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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١ان، ـبوزن
  

  عمال املؤقت من جدول األ٣البند 
  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ

  والقابلية للتأثر به والتكيف معه   

موجز نتائج تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ 
والقابلية للتأثر به والتكيف معه للفترة املمتدة حىت الدورة الثامنة 

   العلمية والتكنولوجيةوالعشرين للهيئة الفرعية للمشورة
  مذكرة مقدمة من األمانة

  

  موجز

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية        تائج أنشطة   يقدم هذا التقرير املوجز عرضاً عاماً لن        
للمشورة العلمية  للتأثر به والتكيف معه املنجزة يف الفترة املمتدة حىت اختتام الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية                

ج األنـشطة  تائالنهج املتبع يف تنفيذ برنامج العمل ويتضمن معلومات عن ن         بالتفصيل  ويعرض التقرير   . والتكنولوجية
املنظمات واملؤسسات واخلرباء واجملتمعات احمللية وعن كيفية مشاركة  كل جمال من جماالت العمل التسعة، املنجزة يف

بتحديد القضايا الـيت    وُيختتم التقرير   . املنجزةج األنشطة   ئات العمل وكيفية نشر ن    والقطاع اخلاص يف تنفيذ برنامج    
  . اليت ميكن إحالتها إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيهاينبغي مواصلة النظر فيها مبا فيها القضايا
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   مقدمة- أوالً 
   الوالية- ألف 

، يف دورهتا اخلامسة والعـشرين، إىل       )اهليئة الفرعية (طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         - ١
تقريراً موجزاً جيّمع نتائج تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به               األمانة أن ُتعد    

 واملنظمات ذات الصلة حبلـول      إلتاحته لألطراف والتكيف معه عن الفترة املمتدة حىت دورهتا الثامنة والعشرين،          
  .)١( دورهتا التاسعة والعشرينانعقادموعد 

  : الفرعية أن يتضمن التقرير املوجز أموراً منها ما يليوطلبت اهليئة  - ٢

  حتليل القضايا اليت يتناوهلا كل نشاط، مبا يف ذلك الوضع احلايل والدروس املستفادة؛  )أ(  

، )القـدرات ب متعلقـة مبا يف ذلك أي احتياجات      (غرات واحتياجات   ملا مت حتديده من ث    موجز    )ب(  
  وحواجز ومعوقات؛) مكن بني األنشطةمبا يف ذلك التآزر امل(وفرص متاحة 

  .)٢(موجز التوصيات  )ج(  

وافقت اهليئة الفرعية أثناء دورهتا الثامنة والعشرين على أن تتيح يف دورهتا التاسعة والعشرين املعلومات               و  - ٣
قابلية للتأثر به    االقتصادية لتأثريات تغري املناخ وال     - اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية     الالزمة بشأن   واملشورة  

 اهليئـة   اهليئة الفرعية للتنفيذ يف أعقاب نظـر   ابرنامج عمل نريويب لكي تنظر فيه     تنفيذ  والتكيف معه الناشئة عن     
  .)٣( أعاله١يف التقرير املوجز املشار إليه يف الفقرة الفرعية للمشورة 

  والتكنولوجية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية ا ميكن أن تتخذهيت الات اإلجراء- باء 

  أن تنظر   الدورتني اخلامسة والعشرين والثامنة والعشرين،     يفاً الستنتاجاهتا   ـقد ترغب اهليئة الفرعية وفق      - ٤
. ز الذي أعدته األمانة بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعيـة         ـذا التقرير املوج  ـيف ه يف دورهتـا التاسعة والعشرين،     

اجلوانب العلميـة والتقنيـة     الالزمة بشأن   نها املعلومات واملشورة    على أمور م  يف االتفاق   وقد ترغب بعد ذلك     
 االقتصادية لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه الناشئة عن برنامج عمل نـريويب                - واالجتماعية  
  . للنظر فيهااهليئة الفرعية للتنفيذلتقدميها إىل 

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٣، الفقرة.  
)٢( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٤، الفقرة. 

)٣( FCCC/SBSTA/2008/6 ٢٢، الفقرة. 
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  اخللفية - جيم 

عتـراف  اللتقييمي الثالث الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ وا           بعد النظر يف التقرير ا      - ٥
اجلوانـب  بدء العمل بشأن     على   ٢٠٠٣اتفقت األطراف يف عام     بضرورة التكيف مع تغري املناخ، يف مجيع البلدان         

ويف الدورة العاشرة ملـؤمتر     ). ٩- م أ /١٠املقرر  ( االقتصادية للتكيف مع تغري املناخ       - العلمية والتقنية واالجتماعية    
، قررت األطراف وضع برنامج عمل لفترة مخس سنوات تشرف عليه اهليئة الفرعية ٢٠٠٤األطراف املعقودة يف عام    

عتمـدت   ا ،الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف    داوالت إضافية أثناء    بعد إجراء م  و). ١٠- م أ /١املقرر  (للمشورة  
ات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف             األطراف برنامج العمل للسنو   

  ).١١- م أ/٢املقرر (معه وحددت أهدافه، ونتائجه املتوقعة ونطاق عمله 

 لربنامج العمل للسنوات اخلمس يف مساعدة مجيع األطراف، وال سيما البلدان النامية، عامويتمثل اهلدف ال  - ٦
أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني فهمها وتقييمها آلثار تغري املناخ والقابليـة                مبا فيها   
 الالزمة لالستجابة لـتغري     بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية    ، واختاذ قرارات مستنرية      والتكيف معه  للتأثر به 
  . )٤(ليم، مع مراعاة تغري املناخ وتقلبه حاضراً ومستقبالً اقتصادي س- ، على أساس علمي وتقين واجتماعي املناخ

 )٥( الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية املعقودة يف نريويب، على اعتماد خطة أنشطة شاملة             يففق  واُت  - ٧
تغيري اسم  ،  وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته الثانية عشرة      . للفترة املمتدة حىت دورة اهليئة الفرعية الثامنة والعشرين       

  . برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهالربنامج ليصبح

يف برنامج عمل نـريويب      )٦(ووافقت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والعشرين على إدراج أنشطة إضافية            - ٨
ضافية، اإلنشطة  راف، مع مراعاة آراء األطراف اخلاصة باأل      للفترة املمتدة حىت الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األط       

، ونتـائج األنـشطة     )٧( يف إطار برنامج عمل نريويب     نجزةونتائج اجتماع ممثلي األطراف بشأن نتائج األنشطة امل       
املقدم اإلضافية اليت تكون قد أُجنزت حبلول موعد انعقاد تلك الدورة، واملعلومات الواردة يف تقرير التقييم الرابع                 

من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، واملعلومات العلمية اجلديدة األخرى، فضالً عن املعلومات املتعلقة               
  .باألنشطة ذات الصلة واملقدمة من مؤسسات دولية وإقليمية

اليا وأملانيـا    دورهتا الثامنة والعشرين، عن تقديرها حلكومات إسبانيا وأسـتر         يفوأعربت اهليئة الفرعية،      - ٩
واجلمهورية التشيكية والسويد وسويسرا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنـرويج             
ونيوزيلندا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان، وللمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ملـا قدمتـه مـن                

                                                      

 .١، املرفق، الفقرة ١١- م أ/٢املقرر  )٤(

)٥( FCCC/SBSTA/2006/11 ٧١- ١٣، الفقرات. 

)٦( FCCC/SBSTA/2008/6 ٧٤- ١٠، الفقرات. 

 ويرد التقرير يف الوثيقة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩ إىل ٧ُعقد االجتماع يف بانكوك، تايلند، يف الفترة من  )٧(
FCCC/SBSTA/2008/5. 
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كما أعربت عن تقديرها حلكومات تايلند وترينيداد وتوباغو ومصر . ويبمسامهات من أجل تنفيذ برنامج عمل نري
واملكسيك، وملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، إلسهامها باستضافة أنشطة ُنفّذت يف إطار برنامج عمـل               

  .نريويب، وخلرباء وممثلي املنظمات املختصة إلسهامهم بوقتهم وخربهتم يف برنامج العمل

نشطة مبوجب برنامج عمـل نـريويب    األ املتبع لتنفيذ    النهج  - دال 
  املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

النتائج األنشطة وضمان توجيه  لتنفيذ برنامج عمل نريويب على حفز إجراءات التكيف، والعاميركز النهج   - ١٠
  .طاعاتأصحاب املصلحة على مجيع املستويات ويف مجيع القإىل 

  :وتضّمن تنفيذ برنامج عمل نريويب ثالثة عناصر، وهي  - ١١

االضطالع باألنشطة املُحددة اليت صدر تكليف هبا من اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                 )أ(  
مشلت هذه األنشطة تبادل املعلومات واخلربات عن طريق تقدمي األطراف واملنظمات ذات الصلة             و. والتكنولوجية

كما مشلـت األنـشطة حلقـات عمـل         . على شبكة اإلنترنت  معتمدة   معلومات   موارد وتوليفية و  تقارير تقنية 
املختلفة،  واجتماعات على مستوى اخلرباء، ناقش فيها املشاركون الوضع احلايل والدروس املستفادة يف جماالت العمل             

  ؛)انظر الفصل الثاين ()٨(ددةوقّدموا توصيات عن كيفية معاجلة الثغرات واالحتياجات والفرص واملعوقات احمل

ت هـذه   وقد حفز . حتفيز اختاذ إجراءات تكيف جديدة وُمبتكرة دعماً لربنامج عمل نريويب           )ب(  
 جهات تعينيعن طريق وواسعة من املنظمات يف أنشطة برنامج عمل نريويب، إشراك جمموعة اإلجراءات عن طريق 

