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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

عمددل الدوقددع املمبددد عةدد   دداين اعبمددد مددؤألر األ ددرال، ن  ورتددة الثامنددع عشددر ، يرنددامش  -1
، 2020من االت اقعع، وقدرر ججدراء اسدبارارب لربندامش الامدل  د ا ن عدا   6سنواح يش   املا   

، لبقععن فاالعبة وحتديد  ي ثغراح واقبعاجداح 2016م  ججراء اسبارارب وسعط لةبقد  ن عا  
  .(1)الامل عة  النحو املالئنناشئع، وتوفري املاةوماح أليع مقرراح يش   حتتني فاالعع يرنامش 

وياإلضافع جىل ذلك،  ةب مدؤألر األ درال جىل األماندع جنشداء شدبرع  وداح الو دل الو نعدع  -2
مدددن االت اقعدددع وتعتدددري تبدددا ل ااراء واملمارسددداح ا عدددد  والددددروا املتدددب ا   يشدددرل  6ايا دددع ياملدددا   

عةددد  الصددداعد الددددوي واإلقةعمدددي  مندددبظن عدددن  ريدددق تنظدددعن قةقددداح عمدددل ومدددؤألراح ال عدددديو و نشدددطع
 . (2)6 والو ين من  جل يناء وتازيز مواراح وقدراح جواح الو ل الو نعع ايا ع ياملا  

 اإلجراء الذي يمكن أن نتخذه الهيئة الفرعية للتنفيذ -باء 
 قد تدو   امعئدع ال رععدع لةبن عد     حتدعط عةمداا ياملاةومداح الدوار   ن  د ا البقريدر ن ج دار -3

  تن ع  يرنامش عمل الدوقع.

 المداوالت -ثامياا  
 27ُعقدح قةقدع الامدل املباةقدع يددعن تن عد  يرندامش عمدل الدوقدع ن يدو ،  ملانعدا، ن  -4

 . ومو ل قةقع الامل اجملةس الوزاري لبةدا  الشمال األورويب.2016 يار/مايو 
ع املانعددع يالامددل مددن مشدداركاا، مددنون جودداح الو ددل الو نعدد 51وشدداريف ن قةقددع الامددل  -5

، وممثةدددو  لا دددرال املانعدددع األخدددرح، وممثةدددو  لبحدددالف األمدددن املبحدددد  (3) جدددل البمردددني املنددداخي
 .(5)، ومندويو  عن اجملبم  املدين(4)لةبثقعف والبدريب والبوععع الاامع ن جمال تغري املناخ

__________ 

   .2و 1، ال قرتا  18-/   15املقرر  (1)

 ) (. 35، املرفق، ال قر  18-/   15املقرر  (2)

ن ج ار االسبارارب الوسعط لربنامش عمل الدوقع،  و ت الدور  الراياع واألرياو  لةوعئع ال رععدع يد   ُيشدار جىل  (3)
الامددل مددن  جددل البمرددني املندداخي"، ردددل ج ددا   ريقددع "مددن االت اقعددع يابددار   6ا وددو  املباةقددع يبن عدد  املددا   

ومدددددددددة ا معددددددددد  يصددددددددور   ف دددددددددل )انظدددددددددر الوثعقدددددددددع ن احملا ثددددددددداح العومعددددددددع ي سدددددددددةو  ي  6لإلشددددددددار  جىل املدددددددددا   
FCCC/SBI/2016/8/Add.1  مدن مشدروا املقدرر املاندو  "حتتددني فاالعدع يرندامش عمدل الدوقدع يشدد    14، ال قدر

   من االت اقعع"(. 6املا   
د  شددداريف ن قةقدددع الامدددل  ريادددع خدددرباء مدددن منظمدددع األمدددن املبحدددد  لة يعدددع والاةدددن والثقافدددع، وماودددد األمدددن املبحددد (4)

   لةبدريب والبحث، و عئع األمن املبحد  لةمتاوا  يني ا نتني وألرني املر  .

شددداريف ن قةقدددع الامدددل  انعدددع منددددويني مدددن فئددداح املنظمددداح البالعدددع املانعدددع ياالت اقعدددع اإل اريدددع: منظمددداح  دددري  (5)
حددث، ومنظمدداح  ددري قرومعددع مانعددع ياألعمددال الب اريددع والصددناعع، ومنظمدداح  ددري قرومعددع متددبقةع مانعددع يالب

   قرومعع مانعع ياملر   واملتاوا  يني ا نتني والشبا .
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الو نعدددع ألنشدددطع واشدد يف ن تعتدددري قةقدددع الامدددل كددلا مدددن التدددعد  مدددالني مددو ، املنتدددقع  -6
الامل من  جل البمردني املنداخي ن التدويد، والتدعد ج. كريتدبني ي.  .  وفدرين، املنتدق الدو ين 
ألنشطع الامل مدن  جدل البمردني املنداخي ن سدانت لوسدعا. وُقتقدمت قةقدع الامدل الد  امبددح 

مددو      دددل  يومدداا واقددداا جىل  ريدد  جةتدداح، شةددت مناقشدداح األفرقددع الاامةددع. ويع نددت التددعد 
قةقع الامل  و جتاقع منبددح  وداح الو دل الو نعدع املانعدع يالامدل مدن  جدل البمردني املنداخي 
وملمثةدددي األ دددرال املانعدددع األخدددرح لببدددا ل ماةومددداح عدددن املمارسددداح ا عدددد  والددددروا املتدددب ا   

 وايرباح املربتبع ن سعا  تن ع  يرنامش عمل الدوقع.
د يددري سبعانتدددن، رئددعس ال ريددق الاامددل املاددين   اوضدداح املنددداخ وافبددبح قةقددع الامددل التددع -7

الااملعددع ن يةدددا  الشددمال األورويب، قعددث سددةط ال ددوء عةدد  البددزا  يةدددا  الشددمال األورويب يبازيددز 
تن عدد  يرندددامش عمدددل الدوقددع وتشددد ع  تبدددا ل املمارسدداح ا عدددد  فعمدددا يددني جوددداح الو دددل الو نعدددع 

