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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 

  لالتفاقية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األولالبالغات الوطنية 
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة مـن           

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

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

تقرير عن حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلـادئ           
   والتكيف معهتغّير املناخبشأن تقييم القابلية للتأثر ب

  *مذكرة مقدمة من األمانة    
  موجز    

ألطـراف غـري   عقد فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من ا    
املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن          

مهوريـة الو الدميقراطيـة   جب والتكيف معه يف مدينة فيينتيان،  تغّير املناخ تقييم القابلية للتأثر ب   
 هذا التقرير مداوالت جملوُي. ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ٨الشعبية، يف الفترة من 

حلقة العمل ويلخص تعقيبات وتوصيات املشاركني فيما يتعلق باملواد التدريبية احملدَّثة الـيت             
 والتكيف معه، كمـا     تغّير املناخ أعدها فريق اخلرباء االستشاري بشأن تقييم القابلية للتأثر ب        

  .ت الوطنيةيلخص املسائل املالية والتقنية واملؤسسية يف سياق إعداد البالغا
  

__________ 

ن حصيلة املداوالت واملناقشات اليت جرت خـالل حلقـة          ضّمدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لكي تُ       قُ  *  
العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيـف معـه،        

 .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ٨املعقودة يف الفترة من 
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
، تشكيل فريق اخلرباء االستـشاري      ١٥-م أ /٥ ررقاملأعاد مؤمتر األطراف، مبوجب       -١

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

  .الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
م الفريق، لدى اضـطالعه     دوتنص اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري على أن يق         -٢

  مجلة أمور منها تقييمساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بشأنبواليته، امل 
  .القابلية للتأثر والتكيف، هبدف حتسني دقة املعلومات واتساقها وشفافيتها يف بالغاهتا الوطنية

             وُتنفذ اختصاصات فريق اخلـرباء االستـشاري مـن خـالل برنـامج عملـه                 -٣
وكانت . ٢٠١٠مارس  / املعقود يف آذار   ل الذي أُعد يف اجتماعه األو     ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  

قد رحبت بربنامج العمل وأحاطت علماً به يف دورهتـا          ) اهليئة الفرعية (اهليئة الفرعية للتنفيذ    
  .)١(الثانية والثالثني

ه،  أعـال  ٣ونظم فريق اخلرباء االستشاري، وفقاً لربنامج عمله املشار إليه يف الفقرة              -٤
مبساعدة من األمانة، حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بـشأن تقيـيم               

 والتكيف معه يف فيينتيان، جبمهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية، يف      تغّير املناخ القابلية للتأثر ب  
من ، هبدف تعزيز قدرات اخلرباء الوطنيني       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٢  إىل ٨الفترة من   

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

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

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء  
قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ، بعد النظر يف هذا التقرير، أن حتيط علماً بالتوصـيات                 -٦

املقدمة من املشاركني يف حلقة العمل وأن تقدم مزيداً من اإلرشـادات إىل فريـق اخلـرباء                 
ساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول فيما خيص           االستشاري بشأن تقدمي امل   

  . والتكيف معهتغّير املناختقييم القابلية للتأثر ب

__________ 

)١( FCCC/SFI/2010/10 ٢١، الفقرة. 
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  مداوالت حلقة العمل  -ثانياً  

  افتتاح حلقة العمل  -ألف  
استضافت حكومة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية حلقة العمل التدريبية التطبيقيـة             -٧

  .٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول١٢ إىل ٨واحمليط اهلادئ يف الفترة من ملنطقة آسيا 
تغّير وأدىل السيد كسايافيث فيكساي، املدير العام لإلدارة املعنية بإدارة الكوارث و            -٨

وقـدم  . ، مبالحظات استهاللية رحب فيها باملشاركني يف حلقة العمل املعقودة يف بلده           املناخ
 الـيت وضـعتها احلكومـة       ة االقتصادي - بعة للتنمية االجتماعية  نبذة عن اخلطة الوطنية السا    

، واليت حتدد هدف البلد املتمثل يف تنمية االقتصاد واحلد من الفقر، مع ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة
كما قّدم للمشاركني يف حلقة العمل معلومات عن استراتيجية بلده          . ربط ذلك حبماية البيئة   

