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تمهيد
أنُشئ فريق الخرباء املعني بأقل البلدان منوا ( )LEGيف عام 2001

لدعم البلدان األقل منوا يف معالجة اآلثار السلبية لتغري املناخ .ومنذ
ذلك الوقت ،قدم فريق الخرباء وفقا لواليته األصلية التوجيهات التقنية
و املشورة ألقل البلدان منوا ً عىل إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية
للتكيف ( .)NAPASوخالل واليته الجديدة التي تلقاها يف الدورة
السادسة عرش ملؤمتر االطراف ( )COPيف عام  2010يف كانكون،
املكسيك ،يوفر فريق الخرباء اآلن أيضا التوجيه التقني واملشورة بشأن:
مراجعة وتحديث برامج العمل الوطنية للتكيف؛ تعزيز اعتبارات
املساواة بني الجنسني واعتبارات تتعلق باملجتمعات القابلة للتأثر؛
دمج برامج العمل الوطنية للتكيف يف التخطيط اإلمنايئ؛ تحديد وتنفيذ
التكيف املتوسط وطويل األجل؛ وتنفيذ برنامج عمل أقل البلدان منوا ً.
وعالوة عىل ذلك ،يوفر فريق الخرباء أيضا التوجيه الفني والدعم لعملية
خطة التكيف الوطنية (.)NAP
ُوضعت هذه املبادئ التوجيهية التقنية من قبل فريق الخرباء املعني
بأقل البلدان منوا ،مع مدخالت وردود من مرفق البيئة العاملية ()GEF
ووكاالته وخرباء من املنظامت األخرى لدعم عملية خطة التكيف الوطنية
بناء عىل طلب من مؤمتر األطراف .وتوفر هذه املباديء التوجيهية
مجموعة من الخيارات للتعامل مع كل عنرص من عنارص عملية خطة
التكيف الوطنية ،استنادا ً عيل املبادئ التوجيهية لعملية خطة التكيف
الوطنية .وقد تأسست عملية خطة التكيف الوطنية للبناء عيل الخربات
الغنية للبلدان األقل منوا يف معالجة التكيف مع تغري املناخ من خالل
برامج العمل الوطنية للتكيف  ،ومن خالل ذلك ،معالجة التكيف
املتوسط والطويل األجل .وتهدف العملية إىل مساعدة أقل البلدان منوا
للحد من تعرضهم آلثار تغري املناخ من خالل بناء القدرة عىل التكيف
واملرونة ،وبتسهيل إدماج التكيف مع تغري املناخ يف تخطيطات التنمية.
وعىل النحو املنصوص عليه يف املبادئ التوجيهية األولية التي اعتمدت
يف الدورة السابعة عرش ملؤمتر االطراف (, ،)COP17تتمحور املبادئ
التوجيهية التقنية حول العنارص األربعة لعملية خطة التكيف الوطنية:
إرساء األسس ومعالجة الفجوات؛ عنارص تحضريية؛ اسرتاتيجيات تنفيذ؛
والتقارير والرصد واالستعراض.

املبادئ التوجيهية التقنية ليست إلزامية،
وميكن للدول أن تقررعىل الخطوات
املحددة للعملية الوطنية الخاصة بها.
وقد تم إعدادها بطريقة تسعى إىل
تعزيز متاسك التكيف وتخطيطات
التنمية داخل البلدان ،بدال من تكرير
الجهود املبذولة أو الجارية .وهي تهدف
إىل تيسري عمل يكون ذو قيادة و ملكية
قطرية تسعى إىل تسخري وبناء القدرات
عىل املستوى الوطني وذلك بدعم من
مختلف الرشكاء حسب االقتضاء .وتلك املباديء التوجيهية التقنية كذلك
مصممة بطريقة تسمح للبلدان مبراقبتها ومراجعتها بشكل منتظم
وتحديث خطط التكيف الوطنية عىل نحو متكرر.
هذه املبادئ التوجيهية التقنية ستساعد أقل البلدان منوا يف معالجة
شاملة التكيف بطريقة متامسكة واسرتاتيجية .وسوف تساعد البلدان
عىل وضع برامج تكيف محددة بشكل واضح لها قيادة و ملكية قطرية ،
تعمل عيل تحفيز العمل ايل ما بعد تنفيذ مشاريع التكيف .ويدرك فريق
الخرباء املعني بأقل البلدان منوا بأن أقل البلدان منوا ً ستستمر يف االعتامد
عىل دعم نشط من قبل فريق الخرباء والرشكاء اآلخرين ،وهم عىل
استعداد لتقديم أي دعم فيام يتعلق بتطبيق هذه املبادئ التوجيهية
وعيل مجمل عملية خطة التكيف الوطنية (.)NAP

بيبيتوا اليكشن التايس
رئيس فريق الخرباء
ديسمرب 2012
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 .1المقدمة
1.1

تطوير فهم مشترك لخطط التكيف الوطنية
وعملية خطة التكيف الوطنية

 1.1.1أهداف عملية خطة التكيف الوطنية

التكيف مع تغري املناخ أصبح عنرصا روتيني ورضوري للتخطيط عىل
جميع املستويات .وقد أقر مؤمتر األطراف ( )COPيف اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ( )UNFCCCيف دورته السابعة
عرشة أن التخطيط الوطني للتكيف ميكنه متكني جميع اطراف البلدان
النامية واألقل منوا َ ( )LDCعيل تقييم مواطن الضعف لديها ،و تعميم
مخاطر تغري املناخ ومعالجة التكيف.و قد أقر مؤمتر األطراف أيضا
أنه بسبب الوضع اإلمنايئ يف البلدان االقل منوا َ ،فان مخاطر تغري املناخ
تضخم تحديات التنمية للبلدان األقل منوا ،واعرتف بالحاجة إىل معالجة
تخطيط التكيف يف السياق األوسع من التخطيط للتنمية املستدامة 1.مع
وضع هذا يف االعتبار ،أنشأ مؤمتر األطراف عملية خطة التكيف الوطنية
( )NAPكوسيلة لتسهيل التخطيط الفعال يف أقل البلدان منوا والبلدان
النامية األخرى.
األهداف املتفق عليها لعملية خطة التكيف الوطنية ( )NAPهي:
 )1الحد من قابلية التعرض آلثار تغري املناخ ،من خالل بناء
القدرة عىل التكيف واملرونة
ب) تيسري إدماج التكيف مع تغري املناخ بطريقة متامسكة
يف سياسات و برامج و أنشطة جديدة وقامئة،ال سيام
يف عمليات واسرتاتيجيات التخطيط التنموي ،بجميع
القطاعات ذات الصلة وعىل مختلف املستويات ،حسب
2
االقتضاء.
كام اتفق مؤمتر األطراف عيل أن التخطيط للتكيف عىل الصعيد الوطني
هو عملية مستمرة ومتدرجة ومتكررة ،وانة ينبغي أن يستند تنفيذها
عىل األولويات املحددة وطنيا ،مبا يف ذلك تلك الواردة يف الوثائق

والخطط واالسرتاتيجيات الوطنية ذات الصلة ،واملنسقة مع أهداف
3
التنمية والخطط والسياسات والربامج الوطنية املستدامة.
وقد وافق مؤمتر األطراف أيضا عيل أن تعزيز العمل عيل التكيف يجب
أن يكون كاآليت:
•

أن يتم وفقا لالتفاقية؛

•

ان يكون ذات قيادة قطرية ،يراعي الفوارق بني
الجنسني ،يقوم غيل املشاركة والشفافية ،مع األخذ
بعني االعتبار الفئات القابلة للتأثر واملجتمعات
والنظم اإليكولوجية؛

•

أن يستند و يسرتشد بأفضل املعارف العلمية املتاحة،
وعند الحاجة ،باملعارف التقليدية ومعارف السكان
األصليني ،وبنهج يراعي الفوارق بني الجنسني ،بغية
إدماج التكيف يف السياسات واإلجراءات االجتامعية
واالقتصادية والبيئية ذات الصلة ،حسب االقتضاء؛

•

أن ال يكون توجيهي ،وال يؤدي إىل االزدواجية يف
الجهود املبذولة يف البالد ،وإمنا يقوم بتيسريعمل
مبلكية وقيادة قطرية

 1.1.2وضع إطار للتكيف

الكثري من املجتمعات لديها تاريخ طويل يف التعامل مع املناخ املتغري
يف عدة نطاقات وذلك من تغريات يومية ،موسمية ،وسنوية ،وايضاً من
الفضاء .غري انه من املتوقع ان يتجاوز تغري املناخ العاملي النطاق الذي
اعتادت عليه املجتمعات بكثري .يف حني أن طبيعة التغيري تحديدا ً من
الصعب التنبؤ بها بصورة مؤكدة ،اال ان الدليل عىل التغيريات والتأثريات
واسعة النطاق ينمو ،ومجال وضع النامذج املناخية لعمل تصورات عيل
التغريات املستقبلية هو حقل نشط جدا من البحوث .
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ُوصف التكيف عىل نطاق واسع يف األدبيات ،إال أنة اليوجد اتفاق عاملي
عىل تعريف دقيق له .من الواضح ان السياق مهم ،وميكن أن ينظر
للتكيف عيل انة تعديل ،عملية ،اونتيجة .وفيام ييل مجموعة مختارة من
التعاريف:

أنشطة مصممة لتعزيز القدرة التكيفية عيل نظام أو إجراءات تتخذ
لتعديل نظم اجتامعية  -اقتصادية وبيئية لتجنب أو تقليل الرضر الناجم
عن تغري املناخ .الطرق لتحقيق ذلك تشمل تنفيذ األنشطة الجديدة التي
هي حرصيا لالستجابة لتغري املناخ ،وتعديل األنشطة القامئة لجعلها أكرث
مقاومة ملخاطر تغيري املناخ الحالية و املستقبلية (تحصني من العوامل
املناخية).

ويستخدم الفريق االحكومي الدويل املعني بتغري املناخ ( )IPCCتعريف
واسع يشمل تكيف النظم اإليكولوجية وكذلك املجتمعات البرشية
واالستغالل املمكن للفوائد املحتملة لتغري املناخ" :التكيف هو التعديل
يف النظم الطبيعية أو البرشية استجاب ًة للمحفزات/املؤثرات املناخية
الحالية او املتوقعة ،او تأثرياتها التي تؤدي ايل التخفيف من الرضر أو
5
استغالل الفرص املفيدة".
ويشدد برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPعيل رضورة استخدام
اسرتاتيجيات لالستجابة لتأثريات تغري املناخ" :التكيف هو عملية من
خاللها تعزز وتطور وتنفذ االسرتاتيجيات للتعديل و التأقلم واالستفادة
6
من النتائج املرتتبة عىل الظواهر املناخية.

التكيف يمكن أن ُينظر اليه باعتباره
تعديال أو عملية أو نتيجة

وقد بني فريق الخرباء املعني بأقل البلدان منوا ( )LEGعىل تعريف
الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ ( ،)IPCCومع اتباع
نهج عميل ،يعرف التكيف يف سياق كل نظام قيد النظر  .ويقوم
تعريفه للتكيف عىل النحو التايل" :7يُع ّرف التكيف مع تغري املناخ عيل
انه تعديالت يحركها اإلنسان يف النظم االيكولوجية واالجتامعية أو
االقتصادية أو عملية سياسات ،وذلك استجاب ًة ملؤثرات املناخ الفعلية أو
املتوقعة وآثارها أو تأثرياتها" .
ويرتبط تخطيط وتصميم التكيف ارتباطا وثيقا بتخطيط التنمية .يف
معظم الحاالت العملية ،يكون التكيف مع تغري املناخ ،وبشكل طبيعي،
جزءا ال يتجزأ من نسيج التنمية .وميكن أن يكون التكيف يف شكل
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يف وصف التكيف ،غالبا ما يشار إيل التوقيت الذي يتدخل فية التكيف
(االستباقي أو رد الفعل) ،املجال االقتصادي الذي يحدث فيه التكيف
(خاص أو عام) ،واذا ما سيتم تسهيل التكيف أم ال من قبل املؤسسات
(املستقلة أو املخطط لها) .هذه الفروق ليست دامئا متنافية ،ويف كثري
من الحاالت التؤثرحقيق ًة يف طريقة التكيف.
وبالتايل فإن "تأطري" التكيف يختلف عيل أساس كل حالة عىل حدة،
وذلك بسبب الطبيعة املعقدة للتكيف .ولذا فمن املهم جدا ملجموعة
واسعة من أصحاب املصلحة أن تشارك يف عملية تخطيط وتنفيذ أنشطة
التكيف للتأكد من أن التقييم والنتائج الالحقة مفهومة ومفيدة يف
اتخاذ القرارات .بهذا املفهوم ،ميكن اعتبار التكيف بانة وسيلة ملساعدة
أصحاب املصلحة لتحقيق تنميتهم الجامعية وأهداف التكيف نظرا لتغري
املناخ.
 1.1.3من سيقوم بوضع خطط التكيف الوطنية؟

تم تأسسيس عملية خطة التكيف الوطنية ( ،)NAPلتمكني البلدان
النامية ،والبلدان األقل منوا عىل وجه الخصوص ،لصياغة وتنفيذ عمليات
خطط التكيف الوطنية .ويف داخل البلد ستختلف الرتتيبات املؤسسية
لتطوير وتنفيذ خطط التكيف الوطنية  ،وسوف تكون مدفوعة من
قبل الظروف الوطنية .تلك البلدان التي رشعت بالفعل يف عملية تشبه
عملية خطة التكيف الوطنية ( )NAPتعني عادة وكالة حكومية لقيادة
جهود التكيف مع تغري املناخ .هذه الوكالة عادة ما يكون لديها والية
او تفويض لتنسيق جهود جميع الجهات أو الوزارات األخرى ،وتسهيل
عمليات التقييم والتخطيط ،مبا يف ذلك من خالل التوعية ،وجهود بناء
القدرات واستدعاء الوكاالت ذات الصلة وغريها من الجهات املعنية
لتحديد وترتيب األولويات الوطنية للتكيف.
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مربع  .1قاموس المصطلحات الرئيسية

التكيف :هو تعديالت برشية يف النظم االيكولوجية واالجتامعية
أو االقتصادية أو نهج لخطه عملية ،وذلك استجابة ملحفزات املناخ
الفعلية أو املتوقعة وآثارها أو تأثرياتها (فريق الخرباء.)2011 ،
وميكن متييز أنواع مختلفة من التكيف  ،مبا يف ذلك االستباقي
والتفاعيل ،والتكيف الخاص والعام ،والتكيف املستقل ذاتيا و
املخطط (تقرير التقييم الرابع (,2007 ,)IPCC )AR4

فوائد التكيف :هي تكاليف الرضر املتجنب أو الفوائد املستحقة بعد
اعتامد وتنفيذ تدابري التكيف (تقرير التقييم الرابع (.2007 ,IPCC AR4
تكاليف التكيف :هي تكاليف لتخطيط وتحضريوتسهيل وتنفيذ
تدابري التكيف (تقرير التقييم الرابع )2007 ,IPCC AR4,

القدرة عىل التكيف (فيام يتعلق بتأثريات تغري املناخ):هي قدرة
النظام عىل التكيف مع تغري املناخ (مبا يف ذلك تقلب املناخ والظواهر
املتطرفة) من أجل تخفيف األرضار املحتملة  ،االستفادة من الفرص أو
التعامل مع العواقب(.تقرير التقييم الرابع .)2007 ,4 IPCC AR,
سوء التكيف :هو أي تغيريات يف النظم الطبيعية أو البرشية تزيد
من القابلية للثأثر باملحفزات املناخية عن غري قصد؛ وهو تكيف
مل ينجح يف الحد من القابلية للتأثر بل يزيده بدال من ذلك (تقرير
التقييم الثالث . )2001 ,IPCC,

تغري يف املناخ عرب الزمن،
ّ
تغي املناخ :تشري العبارة إىل حدوث اي ّ
سواء كان ذلك بسبب التقلبية الطبيعية أو نتيجة النشاط البرشي
(تقرير التقييم الرابع . )2007 ,IPCC AR4,

متوسط حالة ما،
تقلبية املناخ :تشري تقلبية املناخ إىل التباينات يف ّ
وما إىل ذلك من اإلحصاءات املناخية (مثل اإلنحرافات املعيارية
واإلحصاءات املتعلّقة بالظواهر الجوية املتطرفة ،إلخ) عىل جميع
النطاقات الزمنية واملكانية التي تتجاوز نطاق الظواهر الجوية
الفردية .وقد تكون تقلبية املناخ بسبب عمليات داخلية طبيعية
يف إطار النظام املناخي (التقلبية الداخلية) أو التباينات يف التأثري
اإلشعاعي الخارجي البرشي املنشأ (التقلبية الخارجية) (تقرير التقييم
الرابع .)2007 ,IPCC AR4,

املرونة :هي قدرة نظام إجتامعي أو بيئي عىل معالجة اإلضطرابات
مع اإلحتفاظ بالهيكل األسايس وطرق العمل ذاتها والقدرة عىل
التنظيم الذايت وعىل التأقلم مع اإلجهادات والتغيري (تقرير التقييم
الرابع . )2007 ,4 IPCC AR,

