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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥-٦بون، 
 من جدول األعمال املؤقت ١9البند 

 تقرير عن األنشطة المتعلقة بالعمل من أجل التمكين المناخي

 الحوار الخامس بشأن العمل من أجل التمكين المناخي  
 تقرير موجز مقدم من األمانة  

 موجز  
املنددا أ  اندداد الدددواد ال ا  دد  ُعقددد ااددواا ا ددام  بشدد ن الجمددل مددن  جددل ال م دد   

. وتقا د  ثثلدو األادرا  ٢٠١٧ ياا/مدايو  ١٦و ١٥واألابج  للهيئد  الررعيد  لل نريدي، يدومأ 
واملنظمدداا اا وميدد  الدوليدد  واملنظمدداا يددو اا وميدد  وو دداب  اصعدد   و  دد ا  امل ددل   

وال ددداييف جم لددال  املجنيدد  ار ددرين املماا دداا الرلددلس والددداو  امل  ال دد  بشدد ن ال جلددي 
 تغو املناخ وال جاون الدويل عليهما.
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 مقدمة -أوالا  

 المعلومات األساسية والوالية -ألف 
وال وعي  الجام  ومشدااك  اجلمهدوا  كد مؤمتر األارا  من جديد  مهي  ال جلي  وال داييف  -١

وو ددوله إىل املجلومدداا جم لددال تغددو املندداخ، و مهيدد  ال جدداون الدددويل علددس  لدد  مددن  جددل  قيددق 
هد  التراقي  النهابأ وال نريدي الرجدال صجدراداا ال  يدف وال اريدف، واع مدد جم  واتده الثامند  

 .(١)ي من التراق ٦عشرد برنامج عمل الدوح  امل جلق باملا د 
وباصضداف  إىل  لدد ، الديف مددؤمتر األادرا  إىل اهليئدد  الررعيد  لل نريددي )هيئد  ال نريددي(  ن  -٢

مددن التراقيدد  ب نظددي  حددواا  ددنود  اندداد الدددواد  شددااك  األاددرا   ٦تجددزا الجمددل امل جلددق باملددا د 
امل دددل   وثثلدددأ اهليئددداا  اا ال دددل  املنشددد د  وجددديف التراقيددد  وا دددرباد واملماا ددد  و  ددد ا  

املجنيدد ، و لدد  مددن  جدددل تبددا ل ا ددرباا واألف دداا واملماا ددداا الرلددلس والددداو  امل  ال ددد  
 .(٢)ي جلق ب نريي برنامج عمل الدوح  فيما
وقرا مؤمتر األارا   ن ُُتمَّع، أليراض تنظدي  اادواا امل جلدق بالجمدل مدن  جدل ال م د   -3

تراقي  جم لايل تركيز يُنظدر فيهمدا بال جاقديف  دنوياا. من ال ٦، الجنا ر ال    من املا د (3)املنا أ
ويل  لال الرتكيز األول ال جلي  وال داييف، فيما يل  لال الرتكيز الثاين ال وعي  الجام  ومشدااك  

 .(4)اجلمهوا وو وله إىل املجلوماا. ويُج رب ال جاون الدويل موضوعاا مشرتكاا ب  لايل الرتكيز
ا  إىل األماندددد   ن تُجددددًد تقريددددراا مددددوجزاا عددددن كددددل اج مددددا  يُجقددددد جم والدددديف مددددؤمتر األاددددر  -4

 .(٥)ااواا إااا

 اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ -باء 
قد ترييف هيئ  ال نريي جم النظر جم املجلوماا الدواا د جم هديا ال قريدر  دد   ديدد مزيدد  -٥

 من اصجراداا املنا ب .

 داوالتالم -ثانياا  
ُعقدددد اادددواا ا دددام  بشددد ن الجمدددل مدددن  جدددل ال م ددد  املندددا أ )ُيشددداا إليددده فيمدددا يلدددأ  -٦

،  اندددداد الدددددواد ال ا  دددد  واألابجدددد  هليئدددد  ال نريددددي. ٢٠١٧ ياا/مددددايو  ١٦و ١٥بددددااواا( يددددومأ 
ل  عد   وهدو: ال جلدي  وال دداييف جم لدا 3وان يف الرتكيز علس اجملال األول املشاا إليده جم الرقدرد 

 تغو املناخ وال جاون الدويل عليهما.

__________ 

 .١، الديباج  والرقرد ١8-/   ١٥املقرا  (١)
 .9، الرقرد ١8-/   ١٥املقرا  (٢)
مددن  ٦ي املددا د ،  ن يشدداا إىل اجلهددو  امل  ددل  ب نريدد٢٢-/   ١٧مددن مقددرا   ١4قددرا مددؤمتر األاددرا ، جم الرقددرد  (3)

 ‘.الجمل من  جل ال م   املنا أ‘التراقي  بجبااد 
 .١٠، الرقرد ١8-/   ١٥املقًرا  (4)
 .١٢، الرقرد ١8-/   ١٥املقًرا  (٥)



FCCC/SBI/2017/10 

GE.17-14759 4 

شاص ميثلدون األادرا  واملنظمداا اا وميد  الدوليد   ١٠٠وشااك جم ااواا  كثر من  -٧
واملنظماا يو اا ومي  والقطا  ا اص وو اب  اصع   و   ا  امل دل   املجنيد  ار درين، 

جلددي  وال ددداييف جم لددال تغددو وتقددااوا املماا دداا الرلددلس والددداو  امل  ال دد  فيمددا  ددص ال 
 املناخ وال جاون الدويل عليهما.

در ااددواا،  -8 وتدر َّ   الج مدا   ابديُ  هيئدد  ال نريدي، ال ديد اومدا   رو دد و . و داعد  ُمي  
 ال يد  يو  ااان،  رو فيجأ اليت    وىل الربا   املقبل  للدواد الثالث  والجشرين ملؤمتر األارا .

الج ما  إىل جل يت عمل ام دا كل واحدد منهما لث ث  اعاا واكزتا علس وُقً    -9
 ما يلأ:
 ال جلي  وال جاون الدويل عليه؛ ) ( 
 ال داييف وال جاون الدويل عليه. ) ( 

وبددد ا كددل جل دد  عمددل ب ل ددل  مددن الجددروض، تل هددا مناقشدداا جم إادداا  فرقدد  عاملدد   -١٠
يل الرتكيددز. ويً در مددداولا األفرقد  الجاملدد   درباد  جم لددال تناولدت املواضدديع الربي دي  امل  ددل   جدا

تغددو املندداخ مددن منظمددااو ث لردد  وثثلددون عددن  ددالف األمدد  امل  دددد لل ثقيددف وال ددداييف وال وعيدد  
 .(٦)الجام  جم لال تغو املناخ ) الف األم  امل  دد(

علددس املوقددع الشدددب أ ويددر  جدددول  عمددال الج مدددا  جم املرفددق. وميددع الجددروض م احددد   -١١
، ومي دددن الاددد   علدددس شددري  فيدددديو يدددوجز اادددواا الدديد ا ددد غرق يدددوم  علدددس قنددداد (٧)ل تراقيدد 

 .(8)التراقي  جم موقع يوتيو 

 التحديات والفرص -ثالثاا  
 افتتاح الحوار الخامس بشأن العمل من أجل التمكين المناخي -ألف 

 ٢٠١٦ نريدددي إن األادددرا   جدددرا جم عدددا  بجدددد اف  ددداح الج مدددا ، قدددال ابدددي  هيئددد  ال -١٢
ا  جراضاا و يطاا لربنامج عمل الدوح ،  ل ت فيه إىل  ن  ارافاا وجهداا   درم مدن   د ا  
امل ددل   قددد  حددراا تقدددماا جم ال اطددي  للجمددل مددن  جددل ال م دد  املنددا أ وتن دديقه وتنريددي . 

  النبجاادداا وقددا اد علددس وشددد  علددس  ن ال جلددي  وال ددداييف   ا دديان ل ن قددال إىل تنميدد   ريلدد
 مدددل تغدددو املنددداخ. وججلدددت بجدددري البلددددان مدددن تغدددو املنددداخ موضدددوعاا قابمددداا بياتددده جم مناهجهدددا 
ال جليميدد ، فيمددا   لددت بلدددان كثددود   ددرم ال جلددي  جم لددال تغددو املندداخ إ ماجدداا تامدداا جم املندداهج 

اليد ميثل  طود   ا ي   و  ت دوين  الداا ي  اليت ت ناول البيئ  جم نظا  ال جلي  الراأ، األمر
  شااص ملم   وضو  املناخ.