البمرددني املندداخي. وعقددب االفببددال،   ىل التددعد نعددك نوتددال يبعددا  املانعددع ي نشددطع الامددل مددن  جددل 
نعايع عن  مانع االت اقعع اإل اريع،  شا  فعة ياملشاركني ن قةقع الامل ملا  قرزوه من تقد  ن تن عد  
ات ا  ياريس. و ضال    ا ودو  ا رومعدع لبن عد   نشدطع الامدل مدن  جدل البمردني املنداخي ميردن 

الد  وضدابوا األمدن املبحدد   (6) ا وو  الرامعع جىل حتقعق   دال البنمعع املتبدامع   تتون  ي اا ن
و   ترمقةوا. وش    جواح الو ل الو نعع املانعع يالامل من  جل البمردني املنداخي عةد  الباداو  

  تةدك م  الوزاراح املخبة ع املانعع  تائل من قبعدل الباةدعن والبددريب والبوععدع الاامدع مدن  جدل وضد
املتائل حتت مظةع واقد  ن ج ار الامل من  جل البمرني املنداخي. و شدار جىل ا اجدع جىل  ريقدع 
جديدددد  لةب ردددري وال ودددن مدددن  جدددل تنددداول متددد لع تغدددري املنددداخ و  ددددال البنمعدددع املتدددبدامع ين دددال. 

اا وعقددومن واخبددبن كةمبددة يدددعو  املشدداركني ن قةقددع الامددل جىل الب رددري ن كع عددع تغعددري قةددو  الندد
   من  جل امل ي قدماا حنو حتقعق متبقبل خ عض الرريو  ومبرعف م  تغري املناخ.

وعقب املالقظاح االفبباقعع، قدد    دال  مدن مدرسدع ايبدائعدع ن يدو  عرضداا موسدعقعاا  -8
يرمددي جىل البوععددع  تدد لع تغددري املندداخ. و دد ه املدرسددع ع ددو ن يرنددامش سدد راء املندداخ، و ددو مبددا ر  

ةقبوددددا مدينددددع يددددو  لبشدددد ع   نشددددطع البثقعددددف  تدددد لع املندددداخ ن  دددد ول األ  ددددال والشددددبا .   
  و عقبت الاررب املوسعقي جولع تاارل يني املشاركني ن قةقع الامل.

ون يدايع ا ةتع األوىل، قدد  ممثدل األماندع نبد   عدن االسدبارارب الوسدعط لبن عد  يرندامش  -9
عمل الدوقع و نشطع االت اقعع الرامعع جىل  عدن شدبرع جوداح الو دل الو نعدع املانعدع يالامدل مدن 
 جل البمرني املناخي. و عقبدت ذلدك عدرورب لةممارسداح ا عدد  والددروا املتدب ا   ن سدعا  

امش عمددل الدوقددع، قدددموا ممثةددو امل وضددعع األورويعددع، وا مووريددع الدومعنعرعددع، وتايةنددد، تن عدد  يرندد
  و و ندا، وسعشعل، وفنةندا.

__________ 

  .<https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>انظر  (6)
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ون ا ةتدددع الثانعدددع، قددددمت ممثةدددع منظمدددع األمدددن املبحدددد  لة يعدددع والاةدددن والثقافدددع عرضددداا  -10
مدن  جددل البمردني املندداخي.  لةمبدا ه البوجعوعدع املتددبقبةعع  وداح الو ددل الو نعدع املانعدع يالامددل

  وعرضت  ي اا املنو عع وخطع الامل، والبمتت تاةعقاح  ولعع من املشاركني ن قةقع الامل.
 ون ا ةتع الثالثع، ُقتقن املشاركو  جىل مختع  فرقع عامةع ملناقشع املواضع  الثالثع البالعع: -11
يالامددل مددن  جددل البمرددني كع عددع تازيددز قدددراح جودداح الو ددل الو نعددع املانعددع  ) ( 

 املناخي؛
كع عددع تازيددز شددبرع جودداح الو ددل الو نعددع املانعددع يالامددل مددن  جددل البمرددني  ) ( 

 املناخي؛
  .2020كع عع امل ي قدماا: األولوياح ن ال    املؤ يع جىل عا   )ج( 

 ون ا ةتددع الراياددع، شدداريف ممثةددو منظمدداح اجملبمدد  املدددين ن قددوار مدد  جودداح الو ددل -12
الو نعع املانعع يالامل من  جل البمرني املناخي يش   تش ع  مشاركع ا واح  اقبع املصةحع 

 ن تن ع   نشطع الامل من  جل البمرني املناخي عة  الصاعدين الو ين والدوي.
درا قةقدع الامدل، قعدث قدد ما  -13 واخُببمت ا ةتدع ايامتدع  القظداح خبامعدع قددموا معتق

اركني عةد  عمةودن وشد  اا ن عةد  موا دةع جودو  ن مدن  جدل تن عد   نشدطع الشرر  مع  املش
 الامل من  جل البمرني املناخي ن يةداهنن.

ويددر  ن املرفدددق جدددول  عمدددال قةقددع الامدددل. كمددا تُبدددال  عدد  الادددرورب الدد  قُددددمت ن  -14
قةقدع الامدل ن  . ويُبدال  ي داا فعدديو يةخدص(7)قةقع الامل ن املوق  الشبري لالت اقعع اإل اريدع

 .(8) رفع  خبار االت اقعع اإل اريع

 ملخص الجلسات -ثالثاا  
 ننفيدددذ سددديا  فددد  المسدددتفا ة والددددرو  الجيددددة الممارسدددات: األولددد  الجلسدددة -ألف 

 االنفاقية من 6 الما ة بلان الدوحة عمل برمامم
 عمددل لربنددامش الوسددعط االسددبارارب اسددبنباجاح عددن عامددع حملددع األمانددع عددن ممثةددع قدددمت -15

 يةدددي قطريددداا  املوجودددع لإلجدددراءاح مدددر  عمدددل ج دددار  ثايدددع  دددو الربندددامش  ددد ا ج  وقالدددت. الدوقدددع
    و ضدافت. (9)الو نعدع ومبا راهتا  ولوياهتا ويارس ايا ع ظروفوا ويراعي األ رال اقبعاجاح
 املباةقددددع لانشددددطع و نعددددع و ددددل جوددددع تتددددمعع جىليدددددعو األ ددددرال  عمةددددة، نطددددا ن  الربنددددامش،
__________ 

(7) <http://unfccc.int/cooperation_support/education_outreach/overview/items/9471.php>.  

