
GE.16-04769(A) 
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 املؤقت األعمال جدول من 12 البند

 من االتفاقية 6استعراض برنامج عمل الدوحة بشأن المادة 

مدددن  6التقددددل الم دددرن يدددر تنفيدددذ برندددامج عمدددل الدوحدددة بشدددأن المدددادة   
 االتفاقية

 تقرير توليفر مقدل من األمانة  

 موجز  
التقرير مبثابة استعراض وسيط للتقدم الذي أحرزته األطراف واملنظماا  املعتماد   هذا 

بصاا ة مراقااذ واااذا املعااا  املعنيااة األااارح  اااحبة املصاالجة م تن يااذ بر ااام  عماا  الدوحااة 
ماان افت اقيااةس ويااالط التقرياار الاااور علااجل املمارسااا  امليااد ، و ااد  الث اارا   6بشاا ن املااا   

ا  بشااا ن تن ياااذ األ شااا ة املتصااالة باااالتعليو والتااادريذ والتوعياااة العاماااة الناشاااوة ويقااادم تو اااي
عاان التعاااون الاادو   ومشاااراة املمعااور وحصااوله علااجل املعلومااا  م نااال ت اا  املنااا ،  ااا ا 

 بش ن هذه املاائ س
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 مقدمة -أوالا  

 الوالية -لفأ 

مان  6م  ورته الثامنة عشر ، بر ام  عم  الدوحاة بشا ن املاا    اعتمد مؤمتر األطراف، -1
، 2020افت اقيااة الااذي ميتااد علااجل تاااين ساانوا  وقاارر أن يااااتعرض بر ااام  العماا  هااذا م عااام 

َرح م عام  رز  يه من تقدم، من أج  تقييو  عاليتاه وددياد  2016وأن ُيا استعراض وسيط ملا  ا
املعلوما  ألية مقررا  بش ن داني  عالياة بر اام  العما   او  أي ث را  واحتياجا   اشوة، وت

 س(1)علجل النجو امل ئو

وأيااااد مااااؤمتر األطااااراف م  ورتااااه اخا يااااة والعشاااارين ااتصا ااااا  افسااااتعراض الوساااايط  -2
عااان التقااادم احملااارز م تن ياااذ  تولي يااااا  وطلاااذ إأل األما اااة أن تعاااد تقرياااراا  ،(2)لرب اااام  عمااا  الدوحاااة

 س(4)لكي تنظر  يه اهليوة ال رعية للتن يذ )هيوة التن يذ( م  ورهتا الرابعة واألربعني (3) بر ام  العم

و عاات هيواااة التن ياااذ م  ورهتاااا الثا ياااة واألربعاااني، األطاااراف واملنظماااا  املعتماااد  بصااا ة  -3
، 2016شاااااباي/ رباير  19مراقاااااذ وأ اااااجاآل املصااااالجة ا اااااارين إأل موا اااااا  األما اااااة،  لاااااول 

ن اخل وا  اليت اختذهتا لتن يذ بر ام  عم  الدوحة، مث  املعو  الرامياة إأل النظار م مبعلوما  ع
مان افت اقياة وتن ياذ الاياساا  والتاداب  الرامياة إأل  6أوجه الرتابط باني األ شا ة املتصالة باملاا   

 إأل تقاادم معلومااا  بشاا ن الث اارا  التخ يااف ماان ت اا  املنااا  والتكيااف معااهس امااا  عياات أيااااا 
وافحتياجاااا  الناشاااوة، وااااذا التو ااايا  مااان أجااا  اختاااان مزياااد مااان اخل اااوا  املمكناااة لتجااااني 

 س(5)التن يذ ال عال لرب ام  العم 

 نطاق التقرير -باء 

مااان املر اااق األول، مااان أجااا   4يااااتند هاااذا التقريااار إأل املصاااا ر املشاااار إليعاااا م ال قااار   -4
واملنظما  املعتمد  بص ة مراقذ واملعا  املعنية عرض موجز عن التقدم الذي أحرزته األطراف 

األااااارح  اااااحبة املصاااالجة م تن يااااذ بر ااااام  عماااا  الدوحااااةس و صاااار بر ااااام  العماااا  العنا اااار 
مان افت اقياة م التعلايو والتادريذ والتوعياة العاماة ومشااراة املمعاور  6املنصوص عليعا م املا   

   بش ن هذه املاائ سعن التعاون الدو  وحصوله علجل املعلوما ،  ا ا 

__________ 

   س2و 1، ال قرتان 18-/م أ15املقرر  (1)

 س  21-/م أ15املقرر  (2)

 )أ(س 5ال قر  املر ق، ، 21-/م أ15املقرر  (3)

 س 6ال قر  املر ق، ، 21-/م أ15املقرر  (4)

(5) FCCC/SBI/2015/10 ،  س 103ال قر 
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س ويقدم (6)ويتامن املر ق األول ااتصا ا  افستعراض الوسيط لرب ام  عم  الدوحة -5
 س2016من افت اقية م آنار/مارس  6املر ق الثاين قائمة جبعا  التنايق الوطنية املعنية باملا   

 اإلجراءات التر يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ -جيم 

د تااو  هيوااة التن يااذ م  ورهتااا الرابعااة واألربعااني أن تنظاار م املعلومااا  املقدمااة م هااذا قاا -6
 التقرير ب ية التو ية خب وا  إضا ية لتجاني تن يذ بر ام  عم  الدوحة أو تعزيز تن يذهس

التقدددل الم ددرن ومددا ت قددي مددن احتياجددات وثغددرات وعق ددات يددر م ددا   -ثانياا  
 من االتفاقية 6بشأن المادة  تنفيذ برنامج عمدل الدوحة

 معلومات أساسية -ألف 

ماان افت اقيااة، اعتمااد مااؤمتر  6وعقااذ تن يااذ بر ااام  عماا   يااو هلي املعاادل بشاا ن املااا    -7
، الاااذي (7)مااان افت اقياااة 6األطاااراف م  ورتاااه الثامناااة عشااار  بر اااام  عمااا  الدوحاااة بشااا ن املاااا   

يااة افحتياجااا  ومعاملااة الظااروف احملااد   ل طااراف للعماا  باادوا ع ق ريااة لتلب مر اااا  يشااك  إطاااراا 
 والتعب  عن أولوياهتا ومبا راهتا الوطنيةس

ويادعو بر ااام  عماا  الدوحاة األطااراف إأل تااامية جعااة تناايق وطنيااة ل  شاا ة املتعلقااة  -8
و عمعاااا، مباااا م نلاااق  عمعاااا تقنيااااا وماليااااا، ومتكينعاااا مااان اخصاااول علاااجل املعلوماااا   6باملاااا   
طر اااا قااد عانيت جعااا  تنااايق وطنياة ماان هااذا  94، ااان 2016آنار/مااارس  7س وحاا  (8)واملاوا 
 س (9)القبي 
وطلااذ مااؤمتر األطااراف م  ورتااه الثامنااة عشاار  إأل هيوااة التن يااذ أن تاانظو حااواراا ساانوياا  -9

هااذا س وقااد أتااا  (10)ماان افت اقيااة ب يااة تعزيااز العماا  م نلااق ا ااال 6أثنااار الاادور  بشاا ن املااا   
اسااااتثمرته األطااااراف وئثلااااو اهليوااااا  نا  الصاااالة املنشاااا   مبوجااااذ افت اقيااااة واخلااااربار  اخااااوار مناااارباا 

واملمارساااون وأ اااجاآل املصااالجة املعنياااون لتقاساااو اااارباهتو وتباااا ل األ كاااار وأ اااا  املمارساااا  
املشامولة والدروس املات ا    يما يتعلق بتن يذ بر ام  عم  الدوحةس ومجتع اخاوار العنا ار الااتة 

ينظاار  يعمااا بالتناااوآل علااجل أساااس ساانوي، حياا   اا  احملااور  ماان افت اقيااة م نااورين 6باملااا   
األول التعلاايو والتاادريذ، وضاااو احملااور الثاااين حصاااول املمعااور علااجل املعلوماااا  واملشاااراة العاماااة 

__________ 

 س21-/م أ15ا ظر مر ق املقرر  (6)

   س1، ال قر  18-/م أ15املقرر  (7)

 )أ(س 22ال قر  املر ق، ، 18-/م أ15املقرر  (8)

 /http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outhreach/national_focal_points> ا ظاااااار (9)

items/8942.php> س 

 س  9، ال قر  18-/م أ15املقرر  (10)
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 ث جلااا  س و ظمات ثا (11)بني احملاورين مشرتااا  والتوعية العامةس واان التعاون الدو  موضوعاا 
 س(12)2015و 2013حوار سنوية بني عامي 

، اااارر إعااا ن ليماااا الاااوزاري بشااا ن التعلااايو والتوعياااة 2014وم ااااا ون األول/  ياااامرب  -10
س وشاد  اإلعا ن علاجل أن التعلايو والتادريذ والتوعياة (13)من افت اقياة 6الت ايد علجل أمهية املا   

علوماا  والتعاااون الادو  بشا ن هاذه املاااائ  العاماة ومشااراة املمعاور وحصااول املمعاور علاجل امل
أمااور تاااعو بشااك  أساساااي م دقيااق يايااة افت اقيااة وم تعزياااز التنميااة املاااتدامة القااا ر  علاااجل 

 الت قلو مع املنا س

ر  اخا يااة والعشاارين ملااؤمتر األطااراف، علااجل التعاااون م اختااان و وات قاات األطااراف، م الااد -11
ااااار، لتعزياااز التعلااايو والتااادريذ والتوعياااة العاماااة واملشااااراة العاماااة التاااداب  ال زماااة، حااااذ افقت

وحصول املمعور علجل املعلوماا  م ناال ت ا  املناا ، ماالتمة ب مهياة هاذه اخل اوا   يماا يتعلاق 
 س(14)بتعزيز اإلجرارا  املتخذ  م إطار ات اق باريس

 التعليم -باء 

 ت ال يدةالتقدل الم رن والدروس المستفادة والممارسا -1 

هنااااو توا اااق واساااع م ا رار باااني األطاااراف واملعاااا  املعنياااة األاااارح  ااااحبة املصااالجة  -12
علااجل أمهيااة التعلاايو الر ااي وياا  الر ااي وياا  الر ااي م  عااو إجاارارا  التخ يااف ماان آثااار ت اا  
املنااا  والتكيااف معااهس وأبل اات األطااراف وي هااا ماان املعااا  املعنيااة  اااحبة املصاالجة عاان طائ ااة 

 من األ ش ة التعليمية املا لع هبا م مجيع املناطق تش  إأل إحراز تقدم علجل   اق واسعس

