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 مقدمة -أوالا  
 المعلومات األساسية والوالية -ألف 

مؤمتر األارا   إذ اكدد مدن جديدد ا يد  الانيلدي  والادد يو والاوعيد  النيامد  ومشدا ك  إل  -1
ا مهددو  ووعددوله إىل املنيلومدداا املانيلقددد  ااملندداخ والانيدداول الدددويل اشدددال تلددك املسدداحخ مددن اجدددخ 

والانريددد،  األمددد  املاودددد  اااا يددد  اشدددال تغدددري املنددداخ  التراقيددد   تراقيددد ل حتقيدددهل اهلدددد  النهددداح 
نيال اجرا اا الاعيف والاخريف  اعامد يف بو ته الثامن  عشر  ارنامج عمدخ الدوةد  املانيلدهل الر

 . 1 التراقي من  6ااملاب  
واااضددداف  إىل ذلدددك  الدددو مدددؤمتر األادددرا  إىل اهليئددد  الررعيددد  للانريددد،  اهليئددد  الررعيددد    -2

سدنوي ا نددا  الددو اا يشددا    مددن التراقيد  عددن اريدهل تنظدي  ةددوا  6تنيزيدز النيمدخ املانيلددهل ااملداب  
فيه األادرا  وثثلدو اهليئداا ذاا ال دل  املنشدا  اوجدو التراقيد  وائدربا  واملما سدول واعدوا  
امل ددددلو  املنينيددددول لاقاسدددد   ددددربا   وتبددددابل األفعددددا  واملما سدددداا الردددددل  والددددد و  املسدددداراب  

  . 2 يانيلهل اانري، ارنامج عمخ الدوة  فيما
را  ال جيم   ألغراض تنظدي  ا دوا  املانيلدهل االنيمدخ مدن اجدخ الامعد  وقر  مؤمتر األا -3

مدددن التراقيددد  يف جمدددايل تركيدددز يُنظدددر فيهمدددا االانياقدددو علددد   6  النيناعدددر السدددا  للمددداب   3 املندددا  
ويامثخ جمال الرتكيز األول يف الانيلي  والاد يو  فيما يامثخ جمال الرتكيدز الثداين يف  .اسا  سنوي
وينيادرب الانيداول الددويل موضدوعاا مشدرتكاا  .  ومشدا ك  ا مهدو  ووعدوله إىل املنيلومدااالاوعي  النيام
  . 4 ا  اجملال 

 . 5 والو مؤمتر األارا  إىل األمان  إعداب تقرير موجز عن كخ اجاماو ينيقد يف إاا  ا وا  -4

 اإلجراء الذي يمكن أن تتخذه الهيئة الفرعية للتنفيذ -باء 
اهليئدد  الررعيدد  للانريدد، النظددر يف املنيلومدداا الددوا ب  يف هدد،ا الاقريددر  ددد  حتديددد قددد تددوب  -5

 .ااجرا اا املناسب  الناشئ  عنه
__________ 

 .  1  الديباج  والرقر  18-/ة ا15املقر    1 

 .  9  الرقر  18-/ة ا15املقر    2 

كجدز   مددن السدانيراض الوسدديا لربندامج عمددخ الدوةد   اوعددت اهليئد  الررعيدد  للانريد، يف بو  ددا الراانيد  واأل انيدد    3 
من التراقيد  علد  ا دا متثدخ النيمدخ مدن اجدخ الامعد  املندا    مدن  6اال ُيشا  إىل ا هوب املا ل  اانري، املاب  
ا اليوميددددد  تاددددديف ألي  كدددددال فهمددددداا افددددددخ  انظدددددر الو يقددددد  يف احملاب دددددا 6اجدددددخ إجيددددداب وسددددديل   ل شدددددا   إىل املددددداب  

FCCC/SBI/2016/8/Add.1  مدن مشدروو املقدر  املنيندول  حتسدد  فنياليد  ارندامج عمدخ الدوةد  اشددال  14  الرقدر
 من التراقي   .  6املاب  

 .  10  الرقر  18-/ة ا15املقر    4 

 .  12  الرقر  18-/ة ا15املقر    5 
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 المداوالت -ثانياا  
ُعقد ا وا  الراا  اشال النيمخ من اجخ الامع  املنا    ُيشا  إليده فيمدا يلد  ادا وا    -6

وان دو الرتكيدز  .راانيد  واأل انيد  للهيئد  الررعيد   ا نا  الدو   ال2016ايا /مايو  19و 18يوم  
اعددحه وهدو: الاوعيد  النيامد  ومشدا ك  ا مهدو  ووعددوله  3علد  اجملدال الثداين املشدا  إليده يف الرقدر  

 .إىل املنيلوماا املانيلق  ااغري املناخ والانياول الدويل اشال تلك املساحخ
ا ا عوميدددددد  الدوليدددددد  شدددددخو ميثلددددددول األاددددددرا  واملنظمدددددا 100وتقاسددددد  اكثددددددر مددددددن  -7

واملنظماا غدري ا عوميد  والقاداو ائداإل ووسداحخ ااعدحة واعدوا  امل دلو  املنينيد  اآل درين 
املما سدداا الردددل  والددد و  املسدداراب  املانيلقدد  االاوعيدد  النيامدد  ومشددا ك  ا مهددو  ووعددوله إىل 

 .املنيلوماا والانياول الدويل اشال تلك املساحخ
وساعدته ميسر  ا وا   .اهليئ  الررعي   السيد توما   روتسو  وترا  الجاماو  حيس -8

 .السيد  ما ي جوبيه  جه  الوعخ الواني  الررنسي  املنيني  االنيمخ من اجخ الامع  املنا  
ونُظدد  الجامددداو يف جلسددم عمدددخ اماددددا كددخ واةدددد   منهمدددا لددثح  سددداعاا و كدددزا  -9

 عل  ما يل :
 ؛تغري املناخ الدويل يف جمالالاوعي  النيام  والانياول   ا  
 .املناخ مشا ك  ا مهو  ووعوله إىل املنيلوماا والانياول الدويل يف جمال     

واددداا كددخ جلسدد  عمددخ اسلسددل  مددن النيددروض  تلاهددا مناقشدداا الرريددهل النيامددخ اشددال  -10
ويسر مداولا األفرق  النياملد   دربا    .املواضي  الرحيسي  املانيلق  االاوعي  النيام  ومشا ك  ا مهو 

ن حتددالف األمدد  املاوددد  للاثقيددف والاددد يو عدديف جمددال تغددري املندداخ مددن منظمدداا  والردد  وثثلددول 
 . 6 والاوعي  النيام  يف جمال تغري املناخ

وتاددداح  يددد  النيدددروض علددد  املوقددد  الشدددبع   .ويدددرب جددددول اعمدددال الجامددداو يف املرفدددهل -11
لادددحو علددد  شددريا فيدددديو يدددوجز ا دددوا  الدد،ي اسددداغر  يدددوم  علددد  قندددا  اعدددن ومي . 7 حتراقيدد ل

  . 8 التراقي  يف موق  يوتيو 

__________ 

 انظر   6 
<http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/education_and_training/items

/8958.php>. 
 7  <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/dialogues/items/9414.php>.  

 8  <https://www.youtube.com/watch?v=sMHIcd5tYqc>.   
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 التحديات والفرص  -ثالثاا  
 افتتاح الحوار الرابع بشأن العمل من أجل التمكين المناخي -ألف 

وشددددب علددد   .افاددداف الجامددداو  حددديس اهليئددد  الررعيددد  الددد،ي  ةدددو ااملشدددا ك  يف ا دددوا  -12
الدو  ا يدوي للاوعيد  النيامد  ومشدا ك  ا مهدو  ووعدوله إىل املنيلومداا يف حتقيدهل تنميد  منخردد  

وقددال إل النيمددخ مددن اجددخ الامعدد  املنددا   امددر  .النبنيا دداا وقدداب   علدد  الادداقل  مدد  تغددري املندداخ
ايدد  املاددا  إىل يانيلددهل ااغيددري القددي  والسددلوكياا  وتنيزيددز الوعددول إىل املنيلومدداا  والاوعددخ يف  

واشا  إىل ال من شال املنيلوماا الدم قددمها املاعلمدول  .متع  النا  من تابيهل ا لول املنا ي 
يف ا دددددددوا   إىل جاندددددددو ااسدددددددهاماا املقدمددددددد   دددددددحل بو اا األفرقددددددد  النياملددددددد   ال ُتسددددددده  يف 

خ ا دوا  وبعدا السديد  جوبيده إىل تيسدري جلسدم عمد .السانيراض الوسديا لربندامج عمدخ الدوةد 
 .االنياا  عنه

واشدداب ااغيددري السدد  إىل  .ااسدد  اماندد  التراقيدد  يدد ترةيبكلمدد  السدديد نيددك نوتددال   والقدد  -13
النيمخ من اجخ الامع  املنا    األمر ال،ي جيسد تركيز النيامل عل  النيمدخ املندا   اينمدا تبد،ل 

اددددا يس سددددياالو واوضددددف ال تنريدددد، اترددددا   .األاددددرا  ق ددددا ل جهدددددها لانريدددد، اترددددا  اددددا يس
النمو يف  إجرا اا اشال تغري املناخ يف كخ قااو وكخ الد  األمر ال،ي سيؤبي إىل حتول  ج، ي

و غ  ال العثري من النا  يرعرول يف ه،ا الاوول عل  عدنييد اجملامد   .الجاماع  والقا ابي
 .لد  األفددرابارماده او القا دداب كعدخ  فدديل السديد نوتددال شددب علدد  ال هد،ا الاوددول يدؤ ر ايددداا ع

ولددد،لك ينبغددد  للقددداحم  علددد  النيمدددخ مدددن اجدددخ الامعددد  املندددا   ال يرت دددوا اقدددواهل  إىل افنيدددال  
وشددب علدد  ا يد  ا ددوا  الدد،ي  .ال ميعندوا النددا  مدن املشددا ك  يف ا لدول املانيلقدد  ااغدري املندداخ اي