 بأن مجهوريـة الو الدميقراطيـة       سلّم واليت ت  ٢٠١٠ عام   طلقت يف ، اليت أُ  تغّير املناخ بشأن  
 االقتصادية الضارة   - لعواقب البيئية واالجتماعية  با، و تغّير املناخ الشعبية معرضة بشدة آلثار     

وباحلاجة إىل تعزيـز    . الفقراء والسكان األشد ضعفاً   من حيث وقعها على     املتوقعة، ال سيما    
وفيما يتعلق بالتكيف، أشار السيد فيكساي      .  وآثاره ناختغّير امل القدرات الالزمة للتكيف مع     

إىل أن التركيز سينصب على جعل القطاعات الرئيسية، مبا فيها الزراعـة واملـوارد املائيـة                
، وإنفاذ عمليـة    تغّير املناخ ، وتعزيز املعرفة والوعي ب    تغّير املناخ واحلراجة، أكثر مقاومة آلثار     
  .وإقامة نظم موثوقة لإلنذار املبكرحفظ املناطق احملمية يف البلد، 

، رئيسة فريق اخلرباء االستشاري،     )أنتيغوا وبربودا (وشكرت السيدة روليتا كماتشو       -٩
حكومة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية على استضافتها حلقة العمل، ورحبت باملشاركني،           

  .حلقة العملوقدم ممثل األمانة نبذة عامة عن تنظيم . وعرضت أهداف حلقة العمل
  :وفيما يلي أهداف حلقة العمل  -١٠

 اخلرباء الوطنيني من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول يف             ةبناء قدر   )أ(  
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ على إجراء تقييمات القابلية للتأثر والتكيف، الـيت ُيبلـغ عنـها                

  مبوجب االتفاقية يف إطار البالغات الوطنية؛
 واستحثاث التعقيبات على مشروع املواد التدريبية احملدَّثـة لفريـق      التماس  )ب(  

  اخلرباء االستشاري بشأن تقييم القابلية للتأثر والتكيف، بغية مواصلة حتسينها؛
أن تكون حلقة العمل مبثابة منرب لتبادل اآلراء فيما بني األطراف ومع اخلرباء   )ج(  

  .عددة األطرافواجلهات املاحنة املتوقعة الثنائية واملت
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 طرفاً من األطـراف غـري   ٣١ خبرياً وطنياً من    ٣٧وحضر حلقة العمل ما جمموعه        -١١
، وستة أعضاء يف  )٢(املدرجة يف املرفق األول من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومن شرق أوروبا           

  .فريق اخلرباء االستشاري، وممثل لربنامج األمم املتحدة للبيئة
  .مبسامهة مالية من االحتاد األورويبوُعقدت حلقة العمل   -١٢
 مشاركاً  ٢٣،  )WebEx(وشارك يف حلقة العمل يومياً، عن طريق التداول بالفيديو            -١٣

يف املتوسط ميثلون أطرافاً غري مدرجة يف املرفق األول من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومـن                
  .أوروبا الشرقية

  تنظيم حلقة العمل  -باء  
 التدريبية التطبيقية، اليت ُعقدت على مدى مخسة أيام، سـبع           تضمنت حلقة العمل    -١٤

  :جلسات على النحو التايل
ة بلدان من   مخسعروضاً قطرية قدم فيها ممثلون عن       تضمنت اجللسة األوىل      )أ(  

إعـداد البالغـات    املنطقة خرباهتم املتعلقة بإجراء تقييمات القابلية للتأثر والتكيف يف سياق           
  ؛الضوء على جتارهبم والتحديات املاثلة أمامهم، مع تسليط الوطنية

مقدمة بشأن إطار القابلية للتأثر والتكيف، مبا يف ذلك          اجللسة الثانية    مشلت  )ب(  
وغطت هـذه   . الترتيبات املؤسسية إلجراء تقييمات القابلية للتأثر والتكيف على حنو مستدام         

تقييم قابلية التأثر والتكيف وأن ختتـار       اجللسة أيضاً الطريقة اليت ميكن هبا للبلدان أن ختطط ل         
  إطاراً مناسباً وعملياً للتقييم؛

 - والسيناريوهات االجتماعية    تغّير املناخ كُرست اجللسة الثالثة لسيناريوهات       )ج(  
  مفاهيم جوهرية، واخلطوات العامة املتعلقة بوضع      أُطلع املشاركون أثناءها على    و االقتصادية،

