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 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 
 

 ل املؤقت من جدول األعما٣البند 
 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ 

    والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 تقرير توليفي للمعلومات واآلراء بشأن األساليب واألدوات اليت قدمتها
 األطراف واملنظمات ذات الصلة

 مذكرة من األمانة

 موجز
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يف الـتقارير الواردة من األطراف واملنظمات، فضالً عن النواتج ذات الصلة الناجتة عن أعمال فريق اخلرباء املعين                  

يف املرفق  بـأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة                
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  مقدمة-والً أ

  الوالية-ألف 

دعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، األطراف واملنظمات             -١
، معلومات عن منهجيات وأدوات التقييم احلالية ٢٠٠٧مايو / أيار١٥ذات الصلة إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول 

ملستفادة من تطبيقها؛ والفرص والثغرات واالحتياجات واملعوقات واحلواجز        والناشـئة، وآرائهـا عن الدروس ا      
 . )١(القائمة؛ والطرق املمكنة الستحداث أساليب وأدوات ونشرها على حنو أفضل؛ وفرص التدريب

وطلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تعد، قبل انعقاد دورهتا السابعة                 -٢
 أعاله، والنواتج ذات    ١عشـرين، تقريراً توليفياً عن املعلومات واآلراء الواردة يف التقارير املذكورة يف الفقرة              وال

الصـلة الناجتة عن أعمال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية                 
 . ق األول لالتفاقية وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيااملقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرف

  نطاق املذكرة-باء 

 تقرير ١٥تولف هذه الوثيقة املعلومات بشأن أساليب وأدوات التقييم احلالية اليت وردت تعريفات هلا يف              -٣
 بأقل البلدان منواً وفريق     ، والنواتج ذات الصلة الناجتة عن أعمال فريق اخلرباء املعين         )٢(مـن األطراف واملنظمات   

اخلـرباء االستشـاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وفريق               
املعلومات املتضمنة يف هذه الوثيقة ستثري مداوالت اجتماع اخلرباء املعين          . اخلـرباء املعـين بـنقل التكنولوجيا      

 . ذي سُيعقد قبل الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةباألساليب واألدوات ال

  موجز التقارير-ثانياً 

  معلومات أساسية وهنج التوليف-ألف 

يتمـثل اهلدف العامل لربنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه يف                  -٤
ع األطراف، وخباصة البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، على               مسـاعدة مجي  

حتسـني فهمهـا وتقييمها آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن                  
 -خ على أساس سليم وعلمي وتقين واجتماعي        إجـراءات وتدابـري تكيف عملية من أجل االستجابة لتغري املنا          

 . )٣(اقتصادي، مع مراعاة تغري املناخ وتقلبه حاضراً ومستقبالً

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2006/11 ٣٣، الفقرة. 

 ويف وثيقتني على احلاسوب FCCC/SBSTA/2007/Misc.13، و FCCC/SBSTA/2007/Misc.12ُجمِّعـت يف     )٢(
 .<http://unfccc.int/3689.php>ميكن االطالع عليهما يف الصفحة 

 .١، املرفق، الفقرة ١١-م أ/٢املقرر  )٣(
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، ١١-م أ /٢ُيّضـطلع باألنشطة يف جمال األساليب واألدوات مبا يتفق مع اهلدف الوارد يف مرفق املقرر                 -٥
ت وأدوات لتقييم اآلثار والقابلية للتأثر، التشجيع على استحداث ونشر منهجيا"، `١`)أ(للنهوض مبواضيع فرعية 

 ؛"مـثل التقيـيمات السـريعة والـنهج التصـاعدية الشاملة، مبا يف ذلك ما ينطبق منها على التنمية املستدامة                   
التشجيع على استحداث ونشر أساليب وأدوات لتقييم وحتسني ختطيط التكيف وتدابريه وإجراءاته، "، `١`) ب(و

 ". ملستدامةواالدماج يف التنمية ا

وبإمكـان األنشطة املضطلع هبا يف جمال األساليب واألدوات أن تسهم يف جهود األطراف واملنظمات يف           -٦
 :مجلة أمور، منها

 تطبيق وتطوير منهجيات وأدوات لعمليات تقييم آثار تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه؛ )أ( 

 ف وتدابريه وإجراءاته، وإدماجه يف التنمية املستدامة؛تطوير منهجيات وأدوات لتخطيط التكي )ب( 

 نشر األساليب واألدوات احلالية والناشئة؛ )ج( 

تيسـري عملية تبادل اخلربات املكتسبة والدروس املستفادة، ومن بينها تلك الواردة يف خالصة               )د( 
م آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به       اتفاقـية األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عن أساليب وأدوات تقيي            

 .والتكيف معه، مبا يف ذلك تقدير التكاليف واملنافع

وردت التقارير من مثانية أطراف، ومخس منظمات منها منظمات تابعة لألمم املتحدة ومنظمات حكومية   -٧
 اجلماعة األوروبية والدول    باسم(األطراف هي األرجنتني وأستراليا وأملانيا      . دولـية، ومنظمـتني غري حكوميتني     

، وأوزبكستان والسلفادور وكندا وكوبا والواليات      )املشار إليها فيما يلي باالحتاد األورويب     ) (األعضـاء فـيها   
ومنظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية هي أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،           . املـتحدة األمريكـية   

واستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث، وأمانة        ) الفاو(ية والزراعة   ومـنظمة األمم املتحدة لألغذ    
واملنظمتان غري احلكوميتان مها املعهد . برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 . الدويل للتنمية املستدامة ومركز تيندال ألحباث تغري املناخ

ومت حتديد جمموع يربو . انت التقارير يف شكل أوصاف خطية ألساليب وأدوات التكيف احلالية والناشئةك -٨
وقدم مركز تيندال قائمة مراجع تضم تقارير وورقات أحباث عن اآلثار والقابلية للتأثر             .  أسلوب وأداة  ١٥٠على  

ليب واألدوات، مبا يف ذلك أوصاف      وتضمنت بعض التقارير معلومات أخرى إضافة إىل تقييم األسا        . والتكـيف 
 . أدوات تقييم التخفيف من حدة تغري املناخ وأدوات ذات صلة بإدارة األخطار وممارسات التكيف
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املعلومـات بشـأن األساليب واألدوات املتضمنة يف هذا التقرير التوليفي أُوجزت باتباع اهليكل الذي                -٩
 باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، لضمان        )٤(أسـتخدم سـابقاً يف والـثائق واملراجع ذات الصلة         
وهكذا، ُوضع كل أسلوب أو أداة يف فئة مثل إطار عمل، أو . االتساق يف طريقة حتديد فئات األساليب واألدوات

 شىت ولكي يتيسر إدراج). انظر اإلطار( )٥(هنج مشترك بني القطاعات وهنج متعدد القطاعات، أو هنج لقطاع حمدد
 .األساليب واألدوات املتنوعة اجلديدة والناشئة املتضمنة يف التقارير، مت تناول هذه الفئات بدرجة من املرونة

  تعاريف أطر العمل واألساليب واألدوات-إطار 

يصف عملية تقييم كاملة، قد ) مثل من أعلى إىل أسفل أو من أسفل إىل أعلى(هذا التعريف يشري إىل هنج إطـار عمل    
، قد تنطوي بدورها على     )تتابع إجراءات مصممة لتحقيق نتيجة حمددة موصوفة      (تضمن أسلوباً معيناً أو أساليب معينة       ت

 ).مثل النماذج املناخية باحلاسوب(استخدام أدوات شىت 

 :هنج مشتركة بني القطاعات وهنج متعددة القطاعات

ناخ وصانعو القرارات بصورة رئيسية للنظر يف       يستخدمه حملّلو تغري امل   ريو األساليب واألدوات    سينا )أ( 
وهناك عدة أساليب وأدوات ميكن     . القابلـية للـتأثر وخيارات التكيف يف سياق خمتلف األوضاع احملتملة يف املستقبل            

وميكن استخدام تقنيات تصغري .  اقتصادية-اسـتخدامها لتصغري حجم بيانات املناخ أو لتطوير سيناريوهات اجتماعية        
بـيانات إلنتاج بيانات مناخية على نطاق صغري من النوع املطلوب عادة لنماذج األثر ولتطوير سيناريوهات                حجـم ال  

 .مناخية يف املستقبل على الصعيدين احمللي والوطين

ويعتمد . هي أدوات حتليلية عامة تساعد احملللني يف انتقاء خيارات التكيف         أدوات دعـم القرارات      )ب( 
ومتكن بعض األدوات األخرى    .  أساس واحد كمي متري، ويركز على معيار واحد للقرار         بعـض هذه األدوات على    

وتنشد أدوات أخرى استنارة املسائل املتعلقة بقرارات       . املُسـَتخِدْم مـن حتديـد وإدماج أكثر من معيار واحد للقرار           
 .ات تكيف معنيةالسياسة على نطاق أكرب، مع مراعاة املؤسسات املشاركة واملتأثرة عند اتباع خيار

تشمل بصورة منطية جمموعة من التقنيات اليت       أدوات التحلـيل اليت يستخدمها أصحاب املصلحة         )ج( 
 وعلى سبيل املثال، الفئات السكانية البالغة       -ميكـن أن تستخدم، الكتساب منظورات على أرض الواقع أو حلصرها            

 منظورات جمموعات من أصحاب مصلحة املتنافسني       وميكن أن تستخدم أيضا يف عمليات هتدف إىل إيضاح        . الضعف
 .يف بعض األحيان

 

                                                      

)٤( FCCC/SBSTA/2004/INF.13 ــائ ــيع وث ــأن    وجتم ــة بش ــتحدة اإلطاري ــم امل ــية األم  ق اتفاق
ــه        ــيف مع ــه والتك ــتأثر ب ــية ال ــناخ وقابل ــري امل ــر تغ ــيم أث ــاليب وأدوات تقي ــن أس ــناخ ع ــري امل تغ

<http://unfccc.int/adaptation/methodologies_for/vulnerability_and_adaptation/items/2674.php> . 

