إليها يف برنامج عمل نيودهلي   -١  
 بتعزيز تدريب املدرسـني علـى       املعدَّلأوصت األطراف يف برنامج عمل نيودهلي         -٢١

ووضـع بـرامج وأنـشطة       )١٦(املسائل املتصلة بتغري املناخ على الصعيدين اإلقليمي والدويل       
 وحيثمـا   ، حسب االقتضاء  ،قليمية، مبا يف ذلك إعداد مواد تدريبية باستخدام اللغات احمللية         إ

  .)١٧(تسىن ذلك
وجيري تدريب املدرسني على التثقيف يف جمال تغري املناخ على مجيـع املـستويات                -٢٢

ية، مثل   املواد التدريب  أصبحتو. التعليمية يف الكثري من البلدان املتقدمة وبعض البلدان النامية        
املواد التعليميـة ذات الـصلة      مقررات  تغري املناخ يف    مضامني  كيفية إدراج   عن  دليل املعلم   
  .الكثري من املواقع الشبكية احلكومية وغري احلكوميةمتاحة يف باملوضوع، 

ويف بعض البلدان، اسُتكمل التدريب واألدوات اليت يستخدمها املدرسون بإنـشاء             -٢٣
املواد واخلربات واملمارسات   تبادل  ملدرسني أو بتنظيم مؤمترات لتيسري      شبكات بني املدارس وا   

  .القابلة لالستنساخ املتعلقة بالتعليم يف جمال تغري املناخ

  تنفيذ أنشطة أخرى  -٢  
يف الكثري من البلدان، ُدرِّب املوظفون احلكوميون وصناع القرار على املستويني احمللي    -٢٤

ونتيجـة  . اجملالني العلمي والتقين على مسائل تتعلق بتغري املناخ       والوطين وكذلك العاملون يف     
ويف البلـدان   . لذلك، اسُتخدمت برامج تدريب املدربني بنجاح للوصول إىل مجهور أوسع         

فذ الكثري من الربامج التدريبية بالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات            النامية، نُ 
  . نسائيةاحمللية البيئية والدينية وال

النقل والبناء والطاقـة والـصناعات      يف قطاعات   واضطُلع بالكثري من الربامج التدريبية        -٢٥
ُنفِّـذ يف   و. التحويلية، خصوصاً يف جمال الفعالية يف استخدام الطاقة، يف البلدان املتقدمة والناميـة            

  .  إطار آلية التنمية النظيفةالبلدان النامية عدد من الربامج التدريبية املتعلقة بوضع أنشطة مشاريع يف
__________ 

 .الفئة املستهدفة يف هذا التقرير هي فئة املهنيني الذين يؤدون دوراً حمدداً يف التصدي لتغري املناخ )١٥(
 ).ح(١٧، املرفق، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )١٦(
 .)ه(١٩، املرفق، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )١٧(
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 الكثري من األطراف بالدور اهلام الذي تؤديه وسائط اإلعالم يف مكافحة تغري             توأقر  -٢٦
املناخ وأجرت تدريبات للصحافيني على مواجهة التعقيدات العلمية والتقنية والسياسية لتغري           

  . الفعال والدقيق يف هذا اجملالاملناخ من أجل دعم اإلبالغ 
عنصراً يف عدد كبري من املشاريع اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية أيضاً يشكل التدريب و  -٢٧

ووفر الكثري من هذه املشاريع الدعم للبلدان النامية يف إعـداد بالغاهتـا             . ٢٠٠٧منذ عام   
الكفاءة يف اسـتخدام    تتعلق ب إعداد وتنفيذ برامج عمل وطنية للتكيف ومبادرات        و ،الوطنية
  .اإلدارة املستدامة للنفايات، ونشر تكنولوجيات الطاقة املتجددةالطاقة و

ومنرب األمم املتحدة املوحد خلدمات التدريب يف جمال تغري املناخ عبارة عن شـراكة      -٢٨
تبـادل  يف   منظمة متعددة األطراف تقدم الدعم لألطراف ومنظمات األمم املتحدة           ٣٢ بني

. ص تغري املنـاخ   ختيب فعال وموجه حنو حتقيق نتائج       املعلومات املتعلقة بتصميم وتقدمي تدر    
إدارة املعرفة والتواصـل الـشبكي؛      : ويدعم املنرب ثالثة أنشطة وجماالت خدمية رئيسية هي       

وتطوير جمموعة أنشطة تدريبية متماسكة وموحدة لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ؛ وتـوفري             
بية يف مخسة بلدان لتمكينـها مـن وضـع          وينظم املنرب حالياً أنشطة مشاريع جتري     . التدريب

التنمية املراعية للبيئـة    للنهوض ب الالزمة  استراتيجياهتا الوطنية لتعزيز املوارد واملهارات البشرية       
ومن املتوقع أن ميثل تعزيز قدرات      . واخلفيضة االنبعاثات والقادرة على التأقلم مع تغري املناخ       

لى توفري التثقيف يف جمال تغري املناخ وتعزيز التوعيـة          املؤسسات التربوية والتعليمية الوطنية ع    
  . )١٨(بني األطفال والشباب مكونات هامة لالستراتيجية يف كل بلد

  االحتياجات والثغرات والعقبات  -٣  
رغم التقدم احملرز يف التدريب على املسائل املتصلة بتغري املناخ يف عدد من البلـدان                 -٢٩

ن احلاجة تدعو إىل برامج تدريبية رئيسية على مجيـع أصـعدة            النامية، أفادت بلدان أخرى أ    
وتشمل أهداف التدريب وسائط اإلعالم واملدرسني والبـاحثني الـشباب وقـادة            . اجملتمع

  . صناع القراراألعمال التجارية وواضعي السياسات و
ـ االفتقار إىل   ومن العقبات الرئيسية اليت حتول دون وضع الربامج التدريبية            -٣٠ وال األم

وضـع املـواد    لمنهجية  أيضاً ضرورة وجود    نت األطراف   بيَّو. واخلربات والدعم املؤسسي  
  .التدريبية وتقييم فعاليتها

  توعية اجلمهور  -جيم  
تزايد عدد أنشطة التوعية بالقضايا املتصلة بتغري املناخ اليت ُنفذت يف البلـدان املتقدمـة                 -٣١

من جمرد اإلبالغ عن أسباب     قل  تلتنيع نطاق هذه األنشطة     ومثة اجتاه حنو توس   . والنامية على السواء  
  . تغري املناخ وآثاره الضارة إىل تشجيع اجلمهور على اإلسهام يف إجراءات التخفيف والتكيف