األسـاليب   االقتـصادية، وبعـض      - والسيناريوهات االجتماعية    ختغّير املنا يوهات  سينار
  والشائعة االستخدام؛املتاحة  والبيانات ذات الصلة واألدوات
ُعقدت اجللستان الرابعة واخلامسة يف آن واحد، وتضمنتا تقييمات قطاعية            )د(  

  ارد الساحلية؛للقابلية للتأثر والتكيف مشلت املوارد املائية وصحة اإلنسان والزراعة واملو
القطاعات وفيما بني القطاعـات     ضمن  اجللسة السادسة التكامل    تناولت    )ه(  

  املتعددة وعرض األساليب والنتائج يف البالغات الوطنية؛
__________ 

، باكـستان،   ) اإلسالمية -مجهورية  (أذربيجان، أرمينيا، أفغانستان، ألبانيا، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران         )٢(
ليشيت، اجلبل األسود، جزر كوك، مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية،            -البحرين، بوتان، تايلند، تيمور   

النكا، الصني، طاجيكـستان، العـراق،       وسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، سري    مجهورية مقدونيا اليوغ  
 -واليـات   (نام، كازاخستان، كمبوديا، كرييباس، ماليزيا، ملديف، منغوليا، ميكرونيزيـا           الفلبني، فييت 

 .، نيبال)املوحدة
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كانت اجللسة األخرية عبارة عن مناقشة تفاعلية بـشأن عمليـة إعـداد               )و(  
يات بشأن الـسبل املمكنـة      توصوقدم أيضاً املشاركون يف حلقة العمل       . البالغات الوطنية 

  .ملواصلة حتسني تنظيم حلقات العمل اإلقليمية يف املستقبل
يون وأعـضاء فريـق     ئخصاأوأدار التدريب، الذي تضمن جلسات عملية تطبيقية،          -١٥

  .)٣(اخلرباء االستشاري باستخدام املواد التدريبية احملدَّثة للفريق

  موجز العروض  -ثالثاً  

  العروض القطرية  -ألف  
، وجزر كـوك، ومجهوريـة      ) اإلسالمية -مجهورية  (قدم ممثلو إندونيسيا، وإيران       -١٦

 تغّير املناخمولدوفا، ومنغوليا، نبذات عامة موجزة عن املعلومات املتعلقة بتقييم القابلية للتأثر ب          
والتكيف معه املقدمة يف بالغاهتم الوطنية األخرية، وكذلك عن العمل املتصل مبختلف تدابري             

وعرض املشاركون أيضاً الترتيبات املؤسسية إلجراء تقييمـات        . تكيف املتخذة يف بلداهنم   ال
. القابلية للتأثر والتكيف، مبا يف ذلك الدروس املستفادة وأفضل املمارسات وسبل املضي قدماً            

جتارهبم عن   فيها مشاركون آخرون     دثوأعقب هذا العرض عقد جلسة لألسئلة واألجوبة حت       
  .الوطنية

  إطار القابلية للتأثر والتكيف  -ءبا  
أُطلع املشاركون على خمتلف املصطلحات والتعاريف واملفاهيم املستخدمة يف إطـار         -١٧

تقييم القابلية للتأثر والتكيف، حيث تستخدم هذه املصطلحات بطرق ختتلـف بـاختالف             
ة الـيت ميكـن أن   وأُطلع املشاركون أيضاً على كيفية حتديد اخليارات املختلف. اجلهات املعنية 

  .تؤخذ يف االعتبار عند إجراء تقييم القابلية للتأثر والتكيف
وأُطلع املشاركون كذلك على السبل اليت ميكن هبا لألطراف غري املدرجة يف املرفق               -١٨

. ومستداماً يهدف حتديداً إىل تقييم القابلية للتأثر والتكيف       شامالً  األول أن تتخذ ترتيباً وطنياً      
ضاً مسألة التخطيط إلجراء تقييمات القابلية للتأثر والتكيف، مبا يف ذلك حتليـل             وُعرضت أي 

 واخلطوات الرئيسية الالزمة للنجاح يف ختطيط عنصر القابليـة للتـأثر            ،مدى توافر البيانات  
  .يف البالغات الوطنيةوإيراده والتكيف 