(8) <http://newsroom.unfccc.int/climate-action/action-for-climate-empowerment-workshop>.   

  .12، املرفق، ال قر  18-/   15املقرر  (9)
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 عةدد  ا صددول مددن وألرعنوددا ومالعدداا، تقنعدداا   عموددا ذلددك ن  ددا و عموددا، االت اقعددع مددن 6 ياملددا  
آذار/  7جوددددددع ن  94عدددددد  ا  يةددددد  الو دددددل جودددددداح    جىل و شدددددارح. (10)واملدددددوا  املاةومددددداح

. وقالددددت ج  االسددددبارارب الوسددددعط لربنددددامش عمددددل الدوقددددع يبددددنيق    األ ددددرال (11)2016 مددددارا
 نشدددطع البثقعدددف والبددددريب املانعدددع األخدددرح  قدددرزح تقددددماا ن وطدددعط وتنتدددعق وتن عددد  وا وددداح 
الاامع واملشاركع الاامع وقصول ا موور عة  املاةوماح فعمدا يباةدق يبغدري املنداخ، ف دالا  والبوععع

 رفددداا مدددن األ دددرال ذكدددرح،  134  . و ضدددافت  (12)عدددن الباددداو  الددددوي يشددد    ددد ه املتدددائل
، عنصددراا واقددداا عةدد  األقددل مددن الانا ددر التددبع املشددمولع (13)املابزمددع احملددد   و نعدداا متدداهتاهتا  ن

و دي البثقعدف، والبددريب، والبوععدع الاامدع، واملشداركع الاامدع، وقصدول  -مدن االت اقعدع  6ياملا   
  ا موور عة  املاةوماح، والبااو  الدوي يش     ه املتائل.

عدد  يرنددامش عمددل الدوقددع عددن  ريددق  نشددطع مبنوعددع، منوددا: ويع نددت    األمانددع تدددعن تن  -16
مدن االت اقعدع، لردي تنظدر فعودا  6جعدا  تقارير يش   البقد  ال ي حترزه األ رال ن تن ع  املدا   

امعئدددع ال رععدددع لةبن عددد ؛ وتعتدددري املتددداهتاح املنتدددقع مدددن املنظمددداح ذاح الصدددةع؛ وتعتدددري الببدددا ل 
مارساح ا عد  والدروا املتب ا   عن  ريق تنظعن قةقاح عمل املنبظن لةماةوماح املباةقع يامل

ومددددؤألراح ال عددددديو و نشددددطع عةدددد  الصدددداعد الدددددوي واإلقةعمددددي والددددو ين؛ والبادددداو  والبنتددددعق مدددد  
املنظمددددداح البايادددددع لامدددددن املبحدددددد ، واملنظمددددداح ا رومعدددددع الدولعدددددع األخدددددرح، واملنظمددددداح  دددددري 

دين، والشددبا . واخببمددت ممثةددع األمانددع عرضددوا يدددعو  ا رومعددع، والقطدداا ايددات، واجملبمدد  املدد
يُددنظن ن ج ددار الدددور  الثانعددع والاشددرين ملددؤألر األ ددرال  (14)املندددويني جىل املشدداركع ن يددو  تثقع ددي

 تُاررب فعة املمارساح ا عد  ن سعا  تن ع  يرنامش عمل الدوقع.
مل وضددعع ن جمددال البوععددع  تدد لع وقددد مت ممثةددع عددن امل وضددعع األورويعددع عرضدداا ألنشددطع ا -17

تغددري املندداخ، وشددد  ح عةدد   هتعددع متددائل تغددري املندداخ لالحتددا  األورويب، قعددث  شددارح جىل متددح 
Eurobarometerالبددداروم  األورويب 

ن املائدددع مدددن األورويعدددني يابقددددو      91الددد ي يدددني      (15)
  عةدد     فاالعددع البصدددي اثددار تغددري ن املائددع مددنون يب قددو  93تغددري املندداخ مشددرةع خطددري ، و   

املندداخ تبوقددف عةدد  تادداو   عدد  البةدددا  ن الادداف. وقالددت ج  امل وضددعع األورويعددع تر ددل البوععددع 
 تددائل تغددري املندداخ عددن  ريددق املنشددوراح و شددر ع ال عددديو واملادداررب واملددؤألراح و ددالح البوا ددل 

__________ 

   ) (.22، املرفق، ال قر  18-/   15املقرر  (10)
 http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/national_focal_points/items>انظدددددر (11)

/8942.php>.   
(12) FCCC/SBI/2016/6  72، ال قر.  
(13) FCCC/SBI/2016/6  71، ال قر.  
  )ل(.13ال قر  ، FCCC/SBI/2016/L.15/Add.1انظر الوثعقع  (14)
  .<http://ec.europa.eu/clima/citizens/support>انظر  (15)



FCCC/SBI/2016/12 

7 GE.16-14444 

ةدددددددع لةشدددددددبا  ياندددددددوا  "كوكبندددددددا، االجبمددددددداعي. و شدددددددارح  ي ددددددداا جىل    امل وضدددددددعع   ددددددددرح جم
 لبازيز توععع الشبا  واإلجراءاح املباةقع ياملناخ. (16)متبقبةنا"

وقد   املنتق الو ين ألنشطع الامل من  جل البمرني املناخي ن ا مووريع الدومعنعرعع  -18
ز البنمعددع عرضدداا لب ريددع يةددده ن جعدددا  اسدد اتع عع و نعددع لبندداء القدددراح واملودداراح الالزمددع لبازيدد

و شد املوار  الالزمدع لبن عد  االسد اتع عع. وقدال  (17)اي ع ع االنبااثاح واملبرع ع م  تغري املناخ
ج  يةدددده  عدددد اسددد اتع عبة ن ج دددار مبدددا ر  شدددراكع األمدددن املبحدددد  املوقدددد  لةدددباةن ن جمدددال تغدددري 

