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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  والثالثونالثالثةالدورة 
  ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠، كانكون

  من جدول األعمال املؤقت٣البند 
  نامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهبر

ـ  ـة العمل التقني ـتقرير عن حلق       اون بـني املراكـز   ـة بـشأن التع
  والشبكات اإلقليمية

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
املتعلقة بالتعـاون بـني املراكـز       حلقة العمل   ألعمال  يقدم هذا التقرير موجزاً       

 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املنـاخ         لشبكات اإلقليمية اليت ُعقدت يف إطار     وا
، يف الفتـرة  يف سـاموا ، آبياحلقة العمل يف وقد عقدت . بلية للتأثر به والتكيف معه  والقا
 علـى    املناقشات اليت دارت يف حلقة العمـل       وركزت. ٢٠١٠مارس  / آذار ٥ إىل   ٢ من

ات اإلقليمية وعلى املمارسات الراهنة والدروس املستفادة من التعاون         أدوار املراكز والشبك  
القائم، وكذا العقبات والتحديات املتعلقة بتيسري املزيد من التعاون بني شىت الكيانات على             

ويتـضمن التقريـر   . الصعيد اإلقليمي ملساعدة األطراف على تقييم التكيف والتخطيط له        
إضافة إىل موجز للتدابري اليت     العمل،  حلقة   يف    تناوهلا النقاش  للمسائل الرئيسية اليت   موجزاً

ميكن أن تتخذها األطراف واملنظمات املختصة وغريها من أصـحاب املـصلحة لتلبيـة              
املسائل اليت حتتاج إىل متابعـة      و االحتياجات وسد الثغرات اليت ُحددت يف حلقة العمل،       

  .برنامج عمل نريويبيف إطار  مزيد من البحثإىل و
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  مقدمة  -أوالً   

  الوالية  - ألف  
، يف دورهتا الثامنة    )اهليئة الفرعية (طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

حلقـة  ، قبل دورهتا الثانية والثالثني،       اهليئة والعشرين إىل األمانة، أن تنظم بتوجيه من رئيسة       
 واملراكز والشبكات اإلقليمية     املختصة ون عن األطراف واملنظمات   عمل تقنية يشارك فيها ممثل    

ملراكز والشبكات  ا أن تتبعها  اليت ميكن    طرق التعاون تنظر يف   أن  واخلرباء، و معات احمللية   واجملت
  :من أجل حتقيق ما يلي بتغري املناخ اإلقليمية اليت يتصل عملها

دوات ملختلف املستخِدمني األ األساليب وشىتإتاحة معلومات عن استخدام   )أ(  
  خمتلف أنواع التقييم؛و

 املعلومات عن خمتلف األسـاليب واألدوات،       تبادلمتكني املستخِدمني من      )ب(  
يف ذلك التفاصيل املتعلقة بتطبيقهـا وحـدودها وفائـدهتا بالنـسبة ملختلـف أنـواع                 مبا

  واملستخِدمني؛ املهام
ألسـاليب واألدوات لتـشجيع     تسهيل احلوار بني املستخِدمني وواضعي ا       )ج(  

  ألصحاب املصلحة؛استجابة لطلب ول تلبيةتطوير وتطبيق أساليب وأدوات أكثر 
 والدروس املستخلـصة يف     اجليدةمتكني املستخِدمني من تبادل املمارسات        )د(  

  جمال احلصول على البيانات وتطبيقها؛
كني مقـدمي   تشجيع قيام حوار بني مقدمي البيانات ومستخِدميها بغية مت          )ه(  

   أفضل؛حنوالبيانات من تلبية احتياجات خمتلف املستخِدمني على 
نشر املمارسات اجلّيدة والدروس املستخلصة يف جمال تطـوير األسـاليب             )و(  
  ؛ وتطبيقهاواألدوات
 وتقلـيص والسيناريوهات املناخية   توفري معلومات عن املتاح من النماذج         )ز(  

 عن تطبيقها وحدودها وفائدهتا بالنسبة ملختلـف األغـراض           مبا يف ذلك   النطاقات املناخية، 
  واملناطق اجلغرافية؛

والـسيناريوهات املناخيـة    بني مستخِدمي ومقدمي النماذج      تسهيل إبالغ   )ح(  
  املناخيـة اإلقليميـة    والـسيناريوهات النماذج   النطاقات املناخية بغية إتاحة تطوير       تقليصو
  .)١(ستخدامها وحتسني إمكانية اتعزيز تطويرها أو

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2008/6 ٣٢، الفقرة. 
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 يف الدورة نفسها، أن تدرج يف حلقة العمل         اً،وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أيض       -٢
التالية ويف إطار جماالت العمل اخلاصة باألساليب  )٢(النظر يف املسائل املتعلقة باملواضيع الفرعية  

 تقلـيص وواألدوات، والبيانات والرصدات، ووضع النمـاذج والـسيناريوهات املناخيـة           
  .)٣(املناخية النطاقات
 والقابليـة   التـأثري ونشر منهجيات وأدوات لتقيـيم      تطوير  تشجيع    )أ(  
، مبا يف ذلك ما ينطبق منـها علـى          يمات السريعة والنهوج التصاعدية   مثل التقي  للتأثر،

  ؛التنمية املستدامة
ـ   ذات الصلة حتسني مجع بيانات املراقبة واملعلومات األخرى         )ب(   ايل  باملناخ احل

والتارخيي وتأثرياته، وحتسني إدارة هذه البيانات واملعلومـات وتبادهلـا والوصـول إليهـا              
  ؛ املناختقلبية، مبا يف ذلك رصد الرصدات حتسني وتشجيعواستخدامها، 

 معلومات وبيانات عن التغري املتوقع يف املنـاخ، والوصـول           إعدادتشجيع    )ج(  
  ؛واستخدامها إليها

تقييم وحتسني ختطيط التكيـف   لنشر أساليب وأدوات     و تطويرتشجيع    )د(  
  . يف التنمية املستدامةهاوتدابريه وإجراءاته، وإدماج

 حبلـول   وإتاحتهمن األمانة إعداد تقرير عن حلقة العمل        أيضاً  وطلبت اهليئة الفرعية      -٣
  .)٤(موعد انعقاد دورهتا الثالثة والثالثني

  نطاق املذكرة  - باء  
ير إىل العروض اليت قدمت يف حلقة العمل التقنية واملناقشات الـيت            يستند هذا التقر    -٤

اختاذها يف إطـار برنـامج   اليت ميكن عن اخلطوات العروض واملناقشات   دارت فيها، مبا فيها     
  .)٥(املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهعمل نريويب 

  :وتتضمن هذه الوثيقة ما يلي  -٥
  ؛)الفصل الثاين(صف ملداوالت حلقة العمل و  )أ(  
  ؛)الفصل الثالث(اليت عاجلتها حلقة العمل الرئيسية لقضايا لموجز   )ب(  

__________ 

 .٣، املرفق، الفقرة ١١-م أ/٢املقرر  )٢(
)٣( FCCC/SBSTA/2008/6 ٤٥ و٤٣ و٤٠، الفقرات. 
)٤( FCCC/SBSTA/2008/6 ٣٣، الفقرة. 
 .>http://unfccc.int/5258< :باملوقع التايلالوثائق املتعلقة حبلقة العمل تتاح  )٥(
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 اختاذها لتعزيز التعاون بني املراكز والـشبكات    اليت ميكن موجز لإلجراءات     )ج(  
  ؛)الفصل الرابع(

 برنامج عمل    يف إطار  مواصلة البحث  للمسائل اليت تستلزم املتابعة و     ملخص  )د(  
  ).الفصل اخلامس(نريويب 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - جيم  
رمبا تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النظر يف تقرير حلقة العمـل               -٦

 برنامج عمل   إطار يف   اليت أجنزت   نظرها يف نتائج األنشطة    عندهذه يف دورهتا الثالثة والثالثني      
  . برنامج العملكي تستعرض فعاليةنريويب قبل تلك الدورة 

  معلومات أساسية  -دال   
إن اهلدف اإلمجايل من برنامج عمل نريويب هو مساعدة مجيع األطراف، وخباصـة               -٧

لى حتسني فهمهـا    البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، ع           
وتقديرها لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وعلى اختاذ قرارات مـستنرية              
بشأن إجراءات وتدابري التكّيف العملية من أجل التصدي لتغري املناخ على أساس علمي وتقين           

  .)٦(ملستقبلوتقلبه يف احلاضر وا  اقتصادي سليم، مع مراعاة تغيُّر املناخ-واجتماعي 

  املداوالت  - ثانياً  
بشأن التعاون بـني املراكـز      حلقة العمل   ُعقدت  ،  بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية      -٨

