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  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 
  امج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخبرن

      والقابلية للتأثر به والتكيف معه

  تقرير عن اجتماع اخلرباء املتعلق باألساليب
  واألدوات والبيانات والرصدات

  *مذكرة من إعداد األمانة

  موجز

 ،الرصـدات  والبيانات و  املتعلق باألساليب واألدوات  اجتماع اخلرباء   مداوالت  تقدم هذه املذكرة موجزاً عن        
وقد عقد اجتماع اخلرباء . املنظم يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

األسـاليب  املتعلقـة ب  وركزت املناقـشات    . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧ إىل   ٤املكسيك يف الفترة من     بمكسيكو  مدينة  يف  
املتعلقة أما املناقشات   . ألساليب واألدوات وتطويرها ونشرها، كما ركزت على تبادل اخلربات        واألدوات على تطبيق ا   

بيانات الرصد وإدارهتا واستعماهلا،   عمليات الرصد ومجع    البيانات وعمليات الرصد فركزت على تعزيز التحسينات يف         ب
ـ  عرضاًوتتضمن الوثيقة   . وتبادل بيانات الرصد واملعلومات واحلصول عليها      لممارسـات اجليـدة والثغـرات      ل اًعام

املتابعـة  مسائل حباجـة إىل     ضافة إىل توصيات و   باإليف األساليب واألدوات ويف البيانات والرصدات،       واالحتياجات  
  . فيهاالنظرمواصلة و

  

                                                      

 . اجتماع اخلرباءهذه الوثيقة بعد التاريخ احملدد نتيجة لتوقيت انعقاد  *

Distr. 
GENERAL 

FCCC/SBSTA/2008/3 
25 April 2008 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBSTA/2008/3 
Page 2 

 

  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٨ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مقدمـة  - أوالً 
  ٣  ٢ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوالية  - ألف   
  ٣  ٤ -  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق املذكرة  - باء   
اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية   - جيم   

  ٤  ٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والتكنولوجية
  ٤  ٨ -  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  - دال   

  ٤  ١٧ -  ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   املداوالت  - ثانياً 
  ٦  ٣٨- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األساليب واألدوات  - ثالثاً 

  ٦  ٢٤- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطبيق األساليب واألدوات وإمكانية تطبيقها  - ألف   
  ٧  ٣٠- ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطوير الساليب واألدوات  - باء   
  ٨  ٣٨- ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشر األساليب واألدوات وتبادل اخلربات  - جيم   

  ١٠  ٦٨- ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . البيانات والرصدات املتعلقة بتقييم التأثريات والقابلية للتأثر  - رابعاً 
  ١٠  ٤٩- ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التشجيع على تنفيذ الرصدات وحتسينها  - ألف   
  ١٢  ٥٨- ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهلامجع بيانات الرصد وإدارهتا واستعم  - باء   
  ١٣  ٦٤- ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . تبادل بيانات الرصد واملعلومات واحلصول عليها  - جيم   
االحتياجات من البيانات والقدرات واحتياجات املستعملني من   - دال   

  ١٥  ٦٨- ٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . أجل تقييم التأثريات والقابلية للتأثر دعماً للتكيف
  ١٦  ٧٠- ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخص التوصيات - خامساً 

  ١٦  ٦٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األساليب واألدوات  - ألف   
  ١٧  ٧٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيانات والرصدات  - باء   

  ١٩  ٨١- ٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل للمتابعة ومواصلة النظر فيها - سادساً 
  ١٩  ٧٩- ٧١  . . . . . . . . . مقترحات للقيام بأنشطة ملعاجلة توصيات اجتماع اخلرباء  - ألف   
اخلطوات التالية يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري   - باء   

  ٢١  ٨١- ٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لتأثر به، والتكيف معهاملناخ، والقابلية ل

  



FCCC/SBSTA/2008/3 
Page 3 

   مقدمة- أوالً 
   الوالية-  ألف

حتت  أن تنظم،    )١( إىل األمانة  ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين    ،طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       - ١
طراف ومستعملي األساليب   ، اجتماع خرباء، قبل عقد دورهتا الثامنة والعشرين، مبشاركة األ          الفرعية رئيس اهليئة إشراف  

واملنظمات املختصة وممثلي القطاعات وغريها من األوساط، لتحقيق تقدم يف النظر يف سبل التشجيع              واألدوات وواضعيها   
على استحداث ونشر منهجيات وأدوات لتقييم التأثريات والقابلية للتأثر، مثل التقييمات السريعة والُنهج املتجهة من أسفل          

 يف ذلك من حيث تعلقها بالتنمية املستدامة؛ والتشجيع على استحداث ونـشر أسـاليب وأدوات لتقيـيم                  إىل أعلى، مبا  
  .)٢(وحتسني ختطيط التكيف وتدابريه وإجراءاته واإلدماج يف التنمية املستدامة

اجتماع ضافة إىل ذلك، طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تدرج يف          باإلو  - ٢
النظر يف املسائل اخلاصة بتحسني مجع بيانات الرصد واملعلومات األخرى ذات الصلة باملنـاخ              بشأن   اًاخلرباء بند 
، وحتسني إدارة هذه البيانات واملعلومات وتبادهلا والوصول إليها واستخدامها،          ماوتأثرياهتناخ التارخيي   احلايل وامل 

إىل األمانة اهليئة الفرعية كما طلبت . )٣( املناخمراقبة تقلبيةمبا يف ذلك والعمل على زيادة حتسني عمليات الرصد، 
  .إلتاحته للهيئة الفرعية حبلول موعد انعقاد دورهتا الثامنة والعشرينهذا إعداد تقرير عن اجتماع اخلرباء 

   نطاق املذكرة-  باء

 أعاله، وتستمد فحواها من ٢ و١رتني تقدم هذه الوثيقة معلومات عن اجتماع اخلرباء املشار إليه يف الفق    - ٣
  .)٤(املناقشات اليت جرت يف االجتماع والعروض اليت قدمت فيه

  :، تتضمن هذه الوثيقة ما يلي)٥(وبناء على طلب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ٤

  ؛)الن الثالث والرابعالفص(لقضايا املتناولة، مبا فيها الوضع احلايل والدروس املستفادة لحتليل   )أ(

، والفـرص   )مبا يف ذلك أي احتياجات بشأن القـدرات       (موجز للثغرات واالحتياجات احملدَّدة       )ب(
  ؛)الفصالن الثالث والرابع(واحلواجز واملعوقات ) مبا يف ذلك التآزر املمكن بني األنشطة(املتاحة 

  ).الفصل اخلامس(لتوصيات لموجز   )ج(  

                                                      

  )١(  FCCC/SBSTA/2006/11 ٣٥، الفقرة. 

 .‘١‘)ب( و‘١‘)أ(٣، املرفق، الفقرة ١١-م أ/٢املقرر   )٢(

 .٣٩، الفقرة FCCC/SBSTA/2006/11، و‘٢‘)أ(٣، املرفق، الفقرة ١١-م أ/٢املقرر   )٣(  

  .<http://unfccc.int/4259.php>: وقع التايلالوثائق متاحة على امل  )٤(  
  )٥(  FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٤، الفقرة. 
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  كن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةاإلجراءات اليت مي -جيم 

، يف دورهتا الثامنة والعشرين، يف هذا التقرير الصادر عن اجتماع اخلـرباء يف               النظر  اهليئة الفرعية  ودقد ت   - ٥
مـل  أنشطة أخرى يف إطار برنـامج ع      نظرها يف    قبل انعقاد هذه الدورة، و     ةنفذنتائج األنشطة امل  نظرها يف   إطار  

  .نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

   معلومات أساسية- دال 

إن اهلدف العام من برنامج عمل نريويب هو مساعدة مجيع األطراف، وخاصة البلدان النامية، مبا فيها أقل                   - ٦
قديرها لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر بـه       البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني فهمها وت         

والتكيف معه، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية من أجل التصدي لتغري املناخ                
  .)٦(وتقلبه يف احلاضر واملستقبل اقتصادي، مع مراعاة تغيُّر املناخ -  على أساس سليم وعلمي وتقين واجتماعي

واهلدف املنصوص  ري األنشطة يف جمال األساليب واألدوات يف إطار برنامج عمل نريويب مبا يتماشى              وجت  - ٧
 ،‘١‘)أ (٣ واملتمثل يف إحراز تقدم على صعيد املواضيع الفرعية املذكورة يف الفقرة             ١١- م أ /٢عليه يف مرفق املقرر     

القابلية للتأثر، مثل التقييمـات الـسريعة       التشجيع على استحداث ونشر منهجيات وأدوات لتقييم التأثريات و        "
، ‘١‘)ب (٣، والفقـرة    "والُنهج املتجهة من أسفل إىل أعلى، مبا يف ذلك من حيث تعلقها بالتنميـة املـستدامة               

التشجيع على استحداث ونشر أساليب وأدوات لتقييم وحتسني ختطيط التكيف وتدابريه وإجراءاته واإلدماج يف              "
  ". التنمية املستدامة

واهلدف املنصوص عليه وجتري األنشطة يف جمال البيانات والرصد يف إطار برنامج عمل نريويب مبا يتماشى         - ٨
 ،‘٢‘)أ (٣ واملتمثل يف إحراز تقدم على صعيد املوضوع الفرعي املـذكور يف الفقـرة               ١١- م أ /٢يف مرفق املقرر    

، وحتـسني   ما وتأثرياهت ملناخ التارخيي  احلايل وا  حتسني مجع بيانات الرصد واملعلومات األخرى ذات الصلة باملناخ        "
إدارة هذه البيانات واملعلومات وتبادهلا والوصول إليها واستخدامها، والعمل على زيادة حتسني الرصدات، مبا يف               

  ".ذلك مراقبة تقلّبية املناخ

   املداوالت- ثانياً 
 ووزارة البيئة املكسيكية، اجتماع اخلـرباء املتعلـق          بالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية      ،نظمت األمانة   - ٩

 .٢٠٠٨مـارس   / آذار ٧ إىل   ٤املكسيك يف الفترة مـن      بمكسيكو  مدينة  باألساليب واألدوات والبيانات والرصدات يف      
لتنظيم الالزم  وقدمت حكومات إسبانيا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية الدعم املايل             