__________ 

: ة يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطاريـة      جيري حالياً حتديث املواد التدريبية احلالية لفريق اخلرباء االستشاري، املتاح          )٣(
<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_ 

documents/items/349.php>. 
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ة لتدابري التـصدي  مكنر املوتناولت اجللسة الثانية جدوى اُألطُر املتعلقة بدراسة اآلثا     -١٩
ومع أن استخدام اُألطُر ليس إلزامياً إلجراء تقييمات القابلية للتأثر          .  والتكيف معه  تغّير املناخ ل

وتعترب أُطُر القابلية   . والتكيف، فهي تتيح بالفعل االتساق والشفافية يف مجيع القطاعات املعنية         
 لوضع أُطُر مصممة وفقاً لالحتياجات تـستند        للتأثر والتكيف املتاحة واملنشورة أساساً مفيداً     

وقُدمت اخلطـوط العريـضة     .  يالئم الظروف احملددة للبلد    بعينهإىل األسس املفاهيمية إلطار     
  .لبعض أُطُر القابلية للتأثر والتكيف الشائعة االستخدام

  سيناريوهات تقييم القابلية للتأثر والتكيف  -جيم  
يف جمـال   عامة عن النماذج والنواتج الشائعة املتاحـة        بذة  ناجللسة الثالثة   يف  مت  ّدقُُ  -٢٠

 االقتـصادية، وأُوردت  - والسيناريوهات االجتماعيـة  تغّير املناخ سيناريوهات  وضع مناذج 
  .طلب املستخدمنيج اليت ميكن اتباعها لتكييفها وفق ُهوالنُّأمثلة على تلك النواتج 

  صادية االقت-سيناريوهات خط األساس االجتماعية   -١  
تعريـف  :  االقتصادية اجملاالت التالية   -مشل اجلزء املتعلق بالسيناريوهات االجتماعية        -٢١

  االقتصادية؛ وجدوى وجود تلك الـسيناريوهات؛      -سيناريوهات خط األساس االجتماعية     
وأُطلـع  .  االقتـصادية  -واملعلومات الداعمة املتاحة لسيناريوهات خط األساس االجتماعية        

 -سيناريوهات االجتماعيـة    ال الالزمة إلعداد    على اخلطوات الرئيسية املوصى هبا    املشاركون  
  . هذه السيناريوهاتمعلومات عن البيانات املطلوبة إلعداد، مبا يف ذلك االقتصادية

ا رهتوبل و  اقتصادية -سيناريوهات خط أساس اجتماعية     ومشل العرض أيضاً تصميم       -٢٢
سيناريوهات مهمة يف سياق    القابلية للتأثر والتكيف، وهي      وتطبيقها الستخدامها يف تقييمات   

وأُطلع املشاركون على التوجهات املستقبلية يف جمـال وضـع         . حتديد تدابري التكيف املناسبة   
اليت وضعتها اهليئـة احلكوميـة      ، كاستخدام السيناريوهات اجلديدة     تغّير املناخ سيناريوهات  
  .ابات وبيانات مسارات التركيز التمثيلية بشأن حستغّير املناخالدولية املعنية ب

  تغّير املناخسيناريوهات   -٢  
، تغّير املنـاخ  نبذة عامة عن تطور مناذج       تغّير املناخ املتعلق بسيناريوهات   زء  مشل اجل   -٢٣
ومشـل  . فيها مناذج الدوران العام والنماذج املناخية اإلقليمية وما يقابلها من مزايا وقيود            مبا

 وأنواعها واخلطوات الالزمـة لوضـعها       تغّير املناخ ناريوهات  يتعريف س ذلك كتابات عن    
وأجرى املشاركون أيضاً . باستخدام النماذج املناخية اإلقليمية وغريها من األدوات اإلحصائية

الربنـامج   اسـتخدام متارين بشأن الوصول إىل البيانات اخلاصة مبتغريات مناخية خمتلفة، مثل           
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 ClimateWizardالشبكي
بحـث  لل تان أداا، ومه)٥()Climate Explorer" (مستكشف املناخ" و)٤(

  . حتليل البيانات وتفسريهايف لدراسة املناخ، وانُتستخدم

  جلستا التدريب القطاعي  -دال  
 تغّيـر املنـاخ   أسباب عنعامة اً لتقدمي نبذة    عروض مشلت جلستا التدريب القطاعي     -٢٤

