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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 

ق البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرف        
  األول لالتفاقية

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة       
   غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةمن األطراف

تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعـين بالبالغـات               
: الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة          

نطقة أفريقيا بـشأن تقيـيم    ملرير عن حلقة العمل التدريبية التطبيقية       تق
  القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
نظم فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري              

ن مع برنامج دعم البالغات الوطنيـة، حلقـة         املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، بالتعاو     
معـه   املناخ والتكيـف   نطقة أفريقيا بشأن تقييم القابلية للتأثر بتغري      ملتدريبية تطبيقية    عمل

 / تشرين الثـاين ١١  إىل٧، يف نريويب بكينيا، يف الفترة من        )تقييم القابلية للتأثر والتكيف   (
مـا ورد   العروض و  العمل، ويلخص    ويعرض هذا التقرير مداوالت حلقة    . ٢٠١١نوفمرب  

  .وتوصياتتعقيبات من املشاركني يف احللقة من 
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
، تشكيل فريق اخلرباء االستشاري     ١٥-م أ /٥رره  قأعاد مؤمتر األطراف، مبوجب م      -١

فريـق  (لوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           املعين بالبالغات ا  
 من أجل حتسني عملية إعداد البالغات       ٢٠١٢-٢٠١٠ليعمل يف الفترة    ) اخلرباء االستشاري 

األطراف غري املدرجة يف     (الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
  .)املرفق األول

م الفريق، لدى اضـطالعه     دوتنص اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري على أن يق         -٢
بواليته، املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بشأن اإلعـداد املنـتظم               

، هبدف حتسني دقة املعلومات واتساقها وشفافيتها يف  وغريها تقييمات القابلية للتأثر والتكيف   ل
  .طنيةبالغاهتا الو

ـ               -٣  هـوتنفَّذ اختصاصات فريق اخلرباء االستـشاري مـن خـالل برنـامج عمل
كانت و. ٢٠١٠مارس  / يف اجتماعه األول املعقود يف آذار       الذي أُعدّ  ٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة

به يف دورهتـا    اً  بربنامج العمل وأحاطت علم   قد رّحبت   ) اهليئة الفرعية (اهليئة الفرعية للتنفيذ    
  .)١(الثانية والثالثني

 أعـاله،   ٣لربنامج عمله املشار إليه يف الفقرة       اً  ونظم فريق اخلرباء االستشاري، وفق      -٤
مبساعدة األمانة وبالتعاون مع برنامج دعم البالغات الوطنية، حلقة عمل تدريبيـة تطبيقيـة              

 الفترة  بشأن تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، يف نريويب بكينيا، يف            نطقة أفريقيا مل
، بغية تعزيز قدرة اخلرباء الوطنيني مـن املنطقـة          ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ إىل   ٧من  

  .املشاركني يف عملية إعداد البالغات الوطنية
، إىل األمانة أن تيسر عمل فريق       ١٥-م أ /٥وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٥

ـ     اخلرباء االستشاري عن طريق تنظيم اجتماعات وحلقات ع        ذه مل وجتميع التقارير املتعلقة هب
  .عمل كي تنظر فيها اهليئة الفرعيةالجتماعات وحلقات اال

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء  
  :اختاذ اإلجراءات التاليةلعل اهليئة الفرعية تود، بعد النظر يف هذا التقرير،   -٦

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ٢١، الفقرة. 
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كني يف حلقة العمل وتقدمي توجيهات إضافية بتوصيات املشاراً اإلحاطة علم  )أ(  
من اختصاصاته الواردة   ) أ(٢إىل فريق اخلرباء االستشاري بشأن تنفيذ واليته املتعلقة بالفقرة          

، فيما يتصل بتقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجـة يف  ١٥-م أ /٥يف مرفق املقرر    
  أثر والتكيف؛املرفق األول إلجراء تقييماهتا للقابلية للت

