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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥-٤، بون
  املؤقتمن جدول األعمال  ١٤البند 
   من االتفاقية٦املادة 

 ٦حة يف تنفيذ املادة     شاركة أصحاب املصل  ملاملمارسات اجليدة   تقرير عن       
  من االتفاقية

  *مذكرة من األمانة    

  موجز    
قدم هذا التقرير معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا األطـراف واجملتمـع املـدين              ي  

واألوساط األكادميية واملنظمات احلكومية الدولية والقطاع اخلاص من أجل تعزيز مشاركة          
. قية على الصعيد الدويل واإلقليمي والـوطين     من االتفا  ٦أصحاب املصلحة يف تنفيذ املادة      

وُيربز التقرير ما يتصل بإشراك أصحاب املصلحة من ممارسات جيدة وحتديات وفـرص             
باالستناد إىل املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية، وتقارير حلقات العمـل اإلقليميـة             

، )CC:iNet(علقة بـتغري املنـاخ    من االتفاقية، وشبكة املعلومات املت ٦املتعلقة بتنفيذ املادة    
وقد ترغب األطراف يف    . ، ومصادر أخرى ذات صلة    ٢٠١٤ومسح أجرته األمانة يف عام      

بدفع تنفيـذ   رير بغية حتديد النُُّهج والسبل الكفيلة       النظر يف املعلومات الواردة يف هذا التق      
قة مرجعية يف احلـوار     وسُيستخدم هذا التقرير أيضاً كوثي    .  من االتفاقية إىل األمام    ٦املادة  

  . من االتفاقية٦الثاين املتعلق باملادة 
  

__________ 

 .ردود اليت قّدمتها األطراف على مسح أجرته األمانةال دمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها لتأخذ يف االعتبارقُ  *  
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
مجلة  ١٨-م أ/١٥من مرفق املقرر ) أ(٣٥يف الفقرة  طراف إىل األمانة    طلب مؤمتر األ    -١

 ٦شاركة أصحاب املصلحة يف تنفيذ املـادة        ملعداد تقرير عن املمارسات اجليدة       إ أمور منها 
  .)١(االتفاقية من
حتديـداً إىل   يف دورهتا التاسعة والثالثني     ) اهليئة الفرعية ( اهليئة الفرعية للتنفيذ     ودعت  -٢

يف احلـوار   ، واستخدامه كذلك وثيقة مرجعية      )٢(األربعني هتا فيه يف دور   التقرير لتنظر إتاحة  
  .)٣( من االتفاقية الذي سُيعقد أثناء دورهتا األربعني٦الثاين املتعلق باملادة 

  نطاق التقرير  -باء  
 املـصلحة يف    شاركة أصحاب ملاملمارسات اجليدة   عن   هذا التقرير معلومات     لخصي  -٣

  : باالستناد إىل املصادر التالية من االتفاقية٦ادة تنفيذ امل
 ٦قرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدَّل بشأن املادة             ت  )أ(  

  ؛)٤(من االتفاقية وعن فعالية هذا التنفيذ
 ٦تنفيـذ املـادة     فيما يتعلق ب  املعلومات املتبادلة يف حلقات العمل اإلقليمية         )ب(  

  ؛)٥(ةياالتفاق من
  ؛)٦(٢٠١١ عام لبالغات الوطنية املقدمة بعدا  )ج(  
  ؛)٧(تغري املناخب املتعلقة  تبادل املعلوماتشبكة من خالل املعلومات املتاحة  )د(  

__________ 

 مؤمتر األطراف أن ُيَعد هذا التقريـر مـع األخـذ يف االعتبـار املعلومـات املقدمـة يف الوثيقـة              طلب )١(
FCCC/SBI/2010/16"        والوثيقـة  " املنظمات املعتمدة بصفة مراقب   تقرير توليفي بشأن سبل دعم مشاركة

FCCC/SBI/2011/INF.7"              تقرير عن حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة لتعزيز تطوير سبل دعم مـشاركة
  ".املنظمات املعتمدة بصفة مراقب

  .FCCC/SBI/2013/20من الوثيقة ) ب(٢٠٠لفقرة ا )٢(
  .FCCC/SBI/2013/20 من الوثيقة ١٩٦ الفقرة )٣(
)٤( FCCC/SBI/2012/3.  
)٥( <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/3143.php>.  
 من أطـراف  اً مقدماً وطنيبالغاً ٤٢، و  من أطراف مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       ماً مقد اً وطني بالغاً ٤١ )٦(

  .غري مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
)٧( <http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/items/3514.php>.  
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  ؛)٨(تقرير توليفي بشأن سبل دعم مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب  )ه(  
 تطـوير سـبل دعـم       تقرير عن حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة لتعزيز         )و(  

  ؛)٩(مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب
حتالف األمم املتحدة للتعليم والتدريب والتوعية يف        أعضاءمواد صادرة عن      )ز(  

  ؛)١٠(جمال تغري املناخ
  من االتفاقية على مسح    ٦الردود املقدمة من جهات التنسيق الوطنية للمادة          )ح(  

  ؛٢٠١٤م أجرته األمانة على اإلنترنت يف عا
  .وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة  )ط(  

  ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذاليت جراءات اإل  -جيم  
قد ترغب اهليئة الفرعية يف النظر يف املعلومات الواردة يف هذا التقرير بغيـة حتديـد                  -٤

يئة الفرعية يف اسـتخدام  وقد ترغب اهل.  من االتفاقية  ٦مزيد من اخلطوات لتعزيز تنفيذ املادة       
  . من االتفاقية٦هذا التقرير كذلك وثيقةً مرجعيةً يف احلوار الثاين املتعلق باملادة 

 ٦شاركة أصحاب املـصلحة يف تنفيـذ املـادة          مل املمارسات اجليدة   -ثانياً  
  االتفاقية من

  على الصعيد الدويلاملمارسات اجليدة   -ألف  

   الدوليةصلحة يف شىت االتفاقات والعملياتملآليات تعزيز مشاركة أصحاب ا  -١  
مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة       ، الذي أقره    )١١(٢١يشدد جدول أعمال القرن       -٥

، على أمهية تعزيز مشاركة اجملتمع املدين من أجل التقدم باجتاه حتقيق            ١٩٩٢ يف عام    والتنمية
 بتسع فئـات رئيـسية   ٢١ل القرن الثالث من جدول أعما   الباب   ويعترف. التنمية املستدامة 

النساء، واألطفال والشباب، والسكان األصليون، واملنظمات غري احلكومية، والسلطات         : هي
  .احمللية، والعمال ونقاباهتم، والتجارة والصناعة، واألوساط العلمية والتكنولوجية، واملزارعون

__________ 

)٨( FCCC/SBI/2010/16.  
)٩( FCCC/SBI/2011/INF.7.  
)١٠( <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/7403.php>.  
)١١( <http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>.  
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ى أن أفضل طريقة ملعاجلة      عل )١٢( من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية      ١٠وينص املبدأ     -٦
ـ    ُتوعليه،  . مبشاركة مجيع املواطنني املعنيني   تكون  البيئة  قضايا   لـى   ع صولكفل فـرص احل

