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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثونتاسعةالدورة ال
   ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 

   من جدول األعمال املؤقت١٩البند 
  مسائل أخرى

   من االتفاقية٦تعلق باملادة احلوار األول املتقرير موجز عن     

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
 من االتفاقية أثناء الدورة الثامنة والثالثني للهيئة        ٦املتعلق باملادة    األول   وارُعقد احل   

وتقاسـم ممثلـون لألطـراف     .٢٠١٣يونيـه  / حزيران١١ و١٠الفرعية للتنفيذ، يومي   
مية التجارب وتبادلوا األفكار واملمارسات     وملنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكو     

يتعلق بالتعليم والتدريب يف جمال تغري املنـاخ والتعـاون            فيما اجليدة والدروس املستفادة  
  .الصلة الدويل ذي
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   الوالية  -أوالً   
أكد من جديد أمهية التعليم والتدريب والتوعية العامة ومشاركة           إذ إن مؤمتر األطراف    -١

يقتضيه ذلك من تعاون دويل من أجل         وما اجلمهور ووصوله إىل املعلومات املتعلقة بتغري املناخ      
ف والتخفيف، فقد اعتمد، مبوجب     بلوغ هدف االتفاقية األمسى والتنفيذ الفعال إلجراءات التكي       

   .)١( من االتفاقية٦ برنامج عمل الدوحة املتعلق باملادة ١٨-م أ/١٥املقرر 
) اهليئة الفرعية (إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ     ، طلب مؤمتر األطراف     ذاتهومبوجب املقرر     -٢

ألطراف وممثلو   بتنظيم حوار سنوي خالل الدورات يشارك فيه ا        ٦تعزيز العمل املتعلق باملادة     
اهليئات املختصة املنشأة مبوجب االتفاقية واخلرباء واملهنيون وأصحاب املـصلحة املعنيـون             

يتعلـق بتنفيـذ      فيما لتقاسم جتارهبم وتبادل األفكار واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة       
  .)٢(برنامج عمل الدوحة

 من االتفاقية   ٦املتعلق باملادة   وقرر مؤمتر األطراف أن ُتجّمع، ألغراض تنظيم احلوار           -٣
تركيـز ُينظـر   ايل جم من االتفاقية يف    ٦، العناصر الستة للمادة     )يلي باحلوار   ما يشار إليه يف  (

، بينمـا   التعليم والتدريب ويتمثل جمال التركيز األول يف      . فيهما بالتعاقب على أساس سنوي    
. وحصول اجلمهور علـى املعلومـات    يتمثل جمال التركيز الثاين يف التوعية واملشاركة العامة         

  .)٣(بني اجملالنياً مشتركاً ويعترب التعاون الدويل موضوع
أن يعقد احلوار األول يف الدورة الثامنة والثالثني للهيئـة          اً  وقرر مؤمتر األطراف أيض     -٤

  .)٤(التعليم والتدريب والتعاون الدويل: الفرعية وأن يتناول جمال التركيز األول، أي
مؤمتر األطراف إىل األمانة إعداد تقرير مـوجز عـن كـل جلـسة مـن                وطلب    -٥

  .)٥(احلوار جلسات

   اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -ثانياً  
قد تود اهليئة الفرعية النظر يف املعلومات الواردة يف هذا التقريـر هبـدف حتديـد                  -٦

  . اإلجراءات املناسبة الناشئة عنه

__________ 

  .١، الديباجة والفقرة ١٨-م أ/١٥املقرر  )١(
  .٩، الفقرة ١٨-م أ/١٥املقرر  )٢(
  .١٠، الفقرة ١٨-م أ/١٥املقرر  )٣(
  .١١، الفقرة ١٨-م أ/١٥املقرر  )٤(
  .١٢، الفقرة ١٨-م أ/١٥املقرر  )٥(
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  املداوالت  -ثالثاً  
 ١٠بعد الظهر من يومي       ما  من االتفاقية يف فترة    ٦ احلوار األول املتعلق باملادة      ُعقد  -٧
  .  والثالثني للهيئة الفرعيةثامنةخالل الدورة ال ٢٠١٣يونيه / حزيران١١و
 ممثل لألطراف وملنظمات حكومية دولية ومنظمـات غـري          ١٠٠وتقاسم أكثر من      -٨

 يتعلق بتنفيـذ    فيما  األفكار واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة     جتارهبم وتبادلوا حكومية  
  .أنشطة التعليم والتدريب والتعاون الدويل ذي الصلة

اً وكان مـدعوم  . السيد طوماس خروستوف  وترأس االجتماع رئيس اهليئة الفرعية        -٩
لـسيد ريتـشارد    وا) اجلمهورية الدومينيكية (بامليسرين املتشاركني السيدة أدريانا فالرتويال      

  . ، الذين يسرا مبهارة مناقشات احلوار األول)أستراليا(مريزيان 
  :وقُسم االجتماع إىل مخس جلسات عمل مواضيعية ركزت على املسائل التالية  -١٠

  طويلة األجل للتعليم يف جمال تغري املناخ؛الالنهج االستراتيجية واخلطط   )أ(  
يتعلق بتنفيذ برامج     فيما روس املستفادة التحديات واملمارسات اجليدة والد     )ب(  

  التعليم يف جمال تغري املناخ على الصعيد الوطين؛
  قياس النتائج؛  )ج(  
يتعلـق بتخطـيط      فيما التحديات واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة      )د(  

  وتنفيذ وتقييم التدريب يف جمال تغري املناخ على الصعيد الوطين؛
نشطة املتعلقة بالتعليم والتدريب يف جمال تغري املنـاخ         فرص تعزيز تنفيذ األ     )ه(  

  .بواسطة التعاون الدويل
وتضمنت اجللسة األوىل حلقة نقاش رد فيها اخلرباء على ثالثة أسئلة حمورية قبـل                -١١

واستهلت بقية اجللسات بعروض    . خوض مناقشات معمقة مع مجيع املشاركني يف االجتماع       
 منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات        هادفة قدمها األطراف وممثلو   
  .غري احلكومية وتلتها مناقشات

ومجيع العروض وتسجيالت البث الشبكي      .ويرد جدول أعمال االجتماع يف املرفق       -١٢
  .)٦(متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية

__________ 

)٦( <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/7670.php>. 
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  موجز العروض واملناقشات  -رابعاً  

  ٦ل املتعلق باملادة افتتاح احلوار األو  -ألف  
افتتح االجتماع نائب األمني التنفيذي لالتفاقية السيد ريتشارد كينلي، نيابـة عـن               -١٣

وسلّط السيد كينلي الضوء على اعتماد برنامج عمـل الدوحـة           . األمني التنفيذي لالتفاقية  
 جيسدان كيفية    من االتفاقية باعتبارمها مثالني مشجعني     ٦وإقرار احلوار السنوي املتعلق باملادة      

 من االتفاقية أساسي لتوفري مد كـبري مـن   ٦وأكد أن تنفيذ املادة    . التقدم يف تنفيذ االتفاقية   
  . الدعم لنظام جديد لتغّير املناخ وحلث العمل امليداين املتعلق بتغّير املناخ

ر أهداف احلـوا  ‘ السيد مرزيان ‘ونيابة عن رئيس احلوار األول، قّدم أحد امليسَِّرين           -١٤
وبّين أن احلوار ينبغي أن يوفّر منتدى منتظماً لألطراف من أجـل تقاسـم              . وطريقة تنظيمه 

 من  ٦يتعلق بتنفيذ املادة      فيما جتارهبا وتبادل األفكار واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة      
ة، سريكّز على التعليم والتدريب والتعاون الدويل ذي الصل        وأوضح أن احلوار األول   . االتفاقية

 من االتفاقية وهي التوعية     ٦ سائر عناصر املادة     ٢٠١٤  عام يف حني سيتناول احلوار الثاين يف     
مث َعـرض امليـسِّر     . واملشاركة العامة وحصول اجلمهور على املعلومات والتعاون الـدويل        