قابلية التأثر :الدرجة التي يصبح من خاللها النظام عرضة او غري
قادرعيل التأقلم مع اآلثار الضارة لتغري املناخ و يتضمن ذلك تقلبية
املناخ والظواهر املناخية املتطرفة .وقابلية التأثر تتوقف عىل طبيعة
وحجم ومعدل تباين املناخ التي يتعرض لها النظام ،وحساسيته
وقدرته عىل التكيف .وبالتايل التكيف سيشتمل أيضا عيل أي جهود
للتصدي لهذه املكونات (.)2007 ,IPCC AR4
التعميم أو اإلدماج :دمج (التكيف) األهداف واالسرتاتيجيات
والسياسات والتدابري أو العمليات بحيث تصبح جزءا من سياسات
وعمليات وميزانيات التنمية الوطنية واإلقليمية عىل جميع
املستويات واملراحل( .ليم وستانجر -سيقفريد.)2005 ،

املصادر
مكاريث جاي جاي ،كانزياين اوف  ،لريي ان آى ،وايت كاي اس
(محررون)  .2001تغري املناخ  :2001التأثريات والتكيف والقابلية
للتأثر .مساهمة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الثالث لفريق
الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ .كامربيدج :مطبعة
جامعة كامربيدج.
باري ام ال ،كانزياين او اف ،بالوتيكوف جاي يب ،فان دير لندين يب
و هانسون يس اي (محررون) .2007 .التأثريات والتكيف والقابلية
للتأثر .مساهمة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الرابع لفريق
الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ .كامربيدج :مطبعة
جامعة كامربيدج.
ليم ،يب ،و سبانجر -سيقفريد ،اي (محررون) .2005 .إطار سياسة
التكيف لتغري املناخ .وضع االسرتاتيجيات والسياسات والتدابري.
كامربيدج :مطبعة جامعة كامربيدج .متواجد عيل الرابط اآليت
<.>APF.pdf_7995/http://www.preventionweb.net/files
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 1.1.4ماذا ستشمل خطط التكيف الوطنية وعملية خطة
التكيف الوطنية ()NAP؟

 1.1.5مهمة فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا

من املتصور ان عملية خطة التكيف الوطنية ( )NAPهي أفضل طريقة
ملامرسة األعامل  ،مع الوضع يف االعتبار كامل الشواغل املتعلقة بتغري
املناخ يف عمليات التخطيط وصنع القرار .وسوف تشمل العملية جميع
الرتتيبات الالزمة لتطوير املعرفة لدعم اتخاذ القرار ،وبناء القدرات
الالزمة لتسهيل كافة اإلجراءات املطلوبة لعملية اسرتاتيجية لتخطيط
التكيف مملوكة للدولة .وكام هو الحال مع أي عملية تخطيط ،قد تكون
لعملية خطة التكيف الوطنية ( )NAPمخرجات متغرية ومحددة
يف نقاط معينة من الزمن ،مبا يف ذلك خطط التكيف الوطنية والربامج
والسياسات الشاملة .وسيختلف هيكل وشكل خطط التكيف الوطنية
بحسب البلد وميكن أن يشمل الخطط القطاعية والخطط دون الوطنية
لتوفري التوجيه الالزم يف معالجة احتياجات التكيف حيثام يهم.

هيكل وشكل خطط التكيف الوطنية
المنتجة في إطارعملية خطة التكيف
الوطنية سوف تختلف حسب البلد
ان خطط التكيف الوطنية ،كخطط وطنية اسرتاتيجية ،سوف توفر
اإلرشاد للعمليات عىل املستوى الوطني وخارجها .وستشمل هذه
العمليات ليس فقط الوكاالت الحكومية والوزارات ،ولكن أيضا
املجتمعات املحلية ،والقطاع الخاص ،والبلديات املحلية ،واملنظامت
غري الحكومية ،والجهات املعنية األخرى .وسوف تحدد خطط التكيف
الوطنية برامج التكيف ذات األولوية ،كام ستعمل عيل توفري اآلليات
التي ميكن من خاللها أن يتم تعديل السياسات تدريجياً لتصبح
أكرث مرونة.
تبادل املعلومات هو جزء مهم من العملية .لذلك سيتم تجميع أولويات
التكيف واألنشطة املخطط لها (السياسات واملشاريع والربامج) لفرتة
معينة ،ملعرفة كيفية تنفيذها وتجميعها وارسالها بشكل مستمر .تلك
الخطط سيتم استعراضها وتحديثها باستمرار .و ينبغي أن تشمل عملية
خطة التكيف الوطنية آلية للرصد والتقييم ،ونتائج لتغذية العملية
بصورة مستمرة مرة اخري لتمكني استخدامها يف إنتاج خطط التكيف
الوطنية املحدثة وخطط أخرى ذات صلة ،وهذا عيل أساس دوري.
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طلب مؤمتر األطراف من فريق الخرباء املعني بالبلدان األقل منوا تقديم
التوجيه التقني والدعم لعملية خطة التكيف الوطنية وذلك حسب
االقتضاء .كام طلب مؤمتر األطراف من الفريق أيضا ،ومن خالل القيام
بتنفيذ واليته ،الدعم لتحديد وتنفيذ التكيف متوسط وطويل األجل يف
أقل البلدان منوا وإعطاء االولوية لدعم صياغة وتنفيذ خطط التكيف
الوطنية 9.عالوة عيل ذلك ،طلب مؤمتر األطراف من فريق الخرباء إعداد
املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية ،استنادا إىل
املبادئ التوجيهية األولية املدرجة يف املرفق باملقرر .17.CP/5

وقد ناقش فريق الخرباء كيفيه دعم عملية خطة التكيف الوطنية يف
أقل البلدان منوا ،وذلك يف اجتامعه الثاين والعرشين يف سبتمرب ،2012
واقرتح املجاالت ذات األولوية لدعم البلدان األقل منوا وذلك بإرساء
األسس وإعداد خطط التكيف الوطنية عىل النحو الوارد يف الوثيقة
( .) 27/2012/FCCC/SBIو خالل أوائل عام  ،2013سوف
يقوم فريق الخرباء باإلشارة إيل تلك املجاالت التي ميكنهم دعمها،
وسيعمل عىل تشجيع املنظامت ذات الصلة إىل تقديم الدعم للبلدان يف
مجاالت أخرى.

1.2

البناء على برامج العمل الوطنية للتكيف
في عملية خطة التكيف الوطنية  :الدروس
المستفادة والعناصر التوجيهية

 1.2.1كيف تختلف عملية خطة التكيف الوطنية ()NAP
من برنامج العمل الوطني للتكيف ()NAPA؟

ُصممت برامج العمل الوطنية للتكيف ( )NAPAsلتلبية االحتياجات
العاجلة والفورية ألقل البلدان منوا .وتم إنشاؤها لتكون مبثابة قناة
ميكن ألقل البلدان منوا من خاللها الوصول إىل الدعم برسعة واالستفادة
من تدابري املنفعة للطرفني التي من شأنها أن تجنب الزيادة يف األرضار
والتكلفة يف تنفيذها يف املستقبل .وقد ُصممت برامج العمل الوطنية
منذ أكرث من عرشة اعوام ،عندما كانت العديد من البلدان األقل منوا
تشهد أنواع جديدة وتزايد يف مستويات التعرض للفيضانات والجفاف
واآلثار السلبية األخرى لتغري املناخ .وقد أضافت الهيئة الحكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ ( )IPCCعلوم جديدة منذ ذلك الحني إىل حقول
املعرفة املتاحة حول تغري املناخ وآثاره ،وبدأ العديد من البلدان األقل
منوا عيل بناء وعيهم وقدراتهم عىل التخطيط للتكيف عيل املديني
املتوسط والطويل.
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وقد تم تصميم عملية خطة التكيف الوطنية لتقديم الفرصة ألقل
البلدان منوا عيل اتخاذ نهج مدروس للعمل من أجل التغيري التحويل
يف قدراتهم عىل معالجة التكيف .وسيحتاج الحد من قابلية التعرض
لآلثار السلبية لتغري املناخ املدمج يف عمليات تخطيط التنمية الوطنية
واالسرتاتيجيات ايل نهجا متوسط وطويل األجل .وبذلك ،فإن عملية خطة
التكيف الوطنية ( )NAPسوف تبنى عىل اإلنجازات والدروس املستفادة
من عملية برنامج العمل الوطني للتكيف .وهذا يشمل الرتتيبات
املؤسسية والقدرات التي تم بناؤها والجهود املبذولة لرفع مستوى
الوعي والتقييامت التي تم القيام بها.
ويف حني انة قد تم تصميم عملية برنامج العمل الوطني للتكيف
( )NAPAإلنتاج برنامج واحد من برامج العمل الوطنية للتكيف ،تم
تصميم عملية خطة التكيف الوطنية ( )NAPإلنشاء نظام شامل ميكن
للبلدان من خاللة إدماج التكيف مع تغري املناخ يف التخطيط الوطني،
وإنتاج خطط تكيف وطنية عىل أساس مستمر .وسيجري رصد هذه
الخطط واستعراضها ،ثم تحديثها بشكل دوري ،وشكل هذه الخطط
سيتم من قبل البلدان نفسها اعتامدا عىل احتياجاتهم.
 1.2.2ملخص الخبرات والدروس الرئيسية المستفادة
من برامج العمل الوطنية للتكيف ()NAPAs
لإلستنارة منها قبل الشروع في عملية خطة
التكيف الوطنية ()NAP

التجارب التالية والدروس املستفادة من برامج العمل الوطنية للتكيف،
واملستمدة من وثائق وورش عمل ومقابالت مع أطراف أقل البلدان منوا،
قد تكون مبثابة مرجع مفيد للدول قبل الرشوع يف عملية خطة التكيف
الوطنية الخاصة بهم:
اتباع نهج ذو قيادة قطرية اثبت انه مفيد جدا .ان
•
املعايرياملعرفة محليا لتصنيف مواطن الضعف وتحديد أولويات
أنشطة املرشوع عملت عيل بناء الثقة والتوافق بني جميع
أصحاب املصلحة؛
رفعت برامج العمل الوطنية للتكيف الوعي عن تغري املناخ يف
•
جميع مستويات الحكومة واملجتمع يف أقل البلدان منوا ،وبنيت
القاعدة للتخطيط الوطني للتكيف .وتوفر البيانات التي تم
جمعها والتقييامت األولية أساسا جيدا لتقييامت وتخطيطات
أكرث شموال؛
شملت عملية برنامج العمل الوطني للتكيف ( )NAPAإنشاء
•
فرق برامج العمل الوطنية للتكيف متعددة التخصصات ،والتي
تضم خرباء وطنيني من الوكاالت الحكومية واملجتمع املدين
واملجتمعات املحلية ،إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف
وتنسيق تنفيذها .إرشاك الخرباء الوطنيني يف عملية إعداد
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•

•

•
•

•
•

برامج العمل الوطنية ضمن نجاحها ،وساهم باملثل عىل تعزيز
تجربة وقدرة الخرباء الوطنيني يف تناول مسألة التكيف .وكان
تنفيذ مشاريع التكيف أكرث سالسة وأكرث فعالية يف تلك البلدان
األقل منوا التي كانت قادرة عىل الحفاظ عىل الفرق القطرية
يف جميع مراحل عملية نابا ( .)NAPAومع ذلك ،يف معظم
البلدان األقل منوا ،توقف الدعم لفرق برامج العمل الوطنية
للتكيف مع ختام مرحلة إعداد الربامج ،وقد ادي ذلك غالبا ايل
تفكيك تلك الفرق؛
استفادت عملية االستعراض والرصد لربامج العمل الوطنية
للتكيف من الدعم املقدم من قبل فريق الخرباء املعني بأقل
البلدان منوا من خالل املسوحات والتفاعالت الدورية مع ممثيل
فريق الخرباء املعني بأقل البلدان منوا .كام استفادت ايضا من
تعاون فريق الخرباء مع مرفق البيئة العاملية ( )GEFووكاالتها
ملناقشة التقدم املحرز والعقبات واسرتاتيجيات للتصدي لها؛
تنسيق الجهود لدعم أقل البلدان منوا ادي إىل نتائج إيجابية
يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف .تعاون فريق الخرباء
مع مرفق البيئة العاملية ووكاالتها ،مبا يف ذلك من خالل
الحوار الذي نشأ يف اجتامعات الفريق ،الستكشاف سبل دعم
أقل البلدان منوا بشكل فعال يف تنفيذ برامج العمل الوطنية
للتكيف الخاصة بهم مع مساعدات مالية من صندوق أقل
البلدان منوا ( .)LDCFوقد أسفرت تلك الجهود عن دورة
مبسطة للمرشوع ومفاهيم أكرث دقة عملت عيل تيسري وصول
أقل البلدان منوا لتلك االموال من صندوق أقل البلدان منوا؛
كانت املوارد املالية املتاحة محدودة جدا ،ال سيام للبلدان
األكرب حجام ،إلجراء تقييم كامل وتلبية احتياجات جميع
القطاعات وجميع املناطق القابلة للتأثر من البالد؛
بسبب عدم توفر توجيهات واضحة بشأن سياسة وتصميم
املرشوع يف املراحل املبكرة من إعداد برامج العمل الوطنية
للتكيف ،مل تكن معظم أقل البلدان األقل منوا قادرة عىل وضع
اسرتاتيجية تنفيذ مطابقة لإلرشادات الالحقة عىل تنفيذ هذه
الربامج يف إطار صندوق أقل البلدان منوا؛
يف حني انة ميكن لرشكاء املرشوع توفري دعام مفيدا ألقل البلدان
منوا يف الوصول إىل املوارد ،اال ان البنية واإلجراءات الداخلية
ميكنها ان تبطئ عملية رصف األموال؛
بينام رفعت برامج العمل الوطنية للتكيف وعي العديد من
أصحاب املصلحة ،وال سيام املجتمعات األكرث ضعفا ،فإنها
أثارت أيضا توقعاتهم .وقد أصبحت إدارة تلك التوقعات صعبة
بالنسبة لبعض البلدان األقل منوا .ويرجع ذلك إىل الوقت
الواسع النطاق ما بني االنتهاء من وضع برنامج العمل الوطني
للتكيف والرشوع يف تنفيذ أنشطة املرشوع ،وذلك يعود بشكل
أسايس نتيجة للصعوبات التي واجهتها يف الحصول عىل املوارد
من صندوق أقل البلدان منوا؛
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وعىل الرغم من التحديات ،فقد بنيت عملية برنامج العمل الوطني
للتكيف قدرة هائلة ووعي عىل املستوى الوطني بالنسبة لكثري من أقل
البلدان منوا ،وقامت بتحسني عالقات العمل بني الجهات املعنية والهيئات
الوطنية ،مام شكل خطوة إيجابية نحو التكيف مع تغري املناخ .باإلضافة
إىل ذلك ،قدمت الدروس الناتجة من تلك الربامج حتى اآلن صورة
ملموسة لترسيع الجهود املبذولة لتلبية االحتياجات العاجلة والفورية
املحددة من قبل أقل البلدان منوا يف برامج العمل الوطنية للتكيف
الخاصة بهم .وهذه الدروس سوف تلعب ايضا دورا هاما يف إثراء عملية
خطة التكيف الوطنية.