وزيادة على ذلك، قدمت أمانة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية دعماً مالياً ملشاركة عدد من              . جتماع اخلرباء هذا  ا
  . رئيسة اهليئة الفرعية،وترأست االجتماع السيدة هيلني بلوم. خرباء األرصاد اجلوية

                                                      

 .١، املرفق، الفقرة ١١-م أ/٢املقرر   )٦(  
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احلكومية الدولية واملنظمات ممثلون وخرباء من األطراف واملنظمات :  مشاركا٧٨ًوحضر اجتماع اخلرباء   - ١٠
  . وخرباء مستقلون،غري احلكومية املختصة، ووكاالت األمم املتحدة واهليئات املنشأة واألوساط األكادميية

 معلومات أساسية عن التطورات احلالية واملقبلة يف جمال التكّيف يف إطـار             ، يف جلسة متهيدية   ،وقُّدمت  - ١١
وقدمت أيضاً مـواد أعـدت إلرشـاد        . ، والنتائج املتوقعة من االجتماع    يباالتفاقية، وأهداف برنامج عمل نريو    

فيما النقاشات، مبا يف ذلك وثيقة أساسية تلخص املعلومات والدروس املستفادة من العمل السابق يف إطار االتفاقية 
ات الـشريكة يف     بكال املوضوعني، وُضربت أمثلة على األنشطة املتصلة باملوضوع اليت اضطلعت هبا املنظم            يتعلق

  .)٧(برنامج عمل نريويب

. ، األول خمصص لألساليب واألدوات، والثاين للبيانات والرصـدات        يف جزأين رئيسيني   االجتماع   ُنظمو  - ١٢
وركزت جلسة إضافية على االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بكال املوضوعني، مبـا فيهـا القـضايا اجلامعـة،                 

  .املنظمات ملعاجلة التوصياتميكن أن تتخذها واإلجراءات اليت 

فبخـصوص  . ، استهدت النقاشات يف االجتماع بعدد مـن الوثـائق         )٨( الفرعية يئةوبناء على طلب اهل     - ١٣
من األطراف واملنظمات   ورقات مقدمة   األول  املصدر  . األساليب واألدوات، جاءت املسامهات من مصدرين اثنني      

الناشئة، ووجهات النظر بشأن الدروس املستفادة مـن        ائمة و الق وأدوات التقييم    منهجياتمعلومات عن   تتضمن  
تطبيقها؛ والفرص والثغرات واالحتياجات والقيود واحلواجز؛ والسبل املمكنة الستحداث األسـاليب واألدوات            

 والنتائج املتصلة باملوضوع    ورقاتذه ال توليفي هل واملصدر الثاين تقرير    . )٩(ونشرها بشكل أفضل؛ وفرص التدريب    
ريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف               من ف 

  .)١٠(غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

املية لألرصاد اجلوية والدول    أما عن البيانات والرصدات، فاستقيت من معلومات صادرة عن املنظمة الع            - ١٤
عن الطريقة اليت ميكن أن يسهم هبـا  األعضاء فيها، وأمانة النظام العاملي لرصد املناخ وغريها من املنظمات املختصة  

، مبا يف ذلك حتديد الثغرات وأوجه القـصور يف البيانـات            ماوتأثرياهتناخ التارخيي   عملها يف حتسني فهم املناخ احلايل وامل      
خاصة على الـصعيدين    وبصفة  ت، واحتياجات اهليئات صاحبة املصلحة من البيانات، وضرورة تعزيز القدرات،           والرصدا

   .)١١(اإلقليمي والوطين، وسبل حتسني اهلياكل األساسية التقنية

  

                                                      

)٧(  <http://unfccc.int/4259.php>. 

)٨(  FCCC/SBSTA/2006/11 ٣٨ و٣٥، الفقرتان. 

  )٩(  FCCC/SBSTA/2007/Misc.12و Add.1و ،FCCC/SBSTA/2007/Misc.13. 

  )١٠(  FCCC/SBSTA/2007/8.  
  )١١(  FCCC/SBSTA/2007/Misc.23.   
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التطبيـق وإمكانيـة    ) أ(ثالث جلسات تركزت على     يف  مت املناقشات بشأن األساليب واألدوات      ُنظو  - ١٥
 كلَّ موضوع مقدمةٌ أعطت نظرة توَتصدَّر. نشر اخلربات وتبادهلا) ج(وضع األساليب واألدوات؛ ) ب(التطبيق؛ 

. أو منظمات بشأن اخلربات املتصلة باملوضوع، وتال ذلـك نقـاش عـام            /عامة وعرضني أو ثالثة من أطراف و      
 إىل التوجيه بـشأن     وُحددت احلاجة . واستمرت النقاشات يف إطار أفرقة فرعية بشأن كل موضوع من املواضيع          

االستعمال الصحيح لألساليب واألدوات يف املناقشات ويف إطار األفرقة الفرعية الثالثة باعتبارها جمـال عمـل                
وُعرضت االستنتاجات اليت خلصت إليها هذه      . أساسياً، وأنشئ فريق صغري لوضع مقترح بشأن طريقة معاجلتها        

  .ريةاملناقشة على االجتماع العام يف اجللسة األخ

األساليب واألدوات، املتعلقة بالنقاشات الشكل املتبع يف البيانات والرصدات بنفس   املتعلقة ب  النقاشات   دارتو  - ١٦
حتسني مجع بيانـات    ) ب(تنفيذ وحتسني الرصدات، مبا يف ذلك مراقبة تقلبية املناخ؛          على  تشجيع  ال) أ(وتركزت على   

الثغرات وأوجه القصور ) د( بيانات الرصد واملعلومات والوصول إليها؛ حتسني تبادل) ج(الرصد وإدارهتا واستخدامها؛ 
  .يف البيانات والرصدات، والفرص والتوصيات

فرقة الفرعية، قّدم املشاركون معلومات عن القضايا ذات األولوية         األوعالوة على املشاركة يف مناقشات        - ١٧
األمانة بتوجيه من رئيس اهليئـة الفرعيـة، وتبـادلوا          واالحتياجات والتوصيات رداً على االستبيان الذي أعدته        

  .معلومات عن الطرائق اليت ميكنهم هبا معاجلة التوصيات، وتعهدوا باالضطالع بأنشطة املتابعة يف اجللسة اخلتامية

   األساليب واألدوات-  ثالثاً
   تطبيق األساليب واألدوات وإمكانية تطبيقها-  ألف

 األطر، واألساليب واألدوات، مبا يف ذلك تغري املنـاخ والـسيناريوهات            قُدمت نظرة عامة عن خمتلف      - ١٨
وكانـت  . االجتماعية االقتصادية، وأدوات اختاذ القرار، وهنوج أصحاب املصلحة، وأدوات النمذجة القطاعيـة           
ب الذي اجلانإحدى الرسائل الرئيسية الواردة يف العرض أنه ينبغي اختيار أساليب وأدوات تقييم معني على أساس 

  .القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وأن من املفيد املزاوجة بني أدوات شىتيتناوله التقييم من جوانب 

وحتدث ممثل ماليزيا عن التجارب الوطنية يف تطبيق األساليب واألدوات فبسط القول عما تقوم به ماليزيا   - ١٩
وعّدد ممثل بوتسوانا بعض الثغرات .  للقابلية للتأثر والتكيفةستبانال ايف جمال اإلسقاطات املناخية اإلقليمية العالية

فالنماذج املتاحة، على سبيل املثال، ذات استبانة رديئة وبعض أنواع املناطق النباتية، مثـل  .  املواجهة واملشكالت
من البنك الدويل عن    وحتدث خبري   . األراضي املستنقعية واملالحات، غري مدرجة يف نظام تصنيف املثوى األحيائي         

بوابة البنك الدويل لتغري املناخ وعن املوارد الالزمة إلدارة التكيف مع تغري املناخ، مشدداً على أمهية األدوات اليت                  
يسهل احلصول عليها، واليت ال حتمِّل واضعي املشاريع أعباء ال داعي هلا، واليت توجه املوارد املناسبة، مبا يف ذلك                   

  .ل املمارسات يف تطبيق خمتلف األساليباملعلومات عن أفض

النقاش وهي احلاجة إىل املزيد مـن املعلومـات املفـصلة           وقت مبكر أثناء    وُحددت مسألة رئيسية يف       - ٢٠
وأكد املشاركون على أمهية فهم القيود العمليـة لكـل هنـج            . والتوجيهات عما جيعل أداة أو أسلوباً ما مفيداً       

واقترح فريق فرعي غري رمسي مكلف مبناقشة هذه القضية إجراء دراسة           . ه السابقة والدروس املستفادة من تطبيقات   
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استقصائية ملعرفة مستعملي األساليب واألدوات، وما هي األدوات اليت يستعملوهنا وملاذا، وكيف ُتستعمل هـذه               
نشرها، واقترح أن   األدوات ويف أي سياق؛ كما اقترح إنشاء فضاء تعاوين لتنظيم ردود املستعملني ومشاطرهتا و             

  .على اخلطللنشر تستضيف أمانة االتفاقية اإلطارية قاعدة بيانات تفاعلية 

 مبا يف ذلك عدم اليقني املـالزم للنمـاذج واألدوات           ،وتكرر التشديد على أمهية فهم مسألة عدم اليقني         - ٢١
عموماً على أنه جيب اختاذ القرارات بيد أن املشاركني اتفقوا . وللبيانات غري الدقيقة ولالستعمال اخلاطئ لألدوات

وأشـار  . فاحلصول على دقة فائقة قد ال يكون ضرورياً يف مجيع احلاالت          . بصرف النظر عن عدم اليقني    الالزمة  
قد يثمر أكثر من التركيز على عدم اليقني يف       مقبولة  بعض املشاركني إىل أن التركيز على حتديد عتبات عدم يقني           

  .نتائج شديدة التأثريماد منوذج إلدارة املخاطر يراعي وجود احتمال ضئيل وحد ذاته، واقترحوا اعت