و دث ال يد   ح الدين مزواا، ابي  مؤمتر األارا ، عرب ا ال  م جل  بالريديو،  -١3
 هددداا الراعلددد  مدددن يدددو الددددولعدددن ال دددزا  ح ومددد  املغدددر  بدددالنهوض بدددال جلي  وتجزيدددز إشدددراك اجل

__________ 

(٦) http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/education_and_training/items/8958.php. 
(٧) http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/dialogues/items/10123.php. 
(8) https://www.youtube.com/watch?v=QQRjT28FgrM&feature=youtu.be. 

http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/education_and_training/items/8958.php
http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/dialogues/items/10123.php
https://www.youtube.com/watch?v=QQRjT28FgrM&feature=youtu.be
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إىل  ن مت ددد  ال جلددي  وال دددداييف جم لددال املنددداخ  مددر بدددال  . و شدداا (9)والشددبا  جم الجمددل املندددا أ
األمهي  من  جل ال نريي الرجال لتراق بااي . مث  ها  جبميدع الددول واجلهداا الراعلد  مدن يدو 
الدددول إىل  عدد  ال جلددي  جم لددال تغددو املندداخ  ددد  وضددع  يا دداا وانيدد ، وبندداد قدددااا مراكددز 

ن  جدل ال م د  املندا أ، وضدمان ال ن ديق الددويل الد ا  بشد ن ال ن يق الواني  املجني  بالجمدل مد
هدددي  امل ددد ل . وباصضددداف  إىل  لددد ،  عدددا املنظمددداا واملؤ  ددداا والددددول ويوهدددا مدددن اجلهددداا 

 الراعل  إىل تقدمي الدع  املايل للجمل من  جل ال م   املنا أ.
قي ،   حظاا ترحيبي   شدااا و  لت ال يدد باتري يا إ بينواا، األمين  ال نرييي  ل ترا -١4

فيها إىل  ن الجامل ي جه حنو عهد جديد من ال نريي يش ل فيه ال جلي  وال داييف عامل  ابي ي  
للنهددددوض باتردددداق بددددااي  و هدددددا  ال نميدددد  امل دددد دام . وشددددد ا علددددس  ن هدددديا الجهددددد اجلديددددد 

ن قددال إىل اق  ددا اا  ددي طليف  ريددز النددا  علددس اع مددا   تدداة عدديئ م دد دام ، و يئدد  فددرص ال
ول مجاا  كثر مراعاد للبيئ ، وتزويد امل جلم  باملهاااا ال ام  للوظابف ا لراد، وبناد القدداد 
علددس  مددل تغددو املندداخ، ومت دد  النددا  مددن الضددط   بالجمددل املنددا أ. وشددججت اا ومدداا 

ل م د  املندا أ: الجمدل مدن  جدل ا"واجلهداا  داحب  امل دل   علدس ال دجيد الدوات علدس تنريدي 
)يشدداا  "مبددا ت توجيهيدد  ل  ددريع وتددود إ ددا  حلددول مددن  دد ل ال جلددي  وال ددداييف وال وعيدد  الجامدد 

 .(١٠)إليها فيما يلأ با   املبا ت ال وجيهي  للجمل من  جل ال م   املنا أ(
و القدددت ال ددديدد إ دددبينواا وال ددديد جددداكو  اايندددر، نابددديف ابدددي  مجهدددد البيئددد  واألمددددن  -١٥

ال دددابع جلامجددد  األمددد  امل  ددددد، مبدددا اد امددد د املنددداخ املب ددددب ، الددديت تقدددد  ا دددربد الجمليددد   البشدددرد
للمددددوظر  الشددددبا  مددددن البلدددددان الناميدددد  جم  ماندددد  التراقيدددد . و وضدددد  ال دددديد ااينددددر  ن األيلبيدددد  

بليددون شدداص، يجيشددون جم البلدددان  ١،8ال دداحق  مددن شددبا  الجددامل الدديين يبلدد  عددد ه  حاليدداا 
يدد . وقددال إن الزمددالا ت ددي  للشددبا  إم انيدد  فريدددد لبدددد حيددا   الوظيريدد  جم لددال ال راعددل النام

 ب  وضع ال يا اا وإجناا الب وث علس ال جيد الدويل فيما ي جلق باملناخ.
و عا ابي  هيئ  ال نريي ال يد  ااان إىل  ن ي وىل، نياب ا عنه، تي دو جل ديت الجمدل جم  -١٦

 ال يد  ااان إحاا  إىل املشااك  عن ف وم ااواا و هدافه. إااا ااواا. وقد 

 الجلسة األولى: التعليم والتعاون الدولي عليه -باء 
 العروض -1 

كري دد   ينددربد جهرومددأ، وهددأ مرشدد   ةابيدد  جلددابزد  فلددل  -  لقددت ال دديدد مددااد -١٧
، كلم  ابي ي  عن  وا املجلم  جم ال شدجيع علدس إحدداث  دول (١١)٢٠١٧مجل  جم الجامل لجا  

 ريل  النبجاااا وقا اد علس  مل تغو املناخ. و عربدت عدن ا د مردا    ن علدس  و  تنمي  
املجلدد  واملدا دد   ن يلددجا إادداااا ل غددو املندداخ جم ال ددياق األو ددع ادددو  ال وكدديف، وقالددت إةمددا 

يددل القددا   لي ددب   فددرا   عنا ددر تغيددو. و بلغددت املشددااك  يلددطلجان بدددوا ابي ددأ جم مت دد  اجل
__________ 

(9) https://www.youtube.com/watch?v=P-konpX63sc. 
(١٠) http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/education_and_outreach/application/pdf/action_for_climate 

_empowerment_guidelines.pdf. 
(١١) http://www.globalteacherprize.org/2017-finalists. 

https://www.youtube.com/watch?v=P-konpX63sc
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/education_and_outreach/application/pdf/action_for_climate_empowerment_guidelines.pdf
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/education_and_outreach/application/pdf/action_for_climate_empowerment_guidelines.pdf
http://www.globalteacherprize.org/2017-finalists
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جم  يب،  ٢٠١٦بإا ق  الف عاملأ  اناد املن دم الجاملأ لل جلي  واملهاااا الديد ُعقدد جم عدا  
باصمددداااا الجربيددد  امل  ددددد، مدددن  جدددل  عددد  الدددنظ  ال جليميددد  جم ال  ددددد لل  ددددياا املنا يددد . 

واان  مددراع  للبيئدد ، وا دد جانت بب ددوث ُتريبيدد  ل  ديددد و و ددت ب م دد  األارددال لي ددب وا مدد
 ال بل ال ريل  ب جزيز  ل .

مث اكددزا  ل ددل  مددن الجددروض علددس املماا دداا ال ددليم  والددداو  امل  ال دد  جم ال جلددي   -١8
جم لددال تغددو املندداخ وال جدداون الدددويل علددس  لدد . وقدددمت ثثلدد  ملجهددد املددواا  الجامليدد ، وهددو منظمدد  

بلداا، عرضاا تناولت فيه ال  دياا والردرص وال و دياا ص مدا   ٥٠لب وث تل   كثر من عاملي  ل
ال جلي  وال داييف جم امل امهاا احملد د وانياا، مرباد  مهي  ال جلي  وال داييف جم بنداد القددااا الوانيد  

ملندداخ جم علدس الوفدداد بالل زامداا املرتبطدد  ب لد  امل ددامهاا. وشددد ا علدس  ن يُدددمج موضدو  تغددو ا
املندداهج الداا ددي ، مددع مراعدداد الظددرو  الوانيدد ، وعلددس  ن هددي  الظددرو   ددد   يلدداا مددن   ددا  إىل 
ال ددداييف، وا ددرباا ال امدد  صجندداا  لدد  ال ددداييف، وااددوافز اللددرواي  لل رددا  علددس تلدد  ا ددرباا، 

نددداك حاجددد  إىل وال دددياق املدددواة صتاحددد  فدددرص ال دددداييف املنا دددب . وتبددد  الدددداو  امل  ال ددد   ن ه
تطددوير قدددااا مدددايب املددداب ، و ن الدد جل  مددن األقددران ةددج فجددال ألندده يجددزا الدددوا ااا دد  الدديد 
تؤ يه اجلامجاا ومجاهد الب د  احملليد  والوانيد ، وي ده   يلداا جم إشدراك اا ومداا الوانيد  و ون 