__________ 

)١٨( <http://www.uncclearn.org/>. 
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  املعدَّلتنفيذ األنشطة املشار إليها يف برنامج عمل نيودهلي   -١  
إليها يف برنـامج عمـل       على تنفيذ األنشطة املشار      ١ - جيم   -يركز الفصل ثانياً      -٣٢

 ،)١٩(إنشاء قاعدة مرجعية ملستوى الوعي العـام بـتغري املنـاخ          يف  ، واملتمثلة   املعدَّلنيودهلي  
، مثل املعلومـات  )٢٠(والتماس فرص نشر املعلومات ذات الصلة بتغري املناخ على نطاق واسع     

على مجيع املستويات   املتعلقة مبصادر انبعاثات غازات الدفيئة وباإلجراءات اليت ميكن اختاذها          
 وباإلضافة إىل ذلك، جيري النظر يف األنشطة املتعلقة بتعزيز قـضايا            .)٢١(للتصدي لتغري املناخ  

  .)٢٢(التكيف واعتماد منظور جنساين حلمالت االتصال بشأن القضايا املتصلة بتغري املناخ
ي اجلمهـور   وكثرياً ما جترى الدراسات االستقصائية يف البلدان املتقدمة لقياس وع           -٣٣
نت نتائج الدراسات االستقصائية    وخالل السنوات اخلمس املاضية، بيَّ    . يتعلق بتغري املناخ   فيما

اجتاهاً إجيابياً فيما يتعلق مبستوى الوعي العام بتغري املناخ، وأسبابه وآثاره وما ميكن اختاذه من               
يف املائة مـن     ٩٩ أن   ٢٠٠٩وأظهرت دراسة استقصائية أجريت يف السويد عام        . إجراءات

  .قضايا تغري املناخ أو سبق هلم أن مسعوا هباواعون بالسويديني 
وبالرغم من أن جهود التوعية العامة بتغري املناخ زادت بشكل ملحوظ يف البلـدان                -٣٤

نت الدراسات االستقصائية أن غالبية السكان يف بعض البلدان غري واعية بتغري املناخ النامية، بيَّ
  . معرفة حمدودة به أو لديهابعُد
وكفلت األطراف واجلهات املعنية األخرى النشر الواسع النطاق للمعلومات املتعلقة            -٣٥

 من خالل مجلة وسائل بينها مواقـع  ،بتغري املناخ واإلجراءات املمكنة للتصدي آلثاره الضارة 
لة، ووسـائل   اإلنترنت، وبرامج اإلذاعة والتلفزيون، والنشرات اإلخبارية، والكتيبات، واألد       

التواصل االجتماعي، ومدونات اإلنترنت، واألفالم، واإلعالنات، وامللصقات، واملعـارض،         
واملؤمترات، واحللقات الدراسية، واحملاضرات، واجلوائز البيئية، ومهرجانات األفالم، وتنظـيم      

 بشكل منفصل أو باالشـتراك مـع      التوعية  ت أنشطة   وُنظِّم.  عمل تتعلق هبذا املوضوع    أيام
احلكومات احمللية والوطنية، ومنظمات األمم املتحدة، ومؤسسات البحث اخلاصة واحلكومية،          

  .واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص، ووسائط اإلعالم
ويف البلدان املتقدمة والنامية على السواء، أُتيحت للجمهور فرصة االطـالع علـى               -٣٦

يت استعرضها األقران، كتقارير اهليئة احلكوميـة الدوليـة         األحباث العلمية املتعلقة بتغري املناخ ال     
املعنية بتغري املناخ، من خالل ترمجتها إىل اللغات احمللية، وإتاحة معاينة البيانات، وتلخيصها بلغة              

. مبسطة، ونشر هذه األحباث على نطاق واسع من خالل وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية            
ور، ركَّز الكثري من أنشطة التوعية على اآلثار احمللية لتغري املناخ           ومن أجل كسب اهتمام اجلمه    

  .وعلى اإلجراءات اليت ميكن اختاذها على املستوى احمللي للتصدي هلذه اآلثار
__________ 

 ).ط(١٧، املرفق، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )١٩(
 ).ي(١٧، املرفق، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )٢٠(
 ).ل(١٧، املرفق، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )٢١(
)٢٢( FCCC/SBI/2011/7 ٤، املرفق األول، الفقرة)ه(و) ب.( 
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ووفَّر الكثري من أنشطة التوعية يف البلدان املتقدمة والنامية معلومات عـن مـصادر                -٣٧
. ات اليت ُتسهم يف أمناط حياة خفيضة الكربـون غازات الدفيئة وشجعت على تغيري السلوكي    

من انبعاثـات الكربـون     فيه  ويف الكثري من البلدان، ُزوِّد الناس بأدوات لقياس ما يتسببون           
وباقتراحات عملية حول كيفية خفض هذه االنبعاثات يف احلياة اليومية، من خـالل مجلـة               

ة واحملروقات، وإدارة النفايـات، وشـراء   تدابري بينها تدابري لزيادة الكفاءة يف استخدام الطاق     
ويف بعـض احلـاالت، أذكـت     . املنتجات اليت حتمل ملصقاً يشري إىل أهنا خفيضة الكربون        

احلكومات الوعي بتقدمي حوافز مالية ُتستخدم يف جتهيزات ملصادر الطاقة املتجددة أو مـن              
  .يف املباين اجلديدةخالل وضع لوائح جديدة لتطبيق إلزامية جتهيزات الطاقة املتجددة 

وُبذلت يف بعض البلدان جهود خاصة ُتعىن باملسائل اجلنسانية يف سياق تغري املناخ،               -٣٨
  . من خالل مجلة أمور بينها تنظيم محالت إعالمية واستخدام املواقع الشبكية

خرى أنشطة توعيـة تتعلـق مبـسائل      األعنية  املهات  اجلونفذ الكثري من األطراف و      -٣٩
ضعت مبادئ توجيهية للخرباء احملليني يف إعداد مشاريع التكيف  ويف هذا السياق، ُو.التكييف

وُنشرت املعلومات املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ على نطاق واسع يف املؤمترات وحلقـات              
  .العمل وعلى املواقع الشبكية

  تنفيذ أنشطة أخرى   -٢  
يف الكـثري مـن       وجه التحديـد   الشباب واألطفال، على   استهدفت أنشطة التوعية    -٤٠

 املوجه لألطفال، وهو علـى      Eco Agents )٢٣(ومن األمثلة على ذلك املوقع الشبكي     . البلدان
.  لغة أوروبية٢٤  بهو متاح زيلها و شكل رسوم هزلية، ويشمل معلومات ومسابقات ميكن تن    

