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، والتقارير ذات الصلة الصادرة عن الفريق احلكومي الدويل 21 إىل جدول أعمال القرن وإذ يشري كذلك 
 يف إشراك أصحاب املصلحة واألفرقة الرئيسية يف تطوير وتنفيذ     6املعـين بـتغري املـناخ، وإذ يسلم بأمهية املادة           

  ومتشياً مع أهداف التنمية املستدامة،السياسات املتعلقة بتغري املناخ،

 بضـرورة وضـع برنامج بدوافع قطرية يعزز التعاون والتنسيق وتبادل املعلومات فيما بني               وإذ يسـلم   
 احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اتمعية، فضال عن القطاع اخلاص،

، وبضرورة  6موارد كافية تكفل فعالية تنفيذ األنشطة يف إطار املادة           بضرورة توفري    وإذ يسـلم كذلك    
 تعزيز أو إنشاء، حسب االقتضاء، أمانات وطنية أو مراكز اتصال وطنية لتغري املناخ،

  يف توصيات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورا السادسة عشرة،وقد نظر 

  الوارد يف مرفق هذا املقرر؛6وات اخلمس بشأن املادة  برنامج العمل للسنيعتمد -1 

 للتقدم 2005 مع استعراض وسيط يف عام 2007 إجراء استعراض لربنامج العمل يف عام يقرر -2 
 احملرز، بغية تقييم فعاليته يف حتقيق أهدافه؛

 لتنفيذ برنامج    إىل األطراف إعداد تقارير يف نطاق بالغام الوطنية عن اجلهود املبذولة           يطلـب  -3 
 ؛2007 و2005العمل، بغرض استعراض الربنامج يف عامي 

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على مواصلة أنشطتها ذات الصلة            يشـجع  -4
 ، ويدعوها إىل وضع استجابات برناجمية لربنامج العمل للسنوات اخلمس؛6باملادة 

لعاملية، بوصفه كيانا يشغل اآللية املالية لالتفاقية، موارد مالية          أن يوفـر مرفق البيئة ا      )1(يقـرر  -5
 . لألطراف للمساعدة يف تنفيذ برنامج العمل املذكور، وبوجه خاص إلعداد االستراتيجيات الوطنية

 

 

 

 ـــــــــــــ

ة والتكنولوجية  متشيا مع إقرار توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ التابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمي            )أ( 
 .9، الفقرة FCCC/SBSTA/2002/L.3الواردة يف 
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 املرفق

  من االتفاقية6برنامج عمل بشأن املادة 

 املالحظات

 من االتفاقية، مبا يف ذلك التعليم والتدريب والوعي العام          6لسـوف يسـهم تنفيذ مجيع عناصر املادة          -1
 .عاون الدويل، إسهاما يف حتقيق أهداف االتفاقيةواملشاركة العامة ووصول اجلماهري إىل املعلومات والت

 فاالختيار متروك لكل طرف يف تقدير كيفية مساعدة         6وإذا كانـت األطراف مسؤولة عن تنفيذ املادة          -2
 تتفاوت فيما   6فالقدرة على تنفيذ أنشطة املادة      . هذه العناصر لألطراف يف تنفيذ االتفاقية بأقصى فعالية وكفاءة        

كذلك تتفاوت ااالت ذات األولوية املواضيعية واستهداف اجلماهري والطريقة الفضلى لتنفيذ           بـني الـبلدان و    
 .الربامج

وبإمكان التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي والدويل أن يعزز القدرة اجلماعية لألطراف على تنفيذ االتفاقية،  -3
كما أنه يعزز التآزر بني شىت .  اإلسهام يف التنفيذوقدرة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على

 .كما ميكن أن حيسن فعالية األنشطة وييسر دعمها ومتويلها. االتفاقيات ويتحاشى ازدواجية اجلهود فيما بينها

إن احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اتمعية تعمل بالفعل مع  -4
وتنفذ حكومات كثرية، بوجه .  اخلاص على إذكاء الوعي بتغري املناخ وأسبابه وآثاره وإجياد احللول ملشاكلهالقطاع

