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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
   من جدول األعمال املؤقت١٣البند 
   من االتفاقية٦املادة 

   من االتفاقية٦ن املادة  لربنامج عمل جديد بشأاملمكنةالعناصر     

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
 مـن االتفاقيـة إطـاراً       ٦ملـادة   ل بشأن ا  املعّد برنامج عمل نيودهلي     يتيح  

 توعية اجلمهور والتدريبوالتثقيف ليت تضعها البلدان فيما يتعلق مبسائل لإلجراءات ا
 وقد اعتمده . ل تغري املناخ   يف جما   إىل املعلومات والتعاون الدويل    هوصولمشاركته و و

العمل به حبلـول موعـد دورتـه    ، وينقضي  لثة عشرة مؤمتر األطراف يف دورته الثا    
 لآلراء الواردة من األطـراف واملنظمـات        وتقدم هذه الوثيقة توليفاً   . عشرة  ةمنالثا

لدعوة الصادرة من اهليئة الفرعية استجابة لغري احلكومية املنظمات احلكومية الدولية و
املمكنة تقدمي آراء بشأن العناصر فيها طلبت اليت   ،نفيذ يف دورهتا الرابعة والثالثني    للت

  .لربنامج عمل جديد
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
برنامج عمل نيـودهلي املعـدل      ،  ١٣-م أ /٩رر  قامل مؤمتر األطراف، مبوجب     اعتمد  -١

  .٢٠١٢ من االتفاقية، وقرر إجراء استعراض لتنفيذه يف عام ٦بشأن املادة 
اهليئـة  (تنفيذ ، إىل اهليئة الفرعية لل١٦-م أ/٧وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر      -٢

أن تضع اختصاصات الستعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل، هبدف الشروع           ) الفرعية
  .يف االستعراض يف دورهتا السادسة والثالثني

، يف دورهتا الرابعـة والـثالثني، اختـصاصات          قد اعتمدت   اهليئة الفرعية  وكانت  -٣
يف املرفـق األول للوثيقـة   استعراض تنفيذ برنامج عمـل نيـودهلي املعـدل كمـا تـرد        

FCCC/SBI/2011/7 .    األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات     ودعت اهليئة الفرعية
 ،، إىل أن تقـدم إىل األمانـة       املناسـبة ، فضالً عن اجلهات املعنية       ذات الصلة  غري احلكومية 

 عمل جديد   بشأن عناصر ميكن إدراجها يف برنامج     آراءها   ،٢٠١٢فرباير  / شباط ١٤ حبلول
أن ُتعـّد    )١(، لتجميعها يف وثيقة متفرقات، وطلبت إىل األمانـة         من االتفاقية  ٦بشأن املادة   

  . هلذه اآلراء ميكن أن يشكل أساس برنامج عمل جديدتوليفياً تقريراً

  نطاق املذكرة  -باء  
ة،  من االتفاقي  ٦لربنامج عمل جديد بشأن املادة      املمكنة  يلخص هذا التقرير العناصر       -٤

غـري  املنظمـات   باالستناد إىل اآلراء الواردة من األطراف واملنظمات احلكومية الدوليـة و          
ول دون إمكانية استيفاء مجيع التفاصـيل       غزارة املقترحات حت  أن  علماً  احلكومية ذات الصلة،    
  .يف وثيقة واحدة خمتصرة

حلكوميـة  وقد أتيحت النصوص الكاملة لآلراء الواردة من األطراف واملنظمـات ا            -٥
FCCC/SBI/2012/MISC.4الدولية يف الوثيقة    

أما اآلراء اليت وردت من املنظمـات غـري         . )٢(
  .)٣(احلكومية، فهي متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية

__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/7٦ول، الفقرة ، املرفق األ)د.( 
 .<http://unfccc.int/5902.php>: ميكن االطالع على اآلراء الواردة يف هذه الوثيقة على العنوان التايل )٢(
)٣( <http://unfccc.int/parties_observers/ngo/submissions/items/3689.php>. 
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  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم  
املعروضة يف هذه الوثيقة هبدف وضع      لعل اهليئة الفرعية ترغب يف النظر يف العناصر           -٦

  . من االتفاقية٦توصيات بشأن برنامج عمل جديد فيما يتعلق بتنفيذ املادة 

 املتمتعة بصفة مراقـب   توليف لآلراء الواردة من األطراف واملنظمات         -ثانياً  
   من االتفاقية٦فيما يتعلق بعناصر برنامج عمل جديد بشأن املادة 