اإلجراءات القضائية واإلداريـة  والوصول إىل  ،املشاركة يف عمليات صنع القرار املعلومات، و 
  .يف القضايا البيئية

املعلومات عن البيئة ومـشاركة     ومتثّل االتفاقية اخلاصة بإتاحة فرص احلصول على          -٧
 ١٩٩٨اجلمهور يف اختاذ القرارات بشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف املسائل املتعلقة هبا لعـام               

ومتـنح اتفاقيـة   .  من إعالن ريو١٠ أول صك ملزم قانوناً لتنفيذ املبدأ   )١٣()اتفاقية آرهوس (
يما يتعلق جبملة أمـور     آرهوس اجلمهور حقوقاً وتفرض على السلطات احلكومية واجبات ف        

، وصـل   ٢٠١٤يناير  /وحىت كانون الثاين  . منها مشاركة اجلمهور يف صنع القرارات البيئية      
  .)١٤( بلدا٤٦ًعدد البلدان اليت صّدقت على اتفاقية آرهوس 

مبادئ أملـايت التوجيهيـة     ، اعتمدت األطراف يف اتفاقية آرهوس       ٢٠٠٥ويف عام     -٨
وتشجع هذه املبـادئ    . )١٥(فاقية آرهوس يف املنتديات الدولية    املتعلقة بتعزيز تطبيق مبادئ ات    

األخذ بعمليات متوازنة ومنصفة ملشاركة اجلمهور يف املنتديات الدولية، فضالً عن            التوجيهية
اقتصادي أو سياسي    تصميم آليات لتعزيز الشفافية، وتقليص الالمساواة، وجتنب ممارسة نفوذ        

األكثر تأثراً بصورة مباشرة وقـد تفتقـر إىل سـبل        تغري سائغ، وتيسري مشاركة اجملموعا    
  .املشاركة إن مل تتلق تشجيعاً ودعماً

 يف إطار   )١٦( فرقة عمل معنية مبشاركة اجلمهور يف اختاذ القرار        ٢٠١٠وأُنشئت يف عام      -٩
اتفاقية آرهوس من أجل تيسري تقاسم اخلربات واملمارسات اجليدة، وتقدمي توصـيات بـشأن              

  .السلطات العامة وأصحاب املصلحة اآلخرين اجملتمع املدين، وبناء قدراتتعزيز مشاركة 
 من أجل إعداد دراسات وخطط عمـل        )١٧(وُنفّذت مشاريع جتريبية يف تسعة بلدان       -١٠

 معهد األمم املتحدة للتـدريب والبحـث      وقّدم  . )١٨( من إعالن ريو   ١٠لتنفيذ املبدأ    وطنية
ية لتنفيذ هذه املشاريع التجريبية عن طريق هنج قُطـري          منهجياً وموارد مال  دعماً  ) اليونيتار(

  . املدينشاركت فيه احلكومات واجملتمع

__________ 

)١٢( <http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1>.  
)١٣( <http://www.unece.org/env/pp/treatytext.html>.  
)١٤( <http://www.unece.org/env/pp/ratification.html>.  
)١٥( <http://www.unece.org/env/pp/ppif.html>.  
    : ، متاح يف الرابط التايلEMP.II/1مقرَّر األطراف يف اتفاقية آرهوس  )١٦(

<http://www.unece.org/env/pp/ppdm.html>.  
بنما وبوتسوانا واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسلفادور وكوسـتاريكا ومـايل             )١٧(

  .نيكاراغوا وهندوراسو
)١٨( <http://www.unitar.org/egp/rio-principle-10-projects>.  
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 عـشرةُ   )١٩( من إعالن ريو بشأن البيئـة والتنميـة        ١٠ووقّعت إعالنَ تطبيق املبدأ       -١١
بغية إطالق عمليـة    ) ٢٠+ريو  ( على هامش مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة         )٢٠(بلدان

أمام مجيع البلدان من أجل تعزيز احلصول علـى   أو اتفاقية إقليمية مفتوحة     ع صك لوضرمسية  
  . يف القضايا البيئيةاملعلومات ومشاركة اجلمهور والوصول إىل العدالة

 األطراف على تعزيز املشاركة الفعالة      )٢١(االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي   وتشجع    -١٢
وقد أنشأ مـؤمتر    . عات احمللية والنساء على الصعيد احمللي     جملتمعات السكان األصليني واجملتم   

 لتيـسري مـشاركة     )٢٢( آلية متويل طـوعي    االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي   األطراف يف   
. االجتماعات املعقودة يف إطـار االتفاقيـة      جمتمعات السكان األصليني واجملتمعات احمللية يف       

 جمتمعات السكان األصليني   ، تضم ممثلني عن   لصندوقالختيار املستفيدين من ا   نشئت جلنة   وأُ
  .)٢٣( احملليةواجملتمعات

 على أنه ينبغـي أن      )٢٤(كافحة التصحر واتفقت األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة مل        -١٣
آثار اجلفاف وبتنفيذها    ختفيف أو/القرارات املتعلقة بتصميم برامج مكافحة التصحر و       ُتتخذ

  .)٢٥(ت احمللية والقطاع اخلاصمبشاركة السكان واجملتمعا
وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نظمت بلدان كثرية مـشاورات وطنيـة               -١٤

ونوقشت مسائل رئيسية   . ٢٠+مجعت شىت أصحاب املصلحة يف الفترة التحضريية ملؤمتر ريو        
 الـوطين   متعلقة بالتنمية املستدامة، وتبّين أن لتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة على الصعيد          

  .والسياسات االستراتيجية الوطنية دوراً مهماً يف حتديد األهداف
عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنميـة        وأُجريت مشاورات عامة أيضاً يف إطار         -١٥

 منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة         وعملت  . )٢٦(٢٠١٤-٢٠٠٥ املستدامة
يف إطار العقد، على تنظيم مشاورات علـى الـصعيد           ة، بوصفها الوكالة الرائد   )اليونسكو(

الوطين واإلقليمي والدويل من أجل وضع برنامج عمل عاملي للتعليم من أجل التنمية املستدامة         
  .وقد ُحدِّد تغري املناخ بوصفه أولوية أثناء هذه املشاورات. ٢٠١٤بعد عام 

__________ 

)١٩( <http://www.eclac.org/rio20/noticias/paginas/8/48588/Declaracion-eng-N1244043.pdf>.  
إكوادور وأوروغواي وباراغواي وبنما وبريو وجامايكا واجلمهورية الدومينيكية وشـيلي وكوسـتاريكا             )٢٠(

  .واملكسيك
)٢١( <http://www.cbd.int/convention/parties/list/default.shtml>. 
 :، متاح يف الـرابط التـايل      ٧/١٦ من الفرع زاي من مقرر االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي           ١٠الفقرة   )٢٢(

<https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7753>. 
)٢٣( <http://www.cbd.int/traditional/fund.shtml>. 
)٢٤( <http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/conventionText/conv-eng.pdf>. 
)٢٥( <ttp://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Partnerships/Business%20Engagement%20Strat

egy%20and%20Guidelines.pdf>.  
)٢٦( <http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-

sustainable-development/about-us/>.  
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ة فارقة يف التنمية العامليـة منـذ        ومثّلت أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية عالم        -١٦
ومن أجل ضمان عملية تشاورية واسعة لدعم تصميم خطة األمـم           . ٢٠٠٠وضعها يف عام    