غري أن نقص . 6خـاص، تدابـري من قبيل رسم االستراتيجيات احمللية للتلوث، مما ميكن أن يرتبط بأنشطة املادة    
 .ألنشطةاملوارد املالية كثريا ما مينع من تنفيذ بعض األطراف هلذه ا

ومـن املهـم أن يعرف الكثري من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول عن االحتياجات والثغرات يف                   -5
 كي تستطيع األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية أن           6أنشـطتها يف إطـار املـادة        

 .املناسبتستهدف بأكثر الوسائل فعالية جهودها الرامية إىل تقدمي الدعم 

وذلك جيعل اإلبالغ عن    .  بسهولة لتحديد الكمية أو القياس     6وال ختضـع نتائج األنشطة يف إطار املادة          -6
 .هذا املوضوع حتدياً والتقييم الشامل لألطراف صعباً

 العناصر اإلرشادية

 : ما يلي6يستلهم برنامج العمل يف إطار املادة  -7
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 ابتاع ج ذي وجهة قطرية؛ )أ( 

 فعالية التكاليف؛ )ب( 

 تعزيز الشراكات وإقامة الشبكات والتآزرات، وخاصة التآزرات بني االتفاقيات؛ )ج( 

 اتباع ج شامل للتخصصات؛ )د( 

 اتباع ج كلي منهجي؛  )ه( 

 .مبادئ التنمية املستدامة )و( 

 األهداف

 : هي6إن أهداف برنامج العمل املتعلق باملادة  -8

  وتيسريه؛6يذ املادة التشجيع على تنف )أ( 

 مساعدة األطراف على تنفيذ الربامج ووضع االستراتيجيات الوطنية؛ )ب( 

 تعزيز وتيسري تبادل املعلومات واملواد اإلعالمية، وتقاسم اخلربات واملمارسات اجليدة؛ )ج( 

حتديد توطـيد الـتعاون وتعزيز تنسيق األنشطة على الصعيدين الدويل واإلقليمي، مبا يف ذلك                )د( 
 الشركاء والشبكات؛

 تدعيم املؤسسات والقدرات الوطنية وخباصة يف البلدان النامية؛  )ه( 

التشجيع على مشاركة عامة اجلمهور يف األنشطة الرامية إىل التصدي لتغري املناخ وآثاره وتيسري               )و( 
 .يذهاوصول عامة اجلمهور إىل املعلومات بشأا، وكذلك يف وضع استجابات مناسبة وتنف

 األطـراف

 ميكـن لألطـراف كجـزء من براجمها و أنشطتها الوطنية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية القيام بعدة أمور من                  -9
 :بينها ما يلي
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تنمية القدرات املؤسسية والتقنية الالزمة لتحديد الثغرات واالحتياجات فيما يتعلق بتنفيذ املادة             )أ( 
، وتنفيذ  6 والنظر يف أوجه الترابط بني األنشطة املتعلقة باملادة          6املادة   وتقيـيم فعالـية األنشـطة املتعلقة ب        6

السياسـات والـتدابري الكفيلة بتخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معها، والوفاء بسائر االلتزامات اليت تقتضيها                
 االتفاقية، مثل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛

 حسب الظروف الوطنية، مبا يف ذلك       6ص تنفيذ املادة    وضـع تقديرات لالحتياجات يف ما خي       )ب( 
 استخدام الدراسات االستقصائية واألدوات ذات الصلة األخرى لتعيني اجلماهري املستهدفة والشراكات احملتملة؛

وضع استراتيجيات وطنية، ضمن نطاق قدراا وأولوياا الوطنية كل على حدة، بغرض توجيه              )ج( 
  وتيسريها؛6فيذ املادة األنشطة املتعلقة بتن

 وتعيني مسؤوليات حمددة    6تعيني مركز اتصال وطين يتوىل مهمة تنسيق األنشطة املتعلقة باملادة            )د( 
وهذه املسؤوليات ميكن أن تشمل حتديد ميادين التعاون الدويل املمكنة وفرص تعزيز أوجه             . وتقـدمي الدعم لـه   

