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   مقدمة- أوالً 
   الوالية- ألف 

 إىل األمانة أن تقوم،     ، يف دورهتا السابعة والعشرين    ،طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       - ١
، بتنظيم حلقة عمل    املناخملعين بتغري   لفريق احلكومي الدويل ا   ا ومبشاركة خرباء من      الفرعية بتوجيه من رئيس اهليئة   

 تيسري تبادل املعلومات  من حلقة العمل هوالغرضوكان  .)١( الدويللتقرير التقييمي الرابع للفريق احلكوميتتعلق با
 .لتقييمي الرابعحمتويات التقرير ابشأن   فيما بني األطرافذات الصلة

عن حلقة العمل مـن أجـل إعـالم          تقريراً   عّدمانة أن تُ  ويف الدورة نفسها، طلبت اهليئة الفرعية إىل األ         - ٢
 .األطراف مبحتوياهتا

   أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةليت ميكن ااإلجراءات -  باء

، يف دورهتـا التاسـعة   يف إطار نظرهـا قد تود اهليئة الفرعية استخدام املعلومات الواردة يف هذا التقرير     - ٣
  .  يف التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،والعشرين

  حلقة العمل وقائع - ثانياً 
ُنظمت حلقة العمل املتعلقة بالتقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، كأحـد                  - ٤

  ُعقـدت  قد  و.  للمشورة العلمية والتكنولوجية   ة الفرعية  أثناء الدورة الثامنة والعشرين للهيئ     ظمتُناألنشطة اليت   
وترأست حلقة العمل هذه السيدة هيلني بلـوم،        .  شخص ٢٠٠، وشارك فيها حوايل     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦يف  

  .رئيسة اهليئة الفرعية

فرقـة  ورحبت السيدة بلوم، لدى افتتاح حلقة العمل، باملشاركني وقدمت اخلرباء الستة الذين ميثلون األ               - ٥
الفريق العامل  (السيد توماس شتوكر    : العاملة الثالثة كلها التابعة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وهم          

، والـسيد   )الفريق العامل الثاين  (، والسيدة جان بالوتيكوف     )الفريق العامل األول  ( ، والسيد بيتر ستوت   )األول
 ، والسيد بريت ميتس   )الفريق العامل الثالث  (السيد مايكل دن إلتسن     ، و )الفريق العامل الثاين  (شاردول أغراواال   

  ).الفريق العامل الثالث(

ـ  ، والتكّيف معه  ، والتخفيف من آثاره   ،علم تغري املناخ    تناولت )٢(وقُدم ما جمموعه سبعة عروض      - ٦ ر  وتغّي
  .وتلت العروض جلسة لألسئلة واألجوبة. املناخ واملياه

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2007/16 ٥٠، الفقرة.  
 .<http://unfccc.int/meetings/sb28/items/4417.php>:  مجيع العروض يف العنوان التايلميكن االطِّالع على )٢(
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اآلراء واحلوار فيما بني األطراف واخلرباء من الفريق احلكومي الدويل املعين بـتغري             يسري تبادل   زيادة ت ول  - ٧
الـسادة ديـن إلتـسن،      املعين هبذه املناقشة    وضّم فريق اخلرباء    . مناقشة غري رمسية  يف اليوم نفسه     جرتاملناخ،  

وأدار السيد  .  وستوت ،يكوف، و أغراواال، وبالوت   )لفريق العامل الثالث  لشارك  املرئيس  ال(وأوغونالد دافيدسون   
  .جان باسكال فان إيبريسل املناقشة بالنيابة عن رئيسة اهليئة الفرعية

   موجز العروض-  ثالثاً
ري املناخ عرضني يتعلقان باستنتاجات الفريق العامل ـي الدويل املعين بتغـالفريق احلكومقدم خبريان من   - ٨

تغري : ق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بعنوانـدها الفريأع ورقة فنية تناولكما قُدم عرض إضايف . األول
  .)٣(املناخ واملياه

   آخر االستنتاجات بشأن علم تغّير املناخ-  ألف

الـواردة يف   وركّز العرض األول، باالستناد إىل آخر االستنتاجات اليت توصل إليها الفريق العامل األول                - ٩
، علـى   )٤(األساس العلمي املادي  : ٢٠٠٧ ،تغري املناخ  اليت جاءت حتت عنوان      مسامهته يف التقرير التقييمي الرابع    