وعاجل املشاركون حماسن ومساوئ النهوج املتجهة من أعلى إىل أسفل مقابل النهوج املتجهة من أسفل إىل   - ٢٢
جيداً لتقدير ) ذجمثل التقييمات اليت تكون خلفها سيناريوهات ومنا(وأشاروا إىل أنه إذا كان النوع األول        . أعلى

سيما على نطاق واسع، فإنه قد ال يكون مناسباً على نطاق جغرايف أضيق وقد خيفـق يف                  تأثريات تغري املناخ، ال   
الذي ينحو إىل االرتكاز على حتليل      (أما النوع الثاين من النهوج      .  الظواهر املتطرفة  توفري املعلومات عن أمور مثل    

القابلية لكنه ال يصلح لتقييم     للتأثر  الراهنة  القابلية  فيصلح ملعاجلة   ) وسبل العيش القائمة  االقتصادية   - الظروف االجتماعية 
وينبغي استعمال مزيج من هذه النوعني من النـهوج للتخطـيط           . وتأثريات تغري املناخ اليت تكون على نطاق واسع       للتأثر  

  .يف األجل الطويللقابلية للتأثر به  املناخ وامعاجلة تأثريات تغريمع للتكيف الوقائي وتعزيز القدرة على التكيف، 

العلم بوجود  عدم  : لألساليب واألدوات اليت حددها املشاركون ما يلي      السليم  وتشمل حتديات التطبيق      - ٢٣
؛ والقدرة احملدودة على استعمال األسـاليب       يةبعض األدوات والنماذج املتقدمة؛ وندرة جمموعات البيانات املناخ       

وتشمل اجملاالت اليت تعترب فيها املساعدة على تطبيـق         . االً مناسباً وتعديلها وفق ظروف حمددة     واألدوات استعم 
العمليات القائمة على املشاركة؛ وحتليل االجتاهات؛ ومجع البيانات القائمة         : األساليب واألدوات ضرورية ما يلي    

؛ وحتديد اخليـارات أو  )اإليكولوجيةملناخ والنظم االقتصادية والبيانات املتعلقة با -  مبا فيها البيانات االجتماعية  (
  . مبخاطر تغري املناخبالغالردود؛ وحتديد املشكلة واجلمهور املستهدف باإل

التقييم، بدالً من انتهاج هنج متكامل ال بد منـه          من أجل   وأُعرب عن بعض القلق إزاء إجراء تقييمات          - ٢٤
فضل املمارسات املشار إليها انتهاج هنج مشويل خبصوص املخاطر، ومشلت أ. لفهم خيارات التكيف والقابلية للتأثر 

  .وترمجة خطط وأدوات إدارة خماطر الكوارث إىل اللغات احمللية، واختبار السيناريوهات

   تطوير األساليب واألدوات-  باء

لتحليـل  نظام ا " قدمه خبري من     ،استرعى عرض بشأن إجراء املزيد من التطوير على األساليب واألدوات           - ٢٥
 االنتباه إىل عدم وجود أساليب وأدوات لتقييم القابلية للتأثر مقارنـة            ،"والبحث والتدريب يف جمال التغري العاملي     

وضرب العرض مثاالً على ذلك بـالتغريات يف نظـام احلرائـق يف             . بأساليب وأدوات تقييم التأثريات والتكيف    
ووظائفها للتـأثر،   اإليكولوجية  شمل تقييم قابلية هياكل النظم      تغري املناخ، فوصف هنجاً ي    ما يتعلق ب  إندونيسيا في 
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وتزيد من مرونتها من خالل     قابلية للتأثر   وسلط الضوء على احلاجة إىل أساليب وأدوات تركز على أشد الفئات            
  .تنويع خيارات سبل العيش

األول، عرضه  . ا يف مثالني  األساليب واألدوات وحتسينه  تطوير  وُعرضت التجارب والثغرات واحللول يف جمال         - ٢٦
منهجية مطبقة يف إسبانيا على تقيـيم التـأثريات         ألف من    إسبانيا، ويت   يف معهد علم املياه البيئي التابع جلامعة كانتابريا      

والقابلية للتأثر والتكيف يف املناطق الساحلية، وهي تشمل أساليب احلصول على مؤشرات وإسقاطات إقليمية عن قابلية 
ساحلية للتأثر حىت هناية القرن احلادي والعشرين، واعتربها املشاركون ممارسة جيدة ينبغي نـشرها علـى               احلركيات ال 
ملخاطر ها اإلمنائية للكشف عن مدى تعرضها       وأشار املثال الثاين إىل جتربة اململكة املتحدة يف فحص براجم         . نطاق واسع 
تقييم احلساسية والقدرة على التكيـف  : الع به بشأن اآليت االضطلزموحدد العرض العمل اإلضايف الذي ي   . تغري املناخ 

التكلفة؛ والتعامل مع مـسألة     باملقارنة ب ؛ وتوجيهات بشأن اختيار التكيف الفعال       )مبا يف ذلك االحتياجات املؤسسية    (
  .؛ وتكييف اخلطط اإلمنائية الوطنية)ورمبا اعتماد خرائط طريق يف جمال التكيف(عدم اليقني 

ألساليب واألدوات ضرورة   اتطوير وحتسني   زيادة  ة اليت َعرضت هلا املناقشات بشأن       يسائل الرئيس ومن امل   - ٢٧
وشـدد  . توفري املزيد من األدوات السياساتية واحملـددة اهلـدف  بغية  تدعيم التواصل بني املستعملني واملطورين،      

برية، مما يضمن مسامهة أكرب من خمططي املشاركون أيضاً على احلاجة إىل زيادة مشاركة القطاعات املعنية زيادة ك
واتفقوا على أن التكيف وثيـق الـصلة        . ضافة إىل إشراك القطاع اخلاص    باإلومهندسي املدن، على سبيل املثال،      

  .من األدواتأكرب بالتطوير وأنه ينبغي توسيع نطاق املناقشات لتشمل جمموعة 

أدوات االستشعار عن   /نظم املعلومات العاملية  : ليوتشمل األدوات اليت ُرشحت للمزيد من التطوير ما ي          - ٢٨
إعداد ردود بغية النبايت لغطاء األهنار اجلليدية وارجة يف التغريات يف املناطق احلمراقبة بعد اليت ميكنها املساعدة على 

ود ؛ وأدوات التخطيط للمساعدة علـى رد      )ريات يف احملاصيل  يضرورة ختزين املياه يف الصيف، والتغ      مثل(الفعل  
؛ وأدوات أو   )املياه، والتخطيط احلضري، وتنويع احملاصيل والتنويع االقتـصادي       مثل إدارة   (لتأثريات  الفعل على ا  

  .هنوج إذكاء الوعي

باعتبارها مفيدة جدا، نظراً إىل اإليكولوجي وُسلط الضوء على األساليب واألدوات اليت تنتهج هنج النظام   - ٢٩
وخبصوص تقييمات  . ضافة إىل آثار ردود الفعل    باإلشرة وغري املباشرة يف احلسبان،      قدرهتا على أخذ التأثريات املبا    

، التوضيح مفهوم القابلية للتأثر ومعايريه    العمل  زيد من   القيام مب القابلية للتأثر، أشار بعض املشاركني إىل ضرورة        
  .التكيف وحاالت القابلية للتأثرسوء وضرورة إدراج ونشر تاريخ التكيف وحاالت 

واقُترح أن . وُدعي إىل إجراء املزيد من التحليل لعملية صنع القرار؛ فبعض األدوات اليت ميكن تطبيقها ال تطبق          - ٣٠
وأشار املشاركون أيضاً إىل أن معظم الدراسات احلالية تستند         . يشمل هذا التحليل سبل إدراج األدوات يف صنع القرار        

  .ه اليوم هو املزيد من الدراسات اليت تستند إىل التكيفإىل السيناريوهات، يف حني أن ما ُيحتاج إلي

   نشر األساليب واألدوات وتبادل اخلربات-  جيم

بـشأن  اخلـربات   عن ممارسات النشر القائمة وتبادل      عرضاً  قدم خبري من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي          - ٣١
تـشجيع  الع هبذا العمل، وأشار إىل ضرورة خمتلف املنظمات واملبادرات اليت تضطل   تناول فيه   األساليب واألدوات   
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سيما بني الربامج أو املشاريع  تقييس التقييمات وتعزيز التنسيق، البغية استعمال األساليب واألدوات الشائعة على 
  .الثنائية واملتعددة األطراف

ناخ قصة التجارب األمريكية للمكاتب املعنية بتغري امل -  وروى ممثل كل من جزر كوك والشبكة اإليبريية  - ٣٢
وفيما خيص التجارب الوطنية، وصف ممثل جـزر        . الوطنية واإلقليمية يف جمال النشر يف العرضني اللذين قدمامها        

كوك الثغرات واحلواجز اليت تعترض تطبيق األساليب واألدوات، مبا فيها عدم وجود بيانات مرجعيـة وحـدود                 
 الدول النامية اجلزرية الصغرية، وألقى الضوء على بعض النجاح  املطبقة على ، القائمة على السيناريوهات   ،النهوج

واجهة الكوارث، وانتهاج هنج مشويل يف جمال مواجهة املعنية مبالذي حتقق يف زيادة املرونة عرب العمل مع الوكاالت 
األمريكية  -  ويركز عمل الشبكة اإليبريية   . يوفرها نظام املعلومات اجلغرافية   عروض بصرية   الكوارث واستعمال   

األمريكي للتكيف مع تغري     -  الربنامج اإليبريي من خالل   للمكاتب املعنية بتغري املناخ بشأن التكيف، املضطلع به         
 أوجه التـآزر بـني      عزيز القدرات، وحتديد مشاريع التكيف ومتويلها، وت      دعيماملناخ، على حتديد األولويات، وت    

مل عملها يف ميدان النشر دورات تدريبية ومواد توعية وإنـشاء           ويش. مؤسسات املنطقة العاملة يف جمال التكيف     
  .خمصَّصشبكي موقع 

سيما خالصـة    ال(وأشري إىل املمارسات الراهنة، مبا فيها نشر األساليب واألدوات من خالل خالصات               - ٣٣
برنامج األمم املتحدة   مثل تلك اليت أعدها     (، ومواد إرشادية    )١٢()اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      

