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 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤-٦بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال املؤقت٦البند 
  من االتفاقية٦املادة 

  من االتفاقية ٦تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ املادة 

 مذكرة من األمانة

 موجز

 من االتفاقية إىل ٦ نيودهلي بشأن املادة يستند هذا االستعراض الوسيط للتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل 
أغسطس / آب١٥املعلومات املقدمة يف البالغات الوطنية وغريها من التقارير اليت قدمتها األطراف إىل األمانة حىت 

وإذ يعـترف التقرير بأن الظروف والقدرات الوطنية هي اليت حتدد مستوى وطبيعة أنشطة التوعية بتغري                . ٢٠٠٤
حملة عامة عن إجنازات األطراف، ويستعرض ما بقي من الثغرات والعقبات، ويلخص العرب املستخلصة املناخ، يقدم 

كما يلخص االستعراض املسائل الرئيسية اليت قد . واإلمكانات اليت نوقشت يف حلقات العمل اإلقليمية ذات الصلة
، كيما يعتمده مؤمتر األطراف     ٨-م أ /١١ر  تود األطراف النظر فيها لدى إعداد مشروع املقرر املتعلق بتنفيذ املقر          

 .يف دورته العاشرة
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  مقدمة-أوالً

  الوالية-ألف 

طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا العشرين، من األمانة أن تعّد تقريراً عن االستعراض الوسيط للتقدم  -١
ستناد إىل املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية  من االتفاقية، باال٦الـذي أحـرزته األطـراف يف تنفيذ املادة          
 .)١(٢٠٠٤أغسطس / آب١٥واملعلومات األخرى اليت تلقتها األمانة حىت 

  معلومات أساسية-باء 

 برنامج عمل نيودهلي املمتد على مخس سنوات        )٢(٨-م أ /١١اعـتمد مؤمتـر األطراف، مبوجب مقرره         -٢
، ويوفر أساس العمل )٣(٦وحيدد برنامج العمل نطاق األنشطة املتصلة باملادة . ة من االتفاقي٦واملتعلق بتنفيذ املادة  

 لألنشطة اليت ميكن لألطراف االضطالع هبا، مع مراعاة الظروف واألولويات           )٤(من خالل تقدمي قائمة غري جامعة     
 .الوطنية

ر األطراف من ، طلب مؤمت ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤ولغـرض اسـتعراض برنامج العمل وتقييم فعاليته يف عامي            -٣
األطـراف، يف الـدورة ذاهتا أيضاً، أن تعد تقارير ضمن بالغاهتا الوطنية وأن تبلغ، حيثما أمكن، عن جهودها                   

كما . ومـنجزاهتا وما استخلصته من عرب وما اكتسبته من خربة وما بقي من الثغرات والعقبات يف هذا املضمار                 
ة عشرة، أن األطراف ميكن أن تقدم، على سبيل املبادرة الطوعية،           بينـت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسع       

 .)٥(أو مستقلة/تقارير إضافية و

  نطاق املذكرة-جيم

أساسا لتقييم حالة تنفيذ ) انظر املرفق الثاين(شكل نطاق برنامج عمل نيودهلي وقائمة األنشطة امللحقةُ به  -٤
 املستخلصة، واقتراح أنشطة إضافية من شأهنا أن تدعم تنفيذ          ، والوقوف على الثغرات والعقبات والعرب     ٦املـادة   

 .برنامج العمل

 :واستعرضت األمانة مصادر معلومات شىت إلعداد هذه الوثيقة، وال سيما -٥

املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية، حيث تقدم األطراف يف الغالب معلومات عامة عن مبادراهتا               )أ( 
وأُنعم النظر يف البالغات    . ملتعلقة بالتعليم والتدريب والتوعية ووصول اجلمهور إىل املعلومات       املخـتلفة، خاصة منها ا    

الوطنية اليت قُدمت بعد اعتماد برنامج عمل نيودهلي واليت مل ُتدرج يف أي من عمليات التجميع والتوليف اليت تقوم هبا                    
 ؛)٦(األمانة
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نت جتميعا وتوليفاً للمعلومات املتلقاة من األطراف       الـيت تضـم   ،  FCCC/SBI/2003/7/Add.4 الوثـيقة  )ب( 
يف بالغاهتا الوطنية املتعلقة بأنشطتها ذات الصلة باملادة        ) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية      

 ؛ من االتفاقية٦

ت املتلقاة من األطراف غري اليت تضمنت جتميعا وتوليفاً للمعلوما، FCCC/SBI/2003/13الوثيقة  )ج( 
 ١٥٢ إىل   ١٣٩، وخباصة الفقرات من     )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية      

  من االتفاقية؛٦املتعلقة بأنشطتها ذات الصلة باملادة 

معلومات إضافية، كما    أطراف على طلب اللجنة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا العشرين تقدمي            ١٠ردود   )د( 
 اليت تضمنت معلومات جد مفصلة عما أجنز من أنشطة حديثة منذ تقدمي             FCCC/SBI/2004/MISC.5جاء يف الوثيقة    
كما تعطي هذه التقارير فكرة عن األنشطة املتعلقة بالتعاون الدويل ومشاركة اجلمهور، وهي أول ما . البالغات الوطنية

ن مسائل، وسعت إىل تقييم فعالية األنشطة املضطلع هبا، ال سيما يف ما يتصل حبمالت               تطرقت إليه البالغات الوطنية م    
 ؛التوعية

واللتان تضمنتا تقريراً عن حلقة العمل      ،  FCCC/SBI/2004/7و FCCC/SBI/2003/10 الوثيقتان  )ه( 
االتفاقية، كما تبينان املبادرات     من   ٦اإلقليمية األوروبية وحلقة العمل األفريقية، على التوايل، يف ما يتعلق باملادة            

القائمة وتربزان العقبات واإلمكانات والعرب املستخلصة وتقدمان توصيات بشأن العمل املقبل من أجل دعم تنفيذ               
  يف كل من املنطقتني؛٦املادة 