ات املعنية واجتماعات تقنية حتضريية صغرية لكل جمال من  مع املنظمددة الغرض خاصة، وعقد اجتماعات حمتنسيق
من خاصة  ةيف جمال التكيف على االضطالع بأنشطجملتمع األوسع العامل كما ُشجِّعت املنظمات وا. جماالت العمل

  ؛)انظر الفصل الثالث( املتوقعة منه النتائجبرنامج عمل نريويب وحتقيق أهداف أجل 

برنامج عمل نريويب على نطاق     تائج  ويشمل هذا العنصر نشر ن    .  نريويب برنامج عمل تائج  نشر ن   )ج(  
عن طريق الكتيبات والنشرات اإلخبارية اإللكترونية وقواعد البيانـات         املعنيني  مجيع أصحاب املصلحة    بني  واسع  

  ). انظر الفصل الرابع(لشبكة والوصالت البيئية ل

 عمل نريويب املتعلق    نتائج األنشطة املُنجزة يف إطار برنامج       - ثانياً 
 بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

جمـاالت العمـل   يف للهيئة الفرعية، نفذت أنشطة يف الفترة املمتدة حىت اختتام الدورة الثامنة والعشرين       - ١٢
  عامـاً الفصل عرضاًويتضمن هذا . التكيف مع تغري املناخجوانب  من يغطي كل منها جانبا ُمحدداًالتسعة، اليت   

لدروس املستفادة وكـذلك الثغـرات      ويشمل ذلك موجزاً للحالة الراهنة وا     ج كل جمال من جماالت العمل،       لنتائ

                                                      

 .ملعقودة يف إطار برنامج عمل نريويبعمل االوحلقات اخلرباء ترد مجيع التوصيات يف تقارير  )٨(
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 الصادرة لتوصياتلموجز يقدم أو اجتماع على مستوى اخلرباء، يف حال عقد حلقة عمل و. واالحتياجات احملددة 
ميكن االطالع على معلومات أمشل يف الوثائق املُحـددة         و؛  وليس الغرض من العرض العام أن يكون شامالً       . عنها

لكل جمال من جماالت العمل، مثل تقارير اجتماعات اخلرباء وحلقات العمل، مبا فيها اجملموعة الكاملة للتوصيات                
  .)٩(احملددة

الوارد  النتائج   واملسامهات املالية يف  وأسهمت األطراف، مبا يف ذلك عن طريق ممثليها، واخلرباء الوطنيني             - ١٣
وقام ثالثة وعشرون طرفاً، مبا فيها األطراف اليت تشارك باسم حتالف الدول اجلزريـة الـصغرية                . وصفها أدناه 

،  بتبادل املعارف واآلراء عن طريق تقدمي ورقات يف إطار جمـاالت العمـل             واجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء   
األطراف غري املُدرجة يف املرفـق      (ملُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       ممثالً وخبرياً من األطراف غري ا      ١١٤شارك  و

يف ) األطراف املُدرجة يف املرفق األول    ( املرفق األول لالتفاقية     من األطراف املدرجة يف    ممثالً وخبرياً  ٤٨و) األول
ملنظمات واملؤسسات  اسهام إل مفصالًاًعرضويتضمن الفصل الثالث . )١٠(واجتماعات اخلرباءالتقنية حلقات العمل 

  .واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص

   األساليب واألدوات- ألف 

جمال األساليب واألدوات هبدف استحداث ونشر أساليب وأدوات ُتستخدم يف تقيـيم            يف  أنشطة  نفذت    - ١٤
 املقدمة مـن    ورقاتالومشلت األنشطة   . تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به وخطط التكيف وتدابريه وإجراءاته         

تائج تقرير توليفي عن املعلومات واآلراء الواردة يف الورقات، والنإعداد ، و)١٢( واملنظمات ذات الصلة)١١(األطراف
عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة              اليت حققها   

، وكـذلك نتـائج     )١٣(ة يف املرفق األول لالتفاقية وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا         من األطراف غري املُدرج   
 ٤اجتماع اخلرباء املعقود بالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف مدينة مكسيكو، املكسيك، يف الفترة من               

  .)١٤(٢٠٠٨مارس / آذار٥إىل 

، ومع مراعاة املعلومات اليت أتاحتها األطراف واملنظمـات،         ١١-  أ م/٢من مرفق املقرر    ) ج(٦للفقرة  ووفقاً    - ١٥
 تغري املنـاخ    تأثريات أساليب وأدوات تقييم     عنحدَّثت األمانة خالصة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ           

                                                      

  . <www.unfccc.int/3633.php> التايل املوقعُتتاح مجيع الوثائق على  )٩(
وضع مناذج املناخ وسيناريوهاته واشتقاق شأن بلقة العمل املعقودة أثناء الدورة مل تدرج املشاركة يف ح )١٠(

 . مناذجه على املستويات األدىن

)١١( FCCC/SBSTA/2007/Misc.12و Add.1 . 

)١٢( FCCC/SBSTA/2007/Misc.13 . 

)١٣( FCCC/SBSTA/2007/8 . 

)١٤( FCCC/SBSTA/2008/3 . 
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لومات أساسية عن اُألطر    تيح مع يعلى شبكة اإلنترنت    هي مورد معتمد    واخلالصة  . )١٥(والقابلية للتأثر به والتكيف معه    
وُوضعت هذه اخلالصة ملساعدة األطراف وغريها من املـستعملني         . واألساليب واألدوات املتوفرة وخصائصها احملددة    

  .احملتملني على اختيار أنسب املنهجيات لتقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتأهب للتكيف معه

  الة الراهنةاحل - ١

أساليب ووسائل متاحة لتقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيـف معـه              عدة  الياً  توجد ح   - ١٦
وتتراوح هذه األساليب واألدوات بني اُألطر الكاملة واألدوات العامة لتخطيط التكيف           . ولتخطيط ذلك التكيف  

وعادةً ما ُتالقـي األسـاليب      . ىحمددة من جهة أخر   اخلاصة بقطاعات   تقييم  المع تغري املناخ من جهة وأدوات       
 معاجلة التكيف على مستويات زمنية ومكانية خمتلفة؛ وتطوَّر وتطبَّق          ميكن استخدامها يف   عندما   واألدوات قبوالً 

؛ وُتراعي رؤى ومصاحل متعددة، وال سيما ما يتعلق منها باملـستعملني            تطبيقاً شفافاً ومرناً وقائماً على املشاركة     
 التقييمات املتكاملة طريقة    تعتربو.  قدراً ضئيالً من البيانات املُدَخلة أو من معارف األخصائيني         النهائيني؛ وتتطلب 

تفاعـل  مع مراعاة الاالجتماعية واالقتصادية والبيئية املترتبة على تغري املناخ،    للتأثريات   تقييم شامل    جراءمفيدة إل 
  . فيما بني تغري املناخ وعمليات أخرى

  ياجاتالثغرات واالحت - ٢

 األساليب واألدوات علـى     بيقال يزال هناك العديد من الثغرات واالحتياجات اليت حتول دون نشر وتط             - ١٧
بـشأن  والتوجيه  عدم وجود بيانات كافية، ونقص القدرات، واملعلومات املناسبة         وتشمل الثغرات   . نطاق واسع 

  .يقني وقيودوما يرتبط بذلك أيضاً من أوجه عدم األساليب واألدوات املتاحة، 

القيـام  وتشمل االحتياجات احملددة حتسني القدرات على القيام بعمليات التقييم احملليـة والقطاعيـة؛ و               - ١٨
على الصعيدين دون الوطين والوطين؛ وإدماج الُنهج اليت تنطلق من القاعدة إىل القمة ومن متكاملة عمليات تقييم ب

كاليف ومنافع التكيف؛ وإتاحة توجيه خاص باملستعمل يتناول تطبيق القمة إىل القاعدة؛ وحتسني التقدير الكمي لت
  .األساليب واألدوات العديدة املتاحة

  التوصيات - ٣

التفاعل لتمكني املستعملني مـن     آليات   بتطوير املشورة و   يصأوبغية حتسني تطبيق األساليب واألدوات،        - ١٩
  . ذلك تطبيقها وفائدهتا يف خمتلف أنواع املهامتبادل املعلومات بشأن خمتلف األساليب واألدوات، مبا يف

ومشلت التوصيات املتعلقة بتحسني نشر األساليب واألدوات إنشاء وتعزيز شبكات املستعملني القائمـة               - ٢٠
بـني هـذه    قارنـة   املن  ـن م ـلتبادل اخلربات والتجارب بشأن تطبيق األساليب واألدوات؛ وإنشاء آليات متكّ         

  .األساليب واألدوات

                                                      

 . <www.unfccc.int/2674.php>:  التايلاالطالع على اخلالصة املُحدَّثة يف املوقعميكن  )١٥(
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 بتحسني التواصل بني املستعملني واملطوِّرين إلتاحـة  يوصأومن أجل تعزيز تطوير األساليب واألدوات،     - ٢١
سـهولة اسـتعمال    زيادة  كما أوصي ب  . أصحاب املصلحة أكثر استجابة للطلب والحتياجات     أساليب وأدوات   

آلراء تفاعلية لتلقي اإتاحة آلية ب و١٥فقرة خالصة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املشار إليها يف ال
  .تطبيق األساليب واألدوات الواردة يف اخلالصةإمكانية بشأن 

  الرصدات البيانات و- باء 

املتصلة  هبدف حتسني مجع بيانات الرصد واملعلومات األخرى         الرصداتُنفِّذت أنشطة يف جمال البيانات و       - ٢٢
لتارخيي، وحتسني إدارة هذه البيانات واملعلومات وتبادهلـا والوصـول إليهـا            املناخ احلايل واملناخ ا   بتقلب وتغري   
 ومشلت األنشطة ورقات قدمتها  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ودوهلا األعـضاء وغريهـا مـن                 .واستخدامها

