
 
 

   (WMO)أوساط المنظمة  من الموجھةالرسائل الرئيسية 
  (COP-20 )لمؤتمر األطراف  ينللدورة العشر

  مقدمة

الذين يحضرون  (NMHSs)لتنوير مديري ومندوبي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  ةادأُِعدت ھذه الم
تحديد على  ومساعدتھم (UNFCCC)ة بشأن تغير المناخ اإلطاريالمتحدة األمم في اتفاقية  (COP)مؤتمر األطراف 

كما  من أجل تنفيذ االتفاقية.فيھا  (NMHSs) المرافق الوطنيةالمجاالت والخدمات الفنية الرئيسية التي تساھم وتوضيح 
بموجب  مسارات العمل والھيئات ذات الصلة المنشأةوفقاً ل (NMHSs)المرافق الوطنية  دورب السياق الخاص أنھا تراعي

  في النصوص اإلطارية الواردة أدناه.وترد الرسائل الرئيسية  االتفاقية، كما حددھا األطراف.
  

الضرورية لدعم  بيانات والكفاءاتلا على ةرئيسي وصيةجھات  بمثابة (NMHSs)المرافق الوطنية  دعَ تُ 
ق مسألة التكيف على الصعيد الوطني، إلى الخدمات المناخية ومعنية بتقديم تلك البيانات والكفاءات. وتدعم تلك المراف

ولذا، من المھم أن  في الغالف الجوي وتغير المناخ.تركزات غازات االحتباس الحراري المراقبة العالمية لجانب 
الالزمة لالضطالع بمجموعة واسعة النطاق  والبشرية والفنية والمؤسسية تحصل تلك المرافق على الموارد المالية

  . تعلقة بالمناخمن األنشطة الم

ف فالبيانات والعلوم والمعلومات والمعارعالية الجودة.  ى مدى توافر المعلومات العلميةعلاألنشطة المناخية عتمد تو
 علميةء القدرات الوثمة حاجة ملحة لبنا مناخ متغير.ظل جميع جوانب التنمية في مساھمات جوھرية في المناخية 

لمعلومات من االھشة نحاء العالم لتلبية احتياجات مقرري السياسات والمجتمعات أ مختلفلمؤسسات في لوالتشغيلية 
، وغيرھا ھذه المرافق التي تشّغلھا (RCCs) المراكز المناخية اإلقليميةو ،(NMHSs) وتؤدي المرافق الوطنية .والخدمات

ً في الكيانات والجھات الشريكة ذات الصلة من ر فاتوويدعم  باألنشطة المناخية.ية ربط المعارف المناخ، دوراً رئيسيا
المبادرات  واإلقليمي والوطني والمحلي لى الصعيد العالميعأحدث المستجدات العلمية مالئمة والمناخية الرصدات ال

استخدام مقرري السياسات  التي من شأنھا تيسير، (GFCS)العالمية النطاق، من قبيل اإلطار العالمي للخدمات المناخية 
  .معلومات المناخيةلل وغيرھم

  

 للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (AR5) تقرير التقييم الخامس استنتاجات ينبغي استخدام
(IPCC)المطبوعات الرئيسية للمنظمة  ، والمعلومات الواردة في(WMO)النشرات الخاصة بغازات االحتباس  ، من قبيل
قوي بما يكفي الستخدامه علم المناخ لتشجيع الموقف الذي مفاده أن  ،وحالة المناخ، ونشرات األوزون، الحراري

حاجة إلى إحراز مزيد من  بفعالية ونجاعة من حيث التكلفة في وضع السياسات وتنفيذھا. وفي نفس الوقت، ثمة
  والتواصل والتثقيف بشأن المخاطر المناخية.التقدم في تقليص النطاقات 

وسيكون من المھم، على  ، فإنه مالئم بالفعل لدعم السياسات والممارسات.تطور متواصلورغم ما يشھده علم المناخ من 
، إلى جانب التوقعات المناخية المتوسطة إلى طويلة األجلأن تراعي االستثمارات في الھياكل األساسية سبيل المثال، 

ً لتفسير الظروف المناخية. وُتَعد المعلومات المناخية بدواإلحصاءات السابقة  ً رئيسيا لدعم البرامج السياسية رھا إسھاما
يشمل أيضاً  فحسب، بل (COP 21)الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف  وال يقتصر ذلك على .2015لما بعد عام 
في آذار/ مارس  (اليابان) في سنداي (HFA-2) (WCDRR) الكوارث مخاطر لحد منالمتحدة العالمي الثالث لمؤتمر األمم 

  وأھداف التنمية المستدامة، التي تشير إلى المناخ والحد من مخاطر الكوارث على حد سواء.، 2015



p. 2 
 
 

يضم قادة من الحكومات،  أيلول/ سبتمبر، عقد األمين العام لألمم المتحدة في نيويورك مؤتمر قمة بشأن المناخ 23وفي 
اتخاذ اإلجراءات وااللتزامات، على جميع وتحفيز  الطموح السياسيشحذ  والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بھدف

وترسيخ الدعم للتوصل إلى اتفاق قانوني عالمي بحلول عام  التخفيف من آثار المناخ والتكيف معه المستويات، من أجل
 معھد األمم المتحدة للتدريب والبحث، بالتعاون مع اليونسكو و(WMO) كانت المنظمة. وفي إطار مؤتمر القمة، 2015
أظھرت أنه من شأن المعلومات العلمية عالية الجودة جلسة مواضيعية حول علوم المناخ مسؤولة عن تنظيم ، ار)(اليونيت

ھي من سُبل لنھج االبتكارية لتوصيل العلوم المناخية ، وأن اتنور صناع القرارات وتمّكن من اتخاذ إجراءات مناخية أن
وبناء  الحراري االحتباساد من التخفيف من انبعاثات غازات تثقيف وتحفيز وتمكين الجھات العامة والخاصة واألفر

  القدرة على التعايش مع المناخ.