 وقـد   .٢٠١٠مـارس   / آذار ٥ إىل   ٢ ، يف الفترة من   ساموا  يف ،آبيا يف   والشبكات اإلقليمية 
 حكومة كل من    قدمتو.  وزارة املوارد الطبيعية والبيئة يف ساموا      بالتعاون مع نظمتها األمانة   

وترأس حلقـة   . الدعم املايل   للحلقة سويسرا ونيوزيلندا واليابان، إضافة إىل االحتاد األورويب      
  .العمل السيد ماما كونايت، رئيس اهليئة الفرعية

لألطراف واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية        ممثالً ٦٠وشارك يف حلقة العمل       -٩
ية واملراكز اإلقليمية العاملة يف جماالت األسـاليب واألدوات،         الدولية واملنظمات غري احلكوم   

  .والسيناريوهات املناخية وتقليص النطاقات املناخيةالنماذج وضع والبيانات والرصدات، و

__________ 

 .١، املرفق، الفقرة ١١-م أ/٢املقرر  )٦(
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نتائج إىل  و )٧(لمعلومات األساسية لمذكرة  إىل  دت املناقشات يف حلقة العمل      واستن  -١٠
اجتماع خـرباء متعلـق     :  ومها رنامج عمل نريويب  املوضوع يف إطار ب   عقدا بشأن   اجتماعني  

 يف مكـسيكو    ٢٠٠٨مـارس   / عقـد يف آذار    ،باألساليب واألدوات والبيانات والرصدات   
والـسيناريوهات  نمـاذج   ال وضع   بشأنأثناء الدورة   يف  ، وحلقة عمل عقدت     )٨(باملكسيك

  .)٩(٢٠٠٨يونيه /يف بون بأملانيا يف حزيراناملناخية وتقليص النطاقات املناخية 
. وافتتح حلقة العمل رئيس وزراء ساموا السيد توياليبا لوبيسولياي سايليلي مالييلغاو  -١١

يف تنفيذ برنامج   اً  لتقدم الذي حتقق مؤخر   عرض ل وعقب اجللسة االفتتاحية اليت اشتملت على       
 نظرة عامة عن أنشطة التعاون الراهنة الـيت         عروض التقييم عمل نريويب، قدمت جمموعة من      

احملتملـة  طلع هبا املنظمات العاملة على الصعيد العاملي، وسلطت الضوء على اجملـاالت             تض
  .)١٠( التعاون بني املراكز والشبكات اإلقليميةملواصلة
كل جمال من   ل عمل فرعي    قيفر، عقدت جلسة عامة ومناقشات يف إطار        فيما بعد و  -١٢

نماذج الالبيانات والرصدات، ووضع    األساليب واألدوات، و  :  وهي اجملاالت املواضيعية الثالثة  
واشتملت اجللـسات العامـة املتعلقـة       . والسيناريوهات املناخية وتقليص النطاقات املناخية    

اكز اإلقليمية بشأن آخر التطـورات،      باجملاالت املواضيعية على عروض قدمتها األطراف واملر      
التعـاون اجلاريـة،    الثغرات واالحتياجات، ومبـادرات     بشأن  ، و الذي خيصه ال  يف اجمل كل  

  .واألدوار اليت ميكن أن تؤديها املراكز والشبكات اإلقليمية لدعم التكيف
 هلم  ى تفاَعل فيه املشاركون ومسح    وكانت جلسات أفرقة العمل الفرعية مبثابة منتد        -١٣

لكيانات اليت لديها متثيل على املستوى      ل املقررةعلومات عن أنشطة التعاون اجلارية و     بتبادل امل 
قليمي، وحتديد االحتياجات والتحديات املتعلقة بتلك األنشطة وحتديد املداخل املمكنـة            اإل

  . فيما بينهاالتعاونبلتعزيز الدعم الذي تقدمه املراكز والشبكات اإلقليمية لألطراف 
 يف اليت تناولتها جلسات أفرقة العمل الفرعية بالنقاش       وقدم تقرير عن النقاط الرئيسية      -١٤

 بغية حتديد اجملاالت اليت ميكن تعزيز أنشطة التعـاون          واصلت مناقشتها عامة اليت   اجللسات ال 
 املشاركون جمموعة ثانية مـن      شكلملموسة،  إجراءات  ات إىل   يولترمجة هذه اإلمكان  . فيها

لزيـادة  لمراكز والشبكات اإلقليمية    ل للفرص املتاحة    للتوصل إىل حتديد دقيق   األفرقة الفرعية   
  . يف اجملاالت املواضيعية الثالثة اليت تدارستها حلقة العمل دعمها للتكيفحجم

__________ 

)٧( http://unfccc.int/files/adaptation/nairobi_work_programme/workshops_and_meetings/> 
<application/pdf/samoa_workshop_background_note-11feb.pdf. 

 .FCCC/SBSTA/2008/3يف الوثيقة يرد تقرير اجتماع اخلرباء هذا  )٨(
 .FCCC/SBSTA/2008/9يريد تقرير حلقة العمل هذه يف الوثيقة  )٩(
 .>http://unfccc.int/5258<:  التايلباملوقعميكن االطالع على العروض املقدمة يف حلقة العمل  )١٠(
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 اجملموعة الثانية من األفرقـة الفرعيـة يف         طرحت يف  اليت   اجملّمعةاألفكار  وعرضت    -١٥
 املعلومات عن وا وتبادلةاملمكنالتعاون اجللسة العامة اخلتامية حيث حدد املشاركون إجراءات        

  .مناذج التعاون القائمة
ذات الـصلة   ة على ذلك، دعيت املنظمات إىل تبادل املعلومات عن األنشطة           وعالو  -١٦

. تعزيز جهود التعاون اليت ُحددت يف حلقة العمل       املتعلقة ب  القيام هبا تلبيةً لالحتياجات      املزمع
رسائل الرئيـسية الـيت     عرض التأمالت وال  إىل  أيضاً  ودعي مديرو جلسات األفرقة الفرعية      

واختتمت حلقة العمـل مبـوجز أعـده الـرئيس          .  اليت أداروها  متخضت عنها املناقشات  
  .ضيفةحظات ختامية قدمتها احلكومة املومال

   القضايا الرئيسية اليت عاجلتها حلقة العملموجز  - ثالثاً  

  مقدمة  - ألف  
ـ ماعات صاحبة   اجل ينتمون إىل طيف عريض من    كان املشاركون     -١٧ عنيـة  املصلحة  امل

بأن تشمل املناقشات عـرض  وقد مسح ذلك   . متنوعةومهارات  ات  لديها خرب اليت  بالتكيف و 
تـدعم  املعارف املتصلة باملناخ والنواتج الـيت  املعلومات وومستخدمي خدمات   مقدمي  آراء  

  .تقييم تأثري املناخ وختطيط التكيف

ــات وال  - باء   ــراتاالحتياج ــاليب واألدوات،  ثغ ــاالت األس ــددة يف جم  احمل
والـسيناريوهات املناخيـة وتقلـيص      النماذج   وضعو الرصدات،و والبيانات

  النطاقات املناخية
تعلق باالحتياجات والثغـرات    ي فيمااليت ُبحثت   الرئيسية  يلخص هذا الفرع القضايا       -١٨

، واملهام احملتملة للمراكز والشبكات     يف سدها لتعاون بني املراكز اإلقليمية     ا أن يفيد اليت ميكن   
، إضافة إىل الدروس املستفادة من  لزيادة التعاون االت اجلديدة اجملاإلقليمية، وأشكال التعاون و   

  .التعاون اجلاري
بكل جمال من اجملـاالت     اخلاصة   األفرقة الفرعية    ومناقشاتومع أن اجللسات العامة       -١٩

خبـصوص  فقد برزت بوضوح آراء مشتركة      ،   عقدت كل منها على حدة     املواضيعية الثالثة 
يات اليت ميكن معاجلتها من خالل تعزيز التعاون بني املراكـز           االحتياجات والثغرات والتحد  

احلاجة إىل تدعيم القدرات املؤسسية والتقنية      : وميكن تلخيصها يف اآليت   . والشبكات اإلقليمية 
 التفاعل بني أصـحاب     زيادة فعالية ؛ واحلاجة إىل    وتفسريها ووضع التنبؤات  لتحليل البيانات   

 تلـك املتعلقـة   بيانات واملعلومات واملعارف، مبا يف ذلـك        املصلحة؛ والثغرات يف توافر ال    
  .املمارسات اجليدة والدروس املستفادة من تطبيق األدواتب
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  وتفسريها ووضع التنبؤاتالقدرات املؤسسية والتقنية لتحليل البيانات   -١  
ـ              -٢٠ ر أبلغ ممثل النظام العاملي ملراقبة املناخ، الذي قدم معلومات عن استنتاجات التقري