  .بالتفصيل تنظيم أعمال احلوار
َرين املتشاركَني أكـدت    وأدلت السيدة فالرتويال مبالحظات افتتاحية نيابة عن امليسِّ         -١٥

فيها أن التقدم على درب التنمية القائمة على خفض معدالت انبعاثات الكربون والتكّيف مع              
ودعت . تغري املناخ يتوقف على بناء القدرات الفردية واملؤسسية عن طريق التعليم والتدريب           

بتبادل التجارب وإمنا   املشاركني يف االجتماع إىل املشاركة بنشاط يف احلوار وعدم االكتفاء           
  . علًى حتديد إمكانات التعاوناً العمل أيض

الُنُهج االستراتيجية واخلطط الطويلة األجل للتعليم يف جمال تغّير : اجللسة األوىل  -باء  
  املناخ

  حلقة النقاش  -١  
كان فريق اخلرباء مؤلفاً من ستة خرباء وطنيني يف التعليم املتعلق بتغّير املنـاخ مـن                  -١٦
  . دونيسيا وأوغندا وأوكرانيا واجلمهورية الدومينيكية وفرنسا ومالويإن

ومتشياً مع األسئلة احملورية اليت ُنشرت على املوقع الشبكي لالتفاقية قبل انعقاد احلوار               -١٧
 تقييم احتياجات التعليم املتعلق بتغّير املناخ وإعطاءهـا األولويـة؛         : األول، ناقش فريق اخلرباء   

استدامة نتائج االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية وتأثريها يف املدى الطويل؛          وكيفية ضمان   
  .وكيفية ترمجة السياسات الدولية املتعلقة بتغّير املناخ إىل إجراءات وطنية متعلقة بالتعليم
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واسُتهلت حلقة النقاش بالتساؤل عن اإلجراء الذي تتبعه األطراف لتقييم احتياجاهتا             -١٨
. تعلق بتغّير املناخ على مجيع املستويات وكيفية ترتيب أولوية هذه االحتياجات          من التعليم امل  

وسلّط اخلرباء الضوء على استعراض نتائج األنشطة السابقة، وإجراء دراسـات استقـصائية             
عامة، وعقد مشاورات مع اجلهات الفاعلة الرئيسية يف جمال التعليم املتعلق بتغّيـر املنـاخ،               

وتشمل املشاورات يف بلدان كثرية جهات فاعلـة حكوميـة          . تياجاتكمدخل لتقييم االح  
حكومية، وتعقبها يف بعض احلاالت حلقات عمل للتعاون علـى إعطـاء األولويـة               وغري

  .لالحتياجات املُحددة
ورداً على السؤال املتعلق بكيفية ضمان استدامة نتائج االستراتيجيات وخطط العمل             -١٩

 يف جمال تغّير املناخ وتأثريها يف املدى الطويل، أكد اخلرباء أمهية إنشاء             الوطنية املتعلقة بالتعليم  
نظام مشويل للتعليم املتعلق بتغّير املناخ يكفل دمج موضوع تغّير املناخ يف املقررات على مجيع               

وعـالوة علـى    . مواد خمتلفة، وكذلك دجمه يف األنشطة اخلارجة عن املقرر          ويف املستويات
اء على أمهية اعتماد قوانني ولوائح واتباع هنج متعدد التخصصات يضم مجيع ذلك، شّدد اخلرب  

أصحاب املصلحة، مبن فيهم املؤسسات العقائدية والزعماء الدينيون والربملـانيون، لـضمان            
  .استدامة اإلجراءات املتخذة يف جمال التعليم املتعلق بتغّير املناخ

يفية ترمجة السياسات الدولية املتعلقة بتغّيـر       وأخرياً، تقاسم اخلرباء جتارهبم بشأن ك       -٢٠
وبيَّنوا أن برنامج عمل نيودهلي املُعـدَّل       . املناخ إىل إجراءات وطنية متعلقة بالتعليم يف بلداهنم       

وبرنامج عمل الدوحة ُيشكالن منطلقني لوضـع الـسياسات          )٧( من االتفاقية  ٦بشأن املادة   
وذكر أحد اخلـرباء أن صـالت       .  جمال تغّير املناخ   وخطط العمل الوطنية املتعلقة بالتعليم يف     

 من االتفاقية تؤدي دوراً مهماً يف نـشر االتفاقـات املُربمـة             ٦الوصل الوطنية املعنية باملادة     
  .يتعلق بالتعليم يف جمال تغّير املناخ على الصعيد الوطين  فيمامبوجب االتفاقية

  املناقشات  -٢  
ني يف االجتماع بشأن املسائل املتصلة بنوع اجلنس        خاض اخلرباء حواراً مع املشارك      -٢١

وأبرز بعض اخلرباء أن مجيع املواد التعليمية ختضع لالستعراض         . وكيفية تشجيع تغيري السلوك   
هبدف ضمان التصدي على النحو املناسب للُبعد اجلنساين، يف حني ذكر خرباء آخرون إعداد              

وخبصوص تشجيع تغيري السلوك، ُسـلِّط      . ر املناخ مواد تعليمية تتعلق بالقضايا اجلنسانية وتغيّ     
  . الضوء على أمهية تكميل التعليم الرمسي بأنشطة تعليمية غري رمسية وذات طابع عملي

__________ 

 .١٣-م أ/٩املقرر  )٧(
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يتعلـق    فيما التحديات واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة    : اجللسة الثانية   -جيم  
  وطينبتنفيذ برامج التعليم يف جمال تغّير املناخ على الصعيد ال

  العروض  -١  
قدَّم ممثل ملوريشيوس التوصيات املنبثقة عن اجتماع اخلرباء املعين بالتعليم يف جمـال               -٢٢

تغّير املناخ من أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا، الذي ُعقد يف غرانـد يب، مبوريـشيوس، يف           
ثّل اهلدف يف    بلداً أفريقياً، ومت   ٢٥ خبرياً من    ٨٢وحضر هذا االجتماع    . ٢٠١٣مارس  /آذار

حتديد التحديات الرئيسية الناشئة عن تغّير املناخ بالنسبة إىل ُنظم التعليم يف أفريقيـا وحبـث           
وُوضعت أثناء االجتماع   . الدور الذي ميكن أن يؤديه التعليم يف التصدي لتأثريات تغّير املناخ          

ليم يف جمال تغّير املناخ  توصية هبدف إرشاد العمل املُقبل املتعلق بالتع١٨قائمة شاملة تضمنت  
 من أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا ولتوفري توجيهات للحكومـات وأصـحاب املـصلحة             

  . من االتفاقية٦يتعلق بتنفيذ املادة  فيما
وقّدم ممثل للسويد التعليم املتعلق بتغّير املناخ باعتباره أداة قوية لبلوغ األهداف البيئيـة                -٢٣

تسليم األجيال املُقبلة جمتمعاً تكون فيـه املـشاكل البيئيـة           " حتدوها غاية    الوطنية والدولية اليت  
". الرئيسية يف السويد قد ُحلّت، دون زيادة املشاكل البيئية والصحية خارج حـدود الـسويد              

وتعتمد السويد على املعارف وهياكل السياسات العامة القائمة لالحتاد األورويب، وعلى أهدافها            
وأصدرت السويد قواعد ولوائح تقـضي بـأن        . الدولية للمدارس اإليكولوجية  البيئية والشبكة   

تساهم مدارسها ومدارسها التحضريية يف التنمية املستدامة وأن ُتعّزز اجلمع بني التعليم الرمسـي              
  .)٨(وغري الرمسي املتعلقَني بتغّير املناخ باالعتماد على منوذج املدارس اإليكولوجية

ُبعد قدمه ممثل للواليات املتحدة األمريكية، وأبرز فيـه أمهيـة   وتال ذلك عرض من      -٢٤
فالنجاح يف إيصال   . اتباع هنج يركز على اجلمهور يف التعليم والتدريب املتعلقَني بتغّير املناخ          

الرسائل يتوقف على إعدادها وفقاً الحتياجات اجلمهور وقدرته على الفهم وبثها عن طريق             
بد أن تكون اإلجراءات املتعلقة بـالتعليم يف          ال الوة على ذلك،  وع. وسائط اإلعالم املناسبة  