 جمموعة مؤلفة     جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية   أطلقت  ،  )٢٧(٢٠١٥للتنمية ملا بعد عام     املتحدة  
 اشتركت يف تنظيمها    من أحد عشرة عملية تشاور مواضيعية ووطنية يف أكثر من ستني بلداً،           

كيانات شىت من منظومة األمم املتحدة مدعومة من منظمات اجملتمع املدين وأصحاب مصلحة    
 ليكـون منـرباً     )٢٨(وعالوة على ذلك، أُنشئ منتدى األمم املتحدة للتعاون اإلمنائي        . آخرين

ـ               ز متعدد أصحاب املصلحة حلفز احلوار املتعلق بالسياسات الوطنية الـيت جنحـت يف تعزي
  .األهداف اإلمنائية

 يف تنفيـذ    تفاقيـة اإلطاريـة   احلكومية الدولية لال  مشاركة أصحاب املصلحة يف العملية        -٢  
  )٢٩( من االتفاقية٦ املادة
 املتمتعة بصفة مراقب مشاركةً   اعترفت األطراف بالقيمة اجلوهرية ملشاركة املنظمات       -١٧

وعززت األطراف مشاركة   . بة لتغري املناخ  واالستجاتفاقية اإلطارية   الافعالة يف كل من عملية      
أصحاب املصلحة يف هذه العملية على مدار العقود وأرست ممارسات جيدة خمتلفـة علـى               

املتمتعـة بـصفة     ومن هذه املمارسات مساُح الرؤساء للمنظمات     . الصعيد احلكومي الدويل  
 اليت تبحث يف بنود     مراقب حبضور االجتماعات االفتتاحية واخلتامية للمشاورات غري الرمسية       

جداول األعمال يف حال عدم وجود فريق اتصال، وإتاحة االطالع على مشاريع النـصوص              
اجللسات العامـة   بتقدمي مداخالت يف    املتمتعة بصفة مراقب     التفاوضية، والسماح للمنظمات  

حـوارات  وقد أصبح دارجاً إجـراء      . وكذلك لبعض أفرقة االتصال مىت كان ذلك مناسباً       
اخلاصة اليت ينظمهـا رئيـسا       أو جلسات إحاطة مع الرؤساء، مثل سلسلة األنشطة          مفتوحة

، ومشاركة أصـحاب    مع املراقبني  لفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز       ا
رئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف            املصلحة مع   

  .اجلزء الرفيع املستوى املشترك بني املؤمترينت  أثناء جلسابروتوكول كيوتو
ملشاركة أصحاب املصلحة ال تقتصر على الفترة الواقعـة          ولكن املمارسات اجليدة    -١٨

فثمة زيادة يف عدد حلقـات  . األنشطة اليت تنظم يف أماكن انعقاد املؤمترات أثناء الدورات أو 
 ات اليت ُتفتح فيها املشاركة للمنظمـات     العمل واجتماعات هيئات اخلرباء املعقودة بني الدور      

. املتمتعة بصفة مراقب، فضالً عن الفرص املتاحة أمامها لتقدمي العروض يف حلقات العمـل             
اليت تقيمها املنظمات من مجيـع املـستويات         الشراكات ومن األمثلة على املشاركة الفعالة    

__________ 

)٢٧( <http://www.un.org/en/development/desa/development-beyond-2015.html>.  
)٢٨( <http://www.un.org/en/ecosoc/dcf/index.shtml>.  
تقرير توليفي بشأن سبل دعـم مـشاركة         "FCCC/SBI/2010/16مع مراعاة املعلومات الواردة يف الوثيقة        )٢٩(

تقرير عن حلقة العمل املعقودة أثنـاء        "FCCC/SBI/2011/INF.7 والوثيقة" املنظمات املعتمدة بصفة مراقب   
  ".مدة بصفة مراقبالدورة لتعزيز تطوير سبل دعم مشاركة املنظمات املعت
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 املناخ والقابليـة للتـأثر بـه        برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري     والقطاعات يف إطار    
ومثة اجتاه متزايد لـدى     . الشراكات يف تنفيذ برنامج العمل     ومسامهة هذه ،  )٣٠(والتكيف معه 

 إىل  اجتمـاع األطـراف   / مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    احلكومات اليت تستضيف دورات   
 هور للتوعية وإفساح جمال لعامة اجلم   الفترة التحضريية للدورات،    إشراك أصحاب املصلحة يف     

وتوسيعاً لقاعدة مـشاركة    . تغري املناخ خارج املواقع الرئيسية النعقاد املؤمترات      ونشر ثقافة   
املتمتعـة بـصفة     ، ُتتلقّى التقارير من املنظمات    تفاقية اإلطارية الاعملية  املصلحة يف   أصحاب  
اليـة  ومنظمات أخرى وُتنشر على املوقع الشبكي لالتفاقية بصرف النظر عـن الو            مراقب

احملددة، وقد حتسنت قدرة األطراف على الوصول إىل هذه التقارير على املوقع الشبكي حتسناً            
كما تستخدم األمانة املسامهات الواردة من املنظمات املتمتعة بـصفة مراقـب يف             . ملحوظاً

  .إعداد الوثائق واملنشورات املرجعية

العمليـة  إطار   يف    من االتفاقية  ٦ادة  يف املداوالت املتعلقة بامل   مشاركة أصحاب املصلحة      -٣  
  تفاقية اإلطاريةاحلكومية الدولية لال

مشاركة نشطة يف النظر يف املسائل املرتبطة        املتمتعة بصفة مراقبة   شاركت املنظمات   -١٩
 من االتفاقية يف إطار عمل اهليئة الفرعية ومؤمتر األطراف، بطرق منها حضور كـل     ٦باملادة  

وتقـدمي تقـارير     صال واملشاورات غري الرمسية وتقدمي مداخالت فيها،      اجتماعات أفرقة االت  
ُتنشر كوثائق إلكترونية على املوقع الشبكي لالتفاقية، ومسامهات يف النـصوص التفاوضـية         

  .املقدمة عن طريق مداخالت األطراف
املتمتعة بصفة مراقب حلقات العمل      وعالوة على ذلك، حضر ممثلون عن املنظمات        -٢٠
يمية اخلمس اليت نظمتها األمانة لدعم استعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي فيما يتعلـق              اإلقل

 من االتفاقية، وحلقات العمل اإلقليمية الست اهلادفة إىل دعم اسـتعراض تنفيـذ              ٦باملادة  
  .)٣١(يف هذا الصدد ل، وعرضوا خرباهتمبرنامج عمل نيودهلي املعّد

تمتعة بصفة مراقب، وال سيما املنظمات غـري        امل ، عملت املنظمات  ٢٠١٢ويف عام     -٢١
احلكومية الشبابية، بشكل وثيق مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية لوضع برنـامج            

الذي اعُتمد يف دورة مـؤمتر األطـراف        ،  )٣٢( من االتفاقية  ٦ما يتعلق باملادة    عمل الدوحة في  
  .الثامنة عشرة

 واملنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات   وتقاسم أكثر من مئة ممثل عن األطراف        -٢٢
احلكومية خرباهتم فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة التعليم والتـدريب يف جمـال تغـري املنـاخ                 غري
 من االتفاقية الذي جرى     ٦يتصل بذلك من تعاون دويل أثناء احلوار األول املتعلق باملادة            وما

__________ 

  .١١-م أ/٢املقرر  )٣٠(
)٣١( <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/3143.php>.  
  .١٨-م أ/١٥مرفق املقرر  )٣٢(
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كمـا  . )٣٣(نة والثالثني للهيئة الفرعية  لثام أثناء الدورة ا   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١١ و ١٠يوَمي  
  .تابع اخلرباء واملختصون وعامة اجلمهور احلوار من أماكن متعددة عن طريق البث الشبكي

منرب شبكي مـصمم     ، وهي املعلومات املتعلقة بتغري املناخ    شبكةوتستضيف األمانة     -٢٣
 احلكومـات واملنظمـات   اليت تنظمها  لتعزيز تقاسم املعلومات واملنشورات واملواد واألنشطة     

وقد سامهت منظمات غري حكومية كثرية يف هـذا         .  من االتفاقية  ٦بشأن املادة    واملختصني
  .املنرب مبواد للتوعية والتعليم

  ٦األطفال والشباب يف األنشطة املتعلقة باملادة مشاركة   -٤  
ادرة إطـار   بمب املتصل عملها   األمانةواصل  ت،  )٣٤(استجابةً لطلب من مؤمتر األطراف      -٢٤

 إشـراك عمل األمم املتحدة املشترك بشأن األطفال والشباب وتغري املناخ من أجل تعزيـز              
 وحضورهم االجتماعات احلكومية الدولية، ٦األطفال والشباب ومشاركتهم يف أنشطة املادة 

 مـن   ١٥ شـراكة بـني      عمل املشترك الإطار  ومتثّل مبادرة   . مبا فيها دورات مؤمتر األطراف    
األمم املتحدة والكيانات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت تركز علـى     كيانات  

  .الشباب واملنظمات غري احلكومية الشبابية
 آخر إصـدار مـن      عمل املشترك الإطار  ، أطلقت مبادرة    ٢٠١٣يونيه  /ويف حزيران   -٢٥

صص ملهمة مـن  ق: شباب يعمل على مكافحة ظاهرة تغري املناخ     "املعنون  منشورها الرئيسي   
 ومصدر لإلهلام يف جمال وضع وتنفيذ مشاريع للتوعيـة           كأداة  املصمم )٣٥("مجيع أحناء العامل  

بأسباب تغري املناخ وتأثرياته، والترويج ألساليب حياة مستدامة، وتعزيز التنميـة املنخفـضة             
  .م املتحدةواملنشور متاح جبميع لغات األم. االنبعاثات القادرة على التأقلم مع تغري املناخ

شبكة النهوض بالشباب    بدور فاعل يف عمل      عمل املشترك الإطار  واضطلعت مبادرة     -٢٦
وسـامهت يف وضـع     ،  )٣٦(٢٠١٠ منذ إنشائها يف عام      املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة    

وتعاونت بشكل  ،  )٣٧(وتنفيذها خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن الشباب        
  .)٣٨(وث األمني العام املعين بالشبابعوثيق مع مكتب مب

وتعزز األمانة مشاركة الشباب بصورة جامعة وفعالة يف العملية احلكومية الدولية يف              -٢٧
جمال تغري املناخ عن طريق تنظيم حوارات بني الشباب واملفاوضني الرئيـسيني، وجلـسات              

اء االحتفاالت الـسنوية    وأنشطة جانبية وأنشطة أخرى أثن     إحاطة مع رؤساء اهليئات املنشأة،    
__________ 

)٣٣( <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/7670.php>.  
  .١٨-أم /١٥من مرفق املقرر ) و(٣٥الفقرة  )٣٤(
)٣٥ ( <http://unfccc.int/cc_inet/files/cc_inet/information_pool/application/pdf/web_unfccc_youth_arabic.pdf>.  
)٣٦( <http://undesadspd.org/Youth/UNInterAgencyNetworkonYouthDevelopment.aspx>.  
)٣٧ ( <http://www.undg.org/docs/13099/UN%20System-wide%20Action%20Plan%20on%20Youth%20% 

283%29.pdf> 
)٣٨( <http://www.un.org/youthenvoy/>.  
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بيوم الشباب وأجيال املستقبل، ومجع األموال ملشاركة ممثلني عن شبكات الشباب من البلدان      
اإلطارية، وإجياد مـساحة فعليـة      النامية، وتيسري املشاركة االفتراضية يف مؤمترات االتفاقية        

  .وافتراضية لتسليط الضوء على العمل الشبايب يف التصدي لتغري املناخ
 على  )٣٩(ولتمكني الشباب من تنفيذ أنشطة إعالمية، تستضيف األمانة بوابة الشباب           -٢٨

وتعزز العمل الشبايب عـن طريـق منافـذ اإلعـالم           املعلومات املتعلقة بتغري املناخ،      شبكة
  .االجتماعي التابعة لالتفاقية اإلطارية

  على الصعيد الوطين واحمللياملمارسات اجليدة   -باء  

  يف جمال تغري املناخ القانونية لتعزيز مشاركة اجلمهور يف وضع السياسات والعملاألطر   -١  
تعترف األطراف بأن فعالية مشاركة اجلمهور تعتمد على وجود قـوانني وأنظمـة               -٢٩

  .تشمل أحكاماً بشأن الوصول إىل املعلومات وعمليات صنع القرار ونظام العدالة
احلق يف بيئة صحية واحلق يف املشاركة يف صـنع  وقد ضّمنت بلدان كثرية دساتريها       -٣٠

وأدمج بعض البلدان، ومنها إكوادور واجلمهوريـة الدومينيكيـة،         . القرار يف القضايا البيئية   
يف عدد من البلدان آليات      وعالوة على ذلك، أُنشئت   . القضايا املتصلة بتغري املناخ يف دساتريه     

من أجل   التشريعية اليت تقودها اجملتمعات احمللية،    دستورية، مثل املشاورات العامة واملبادرات      
  .تعزيز مشاركة اجلمهور يف قضايا التنمية املستدامة

، مثـاالً   ٢٠١٢، الذي اعُتمد عام     م املكسيكي املتعلق بتغري املناخ    ويقّدم القانون العا    -٣١
على جهد تشريعي يعزز مراعاة نوع اجلنس ومشاركة النساء واألشـخاص ذوي اإلعاقـة              

خامساً من القانون علـى أن أحـد        -٢وتنص املادة   . السكان األصليني واجملتمعات احمللية   و
ويتضمن القانون أيضاً فصالً عن مـشاركة       . أهدافه هو النهوض بالتعليم يف جمال تغري املناخ       

  .اجملتمع، ويشدد يف مواده املختلفة على أمهية تعزيز مشاركة اجلمهور
انني قطاعية متعلقة بالبيئة والطاقة والـصحة والزراعـة         وقد اعتمد بعض البلدان قو      -٣٢