اتردددا  ادددا يس   ال انددده ينادددوي علددد  إمعانددداا كبدددري  للمسددداعد  يف تنيزيدددز الددددع  الواسددد  لانريددد،
و دا  كلماده ااشدجي  املشدا ك  علد  الدانيل  مدن خدا   اآل درين واسداخدامها يف توعيدد   .اسدرع 

 .ا مهو  يف الدا   وتنيبئاه اشال املساحخ املانيلق  ااغري املناخ
وعرضدددت  .وقددددمت السددديد  جوبيددده إةااددد  إىل املشدددا ك  عدددن فودددول ا دددوا  واهدافددده -14

  الم  9 ا الراحزول اسااق  فيديو الشبا  النياملي  املانيلق  ااغري املناخشريا  فيديو ق ريين اعد 
وقالدددت إل مسدددااق  الريدددديو ا بادددت ال  .اجريدددت قبيدددخ اننيقددداب مدددؤمتر األادددرا  ا دددابي والنيشدددرين

  .الشبا  ه  من ا هاا الراعل  الرحيسي  يف تابيهل ا لول املنا ي  الااعا ي 
ذلددك املادددود  الرحيسدد  يف ا ددوا   السدديد اريتددرال ايعددا    وقدددمت السدديد  جوبيدده انيددد  -15

وسدددرري النوايدددا ا سدددن  يف ارندددامج األمددد    10 لساكبدددري املدددوتر  الانريددد،ي  يف شدددرك  سدددول  إمبددد
مدن فريدهل مؤلدف مدن شخ د  جيدو  اا فدرت  ا دوا  جدز  دحل وكال السديد ايعدا   .املاود  للبيئ 

__________ 

-http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/winners-of-cop21-youth-climate-video>انظر   9 

competition-announced>. 
 .<https://www.solarimpulse.com/eng>انظر   10 
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والقدد   .الشمسددي  مددن اجددخ الددرتويج للاعنولوجيدداا النظيردد ادداحر  تنيمددخ االااقدد  علدد  مدد  النيددامل 
وحتددد  عددن كيريدد  إشددرا  كددخ  .السدديد ايعددا   ااادداا االريددديو مددن إةدددل طادداا  ةلدد  الادداحر 

وقددال إل مددن األ اددا  الشدداحني  ا ددديمل عددن تغددري املندداخ   .شددخو يف ا لددول املانيلقدد  ااغددري املندداخ
 د  إل ه،ه الرساحخ السلبي  ل تؤبي إل إىل إضنيا   إذ .الرتكيز عل  آ ا ه املاساوي و كمشعل  
عوضاا عدن   انيلق  ااملناخاملرساحخ ال  اال تركز شدا   موعياا ه  عن القياة ااي عمخبياثتو النا  

ذلددددك  علدددد  الرددددرإل الددددم يايوهددددا الاوددددول إىل مسدددداقبخ انظددددف  علدددد  سددددبيخ املثددددال  سدددديؤبي 
و دا  كلماده  . نوعيد  ا يدا   مدخ جديدد  وحتسدالساثما  يف الااق  املاجدب  إىل  لهل فدرإل ع

رابها ال ايمعال كخ شخو املسا   يف ا لول املنا يد  با دخ مارسال  مرنيم  ااألمخ والاراؤل 
  .اسرته ومنزله ومعال عمله والده

 تغير المناخمجال في األولى: التوعية العامة والتعاون الدولي  الجلسة -باء 
 العروض  -1 

ا لسدد  اسلسددل  مددن النيددروض  كددزا علدد  املما سدداا ا يددد  والددد و  املسدداراب  اددداا  -16
وقددددة ثثددخ عدددن اللجندد  األوملبيددد   .فيمددا يانيلدددهل االاوعيدد  النيامددد  والانيدداول الددددويل يف جمددال تغدددري املندداخ

 اايااليدد  وثثلدد  عددن منيددرض ميحنددو الدددويل عرضدداا مشددرتكاا اي نددا فيدده ال املنيددرض كددال خرادد  إجياايدد  يف
وشدب ثثخ اللجن  األوملبي  الواني  ااياالي  عل  ا ي  إذكا  الدوع   .إذكا  الوع  النياة ااغري املناخ

وقدال إل الرياضد  ميعدن ال متثدخ  مدن  دحل ا مدحا الاثقيريد   وسديل  اذكدا   .اقدايا تغري املنداخ
  مددددن  ددددحل الانيبئدددد  واضددددا  ال ايمعددددال الرياضدددد .الددددوع  النيدددداة اا يدددد  وايدددد  البيئدددد  واسدددداداماها

 .الجاماعي   ال تنيزز الانياول ا  البلدال وتروج لعاماب املما سداا ا يدد  والسدلوكياا املسدادام 
خرااها يف إذكا  الوع  النيامل  اقدايا السدادام   2015وشرةت ثثل  منيرض ميحنو الدويل لنياة 
ومشدخ  .مدن  يد  اءدا  النيداململيدول زاحدر  20الدداا و 140 حل ه،ا ا دد  الددخ   الد،ي  د  

املنيددرض  الدد،ي عقدددد حتددت عندددوال  تغ،يدد  العوكدددو  الااقدد  مدددن اجددخ ا يدددا   عروضدداا ونقاشددداا  
واعُامددد املنيددرض وفقدداا للمنيددايري الددم ةدددب ا املنظمدد  الدوليدد   .واجاماعدداا سياسدداتي  واةدددا اا  قافيدد 

  ةيدمل مشلدت املما سداا الدم اعُامددا لاوةيد املقاييس فيما يانيلهل ااابا   املسدادام  للمناسدباا
للود من ا م  العراول: ف دخ النرايداا ال دلب  وإعداب  تددوير  يد  املدوا ب اجملمنيد   ومراعدا  البيئد  

والانيددوي   .يف شددرا  األ ددا  وعمليدداا الاغليددف  والعرددا   يف اسدداخداة الااقدد  يف املبدداين وااضددا  
 18ونايجدد  لدد،لك  تسددة إعدداب  تدددوير  .يف املاحدد  100عددن انبنيا دداا  دداين اكسدديد العراددول انسددب  

 .اناا من املخلراا الغ،احي  50مليول قنين  احسايعي  ومن  تراك  
وحتدددد  ثثددددخ عدددن كوسدددداا يعا عدددن ارنددددامج الدددده لاوقيددددهل الانيدددابل مددددن ةيدددمل انبنيا دددداا  -17

(C-Neutral)العرادددول 
ركاا  ويسددداهد  الربندددامج املنظمددداا والشددد .2007  الددد،ي ُوضددد  عددداة  11  

كجز  من جهوب اوس  يب،هلا البلد ك  ي بف اول الد يف النيامل حيقهل الانيدابل مدن ةيدمل انبنيا داا 
__________ 

 .<http://www.cambioclimaticocr.com/2012-05-22-19-47-24/programas/programa-pais> انظر  11 
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وادا ارنامج حتقيهل الانيابل من ةيدمل انبنيا داا العرادول انيمليد  قاب دا  .2021العراول حبلول عاة 
را ها وزا   البيئددددد  العوسددددداا يعي  و دددددد  إىل وضددددد  قواعدددددد ومنيدددددايري يانيددددد  علددددد  املنظمددددداا اسددددداي

وابا ولد  توعيد  عامد   دد  إىل إادراز الربندامج إىل تنيزيدز  .للو ول عل  النيحم  الرمسي  للربنامج
منظمددد  علددد   56 وةدددآل اآلل  ة دددلت .اهامددداة ا مهدددو  والقاددداو ائددداإل ااملشدددا ك  يف الربندددامج

حملليددد  مدددن واااضددداف  إىل ذلدددك  تانيددداول شدددركاا كبدددري  مددد  ا عومددداا ا .النيحمددد  الرمسيددد  للربندددامج
 . حل شراكاا ا  القااع  النياة وائاإل من اجخ بع  تنري، الربنامج

وقددددة ثثدددخ عدددن مركدددز الرتايددد  البيئيددد  يف اهلندددد عرضددداا عدددن قادددا  النيلدددوة السدددري  عدددن النيمدددخ  -18
ويددد   .  وهددو منيددرض  دداإل ااغددري املندداخ يانقددخ االقاددا  يف والددف اءددا  اهلنددد 12 املانيلددهل ااملندداخ

لغددد   15راددداا حيادددوي كدددخ منهدددا علددد  جدددز  مدددن املنيدددرض وقدددد تر دددت  يددد  املدددواب إىل ع 8القادددا  
مد سدد   6 300االددو مددن  600 000مليددول زاحددر  ايددنه   2.3والددع عدددب زوا  املنيددرض  .هنديدد 
فنيلد   .واااضاف  إىل املنيرض املانقخ  وضنيت اهلند عد  ارامج اذكا  الدوع  ااغدري املنداخ .يف اهلند

منظمددد  غدددري  12 000عدددغري  لدددد اا ،ا ةعومددد  اهلندددد ولددد  قددددمت  حهلدددا منودددسدددبيخ املثدددال  نرددد
وهندددا  ايدددداا ارندددامج لوضددد   .ةعوميددد   دددد  تنريددد، انشدددا  للاوعيددد  ااغدددري املنددداخ كدددخ يف مناقاهدددا

  .عحماا عل  السل  العهرااحي   د  الرتويج لألمناط املسادام  انااج ه،ه السل  واساهحكها
مؤسس  بوياشه فيله عرضاا عن خرا  اسداخداة ااذاعد  كدابا  يف الاوعيد  اقددايا وقدة ثثخ عن  -19

   Green Radio World  13ااذاعددد  ائددددرا  النيامليددد    2010وقدددال إنددده اسدددس يف عددداة  .تغدددري املنددداخ
عل  شبع  اانرتنت ختدمه شبع  من املراسدل  يف  يد  اءدا  افريقيدا جندو  اا إذاعياا ارناجم اعدو 

اعيددف مدد  تغددري املندداخ يف افريقيددا  يف مناقدد  للوياقاسدد  املراسددلول املما سدداا الردددل   .ا ال ددور 
تدزال ااذاعد  افددخ  ول .شريال ةيا  للمجامنيداا احملليد االلغاا احمللي  ميثخ فيها البمل ااذاع  