  .FCCC/SBSTA/2004/INF.13ُمّعدلة من الوثيقة  )٥(
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هذه األدوات متكن املستخدم من معاجلة األخطاء        األخطارإدارة  عـدم اليقني و   حـاالت   أدوات   )د( 
ر ومثة عنص . واملسـائل املـبهمة اليت ترتبط عادة بالبيانات واملعلومات املستخدمة لتقييم تدابري التكيف مع تغري املناخ               

 .رئيسي حلاالت عدم اليقني وحتليل األخطار وهو حتديد معيار القرار األكثر مالءمة للمسألة قيد النظر

سيناريو من أعلى إىل أسفل      جرى استخدامها إلعداد دراسات تستند إىل     أسـاليب وأدوات لقطـاع حمدد        
أو نظم معينة /لضرر احملتمل يف قطاعات معينة واألدوات القطاعية ميكن أن تقدم تقديراً كمياً ل. لتقيـيم آثار تغري املناخ   

 .بسبب تغري املناخ يف املستقبل

  موجز األساليب واألدوات احلالية والناشئة، واخلربات املكتسبة بصدد تطبيقها-باء 

 أطر العمل -١

.  والتخطيط أفـاد بعض األطراف اليت تستخدم أطر العمل على نطاق كبري بوصفها سبالً هليكلة هنجها للتقييم                -١٠
وورد ذكر أطر العمل احلالية مثل إطار السياسات العامة يف جمال التكيف الذي يتبعه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إطار                   

 الذي يستخدمه برنامج آثار     )٦(األخطار، وحاالت عدم اليقني واختاذ القرارات     : التكيف مع املناخ  : العمـل املذكـور يف    
واخلطة الوطنية األسبانية للتكيف مع تغري املناخ، وذكرت وكذلك أطر عمل أكثر حداثة، من قبيل               املناخ باململكة املتحدة    

إطـار العمل املفاهيمي يف السلفادور لتقدير القابلية للتأثر باملناخ وتطوير استراتيجية تكيف للسكان الريفيني يف السهول                 
 .الساحلية يف البلد

بيد أن بعض األطراف مل تبدأ يف حتليل        . ذه األطر يف التقارير املقدمة    وورد تقيـيم حمدد ملستوى فعالية ه       -١١
وعلى سبيل املثال، رأت األرجنتني إمكانية استخدام إطار السياسات العامة يف جمال التكيف على . إمكانية تطبيقها

ستخدام هذا  الصـعيدين الوطين واإلقليمي، ولكنها أدركت أن معظم االستراتيجيات والسياسات اليت طّورت با            
 .اإلطار ال تزال قيد النظر ومل تنفذ حىت اآلن

 هنج مشتركة بني القطاعات وهنج متعددة القطاعات - ٢

 سيناريو األساليب واألدوات

وأكدت . ُيسـتخدم سيناريو األساليب واألدوات من قبل عدد من األطراف لدعم تقييم آثار تغري املناخ               -١٢
 ومثة  )٧( اقتصادية -ام سيناريوهات تغري املناخ بدالً من سيناريوهات اجتماعية         معظم التقارير املقدمة على استخد    
                                                      

)٦( Connell R and Willows R (eds).  2003.  Climate Adaptation:  Risk, Uncertainty and Decision-

Making.  UKCIP Technical Report. Oxford:  UKCIP. 

)٧( For example, the EU listed a number of ongoing research projects to advance the science of 

climate modelling and the development of climate change scenarios, such as AICSEX (Arctic Ice Cover Simulation 

Experiment), ATEAM (Advanced Terrestrial Ecosystem Analysis and Modelling), high resolution climate scenarios 

for the Alpine region and KNM106 climate change scenarios. 
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واتضح ذلك  .  اقتصادية -سبب لذلك وهو أن األطراف واجهت صعوبات بصدد تطبيق سيناريوهات اجتماعية            
عاب استخدام  ووفقاً ملا جاء يف تقرير االحتاد األورويب، كان استي        . مـن املـثال الذي أبلغ عنه االحتاد األورويب        

 إضافة إىل   ٢٠٠٠ اقتصادية لربنامج آثار املناخ باململكة املتحدة الذي طور يف عام            -سـيناريوهات اجتماعـية     
 يف برنامج آثار املناخ باململكة املتحدة إلعداد تقييم متكامل آلثار تغري املناخ             ١٩٩٨سيناريوهات تغري املناخ عام     

ناريوهات بوصفها صعبة االستعمال، مما يعزى إىل حد كبري إىل عدم كفاية            وينظر إىل هذه السي   . احملـتملة، رديئاً  
ومثة صعوبة  . اسـتراتيجيات نشر املعلومات وفرص التدريب ملساعدة املستخدمني يف تفسري هذه السيناريوهات           
 -اجتماعية  . أخـرى وهـي أن بعـض البلدان ال تستطيع احلصول على األدوات املطلوبة إلنتاج سيناريوهات               

 .قتصادية وطنية أو دون وطنيةا

وكان االفتقار إىل خربات وموارد مالئمة لتطوير السيناريوهات من بني االهتمامات املشتركة اليت أعربت  -١٣
وعلى سبيل املثال، اعتمدت أوزبكستان على سيناريوهات لتقييم . عنها األطراف، وال سيما أطراف البلدان النامية

ا إىل الري يف املستقبل ولكنها أحاطت علماً باملشاكل اليت متثلت يف االفتقار إىل              مواردهـا املائـية واحتـياجاهت     
وأحاطت السلفادور علماً   . متخصصـني مؤهلني يف جمال وضع النماذج، وأفرقة الباحثني، واملوارد التقنية واملالية           

 .أيضاً بأوجه النقص يف سجالهتا الوطنية للمناخ وشبكتها ملراقبة املناخ

ة طريقة لتقدمي الدعم لتطوير السيناريوهات اسُتكشفت يف التقارير تتمثل يف ختزين البيانات وأدوات              ومث -١٤
وحدد االحتاد األورويب يف املقام األول تلك السيناريوهات، وتشمل عدداً من قواعد البيانات ومراكز              . الـتوزيع 

عين بتغري املناخ من خالل مركز توزيع البيانات        وعلى سبيل املثال يتيح الفريق احلكومي الدويل امل       . حفظ البيانات 
إمكانـية احلصـول على البيانات األساسية وبيانات السيناريوهات اليت تقدمها مراكز وضع النماذج والتحليل               
املتعاونة، فضالً عن تقدميه ملبادئ توجيهية تقنية بشأن اختيار واستخدام البيانات والسيناريوهات يف جمايل البحوث 

وبالرغم من أن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ال يقدم التدريب على استخدام هذا املصدر،                . ييموالتق
 .حتاول صفحته على شبكة ويب أن ُتبلغ املستخدمني بوضوح عّما هو متوفر وكيف ميكن استخدامه

 أدوات خفض حجم مناذج املناخ

 يد احمللي، ورد وصف لتقنيات خفض حجم مناذج املناخ،        وفـيما يـتعلق بتقيـيم آثار املناخ على الصع          -١٥
وهلذه األدوات أمهية فيما . وال سـيما النماذج املناخية اإلقليمية وخفض حجم اإلحصاءات، يف عدد من التقارير          

 .يتصل بتقدمي معلومات مناخية قّيمة على الصعيد احمللي

وأفادت األطراف عن .  احلجم املستخدمة فعالًويف معظم األحوال، ورد يف التقارير حتديد ألدوات خفض -١٦
وأشارت . أوجـه القصور اليت ُتقّيد تلك األدوات وركّزت مناقشاهتا على سبل حتسينها أو سبل إجياد ُنهج بديلة            

 منوذج لتقييم   (MAGICC)كوبـا، على سبيل املثال، إىل اخنفاض التحليل الزمين واملكاين لنموذج املناخ البسيط              
خي املستحث بغاز الدفيئة كسبب حملاولة اتباع هنج النماذج املناخية اإلقليمية خلفض حجم إسقاطات              الـتغري املنا  
 .املناخ العاملية
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ومثة صعوبة أخرى واجهتها األطراف بصدد استخدام هذه األدوات تتمثل يف عدم توفر اخلربات الوطنية                -١٧
. ة لتسهيل استعمال أدوات خفض احلجم احلالية      ونتيجة لذلك، تبحث األطراف عن طرق جديد      . لتفسري النتائج 

 لتقدمي (PRECIS)وعلى سبيل املثال، ووفقاً ملا قدمه االحتاد األورويب، حيتاج توفري التدريب على استخدام منوذج 
ويف بعض املناطق، مت التغلب على هذه العقبة        . مـناخات إقليمية لدراسات األثر إىل البلدان النامية إىل دعم مايل          

 (PRECIS)وير شبكات تعاونية باشتراك عدد من البلدان يف تقاسم املسؤوليات عن التوصل إىل نتائج منوذج                بتط
، وهو أداة PRECIS-Caribeوعلى سبيل املثال، يقدم منوذج تقدمي املناخ اإلقليمي لدراسات األثر منوذج . ونشرها

 .  يف عدة بلدان يف منطقة البحر الكارييبPRECISتستند إىل شبكة ويب ُتستخدم حالياً لنشر نواتج منوذج 

