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إعالن امل ؤمتر
نحن ،رؤساء الدول واحلكومات ،والوزراء ورؤساء الوفود احلاضرة في اجلزء الرفيع املستوى التابع ملؤمتر املناخ العاملي الثالث
توصل إليها اجلزء اخلاص باخلبراء التابع للمؤمتر؛
 )WCCفي جنيف ،وقد نظرنا في النتائج التي َّ
(WCC--3
“) لتعزيز إنتاج تنبؤات وخدمات مناخية
اإلطار“)
نقرر إنشاء إطار عاملي للخدمات املناخية (يشار إليه فيما بعد باسم ””اإلطار
معدة على أساس علمي ،وتعزيز توافرها وتقدميها وتطبيقها؛

العمل مع ًا من أجل

إطار ع املي للخدمات املناخية

نطلب من األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOأن يدعو خالل أربعة أشهر من اعتماد اإلعالن إلى
عقد اجتماع حكومي دولي للدول األعضاء في املنظمة ( )WMOإلقرار اختصاصات فرقة عمل واملوافقة على تشكيلها
من مستشارين مستقلني رفيعي املستوى يعينهم األمني العام للمنظمة ( )WMOمع إيالء االعتبار الواجب للخبرة
الفنية ،والتوازن اجلغرافي والتوازن بني اجلنسني؛
نقرر أن تعد فرقة العمل ،بعد إجراء مشاورات واسعة مع احلكومات واملنظمات الشريكة وأصحاب الشأن املعنيني ،تقريراً
العمل مع ًا من أجل إطار عاملي للخدمات املناخية

جهات راعية أخرى :الدامنرك ،وكالة الفضاء األوروبية ،منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،اليونان ،أي رلندا ،إيطاليا ،ناميبيا ،باكستان ،برنامج األمم املتحدة للبيئة
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للمزيد من املعلومات ،يُرجى االتصال:

World Meteorological Organization

يتضمن توصيات بشأن العناصر املقترحة لإلطار وترفعه إلى األمني العام للمنظمة ( )WMOفي غضون اثني عشر شهراً
من إنشائها .وينبغي أن يتضمن التقرير النتائج التي مت التوصل إليها واخلطوات التالية املقترحة إلنشاء اإلطار وتنفيذه.
وينبغي أن تراعي فرقة العمل عند إعداد التقرير املفاهيم املجملة في املذكرة املوجزة املرفقة؛
نقرر أيض ًا أن يوزع األمني العام للمنظمة ( )WMOتقرير فرقة العمل على الدول األعضاء في املنظمة ( )WMOلبحثه
في املؤمتر املقبل للمنظمة ( )WMOفي عام  2011بغية اعتماد اإلطار وخطة لتنفيذه؛
ندعو األمني العام للمنظمة ( )WMOأن يحيل التقرير إلى املنظمات املختصة وكذلك إلى األمني العام لألمم املتحدة.
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«واآلن حان الوقت لالستثمار في مجال العلم ولاللتزام بإجراءات شديدة ومستدمية

خاصة بالرصد والبحوث والتقييمات في مجال املناخ وتوفير املعلومات بشأنه .وسيكون

إنشاء اإلطار العاملي للخدمات املناخية خطوة هامة في سبيل تعزيز تطبيق املعارف املتاحة

في مجال املناخ في اتخاذ القرارات على املستويات احمللية واإلقليمية والوطنية والدولية».

بان كي  -مون،

األمني العام لألمم املتحدة

تصدير
من بان كي  -مون ،األمني العام لألمم املتحدة
شكل انعقاد مؤمتر املناخ العاملي الثالث ( )WWC-3حدث ًا
مشهود ًا ناقش فيه القادة وكبار املسؤولني الرسميني األدوات
واخلدمات العلمية الالزمة لتحسني قدرة العالم على التكيف
مع مناخ آخذ في التغير.

جميع املستويات .وسوف متكن مثل هذه األدوات احلكومات
من االستعداد بشكل أفضل ملواجهة مخاطر املناخ وحماية
شعوبها ،وفي الوقت نفسه احلفاظ على املكاسب اإلمنائية
الهامة.

ويجب أن تكون املعرفة العلمية هي األساس للسياسات
املناخية العاملية بشأن تخفيف اآلثار والتكيف مع تغير املناخ
على حد سواء .واآلن أكثر من أي وقت مضى ،نحن في حاجة
إلى االستثمار في املراقبة الشديدة للمناخ والتقييمات وتوفير
املعلومات .ويعتبر القرار الذي اتخذه ما يزيد على  150بلداً في
مؤمتر املناخ العاملي الثالث إلنشاء إطار عاملي للخدمات املناخية
خطوة هامة صوب تعزيز تطبيق علم املناخ في اتخاذ القرارات على

وال يسعني إال أن أوجه الشكر إلى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
وإلى البلدان املانحة والشركاء الدوليني وإلى البلد املضيف،
سويسرا ،ملا قدمه هؤالء من إسهامات سخية في العمل على إجناح
مؤمتر املناخ العاملي الثالث .وكما أوضح هذا احلدث الذي جاء
في وقته متام ًا وكما يوضح هذا التقرير املوجز أيضاً ،من الضروري
العمل مع ًا يحدونا غرض واحد ملواجهة أحد التحديات األساسية
للغاية في عصرنا ،أال وهو تغير املناخ.



العمل مع ًا من أجل حتقيق إطار ع املي للخدمات املناخية
تقرير م ؤمتر املناخ الع املي الثالث

متهيد

من األمني العام للمنظمة الع املية لألرصاد اجلوية ،ميشيل جارو
ومن املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةKoïchiro Matsuura ،
شهد مؤمتر املناخ العاملي الثالث ( )WCC-3استجابة منقطعة
النظير من جانب قادة العالم واألوساط العلمية الدولية
إلى الدعوة التي وجهتها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
وشركاؤها العريقون في البرنامج العاملي للمناخ من أجل
إنشاء إطار إلمداد املجتمع باخلدمات املناخية التي يحتاجها
ملواجهة حتديات تقلبية املناخ وتغيره ،اآلن وفي املستقبل.
وقد برز املناخ باعتباره قضية من القضايا التي متثل أكبر حتد
أمام املجتمع العاملي في القرن احلادي والعشرين .وملواجهة
اآلثار التي تطرحها تقلبية املناخ وتغيره سوف يتطلب األمر
من البلدان واملجتمعات أن تكون مجهزة بأدوات وقدرات
جديدة ،مبا في ذلك طرق أفضل للرصد وتفهم تقلبية املناخ
واملخاطر؛ والتوعية املتزايدة ،والتعليم ونشر املعلومات؛
وكذلك حتسني خدمات التنبؤ واملعلومات ليتسنى حتديد
وإدارة طائفة متنوعة عريضة من مخاطر املناخ والفرص ،ومن
بينها ما يتعلق بإجراءات التخفيف املناسبة على املستوى
الوطني والتكيف مع تغير املناخ.

أجل التكيف املستهدف وتدابير واستراتيجيات إدارة التصدي
للمخاطر ،وسوف تيسر تعميم مراعاة التكيف في استراتيجيات
التنمية املستدامة على النطاقات احمللية والوطنية واإلقليمية.
وميثل مؤمتر املناخ العاملي الثالث ،الذي ينعقد بعد حوالي  30سنة
من مؤمتر املناخ العاملي األول التاريخي وبعد  19سنة من انعقاد
مؤمتر املناخ العاملي الثاني ،عالمة فارقة أخرى في التطبيق العملي
لعلم املناخ ،حيث يشهد مولد فكرة إطار عاملي بحق من أجل
خدمات مناخية متاحة جلميع الشعوب.
ولدينا أساس متني جداً من أجل االعتماد على التقدم الكبير
الذي أحرز منذ انعقاد مؤمتري املناخ العامليني األول والثاني ،
وال سيما من خالل إنشاء جملة أمور من بينها برنامج املناخ
العاملي ( )WCPوالبرنامج العاملي للبحوث املناخية ()WCRP
والهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )IPCCوالنظام
العاملي لرصد املناخ ( .)GCOSوقدم املؤمتر الثاني أيض ًا قوة
دافعة حاسمة للمفاوضات املؤدية إلى إنشاء اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغير املناخ (.)UNFCCC

وقد أوضح األمني العام لألمم املتحدة أن منظومة األمم املتحدة
ملتزمة بتوحيد األداء بشأن تغير املناخ .ونظراً ألن املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية ( )WMOومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم
والثقافة (اليونسكو) هما الوكالتان املتخصصتان التابعتان لألمم
املتحدة واملسندة إليهما املسؤولية عن عنصر ”املعرفة في مجال
املناخ“ في اإلستراتيجية القائمة على نطاق منظومة األمم املتحدة،
فقد سرّهما تلقي هذا الدعم القوي.

وسوف يتصدى اإلطار العاملي للخدمات املناخية ( )GFCSالذي
استهله مؤمتر املناخ العاملي الثالث لتحديات تقلبية املناخ وتغيره
اليوم وفي املستقبل على حد سواء .وسوف يؤدي النجاح في تنفيذ
اإلطار إلى تعزيز رصدات املناخ ،والبحوث واملراقبة والنمذجة،
وحتوّل هذه املعلومات إلى نواجت وتطبيقات معنية بالقطاعات،
ويؤدي إلى استخدامها على أوسع نطاق من جميع قطاعات
املجتمع في صنع القرار .وبالقيام بذلك ،فإنه سوف يُسهم في احلد
من مخاطر الكوارث على التنمية االجتماعية  -االقتصادية ،مبا في
ذلك اإلسهام في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وسيكون شاهداً
ملموس ًا آخر لتوحيد أداء منظومة األمم املتحدة.

وقد رحبت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة األمم املتحدة
للتربية والعلم والثقافة بشكل كبير بالتطورات العلمية األخيرة في
التنبؤ فيما بني السنوات واإلسقاط املناخي لعدة عقود والتطورات
في مناذج املناخ اإلقليمية عالية االستبانة التي تقدم أساس ًا سليم ًا
من أجل استمرار تطوير وتطبيق أدوات وخدمات مناخية جديدة.
ومن املسلم به أن حتسني خدمات التنبؤات واملعلومات املناخية
والتقييم الواسع النطاق للتأثيرات املناخية تعتبر أموراً أساسية من
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وباإلضافة إلى ذلك ،أكد منتدى البعد اجلنساني واملناخ في إطار
مؤمتر املناخ العاملي الثالث أن تغير املناخ أو معلومات املناخ ليست



وسيكون من الضروري التعاون على جميع املستويات لتعزيز
تطوير اخلدمات املناخية املوجهة ملختلف القطاعات من أجل
صنع القرار.

محايدة من الناحية اجلنسانية .وبعد النظر في مجموعة موسعة
من املعارف واخلبرات الفنية في مجال البعد اجلنساني وتقلبية
املناخ وتغيره ،استنتج املنتدى أن اإلطار العاملي للخدمات املناخية
( )GFCSال بد وأن يعكس منظوراً جنساني ًا بجميع مكوناته،
من عملية الرصد واملراقبة والبحوث والنمذجة إلى التوعية وبناء
القدرات.

ونعرب عن خالص امتناننا إلى االحتاد السويسري الستضافته
املؤمتر ،وإلى رؤساء الدول واحلكومات ،وإلى ما يزيد على
ال عن املمثلني الرفيعي
 100من الوزراء ورؤساء الوكاالت ،فض ً
املستوى لقطاعات املستخدمني الذين رغم انشغاالتهم الكثيرة،
رأوا من األهمية املشاركة في مؤمتر املناخ العاملي الثالث .ونوجه
الشكر أيض ًا إلى األوساط العلمية الدولية اللتزامها ،وإلى جميع
احلكومات واملؤسسات التي قامت برعاية املؤمتر .ونتطلع إلى
استمرار دعم هؤالء من أجل مواصلة تطوير وتنفيذ اإلطار.

وتلتزم املنظمة ( )WMOواليونسكو مبتابعة قرارات
مؤمتر املناخ العاملي الثالث ،التي اتخذها ما يزيد على
 150من احلكومات ،من خالل اآللية احملددة في إعالن
املؤمتر .وفي هذا ،ستكون من األمور األساسية توفير دعم
احلكومات والشراكات القوية عبر جميع القطاعات.
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إعالن امل ؤمتر
نحن رؤساء الدول واحلكومات ،والوزراء ورؤساء الوفود
احلاضرة في اجلزء الرفيع املستوى من مؤمتر املناخ العاملي
الثالث ( )WCC-3في جنيف ،وقد الحظنا النتائج التي
توصل إليها اجلزء اخلاص باخلبراء من املؤمتر:

عشر شهراً من إنشائها .وينبغي أن يتضمن التقرير النتائج
التي مت التوصل إليها واخلطوات التالية املقترحة إلنشاء اإلطار
وتنفيذه .وينبغي أن تراعي فرقة العمل عند إعداد التقرير
املفاهيم املجملة في املذكرة املوجزة املرفقة؛

نقرر إنشاء إطار عاملي للخدمات املناخية (يشار إليه فيما
بعد باسم «اإلطار») لتعزيز إنتاج تنبؤات وخدمات مناخية
تستند إلى العلم ،وتعزيز توافرها وتقدميها وتطبيقها؛

نقرر كذلك أن يوزع األمني العام للمنظمة ( )WMOتقرير
فرقة العمل على الدول األعضاء في املنظمة ()WMO
لبحثه في املؤمتر املقبل للمنظمة املقرر عقده في عام ،2011
بغية اعتماد اإلطار وخطة لتنفيذه؛

نطلب من األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
( )WMOأن يدعو ،خالل أربعة أشهر من اعتماد اإلعالن،
إلى عقد اجتماع حكومي دولي للدول األعضاء في املنظمة
( )WMOإلقرار اختصاصات فرقة عمل واملوافقة على
تشكيلها من مستشارين مستقلني رفيعي املستوى يعينهم
األمني العام للمنظمة ( )WMOمع إيالء االعتبار الواجب
للخبرة الفنية ،والتوازن اجلغرافي والتوازن بني اجلنسني؛

ندعو األمني العام للمنظمة ( )WMOأن يحيل التقرير إلى
املنظمات املختصة وإلى األمني العام لألمم املتحدة.

نقرر أن تعد فرقة العمل ،بعد إجراء مشاورات واسعة مع
احلكومات واملنظمات الشريكة وأصحاب الشأن املعنيني،
تقريراً يتضمن توصيات بشأن العناصر املقترحة لإلطار
وترفعه إلى األمني العام للمنظمة ( )WMOفي غضون اثني

اعتمد اجلزء الرفيع املستوى التابع للمؤمتر
هذا اإلعالن بتصفيق احلاضرين
في  3أيلول/سبتمبر 2009

ترد املذكرة املوجزة املشار إليها أعاله في املرفق 6
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ملخص تنفيذي
والنمذجة ،لتحسني أساس الرصد فيما يتعلق بالتنبؤات
واخلدمات املناخية؛ ولتحسني توافر البيانات املناخية
ومراقبة اجلودة اخلاصة بها.

تواجه الشعوب في أنحاء العالم حتديات متعددة اجلوانب
تتمثل في تقلبية املناخ وتغيره ،وتتطلب هذه التحديات
اتخاذ القرارات بحكمة وعن حسن اطالع على جميع
املستويات ،من األسر املعيشية واملجتمعات احمللية إلى
البلدان واألقاليم .وقد نظر احلاضرون في مؤمتر املناخ
العاملي الثالث ( )WCC-3املعقود في جنيف في الفترة
من  31آب/أغسطس إلى  4أيلول/سبتمبر  ،2009في
هذه التحديات ،ووجهوا عملية وضع إطار دولي للخدمات
املناخية من شأنه أن يربط التنبؤات واملعلومات املناخية
العلمية األساس بإدارة املخاطر والفرص املتصلة باملناخ دعم ًا
للتكيف مع تقلبية املناخ وتغيره في البلدان املتقدمة النمو
والبلدان النامية على حد سواء.

وأيدت األوساط العلمية التي حضرت املؤمتر تطوير اإلطار العاملي
املقترح للخدمات املناخية ،ودعت إلى تعزيز كبير لنظم رصد
املناخ؛ وبرنامج البحوث املناخية؛ ونظم معلومات اخلدمات
املناخية؛ وآليات تواصل املستخدمني في مجال املناخ؛ وبناء
القدرات عن طريق التعليم والتدريب وتعزيز التوعية واالتصال.
وافتتح األمني العام لألمم املتحدة اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر،
مع إلقاء كلمات رئيسية داعمة من رؤساء الدول واحلكومات
والشخصيات البارزة األخرى .واعتمد املشاركون في اجلزء الرفيع
املستوى ،بعد اإلحاطة علم ًا بالنتائج التي توصل إليها اجلزء اخلاص
باخلبراء من املؤمتر ،إعالن ًا خاص ًا باملؤمتر يتضمن إنشاء إطار عاملي
للخدمات املناخية( .لالطالع على النص الكامل انظر الصفحة
السابقة) .وطلب اجلزء الرفيع املستوى أيض ًا إلى األمني العام
للمنظمة ( )WMOأن يدعو إلى عقد اجتماع حكومي دولي
للدول األعضاء في املنظمة ( )WMOخالل أربعة أشهر من
اعتماد اإلعالن إلقرار االختصاصات وإقرار تكوين فرقة عمل مؤلفة
من مستشارين مستقلني رفيعي املستوى مع إيالء االعتبار الواجب
إلى اخلبرة الفنية والتوازن اجلغرافي والتوازن بني اجلنسني.

وجرى في اجلزء اخلاص باخلبراء من مؤمتر املناخ العاملي الثالث
استعراض مختلف التحديات التي تواجه أوساط مقدّ مي
اخلدمات املناخية واملستخدمني لها ،ونظر في االحتياجات
والقدرات املتعلقة بتطبيق املعلومات املناخية في القطاعات
الرئيسية املتأثرة باملناخ ،واملتعلقة بالفوائد االجتماعية -
االقتصادية ،ودرس األسس العلمية املتعلقة بخدمات املعلومات
والتنبؤات املناخية؛ وخلص إلى االستنتاجات التالية:
•

•

•
•

أحرز تقدم علمي كبير على مدى السنوات الثالثني
املاضية ،وخصوص ًا من خالل برنامج املناخ العاملي
واألنشطة املرتبطة به ،التي تقدم بالفعل أساس ًا متين ًا من
أجل تقدمي طائفة عريضة من اخلدمات املناخية؛ ولكن
القدرات احلالية على تقدمي خدمات مناخية فعالة تقصر
كثيراً عن تلبية احلاجات احلالية واملستقبلية كما تقصر
عن تقدمي الفوائد احملتملة الكاملة ،وخصوص ًا في البلدان
النامية؛
تتمثل احلاجة امللحة للغاية في إقامة شراكات أوطد بكثير
بني اجلهات مقدمة اخلدمات املناخية ومستخدميها؛
يتطلب األمر جهوداً ضخمة جديدة ومعززة في مجال
البحوث لزيادة النطاق الزمني واملهارات في مجال التنبؤ
املناخي عن طريق مبادرات جديدة معنية بالبحوث

وتضطلع فرقة العمل ،بعد إجراء مشاورات واسعة مع احلكومات
واملنظمات الشريكة وأصحاب املصلحة املعنيني ،بإعداد تقرير،
يتضمن توصيات بشأن العناصر املقترحة لإلطار ،ليقدم إلى
األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية خالل  12شهراً
من تشكيل فرقة العمل ،إلى جانب اخلطوات التالية املقترحة
من أجل تطوير وتنفيذ اإلطار .وينبغي أن يقوم األمني العام
للمنظمة ( )WMOبتعميم تقرير فرقة العمل على الدول
األعضاء في املنظمة ( )WMOمن أجل النظر فيه خالل انعقاد
مؤمتر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية في عام  ،2011بغية اعتماد
اإلطار وخطة لتنفيذه.
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مقدمة

وجرى تنظيم املؤمتر في جزأين ،جزء للخبراء استغرق ثالثة
أيام وتاله جزء رفيع املستوى استغرق يومني .واستعرض
اجلزء اخلاص باخلبراء طائفة واسعة من ورقات البحث الفردية
واملجتمعية األساس والعروض من األوساط املعنية بعلم املناخ
واخلدمات املناخية والتطبيقات واملستخدمني وكذلك نتائج
مداوالت عدد من أصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين
املعنيني باخلدمات املناخية وجماعات املجتمع احمللي .وأدلى
رؤساء بعض الدول واحلكومات ببيانات في اجلزء الرفيع
املستوى وكذلك اجلهات الراعية الرئيسية ووزراء ورؤساء
وممثلو منظمات دولية.

بدعوة من حكومة سويسرا ،عقد مؤمتر املناخ العاملي الثالث
( )WCC-3في جنيف ،سويسرا ،في الفترة من  31آب/
أغسطس إلى  4أيلول/سبتمبر  .2009والتقى في هذا املؤمتر
نحو  2500مشارك ،من بينهم مندوبون مما يزيد على  150بلداً،
و  13رئيس دولة وحكومة ،و  81وزير ًا و  34من منظمات األمم
املتحدة و  36من املنظمات الدولية األخرى احلكومية وغير
احلكومية .وقام بتنظيم مؤمتر املناخ العاملي الثالث املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOبالتعاون مع منظمة األمم
املتحدة للتربية والعلم والثقافة ( )UNESCOوبرنامج األمم
املتحدة للبيئة ( )UNEPومنظمة األغذية والزراعة التابعة
لألمم املتحدة ( )FAOواملجلس الدولي للعلوم ()ICSU
وشركاء آخرين دوليني حكوميني وغير حكوميني.

1.1

معلومات أساسية

كان مؤمتر املناخ العاملي الثالث ( )WCC-3هو املؤمتر الثالث
من نوعه الذي تنظمه املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظومة
األمم املتحدة وشركاء دوليون آخرون خالل السنوات الثالثني
املاضية ،ومثل أول مبادرة رئيسية من منظومة األمم املتحدة في
إطار «توحيد األداء بشأن املعارف املناخية».

وكان موضوع املؤمتر «التنبؤات واملعلومات املناخية ألغراض اتخاذ
القرار» ومتثلت رؤيته في إنشاء «إطار دولي للخدمات املناخية
يربط التنبؤات واملعلومات املناخية العلمية األساس بإدارة املخاطر
والفرص املتصلة باملناخ دعم ًا لعملية التكيف مع تقلبية املناخ
وتغيره في البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء».

املفهوم اخلاص مب ؤمتر املناخ الع املي الثالث
فرقة العمل
اجلزء اخلاص
باخلب راء

اجلزء الرفيع
املستوى

بيان
امل ؤمتر

إعالن
امل ؤمتر
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منظومة األمم املتحدة
والهيئات الرئاسية
األخرى

إطار ع املي
للخدمات
املناخية

وقد درس مؤمتر املناخ العاملي األول ( ،)WCC-1املعقود في سنة
 ،1979األثر املتزايد للمناخ على املجتمع ودعا إلى اتخاذ إجراء
دولي عاجل من جميع الدول فيما يتعلق باخلطر الذي ميثله تغير
املناخ .وأدى هذا النداء إلى قيام املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
في أيار/مايو  1979بإنشاء برنامج املناخ العاملي ( ،)WCRPمبا
في ذلك البرنامج العاملي للبحوث املناخية ( ،)IPCCوشاركتا
في هذا اللجنة الدولية احلكومية املعنية بعلوم احمليطات ()IOC
التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ()UNESCO
واملجلس الدولي غير احلكومي املعني بالعلوم ( .)ICSUوفي سنة
 ،1988شاركت املنظمة ( )WMOوبرنامج األمم املتحدة للبيئة
( )UNEPباالستناد إلى األعمال املبكرة التي اضطلع بها البرنامج
العاملي للمناخ ،في إنشاء الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ ( )IPCCمن أجل تقييم املعارف العلمية املتعلقة بخطر
تغير املناخ الذي يحدث بفعل اإلنسان.

اتخاذ إجراء سياسي عاجل لوقف التزايد السريع لغازات الدفيئة
في الغالف اجلوي .وبادر بإنشاء النظام العاملي لرصد املناخ
( )GCOSباعتباره مبادرة مشتركة بني املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملجلس الدولي للعلوم واللجنة
الدولية احلكومية لعلوم احمليطات التابعة لليونسكو .وقدم املؤمتر
أيض ًا األساس العلمي الكامل والتأييد السياسي للتفاوض حول
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ (.)UNFCCC
وعلى مدى  19سنة منذ انعقاد مؤمتر املناخ العاملي الثاني ،تزايد
بشدة الوعي الدولي والوطني باحلاجة إلى معارف شاملة للتصدي
لتغير املناخ ،إلى جانب زيادة مقابلة في الوعي باحلاجة إلى تطبيق
أفضل لهذه املعرفة فيما يتعلق بصنع القرار في كل مجال تقريب ًا
من مجاالت املجتمع.
وأصبح التكيف مع املناخ وإدارة التصدي للمخاطر ،على
وجه اخلصوص ،من األولويات العاجلة الفورية بالنسبة جلميع
البلدان ،وخصوص ًا البلدان النامية وأقل البلدان منواً ،والبلدان
اجلزرية الصغيرة النامية ( )SIDSوالكيانات االقتصادية األخرى
الضعيفة والصغيرة هيكلي ًا التي تعتبر عرضة للتأثر الشديد
بالتأثيرات السيئة لتقلبية املناخ وتغيره .وشكل التغلب على
آثار تقلبية املناخ وتغيره ،حتدي ًا أمام الشعوب ،وخصوص ًا األفقر
واألكثر عرضة للتأثر ،يدفعها إلى العمل لتعزيز قوتها في هذا

وتولى مؤمتر املناخ العاملي الثاني ( ،)WCC-2في تشرين األول/
أكتوبر  -تشرين الثاني/نوفمبر  ،1990القيام بإجراء تقييم شامل
للتقدم احملرز في إطار برنامج املناخ العاملي والنتائج التي توصل إليها
تقرير التقييم األول الذي اضطلعت به الهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغير املناخ ( .)IPCCووجد أن شبكات الرصد ملراقبة
النظم العاملية للمناخ غير كافية وآخذة في التدهور ،ودعا إلى

نتائج م ؤمتري املناخ الع امليني األول والثاني
1979

1990

م ؤمتر املناخ الع املي األول

م ؤمتر املناخ الع املي الثاني
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغير املناخ

1988
IPCC

IPCC

برنامج املناخ الع املي ()WCP

برنامج املناخ الع املي ()WCP

امل راقبة الع املية للطقس

النظام الع املي لرصد املناخ ()GCOS
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الصدد من خالل استخدام األدوات وتسخير القدرات اجلديدة.
واستجابة لهذه احلاجة الهامة ،قررت املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية وشركاؤها الدوليني الدعوة إلى عقد مؤمتر مناخ عاملي
ثالث ()WCC-3
2.1

القرارات على الصعيدين الوطني والدولي على مدى العقود
القادمة.
ورحب رئيس االحتاد السويسري ،صاحب السعادة
 ،Hans-Rudolph Merzالرئيس املشارك للمؤمتر باحلاضرين في
مؤمتر املناخ العاملي الثالث ،وشدد على التأثيرات الواسعة النطاق
الناجمة عن الطقس واملناخ ،وأعرب عن ثقته في أن يضع املؤمتر
األساس ملستقبل أفضل بفضل التوصل إلى معلومات مناخية أفضل.

األهداف

تتمثل األهداف النهائية ملؤمتر املناخ العاملي الثالث ()WCC-3
في اإلسراع باتخاذ إجراء عاملي بشأن املخاطر املرتبطة باملناخ
التي تعرض للخطر رفاه املجتمع ،وفي االستفادة من الفرص
املرتبطة بذلك في دعم النمو االجتماعي  -االقتصادي املستدام،
وخصوص ًا في البلدان النامية وأقل البلدان منواً .وتتمثل األهداف
احملددة التي يتوخاها املؤمتر فيما يلي:

2

•

حتديد وتقييم احتياجات املستخدم النهائي على
املستويني العاملي والقطاعي فيما يتعلق بخدمات
املعلومات والتنبؤات املناخية؛

•

استغالل موارد علم املناخ على املستوى العاملي للنهوض
مبهارة التنبؤات املناخية من النطاقات الفصلية إلى
النطاقات التي تشمل عدة عقود؛

•

تقييم حالة املعرفة الراهنة والقدرة على التكيف فيما
يتعلق بتقلبية املناخ وتغيره في نطاق املجتمعات احمللية؛

•

حتديد املبادئ واآلليات املتعلقة بتبادل أوجه التقدم
اجلديدة في العلوم وتوفير املعلومات والتطبيق من خالل
إطار عاملي تعاوني؛

•

اقتراح حلول متكِّ ن املستخدمني النهائيني من االستفادة من
حتسن خدمات التنبؤات واملعلومات املناخية.

وأشار ألكسندر بدريتسكي ،رئيس املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية ورئيس اجلزء اخلاص باخلبراء من املؤمتر إلى أن اخلدمات
املناخية احملسنة قادرة اآلن على تلبية طائفة عريضة من احتياجات
املستخدمني .وحث املجتمع العاملي على جتميع صفوفه لتوفير
املعلومات والتنبؤات الالزمة استناداً إلى أفضل العلوم املتاحة،
وأشار إلى أنه ينبغي اعتبار العدد الكبير من املنظمات التي تشارك
في املؤمتر مبثابة شاهد على املستوى الرفيع من االلتزام املتحقق اآلن
لتقدمي خدمات مناخية محسنة.وأكد الدكتور بدريتسكي أن
أعضاء املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية قدموا وسيواصلون تقدمي
بيانات وتنبؤات أساسية بالنسبة للخدمات املناخية.
وقامت  Gro Harlem Brundtlandاملبعوثة اخلاصة ألمني عام
األمم املتحدة بشأن تغير املناخ ،بتمثيل األمني العام في افتتاح
املؤمتر .وأشارت إلى أن األمني العام قد وصف تغير املناخ بأنه ميثل
التحدي احملدد البارز أمام جيلنا ،وأنه في مقدورنا اليوم أن جنعل
من مؤمتر املناخ العاملي الثالث عالمة فارقة في سعينا من أجل
السالم واألمن .ودعت الدكتورة  Brundtlandإلى أن تستند
السياسات املتعلقة باملناخ إلى بيانات علمية واضحة وموثوقة،
وشجعت املشاركني في املؤمتر ( )WCC-3على توصيل رسالتهم
إلى أسماع العالم نظراً ألنه يحتاج إلى معرفة ومبادرات األوساط
العلمية اآلن أكثر من أي وقت مضى.

افتتاح امل ؤمتر

وتكلم كوفي عنان ،رئيس املنتدى اإلنساني العاملي ،واألمني العام
السابق لألمم املتحدة ،عن احلاجة إلى عمل سياسي متضافر بشأن
تغير املناخ .وبعد أن أعلن السيد عنان أنه ال مجال للتقاعس،
أشار إلى أن املداوالت في املؤمتر ( )WCC-3يجب أن تشكل
قوة دافعة ملعاونة صانعي القرارات على التوصل إلى اتفاق جديد
في كوبنهاغن .فاملعرضون ألخطر تهديد ينجم عن تغير املناخ

أعرب األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،ميشيل جارو
عن ترحيبه باملشاركني في افتتاح املؤمتر ،ثم أشار إلى إجنازات
مؤمتري املناخ العامليني األول والثاني ،وأعرب عن األمل في أن
يؤدي مؤمتر املناخ العاملي الثالث إلى إسهام أوسع نطاق ًا بكثير
في التعامل بحكمة مع قضايا املناخ بتقدمي إرشادات بعيدة
النظر بشأن الترتيبات املثلى لتوفير خدمات مناخية دعم ًا لصنع

العمل مع ًا من أجل حتقيق إطار ع املي للخدمات املناخية
تقرير م ؤمتر املناخ الع املي الثالث
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افتتاح امل ؤمتر
من اليسار إلى اليمني،John Zillman :اكوفي عنان ،ميشيل جارو ،Hans-Rudolf Merz ،ألكسندر بدريتسكيGro Harlem ،
،Brundtlandا  Sergei Ordzhonikidzeو ( Buruhani Nyenziمدير املؤمتر)
هم أقل من تسبب في نشوء املشكلة ،وبالتالي ،ينبغي أن تتبوأ
البلدان املتقدمة النمو مكان الصدارة في تخفيض انبعاثات
غازات الدفيئة .واقترح السيد أنان تعميم معلومات الطقس
على اجلميع ،وهي مبادرة جديدة من املنتدى اإلنساني العاملي
واملنظمة ( )WMOوالقطاع اخلاص إلنشاء محطات سطحية
في البلدان األفريقية تتواصل بتكنولوجيا الهاتف اخللوي،
للمساعدة على تيسير تبادل البيانات األساسية وتقدمي حتذيرات
بوجوب االستعداد لألخطار احملدقة.
1.2

•
•
•
•
•

اجلزء اخلاص باخلب راء

•

بعد االفتتاح الرسمي للمؤمتر ،دعا الدكتور بدريتسكي
املشاركني إلى االنضمام واملشاركة في افتتاح اجلزء اخلاص باخلبراء
من املؤمتر .ورحب باملمثلني التالني للشركاء الدوليني مع املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية والذين ألقوا كلمات أمام املؤمتر:
•
•

 ،Joseph Alcamoكبير العلميني ،برنامج األمم املتحدة
للبيئة؛
 ،Deliang Chenاملدير التنفيذي ،املجلس الدولي
للعلوم؛
 ،Julia Marton-Lefèvreاملديرة العامة ،لالحتاد الدولي
حلفظ الطبيعة؛
 ،Jean-Jacques Dordainاملدير العام لوكالة الفضاء
األوروبية؛
 ،Houlin Zhaoنائب األمني العام لالحتاد الدولي
لالتصاالت ()ITU؛
 ،Reid Basherاملستشار اخلاص لألمني العام املساعد
لألمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

ونوه الدكتور بدريتسكي أيض ًا برسالة دعم موجهة إلى املؤمتر
من منظمة الصحة العاملية ( .)WHOوقام ،Thomas Stocker
الرئيس املشارك للفريق العامل  1التابع للهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغير املناخ ،بتهيئة املسرح العلمي للمؤمتر من حيث
النهج اجلديدة والوسائل التي سوف تكون متاحة لالستخدام في
تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
( .)IPCCوتشمل هذه النهج واألساليب ما يلي:

 ،Walter Erdelenاملدير العام املساعد ،منظمة األمم
املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
 ،Manzoor Ahmadمدير مكتب جنيف ،منظمة
األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة؛
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اجللسة االفتتاحية للجزء اخلاص باخلب راء التابع للم ؤمتر
من اليسار إلى اليمني،Buruhani Nyenzi :ا ،Thomas Stockerا ،Manzoor Ahmadا ،Walter Erdelenا ،John Zillmanا
،Deliang Chenاميشيل جارو ،ألكسندر بدريتسكي،Julia Marton-Lefèvre ،ا ،Jean-Jacques Dordainا ،Houlin Zhaoا Joseph
،Alcamoا ( Reid Basheأثناء إلقاء كلمته)
•

حتسينات في التنبؤات القصيرة األجل التي ستكون متاحة
للفريقني العاملني الثاني والثالث التابعني للهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغير املناخ ()IPCC؛

•

تفهم أفضل لعديد من العوامل التي تؤثر على ارتفاع
مستوى سطح البحر؛

•

احلد من أوجه عدم اليقني فيما يتعلق بتأثيرات املناخ؛

•

تفهُّ م أفضل لألخطار الناجمة عن تغير املناخ بفعل
األنشطة البشرية.

والنقل والطاقة واالتصاالت ،سويسرا ،على هدف املؤمتر وهو
وضع اإلطار العاملي للخدمات املناخية ( )GFCSودعا إلى
استهالل قرن للتنوير املتعلق باملناخ.
وشدَّ د بان كي  -مون األمني العام لألمم املتحدة على احلاجة
إلى اتفاق طموح شامل وعادل في كوبنهاغن استناداً إلى علوم
سليمة ،وذكر املشاركني بأنه لم يتبق للتفاوض سوى  15يوم ًا
فقط قبل انعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف في اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ( .)COP 15وذكر أن
االستثمار لتحقيق األهداف املناخية ميثِل نسبة  2في املائة من
الناجت احمللي اإلجمالي ( )GDPالعاملي من اآلن وحتى سنة .2030
وقال األمني العام أن اإلجابات تكمن في السياسات التي تفرض
سعراً على الكربون ،وتنعم النظر في البرامج العاملية العمومية من
أجل الطاقة املتجددة ،والتي تعرض حلو ًال مبتكرة حلماية الغابات
والنُظم اإليكولوجية .ودعا إلى اتخاذ إجراءات في املجاالت
التالية :التكيف مع تأثيرات تغير املناخ مع متويل سريع التوجه
إلى أقل البلدان منواً والبلدان النامية اجلزرية الصغيرة؛ وأهداف

واختتم  ،John Zillmanرئيس اللجنة الدولية لتنظيم مؤمتر املناخ
العاملي الثالث اجللسة االفتتاحية بشرح تفاصيل رؤية اجلهات الراعية
بخصوص املؤمتر.
2.2

اجلزء الرفيع املستوى من امل ؤمتر

عند افتتاح اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر يوم  3أيلول/سبتمبر
 ،2009أكد ممثل البلد املضيف والرئيس املشارك للمؤمتر ،واجلزء
الرفيع املستوى من املؤمتر ،Moritz Leuenberger ،وزير البيئة
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افتتاح اجلزء الرفيع املستوى
من اليسار إلى اليمني،Rajendra Pachauri :األسكندر بدريتسكي ،ميشيل جارو،ا ،Armando E. Guebuza
ا ،Moritz Leuenbergerا  ،Sergei Ordzhonikidzeبان كي  -مون (أثناء إلقاء كلمته)
متوسطة األجل طموحة تضعها البلدان املتقدمة النمو؛ وإجراءات
من جانب البلدان النامية إلبطاء تزايد االنبعاثات؛ ودعم مالي
وفني ميكن التنبؤ به؛ وعالقات مؤسسية لتلبية احتياجات
البلدان النامية.