تتضمن إشارات إىل تغري املناخ وتشجيع إذكاء الوعي والتدريب ومشاركة اجملتمعات احمللية            
أو التعليم يف جمـال التنميـة       /وأدرجت بلدان كثرية التثقيف البيئي و     . صنع القرار  يف عملية 

اختذت خطوات لتعزيز مشاركة املنظمات غري احلكومية       املستدامة يف قوانني التعليم الوطنية، و     
  .واملنظمات الشبابية واجملتمعات احمللية يف أنشطة التعليم غري النظامي

مشروع العمل الربملاين بشأن    واالحتاد األورويب   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     ويدعم    -٣٣
عزيز جهود الدعوة اليت يـضطلعون   الذي يهدف إىل بناء قدرات الربملانيني وت    الطاقة املتجددة 

  .هبا على صعيد الترويج للطاقة املتجددة ومكافحة تغري املناخ
__________ 

)٣٩( <http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/youth_portal/items/6578.php>.  
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 لتمكني مشاركة متعددة القطاعات وأصـحاب     اهلياكل واإلجراءات واآلليات املؤسسية       -٢  
   من االتفاقية٦املصلحة يف تنفيذ املادة 

يز العمـل املـشترك بـني       أنشأت بلدان كثرية هياكل مؤسسية تشكّل منابر لتعز         -٣٤
 وتشمل هذه اهلياكل املؤسسية   . حة يف التصدي لتغري املناخ    القطاعات واملتعدد أصحاب املصل   

وقد أنشأت كل من أوروغواي وكولومبيـا       . هيئاتو  بني الوزارات  مشتركة اًجلانو جمالس،
طاعـات  واملكسيك نظاماً وطنياً لتيسري التنسيق بني املـستويات احلكوميـة املختلفـة والق            

  .االقتصادية وأصحاب املصلحة
ومؤخراً، ُشكِّلت جمالس للتصدي لتغري املناخ يف إسبانيا وإندونيسيا وفييـت نـام               -٣٥

ويقّدم اجمللس الوطين للتحول اإليكولوجي يف فرنسا مثـاالً علـى           . وملديف ونيبال وغريها  
ويرأس وزير البيئة   . وكالة حكومية تعمل على إشراك أصحاب املصلحة يف عملية صنع القرار          

 احمللية والنقابات املشتركة بني املهن واجلمعيات عضواً ميثلون السلطات ٥٠ اجمللس الذي يضم
  .البيئية والربملانيني

فقـد  . وتعترف األطراف بأمهية تعزيز قنوات االتصال بني العلماء وصانعي القـرار            -٣٦
 على تعزيز احلوار فيما يتعلق بتغري       أنشأت فنلندا جلنة متعددة التخصصات معنية باملناخ تعمل       

  .املناخ والتوعية باحلقائق العملية لدعم صنع القرار على حنو مستنري
لتعزيز تآزر اجلهود وجتنـب      كما تشكّل الشبكات املتعددة أصحاب املصلحة آلية        -٣٧

 فقد أنشأت إسبانيا شبكة تشاركية تتضمن أصحاب      . ٦تكرارها، وحتسني فعالية تنفيذ املادة      
مصلحة من احلكومة الوطنية واإلدارات احمللية وقطاع األعمال واملنظمات غـري احلكوميـة             

وقد أُنتجت مواد إعالمية متنوعة وُنفّذت دورات       . وحكومات األقاليم واألوساط األكادميية   
  .تدريبية خمتلفة يف جمال تغري املناخ عن طريق هذه الشبكة

وطنية لألنشطة املتعلقـة    تنسيق  تسمية جهة   ىل  ويدعو برنامج عمل الدوحة األطراف إ       -٣٨
.  ودعمها، مبا يف ذلك دعمها تقنياً ومالياً، ومتكينها من احلصول على املعلومات واملواد         ٦باملادة  

  .)٤١( جهات تنسيق وطنية من هذا القبيل طرفاً قد عّين٨١كان ، )٤٠(٢٠١٤مارس /وحىت آذار
تعـيني  شرعت يف   الوطنية لتغري املناخ،    ها  ترينيداد وتوباغو سياست  وبعد أن اعتمدت      -٣٩

 يف  ، خاص على تغري املنـاخ     تركيزب ،جهات تنسيق معنية باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف      
قطاع األكادميية، والقطاع اخلاص، و   وساط  ، واأل الرمسيةمجيع الوكاالت احلكومية، واهليئات     

 ١٢٠أكثر مـن    تسمية  قد تسىن    و .معيةالصناعة، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات اجملت     
 بغية توحيد اجلهود يف التصدي لـتغري املنـاخ،   جهة تنسيق، وأُنشئت شبكة جلهات التنسيق  

  .يف ذلك مجع البيانات واملعلومات لتيسري إعداد البالغات الوطنية مبا
__________ 

  .١٨-م أ/١٥من مرفق املقرر ) أ(٢٢الفقرة  )٤٠(
)٤١( <http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/focal_points/items/6833.php>.  
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 ٦مشاركة اجلمهور يف وضع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة املتعلقـة باملـادة                -٣  
  االتفاقية من
 فيمـا يتعلـق      وطنية اتعداد استراتيجي يدعو برنامج عمل الدوحة األطراف إىل إ        -٤٠
وأبلغ بعض البلدان أنه وضع اسـتراتيجيات       . )٤٢(الوطنية وفقاً لظروفها  من االتفاقية    ٦ املادةب

 طريق عملية تشاركية متعددة أصحاب املصلحة شاركت فيها املنظمـات غـري             وطنية عن 
  .احلكومية والقطاع اخلاص واحلكومات احمللية واجملتمعات احمللية

علـى   )٤٣(مات التدريب يف جمال تغري املناخ     منرب األمم املتحدة املوحد خلد     ويواظب  -٤١
فيذ استراتيجيات تعلم وطنية قائمة      تتصل بتصميم وتن   )٤٤(دعم مشاريع جتريبية يف مخسة بلدان     

وتستند .  منظمة متعددة األطراف   ٣٣املنرب شراكة بني     وميثّلى النتائج يف جمال تغري املناخ،       عل
املنهجية املتبعة إىل هنج تشاركي يف التخطيط وتقييم شامل لالحتياجات التعلميـة ملختلـف              

  .أصحاب املصلحة يف جمال تغري املناخ
 نفّـذت    كانت اجلمهورية الدومينيكية أول بلد من البلدان الـيت         ،٢٠١٢ويف عام     -٤٢

تطلق منرب األمم املتحدة املوحد خلدمات التدريب يف جمال تغري املناخ           مشاريع جتريبية يف إطار     
منخفضة واملهارات من أجل النهوض بتنمية خضراء       استراتيجية وطنية لتعزيز املوارد البشرية و     

وأُنشئ منرب وطين للتنفيذ لـضمان مواصـلة        . مع تغري املناخ  تأقلم  القادرة على   واالنبعاثات  
  .إشراك نطاق واسع من أصحاب املصلحة يف تنفيذ األنشطة يف إطار االستراتيجية الوطنية

وأما استراتيجية إندونيسيا الوطنية للتعلم يف جمال تغري املناخ فُوضعت عـن طريـق                -٤٣
 ٢٠١٢عددة أصـحاب املـصلحة بـني عـاَمي          سلسلة من املشاورات وحلقات العمل املت     