اريقدد  للوعددول إىل سددعال األ يددا   كددالرحة   ولامعيددنه  مددن تقاسدد  ثا سددا   الردددل  يف 
ااذاعدددد  مدددد   افريقيدددداا الددددداا  18عددددورياا يف  70وينيمددددخ اكثددددر مددددن  .با   املسددددادام  لأل اضدددد اا

عدددورياا  125 ةلقددداا عمدددخ تد يبيددد  لدددد 10وةدددآل تا  ددده  نظمدددت ااذاعددد   .ائددددرا  النيامليددد 
ومدد،ينياا ووفددرا و دداحهل عددن املما سدداا الردددل  يف جمددايل الاعيددف وإبا   األ اضدد  لدددع  طادداا 

رتج  املدواب إىل اللغداا احملليد  مدن اجدخ وعدحو  علد  ذلدك  تُد .  يف البلدال األفريقي ااذاع  الريري
  .الوعول إىل السعال احمللي 

عرضداا عدن جهدوب الشدبا  يف   14 لمنظمداا غدري ا عوميد  املنينيد  االشدبا لوقدة ثثدخ  -20
وتقددددوة  .املندددداخ متعدددد  النددددا  مددددن اختدددداذ إجددددرا اا اشددددال تغددددريوتلددددك الراميدددد  إىل جمددددال الاوعيدددد  

الددداحر  املنينيدد  االشددبا  يف اتراقيدد  األمدد   مثلهددا مثددخ املنظمدداا غددري ا عوميدد  املنينيدد  االشددبا  
املاوددد  اااا يدد  اشددال تغددري املندداخ  اامعدد  الشددبا  مددن والددف املنظمدداا والبلدددال مددن النيمددخ 

__________ 

 .<http://www.sciencexpress.in> انظر  12 
 .<http://greenradio-world.org> انظر  13 

 .<http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/youth/items/8968.php>انظر   14 
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  املشدا ك  يف وفوبهدا واوعد  املمثدخ ادال تدد  األادرا  ارناجمداا لاردوي  الشدبا  ياديف هلد .سدوياا 
ال ينيدددزز مشدددا ك  الشدددبا   ومدددن شدددال هددد،ا الربندددامج .الرمسيددد  يف الددددو اا املقبلددد  ملدددؤمتر األادددرا 

وشددددب ايدددداا علددد  ضدددرو    .ويادديف ة دددوهل  علددد  املدددوا ب املاليددد  الحزمددد   ددددو  بو اا التراقيددد 
الدددوع  وعدددرض  جنددداح  ددداإل للشدددبا  يف بو اا مدددؤمتر األادددرا  ليعدددول مندددرباا اذكدددا تاسددديس 

 . ي  اءا  النيامليف لشبا  لاملما ساا الردل  
  منيلومداا عدن عدرض Connect4Climateوقدة ثثخ عن مباب   الاواعخ من اجدخ املنداخ   -21

  Fiat Lux: Illuminating Our Common Homeفد  يرمد  إىل إذكدا  الدوع  ااغدري املنداخ واملسدم   
 :Laudato Si النيرض من املنشو  البااوي املنينول واسُاله   . 15  ليعن نو : إضا   ايانا املشرت  

On Care For Our Common Home      الد،ي يشدري إىل مواضدي  تغدري املنداخ  والعرامد  اانسداني
وةيواندددداا  عدددو  للابينيددد   ضدددمت اشخاعددداا   عدددرض  لددديعن نددددو  ثدددت يفواُ  .والعاحنددداا ا يددد 

  إىل مليددا اا حددوقددد وعددخ النيددرض املر  .نيدداة املاضدد عددال يف  ومددا اليوامدداكن  علدد  واجهدد  الرات
مثددخ علدد  ا يدد  إقامدد  الشددراكاا مدد  والددف املوشدددب  .األشددخاإل مددن  ددحل الاغايدد  ااعحميدد 

  .ا هاا املنيني  لع  ي بف ه،ا املشروو واقنياا 
ل ددندو  النيددامل   مايدد  الابينيدد  عرضدداا عددن ا ملدد  النيامليدد  الددم حتمددخ عددن اوقدددة ثثددخ  -22

سدددنواا  مدددا جينيلهدددا إةددددل  10وتسدددامر ولددد  سددداع  األ ض منددد،  . 16 عندددوال  سددداع  األ ض 
وتشدعخ هد،ه ا ملد  م دد  إهلداة ومتعد  ملحيد   .ااول ا مدحا املانيلقد  ااغدري املنداخ يف النيدامل

األشددخاإل مددن  يدد  اءددا  النيددامل وحتددوهل  مددن مارددرج  سددلبي  إىل مشددا ك  نشددا  يف ا هددوب 
الددداا كددخ عدداة  وهدد  تشددج   178، ولدد  سدداع  األ ض يف نر ددوتُ  .للا دددي لاغددري املندداخالنيامليدد  

األفراب واجملامنياا واألسر املنييشي  والشركاا عل  إارا  اضواحه  غري الدرو ي  ملد  ساع  كرمز 
مليدددا   2.5  وعدددلت ا ملددد  إىل اكثدددر مدددن 2016ويف عددداة  .ينقددداذ كوكدددو األ ضاللادددزامه  
سر الرحيس  لنجاح سداع  األ ض يف الرسدال  املبسدا  الدم يسدهخ فهمهدا عدن ويعمن ال .شخو

تغري املناخ  وه   سال  يسهخ الوعول إليها عرب اانرتنت او ترسخ مابوع  إىل اجملامنياا احمللي  
وقدة املمثخ امثل  ملموس  عن األنشدا  الدم تدنظ   دحل سداع  األ ض  كانشدا  إبا    .مباشر 

الادوير  والنيراح  الرقمي  الدم تاالدو ااعامداب سياسداا مراعيد  للبيئد  وودحا الاشجري وإعاب  
 .عل  شبع  اانرتنت

شرك  ان وجريي عرضاا عن ا مل  الم تقوة  ا الشرك  اشال تغري املنداخ عن وقدة ثثخ  -23
ظمددد    وهددد  ولددد  تنرددد، يف إادددا  شدددراك  مددد  من انقددد،وا كوكبندددا   Save Our Swirled واملنينونددد  

Avaazاجملامدد  املدددين 
مددا يانيلددهل فيوقددال إل للقادداو ائدداإل بو اا هامدداا يانيدد  عليدده القيدداة ادده  . 17 

وقد وضنيت الشدرك  إجرا ا دا للا ددي لاغدري املنداخ علد  اسدا  بعامداا  .لا دي لاغري املناخاا
__________ 

 .<http://ourcommonhome.world> انظر  15 

 .<https://www.earthhour.org> انظر  16 

 .<http://www.benjerry.com/whats-new/save-our-swirled>انظر   17 
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علد    تابيهل ثا سداا مراعيد  للمنداخ با دخ الشدرك  وت دني  مناجداا ل ا در هلدا 1 ح  ه :  
  النيمخ م  عناو القرا  احمللي  واملشا ك  يف مؤمتراا األم  املاود  اشال تغري املناخ؛ 2املناخ؛  

جدددريي مدددن و وشدددجنيت شددرك  ادددن  .  تشددعيخ ةركددد  اجاماعيددد  حتشددد للنيمدددخ مدددن اجددخ املنددداخ3 
ب الددداا علدد  اختدداذ إجددرا اا تسددبهل اننيقددا 35نقدد،وا كوكبنددا  زااحنهددا يف اكثددر مددن ا ددحل ولاهددا  

ومشلددت ا ملدد  وضدد  عريددد  تدددعو إىل حتددول  .مددؤمتر األمدد  املاوددد  املنيدد  ااغددري املندداخ يف اددا يس
وإىل اا ددا  الاددد جي  والعامددخ  2050يف املاحدد  حبلددول عداة  100عدامل  ءددو ااقدد  نظيرد  انسددب  

اقددا  ومشلددت ا ملدد  ايددداا شددريا  سددوة ماوركدد  يدددعو قدداب  النيددامل إىل إ .لالددو  البيئدد  اددالعراول
 6ا تراو ماوسا ب ج  ا را   النياملي  بول ب جا  مئويا  وشريا فيديو شداهده علد  الرديس ادو  

 .محي  شخو
الابينيدد  حتمددخ عنددوال  وقدددة ثثددخ عددن منظمدد  ا رددع الدوليدد  عرضدداا عددن ولدد  ناجودد   -24

والدم يداعل    مشدخ سلسدل  مدن شدراحا الريدديو الرداحز   دواحز  Nature is Speaking  18   تداعل 
نشر  سال  مدا علد  نادا  واسد  مدن  دحل قواعدد يف وايمعال املشاهري املساعد   .فيها مشاهري

س تمشداهري كجوليدا  واددر   الابينيد  تداعل  وتنيدرض سلسدل  افددحة  .منيجبديه  املخل د   والعثدر 
 واألشدجا  من الابيني   كالزهو   وها يسول فو ب و وارا  بفو ب وه  يؤبول ابوا اا  وانو والر

مليددول شددخو يف اكثددر  50وقددد شدداهد اشددرا  الريددديو هدد،ه جمامنيدد  اكثددر مددن  .واحملدديا وا ليددد
بعددو  مددن   الابينيدد  تدداعل  ومتثددخ سلسددل   .ر ددت عددد  افددحة إىل لغدداا إضددافي وتُ  .الددداا  40مددن 

عدددخ جاندددو مدددن لمنظمددد  ا ردددع الدوليددد  إىل البشدددر ل عدددغا  إىل الابينيددد   ألل الابينيددد  اساسدددي  
كاندت ناجود  يف    الابينيد  تداعل  وشدب مقدة النيدرض علد  ال ولد   . هجوانو ةيا   و فاه

سددنييها إىل إي ددال تلددك الرسددال  إىل  هددو  عددامل   لعددن الاودددي الدد،ي نواجهدده اآلل يامثددخ يف  
  .كيري  ةمل النا  عل  الناقال من الوع  ااملشعل  إىل النيمخ عل  ةلها

يف كندا عرضاا عن ا ي  الانيلي  والاوعي  النيام  والاد يو يف  جامني  يو  عن وقدة ثثخ  -25
يف توجيده   19 األم  املاود  للانيلي  من اجخ الانمي  املسادام  دوساعد عق .الا دي لاغري املناخ