 مدينة مكسيكو،   لخرباء ُعقد بالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف        ل  واجتماعاً )١٦(املنظمات ذات الصلة  
  .)١٧(٢٠٠٨مارس / آذار٧ إىل ٦املكسيك، يف الفترة من ب

  الة الراهنةاحل - ١

وتـراكم  . املناخ مهم يف متابعة نظام املناخ ودعم التكيف معه        األداء السليم ألنظمة وشبكات رصد      إن    - ٢٣
احلاضر، وتقلب املناخ يف املاضي وناخ امل األمهية لفهم ي هبا والفائقة اجلودة حيولبيانات املناخية األساسية املوثوقا
وهناك . الً وتطوير استراتيجيات فعالة للتكيف    ـحتسني إسقاطات املناخ مستقب   ولدعم البحث ووضع النماذج،     و
 إنشاء شبكة رصد، بـل     يف بالضرورةتمثل   املتعلق بالبيانات والرصدات ال ي     لرئيسيأن التحدي ا  على  هم عام   اتف

كل مستمر يف األجل الطويل عند إنتهاء التمويل اخلارجي، وتبادل البيانات اليت توفرها بشاحلفاظ عليها يتمثل يف   
  .هذه الشبكة

وكان برنامج حلقة العمل اإلقليمية اليت عقدها النظام العاملي لرصد املناخ مفيداً يف وضع خطط عمـل                   - ٢٤
 املنظمـة العامليـة     قوموت. طط حالياً اخلهذه  إقليمية ترمي إىل حتسني أنظمة الرصد اإلقليمية؛ وجيري تنفيذ بعض           

عدد من األنـشطة لتحـسني البيانـات        بتنفيذ  ،  مؤخراًًلألرصاد اجلوية، يف إطار خطتها االستراتيجية املعتَمدة        
  .لتكيفاهلامة لوالتقييمات املناخية لتوقعات والرصدات وا

  الثغرات واالحتياجات - ٢

جلمع البيانـات   الالزم  دعم  الات، وال سيما يف البلدان النامية،       تشمل االحتياجات احملددة يف جمال البيان       - ٢٥
واستعادة البيانات التارخيية، وحتسني مجع البيانات وإدارهتا واستعماهلا على الصعيد اإلقليمي، وحتسني الوصول إىل 

  .البيانات العاملية واإلقليمية والوطنية

                                                      

)١٦( FCCC/SBSTA/2007/Misc.23 . 

)١٧( FCCC/SBSTA/2008/3 . 
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وأنظمة الرصد الستعماهلا يف فهـم      املنهجية  لرصدات  وفيما يتعلق بالرصدات، مثة ما يدعو إىل حتسني ا          - ٢٦
التغطية وزيادة الكثافة، وإذكاء وعي واضعي السياسات       نطاق   تغري املناخ، مبا يف ذلك عن طريق توسيع          تأثريات

  . الوطنيةاهليدرولوجيةاخلدمات األرصاد اجلوية وخدمات باحلاجة إىل تعزيز 

ويشمل ذلك يل وتوفري البيانات عن طريق برامج التدريب والتعليم، كما يلزم بناء القدرات البشرية لتحل       - ٢٧
  . فهم أوجه عدم اليقني املرتبطة باستعمال البيانات والنماذجحتسني

  التوصيات - ٣

ميكن حتسني تبادل بيانات ومعلومات الرصد والوصول إليها عن طريق النهوض بالشراكات بني مستعِملي   - ٢٨
تفاعلية؛ وإتاحة زخم النتديات امل بالبيانات واملعلومات املتاحة عن طريق إنشاء التوعيةني البيانات ومقدِّميها؛ وحتس

  .تبادل البيانات وكفالة حرية الوصول إليهارفيع املستوى لتحسني سياسي 

حتديـد  إنشاء وتشغيل شبكة وطنية معنية بـالتكيف و       أوصي ب وللنهوض بتحسني البيانات والرصدات،       - ٢٩
  .للتكيفالالزمة من البيانات واملعلومات جمموعة مرجعية 

 مبتقييومشلت التوصيات املتعلقة بتحسني القدرة على مجع بيانات الرصد وإدارهتا واستعماهلا االضطالع               - ٣٠
 وضع نظم متكاملة  يفإىل هذا التقييماالستناد على الصعيد الوطين، مث املتاحة لبيانات املناخية وغري املناخية لشامل 
  . واجلمع تكون قادرة على توفري املعلومات ألغراض التكيفلإلدارة

   وضع مناذج املناخ وسيناريوهاته واشتقاق مناذجه على املستويات األدىن- جيم 

إن األنشطة املضطلع هبا يف جمال وضع مناذج املناخ وسيناريوهاته واشتقاق مناذجه على املستويات األدىن                 - ٣١
ومشلت . لومات وبيانات عن تغري املناخ املتوقَّع، وعلى الوصول إليها واستخدامهاهتدف إىل التشجيع على إجياد مع

 أثناء الدورة الثامنـة     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٧ وعقد حلقة عمل يف      )١٨(األنشطة ورقات قدمتها املنظمات املعنية    
  .)١٩(أملانيابوالعشرين للهيئة الفرعية يف بون، 

  الة الراهنةاحل - ١

تقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ أن النماذج املناخية احلالية تستند إىل              يذْكر تقرير ال    - ٣٢
كما يذْكر التقريـر  . وثبت أهنا تعكس اخلصائص املرصودة لتغري املناخ حديثاً ويف املاضي    مبادئ فيزيائية مستقرة    

 اً فيها تقديرات كمية موثوق  يوفر   احمليطات   - وي   مناذج الدوران العام للغالف اجل     أنثقة يف   قدر كبري من ال   وجود  
ض  تزيد بالنسبة لبعوالثقة يف هذه التقديرات . النطاق القاري والنطاق األوسع   لتغري املناخ مستقبالً، ال سيما على       

وثوقية إسقاطات إقليمية متزايدة املتتوافر كما ). مثل اهلطول (مقارنة بغريها) مثل درجة احلرارة(املتغريات املناخية 
                                                      

)١٨( FCCC/SBSTA/2007/Misc.24و Add.1. 

)١٩( FCCC/SBSTA/2008/9. 
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وأحـرِز  . العمليات الفيزيائية للنظام املناخية للتقدم يف وضع النماذج وفهم       جاملناطق نتي تغري املناخ يف كثري من      ل
 اهلامةالنموذج، وحماكاة العمليات    وحساسية  هذا التقدم يف أساليب اشتقاق مناذج املناخ على املستويات األدىن،           

  .جمموعة عمليات احملاكاة املتاحةاتساع قليمي وبالنسبة إىل تغري املناخ على الصعيد اإل

  الثغرات واالحتياجات - ٢

. نية وانعدام اليقني يف السيناريوهات ونواتج النمـاذج       ااملكانية والزم احلساسية  ال تزال هناك ثغرات يف        - ٣٣
عمليـات التقيـيم     دعملقليمية  اإلدون  /قليميةاإلناخية  املسيناريوهات  قيوداً على تطوير ال   وفَرضت هذه الثغرات    

مثة حاجة إىل بناء القدرات لفهم سياق وقيـود         و. املهمة يف وضع السياسات    و  والقابلية للتأثر  تاملتعلقة بالتأثريا 
تمـع  وهناك حاجة أيضاً إىل احلوار بني اجمل      . تنوع االفتراضات اليت تستند إليها النماذج     ناخ نظراً ل  مناذج امل نواتج  

لتحديد شروط ومعايري أنشطة    خصصني يف جمال التكيف، مبن فيهم واضعو السياسات،         واملتاملناخ  العلمي املعين ب  
  .لسياساتل فائدةوضع النماذج حىت تصبح نواتج النماذج أكثر 

  التوصيات - ٣

اإلقليمـي   السيناريوهات املناخية على الصعيدين اإلقليمـي ودون  وضعمشلت التوصيات املتعلقة بتعزيز      - ٣٤
سيناريوهات باستعمال منـاذج    يف وضع ال  مان تيسري تبادل املعارف ونقلها، والتعاون       يمية لض تعزيز املراكز اإلقل  

  .خمتلفة، وبناء القدرات على الصعيدين اإلقليمي والوطين

تلك النماذج على املستويات األدىن وقابليتـها       شتقاق  تحسني إتاحة نواتج النماذج املناخية وبيانات ا      لو  - ٣٥
األكثـر  ونشر املعلومات املناخية    أوصي بتشجيع توفري    السياسات على مجيع املستويات،     للتطبيق لفائدة واضعي    

يسهل استعماهلا؛ ومواصلة اجلهود الرامية إىل التقييم الكمي لعدم اليقني          صيغ  واضعي سياسات التكيف يف     فائدة ل 
ـ  اخلاصة ب  بغية تعزيز دقة اإلسقاطات      كل منوذج ويف النماذج جمتمعة،    واحلد منه يف     ذلك حتـسني   املستقبل، وك

  .لضمان مصداقية نواتج النماذج والبيانات املناخيةوإبالغها أوجه عدم اليقني توضيح 

  املتصلة باملناخ واألحداث املناخية املتطرفة املخاطر - دال 

غري تأثريات ت نفذت أنشطة يف جمال املخاطر املتصلة باملناخ واألحداث املناخية املتطرفة هبدف تعزيز فهم                - ٣٦
املناخية املتطرفة، ومـا    األحداث  املناخية حاضراً ومستقبالًَ و   مع التركيز على التقلبات     املناخ والقابلية للتأثر به،     

 ومن املنظمـات    )٢٠(ومشلت األنشطة بيانات مقدمة من األطراف     . يترتب على ذلك من آثار يف التنمية املستدامة       
  .)٢٢(٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٠ إىل ١٨مصر، يف الفترة من  يف، وحلقة عمل ُعِقدت بالقاهرة، )٢١(ذات الصلة

                                                      

)٢٠( FCCC/SBSTA/2007/Misc.4و Add.1-2. 