لقد خلص العلم إلى أن احترار النظام إلى الرسالة التالية:  وتوصلت وترأَس الجلسة المواضيعية رئيسا منغوليا وغيانا
والتأثير البشري ھو ، عقود إلى آالف السنينمسبوقة على مدى  غير ل تغيراتسجَّ إذ تُ المناخي بات مسألة مؤكدة، 

دراسة تفاعلية ودقيقة لمنھاج الربط بين العلم وقد أتاحت الجلسة المواضيعية حول علوم المناخ  السبب الرئيسي.
من  وقد يجعل تغير المناخ ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة تستند إلى النتائج العلمية.والسياسات تسلط الضوء على 

ذولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة جھوداً غير مجدية، ويقوض الحد من الفقر، واألمن الغذائي، جھودنا المب
وكي نعمل بذكاء، فإننا كأفراد  ، ويجعل عملية التكيف أكثر تكلفة وصعوبة، إن لم يجعلھا مستحيلة.والسالمة، والصحة

فادة من العلوم والمعلومات والخدمات المناخية في حاجة إلى االستوصناع للقرارات في القطاعين العام والخاص 
غير أنه  ،الحد من انعدام اليقينالعلوم لتعزيز المعارف ومجال استثمارات إضافية في  ثمة حاجة أكيدة إلىو السليمة.

ارات التخاذ إجراءات مستنيرة متاحة إلرشاد السياسات والقروالقاعدة المعرفية . 100%ترقب اليقين بنسبة حاجة إلى   ال
الخاصة بغازات  (WMO)المنظمة  نشرةھت وفي ھذه الحالة، وجّ  المناخية من النطاق الوطني إلى النطاق المحلي.

  خطورة ھذه األوضاع والحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات. مدى االنتباه، إلى حد كبير، إلىاالحتباس الحراري 

 TA)(SBS الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - 1

  لتكيفالناشئة عن إطار كانكون لالمعرفية حتياجات اال  1.1

 ةلفالمؤعالمية ال تھاشبك بفضلعضواً،  191وأعضاؤھا البالغ عددھم  (WMO)المنظمة العالمية لألرصاد الجوية تدعم 
نفيذ ھا دولياً، تمتفق عليتتبع معايير وبروتوكوالت التي  (NMHSs)وطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا المرافق المن 

تشمل تلك  ،(UNFCCC)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ . وفي سياق المبادرات المتصلة بالتكيف
  .وإطار كانكون للتكيف ،معه والتكيف تغير المناخ والتأثر به تأثيراترنامج عمل نيروبي بشأن بالمبادرات 

القدرات من الخبرات و مستودع كبيربالتابعة ألعضائھا  (NMHSs)والمرافق الوطنية  (WMO)المنظمة  تحظىو
والبيانات واألدوات التي يمكن تقديمھا من خالل الحكومات والبرامج واللجان الفنية وفرق الخبراء والمنظمات  يةالخدمات

من واإلقليمية والعالمية والمعارف المحلية  (WMO)للمنظمة  الكبيرةالشريكة. ويمكن الجمع بين القدرات العلمية والفنية 
الھيئة الفرعية و (SBSTA) الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةلتنظر فيھا  وجھةتقديم تحليالت موثوقة ومأجل 

ً  اً إطار (WMO)المنظمة  تيحوت .(SBI)المعنية بالتنفيذ  ً منسقعالميا زمة لتقييم تغير المناخية الالالبيانات للحصول على ا
جراء البحوث إلكما أن ھذه البيانات ضرورية  التنمية االقتصادية الوطنية.على و الھشة على القطاعات آثارهو المناخ

  وتصميم سياسات التكيف.
  

ً فجوة تواصلية بين صناع القرارات، والمجتمعات الھشة ، وممارسي التنمية، وعلماء المناخ، ثمة حاليا
ويشمل  فيما يتعلق بالمعارف والقدرات المتاحة لدعم التكيف. ،(LDCs)نمواً أقل البلدان البلدان النامية والسيما في 

يشمل الدعوة والتوعية منسق وقد يساعد اتباع نھج  وتنفيذھا. الخطط الوطنية للتكيف ذلك العمليات الخاصة بوضع
تقديم خدمات مناخية ة وفي تضييق ھذه الفجوإزاء الخدمات والبحوث الفنية واالستشارية والخاصة بتنمية القدرات 

  دعماً للتكيف. تشغيلية مستھدفة
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والماء  بالنسبة للطقس اآلثار وشدة التأثر لتقييمالمنھجيات واألدوات الالزمة  عداد ونشرإ (WMO)المنظمة  وتشجع
المناخ بذات الصلة  المعلوماتغيرھا من و بيانات الرصد بتحسين جمع خاصةالاألنشطة الدولية  كما أنھا تقود .والمناخ

ً  (WMO)تدعم المنظمة و .وإدارتھا وتبادلھا وإتاحتھا واستخدامھا الحالي والتاريخي وتأثيراته إعداد ھيكل عالمي أيضا
  من الفضاء.انطالقاً لنظم الرصد، بما في ذلك 

عية العلوم االجتماعية والطبي تجمع بينفي بحوث متعددة التخصصات  (NMHSs)وينبغي أن تشارك المرافق الوطنية 
والصحة، واألراضي الرطبة، والنظم اإليكولوجية الطبيعية  ،على الموارد المائيةالمتوقعة فھم اآلثار المناخية من أجل 

ن من يللتمكالنظم المعيشية، ومن أجل اإلبالغ بھذه اآلثار بشكل أفضل، األخرى، والمناطق الحضرية والريفية، و
تنوير لوھذه النتائج ضرورية، في جملة أمور،  مين.المستخدِ  أوساطلموارد وا يمخطط فائدةمتغير، لالمناخ الالتكيف مع 

  عملية إعداد خطط التكيف الوطنية الواردة أدناه.