جمال تغّير املناخ قائمة على هنج تصاعدي من خالل إقامة شراكات بني املنظمـات العلميـة     
وأبرز املمثل إحراز الواليات املتحدة تقدماً كبرياً يف تنفيذ         . والتعليمية على املستوى اجملتمعي   

  .)٩(جاء يف بالغها الوطين اخلامس ا كم من االتفاقية٦املادة 
وبعد تقدمي ثالثة عروض بشأن التعليم الرمسي املتعلق بتغّير املناخ، ركّز اجلزء الثاين               -٢٥

وقّدمت أول عرض هبذا الشأن ممثلة للرابطـة العامليـة          . من اجللسة على التعليم غري الرمسي     
ني عضو متطوع من مجيع أحنـاء   مالي١٠يزيد عن   ماللُمرشدات وفتيات الكشافة اليت تضم    

__________ 

 .</http://www.eco-schools.org>انظر  )٨(
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وتسترشد الرابطة يف عملها املتعلق بالتعليم يف جمال تغّير املناخ باهلدف اإلمنائي لأللفية             . العامل
وُتكمَّـل  ". التعلُّم والتعبري والعمـل   "املتعلق باالستدامة البيئية وتتبع يف ذلك هنجاً قائماً على          

تغيري السلوك بأنشطة الدعوة على الـصعيد الـدويل         أنشطة التعلُّم غري الرمسي املوجَّهة حنو       
  .والوطين واحمللي وبإجراءات ملموسة يف امليدان

وأبرزت ممثلة للمنتدى الدويل للشعوب األصلية املعين بتغّير املناخ أمهيـة تقاسـم                -٢٦
املعارف واملمارسات التقليدية من أجل حتديد األساليب الفعالة للتخفيف من تغّيـر املنـاخ              

ويعمل املنتدى يف إطار شراكة مع منظمات أخرى يف بلدان كـثرية، علـى              . تكّيف معه وال
الصعيدين الوطين واحمللي، من أجل تنفيذ أنشطة للتعليم والتوعية يف جمال تغّير املناخ، بطرق               
منها إعداد وتقييم دورات تعليمية، وتنقيح املقررات والكتب املدرسـية، والتعـاون مـع              

  .يةاملنظمات اإلعالم
وقدمت آخر عرض من عروض اجللسة الثانية ممثلة ملركز التربية البيئية سلطت الضوء   -٢٧

وأوضحت أن التعليم قلما يؤخذ يف احلسبان . على أمهية التعليم لتشجيع أمناط احلياة املستدامة
 عند التصدي لتغري املناخ رغم تعدد األمثلة اليت تثبت فعالية التعليم يف التخفيف مـن تغـري                

وقد دعمت رأيها بعرض أمثلة من أستراليا واهلند، حيث أفضت محالت تثقيفيـة إىل              . املناخ
  .ختفيض استهالك الوقود بواسطة تدريب السائقني  أوزيادة استعمال املواصالت العامة

  املناقشات  -٢  
أكد املشاركون يف االجتماع ضرورة تقييم الظروف واألولويات الوطنية يف ظـل              -٢٨

وشـددوا  . لراهنة باعتبار ذلك خطوة أوىل مهمة يف ختطيط أنشطة التعليم واالتصال          احلالة ا 
أيضاً على ضرورة أن يستهدف التدريب شىت فئات أصحاب املـصلحة وأن يأخـذ بعـني           
االعتبار املمارسات التقليدية ومعارف الشعوب األصلية، إىل جانب دور نـساء الـشعوب             

  .األصلية كمستودع لتلك املعارف

  قياس النتائج: اجللسة الثالثة  -دال  

  العروض  -١  
أعلن أحد ميسري احلوار األول السيد مريزيان أن ممثلة منظمة األمم املتحدة لألغذية               -٢٩

تتمكن من حضور االجتمـاع، لكـن         مل التحالف العاملي للشباب واألمم املتحدة    /والزراعة
" هنج قائم على تغـيري الـسلوك      : املناخقياس النتائج يف التعليم املتعلق بتغري       "العرض املعنون   

  .)١٠(سُيتاح على املوقع الشبكي لالتفاقية

__________ 
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وقدم أول عرض من عروض اجللسة الثالثة ممثل لليابان تناول الُنهج املمكنة لقيـاس                -٣٠
وقدم املمثل أدوات ومنهجيات لقياس نتائج التعليم املتعلـق         . فعالية التعليم املتعلق بتغري املناخ    

اخ وركز على وضع خطوط األساس واملعامل القياسـية وعلـى مجـع املعلومـات            بتغري املن 
وختم بتقدمي دراسة حالة تتمثـل يف       . واستعراضات اخلرباء باعتبارها عناصر مهمة يف العملية      

  . دورة يف التعليم البيئي توفرها جامعة كيو
ال تغـري املنـاخ يف      وقدم ممثل لغامبيا أنشطة قائمة على النتائج تتعلق بالتعليم يف جم            -٣١

وسلط الـضوء   . )١١(أفريقيا جنوب الصحراء يف إطار مبادرة التنمية والتكيف مع تغري املناخ          
على أمثلة حلاالت جناح منها دمج تغري املناخ ضمن مقررات املدارس الثانوية يف بنن وبرنامج               

ري املناخ علـى    وقال إن أطفال املدارس يتعرفون على آثار تغ       . جلمع مياه األمطار يف سيشيل    
وعالوة علـى   . املوارد املائية وعلى مجع مياه األمطار كوسيلة للتكيف مع نقص املياه العذبة           

 الفوائد التعليمية واملتصلة باألمن املائي، حقق املشروع أيضاً وفورات مالية يف فـاتورة املـاء     
  .أدى إىل تكرار املشروع على نطاق واسع يف مدارس ومباٍن حكومية خمتلفة ما

  املناقشات  -٢  
خاض املشاركون يف االجتماع مناقشة بشأن األهداف اإلمنائية ألنـشطة التعلـيم              -٣٢

وأبرز ممثل غامبيا أمهية اتباع . املتعلق بتغري املناخ، ووضع خطوط األساس اليت ُيقاس هبا التقدم
ص وخبصو. هنج تصاعدي عند وضع األهداف لضمان تبنيها من ِقبل مجيع أصحاب املصلحة           

حتديد خطوط األساس، أوضح ممثل اليابان أن ُسبل القيام بذلك كثرية وخمتلفة وتشمل مثالً              
  .البحوث السوقية والدراسات االستقصائية وحلقات العمل واالستبيانات

يتعلـق    فيماالتحديات واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة   : اجللسة الرابعة   -هاء  
  يف جمال تغري املناخ على الصعيد الوطينبتخطيط وتنفيذ وتقييم التدريب 

افتتح اليوم الثاين من االجتماع رئيس احلوار األول السيد خروستوف الـذي هنـأ                -٣٣
األطراف على عملها الفعال على امتداد السنة املاضية، وهو عمل أفضى إىل اعتماد برنـامج               

وناشد األطراف تقاسـم    . ية من االتفاق  ٦عمل الدوحة وإقرار احلوار السنوي املتعلق باملادة        
جتارهبا امللهمة بشأن كيفية التوصل يف غضون فترة زمنية وجيزة إىل توافـق يف اآلراء مـع                 

وعالوة على ذلـك، حـث الـرئيس      . الزمالء املشاركني يف جماالت أخرى من املفاوضات      
  .املشاركني على نشر املعلومات املتقامسة أثناء االجتماع داخل بلداهنم ومناطقهم

__________ 
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  العروض  -١  
أعلم السيد مريزيان املشاركني يف االجتماع بأنه تعذر على ممثل مركز تغري املنـاخ                -٣٤

سيناريو بناء القدرات   : تغري املناخ "التابع لكلية اهلندسة يف اهلند تقدمي عرض من ُبعد بعنوان           
  .)١٢(قية، وذلك بسبب مشاكل تقنية، لكن العرض سُيتاح على املوقع الشبكي لالتفا"يف اهلند
وافتتحت ممثلة للمركز البيئي اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية هذه اجللسة بعرض        -٣٥

