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*1515926*  

 الفرعية للتنفيذ الهيئة
 الثالثة واألربعونالدورة 
 (1)2015 كانون األول/ديسمرب  11 -نوفمرب /تشرين الثاين 30، باريس
 من جدول األعمال املؤقت 16البند 

 تقرير موجز عن الحوار: بأنشطة أخرى المتعلق التقرير
    من االتفاقية 6المتعلق بالمادة  لثالثا

 من االتفاقية 6الحوار الثالث المتعلق بالمادة تقرير موجز عن   
 

 مذكرة مقدمة من األمانة  
  

 موجز  
أثنــا   2015حزيران/يون ــ   3و 2 يــوم  مــن افتقاق ــ  6املتعلــب باملــادة  لــ ثاال وارُعقــد ا ــ 
وتقاســم لثلـــون ألوـــرات وملنممــاو حةوم ـــ  دول ـــ   للتنق ـــ   األربعـــل للة اــ  القرع ـــ الثان ـــ  و الــدورة 

ومنممــاو  ــو حةوم ــ  إىلــاف  إمم رــربا  ولارســل وألــحاب متــلح  التفــارب وتبــادلوا األفةــار 
يتعلــب بــالتعل م والتــدريل ت ريــال ت ــو املنــا  والتعــاون  واملمارســاو اد ــدة والــدروف املســتقادة ف مــا

  الدويل بشأن هاتل املسألتل
 
 
 

__________ 

  الدورة ت وقت فحب عمالستحدد املواع د الدق ق  أل (1) 
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 المحتويات

 التقح  الققراو  

 3                                                 مقدم  - أوفا  
 3                                 املعلوماو األساس   والوفي  - ألف   
 3                    اإلجرا او اليت ميةن أن تتخ ها اهل ا  القرع   للتنق   - با    

 3                                                املداوفو - ثان اا  
 4                                           التحدياو والقرص - ثالثاُ  

 4                      من افتقاق   6باملادة افتتاح ا وار الثال  املتعلب  - ألف   
 5                          التعل م ت ريال ت و املنا ادلس  األويل:  - با    
 10                         ادلس  الثان  : التدريل ت ريال ت و املنا  - ج م   
 15              مشارك  ادمةور عرب وسائط التوالل افجتماع  والب  الشبة  - دال   
 16                      من افتقاق   6 ارتتام ا وار الثال  املتعلب باملادة - ها    

 16                                             اخلطواو املقبل  - رابعاا  
Annex 

 Agenda for the 3
rd

 Dialogue on Article 6 of the Convention……………..…………………………  14 
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 مقدمة -أوالا  
 

 المعلومات األساسية والوالية -ألف 

 
يمه ــ  التعلــ م والتــدريل والتوع ــ  العامــ  ومشــارك  ادمةــور وولــول  إمم ألمــن جديــد  تأك ــداا  -1

مــن أجــل  ق ــب اهلــدت النةــائ   بشــأن تلــس املســائلاملعلومــاو املتعلقــ  بت ــو املنــا  والتعــاون الــدويل 
ت دورتـــ  الثامنـــ   مـــؤار األوـــرات لالتقاق ـــ  والتنق ـــ  القعـــال إلجـــرا او التة ـــف والتخق ـــف، اعتمـــد

  (2)من افتقاق   6مج عمل الدوح  املتعلب باملادة عشرة برنا
ومبوجــل املقــرر ،اتــ ، ولــل مــؤار األوــرات إمم اهل اــ  القرع ــ  للتنق ــ  )اهل اــ  القرع ــ ( تعزيــز  -2

مـن افتقاق ـ  بتنمـ م حـوار سـنوا أثنـا  الـدوراو يشـارط ف ـ  األوـرات ولثلـو  6العمل املتعلب باملـادة 
ــــاو ،او التــــل  املنشــــأة مبوجــــل افتقاق ــــ  واخلــــربا  واملمارســــون وألــــحاب املتــــلح   املعن ــــون اهل ا

وتبــادل األفةــار وأفملــل املمارســاو والــدروف املســتقادة ف مــا يتعلــب بتنق ــ  برنــامج  رــربا ملتقاســم 
  (3)عمل الدوح 

ــــحل، أل ــــرا  تنمــــ م ا ــــوار املتعلــــب باملــــادة  -3 مــــن افتقاق ــــ ،  6وقــــرر مــــؤار األوــــرات أن ُ مظ
 ف ةمـــا بالتعاقـــل علـــو أســـاف ســـنوا  مـــن افتقاق ـــ  ت ريـــايل ترك ـــز يُنمـــر 6العنالـــر الســـت  للمـــادة 

ويتمثـــل ريـــال الألك ـــز األول ت التعلـــ م والتـــدريل، أمـــا ريـــال الألك ـــز الثـــاين ف تمثـــل ت التوع ـــ  العامـــ  
  (4)ويعترب التعاون الدويل موىلوعاا مشألكاا بل اجملالل  ومشارك  ادمةور وولول  إمم املعلوماو

  (5)داد تقرير موجز عن كل اجتماع للحواروولل مؤار األورات إمم األمان  إع -4
 

 اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ  -باء 
 
قــد تــود اهل اــ  القرع ــ  النمــر ت املعلومــاو الــواردة ت هــ ا التقريــر  ــدت  ديــد اإلجــرا او  -5

  املناسب  الناشا  عن 
  

 المداوالت -ثانياا  
 
 3و 2مـــن افتقاق ـــ  )يشـــار إل ـــ  ت مـــا يلـــ  بـــا وار(، يـــوم   6ا ـــوار املتعلـــب باملـــادة  عقـــد -6

 األول  وانتــل الألك ـز علــو اجملــال األربعــل للة اـ  القرع ــ الثان ــ  و أثنــا  الـدورة  2015حزيران/يون ـ  
 أعاله وهو التعل م والتدريل  3املشار إل   ت الققرة 

__________ 

  1الديباج ، والققرة ، 18-/م أ15املقرر  (2) 
  9، الققرة 18-/م أ15املقرر  (3) 
  10، الققرة 18-/م أ15املقرر  (4) 
  12، الققرة 18-/م أ15املقرر  (5) 
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 ألوــرات ومنممــاو حةوم ــ  دول ــ  ومنممــاو  ــو حةوم ــ  الا لــث 130وتقاســم أكثــر مــن  -7
جتـــــار م وتبــــــادلوا األفةـــــار واملمارســــــاو اد ــــــدة  إىلـــــاف  إمم رــــــربا  ولارســـــل وألــــــحاب متــــــلح 

بشــأن هــاتل والتعــاون الــدويل بــالتعل م والتــدريل ت ريــال ت ــو املنــا  والــدروف املســتقادة ف مــا يتعلــب 
  املسألتل

وســـاعدت  ت ت ســـو  لســـ د أم نـــا يـــاوفويل، رئـــ س اهل اـــ  القرع ـــ  للتنق ـــ  وتـــرأف افجتمـــاع ا -8
  كاتارزينا سنايدر )بولندا(املداوفو الس دة  

ــــم افجتمــــاع إمم  -9 وركــــزو  لــــثالع ســــاعاوا مــــعمــــل امتــــدو كــــل واحــــدة منة جلســــيتوُقسظ
 :ما يل  علو

 التعل م ت ريال ت و املنا ؛ )أ( 
 نا  التدريل ت ريال ت و امل )ب( 

ــزة قـــدم جلســـ واســُتةلظت كــل  -10 ةا األوــرات واملنممـــاو ا ةوم ــ  الدول ـــ  تعمــل بعـــرو  مركظ
إلجـــــرا   تالهــــا توزيــــحل ر ـــــحل املشــــاركل ت افجتمــــاع علــــو أفرقــــ  عمــــلواملنممــــاو  ــــو ا ةوم ــــ  

 مناقشاو بشأن مواىل حل رئ س   تتعلب بالتعل م والتدريل ت ريال ت و املنا  علو التوايل 
ــــرد جــــدول أعمــــال افجتمــــاع ت املرفــــب  -11 ــــاح ر ــــحل العــــرو  وتســــف ل كامــــل للبــــ   وي وتت

  (6)علو املوقحل الشبة  لالتقاق   دلسيت العملالشبة  
  

 التحديات والفرص -ثالثاا  
 

 من االتفاقية 6افتتاح الحوار الثالث المتعلق بالمادة  -ألف 
 
الــ ا رحــل باملشــاركل ت ا ــوار وشــدد علــو الــدور  تح افجتمــاع رئــ س اهل اــ  القرع ــ افتــ -12

ا  ــوا للتعلــ م والتــدريل ت وىلــحل األســاف الــالزم فتقــاأ عــامل  جديــد بشــأن املنــا   وشــدد علــو 
 ســــةمان ت إعــــداد األشــــخاص للمشــــارك  القعالــــ  ت التتــــدا للتحــــدياو سأن التعلــــ م والتــــدريل 
الــرئ س إمم تســريحل العمــل وافرتقــا  بــ  علــو ر ــحل   وإىلــاف  إمم ،لــس، دعــا الناشــا  عــن ت ــو املنــا 

التنم ــ  القائمــ  علــو عقــ ا معــدفو انبعــاع  املســتوياو وت كــل ريــال مــن ريــافو اجملتمــحل لــدعم
  ودعـــا الســـ دة ســـنايدر إمم ت ســـو جلســـيت العمـــل أثنـــا  ا ـــوار الةربـــون والتة ـــف مـــحل ت ـــو املنـــا 

 بالن اب  عن  
ــــ  كلمــــ  ترح ــــل   وألقــــت الســــ دة كريســــت انا -13 ــــ  لالتقاق  وســــلطت ف  ــــويس األم نــــ  التنق  ي

الملــو  علــو األيمه ــ  ا الــ  لتعلــ م الطــالب وتــدريبةم بشــأن ت ــو املنــا  وا اجــ  إمم إدمــا  عنتــر 