مثدد  إقددرا  يف و  .والاوعيدد  واألنشددا  الاد يبيدد  يف النيددامل ءددو ضددمال مسدداقبخ اكثددر اسددادام الانيلددي  
لعدددن  .اا يددد  الانيلدددي  الرمسددد  وغدددري الرمسددد  وغدددري النظدددام   الانميددد  املسدددادام الانيلدددي  مدددن اجدددخ  

وقدال  .يف اني  األةيال اد ج  اقخ يف سل  األولويداا ظيالالانيلي  غري الرمس  وغري النظام  حي
يد   لعنده شددب علد  ا .إل تغري املناخ ميثخ حتدياا عاملياا ياالو تغيدرياا جمامنييد  وإجدرا اا فو يد 

لنيلوة الجاماعي  والنيلوة اانساني   فدحا عن  ربا  الاسويهل والقاداو ائداإل  اكابميي  اإشرا  
يف مناقش  كيري  الاواعخ الرنيال اشال تغري املناخ من اجدخ الناقدال مدن ودحا الاوعيد  الرربيد  

 .نااقاا  وس إةدا  حتول اإىل 
__________ 

 .<http://www.conservation.org/nature-is-speaking/Pages/default.aspx>انظر   18 
 http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education>انظر   19 

-for-sustainable-development>. 
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 مناقشات الفريق العامل واستنتاجاته -2 
 كول إىل ا اني  افرق  عامل  ملناقش  األسئل  الاالي :  املشا  س  قُ  -26

األوسددد  كيدددف ميعدددن إبمددداج جهدددوب الاوعيددد  النيامددد  يف السياسددداا واألنشدددا    ا  
 املانيلق  ااغري املناخ؟

ما هو نوو السياساا والدربامج واألنشدا  املالواد  لحناقدال مدن الاوعيد  النيامد       
 إىل تغيري السلوكياا؟

ز يدددوسددداحا الاواعدددخ الرقمددد  ووسددداحخ الاواعدددخ الجامددداع  تنيز  تسدددااي كيدددف   ج  
 الاوعي  ااغري املناخ؟

 يف الاوعي  ااغري املناخ؟ما لشبا  مواعل  الضاحو ادو  يسااي  اكيف   ب  
جملامددد  املددددين عرضددداا ذكدددر فيددده السدددانااجاا الدددم توعدددخ إليهدددا الرريدددهل عدددن اوقددددة ثثدددخ  -27

الاوعيدد  النيامدد  يف السياسدداا واألنشددا  األوسدد  املانيلقدد  ااغددري  كيريدد  إبمدداج جهددوب  اشددالالنيامددخ 
تنددداول و  .الرريدددهل علددد  ا يددد  إبمددداج انشدددا  الاوعيددد  يف سياسددداا ومشدددا ي  املنددداخ وشددددب .املنددداخ

  حتدي   حيسي   ا: نقو ائرباا واملوا ب الحزم  لا مي  وتنري، مباب اا الاوعي ؛ ووجدوب  غدر 
واوعددد  الرريدددهل  .السياسدداا املنا يددد  النيامليدد تنريددد، يف  احملليدد اجدددرا اا كيريددد  مسددا   ايف إاددراز  

وشدب  .النيملي  االار يختب  ااجرا اا   اشال تغري املناخيف الاواعخ ااساخداة  ساحخ طدب  
ادد  واقددرتح تنيزيددز الانيدداول   مدد  الددم تقدددمها منظمدداا اجملامدد  املدددين يف الاوعيدد علدد  املسددا   القي  

 .اعوا  امل لو  اآل رينو  ا عوماا
اللجن  القا ابي  ألو واا اسانااجاا الرريهل النيامخ اشدال السياسداا  عن وعرض ثثخ -28

واشددا  الرريددهل إىل  .والددربامج واألنشددا  الحزمدد  لحناقددال مددن الاوعيدد  النيامدد  إىل تغيددري السددلوكياا
  لاقيددي  مددا إذا كانددت ترددد  إىل ضددرو   قيددا  ا ددر الرسدداحخ املانيلقدد  ااغددري املندداخ ومشددا ي  الاوعيدد

واشا  إىل ال الاواعخ اشدال تغدري املنداخ علد  ءدو فنيدال مدن شدانه ال ينيدزز  .تغيري يف السلوكياا
لعدددن كددد  تعدددول هددد،ه الرسددداحخ اكثدددر  .تبددد  الاغيدددرياا الدددم تدددؤبي إىل مندددا ةيدددا  اكثدددر اسدددادام 

ومددن اجددخ الاغلددو علدد   .هد ينبغدد  موا ماهددا مدد  الظددرو  احملليدد  ومدد  ا مهددو  املسددا  فنياليدد 
قيددددا  ا ددددر الرسدددداحخ املانيلقدددد  ااغددددري املندددداخ  اوعدددد  الرريددددهل اددددا يلدددد : تنيزيددددز األحبددددا   عددددنيوااا

ا  الجامددداو واأل  ددداحي  النرسدددي  و دددربا  الاسدددويهل يف املناقشددداا مدددإشدددرا  علو الجاماعيددد ؛ 
و ائدداإل  وتر دد  املددواب املانيلقدد  اعيريدد  الاواعددخ الرنيددال اشددال قدددايا تغددري املندداخ؛ وإشددرا  القاددا 

املانيلقدد  ااغددري املندداخ إىل اللغدداا احملليدد ؛ وتشددجي  الاواعددخ ادد  األقددرال؛ وتنيزيددز القددي  البيئيدد  لدددل 
 .عغا  السن من اجخ إةدا  تغيري نظم 

لشددبا  اسددانااجاا الرريددهل النيامددخ املنينيدد  ااغددري ا عوميدد   عددن املنظمددااوعددرض ثثددخ  -29
وشددب الرريدهل علد   .الرساحخ الرقمي  ومنداار وسداحخ الاواعدخ الجامداع اشال الاوعي  من  حل 

ال مددن شددال اسددانيمال تعنولوجيدداا املنيلومدداا والت ددالا ا ديددد  ال يسدداعد يف نشددر الددوع  
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جنودددت منظمددداا اجملامددد  املددددين يف   فنيلددد  سدددبيخ املثدددال .اقددددايا املنددداخ يف  يددد  اءدددا  النيدددامل
اع  يف إادددراز ا اجددد  إىل النيمدددخ املندددا   ولردددت النابددداه إىل اسددداخداة وسددداحخ الاواعدددخ الجامددد

األفدراب للنيمدخ مدن اجدخ املنداخ  دا محا واملناسباا واألنشدا  املنظمد  عدرب اانرتندت والدم حتشد
لعدن الرريدهل  .وتسني  إىل ا  ول عل  بع  الشركاا والقاب  السياسي  للنيمدخ مدن اجدخ املنداخ

ولدد،لك   .اانرتنددت والااقدد  يف البلدددال الناميدد  حتدددياا  حيسددياا  اعاددرب الددنقو يف فددرإل الوعددول إىل
شدب عل  ا ي  اساخداة قنواا الاواعخ الاقليدي  اا فيها ااذاع   من اجدخ الوعدول إىل فئداا 

 .مانيدب  من ا مهو  ادلا من العاماب فقا عل  وساحخ الاواعخ الجاماع  لنشر الرساحخ
النيدامل   منييداا الشدبال املسديوي  وارندامج األمد  املاودد  وعرض ثثلول عدن الاودالف  -30

وشدب الرريهل  .بو  الشبا  يف إذكا  الوع  ااغري املناخاشال اامناح  اسانااجاا الرريهل النيامخ 
سا   يف ااجرا اا املانيلق  ااملناخ  من  حل ارامج الادد يو من املعل  ضرو   متع  الشبا  
عل  ا يد  تنيزيدز مشدا ك  الشدبا  اا والق  الرريهل الدو  ايد .بيخ املثالوالاوجيه والقياب   عل  س

يف النيمليدد  ا عوميدد  الدوليدد  املنينيدد  ااغددري املندداخ  وهددو امددر ميعددن حتقيقدده عددن اريددهل توسددي  ناددا  
واوعدد   .ارنددامج املندددوا  الشددبا  مددن اجددخ تنيزيددز مشددا ك  الشددبا  يف الوفددوب القاريدد  الوانيدد 

اندددا  وتنيزيدددز وتوسدددي  الشدددراكاا اددد  اعدددوا  امل دددلو  املانيددددبين يف اوسددداط : الرريدددهل ادددا يلددد 
منظماا الشبا  يف  ي  اءا  النيامل؛ وتقاسد  املما سداا الرددل  ملنظمداا الشدبا  القاحمد ؛ 

لشددبا  اددا يادديف ل  القددد   علدد  تنظددي  املشددا ي وتقدددا الدددع  املددايل ملبدداب اا الشددبا ؛ وتنيزيددز 
 .ائاع  وإشرا  جمامنيا   احمللي  يف ا لول املنا ي تاسيس مشا ينيه  

مشةةار ة الجمهةةورص وواةةول الجمهةةور للةةى المعلومةةات والتعةةاون : الجلسةةة الثانيةةة -جيم 
 الدولي في هذا الشأن

 الكلمة االفتتاحية -1 
عرض ام  التراقي  ائاع  ايتاةد  فدرإل ا  دول علد  املنيلومداا عدن البيئد  ومشدا ك   -31

  يف اختددددداذ القدددددرا اا اشدددددا ا والةاعددددداة إىل القددددددا  يف املسددددداحخ املانيلقددددد   دددددا  اتراقيددددد  ا مهدددددو 
الد و  املساراب  يف تنري، املنياهد  الم ميعن تابيقها عل  انشا  النيمخ مدن اجدخ   20  ا هو 

ن مشددا ك  ا مهددو  يف عددعدددا مبددابج توجيهيدد  مانيدددب  اُ   فنيلدد  سددبيخ املثددال .الامعدد  املنددا  
قدددرا   وهددد  مبدددابج ميعدددن للوعومددداا ال تسددداخدمها لانريددد، النيمدددخ املندددا    ادددا فيهدددا عدددن  ال