)٢١( FCCC/SBSTA/2007/Misc.5. 

)٢٢( FCCC/SBSTA/2007/7. 
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 الة الراهنةاحل - ١

لتقييم املخاطر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا والتنبؤ هبا، مبا فيها املخاطر          مستخدمة  ُنهج وأساليب وأدوات    مثة    - ٣٧
ميكن أن واملناطق الساحلية والصحة املتصلة باألحداث املناخية املتطرفة يف جماالت من قبيل الزراعة واملوارد املائية و

األخذ وتشمل الدروس املستفادة    . تغري املناخ ومعاجلتها  سببها  املخاطر اإلضافية اليت ي   تقييم  مهية يف   بالغة األ تكون  
  .والتقليل منها تأثرياتالعلى التنبؤ بنظراً لتركيزه املخاطر والتنبؤ هبا، يف تقييم احلد من خطر الكوارث بنهج 

متطورة يف بعض البلدان، لكنها ال تزال يف مراحلها األولية          مراحل  إدارة املخاطر املتصلة باملناخ     ت  بلغو  - ٣٨
بكر، وهي أساسية للحد من     املنذار  اإلوميكن أن تشمل تدابري اإلدارة ُنظُم       . البلدان املتقدمة والنامية  كثري من   يف  

املعرفة ملعارف التقليدية مكّملة ملصادر     أن تكون ا  كن  ومي. املخاطر مثل التأمني  تقاسم  التأثريات الضارة، وآليات    
سيما  إدماج هذه املعارف واستخدامها يف تقييم وإدارة املخاطر املتصلة باملناخ ال          وينبغي زيادة   . العلمية األخرى 

  .الشعبيةمن خالل إقامة شراكات مع  املنظمات 

  الثغرات واالحتياجات - ٢

ييم املخاطر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا والتنبؤ هبا وإدارهتا، مبا فيها أوجه عدم ال تزال هناك ثغرات تتعلق بتق  - ٣٩
. لمخـاطر احملـددة   االستجابة ل اليقني بشأن التنبؤ بالتقلبات املناخية واألحداث املناخية املتطرفة والعجز يف ُنظُم            
غري املناخ يف السياسات واخلطط وتشمل االحتياجات احملددة حتسني إدماج احلد من خطر الكوارث والتكيف مع ت   

وتتمثل فجـوة   .  املستدامة، وحتسني أساليب وأدوات التنبؤ بالتأثريات املناخية وإدارهتا واحلد منها           للتنمية الوطنية
  .، يف أشد البلدان ضعفاًاآلليات املتاحة لتقاسم املخاطر، مثل التأمني، وقلة فرص الوصول إليهاأخرى يف قلة 

  التوصيات - ٣

قطاعات واختصاصات للتقليل شامل لعدة  باعتماد هنج يمن أجل سّد الثغرات وتلبية االحتياجات، أوص       - ٤٠
ومشلت التوصيات اخلاصة بتحسني تقييم . من املخاطر املتصلة باملناخ، يشارك فيه أصحاب املصلحة مشاركة نشطة

ت على املستويات الوطين واإلقليمـي والعـاملي،        املخاطر املتصلة باملناخ والتنبؤ هبا وتأثرياهتا حتسني إتاحة البيانا        
  .واستمرار وصول املستعملني إىل حمفوظات البيانات وقواعد البيانات ذات الصلة

 بأن حيدد املخططون الوطنيون والقطاعيون املبادرات       يوبغية حتسني إدارة املخاطر املتصلة باملناخ، أوص        - ٤١
 باملخاطر املتصلة باملناخ وبناء القدرات املتصلة هبذه املخـاطر،  الغاإلبل حتسني ـالقائمة ويؤسسوا عليها من أج  

 تتناول دور آليات إدارة املخاطر مبـا  وبأن جتري معاهد البحوث على املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي حبوثاً 
  .فيها التأمني

 املناخية املتطرفة يف السياسات     ومن أجل إدماج االعتبارات املتعلقة باملخاطر املتصلة باملناخ وباألحداث          - ٤٢
 مراكز التنسيق الوطنية املعنية بتغري املناخ واحلد من خطـر         قوم بأن ت  يالوطنية ويف ختطيط التنمية املستدامة، أوص     

بالتقليل مـن املخـاطر     اخلاصة  املعلومات عن استخدام وإتاحة البيانات واملعلومات واألدوات        بتبادل  الكوارث  
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 بأن ُتشرك األفرقة الوطنية املعنية بتغري املناخ والتخطيط       يكما أوص . للتأثر يف مجيع القطاعات   واألخطار والقابلية   
  . يف خمتلف القطاعات باحلد من خطر الكوارثنييف الوزارات القطاعية مجيع أصحاب املصلحة املعني

  قتصادية اال-  جتماعيةالعلومات اامل -  هاء

 -  اجلوانـب االجتماعيـة   حتسني املعرفـة ب   االقتصادية   -  تماعيةأنشطة يف جمال املعلومات االج    نفذت    - ٤٣
االقتصادية يف عمليات تقييم تأثريات تغري املناخ        -  االقتصادية لتغري املناخ، وحتسني إدماج املعلومات االجتماعية      

اء عقد يف  واجتماع خرب)٢٤( واملنظمات ذات الصلة)٢٣(ومشلت األنشطة ورقات قدمتها األطراف. والقابلية للتأثر به
  .)٢٥(٢٠٠٨مارس / آذار١٢ إىل ١٠ترينيداد وتوباغو، يف الفترة من ببورت أوف سبني، 

  احلالة الراهنة - ١

 االقتصادية جزءاً ال يتجزأ من تقييم آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر بـه،    - تشكل املعلومات االجتماعية      - ٤٤
القتصادية ميكن أن تسلِّط الضوء على خمتلف حاالت التعرض        ا - فاملعلومات االجتماعية   . والتخطيط للتكيف معه  

  وإىل حـد اآلن، يف الكـثري   . ة وقدرة املناطق والبلدان واجملتمعات احملليـة علـى التكيـف    ـللتهديدات املناخي 
ة للتـأثر بـه     ـة يف تقييمات تأثري تغري املناخ والقابلي      ـ االقتصادية املستعمل  - ات االجتماعية   ـمن السيناريوه 

، )٢٦(املتعلق بسيناريوهات االنبعاثـات   حددة يف التقرير اخلاص     ـعتمدت األوصاف السردية والسيناريوهات امل    ا
الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، كأساس لتطوير سيناريوهات كمية على الصعيدين الوطين               

  . ودون الوطين

  الثغرات واالحتياجات - ٢

 االقتصادية متخلّفة باملقارنة مع املعلومات الفيزيائية األحيائية واملعلومات - ت االجتماعية ال تزال املعلوما  - ٤٥
وتتمثل فجوة رئيـسية يف نقـص   . اخلاصة باألرصاد اجلوية فيما يتعلق بكميتها وإتاحتها وإمكانية الوصول إليها         

وحـىت  . ما على املستوى دون الـوطين      االقتصادية اليت تعكس التفاوت املكاين، وال سي       - املعلومات االجتماعية   
فكثرياً ما جتمع   .  االقتصادية، فإن إمكانية تطبيقها يف ختطيط التكيف حمدودة        - عندما تتاح املعلومات االجتماعية     

البيانات يف أشكال غري متسقة، وتنشر على نطاقات كلية، وتكون مشتتة يف مواقع عديدة، وال تتاح يف أشكال                  
لذلك ينبغي بـذل    . يمات املتعلقة بالقابلية للتأثر والتأثر بتغري املناخ وختطيط التكيف معه         ميكن استخدامها للتقي  

  . االقتصادية النوعية يف التقييمات- املزيد من اجلهود لتحسني إدماج املعلومات االجتماعية 

                                                      

)٢٣( FCCC/SBSTA/2007/Misc.21و Add.1.  
)٢٤( FCCC/SBSTA/2007/Misc.22. 

)٢٥( FCCC/SBSTA/2008//2.  

)٢٦( <www. ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.htm>.  
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  التوصيات - ٣

قتصادية لتغري املنـاخ حتديـد    اال- مشلت التوصيات املتعلقة بتحسني املعلومات عن اجلوانب االجتماعية     - ٤٦
أولويات االحتياجات من البيانات، وتوحيد مجع البيانات وختزينها، وإحالة البيانات إىل اإلحداثيات اجلغرافيـة،              
  .وتيسري توليد بيانات حمددة ألغراض التكيف وتقدمي حوافز ملقّدمي البيانات جلعل بياناهتم متاحة على نطاق واسع

تغري املناخ والقابليـة    تأثريات  االقتصادية يف تقييمات     -  اج املعلومات االجتماعية  ومشلت توصيات إدم    - ٤٧
تلك املعلومات االحتياجـات احملـددة      لكي تلي   للتأثر به إقامة حوار مفتوح بني مقدمي املعلومات ومستعمليها          

اختاذ القرار،  عمليات  املتاحة وعرض املعلومات حبيث تفيد      باستعمال البيانات   ووضع توجيهات خاصة    للبيانات،  
  .وإتاحة معلومات تتعلق بتكاليف وفوائد خيارات التكيف

   وممارساته ختطيط التكيف-  واو

مجع وحتليل ونشر املعلومات عن إجراءات وتدابري وممارساته هبدف يف جمال ختطيط التكيف نفذت أنشطة   - ٤٨
واستراتيجيات التكيف القصرية األجل والطويلـة      التكيف العملية السابقة واحلالية، مبا يف ذلك مشاريع التكيف،          

  . األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان األصليني

؛ وتقريراً توليفيـاً يـستند إىل       )٢٨( واملنظمات ذات الصلة   )٢٧(ومشلت األنشطة ورقات قدمتها األطراف      - ٤٩
لنتائج املستخلصة من أعمال فريق اخلرباء املعين بأقل        ؛ وتقريراً توليفياً عن ا    )٢٩(املعلومات الواردة يف تلك الورقات    

البلدان منواً، وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                
 عمل عقدت    وحلقة ؛)٣٠(لالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، فيما يتعلق بتخطيط التكيف وممارساته          

سـبتمرب  / أيلول ١٢ إىل   ١٠بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف روما، بإيطاليا، يف الفترة من              
كما أعدت األمانة وصلة بينية تستند إىل شبكة اإلنترنت وتقدم معلومات عن املمارسات القائمة يف               . )٣١(٢٠٠٧

أجل التكيف، باالعتماد على قاعدة بيانـات األمانـة بـشأن           جمال التكيف واستراتيجيات التصدي احمللية من       
  .)٣٢(استراتيجيات التصدي احمللية

                                                      

)٢٧( FCCC/SBSTA/2007/Misc.10و Add.1.  
)٢٨( FCCC/SBSTA/2007/Misc.11.  
)٢٩( FCCC/SBSTA/2007/9.  
)٣٠( FCCC/SBSTA/2007/10.  
)٣١( FCCC/SBSTA/2007/15.  
  .<www.unfccc.int/4363.php>تتاح الوصلة البينية اليت تستند إىل شبكة اإلنترنت على العنوان التايل  )٣٢(
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 احلالة الراهنة - ١

 واملـوارد  ،القطاعات من قبيل الزراعة واألمن الغذائيخمتلف  ختطيط وممارسات التكيف بني     تتباين حالة     - ٥٠
مبا فيها املستويات دون الوطين والوطين واإلقليمـي        ،  خمتلف املستويات بني   واملناطق الساحلية والصحة و    ،املائية

 للمخاطر الطبيعية وتقلب املنـاخ كمـدخل        ةالتعّرض احلالي استخدام حالة   وتشمل الدروس املستفادة    . والدويل
توجيهية إلشراك أصحاب املصلحة؛ وأمهيـة فهـم معـارف          البادئ  املفرادية و اإلدراسات  الللتكيف؛ واستعمال   

  .األصلية واحمللية وتقييمها وإدماجهامعات اجملتوتكنولوجيات 

  الثغرات واالحتياجات - ٢

من ذلك على سـبيل املثـال   و. ال يزال الكثري من الثغرات واالحتياجات قائماً رغم إحراز بعض التقدم        - ٥١
يود نامجة عن عدد من القوهذه الثغرة . التكيف وختطيطه، من جهة، والتنفيذ من جهة أخرىتقييم وجود ثغرة بني 

واالستجابة القطاعية غري املنسَّقة ميكن أن تكون عدميـة         . االفتقار إىل القدرة والبيانات واملعلومات واملوارد     منها  
  تـأثر  قطـاع آخـر لل    نتائج عكسية إذ إن االستجابات يف قطاع ما قد تزيد من قابليـة              قد حتدث   الفعالية بل   

ومن مث هنـاك حاجـة إىل   . القطاع اآلخر لتحقيق التكيفلك أو حتد من فعالية تدابري االستجابة املتخذة يف ذ   /و
  .شامل لعدة قطاعات كجزء من استراتيجية عامة للتنمية املستدامةتكيف اعتماد هنج 

  التوصيات - ٣

بغية تعزيز ختطيط التكيف وممارساته على مجيع املستويات ويف مجيع القطاعات، أوصى بوضـع إطـار                  - ٥٢
حتديد جمموعة ممارسات التكيف املتاحة ويسمح يف الوقت نفسه باملرونة وبإعـادة  مفاهيمي للتكيف يساعد على   

تشكيل اخليارات كلما ازدادت األمور وضوحاً فيما خيص حجم التغري أو التأثريات اليت يـتعني علـى خمتلـف                   
  .القطاعات التكيف معها

يف مجيع  التنمية وامليزانية   عملية وضع خطط وسياسات     ومشلت توصيات أخرى تعزيز إدماج التكيف يف          - ٥٣
ميثاق وضع  القطاعات وعلى مجيع املستويات، وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف عملية التكيف بالتشجيع على              

يف جمال التكيف، يربز فيه القطاع اخلاص املمارسات اجليدة اليت تلجأ إليها الشركات يف إدماج               لقطاع األعمال   
  .مسألة التكيف يف عملياهتا

ملواصلة حتسني فهم ممارسات التكيف، أوصى بالقيام باملزيد من البحوث احملددة اهلدف من أجل حتديد               و  - ٥٤
خيارات التكيف العملية وتقييمها، مبا يف ذلك حتديد وتقييم تكاليفها وفوائدها وإمكانية املفاضلة فيمـا بينـها                 

ر املعارف اليت يتم تقامسها وإقـرار صـحة         وتقاسم نتائج تقييم قواعد بيانات التكيف بغية إذكاء الوعي مبصاد         
  .املمارسات اجليدة
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   البحوث- زاي 

ومشلت األنشطة إعداد   . اضطُلع بأنشطة يف جمال البحوث بغية النهوض بالبحوث املتصلة خبيارات التكيف            - ٥٥
  .)٣٣( هذا اجملالتقرير توليفي عن البحوث اجلارية واملُزمع إجراؤها يف جمال التكيف، فضالً عن احتياجات البحث يف

ومواصـلة  وباإلضافة إىل ذلك، اتفقت األطراف يف الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية على إقامة             - ٥٦
املتصلة بتغري املناخ، يتناول البحوث يف املعنية بالبحوث حوار بني األطراف والربامج واملنظمات الدولية واإلقليمية 

اف برامج ومنظمات البحوث ذات الصلة إىل إبالغ اهليئة الفرعية على حنو ودعت األطر. ١١- م أ/٩سياق املقرر 
نشطة األمنتظم بالتطورات يف األنشطة البحثية املتعلقة باحتياجات االتفاقية، مبا فيها االستنتاجات العلمية الناشئة، و

لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري     اليقني واالحتياجات البحثية الرئيسية اليت حيددها ا      عدم  جوانب  ملواجهة  املنفَّذة  
  .)٣٤(املناخ أو تطرحها األطراف

ويف إطار هذا احلوار، ُعقد اجتماع غري رمسي أثناء الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية، قدَّم أثنـاءه                   - ٥٧
عن أنـشطتهم  ممثلون عن برامج ومنظمات البحوث وأعضاء الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ معلومات              

وكما اتفق املشاركون يف الدورة . )٣٥(استجابة للقضايا احملددة يف الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعيةاملنفَّذة 
كما شّددت  . تلك القضايا أثناء اجتماعات احلوار املقبلة     التعمق يف حبث    الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية، ينبغي      

  .ز أنشطة البحث الرامية إىل دعم اجلهود املبذولة يف جمال التكيفاهليئة الفرعية على ضرورة تعزي

  احلالة الراهنة - ١

يتيح تقرير التقييم الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وال سيما إسهام الفريـق                   - ٥٨
وشرحاً ملربرات إجراء   للتأثر به والتكيف معه     تغري املناخ والقابلية    لتأثريات  العامل الثاين التابع له، تقييماً شامالً       

وتزيد الدراسات اإلضافية األخرية من حتـسني فهـم         . حبوث إضافية بغية معاجلة الثغرات واالحتياجات احملددة      
وحبـوث  . ، وفهم احلواجز واملعوقات   التكيف احلالية تغري املناخ والقابلية للتأثر به وخيارات وممارسات        تأثريات  

الربامج واملنظمات املعنية بالبحوث مثل الربنامج العاملي لبحوث املنـاخ          تضطلع هبا   لصعيد الدويل   التكيف على ا  
جتري ، وة العاملية البيئياتلتغريلوالربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط احليوي والربنامج الدويل لألبعاد البشرية 

ويشمل ذلك البحوث   اجملتمعي يف مجيع أحناء العامل،      /ليالوطين واحمل اإلقليمي و على املستويات   هذه البحوث أيضاً    
  .املنظمات والشبكات اإلقليميةاليت جتريها 

                                                      

)٣٣( FCCC/SBSTA/2007/12.  
وثيقـة  ، انظـر ال   السادسة والعشرين للهيئة الفرعيـة    لالطالع على قائمة القضايا احملددة يف الدورة         )٣٤(

FCCC/SBSTA/2007/4 و -  أ(٤٧، الفقرة.( 

 العروض املقدمة يف االجتماع غري الرمسـي        <www.unfccc.int/4422.php>ُتتاح على العنوان التايل      )٣٥(
 .وكذلك املوجز الذي أعده الرئيس
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  الثغرات واالحتياجات - ٢

 ٥٧ و٥٥يف التقرير التوليفي وأثناء احلوار املشار إليه يف الفقرتني          واالحتياجات  ُحدِّد الكثري من الثغرات       - ٥٩
تغري املناخ والقابلية للتأثر به التقليل من عدم اليقني يف          تأثريات  تعلقة بفهم   وتشمل االحتياجات احملددة امل   . أعاله

حساسية النظام املناخي، تعزيز الصالت بني مناذج الدوران العام والنماذج اإلقليمية سعياً لتحسني أداء النمـاذج           
  . األساسية للمناخاإلقليمية لتغري املناخ، وحتسني التحقق من النماذج املناخية برصدات املتغريات