القادرة، مبا يف ذلك املنظمات الثنائية      املعنية  أو املنظمات   /دعوة األطراف و    )ب(  
تقدمي املوارد املالية الالزمة لـدعم عمـل فريـق اخلـرباء            مواصلة  واملتعددة األطراف، إىل    

  .من اختصاصاته) أ(٢االستشاري يف تنفيذ واليته املتعلقة بالفقرة 

   العملمداوالت حلقة  -ثانياً  

  افتتاح حلقة العمل  -ألف  
نطقة أفريقيا بشأن تقيـيم القابليـة للتـأثر         ملُنظمت حلقة العمل التدريبية التطبيقية        -٧

 ١١ إىل   ٧والتكيف، اليت استضافها برنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب، يف الفتـرة مـن               
مج األمم املتحـدة للبيئـة،      وأدلت نائبة األمني التنفيذي لربنا    . ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 

السيدة أمينة حممد، مبالحظات استهاللية وعرضت الدور الذي يضطلع به الربنامج يف دعـم              
 رئيسة فريق اخلرباء شكرتو. األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد بالغاهتا الوطنية  

ـ    )تايلند( السيدة سانغشان ليمجرياكان     ،االستشاري ضافة االجتمـاع،   ، الربنامج على است
وقدم ممثل من األمانة حملة عامة مـوجزة        . وعرضت أهداف حلقة العمل   باملشاركني  ورحبت  

  .عن تنظيم حلقة العمل
  :أهداف حلقة العملفيما يلي و  -٨

بناء قدرة اخلرباء الوطنيني يف البلدان غري املدرجة يف املرفق األول يف منطقة               )أ(  
نية، بإطالعهم على ما يرد يف التقارير املقدمـة مبوجـب           أفريقيا على إعداد البالغات الوط    

االتفاقية يف إطار البالغات الوطنية من تطورات مستجدة يف املعرفة العلمية ذات الـصلة ويف               
  خمتلف األدوات واملنهجيات املتاحة إلجراء تقييمات القابلية للتأثر والتكيف؛

لفريـق اخلـرباء    احملدَّثـة   على مشروع املواد التدريبيـة      تعقيبات  التماس    )ب(  
  تقييمات القابلية للتأثر والتكيف، من أجل مواصلة حتسينها؛االستشاري املتعلقة ب

لتبادل اآلراء بني األطراف ومع اخلرباء واجلهات أن تكون حلقة العمل منرباً   )ج(  
  .املاحنة املتوقعة الثنائية واملتعددة األطراف
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من األطراف غري املدرجة يف املرفق      اً   طرف ٣٥ وحضر حلقة العمل خرباء وطنيون من       -٩
، ومخسة أعضاء يف فريق اخلرباء االستشاري، وأربعة ممـثلني عـن        )٢(األول يف منطقة أفريقيا   

  .برنامج األمم املتحدة للبيئة
تربعات مالية من حكومة فنلندا وبرنامج دعم       االعتماد على   وُنظمت حلقة العمل ب     -١٠

  . األمم املتحدة للبيئةالبالغات الوطنية وبرنامج
يف املتوسط  اً   مشارك ٣٠،  )WebEx( عن طريق التداول بالفيديو      اً،وشارك فيها يومي    -١١

  .يف منطقة أفريقيااً ميثلون أطراف

  تنظيم حلقة العمل  -باء  
تضمنت حلقة العمل التدريبية التطبيقية، اليت جرت على مدى مخسة أيـام، سـبع                -١٢

  :جلسات كاآليت
 ركزت على األساس املنطقي الـذي يـربر         مةًقدِّ اجللسة األوىل مُ   تضمنت  )أ(  

بناء إطـار وطـين هلـذه       هيداً يعرف بعملية    احلاجة إىل تقييمات القابلية للتأثر والتكيف ومت      
  التقييمات باعتباره أحد مكونات ترتيب وطين شامل يف املستقبل إلعداد البالغات الوطنية؛