راح مؤستدددع شددداركوا ن قةقددداح عمدددل ومشددداو  100شدددخص و 400حبشدددد جودددو   (18)املنددداخ
مبادددددد   القطاعددددداح وا وددددداح  ددددداقبع املصدددددةحع مدددددن  جدددددل حتديدددددد االقبعاجددددداح واألولويددددداح 
واإلجدددراءاح اإلضدددافعع. وقدددال ج   ددد ه االسددد اتع عع تدددوي األولويدددع إل راج متددد لع تغدددري املنددداخ ن 
املقرراح الدراسعع ون  وراح تدريب املدرسني. و ضال    الشراكع يني جمةس تغري املنداخ ووزار  

باةددعن ن ا مووريددع الدومعنعرعددع ر دددح مةعددو   والر  مريرددي لبدددريب املدرسددني. ويددني     ن ال
مددر   200البددريب ن ج دار املشدروا جىل سعصل عد  املددريني الد ين تةقدوا  2016هنايع عا  

 الدددب.  50 000مددددرا يبةقددد  الباةدددعن عةددد   يدددديون  كثدددر مدددن  2 500وعددد  املدرسدددني جىل 
 شروا يُبوق     يبررر ن يةدا   خرح ن  مريرا الوسط .وقال ج    ا امل

وقد   املنتدق الدو ين ألنشدطع الامدل مدن  جدل البمردني املنداخي ن تايةندد عرضداا لب ريدع  -19
يةدددده ن جعددددا  اسددد اتع عع لالتصددداالح هتددددل جىل زيدددا   القددددر  عةددد  البرعدددف مددد  تغدددري املنددداخ 

ج  يةددده، ر ددن شددد  تارضددة اثددار تغددري املندداخ، يادداين عامددع  وتازيددز  طدداي ا عددا  املتددبدامع. وقددال
سددرانة مددن شددد  تدددين متددبوح وعددعون  تددائل تغددري املندداخ وج راكوددن مددا. و ضددال    ا رومددع 
سدددب ري متدددبقبالا تقععمددداا لالقبعاجددداح املباةقدددع ياالتصددداالح وتقععمددداا لةرسدددائل املمرندددع احملدددد   

ث كع عدع تقددم ماةومداح جىل شداب تايةندد يشد   تغدري امدل املوجوع جىل  وور حمدد ، وسدببح
املندداخ. ون ايبددا ،  عددر  املبحدددة عددن ر بددع تايةنددد ن تبددا ل ماةومدداح عددن املمارسدداح ا عددد  
فعمدددا يدددني جوددداح الو دددل الو نعدددع املانعدددع يالامدددل مدددن  جدددل البمردددني املنددداخي ور ببودددا ن  عدددن 

 الامل من  جل البمرني املناخي. املشاري  اإلقةعمعع الرامعع جىل تن ع   نشطع 
وقد   املنتق الو ين ألنشطع الامل مدن  جدل البمردني املنداخي ن  و نددا عرضداا لب ريدع  -20

يةده ن تش ع  مشاركع ا واح  اقبع املصةحع ن  نشدطع الامدل مدن  جدل البمردني املنداخي. 
التعاسددداتعع، وتنظدددعن  وقدددال ج  يادددض األنشدددطع، مثدددل عقدددد املشددداوراح الاامدددع، ووضددد  املدددوجزاح

املااررب، وتبا ل الزياراح، ش ات مشاركع ا موور ن مشاري  البرعف والبخ عف. و شدار جىل 
__________ 

-http://ec.europa.eu/clima/citizens/youth/docs/our_planet_our_future/en/files/assets/basic>انظددددددددددددددددددر  (16)

html/page1.html>. 
 http://www.uncclearn.org/sites/default/files/estrategia_nacional_para_fortalecer_los_recursos>انظددددر (17)

_humanos_republica_dominicana_08_2012.pdf>.  
   .<http://www.uncclearn.org>انظر  (18)



FCCC/SBI/2016/12 

GE.16-14444 8 

متدددداهتع جمموعددددع عري ددددع مددددن ا ودددداح  دددداقبع املصددددةحع ن  دددد ه األنشددددطع ، منوددددا ا امادددداح 
ع  خددرح والقطدداا ايددات واملنظمدداح الدينعددع واملؤستدداح الثقافعددع. و شددار  ي دداا جىل تن عدد   نشددط

لدعن تن ع   نشطع الامل من  جل البمرني املناخي ن  و نددا، شةدت: وضد  اسد اتع عع و نعدع 
ألنشدددطع الامدددل مدددن  جدددل البمردددني املنددداخي؛ وجنشددداء حتدددالف و دددين يشددد   املنددداخ لبازيدددز تبدددا ل 
ماةومددداح عدددن املمارسددداح ا عدددد  فعمدددا يدددني ا وددداح  ددداقبع املصدددةحع؛ وجنشددداء منبددددح يرملددداين 

 . (19)عع وتازيز مشاركع التعاسعني ن جدول  عمال املناخلةبوع
وعددددررب ممثددددل فنةندددددا ماةومدددداح عددددن ج مدددداج متدددد لع تغددددري املندددداخ ن الباةددددعن. وقددددال ج   -21

األ دال الرئعتعع لةبثقعدف ن جمدال املنداخ ن فنةنددا  دي زيدا   املارفدع يبغدري املنداخ وتوجعدة سدةويف 
تغددري املندداخ والبرعددف ماوددا. و ضددال    ج ددالل منددا ش الندداا و فاددامن حنددو البخ عددف مددن آثددار 

الباةعن ن البةد   ح جىل ج راج مت لع تغري املناخ ن املنا ش الدراسعع األساسعع ن مراقل ما قبدل 
املدرسع، والباةعن األساسي، والباةعن الثدانوي. ون مادررب ا دديث عدن البطدوراح اإل ايعدع، قدال 

 2004مدر  ن عدا   27كرح ن املنا ش األساسدعع لةباةدعن األساسدي ممثل فنةندا ج  االسبدامع ذُ 
. و شددار ن مالقظاتددة ايبامعددع جىل  هتعددع ج راج هنددش شددامل 2014مددر  ن عددا   150و كثددر مددن 