،Armando E. Guebuza

رئيس
جمهورية موزامبيق

مراقبة تأثيرات املناخ .وشدد ألكسندر بدريتسكي ،رئيس
املنظمة ( )WMOورئيس اجلزء اخلاص باخلبراء من املؤمتر ،في
معرض تقدميه بيان املؤمتر ،على احلاجة إلى إقامة روابط على
املستويات احمللية والوطنية والدولية ،من أجل استمرار بناء
القدرات ،والتوعية اجلماهيرية .وبنا ًء على اقتراح من الرئيس
املشارك من البلد املضيف ،اعتمد املشاركون إعالن املؤمتر
بتصفيقهم تأييداً له.
وبعد االفتتاح الرسمي للمؤمتر مباشرة واعتماد اإلعالن ،تقدم
إللقاء الكلمات رؤساء الدول واحلكومات .وأكد صاحب الفخامة
 ،Armando Emílio Guebuzaرئيس موزامبيق والرئيس املشارك
للمؤمتر واجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر ،على أهمية تدعيم نُظم
اإلنذار املبكر وحتسني إدارة املياه .وحث البلدان املتقدمة النمو
على الوفاء بالتزاماتها الدولية املعنية .وناقش صاحب الفخامة
 ،Emomali Rakhmonرئيس جمهورية طاجيكستان تأثيرات
تغير املناخ على املوارد املائية ،وخصوص ًا في آسيا الوسطى.
وشدد على احلاجة إلى بذل جهد دولي إلنقاذ األنهار اجلليدية،
والستخدام أكبر للطاقة الكهربائية املائية لتلبية االحتياجات من
الطاقة.

،Ban Ki-moon

األمني العام،
لألمم املتحدة

وأكد  ،Rajendra Pachauriرئيس الهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغير املناخ ( )IPCCعلى أنه يتعني أن تكون معلومات
ال وأوسع نطاق ًا في مجال تركيزها.
ورصدات املناخ أكثر تفصي ً
وسلط األضواء أيض ًا على احلاجة إلى بيانات مستمرة إلى جانب
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رؤساء الدول واحلكومات مع األمني العام لألمم املتحدة واألمني العام للمنظمة ()WMO

من اليسار إلى اليمني ،Idi Nadhoim :نائب رئيس جمهورية جزر القمر؛  ،Girma Wolde-Giorgisرئيس إثيوبيا؛ األمير
 Albertالثاني ،أمير موناكو؛ ميشيل جارو ،األمني العام للمنظمة ()WMO؛  ،Moritz Leuenbergerوزير البيئة والنقل والطاقة
واالتصاالت ،سويسرا؛  ،Armando E. Guebuzaرئيس جمهورية موزامبيق؛  ،Ban Ki-moonاألمني العام لألمم املتحدة؛ Hui
 ،Liangyuنائب رئيس جمهورية الصني؛  ،Ali Mohamed Sheinنائب رئيس جمهورية تنزانيا املتحدة؛  ،Sheikh Hasinaرئيسة
وزراء بنغالديش؛  ،Toke Tufukia Talagiرئيس وزراء نيوي و  ،Jim Maruraiرئيس وزراء جزر كوك
وأشار سمو األمير  Albertالثاني ،أمير موناكو ،إلى أن العلم قد
حقق أوجه تقدم كثيرة تتيح قاعدة موسعة للمعارف فيما يتعلق
مبؤمتر كوبنهاغن .وأشار صاحب الفخامة Girma Wolde-
 ،Giorgisرئيس جمهورية إثيوبيا إلى مجاالت التعاون ،مبا في
ذلك إرساء جهود للتكيف وتخفيف اآلثار وإعداد خطط عمل
وطنية .وشدد على احلاجة إلى إبالغ فعال لظواهر الطقس املتطرفة
وإلى بناء القدرات .وتكلَم صاحب الفخامة ،Danielo Turk
رئيس جمهورية سلوفينيا ،عن أهمية املعلومات الدقيقة واملناسبة
التوقيت ،ودعا إلى أن توجه احتياجات املستخدمني النظم التي
تتصدى لتغير املناخ .وأشار إلى أن االلتزام القوي والتعاون فيما
بني أصحاب املصلحة يعتبر من األمور الالزمة .وأشار صاحب
املعالي  ،Ali Mohamed Sheinنائب رئيس جمهورية تنزانيا،
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إلى أن أثر الكوارث يبرز أهمية اخلدمات املناخية ودعا إلى زيادة
عدد محطات األرصاد اجلوية ،وإلى تطوير القدرات وإيجاد تفاعل
فعال وناجع بني مقدمي اخلدمات واملستخدمني لها.
وسلطت صاحبة الفخامة الشيخة  ،Hasinaرئيسة وزراء
بنغالديش ،األضواء على املزايا التي ميكن اكتسابها بتعزيز عملية
تقدمي اخلدمات املناخية وقدرتها من الناحية التكنولوجية،
وال سيما في أقل البلدان منواً .وقالت إن األمر يستلزم مبلغ 2
بليون دوالر أمريكي من أجل صناديق التكيُّف ألقل البلدان منواً
خالل السنوات اخلمس القادمة.
وشدد صاحب املعالي  ،Hui Liangyuنائب رئيس وزراء
الصني ،على ضرورة حتسني قدرات اخلدمات والنُظم املناخية.
وأكد على االلتزام باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر
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من اليسار إلى اليمني Emomali Rakhmon :رئيس جمهورية طاجيكستان؛ و ،Ayikoe Kossiviبالنيابة عن رئيس جمهورية
توغو؛ و  ،Danilo Türkرئيس جمهورية سلوفينيا

 ،Antouman Sahoبالنيابة عن رئيس جمهورية غامبيا؛ و  ،Pierre Heleبالنيابة عن رئيس جمهورية الكاميرون
بالنيابة عن رئيس جمهوريته ،األضواء على مدى تأثر أفريقيا
بتأثيرات تغير املناخ ودعا إلى مزيد من التمويل من أجل دعم
االبتكارات التكنولوجية املتعلقة بحفظ املوارد الطبيعية .وأشار
صاحب املعالي  ،Ayikoe Kossiviوزير البيئة وموارد احلراجة،
في توغو ،بالنيابة عن رئيس جمهوريته ،إلى التحديات املتمثلة
في احلصول على املعدات الفعالة لرصد املناخ.

املناخ .وعلى مبدأ ”املسؤوليات املشتركة لكن املتفاوتة“.
وقال أيض ًا إن الصني ستلتزم التزام ًا صارم ًا بالتنمية املستدامة
وسوف تعمل مع املجتمع الدولي على رعاية كوكب األرض -
وهو املوطن املشترك للبشرية بأسرها .وسلط صاحب الفخامة
 ،Tufukia Talagiرئيس وزراء نيوي ،األضواء على احلاجة املاسة
للدول اجلزرية في احمليط الهادئ ،التي تواجه بالفعل زيادة في
مستويات سطح البحر ،للحصول على أموال للتكيف .وأعرب
أيض ًا عن القلق فيما يتعلق مبستقبل سكان جزر احمليط الهادئ،
نظراً ألن الكثيرين يعتمدون على البحر في احلصول على سُ بل
معيشتهم .وأشار صاحب املعالي  ،Jim Maruraiرئيس وزراء
جزر كوك ،إلى أن الدول اجلزرية الصغيرة النامية حتتاج إلى التزام
عاجل بخفض غازات الدفيئة .ودعا إلى أن يتصدى اإلطار العاملي
للخدمات املناخية لتعرض الدول اجلزرية الصغيرة النامية لظواهر
املناخ املتطرفة.

.3

اجلزء اخلاص باخلب راء

3.1

الب رامج

تألف اجلزء اخلاص باخلبراء من املؤمتر من خمس جلسات عامة؛
و  12جلسة عمل موازية؛ و  3جلسات عامة على هيئة موائد
مستديرة؛ و  4حلقات عمل بشأن تنفيذ اخلدمات املناخية؛ و
 3جلسات حتاور خاصة بامللصقات .ويتضمن املرفق  1البرنامج
الكامل للمؤمتر .وفي نهاية جلسة اجلزء اخلاص باخلبراء يوم
األربعاء املوافق  2أيلول/سبتمبر ،أعدت الصيغة النهائية لبيان
املؤمتر ،اللجنة التنظيمية الدولية للمؤمتر ورؤساء اجللسات
واملسؤولون عن املواضيع واملقررون ،على أساس املناقشات التي
جرت في مختلف اجللسات.

وألقى صاحب املعالي  ،Antouman Sahoوزير مصائد األسماك
واملوارد املائية ومسائل اجلمعية الوطنية ،في غامبيا ،كلمته بالنيابة
عن رئيس جمهورية بلده .وشدد على أن تدابير التكيف مع
تقلبية املناخ وتغيره تعتبر حق ًا جلميع الشعوب .وسلط صاحب
املعالي  ،Pierre Heleوزير البيئة وحماية الطبيعة في الكاميرون،
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2.3

النتائج

تشمل نتائج مؤمتر املناخ العاملي الثالث في حتقيق زيادة كبيرة
في فهم القضايا العلمية والعملية املتضمنة في تنفيذ ترتيبات
محسنة على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية من أجل
تقدمي وتطبيق اخلدمات املناخية .إضافة إلى ذلك ،ولّد مؤمتر
املناخ العاملي الثالث فهم ًا مشترك ًا إلستراتيجية ترمي إلى تنفيذ
إطار عاملي جديد للخدمات املناخية يستند إلى البرامج الدولية
القائمة في مجاالت رصد املناخ وبحوثه .وهذا يستكمل ويدعم
التقييم احلالي لتغير املناخ وآليات السياسات التي تستخدمها
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )IPCCواتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ .ويؤذن التأييد اإلجماعي
للمشاركني باتخاذ إجراءات متابعة قوية على املستويني الوطني
والدولي لتنفيذ اإلطار العاملي للخدمات املناخية الذي يؤدي إلى
ما يلي:
•

تعزيز شبكات الرصد الوطنية ونظم إدارة املعلومات
املتعلقة باملناخ واملتغيرات املتصلة باملناخ؛

•

تعزيز القدرات على النمذجة والتنبؤات املناخية من خالل
تدعيم البحوث املناخية الدولية التي تركِّ ز على النطاقات
الزمنية من الفصلية إلى العقدية؛

•

ترتيبات محسنة على املستوى الوطني بشأن توفير
اخلدمات املناخية استناداً إلى شبكات الرصد احملسنة
ومناذج معززة للتنبؤ ،وزيادة تفاعل املستخدمني بدرجة
كبيرة؛

•

استخدام أكثر فعالية للمعلومات املناخية وخدمات
التنبؤات املناخية في جميع القطاعات احلساسة للمناخ
في جميع البلدان؛

•

فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية واسعة االنتشار من
خالل إدارة مدروسة أفضل ملخاطر املناخ وحتسني القدرة
على التكيف مع تقلبية املناخ وتغيره..

3.3

بيان امل ؤمتر

تواجه الشعوب في مختلف أنحاء العالم حتديات متعددة اجلوانب
تتمثل في تقلبية املناخ وتغيره ،وتتطلب هذه التحديات اتخاذ
القرارات بحكمة وعن حسن اطالع على جميع املستويات ،من
األسر املعيشية واملجتمعات احمللية إلى البلدان واألقاليم ،وكذلك
من جانب منتديات دولية مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغير املناخ .ويتطلب اتخاذ القرارات بحكمة وعن حسن اطالع

اجللسة العامة  :3النهوض بعلوم التنبؤ ب املناخ
من اليسار إلى اليمني،Arun Kumar :ا،Jerry Meehlا،Mojib Latifا،Tim Palmerا،John MitchellاGhassem Asrarا(أثناء إلقاء
كلمته)
العمل مع ًا من أجل حتقيق إطار ع املي للخدمات املناخية
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تنفيذ اخلدمات املناخية .وعلى أساس هذه املداوالت ،خلص
اجلزء اخلاص باخلبراء إلى االستنتاجات التالية:

بدوره ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر استخدام أفضل العلوم
واملعلومات املمكنة املتعلقة باملناخ ،إلى جانب التطبيق الفعال
للمعلومات من خالل اخلدمات املناخية.
وقد وضع مؤمترا املناخ العامليان األول والثاني ،املعقودان في سنتي
 1979و  ،1999األساس إلقامة أنشطة في مجال البحوث والرصد
لفهم طبيعة التحديات املناخية وتوفير القواعد العلمية من أجل
تطوير خدمات مناخية شاملة وسليمة تلتمسها حالي ًا جميع
البلدان وعمليات جميع قطاعات املجتمع .وقد سعت املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية وشركاؤها إلى عقد مؤمتر املناخ العاملي
الثالث ليتيح للدول الفرصة للنظر مع ًا في إطار عاملي مناسب
من أجل اخلدمات املناخية على مدى العقود القادمة ،وهو إطار
يساعد في ضمان أن يكون لكل بلد وكل قطاع اجتماعي يتسم
بحساسية إزاء املناخ مجهزاً جتهيزاً جيداً من أجل احلصول على
املجموعة املتزايدة من خدمات التنبؤات واملعلومات املناخية التي
أمكن التوصل إليها بفضل التطورات األخيرة واملستجدة في علوم
وتكنولوجيا املناخ على املستوى الدولي.
والهدف من اجلزء اخلاص باخلبراء من مؤمتر املناخ العاملي الثالث
هو إشراك قطاع واسع من األخصائيني العلميني املعنيني باملناخ،
واخلبراء مقدمي املعلومات املتعلقة باملناخ ومستخدمي املعلومات
واخلدمات واملناخية في مناقشة واسعة النطاق بشأن العناصر
األساسية إلطار عاملي جديد للخدمات املناخية لكي ينظر فيها
اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر.

•

أحرز تقدم علمي كبير على مدى السنوات الثالثني
املاضية ،وخصوص ًا من أجل برنامج املناخ العاملي واألنشطة
املرتبطة به ،التي تقدم بالفعل أساس ًا متين ًا من أجل تقدمي
طائفة عريضة من اخلدمات املناخية؛ ولكن

•

القدرات احلالية على تقدمي خدمات مناخية فعالة ال
تلبي كثيراً احلاجات احلالية واملستقبلية وال تقدمي الفوائد
املمكنة الكاملة ،وخصوص ًا في البلدان النامية؛

•

تتمثل احلاجة امللحة للغاية في إقامة شراكات أوطد بكثير
بني اجلهات مقدمة اخلدمات املناخية ومستخدميها؛

•

يتطلب األمر جهوداً ضخمة جديدة ومعززة في مجال
البحوث لزيادة النطاق الزمني واملهارة في التنبؤات املناخية عن
طريق مبادرات جديدة معنية بالبحوث والنمذجة؛ ولتحسني
أساس الرصد فيما يتعلق بالتنبؤات واخلدمات املناخية؛
ولتحسني توافر البيانات املناخية ومراقبة اجلودة اخلاصة بها.

وبعد ذلك طالب اجلزء اخلاص باخلبراء العمل ،حسب االقتضاء،
على تعزيز وتنفيذ ،العناصر األساسية التالية املتعلقة بإطار عاملي
للخدمات املناخية:

وقد استعرض  200متكلم و  1800مشـــــارك في اجلزء اخلاص
باخلبراء مختلف التحديات التي تواجه األوساط املعنية بتقدمي
اخلدمات املناخية وأوساط املستخدمني؛ ونظر هؤالء في
االحتياجات والقدرات من أجل تطبيق املعلومات املناخية في
القطاعات األساسية املتأثرة باملناخ ،وكذلك من أجل الفوائد
االجتماعية واالقتصادية؛ وبحث هؤالء األسس العلمية خلدمات
املعلومات والتنبؤات املناخية .وأبلغ عدد من اجلماعات العلمية
والبيئية واالجتماعية االقتصادية واملنظمات اجلزء اخلاص باخلبراء
من املؤمتر عن احتياجاتهم ووجهات نظرهم ،وقدم نطاق عريض
من البلدان والقطاعات املتأثرة باملناخ تقارير عن خبراتها في
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•

النظام العاملي لرصد املناخ وجميع مكوناته واألنشطة
املرتبطة به؛ وتوفير بيانات مناخية وتبادلها واحلصول
عليها مجانا ودون قيد؛

•

البرنامج العاملي للبحوث املناخية ،الذي تعززه موارد
حاسوبية كافية وزيادة التفاعل مع املبادرات البحثية
العاملية األخرى ذات الصلة باملناخ؛

•

نظم معلومات اخلدمات املناخية مع االستفادة من ترتيبات
اخلدمات املناخية احلالية املعززة على املستويني الوطني
والدولي في تقدمي املنتجات ،مبا في ذلك املعلومات ذات
الصلة بالقطاعات لدعم األنشطة اخلاصة بالتكيف؛
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•

آليات التواصل مع مستخدمي البيانات املناخية التي
تتركز على إقامة روابط وإدماج املعلومات على جميع
املستويات بني اجلهات املقدمة للخدمات املناخية
واملستخدمني لها ،والتي تهدف إلى تطوير منتجات
املعلومات املناخية واستخدامها الفعال مبا في ذلك دعم
أنشطة التكيف؛

•

بناء القدرات الفعالة والدائمة من خالل التعليم والتدريب
وتعزيز التوعية واالتصال.

4

افتتح األمني العام لألمم املتحدة رسمي ًا اجلزء الرفيع املستوى.
وعرض رئيس اجلزء اخلاص باخلبراء من املؤمتر تقريراً موجزاً وقدم
الرئيس املشارك للجزء الرفيع املستوى مشروع إعالن املؤمتر ،الذي
اعتمد بتصفيق احلاضرين .وتلت ذلك كلمات أخرى ألقاها
رؤساء الدول واحلكومات ورؤساء الوكاالت والوزراء وكبار ممثلي
أوساط املستخدمني النهائيني (انظر الفرع .)2.2
1.4

واختتم اجلزء اخلاص باخلبراء بدعم وضع اإلطار العاملي املقترح
للخدمات املناخية .ووافقت بالتالي الوكاالت الراعية ملؤمتر
املناخ العاملي الثالث على أن النتائج األساسية للجزء اخلاص
باخلبراء ،على النحو الذي يرد موجزه في هذا البيان ،ينبغي
إحالتها إلى اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر إلطالع املندوبني
وغيرهم من املشاركني في املؤمتر؛ وأن حتال إلى جهاتهم
املعنية الفردية والتنفيذية املشتركة والتنسيقية من أجل إجراء
املتابعة ،بصفة خاصة في إطار مجلس الرؤساء التنفيذيني في
منظومة األمم املتحدة املعني بالتنسيق بشأن «توحيد أداء
األمم املتحدة بشأن املعارف املناخية» على نطاق منظومة األمم
املتحدة.
ويعرض املرفق
بالتفصيل.

5

Ladislaus Chang’a

وأكد معالي  ،Paavo Vayrynenوزير التجارة اخلارجية
والتنمية ،فنلندا ،على احلاجة إلى خدمات مناخية للتمكني
من حتقيق التنمية الطويلة األجل والتأهب ملواجهة الكوارث
الطبيعية ،وأبرز مسؤولية فنلندا عن تقاسم معرفة اخلدمات
املناخية .وطالب  ،Roberto Meniaوكيل وزارة الدولة،
بوزارة البيئة ،إيطاليا ،إلى باحملافظة على القوة الدافعة لتفعيل
اإلطار العاملي للخدمات املناخية في أقرب وقت ممكن .وأشار
 ،Kunio Sakuraiاملدير العام لوكالة األرصاد اجلوية اليابانية ،إلى
أن اإلطار العاملي للخدمات املناخية سوف يعزز تطبيق التدابير
املضادة للظواهر املناخية الضارة.

مشارك في جلسة التحاور
اخلاصة ب امللصقات:
Raphael Jos
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كلمات من اجلهات الرئيسية ال راعية للم ؤمتر

أشار سعادة  ،Jane Lubchencoوكيل وزارة التجارة لشؤون
احمليطات والغالف اجلوي ،الواليات املتحدة األمريكية ،إلى أن أي
حتسن في تطوير وتقدمي اخلدمات املناخية يقدم فوائد للمجتمع
في مجاالت مثل الصحة والتنمية االقتصادية واألمن الغذائي.
ورحب معالي  ،Asa-Britt Karissonوزير الدولة ،بوزارة
البيئة ،السويد ،بالنيابة عن االحتاد األوروبي ،باعتماد اإلطار العاملي
للخدمات املناخية وسلط الضوء على احلاجة إلى توفير املعلومات
املوجهة نحو احتياجات املستخدمني ،وإلى إستراتيجية تتطلب
التنسيق بني الوكاالت .وأشار معالي  ،Hakon Gulbransenوزير
الدولة للتنمية الدولية ،النرويج ،إلى أن اجلهود الرامية إلى معاجلة
تغير املناخ ينبغي أن تتخذ نهج ًا متعدد القطاعات .وشدد معالي
 ،Gernot Erlerوزير الدولة في وزارة اخلارجية االحتادية ،بأملانيا،
على احلاجة إلى حتقيق توافق في اآلراء بشأن األهداف ،وأشار إلى
احتمال عقد مؤمتر للمتابعة في أملانيا.

بيان املؤمتر الكامل مبا في ذلك توصياته

مشارك في جلسة التحاور
اخلاصة ب امللصقات:

اجلزء الرفيع املستوى
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املناخ .وأكد  ،Brian T. Grayنائب الوزير املساعد ،للعلوم
والتكنولوجيا ،وزارة البيئة في كندا ،على أهمية إقامة روابط
دولية أقوى بني اجلهات مقدمة املعلومات املناخية واملستخدمني.
وقال معالي  ،Ishfaq Ahmedمستشار ،وزارة الدولة ،باكستان،
أن هناك حاجة ملحة ملعاجلة نقص املعلومات املناخية في اإلقليم.
واقترح  ،Gary Foleyاملمثل الدائم ألستراليا لدى املنظمة العاملية

واسترعت صاحبة السعادة  ،Teresa Ribera Rodríguezوزيرة
الدولة لشؤون تغير املناخ ،إسبانيا ،االنتباه إلى الصلة بني التصدي
لتغير املناخ وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية .وشددت على أن
ال ومنصف ًا ومرناً .وأشار Shailesh
يكون اتفاق كوبنهاغن فعا ً
 ،Nayakوكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا وعلوم األرض ،الهند،
إلى أن بلده قد اتخذ خطوات لتحسني شبكته السطحية لرصد

من اليسار إلى اليمني ،Jane Lubchenco :الواليات املتحدة األمريكية؛  ،Asa-Britt Karlssonالسويد؛  ،Gernot Erlerأملانيا؛
 ،Paavo Vayrynenفنلندا؛  ،Roberto Meniaإيطاليا

من اليسار إلى اليمني ،Kunio Sakurai :اليابان؛  ،John Njoroge Michukiكينيا؛  ،Alexander Bedritskyاالحتاد الروسي؛
 ،Ishfaq Ahmadباكستان؛  ،Peter Gooderhamاململكة املتحدة

من اليسار إلى اليمني ،Brian T. Gray :كندا؛  ،J.M. Silva Rodríguezاملفوضية األوروبية؛ ،Teresa Ribera Rodríguez
إسبانيا؛  ،Stavros Kalogiannisاليونان؛  ،Shailesh Nayakالهند

من اليسار إلى اليمني ،Jean-Baptiste Mattei :فرنسا؛  ،Hakon Gulbrandsenالنرويج
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كوبنهاغن ال ينبغي تصوره على أنه عبء أو معوق ،بل ينبغي
اعتباره فرصة .ودعا صاحب املعالي  ،Robert Persaudوزير
الزراعة في غيانا ،إلى اتباع نُهج شاملة تدعم اخلدمات املناخية،
وتزيد عملية التكيف ،وحتمي النظم اإليكولوجية وحتقق التنمية
االقتصادية بينما تقدم حوافز لتجنب إزالة الغابات .وأكدت
 ،Tumusiime Rhoda Peaceمفوضة االحتاد األوروبي ،على
تعرض أفريقيا لألخطار واسترعت االهتمام إلى القرار الذي يفيد
أن أفريقيا ستتكلم بصوت واحد في الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر
األطراف.

لألرصاد اجلوية ،أن يكون الهدف من خدمة مناخية فعالة ضمان
أن تصل املعلومات الصحيحة إلى املستخدمني املناسبني من أجل
اتخاذ القرار الفعال.
ودعا معالي  ،John Njoroge Michukiوزير البيئة واملوارد
املعدنية ،كينيا ،املجتمع الدولي إلى دعم احملطات العاملية
اخلاصة برصد األحوال اجلوية في الغالف اجلوي ،ونظم اإلنذار
املبكر ،والبرامج املتعلقة بتعزيز الغطاء احلرجي ،وتطوير وإعداد
إستراتيجيات وطنية ملواجهة تغير املناخ في البلدان النامية .وشدد
صاحب السعادة  ،Jean-Baptiste Matteiسفير فرنسا لدى
مكتب األمم املتحدة في جنيف ،على احلاجة إلى متويل اإلستراتيجيات
الوطنية للتكيف والرصد واملراقبة .وشدد أيض ًا على الدور األساسي
الذي تؤديه املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملرافق الوطنية لألرصاد
اجلوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsفي معاجلة املكونات األساسية
لإلطار .وأبرز  ،Alexander Bedritskyرئيس مرفق األرصاد
اجلوية الهيدرولوجية ومراقبة البيئة في االحتاد الروسي ،بصورة
خاصة أن اإلطار العاملي للخدمات املناخية ( )GFCSسيعمل
باعتباره األساس الالزم لتحديد الفرص واملخاطر فيما يتعلق
بالقرارات السياسية .وأشار سعادة  ،Peter Gooderhamسفير
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى مكتب
األمم املتحدة في جنيف ،إلى أن االرتباط بني املستخدمني ومقدمي
املعلومات املناخية سوف يؤدي إلى توافر منتجات جديدة .وأشار
 ،Ioannis Ziomasاألمني العام للعالقات االقتصادية الدولية
والتعاون اإلمنائي في اليونان ،إلى أن اعتماد أهداف قطاعية ميكن
أن يكون نهج ًا عملي ًا قصير األجل للبلدان الواردة في املرفق األول
في إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ،وشدد
على احلاجة إلى تدعيم التمويل ونقل التكنولوجيا من أجل
تخفيف أثر تغير املناخ والتكيف معه.
2.4

Robert Persaud,                Tumusiime Rhoda Peace,
       غيانا
االحتاد األفريقي

وذكر معالي  ،Heherson Alvarezالوزير املعني باالحترار
العاملي وتغير املناخ في الفلبني ،أن التكيف لن يكون ممكن ًا إ ّال
إذا حدث اتفاق بشأن تخفيف أثر تغير املناخ .وأشار فخامة
 ،Mahinda Samarasingheوزير الدولة للبيئة في سري النكا،
إلى أن النهج القائم على أصحاب املصلحة اخلاص باإلطار العاملي
للخدمات املناخية سوف يشجع على إدخال طائفة عريضة من
املدخالت التي سوف حتسن النتائج النهائية .وتكلم ،Jan Dusik
النائب األول لوزير البيئة في اجلمهورية التشيكية ،عن النهج
التدريجي إلنشاء إطار للتكيف اعتمده االحتاد األوروبي في
سنة  .2009وشدد صاحب املعالي  ،John Odeyوزير البيئة
في نيجيريا على احلاجة إلى تعميم اعتبارات تغير املناخ في
سياسات التنمية ،لزيادة رصدات البيانات املناخية في أفريقيا
ولتدعيم مراكز التفوق .ودعت صاحبة املعالي السيدة كوكب
الصباح دايا ،وزيرة الدولة للشؤون البيئية في اجلمهورية العربية
السورية إلى حتقيق التنمية املستدامة ،بيد أنها أكدت على أن
البلدان النامية ال ميكن أن يطلب إليها التضحية بنموها في سبيل
البيئة.

كلمات أدلى بها الوزراء

تكلم عدد من الوزراء عن الدورة اخلامسة عشرة القادمة ملؤمتر
األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
املقرر عقدها في كوبنهاغن في كانون األول/ديسمبر .2009
وأكد صاحب املعالي  ،Humberto Rosaوزير الدولة للبيئة في
البرتغال ،على احلاجة إلى متويل طويل األجل ملواجهة التكيف
ومن أجل بيانات األرصاد اجلوية الدقيقة مثل نواجت الدورة
اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف .وأكد صاحب املعالي Paul Mag
 ،gnetteوزير املناخ والطاقة في بلجيكا ،على أن أي اتفاق في
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إلى مكافحة تغير املناخ .وتكلم صاحب املعالي
 ،Gocheوزير النقل واالتصاالت وتنمية املرافق األساسية في
زمبابوي ،عن احلاجة إلى مساندة ودعم اجلهود لسد الثغرات
في اإلعالم والتوعية القائمة بني مستخدمي املعلومات املناخية
ومقدميها .وأكد  ،Tan Yong Soonاألمني الدائم لوزارة البيئة
واملوارد املائية في سنغافورة ،على أن اإلطار العاملي للخدمات
املناخية سوف يساعد البلدان على إقامة قواعدها املعرفية وميكنها
من اتخاذ القرارات ووضع السياسات على أساس أكثر استنارة.

ودعا صاحب املعالي  ،Carlos Costa Posadaوزير اإلسكان
والتنمية اإلقليمية في كولومبيا إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية من
حيث التكلفة للتصدي لتغير املناخ .ووصفت صاحبة املعالي
نرمني بارزجني  ،Narmin Barzingyوزيرة البيئة في احلكومية
العراقية ،اخلطط الرامية إلى إنشاء مرفق وطني لألرصاد اجلوية،
وحددت احلاجة إلى دعم مالي وفني .ودعت صاحب املعالي
 ،Maria Evarista De Sousaوزيرة الزراعة والتنمية الريفية في
غينيا  -بيساو ،إلى اتباع سياسات استراتيجية للتنمية املستدامة
تستند إلى احلد من األثر البيئي وإلى استخدام التكنولوجيا
املالئمة .وذكر صاحب املعالي  ،Tibor Faragóوزير الدولة في
هنغاريا ،أن التوعية العامة واإلرادة ملكافحة تغير املناخ صارتا
عامليتي الصفة .وقالت صاحبة السعادة Maria Nazareth
 ،Farani Azevedoسفيرة البرازيل لدى مكتب األمم املتحدة
في جنيف ،أن بلدها مستعد للمشاركة في اجلهود املبذولة
على املستويات احمللية والوطنية والدولية لتحسني املعلومات
املناخية .وأكد صاحب السعادة ،Dian Triansyah Djani
سفير إندونيسيا لدى مكتب األمم املتحدة في جنيف ،أن األمر
    Gilbert Nöel Oúedraogo,      Catherine Namugala,
بوركينا فاسو
		
يستلزم بذل جهود متضافرة ملعاجلة برامج التكيف طويلة األجل زامبيا
فيما يتعلق باملناطق الساحلية.
وأعلنت صاحب املعالي  ،Catherine Namugalaوزيرة السياحة
والبيئة واملوارد الطبيعية في زامبيا ،أمام املؤمتر أن وجود أو عدم
وجود معلومات مناخية مناسبة التوقيت في أفريقيا ميكن أن
يشكل مسألة حياة أو موت .وعرضت صاحبة السعادة رحمة
صالح العبيد ،سفيرة السودان لدى مكتب األمم املتحدة في
جنيف ،آليات لتعزيز التنسيق األفريقي والعربي بشأن البحوث
واإلجراءات في مجال تغير املناخ .وأكدت Eldana Sadvak
 ،kassovaنائبة وزير حماية البيئة في كازاخستان ،على أهمية
           Heherson Alvarez,      Carlos Costa Posada,التنسيق واستغالل خريطة طريق للخدمات املناخية .وأعربت
الفلبني
كولومبيا
 ،Siniša Stankovićنائبة وزير التخطيط املكاني والبيئة،
ولفت صاحب املعالي  ،EL-Hadj Mamady Kabaوزير النقل في اجلبل األسود عن الدعم لإلطار العاملي للخدمات املناخية
في غينيا ،األنظار إلى اآلثار السيئة لتغير املناخ على الزراعة ولالستعداد لتقدمي إسهامات ملموسة إلزالة العواقب السلبية
األفريقية .وأكد صاحب املعالي  ،Nicolae Nemirschiوزير لتغير املناخ .وسلطت معالي  ،Nikola Ruzinskiوزيرة الدولة
البيئة في رومانيا ،على أهمية اإلطار العاملي للخدمات املناخية في في كرواتيا ،األضواء على مبدأ املسؤولية املشتركة ولكن متفاوتة
سد الثغرات فيما بني العلميني واملستخدمني ومقرري السياسات .وعلى اإلجراءات املستندة إلى القدرات اخلاصة بكل طرف.
وأشار صاحب املعالي خميس بن مبارك بن عيسي العلوي ،وزير
النقل واالتصاالت في عمان إلى أن اإلطار العلمي للخدمات وتساءل صاحب املعالي  ،Lyonpo Pema Gyamtshoوزير
املناخية من شأنه تعزيز اجلهود احلالية والقدرات والبحوث الرامية الزراعة في بوتان حول قدرة بلده على التكيف مع آثار املناخ دون
Nicholas T.
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للخدمات املناخية تبدأ أعمالها .وطالب ،Frits Brouwer
املمثل الدائم لهولندا لدى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،
بالتعاون الدولي بشأن املعلومات من أجل صنع السياسات
وأكد على احلاجة إلى مراقبة عاملية للمناخ .ودعا Julian Baez
 ،Benitezاملمثل الدائم لباراغواي لدى املنظمة ( )WMOإلى
التعاون لتحسني تناول البيانات ومن أجل أن حتقق اخلدمات
الهدف في حتسني التنبؤ باملناخ من أجل املستخدمني .وأكد
صاحب السعادة  ،Selma Ashipala-Musavyiسفير ناميبيا
لدى مكتب األمم املتحدة في فيينا ،أن البعد اجلنساني آلثار
تغير املناخ ال ينبغي إغفاله.

مساعدة .وأوضحت صاحبة املعالي  ،Jessica Eriyoوزيرة الدولة
للبيئة في أوغندا ،أن نقص البيانات املناخية أدى إلى قدر من عدم
اليقني بشأن التنبؤات املناخية فيما يتعلق بالبلدان النامية أكبر
مما في بقية العالم .وتكلم  ،Khomoatsana Tauوزارة املوارد
الطبيعية في ليسوتو ،عن القدرة احملدودة على التكيف مع تغير
املناخ دون عون خارجي .وأشار صاحب املعالي وزير البيئة واملياه
في اإلمارات العربية املتحدة ،راشد أحمد بن فهد ،إلى األخطار
الشاملة لعدة قطاعات والناجمة عن تغير املناخ والظواهر املناخية
الضارة .وأكد صاحب املعالي وزير البيئة والتنمية املستدامة في
تونس ،نادر حمادة ،أن املبادرات العاملية املضطلع بها من أجل
التكيف مع تغير املناخ ينبغي أن تشدد بصفة خاصة على البلدان
النامية .وذكرت شريفة زارة سيد أحمد ،نائبة األمني العام لوزارة
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في ماليزيا ،أن بلدها قام بتعميم
املعلومات املناخية في تخطيطه القطاعي.

                Emile Ouosso,           Tiémoko Sangare,
الكونغو  
مالي

وأشار  ،J.M. Silva Rodgríguezمدير عام البحوث باملفوضية
األوروبية ،إلى ضرورة العمل بدرجة كبيرة على حتسني الفهم املشترك
آلثار تغير املناخ .وأبلغ صاحب املعالي  ،Lormus Bundhooوزير
البيئة والتنمية الوطنية في موريشيوس ،املؤمتر بأن آثار تغير املناخ
ال في بلده ،وطالب بتدعيم املنتديات اإلقليمية
بادية للعيان فع ً
للتوقعات املناخية ،والسيما في اجلنوب األفريقي .وأكد
صاحب املعالي  ،Emile Ouossoوزير النقل والطيران املدني
في الكونغو ،على دور الغابات في تغير املناخ ،وقال إن العمل
ال قدره
على احلفاظ على غابات حوض الكونغو يتطلب متوي ً
 25بليون دوالر .وأكد صاحب املعالي ،Tiemoko Sangare
وزير البيئة واملرافق الصحية في مالي ،على دور نقل
التكنولوجيا في تنفيذ اإلستراتيجيات اخلاصة باملناخ.
وذكر صاحب املعالي  ،Jean Marie Claude Germainوزير
البيئة في هايتي ،أمام املؤمتر بأن بلده أصابته أربعة إعصارات
مدارية في سنة  2008وأكد أن األزمة املالية تلحق أضرار اً
بقدرة البلدان على التصدي آلثار املناخ املتزايدة .وذكر

Lyonpo Pema Gyamtsho,                   Jessica Eriyo,

أوغن دا

بوتان

وأكد معالي  ،Gilbert Noël Ouédraogoوزير النقل في
بوركينا فاسو ،على أهمية املعلومات ونوه بأن البلدان األفريقية
اتخذت خطوات للتأكيد على هذا في سياساتها .وأكد
 ،Mustapha Geanahاألمني العام بوزارة الطاقة والتعدين واملياه
والبيئة في املغرب ،على أهمية اإلستراتيجيات الوطنية املعنية
بتغير املناخ واملياه وطالب بإدراج اآلليات املتعلقة باخلدمات
الوطنية في مجال األرصاد اجلوية في اجلهود اإلقليمية والدولية.
وذكر  ،Gideon Quarcooنائب وزير االتصاالت في غانا
املؤمتر بأن التصدي لتغير املناخ يتطلب التعاون الدولي .وقال
 ،Thomas Beckerنائب األمني الدائم بوزارة البيئة في الدامنرك
أن بلده شغوف بأن يرى فرقة العمل التابعة لإلطار العاملي
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في دول شرق آسيا .وأبرز  ،Nguyen Van Ducالنائب األول
لوزير املوارد الطبيعية والبيئة في فييت نام ،دور التعاون في إنشاء
إطار عاملي ناجح للخدمات املناخية .وأوضح صاحب السعادة
إدريس جزايري سفير اجلزائر لدى مكتب األمم املتحدة في
جنيف ،أن تنفيذ اإلطار العاملي للخدمات املناخية سوف يعزز
مستوى النمذجة اإلقليمية للمناخ وطالب بتوفير األموال الكافية
للبرنامج.