 الواني  واجمل مع املدين واجلهاا األ رم من    ا  امل ل   الربي ي .
عرضدداا مشددرتكاا بشدد ن النهددوض بددال جلي  جم  (١٢)وقددد  ا ادد  ثثلدد  عددن  ددالف األمدد  امل  دددد -١9

لال تغو املناخ من   ل ال جاون الدويل. وي جس ال  الف إىل  قيق  ق س قدا مدن ال دراا وتن ديق 
  بالجمدل مدن األنشط  فيما بد  وكدالا األمد  امل  ددد الديت تددع  األادرا  جم تنريدي األنشدط  امل  دل

 جل ال م   املنا أ. و فا  امل  لمون بإا ق مشاايع و نشط  م جدد د، مدن قبيدل األنشدط  املشدرتك  
جم اج ماعداا التراقيد ، واأليددا  ال جليميد ، و حدداث مثددل الج ماعداا الرفيجد  امل دد وم بشد ن ال جلددي  

 م   املنا أ.جم لال تغو املناخ، ووضع املبا ت ال وجيهي  للجمل من  جل ال 
وقددد  ثثددل ملنظمدد  األمدد  امل  دددد للرتبيدد  والجلدد  والثقافدد  )اليون دد و( عرضدداا عددن األنشددط   -٢٠

امل  دددل  بدددال جلي  جم لدددال املنددداخ جم إاددداا برندددامج الجمدددل الجددداملأ بشددد ن ال جلدددي  مدددن  جدددل ال نميددد  
املنددداخ جم املنددداهج . وتشدددمل هدددي  األنشدددط   عددد  اا ومددداا جم إ مدددا  موضدددو  تغدددو (١3)امل ددد دام 

الداا ي ، وتداييف املجلم ، وتبا ل املماا اا ال دليم  جم مدؤمتراا التراقيد ، وتطدوير مدوا  ال جلدي  
والددد جل  للمجلمددد . وت دددوىل اليون ددد و  يلددداا حشدددد اصجدددراداا امل جلقددد  باملنددداخ مدددن  ددد ل شدددب  ها 

. ويلدد  (١4)بلددداا  ١8١جم  مؤ  د  تجليميدد  ١٠ ٠٠٠للمدداا  املن  ددب ، وهددأ شدب   عامليدد  تلدد  
بلداا، منها  ملانيدا. وباصضداف  إىل  ٢٥مدا   جم  ٢٦٠مشروعها الرابد بش ن ال جلي  جم لال املناخ 

 لدددد ، متددددن  اليون دددد و مددددع ح ومدددد  اليابددددان جددددابزد اليون دددد و واليابددددان لل جلددددي  مددددن  جددددل ال نميدددد  
 األفرا  واملؤ  اا واملنظماا. ، اليت   رأ باملشاايع  اا ال ل  اليت ينريها(١٥)امل  دام 

__________ 

 _http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and ادددد   علددددس قابمدددد   علدددداد ال  ددددالف، انظددددرل (١٢)

outreach/education_and_training/items/9163.php. 
(١3) http://en.unesco.org/gap. 
(١4) https://aspnet.unesco.org/en-us. 
(١٥) http://en.unesco.org/prize-esd. 

http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_%20outreach/education_and_training/items/9163.php
http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_%20outreach/education_and_training/items/9163.php
http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_%20outreach/education_and_training/items/9163.php
http://en.unesco.org/gap
https://aspnet.unesco.org/en-us
http://en.unesco.org/prize-esd
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وقددد  ثثددل عددن مجهددد األمدد  امل  دددد لل ددداييف والب دد  عرضدداا تندداول فيدده شددراك  األمدد   -٢١
 ١٦منظمدد  م جددد د األاددرا  و 3٦، الدديت تلدد  (١٦)امل  دددد املوحدددد للدد جل  جم لددال تغددو املندداخ

انيد  بشد ن تغدو املنداخ، فلد ا بلداا، وت  ليف حمر ا لل جل  اصل رتوين يقدد   وااا إل رتونيد  ل
عن  وااا تدايبي  مباشرد م جد د بش ن قلايا ال اريف وال  يف. وت ي  م  ب  إل رتوني   كثر 

مددا د مددن مددوا  األمدد  امل  دددد للمهنيدد  واملجلمدد  والطدد  . وقددد  عمددت الشددراك   ٢ ٠٠٠مددن 
أ، واص دددها  مدددن مث جم البلددددان جم وضدددع ا دددرتاتيجياا وانيددد  للجمدددل مدددن  جدددل ال م ددد  املندددا 

 من اتراق بااي . ١٢من التراقي  واملا د  ٦تنريي املا د 
My2050وعددرض ثثددل لبلجي ددا   اد البلددد ال جليميدد  علددس شددب   اصنرتنددت امل ددماد  -٢٢

(١٧) ،
الددديت تقدددد  مجلومددداا إىل املدددواان  عدددن  دددبل امللدددأ  دددو  ل مدددع  رددديري النبجااددداا  لدددول 

الشب ي  نظرد م جمق  إىل ال غيواا املم ن  جم لالا النقل واملباين . وتجطأ األ اد ٢٠٥٠ عا 
وال دددناع  وإمددددا اا الطاقددد  والزااعددد ، و  ددديف مجددددلا سرددديري النبجااددداا للم ددد جمل ، ثدددا 

 "مداباا جم لدال املنداخ"ي ي  وضع  يناايو ل  قيق ان قال منارري النبجاااا. ويقد  اانا عشر 
اييف امل دداعدد إىل املجلمدد  والطدد   جم املددداا  الثانويدد ، ل م يددنه  مددن ثددن ا دد را وا مددن ال ددد

 تش يل م م  ل مجه .
وقدددد  ثثدددل ملؤ  ددد  حممدددد ال دددا   امايددد  البيئددد  مدددن املغدددر  عرضددداا تنددداول فيددده اليدددو   -٢3

مد  ، وا  لاف ه املؤ    واا و (١8)ال جليمأ اليد نُظ  جم الدواد الثاني  والجشرين ملؤمتر األارا 
املغربيدد  بشدددراك  مدددع  دددالف األمددد  امل  ددددد. وتطدددرق حددددث افيدددع امل ددد وم ُعقدددد جم  لددد  اليدددو ، 
 لددوا  دداحب  ال ددمو املل ددأ األمددود لدد  ح ددناد مددن املغددر ، إىل  وا ال جلددي  جم ت ددريع وتددود 
تنريدددي اترددداق بدددااي  و هددددا  ال نميددد  امل ددد دام . ونظمدددت املؤ  ددد  من ددددم للشدددبا ،  عدددد فيددده 

بلددددداا ت ددددع تو ددددياا لل ددددد مددددن الب ددددم  اصي ولوجيدددد . وعدددد ود علددددس  لدددد ،  ١١ن ادددد   مدددد
ا  لددافت املؤ  دد  حدددااا بشدد ن  مهيدد  شددب اا اجلامجدداا ا لددراد، وهددأ شددب   وظيريدد  تلدد  
مؤ  ددداا ال جلدددي  الجدددايل الددديت تددددمج اجلوانددديف البيئيددد  وجوانددديف امل دمددد  جم مناهجهدددا الداا دددي ، 

. و عدددا املؤ  دد ،  اندداد الدددواد الثانيدد  والجشددرين (١9) لددرادو القددت شددب    جامجدداا املغددر  ا
ملؤمتر األارا ، عدد   واا لل جل  جم لدال تغدو املنداخ للمدداا  واجلامجداا والبلددياا والقطدا  
ا دداص وعامدد  النددا . وقددد  برنددامج املرا ددلون الشددبا  مددن  جددل البيئدد  الدددع  لل غطيدد  اصع ميدد  

 ؤمتر األارا .للدواد الثاني  والجشرين مل
ةجهدد  جم  (٢١)وم  ددف مانش ددرت (٢٠)وعددرض ثثلددو وكالدد  مانش ددرت املجنيدد  ب غددو املندداخ -٢4

وضع ا رتاتيجي  للمنداخ مدن  جدل النهدوض بدال جلي  وال م د  جم لدال املنداخ مل داعدد مانش درت 
بدا ااا . وي رتشدد ال نريدي  ٢٠٥٠علس  ن ت ب  مدين   قق تجا ل األار ال ربوين  لول عدا  

شىت تلطلع  ا جهاا من    ا  امل ل  ؛ مثل برنامج املداا  اصي ولوجي  )اليد تشدااك 
(، UpRising Leadershipجم املاب  من مداا  مانش رت(، وبرندامج النهدوض بالقيدا اا ) 9١فيه 