، حلقة العمل بأن البلدان املتقدمة ما فتئت حتـسن    )١١(٢٠٠٨-٢٠٠٤  للفترة املرحلي للنظام 
قدراهتا يف جمال مراقبة املناخ رغم التقدم احملدود يف حل املشكالت املالية املتعلقة باالستمرارية              

مع حدوث تـدهور يف بعـض       ومل حتقق البلدان النامية سوى تقدم حمدود،        . يف األمد البعيد  
يزيـد صـعوبة    االحتياجات، األمر الذي    ب ضئيالً مقارنة ، ويظل دعم بناء القدرات      املناطق

 شـبكات  بتصميم وتنفيذفوري الهتمام االوتدعو احلاجة إىل .  يف األجل الطويل  االستمرارية
  . وختطيط التكيف يف البلدان الناميةالتأثرياتتحسني عملية تقييم لوطنية وحملية 

 جامعة كيب تاون والدول اجلزرية الصغرية الناميـة، الـذين           ممثلو وأكد هذا األمرَ    -٢١
أعلموا حلقة العمل بالتحديات املؤسسية الكبرية اليت تواجهها البلدان األفريقيـة والبلـدان             

وأبلـغ ممثـل    . تطوير القدرات على املراقبة   يف جمال   اجلزرية الصغرية حيث تتعدد الصعوبات      
وية يف معظم الدول اجلزرية الصغرية النامية ال يتعـدى عـدد             األرصاد اجل  دوائركرييبايت أن   

األحوال اجلوية القصوى وحتليل    ب التنبؤ القدرة على    اما تعوزه اً   أشخاص وغالب  ١٠موظفيها  
الرصدات املناخية وغري املناخية، األمر الذي حيد من قدرة البلدان          وتفسريها وإجراء   البيانات  

  . يف ختطيط التكيفاستخدامهاعلى 
 من املوارُد البشرية ال يعيق املبادرات البحثية فحسب،         احلرجةمث إن عدم توفر الكتلة        -٢٢

  توظيفاً كـامالً   )املعدات واألدوات (بل حيد من قدرة البلدان على توظيف مواردها املتاحة          
 ومتس احلاجة إىل حتسني القدرة التقنية على استعمال األدوات، مبا فيها تقدير مقـارن               .اًأيض

 والحظ املشاركون أن  . لتكاليف خمتلف خيارات التكيف املتاحة واختيار التكنولوجيا املناسبة       
  .البلد/وأن يركز على املنطقةاً لتدريب داخليأن يكون ا مىت ُخطط لبناء القدرات، من املهم،

من سنتني (ألن دورة التمويل القصرية األجل اً وتطرح مسألة استمرارية التمويل حتدي     -٢٣
ما ينجم عـن    اً  وغالب. يصعب معها توفري قدرات مؤسسية طويلة األجل      )  ثالث سنوات  إىل

 فرص اللحاق بالتقدم يف تكنولوجيا      فوات املناخ دون ختطيط استراتيجي و     دوائرشح املوارد   
وعليه، ). مثل حتسني البنية التحتية األساسية للرصدات والبالغات      (خدمات األرصاد اجلوية    

اجلويـة   الصغرية النامية يف احمليط اهلادئ تعتمد على خربة دوائر األرصاد            فإن الدول اجلزرية  
يف اخلدمات التقنية، مثل صـيانة املعـدات        ) أستراليا ونيوزيلندا (اخلارجية األكرب يف املنطقة     

  .والرصداألوقيانوغرافية  والتنبؤاتوالتوقعات املناخية 
البنية التحتية  ب متعلقة حتديات حمددة    وإذا كان الوضع يف أفريقيا يتحسن بسرعة، فإن         -٢٤

ال تزال قائمة، مبا فيها عرض نطاق اإلنترنت، األمر الذي يقيد تبادل البيانات واملعلومـات               

__________ 

)١١( >http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php<. 
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أمـام  اً  كـبري اً  وتظل ندرة املوارد احلاسوبية متثل حتـدي      .  فرص التعليم اإللكتروين   كما يقيد 
  .النمذجة املناخية املعقدة يف املنطقة

وقد أكـدت العـروض   . والتنبؤ بهيف فهم تغري املناخ املناخية   النماذج   عنوال غىن     -٢٥
 اليت يتسبب فيهـا     املخاطرتقييم  يف جمال    التقنية   اإلرشاداتلمعلومات و شىت ل مصادر  وجود  

املناخيـة  بالـسيناريوهات   املتعلقـة   اإلرشادات بشأن املعلومات    : منها ما يلي  وتغري املناخ،   
 املتعلقـة   البالغات الوطنية واإلرشادات   اليت وضعها برنامج دعم      اإلقليمية من أجل التكيف   

وعملية تقليص النطاقـات املناخيـة الـدينامي        النماذج العاملية    بالسيناريوهات املستمدة من  
السيناريوهات ألغراض حتليـل    البيانات و بدعم   فرقة العمل املعنية     اليت اقترحتها  واإلحصائي

 واملطبوعات املقدمة من برنامج اململكة املتحدة لتأثريات املناخ         ؛ واملعلومات التأثريات واملناخ 
غري أن مثة ثغـرات     . وامللخصات العلمية مثل تقارير اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ         

لتغري املناخ، سيما على النطاقني الوطين ودون الوطين وللظواهر         قوية  وضع توقعات   جمال  يف  
اصـة  وخبعملية والدعم الـتقين،  اإلرشادات الإىل تقدمي  أيضاً  س احلاجة   ومت. اجلوية القصوى 

دعم املعلومات املتعلقة بتقييم املخاطر علـى الـصعيدين         لوضع السيناريوهات املناخية اليت ت    
، من حيث نـسبة     ولتحليالت خيارات التكيف  واملناسبة لرسم السياسات    الوطين واإلقليمي   
  .التكلفة إىل العائد

كانت اإلسقاطات املناخية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ متاحة على وإذا    -٢٦
املستويني العاملي والقاري، فإن القدرة على استعمال املعلومات علـى الـصعيد اإلقليمـي              

من اً  جد  قليالًاً  لكن ممثل منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية قال إن عدد         . حمدودة
 ةذج املناخي ا نواتج النم  اتعلى تقليص نطاق  اً  منطقة آسيا واحمليط اهلادئ قادرة حالي     البلدان يف   

 النطاقـات الـدينامي   وأشري إىل أن تقليص     .  من أجل تطبيقها إقليمياً    دينامياً  تقليصاً ةالعاملي
 الدوران العام، األمر الذي يفـضي إىل        احنياز مناذج بسبب  اً  كبرياً  لمناطق املدارية ميثل حتدي   ل

 علـى   كبري طلب   هناكوعليه،  .  بشكل غري سليم    األمطار املدارية  اتأمور منها تقليص نطاق   
ذج الدوران العام اليت قّيمها تقرير التقييم الرابع للهيئـة احلكوميـة            ا نواتج من  اتتقليص نطاق 

  .الدولية املعنية بتغري املناخ

   بني أصحاب املصلحةالفعالالتفاعل   -٢  
 التكيف بسرعة ويتسع نطاقه؛ لذا، فإن تنظيم التفاعـل بـني            اليف جم يتطور العمل     -٢٧

عامل أساسي يف حتديد األساليب املشتركة والـتعلم مـن          اً  حمكماً  أصحاب املصلحة تنظيم  
 التفاعل بني مقدمي البيانات واملعلومات      لزيادة فعالية فال بد من استحداث آليات      . التجارب

 تقدمي البيانات واألدوات    يف ضمان  هذا التفاعل    ويساعد. واألساليب واألدوات ومستعمليها  
 جتنب إساءة اسـتعمال البيانـات واألدوات   كما يساعد يف   احتياجات املستعملني،    اليت تليب 

  .تفسريهاوحتريفها واخلطأ يف 
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 األدوات لالستعمال وأن ييسر     يف زيادة صالحية   احلوار أن يساعد     تعزيزومن شأن     -٢٨
ليب واألدوات املناسبة لشىت اجملموعات وذلك بتمكني املمارسني        واألساالسيناريوهات  حتديد  

وقد أشار  . مطوري األدوات من أجل إعادة النظر فيها وحتسينها       إبالغ آرائهم إىل    احملليني من   
ـ   ل حتسني الفائدة العملية  ممثل جزر كوك على سبيل املثال إىل أنه ميكن           اً ألدوات املتاحة حالي

حتويـل معلومـات      مـثالً ( فقط   بإضفاء طابع حملي عليها   ذلك   و وزيادة سهولة استخدامها  
مثل زيادة توفر   اً  أو اختاذ تدابري فعالة فور    ) التوقيت احمللي بتوقيت غرينتش إىل     ةالتوقيت املقدم 

 وجهـة نظـر   مث إن إدخال حتسينات من هذا القبيـل، مـن           . املعلومات مبختلف اللغات  
اً  على االستعداد للظواهر املناخية القصوى اسـتعداد       املستعملني، قد يساعد املمارسني احملليني    