وقال إل مشدا ك  ا مهدو  يف عدن  القدرا اا املانيلقد  ااملنداخ هامد  أل دا  . 21 توعياا ماسرت ت
وقدال إل  .تدؤ ر لديس فقدا علد  ةقدو  األجيدال ا اضدر  ادخ وايدداا علد  ةقدو  األجيدال املقبلد 

__________ 

 .<http://www.unece.org/env/pp/treatytext.html>انظر   20 
 ميعن الاحو عليها عل  الرااا الاايل  21 

<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop5/Documents/Post_session_docs/ece_mp.pp_

2014_2_add.2_eng.pdf>. 
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ا ال تنيزز فرإل الوعول إىل املنيلوماا ومشا ك  ا مهو  من  حل  ل  امو  ايمعال ا عوما
ومدن شدال  .رتتيباا املؤسسدي   والامويدخ  واألبواا النيمليد والالاشري     عل  سبيخ املثال  اينها

انا  اوجه الاآز  ا  جهداا الوعدخ الوانيد  لتراقيد  ا هدو  والنيمدخ مدن اجدخ الامعد  املندا   
ال ينيزز مشا ك  ا مهو  يف عدن  القدرا اا املانيلقد  ااملنداخ ويف ااجدرا اا املاخد،  علد  ال دنييد 

ا ير الوانيد  ومنها عل  وجده ائ دوإل تنيزيدز مشدا ك  ا مهدو  يف إعدداب البحغداا والاقد  الوا 
 .ويف تنري، اترا  اا يس

العروض المتعلقة بالممارسات الجيدة والدروس المستفادة في تعزيز مشار ة الجمهةور فةي  -2 
 انع القرارات السياساتية واإلجراءات المتعلقة بتغير المناخ

ادداا ا لسدد  اسلسددل  مددن النيددروض  كدزا علدد  املما سدداا ا يددد  والددد و  املسدداراب   -32
وقدددة  .تنيزيددز مشددا ك  ا مهددو  يف اختدداذ القددرا اا السياسدداتي  وااجددرا اا املانيلقدد  ااغددري املندداخيف 

ثثددددخ عددددن شدددديل  عرضدددداا عددددن مشددددا ك  ا مهددددو  يف إعددددداب وتنريدددد، املسددددا اا املنيازمدددد  احملدددددب  
ومشلددت النيمليدد  مشدداو اا تقنيدد  اعددداب  ادد  عمددخ وسددينا يوهاا تانيلددهل اددالاخريف  . 22 وانيدداا 

 بددري وثثددخ ملنظمدداا اجملامدد  املدددين واألوسدداط األكابمييدد  والقادداع   200يهددا ةددوايل شددا   ف
 2014وُعم  املشروو األول للمسا   املنيازم  احملددب  وانيداا يف كدانول األول/بيسدمرب  .النياة وائاإل

 .ونُظددددد  املزيدددددد مدددددن املشددددداو اا النيامددددد  وةلقددددداا النيمدددددخ ااقليميددددد  للامدددددا  تنيليقددددداا عليهدددددا
النسدددددخ  النهاحيددددد  مدددددن املسدددددا   املنيازمددددد  احملدددددب  وانيددددداا اللجندددددُ  الوزا يددددد  الشددددديلي  املنينيددددد   واقددددرا

االسادام  وتغري املنداخ وقُددمت  مسيداا إىل اماند  اتراقيد  األمد  املاودد  اااا يد  اشدال تغدري املنداخ 
من اينها: واشا  مقدة النيرض إىل عوامخ النجاح يف النيملي  و  . 23 2015ايلول/سبامرب  29يف 

الادددزاة سياسددد   فيددد  املسددداول؛ ومنيلومددداا اساسدددي  وافيددد  ومشددداو اا تقنيددد  وعامددد ؛ وإادددا  ماددد  
مدن إعدحل  يدو اشدال   24 10وتناول ايداا جهوب شيل  لانري، املبدا  .ملشا ك  ا مهو  يف شيل 

 يددد   البيئددد  والانميددد  الددد،ي يدددنو علددد  ال السدددبيخ األفددددخ ملنيا ددد  القددددايا البيئيددد  هدددو إشدددرا 
ويف مدددؤمتر األمددد   .املدددواان  املنينيددد   والددد،ي يركدددز اشدددعخ  ددداإل علددد  الوعدددول إىل املنيلومددداا

  25    اقدرا عشدر  الددال20  يو+ 2012املاود  للانمي  املسادام  ال،ي عقد يف الربازيخ عاة 
وتددد   .يف الدددال امريعددا الحتينيدد  والبوددر العددا يي 10لوضدد  عددك إقليمدد  لانريدد، املبدددا اا إعحندد

وقدددد  .الدددداا وهددد  مراوةددد  لنيامددد  ا مهدددو  22املراوضددداا الدددم سددداناقش هددد،ا ال دددك ااقليمددد  
  .2017اعدا مسوب  اوىل لدع  ه،ه املراوضاا  الم ياوق  ال ختاا  يف عاة 

__________ 

 http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published> ميعدددددن الادددددحو عليهدددددا علددددد  الدددددرااا الادددددايل  22 

%20Documents/Chile/1/INDC%20Chile%20english%20version.pdf>. 
-http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/chile-submits-its-climate-action-plan-ahead>انظددددددددددددر   23 

of-2015-paris-agreement/>. 
 .<http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=78&articleid=1163>انظر   24 
  وكوسددداا يعا  وشددديل   وا مهو يددد  الدومينيعيددد   وجامايعدددا  وادددريو  وانمدددا  وادددا اغواي  واو وغدددواي  إكدددوابو   25 

   .واملعسيك
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وقدال  .وقدة ثثخ عن النرويج عرضاا عدن مشدا ك  ا مهدو  يف تقريدر السياسداا يف البلدد -33
يدددد قدددا هدددو إشدددرا  ثثلدد  اجملامددد  املددددين يف الوفددوب الرمسيددد  إىل اجاماعددداا إل النددرويج لدددديها تقل

األمدد  املاوددد   اددا يف ذلددك بو اا ا منييدد  النيامدد  وهيئدداا عددن  القددرا  وكياندداا األمدد  املاوددد  
والقدد  مقددددة النيددرض الددددو  علدد  الانيدداول اددد  الوفددد النروجيددد  إىل اجاماعدداا اتراقيددد   .األ ددرل

اا يددد  اشدددال تغدددري املنددداخ ومنظماددد  مدددن منظمددداا اجملامددد  املددددين  دددا املناددددل األمددد  املاودددد  اا
وعينت كخ من هات  املنظما  ثدثحا  .النروجي  للبيئ  والانمي  واجمللس النروجي  للارول  والشبا 

للشددبا  يف الوفددد النروجيدد  إىل الدددو   ا ابيدد  والنيشددرين ملددؤمتر األاددرا  والدددو   ا ابيدد  النيشددر  
وا ددددرا  .ملددددؤمتر األارا /اجامدددداو األاددددرا   ةيددددمل ةدددددروا الجاماعدددداا وتدددداانيوا املراوضدددداا

  .النرويج الاجرا  ا وا  الوا  ا  ا عوم  واجملام  املدين يف
وقددددة ثثدددخ عدددن املعسددديك عرضددداا عدددن األادددر القانونيددد  لانيزيدددز مشدددا ك  ا مهدددو  يف وضددد   -34

وتنيددد اابا   ا عوميدد  كددخ سددا  اعددواة ارناجمهددا لاغددري  . 26 السياسدداا والنيمددخ يف جمددال تغددري املندداخ
واملشدددرع    والقاددداو ائددداإل  واألوسددداط األكابمييددد   املنددداخ االاشددداو  مددد  اعددددا  اجملامددد  املددددين 

وا عوم  املعسيعي  مشع ل  ااريقد  تاديف هلدا الا ددي ملشدعل  تغدري  .واعوا  امل لو  املانيدبين
فنيلددد  سدددبيخ املثدددال  يدددد  اجمللدددس املعسددديع  املنيددد  ااغدددري املنددداخ ثثلددد  للمجامددد  املددددين  .املنددداخ

ىل ذلدك  هندا   ند  واااضداف  إ .واألوساط األكابمييد  والقاداو ائداإل وهدو يقدوة اددو  اساشدا ي
ولددل هد،ه اللجند  افرقد  عاملد   اينهدا فريدهل منيدد   .وزيدراا  14وزا يد  تنيدة اوضدوو تغدري املنداخ  تدد  

 .وتددنظ  كددخ وزا   اجاماعدداا ومشدداو اا مانيدددب  مدد  ثثلدد  اجملامدد  املدددين .اشددا ك  اجملامدد  املدددين
   .مشاو اا م  ا هاا املنيني  ه،هوقد اُعدا مسا   املعسيك املنيازم  احملدب  وانياا من  حل 

 .وقددددمت ثثلددد  عدددن السدددنغال عرضددداا عدددن تنيزيدددز مشدددا ك  ا مهدددو  يف مشدددا ي  الاعيدددف -35
وتناولددت مثددال جزيددر  نيوبيددو   ةيددمل  دددب آ ددا  تغددري املندداخ النظدداة اايعولددوج  واجملامدد  احمللدد   

روو تعيدف يهدد  إىل تنيزيدز ومثد  مشد .ال،ي ينيامدد علد  املدوا ب الابينييد  احملليد  يف كسدو عيشده
 .اايعولوجيد  علد  الاداقل  يف مناقد  نيوبيدو  السداةلي  -سبخ النييش وزياب  القد   الجاماعيد  

 وايندددت مقدمددد  النيدددرض ا يددد  الانيددداول اددد  منظمددد  غدددري ةعوميددد  واجملامددد  احمللددد  يف تنريددد، هددد،ا
ا هداا املنينيد  وإتاةد   املشروو  وشدبا عل  ضرو   تدد يو امليسدرين القداب ين علد  الدراا اد 

  .املشا ك  الاام  للمجام  احملل  يف ه،ا املشروو
عرضدددداا عددددن مشددددا ك  النسددددا  يف ت ددددمي    DAMPA   27 وقدددددة ثثددددخ عددددن احتدددداب بامبددددا -36