ونتيجة لذلك ،فإن عملية خطة التكيف الوطنية:
•

•
•

 1.2.3نحو مبادئ توجيهية لعملية خطة التكيف
الوطنية ()NAP

املبادئ التوجيهية لعملية خطة التكيف الوطنية مبنية عىل تلك
املباديء املوجودة يف عملية برنامج العمل الوطني للتكيف ،والتي
شملت اآليت  )1( :عملية تشاركية تشمل أصحاب املصلحة )2( ،نهج
متعدد التخصصات وتكمييل ،مبني عيل الخطط والربامج الحالية ذات
الصلة )3 (،املساهمة يف التنمية املستدامة )4( ،املراعاة الخاصة للفئات
املهمشة مثل النساء )5 (،نهج ذو قيادة قطرية )6( ،اإلدارة البيئية
السليمة )7(،الفعالية من حيث التكلفة )8( ،البساطة و ( )9مرونة
اإلجراءات بناء عىل ظروف كل بلد عىل حدة.
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•

•

ليست إلزامية .هذه املبادئ التوجيهية ميكن أن تساعد البلدان
األقل منوا عىل اتخاذ الخطوات واألنشطة التي ميكن أن تضمن
التكيف الفعال .ووفقا ملستويات تقدمهم املحرز للتكيف حتى
اآلن ،ميكن للبلدان أن تختار الخطوات واألنشطة التي ستقوم
بها بغية امليض قدما؛
تسعى لتعزيز متاسك التكيف وتخطيط التنمية داخل البلدان،
بدال من تكرار الجهود؛
تيرس عمل ذو قيادة وملكية قطرية .،ألن أقل البلدان منوا لها
امللكية الكاملة لعملية خطة التكيف الوطنية داخل بلدانها.
وتسعى عملية خطة التكيف الوطنية إىل البناء عيل القدرات
عىل املستوى الوطني واستغاللها ،وذلك بدعم من مختلف
الرشكاء حسب االقتضاء؛
تم تصميمها بحيث ميكن للبلدان رصدها واستعراضها عىل أساس
منتظم ،وتحديث خطط التكيف الوطنية الخاصة بهم عىل نحو
متكرر ،وهذا مهم نظرا إىل أن بيانات وتوقعات املناخ األفضل
جودة فضال عن غريها من املعلومات املفيدة لعملية التخطيط،
سوف تصبح متاحة عىل نحو متزايد ،وتأثريات تغري املناخ عىل
املدى املتوسط والطويل سوف تكون مفهومة بشكل أفضل؛
تهدف إىل تحديد الفجوات يف القدرات والتكيف عىل نحو
مستمر ،وإىل معالجة هذه الفجوات.
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مربع  .2إدماج المنظور الجنساني في عملية خطة التكيف الوطنية

يف العديد من البلدان ،تواجه النساء سلبيات تاريخية ،ويشمل ذلك
محدودية فرص الحصول عىل صنع القرار واألصول االقتصادية .وبالتايل
ميكن للدينامكيات الجنسانية أن تؤدي إىل حالة تكون فيها املرأة أكرث
عرضة لآلثار السلبية لتغري املناخ .فاعتامد النساء بشكل غري متناسب عىل
املوارد الطبيعية وادوارهن السائدة يف املجتمع وداخل األرسة يجعلهن
أكرثعرضة للتأثر عيل وجه الخصوص عندما تتأثر املوارد التي يعتمدن
عليها سلبا ،وتصبح أكرث ندرة أو يصعب الوصول إليها نتيجة لتغري املناخ.
إدماج املنظور الجنساين يف عملية خطة التكيف الوطنية ميكن ان يساعد
عىل تأكيد وجود املشاركة املتساوية بني الرجل واملرأة يف عمليات صنع
القرار ،وكذلك يف تنفيذ أنشطة التكيف .وعالوة عىل ذلك ،فإنه ميكن أن
يساعد عىل ضامن أن التؤدي عملية خطة التكيف الوطنية واالنشطة
املرتتبة عليها إىل تفاقم عدم املساواة بني الجنسني .بل ميكن أن تؤدي إىل
تحسني التكيف ،ومرونة اكرت يف املجتمعات.
وميكن للنساء أن يكن مبثابة عنارص فاعلة أساسية يف مسألة التكيف يف
املجتمعات .ففهمهن العميق غالباً ببيئتهن املبارشة ،وخربتهن يف إدارة
املوارد الطبيعية (املياه والغابات والتنوع البيولوجي والرتبة) ومشاركتهن
يف االعامل املتأثرة باملناخ مثل الزراعة والغابات ومصايد األسامك ينبغي
االستفادة منها  .وقد توصل تقييم أجراه البنك الدويل ،فضال عن العديد
من الدراسات األخرى ،إيل أن املشاريع تكون أكرث نجاحا عندما يتم
فيها دمج اعتبارات املساواة بني الجنسني والديناميكية يف التخطيط
والتنفيذ.
ان دمج اعتبارات املنظور الجنساين يف عملية خطة التكيف الوطنية
تنطوي عىل عدد من األنشطة .وتشمل اآليت:
• تقييم ما هو متاح من املعلومات فيام يتعلق خاصة بالفئات
الضعيفة مبا يف ذلك النساء ،وعالوة عىل ذلك البحث حول هذا
املوضوع يف البالد؛
• تسخري إمكانيات النساء لكونهن عامال من عوامل التغيري داخل
مجتمعاتهن ،واالستثامر يف هذه اإلمكانيات كجزء من عملية خطة
التكيف الوطنية؛
• تفصيل وتنفيذ أنشطة خطة التكيف الوطنية عىل أساس فهم
ديناميات الجنسني واآلثار املحتملة لتغري املناخ الغري متناسبة
عىل النساء؛

•

•
•
•
•

ضامن مشاركة الفئات القابلة للتأثر ،مبا يف ذلك النساء ،يف عملية
خطة التكيف الوطنية  ،وهذا يشمل دمج وجهات نظر النساء
واالعتامد عىل معرفتهن الفريدة بالتكيف واسرتاتيجياتهن املحلية
للتأقلم عند صياغة عملية خطة التكيف الوطنية؛
الرشوع يف التوعية لضامن فهم أصحاب املصالح املختلفة
للديناميات الجنسانية يف تغري املناخ؛
استخدام البيانات املصنفة حسب نوع الجنس يف تقييامت مدى
التأثر والتكيف؛
إجراء الرصد وإعداد التقارير عن إدماج املراعاة الجنسانية يف عملية
خطة التكيف الوطنية؛
تقييم إدماج املراعاة الجنسانية يف التكيف ،وإدخال التحسينات إذا
لزم األمر.
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<http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/
.>vLUImages/Policy/$file/WID-GUID-E.pdf
رئاسة جنوب افريقيا يف مؤمتر االطراف/اجتامع األطراف باالتفاقية اإلطارية
بشأن تغيري املناخ .2012 .النساء يتكيفن مع تغري املناخ :ثوتو يا باتاثو،
تعاليم من الناس .قسم العالقات الدولية والتعاون يف جنوب أفريقيا.
صندوق األمم املتحدة للسكان ( )UNFPAمنظمة البيئة والتنمية
النسائية ( .2009 .)WEDOصالت تغري املناخ :الجنسانية والسكان
وتغري املناخ .متوفر عيل الرابط اآليت:
<http://www.wedo.org/wp-content/uploads/ClimateConnect
.>pdf.ionsBookletEnglish1

 )1لجنة عن وضع المرأة .2008 .المنظورات الجنسانية بشأن تغير المناخ .ورقة قضايا لحلقة نقاش فريق الخبراء حول القضايا واالتجاهات الناشئة والنهج الجديدة تجاه القضايا التي تمس وضع المرأة أو
المساواة بين المرأة والرجل .الجلسة الثانية والخمسين من لجنة وضع المرأة .متوفر علي الرابط اآلتي:
.>http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/issuespapers/Gender%20and%20climate%20change%20paper%20final.pdf
 )2برنامج األمم المتحدة للمرأة . 2012 .الموقع متوفر علي الرابط اآلتي.>1#/http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change< :

 )3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (( .2010 .UNDPالجنسانية وتغير المناخ والتكيف المجتمعي :دليل لتصميم وتنفيذ برامج و مشاريع التكيف المراعية لالعتبارات الجنسانية والمجتمعية .برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،نيويورك.
 )4دي ميرنس ،آر و نورتون آي .2010 ،األبعاد االجتماعية لتغير المناخ :المساواة والقابلية للتأثر في عالم تزداد فية درجات الحرارة .واشنطن دي سي :البنك الدولي .متوفر علي الرابط اآلتي:
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/2689/10986/

17

أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

 .2تقديم للمبادئ التوجيهية التقنية
2.1

الغرض من المبادئ التوجيهية والجمهور
المستهدف

تصدر هذه املبادئ التوجيهية التقنية من قبل فريق الخرباء املعني بأقل
تغري املناخ
البلدان منوا ،وذلك كجزء من عملية االتفاقية اإلطارية بشأن ّ
إىل األطراف واملنظامت ذات الصلة وذلك استجابة للوالية املمنوحة
لفريق الخرباء املعني بأقل البلدان منوا من قبل مؤمتر األطراف .والغرض
منها هو تزويد األطراف ،فضال عن املنظامت املساعدة لألطراف يف
التكيف ،بالتوجيه التقني لتطوير خطط التكيف الوطنية ،والتي تغطي
مجاالت مثل:
•
•
•
•
•
•

إنشاء عملية وطنية لتنسيق خطط التكيف عىل جميع
املستويات ذات الصلة  ،مع الوضع يف االعتبار االهداف
املتوسطة وطويلة األجل؛
تحديد الفجوات يف القدرات ،وبناء القدرات لتخطيط وتنفيذ
التكيف ،وإلدماج التكيف مع تغري املناخ يف عمليات تخطيط
التنمية الوطنية؛
إعداد خطط تكيف وطنية تحتوي عىل أنشطة وسياسات
وبرامج للتكيف مع تغري املناخ؛
إنشاء نظام رصد وتقييم الحتياجات وتدابري التكيف ،وخطط
ملعالجة االحتياجات الناشئة بشل تكراري؛
تصميم اسرتاتيجية تواصل بشأن تغري املناخ؛
وضع خطط للتعاون بني القطاعات وداخل الوحدات اإلدارية
مثل املدن والحكومات املحلية.

وقد ركزت املباديء التوجيهية األولية التي اعتمدها مؤمتر األطراف
لصياغة خطط التكيف الوطنية عيل أقل البلدان منوا وامكانية البناء
عىل خرباتهم يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف .املبادئ
التوجيهية التقنية الحالية تتناول بالتفصيل تلك املبادئ التوجيهية األولية
وتوفر مجموعة من الخيارات للتعامل مع كل عنرص من عنارصعملية
خطة التكيف الوطنية ( )NAPباالعتامد عىل أفضل املعارف املتاحة.
املبادئ التوجيهية التقنية عامة ،وميكن استخدامها من قبل أقل البلدان
منوا والبلدان النامية األخرى التي ترغب يف توظيف طرائق خطط
التكيف الوطنية يف إعداد جهود التخطيط الخاصة بهم.
10

جميع الوكاالت واملنظامت العاملة يف مجال التكيف يف البلدان األقل منوا
والبلدان النامية األخرى مدعوة الستخدام هذه املبادئ التوجيهية للقيام
بعملهم وتقديم تقارير عن أنشطتهم مبوجب االتفاقية .وقد ُصممت
املبادئ التوجيهية لزيادة فعالية وكفاءة جهود التكيف التي تستهدف أو

18

تقع يف أقل البلدان منوا؛ وذلك من أجل تحقيق الفوائد الطويلة األجل
من التكيف والتحول لجميع العمليات الالزمة للبلدان لبناء القدرة عىل
التكيف وعىل أن تصبح أكرث مقاومة ملخاطر تغيري املناخ.
املبادئ التوجيهية تستند عىل الدروس املستفادة من البلدان التي قامت
بالفعل بإعداد خطط واسرتاتيجيات التكيف الوطنية .وهي تحدد كيفية
االستجابة وتقديم التقاريرمن قبل القطاعات ذات الصلة والوحدات
اإلدارية األخرى إىل الحكومات الوطنية عن خطتهم وبرامجهم ملعالجة
التكيف مع تغري املناخ ،مبا يف ذلك الجهود املبذولة للتعاون يف مختلف
القطاعات ضمن اماكن محددة مثل املناطق واملدن .ويف حني أن املبادئ
التوجيهية ال تفرض منهجيات معينة لخطوات مختلفة ،لكنها تعطي
أمثلة عىل أساليب وأدوات مفيدة ميكن للسلطات أن تستخدمها لتطوير
خيارات التكيف لديها ،وكيف ميكن لها ان تٌجمع و يوسع نطاقها إىل
خطة للتكيف عىل املستوى الوطني.
هذه املبادئ التوجيهية مدعومة بدراسات وأمثلة ونظم للمعرفة
ومصادرمعلوماتية إضافية متاحة عيل بوابة إليكرتونية عىل شبكة
اإلنرتنت وميكن الوصول إليها عيل الرابط اآليت:
http://unfccc.int/NAP
2.2

النهج العام

هذه املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية مصممة
لدعم البلدان يف تخطيط وتنفيذ إجراءات التكيف عىل املستوى الوطني.
وهناك العديد من اإلرشادات األخرى املوجودة واملواد املرجعية
ملستويات ووحدات قرارمختلفة يفرتض أن أجزاء منها سوف تكون قابلة
للتطبيق لوضع خطة وطنية للتكيف .وقد وضعت االفرتاضات التالية
عند إعداد املبادئ التوجيهية التقنية:
•
•

ال يوجد هناك نهج واحد ينطبق عىل جميع احتياجات
تخطيطات التكيف يف بلدا ما ،فهنالك أساليب معينة سوف
تحتاج ايل التطوير و التطبيق استنادا إيل الظروف املحددة ؛
من املتوقع املستوي األقيص من املرونة ،وهذه الجهات
الفاعلة التي تشارك يف صياغة خطط التكيف الوطنية يف البالد
ستستخدم كل األدوات املتاحة واملناسبة ،التي تتعدي ما قد
طورته تلك الوكاالت املساعدة يف التنفيذ .هذا مفيد بشكل
خاص يف الحاالت التي تغطي فيها تقييامت التكيف مجاالت
تتعدي امليزة النسبية للوكالة الواحدة؛
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•

•

•

تكامل النهج أمر مرغوب فيه ويشجع ،عىل سبيل املثال مناهج
التقييم املسامة بالعلوم اوالً (من أعىل ايل اسفل) والسياسة
العامة اوالً (من أسفل ايل أعىل) .فمن غري املرجح أن نهج واحد
سيكون كاف متاما ،لذا فان تخطيطات التكيف الناجحة تتطلب
مزيج دقيق من النهجني؛
ال يعترب العدد الدقيق من الخطوات مهم يف هذه املبادئ
التوجيهية .فان عملية خطة التكيف الوطنية مصممة عيل
أن تكون مرنة مع بلدان قادرة عىل اختيار تلك الخطوات
والعنارص املطلوبة إلنجاز عملية التخطيط من دون تقييد
لخطوات أو مهام محددة يجب اتباعها .املصطلحات
املستخدمة ليست مقيدة بفلسفة نهجية معينة ،ويتم تشجيع
املستخدمني عيل تحديد خطواتهم بشكل كامل وتسلسل تلك
الخطوات يف ترتيب مناسب ومنطقي؛
كل عنرص من العنارصوالخطوات واألنشطة الالحقة تبني عىل
بعضها البعض .وبالتايل ،فإن العمليات التي بدأت يف نشاط
واحد تصب الحقا يف واحد أو أكرث من األنشطة األخرى لعملية
خطة التكيف الوطنية ،والكثريمنها سوف يكون مستمرا .وعالوة
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•

•

عىل ذلك ،وعىل الرغم من أن بعض األنشطة قد تبدو مشابهة
لبعضها البعض ،فان مستوى التفاصيل يختلف وفقا لسياق
الخطوة؛
كمية ونوعية البيانات املتاحة يف وايل أقل البلدان منوا محدودة
يف الوقت الراهن .ونظرا لطبيعة عملية خطة التكيف الوطنية
الطويلة األجل فانة من املتوقع أن يتم وضع الخطط لتعزيز
قاعدة املعرفة ،باإلضافة إىل تصميمها املطلوب وتنفيذ تدابري
التكيف .وهذا يتطلب جهدا متعمدا؛
وأخريا ،فمن املفرتض أن العملية الوطنية سوف تديرعملية
الطلب للدعم الخارجي ،بدال من أن يحركها الدعم .ويتم
تشجيع الوكاالت واملنظامت التي تقدم الدعم للعمل من خالل
العمليات الوطنية وذلك لتنسيق دعمهم لضامن استدامة
الجهود الوطنية للتكيف.
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 .3الخطوات واألسئلة الرئيسية لعملية خطة التكيف الوطنية
املبادئ التوجيهية األولية الواردة يف مرفق املقرر 5/17.CPتقرتح أربعة
عنارص هي الركائز األساسية لعملية خطة التكيف الوطنية (.)NAP
وتستند هذه املبادئ التوجيهية التقنية عىل العنارص األربعة وتقوم
باقرتاح خطوات لكل عنرص مام يؤدي إىل  17خطوة يف املجموع (انظر
الجدول  .)1وقد تم توفري أسئلة توجيهية رئيسية لتيسري تنفيذ تلك
الخطوات (انظر الجدول  .)2باإلضافة إىل ذلك ،تستند األنشطة أو املهام
اإلرشادية ،والتي ميكن لكل بلد ان يعمل بها يف كل خطوة من ال17
خطوة املوصوفة إيل مراجع أدبية كثرية ومدخالت من الخرباء وأصحاب
املصلحة خالل اجتامع نظمه فريق الخرباء ملراجعة مسودة سابقة عن
املبادئ التوجيهية .11يتم عرض األنشطة اإلرشادية يف األقسام التالية
أدناه لكل عنرص يف الجداول 3أ إىل 3ث (انظر جدول تجميعي  3يف
املرفق  6للحصول عىل قامئة كاملة لجميع األنشطة املقرتحة للخطوات).
تم تصميم عملية خطة التكيف الوطنية عيل أن تكون مرنة وغري
ملزمة ،وبالتايل فان الدول قد تطبق الخطوات املقرتحة بناء عىل ظروفها
وذلك باختيار تلك الخطوات التي تضيف قيمة إىل أنشطة عملية
التخطيط لديها وباتباع تسلسل النشطة خطة التكيف الوطنية عىل
أساس احتياجاتهم لدعم صنع قراراتهم بشأن التكيف .ويف ظل املقرر
 ،5/17.CPليس املقصود ان يتم اتباع األنشطة الفردية بصورة متوالية
أو كلية .باإلضافة إىل ذلك ،فهناك العديد من املوضوعات املتشعبة التي
سوف تحتاج إىل أن تؤخذ بعني االعتبار يف أكرث من خطوة من الخطوات
واألنشطة املوىص بها .أمثلة من هذه املوضوعات املتشعبة هي التواصل
والتوعية ،وإرشاك أصحاب املصلحة ،والتعليم والتدريب.