لسبل اليت يتسىن هبا للبلدان التخطيط إلجـراء        ركزت اجللسة الثانية على ا      )ب(  
  ؛يف هذا الصددتقييم القابلية للتأثر والتكيف واختيار إطار مناسب وعملي 

           تناولت اجللسة الثالثـة سـيناريوهات تغـري املنـاخ والـسيناريوهات              )ج(  
ات املتاحـة    االقتصادية، وأُطلع أثناءها املشاركون علـى األسـاليب واألدو         -االجتماعية  

  واملتطلبات من البيانات؛
ُعقدت اجللستان الرابعة واخلامسة يف آن واحد، وتضمنتا تقييمات قطاعية            )د(  

  للقابلية للتأثر والتكيف مشلت املوارد املائية وصحة اإلنسان والزراعة واملوارد الساحلية؛
عـات  القطاعات وفيما بني القطا   ضمن  اجللسة السادسة التكامل    تناولت    )ه(  

  املتعددة وعرض األساليب والنتائج يف البالغات الوطنية؛
. على حلقة العمل  تعقيبات  يف اجللسة األخرية، طُلب من املشاركني تقدمي          )و(  

وخالل تلك اجللسة، قدم هؤالء توصيات بشأن السبل املمكنة ملواصلة حتسني املواد التدريبية             
  .حلقات العمل اإلقليمية يف املستقبلفريق اخلرباء االستشاري وبشأن كيفية تنظيم ل

__________ 

إثيوبيا، أوغندا، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، تونس، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية ترتانيـا               )٢(
املتحدة، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جيبويت، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسييب، السنغال،            

يا، ريابون، غانا، غينيا، غينيا االستوائية، كوت ديفوار، كينيا، ليب        سوازيلند، السودان، سرياليون، سيشيل، غ    
 .ليسوتو، مدغشقر، مصر، املغرب، مالوي، موريتانيا، موريشيوس، ناميبيا
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التدريَب، الذي تضمن جلسات عملية تطبيقية، أخصائيون وأعـضاء فريـق           أدار  و  -١٣
  .)٣( االستشاري باستخدام املواد التدريبية احملدثة للفريقاخلرباء

  العروضموجز   -ثالثاً  

  التعريف بتقييمات القابلية للتأثر والتكيف  -ألف  
ن على خمتلف املصطلحات واملفاهيم واملقاصد الرئيسية يف تقييمـات          أُطلع املشاركو   -١٤

وأُبلغوا بأن هناك مقاصد شىت ميكن أخذها يف االعتبار لدى إجـراء            . القابلية للتأثر والتكيف  
تقييم للقابلية للتأثر والتكيف، مثل التوعية وفائدة التقييم باعتبـاره أداة الختـاذ القـرارات               

  . لتأثري تغري املناخ على قطاع بعينه، كإنتاج الغذاء واإلمداد باملياهوالوصول إىل فهم متعمق
وأُطلع املشاركون كذلك على السبل اليت ميكن هبا لألطراف غري املدرجة يف املرفق               -١٥

اً بوضع ترتيب وطين شامل يـستهدف حتديـد      األول أن تبين عنصر اإلبالغ لديها بناء فعاالً       
وُعرضت مسألة التخطيط لتقييمات القابلية للتأثر والتكيـف،        . يفتقييم القابلية للتأثر والتك   

يف ذلك حتليل مدى توافر البيانات، واخلطوات الرئيسية الالزمة للنجاح يف ختطيط وتطبيق              مبا
  .عنصر القابلية للتأثر والتكيف يف البالغات الوطنية

  األطر املتعلقة بوضع استراتيجيات وتدابري التكيف وتنفيذها  -باء  
جرى يف اجللسة الثانية تناول جدوى وأمهية األطر املتعلقة بدراسة اآلثار اليت ميكـن                -١٦