 خمتلـف األسـاليب   وجـرى تنـاول  .  عنه وتدابري التكيف معه    واآلثار اليت ميكن أن تنجم    
  .واألدوات واالحتياجات من البيانات فيما يتعلق بقطاعات حمددة

  صحة اإلنسان  -١  
 رسـم   :من املواضيع، منها ما يلـي     اً   عدد  اإلنسان مشل اجلزء املتعلق بقطاع صحة      -٢٥

وأدوات التنبؤ  ة على صحة اإلنسان؛     وآثار التغريات البيئي    وصحة اإلنسان؛  تغّير املناخ خرائط  
مثل عملية تقييم األثـر الـصحي؛        ،تغّير املناخ  تأثر صحة اإلنسان ب    احتمالباملستقبل لتقييم   
 احلايل لألمراض املتأثرة باملناخ؛ وخيارات التكيف بالنسبة إىل املالريا؛          العبءوأساليب حتديد   

  .والتوقعات العاملية بشأن اآلثار الصحية
 ذات األولوية املتعلقـة بـصحة    ع املواضي لتحديد متارين تفاعلية     املشاركون وأجرى  -٢٦

 ةعلـى صـح    املـؤثرة   الرئيسية تغّير املناخ  اإلنسان وتناوهلا يف البالغات الوطنية، وعوامل     
، وآثـار خمتلـف     تغّير املناخ اإلنسان، واملرتسمات السكانية احلالية وإمكانية تأثر السكان ب       

ابلية للتأثر بكل متغري من متغريات املناخ، والقدرة على التغلب على آثار            متغريات املناخ والق  
وأجرى املشاركون أيضاً متارين بشأن تقييم األخطار اليت يتعرض هلا اإلنـسان            . تغّير املناخ 

  . صحة اإلنساناملرتبط بوختطيط التكيف 

  املوارد املائية  -٢  
تـها   ونوعي  على توفر املياه   تغّير املناخ ر احملتملة ل  املائية اآلثا مشل اجلزء املتعلق باملوارد       -٢٧

 اجلهات صاحبة املـصلحة   املتعلق ب تحليل  الوتناول أيضاً مسألة فهم     . وسبل تقييم تلك اآلثار   
 دراسـة   ترضختطيط املوارد املائية، وعُ   على   على قطاع املياه و    وإمكانية تأثري هذه اجلهات   

 وأُطلع املشاركون أيـضاً     .فترضم حوض هنري    حالة تقييم تتعلق بتمرين تطبيقي باستخدام     
على دراسة حالة تتعلق بالتحديات اليت تواجهها اجملتمعات من جراء اخنفاض منسوب ميـاه              

  .هنر آمو داريا، وهو هنر رئيسي يف آسيا الوسطى
وأدار متارين تطبيقية باستخدام منوذج تقييم وختطيط املـوارد         قدم املدرب عروضاً    و  -٢٨

بإجراء مما أتاح للمشاركني اكتساب خربة مباشرة يف هتيئة وتشغيل النموذج            ،)WEAP(املائية  
__________ 

  .< /http://www.climatewizard.org>: األداة متاحة على العنوان التايل )٤(
  .<http://climexp.knmi.nl/start.cgi?id=someone@somewhere>: األداة متاحة على العنوان التايل )٥(
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 مثـل   ،ويراعي النموذج عوامل حامسة   .  يف آسيا الوسطى   فترضمدراسة حالة حلوض هنري     
اليت تؤثر يف كمية املياه  والسياساتية   االقتصادية واملؤسسية    -العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية    

 وطبيعة ومدى احتمال     صاحبة املصلحة  لب عليها، وتؤثر يف اجلهات الرئيسية     ونوعيتها والط 
  .تأثر املوارد املائية

  املوارد الساحلية  -٣  
النينيـا  /ويتيار النين ، مبا فيها    تغّير املناخ  عواملمشل العرض املتعلق باملوارد الساحلية        -٢٩

ومشل العـرض أيـضاً     . ناطق الساحلية  على امل  تغّير املناخ واآلثار احملتملة ل   ،التذبذب اجلنويب /
عوامل غري مناخية ومسألة عدم التيقن يف عمليات التنبؤ احمللية، ونبذة عامة عن احتمال تأثر               
السواحل، وتقييم الفحص السريع، وخيارات التكيف يف املناطق الساحلية املتأثرة باملنـاخ،            