وبامبددا  .وختاديا وتنريدد، إجدرا اا الاعيددف واندا  القددد اا وغريهدا مددن ااجدرا اا املانيلقدد  ااملنداخ
ويسداعد بامبدا يف اندا  قدد    .منظمد  طليد  237احتاب نساح  شدنيي يقد  مقدره يف الرلبد  ويدد  

اجملامنيدداا احملليدد  الريريدد  وا دددري  علدد  الادداقل  مددن  ددحل اددرامج لعسددو النيدديش  ومددن  ددحل 
وشددب  .يدااالب ا  والانياونياا والدربامج ال دوي  والانيلدي  والز اعد  وإعدحح املندازل وإبا   النرا

  .املمثخ عل  ا ي  الانياول م  السلااا احمللي  وضرو   متعينها
__________ 

   .<http://www.inecc.gob.mx/descargas/2012_lgcc.pdf>انظر   26 

   تني  املنازل النياحم  الم يقيمها الرقرا  عل  ضرا  األ ا .  بامبا   27 
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عرضددددداا عدددددن مشدددددا ك  ا مهدددددو    28 وقددددددة ثثدددددخ عدددددن الشدددددبع  الدوليددددد  للنيمدددددخ املندددددا   -37
منظمددد   1 000وهددد،ه الشدددبع  هددد  شدددبع  عامليددد  تدددد  ةدددوايل  .السياسددداا املانيلقددد  ااملنددداخ يف
كيريدد  عمددخ هدد،ه الشددبع  انجدداح مدد  السددلااا الوانيدد  وقدددة املمثددخ امثلدد  عددن   .ةعوميدد  غددري

وبول ااقليميدد  اشددال سياسدداا تغددري املندداخ يف كددخ مددن سددري لنعددا ونيبددال واهلنددد  مدد  الرتكيددز 
 .العدددرتا  ااملنظمددداا غدددري ا عوميددد  يف  ادددا الاعيدددف الوانيددد  يف نيبدددال وسدددري لنعدددا علددد 

لشددددرعي ل والرنياليددددد ل يف تنريددددد، السياسددددداا وتعرددددخ مشدددددا ك  منظمددددداا اجملامدددد  املددددددين واملدددددواان  ا
وقدد تنياوندت الشدرك  مد  ا عومداا يف إعدداب املسدا اا املنيازمد  احملددب  وانيداا  و اددا  .النيامد 

وادددددددالنظر إىل جنددددددداح الشدددددددبع  يف تنيزيدددددددز  .الاعيدددددددف الوانيددددددد   واملشدددددددا ي  املانيلقددددددد  ااغدددددددري املنددددددداخ
اقدددرتح املمثدددخ تبدددابل املما سددداا ا يدددد    تقريدددر السياسددداا املانيلقددد  ااملنددداخ ا مهدددو  يف مشدددا ك 
كيريدد  تابيددهل مبددابج مشددا ك  ا مهددو  يف  يدد  اجملددالا املانيلقدد  ااغددري املندداخ  ولدديس يف  اشددال

  .السياساا فقا
والقدد  عمددد  مديندد  اددول األملانيدد  كلمدد   حيسددي  عددن متعدد  املددواان  مددن اختدداذ إجددرا اا  -38

علددد  ضدددمال مشدددا ك  ا مهدددو   ا دددراه عمدددد  لبدددول  واوضدددف انددده ينيمدددخ انشددداط .تانيلدددهل ااملنددداخ
وعدددواا يف اللجندد  الانري،يدد  النيامليدد  ملنظمدد  ا عومدداا احملليدد  مددن اجددخ السددادام   وهدد  شددبع  

وقددة األمثلد  امللموسد  الثح د  الااليد  عدن   . 29 مدين  والدد  وإقلدي  1 500عاملي  تد  اكثر من 
إنشدددا  موقددد  شدددبع  يقددددة حتدددديثاا مناظمددد  عدددن كيريددد  تنيامدددخ ادددول مددد  مشدددعل  تغدددري املنددداخ: 

منسددو  امليدداه يف اددول كمددا يقدددة إندد،ا اا مبعددر  عددن  اددر ةدددو  فيددداناا؛ ومبدداب   تشددج  
املددواان  علدد  اسدداخداة الددد اجاا اهلواحيدد  وتسددجيخ عدددب العيلددومرتاا الددم قانيوهددا علدد  مدد  

  ال ي بووا سدررا  لبدول يف جمدال الد اج  اهلواحي  يف موق  شبع ؛ وارنامج يايف ألارال املدا  
هدو سدجخ عدامل    Carbonn  31و كرادول    .وتابهل مددل ةدول النيدامل ةلدولا منا يد  . 30 املناخ

 .اجدددددرا اا الاخريدددددف مدددددن آ دددددا  تغدددددري املنددددداخ والاعيدددددف منيهدددددا يف املددددددل والبلدددددداا واألقدددددالي 
إجرا ا من  6 181و الازاماا االاخريف 1 293الداا  م   62ولياا قداحي  يف  608 وقامت

 2.2واددد   هددد،ا السدددجخ ةددددو   رددد  يف النبنيا ددداا قدددد ه  .إجدددرا اا الاخريدددف والاعيدددف
و ا  النيمد  قاححا إل العرتا  ااعوا  امل دلو   .جيغاان من  اين اكسيد العراول يف النياة

وبول  مددن غددري األاددرا  يف اترددا  اددا يس ميثددخ  اددو  إجياايدد  إىل األمدداة ألل ا عومدداا احملليدد 
  .الواني  تؤبي بو اا هاماا يف تنري، جدول اعمال املناخ

__________ 

 .<http://www.climatenetwork.org>انظر   28 

 .<http://www.iclei.org>انظر   29 
 .</http://www.bonner-klimabotschafter.de>انظر   30 
 .<http://carbonn.org>انظر   31 
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 مناقشات واستنتاجات األفرقة العاملة  -3 
 انقس  املشا كول إىل ا اني  افرق  عامل  ملناقش  ما يل :  -39

مدددا هددد  األبواا والدددنهج الدددم ميعدددن اسددداخدامها للمدددد  يف إشدددرا  اعدددوا    ا  
 همش  وجمموعاا األقلياا  يف تقرير السياساا املانيلق  ااملناخ؟امل لو   ان فيه  اجملموعاا امل

مدددا هددد  الدددنهج الااعا يددد  الدددم ميعدددن اسددداخدامها لانيزيدددز مشدددا ك  ا مهدددو  يف      
 وض  وتنري، البحغاا الواني  واملسا اا املنيازم  احملدب  وانياا؟

الاخريددف مدددن  كيددف نسددااي  متعدد  املددواان  مدددن املشددا ك  يف تنريدد، انشددا   ج  
 آ ا  تغري املناخ والاعيف منيها؟

كيف ميعن تعوين شراكاا ا  اعوا  امل لو  املانيدبين و/او تنيزيز ه،ه   ب  
 الشراكاا لاوس  مشا ك  ا مهو  يف تنري، ااجرا اا املانيلق  ااملناخ؟

إليهددا وعددرض ثثددخ عددن شددبع  الاددزاة املددواان  اقدددايا املندداخ السددانااجاا الددم توعددخ  -40
الرريدددهل النيامدددخ املنيددد  اددداألبواا والدددنهج  دددد  إشدددرا  اعدددوا  امل دددلو  يف تقريدددر السياسددداا 

قانونيد  وترتيبداا مؤسسدي  قاحمد   وشددب الرريدهل علد  ال لددل انيد  البلددال اادراا  .املانيلق  ااملناخ
سدا اا واااضاف  إىل ذلك  اوع  الرريهل اادم  القرا اا النهاحي  امل .لانيزيز مشا ك  ا مهو 

وا دا  الرريددهل ايددداا  .الدوا ب  مددن املدواان  ومنظمدداا اجملامد  املدددين عقدو إجددرا  مشداو   ةعوميدد 
وشددب علد   .هواجس تانيلهل اعيري  قياة ا عوماا اياحغ وإ اا  األشدخاإل اردرإل املشدا ك 

االلغداا  ا ي  اساخداة القنواا املححم  للظرو  احمللي   الم ميعن ال تادمن إتاةد  املنيلومداا
 .احمللي  والرتكيز عل  األماكن الم ياجم  فيها األشخاإل

فرنسا  اسدانااجاا الرريدهل النيامدخ اشدال الدنهج  -وعرض ثثخ عن مشروو  مهاة عام   -41
الااعا يدد  لانيزيددز مشددا ك  ا مهددو  يف وضدد  البحغدداا الوانيدد  واملسددا اا املنيازمدد  احملدددب  وانيدداا 

 .واكدد الرريددهل وجدوب  درباا كبددري  يف جمدال مشددا ك  ا مهدو  اشدال قدددايا تغدري املندداخ .وتنريد،ها
واشددا   .واااضدداف  إىل ذلددك  عددممت منهجيدداا ومددوا ب وابواا لانظددي  الاشدداو  مدد  ا مهددو 
وميثددخ  .الرريددهل إىل ا يدد  اناقددا  املنهجيدداا حبسددو اهدددا  الاشدداو  واعددوا  امل ددلو  املنينيدد 

  كمددا هددو ا ددال اساسددياا   امنيدد  والاداوليدد  يف  يدد  النيمليدداا املانيلقد  ااملندداخ امددراا تنيزيدز املشددا ك  ا
واشدددا   .االنسدددب  اشدددرا  السدددلااا بول ااقليميددد  واحملليددد  يف تنريددد، ااجدددرا اا املانيلقددد  ااملنددداخ

 الرريهل إىل إمعاني  اساخداة الد و  املساراب  من النيملياا األ رل لانيزيدز مشدا ك  ا مهدو  يف
واقدددرتح اسددداخداة وسددداحخ الاواعدددخ الجامددداع  كدددابا   .تنريددد، املسدددا اا املنيازمددد  احملددددب  وانيددداا 

 .اشرا  ا مهو  واعوا  امل لو 
  اسددانااجاا YOUNGOsوعددرض ثثددخ عددن املنظمدداا غددري ا عوميدد  املنينيدد  االشددبا    -42