__________ 

(١٦) https://unccelearn.org/. 
(١٧) http://www.my2050.be .) بالررن ي( 
(١8) http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/education-crucial-to-accelerate-climate-action. 
(١9) http://staging.unep.org/training/programmes/GreenUniversityNetworks.asp. 
(٢٠) http://www.manchesterclimate.com/. 
(٢١) http://www.museum.manchester.ac.uk/. 

https://unccelearn.org/
http://www.my2050.be/
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/education-crucial-to-accelerate-climate-action
http://staging.unep.org/training/programmes/GreenUniversityNetworks.asp
http://www.manchesterclimate.com/
http://www.museum.manchester.ac.uk/
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و قامددددددت الوكالدددددد  وامل  دددددددف جم ‘. ملمدددددد  بانبجااددددددداا ال ربددددددون‘وتددددددداييف املددددددواان  لي ددددددب وا 
 ١٠٠ ٠٠٠جم امل  دف، الديد ااا  قرابد  ‘ ال     جم املناخ‘شراك  ل نظي  مجرض  ٢٠١٦ عا 

اابددر جم  ابجددد   شدددهر. وتددددل هدددي  األنشدددط  علددس  ن املددددن مي دددن  ن تدددؤ د  وااا بدددال  األمهيددد  جم 
الجمدددل املندددا أ، و ن املؤ  ددداا املدنيددد ،  دددا فيهدددا امل ددداحف، مي دددن  ن تندددو الندددا  فيمدددا ي جلدددق 

 ا أ وتلهمه  إليه ومتً نه  من الضط   به.بالجمل املن
 ٧3، وهددأ منظمدد  جامجدد  تلدد   علدداد جم (٢٢)وقددد  ثثددل عددن مؤ  دد  ال ثقيددف البيئددأ -٢٥

بلددداا، عرضدداا تندداول فيدده ُتربدد  املؤ  دد  جم تجزيددز  تدداة الجدديئ ا ريلدد  النبجاادداا والقددداد علددس 
 ٥٠ ٠٠٠مليون االيف و ١٧ويشااك  كثر من  مل تغو املناخ جم املداا  واجمل مجاا احمللي . 

مدا   جم ميع  حناد الجدامل جم برندامج املدداا  اصي ولوجيد  الديد ي داعد، مدع برندامج املرا دل  
الشددبا  مددن  جددل البيئدد ، املددداا  واجمل مجدداا احملليدد  علددس بندداد القددداد علددس  مددل تغددو املندداخ. 

 لر والجلد  األااق  وابدر األعمدال واجمل مجداا احملليد  املؤ    املجنونان املر اح األ اوُيشرك برنال
جم ال قليل إىل   ىن حد من ت اوها علس املناخ. وي  ثمر ال ندوق الجاملأ للغاباا، وهو منظمد  

جم املابد  مدن إيرا اتده مباشدرد جم يدر  األشدجاا وجهدو   9٠ل ت  هد  الرب  تديرها املؤ  د ، 
 .(٢3) ك يد ال ربون  رم لل جويري عن انبجاااا ااين 

 مناقشات األفرقة العاملة واستنتاجاتها -2 
 ُوا  املشااكون إىل مخ    فرق  عامل  ملناقش  ما يلأ: -٢٦

الرريدددق الجامدددل األول: ال جلدددي  جم لدددال تغدددو املنددداخ جم  دددياق  طددد  ال  يدددف  ) ( 
 الواني  وامل امهاا احملد د وانياا؛

 ال جلي  جم لال تغو املناخ جم املناهج الداا ي  الواني ؛الرريق الجامل الثاين: إ ما   ) ( 
 الرريق الجامل الثال : توجيه ا ابل من  جل ال جلي  جم لال تغو املناخ؛ ) ( 
 الرريق الجامل الرابع: النُهج واأل واا واملوا  ال ام  لل جلي  جم لال تغو املناخ؛ ) ( 
ا  امل ل   مدن يدو األادرا  جم ال جلدي  الرريق الجامل ا ام : إشراك     )ه( 

 جم لال تغو املناخ.
وعددرض ثثددل عددن الرريددق الجامددل األول ا دد ن اجاا الرريددق بشدد ن ال جلددي  جم لددال تغددو  -٢٧

املنددداخ جم  دددياق  طددد  ال  يدددف الوانيددد  وامل دددامهاا احملدددد د وانيددداا، مشدددد اا علدددس  مهيددد  إ مدددا  
امل  ل  باملناخ وكيل  جم تل  ا ط  وامل دامهاا. وا م الرريدق ال جلي  جم ال يا اا واملشاايع 

 ن اتبددا  ةددج ا ددرتاتيجأ اويددل األجددل للجمددل مددن  جددل ال م دد  املنددا أ مي ددن  ن يجددزا ال نريددي 
الرجال صجراداا ال  يف وال اريف. و و س  يلاا ب با ل ا رباا والدداو  امل  ال د  بشد ن 

واني  وامل امهاا احملد د وانياا، واقدرتح  ن ت جداون اا ومداا إ ما  ال جلي  جم  ط  ال  يف ال
واجلهاا األ رم  داحب  امل دل  ، ومنهدا منظمداا اجمل مدع املددين، جم وضدع امل دامهاا احملدد د 

 وانياا وا  جراضها.

__________ 

(٢٢) http://www.fee.global/. 
(٢3) http://www.leaf.global/the-global-forest-fund/. 

http://www.fee.global/
http://www.leaf.global/the-global-forest-fund/
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وعرض ثثل الرريق الجامدل الثداين ا د ن اجاا الرريدق بشد ن إ مدا  ال جلدي  جم لدال تغدو  -٢8
املنددداهج الداا دددي  الوانيددد ،  دددا جم  لددد  ال يا ددداا والدددربامج واألنشدددط . وقدددد  الرريدددق املنددداخ جم 

ال و ددياا ال اليدد : النهددوض بددال جلي  الراددأ ويددو الراددأ ويددو النظددامأ؛ وإ مددا  تغددو املندداخ جم 
املندداهج الداا ددي ؛ وتددداييف املجلمدد ؛ ومت دد  األارددال والشددبا ؛ وتجزيددز هياكددل   ا ددي  قددا اد 

مددل تغددو املندداخ جم املددداا ؛ وايددا د ال ن دديق بدد  الددوااااا؛ ووضددع مؤشددراا لقيددا   ادداا علددس  
ال جلدددي  جم لدددال تغددددو املنددداخ؛ وتشدددجيع الدددد جل  مدددن األقدددران؛ وإشددددراك املنظمددداا يدددو اا وميدددد  

 والشبا  واملنظماا اجمل مجي ؛ وحشد ال مويل لألنشط  امل  ل  بال جلي  جم لال املناخ.
ثثل عن الرريق الجامل الثال  ا  ن اجاا الرريق بش ن توجيده ا دابل مدن  جدل وعرض  -٢9

ال جلددددي  جم لددددال تغددددو املندددداخ. و و ددددس الرريددددق ب  ديددددد اجلمدددداهو امل دددد هدف  ووضددددع ا ددددرتاتيجي  
للو ددول إليهددا، تشددمل ا دددابل م ددمم  هلددا   ي دداا ت دددون إ ابيدد  وب دديط  وواضدد   ل شدددجيع 

إضدددافي  هددأ: ا دد ادا  ت نولوجيدداا املجلومدداا والت دددالا،  الجمددل املنددا أ. وقددد  تو ددياا
جم  لدد  و دداب  ال وا ددل الج مدداعأ، لنشددر الر ددابل امل جلقدد  باملندداخ جم ميددع  حندداد الجددامل؛   ددا

وا دد هدا  املجلمدد  ل بددا ل املجدداا  مددع ا  دد ؛ وال دد جان  بالشددب اا واملنددابر القابمدد  لنشددر 
ا ددد  ال جددداا  اص ابيددد  وامللهمددد ؛ وت دددمي  ا دددابل شدددامل  ملجاجلددد  الر دددابل امل جلقددد  باملنددداخ؛ وتق
   با  تغو املناخ و ااا .