تحسين التنبؤ باآلثار الناجمة بناء القدرات الالزمة ل الحكومات على (GFCS)ويساعد اإلطار العالمي للخدمات المناخية 
 سد الفجوات يشمل ذلكو .ھر المناخية المتطرفةالظوافي  الزيادات المحتملةي ذلك بما ف، األحوال المناخية تطور عن

 القطاعات االجتماعيةمختلف  المعلومات المناخية فيج رادإالعالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية؛ و يةالمعلومات
تنفيذ اإلطار ولذا، فإن  ثار والتكيف.اآلالتدابير الالزمة للتخفيف من  وإعداد؛ والبحث والنمذجة والتنبؤ؛ االقتصاديةو

  تنفيذ التكيف.منتدى معرفياً ليتيح على المستوى القطري،  (GFCS) العالمي

  تطوير ونقل التكنولوجيات، وتنفيذ اآلليات التكنولوجية  1.2

غي تيسير . وينبعلى حد سواء التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معهفي  جوھرية والتطبيقات المناخية علومال
ظم والبرامج بشأن الطقس والمناخ من خالل النأساس علمي الحصول على معلومات موثوقة ويعول عليھا ومستندة إلى 

  الرصدات والبيانات والبحوث والتقييم والمراقبة والتنبؤ/ التوقع واإلبالغ والتوعية. شملالتي ت

 منمن البيانات المناخية والجديدة والمتطورة  ولوجيةالمتطلبات التكن من أجل تلبيةالجھود  (WMO)وتنسق المنظمة 
لتحليل وتقييم الظواھر المناخية المتطرفة، وسياسات  ضروريةت وھذه البيانات والخدمانواتج وخدمات مراقبة المناخ. 

  المناخ"."مراقبة نظم الوطني واإلقليمي، وإعداد/ تنفيذ نظم اإلنذار المبكر و ينصعيدلتكيف مع تغير المناخ على الا
  

والنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ، والبرامج الدولية ،(WMO)تمكن اللجان الفنية التابعة للمنظمة 
(GDPFS) ، ونظام معلومات المنظمة(WIS)،  والنظام العالمي لالتصاالت(GTS) ،المراكز المناخية اإلقليميةو 

(RCCs)،  المرافق الوطنية(NMHSs)  عمل مركز وشبكة التكنولوجيا المناخية من اإلسھام في(CTCN) بموجب 
  االتفاقية.

ً قويالتزاماً  (WMO)المنظمة وتلتزم   من شأنھا التي (ICTs)المعلومات واالتصاالت  تتكنولوجيا واستخدام تنفيذ بتنسيق ا
الصعيد العالمي واإلقليمي  إعداد المعلومات واإلنذارات الخاصة بالطقس والمناخ والماء وتبادلھا وتوزيعھا علىن يتحس

روست. والوطني خطة التنمية لما بعد عام نھا من دعم بطريقة تمكّ  (WIS)نظام معلومات المنظمة  (WMO)المنظمة  طوِّ
ً رئيسي يؤدي دوراً توافر تكنولوجيا المعلومات  فإنلذا، . و2015 وتعزيز الحصول على المعلومات والخدمات  إتاحةفي  ا

ِّ تمكواخ والماء. وتسھم ھذه الخدمات في سالمة األرواح والممتلكات الخاصة بالطقس والمن تنمية لمن تحقيق ان ـ
  المستدامة لصالح البشرية.

  البحث والرصد المنھجي  1.3
  

ممارسين ال أوساطو ،ةيالصح الدوائرو ،والمزارعون في الحقول ،ومخططو التنمية ،يحتاج مقررو السياسات
 التوقيت وموثوقة وسھلة الفھم. من حيث تصادية األخرى إلى معلومات مناخية مناسبةاالقو في القطاعات االجتماعية

على أساس علمي  اتخاذ القرارات لتيسير سدھا نبغيي ،في نظم رصد المناخ خطيرة ثغرات ،في أفريقياثمة، ال سيما و
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الحالة السابقة  على تقييم العلماء قدرة على نحو جّديالبيانات والرصد  من نظم نظم مالئمةيعيق االفتقار إلى و .سليم
  إجراء البحوث بشأن المخاطر واآلثار المناخية والتدابير الخاصة بالتكيف مع المناخ.، ووالراھنة للمناخ

ا المساھمان الذي تشارك المنظمة في رعايته ھم (GCOS)النظام العالمي لرصد المناخ و (WMO)نظراً إلى أن المنظمة 
 دوراً رائداً في ھذايمكن أن تؤدي  (NMHSs)المرافق الوطنية إن االتفاقية، ف بموجبالمنھجي  الرئيسيان في الرصد

 اً عنتقريربانتظام  (SBSTA)الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وتتلقى  الموضوع خالل مفاوضات االتفاقية.
م الرصد العالمية الخاصة بالمناخ، والتقدم المحرز مالءمة نظ مدى بشأن عملية تقييم (GCOS)من أمانة النظام  حالةال

 عن لتقدم المحرز، وتقريره الثالثلتقييمه الثاني  (GCOS)النظام  صدرسيُ ، 2015في عام و. (GCOS)في تنفيذ النظام 
ف لتكيالالزمة لالبيانات والمعلومات  منلالحتياجات  (GCOS)تلبية النظام  وسيبحث تقرير التقييم مدىمة. ءلمالا

م . وسُيقدَّ 2016صدر في عام ست (GCOS)لنظام اتنفيذ خطة جديدة لتقرير المالءمة إعداد وسيدعم والخدمات المناخية. 
الدورة الحادية  خالل (SBSTA)خطة التنفيذ الجديدة إلى الدورة الثالثة واألربعين للھيئة  شروعھذا التقرير إلى جانب م