ومبادد  البخصصداح ن األنشدطع الباةعمعددع، وجىل  هتعدع جعددا  مدوا  تاةعمعددع عالعدع ا دو   وتقدددم 
 مع. البدريب لةمدرسني  ثناء ايد

وقد   املنتق الو ين ألنشطع الامل من  جل البمرني املناخي ن سعشعل حملع عامع عدن  -22
األنشددطع املن دد   لبندداء وتازيددز القدددراح ن الدددول ا زريددع الصددغري  النامعددع. وقددال ج   دد ه الدددول 

ندداخ واودداذ شددديد  الباددررب اثددار تغددري املندداخ، ممددا ياددين    تازيددز قدددرهتا عةدد  البدد قةن مدد  تغددري امل
ججدراءاح ترع عدع  ولويبدا  رئعتدعبا . و شدار جىل    األنشددطع الد  ن  د هتا ومو لبودا سعشدعل تشددمل 
مدددا يةددددي: ج راج متددد ل  تغددددري املندددداخ واالسدددبدامع ن املقددددرراح الدراسددددعع؛ وتنظدددعن  نشددددطع عمةعددددع 

اةُّمعدددددع لةطدددددال ؛ وتازيدددددز تددددددريب املدرسدددددني  ثنددددداء ايدمدددددع؛ وتنظدددددعن قةقددددداح عمدددددل و نشدددددطع ت
لةمنظمدداح ا رومعددع و ددري ا رومعددع، والصددح عني، واملددزارعني، و ددائدي األ ددايف، واجملبمادداح 
احملةعددددع. ون ايبددددا ، شددددد   املبحدددددة عةدددد  الدددددور ا عددددوي لةباةددددعن ن تازيددددز القدددددراح البرع عددددع 

 لةمنظماح ا رومعع ومنظماح اجملبم  املدين، والقطاا ايات، واجملبمااح احملةعع.

الجلسة الثامية: مبا ئ نوجيهية لجهات الوصل الوطنية المعنية بالعمدل مدن أجدل  -اءب 
 التمكين المناخ 

اسدددبمرح قةقدددع الامدددل يادددررب قدددد   فعدددة ممثدددل العونتدددرو منو عدددع وخطدددع عمدددل املبدددا ر   -23
املشددد كع يدددني االت اقعدددع اإل اريدددع والعونتدددرو إلعددددا  مبدددا ه توجعوعدددع لددددعن تن عددد  يرندددامش عمدددل 

وقع. وقال ج  امدل الرئعتدي لةمبدا ه البوجعوعدع  دو جمددا  كدل مدن جوداح الو دل الو نعدع الد
__________ 

 -http://www.parliament.go.ug/index.php/members-of-parliament/parliamentary-fora/parliamentary>انظددر (19)

forum-on-climate-change-pfcc>.     
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املانعع يالامل من  جل البمرني املناخي، واملتؤولني ا رومعني ااخرين الاامةني ن  د ا اجملدال، 
( وضدد  وتن عدد  اسدد اتع عع و نعددع وخطددع عمددل ألنشددطع الامددل مددن 1يإ ددار مددر  يعتددر مددا يةددي: )

املصدددددا ر الو نعدددددع وايارجعدددددع؛  ( قشدددددد الددددددعن البقدددددين واملددددداي مدددددن2لبمردددددني املنددددداخي؛ ) جدددددل ا
( ر ددددد البقددددد  احملددددرز واإليددددال  عنددددة 4وضدددد  ترتعبدددداح تااونعددددع مشدددد كع يددددني القطاعدددداح؛ ) (3)

وتقععمددة. و شددار جىل    املبددا ه البوجعوعددع سددبرو   ي دداا  ثايددع مددا   مرجاعددع لة ودداح األخددرح 
ثل املنظماح  ري ا رومعع ووسائط اإلعدال  والقطداا ايدات، رددل حتديدد  اقبع املصةحع، م

وتصددمعن وتن عدد   نشددطع تتددون ن حتقعددق البمرددني املندداخي. وقددال ج  املبددا ه البوجعوعددع سددبرو  
  مرنع لري يتول ترع وا م  الظرول الو نعع واألوساي الثقافعع واألولوياح اإلطائعع املخبة ع.

 ثة: األفرقة العاملةالجلسة الثال -جي  
انقتن املشاركو  جىل مختع  فرقع عامةع لببا ل ااراء يشد   كع عدع تازيدز قددراح وشدبرع  -24

جواح الو ل الو نعع املانعع يالامل من  جدل البمردني املنداخي، وكد لك لبحديدد األولويداح ن 
امةدددع ن ا ةتدددع . وُعرضدددت ونوقشدددت نبدددائش مدددداوالح األفرقدددع الا2020ال ددد   املؤ يدددع جىل عدددا  

 الاامع. وفعما يةي مةخص املناقشاح املباةقع ياملواضع  الثالثع.

 نعزيز قدرات جهات الوصل الوطنية المعنية بالعمل من أجل التمكين المناخ  -1 
شد   املشاركو  عة   هتعع تازيز قدراح جواح الو ل الو نعع املانعدع يالامدل مدن  جدل  -25

تازيز تن ع  يرنامش عمل الدوقع واإلجراءاح املباةقع ياملناخ عة  املتدبوح البمرني املناخي، يغعع 
الو ين. و شاروا جىل    الاقباح الرئعتعع ال  تواجووا جواح الو ل الو نعدع املانعدع يالامدل مدن 
 جل البمرني املنداخي تشدمل: نقدص املدوار  املالعدع؛ وضداف قددراح األفدرا ؛ و عدا   و حمدو يدع 

جىل جودداح الو ددل الو نعددع؛ وعددد  جمرانعددع الو ددول جىل املددوا  واملمارسدداح ا عددد   الدددعن املقددد 
 واملاةوماح يةغاح مباد  .