ُيثري التحدي املتمثل يف زيادة إتاحة أدوات خفض احلجم للممارسني يف البلدان النامية اهتمام املنظمات                -١٨
وأفادت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أن أجهزة وطنية لألرصاد اجلوية وأجهزة وطنية           . ومؤسسـات األحبـاث   
ة رائدة يف جمال وضع النماذج املناخية الدولية تبذل جهوداً متضافرة لتطوير مناذج مناخية              هيدرولوجـية وأفـرق   

بيد أهنا عززت فكرة أن تطبيق النماذج املناخية اإلقليمية يف . إقليمية لالستخدام يف دراسات األثر يف البلدان النامية
ى موارد حسابية مالئمة، وبيانات املالحظات      البلدان النامية يتطلب إتاحة الفرصة للمستخدمني لكي حيصلوا عل        

 .احمللية لتقييم النموذج ويتطلب خربات إقليمية لتحديد وتفسري حماكات السمات اإلقليمية

واقترحـت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بذل جهد متسق للتشجيع على زيادة استخدام مناذج خفض                -١٩
أدوات خفض احلجم اإلحصائية غري ُمكلفة      .  ومعقولة للمناخ احمللي   احلجم اإلحصائية إلعداد سيناريوهات نافعة    

فيما يتصل باجلانب احلسايب باملقارنة مع النماذج املناخية اإلقليمية وميكن استخدامها لتقدمي معلومات حمددة عن               
لتحسني أساليب وفضالً عن ذلك، جيري حالياً بذل جهود حبثية . منطقة حملية معينة لدعم دراسات أثر تغري املناخ   

خفض احلجم   (STARDEXوعلى سبيل املثال، حدَّد االحتاد األورويب مشروع        . وأدوات خفـض احلجم احلالية    
، بأنه املشروع الذي يقدم مقارنة      )اإلحصائي والديناميكي اإلقليمي لبيانات احلدود القصوى يف املناطق األوروبية        

  وأساليب خفض احلجم   )٨(حصائي والديناميكي دقـيقة جـداً ومنـتظمة وتقيـيماً لطـرق خفـض احلجم اإل             
 . لوضع سيناريوهات احلدود القصوى)٩( الديناميكي-اإلحصائي 

 أدوات دعم القرارات

ورد يف التقارير تعريف لعدد من أدوات دعم القرارات وأفادت األطراف واملنظمات عن تفاوت درجات  -٢٠
وعلى . املناقشة ولتزيد الوعي بقضايا هامة ذات صلة بتغري املناخوُصمِّمت بعض األدوات لُتحفِّز . فعاليتها ونطاقها

 لتدعيم صانعي القرارات يف املناقشات ويف اختاذ القرارات بشأن املناطق           Eururalisسبيل املثال، طوِّرت أدوات     
بشأن خيارات ومتثل هذه األداة سيناريوهات متناقضة يف إطار منوذجي كنقطة بداية للمناقشات . الريفية يف أوروبا

أداة تكيُّف ممتازة، وهي أداة تستند      ) UKCIP(ومثة مثال آخر وهو برنامج آثار املناخ باململكة املتحدة          . السياسة
وتقدم هذه  . إىل شبكة ويب تساعد املستخدمني من خالل عملية حتديد األخطار والفرص ذات الصلة بتغري املناخ              

                                                      

 .طريقة خلفض احلجم باستخدام مناذج مناخية إقليمية موجودة فعالً )٨(

 .طريقة خلفض احلجم تدمج معاً جوانب من كل من النهج اإلحصائية والنهج الديناميكية )٩(
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 مع تغري املناخ، وال سيما لصانعي القرارات الذين أُتيحت هلم فيما سبق األدوات نقطة بداية مفيدة ملناقشة التكيف
 . فرصة حمدودة للحصول على هذا النوع من املعلومات

وعلى سبيل املثال، يقدم أداة ميثاق عمل       . ويتوفر عدد من األدوات ملن هم بصدد حتضري خطط التكيف          -٢١
 اإلرشادات عن طريق احلاسوب للسلطات احمللية (Nottingham Declaration Action Pack)إعالن نونتينجهام 

يف اململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بشأن تقييم األخطار ذات الصلة باملناخ وقابلية عملياهتا                
ت ويستخدم األشخاص الذين يعدون تقييماً الستراتيجيا     . للـتأثر بتغري املناخ، ولتطوير استجابات تكيف مالئمة       

أداة التحليل املتعدد املعايري اليت تستخدم      . التكيف احملتمل أدوات متعارف عليها مثل أداة التحليل املتعدد املعايري         
إلعداد تقييم مقارن ألنشطة تكيف متعددة، مت تعريفها يف التقارير بوصفها أداة مفيدة تيسِّر إدراج آراء عدد من                  

 . أصحاب املصلحة

دراسة القضايا االقتصادية ذات الصلة حبساب      . ير أيضاً منهجيات حساب التكلفة    وحدد عدد من التقار    -٢٢
تستكشف جمموعة من سبل التقييم االقتصادي       )١٠( اليت أعدها مكتب غرينهاوس األسترايل     تكلفة آثار تغري املناخ   

ءات أخرى لتخفيض تكاليف املفيدة لتقدير تكاليف آثار تغري املناخ واملزايا والتكاليف النامجة عن االستثمار وإجرا
منهجيات حساب التكاليف املصممة لتحقيق مصاحل حمددة ُوصفت أيضاً يف التقارير؛           . اآلثار من خالل التكيف   

وعلى سبيل املثال، وجَّهت عملية اتفاقية التنوع البيولوجي جهودها حنو تقييم موارد التنوع البيولوجي للمساعدة   
 . يف اختاذ القرارات

 يل ألصحاب املصلحةأدوات التحل

أدوات التحلـيل ألصحاب املصلحة، اليت ذُكرت بإجياز يف بعض التقارير، تتعلق يف املقام األول بتطوير                 -٢٣
هـذه املؤشرات، اليت طوِّرت باستخدام بيانات تارخيية وبيانات املراقبة فضالً عن     . مؤشـرات القابلـية للـتأثر     

مثل قابلية (جمموعة منوعة من آثار تغري املناخ عرب قطاعات متعددة   سـيناريوهات أنتجها النموذج، تتناول تقييم       
ولقد تبني أن التقييمات التالية لقابلية التأثر تكون ناجحة بصورة          ). تأثر املناطق الساحلية بارتفاع مستوى البحر     

املصاحل على والحظت األطراف واملنظمات أن . عامة عندما يتم العمل بطريقة تعاونية ومشتركة بني التخصصات        
صـعيد اجملتمع احمللي هي القوة الدافعة الرئيسية لكثري من تقييمات قابلية التأثر وينبغي تضمني املعارف التقليدية                 

 . واحمللية كجزء من هذا العمل كلما كان ذلك ممكناً

 أدوات حاالت عدم اليقني وإدارة األخطار

عالة يتحتم أن تسفر عن النظر يف األخطار ذات الصلة وسلَّم بعض األطراف بأن استراتيجيات التكيف الف -٢٤
ورمبا تؤدي االستجابة   . باملـناخ بوصـفها جزءاً عادياً من أجزاء التخطيط االستراتيجي وعملية اختاذ القرارات            

اإلجيابـية لصانعي القرارات ألدوات حاالت عدم اليقني وإدارة األخطار إىل زيادة فعالية توحيد التكيف مع تغري               
                                                      

)١٠( Australian Greenhouse Office.  2004.  Economic Issues Relevant to Costing Climate Change 

Impacts. Canberra: AGO. 
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ـ   )١١(ووضعت كل من أستراليا وكندا أدوات ومبادئ توجيهية       . ناخ يف عمليات اختاذ القرارات األوسع نطاقاً      امل
إلدارة األخطـار ُمصـممة ملساعدة احلكومات واألوساط الصناعية واجملتمعات احمللية على تقييم قابليتها للتأثر               

وأُدرجت أيضاً إدارة األخطار يف   . اف الفرص وللتخطـيط ملواجهة آثار تغري املناخ، والتكيف مع اآلثار واستكش         
وعلى سبيل املثال، وضع فريق اخلرباء التقين املخصص للتنوع البيولوجي وتغري املناخ، الذي             . أُطر ختطيط التكيف  

أنشـئ مبوجب عملية اتفاقية التنوع البيولوجي، إطاراً للتكيف، يدمج الشواغل اليت يطرحها التنوع البيولوجي               
 .  مع ُنهج إدارة األخطاربطريقة تتسق

 أساليب وأدوات أخرى

يف تقريرها أدوات ُتدرج النظر يف املنظور اجلنساين ) الفاو(حددت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  -٢٥
وُيتوقع أن يكون لتغري املناخ آثار جنسانية حمددة ولذلك تعتقد الفاو ). أدوات توحيد املنظور اجلنساين(يف التقييم 

وصرَّحت بأنه توجد عدة أدوات     . بأن التكيف مع تغري املناخ ينبغي أن تتضمن ُنهجاً مصنفة حسب نوع اجلنس            
لتوحيد املنظور اجلنساين اليت ميكن تطبيقها فيما يتصل بالتكيف مع تغري املناخ ووضع السياسات وتنفيذها؛ غري أن 

وحّددت . نظور اجلنساين يف ميدان تغري املناخ     احلاجـة تدعـو إىل تدريب صانعي السياسات يف جمال توحيد امل           
) حتليل وختطيط الطاقة على األجل الطويل (LEAPأداة : األرجنتني واالحتاد األورويب أيضاً أداتني لتقييم التخفيف   

