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 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة 
 الدورة السادسة عشرة

 2002يونيه / حزيران14-5بون، 
  من جدول األعمال9البند 

 التعليم والتدريب والتوعية العامة:  من االتفاقية6املادة 

 مشروع استنتاجات أعده الرئيس

 FCCC/SBSTA/2002/MISC.13ماً بالوثيقة أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عل      -1
اليت تتضمن رسائل موجهة من األطراف بشأن مشروع اختصاصات حلقة العمل لوضع برنامج عمل بشأن املادة                

يونيه / حزيران3 و2 من االتفاقية، كما أحاطت علماً بتقرير حلقة العمل السابقة للدورة اليت عقدت يف يومي              6
2002 (FCCC/SBSTA/2002/INF.10). 

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومات بلجيكا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية لدعمها املايل  -2
 .6حللقة العمل وألنشطة األمانة املتصلة باملادة 

وأحاطـت اهليئة الفرعية علماً أيضاً بالتقرير الشفوي الذي قدمه أحد املشاركني يف الرئاسة بشأن حلقة           -3
ـ  ل السابقة للدورة، وكذلك بالتقرير الشفوي لألمانة بشأن هذا البند من جدول األعمال، ورحبت بالتقدم               العم

 . من االتفاقية6احملرز فيما يتصل بتنفيذ املادة 

وأحاطـت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير بالتقرير الذي قدمه أمني الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري                 -4
ز عملية الترمجة لتقرير التقييم الثالث وتقريره التوليفي، وحث الفريق على السهر على ترمجة              املـناخ حول مرك   

 .الوثائق األساسية يف املستقبل يف الوقت احملدد
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والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تغري املناخ مل يكن من املمكن اختياره بوصفه موضوع        -5
 :، ذلك أن االختيار كان قد وقع على موضوع آخر، ودعا األمانة إىل القيام مبا يلي2003ي يف عام يوم البيئة العامل

 مزيد استكشاف مدى إمكانية تناول هذا اخليار مستقبالً، مع برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ )أ( 

ومات للهيئة الفرعية   إجـراء املـزيد مـن املشاورات مع املنظمات الدولية ذات الصلة بغية تقدمي املعل               )ب( 
 .للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورا السابعة عشرة عن اإلجراءات واالحتياجات من املوارد لتحديد يوم لتغري املناخ

وأشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل االستنتاجات اليت اعتمدت يف دورا اخلامسة              -6
، وطلبت من األمانة أن تعد تقريراً عن اهليكل واملضمون          ))د(45، الفقـرة    FCCC/SBSTA/2001/8(عشـرة   

، (TT:CLEAR)، باالستناد إىل نظام املعلومات عن التكنولوجيا 6املمكـنني للمركز لتبادل املعلومات عن املادة    
 .وحتديد املؤسسات اليت ميكن أن تستضيف مثل هذا املركز وتقدم لـه دعماً منتظماً

 :ت اهليئة الفرعية بالنطاق املمكن ألنشطة برنامج عمل ميكن أن يشمل ما يليوسلَّم -7

التعلـيم، الـذي يـتم يف إطار رمسي وغري رمسي ويهدف إىل تسهيل وتوجيه عمليات التعلم                  )أ( 
واقف الشخصـي، ونقل املعارف الالزمة لإلملام بأمور من بينها الطابع املترابط ملسائل تغري املناخ، والتأثري يف امل                

 وأوجه السلوك يف السياق العام للتنمية املستدامة؛

التدريـب املوجـه  حنو فئات حمددة خمتارة من عامة اجلمهور والذي يسعى إىل نقل املهارات                  )ب( 
ومن بني األمثلة القدرة على مجع بيانات املناخ وقولبتها وتفسريها،          . واملعارف التقنية احملددة اليت هلا تطبيق عملي      