  .(COP 21)والعشرين لمؤتمر األطراف 

وُتَعد استعادة البيانات التاريخية مكمِّالً  ن األھمية بمكان استعادة البيانات المناخية التاريخية القائمة ورقمنتھا وتحليلھا.وم
  لتمديد السجل المناخي وتوسيع نطاق تغطيته إلى حد كبير.للرصدات الجديدة كوسيلة  فعاالً من حيث التكلفة

  

ة وعالية االستبانة بشأن الجوانب اإلقليمية لتغير المناخ وتقلبيته. معلومات تفصيليإلى ثمة حاجة متزايدة 
) مثالً  في التخصصات التي تتطلب معلومات مناخية (من قبيل الھيدرولوجيين اءضرورية للعلموھذه المعلومات 

سياسات تغير المناخ وإعداد  راثآعن تقييم  والموظفين المسؤولين القرار غيرھم من أصحابلمقرري السياسات وو
  على تلبية تلك االحتياجات. (WCRP) البرنامج العالمي للبحوث المناخيةويعمل  .التكيف

لى النماذج العالمية، فإن ھذه النماذج تفتقر إلى التفاصيل إأن تستند إسقاطات تغير المناخ ضرورة وعلى الرغم من 
على محاكاة المباشرة العمليات من  احةة المتسبوالح موارد قد يحد فرض القيود علىوالمكانية الكافية لجميع التطبيقات. 

 اتاإلسقاطات المناخية العالمية (والتنبؤ‘ تقليص نطاق’أُعدت تقنيات مختلفة من أجل فقد  ،مطلوبة؛ ولذاال اتنطاقال
  معلومات مناخية إقليمية دقيقة النطاق. تاحة) وإأمداً  قصراأل يةالمناخ

 (ICSU)والمجلس الدولي للعلوم  (WMO)المنظمة  كل من شاركي، الذي (WCRP)ة لبرنامج العالمي للبحوث المناخياو
التجربة اإلقليمية المنسقة لتقليص مبادرة يقود في رعايته،  (IOC)الدولية الحكومية لعلوم المحيطات اليونسكو لجنة و

ير المناخ على مستوى العالم. جيل محسن من اإلسقاطات اإلقليمية لتغ تاحةإ قصد (CORDEX)نطاق التنبؤات المناخية 
متھا الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ھذه اإلسقاطات كمدخالت في دراسات التأثير والتكيف التي قيَّ  وتستخدم
(IPCC) في تقريرھا التقييمي الخامس (AR5)في التقييمات المقبلة. و ً التجربة  تقوم، وستواصل االضطالع بذلك أيضا

(CORDEX)  بتحسين ً  ،من جھة غيرھا من األوساط المعنيةووالتكيف  اآلثاربين األوساط المعنية ب صلواتالأيضا
  من جھة أخرى. مجتمع المعلومات المناخية اإلقليميةو

المطروحة من حيث مستوى سطح  العاجلة لتحدياتا رفعلمناخية رائدة بحوث  على تيسير (WCRP)البرنامج  حرصوي
والظواھر المناخية والغالف الجليدي، ، والمناخ اإلقليمي، العالمي ياه، ودوران الغالف الجويالبحر، وتوافر الم

  المتطرفة.

الباحثين على وشبكته المؤلفة من  (WCRP)البرنامج يركز ، (WWRP) وإلى جانب البرنامج العالمي لبحوث الطقس
المحكمة من النطاق قصير األجل (الطقس) إلى  تحصيل مھارات التنبؤاتالتعاون الدولي ومتعدد التخصصات الالزم ل

التي األولويات  (WCRP)لبرنامج العالمي للبحوث المناخية النطاق طويل األجل (المناخ). وتدعم ھذه البرامج التابعة ل
مي ، كما تدعم ركيزة البحث التي يقوم عليھا اإلطار العالواألطراف المعنية (WCRP)حددھا الجھات الراعية للبرنامج ت

  .(GFCS)للخدمات المناخية 
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والغالف  الغالف المائي، بما فيھا للنظم البريةالرصدات الحاسمة في فھمنا لكفالة نقل بذل جھود ينبغي 
أطول أجالً  آمنة مراقبة ذات المنحى البحثي إلى حد كبير إلى شبكة من قاعدة التمويل، والغالف الجليديالحيوي 

  .مراقبة المناخ وبمبادئ (GCOS)لعالمي لرصد المناخ تتمسك تمسكاً كامالً بالنظام ا

  المسائل المتعلقة بالزراعة  1.4

تعزيز التنمية  مع موازاةً لتعزيز التكيف في قطاع الزراعة، على النھج القائم على العلوم  )WMO(تشدد المنظمة 
لجوية وما األرصاد ا في تقديم خدمات )NMHSs( الوطنية المرافق وتساعد اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي.المستدامة و

ة من الناحية جديممة ووضع نظم زراعية مستدا علىلمساعدتھا  زراعيةاط الاألوس يتصل بھا من خدمات إلى
كاليف، الت خفضتحسين اإلنتاج والجودة، والحد من الخسائر والمخاطر، وتساعد تلك الخدمات على و .االقتصادية

المواد الناجم عن التلوث  من تقليلالالموارد الطبيعية ووالعمل والطاقة، وصون  ءلمااستخدام اوزيادة الكفاءة في 
  .لكيميائية الزراعيةا

  

باستنتاج للدورة في عدد من المجاالت المرتبطة  (NMHSs)المرافق الوطنية  (WMO)تساعد المنظمة 
وص الزراعة بخص (SBSTA 40)األربعين للھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

(FCCC/SBSTA/2014/L.14). مل األولويات نظم اإلنذار المبكر والخطط االحترازية للظواھر الجوية المتطرفة، وتش
وتساعد نواتج وخدمات عديدة  وتقييم المخاطر المطروحة بالنسبة للنظم الزراعية، وتحديد تدابير خاصة بالتكيف.