دعم املايل ألنشطة   وقدمت حكومات حملية ووطنية من البلدان املتقدمة والنامية على السواء ال          
  .التوعية اليت ينظمها الشباب أو اليت تستهدفهم

وعملت احلكومات بشكل وثيق مع املنظمات غري احلكومية واملؤسسات اإلعالمية            -٤١
مثل حمطات اإلذاعة، ودور النشر، وحمطات التلفزيون، لضمان إعداد تقارير شـاملة عـن              

خاصة إلبالغ اجلمهور بنتيجة املفاوضات الدولية      وُبذلت جهود   . املسائل املتصلة بتغري املناخ   
ويف بعض البلدان املتقدمة، ال تكتفي املؤسسات اإلعالمية بإعداد تقارير          . بتغري املناخ املتصلة  

عن املسائل املتصلة بتغري املناخ فحسب بل باتت تشارك بشكل متزايد يف وضـع وتنفيـذ                
  .محالت التوعية

. تقدمة والنامية، ُسلِّم بأمهية التوعية يف القطـاع اخلـاص         ويف الكثري من البلدان امل      -٤٢
وُسلِّط . وركزت األنشطة يف البلدان املتقدمة على التوعية مبسائل الكفاءة يف استخدام الطاقة           

الضوء، يف البلدان النامية، على املكاسب االقتصادية احملتملة من املشاريع املنفذة يف إطار آلية              
  . التنمية النظيفة

__________ 

)٢٣( <http://ecoagents.eea.europa.eu/>. 



FCCC/SBI/2012/3 

11 GE.12-60841 

  االحتياجات والثغرات والعقبات  -٣  
رغم التقدم احملرز يف السنوات األخرية، ال يزال وعي اجلمهور بتغري املناخ متـدنياً                -٤٣

يف أوساط عامة اجلمهور فحسب بل ويف أوساط الـصحافيني          ليس  نسبياً يف البلدان النامية،     
حلقات العمل اإلقليمية   وقد أشارت املعلومات اليت قدمها املشاركون يف        . والسياسيني أيضاً 

 وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينيـة  ، من االتفاقية يف أفريقيا ٦الثالث بشأن تنفيذ املادة     
 يف املائة من الناس املوجودين يف تلـك املنـاطق   ٥٠ومنطقة البحر الكارييب، إىل أن أقل من      

جلهود اليت ُبذلت مـن أجـل       ولذلك يتضح أنه رغم ا    .  القضايا املتعلقة بتغري املناخ    يدركون
ينبغي القيام به يف البلدان النامية، كإنتاج املـواد اإلعالميـة       مما  الكثري  هناك  التوعية، ال يزال    

الناميـة  وتسجل الدول اجلزرية الصغرية     .  ونشر املعلومات يف املناطق الريفية     ،للغات احمللية با
 يف املائة من الناس على علم       ٧٠مستوى أعلى من الوعي، حيث أفاد املشاركون بأن حوايل          

  .بقضايا تغري املناخ
 بعض األطراف أيضاً إىل ضرورة املضي يف تعزيز التعاون مع املنظمات غري             توأشار  -٤٤

وعالوة على ذلك، ال بد من توجيه محالت        . احلكومية، ووسائط اإلعالم، والقطاع اخلاص    
  .ملدرسنيالتوعية بصورة أفضل إىل فئات حمددة، خصوصاً الشباب وا

وأشارت البلدان املتقدمة إىل ضرورة حتسني ُنظم املعلومات املوجهـة للمـستهلك              -٤٥
واليت توجه اجلمهور حنو خيارات استهالكية خفيضة الكربون وُتلقي الضوء علـى الفوائـد           

  .االقتصادية والصحية هلذه اخليارات
عية يف عدم كفاية املـوارد  وتتمثل العقبات الرئيسية اليت حتول دون تنفيذ أنشطة التو   -٤٦

املالية والبشرية وعدم كفاية اخلربة، وعدم وجود برنامج وطين يتعلق بتغري املنـاخ، وتـدين               
وُسلط الضوء على الثغـرة     . ترتيب تغري املناخ يف سلّم أولويات اجلدول اإلمنائي هلذه البلدان         
  .قبة رئيسيةبني ما تركز عليه الوكاالت املاحنة واحتياجات البلدان بوصفها ع

  مشاركة اجلمهور  -دال  
تتفق األطراف واجلهات املعنية األخرى على أمهية ضمان مشاركة واسعة للجمهور             -٤٧

  . يف تقرير السياسات واإلجراءات املتصلة بتغري املناخ، من أجل التصدي لتغري املناخ

  املعدَّلاألنشطة املشار إليها يف برنامج عمل نيودهلي   -١  
طراف يف برنامج عمل نيودهلي املعدَّل بالتماس مسامهة اجلمهور ومشاركته،          أوصت األ   -٤٨

مبا يف ذلك مشاركة الشباب وغريهم من الفئات يف صوغ وتنفيذ جهود التصدي لتغري املنـاخ،                
  .)٢٤(والتشجيع على مسامهة ومشاركة مجيع اجلهات املعنية يف عملية التفاوض بشأن تغري املناخ

__________ 

 ).ك(١٧، املرفق، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )٢٤(
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ري من األطراف عمليات قائمة على املشاركة إلعـداد البالغـات           ويستخدم عدد كب    -٤٩
ومن بني التدابري املتخذة من . الوطنية واالستراتيجيات والربامج احمللية والوطنية املتعلقة بتغري املناخ

احلوارات الوطنية، ومناقشات املوائد املستديرة، وجلسات االستماع : أجل التماس آراء اجلمهور
  .مترات، والتصويت َعرب اإلنترنت، واملناقشات اهلاتفية اإلذاعية والتلفزيونيةالعامة، واملؤ

وأفادت بعض األطراف بأن مشاركة اجلمهور ُتدرج بصفتها عنصراً خاصـاً مـن               -٥٠
تفاقيـة  االفبالنسبة إىل العديد من األطراف، تقدم       . استراتيجياهتا الوطنية املتعلقة بتغري املناخ    

 يفالقضاء   إىل   إمكانية اللجوء يف صنع القرار و   العامة  شاركة  املعلومات و الوصول إىل امل  بشأن  
  .اإلطار الدويل الرئيسي املنظِّم هلذه املسائل )٢٥()اتفاقية آرهوز(املسائل البيئية 

 من االتفاقيـة يف أمريكـا الالتينيـة      ٦ويف حلقة العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ املادة          -٥١
َري إىل أن جلميع بلدان املنطقة آلية لتشجيع مشاركة اجلمهـور يف     ومنطقة البحر الكارييب، أُش   