وم العديااد ماان البلاادان، شااك  عقااد األمااو املتجااد  للتعلاايو ماان أجاا  التنميااة املاااتدامة  -13
س ل  ش ة التعليمية، سوار م املدارس أو م الدوائر األوسع   اقاا  قيماا  ( إطاراا 2005-2014)
علاجل تن ياذ بارام  للتعلايو م ناال  م إطار املتابعة املباشار ، يعكاف العدياد مان األطاراف حاليااا و 

الاذي  ،(15)ت   املنا  مان اا ل بر اام  العما  العااملي بشا ن التعلايو مان أجا  التنمياة املااتدامة
حنو دقيق يعدف إأل استجدا ث أ ش ة تعليو وتعلو وافرتقار هبا من أج  اإلسراع بوت   التقدم 

 2015التنمية املاتدامة، مبا ياعو م بلوغ أهداف التنمية املاتدامة وا ة التنمية ملاا بعاد عاام 
 س (16)اليت وضعتعا األمو املتجد 

__________ 

 س  10، ال قر  18-/م أ15املقرر  (11)

 س<http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/dialogues/items/8941.php>ا ظر  (12)

 س  20-/م أ19املقرر  (13)

 من ات اق باريسس  12املا    (14)

  س<http://en.unesco.org/gap>ا ظر  (15)

 س  <http://www.un.org/en/ecosoc/about/mdg.shtml> ا ظر (16)
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ومع أن العديد من األطاراف أ اا  با ن التعلايو م ناال ت ا  املناا  مادرج ضامن املنااه   -14
و النظااامي،  قااد أ اار   بعاا  األطااراف مااا   ماااتقلة الدراسااية األ اا  املتعلقااة بالبيوااة م التعلااي

للتعلاااايو م نااااال ت اااا  املنااااا  باتاااات تتصاااادر املقااااررا  الدراسااااية الر يااااة م ماااااتويا  الااااروض 
 نلنادا العما  مبنعااج جدياد م واملامعيس  علاجل سابي  املثاال، ساتبدأ حكوماة  والثا ويوافبتدائي 

املاتدامة، مبا م نلق املوضاوعا  املتعلقاة  يراز بصور  أقوح علجل التنمية 2016أيا س آآل/
بت   املناا س وباملثا ، وضاعت حكوماة إي الياا مباا ه توجيعياة للتعلايو البيواي والتنمياة املااتدامة، 

 تامح للمؤساا  التعليمية م الب   بت وير مناه  مبتكر س

م نااال وب ااا  التعاااون الاادو ، تلقاات بعاا  األطااراف الاادعو ماان أجاا   ماا  التعلاايو  -15
ت اا  املنااا  م الاياسااا  والااربام  التعليميااة واااذلق م األ شاا ة املدرساايةس  علااجل ساابي  املثااال، 
أشر ت منظمة األمو املتجد  للرتبية والعلو والثقا ة )اليو اكو( علجل نموعة من الربام  القا رياة 

موعااه اثنااا عشاار لتعزيااز قاادرا  املعلمااني واملخ  ااني وواضااعي الاياسااا  التعليميااةس و  ااذ مااا ن
م اااا  مااانز الربازيااا  وبااان   يجل وتو اااالو واملمعورياااة الدومينيكياااة وجناااوآل أ ريقياااا  ق ريااااا  بر انااااا 

وييا ا وال لبني واوبا ومن وليا وموريشيوس و اميبيا و يبالس وباإلضا ة إأل نلاق، تااتمر املكاتاذ 
دعو إأل األطاراف مان أجا   ما  الق رية ملنظمة األمو املتجد  لل  ولة )اليو يايف( م تقدم الا

مدرسة لاديعا  200 000قاايا ت   البيوة واملنا  م املناه  الدراسية الوطنيةس وم اهلند، هناو 
 بر ام  ند  للتعليو م نال ت   املنا س

وقاااد تعاو ااات العدياااد مااان األطاااراف م إ شاااار شااابكا   ولياااة مااان اااا ل مراااااز اخلااارب   -16
لاااايو ماااان أجاااا  التنميااااة املاااااتدامة التابعااااة ملامعااااة األمااااو املتجااااد ، والاااايت اإلقليميااااة م نااااال التع

تاتااااااي عا مؤسااااااا  التعلااااايو العاااااا  بوشاااااراو الاااااال ا  احمللياااااة والبلدياااااة وا تمعاااااا  احمللياااااة 
واملنظمااا  ياا  اخكوميااة والق اااع اخلاااصس والشاارااة العامليااة للجامعااا  املعنيااة بالبيوااة أليااراض 

الرئياااي لوحااد  التعلاايو والتاادريذ م نااال البيوااة التابعااة لرب ااام  األمااو  هااي الرب ااام  افسااتدامة
ماان املامعااا  الشااريكة م مجيااع أحنااار العااا ،  800زهااار  املتجااد  للبيوااةس وتاااو شاابكتعا حالياااا 

لاادعو إ ماااج البيوااة وافسااتدامة م منظومااا  التعلاايو العااا  ماان ااا ل ابتكااار املناااه  الدراسااية، 
 ف والتدريذ والتعاون  يما بني بلدان املنوآل وبني الشمال واملنوآلس وتبا ل املعار 

وم إطااار األ شاا ة املتعلقااة بااالتعليو ياا  النظااامي،  ااون عماا  األطااراف م نااال تثقيااف  -17
الناس بت   املنا  تدعمه املنظما  ي  اخكومية، واألوساي األاا ميية والشباآل واا ف نلاق 

املصالجةس وعلاجل سابي  املثاال، أقامات منظماة األيذياة والزراعاة ل ماو من املعا  املعنية  احبة 
شاارااة واسااعة لت ااوير  ،(17)ف العاااملي للشااباآل واألمااو املتجااد املتجااد  )ال اااو( عاان طريااق التجااال

، أطلااق التجااالف العاااملي للشااباآل 2015مااوار  وباارام  تشااجع علااجل الت ياا  الااالوايس وم عااام 
ة مان بر اام  شاارا  التجادي م ناال ت ا  املناا ، وهاو عباار  عان واألمو املتجد  النااخة الثا يا

بال ع  م األوساي التعليمياة الر ياة ويا  الر ياة علاجل حاد ساوارس والراب اة  مور  با  ماتخدماا 
__________ 

 س  <www.fao.org/yunga/home/en>ا ظر  (17)
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العاملية للمرشدا  و تياا  الكشاا ة واملنظماة العاملياة خرااة الكشاا ة الايت تااو نتمعاة أاثار مان 
التجااالف العاااملي  يتعا، تك اا ، م مجلااة شاارااا ،  شاار اا ااة مااوار مليااون شااخع م عاااو  40

 للشباآل واألمو املتجد  وافستعا ة هبا علجل   اق واسعس

وحظي التعليو ي  النظامي م ناال ت ا  املناا  بادعو مان اتلاف املعاا  املعنياة، الايت  -18
، ب ااارق جدياااد  تعمااا  جاهاااد  علاااجل إشاااراو اتلاااف  واااا  املمعاااور، وف سااايما منعاااا الشاااباآل

ومبتكااار س وعلاااجل سااابي  املثاااال،  ظمااات شاااراة إ تااااج وتوزياااع ألعااااآل ال ياااديو، رو ياااو ا رتتينمنااات 
إأل جناااذ ماااع املنظماااة يااا  اخكومياااة شااابكة ياااوم  ( جنبااااا .Rovio Entertainment Ltdاحملااادو   )

لعباااة األرض وشاااراائعا، ب ولاااة ملاااد  أسااابوع للاااد اع عااان البيواااة ومكا جاااة ت ااا  املناااا  مااان اااا ل 
س وتزامنات هااذه الب ولاة ماع أسابوع املناا  م مديناة  يويااوروس (18)ال اضابة ال ياور اا اة مان لعباة

اخلا اااة بت ااا  املناااا  بصاااو  األميناااة  ال ياااور ال اضااابةوأاعاااد شاااريط ال ياااديو الرتوُياااي عااان لعباااة 
سومرهالدر، وا مها التن يذية ل ت اقية اإلطارية وشارو  يه املمث ن الشع ان  ون تشيدل وإيان 

 من س رار النوايا اخانة لرب ام  األمو املتجد  للبيوةس

 االحتياجات والثغرات والعق ات -2 

بااالريو ماان التقاادم احملاارز م التعلاايو م نااال ت اا  املنااا ، ف تاازال العديااد ماان التجااديا   -19
م بلاادا،ا،   ااابياا  جديااداا  ماثلااةس ونااار  بعاا  األطااراف أن التعلاايو م نااال ت اا  املنااا  ف ياازال

إأل احتياجعاااا إأل املاااوار  التقنياااة واملالياااة والبشااارية  باااابذ  قاااع عاااام م الاااوعيس وأشاااار  أياااااا 
لتوساايع   اااق التعلاايو م نااال ت اا  املنااا  علااجل املاااتويا  اإلقليميااة والوطنيااة واحملليااةس وشااد    

وال ر ياة م ناال التعلايو النظااامي  ااذلق علاجل ضارور  تقادم املاااعد  لتعزيااز القادرا  املؤسااية
 وي  النظاميس

ونار  بع  األطراف أن الشؤون املناا ية والثقا ة والل ا  احمللية واملعارف التقليدياة  -20
ف دظاااجل علاااجل الااادوام باملعاملاااة املناسااابة م إطاااار تقااادم التعلااايو م ناااال ت ااا  املناااا س وتشااام  

يياآل التناايق باني وزارا البيواة والتعلايو وعادم اخصاول  التجديا  األارح اليت نارهتا األطراف
 علجل املوا  التعليمية نا  الصلةس

وأشار  جعا  معنية اتل ة إأل ضرور  األاذ بآليا  تشاراية لر د وتقييو التعليو م  -21
 نال ت   املنا ، مث  جلاا  اخوار وجلاا  املناقشةس

__________ 

   س</http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/time-to-get-angry-about-climate-change>ا ظر  (18)
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 التدريب -جيم 

 روس المستفادة والممارسات ال يدةالم رن والد التقدل -1 

تبذلاااه األطاااراف   يماااايااااو  افعااارتاف علاااجل   ااااق واساااع بااا ن التااادريذ عنصااار حاساااو  -22
وي هاااا مااان املعاااا  املعنياااة  ااااحبة املصااالجة مااان جعاااو  للتصااادي لت ااا  املناااا س وتعمااا  بااارام  