صاحب املعالي  ،Antoine Karamوزير البيئة في لبنان ،أن
تغير املناخ يؤثر على اجلميع وأن من الضروري على اجلميع
بذل مجهود استثنائي في األجل املتوسط .والحظ صاحب
السعادة  ،Glaudine Mtshaliسفير جنوب أفريقيا لدى مكتب
األمم املتحدة في جنيف ،أن كثيراً من سياسات البلدان النامية
تهدف إلى تقدمي خدمات أساسية ،بيد أن هذه اجلهود تقوضها
باستمرار التأثيرات القصيرة واملتوسطة والطويلة اآلجال الناجمة
عن تغير املناخ.

3.4

وناقش صاحب املعالي ماجد جورج إلياس غطاس ،وزير الدولة 		

لشؤون البيئة في مصر ،مواطن الضعف اإلقليمية وعرض استضافة
مركز إقليمي للمناخ .ودعا على محمد نوريان ،نائب وزير
الطرق والنقل في جمهورية إيران اإلسالمية ،إلى أن يستخدم
اإلطار العاملي للخدمات املناخية التنبؤات في إدارة املخاطر ذات
الصلة باملناخ ،وأن يأخذ في احلسبان الفوائد الناجمة عن الدعم
املالي والفني .وأشار صاحب املعالي ،Nantsagiin Batsuuri
وزير الدولة للطبيعة والبيئة والسياحة في منغوليا ،إلى اجلهود
املبذولة لتنسيق االجتماعات الرفيعة املستوى املعنية بتغير املناخ

كلمات أدلى بها رؤساء املنظمات الدولية
وكبار ممثليها

ناقش ميشيل جارو األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
أهمية تزويد صانعي القرارات باألدوات املناخية التي يحتاجها
هؤالء التخاذ قرارات إجراءات فعالة ملواجهة تغير املناخ.
وأكد  ،Koichiro Matsuuraاملدير العام ملنظمة اليونسكو،
أن نتيجة أساسية من نتائج اإلطار العاملي للخدمات املناخية
ال بد أن تتمثل في نشر املعلومات املناخية من أجل اتخاذ

من اليسار إلى اليمني :ميشيل جارو ،األمني العام للمنظمة ()WMO؛  ،Koichiro Matsuuraاملدير العام لليونسكو؛ Achim
 ،Steinerاملدير التنفيذي لبرنامج األمم املتحدة للبيئة؛  ،Alexander Mullerاملدير العام املساعد ملنظمة األغذية والزراعة

من اليسار إلى اليمني ،Catherine Bréchignac :الرئيسة واملديرة العامة للمجلس الدولي للعلوم؛  ،Margaret Chanاملدير العام
ملنظمة الصحة العاملية؛  ،Helen Clarkمديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛  ،Otaviano Canutoنائب رئيس البنك الدولي
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اإلجراءات الفعال ملكافحة آثار تغير املناخ وأكد على أهمية
بناء القدرات.

 ،Otaviano Canutoنائب رئيس البنك الدولي ،أن االستثمار
في حتسني املعرفة هو األهم نظراً ألنه يقلل أوجه عدم اليقني في
التنبؤ باملناخ .وأشار  ،Efthimios Mitropoulosاألمني العام
للمنظمة البحرية الدولية ( ،)IMOإلى أن ذوبان القلنسوات
اجلليدية القطبية يعتبر من املزايا من حيث ازدياد السياحة والنقل
والتجارة ويعتبر كذلك من املضار ألن ارتفاع مستويات سطح
البحر قد يؤثر تأثيراً ضاراً باخلطوط احليوية للنقل البحري .وأكد
 ،Francis Gurryاملدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
( ،)WIPOعلى أن حسم قضايا امللكية الفكرية يعتبر جزءاً
من احلل فيما يتعلق بالتصدي لتغير املناخ ،وليس جزءاً من
املشكلة.

وأكدت  ،Margaret Chanاملديرة العامة ملنظمة الصحة
العاملية ،على اآلثار الصحية السلبية التي ميكن أن يتركها تغير
املناخ على البشر ،والسيما على أولئك القاطنني في املجتمعات
احمللية املهمشة .وقالت  ،Helen Clarkمديرة برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي إن البرنامج ( )UNDPيرى أنه من الضروري
وضع حتديات املناخ في صميم إستراتيجيات التنمية .والحظ

وقال  ،Hamadoun Touréاألمني العام لالحتاد الدولي لالتصاالت
( )ITUأن أعمال منظمته بشأن البث اإلذاعي الرقمي وشبكات
اجليل التالي ستساعد في مكافحة تغير املناخ من خالل خفض
استهالك الطاقة وزيادة الكفاءة .ونوهت ،Yasemin Aysan
وكيلة األمني العام لالحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر بأن التأهب ملواجهة الظواهر املناخية اخلطيرة

وأبرز  ،Achim Steinerاملدير التنفيذي لبرنامج األمم املتحدة
للبيئة ( )UNEPدور العلم في إطالع اإلدارة باملعلومات واتخاذ
القرارات .ووجه  ،Alexander Mullerاملدير العام املساعد ملنظمة
األغذية والزراعة ،االهتمام إلى اخليارات الهامة للتخفيف التي تتيحها
الزراعة وإلى الفوائد التي ميكن أن تنعم بها الزراعة من وراء تعزيز
اخلدمات املناخية .وأكدت  ،Catherine Bréchignacرئيسة
املجلس الدولي للعلوم ،على احلاجة إلى التعاون بني الشمال
واجلنوب في إنشاء اإلطار العاملي للخدمات املناخية (.)GFCS

من اليسار إلى اليمني ،Margareta Wahlström :املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة ،اإلستراتيجية الدولية للحد من
الكوارث؛  ،Francis Gurryاملدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية؛  ،Efthimios Mitropoulosاألمني العام للمنظمة
البحرية الدولية؛  ،Hamadoun Touréاألمني العام لالحتاد الدولي لالتصاالت

من اليسار إلى اليمني ،Yasemin Aysan :وكيلة األمني العام لالحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر؛ طالب
رفاعي ،األمني العام ملنظمة السياحة العاملية؛  ،Ján Kubišاألمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة؛ Harsha
 ،V. Singhنائب املدير العام ملنظمة التجارة الدولية
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التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ()UNCCD
إلى أن االتفاقية سوف تسهم في اإلطار العاملي للخدمات املناخية
من خالل برنامجها املواضيعي على املستوى اإلقليمي وبإنشاء
مراكز ملراقبة التصحر.

ينتج من مساعدة املجتمعات احمللية على تفهم املشكلة والثقة
في املعلومات املقدمة ومعرفة أفضل طريقة لالستجابة .واعترض
طالب رفاعي ،األمني العام ،ملنظمة السياحة العاملية التابعة لألمم
املتحدة على أن قطاع السياحة يق ّر بإسهامه في تغير املناخ .وأبلغ
 ،Ján Kubišاألمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألوروبا التابعة
لألمم املتحدة ،املؤمتر أن اللجنة املذكورة عندما تساعد على إنشاء
اإلطار العاملي للخدمات املناخية ،لديها األدوات القانونية التي
ميكن أن تسهم في احلصول في الوقت املناسب على املعلومات.
وأكد  ،Harsha V. Singhنائب املدير العام ملنظمة التجارة
العاملية على أهمية التعاون املتعدد األطراف من أجل مكافحة
آثار تغير املناخ.
وقال  ،Anada Tiegaاألمني العام التفاقية رامسار (األراضي
ال للطيور
الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئ ً
املائية) أن وجود تفهم أفضل لألراضي الرطبة سوف يسهم
في التنبؤ باملناخ وأنشطة النمذجة .ودعا ،Ahmed Djoghlaf
األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة بشأن التنوع األحيائي ،إلى
مزيد من التفهم للتفاعل املتبادل بني تغير املناخ ونقص التنوع
األحيائي .وأشار  ،Gregorire de Kalbermattenنائب األمني

Grégoire de Kalbermatten,            Roberto Acosta,

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغير املناخ

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
التصحر

ودعا  ،Laurent Corbierاملجلس العاملي لألعمال التجارية
من أجل التنمية املستدامة ،إلى التوصل إلى اتفاق في الدورة
اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف لكي يتسنى نشوء إطار واضح

بعض كبار ممثلي املنظمات الدولية في م ؤمتر املناخ الع املي الثالث
من اليسار إلى اليمني :جري لنغواسا ،األمني العام املساعد للمنظمة ()WMO؛  ،Jan Egelandمدير املعهد النرويجي للشؤون الدولية؛
 ،Efthimios Mitropoulosاألمني العام للمنظمة البحرية الدولية؛  ،Hamdoun Touréاألمني العام لالحتاد الدولي لالتصاالت؛
ميشيل جارو ،األمني العام للمنظمة ()WMO؛  ،Sergei Ordzhonikidzeاملدير العام ملكتب األمم املتحدة في جنيف؛ ،Taleb Rifai
األمني العام ملنظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة؛ هونغ يان ،نائب األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
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التخاذ القرارات االستثمارية داخله .وأشار ،George Deikun
مستشار كبير في مجال السياسات في موئل األمم املتحدة ،إلى
أهمية إدراك أن املقيمني في املدن وفي املناطق احلضرية هم ضحايا
تغير املناخ ،ليس هذا فحسب ،بل هم أيض ًا مساهمون فيه ،وال
بد للمدن أن تساهم في احلل أيضاً .وأشار ،Roberto Acosta
املنسق لبرنامج التكيف والتكنولوجيا والعلوم في إطار اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ،إلى أن اإلطار العاملي
للخدمات املناخية ميكن أن يطور أيض ًا مناذج املناخ والتنبؤات
وخصوص ًا على املستوى اإلقليمي .وذكر ،Gonzalo Pereira
األمني العام للجنة الدائمة جلنوب احمليط الهادئ ،معلومات عن
برنامج منظمته بشأن ظاهرة النينيو .ودعا ،René Dandliker
ممثل مجلس أكادمية العلوم الهندسية والتكنولوجية ،إلى التبادل
املجاني لبيانات ومعلومات املناخ.
4.4

.5

اختتام امل ؤمتر

أوضح صاحب املعالي  ،Maciej Nowickiوزير البيئة في بولندا
والرئيس احلالي للدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف ،اإلسهامات
العلمية للمؤمتر وأهمية اإلطار العاملي للخدمات املناخية باعتباره
أداة لربط جماعات املستخدمني بالعلوم .وناشد املندوبني بأن
يبذلوا كل جهدهم للوصول إلى اتفاق فعال في كوبنهاغن.
وأكدت صاحبة السعادة  ،Marie-Louise Overvadسفيرة
الدامنرك لدى مكتب األمم املتحدة في جنيف ،والبلد املضيف
للدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف ،على دور اإلطار العاملي
للخدمات املناخية في توفير أدوات لتمكني الناس من تقييم
موطن الضعف ،وفهم املخاطر واتخاذ قرارات مدروسة جيداً.
ودعت القيادات العاملية إلى حتقيق اتفاق طموح بشأن املناخ.
وأشار  ،John Zillmanرئيس اللجنة الدولية لتنظيم مؤمتر
املناخ العاملي الثالث إلى أن املؤمتر جرى تنظيمه من أجل إحداث
حتول مثالي صوب تقدمي معلومات وخدمات مناخية موجهة
نحو املستخدمني .ورحب بالدعم القوي املقدم من احلكومات
واملنظمات الدولية من أجل اإلطار العاملي املقترح للخدمات
املناخية (.)GFCS

النتائج

اختتم اجلزء الرفيع املستوى باعتماد إعالن املؤمتر بتصفيق
احلاضرين وهو الذي ينشئ اإلطار العاملي للخدمات املناخية.
ويظهر النص الكامل إلعالن املؤمتر في اجلانب املقابل للملخص
التنفيذي في بداية هذا التقرير.

اختتام امل ؤمتر
من اليسار إلى اليمني في املقدمة :ألكسندر بدريتسكي ،ميشيل جارو،Armando E. Guebuza ،ا ،Moritz Leuenberger
( Maciej Nowickiصورة)،Marie-Louise Overvad ،ا Buruhani Nyenzi
العمل مع ًا من أجل حتقيق إطار ع املي للخدمات املناخية
تقرير م ؤمتر املناخ الع املي الثالث
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وأكد ميشيل جارو ،األمني العام للمنظمة ( )WMOأن اإلعالن
املعتمد أثناء املؤمتر يتسم باإليجاز ويعرض مساراً واضح ًا
لألمام نحو إنشاء اإلطار العاملي للخدمات املناخية .ونوه بأن
األدوات واخلدمات املعتزم أن يقدمها اإلطار ( )GFCSتشمل
عدة قطاعات وتسهم في إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية .ونوه
صاحب املعالي  ،Moritz Leuenbergerوزير البيئة والنقل
والطاقة واالتصاالت في سويسرا ،بأن إعالن املؤمتر يتيح إقامة

هيكل سوف يعزز القدرة على توفير معلومات لتلبية االحتياجات
الراهنة .وأشار صاحب الفخامة ،Armando Emílio Guebuza

رئيس جمهورية موزامبيق والرئيس املشارك للمؤمتر وللجزء الرفيع
املستوى ،إلى أن اإلطار العاملي للخدمات املناخية يبرز التزام ًا
بالتصدي لتغير املناخ وبناء القدرات في البلدان النامية ،ويسهم
في االلتزام الدولي ببلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية ،وينشئ أساس ًا
إلبرام اتفاق في كوبنهاغن.
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.6

شكر وتقدير

( )WCC-3ونال هؤالء موافقة مؤمتر املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية من أجل تنظيم املؤمتر.

إن جناح مؤمتر املناخ العاملي الثالث ( )WCC-3يعزى بشكل مباشر
إلى كثير من املنظمات واألفراد الذين كرسوا جهودهم للنهوض
بالتنبؤات واخلدمات املناخية العلمية األساس .وتعترف اجلهات
املشاركة في رعاية املؤمتر املذكور بامتنان بإسهامات هؤالء.

وقد ساهم تفاني والتزام اللجنة الدولية لتنظيم املؤمتر العاملي
الثالث إلى حد بالغ في جناح املؤمتر .ومن خالل القيادة ،أو ًال
من  ،Don Maclverثم من  ،John Zillmanأجنزت اللجنة
مهمة رائعة أدت إلى حتقيق أحد من أكبر األحداث في تاريخ
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية .وأدى األشخاص املسؤولون عن
كل جلسة أيض ًا أدواراً هامة في تنسيق أنشطة مختلف اخلبراء
املشاركني في إعداد الورقات البيضاء وفي متثيل اآلراء املعبر
عنها في اجللسات.

وتعكس املكانة الرفيعة التي يحظى بها املؤمتر املنزلة الرفيعة
للمشاركني فيه ،وتعرب اجلهات املشاركة في رعاية املؤمتر عن
بالغ تقديرها لالستجابة الفائقة واالهتمام من جانب اخلبراء،
وممثلي أوساط املستخدمني ومقرري السياسات الذين شاركوا
في مؤمتر املناخ العاملي الثالث.

وكانت املساهمات املالية السخية املقدمة من احلكومات
ال أساسياً.
واملؤسسات إلى الصندوق االستئماني للمؤمتر عام ً
ومكنت هذه املساهمات أيض ًا اخلبراء من البلدان النامية ومن
أقل البلدان منواً من حضور املؤمتر واإلسهام في املناقشات .وترد
في املرفقات قائمة باجلهات الراعية وأعضاء اللجنة الدولية
لتنظيم املؤمتر ،واخلبراء املشاركني في اجللسات.

وقد استغرق إعداد مؤمتر املناخ العاملي الثالث ما يزيد على
سنوات ،وتنوه اجلهات املشاركة في رعاية املؤمتر باإلسهامات
املبكرة من أعضاء جلنة التنظيم املؤقتة .فمن خالل التزامهم
امللموس وفهمهم الواضح للتحديات املناخية التي تواجه
املجتمع ،قام هؤالء بصياغة مفهوم مؤمتر املناخ العاملي الثالث

10

أمانة م ؤمتر املناخ الع املي الثالث ()WCC-3
من اليسار إلى اليمني،William Nyakwada :ا ،Andreas Obrechtا ،Alessia Solariا ،Corinna Schermerا Buruhani
،Nyenziا ،Narissa Carandangا ،Aeree Baikا Lisa Munoz
العمل مع ًا من أجل حتقيق إطار ع املي للخدمات املناخية
تقرير م ؤمتر املناخ الع املي الثالث
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املرفقات
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املرفق  1برنامج م ؤمتر املناخ الع املي الثالث

برنامج اجلزء اخلاص باخلبراء

10:30–9:00

االثنني  31 ،أب/أغسطس

الثالثاء 1 ،أيلول/سبتمبر

افتتاح امل ؤمتر

الفوائد االقتصادية واالجتماعية للمعلومات املناخية

12:00–10:30

رؤية امل ؤمتر

النهوض بعلم التنبؤ ب املناخ

التحدي املشترك

15:00–13:30

فترة است راحة

فترة است راحة

التحدي املشترك
(تابع)

جلسات العمل
املناخ والصحة
البشرية

فترة است راحة

فترة است راحة

17:00–15:30

مناقشة حول مائدة مستديرة
إدارة التصدي ملخاطر املناخ

جلسات العمل

19:00–17:00

جلسة حتاور خاصة مبلصقي
اإلعالنات

 - 19:00حتى النهاية

حفل استقبال

املناخ واملاء

منتدى
املناخ والطاقة
املست دامة

تقلبية املناخ من
النطاقات الفصلية
إلى ما بني السن وات

البعد اجلنساني
واملناخ

منتدى
املناخ والنقل
والسياحة

جلسة حتاور خاصة مبلصقي اإلعالنات

رص دات املناخ

املناخ
واملجتمعات
احمللية

مناقشة حول مائدة مستديرة
التكيف مع تغير املناخ وعملية
كوبنهاغن

اجللسة االفتتاحية واجللسة اخلتامية

كلمات رسمية وعرض تفصيلي لرؤية املؤمتر وأهدافه واعتماد إعالن املؤمتر

اجللسات العامة

عرض التحديات والفرص فيما يتعلق بالقطاعات االقتصادية املختلفة واملجتمع بصفة عامة من أجل استخدام التنبؤات واملعلومات
املناخية ملالءمة أنشطتها مع تقلبية املناخ وتغيره وإدارة التصدي للمخاطر املرتبطة بذلك

جلسات عمل (مجال التركيز على املستخدمني)

تتألف من عرضني إرشاديني :عرض إرشادي بشأن احتياجات اخلدمات املناخية وعرض آخر بشأن القدرات داخل مجاالت التطبيق
احملددة

جلسات عمل (مجال التركيز على العلم)

التركيز على االحتياجات والقدرات في مجاالت علمية محددة بد ًال من مجاالت التطبيق

العمل مع ًا من أجل حتقيق إطار ع املي للخدمات املناخية
تقرير م ؤمتر املناخ الع املي الثالث
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األربعاء 2 ،أيلول/سبتمبر

الظواهر املناخية املتطرفة ،نظم االحت رار واحلد من مخاطر الكوارث

التعميم الفعال للمعلومات املناخية

فترة است راحة

تنفيذ اخلدمات
املناخية

جلسات العمل

من الرص دات إلى
التنب ؤات

املناخ والتنوع
األحيائي وإدارة امل وارد
الطبيعية

تقلبية املناخ خالل
املناخ ومدن ذات
األح وال األكثر است دامة عقود

منتدى

تنفيذ اخلدمات
املناخية

األعمال التجارية
والصناعة

البل دان واألقاليم

فترة است راحة

تنفيذ اخلدمات
املناخية

جلسات العمل

املشاركة في البحوث

املناخ واألمن الغ ذائي

مناخ احمليطات
والس واحل

جلسة حتاور خاصة مبلصقي
اإلعالنات

املعلومات املناخية
اإلقليمية من أجل
إدارة مكافحة املخاطر

منتدى

تنفيذ اخلدمات
املناخية

بناء القدرات
والتعليم والتدريب

البل دان واألقاليم

مناقشة حول مائدة مستديرة
إبالغ املعلومات املناخية

املنتديات

توفر فرصة لألفراد واجلماعات واملؤسسات الذين قد يكونون خارج األوساط العلمية احملددة وأوساط املستخدمني الذين ينظمون
مؤمتر املناخ العاملي الثالث إلثراء نتائج املؤمتر.

حلقة عمل بشأن تنفيذ اخلدمات املناخية

تركز على عرض إرشادي ألفضل املمارسات في تقدمي وتطبيق اخلدمات املناخية.

مناقشات حول مائدة مستديرة

التركيز على العمليات واملسائل التي تنشأ في تطبيق وإبالغ املعلومات واخلدمات املناخية.

جلسات حتاور خاصة مبلصقي اإلعالنات

يتم تنظيمها إلبالغ النتائج العلمية وغيرها من املعلومات املناخية إلى املشاركني في املؤمتر .دعوة ملصقي اإلعالنات من العلميني
اجلامعيني املعنيني باألمر والطالب اخلريجني والعلماء في الوكاالت احلكومية ومختبرات البحوث .وغير ذلك من األفراد املهتمني أو
اجلماعات املهتمة (على سبيل املثال ،املنظمات غير احلكومية).
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برنامج اجلزء الرفيع املستوى
اخلميس 3 ،أيلول/سبتمبر

اجلمعة 1 ،أيلول/سبتمبر

10:00–09:00

11:30–09:00

االفتتاح

الكلمات والبيانات الوطنية في اجلزء الرفيع املستوى

 10:15–10:00استنتاجات من اجلزء اخلاص باخلبراء
(يعرضه رئيس اجلزء اخلاص باخلبراء)
 10:30–10:15مقدمة مشروع اإلعالن
(يعرضها رئيس اجلزء الرفيع املستوى)
12:00-10:30

كلمات في اجلزء الرفيع املستوى
رؤساء الدول و/أو احلكومات

 12:00-11:30فترة است راحة

12:30–12:00

 13:00–12:00إعالن املؤمتر وكلمات االختتام

كلمات أدلى بها ممثلو املستخدمني النهائيني
13:00–12:30

صورة جماعية
15:00-13:00

فترة است راحة

18:00–15:00

الكلمات والبيانات الوطنية في اجلزء الرفيع املستوى
حفل موسيقي

العمل مع ًا من أجل حتقيق إطار ع املي للخدمات املناخية
تقرير م ؤمتر املناخ الع املي الثالث
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املرفق  2برنامج م ؤمتر املناخ الع املي الثالث
اجلهات ال راعية

.1

املصدر

كانت اجلهات الراعية الرئيسية للمؤمتر هي :أستراليا ،كندا،
الصني ،املفوضية األوروبية ،فنلندا ،فرنسا ،أملانيا ،الهند ،اليابان،
كينيا ،النرويج ،االحتاد الروسي ،اململكة العربية السعودية،
إسبانيا ،سويسرا ،اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية ،والواليات املتحدة األمريكية.
وكانت اجلهات الراعية األخرى هي :الدامنرك ،منظمة األغذية
والزراعة التابعة لألمم املتحدة ( ،)FAOواليونان ،وأيرلندا،
وإيطاليا ،وناميبيا ،وباكستان ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،
ووكالة الفضاء األوروبية (.)ESA
املساهمات

.2

املساهمات الطوعية في مؤمتر املناخ العاملي الثالث ()WCC-3
في  9تشرين األول/أكتوبر 2009
املبالغ املقدّ مة بالفرنكات السويسرية (انظر اجلدول)
باإلضافة إلى هذه املساهمات املالية ،تلقى مؤمتر املناخ العاملي
الثالث أيض ًا مساهمات عينية ،مبا في ذلك ما يلي:
•
•
•

•
•

طبعت كندا اإلعالن اخلاص باملؤمتر األول؛
أعارت الواليات املتحدة  Alan Thomasكخبير غير
متفرغ ألمانة مؤمتر املناخ العاملي الثالث؛
قدمت سويسرا دعم ًا ملكتب رئيس اللجنة الفرعية الرفيعة
املستوى ،وأعارت  Andreas Obrechtكخبير ألمانة
مؤمتر املناخ العاملي الثالث؛
قدمت أملانيا الدعم إلى مكتب رئيس اللجنة الفرعية
املعنية بالبرنامج؛
قدمت عدة بلدان أخرى ومنظمات دولية الدعم ملشاركة
ممثليها في اجتماعات اللجنة الدولية لتنظيم مؤمتر املناخ
العاملي الثالث.
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التعهد املعلن

1

أست راليا

100 000

2

كندا

158 128

3

الصني

104 800

4

الدامنرك

50 000

5

املفوضية األوروبية

485 758

6

منظمة األغذية والزراعة

22 980

7

فنلندا

116 565

8

فرنسا

100 000

9

أملانيا

243 779

10

اليونان

45 738

11

الهند

100 000

12

أي رلندا

31 451

13

إيطاليا

50 000

14

إيطاليا (وكالة الفضاء األوروبية ( - )ESAاملعهد
األوروبي لألبحاث الفضائية ())ESRIN

30 674

15

اليابان

660 364

16

كينيا

76 032

17

ناميبيا

10 000

18

النرويج

100 000

19

باكستان

1 108

20

االحتاد الروسي

97 275

21

اململكة العربية السعودية

100 000

22

إسبانيا

149 642

23

سويس را

1 400 000

24

اململكة املتحدة

94 967

25

برنامج األمم املتحدة للبيئة

10 890

26

الواليات املتحدة األمريكية

527 500

املجموع

4 867 651
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املرفق  3اللجنة الدولية لتنظيم م ؤمتر املناخ الع املي الثالث ()WIOC
اللجنة التنفيذية
 ،J. Zillmanرئيس ًا (أست راليا)
( D. Maclverكندا) ،الرئيس السابق
 ،B. Nyenziاألمني (املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية)
 ،M. Visbeckرئيس اللجنة الفرعية التابعة للبرنامج (أملانيا)
 ،J. Romeroرئيسة اللجنة الفرعية الرفيعة املستوى (سويسرا)
 ،M. Williamsرئيساً ،الروابط والتفاعالت
جلنة فرعية (الفريق املخصص املعني برصدات األرض)
 ،M. Powerرئيس تعبئة املوارد
جلنة فرعية (املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية)
( M. Coughlanأستراليا)
( A.D. Mouraالبرازيل)
أعضاء آخرون
( S. Wangالصني)
( P. Aakjaerالدامنرك)
( E. Lipiatouاملفوضية األوروبية)
( S.B. Harijonoإندونيسيا)
( A.M. Noorianجمهورية إيران اإلسالمية)
( K. Takanoاليابان)
( V. Kattsovاالحتاد الروسي)
( I. Niangالسنغال)
( W. Nyakwadaكينيا)
( L. Kajfez-Bogatajسلوفينيا)
( J. Mitchellاململكة املتحدة)
( C. Koblinskyالواليات املتحدة األمريكية)
ممثلو اللجان الفنية للمنظمة الع املية لألرصاد اجلوية ( )WMOواألفرقة العلمية واللجان التي تشارك املنظمة ()WMO
في رعايتها
( L.S. Rathoreجلنة األرصاد اجلوية الزراعية التابعة للمنظمة ())WMO
( P. Bessemoulinجلنة علم املناخ التابعة للمنظمة ())WMO
( C. Pearsonجلنة الهيدرولوجيا التابعة للمنظمة)
( R. Pachauriالهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ املشتركة بني املنظمة ( )WMOوبرنامج األمم املتحدة للبيئة)
( V. Ramaswamyالبرنامج العاملي للبحوث املناخية ( )WCRPاملشترك بني املنظمة ( )WMOواللجنة احلكومية الدولية املعنية
بعلوم احمليطات ( )IOCواملجلس الدولي للعلوم ())ICSU
( S. Rösnerالنظام العاملي لرصد املناخ املشترك بني املنظمة ( )WMOواللجنة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ  IOCوبرنامج
األمم املتحدة للبيئة  UNEPواملجلس الدولي للعلوم ))ICSU
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منظمات شريكة ممثلة في اللجنة الدولية لتنظيم م ؤمتر املناخ الع املي الثالث
املركز األفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية ألغراض التنمية ()ACMAD
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة ()FAO
غرفة التجارة الدولية ()ICC
املجلس الدولي للعلوم ()ICSU
االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC
اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات ( )IOCالتابعة لليونسكو
منظمة الطيران املدني الدولي ()ICAO
املنظمة البحرية الدولية ()IMO
املعهد الدولي للبحوث املتعلقة باملناخ واملجتمع ()IRI
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ()IFAD
اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ()ISDR
االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة ()IUCN
اتفاقية األمم املتحدة بشأن التنوع األحيائي ()UNCBD
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ()UNCCD
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة ()UN-DESA
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ()UNDP
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ()UNESCO
برنامج األمم املتحدة للبيئة ()UNEP
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ()UNFCCC
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  -املوئل ()HABITAT
منظمة السياحة العاملية ()UNWTO
االحتاد البريدي العاملي ()UPU
البنك الدولي
املجلس العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية املستدامة ()WBCSD
برنامج األغذية العاملي ()WFP
منظمة الصحة العاملية ()WHO
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املرفق  4قائمة اجللسات التي عقدها اخلب راء وقائمة جلسات اجلزء الرفيع املستوى
.1

اجللسة العامة  :4الظواهر املناخية املتطرفة ونظم اإلنذار واحلد
من مخاطر الكوارث

قائمة اجللسات التي عقدها اخلب راء

أدّى كثير من اخلبراء أدواراً مختلفة في التحضير للمؤمتر وفي
جلسات اجلزء اخلاص باخلبراء .وتبني القائمة التالية مختلف
اجللسات واخلبراء الذين شاركوا فيها.

الشخص املسؤول
رئيس اجللسة
		
متكلم
		
متكلم
		
متكلم
		
متكلم
		
متكلم
		
مناقش
		
مناقش
		
مناقش

اجللسات العامة
اجللسة العامة  :1التحدي املشترك  -تلبية احتياجات
املستخدمني
الشخص املسؤول
رئيس اجللسة
		
متكلم
		
متكلم
		
متكلم
		
متكلم
		
متكلم

Martin VISBECK
Martin VISBECK
Carlo SCARAMELLA

اجللسة العامة  :5التحدي

Letitia OBENG

الشخص املسؤول
الشخص املسؤول
رئيس اجللسة
		
متكلم
		
متكلم
		
مناقش
		
مناقش
		
مناقش
		
مناقش

Peter HÖPPE
Guy BRASSEUR

Shere ABBOTT

اجللسة العامة  :2الفوائد االقتصادية واالجتماعية للمعلومات
املناخية
الشخص املسؤول
Gordon MCBEAN
رئيس اجللسة
Don GUNASEKERA
		
متكلم
Holger MEINKE
		
متكلم
Mohammed Sadeck BOULAHYA
		
متكلم
Vladimir TSIRKUNOV
مناقش
Akimasa SUMI
مناقش
اجللسة العامة  :3النهوض بعلوم التنبؤ باملناخ
Rick ROSEN

الشخص املسؤول
رئيس اجللسة
		
متكلم
		
متكلم
		
متكلم
		
مناقش
مناقش

Elisabeth LIPIATOU
Lars MÜLLER
Martin PARRY
Thomas E. DOWNING
Laban OGALLO
Amadou GAYE
Anand PATWARDHAN
Tara SHINE
Jürgen LEFEVERE

جلسات العمل
جلسة العمل  :1 -املناخ والصحة البشرية
		
الشخص املسؤول
		
املنظم
رئيس اجللسة
املسؤولة عن املوضوع
متكلمة (االحتياجات)
		
متكلم (القدرات)
			
مناقش
			
مناقش
			
مناقش
عضو برنامج صانعي
التغيير العاملي التابع
للمجلس البريطاني

John MITCHELL
John MITCHELL
Tim PALMER
Mojib LATIF
Jerry MEEHL
B.N. GOSWAMI
Arun KUMAR
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Maryam GOLNARAGHI
Margareta WAHLSTROM
Paulo ZUCULA
Hasan MAHMUD
Maxx DILLEY
Madeleen HELMER
Ulrich HESS
Maryam GOLNARAGHI
Walter BAETHGEN
Lianchun SONG
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Steve ZEBIAK
Madeleine THOMSON
Roberto BERTOLLINI
Madeleine THOMSON
Judy OMUMBO
David ROGERS
Samson KATIKTI
Glenn MCGREGOR
Giampiero RENZONI
Ellie HOPKINS

			
مناقش
			
مناقشة
عضوة برنامج صانعي
التغيير العاملي التابع
للمجلس البريطاني

جلسة العمل  :2 -املناخ والطاقة املستدامة
Antonio MOURA
		
الشخص املسؤول
Lucka KAJFEZ BOGATAJ
رئيس اجللسة
Ivan VERA
				
متكلم
Christopher OLUDHE
		
متكلم
Dolf GIELEN
			
مناقش
A.A. RAMADAN
			
مناقش
Alberto TROCCOLI
		
مناقش
Vladimir TSIRKUNOV
		
مناقش

Stefan RÖSNER
		
الشخص املسؤول
Carolin RICHTER
رئيسة اجللسة
Adrian SIMMONS
املسؤول عن املوضوع
Thomas R. KARL
		
متكلم (القدرات)
Alan BELWARD
متكلمة (االحتياجات)
D. E. HARRISON
			
مناقش
Han DOLMAN
			
مناقش
Anthony Okon NYONG
		
مناقش
Gabriela SEIZ
			
مناقشة
Jochem MAROTZKE
		
مناقش

جلسة العمل  :3 -تقلبية املناخ من النطاقات الفصلية
إلى نطا قات ما بني السنوات
Pierre BESSEMOULIN
Christof APPENZELLER
Ben KIRTMAN
Lisa GODDARD
Tim STOCKDALE
Leonard NJAU
Jagadish SHUKLA
In-Sik KANG

جلسة العمل  :7 -املناخ والتنوع األحيائي وإدارة املوارد
الطبيعية
Michael J. COUGHLAN
الشخص املسؤول
Anne LARIGAUDERIE
رئيس اجللسة
Brendan MACKEY
املسؤول عن املوضوع
Eduard MUELLER
		
متكلم
Jian LIU
				
مناقش
Eugene TACKLE
			
مناقش
Mike RIVINGTON
			
مناقشة
Lynda CHAMBERS
			
مناقشة
Mama KONATE
			
مناقش

جلسة العمل  :4 -املناخ واملاء
Avinash TYAGI
		
الشخص املسؤول
Pavel KABAT
		
رئيس اجللسة
Taikan OKI
		
املسؤولة عن املوضوع
Kapil Dev SHARMA
متكلم (االحتياجات)
Eugene STAKHIV
		
متكلم (القدرات)
Upmanu LALL
			
مناقش
Cecilia TORTAJADA
		
مناقشة
Igor A. SHIKLOMANOV
		
مناقش
Ziniou XIAO
			
مناقش

عضو برنامج صانعي
التغيير العاملي التابع
للمجلس البريطاني

David LAWLESS

جلسة العمل  :8 -املناخ واملدن ذات األح وال األكثر استدامة
Pierre BESSEMOULIN
		
الشخص املسؤول
Matthias ROTH
		
رئيس اجللسة
Timothy R. OKE
املسؤول عن املوضوع
Gerald MILLS
		
متكلم (االحتياجات)
Sue GRIMMOND
		
متكلم (القدرات)
Yinka ADEBAYO
			
مناقش
Zifa WANG
				
مناقش
Michael HEBBERT
			
مناقش
Paola DEDA
				
مناقشة
Mathias ROTACH
			
مناقش

جلسة العمل  :5 -املناخ والنقل والسياحة
		
الشخص املسؤول
		
رئيس اجللسة
		
متكلم (السياحة)
		
متكلم (النقل)
		
مناقش
		
مناقش
			
مناقش
			
مناقش

Carolina FIGUEROA

جلسة العمل  :6 -رصدات املناخ

عضو برنامج صانعي
التغيير العاملي التابع
للمجلس البريطاني Amare Abebaw WORETA

الشخص املسؤول
رئيس اجللسة
املسؤولة عن املوضوع
متكلمة (االحتياجات)
متكلم (القدرات)
			
مناقش
		
مناقش
			
مناقش

Jean-Paul CERON
Margrethe SAGEVIK

Luigi CABRINI
Luigi CABRINI
Daniel SCOTT
Geoffrey LOVE
Sibylle RUPPRECHT
Alain DUPEYRAS
Jean ANDREY
Ulric TROTZ
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مناقش
			
مناقش
			
مناقش

جلسة العمل  :9 -تقلبية املناخ على نطاق العقود

Christopher CUNNINGHAM

Vladimir KATTSOV
الشخص املسؤول
Vladimir KATTSOV
رئيس اجللسة
James HURREL
املسؤولة عن املوضوع
Carolina VERA
متكلمة (االحتياجات)
James MURPHY
متكلم (القدرات)
Panmao ZHAI
			