بالطقس والتنبؤات بالمناخ الموسمي، األوساط الزراعية في تحديد  ، من قبيل التنبؤات(NMHSs)لمرافق الوطنية ل
  لتعزيز اإلنتاجية، واألمن الغذائي، والصمود على نحو مستدام.الممارسات والتكنولوجيات الزراعية وتقييمھا 

في العمل من أجل رفع المتمثلة  التحالف العالمي للزراعة الذكية من الناحية المناخيةج ائتن )WMO( وتدعم المنظمة
ُسبل العيش اإلنتاجية والمداخيل الزراعية على نحو مستدام ومنصف، وتشجيع مزيد من المرونة في النظم الغذائية و

الحراري المرتبطة بالزراعة (بما في ذلك العالقة  االحتباس، وخفض و/أو إزالة انبعاثات غازات القائمة على الزراعة
من  العديد )NMHSs( الوطنية لمرافقوا )WMO(المنظمة لوجية) حيثما أمكن. ويتيح عمل بين الزراعة والنظم اإليكو

  النواتج والخدمات التي تساھم في تحقيق تلك النتائج.

جفاف في العديد من أنحاء العالم. وشارك كل لحاالت اأكثر فعالية ل قطاع الزراعة كذلك استجابات فيويتطلب التكيف 
 ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )UNCCD(قية األمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاو (WMO)المنظمة  من

 )HMNDP(بشأن السياسات الوطنية للجفاف (الفاو)، وغيرھا من المنظمات الشريكة، في تنظيم اجتماع رفيع المستوى 
عالم وزيادة مقاومة المجتمعات بالجفاف في جميع أنحاء ال تيسير صياغة سياسات وطنية خاصةل 2013في آذار/ مارس 

نھج متكامل لتقييم خطر  سة الوطنية الخاصة بالجفاف في إطارفي السيا )NMHSs(الوطنية المرافق وتسھم  للجفاف.
في تشجيع لالستمرار  )HMNDP(السياسات الوطنية للجفاف ُوضعتا في إطار وثمة مبادرتان جاريتان الجفاف وإدارته. 

المتمثلة في إتاحة تبصر عملي إزاء اإلجراءات المفيدة والقائمة على العلوم لمعالجة  )HMNDP(أھداف تلك السياسات 
تفضي إلى التعاون  أبرز المسائل المتعلقة بالجفاف ومساعدة الحكومات الوطنية في اعتماد سياسات خاصة بالجفاف

  والتنسيق على جميع المستويات الحكومية.

باالشتراك مع  (WMO) ) الذي ترعاه المنظمةIDMP( متكامل إلدارة الجفافال امجبرنوتتمثل المبادرة األولى في ال
على جميع المستويات من خالل  ، بالتعاون مع شركاء آخرين، لدعم الجھات المعنية)GWPالشراكة العالمية للمياه (

) IDMP( برنامجوقد نشر ال تقديم إرشادات سياسية وإدارية ومشاطرة المعلومات والمعارف العلمية وأفضل الممارسات.
، ”Guidelines for National Drought Management Policies and Preparedness Plans“تحت عنوان:  مطبوعه األول

  .(www.droughtmanagement.info)وھو متاح على الموقع الشبكي للبرنامج 

مشروعاً إقليمياً في أوروبا الوسطى والشرقية لتقديم المشورة العملية من أجل تطوير القدرات  )IDMP( امجوقد أقام البرن
والتحضيرات جارية إلنجاز  في إطار التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره.الخاصة بالتعامل مع الجفاف في بلدان المنطقة 
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لتكملة المبادرات القائمة إلدارة  غرب أفريقياالقرن األفريقي و في )IDMP(مشروَعين إقليميين آخَرين تابَعين للبرنامج 
والشراكات المائية  (WMO)للمنظمة الجفاف في ھاتين المنطقتين. ولن تستقطب المراكز المناخية اإلقليمية التابعة 

أيضاً من أوساط  حسب، بلأبرز الفاعلين من األوساط المائية والمناخية ف )GWP(لشراكة العالمية للمياه القطرية التابعة ل
الشراكة العالمية للمياه ومع المعھد الدولي إلدارة المياه  )IDMP(البرنامج ، يتعاون الزراعة والطاقة. وفي جنوب آسيا

)GWP( على وضع نظام لمراقبة الجفاف في جنوب آسيا من أجل مراقبة الجفاف في كل من بنغالديش،  في جنوب آسيا
  ، وباكستان، وسري النكا.وبوتان، والھند، ونيبال

عمل اإلقليمية بشأن حلقات الن فھي عبارة عن سلسلة م )HMNDP(لسياسات الوطنية للجفاف لأما المبادرة الثانية التابعة 
برنامج تنمية القدرات . ويحرص على تنظيمھا كل من (NDMP)القدرات لدعم السياسات الوطنية إلدارة الجفاف  نميةت

، )UNCCD(واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ، (WMO) المنظمة، و(UNW-DPC) لمتحدة للمياهالتابع لعقد األمم ا

دور التأھب للجفاف في التنمية، إذكاء الوعي ب إلىوترمي حلقات العمل تلك  .(CBD) والفاو، واتفاقية التنوع األحيائي
، مدى لمعالجة المشاكل المتعلقة بالجفاف وندرة المياهواالرتقاء باإلدارة الوطنية للجفاف، ومراعاة المسائل طويلة ال

وتعزيز التعاون بين القطاعات بخصوص إدارة الجفاف على المستويين القطري واإلقليمي. وقد ُعقدت أربع حلقات 
/ لالتينية والكاريبي (كانون األول، وأمريكا ا)2013عمل في كل من أوروبا الوسطى والشرقية (رومانيا، تموز/ يوليو 

وأفريقيا الشرقية والجنوبية (آب/ أغسطس )، 2014)، وآسيا والمحيط الھادئ (فييت نام، أيار/ مايو 2013ديسمبر 
2014.(  