  . إعصارالتنبؤ حبدوثأفضل، مثل 
 املتعلقة بتطبيق األدوات، فإن املعلومات املتاحة على املواقـع          بالنسبة لإلرشادات أما    -٢٩

لـذا، فإهنـا ال متكـن       . من حيث مستواها  اً   دائم مالئمةاملتعلقة باملوضوع ليست    الشبكية  
وأشار املشاركون إىل وجـود نقـص يف        . استخداماً فعاالً  األدوات   استخداماملستعمل من   

تدريب بواسطة دورات   هذا ال توفري  ، وميكن   التدريب العملي على األساليب واألدوات املتاحة     
  .ؤسسات التعليم العايلمل املناهج الدراسية أو بإدراجه يف اإلنترنتتفاعلية على 

، من املهم إدراك مكامن قوة البيانات ومواطن  اريوهاتهوسينوفيما خيص مناذج املناخ       -٣٠
 صاحبة املصلحة قد يسهل املناقشات بـشأن        اجلماعات بني خمتلف    الفعالالتفاعل  و. ضعفها

املناخيـة  فالـسيناريوهات   .  القطاعات ملختلفاإلقليمية  السيناريوهات  كيفية استعمال شىت    
قييم آثار تغري املناخ يف موارد املياه يف أفريقيا،     من مناذج خمتلفة تستعمل يف ت     اً  املوضوعة انطالق 

وقد يساعد تعزيز   . يف نطاق التأثريات   يف املائة    ٥٠ بأكثر من    تظهر تباينات على سبيل املثال،    
احلوار بني أصحاب املصلحة على حتديد النماذج القائمة حبسب املناطق ووضع أدوات مرنة             

 إىل  وإضافة. حبيث تعكس الظروف اخلاصة   وطين  على املستوى ال   لتقليص النطاقات    ودينامية
مرتكزة إىل الطلـب    أصحاب املصلحة   مشاركة  كون  تن على أمهية أن     ودد املشارك شذلك  

  .األجل الطويليف بناء القدرات واالحتياجات الداخلية من أجل 
اجلويـة   بني دوائر األرصـاد      الروابطعلى ضرورة توطيد    أيضاً  وشدد املشاركون     -٣١

دوائـر األرصـاد    من تكملة عمل     الدوائر اإلقليمية والتعاون     تتمكن والوطنية كي    اإلقليمية
  . الوطنية اجلويةالوطنية، سيما يف املسائل اليت تتجاوز قدرات دوائر األرصاد

  نشر البيانات واملعلومات واملعارف  -٣  
، املناخيـة ومـستعمليها النـهائيني     السيناريوهات   بني واضعي    تعزيز الروابط جيب    -٣٢
 لتحـسني توقيـت   ) مثل املـزارعني  ( يف املستويات األدىن من السلسلة       املستعملوناصة  وخب

باملنـاخ   مركز معين  املمارسات املعمول هبا يف      املشاركني على  ممثل مصر    أطلعو. املعلومات
  .ومسية عرب اهلواتف احملمولةامل استناداً إىل التنبؤاتعلومات امل يقدم الزراعي
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استمرار وجود ثغرة يف القدرة علـى تكييـف األسـاليب          إىل  ون  املشاركخلص  و  -٣٣
واحـد  عدم وجـود منـوذج    "يف جمال التخطيط للتكيف، يسري مبدأ و. واألدوات القائمة 

 لذا، من املهم التركيز علـى  ؛والقضية األساس هي التكيف مع بيئة متغرية ". للجميعمناسب  
. من التركيز على تطبيق أدوات بعينـها        خمتلفة بدالً  حاالتهنج أو عملية ميكن توظيفها يف       

 ممثل االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة االنتباه إىل الفرق األساسي بـني أسـاليب وأدوات               ووجه
اً  أساس فاألوىل تستخدم .  والقابلية للتأثر وأساليب وأدوات التخطيط للتكيف      اتتقييم التأثري 

املقـدرة   فتستعمل املخاطر الثانيةبة إىل  بالنس، أما إلدارة املخاطر ألنه ميكن حساب التأثريات     
ويعود ذلك إىل أن التخطيط للتكيف عمليـة        . إلجازة خمتلف جوانب عملية التكيف    كمياً  

ة حتليالً يأخذ يف احلسبان ليس      الراهناحلالة  مثل حتليل    (متباينة الطابع اجتماعية تشمل عوامل    
 ظـروف االقتـصادية والبـشرية، و     - التنمية االجتماعية أيضاً  ، بل   املناخية املعلومات   فقط

ولـيس  (وعليه، تصبح دراسة ممارسات التكيف احلاليـة        ).  ذلك غريسواق، واحلوكمة و  ألا
 حاجة ملحة إىل حتسني صـوغ       ولذا، فثمة  .يف التكيف مستقبالً  اً  حامس  عامالً) املناخ احلايل 

التخصصات حبيث  ونشر الدروس املستفادة من تطبيق األساليب واألدوات والنهوج املتعددة          
  . إىل أنشطة تكيف عمليةالنظريةتفضي االستراتيجيات 

 اجلديـدة ملراكز والشبكات اإلقليمية واجملاالت     اأن تؤديها   األدوار اليت ميكن      - جيم  
  لتعزيز التعاون

شدد املشاركون على أن املراكز والشبكات اإلقليمية القائمة تدعم أنشطة التكيـف      -٣٤
ـ       . هداف متنوعة أل والسعيتلفة  هنوج خم باتباع  اً  حالي اً وميكن أن يكون هذا التنـوع أساس

 أخـرى   يسد كل منها ثغرات   لالستفادة من أوجه التآزر وتوفري فرص لشىت الكيانات كي          
ـ        .  مزاياه النسبية  ذاتهيف الوقت   مستغالً   إىل اً   نظـر  هوقد حتقق توافق عام يف اآلراء مؤداه أن

 توقع أن تكون املراكز اإلقليمية قـادرة        ،عي والعملي فمن غري الواق   التكيف   تعددية جوانب 
تدعيم املراكز اإلقليمية القائمة    بأيضاً  وأوصى املشاركون بشدة    . على تلبية مجيع االحتياجات   

  .االستفادة من خدماهتازيادة و
وعن الثغرات واالحتياجات املشتركة املتعلقة باجملاالت املواضيعية الثالثـة، نـاقش             -٣٥

ملراكز والشبكات اإلقليمية بأكرب قدر مـن  أن تقوم هبا اأنواع األنشطة اليت ميكن     املشاركون  
 التعـاون   توطيدوعادة ما تندرج فرص     .  التعاون اجلديدة لزيادة الفعالية، إضافة إىل اجملاالت     
خدمات البيانات واملعلومات واملعارف، وتقدمي الدعم التقين،       : ضمن ثالث فئات عامة، هي    

  .معةوالقضايا اجلا
واتفق املشاركون على أن أحد أهم أدوار املراكز والشبكات اإلقليمية هو أن تكون               -٣٦

 التأثرياتمن أجل تقييم    املعارف  و وتوفري البيانات واملعلومات     املعارفاملنرب األساسي إلدارة    
ـ ويتضمن ذلك أنشطة متنوعة ابتداء من       . والقابلية للتأثر والتخطيط للتكيف     البيانـات   عمج
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ـ األمثلـة   ملعايري منسقة ومتسقة وانتهاء بنـشر       اً  حفظها وفق قارنتها و مو  والعـرب   ةاملدروس
 واضعو النماذج من املشاركني االنتباه إىل أن تعزيز نشر   جهو. املستخلصة من تطبيق األدوات   

ـ  ألن نواتج النمذجة ت   مهية  بالغ األ املناخية  بالسيناريوهات  املتعلقة  اإلرشادات   يف اً  نشرها حالي
وينبغي أن تشمل وظيفة املستودع     .  تقنية كافية  إرشاداتمراكز النمذجة دون    ظم األحيان   مع

 االجتماعات اإلقليمية وأنشطة التـدريب      لنتائجاليت تؤديها مراكز النمذجة حفظ سجالت       
واألمر الـذي   .  يف بناء القدرات اإلقليمية يف األمد البعيد       كي تسهم على استعمال األدوات    

اً غالبالواحدة  رف هو أن معظم بلدان املنطقة       ايز التعاون يف جمال إدارة املع     يظهر ضرورة تعز  
 تبادل البيانات   - إذن -من املفيد   و. تغري املناخ والتكيف  متشاهبة يف جمال    ما تواجه حتديات    

واملعلومات املطلوبة لتحسني عمليات التقييم والتخطيط للتكيف بفعالية بواسطة التعاون على           
  .ليميالصعيد اإلق

مث إن تنسيق البيانات جانب آخر من خدمات املعلومات اخلاصة بالتكيف حيتاج إىل               -٣٧
 البيانـات يف التخطـيط   إمكانية اسـتخدام  يف زيادة أساسياملزيد من االهتمام ألن التوافق   