مناقش
Rowan SUTTON
		
مناقش
Antony ROSATI
		
مناقش

م م  :1 -إدارة مخاطر املناخ
		
الشخص املسؤول
		
رئيسة اجللسة
			
مناقش
		
مناقش
			
مناقش
		
مناقش
		
مناقش
		
مناقش
			
مناقشة

Mannava SIVAKUMAR
		
الشخص املسؤول
Jerry HATFIELD
		
املسؤول عن املوضوع
متكلم (االحتياجات) Pramod Kumar AGGARWAL
Alexander MÜLLER
		
رئيس اجللسة
Giampiero MARACCHI
			
مناقش
James SALINGER
			
مناقش
Jan DELBAERE
				
مناقش
Beatriz LOZADA GARCÍA
		
مناقشة
Juan GONZALEZ-VALERO
		
مناقش

Martin VISBECK
Heidi CULLEN
Steve ZEBIAK
Kuniyoshi TAKEUCHI
José ACHACHE
Shourong WANG
Daniel KEUERLEBER
Thomas ROSSWALL
Vicky POPE

م م  :2 -التكيف مع املناخ وعملية كوبنهاغن
		
الشخص املسؤول
		
املنظم
Helen PLUME
		
رئيسة اجللسة
Minoru KURIKI
		
مناقش
Ko BARRETT
			
مناقش
Avinash TYAGI
		
مناقش
Jian LIU
			
مناقش
Veerle VANDEWEERD
مناقش
Richard MUYUNGI
		
مناقش
Roberto ACOSTA
		
مناقش
Alain LAMBERT
		
مناقش

José ROMERO
Rocio LICHTE

جلسة العمل  :11 -مناخ احمليطات والسواحل
Martin VISBECK
		
الشخص املسؤول
Ed HILL
			
رئيس اجللسة
Martin VISBECK
املسؤول عن املوضوع
Nathan BINDOFF
		
متكلم (القدرات)
Thomas C. MALONE
متكلم (االحتياجات)
Poul DEGNBOL
			
مناقش
Ralph RAYNER
			
مناقش
Isabelle NIANG
			
مناقشة
Keith ALVERSON
			
مناقشة

م م  :3 -إبالغ املعلومات املناخية

جلسة العمل  :12 -املعلومات املناخية اإلقليمية
من أجل إدارة املخاطر

الشخص املسؤول Carine RICHARD-VAN MAELE
Claire MARTIN
			
رئيسة اجللسة
Gordon MCBEAN
			
مناقش
Susan POWELL
				
مناقشة
Jay TROBEC
				
مناقش
Mario Sánchez HERRERA
		
مناقش
Patrick LUGANDA
			
مناقشة

Kiyoharu TAKANO
Yap Kok SENG
Kiyoharu TAKANO
Edvin ALDRIAN
Rodney MARTINEZ
Joanna WIBIG
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Richard GRAHAM

املوائد املستديرة (م م)

جلسة العمل  :10 -املناخ واألمن الغذائي

		
الشخص املسؤول
		
رئيس اجللسة
املسؤول عن املوضوع
متكلم (االحتياجات)
		
متكلم (القدرات)
			
مناقشة

Abdellah MOKSSIT
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)املنتديات (م

Dilrukshi HANDUNNETTI
Donna CHARLEVOIX

 البعد اجلنساني واملناخ:1 - م
Saniye Gülser CORAT
Joni SAEGER
Thais CORRAL
Emma ARCHER
Ashbindu SINGH

حلقات العمل بشأن تنفيذ اخلدمات املناخية

الشخص املسؤول
		
مدير املناقشة
			
متكلم
			
متكلمة
		
متكلم

 من الرصدات إلى التنبؤات:1 - ت
Michael WILLIAMS
José ACHACHE
Wilco HAZELEGER
Andi Eka SAKYA
Stephen BRIGGS
José ACHACHE
Mikael RATTENBORG
Lars PRAHM

 املناخ واملجتمعات احمللية:2 - م
Maarten VAN AALST الشخص املسؤول
Maarten VAN AALST
مدير املناقشة
Roger STREET
			
متكلم
Arame TALL
			
متكلم
Maksha Ram MAHARJAN
متكلم
Felipe LUCIO
			
متكلم

Ghassem ASRAR
		
الشخص املسؤول
Ghassem ASRAR
		
رئيس اجللسة
Carlos NOBRE
			
متكلم
Antony BUSALACCHI
		
متكلم
Rik LEEMANS
			
متكلم
Anand PATWARDHAN
		
متكلم
John MITCHELL
			
متكلم

Jacqueline COTÉ
		
الشخص املسؤول
Carlos BUSQUET
			
املنظم
Barbara BLACK
			
املنظمة
Jacqueline COTÉ
		
رئيسة اجللسة
Juan GONZALEZ-VALERO
متكلم
Dominique HÉRON
		
متكلم
Juan Carlos CASTILLA-RUBIO
متكلم
Christophe NUTTALL
		
متكلم

 الدول واألقاليم:3 - ت
Pierre BESSEMOULIN
		
الشخص املسؤول
Aryan F.V. VAN ENGELEN
		
متكلم
Christopher GORDON
			
متكلم
Serhat SENSOY
			
متكلم
Philip OMONDI
			
متكلم
Paul BECKER
				
متكلم
Juddy OKPARA
			
متكلمة
Colin JONES
				
متكلم
Fatima KASSAM
			
متكلمة
Mohamed KADI
			
متكلم
Rodney MARTINEZ
			
متكلم
Roger PULWARTY
			
متكلم
Sri Woro B.HARIJONO
		
متكلم
Abdallah MOKSSIT
			
متكلم
Petteri TAALAS
			
متكلم
André MUSY
				
متكلم
Kumi HAYASHI
			
متكلم

 بناء القدرات والتعليم والتدريب:4 - م
		
الشخص املسؤول
		
رئيس اجللسة
			
متكلم
			
متكلم
			
متكلم
			
مناقش
		
مناقش
		
مناقش

جلسات حتاور مبلصقي اإلعالنات
Mamadou Lamine BAH
Penehuro LEFALE
Stefan RÖSNER
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الشخص املسؤول
		
رئيس اجللسة
			
متكلم
			
متكلمة
			
متكلم
			
متكلم
		
متكلم
			
متكلم

 املشاركة في البحوث:2 - ت

 قطاع األعمال التجارية والصناعة:3 - م

Anathea BROOKS
Gordon MCBEAN
Bruce HEWITSON
Sailesh NAYAK
Ehrlich DESA
Maxx DILLEY
Walter BAETHGEN
Eduard MUELLER

		
مناقش
		
مناقشة

الرئيس يوم االثنني
		
الرئيس يوم الثالثاء
		
الرئيس يوم األربعاء
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.2

اجللسة العامة الثالثة

قائمة اجللسات في اجلزء الرفيع املستوى

عقدت ست جلسات عامة أثناء اجلزء الرفيع املستوى وجرت الرئيس املشارك
املشاركة في رئاستها من خالل مراعاة التوازن اإلقليمي.
		
الرئيس املشارك
		
اجللسة االفتتاحية
الرئس املشارك
		
الرئيس املشارك
		
		
متكلم
		
متكلم
		
		
متكلم
		

Moritz LEUENBERGER

(وزير البيئة والنقل والطاقة واالتصاالت،
سويس را)
Ban KI-MOON

(األمني العام لألمم املتحدة)

اجللسة العامة األولى
الرئيس املشارك
(رئيس جمهورية موزامبيق)
		
الرئيس املشارك Moritz LEUENBERGER
(وزير البيئة والنقل والطاقة واالتصاالت،
		
سويس را)
		

الرئيسة املشاركة
		
		
		
الرئيس املشارك
		

(وزير الدولة ،بوزارة البيئة ،السويد)

الرئيس املشارك
(وزير الزراعة ،غيانا)
		
الرئيسة املشاركة Cristina Maria Fernandes DIAS
(وزيرة امل وارد الطبيعية ،سان تومي
		
وبرينسيبي)
		
اجللسة العامة اخلامسة
الرئيسة املشاركة
(رئيسة وزراء بنغالديش)
		
الرئيس املشارك Jane LUBCHENCO
(وكيل وزارة التجارة املعني باحمليطات
		
والغالف اجلوي ،الواليات املتحدة)
		
Sheikh HASINA

اجللسة العامة السادسة

Armando Emílio GUEBUZA

اجللسة العامة الثانية

Åsa-Britt KARLSSON

Robert M. PERSAUD

Rajendra PACHAURI

(رئيس الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ)
ألكسندر بدريتسكي
(رئيس اجلزء اخلاص باخلب راء)

(وزير الزراعة ،بوتان)

اجللسة العامة ال رابعة

Armando Emílio GUEBUZA

(رئيس جمهورية موزامبيق)

Lyonpo Pema GYAMTSHO

الرئيس املشارك
(وزير واملياه ،اإلمارات العربية املتحدة)
		
الرئيس املشارك Brian T. GRAY
(وكيل الوزارة املساعد ،فرع العلوم
		
والتكنولوجيا ،وزارة البيئة ،كن دا)
		
Rashed Ahmed Ben FAHD

اجللسة اخلتامية

Batlida S. BURIAN

(وزيرة الدولة في مكتب نائب رئيس
الرئيس املشارك
(رئيس جمهورية موزامبيق)
اجلمهورية املعني بالبيئة ،جمهورية تنزانيا 		
املتحدة)
الرئيس املشارك Moritz LEUENBERGER
Yong ZHANG
(وزير البيئة والنقل والطاقة واالتصاالت،
		
سويس را)
		
(نائب الوزير ،الصني)
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املرفق  5بيان امل ؤمتر الصادر عن م ؤمتر املناخ الع املي الثالث
وأوساط املستخدمني؛ وبحث االحتياجات والقدرات الالزمة
لتطبيق املعلومات املناخية في القطاعات الرئيسية احلساسة
للمناخ ،وحتقيق ًا للمنافع االجتماعية واالقتصادية؛ وبحثوا
األسس العلمية خلدمات املعلومات والتنبؤات املناخية .وأبلغ
عدد من املجموعات واملنظمات العلمية والبيئية واالجتماعية
– االقتصادية اجلزء اخلاص باخلبراء باحتياجاتهم ووجهات
نظرهم ،وأبلغت طائفة عريضة من البلدان والقطاعات
احلساسة للمناخ خبراتها في تنفيذ اخلدمات املناخية .وعلى
أساس هذه املداوالت ،خلص اجلزء اخلاص باخلبراء من املؤمتر
إلى ما يلي:

ملخص
تواجه الشعوب في مختلف أنحاء العالم حتديات متعددة اجلوانب
تتمثل في تقلبية املناخ وتغيره ،وتتطلب هذه التحديات اتخاذ
القرارات بحكمة وعن حُ سن اطالع على جميع املستويات ،من
األسر املعيشية واملجتمعات احمللية إلى البلدان واألقاليم ،وكذلك
من جانب منتديات دولية من مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغير املناخ .ويتطلب اتخاذ القرارات بحكمة وعن حُ سن
اطالع ،بدوره ،وبصورة مباشرة أو غير مباشرة ،استخدام أفضل
العلوم واملعلومات املمكنة املتعلقة باملناخ ،باإلضافة إلى التطبيق
الفعال للمعلومات من خالل اخلدمات املناخية.
ووضع مؤمترا املناخ العامليان األول والثاني املعقودان في عامي 1979

و 1990على التوالي األساس لبناء أنشطة البحوث والرصد لفهم
طبيعة التحديات املناخية ،وتوفير القواعد العلمية لتطوير خدمات
مناخية شاملة وسليمة تلتمسها حالي ًا جميع البلدان ،وعملي ًا
جميع قطاعات املجتمع .وعقدت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
وشركاؤها :مؤمتر املناخ العاملي  3 -لتزويد البلدان بإمكانية النظر
مع ًا في إطار عاملي مالئم من أجل اخلدمات املناخية على مدى
العقود املقبلة ،إطار يساعد في ضمان أن يكون كل بلد وكل
قطاع اجتماعي يتسم بحساسيته إزاء املناخ مجهزاً جتهيزاً جيداً
من أجل الوصول إلى املجموعة املتزايدة من خدمات التنبؤات
واملعلومات املناخية التي أمكن التوصل إليها بفضل التطورات
األخيرة والناشئة في العلوم والتكنولوجيا املتعلقني باملناخ على
النطاق الدولي ،وتطبيقها.
والغرض من اجلزء اخلاص باخلبراء من مؤمتر املناخ العاملي
الثالث  WCC-3هو إشراك طائفة واسعة من علماء املناخ في
مختلف القطاعات ،واخلبراء مقدمي املعلومات املتعلقة باملناخ،
ومستخدمي املعلومات واخلدمات املناخية في مناقشة واسعة
النطاق بشأن العناصر األساسية إلطار عاملي جديد للخدمات
املناخية لكي ينظر فيه اجلزء رفيع املستوى من املؤمتر.

•

أُحرز تقدم علمي كبير خالل الـ  30سنة املاضية ،السيما
من خالل برنامج املناخ العاملي واألنشطة املرتبطة به،
التي توفر بالفعل أساس ًا راسخ ًا لتقدمي طائفة واسعة من
اخلدمات املناخية؛ لكن

•

القدرات احلالية على توفير خدمات مناخية فعالة
تقصر عن تلبية االحتياجات الراهنة واملستقبلية،
وعن تقدمي كامل الفوائد املمكنة ،وخصوص ًا في
البلدان النامية؛

•

أمس االحتياجات تتمثل في حتقيق شراكات أكثر توثق ًا
أن ّ
بكثير بني مقدمي اخلدمات املناخية ومستخدميها؛

•

تلزم جهود بحثية كبيرة جديدة ومعززة لزيادة النطاق
الزمني واملهارات املتعلقة بالتنبؤات املناخية من خالل
املبادرات اجلديدة في مجالي البحوث والنمذجة؛
وحتسني أسس الرصد التي تستند إليها التنبؤات
واخلدمات املناخية؛ وحتسني توافر البيانات املناخية
ومراقبة جودتها.

ثم دعا اجلزء اخلاص باخلبراء إلى القيام إلى حد كبير ،حسب
االقتضاء ،بتعزيز وتطبيق العناصر األساسية التالية إلطار عاملي من
أجل اخلدمات املناخية:

واستعرض  200متكلم و 1500مشارك في اجلزء اخلاص باخلبراء
مختلف التحديات التي تواجه مقدمي اخلدمات املتعلقة باملناخ
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•

النظام العاملي لرصد املناخ وجميع مكوناته وجميع
األنشطة املرتبطة به؛ وتوفير التبادل املجاني وغير املقيد
للبيانات املناخية وتوفير سبل النفاذ إليها؛

•

دعم أسس البرنامج العاملي للبحوث املناخية مبوارد حوسبة
كافية وزيادة تفاعله مع املبادرات البحثية العاملية األخرى
ذات الصلة باملناخ؛

•

استفادة نظم معلومات اخلدمات املناخية من ترتيبات
اخلدمات املناخية الوطنية والدولية املعززة القائمة فيما
يتعلق بتقدمي النواجت ،مبا في ذلك املعلومات املوجهة إلى
مختلف القطاعات لدعم أنشطة التكيف؛

•

آليات التواصل مع مستخدمي املعلومات املناخية
والتي تركز على إقامة الصالت وإدماج املعلومات
على جميع املستويات بني مقدمي اخلدمات املناخية
ومستخدميها ،والتي ترمي إلى التطوير واالستخدام
الفعالني لنواجت املعلومات املناخية مبا في ذلك دعم
أنشطة التكيف؛

•

بناء القدرات الذي تتوافر فيه الكفاءة ويتسم بالدوام
من خالل التعليم والتدريب وتعزيز التوعية والتواصل
واالتصال.

الديباجة
1ا -عُقد مؤمتر املناخ العاملي الثالث ( )WCC-3في جنيف،
سويسرا ،في الفترة من  31آب /أغسطس إلى  4أيلول/
سبتمبر  ،2009بدعوة من احلكومة السويسرية .ونظمت
املؤمتر ،املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (،)WMO
بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
(اليونسكو) ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة (،)WNEP
ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ( ،)FAOواملجلس
الدولي للعلوم ( )ICSUوغيره من الشركاء احلكوميني
الدوليني وغير احلكوميني .ودعّمت املؤمتر بسخاء
حكومات أستراليا وكندا والصني والدامنرك وفنلندا وفرنسا
وأملانيا واليونان والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان وكينيا
وناميبيا والنرويج وباكستان واالحتاد الروسي واململكة
العربية السعودية وإسبانيا وسويسرا واململكة املتحدة
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات املتحدة
األمريكية واالحتاد األوروبي ووكالة الفضاء األوروبية،
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية
والزراعة ( .)FAOوتلقى املؤمتر دعم ًا عيني ًا إضافي ًا من
بلدان ومنظمات أخرى كثيرة .وحضر املؤمتر نحو 2000
مشارك من  163بلداً و  59منظمة دولية ،وشارك زهاء
 1500من احلضور في عروض ومناقشات اخلبراء في األيام
الثالثة األولى للمؤمتر.
2ا -وكان موضوع املؤمتر هو «التنبؤات واملعلومات املناخية من
أجل صنع القرارات» ،ومتثلت رؤية املؤمتر في وضع «إطار
دولي للخدمات املناخية يربط بني التنبؤات واملعلومات
املناخية املستندة إلى العلم وإدارة املخاطر والفرص املتصلة
باملناخ دعم ًا للتكيف مع تقلبية املناخ وتغيره في البلدان
املتقدمة النمو والبلدان النامية ،على حد سواء» .وتنفيذاً
ملقرر املؤمتر العاملي اخلامس عشر لألرصاد اجلوية الذي عُقد
في عام  2007الداعي إلى االستناد إلى إرث مؤمتري املناخ
العامليني األول ( )1979والثاني ( )1990في وضع إطار
دولي جديد للخدمات املناخية يكمل ويدعم عمل الهيئة

واختُتم اجلزء اخلاص باخلبراء بتأييد وضع اإلطار العاملي املقترح
للخدمات املناخية .ولذلك اتفقت الوكاالت الراعية ملؤمتر
املناخ العاملي الثالث على نقل النتائج األساسية للجزء اخلاص
باخلبراء ،حسبما لخُ صت في هذا البيان إلى اجلزء الرفيع املستوى
من املؤمتر إلطالع املندوبني وغيرهم من املشاركني في املؤمتر
عليها؛ ثم إحالتها إلى آحاد الهيئات التنفيذية والتنسيقية
املشتركة من أجل إجراءات املتابعة ،والسيما ،في سياق مبادرة
مجلس الرؤساء التنفيذيني املعني بالتنسيق التابع لألمم املتحدة
واخلاص «بأداء» منظومة األمم املتحدة «املوحد بشأن املعارف
املناخية».
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احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )IPCCواملشتركة
بني املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  - WMOوبرنامج األمم
املتحدة للبيئة  ،UNEPوعمل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغير املناخ ( ،)UNFCCCواتفقت اجلهات الراعية
للمؤمتر  WCC-3على تقسيم املؤمتر إلى جزأين:

WCC-3

والثاني ،وأعرب عن أمله في أن يؤدي املؤمتر
املتبصر احلكيم لقضايا
ّ
إلى إسهام أوسع نطاق ًا في التناول
املناخ من خالل توفير إرشادات ثاقبة بعيدة النظر ،بشأن
الترتيبات املثلى لتوفير اخلدمات املناخية دعم ًا التخاذ
القرارات على املستويني الوطني والدولي على مدى العقود
القادمة.

•

اجلزء اخلاص باخلبراء ( 31آب /أغسطس –  2أيلول/
سبتمبر) يبحث فيه علماء املناخ وغيرهم من اخلبراء من
أوساط مقدمي اخلدمات املناخية وأوساط املستخدمني،
االحتياجات والقدرات العاملية والقطاعية والوطنية
الالزمة لتوفير وتطبيق اخلدمات املناخية ،وحتديد العناصر
األساسية إلطار عاملي جديد يُعرض بالتفصيل في بيان
للمؤمتر؛

"5ا -ورحّ ب رئيس االحتاد السويسري ،صاحب الفخامة
 ،Hans-Rudolph Merzرئيس املؤمتر ،باملشاركني في
مؤمتر املناخ العاملي الثالث  ،WCC-3وأكد على التأثيرات
الواسعة االنتشار للطقس واملناخ ،وأعرب عن ثقته في أن
يضع املؤمتر  WCC-3األساس ملستقبل أفضل بفضل توافر
معلومات مناخية أفضل.

•

اجلزء رفيع املستوى ( 4-3أيلول /سبتمبر) يُعرب فيه رؤساء
الدول واحلكومات وغيرهم من املدعوين أصحاب املقامات
الرفيعة عن آرائهم بشأن اإلطار املقترح ،ويعتمد فيه الوزراء
وغيرهم من املمثلني الوطنيني إعالن ًا رفيع املستوى للمؤمتر
يدعو املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  WMOواملنظمات
الشريكة لها إلى تنفيذ اإلطار املقترح دون توان.

6ا -وأشار السيد ألكسندر بدريتسكي ،رئيس املنظمة
 WMOورئيس اجلزء من املؤمتر اخلاص باخلبراء إلى أنه
احملسنة حالي ًا مواجهة طائفة عريضة
بوسع خدمات املناخ ّ
من احتياجات املستخدمني ،وإلى أنه ينبغي للمجتمع
العاملي حالي ًا أن يضم صفوفه مع ًا لتوفير املعلومات
والتنبؤات الالزمة ،باالستناد إلى أفضل العلوم املتاحة،
وأنه ينبغي النظر إلى العدد الكبير من املنظمات احلاضرة
في املؤمتر باعتباره شهادة على االلتزام رفيع املستوى
القائم حالي ًا بتوفير خدمات مناخية محسّ نة .وشدد
الدكتور بدريتسكي على أن أعضاء املنظمة WMO
وفروا وسيواصلون توفير البيانات واملعلومات والتنبؤات
األساسية الالزمة للخدمات املناخية.

3ا -واستعرض اجلزء من املؤمتر اخلاص باخلبراء طائفة واسعة
من الورقات والعروض الفردية واملستندة إلى مختلف
األوساط املعنية بعلوم املناخ وخدماته وتطبيقاته ،وأوساط
املستخدمني ،كما استعرض نتائج املداوالت التي أجراها
عدد من أصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين فيما
يتعلق باخلدمات املناخية ،وجماعات املجتمع احمللي.
وتلخص أدناه االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن شتى
اجللسات ،واملنتديات ،وحلقات العمل ،واملوائد املستيرة
للجزء من املؤمتر اخلاص باخلبراء .ويرد في احملاضر الكاملة
لوقائع املؤمتر مزيد من التفاصيل بشأن املدخالت في املؤمتر
املستندة إلى األوساط املعنية واملناقشات التي جرت أثناء
اجلزء اخلاص باخلبراء.

7ا -ومثلت السيدة  ،Gro Harlem Brundtlandاملبعوثة
اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة بشأن تغير املناخ،
األمني العام في افتتاح املؤمتر .وأشارت إلى أن األمني
العام سمّ ى تغير املناخ ،التحدي البارز احملدد جليلنا ،وأنه
في مقدورنا اليوم أن جنعل من املؤمتر  WCC-3عالمة
فارقة هامة في السعي من أجل السلم واألمن .وينبغي
أن تستند السياسات املتعلقة باملناخ إلى بيانات علمية
واضحة وموثوقة ،ولذلك يتعني على املشاركني في املؤمتر
 WCC-3توصيل رسالتهم إلى أسماع العالم نظراً ألن
العالم يحتاج إلى معارف ومبادرات األوساط العلمية
حالي ًا أكثر من أي وقت مضى.

افتتاح امل ؤمتر
4ا-

ذكّ ر األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية WMO

السيد ميشيل جارو ،لدى ترحيبه باملشاركني في افتتاح
املؤمتر باإلجنازات التي حققها مؤمترا املناخ العامليان األول
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8ا -وأشار كوفي عنان رئيس املنتدى اإلنساني العاملي إلى
ضرورة توافر عمل سياسي موحد وجماعي بشأن تغير
املناخ ،فليس هناك مجال لالمباالة ،وينبغي ملداوالت
املؤمتر  WCC-3أن توفر القوة الدافعة ملتخذي القرارات
للتوصل إلى اتفاق جديد في كوبنهاغن .فاملعرّضون
ألخطر تهديد ينجم عن تغير املناخ هم أقل من تسبب
في نشوء املشكلة .ولذلك ،ينبغي للبلدان املتقدمة النمو
أن تضطلع بالدور الرائد في خفض انبعاثات غاز الدفيئة.
وميثل توفير املعلومات اخلاصة بالطقس للجميع مبادرة
جديدة للمنتدى اإلنساني العاملي واملنظمة WMO
والقطاع اخلاص إلنشاء محطات سطحية لالتصاالت
بتكنولوجيا الهاتف اخللوي من شأنها املساعدة في تيسير
تقاسم البيانات األساسية وتوفير اإلنذارات باملخاطر
احملدقة.

•

كما أعرب الدكتور بدريتسكي عن شكره وتقديره لرسالة
الدعم املوجهة من منظمة الصحة العاملية ( )WHOإلى
املؤمتر.
10ا -وحدد  ،Thomas Stockerالرئيس املشارك لفريق العمل
األول التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
املشهد العلمي للمؤمتر من حيث النُهج واألساليب
اجلديدة التي سيتاح استخدامها ،في تقرير التقييم اخلامس
الذي تصدره الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
 .IPCCوتشمل هذه النُهج واألساليب ما يلي:

9ا -وعقب االفتتاح الرسمي للمؤمتر ،دعا الدكتور بدريتسكي
املشاركني فيه إلى االنضمام إلى عملية افتتاح اجلزء اخلاص
باخلبراء .ورحب مبمثلي الشركاء الدوليني للمنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية التالية أسماؤهم الذين ألقوا كلمات أمام
املؤمتر:
•

 ،Walter Erdelenمساعد مدير عام منظمة األمم املتحدة
للتربية والعلم والثقافة ()UNESCO

•

 ،Manzoor Ahmadمدير مكتب جنيف ملنظمة األمم
املتحدة لألغذية والزراعة ()FAO

•

 ،Joseph Alcamoكبير علماء برنامج األمم املتحدة للبيئة
()UNEP

•

 ،Deliang Chenاملدير التنفيذي للمجلس الدولي
للعلوم ()ICSU

•

 ،Julia Marton-Lefevreاملديرة العامة لالحتاد الدولي
حلفظ الطبيعة ()IUCN

• Dordain

األوروبية

•

•

محسنة وقصيرة األجل ستتاح للفريقني العاملني
تنبؤات ّ
األول والثاني التابعني للهيئة IPCC؛

•

فهم أفضل لعدة عوامل تؤثر على ارتفاع مستوى سطح
البحر؛

•

احلد من أوجه عدم اليقني بشأن التأثيرات املناخية؛

•

املخاطر الناجتة عن تغير املناخ املستحث بفعل البشر.

11ا -واختتم  ،John Zillmanرئيس اللجنة الدولية
( )WIOCلتنظيم مؤمتر املناخ العاملي الثالث WCC-3
اجللسة االفتتاحية بعرضه التفصيلي لرؤية اجلهات الراعية
للمؤمتر.
التحدي املشترك للعلوم واخلدمات والتطبيقات
املناخية
ال لفرادى التحديات،
12ا -أجرى املؤمتر استعراض ًا شام ً
وللتحديات املشتركة التي تواجه العاملني في مجال
النهوض بالبحوث الرائدة في مجال علوم املناخ ،وفي
حتويل التقدم العلمي إلى خدمات مناخية مفيدة ،وفي
تطبيق اخلدمات املناخية حتقيق ًا للمنافع االجتماعية
واالقتصادية والبيئية.

 ،Jenn-Jacquesاملدير العام لوكالة الفضاء

13ا -وأشار املؤمتر إلى أن برنامج املناخ العاملي ( )WCPاألول
املعقود في عام ُ 1979صمم كإطار متكامل للبيانات
والبحوث والتطبيقات املناخية ،وتقييم التأثيرات،

 ،Houlin Zhaoنائب أمني عام االحتاد الدولي لالتصاالت
()ITU
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 ،Reid Basherاملستشار اخلاص لألمني العام املساعد
لألمم املتحدة بشأن احلد من مخاطر الكوارث؛
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16ا -ويشكل تغير املناخ عنصراً مضاعِ ف ًا للمخاطر ،كما
تشكل املعلومات املناخية التي ميكن حتويلها إلى إجراءات
مورداً كبيراً للمجتمع .واملعلومات املناخية تعنى بالشعب
ويتمثل دورها الرئيسي في إنقاذ األرواح وحماية سبل
املعيشة ،ولذلك من املهم إدماجها في األطر السياساتية
والبحوث العلمية اخلاصة بالتنمية.

وأن تقدم ًا كبيراً قد أُحرز خالل الـ  30عام ًا املاضية من
خالل املكوّنات األربعة لبرنامج املناخ العاملي ،WCP
وهي البرنامج العاملي للبيانات املناخية ومراقبة املناخ
( ،)WCDMPوالبرنامج العاملي للتطبيقات واخلدمات
املناخية ( ،)WCASPوالبرنامج العاملي املعني بتقدير
تأثيرات املناخ وبإستراتيجيات االستجابة (،)WCIRP
والبرنامج العاملي للبحوث املناخية ( ،)WCRPومن
خالل الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ،والنظام
العاملي لرصد املناخ ( )GCOSفيما يتعلق بتزويد املجتمع
مبعلومات مناخية موثوقة ومفيدة ،ومع ذلك أقر املؤمتر بأنه
باإلضافة إلى دور الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ  IPCCفي توفير تقييمات شاملة سهلة االستخدام
حلالة املعارف املتعلقة بتغير املناخ ،فإن تقدم ًا أقل قد أُحرز
في حتويل التقدم العلمي إلى خدمات مناخية موجهة نحو
املستخدَ م وفي تطبيق هذه اخلدمات لفائدة املجتمع.

17ا -وتبلغ اخلدمات املناخية حداً بالغ ًا من التعقيد ال يتيح
تناولها بنَهْ ج مجزأ ،ولذلك من األمور بالغة األهمية
جلميع أصحاب املصلحة العمل بشكل وثيق معاً .وينبغي
لإلدارة املتكاملة ملوارد املياه ،مثالً ،حتقيق التوازن بني
الكفاءة االقتصادية ،والعدالة االجتماعية ،واالستدامة
البيئية.
18ا -وقد عُنيت صناعة التأمني لعقود بتغير املناخ والظواهر
املناخية املتطرفة والكوارث ،وهي مستخدِ م هام للمعلومات
املناخية .ومخاطر ظواهر الطقس واملناخ املتطرفة آخذة في
التزايد ،السيما في البلدان النامية .وتساعد شتى خيارات
التأمني البلدان النامية على إدارة التأثيرات الناجمة عن
تغير املناخ .ومتثل البيانات عالية اجلودة املتعلقة بالطقس
واملناخ شرط ًا مسبق ًا لإلدارة السليمة للتأمني ضد املخاطر.
وفي بلدان نامية كثيرة ،يشكل االفتقار إلى البيانات
املناخية املالئمة العقبة الرئيسية أمام إدخال نظم التأمني
الالزمة.

14ا -وتاريخ علم املناخ ثري فيما يتعلق مبواجهة التحديات
املتعلقة بالتنبؤ بالطقس واملناخ ،وهو يزود املجتمع بأدلة
ال تدحض بشأن واقع تغير املناخ واإلسهام البشري في
حدوثه .بل إن البحوث املناخية منوطة مبهمة مواجهة
حتد أكبر يتمثل في فهم األرض كنظام تفاعلي معقد غير
خطي ،وفي تقييم تأثيرات تغير املناخ البشري املنشأ على
النظم البشرية والطبيعية املتقارنة .وتشمل اخلصائص
الهامة للخدمات املناخية توفير معلومات علمية متوازنة
وموثوقة ورائدة وموجهة نحو املستخدَ م تزود اخليارات
السياساتية باملعلومات بصورة فعالة.

19ا -وسلط املتحدثون في اجللسة األضواء على القضايا الرئيسية
التالية:

15ا -ويشكل التخفيف من آثار تغير املناخ والتكيف معه
حتدي ًا مشتركاً ،وملواجهة سرعة التأثر املتطورة للنظم
البشرية والطبيعية ،يتعني على علوم املناخ مواصلة بذل
جهودها حلل أوجه عدم اليقني التي التزال معلقة ،ودعم
التطور الذي يتسم باملرونة إزاء املناخ .وينبغي إجراء
تقييمات لنظم التأهب للطوارئ واالستجابة ملقتضياتها؛
وتلزم جهود إلذكاء الوعي باملخاطر والفرص املناخية في
املجتمعات احلساسة للمناخ؛ كما متس احلاجة إلى أدوات
ونواجت جديدة مالئمة التخاذ القرارات.

47

•

يتعني مواجهة التحدي املتمثل في منذجة املناخ والتنبؤ به
من خالل جهود غير مسبوقة متعددة اجلنسيات مع نشر
واسع النطاق للحوسبة املكثفة وموارد البنية األساسية
واملوارد البشرية بغية إنتاج معلومات مناخية موثوقة
وعالية االستبانة بشأن الكوكب بأكمله؛

•

وينبغي لإلطار العاملي للخدمات املناخية ()GFCS
املقترح أن يتناول التحدي املشترك الذي ميثله تغير
املناخ مع إيالء االعتبار الواجب جلميع القضايا العلمية
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واملجتمعية التي تعني بصورة وثيقة ،جميع أصحاب
املصلحة ،على سبيل املثال ،من خالل:
•

استحداث أدوات لدعم القرارات تستند إلى مزيد
من املعلومات املناخية من أجل تلبية احتياجات األمن
الغذائي؛

•

العمل مع األوساط املعنية باملناخ وإدارة املوارد املائية
لضمان إدماج املعلومات املتعلقة باملناخ في أنشطة
التخطيط على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية؛

•

أخذ احتياجات قطاع التأمني في االعتبار باعتبارها مكون ًا
متمم ًا إلدارة املخاطر املناخية.

على القدرات اجلديدة على منذجة املناخ .فالتنبؤات العقدية
التي مت توفير الظروف املالئمة لبدئها تركز على التكيف
ال حتى عام
حتى زهاء عام  ،2035والتجارب األطول أج ً
 2100وما يتجاوزه ،حيث يرتبط حجم تغير املناخ ارتباط ًا
مباشراً بسيناريو التخفيف الذي يتبعه العالم.
23ا -وحدد اخلبراء عدداً من التوصيات للنهوض بالتنبؤات
املناخية:
•

التنبؤ احملكم .اعتماد نهج أكثر إحكام ًا إزاء التنبؤات
املناخية باستخدام إطار للنمذجة يشمل متثل رصدات
املناخ عالية اجلودة الالزمة لتقدير األحوال األولية .وينبغي
أن تشمل هذه التنبؤات املناخية ،حسب االقتضاء،
التقارن بصورة مباشرة مع التطبيقات (على سبيل املثال،
النماذج الهيدرولوجية)؛

•

احلد من انحرافات النماذج .احلد من انحرافات النماذج
من خالل حتسني متثيل العمليات املادية وزيادة االستبانة
املكانية؛

•

اآلليات املؤدية إلى التقلبية .حتسني فهم اآلليات التي
تؤدي إلى التقلبية على النطاقات الزمنية املختلفة؛

•

القدرة على احلوسبة .حتقيق زيادة هامة في القدرة على
احلوسبة املتاحة للمراكز العاملية املعنية بالطقس واملناخ بغية
التعجيل بالتقدم احملرز في حتسني التنبؤات .وقد أوصت
القمة العاملية املعنية بالنمذجة من أجل التنبؤات املناخية
التي عُقدت في عام  2008بنظم حوسبة مخصصة للمناخ
أقوى بألف مرة على األقل من النظم املتاحة حالياً؛

•

التعاون األوثق .ضمان نشوء تعاون أوثق بني مجاالت
البحوث والعمليات العلمية واملستخدمني لضمان أن
تتلقى اخلدمات املناخية الفوائد الناجمة عن البحوث
في أقرب وقت ممكن ،وأن تغطي البحوث احتياجات
املستخدمني؛

•

القيود وأوجه عدم اليقني .إبالغ مستخدمي اخلدمات
املناخية بوضوح بالقيود وأوجه عدم اليقني املرتبطة
بالتنبؤات/اإلسقاطات اخلاصة بنماذج تغير املناخ.