عمليات صنع القرارات املتصلة بتغري املناخ بينما جرت اإلشارة يف حلقة العمـل اإلقليميـة               
ويف أثناء حلقة . يف تلك املنطقة لديها هذه اآللية    )  يف املائة  ٦٢(األفريقية إىل أن معظم البلدان      

 يف املائة من املواطنني يف تلـك        ٧١ول اجلزرية الصغرية النامية، أُفيد بأن       العمل اإلقليمية للد  
  .البلدان يستطيعون املشاركة اإلجيابية يف صنع القرارات املتعلقة بتغري املناخ

ويدعم الكثري من األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة             -٥٢
وبدعم . مشاركة الشباب اإلجيابية يف عمليات صنع القرار احمللية والوطنية املتعلقة بتغري املناخ           

مايل من حكومة هولندا وحكومة النرويج، ومبساعدة تقنية من اجلماعات الشبابية اإلقليميـة             
كَّن عدد متزايد من وفود الشباب من البلدان النامية من املـشاركة يف مـؤمترات     متمانة،  واأل

وبينما شارك معظم الشباب مشاركة إجيابية      . اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      
يف جهود املنظمات غري احلكومية، فإن عدداً من ممثلي الشباب كانوا جـزءاً مـن الوفـود                 

شجعت منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية على مشاركة األطفال         و .)٢٦(احلكومية
ومكَّن برنامج السفراء املعنيني باملنـاخ التـابع        . والشباب يف املفاوضات املتصلة بتغري املناخ     

تغري املناخ مع رؤساء الدول خالل بشأن تبادل اآلراء  مندوباً عن األطفال من ١٣لليونيسيف 
القمة الرفيع املستوى املعين بتغري املناخ الـذي عقدتـه األمـم املتحـدة يف                مؤمتراجتماع  

وباإلضافة إىل ذلك، نظم عدد من املنظمات غري احلكومية بـرامج تدريبيـة             . ٢٠٠٩ عام
متخصصة للشباب ملساعدهتم على املشاركة الفعالة يف صنع القرارات املتعلقة بتغري املنـاخ،             

  .تفاوض احلكومية الدوليةخصوصاً فيما يتصل بعملية ال

__________ 

)٢٥( <http://www.unece.org/env/pp/treatytext.html>. 
نشرت مبادرة األمم املتحدة اإلطارية املشتركة بشأن األطفال والشباب وتغري املناخ كتيباً إلطالع احلكومات،               ) ٢٦(

ملنظمات غري احلكومية، والشباب، علـى عمليـة مـشاركة الـشباب يف             واملنظمات احلكومية الدولية، وا   
: العنـوان التـايل يف شـبكة اإلنترنـت    يف ويوجد هذا الكتيب    . االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ     دورات

http://unfccc.int/files/cc_inet/information_pool/application/pdf/unfccc_youthparticipation.pdf. 
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وعلى مدى السنوات املاضية، أثبت الشباب أن بإمكاهنم أن يكونوا شركاء إجيـابيني               -٥٣
يف جمال تعزيز مشاركة اجلمهور يف التصدي لتغري املناخ من خالل املشاركة يف النقاشات احمللية               

أعدته مبـادرة    )٢٧(ة يف كتيب  وترد أمثلة عن هذه املشارك    . والعاملية املتعلقة بقضايا تغري املناخ    
  .، ونسقته األمانة)٢٨(إطار عمل األمم املتحدة املشترك بشأن األطفال والشباب وتغري املناخ

ومشاركة اجلمهور يف مؤمترات االتفاقية مكفولة من خالل إشراك منظمات معتمـدة              -٥٤
 القرن احلادي   ومجيع اجملموعات الرئيسية التسع يف جدول أعمال      . بصفة مراقب ووسائط إعالم   

ويبلغ عدد  . ممثلة كجهات موكَّلة من املنظمات غري احلكومية يف عملية االتفاقية          )٢٩(والعشرين
وتتنـاول  .  منظمـة  ١ ٥٠٠املنظمات غري احلكومية املعتمدة بصفة مراقب واملمثلة يف العملية          

كة املنظمات طرائق مشار )٣٠(٢٠٠٣جمموعة من املبادئ التوجيهية اليت ُوضعت بشفافية يف عام          
وقد أكدت احلكومات بصورة متواصلة قيمـة مـشاركة         . غري احلكومية يف عمليات االتفاقية    

 مـن   ٧  من املادة  ١-٢ املنظمات املعتمدة بصفة مراقب، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة         
  .)٣١(االتفاقية، وسلَّمت بالدور اهلام هلذه املنظمات يف العملية احلكومية الدولية

، أيدت احلكومات مبادرات )٣٢( من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية    ١٠فقاً للمبدأ   وو  -٥٥
مراقب يف عملية التفـاوض مـن       املعتمدة بصفة   األمانة لتيسري املشاركة اإلجيابية للمنظمات      

خالل األحداث املوازية واملعارض وأنشطة التوعية اليت جتري يف دورات مـؤمتر األطـراف              
والفرص الكثرية للمشاركة يف إجراءات التعليق الكتايب والقيام بتدخالت          ،وهيئتيه الفرعيتني 

يف اجللسات العامة، وتوفري املرافق اليت تستوعب عدداً كبرياً من املشاركني من املنظمات غري              
وبذل رئيسا مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف  . احلكومية يف مؤمترات االتفاقية وحلقات عملها     

اع األطراف يف بروتوكول كيوتو ورئيسا اهليئتني الفـرعيتني جهـوداً           العامل بوصفه اجتم  
تقدمي إحاطات إعالمية خالل الدورة وعقـد جلـسات حواريـة مـع      عن طريق    واصلةمت

ويتواصل تعزيز مشاركة اجلمهور يف مؤمترات االتفاقية       . )٣٣(املنظمات املعتمدة بصفة مراقب   
لى شبكة اإلنترنت من غـرف التفـاوض،        من خالل الوسائل اإللكترونية، كالبث احلي ع      

وطلبـت احلكومـات إىل     . األحداث املوازية قاعات  وتكنولوجيات املشاركة االفتراضية يف     
 حتسني مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب من خالل هذه الوسـائل            أن تواصل األمانة  