، وتعزيااز املشاااراة التاادريذ علااجل ت ااوير املعااارا ، ومتكااني املااواطنني باعتبااارهو عواماا    ااع للت ياا 
العامة م عمليا   نع القرار وحشد اخلول لت   املنا س وأ ا   األطاراف وي هاا مان املعاا  
املعنية بتن يذ نموعة متنوعة من برام  التدريذ علجل القااايا املتعلقاة بت ا  املناا س وتشام  ال واة 

عنياااة  ااااحبة املصااالجة الااايت املااااتعد ة بالتااادريذ املعلماااني، والصاااج يني ويااا هو مااان املعاااا  امل
 لديعا أ وار ند   تا لع هبا م التصدي لت   املنا س

بقو  م عد  من املبا را  اليت اضا لع هباا ا تماع الادو س  علاجل  واان التدريذ حاضراا  -23
سبي  املثال، أعاد  اليو ااكو الادور  التدريبياة املعنو اة ات ا  املناا  م ال صا  الدراسايا ملعلماي 

رحلة الثا وية، ب ية الرتوي  إلجرارا  التخ يف من ت   املنا  والتكيف معه من اا ل التعلايو امل
س وعااا و  علاااجل نلاااق،  ظمااات اليو ااااكو  ورا  تدريبياااة ألرباااع (19)مااان أجااا  التنمياااة املااااتدامة

مناااطق، هاايز البجاار الكاااري ، واحملاايط اهلااا ه، واملنااوآل األ ريقااي، وياارآل أ ريقيااا، هباادف  ماا  
يو ماان أجاا  التنميااة املاااتدامة م  ورا  إعاادا  املعلمااني وم املمارسااا  الدراسااية املشاارتاة التعلاا

باااني املنااااه ، وااااذلق لااادعو املعلماااني واملاااربني مااان أجااا  اختاااان إجااارارا  نلياااة ال اااابع والااااياق 
 للتخ يف من ت   املنا  والتكيف معهس

  املدرسااانيس  علاااجل سااابي  وتن اااذ بعااا  األطاااراف بااارام  تدريبياااة تااااتعدف بناااار قااادرا -24
اسرتاتيجيتعا الوطنية لتعزياز املاوار  البشارية  املثال،   ذ  حكومة املمعورية الدومينيكية، م إطار

واملعااارا  ماان أجاا  النعااوض بتنميااة اااارار ومنخ اااة اف بعاثااا  وقااا ر  علااجل التاا قلو مااع ت اا  
سااني م مراحاا  التعلاايو افبتدائيااة والثا ويااة م نااال ت اا  املنااا  لصااا  املدر  تاادريبياا  املنااا ، بر اناااا 

ماان املدرساااني ئااا ااااان لااه تااا ث  مباشااار  3 500والعلياااس و تيجاااة لااذلق، اااااع للتاادريذ زهاااار 
طالاااذ م عماااوم الاااب  س وقااارر  وزار  التعلااايو توسااايع   ااااق الرب اااام  باساااتثمار  250 000 م

 س2016مليون  وفر من ميزا يتعا الوطنية  لول عام  1قدره 

والتدريذ عنصر هاام مان عنا ار بناار قادرا  وساائط اإلعا م علاجل إعادا  التقاارير عان  -25
قاايا ت   املنا  وحلولهس  علجل سبي  املثاال، وم إطاار بر اام  التكياف م أ ريقياا التاابع لرب اام  

إيصاهلا بصور  األمو املتجد  اإلمنائي، تلقتجل  ج يون أ ارقة تدريباا علجل  عو ماائ  ت   املنا  و 
 ولااة أ ريقيااة م حلقااا   20 عالااة إأل املمعااورس وقاادم الرب ااام  التاادريذ لكبااار الصااج يني ماان 

ماااع جعاااا  معنياااة أاااارح هلاااا ع قاااة  عمااا   اااج ية وطنياااة م ناااال ت ااا  املناااا ، وتوا ااا  أياااااا 
 عن اليا  الصجا ة واخكوما س بالصجا ة،  ا ا 

__________ 

   س<http://www.unesco.org/new/ccesd>ا ظر  (19)
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للمااااؤولني اخكاااوميني علااجل الصاااعيدين الاااوط   اا وأ ااا   أطاااراف عااد  أ،اااا تقااادم حالياا -26
واحمللي  ورا  تدريذ وتبا ل للمعارف بش ن القاايا املتعلقة بت   املنا ، مبا م نلق التكياف، 
واخاااد مااان اااااطر الكاااوار ث، وال اقاااة املتجاااد  ، وا اااار  ال اقاااة، والتخ ااايط اخااااري املااااتدام 

 واملباين املراعية للبيوةس

بنااار القاادرا  وتبااا ل املعااارف، هتاادف باارام  تدريبيااة أااارح إأل إحاادا ث وعاا و  علااجل  -27
، (20)(klimaaktivا )ت ياا  مباشاار م الااالووس  علااجل ساابي  املثااال، ُيمااع بر ااام  االيمااا أاتيااف

الذي تديره حكومة النماا، بني تداب  الدعو املا  واأل ش ة التدريبيةس وهذا التدريذ موجه إأل 
اف  نا  الصالة باملناا  )مثاا  أربااآل املشااريع الااكنية أو ساائقي الااايارا ( املااتثمرين م ا ا

واملعااا  املعنيااة بت ااوير اااربا  مقاادمي هااذه اخلاادما  )مثاا  املعندسااني املعماااريني أو املاادربني 
 علجل القيا  (س

القااوح  م امراعااا  البيوااةاماان عنا اار  معماااا  وم سااياق أوسااع، يشااك  التاادريذ عنصااراا  -28
ومراز اليو اكو الدو  للتعلايو والتادريذ التقا  واملعا  هاو مرااز اليو ااكو املخاتع م  العاملةس

هذا ا الس وهو يااعد الدول األعاار م اليو اكو علجل تعزيز ور ع ماتوح منظوماهتا للتعلايو 
 م القااوح امعااارا  مراعااا  البيوااةاوالتاادريذ التقاا  واملعاا ، ويلاا  ت لعااا  األطااراف إأل تعماايو 

ماان  46 العاملااةس والااربام  اإلعدا يااة ملراعااا  البيوااة باتاات اليااوم مدرجااة م ا ااط مااا ف يقاا  عاان
مؤسااااا  التعلااايو والتااادريذ التقااا  واملعااا  م مجياااع أحناااار العاااا س وعلاااجل سااابي  املثاااال، أجااار  

، ونلاق ملعارا  مراعا  البيواة منعجياا  مؤساا  التعليو والتدريذ التق  واملع  م الصني دديداا 
باادعو ماان شاابكة مرااااز منتااابة ملراااز اليو اااكو الاادو  للتعلاايو والتاادريذ التقاا  واملعاا س وباادأ  
محلااة مشااارتاة باااني املؤسااااا  لزيااا   مراعاااا  البيواااة م بااارام  التعلاايو والتااادريذ التقااا  واملعااا  م 

 م بلدان أ ريقية وبلدان م من قة البجر الكاري س 2014 عام

منظمااة العماا  الدوليااة  ورا  تدريبيااة ملااااعد  مكو اهتااا علااجل  عااو آليااا  واسااتجدثت  -29
املنا  والنع  القائمة م نال التخ يف من ت   املنا  والتكيف معهس وعلجل سبي  املثال، طور  
هذه الدورا  املعارا  ال زمة ملااعد  الناس علجل التكيف مع الكوار ث ال بيعية بعاد أن ضارآل 

عان تادريذ  نياي ال اقاة الشمااية مان أجا  ت اوير  ظاام   اا ا  ،2013عام ال لبني إعصار م 
 م بن   يجلس مرازي لل اقة ف

وهاي مباا ر   ،(21)وتقدم مبا ر  شرااة األمو املتجد  املوحد  للتعلو م ناال ت ا  املناا  -30
املتجاد  من املنظما  املتعد   األطراف، الدعو إأل األطراف ومنظما  األمو  34تعاو ية تاو 

لتبا ل املعلوما  بش ن تصميو وتقادم التادريذ ال عاال واملوجاه حناو دقياق النتاائ  م ناال ت ا  
املناا س واساتجدثت شاارااة األماو املتجاد  املوحااد  للاتعلو م نااال ت ا  املناا  أ لااة متقدماة ملااوار  

__________ 

   س<http://www.klimaaktiv.at/english.html>ا ظر  (20)

   س</http://www.uncclearn.org>ا ظر  (21)
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بشاا ن ت اا  املنااا ، ومااوار  تاادريذ أااارح  اا إلكرتو ياا  راسااياا  الااتعلو م نااال ت اا  املنااا ، وماادا ا 
ماا   تتعلاق باالتعلو  2 000عان إ شاار مكتباة للبجا  تااو أاثار مان  متعد   الوسائط،  اا ا 

 م نال ت   املنا س

أبااارز م التااادريذ م ناااال ت ااا  املناااا س وعلاااجل سااابي   وياااؤ ي الاااتعلو عااارب اإل رت ااات  وراا  -31
وأطلاااق  ورتاااني إلكرتو يتاااني م تاااوحتني  2015لبيواااة م عاااام املثاااال، أعااادت بر اااام  األماااو املتجاااد  ل

حاشااادتني لتاااو   التعلااايو م ناااال ت ااا  املناااا  وتشاااجيعهس وساااج  م الااادور  املعنو اااة االكاااوار ث 
 مشاااااارااا  12 096والااااانظو اإليكولوجياااااةز القااااادر  علاااااجل التااااا قلو م مناااااا  مت ااااا ا ماااااا نموعاااااه 

عنو اة امااارا  للتكيااف ماع ت ا  املناا ز حالااة م حاني سااج  م الادور  امل ؛(22) ولاة 189 مان
 س (23)بلداا  199من  مشارااا  8 492الدول املزرية الص    الناميةا أاثر من 

ماان مكو ااا  عااد  ماان املشاااريع املمولااة ماان مر ااق البيوااة  مكو اااا  وشااك  التاادريذ أيااااا  -32
عية املتعلقاة بالتادريذ واخصاول العامليس وعلجل سبي  املثال،  عو مر ق البيوة العاملية األ ش ة ال ر 

علااجل املعلومااا  م مشاااريع مثاا  املشااروع التجااري  األ ريقااي ملراااز وشاابكة متوياا  تكنولوجيااا املنااا  
ومباااا ر  تعزياااز القااادرا  و عاااو املعاااارف والتكنولوجياااا لبناااار قااادر  البلااادان النامياااة الااااعي ة علاااجل 