وردت آراء  درة عن اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني،         لدعوة الصا استجابة ل   -٧
 ومنظمتني  اً، طرف ٣٨ متثل آراء    )٤(ستة أطراف بشأن العناصر املمكنة لربنامج عمل جديد يف        

 منظمة متعددة األطراف، وأربع منظمات غري حكوميـة،     ٣٢ متثالن آراء    حكوميتني دوليتني 
  .ةمتثل منظمات غري حكوميوجِهة واحدة 

  النطاق  -ألف  
على أن برنامج عمـل نيـودهلي       املتمتعة بصفة مراقب    اتفقت األطراف واملنظمات      -٨

 من االتفاقية،   ٦املعدل أثبت أنه إطار مالئم لإلجراءات اليت تضعها البلدان بشأن تنفيذ املادة             
نامج عمل  املنصوص عليها يف بر   العامة  وأن برنامج العمل اجلديد ينبغي أن يستند إىل املبادئ          

  .نيودهلي املعدل ويتبع نطاقه وهيكله
وُشدد على عدم وجود استراتيجية واحدة للتوعية أو بناء القدرات تصلح جلميـع               -٩

البلدان واملناطق، ومن مث ينبغي أن يعتمد برنامج العمل اجلديد النهج املرن املتبع يف برنـامج                
  .عمل نيودهلي املعدل

  العامةاملبادئ   -باء  
التاليـة لوضـع    العامة  املبادئ  املتمتعة بصفة مراقب    حت األطراف واملنظمات    اقتر  -١٠

  :برنامج العمل اجلديد
تعزيز مشاركة وجتاوب مجيع اجلهات املعنية، مبا يف ذلك فئات األطفـال              )أ(  

  حلكومية؛ االشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واملنظمات غريووالشباب والنساء 
اجلنساين باعتباره مـسألة شـاملة يف مجيـع اجملـاالت         االعتراف بالشأن     )ب(  

   من االتفاقية؛٦املواضيعية الستة املنصوص عليها يف املادة 
__________ 

وباكـستان، واجلمهوريـة    االحتاد األورويب ودوله األعضاء، واالحتاد الروسي، وإندونيسيا، وأوكرانيـا،           )٤(
 .الدومينيكية
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  زيادة التركيز على مسائل التكيف؛  )ج(  
  .االعتراف حبقوق األطفال والشباب واحتياجاهتم  )د(  

  جماالت العمل املواضيعية  -جيم  
 لة املوصى هبا يف برنامج عمل نيودهلي املعدّ       أشارت األطراف إىل أن معظم األنشط       -١١
وترِد املقترحات املتعلقة باألنشطة اإلضافية اليت ينبغي أن تنفذها األطـراف           . تزال مناسبة  ال

لمجاالت املواضـيعية   وفقاً ل واجلهات املعنية األخرى يف إطار برنامج العمل اجلديد ملخَّصة          
  . من االتفاقية٦الستة احملددة يف املادة 

  التثقيف  -١  
  :تنفيذ اإلجراءات التاليةاملتمتعة بصفة مراقب اقترحت األطراف واملنظمات   -١٢

تعزيز وضع استراتيجيات وطنية وقطاعية بشأن التثقيف والتدريب يف جمال            )أ(  
 كالتثقيف بالتنميـة املـستدامة،      اً،تغري املناخ، وضمان ارتباطها بأهداف تثقيفية أوسع نطاق       

  يع اجلهات املعنية؛والتنسيق مع مج
إعداد مبادئ توجيهية بشأن سبل تعزيز إدراج املعلومات املتعلقة بتغري املناخ        )ب(  

يف املناهج الدراسية على مجيع املستويات، وتشجيع تبادل املواد التعليميـة علـى الـصعيد               
  اً؛اإلقليمي أو الدويل، حيثما كان مناسب

يف جمال تغري املناخ    والتعليم التكميلي     الرمسي وغري الرمسي   بالتعليمالنهوض    )ج(  
  .وتقلبه، باعتماد رؤية مشولية وهنج عملي

  التدريب  -٢  
  : تنفيذ اإلجراءات التاليةاملتمتعة بصفة مراقباقترحت األطراف واملنظمات   -١٣

تعزيز مؤسسات التدريب والتثقيف يف جمال تغري املناخ، على املـستويات             )أ(  
لي، ودمج التدريب والتثقيف يف هذا اجملال يف استراتيجيات التنمية          الوطين ودون الوطين واحمل   