وُسلط الضوء على تدريب    . تناول أنشطة التدريب يف جمال تغري املناخ اليت يضطلع هبا املركز          
 مع  الوفود الوطنية املبعوثة إىل مؤمترات االتفاقية وتدريب ُصناع السياسات يف جمال التكيف           

  .تغري املناخ باعتبارمها جمايل النشاط األهم
واستجاب املركز البيئي اإلقليمي إىل تزايد عدد أعضاء الوفود الوطنية وتنوع سياقاهتم              -٣٦

من خالل توفري تدريب حمدد األهداف قبل انعقاد مؤمترات االتفاقية مـن أجـل تزويـدهم                
وُيقدَّم التدريب يف شكل    . فعالة يف املفاوضات  باملعارف واملهارات الالزمة للمشاركة املفيدة وال     

وقد وسِّع نطاقه وأُدجمت فيه منظمات اجملتمع املدين        . حماكاة لعملية املفاوضات احلكومية الدولية    
  .ووسائط اإلعالم بغية املساعدة على حتسني فهم تعقيدات عمل املفاوضني

 لصناع الـسياسات يعـرض      ويركز املركز البيئي اإلقليمي أيضاً على توفري تدريب         -٣٧
ويتألف التدريب من حماضرات نظرية     . الفوائد االجتماعية واالقتصادية من إجراءات التكيف     

فبعد وضع احلالة يف إطارها، تقدم الوسـائل وأسـاليب التقيـيم       . وعمليات حماكاة تفاعلية  
  .املتاحة، مث تقدم على هذا األساس إرشادات ملموسة بشأن إدماج تدابري التكيف

ويعمل املركز البيئي اإلقليمي على وضع خطة عمل جديدة تستند إىل برنامج عمل               -٣٨
فيها اجلهات املعنية غري البيئية واملؤسسات املالية،         مبا الدوحة وتستهدف فئات حمددة جديدة،    

  .وتتناول مواضيع جديدة كتمويل التكيف والرد على املشككني يف قضايا املناخ
 الدراسات املتقدمة التابع جلامعة األمم املتحدة عرضاً بشأن ُنظم          وقدمت ممثلة ملعهد    -٣٩

التعلم الناشئة من أجل تنمية قائمة على خفض معدالت انبعاث الكربون والتكيف مع تغـري               
. وأبرزت وجود نقص يف املعارف املتعلقة بُنظم التعليم والتعلم يف جمال تغـري املنـاخ     . املناخ

حتويلية وتطبيقية  : بد أن تكون    ال تعليم والتعلم يف جمال تغري املناخ     وقالت إن الُنظم الشاملة لل    
ومتكينية ومشجعة على اإلبداع وأن تتجاوز جمرد الوعي بالوقائع املتعلقة بتغري املنـاخ؛ وأن              
تكون ثابتة وسريعة االستجابة وموجهة حنو التغيري واالبتكار؛ وأن تتسم بالتعددية وتتعامـل             

  .يداتمع التناقضات والتعق
ولوضع سياسات تعليمية حتقق هدف التنمية القائمة على خفض معدالت انبعـاث              -٤٠

الكربون والتكيف مع تغري املناخ، يقترح معهد الدراسات املتقدمة البدء بتحديد الـصعوبات       

__________ 
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ويتعني بعد ذلك حتديد مناذج التعلم اليت تتيح بناء . ونقاط التدخل وجمموعة الكفاءات الالزمة
  .فاءاتتلك الك

وكمثال على ذلك، قدمت ممثلة املعهد منوذج مراكـز اخلـربة اإلقليميـة التابعـة            -٤١
 مركزاً يف شىت أحناء العامل، وهي شبكات ملنظمات تعليم غري  ١١٧ والبالغ عددها    )١٣(للمعهد

 رمسي وغري منظم تتعاون على إنشاء ُنظم تعلم وتوفري التعليم يف جمال التنميـة املـستدامة،               
  .مل التعليم املتعلق بتغري املناخيش مبا
يتعلق بتكـوين    فيماوقدم ممثل ملعهد إدارة غازات الدفيئة عرضاً بشأن عمل منظمته   -٤٢

وقدم املعهد على أنه منظمة افتراضية غري هادفة للـربح  . قوة عاملة حمترفة يف جمال تغري املناخ    
 للخرباء املتخصصني يف قيـاس      يعمل موظفوها من ُبعد من أجل تكوين ودعم اجملتمع العاملي         

وُيركز املعهد على تـوفري التـدريب       . انبعاثات غازات الدفيئة وحساهبا ومراجعتها وإدارهتا     
بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة وحساب هذه الغازات، وإتاحة فُـرص إقامـة الـشبكات          

  . ها كمياًللخرباء، وإصدار الشهادات املهنية يف ميدان التحقق من غازات الدفيئة وتقدير
وُيقدم التدريب املتعلق بقوائم جرد غازات الدفيئة وحساهبا بواسطة دورات تعلـم              -٤٣

 فتئت تستهدف درجات ختصص حمـددة، وهـو         وما فتئ طابعها اآليل يتدعم     ما إلكترونية
وتـوَّفر املـنح    . ُيخفض التكاليف اهلامشية اليت يتكبدها اخلرباء ويوسع نطاق التـدريب          ما

 دورة تدريبيـة  ٢٠ونظم املعهد . ملساعدة املالية لتدريب اخلرباء من البلدان الناميةالدراسية وا 
  . بلدا٨٠ً شخص يف أكثر من ٢ ٠٠٠يزيد عن   ماخمتلفة وقد درب

 خـبري، وهـو    ١ ٠٠٠وُتتاح فرص إقامة الشبكات بواسطة منتدى يضم أكثر من            -٤٤
  .جماين ومفتوح للعموم

عهد شهادات مهنية يف ميداين التحقق من غازات الدفيئة         وإضافة إىل ذلك، ُيصدر امل      -٤٥
ويعتمد إصدار الشهادات على املؤهالت األكادميية والتجربة املهنية الثابتة يف          . وتقديرها كمياً 

  .امليدان ذي الصلة
وقدم ممثل ملنظمة العمل الدولية عرضاً بشأن املهارات الالزمة لالنتقال إىل اقتصادات          -٤٦

ض معدالت انبعاث الكربون والتكيف مع تغري املنـاخ، باالسـتناد إىل آراء             قائمة على خف  
  .عملية من برنامج الوظائف اخلضراء التابع للمنظمة

 )١٤(وسلط ممثل منظمة العمل الدولية الضوء على استنتاجات دراستها املُنجزة مؤخراً            -٤٧
 حتديد الفئات املستهدفة ، وأكد أن  )١٥( بلداً ٢١بشأن املهارات من أجل الوظائف اخلضراء يف        

__________ 

 .<http://www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=108&ddlID=183>انظر  )١٣(
)١٤( ILO. 2011. Skills for Green Jobs: A Global View. Synthesis Report based on 21 Country Studies, 

available at 

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/

wcms_159585.pdf>. 
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 يف  ٧٠ قطاعاً صناعياً    ١٥حني حيتكر     ويف .جيب أن يكون نقطة البداية ألي إجراءات ُتتخذ       
تشغل هذه القطاعات يف االحتاد األورويب والواليـات          ال املائة من انبعاثات الكربون العاملية،    

  .  يف املائة من القوة العاملة١٠ و٨املتحدة سوى نسبة تتراوح بني 
يف املهارات الالزمة للوظائف اخلضراء وإىل        عام وخلصت الدراسة إىل وجود نقص      -٤٨

واستناداً إىل درجـة    . أن تغيري الوظائف سيكون له تأثري أكرب من استحداث وظائف جديدة          
تغري املهارات، صنفت منظمة العمل الدولية تغيري الوظائف والوظائف اجلديدة ضمن أربـع             

وربطت تلـك الفئـات   ) كبري  أو متوسط،  أو تغيري طفيف،   أو ملهارات،ال تغيري يف ا   (فئات  
  . باالستجابات الالزمة من حيث املهارات