وعدرض ثثدل عددن الرريدق الجامدل الرابددع ا د ن اجاا الرريدق بشدد ن الدنُهج واأل واا واملددوا   -3٠
لدال ال ام  لل جلي  جم لال تغو املناخ. وشد  الرريق علس  مهي  اتبا  ةج ت اعدد لل جلدي  جم 

املندددددداخ، ُمددددددربااا  ن األ واا واملددددددوا  ينبغددددددأ  ن ت ددددددم  علددددددس حنددددددو يج دددددد  الظددددددرو  والثقافدددددداا 
والح ياجدددددددداا احملليدددددددد . و و ددددددددس الرريددددددددق با دددددددد ادا  وتطددددددددوير وتقا دددددددد  مددددددددا يلددددددددأ: الرنددددددددون 

(؛ وملردداا البدد  الرقمددأ )بو كا ددت(؛ TED talksواألنشددط  الثقافيدد ؛ و طدديف تيددد ) واأللجددا 
؛ واملددددوا  ال راعليدددد  املبثوادددد  عددددرب و دددداب  ال وا ددددل WebEx  عددددن اريددددق والج ماعدددداا ال راعليدددد

الج ماعأ؛ واملوا  امل جلق  ب غو املناخ اليت تُدج ًد باللغاا احمللي  وتراعأ مجاا  الشجو  األ دلي  
واملجددداا  املشدددرتك  بددد  األجيدددال؛ وامل ددداحف واألمدددداكن املماالددد  الددديت تدددؤ د  وا مراكدددز الدددد جل ؛ 

 الرللس.واملماا اا 
وعدددرض ثثدددل عدددن الرريدددق الجامدددل ا دددام  ا ددد ن اجاا الرريدددق بشددد ن إشدددراك   ددد ا   -3١

امل دددل   مدددن يدددو األادددرا  جم ال جلدددي  جم لدددال تغدددو املنددداخ، مشدددد اا علدددس  مهيددد  إشدددراك املددددن 
وال دددلطاا  ون الوانيددد  والقطدددا  ا ددداص واجلامجددداا ومؤ  ددداا الب ددد  واملنظمددداا اجمل مجيددد  

ظمدداا يددو اا وميدد  جم ال جلددي  جم لددال تغددو املندداخ. و شدداا الرريددق إىل  ن تو دديع والشددبا  واملن
الشدددراكاا بددد    ددد ا  امل دددل   امل جدددد ين وتجزيزهدددا مي دددن  ن  شددددا املدددواا  ال امددد  ل اتقددداد 
ب نريي  نشط  ال جلي  جم لال املناخ. و و س الرريق باتبدا    دالييف يدو تقليديد  لل جلدي  جم لدال 

نداخ، مثددل الدد جل  مدن األقددران والددرح ا امليدانيدد . وا م  ن هنداك حاجدد  إىل املشددااك  الجامدد  جم امل
 ال جلي  جم لال املناخ علس ميع امل  وياا انط قاا من املدا   وو ولا إىل امل  وم الوات.
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 الجلسة الثانية: التدريب والتعاون الدولي عليه -جيم 
 حلقة النقاش -1 

ل دد  بجقددد حلقدد  نقدداز بشدد ن تجزيددز تنريددي  نشددط  ال جلددي  وال ددداييف جم لددال بددد ا اجل -3٢
تغدو املنداخ عددن اريدق ال جدداون الددويل والدددع  املدايل. وشدااك جم حلقدد  النقداز مرفددق البيئد  الجامليدد  

 وال ندوق األ لر للمناخ و ندوق ال  يف.
يف جم لددال تغددو املندداخ مدددن و دددث ثثددل مرفددق البيئدد  الجامليددد  عددن  عدد  ال جلددي  وال دددداي -33

. وميول املرفق حالياا الجديد من املشاايع الجاملي  والواني  اليت تل  عن در (٢4)  ل مشاايع ثوَّل 
ال جلدددي   و ال دددداييف. و ُكدددرا األندددوا  األابجددد  ال اليددد  مدددن املشددداايع باع بااهدددا تشدددمل عدددا د جانبددداا 

مت ينيدد ،  ددا فيهددا األنشددط  الدديت تجددزا املؤ  دداا تجليميدداا  و تدددايبياا: املشدداايع الدديت تلدد   نشددط  
وتدديكأ الددوعأ الجددا ؛ ومشددداايع الب ددوث والت ددالا، الدديت تقدددد  الدددع  إىل الب ددوث اجلديددددد 
وتنشددر املجلومدداا عددن  فلددل املماا دداا والددداو  امل  ال دد ؛ ومشدداايع ال اريددف وال  يددف، 

ين وبندداد القدددااا؛ واملشدداايع امل جلقدد  الدديت ت لقددس مجظدد  الدددع  وتركددز علددس تددوفو ال ددداييف امليدددا
باملنددابر الجامليدد  ل بددا ل املجدداا ، وتركددز علددس املنددابر الدديت ت ددي  األاددر واأل واا واملؤشددراا وتجددزا 

 تقااها وتواد الشراكاا.
الدع  املقدد  ألنشدط  ال جلدي  وال دداييف  (٢٥)وعرض ثثل عن ال ندوق األ لر للمناخ -34

ملناخ، مشواا إىل  ن الجديد من املشاايع تندا  جم إاداا موضدو  ال  يدف. وال وعي  جم لال تغو ا
وفيمددا يلددأ لددالا الدددع  الربي ددي  الث ادد  الدديت يركددز عليهددا ال ددندوق:  عدد   نشددط  ال دد جدا  
واألنشط  ال  لدوي ؛ و عد  إعددا  املشداايع  و الدربامج؛ و عد  تنريدي املشداايع  و الدربامج. وحدىت 

، مشدروعاا  43  بليدون  ولا ل ٢.٢، بلغت حافظ  ال دندوق األ لدر للمنداخ ٢٠١٧ني ان/ بريل 
 .(٢٦)بلداا عن اريق برنامج ال  جدا  ٧3مليون  ولا إىل  ٢8.9ُقد  منها 

ث لف مشاايع ال جلي  وال داييف اليت موهلا  (٢٧)و  واا، عرض ثثل عن  ندوق ال  يف -3٥
ال ندوق جم البلدان الناميد . وتلد  ن دب   دبج  وت دج  جم املابد  مدن املشداايع والدربامج املج مددد 

 ٥٠ ٠٠٠عنا دددر تنطدددود علدددس تدددداييف املدددوظر  واجمل مجددداا احملليددد  تدددوفر ال دددداييف ألكثدددر مدددن 
ايل املا ددددددددص ألنشددددددددط  ال جلددددددددي  ، بلدددددددد  ال مويددددددددل اصمدددددددد٢٠١٧م دددددددد ريد. وجم   اا/مدددددددداا  

مليدددددددددون  ولا. وتشدددددددددمل املشددددددددداايع ال دددددددددداييف جم لدددددددددال اص ااد امل ددددددددد دام   ٢٢،٧ وال دددددددددداييف
وال يا دددداا، وتدددداييف اجمل مجدددداا احملليددد  علددددس ااوكمددد  و ددددنع القدددراا، وتطددددوير املندددداهج  للرتبددد ،

ل نريددددي واملؤ  دددداا الداا ددددي  والددددربامج ال دايبيدددد  بال جدددداون مددددع ال ياندددداا الوانيدددد  املشددددرف  علددددس ا
 األكا ميي  احمللي .

__________ 

 .https://www.thegef.org/about/fundingل ا   علس مجلوماا عن ال مويل املقد  من مرفق البيئ  الجاملي ، انظر  (٢4)
(٢٥) http://www.greenclimate.fund/home. 
(٢٦) http://www.gcfreadinessprogramme.org. 
(٢٧) https://www.adaptation-fund.org. 

https://www.thegef.org/about/funding
http://www.greenclimate.fund/home
http://www.gcfreadinessprogramme.org/
https://www.adaptation-fund.org/
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 العروض -2 
اكدزا  ل ددل  مددن الجددروض علددس املماا داا ال ددليم  والددداو  امل  ال دد  فيمددا ي جلددق  -3٦

بال داييف جم لال تغو املناخ وال جاون الدويل عليه. وعرض ثثل عن  ملانيا ُترب  املجهد ال دا د 
لددددايل ال جلددددي  ال قددددت وال ددددداييف املهددددت مددددن  جددددل ال نميدددد  األملدددداين لل جلددددي  وال ددددداييف املهنيدددد  جم 

. وهددديا ال دددداييف عمليددد  ت ددد مر مددددم اايددداد وتشددد ل جدددزداا هامددداا مدددن ال جلدددي ، إ  (٢8)امل ددد دام 
ت اعد جم مت   األفرا  مدن اتبدا  ةدج م د دا  جم ميدع جوانديف حيدا  . ويشدمل ال جلدي  ال قدت 