احتياجات البحوث فهم وتقليل احلواجز االقتـصادية       تشمل  وفيما يتعلق بتيسري ختطيط وتنفيذ التكيف،         - ٦٠
بوسائل منها والتقنية واالجتماعية واملؤسسية اليت حتول دون التكيف وكذلك حتسني فهم خمتلف خيارات التكيف، 

كما يلزم بذل جهود لوضع سيناريوهات تكيف ملختلف مستويات         . ةاحملتملواملوازنات  حتديد التكاليف واملنافع    
  .وافتراضات تثبيت غازات الدفيئة

  التوصيات - ٣

أوصى املشاركون، أثناء احلوار، بزيادة املوارد البشرية واملالية والتقنية واملؤسسية وكذلك بتكثيف التعاون   - ٦١
وسعياً لتعزيز استخدام البحـوث،     . بغية تعزيز حبوث التكيف   املناطق، وال سيما يف البلدان األطراف النامية،        بني  

بوسائل منها على سبيل املثال احلـوارات       نتائج تلك البحوث يف عمليات السياسات،       بإدماج  أوصى املشاركون   
  .أثناء دورات اهليئة الفرعيةاخلاصة بالعلم والسياسات كتلك احلوارات اليت جتري 

   تكنولوجيات التكيف- حاء 

ذت أنشطة يف جمال التكنولوجيات بغية تعزيز وتطوير ونشر التكنولوجيات والدراية الفنية واملمارسات نف  - ٦٢
 كجزء مـن ورقاهتـا      )٣٧( واملنظمات ذات الصلة   )٣٦(ومشلت األنشطة ورقات قدمتها األطراف    . اخلاصة بالتكيف 

وإضافة . )٣٨(ت الواردة يف هذه الورقات    املقدمة عن ختطيط وممارسات التكيف، وتقريراً توليفياً يستند إىل املعلوما         
ة أن تقوم، كإسهام منها يف برنـامج عمـل          ـإىل ذلك، طلب مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة إىل األمان          

ل وبأنشطة برنـامج  ـه خرباء معنيون هبذا العم   ـنريويب، بتنظيم اجتماع يتناول تكنولوجيات التكيف يشارك في       
 ببانكوك، ٢٠٠٨أبريل / نيسان٥فُعقد اجتماع اخلرباء املشترك يف . )٣٩(لوطنية للتكيفعمل نريويب وبرامج العمل ا

  .)٤٠(يف تايلند

                                                      

)٣٦( FCCC/SBSTA/2007/Misc.10و Add.1. 

)٣٧( FCCC/SBSTA/2007/Misc.11. 

)٣٨( FCCC/SBSTA/2007/6. 

)٣٩( FCCC/CP/2007/6٧٩لفقرة ، ا)ب.( 

)٤٠( FCCC/SBSTA/2008/4. 
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حلقـة  منها  بتكنولوجيات التكيف،   بأعمال كثرية تتعلق    واضطلع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا         - ٦٣
 وكُتيب  )٤٢(نيةتقوورقة   )٤١(يئياًبشأن تطوير ونقل تكنولوجيات التكيف السليمة ب       ٢٠٠٥دراسية عقدت يف عام     

عرضاً لتقييم تكنولوجيا التكيف مع تغري املناخ و      إطاراً  الورقة التقنية   وتتضمن  .  تكنولوجيات التكيف  عن تطبيق 
امة يف جمال التكيف يف مخسة قطاعات اهلتكنولوجيا على العن عملية تطوير ونقل تكنولوجيا التكيف، وأمثلة عاماً 

 ). لية، واملوارد املائية، والزراعة، والصحة العامة، واهلياكل األساسيةوهي املناطق الساح(

  احلالة الراهنة - ١

تقلل خماطر املستدامة، على سبيل املثال، فنظم الصرف . للتكنولوجيات دور هام يف أي إجراء تكيف فعال  - ٦٤
مـن قابليـة    حتد  املبكر   اإلنذار   ، وهياكل احلماية ونظم   من األعاصري لالحتماء  إنشاء املالجئ   كما أن   الفيضان؛  

تعزيز التعاون يف جمال إدارة استخدام املياه خطوات هامة وتشكل نظم ؛ للتأثر يف املناطق الساحليةاجملتمعات احمللية 
  .بشأن التكيف يف القطاع الزراعي والتقليل من خماطر اجلفاف

تتركز  أعاله ٦٢املشار إليها يف الفقرة  اليت تكرر ذكرها بكثرة يف الورقاتوكانت تكنولوجيات التكيف   - ٦٥
يف املوارد املائية واملناطق الساحلية، والتنـوع       املستخدمة  ، تليها التكنولوجيات     األمساك يف قطاع الزراعة ومصائد   

وتشمل تكنولوجيات .  بني عدة قطاعاتشتركةاملتكنولوجيات الالبيولوجي، وقطاعي الصحة واهلياكل األساسية و
البحريـة  واألسـوار   احملاصـيل املقاومـة للجفـاف،       أصناف  مثل تكنولوجيات   املادية  ولوجيات  تكنالالتكيف  

من التكنولوجيات  جيمع الكثري   و. ، مثل أمناط تعاقب احملاصيل    غري املادية تكنولوجيات  الوتكنولوجيات الري، أو    
. ة على املزج بـني النـوعني      عادإجراءات التكيف الناجحة    املادية واخلصائص غري املادية، وتقوم      صائص  بني اخل 

أساسياً يف تكنولوجيات التكيف؛ وهذه التكنولوجيات موجودة عنصراً التكنولوجيات واملعارف التقليدية وتشكل 
  . بالفعل، وهي تناسب كثرياً من البلدان النامية وميكن للمجتمعات احمللية أن حتسنها

  الثغرات واالحتياجات - ٢

وتـشمل  . لثغرات واالحتياجات اليت تعيق انتشار تطبيق تكنولوجيات التكيف       ال يزال هناك الكثري من ا       - ٦٦
االحتياجات بناء القدرات البشرية والتقنية واملؤسسية املناسبة لنشر هذه التكنولوجيات واسـتعماهلا؛ وحتـسني              

  .د املالية الكافيةوإذكاء الوعي لدى مجيع أصحاب املصلحة، مبا يشمل اجملتمعات احمللية؛ وإتاحة املواراملعلومات 

  التوصيات - ٣

املناسـبة  التكيـف   تشمل التوصيات املتعلقة بتطوير تكنولوجيات التكيف حتديد وتقييم تكنولوجيات            - ٦٧
التكنولوجيا عـن  من  حتياجات  االتقييم  عمليات  ملختلف القطاعات واألقاليم ومراحل النمو االقتصادي؛ وتعزيز        

                                                      

)٤١( FCCC/SBSTA/2005/8.  
)٤٢( FCCC/TP/2006/2.  
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والتكيف على الصعيدين الوطين والقطاعي، مبا فيها برامج العمل الوطنيـة   طريق إدماج نتائجها يف خطط التنمية       
  . للتكيف؛ وتعزيز الدعم املايل واملؤسسي، وتبادل املعلومات، وبناء القدرات والبيئات املمكنة

تكنولوجيات التكيف عند تنفيـذ     لكما اقترح أن يويل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عناية خاصة              - ٦٨
  . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨رنامج عمله للفترة ب

   التنويع االقتصادي- طاء 

ترمي واملنهجيات واألدوات اليت تدابري التعزيز فهم وتطوير بغية يف جمال التنويع االقتصادي نفذت أنشطة   - ٦٩
لـدان  وال سـيما يف الب    االعتماد عليها،   إىل زيادة املرونة االقتصادية للقطاعات االقتصادية الضعيفة والتقليل من          

 يـستند إىل    توليفيـاً  ، وتقريـراً  )٤٤(واملنظمات ذات الصلة   )٤٣(األطرافومشلت األنشطة ورقات قدمتها     . يةالنام
  . )٤٥(املعلومات الواردة يف هذه الورقات

  احلالة الراهنة - ١

تنويع فعلى الصعيد الوطين، يعين ال    . ُيطبَّق التنويع االقتصادي على شّتى املستويات ويف خمتلف القطاعات          - ٧٠
أما على املـستوى القطـاعي، فـيعين التنويـع          . اقتصادية ضيقة االعتماد على قاعدة    احلّد من فرط    االقتصادي  

ثّل تنويع أسباب ميوعلى املستوى اجملتمعي، . تكييف املمارسات القائمة مع احلد من التعرض للمخاطراالقتصادي، 
وإن . ت اخلارجية مبا فيها الصدمات ذات الصلة باملنـاخ املعيشة استراتيجية قائمة منذ أمد بعيد للتصدي للصدما      

ما ميكن استخالصه من دروس وممارسات جيدة مهم يف املضي قُدماً يف معاجلة هذه الصدمات وحدوث فهم كيفية 
كل حالة علـى    يف  وعند التحقق من الفوائد احملتملة للتنويع االقتصادي، يلزم إجراء تقييم،           . التنويع االقتصادي 

  .ملدى إسهام هذا التنويع يف التخفيف من القابلية للتأثر بتغري املناخحدة، 

  الثغرات واالحتياجات - ٢

 أعاله احلاجـة إىل حتـسني       ٦٩املشار إليها يف الفقرة     الورقات  الثغرات واالحتياجات احملددة يف     تشمل    - ٧١
وهنـاك نقـص يف     . ع االقتصادي يولتأثريات تغري املناخ يف سياق التن     مدى التعرض   أدوات وضع النماذج وتقييم     

 املخرجات لتقييم قابلية القطاعات للتأثر، رغم       - التأثريات املادية بنماذج املدخالت     بتنبؤات  الالنماذج اليت تربط    
وهناك حاجة أيضاً إىل مشاركة اجلمهور يف مجيع العمليات اليت          . تلك النماذج للتنويع االقتصادي الفعال    ضرورة  