  الوطنية واالستراتيجيات القطاعية؛
حتسني عملية إعداد املواد املرجعية واملبادئ التوجيهيـة وتعميمهـا علـى              )ب(  

  اجلهات املعنية؛
ـ   عامالً رئيسياً يف    النهوض بتنمية مهارات االتصال باعتبارها        )ج(   ذ جنـاح تنفي

  برنامج العمل اجلديد؛
  ؛)مثل التعلم اإللكتروين(إجياد سبل مبتكرة لتقدمي التدريب يف جمال تغري املناخ   )د(  
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  تعزيز التدريب يف جمال القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه؛  )ه(  
االستفادة من فرص التدريب اليت سيتيحها مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ            )و(  

  ف املنشآن يف إطار االتفاقية؛وجلنة التكي
دعوة اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل وضع برنـامج بـشأن               )ز(  

  .التثقيف والتدريب يف جمال تغري املناخ

  توعية اجلمهور  -٣  
  : تنفيذ اإلجراءات التاليةواملنظمات املتمتعة بصفة مراقباقترحت األطراف   -١٤

اج واالستهالك املستدامة، مثل النظم الغذائية املـستدامة،        تعزيز أمناط اإلنت    )أ(  
 النساء، بانبعاثات غازات الدفيئة املرتبطة مبختلف أنـواع         سيما الوإذكاء وعي املستهلكني،    

  املنتجات واخلدمات؛
إجراء استقصاءات منتظمة لتقييم مستوى معرفة اجلمهور ووعيه بالقـضايا            )ب(  

  املتصلة بتغري املناخ؛
مواد توعية اجلمهور يف جمال تغري املناخ باللغات الرمسيـة          النهوض بتصميم     )ج(  

  لألمم املتحدة؛
 اقتـصادية   - أنشطة التوعية والتثقيف إىل بيانات اجتماعية         استنادِ ضمانُ  )د(  

ـ  ها والرجل على قدم املساواة، وإتاحتِ     ملرأةها ا تراعي االعتبارات اجلنسانية، واستهدافِ     اً فرص
  اركتهما؛متساوية ملش

وسـائل  الوضع استراتيجيات اتصال مبتكرة، بطرق تـشمل اسـتخدام            )ه(  
  . االجتماعيةيةالتواصل

  مشاركة اجلمهور  -٤  
  : تنفيذ اإلجراءات التاليةواملنظمات املتمتعة بصفة مراقباقترحت األطراف   -١٥

الشعوب األصلية واجملتمعـات احملليـة      وإتاحة الفرص لألطفال والشباب       )أ(  
  نساء واملنظمات غري احلكومية للمشاركة يف وضع واعتماد السياسات املتعلقة بتغري املناخ؛وال

 يف اختـاذ    واجلهات املعنية األخرى  وضع مؤشرات بشأن مشاركة الشباب        )ب(  
  .القرارات بشأن السياسات املتعلقة بتغري املناخ

  وصول اجلمهور إىل املعلومات  -٥  
  .ية السياسات املتعلقة بتغري املناخاقترحت األطراف ضمان شفاف  -١٦



FCCC/SBI/2012/5 

7 GE.12-60701 

  التعاون الدويل  -٦  
  : تنفيذ اإلجراءات التاليةواملنظمات املتمتعة بصفة مراقباقترحت األطراف   -١٧

مواصلة تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بتعبئة الشراكات وإقامة الشبكات           )أ(  
حلكومية واألوسـاط األكادمييـة     بني األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري ا       

، وبالعمل املـشترك علـى      الوطنية واحمللية واملنظمات اجملتمعية   والقطاع اخلاص واحلكومات    
   من االتفاقية وتنفيذها وتقييمها؛٦تصميم األنشطة والسياسات املتصلة باملادة 

 ٦ة  األنشطة املتصلة باملاد  بالوطنية املعنية   التنسيق  جهات  تضم  إنشاء شبكة     )ب(  
من االتفاقية، وتيسري تبادل منتظم لآلراء واملمارسات السليمة والدروس املستخلـصة عـن             

  ؛ وحلقات عمل، وتنظيم مؤمترات بالفيديو)٥(طريق شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ
 بسهولة يف مجيـع     تكرارهاتيسري الوصول إىل الربامج النموذجية اليت ميكن          )ج(  
  البلدان؛