دليل استخدام املبادئ التوجيهية التقنية :ضامن املرونة يف اختيار
األنشطة مبوجب كل خطوة لتحديد خارطة طريق لعملية خطة
التكيف الوطنية
قامئة باألنشطة اإلرشادية لكل خطوة من املبادئ التوجيهية
التقنية لخطة التكيف الوطنية موضحة يف األقسام التالية .قد
تجد الدول أنه من املفيد أن تحدد نطاق عملها نحو إعداد
عملية خطة التكيف الوطنية من خالل مراجعة قامئة الخطوات
واألنشطة اإلرشادية لتحديد ما يلزمها من تلك األنشطة ،وذلك
بناء عيل مدى ما تم تنفيذة بالفعل من تلك األنشطة للتكيف.
ومن خالل ذلك ،ميكن للبلد تحديد "نقاط الدخول" ،وتنسيق
الخطوات مع األنشطة املختارة ،مام سيقود إىل خارطة الطريق
التي يجب اتباعها كجزء من العملية الوطنية.
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الجدول  .1خطوات في إطار كل من العناصر لصياغة خطط التكيف الوطنية
التي يجوز تنفيذها حسب االقتضاء
العنصر أ .وضع األسس ومعالجة الفجوات
.1
.2
.3
.4

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية ()NAP
تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير المناخ ومن ثم تقييم الفجوات
واالحتياجات البيئية المواتية لعملية خطة التكيف الوطنية
معالجة الفجوات ونقاط الضعف في القدرات للقيام بعملية خطة التكيف الوطنية
تقييم احتياجات التنمية والمناخ بصورة شاملة ومتكررة

العنصر ب .عناصر تحضيرية
.1
.2
.3
.4
.5

تحليل المناخ الحالي وسيناريوهات تغير المناخ في المستقبل
تقييم نقاط الضعف المناخية وتحديد خيارات التكيف في المستويات دون الوطنية والوطنية وغيرها من القطاعات
استعراض وتقييم خيارات التكيف
تجميع وتوصيل المعلومات عن خطط التكيف الوطنية
إدماج التكيف مع تغير المناخ في التنمية الوطنية ودون الوطنية والتخطيط القطاعي

العنصر ت .استراتيجيات التنفيذ
.1
.2
.3
.4

إعطاء األولوية للتكيف مع تغير المناخ في التخطيط الوطني
وضع استراتيجية تنفيذ وطنية للتكيف (طويلة األجل)
تعزيز القدرة على تخطيط وتنفيذ التكيف
تعزيز التنسيق و التآزر على المستوى اإلقليمي ومع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى

العنصر ث .التقارير والرصد واالستعراض
.1
.2
.3
.4

رصد عملية خطة التكيف الوطنية
استعراض عملية خطة التكيف الوطنية لتقييم التقدم المحرز والفعالية والفجوات
تحديث خطط التكيف الوطنية بشكل متكرر
التوعية حول عملية خطة التكيف الوطنية وتقديم التقارير عن التقدم المحرز وفعاليتة

العناصر من أ الي ث معطاة لصياغة خطط التكيف الوطنية في مرفق المقرر .17.CP/5ويتم هنا ترقيم الخطوات لتسهيل

ُ
وايضا في اي ترتيب سيتم االضطالع بها.
الرجوع إليها ،ومع ذلك ،فمن المفهوم أن البلدان ستختار اي من الخطوات هي القابلة للتطبيق استنادا الي الوضع الخاص لكل بلد،
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تغير المناخ
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الجدول  .2العناصر الرئيسية وخطوات عملية خطة التكيف الوطنية ( )NAPواألسئلة الرئيسية التي يتعين
تناولها في إطار كل خطوة

الخطوات

االسئلة الرئيسية

أ .وضع األسس ومعالجة الفجوات
.1

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية

.2

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع
تغيير المناخ ومن ثم تقييم الفجوات
واالحتياجات البيئية المواتية لعملية خطة
التكيف الوطنية

.3

معالجة الفجوات في القدرات ونقاط
الضعف للقيام بعملية خطة التكيف
الوطنية

.4

تقييم احتياجات التنمية ومواطن الضعف
المناخية بصورة شاملة و متكررة

ما هو النهج الوطني الشامل واالستراتيجية لعملية خطة التكيف الوطنية وما هي نوعية الوالية المطلوبة
لقيادتها؟

ما هي الترتيبات المؤسسية الالزمة على الصعيد الوطني لتنسيق وقيادة ورصد عملية خطة التكيف الوطنية؟
ما هي المخرجات المتوقعة من عملية خطة التكيف الوطنية ومتى؟

ماذا ستكون ترتيبات تقديم التقارير إلى مختلف األطراف المعنية في البالد؟

ما هي الترتيبات التقنية والمالية المطلوبة ،وهل من الممكن تعبئتها للحفاظ على العملية على المدى القصير
والطويل؟
أين نقف فيما يتعلق بفعالية أنشطة التكيف على المدى القصير و الطويل؟

ما هي البيانات والمعرفة المتاحة لتقييم المخاطر المناخية الحالية و المستقبلية ومواطن الضعف والتكيف ؟
كيف يمكن لتخزين وإدارة هذه البيانات والمعرفة ان تنسق بافضل الطرق؟

ما هي الفجوات التي يمكن تحديدها فيما يتعلق بقدرة وكفاية البيانات والمعلومات والموارد الالزمة لالنخراط
في عملية خطة التكيف الوطنية؟

ما هي العقبات التي تحد من التخطيط الفعال وتصميم وتنفيذ التكيف؟

ما هي الطريقة األفضل لتمكين معالجة الفجوات في القدرات المؤسسية والفنية ،وما هي الموارد المطلوبة؟
كيف يمكن إضفاء الطابع المؤسسي على تنمية القدرات على المدى الطويل؟
كيف يمكن رفع كل الحواجز التي تعوق تخطيطات التكيف؟

هل توجد فرص إلدماج التكيف مع تغير المناخ في تخطيطات التنمية؟
ما هي األهداف الرئيسية للتنمية المراعية لتغير المناخ؟

كيف يمكن تحديد المخاطر المناخية في التنمية والمنافع المشتركة المحتملة من التكيف والتطور؟

ب .عناصر تحضيرية
.1

تحليل المناخ الحالي وسيناريوهات تغير
المناخ في المستقبل

.2

تقييم نقاط الضعف المناخية وتحديد
خيارات التكيف علي المستوي القطاعي
و دون الوطني والوطني وغيرها من
المستويات المناسبة

.3

استعراض وتقييم خيارات التكيف

ما هي األنماط المناخية في البالد ،وفقا للبيانات الملحوظة ،هي األكثر أهمية من حيث التعديل والتكيف أو
التأقلم مع النظم االجتماعية؟
ما هي المخاطر من تغير المناخ القائمة في البلد؟
ما هي األخطار المناخية الحالية الكبرى؟

ما هو المدى التقديري غير المؤكد لسيناريوهات المناخ المحتملة في المستقبل؟

ما هي المؤشرات المناسبة من حيث االتجهات المناخية التي يمكن أن تدعم التخطيط وصنع القرار؟
ما هي النظم والمناطق أو المجموعات التي تعمل نحو تحقيق األهداف اإلنمائية الرئيسية مثل األمن الغذائي
والتخفيف من حدة الفقر ،والتنمية االقتصادية ،وما إلى ذلك؟

ما هي نقاط الضعف المناخية الرئيسية لتلك النظم  /أو المناطق التي تعتبر أساسية لتحقيق األهداف اإلنمائية
الرئيسية؟
ما هي اآلثار المتوقعة لتغير المناخ؟

ما هي خيارات التكيف الفعالة من حيث التكلفة القابلة للتطبيق للحد من آثار تغير المناخ أو استغالل الفرص؟
ما هي التكاليف والفوائد المترتبة على كل خيار للتكيف؟

ما هي أفضل السبل لتنفيذ خيارات التكيف ،وما هي شروط النجاح؟

هل من الممكن تحديد المنافع المشتركة ما بين خيارات التكيف والتنمية؟
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.4

تجميع وتوصيل المعلومات عن خطط
التكيف الوطنية

.5

إدماج التكيف مع تغير المناخ في التنمية
الوطنية ودون الوطنية والتخطيط
القطاعي
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كيف سيتم تجميع الخيارات القطاعية و دون الوطنية ذات األولوية في خطط التكيف الوطنية؟

كيف سيتم دمج المدخالت من جميع أصحاب المصلحة المعنيين في إعداد الخطط الوطنية؟

ماهي أفضل طريقة إلرسال ونشر خطط التكيف الوطنية والنواتج ذات الصلة على المستوى الوطني؟
ماهي الطريقة االفضل إلدماج التكيف في عمليات تخطيط التنمية الجارية؟
ما هي نوعية الفرص التي يمكن أن تتولد من خالل اإلدماج؟
كيف يمكن تسهيل عملية اإلدماج؟

ت .استراتيجيات التنفيذ
.1

إعطاء األولوية للتكيف مع تغير المناخ في
التخطيط الوطني

ماهي الطريقة االفضل إلعطاء األولوية ألعمال التكيف وذلك لتنفيذها على المستوى الوطني مع األخذ في
االعتبار احتياجات التنمية ،ونقاط الضعف والمخاطر المناخية ،وكذلك الخطط الحالية؟

.2

وضع استراتيجية تنفيذ وطنية للتكيف
(طويلة األجل)

ما هي االستراتيجية األكثر مالءمة لتنفيذ أنشطة التكيف بما في ذلك التوقيت ،المناطق المستهدفة /
المستفيدين ،السلطات المسؤولة وتسلسل األنشطة؟

.3

تعزيز القدرة على تخطيط وتنفيذ التكيف

كيف يمكن إبقاء وتعزيز القدرات التقنية و المؤسسية ،واألنظمة لتخطيط وتنفيذ التكيف على المدى الطويل و
على مختلف المستويات؟

.4

تعزيز التنسيق و التـآزر على المستوى
اإلقليمي ومع االتفاقات البيئية المتعددة
األطراف األخرى

كيف يمكن تعزيز وزيادة التنسيق القطاعات واإلقليمي لتخطيطات التكيف ؟

ما هي المعايير التي يمكن استخدامها لتحديد اإلجراءات ذات األولوية؟

كيف يمكن للتنفيذ البناء علي وتكملة أنشطة التكيف القائمة؟

ما هي التكاليف المحتملة لتنفيذ خطط التكيف الوطنية ،وكيف يمكن أن توفر هذه التكاليف؟

ما الذي يمكن تعلمه من التجارب الدولية األخرى والتعاون الدولي في مجال التخطيط للتكيف؟

كيف يمكن تحديد و تشجيع التآزر مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى في عملية التخطيط والتنفيذ ؟

ث .التقارير والرصد واالستعراض
.1

رصد عملية خطة التكيف الوطنية

ما هي المجاالت في عملية خطة التكيف الوطنية التي تعد اساسية لفعاليتها وبالتالي ينبغي التركيز عليها في
عملية الرصد؟

.2

استعراض عملية خطة التكيف الوطنية
لتقييم التقدم المحرز والفعالية والفجوات

ماذا سيكون الفاصل الزمني الستعراض عملية خطة التكيف الوطنية؟

.3

تحديث خطط التكيف الوطنية بشكل
متكرر

أي من الخطوات السابقة لعملية خطة التكيف الوطنية يجب أن تتكرر من أجل تحديث خطط التكيف الوطنية؟

ما هي الوتيرة و/أو المحفزات لتحديث خطط التكيف الوطنية والمخرجات ذات الصلة؟

.4

التوعية حول عملية خطة التكيف الوطنية
وتقديم التقارير عن التقدم المحرز وفعاليتة

ماهي الطريقة االفضل لتوزيع الوثائق الخاصة بخطة التكيف الوطنية على أمانة االتفاقية اإلطارية ()UNFCCC
وأصحاب المصلحة اآلخرين؟

ما هي المعلومات والمقاييس الالزمة لرصد التقدم المحرز والفعالية والفجوات والدروس المستفادة من عملية
خطة التكيف الوطنية؟
ماهي الطريقة االفضل لتقييم وتحديد كمية التقدم والفعالية والفجوات ،اي من المعلومات مطلوبة من خارج
عملية خطة التكيف الوطنية؟

كيف يمكن تحديث خطط التكيف الوطنية وجعلها متوافقة مع عمليات تخطيط التنمية األخرى لضمان التنسيق
وتحديد المنافع المشتركة؟

ما هو نوع المعلومات التي يجب تضمينها في التقارير عن التقدم المحرز وفعالية خطة التكيف الوطنية في قنوات
التواصل الوطنية؟
ما هي القنوات األخرى التي يمكن استخدامها لتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى مؤتمر األطراف وأصحاب
المصلحة اآلخرين؟
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

.العنصر أ .
وضع األسس ومعالجة الفجوات

الخطوة أ1.

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية
)(NAP

.الخطوة أ2.

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير
المناخ ومن ثم تقييم الفجوات واالحتيجات
الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة
التكيف الوطنية )(NAP

الخطوة أ3.

معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

.الخطوة أ4.

تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر .
بتغير المناخ بصورة شاملة و متكررة
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 .4العنصر أ.
وضع األسس
ومعالجة الفجوات
هذا العنرص الذي يتناول وضع األسس ومعالجة الفجوات يهدف إيل إنشاء والية وطنية واسرتاتيجية
لعملية خطة التكيف الوطنية ( )NAPلتحديد مسؤوليات واضحة للوزارات والدوائر الحكومية ،ولتحديد
املعامل الرئيسية والنتائج املتوقعة من عملية خطة التكيف الوطنية ،ووترية هذه املخرجات مع مرور
الوقت .خالل هذه املرحلة ،تشجع الدول عىل النظر يف إنشاء تنسيق قوي وآليات تعاون ذات أدوار
وتوقعات واضحة متكن أصحاب املصلحة من املشاركة .هذا العنرص يهدف أيضا لتحديد نقاط الضعف
والفجوات يف "البيئات التمكينية" والتي هي رضورية لصياغة شاملة لخطط التكيف والربامج والسياسات.
وكذلك يشجع البلدان عىل النظر يف الرتتيبات املؤسسية ،ومدي كفاية املعلومات العلمية ،وكيف سيؤثر
تغرياملناخ عىل أهداف وأنشطة تنموية محددة.
تشمل املخرجات الرئيسية من هذا العنرصاآليت :والية وطنية وخطة اسرتاتيجية لعملية خطة التكيف
الوطنية ()NAP؛ تعيني أمانة مكونة من أصحاب املصلحة املتعددين أو لجنة تنسيق لقيادة هذه
العملية؛ نتائج تحليل الفجوات واالحتياجات ،والتوصيات حول كيفية معالجتها؛ تجميع البيانات
واملعارف املتاحة؛ وبرنامج للتواصل وبناء القدرات من أجل صياغة وتنفيذ خطة التكيف الوطنية.
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الجدول  .3أ .الخطوات المقترحة واألنشطة اإلرشادية للعنصر(أ) الذي يتحدث
عن وضع األسس ومعالجة الفجوات في عملية خطة التكيف
الوطنية

أ .وضع األسس ومعالجة الفجوات
الخطوات
.1

بدء وإطالق عملية خطة
التكيف الوطنية

.2

تقييم الوضع :تحديد
المعلومات المتاحة عن
التاثيرات ،قابلية التأثر،
والتكيف مع تغيير المناخ
ومن ثم تقييم الفجوات
واالحتياجات البيئية المواتية
لعملية خطة التكيف
الوطنية

.3

معالجة الفجوات في
القدرات ونقاط الضعف
للقيام بعملية خطة التكيف
الوطنية

.4

تقييم احتياجات التنمية
و المناخ بصورة شاملة و
متكررة

األنشطة اإلرشادية
أ.
ب.

عقد جلسات إحاطة لصانعي السياسات حول تحديات التكيف مع تغير
المناخ والفرص وعملية خطة التكيف الوطنية على وجه الخصوص؛
تعيين آلية قيادة أو تنسيق؛

ت.

إنشاء أو تعزيز رؤية وطنية وتفويض لعملية خطة التكيف الوطنية؛

ج.

تحديد إطار واستراتيجية فضال عن خارطة طريق لخطة التكيف الوطنية،
بما في ذلك التسلسل لمختلف الخطط ،وكذلك خطة رصد وتقييم
لعملية خطة التكيف الوطنية.

ث.

أ.