النهوض بعلم التنبؤات املناخية
20ا -تعتمد اخلدمات املناخية اعتماداً بالغ األهمية على التنبؤات
باملناخ اإلقليمي على نطاقات زمنية يتراوح مداها بني
النطاق الفصلي ونطاق ما بني السنوات ،والنطاق متعدد
العقود ،ونطاق القرن ،وما يتجاوزها .وينبغي أن يكون
علم التنبؤات املناخية جزءاً هام ًا من أي خدمة مناخية
منظمة .وقد ركز املتحدثون عن «النهوض بعلم التنبؤات
املناخية» على القدرات واخلطط الراهنة للبحوث العلمية
والتنبؤات املناخية على هذه النطاقات الزمنية املختلفة،
كما أكدوا على الدور الرئيسي الذي أداه برنامج املناخ
العاملي جنب ًا إلى جنب مع املكوّنات األخرى من مثل
البرنامج العاملي للبحوث املناخية في تنظيم وتنسيق
األنشطة العلمية من أجل هذه التنبؤات وتطبيقاتها.
21ا -ووجه اخلبراء اهتمام ًا خاص ًا إلى احلالة الراهنة للتنبؤات
التي يتراوح مداها بني النطاق الفصلي إلى نطاق ما بني
السنوات ،وإلى الفرص املتاحة لتحسينها وإلى النتائج
املتحققة من التنبؤات التجريبية العقدية ،واتفق اخلبراء
بصورة متسقة على احلاجة إلى حتسني فهم أشكال تقلبية
املناخ الطبيعية.
22ا -ويضطلع البرنامج العاملي للبحوث املناخية
بتنظيم مجموعة جديدة من عمليات محاكاة تغير املناخ
باستخدام سيناريوهات التخفيف .وتعتمد هذه التجارب
WCRP
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البحوث متعددة التخصصات .وباإلضافة إلى ذلك ،حتقق
تأييد قوي للتوصيات التالية:

الفوائد االقتصادية واالجتماعية للمعلومات املناخية
24ا -حتقق املعلومات املناخية قيمة اقتصادية من خالل تزويد
املستخدمني الذين تتسم أنشطتهم بحساسيتها جتاه
األحوال املناخية بأساس يستندون إليه في اتخاذ قراراتهم.
وتضمنت العروض التي قُدمت في اجللسات العامة للجزء
اخلاص باخلبراء أمثلة على االستخدام الفعال للمعلومات
املناخية في حتقيق قيمة اقتصادية في قطاعات شتى.
فالتنبؤات واملعلومات املناخية الفصلية ،على سبيل
املثال ،ميكنها أن تبرهن على قيمتها بالنسبة للتخطيط
الزراعي وإستراتيجيات التخفيف من آثار اجلفاف .وتتسم
احملسنة بظاهرة
تقديرات القيمة االقتصادية للتنبؤات ّ
النينيو – التذبذب اجلنوبي بأهميتها فيما يتعلق بقطاع
الزراعة.
25ا -وفيما يتعلق بالنطاقات الزمنية األطول أجالً ،أُسديت
مشورة إلى املؤمتر بالنظر إلى تغير املناخ باعتباره «مضاعف ًا
للتهديدات» ،يضخم اإلجهادات احملتملة األخرى للنظم
االقتصادية واالجتماعية .وميكن لتقلبية املناخ وتغيره أن
تؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة إلى درجة تقلب
النظم وحترفها إلى حاالت حرجة .وفي هذا السياق ،من
املهم إدراك التكاليف املرتبطة ليس فقط باالستجابة لتغير
املناخ وإمنا أيض ًا بالقرارات املتمثلة في عدم اتخاذ أي
إجراءات.

•

خطة عمل مدريد .ينبغي إيالء أولوية متقدمة الستكمال
اإلجراءات التي حُ ددت في خطة عمل مدريد في آذار/
مارس  2007بشأن الفوائد االجتماعية واالقتصادية
للخدمات املتعلقة بالطقس واملناخ واملاء التي جتسد
مبادئ إدارة املخاطر املتعلقة باملناخ التي وُضعت في مؤمتر
 Espooالذي عُقد في متوز /يوليو  2006بشأن «العيش
مع تقلبية املناخ وتغيره»؛

•

التقييم االقتصادي للخدمات املناخية .ينبغي للوكاالت
الدولية املشاركة في مؤمتر املناخ العاملي الثالث التعاون
بشأن تقدير قيمة شتى أمناط اخلدمات املناخية والطرق
والوسائل الكفيلة بتعزيز تلك القيمة في شتى قطاعات
املجتمع احلساسة للمناخ؛

•

التواصل مع املستخدمني .ينبغي تزويد املنظمات الرائدة
ذات القدرة الكافية على إدماج املعلومات املتأتية من
املنتجني ،واخلدمات التعميمية ،واملوجهة إلى املستخدمني
بدعم مؤسسي متواصل وشامل .وينبغي تعبئة جهود
مؤسسات الدعم اإلقليمية من مثل مصارف التنمية
وشركات التأمني.

الظواهر املناخية املتطرفة ونظم اإلنذار واحلد من الكوارث

"26ا -ومع ذلك ،هناك عوائق كثيرة أمام االستخدام
الفعال للمعلومات املناخية من أجل حتقيق الفوائد
االجتماعية – االقتصادية .وعَ لم املؤمتر أن هذه العوائق
تشمل االفتقار إلى الفهم فيما يتعلق بالتأثيرات املناخية،
وما هي املعلومات املناخية األكثر مالءمة ،والكيفية التي
ميكن بها على أفضل نحو إشراك املستخدمني في حتديد
األسئلة السليمة وإشراكهم في إيجاد احللول لها .وأكد
متحدثون عديدون على التحديات املرتبطة باحتياز املوارد
وتوفير مقومات االستمرار لها.

28ا -ترتبط قرابة  80في املائة من الكوارث التي تسببها األخطار
الطبيعية بالظواهر املناخية املتطرفة .وقدم تقرير التقييم
الرابع الذي تصدره الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ  IPCCأدلة علمية على املخاطر املتزايدة املرتبطة بهذه
األخطار نتيجة لتغير املناخ املستحث بفعل البشر .وقد
استجابت بلدان كثيرة في العادة ملقتضيات الكوارث .إال
أن اعتماد  168بلداً إطار عمل هيوغو للفترة :2015-2005
الداعي إلى بناء مرونة البلدان واملجتمعات في مواجهة
الكوارث أدى إلى نشوء مثال جديد إلدارة التصدي
ملخاطر الكوارث مركز على الوقاية والتأهب .وقد أكدت
خطة عمل بالي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير
املناخ  UNFCCCعلى احلاجة إلى إدارة التصدي ملخاطر
الكوارث كمكوّن بالغ األهمية فيما يتعلق بإدارة التصدي
للمخاطر املتعلقة باملناخ في جميع البلدان .ومنذ اعتماد

27ا -وفحص املتحدثون واملتناقشون بدقة شتى التحديات
املتمثلة في إزالة هذه العوائق من أجل حتقيق فوائد
اجتماعية  -اقتصادية أكبر من وراء استخدام اخلدمات
املناخية .ومن بني النُهج التي دُعي إليها ،التطبيق املنتظم لـ
«علم التكيف» املركز نحو إيجاد احللول ،وكذلك تشجيع
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ويتطلب هذا إقامة شراكة وتعاون في كال االجتاهني بني
مقدمي املعلومات املناخية واملستخدمني املستهدفني.
ويتسم اإلطار املنسق إلدارة التصدي ملخاطر الكوارث
مبوجب إطار عمل هيوغو بأهميته البالغة لتحقيق التواصل
بني املستخدمني؛

إطار عمل هيوغو ،تُتخذ مبادرات جلمع الوكاالت العلمية
والفنية معاً ،وكذلك الوزارات املعنية بإدارة التصدي
ملخاطر الكوارث وغيرها من الوزارات والقطاعات ذات
الصلة (من مثل الزراعة ،والصحة ،والبيئة ،والتنمية) من
أجل تنسيق وضع اإلستراتيجيات الوطنية إلدارة التصدي
ملخاطر الكوارث.
29ا -وناقش املؤمتر حقيقة أن اإلدارة الفعالة للتصدي ملخاطر
الكوارث ينبغي أن تتأسس على تقدير حجم املخاطر
املرتبطة باألخطار الطبيعية وفهمها .ويتعني في بلدان
كثيرة تطوير القدرات املؤسسية والتعاون املؤسسي من
أجل حتديد املخاطر .واملعلومات املناخية بالغة األهمية
لتحليل أمناط األخطار واجتاهاتها .إال أنه ينبغي أن تضاف
إلى هذا البيانات االجتماعية  -االقتصادية وإجراء حتليالت
ال أعداد القتلى واجلرحى،
لتقييم مواطن الضعف (مث ً
واألضرار التي تلحق بالبنايات ،وانخفاض غلة احملاصيل
ونقص املياه) .وبهذه املعارف املتعلقة باملخاطر ،تستطيع
البلدان إدارة التصدي للمخاطر باستخدام )1( :نظم
اإلنذار املبكر والتأهب؛ ( )2التخطيط القطاعي املتوسط
األجل والطويل األجل (من مثل حتديد مناطق األراضي،
وتطوير البنية األساسية ،واإلدارة الزراعية)؛ ( )3التأمني
ضد املخاطر املرتبطة مبؤشرات الطقس ،وآليات التمويل.
وتشكل نظم اإلنذار املبكر أدوات فعالة للحد من اخلسائر
في األرواح .إال أنه ميكن استخدام أدوات التنبؤ باملناخ
في إصدار اإلنذارات ذات املُهل الزمنية األطول أمداً التي
تتيح حتسني التخطيط القطاعي .وحتليل أمناط األخطار من
البيانات التاريخية ضروري؛ لكن األمناط املتغيرة لألخطار
ال
املناخية تطرح حتديات تتطلب استثمارات أطول أج ً
في مجاالت من مثل تخطيط البنية األساسية وجتديدها
باالستناد إلى قواعد ومواصفات البناء املستمدة فقط من
السجالت التاريخية (ففيضان الـ  – 100عام قد يصبح
ال فيضان الـ  - 30عاماً).
مث ً
30ا -وأوصى اخلبراء مبا يلي على ضوء خبرات شتى:
•

حتديد املتطلبات .ثمة حاجة إلى نهج نظامي موجه
نحو الطلب من أجل حتديد متطلبات مختلف أوساط
املستخدمني ،مبا في ذلك مستوى إدماج اخلدمات
املناخية في السياسات املتعلقة بإدارة التصدي للكوارث
في مختلف قطاعات إدارة التصدي ملخاطر الكوارث.
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•

توسيع نطاق الدراسات الرائدة .جرى ارتياد عملية تطوير
واستخدام املعلومات املناخية املالئمة إلدارة التصدي
للمخاطر في بعض القطاعات .ويتعني حتديث هذه
اجلهود وتقييمها وتوسيع نطاقها من خالل إطار مؤسسي
منسق وتشغيلي؛

•

زيادة االستثمارات في البيانات .تتسم البيانات املناخية
التاريخية والبيانات املناخية في الوقت الفعلي بأهميتها
البالغة لكن هناك حاجة ماسة إلى زيادة االستثمارات
في املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا
( )NMHSsمن أجل تعزيز شبكات الرصد ونظم احملافظة
على البيانات؛

•

تكنولوجيات التنبؤ باملناخ .توفر تكنولوجيات التنبؤ
باملناخ (الفصلي ،وفيما بني السنوات ،والعقدي) فرصة
غير مسبوقة لتحسني التخطيط القطاعي من أجل احلد
من مخاطر الكوارث في نطاقات زمنية مختلفة (تتراوح
بني التخطيط التكتيكي والتخطيط اإلستراتيجي) .إال
أنه ثمة حاجة إلى إجراء بحوث منسقة لتحسني هذه
األدوات من أجل توفير معلومات مالئمة إلدارة التصدي
ملخاطر الكوارث (من مثل التنبؤات باالجتاهات وبأمناط
نوبات اجلفاف ،واألعاصير املدارية ،والفيضانات،
واملوجات احلرارية على نطاقات زمنية أطول أجالً).
وثمة حاجة إلى جعل هذه األدوات تشغيلية لضمان
تقدمي واستخدام املعلومات بصورة مستدامة في مجال
التخطيط القطاعي؛

•

وعي صناع القرار .ينبغي أن يضاف إلى استخدام
املعلومات املناخية تنفيذ برامج منهاجية لتوعية اجلمهور
وصناع القرار؛

•

استحداث أدوات لدعم تطبيق اخلدمات املناخية في احلد من
مخاطر الكوارث .يتعني استحداث أدوات مالئمة ملساعدة

ينبغي أن تشمل تنسيق االحتياجات بني البلدان املجاورة.
وقد أصبح االستخدام الفعال للمعلومات املناخية متطلب ًا
أساسي ًا فيما يتعلق بالتعميم الفعال للمسائل املتعلقة
بتغير املناخ في مجالي السياسة العامة والتنمية.

صانعي القرارات على إدماج اخلدمات املناخية في مجال
التصدي للكوارث والوقاية منها (اخلرائط اخلاصة مبخاطر
الكوارث ،واملؤشرات اخلاصة مبراقبة األخطار ،واإلشارات
الالفتة إلجراء التصدي املالئم ،مثالً).

33ا -وسلط اخلبراء في هذه اجللسة األضواء على ما يلي:

التعميم الفعال للمعلومات املناخية
31ا -تستخدم املعلومات املناخية على نطاق واسع بالفعل في
بلدان كثيرة وفي قطاعات اجتماعية  -اقتصادية كثيرة
وعلى مستويات مجتمعية كثيرة .ومع ذلك ،فإن مدى
إحلاح التكيف مع تغير املناخ الذي ال بديل عنه يرفع
احلاجة إلى املعلومات املناخية إلى مستوى جديد .ففي
غيبة التكيف ستستمر على نطاق واسع إعادة توجيه
املوارد النادرة املخططة ألنشطة التنمية الوطنية للتصدي
للكوارث وإجراءات استعادة القدرة على العمل .وتتسم
املسائل التالية بأهمية فائقة لصانعي السياسات ومتخذي
القرارات:
•

ما هو «مجال التكيف» ،أي املجال الذي قد ال يتسنى
فيه جتنب التأثيرات املرجحة ،بإجراءات التخفيف؟

•

إلى أي مدى ميكننا حتمل تكاليف حتقيق تكيف مجال
التكيف هذا ،وكم يكلف حتقيق مستويات التكيف
املختلفة؟

•

كيف ينبغي لنا معاجلة «التأثيرات املتبقية» التي
ال يعاجلها التكيف؟

32ا -ويوحي إطار عمل عريض لعمليات التكيف يبدأ من
إذكاء الوعي إلى التعميم الفعال لهذه العمليات في
األنشطة الراهنة جنب ًا إلى جنب إعادة التنظيم بسبب
عمليات التحول في املخاطر ،بنقاط انطالق مختلفة فيما
يتعلق باملعلومات الالزمة لصانعي القرارات ،وللسكان
سريعي التأثر .وتشكل أحوال سرعة التأثر واآلليات املالية
املتاحة عوامل هامة .ويشمل هذا النهج املشاركة العملية
للمجتمعات احمللية واحلكومات في تنفيذ إستراتيجيات
احلد من املخاطر املناخية وفي حتسني املرونة جتاه هذه
املخاطر .وسيتعني على كل بلد وضع سياسات التكيف
اخلاصة به ،وخطط عمله وبرامجه وإجراءاته .وينبغي
إدماج هذه جميع ًا في عمليات التنمية اجلارية ،كما

•

التعميم الفعال للمعلومات املناخية .احلاجة املاسة إلى
مساعدة البلدان النامية على التعميم الفعال للمعلومات
احمللية واإلقليمية بشأن تغير املناخ وتقلبيته في مجاالت
التخطيط ووضع السياسات العامة؛

•

إتاحة املعلومات املالئمة .ثمة حتديات قائمة تتعلق مبدى
توافر معلومات مالئمة إلجراء التكيف مع تغير املناخ في
أسرع املناطق تأثراً مثل أفريقيا ،ودلتات األنهار الكبرى
اآلسيوية املنخفضة األراضي ،واجلزر الصغيرة؛

•

التعلم من التمرس .أهمية التعلم من دروس النجاحات،
ومن التجارب اإليجابية والسلبية في مواجهة التحديات
فيما يتعلق باستخدام املعلومات املناخية املتاحة؛

•

إدماج املعارف .قيمة إنشاء وإدماج قواعد للمعارف بشأن
األخطار املناخية احمللية واإلقليمية ،وتأثيراتها ،والسيما
على اقتصاديات التكيف؛

•

حتسني الفهم والبيانات .الدور احملوري للتنبؤ الدقيق
والتفصيلي بعواقب تغير املناخ على نطاقات زمنية وفي
نطاقات جغرافية تطابق احتياجات املجتمع والناس ،وما
يتعلق بذلك من متطلبات مناسبة لتحسني فهم تغير
املناخ وبذل جهود متواصلة في مجالي البحوث والرصد
املناخيني.

احتياجات املستخدمني وتطبيقاتهم
34ا -تشمل اخلدمات املناخية الالزمة للمجتمع املعلومات
املناخية املاضية والراهنة واملستقبلية ،والبحوث واالستقصاء
والتقييم واملشورة بشأن القضايا املتصلة باملناخ .وتشمل
هذه مجموعة واسعة من البيانات العامة واخلاصة
باملستخدمني وكذلك خدمات التنبؤ واإلنذار وإسداء
املشورة املركزة على آحاد احتياجات قطاعات املجتمع
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الكثيرة احلساسة للمناخ .وحتتاج جميع البلدان ،وجميع
احلكومات ،وجميع القطاعات االجتماعية – االقتصادية،
وتقريب ًا جميع األفراد أعضاء املجتمع إلى اخلدمات املناخية
بشكل أو بآخر.

باعتباره أحد التحديات احملددة للقرن احلادي والعشرين،
وتشكل حماية الصحة من تأثيراته أولوية لألوساط املعنية
بالصحة العمومية حسبما مت التسليم بذلك في اجتماع
جمعية الصحة العاملية الذي عُقد في عام .2008

35ا -وإدراك ًا من اجلزء اخلاص باخلبراء من املؤمتر أن احتياجات
فرادى البلدان من اخلدمات املناخية سوف تعبر عنها
بوضوح الوفود الوطنية في بياناتها املقدمة إلى اجلزء رفيع
املستوى من املؤمتر ،فإنه أي اجلزء اخلاص باخلبراء ،ركز
اهتمام ًا خاص ًا على االحتياجات والقدرات اإلجمالية
للمجموعة التالية من القطاعات احلساسة للمناخ:

37ا -وتتاح فرص جديدة لتحسني إدارة التصدي للمخاطر
الصحية املتصلة باملناخ في سياق األهداف اإلمنائية وتغير
املناخ ،على السواء .وأتيحت هذه الفرص من خالل
النهوض بعلوم املناخ ،والتقدم السريع في تكنولوجيا
االتصاالت (الذي يؤثر على تقاسم البيانات واملعارف)
ومن خالل تركيز عاملي جديد على اإلدارة الفعالة ،بل
والقضاء على بعض األمراض املعدية .ومن شأن إقامة
شراكات جديدة تشمل القطاعني العام واخلاص واملجتمع
املدني ،وحتقيق زيادة هامة في التمويل أن يدعم حتقيق
هذه التطورات.

•

الصحة البشرية؛

•

الطاقة املستدامة؛

•

املاء؛

•

النقل؛

•

السياحة؛

•

التنوع األحيائي وإدارة املوارد الطبيعية؛

•

املدن التي تتوافر لها مقومات االستمرار؛

•

األمن الغذائي؛

•

احمليطات والسواحل.

38ا -وباالستناد إلى وضع ورقتني بيضاءتني (بشأن االحتياجات
والفرص) ،أعقبتهما مناقشات مستفيضة ،وجلسة العمل
بشأن املناخ والصحة البشرية ،اقترح اخلبراء التوصيات
التالية:
•

اخلدمات املناخية لقطاع الصحة .ينبغي حتقيق التزام
كامل من جانب األوساط املعنية بالصحة العمومية من
خالل منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق بوضع إطار عاملي
للخدمات املناخية بغية التمكن من إدراج املعلومات
املناخية في صنع القرارات اخلاصة بالصحة العمومية؛

•

بناء القدرات في مجال استخدام املعلومات املناخية.
ينبغي تطوير البحوث وفرص التدريب املخصصة لبناء
القدرات وتقدمي األدلة املوجهة للسياسة العامة واملمارسة
من خالل حتقيق تعاون فعال عبر التخصصات ذات
الصلة؛

•

التفاعل املشترك بني القطاعات .يلزم االستثمار في برنامج
للخدمة العمومية في الدول أعضاء املنظمة WMO
واملؤسسات الشريكة لتشجيع التفاعل املشترك بني
القطاعات ،مبا في ذلك التعاون بشأن إقامة شبكات رصد
ومراقبة ،واستحداث أدوات ونظم لدعم القرارات ،وإنشاء
«مركز واحد شامل» للخدمات اإلرشادية لقطاع الصحة
يعزز نظم املراقبة الصحية واالستجابة ملقتضياتها؛

املناخ والصحة البشرية
36ا -متثل األحوال الصحية اجليدة أحد املطامح األساسية
للتنمية البشرية االجتماعية .ونتيجة لذلك ،تشكل
النتائج واملؤشرات الصحية مكونات رئيسية لألهداف
اإلمنائية لأللفية ( .)MDGsوتتسم أمراض معدية ومزمنة
كثيرة ،مبا في ذلك سوء التغذية ،بحساسية مباشرة وغير
مباشرة للمناخ ،ومتثل مكافحة هذه األمراض محور تركيز
رئيسي لألهداف اإلمنائية لأللفية .وثمة إدراك لتغير املناخ
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•

تقاسم املوارد .إن تقاسم البيانات ،واملعلومات والقدرات
(على النطاقات احمللية واإلقليمية والعاملية) ضروري
لتحسني نظم مراقبة ورصد األحوال الصحية من أجل
حتقيق «أبسط أشكال التكيف األولي للصحة العمومية»
حسبما ذُكرت في تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغير املناخ  .IPCCويتسم هذا اجلهد
بأهميته البالغة بوجه خاص ألقل البلدان منواً ()LDC
صاحبة أضعف نظم لرصد األحوال الصحية .ومن امللح
توفير املوارد من أجل جمع البيانات املناخية وإدارتها
واستخدامها في وضع السياسات العامة واملمارسات
املستندة إلى البراهني واألدلة فيما يتعلق بإصدار اإلنذارات
املبكرة ،ووضع إستراتيجيات التكيف املتعلقة بالصحة؛

•

الشراكات واألولويات .ينبغي للبرامج واملبادرات
واملنظمات القائمة التي تعمل في مجال املناخ والصحة
أن متنح األولوية بصورة مشتركة لوضع اإلطار العاملي
للخدمات املناخية في صلته بالصحة .وتلزم آليات
مؤسسية حتقق الصلة بني النواجت واجلهات الفاعلة املسؤولة
والتوصيات املذكورة أعاله ،كما أن وضع إطار واضح
لألنشطة أساسي .وليس من السهل على الدوام إقامة
الشراكات ،لذلك ينبغي توخي إنشاء آليات جديدة
ومبتكرة جلعل هذا التطور ممكن التحقيق على جميع
املستويات.

وسلطت املناقشات اخلاصة بالطاقة املستدامة األضواء على
املعلومات املناخية املتاحة حالياً ،واملدى الذي تستخدم فيه
بالفعل ،واالحتياجات الراهنة واملستقبلية من املعلومات
املناخية املتأتية من قطاع الطاقة.
40ا -وركز خبراء الطاقة واملناخ على االحتياجات التالية:
•

الرصدات التاريخية واجليدة النوعية .تلزم رصدات
تاريخية وذات نوعية جيدة ألحوال الطقس واملناخ من
أجل قطاع الطاقة السيما في البلدان النامية؛

•

التنبؤات احملكمة .تلزم تنبؤات محكمة من مناذج املناخ
العاملية (من النطاقات الزمنية التي يتراوح مداها بني
الشهري والفصلي والعقدي) وذات استبانة محسنة
بكثير؛

•

إعادة التحليل املستوفاة .ثمة حاجة إلى إعادة حتليل ذات
نوعية جيدة للبيانات املتعلقة باألرصاد اجلوية التي يتم
حتديثها بصفة منتظمة؛

•

النفاذ املوثوق .يتسم النفاذ املوثوق إلى املعلومات املناخية
التي تستخدم وحدات اخلدمة ،وتكنولوجيا الشبكات
التي يسهل استخدامها ،بأهميته؛

•

الشراكات املشتركة .من املرغوب فيه إقامة شراكات
مشتركة بني قطاع الطاقة ومقدمي اخلدمات املناخية؛

•

التعميم الفعال للمعلومات املناخية .من احليوي التعميم
الفعال للمعلومات املناخية في خطط التنمية الطويلة
األجل ،السيما في قطاع الطاقة؛

•

عمليات تقييم سرعة التأثر .يلزم إجراء تقييمات لسرعة
التأثر بظواهر الطقس القاسية والظواهر املناخية املتطرفة من
أجل البنى األساسية للطاقة مبا في ذلك من أجل التوليد،
والنقل والتحويل واملعاجلة والتوزيع واالستخراج؛

•

تعزيز الشراكات .ينبغي تعزيز الشراكات بني قطاع الطاقة
واألوساط املعنية باخلدمات املناخية؛

املناخ والطاقة املستدامة
39ا -املعلومات املناخية أساسية لضمان أكفأ إنتاج واستهالك
لكل أشكال الطاقة التقليدية ،بصفة أساسية ،مبا في ذلك
استخراج الفحم وتوليد غاز التسخني وتوزيع الكهرباء
واستخدامها ،وهذه املعلومات املناخية هامة بصورة
خاصة لتصميم وتشغيل البنية األساسية واملرافق اخلاصة
مبصادر الطاقة املتجددة مثل مصادر الطاقة املائية ،وطاقة
الرياح والطاقة الشمسية ،والطاقة املدّ ية ا َجلزْرية ،والطاقة
األحيائية .وتؤدي التغيرات املناخية الفصلية النطاق
إلى متعددة العقود إلى حدوث تغيرات في الطلب على
الطاقة بل وكذلك في إتاحة الطاقة وعرضها .وتتم املتاجرة
بالطاقة األساسية على النطاق العاملي وغالب ًا ما تسلم
ضمن شبكات معقدة للطاقة .ويتوقف توليد أنواع الطاقة
املتجددة ،بوجه خاص ،في حد ذاته ،غالباً ،على املناخ.
وميكن ألسعار الطاقة أن تتأثر أيض ًا بالتغيرات املناخية.
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•

املشاركة الفعالة .تلزم املشاركة الفعالة للمجتمع املدني
من أجل حتسني صنع القرارات في املسائل التي تربط بني
اخلدمات املناخية والطاقة؛

•

بناء القدرات والتعاون الفني .يتطلب نقل الطاقة
والتكنولوجيا املتعلقة باملناخ بني البلدان املتقدمة والبلدان
النامية بناء القدرات الالزمة وحتقيق التعاون الفني.

منح األولوية جلهد مركز لعكس اجتاه هذا االنخفاض
ووضع نواجت إلعادة التحليل بحيث ميكن إتاحة مجموعة
مختلفة من املعلومات املناخية والهيدرولوجية عبر معظم
أنحاء العالم؛
•

املناخ واملاء
41ا -أدى تزايد استخدام املياه العذبة إلى إجهاد كبير لتوافر
املاء على النطاق العاملي .ومن شأن التغيرات في توافر املياه
العذبة ،وفي الطلب على املياه بسبب التغيرات الدميغرافية
واالقتصادية واملناخية أن تؤدي إلى تفاقم املشاكل القائمة
في مجاالت من مثل الصحة والزراعة والطاقة املستدامة
والتنوع األحيائي .وسيؤدي ارتفاع مستوى سطح
البحر ،وزيادة درجات احلرارة ،والتغيرات في الدورة
الهيدرولوجية ،مبا في ذلك الغالف اجلليدي ،باإلضافة
إلى مخاطر زيادة تواتر الظواهر املتطرفة من مثل الفيضانات
اخلاطفة ،وعُرام العواصف واالنهياالت األرضية جميع ًا إلى
زيادة اإلجهاد.
42ا -وقد بلغت إدارة التصدي للمخاطر املناخية على البشر
والنظم اإليكولوجية مستوى من اإلحلاح غير مسبوق.
وينبغي ملواجهة هذه املخاطر من خالل توفير املعلومات
املستهدفة بشأن تقلبية املناخ على النطاقات التي متتد
ال أن تصبح
بني الفصلي والعقدي والنطاقات األطول أج ً
عنصراً رئيسي ًا في مجموعة من اخلدمات املناخية.
ومتس احلاجة إلى االبتكارات التكنولوجية واملجتمعية
بشأن كيفية استخدام معلومات املناخ املتطورة إلعالم
املنوطني بإدارة موارد املياه العذبة ،كما ينبغي حفز هذه
االبتكارات .واتفق املشاركون في اجللسة على التوصيات
الرئيسية التالية:
•

الشبكات الهيدرولوجية .إن التدهور املستمر لشبكات
األرصاد اجلوية واألرصاد اجلوية الهيدرولوجية وقواعد
بياناتها أدى إلى نشوء أزمة في قدرتنا على توليد
املعلومات الالزمة إلدارة التصدي ملخاطر املناخ على قطاع
املاء .وتشكل الشبكات الهيدرولوجية األسس األساسية
للتكيف مع أوجه عدم اليقني املناخية في املستقبل .ويلزم
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الشراكة واالتصال .تشكل الشراكة الكاملة واالتصال
املستمر بني األوساط املعنية باملناخ واملستخدمني النهائيني
في قطاع املياه من مثل مديري شؤون الفيضانات،
ومشغلي املنافع العامة ،ومديري شؤون الري ،وأخصائيي
الزراعة والصحة  -أمراً ال غنى عنه لوضع اإلطار العاملي
للخدمات املناخية .وينبغي في إطار هذه الشراكة إيالء
اهتمام رئيسي إلى ما يلي:
•

جودة البيانات وإتاحتها ،وتقاسمها؛

•

املعلومات املناخية ذات االستبانة املكانية والزمنية
العالية ،من مثل نطاق مستجمعات املياه والنطاقات
الزمنية التي يتراوح مداها بني النطاق الشهري أو
األسبوعي؛

•

إدخال حتسينات أساسية في املهارات اخلاصة بالتنبؤ
بالتقلبية على النطاقات التي يتراوح مداها بني
الفصلي وما بني السنوات والعقدي من أجل حتسني
تشغيل اخلزانات والتأهب حلاالت الطوارئ الناجمة
عن الفيضانات واجلفاف؛

•

احلد من أوجه عدم اليقني وحتديد مقدارها ،واحلد من
االنحرافات في اإلسقاطات املستقبلية؛

•

التقدير الكمي للتأثيرات املناخية على كمية
املاء وجودتها على السواء ،مبا في ذلك التدفقات
املنخفضة ،واملياه اجلوفية ،ودرجات احلرارة العالية
للمياه السطحية ،وامللوحة والتلوث ،ونقل الترسبات،
واآلثار على النظم اإليكولوجية املائية؛

النماذج املتكاملة .هناك حاجة إلى وضع وحتديد مؤشرات
قياس وتطبيق مناذج متكاملة هيدرولوجية وملوارد املياه
تشمل دورات املياه الطبيعية والبشرية املنشأ ،وأن تقترن
بنماذج احملاصيل ومناذج تشغيل اخلزانات لتوفير مزيد من

التقييمات الواقعية عن التأثيرات ،ودعم صنع القرارات
فيما يتعلق بوضع إجراءات التكيف؛
•

•

برنامج التواصل مع املستخدمني .ينبغي للبرامج
واملبادرات واملنظمات القائمة العاملة في مجال إدارة موارد
املياه أن تضم جهودها مع ًا لتيسير وضع اإلطار العاملي
للخدمات املناخية ،السيما ملكونه اخلاص بالتواصل مع
املستخدمني.

44ا -وأوصى اخلبراء في مجال املناخ والنقل مبا يلي:
•

املرونة إزاء املناخ .يلزم تخطيط وتصميم البنية األساسية
ملراعاة أوجه عدم اليقني املناخية للتمكني من حتقيق
استجابات أكثر مرونة جتاه التغيرات املناخية؛

•

املعلومات متعددة التخصصات .من الضروري تزويد
املهنيني من طائفة عريضة متنوعة من التخصصات من مثل
األرصاد اجلوية ،والهيدرولوجيا ،والهندسة ،واإلحصاءات،
واإليكولوجيا ،والبيولوجيا ،واالقتصاديات ،واإلدارة
املالية ،وأوساط املجتمع بوجه عام باملعلومات؛

•

اتباع نهج عمر مهني كامل .من املهم اتباع نهج عمر
مهني كامل جتاه إدارة البنية األساسية؛

•

تقييمات املخاطر .ينبغي بصفة مستمرة حتديث
تقييمات املخاطر وحتليل نسبة املنافع إلى التكاليف فيما
يتعلق بإستراتيجيات التكيف؛

•

الظواهر املتطرفة .من الضروري تعزيز تخطيط وإدارة
استجابات الطوارئ فيما يتعلق بالظواهر املتطرفة التي
تنبئ العلوم احلالية بأن من املرجح أن تزيد تواتراً في إطار
سيناريوهات تغير املناخ املقبولة بوجه عام.

املناخ والنقل
43ا -يشكل النقل مكون ًا هام ًا من مكونات صناعة السياحة،
وميثل قطاع ًا اقتصادي ًا رئيسياً .ويسهم إسهام ًا كبيراً في
انبعاثات غاز الدفيئة البشري املنشأ كما أنه يتأثر تأثراً
كبيراً باالحترار العاملي .وسيكون تنفيذ مجموعة من
اخلدمات اجلديدة املتعلقة باملناخ أساسي ًا إذا كان على
منفذي ومديري نظم النقل اتخاذ أفضل القرارات.
وعالوة على ذلك ،فإن القرارات التي تتخذ في وقت
معني على أساس أفضل املعلومات القائمة املتاحة
سوف يتعني إعادة تقييمها بصفة مستمرة .ومن
الناحية اجلوهرية ،يلزم اتباع نهج تكيفي إزاء اإلدارة
يعزز بإطار عاملي للخدمات املناخية .ويتعني أن يكون
هذا النهج:
•

ميكن للجميع الوصول إليه؛

•

توجهه البحوث اجلارية ويستند إلى أوجه التعاون الراهنة
بني األوساط املعنية باألرصاد اجلوية واألوساط املعنية
بالنقل فيما يتعلق مبعاجلة املخاطر املزمنة؛

•

يحسن بصفة مستمرة التنبؤات املناخية اخلاصة مبناطق
أن ّ
ونواح معينة وأن يعبّر عنها بطريقة جتعل من السهل
استخدامها من قبل جميع صانعي القرارات؛

•

حتسني املدى والنطاق اجلغرافي جلمع البيانات املتعلقة
بنظام األرض ،وتبادل هذه البيانات بني الوكاالت التي
تضطلع بالبحوث وتطوير البنية األساسية املتصلة بتغير
املناخ؛

تكوين معلومات تيسر القابلية للنفاذ وخيارات التنقل
التي تتسم بالقوة من حيث املعلومات املناخية ،وكذلك
النظر في التخفيف ،سواء بوجه عام أو فيما يتعلق بصورة
محددة بالسفر املرتبط بالسياحة.

املناخ والسياحة
45ا -يؤثر املناخ تأثيراً معقداً على استدامة اقتصاد السياحة
العاملي .وهو موجِّ ه هام للتدفقات الرئيسية للسياحة
الدولية كما أنه املورد الرئيسي لبعض اجلهات السياحية
املقصودة ،والسيما الدول النامية اجلزرية الصغيرة
( .)SIDSوتؤثر تقلبية املناخ على جوانب كثيرة من
العمليات السياحية والظروف البيئية ،وميكنها إما أن
جتتذب السياح إلى بعض اجلهات السياحية أو تثنيهم
عن قصدها .وللمناخ أهمية كبيرة أيض ًا بالنسبة لصنع
القرارات السياحية ،والنفقات وارتياح املسافرين .ومن
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التمثيل الكافي الحتياجات محددة للمستخدمني
النهائيني من املعلومات ،ولقدرات مقدمي اخلدمات
اإلقليميني) ،ووضع وحدات منوذجية للتدريب على
املعلومات املناخية من أجل استخدامها من جانب
السياحة ومدارس الضيافة في كافة أنحاء العالم؛

ثم ،يُتوقع أن يكون لآلثار املتكاملة لتغير املناخ تأثيرات
عميقة على األعمال التجارية السياحية ،وعلى اجلهات
املقصودة للسياحة في العقود القادمة .وخلص اخلبراء في
مجال املناخ والسياحة إلى أن الفهم العلمي للترابط بني
حتسن في العقد األخير السيما فيما
املناخ والسياحة قد ّ
يتعلق بالبحوث اخلاصة بتأثيرات تغير املناخ وبإجراءات
التكيف والتخفيف في قطاع السياحة .إال أنه التزال هناك
فجوات رئيسية في املعارف ،ومعلومات مناخية محدودة
ال تستخدم بالصورة الفعالة التي كان ميكن أن يستخدمها
بها السياح في مختلف أنحاء العالم وأوساط صناعة
السياحة في سعيها لتحقيق السياحة املستدامة والتكيف
مع تغير املناخ.

•

46ا -وإثر تقييم االستخدام الراهن للمعلومات املناخية
واالحتياجات املستقبلية منها سواء من جانب السياح
أو من جانب قطاع السياحة في البلدان املتقدمة النمو
والبلدان النامية على السواء ،وافق خبراء السياحة واملناخ
على التوصيات الرئيسية التالية:
•

التعاون املتعدد التخصصات وعلى نطاق القطاعات
في مجالي البحوث والتطبيق العملي .تلزم زيادة
االستثمار وتعزيز التعاون بني األوساط املعنية باملناخ
والسياحة والنقل لسد الفجوات الرئيسية في املعرفة
املتعلقة بحساسية أقسام السياحة الرئيسية للمناخ،
وفي نظم النقل واجلهات السياحية املقصودة ،وفي
بروز املناخ في السياقات اخلاصة باتخاذ القرارات
فيما يتعلق بالسفر ،وفي القيمة االقتصادية والقيمة
املجتمعية غير السوقية للمعلومات املناخية من أجل
القطاع .والتعاون حيوي أيض ًا لتطوير أدوات ومعايير
لدعم القرارات بالنسبة لنواجت مناخية متخصصة
لضمان اإلبالغ املتسق إلى املسافرين الدوليني وتيسير
إجراء املقارنات املوضوعية بني اجلهات السياحية
املقصودة في أسواق السياحة العاملية؛

•

بناء القدرات في مجال تطبيق املعلومات املناخية .تلزم
مبادرات كبيرة للنهوض بتطبيق املعلومات املناخية في
قطاع السياحة إلى حد كبير .وتشمل هذه املبادرات
مجموعة من حلقات العمل املهنية لبناء القدرات في
املناطق السياحية الرئيسية في كافة أنحاء العالم (بغية
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حتسني شبكات الرصد .تلزم استثمارات لتعزيز شبكات
الرصد وتوفير املعلومات املناخية في املناطق التي تكون
السياحة فيها حيوية لالقتصادات احمللية ،وعلى وجه
التحديد املناطق الريفية وبلدان نامية كثيرة ،وخصوص ًا
الدول النامية اجلزرية الصغيرة بغية حتسني إدارة التصدي
للمخاطر املناخية والتكيف مع تغير املناخ في قطاع
السياحة.