سـائر املعلومات اليت تلقتها األمانة على مدى العامني املنصرمني، خبصوص تنفيذ األنشطة ذات               )و( 
 ).انظر املرفق األول (٦صلة باملادة ال

 .أو معينة، حيثما اعُترب ذلك ضروريا/وأٌبلغ يف بعض احلاالت عن مصادر معلومات حمددة و -٦

 بني األطراف املدرجة يف املرفق      ٦وبالـنظر إىل ما يسود من تباين يف حالة تنفيذ األنشطة ذات الصلة باملادة                -٧
ة يف املرفق األول من جهة أخرى، تعاجل الوثيقة حالة التنفيذ يف كل جمموعة يف               األول مـن جهة واألطراف غري املدرج      

 .جزأين منفصلني

  اإلجراءات املمكن للهيئة الفرعية للتنفيذ اختاذها-دال 

قـد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علما باستنتاجات التحليل واملسائل الرئيسية املشار إليها يف هذه                  -٨
 من االتفاقية يف بالغاهتا الوطنية، ٦ن تدعو األطراف إىل مواصلة اإلبالغ عن األنشطة ذات الصلة باملادة الوثيقة وأ

 .ويف غري ذلك من التقارير، حسبما يكون مناسباً
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  من االتفاقية٦ حالة تنفيذ املادة -ثانياً

  املنجزات وما بقي من الثغرات-ألف 

 األطراف املدرجة يف املرفق األول -١

 ة عامةحمل

تطـورت اجلهود املتصلة بالتعليم والتدريب والتوعية يف ما يتعلق بتغري املناخ تطوراً ملحوظاً على مدى                 -٩
السـنوات العشـر األخرية، بفضل ما تبذله احلكومات واملنظمات الدولية واملؤسسات غري احلكومية من جهود                

ال، ونتيجة لذلك، ما فتئ مستوى وعي       وباسـتطاعة األطراف عموما أن تعرض سجل منجزات حاف        . منسـقة 
وتبني . اجلمهور بتغري املناخ وفهمه هلذه الظاهرة يرتقي على مدى العقد، رغم التفاوت املسجل من بلد إىل آخر                

العديد من احلكومات أن عددا متزايدا من املواطنني يعي تغري املناخ عموما، وأن عددا أكرب يفهم املسألة يف سياق    
ويف هذا . غري أن احلفاظ على مستوى الوعي املكتسب يبقى أمرا صعبا ويتطلب بذل جهد متواصل. ةانشغاله بالبيئ

السـياق، وضـعت معظـم البلدان حىت اآلن طائفة من التدابري، اليت غالبا ما تقترن بتدابري أخرى، كالصكوك                   
 .ى سلوك املستهلكاالقتصادية واملالية واالتفاقات الطوعية، بغية احلفاظ على الوعي والتأثري عل

وطـورت معظـم األطراف املدرجة يف املرفق األول قدرة مؤسسية وتقنية على ختطيط وتنسيق وتنفيذ                 -١٠
، وتقييم فعاليتها، وحبث الروابط بني هذه األنشطة وتنفيذ السياسات والتدابري الرامية ٦األنشطة ذات الصلة باملادة 

غري أن بعض   . عه وغري ذلك من االلتزامات الناشئة عن االتفاقية       إىل التخفـيف مـن حدة تغري املناخ والتكيف م         
األطـراف املدرجة يف املرفق األول املنتمية إىل كومنولث الدول املستقلة تعترف عموما بأن األنشطة ذات الصلة                 

 .)٧( غالبا ما ُتنجز بطريقة تفتقر إىل التنسيق ووفقا ملا متليه الظروف٦باملادة 

 التوعية اجلماهريية

باشرت أطراف عديدة يف السنوات األخرية برامج ومحالت توعية مجاهريية مدروسة، ومكلفة يف أحيان               -١١
وتشمل هذه الربامج طائفة واسعة . كثرية، كجزء مما تعتمد ه من استراتيجيات اتصال شاملة وفقا لظروفها الوطنية

عوام، حولت أطراف كثرية هدفها من التوعية       مـن األدوات املوجهـة إىل شىت فئات املتلقني اخلاصة، ومبرور األ           
 .باملشاكل إىل كسب الدعم واحلفاظ عليه من أجل تنفيذ احللول وحماولة تغيري السلوك يف اآلن ذاته

ويتمـثل أحد العناصر الناشئة اهلامة يف برامج التوعية هذه يف خضوعها لتقييم منهجي غالبا ما جيري يف                   -١٢
ما هو احلال يف نيوزيلندا، مما ميكن األطراف من هتيئة الظروف للمرحلة املقبلة أو              مـراحل خمتلفة من الربامج، ك     

وتعمل بعض األطراف مثل كندا بالفعل      . التكيف معها، فضال عن التعلم من التجربة، كما هو احلال يف السويد           
 . العرب املستخلصةعلى تنفيذ برامج توعية جديدة ومبتكرة، مستفيدة من الزخم الناتج عن العمل املنجز ومن
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 مشاركة اجلمهور ووصوله إىل املعلومات

وتعمل احلكومات، أكثر   . مثـة اليوم اجتاه واضح حنو تشجيع مشاركة اجلمهور ووصوله إىل املعلومات            -١٣
فأكـثر، بالـتعاون الوثـيق مع خمتلف أصحاب املصاحل، مبا يف ذلك دوائر األعمال والصناعة، واملنظمات غري                  

 .جلماعات احمللية، واملدربون، وغريهم على حتسني فهم تغري املناخاحلكومية، وا

ويسود اعتراف بان مشاركة اجلمهور عنصر حاسم يف تعزيز اإلسهام العام يف صنع القرارات، وأجرت                -١٤
، العديد من األطراف، كالربتغال وفرنسا ونيوزيلندا، مشاورات وطنية مع اجلمهور ومجيع اجلهات القطاعية املعنية