 إجراء عمليات جرد للبيانات القائمة وتقـدمي        يفوبوسع املراكز اإلقليمية املساعدة     . للتكيف
 جمّمـع   إنشاءواً  ومناسباً  متسقاستعماالً   استعمال املعلومات    لضمان إقليمية    توجيهية مبادئ

 استعمال الشبكات اإلقليمية لتبادل املعلومات      مبزاياواعترف املشاركون   . مشترك للمعلومات 
إرسـاء  وتنسيق توزيع البيانات وتوفري النتائج املستمدة من عمليات حماكاة النماذج املناخية و      

املتعلقـة  كل من مقدمي املعلومـات      عملية وضع سيناريوهات تقوم على املشاركة وتضم        
  .ومستعمليهابالسيناريوهات 

سد الفجوة املعرفية بني بلدان     على  أيضاً  القدرة   املراكز والشبكات اإلقليمية     ومتلك  -٣٨
.  يف خمتلف أحناء املنطقة    بتوفري املعلومات املستمدة من مشاريع التكيف املنفذة      الواحدة  املنطقة  

 اختبار   ذلك تبادل املعلومات عن اخلربات املكتسبة يف استعمال األدوات، مبا يف         أيضاً  وميكنها  
خمتلف النهوج وإعادة النظر بانتظام يف الدروس املستفادة من كل من النجاحات واإلخفاقات            

 ميكـن شأن ذلـك أن  ومن . ظروف معينة يف الصاحلتحديد ليف تطبيق األساليب واألدوات   
فـإن  .  التكيف ظروف الختيار األساليب املناسبة ملختلف      مناذج وضع   مناملراكز اإلقليمية   

كانت احلكومات واجلهات صاحبة املصلحة اليت تشارك يف وضع أو تنفيذ مشاريع بعينها هي 
 املهم  ومن.  آخرين يف املنطقة   ممارسني ص التعلم ستفوِّت  وحدها اليت متلك املعلومات، فإن فر     

هتدف إىل زيادة الدعم املقدم للممارسني الـوطنيني        اليت  تعاون  ال تطوير جهود يف هذا اإلطار    
  . النتائج على الصعيدين اإلقليمي والعاملييتبادلواكي 
 بفعالية سد الفجـوة   تؤديهاراكز والشبكات اإلقليمية أن     دوار اليت ميكن للم   ومن األ   -٣٩

 واعترف املشاركون بأن هناك انفصاالً    . خمتلف املستويات املعرفية بني أصحاب املصلحة على      
على الصعيد العاملي وفجوة بني مـستوى       األنشطة  بني أنشطة التكيف على الصعيد احمللي و      

 وأشـار   .اًالتخطيط الفعال للتكيف وما هو متاح حالي      ب للسماحاملعلومات واملعرفة املطلوبة    
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 من القاعـدة إىل املراكـز       لتزويد باملعارف لاملشاركون إىل عدم وجود شرط أو إطار ملزم         
وتـدعو  .  املعلومات املتاحة على الصعيد العاملي إىل املـستوى احمللـي          انسياب و ؛يةاإلقليم

ليـات  هـذه اآل فمن شأن . آليات التعاون اإلقليمي يف هذا املقام مواصلة وضع   الضرورة إىل   
التـابع  عاملي للخدمات املناخيـة      اإلطار ال  ثلميف جمال اخلدمات،    بادرات  املأن تسهل   أيضاً  

  . يف شؤون التكيفنيتلبية طلبات املتخصص، لتحسني لمنظمة العاملية لألرصاد اجلويةل
علـى  متخـذي القـرارات     بدور فعال يف اطالع     ملراكز اإلقليمية   ا  أن تقوم  وميكن  -٤٠

 خمتلف أصـحاب املـصلحة    بني   ربطالني االتصاالت القطرية من خالل       بتحس املستجدات
وأشـار بعـض   ). ة ودوائر األرصاد، ومعاهد البحوث، والتخطيط     يالدوائر املالية والبيئ   مثل(

يعـوق قـدرة     قلة التواصل بني اجملتمع املدين واحلكومات، األمر الذي          إىلأيضاً  املشاركني  
  . إتاحة معلومات قيمة لعدد أكرب من أصحاب املصلحةلىاجملتمع املدين ع

ـ يف وُتتخذ القرارات بشأنه على      ما خيطَّط للتك  اً  وغالب  -٤١ وشـدد  . يستوى القطـاع  امل
وبوسع املراكز والشبكات اإلقليمية    . الربط بني الشبكات املتخصصة القائمة    أمهية  املشاركون على   

أصحاب املصلحة العاملني علـى     بني  ربط  الختصصات عرب   /قطاعاتلعدة  تسهيل التعلّم الشامل    
ميكـن أن   و.  زيادة فعالية الدعم املقدم لعمليات التكيف      من أجل لتعاون  اتعزيز  لصعيد القطاعات   

فقد أشار املـشاركون    . دف مشابه أو مشترك   هل اليت تسعى  بني جماالت اخلربة     كبرياًيكون التآزر   
االسـتفادة  على سبيل املثال إىل أنه قد يكون من املفيد، لدى رسم استراتيجيات التكيف الوطنية،  

  .الكوارث خطراحلد من كز اإلقليمية يف جمال لدى املرا اخلربة املكتسبة من
أشار بعض املشاركني، إىل التآزر بني األوساط العاملة يف جمـايل           عالوة على ذلك    و  -٤٢

 االنتبـاه إىل    ووجهوا،  )نشطة التكيف أل نتيجةأي احلد من االنبعاثات     (التكيف والتخفيف   
إىل أن من شأن ذلك أن يساعد       يضاً  أوأشاروا  . املنافع احملتملة من التعاون بني تلك األوساط      

  .وخربة لدعم أنشطة التكيفإضايف  متويل يف حشد ما يلزم من
مثل شركات التأمني واملال واألعمال اليت      (وتشارك كيانات عدة يف القطاع اخلاص         -٤٣

ويتيح التعاون  .  يف تقييم مدى تعرضها لتغري املناخ       مشاركة فعالة  )تتأثر بتقلبات املناخ وتغريه   
تعزيـز  ) من خالل اجمللس العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية املـستدامة            مثالً(عها  م

  . التمويل اجلديدة املمكنةمصادرالقاعدة املعرفية بشأن التكيف وحشد 
باعتبارها  )١٢(جتربة برنامج مراكز البحوث التعاونية األستراليةعلى  املشاركون وأطلع  -٤٤
فهي تربط بني مؤسسات مثل اجلامعـات ومعاهـد البحـوث           . ةرفعاملنتاج  تعاونية إل آلية  

مـع  هذه اآلليـة    وتعمل  .  سبع سنوات  على مدى اً  وكيانات القطاع اخلاص كي تعد حبوث     
. عدد من األيـام   ل خدمات   لتقدميكل كيان   يتعاقد  و. ديرها جملس يمؤسسات التعليم العايل و   

__________ 

)١٢( >http://www.crc.gov.au<. 
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عـن  سؤولية  املعاون، فإن املراكز هي      الت أساسية يف ) الكيانات(وملا كانت مساءلة األعضاء     
  .معاجلة أنشطة التعاونحتديد طريقة 

ملراكـز والـشبكات    ا ميكن أن تسهم فيـه    آخر    ويعد تيسري التعلم األقاليمي جماالً      -٤٥
فقد قدم مركز اجلماعة الكاريبية لتغري املناخ       . اإلقليمية يف تعزيز الدعم املقدم ألنشطة التكيف      

 مع أمانة برنامج البيئة     ٢٠٠٤ و ٢٠٠١ بني عامي    ماذي جرى يف الفترة     عن احلوار ال  اً  تقرير
اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ وبرنامج املساعدة املتعلق بتغري املناخ يف جزر احمليط اهلادئ من              

 برنامج املاجـستري يف تغـري       يف بدء  هذا التعاون    جنحوقد  . أجل التعاون يف جمال تغري املناخ     
 جيري التعاون  االقتصادية- اخلصائص اجلغرافية واالجتماعيةشابه املنطقتني يف لتاً  ونظر. املناخ

  .على تدريب موظفي األرصاد اجلويةأيضاً بينهما 
مثل الـشبكة   ( ممثل إسبانيا أن التعاون بني الشبكات األقاليمية         أوضح مثال قدمه  و  -٤٦
يف وضع إطار لتحديـد  اً كون مفيد قد ي)١٣(األمريكية للمكاتب املعنية بتغري املناخ   - يبرييةألا

املهارات واملوارد املوجودة وتوفري تدريب حمدد الغرض والربط بني الوسائل والتمويل لنقـل             
أن يدرج منظور العالقة بـني      أيضاً  ومن شأن التعاون بني الشبكات األقاليمية       . التكنولوجيا