 من االتفاقية بتحسني إقامـة  ٦تعزيز البعد اإلقليمي لألنشطة املتصلة باملادة       )د(  
ز على جمال مواضيعي    الشبكات على الصعيد اإلقليمي ودعم حلقات العمل اإلقليمية اليت تركّ         

  حمدد، مبا يف ذلك القضايا املتصلة بالصحة؛
ان اجلنـوب   النهوض بالتعاون بني بلدان الشمال واجلنوب وفيما بني بلـد           )ه(  

  والتعاون الثالثي؛
املتصلة ببناء  من االتفاقية والقضايا ٦بني القضايا املتصلة باملادة الترابط متتني   )و(  

  معنية هبذه القضايا؛ بتيسري إقامة شبكات خرباء سيما الالقدرات والتكيف، 
 مواصلة تعزيز التعاون الدويل بشأن التثقيف يف جمال تغري املناخ من خـالل            )ز(  

  املنظمات التابعة لألمم املتحدة؛
تعزيز الشراكات بشأن عقد األمم املتحدة للتعلـيم مـن أجـل التنميـة                )ح(  
  .)٦(املستدامة

  اإلطار الزمين  -دال  
اقترحت األطراف أن يبدأ تنفيذ برنامج العمل اجلديد فور انقضاء فترة برنامج عمل               -١٨

  .من أجل تفادي ظهور أية ثغرات، ٢٠١٢ديسمرب /نيودهلي املعدل يف كانون األول

__________ 

)٥( <unfccc.int/ccinet>. 
)٦( <http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-

sustainable-development/>. 
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 متديد اإلطار الزمين لربنـامج      واملنظمات املتمتعة بصفة مراقب   واقترحت األطراف     -١٩
 أو مخس عشرة سـنة، علـى أن ُيجـرى           إىل مثاين سنوات أو عشر سنوات     العمل اجلديد   

وقُدم مقترح آخر يتمثـل يف وضـع        . استعراض وسيط بعد ثالث سنوات أو مخس سنوات       
  . عمل دائم ُيستعرض كل ثالث سنواتبرنامج
واقُترح كذلك إجراء استعراضات مواضيعية سنوية تركز على واحد من اجملـاالت              -٢٠

وميكن تنظيم حلقات عمل إقليمية الستعراض      .  من االتفاقية  ٦املواضيعية الستة املتصلة باملادة     
  .برنامج العمل

  تعزيز اجلهود الوطنية  -هاء  
 من االتفاقية على الصعيد الوطين، اقُترح أن تنفذ األطراف          ٦ املادة   بغية تعزيز تنفيذ    -٢١

  :اإلجراءات التالية
 من االتفاقية وتزويدها    ٦ألنشطة املتصلة باملادة    لوطنية  تنسيق  تعيني جهات     )أ(  

  مبا يلزم من دعم مايل وتقين؛
  ؛تعزيز أنشطة التدريب وتوعية اجلمهور فيما يتعلق بآثار تغري املناخ  )ب(  
وضع معايري لتحديد املمارسات السليمة تراعـي الظـروف والقـدرات             )ج(  

  الوطنية، وتشجيع تبادل تلك املمارسات؛
وضع استراتيجيات اتصال يف جمال تغري املناخ بناء على حبوث اجتماعيـة              )د(  

حمددة اهلدف من أجل إحداث تغيريات يف السلوك، وتشجيع االتصال النـشط خبـصوص              
نتـائج  ب  فيما يتـصل   مثالً( يف حال وقوع أزمة أو يف اللحظات احلامسة          سيما ال املناخ، تغري

  ؛)املفاوضات، وتشكيك الرأي العام، واألزمة املالية
اهليئـات  اً  وضع ُنهج ألنشطة التثقيف والتدريب والتوعية تستهدف حتديد         )ه(  

  احلكومية واجملموعات اليت تعىن باملوارد املتأثرة بتغري املناخ؛
   من االتفاقية؛٦وضع خطط عمل وطنية إلزامية بشأن املادة   )و(  
ملي واإلقليمي والـوطين    حتسني إقامة الشبكات والتنسيق على املستويات العا        )ز(  

 مـن االتفاقيـة، وذلـك       ٦األنشطة املتصلة باملادة    بالوطنية املعنية   التنسيق  جهات  من خالل   
ني واملدرسني والعلمـاء والنقابـات وقـادة        ، كالصحفي املناسبةمجيع اجلهات املعنية     بإشراك