 .بشأن خطط عملها الوطنية أو خياراهتا السياسية احمللية يف ما يتعلق بتغري املناخ

وسـامهت الوسائل اإللكترونية يف تدعيم مصادر املعلومات وتعزيز الشراكات وإقامة الشبكات يف جمال               -١٥
. ونية بشأن تغري املناخ   وأنشأت وزارات البيئة يف معظم البلدان مواقع إلكتر       . التعلـيم والتدريب ونشر املعلومات    

وحتـتوي هـذه املواقع أيضاً على قائمة اإلدارات احلكومية املشاركة يف برامج تغري املناخ الوطنية، وتوفر روابط           
للحصول على املشورة وعلى الوثائق املتعلقة بالسياسات، ومعلومات ومصادر أساسية بشأن تغري املناخ، وصالت        

 . نية أخرى تابعة للوزارات العاملة يف حقل تغري املناخوروابط مهمة لدخول مواقع إلكترو

 التعليم

وضع وتنفيذ إطار   : تركـز اإلجراءات املتصلة بالتعليم الرمسي بصفة عامة على هدف مزدوج يتمثل يف             -١٦
نفيذ سليم لزيادة إدماج مسائل تغري املناخ يف املناهج الدراسية؛ وحتديد االحتياجات وتوفري الوسائل بغية تيسري ت               

 .اإلطار

ويف الوقـت احلـايل يعاجل التعليم الرمسي، موضوع تغري املناخ أساساً يف نطاق أوسع يشمل محاية البيئة            -١٧
غري أن مبادرات حديثة تعكس ما تبذله األطراف من جهود يف سبيل زيادة التركيز على تغري                . والتنمية املستدامة 

واستحدثت معظم األطراف أيضاً مواد جديدة تركز على تغري املناخ يف . املناخ وزيادة إدماجه يف املناهج الدراسية
ويف حاالت كثرية، يعترب تدريب املوظفني وإعادة تدريبهم أمرا ال غىن عنه بالنظر إىل . صور مطبوعة أو إلكترونية  

 . ما يلزم اكتسابه من خلفية ومهارات تعليمية يف اختصاصات متعددة

وعادة .  وضع ودعم برامج تعليمية غري رمسية أو خارجة عن املناهج الدراسيةوتعمل معظم األطراف على -١٨
ما تقوم احلكومات بوضع هذه الربامج وتنفيذها بالتعاون مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية، كما ُتبذل جهود 

 .يف سبيل تعزيز هذه الشراكات وتشجيع األنشطة االبتكارية يف هذا املضمار

 التدريب

شـرت معظـم األطراف طائفة واسعة من األنشطة التدريبية املتعلقة مبسائل تغري املناخ واملتكيفة مع                با -١٩
احتـياجات جمموعات مستهدفة خاصة، واختذت هذه األنشطة أشكاال متنوعة من قبيل حلقات العمل واحللقات               
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و األدلة، أو النشرات أو غري ذلك من معدات         الدراسية، أو التدريب عرب اإلنترنت، أو األقراص املدجمة الثابتة احملتوى، أ          
ويسود يف هذا اجملال أيضاً اعتراف متزايد بأمهية األنشطة القائمة على التعاون مع املنظمات غري احلكومية                . التدريـب 

 . جديدةوجيري بانتظام حتديد جماالت تدريب جديدة ذات أولوية، عالوة على وضع برامج. والقطاع اخلاص

 التعاون الدويل

يـتخذ الـتعاون الـدويل أشكاال خمتلفة، وميكن أن جيري على أصعدة متنوعة، من الصعيد الثنائي إىل                   -٢٠
 :وتشمل األمثلة احلديثة للتعاون الدويل ما يلي. اإلقليمي، وفقا لالحتياجات والظروف

نسيق األنشطة،  تقـدمي الدعم التقين واملايل للتدريب يف البلدان النامية، وإقامة شبكات لتيسري ت             )أ( 
 ؛)نيوزيلندا(وتوفري التوعية واملواد التعليمية 

 ؛)فرنسا(تيسري املشاركة يف االجتماعات اإلقليمية بتوفري الترمجة ووضع أدلة خمتصة  )ب( 

تعزيـز القـدرة املؤسسية يف البلدان النامية من خالل تنفيذ مبادرات ثنائية أو إقليمية، وتيسري                 )ج( 
 ).كندا والواليات املتحدة األمريكية(فاوضني من البلدان النامية على املعلومات حصول الباحثني وامل

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول -٢

 حملة عامة

تواصل األطراف تأكيد التزامها بوضع استراتيجيات توعية مجاهريية مستمرة طويلة املدى ترمي إىل إشراك  -٢١
أطراف، كأوروغواي وتونس واهلند، شعبة توعية أو مركزا إعالميا لتنسيق مجيع أصحاب املصاحل، وأنشأت بضعة 

، ٦غري أن العديد من البلدان ما زالت تفتقر إىل خطة تنفيذ رمسية يف ما يتعلق باملادة                 . أنشطتها املتصلة بالتوعية  
األمن الغذائي واحلد من الفقر، اتفاقية تغري املناخ كثريا ما تزامحها أولويات وطنية أخرى، ك ألن القضايا اليت تثريها

 . كما أن األطراف غالبا ما تعوزها القدرة املؤسسية على وضع وتنسيق برامج للتوعية بتغري املناخ

 وبصفة أعم، ما زال نقص املوارد املالية والتقنية يشكل العقبة الرئيسية أمام تنفيذ معظم األطراف لربامج  -٢٢
ونظرا إىل نقص القدرة املؤسسية، تؤدي ضرورة . هريية يف ما يتعلق بتغري املناخ    التعلـيم والتدريب والتوعية اجلما    

لذلك، تركز معظم األطراف جهودها على      . خدمة عدة عمليات دولية إىل الضغط على موارد جل وزارات البيئة          
 . امة وطنية أخرى يف إطار مشاريع بيئية ومشاريع تنمية مستد٦معاجلة تغري املناخ واألنشطة ذات الصلة باملادة 