 الت قلو مع ت   املنا س 

اخكومية واألوساي األاا ميية واملنظما  الشبابية، والق اع  وقد  عمت املنظما  ي  -33
اخلاااص واخكومااا  احملليااة وي هااا ماان املعااا  املعنيااة عمااوم إجاارارا  التخ يااف والتكيااف الاايت 
اختذهتا األطراف، من ا ل تنظيو أ ش ة تدريبية اتل ة بشا ن ت ا  املناا ، مثا  حلقاا  العما  

والناادوا س وعاا و  علااجل نلااق، قاماات تلااق املعااا  بو تاااج و شاار واخلقااا  الدراسااية واملااؤمترا  
 س (24)موا  التدريذ مث  األ وا  واملنشورا ، والوسائط املتعد  ، وامللصقا  وأشرطة ال يديو

 االحتياجات والثغرات والعق ات -2 

 باااالريو مااان التقااادم احملااارز م ناااال التااادريذ علاااجل القااااايا املتعلقاااة بت ااا  املناااا ، أشاااار -34
العديد من األطراف إأل اخاجة إأل مزيد من التعاون الدو  والدعو املا  من أج  تعزيز مشاريع 

 التدريذ القائمة وإ شار أارح جديد س

أن هناااو حاجااة إأل اتباااع ،اا  متعااد  التخصصااا  للتاادريذ  وأ ااا   األطااراف عموماااا  -35
هااا ماان املعااا  املعنيااة األااارح يشاام  املامعااا  والق اااع اخلاااص واخلااربار ومرااااز البجااو ث وي  

 احبة املصلجةس وع و  علجل نلاق، هنااو حاجاة إأل تباا ل املمارساا  املياد  باني اخكوماا  
 عن استجدا ث نتويا  وأ وا  تدريبية جديد س واملعا  املعنية  احبة املصلجة،  ا ا 

__________ 

   س<https://iversity.org/en/courses/disasters-and-ecosystems-resilience-in-a-changing-climate> ا ظر (22)

   س<https://www.coursera.org/course/sids>ا ظر  (23)

(24) FCCC/SBI/2014/3 ،  س 49ال قر 
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 وحاااد   األطااااراف عاااد  جعااااا  ماااااتعد ة بالتااادريذ علااااجل سااابي  األولويااااة القصااااوح -36
تشم   ناع القرار، وئثلي مؤساا  التموي ، ومااتخدمي ومشا لي التكنولوجياا، والصاج يني 
واملعلمني والشباآل والناار وا تمعا  احمللية وا ف نلاق مان املعاا  املعنياة األاارح  ااحبة 

للجعاااا  املاااااتعد ة ماااان أجااا  ااتااااااآل أو تعزيااااز  اا اااااا  املصااالجةس وطلباااات األطاااراف تاااادريباا 
 عارا  التقنية ال زمة لتعزيز إجرارا  التخ يف والتكيف وتن يذهاساملعارف وامل

 التوعية العامة -دا  

 الم رن والدروس المستفادة والممارسات ال يدة التقدل -1 

تاا لع األطااراف وي هاا ماان املعاا  املعنيااة  اااحبة املصالجة بعااد  متزاياد ماان أ شاا ة  -37
ا س وتااة اهاااه ماااتمر حنااو توساايع   اااق هااذه األ شاا ة التوعيااة بشاا ن القاااايا املتعلقااة بت اا  املناا

لتنتق  من نر  اإلب غ عن أسباآل ت   املنا  وآثاره الاار  إأل تشاجيع املمعاور علاجل اإلساعام 
 م إجرارا  التخ يف والتكيفس

و ظاو العدياد مان األطاراف محا   توعياة عاماة خشاد الادعو مان أجا  اختاان إجاارارا   -38
ت، والاربام  اإلناعياة  وا  متعاد  ، مثا ز مواقاع اإل رت اس ومل   األطراف إأل أبش ن ت   املنا 

والتل زيو يااة، والنشاارا  اإلاباريااة، والربيااد املباشاار، وامل بوعااا ، ووسااائط التوا اا  افجتماااعي، 
ت، آل ال يااااااديو، واأللعاااااااآل عاااااارب اإل رت ااااااواملاااااادو ا  علااااااجل شاااااابكة اإل رت اااااات، واأل اااااا م، وألعااااااا

لصااااقا ، واملعااااارض، واملااااؤمترا ، واخلقااااا  الدراسااااية، واحملاضاااارا ، واملااااوائز واإلع  ااااا ، وامل
البيوياااة، واملاااار ، وأياااام وأساااابيع وشاااعور اصصاااة للعمااا س ومااان نلاااق علاااجل سااابي  املثاااال، محلاااة 

تاااادعو  ااتصااااف  علااااجل   اااااق افداااا  األوروي بعنااااوان اعااااا  ياااروق لكااااوس منااااااه ياااروق لكااااو
م مجياع أحناار أوروباا إأل تباا ل أ اا  ماا تو الوا إلياه مان حلاول  املواطنني والشراا  واملنظماا 

مناايةس وو لت اخملة إأل امل يني مان األوروبياني عارب نموعاة متنوعاة مان القناوا  اإللكرتو ياة 
 وي  اإللكرتو يةس

ونااار العديااد مااان األطااراف باا ن ال اااا  يرجااع إأل وسااائط اإلعااا م م املااااعد  علاااجل  -39
لعاااام مبشااااكلة ت ااا  املنااااا  والتاااداب  ال زمااااة للتصااادي هلاااااس وباإلضاااا ة إأل نلااااق، زياااا   الااااوعي ا

فحظت تلق األطراف أن اهتماام وساائط اإلعا م بت ا  املناا  قاد اتااعت قاعدتاه م الاانوا  
 األا  س 

من أج  ر ع ماتوح الوعي بت   املنا ، ف سيما م   وف  وتعم  األما ة هبمتة أيااا  -40
وعلااجل ساابي  املثااال،  ظماات األما ااة بشاارااة مااع بر ااام  املاانح الصاا    التااابع لصااندوق الشااباآلس 

البيواااة العاملياااة/بر ام  األماااو املتجاااد  اإلمناااائي ومباااا ر  إطاااار عمااا  األماااو املتجاااد  املشااارتو بشااا ن 
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ومؤساااة التلي زيااون ماان أجاا  البيوااة، ماااابقة  يااديو الشااباآل  (25)األط ااال والشااباآل وت اا  املنااا 
 ولة اتل ة أشرطة  يديو اا ة هبو تعرض   60س وقدم شباآل من (26)ية املتعلقة بت   املنا العامل

تعرض ايف يتخذون تداب  مبتكر  للتصدي لت   املنا س وسالمت لل ائزين م املاابقة جوائزهو 
 م مؤمتر األمو املتجد  املع  بت   املنا  الذي عقد م باريسس

 ر  زاااو الت ياا  التابعااة ل ما ااة علااجل توعيااة املمعااور ماان وعاا و  علااجل نلااق، تعماا  مبااا -41
ا ل إقرار وعرض منانج قائمة علجل النتائ  عن سب  التصدي لت   املنا  من جا ذ املنظما  

 س (27)واملدن والق اعا  الصناعية، واألطراف واملعا  املعنية الرئياية األارح  احبة املصلجة

 حتياجات والثغرات والعق اتاال -2 

م ناااال ر اااع  باااالريو مااان التقااادم احملااارز م الاااانوا  األاااا  ،  التجااادي ف يااازال قائمااااا  -42
 الوعي بت   املنا  والقاايا البيوية العامة ومشاا  التنميةس

وناااار  األطاااراف أن العقباااا  الرئيااااية الااايت تعااارتض تن ياااذ أ شااا ة التوعياااة م البلااادان  -43
  واملاااا  وااااذا عااادم ا اياااة اخلااارب  واملاااوار ، واف تقاااار إأل النامياااة تشااام  عااادم ا اياااة الااادعو التقااا

 التكنولوجيا  نا  الصلةس

مااا ت  اا  أمهياة أ وار املناااني واألساااليذ التقليديااة  وأ اا  العديااد ماان األطااراف أ اه اثاا اا  -44
والثقا ياااة م ناااال التوعياااة العاماااة بت ااا  املناااا  وأ شااا ة التعمااايوس وشاااد   تلاااق األطاااراف علاااجل 

  مراعا  تنوع  وا  املمعور والل ا ، والبعد املنااين واملعارف التقليدية، وضرور  التنايق ضرور 
 مع املعا  املعنية من أج  ر ع ماتوح الوعي العامس

__________ 

و املتجااااد  املشاااارتو بشاااا ن األط ااااال تشااام  الكيا ااااا  اخكوميااااة الدوليااااة األعاااااار م مبااااا ر  إطاااار عماااا  األماااا (25)
منظماااة ال ااااو، واليو ياااايف، وات اقياااة األماااو املتجاااد  للتناااوع البيولاااوجي، وات اقياااة األماااو  والشاااباآل وت ااا  املناااا 

املتجااااااد  ملكا جااااااة التصااااااجر، وشااااااعبة التنميااااااة املاااااااتدامة التابعااااااة إل ار  األمااااااو املتجااااااد  للشااااااؤون افقتصااااااا ية 
 ،وبر ااام  األمااو املتجااد  للبيوااة، وات اقيااة ت اا  املنااا  ،ملتجااد  اإلمنااائي، واليو اااكووافجتماعيااة، وبر ااام  األمااو ا

وبر ااام  األمااو املتجااد  للماااتوطنا  البشاارية، ومععااد األمااو املتجااد  للتاادريذ والبجااو ث، و ائاار  األمااو املتجااد  
ملتجااااد  للشااااباآل، ل تصااااال باملنظمااااا  ياااا  اخكوميااااة، و ااااندوق األمااااو املتجااااد  للاااااكان، وبر ااااام  األمااااو ا

ومت وعي األمو املتجد ، والبنق الدو س وتشم  املنظما  ي  اخكومية األعاار م مباا ر  إطاار عما  األماو 
املتجد  املشرتو بش ن األط ال والشباآل وت ا  املناا  ا لاس الثقاام الربي ااين، ومععاد أط اال األرض، ومنظماة 

(، والراب اة العاملياة للمرشادا  SustainUSومنظمة األو  األمريكياة )(، TakingITGlobal شر الوعي م العا  )
و تيااا  الكشااا ةس وتشااارو أياااا م مبااا ر  إطااار عماا  األمااو املتجااد  املشاارتو بشاا ن األط ااال والشااباآل  ائاار  

 افت اقية اإلطارية املعنية باملنظما  ي  اخكومية الشبابية من ا ل جعيت التنايق التابعتني هلاس

-http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/winners-of-cop21-youth-climate-video>ا ظاااااااااااااااااااااااااااااااااااار  (26)

competition-announced/>س  

   س<http://www.momentum4change.org>ا ظر  (27)
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 المشاركة العامة -هاء 