بـاألدوات  وأُبلغ املشاركون   .  اجلنويب التذبذب/النينيا/ويتيار النين اعية ل وخمططات التكيف املر  
  .الشائعة االستخدام وبالبيانات املتاحة جماناً

متريناً تفاعلياً يهدف إىل حتديد املواضيع الرئيسية ذات األولويـة          وأجرى املشاركون     -٣٠
 على املناطق الساحلية، والعوامل الرئيـسية لتـأثر املنـاطق           تغّير املناخ يف سياق تقييم آثار     

وأجرى املشاركون أيضاً متارين باستخدام     . ، وخيارات التكيف املتاحة   تغّير املناخ ية ب الساحل
املوارد املتاحة على اإلنترنت للحصول على توقعات تتعلق باملد واجلزر، وفهـم املعلومـات              

 وحتليل متغريات مناخية خمتلفة، مثل حرارة سطح البحـر،          النينيا/ويتيار النين األساسية بشأن   
   .التذبذب اجلنويب/النينيا/بظواهر تيار النينيو ، وارتباط هذه املتغرياتالتهطال ووالرياح،

  الزراعة  -٤  
إطـالع  :  فيمـا يلـي     يف جمال الزراعة   لتدريب القطاعي لمتثلت األهداف الرئيسية      -٣١

،  واالجتاهات العاملية يف الزراعة     على الزراعة واألمن الغذائي    تغّير املناخ  تأثرياملشاركني على   
 ةاألدوات والنماذج والعمليـات املتاحـة والـشائع       ومناقشة  مبا يف ذلك أهم دواعي القلق؛       

  . لتقييم األثر يف قطاع الزراعةستخداماال
اختاذ القـرارات يف جمـال نقـل        نظام دعم   بشأن استخدام   قدم املدرب عروضاً    و  -٣٢

ع منـاذج قطـاع      األدوات املستخدمة يف وض    ىحدإ، وهو   )DSSAT (التكنولوجيا الزراعية 
حاصيل شىت، كالذرة والقمح، ملساعدة     مب فيما يتصل وميكن استخدام هذا النموذج     . الزراعة

، احلـساسية خمتلف أصحاب املصلحة، مبن فيهم الباحثون واملزارعون، يف إجراء حتلـيالت            
لنظام اً  عملياً  وأجرى املشاركون تطبيق   .الدورات الزراعية ووضع استراتيجيات فصلية، وفهم     

 لتـأثر غلـة    اإلحصائية   الدوالاختاذ القرارات يف جمال نقل التكنولوجيا الزراعية لتقدير         دعم  
 التكيف، دابري على احملاصيل وحتديد تتغّير املناخ بعض احملاصيل يف بلداهنم من أجل تقييم آثار         

لـف  خمتاسـتناداً إىل    مثل التغيريات اليت ينبغي إدخاهلا يف جمال اإلدارة لتحـسني املـردود             
  .تغّير املناخسيناريوهات 
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وأُطلع املشاركون أيضاً على النماذج القائمة على العمليات وتطبيقاهتا، مبا فيها بعض              -٣٣
غلـة  النماذج اإلحصائية الشائعة االستخدام والقائمة على تقدير الدوال اإلحـصائية لتـأثر              

  .احملاصيل

  التكامل واإلبالغ  -هاء  
شروط تقدمي البالغات الوطنية من األطـراف غـري         ركزت اجللسة السادسة على       -٣٤

املعلومات املتصلة بتقييمـات    تقدمي  التفاقية والطريقة اليت ميكن هبا      لاملدرجة يف املرفق األول     
وأُبلغ املشاركون مبختلف السبل    . يف البالغات الوطنية  على حنو فعال    القابلية للتأثر والتكيف    

.  وإدراجها يف تقييم القابلية للتأثر والتكيفخمتلفةطاعات اليت ميكن هبا استقاء املعلومات من ق   
وتلت العرض مناقشة تفاعلية ُميسَّرة لتبادل اآلراء بني املشاركني وتقاسـم التجـارب مـع     

  .ينيئخصاألا

  التكامل  -١  
 يف إطـار  وداخلـها القطاعات  فيما بني أبرز العرض املتعلق بالتكامل أمهية التكامل       -٣٥