ويـبقى مسـتوى وعي السكان بتغري املناخ وفهمه يف شىت شرائح اجملتمع ضعيفا جدا يف معظم البلدان،        -٢٣
 .وغالبا ما يكون مبثابة مؤشر أساسي على حالة بناء القدرات، كما أفادت كينيا
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 توعية اجلمهور وتدريبه

 بطائفة من املسائل البيئية، وتتصل العديد من هذه         ُيـنفذ عدد من مبادرات التوعية لرفع وعي اجلمهور         -٢٤
املـبادرات مباشرة بتغري املناخ، على غرار محالت التوعية بكفاءة استخدام الطاقة، أو محالت احلفاظ على املاء،                 

وتعترف العديد من األطراف مثل مجهورية ترتانيا املتحدة بأن محالت التوعية           . كمـا جيـري يف جنوب أفريقيا      
يـة جيب أن تشمل مواضيع هتم جمموعات حمددة، ونظم بضعة أطراف، مثل كوريا، محالت بشأن تغري                 اجلماهري

 .املناخ تستهدف جمموعات خمتلفة بغية تعزيز فعالية احلمالت

ونفـذت مجيع األطراف برامج تدريب وتوعية بشأن تغري املناخ، واقترنت هذه الربامج بعملية البالغات                -٢٥
وتقر معظم األطراف بأن األنشطة . م مايل من مرفق البيئة العاملية، كما يف حالة أوروغواي         الوطنية، وحظيت بدع  

املنجزة يف هذا السياق أدت إىل تنامي الوعي بقضايا تغري املناخ يف صفوف صانعي السياسات والقرارات، الذين                 
 . ظلت مبادرات التدريب والتوعية تستهدفهم يف املقام األول

امعات يف بعض البلدان بالفعل حبوثا يف جمال تغري املناخ وتقدم تدريبا هبذا الشأن، ورغم أن وإذ جتري اجل   -٢٦
أطـرافا عديدة، مثل أوروغواي وغامبيا، قد نظمت بالفعل حلقات تدريبية عديدة، ال يزال من املزمع يف معظم                  

ويف بعض . وية لبناء قدرة معرفية أساسيةالبلدان تنفيذ عدد أكرب من الربامج أو ما زالت هذه الربامج تعترب ذات أول
. الـبلدان، تستوجب إعادة التنظيم السريعة لصانعي السياسات السريع تقدمي تدريب منتظم إىل املسؤولني اجلدد              

 .ويبقى نقص املوارد أو اهلياكل الالزمة لتنسيق أنشطة التدريب هذه العائق األول أمام تنفيذها

 التعاون الدويل واإلقليمي

تدعم املنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية على حنو متنام اجلهود الرامية إىل تنفيذ األنشطة  -٢٧
 من االتفاقية من خالل براجمها العادية، وبفضل ما تقدمه من دعم مايل وتقين مثل الدعم الذي ٦ذات الصلة باملادة 

كما تؤدي هذه املنظمات دورا حموريا يف مجع .  أوزبكستانيقدمه برنامج األمم املتحدة للبيئة حسب ما أفادت به
ونشر املعلومات املتعلقة بعلم املناخ، بالتعاون مع اهليئات الوطنية واإلقليمية، ومع وسائط اإلعالم وسائر عناصر               

 .اجملتمع املدين

البشرية أجل بناء القدرات وتبقى برامج املساعدة الثنائية وسيلة هامة تنفذ بواسطتها املبادرات اجلديدة من  -٢٨
واملؤسسية، وتقدمي الدعم يف اآلن ذاته إىل املنظمات احلكومية وغري احلكومية على السواء يف املواضيع املتعلقة جبميع                 

وجيري، يف إطار هذه الربامج، توجيه اهتمام خاص إىل توعية وتدريب صانعي . جوانب التنمية املستدامة وتغري املناخ
سيني يف جماالت علم تغري املناخ، وتأثرياته، والتكيف، والتخفيف، وما يتصل بذلك من قرارات بشأن السياسات الرئي

.  تنفيذا فعاال٦وميكن أن يعوق التعنت البريوقراطي وصعوبات التنسيق تنفيذ األنشطة ذات الصلة باملادة . السياسات
 . اءات إبالغ معقدة ومطولةوميكن يف الكثري من األحيان احلصول على الدعم الدويل بعد إجر
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 التعليم

. قامـت العديـد من اجلامعات بإنشاء شعب بيئية تعتمد هنجا متعدد التخصصات، أو تنظر يف إنشائها                 -٢٩
وجنحـت عدة أطراف يف إقرار جهود قائمة على التعاون يف جمال التعليم، بإشراك جمتمع املنظمات غري احلكومية                  

واستحدثت بضعة أطراف، كاجلمهورية الدومينيكية، مواد تعليمية       . ملؤسساتوبالـتعاون مع اجلامعات وسائر ا     
 . ابتكارية، يتوفر البعض منها بلغات عديدة، كالكتاب املدرسي الذي وضعته تونس

 مشاركة اجلمهور ووصوله إىل املعلومات

جة يف املرفق األول،    تشجع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، بصفة عامة، على غرار األطراف املدر             -٣٠
وتؤدي . مشـاركة اجلمهـور ووصـوله إىل املعلومات يف ما يتعلق باملسائل البيئية عموما وتغري املناخ خصوصا                

اجملـتمعات واملنظمات غري احلكومية احمللية، باألخص، دورا أساسيا يف دعم التوعية اجلماهريية، وُينفذ عدد من                
ان، كنيبال، هبدف زيادة املشاركة يف احلفاظ على املوارد الطبيعية، أو، كما            القوانني واللوائح يف العديد من البلد     

 . هو احلال يف اهلند، نشر املعلومات البيئية

وعادة ما تكون مسائل تغري املناخ ونتائج الدراسات متاحة من خالل وسائط خمتلفة، كالنشرات العلمية                -٣١
لكن االتصاالت ما زالت تعاين من قيود عملية،        . ، أو اإلنترنت  والتقنـية، أو الصحف، أو اإلذاعة، أو التلفزيون       
 .كبطء اإلنترنت أو األمية أو قلة توزيع الصحف