املناخ والتنوع األحيائي وإدارة املوارد الطبيعية
47ا -إن التنوع األحيائي ،والنظم اإليكولوجية ،واخلدمات
التي تقدمها (القوانني اخلاصة باملناخ ،واألمن الغذائي،
وإمدادات املياه العذبة ،واحلد من مخاطر الكوارث ،على
سبيل املثال) ،هي الوحدات األساسية لدعم احلياة على
األرض.
48ا -ويؤدي التنوع األحيائي والنظم اإليكولوجية دوراً
حيوي ًا في التخفيف املستند إلى النظام اإليكولوجي
(احتجاز الكربون وتخزينه) والتكيف املستند إلى
النظام اإليكولوجي (التكيف املجتمعي مع تأثيرات
تغير املناخ) .وأحد األمثلة على التكيف املجتمعي هو
مصدّ ات األخطار املناخية من مثل الفيضانات.
49ا -ويؤثر تغير املناخ تأثيراً هام ًا على التنوع األحيائي والنظم
اإليكولوجية ،وتلزم املعلومات املناخية لتقييم سرعة
التأثر وحتديد خيارات التكيف .ومن شأن إدارة التصدي
للتهديدات الراهنة أن يزيد مرونة النظام اإليكولوجي
والقدرة على التكيف.
50ا -حتقيق ًا لألمل املعقود على اإلطار العاملي للخدمات
املناخية ،أوصى اخلبراء املعنيون بالتنوع األحيائي وإدارة
املوارد الطبيعية مبا يلي:
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•

إجراء حوار متعدد التخصصات بني العلماء .من
املهم تنظيم حوار مستمر بني علماء املناخ وعلماء
التنوع األحيائي والنظم اإليكولوجية لتحويل البيانات
املناخية إلى تأثيرات على التنوع األحيائي وخدمات
النظم اإليكولوجية (أي اخلدمات املناخية) لفائدة
املستخدمني؛

•

حتسني النماذج .حتسني متثيل الدور الوظيفي للتنوع
األحيائي وعمليات النظم اإليكولوجية في مناذج نظام
األرض (ثمة ضرورة للمكون اخلاص بالبحوث والنمذجة
من اإلطار العاملي للخدمات املناخية ())GFCS؛

•

مراقبة التنوع األحيائي .من الضروري تعزيز وإدماج أنشطة
ونظم رصد التنوع األحيائي ومراقبته ،من مثل شبكات
البحوث اإليكولوجية الطويلة األجل ،من خالل اإلطار
العاملي للخدمات املناخية  ،GFCSومن خالل تقدمي
الدعم إلى شبكة رصد التنوع األحيائي ( )BONالتابعة
للفريق املخصص املعني برصدات األرض ( ،)GEOومن
خالل مبادرات مناسبة أخرى؛

•

معارف أهل البلد األصليني .من املهم إدماج البيانات
واملعارف املتأتية من أهل البلد األصليني واملجتمعات
احمللية ،مبا في ذلك الرصدات التي يحققها املواطنون بشأن
استجابات النظم اإليكولوجية ،والنهج إزاء التكيف ،في
تصميم وتنفيذ نظم املعلومات املناخية؛

•

تقاسم املعلومات .من املهم تيسير تقاسم املعلومات
واملمارسات اجليدة بشأن التكيف مع تغير املناخ املستند
إلى النظام اإليكولوجي من خالل نظم تعاونية دولية من
مثل برنامج عمل نيروبي بشأن تأثيرات تغير املناخ وسرعة
التأثر به والتكيف معه الذي وُضع في إطار اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ  ،UNFCCCوشبكات
التكيف العاملية املقترحة.

52ا -وقد تقدم الفهم العلمي للمناخات احلضرية تقدم ًا كبيراً
على مدى العقدين املاضيني مبا في ذلك فيما يتعلق
بوضع املفاهيم ،والرصدات امليدانية ،وحتليل العمليات
ووضع النماذج .إال أن هذا املجال اليزال فتي ًا ويلزم قدر
أكبر بكثير من البحوث ليتساوى مع الفهم املتحقق
لبيئات أخرى .وفي الوقت ذاته ،هناك طلب متزايد على
املعلومات املناخية احلضرية من أجل تصميم وإدارة مدن
أكثر استدامة .وإن اآلثار املترتبة على تغير املناخ العاملي
على املدن لم تقيّم تقييم ًا كافي ًا حتى تاريخه .وبوجه
عام ،تتوافر للمرافق الوطنية لألرصاد اجلوية أو األرصاد
اجلوية الهيدرولوجية ( )NMSsاخلبرة الفنية املالئمة في
مجال األرصاد اجلوية احلضرية.
53ا -وشجع اخلبراء في اجللسة ،املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
( )WMOمن خالل املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية أو
األرصاد اجلوية الهيدرولوجية ( )NMSsعلى إدخال
وتنفيذ اخلدمات املناخية املتعلقة باحلضر من خالل إقامة
عالقات بني أصحاب املصالح السياسية واالجتماعية -
االقتصادية ،ومطوري املناطق احلضرية .وينبغي أن تشمل
هذه اخلدمات:

املناخ واملدن ذات األحوال األكثر استدامة
51ا -تؤثر املدن في تغير املناخ وتتأثر به بطرق كثيرة وعلى
نطاقات كثيرة .وينبغي استخدام املعارف املناخية على
نحو أكثر فعالية لضمان نشوء مدن ذات أحوال أكثر
استدامة.
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•

حتسني شبكات رصد املناخ احلضري .ينبغي حتسني
احملطات والشبكات املناخية احلضرية إلى حد كبير ،مبا في
ذلك املعلومات الرأسية في جميع البلدان .وينبغي حتقيق
ذلك على نحو يتسق مع املبادئ التوجيهية للمنظمة
( )WMOفيما يتعلق باملجال احلضري .وينبغي إنشاء
أرشيفات دولية بشأن البيانات اخلاصة باملناخ احلضري،
والغطاء املورفولوجي والبري؛

•

البحوث املناخية للمدن احلارة .ينبغي إيالء أولوية عليا
لتعزيز شبكات الرصد ،ووضع برامج للبحوث املناخية
احلضرية من أجل املدن في املناطق املدارية حيث تكون
الزيادة السكانية أشد ما تكون ،وسرعة التأثر باحلرارة
املتطرفة والغمر باملياه أشد ما يكونان؛

•

منذجة املناخ احلضري .ينبغي وضع مناذج عددية محسنة
للتنبؤ بالطقس وجودة الهواء واملناخ في املدن .وينبغي
أن يكون مجال التركيز هو على إدماج مخططات سطح
األراضي احلضرية في النماذج املناخية العاملية لتقليص
نطاق التنبؤات واإلسقاطات املناخية اإلقليمية إلى النطاق
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احلضري ،ولتقييم تأثيراتها على الصحة والسالمة واإلدارة
في املناطق احلضرية؛
•

فعالة لتزويد صانعي القرارات بهذه املعلومات في الوقت
املناسب .وينبغي مواءمة املعلومات املناخية ،وأن تكون
معلومات ميكن حتويلها إلى إجراءات لتلبية احتياجات
املستخدمني؛

التعليم ،والتدريب ،ونقل املعارف في مناخيات احلضر.
ينبغي توجيه جهد أكبر بكثير لزيادة فهم مناخيات املناطق
احلضرية بني علماء املناخ ،واملرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
أو األرصاد اجلوية الهيدرولوجية (  )NMSsوأصحاب
املصلحة في املناطق احلضرية.

•

التعاون والشراكات .من أجل التوصل إلى إدارة شاملة
للمخاطر املناخية على الزراعة ،يلزم وضع مناذج جديدة
ومبتكرة للتعاون والشراكات بني عدة مجموعات تشمل
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  ،WMOومنظمة األمم
املتحدة لألغذية والزراعة  ،FAOواملرافق الوطنية لألرصاد
اجلوية والهيدرولوجيا  .NMHSsوالفريق االستشاري
املعني بالبحوث الزراعية الدولية ( ،)CGIARوالنظم
الوطنية للبحوث الزراعية واخلدمات اإلرشادية،
والكيانات الوطنية التي تعالج قضايا الزراعة واألمن
الغذائي والقضايا السياساتية ،واتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة التصحر ( ،)UNCCDومرافق احملافظة على
التربة .وينبغي تعزيز الروابط بني منتجي املعلومات
والتطبيقات املناخية ومختلف املستخدمني النهائيني من
خالل آليات مالئمة من مثل إذكاء الوعي ،وبناء القدرات
كاملستخدمني الوسيطني والنهائيني ،وتعزيز الشراكات
املؤسسية ،السيما في البلدان النامية؛

•

إستراتيجيات التكيف من أجل النظم الزراعية املرنة.
يتعني وضع إستراتيجيات للتكيف للتصدي للتغيرات
املناخية والظواهر املناخية املتطرفة ،ونقل املعلومات إلى
املنتجني بطريقة مناسبة التوقيت بحيث ميكنهم اعتماد
هذه املمارسات للحد من مخاطرها؛

•

التخفيف من آثار تغير املناخ .من املهم إدراك أن الزراعة
تشكل أيض ًا جزءاً من احلل الالزم للتخفيف من آثار
تغير املناخ ،ومن ثم ينبغي توفير استثمارات كافية
لإلستراتيجيات التي حتد من انبعاثات غازات الدفيئة مع
احملافظة على اإلنتاجية الزراعية.

املناخ ،وتدهور األراضي ،والزراعة واألمن الغذائي
54ا -يتوقف األمن الغذائي على كثير من العوامل االجتماعية
– االقتصادية والبيئية ،مبا في ذلك النظم الزراعية املرنة
جتاه التغيرات املناخية والظواهر املناخية املتطرفة .ويزداد
تأثير املناخ على اإلنتاج الزراعي في البيئات الهشة.
وتزداد التأثيرات غير املباشرة للمناخ على احلشرات
واألمراض واألعشاب الضارة عندما يُفرض إجهاد مناخي
على الزرع أو احليوان .فاملاء والغذاء وجهان لعملة واحدة؛
ومن ثم ،من املهم التشديد على إدارة موارد املياه لتعزيز
اإلنتاجية الزراعية .وبغية احلد من مخاطر عجز احملاصيل،
وزيادة مرونة نظم الهندسة الزراعية والبستنة إلنتاج
العلف ،واألغذية ،واأللياف ،والوقود ،هناك حاجة
ماسة إلى حتقيق فهم أفضل للتفاعالت املعقدة بني املناخ
والنظم الزراعية ،وتنفيذ نظم إنتاج تستطيع التكيف مع
تغير املناخ والظواهر املناخية املتطرفة ،السيما في البلدان
النامية.
55ا -واستعرض اخلبراء الزراعيون وخبراء إدارة األراضي
االحتياجات الالزمة لتعزيز إسهام املعلومات املناخية في
إدارة األراضي والزراعة وحتقيق األمن الغذائي ووافقوا على
التوصيات التالية:
•

املناخ في احمليطات والسواحل

تقييم املخاطر وتقدمي املعلومات .يلزم بذل جهود مكثفة
بشأن استخدام التنبؤات املناخية في احلد من املخاطر
التي تهدد إنتاج احملاصيل واإلنتاج احليواني السيما في
املناطق التي تكون فيها هذه املخاطر أشد ما تكون.
وينبغي أن تشمل هذه اجلهود استحداث أدوات نشر
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56ا -تغطي احمليطات ثلثي األرض ،وتضم أكبر غالف حيوي
على سطح األرض .وتلعب دوراً مهيمن ًا في النظام
املناخي العاملي من خالل نقل وتخزين احلرارة واملاء،
واملواد املغذية وغيرها من املتغيرات املناخية األخرى من
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في احمليطات املفتوحة والسواحل ،وأن يعزز أيض ًا ليشمل
البارامترات الكيميائية احليوية األرضية ،وبارامترات
النظم اإليكولوجية وفق ًا لالتفاقات واالتفاقيات الدولية
(من مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
 ،UNFCCCوالنظام العاملي لرصد املناخ ،GCOS
واالتفاقية بشأن التنوع البيولوجي) ،ويشمل النفاذ
املجاني واملفتوح إلى البيانات .وينبغي تزويد نظام الرصد
هذا باملعلومات املتأتية من التوصيات الصادرة عن املؤمتر
بشأن رصد احمليطات لعام )OceanObs’09( 2009؛

مثل الكربون .وتخفف احمليطات احترار سطح األرض من
خالل امتصاصها للحرارة وغازات الدفيئة .وتوفر موارد
حية وغير حية وخدمات نظم إيكولوجية أخرى للبشر.
وتسهم في االقتصاد العاملي والتجارة واألغذية ،وفي األمن
الوطني .وتأثيراتها على املجتمع قوية بصورة خاصة ضمن
 100كيلومتر من خط الساحل حيث يعيش  40في املائة
من سكان العالم ،وحيث تتركز معظم سلع وخدمات
النظام اإليكولوجي.
57ا -وتنجم عن تغير املناخ على نطاقات زمنية يتراوح مداها
بني العقود والقرون آثار بالغة بالنسبة للبيئات البحرية
والساحلية والشاطئية قد تصحبها تأثيرات مدمرة من
خالل :ارتفاع مستوى سطح البحر؛ وزيادة احملتوى
احلراري؛ وزيادة درجة حرارة سطح البحر؛ والتغيرات في
القوة والتوزيع املكاني للدورة الهيدرولوجية؛ وحتمّ ض
احمليطات؛ وانتزاع األكسجني من احمليطات؛ وتناقص
حجم اجلليد البحري .وتؤدي هذه التأثيرات مجتمعة
إلى تغيرات في توزيع احلياة البحرية ووفرتها ،وحتويل
األغشية الغذائية ،وتغير التنوع األحيائي في النظم
اإليكولوجية البحرية .ويتعني تطوير اإلستراتيجيات وأطر
اإلدارة الرشيدة إلدارة التصدي للمخاطر والتكيف الذي
يستجيب لهذه التغيرات .ويشمل ذلك إستراتيجيات
احلماية الساحلية للتصدي الرتفاع مستوى سطح البحر
ونشوء عُرام العواصف؛ واإلدارة التجاوبية ملصايد األسماك
التي تعيد بناء مرونة النظام اإليكولوجي .ويتوقف تنفيذ
هذه اإلستراتيجيات بصورة بالغة على نظم رصد املناخ
واحمليطات واملناطق الساحلية ونظم املعلومات والتنبؤات
اخلاصة بها.

•

بحوث احمليطات الساحلية والعاملية .ينبغي تعزيز البحوث
الوطنية والدولية لتحسني فهمنا لعمليات احمليطات على
النطاقات العاملية واإلقليمية واحمللية ،وينبغي أن تكون
جزءاً ال يتجزأ من اإلطار العاملي للخدمات املناخية .وثمة
حاجة إلى حتسني فهم التفاعل بني احمليطات والغالف
اجلوي لألرض ،ودور احمليطات في التنبؤ بتغير املناخ على
نطاقات زمنية يتراوح مداها بني الفصول وآالف السنوات.
ويتعني كذلك فهم التقدير الكمي للتأثير والتفاعل بني
املناخ والنظم اإليكولوجية ،والسيما الصلة بني التغيرات
في عرض احمليطات وتأثيراتها على النظم الساحلية؛

•

إجراء تقييمات ملناخ احمليطات والنظم اإليكولوجية
البحرية استجابة الحتياجات املستخدمني .ينبغي تنفيذ
عمليات تقييم متواصلة ومناسبة التوقيت من الناحية
العملية حلاالت احمليطات الفيزيائية والكيميائية األحيائية
وحاالت نظمها اإليكولوجية؛

•

58ا -واتفق خبراء احمليطات العاملية واملناطق الساحلية في املؤمتر
على أن املعلومات اخلاصة باحمليطات تشكل جزءاً ال يتجزأ
وأساسي ًا من اإلطار العاملي للخدمات املناخية ،وانطالق ًا من
هذه الرؤية أعربوا عن تأييدهم القوي للتوصيات الرئيسية
التالية:

التنبؤ الشامل مبناخ احمليطات .ينبغي استحداث نظم
عملية وتنفيذها للتنبؤ بالتغيرات في النظام املناخي
للمحيطات على نطاقات زمنية يتراوح مداها بني األيام
والعقود ،مبا في ذلك استحداث إيكولوجيا بحرية
تشغيلية؛

•

بناء القدرات .يتعني دعم تنمية البلدان واالقتصادات
التي متر مبرحلة حتول من أجل بناء قدرات وطنية تسهم
في الرصدات والبحوث واملعلومات والتقييمات والتنبؤات
اخلاصة باحمليطات وتستفيد منها .وثمة حاجة خاصة إلى
تطوير القدرات احمللية على إجراء رصدات احمليطات

•

نظام الرصد الشامل للمحيطات .ينبغي أن يكون النظام
العاملي لرصد احمليطات ( )GOOSجزءاً رئيسي ًا من اإلطار
ال
العاملي للخدمات املناخية ،وينبغي أن ينفذ تنفيذاً كام ً

59

العمل مع ًا من أجل حتقيق إطار ع املي للخدمات املناخية
تقرير م ؤمتر املناخ الع املي الثالث

ذات الصلة باملناخ في مختلف شبكات الرصد العاملية
واإلقليمية والوطنية التي أدمجت حتت رعاية النظام
العاملي لرصد املناخ ( )GCOSمنذ عام  1991معظم
البيانات املستخدمة في حتليل املناخ والتنبؤ به وكشف
تغيره .وأثبتت أن احترار نظام املناخ العاملي أمر واضح،
وقدمت معلومات عن األمناط واالجتاهات املناخية على
النطاقني اإلقليمي والوطني.

وتفسير املعلومات وبالتالي توفير معارف لصانعي
القرارات على املستوى احمللي دعم ًا خللق سلع وخدمات
لنظام إيكولوجي مستدام حتقيق ًا ملنافع اجتماعية
واقتصادية محلية.
األساس العلمي للخدمات املناخية
59ا -كان مجال التركيز الرئيسي للخدمات املناخية في معظم
فترات القرن املاضي ،سواء قدمت هذه اخلدمات املرافق
الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا ،أو مؤسسات
البحوث ،أو القطاع اخلاص املعني باألرصاد اجلوية هو على
معاجلة السجالت املناخية التاريخية وتوفيرها ملجموعة
كبيرة من أغراض التخطيط والتصميم .ومع أن احملاوالت
احلقيقية املستندة إلى العلم فيما يتعلق بالتنبؤات املناخية
تعود إلى النصف األول من القرن العشرين ،فإنه فقط منذ
إنشاء برنامج بحوث الغالف اجلوي العاملي ()GARP
في عام  ،1967والبرنامج العاملي للبحوث املناخية في
عام  ،1980أمكن إحراز تقدم كبير في األساس العلمي
للتنبؤ باملناخ وتوفير خدمات مناخية متكاملة في بعض
البلدان.

62ا -وينبغي تعزيز الشبكات وتوفير مقومات استمرارها
بغية رصد تقلبية املناخ وتغيره ،وتقييم مدى فعالية
السياسات املنفذة للتخفيف من آثار التغير .وتلزم
الرصدات لدعم حتسني النماذج املناخية ،لتوفير
الظروف املالئمة لبدء وضع تنبؤات النماذج والتمكني
من استخدامها بصورة فعالة لعقود قادمة ،وإلرشاد
عملية استخدام النماذج في اإلسقاطات القائمة على
سيناريوهات أطول أجالً .وتلزم الرصدات لتقييم
سرعة التأثر االجتماعية واالقتصادية ،وتطوير الكثير
من اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها للتكيف مع تقلبية
املناخ ،وتغيره الذي ال مف ّر منه .وينبغي االعتراف
بالرصدات كسلع عمومية أساسية حيث تتجاوز
قيمة اإلتاحة العاملية للبيانات أي قيمة اقتصادية أو
إستراتيجية الحتباس البيانات الوطنية.

60ا -واستعرض املؤمتر الدور املعزِّز للرصدات أساس ًا بالنسبة
جلميع أمناط اخلدمات املناخية وإسهام النظام العاملي
لرصد املناخ إثر إنشائه في االستجابة لتحذيرات مؤمتر
املناخ العاملي الثاني الذي عُقد في عام  .1990كما
استعرض املؤمتر التقدم الكبير الذي أُحرز حتت رعاية
البرنامج العاملي للبحوث املناخية على مدى الـ  30عام ًا
املاضية في توفير أساس علمي للتنبؤ باملناخ وخلدمات
املعلومات القائمة بالفعل في مختلف أنحاء العالم حتت
اإلشراف العام لبرنامج التطبيقات واخلدمات املناخية،
ومشروعه اخلاص بخدمات املعلومات والتنبؤات املناخية
(.)CLIPS

63ا -والتنفيذ الكامل للنظام العاملي لرصد املناخ  GCOSأساسي
لدعم أهداف التكيف والتخفيف اخلاصة باتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ  ،UNFCCCولضمان
أن تستطيع جميع البلدان إدارة استجابتها لتقلبات املناخ
وتغيره خالل القرن احلادي والعشرين.
64ا -وبناء عليه وافق خبراء الرصد في املؤمتر على التوصيات
التالية:
•

الدور األساسي لرصدات املناخ
61ا -يتسم الرصد الطويل األجل للغالف اجلوي والبر واحمليطات
بحيويته جلميع البلدان ،وينبغي أن يتأسس على حتقيق
املصلحة العامة ألن االقتصادات واملجتمعات تتأثر بصورة
متزايدة بتقلبية املناخ وتغيره .وقد قدمت املكونات
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املساندة الطويلة األجل لنظم الرصد  .ينبغي توفير
مقومات االستمرار ملك ّو نات النظام العاملي لرصد
املناخ  GCOSفي املواقع ،واملكونات الفضائية
القاعدة وتشغيلها ،مع إيالء اهتمام مستمر جلودة
البيانات ،وتطبيق مبادئ رصد املناخ للنظام
GCOS؛

•

حتسني التشغيل والتخطيط .ينبغي حتسني تشغيل
وتخطيط نظم الرصد من أجل التمكن بصورة أفضل من
حتديد أوجه النقص ،وحتقيق املرونة ،وضمان أن تقدم في
الوقت املناسب البيانات املوثوقة وذات اجلودة العالية التي
ميكن تتبعها وفق ًا للمعايير الدولية؛

•

تعزيز نظم الرصد .ينبغي حيثما كان ذلك ممكن ًا تنفيذ
عمليات تعزيز نظم الرصد ،وسد الفجوات في التغطية
املكانية ،وفي نطاق املتغيرات التي يجري قياسها ،وحتسني
دقة القياسات وتواترها حيثما يلزم ذلك ،وزيادة استخدام
املنصات التشغيلية ألجهزة االستشعار الساتلية ،وضمان
إجراء رصد كاف لألحوال احلضرية والساحلية ،وإنشاء
شبكات مرجعية رئيسية ذات جودة عالية؛

•

حتسني خدمات البيانات .ينبغي إدخال حتسينات على أنشطة
إنقاذ البيانات وتبادلها وأرشفتها وفهرستها ،وعلى إعادة
معايرة ومعاجلة وحتليل السجالت طويلة األجل ،والعمل من
أجل حتقيق النفاذ الكامل وغير املقيد إلى البيانات والنواجت؛

•

الرصدات من أجل تخطيط التكيف .ينبغي أن متنح
جميع البلدان أولوية متقدمة لالحتياجات في مجال
الرصد من أجل تخطيط التكيف ،وحتديد احتياجاتها في
برامج عمل وطنية للتكيف ،حيثما أمكن تطبيق ذلك؛

•

التنفيذ اإلقليمي للنظام العاملي لرصد املناخ .GCOS
ينبغي أن تلتزم البلدان املتقدمة مبساعدة البلدان النامية
على احملافظة على شبكات الرصد لديها وتعزيزها من
خالل تقدمي الدعم من أجل حتديث وتدقيق ،واألكثر
أهمية على اإلطالق ،تنفيذ خطط العمل اإلقليمية
للنظام العاملي لرصد املناخ وغيره من مبادرات الرصد
واخلدمات اإلقليمية مثل برنامج املناخ من أجل التنمية
في أفريقيا  ،ClimDev Africaوالنظام العاملي لرصد
املناخ  - GCOSأفريقيا ،والنظام العاملي لرصد املناخ
 - GCOSجزر احمليط الهادئ.

البطيئة التباين من مثل حاالت الشذوذ في درجات حرارة
سطح البحر حسبما حتدث أثناء ظاهرة النينيو .ونظراً ألن
الطقس الفصلي يتأثر بعوامل كثيرة مبا في ذلك التقلبية
الداخلية للغالف اجلوي كما أنه ليست جميع املصادر
احملتملة للقابلية للتنبؤ مفهومة فهم ًا سليماً ،فإن نظم
التنبؤ املستندة إلى النماذج الشاملة اليزال أمامها طريق
طويل للتوصل إلى نتائج مفيدة بصورة ثابتة .والفرص
أمام إحراز تقدم متاحة من خالل زيادة تقارب مناذج التنبؤ
بالطقس واملناخ.
66ا -وقدم اخلبراء الذين حققوا مجموعة كبيرة من اخلبرات
التوصيات التالية:

تقلبية املناخ على النطاق الذي ميتد من الفصلي إلى ما بني
السنوات ،وقابلية التنبؤ بها ،والتنبؤ بها
65ا -يستند التنبؤ الفصلي إلى التغيرات في احتمالية ظواهر
الطقس بسبب حدوث تغيرات في التأثيرات القسرية
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•

جودة النماذج .تعتمد معلومات التنبؤات الفصلية
بصورة بالغة على جودة النماذج ،وتتسم مناذج التنبؤات
الفصلية الراهنة بأوجه قصور شديدة .ولئن كان من غير
املمكن حتويل تلك النواقص بني عشية وضحاها ،فإنه
يلزم التزام طويل األجل بتوفير موارد أساسية لتطوير نظم
النمذجة والتمثل والبحوث الداعمة لها؛

•

نظم التنبؤ باملناخ .إن وضع واختبار النماذج ونظم
التنبؤ عبر مجموعة من النطاقات الزمنية أمر أساسي.
ومن األمور بالغة األهمية أن نظمنا اخلاصة بالتنبؤ
باملناخ حتاكي إحصاءات الطقس اإلقليمي بدقة كافية.
وينبغي متابعة توفير موارد حاسوبية إلتاحة إمكان
تطوير منذجة عاملية عالية االستبانة للغاية .وتتمثل
إحدى األولويات بوجه خاص في تنفيذ التوصيات
الصادرة عن القمة العاملية لنمذجة التنبؤات املناخية
(  .)2008وثمة حاجة إلزامية لتسهيالت حاسوبية
مخصصة أكثر قوة مبا يتراوح بني  1000و  10 000مرة
من تلك املتاحة حالياً؛

•

خريطة الطريق لتحسني اجلودة .ميكن أيض ًا حتسني
جودة التنبؤات الفصلية من خالل أخذ العمليات التي
حتدث في الغالف اجلليدي وعلى سطح األرض وفي
الستراتوسفير في االعتبار وخالصة األمر أنه ينبغي تنفيذ
«خريطة الطريق» لتحسني التنبؤات الفصلية على النحو
الذي وضعته حلقة العمل األولى بشأن التنبؤات الفصلية
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التي نظمها البرنامج العاملي للبحوث املناخية
(في عام  )2007في برشلونة؛

الطبيعية تأثيرات كبيرة ،السيما على فترات تبلغ عدة
عقود أو أقل .وبالتالي يتمثل حتد هام في التنبؤ بتقلبية
املناخ وتغيره على النطاق اإلقليمي .ويُعترف بالنطاق
الزمني العقدي أيض ًا على نطاق واسع باعتباره أفق ًا
رئيسي ًا للتخطيط لدى احلكومات ودوائر العمل التجارية
وكثير من القطاعات االجتماعية االقتصادية التي تتسم
بحساسية وسرعة تأثر عالية باملناخ.

WCRP

•

حتسني الرصدات والتمثل .ينبغي أيض ًا دعم جميع نظم
صيانة وحتسني الرصد ونظم متثل البيانات وإعادة التحليل
من أجل حتسني التنبؤات الفصلية؛

•

التنبؤات احمللية واإلقليمية .ينبغي استثمار جهد أكبر
بكثير في توضيح استخدام هذه التنبؤات على املستويني
احمللي واإلقليمي وزيادة فائدتها؛

•

تفسير وتصميم النواجت املناخية .يحدث ازدياد استخدام
التنبؤات الفصلية واالستفادة منها فقط من خالل التفسير
املالئم للتنبؤات املناخية وتصميمها وإقامة صالت أكثر
وضوح ًا وفي الوقت الفعلي مع مناذج التطبيق (من مثل
التنبؤ بغالت احملاصيل) .ويتطلب هذا نفاذاً في الوقت
الفعلي إلى بيانات تنبؤات النماذج ورصدات مالئمة
وينبغي إتاحتهما مجان ًا باعتبارهما سلعة عمومية؛

•

التغير الثقافي .يلزم إقامة «سلسلة اتصاالت» ميكن أن
تستفيد من أوجه التقدم في مجال التنبؤات املناخية
خدمة للمجتمع .وينبغي أن تستهدف السلسلة صانعي
القرارات املسؤولني عن البنى األساسية الوطنية والرفاهية
الوطنية ،وينبغي أن تشمل اجلهات الوسيطة املعنية
باملناخ ،واملرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا
 ،NMHSsوخبراء القطاعات ،وقطاعي احلكومات
واألعمال التجارية ووسائل اإلعالم وغيرها .وسيمكن
هذا املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا
واخلدمات املناخية احمللية من االستجابة للمستخدمني
احملليني من خالل توفير معلومات مالئمة محلياً.

68ا -وتُبذل جهود للتنبؤات العقدية لكنها التزال في منشئها
وتواجه حتديثات كثيرة .وقد أكد اخلبراء على هذه
التوصيات الرئيسية ملواجهة التحديات:
•

تعزيز نظم الرصد .من الضروري بذل جهود مخصصة
للمحافظة على النظام العاملي لرصد املناخ وتعزيزه وهو أمر
أساسي لتوفير مقومات بدء تشغيل نظم التنبؤ العقدي
وإقرار صالحيته .ويتسم النظام العاملي لرصد احمليطات
بأهمية خاصة نظراً ألن سهولة إجراء التنبؤات العقدية
تنجم إلى حد كبير عن الدور الذي تؤديه احمليطات في
حتقيق قابلية طرق التقلبية البطيئة التطور ،للتنبؤ؛

•

قابلية التنبؤ والتنبؤ على النطاقات الزمنية العقدية .يلزم
زيادة االستثمار في مجاالت البحوث ونظم احلوسبة
والنمذجة التي تستخدم في التنبؤات العقدية بغية احلد
من انحرافات النماذج التي حتد من مهارات التنبؤات
وتشكل صعوبات هامة في وضع واختبار نظم متثل
البيانات؛ وحتسني فهم ومتثيل اآلليات الهامة لتقلبية
املناخ العقدية وتغيره؛ وإرساء قابلية التنبؤ املالزمة؛

•

االتصاالت بني املستخدمني واخلبراء .تلزم آليات لزيادة
احلوار بني مقدمي املعلومات املناخية واألوساط املعنية
بالقطاع لتحقيق تنبؤات جتريبية مالئمة ،وتوفير أفضل
استخدام لها من أجل حتديد املتطلبات على نحو أكثر
فاعلية ،وتوجيه عملية إدخال حتسينات في نظم التنبؤ؛

•

االستثمار املتسم بالفعالية بالقياس إلى التكاليف.
ستكون تكلفة تنفيذ هذه التوصيات كبيرة .غير أنه
من املرجح أن تكون صغيرة جداً في سياق التكاليف
اإلجمالية للتكيف .وباإلضافة إلى ذلك ،يُتوقع أن يؤدي
احلد من عدم اليقني في التنبؤات إلى احلد من تكلفة
التكيف.

تقلبية املناخ العقدية ،وقابليتها للتنبؤ ،والتنبؤ بها
67ا -إن األدلة التي ال تقبل اجلدل على االحترار العاملي
واملعارف التي مؤداها أن درجات حرارة سطح األرض
ستواصل االرتفاع خالل عدة العقود املقبلة في إطار
ال في
أي سيناريو معقول لالنبعاثات يشكل حالي ًا عام ً
التخطيط الذي تضطلع به منظمات وحكومات كثيرة.
إال أن ذلك ال ينطوي بداهة على أن التغيرات املستقبلية
ستكون متجانسة في كافة أنحاء املعمورة .إذ سيكون
للتغيرات اإلقليمية والفصلية في املناخ املرتبطة بالتقلبية
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وأوساط املستخدمني لتعزيز املعلومات واخلدمات املناخية
الفعالة املوجهة نحو املستخدم ،ونظم دعم القرار؛

املعلومات املناخية اإلقليمية من أجل إدارة التصدي
للمخاطر
69ا -بسبب اخلصائص املناخية والهياكل االجتماعية
– االقتصادية الفريدة من نوعها إقليمياً ،تلزم معلومات
وخدمات مناخية مركزة ومالئمة ألغراض كثيرة ،والسيما
للحد من مخاطر الكوارث ،وتوفير احلماية من األمراض،
واحلماية البيئية ،وتعزيز اإلنتاج الزراعي ،وإدارة موارد
املياه ،وتخطيط البنية األساسية .وبغية تلبية احتياجات
املستخدمني النهائيني من املعلومات واخلدمات املناخية،
من الضروري حتسني القدرات التكنولوجية بصفة مستمرة
من خالل مواصلة البحث والتطوير بشأن العمليات
املناخية الرئيسية ومناذج وأساليب التنبؤ باملناخ .ويتطلب
هذا تعاون ًا إقليمي ًا قوي ًا في مجال بناء القدرات واحلوار بني
مقدمي اخلدمات ومستخدميها.
"70ا -وقد أسهمت املنتديات اإلقليمية للتوقعات املناخية
( )RCOFsالتي نُظمت في أقاليم كثيرة خالل العقد
املاضي في حتسني اخلدمات املناخية اإلقليمية من خالل
إنتاج تنبؤات تكون موضع توافق في الرأي ،وتبادل
املعلومات الفنية بني املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
والهيدرولوجيا والتفاعل على أساس إقليمي بني مقدمي
اخلدمات املناخية واألوساط املستخدمة لهذه اخلدمات.
ويشمل إطار املنظمة ( )WMOالناشئ لتوفير اخلدمات
املناخية ،املراكز العاملية إلنتاج التنبؤات طويلة املدى
( )GPCsالتابعة للمنظمة ( )WMOوشبكة مراكز
إقليمية تشمل املراكز املناخية اإلقليمية ( )RCCsالتي
تعزز دور املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا
(.)NMHSs

•

بناء القدرات اإلقليمية .ينبغي تعيني وإنشاء وتطوير آليات
من مثل املراكز املناخية اإلقليمية ( ،)RCCsواملنتديات
اإلقليمية للتوقعات املناخية ( ،)RCOFsواملشاركة
في منتديات التخطيط اخلاصة باملستخدمني من مثل
منتديات التوقعات املتعلقة باملالريا باعتبارها وسائل هامة
لتوفير خدمات مناخية مصممة خصيص ًا للمستخدمني،
مبا في ذلك اإلسقاطات اخلاصة بتغير املناخ من أجل وضع
إستراتيجيات التكيف .كما أن التعاون اإلقليمي مع
طائفة واسعة من القطاعات أساسي لتحسني القدرة على
توفير املعلومات املناخية واستخدامها؛

•

الرصد واملراقبة والبحوث .يلزم بذل جهود متواصلة
بشأن رصد املناخ ومراقبته وإجراء البحوث بشأنه لتحسني
األساس الذي يستند إليه توفير املعلومات واخلدمات
املناخية على النطاقني اإلقليمي والوطني بصفة مستمرة.
وينبغي تزويد من يبذلون اجلهود في مجال البحوث
باملعلومات من خالل إجراء حوار مع مقدمي اخلدمات
املناخية ومستخدميها.

التكيف مع تقلبية املناخ وتغيره

71ا -وبغية تعزيز تلبية الطلب على املعلومات واخلدمات
املناخية اإلقليمية من أجل إدارة التصدي للمخاطر ،أعرب
خبراء اخلدمات املناخية اإلقليمية في املؤمتر عن تأييدهم
القوي لـ:
•

•

املعلومات املتكاملة للطقس  -املناخ .ينبغي متكني املرافق
الوطنية لألرصاد اجلوية أو األرصاد اجلوية الهيدرولوجية
( )NMSsمن تعزيز إنتاج وتوفير معلومات محكمة
خاصة بالطقس واملناخ على نطاقات زمنية تتراوح بني
اليوم واملائة عام؛

72ا -أعرب املؤمتر عن إدراكه أن املنتدى الدولي الرئيسي
لتنسيق اإلجراءات الوطنية بشأن االستجابات اخلاصة
بالتكيف مع تغير املناخ والتخفيف من آثاره ،على
السواء ومؤمتر األطراف ( )COPفي اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغير املناخ ،والهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغير املناخ تضطلع جميع ًا بدور بالغ األهمية
في حتليل البيانات واملعلومات املناخية املتاحة وإنتاج
التقييمات املالئمة للسياسات العامة املوجهة إلى األطراف

إقامة الشراكات بني مقدمي اخلدمات ومستخدميها.
ينبغي تعزيز إقامة الشراكات بني املرافق الوطنية لألرصاد
اجلوية أو األرصاد اجلوية الهيدرولوجية ()NMSs
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في االتفاقية ( .)UNFCCCوالحظ املؤمتر أيض ًا أنه حتت
رعاية مجلس الرؤساء التنفيذيني املعني بالتنسيق ،تلتزم
منظومة األمم املتحدة بـ»أداء العمل املوحد بشأن املعارف
املناخية».