ـ  اً  فاآلثار اليت تلحق بقطاع ما ميكن أن تؤثر سلب        . للتأثر والتكيف تقييم القابلية     اً يف أو إجياب
قطاعات متعددة للربط بني    ضمن القطاعات وفيما بني     التكامل  ال ختفى أمهية    و. قطاع آخر 
        حتديد أمهية اخليارات املتعلقـة بالتكامـل       علىاً  وركز العرض أيض  .  ذات الصلة  القطاعات

ن العرض أساليب وتضّم. عات وداخلها يف سياق تقييم القابلية للتأثر والتكيف فيما بني القطا
، يف كافـة القطاعـات    التكيف  خيارات  وأمثلة فيما يتعلق بترتيب مستويات القابلية للتأثر و       

  .وهذا عنصر أساسي يف حتديد أولوية خيارات التكيف

  اإلبالغ  -٢  
 يف  ة الوارد األحكام ذات الصلة  عامة عن   نبذة  العرض املتعلق باإلبالغ    خالل   تدمقُ  -٣٦

عن املعلومات املتصلة بالقابلية    األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       بإبالغ   ةاالتفاقية واملتعلق 
مـشفوعة  توجيهات عامة،   اً   اجلزء أيض   هذا وتناول. يف إطار بالغاهتا الوطنية   للتأثر والتكيف   

مع مراعاة    فعاالًاً   القابلية للتأثر والتكيف عرض    بعض األمثلة، بشأن كيفية عرض نتائج تقييم      ب
  . املستهدفهدف التقرير ومجهوره

  التعقيبات والتوصيات  -رابعاً  
من النقاط الرئيسية الـيت تعلموهـا       اً  خالل اجللسة األخرية، حدد املشاركون عدد       -٣٧

  .خالل حلقة العمل
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  تعقيبات املشاركني  -ألف  
 تعقيبات من املشاركني يف حلقة العمل هبدف مجع         مياًخالل حلقة العمل، اسُتقيت يو      -٣٨

 عن ذلك، أجريت بعـد      وفضالً. احملتويات املوضوعية اليت جرى تناوهلا كل يوم      آرائهم بشأن   
 حلقـة  حلقة العمل دراسة استقصائية عن طريق اإلنترنت أُتيحت أيضاً ملن شاركوا عن بعد يف         

ويرد أدنـاه ملخـص     . لدراسة االستقصائية  مشاركاً هلذه ا   ٣٤واستجاب ما جمموعه    . العمل
  .ردودهم

ورأى املشاركون، عموماً، أن حلقة العمل التدريبية التطبيقية لبت تطلعاهتم ورحبوا             -٣٩
اجلوانب التالية باعتبارها بعض أهـم      وسلطوا الضوء أيضاً على     . هازيَّالذي مَ بالطابع املتنوع   
  :جوانب التدريب

   إجراء تقييمات القابلية للتأثر والتكيف؛ جتارب البلدان يفقاسمت  )أ(  
املتعلقة بتقييمات القابلية للتأثر والتكيف، مبا يف ذلك        املفيدة  املراجع واملواد     )ب(  

  برجميات املصادر املفتوحة املستخدمة يف وضع مناذج التكيف؛
التطبيق العملي للنماذج واإلحاطة بأحدث املعلومـات املتعلقـة بأوجـه             )ج(  

 عملية وضع النماذج وتطبيقها، مبا يف ذلك تفسري النتائج من أجل عملية وضـع               التحسن يف 
  السياسات؛

خمتلف استراتيجيات التكيف اليت ميكن استخدامها استناداً إىل نتائج عملية            )د(  
  وضع النماذج املستخدمة لقطاعات خمتلفة، كالزراعة واملياه والصحة واملوارد الساحلية؛

، ووضـع   تغّير املنـاخ   للتأثر باآلثار االقتصادية واالجتماعية ل     تقييم القابلية   )ه(  
  تدابري التكيف املناسبة اليت تتضمن تدابري سياساتية؛

يف  - القابلة للتعديل حبسب ظروف البلد       -اُألطُر األساسية   استخدام  هنج    )و(  
  عملية تقدمي البالغات الوطنية، وتفسري هذه اُألطُر؛