تفعيل عملية خطة التكيف الوطنية من خالل الوصول إلى الدعم؛

إجراء تقييم ألنشطة التكيف الجارية والماضية؛

ب.

تجميع التحليالت المتاحة للمناخ الحالي والمستقبلي على المستوى
الوطني و  /أو اإلقليمي الواسع؛

ت.
ث.

إجراء تحليل للفجوات لتقييم نقاط القوة والضعف فيما يتعلق بالقدرات
والبيانات والمعلومات ،والموارد الالزمة للمشاركة بفعالية في عملية
خطة التكيف الوطنية؛
تقييم العقبات المحتملة لتخطيط وتصميم وتنفيذ أنشطة التكيف

أ.

تطوير وتعزيز القدرات التمكينية المؤسسية والفنية لصياغة خطة التكيف
الوطنية؛

ب.
ت.

تحديد وتعزيز الوعي عن الفرص المحتملة إلدماج التكيف مع تغير المناخ
في تخطيط التنمية على مختلف المستويات؛
تصميم وتنفيذ برامج اتصال خاصة بتغير المناخ ،وزيادة الوعي العام
والتعليم؛

أ.

جمع معلومات عن أهداف التنمية الرئيسية والسياسات والخطط
والبرامج؛

ب.

تحديد أوجه التآزر بين أهداف التنمية والتكيف والسياسات والخطط
والبرامج بهدف تحديد المخاطر على االستثمار والفرص المتاحة للتعاون
وتحقيق المنافع المشتركة (بداية بمقاومة المناخ) ،بما في ذلك الفوائد
االقتصادية.
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 4.1الخطوة

.العنصر أ .
وضع األسس ومعالجة الفجوات

أ .1.بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية ()NAP

نظرة عامة :الخطوة  1تتكون من الرشوع يف عملية خطة التكيف الوطنية عىل املستوى الوطني من
خالل الوالية املناسبة وتعبئة الرتتيبات املؤسسية والدعم ذوي الصلة .يف البلدان التي يجري فيها األعامل
ذات الصلة بعملية خطة التكيف الوطنية وتوفرت فيها الواليات املناسبة بالفعل  ،ستعمل تلك الخطوة
عيل تعزيز تلك الجهود وامليض قدما إلنتاج خارطة طريق للخطوات التي ال يزال يتعني القيام بها .الوالية
ستساعد عىل وضع رؤية واضحة لعملية خطة التكيف الوطنية مبا يف ذلك التوقعات والنتائج .وسوف
تساعد أيضا عىل خلق القيادة وضامن مشاركة أصحاب املصلحة .كام ستعتمد العديد من الخطوات
الالحقة عىل رؤية البلد لعملية خطة التكيف الوطنية الخاصة بها.

الخطوة أ1.

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية
)(NAP

وضعت لكل خطوة أسئلة توجيهية رئيسية ،تلتها قامئة من األنشطة اإلرشادية التي ميكن القيام
بها .مع الفهم الكامل أن كل بلد سوف تحدد مجموعة فريدة من نوعها من األنشطة بناء عىل
ظروفها ،وأن بعض هذه األنشطة ،حاملا بدأت ،ستكون مستمرة وسوف تتداخل أو تندمج مع
أنشطة تالية يف خطوات الحقة.

.الخطوة أ2.

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير
المناخ ومن ثم تقييم الفجوات واالحتيجات
الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة
التكيف الوطنية )(NAP

االسئلة الرئيسية
ما هو النهج الوطني الشامل واالستراتيجية لعملية خطة التكيف الوطنية وأي نوع من الوالية مطلوبة لقيادتها؟

ما هي الترتيبات المؤسسية الالزمة على الصعيد الوطني لتنسيق وقيادة عملية خطة التكيف الوطنية؟
ما هي المخرجات المتوقعة من عملية خطة التكيف الوطنية ،ومتى؟

ماذا ستكون ترتيبات تقديم التقارير إلى مختلف الجهات المعنية في البلد؟

الخطوة أ3.

معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

ما هي الترتيبات التقنية والمالية المطلوبة ،وهل من الممكن تعبئتها للحفاظ على العملية على المدى القصير
والطويل؟
األنشطة اإلرشادية
أ.

.الخطوة أ4.

تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر .
بتغير المناخ بصورة شاملة و متكررة

ب.
ت.
ث.
ج.

أ.1.أ

عقد جلسات إحاطة لصانعي السياسات حول تحديات التكيف مع تغير المناخ والفرص وعملية خطة التكيف
الوطنية على وجه الخصوص؛
تعيين آلية قيادة أو تنسيق؛

إنشاء أو تعزيز رؤية وطنية ووالية لعملية خطة التكيف الوطنية؛

تفعيل عملية خطة التكيف الوطنية من خالل الوصول إلى الدعم؛

تحديد إطار واستراتيجية فضال عن خارطة طريق لخطة التكيف الوطنية ،بما في ذلك تسلسل لمختلف الخطط،
وكذلك خطة رصد وتقييم لعملية خطة التكيف الوطنية

عقد جلسات إحاطة لصانعي السياسات حول تحديات التكيف مع تغير المناخ
والفرص وعملية خطة التكيف الوطنية ( NAPعلى وجه الخصوص)

من اجل اتخاذ قرارات ُمطّلعة بشأن عملية خطة التكيف الوطنية وتصميمها عىل املدى املتوسط
والطويل ،وليك يتمكن الجمهور من دعم نهج وطني كبري ،فسيكون من املفيد لجهات التنسيق املحورية
لدي اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغرياملناخ يف كال من البالد القيام بحملة توعية موجهة .وميكن لهذه
الحملة ،عىل سبيل املثال ،أن تتكون من جلسات إحاطة لصناع القرار ،والتي ميكن أن تتلقى دعام من
املنظامت ذات الصلة عند الحاجة .هذه اإلفادات ميكن ان تشمل وصفا لآلثار االقتصادية واالجتامعية،
املجربة و املتوقعة من تغري املناخ واإلجراءات املطلوبة للتكيف وتسليط الضوء عيل الفرص التي
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

ستقدمها عملية خطة التكيف الوطنية للبالد .ويجب عيل الحملة ان تقدم وتصف عملية خطة التكيف
الوطنية استنادا عيل مقررات مؤمتر األطراف واملبادئ التوجيهية لعملية خطة التكيف الوطنية لضامن أن
جميع أصحاب املصلحة لديهم نفس الفهم لفوائدها ،مثل نهجها القائم عىل العمليات.
الفهم الجيد لعملية خطة التكيف الوطنية هو املفتاح لنجاح إطالق األنشطة.
مراجع مختارة

خلفية لعملية خطة التكيف الوطنية ( )NAP

Decisions: 1/CP.16, 5/CP.17 and 12/CP.18. Available at <http://unfccc.int/6057.php>.

المقررات/1 :م أ/5 ،15-م أ 17-و /12م أ .18-متوفرة علي الرابط

<http://unfccc.int/6057.php>.

رفع الوعي العام:

المواد المتاحة من قبل فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا فيما يخص عملية خطة التكيف الوطنية ( )NAPمتوفرة
علي الرابط < .>unfccc.int/NAPبما في ذلك :فريق الخبراء  .2012عملية الخطة الوطنية للتكيف  -لمحة موجزة
>.<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/19688_unfccc_nap_summary_low_v8.pdf

سايرز ،آر .2006 .مبادئ رفع الوعي :معلومات تعليمية ،دراسة حالة .بانكوك :مكتب اليونسكو في بانكوك .متوفر علي

<.>147637e.pdf/001476/0014/http://unesdoc.unesco.org/images

معلومات عامة عن تغير المناخ للتوعية العامة:

موقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ علي األنترنت ،متوفر علي
>.<http://www.ipcc.ch

موقع برنامج األمم المتحدة للبيئة  /قاعدة بيانات الموارد العالمية ( ،)UNEP-GRIDمتوفر علي
>.</http://www.grida.no

اإلتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ .شبكة معلومات تغيير المناخ ( .)CC:iNetمتوفرة علي
>.<http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/items/3514

أ.1.ب تعيين آلية قيادة أو تنسيق

من أجل تنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية بصورة فعالة ،سيكون من الرضوري أن تعمل الحكومات عىل
تعيني وكالة حكومية (أو وكاالت) أومؤسسات مسؤولة عن قيادة العملية .وهذا سوف يتطلب تسخري موارد
برشية متخصصة وضامن أن آلية التنسيق املعينة لديها األدوات والوسائل للوصول إىل األطراف املعنية
لعملية خطة التكيف الوطنية من الجهات الحكومية و غري الحكومية .بقدر أهمية برامج العمل الوطنية
للتكيف ،فإنة من املهم ايضاً وجود فريق متعدد التخصصات مكون من خرباء رئيسيني ذوي شبكات فعالة يف
كل قطاع .وستكون املستويات املناسبة من السلطة ،الرتتيبات لالستضافة  ،املسؤولية ،الوصول ايل املعلومات
وبروتوكوالت تبادل البيانات باالضافة ايل املوارد املالية والبرشية واللوجستية الكافية ،هي االعتبارات
الرئيسية لتشغيل هذه اآللية التنسيقية .وميكن إدراج هذه االعتبارات يف مقرتح التمويل املقدم إىل مرفق
البيئة العاملية ووكاالت التمويل األخرى لعملية خطة التكيف الوطنية (انظر القسم أ.1.ث).
املؤسسة املنسقة سوف تقوم باالرشاف عىل أنشطة عملية خطة التكيف الوطنية ( ،)NAPوالحفاظ عىل
مهمة االتصاالت والتوعية ،وتنسيق جمع املعلومات عن أنشطة خطة التكيف الوطنية وذلك ألغراض
الرصد والتقييم .وفيام يتعلق بالتقارير لالتفاقية ،سيكون من املفيد أيضا جمع املعلومات عن الدعم
املطلوب والدعم املتلقي .وينبغي وضع نظام للرصد والتقييم خالل املراحل األوىل من العملية لتوجيه
مهمة جمع البيانات للتقارير ولتيسري التعلم عن طريق العمل.
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

يف كثري من الحاالت ،الوكالة املسؤولة عن أنشطة تغري املناخ سيتم تعينها لقيادة عملية خطة
التكيف الوطنية ( .)NAPينبغي التواصل عن هذا يف وقت مبكر وعىل نطاق واسع لتسهيل
تنسيق األنشطة الالحقة لتخطيط التكيف.

.العنصر أ .
وضع األسس ومعالجة الفجوات

الخطوة أ1.

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية
)(NAP

.الخطوة أ2.

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير
المناخ ومن ثم تقييم الفجوات واالحتيجات
الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة
التكيف الوطنية )(NAP

الخطوة أ3.

معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

.الخطوة أ4.

تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر .
بتغير المناخ بصورة شاملة و متكررة
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أ.1.ت إنشاء أو تعزيز رؤية وطنية ووالية لعملية خطة التكيف الوطنية ()NAP

من أجل الرشوع يف الوالية والرتتيبات املؤسسية لعملية خطة التكيف الوطنية ،ستقدم آلية التنسيق
(انظرأ.1.ب) توصية بشأن إنشاء وهيكلة عملية خطة التكيف الوطنية إىل هيئة سياسية وطنية (مثل
مجلس الوزراء ،مجلس الشيوخ ،أو الربملان) وستشمل تلك التوصية اقرتاح بشأن الرؤية الشاملة لخطة
التكيف الوطنية .وقد تبدأ بعض البلدان عملية خطة التكيف الوطنية بقانون من الربملان ،توجيه وطني،
أمر تنفيذي موقع من الرئيس ،سياسة وطنية أو أي طريقة تنفيذية أخرى مناسبة للتخطيط القومي
للبالد .ال تحتاج تلك الوثيقة الن متثل نقطة انطالق شاملة لعملية خطة التكيف الوطنية ،ففي بعض
الحاالت ،تستغرق عملية إنشاء والية وطنية وقتا طويال ،ويف هذة الحالة ميكن البدء يف أنشطة أخرى
لوضع األسس لصياغة خطة التكيف الوطنية.

وجدت العديد من الدول التي رشعت يف عملية تشبه عملية خطة التكيف الوطنية ( )NAPأنه
من املفيد السعي خلف إنشاء وثيقة وطنية رسمية وملزمة يف شكل مرسوم (مثل الرنويج) ،قانون
(مثل اململكة املتحدة) أو أمر تنفيذي (مثل الواليات املتحدة األمريكية) .وقد س ّنت العديد من
أقل البلدان منوا سياسات وطنية متعلقة بتغري املناخ لتسهيل عملهم عيل جوانب تغري املناخ مبا
يف ذلك التكيف ،ويف الحاالت التي يكون فيها هذا معادالً لسياسة وطنية ميكن أن تدفع عملية
خطة التكيف الوطنية ،فإنها ميكن أن تكون نقطة انطالق ،دون الحاجة إىل إنشاء والية أو سياسة
جديدة.

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

حاملا يتم إنتاج والية لعملية خطة التكيف الوطنية ( ،)NAPفانه ينبغي إبالغها رسميا إىل جميع املكاتب
الحكومية ،وعىل نطاق واسع للجمهور باستخدام الوسائل التقليدية .ويف حالة أن الوالية موجودة فعلياً
ومنشورة من خالل اسرتاتيجيات وطنية متعلقة بتغري املناخ  ،فان املعلومات ذات الصلة يجب ابالغها
بشكل جيد.
العنارص املحتمل ادراجها يف الوالية الوطنية لعملية خطة التكيف الوطنية ( )NAPمعطاة يف مربع رقم
 .3أمثلة لوسائل الوالية ،وذلك باستخدام قانون أو أمر تنفيذي ،موردة يف املرفق عن اململكة املتحدة
والواليات املتحدة األمريكية ،عىل التوايل.
المربع  .3العناصر المحتمل ادراجها في الوالية الوطنية لعملية خطة التكيف الوطنية ()NAP

ميكن أن تشمل الوالية الوطنية لعملية خطة التكيف الوطنية املواصفات التالية من بني جملة
أمور:
• تعيني قائد لعملية خطة التكيف الوطنية (عىل سبيل املثال شخص لرئاسة العملية ،بدعم من
لجنة أو إدارة أو وزارة ،أو مجلس)؛
• وضع خطوات محددة يتعني اتخاذها لتنفيذ الوالية ،مثل وضع إطار البحث واالسرتاتيجية؛
• ميزانية لعملية خطة التكيف الوطنية ،أو إشارة إيل املوارد والخطط الوطنية املخصصة لجمع
أموال إضافية ؛
• تعليامت االتقارير عن نتائج عملية خطة التكيف الوطنية مع مرور الوقت؛
• جدول زمني إرشادي يدل عىل املعامل واملخرجات الرئيسية لعملية خطة التكيف الوطنية ؛
• تعليامت حول الكيفية التي سيتم بها معالجة النتائج الرسمية و املوافقة عليها مبا يف ذلك
تأييدها ،طبيعة ومدخالت الجمهور وأصحاب املصلحة  ،وإشارة إيل مسببات املراجعات
والتحديثات لخطة التكيف الوطنية.
مراجع مختارة
نماذج لواليات وطنية من عمليات مماثلة لعملية خطة التكيف الوطنية ()NAP
الواليات المتحدة األمريكية .القيادة الفيدرالية في البيئة والطاقة واألداء االقتصادي .أمر تنفيذي رقم  .13514متوفر علي:
<.>2009fedleader_eo_rel.pdf/http://www.whitehouse.gov/assets/documents

قانون المملكة المتحدة لتغير المناخ لعام  .2008متوفر علي:

<>contents/27/2008/http://www.legislation.gov.uk/ukpga

أ.1.ث تفعيل عملية خطة التكيف الوطنية من خالل الوصول إلى الدعم

قدم مؤمتر األطراف التوجيه إىل مرفق البيئة العاملية ،بوصفه الكيان التشغييل لآللية املالية لالتفاقية
إلدارة صندوق أقل البلدان منوا ( ،)LDCFلتوفري التمويل من صندوق أقل البلدان منوا إىل البلدان
األطراف األقل منوا لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها حسب االقتضاء لألنشطة وذلك لتمكني اإلعداد
لعملية خطة التكيف الوطنية كام هو موضح يف العنارص الواردة يف الفقرات  6-2من اإلرشادات األولية
12
لصياغة خطة التكيف الوطنية يف املرفق من املقرر .17.CP/5
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أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

البلدان األطراف األقل منوا سوف تستخدم طرائق وضعها مرفق البيئة العاملية للوصول إىل صندوق أقل
البلدان منوا (التمويل وبناء القدرات والدعم الفني املقدمة من خالل برامج الدعم املنفذة يف إطار
13
صندوق أقل البلدان منوا يف استجابة للفقرة  23من املقرر.)17.CP/5

.العنصر أ .
وضع األسس ومعالجة الفجوات

الخطوة أ1.