ـ       . أن تنجم عن تغري املناخ وتدابري التكيف       إلجـراء  اً  ومع أن استخدام األطر لـيس إلزامي
تقييمات القابلية للتأثر والتكيف، فهي تتيح بالفعل االتساق والشفافية يف مجيع القطاعـات             

وتعترب أطر القابلية للتأثر والتكيف املتاحة واملنشورة مفيـدة         . بالقابلية للتأثر والتكيف  املعنية  
ألهنا ميكن أن تشكل قاعدة لوضع أطر مصممة وفـق االحتياجـات تـستند إىل األسـس        

وقُدمت اخلطوط العريضة لـبعض أطـر       . املفاهيمية إلطار حمدد مالئم لظروف البلد اخلاصة      
  .يف الشائعة االستخدامالقابلية للتأثر والتك

  سيناريوهات تقييم القابلية للتأثر والتكيف  -جيم  
عامة عن النماذج والنواتج الشائعة املتاحـة لنمذجـة         نبذة  اجللسة الثالثة   يف  مت  ّدقُ  -١٧

 االقتصادية، وأُوردت أمثلة على تلك      -سيناريوهات تغري املناخ والسيناريوهات االجتماعية      
__________ 

يـة  فريق اخلرباء االستشاري، وهي متاحة على املوقع الشبكي لالتفاق        ل احلاليةجيري حتديث املواد التدريبية      )٣(
 http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material> :اإلطارية على العنوان التايل

/methodological_documents/items/349.php>.  



FCCC/SBI/2012/12 

7 GE.12-60604 

وعـالوة علـى    . كن اتباعها لتكييف النواتج لتالئم طلب املستخدمني      النواتج والنهج اليت مي   
ذلك، عرض مندوب من سوازيلند جتربة بلده يف استخدام مؤشرات تغري املنـاخ إلجـراء               

  .تقييمات القابلية للتأثر والتكيف

  سيناريوهات تغري املناخ  -١  
جلمـع البيانـات    مشل العرض املتعلق بسيناريوهات تغري املناخ مفـاهيم خمتلفـة             -١٨

وهـذه املعلومـات هامـة      . واملعلومات ُيؤخذ هبا يف إدارة خماطر املناخ والتخطيط للتكيف        
لتوقعات الطقس يف األجلني القصري واملتوسط، والتوقعات املناخية الفصلية والسنوية، وحتليل           

 ذلـك،  وباإلضافة إىل. االجتاهات املناخية على مدى عقود، ومنذجة سيناريوهات تغري املناخ        
ميكن أن تقدم تلك التوقعات معلومات إضافية مفيدة للتخطيط على املدى القصري، والتأهب             
للطوارئ، وختطيط العمليات على املدى املتوسط، وتقييم املخـاطر وإدارهتـا، والتخطـيط             
االستراتيجي على املدى الطويل، وختطيط اهلياكل األساسـية وحتـديثها، ورسـم حـدود       

  .املفاوضات الدولية، األمر الذي ميكن أن يؤثر على السياسات الوطنيةاألراضي، وتيسري 
إعداد سيناريوهات مناخية لتقييم األثر ووضع مناذج املنـاخ         اً  ومشل هذا اجلزء أيض     -١٩

وتضمن ذلك املؤلفات املتعلقة بتعريف سيناريوهات تغري املنـاخ وحتديـد       . اإلقليمي وحتليله 
ومشل ذلـك   . ضع تلك السيناريوهات وإجراء تقييمات األثر     أنواعها، واخلطوات الالزمة لو   

. يوضح كيفية استخدام معلومات سيناريوهات تغري املناخ يف تقييمات األثر         اً  بيانياً  رمساً  أيض
وقُدمت أمثلة من بينها حماكاة لتغري مردود اهلكتار الواحد من ثالثة حماصيل من احلبوب، هي               