و عر  املشاركو  عن ر ببون ن املشداركع ن  نشدطع تاةُّمعدع تباةدق يادد  مواضدع ، منودا  -26
ما يةي: كع عع جعدا  وتن ع  ور د اس اتع عع و نعع ألنشطع الامدل مدن  جدل البمردني املنداخي؛ 
وكع عع تقدم مق قاح لبمويل  نشطع الامل من  جل البمرني املناخي؛ وكع عع تنظعن مشاوراح 

فعوا جواح مانعع مباد  ؛ وكع عع اسبخدا  وسائط البوا ل االجبمداعي لةبوا دل يشد    تشاريف
ق ددايا تغددري املندداخ؛ وكع عددع تصددمعن  ددالح توععددع. و و دد  املشدداركو  ياددد  وسددائل لبةبعددع تةددك 
االقبعاجدداح الباةمعددع، منوددا تنظددعن قةقدداح عمددل وتعتددري االلبحددا  يدددوراح الددباةن اإللردد وين. 

كو  جىل    من املمرن تازيز األنشطع البدريبعع   موعداح   واح ويبعتدري الو دول و شار املشار 
جىل املنو عدداح واملددوا  واملنشددوراح ذاح الصددةع. و كددد املشدداركو     الرثددري مددن املددوا  والدددوراح 
البدريبعددع مباقددع ياإلنرةعزيددع، ور ددن ذلددك مددن املوددن جتاقبوددا يمعدد  الةغدداح الر عددع التددت لامددن 

  . املبحد
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واق ل املشداركو      دري جعددا   نشدطع تددريب جوداح الو دل الو نعدع املانعدع يالامدل  -27
مددن االت اقعددع، و   يُدددرج رددا  6مددن  جددل البمرددني املندداخي وفقدداا لةانا ددر التددبع الددوار   ن املددا   

ن وهنددش عمةددي. و شدداروا جىل    جودداح الو ددل الو نعددع ميرنوددا    تتددب عد مدد ‘تدددريب املدددريني‘
البدددددريب ن تدددددريب ا ودددداح  دددداقبع املصددددةحع عةدددد  املتددددبوح الددددو ين. كمددددا  كدددددوا    جقامددددع 
شراكاح م  املنظماح  ري ا رومعع ووكاالح األمن املبحد  وا واح األخرح  اقبع املصدةحع 

 من ش هنا    تازز  نشطع الباةن.
يدز اإلجدراءاح الد  تبخد  ا وشد   املشاركو  عة     املتاعد  البقنعدع واملالعدع مومدع لباز  -28

جوددداح الو دددل الو نعدددع ن جمدددال املندددال. و شددداروا جىل    تازيدددز قددددراح جوددداح الو دددل الو نعدددع 
ميرقنوا مدن القعدا  يددور التد راء ن جمدال اإلجدراءاح املباةقدع ياملنداخ عةد  الصداعد الدو ين، قعدث 

ةعع عةد  تن عد  مشداري  ومبدا راح ميرنون تقدم البوععع وجقامع شراكاح وحت عز ا واح املانعع احمل
 البمرني املناخي.

 نعزيز شبكة جهات الوصل الوطنية المعنية بالعمل من أجل التمكين المناخ  -2 
نددداقش املشددداركو  األنشدددطع الددد  احدددت ن تازيدددز البوا دددل الشدددبري فعمدددا يدددني جوددداح  -29

شدداركو     ا ددوار التددنوي الو ددل الو نعددع املانعددع يالامددل مددن  جددل البمرددني املندداخي. وذكددر امل
 دددو  ثايدددع منبددددح  (20)الددد ي يددددور ن  ثنددداء الددددوراح يشددد   الامدددل مدددن  جدددل البمردددني املنددداخي

لا دددرال، واملنظمددداح ا رومعدددع الدولعدددع واملنظمددداح  دددري ا رومعدددع، والقطددداا ايدددات، ووسدددائط 
 ا   و ف ددل اإلعددال ، وا ودداح األخددرح  دداقبع املصددةحع لببددا ل املاةومدداح عددن الدددروا املتددب

املمارسددداح فعمددددا يباةدددق يبن عدددد  يرندددامش عمددددل الدوقدددع. و شدددداروا كددد لك جىل    قةقدددداح الامددددل 
اإلقةعمعددع التددايقع واألقددداة ا انبعددع الدد  تُددنظن عةدد   ددامش  وراح مددؤألر األ ددرال  ددي  ثايددع 

 حع.حم ل م عد لببا ل املاةوماح عن املمارساح ا عد  ولبازيز مشاركع ا واح  اقبع املصة
وقال املشاركو  ج  من املمرن تازيز شبرع جواح الو ل الو نعدع ياقدد قةقداح عمدل  -30

جقةعمعع و ولعع وتنظعن قةقداح  راسدعع عةد  اإلن ندت ومدؤألراح فعدديو. و شداروا جىل    مدن شد   
  ه األ واح    تش   ا وار وتبا ل املاةوماح عن املمارساح ا عد  فعما يني جواح الو ل 

عدددع. وذكددددروا     ي حم دددل  اخةددددي عةددد  اإلن نددددت  وددداح الو ددددل الو نعدددع ي عددددد ن تبددددا ل الو ن
 ايرباح يش   جماالح حمد  . 

واق ل املشاركو     توا ل األمانع جيدراز مبدا راح الامدل مدن  جدل البمردني املنداخي ن  -31
الو دل الو نعدع، و   املوقد  الشدبري لالت اقعدع اإل اريدع، و   تادد رسدالع جخباريدع منبظمدع  وداح 

 تتب عد من قنواح البوا ل االجبماعي ايا ع ياالت اقعع اإل اريع. 

__________ 

   .<http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/dialogues/items/8941.php>انظر  (20)
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ويددددالنظر جىل ال ددددرو  الةغويددددع والثقافعددددع،  و دددد  املشدددداركو  يبازيددددز الشددددبراح اإلقةعمعددددع  -32
القائمددع وجنشدداء مشدداري  جقةعمعددع تدددعن تبددا ل املاةومدداح واملمارسدداح ا عددد  ووضدد  مددوا  تدريبعددع 

  عع يالةغاح احملةعع. وتثقع
وشدددد   املشددداركو  عةددد   هتعدددع تازيدددز الباددداو  والبدددتزر والشدددراكاح مددد  ا وددداح  ددداقبع  -33

املصدددددةحع، ومنوددددددا ا امادددددداح، واملنظمدددددداح  دددددري ا رومعددددددع، والشددددددبا ، واملنظمدددددداح اجملبماعددددددع، 
 والصح عو ، والقطاا ايات، ردل  عن تن ع  يرنامش عمل الدوقع.