خريدددف مدددن آ دددا  تغدددري املنددداخ الرريدددهل النيامدددخ املنيددد  اانيزيدددز مشدددا ك  املدددواان  يف تنريددد، انشدددا  الا
دددن منظمددداا اجملامددد  املددددين  .والاعيدددف منيهدددا واشدددا  الرريدددهل إىل ا اجددد  إىل  دددج ت ددداعدي ميع 
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وةددددب الرريدددهل الاودددددياا الااليددد : نقدددو الددددوع   .واملدددواان  مدددن اختدددداذ إجدددرا اا تانيلدددهل ااملندددداخ
الاخريف مدن آ دا   واملنيا  ؛ وشف الامويخ؛ وضنيف إشرا  النسا  وكبا  السن يف تنري، انشا 

واوعدد  الرريددهل اانيزيددز مشددا ك  الشددنيو  األعددلي  والنسددا  والرحةدد   .تغددري املندداخ والاعيددف منيهددا
ومثد  ةاجد  إىل تثقيدف  .واجملامنياا احملليد  وكبدا  السدن والشدبا  يف مشدا ي  الاعيدف والاخريدف

يلدددد : إقامدددد  وتشددددمخ الاوعددددياا األ ددددرل مددددا  .وتددددد يو يراعيددددال اةاياجدددداا اجملامنيدددداا احملليدددد 
شراكاا م  اجملام  املدين؛ وتنظي  ةلقاا عمخ إقليمي ؛ وتسليا الدو  عل  السدبخ الدم تاديف 
للمددواان  تقلدديو ا ددم  العراددول وتنيزيددز القددد   علدد  الادداقل ؛ وتبددابل املما سدداا ا يددد  للددانيل  

  .ملالي من انيدنا البني ؛ وإجياب مساةاا للووا ؛ وإتاة  إمعاني  الوعول إىل املوا ب ا
وعرض ثثخ عن مركز الرتاي  البيئي  السدانااجاا الدم توعدخ إليهدا الرريدهل النيامدخ اشدال  -43

والقدد   .الشددراكاا ادد  اعددوا  امل ددلو  املانيدددبين مددن اجددخ تنريدد، ااجددرا اا املانيلقدد  ااملندداخ
الرريددهل الدددو  علدد  ا يدد  تنيزيددز الانيدداول ادد  القااعدداا وادد  اعددوا  امل ددلو  املانيدددبين وادد  

واكدددد ال ا عومددداا وةددددها ل تسدددااي  تنريددد، جددددول اعمدددال  .األجيدددال يف قددددايا تغدددري املنددداخ
ول،لك  جيو عل  اعوا  امل لو  من غري األارا  مواعل  الضاحو ادو  هاة يف  .املناخ
واوعدد  ايقامدد  شددراكاا ادد  السددلااا الوانيدد  وبول ااقليميدد  واحملليدد    .هدد،ه ااجددرا اا تنيزيددز

وتسدددااي  الشدددراكاا اددد  القاددداع  النيددداة وائددداإل  .وكددد،لك اددد  اعدددوا  امل دددلو  املانيددددبين
 .املسددداعد  يف ةشدددد املدددوا ب  وإ سدددا  الثقددد  املابابلددد   وتيسدددري اوجددده جديدددد  مدددن الانيددداول والادددآز 

يددهل اانظددي  ةددوا اا عامدد  يشددا   فيهددا اعددوا  امل ددلو  الرحيسدديول وتيسددر الوعددول واوعدد  الرر 
  .إىل املنيلوماا املانيلق  ااغري املناخ

للةةى  العةةروض المتعلقةةة بالممارسةةات الجيةةدة والةةدروس المسةةتفادة لتعزيةةز واةةول الجمهةةور -4 
 لمناخالمعلومات في مجال انع القرارات السياساتية والقرارات المتعلقة بتغير ا

قدددددددة ثثددددددخ عددددددن املديريدددددد  النيامدددددد  ألعمددددددال املندددددداخ يف املروضددددددي  األو وايدددددد  عرضدددددداا عددددددن  -44
الوعدددول إىل املنيلومددداا وعدددن من ددداا الاواعدددخ  مركدددزاا علددد  املندددرب األو و  للاعيدددف مددد   سدددبخ
وينيامددددددد هددددددد،ا املنددددددرب علددددددد  وسدددددداحخ منهدددددددا األبواا الاوجيهيدددددد   واملؤشدددددددراا   . 32 املنددددددداخ تغددددددري

 .لاقدددددا ير لازويدددددد عدددددناو القدددددرا  ااملنيلومددددداا املانيلقددددد  اقددددددايا الاعيدددددف يف او واددددداوا واملنشدددددو اا
املسداخدم  يف وضدد  اسدرتاتيجياا الاعيدف يف جمددال تغدري املندداخ   33 ابا  بعد  الاعيددف وتسداعد

عدددن اريدددهل تقددددا  حعددد  عدددن اسددداليو وابواا تقيدددي  تدددا رياا تغدددري املنددداخ والقااليددد  للادددا ر اددده 
لومددداا املوجدددوب  يف املندددرب األو و  م دددنر  حبسدددو القاددداو والبلدددد واملدينددد    واملني .والاعيدددف منيددده

يددوفر املنددرب منيلومدداا عددرب وانيدد  تانيلددهل ااألقددالي  الددم تواجدده جوانددو ماما لدد  لقااليدد  الاددا ر  كمددا
وقددال املمثددخ إل ةجدد  البياندداا املابابلدد  والانددوو يف فئدداا املنيلومدداا امددرال  .اددالاغيرياا املنا يدد 

__________ 

 .<http://climate-adapt.eea.europa.eu> انظر  32 
-http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/adaptation>ميعددددن الاددددحو عليهددددا علدددد  الددددرااا الادددددايل:   33 

support-tool>. 
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و ددا  عرضدده ادددعو  مقددر ي السياسدداا يف او واددا وغريهددا إىل زيددا   موقدد  املنددرب األو و   .هامددال
للاعيددددف مدددد  تغددددري املندددداخ علدددد  شددددبع  اانرتنددددت مشددددرياا إىل ال املنيلومدددداا املاددددوفر  عليدددده ميعددددن 

 .اساخدامها يف الدال وسياقاا ا رل
غددري املندداخ عرضدداا عددن اواادد  وقدددة ثثددخ عددن اماندد  اتراقيدد  األمدد  املاوددد  اااا يدد  اشددال ت -45

وخمدد  هدد،ه البواادد  الازامدداا  . 34 ا هدداا الراعلدد  مددن غددري الدددول ائاعدد  االنيمددخ املانيلددهل ااملندداخ
واملسدداثمرين ومنظمدداا اجملامدد  املدددين االنيمددخ مددن اجددخ  الشددركاا واملدددل واملنددااهل بول الوانيدد 

البريوفيددد  يف الدددو   النيشدددرين ملدددؤمتر  وقددال إل هددد،ه البوااددد  االقاهددا الرحاسددد  .الا دددي لاغدددري املنددداخ
  وهدد  ابا  هامدد  يف انددا  2014يف عدداة   35 اددا يس -األاددرا  كجددز  مددن ارنددامج عمددخ ليمددا 

و نيت ه،ه البواا  اللازامداا مدن اكثدر مدن  لدمل  .الز   والدع  من اجخ اعاماب اترا  اا يس
ترليددددول  32.5لددددع إيرابا ددددا شدددرك   والددددم تب 2 000الشدددركاا العددددربل يف النيددددامل البددددالع عدددددبها 

مسدداثمراا وشددرك  مسددجل  ااعامدداب اهدددا  ئردد  النبنيا دداا علدد   150والاددزة ةددوايل  .بول 
يف املاحدد  مددن الااقدد  العهرااحيدد   100مسدداثمراا وشددرك  ااسدداخداة  57اسددس علميدد   فيمددا الاددزة 

ويف ائااة  شدب مقدة النيرض عل  ا ي  نشر الاجا   الناجو  عل  البواا  الشبعي   .املاجدب 
 رددز اعددوا  امل ددلو  اآل ددرين مددن غددري األاددرا  علدد  توسددي  ناددا  الازامددا   والانيجيددخ يف 

  .حتقيهل اموةا  
عرضددداا عدددن وعدددول ا مهدددو  إىل املنيلومددداا   36 وقددددة ثثدددخ عدددن مؤسسددد  البيئددد  العو يددد  -46
واالقدت املؤسسد   وهد  هيئد  ةعوميد   اوااد  شدبعي   .نيلق  اب م  العراول ائاعد  اناجا دااملا

البوااددد  مدددواب  وتددددددددددد  .اذكدددا  وعددد  ا مهدددو  اقددددايا تغدددري املنددداخ 2007عدددن تغدددري املنددداخ عددداة 
ندداخ يف وزاب عدددب زوا  املددواب املانيلقدد  ااغددري امل .تنيليميدد  اينهددا افددحة كرتونيدد  وافددحة ا ددرل والنيددا 

 1 965وعنرت املؤسسد   .2015يف عاة  460 000إىل  2007عاة  60 000البواا  من 
مناجاا من مناجا ا حبسو ما تولده من انبنيا اا غدازاا الدفيئد  يف بو   ةيا دا العاملد   ادا يف 

 وتبدد  شددهاباا ا ددم  .إىل  ايدد  ةيددا  املندداج ذلددك اانادداج والنقددخ والاوزيدد  والسدداخداة وعددولا 
العراددددول ائاعدددد  ااملؤسسدددد   الددددم تنياونددددت مدددد  الشددددبع  اآلسدددديوي  لب ددددم  العراددددول  املناجدددداا 

 .ائريد  العراول واملناجاا احملايد  من ةيمل العراول

 اختتام الحوار الرابع بشأن العمل من أجل التمكين المناخي -دال 
نيزيدز مشدا ك  ا مهدو  يف اكد  حيس اهليئ  الررعي  يف كلماده ائااميد  ال إذكدا  الدوع  وت -47

وض  سياساا تغدري املنداخ امدرال اساسديال لديس فقدا للنجداح يف تنريد، اتردا  ادا يس ادخ وايدداا 
واشدا  إىل ةاجد  ا مهدو  إىل فهد  تغدري املنداخ فهمداا  .لبقا  العثري من البلدال واجملامنيداا احملليد 