  .األرز والقمح والذرة

   االقتصادية-السيناريوهات االجتماعية   -٢  
تعريـف  :  االقتصادية اجملاالت التالية   -مشل اجلزء املتعلق بالسيناريوهات االجتماعية        -٢٠

 االقتصادية، وجدوى وجود تلك الـسيناريوهات،       -سيناريوهات خط األساس االجتماعية     
 االقتصادية؛ واخلطوات   -ية  واملعلومات الداعمة املتاحة لسيناريوهات خط األساس االجتماع      

  .الالزمة إلعداد تلك السيناريوهات، واملعلومات عن البيانات املطلوبة إلعدادها
ورغم تقدمي أمثلة منظمة من تايلند وكينيا، اتضح من العرض ومن املناقشات الـيت                -٢١

  مث  ومـن  اً،تلته أن العمل الذي أُجنز بشأن هذه املسألة على الصعيد الوطين يبقـى حمـدود              
اً وَتجسَّد ذلك أيض  . يوجد سوى عدد قليل من األمثلة أو التجارب العملية يف هذا الصدد            ال

  .يف التعليقات اليت قدمها املشاركون

  جلستا التدريب القطاعي  -دال  
نظام التقيـيم   "ونظموا متارين تطبيقية باستخدام أدوات مثل       اً  قدم املدربون عروض    -٢٢

 دعمنظام  " مناذج املوارد املائية، و    ، الذي ُيستعمل يف وضع    "ائيةوالتخطيط اخلاص باملوارد امل   
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، الذي ُيستعمل يف وضع منـاذج قطـاع         "اختاذ القرارات يف جمال نقل التكنولوجيا الزراعية      
 عامة عن أسباب تغري املناخ واآلثار اليت ميكن أن تنجم         نبذة  وأُطلع املشاركون على    . الزراعة

 خمتلف األسـاليب واألدوات واالحتياجـات مـن         رى تناول وج. عنه وتدابري التكيف معه   
  .البيانات فيما يتعلق بقطاعات حمددة

  قطاع الصحة  -١  
عامة عـن   نبذة  : من املواضيع، ومنها ما يلي    اً  مشل اجلزء املتعلق بقطاع الصحة عدد       -٢٣

ملستقبل لتقييم  املسارات املمكنة واآلثار الصحية احملتملة لتقلب املناخ وتغريه؛ وأدوات التنبؤ با          
؛ يف اجملال الصحي  لتكيف  اأساس  تغري املناخ؛ وأساليب حتديد خط      مدى تأثر صحة اإلنسان ب    

  .وبيانات الصحة لتوضيح العبء احلايل لألمراض املتصلة باملناخ
لتحديد أهم عوامل تأثري تغري املناخ على الصحة، اً  تفاعلياً  مجاعياً  وأجرى املشاركون مترين    -٢٤

  . الصحة على دينامية السكان، وحتديد اآلثار الصحية وفهم القدرة على التكيفوفهم تأثري

  املوارد املائية  -٢  
مشل اجلزء املتعلق باملوارد املائية اآلثار احملتملة لتغري املناخ على قطاع امليـاه وسـبل                 -٢٥

ا على قطـاع    اجلهات املعنية وإمكانية تأثريه   دور  فهم  مسألة  اً  أيضتناول  و. تقييم تلك اآلثار  
  .وض هنري افتراضيتتعلق حبتقييم رد املائية، وصياغة دراسة حالة املياه، وختطيط املوا

واكتسب املشاركون خربة مباشرة يف وضع وتشغيل منوذج نظام التقييم والتخطيط             -٢٦
ويراعي النموذج عوامـل    . اخلاص باملوارد املائية بإجراء دراسة حالة حلوض هنري افتراضي        

 االقتصادية واملؤسسية وعوامل السياسة العامة، -ل العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية حامسة مث
اليت تؤثر يف كمية املياه ونوعيتها والطلب عليها، وتؤثر يف اجلهات املعنية الرئيسية وطبيعـة               