مثل آلية تعلم التكيف، وهـي  (وموارد على اخلط )  والشؤون الريفيةألغذيةللبيئة وإدارة اململكة املتحدة للبيئة وا   
املزيـد مـن   بيد أن كل هذه األمور حيّدها عدم تقييم فائدة األدوات وندرة النهوج القائمة علـى     ). منرب معريف 
راية التكنولوجية والقدرات احملدودة باعتبارها حواجز كـبرية أمـام اختيـار            وُسلط الضوء على الد   . املشاركة

  .األساليب املناسبة واستعماهلا

وأشري يف العروض واملناقشات اليت دارت يف جلسات عامة إىل أن الوعي املتنامي بالضرورة امللحة للتكيف زاد   - ٣٤
 استخدامها يف تقييم التأثريات والقابلية للتأثر والتكيف، مما لسياسات اليت ينبغيذات الصلة بامن الطلب على املعلومات 

  .سيما إدارة املخاطر أفضى إىل تعزيز تطبيق األساليب واألدوات اليت أعدت يف ميادين ذات صلة باملوضوع، ال

اءات ويشري العدد املتزايد للمهنيني الذي يلتمسون املعلومات والتدريب والدعم إىل احلاجة إىل إنشاء فض               - ٣٥
 إنشاء شبكات مستعملني وتوفري حوافز ُحددو. حيث ميكن تبادل اخلربات وتعلّم ممارسني على يد ممارسني آخرين

  .صدي لهجيب التياً  رئيسياً حتداعتبارمهااستعمال األساليب واألدوات بتقدمي ردود بشأن إىل املشاركة فيها و

املبادرات ورئي أن . التجارب يف جمال تطبيق األدوات واألساليبتبادل اخلربات ولواعُتربت مراكز التميز أساسية   -٣٦
األمريكية للمكاتب  - الشبكة اإليبريية، على سبيل املثال، تفعلكما  لتبادل اخلربات بانتظام، شكل خاصاإلقليمية قّيمة ب

  .املعنية بتغري املناخ أو مركز اجلماعة الكاريبية املعين بتغري املناخ

                                                      

  )١٢(  <http://unfccc.int/2674.php>. 
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سيما بالنسبة إىل  د على أمهية توثيق املعارف احمللية جنباً إىل جنب مع التقييمات العلمية، الوتكرر التشدي  - ٣٧
وأشار املشاركون  .  حيث يعتمد السكان أساساً على تلك املعارف يف اختاذ القرارات          ،بلدان من قبيل جزر كوك    

ملعارف التقليدية يف ضوء تغريات املناخ،      إىل ضرورة مجع املعلومات عن مدى فعالية التوقعات احمللية القائمة على ا           
إلعداد الالزمة  املوارد  توافر   عدم   ُحددو. وحتليل التغريات اليت رصدت واملمارسات اليت أِخذ هبا نتيجة التأثريات         

  . العائق الرئيسياعتبارهدراسات من هذا القبيل ب

 األساليب واألدوات القائمـة، ألقـت   إىل املزيد من اإلرشادات بشأن  بوجه عام   وطبقاً للحاجة املتوقعة      - ٣٨
أدواهتم بشكل أفضل   اإلعالن عن   : املناقشات الضوء على ضرورة حث واضعي األساليب واألدوات على ما يلي          

وشرح طريقة استعماهلا ويف ظل أي ظروف؛ وتقدمي األدوات إىل األمانة من أجل إدراجها يف خالصة اتفاقية األمم 
  .املناخ؛ وتلبية احتياجات املستعملني من خالل شبكات املستعملنياملتحدة اإلطارية بشأن تغري 

   البيانات والرصدات املتعلقة بتقييم التأثريات والقابلية للتأثر-  رابعاً
   التشجيع على تنفيذ الرصدات وحتسينها-  ألف

دات، مبا يف   حتسني الرص على  تشجيع  ال األول من اجلزء الثاين من اجتماع اخلرباء على طرق           قسمركز ال   - ٣٩
وأمجلت العروض واملناقشات أيضاً العمل الذي      . ذلك مراقبة تقلبية املناخ والتشجيع على تنفيذ رصدات منهجية        

الـيت ميكنـها   املعنية األخرى اضطلعت به املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والنظام العاملي لرصد املناخ واملنظمات        
  .تارخيي وتأثرياهتماالاحلايل واملناخ املسامهة يف حتسني فهم 

وقدم ممثل أمانة النظام العاملي لرصد املناخ نظرة عامة عن أنشطة النظام والعالقة بـني هـذا األخـري                     - ٤٠
ملناخ دعماً التفاقية األمـم     رصد ا نظام العاملي ل  الالنظام واستراتيجيته؛ وخطة تنفيذ     مهمة  : واالتفاقية، مبا يف ذلك   

ـ  ؛ والعمل   )خطة تنفيذ النظام العاملي لرصد املناخ     (ملناخ  املتحدة اإلطارية بشأن تغري ا     املتغريات املناخيـة   املتعلق ب
األساسية؛ وبرنامج حلقة العمل اإلقليمية، مبا يف ذلك خطط العمل اإلقليمية وبرنامج املناخ من أجل التنميـة يف                  

كما أشـار إىل    .  البحر الكارييب  أفريقيا الذي متخضت عنه؛ وأنشطة املتابعة اجلارية يف أمريكا الوسطى ومنطقة          
النتائج املتعلقة بالتكيف اليت ترتبت على حلقة عمل عن االحتياجات املقبلة من البحوث والرصد يف جمال تغـري                  

وتكلم ممثل النظام العـاملي     . )١٣(املناخ النامجة عن تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ           
ضرورة حتسني وتكثيف شبكات الرصد من أجل حتسني خدمات املناخ ودعم         إشارته إىل    معرض   لرصد املناخ، يف  

البيانـات والرصـدات،    يف  التفاصيل املكانية والزمانيـة     التوسع يف   عملية صنع القرار بشأن التكيف، عن أمهية        
  .وضرورة حتسني النماذج واإلسقاطات املناخية اإلقليمية

                                                      

الدروس اليت استفاد منها النظام العـاملي       : مستقبالًالبحوث يف جمال تغري املناخ ورصده       " املعنونة حلقة العمل   )١٣(  
لرصد املناخ، والربنامج العاملي للبحوث املناخية ، والربنامج العاملي للغالف األرضي واحمليط احليوي، يف التقرير التقييمي الرابـع                  

لالطالع . ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٦-٤  يف الفترةأستراليابعقدت يف سيدين اليت ، "للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
  .<http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-117.pdf>: على تقرير حلقة العمل، انظر
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لخطة االستراتيجية للمنظمة املعتمدة مؤخراً عرضاً موجزاً لمة العاملية لألرصاد اجلوية املنظأمانة  ممثل قدمو  - ٤١
األنشطة الرامية إىل زيادة املعرفة باملناخ وتقلبيـة        من  ضافة إىل عدد    باإل يف جمال تغري املناخ،      ة املنظمة واستراتيجي

 يف معرض حديثه عـن      ،وأشار. ت املناخية املناخ وحتسني البيانات والرصدات والتوقعات واإلسقاطات والتقييما      
 يف  يعنصر رئيـس  تطرفة   إىل أن املعلومات عن العتبات واألحوال املناخية امل        ،احلاجة إىل معلومات لدعم التكيف    

  . للمعارف والبياناتاً مفتوحالًالتخطيط للتكيف، وأن التكيف يتطلب خربة حملية ومعلومات مناخية إقليمية وتباد

ن مركز هاديل لتغري املناخ التابع ملكتب األرصاد اجلوية باململكة املتحدة نظرة عامة عن نظام وقدم خبري م  - ٤٢
وبرنامج املركز لبنـاء    ) PRECIS(النمذجة املناخية اإلقليمية املسمى إتاحة املناخات اإلقليمية لدراسة التأثريات          

إتاحـة املناخـات   نظـام  لربنامج  احلالية النواتجووأشار إىل مزايا النماذج املناخية اإلقليمية  . القدرات والتعاون 
بالنسبة إىل العديد من مناطق البلدان الناميـة،        ) على مدى السنوات اخلمسني املاضية    (اإلقليمية لدراسة التأثريات    

مثل الدعم العلمـي والـتقين والتـدريب علـى وضـع            ( التكنولوجيا   لضافة إىل أنشطة بناء القدرات ونق     باإل
  ).والبحوث املناخية واستخدامهاالسيناريوهات 

أساليب وأدوات ال توجد ومن املسائل الرئيسية اليت متخضت عنها النقاشات أنه من دون بيانات موثوقة،   - ٤٣
ومواصلة مراكمة بيانات ورصدات مناخية أساسية أمر       . فعالة لتقييم التأثريات والقابلية للتأثر وخيارات التكيف      

، واختبار النماذج العاملية واإلقليمية والتحقق منها وحتسينها، وحتسني  املاضي واحلاضريفضروري لفهم تغري املناخ 
  . فعالةإسقاطات املناخ املقبل، ووضع استراتيجيات تكيف

فكلما كانت  . مهمة للغاية أيضاً  املتاحة من املاضي    واعترب العديد من املشاركني أن البيانات واملعلومات          - ٤٤
اعُتربت مسألة إنقاذ البيانـات     و. املناخ املقبل أفضل  التنبؤات ب ، كانت   التارخيية املتاحة أكثر   البيانات واملعلومات 

ـ       ئيواسترجاعها من مث بأهنا جمال ينطوي على إمكانات كبرية، ور          املنظمـات  بعض   أهنا رمبا كانت ذات أمهية ل
  .اإلمنائية ووكاالت التمويل

 تارخيية من البيانات ال   اتلرصدات احلالية ووضع جمموع   وسلطت النقاشات الضوء على ضرورة حتسني ا        - ٤٥
وهذا يعين إدخـال    .  على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي      ، تتسم جبودة فائقة واستبانة عالية     ،والواصفة

والتدريب أساسي،  ). اعُتربت قابلية املقارنة مهمة جداً    (ى كل من اخلربة البشرية وجودة األدوات        ـحتسينات عل 
  .سيما على املستوى احمللي ال