ونظمت أطراف أخرى، كزامبيا، نقاشات ومحالت إعالمية وحلقات عمل استشارية بشأن مسائل تغري              -٣٢
ام بتغري املناخ يف خمتلف قطاعات      املناخ، ودعت مجيع أصحاب املصاحل حلضورها، هبدف تشجيع وتنشيط االهتم         

 .االقتصاد الوطين

  العرب املستخلصة واإلمكانات املتاحة-باء 

 يف أفريقيا فرصة فريدة     ٢٠٠٤ يف أوروبا وعام     ٢٠٠٣أتاحت حلقات العمل اإلقليمية اليت نظمت عام         -٣٣
. ت اعتماد إجراءات إضافية   لتقاسم اخلربات ومناقشة الثغرات واالحتياجات واستخالص الدروس، وحتديد إمكانا        

ويتطرق هذا اجلزء باألساس إىل االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن حلقات العمل تلك، علما أنه قد ال يشكل                 
 .عرضا مستوىف

 اإلطار املؤسسي

ة معنية يتمثل أحد املواضيع الثابتة بالنسبة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف أمهية إنشاء جلنة وطني -٣٤
وإذ . بـتغري املناخ، تضم وحدة توعية مكرسة أو مركز معلومات خمصص، كما أكدته بلدان عديدة من قبيل باالو                 

جتمع هذه اللجنة بني مسؤولني من وزارات وإدارات شىت، ميكنها أن تساعد على املشاركة يف معاجلة موضوع تغري                  
 . املناخ إىل طائفة كاملة من صانعي السياسات الوطنينياملناخ الذي يهم قطاعات متعددة، وأن تبث رسالة تغري



FCCC/SBI/2004/15 
Page 10 

 

 التوعية اجلماهريية

نظـرا إىل التـنوع فيما بني اجملتمعات وداخلها، وإذ جيب على استراتيجيات االتصال أن تعاجل املستوى          -٣٥
يف ما يتعلق مبسائل احلايل للوعي والفهم، ال توجد استراتيجية واحدة أو طريقة مثلى إلذكاء الوعي واحملافظة عليه 

إال أن الدروس اليت استخلصها بعض األطراف يف تنفيذ براجمها القطرية . تغري املناخ، كما أشارت الواليات املتحدة
 :املتعلقة بالتوعية تنطبق على مجيع األطراف

لكسـب دعـم اجلمهور، ينبغي اعتبار تغري املناخ أولوية من أولويات جدول أعمال األطراف                )أ( 
 اسي الوطين؛السي

مـن املهـم، لدى السعي إىل حتسني فهم تغري املناخ، العمل يف إطار التعاون الوثيق مع خمتلف                   )ب( 
أصحاب املصاحل، مبا يف ذلك دوائر األعمال والصناعة، واملنظمات غري احلكومية، واجلماعات احمللية، واملدربني،              

 ل؛وما إىل ذلك، وتزويدهم بالدعم الالزم حسب مقتضى احلا

غري أن . متـثل وسـائط اإلعالم قناة أساسية للوصول إىل اجلمهور وأصحاب املصاحل الرئيسيني             )ج( 
الصحفيني قد يواجهون عقبات فعلية، ويرغب الكثريون منهم يف تلقي املزيد من التدريب املهين، يف جماالت من                 

على الصعيد (ية ودراسية بشأن تغري املناخ وقد يساهم تنظيم حلقات إعالم. بينها املواضيع املتخصصة كتغري املناخ
من أجل توثيق الصالت بني املسؤولني احلكوميني والصحفيني وإبقاء ) أو اإلقليمي/أو دون اإلقليمي و  /الوطـين و  

 الصحفيني على علم بالقضايا، يف املساعدة على إبراز تغري املناخ يف العديد من البلدان؛

ية، جيب حتديد أهداف قابلة للقياس، والتزام الوضوح يف حتديد          لدى وضع محالت التوعية الوطن     )د( 
 املقاصد؛

وكي تكون الرسالة . غالبا ما يعترب صانعو السياسات وعامة الناس والشباب فئات متلقية رئيسية  )ه( 
ي ربط وينبغ. فعالة، جيب أن تصاغ لفئة املتلقني احملددة وأن تتالىف استخدام لغة متخصصة ومصطلحات تقنية جدا

املسألة، حيثما أمكن، ببواعث القلق املتصلة هبا، كتلك الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية                
 .التنوع البيولوجي، كيما تزداد الرسالة أمهية وتأثريا

 التعليم

مي الوعي البيئي   وميكن للتعليم العام الشامل أن ين     . يعـد التعليم أساس كل عمليات االتصال والتوعية        -٣٦
ورغم أن . واألخالقي، ويدعم القيم واملواقف، ويدعم املهارات والسلوكيات الالزمة للمسامهة يف التنمية املستدامة

الوعـي بتغري املناخ ال يشكل السبب الرئيسي لدعم التعليم العام الشامل والنهوض مبستويات التعلم الوطنية فال                 
 .يةشك أنه سيكون من نواتج تلك العمل
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وجيب على . وينـبغي ربـط التعليم يف جمال تغري املناخ بالتعليم البيئي والتعليم يف جمال التنمية املستدامة              -٣٧
املـناهج الدراسـية أن تسلط الضوء على أسباب تغري املناخ وآثاره واحللول املمكنة، كما جيب أن تربز صالته                   

 .تلقى املدرسون تدريبا إضافيا لتنمية معارفهم العلميةوينبغي أن ي. باالستهالك الذايت والتنمية املستدامة

وتشـمل التدابري ذات األولوية لدعم تنفيذ األنشطة التعليمية حتسني املناهج الدراسية، واستحداث مواد               -٣٨
ولتيسري اجلهود  . تعليمية ودراسية عن قضايا تغري املناخ ونشرها، وإقامة شبكات معلومات وإنشاء مراكز تعليمية            