التي تساعد في التنبؤ باملناخ احمللي وإنشاء اخلدمات التي
تلبي االحتياجات احمللية كما يحتاجون إلى التدريب على
استخدام هذه النماذج .ورئي أن من املهم بصفة خاصة
أن يفهم مستخدمو اخلدمات املقدمة من خالل اإلطار
العاملي املقترح للخدمات املناخية قدرات هذه املعلومات
وحدودها ومفاهيم االحتماليات وأوجه عدم اليقني
املرتبطة بهذه املعلومات املناخية.

73ا -والحظ املؤمتر أيض ًا مدى إحلاح وضع إطار عاملي للخدمات
املناخية كوسيلة فعالة لتلبية احتياجات املستخدمني من
املعلومات في األجل القصير (الذي يتراوح مداه بني
النطاق الفصلي والنطاق العقدي) بشأن تقلبية املناخ
وتغيره اللذين يؤثران على املجتمعات على املستوى
الوطني ،ولوضع سياسات وإجراءات مشتركة على النطاق
الدولي .وتتناول نتائج املسائل األساسية الثالث التي
تناقش أدناه عوامل يتعني بحثها لدى توفير استجابات
وطنية ودولية فعالة لتقلبية املناخ وتغيره.

77ا -وقد نُظر إلى املناخ باعتباره مكون ًا واحداً فقط من مكونات
إدارة التصدي للمخاطر البيئية ،أي كعامل مضاعِ ف في
بيئة مجهدة بالفعل .ولذلك يتعني على علماء املناخ
العمل مع طائفة عريضة من املهندسني ،وعلماء االجتماع
وعلماء األحياء ومن يشابههم من أجل التوصل إلى
املعلومات التي تلبي بصورة كاملة احتياجات صانعي
القرارات.

إدارة التصدي للمخاطر املناخية

78ا -وأخيراً ،أشار املشاركون في املائدة املستديرة إلى أن
خدمات مناخية كثيرة تقدم بالفعل إلى طائفة عريضة من
املستخدمني ،وأن اإلطار العاملي املقترح للخدمات املناخية
ينبغي أن يستند إلى هذه األنشطة ال أن يتسبب في
حدوث ازدواج معها.

74ا -متثلت الرسالة األساسية املوجهة من املائدة املستديرة
للمؤمتر بشأن إدارة التصدي للمخاطر املناخية في أن
اإلطار العاملي املقترح للخدمات املناخية ينبغي أن يشرك
أوساط املستخدمني في وضع خدمات مصممة خصيص ًا
لتلبية احتياجاتها فيما يتعلق بإدارة التصدي للمخاطر
املناخية .وإذا لم يتم حتقيق ذلك الهدف ،يظل هناك خطر
حقيقي يتمثل في عدم االستفادة من اخلدمات.

التكيف مع املناخ وعملية كوبنهاغن
79ا -ناقشت املائدة املستديرة بشأن التكيف مع املناخ وعملية
كوبنهاغن ،الكيفية التي ميكن بها لإلطار العاملي املقترح
للخدمات املناخية أن يدعم تنفيذ العناصر املالئمة بشأن
التكيف التي يُتفق عليها في إحدى النتائج التي يتم
التوصل إليها في عملية كوبنهاغن ،والسيما فيما يتعلق
بصلتها باحلاجة إلى املعلومات واخلدمات املناخية لتزويد
صانعي القرارات باملعلومات بشأن التكيف.

75ا -وأشارت املائدة املستديرة أيض ًا إلى أن هناك افتقار إلى
البيانات بالغة األهمية املتاحة الستخدامها في وضع
اخلدمات املناخية .وتشمل هذه البيانات ،البيانات التي
ال تجُ مع ،وكذلك البيانات التي تجُ مع لكن ال يتم تبادلها
بسبب عدم كفاية السياسات العامة املتعلقة بالبيانات.
وقد نُظر إلى الشعور باملشاركة الواسعة في احتياز البيانات
على النطاقات احمللية باعتباره هام ًا بوجه خاص ،ويشمل
ذلك كأولوية رئيسية ،إتاحة البيانات على نطاق واسع
للمهندسني والعلميني في العالم النامي.

80ا -وبغية تعزيز دعم اخلدمات املناخية في إطار األعمال املنفذة
ضمن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
( ،)UNFCCCحتقق تأييد قوي للتوصيات التالية:

76ا -وأكد عدد من املتحدثني على أنه ينبغي مواجهة التحديات
العلمية الهامة والتغلب عليها ،مبا في ذلك حتسني
التنبؤات املناخية الواسعة النطاق ،وتقليص نطاقها إلى
املستويني املكانيني اإلقليمي واحمللي .ويحتاج العلميون
واملهندسون في العالم النامي إلى الوصول إلى النماذج
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األولوية للتكيف .أصبح التكيف أولوية هامة تتطلب
إجراءات معززة من أجل تنفيذها على جميع املستويات
وعبر جميع القطاعات باالستناد إلى معرفة راسخة وقاعدة
معلومات؛

•

اإلجراءات اخلاصة بالتكيف .إن التوصل في كوبنهاغن
إلى حصيلة قوية تتضمن إجراءات معززة بشأن التكيف
من شأنه أن يحفز اتخاذ إجراءات بشأن التكيف تكون
مفيدة جلميع البلدان لكن ستساعد بوجه خاص األسرع
تأثراً على اإلطالق على التكيف مع تأثيرات تغير املناخ.
ويتعني أن تستند إجراءات تقييم التكيف وتخطيطه
وتنفيذه إلى بحوث معززة ،وأن تدعم هذه البحوث؛
بالرصدات املنتظمة ،واملراقبة والنمذجة؛ وإدخال
حتسينات على جتميع البيانات واملعلومات واملعارف
املناخية وموثوقيتها وتوفيرها ونشرها وتطبيقها؛

•

املعلومات من أجل التكيف .البيانات واملعلومات
احملسنة بشأن املناخ ،مبا في ذلك البيانات عن الظواهر
املتطرفة ،بالغة األهمية للتكيف .فمن شأن تلك البيانات
واملعلومات أن متكن من إجراء تقييمات أكثر دقة ألوجه
سرعة التأثر والتنبؤ بالتأثيرات ،والتخطيط للتكيف
وتطبيقاته ،واحلد من املخاطر وإدارة التصدي لها من
خالل النظر في املعلومات املناخية لدى صنع القرار ،ومن
ثم التمكن من اتباع نهج استباقي من أجل التكيف؛

•

احلاجة إلى التعاون الدولي .أعربت اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغير املناخ عن احلاجة إلى منط املعلومات
واخلدمات التي يُتوقع أن يقدمها إطار عاملي للخدمات
املناخية ،والسيما لدعم أنشطة التكيف ،كما دعت
االتفاقية املجتمع الدولي إلى تلبية تلك االحتياجات.
ولدى وضع إطار عاملي للخدمات املناخية ،ينبغي
االستفادة من املبادرات واملعارف العاملية واإلقليمية
والوطنية القائمة ،مبا في ذلك من عمل الوكاالت التابعة
لألمم املتحدة وخبرتها الفنية وكذلك املراكز اإلقليمية.
وفي الوقت ذاته ،يتعني تعزيز التعاون بني جميع البلدان
في مجال تقاسم املعارف والبيانات واألساليب واألدوات
الالزمة ألغراض التكيف ،وبني خبراء األرصاد اجلوية
واألوساط األوسع نطاق ًا املعنية بتغير املناخ؛

•

فوائد نشوء إطار عاملي للخدمات املناخية .ميكن إلطار
عاملي للخدمات املناخية أن يدعم كثيراً من االحتياجات
احملددة بالفعل في إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغير املناخ وينبغي أن يدعم كثير من هذه االحتياجات.
وتتوافر له إمكانية مساعدة األطراف في االتفاقية فيما
تبذله من جهود من أجل التكيف في السنوات القادمة،

مبا في ذلك في تنفيذ العناصر املالئمة في إطار اتفاق
كوبنهاغن .وفي الوقت ذاته ،ميكن إلطار عاملي للخدمات
املناخية أن يعالج كثير من االحتياجات واألولويات التي
حتددها البلدان في العمل اجلاري بشأن التكيف في إطار
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ،وكذلك
في العمل اجلاري بشأن البحوث والرصدات العاملية
املنتظمة للمناخ ،وبرنامج عمل نيروبي ،وبرامج العمل
الوطنية للتكيف التي تخص أقل البلدان منواً؛
•

التواصل مع املستخدمني .ميكن لإلطار العاملي للخدمات
املناخية الذي ييسر إقامة صالت قوية بني واضعي
املعلومات املناخية ومستخدميها أن يوفر القاعدة املعرفية
التي يتعني على صانعي القرارات على جميع املستويات
وعبر جميع القطاعات اتخاذ إجراءاتهم باالستناد إليها،
وميكنه بصفته هذه أن يصبح أداة قوية لدعم اجلهود
املبذولة من أجل التكيف.

إبالغ املعلومات املناخية من أجل التكيف وإدارة التصدي
للمخاطر
81ا -إن النجاح في توصيل املعلومات املتعلقة بتغير املناخ
وتقلبيته إلى عامة الناس في كافة أنحاء العالم يظل
إحدى أكثر املسائل استعصاء على احلل فيما يتعلق بتغير
املناخ .فالقائمون بنشر وتوصيل املعلومات املتعلقة بتغير
املناخ ينحدرون من خلفيات واسعة النطاق من العلوم
والدراسات الثقافية ،لكن لهم بوجه عام حضور قوي من
عالم األرصاد اجلوية املذاعة بالتلفزيون .وتتألف هذه الفئة
من الناس في املقام األول (لكن ليس بشكل حصري)
من أخصائيي إذاعة األرصاد اجلوية واملذيعني املاهرين
ألحوال الطقس ،والصحفيني املعنيني بالبيئة .إال أنها
ليست مجموعة متماسكة وهناك مستويات متباينة من
الفهم للعلوم الرئيسية ضمن هذه الفئة من الناس .ومع
ذلك فإن خبير األرصاد اجلوية في اإلذاعة اليومية أو مذيع
أحوال الطقس املعترف به باعتباره أكثر األشخاص موثوقية
وجدارة بالثقة وأكثرهم موهبة ،يستطيع توصيل الرسالة
املعقدة لتغير املناخ.
82ا -وأقرت املائدة املستديرة للمؤمتر بشأن إبالغ املعلومات
املناخية بعدم وجود حوار كاف بني العلماء والقائمني
بتوصيل املعلومات ،كما أن تطور اخلدمات املناخية ال
يتقدم بالسرعة الكافية ،السيما على ضوء املعدل املتسارع
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قطاع اجتماعي – اقتصادي ميكنه أن يتأثر بطقسنا املتغير،
وينبغي أال ينحاز املبلغ إلى أي مجموعة منفردة .ومن
األمور ذات األهمية البالغة أال يعتبر جمهور املستمعني
املذيعني الذين يناقشون تغير املناخ وتقلبيته متأثرين
تأثراً ال موجب له بأيديولوجية سياسة أو باعتبارات
اقتصادية؛

للتغير املناخي وتقلبيته الذي الحظه مؤخراً كثير من علماء
املناخ.
83ا -وأعرب املشاركون في املائدة املستديرة ،جنب ًا إلى جنب
احلضور عن موافقتهم على التوصيات الرئيسية التالية:
•

مبلغو املعلومات املناخية .ينبغي للمرافق الوطنية لألرصاد
اجلوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsأن تشرك من يبلغون
الرسائل اليومية اخلاصة بالطقس من داخل مؤسساتهم
اخلاصة ،لدى تخطيط توزيع املعلومات املتعلقة باملناخ
على اجلماهير في الوقت املناسب .وينبغي توجيه الرسائل
املتعلقة بتغير املناخ على نحو تتوافر فيه الكفاءة والفعالية
بغض النظر عن أي رأي سياسي سائد؛

•

احلصول على املعلومات املناخية .ثمة حاجة اجتماعية
ملحة للمعلومات املتعلقة بتغير املناخ .ومن الضروري
التأكد من أن يكون مبلغو املعلومات املتعلقة بالطقس
واملناخ أنفسهم في صدارة املعرفة العلمية ذاتها.
ويُستَحث الباحثون ،والعلميون ،وأخصائيو علم املناخ
واألكادمييون في امليدان على تقاسم معلوماتهم مجان ًا
وعن طيب خاطر وبطريقة مناسبة التوقيت لتعزيز عملية
النشر .ويظل احلصول على املعلومات هو أضخم عقبة
منفردة تواجه الكثيرين من مبلغي األنباء اخلاصة بالطقس
واملناخ؛

•

أفضل املمارسات والتدريب .تتباين أفضل املمارسات
فيما يتعلق بـ «توجيه الرسائل» تباين ًا كبيراً من بلد إلى
بلد بسبب االختالفات في التهديدات اإلقليمية املتباينة،
واالختالف في آليات توجيه الرسائل من مختلف أنحاء
العالم .إال أن هناك قواعد وتقنيات قليلة ميكن أن تساعد
في التوجيه الفعال للرسائل .ويتعني تقاسم هذه التقنيات
بني جميع املذيعني .وينبغي ملذيعي أحوال الطقس
احلصول على تدريب على هذه التقنيات وتخويلهم
إمكانية استخدامها .وتضطلع املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية بدور رائد في حتقيق هذه املهمة .وينبغي لها أن
تنهل من إمكانيات املؤسسات اإلذاعية املهنية لتيسير
التدريب على اإلذاعة والعرض ملن يطلبونهما؛

•

اإلبالغ غير املتحيز للمعلومات املناخية .ينبغي ملبلغي
املعلومات املتعلقة بتغير املناخ أن يظلوا مستقلني .وكل
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•

إجراء احلوارات مع مبلغي املعلومات .ينبغي حتقيق
درجة أكبر بكثير من احلوار بني العلميني املعنيني بتغير
املناخ وأولئك الذين يبلغون املعلومات املتعلقة به إلى
املستخدمني النهائيني؛

•

التغطية اإلعالمية بواسطة مبلغي املعلومات املناخية.
ينبغي أن يؤدي مذيعو النشرات اخلاصة بالطقس دوراً
رائداً في الوصول إلى األوساط األخرى ،السيما األوساط
املعنية بالتعليم والصحة وتوعيتها لدى تعزيز تناول
موضوع تغير املناخ وتقلبيته.

املنظورات املجتمعية بشأن اخلدمات املناخية
84ا -أخذت أوساط مختلفة كثيرة ،باإلضافة إلى مقدمي
اخلدمات املناخية القائمني تعنى بصورة متزايدة على
مدى السنوات املنقضية منذ مؤمتر املناخ العاملي الثاني
املعقود في عام  1990مبختلف القضايا العلمية والتشغيلية
واالجتماعية والسياساتية املتعلقة بتوفير اخلدمات املناخية
واستخدامها.
85ا -واتفق على أن هذه املنظورات املختلفة بالغة األهمية
لتصميم إطار عاملي فعال للخدمات املناخية .ودُعيت
أربع مجموعات مختلفة من أصحاب املصلحة إلى
تنظيم منتديات تتعلق بالبعد اجلنساني واملناخ؛ وباملناخ
واملجتمعات احمللية؛ واألعمال التجارية والصناعة؛ وبناء
القدرات ،والتعليم والتدريب .وكانت أهم االستنتاجات
التي مت التوصل إليها من هذه املنتديات ما يلي:
املناخ والبعد اجلنساني
86ا -إن اخلبراء واملشاركني في املنتدى اخلاص بالبعد اجلنساني
واملناخ من مؤمتر املناخ العاملي الثالث ،وقد نظروا في
مجموعة كبيرة من املعارف واخلبرات الفنية في مجال نوع
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اجلنس وتقلبية املناخ وتغيره ،أعربوا عن إدراكهم أن النساء
والرجال في كافة أنحاء املعمورة هما مجموعتان متميزتان
من ناقلي املعلومات املناخية ومقدميها ومستخدميها ،وإن
هناك أدلة متزايدة تثبت أن دوافع وعواقب تغير املناخ
ليست محايدة جنسانياً .ومنح اخلبراء األولوية إلى:
•

•

التعميم الفعال للمساواة بني اجلنسني .ينبغي تعميم
املساواة بني اجلنسني بصورة فعالة فيما يتعلق بعلوم املناخ
وآلياته وأنشطته ،وفي املؤسسات املعنية باملناخ والسيما
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،واملرافق الوطنية لألرصاد
اجلوية والهيدرولوجيا ،وفي اإلطار العاملي للخدمات
املناخية أيضاً.

88ا -وأوصى منتدى البعد اجلنساني واملناخ أيض ًا مبا يلي:

87ا -وخلص املشاركون في املنتدى إلى أن اإلطار العاملي املقترح
للخدمات املناخية ينبغي أن يعكس منظوراً جنساني ًا في
جميع مكوناته ،أي:
•

الرصد واملراقبة .تعد مشاركة املجتمعات احمللية ،والسيما
املرأة احمللية في الرصدات املتعلقة بالتغير البيئي وبتغير
املناخ ،وتوفير إعداد وتدريب مالئمني للنساء والرجال
أموراً ضرورية من أجل مشاركتهم الكاملة كمقدمني
للمعلومات املناخية وكمستخدمني لها؛

•

البحث والنمذجة .ينبغي ضمان التكافؤ بني اجلنسني
ومشاركة الباحثات في مجال البحوث املناخية على قدم
املساواة مع الرجال على املستويات الوطنية واإلقليمية
والدولية .وينبغي تعزيز دور علماء االجتماع والبعد
اإلنساني في مجال البحوث املناخية؛

•

نظام معلومات اخلدمات املناخية .يتعني تعزيز املعلومات
اخلاصة باجلوانب اجلنسانية للمناخ والصحة ،والطاقة،
واملاء والزراعة ،من أجل التخفيف والتكيف ،السيما من
خالل جمع بيانات مصنفة عن اجلنسني على املستويني
الشعَب
القطري واإلقليمي على السواء .وينبغي تدريب ُ
املعنية باإلحصاءات الوطنية على جمع البيانات املصنفة
جنساني ًا في تعاون مع الوكاالت التابعة لألمم املتحدة،
كما ينبغي تعزيز الضمانات القانونية لإلنتاج املنتظم
واملستمر ملجموعة دنيا من البيانات احملددة على أساس
اجلنس في حاالت تغير املناخ؛

برنامج تطبيق اخلدمات املناخية .إدراك ًا ملستوى املعارف
القائم ،وأخذاً في االعتبار الواقع املتعلق بحصول املرأة
على املعلومات ،من الضروري ليس فقط ضمان إتاحة
قابلية النفاذ إلى املعلومات املناخية وحتقيق الفوائد منها
للعلميني وصانعي القرارات في جميع األقاليم ،وإمنا أيض ًا
وبوجه خاص للمجتمعات احمللية ،والسيما املرأة احمللية.

•

املعلومات املوجهة نحو املستخدمني .تتسم املعلومات
املناخية وخدمات التنبؤات العملية ،مبا في ذلك تلك
التي يصممها املستخدمون بأهميتها في املساعدة على
متكني املرأة احمللية؛

•

التوعية وبناء القدرات .من املهم ضمان ودعم أنشطة
التوعية وبناء القدرات ألوساط عريضة من املستخدمني،
مبن في ذلك النساء والرجال من مختلف الفئات
العمرية.

املناخ واملجتمعات احمللية
89ا -تقع املجتمعات احمللية في اخلط األمامي ملواجهة تأثيرات
تغير املناخ وتقلبيته والظواهر املناخية املتطرفة .ويعد
مستوى املجتمع احمللي نقطة انطالق رئيسية لتحسني
إدارة التصدي للمخاطر املناخية .غير أن أسرع
املجتمعات احمللية تأثراً نادراً ما يستفيد من قدرتنا
املتزايدة على توقع األحوال املقبلة ،وغالب ًا ما تكون
أحوال هذه املجتمعات غائبة عن اخلطط والبرامج
الوطنية للتكيف.
90ا -وقد تزود املنتدى املعني باملناخ واملجتمعات احمللية
باملعلومات من اخلبرات العملية في إدارة املخاطر ،القائمة
على املجتمع احمللي ،واملتأتية من مجموعة منظورات
شتى ،تشمل منظورات من يعملون مباشرة مع املجتمعات
احمللية ،ومنظورات الشعوب األصلية ،واملنظمات الرائدة،
واملنظمات املعنية بالتنمية واملنظمات اإلنسانية ،والوكاالت
املعنية باألرصاد اجلوية واجلهات األكادميية .وقد أثبتوا أن
إدارة التصدي للمخاطر املستندة إلى املجتمع احمللي فعالة
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جداً ،وتشكل في الواقع مكون ًا أساسي ًا للجهود الوطنية
والدولية من أجل حتسني إدارة مواجهة تقلبية املناخ
وتغيره.
91ا -واتفق املهنيون واخلبراء في املنتدى على ما يلي:

•

بناء القدرة احمللية .من شأن بناء القدرات على املستوى
احمللي أن ميكِّ ن املجتمعات احمللية ويعزز الصلة بني املمارسة
احمللية واألطر السياساتية الوطنية؛

•

البدء اآلن .حتسني تطبيق املعلومات املناخية ميكن أن يتم
اآلن مباشرة بد ًال من مجرد بذل جهود على أجل أطول
لتعزيز الرصدات والتنبؤات؛

•

إدارة التصدي للمخاطر املناخية احملددة السياق .إن توفير
معلومات مناخية نوعية ليس كافياً .فإدارة التصدي
للمخاطر املناخية هي عملية خاصة تعتمد إلى حد كبير
على السياق .وال يوجد حل واحد يناسب جميع نواجت
املعلومات املناخية كذلك تلزم املعلومات التي ميكن
حتويلها إلى إجراءات ،وتلزم اإلرشادات واألدوات الداعمة
أكثر منها اإلرشادية؛

•

توقعات املستخدمني .من األساسي حتقيق الشفافية بشأن
أوجه عدم اليقني وإبالغ املستخدمني احملليني مبا ميكن
توقعه .وميكن لالتصاالت الفعالة أن تضمن أن تصل
املعلومات إلى املستوى املالئم وأن تفهم وأن تكون موضع
ثقة وأن تكون مصدراً التخاذ إجراءات؛
أفضل املمارسات .ينبغي تعزيز األمثلة على أفضل
املمارسات وتعلم النظراء من بعضهم مبا في ذلك من خالل
وسائل اإلعالم احلديثة ومنتديات أصحاب املصلحة؛
إقامة الشراكات .ميكن حتقيق فوائد من االستثمار في
إقامة الشراكات وحتقيق مشاركة فعالة تستند إلى إقامة
حوارات بني املستخدمني ومقدمي املعلومات واخلدمات
غالب ًا من خالل املؤيدين احملليني واملؤسسات الرائدة.

•

أن متكني املجتمعات احمللية أمر أساسي؛

•

ال أول للمجتمعات احمللية،
نادراً ما يكون املناخ شاغ ً
لذلك يتعني إدماج إدارة التصدي للمخاطر املناخية في
إطار تنمية املجتمع احمللي وأمنه وممارسته؛

•

متتلك املجتمعات احمللية معارف مجمعة عن الطقس
واملناخ والتنوع األحيائي والنظم اإليكولوجية احمللية
ولها تاريخ في التكيف مع تغيرات املناخ .وينبغي أن
تستند إدارة التصدي للمخاطر املناخية إلى البيانات
االجتماعية – االقتصادية وعمليات تقييم سرعة التأثر
والقدرة احملليتني من أجل تقييم وتناول االختالفات في
سرعة التأثر بني املجتمعات احمللية وداخلها ،مبا في ذلك
االختالفات في نوع اجلنس ،والعمر والدخل ،وإدراك
عمليات التعاقب احملتملة؛

•

تَقْ بَل املجتمعات احمللية املعلومات اخلارجية وتستخدمها
عندما تثق في مصدرها وعندما يتوافر إطار شراكة
داعمة؛

•

•

ميكن حتقيق الكثير من خالل التكيف مع املناخ الراهن،
واحلد من النقص الراهن في التكيف من خالل ممارسة
التخطيط القصير األجل واملتوسط األجل والطويل األجل
ملواجهة املخاطر.

•

املناخ وبناء القدرات ،والتعليم والتدريب

92ا -وأقر املنتدى بأن املعلومات املناخية املستندة إلى العلم
ميكنها أن تدعم بصورة فعالة إدارة التصدي للمخاطر
املناخية على مستوى املجتمع احمللي ،وقدم التوصيات
التالية لتحقيق ذلك على نطاق أوسع:
•

93ا -يشكل بناء القدرات ما هو أكثر بكثير من مجرد التدريب.
وهو يتطلب تعزيزاً مؤسسي ًا في مجال اإلدارة الرشيدة
والتنظيم والتمويل وتنمية املوارد البشرية في مجاالت من
مثل الطقس واملناخ واملاء .وتتطلب أنشطة بناء القدرات
من أجل حتسني التكيف أن يطلب أصحاب املصلحة
أن تكون هذه األنشطة موجهة نحو اخلدمات ونحو
حتقيق النتائج التي يطلبونها .عندئذ تصبح القدرة على

املعارف احمللية واتخاذ القرار .من الضروري إدراك
الدور الرئيسي للمجتمعات احمللية في صنع القرارات
على املستوى احمللي ،وفي االستناد إلى املعارف والقيم
واملهارات والنظم الثقافية التقليدية القائمة؛
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العامة واملستويني املؤسسي والفردي .وينبغي للجهات
الفاعلة اخلارجية أن تلتزم مببادئ عمل واضحة لدى
اضطالعها بالعمل في مجال بناء تنمية القدرات؛

استخدام املعلومات املناخية جزءاً من جهد أوسع نطاق ًا
لتحقيق هدف محدد .وقد أعد اخلبراء في مجال بناء
القدرات التوصيات التالية التخاذ إجراءات على أساسها:
•

تنمية القدرات .تتحقق تنمية القدرات على أفضل نحو
عندما تتوافر رؤية واحدة للقادة السياسيني والعلميني.
والقيادة القوية بالغة األهمية لتحقيق الفعالية؛

•

التعليم اخلاص بتغير املناخ .إن التعميم الفعال للتعليم
املتعلق بتغير املناخ في املناهج الدراسية على جميع
املستويات التعليمية يشكل إحدى األولويات؛

•

التفاعل بني العلم واملجتمعات احمللية .نظراً للطبيعة احملددة
موقعي ًا للمرونة والتكيف مع تغير املناخ تطورت معارف
املجتمع احمللي وأهل البلد اخلاصة بالنظم اإليكولوجية
واألخطار الطبيعية ،وآليات التكيف على مدى فترات
زمنية طويلة .ومع ذلك فإن تغير املناخ وتقلبيته ميكن
أن يكتسحا آليات التكيف التقليدية هذه .ولذلك من
امللح تعزيز القدرة البشرية واملؤسسية على زيادة التفاعل
بني املعارف العلمية واملجتمع احمللي وفهم أهل البلد على
جميع املستويات؛

•

التكيف مع التقلبية الراهنة .إن تركيز التكيف على
سيناريوهات تغير املناخ املوغلة في املستقبل (أكثر من
 50عاماً) التي تتسم بأوجه عدم يقني كبيرة حتد بشدة
من اهتمام معظم فئات أصحاب املصلحة .فالتكيف
مع تغير املناخ ينبغي تعزيزه كمسألة راهنة .وحتتاج
املجتمعات إلى حتسني التكيف مع التقلبية الراهنة للمناخ
ومع الظواهر املتطرفة ،وبتحقيقها ذلك ستحسن قدرتها
على التكيف مع سيناريوهات املناخ في املستقبل.
ولذلك ينبغي تركيز اجلهود على بناء القدرات الالزمة
لتحديد وتعزيز اإلجراءات التي حتسِّ ن التكيف اليوم وحتد
من أوجه سرعة التأثر في املستقبل؛

94ا -تغير املناخ خطر شامل يهدد الطاقة ،واألغذية ،وأمن
املياه؛ ويقوّض الصحة البشرية والتنوع األحيائي؛ ويؤثر
على القطاعات االقتصادية الرئيسية مثل النقل والسياحة.
والتنسيق والتعاون العامليان بني القطاع اخلاص والقطاع
العام أساسيان ملواجهة هذه التحديات املترابطة.

•

القابلية للنفاذ .ينبغي أن تكون خدمات املعلومات
املناخية قابلة لنفاذ املستخدمني إليها ،ومفيدة في السياقني
الوطني واإلقليمي ،وأن تستوعب املدخالت احمللية وتقبل
التغذية املرتدة باملعلومات .وستطور خدمات املعلومات
هذه من خالل بناء القدرات على مستويات السياسة

95ا -وتساعد املعلومات املناخية األفضل األعمال التجارية على
تركيز بحوثنا وعلى إجراء االستثمارات السليمة الطويلة
األجل .ويتوقف استمرار األعمال التجارية وجناحها على
مدى سرعة تأثرها بتأثيرات تغير املناخ وعلى قدرتها على
التكيف معه .وميكن خلدمات التنبؤ ومنذجة املناخ أن

•

الشراكات طويلة األجل .ينبغي النظر إلى بناء القدرات
والتدريب باعتبارهما عالقة طويلة األجل بني مقدمي
اخلدمات ومستخدميها تقوم على اإلصغاء والتعلم.
وتتطلب مثل هذه العالقة النفاذ إلى البيانات واملعلومات،
والقدرة على توليد املعارف ،والتعاون املجتمعي .ومن
األساسي أن تراقب البرامج وأن تقيّم وأن تغذّ ي الدروس
املستفادة البرامج باملعلومات املرتدة ،وأن تفضي إلى نتائج
مفيدة واضحة؛

•

التكيف مع املخاطر الشديدة .إن إدارة املخاطر املتصلة
باملناخ على التنمية املستدامة هي بالفعل متطلب في
البيئات التي تتهددها مخاطر شديدة .واألدوات التي
أعدت إلدارة التصدي للمخاطر املتصلة باملناخ مالئمة
للتكيف مع تغير املناخ ،وتوفر نقطة انطالق مفيدة
وضرورية من أجل تنمية القدرات؛

•

التعميم الفعال للمعلومات املناخية .تُعزَّز فعالية نواجت
املعلومات املناخية عندما تتوافر الكفاءة في جميع
حلقات الوصل في سلسلة املعلومات القائمة ابتداء من
منتجي املعلومات وصو ًال إلى مستخدميها على مختلف
املستويات.

املناخ ،والعمل التجاري والصناعة
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تساعدها على مواءمة مناذج عملها التجاري وفتح الباب
أمام فرص جديدة .ومن شأن مؤمتر املناخ العاملي الثالث
 WCC-3أن يساعد في إذكاء الوعي وتطوير اخلدمات
املتصلة باملناخ التي ميكن أن تساعد احلكومات واألعمال
التجارية على اتخاذ قرارات أفضل .وقدم اخلبراء املعنيون
باألعمال التجارية والصناعة التوصيات التالية:
•

الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص .تعتبر الشراكات
املبتكرة التي تعزز التطوير السريع للتكنولوجيات املتقدمة
بالغة األهمية للحد من االنبعاثات .ومن املهم أن يُشرك
فيها جميع أصحاب املصلحة الرئيسيون ،مبا في ذلك
اجلهات الفاعلة دون املستوى الوطني من أجل إيجاد
حلول مبتكرة لتغير املناخ؛

•

دور القطاع اخلاص .من شأن اإلطار العاملي للخدمات املناخية
أن يساعد الشركات على االستفادة من خدمات املناخ املعززة
ويوفر إمكانية أفضل للنفاذ إلى املعلومات املناخية .وينبغي
االستفادة إلى أقصى حد من اخلبرة الفنية للقطاع اخلاص.

•

علوم املناخ

•

األمثلة الوطنية أو اإلقليمية لتوفير اخلدمات املناخية
وتطبيقها
وبيّنت هذه امللخصات املقدمة بوضوح ،الفئة التي يريدون
إدراج ملصقاتهم فيها وما إذا كانوا يرغبون في إجراء عرض
تقدميي قصير (ملدة دقيقتني؛ أو عرض شريحة مصورة أو
شريحتني).

تنفيذ اخلدمات املناخية
97ا -استعرض املؤمتر مجموعة كبيرة من اخلبرات من البلدان
املتقدمة النمو والبلدان النامية ،ومن األوساط املعنية
بالبحوث إلى األوساط املعنية بالتشغيل ،ومن أنحاء
مختلفة كثيرة من العالم فيما يتعلق بتنفيذ اخلدمات
املناخية .وركزت حلقات العمل بشأن «تنفيذ اخلدمات
املناخية» بصورة خاصة على ما يلي:

اجللسات اخلاصة مبلصقي اإلعالنات

•

عملية حتسني استخدام الرصدات املناخية من البداية إلى
النهاية دعم ًا لوضع النماذج ،ولكي يستفيد منها التنبؤ
التشغيلي؛

•

دور برامج البحوث الوطنية والدولية في دعم تطوير
وحتسني اخلدمات املناخية؛

•

اخلبرات املختلفة ملختلف املناطق والبلدان واملؤسسات
في مجال تنفيذ اخلدمات املناخية.

96ا -أتاحت اجللسات الثالث اخلاصة مبلصقي اإلعالنات الفرصة
للمشاركني إلبالغ نتائج علمية أصيلة ومعلومات أخرى.
وقد دُعي ملصقو اإلعالنات من صفوف اخلبراء الذين
يرغبون في اإلسهام بأفكارهم وأعمالهم ،مبن في ذلك
العلميون من الوكاالت احلكومية ومختبرات البحوث،
واملهنيون في مجال خدمات املناخ ،والطالب وغيرهم من
األفراد املهتمني أو املجموعات املهتمة من مثل املنظمات غير
احلكومية .وتشمل املجاالت موضع االهتمام اخلاص القاعدة
العلمية ،ونظم املعلومات ،واالحتياجات احلاسوبية ،والنشاط
اإليضاحي ألفضل املمارسات الناجحة واملسائل اإلقليمية.

من الرصدات إلى التنبؤات
98ا -استطلعت حلقة العمل هذه سلسلة القيم املؤدية من
البيانات املتعلقة برصد األرض عبر املعاجلة والنمذجة إلى
خدمات املعلومات املناخية من أجل صانعي القرارات.
وتناولت خدمات التكيف مع املناخ من خالل دراستي
حالة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر على النطاق احمللي
والنطاق اإلقليمي ،كما سلطت األضواء على اخلدمات
املتعلقة بالتخفيف من آثار املناخ من خالل عرض نظام
ناشئ ملراقبة كربون الغابات .كما استطلعت مجموعة
األنشطة املشمولة في عملية حتويل الرصدات الساتلية

وقد تعني تقدمي ملخصات من صفحة واحدة بوقائع اجللسات
اخلاصة مبلصقي اإلعالنات إلى أمانة املؤمتر قبل  15حزيران/
يونيو  .2009واستعرضت اقتراحات ملصقي اإلعالنات
وقدم إشعار بقبولها في  30حزيران /يونيو .2009
ومت جتميع  200ملصق في إطار ثالثة مجاالت مواضيعية عامة:
•

املجتمع احمللي والقطاعات املعنية بالبيئة
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األولية إلى نواجت وخدمات مناخية نهائية مخصصة
للمستخدمني النهائيني.

•

وضع سيناريوهات قوية .إدراك ًا من مقدمي اخلدمات
املناخية أن التنبؤ بالتغيرات والتأثيرات املناخية يظل
يشكل حتدي ًا حقيقي ًا فإنهم يركزون على وضع
سيناريوهات قوية تتيح لصانعي القرارات النظر في طائفة
من اخليارات واستجابات السياسة العامة؛

•

املعلومات اخلاصة بقطاعات محددة .نظراً ألن العلوم
املعنية بتغير املناخ واحتياجات صانعي القرارات معقدة
للغاية ،فإنه ينبغي ملقدمي املعلومات املناخية أن يعدوا
خدماتهم مبهارة لتلبية احتياجات مختلفة ،مبا في ذلك
من أجل السيناريوهات احمللية ذات النطاقات الزمنية
القصيرة ،والسيناريوهات العاملية القائمة على نطاقات
زمنية أطول أجال.

99ا -ومت التوصل من دراستي احلالة إلى االستنتاجات التالية:
•

بالنسبة الرتفاع مستوى سطح البحر ،يتعني ترجمة
السيناريوهات العاملية إلى سيناريوهات محلية وإقليمية،
تتطلب إدماج تأثيرات الطوبوغرافيا ،وهبوط األرض،
وديناميات األنهار والدلتات وغيرها من املتغيرات احمللية.
ومن شأن تطوير املزيد من خدمات املعلومات الفعالة أن
محسنة ،تؤدي بدورها إلى مناذج
يتطلب أيض ًا رصدات ّ
محسنة؛ ومزيد من تنسيق الرصدات
ّ
وسيناريوهات
وإدماج البيانات؛ ونشر سريع وفعال للمعلومات اليسيرة
االستخدام للمستخدمني ،مبا في ذلك إلى عامة الناس عن
طريق نظم اإلنذار.