الدوران املدفوع بالتباين احلراري يف احملـيط       العينات اجلليدية اجلوفية يف أنتاركتيكا؛ و     : أربع مسائل رئيسية هي   
وسلّط العرض الضوء . ؛ وحاالت عدم االستقرار يف الغطاء اجلليدي الشمايلاجلليد البحري يف القطب  واألطلسي؛

 مرة عما   ١٠٠على نتائج الدراسات اليت تظهر أن معدل منو انبعاثات غازات الدفيئة يف السنوات األخرية قد زاد                 
  . عام٢٠ ٠٠٠كان عليه يف أي وقت مضى على مدى 

حتمل املياه  التيارات التقلبية اجلنوبية يف احمليط األطلسي، اليت         حسب آخر االستنتاجات، أن      ،ومن املرجح   - ١٠
السطحية الساخنة إىل خطوط العرض يف الشمال، كما حتمل يف الوقت نفسه مياه األعماق الباردة إىل اجلنـوب                  

 ارتفاع درجات احلرارة، ومع ذلك، ليس من احملتمل أن تنخفض هذه التيارات التقلبية اجلنوبية يف                 مع ستنخفض
  .الشىاحمليط األطلسي اخنفاضاً مفاجئاً أو أن تت

 سريعاً، وسجل احنسار مـساحة اجلليـد        احنساراً طبقة اجلليد البحري يف القطب الشمايل        احنسرتوقد    - ١١
 أو نطاقوُتظهر التوقعات املعدة للقرن املقبل أن من املرجح أن ينحسر . ٢٠٠٧البحري رقماً قياسياً يف صيف عام 
الذي تظهره االجتاهات امللحوظة يف القـرن       أربع مرات عن املعدل     مبعدل يزيد   مساحة اجلليد يف القطب الشمايل      

 درجات مئويـة،    ٤,٦ و ١,٩ولوحظ أن حد ارتفاع درجة احلرارة يف توازن كتلة غرينالند يتراوح بني             . املاضي
  .استدامة االحترار العاملي عند درجات حرارة أعلى من هذه الدرجات سيزيل الغطاء اجلليديوأن 

                                                      

)٣( Bates BC, Kundzewicz ZW, Wu S and Palutikof JP (eds). 2008. Climate Change and Water. 

Geneva: IPCC Secretariat. 

)٤( Solomon S et al (eds). 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Cambridge 

and New York: Cambridge University Press. 
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ظات اجلديدة تتيح قدراً أكرب من املوثوقية يف التقدير الكمي للنطاقات           وأشار مقدم العرض إىل أن املالح       - ١٢
 للحد من أوجه عدم التيقن  وذلك الغطاء اجلليدي يف القطب الشمايلاحنسارالطبيعية، ويلزم مواصلة دراسة مدى 

وران احمليطي يف   لدبيانات أدق بشأن مكونات ا     البحر، كما يلزم توفّر      مياهمنسوب  ارتفاع  يف التوقعات املتعلقة ب   
  .النماذج الشاملة من أجل وضع توقعات موثوقة على مدى عقود

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري     الورقة الفنية اليت أعدها       -  باء
   بشأن تغري املناخ واملياهاملناخ

ول معلومات  وقدم العرض األ  .  أعاله ٨عرضان يتعلقان بالورقة الفنية املشار إليها يف الفقرة         كان هناك     - ١٣
. عن خلفية الورقة وحمتوياهتا ونطاقها، وتناول العرض الثاين النتائج اليت خلصت إليها وما توصلت إليه من توقعات

وهي تغطـي  . وقد ركزت الورقة الفنية على تأثريات تغري املناخ على العمليات اهليدرولوجية وموارد املياه العذبة       
  .املناخ والتكيف معه وتأثري هذه التدابريأيضاً تدابري التخفيف من آثار تغري 

 ما مفاده أن سجالت الرصد والتوقعات املناخية تقدم أدلة وافرة على أن موارد امليـاه العذبـة                  وضحأُو  - ١٤
بالنـسبة   واسـعة النطـاق       ذلك من عواقـب    ضعيفة وميكن أن تتأثر تأثراً شديداً بتغري املناخ، مع ما ينتج عن           