  .ومدى احتمال تأثر املوارد املائية

  املوارد الساحلية  -٣  
الساحلية أسباب تغري املناخ وما ميكن أن ينجم عنه مـن           مشل العرض املتعلق باملوارد       -٢٧

 لتقييم تأثري تغري املناخ على تلـك        األسلوب املنهجي عامة عن   نبذة  آثار يف املناطق الساحلية، و    
وأُبلغ املشاركون مبختلف األسباب اليت تؤثر يف املوارد الساحلية، مثل ارتفاع مستوى            . املناطق

  .رة البحر، وتغري منط التهطال، واجلريان السطحي الساحليدرجة حراازدياد سطح البحر، و
بشأن احتمال تأثر السواحل واملخاطر اليت هتددها،       اً  مجاعياً  وأجرى املشاركون مترين    -٢٨

ـ              ُتـدعى  اً  مركزين بوجه خاص على تقييم عمليات الفحص، وعـرض أداة متاحـة جمان
  .)٤("مستكشف ارتفاع مستوى سطح البحر"

__________ 

)٤( <http://www.globalwarmingart.com/wiki/Special:SeaLevel>. 
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  الزراعة  -٤  
إطالع املشاركني علـى    : متثلت األهداف الرئيسية هلذا التدريب القطاعي فيما يلي         -٢٩

تأثري تغري املناخ على الزراعة واألمن الغذائي، مبا يف ذلك أهـم دواعـي القلـق؛ واألدوات          
والنماذج والعمليات املتاحة والشائع استخدامها لتقييم األثر يف قطاع الزراعـة؛ والتعريـف             

على نظـام   التدريب التطبيقي   يشمل  ئمة على العمليات وبتطبيقاهتا العملية، مبا       بالنماذج القا 
وميكن استخدام هذا النمـوذج مـع   . اختاذ القرارات يف جمال نقل التكنولوجيا الزراعية      دعم  

حماصيل شىت، كالذرة والقمح، ملساعدة خمتلف أصحاب املصلحة، مبـن فـيهم البـاحثون              
ت ملدى التأثر، ووضع استراتيجيات فـصلية، وفهـم مناوبـة           واملزارعون، يف إجراء حتليال   

على بعض النماذج اإلحصائية الشائعة االستخدام الـيت        اً  وأُطلع املشاركون أيض  . املزروعات
  .ملردوديةر اتأث إحصائية لدوالتستند إىل تقدير 

نولوجيا اختاذ القرارات يف جمال نقل التك     دعم  لنظام  اً  عملياً  وأجرى املشاركون تطبيق    -٣٠
مردودية بعض احملاصيل يف بلداهنم من أجل تقييم آثار         لتأثر   اإلحصائية   الدوالالزراعية لتقدير   

تغري املناخ على احملاصيل وحتديد سيناريوهات التكيف، مثل التغيريات اليت ينبغي إدخاهلـا يف             
  .جمال اإلدارة لتحسني املردود يف إطار خمتلف سيناريوهات تغري املناخ

  التكامل واإلبالغ  -هاء  
ركزت اجللسة السادسة على شروط تقدمي البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف              -٣١

غري املدرجة يف املرفق األول يف إطار االتفاقية والطريقة اليت ميكن هبا إحالة املعلومات املتصلة               
غ املشاركون مبختلف   وأُبل. بتقييمات القابلية للتأثر والتكيف إحالة فعالة يف البالغات الوطنية        

السبل اليت ميكن هبا استقاء املعلومات من قطاعات شىت وإدراجها يف تقييم القابليـة للتـأثر                
وتلت العرض مناقشة تفاعلية ُميسَّرة لتبادل اآلراء بني املشاركني وتقاسم التجارب     . والتكيف

  .مع األخصائيني

  التكامل  -١  
القطاعات وفيما بينـها يف إطـار   ضمن التكامل أبرز العرض املتعلق بالتكامل أمهية       -٣٢