__________ 

  <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/dialogues/items/8938.php>انمر  (6) 
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علــو السـ دة كريسـت انا ف  ـويس وشــددو  ت ـو املنـا  ت كـل موىلـوع مــن مواىلـ حل املنـاهج الدراسـ   
ىلـروري  و،او لـل  ت القـرن  فةـ العاملـ  ملـل  وئـائف  ـو ىلـارة بالب اـ   ىأيمه   إعادة تدريل القـو 

وارتتمــت كلمتةــا بتوج ــ  نــدا  إمم املشــاركل ت افجتمــاع، وف ســ ما الشــباب،  ا ــادا والعشــرين 
، ألن العنــوان ف ينقــل علــو الوجــ  املالئــم التحــدا 6تطلــل ف ــ   ديــد اســم فسظــن لولــف املــادة 

مــن أجــل  علـو وــو كامــل وعملةــم املعرفــ  والقــدرة علـو تعزيــز مشــارك  املــواونلور بــ  زرعاملتمثـل ت 
وت هنايــ  الــدورة الثان ــ   ولقــ  هــ ا التحــدا قبــوفا حســناا مــن جانــل املشــاركل ت ا ــوار   املســتقبل

  (7)تمةل املنار "من أجل الوهو "العمل  ا  القرع   أعلن عن افسم ادديدواألربعل للة 
ا، مـــدير اا ـــوار وأهدافـــ  ورحبـــت بالســـ د كارت ة ـــا ت  ســـارا  راللـــ امل ســـرة  عرىلـــتو  -14

وقـــــدمت إمم  التعلــــ م مــــن أجـــــل التنم ــــ  املســــتدام   ت ريـــــال بــــو، كملــــ ف رالتعلــــ م الب اـــــ مركــــز 
الـ ا اعتمـد ت الـدورة  (8)املشاركل معلوماو أساس   عن إعـالن ل مـا الـوزارا بشـأن الألب ـ  والتوع ـ 

ن ملـــــؤار األوـــــرات والـــــدورة العاشـــــرة ملـــــؤار األوـــــرات العامـــــل بولـــــق  اجتمـــــاع األوـــــرات ت العشـــــري
وقـــــد حمـــــ  اإلعـــــالن بـــــاعألات س اســـــ    بروتوكـــــول ك وتـــــو )مـــــؤار األورات/اجتمـــــاع األوـــــرات(

وشــددو علــو أن مشــارك  ادمةــور وتعزيــز التعــاون مــحل ر ــحل ألــحاب املتــلح  املعن ــل، وف ســ ما 
وعـــالوة علــــو ،لــــس، أشــــارو امل ســــرة إمم األنشــــط      لتعباــــ  العمــــل املنــــار الشـــباب، أمــــر أساســــ

العمل ــــ  الــــيت اىلــــطلعت  ــــا ا ةومــــ  البولنديــــ  مــــن رــــالل وىلــــحل مــــواد تعل م ــــ  بشــــأن ت ــــو املنــــا  
 ت مرحل  التعل م قبل املدرس  ألوقال ل

 
 التعليم في مجال تغير المناخالجلسة األولي:  -باء 

 
 العروض -1 

عــن ســبل نقــل ا قــائب التــعب  اا رطابــ (9)شــبة  املعلومــاو والتوع ــ  بشــأن املنــا  ألقــو لثــل -15
وعــــر  التــــأثواو التحق زيــــ  الــــيت ميةــــن أن   ف ير ــــل ت معرفتةــــااملتعلقــــ  بت ــــو املنــــا  إمم رةــــور 

عمــــم وأشــــار إمم أن م  ــــدع ت  ــــواا ت الســــلوط وتعــــزز مشــــارك  املــــواونل القعالــــ  ت قملــــ   املنــــا  
األشخاص مل تـتح هلـم قـط فرلـ  ا ـدي  حـول ت ـو املنـا ، ومل ىـددوا لـدى اسـتطالع  رائةـم ت ـو 

وميةــن أن يةــون لــ لس تــأثو ســلمت ت ك ق ــ  اث ــل ت ــو املنــا  ت الربنــامج  املنــا  كمتــدر قلــب كبــو 
ت ــو املنــا   الس اســ  وت إ ــاد ا لــول للتتــدا لشــوا ل   وأولــو بوىلــحل نبــ ة ســردي  إ اب ــ  حــول

هويــ  األفــراد وقــ مةم وتعزيــز توالــل النمــو بــالنمو والعمــل مــحل قــادة جــديرين بالثقــ  خللــب  تســتم ل
إنـــ  ينب ـــ  تشـــف حل األشـــخاص  يقـــولومملـــو لـــل  وجدان ـــ  بت ـــو املنـــا  والتولـــل إمم حـــل بشـــأن   

__________ 

  <http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/dont-call-it-article-6-call-it-ace-action-for-climate empowerment>انمر  (7) 
  <http://unfccc.int/resource/docs/2014/cop20/eng/l01.pdf>انمر  (8) 
  </http://www.climateoutreach.org.uk>انمر  (9) 

http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/dont-call-it-article-6-call-it-ace-action-for-climate-empowerment
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الــوون ل ت التتــدا لت ــو ل شــعروا بــأهنم جــز  مــن اجملتمــحل العــامل  مــحل ا قــات علــو اهلويــ  وافعتــزاز 
 املنا  
وأشــار الســ د ســارا اا إمم أنــ  ينب ــ  اعتبــار التعلــ م وافتتــافو وســ لتل كق لتــل بتنق ــ   -16

علـــو إ،كـــا  وعـــ  املـــواونل وزيـــادة  مثـــافا بولـــقةا جتربـــ  اهلنـــد ،كـــر و  إجـــرا او التة ـــف والتخق ـــف 
  مج فــــدد للتعلــــ م ت ريــــال ت ــــو املنــــا برنــــالــــديةا مدرســــ   200 000، فةنــــاط املعــــارت املنار ــــ 

ويمهـــا مـــن رـــالل إوـــارين دول ـــل اا تعـــاا حال ـــ ت ريـــال ت ـــو املنـــا  علـــ موأشـــار إمم أن س اســـاو الت
مثــل التعلــ م ، تنم ــ  املســتدام  الــ ا يشــمل أنشــط برنــامج العمــل العــامل  بشــأن التعلــ م مــن أجــل ال

و،كــر أن مــن األيمه ــ  مبةــان األعــم   تنم ــ  املســتدام برنــامج الو رلــ  و ــو ال نمــام و ــو ال نمــام ال
علــو أيمه ــ  تزويــد واىلــع  اا وشــدد أيملــ  علــو ر ــحل املســتوياو املؤسســ   يمهاوتنق ــ  تنســ ب اإلوــارين

الس اســاو بتحلــ الو جــدوى التةــال ف واملمارســاو اد ــدة الــيت تبــل فوائــد افســتثمار ت التعلــ م، 
توســ حل نطــاأ العمــل علــو التعلــ م لمــن أجــل التنم ــ  املســتدام ، التعلــ م  جتــاربعــن الــتعلم مــن  فملــالا 

   بشأن ت و املنا  
وقــدم لثــل منممــ  األمــم املتحــدة للألب ــ  والعلــم والثقافــ  )ال ونســةو( عرىلــاا بشــأن النةــو   -17

بــــــالتعل م ت ريــــــال املنــــــا  عــــــن وريــــــب برنــــــامج العمــــــل العــــــامل  بشــــــأن التعلــــــ م مــــــن أجــــــل التنم ــــــ  
  وقــــد أولــــب هــــ ا الربنــــامج ت املــــؤار العــــامل  للتعلــــ م مــــن أجــــل التنم ــــ  املســــتدام  ت (10)املســـتدام 

نا ويــا، ت ال ابــان ب  ــ   ق ــب هــدت عــام هــو توســ حل نطــاأ  -بأيشــ   2014تشــرين الثــاين/نوفمرب 
العمـــل بشـــأن التعلـــ م مــــن أجـــل التنم ـــ  املســــتدام  ت ر ـــحل أوـــا  العــــامل  ويتـــورو الربنـــامج  ســــ  

(  ويــــــل ب اــــــيت التعلــــــ م 2( اململــــــ  قــــــدماا ت الس اســــــاو و)1و عمــــــل ،او أولويــــــ  وهــــــ  )ريــــــاف
( تســـريحل 5( تعزيـــز قـــدراو الشـــباب وتعباـــتةم و)4( بنـــا  قـــدراو املـــربل واملـــدربل و)3والتـــدريل و)

وتـــوة إ ـــاد ا لـــول املســـتدام  علـــو التـــع د املـــ   وأكـــد لثـــل املنممـــ  القـــرص افســـألات ف   الـــيت 
برنــامج العمــل العــامل  مــن أجــل تعزيـــز التعلــ م ت ريــال ت ــو املنــا  وموا مــ  س اســيت التعلـــ م  فتحةــا

والتنم ــــ  املســــتدام  وإقامــــ   القــــاو أجنب ــــ  بــــل وزارإ التعلــــ م والب اــــ  إىلــــاف  إمم ادةــــاو لــــاحب  
 املتلح  األررى 

 (11)وعرىلــت لثلــ  منممــ  كالميــت -18
(CliMates)  ةــا الطــالب ت ر ــحل ا لــول الــيت تولــل إل

ق اد ــــا للتتــــدا  ثــــار ت ــــو املنــــا   وقالــــت إن منممــــ  كالميــــت  ــــدد  ســــ   أوــــا  العــــامل وتولــــوا
( الولــول إمم الطـالب ت مــرحليت 1أهـدات رئ سـ   ترمــ  إمم اةـل الطــالب ت العـامل أرــحل وهـ  )