وتشري عدة دراسات إىل أن التغريات يف االختالل اإلشعاعي قد أثرت           . ظم اإليكولوجية لمجتمعات البشرية والن  ل
كما أُشري . على اجتاهات هطول األمطار، وأن التدخل البشري رمبا أسهم يف زيادة الظواهر املتطرفة هلطول األمطار

راري، أسهمت كذلك إسهاماً كبرياً  إىل جانب التمدد احل، األهنار اجلليدية والغطاء اجلليدياحنسارإىل أن حاالت 
  . البحر يف اآلونة األخريةمياهيف ارتفاع منسوب 

 ؛الغطاء الثلجي احنسار  سيزداد  : على سبيل املثال  ف .التغريات املتوقعة يف عدد من املتغريات     كما جرى تناول      - ١٥
ة فيه يف بعض املناطق؛ ومن املرجح أن        ال رجع اجتاهاً  وقد يكون فقدان الكتلة يف األهنار اجلليدية واألغطية اجلليدية          

 منتصف القرن احلادي والعشرين؛ ومن احملتمل أن        حبلول يف املائة    ٣٥صل إىل   بنسبة ت تتناقص املنطقة الدائمة التجمد   
  .تصبح األعاصري املدارية أشد وطأة؛ وستحدث تغيريات يف االنسياب السطحي املومسي يف املناطق الثلجية

.  بالتكيف ومـوارد امليـاه  فيما يتعلق إسهامات الفريق العامل الثاين يف الورقة الفنية       وُسلط الضوء على    - ١٦
وقـدمت  .  الظواهر املتطرفة كهطول األمطار الغزير وحاالت اجلفاف وآثارها على موارد امليـاه            جرى تناول و

كما قُـدمت  . ملقبلةتوقعات تركز على حاالت اجلفاف اليت حيتمل أن حتدث يف أوروبا على مدى العقود الستة ا               
 مثل الزراعة أو الصحة، من جراء التغريات اليت تتعلق          ،أن حتدث يف عدة قطاعات    اليت حيتمل   أمثلة على التأثريات    

  .هبطول األمطار الغزير والنامجة عن تغري املناخ

ـ : وُعرضت مقدمة موجزة إلسهامات الفريق الثالث يف الورقة الفنية موضحة يف جدولني كاآليت              - ١٧ دول ج
يظهر تأثري خيارات التخفيف املتعلقة بقطاعات معينة على نوعية املياه وكميتها ومنسوهبا، وآخر يشري إىل تـأثري                 

  .إدارة املياه على انبعاثات غازات الدفيئة على املستوى القطاعي من مصادر الطاقة والزراعة والنفايات
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 الوثيقـة الـصلة   ف  خطط وممارسات التكيّ  نتائج بشأن     -  جيم
 تغـري املنـاخ     بتـأثريات ربنامج عمل نريويب، املتعلق     ب

  ف معهوالقابلية للتأثر به والتكّي

األساس الذي  مبثابة   برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه            كان  - ١٨
عرض الضوء على عناصر برنامج عمـل       فقد سلّط ال  .  العامل الثاين   الفريق  إليه العرض املقدم بشأن أعمال     استند

نريويب اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتقرير الفريق العامل الثاين الوارد يف التقرير التقييمي الرابع، وبوجه خاص فيمـا               
  .يتعلق مبمارسات التكيف والعوائق اليت تعترضه وقدرات التكّيف

غري أن التقدم   . سواءعلى ال  البلدان املتقدمة والنامية     وأُشري إىل أن التكّيف مع تغري املناخ جار بالفعل يف           - ١٩
احملرز حىت اآلن يف إجراءات التكيف كان بطيئاً وحمدوداً على الرغم من توافر املزيد من املعلومات عن تغري املناخ                   

  .وخماطره وآثاره

فبعض القطاعات . ة ذاهتاوأُشري أيضاً إىل أن القدرة على التكّيف تتغري من منطقة إىل أخرى وداخل املنطق  - ٢٠
  .يف البلدان املتقدمة والنامية على السواءبتغري املناخ للتأثر أكثر من غريها معرضة احمللية واجملتمعات 

فقد تشمل وضع تشريعات ومشاريع للبىن . ف متنوعة وميكن اتباعها على نطاقات خمتلفةوممارسات التكّي  - ٢١
 أنه على الرغم من كثرة خيارات التكيف املتاحة بتكلفة منخفضة، فال            بيد.  أو احلض على تغيري السلوك     لتحتيةا