القطاع اخلـاص بـدور     يضطلع  يف هذا الصدد    واعات القابلة للتأثر وتقليل االعتماد عليها؛       تزيد من مرونة القط   
تـصعِّب  وأعرب أطراف عن القلق إزاء صعوبة االضطالع بالتنويع االقتصادي، ال سيما يف البلدان اليت               . رئيسي

  . األنشطة االقتصادية البديلةظروفها الوطنية تنفيذ 
                                                      

)٤٣( FCCC/SBSTA/2007/Misc.15و Add.1.  
)٤٤( FCCC/SBSTA/2007/Misc.16.  
)٤٥( FCCC/SBSTA/2007/14.  
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املؤسسات واخلرباء واجملتمعات احمللية املنظمات ومشاركة   - ثالثاً 
والقطاع اخلاص يف أنشطة برنامج عمل نريويب املتعلـق         

  بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

املنظمـات  مـشاركة   عمل نريويب وحتقيق هدفه يتوقفان إىل حد كبري على          النجاح يف تنفيذ برنامج     إن    - ٧٢
ولذلك، طلبت اهليئة . عاملة يف جمال التكيف على مجيع املستويات ويف مجيع القطاعاتواجلهات صاحبة املصلحة ال

الفرعية إىل األمانة أن تسعى إلشراك جمموعة واسعة من املنظمات واملؤسسات واخلرباء واجملتمعات احمللية يف تنفيذ                
ت الصلة واجلهات األخـرى صـاحبة       وحتقيقاً هلذه الغاية، دعت اهليئة الفرعية املنظمات ذا       . برنامج عمل نريويب  

برنامج عمل نريويب، وحثتها على القيام بأنـشطتها        اليت تندرج يف إطار     يف تنفيذ األنشطة    املشاركة  املصلحة إىل   
إطالع اهليئة الفرعيـة للمـشورة يف        وعلى   ١١- م أ /٢دعماً للهدف املتوخى واملواضيع احملددة يف املقرر        اخلاصة  

  . )٤٦(ائج هذه األنشطة حبسب االقتضاءدوراهتا التالية، على نت

يف مشاركة نـشطة    وشارك عدد من املنظمات واملؤسسات واخلرباء واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص             - ٧٣
مخس وعشرون منظمة ومؤسسة معارفها وآراءهـا       وعرضت  . مبوجب برنامج عمل نريويب   املقررة  تنفيذ األنشطة   

لالطالع على عرض عـام     (ظمة يف حلقات العمل واجتماعات اخلرباء        من ٨٧بتقدمي ورقات، وشارك ممثلون عن      
  ).أدناهالوارد املنظمات املمثلة، انظر الشكل ألنواع 

  املنظمات اليت شاركت يف حلقات العمل واجتماعات اخلرباءأنواع 

  

  

  

  

  

  

  

صـصة ملناقـشة    ونظمت األمانة اجتماعات حتضريية تقنية صغرية مع ممثلي املنظمات واملؤسسات املتخ            - ٧٤
مشاركة وأسهمت هذه االجتماعات يف تنظيم حلقات العمل واجتماعات اخلرباء وكذلك يف تعزيز . جماالت العمل

  .املنظمات واملؤسسات واخلرباء يف تنفيذ برنامج عمل نريويب
                                                      

)٤٦( FCCC/SBSTA/2006/11 . ١٧الفقرة.  
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قية، أال وهي مبوجب االتفااملنشأة منها أفرقة اخلرباء املقررة بطرق  يف األنشطة )٤٧(مسامهة اخلرباء وقدمت    - ٧٥
وأسدى فريق . فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وفريق اخلرباء االستشاري وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

البلدان األطراف بشأن االستراتيجيات واجلوانب التقنية      الفئة من   اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً املشورة إىل هذه         
وأعرب رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً عـن اسـتعداد            . ج العمل الوطنية للتكيف   إلعداد وتنفيذ برام  

فريق اخلرباء االستشاري وقدم . تكيفالأقل البلدان منواً يف وضع خطط اليت ال تندرج يف فئة   الفريق لدعم البلدان    
 الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة       والنظر يف البالغات  العملي  عن طريق التدريب    والدعم التقنيني   املشورة  

والعمليات ذات الصلة بتقييم القابلية للتأثر بتغري املنـاخ         واملنهجيات  يف املرفق األول لالتفاقية يف جمال األدوات        
بـشأن  يف األنشطة، بتقدمي املشورة والتوجيه التقنيني       وأسهم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا       . والتكيف معه 

 كما سـعى   .األولويات بني االحتياجات منها   هذه التكنولوجيات وحتديد    فهم  كنولوجيات التكيف بغية حتسني     ت
  . املهمة للتكيففريق اخلرباء لتحسني عملية تطوير ونقل التكنولوجيات 

اخلرباء، اخلرباء وممثلي األطراف واملنظمات وأفرقة      املقدمة من   وإضافة إىل االستفادة من اخلربات الواسعة         - ٧٦
معارف وخربات حمددة ملختلف جماالت العمل عن طريق مشاركة نشطة تتيح فرادى اخلرباء سعت األمانة ملشاركة 

، وتقـدمي   القيام بدور امليسِّر يف توجيه املناقـشات      ذكرات، و املساسية و األعلومات  املاإلسهام يف إعداد ورقات     
األطراف غري املدرجة يف املرفق خبرياً من  ٣١منهم ، شخصيةبصفتهم ال خبرياً ٥٧وُدعي ما جمموعه . عروض تقنية

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، إىل حضور ودعم اجتماعات اخلرباء           من    خبرياً ٢٦األول لالتفاقية و  
  .لت األطراف مثانية خرباء آخرين للمساعدة على إجناز هذا النشاطوحلقات العمل وموَّ

ئة الفرعية إلشراك جمموعة أوسع من اخلربات يف تنفيذ برنامج عمل نريويب، دعـت األطـراف إىل                 وسعياً من اهلي    -٧٧
 لضمان اشتماهلا على خرباء ميثلون مجيع جماالت اخلربة         )٤٨(حتديث قائمة خرباء اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         

وحىت موعد انعقاد الدورة الثامنة والعـشرين للهيئـة الفرعيـة           . لتكيف معه املتصلة بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به وا       
ورشح خرباء  .  خبرياً يف جمال تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ وتأثرياته والتكيف معه           ٢٢٨للمشورة، مشلت القائمة ما جمموعة      

  . من األطراف املدرجة يف املرفق األول طرفا٢٩ً طرفاً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية و٦١من 

 منظمات ومؤسسات من مجيع أحناء العامل ١٠٩وباختتام الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية، عرضت   - ٧٨
  .)٤٩(مع األمانةعينت جهة تنسيق إلجراءات االتصاالت مسامهاهتا يف حتقيق هدف برنامج عمل نريويب 

ها منظمة األغذية والزراعة، والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ،           وقامت بعض املنظمات، مبا في      - ٧٩
ـ               دان واألمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ومنظمة التعاون والتنمية يف املي

مم املتحدة اإلمنائي، والبنك    للمكاتب املعنية بتغري املناخ، وبرنامج األ     األمريكية   - ة  االقتصادي، والشبكة اإليبريي  
                                                      

ج عمل نريويب، برناملالطالع على مزيد من املعلومات عن الدروس املستفادة يف إشراك اخلرباء يف تنفيذ  )٤٧(
  .FCCC/SBSTA/2008/10 انظر الوثيقة
)٤٨( <www.unfccc.int/534.php>.  
من منظمات ومؤسسات للمشاركني  عرض عام <www.unfcc.int/3964.php>يتاح على العنوان التايل  )٤٩(

 .وخرباء وجمتمعات حملية
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معلومات عن أنشطتها ذات هبذه املناسبة بتقدمي الدويل، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، 
يف تنفيذ برنامج عمل نريويب، سواًء أكان ذلك عن طريق بيانات ألقتها بشأن مشاركتها الصلة، وتقدمي اقتراحات 

ندوة يف معتكف مشتركة مع األمانـة،       عن طريق   الفرعية، أم عن طريق مذكرات مفاهيمية، أم        يف دورات اهليئة    
  .برنامج األمم املتحدة للبيئةيف حالة مثلما جرى 

 ١٠ويف املنتدى األول الذي عقدته جهات التنسيق التابعة للمنظمات واملؤسسات املشاركة يف بـايل يف                 - ٨٠
وتطوره يف  لربنامج عمل نريويب    احلالة الراهنة   مع األمانة   تنسيق   جهة   ٤٢، ناقشت   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول 

األنشطة املنفَّذة يف إطار برنامج عمل نريويب، قّدم الكثري من املنظمات تعهدات باختاذ  تقييم  ويف أعقاب   . املستقبل
  .)٥٠(بغية تيسري حتقيق هدف برنامج عمل نريويباليت ختصها إجراءات يف جماالت برنامج العمل 

حتقيق هدف برنامج عمل    اخلاصة من أجل    كما التزمت املنظمات على حنو متزايد باالضطالع بأنشطتها           - ٨١
جماالت عمل حمددة، كما يتجلى ذلك يف الورقات والبيانات واملـذكرات املفاهيميـة      ونتائجه املتوقعة يف    نريويب  

  .والتعهدات باختاذ إجراءات

وتغطـي  . )٥١( منظمـة  ١٥ تعهدا قدمتها    ٣٤لعشرين للهيئة الفرعية، مت تلقي      وباختتام الدورة الثامنة وا     - ٨٢
األنشطة املتعهد هبا مجيع جماالت العمل التسعة وتشمل تطوير ونشر أدوات لتقييم وتقليل املخاطر املتصلة بالزراعة، 