او واث ـــــل األدوار ( اةـــــل الشـــــباب مـــــن رـــــالل أنشـــــط  بنـــــا  القـــــدر 2التعلـــــ م الثـــــانوا والعـــــايل و)
( 5( تعزيـز وريقـ  منةف ـ  متةاملـ  ووويلـ  األجـل و)4إتاح  املعارت املعمقـ  بشـأن املنـا  و) (3و)

تعزيــز أســال ل التعــدد الثقــات واألســال ل املشــألك  بــل التختتــاو  وأكــدو لثلــ  منممــ  كالميــت 
__________ 

  <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf>انمر  (10) 
  </http://www.studentclimates.org>انمر  (11) 
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مـــن رـــالل مرار ت الـــتعلم حاجـــ  الطـــالب إمم إدرا  عنتـــر ت ـــو املنـــا  ت ح ـــا م ال وم ـــ  وافســـت
  وقـــدمت أمثلـــ  إمم املشـــاركل حـــول األنشـــط  الـــيت ميةـــن للشـــباب املشـــارك  التقةـــو وتملـــافر العمـــل

COP in MyCityف ةــــا مثــــل مشــــروع 
Heat Wave in MyCityو (12)

والــــدورة ا اديــــ  عشــــرة ملــــؤار  (13)
والعشـــرين ملـــؤار األوـــرات الـــ ا ســـ عقد ت بـــاريس بقرنســـا قبـــل انعقـــاد الـــدورة ا اديـــ   (14)الشـــباب

 والدورة ا ادي  عشرة ملؤار األورات/اجتماع األورات  
وقــــدمت لثلــــ  الوفيــــاو املتحــــدة األمرية ــــ  الربنــــامج العــــامل  للــــتعلم واملراقبــــ  لتــــا  الب اــــ   -19

)) لـــوب
  الـــ ا اولـــ  اإلدارة الوون ـــ  للمالحـــ  ادويـــ  والقملـــا  واملؤسســـ  الوون ـــ  للعلـــوم، ونُقـــ (15)

مدرســاا  22 669 يزيــد علــوبلــداا وأتــاح تــدريل مــا  115ت  1995الربنــامج الــ ا أنشــم ت عــام 
مدرسـ  مـحل  فت الطـالب مـن ر ـحل أوـا  العـامل  ويعةـف الطـالب مـن رـالل  28 466ومشاركَ  

برنــامج  لــوب علــو رــحل الب انــاو املتعلقــ  بــالت و الب اــ  العــامل  مــن أجــل فةــم ب اــ  األر  بشــةل 
ودعمةــا و ســ نةا  وقــد أقــام برنــامج  لــوب ريتمعــاا عامل ــاا مــن الطــالب واملدرســل والعلمــا   أفملــل

واملــواونل الــ ين يعملــون مــن أجــل  ســل فةــم ك ق ــ  دعــم ب اــتةم و ســ نةا علــو ر ــحل املســتوياو  
 ــاا، ويشــفحل الربنــامج الــنةج افبتةاريــ  للشــباب الــيت تســاعدهم علــو التقةــو عامل ــاا لةــن العمــل فل

 مثل اعتماد الطرأ السريع  والألك ز علو الةقا ة ت استةالط الوقود 
وعــــر  لثــــل ادمةوريــــ  الدوم ن ة ــــ  ك ق ــــ  تنق ــــ  مبــــادرة شــــراك  األمــــم املتحــــدة املوحــــدة  -20

ت بلــده  وأوىلــح أن بــد  افســألات ف   الوون ــ  للــتعلم ت ريــال ت ــو  (16)للــتعلم ت ريــال ت ــو املنــا 
س قرار حةومت  ارت ـار التعلـ م كمفـال ،ا أولويـ  للتتـدا  ثـار ت ـو املنـا   وقـد أتـاح املنا  يعة

لــحق اا  وإىلــاف  إمم  40مــدرباا للمــدربل و 120مــدرف و 1 200الربنــامج تــدريل مــا يزيــد علــو 
،لــس قــررو وزارة التعلــ م ت ادمةوريــ  الدوم ن ة ــ  مــؤرراا توســ حل نطــاأ هــ ا الربنــامج   ــ  يتــل 

ــــل مــــحل اســــتثمار مل ــــون دوفر أمريةــــ  مــــن  150 000مــــدرف و 3 000يزيــــد علــــو  إمم مــــا وال
  و،كـــــر مقـــــدم العـــــر  أن مدرســـــل قـــــد انملـــــموا إمم وفـــــد 2016م زان تةـــــا الوون ـــــ   لـــــول عـــــام 

شـــراك  األمــم املتحـــدة ادمةوريــ  الدوم ن ة ـــ  ت مــؤار اتقاق ـــ  األمــم املتحـــدة اإلواريــ  نت فـــ  تنق ــ  
وشــدد علــو أن املرحلــ  ادديــدة هلــ ه الشــراك   ــدت إمم توســ حل   ريــال ت ــو املنــا املوحــدة للــتعلم ت

نطاأ التعل م ت ريال ت و املنا  ل شمل بلـدان أمريةـا الوسـطو بالتعـاون مـحل منمومـ  تةامـل أمريةـا 
 الوسطو  

__________ 

  </http://copinmycity.weebly.com>انمر  (12) 
  </http://www.studentclimates.org/heatwave-in-mycity>انمر  (13) 
  </http://coy11.org/en>انمر  (14) 
 (15) <https://www.globe.gov/>  
  <http://www.uncclearn.org/national-projects/un-cclearn-dominican-republic>انمر  (16) 
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املبـادرة الـيت وتناولت لثل  ألبان ا العر  األرـو فقـدمت تقريـراا عـن اخلـربة املةتسـب  ت إوـار  -21
قادهــا األوقــال للتعلــ م بشــأن الب اــ  )الربنــامج النم ــف( ت ألبان ــا  وأوىلــحت أن األوقــال يدرســون 
ت املــــــدارف افبتدائ ــــــ  مســــــائل ت ــــــو املنــــــا  وثايــــــ  الب اــــــ   ورــــــالل الســــــنواو الــــــثالع املاىلــــــ  ، 

و أن هـــ ا وقـــل ســـنوياا  و،كـــر  50 000مدرســـاا للتـــدريل لـــا يتـــ ح الولـــول إمم  2 944 رملـــحل
ينطـوا علـو إدرا  عنتـر ت ـو املنـا  ت املنـاهج الدراسـ   ووىلـحل منةف ـاو وأدلـ  بشـأن نقـل العلـوم 
بطريقــ  ترف ة ــ  مــن رــالل اســتخدام األل ــاز واأللعــاب وتعلــ م األوقــال لألوقــال  وب نــت أن إحــدى 

الب ـــت واجملتمـــحل املـــ   املنـــافحل املشـــألك  اإل اب ـــ  هـــ  موالـــل  التوع ـــ  الب ا ـــ  والت  ـــو الســـلوك  ت 
وقالـــت إهنـــا تشـــاور الـــدروف املســـتقادة الـــيت تشـــمل أيمه ـــ  املشـــارك  والتنســـ ب بـــل  تلـــف الشـــركا  
و ديــــد املنةف ــــاو املناســــب  واســــتخدامةا وإشــــراط املــــدارف ت تقــــد  املعلومــــاو والتــــدريل وتعزيــــز 

 مشارك  اجملتمعاو امل    
 

 اجاته مناقشات الفريق العامل واستنت -2 
 وزع املشاركون إمم أفرق  عامل  ملناقش  ما يل : -22

الس اساو وافسألات ف او والـنةج الطويلـ  األجـل للتعلـ م ت ريـال ت ـو املنـا  مـن  )أ( 
 أجل التنم   املستدام ؛ 

تعزيـــز التحـــول افجتمــــاع  وت  ـــو الســــلوط مـــن رــــالل التعلـــ م  ــــو الرلـــ  و ــــو  )ب( 
 النمام ؛
مــــواد تعل م ــــ  واســــتخدام تةنولوج ــــاو املعلومــــاو وافتتــــافو مــــن أجــــل وىلــــحل  ) ( 

 تعزيز التعل م ت ريال ت و املنا ؛
 تعزيز تنق   التعل م ت ريال ت و املنا  ورلده وتقد  تقارير عن ،لس؛ )د( 
 توس حل نطاأ التعل م ت ريال ت و املنا  من رالل التعاون الدويل  )ه( 

ـــر رـــربا  ت  -23 ريـــال ت ـــو املنـــا  ولثلـــون مـــن  ـــالف األمـــم املتحـــدة للتثق ـــف والتـــدريل ويسظ
    (17)والتوع   العام  ت ريال ت و املنا  مداوفو األفرق  العامل 

عــر  لثــل النــرويج اســتنتاجاو القريــب العامــل بشــأن الس اســاو وافســألات ف او والــنةج و  -24
   ينب ـ وشـدد القريـب علـو أنـ أجـل التنم ـ  املسـتدام  الطويل األجل للتعل م ت ريال ت ـو املنـا  مـن 

 وأن تتنـــاولاا، املنـــا  أن تسألشـــد بـــنةج موجـــ  قطريـــ او التعلـــ م ت ريـــال ت ـــو س اســـاو واســـألات فل
__________ 

الزيادة إمم أقتو حد ت تآزر األنشط  وتناسقةا واسـتخدام اخلـرباو واملـوارد املتاحـ  بةقـا ة مـن يةدت التحالف إمم  (17) 
 6ات ت افتقاق ــ  مــن أجــل تتــم م وبــد  وإ ــاز األنشــط  املتتــل  باملــادة رــالل تــدع م التنســ ب ودعــم جةــود األوــر 

  وميةــن افوــالع علــو املزيــد مــن مــن افتقاق ــ  وإقامــ  لــل  واىلــح  بــل عمــل املنممــاو األعملــا  وعمل ــ  افتقاق ــ 
 املعلوماو املتعلق  بالتحالف وبأعملائ  علو املوقحل التايل:

  <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/7403.php>  
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وعــالوة علــو ،لــس،   عــرب عــن أولويا ــا ومبادرا ــا الوون ــ تافحت اجــاو والمــروت اخلالــ  للبلــدان و 
رســم ، ومشــارك  اجملتمــحل املــدين ت علــو مســتوى عــالاإلرادة الس اســ   عــألت باأليمه ــ  ا الــ  لتعباــ  ا

فدوديـــ  يتمثـــل ت  أحـــد التحـــدياو املتبق ـــ أن القريـــب  بـــلظ و   ةـــاوتق  م هاوتنق ـــ  هـــ ه الس اســـاو
تعزيــز التعــاون بــل بولــ لس، أولــو القريــب   و التعلــ م، والب اــ  وت ــو املنــا التعــاون وا ــوار بــل وزارا

وإقام  شراكاو مـحل ادةـاو القاعلـ   ـو ا ةوم ـ  وألـحاب املتـلح  املعن ـل علـو ، الوزاراوتلس 
    واالقرار اعا،  عمل   ت املشارك  وتعزيز  ر حل املستوياو

وقدم لثل السن ال تقريـراا عـن مناقشـاو القريـب العامـل بشـأن تعزيـز التحـول اجملتمعـ  وت  ـو  -25
ـــب أيمه ـــ  اســـتخدام قنـــواو فقـــد   الرلـــ  و ـــو النمـــام  الســـلوط مـــن رـــالل التعلـــ م  ـــو أكـــد القري

بشـــأن ت ـــو املنـــا  وحشـــد  األســـرة وشـــبةاو األقـــران وادمع ـــاو للتثق ـــفوه اكـــل  ـــو رل ـــ ، مثـــل 
ولــ  باســتخدام األســال ل  ــو التقل ديــ ، مبــا ت ،لــس الــتعلم التفــريمت، وأُ   العمــل مــن أجــل املنــا 

الـتعلم ت ريـال ت ـو   تةملـلت اهلـوا  الطلـب، واملوسـ قو واملسـرح والقنـون، األقران، واألنشـط   وتعل م
وشـــدد القريـــب العامـــل علـــو أيمه ـــ  الـــدور الرئ ســـ  الـــ ا   نمـــام املنـــا  إمم جانـــل قنـــواو التعلـــ م ال

يؤدي  الشباب واملنممـاو  ـو ا ةوم ـ  ووسـائط اإلعـالم بولـقةم مـربل  ـو رل ـل و ـو نمـام ل 
واقــألح اســتخدام وســائط التوالــل افجتمــاع  مــن أجــل الولــول إمم شــرى  أوســحل  تــدريبةم وأيمه ــ  

 من ادمةور 
( اســـتنتاجاو القريـــب العامـــل بشـــأن وىلـــحل مـــواد CliMates) كالميـــتمنممـــ     لثلـــ توقـــدم -26

مــــن أجــــل تعزيــــز التعلــــ م ت ريــــال ت ــــو  وتعل م ــــ ، واســــتخدام تةنولوج ــــاو املعلومــــاو وافتتــــاف
م ــحل ومناســل دأنــ  ف يوجــد مــنةج دراســ  فريــد بشــأن ت ــو املنــا  علــو القريــب  فقــد شــدد   املنــا 

ولــ لس، ينب ــ  أن تةــون املــواد التعل م ــ  رالــ  بةــل بلــد، ومســتةدف  للفمةــور ومراع ــ   البلــدان 
وعــالوة علــو ،لــس، لــوحج وجــود ففــواو بــل تــوافر املعلومــاو الدق قــ  واهلامــ  لل ــ  ومناســب  ثقاف ــاا  

وإمةان ــ  الولـــول إل ةـــا وبـــل توافرهــا والـــوع   ـــا علـــو الـــر م مــن وفـــرة املعلومـــاو املتاحـــ  بالشـــةل 
وملواجةـــــ  تلـــــس التحـــــدياو، اقـــــألح افنتقـــــال مـــــن املـــــواد الورق ـــــ  إمم املـــــواد اإللةـــــألوين أو املطبـــــوع  

اد التعل م ـ  ت اإللةألون   املتاحـ  علـو الشـبة  وإنشـا  منتـاو توالـل لتبـادل اخلـرباو، وجتم ـحل املـو 
مراكــز رئ ســ   لتبــادل املعلومــاو واســتخدام ا واســ ل واألجةــزة اللوح ــ  مبعلومــاو مســبق  التحم ــل 

 من أجل  سل إمةان   ا تول علو املواد التعل م   بشأن ت و املنا  
( Citizens’ Climate Lobby) "مواونـــون للـــدفاع عـــن املنـــا "وقـــدم لثـــل املنممـــ   ـــو ا ةوم ـــ   -27

تقريــراا عـــن نتــائج القريـــب العامـــل بشــأن تعزيـــز التعلـــ م ت ريــال ت ـــو املنـــا  وتنق ــ ه ورلـــده واإلبـــال  
عنـــ   وأشـــار القريـــب إمم أن مشـــارك  ادةـــاو القاعلـــ  مـــن  ـــو الـــدول ت التنق ـــ  والرلـــد واإلبـــال  

إمم ،لـــس، يـــؤدا  وباإلىلـــاف  بشـــأن التعلـــ م ت ريـــال ت ـــو املنـــا  ف تـــزال ىلـــع ق  ت ر ـــحل البلـــدان 
اففتقـــار إمم مؤشـــراو التعلـــ م ت ريـــال ت ـــو املنـــا  إمم ا ـــد مـــن القـــدرة علـــو ق ـــاف تـــأثو الـــربامج 

العنالـر السـت  عـن  تبلـ  ت بال ا ـا الوون ـ ومث   د إىلات هو أن العديـد مـن البلـدان ف  وفعال تةا 
ومشــــاركت ، وحتـــــول  علـــــو  ،ادمةـــــورمـــــن افتقاق ــــ  وهـــــ  التعلــــ م، والتـــــدريل، وتوع ــــ   6للمــــادة 
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ؤشـراو تـدمج مقـاي س تلـس القفـواو، أولـو القريـب بتحديـد م سـدول  املعلوماو، والتعـاون الـدويل
للتعلــ م وتنق ـ   ل ـاو الرلـد والتق ـ م القائمـ  علـو املشـارك   تعلـ م ت ريـال ت ـو املنـا النوع ـ  وكم ـ  

ادةـــاو املســـتق دة، وحـــواراو بـــل ألـــحاب ت ريـــال ت ـــو املنـــا  مـــن رـــالل إجـــرا  مناقشـــاو مـــحل 
ووىلــحل مبــادج توج ة ــ  ملســاعدة األوــرات علــو اإلبــال  عــن  دة املســتديرةاملتــلح  ومناقشــاو املائــ
  ت بال ا ا الوون   6العنالر الست  للمادة 

ــالتعل م ت  النةــو وعــر  لثــل ادمةوريــ  الدوم ن ة ــ  اســتنتاجاو القريــب العامــل بشــأن  -28 ب
 القريـــب أن التعـــاون الـــدويل ميةـــن أن يـــنةا بـــلظ   فقـــد و املنـــا  مـــن رـــالل التعـــاون الـــدويلريـــال ت ـــ

بالتعل م ت ريـال ت ـو املنـا  علـو املسـتوياو اإلقل مـ  والـوو  واملـ  مـن رـالل تـوفو الـدعم املـايل 
ينب ـ  بـل  يقتتـر علـو ا ةومـاوأن لتعـاون الـدويل ل   ف ينب ـ أنـ أُبـرزوعالوة علـو ،لـس،  والتق  
بالــدور فــ ن افعــألات الــر م مــن التقــدم امــرز، وعلــو   ف مــا بــل ألــحاب املتــلح  املعن ــل هتعزيــز 

يمـــل ىلـــع قاا علـــو  التخق ـــفلتعلـــ م ت ريـــال ت ـــو املنـــا  ت تنق ـــ  تـــدابو التة ـــف و لافســـألات ف  
حل املــدين و وهــا وأولــو القريــب ب نشــا  شــراكاو بــل ا ةومــاو ومنممــاو اجملتمــ  املســتوى الــدويل

مــــن ألــــحاب املتــــلح ، وتعزيــــز التعــــاون بــــل قطــــاع  التعلــــ م والب اــــ  وت ســــو مشــــارك  املعلمــــل ت 
 مؤاراو افتقاق   اإلواري  بشأن ت و املنا  وا وار 
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الث ــراو القائمــ  ت املةــاراو والقــدراو  ســدقــدم لثــل منممــ  العمــل الدول ــ  عرىلــاا بشــأن  -29
أعطــو مــ  عامــ  عــن الس اســاو املنار ــ  ا ال ــ  و  البشــري  ت قطــاع  التة ــف والتخق ــف الرئ ســ ل 

وشـــدد علـــو أن األربـــاح التـــاف   ت العمالـــ  ف تتحقـــب تلقائ ـــاا بـــل  وحـــدد تأثوهـــا ت ســـوأ العمـــل 
حقــز إ ــاد فــرص ( 1مــن أجــل )الــيت وىلــعت  للس اســاو املنار ــ  واإلةائ ــ  اخلق ملــ  الةربــوننت فــ  
النةـــو  باإلدمـــا  ( 3و) ىلـــمان أن تلـــمت فـــرص العمـــل املتاحـــ  معـــايو العمـــل الالئـــب( 2و) العمـــل

ــــ  املةــــاراو وتطويرهــــا ل بوىلــــحلافجتمــــاع   ــــ  افجتماع ــــ  وتنم  ــــدة س اســــاو ا ماي ؤسســــاو املقائ
وأشـــار ب  ـــاز إمم بعـــا املةـــن املت ـــوة واملســـتفدة مســـلطاا الملـــو  علـــو تلـــس الـــيت تســـتلزم   الوالعمـــ