 التآزر مع سائر االتفاقيات؛

 للمنظمات واألفراد، مع اإلشارة إىل خربم ودرايتهم ذات الصلة باألنشطة املتعلقة            وضع دليل   )ه( 
 ، بغرض إنشاء شبكات فعالة تشارك يف تنفيذ هذه األنشطة؛6باملادة 

التماس الفرص ووضع االستراتيجيات الكفيلة بنشر املعلومات ذات الصلة بتغري املناخ على نطاق  )و( 
دابري ترمجة التقرير التقييمي الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل اللغات وميكن أن تشمل الت. واسع

 املناسبة وتوزيع نسخ شعبية من هذه الوثيقة وكذلك غريها من الوثائق الرئيسية عن تغري املناخ؛

، 6علقة باملادة وضـع معايري لتعيني ونشر املعلومات عن املمارسات اجليدة اخلاصة باألنشطة املت    )ز( 
 تبعاً للظروف الوطنية؛

زيـادة توافـر املواد اإلعالمية املترمجة املعفية من رسوم حقوق النشر بشأن تغري املناخ، وفقاً                 )ح( 
 للقوانني واملعايري ذات الصلة حبماية املواد املشمولة حبق النشر؛

 بوصفها أساليب فعالة تكفل تناول تعزيز اجلهود لوضع املناهج الدراسية وتدعيم تدريب املعلمني )ط( 
 املسائل املتعلقة بتغري املناخ يف كافة مستويات التعليم وعرب التخصصات؛
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التماس مسامهة عامة اجلمهور ومشاركتهم، مبا يف ذلك مشاركة الشباب وغريهم من الفئات، يف  )ي( 
يع األطراف املؤثرة واجلماعات    صـوغ وتنفـيذ اجلهود للتصدي لتغري املناخ  والتشجيع على مشاركة ممثلي مج             

 الرئيسية يف عملية التفاوض بشأن تغري املناخ؛

تعريف عامة اجلمهور بأسباب تغري املناخ ومصادر انبعاثات غازات الدفيئة وكذلك اإلجراءات             )ك( 
 اليت ميكن اختاذها على كافة املستويات للتصدي لتغري املناخ؛

لبالغات الوطنية وخطط العمل الوطنية أو الربامج احمللية بشأن         تقاسم االستنتاجات الواردة يف ا     )ل( 
 .تغري املناخ مع عامة اجلمهور ومجيع األطراف املهتمة باألمر

 املنظمات احلكومية الدولية

 :إن املنظمات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك أمانات االتفاقيات، مدعوة إىل القيام بعدة أمور منها -10

 عن طريق براجمها العادية، وعن      6اجلهود املبذولة لتنفيذ األنشطة مبوجب املادة       مواصـلة دعم     )أ( 
طريق برامج حمددة تركز على تغري املناخ، مبا يف ذلك حسب االقتضاء، عن طريق توفري نشر املعلومات وكذلك                  

 عن طريق تقدمي الدعم املايل والتقين؛

 والقيام بعد التشاور مع أمانة      6 املتعلق باملادة    وضع استجابات برناجمية لربنامج العمل اخلمسي      )ب( 
اتفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بإخطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن طريق                
 األمانـة ذه االستجابات وبالتقدم احملرز يف هذا الصدد وذلك بغرض استعراض الربنامج وتقييم مدى فعاليته يف                

 ؛2007 و2005عامي 

تدعـيم أواصـر التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية األخرى ومع املنظمات غري احلكومية               )ج( 
والتشجيع على مشاركتها، دف ضمان تقدمي دعم منسق إىل األطراف يف األنشطة اليت تضطلع ا املتصلة باملادة 

 . وجتنب ازدواج األعمال6

 املنظمات غري احلكومية

 : وتدعى إىل القيام مبا يلي6تشجع املنظمات غري احلكومية على مواصلة أنشطتها ذات الصلة باملادة  -11