نّ ما ُيجمع حالياً من رصدات على الصعيد العاملي لن يكون           ؤداه أ وحصل أيضاً تفاهم بني املشاركني م       - ٤٦
لرسم استراتيجيات تكيف   عالوة على ذلك فإنه جيب،      و. كافياً لتقييم التأثريات على الصعيدين اإلقليمي واحمللي      

االقتصادية إن   -   النظام املناخي بالبيانات غري املناخية واملعلومات االجتماعية        ترتبط بيانات ورصدات    أن فعالة،
  .لقابلية للتأثر وإمكانات التكيفلأريد هلا أن تفضي إىل تقييمات 

واسترعى املشاركون االهتمام إىل ضرورة إجراء تقييم شامل ألوجه عدم اليقني والقيود املقترنة باستعمال   - ٤٧
 النماذج اإلقليميـة يف     نواتجالنماذج اإلقليمية والعاملية، ومن أجل فهم حدود ومزايا استعمال          البيانات من أجل    
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ومن شأن سد الثغرات يف البيانات والرصدات أن يساعد على تقليص أوجه عدم اليقني املقترنة               . ختطيط التكيف 
  .بنتائج تلك النماذج

تنفيذ الرصـدات وإدخـال     على  تشجيع  الن حيث   وسلطت النقاشات الضوء على التباين بني املناطق م         - ٤٨
ن ومرد هذا التباين يف الغالب إىل االختالفات يف القيادة من طرف مؤسسات حمددة وضـرورة أ   . حتسينات عليها 

وأشري إىل عمل مركز اجلماعة الكاريبية املعين بتغري املناخ باعتباره . اإلقليميون املضي بالعمل قدماً" األبطال"يتوىل 
وأشار املشاركون يف هذا الصدد أيضاً إىل فائدة خطط العمل اإلقليمية العشر للنظـام              . مثاالً على ممارسة فضلى   

وقُدمت مسألة تنسيق وتعزيز . رصد وأمهية أن تتابع األقاليم هذه اخلططالعاملي لرصد املناخ من أجل حتسني نظم ال
  .منتديات التوقعات املناخية دون اإلقليمية على أهنا فرصة للمضي باملبادرات اإلقليمية قدماً

 رصـد  املناخ وتدهور حالة شبكات      راقبةوأعرب املشاركون عن قلقهم إزاء تناقص املوارد املخصصة مل          - ٤٩
. واالحتياجات كبرية ومستمرة، يف حني أن املوارد ليست كذلك   .  البلدان املتقدمة والنامية على السواء     املناخ، يف 

فربنامج املناخ من أجل التنمية يف أفريقيا، على سبيل . ومع تناقص شبكات الرصد، يتزايد احتمال فقدان البيانات
تلبية مجيع االحتياجات من البيانات يف      أن تتسىن   املثال، سيستمر ملدة ست سنوات إضافية، لكن من غري املتوقع           

  .وقتذلك ال

   مجع بيانات الرصد وإدارهتا واستعماهلا-  باء

قدم خبري من اإلدارة الوطنية لألرصاد اجلوية يف رومانيا وصفاً إلدارة شبكة األرصاد اجلويـة وقاعـدة                   - ٥٠
د وتوافرها واستعماهلا وتبادهلا، وقدم نتائج جتربة عن يف البلد، مبا يف ذلك مجع بيانات الرصاألرصاد اجلوية بيانات 

وُشدد على أمهية مراقبة اجلودة وسد الثغرات يف البيانـات وحتقيـق            . رصدات متوازية يف حمطات آلية وتقليدية     
  .االتساق بني البيانات الشهرية والفصلية والسنوية

 معرض تقدميه منظوراً وطنياً، وصفاً خلدمـة        وقدم خبري من املكتب الوطين لألرصاد اجلوية يف مايل، يف           - ٥١
وضرب مثاالً على ذلك مبشروع يرمي إىل تعزيز استعمال         . األرصاد اجلوية يف البلد ونظم إدارة البيانات وإرساهلا       

وألقى الضوء على أمهية التعـاون بـني        . املزارعني معلومات األرصاد اجلوية يف ختطيط األنشطة الزراعية وإدارهتا        
 الوطنية والشركاء الدوليني، فدعا إىل انتهاج هنج متعـدد التخصـصات            ارصاد اجلوية واهليدرولوجي  خدمات األ 

سيما من خدمات األرصاد اجلوية الوطنية، وقطاع الزارعة، ومؤسسات البحـوث،            شراك ممثلي القطاعات، ال   إل
  . استخدام بيانات املناخ ألغراض التنميةللتمكني من حتسنيووسائط اإلعالم، 

كااليف يف بنن على االحتياجات من املياه يف غـرب   -  ومن منظور إقليمي، ركز خبري من جامعة أبومي      - ٥٢
، ووصف الوضع الراهن ألنظمة مجع      للمومسيات األفريقية لتحليل املتعدد التخصصات    ابرنامج  عمل  أفريقيا وعلى   

 جيداً  تكاملة البحثية يف غرب أفريقيا م     وبغض النظر عن أن األوساط    . البيانات على الصعيدين اإلقليمي والوطين    
ـ          ما يتعلق جب  على الصعيد اإلقليمي في    ة ستمرمع البيانات املناخية وإدارهتا واستعماهلا، فإن عدداً من املشكالت امل

التبعثـر الـشديد    مثل(املتعلقة بنوعية اخلدمات اهليدرولوجية وتبادل البيانات يضعف قدرة املنطقة على التكيف       
لي؛ وضعف مستوى نشر البيانات الذي      عمهليدرولوجية واملعلومات املناخية وعدم توافرها لالستعمال ال      للبيانات ا 
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وأشري أيضاً ). يترتب عليه تكرار يف احلصول على البيانات أو إعداد مشاريع تكيف تقوم على معلومات غري كاملة
  . اهليدرومترية وحتديثهاالرصداتإىل ضرورة إنقاذ البيانات اهليدرومترية السابقة واسترجاع 

باملفهوم الواسع، (واتفق املشاركون على أن التكيف الفعال يستوجب وجود بيانات مناخية فائقة اجلودة   - ٥٣
وإلجراء تقييمـات متكاملـة، فـإن اسـتخدام نفـس           . وبيانات غري مناخية  ) مبا يف ذلك معايري سطح األرض     

القدرة على استعمال البيانات املستبقاة ن أن تكون لدى البلدان      ضماو. السيناريوهات لقطاعات خمتلفة يعد حتدياً    
  .يف حمفوظاهتا عامل أساسي يف التكيف الفعال

وأشار املشاركون إىل أمهية البيانات اإلقليمية والوطنية واحمللية لقياس التأثريات والقابلية للتأثر على صعيد   - ٥٤
ت العاملية عن االحتياجات اإلقليمية والقطاعية وتعزيز مجع        البعض إىل ضرورة فصل االحتياجا    وأملح  القطاعات،  

  .البيانات اإلقليمية والقطاعية

رصدات الطقس يف طبقات اجلو العليـا وعلـى         : وتتعلق املتطلبات يف جمال البيانات باآليت، يف مجلة أمور          - ٥٥
؛ ) سـيما امليـاه اجلوفيـة      ال(والرصدات البحرية؛ والرصدات اهليدرولوجيـة      ؛  )معدالت هطول األمطار  (السطح  

؛ وبيانات  غالت احملصولية غرافيا؛ وال و والفينولوجية؛ وبيانات التربة؛ وقياس األعماق والطوب      اإليكولوجيةوالرصدات  
حاجة إىل تعزيـز    هناك  وعالوة على ذلك، تظل     .  العابرة للحدود  ائيةوارد امل املاإلشعاع الشمسي العاملي؛ ومراقبة     

  .يدرولوجية وخدمات األرصاد اجلوية يف بعض األماكن لتسهيل تكامل املعلومات واخلدماتالعالقة بني اخلدمات اهل

ـ       تلزموُشدد على أنه      - ٥٦ تحـسني اسـتعمال البيانـات      ل ه موارد للموظفني واملعدات وصيانة املرافق، وأن
نولوجيـات  ت والتك ئيا اإلحـصا   جمايل مهارات جديدة يف  ينبغي إعادة تدريب الناس لكي يكتسبوا        والرصدات
واقُترحت تكنولوجيات املصدر املفتوح وسيلةً القتناء تكنولوجيا متاحة يف السوق لصنع حواسـيب             . احلاسوبية
  .، واقُترح أن تسهل بعض الوكاالت اإلمنائية اقتناء هذه املواد يف الوقت ذاتهفعالةورخيصة 

سواء أكانت ( الذي يكتنف املعلومات واعترف املشاركون بضرورة إدراك املخاطر اليت ميثلها عدم اليقني     - ٥٧
، وأخذ تلك املخاطر بعني االعتبار لدى       )نماذجباالستعانة ب  تمستمدة من رصدات مباشرة أم من رصدات ُولف       

 إعالم صناع القرار باملعلومات املتاحة اليت ختلو أساساً مـن           وجوبوأشري أيضاً إىل    . صنع السياسات والقرارات  
  .ستعماهلا يف توجيه قرارات التكيفعدم اليقني، وأنه ميكن ا

وسلطت املناقشات الضوء أيضاً على ضرورة احلوار بني مقدمي البيانات ومستعملي املعلومات املتولـدة         - ٥٨
الـيت  كيفية الإعالم املستعملني باالستنتاجات اليت ميكن استخالصها من الرصدات وإعالم احملللني والباحثني ب بغية  

  .على أفضل حنولبية االحتياجات من معلومات التكيف لى تينبغي أن يعملوا هبا ع

   تبادل بيانات الرصد واملعلومات واحلصول عليها-  جيم

يئة البيئة الكندية على ضرورة وجود بيانات يومية   هل من شعبة حبوث املناخ التابعة       ريدد عرض قدمه خب   ش  - ٥٩
تقرير املتوسطات واجملاميع الشهرية   البيانات، مبا فيها  تواتر ومدى التأثريات يف املستقبل، وناقش هنوج مجع         لقياس  