 ). تطوير العوامل اخلارجية للطاقة اجلديدة من أجل االستدامة (NEEDSوأداة 

 ُنهج لقطاعات حمددة -٣

ا ورد يف التقارير، طُبِّقت األدوات اليت ُوصفت يف هذا اجلزء يف تقييمات األثر والقابلية للتأثر يف  ووفقاً مل  -٢٦
وباستثناء قطاع الزراعة، تضمن عدد قليل من التقارير مناقشات مستفيضة بشأن أدوات قطاعات . قطاعات حمددة

 .حمددة أو الدروس املكتسبة من جراء تطبيقها

 قطاع الزراعة

مد تقييمات قطاع الزراعة على استخدام مناذج احملاصيل والنماذج اهليدرولوجية؛ بيد أن احلاجة إىل  تعـت  -٢٧
وتضطلع منظمة الفاو بعمل    . أدوات تكميلية إلدماج هذه النتائج اليت تنتجها النماذج كانت واضحة يف التقارير           

ملناخ والطاقة البيولوجية تطوِّر استراتيجية وما فتئت الدول األعضاء يف شعبتها للبيئة وتغري ا    . لسـد هـذه الثغرة    
للتكيف مع تغري املناخ وخطة عمل تشمل حتديد األدوات واملنهجيات املتاحة اليت ميكن أن تساعد يف التكيف مع                  

وذكرت الفاو من بني أمثلتها منهجية املناطق الزراعية اإليكولوجية وأدوات دعم القرارات ذات             . تغـري املـناخ   
وحددت . ُتستخدم لتحليل إنتاجية األراضي، وتكثيف احملاصيل، وإنتاج األغذية، وقضايا االستدامة  الصـلة، اليت    

                                                      

)١١( For example, Climate Change Risk and Vulnerability: Promoting an Efficient Adaptation 

Response in Australia (Australian Greenhouse Office, 2005, Canberra: AGO) and the “Risk Management Guidelines 

for Adaptation Decision-Making in Municipalities” project to develop risk management guidelines for Ontario 

municipalities and conservation authorities. 
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أيضـاً عـدداً مـن أدوات تقييم أثر املناخ مثل إعداد خرائط ضغط املياه يف النطاقات املناخية الزراعية، برنامج             
(AgrometShell))         ى احملاصيل، وإعداد التحليالت عن     بـرنامج حاسوب مصمم لتقييم أثر األحوال املناخية عل

قاعدة بيانات  (CLIMWAT 2.0و) منوذج للري ((AquaCrop)، )األخطار املناخية، والتنبؤ بغلة احملاصيل اإلقليمية
 ).AquaCropمناخية لنموذج 

دة مرونة  ووفقـاً ملـا ذكرته الفاو، تكمن قوة أدواهتا لتقييم أثر املناخ يف أهنا تدعم اجلهود املبذولة لزيا                  -٢٨
واخُتربت هذه األدوات واسُتخدمت بصورة مكثفة يف بعض البلدان         . واسـتجابة الزراعة يف نطاقات مكانية شىت      

غري أنه مل تتضح حىت . وهي مالئمة لتقييمات أخطار القابلية للتأثر وحتديد أفضل ممارسات التكيف مع تغري املناخ
 . طة عمل الفاو للتكيف مع تغري املناخاآلن طريقة تطبيق هذه األدوات يف استراتيجية وخ

وأفادت كندا بأهنا ما فتئت تعمل حنو تقييمات قطاعية متكاملة كوسيلة لتقدمي البيانات املطلوبة إلعالم                -٢٩
وكمثال على ذلك، حددت تقييماً متكامالً يركز على اإلنتاج الزراعي يف . صانعي قرارات التكيف بصورة مباشرة

املناخ املتكامل للسياسة    (EPIC. ييم األثر حبافز السيناريو جيمع بني منوذج إحيائي مادي        تق. املـروج الكـندية   
، لتقييم املنافع واألخطار )النموذج الكندي للزراعة اإلقليمية (CRAM اقتصادي، -، وبني منوذج اجتماعي )البيئية

 .يف املستقبل، ولتقييم خيارات التكيف املمكنة

 رضيقطاع الغطاء النبايت األ

 ذُكـرت أدوات قطـاع الغطـاء النـبايت األرضـي مـرتني يف التقارير ومشلت منوذج حماكاة عددية                    -٣٠
LPJ-DGVM)       منوذج الغطاء النبايت العاملي الديناميكيLund-Potsdam-Jena (  ومنوذجGLCN)   الشبكة العاملية

ع املعلومات واألحباث ذات الصلة    وطوِّر هذان النموذجان كالمها لدعم مج     . برامج ومنهجيات ) للغطـاء األرضي  
 منوذج حمدود ألنه مل ُيصمم ليكون أداة للمستخدم النهائي          LPJ-DGVMبالغطاء األرضي وديناميكياته؛ غري أن      

، من اجلهة األخرى، قُصد به دعم أصحاب        GLCNمنوذج  . ولذلـك فهـو يفتقر إىل واجهة تفاعلية مالئمة لغري العلماء          
ية الذين يواجهون صعوبة بصدد احلصول على بيانات ُيعول عليها عن الغطاء األرضي وعن تغري          املصـلحة يف البلدان النام    

أدوات الفاو اإلعالمية تتطلب قدراً حمدوداً من       . الغطـاء األرضـي، ولذلك يركز على نشر املعلومات وتعميم البيانات          
 . ها أعداد حمطات مراقبة املناخالبيانات لتشغيلها وهي مناسبة جداً لالستخدام يف البلدان اليت تقل في

 قطاع املياه

بالرغم من أن األنشطة يف قطاع املياه هلا أمهيتها فيما يتعلق بسبل املعيشة يف جمتمعات حملية كثرية، وردت  -٣١
وحدَّدت أوزبكستان . يف التقارير مناقشات قليلة بشأن األدوات املستخدمة لتقييم اآلثار والتكيف يف هذا القطاع 

اإلدارة املتكاملة   (IWMRونظام  ) نظام التقييم والتخطيط اخلاص باملوارد املائية      (WEAP: ني يف قطاع املياه   أدات
وأدركت أوزبكستان بأن اآلراء بشأن إدارة املياه يف البلدان اجملاورة تتعارض يف أغلب األحيان              ). للموارد املائية 

واقترحت أوزبكستان بأن أداة . التكيف على الصعيد اإلقليميمع بعضها البعض، مما يؤدي إىل صعوبة تقييم تدابري 
IWMR رمبا تساعد يف معاجلة هذه املسألة، ألهنا تأخذ يف احلسبان مصاحل القطاعات املختلفة ومستويات التسلسل 

 .اهلرمي، وتشرك العديد من أصحاب املصلحة يف عملية اختاذ القرارات
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 OSWRMج متكامل إزاء تقييم قطاع املياه من خالل تطوير منوذج وبذلـت كندا أيضاً جهداً التباع هن      -٣٢
ويضم هذا النموذج معلومات تستند إىل سيناريو عن اآلثار والتكيف ). منوذج أوكاناغان للموارد املائية املستدامة(

ليمية لتقييم مـع معرفة خرباء حمليني بالوضع الراهن يف شبكة مياه أوكاناغان يف بريتيش كولومبيا، ويقدم أداة تع      
 .فعالية خيارات التكيف يف إطار سيناريوهات شىت لتغري املناخ ومنو السكان يف حوض أوكاناغان

 قطاع املناطق الساحلية

وعلى غرار ما عليه احلال يف قطاع املياه، مل تذكر التقارير إال النذر اليسري عن أدوات تقييم قطاع املناطق  -٣٣
، )تقييم ديناميكي تفاعلي لقابلية التأثر (DIVAأداة . لى أدوات تقييم القابلية للتأثرالساحلية؛ واقتصرت املناقشة ع

عـلى سـبيل املثال، هو أداة برناجمية ُتستخدم لتقييم القابلية للتأثر بارتفاع مستوى البحر يف املناطق الساحلية                  
يف أنشطة علمية وسياسية    والستكشـاف اسـتراتيجيات تكيف خمتلفة، وُتستخدم هذه األداة على نطاق واسع             

وتدريبـية؛ بيد أن حمدودية هذا النموذج تتمثل يف أن بياناته للتحليل املكاين وجمموعات البيانات العاملية الداعمة              
وُتقدر أيضاً قابلية املناطق الساحلية للتأثر وذلك . تسبب عدم مالءمته للتخطيط واختاذ القرارات للمناطق الساحلية

ادية باستخدام أدوات مثل معدات القياس الصويت للتحليل الدقيق ملستوى البحر وأدوات أخرى برصد العمليات امل
 .ملراقبة احمليطات

 قطاع الصحة البشرية

 MACVAH/AREECوطورت كوبا منوذج    . ذكرت أطراف ومنظمات قليلة قطاع الصحة يف تقاريرها        -٣٤
وأفادت ) تقييم أخطار األوبئة وتقدير التكاليف    /البشريةمناذج شذوذ متقلبية وتغري املناخ وآثارمها على الصحة         (

وحدد االحتاد  . بـأن هذا النموذج استخدم يف كوبا ويف بلدان أخرى يف أمريكا الالتينية وأسفر عن نتائج جيدة                
، استراتيجيات تغري املناخ والتكيف معه من أجل الصحة البشرية، الذي جيمع عدداً (cCASHh)األورويب مشروع 

نهج، مبا يف ذلك إطار مفاهيمي، وتقييمات القابلية للتأثر، وحتليالت السياسة، وحتليالت اقتصادية ومناذج              من ال 
 .)١٢(تقييم متكاملة إلجراء حتقيقات بشأن أربع نتائج صحية ذات صلة باملناخ