ندداد القدددااا  ا ددل الشددركاا؛ وتددداييف املددوظر  املجنيدد  وال ددداييف املهددت جم املجهددد مددا يلددأ: ب
بال داييف؛ وال جاون مع املداا  والشركاا؛ واب  الج قاا علس ال جيد اصقليمأ. وينري املجهد 

مشددددروعاا ُتريبيدددداا   دددداعدد عدددددد شددددركاد جم املشدددداايع، ومددددن  لدددد  الشددددركاا ومجاهددددد  ١٢حاليدددداا 
نرَّدددي املشددداايع  يلددداا مدددع اابرددد  وا دددج  مدددن الشدددركاد ال دددداييف واملدددداا  وشدددب اا ال دددداييف. وتُ 

ال رتاتيجي ،  ا جم  ل : ير  ال جااد؛ وير  اار  ال قليدي ؛ والرابطاا املهني  وال دناعي  
وال جااي ؛ واجلامجاا ومؤ  اا الب  . وا ُ الص عد  من الدداو  مدن املشداايع ال جريبيد ؛ 

تش ل  ل  و ل واعدد ب  اح ياجداا ال نميد  امل د دام   ومن  ل  مث ا  ن اليد الجامل  املاهرد
والق  دددا ، و نددده ينبغدددأ إاددد   الشدددبا  علدددس الجمدددل املندددا أ الددديد مي دددنه  الضدددط   بددده جم 

 حيا   املهني  جم امل  قبل.
(  دبل Climate-KICوعرض ثثدل عدن شدراك   و داة املجرفد  والب  داا جم لدال املنداخ ) -3٧

. و دد  الشدراك  (٢9)نا أ مدن  د ل الب  داا وال دداييف علدس اوح املبدا اد فع عجل  الجمل امل
إىل  عدد  الن قددال إىل ل مددع  ردديري النبجاادداا، األمددر الدديد ي طلدديف وجددو  ا   مددال بشددرد 
وقود عامل  ت اح هلا   با  اصهلا  وال م   و  واا الرب . وُحدد ا ا اد  عوامدل ابي دي  متً دن 

ملندددددداخ هددددددأ ال جلددددددي  الجددددددايل، وفددددددرص األعمددددددال، واملجدددددداا  والب ددددددوث مددددددن الب  دددددداا جم لددددددال ا
وال  نولوجيددا. وتدددير الشددراك  مدا دد   دديري  ملدددد مخ دد    ددابيع بشدد ن الب  دداا جم لددال املندداخ، 

مشددااك فر دد  الجمددل مددع األو دداة األكا مييدد  ومؤ  دداا األعمددال  ١ ٢٠٠ تاحددت ألكثددر مددن 
ف درد جم لدال  ٢4٠الرب ، و  ا إىل توليد  كثدر مدن وعام  النا  واملنظماا اليت ل ت  هد  

منشد د  داعدد مب  درد قدد تلقدس الددع  عدن  3٠٠، كدان  كثدر مدن ٢٠١٠األعمال. وحدىت عدا  
، وهدددو Climathonاريدددق املدا ددد  ال ددديري  ال ابجددد  للشدددراك . وتدددنظ  الشدددراك   يلددداا لقدددادا ي دددمس 

 اع   ٢4مدة  اج ماعاا مااااونياا يدو  حدث يجقد  اناد  الط   واجال األعمال وا رباد جم 
، ُعقدد اللقداد ٢٠١٦ل دياي  حلدول مب  درد ل  ددياا تغدو املنداخ علدس ال دجيد احمللدأ. وجم عدا  

 مدين  جم  ت قاااا. ٥9جم 
وعدددرض ثثدددل عدددن شدددب   اا ومددداا اصقليميددد  مدددن  جدددل ال نميددد  امل ددد دام  برندددامج الشدددب    -38

RegionsAdaptبشدد ن ال  يدددف مدددع تغددو املنددداخ 
. وقدددد  ُالدددق الربنددامج جم الددددواد ااا يددد  والجشدددرين (3٠)

علدددواا  ٧٠ علدددواا مؤ  ددداا، مث و دددل عدددد   علدددابه إىل ٢٧ملدددؤمتر األادددرا  وكدددان يلددد  جم البدايددد  
. ويل ددددددز  األعلدددددداد الدددددديين ينلددددددمون إىل املبددددددا اد باع مددددددا  ا ددددددرتاتيجي  ٢٠١٧تقريبدددددداا جم  ياا/مددددددايو 

ل  دددد جراض وال  يددددف جم يلددددون  ددددن   مددددن النلددددما . ويهددددد  الربنددددامج إىل  عدددد  اا ومدددداا 
__________ 

(٢8) https://www.bibb.de/en/709.php. 
(٢9) https://learning.climate-kic.org/. 
(3٠) http://www.nrg4sd.org/climate-change/regionsadapt/. 

https://www.bibb.de/en/709.php
https://learning.climate-kic.org/
http://www.nrg4sd.org/climate-change/regionsadapt/
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  يددف مددع اصقليميدد  وإهلامهددا لسددا  إجددراداا ملمو دد  وال جدداون واصبدد ر عددن جهو هددا الراميدد  إىل ال
املرحلد  الديت بلغ هددا  تغدو املنداخ. والربندامج مر دوح  مدا  ميدع اا ومدداا ب در  النظدر عدن حجمهدا  و

 يا دددا ا امل جلقددد  ب غدددو املنددداخ. ويركدددز الربندددامج علدددس  دددبج  لدددالا  اا  ولويددد  هدددأ: املدددواا  املابيددد  
تقنياا تربيد  اايوانداا؛ وااراجد  وإ اا ا؛ والقداد علس ال  مل وااد من   طاا ال وااث؛ والزااع  و 

واملندددددااق احملميددددد  وال ندددددو  البيولدددددوجأ؛ واهلياكدددددل األ ا دددددي ؛ واراددددداا والردددددرص الق  دددددا ي ؛ واراددددداا 
ددنه  مددن تبددا ل  الج ماعيدد  وال  يددف. ويركددز األعلدداد علددس هددي  اجملددالا فيشدد لون  فرقدد  عاملدد  مُت  

 جل إعدا  مشاايع مشرتك  واع ما  مجايو موحدد.املجلوماا وال جاون مع ا رباد ال قني  من  
مدا تقدمده املنظمد  مدن تدداييف و نشدط   (3١)وعرض ثثل عن املنظم  الن ابي  للبيئ  وال نمي  -39

بندددداد القدددددااا للقيددددا اا الن ددددابي   اندددداد مراوضدددداا األمدددد  امل  دددددد امل جلقدددد  ب غددددو املندددداخ. ويقددددد  
 جلق بال رر وبناد القددااا وي دي  فدرص ابد  الج قداا، ال ندوق ا اص باملندوباا الدع  فيما ي

إىل جاندديف مدا دد  ليليددد   اا توجدده اج مدداعأ تُجقدددد قبددل  وااا مددؤمتر األادددرا . وتقددد  املدا ددد  
الليليدد  تدددايباا يركددز علددس مهدداااا ال ردداوض واملهدداااا اصع ميدد  واجملددالا املواضدديجي  للمراوضدداا، 

 ٦٠، قُدد  ال مويدل إىل  كثدر مدن ٢٠٠9املراوضاا. ومني عدا   وعلس إ ما  اجلوانيف اجلن اني  جم
 مداا  ليلي . ١٠مندوب  عن اريق  3٢٠ كثر من  تبلداا، وُ اب 44امر د من 

عرضدداا بشدد ن مت دد   (3٢)(YOUNGOsوقددد  ثثلددون عددن منظمدداا شددبابي  يددو ح وميدد  ) -4٠
الديد ي ددجس  (33)الشدبا  مدن  دد ل تدداييف األقدران. وعرضددوا  درباا منظمدا   جم مددؤمتر الشدبا 

إىل توعي  الشبا  وتدايبه  علس وضع ال يا اا وبناد قداا   جم املراوضاا امل جلقد  ب غدو املنداخ 
 ل  فلددل املماا دداا وال جدداون وجم اجملددالا ال قنيدد . وي ددي  املددؤمتر  يلدداا فر دد  لددرب  الج قدداا وتبددا

مدؤمتراا عامليداا  ١٢ب  املنظماا الديت يقو هدا الشدبا . و د ل ال دنواا الانديت عشدر املاضدي ، ُعقدد 
جن دي . و دُيجقد  ١٢٥ميثلدون  كثدر مدن  شدا  ٢٥ ٠٠٠للشدبا ، شدااك فيهدا  مؤمتراا حمليداا  3٠و