وطنية، جيب على نطاق واسع، تشجيع تقاسم املواد التعليمية واألفكار املوجودة يف ما يتعلق بأساليب ومشاريع                ال
 .تعليمية ابتكارية خبصوص تغري املناخ

 التعاون الدويل واإلقليمي

طراف وتقر مجيع األ. ميكن للتعاون والشراكات، على الصعيد الدويل، أن توفر مساعدة مالية وتقنية قيمة -٣٩
بقـيمة الشـراكات وأمهـية الدور الذي ميكن للمنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية أن تؤديه يف تعزيز                  

 أن يقترن بالتعاون الدويل املتصل بسائر       ٦وميكن للتعاون الدويل اخلاص باألنشطة ذات الصلة باملادة         . القـدرات 
 .  مع أنشطة تندرج يف نطاق التنمية املستدامة األوسعاالتفاقات البيئية متعددة األطراف كما ميكن أن يتداخل 

وميكـن للتعاون اإلقليمي أن يكمل اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين لكنه ال حيل حملها، إال أن تعزيز                   -٤٠
الـتعاون عـلى الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي من شأنه أن يساعد على ختفيض التكاليف التشغيلية، وزيادة         

 األنسَب  ٦وقد يكون التدريب عنصر املادة      . ة يف استخدام املوارد، والوصول إىل املساعدة التقنية واخلرباء        الكفاء
وقد يكون وضع . وينبغي أيضاً تشجيع إقامة الشبكات بني املؤسسات التعليمية. لالستفادة من هذا النهج اإلقليمي

وجيب على البلدان أن تنظر يف إقرار مناذج        . ا وجذابا منهج دراسي إقليمي وتكييفه مع السياق الوطين خيارا ممكن        
 .وحاالت ناجحة قابلة للتكرار يف جمال التعليم املتعلق بتغري املناخ

وميكن تدعيم التعاون من خالل زيادة إقامة الشبكات وتوحيد اجلهود خلدمة املشاريع، والنهوض بالبنية               -٤١
ت املوارد املالية إىل البلدان، والتدريب اللغوي ودعم التعدد         األساسـية لـلمعلومات واالتصاالت، وزيادة تدفقا      

وتشمل املقترحات احملددة من أجل تعزيز التعاون اإلقليمي تبادل املواد اإلعالمية واملترَجمات، وتقاسم   . اللغـوي 
لة مبا يكفي، اخلربات واألفكار، وإقامة شبكات لربامج البحث اجلامعي وغري ذلك من القدرات اإلقليمية غري املستغ

وإقامة شراكات مع دوائر األعمال واملنظمات غري احلكومية، وإقرار استراتيجية إقليمية بشأن التعليم والتدريب،              
 .٦واستحداث شبكة إقليمية ذات صلة باملادة 

 مشاركة اجلمهور ووصوله إىل املعلومات

. ملناخ ووصوله إىل املعلومات دور أساسي أيضاً      وقد تكون ملشاركة اجلمهور يف عملية القرار ذات الصلة بتغري ا           -٤٢
وميكـن أن تركز اجلهود على ضمان توفري املكتبات واملؤسسات التعليمية جملموعة كاملة من املواد املتعلقة باملوضوع، من           

 والكتيبات  الفيديوالـبالغات الوطنـية والـتقرير التقييمي الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل أشرطة        
 .وال بد من بذل جهد فعال يكفل معرفة الناس لطريقة الوصول إىل املعلومات املتعلقة بتغري املناخ. املبسطة
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  املسائل الواجب النظر فيها مستقبالً-ثالثاً

 من االتفاقية   ٦ لـدى إعـداد مشروع املقرر بشأن حالة تنفيذ برنامج عمل نيودهلي فيما يتعلق باملادة                 -٤٣
 :تعزيز تنفيذه، قد تود األطراف أن تنظر يف العناصر التاليةوطرق 

منذ اعتماد برنامج عمل نيودهلي، قدمت أطراف عديدة معلومات، يف بالغاهتا الوطنية أو غريها               )أ( 
مـن التقارير، عما حتقق من منجزات حمددة يف نطاق املبادئ التوجيهية لربنامج العمل ووفقا هلا، وتبني أن هذا                   

  مناسب لإلجراءات القطرية؛اإلطار

، ٦اكتسـبت معظم األطراف، حىت اآلن، خربة يف ختطيط وتنفيذ األنشطة ذات الصلة باملادة                 )ب( 
 وقيمت احتياجاهتا اخلاصة وحددت العوائق الرئيسية، بينما استفادت أطراف كثرية بالفعل من جتارهبا الوطنية؛

ملناخ وطبيعتها يعتمدان على الظروف والقدرات  مـا زال مسـتوى األنشطة ذات الصلة بتغري ا          )ج( 
الوطنـية، وما زال العديد من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يفتقر إىل القدرات املؤسسية واملالية والتقنية                  

 الالزمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ برامج تعليم وتدريب وتوعية مستمرة طويلة املدى؛

ة ودون اإلقليمية والوطنية منتديات قيمة لتقاسم اخلربات والعرب         تشـكل حلقات العمل اإلقليمي     )د( 
وميكن . املستخلصة، وحتديد فرص التعاون الدويل واإلقليمي احملددة، وإقامة شراكات مع مجيع قطاعات االقتصاد            

قات العمل  لألطـراف املدرجـة يف املرفق الثاين باالتفاقية واملنظمات الدولية القادرة أن توفر التمويل لبقية حل               
 كما ميكنها دعم مبادرات أخرى ذات صلة؛. اإلقليمية اليت قررت اللجنة الفرعية للتنفيذ عقدها

ميكن أيضاً ملركز املعلومات الذي تعمل األمانة على إنشائه بالتشاور مع األطراف أن يؤدي دورا   )ه( 
 مفيدا يف توفري فرص التعلم ومنرب لتقاسم اخلربات؛