 مـن   بالتعلملبلدان املتقدمة   اجلنوب والشمال يف التعلم على املستوى األقاليمي ألنه يسمح ل         
  .البلدان النامية، مبا يف ذلك يف جمال التكيف على مستوى اجملتمعات احمللية

وإضافة إىل ذلك، حدد بعض املشاركني قضايا عابرة للحدود مثل إدارة املوارد عرب               -٤٧
تاج بيانات   على إن  لقدرهتاملراكز اإلقليمية بفعالية    أن تعاجله ا  احلدود بوصفها جمال عمل ميكن      

وتعد جلنة هنر امليكونغ أحد منـابر       . لعدد من البلدان وختزينها ونشر املعلومات داخل املنطقة       
  .)١٤(إدارة املوارد الطبيعية عرب احلدودالتعاون يف 

  أشكال التعاون والدروس املستفادة من ممارسات التعاون الراهنة  - دال  

  أشكال التعاون  -١  
عن ترتيباهتا اهليكلية والتنظيمية للتعاون على الصعيد       اً  روضقدم عدد من املنظمات ع      -٤٨

املعارف، وتعزيـز املؤسـسات، وبنـاء القـدرات،         واملعلومات  تبادل  اإلقليمي يف جماالت    
  .)١٥(القطاعية/القضايا األقاليميةب والعمل املتعلقوالتدريب، والبحوث املشتركة، 

ن حيث اإلطار الـزمين ومـستوى       وأظهرت العروض وجود أنواع شىت من التعاون م         -٤٩
 التعاون القصري األجل، مبا يف ذلك عقـد        على العديد من املنظمات أمثلة      وقدمت. أنشطة التعاون 

__________ 

)١٣( >http://www.lariocc.net/riocc_principal/es/index.htm<. 
)١٤( >http://www.mrcmekong.org<. 
:  التايل بالعنواني حلقة العمل،    ـفعرضت  اليت  اجلاريـة  ة التعاون   ـالستزادة من املعلومات عن أنشط    ميكن ا  )١٥(

>http://unfccc.int/5258<. 
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حلقات عمل واجتماعات مشتركة ترمي إىل تبادل املعارف أو التوعية أو بناء القـدرات بـشأن               
استهالل فمن األمثلة عليه    إلقليمية  تعزيز بناء القدرات ا   لالتعاون الطويل األجل    أما  . مواضيع حمددة 

ماجستري يف منطقة الكارييب من خالل جهود التعاون مع املراكز اإلقليمية اليت سبق هلـا               للبرنامج  
  . أعاله٤٥ بادرات مشاهبة يف منطقة احمليط اهلادئ واملشار إليها يف الفقرةالقيام مب
ومات عن أنشطة التعـاون   ممثلون جلامعات ومعاهد حبوث من مناطق شىت معل وقدم  -٥٠

فعلى سبيل املثال، تعمل جامعة سان شاين كوست يف         . يف التدريب وبناء القدرات والتعليم    
 مناطق ويف) احمليط اهلادئ(كوينسالند بأستراليا على إنشاء شبكة تعاونية مع جامعات املنطقة   

طبيق أدوات  بشأن التدريب على ت   ) الكارييب وجنوب شرق آسيا واجلنوب األفريقي     (أخرى  
وتتعاون منظمة الكومنولث للبحـوث     )). SimCLIM(ليم   س - مثل سيم (النمذجة املتكاملة   

س البحوث العلمية والـصناعية يف جنـوب        ـة بريتوريا وجمل  ـالعلمية والصناعية مع جامع   
 يف إندونيسيا، وجامعة هانوي يف Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisikaأفريقيا، و
م، والوزارة الفلبينية للخدمات اجلويـة واجليوفيزيائيـة والفلكيـة، علـى وضـع              فييت نا 

ويرمي برنامج حبوث تغري    . تقليص النطاقات املناخية  املناخية متوّسلةً بتقنيات    السيناريوهات  
املناخ يف احمليط اهلادئ الذي وضع يف إطار املبادرة الدولية للتكيف مع تغري املناخ اليت اختذهتا                

يف البلدان الشريكة على اجلوية تدريب موظفي األرصاد بة األسترالية إىل بناء القدرات    احلكوم
  .وحتليلها وتأويلهااملناخ إدارة بيانات 

وجود شبكات تعاون متخصصة تركز على قطاعات بعينها        أيضاً   املناقشاتوتبني من     -٥١
 املثال، قـدم ممثـل      فعلى سبيل ). الكوارث وسوى ذلك  خطر  مثل األمن الغذائي واحلد من      (

مبادرة شـبكة    -عن أنشطة االحتاد الشاملة لعدة قطاعات       اً  االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة تقرير    
وهتدف هذه املبادرة إىل نشر املعلومات عـن        ). ELAN(التكيف مع النظم البيئية وسبل العيش       

واألسـاليب   دوات بناء القدرات احمللية على اسـتعمال األ       يفاستراتيجيات التكيف واملساعدة    
  .تقييم وحتسني التخطيط للتكيف وأنشطة التكيف القائمة على النظم البيئيةللاملتاحة 
 بالوسائل االفتراضية إىل جانب تنفيذها بـالوجود      أيضاً  وميكن إجناز أنشطة التعاون       -٥٢

 االفتراضـية  املشاركون معلومات عن املمارسات الراهنة للمراكز        قدمو. املادي للمؤسسات 
اليت ترمي إىل تقدمي أمور منها الدعم التقين        ) مثل شبكة الشبكات ومراكز تبادل املعلومات     (

واملساعدة على حتديد املسارات الوظيفية لفائدة املهنيني املتخصصني يف التكيـف أو ربـط              
فعلى سبيل املثـال، قـدم ممثـل        .  مراكز أخرى تركز على قطاعات بذاهتا      مبعارفاملعارف  

رف بواسطة موقع اعن إدارة املعاً تقرير" مم املتحدة الدولية للحد من الكوارث استراتيجية األ "
، لتعزيز القدرات اإلقليمية يف جمال احلـد  )Prevention Web( )١٦("شبكة الوقاية"هو شبكي، 

  . الكوارثخطرمن 

__________ 

)١٦( >http://www.preventionweb.net/english/<. 
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  الدروس املستفادة  -٢  
 املتعلقـة   ملناقـشات اجناح أنشطة التعاون من     يستند إليها    بعض العناصر اليت     جتلت  -٥٣

ومع أن هذه األنشطة تنسق على املستوى اإلقليمي، فإن املشاركني أكدوا           . باملبادرات الراهنة 
أنه ال بد من أن تليب بفعالية االحتياجات واألولويات الوطنية، مشددين على أن غاية املركز               

ومـن  . ن الوطين والشبكة اإلقليمية إمنا هي تسهيل دعم التكيف على الصعيدين الوطين ودو          
 ما تود حتقيقه من املشاركة يف منابر التعاون         وتبلغلبلدان يف هذا الصدد     الضروري أن حتدد ا   

وباملثل، اعترف املشاركون بأن أنشطة التعاون ينبغي أن تسعى إىل إشراك الفئات            . اإلقليمية
  .فاليت ينبغي تلبية احتياجاهتا إىل الدعم يف هناية املطاالفئات هي ف الضعيفة

 ربطهـا   فعالية عندتزدادرف بواسطة التعاون اإلقليمي اإىل أن إدارة املعأيضاً  وأشري    -٥٤
 ولضمان حدوث تـأثري . بأنشطة تكيف ملموسة قادرة على إحداث التغيري يف وسائل العيش  

لمواضـيع  يكون هناك فهـم واضـح ل  نشطة التعاون، من األساسي أن     ألعلى أرض الواقع    
 لوضع  هاختطيطأحسن  مرحلة تصميم   وجود  و. اليت ينبغي التركيز عليها    األساسية أو القضايا  

تلك األنشطة وحتديد طبيعتـها ونطـاق تقـدمي         زمام  " امتالك"على  يساعد  أنشطة تعاون   
  .رباء، وهو األمر الذي يتيحه التعاوناخل، مبا فيها االستعانة ب للغايةددةاحملتقنية الدمات اخل
يستلزم فإن التعاون الفعال    ج متعدد التخصصات، ومن مث      ويتطلب التكيف انتهاج هن     -٥٥

 املنظمات اإلقليميـة    مشاركةغري أن جناح التعاون يتوقف على       . قاعدة عريضة من األعضاء   
وهذا أمر أساسي عند حتديد الـشركاء واملـاحنني         . ذلك التعاون واخلربة املتخصصة   املهتمة ب 

للمـضي  حمـددة    موارد آللية ختطيط     دمونيقأو  /شاريع و امليف  الذين يشاركون   الرئيسيني  
من لـديهم   أن تقتصر املشاركة على      وأشار بعض املشاركني إىل أنه ينبغي        .اًباملشاريع قدم 