فاآلثار اليت تلحق بقطاع ما ميكن      . حتدث منعزلة   ال تقييم القابلية للتأثر والتكيف، ألن اآلثار     
قطاعـات  ضمن القطاعات وفيمـا بـني   والتكامل . على قطاع آخر اً  أو إجياب اً  أن تؤثر سلب  

وركز العرض  . اعات االقتصادية املتعددة  متعددة أمر هام للربط بني القطاعات املتصلة والقط       
تغري املناخ، والرصـد والتقيـيم لتحقيـق        مسألة  مراعاة  تعميم  على بيان األولويات، و   اً  أيض

وتضمن العرض أساليب وأمثلة فيما يتعلق بترتيب مستويات القابلية للتـأثر          . التكامل الناجح 
  .ولوية خيارات التكيفالقطاع الواحد، وهذا عنصر أساسي يف حتديد أضمن والتكيف 
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  اإلبالغ  -٢  
عامة عن احلكـم الـوارد يف االتفاقيـة         نبذة  العرض املتعلق باإلبالغ    خالل   تدمقُ  -٣٣

واملتعلق باإلبالغ عن املعلومات املتصلة بالقابلية للتأثر والتكيف من جانب األطـراف غـري              
توجيهات عامة، مبا يف    اً   أيض وتناول اجلزء . املدرجة يف املرفق األول يف إطار بالغاهتا الوطنية       

مـع    فعاالًاً  ذلك بعض األمثلة، بشأن كيفية عرض نتائج تقييم القابلية للتأثر والتكيف عرض           
  .مراعاة هدف التقرير ومجهوره

  االستنتاج  -واو  
من النقاط الرئيسية الـيت تعلموهـا       اً  خالل اجللسة األخرية، حدد املشاركون عدد       -٣٤

  .خالل حلقة العمل

  املشاركنيقيبات تع  -١  
لمشاركني لالعامة  التعقيبات  اإلنترنت عقب حلقة العمل جلمع      عرب  أُجري استقصاء     -٣٥

علـى االستقـصاء    اً  ردوداً  وقدم مخسة وستون مشارك   . فيها، مبن فيهم املشاركون عن بعد     
  .الشبكي

يـة  ورحب املشاركون بالطابع املتنوع الذي ميز حلقة العمل وأبرزوا اجلوانب التال            -٣٦
  :باعتبارها بعض أهم جوانب التدريب

فرصة التفاعل التشاركي مع األخصائيني وسائر املشاركني واجلهات املاحنة           )أ(  
  الثنائية واملتعدد األطراف؛

العامة عن أهـم    النبذة  سيما    ال كيف،التعريف بتقييمات القابلية للتأثر والت      )ب(  
عنه وأساليب التكيف معه، وتوضـيح ذلـك        أسباب تغري املناخ واآلثار اليت ميكن أن تنجم         

  بتقدمي أمثلة إقليمية خمتلفة؛
تطبيق خمتلف مناذج تغري املناخ لتوليد سيناريوهات لتغري املناخ، بناء علـى              )ج(  

توافر البيانات، مبا يف ذلك عرض لسيناريوهات تقليص النطاق مـن املـستوى العـاملي إىل        
  املستوى اإلقليمي؛

 االقتـصادية وختطـيط التنميـة       –سيناريوهات االجتماعية   العالقة بني ال    )د(  
الوطنية، مبا يشمل حتديد وقت وكيفية وضع تلك السيناريوهات، واملشاكل املرتبطة بوضـع          

   االقتصادية؛-السيناريوهات االجتماعية 
استخدام األدوات واملنابر الشبكية لتوليد املعلومات عن رسم خرائط تغـري       )ه(  

  ثره؛املناخ وتقييم أ
  .فريق اخلرباء االستشاريلاملواد التدريبية   )و(  
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عن تقديرهم للتمارين التطبيقية اليت أتاحت هلـم فرصـة          اً  وأعرب املشاركون أيض    -٣٧
ارتفـاع   مبا يف ذلك مستكـشف       اً،مباشراً  جتريب استخدام خمتلف األدوات والنماذج جتريب     