__________ 

 .<http://climateaction.unfccc.int> انظر  34 
 .<http://newsroom.unfccc.int/lpaa> انظر  35 

 .<https://www.keco.or.kr/en/main/index.do> انظر  36 
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وبعدا املشدا ك  إىل  .عل  األ ض تاماا للامعن من املد  قدماا يف املراوضاا وتنري، ااجرا اا
الخندددددراط يف ا دددددوا  ائدددددامس اشدددددال النيمدددددخ مدددددن اجدددددخ الامعددددد  املندددددا    الددددد،ي سدددددينيقد يف 

و ددا  ااوجيدده  .ويركددز علدد  الاثقيددف والاددد يو والانيدداول الدددويل يف جمددال تغددري املندداخ 2017 عدداة
  .الشعر إىل  ي  املشا ك  عل  ما قدموه من مسا اا

كريسايانا فيغرييس  األمين  الانري،يد  لحتراقيد   ا دوا  االاشدديد علد     سيدوا اامت ال -48
ال جناةدده ياوقددف علدد  مدددل قددد   املشددا ك  علدد  تابيددهل األفعددا  املاداولدد  والددد و  املسدداراب  

وقالددت إل ايمعددال األفددراب املسددا   يف الا دددي لاغددري املندداخ اددالار   .لدددل عددوب   إىل الدددا  
  السددني  إىل تغيددري سددلوكيا   وتشددجي  األشددخاإل الدد،ين يسددااينيول الاددا ري 1يدد :  الددثح  الاال

  الدددددددو املناجددددددداا ائريدددددددد  العرادددددددول ا دددددددراه  مسددددددداهلع ؛ 2علددددددديه  اشدددددددعخ مباشدددددددر؛  
وقالددت إل اترددا  اددا يس إجندداز  .اسدداخداة نرددوذه  كنددا ب  للاددا ري علدد  القددرا اا السياسددي   3 

وقالدت  .ةدال لابد  هد،ه الرؤيد  وحتويلهدا إىل واقد  ملمدو  تا     لعنها اضدافت ال الوقدت قدد
السيد  فيغرييس إل السنواا ائمس املقبل  هام  يف حتديمل تغيري اساس  يف النظاة القا دابي 

و امدددت كلماهدددا االاشدددديد علددد  إ اةيددد  ااجدددرا اا  .النيدددامل  وكددد،لك يف السدددلوكياا الرربيددد 
 .األ ض وتشجي  املشا ك  عل  تابيهل ا لول عل 

 الخطوات المقبلة  -رابعاا  
قد ترغو األارا  وغريها من ا هاا عاةب  امل لو  يف اساخداة املنيلومداا الدوا ب   -49

يف هدد،ا الاقريددر عنددد ختادديا وت ددمي  وتنريدد، األنشددا  املا ددل  االاوعيدد  النيامدد  ومشددا ك  ا مهددو  
  .ويل يف ه،ا اجملالووعوله إىل املنيلوماا املانيلق  ااغري املناخ والانياول الد



FCCC/SBI/2016/11 

19 GE.16-14442 

Annex 

 Agenda for the 4
th

 Dialogue on Action for Climate Empowerment 

[English only] 

 

Opening of the 4
th

 Dialogue on Action for Climate Empowerment 

Session I: public awareness and international cooperation thereon 

Wednesday, 18 May 2016, 3–6 p.m. – room: Santiago de Chile 

3–3.20 p.m. Opening of the 4
th

 Dialogue on Action for Climate Empowerment 

Welcoming remarks 

 Mr. Tomasz Chruszczow, Chair of the Subsidiary Body for Implementation and Chair of 

the 4
th

 Dialogue on Action for Climate Empowerment (ACE) 

 Mr. Nick Nuttall, UNFCCC secretariat 

Outline and objectives 

 Ms. Marie Jaudet, facilitator of the 4
th

 Dialogue and ACE national focal point for France 

Videos by the winners of the 2015 Global Youth Video Competition 

 

Keynote address 

3.20–3.40 p.m. “Communicating climate change: opportunities for transformational change”, Mr. Bertrand 

Piccard, Solar Impulse 

Presentations on good practices and lessons learned regarding public awareness  

and international cooperation thereon 

3.40–5 p.m.  “The World Expo Milano 2015: a positive experience of public awareness of climate 

change”, Ms. Fiona May, permanent representative of the Italian National Olympic 

Committee, and Ms. Gloria Zavatta, World Expo Milano 2015 

 “Moving towards climate-neutral development: awareness-raising activities in Costa Rica”, 

Ms. Andrea Meza, Costa Rica 

 “Science Express Climate Action: a mobile train exhibition on climate change travelling 

through India”, Mr. Kartikeya V. Sarabhai, Centre for Environment Education 

 “Experiences of mass media communicating climate change in Africa”, Mr. Florent Kossiv 

Tiassou, Green Radio World/Deutsche Welle 
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 “Youth as agents of change: empowering, connecting and raising awareness of the new 

generations”, Mr. Max van Deursen, youth non-governmental organizations 

 “Fiat Lux: Illuminating Our Common Home”, Mr. Max T. Edkins, Connect4Climate, World 

Bank Group 

 “Lights out to change climate change: the global campaign Earth Hour”, Ms. Mandy Jean 

Woods, World Wide Fund for Nature International Global Climate and Energy Initiative 

 “Save our Swirled campaign: business promoting climate action”, Mr. Timm Duffner, Ben 

& Jerry’s 

 “Climate change celebrities: raising awareness through the use of celebrities in social media 

campaigns”, Ms. Shyla Raghav, Conservation International 

 “United Nations Decade of Education for Sustainable Development: lessons learned and key 

recommendations for raising public awareness”, Mr. Charles Hopkins, York University in 

Canada 

Question and answer session 

Working groups 

5–5.30 p.m. Working group discussions on key topics related to public awareness and 

international cooperation thereon 

 How can public awareness efforts be integrated into broader climate change policies and 

activities? facilitated by Mr. Luis Davila, UNFCCC secretariat 

 What kind of policies, programmes and activities are required to advance from public 

awareness to behavioural change? facilitated by Mr. Sarabhai and Mr. Hopkins 

 How could digital communications and social media platforms further raise awareness on 

climate change? facilitated by Ms. Adriana Valenzuela, UNFCCC secretariat, and 

Mr. Edkins 

 How can young people continue to play a role in raising awareness about climate change? 

facilitated by Ms. Angelica Shamerina, United Nations Development Programme/Global 

Environment Facility Small Grants Programme, and Mr. Romulo Dantas, World Alliance of 

Young Men’s Christian Associations 

Conclusions of the working groups 

5.30–5.45 p.m. Presentation of the working groups’ conclusions and moderated dialogue among participants 

Closing remarks 

5.45–6 p.m. Closing remarks presented by the facilitator  
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Session II: public participation, public access to information and international cooperation thereon 

Thursday, 19 May 2016, 3–6 p.m. – room: Santiago de Chile 

3–3.05 p.m. Outline and objectives presented by the facilitator 

Opening remarks 

3.05–3.15 p.m. “Aarhus Convention: an effective instrument to promote access to information and public 

participation in environmental matters”, Ms. Ella Behlyarova, Secretary of the Convention on 

Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in 

Environmental Matters 

Presentations on good practices and lessons learned in fostering public participation in climate change policy 

decision-making and action 

3.15–4 p.m.  “Public participation in the preparation and implementation of nationally determined 

contributions”, Mr. Felipe Osses and Mr. Julio Cordano Sagredo, Chile 

 “Public participation in climate change action”, Mr. Christoffer Grønstad, Norway 

 “Legal frameworks for fostering public participation in climate change policymaking and 

action”, Mr. Alejandro Rivera Becerra, Mexico 

 “Building resilience and enhancing public participation in adaptation projects”, Ms. Penda 

Kante-Thiam, Senegal 

 “Participation of women in the design, planning and implementation of adaptation and 

capacity-building climate actions”, Ms. Josephine Castillo, DAMPA federation, Philippines 

 “Citizen participation in climate action: partnerships and networks”, Mr. Anoop Poonia, 

Climate Action Network, South Asia 

Question and answer session 

Keynote address 

4–4.10 p.m. “Empowering communities, connecting and mobilizing climate action”, Mr. Ashok-Alexander 

Sridharan, Lord Mayor of the City of Bonn, Germany 

Working groups 

4.10–4.40 p.m. Working group discussions on key topics related to public participation and  

international cooperation thereon 

 What tools and approaches could be used to further involve stakeholders, including 

marginalized and minority groups, in climate policymaking? facilitated by Ms. Behlyarova 

 



FCCC/SBI/2016/11 

GE.16-14442 22 

 What innovative approaches could be used to enhance public participation in the 

development and implementation of national communications and nationally determined 

contributions? facilitated by Mr. Davila 

 How to strengthen and empower citizens to participate in implementing climate mitigation 

and adaptation activities? facilitated by Ms. Valenzuela and Ms. Shamerina 

 How to carry out and/or enhance multi-stakeholder partnerships to improve public 

participation in implementing climate actions? facilitated by Mr. Ian Ponce, UNFCCC 

secretariat 

Conclusions of the working groups 

4.40–4.55 p.m. Presentation of the working groups’ conclusions and moderated dialogue among participants 

Presentations on good practices and lessons learned in fostering public access to information in climate change 

policy decision-making and action 

4.55–5.15 p.m.  “Access to information and communication platforms: Climate-ADAPT, the European 

climate adaptation platform”, Ms. Alessandra Sgobbi, European Commission’s Directorate-

General for Climate Action 

 “Non-State Actor Zone for Climate Action: NAZCA portal”, Mr. Ponce 

 “Public access to information on the carbon content and carbon footprints of products”, 

Mr. Beomwoong Park, Korea Environment Corporation 

Question and answer session 

Closure of the 4
th

 Dialogue on Action for Climate Empowerment 

5.50–6 p.m. Closing remarks 

 Ms. Marie Jaudet 

 Mr. Tomasz Chruszczow 

 Ms. Christiana Figueres, UNFCCC Executive Secretary 

Group photo 

    