 املنـاخ،  صـج لشبكة السطحية للنظـام العـاملي لر  واحملفوظات اليومية ل   (CLIMAT)الصادرة من حمطة أرضية     
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 وقدم أيضاً هنجاً بديالً انتهجه فريق اخلرباء.  والثغرات املتبقية،دخلت مؤخراً على مجع البياناتوالتحسينات اليت أُ
وفيما خيص تبادل   . املعين بكشف تغري املناخ ومؤشراته، ميكنه أن يوفر معلومات مهمة لتقييم التأثريات وللتكيف            

واختبارها وإجازهتا وتوثيقها   على نطاق عام    البيانات، فإن قيمة البيانات تزداد باالستعمال وينبغي من مث نشرها           
 من  ة جماني ة رخص يوه( ة العام )GNU" (غنو "ةثل رخص ودعمها ببيانات واصفة؛ وميكن استكشاف الترتيبات م      

، مما يتطلب من املستعملني تقدمي معلومات )خبصوص الربجميات وغريها من األعمال" حقوق النسخ املفتوحة"نوع 
  .عن استعماهلم البيانات أو تعديلها

دمات البلد الوطنية يف جمايل خالكيفية اليت سامهت هبا وأوضح خبري من دائرة األرصاد اجلوية الباكستانية   - ٦٠
يف وحتدث عن أمهية البيانات والرصدات . األرصاد اجلوية واهليدرولوجيا يف تقليل اخلسائر االقتصادية إىل أدىن حد

موالت الطاقة أو تقيـيم     حب اتتكهناملتعلقة بال اإلنذار املبكر مبخاطر الفيضانات، واخلدمات التنبؤية       جماالت مثل   
مشاكل بناء القدرات واملـوارد البـشرية،       املواجهة  ومن الصعوبات   . ن تولّد فيها الطاقة الرحيية    املنطقة احملتمل أ  

واقتناء أدوات وتكنولوجيات جديدة من أجل استعمال البيانات بسرعة، والوصول إىل املـستعملني النـهائيني،               
  . واحلفاظ على جودة البيانات،نشرنظم الوفعالية 

الوطنية املستقلة، متحدثةً باسم فرقة العمل التابعة للفريق احلكومي         املكسيك  خبرية من جامعة    عرضت  و  - ٦١
الدويل املعين بتغري املناخ واملعنية بدعم البيانات والسيناريوهات ألغراض حتليل األثر واملناخ، عمل هذه الفرقـة                

ووصفت مركز توزيع . لوماتالبحث وتبادل املع  من  لتمكني  لبشأن تيسري توافر بيانات وسيناريوهات تغري املناخ        
لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، الذي تنسق أعماله فرقة العمل والذي يقدم جمموعات              التابع ل بيانات  ال

، وسـيناريوهات املنـاخ     )االقتصادية -  مثل الرصدات وإسقاطات النماذج واملتغريات االجتماعية     (من البيانات   
ئق توجيهية بشأن استعمال بيانات السيناريوهات يف تقييم التأثريات والقابليـة           وغريها من السيناريوهات، ووثا   

 ،ومن املرتقب تقدمي املزيد من التوجيهـات بـشأن سـيناريوهات مـستوى سـطح البحـر                . للتأثر والتكيف 
  .يف املستقبل القريباملرصدوة،  وحتليل التأثريات ،االقتصادية -  والسيناريوهات االجتماعية

واجز الرئيسية اليت ُحددت يف تبادل البيانات واملعلومات، جبانب كون بعض البيانات يف حوزة جهات ومن احل  - ٦٢
خاصة، أن واليات املؤسسات اليت متلك بيانات ال تتمشى بالضرورة مع احتياجات املستعملني بالنـسبة إىل العمـل                  

 الذي ٤٠ىل قرار املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية رقم وأشري يف هذا الصدد إ. اخلاص بالتأثريات والقابلية للتأثر والتكيف   
  .حيث األعضاء على تعزيز التزامهم بتبادل بيانات األرصاد اجلوية وما يتعلق هبا من بيانات ومنتجات جماناً ودون قيود

ورة خطة حكومية يف مايل تقضي بإنشاء حمطتني جديدتني للرصد كل           ـومشلت املمارسات اجليدة املذك     - ٦٣
وضربت أمثلة أخرى من إثيوبيا حيث . دات جلميع احملطات بانتظامـراء معـة يف السنوات العشر القادمة، وشسن

راض جتارية، وباكستان حيث تتـاح البيانـات جمانـاً          ـتعترب البيانات منفعة عامة متاحة جماناً إن مل تكن ألغ         
  .للمنظمات البحثية

راقبة املناخ والتنبؤ به وإجراء البحوث ملخ حدد الرصدات املنهجية وُشدد على أن النظام العاملي لرصد املنا  - ٦٤
لعمل اخلاص بالتأثريات والقابلية للتأثر     لبشأنه، لكن احلاجة ال تزال تدعو إىل حتديد البيانات والرصدات الالزمة            

وهذا يستلزم وجود   . لتكيف املتغريات املناخية األساسية املتصلة حتديداً بالتأثريات والقابلية للتأثر وا         والتكيف، أي 
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كما يستلزم مـشاورات    .  بناء إطار للتكيف   بغيةوثيقة باألساليب واألدوات وانتهاج هنج تكراري إزاءها،        صلة  
والتحدي الذي جيب التغلب عليه لدى االضطالع هبذه املهمة هـو أن املتطلبـات              . وثيقة مع مستعملي البيانات   

  .قطاعية وإقليمية

البيانات والقدرات واحتياجات املستعملني االحتياجات من   -  دال
  من أجل تقييم التأثريات والقابلية للتأثر دعماً للتكيف

مركز اجلماعة الكاريبية املعين بتغري املناخ عدداً من أنشطة التكيف اجلارية           وصف عرض قدمه خبري من        - ٦٥
التعاون مع البلدان األخرى يف املنطقـة        التكيف مع تغري املناخ؛ و     تعميم املتعلقة بالرصدات، مبا يف ذلك مشروع     

والشركاء الدوليني، ويشمل على سبيل املثال تركيب احملطات، واستعمال النماذج وتفسريها وتقيـيم اشـتقاق               
النماذج على املستويات األدىن والقابلية للتأثر؛ وحلقة عمل عقدت مؤخراً لتعزيز تنفيذ خطة العمـل اإلقليميـة          

، أساساً، بإنقاذ البيانـات  املنطقة من البيانات والرصداتوتتعلق متطلبات . ملناخ يف املنطقة  للنظام العاملي لرصد ا   
واسترجاعها وإدارهتا؛ وتتضمن الفرص، على سبيل املثال، تعزيز مراكز البيانات ومنتديات التوقعـات املناخيـة               

  .اإلقليمية ودون اإلقليمية

لسابقة، وصفت خبرية من جامعة روفريا إي فريجيلي يف تاراغونا وبشأن أمهية جمموعات البيانات املناخية ا  - ٦٦
 والثغرات يف تلك البيانـات، وأوضـحت        لقيود واستعماهلا حالياً، مبا يف ذلك ا      تارخييةبإسبانيا توافر البيانات ال   

د اجلوية يف   واستعرضت عدداً من أنشطة املنظمة العاملية لألرصا      . التحسينات واملزايا املتوقعة من سد تلك الثغرات      
جمال املناخ، مبا فيها املبادرة اخلاصة بإنقاذ البيانات املناخية يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط، وحتدثت عن                 

وفائقة اجلودة وعالية االستبانة على الصعيد اإلقليمي       تارخيية طولة األجل    ضرورة وجود جمموعات بيانات مناخية      
وضـع سـيناريوهات    ضمان  ، وتقليص أوجه عدم اليقني، و     ت املناخية التارخيية  بالتقلبية والتغريا لتحسني املعرفة   

  .مناخية أمنت وأوثق

وركز عرض قدمه ممثل أوزبكستان على الثغرات واالحتياجات خبصوص إجراء تقييمات القابلية للتـأثر                - ٦٧
لحـدود يف   العابرة ل ملوارد املائية   والتكيف للنظم املناخية واملوارد املائية يف أوزبكستان، مبا يف ذلك عدم مراقبة ا            

 وعدم ،، وعدم اليقني يف تقديرات استعمال املياهمنخفضة اجلودة نتج عنها رصدات    تاملنطقة، واملعدات البالية اليت     
  .وجود بيانات مناخية وغري مناخية موثوقة لتقييم القابلية للتأثر يف مجيع القطاعات املعنية

جراء تقييمات متكاملة شاملة للقطاعات، خاصة للموارد املائية والزراعة، وشدد ممثل كوبا على ضرورة إ  - ٦٨
ضافة إىل ضرورة إجازة مناذج التأثري، وهو أمر غري ممكن يف الغالب يف العديد من البلدان النامية نظراً إىل شح        باإل

سيما   ال - ية يف البلدان النامية     وأشار إىل أن من الصعب جداً إعداد جمموعات بيانات كاملة للمتغريات املناخ           . املوارد
وأشار يف  . ملوارد الزراعية واملائية  ريات ا يف حالة اإلشعاع الشمسي العاملي الذي هو املتغري األساسي يف مناذج تأث           

معرض حديثه عن اآلفاق املستقبلية إىل أن تقييم القابلية للتأثر والتكيف جيري على نطاق إقليمي أوسع سيشمل                 
جديدة عالية االستبانة استناداً إىل النماذج املناخية اإلقليمية، وإىل اجلهود املشتركة يف جمال بناء وضع سيناريوهات 

ويف هذا الصدد، ُشدد علـى      . القدرات يف منطقة البحر الكارييب املتوقع أن تسمح بإعداد دراسات متعمقة أكثر           
  .أمهية التدريب املناسب، مبا يف ذلك أنشطة املتابعة
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  لخص التوصيات م- خامساً 
   األساليب واألدوات-  ألف

، اقتـرح  حنو أكثر اتساماً باالستنارة والطابع العملـي استعمال األساليب واألدوات على على  لتشجيع  ل  - ٦٩
  :املشاركون اإلجراءات التالية

تقدمي إرشادات بشأن خمتلف األساليب واألدوات وتطبيقاهتا وحدودها وفائدهتا ملختلف أنواع              )أ(  
توفر ) مثل مركز لتبادل املعلومات على الشبكة العاملية( آليات لتبادل املعلومات إقامةيشمل ذلك وميكن أن . ماملها