ل: األولويددددات فدددد  ننفيددددذ برمددددامم عمددددل الدوحددددة فدددد  الفتددددرة الم  يددددة  لدددد  آفددددا  المسددددتقب -3 
 2020 عام
قال املشاركو  ج  تازيز قدراح األفرا  وشبرع جواح الو ل الو نعع املانعع يالامل من  -34

، يغعددع تازيدددز 2020 جددل البمرددني املنددداخي  ددب    وظددد  ياألولويددع ن ال ددد   املؤ يددع جىل عدددا  
الدوقع. و شاروا جىل    مدن شد   ذلدك    ميرقدن جوداح الو دل الو نعدع مدن  تن ع  يرنامش عمل

املشدداركع ن تن عدد  ات ددا  يدداريس، واملشدداركع  ي دداا ن جعدددا  املتدداهتاح احملددد   و نعدداا ون حتقعددق 
   دال البنمعع املتبدامع.

ن  جدل و شار املشاركو  جىل    ياض البةددا   عددح اسد اتع عع و نعدع يشد   الامدل مد -35
البمردني املندداخي، ور ددن ذلدك ال تبددوافر لدددح الاديدد مددن البةدددا  اسد اتع عع  ويةددع األجددل ياددد. 
و عا املشاركو  جىل جيالء  ولويع لزيا   عد  البةدا  ال  ت   اس اتع عع و نعع يشد   الامدل مدن 

     . وذكدددر املشددداركو 2020 جدددل البمردددني املنددداخي، مدددن خدددالل عمةعدددع تشددداركعع، حبةدددول عدددا  
املبددددا ه البوجعوعددددع  ودددداح الو ددددل الو نعددددع، الدددد  تارددددف عةدددد  جعدددددا  ا العونتددددرو واالت اقعددددع 

 اإل اريع، ينبغي    تتاعد ن   ا الصد . 
ونظددراا جىل    تازيددز الددوعي الادداملي عامددل  ساسددي ن حت عددز اإلجددراءاح املباةقددع ياملندداخ،  -36

ل لدددح جودداح الو ددل الو نعددع املانعددع يالامددل  كددد املشدداركو  ا اجددع جىل تازيددز مودداراح االتصددا
من  جل البمرني املناخي. وقد   املشاركو  ا اجدع جىل ماةومداح حمدد   عدن الطريقدع الد  ميردن 
   تبوا ل را جواح الو ل الو نعدع يشد   تغدري املنداخ وفقداا لظروفودا الو نعدع. و شداروا، ن  د ا 

ر  املش كع يني االت اقعع اإل اريع والعونترو، الرامعع التعا ، جىل    من املمرن    تب من املبا 
 جىل جعدا  مبا ه توجعوعع لدعن تن ع  يرنامش عمل الدوقع، مروقناا يركز عة   نشطع البوععع. 

وشددد   املشدداركو  عةدد     زيددا   عددد  البةدددا  الدد  تدددمش الددباةن ن جمددال تغددري املندداخ ن  -37
. و شداروا  ي داا جىل 2020الر عع عامل مون ن ال    املؤ يع جىل عا  املنا ش الدراسعع والبدريبعع 

   تدريب خمبةف ا واح  اقبع املصةحع، وتازيدز البثقعدف  دري الر دي والر دي ماداا، ال يقدال  
 .2020 هتععا ن ال    املؤ يع جىل عا  

مددن  جددل البمرددني والقددا املشدداركو     موا ددةع تازيددز البن عدد  ال اددال ألنشددطع الامددل  -38
املناخي ر نا يزيا   املوار  املالعع والبشريع عة  التواء. واق ل املشاركو  قشد املوار  مدن مصدا ر 
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مبنوعع، منوا االعدع املالعدع، ووكداالح الباداو  الثنائعدع واملبادد   األ درال، والبمويدل الادا  الدو ين، 
 واملنظماح  ري ا رومعع، والقطاا ايات. 

املشددداركو  يبازيدددز مشددداركع ا وددداح  ددداقبع املصدددةحع  دددري األع ددداء ن تن عددد  و و ددد   -39
يرنامش عمل الدوقع و نشطع الامل من  جل البمردني املنداخي. كمدا شدد   املشداركو  عةد   هتعدع 
تازيددز البادداو  الدددوي مددن  جددل النوددورب ي نشددطع الامددل مددن  جددل البمرددني املندداخي. ون ايبددا ، 

الرئعتي ال ي ميردن    تؤ يدة وكداالح األمدن املبحدد  والشدركاء اإلطدائعو    شا  املشاركو  يالدور
 . 2020 ااخرو  ن النوورب ي نشطع الامل من  جل البمرني املناخي ن ال    املؤ يع جىل عا 

الجلسددة الرابعددة: ال ددوار بددين جهددات الوصددل الوطنيددة المعنيددة بالعمددل مددن أجددل  - ال 
ظمددات المعنيددة باالنفاقيددة اإلطاريددة بلددان نلددجي  التمكددين المندداخ  وفئددات المن

ملددار ة الجهددات صدداحبة الميددل ة فدد  ننفيددذ أملددلة العمددل مددن أجددل التمكددين 
 المناخ 

توا ةت قةقع الامل حبوار فعما يني ممثةي اجملبم  املدين وجواح الو ل الو نعدع املانعدع  -40
دين عة     ا واح  اقبع املصدةحع، يالامل من  جل البمرني املناخي. وشد   ممثةو اجملبم  امل

ومنودا الشددبا  واملدر   واملنظمدداح  دري ا رومعددع وا اماداح ووسددائط اإلعدال ، تددؤ ي  وراا رئعتددعاا 
ن تن ع  يرنامش عمل الدوقع. وقدموا تو عع يإنشاء  نع تنتدعق و نعدع لبازيدز البنتدعق فعمدا يدني 

 املانعع ذاح الصةع. الوزاراح ويني امعئاح ا رومعع و ع  ا واح 
وشدد    ممثةددو اجملبمدد  املدددين جودداح الو ددل الو نعددع املانعددع يالامددل مددن  جددل البمرددني  -41

من االت اقعع يطريقع شدامةع ومبرامةدع، وعةد  ج مداج  6املناخي عة  النظر ن  ع  عنا ر املا   
 اخ.  نشطع الامل من  جل البمرني املناخي ن اس اتع عاح ومشاري  تغري املن

و و دد  ممثةددو اجملبمدد  املدددين كدد لك يدد   تُبددال يعاندداح االتصددال ايا ددع يودداح الو ددل  -42
الو نعع املانعع يالامل من  جل البمرني املناخي ن املوق  الشبري لالت اقعدع اإل اريدع. و عدوا جىل 

مددل مددن جنشدداء عنددوا  يريدددي جلردد وين لرددل يةددد كددي يبةقدد  عةعددة املراسددالح املباةقددع ي نشددطع الا
  جل البمرني املناخي. 