 أساليب وأدوات تستخدم يف أوساط احلد من أخطار الكوارث -٤

الكوارث وردت بصورة متكررة يف التقارير، ووردت يف املقام األول          أساليب وأدوات احلد من أخطار       -٣٥
من املنظمات، بوصفها وسيلة لالستجابة لضرورة تقييم األخطار واآلثار املرتبطة باملخاطر املناخية واحلد من تلك               

 .األخطار واآلثار

                                                      

وتأثريات األحداث اجلوية القاسية على ) ب(تأثريات احلرارة والربودة على الصحة؛ ) أ(هذه النتائج هي  )١٢(
واألمراض اليت تنقل باملياه    ) د(واألمـراض اليت تنقل بناقالت اجلراثيم واألمراض اليت ُتنقل بالقوارض؛           ) ج(الصـحة؛   

 .واألمراض اليت تنقل باألغذية
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كز أحباث، ووكاالت   طُـوِّرت أدوات احلد من أخطار الكوارث يف عدد من املؤسسات مبا يف ذلك مرا               -٣٦
وتصمم هذه األدوات لكي تستخدم يف نطاق عدة        . حكومية، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غري حكومية      

واقترحت األطراف  . مسـتويات مكانـية ، لكـي ُتنفذ بالتعاون مع شركاء متنوعني، ولالستجابة ملخاطر عدة              
الئمة من التدريب واخلربات بأدوات احلد من أخطار واملنظمات اليت قدمت تقاريرها، شريطة أن تتوفر مستويات م

بيد أنه ورد حتذير    . الكوارث حيثما تدعو إليها احلاجة، بأهنا تشعر بقدر قليل من القلق إزاء فائدة هذه األدوات              
ومثة حاجة إىل معاجلة أكثر مشوالً . بـأن كـثرياً مـن هذه األدوات طُوِّر ملعاجلة أخطار حالية ذات صلة باملناخ            

 .ألخطار اجلديدة، أو لتفاقم األخطار احلالية بسبب تغري املناخ، يف أدوات احلد من أخطار الكوارثل

وتضمنت . وأظهـرت التقارير بوضوح تنوع نطاق وحجم أساليب وأدوات احلد من أخطار الكوارث             -٣٧
أي (ة القاسية   ، وقواعد بيانات األحداث املناخي    ) منوذج هبوب العواصف   MONSACأي  (أدوات وضع النماذج    

IMFREX         أي  (، وأدوات دعم القرارات     )١٣() قـاعدة بيانات عن سيناريوهات تغري املناخ يف فرنساCRiSTAL 
أي مواقع القابلية للتأثر باألحداث املناخية (، وأدوات حتليالت أصحاب املصاحل ))أداة عرض أخطار اجملتمع احمللي(

إطار عمل  ) ناخ من خالل احلد من األخطار بصورة متكاملة       التكيف مع تغري امل    (CCAIRأي  (وأطر  ) القاسـية 
وأحاط عدد من التقارير علماً بتطوير واستخدام نظم اإلنذار املبكر، مثل شبكة نظام اإلنذار املبكر               )). ومنهجية

 اجلوي وأداة باجملاعة اليت أنشأهتا وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية واإلدارة الوطنية لشؤون احمليطات والغالف
 .مراقبة املناخ؛ اليت وضعتها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

وناقشت االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أساليب وأدوات احلد              -٣٨
بناء : ٢٠١٥-٢٠٠٥ووفقاً للمجاالت املواضيعية الرئيسية إلطار عمل هيوغو،        . من أخطار الكوارث باستفاضة   

حددت االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث يف تقريرها . )١٤(قـدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث  
، وأحاطت علماً   )١٥(عدداً من املبادئ التوجيهية واألدوات املستخدمة حالياً يف أوساط احلد من أخطار الكوارث            

لية على احلد من أخطار الكوارث وعلى الربط بينها وبني خمتلف بأن مجيع هذه األدوات تركز على إلقاء نظرة مشو
 .أصحاب املصلحة

                                                      

)١٣( Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.  IMFREX (Impact des changements 

anthropiques sur la fréquence des phénomènes extrêmes de vent, de température et de précipitations) 

<http://medias1.mediasfrance.org/imfrex/web/index.fr.php>. 

)١٤( <http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>. 
)١٥( For example, the Comprehensive Hazard and Risk Management (CHARM) tool of the 

South Pacific Applied Geoscience Commission, Community-Based Disaster Risk Management Field 

Practitioners’ Handbook (Abarquez I and Murshed Z, 2004, Klong Luang: Asian Disaster Preparedness 

Center) and Natural Disaster Mitigation in Drinking Water and Sewerage Systems: Guidelines for 

Vulnerability Analysis (Pan American Health Organization, 1998, Washington, DC:  PAHO). 
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يلـيب بـرنامج املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية للحد من أخطار الكوارث احلاجة إىل تعزيز التعاون على                 -٣٩
ر وأداء أساليب   ويسعى الربنامج إىل حتسني تطوي    . الصـعيدين الدويل والوطين يف جمال احلد من أخطار الكوارث         

 تعزيز القدرة على رصد املخاطر ذات الصلة باألرصاد         `١`: وأدوات احلد من أخطار الكوارث وذلك عن طريق       
اجلويـة واملصادر اهليدرولوجية وباملناخ، وقواعد بيانات ومنهجيات حتليل املخاطر لدعم أنشطة حتديد األخطار،              

قدرة على االكتشاف املبكر واإلنذارات املبكرة بشأن املخاطر         وتعزيز ال  `٢`واحلد من األخطار ونقل األخطار؛      
التشـغيلية ذات الصلة باألرصاد اجلوية واهليدرولوجية وباملناخ استناداً إىل نظام حكم قوي، وعمليات تنظيمية               

 وتعزيز القدرة على تقدمي خدمات أرصاد جوية لتدعيم عمليات االستجابة واإلغاثة قبل             `٣`وتنفـيذية قويـة؛     
 .حاالت طوارئ الكوارث وبعدها

  نواتج من أفرقة خرباء ذات صلة تشكلت مبوجب االتفاقية-ثالثاً 
  معلومات أساسية-ألف 

أنشـطة ومطبوعات أفرقة اخلرباء اليت تشكلت مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،                -٤٠
 وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من         وبالـتحديد فـريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً        

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، تسهم يف اجلهود اليت تبذهلا                 
 .األطراف واملنظمات لتطوير ونشر أساليب وأدوات تقييم وختطيط التكيف

فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يسدي النصائح ألقل البلدان منواً           .  فريدة من نوعها   لكل فريق والية   -٤١
فريق . بشـأن إعـداد وتنفيذ استراتيجية لربامج عمل وطين للتكيف، وبشأن احتياجات بناء القدرة ذات الصلة               

يانات واملعلومات ذات الصلة اليت يتعني    اخلـرباء املعين بأقل البلدان منواً ُيسدي أيضاً نصائح تقنية بشأن حتديد الب            
ويدعم من فريق اخلرباء االستشاري     . توليفها كجزء من تقييم متكامل خالل إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف          

املعـين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية إعداد البالغات الوطنية اليت             
من خالل تطوير مواد    ) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (ألطراف غري املشمولة يف املرفق األول لالتفاقية        تقدمهـا ا  

للتدريـب وتنظـيم حلقـات عمل إقليمية للتدريب العملي تقييمات القابلية للتأثر والتكيف، وخمزونات غاز االحتباس                 
بنقل التكنولوجيا بتحليل وحتديد طرق تسهيل وتعزيز أنشطة نقل         ويضطلع فريق اخلرباء املعين     . احلـراري والتقلـيل منها    

احتـياجات التكنولوجيا وتقييم االحتياجات، ومعلومات التكنولوجيا، والبيئات املالئمة، وبناء القدرات           (التكنولوجـيا   
 .جيةويقدم توصيات إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولو) واآلليات من أجل نقل التكنولوجيا

ونتيجة هلذه االختالفات يف الواليات واألنشطة، يقدم كل فريق من أفرقة اخلرباء مسامهة خمتلفة يف تطوير  -٤٢
ويسهم عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعين            . ونشـر األسـاليب واألدوات    

رجة يف املرفق األول لالتفاقية، يف املقام األول يف اجلهود الرامية إىل بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املد
تطويـر ونشر األساليب واألدوات احلالية والناشئة لتقييمات األثر والقابلية للتأثر والتكيف، يف حني يسهم عمل                

 .تالتكنولوجيا  يف تطوير ونشر أساليب وأدوات ذات صلة بتطوير ونقلالتكنولوجيافريق اخلرباء املعين بنقل 
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  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً-باء 

طُـورت املبادئ التوجيهية املشروحة اليت وضعها فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بشأن طريقة إعداد     -٤٣
 وتصف طرق .  إلسداء النصيحة بشأن إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف        )١٦(بـرامج العمـل الوطنية للتكيف     

 .للجوانب الرئيسية من هذه العملية، كما تصف اختيار خيارات التكيف وحتديد أولويات هذه اخليارات

ويقـدم عمل فريق العمل املعين بأقل البلدان منواً معلومات بشأن الطريقة اليت حتضر هبا األطراف برامج                  -٤٤
وتستخدم األطراف أدوات شىت يف . ةالعمل الوطنية للتكيف وبشأن أي األساليب واألدوات تستخدم بصورة عام     

كـل مرحلة من مراحل إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، حيث جتري أفرقة من أصحاب املصلحة تتألف من                  
متخصصني يف جماالت متعددة، مبا يف ذلك اجملتمعات احمللية، تقييماً متكامالً لتحديد االحتياجات الرئيسية يف جمايل 