 )IDMP( متكامل إلدارة الجفافال برنامجالعلى تنسيق ومواءمة ھاتين المبادرتين، أي  (WMO)وتحرص المنظمة 

  .(NDMP)السياسات الوطنية إلدارة الجفاف و

  (SBI)ذ لتنفيالمعنية بائة الفرعية الھي - 2

 (NAPs) المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً والخطط الوطنية للتكيف 2.1

سيما على المستوى المحلي. ويمكن أن  ، الوالتكيف معه المناخة تغير جلعالمخية امنلخدمات الطلب قوي على ا ثمة
  معارفلمناخ والبيانات والإسقاطات تغير ا ينلجمع بمن خالل االطلب  اتلبية ھذ على )NMHSs( الوطنية المرافق تساعد

متغيرة للظواھر لا األنماطللتكيف لتفادي  ستراتيجياتإفي اقتراح    النواتجاستخدام ھذه ن مكي. ثم حليةلماالمناخية 
  .مقتضياتھالالفعالة    ستجابةالمواجھتھا والمتطرفة والتأھب لا

  

من أبرز الجھات الفاعلة في مجال  (NMHSs)المرافق الوطنية  خ، ُتَعدفي سياق التكيف مع تغير المنا
وتشمل الخدمات الرئيسية تقديم المعلومات واإلرشادات  التخطيط اإلنمائي الوطني داخل جميع القطاعات تقريباً.

ع المالعلمية  رافق الوطنية بشأن تقلبية المناخ واتجاھاته وتغيره (بما في ذلك على المستوى السياسي). وُتشجَّ
(NMHSs)  أقل البلدان نمواً ب فريق الخبراء المعنيعلى االستمرار في أداء دورھا الفعال في إطار عملية (LEG) 

 من أجل (LDCs)قل البلدان نمواً أل فنية وتقديم مشورة (UNFCCC) تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخال
وغيرھا من المساھمات في برنامج العمل الخاص بتلك البلدان  وتنفيذھا (NAPs)إعداد الخطط الوطنية للتكيف 

(LDCs) . ومن المتوقع أن ُتوّجه الخطط الوطنية للتكيف(NAPs) عتد بھا لمجال المناخ في أموال يُ  تخصيص
  المستقبل.

لمستقبلي. ويمكن للمنظمة قائمة واضحة لالحتياجات في عمله ا )LEG( فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً وحّدد 
)WMO( ھم تحديداً في المجاالت التالية:أن تسا 

 ھا؛حفظإنقاذ البيانات وتحديد البيانات الرئيسية وتحليلھا وإدارتھا لدعم التخطيط للتكيف وتنفيذه، بما في ذلك   ‘1’
طر تغير المناخ على في تقييم مخاالمناخ وتطبيقھا  تغير سيناريوھاتتطوير و يةبيانات المناخالتحليل   ‘2’

 ؛ى الوطني والقطاعي والمحليالمستو
  ف والتخطيط له.ة لدعم تحليل التكيرصدات بحثية ومنھجي تصميم  ‘3’



p. 7 
 
 

الدول الجزرية الصغيرة ، و(LDCs)، وأقل البلدان نمواً الحكومات، ال سيما البلدان النامية WMO)(المنظمة  وتساعد
تقييمھا لآلثار، وشدة التأثر، والتكيف، من خالل الحصول على معلومات استيعابھا و ، على تحسين(SIDS)النامية 

الذي ُعقد في أبيا، ساموا،  (SIDS)مناخية أفضل. وخالل المؤتمر الدولي الثالث بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية 
من أجل  (GFCS)مناخية "اإلطار العالمي للخدمات ال WMO)(المنظمة  ، أطلقت2014أيلول/ سبتمبر  4-1 خالل الفترة

ً من أجل وُنظمت حملة ترويجية واسعة النطاق تحت شعار " ."(SIDS)شراكة الدول الجزرية الصغيرة النامية  معا
وصلت إلى جمھور واسع في منطقة المحيط الھادئ  ، وجزر سليمان،بدعم من رؤساء دول ساموا، وتونغا الطقس"

ن، بما فيھا قنوات أستراليا ونيوزيلندا، وعلى مختلف القنوات اإلذاعية والكاريبي وُبثت على أبرز قنوات التلفزيو
 الوطنية المرافقوسائط اإلعالم المطبوعة. وتشارك الجھات المانحة وغيرھا من الجھات الشريكة بفعالية في دعم و
)NMHSs( المنظمة و)(WMO .في تعزيز القدرات  

  
المنظمة لتخطيط التكيف المبادرة المشتركة بين االتحاد األفريقي و ومن األمثلة الناجحة على تكامل الجھود بالنسبة

)(WMO المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ، المتمثلة في(AMCOMET).  والمؤتمر(AMCOMET)  ھو الھيئة
باعتبارھا من من أداء أدوارھا بالكامل ا قصد تمكينھ )NMHSs( الوطنية المرافقالتي تشجع اإلرادة السياسية لتعزيز 

االستخدام الفعال الجھات األساسية التي تساھم في التنمية الوطنية. كما يعزز اإلنجازات السابقة ويزيد من تشجيع 
وتقود ھذه المبادرة الجھود المبذولة في  لنواتج والخدمات الجوية والمناخية التي تلبي متطلبات المستخِدمين النھائيين.ل

 االستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية والخدمات الجوية والمناخيةمن خالل  سبيل التخطيط واالستجابة،
أفريقيا من معالجة تقلبية المناخ وتغيره على نحو أفضل. ويساھم ھذا ي ف )NMHSs( الوطنية المرافقحرصاً على تمّكن 

د المبذولة في سبيل الحد من الفقر، والتكيف مع تحقيق األمن والتنمية المستدامة، ال سيما الجھوالجھد إلى حد كبير في 
ضوء األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية ، والحد من مخاطر الكوارث. وھذه المساھمات جوھرية في تغير المناخ