 نقل التكنولوجيا الزراعية، ونظـام      اختاذ القرارات يف جمال   مستوى سطح البحر، ونظام دعم      
العمل املتعلقة بالتدريب يف جمـال صـحة       ورقات  التقييم والتخطيط اخلاص باملوارد املائية، و     

  .اإلنسان وتقييم املخاطر الصحية
ورأى معظم املشاركني أن هنج حلقة العمل التدريبية التطبيقية وحمتواها بوجه عـام               -٣٨

  ).انظر الشكل أدناه(ستهم، كما يتبني من نتائج االستقصاء مفيدان وهامان لعملهم أو ممار

نطقة أفريقيا بشأن تقييمـات     ملجتميع ردود التقييم املقدمة من املشاركني يف حلقة العمل              
  القابلية للتأثر والتكيف

How helpful and relevant was the content in these modules to your work or 
practice?
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هم زالت تعترض  الصعوبات املؤسسية والتقنية واملالية اليت ما     اً  وأبرز املشاركون أيض    -٣٩
وبتواتر اً  لدى إعداد بالغاهتم الوطنية، وأوصوا بأن تتاح هلم حلقات عمل تدريبية مماثلة دوري            

إىل األمانة وفريق اخلرباء االستشاري استكشاف اخليـارات        اً  وطلب املشاركون أيض  . أكرب
  .والسبل لتقدمي املساعدة التقنية داخل البلد، من قبيل حلقات العمل التدريبية التطبيقية

 وقدم املشاركون التوصيات التالية لتنظيم حلقات العمل التدريبية التطبيقية مستقبالً           -٤٠
  :بشأن تقييم القابلية للتأثر والتكيف

إثراء املواد التدريبية مبزيد من العمل التطبيقي ودراسات احلاالت واألمثلـة             )أ(  
تكيف، وتقدمي عروض متعمقـة     على النماذج اإلقليمية املستخدمة يف تقييم القابلية للتأثر وال        

  لتقنيات تقليص النطاق؛

 مدى فائدة وأمهية حمتوى هذه الوحدات لعملك أو ممارستك؟ما 

 إطار التكيف  املقدمة التعريفية
 والقابلية للتأثر

سسيناريوهات خط األسا التكامل اإلبالغ
  االقتصادية- االجتماعية 

 غري مفيد وال هام مفيد وهام نسبياً مفيد وهام للغاية

 سيناريوهات
 تغري املناخ

وية
 املئ
سبة

 بالن
دود

 الر
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كانت اجللسات التطبيقية بشأن استخدام النماذج ستضيف قيمـة لـو أن              )ب(  
ولذلك أشار املشاركون إىل أن باإلمكـان       . املشاركني عرضوا بياناهتم الوطنية واستخدموها    

ياناهتم وغريهـا مـن     املستقبل على عرض ب   مماثلة يف   تدريبية  يف حلقات   تشجيع املشاركني   
  املعلومات املتعلقة باملنهجيات واألدوات املقرر استخدامها؛

إىل ضيق الوقت، أوصى املشاركون بتقليص املدة املخصصة للعروض         اً  نظر  )ج(  
  .النظرية وزيادة املدة املخصصة جللسات التمارين التطبيقية

  االستنتاج  -٢  
يبية وشكروا فريق اخلرباء االستـشاري    أعرب املشاركون عن تقديرهم للدورة التدر       -٤١

واألمانة على تنظيم حلقة العمل، وحكومةَ كينيا وشعبها على الترحيب احلار هبم، وبرنـامَج   
اً وشكر املشاركون أيض  . األمم املتحدة للبيئة على استضافة حلقة العمل وتوفري مرافق ممتازة         

  .األطراف واملنظمات اليت مولت حلقة العمل

       