  احمللية والسلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص والشباب واألطفال؛ اجملتمعات
 ٦معلومات األنشطة املتصلة باملادة     ظم وطنية إلدارة املعارف خبصوص      بناء ن   )ح(  

  .من االتفاقية
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  املنظمات غري احلكومية  -واو  
األطراف أن يعزز برنامج العمل اجلديد مشاركة مجيع اجلهات املعنيـة يف            اقترحت    -٢٢

وينبغي لربنامج  . يدعوها إىل تقدمي تقارير عن تنفيذ األنشطة      أن   من االتفاقية، و   ٦تنفيذ املادة   
 مبشاركة الشباب والنساء ومنظمـات اجملتمـع املـدين          اً،العمل اجلديد أن ينهض، خصوص    

  .طةووسائط اإلعالم مشاركة نش

  املنظمات احلكومية الدولية  -زاي  
ينبغي تشجيع املنظمات احلكومية الدولية على مواصلة اإلسهام يف تنفيـذ برنـامج               -٢٣

  .العمل، كل يف جمال اختصاصها
واقُترح أن توسع املنظمات التابعة لألمم املتحدة نطاق املمارسة املتمثلـة يف تقـدمي          -٢٤

  .املنح للطالب من البلدان النامية

   واملؤشرات القابلة للقياس والرصد والتقييماألهداف  -حاء  
 على أن برنامج العمـل اجلديـد        واملنظمات املتمتعة بصفة مراقب   شددت األطراف     -٢٥
  .لرصد األنشطة وتقييمهااً واضحاً ومؤشرات قابلة للقياس حمددة حتديداً أن يتضمن أهداف ينبغي
 مـن   ٦عمل الوطنية املتعلقـة باملـادة       واقُترح أن توضع األهداف ضمن خطط ال        -٢٦

  :االتفاقية، وأن تشمل جمموعة من العناصر منها ما يلي
حجم التمويل والدعم املقدمني لربامج التثقيف والتدريب ومشاركة        حتديد    )أ(  
  اجلمهور؛
 من االتفاقية   ٦عدد املشاريع املمولة اليت تتضمن أنشطة تتعلق باملادة         حتديد    )ب(  

  كهدف رئيسي؛
يف اختاذ القرارات بـشأن الـسياسات   اً نشطاً إشراك اجلهات املعنية إشراك   )ج(  

  املتعلقة بتغري املناخ؛
 من االتفاقية، ٦األنشطة املتصلة باملادة  بالوطنية املعنية   التنسيق  جهات  تعيني    )د(  

  .وتوفري الدعم هلا
يب يف جمال تغري    والتدروينبغي وضع ما يلزم من أدوات ومنهجيات ومعايري للتثقيف            -٢٧

  .دعم عمليات الرصد واإلبالغ والتحقق القائمة على النتائجاملناخ، مبا ي
 مـن االتفاقيـة   ٦عن تنفيذ املادة    باإلبالغ  واقُترح حتسني املبادئ التوجيهية املتعلقة        -٢٨
  .البالغات الوطنيةسياق  يف
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  الدعم املايل  -طاء  
 وتقريـر   ١٦-م أ /٧ املقرر   ة مراقب واملنظمات املتمتعة بصف  استحضرت األطراف     -٢٩

اهليئة الفرعية عن دورهتا الرابعة والثالثني، واقترحت أن ُيدعم برنامج العمل اجلديد من خالل            
زيادة التمويل املقدم من مرفق البيئة العاملية أو عن طريق نافذة للتمويل ميكن اسـتحداثها يف                

  .إطار الصندوق األخضر للمناخ
 املايل لتنفيذ األنشطة يف إطار برنامج العمل اجلديد، ميكن مراعاة           ولدى تقدمي الدعم    -٣٠

  :االعتبارات التالية
  ؛اختاذ القرارهيئات اجلهات املعنية يف إشراك   )أ(  
  املنظور اجلنساين؛  )ب(  
  الظروف اخلاصة للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛  )ج(  
  :التركيز على العناصر التالية  )د(  

نشطة اليت ينظمها الشباب والنساء واجملتمع املدين ووسـائط اإلعـالم،           األ '١'
  اليت تستهدف هذه الفئات؛ أو