 هذا ستلزموقد ي. للمستعلمني طريقة تفاعلية لتبادل املعلومات بشأن اخلربات يف تطبيق خمتلف األساليب واألدوات
  :العمل ما يلي

خالصة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية     مثل تلك املوجودة يف      (ةتاححتليل األساليب واألدوات امل     ‘١‘
  ؛)بشأن تغري املناخ

 التكيف مع تغري املناخ     بغية اليت ميكن تعديلها     إتاحة املعلومات عن األساليب واألدوات القائمة        ‘٢‘
وأدوات مثل أدوات التخطيط اجملتمعي من قبيل التقييم البيئي االستراتيجي وتقييم األثر البيئي             (

  ؛)حفظ املياه

تقدمي إرشادات بشأن الوقت الذي ينبغي فيه استعمال أسلوب مـن األسـاليب أو أداة مـن                    ‘٣‘
  ؛ خمتلفةتقييموأنواع األدوات، مع التشديد على فائدة تطبيق أساليب وأدوات بعينها جملاالت 

  ؛)أي هنج بسيط فمتوسط فمتقدم (تدرجانتهاج هنج م   ‘٤‘

  املقارنة بني األساليب واألدوات؛للتمكني من إنشاء آليات    ‘٥‘

استعمال األساليب واألدوات الشائعة بغية تقييس التقييمات واحلد من سوء على تشجيع   ال  ‘٦‘
  التفسري؛

إنشاء شبكات املستعملني ومراكز التميز ودعمها وتعزيزها وتشجيعها على تبـادل اخلـربات               )ب(  
وميكن أن يشمل هذا العمل تشجيع مراكز التميز واملراكز اإلقليمية على . توالتجارب يف تطبيق األساليب واألدوا

 تـسهيل  بغيـة نشر املعلومات عن األساليب واألدوات، مبا فيها املعلومات اجملمعة عرب الدراسات االستقـصائية            
ضافة إىل باإلو. ناخخالصة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املاحلصول على األدوات واملسامهة يف حتديث 

أدواهتم بشكل أفضل وشرح طريقة استعماهلا ويف اإلعالن عن ذلك، ينبغي حث واضعي األساليب واألدوات على 
  ظل أي ظروف؛

   والقابلية للتأثر؛ على التكيفأساليب وأدوات تقييم القدرةوتعزيز تطوير   )ج(  

  القابلية للتأثر والتكيف؛إدراج عوامل اإلجهاد املناخي وغري املناخي يف تقييم   )د(  
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تشجيع التقييمات املتكاملة بني القطاعات وتبادل اخلربات بشأن املعايري وصـنع القـرارات يف                )ه(  
  خمتلف القطاعات؛

 للتصدي للتأثريات املباشرة وغري املباشرة، مع مراعاة أن التكيف يف           إيكولوجيتطبيق هنج نظام      )و(  
   املوارد يف مكان آخر؛يؤثر يف األمن أوميكن أن مكان ما 

  فسح اجملال أمام املزيد من النهوج املستندة إىل الطلب وإىل أصحاب املصلحة لتعزيز امللكية؛  )ز(  

 إرشادات لوسائط اإلعـالم     ، على سبيل املثال   ،وضع أدوات وهنوج إلذكاء الوعي، مبا يف ذلك         )ح(  
  ؛تطبيق هذه األدوات والنهوج، و بني تغري املناخ والظواهر اجلوية القائمةبشأن الروابط

تعزيز التنسيق يف نشر األساليب واألدوات والتدريب عليها واستعماهلا، خاصة بـني الـربامج                )ط(  
نشر املمارسات اجليدة والدروس املستفادة، مع مراعاة التجـارب         ضمان  واملشاريع الثنائية واملتعددة األطراف، و    

   بتغري املناخ؛واخلربات املتراكمة خارج األوساط املعنية

يستغرق أسبوعاً لتبادل اخلربات بشأن التكيف، مبا يف        سنوي   مؤمتر دويل     عقد النظر يف جدوى    )ي(  
  .ذلك أفضل املمارسات بشأن األساليب واألدوات

   البيانات والرصدات-  باء

وتبادهلـا  للنهوض بتحسني الرصدات، عالوة على حتسني مجع البيانات والرصدات وإدارهتا واستعماهلا              - ٧٠
  :اإلجراءات التاليةل عليها، اقترح املشاركون واحلصو

هـذا  شمل  ميكن أن ي  و. الحتياجات من البيانات واملعلومات للتكيف    من ا وضع جمموعة رمسية      )أ(  
 اخلاصة بالتـأثريات،    )، واملتغريات االقتصادية واالجتماعية   اإليكولوجيةاملناخ، والنظم   (حتديد املتغريات األساسية    

 أو من ها من خالل عملية تشاور مع مقدمي البيانات ومستعمليعلى سبيل املثال،،  وذلكابلية للتأثر والتكيفوالق
  . املالءمة عنخالل تقرير

 لتلبية احتياجات التكيف متـشياً مـع        على وجه التحديد   تشغَّل    يف حدها األدىن   حتديد شبكة   )ب(  
  ؛ ممكنإىل أبعد حدوينبغي استعمال اهلياكل القائمة . ةاالتفاقات الدولية القائمة، والتوصية بتلك الشبك

  :، مبا يف ذلك ما يلياملوجودة لدى البلدان املناخية وغري املناخية بياناتالفهرسة وتقييم   )ج(  

تقييم مالءمة الشبكات من منظور التكيف، مبا يف ذلك ما إذا كانت ذات كثافة كافية، ومجع                   ‘١‘
ـ       العناصر الالزمة لتلبية اح     البيانـات  ادلتياجات التكيف وتلك الالزمة الستيفاء متطلبـات تب

  اإلقليمية والعاملية؛

  التوثيق؛ومجع البيانات ومراقبة النوعية ونظم تقييم فعالية    ‘٢‘
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  مجع املعارف احمللية والتقليدية وتوثيقها؛   ‘٣‘

  توافر خمتلف جمموعات البيانات للمستعملني؛مدى تقييم    ‘٤‘

أي سـهولة حـصول األفرقـة املتعـددة         (دى تعلق جمموعات البيانات بعضها ببعض       تقييم م    ‘٥‘
 التكيف  علىالتخصصات اليت تستعمل بعض البيانات على خمتلف أنواع البيانات الالزمة للعمل            

  ؛) تلك األنواع بعضها ببعضوربط

دارة واجلمع تكون   أعاله لوضع نظم متكاملة لإل    ) ج(٧٠استعمال التقييم املشار إليه يف الفقرة         )د(  
  قادرة على توفري املعلومات املطلوبة ألغراض التكيف؛

إتاحة التقييم والوثائق اليت تصف أوجه عدم اليقني اليت تؤثر يف البيانات واملعلومات املقدمة من                 )ه(  
ييم اآلثـار   الوثائق تقدمي بيانات واصفة شاملة، وتق     هذه  ينبغي مثالً أن تتضمن     (نظم بيانات ومعلومات البلدان     

  ؛)احملتملة للقيود املوجودة يف رصد تغطية الشبكات، وتقييمات أوجه عدم اليقني يف النمذجة

 عرب إنشاء منتدى    وذلك، على سبيل املثال،    الوعي بالبيانات واملعلومات املوجودة أصالً،       سنيحت  )و(  
وميكن إعداد  . وكيفية استعماهلا وتطبيقها   اإلملام بالبيانات واملعلومات املتاحة       على لتشجيعللتجارب املستعملني   

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية أو البيانات واملعلومات املتاحة، وميكن ربطها خبالصة /خالصة عن مقدمي البيانات و
 جمانيةاستعمال مبادرات املصادر املفتوحة من أجل احلصول على برجميات على تشجيع الوينبغي . بشأن تغري املناخ

  التكلفة؛باملقارنة ب فعالة ومعدات

إنشاء قواعد بيانات إقليمية على الشبكة العاملية تشتمل على بيانات حمددة لتقييمات القابليـة                )ز(  
مبا فيها، على سبيل املثال، الرصدات اهليدرولوجية يف مناطق تكوُّن          (للتأثر، مناخية وغري مناخية على حد سواء        

  ؛)مجة عن األمراض ذات الصلة باملوضوعمياه السيول أو معدل الوفيات النا

 إنشاء أفرقة متعددة التخصصات مكونة من أخصائيني، مبن فيهم خرباء يف البيانات  علىتشجيعال  )ح(  
تفسري البيانات تفسرياً مناسباً وإبالغ واضعي      ضمان  والرصدات، لدى االضطالع بالعمل على التكيف من أجل         

  املستعملني باملعلومات بفعالية؛السياسات وصناع القرار وغريهم من 

مواصلة احلوار بني مقدمي البيانات املناسبة للتكيف ومستعملي البيانات، مبن فيهم على تشجيع ال  )ط(  
 تلبية احتياجات خمتلف املـستعملني  بغيةواضعو السياسات وصناع القرار، يف اجملالني العام واخلاص على السواء،    

ويشمل ذلك إشراك أصحاب املـصلحة علـى مـستوى البلـديات            . علوماتامل" رزم " توفري بشكل أفضل عند  
  سيما الصعد احمللية؛ القطاعات ذات الصلة أيضاً، لتأمني امللكية على خمتلف الصعد، اليف والواليات، و

زد . االقتـصادية  -  تعزيز الروابط بني بيانات ورصدات النظام املناخي واملعلومات االجتماعية          )ي(  
  اج املعارف احمللية ومعارف السكان األصليني، واملعلومات من أخصائيي التنبؤات احملليني؛على ذلك إدر
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إذكاء الوعي بني واضعي السياسات بضرورة تدعيم البيانات والرصدات ليس ألغراض عامليـة               )ك(  
 تقدمي حتاليـل    وميكن إجناز ذلك عرب   . فحسب، بل ملساعدهتم على حتقيق أهدافهم يف جمايل التنمية والتكيف أيضاً          