وشددت منظمة العمل الدولية على التوصيات السياساتية الثالث التالية من أجـل              -٤٩
  :التصدي لنقص املهارات

إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص أي بني املؤسسات احلكوميـة             )أ(  
واملنظمات الصناعية ونقابات العمال على املستويات القطاعي واحمللي والوطين مـن أجـل             

  حتديد طرق استعداد سوق العمل لتغريات املهارات الالزمة؛
  تكييف املقررات الوطنية ونظام التدريب املهين؛  )ب(  
  .ضمان تناسق سياسات املناخ واملهارات  )ج(  

  املناقشات  -٢  
: يلي  ما وتضمنت مواضيع النقاش الرئيسية   . أعلن السيد مرزيان عن بدء املناقشات       -٥٠

استدامة التدريب واالرتقاء به؛ وترمجة االتفاقات احلكومية الدولية إىل سياسـات وطنيـة؛             
  .وإصالح املقررات الوطنية

يتعلق بكيفية ضـمان اسـتدامة        فيما ة اليت طرحها ممثل إندونيسيا     على األسئل  ورداً  -٥١
تدريب املفاوضني واإلجراءات املتخذة لترمجة نتائج املفوضات إىل سياسات وطنية، أبرز ممثل            
مركز البيئة اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية أن املراجع متاحة للوزارات باللغات احملليـة             

وتتحقق .  ملشاهدهتا عند الطلب،كي للدورات التدريبية، مستقبالًوأن من املزمع توفري بث شب
استدامة التدريب من خالل تنظيم دورات تدريبية متعددة يتحول يف أثنائهـا املتـدربون إىل      

ويعود بعض املفاوضني املدربني بعد مشاركتهم يف مفاوضات االتفاقيـة لتقاسـم            . مدربني
   .جتارهبم مع متدربني جدد

ترمجة االتفاقات الدولية إىل سياسات وطنية، ينظم املركز حلقات إعالمية وخبصوص   -٥٢
تعرض تبعات تلك االتفاقات على الصعيد الوطين، بالتركيز على بيان الفرص املتاحة لكل من        

__________ 

 يف املائة من   ٦٤ يف املائة من سكان العامل وهي مسؤولة عن          ٦٠متثل البلدان املشمولة بالدراسة االستقصائية       )١٥(
 .انبعاثات الكربون العاملية
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أن التمويل عامل حاسم لالرتقاء بالتدريب وأن من        اً  وأبرز ممثل املركز أيض   . الوزارات املعنية 
  . املؤسسات املالية من خالل توعيتها بالفوائد املمكنةاملهم من مث إشراك

على سؤال ممثل أوغندا بشأن أفضل سبيل إىل إصالح املقـررات الدراسـية             اً  ورد  -٥٣
الوطنية بالنظر إىل تنوع املهارات املختلفة الالزمة يف خمتلف القطاعات، أوضح ممثل معهـد              

  .واإلمنائية ميثل نقطة انطالق مهمةالدراسات املتقدمة أن تناسق السياسات التعليمية 

فرص تعزيز تنفيذ برامج التعليم والتدريب املـتعلقني بـتغري          : اجللسة اخلامسة   -واو  
  املناخ عن طريق التعاون الدويل

  العروض  -١  
يبذله البلد من جهود يف سبيل تعزيز بناء القدرات           ما سلط ممثل للصني الضوء على      -٥٤

وقال إن البلدان املتقدمـة     .  من االتفاقية  ٦ اجلنوب وتنفيذ املادة     عن طريق التعاون بني بلدان    
أن الصني تـويل أمهيـة      اً  مسؤولة عن تقدمي الدعم إىل البلدان النامية مبوجب االتفاقية، مبين         

كبرية، مع ذلك، لتشجيع التعاون بني بلدان اجلنوب وتطويره بغية تقليص فجوات القدرات             
والصني ملتزمة مبساعدة البلدان النامية األخـرى، خاصـة يف          . واملعارف يف البلدان النامية   

جماالت رصد ارتفاع مستوى البحر ونشر الطاقة املتجددة وتكنولوجيات التكيف واملعدات           
وتدعم الصني أنشطة بنـاء     . املتسمة بالكفاءة يف استعمال الطاقة والتدريب على استخدامها       

. ول النامية اجلزرية الـصغرية والبلـدان األفريقيـة        والداً  القدرات، سيما يف أقل البلدان منو     
كان عليه يف     مبا ، مقارنة ٢٠١٥-٢٠١١هذا الدعم يف الفترة     اً  وأعلنت أهنا ستضاعف تقريب   

، وذلك بالتركيز على التعاون يف جماالت التكيف وكفاءة اسـتعمال           ٢٠١٠-٢٠٠٥الفترة  
التخطيط املـنخفض الكربـون يف      الطاقة وابتكار وتسويق التكنولوجيا املنخفضة الكربون و      

  .ميدان النقل احلضري واملباين احلضرية
يف مواضيع متـصلة    اً  نامياً   بلد ٨٧من  اً  وخبرياً  حكومياً   موظف ٣٨٠ودربت الصني     -٥٥

بتغري املناخ، وذلك بطرق منها تنظيم جوالت دراسية لعرض السياسات والتـدابري الوطنيـة         
  .  إىل جانب استراتيجيات وإجراءات التكيفاملتعلقة بالتنمية املنخفضة الكربون

اخ ونشرت مراجع متنوعة ترمي    لتثقيف الشباب يف جمال تغري املن      وقد أولت األولوية    -٥٦
وعالوة على ذلك، دعمت الصني مشاركة الشباب يف املؤمترات الدولية          . إىل توعية الشباب  
منخفض الكربـون،   اً  وطنياً  م يو ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٧وأعلنت يوم   . املعنية بتغري املناخ  

  .إىل توعية عامة الناس بتغري املناخ والتنمية املستدامةاً سعي
يف جمـال   اً  بشأن الدعم املقدم إىل أقل البلدان منو      اً  وقدم ممثل لالحتاد األورويب عرض      -٥٧

 ن أن االحتاد األوريب هو أكرب مساهم يف متويـل األنـشطة           وبّي. التدريب املتعلق بتغري املناخ   
  .املناخية للبلدان النامية
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، بواسطة حتالفها العاملي املعـين بـتغري        ٢٠٠٧  عام وتعمل املفوضية األوروبية منذ     -٥٨
والدول اجلزرية الصغرية اً املناخ، على تعزيز التعاون مع البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منو          

تكيف وختفيض االنبعاثات الناشئة عن     النامية، وتزويدها بالدعم التقين واملايل، بالتركيز على ال       
إزالة األحراج وتدهورها، وتدعيم املشاركة يف آلية التنمية النظيفـة، واحلـد مـن خطـر                

  .الكوارث، ودمج تغري املناخ يف استراتيجيات احلد من الفقر
من اً  بتغري املناخ، وذلك حتديد   اً  متعلقاً  ونظم التحالف العاملي املعين بتغري املناخ تدريب        -٥٩

خالل حلقات عمل إقليمية خمصصة تضمنت دورات لتـدريب املـدربني بغيـة ضـمان               
  . مضاعف تأثري
وقدم ممثلو حتالف األمم املتحدة املعين بالتعليم والتدريب والتوعية يف جمـال تغـري                -٦٠
 ١١يبني أهداف التحالف وعمل املنظمات األعضاء فيه وعـددها          اً  مشتركاً   عرض )١٦(املناخ

الزيـادة  : ويتوخى التحالف . يتعلق بالتعليم والتدريب يف جمال تغري املناخ        فيما منظمة، سيما 
إىل أقصى حد يف تآزر األنشطة وتناسقها؛ واستخدام اخلربات واملوارد املتاحة بكفاءة مـن              
خالل تدعيم التنسيق؛ ودعم جهود األطراف يف االتفاقية من أجل تصميم وإقـرار وإجنـاز               

إقامة صلة واضحة بـني     وليم والتدريب والتوعية يف جمال التغري املناخ؛        األنشطة املتصلة بالتع  
  .عمل املنظمات األعضاء وعملية االتفاقية