 الم رن والدروس المستفادة والممارسات ال يدةالتقدل  -1 

 احبة املصلجة ب مهياة املشااراة العاماة الواساعة تقر األطراف وي ها من املعا  املعنية  -45
م عمليااا   ااانع القااارار لتشاااجيع  عاااو الاياسااا  واإلجااارارا  املتعلقاااة باملناااا س وتااار  م تقريااار 
أعدتاه األما اة عان املمارساا  املياد  م نااال مشااراة أ اجاآل املصالجة معلوماا  م صالة عاان 

وساااي األاا ميياااة واملنظمااا  اخكومياااة الدولياااة املعااو  الااايت تبااذهلا األطاااراف وا تمااع املااادين واأل
من افت اقية علاجل املااتويا   6والق اع اخلاص لتعزيز مشاراة أ جاآل املصلجة م تن يذ املا   

 س (28)الدولية واإلقليمية والوطنية

 بالنابة لبع  األطراف، تقدم افت اقية بش ن الو اول إأل املعلوماا  واملشااراة العاماة  -46
( اإلطااار الاادو  س املاااائ  البيويااة )ات اقيااة آرهااو لقاارار وإمكا يااة اللجااور إأل القاااار مم  اانع ا

الرئياي املنظِّو هلذه املاائ س ومتنح ات اقية آرهوس حقوقاا عامة وت رض علجل الال ا  اخكومية 
واجبااااااا   يمااااااا يتعلااااااق جبملااااااة أمااااااور منعااااااا مشاااااااراة املمعااااااور م  اااااانع القاااااارارا  البيويااااااةس وم 

،  شر  تو يا  ماسرتخيت بش ن تعزيز مشاراة املمعور ال عالة م  نع القرار م 2015 عام
املااااائ  البيوياااة وااااذلق التو ااايا  املتعلقاااة باملمارساااا  املياااد  بشااا ن املشااااراة العاماااة م ناااال 

 س (29)التقييو البيوي افسرتاتيجي

املشااااورا  ماااع وأشاااار  أطاااراف عدياااد  إأل أ،اااا حققااات املشااااراة العاماااة مااان اااا ل  -47
ا موعا  احمللية املعرضة للت ثر بت ا  املناا ، مباا م نلاق الشاعوآل األ الية، والشاباآل، وايا اا  
الق اعني العام واخلاص، ونموعا  ا تمع املادين وي هاا مان املعاا  املعنياة  ااحبة املصالجةس 

اطنني واملعاااا  وعلاااجل سااابي  املثاااال،   اااذ  حكوماااة الااااويد العدياااد مااان األ شااا ة إلشاااراو املاااو 
املعنياة، مثاا  مبااا ر  الاااويد االيااة ماان الوقااو  األح ااوري، مبااا م نلااق جلاااا  حااوار مااع طيااف 
واسااع ماان املعااا  ال اعلااة م ا تمااع الاايت تباشاار إجاارارا  تتعلااق بت اا  املنااا س وااا ل اإلعاا ن 

ة الااويد منتادح عن التقييو اخلاامس للعيواة اخكومياة الدولياة املعنياة بت ا  املناا ،  ظمات حكوما
باملنا ، ميكن  معنياا  حكومة الاويد منتدح سنوياا  للدر شة عرب اإل رت ت مع اخلربارس وتنظو أيااا 

الو اااااول إلياااااه عااااارب البااااا  الشااااابكي، ووساااااائط اإلعااااا م املرئياااااة واملااااااموعة، ووساااااائط التوا ااااا  
 افجتماعيس 

املتعلقااة بت ااا  املناااا  علاااجل وتلقااجل املشااااراة الشااابابية ال عالااة م عملياااا   ااانع القااارارا   -48
من الكثا  مان األطاراف واملنظماا  اخكومياة الدولياة واملنظماا   الصعيدين احمللي والوط   عماا 

يااا  اخكومياااةس  علاااجل سااابي  املثاااال، دا اااز حكوماااة هولنااادا مشااااراة الشاااباآل م ساااياق افت اقياااة 
 اإلطارية ومشاراتعو م إعدا  وتن يذ الاياسا  املناايةس

__________ 

(28) FCCC/SBI/2014/3 س 

  س<http://www.unece.org/env/pp/publications/maastricht_recommendations>متا  م املوقع التا ز  (29)
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األطااراف وي هاا ماان املعااا  ال اعلاة  اااحبة املصاالجة مان أجاا  مشاااراة  تعما  أيااااا و  -49
  اتالناار بو  عن عواما  ت يا س  علاجل سابي  املثاال، عملات مجاعاة ئارساني مشاكلة عارب اإل رت 

، علااجل داااني الشاابكا  وافرتقااار باملعااارف ومعتمااة بالشااؤون املناااا ية والزراعااة الذايااة منااياااا 
وباإلضااا ة إأل نلااق،  ااون حكومااة موزامبيااق، علااجل ساابي  املثااال، تشااجع مشاااراة س (30)وبتبا هلااا

املاارأ  ماان ااا ل تاادريذ ااااص علااجل تصااميو وتن يااذ املشاااريع املتعلقااة بت اا  املنااا ، ئااا أ ح إأل 
زيااااا   م مشاااااراة املاااارأ  م اللجااااان الوطنيااااة إل ار  املااااوار  وم إ ار  أمااااوال التنميااااة علااااجل  ااااعيد 

 س املقاطعا 

 حتياجات والثغرات والعق اتاال -2 

بالريو مان التقادم احملارز، أشاار  األطاراف وي هاا مان املعاا  املعنياة إأل ضارور  زياا    -50
مشاااااراة ا تمعااااا  احملليااااة، والرتايااااز علااااجل الشااااؤون املناااااا ية، والنظاااار م افات  ااااا  الوطنيااااة 

 احبة املصلجة و ناع القرارسواحمللية، وإقامة منرب للجوار بني اا ة املعا  املعنية  

وأااااد  األطاااراف علاااجل ضااارور  زياااا   إشاااراو املمعاااور م تقريااار سياساااا  ت ااا  املناااا   -51
 وت وير وسائ  افتصال الوطنية وإجرارا  التخ يف والتكيفس

 حصو  ال مهور علي المعلومات -واو 
 الم رن والدروس المستفادة والممارسات ال يدة التقدل -1 

افعرتاف علجل   اق واسع ب مهية حصول املمعاور علاجل املعلوماا  املتعلقاة بت ا  ياو   -52
املناااا س واختاااذ  األطاااراف تاااداب  لتنشااايط  شااار املعلوماااا  املتعلقاااة بت ااا  املناااا  أو زياااا   توا رهاااا 

ولاادح بعا  األطااراف، مبااا  يعااا تلاق الاايت هااي أطاراف م ات اقيااة آرهااوس، أطاار  بوساائ  أااارحس
ق املمعااور م اخصااول علااجل املعلومااا  البيويااة، مبااا م نلااق املعلومااا  املتعلقااة قا و يااة تااامن حاا

  بت   املنا س

وا لااات األطاااراف واملعاااا  املعنياااة األاااارح  ااااحبة املصااالجة حصاااول املمعاااور علاااجل  -53
املعلوما  من ا ل زيا   استخدام املنابر اإللكرتو يةس  علجل سبي  املثال، ياااعد املنارب األوروي 

( املاتخدمني علجل اخصول علجل املعلوما  وتبا هلاا، Climate-ADAPTكيف مع ت   املنا  )للت
ومنعاااااا املعلوماااااا  املتعلقاااااة علاااااجل سااااابي  املثااااااال ب وجاااااه الااااااعف اخالياااااة واملااااااتقبلية للمناااااااطق 
والق اعا ، واسرتاتيجيا  التكيف الوطنية وعرب الوطنية، و راسا  اخاف  اإل را ية واأل وا  

  دعو التخ يط للتكيفساليت ت

وعملت اتلف األطراف واملعا  ال اعلة من ي  الدول علجل مجع املعلوما  وهعيزها  -54
مبشاااروع الكشاااف عااان  وإعااادا ها و شااارهاس  علاااجل سااابي  املثاااال، يااااتخدم ماااا ااااان يعااارف ساااابقاا 

__________ 

 س</http://www.fao.org/climatechange/micca/75150/en>ا ظر  (30)
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ة منظما 4 500ا بعاثا  الكربون نموعا  اب   من البيا ا  من ا ل شبكة تاو أاثر من 
  ولااة ملااااعد  املاااتثمرين ومااديري الصاانا يق افسااتثمارية علااجل  قاا  ر وس أمااواهلو بعيااداا  81م 

عااان مصاااا ر ا بعاثاااا  الكرباااون، وتقااادم املشاااور  إأل اخكوماااا  احمللياااة والوطنياااة بشااا ن  اااياية 
 الاياسا  م هذا الصد س

معااااور ماااان ااااا ل ير ااااة وتنشاااار األما ااااة املعلومااااا  املتعلقااااة بت اااا  املنااااا  م أوساااااي امل -55
 /س ومنااااذ ا  اااا ق ير ااااة األابااااار م متااااوز ااااتاألابااااار التابعااااة هلااااا وموقععااااا علااااجل شاااابكة اإل رت 

زيار س وسج  املوقاع الشابكي ل ت اقياة  8 054 690، سجلت ال ر ة ما نموعه 2014 يوليه
 20 300، مبتوسااط 2013ينااير زياار  مناذ ااا ون الثاين/ 23 447 452 اإلطارياة ماا نموعاه

ااد األما ااة أيااااا  ماان حاااابا  وسااائط التوا اا  افجتماااعي مبختلااف  عااد اا  زيااار  م اليااومس وتتععت
الل ااا ، وعلااجل اتلااف املنصااا ، مبااا م نلااق تااويرت، و يااابوو، وإيناااتاجرام، ولنكاادين، ونلااق 

 علجل توا ر املعلوما  املتعلقة بت   املنا  ألارب عد  ئكن من الناسس حر اا 

 والثغرات والعق ات االحتياجات -2 

بااالريو ماان التقااادم احملاارز م  شاار املعلوماااا  املتعلقااة بت اا  املناااا  وتعزيااز سااب  حصاااول  -56
املمعاور علااجل املعلوماا ، أشااار  أطاراف اثاا   إأل ضارور  جعاا  اخصاول علااجل املعلوماا  أاثاار 

 وضمان توا ر املعلوما  بلا ا  اتل ةس يااراا 

تاااادين معاااادف  اإلملااااام بااااالقرار  والكتابااااة باعتباااااره عقبااااة وأشااااار  بعاااا  األطااااراف إأل  -57
عان نلاق  رئياية أمام التن يذ الناجح لاياسة حصول املمعاور علاجل املعلوماا س وأشاار   اا ا 