وإتاحـ  التـدريل للعمـال   للنةـو  مبمارسـاو التـأقلم والتة ـف مـحل املنـا ت  واا واىلـحاا ت املةـاراو 
اعد واملؤسســاو أمـــر حاســـم ت ت ســـو افنتقـــال وـــو مزيـــد مـــن افســـتدام  وإ ـــاد الوئـــائف الـــيت تســـ

علــــو ا ــــد مــــن التــــأثواو الب ا ــــ  الســــلب  ، لــــا يــــؤدا ت هنايــــ  املطــــات إمم مؤسســــاو واقتتــــاداو 
تنمـ م او مـن أجـل علـو أيمه ـ  تعزيـز املةـار املمثـل شـدد اا، وأرـو اا  واجتماع ـاا واقتتادياا مستدام  ب ا 

 للمملــ  ت دفـــحل ع ــاا الةربــون و،او الةقـــا ة ت اســتخدام املــوارد والشـــامل  اجتما  املشــاريحل اخلق ملــ
، تعةـف اخلتـوصوت هـ ا ل ةـون التـأثو أفملـل  رلب فرص عمـل رملـرا ، وتعزيـز الـنةج التعاون ـ  
األمثلــ  الــيت ىتـ ى  ــا علـو الطريقــ  الــيت    ومـنمنممـ  العمــل الدول ـ  علــو اعــا، إجـرا او ملموســ 
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يرمـ  إمم تطـوير املةـاراو مـن تتخ  ف ةـا منممـ  العمـل الدول ـ  إجـرا او منار ـ  هـو إدار ـا لربنـامج 
رملـرا  جديـدة   قـ وئ 5 000ويةـدت الربنـامج إمم إ ـاد   (18)البنـا  ت زامب ـا لـناع عملو أجل 

و،لــــس بقملــــل الشــــراك  بــــل ا ةومــــ   2017 لــــول عــــام  أرــــرىوئ قــــ   2 000و ســــل نوع ــــ  
  وقطاع البنا 

دة املوحــدة للــتعلم ت ريــال ت ـــو شــراك  األمــم املتحــ نشــأةوقــدم لثــل أو نــدا عرىلــاا بشــأن  -30
ونقـــ و املبـــادرة ت أو نـــدا كمشـــروع جتـــريمت يرمـــ  إمم تعزيـــز قـــدراو ومةـــاراو   (19)املنـــا  وأهـــدافةا

وتنطــوا عمل ــ  وىلــحل افســألات ف   علــو ســت  أنشــط   املــوارد البشــري  الالزمــ  للتتــدا لت ــو املنــا  
ـــــد  املشـــــاريحل واألنشـــــط  التحملـــــوي ( 1)رئ ســـــ   وهـــــ   ( حلقـــــاو عمـــــل التخطـــــ ط الـــــوو  2)و ب

 إعـــــــداد مشـــــــروع اســـــــألات ف   وون ـــــــ ( 4و) تق ـــــــ م احت اجـــــــاو الـــــــتعلم املؤسســـــــ   والقرديـــــــ  (3و)
 ،ووفقــــاا ملــــا أئةرتــــ  النتــــائج العمل ــــ  ( تنق ــــ  افســــألات ف   6و) إوــــالأ افســــألات ف   مناســــب  (5و)

ــــ  علــــو البحــــ   ألــــبح مــــن الواىلــــح أن عمل ــــ  وىلــــحل افســــألات ف   الوون ــــ  ينب ــــ  أن تةــــون مبن 
وإىلــــاف  إمم ،لــــس، أئةــــر املشــــروع  لتحديــــد احت اجــــاو الــــتعلم والقــــدراو الالزمــــ  لتقــــد  العمــــل 

التنم ـــ  القائمـــ  علـــو عقـــ ا معـــدفو انبعـــاع الةربـــون ىلـــرورة إ،كـــا  الـــوع  مبرحلـــ  افنتقـــال إمم 
ــــر املشــــروع إدمــــا  ت ــــو املنــــا  ت منــــاهج التعلــــ م   مــــحل ت ــــو املنــــا  والتة ــــف ونت فــــ  لــــ لس، يسظ
 افبتدائ  

وعــر  لثــل أملان ــا اســألات ف او الوكالــ  األملان ــ  للتعــاون الــدويل ت تنــاول التعلــ م والتــدريل  -31
يــؤدا إمم التقــ  واملةــ   ت اجملــاللالتعلــ م والتــدريل نمــام أشــار إمم أن ت اجملــالل التقــ  واملةــ   و 

ت اجملـــالل التعلـــ م والتـــدريل ولـــ لس ميةـــن اعتبـــار نمـــام   مباشـــرةا  إمم العمالـــ  فلتوئ ـــف، اقابل ـــ  
وشــــدد لثــــل أملان ــــا علــــو أيمه ــــ  التقــــ  واملةــــ  شــــرواا أساســــ اا واســــتثماراا ىتــــا  إمم وقــــت لتطــــويره  

حـــ ر لةنـــ  تقـــ  واملةـــ  وزيـــادة الطلـــل عل ةـــا، والتـــدريل ت اجملـــالل ال التـــدرالو اخلالـــ  بـــالتعل م
مــــن م بــــ  اعتبــــار ،لــــس حــــالا متةــــامالا ملعادــــ  مســــأل  الــــنق  ت فــــرص العمالــــ ، بــــالنمر إمم اا أيملــــ

ـــ   مراعـــاةومـــن املةـــم  تقـــاوو المـــروت بـــل  تلـــف افقتتـــاداو  أن معمـــم البلـــدان الشـــرية  للوكال
مةــــا اخلــــاص بــــالتعل م والتــــدريل ت اجملــــالل التقــــ  األملان ــــ  للتعــــاون الــــدويل تواجــــ   ــــدياو ت نما

وحـــدد جوانـــل التـــدرالو واملةـــ  وتةـــرب تلـــس التحـــدياو مـــن جـــرا  مشـــةليت العـــر  والطلـــل  
اخلالـــ  بـــالتعل م والتـــدريل ت اجملـــالل التقـــ  واملةـــ ، مبـــا ت ،لـــس زيـــادة افهتمـــام بالنمـــام املـــزدو  

املةــ  األويل، األمــر الــ ا يــؤدا إمم تعــاون أوثــب بــل قطــاع   األملــاين ت التعلــ م والتــدريل ت اجملــال

__________ 

-http://www.zambiagreenjobs.org/index.php/2014-10-07-10-16-31/current-affairs/83-female-entrepreneur>ر انمـــــــــــــــــــــ (18) 

builds-economical-green-homes-in-zambia>  
  </http://www.uncclearn.org>انمر  (19) 
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واسـتطرد موىلـحاا بعـا الـنةج املعتمـدة ت التـدرالو اخلالـ  بـالتعل م والتـدريل  التعل م واألعمـال 
  (20)ت اجملالل التق  واملة  وارتتم فدداا الدروف املستقادة

املعلمــل ت التعلــ م ت ريــال ت ــو املنــا  ال ونســةو املشــاركل جتربــ  تــدريل   لثلــ ووشــاور  -32
وأوىلــــحت أن دســــتور الربازيــــل وس اســــا ا يتملــــمنان   (21)مــــن أجــــل التنم ــــ  املســــتدام  ت الربازيــــل

املدرســل ف يســتق دون ت كثــو  لةــنمبــادج توج ة ــ  تقملــ  بــ درا  التعلــ م الب اــ  ت نمــام التعلــ م 
تلـس القفـوة، وىلـعت  سـدول الـر م مـن اإلوـار القـانوين من األح ان من فرص الـتعلم املناسـب  علـو 

ومشــــل  ت إيتــــاج  بالربازيــــل  تال ونســــةو دورة للمعلمــــل بشــــأن التعلــــ م ت ريــــال ت ــــو املنــــا  جربــــ
وأتــاح هــ ا املشــروع  وتنق ــ  التعلــ م ت ريــال ت ــو املنــا  ت املــدارف  ــ  واد التدريباملــاملشــروع تة  ــف 

طــالب ت رحــالو م دان ــ  و وهــا مــن األنشــط  الرام ــ  إمم تعزيــز الــتعلم للمعلمــل القرلــ  إلشــراط ال
القرلــ  متاحــ  ت الوقــت ا اىلــر للطــالب فرتبــار تــأثواو ت ــو املنــا  مباشــرة  توألــبح التفــريمت 

وباإلىلــــاف  إمم ،لــــس، بــــ   املســــأل  ب املتعلقــــ نمــــر الوجةــــاو ختلــــف والتولــــل إمم فةــــم أعمــــب مل
القـدرة علـو التـأقلم واعـا، إجـرا او تعزيـز الـرا بل ت كشـف املزيـد عـن  باملشروع الوع  بل الطـال

 بشأن املنا  للتتدا لت و املنا  ت ريتمعا م امل    
لثـــــل بـــــن الديأ جتربتـــــ  بشـــــأن تنم ـــــ  املةـــــاراو والتـــــدريل علـــــو اســـــتخدام الطاقـــــ   قـــــدمو  -33

اســاو الطاقــ  املتفــددة واســألات ف   وعــر  التقــدم امــرز ت تنق ــ  س   (22)الشمســ   ت بــن الديأ
ومملـــخاو  الشمســـ   املنزل ـــ علــو ترك ـــل الـــنمم  تركـــز افســـألات ف   فتلـــس التخق ــف ت بـــن الديأ 

الـــرا الشمســـ   والشــــبةاو التـــ وة الشمســــ   واجملمعـــاو الشمســـ   وافســــتثمار ت حلـــول الطاقــــ  
افو األمـــر الـــ ا يتطلـــل الشمســـ   مـــن أجـــل فطـــاو اإلرســـال وافســـتقبال القائمـــ  علـــو افتتـــ