  .توجد تقديرات شاملة هلذه التكاليف

  زأهداف التركي حتقيق من أجلاالنبعاثات خيارات معاوضة خفض  –دال 

ثـة  ىل ثال إحتقيق أهداف التركيز    من أجل   االنبعاثات  خبيارات معاوضة خفض    استند العرض املتعلق بالتضحية       - ٢٢
 ٥٥٠ و ٤٥٠عنـد   ( تركيز انبعاثات غازات الدفيئة      بشأن حاالت سيناريوهات مستخلصة من التقرير التقييمي الرابع       

  . األطرافمن قبل وختفيضات االنبعاثات الضرورية ) من املليون من مكافئ ثاين أكسيد الكربوناً جزء٦٥٠و

قـد  و.  دراسة ختتلف يف فرضـياهتا     ٢٥من  نطاقات التخفيض الواردة يف السيناريوهات      ث  مّدقد استُ و  - ٢٣
خطوط األساس، وغازات الدفيئـة املدرجـة يف        :  الفرضيات الواردة يف كل سيناريو من حيث ما يلي         تختلفا

، وإدراج مجيـع  )مجيع غازات الدفيئةتشمل  ثاين أكسيد الكربون وحده أو  ميكن أن تقتصر على   اليت  (احلسابات  
 االنبعاثات، واحلدود   لبلوغ املستويات املستهدفة خلفض    إطار بروتوكول كيوتو     البلدان اليت تعهدت بالتزامات يف    

  .العاملية لالنبعاثات الضرورية للتوصل إىل تثبيت تركيز انبعاثات غازات الدفيئة يف اجلو

وقد اختـربت عـدة     . فرضية هامة جداً يف وضع السيناريوهات     اختيار خط األساس ميثل     وأُشري إىل أن      - ٢٤
أن كما أُشري إىل . خطوط أساس، مشل بعضها البلدان اليت ُتظهر حالياً منواً سريعاً يف انبعاثات غازات الدفيئة لديها

خطـوط   يؤخذ يف احلسبان يف وضـع        ندماتدل على ضرورة أن يكون هناك املزيد من التخفيضات ع         التوقعات  
  .السريع احلايل لالنبعاثات يف الدول األطراف غري املدرجة يف املرفق األولاس النمو األس
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 من شأنه أن يسهم إسهاماً كبرياً يف حتقيـق          فض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات     وأكد العرض أن خ     - ٢٥
  .األوليف املرفق وغري املدرجة التخفيضات الضرورية لالنبعاثات فيما خيص األطراف املدرجة 

   غازات الدفيئةاآلثار املترتبة على تثبيت تركزات – هاء

  .أوضح العرض األخري عدة سيناريوهات تتعلق بتثبيت انبعاثات غازات الدفيئة يف اجلو  - ٢٦

وقيل . تأثريات تغري املناخ على خمتلف القطاعات على النحو احملدد يف التقرير التقييمي الرابع صفتوقد ُو  - ٢٧
، فمن املرجح أن حيصل ارتفاع يف       ٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام      ٥٠ بنسبةالنبعاثات العاملية   لختفيض   حدثإنه إذا   

كـون هلـذا   ت، أن   ٢١٠٠ومن احملتمل، حبلول عـام      . ن درجتني مئويتني  عقل بقليل   ا ي درجة احلرارة يف العامل مب    
 وازدياد خطر انقراض األنـواع      ؛اصيلرات يف إنتاجية احمل   حدوث تغيّ : االرتفاع يف درجة احلرارة تأثريات كاآليت     

 ١يتراوح بني ض عدد إضايف من األشخاص  وتعّر؛ يف املائة يف مجيع النظم اإليكولوجية٣٠و ٢٠بنسبة تتراوح بني 
 شخص  ماليني٣السواحل مبا يصل إىل  مليار شخص لنقص املياه؛ وزيادة عدد األشخاص املعرضني لفيضانات ٢و

.  البحر؛ وزيادة األعباء امللقاة على عاتق النظم الصحية يف مجيع أحنـاء العـامل              ياهم؛ وارتفاع منسوب    كل سنة 
 إن مل ُتتخذ إجراءات التخفيف على املستوى العاملي، ألن          ٢١٠٠عام  أشد وطأة من ذلك حبلول      وستكون اآلثار   