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية
)(NAP

التمويل والدعم من صندوق أقل البلدان منوا سوف يُستكمل من مصادر أخرى متعددة األطراف و ثنائية
و وطنية .وكجزء من مقرتح للوصول إىل املوارد من صندوق أقل البلدان منوا ،سواء من خالل الوصول
املبارش أو من خالل وكالة مرفق البيئة العاملية ،سيتم وضع خطة عمل مرنة ومتكيفة نظرا إىل أن عملية
خطة التكيف الوطنية سوف تتطور عىل أساس الظروف الوطنية ،وسوف تكون مرنة الستيعاب التطورات
فور حدوثها.
مراجع مختارة

الوصول الي الدعم:

صندوق أقل البلدان نموا .متوفر في <.>http://www.thegef.org/gef/LDCF

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2012 .االستعداد لتمويل المناخ .إطار لفهم ما يعنيه أن تكون علي إستعداد الستخدام
تمويل المناخ .نيويورك :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .متوفر في

.الخطوة أ2.

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير
المناخ ومن ثم تقييم الفجوات واالحتيجات
الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة
التكيف الوطنية )(NAP

الخطوة أ3.

معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

.الخطوة أ4.

تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر .
بتغير المناخ بصورة شاملة و متكررة

<http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/
.>Readiness%20for%20Climate%20Finance_12April2012.pdf

أ.1.ج أعمل علي تحديد إطار واستراتيجية فضال عن خارطة طريق ،بما في ذلك
تسلسل لمختلف الخطط ،وكذلك خطة رصد وتقييم لعملية خطة التكيف
الوطنية ()NAP

اإلطار و خارطة الطريق
حاملا قررت بلد الرشوع يف عملية خطة التكيف الوطنية ،سيكون من املفيد وضع وثيقة لالسرتاتيجية.
ومن شأن هذه الوثيقة أن تستتفيض يف رشح أهداف وغايات محددة للعملية الوطنية وغريها من عنارص
الوالية الوطنية لعملية خطة التكيف الوطنية ( .)NAPكام ميكنها ايضاً توضيح الطريقة التي تريد بها
الحكومة قيادة هذه العملية وكيفية العمل مع الهيئات دون الوطنية النجاز تخطيط وتنفيذ التكيف،
مع األخذ بعني االعتبار طبيعة عملية خطة التكيف الوطنية املتوسطة إىل طويلة األجل .وسوف تحدد
االسرتاتيجية اإلجراءات االسرتاتيجية لضامن نجاح عملية خطة التكيف الوطنية .كام انها ستستجيب
مبارشة إيل عنارص من الوالية الوطنية ،وسوف تقوم بوضع تعليامت للوزارات أو اإلدارات والجهات
املعنية األخري للعمل عيل إتباعها .وسوف تستند االسرتاتيجية الخاصة بعملية خطة التكيف الوطنية
عىل األنشطة القامئة والجهود السابقة عىل التكيف يف البالد.
وأخريا ،فإن االسرتاتيجية من شأنها أن تحدد خارطة طريق ينبغي اتباعها يف عملية خطة التكيف الوطنية،
وتشمل مجموعة من الخطوات واألنشطة املحددة وطنياً واملتسلسلة وكذلك املسؤوليات املدرجة يف
القوائم من الجداول  1و  2و ( 3الجدول  3ميكن العثورعليه يف امللحق  .)6عينة من املسار املحتمل
ملسؤوليات خطة وطنية للتكيف حتى مرحلة اقرارها موضحة يف الشكل .1
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إن خارطة الطريق ستبني متى وكيف ميكن انتاج خطط وطنية كمخرجات للعملية .يف بعض الحاالت ،قد
تضع بلدا ً ما خطة وطنية للتكيف ميكنها معالجة قضايا ذات أهمية اسرتاتيجية وطنية ،أوقضايا مشرتكة
بني عدة قطاعات يتبعها خطة محددة للتكيف عيل نطاق القطاع أو خطط ملناطق أو أنظمة محددة
دون وطنية (مثلام يف املناطق الحرضية أو حوض النهر /البحرية) .يف حاالت أخرى ،قد تقرر البلد وضع
خطط وطنية عدة عيل الصعيد القطاعي أو أصعدة اخري .وتقوم خارطة الطريق بعرض للنهج الوطني
وتشري إىل الجدول الزمني لإلنتاج واستعراض وتحديث خطط التكيف.

الشكل  .1التدفق المحتمل للمسؤوليات لعملية خطة التكيف الوطنية حتي مرحلة التصديق عليها
التدفق اإلرشادي لعملية خطة التكيف الوطنية علي المستوي الوطني
تصميم والية وطنية لعملية
خطة التكيف الوطنية (قانون،
تعليمات ،أمر تنفيذي،
سياسات)

مجلس الوزراء/مجلس
الشيوخ/البرلمان

التصديق علي خطط التكيف
الوطنية

تصميم إطار/وثيقة استراتيجية
لتنفيذ عملية خطة التكيف
الوطنية

لجنة تنسيق وطنية/جهاز
(متعدد القطاعات)

تنظيم عملية التغذية المرتدة
من أصحاب المصلحة و األنتهاء
من الخطط الوطنية إلقرارها

صياغة وثائق النهج التقني
لعناصر عملية خطة التكيف
الوطنية

لجنة تقنية (متعددة
القطاعات)

محور اإلتصال الوطني للتغير
المناخي و المؤسسة الداعمة

اإلدارات و الوزارات
(القطاعات)

دمج أولويات القطاعات
في خطة وطنية (تحديد
األولويات)

إعداد موجز عن اإلتفاقية
اإلطارية بشأن تغير المناخ
وعملية خطة التكيف الوطنية

إجراء أنشطة ينتج عنها خطط
قطاعية

الجمهور و المجتمع المدني و
القطاع الخاص

الحصول علي تغذية مرتدة من
الجمهور و المجتمع المدني

بدعم من البحوث والرصد المنتظم والتعليم والتدريب واالتصاالت ومدخالت أصحاب المصلحة  ،الخ
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.العنصر أ .
وضع األسس ومعالجة الفجوات

الخطوة أ1.

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية
)(NAP

.الخطوة أ2.

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير
المناخ ومن ثم تقييم الفجوات واالحتيجات
الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة
التكيف الوطنية )(NAP

الخطوة أ3.

معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

.الخطوة أ4.

تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر .
بتغير المناخ بصورة شاملة و متكررة
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إن اإلطار واالسرتاتيجية لعملية خطة التكيف الوطنية يعدان خطوة مهمة يف تنفيذ الوالية
الوطنية لعملية خطة التكيف الوطنية ( .)NAPوستقدم خارطة طريق (خطوات عملية) ،وكذلك
املدخالت واملخرجات والنتائج وتوقيت الخطوات الرئيسية لهذه العملية .كام ستقدم أيضا
خطط للرصد والتقييم ،وجدول زمني الستحداث خطة التكيف الوطنية .و ميكن أيضا أن تقدم
اإلسرتاتيجية قامئة إرشادية من أصحاب املصلحة الذين سيتم دعوتهم للمشاركة يف هذه العملية.
انظر ااملربع رقم  4للحصول عىل أمثلة ألطر واسرتاتيجيات لعمليات تخطيط التكيف.
المربع رقم  .4أمثلة ألطر واستراتيجيات وطنية للتكيف

تقدم أسرتاليا وأملانيا مثالني من األطر واألسرتاتيجيات الوطنية للتكيف .إطار التكيف الوطني
ألسرتاليا وضع كجزء من خطتها للعمل التعاوين بشأن تغري املناخ يف  .2006أ والهدف عيل املدي
الطويل لهذا اإلطار هو موقف اسرتاليا للحد من مخاطر آثار تغري املناخ وتحقيق أي فرص .وقد
بني اإلطار الربنامج املستقبيل للتعاون بني الحكومات دون الوطنية االسرتالية ملعالجة املطالب
الرئيسية من األعامل التجارية واملجتمع للحصول عىل معلومات محددة عن آثار تغري املناخ،
وملء الفجوات املعرفية الحرجة التي تحول دون التكيف الفعال .الرتكيز الرئييس لإلطار هو
مساعدة صناع القرارعىل فهم ودمج تغري املناخ يف السياسات والقرارات التنفيذية عىل جميع
املستويات ويف جميع القطاعات القابلة للتأثر .وقد ُصمم اإلطار لتوجيه الجهود التي تبذلها
السلطات القضائية عىل مدى فرتة خمس إىل سبع سنوات إىل اآليت:
دعم صناع القرار بتوجيهات عملية وأدوات للمساعدة يف إدارة آثار تغري املناخ؛
إنشاء مركز جديد للتكيف مع تغري املناخ لتزويد صناع القرار مبعلومات سليمة وذات صلة
بشأن تغري املناخ وذلك من
حيث اآلثار و قابلية التأثر وخيارات التكيف؛
توفري ،وللمرة االويل ،توقعات وسيناريوهات إقليمية متعلقة بتغري املناخ عىل املستويات ذات
الصلة بصناع القرار؛
توليد املعرفة لفهم وإدارة مخاطر تغري املناخ عىل املوارد املائية والتنوع البيولوجي والسواحل
والزراعة ومصايد
األسامك والغابات والصحة البرشية والسياحة واملستوطنات والبنية التحتية.
العمل مع الجهات املعنية يف القطاعات الرئيسية لبدء وضع اسرتاتيجيات عملية إلدارة املخاطر
من آثار تغري املناخ؛
تقييم آثار تغري املناخ وإجراءات التكيف املمكنة ملناطق مهمة مثل حوض موراي دارلينج،
أجزاء من غرب أسرتاليا ،شامل االستوائية واملناطق الجافة يف رشق اسرتاليا.
ويف حالة أملانيا ،فقد وضعت اسرتاتيجية للتكيف مع تغري املناخ مع الهدف الطويل األجل للحد
من قابلية التأثر يف النظم الطبيعية واالجتامعية واالقتصادية والحفاظ عىل وتحسني القدرة عىل
ب
التكيف مع اآلثار الحتمية لتغري املناخ.
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بنيت االسرتاتيجية عيل اآليت:
تحديد وتعريف التأثريات املناخية املحتملة طويلة األجل ألملانيا ومناطقها؛
تحديد واإلبالغ عن األخطار واملخاطر ،عن طريق التحديد الكمي وتوضيح تلك االحتامليات
بشفافية ،احتاملية الرضر ،العوامل غري املؤكدة ،ومكونات الوقت؛
إنشاء ورفع مستوى الوعي بني أصحاب املصلحة؛
توفري أساس التخاذ قرارات متكن مختلف الجهات املعنية التخاذ االحتياطات ودمج آثار تغري
املناخ تدريجياً يف خططهم وانشطتهم الخاصة ،والعملية والعامة ؛
تحديد خيارات للعمل ،تنسيق وتحديد املسؤوليات ،ووضع وتنفيذ التدابري.
http://www.climatechange.gov.au/government/initiatives/national-cli-< .1
.>mate-change-adaptation-framework.aspx
http://www.bmu.de/files/english/pdf/application/pdf/das_gesamt_en_bf.pdf .2

مراجع مختارة

تحديد االستراتيجيات وخارطات الطرق:

إطار أستراليا الوطني للتكيف مع تغير المناخ .متوفر في
<http://www.climatechange.gov.au/government/initiatives/national-climate-change-adaptation
.>framework.aspx-

الواليات المتحدة األمريكية .تعليمات حول تنفيذ خطط التكيف مع تغييرالمناخ بموجب األمر التنفيذي رقم 13514
"القيادة الفيدرالية للبيئة والطاقة واألداء االقتصادي" .الوكالة الفيدرالية ،خطط التكيف مع تغييرالمناخ ،تعليمات
تنفيذية 4 ،مارس  .2011متوفر في

<_http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ceq/adaptation_final_implementing
.>pdf.3_3_instructions

الرصد والتقييم
يشري الرصد لعملية مستمرة لتتبع و استعراض األنشطة و نتائجها والسياق املحيط بها من خالل جمع
بيانات عن مؤرشات محددة مسبقا .والغرض من الرصد هو أن يكون هناك القدرة عىل التدخل يف
العمليات عندما يصبح من الواضح أنها تحيد عن الهدف األصيل أوالغرض أو املعيار ،أو استمرار وجود
ثغرات تحتاج إىل معالجة .ويشمل الرصد أيضا توثيق التجارب والتقاط الدروس املستفادة ،وذلك بهدف
تحديد أفضل املامرسات وتحسني طريقة تنفيذ األنشطة.
الغرض من التقييم أو التقدير هو تحديد إىل أي مدى قد تم التوصل إىل الهدف أو الغرض وملاذا ،وما إذا
كان ميكن القيام به عىل نحو أفضل أو أكرث كفاءة باستخدام مقياس بديل.
عند تصميم بروتوكول الرصد والتقييم يجب أن تتحدد األهداف والغايات من الرصد والتقييم  ،وسوف
يتم اختيار بعض املجاالت من عملية خطة التكيف الوطنية للرصد التفصييل ،لتسهيل تقييم التقدم
املحرز والفعالية ،واملساعدة يف تحديد الفجوات التي يجب أن تعالج عىل مر الزمن .وميكن بعد ذلك
وضع وتتبع مؤرشات محددة لتزويد صانعي القرار وواضعي السياسات مبعلومات مفيدة عن نوع
وتوقيت ومدى التعديالت االزمة املحتملة يف العملية وتدابري الدعم املطبقة.
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وميكن أن تركز نظم الرصد والتقييم عىل عملية التخطيط – وذلك بالنظر ايل عوامل مثل املدخالت،
والقيادة ،واملخرجات والنتائج واآلثار املرتتبة عىل عملية خطة التكيف الوطنية( - )NAPأو ميكنها أن
تركز عىل تغري املناخ والتكيف معه ،وتتبع التغريات يف املناخ وآثاره ونقاط الضعف مع مرور الوقت،
وذلك بهدف إظهار التقدم يف التكيف وتأثري تدابري التكيف التي يتم تنفيذها.

.العنصر أ .
وضع األسس ومعالجة الفجوات

الخطوة أ1.

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية
)(NAP

من الرضوري عدم رؤية نظم الرصد و التقييم كالخطوة األخرية من عملية التكيف ،عىل الرغم من أنها
كثريا ما ت ُعرض أخريا ً يف أطر التكيف .يف الواقع ،فقط الرصد والتقييم بطريقة دقيقة لكل مرحلة من
مراحل عملية التكيف هو الذي سيؤدي ايل التكيف الناجح يف املدى الطويل ،و ذلك إلمكانية اتخاذ
اإلجراءات التصحيحية والتقاط الدروس الهامة .خاصة وأن التكيف ال يزال حقل جديد يف سياق التنمية
ونهج التصدي له يجب أن يكون مرن لذلك فان انظمة الرصد والتقييم ذات أهمية قصوى لتحسني
االسرتاتيجيات والتدخالت تدريجيا .وبالتايل ،فأن اعتبارات كيفية تصميم نظام الرصد والتقييم املناسب
يجب ان تكون جزءا من تطوير اسرتاتيجيات وتدخالت التكيف منذ البداية.
املراجع املختارة أدناه تلخص املامرسات الجيدة لنظم الرصد والتقييم ،وتعطي العديد من االقرتاحات
لتصميم النظم التي هي فعالة من حيث التكلفة.

.الخطوة أ2.

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير
المناخ ومن ثم تقييم الفجوات واالحتيجات
الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة
التكيف الوطنية )(NAP

الخطوة أ3.

معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

.الخطوة أ4.

تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر .
بتغير المناخ بصورة شاملة و متكررة
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الرصد و التقييم
بيرخوت اف ،هيرتن جاي و آرنيل ان .2004 .األعمال وتغير المناخ :قياس وتعزيز القدرة على التكيف .التقرير الفني 11
لمركز تيندال .أكسفورد :مركز تيندال ألبحاث تغير المناخ .متوفر في
<.>http://www.tyndall.ac.uk/sites/default/files/it1_23.pdf

مرفق البيئة العالمية .2012 .أداة تقييم رصد التكيف ( ،)AMATصندوق أقل البلدان نموا /الصندوق الخاص بتغير المناخ.
متوفر في
<.>http://www.thegef.org/gef/tracking_tool_LDCF_SCCF

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ( )GIZو معهد الموارد العالمية 2011 .جعل التكيف مهما :مفاهيم وخيارات لرصد
وتقييم التكيف مع تغير المناخ .آيشبورن .GIZ:متوفر في <.>http://pdf.wri.org/making_adaptation_count.pdf
غوبتا جاي ،تيرمير سي ،كلوستيرمان جاي ،ميجيرمينك اس ،فان دين برينك ام ،جونق بي ،نوتيبووم اس و بيرقسما اي.
 .2010عجلة القدرة علي التكيف :طريقة لتقييم الخصائص الكامنة في المؤسسات لتمكين القدرة على التكيف في
المجتمع .العلوم البيئية والسياسات:13 .صفحة471-459 :
المهوق ان ،النزي اي و اقراواال اس .2011 .الرصد والتقييم من أجل التكيف :الدروس المستفادة من وكاالت التنمية
والتعاون .منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،أوراق عمل البيئة رقم  .38متوفرة علي
<http://www.oecd-ilibrary.org/environment/monitoring-and-evaluation-for-adaptation-lessons-from-deve-
.>lopment-co-operation-agencies_5kg20mj6c2bw-en

فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا 2011 ،و  .2012أفضل الممارسات والدروس المستفادة في معالجة التكيف
في أقل البلدان نموا ،نسخات  1و  .2متوفرة في
<.>http://unfccc.int/6110

لونسدال كاي جاي ،غاويت ام جاي ،جونستون كاي ،ستريت آر بي ،ويست سي سي و براون آي دي .2010 .سمات
المنظمات ذات التكيف الجيد :تقرير صادر عن برنامج المملكة المتحدة الخاص بتأثيرات المناخ إعداد للجنة الفرعية
للتكيف .أكسفورد UKCIP .متوفر في
<.>http://www.ukcip.org.uk/wordpress/wp-content/PDFs/UKCIP_Well_adapting_organisations.pdf

المجلس الوطني للبحوث .2005 .التفكير باستراتيجية :االستخدام المناسب للمقاييس لبرنامج علم تغير المناخ .لجنة
المقاييس لبحوث التغير العالمي ،لجنة أبحاث المناخ .متوفر في
<https://download.nap.edu/catalog.php?record_id=11292

إطار  -PACTأداة يمكن أن تكون مفيدة لتقييم وتحسين استجابة مؤسستك للتحديات التي يفرضها تغير المناخ ،تتمحور
حول ستة مستويات لالستجابة .متوفرة في
<.>http://www.pact.co/home

برنجل بي .2011 .ادابت ام اي :رصد التكيف والتقييم .أكسفورد :برنامج المملكة المتحدة الخاص بتأثيرات المناخ .UKCIP
متوفر في
<.>http://www.ukcip.org.uk/wordpress/wp-content/AdaptME/AdaptME.pdf
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4.2

.العنصر أ .
وضع األسس ومعالجة الفجوات

الخطوة أ1.

الخطوة أ .2.تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة عن التاثيرات،
قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير المناخ ومن ثم تقييم الفجوات
واالحتيجات الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة التكيف
الوطنية ()NAP

نظرة عامة :الخطوة  2تنشئ القاعدة املعرفية لوضع خطة التكيف الوطنية ،وذلك باالعتامد عىل
البيانات واملعلومات املتاحة .و سيحدد تحليل الفجوات املجاالت التي تحتاج إىل تعزيز من أجل رشوع
البالد يف عملية خطة التكيف الوطنية بنجاح .العوائق املحتملة لتصميم وتنفيذ التكيف سيتم تحديدها
والخطة للتصدي لهذه العوائق سيتم إعدادها.
االسئلة الرئيسية

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية
)(NAP

أين نقف فيما يتعلق بفعالية أنشطة التكيف على المدى القصير والطويل؟

ما هي البيانات والمعرفة المتاحة لتقييم المخاطر والضعف والتكيف الحاضري والمستقبلي بالنسبة للمناخ ؟

ما هي أفضل طريقة لتخزين وإدارة هذه البيانات والمعارف ؟

ما هي الفجوات التي يمكن تحديدها فيما يتعلق بقدرة وكفاية البيانات والمعلومات والموارد الالزمة لالنخراط
في عملية خطة التكيف الوطنية؟

ما هي العقبات التي تحد من التخطيط الفعال وتصميم وتنفيذ التكيف؟

.الخطوة أ2.

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير
المناخ ومن ثم تقييم الفجوات واالحتيجات
الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة
التكيف الوطنية )(NAP

الخطوة أ3.

معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

األنشطة اإلرشادية
أ.

ب.

ت.
ث.

أ.2.أ
.الخطوة أ4.

تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر .
بتغير المناخ بصورة شاملة و متكررة

إجراء تقييم ألنشطة التكيف الجارية والماضية؛

تجميع التحليالت المتاحة للمناخ الحالي والمستقبلي على المستوى الوطني و/أو اإلقليمي الواسع؛

إجراء تحليل للفجوات لتقييم نقاط القوة والضعف فيما يتعلق بالقدرات والبيانات والمعلومات ،والموارد الالزمة
للمشاركة بفعالية في عملية خطة التكيف الوطنية؛
تقييم العقبات المحتملة لتخطيط وتصميم وتنفيذ أنشطة التكيف

إجراء تقييم ألنشطة التكيف الجارية والماضية

توجد العديد من األنشطة بالفعل يف البلدان األقل منوا التي تم تصميمها وتنفيذها كجزء من عملية
برنامج العمل الوطني للتكيف ملعالجة احتياجات التكيف العاجلة والفورية ،أو التي يجري تنفيذها
من قبل الجهات املعنية األخرى مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين .وتشمل
املبادرات ذات الصلة ،عىل سبيل املثال ،دراسات قطاع او موقع معني عن قابلية التأثر واآلثار االقتصادية
لتغري املناخ وتقييم عن االحتياجات التكنولوجية .وسيكون من املفيد للبلدان تجميع معلومات بشأن
تلك األنشطة الجارية واملاضية الخاصة بالتكيف (املشاريع والربامج والسياسات وجهود بناء القدرات)
وبتحليل الكيفية التي تم بها تطوير هذه األنشطة ،الدعم والتمويل الوارد ،والجداول الزمنية ،وفعاليتها
بشكل عام .عند تجميع هذه املعلومات  ،فإنها ستعطي مؤرشا لوضع البيئة املواتية يف البالد للتكيف.
يف حني انه ليس من املقصود ان تنتج عملية خطة التكيف الوطنية قامئة من املشاريع وبرامج للتكيف
فقط ،مع ذلك سيكون من املفيد إجراء تقييم لألنشطة الحالية والسابقة ،من أجل تحديد البيانات
واملعلومات التي يتم جمعها ،النتائج املبكرة ،الرتتيبات والقدرات املوجودة ،وذلك للبدء يف بناء مجتمع
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من املامرسني يف مجال التكيف عىل املستوى الوطني ميكنهم أن يصبحوا بدورهم من أهم املساهمني يف
عملية خطة التكيف الوطنية .ونتيجة قيمة لهذا التقييم سيكون يف وجود قاعدة بيانات ألنشطة التكيف
الجارية واملاضية ،حيث تتوفر معلومات عن نتائج (املخرجات والنواتج) وفعاليات هذه األنشطة.
قاعدة البيانات تلك ميكنها ان تكون أساسا مفيدا إلعداد التقاريرعن بناء القدرات واألنشطة ذات الصلة
يف البالد ،وبشكل مثايل ستقوم بتجميع املعلومات التي ميكن أن تكمل الجهود القامئة عىل الصعيدين
اإلقليمي والدويل لتوثيق إجراءات التكيف.
أ.2.ب تجميع التحليالت المتاحة للمناخ الحالي والمستقبلي على المستوى الوطني
و/أو اإلقليمي الواسع

شكال آخر من أشكال التقييم داخل البالد يكون بتجميع معلومات عن وضع العلوم يف الدولة بشأن
التغري املناخي الحايل ونقاط الضعف املوجودة ،والتغريات املناخية املتوقعة ،واآلثار املرتبطة وقابلية
التأثر بها يف املستقبل ،وأية نتائج من مجهودات سابقة للتكيف للحد من قابلية التأثر .وهذا من شأنه
وضع األساس ملزيد من جهود التخطيط وتوجيه الجهود لتحسني تلك القاعدة للمعارف.
وسيشمل العمل تجميع وتوليف التقييامت املتاحة عن املناخ الحايل أو أي سيناريوهات مناخية قامئة.
وسيشري هذا التوليف ايل املصادر الرئيسية ملخاطر املناخ ،وسيساعد عىل اتخاذ قرارات مستنرية بشأن
أين يجب توجيه الجهود لجمع البيانات وتحليلها يف املستقبل .ان بناء قواعد بيانات لآلثار وقابلية
التأثر سيكون مفيد لتوجيه تقييامت التكيف يف املستقبل .ويف حاالت عدم توفر تلك التقييامت أو عدم
كفايتها ،سوف يشري هذا إىل وجود فجوة تحتاج إىل معالجة ،كام هو موضح يف القسم أ.3.

عملية خطة التكيف الوطنية يف بلد معني من املرجح أن تستخدم عدة طرق للتقييم .ولقد وجدت
العديد من البلدان أنه من املفيد بناء قواعد بيانات لآلثار وقابلية التأثر ميكن من خاللها توجيه تقييامت
التكيف .باإلضافة إىل ذلك ،فقد حددت معظم البلدان بالفعل بعض املعلومات املوجودة من التقييامت
السابقة لآلثار وقابلية التأثر وخيارات التكيف .ويف بعض الحاالت ،ستكون هناك بعض املعلومات عن
نتائج ومخرجات أنشطة التكيف التي تم القيام بها.
وباإلضافة إىل التقييامت الوطنية ،من املمكن أن تكون التقييامت اإلقليمية والعاملية ايضاً مصدرا مفيدا
وإرشاديا لتوليف اآلثار وقابلية التأثر والتكيف .وتوفر أحدث تقارير تقييم فريق الهيئة الحكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ فضال عن تقارير خاصة مثل تقرير عام  2011عن األحداث املتطرفة
والكوارث 14أمثلة من الدراسات ،مبا يف ذلك عىل الصعيد اإلقليمي ،التي ميكن أن توجه الجهود الوطنية
يف تجميع املعلومات املتاحة .وقد بدأت بعض الدول بتقليص نطاق النامذج املناخية التي ميكن أن توفر
أفكار إضافية عىل أنواع التأثريات التي ميكن توقعها.
الهدف عىل املدى الطويل من مامرسة التوليف سيكون للوصول إىل نظام هيكيل أو قاعدة بيانات توثق
بصورة منهجية معرفة الخرباء بآثار تغري املناخ بطريقة تتجنب التقييامت الزائدة عن الحاجة .تجميع
املعرفة والبيانات ميكن أن يتخذ أشكال وصيغ مختلفة مثل قواعد البيانات عىل شبكة اإلنرتنت التي
ميكن الوصول واملحافظة عليها من قبل مجموعة متنوعة من املستخدمني ،أو التقارير املعروفة ب "وضع
املعرفة" التي ميكن أن تُنتج يف املراحل األوىل من عملية خطة التكيف الوطنية .وقد ترغب بلدا ما يف
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اختيار الشكل املفضل املتمثل يف تجميع/توليف البيانات وفقا ملعايري مثل الجدوى ،والتوافر والتكاليف
والفوائد املتوقعة.

.العنصر أ .
وضع األسس ومعالجة الفجوات

الخطوة أ1.

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية
)(NAP

.الخطوة أ2.

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير
المناخ ومن ثم تقييم الفجوات واالحتيجات
الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة
التكيف الوطنية )(NAP

الخطوة أ3.

معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

.الخطوة أ4.

تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر .
بتغير المناخ بصورة شاملة و متكررة

كلام تم جمع املزيد واملزيد من البيانات عن اآلثار وقابلية التأثر املرصودة ،سيكون من املمكن
بناء قواعد للمعرفة الجيدة التي ميكنها التوجيه الختيار تدابري التكيف .فريق الخرباء املعني بأقل
البلدان منوا يدرس كيفية بناء هذه القاعدة املعرفية ،وذلك بهدف استكشاف تطوير وتطبيق
"األنظمة القامئة عيل الخربة" .ومثال عىل نهج التخطيط القائم عىل حرص خيارات التكيف التي
أ
هي مصنفة وفقا ملعايري محددة متاح لهولندا.
أ بي بروين كاي ،ديلنك ،آر بي ،رويجس ،آي جي دبليو ،بولويدت ،ال ،فان بوورين ،آي ،جرافالند ،جاي ،دي
قرووت ،آر اس ،كويكمان ،بي جاي ،راينهارد ،اس ،روتر ،آربي ،تاسوون ،في سي ،فيرهاقين ،آي ،فان ايرالند ،اي
سي .2009 .التكيف مع تغير المناخ في هولندا :جرد خيارات التكيف وتصنيف البدائل .تغير المناخ :)2-1( 95
فقرة .45-23

مصادر مختارة
تجميع/توليف البيانات والمعلومات المتاحة:

بورتون آي و فان آلست ام .2004 .فكر قبل أن تثب :نهج إدارة المخاطر إلدماج التكيف مع تغير المناخ في عمليات
البنك الدولي .أعدت لفريق تغير المناخ في البنك الدولي .متوفر في
<http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/10/06/000160016_200
.>41006165241/Rendered/PDF/300650PAPER0Look0Before0You0Leap.pdf

فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا  .2005توليف المعلومات المتاحة إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف .ورقة
تقنية  .2/2005/FCCC/TPمتوفرة في
<.>http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600003596

أ.2.ت إجراء تحليل للفجوات لتقييم نقاط القوة والضعف فيما يتعلق بالقدرات
والبيانات والمعلومات ،والموارد الالزمة للمشاركة بفعالية في عملية خطة
التكيف الوطنية ()NAP

ستوفر األنشطة املتبعة لتجميع وتوليف املعلومات واملعارف املتاحة عن تغري املناخ يف دعم عملية خطة
التكيف الوطنية مؤرشا عىل مدى كفاية البيانات واملعلومات املوجودة ،كام ستساعد عىل تحديد أي
فجوات رئيسية و املوارد التي قد تكون رضورية لتعزيز جمع البيانات والتحليالت الجديدة .باإلضافة
إىل تقييم البيانات واملعلومات املوجودة ،فتحليل الفجوات سيشمل أيضا تقييام للقدرات ،ومعوقات
القدرات ،ونقاط القوة والضعف املؤسيس ،واملوارد املطلوبة ملشاركة فعالة يف عملية خطة التكيف
الوطنية.
من أجل التصدي للتكيف بفعالية ،فان النظم الوطنية للتكيف تحتاج ايل قدرات قوية يف مجاالت
كاآلتية:
التنسيق العام العامل التكيف عىل املستوى الوطني؛
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تقييم اآلثار واملخاطر وقابلية التأثر الخاصة بتغري املناخ عىل مستويات ومناطق وقطاعات
متعددة؛
تطوير االسرتاتيجيات واألطر و  /أو الخطط للتعامل مع اآلثار ،وقابلية التأثر ،واملخاطر؛
تحديد أولويات احتياجات التكيف ،وتنفيذ مشاريع ،برامج  ،أو أنشطة محددة لتلبية تلك
االحتياجات ،وتأمني املوارد الالزمة للتنفيذ؛
إدارة املعلومات (جمع وتحليل ونرش املعلومات لدعم أنشطة التكيف)؛
استعراض ،ورصد ،وتقييم القدرات والجهود واملوارد ،للتعامل مع التكيف مع تغري املناخ.
وتختلف فجوات و احتيجات القدرات عىل التكيف من بلد آلخر ،وذلك تبعا لعوامل متعددة تشمل:
طبيعة تأثريات تغري املناخ ،قابلية التأثر واملخاطر؛ طبيعة عمليات التخطيط والتنفيذ؛ والتجارب السابقة
واملستمرة ملبادرات التكيف.
مبوجب االتفاقية ،توجد العديد من العمليات التي دعمت بالفعل األطراف يف تقييم وإنشاء قدرات من
شأنها أن تكون مفيدة لعملية خطة اللتكيف الوطنية .عىل سبيل املثال ،تم إنشاء إطار بناء القدرات
للبلدان النامية يف عام  2001لبناء قدرات البلدان عىل تنفيذ االتفاقية واالستعداد للمشاركة الفعالة
يف عملية بروتوكول كيوتو .والقدرات التي بنيت من خالل هذا اإلطار ،تساعد البلدان يف تعزيز التنمية
املستدامة وبلوغ هدف االتفاقية 15.ويقسم اإلطار القدرات من أجل التنمية املستدامة إىل ثالث فئات،
وهي :الفردية ،واملؤسسية ،والنظامية 16.كل الفئات ستكون مطلوبة ايضاً إلجراء التكيف.
وقد انشأت عمليات إضافية مبوجب االتفاقية قامت مبساعدة الدول النامية يف تحديد ،ويف بعض الحاالت
يف بناء القدرات املؤسسية ملعالجة التكيف مع تغري املناخ .وتشمل هذه:
عملية برنامج العمل الوطني للتكيف( 17. )NAPAاملشاريع ذات األولوية العاجلة والفورية
املحددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف تحتوي عىل مختلف األنشطة التي ترتبط ببناء
القدرات للتعامل مع تغري املناخ مثل تحسني قدرات املوارد املؤسسية والبرشية ،وتعزيز نظم
اإلنذار املبكر مبا يف ذلك قدرة البيانات والنمذجة ،وتحسني التعليم والوعي بتغري املناخ وتطوير
18
و  /أو تعزيز أطر السياسات للتصدي لتغري املناخ؛
19
برنامج عمل نريويب بشأن اآلثار ،وقابلية التأثر ،والتكيف مع تغري املناخ؛
20
اإلتصاالت الوطنية؛

41

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ
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تقييم االحتياجات التكنولوجية ( 21.)TNAيف إطار عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية،
تشري البلدان إىل الحاجة إىل بناء القدرات من أجل املشاركة الكاملة يف تطوير ،ونرش ،وتعميم،
22
ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا.
23
الدراسات الوطنية االقتصادية والبيئية والتنموية ( )NEEDSلتغري املناخ.