تقدمي املعلومات ذات الصلة إىل األمانة على حنو منسق وإبالغ مراكز االتصال الوطنية التابعة هلا       )أ( 
  وتقييم مدى فعاليته؛6ادة حسب االقتضاء بالتقدم احملرز بغرض استعراض برنامج العمل املتعلق بامل
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النظر يف السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بني املنظمات غري احلكومية من البلدان املدرجة يف املرفق                )ب( 
األول والبلدان غري املدرجة يف املرفق األول، وكذلك تنسيق األنشطة بني املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات               

 .غري احلكومية واحلكومات

 انــةاألم

   مـن االتفاقية يطلب إىل األمانة تيسري اجلهود املبذولة مبوجب برنامج العمل املتعلق              8وفقـاً لـلمادة      -12
 :، وخباصة6باملادة 

جتميع اآلراء من األطراف وكذلك املعلومات الواردة من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات             )أ( 
 يف البالغات الوطنية كي تنظر فيها اهليئة 6سنة لتقدمي التقارير عن املادة غري احلكومية بشأن املبادئ التوجيهية احمل

 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورا الثامنة عشرة؛

إعداد تقارير لتقدميها إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن التقدم الذي أحرزته  )ب( 
.  استناداً إىل املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية أو يف مصادر معلومات أخرى6األطـراف يف تنفـيذ املادة     

 واالستعراض يف  2005وسوف تصدر هذه التقارير بصورة منتظمة، وخصوصاً استعراض التقدم املرحلي يف عام             
 ؛2007عام 

واملنظمات غري احلكومية   تيسري إدراج املسامهات املنسقة اليت قدمتها املنظمات احلكومية الدولية           )ج( 
 ؛6يف برنامج العمل اخلمسي املتعلق باملادة 

إنشاء شبكة للمؤسسات الوطنية واإلقليمية والعاملية الرئيسية اليت تضطلع بأعمال ختص املسائل             )د( 
 من  ، ومواصلة األعمال بشأن هيكل وحمتوى مركز معلومات يساند األعمال اليت تقوم ا شبكة             6املتعلقة باملادة   

هـذا القبـيل، وتعـيني املؤسسات اليت ميكن أن تستضيف مركز معلومات من هذا القبيل وأن تقدم لـه دعماً       
 منتظما؛

إعـداد ورقة بشأن اخليارات املمكنة لزيادة مشاركة الشباب وغريهم من الفئات يف اجتماعات            )ه( 
 .لثامنة عشرةمؤمتر األطراف كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورا ا

 الدعم والتمويل

وتشجع على . 6سيكون على ألطراف أن حتدد أكثر السبل فعالية وكفاءة لتنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة    -13
إقامـة شراكات مع غريها من األطراف وكذلك مع املنظمات احلكومية الدولية وغريا حلكومية واجلهات املؤثرة                

 . األنشطة، مبا يف ذلك حتديد ااالت ذات األولوية اليت تتطلب دعماً ومتويالًذات الصلة، بغرض تيسري تنفيذ هذه
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 على املستوى الوطين، أن تنتفع انتفاعاً تاماً        6وتشـجع األطـراف، لدى تنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة           -14
 .)2(7-م أ/6ن مقررها م) ح(1بالفرص القائمة املتاحة عن طريق مرفق البيئة العاملية، مبا يتوافق مع الفقرة 

 .].تدعى اآللية املالية لالتفاقية إىل أن تقدم إىل األطراف املوارد املالية الالزمة لتنفيذ برنامج العمل هذا -15
 

 ـ ـ ـ ـ ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــ
 : على ما يلي7-م أ/6من املقرر ) ح(1تنص الفقرة  )2( 

 من االتفاقية أن يقدم مرفق البيئة العاملية، باعتباره كيان          1-11 و 5-4 و 3-4يقـرر عمالً باملادتني     "
تشـغيل لآللية املالية، املوارد املالية للبلدان األطراف، وال سيما أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية                

 :7-م أ/5قرر  من امل7الصغرية من بينها، وذلك من أجل األنشطة التالية مبا يف ذلك األنشطة احملددة يف الفقرة 
االضطالع بأنشطة للتوعية العامة والتثقيف تكون أكثر تعمقاً وإشراك اتمع احمللي يف قضايا              )ح( 
 ".تغري املناخ

 

 