وتتناول منظمة األغذية والزراعة التعليم والتدريب املتعلقني بتغري املناخ بالتركيز على             -٦١
ـ  دعم اعتماد املمارسات الزراعية والسياسات والنهج املالية املالئمة         وبتطـوير   ،)١٧(اً مناخي

 بتغري املناخ، سيما لفائـدة األطفـال والـشباب،          ةاملتعلقواملوارد التعليمية   مبادرات التعليم   
  .)١٨(لسلوك أكثر استدامة وأكثر مالءمة من الناحية املناخيةاً تشجيع
بشأن طرق دعم اليونيسيف    اً  عرض) اليونيسيف(وقدم ممثل ملنظمة األمم املتحدة للطفولة         -٦٢

البلدان يف اعتماد هنج مالئم للطفل يف سياق التكيف مع تغري املناخ واحلد من خطر الكـوارث،                 
من خالل إعداد املراجع وتنظيم الدورات التدريبية واجتماعات اخلرباء وإسداء املـشورة بـشأن              

  .)١٩(الوطنيةالدراسية كيفية دمج تغري املناخ واحلد من خطر الكوارث يف املقررات 

__________ 

منظمة األغذية والزراعة، واتفاقية تغـري املنـاخ،        ( املتحدة   أنشأت هذا التحالف سبع منظمات تابعة لألمم       )١٦(
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،              

املعـين  يف مؤمتر األمم املتحدة     ) ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية        
ويتاح املزيد من املعلومات عن التحالف وأعضائه علـى         . ٢٠١٢  عام بتغري املناخ الذي عقد يف الدوحة يف      

   :املوقع الشبكي لالتفاقية على العنوان التايل
<http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/7403.php>. 

 .</http://www.fao.org/climatechange/climatesmart/en> انظر )١٧(
  .</http://www.fao.org/climatechange/youth/en>انظر  )١٨(
  .<http://www.unicef.org/environment/index_60332.html>انظر  )١٩(
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ممثل لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعض األمثلة مـن برناجمـه األفريقـي             وعرض    -٦٣
الضوء على وضع وتطبيق املقررات املدرسية املتعلقة بتغري املناخ يف نيجرييا           اً  للتكيف، مسلط 

ويوفر برنامج األمم املتحدة للبيئة كـذلك       . ومشاريع التكيف اجملتمعية يف جامايكا وناميبيا     
بتغري املناخ يف سياق التحالف العاملي املعين بالقضايا اجلنسانية والبيئية، ويدرب           اً  متعلقاً  تدريب

اسات والقرارات  يسامون إقليميون يف آسيا وأفريقيا بغية ضمان استجابة الس        خرباء  يف إطاره   
  .)٢٠(واملبادرات املتعلقة بتغري املناخ إىل القضايا اجلنسانية

يئة التعليم والتدريب املتعلقني بتغري املناخ بطرق منها        ويدعم برنامج األمم املتحدة للب      -٦٤
 ومبادرته التعليمية املـشتركة     ،)٢١(املبادرات املتنوعة لوحدته املعنية بالتعليم والتدريب البيئيني      

بـشأن االسـتهالك املـستدام      ) اليونسكو(مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        
)YouthXchange()ملشتركة مع منظمة األغذية والزراعة من أجل الدعوة إىل احلد  ومحلته ا  ،)٢٢

  .)٢٤( وعمله مع األطفال والشباب عن طريق شبكة تونزا التابعة له،)٢٣(من تبذير األغذية
وتشجع اليونسكو، من خالل برناجمها للتعليم املتعلق بتغري املناخ من أجل التنميـة               -٦٥

ناخ عن طريق مبادئ توجيهية للسياسات وبرامج قطرية         التعليم املتعلق بتغري امل    ،)٢٥(املستدامة
ودورات لتدريب صناع السياسات وتعليم املدرسني وتنظيم اجتماعات خرباء إلقامة شبكات   

وإعداد مراجع شىت، عالوة علـى مركـز        النامية  إقليمية يف أفريقيا والدول اجلزرية الصغرية       
  .)٢٦(معلوماهتا اخلاص بالتعليم املتعلق بتغري املناخ

ويدعم معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث التدريب املتعلق بتغري املنـاخ عـن               -٦٦
منـرب األمـم   ويستضيف املعهد أمانة . طريق تنمية مهارات األفراد وتدعيم مؤسسات التعلم    
 اليت تدعم البلـدان يف تـصميم        ،)٢٧(خاملتحدة املوحد للخدمات التدريبية يف جمال تغري املنا       

علم املستدام والقائم على النتائج من أجل التصدي لتغري املنـاخ علـى املـستويني               وتنفيذ الت 
  . الفردي واملؤسسي

__________ 

-http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment>انظر  )٢٠(

energy/climate_change.html>.  
 .<www.unep.org/training>انظر  )٢١(
 .<http://www.youthxchange.net/main/home.asp>انظر  )٢٢(
-http://www.thinkeatsave.org/index.php/unep-s-food-waste-campaign-announces-three-new>انظر  )٢٣(

partners>.  
  .</http://www.unep.org/tunza/youth>انظر  )٢٤(
-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international>انظر  )٢٥(

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

sustainable-development/climate-change-education/cce-clearinghouse/>.  
 .</http://www.uncclearn.org>انظر  )٢٧(
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وييسر فريق الدعم املعين بتغري املناخ والتابع لألمني العام لألمـم املتحـدة تنفيـذ                 -٦٧
ـ          . مبادرات األمني العام يف جمال تغري املناخ       و ويسلم السيد بان كي مون بأن تغري املنـاخ ه

وهو ملتزم بالتصدي لتغري املناخ باعتباره من أوىل أولوياته، وذلك          " املسألة احلامسة يف زمننا   "
؛ ٢٠١٥  عام دعم احلكومات يف بناء اتفاق قانوين جديد بشأن تغري املناخ حبلول          : عن طريق 

وتشجيع اإلجراءات الرامية إىل تثقيف عامة الناس بشأن أسباب مشكلة تغري املناخ وحلوهلا              
  .واملساعدة على متكني املواطنني من التصدي لتغري املناخ؛ وإعداد أنشطة للتثقيف والتوعية

وسلط ممثل معهد الدراسات املتقدمة الضوء على عمل املعهد مع صناع السياسات              -٦٨
واخلرباء من أجل بناء الكفاءات اليت حيتاجها املعلمون والنظم التعليمية ألغراض التعلم املتعلق             

  .)٢٨( املناخ، سيما عن طريق مراكز خرباته اإلقليميةبتغري
 الذي يتعاون عن كثب ،)٢٩(وقدم ممثل لالحتاد الدويل لرابطات طالب كليات الطب        -٦٩

وتدعم منظمة الصحة العاملية التدريب     . بالنيابة عن اجلهتني  اً  مع منظمة الصحة العاملية، عرض    
 ودورات تدريبية حضورية وإلكترونية وتنفيذ      املتعلق بتغري املناخ من خالل إعداد مراجع شىت       

  .)٣٠(أنشطة الدعوة والتوعية بالتعاون مع االحتاد الدويل لرابطات طالب كليات الطب
وتساعد املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية البلدان على وضع برامج للتعليم والتـدريب              -٧٠

درات العلمية والعملية واخلـدمات     املتعلقني باألحوال اجلوية واملناخ واملاء، هبدف تعزيز الق       
وتضطلع املنظمة كذلك بتوعية عامة الناس بأحـدث االكتـشافات          . العامة لألحوال اجلوية  

  .)٣١(متنوِّعةالعلمية املتعلقة بتقلب املناخ وتغري املناخ من خالل إعداد مراجع 
لتوعية يف جمال   وتدعم أمانة االتفاقية أمانة حتالف األمم املتحدة للتعليم والتدريب وا           -٧١

تدعم التعليم والتدريب املتعلقني بتغري املناخ من خالل خدمة املفاوضـات             كما تغري املناخ، 
 ودعم اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف       ،)٣٢(احلكومية الدولية املتعلقة هبذه املسائل يف إطار االتفاقية       