ـ    )و(  ة، باالسـتناد إىل الشراكة الناجحة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة خبصوص دعم تنفيذ    ميكـن لألمان
 يف األطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، أن تتعاون مع               ٦األنشـطة ذات الصلة باملادة      

 ؛٦اليت متلك خربة يف األنشطة ذات الصلة باملادة املنظمات احلكومية الدولية وغري ذلك من وكاالت األمم املتحدة 

 اليت يتيحها مرفق البيئة العاملية      ٦بغـية حتسني شفافية فرص متويل األنشطة ذات الصلة باملادة            )ز( 
 :والوصول إىل هذه الفرص

ق  يف املشاريع العادية اليت تعرضها على مرف٦ميكن لألطراف أن تبني العناصر ذات الصلة باملادة    `١`
 البيئة العاملية للحصول على متويل؛

  يف سياق تنفيذ أنشطة بناء القدرات؛٦ميكن لألطراف أن تستفيض يف شرح األنشطة ذات الصلة باملادة  `٢`
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ميكـن أن يقـدم مـرفق البيئة العاملية معلومات عن هذه األنشطة يف تقاريره املقدمة إىل مؤمتر                 `٣`
 األطراف؛

 اإلقليمية ودون اإلقليمية اهلامة املوجودة، مبا يف ذلك املنظمات النشطة واخلرباء،            ميكن استخدام املوارد   )ح( 
 ؛٦والربامج واملبادرات الناجحة، واالتفاقات التعاونية مع الشركاء اإلقليميني والدوليني، خلدمة املبادرات املتصلة باملادة 

ية بتغري املناخ، أن تستند إىل مبادرات       ميكـن لألطراف، عالوة على تنفيذ أنشطة واضحة اهلدف للتوع          )ط( 
 .توعية أوسع نطاقا، مبا يف ذلك املبادرات املتصلة باالتفاقيات البيئية األخرى، حيث ميكن التشديد على عنصر تغري املناخ

 احلواشي

 )١( FCCC/SBI/2004/10  ٤٦الفقرة. 

 )٢(  FCCC/CP/2002/7/Add.1 ٢٩ إىل ٢٣الصفحات من. 

ب ـن االتفاقية يف التعاون الدويل والتعليم والتدريـ م٦ي املادة ـف الواردةاصر الستة العن تتمثل )٣( 
 .اجلمهور ووصوله إىل املعلومات ومشاركةوالتوعية 

 )٤(  FCCC/CP/2002/7/Add.1 ١٥، الفقرة ٢٧الصفحة. 

 )٥( FCCC/SBI/2003/19  ١٤الفقرة)٢`)ب`. 

فرباير /شباط ٢٨ا األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية بعد اليت قدمته الثالثةالوطنية  البالغات )٦( 
اليت قدمتها األطراف غري املدرجة يف      * األوىل والثانية البالغات الوطنية   . ركآيرلندا وآيسلندا والربتغال والدامن   : ٢٠٠٣

القمر ومجهورية أفريقيا   وباكستان وباالو وجزر    * أوروغواي: ٢٠٠٣أبريل  /نيسان ١املـرفق األول باالتفاقـية بعد       
الشعبية الدميقراطية  كورياومجهورية * ومجهوريـة ترتانيا املتحدة واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية كوريا  الوسـطى 

 .ومدغشقر ومالوي ونيبال ونيجرييا واهلند ومالطةوجنوب أفريقيا وزامبيا والسودان وغامبيا وفييت نام 

 الدول املستقلة بشأن كومنولثلربنامج األمم املتحدة للبيئة و يةاإلقليمعن حلقة العمل  تقريـر  )٧( 
 .٢٠٠٤مارس /آذار ٤ إىل ٣، املعقودة يف موسكو يف االحتاد الروسي من ٦دهلي يف ما يتعلق باملادة نيوبرنامج عمل 
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 املرفق األول
 معلومات إضافية تلقتها األمانة بشأن أنشطة حمددة

 الطرف العنوان اللغات/الوصف
تيـب يفسر ظاهرة تغري املناخ واملمارسات السليمة بيئيا         ك
 )الفرنسية(

Effet de serre et changements de climat: 

Pourquoi, comment et que pouvons-nous y faire? 
 بلجيكا

كتاب لألطفال، جيسد أثر الدفيئة واملمارسات اليت تراعي 
 )الربتغالية واإلنكليزية(البيئة 

Patrulheiros do Clima da Terra الربازيل 

 Programa Universitario sobre Cambio )اإلسبانية(منهج دراسي جامعي بشأن تغري املناخ العاملي 

Climático Global 
اإلنكليزية (دليل عن تغري املناخ لتالميذ املدارس االبتدائية 

 )واإلسبانية
Primary Education Guide on Climate Change 

دلـيل املـدرس بشـأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو          
 )اإلسبانية(

Guía sobre Cambio Climático y el Protocolo  

de Kyoto 

 
 

اجلمهورية 
 الدومينيكية

 Changements Climatiques:  de la Convention de )الفرنسية(دليل اتفاقات تغري املناخ الدولية 

Rio aux accords de Bonn et Marrakech - Guide 

Explicatif des accords internationaux - 2002 

كتيـب عـن مسامهات فرنسا يف مفاوضات تغري املناخ          
 )الفرنسية(

La France, partenaire international dans le 

domaine du changement climatique 

 Collectivités Locales & Changement )الفرنسية(دليل عن التكيف مع تغري املناخ 

Climatique: Êtes-vous Prêt? Un guide pour 

l'adaptation à l'attention des Collectivités 
مدخل إىل النقاش املتعلق خبفض انبعاثات الكربون مبعدل        

 )الفرنسية (٢٠٥٠ يف املائة حبلول ٧٥
La division par 4 des émissions de dioxyde de 

carbone en France d'ici 2050 

 
 
 
 
 فرنسا

تقرير موجز عن احللقة الدراسية الثانية عشرة لبلدان آسيا 
 )اإلنكليزية(واحمليط اهلادئ بشأن تغري املناخ 