آثـار   مناملبذولة للتخفيف ولوحظ أن اجلهود .  درجات مئوية٤ مقدارهمن املرجح آنذاك أن ترتفع درجة احلرارة مبا       
  .نبعاثات غازات الدفيئةمستويات تثبت أدىن االستكون حامسة لبلوغ )  عاما٣٠ً- ٢٠( على املدى القصريتغري املناخ 

يف التوصـل إىل    تـساعد    مـن شـأهنا أن    خليط مصادر الطاقة اليت     بدائل خمتلفة فيما خيص     وُعرضت    - ٢٨
وذكر مقدم العرض أن يف اإلمكان ختفيض انبعاثات ثاين أكسيد          . يئةنبعاثات غازات الدف  الالتخفيضات املرجوة   

النووية، ومـصادر الطاقـة املتجـددة،       زيادة استخدام الطاقة    : يلي الكربون على املستوى العاملي عن طريق ما      
نفط  الطاقة؛ وخفض استخدام الفحم والكفاءة والوقود األحيائي؛ وزيادة ،متصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينهوا

  . والغاز الطبيعي؛ واستخدام خليط من الفحم والنفط والغاز الطبيعي مع امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه

   موجز للمالحظات واملناقشات- رابعاً
   املسائل املطروحة خالل املناقشات- ألف 

  مـي الرابـع،    أبدى بعض املشاركني تعليقات بشأن الدروس اليت ميكن استخالصها من التقريـر التقيي              - ٢٩
 املنـاخ   اتأن تغـري  : يلي  وُشدد على ما   .)٥(وما يقابلها من آثار على أعمال األطراف يف إطار خطة عمل بايل           

سري العمـل   "األخذ بنهج   وتأثرياته حتدث بالفعل، لكّن خيارات التخفيف والتكنولوجيات الالزمة متاحة؛ وأن           
؛ وأن من طويروأن من الضروري إجراء املزيد من البحث والت؛  وطأةتأثريات أشدمن شأنه أن يفضي إىل " كاملعتاد

ويلزم على الفور اختاذ إجراءات وبذل جهود علـى         . الضروري أيضاً خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات       
رياً شكل دافعاً كبتالكربون ميكن أن ضريبة املستوى العاملي للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكّيف معه؛ وذُكر أن 

                                                      

  .١٣- م أ/١املقرر  )٥(
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وغري املدرجة  ألطراف املدرجة   ا  على  أنه يتعني  الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ     والحظ خرباء   . للتخفيف
كما لوحظ وجود تـآزر بـني       . يف املرفق األول أن تسهم يف التخفيف لتقليص تأثريات تغري املناخ إىل أدىن حد             

  . قطاع الزراعةعملييت التكيف والتخفيف وتوفر فرص كبرية للتكيف يف

لفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل        واقترح املشاركون أن ُيوجه اهتمام رئيَسي ا        - ٣٠
لفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب وا، مبوجب االتفاقية
، وإطالع واضعي السياسات على عدها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخاملواد اليت يإىل  ،بروتوكول كيوتو

غري مفهوم بسهولة مـن     ) من القمة إىل القاعدة   (ولوحظ أيضاً أن وضع النماذج التنازيل       . هذا الصدد   يف العلوم
  . واضعي السياساتن قبلمينبغي تعزيز فهم العلوم األساسية لتغري املناخ فهماً أفضل وأنه جانب واضعي السياسات 

  زيادة متوسط درجة احلرارة يف العامل - ١

وذكر بعـض   . حبد أقصى قدره درجتان مئويتان    ناقش املشاركون إمكانية حتديد ارتفاع درجة احلرارة          - ٣١
ىت ، يف حني قال آخرون إنه ح       عملياً املشاركني أن تثبيت هذا احلد عند درجتني مئويتني ميثل هدفاً معقوالً وممكناً           

  .هذا احلد يشكل ارتفاعاً كبرياً يف درجة احلرارة يف العامل

 أن هذه الزيادة احملددة بدرجتني مئويتني هي الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخوأوضح فريق خرباء   - ٣٢
ىل أن من  إواوأشار. متوسط عاملي يشمل جمموعة من درجات احلرارة اليت ستختلف من منطقة إىل أخرى يف العامل