وأوجـز اخلطـواو املتخـ ة مـن أجـل  ق ـب  إنشا  ريموع  من القن ل امل ل لتقـد  املسـاعدة التقن ـ  
هــ ا اهلــدت، مبـــا ت ،لــس بنـــا  شــراكاو فعالــ  مـــحل الــدول وادةـــاو القاعلــ  مــن  ـــو الــدول لتـــوفو 

املنـــاهج الدراســـ  ، واســـتخدام مراكـــز يلـــزم مـــن التـــدريل علـــو املةـــاراو، ووىلـــحل األدلـــ  وتوح ـــد  مـــا
اا امرأة بن الديشــ   تلقــت تــدريببــ يتعلــبوارتــتم العــر  بتســل ط الملــو  علــو مثــال  التــدريل التقــ  

  اســـتخدام الطاقـــ  الشمســـ   املنزل ـــ  ومنحـــت القـــدراو الالزمـــ  لألك ـــل املنتفـــاو الشمســـ   ت علـــ
 املستدام إمم الطاق  الةةربائ   حسنت نوع   ح ا ا بالولول  وبالتايلريتمعةا امل  

 مشــــاورةعرىلــــاا بشــــأن  (23)(World Wide Viewsوقـــدم لثــــل مبــــادرة ا را  العامل ــــ  النطـــاأ ) -34
وترمــ  املبــادرة إمم ربــط التــدريل باملشــارك  العامــ  حــول املنــا  والطاقــ    الــيت أجر ــا املبــادرة املــواونل

__________ 

-http://www.giz.de/akademie/de/downloads/giz2013-en-aiz-programmheft-tvet-climate-change-green>انمــــــــــر  (20) 

jobs.pdf/>  
  </https://www.youtube.com/watch?v=jmSwpHgzkxI>انمر  (21) 
--http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/video-news-releases/WCMS_184516/lang>انمــــــــر  (22) 

en/index.htm>  
  </http://www.wwviews.org>انمر  (23) 
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ـــــ  للمشـــــاركل، وتـــــد ـــــ ين نممـــــوا املشـــــاورة ودعـــــم عـــــن وريـــــب تـــــوفو مـــــواد تدريب  ريل املمارســـــل ال
وعـــالوة علـــو ،لـــس، كـــان اهلـــدت مـــن ت التعلـــ م ت ريـــال ت ـــو املنـــا    شـــاركوااألشـــخاص الـــ ين 

 املشـــروع  ســـل ربـــط املـــواونل ومقـــررا الس اســـاو مـــن أجـــل ت ســـو ا ـــوار واملناقشـــ  املوىلـــوع ل 
ت اا بلـــد 76ت  دارو مناقشـــ  97 شـــخ  ت 10 000ومشلـــت مشـــاورة املـــواونل مـــا يزيـــد علـــو 

ر ــحل أوــا  العــامل لتمةــل املــواونل مــن اإلســةام ت عمل ــاو اعــا، القــراراو بشــأن ت ــو املنــا  علــو 
مـ  تق ـد مقـررا الس اسـاو الـ ين يتقاوىلـون علـو ورعـت املناقشـاو مـدرالو ق ظ املستوى الـدويل  

وكشـــــقت  ة املعـــــ  بت ـــــو املنـــــا  ت بـــــاريس افتقـــــاأ ادديـــــد لت ـــــو املنـــــا  ت مـــــؤار األمـــــم املتحـــــد
ت املائــــ  مــــن املشــــاركل يعتــــربون التعلــــ م أداة رئ ســــ   للحــــد مــــن انبعاثــــاو  78املشــــاوراو عــــن أن 

وســ نمر مقــررو الس اســاو ت نتــائج املشــاوراو قبــل الــدورة ا اديــ  والعشــرين ملــؤار    ــازاو الدف اــ 
 جتاه قملايا ت و املنا   األشخاصاألورات ألهنا ستعط  لورة أوىلح عن شعور 

الملـــو  علـــو أفملـــل املمارســـاو لتعزيـــز  تســـلط يتفنلنـــدا الـــ  العـــر  األرـــو لثلـــت وقـــدم -35
والتــدريل ت للتعلــ م وأوجــزو املبــادج القنلنديــ   التعــاون الــدويل بشــأن التــدريل ت ريــال ت ــو املنــا  

دم ـحل الطـالب وأن تقـوم علـو أسـاف الثقـ   أن تةـون متاحـ ينب ـ   اريال ت و املنـا ، مشـوة إمم أهنـ
وأحالــت إمم الــنةج  واملســؤول   وأف تقتتــر علــو أوقــال املــدارف بــل تشــو إمم التــدريل مــدى ا  ــاة 

مث قــــدمت بعــــا التفــــارب  املتبعــــ  ت فنلنــــدا الــــيت تةقــــل التعلــــ م مــــدى ا  ــــاة وتــــدريل املدرســــل 
شــراك  بــل جامعـ  شــرأ فنلنــدا وبرنـامج األمــم املتحــدة اإل اب ـ  لتعزيــز التعـاون، وعلــو ســب ل املثـال ال

وبرنــامج تــدريل  (24)افتقاقــاو الب ا ــ  املتعــددة األوــرات بشــأنللب اــ  مــن أجــل تقــد  دوراو تدريب ــ  
  املدربل ال ا تقدم  ادامعاو بالتعاون محل املعةد القنلندا لألرلاد ادوي 

 
 مناقشات الفريق العامل واستنتاجاته -2 

 يل : انقسم املشاركون إمم أفرق  عامل  ملناقش  ما -36
لوئـــــــائف اخلملـــــــرا  والتنم ـــــــ  اخلق ملـــــــ  ف مـــــــا  ـــــــ  اتـــــــدريل وتنم ـــــــ  املةـــــــاراو  )أ( 
 ؛افنبعاثاو
ــــا   )ب(  ــــ  القائمــــ  علــــو التــــأقلم مــــحل ت ــــو املن ــــ  املةــــاراو تعزيــــز التنم  مــــن رــــالل تنم 

 ؛والتدريل ت ريال التة ف
 ؛ريموعاو اسألات ف   من تعبا  العمل املنار التدريل واةل  ) ( 
 تدريل املدربل والتعلم املة ؛ )د( 
 توس حل نطاأ التدريل ت ريال ت و املنا  من رالل التعاون الدويل  )هـ( 

__________ 

  </http://www2.uef.fi/en/unep>انمر  (24) 
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ـــ -37 الف األمـــم  ـــ ر مـــداوفو األفرقـــ  العاملـــ  رـــربا  ت ريـــال ت ـــو املنـــا  ولثلـــون مـــنوقـــد يسظ
  يل والتوع   العام  ت ريال ت و املنا املتحدة للتثق ف والتدر 

عــــن املناقشــــاو الــــيت دارو ت القريــــب اا تقريــــر  لشــــباب اخلملــــر األوروب ــــالوقـــدم لثــــل ا ــــاد  -38
 افنبعاثـاو  خلق ملـ لوئـائف اخلملـرا  والتنم ـ  اف مـا  ـ  االتـدريل وتنم ـ  املةـاراو ب املعـ العامل 

عــزوت ع  وعالقــاو العمــل أمــر جــوهرا للح لولــ  دون أن تعزيــز ا ــوار افجتمــا القريــب فقــد أكــد
امركــ  للت  ــو ت  القــوةهــم  العمــالوشــدد علــو أن  تنق ــ  ا لــول اخلملــرا   عــنالقطــاع اخلــاص  إدارة

مثـــل العلـــوم  ،يتعـــل تعزيـــز التختتـــاو األكادمي ـــ   أنـــاا و،كـــر القريـــب أيملـــ التتـــدا لت ـــو املنـــا  
والتةنولوج ــا واهلندســ  والرياىلــ او مــن رــالل زيــادة التعــاون الــدويل للت لــل علــو عــدم املســاواة ت 

توع ـــ  األشـــخاص بقوائـــد الوئـــائف اا ومـــن املةـــم أيملـــ مســـتوياو القـــدراو التةنولوج ـــ  ت البلـــدان 
د القريــب التــدريل وعــالوة علــو ،لــس، حــد اخلملــرا  والســبل الــ ا يــربر أيمه ــ  الق ــام  ــ ه األعمــال 

بولــق  وســ ل  متةاملــ  لســد القفــوة التعل م ــ  املنار ــ  بوىلــحل بــرامج وأنشــط  إقل م ــ ، مبــا ت ،لــس 
   إعداد املواد التدريب   

عـــن النتـــائج الـــيت تولـــل اا ( تقريـــر YOUNGOsوقـــدم لثـــل منممـــ   ـــو حةوم ـــ  للشـــباب ) -39
تنم ــــ  التــــأقلم مــــحل ت ــــو املنــــا  مــــن رــــالل علــــو  التنم ــــ  القائمــــ بتعزيــــز  املعــــ إل ةــــا القريــــب العامــــل 

وشـــدد القريـــب علـــو أنـــ  ف يوجـــد ةـــو،  وح ـــد للتـــدريل ت  املةـــاراو والتـــدريل ت ريـــال التة ـــف 
ولـ لس، مـن الملـرورا وىلـحل مـواد تدريب ـ    ريال ت و املنا  ميةن تطب ق  علـو ر ـحل شـرائح ادمةـور

وعــــالوة علــــو افحت اجــــاو الســــابق  لألشــــخاص  تســــتةدت رةــــوراا فــــدداا وتســــتند إمم املعــــارت و 
،لس، ينب   مراعاة املعـارت املتوارثـ  عـن أسـالت الشـعوب األلـل   واجملتمعـاو امل ـ  لـدى تتـم م 