إأل عقبااا  أااارح مثاا  اف تقااار إأل بيا ااا  موثوقااة عاان ت اا  املنااا  وعاادم وجااو  قاعااد  بيا ااا  
 مرازية عن ت   املنا س

عديد  إأل تلبية اخاجة إأل ت وير  ظو إ ار  البيا اا  واملعلوماا   يا  و عت أطراف  -58
تامح بتبا ل املعلوما  والتجلي  املتكاما  هلاا وتولي عاا علاجل الصاعيد احمللاي واإلقليماي والادو س 

 تباا ل مان متكِّان الايت البجثياة املؤسااا  مان موساعة شابكة إقاماة شا ن  من نلق، علجل وع و 
ااان أن واخلاااربار لعلماااارا باااني املعلوماااا  لوماااا  عااان املااااائ  الناشاااوة املع علاااجل اخصاااول ساااب   اِّ

 املتعلقة بت   املنا س

 التعاون الدولر -ناي 

 التقدل الم رن والدروس المستفادة والممارسات ال يدة -1 

جبمياع ميكن للتعاون الدو  أن يقوم بادور ابا  م ناال تعزياز األ شا ة الوطنياة املتعلقاة  -59
مااان افت اقياااةس ومجعااات األطاااراف قواهاااا، وتعاو ااات ماااع املنظماااا   6العنا ااار املشااامولة باملاااا   

اخكوميااة الدوليااة، واملنظمااا  ياا  اخكوميااة، لتجميااع اخلااربا  واملااوار  املاليااة والتقنيااة علااجل حنااو 
  عال ب ية ضمان تن يذ هذه األ ش ةس
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طااراف عاان طريااق جعااو  التعاااون  يمااا بااني وأباارز  األطااراف الاادعو الاادو   يمااا بااني األ -60
بلدان املنوآل، وبني الشمال واملنوآل، والتعاون الث ثايس وقاد  اح هاذا التعااون بتباا ل اخلاربا  
ال نية واملمارسا  امليد  بني األطرافس  علجل سبي  املثال، مكتن أحاد مشااريع التعااون  يماا باني 

علقاة باالتعليو م ناال ت ا  املناا  باني مجياع بلادان بلدان املنوآل من تبا ل املمارسا  املياد  املت
 أمريكا الوس جلس

وأبل ات األطااراف عاان التعاااون الاادو  مااع املنظماا  ياا  اخكوميااة وي هااا ماان املعااا   -61
ت ا  املناا   املعنية لتعزيز قدر   ا عي الاياسا  واملمارسني  يما يتعلاق باوجرارا  التخ ياف مان

ماان  6الاادعو التقاا  واملااا  الاا زم لتعزيااز تن يااذ املااا    ن الاادو  أيااااا والتكيااف معااهس وو اار التعاااو 
افت اقيااةس وت تشااجيع مشاااراة وإشااراو الشااباآل وا تمااع املاادين وئثلااي وسااائط اإلعاا م وسااوح 

 نلق من املعا  املعنية م عملية افت اقية اإلطاريةس

ن الاااادو ، شاااارااا  ونااااار  بعاااا  األطااااراف أ،ااااا أ شاااا  ، ماااان أجاااا  تعزيااااز التعاااااو  -62
وشابكا  ماع األطااراف األاارح واملنظماا  اخكوميااة الدولياة واملنظماا  ياا  اخكومياة والق اااع 
 اخلاص والدولة واخكوما  احمللية واملنظما  ا تمعية واملعا  املعنية األارح  احبة املصلجةس

  عماا  ااا  ويااا لع عااد  متزايااد ماان منظمااا  األمااو املتجااد  م إطااار وفيااا  وباارام -63
ماان افت اقيااةس  تجااالف األمااو املتجااد  للتثقيااف والتاادريذ  6منعااا، ب  شاا ة اتل ااة تتعلااق باملااا   

، 2012، الااذي ا  لااق م عااام (31)والتوعيااة العامااة م نااال ت اا  املنااا  )دااالف األمااو املتجااد (
مااان  6ملاااا   يعااادف إأل  عاااو األطاااراف م جعو هاااا الرامياااة إأل املباااا ر  ب  شااا ة متصااالة بتن ياااذ ا

افت اقيااة وافضاا  ع هبااااس وتشاام  أ شااا ة دااالف األمااو املتجاااد  مااا يلااايز افشاارتاو م تنظااايو 
مان افت اقياة؛ واألحادا ث املا بياة م ماؤمترا   6وعقد افجتماعا  الانوية للجوار بش ن املا   

لتوا ا  ماع وساائط األمو املتجد  لت   املنا ؛ واملنشورا  املشرتاة؛ وحلقا  العما  املشارتاة؛ وا
،  ظاو داالف األماو املتجاد  أول ياوم للتعلايو أثناار ا عقاا  2015التوا   افجتماعيس وم عام 

مؤمتر باريس لعرض املمارسا  امليد  م التعليو الر ي وي  الر ي ويا  النظاامي م ناال ت ا  
 احبة املصلجةس املنا ، وحشد مشاراة وزرار التعليو والبيوة واذلق املعا  املعنية  

، واألما ة تعم  بشك  وثيق مع مؤساا  األمو املتجد  واملنظماا  2008ومنذ عام  -64
الدوليااة للشااباآل ماان ااا ل مبااا ر  إطااار عماا  األمااو املتجااد  املشاارتو بشاا ن األط ااال والشااباآل 
 وت ااا  املناااا  مااان أجااا  حشاااد مشااااراة الشاااباآل م عملياااة ت ااا  املناااا  اخكومياااة الدولياااة ومتكاااني

، أعاد  مباا ر  إطاار 2013األط ال والشباآل ب ية اختان إجرارا  بشا ن ت ا  املناا س وم عاام 
__________ 

ماان منظمااة ال اااو، ومنظمااة العماا   تشاام  الكيا ااا  اخكوميااة الدوليااة األعاااار م دااالف األمااو املتجااد  ااا ا  (31)
ار  األماااو املتجاااد  لشاااؤون اإلعااا م، وبر اااام  األماااو املتجاااد  اإلمناااائي، وهيواااة األماااو الدولياااة، واليو ياااايف، وإ 

املتجااد  للمااااوا  بااني املناااني ومتكااني املاارأ ، وبر ااام  األمااو املتجااد  للبيوااة، وات اقيااة األمااو املتجااد  اإلطاريااة، 
ام ل ماااو املتجاااد ، وجامعاااة األماااو واليو يتاااار، واليو ااااكو، و رياااق الااادعو املعااا  بت ااا  املناااا  التاااابع ل ماااني العااا

 املتجد ، ومنظمة الصجة العاملية، واملنظمة العاملية ل ر ا  املويةس 
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سالط الااور علاجل  (32) اال والشاباآل وت ا  املناا  منشاوراا عم  األمو املتجد  املشارتو بشا ن األط
األ ش ة امللموسة اليت يقو ها الشباآل م مجيع أحنار العا س وتشم  بع  األ ش ة اليت  ظمات 
ا ل مؤمترا  األمو املتجد  املعنية بت   املنا  ما يلايز ياوم الشاباآل وأجياال املااتقب ؛ واشاق 
شااباآل األمااو املتجااد  الشااباآل؛ وجلاااا  اإلحاطااة الشاابابية الر يعااة املاااتوحس وتوا اا  األما ااة 

مباااا ر  إطاااار عمااا  األماااو املتجاااد  املشااارتو بشااا ن األط اااال  مااااامهتعا، مااان اااا ل عملعاااا ماااع
 آل وت   املنا ، م تن يذ ا ة العم  الشاملة ملنظومة األمو املتجد  للشباآلسوالشبا

 االحتياجات والثغرات والعق ات -2 

األطااااراف ماااااتمر  م دديااااد اخاجااااة إأل إ شااااار شاااابكة ماااان جعااااا  التنااااايق الوطنيااااة  -65
روس املاات ا   من افت اقية لتيا  إجارار تباا ل مناتظو لا رار واملمارساا  املياد  والاد 6 للما  

مااان اااا ل تنظااايو حلقاااا  عمااا  وماااؤمترا  بال ياااديو وأ شااا ة علاااجل الصاااعيد الااادو  واإلقليماااي 
 والوط  من أج  بنار وتعزيز ما هو قائو من معارا  وقدرا  لدح جعت التنايق الوطنيةس

من االتفاقية ييما  6التقدل الم رن ير إدماج األنشطة المتصلة بالمادة  -ثالثاا  
رامج واسددتراتي يات وأنشددطة للتكيددف مددغ رثددار تغيددر المندداخ يوجددد مددن بدد

 والتخفيف منها

مان  6يشجع بر ام  عم  الدوحة األطراف علجل إعادا  اسارتاتيجية وطنياة بشا ن املاا    -66
افت اقيااة، واااذلق  ماا  األ شاا ة نا  الصاالة  يمااا يوجااد ماان باارام  واساارتاتيجيا  للتكيااف مااع 

 سآثار ت   املنا  والتخ يف منعا

ونااار  بعاا  األطااراف أ،ااا أ ناات هااذه األ شاا ة م باارام  واساارتاتيجيا  ت اا  املنااا   -67
القائمااة ماان ااا ل مااا يلاايز األطاار القا و يااة لت اا  املنااا ؛ وافساارتاتيجيا  الوطنيااة لت اا  املنااا ؛ 

جية والب ياااا  الوطنياااة؛ وتعبواااة املاااوار ؛ وتعزياااز القااادرا س  علاااجل سااابي  املثاااال، تتاااامن افسااارتاتي
هبادف حشاد املعاو  مان  2009الوطنية بش ن ت ا  املناا  خكوماة اوساتاريكا املعتماد  م عاام 

 اا ااااا  ،  رعاااا 2021أجاا  أن تصاابح اوسااتاريكا أول  ولاااة متعا لااة األثاار الكربااوين  لاااول عااام 
 س (33)من افت اقية يتامن إجرارا  ند   بش ن ا  من عنا ر املا   6باملا   

مان افت اقياة  6ونار  بع  األطاراف أ،اا وضاعت اسارتاتيجياهتا الوطنياة بشا ن املاا    -68
م سااياق عمليااة تشاااراية متعااد   الق اعااا  ومتعااد   أ ااجاآل املصاالجةس وعلااجل ساابي  املثااال، 
تااادعو شااارااة األماااو املتجاااد  املوحاااد  للاااتعلو م ناااال ت ااا  املناااا  تصاااميو وتن ياااذ اسااارتاتيجيا  