 .فالقابلية للتأثر والتكي

وعندئذ حتدد  . وحاملـا يتم حتديد املواطن الرئيسية لقابلية التأثر، يتم حتديد احتياجات التكيف العاجلة والفورية              -٤٥
وبعد ذلك ُيعد تصنيف لالحتياجات واألنشطة      . األنشـطة لتلبـية هذه االحتياجات استناداً إىل نواتج أصحاب املصلحة          

 توافق اآلراء على صعيد اجملتمع احمللي وطرق شبه كمية مثل حتليل التكاليف             تتراوح ما بني بناء   (باسـتخدام طرق متنوعة     
.  على حتديد أولويات أنشطتها للتكييفالبلدان منواً أقلوالفوائـد، وحتليل فعالية التكاليف وحتاليل متعددة املعايري تساعد  

 عمل وطنية للتكيف من أعلى أولويات البلد، يف         حتليالً متعدد املعايري الختيار مشاريع     )١٧(وعلى سبيل املثال، تطبق بوتان    
 .بناء توافق اآلراء على صعيد اجملتمع احمللي لتصنف احتياجاهتا )١٨(حني تستخدم ساموا

إطـار العمل إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف يعمل من أسفل إىل أعلى، ويتطلب نواتج أصحاب املصلحة                  -٤٦
ويعتمد على املعلومات احلالية وتقييمات     . لعاجلة، فضالً عن اختيار األولويات    لـتحديد احتياجات وإجراءات التكيف ا     

. املاضي ولذلك ال حيتاج إىل تقييمات شاملة تنطوي على حتليل لسيناريوهات جديدة عن تغري املناخ أو مناذج تقييم اآلثار                  
ى األنشطة لتعزيز قدرة اجملتمعات احمللية      وينصـب التركيز على حتديد حلول التكيف للمواطن الرئيسية لقابلية التأثر وعل           

وبفضل تلبية االحتياجات الفورية العاجلة، ُتكّمل أنشطة برامج العمل الوطنية للتكيف احتياجات            . الريفـية على التكيف   
 .التكيف على األجل الطويل اليت ُتذكر بصورة عامة يف البالغات الوطنية

 الغات الوطنية املقدمة من فريق اخلرباء االستشاري املعين بالب�جيم 
    األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية   

أعد فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                -٤٧
ليت استخدمت يف حلقات ا. )١٩(لالتفاقـية مـواد تدريب على أساليب وأدوات تقييمات القابلية للتأثر والتكيف   

                                                      

)١٦( <http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/ldc/application/pdf/annguide.pdf>. 
 .<http://unfccc.int/resource/docs/napa/btn01.pdf>، )"٢٠٠٦(برنامج عمل بوتان الوطين للتكيف " )١٧(

 .<http://unfccc.int/resource/docs/napa/sam01.pdf>، )"٢٠٠٥(برنامج عمل ساموا الوطين للتكيف " )١٨(

)١٩( <http://unfccc.int/resource/cd_roms/nal/v_and_a/index.htm>. 
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 ملنطقة أفريقيا، ومنطقيت آسيا واحمليط اهلادئ، ومنطقيت أمريكا الالتينية والبحر )٢٠(العمل اإلقليمية للتدريب العملي
ويـرمي هـدف حلقات العمل للتدريب العملي إىل توعية اخلرباء بأساليب وأدوات تقييمات القابلية للتأثر                . الكـارييب 

ـ      راف غـري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على اختيار هنج تقييم القابلية للتأثر والتكيف،               والتكـيف ملسـاعدة األط
وبتركيز هذا  . واألساليب واألدوات املطلوبة إلعداد البالغات الوطنية الثانية، وعند االقتضاء إعداد البالغات الوطنية الثالثة            

اذج الدوران العامة، يصف هذا التدريب أساليب وأدوات قطاعية التدريـب على ُنهج من أعلى إىل أسفل املستنبطة من من       
 .، ويصف ُنهج متكاملة لتقييمات القابلية للتأثر والتكيف)الزراعة واملناطق الساحلية والصحة واملياه(

ل وأحاط فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األو -٤٨
بأن . )٢١(لالتفاقية علماً، بصدد نظره يف البالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

. معظم األطراف مل حتدد بوضوح األساليب واألدوات اليت استخدمتها يف سياق تقييماهتا لقابلية التأثر والتكيف              
وات لتقييم أثر املناخ الوارد يف التقرير التقييمي الثاين         وطبقـت بعـض األطراف إطار عمل يتألف من سبع خط          

للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ والكتيب بشأن مناهج تقييم آثار تغري املناخ واستراتيجيات التكيف معه 
ة ، يف حني أفادت أطراف أخرى بأهنا تستخدم أساليب إحصائي        )٢٢(الـذي وضـعه بـرنامج األمم املتحدة للبيئة        

 .وتارخيية مصّغرة ووطنية، ورأي اخلرباء

وبالرغم من املعلومات احملدودة عن األساليب واألدوات املستخدمة، تبني لفريق اخلرباء االستشاري املعين              -٤٩
بالـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية أن عدداً من الشواغل اليت أثارهتا                  

ف غـري املدرجة يف املرفق األول تتعلق مبدى فائدة األساليب واألدوات، وال سيما مع مراعاة األوضاع                 األطـرا 
املتـنوعة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، ويف حاالت كثرية أوضحت تلك القضايا اهتمامات األطراف             

 االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة وعلى سبيل املثال، أحاط فريق اخلرباء. واملنظمات الواردة يف تقاريرها
مـن األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية علماً بأن األطراف أفادت بصورة عامة عن االفتقار إىل               

 �أو استخدام سيناريوهات اجتماعية /مدخـالت لنماذج وتقييمات األثر، وإىل القدرة الوطنية واخلربة لتطوير و      
 .ىل املوارد املالية إلعداد التقييماقتصادية، وإ

                                                      

 FCCC/SBI/2005/8, FCCC/SBI/2006/22لومـات عـن حلقات العمل هذه توجد يف الوثائق   املع )٢٠(
 .FCCC/SBI/2006/25و

)٢١( FCCC/SBI/2006/4. 
)٢٢( Feenstra  JF et al. 1998.  Handbook on Methods for Climate Change Impact Assessment and 

Adaptation Strategies. Nairobi and Amsterdam:  UNEP and Institute for Environmental Studies/Vrije Universiteit. 
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  فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا�دال 

تطبيق تكنولوجيات سليمة بيئياً    "الورقـة التقنية اليت أعدها فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بعنوان             -٥٠
وجيات التكيف، وتذكر أمثلة    تقدم نظرة شاملة على أساليب وأدوات اختيار تكنول       . )٢٣("للتكيف مع تغري املناخ   

وتتوفر عدة  ). الـزراعة واملناطق الساحلية والبنية التحتية والصحة العامة وموارد املياه         (مـن مخـس قطاعـات       
تكنولوجـيات وأدوات لـتطوير املعلومـات ولزيادة الوعي، لتخطيط وتصميم استراتيجيات التكيف، ولتنفيذ              

وساهم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف تطوير الكُتيب الذي          . استراتيجيات التكيف، ورصد وتقييم أدائها    
ومرفق البيئة العاملية من أجل إعداد تقييمات احتياجات التكنولوجيا، الذي          _ أعده برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      

 .تلك االحتياجات وحتديد أولويات )٢٤(يشمل توجيهاً بشأن حتديد احتياجات التكيف التكنولوجي مع تغري املناخ

الكُتيب اإلرشادي الذي أعده فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا           -٥١
يتضمن موجزاً للخطوات األساسية من أجل إعداد وتقدمي مقترحات مشاريع قابلة للتطويع  )٢٥(مـن أجل متويلها   
اعدة القائمني على تطوير املشاريع يف البلدان النامية لترمجة         ويرمي هدف هذا املنشور إىل مس     . حسـب املطلوب  

 .األفكار واملفاهيم إىل مقترحات

  موجز الدروس املكتسبة والفرص والثغرات واالحتياجات واملعوقات�رابعاً 
     واحلواجز وطرق تطوير ونشر األساليب واألدوات وفرص التدريب 

 يب واألدوات الدروس املكتسبة من تطبيق األسال�ألف 

املعلومات اجملّمعة من التقارير ومن نواتج اخلرباء تبني بوضوح أن احلاجة تدعو إىل حتسني منفعة أدوات                 -٥٢
وأفاد بعض  . التقيـيم والتخطيط املتصلني بتغري املناخ وإىل إجياد طرق إلدماجها يف أنشطة تقييم وختطيط شاملة              

ت معينة، ولكن ال تزال توجد ثغرات واحتياجات وحواجز عديدة األطراف واملنظمات عن النجاح يف تطبيق أدوا
 ).  أدناه٥٦انظر الفقرة (حتول دون نشر املعلومات عن هذه األدوات على نطاق واسع  

وقدم بعض األطراف واملنظمات بعض النظرات الثاقبة على العناصر اليت جتعل بعض األدوات أكثر نفعاً                -٥٣
 :ت اليت يستقبلها املستخدمون بقبول حسن بصورة عامة هي األساليب واألدوات اليتاألساليب واألدوا. من غريها

                                                      

)٢٣( FCCC/TP/2006/2 .     ــلى ــتوفر ع ــب م ــكل كتي ــاً يف ش ــيقة أيض ــذه الوث ــدت ه أع
<http://unfccc.int/resource/docs/ublications/tech_for_adaptation_06.pdf>. 