  .)٣٤(اليت تتيح مشاركة واسعة النطاق
__________ 

)٢٧( <http://unfccc.int/files/cc_inet/information_pool/application/pdf/growingtogether.pdf>. 
)٢٨( <http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/youth_portal/items/6519.php>. 
)٢٩( <http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/>. 
)٣٠( <http://unfccc.int/resource/ngo/coc_guide.pdf>. 
)٣١( FCCC/SBI/2010/10١٦٦رة ، الفق. 
)٣٢( <http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm>. 
)٣٣( FCCC/SBI/2011/7 ١٧٢، الفقرة. 
)٣٤( FCCC/SBI/2011/7 ١٧٥، الفقرة. 
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  االحتياجات والثغرات والعقبات  -٢  
املعنية األخـرى يف البلـدان      واجلهات  على الرغم من التقدم احملرز، رأت األطراف          -٥٦

املتقدمة والنامية على السواء أن مثة حاجة إىل املضي يف تشجيع وتعزيز مشاركة اجلمهور يف               
ويف الكثري من البلدان، يعرقل غياب الترتيبات       . صنع القرار بشأن املسائل املتصلة بتغري املناخ      

 بسياسات تغـري    ة املتعلق اتؤسسية والوعي العام املشاركة الفعلية للجمهور يف صنع القرار        امل
تدعو احلاجة إىل بذل جهود معينة من أجل ضمان االستماع إىل وجهـات نظـر               و. املناخ

  .النساء والشباب والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية
أوضح عن أنشطة مـشاركة      بعض األطراف على ضرورة اإلبالغ بشكل        توعلَّق  -٥٧

ـ    ذلك أن العديد من البالغات الوطنية ال       ،اجلمهور أنـشطة مـشاركة     إىلاً  تتطرق مطلق
  .ذلك حتت عناوين أخرى يف التقريراليت تذكرها تضع بعض البالغات أن اجلمهور، و

  وصول اجلمهور إىل املعلومات  -هاء  
اخلاصـة  ىل املعلومـات    جيري التسليم على نطاق واسع بأمهية وصول اجلمهـور إ           -٥٨

سيما وأهنا ضرورية من أجل مشاركة       باملبادرات والسياسات والنتائج املتعلقة بتغّير املناخ، ال      
اجلمهور بشكل فعال يف عمليات صنع القرارات ويف دعم السياسات واإلجراءات املتـصلة             

لـى نـشر     تدابري من أجل العمل بشكل حثيث ع       ، اُتخذت معظم البلدان ويف  . بتغري املناخ 
  .  إتاحتها بقدر أكرباملعلومات املتعلقة بتغري املناخ أو

  املعدَّلتنفيذ األنشطة املشار إليها يف برنامج عمل نيودهلي   -١  
املواد اإلعالمية غـري    إتاحة   بزيادة   املعدَّلأوصت األطراف يف برنامج عمل نيودهلي         -٥٩

ذات الـصلة   للقوانني واملعايري   اً  وفقناخ،  واملواد املترمجة بشأن تغري امل    املؤلف  اخلاضعة حلقوق   
  .)٣٥(املؤلفماية املواد املشمولة حبقوق حب

 الكثري من األطراف واجلهات املعنية األخرى عن ترمجة ونشر مـواد            توبينما أبلغ   -٦٠
تشر إىل اجلهود الـيت       أعاله، فإهنا مل   ٣٦بتغري املناخ على النحو املشار إليه يف الفقرة         تتعلق  

  .املؤلفاملواد غري اخلاضعة حلقوق إتاحة يادة ذلت لزُب

  تنفيذ أنشطة أخرى  -٢  
للعديد من البلدان األطراف املتقدمة، خصوصاً األطراف يف اتفاقية آرهـوز، أُطـر               -٦١

 مبا فيها املعلومات املتعلقـة بـتغري        ،قانونية تضمن حق وصول اجلمهور إىل املعلومات البيئية       
 ،احلق على املعلومات اليت تكون لـدى الـسلطات العموميـة          وعادة ما ينطبق هذا     . املناخ

__________ 

 ).ز(١٧، املرفق، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )٣٥(
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 احلق يف احلصول على املعلومـات مباشـرة مـن           ، يف بعض األحيان   ،كان للجمهور  وإن
وأدرجت البلدان املتقدمة والنامية على السواء تشجيع اجلمهـور         . مؤسسات القطاع اخلاص  

يف خططها واستراتيجياهتا الوطنية    على االطالع على املعلومات املتصلة بسياسات تغري املناخ         
  .وأبلغت عن تنفيذ أنشطة يف هذا السياق على الصعيدين احمللي والوطين

األخرى من مجيع املناطق طائفة مـن الوسـائل      املعنية  اجلهات  وووضعت األطراف     -٦٢
قضايا تغري املناخ، منها املواقـع      بواستخدمتها لضمان وصول اجلمهور إىل املعلومات املتصلة        

اعية والتلفزيونيـة،   ذ واملنشورات العلمية والتقنية، والربامج اإل     ، والنشرات اإلخبارية  ،الشبكية
  . وحلقات العمل، واحللقات الدراسية،واملؤمترات

ويتزايد اإلبالغ بشأن تغري املناخ يف الصحف وحمطات اإلذاعـة والتلفزيـون يف               - ٦٣
 مـن   ٦  مل اإلقليمية بشأن تنفيذ املـادة     فقد ذكر املشاركون يف حلقة الع     . البلدان النامية 

االتفاقية يف أفريقيا أهنم يستخدمون التلفزيون، واإلذاعة، والصحف كوسائل رئيسية لنشر           
وطنية ميكن االتصال هبا عند     تنسيق  وذكر معظم املشاركني أن يف بلداهنم جهة        . املعلومات

 يف املائة من هذه البلـدان       ٦٥ولدى أكثر من    . البحث عن املعلومات املتعلقة بتغري املناخ     
ويف حلقة العمل األوروبية، أدرك املشاركون      . موقع وطين رمسي لتغري املناخ على اإلنترنت      

وأفـادت حلقـة    . أن حتسني سبل الوصول إىل املعلومات قد يتحقق بتنفيذ اتفاقية آرهوز          
دان املشاركة هلا موقع  يف املائة من البل٧٧العمل اإلقليمية للدول اجلزرية الصغرية النامية أن 

 وطنية للمعلومـات     تنسيق  يف املائة منها هلا جهة     ٧٣شبكي وطين متعلق بتغري املناخ وأن       
  . املتصلة بتغري املناخ

  االحتياجات والثغرات والعقبات  -٣  
رغم التقدم احملرز يف نشر املعلومات املتعلقة بتغري املناخ وتشجيع اجلمهـور علـى                -٦٤

مات يف البلدان املتقدمة والنامية، أبلغ الكثري من البلدان عن عدم كفايـة             الوصول إىل املعلو  
  .املعلومات املتصلة بتغري املناخ أو عن صعوبة احلصول عليها