البـاحثني  اجليل القادم مـن  ب وتنفيذ املشاريع التجريبية املتعلقة باستخدام املوارد اجلينية النباتية، وتثقيف وتدري  
  .القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معهاملتخصصني يف جمال و

لرامية إىل  ا)٥٢(كما أعدت األمانة، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية وبالتشاور مع األطراف، نداءات العمل  - ٨٣
ن حلقات العمل واجتماعات اخلرباء يف ناجتة عالتوصيات بتنفيذ الواسعة من أصحاب املصلحة قيام جمموعة تسهيل 

وهتدف نداءات العمل إىل إبالغ اإلجراءات العملية احملددة جلميع أصحاب املصلحة يف شكل . إطار برنامج عمل نريويب
ميسَّر بغية حفزه على االستجابة، مبا يشمل االستجابة يف شكل تقدمي تعهدات باختاذ اإلجراءات على حنو ما سـلف                   

 االجتماع الذي عقده ممثلو األطراف بشأن نتائج األنشطة املنجزة يف إطار برنامج عمل نريويب واملشار إليه وأثناء. ذكره
 أعاله، شجعت األطراف املنظمات النشطة يف جمال دعم األطراف، سواء أكان ذلك عن طريـق تقـدمي                  ٨يف الفقرة   

  .الغ اهليئة الفرعية دورياً بالنتائج املنجزةالتعهدات باختاذ إجراءات أم باالستجابة لنداءات العمل، على إب

وضعت ، ١١- م أ/٢ للمقرر ، بدأت األمانة يف تعزيز عملها مع القطاع اخلاص وفقا٢٠٠٨ًويف بداية عام   - ٨٤
مركزياً للمعلومات ميكنه مورداً مرحلة أوىل، تطور األمانة كو. عالقاهتا مع أوساط األعمال التجاريةمبادرة لتعزيز 

                                                      

)٥٠( <http://unfccc.int/files/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/application/pdf/nwp_forum_ 
summary_web.pdf>. 

)٥١( <www.unfccc.int/3996.php>. 

وتتاح نداءات العمل هذه    . ستة نداءات عمل  أعدت  اختتام الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية،       ب )٥٢(
 .<www.unfccc.int/4430.php>وغريها من املعلومات املتصلة بالعمل اجلاري على العنوان التايل 
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العمل املتصل بالتكيف الـذي  على وسائط األعمال التجارية واحلكومات وغريها من أصحاب املصلحة         يطلع  أن  
ذلك، تتصل األمانة بأوساط األعمال التجارية وتطلب إليها تسجيل اهتمامهـا           ولتحقيق  . القطاع اخلاص ينفذه  

عن طريق موقع شبكي    ل التكيف   يف جما بربنامج عمل نريويب وإتاحة معلومات عن العمل الذي تقوم به           باالرتباط  
  . وعن طريق استبيان )٥٣(خمصص

املنجزة يف إطار برنامج عمل نـريويب       ألنشطة  نتائج ل نشر    -  رابعاً
  املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

أصـحاب  ع علـى    على نطاق واس   ،تنفيذ برنامج عمل نريويب    على أن تنشر نتائج      وافقت اهليئة الفرعية    - ٨٥
  .)٥٤(بوسائل فعالة، مبا يف ذلك نشرها من جانب األمانةاملصلحة املعنيني 

واستناداً . برنامج عمل نريويب على خمتلف أصحاب املصلحة      نتائج  واستعملت األمانة وسائل خمتلفة لنشر        - ٨٦
نة جملاالت العمل، مبـا يف      قدمة من األطراف واملنظمات، نشرت األمانة معلومات عن احلالة الراه         املورقات  الإىل  

، والتقارير التوليفية وقواعـد     املتفرقاتذلك الدروس املستفادة والثغرات واالحتياجات، وذلك عن طريق وثائق          
كما ترد توصيات عن كيفية معاجلة الثغرات واالحتياجات يف تقارير . البيانات املباشرة يف جمال ممارسات التكيف   

  .نداءات العملحلقات العمل واالجتماعات ويف 

وسعياً للوصول إىل جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة، أعدت األمانة كتيبات تعرض برنامج العمـل                 - ٨٧
كتيب أثناء الـدورتني الـسادسة والعـشرين         ٤ ٠٠٠حنو  ووزع  . التقدم احملرز يف تنفيذه   تقدم معلومات عن    و

غريهـا مـن    قدت يف إطار برنامج عمل نريويب و      ُع ومبناسبة االجتماعات اليت  والسابعة والعشرين للهيئة الفرعية     
األمانة نشرة إخبارية إلكترونية تزود املنظمات املشاركة بأحدث كما أعدت  . األنشطة اليت نظمت بشأن التكيف    

وباإلضافة إىل ذلك، فإن غالبية حلقات العمـل        . )٥٥(تنفيذ برنامج عمل نريويب   التقدم احملرز يف    املعلومات بشأن   
وهي  -  Earth Negotiations Bulletinخلرباء املعقودة يف إطار برنامج عمل نريويب قد غطتها نشرة واجتماعات ا

  .على نطاق واسعاملناقشات والنتائج  لكفالة نشر - الدويل للتنمية املستدامة اإلبالغ اليت يوفرها املعهد خدمة 

اليت جيري االضطالع هبا دعماً لربنامج      األنشطة  نتائج  لنشر  اخلاصة  واستخدمت املنظمات أيضاً وسائلها       - ٨٨
وعلى سبيل املثال، فإن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة قدمتا . عمل نريويب

ورقات مفاهيمية يف دورات اهليئة الفرعية وأصدرت أمانة نظام التحليل والبحث والتدريب يف جمال التغري العاملي                
  .يسلط الضوء على عملها )٥٦(كتيباً

                                                      

)٥٣( <www.unfccc.int/4291.php>. 

)٥٤( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٦، الفقرة. 

 .<www.unfccc.int/3633.php> التايل نتتاح الكتيبات والنشرات اإلخبارية على العنوا )٥٥(

)٥٦( www.start.org/Publications/other/START-NWP%20Booklet_2007_Final.pdf. 
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  ينبغي مواصلة النظر فيها املسائل اليت - خامساً 
إن نتائج األنشطة اليت أُجنزت يف الفترة املمتدة حىت اختتام الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية تشكل                 - ٨٩

عزيز حتقيق هدف برنـامج     لتو. ١١- م أ /٢ نريويب كما ورد يف املقرر       إسهاماً أولياً يف حتقيق هدف برنامج عمل      
 اعتمدت األطراف يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية جمموعة شاملة مـن             ،عمل نريويب ونتائجه املتوقعة   

  .يف املرحلة األوىل من برنامج العملاملقدمة  تعكس الكثري من التوصيات )٥٧(اإلضافيةاألنشطة 
التوصيات ونداءات  تعزيز تنفيذ   لعشرين للهيئة الفرعية على     يف الدورة الثامنة وا   أيضاً  واتفقت األطراف     - ٩٠

مبن فيهم واسعة من أصحاب املصلحة جمموعة عن املرحلة األوىل من برنامج عمل نريويب من جانب الناشئة  العمل  
يل املنظمات واملؤسسات واخلرباء واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص، هبدف االضطالع بأنشطة على املستويات الدو

  .واإلقليمي والوطين ودون الوطين
بالتنفيذ ميكن معاجلتها يف إطار عملية االتفاقية، قـد         متصلة  وفيما يتعلق بالتوصيات اليت تتناول جوانب         - ٩١

إحالة هذه التوصيات إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيها يف إطار بنود جدول األعمال ذات               يف  ترغب األطراف   
  :ات اخلرباء وحلقات العمل ما يليوتشمل القضايا اليت حددهتا اجتماع. مناسباًالصلة، حسبما يكون 

والقابلية للتـأثر   التأثريات  حتسني العمل يف جماالت     يف  تعزيز بناء القدرات ودعم البلدان النامية         )أ(  
  ؛)٥٨(وختطيط التكيف وتدابريه وإجراءاته

أي بلد نامٍ آخر    لتشمل  تنفذها أقل البلدان منواً     اليت   للتكيف   ةتوسيع عملية برامج العمل الوطني      )ب(  
  ؛)٥٩(يف وضع برامج أو استراتيجيات وطنية للتكيفيرغب 

يف مجيع القطاعات وعلى يف عملية وضع خطط وسياسات التنمية وامليزانية تعزيز إدماج التكيف   )ج(  
  ؛)٦٠(مجيع املستويات

  ؛)٦١(يعية، هبدف تيسري ختطيط التكيف وسياساتههتيئة بيئات مواتية، بطرق منها وضع األطر التشر  )د(  
  .)٦٢(دعم احملافل الوطنية اليت ُتعىن بالتكيف لتسهيل وضع استراتيجيات وخطط متكاملة يف جمال التكيف  )ه(  

 -  -  -  -  - 

                                                      

)٥٧( FCCC/SBSTA/2008/6 ٧٤- ١٠، الفقرات. 

)٥٨( FCCC/SBSTA/2007/15 ــان ــرات FCCC/SBSTA/2008/2؛ و)ب(٨١و) ج(٧٦، الفقرت ) ج(٦٣، الفق
 ).و(٤٣و) و(و) ه(٤٢، الفقرات FCCC/SBSTA/2008/9؛ و)ب(٦٩، الفقرة FCCC/SBSTA/2008/3؛ و)ز(و) ب(٦٤و

)٥٩( FCCC/SBSTA/2007/15٨٠قرة ، الف)ج.( 

)٦٠( FCCC/SBSTA/2007/15 ٧٣، الفقرة)ز.( 

)٦١( FCCC/SBSTA/2007/15 ٧٦، الفقرتان)ب(٧٨و) د.( 

)٦٢( FCCC/SBSTA/2007/15 ٧٨، الفقرة)أ.( 