ت اجملتمعــاو امل ــ  أمــر اا و م شــاا فتــدريل أكثــر القاــاو ىلــعق الــربامج التدريب ــ  ت ريــال التة ــف 
   اا فلالتأقلم  علو قدرةالأساس  لزيادة 

ــــب العامــــل  -40 ــــدويل لرابطــــاو وــــالب الطــــل اســــتنتاجاو القري ــــل اف ــــاد ال  املعــــ وعــــر  لث
أكــد القريــب ىلــرورة إتاحــ  فقــد  ســألات ف   مــن تعباــ  العمــل املنــار  افموعــاو اجملالتــدريل واةــل ب

 مســــتوياوعلــــو ر ــــحل  وافجتمــــاع لبــــرامج التــــدريل العملــــ  للزعمــــا  الس اســــ ل وافقتتــــاديل 
ومــن املةــم تقــد  دوراو بشــأن ت ــو املنــا  إمم املعلمــل والتــحق ل والشــباب والس اســ ل   اجملتمــحل

شـــخاص ينب ـــ  لـــربامج التـــدريل تنم ـــ  املةـــاراو، واةـــل األو  والنســـا  واملةن ـــل واجملتمعـــاو امل ـــ  
اــ  ا لــول لت ــو وتعزيــز مشــارك  ادمةــور ت عمل ــاو لــنحل القــرار وتعب باعتبــارهم مــن عنالــر الت  ــو

فالتــدريل العملــ  الــ ا يســتخدم هنفــاا ابتةاريــ  وقائمــ  علــو املشــارك  ســ ت ح القــدرة علــو  املنــا  
 التتدا لت و املنا  

عــن مناقشــاو القريــب اا ( تقريــر World Wide Viewsمبــادرة ا را  العامل ــ  النطــاأ ) وقــدم لثــل -41
تــــدريل ف يعتــــرب نشــــاواا وســــلط الملــــو  علــــو أن ال   تــــدريل املــــدربل والــــتعلم املةــــب املعــــ العامــــل 

مــرة واحـدة بــل عمل ـ  يلـزم تعزيزهــا و ـديثةا علــو أسـاف منـتمم، وف ســ ما ت ريـال ت ــو يملـطلحل بـ  
ولـ لس، ينب ـ  أن يتلقـو املـدربون تـدريباا   ـدع تطـوراو جديـدة ت كثـو مـن األح ـان  ح  املنا  
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ويلـــزم تـــدريل املـــدربل مـــن أجـــل رـــر املســـتفداو    واكبـــ ومدق قـــ   حـــظ تمـــل معلومـــا ممنتممـــاا 
ومــن األساســ   أكــرب مــن األشــخاص وتوســ حل نطــاأ العمــل ت ريــال ت ــو املنــا   شــرى الولــول إمم 

إجــرا   ــوع حــول ك ق ــ  تررــ  املعرفــ  العلم ــ  إمم ل ــ  املــدربل واملتــدربل، وتقــد  ا ــوافز للتــدريل 
بتفم ـــحل امتويـــاو واملنةف ـــاو افبتةاريـــ  ادديـــدة وإتاحتةـــا علـــو شـــبة   وأولـــو القريـــب العامـــل املةـــ  

لط الملـو  علـو أيمه ـ  اسـتخدام وعـالوة علـو ،لـس، ُسـ اإلنألنت     ميةـن ملـدرا املـدربل اسـتخدامةا 
 تةنولوج ا املعلوماو وافتتافو، مبا ت ،لس شبة  اإلنألنت إلتاح  التدريل اإللةألوين 

( اســــتنتاجاو القريــــب العامــــل YOUNGOs) املنممــــ   ــــو ا ةوم ــــ  للشــــبابعــــر  لثــــل و  -42
وقــال القريــب إن اويــل  توســ حل نطــاأ التــدريل ت ريــال ت ــو املنــا  مــن رــالل التعــاون الــدويل ب املعــ 

ولـ لس مـن األيمه ـ  ا الـ  مبةـان تعزيـز التعـاون بـل ا ةومـاو وادةـاو ، األنشـط  التدريب ـ  فـدود
وينب ـــ  أن يسألشــــد التعــــاون الــــدويل مببــــدأا افحــــألام   ــــو الــــدول واجملتمعــــاو امل ــــ  القاعلـــ  مــــن 

جــرى تأك ــد  ،ورــالل املناقشــ   املشــاريحل القائمــ  ورلــب مشــاريحل جديــدة ويعمــل علــو تعزيــزوالتنــوع، 
ـــادة التعـــاون ـــالنمر إمم أن  الب ـــ  الســـةان ســـتع أ قريبـــاا ت  بـــل البلـــدياو واملـــدن أيملـــاا  ىلـــرورة زي ب

وف مـا بـل بلـدان اإلقل مـ   املسـتوىوعالوة علو ،لس، من الملـرورا التعـاون علـو  ملناوب ا ملري  ا
فتبـــادل املمارســـاو  مـــن أجـــل تطـــوير القـــدراو القرديـــ  واملؤسســـ    الثالثـــ علـــو املســـتوى ادنـــوب و 

عــن وىلـــحل  اد ــدة بـــل ا ةومــاو وادةـــاو القاعلــ  مـــن  ــو الـــدول علــو ر ـــحل املســتوياو، فملـــالا 
   توياو وأدواو جديدة للتدريل ت ريال املنا  أنشط  ميةن أن يدعمةا التعاون الدويل ف
ـــ تودعـــ -43 وأشـــار لثـــل  املشـــاركل ت ا ـــوار إمم التعل ـــب علـــو تنمـــ م تلـــس ا ـــواراو  ةر امل سظ

ــــ  للشــــباب ــــويألYOUNGOs) املنممــــ   ــــو ا ةوم  ــــ  ا ــــ  املتفــــدد علــــو موقــــحل ت  ( إمم أيمه ــــ  الب
األفرقــ   إشــراطفنلنــدا األمانــ  علــو  لثلــ  ووهنــأ وأولــو أيملــاا باســتخدام  ت افجتماعــاو املقبلــ  

و،كــرو  ســاعد علــو تعزيــز تبــادل اخلــرباو بــل األوــرات واملــراقبل األمــر الــ ا العاملــ  ت املناقشــ  
اا، وأرـــو   األفرقـــ  العاملـــ  وقـــتالوقـــت املختـــ  للعـــرو  و أيملـــاا أن ا ـــوار وازن بشـــةل ج ـــد بـــل 

دار ـــا للمناقشـــاو وأعـــرب عـــن أيمه ـــ  إنشـــا  منـــابر إلوجـــ  لثـــل للمفتمـــحل املـــدين شـــةره إمم امل ســـرة 
 لتعزيز املزيد من املناقشاو بشأن التعل م والتدريل ت ريال ت و املنا  

  
 مشاركة الجمهور عبر وسائط التواصل االجتماعي والبث الشبكي -دال 

 
 Article6# عرىلــت األمانــ  بثــاا ح ــاا للمســتفداو بشــأن املناقشــاو باســتخدام وســم تـــويأل -44

ب  ـــ  تعزيـــز وتوســـ حل نطـــاأ مشـــارك  ادمةـــور ت ا ـــوار  وإىلـــاف  إمم ،لـــس يتـــاح البـــ  الشـــةمت بنـــا  
( ادلســــ  األومم املتعلقــــ  بــــالتعل م ت 1علــــو الطلــــل علــــو املوقــــحل الشــــبة  لالتقاق ــــ  اإلواريــــ  أا )

  (26)( ادلس  الثان   املتعلق  بالتدريل ت ريال ت و املنا 2و) (25)ت و املنا  ريال

__________ 

-http://unfccc6.meta-fusion.com/sb42/events/2015-06-02-15-00-3rd-dialogue-on-article-6-of-the-convention>انمــــــــــــر  (25) 

session-i-climate-change-education-and-international-cooperation>  

http://unfccc6.meta-fusion.com/sb42/events/2015-06-02-15-00-3rd-dialogue-on-article-6-of-the-convention-session-i-climate-change-education-and-international-cooperation
http://unfccc6.meta-fusion.com/sb42/events/2015-06-02-15-00-3rd-dialogue-on-article-6-of-the-convention-session-i-climate-change-education-and-international-cooperation
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 من االتفاقية 6اختتام الحوار الثالث المتعلق بالمادة  -هاء 
 
ــ -45 رة ت مالحما ــا اخلتام ــ  أن التعلــ م هــو أقــوى أداة لت  ــو العــامل، ويتــ ح فرلــ  أكــدو امل سظ

أنـ  ف بـد مـن العمـل انطالقـاا مـن القاعـدة واإلرادة الس اسـ   للمملـ  و،كـرو  إلحداع ت  و إ ـاا 
او الســ اق دراســ رة علــو أيمه ــ  وإىلــاف  إمم ،لــس، شــددو امل سظــ ت جــدول أعمــال ت ــو املنــا  اا قـدم

وارتتمــت كلمتةــا  وتعزيــز التعــاون بــل ألــحاب املتــا  املتعــددين  واملعــارت علــو املســتوى املــ 
را اإلبــــال  بشـــأن ت ــــو املنـــا  بطريقــــ   تلقـــ  للتولــــل إمم ردود علـــو ر ــــحل بـــالقول إن مــــن الملـــرو 

   املستوياو وتعبا  تلس الردود 
واســـت ل الســـ د ن ـــس نوتـــال، املتحـــدع الرلـــ  باســـم افتقاق ـــ  ومنســـب برنـــامج افتتـــافو  -46

 قشـا م املثمـرة رة واملشـاركل علـو مسـايمهتةم النشـط  ومناوالتوع   مالحماتـ  اخلتام ـ  ت شـةر امل سظـ
العامل ـــ  املتعلقـــ  بت ـــو  ودعـــا الشـــباب ت ر ـــحل أوـــا  العـــامل إمم املشـــارك  ت منافســـ  ف ـــديو الشـــباب