 .(34)جم بون ب ملانيا ٢٠١٧ين/نوفمرب تشرين الثا 4إىل  ٢مؤمتر الشبا  الثال  عشر جم الررتد من 

 مناقشات األفرقة العاملة واستنتاجاتها -3 
 ُوا  املشااكون إىل مخ    فرق  عامل  ملناقش  ما يلأ: -4١

الرريددق الجامددل األول: ال ددداييف جم لددال تغددو املندداخ جم  ددياق  طدد  ال  يددف  ) ( 
 الواني  وامل امهاا احملد د وانياا؛

 الجامل الثاين: املهاااا واملجاا  وال راداا ال ام  لل  دد ل غو املناخ؛الرريق  ) ( 
 الرريق الجامل الثال : متويل ال جلي  وال داييف جم لال تغو املناخ؛ ) ( 
 الرريق الجامل الرابع: النُهج واأل واا واملوا  ال ام  لل داييف جم لال تغو املناخ؛ ) ( 
: إشراك    ا  امل دل   مدن يدو األادرا  جم ال دداييف الرريق الجامل ا ام  )ه( 

 جم لال تغو املناخ.
__________ 

)3١) http://wedo.org/. 
(3٢) https://youthclimatemovement.wordpress.com/youngo/. 
(33) http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/youth/items/8966.php. 
(34) http://www.coy13.org. 

http://wedo.org/
https://youthclimatemovement.wordpress.com/youngo/
http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/youth/items/8966.php
http://www.coy13.org/
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وعدرض ثثددل عددن الرريدق الجامددل األول ا دد ن اجاا الرريددق بشد ن ال ددداييف جم لددال تغددو  -4٢
املندددداخ جم  ددددياق  طدددد  ال  يددددف الوانيدددد  وامل ددددامهاا احملددددد د الوانيدددد ، مددددربااا  ن الف قدددداا إىل 

 ون إ ما  ال داييف جم  ط  ال  يف الواني . وُشد   علس  ن ح دول القدااا وال مويل  ول 
األارا  علس ال مويل الد ا  لل دداييف يق لدأ منهدا  دياي  مقدرتح شدامل وجديا ، األمدر الديد 
ي طلدديف تدددايباا  يلدداا. ورتلددت اقرتاحدداا الرريددق مددا يلددأ: إجددراد تددداييف األقددران فيمددا بدد  املنددااق 

ا   دبل لددمج اح ياجداا ث لدف الدوااااا عندد  دياي  امل دامهاا اليت هلا م دا  مشدرتك ؛ وإ د
احملد د وانياا؛ وتزويد البلدان النامي  بقواليف وتا   ت  ند إىل ال ياق احمللأ؛ وال شدديد علدس  ن 

  نشط  ال  يف مي ن  ن تُنرَّي عن اريق ال داييف ال جليمأ، ثا قد يؤ د إىل ال اريف.
لجامدددل الثددداين ا ددد ن اجاا الرريدددق بشددد ن املهددداااا واملجددداا  وعدددرض ثثدددل عدددن الرريدددق ا -43

وال راداا ال ام  لل  دد ل غو املناخ، مشواا إىل ضدرواد اجلمدع بد  مجداا  الشدجو  األ دلي  
واأل الييف الجلمي . و كر الرريق  مهي  بناد املهاااا ل جزيز الن قال إىل تنمي   ريل  النبجاااا 

ملناخ برب  الب وث باألحداث احمللي . وتشدمل ال رداداا واملهداااا الديت وقا اد علس  مل تغو ا
اع ربهددا الرريددق ضددرواي  مددا يلددأ: الت ددالا الدديت ت دده  جم اجلمددع بدد  النددا  ل ندداول املوضددو ، 
وتؤ د إىل  ياي  إااا مرهو  للم  ل ؛ واملجاا  امل جلق  بال نمي  امل  دام  واادد مدن النرايداا 

 د د؛ ومجرف  كيري  اتبا   تاة عيئ م  دام .والطاقاا امل ج
وعرض ثثل عن الرريق الجامل الثال  ا  ن اجاا الرريق بشد ن متويدل ال جلدي  وال دداييف  -44

جم لال تغو املناخ. و وض  الرريق بجري ال  دياا اليت تجرتض  ديدد م دا ا ال مويدل، واقدرتح 
 دداص علددس  ددبيل املثددال، فلدد ا عددن الت ددال إ اا  اابردد  وا ددج  مددن امل دد ثمرين، مددن القطددا  ا

 ركددددز تن دددديق مجددددت بالجمددددل مددددن  جددددل ال م دددد  املنددددا أ لل مددددا  امل دددداعدد جم  ددددياي  الدددديف 
ال مويدددل. و شددداا إىل  ن املشددداايع ال دددغود وامل و دددط  ااجددد  تواجددده عوابدددق و دددجوباا  كثدددر جم 

البداا مدا تنرديها املنظمداا ال دربم. اا ول علس ال مويل مقااند  باملشداايع الوا دج  النطداق الديت ي
واقدددددرتح الرريدددددق  يلددددداا إحدددددداث جدددددابزد  و  دددددندوق للجمدددددل مدددددن  جدددددل ال م ددددد  املندددددا أ لددددددع  

 من اتراق بااي . ١٢اا وماا واجلهاا  احب  امل ل   جم تنريي املا د 
  وعدرض ثثدل عددن الرريدق الجامدل الرابددع ا د ن اجاا الرريدق بشدد ن الدنُهج واأل واا واملددوا -4٥

ال ام  لل داييف جم لدال تغدو املنداخ. و دل  الرريدق اللدود علدس  مهيد   نشدط  ال دداييف امللدطلع 
 ا باتبا  ةج ت اعدد شامل  شااك  الن اد والشبا  والشجو  األ لي . واكدز علدس ال دداييف 
علس الوظابف ا لراد واك  ا  املهاااا فيهدا، وا م  ن ت د هد  األ واا واملدوا  األشدااص 

ملجنيدد  ب لدد  الوظددابف. وعدد ود علددس  لدد ، ينبغددأ تددوفو ال ددداييف لألشددااص الدديين ي ددرتعون ا
اه ما  عام  النا  ألة  قدا اون علدس ال د او فديه . وتشدمل الح ياجداا الربي دي  الديت ُحدد ا 
جم هيا ال د  مدا يلدأ: مدوا  م دمم  باللغداا املنا دب ؛ ومندرباا مشدرتكاا مي دن الاد   فيده علدس 

با ت ال وجيهي  والوحداا؛ وال مويل؛ وتداييف املداب ؛ واادي  عن تغو املناخ بو ره فر   امل
 ل هيئ  ل مع  كثر    .

وعدددرض ثثدددل عدددن الرريدددق الجامدددل ا دددام  ا ددد ن اجاا الرريدددق بشددد ن إشدددراك   ددد ا   -4٦
  ال دددداييف امل ددل   مددن يددو األادددرا  جم ال ددداييف جم لددال تغددو املنددداخ. وا م الرريددق  ن  ُي ددمَّ 

علددس حنددو ي دد جييف ل ح ياجدداا ال جلميدد  أل دد ا  امل ددل   امل جددد ين و ن يشددمل الشددركاا 
واملددداا  واجمل مجدداا احملليدد . وندداقئ الرريددق  يلدداا  مهيدد  إتاحدد  الو ددابل واأل واا ال امدد  ل جزيددز 



FCCC/SBI/2017/10 

GE.17-14759 14 

تغددو املندداخ، ال ددداييف، مثددل تددوفو املجلومدداا واملنهجيدداا وال  يبدداا اللددرواي  لل ددداييف جم لددال 
واملرافق مثل الر ول الداا ي ، واملواا  البشري . ومن القرتاحاا اجلديدد جم هيا ال د  إم انيد  
تجاون األارا  الراعل  من يو الدول ل با ل وجهاا النظر والدع ، وال ر و مجداا جم اتبدا  ةدج 

 م جد  ال ا  اا إااد ال داييف.