ز التبادل التابع لـشبكة      من االتفاقية، واستضافة مرك    ٦تنظيم احلوار السنوي املتعلق باملادة      
 وتنسيق املبادرة اإلطارية املشتركة لألمم املتحـدة بـشأن      ،)٣٣(املعلومات املتعلقة بتغري املناخ   
   .)٣٤(األطفال والشباب وتغري املناخ

__________ 

 .<http://www.ias.unu.edu/efsd/rce>انظر  )٢٨(
 .</http://www.ifmsa.org>انظر  )٢٩(
  .</http://www.who.int/globalchange/en>انظر  )٣٠(
 .<http://www.wmo.int/pages/themes/WMO_climatechange_en.html>انظر  )٣١(
 .<http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/2529.php>انظر  )٣٢(
 .<http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/items/3514.php>انظر  )٣٣(
 .<http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/youth_portal/items/6519.php>انظر  )٣٤(
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تناول فيه الدعم املقدم    ووقّدم ممثل مرفق البيئة العاملية آخر عرض يف اجللسة اخلامسة             -٧٢
اً املتعلقني بتغري املناخ على الصعيدين احمللي والوطين باعتبارمها جزء        لتطوير التعليم والتدريب    

  . يتجزأ من مشاريع املرفق ال
اً  ذُكر مشروع يف إطار صندوق أقل البلدان منـو         اً،ومن أمثلة املشاريع املمولة مؤخر      -٧٣

نـاخ يف   التابع ملرفق البيئة العاملية يتوخى تعزيز قدرات التكيف واحلد من التـأثر بـتغري امل              
، إىل جانب مشروع يف مصر يف إطار الصندوق اخلاص بتغري املنـاخ والتـابع           فاسو بوركينا

ملرفق البيئة العاملية يتعلق بالتكيف مع تغري املناخ يف دلتا النيل عن طريـق اإلدارة املتكاملـة                 
  . للمنطقة الساحلية

  املناقشات  -٢  
 ٦ الوصل الوطنية املعنية باملادة      أكدت األطراف ضرورة حتسني التواصل بني صالت        -٧٤

وأعلمت األمانة املشاركني يف االجتماع بأن األطراف أجرت مناقشات أوليـة        . من االتفاقية 
 يف حلقة العمـل     )٣٥( من االتفاقية  ٦بشأن إقامة شبكة لصالت الوصل الوطنية املعنية باملادة         

، ٢٠١٢يونيـه   /واملعقودة يف حزيران   اً من االتفاقية يف أقل البلدان منو      ٦املتعلقة بتنفيذ املادة    
وبأن األمانة تعمل على إقامة تلك الشبكة من أجل تيسري تقاسم املمارسات اجليدة والدروس              

  . من االتفاقية٦املستفادة وتبادل املعلومات املتعلقة بتنفيذ املادة 
ابطة العاملية   ممثل الر  أثارهاوأّيدت األطراف واملنظمات احلكومية الدولية النقطة اليت          -٧٥

للمرشدات وفتيات الكشافة ومفادها أن التعليم املتعلق بتغري املناخ مهم بالقدر ذاته يف البلدان             
وسلّط ممثل االحتاد األورويب الضوء على محلة       . املتقدمة، خاصة من خالل العمل مع الشباب      

  .)٣٦(م الكربونيةتنفذها الدول األعضاء يف االحتاد لبيان كيف ميكن لألفراد احلد من بصمته
وطلب ممثل للواليات املتحدة إىل املشاركني يف االجتماع تقاسم جتـارهبم بـشأن               -٧٦

. أفضل السبل لتكميل أنشطة التعليم والتدريب على شبكة اإلنترنت مبكونات خارج الشبكة           
حوا وأبرز أعضاء حتالف األمم املتحدة للتعليم والتدريب والتوعية يف جمال تغري املناخ كيف جن          

من خالل منظمات حملية وسيطة، مع وسائط اإلعالم غري اإللكترونيـة           أو يف العمل، مباشرة  
  . كاإلذاعات اجملتمعية واملواد املطبوعة

   من االتفاقية٦اختتام احلوار األول املتعلق باملادة   -زاي  
بة عن أدىل نائب رئيس اهليئة الفرعية السيد روبرت فان لريوب مبالحظات ختامية نيا   -٧٧

وشكر املشاركني على املناقشات الثرية والباعثة على التفكري وأعـرب          . رئيسي احلوار األول  
__________ 

)٣٥( FCCC/SBI/2012/19 ٣٨، الفقرة.  
 .</http://world-you-like.europa.eu/en>انظر  )٣٦(
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 مـن  ٦عن ثقته يف أن املعلومات املتقامسة ستساعد على دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة باملـادة           
للمـضي  واسع   عاميف تعبئة دعم اً  حامساً   من االتفاقية تؤدي دور    ٦وأكّد أن املادة    . االتفاقية

  .بعملية املفاوضات ولتعزيز العمل امليداين املتعلق بتغري املناخاً قدم

  اخلطوات املقبلة  -خامساً  
سيقدم هذا التقرير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظـر فيـه يف دورهتـا التاسـعة                   -٧٨

  .والثالثني
الـواردة يف   وقد ترغب األطراف وغريها من اجلهات املعنية يف استخدام املعلومات             -٧٩

هذا التقرير عند ختطيط وتصميم وتنفيذ األنشطة املتصلة بالتعليم والتدريب املتعلقني بـتغري              
  . املناخ والتعاون الدويل ذي الصلة
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  املرفق

   من االتفاقية٦احلوار األول املتعلق باملادة جدول أعمال     

  ٠٠/١٨الساعة  إىل ٠٠/١٥، من الساعة ٢٠١٣يونيه / حزيران١٠االثنني، : ١اليوم 

   من االتفاقية٦افتتاح احلوار األول املتعلق باملادة 
  مالحظات ترحيبية  ١٥/١٥-٠٠/١٥

  السيد ريتشارد كينلي، نائب األمني التنفيذي لالتفاقية •

   من االتفاقية٦أهداف وتنظيم احلوار األول املتعلق باملادة   
السيد طوماس خروستوف، رئيس اهليئة الفرعية للتنفيـذ         •

  من االتفاقية٦س احلوار األول املتعلق باملادة ورئي

  مالحظات افتتاحية من امليسرين املتشاركني  
 ).اجلمهورية الدومينيكية(السيدة أدريانا فالرتويال  •

  ).أستراليا(السيد ريتشارد مريزيان  •
  التعليم يف جمال تغري املناخ

ـ    : اجللسة األوىل   ٠٠/١٦-١٥/١٥ ة األجـل   النهج االستراتيجية واخلطط طويل
   للتعليم يف جمال تغري املناخ

منرب األمم  السيد مويزيس ألفاريز، املنسق الوطين ملشروع        •
، خاملتحدة املوحد للخدمات التدريبية يف جمال تغري املنـا        

واملدير التقين للمجلس الوطين املعين بتغري املنـاخ وآليـة    
 التنمية النظيفة، اجلمهورية الدومينيكية

 ٦، صلة الوصل الوطنية املعنية باملادة هالسيدة ماري جودي •
 من االتفاقية، فرنسا

السيدة أماندا كاتيلي نيودي، منسقة شعبة االتـصاالت         •
واملعلومات والتعليم يف اجمللس الوطين املعين بتغري املناخ،        

  من االتفاقية، إندونيسيا٦وصلة الوصل املعنية باملادة 

 املقـررات   السيد فريتز كاديوما، رئيس املتخصصني يف      •
، إدارة وضع املقررات، معهـد      ومساعد مدير الدراسية  

 التربية يف مالوي، مالوي
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السيد بوب ناتيفو، كبري املوظفني املعين بـتغري املنـاخ،           •
 وحدة تغري املناخ يف وزارة املياه والبيئة، أوغندا

السيد رومان خاريتونوف، صلة الوصل الوطنية املعـين         •
 وكرانيا من االتفاقية، أ٦ باملادة