 ام بعمليات جرد لالنبعاثات الوطنية، ووضع وتنفيذ برامج وطنية؛والقي

أنشـطة التوعـية العامة اليت ميكن أن تجرى من خالل جمموعة متنوعة من الطرق دف خلق                  )ج( 
 اهتمام وعناية ببعض املسائل اليت تتحول بدورها إىل تغريات يف املواقف ويف أوجه السلوك؛

ئل تغري املناخ، اليت ميكن أن تعرف بأا مشاركة اجلميع، وال سيما            املشـاركة العامـة يف مسا      )د( 
 أصحاب املصاحل ممن هلم اهتمام أو انشغال مباشر بذلك، يف فهم تغري املناخ والتطرق لـه؛

وصـول عامـة اجلمهور إىل املعلومات الذي ميكن أن يتعزز، يف مجلة أمور، عن طريق توزيع                   )ه( 
ائر املواد باللغات املناسبة وتوفريها على نطاق أوسع، وعن طريق استخدام جمموعة متنوعة      الوثائق ذات الصلة وس   

 من اآلليات مثل وسائل اإلعالم اجلماهريي وشبكة اإلنترنت؛
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التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل يف جمال األنشطة املشار إليها أعاله  واليت ميكن أن تعزز                 )و( 
ية على تنفيذ االتفاقية، وكذلك جهود املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية للمسامهة يف         قدرة األطراف اجلماع  

 .وبإمكان هذا التعاون أن يعزز التآزر بني خمتلف االتفاقيات، وأن حيسن فعالية كافة جهود التنمية املستدامة. تنفيذها

 من جانب األطراف، أحاطت اهليئة الفرعية    ويف ضـوء برنامج العمل اآلخذ يف التبلور ولتسهيل اإلبالغ          -8
للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً باحلاجة إىل التفكري يف القيام، يف دورة مقبلة، باستعراض املبادئ التوجيهية               

 .6للبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، بقدر ما تتعلق باألنشطة املتصلة باملادة 

ت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر، يف دورا السابعة عشرة، يف                ودع -9
 من املقرر ) ح(1، مع مراعاة الفقرة     6مسـألة الدعـم املـايل والـتقين يف تنفـيذ بـرنامج عمـل بشـأن املـادة                    

 .)1(7-م أ/6

التكنولوجية علماً باحلاجة إىل قيام األمانة مبواصلة عملها يف  وأحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية و       -10
هـذا اـال، رهناً بتوافر التمويل التكميلي يف فترة السنتني احلالية، وأشارت إىل االستنتاجات اليت اعتمدت يف             

ودعت األطراف، وخاصة منها األطراف     )). أ(45، الفقرة   FCCC/SBSTA/2001/8(دورـا اخلامسـة عشرة      
 .درجة يف املرفق األول من االتفاقية، إىل املسامهة بسخاء حتقيقاً هلذا الغرضامل

لكي يعتمده  ) FCCC/SBSTA/2002/L.11/Add.1(وأعـدت اهليئة الفرعية مشروع مقرر بشأن هذا املوضوع           -11
 . يف دورا السابعة عشرةمؤمتر األطراف يف دورته الثامنة، إذا أمكن، ووافقت على إحالة مشروع املقرر هذا ملزيد النظر

- - - - - 

 ـــــــــــــ

 : ما يلي7-م أ/6من املقرر ) ح(1جاء يف الفقرة  )1( 

 من االتفاقية، أن يقدم مرفق البيئة العاملية، باعتباره         1-11 و 5-4 و 3-4، عمالً باملواد    يقرر -1"
ة، وال سيما أقل البلدان منواً، والدول كـيان تشـغيل لآللية املالية، املوارد املالية للبلدان األطراف النامي       

 7النامية اجلزرية الصغرية من بينها، وذلك من أجل األنشطة التالية، مبا يف ذلك األنشطة احملددة يف الفقرة 
 :7-م أ/5من املقرر 

االضطالع بأنشطة للتوعية العامة والتثقيف تكون أكثر تعمقاً، وإشراك اتمع احمللي يف   )ح( 
 ". املناخقضايا تغري