إتاحة تشمل العقبات الرئيسية املتبقية أمام وصول اجلمهور إىل املعلومات حمدودية           و  -٦٥
على مجع املعلومات املتعلقة بـتغري املنـاخ        القدرات التقنية   نقص  اللغات احمللية و  باملعلومات  

  .وختزينها ونشرها، ورداءة نوعية بعض املواقع الشبكية القائمة
وأشارت بعض األطراف إىل ضرورة تعزيز تعاون احلكومة، واألوساط األكادميية،            - ٦٦

املعلومـات، وإنـشاء قواعـد      تبـادل   واملنظمات البيئية، وغريها من اجلهات املعنية يف        
أن من الالزم أن يوضـع يف االعتبـار         ولوحظ  . مركزية لضمان إتاحة املعلومات     تبيانا
غالبية السكان يف الكثري من البلدان النامية تعاين من حمدوديـة إمكانيـة الوصـول                 كون
  .تكنولوجيات املعلومات  إىل
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ن وأبرزت حلقة العمل اإلقليمية يف آسيا واحمليط اهلادئ احلاجة إىل جمموعة واسعة م              -٦٧
 ووسـائط اإلعـالم علـى       ،فية، واإلعالنات املطبوعة  ااملؤمترات الصح كاالتصال،  قنوات  
الـواعني  أن يضمن زيادة عدد املواطنني      ا التنويع   من شأن هذ  و.  واألفالم القصرية  ،اإلنترنت

  .تغري املناخ واملشاركني يف أنشطة التخفيف من آثارهب
على املؤلف  ري املناخ وغري اخلاضعة حلقوق      فر املواد املتصلة بتغ   اتوزيادة  ولوحظ أن     -٦٨

يف أن تعيد األطراف النظـر      إىل  بعض البلدان النامية وأن مثة حاجة       يطرح مشكلة ل  اإلنترنت  
  .هذه املسألة

  التعاون الدويل  -واو  
أدى التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل دوراً هاماً يف تنفيذ برنـامج عمـل                -٦٩

 وتعاونت مع املنظمـات احلكوميـة      ،والنامية قواها املتقدمة  عت البلدان   ومج. املعدَّلنيودهلي  
 لتجميع اخلربات واملوارد املالية والتقنية على حنو فعال بغية          ، واملنظمات غري احلكومية   ،الدولية

  .  من االتفاقية٦ ضمان تنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة

  املعدَّلنيودهلي تنفيذ األنشطة املشار إليها يف برنامج عمل   -١  
أوصت األطراف يف برنامج عمل نيودهلي املعدَّل بتعزيز التعاون والتنسيق علـى               - ٧٠

. )٣٦( من االتفاقيـة ٦  الصعيدين الدويل واإلقليمي عند إعداد وتنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة 
الـيت  وصي كذلك بتعزيز الشبكات اإلقليمية احلالية ووضع وتشجيع املشاريع اإلقليمية           وأُ

تعزز تبادل املعلومات، واملمارسات اجليدة، وإعداد مواد تدريبية وتثقيفية باستخدام اللغات       
 اإلقليمية ودون اإلقليمية، وإنـشاء بوابـات        الشواغلاحمللية وتعزيز الوعي باالحتياجات و    

إقليمية لشبكة معلومات تغري املناخ، وتنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليميـة لتعزيـز              
  .)٣٧(عارف واملهاراتامل

وأبلغ عدد من األطراف عن إنشاء شبكات إقليمية ودون إقليمية لتنفيذ األنـشطة               -٧١
وعـزز بعـض هـذه    .  هذه الـشبكات  من االتفاقية أو عن مشاركتها يف   ٦ املتعلقة باملادة 

  اإلقليمية، مثل برنامج حبوث تغري املناخ يف احمليط        والشواغلالشبكات التوعية باالحتياجات    
 والشبكة اإليبريية األمريكية    ،اهلادئ املتعلق بأسباب وآثار تغري املناخ يف منطقة احمليط اهلادئ         

. طة التكيف اخلاصة بأمريكـا الالتينيـة      خل من خالل وضعها     ،للمكاتب املعنية بتغري املناخ   
معلومـات  إنشاء قواعد    و ،وتشمل األنشطة املنفذة، على الصعيد اإلقليمي، تنظيم مؤمترات       

  .  على الصعيد اإلقليميمنح لدراسة آثار تغري املناختقدمي  و،لى اإلنترنتع

__________ 

 .١٨، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )٣٦(
 .١٩، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )٣٧(
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 الكثري من البلدان النامية عن تلقيها موارد مالية إلعداد البالغات الوطنيـة             توأبلغ  -٧٢
  .وتنفيذ مشاريع التكيف والتخفيف

د وأبلغت بعض األطراف واملنظمات غري احلكومية عن تعاون دويل بشأن وضع موا             -٧٣
  .ترمجتها إىل اللغات احملليةولتدريب على الصعيد اإلقليمي، اللتعليم و

  .ورأت األطراف أن مثة حاجة إىل إنشاء قواعد معلومات إقليمية  -٧٤
ونظمت األطراف، ومنظمات األمم املتحدة، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة،            - ٧٥

لتبـادل  ودون اإلقليميـة    واملنظمات غري احلكومية، عدداً من حلقات العمل اإلقليمية         
ونظمت األمانة، بفضل   .  من االتفاقية  ٦  التجارب يف جمال تنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة      

 من االتفاقية يف    ٦  مسامهات سخية من األطراف، حلقات عمل إقليمية حول تنفيذ املادة         
  .٢٠١٠ و٢٠٠٩  عامي

  االحتياجات والثغرات والعقبات  -٢  
استراتيجية إقليمية بشأن تغري املناخ تكـون مرنـة         وجود  ضرورة  ذكرت األطراف     -٧٦

وأكدت بعـض األطـراف أن      . ها استراتيجيات دون إقليمية وقطرية    لُكمِّوقابلة للتكيف وتُ  
 من االتفاقية ميكن أن يـسهم       ٦ ما يتعلق باملادة  فيالوطنية  التنسيق  التعاون الوثيق بني جهات     

  .إسهاماً كبرياً يف حتقيق هذا اهلدف
 ٧٥ مة لسلسلة حلقات العمل اإلقليمية املذكورة يف الفقرة       واستناداً إىل التجربة القيِّ     -٧٧

أعاله، أقرت أطراف عديدة بضرورة عقد حلقات العمل هذه بصورة منتظمة من أجل تعزيز              
بلدان اجلنوب، بدعم مايل وتقين من الـشركاء        التعاون بني   سيما جهود    التعاون الدويل، ال  
  .لصعيد املتعدد األطراف والصعيد الثنائيواملنظمات على ا