علـى  اً  شبكات التعاون تنتهج هنج   مبادرات  أنشطة التعاون، يف حني أن بعض       ب كبري   اهتمام
. من أصـحاب املـصلحة     جمموعة أوسع  مع الشركاء الرئيسيني والثاين مع       اممستويني أوهل 

يف بناء القدرات   لقدرهتا على املسامهة     جامعات املنطقة    أمهية مشاركة وشدد املشاركون على    
  . األمد البعيديف
 شـبكات   الـذي تقدمـه   وحبث املشاركون صعوبة ضمان وصول الدعم الـتقين           -٥٦
 ذلك وجود   ومن أسباب . إىل األشخاص املناسبني  أو املعارف اليت تنشرها     أنشطة التعاون    أو

يف جمـال   منسق معيَّن واحد عادة لكل كيان متعاون، األمر الذي تنجم عنـه اختناقـات               
 أن رصد أعضاء احلالية املكتسبة من إنشاء شبكات التعاون  اخلربة وأظهرت   .اً أحيان املعلومات

 تلـك الـشبكات     استدامةوشدد املشاركون على أن     . الشبكات ومتابعتهم أمران حامسان   
مثل فريق توجيه أو قيادة إقليمـي، أو موظـف           (متفرغد يستلزم وجود منسق     واألنشطة ق 

دارة الشبكة إضافة إىل احلفاظ على العالقات بني األعـضاء  إل) برامج إقليمي أو أمانة إقليمية  
  .والتواصل املنتظم والفعال من أجل حتسني الرصد ومجع األموال والدعوة
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، فإهنم اتفقـوا    بالوسائل االفتراضية مة التعاون   وإذا كان املشاركون قد اعترفوا بقي       -٥٧
على أن جناح التعاون يتوقف على عقد اجتماعات مباشرة، مثل االجتماعات السنوية            اً  عموم

  .األوساط املعنية/للشبكات
 مجع املعارف الناشـئة مـن       ضمان سبل   تشملوفيما خيص تعزيز القاعدة املعرفية،        -٥٨

تفادة ضمن شـروط   املمارسات اجليدة والدروس املس   وثيقت إدراج   وإتاحتهامشاريع التكيف   
ومن األمثلة على ذلك مشاريع التكيـف الـيت ميوهلـا           .  لتمويل املشاريع  اإلبالغ اإللزامي 

 بواسـطة آليـة    إتاحتـها  بتوثيق الدروس املستفادة من التنفيذ و      كلفةوامل. البيئة العاملية  مرفق
  .)١٧(التكيف تعلّم
 تعـاون   جيعلن وجود مواطن ضعف مشتركة داخل املناطق        واعترف املشاركون بأ    -٥٩

 لتعزيز القدرات اإلقليمية للحد من      ةالياحلوُتبني اجلهود   .  ضرورياً املراكز والشبكات اإلقليمية  
، "استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد مـن الكـوارث         " الكوارث اليت تضطلع هبا    خطر

 تعزيز العالقة بـني     هو  كيز التعاون يف أفريقيا مثالً    ترحمور  شركاء إقليميني، أن    بالتعاون مع   
ويف .  الكوارث، خاصة عند تطوير قدرات احلد من خماطر اجلفـاف          خطرالتكيف واحلد من    

التقييمـات   الشراكة إىل زيادة التآزر يف التقييمات املواضـيعية، مثـل            جهودآسيا، ترمي   
غري املناخ، يف حني أن التركيز يف أوروبـا         تالقادرة على التكيف مع     املدن  املواضيعية املتعلقة ب  

املياه وقضايا احلوكمة   فيما يتعلق باملخاطر املرتبطة ب    وآسيا الوسطى ينصب على التحسينات      
  .من خالل تدعيم الشبكات األكادميية وتوثيق املمارسات اجليدة

   التعاونزيادةاحلواجز والتحديات اليت تعيق   - هاء  
 املراكز والشبكات اإلقليميـة     تقوم هبا ملبادرات اجلارية اليت    اعترف املشاركون بأن ا     -٦٠

ما ينجم عـن    اً  وغالب. إىل والية كل منظمة من املنظمات     اً   ويعود ذلك جزئي   اً،تتداخل أحيان 
وإذا كان هنـاك  . ذلك تغطية أو دعم متعدد ملكان بعينه أو قضية بعينها، لكن بتنسيق ناقص      

 املراكز والشبكات القائمة أن يزيد فعالية وكفاءة الدعم اعتراف عام بأن من شأن التعاون بني
املقدم ألنشطة التكيف، فإنه ال يزال من الضروري للكيانات املعنية بلوغ املستوى املناسـب              

 إجياد طريقة للتعاون تولّد التـآزر       يتمثل يف ويظل التحدي   . من إدراك املنافع املتبادلة احملتملة    
  .ن التنسيق أدىن ممتنع االزدواج، حبدو

املزايا النسبية للمراكـز والكيانـات الراغبـة يف           أن حتدَّد أوالً  ينبغي  بلوغ ذلك   ول  -٦١
لضمان استحداث آليات فعالة ينبغي  ذلك  وبعد. املشاركة يف شبكات التعاون واإلسهام فيها     

 أن  واتفق املشاركون على  . يف االضطالع بأنشطة التعاون   بالكامل  هذه املزايا النسبية    تسخري  
وتدعو احلاجة إىل جرد الكيانات . قلة العلم مبصادر اخلربة واملعرفة املتاحة عائق يف هذا الصدد

__________ 

)١٧( >http://www.adaptationlearning.net<. 



FCCC/SBSTA/2010/8 

GE.10-62501 18 

والشبكات املهتمة بتعزيز جهود التعاون والقدرات املطلوبة واخلـربة املتخصـصة، وإدراج            
بـأن إجـراء   أيـضاً  لكن اعُترف . املعلومات عن كيفية الوصول إىل هذه املهارات واملوارد       

  . بسرعةتنتهي صالحيتها وأن نتائج اجلرد قد تستغرق وقتاً طويالًليات اجلرد هذه عم
املـشتركة   صعوبة قياس فعالية التعاون، بسبب العدد الكبري من املبادرات           وحددت  -٦٢
آخـر  اً  حاجزباعتبارها  اإلقليمية الرامية إىل دعم التكيف،      " شبكات الشبكات " املراكز و  بني

وأكد املشاركون على أمهية جتنب تكـرار مهـام وواليـات    . لتعاونيعترض زيادة أنشطة ا 
لذا، من األساسي للغاية أن حتدد بوضوح القيمة املضافة ألي شبكة           . قائمةالقليمية  اإلياكل  اهل

  .أو نشاط تعاون جديد
وأثبتت شبكات التعاون احلالية، مثل شبكة التكيف العاملية اليت يديرها برنامج األمم              -٦٣

 جـين   يف الفعال للموارد احملدودة للمساعدة      االستخدام للبيئة، أن التعاون يفضي إىل       املتحدة
 بتوفري املوارد   ضمان االلتزام إىل أن   أيضاً  غري أن املشاركني أشاروا     . على أرض الواقع  املنافع  

ـ       اً   أنشطة التعاون تلك يظل حتدي     لبدءالالزمة   ل وأن الطبيعة املتقلبة للدعم املايل الطويل األج
مث إن ضعف الدعم السياسي أو الواليات الداعمة إلضفاء طابع          .  تلك األنشطة  استدامةعيق  ت

  .يف هذا املقاماً  التعاون بني الكيانات اإلقليمية يظل ميثل حاجزإقامة أو تعزيزرمسي على 

 لتعزيـز التعـاون بـني املراكـز         اليت ميكن اختاذهـا    التدابري   موجز  - رابعاً  
  ةاإلقليمي والشبكات

لتعزيز التعاون بني    إضافية   تدابري الختاذ    الداعية قدم املشاركون عدداً من التوصيات      -٦٤
تعكس جماالت العمـل  اليت  إىل العروض واملناقشات وواملستندة، املراكز والشبكات اإلقليمية  

  .ترد هذه التوصيات يف هذا الفصلو. ذات األولوية
 ونـشرها عـن     رفاتشجيع حتسني إدارة املع    ل اإلجراءات التالية واقترح املشاركون     -٦٥

  :طريق العمل التعاوين
من اً   كّماً كبري  حتويإنشاء مراكز تبادل للمعلومات على املستوى اإلقليمي          )أ(  

 وينبغي أن   اً؛عقد حلقات عمل دوري   ت املعلومات عن البحوث الراهنة و     وتتيح،  املكتباتموارد  
عن املنظمات األنـسب   - بأسلوب تفاعلي    - يكون يف إمكان الشركاء واملراكز أن تستعلم      