، مبشاركة ممثلني عن شىت الدوائر احلكومية، والقطاع اخلاص، ووكـاالت األمـم             ٢٠١٣و
وتنظم االسـتراتيجية،   . املتحدة، واجلامعات، والشركاء اإلمنائيني، واملنظمات غري احلكومية      

األفـراد واملؤسـسات    ، عملية تعزيز قدرة٢٠١٣أُِقّرت مبوجب مرسوم رئاسي يف عام     اليت
والنظم على تنفيذ سياسات وبرامج تتصل باجلوانب ذات األولوية يف خطة العمل الوطنيـة              

  .للتكيف مع تغري املناخ وخطة العمل الوطنية خلفض انبعاث غازات الدفيئة
وضّمن بعض البلدان استراتيجياته الوطنية املتعلقة بتغري املنـاخ إجـراءاٍت لتنفيـذ               -٤٤
 من االتفاقية مع إجراءات حمـددة لكـل         ٦فقد أُدرج فرع عن املادة      . ن االتفاقية  م ٦ املادة

عنصر من عناصرها يف استراتيجية كوستاريكا الوطنية املتعلقة بتغري املناخ، اليت اعُتمـدت يف          
 هبدف حشد اجلهود لتصبح كوستاريكا أول بلد متعادل األثر الكربوين حبلـول             ٢٠٠٩عام  

__________ 

  .١٨-م أ/١٥من مرفق املقرر ) د(٢٢الفقرة  )٤٢(
)٤٣( <http://www.uncclearn.org>.  
  .إندونيسيا وأوغندا وبنن واجلمهورية الدومينيكية ومالوي )٤٤(
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عليم والثقافة والتوعية العامة ومشاركة اجلمهور كجوانب متقاطعة يف         ويربز الت . ٢٠٢١عام  
  .االستراتيجية كلها

 مـن   ٦آليات إدراج مسامهات أصحاب املصلحة يف التخطيط للمشاريع املتعلقة باملادة             -٤  
  االتفاقية ويف تنفيذها وتقييمها

مهات أصـحاب   أبلغت األطراف يف تقاريرها عن ُنُهج شىت مّتبعة يف إدراج مـسا             -٤٥
، مثـل    من االتفاقية ويف تنفيذها وتقييمهـا      ٦يف التخطيط للمشاريع املتعلقة باملادة      املصلحة  

أفرقة اجتماعات  و احلوارات بني احلكومات وأصحاب املصلحة، واملنتديات، واالجتماعات،      
  .التنسيق، واجتماعات املائدة املستديرة

لد، اجتماعات منتظمـة معروفـة باجملـالس        يف مجيع أحناء الب    ففي أستراليا، ُتعقد،    -٤٦
ومتنح هذه االجتماعات   . اجملتمعية ملناقشة املبادرات والسياسات احلكومية مع اجملتمعات احمللية       
  .اجملتمعات احمللية فرصة منتظمة للتعبري عن آرائها يف السياسات العامة

إقليمية يف األقاليم   حوارات  : ونظّمت سوازيلند حوارات عن تغري املناخ على مرحلتني         -٤٧
اجلغرافية األربعة يف البلد، وحوار وطين على يومني تقاسم فيه أصحاب املـصلحة املختلفـون               

وهدفت هذه املبادرة إىل تعزيز     . آراءهم فيما يتعلق بالتدابري املمكن اختاذها للتصدي لتغري املناخ        
  . الكربونيةالتغري السلوكي عن طريق تشجيع األفراد على العمل لتقليص البصمة

  الربامج التدريبية لتعزيز قدرة أصحاب املصلحة على املشاركة يف عمليات صنع القرار  -٥  
ة األطراف إىل إدماج مسائل تغـري املنـاخ يف املنـاهج            حيدعو برنامج عمل الدو     -٤٨

  .)٤٥(ير املهارات يف جمال تغري املناخاملدرسية، وإىل تنظيم أنشطة أخرى تتصل بالتعلم وتطو
وقد نظّمت األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة              -٤٩

واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص واحلكومات احمللية واملنظمات اجملتمعية أنشطة تدريبية          
. شىت، مثل حلقات العمل واحللقات الدراسية واملؤمترات والندوات يف جمال تغـري املنـاخ              

ت وُنشرت مواد تدريبية مثل ُعدد األدوات واملنـشورات ومـواد           وعالوة على ذلك، أُنتج   
  .الوسائط املتعددة وامللصقات وأفالم الفيديو

ووضعت أيـضاً   . وتعمل أرمينيا على إدماج تغري املناخ يف املناهج التعليمية الوطنية           -٥٠
ـ للمدارس الثان  مواد تعليمية عن تغري املناخ للجامعات، وأنتجت كتاباً مدرسياً         ة بعنـوان   وي

، ونظّمت حلقات دراسية للمزارعني عن أخطار تغري املناخ يف الزراعـة،            "ألفباء تغري املناخ  "
وعقدت مؤمترات عن الطاقة املتجددة ودورات تدريبية للصحفيني، وأطلقت مدرسة صيفية           

  .لطلبة املدارس االبتدائية

__________ 

  .١٨-م أ/١٥من مرفق املقرر ) ز(٢٢الفقرة  )٤٥(
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ناخ مـن أجـل التنميـة        للتعليم يف جمال تغّير امل     برناجمهاإدماج  وتدعم اليونسكو     -٥١
واستراتيجياهتا التعليمية، وتدير جمموعة من الـربامج القُطريـة         البلدان  املستدامة يف سياسات    

  .)٤٦(لتعليم وواضعي السياساتوخمططي ا رّبني،تشمل تدريب امل
يف إطار منوذج املدارس الصديقة     ) فياليونيس(وتعمل منظمة األمم املتحدة للطفولة        -٥٢

عليم عايل اجلودة كمدخل للتكيف مع تغري املناخ عن طريق تدريب األطفـال  للطفل لتقدمي ت 
ويف منطقة شرق   . على املشاركة منذ سن مبكرة يف منهجيات مصممة دميقراطياً لصنع القرار          

عملية يقودها األطفال لوضع خرائط املخاطر والقابلية       ف  يآسيا واحمليط اهلادئ، تدعم اليونيس    
فال يف جمال التكيف مع تغري املناخ واحلد من أخطـار الكـوارث،             للتأثر هبدف تثقيف األط   

بعمليات التخطيط  وقد ُربط وضع خرائط املخاطر. وتيسري مشاركتهم يف وضع اخلطط احمللية
  .على صعيد احلكومات احمللية يف عدد من البلدان يف هذه املنطقة، مثل سري النكا ونيبال

ية ومنظمات غـري حكوميـة دورات       ووضعت حكومات ومنظمات حكومية دول      -٥٣
معهد  وضعها تدريبية مفتوحة على اإلنترنت عن تغري املناخ   دورة  متنوعة على اإلنترنت، منها     

ودورة تعلـيم   ،  )٤٨(اليت نظمها اليونيتـار    فية عن تغري املناخ   والدورة التعري ،  )٤٧(البنك الدويل 
  .)٤٩(اليونسكو اليت نظمتها  املناخاملعلمني يف جمال تغري