)٢٤( Gross R, Dougherty W and Kumarsingh K. 2004. Conducting Technology Needs Assessments for 

Climate Change.  New York:  UNDP.  Available at <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/jsp/>.  Thirty-four TNA studies 

are available at the same website and a synthesis of 23 TNAs and 25 national communications is available in 

document FCCC/SBSTA/2006/INF.1. 
دليل بشأن إعداد : إعداد املقترحات وتقدميها. ٢٠٠٦. اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )٢٥(

 . مشاريع نقل التكنولوجيا من أجل متويلها
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 ميكن أن تستخدم ملعاجلة التكيف يف نطاقات زمنية ومكانية خمتلفة؛ )أ( 

ُتطـور وُتطبق بطريقة شفافة ومرنة وباملشاركة، وتأخذ يف االعتبار منظورات ومصاحل متعددة،      )ب( 
 املستخدمني النهائيني؛ وال سيما منظورات ومصاحل 

 ميكن أن تطبق يف عدد من سياقات األحباث، أو ميكن تعديلها بطريقة حبيث تصلح لتطبيقات متعددة؛ )ج( 

 .تتصف بالبساطة، وحتتاج إىل إدخال بيانات قليلة أو معارف متخصصة )د( 

ت بوصفها جزءاً من هنج     وينبغي مالحظة أن أطرافاً ومنظمات كثرية أدركت قيمة تطبيق أساليب وأدوا           -٥٤
ويـنظر إىل التقييمات املتكاملة بوصفها طريقة مفيدة إلعداد تقييم شامل لآلثار االجتماعية             . تقيـيم مـتكامل   

وسلم بعض . واالقتصادية والبيئية املترتبة على تغري املناخ، اليت تراعي التفاعل فيما بني تغري املناخ وعمليات أخرى
 .ألدوات املطلوبة لتسهيل هذا اإلدماج غري متوفرة بصورة دائمة وأهنا ليست سهلة املنالاألطراف يف التقارير بأن ا

  الفرص والثغرات واالحتياجات واملعوقات واحلواجز-باء

حـدد بعـض األطراف واملنظمات الفرص اليت ينبغي استكشافها بغية النهوض بتطوير وتطبيق أساليب                -٥٥
 :على النحو التايلوأدوات التكيف، اليت ميكن إجنازها 

ُيزيد الزخم السياسي احلايل وراء تغري املناخ مستوى املوارد واألنشطة          : تسخري الزخم السياسي   )أ( 
وفضالً عن ذلك، يعزز نطاق وسرعة تغري املناخ احلاجة إىل املزيد من التطوير             . لتطوير أساليب وأدوات التكيف   

 ية؛السريع ألدوات وخيارات التكيف للمجتمعات احملل

ما فتئت األطراف تدرك مزايا إدماج تقييم التكيف مع تغري املناخ يف            : اإلدمـاج مع التنمية املستدامة     )ب( 
وعلى سبيل املثال، أحاط برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ علماً بأن دوالً جزرية              . أنشـطة التنمـية املستدامة    

 تضع حالياً استراتيجيات وطنية للتنمية املستدامة أو عمليات مكافئة من شأهنا          صـغرية نامية كثرية يف منطقة احمليط اهلادئ       
 أن هتيئ الفرص إلدماج التكيف مع تغري املناخ بوصفه جزءاً من االستراتيجية الشاملة للتنمية املستدامة؛

كن أن تساعد يف بلدان كثرية، تتوفر معارف تقليدية وحملية مي: مراعاة املعارف التقليدية واحمللية )ج( 
وعلى سبيل املثال، الحظت السلفادور واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أن           . يف استنارة أنشطة التكيف   

هـناك معارف حملية متوفرة عن األخطار ذات الصلة باملناخ ومستوى جيد من التوعية احمللية بشأن أسباب تغري                  
 أن تثري البحوث املتعلقة بالقابلية للتأثر وبالتكيف ومببادرات التكيف املناخ وآثاره وتدابري االستجابة له اليت ميكن

 .مثل املبادرات ذات الصلة بأدوات حتديد األخطار واإلنذار املبكر

وأبـرزت الـتقارير عدداً من الثغرات واالحتياجات واملعوقات واحلواجز اليت ميكن أن تعاجل بغية إتاحة             -٥٦
 :مفيدة جملموعة مستخدمني أوسع نطاقاً وهياألساليب واألدوات كيما تصبح 
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أدرك عدد من األطراف واملنظمات أن القدرة على إعداد تقييمات متكاملة ال  : اإلدماج احملدود  )أ( 
تـزال مفتقدة يف بلدان كثرية وأن األدوات املطلوبة لتنسيق تلك التقييمات ال تتوفر بصورة دائمة وليست سهلة                  

نامية األطراف، بصفة خاصة، احلاجة إىل زيادة القدرة على إعداد تقييمات متكاملة على وأكدت البلدان ال. املنال
واقترحت الواليات املتحدة بأن النهج املتكاملة هامة لتحديد اآلثار االجتماعية . الصـعيدين دون الوطين والوطين    

 آخذة يف الظهور بسرعة بوصفها أفضل وهي. واالقتصادية والبيئية املترتبة على تغري املناخ، ولتحديد االستجابة له
 اآلليات املتوفرة للتصدي بطريقة شاملة لطبيعة تغري املناخ املتعددة األوجه؛

طالبت األطراف واملنظمات بإتاحة قدرة     : قـدرة حمدودة على إجراء تقييمات حملية وقطاعية        )ب( 
يز القدرة على وضع مناذج مناخية      مبا يف ذلك تعز   (مؤسسـية معـززة مـن أجل إعداد تقييمات حملية وقطاعية            

بيد أن حتسني فعالية هذه التقييمات يتطلب صقل أساليب وأدوات التقييم احلالية، وزيادة التفاعل بني   ). إقليمـية 
 أصحاب املصلحة وزيادة إدماج املعارف احلالية عن تغري وتنوع املناخ على الصعيد احمللي؛

تركز أدوات كثرية  طُورت حىت اآلن على        : تمع احمللي احلاجـة إىل املشـاركة على صعيد اجمل        )ج( 
. وأُبرزت احلاجة إىل املزيد من املشاركة على صعيد اجملتمع احمللي يف جمايل التقييم والتخطيط             . مستوى الوكاالت 

وميكـن أن ُتكّمـل وتعّزز عملية املشاركة املتزايدة اليت ُتشرك أصحاب املصلحة يف حتديد وسائل سبل املعيشة،                  
 اآلثار احملتملة املترتبة على تغري املناخ واالستجابات املمكنة، فعالية األدوات احلالية بدرجة كبرية؛و

بالرغم مما حدث مؤخراً من تكاثر أدوات       : احلاجة إىل تنسيق أفضل وتبادل الدروس املكتسبة       )د( 
ملكتسبة من جراء تطبيق األساليب تقيـيم القابلـية للتأثر وختطيط التكيف، كان تبادل نتائج األحباث والدروس ا    

ومن شأن بذل املزيد من اجلهود التعاونية واملتسقة، مثل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، أن               . واألدوات، حمدوداً 
ييسـر املزيد من حماكاة األساليب واألدوات السريعة والفعالة فيما بني مستخدميها، وسوف يكفل قلة التداخل                

 ملزيد من االتساق بني اجلهود املبذولة حالياً يف جمايل القابلية للتأثر والتكيف؛واالزدواجية، ويضمن ا

ذكرت األطراف عدم توفر اخلربات يف جمايل تطبيق األساليب واألدوات          : االفتقار إىل اخلربات    )ه( 
ق األول، أنه يصعب وفضالً عن ذلك، تبني لبعض البلدان، وال سيما األطراف غري املدرجة يف املرف. وتفسري النتائج

وعلى سبيل املثال، أبرز برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط         . علـيها احملافظة على اخلربات املتوفرة لديها حالياً       
اهلادئ عدم قدرة حكومات كثرية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة احمليط اهلادئ على االحتفاظ باألفراد 

  املناخ؛املتدربني يف مسائل تغري

أوضحت عدة تقارير أن هناك مشاكل ذات صلة بنوعية البيانات : مشاكل ذات صلة بالبيانات )و( 
وعلى سبيل املثال، أفادت معظم البلدان النامية األطراف أنه يصعب عليها يف            . املـتوفرة لتقييم وختطيط التكيف    

 غري كاملة أو أن هناك ثغرات كثرية يف         أغلـب األحـيان أن حتصل على بيانات خام، وأن املالحظات املناخية           
وأفادت التقارير أيضاً عن االفتقار إىل البيانات االجتماعية، مما جيعل مراقبة . البيانات املطلوبة إلعداد مناذج التقييم

دى كما أن نوعية البيانات املتوفرة كانت أيضاً غري متساوقة، وأ         . قدرة اجملتمعات احمللية على التكيف أمراً صعباً      
 االفتقار إىل معايري وطرق مشتركة جلمع البيانات إىل إعداد جمموعات بيانات ضافية، وال سيما البيانات التارخيية؛
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أبرزت تقارير كثرية االفتقار إىل األموال الضرورية إلشراك املستخدمني يف تقييم           : القيود املالية  )ز( 
من احلصول على موارد التكنولوجيا وموارد التدريب اليت ولذلك، ال تتمكن بلدان نامية كثرية   . وختطيط التكيف 

وصرحت السلفادور بأن إطار    . حتـتاج إليها لكي حترز النجاح يف استخدام األساليب واألدوات احلالية والناشئة           
تأثر العمل اإلداري الصارم يف بعض الكيانات اليت تقوم بدور آليات التمويل أو وكاالت التنفيذ ملبادرات القابلية لل