الزيـادة يف درجـات     متوسط  املرجح أن يكون االحترار أكرب يف خطوط العرض العليا، وأنه على الرغم من أن               
باعتبارهـا  ثل قيمة متوسطة عاملية نوقشت      مي هناطق إىل أكثر من درجتني مئويتني، فإن      بعض امل صل يف   ياحلرارة س 

  .اًمستوى مأمون

م يدل على أن    وتاح حالياً من املعرفة والعل    هو م  املسألة، لوحظ أن ما      ويف معرض املناقشات املتعلقة هبذه      - ٣٣
وأكّد اخلرباء احلاجة امللحة إىل التكيف      . ئويتنياملدرجتني  المعدالت ارتفاع درجة احلرارة تقترب بالفعل من حد         

التصدي لآلثار يكون يف اإلمكان، وهذا متوقف على التكنولوجيا وإجراءات التكيف، قد والتخفيف، وذكروا أنه 
  .زيادة يف درجة احلرارة العاملية مبقدار درجتني مئويتنيدوث املرتبطة حب

 ،ويف هذا اخلصوص. وأوضح اخلرباء أن التغذية املرتدة الناشئة عن زيادة تغري املناخ تؤدي إىل آثار متفاوتة  - ٣٤
ؤدي إىل مزيـد مـن      ي نسبة التبخر س   ارتفاعكما أشري إىل أن     مشكلة كبرية،   باعتباره  احمليطات  ّمض  أشري إىل حت  

  . الفيضانات واجلفاف

  وضع النماذج والسيناريوهات - ٢

 إلدراج التكيف يف سيناريوهات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخجرى توضيح اجلهود اليت يبذهلا   - ٣٥
  .فعل بالجارٍ) غري املخطط له(التخفيف، وأشار أحد اخلرباء إىل أن التكيف املستقل 
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والنماذج، إىل جانب السيناريوهات اليت أعدها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري اإلسقاطات أتاحت قد و  - ٣٦
خطط لصقل عمليـة وضـع      عما إذا كانت هناك     ورداً على استفسار    . املناخ، فرصة لتبادل اآلراء على حنو مثمر      

 وضع النمـاذج علـى املـستوى        تواجه عملية ت اليت   الصعوبا شىت   ءوصف اخلربا النماذج على املستوى اإلقليمي،     
 البيانات املوثوقة املتعلقة باملناطق املداريـة       ندرةوأشار اخلرباء إىل    . نماذج وحتسينها الاإلقليمي، واحلاجة إىل وضع     

زال من املتعذر   وأُشري أيضاً إىل أنه ال ي     .  النماذج اإلقليمية للمناطق املدارية    ، وبالتايل إىل قلة   الالزمة لوضع النماذج  و
وضع مناذج إقليمية،   لكي يتسىن   واتفق مجيع اخلرباء على أن هناك حاجة إىل البيانات          . النموذج العاملي نطاق  تقليص  

  .مبا يف ذلك بيانات يومية تتعلق بدرجات احلرارة والرطوبة وبيانات ومعلومات ُتجمع يف احمليطات وعلى األرض

  أوجه عدم التيقن - ٣

وجه عدم متواصلني وأن تكون السلسلة الزمنية متسقة من أجل احلد من أ الرصد واملراقبة ونأن يكينبغي   - ٣٧
ومن بني أوجه عدم التيقن املشار إليها يف املناقشة، جرى . التيقن يف النماذج، والسماح بوضع مناذج إقليمية أفضل

  .لتربيديةالذي يعزى إىل آثاره ااجلوي التركيز على الصعوبة يف تقييم أثر اهلباء 

 بدرجة كبرية، إىل الثغرات يف توفر بيانات دقيقـة      ،ُتعزىأوجه عدم التيقن يف النماذج      رأى اخلرباء أن    و  - ٣٨
وقـد أدى   .  تتوفر معلومات موثوقة عن هطول األمطار واالنسياب السطحي السنوي واملومسي          إذ ال ،  وصحيحة

 تعذر تقدمي بيانات ه أعاله، ألن٨ املشار إليها يف الفقرة أثناء إعداد الورقة الفنيةكبرية ذلك إىل مواجهة صعوبات  
عن فصل الصيف هي أكثر موثوقية مـن البيانـات   وأشري أيضاً إىل أن املعلومات املتاحة   . عن مجيع مناطق العامل   