وهو دليل يهدف   ،  )٥٠(كية إطاراً حملو األمية املناخية    ووضعت الواليات املتحدة األمري     -٥٤
ويساعد هذا  . من املبادئ واملفاهيم   إىل إذكاء الوعي بعلم املناخ عن طريق توفري إطار تعليمي         

وقد بدأت عملية   .  يف مناهجهم  تلبية املعايري املتعلقة بالفحوى   الدليل مدّرسي علم املناخ على      
وضع الدليل يف حلقة عمل شاركت فيها وكاالت عملية كثرية، ومنظمات غري حكوميـة،              

  .وأفراد عديدون سامهوا يف إعداد الدليل ومراجعته
، تلقّـى   ربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي      ويف إطار برنامج التكيف يف أفريقيا التابع ل         -٥٥

وقد بدأ الربنامج   . ورة فعالة إىل اجلمهور   تدريباً على فهم مسائل تغري املناخ وإيصاهلا بص        صحفيون
 بلداً أفريقيا نقلوا بعد ذلك ما اكتسبوه من معارف إىل صحفيني            ٢٠ بتدريب كبار الصحفيني من   

آخرين أثناء حلقات عمل صحفية وطنية متعلقة بتغري املناخ، وتواصلوا مـع شـىت أصـحاب                
  .ومعاهد صحافة وحكومات واجملموعات يف جمال اإلعالم، مبن يف ذلك حمررون املصلحة
__________ 

، ُنفِّذت برامج جتريبية يف توفالو واجلمهورية الدومينيكيـة وجنـوب أفريقيـا             ٢٠١٣-٢٠١٢يف عاَمي    )٤٦(
امج قُطرية يف الربازيل وبنغالديش والفلبني وكوبا ومنغوليـا         ، سُتطلَق بر  ٢٠١٤ويف  . وموريشيوس وغيانا

  .وناميبيا ونيبال
)٤٧( <http://wbi.worldbank.org/wbi/es/stories/take-mooc-climate-change-starting-january-27-2014>.  
)٤٨( <http://unccelearn.org>.  
)٤٩( <http://portal.unesco.org/geography/en/ev.php-URL_ID=16440&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ 

SECTION=201.html>.  
)٥٠( Climate Literacy: The Essential Principles of Climate Science ــايل ــرابط الت ــاح يف ال : ، مت

<http://downloads.globalchange.gov/Literacy/climate_literacy_highres_english.pdf>.  
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 تعزيز  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة       ويف فييت نام، تواصل       -٥٦
النساء على احلد من أخطار الكوارث والتأهب هلا عن طريق مشروع ينطـوي علـى                قدرة

 تثقيفيـة   إنشاء جمموعة من النساء القياديات املدرَّبات على الصعيد احمللي باستخدام مـواد           
وقد عزز هذا املشروع مشاركة النساء      . وإعالمية مثل الربامج اإلذاعية واملطوّيات وامللصقات     

يف صنع القرارات يف املسائل املرتبطة بتغري املناخ على الصعيد احمللي، وخباصة عن طريق جلان               
 مكافحة الفيضانات والعواصف، واحلوارات مع واضعي السياسات يف مسائل نوع اجلـنس           

  .وتغري املناخ والكوارث الطبيعية
رس امد برنامج   منظمة العمل الدولية   و منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    وتقود    -٥٧

، الذي يهدف إىل متكني الشباب املستضعفني       الشباب القروية لتعليم أساليب الزراعة واحلياة     
نوع اجلنس الالزمة لتحقيـق     عن طريق مّدهم خبيارات تأمني سبل العيش واملهارات املراعية ل         

وأُصِدرت مادة تعليمية خمصصة لـتغري املنـاخ يف الربنـامج           . األمن الغذائي الطويل األجل   
تستهدف ميّسري الربنامج وتزّودهم باملعلومات والتمارين الالزمة إليصال االسـتراتيجيات          

مـن  )  سـنة  ٢٤ و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني     ( الزراعية املتكّيفة مع املناخ إىل الشباب       
  .وقد ُجرِّبت هذه املادة التعليمية يف مجهورية ترتانيا املتحدة ومالوي. الريفية املناطق

احلصول على املعلومات وآليات االتصال لتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة بصورة فعالة             -٦  
   من االتفاقية٦وهادفة يف تنفيذ املادة 

املعلومات يف املسائل املتعلقة بتغري املناخ      حصول اجلمهور على     تعترف األطراف بأن    -٥٨
أساسي من أجل ضمان مشاركة أصحاب املصلحة بصورة فعالة يف عمليات صـنع القـرار        

وقد استخدمت احلكومات واملنظمات غري احلكومية قنوات       . وحشد العمل على صعيد املناخ    
رات العمليـة والتقنيـة،     وآليات متنوعة، مثل املواقع الشبكية، والنشرات اإلخبارية، واملنشو       

والربامج اإلذاعية والتلفزيونية، واملؤمترات، واحللقات الدراسية، وحلقات العمل مـن أجـل            
  .تيسري حصول اجلمهور على املعلومات

اليت هتـدف   ) التحول إىل الطاقة املتجددة    ("Energiewende"فقد أطلقت أملانيا محلة       -٥٩
خارجية يف مجيـع     إعالنات يف البلد وبأمهيتها عن طريق    إىل التوعية بالسياسة اجلديدة للطاقة      

وتتضمن احلملة عناصر منها سلسلة من املنشورات، وخدمة على اإلنترنت لتقدمي           . أحناء البلد 
املشورة واملعلومات عن توفري الطاقة، تنشر احلكومة االحتادية إعالنات عنـها يف الـصحف              

  .اليومية واألسبوعية
 السلطات البيئية قواعد بيانات ميكن للجمهور االطالع عليها         ويف السويد، أنشأت    -٦٠

وميكن االطالع حبرية على معلومات عن حالة البيئة عن طريق موقـع            . عن طريق اإلنترنت  
قاعـدة بيانـات عـن      " االنبعاثات باألرقام "ويتضمن موقع   . الوكالة السويدية حلماية البيئة   
ميكن اليت  مؤسسات األعمال يف السويد،      يات من كرب  ١ ٠٠٠االنبعاثات الصادرة عن زهاء     

  . خطرة على البيئةعلى أهنا  أعماهلاتصنيف
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وعلّق بعض األطراف أيضاً على فوائد نشر نتائج بالغاهتا الوطنيـة علـى مجيـع                 -٦١
االنبعاثـات يف   "أوسع موجزات    فنيوزيلندا تنشر بلغة بسيطة ومفهومة جلمهور     . املستويات

  .ضخمة غازات الدفيئة يف البلد، اليت هي وثائق تقنية جرد ماليت تلّخص قوائ" حملات
وتدرك األطراف أمهية الدور الذي ميكن أن تضطلع به املنابر الـشبكية ووسـائل                -٦٢

اإلعالم االجتماعي يف تعزيز مشاركة اجلمهور، إذ إهنا تتيح احلـصول علـى املعلومـات               
فقد نفّذ االحتاد األورويب بـني      . جاحبسهولة، وتيّسر تبادل اآلراء وعرض قصص الن       احملدثة
 ".A world you likeاخ بعنوان ـريية تتعلق بتغري املن محلة إعالمية مجاه٢٠١٢-٢٠١١عاَمي 