  العائد وتبيان تكلفة عدم الفعل؛ -  التكلفة

 تكتسي أمهية كبرية يف     تارخييةالرقي مبستوى استرجاع البيانات والتشجيع عليه، ألن البيانات ال          )ل(  
  تقلبية املناخ وتغريه؛املتعلقة بسقاطات اإلتنبؤات والجمال حتسني موثوقية 

 وضع إطار قانوين لتبادل بغيةاحلواجز اليت تعترض نشر البيانات حتديد االحتياجات من البيانات و  )م(  
العمل بشكل وثيق مع الوكاالت الدولية الـشريكة بغيـة          : وقد يشمل ذلك اآليت   . البيانات أو احللول اإلقليمية   

حاً لتقدمي أدلة للبيانات حتديداً واض" التبادل اجملاين"احلصول على البيانات اجملمعة يف إطار براجمها، وحتديد تكاليف 
للموردين من أجل مجع األموال؛ واستجالب الدعم السياسي الرفيع املستوى لتحسني تبادل البيانات واملعلومات،     

  وإبراز أمهية احلصول على البيانات الالزمة مبوجب االتفاقية جماناً؛

ملي لرصد املناخ على تشجيع املناطق واألطراف اليت لديها خطط عمل إقليمية يف إطار النظام العا  )ن(  
  .اختاذ إجراءات بشأهنا وبشأن خطة تنفيذ هذا النظام

  ابعة ومواصلة النظر فيهات مسائل للم–سادساً 
  أنشطة ملعاجلة توصيات اجتماع اخلرباءللقيام ب مقترحات -  ألف

ـ       الكيفية اليت ميكن هبا     وصف ممثلو املنظمات      - ٧١ ة بعـض   ملنظماهتم وجمموعاهتم سد بعض الثغـرات وتلبي
  .االحتياجات اليت ُحددت واملضي ببعض التوصيات قدماً

وخلص ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الطريقتني الرئيسيتني اللتني يدعم هبما الربنامج أهداف برنامج                - ٧٢
األطـراف  ؛ وعرب تقدمي الدعم التقين والسياسايت إىل   ) أعاله ٣٣انظر الفقرة   (عرب آلية تعلم التكيف     : عمل نريويب 

على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك عرب دعم إعداد برامج عمل التكيف الوطنية والبالغات الوطنية، وإعداد وثـائق              
  .إرشادية لدعم استعمال األساليب واألدوات، وحتليل نواتج البالغات الوطنية يف صيغ تالئم املستعمل

أرندال بأن هذه الشراكة ستعمق      -  ت املوارد العاملية  قاعدة بيانا /وتعهد ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة       - ٧٣
 ويف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف إطار برنـامج األصـوات   ة الشماليية القطب املنطقة عملها بشأن التكيف يف   

هيل جملتمعات احمللية يف جمال التكيف وإنشاء شبكات تغري املناخ لتس   إىل ا الذي يشمل تقدمي الدعم     (القوية العديدة   
زد على ذلك أن برنامج األمم املتحدة ).  وفيما بينهااملناطق القابلة للتأثرداخل تبادل املعارف وأفضل املمارسات  

بتعزيز جهوده بشأن مشروع ، فيما يتعلق بالبيانات والرصدات، أرندال تعهد -  قاعدة بيانات املوارد العاملية/للبيئة
 والتنبؤ يف املنطقة املراقبةلألغراض البيئية واألمنية اليت تقدم خدمات بة العاملية املراقيف إطار مبادرة " الرؤية القطبية"

 خـاطر املاملعارف التقليدية وعلم تغري املناخ تركز على        حتقيق تكامل   وقُدم مقترح بعقد حلقة عمل عن       . القطبية
  .املتصلة باملناخ واملنطقة القطبية الشمالية
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 ،ملنظمات اهلندسة باخنراط االحتاد يف برنامج عمل نريويب؛ وسيحاول االحتاد         ورحب ممثل االحتاد العاملي       - ٧٤
وأوضح .  تنظيم نشاط مواز أثناء الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،ألول مرة

عهداً باختاذ إجـراءات يفـّصل      األمريكية للمكاتب املعنية بتغري املناخ أن الشبكة تعد ت         -  ممثل الشبكة اإليبريية  
وقال ممثل أمانة املنظمـة العامليـة       . إجراءاهتا يف كل جمال من جماالت العمل التسعة يف إطار برنامج عمل نريويب            
ضافة إىل مواصلة تعاوهنا مع أمانة باإللألرصاد اجلوية إن املنظمة ستواصل تبسيط البيانات ونشرها وتيسري تبادهلا، 

  .تحدة اإلطارية بشأن تغري املناخاتفاقية األمم امل

الربنامج العاملي أُعد باالشتراك مع وجدد ممثل أمانة النظام العاملي لرصد املناخ التأكيد على املقترح الذي    - ٧٥
 واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف مشروعها اخلاص بربنامج مؤلف من ثالث حلقـات عمـل                يةبحوث املناخ لل

، هذهومن شأن حلقات العمل     . بية احلاجة إىل رصدات إقليمية ومنذجة مناخية دعماً للتكيف        مترابطة، لتل إقليمية  
أن يف مجلة أمور، أن تقيم مالءمة الرصدات والنماذج اإلقليمية وتسدي املشورة بشأن الكيفية اليت ميكـن هبـا                   

وع منـوذجي بـشأن     وجيري إعداد مـشر   . نواتج النماذج على أفضل حنو لرسم استراتيجيات التكيف       تستعمل  
الرصدات املناخية والنمذجة اإلقليمية دعماً إلدارة خماطر املناخ والتنمية املستدامة لفائدة منطقة شرق أفريقيا بدعم 
من البنك الدويل، هبدف تعزيز القدرة اإلقليمية على استعمال البيانات وإسقاطات النماذج، مبا يف ذلـك فهـم                  

  .، من أجل التخطيط للتكيفالقيود

وجدد ممثل أمانة النظام العاملي لرصد األرض تأكيده على دعم النظام لعملية اتفاقيـة األمـم املتحـدة                    - ٧٦
احملتملـة املتـصلة هبـذا املوضـوع        اإلضافية  اإلطارية بشأن تغري املناخ، وقدم نظرة عامة عن األنشطة احلالية و          

لتأثر وتقييم البيانات واألدوات املتاحة من أجـل        جراء حتليالت للقابلية ل   إل البيانات والرصدات     من تطلباتاملوب
 النامجة ذات الصلةوستقدَّم النتائج . التكيف، مبا يف ذلك دعم الشبكات األرضية ووضع معايري للرصدات األرضية

                 الذي سـتنظمه       احليوية        والطاقة      املناخ    ُّ  تغيُّر       وحتديات        العاملي        الغذائي     األمن     شؤون     لبحث       املستوى             املؤمتر الرفيععن 
   .    ً                 دعماً لربنامج عمل نريويب  )     ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران ٥-  ٣ (                      منظمة األغذية والزراعة 

                                               ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة                                                         اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة           ممثل     ى      واسترع  -   ٧٧
ـ   ال                             بشأن تقييم تأثريات املناخ و                                                                        االنتباه إىل عمل اللجنة يف إطار النظام العاملي لرصد احمليطات             )       ليونسكو ا (    ة       قابلي

وأشري أيضاً إىل إنشاء      .                                                                              على مستوى احمليطات، وإىل مشروع عن إدارة املناطق الساحلية يف غرب أفريقيا               به          للتأثر  
 تأثريات تغري املناخ باستعمال معارف السكان األصليني والتركيز علـى الـدول             صداليونسكو مرصداً شعبياً ير   

  .لناميةاجلزرية الصغرية ا

وأعرب ممثل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث عن استعداد املعهد للمسامهة يف برنامج عمل نريويب                 - ٧٨
 ثالثي السنوات للمراكز اإلقليمية املوجودة يف البلدان النامية، ومن خالل مشاريع منوذجية تشمل همن خالل برناجم

  .تبار األساليب واألدوات واالستماع إىل آراء السكان املستهدفنيخاليح فرصة وتتعمالً ميدانياً يف جمال التكيف، 

واسترعت ممثلة منظمة الصحة العاملية االنتباه إىل قرار جملس املنظمة التنفيذي بشأن تغري املناخ والصحة                 - ٧٩
 عمل نـريويب،   والذي يتضمن طلباً إىل املدير العام لالخنراط هبمة يف برنامج٢٠٠٨يناير /الصادر يف كانون الثاين 

لضمان توثيق صلته بقطاع الصحة، وإبالغ الدول األعضاء أوالً بأول باملعلومات الالزمة عن الربنـامج بغيـة                 "
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 ٧(كما أشارت إىل أن يوم الصحة العاملي . )١٤("هتسهيل مشاركتها فيه، حسب االقتضاء، واستفادهتا من حصائل     
  .ن تغري املناخيركز على ضرورة محاية الصحة م) ٢٠٠٨أبريل /نيسان

اخلطوات التالية يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري          -  باء
   والقابلية للتأثر به، والتكيف معه،املناخ

لألطراف واملنظمات ذات الصلة وغريها من أصحاب املصلحة املشاركني يف إطار برنامج عمـل              ميكن    - ٨٠
ملشاركون من أجل سد الثغرات وتلبية االحتياجات وختطي احلـواجز  هبا ا االضطالع باألنشطة اليت أوصى    نريويب

وميكن هلذه  . وفك القيود اليت ُحددت واإلفادة من الفرص اليت تتيحها األساليب واألدوات والبيانات والرصدات            
جية يف دورهتا التوصيات أيضاً أن تساهم يف املناقشة العامة اليت ستجريها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولو

  .الثامنة والعشرين بشأن النواتج واألنشطة األخرى اليت تدخل ضمن برنامج عمل نريويب

 النظر والتوسع يف التوصيات احملددة واملتصلة مبجاالت أخرى مـن           مواصلةواتفق املشاركون أيضاً على       - ٨١
نمـاذج علـى املـستويات األدىن       الق  برنامج عمل نريويب، مبا يف ذلك النمذجة املناخية والسيناريوهات واشتقا         

 . الحقة خرباءوتكنولوجيات التكيف، يف حلقات عمل واجتماعات

 -  -  -  -  -  

  

                                                      

)١( <http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB122/B122_R4-en.pdf>.  