  املعدَّلسبل ووسائل دعم تنفيذ برنامج عمل نيودهلي   -زاي  
يستعرض هذا الفصل املعلومات املقدمة بشأن تنفيذ األنشطة املـشار إليهـا يف               - ٧٨

تشكل جزءاً من أحد اجملاالت املواضـيعية الـستة           برنامج عمل نيودهلي املعدَّل اليت ال     
  . من االتفاقية٦  للمادة

 من االتفاقية على النحو املشار إليه يف برنـامج عمـل            ٦سبل ووسائل دعم تنفيذ املادة        -١  
  املعدَّلنيودهلي 

اسـتحداث القـدرات   :  مبا يلـي املعدَّلأوصت األطراف يف برنامج عمل نيودهلي    -٧٩
 مـن   ٦ يـذ املـادة   املؤسسية والتقنية الالزمة لتحديد الثغرات واالحتياجات فيما يتعلق بتنف        

 األخـرى   تبينها وبني الوفاء بااللتزاما   الت  الصيف  نظر  والتقييم فعالية األنشطة    واالتفاقية؛  
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؛ وتسمية جهة   )٣٩( من االتفاقية  ٦ ؛ وإعداد خطة عمل وطنية بشأن املادة      )٣٨(مبقتضى االتفاقية 
دليل للمنظمـات   ؛ وإعداد   )٤٠( من االتفاقية ودعمها   ٦ وطنية لألنشطة املتعلقة باملادة   تنسيق  
اصـة  اخل؛ ووضع معايري لتحديد ونشر املعلومات املتعلقة باملمارسات اجليـدة           )٤١(واألفراد

  . )٤٢( من االتفاقية٦ باألنشطة املتعلقة باملادة
ووضعت أطراف عديدة ترتيبات مؤسسية وتشريعات جديدة تركز علـى تنفيـذ              -٨٠

 يتعلق بتنفيذ   ت الثغرات واالحتياجات فيما   ددوُح.  من االتفاقية  ٦املادة  املذكورة يف   األنشطة  
كل االحتياجات والثغرات والعقبات يف     بهذه األنشطة، كما جرى بيانه يف الفروع اخلاصة         

فعاليـة هـذه    لتقيـيم   إجراء  وأبلغ طرف واحد فقط عن      . الفصول ألف إىل واو أعاله    من  
ت بعض األطراف الـضوء     ألقو. ثر الدعم احلكومي يف التثقيف البيئي     أاألنشطة تعلق بتحليل    

الوفاء بااللتزامات األخـرى    و من االتفاقية    ٦ على الصالت بني تنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة      
ومع أن العديد مـن األطـراف       . مبقتضى االتفاقية، مثل أهداف التخفيف ونقل التكنولوجيا      

ـ              راف فقـط   وضعت خطط عمل وطنية بشأن املسائل املتصلة بتغري املناخ، فإن قلة من األط
  .  من االتفاقية٦ أبلغت عن وضع خطة عمل وطنية بشأن املادة

ترد  ومل.  من االتفاقية  ٦ وطنية لألنشطة املتعلقة باملادة   تنسيق   طرفاً جهة    ٧١وعيَّن    -٨١
 من  ٦ ألنشطة املتعلقة باملادة  بشأن ا الوطنية  التنسيق  تقدمي الدعم إىل جهات     بأي إشارة تتعلق    

  . من االتفاقية٦ ليل باخلرباء يف جمال األنشطة املتعلقة باملادةاالتفاقية أو بوضع د
 مـن االتفاقيـة، اتفقـت       ٦ ويف حلقة العمل اإلقليمية األوروبية بشأن تنفيذ املادة         -٨٢

 مـن   ٦ األطراف على جمموعة من املعايري لتحديد املمارسـات اجليـدة يف تنفيـذ املـادة              
 األسـاليب  ينبغي أن تكون ابتكارية من حيـث         وذُكر أن املمارسات اجليدة   . )٤٣(االتفاقية

املستخدمة، وينبغي أن تكون فعالة من حيـث عـدد          اإلعالم  والفئات املستهدفة ووسائط    
األشخاص الذين يتم الوصول إليهم والتخفيضات يف مستوى انبعاثات غازات الدفيئة، وفعالة           

  . وقابلة للتكرار يف بلدان أخرى يف املنطقة،من حيث التكلفة

  املعدَّلدعم تنفيذ برنامج عمل نيودهلي   -٢  
البيئـة  مرفـق   إىل  طلب   املعدَّل،مؤمتر األطراف برنامج عمل نيودهلي      عندما اعتمد     -٨٣

لدعم تنفيذ برنامج عمـل نيـودهلي       الالزمة   حسب االقتضاء، املوارد املالية      ،العاملية أن يقدم  
__________ 

 ).أ(١٧ة ، املرفق، الفقر١٣-م أ/٩املقرر  )٣٨(
 ).ج(١٧، املرفق، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )٣٩(
 ).د(١٧، املرفق، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )٤٠(
 ). ه(١٧، املرفق، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )٤١(
 ).و(١٧، املرفق، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )٤٢(
)٤٣( FCCC/SBI/2010/2 ٩، الفقرة. 
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وحـث  . )٤٤(ر عن األنشطة اليت دعمهـا     انتظام تقاري ب وأن يقدم إىل مؤمتر األطراف       املعدَّل،
مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، مرفق البيئة العاملية على زيادة متويلـه لألنـشطة               

  . )٤٥( من االتفاقية٦ باملادةاملتعلقة 
ووفر مرفق البيئة العاملية بشكل أساسي التمويل للربامج التدريبيـة املـشار إليهـا يف                 -٨٤

 ٦ رج متويله لألنشطة املنفذة يف جماالت مواضيعية أخرى من جماالت املادةوأد.  أعاله٢٧ الفقرة
 واليت هلا أولويات    ترد يف بعض املشاريع اليت ميوهلا املرفق      ُصغرى  من االتفاقية، بوصفها عناصر     

 من تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة             ٢ويف اإلضافة   . خمتلفة
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٨٤ ٣٠١ ٢٠٠رة، قُدم تقدير أويل بتخصيص مبلغ       عش

  .)٤٦( من االتفاقية منذ إنشاء مرفق البيئة العاملية٦ على األقل لتمويل األنشطة املتعلقة باملادة
 ،منظمات دولية أخـرى   و ، ووكاالت ثنائية ومتعددة األطراف    ،قدمت األطراف و  -٨٥

أنـه  بيد  .  من االتفاقية يف البلدان النامية     ٦ د كبري من األنشطة املتعلقة باملادة     عدلدعماً مالياً   
  . تتوفر معلومات مفصلة عن هذا التمويل ال