With a climate you like) "  ركزت علـى احللـول      )٥١()مناخه يروق لكم  . عامل يروق لكم 
 التحّول إىل جمتمع منخفض     يف أن  ومتثلت الرسالة الرئيسية للحملة   . العملية خلفض االنبعاثات  

االنبعاثات ليس أمراً ملّحاً فحسب، وإمنا جمدياً وميسور التكلفة وضرورياً من أجل حتـسني              
  .نوعية احلياة

 لغة يقدم معلومات ٢٣  بوتركزت احلملة يف موقع شبكي سهل االستخدام وتفاعلي   -٦٣
صص جناح من مجيع الـدول      أساسية عن اجملتمع املنخفض االنبعاثات، وأفالم فيديو تعرض ق        

ومتثلت إحـدى األدوات    . أنشطة احلملة واملنظمات الشريكة فيها     األعضاء، ومعلومات عن  
ُوِضـعت فيهـا قائمـة     إلشراك الناس يف احلملة يف مسابقة ألفضل احللول املناخية         الرئيسية

وأُديل  مشروعاً يف املـسابقة،      ٢٦٩وقد اشترك ما جمموعه     . التصفية بناًء على تصويت عام    
  . صوت٢٣٠ ٠٠٠بأكثر من 

التواصل مـن أجـل     " (Connect4Climate"وأطلقت جمموعة البنك الدويل مبادرة        -٦٤
ولدى املبادرة أكثر من نصف مليون .  هدفها خلق حركة عاملية ملكافحة تغري املناخ)٥٢()املناخ

ول العـامل  ح متابع على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات إعالم اجتماعي أخرى، وهي تبين          
ويف أقل من ثالث سنوات، أُنشئت      . امللتزمني بالتصدي لتغري املناخ    جمتمعاً متنامياً من األفراد   

شباب وجامعات    شريكاً، منهم منظمات غري حكومية وشبكات      ١٨٠شبكة تضم أكثر من     
  .ومدارس ومنظمات تابعة لألمم املتحدة، والقطاع اخلاص، ووسائل اإلعالم

  ر يف إعداد البالغات الوطنيةمشاركة اجلمهو  -٧  
متيل األطراف إىل إشراك اخلرباء الوطنيني وأصحاب املصلحة اآلخرين علـى حنـو               -٦٥

وقد أفردت أطراف كثرية فصالً مستقالً يف بالغاهتا الوطنية         . متزايد يف إعداد بالغاهتا الوطنية    
 بالغاهتا جبميع عناصر     من االتفاقية، لكن قلة منها فقط أحاطت يف        ٦عن أنشطة تنفيذ املادة     

  .، مبا فيها أنشطة تعزيز مشاركة اجلمهور٦املادة 

__________ 

)٥١( <http://ec.europa.eu/clima/citizens/aworldyoulike/index_en.htm>.  
)٥٢( <http://connect4climate.org>.  
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وأنشأت الربازيل عملية تشاور جامعة الستعراض بالغها الوطين انطوت على حترير             -٦٦
. اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ     التقرير سطراً سطراً على حنو يشبه استعراض تقارير         

رة على أمهية إشراك اجلمهور يف عملية إعداد البالغات الوطنية كـسبيل            وشددت هذه املباد  
  .الوطنية والتوعية بتغري املناخ لبناء القدرات

وأبرزت غامبيا إشراك اجملتمعات احمللية وأصحاب املصلحة يف مجع البيانات من أجل              -٦٧
 من االتفاقية   ٦علقة باملادة   وألصقت غامبيا اهتماماً كبرياً بالفصول املت     . إعداد بالغاهتا الوطنية  

مـشاورات أُجريـت مـع     يف بالغاهتا الوطنية اليت اشتملت على بيانات ُجمعت عن طريق        
  .ملؤوهاواستبيانات  أصحاب مصلحة متعددين

   من االتفاقية٦حشد املوارد الوطنية والدولية لتعزيز مشاركة اجلمهور يف تنفيذ املادة   -٨  
افية، مبا فيها التمويل، يف أحيان كثري شرطاً مـسبقاً          يشكّل احلصول على موارد ك      -٦٨

مشاركة طويلة األجل ومؤثرة يف عملية صـنع القـرار           لضمان مشاركة أصحاب املصلحة   
  .والعمل يف جمال تغري املناخ

ويف إطار خطة املستقبلِ بطاقٍة نظيفة، أنشأت أستراليا برنامج منحٍ للمعلومـات يف               -٦٩
دة املؤسسات الصناعية واملنظمات غري اهلادفة للربح اليت تعمل مـع           جمال كفاءة الطاقة ملساع   

لتقدمي معلومـات بـشأن     مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم واملنظمات اجملتمعية      
 مليون دوالر أسترايل من أجل هـذه        ٢٠ منظمة قرابة    ٢٨وستتلقى  . حتسني استخدام الطاقة  

  .األنشطة يف الدورة األوىل للربنامج
ومن األمثلة األخرى على املنح الصغرية القادرة على متكني أصحاب املصلحة وتعزيز              -٧٠

ربنامج األمم املتحدة  التابع ل)٥٣(مشاركتهم يف تنفيذ احللول املناخية صندوق الشباب احلضري    
يف البلدان النامية يصممها الشباب      ، وهو صندوق عاملي يدعم مشاريع     للمستوطنات البشرية 

 منظمـة شـبابية     ٨ ٠٠٠ويف كل عام، تتقدم أكثر من       . شباب وينفّذها الشباب  ويقودها ال 
 دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة، مبتوسـط         ٢٥ ٠٠٠للحصول على منح تصل إىل      

وباإلضافة إىل املـنح، ميكّـن   .  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للمنحة     ١٦ ٠٠٠ يبلغ
ة عن طريق برامج التـدريب وبنـاء القـدرات          صندوق الشباب احلضري املنظمات الشبابي    

  .واإلرشاد احملددة األهداف

  تحديات والفرصال  -ثالثاً  
واسعاً لألمهية احلرجة اليت ينطوي عليها تقـدمي دعـم           يبدو أن بني األطراف فهماً      -٧١

طائفة واسعة من    استباقي ملشاركة اجلمهور وضمان حصوله على املعلومات من أجل إشراك         
__________ 

)٥٣( <http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=637>.  
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ولكن رغم التقدم احملَرز، يقف عدد من       . عمليات صنع القرار   لحة ومتكينهم يف  أصحاب املص 
يف تقـارير    من االتفاقية، حسبما يرد يف البالغات الوطنية و        ٦العوائق حائالً أمام تنفيذ املادة      

وتشمل هذه العوائق ضعف الوعي واملعارف العامة، واالفتقـار         . )٥٤(حلقات العمل اإلقليمية  
املؤسسية، وعدم كفاية التمويل، ونقص املوارد البشرية، وضـعف التنـسيق           إىل الترتيبات   

  .والتعاون بني السلطات يف البلد نفسه
وقد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف تقدمي توجيه بشأن سبل التغلب على هذه العوائق         -٧٢

  .قية من االتفا٦بغية االستمرار يف تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة يف تنفيذ املادة 

        

__________ 

  . أعاله٥على غرار احلاشية  )٥٤(