The Twelfth Asia–Pacific Seminar on Climate 

Change:  Chairperson's Sum 
 اليابان

صـحيفة وقائع بشأن مشاريع نيوزيلندا املتعلقة خبفض        
 )اإلنكليزية(ت االنبعاثا

Projects to Reduce Emissions 

صـحيفة وقائع بشأن مبادرة نيوزيلندا املتعلقة باحلوض        
 )اإلنكليزية(احلرجي الدائم 

New Zealand’s Permanent Forest Sink 

Initiative 

صحيفة وقائع بشأن مشروع خفض االنبعاثات ودعم التنوع        
 )نكليزيةاإل() IBEX12(البيولوجي 

Biodiversity & Climate Change:  An 

Integrated Solution 

كتيب عن تاريخ نيوزيلندا يف جمال إدارة األحراج إدارة         
 )اإلنكليزية(مستدامة 

From principles to practice 

 
 
 

 نيوزيلندا

 Document d'information et de sensibilisation sur )الفرنسية(كتيب عن اتفاقية تغري املناخ 

la convention sur les Changement Climatiques 
 النيجر

 A Warmer World )اإلنكليزية(كتاب عن أثر الدفيئة وتغري املناخ 

كتيب عن استراتيجية السويد الوطنية يف ما يتعلق بتغري         
 )اإلنكليزية(املناخ 

The Swedish Climate Campaign – Part of 

Sweden’s Climate Change Strategy 

 Something Strange is Happening to the Weather )اإلنكليزية( أسئلة وأجوبة خبصوص أثر الدفيئة ١٠

 
 
 السويد

دلـيل موجه إىل أطفال املدارس اإلعدادية بشأن أسباب تغري          
 )العربية واإلنكليزية والفرنسية(املناخ وآثاره 

School Manual on Climate Change تونس 
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 الثايناملرفق 

 حالة تنفيذ األنشطة املقترحة يف برنامج عمل نيودهلي

 حالة التنفيذ

األطراف غري املدرجة 
 يف املرفق األول

األطراف املدرجة 
 يف املرفق األول

 ٨-م أ/١١قائمة األنشطة املذكورة يف املقرر 

 :اكتساب القدرة املؤسسية والتقنية على )أ( 

 ٦ياجات املتصلة بتنفيذ املادة حتديد الثغرات واالحت - صفر صفر
 ٦تقييم فعالية األنشطة ذات الصلة باملادة  - + + صفر
، وتنفيذ سياسات وتدابري للتخفيف من حدة تغري املناخ         ٦حبـث الصـالت بـني أنشطة املادة          - + + +

 والتكيف معه، وغري ذلك من االلتزامات الناشئة عن االتفاقية
++ 
-- 

، مبا ٦قييم لالحتياجات اخلاصة بالظروف الوطنية يف جمال تنفيذ املادة إعداد عمليات ت )ب( ++
 يف ذلك استخدام الدراسات االستقصائية

 بلجيكا --
 بلغاريا

  وتكليفه مبسؤوليات حمددة ٦إنشاء ودعم مركز تنسيق وطين خاص بأنشطة املادة  )ج(

ات نشطة تشارك يف تنفيذ هذه      بغية إقامة شبك  ... وضـع دليل للمنظمات واألفراد       )د( صفر صفر
 األنشطة

وضع معايري لتحديد ونشر املعلومات املتعلقة باملمارسات احلسنة يف ما يتصل بأنشطة              )ه( صفر صفر
 ، وفقا للظروف الوطنية٦املادة 

 زيادة توافر املواد اإلعالمية املترمجة وغري اخلاضعة حلقوق التأليف بشأن تغري املناخ )و( +++ ++

++ 
- 

++ 
- 

تعزيز اجلهود الرامية إىل وضع واستعمال مناهج دراسية وتدريب املدرسني بالتركيز على             )ز(
 تغري املناخ، كأساليب لدمج قضايا تغري املناخ يف مجيع مستويات التعليم ومجيع االختصاصات 

 للتدابري  وميكن. استحداث فرص نشر املعلومات املتعلقة بتغري املناخ على نطاق واسع          )ح( +++ ++
أن تشـمل ترمجة صور مبسطة للتقرير التقييمي الثالث الصادر عن الفريق احلكومي الدويل املعين               

 بتغري املناخ إىل اللغات املناسبة وتوزيع هذه الصور

يف ختطيط وتنفيذ اجلهود الرامية إىل التصدي ... التماس إسهامات ومشاركة اجلمهور   )ط( +++ ++
مشاركة ممثلي مجيع أصحاب املصاحل واجملموعات الرئيسية يف عملية التفاوض لتغري املناخ وتشجيع 

 بشأن تغري املناخ

++ 
- 

إعـالم اجلمهور بأسباب تغري املناخ ومصادر انبعاثات غازات الدفيئة، وباإلجراءات اليت     )ي( +++
 ميكن اختاذها على مجيع األصعدة يف سبيل التصدي لتغري املناخ

ـ  )ك( +++ +++ يف ما يتعلق   ... م االستنتاجات الواردة يف بالغاهتا الوطنية وخطط عملها الوطنية        تقاس
 بتغري املناخ مع اجلمهور ومجيع أصحاب املصاحل

+ 
 
-- 

السـعي إىل تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الدويل واإلقليمي، مبا يف ذلك حتديد               )ل( +++
ظمات احلكومية الدولية واملنظمات عري احلكومية      الشـركاء والشبكات مع األطراف األخرى واملن      

 والقطاع اخلاص وحكومات الواليات واحلكومات احمللية واملنظمات اجملتمعية
 

 
 تزمع إجنازه أطراف كثرية  -
 أو التقنية/تزمع إجنازه أطراف كثرية لكنها تعاين من نقص املوارد املالية و  - -

 مل يبلغ عنه  صفر

 :املفتاح
  البعضأجنزه +  
 أجنزته أطراف كثرية + + 
 أجنزته معظم األطراف + + + 

 ـ ـ ـ ـ ـ