تــندوأ الب اــ  وبرنــامج املــنح التــ وة التــابحل ل وهــ  مبــادرة مشــألك  بــل افتقاق ــ  اإلواريــ  (27)املنــا 
مبـــادرة إوـــار عمـــل األمـــم املتحـــدة املشـــألط بشـــأن األوقـــال و برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلةـــائ  /العامل ـــ 

عــ  الشــباب  ــت شــعار ود  لــندوأ التل قزيــون افســتاماين مــن أجــل الب اــ و والشــباب وت ــو املنــا  
إمم إعـداد شـريط ف ـديو مدتـ  ثـالع دقـائب عـن أنشـطتةم ت ريـال  "  التتوير وبـاريساألىلوا ، و ل"

رحلــــ  ،هابــــاا وإيابــــاا  ملــــور الــــدورة ا اديــــ  والعشــــرين ملــــؤار وس حتــــل فــــائزان علــــو جــــائزة  املنـــا  
األوــرات والــدورة ا اديــ  عشــرة ملــؤار األورات/اجتمــاع األوــرات، وســ عمالن كمحــررين شــباب مــحل 

 فريب افتتافو لالتقاق   اإلواري  
وقـال  الـدويل أيمه ـ  التعلـ م والتـدريل والتعـاون اا وارتتم الس د ياوفويل ا وار بـأن أكـد ريـدد -47
م نـــا  ت مـــؤار بـــاريس ولرســـاملن ت ـــو ن التعلـــ م والتـــدريل أساســـ ان وىلـــروريان إلبـــرام اتقـــاأ بشـــأإ

ت ولــن يعلــم األشــخاص مـا يــدور حــوهلم علــو أر  الواقــحل الس اسـاو والعمــل ت ريــال ت ــو املنـا   
مشــــاركل علــــو وأعــــرب عــــن رـــال  شــــةره لل الســــاح  العامل ــــ  إف نت فــــ  للتعلـــ م والتــــدريل  تلـــس

وارتــــتم بــــدعوة ا اىلــــرين إمم املشــــارك  ت  إســــةاما م الق مــــ  ولألمانــــ  العامــــ  علــــو تنمــــ م ا ــــوار 
مـــن افتقاق ـــ  الـــ ا ســـوكز علـــو املشـــارك  العامـــ ، وتوع ـــ  ادمةـــور،  6ا ـــوار الرابـــحل املتعلـــب باملـــادة 

 وحتول ادمةور علو املعلوماو والتعاون الدويل بشأن تلس املسائل 
 الخطوات المقبلة -رابعاا  

 
قــد تر ــل األوــرات و وهــا مــن ادةــاو لــاحب  املتــلح  ت اســتخدام املعلومــاو الــواردة  -48

ت هـــ ا التقريـــر عنـــد عطـــ ط وتتـــم م وتنق ـــ  األنشـــط  املتتـــل  بـــالتعل م والتـــدريل والتعـــاون الـــدويل 
 بشأن هاتل املسألتل 

__________ 

-http://unfccc6.meta-fusion.com/sb42/events/2015-06-03-15-00-3rd-dialogue-on-article-6-of-the-convention>انمــــــــــــر  (26) 

session-ii-climate-change-training-and-international-cooperation>  
  </http://www.tvebiomovies.org>انمر  (27) 

http://unfccc6.meta-fusion.com/sb42/events/2015-06-03-15-00-3rd-dialogue-on-article-6-of-the-convention-session-ii-climate-change-training-and-international-cooperation
http://unfccc6.meta-fusion.com/sb42/events/2015-06-03-15-00-3rd-dialogue-on-article-6-of-the-convention-session-ii-climate-change-training-and-international-cooperation
http://www.tvebiomovies.org/
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 المرفق
  

[English only] 

 Agenda for the 3
rd

 Dialogue on Article 6 of the Convention 

Opening of the 3
rd

 Dialogue on Article 6 of the Convention 

Session I: climate change education 

Tuesday, 2 June 2015, 3–6 p.m. – Addis Abeba 1-2 

3–3.20 p.m. Opening of the 3
rd

 Dialogue on Article 6 of the Convention 

Welcoming and opening remarks 

 Mr. Amena Yauvoli, Chair of the Subsidiary Body for Implementation and Chair of the 
 
3

rd
 

Dialogue on Article 6 of the Convention 

 Ms. Christiana Figueres, UNFCCC Executive Secretary 

Group picture 

Outline and objectives of the 3
rd

 Dialogue on Article 6 on the Convention 

 Ms. Katarzyna Snyder, facilitator of the 3
rd

 Dialogue, Head of the International 

Negotiations Team, Climate Change Policy unit, Ministry of the Environment, Poland 

 Mr. Kartikeya V. Sarabhai, special guest of the facilitator, Director of the Centre for 

Environment Education, India  

Inspirational speech on climate change education 

3.20–3.40 p.m. Speech 

“Identity and inspiration: how we can promote challenging truths to unwilling audiences”, Mr. 

George Marshall, founder of the Climate Outreach and Information Network (COIN) 

Introductory presentation 

3.40–3.55 p.m. Presentation 

“Advancing climate change education through the Global Action Programme on Education for 

Sustainable Development”, Mr. Alexander Leicht, Chief of Education for Sustainable Develop-

ment Section, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

Presentation of good practices and lessons learned in relation to climate change education 

3.55–4.30 p.m. Presentations 

 “Student solutions to climate change”, Ms. Leslie Tourneville, Community and Skills 

Management Director, CliMates 

 “Fostering science, research and learning in 114 countries through the GLOBE programme”, 

Ms. Ashley Allen, Foreign Affairs Officer, Global Change, the United States of America 

 “Regional programme in Central America and the Dominican Republic to support the 

implementation of climate change education”, Mr. Omar Ramirez Tejada, National Focal 

Point for Article 6 of the Convention, Executive Vice-President, Climate Change Council, 

the Dominican Republic 

 “Cleen programme in Albania”, Ms. Albana Markja, Head of Section, Ministry of 

Education and Sports, Albania 

Questions and answers  
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Working groups 

4.30–5.20 p.m. Working group discussions on key topics related to climate change education 

 Policies, strategies and long-term approaches for climate change education for 

sustainable development 

 Fostering societal transformation and behavioural change through non-formal and 

informal education 

 Developing educational materials and using information and communication 

technologies to promote climate change education 

 Strengthening the implementation, monitoring and reporting of climate change education 

 Scaling up climate change education through international cooperation 

Moderators 

 Mr. Alexander Leicht, UNESCO 

 Mr. George Marshall, COIN 

 Ms. Cristina Colón, United Nations Children's Fund (UNICEF) 

 Ms. Adriana Valenzuela, UNFCCC secretariat 

 Mr. Angus Mackey, United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)  

Conclusions of the working groups 

5.20–5.50 p.m. Presentation of working groups’ conclusions 

Moderated dialogue between participants 

Closing remarks 

5.50–6 p.m. Closing remarks on session I 

“Climate change education and international cooperation”, presented by the facilitator  

 

Session II: climate change training 

Wednesday, 3 June 2014, 3–6 p.m. – Addis Abeba 1-2 

3–3.10 p.m. 
Outline and objectives of session II of the 3

rd
 Dialogue on Article 6 on the Convention, pre-

sented by the facilitator 

Introductory presentation 

3.10–3.25 p.m.  Presentation 

“Bridging gaps in human skills and capacity in key adaptation and mitigation sectors”, Mr. 

Moustapha Kamal Gueye, Green Jobs Specialist, International Labour Organization (ILO) 

Presentation of good practices and lessons learned in relation to climate change training 
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3.25–4 p.m. Presentations 

 “Integrating climate change learning into the curricula”, Mr. Chebet Maikut, Acting 

Commissioner, Ministry of Water and Environment, Uganda 

 “Technical and vocational education and training: the GIZ approach”, Mr. Stefan 

Hummelsheim, Head of Technical and Vocational Education and Training, Germany 

 “The case study of Brazil: teachers’ training in climate change and sustainable development”, 

Ms. Mariana Alcalay, Project Officer, UNESCO, office of Brazil 

 “Skills development and training in the utilization of solar power”, Mr. Ziaul Haque, Deputy 

Director, Ministry of Environment and Forests, Bangladesh 

 “The World Wide Views citizen consultations. It is not only about training – it is also about 

democracy”, Mr. Bjørn Bedsted, Global Coordinator, World Wide Views 

 “Experiences of international cooperation in climate change training – best practices from 

Finland”, Ms. Maria Vuorelma, National Focal Point for Article 6 of the Convention, Senior 

Officer, Ministry of the Environment, Finland 

Questions and answers 

Working groups 

4–4.50 p.m. Working group discussions on key topics related to climate change training 

 Training and skills development for green jobs and low-emission development 

 Fostering climate-resilient development through skills development and training on 

adaptation 

 Training and empowering strategic groups for mobilizing climate action 

 Training of trainers and professional learning 

 Scaling up climate change training through international cooperation 

Moderators 

 Dr. Moustapha Kamal Gueye, ILO 

 Ms. Cristina Colón, UNICEF 

 Ms. Adriana Valenzuela, UNFCCC secretariat 

 Ms. Mariana Alcalay, UNESCO 

 Mr. Angus Mackey, UNITAR 

Conclusions of the working groups 

4.50–5.35 p.m. Presentation of working groups’ conclusions 

Moderated dialogue between participants 

Closure of the 3
rd

 Dialogue on Article 6 of the Convention 

5.35–6 p.m. Closing remarks 

 Ms. Katarzyna Snyder 

 Mr. Nick Nuttall, spokesperson and Coordinator of the Communications and Outreach 

programme, UNFCCC secretariat 

 Mr. Amena Yauvoli 

 