  األنشطة التثقيفية الرمسية وغري الرمسية اخلاصة باألطفال والشباب؛ '٢'
  تعزيز املؤسسات الوطنية للتثقيف والتدريب؛ '٣'
علـى  وضع استراتيجيات لالتصال بشأن جماالت تشمل تأثري تغري املنـاخ       '٤'

  .صحة اإلنسان وأمناط االستهالك اخلفيضة الكربون
واقُترح كذلك إنشاء صندوق دائم إلشراك الشباب من األطراف غري املدرجـة يف               -٣١

  .املرفق األول لالتفاقية يف دورات االتفاقية اإلطارية

  دور األمانة  -ياء  
 ميكـن أن تيـّسر       إىل أن األمانة   واملنظمات املتمتعة بصفة مراقب   أشارت األطراف     -٣٢

  :اجلهود املبذولة يف إطار برنامج العمل اجلديد بوسائل منها ما يلي
تعبئة املنظمات ذات الصلة وتيسري تنسيق اإلجراءات اليت تتخـذها هـذه              )أ(  
  املنظمات؛
 مـن   ٦عن تصميم املشاريع املتصلة باملادة      مبعلومات  اجلهات املعنية   موافاة    )ب(  
  صول على التمويل الالزم هلا وتنفيذها؛احلعن ُسُبل االتفاقية و
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 مـن   ٦استحداث مبادئ توجيهية لوضع خطط العمل الوطنية بشأن املادة            )ج(  
   باللغات الرمسية لألمم املتحدة، مع مراعاة الظروف الوطنية والسياقات الثقافية؛)٧(االتفاقية

سـياق  اقية يف    من االتف  ٦عن تنفيذ املادة    لإلبالغ  تعزيز املبادئ التوجيهية      )د(  
  البالغات الوطنية؛

   من االتفاقية؛٦إعداد منشورات عن املمارسات السليمة يف تنفيذ املادة   )ه(  
األنـشطة املتـصلة    بالوطنية املعنية   التنسيق  تصميم برامج تدريبية جلهات       )و(  
   من االتفاقية؛٦ باملادة

هات املعنية علـى    تعزيز إقامة الشبكات والتنسيق وتبادل املعلومات بني اجل         )ز(  
  املستويات العاملي واإلقليمي والوطين واحمللي؛

النهوض مبشاركة اجلهات املعنية اليت تضطلع بدور رئيـسي يف االتـصال              )ح(  
والتثقيف بشأن تغري املناخ، مبا يشمل الصحفيني واملدرسني والـشباب واألطفـال وقـادة              

وجمموعاِت مواد تثقيفية وتوزيعها بوسائل     إنتاج أدواٍت   على  معها  اجملتمعات احمللية، والعمل    
  ؛شبكية وغري شبكية

الشعوب األصلية وجمموعات اجملتمع املدين     زيز مشاركة النساء والشباب و    تع  )ط(  
 يف اختاذ القرارات بشأن تغري املناخ على الصعيد الوطين ويف دورات            املناسبةواجلهات املعنية   

ضع املبادئ التوجيهية للممارسات السليمة إلشراك      االتفاقية اإلطارية، وذلك بوسائل منها و     
  املندوبني الشباب يف الوفود الرمسية؛

مواصلة تعزيز وتيسري تبادل املعلومـات واملـواد، وتقاسـم التجـارب              )ي(  
واملمارسات السليمة بطرق تشمل حلقات العمل العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية           

   من االتفاقية؛٦يعية بشأن تنفيذ املادة واجتماعات اخلرباء املواض
مواصلة تطوير وتعزيز شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ بوضع تـصميم             )ك(  

الوطنية املعنية التنسيق جهات وتضمينها أرضية تتيح تواصل      اً،جديد، وهيكل أسهل استخدام   
، وزيـادة   ص جديـدة  أدوات وخصائ  من االتفاقية، واستحداث     ٦األنشطة املتصلة باملادة    ب

  ؛)٨(احملتوى بلغات األمم املتحدة الرمسية واللغات األخرى
تشجيع األطراف وعامة اجلمهور على استخدام شبكة املعلومات املتعلقـة            )ل(  
  .بتغري املناخ

        

__________ 

 ).د(٦٩، املرفق األول، الفقرة FCCC/SBI/2011/7 يف الوثيقة ترد اإلشارة إليها أيضاً )٧(
 بشأن مواصلة تطوير شبكة املعلومـات        مقترحات أكثر تفصيالً   FCCC/SBI/2012/4تتضمن الوثيقة    )٨(

 .املتعلقة بتغري املناخ