نااال ت اا  املنااا  تتماشااجل مااع الاياسااا  الوطنيااة م نااال ت اا  املنااا  والتنميااة  وطنيااة للااتعلو م
__________ 

  متا  م املوقع التا ز (32)
<http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/youth/items/8964.php> س 

(33) FCCC/SBI/2014/3 ،  س 44ال قر 
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)إثيوبيا وإ دو ياايا وأوينادا وبلياز وبنماا وبانن وبورايناا  اساو واملمعورياة الدومينيكياة  بلداا  16 م
والاااال ا ور ويا اااا ويواتيمااااف واوساااتاريكا ومااا وي والنيجااار و يكاااارايوا وهنااادوراس( مااان اااا ل 

    ون إقليميسبر ام

واسااتجدثت حكومااة الربازياا  عمليااة تشاااور شاااملة فسااتعراض ب يعااا الااوط  تااامنت  -69
بااا ر ئاثلااة فسااتعراض تقااارير اهليوااة اخكوميااة الدوليااة املعنيااة بت اا  املناااا س  عمليااة درياار ساا راا 

اوسيلة لبنار وشد   هذه املبا ر  علجل أمهية إشراو املمعور م عملية  ياية الب يا  الوطنية  
 القدرا  الوطنية ور ع ماتوح الوعي بت   املنا س

وبالناااابة لصاااندوق التكياااف، تتاااامن املشااااريع عنصااار مشااااراة عاماااة قاااوي م مااارحليت  -70
التصميو والتن يذ علجل حد سوارس  علجل سبي  املثال، تامنت مشااريع  اندوق التكياف عنا ار 

واحمللاي، ساوار منعاا مشااريع تعزياز قادر  ا تمعاا   تتعلق باملشاراة العامة علجل الصاعيدين الاوط 
احمللية علجل التكيف مع ال ياا ا  النامجة عن ت   املنا  م بابوا يينيا املدياد ، ومشااريع زياا   

 قدر  ا تمعا  احمللية ال ق   والاعي ة علجل الت قلو مع آثار ت   املنا  م األر نس

ماان  134س وناار حاوا  مهاهتا املعتزماة احملاد   وطنياااا وأعادت  العدياد مان األطااراف مااا -71
 ماااان افت اقيااااة م 6علااااجل األقاااا  ماااان العنا اااار الاااااتة املشاااامولة باملااااا    واحااااداا  األطااااراف عنصااااراا 

ماامهاهتا املعتَزمة احملد   وطنيااس ونار  العديد من األطراف أ،ا أشرات ا تمع املادين والق ااع 
ملنظمااا  ياا  اخكوميااة واملنظمااا  املتعااد   األطااراف واملعااا  اخلاااص واألوساااي األاا مييااة وا

املعنياااة األاااارح م تصاااميو مااااامهاهتا املعتَزماااة احملاااد   وطنياااااس وأشاااار  بعااا  األطاااراف إأل أن 
ماااامهاهتا املعتَزمااة احملااد   وطنيااااس و يمااا يتعلااق  املشاااراة العامااة سااتتعزز ماان أجاا  تنااايق وتن يااذ

بعاا  األطااراف عنا اار ماان  ر ت اا  املنااا  والتكيااف مععااا، أ رجااتبااوجرارا  التخ يااف ماان آثااا
مااان افت اقياااة م ناااال أولوياهتاااا، مباااا م نلاااق بااارام  التعلااايو والتااادريذ لتعزياااز القااادرا   6املاااا   

ال ر ياااة واملؤسااااية، ومحااا   التوعياااة العاماااة واإلجااارارا  الرامياااة إأل تعزياااز ساااب  اخصاااول علاااجل 
التعاااون الاادو  م تعزيااز  لااجل الاادور الرئياااي الااذي يااا لع بااهاملعلومااا س وشااد   األطااراف ع

 ماامهاهتا املعتَزمة احملد   وطنيااس تن يذ

 االستنتاجات والتوصيات -رابعاا  

 االستنتاجات -ألف 

م خت ايط وتناايق وتن يااذ  أحارز  األطاراف واملعاا  األااارح  ااحبة املصالجة تقاادماا  -72
نااا ، والتوعيااة العامااة واملشاااراة العامااة وحصااول املمعااور علااجل التعلاايو والتاادريذ م نااال ت اا  امل

 عن التعاون الدو  بش ن هذه املاائ س املعلوما ،  ا ا 

بتن يذ أ ش ة تتص  بعنصر واحد  وبالريو من أن مجيع األطراف نار  أ،ا تقوم حالياا  -73
ج بالاااارور  ضااامن مااان افت اقياااة،  اااون تلاااق األ شااا ة ف تنااادر  6علاااجل األقااا  مااان عنا ااار املاااا   
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من إجرارا  للتخ يف من آثار ت   املنا  والتكيف مععاس وأشار طرف واحد  تتخذه عموماا  ما
 سمن افت اقية م املاامها  احملد   وطنياا  6إأل أمهية إ راج مجيع عنا ر املا   

ماااان التقاااادم الااااذي أحرزتااااه مجيااااع األطااااراف واملعااااا  املعنيااااة األااااارح  اااااحبة  وبااااالريو -74
ماان افت اقيااة، تشاام   6ماان العوائااق املتبقيااة أمااام تن يااذ املااا    صاالجة، حااد   األطااراف عااد اا امل

ضاعف الاوعي واملعاارف العاماة، واف تقاار إأل الرتتيباا  املؤسااية، وعادم ا اياة التمويا ، و قاع 
س ونااار  بعاا  األطااراف أن (34)املااوار  البشاارية، وضااعف التنااايق والتعاااون  يمااا ساال ا  البلااد

 من افت اقيةس 6املزيد من املوار  املالية من ش  ه أن ميكتن املزيد من العم  علجل تن يذ املا    تو  

من  6وم الانوا  األا  ، أبل ت األطراف بشك  متزايد عن عنا ر مشمولة باملا    -75
للتعلاايو والتاادريذ افت اقيااة م ب ياهتااا الوطنيااةس ويااربز هااذا افهاااه األمهيااة الاايت توليعااا األطااراف 

والتوعية العامة، واملشاراة العاماة، وحصاول املمعاور علاجل املعلوماا  والتعااون الادو   يماا يتعلاق 
 بصنع القرار وإجرارا  التصدي لت   املنا س

 التوصيات -باء 

ماا يتعلاق دو  ميكان أن يوساع   ااق العما   يأشار  األطاراف إأل أن تعزياز التعااون الا -76
مااان افت اقيااااة، مباااا م نلاااق إقاماااة شااارااا  ماااع أ ااااجاآل  6العنا ااار املشااامولة باملاااا   جبمياااع 

 املصلجة املعنيني علجل مجيع املاتويا ، وتعزيز املشاراة العامة م عملية  نع القرارس

م نااال ت اا  املنااا  عاان  واقاارت  أحااد األطااراف أ ااه ينب ااي ضاامان تااوا ر التموياا  للتعلاايو -77
وي  أو  من التربعا  ال وعية ل طراف واملؤساا  وي هاا مان املعاا  طريق إ شار  ندوق مت

اخكومااا  واملنظمااا  ياا   ماان افت اقيااة بقيااا   6املاحنااة لاادعو تن يااذ األ شاا ة املتعلقااة باملااا   
 اخكومية والشباآلس

 6وأاااد  العديااد ماان األطااراف أن سياسااا  ت اا  املنااا  واساارتاتيجياته املتعلقااة باملااا    -78
ن افت اقياااة ينب اااي أن تكاااون بقياااا   ق رياااة، وملبياااة ل حتياجاااا  احملاااد   ل طاااراف وم ئماااة مااا

لظرو عااااس وباإلضاااا ة إأل نلاااق، ينب اااي أن هتااادف سياساااا  ت ااا  املناااا  واسااارتاتيجياته املتعلقاااة 
مااان افت اقياااة إأل  مااا  مباااا ه تراعاااي ال اااوارق باااني املنااااني مااان أجااا  معاملاااة أوجاااه  6 باملاااا  

 بني املناني م التعليو والتدريذ والتوعية العامةسالت او  

مااان  6وقااد عيناات عااد  ماان األطااراف جعااا  تنااايق وطنيااة ل  شاا ة املتعلقااة باملااا    -79
افت اقيةس وأو ت األطراف واملعا  املعنية  احبة املصلجة بارور  تعزيز  ور جعاا  التناايق 

لدولية واإلقليمية والوطنيةس وتاشجع األطاراف الوطنية من ا ل األ ش ة املقامة علجل املاتويا  ا
 اليت   تعنيت بعد جعا  تنايق وطنية علجل أن ت ع  نلق م أقرآل وقت ئكنس

__________ 

(34) FCCC/SBI/2014/3 ،  س 71ال قر 
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وأشار  بع  األطراف إأل أن الوزارا  املكل ة مبوضاوع ت ا  املناا  لياات هاي الاوزار   -80
مان افت اقياةس  6تصالة باملاا   الوحيد  اليت متلق الال ة الاياسية  يماا يتعلاق جبمياع األ شا ة امل

  اس القادر مان األمهياة علاجل األقا   يماا يتعلاق بوضاع  ما تكاون علاجل  عناو وزارا  أارح يالباا 
افساااارتاتيجيا  والاياسااااا  وتن يااااذ اإلجاااارارا  نا  الصاااالة برب ااااام  عماااا  الدوحااااةس ونااااار  

و بااني الق اعااا   يمااا األطاراف أن ماان املعااو بالتااا  تعزياز سااب  داااني التعاااون والتناايق املشاارت 
باااني الاااوزارا ، اا اااة تلاااق الااايت تتعامااا  ماااع ت ااا  املناااا  وتلاااق املااااؤولة عااان التعلااايو والتااادريذ 

 والتوعية العامة والتعاون الدو س

وأبرز  بيا ا  عد  مقدمة من املنظماا  املعتمد  بص ة مراقذ ضرور  متكاني الشاباآل  -81
 املنا س وأو اجل أحاد البيا اا  بو شاار آلياة لتقادم الادعو من تعزيز تن يذ اإلجرارا  املتعلقة بت  

املا  للشباآل خاور املناسبا  اليت تنظمعا افت اقية اإلطارية، مع إي ر اهتماام اااص لاامان 
م  ورا   عان إ شاار جناا  سانوي للشااباآل مشااراة الشاباآل مان جناوآل الكار  األرضااية،  اا ا 

علااجل األقاا  ماان  واحااداا  تو ااد مجياع األطااراف مناادوباا ماؤمتر األطاارافس وأو اات منظمااة أااارح باا ن 
بالانة اليت جر  عليعا بلدان باتت تو اد بال عا  منادوبني   وة الشباآل م و و ها الر ية، ت ستياا 