إعداد البالغات الوطنية، مبا يف ذلك      يف  ف الُنهج املتبعة     خمتل تناولفهم سبل     )ز(  
  النهج التصاعدي والنهج التنازيل؛

 باستخدام برامج    االقتصادية -االجتماعية  النهج املتبع لوضع السيناريوهات       )ح(  
  التخطيط الوطنية كأساس، وتطبيق هذه السيناريوهات؛

متداخلة ل فيما بني قطاعات     خيارات التكيف واملعلومات العامة عن التكام       )ط(  
  والتكامل بني قطاعات متعددة، وترتيب األولويات املتعلقة بالتكيف؛

طريقة إبالغ نتائج التكيف وكيفية إبالغ هذه النتائج بفعاليـة ملختلـف              )ي(  
  .اجلهات صاحبة املصلحة
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 عـام   ورأى معظم املشاركني أن هنج حلقة العمل التدريبية التطبيقية وحمتواها بوجه            -٤٠
  ).انظر الشكل أدناه(مفيدان وهامان لعملهم أو ممارستهم، كما يتبني من نتائج االستقصاء 

وأجرى املشاركون أيضاً مناقشات تتصل باجلوانب املؤسسية والتقنية واملالية لعملية            -٤١
ويف ذلك السياق، تقاسم املشاركون ما لديهم من خربات وطنيـة           . إعداد بالغاهتم الوطنية  

مستفادة وممارسات جيدة فضالً عن الصعوبات اليت ال يزالون يواجهوهنا يف إعـداد             ودروس  
عقد حلقة عمـل تدريبيـة أطـول،        احلاجة إىل   وأكد معظم املشاركني    . بالغاهتم الوطنية 

وختصيص مزيد من الوقت للتمرينات التطبيقية، وضمان حضور اخلـرباء مجيـع الـدورات     
  . التدريبية القطاعية

د التقييم املقدمة من املشاركني يف حلقة عمل منطقة آسيا والبحـر الكـارييب              جتميع ردو     
  بشأن تقييم القابلية للتأثر والتكيف

  
الـيت  تطبيقيـة   التوصيات التالية املتعلقة حبلقات العمل التدريبية ال      وقدم املشاركون     -٤٢

  :بشأن تقييم القابلية للتأثر والتكيف مستقبالًسُتعقد 
  وأفضل املمارسات؛صعوبات ينبغي إثراء العروض مبزيد من الدروس املستفادة وال  )أ(  
 املراجع البيانيـة ودراسـات   ينبغي حتسني العروض املرئية بإدراج مزيد من    )ب(  

   وأمثلة من واقع احلياة؛احلاالت اإلفرادية
ينبغي التركيز بدرجة أكرب على شرح مزايـا ومـساوئ كـل أسـلوب                )ج(  

  عدد من البلدان؛التوقعات املصّغرة النطاق لأوجه قصور ج، وعلى منوذ أو

   فائدة وأمهية لعملك؟األكثرلوحدات اليت ترى أهناما هي ا
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 مفيد ومهم للغاية متوسط الفائدة واألمهية مهمغري مفيد وال
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ينبغي ختصيص مزيد من الوقت للتمارين العملية اجلماعية وختصيص وقت            )د(  
   أقل للنظريات العامة؛

ينبغي أن يركز التدريب بصورة أكثر عمقاً على أدوات أو مناذج حمـددة،               )ه(  
ونظام دعم اختاذ القرارات يف جمـال نقـل         ) WEAP(ية  ذج تقييم وختطيط املوارد املائ    امثل من 

  ؛ )DSSAT(التكنولوجيا الزراعية 
ينبغي تقدمي تدريب إضايف بشأن كيفية استخدام نتائج عملية وضع النماذج          )و(  

  . مع استراتيجيات التكيف واضحرابطتيف إرشاد واضعي السياسات وبشأن إجياد 

  خامتة  -باء  
ديرهم للدورة التدريبية وشكروا فريق اخلرباء االستـشاري      عرب املشاركون عن تق   أ  -٤٣

وشعبها علـى     مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    وحكومةواألمانة على تنظيم حلقة العمل،      
وشكر املـشاركون   . متازةاملرافق  املعلى استضافة حلقة العمل وتوفري      والترحيب احلار هبم،    

   .لعمل حلقة اعلى متويل حتاد األورويباالاً أيض

        