ً مع برنامج ا (MDGs) التي ستعالجھا أھداف التنمية المستدامة، استناداً إلى األھداف اإلنمائية لأللفية لتنمية لما وتماشيا
  .2015بعد عام 

  
وباإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من وكاالت األمم المتحدة آخذة في تشجيع مفھوم اإلدارة المتكاملة للجفاف (انظر الفقرة 

ً أعاله) 1.4 ع البلدان على اتباع نھج أكثر استباقا سياسات وطنية من حيث االستجابة للجفاف ووضع . وباألخص، ُتشجَّ
 .(NAPs)كون جزءاً من الخطط الوطنية للتكيف قد تللجفاف 

  لمناختغير ا آثار الناجمة عن آلية وارسو الدولية للخسائر واألضرار 2.2

  وإسھامه، أنشأ مؤتمر األطراف التاسع عشر    GFCS)(الذي تناول دور اإلطار العالمي   CP.18 /3  عمالً بالقرار 
)19-(COP   إطار عمل كانكون للتكيف. بموجب آثار تغير المناخناجمة عن ضرار الدولية للخسائر واألآلية وارسو ال 

المراكز ، من قبيل  WMO)(الھيئات التأسيسية للمنظمة ھا بما فيالترتيبات المؤسسية القائمة،  ويأخذ القرار بعين االعتبار
االتفاقية وخبرات  بموجب الخبراءأفرقة   COP)-19(ويشمل قرار المؤتمر   واللجان الفنية. (RCCs) المناخية اإلقليمية

الستناد إلى المھارات االتفاقية على جميع المستويات ل نطاق لخبراء من خارجاات المختصة وھيئات نظمومعارف الم
المتطرفة والظواھر ظواھر اللمرتبطة بالتصدي للخسائر واألضرار افي إطار النُھج الرامية إلى  الضرورية وتعزيزھا

البلدان ، ال سيما في (GFCS)تنفيذ اإلطار العالمي في آلية وارسو من خالل  WMO)(المنظمة ستساھم و البطيئة الحدوث.
  .(SIDS)الدول الجزرية الصغيرة النامية النامية وأقل البلدان نمواً، إلى جانب 

  

ة للغاية من ُتَعد مراقبة الظواھر واالتجاھات المناخية المتطرفة المؤدية إلى وقوع خسائر وأضرار وظيفة قوي
ألدائھا. وتعتبر البيانات الخاصة  بمكانة فريدة (NMHSs)المرافق الوطنية  وظائف الدعم السياسي التي تحظى

يس ، والخسائر واألضرار ذات الصلة، بيانات جوھرية لبالظواھر المتطرفة، واالتجاھات المناخية "بطيئة الحدوث"
ً لدعم تنفيذ التكيف ومراقبته بصفة عامة، إلى جانب تنفيذ تھافقط لدعم تنفيذ آلية وارسو الدولية ومراقب ، بل أيضا

ً  . ونفس البيانات ضرورية1الخطط الوطنية للتكيف اتفاقية األمم المتحدة مراقبة تنفيذ أطر أخرى خارج سياق ل أيضا

                                                 
1 Least Developed Countries Expert Group (2012) National Adaptation Plans. Technical guidelines for the national adaptation plan 

process.  Bonn: UNFCCC secretariat. Bonn, Germany.  December 2012. (http://unfccc.int/NAP) pp. 104-116 and Adaptation Committee 
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، واإلطار 2015ام لما بعد ع (SDGs)أھداف التنمية المستدامة  ، بما في ذلك(UNFCCC) اإلطارية بشأن تغير المناخ
. ودور البيانات 2التالي إلطار عمل ھيوغو الذي يرشد الجھود الدولية المبذولة في سبيل الحد من مخاطر الكوارث

في ظل التقاء ھذين اإلطارين السياسيين رفيَعي  المستقاة على نحو منھجي بشأن الظواھر المتطرفة وبطيئة الحدوث
وما  (UNFCCC)ھذا المجال أولوية من أھم األولويات لدعم برناَمَجي االتفاقية المستوى يجعل من العمل المرّكز في 

  .2015بعد عام 

ال بد من تحديد خصائص للظواھر المتطرفة المرتبطة بھا،  ولكي تعزى الخسائر واألضرار على نحو صحيح ومتسق
ائر واألضرار على نحو صحيح كل ظاھرة على حدة من حيث موقعھا وحجمھا وتوقيتھا ومدتھا. ويتطلب نسب الخس

ومتسق إلى ظروف مناخية بطيئة التطور تحديد المؤشرات المناخية ذات الصلة وتتبعھا على أساس مستمر لمراعاة 
  مدى مساھمتھا في وقوع تلك الخسائر واألضرار المرتبطة بھا.

تبع حاالت الوفيات، واألضرار نظم الحتساب الخسائر واألضرار تتوقد وضعت بلدان عديدة، أو أنھا آخذة في وضع، 
وما إلى ذلك، المرتبطة بالظواھر والخسائر التي تلحق بالمساكن، والمرافق الصحية والتعليمية، والھياكل األساسية، 

ً في تقديم تلك البيانات وضمان جودتھا. وتشمل حيوي اً دور )NMHSs(لمرافق الوطنية اوتؤدي الخطرة والمتطرفة.  ا
  ما يلي: )NMHSs(مرافق الوطنية لاألدوار المحددة ل

  ً المؤشرات المناخية الرئيسية التي ُتسجل الخسائر واألضرار وقيم  تعيين الظواھر المتطرفة/التأكد منھا رسميا
 بالنسبة إليھا ويبلغ عنھا على المستوى القطري

  األضرارحفظ مؤشرات البيانات واالتجاھات في إطار النظم الوطنية أو دون الوطنية لنظم احتساب 