 من الشباآلس
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 المريق األو 

 6عمدل الدوحدة بشدأن المدادة  ل رنامج الوسيط االستعراض اختصاصات  
 من االتفاقية

 الوالية -أوالا  

مان  6عشر ، بر ام  عم  الدوحاة بشا ن املاا   اعتمد مؤمتر األطراف، م  ورته الثامنة  -1
، 2020افت اقيااة الااذي ميتااد علااجل تاااين ساانوا  وقاارر أن يااااتعرض بر ااام  العماا  هااذا م عااام 

ااارح م عاااام  ااارز  ياااه مااان تقااادم، مااان أجااا  تقيااايو  عاليتاااه،  2016وأن ُيا اساااتعراض وسااايط ملاااا  ا
ما  ال زماة إل ادار أي قارارا  ودديد أي  قائع أو احتياجا  تظعر  يه، واستخ ص املعلو 

 س (1)تاتخذ لتجاني  عالية بر ام  العم ، حاذ افقتاار

ومبوجذ املقرر   اه، طلاذ ماؤمتر األطاراف إأل األما اة إعادا  تقاارير عان التقادم الاذي  -2
مااان افت اقياااة، اساااتنا اا إأل املعلوماااا  الااايت تااار  م الب ياااا   6دااارزه األطاااراف م تن ياااذ املاااا   

، وي هاااا مااان مصاااا ر 6نياااة والتقاااارير املتعلقاااة بااااخوار الاااانوي أثناااار الااادورا  بشااا ن املاااا   الوط
املعلوما ، مبا م نلق تقرير عن املمارسا  امليد  ملشاراة أ جاآل املصلجة م تن يذ األ ش ة 

 م الوساايط افسااتعراض أليااراض واا ااة با تظااام، التقااارير هااذه وستصاادرس (2)6املتصاالة باملااا   
 س2020وافستعراض املقرر إجرا ه م عام  2016 امع

 األهداف -ثانياا  

حر اا علاجل تشاجيع التجااني املااتند إأل التجرباة، تتمثا  أهاداف افساتعراض الوسايط  -3
رز من تقدم م تن يذ بر ام  عم  الدوحة  يما يليز  ملا  ا

 إأل اإلشااار  مااع ا ن، حاا  الدوحااة عماا  بر ااام  تن يااذ م احملاارز التقاادم تقياايو (أ) 
 بعد؛ ينته   العم  هذا أن

 يماا يوجاد مان بارام   6 باملاا   املتصالة األ شا ة إ مااج م احملارز التقدم تقييو (آل) 
 واسرتاتيجيا  وأ ش ة للتكيف مع آثار ت   املنا  وللتخ يف منعا؛

كان أن يعرتياه دديد افحتياجا  األساسية لتن يذ بر ام  عما  الدوحاة وماا مي )ج( 
 من  قائع ويعرتضه من عراقي ؛

__________ 

 س  2و 1، ال قرتان 18-/م أ15املقرر  (1)

 )أ(س35ال قر  املر ق، ، 18-/م أ15املقرر  (2)
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 هلاااااا والااااارتوي   شاااارها هبااااادف املاااااات ا   والاااادروس املياااااد  املمارساااااا  دديااااد ( ) 
 افقتاار؛ حاذ وتكرارها،

اخل وا  من أج  داني  عالية تن ياذ بر اام   من املزيد فختان تو يا  وضع (ها) 
 عم  الدوحةس

 مصادر المعلومات -ثالثاا  

ينب ااااي اسااااتخ ص معلومااااا  افسااااتعراض الوساااايط لتن يااااذ بر ااااام  عماااا  الدوحااااة ماااان  -4
 مصا ر  يما يلي بعااعاز

 من افت اقية؛ 6 املا   بش ن الدورا  أثنار الانوي اخوار عن التقارير (أ) 

  املياااد  املتبعاااة م مشااااراة أ اااجاآل املصااالجة م تن ياااذ املمارساااا عااان تقريااار (آل) 
 ؛ (3)ةمن افت اقي 6املا   

البيا ااا  املقدمااة مااان األطااراف واملنظماااا  املعتمااد  بصااا ة مراقااذ وأ اااجاآل  )ج( 
املصاااالجة ا ااااارين اسااااتجابةا لاااادعو  اهليوااااة ال رعيااااة م  ورهتااااا الثا يااااة واألربعااااني، والاااايت تتااااامن 
معلومااا  عاان اخل ااوا  املتخااذ  لتن يااذ بر ااام  عماا  الدوحااة، مثاا  املعااو  الراميااة إأل النظاار م 

وتن ياذ الاياساا  والتاداب  الرامياة إأل التخ ياف مان آثاار  6بني األ ش ة املتعلقة باملاا    الروابط
ت اا  املنااا  والتكيااف معااه، وعاان النقااائع وافحتياجااا  الناشااوة، واااذا التو اايا  بشاا ن اختااان 

 املزيد من اخل وا  من أج  داني التن يذ ال عال لرب ام  عم  الدوحة؛

، مبااا (4)الصاالة املعتمااد  ااا ل الاادور  األربعااني هليوااة التن يااذ افسااتنتاجا  نا  ()  
 ؛FCCC/SBI/2014/L.20م نلق مر ق الوثيقة 

 الب يا  الوطنية وي ها من التقارير الوطنية نا  الصلة؛ )ها( 

املعلوماااا  واملاااوا  املرجعياااة نا  الصااالة الاااوار   مااان منظماااا  األماااو املتجاااد ،  )و( 
م دالف األمو املتجد  للتثقياف والتادريذ والتوعياة العاماة م ناال ت ا   سيما من األعاار وف

 املنا ؛

التقااااارير والبيا ااااا  املقدمااااة ماااان الكيا ااااا  التشاااا يلية ل ليااااة املاليااااة ل ت اقيااااة  )ز( 
 والوااف  املن ِّذ  التابعة هلاا بشا ن الادعو املاا  املقادم واأل شا ة املن ساذ ، مااامهةا منعاا م تن ياذ

 بر ام  عم  الدوحة؛

__________ 

(3) FCCC/SBI/2014/3 س 

(4) FCCC/SBI/2014/8  س 173-169، ال قرا 
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 والثنائياة األطاراف املتعد   واملنظما  املؤساا  من املقدمة والبيا ا  التقارير ( ) 
ماااان  6 املاااا   لتن ياااذ  عمااااا  املقدمااااة املالياااة املاااوار  بشااا ن املاحنااااة واملعاااا  اخلااااص الق ااااع ومااان

 افت اقيةس

 طرائق االستعراض والنتائج المتوقعة -رابعاا  

أعاا ه، مااا يلااي  4األما ااة، بافعتمااا  علااجل مصااا ر املعلومااا  الااوار   م ال قاار  سااتاع د  -5
 (ز2016لكي تنظر  يه هيوة التن يذ م  ورهتا الرابعة واألربعني )أيار/مايو 

ماااد  بصااا ة املعت واملنظماااا  األطاااراف أحرزتاااه الاااذي التقااادم عااان تاااولي ي تقريااار (أ) 
 ؛ن يذ بر ام  عم  الدوحةلجة م تمراقذ واملعا  األارح  احبة املص

 املناااااا  بت ااااا  املتعلقاااااة املعلوماااااا  تباااااا ل لشااااابكة الاااااو ي ي األ ار عااااان تقريااااار (آل) 
(CC:iNetوسعولة الو ول إليعاس ) 

أعا ه  5وستنظر هيواة التن ياذ، م  ورهتاا الرابعاة واألربعاني، م الوثاائق الاوار   م ال قار   -6
افستعراض الوسيط، مبا  يعا املعلوماا  املشاار إليعاا وأي معلوما  أارح نا   لة باستكمال 

أع ه، ب ية التو ية مبشروع مقرر بشا ن هاذه املاا لة لكاي ينظار  ياه ويعتماده ماؤمتر  4م ال قر  
 (س2016األطراف م  ورته الثا ية والعشرين )تشرين الثاين/ و مرب 
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 المريق الثانر

مدددددن  6طدددددراف التدددددر لدددددديها جهدددددات تنسددددديق وطنيدددددة معنيدددددة بالمدددددادة األ  
 (1)االتفاقية

 افدا  األوري

 افدا  الروسي 

 إثيوبيا

 األرجنتني

 األر ن 

 إسبا يا 

 أسرتاليا 

 أ  ا اتان 

 ألبا يا 

 أملا يا

 أ تي وا وبربو ا 

  إ دو يايا

 أ  وف 

 أورويواي 

 أوزبكاتان 

 أويندا 

  أوارا يا

 اإلس مية(  -إيران )مجعورية 

 يرلندا آ

 الربازي 

 بلجيكا 

 بل اريا 

 بليز 

 بنما 

 بنن

 بوتان 

 بوتاوا ا 

 بوراينا  اسو

 املتعد   القوميا (  -بولي يا ) ولة 

 ب و 

 تايلند 

 ترايا

 تشا  

 املب  األسو  

 املزائر 

 جزر القمر

 جزر اوو 

 الدومنيكيةاملمعورية 

 مجعورية الكو  و الدميقراطية

 جورجيا 

  ومينيكا 

 روا دا 

 روما يا 

 زمبابوي
 

__________ 

مااان افت اقيااة م املوقااع التاااا ز  6ميكاان افطاا ع علااجل القائماااة الكاملااة ملعااا  التناااايق الوطنيااة املعنيااة باملااا    (1)
<http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/national_focal_points/items/8

942.php>س 
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 سا ت لوسيا 

 سري ف كا

 سلو ينيا 

 ند سوازيل
 سورينام 

 الاويد
 ليونس ا

 سيشي  

 شيلي 

 الصومال

 طاجيكاتان 

 عمان 

 يابون 

 يامبيا

 يا ا 

 يينيا 

 بيااو  - يينيا

  ر اا 

 ال لبني

 البولي ارية( - نزوي  )مجعورية 

  نلندا 

 اازاااتان 

 ارواتيا 

 امبو يا

 اندا 

 اوبا 

 او   ي وار 

 ريكااوستا

 اولومبيا 

 الكو  و

 ا يباس 

 اينيا 

 ليبيا 

 يا ليرب 

 لياوتو 

 ما 

 مديشقر 

 مصر

 امل رآل 

 املكايق 

 يرلندا الشمالية آملكة املتجد  لربي ا يا العظمجل و امل

 موريشيوس 

 موزمبيق 

 ميامنار 

 النروي  

 النيجر

  يج يا 

 هاييت 

 هندوراس 

  هن اريا

 هولندا

    