 عمل من أجل التمكين المناخيإغالق الحوار الخامس بشأن ال -دال 
Connect4Climateاليف ثثل عن إيطاليا وبرنامج الرب  من  جدل املنداخ  -4٧

، وهدو شدراك  (3٥)
ميجداا مدن  جدل ‘عاملي  تابج  جملموع  البن  الدويل، ال لمد  لددعود املنددوب  إىل املشدااك  جم   دبو  

الرددددرتد  حرددددز الجمددددل األ لددددر جم . و ددددد  هددددي  املبددددا اد إىل(3٦)(All4TheGreen‘ )عددددامل   لددددر
 .٢٠١٧ال ابق  لنجقا  اج ما  لموع  الدول ال بع بش ن البيئ  جم بولونيا، جم حزيران/يونيه 

وشدددد ر مي ددددر ااددددواا ميددددع مقدددددمأ الجددددروض وامل  لمدددد  واااضددددرين علددددس مشددددااك ه   -48
املقبلد  للددواد الثالثد   النشط  وم امها   القيم  جم املناقشاا. و كدد  ن فيجدأ، ب در ها الربي د 

والجشددرين ملددؤمتر األاددرا ، ت طلددع إىل الجمددل مددع ابا دد  الدددواد الثانيدد  والجشددرين ملددؤمتر األاددرا  
واألمانددد  وح ومدددد   ملانيددددا علددددس تنظددددي  يددددو  الشدددبا  واألجيددددال املقبلدددد  ويددددو  ال جلددددي   اندددداد مددددؤمتر 

تشددددددرين  ١٧إىل  ٦رددددددرتد مددددددن امل  دددددددد املقبددددددل بشددددد ن تغددددددو املندددددداخ، الدددددديد  دددددُيجقد جم ال األمددددد 
 جم بون. ٢٠١٧الثاين/نوفمرب 

و كدد ابدي  هيئد  ال نريدي، جم م حظاتده ا  اميدد ،  ن برندامج عمدل الدوحد  يشدد  علددس  -49
 مهيد  اع مددا  ةدج قطددرد ا درتاتيجأ اويددل األجددل إااد ال جلدي  وال ددداييف وتنميد  املهدداااا،  ددا جم 

 اا ال دددل . و عدددا الدددربي  األادددرا  إىل ا ددد جراض  لددد  تجزيدددز القددددااا املؤ  دددي  والقطاعيددد  
ال بل اليت اتبج ها جم إ ما  ال جلي  وال داييف و ابر عنا ر الجمل من  جل ال م   املنا أ جم 
م ددامها ا احملددد د وانيدداا، و عددا املشددااك  جم ااددواا، إ ا مل ت ددن تلدد  الجنا ددر قددد  ُ لددت بجددد، 

  إىل الخنددراة جم ااددواا ال ددا   بشدد ن الجمددل مددن  جددل إىل منا ددرد هدديا الجمددل. و عددا املشددااك
و ددوكز علددس ال وعيدد  الجامدد  ومشددااك  اجلمهددوا  ٢٠١8ال م دد  املنددا أ، الدديد  ددُيجقد جم عددا  

 وو وله إىل املجلوماا امل جلق  ب غو املناخ وال جاون الدويل بش ن هي  امل ابل.

 الخطوات المقبلة -رابعاا  
يوهددا مددن اجلهدداا  دداحب  امل ددل   ا دد ادا  املجلومدداا الددواا د جم قددد تددو  األاددرا  و  -٥٠

هيا ال قرير عند سطي  وت دمي  وتنريدي األنشدط  امل  دل  بدال جلي  وال دداييف جم لدال تغدو املنداخ 
  وال جاون الدويل بش ن هات  امل  ل  .

__________ 

(3٥) https://www.connect4climate.org. 
(3٦) http://www.g7italy.it/en/news/from-june-5-to-12-bologna-will-host-all4thegreen. 

https://www.connect4climate.org/
http://www.g7italy.it/en/news/from-june-5-to-12-bologna-will-host-all4thegreen
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Annex 

Agenda for the 5
th

 Dialogue on Action for Climate Empowerment 

[English only] 

 

Opening of the 5
th

 Dialogue on Action for Climate Empowerment 

Session I: education and international cooperation thereon 

Monday, 15 May 2017, 3–6 p.m. – room: Santiago de Chile 

3–3.20 p.m. Opening of the 5
th

 Dialogue on Action for Climate Empowerment 

Welcoming remarks 

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

Chair of the 5
th

 Dialogue on Action for Climate Empowerment 

 Video message from Mr. Salaheddine Mezouar, President of the twenty-second session of 

the Conference of the Parties (COP) 

 Ms. Patricia Espinosa, UNFCCC Executive Secretary 

Launch of the Early Career Climate Fellows initiative 

 Ms. Espinosa 

 Mr. Jakob Rhyner, Vice-Rector, United Nations University Institute  

for Environment and Human Security 

Group photo 

Outline and objectives 

 Mr. Deo Saran, Ambassador of Fiji, incoming Presidency of COP 23,  

facilitator of the 5
th

 Dialogue on Action for Climate Empowerment  

Keynote speech 

3.20–3.30 p.m. “The role of teachers in fostering transformational change towards low-emission and climate-

resilient development” 

 Ms. Marie-Christine Ghanbari Jahromi, Global Teacher Prize 2017 finalist 

Introductory presentations 

3.30–3.55 p.m. “Challenges, opportunities and recommendations for integrating education and training into 

nationally determined contributions” 

 Ms. Paula Caballero, World Resources Institute 

“Advancing climate change education through international cooperation”, presentation by the 

United Nations Alliance on Climate Change Education, Training and Public Awareness  

 Ms. Adriana Valenzuela, UNFCCC 

 Ms. Miriam Tereick, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 Ms. Ilaria Gallo, United Nations Institute for Training and Research 

Presentations on good practices and lessons learned regarding climate change education 

and international cooperation thereon 
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3.55–4.45 p.m. “Educational tools for low carbon development: web tool My2050” 

 Ms. Elisabeth Ellegaard, national ACE focal point, Belgium 

“Showcasing climate education: Education Day at COP 22” 

 Ms. Kenza Khallafi, Mohammed VI Foundation for Environmental Protection, Morocco 

“Cities and museums fostering climate education and empowerment” 

 Mr. Jonny Sadler, Manchester Climate Change Agency, and Mr. Henry McGhie, 

Manchester Museum, part of the University of Manchester, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland 

“Fostering low emissions and climate resilience in schools and communities” 

 Mr. Daniel Schaffer, Foundation for Environmental Education  

 

Question and answer session 

Working groups 

4.45–5.30 p.m.  Climate change education in the context of national adaptation plans and 

nationally determined contributions 

 The integration of climate change education into national curricula 

 Messaging for climate change education 

 Approaches, tools and materials for climate change education 

 The engagement of non-Party stakeholders in climate change education 

Conclusions of the working groups 

5.30–5.50 p.m. Presentation of the working groups’ conclusions 

Closing remarks 

5.50–6 p.m. Closing remarks presented by the facilitator 

 

 

Session II: training and international cooperation thereon 

Tuesday, 16 May 2017, 3–6 p.m. – room: Santiago de Chile 

3–3.10 p.m. Outline and objectives presented by the facilitator 

Panel discussion: enhancing the implementation of climate change education and training through 

international cooperation and financial support 

3.10–3.35 p.m.  Ms. Milena Gonzalez-Vasquez, Global Environment Facility  

 Ms. Carolina Fuentes, Green Climate Fund 

 Mr. Farayi Madziwa, Adaptation Fund  

Moderated dialogue among participants  

Presentations on good practices and lessons learned regarding climate change training and international 

cooperation thereon 
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3.35–4.45 p.m. “Technical and vocational education and training” 

 Ms. Barbara Hemkes, Federal Institute for Vocational Education and Training, Germany 

“A public–private partnership approach: how entrepreneurship training builds capacity for climate 

action” 

 Ms. Julia Rawlins, Climate-KIC 

“RegionsAdapt initiative” 

 Ms. Sara Kupka, Network of Regional Governments for Sustainable Development 

“Women’s leadership training for climate diplomacy” 

 Ms. Bridget Burns, Women’s Environment & Development Organization  

 

“Empowering young people through peer-to-peer training: the experience of the Conference of 

Youth” 

 Ms. Silke Bölts and Mr. Pierre Candelon, youth non-governmental organizations 

Question and answer session  

Working groups 

4.45–5.20 p.m.  Climate change training in the context of national adaptation plans and nationally 

determined contributions  

 Skills knowledge and competencies needed to address climate change 

 Funding for climate change education and training 

 Approaches, tools and materials for climate change training 

 The engagement of non-Party stakeholders in climate change training 

Conclusions of the working groups 

5.20–5.40 p.m. Presentation of the working groups’ conclusions and moderated dialogue among participants 

Closure of the 5
th

 Dialogue on Action for Climate Empowerment 

5.40–6 p.m. Closing remarks 

 Mr. Saran, facilitator of the Dialogue 

 Mr. Chruszczow, Chair of the Subsidiary Body for Implementation  

    