 :المشاركة في وضع معايير للتطبيقات الخاصة باحتساب الخسائر واألضرار، بما في ذلك بالنسبة لما يلي 

o توصيف الظواھر المتطرفة 

o تحديد الظواھر على نحو واضح من خالل نظام عالمي للتأشير 

o تحليل االتجاھات المناخية الخطرة والمتغيرات الرئيسية  

تتناول تلك الوظائف بمزيد من التفصيل. كما ستشجع المنظمة مذكرة مفاھيمية  دادآخذة في إع (WMO)والمنظمة 
(WMO)  َالبيانات الجوھرية، ونواتج وخدمات التنبؤ والتحليل، وستتعاون بشأن بيانات اإلحداثيات الجغرافية  تقديم

ً بطيئة الحدوث. الخاصة بالخسائر واألضرار المرتبطة بالظواھر المتطرفة واالتجاھات  تطوير وسيدعم ذلك أيضا
دعماً  تحسين إمكانيات االستفادة من النواتج والخدمات المناخية القائمة على العلوم ، الرامي إلى(GFCS)اإلطار العالمي 

  إلدارة المخاطر واتخاذ القرارات.

ً  تكون باآلثار البيانات الخاصة من إلى تطوير مجموعات أيضاً بالحاجة )NMHSs(وتقّر المرافق الوطنية   محددة جغرافيا
واإلحصائيات الصحية  والمياه الجوفية األنھار اتوتدفقكغالت المحاصيل (ومصّنفة لجميع القطاعات المتأثرة بالمناخ 

وتحسين استھدافھا. وعلى الصعيد  للتطبيقاتتطوير نماذج  لمساعدة علىلوإحصائيات الدخول إلى المستشفيات) 
وتحسين القدرات الفنية في  تطوير مشاريع لنظم إنقاذ البيانات وإدارتھا )NMHSs( الوطني، ستواصل المرافق الوطنية

  وتحليلھا. لمخاطرل يخرائطال المسح

  

                                                                                                                                                               
(2013) The State of Adaptation under the United Nations Framework Convention on Climate Change. 2013 Thematic Report. Bonn: 

UNFCCC secretariat. Bonn, Germany.  pp. 15-19.  
2 Outcome Document – Open Working Group on Sustainable Development Goals, 19 July 2014 

(http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html) pp. 4 (17), 5 (1.5), and 13 (11.5) and Pre-zero draft of the post-2015 framework 
for disaster risk reduction – Co-chairs of the Bureau of the Preparatory Committee for the Third United Nations World Conference on 

Disaster Risk Reduction (http://www.wcdrr.org/documents/wcdrr/Pre-zero_draft_post2015_frmwk_for_DRR_8_August.pdf) pp. 4 (9-10) 
and  5-6 (12,i).  
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  بموجب االتفاقية بناء القدرات 2.3
  

  يتطلب بناء القدرات بموجب االتفاقية ترتيباً مؤسسياً دائماً.

 ھذه المادة متلزِ و .من االتفاقية  6 المادة  موجبب ،سنوات مانومدته ث ،برنامج عمل الدوحة في )WMO(المنظمة تشارك 
إلى  ،) (WMO المنظمةتحظى و وتيسير التثقيف وإذكاء الوعي العام والتدريب في مجال تغير المناخ. شجيعالحكومات بت
ب وإذكاء في تحالف األمم المتحدة بشأن التثقيف والتدري بالعضوية ،ھيئات أخرى تابعة لألمم المتحدة جانب خمس

لھذا التحالف شبكاتھا القّيمة من الخبراء والمرافق الوطنية  ) WMO( المنظمة تيحوت. الوعي العام في مجال تغير المناخ
)NMHSs(والتدريب وبناء القدرات العلمية ثقيف، فضالً عن عدد من البرامج المعنية بالت.  

الخاصة بعلم المناخ  عملياتال لتدريب بشأناو على بناء القدرات من خالل التثقيف )WMO(المنظمة  وتحرص
ً للنجاعة في مخدمات المناخال . وتحدد أفضل الممارسات في مجال تقديمومنھجياته ة البلدان على إدراج ساعدية توخيا
الخطط و )NAPAs(برامج العمل الوطنية للتكّيف  من قبيل ،لتنمية المستدامةية في الخطط الوطنية لالمناخالمسائل 
   .(NAPs)ية للتكيف الوطن

ف تدريب الجيل المقبل من لتنمية القدرات بھد في إعداد مبادرة قوية )WMO(باإلضافة إلى ذلك، تساعد المنظمة و
ً إلى  ن العالمي واإلقليمي،يوشبكات البحوث على المستوي العلماء في نھاية  تنمية القدرات على الصعيد الوطنيسعيا

  ة تمكينية للموارد البشرية الالزمة ألنشطة التكيف.وسيكون ذلك بمثابة آليالمطاف. 

  تمويل المناخ - 3

ً  )GFCS(يمثل اإلطار العالمي للخدمات المناخية  ً جھداً عالميا ً يرمي إلى تحسين رفاه جميع ورئيسيا متضافراً ومنسقا
 شأن تنفيذ ھذا اإلطارمن و. أصالً  مع اآلليات القائمة يتماشىبما ، المجتمع المعّرضة للتأثر بتقلبية المناخ وتغيره فئات

)GFCS(  ّتقلبية المناخ وتغيرهمعارف علمية سليمة تشّكل مساھمة مباشرة في التكيف مع د أن يول.  
  

جماعية متضافرة بشأن التكيف. في اتخاذ إجراءات  (GFCS)تنفيذ اإلطار العالمي ستساھم االستثمارات في 
دوق األخضر للمناخ لتعزيز قاعدة المعلومات من أجل التصدي الصنوستكون ثمة حاجة إلى تخصيص موارد من 

  ، ال سيما في البلدان النامية. (GFCS)اإلطار العالمي لتغير المناخ، بما في ذلك من خالل 

  