•

من أجل حتقيق مراقبة قوية لكربون الغابات ذات تغطية
شاملة ،تعمل احلكومات ،ووكاالت الفضاء وغيرها
من املنظمات مع ًا من خالل الفريق املخصص املعني
برصدات األرض  GEOلدمج الرصدات في املوقع،
ورصدات االستشعار عن بعد ،واملنهجيات اخلاصة
بتقدير محتوى الكربون .والغرض من ذلك هو إتاحة
اإلمكانية للحكومات وألسواق الكربون الناشئة لقياس
تدفقات كربون الغابات والتيقن منها على نحو أكثر
دقة من أي وقت مضى.

إج راء البحوث
102ا -تقدمت علوم املناخ تقدم ًا كبيراً خالل العقود الثالثة
املاضية ،ومع ذلك التزال كثير من التحديات العلمية
قائمة .وتتمثل احلاجة األساسية في إجراء تنبؤات مناخية
كمية على نطاقات زمنية يتراوح مداها بني الفصول
والعقود ونطاقات مكانية تتراوح بني احمللي واإلقليمي
والعاملي .والهدف النهائي هو خلق علم متكامل .وينبغي
أن يشمل هذا التكامل حتديد احتياجات املستخدمني
منذ البداية .وسيؤدي هذا إلى تقدمي املعلومات واخلدمات
املناخية بطريقة مناسبة التوقيت إلى صانعي القرارات
واملؤسسات التشغيلية.

100ا -ال يدرك املستخدمون النهائيون بشكل كامل دائم ًا القدر
الكبير من العمل الذي يجري خلف األنظار فيما يتعلق
بإعداد الرصدات املستشعرة عن بعد والرصدات املوقعية
بحيث ميكن نسخ هذه البيانات وحتليلها وحتويلها إلى نواجت
معلومات مناخية .وإن توسيع نطاق البيانات والطبيعة
الشاملة لها التي تشملها عملية املعاجلة ،وتعزيز النظم
العاملية املختلفة ملراقبة األرض وتوفير مقومات االستمرار
لها أمور بالغة األهمية ملستقبل اخلدمات املناخية.

103ا -وتتطلب حاجة املجتمع إلى معلومات مرجعية ذات
حجية بشأن تقلبية املناخ وتغيره زيادة اجلهود املبذولة في
مجال البحث والتطوير وتشمل هذه اجلهود :حتسني فهم
العمليات املناخية وعمليات التغذية املرتدة باملعلومات
واملالحظات؛ وحتسني السيناريوهات اخلاصة باالنبعاثات؛
والنهوض بالنمذجة إلى درجات استبانة مكانية عالية
إلدراك اجلوانب اإلقليمية للتقلبات والتغيرات املناخية،
والتمثيل الواقعي للعمليات املناخية احلاسمة؛ وتوفير
القدرة على جمع ومعاجلة وتقاسم بيانات الرصد من
أجل تقييم النماذج والبدء بتنفيذها؛ وتطوير قدرات
املعدات والبرمجيات على حتليل وتفسير النماذج ونتائج
الرصد؛ وحتديد كم أوجه عدم اليقني بطريقة احتمالية،
مبا في ذلك االعتراف بالنهاية الشديدة التأثير لعمليات
توزيع تلك األوجه ،والتحويل املبسط الرشيد إلى أسلوب

101ا -وقدم اخلبراء في حلقة العمل التوصيات التالية:
•

الرصدات املتواصلة .ينبغي لألوساط املعنية باملناخ أن
تسعى ،كأولوية عليا ،إلى ضمان أن يحصل مقدمو
اخلدمات املناخية بسهولة على الرصدات واملعلومات
بصورة متواصلة وشاملة؛
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تشغيلي مبا في ذلك توليد النواجت واخلدمات املناخية؛
وتيسير التغذية املرتدة باملعلومات من أوساط املستخدمني
وتوفير مدخالت لألولويات في مجال البحوث؛ وموارد
ومهارات للتوصل إلى خالصة جامعة للمعلومات ،وتلبية
احتياجات املستخدمني من أجل صنع القرارات على
املستويات العاملية واإلقليمية واحمللية.

•

104ا -ثمة إدراك واضح أن الفهم الكامل للمناخ يتطلب نهج ًا
ال يأخذ في االعتبار جميع عمليات نظام األرض،
شام ً
مبا في ذلك العمليات االجتماعية – االقتصادية .ولتلبية
التوقعات املنتظرة من اإلطار العاملي املقترح للخدمات
املناخية ،هناك حاجة إلى ما يلي:
•

التركيز على املستخدمني النهائيني .ينبغي حتديد
املستخدمني النهائيني ،وينبغي تقييم النواجت واخلدمات
لتلبية احتياجات أوساط املستخدمني على نحو أكثر
فعالية؛

•

نهج خاص بنظام األرض .ينبغي اعتماد نهج نظام األرض
إزاء الرصدات واملراقبة والنمذجة والتحليل والتنبؤ .كما
أن تنسيق البحوث اخلاصة بالتنبؤات والتعجيل بها أمر
أساسي؛

•

بناء القدرات .إن إشراب العلماء الشباب ،بدرجة
أهم في املناطق النامية من العالم بقدرات املواهب
العلمية البشرية عالية املهارة عن طريق التدريب وبناء
القدرات أمر بالغ األهمية .وينبغي للبلدان املتقدمة
النمو العمل مع البلدان النامية من أجل نقل القدرات
والتكنولوجيا ،والتعليم واحلوسبة .إال أن املبادرة
ينبغي أن تأتي من اخلبراء على املستوى احمللي حيث
ستنشأ اخلدمة هناك.

البلدان واألقاليم
105ا -وضعت حلقتا العمل الوطنية واإلقليمية بشأن تنفيذ
اخلدمات املناخية مجموعة من التوصيات كما يلي:
•

إستراتيجيات اإلبالغ .يلزم وضع إستراتيجيات إلبالغ
املعلومات املناخية ذات الصلة (مبا في ذلك قياسات
أوجه عدم اليقني) واملصممة بصورة فعالة إلى أصحاب
املصلحة ،وصانعي القرارات وعامة الناس ووسائل
اإلعالم؛

•

تكامل البيانات .يتطلب النجاح حتقيق تكامل نظم
الرصدات الفضائية القاعدة والرصدات املوقعية التي
ترصد بدقة املتغيرات املناخية الرئيسية ،واملتواصلة األداء
عبر العقود من أجل حتديد قوي لالجتاهات والتقلبات
على املستويني اإلقليمي والعاملي؛

الشعور باملشاركة الواسعة .إن توفير «الشعور باملشاركة
الواسعة» من جانب السكان واملستخدمني ،مبا في
ذلك ترجمة املنتجات إلى اللغة احمللية أمر هام من أجل
االستخدام الفعال للمعلومات؛

•

•

التفاعالت بني النماذج والرصدات .تشكل اخلالصة
اجلامعة لنواجت الرصدات والنماذج من أجل توفير
معلومات مناخية إقليمية وعاملية دقيقة ،واالستفادة
من أوجه عدم اليقني املستندة إلى النواجت في تخطيط
إستراتيجيات أفضل لنظم الرصد ،دعائم علمية هامة
ألي نظام وخدمات جديدين للمعلومات املناخية (يربط
ما بني البحوث والعمليات واخلدمات وتقدميها)؛

بناء القدرات .لضمان استدامة اخلدمات ،من الضروري
بناء القدرات وإجراء تدريب فعال داخل البلد ،وكذلك
متويل منتديات التوقعات املناخية .وإن تطوير أدوات
مالئمة (مثل النماذج الرقمية) وموارد بشرية مالئمة
لتطوير هذه األدوات يشكل عنصراً هام ًا في التطبيقات
املناخية؛

•

•

التعزيز الكبير للحوسبة عالية األداء .من الضروري إجراء
تعزيز كبير (بعامل يبلغ على األقل  1000مرة) في
احلوسبة عالية األداء وشبكات االتصاالت؛

األنشطة الوطنية .تلزم معلومات على املستوى الوطني
بشأن تغير املناخ وكذلك خدمات إنذار مبكر من أجل
إعداد إستراتيجيات تكيف وطنية .ويتطلب حتقيق
التوافق بني القدرات واحتياجات املستخدمني إجراء حوار
فعال؛

•

اخلدمات املناخية اإلقليمية .هذه اخلدمات شديدة
األهمية لإلسهام في تعزيز املرونة االجتماعية واالقتصادية
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وصنع القرار في كثير من القطاعات احلساسة للمناخ
(موارد املياه ،الزراعة ،مصايد األسماك ،الصحة ،الطاقة،
إدارة التصدي ملخاطر الكوارث ،على سبيل املثال)؛

•

استخدام أكثر املعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ
أساسية حسبما يبرزها الفصل املعني بالنسبة
لالستفادة من املوارد الطبيعية وإدارتها؛

•

املناخ في مجال التنمية .املعلومات املناخية أساسية
للتنمية االجتماعية – االقتصادية .ويلزم بذل جهود
واعية من جانب أصحاب املصلحة واجلهات الفاعلة
الرئيسية في القطاعات احلساسة للمناخ لفهم اإلمكانيات
الكاملة لهذه املعلومات ومدى فائدتها؛

•

تقييم الكيفية التي ميكن بها للمجتمعات في الواقع
التكيف مع تغير املناخ .فأسرع املناطق تأثراً في بلد
ما ،مثالً ،لم تكن غالب ًا هي األكثر استباقية في تخطيط
التكيف مع خطر معني ،سواء كان فيضان ًا أو عاصفة أو
جفافاً؛

•

التكامل .يلزم إقامة روابط جيدة بني املراكز العاملية
للتنبؤ باملناخ ( )GCPCsواملراكز املناخية اإلقليمية
من أجل حتقيق أفضل استخدام للنواجت على املستويني
اإلقليمي والوطني .والتنسيق اإلقليمي الزم لتعزيز
إدخال حتسينات على املستوى الوطني .وينبغي استخدام
الدروس املستفادة في التصميم املناسب للمعلومات
املتأتية من املراكز العاملية للتنبؤات املناخية ،GCPCs
واملراكز املناخية اإلقليمية  RCCsواملراكز املناخية الوطنية
(.)NCCs

•

احلاجة إلى إطار منهاجي للخدمات املناخية .يوحي تنوع
امللصقات بأن التكيف الفعال مع تقلبية املناخ وتغيره
على املستوى اإلقليمي ،وفي الواقع على املستوى العاملي
يستفيد من توافر إطار منهاجي لتقدمي واستيعاب خدمات
املعلومات املناخية املعممة واملستهدفة؛

•

األهمية البالغة للبيانات املناخية املستدمية بالنسبة لتقييم
التقلبات واالجتاهات فيما يتعلق باملخاطر الناشئة عن
التعرض لألخطار الطبيعية وسرعة التأثر بها.

االستفادة من التطورات اجلديدة في علوم وخدمات املناخ

108ا -وشملت املجاالت موضع االهتمام اخلاص في عروض
ملصقي اإلعالنات بشأن «علوم املناخ» ما يلي:

106ا -أتيحت للجزء اخلاص باخلبراء من املؤمتر الفرصة من
خالل اجللسات العامة مللصقي اإلعالنات وغيرها من
اجللسات اإلطالعية لتقدمي عرض أولي لطائفة واسعة من
مشاريع البحوث املبتكرة وتقدمي اخلدمات والتطبيقات
التي تَعِ د باإلسهام في جودة ونطاق وفائدة اخلدمات
املناخية في السنوات املقبلة .وأعرب املشاركون في املؤمتر
عن تقديرهم جلميع من أسهموا في العروض العلمية
والفنية أثناء اجلزء اخلاص باخلبراء ،وأعربوا عن تقديرهم
بوجه خاص للمعلومات التي قدمت بشأن التطورات
اجلديدة.

•

استخدام الرصدات املناخية لتحديد االجتاهات اإلقليمية
امللحوظة؛

•

النمذجة عالية االستبانة على النطاقني العاملي
واإلقليمي؛

•

إجراء دراسات بشأن تغير املناخ والتأثيرات املناخية على
النطاق اإلقليمي.

107ا -وشملت املجاالت ذات األهمية اخلاصة في عروض
ملصقي اإلعالنات بشأن «املجتمع والبيئة»:

109ا -وشملت املجاالت موضع االهتمام اخلاص في عروض
ملصقي اإلعالنات بشأن «األمثلة اإلقليمية والوطنية
على تقدمي اخلدمات املناخية» ما يلي:

القضايا املناخية التي حتث بالفعل على اتخاذ إجراءات،
من مثل:

•

طائفة متنوعة من ميادين اخلدمات من أجل التطبيقات
اإليكولوجية ،مبا في ذلك الزراعة؛

•

دور وسائل اإلعالم في إبالغ املعلومات املناخية (السيما
البارزة في امللصقات اخلاصة بالهيدرولوجيا)؛

•

•

حتليالت النظم املعقدة التي تظهر حساسيات غمضة
الداللة جتاه املناخ؛
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•

النشاطات القائمة على املستوى الوطني لتعزيز قدرات
بلد ما على إعداد خدمات مناخية موجهة ومصممة
خصيص ًا للمستخدمني؛

•

املعرفة اجليدة باحتياجات املستخدمني فيما يتعلق
باالستبانة املكانية والزمنية لتوفير خدمات مناخية
ناجحة .وأشير إلى أن املجتمع املدني ميكنه أن يقدم
إرشادات مفيدة لتطوير املعلومات واخلدمات املناخية
على املستويات احمللية؛

•

إثبات أن التبادل اجليد للمعرفة واخلبرات على املستويني
اإلقليمي ودون اإلقليمي مفيد جلميع املعنيني بتقدمي
اخلدمات املناخية.

حتسني إدارة املخاطر املرتبطة بتقلبية املناخ وتغيره ،وتعزيز
التكيف مع تغير املناخ على جميع املستويات من خالل
تطوير وإدماج املعلومات املناخية املستندة إلى العلم في
مجاالت التخطيط والسياسة العامة واملمارسة.
113ا -ورحب املشاركون في اجلزء اخلاص باخلبراء بالعمل
التحضيري الكبير الذي اضطلعت به املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية واملنظمات الشريكة لها بشأن تصميم
اإلطار العاملي املقترح للخدمات املناخية ،واملشاورات التي
أجريت بالفعل مع احلكومات من خالل القنوات الفنية
والدبلوماسية على السواء .وأعربوا عن كامل موافقتهم
على أنه من املنظورين العلمي والتشغيلي ،فإن اإلطار
املقترح من شأنه تعزيز واستكمال عمل املنظمات الدولية
القائمة فيما يتعلق بتوفير واستخدام املعلومات والتنبؤات
واإلنذارات اخلاصة بالطقس واملناخ واملاء والبيئة املتصلة
بها؛ وأن اإلطار يستند إلى ويتكامل مع النظم والبرامج
الدولية القائمة اخلاصة بالرصد وإجراء البحوث بشأن
املناخ التي تشارك في رعايتها املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية  WMOواملنظمات األخرى الشريكة لها التابعة
ملنظومة األمم املتحدة ،واملجلس الدولي للعلوم .ICSU
وستعزز املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  WMOومنظمات
قطاع املستخدمني التعاون في وضع إرشادات عملية
بشأن إعداد التنبؤات املناخية واستخدامها في مختلف
القطاعات واألقاليم.

110ا -وشجع املشاركون في املؤمتر بقوة جميع الذين أسهموا
بعملهم في اجلزء اخلاص باخلبراء من املؤمتر على مواصلة
دعم التنفيذ التدريجي لإلطار العاملي املقترح للخدمات
املناخية على مدى السنوات القادمة.
إطار ع املي للخدمات املناخية
111ا -سلم املؤمتر بأن تقدم ًا كبيراً أحرز على مدى الثالثني
عام ًا املاضية في حتقيق نهج عاملي متكامل فيما يتعلق
بوضع وتنفيذ وتشغيل واستخدام اخلدمات املناخية
دعم ًا لطائفة واسعة من االحتياجات املجتمعية في جميع
البلدان وفي جميع القطاعات االجتماعية – االقتصادية
الرئيسية .وأعرب املؤمتر بوجه خاص عن إدراكه لإلجنازات
التي حتققت في إطار برنامج املناخ العاملي ،السيما
برنامجه العاملي للتطبيقات واخلدمات املناخية ،ومشروع
خدمات املعلومات والتنبؤات املناخية في التنفيذ الناجح
للمنتديات اإلقليمية للتوقعات املناخية ودعمها لنشوء
خدمات مناخية وطنية معززة في بلدان كثيرة.

114ا -ودعا املشاركون في اجلزء اخلاص باخلبراء من املؤمتر إلى
القيام حسب االقتضاء بتعزيز وتنفيذ العناصر األساسية
لإلطار العاملي املقترح للخدمات املناخية إلى حد كبير،
والتي تتمثل فيما يلي:

112ا -وأوضحت العروض واملناقشات بجالء مع ذلك أن الترتيبات
الراهنة لتوفير اخلدمات املناخية تقصر إلى حد بعيد عن
تلبية االحتياجات احملددة وأنه التزال هناك إمكانيات
واسعة لم يستفد منها في حتسني هذه الترتيبات وتعزيز
جودة وفائدة اخلدمات املناخية لفائدة جميع البلدان
وجميع قطاعات املجتمع .وحتقق اتفاق واسع النطاق
بني ممثلي األوساط مقدمة اخلدمات وأوساط مستخدميها
على السواء على أنه يلزم إطار عاملي جديد للتمكني من
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•

النظام العاملي لرصد املناخ وجميع مكوناته واألنشطة
املرتبطة به؛ وتوفير التبادل والنفاذ املجاني وغير املقيد إلى
البيانات املناخية؛

•

تعزيز البرنامج العاملي للبحوث املناخية مبوارد حاسوبية
كافية وتعزيز التفاعل مع املبادرات العاملية األخرى في
مجال البحوث ذات الصلة باملناخ؛

•

استفادة نظم معلومات اخلدمات املناخية من الترتيبات
الوطنية والدولية املعززة القائمة للخدمات املناخية

في تقدمي النواجت ،مبا في ذلك املعلومات املوجهة نحو
القطاعات من أجل دعم أنشطة التكيف؛
•

•

تركيز آليات التواصل مع مستخدمي اخلدمات املناخية
على إقامة الروابط وإدماج املعلومات على جميع املستويات
بني مقدمي اخلدمات املناخية ومستخدميها بهدف حتقيق
استخدام تتوافر فيه الكفاءة لنواجت املعلومات املناخية ،مبا
في ذلك دعم أنشطة التكيف؛

بناء قدرات تتسم بالكفاءة والدوام من خالل التعليم
والتدريب وتعزيز التوعية واالتصال.

115ا -وباالستناد إلى املناقشات واملداوالت التي أجريت
خالل ثالثة أيام أثناء اجلزء اخلاص باخلبراء ،أيد
املشاركون وضع وتنفيذ اإلطار العاملي املقترح
للخدمات املناخية.
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املرفق  6مذكرة موجزة (مرفق باإلعالن)
املناخية ،يكفل أن تكون القرارات املتصلة بإدارة املخاطر
املناخية مدروسة جيداً وأكثر فعالية وأفضل استهدافاً.

يقترح مؤمتر املناخ العاملي الثالث إنشاء إطار عاملي للخدمات
املناخية من خالله يعمل مع ًا الذين يعدون املعلومات والتنبؤات
واخلدمات املناخية والذين يقدمونها والقطاعات املتأثرة
باملناخ حول العالم وذلك ملعاونة املجتمع العاملي على التكيف
بشكل أفضل مع حتديات تقلبية املناخ وتغيره .وتعرض هذه
املذكرة املوجزة حملة عن اإلطار ،من خالل اإلجابة على سلسلة
من التساؤالت األساسية.

3ا -وبغية تلبية احلاجة إلى معلومات مناخية محسنة ولتوفير
تواصل فعال بني األخصائيني العلميني ومقدمي اخلدمات
ومتخذي القرارات ،تقترح املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
وشركاؤها من املنظمات فيما يتعلق مبؤمتر املناخ العاملي الثالث
استحداث إطار عاملي جديد للخدمات املناخية (يشار إليه
باسم «اإلطار») مع توخي الهدف« :سوف تتسنى إدارة
أفضل ملخاطر تقلبية املناخ وتغيره وللتكيف مع تغير املناخ
على جميع املستويات من خالل تطوير وإدراج معلومات
مناخية علمية األساس في سياسة التخطيط واملمارسة».

ملاذا يعتبر وجود إطار عاملي للخدمات املناخية ضرورياً؟
1ا -يعتبر كثير من القطاعات االجتماعية  -االقتصادية ،مبا
في ذلك املاء والزراعة ومصائد األسماك والصحة واحلراجة
والنقل والسياحة والطاقة شديدة التأثر بالطقس والظواهر
املناخية املتطرفة مثل حاالت اجلفاف والفيضانات
واألعاصير والزوابع وموجات احلرارة أو موجات البرودة.
ويساور صانعي القرارات القلق بشكل متزايد بشأن
اآلثار السلبية لتقلبية املناخ وتغيره ،بيد أنهم غير
مزودين باملعدات الكافية لالستخدام الفعال للمعلومات
املناخية إلدارة املخاطر املناخية احلالية واملخاطر املناخية في
املستقبل وكذلك النظم اإليكولوجية .ونتيجة لذلك،
ليست هناك فحسب حاجة ملحة لتعزيز التعاون العاملي
من أجل معلومات مناخية دقيقة ومناسبة التوقيت ،بل
هناك أيض ًا حاجة ملحة باملثل لتبادلها بني اجلهات مقدمة
اخلدمات املناخية واملستخدمني لها ،ومن ثم ضمان أن يتم
إدراج املعلومات املناخية املعنية في التخطيط والسياسات
العامة واملمارسة على مختلف املستويات.

ما هو اإلطار العاملي للخدمات املناخية؟
4ا -يُقترح اإلطار العاملي للخدمات املناخية كترتيب تعاوني
طويل األجل ويعمل من خالله املجتمع الدولي وأصحاب
املصلحة املعنيون مع ًا لتحقيق هدفه املعلن.
5ا -ويتضمن اإلطار أربعة عناصر رئيسية هي :الرصد واملراقبة؛
والبحوث والنمذجة والتنبؤ؛ ونظام معلومات للخدمات
املناخية؛ وبرنامج تواصل مع املستخدمني (انظر الشكل).
ويعتبر العنصران األول والثاني راسخان متاماً ،بيد أنهما
في حاجة إلى تدعيم .أما العنصران اآلخران فيشكالن مع ًا
«نظام ًا عاملي ًا للخدمات املناخية».
6ا -وسوف يستحدث برنامج التواصل مع املستخدمني الذي
يقدم مفهوم ًا جديداً نسبياً ،طرق ًا لسد الثغرة بني املعلومات
املناخية التي يقوم علماء املناخ ومقدمو اخلدمات بإعدادها
واحتياجات املستخدمني من املعلومات العملية .وإذ
يدرك البرنامج أن حاجات أوساط املستخدمني متنوعة
ومعقدة ،فإنه سوف يدعم ويعزز الشراكات املؤسسية
الالزمة ،والبحوث الشاملة عدة تخصصات ،واالبتكار
وتطوير أدوات لدعم القرار وممارسات إدارة مخاطر
املناخ ،وتوليد واكتساب املعرفة وتقييم وحتديد أفضل
املمارسات ،والتعليم وبناء القدرات وتطبيق اخلدمات من

2ا -وتتيح جوانب التقدم األخيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا
الفرصة إلمكانية مواصلة التحسينات في نوعية خدمات
املعلومات والتنبؤات املناخية .كما أن إدراج التنبؤات التي
تتراوح نطاقاتها من الفصلية إلى عدة عقود واإلسقاطات
املناخية الطويلة األجل في عملية اتخاذ القرارات في
جميع القطاعات االجتماعية  -االقتصادية ،من خالل
حوار فعال متبادل بني مقدمي اخلدمات ومستخدميها
بشأن نطاق وتوقيت وجودة ومضمون النواجت واخلدمات
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مكوّنات اإلطار الع املي للخدمات املناخية
املستخدمون

(احلكومة ،الزراعة ،الصحة ،النقل ،الطاقة ،السياحة ،القطاع اخلاص)

برنامج التواصل
مع املستخدمني
نظام معلومات اخلدمات املناخية

البحوث والنمذجة والتنبؤ

الرصدات وامل راقبة

املعلومات وضمان جودتها وعلى إبالغ معلومات ونواجت
وخدمات تتسم بأرفع جودة ممكنة إلى متخذي القرارات
من النطاقات العاملية إلى النطاقات احمللية .ومن خالل تعزيز
التعاون الدولي من أجل التطوير ونقل التكنولوجيا املتصلة
بخدمات األرصاد اجلوية وتعبئة املوارد ،سيقوم هذا النظام
أيض ًا ببناء القدرات فيما بني مقدمي خدمات األرصاد
اجلوية على املستويني الوطني واإلقليمي في البلدان النامية
وفي أقل البلدان منواً ،والتي تعتبر إسهاماتها أساسية من
أجل حتسني نواجت املعلومات املناخية على النطاقات العاملية
واإلقليمية والوطنية.

أجل اتخاذ القرار .وسوف تنعكس نتائج برنامج التواصل
مع املستخدمني في اخلدمات التشغيلية لنظام معلومات
اخلدمات املناخية (.)CSIS
7ا -وسوف يعتمد نظام معلومات اخلدمات املناخية على
البرامج العاملية الراسخة مثل برنامج املناخ العاملي ()WCP
وسوف يعمل على تعزيز وتدعيم املؤسسات القائمة
واملرافق األساسية واآلليات القائمة والتنسيق بينها بشكل
أفضل ،بيد أن األهم هو أنه سيركز على األنشطة والنواجت
املوجهة نحو احتياجات املستخدمني ،وأثناء ذلك يواصل
تنفيذ األنشطة والنواجت القائمة على العلم والتكنولوجيا.

ما الذي سيتحقق من خالل اإلطار العاملي للخدمات املناخية؟

8ا -وسيعمل نظام معلومات اخلدمات املناخية ،من خالل
شبكة للمؤسسات العاملية واإلقليمية والوطنية على
تكوين خالصات جامعة من املعلومات املتدفقة من
مكونات اإلطار وهي الرصد واملراقبة والبحوث والنمذجة
والتنبؤ ،وسيقوم بإعداد معلومات ومنتجات وتنبؤات
وخدمات بطريقة تشغيلية على مختلف النطاقات
املكانية .وسيتم تعزيز هذه اخلدمات من خالل املالحظات
املرجتعة من املستخدمني ومن املكونات األخرى في النظام،
ومن خالل نواجت برنامج التواصل مع املستخدمني ،وبالتالي
يكفل تطوير وتقدمي خدمات املعلومات والتنبؤات
املناخية املوجهة نحو اهتمامات املستخدمني .وسوف يركز
البرنامج ،إضافة إلى ذلك ،على التوحيد القياسي وتبادل

9ا -عندما ينفذ اإلطار ،فإنه سيدعم إدارة مخاطر الكوارث
وممارسات إدارة املخاطر املناخية ،وسوف يسهم في حتقيق
أهداف مختلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف
مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
( ،)UNFCCCوحتقيق األهداف املتفق عليها دولي ًا مبا
فيها األهداف اإلمنائية لأللفية .ومن شأن التنفيذ الفعال
ملكونات اإلطار األربعة أن يؤدي إلى ما يلي:
• تعزيز شبكات الرصد احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية
ونظم إدارة املعلومات املتعلقة باملناخ وباملتغيرات ذات
الصلة باملناخ؛
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ال عن اجلامعات ومؤسسات البحوث
اخلاص ،فض ً
حول العالم ،وسوف يتطلب أيض ًا االتصال مع
املجتمعات احمللية في جميع القطاعات االجتماعية -
االقتصادية املستفيدة من تطبيق البيانات واملعلومات
املناخية في مجاالت التخطيط والسياسات العامة
واملمارسة .وسيتم تيسير عملية االتصال من خالل
مشاركة املنظمات واملؤسسات املعنية بالتنسيق مع
احلكومات .وبالتالي سيتطلب تنفيذ وتشغيل اإلطار
استمرار وتعزيز التعاون والشراكات الواسعة النطاق
املتركزة حول هذه الكيانات ،والتي تدعم وحتسن
مواطن القوة الفنية لديها .وبهذا ،فإن اإلطار سوف
تدعمه منظومة األمم املتحدة بكاملها واملنظمات
األخرى.

• تعزيز النمذجة املناخية وقدرات التنبؤ من خالل تعزيز
البحوث املناخية الدولية التي تركز على النطاقات الزمنية
من الفصلية إلى عدة عقود؛
• حتسني ترتيبات تقدمي اخلدمات املناخية الوطنية استناداً
إلى شبكات الرصد املعززة ومناذج التنبؤ ،وزيادة تفاعل
املستخدمني بدرجة كبيرة؛.
• مزيد من االستخدام الفعال خلدمات املعلومات والتنبؤات
املناخية على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية من
جميع أصحاب املصلحة املعنيني في القطاعات املتأثرة
باملناخ في جميع البلدان (مبا يؤدي إلى حتسني التخطيط
واالستثمار في قطاعات تعتبر حيوية بالنسبة لالقتصادات
الوطنية ولسبل املعيشة)؛ وبالتالي:

ما هي اخلطوات املقبلة فيما يتعلق بتطوير اإلطار العاملي
للخدمات املناخية؟

• الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية الواسعة االنتشار
من خالل إدارة أكثر فعالية ملخاطر املناخ وزيادة القدرات
من أجل التكيف مع تقلبية املناخ وتغيره.

(WCC-

12ا -مع مراعاة نتائج مؤمتر املناخ العاملي الثالث
 ،)3سيتواصل تطوير اإلطار حتت إرشاد فرقة عمل
مخصصة مؤلفة من مستشارين مستقلني رفيعي
املستوى ،مع إسهامات من شبكة واسعة النطاق
من اخلبراء وبالتشاور مع احلكومات واملنظمات
الشريكة واألطراف املؤثرة املعنية .وسوف تؤخذ
أيض ًا في االعتبار لدى مواصلة تطوير اإلطار
نتائج الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف
(  )COP 15في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغير املناخ (  )UNFCCCوكذلك االحتياجات
اخلاصة ومواطن الضعف لدى البلدان النامية،
والسيما أقل البلدان منو اً والدول النامية اجلزرية
الصغيرة.

من الذي سيشترك في اإلطار العاملي للخدمات املناخية؟
10ا -سوف يعتمد اإلطار على الشبكات احمللية والوطنية
واإلقليمية والعاملية القائمة لرصد املناخ ومراقبته وعلى
برامج البحوث والنمذجة واخلدمات اخلاصة وتعزيزها،
مبا في ذلك البرامج التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية .ويرمي اإلطار إلى حتقيق هدفه من خالل تعزيز
دور ومشاركة املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية واملراكز
اإلقليمية والعاملية ،ومن خالل زيادة مشاركة أصحاب
املصلحة اآلخرين ومراكز التميز عبر القطاعات االجتماعية
 االقتصادية ذات الصلة ،وخصوص ًا تلك املوجودة فيالبلدان النامية وفي أقل البلدان منواً ،والدول النامية اجلزرية
الصغيرة.

13ا -وسيتم إعداد خطة عمل مع حدود زمنية من أجل
إنشاء وتنفيذ مكونات اإلطار إلى جانب مؤشرات قابلة
لقياس التقدم في تنفيذ اإلطار .وسوف تعالج جوانب
اإلدارة الرشيدة واالحتياجات من املوارد .وسوف تعالج
خطة العمل أيض ًا تطوير ونشر ونقل التكنولوجيا وبناء
القدرات لدى مرافق األرصاد اجلوية في البلدان النامية وفي
أقل البلدان منواً.

11ا -وسوف يتطلب اإلطار ،لتحقيق غاياته ،تعاون ًا واسع
النطاق بني احلكومات الوطنية واحمللية والوكاالت،
واملنظمات غير احلكومية واملجتمع املدني والقطاع
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كيف يدعم اإلطار العاملي للخدمات املناخية؟

بعملية الفحص وتقدمي مقترحات بشأن اآلثار على املوارد

14ا -ستقوم فرقة العمل املخصصة املعتزم إنشاؤها ملواصلة تطوير
اإلطار في أعقاب مؤمتر املناخ العاملي الثالث ()WCC-3

املترتبة على تنفيذ اإلطار ،وتعاون احلكومات واملنظمات
واملؤسسات وأصحاب املصلحة املعنيني في تعبئة املوارد.
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املختص رات
BON
CGIAR
CLIPS
COP
CSIS
ESA
FAO
GARP
GCOS
GCPCs
GEO
GFCS
GOOS
GPCs
ICSU
IFRC
IMO
IOC
IPCC
ITU
IUCN
LDCs
MDGs
NCCs
NMHSs
NMSs
RCCs
RCOFs
SIDS
UNCCD
UNDP
UNECE
UNEP
UNESCO
UNFCCC
UNOG
UNWTO
WCASP
WCC-1
WCC-2
WCC-3
WCP
WCRP
WHO
WIOC
WIPO
WMO

شبكة رصد التنوع األحيائي
الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية
خدمات املعلومات والتنبؤات املناخية
مؤمتر األطراف (في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ) ()UNFCCC
نظام معلومات اخلدمات املناخية
وكالة الفضاء األوروبية
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة
برنامج بحوث الغالف اجلوي العاملي
النظام العاملي لرصد املناخ
املراكز العاملية للتنبؤات املناخية
الفريق املخصص املعني برصدات األرض
اإلطار العاملي للخدمات املناخية
النظام العاملي لرصد احمليطات
املراكز العاملية إلنتاج التنبؤات
املجلس الدولي للعلوم
االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
املنظمة البحرية الدولية
اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات (التابعة لليونسكو)
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
االحتاد الدولي لالتصاالت
االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة
أقل البلدان منواً
األهداف اإلمنائية لأللفية
املراكز الوطنية للمناخ
املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا
املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية أو األرصاد اجلوية الهيدرولوجية
املراكز اإلقليمية للمناخ
املنتديات اإلقليمية للتوقعات املناخية
الدول اجلزرية الصغيرة النامية
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة
برنامج األمم املتحدة للبيئة
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
مكتب األمم املتحدة في جنيف
منظمة السياحة العاملية (التابعة لألمم املتحدة)
البرنامج العاملي للتطبيقات واخلدمات املناخية
مؤمتر املناخ العاملي األول
مؤمتر املناخ العاملي الثاني
مؤمتر املناخ العاملي الثالث
برنامج املناخ العاملي
البرنامج العاملي للبحوث املناخية
منظمة الصحة العاملية
اللجنة الدولية لتنظيم مؤمتر املناخ العاملي الثالث
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
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اجلهات ال راعية مل ؤمتر املناخ الع املي الثالث ()WCC-3
اجلهات ال راعية األخرى:

Federal Department of Home Affairs FDHA
Federal Office of Meteorology and Climatology MeteoSwiss

إعالن امل ؤمتر
نحن ،رؤساء الدول واحلكومات ،والوزراء ورؤساء الوفود احلاضرة في اجلزء الرفيع املستوى التابع ملؤمتر املناخ العاملي الثالث
توصل إليها اجلزء اخلاص باخلبراء التابع للمؤمتر؛
 )WCCفي جنيف ،وقد نظرنا في النتائج التي َّ
(WCC--3
“) لتعزيز إنتاج تنبؤات وخدمات مناخية
اإلطار“)
نقرر إنشاء إطار عاملي للخدمات املناخية (يشار إليه فيما بعد باسم ””اإلطار
معدة على أساس علمي ،وتعزيز توافرها وتقدميها وتطبيقها؛

العمل مع ًا من أجل

إطار ع املي للخدمات املناخية

نطلب من األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOأن يدعو خالل أربعة أشهر من اعتماد اإلعالن إلى
عقد اجتماع حكومي دولي للدول األعضاء في املنظمة ( )WMOإلقرار اختصاصات فرقة عمل واملوافقة على تشكيلها
من مستشارين مستقلني رفيعي املستوى يعينهم األمني العام للمنظمة ( )WMOمع إيالء االعتبار الواجب للخبرة
الفنية ،والتوازن اجلغرافي والتوازن بني اجلنسني؛
نقرر أن تعد فرقة العمل ،بعد إجراء مشاورات واسعة مع احلكومات واملنظمات الشريكة وأصحاب الشأن املعنيني ،تقريراً
العمل مع ًا من أجل إطار عاملي للخدمات املناخية

جهات راعية أخرى :الدامنرك ،وكالة الفضاء األوروبية ،منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،اليونان ،أي رلندا ،إيطاليا ،ناميبيا ،باكستان ،برنامج األمم املتحدة للبيئة
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للمزيد من املعلومات ،يُرجى االتصال:

World Meteorological Organization

يتضمن توصيات بشأن العناصر املقترحة لإلطار وترفعه إلى األمني العام للمنظمة ( )WMOفي غضون اثني عشر شهراً
من إنشائها .وينبغي أن يتضمن التقرير النتائج التي مت التوصل إليها واخلطوات التالية املقترحة إلنشاء اإلطار وتنفيذه.
وينبغي أن تراعي فرقة العمل عند إعداد التقرير املفاهيم املجملة في املذكرة املوجزة املرفقة؛
نقرر أيض ًا أن يوزع األمني العام للمنظمة ( )WMOتقرير فرقة العمل على الدول األعضاء في املنظمة ( )WMOلبحثه
في املؤمتر املقبل للمنظمة ( )WMOفي عام  2011بغية اعتماد اإلطار وخطة لتنفيذه؛
ندعو األمني العام للمنظمة ( )WMOأن يحيل التقرير إلى املنظمات املختصة وكذلك إلى األمني العام لألمم املتحدة.
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