 الخلوات المقبلة -رابعاا  
قد تر ب األ رال و ري دا مدن ا وداح  داقبع ن اسدبخدا  املاةومداح الدوار   ن  د ا  -43

البقريدددر عنددددد وطدددعط وتصددددمعن وتن عددد  األنشددددطع املبصدددةع يددددالباةعن، والبددددريب، والبوععددددع الاامددددع، 
ومشدداركع ا مودددور وقصدددولة عةددد  املاةومددداح املباةقدددع يبغددري املنددداخ، والباددداو  الددددوي يشددد   تةدددك 

 املتائل. 



FCCC/SBI/2016/12 

13 GE.16-14444 

 مرفقلا

حلقددة العمددل المتعلقددة بدددع  ننفيددذ برمددامم عمددل الدوحددة جدددول أعمددال   
 من االنفاقية 6بلان الما ة 

[English only] 

 

27 May 2016 

 

Agenda 

8.30–9 a.m. Registration 

Opening of the workshop 

9–9.45 a.m. Welcoming remarks 

 Mr. Peer Stiansen, Chair of the Nordic working group for global climate negotiations 

 Mr. Nick Nuttall, UNFCCC secretariat 

Outline and objectives of the workshop provided by the co-facilitators 

 Ms. Malin Modh, national focal point for Action for Climate Empowerment (ACE), Sweden 

 Mr. E. Crispin U. I. d’Auvergne, ACE national focal point, Saint Lucia 

Performance 

 United Nations Bonn’s Climate Ambassadors, performance of “Bonni & Bo” 

Tour de table 

Group photo 

9.45–10 a.m. Coffee break 

Introductory presentation 

10–10.20 a.m. Overview of ACE and the implementation of the Doha work programme on Article 6 of the 

Convention, Ms. Adriana Valenzuela, UNFCCC secretariat 

Question and answer session 
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Presentation of good practices and lessons learned 

10.20–11.40 

a.m. 

Dialogue on experiences of ACE national focal points and Party representatives in implementing 

the Doha work programme 

 “Communicating European Union climate action”, Ms. Anna Johansson, European 

Commission 

 “Preparing an ACE national strategy and mobilizing resources for implementing”, Mr. 

Omar Ramírez Tejada, the Dominican Republic 

 “Preparing communication strategies on climate change/public awareness”, Ms. Supawan 

Wongprayoon, Thailand 

 “Fostering the participation of stakeholders in implementing ACE”, Mr. Joseph Epitu, 

Uganda 

 “Climate change education”, Mr. Matti Ranta, Finland 

 “Building capacity in small island developing States”, Ms. Jeannette Larue, Seychelles 

Question and answer session 

Guidelines for ACE national focal points 

11.40 a.m.–12 

p.m. 

Presentation on methodology and plan of action, Ms. Leslie Paas and Ms. Julia Heiss,  United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (member of the United Nations 

Alliance on Climate Change Education, Training and Public Awareness) 

Question and answer session 

12–1 p.m. Lunch break 

Working group discussions in breakout rooms 

1–1.10 p.m. Methodology of the working groups explained by the co-facilitators in room LEU 1916 

1.10–1.55 p.m. Session I: strengthening the capacities of ACE national focal points 

 Group I, facilitator Ms. Heiss 

Room LEU 1916 

 Group II, facilitator Ms. Verona Collantes,  United Nations Entity for Gender Equality and 

the Empowerment of Women (member  of the United Nations Alliance on Climate Change 

Education, Training and Public Awareness)                                                                                             

Room LEU 1916 
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 Group III, facilitator Ms. Cristina Rekakavas, United Nations Institute for Training and 

Research (member  of the United Nations Alliance on Climate Change Education, Training 

and Public Awareness) 

Room LEU 2112 

 Group IV, facilitator Ms. Valenzuela 

Room LEU 2705 

 Group V, facilitator Mr. Luis Davila, UNFCCC secretariat 

Room LEU 2712 

1.55–2.40 p.m. Session II: strengthening the network of ACE national focal points 

 Group I, facilitator Ms. Heiss 

Room LEU 1916 

 Group II, facilitator Ms. Collantes 

Room LEU 1916 

 Group III, facilitator Ms. Rekakavas 

Room LEU 2112 

 Group IV, facilitator Ms. Valenzuela 

Room LEU 2705 

 Group V, facilitator Mr. Davila 

Room LEU 2712 

2.40–3.25 p.m. Session III: moving forward 

 Group I, facilitator Ms. Heiss 

Room LEU 1916 

 Group II, facilitator Ms. Collantes 

Room LEU 1916 

 Group III, facilitator Ms. Rekakavas 

Room LEU 2112 

 Group IV, facilitator Ms. Valenzuela 

Room LEU 2705 

 Group V, facilitator Mr. Davila 

Room LEU 2712 

3.25–3.40 p.m. Coffee break 

3.40–4.40 p.m. Presentation of conclusions by each working group to the plenary 
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4.40–5.25 p.m. Dialogue among ACE national focal points and UNFCCC constituencies 

Fostering the participation of stakeholders in implementing ACE 

Closure of the workshop 

5.25–5.55 p.m. Closing remarks 

 Co-facilitators Ms. Modh and Mr. d’Auvergne 

 Mr. Davila 

    