ـ              . الشتاءاملتصلة بفصل    ل وأعرب بعض املشاركني عن رأي مفاده أن من املهم التركيز، يف التقرير التقييمي املقب
  . النماذج والسيناريوهاتاليت تعتريللفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، على احلد من أوجه عدم التيقن 

  املناخ والتكيف معهتغري لتخفيف من آثار اإجراءات  - ٤

ـ غّي جمموعة واسعة من اخليارات املتاحة للتخفيف من آثار ت       حتديدأشار املشاركون إىل أنه ينبغي        - ٣٩ اخ ر املن
ال ألمر ف أن مثة خيارات ممكنة تتعلق بالتكّي والحظ خرباء من الفريق العامل الثاين. والتكيف معه يف مجيع البلدان
وعلى الرغم من إحراز تقدم يف جمال . التكيفجمال اك بالفعل بعض قصص النجاح يف ُيندم على األخذ هبا وأن هن

  .ه األوىلال يزال يف مرحلتفإنه التكّيف مع تغري املناخ، 

وأشار خرباء الفريق العامل الثاين إىل أن القدرة على التكيف يف بلد ما تعتمد اعتماداً كبرياً على مستوى    - ٤٠
عتـرب  ولوحظ أيضاً أن استخدام تكنولوجيا أفضل ومصادر خمتلفة للطاقة، مثل مصادر الطاقة املتجددة، يُ             . تنميته

  . التنميةاراً صاحلاً حنوسما

أنه ينبغي توخي احليطة يف تفسري ومعاجلـة        إىل   الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ     خرباء   كما نّبه   - ٤١
 آثاراهلندسة اجليولوجية، فخيارات اهلندسة اجليولوجية معقدة للغاية، ومل يتضح بعد ما قد يكون هلا من نتائج و                

  .اإلقليميةالعاملية وجانبية على النظم اإليكولوجية 
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 ، وتغـيري اسـتخدام األراضـي      ،استخدام األراضي قضايا    أيضاً، خالل املناقشات غري الرمسية،     توُحبث  - ٤٢
  .، وخفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات يف البلدان الناميةواحلراجة

   مالحظات ختامية-  باء

 املعين بتغري املنـاخ   الفريق احلكومي الدويل    مشلت اآلراء اليت أعرب عنها املشاركون الرغبة يف أن ييسر             - ٤٣
 املعلومات، وبوجه خاص تلك املتعلقة بالنماذج وإمكانات       حتديثوأن يعمل على    اليت خلصوا إليها    نتائج  الإتاحة  

  . د يف حتقيق ذلكساعوأشار بعض املشاركني أيضاً إىل أن عقد حلقات عمل مماثلة يف املستقبل سي. التخفيف

النظـر يف   وينبغـي   .  الفردية دان حتتاج إىل حتديد قدراهتا واحتياجاهتا     وأشار املشاركون أيضاً إىل أن البل       - ٤٤
  . إىل جانب عوامل أخرى مثل التكنولوجيا والتنمية االقتصادية عند حتديد أهداف التصدي لتغري املناخالعلوم

  :واخُتتمت حلقة العمل بالتعليقات العامة التالية اليت أدىل هبا مدير جلسة املناقشة العامة  - ٤٥

  ؛االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخعملية يلزم أن يواصل العلم دعم   )أ(  

  قليمية وحتسينها؛اإلنماذج الهناك ضرورة لوضع   )ب(  

  لبحث؛ألغراض ا من خالل الدراسات و من أجل تقييم العلوميلزم توفري بيانات أكثر وأفضل  )ج(  

مـدى  عدم التـيقن و   أوجه  ريوهات، مبا يف ذلك     يلزم التدقيق يف التفاصيل الكامنة وراء السينا        )د(  
   والفرضيات؛اذجمقارنة بيانات النمإمكانية 

  يود واضعو السياسات تلقي رسائل أقل تعقيداً من األوساط العلمية؛  )ه(  

التقريـر  إعـداد    التقدم يف    سرييف جلسة مقبلة عن     معلومات حديث   سيكون من املفيد تقدمي       )و(  
  .التقييمي اخلامس

 إىل أن حلقة العمل مل تتح معلومات مفيدة          وأشاروا عرب املشاركون عن ارتياحهم لعقد حلقة العمل      أو  - ٤٦
  .تبادل اآلراء بني األطرافأيضاً  فحسب، بل إهنا أتاحت الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخوجديدة قدمها 

 -  -  -  -  - 

 