 والتكيف هو السبب الذي تعزى إليه صعوبة إعداد أحباث وإجراءات التكيف؛

ال تتوفر لدى صانعي سياسات كثريين توعية       : عدم كفاية التوعية بشأن األساليب واألدوات      )ح( 
وال . ذاهتاكافية بشأن آثار وأمهية تغري املناخ كي يتسىن هلم أن خيتاروا ويستخدموا أسلوباً حبد ذاته أو أداة حبد                   

يـزال يتعني عمل الشيء الكثري إلشراك املستخدمني احملتملني يف تقييم املعلومات واألساليب واألدوات اليت جيري    
وتدعو احلاجة إىل تطوير أساليب وأدوات لوضع سياسات وممارسات ميكن تكييفها وتكون قادرة على              . تطويرها

 .جع املزيد من صانعي القرارات على اعتمادهااالستجابة للظروف املتغرية وللمفاجآت، ورمبا تش

  طرق ممكنة لتطوير ونشر األساليب واألدوات-جيم 

اقُترحـت بعض األفكار، وال سيما من األطراف، بشأن الطرق املمكنة لتحسني تطوير ونشر األساليب                -٥٧
 :واألدوات، مبا يف ذلك

عقد حلقات عمل إضافية إقليمية     طلبت األطراف   : عقـد حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية       )أ( 
 ودون إقليمية للتدريب وبناء القدرات بشأن أساليب وأدوات التكيف؛

طالبت بعض البلدان النامية األطراف بإعداد املزيد من برامج         : وضـع بـرامج أحباث تعاونية      )ب( 
يادة القدرة على إعداد األحبـاث التعاونـية فضـالً عن برامج الدراسات العليا للباحثني الشباب للمساعدة يف ز    

 األحباث يف هذه البلدان؛

 مطلوب االضطالع بعمل إضايف لزيادة مستوى التفاعل فيما بني       :نقل التكنولوجيا وجهاً لوجه    )ج( 
وعـلى سبيل املثال ميكن أن يساعد إنشاء شبكات املمارسني، يف اجلمع بني             . األعضـاء يف أوسـاط التكـيف      

 نظرات الثاقبة بشأن األساليب واألدوات؛املستخدمني لتبادل اخلربات وال

توفر شبكة ويب فرصاً كثرية يف أرجاء العامل لنشر         : نقـل املعـارف بالوسـائل اإللكترونية       )د( 
واقترحت أطراف تطوير برامج ميكن ترتيلها حاسوبياً ووصالت بينية بسيطة تستند إىل شبكة . األساليب واألدوات

حني اقترحت أطراف أخرى استخدام برامج مرنة ومفتوحة تستند إىل شبكة           ويب لتسهيل استخدام األدوات، يف      
ويب متكِّن املستخدمني من طرح أسئلتهم وخرباهتم واقتراح تسويات، وما إىل ذلك، فيما يتعلق بأساليب وأدوات 

ارسون يف  وبغية استخدام هذه الواسطة بفعالية، من األمهية ضمان أن يتمكن املمارسون، وال سيما املم             . حمـددة 
 بلدان نامية، من احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
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ينبغي أن تتضمن أنشطة نشر املعلومات ليس فحسب وصفاً         : نشـر النـتائج ودراسـات احلاالت        )ه( 
 وسيؤدي نشر السمات الرئيسية لألساليب    . لألسـاليب واألدوات، بـل أيضـاً نتائج تطبيق تلك األساليب واألدوات           

 .دوات، فضالً عن نتائج مشاريع ودراسات حاالت ذات صلة إىل زيادة انتفاع املستخدمني احلاليني واحملتملني هلاواأل

  فرص التدريب-دال 

وغالباً ما ُوصفت تلك الفرص بوصفها جمموعات مواد . اقترحت املنظمات بصورة رئيسية فرصاً للتدريب -٥٨
مشروع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية خلدمات      . ة إقليمية ووطنية  تدريبية أو قُدمت بوصفها حلقات عمل تدريبي      

املعلومات والتنبؤات املناخية واملنتديات اإلقليمية املعنية بترقب األحوال املناخية مثاالن جيدان على املبادرات اليت              
لتنسيق على الصعيدين   تركز على بناء القدرات والتدريب على األساليب واألدوات، فضالً عن تقدمي املزيد من ا             

وأظهر عدد من التقارير أن     . الوطـين واإلقليمي بشأن املنتجات واخلدمات املناخية، وال سيما يف البلدان النامية           
فرص التدريب مدجمة بالفعل يف مشاريع ومبادرات التكيف احلالية ولذلك فهي موجهة حنو تيسري زيادة استعمال                

 .)٢٦(أدوات حمددة على نطاق أكثر اتساعاً

وحدد برنامج البيئة   . وأُعـرب بشـدة يف التقارير عن احلاجة إىل التثقيف والتدريب على نطاق واسع              -٥٩
اإلقلـيمي جلنوب احمليط اهلادئ االحتاد اجلامعي للدول اجلزرية الصغرية بوصفه مثاالً لطريقة تقدمي فرص التدريب          

دول اجلزرية الصغرية مخس جامعات إقليمية ووطنية يف        يضم االحتاد اجلامعي لل   . للـدول اجلزرية الصغرية النامية    
بيد أن جزءاً من التحدي يتمثل . الدول اجلزرية الصغرية النامية ويستفيد بقوة كل منها، لتقدمي فرص تثقيفية معززة

األحيان وال يتوفر يف أغلب . يف إجياد طرق الجتذاب وتدريب األفراد الذين تدربوا يف املسائل املتصلة بتغري املناخ          
فنـيون متخصصـون يف جماالت معينة مثل مديري املناطق الساحلية ومهندسي السواحل لدى حكومات الدول                

 .اجلزرية الصغرية النامية

  قضايا إلجراء املزيد من البحث-خامساً 

 :التاليةوفقاً ملا ورد يف التقارير، يتعني أن يراعي العمل يف املستقبل بشأن األساليب واألدوات األسئلة  -٦٠

؟ نظراً للكم اهلائل من     ما هي أفضل طريقة لتبادل املعلومات بشأن أساليب وأدوات التكيف          )أ( 
أسـاليب وأدوات التكيف اليت قدمتها األطراف واملنظمات، يتعني بذل جهود يف إطار برنامج عمل نريويب لنشر                 

يف استخدام هذه املعلومات الستكمال خالصة      ومثة خيار يتمثل    . املعلومـات على املستخدمني احلاليني واحملتملني     
اتفاقـية األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عن أساليب وأدوات تقييم آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به                   

                                                      

علماً بأن القصد من مجيع ) الفاو(عـلى سبيل املثال، أحاطت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة           )٢٦(
ناخ هو أن يستخدمها الفنيون يف جمال األرصاد اجلوية الزراعية، واخلدمات الزراعية وخدمات             أدواهتـا لتقيـيم آثار امل     

صندوق "اإلرشاد ممن تتوفر لديهم املعلومات األساسية واخلربات املالئمة، ولذلك طورت جمموعة مواد تدريبية ُسمِّيت               
رت أيضاً حلقات عمل تدريبية إقليمية ووطنية وطو.  من أجل هذا الغرض("Crop Monitoring Box")" مراقبة احملاصيل

 ).GLCN(شبكة ) الشبكة العاملية للغطاء األرضي(لشبكتها املعروفة باسم 
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بيد أن األمر قد يقتضي اتباع هنج تكميلي إليصال املعلومات إىل املمارسني الذين ال تتوفر لديهم                . والتكيف معه 
ورمبا يقدِّم جهد نشر املعلومات أيضاً فرصاً لتبادل املعلومات بشأن قواعد           . نية الوصول إىل شبكة اإلنترنت    إمكا

 .البيانات واألدوات اليت طورهتا وكاالت أخرى وشركاء آخرون معنيون بربنامج عمل نريويب

مات احلالية عن أساليب ؟ ينبغي النظر بعناية بشأن ما إذا كانت املعلو  ما هي املعلومات املفقودة    )ب( 
وأدوات التكـيف مالئمـة حبالتها الراهنة، أو ما إذا كانت احلاجة تدعو إىل معلومات تكميلية لتحسني النوعية                  

ورمبـا تدعـو احلاجـة إىل وضع تفاصيل بشأن املدخالت واملخرجات الرئيسية، واالستخدام املالئم،               . واألداء
والوثائق وأمثلة عملية أو دراسات عن حاالت لكي تصبح هذه املعلومات أكثر            واملتطلـبات التقنية، والتدريب املطلوب،      

ونظراً إىل أن عدداً من األطراف واملنظمات ما زالوا ينتظرون معرفة مدى فعالية أساليب              . نفعـاً لألطـراف واملنظمات    
 .ات سيظل جهداً متواصالًوأدوات معينة جيري تطبيقها حالياً، يبدو أن استكمال املعلومات بشأن األساليب واألدو

؟ املعلومات اجملمعة يف هذا التقرير      كـيف يتسىن لنا أن نستخدم املعلومات اليت لدينا بالفعل          )ج( 
. واألدواتالتوليفي ميكن أن تستخدم لتحديد بعض اخلطوات التالية من أجل تطوير ونشر املعلومات عن األساليب 

حواجز كثرية لتصبح أساليب وأدوات التكيف أكثر نفعاً للممارسني ويـتعني التصـدي لثغرات واحتياجات ومعوقات و       
ويتعني أيضاً اختاذ خطوات لتطوير وصقل األدوات احلالية، لتسهيل . ولتسـهيل نشر املزيد من املعلومات وفرص التدريب      

 .تبادل الدروس املكتسبة وللتشجيع على زيادة استخدام ُنهج تقييم متكاملة ومشتركة بني التخصصات

- - - - - 