 عمليـة إنـشاء     يشارك أصحاب املصلحة يف   وينبغي أن   .  قضايا حمددة  يفإلقامة تعاون معها    
، واستفادهتا منه    مركز تبادل املعلومات    بوجود املنظماتلضمان علم   مراكز تبادل املعلومات    

تسهيل التفاعـل بـني     هي  لومات  وملا كانت املهمة األساسية ملراكز تبادل املع      . عند إنشائه 
ومن مهام مراكز   . املراكز املتعاونة، ينبغي عدم تكرار العمل الذي تضطلع به املراكز اإلقليمية          

وينبغـي  . تبادل املعلومات مجع املعلومات وإتاحتها للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ       
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ل املعلومات املعين ببحوث املخاطر الطبيعية أن تستند إىل اخلربات القائمة مثل مركز تباد       أيضاً  
  الذي أنشئ يف الواليات املتحدة األمريكية؛

عقد اجتماعات مباشرة منتظمة تركز على التعلم من املمارسات اجليـدة             )ب(  
  وتعزيز إجراءات التكيف امللموسة؛

ربط املراكز والشبكات اإلقليمية بشبكات ومبادرات خـدمات املنـاخ            )ج(  
 العاملية لألرصاد اجلوية لـضمان      مثل اإلطار العاملي للخدمات املناخية التابع للمنظمة       اجلارية

  التكيف؛" ءعمال"احتياجات على أساس املعلومات املناخية ونواتج وضع وتنفيذ خدمات 
  . والدروس املستفادة مع القطاع اخلاصاملعارفتيسري تبادل   )د(  

 يف جمـال  زيادة فعالية أنشطة التعـاون املقبلـة        واقترح املشاركون األنشطة التالية ل      -٦٦
  :التقين دعمال

إجراء حتليالت الحتياجات التكيف ملختلف املناطق، مبا فيها حتليل مكامن            )أ(  
 حتدد املراكز واألطراف االحتياجات اخلاصة  كيالقوة ومواطن الضعف والفرص والتهديدات 

 االستناد إىل االحتياجات العامة احملددة      وميكن حتقيق ذلك عرب   . من الدعم التقين  بكل منطقة   
   صراحة؛ةاستجابةً لالحتياجات املستجدة املبلغأيضاً يف إطار برنامج عمل نريويب، و

 هبا املراكز اإلقليمية القائمة بغية حتديد مزاياهـا         تضطلع األنشطة اليت    تقييم  )ب(  
للخربات املتاحة يف املراكـز      إجراء مسح  ذلك   ويستلزم. شاريعهالة مل ضاملفاالت  اجملالنسبية و 

،  أو وضع أدلة هلذه اخلربات     وخربات آحاد اخلرباء اليت ميكن االستفادة منها عن طريق املراكز         
وينبغي أن تركز هذه اخلطـوة علـى        . سعاونطاق   وإتاحتها على    لألدلةوالتحديث املستمر   

ليت ميكـن البنـاء عليهـا     املهارات واخلدمات واملوارد والواليات املتاحة يف املنطقة وا   حتديد
أساس لزيادة  كومن شأن ذلك أن يساعد على حتديد جماالت بعينها للدعم التقين            . وتعزيزها

   املمكنة؛أوجه التداخلالتعاون مع مراكز إقليمية أخرى وتقييم الثغرات و
هدفه ونطاقـه ونتائجـه     حتديد  أي نشاط تعاوين و   اخلاصة ب رؤية  الحتديد    )ج(  

وهذا أمر أساسي يف حتديد اخلدمات املعينة اليت يرمـي          . تعلقة به بوضوح  وأساليب العمل امل  
  النشاط إىل تقدميها؛

 يـستلزم وقد  . حتديد احللول العملية إلقامة عالقات بني الشبكات القائمة         )د(  
  :ذلك اآليت

 بني الشبكات   لتيسري االتصال رباء،  اخل فريق من أهل الرأي، مثل فريق        تكليف '١'
 التكيف املتقاعدين الذين    موظفين يتألف الفريق من كبار      وميكن أ . واملراكز

من   وبدالً. ميكن االعتماد عليهم يف جماالت خدماتية معينة، مبا فيها يف امليدان          
تسهيل ل أنفسهمذلك، ميكن أن يتألف الفريق من موظفي املراكز والشبكات          

 حتديـد ، من املهـم      فعالة  هذه اخلدمة  تكونولكي  . املزيد من تبادل اآلراء   
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الطلـب  أسـاس    النشاط علـى     ضمان قيام االحتياجات بوضوح و  /الطلب
  العرض؛ ال

أو جلنة توجيهية بوصفها آلية للتعاون، مث ميكن، استجابة         توجيهي  إنشاء فريق    '٢'
احملددة، إنشاء أفرقة عاملة من اخلرباء واملمارسني يف املنطقة         املساعدة   لطلبات

  ؛ مجاعيةبصورةلوضع برامج مشتركة وحشد املوارد 
 تـستهدف   حمـددة هام  مب خرباء من املراكز     وتكليفبية  يبدء مشاريع جتر    ) ه(  

  ثغرات واحتياجات بعينها؛
مثل مراكز البحـوث    (استكشاف فرص استعمال مناذج املراكز االفتراضية         )و(  
  تقدمي خدمات الدعم التقين؛لتعتمد على املنظمات اإلقليمية القائمة  اليت )التعاونية

جيع الشبكات اجلامعية ومراكز البحوث على املـشاركة مـن أجـل            تش  )ز(  
  . وتوسيع القاعدة املعرفية واحلفاظ عليها األمد البعيديف لبناء القدرات جهوداستحداث 

   البحثمواصلةتابعة وتستلزم املاملسائل اليت   - خامساً 

  األنشطة اليت خطط هلا شركاء برنامج عمل نريويب  - ألف  
مسح ، عملية   "شبكة التكيف العاملية   "ةج األمم املتحدة للبيئة، عرب مبادر     أجرى برنام   -٦٧
وتعهد بإتاحة نتائج هذه    . لكيانات اإلقليمية يف آسيا وغرب آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية        ل

  .العملية بواسطة برنامج عمل نريويب
ومات عـن أنـشطة      املعل بتقدمي ئوتعهد برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلاد        -٦٨

يف منطقة احمليط اهلادئ والدروس املستفادة املتعلقة هبا من خالل اً التكيف اليت يضطلع هبا حالي
 مركز اجلماعة الكاريبية لتغري املناخ املـشاركني        وأعلم. ربنامج عمل نريويب  الشبكي ل وقع  امل
البحـر  منطقة   يف   املنسقون القطريون  ٢٠١٠مارس  /عقده يف هناية آذار   سي جتماع وشيك با

سيعرض و. يف املنطقة اليت ينبغي متويلها    الكارييب لتحديد جمموعة جديدة من مشاريع التكيف        
  .نتائج االجتماع عرب برنامج عمل نريويب

هاديل التابع ملكتب األرصاد اجلوية باململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى          وقدم مركز     -٦٩
حثية اجلديدة يف أفريقيا اليت دعمتـها إدارة التنميـة          عن مبادرته الب  اً  وآيرلندا الشمالية تقرير  

التنبؤات  العمليات املناخية يف أفريقيا وهتدف إىل حتسني فهموتركز هذه املبادرة على . الدولية
ملراكـز   ونواتج تقليص النطاقات املناخية   على إتاحة أساليب    أيضاً  ركز  ت واملومسية، و  العشرة

 على مشاورات   تشتمل اليت   االستهالليةاملرحلة  اً   مؤخر بدأتوقد  . البحوث املناخية األفريقية  
  .مع مستعملي البحوث وغريها من املعلومات املناخية
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   يف إطار برنامج عمل نريويباليت ميكن اختاذهااخلطوات املقبلة   - باء  
ربنامج عمل نـريويب، فـإن      لملا كان عدد من املراكز والشبكات اإلقليمية شركاء           -٧٠

به املنظمـات   تضطلع  عن العمل الذي    باستمرار  عامة  تكوين فكرة   رنامج العمل   بباستطاعة  
وقد أشري إىل أن برنامج عمل نريويب قادر على تسهيل مبادرات التعاون والتعاون             . الشريكة

  .األقاليمي بني املراكز والشبكات اإلقليمية
 به األطراف    ميكن أن تضطلع   اخلطوات املشار إليها يف الفصل الرابع       ملخص إن  -٧١

برنامج عمل نريويب تنفيذ  يفاملشاركني أصحاب املصلحة غريها من واملختصة واملنظمات 
 تكـون أن  أيضاً  وميكن  .  أثناء حلقة العمل   ُحددتالثغرات اليت   سد   االحتياجات و  لتلبية
تائج دورهتا الثالثة والثالثني يف نالنظر يف اهليئة الفرعية يف أساساً تستند إليه  اخلطواتهذه 

  .األنشطة املضطلع هبا يف إطار برنامج عمل نريويب

        