  االحتياجات والثغرات والعقبات  -٣  
ألقت األطراف الضوء على احلاجة إىل املزيد من التمويل من مرفق البيئـة العامليـة                 -٨٦

  .قية وذلك بطريقة أقل بريوقراطية وأكثر شفافية من االتفا٦ لتنفيذ املادة
عالوة على ذلك، رأت األطراف أن مثة حاجة إىل وضع مبادئ توجيهية بـشأن              و  -٨٧

  . البالغات الوطنيةإطار  من االتفاقية يف ٦ عن األنشطة املتعلقة باملادةاإلبالغ 
ن عدم كفاية املـوارد     وأقرت بعض األطراف بضعف اآلليات القانونية واملؤسسية فضالً ع          -٨٨

  . من االتفاقية٦ املالية والتقنية بوصفهما عقبتني رئيسيتني أمام وضع خطط عمل وطنية تتعلق باملادة

  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  
تفيد األطراف، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية أهنا واصلت            -٨٩

ورغم التقدم احملـرز يف     .  من االتفاقية  ٦ مج املتعلقة باملادة  ودعم خمتلف األنشطة والربا   إعداد  
إذ تـرى أطـراف     . العديد من التحديات  هناك  يزال   ، ال املعدَّلعمل نيودهلي   برنامج  تنفيذ  

 أن تعزيـز القـدرات املؤسـسية        ، واملنظمات غري احلكومة   ،سيما البلدان النامية   عديدة، ال 
ية أمر ضروري من أجل تعزيز تنسيق وتنفيـذ األنـشطة           التقنية والتنظيمية احلال  ووالقانونية  

  . من االتفاقية٦ املتعلقة باملادة
__________ 

 ٥، الفقرة ١٣-م أ/٩املقرر  )٤٤(
 .٥، الفقرة ١٦-م أ/٧املقرر  )٤٥(
)٤٦( FCCC/CP/2011/7/Add.2. 
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أنشطة بدعم مايل وتقـين مـن البلـدان         ينفذ  وإذا كان العديد من البلدان النامية         -٩٠
 ،إنتاج مواد تعليمية، وبرامج تدريبية    تشمل  املتقدمة، والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف،      

ملزيد من التمويـل لتوسـيع      إىل ا وية، فإن معظم هذه البلدان ترى أن مثة حاجة          وأنشطة توع 
يادة متويلـه   زويف هذا الصدد، طلبت األطراف إىل مرفق البيئة العاملية          . نطاق هذه األنشطة  

حداث نافذة للتمويـل يف إطـار       استواقترحت  . )٤٧( من االتفاقية  ٦ لألنشطة املتصلة باملادة  
  .)٤٨(خالصندوق األخضر للمنا

يف التثقيف اً رئيسياً دوراجملموعات اليت تؤدي    وأشري إىل ضرورة زيادة فرص تدريب         -٩١
فيني واملدرسني وقادة اجملتمعات احمللية، كـي       اتغري املناخ، من قبيل الصح    والتواصل يف جمال    

عالوة على ذلك، أُشـري إىل ضـرورة        و. تتطور مهاراهتم يف جمال التواصل بشأن تغري املناخ       
زيز التدابري الرامية إىل زيادة مشاركة الشباب، والنـساء، ومنظمـات اجملتمـع املـدين،               تع

  . من االتفاقية٦  يف تنفيذ املادة،وجمتمعات الشعوب األصلية
 مـن   ٦ األنشطة املتصلة باملادة  بكر أن مثة حاجة إىل حتسني اإلبالغ فيما يتعلق          وذُ  -٩٢

 شأن ذلك أن يسهم يف تبادل املعلومات وحتديـد          ومن. البالغات الوطنية إطار  االتفاقية يف   
  . من االتفاقية٦ الثغرات واالحتياجات والعقبات خبصوص تنفيذ املادة

اجلمهـور  املتعلقة بتوعيـة    كما شددت األطراف على أنه لتحسني فعالية األنشطة           -٩٣
  .وتثقيفه وتدريبه، من املهم رصد وتقييم جناح هذه األنشطة

__________ 

 .٥، الفقرة ١٦-م أ/٧املقرر  )٤٧(
)٤٨( FCCC/SBI/2012/5 ٢٩، الفقرة. 
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  املرفق

   )١( من االتفاقية٦ بشأن املادةتنسيق املنظمات اليت عينت جهات األطراف و    
  األطراف املدرجة يف املرفق األول

  االحتاد األورويب
  االحتاد الروسي

  إسبانيا
  أستراليا
  أملانيا 

  يرلنداآ
  بلجيكا
  بلغاريا 
  تركيا 

  اجلمهورية التشيكية 
  رومانيا 

  سلوفينيا 
  السويد 
  فرنسا 
  ا فنلند

  كرواتيا 
  كندا 

  يرلندا الشمالية آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
  هولندا

  
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  األرجنتني 
  األردن 
  ألبانيا 

  أنتيغوا وبربودا 
__________ 

  من االتفاقية، مبا يف ذلك أمساء٦  اخلاصة بتنفيذ املادةالتنسيق ميكن االطالع على القائمة الكاملة جلهات  )١(
 :العنوان الشبكي التايليف األشخاص الذين يتعني االتصال هبم، 

<http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/information_pool/items/3888.php>. 
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  إندونيسيا 
  أنغوال 

  أوروغواي 
  أوزبكستان 

  أوغندا 
  ) ية اإلسالم-مجهورية (إيران 
  بليز 
  بنما 

  بوتان 
  بوركينا فاسو 

  )  املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
  بريو 
  تشاد 

  اجلبل األسود 
  اجلزائر 

  جزر القمر 
  جزر كوك 

  اجلمهورية الدومينيكية 
  مجهورية الكونغو الدميقراطية 

  جورجيا 
  دومينيكا 

  رواندا 
  سانت لوسيا 
  سري النكا 

  ند سوازيال
  سورينام 
  سرياليون 

  طاجيكستان 
  عمان 
  غابون 
  غامبيا 
  غانا 
  غينيا 
   بيساو -غينيا 

  كمبوديا 
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  كوبا 
  كوت ديفوار 

  كولومبيا 
  الكونغو 

  كينيا 
  ليبرييا 

  مدغشقر 
  مصر 

  املغرب 
  املكسيك 

  موريشيوس 
  موزامبيق 
  هندوراس

  
  املنظمات

   وشرق أوروبامي لوسط مركز البيئة اإلقلي
  برنامج األمم املتحدة للبيئة

        