  حماور تركيز مناقشات اخلرباء  
 اليت تستخدموهنا لتقييم االحتياجات من      تما هي العمليا   •

التعليم املتعلق بتغري املناخ على مجيع املستويات وكيـف         
 أولوية هذه االحتياجات؟ترتبون 

كيف تكفلون استدامة نتائج اسـتراتيجياتكم وخطـط         •
تغـري املنـاخ    عملكم الوطنية املتعلقة بالتعليم يف جمـال        

 الطويل؟ وتأثريها يف املدى

كيف تترجم السياسات الدولية املتعلقة بتغري املنـاخ إىل          •
 إجراءات وطنية متعلقة بالتعليم يف بلدكم؟

التحديات واملمارسـات اجليـدة والـدروس       : اجللسة الثانية   ٣٠/١٧-٠٠/١٦
يتعلق بتنفيذ برامج التعليم يف جمال تغري املنـاخ           فيما املستفادة

  على الصعيد الوطين
  العروض  

توصيات اجتماع اخلرباء املعين بالتعليم املتعلـق بـتغري         " •
أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا، املعقـود يف        من  املناخ  

 ، السيد جوغيسوار سيوبادوت، موريشيوس"موريشيوس

 أداة لبلوغ األهداف الوطنية     -التعليم املتعلق بتغري املناخ     " •
 اتس كولربغ، السويد، السيد م"والدولية

رأي الواليات املتحدة بشأن التحديات واملمارسـات       " •
يتعلق بتنفيذ برامج التعليم      فيما اجليدة والدروس املستفادة  

، السيد فرانـك    "يف جمال تغري املناخ على الصعيد الوطين      
 نيبولد، الواليات املتحدة األمريكية

 للمرشدات   هنج الرابطة العاملية   -التعلم والتعبري والعمل    " •
وفتيات الكشافة إزاء التعليم غري الرمسي املتعلـق بـتغري          

، الرابطة العاملية للمرشـدات     ثو، السيدة هارييت    "املناخ
 الكشافة وفتيات
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، السيدة باسـانغ دوملـا   "الشعوب األصلية وتغري املناخ " •
 شريبا، منتدى الشعوب األصلية الدويل املعين بتغري املناخ

، الـسيدة  "ليم كباعث على التغـيري   التع: ما بعد الوعي  " •
 ريكسا شوارتز، مركز التربية البيئية 

احلوار بني مقدمي العروض واملشاركني باالستناد إىل مواضـيع           
  التركيز التالية

ترابط التعليم الرمسي والتعليم غري الرمسي والتعليم غـري          •
 املنظم يف جمال تغري املناخ

 ادور اجلهات املعنية املختلفة وجتارهب •

الصالت بني العلوم واملعارف التقليدية والتعليم يف جمـال     •
 املناخ تغري

 دمج تغري املناخ يف املقررات املدرسية •

  قياس النتائج: اجللسة الثالثة  ٥٥/١٧-٣٠/١٧
  العروض  

 -جتارب اليابان يف جمال التعليم املتعلق بـتغري املنـاخ           " •
ـ "اجلوانب املهمة يف قياس الفعالية     اتو، ، السيد ماكوتو ك

 اليابان

يتعلق بالتعليم يف جمال   فيما أمثلة أنشطة قائمة على النتائج     •
تغري املناخ يف أفريقيا جنوب الصحراء، السيد بوبو باتيـه    

 جالو، غامبيا

النهج القائم علـى    " قياس نتائج التعليم املتعلق بتغري املناخ     " •
، السيدة لوسيا بالوميب، منظمة األمم املتحدة       "تغيري السلوك 

 التحالف العاملي للشباب واألمم املتحدة/غذية والزراعةلأل

احلوار بني مقدمي العروض واملشاركني باالستناد إىل موضوعي          
  التركيز التاليني

 هنج قياس فعالية التعليم املتعلق بتغري املناخ •

 يف جمال تغري املناخ" القائم على النتائج"اعتماد التعليم  •

  ١اختتام اليوم مالحظات ختامية و  ٠٠/١٨-٥٥/١٧
السيد طوماس خروستوف، رئيس اهليئة الفرعية للتنفيـذ         •

  من االتفاقية٦ورئيس احلوار األول املتعلق باملادة 
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  ٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥، من الساعة ٢٠١٣يونيه / حزيران١١الثالثاء، : ٢اليوم 

  ٢مالحظات افتتاحية لليوم   ٠٥/١٥-٠٠/١٥
 ٦ل املتعلـق باملـادة   امليسران املتشاركان للحـوار األو    •

 االتفاقية من

  التدريب يف جمال تغري املناخ
التحديات واملمارسـات اجليـدة والـدروس       : اجللسة الرابعة   ١٥/١٦-٠٥/١٥

يتعلق بتخطيط وتنفيذ وتقييم التدريب يف جمـال          فيما املستفادة
   تغري املناخ على الصعيد الوطين

  العروض  
 -يمـة أكـرب     ق: التدريب على الصعيد فوق اإلقليمي    " •

، السيدة ماريا خوفانسكايا، املركز البيئي      "حتديات أكرب 
 اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية

نظم التعلم الناشئة من أجل التنمية القائمة على خفـض     " •
، السيدة زينايـدا فاديفـا،      "انبعاثات الكربون والتكيف  

 جامعة األمم املتحدة

، الـسيد   "ملنـاخ توفري قوة عاملة حمترفة يف جمال تغري ا       " •
 ستيليوس بيسمايوغلو، معهد إدارة غازات الدفيئة

االحتياجات من املهارات يف االنتقـال إىل اقتـصادات         " •
قائمة على خفض معدالت انبعاث الكربون والتكيف مع        
املناخ، قرائن عملية من برنامج الوظائف اخلضراء ملنظمة        

، السيد ماريك هارسـدورف، منظمـة       "العمل الدولية 
 ل الدولية العم

احلوار بني مقدمي العروض واملشاركني باالستناد إىل مواضـيع           
  التركيز التالية

 املهارات والكفاءات الالزمة للتصدي لتغري املناخ •

 التدريب التقين واملهين •

 التعلم املهين •
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فرص تعزيز تنفيذ األنشطة املتعلقة بـالتعليم       : اجللسة اخلامسة   ٤٥/١٧-١٥/١٦
  غري املناخ بواسطة التعاون الدويلوالتدريب يف جمال ت

  العروض  
تعزيز بناء القدرات عن طريق التعـاون بـني بلـدان           " •

 ، السيد يوتشينغ جانغ، الصني"اجلنوب

دعم االحتاد األورويب للتدريب املتعلـق باملنـاخ يف أقـل      " •
، السيد طوين كاريت، االحتـاد      " بعض األمثلة  :اًالبلدان منو 
 األورويب

الف األمم املتحدة املعين بالتعليم     حتعرض مشترك بشأن    " •
 "والتدريب والتوعية يف جمال تغري املناخ

منظمة األمم املتحدة للطفولة، الـسيدة جـامسني          •
 بورغيس

برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، الـسيدة جنيفـر          •
 باوموول

برنامج األمم املتحـدة للبيئـة، الـسيدة فانينيـا           •
 ألكسندر كودري

دريب والبحـوث، الـسيد     معهد األمم املتحدة للت    •
 أتشيم ألباب

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، السيدة        •
 فيهوفر يوليا

 يفامم املتحدة، السيدة زينايدا فادجامعة األ •

 منظمة الصحة العاملية، السيد ياسن تشوالكوف •

 أمانة االتفاقية، السيد موريتز فيغل •

ريب لتطوير التعليم   دعم مرفق البيئة العاملية للتعليم والتد     " •
، السيد روليستون مور،    "والتدريب املتعلقني بتغري املناخ   

 أمانة مرفق البيئة العاملية

  احلوار مع املشاركني
   من االتفاقية٦اختتام احلوار األول املتعلق باملادة   ٠٠/١٨-٤٥/١٧

السيد طوماس خروستوف، رئيس اهليئة الفرعية للتنفيـذ         •
  من االتفاقية٦لق باملادة ورئيس احلوار األول املتع

        