.العنصر أ .
وضع األسس ومعالجة الفجوات

الخطوة أ1.

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية
)(NAP

.الخطوة أ2.

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير
المناخ ومن ثم تقييم الفجوات واالحتيجات
الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة
التكيف الوطنية )(NAP

الخطوة أ3.

معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

.الخطوة أ4.

تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر .
بتغير المناخ بصورة شاملة و متكررة
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وقد قامت عمليات أخرى خارج االتفاقية ايضاً مبساعدة البلدان النامية عىل تقييم احتياجاتها لبناء
قدراتها املتعلقة بالتكيف
و/أو تعاملها مع تلك االحتياجات .وكشفت عملية التقييم الذايت للقدرات الوطنية 24أن العديد من
البلدان تفتقر إىل الوضوح يف انظمتهم املؤسسية من حيث توفري التمويل الكايف لإلدارة البيئية ،وأنها
ال تزال تفتقر ملجموعة شاملة وكافية للسياسات البيئية ،مع أدوات ترشيعية وتنظيمية ناقصة أو غري
25
مطبقة والتي بدورها تزيد من إعاقة اإلدارة البيئية.
خطوة هامة يف معالجة التكيف عىل املستوى الوطني تتمثل يف إجراء تحليل منهجي لفجوات القدرات
الخاصة بالهياكل والنظم الوطنية للتكيف ،ووضع اسرتاتيجية ملعالجة أوجه القصور .وسيشمل هذا
تحديد خيارات لتعزيز و/أو إنشاء مختلف املؤسسات والهيئات والربامج واملرافق والسياسات واألطر
الترشيعية.
يوفر اإلطار الوطني للقدرة عىل التكيف ( )NACالذي وضعه معهد املوارد العاملية 26هذا النهج النظامي
لتقييم نقاط القوة ونقاط الضعف املؤسسية التي قد تساعد أو تعيق التكيف .ويوفر األسئلة التي
ميكنها تقييم القدرات املؤسسية عىل املستوى الوطني ألداء مجموعة من املهام األساسية التي يقوم عليها
التكيف (انظر الجدول .)4هذا اإلطار ميكن تكييفه مع عملية خطة التكيف الوطنية واستخدامة كأداة
إلجراء تحليل الفجوات.
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الجدول .4

الوظائف المؤسسية من أجل التكيف

التقييم هوعملية فحص المعلومات المتاحة لتوجيه عملية صنع القرار .من المرجح أن يحتاج التكيف إلى تقييمات متكررة على مر الزمن ،بما في ذلك تقييم قابلية
التأثر في بلد ما ،آثار تغير المناخ ،ممارسات التكيف وتأثر المناخ باألنشطة اإلنمائية.
التقييم

مثال :في الهند ،أجري تقييم إقليمي لقابلية التأثر علي الجزء الشمالي الشرقي من البالد بغرض اإلبالغ عن االستثمار في التكيف وذلك في إطار البرنامج الهندي-
األلماني الشمالي الشرقي للتكيف مع تغير المناخ .قامت الدراسة بتقييم تغير المناخ المتوقع ،مقاييس الفقر وصحة النظام اإليكولوجي ،وهذا من بين عوامل
قابلية التأثر األخرى ،ومكنت مقارنة مواطن الضعف بين المناطق المختلفة (رافيندراناث وآخرون .)2011
تحديد األولويات يعني إسناد أهمية خاصة لقضايا ،مناطق ،قطاعات ،أو مجموعات معينة .بالنسبة للتكيف ،فترتيب األولويات على المستوى الوطني عادة ما يأخذ
سيشرك مجموعة واسعة
في االعتبار في أي االماكن ستكون التأثيرات المناخية أشد ،والمجموعات في البالد األكثر عرضة للتأثر .تحديد األولويات األكثر فعالية
ّ
من أصحاب المصلحة ،سيتم بشفافية للجمهور ،وسيمكن مراجعة وتعديل األولويات مع تغير الظروف .يمكن للبلدان أن تتخذ مناهج مختلفة لتحديد األولويات
ويمكن أن تضم مجموعة واسعة من القيم واالهتمامات في عملية تحديد األولويات هذه.

.1

األمن الغذائي ،والحماية االجتماعية ،والصحية؛

.3

البنية التحتية؛

.2
.4
.5
.6

اإلدارة الشاملة للكوارث؛

تحديد األولوية

مثال :في االستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ لعام  2008في بنغالديش ،تم تحديد ستة "أركان" باعتبارها أولويات وطنية:

إدارة البحوث  /المعرفة؛

التخفيف والتنمية منخفضة الكربون؛

بناء القدرات  /التعزيز المؤسسي (حكومة جمهورية بنغالديش الشعبية.)2009 ،

مثال :في نيبال ،اتخذت وزارة البيئة زمام المبادرة في تنسيق جميع األنشطة المتعلقة بتغير المناخ .تم إنشاء برنامج العمل الوطني للتكيف ( )NAPAبمساعدة
ست مجموعات عمل تخصصية نسقت كل منها مسألة معينة ،مع ممثلين من عدة وزارات في كل مجموعة (حكومة نيبال .)2010 ،بناء على برنامج العمل الوطني
للتكيف ،أنشأت الحكومة مؤخرا لجنة تنسيق أصحاب المصلحة المتعددين لمبادرات تغير المناخ ( ،)MCCICCتحت اشراف سكرتير وزارة البيئة .وتهدف اللجنة إلى تعزيز
استجابة موحدة ومنسقة لتغير المناخ في نيبال.

مثال :في المملكة المتحدة ،نشرت منظمة شبه حكومية ،تعرف باسم برنامج تأثيرات المناخ بالمملكة المتحدة ( )UKCIPسيناريوهات وأدوات مرتبطة باتخاذ قرارات
التكيف المتعلقة بتغير المناخ نيابة عن الحكومة .واستخدمت على نطاق واسع هذه السيناريوهات لبحوث اآلثار المحتملة لتغير المناخ وذلك لدعم صنع قرارات
التكيف .منذ أكتوبر  ،2011اتخذت هيئة البيئة إدارة برنامج .UKCIP

مثال :في فيتنام ،عرض ارتفاع مستوى سطح البحر في دلتا نهر الميكونغ مساحات كبيرة من األراضي الزراعية للخطر ،مما يهدد سبل عيش المزارعين .بدأت
الحكومة ترميمات واسعة النطاق وإعادة تأهيل ألشجار المانغروف ،فضال عن بناء السدود ،لمنع المياه المالحة من غمر األراضي الزراعية (معهد الموارد العالمية،
.)2011

إدارة المخاطر المناخية

الوظائف األربعة المذكورة أعاله تُ قييم جوانب القدرة على التكيف ذات الصلة بمجموعة واسعة من التحديات المرتبطة بالمناخ في البالد .ومع ذلك ،تواجه
معظم البلدان مخاطر مناخية محددة تلوح أكثر من غيرها في األفق .توفر وظيفة إدارة المخاطر المناخية فرصة لدراسة الجوانب المؤسسية للقدرات المحددة
الالزمة للتصدي لهذه المخاطر .التصدي لمخاطر المناخ يتطلب عملية لتحديد المخاطر المحددة ألولوية معينة ،تقييم مجموعة كاملة من الخيارات لمعالجة
المخاطر ،ثم اختيار وتنفيذ تدابير الحد من المخاطر .عادة ما تعامل البلدان إدارة المخاطر على اساس قطاعى أو على أساس قضايا محددة .على سبيل المثال،
لدي العديد من الدول قطاعات زراعة ومياة غاية التأثر بالمناخ ويمكن أن تركز استثماراتها في مجال التكيف على بناء القدرة على إدارة المخاطر المناخية في هذه
القطاعات .في حاالت أخرى ،قد تعطي البلد األولوية لمعالجة مخاطر تغير المناخ لمجموعة مستضعفة بشكل خاص ،مثل كبار السن.

إدارة المعلومات

تتكون إدارة المعلومات من جمع وتحليل ونشر المعلومات لدعم أنشطة التكيف .تختلف المعلومات ذات الصلة في مختلف القطاعات والبلدان وآثار تغير المناخ
ولكن ،على األقل ،تغطي بشكل خاص المتغيرات المناخية ،ووضع النظم الطبيعية والبشرية ،واستراتيجيات التأقلم القائمة .توفير المعلومات الموجودة أو الحصول
عليها إلجراء عمليات تقييم مدى التأثر أمر بالغ األهمية بالنسبة لمعظم أنشطة التكيف .إدارة المعلومات الجيدة ضمان أن المعلومات مفيدة وسهلة الوصول
للجهات المعنية .استخدام المعلومات للتكيف قد يشمل أيضا زيادة الوعي العام أو بناء قدرات الجهات المعنية.

التنسيق

يتطلب التكيف القيام بأعمال من قبل جهات مختلفة على مستويات متعددة ،داخل وخارج الحكومة على حد سواء .تنسيق تلك األنشطة يساعد على تجنب
االزدواجية أو الفجوات ويمكن أن يخلق وفورات الحجم في االستجابة للتحديات .التنسيق قد يبدأ كعملية إلقامة عالقات وتبادل للمعلومات والتوعية ،ولكنها
ً
ً
رأسيا (على سبيل المثال بين الجهات الفاعلة الوطنية والعالمية
أفقيا (على سبيل المثال بين الوزارات)،
قد تتحرك نحو إدارة صنع القرار المشترك والعمل .قد يكون
ودون الوطنية) ،أو بين أصحاب المصلحة (على سبيل المثال بين الحكومة ورجال األعمال).

المصدر :دكست آي و مكغراي اتش ،قونزاليز جاي و ديسموند ام .2012 .على استعداد أم ال :تقييم الجوانب المؤسسية لبناء القدرات الوطنية للتكيف مع
تغير المناخ .واشنطن العاصمة :المعهد العالمي للموارد .متوفر في <.>http://www.wri.org/publication/ready-or-not
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مراجع مختارة

تقييم القدرات المؤسسية الوطنية:
شبكة التكيف بآسيا والمحيط الهادئ .2011 .تحليل الثغرات عن التكيف مع تغير المناخ في آسيا الوسطى .متوفر في
<.>http://www.apan-gan.net/sites/default/files/resource/attach/flyer-gap-analysis-adapt-to-cc-central-asia.pdf

.العنصر أ .
وضع األسس ومعالجة الفجوات

دافودي اس ،محمود آي و برووك ال .2010 .استراتيجية لندن للتكيف مع تغير المناخ :تحليل الفجوات .ورقة عمل
إلكترونية رقم  .44متوفر في <.>pdf.http://www.ncl.ac.uk/guru/documents/EWP44
دكست آي و مكغراي اتش ،قونزاليز جاي و ديسموند ام .2012 .على استعداد أم ال :تقييم الجوانب المؤسسية لبناء
القدرات الوطنية للتكيف مع تغير المناخ .واشنطن العاصمة :المعهد العالمي للموارد .متوفر في
<.>http://www.wri.org/publication/ready-or-not

الخطوة أ1.

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية
)(NAP

"شكل ممكن للتقاريرالمعدة بشأن الرصد المنتظم لتنفيذ إطار بناء القدرات وفقا للفقرة  9من المقرر  ."7.CP/2مذكرة
مقدمة من األمانة  .5/2007/FCCC/SBIمتوفرة في
<.>http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbi/eng/05.pdf

"التقرير التوليفي الثاني عن االحتياجات التكنولوجية التي حددتها األطراف غير المدرجة في المرفق األول لالتفاقية".
مذكرة مقدمة من األمانة  .1.INF/2009/FCCC/SBSTAمتوفر في
<.>http://unfccc.int/resource/docs/2009/sbsta/eng/inf01.pdf

مرفق البيئة العالمية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،برنامج األمم المتحدة للبيئة .2010 .التقييم الذاتي للقدرات
الوطنية :النتائج والدروس المستفادة من أجل االستدامة البيئية العالمية .متوفر في

.الخطوة أ2.

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير
المناخ ومن ثم تقييم الفجوات واالحتيجات
الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة
التكيف الوطنية )(NAP

الخطوة أ3.

معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

.الخطوة أ4.

تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر .
بتغير المناخ بصورة شاملة و متكررة

<.>http://www.thegef.org/gef/pubs/NCSA

لجنة نهر الميكونج .2009 .التكيف مع تغير المناخ في بلدان حوض نهر ميكونغ السفلى :تقرير توليفي إقليمي مقدم
من لجنة نهر الميكونج .الورقة التقنية رقم  .24متوفرة علي
<.>www.mrcmekong.org/assets/Publications/technical/tech-No24-adaptation-to-climate-change.pdf

موسر اس سي و اكستروم جاي .2010 .إطار عمل لتشخيص العوائق التي تحول دون التكيف مع تغير المناخ .مداوالت
األكاديمية الوطنية للعلوم :)51(107 . .صفحة22031- 22026 :
تغير المناخ .متوفر في
برامج العمل الوطنية للتكيف التي تلقتها امانة االتفاقية اإلطارية بشأن ّ
<.>http://unfccc.int/4585.php

معهد التنمية الخارجية( )ODIو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  .2011.الوصول المباشر إلى التمويل للمناخ :الخبرات
والدروس المستفادة .ورقة المناقشة .متوفر في
<.>http:// http://www.odi.org.uk/resources/docs/7479.pdf

أ.2.ث

تقييم العقبات المحتملة لتخطيط وتصميم وتنفيذ أنشطة التكيف

يهدف هذا النشاط إىل تحديد العوائق املحتملة لتخطيط التكيف وتنفيذ أنشطة التكيف وذلك لتوجيه
الجهود لتعزيز التنفيذ .من املفيد التمييز بني هذين النوعني من الحواجز بحيث ميكن معالجتها يف
مراحل مختلفة من عملية خطة التكيف الوطنية (عىل سبيل املثال يف املراحل املبكرة أو أثناء التنفيذ).
العوائق التي تحول دون التخطيط للتكيف هي أي قيود مؤسسية أومادية أوثقافية أوسياسية من
املحتمل أن تتداخل مع وضع خطط التكيف الوطنية املرتبطة برؤية ونهج البالد .فالعوائق التي تحول
دون تنفيذ التكيف هي "العقبات التي متيل إىل تأخري ،تحويل ،أو إعاقة عملية التكيف بصورة مؤقتة،
ولكن ميكن التغلب عليها مع تضافر الجهود ،واإلدارة بإبداعية ،والتغري يف التفكري وترتيب األولويات،
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أو أي تحوالت ذات صلة باملوارد ،واستخدامات األرايض ،أو املؤسسات " 27.أيكسرتوم و آخرون 28 .قد
وضعوا نهج شامل ومنهجي لتحديد العقبات املحددة التي تحدث يف كل مرحلة من مراحل عملية
التكيف ،جنبا إىل جنب مع األسئلة التشخيصية للتأكد من كيفية مساهمة الجهات الفاعلة والسياق
والنظام الذي تتم إدارته يف ظل تغري املناخ يف وجود هذه العوائق.
التعرف املبكر عىل الحواجز التي تعوق تخطيط التكيف سيكون مدخال مفيدا يف عملية خطة التكيف
الوطنية يف البالد بحيث ميكن معالجتها بشكل مبارش وفوري (انظر القسم أ 3.أدناه) .ينبغي معالجة
العوائق التي تحول دون تنفيذ التكيف كجزء من اسرتاتيجية تنفيذ خطة التكيف الوطنية ،وذلك من
خالل ضامن توجية أنشطة محددة بهدف القضاء عليها .وميكن استخدام عملية تشاورية تشمل جميع
أصحاب املصلحة املعنيني لتحديد العقبات وأسبابها الجذرية.
مراجع مختارة

العوائق التي تحول دون التكيف:
لجنة اإلنتاج الحكومي االسترالية .2012 .عوائق تحول دون التكيف الفعال مع تغير المناخ .مسودة التقرير .التقرير
النهائي المرتقب.
اكستروم جاي آي ،موسر اس سي و تورن ام .2011 .الحواجز التي تحول دون التكيف :إطار تشخيصي .تقرير بحثي رقم
 004-2011-500-CECمقدم من المصلحة العامة لبحوث الطاقة لجنة الطاقة بكاليفورنيا .متوفر في
<.>http://www.energy.ca.gov/2011publications/CEC-500-2011-004/CEC-500-2011-004.pdf

موسر اس سي و اكستروم جاي .2010 .إطار عمل لتشخيص العوائق التي تحول دون التكيف مع تغير المناخ .مداوالت
األكاديمية الوطنية للعلوم :)51(107 . .صفحة22031-22026 :
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4.3

.العنصر أ .
وضع األسس ومعالجة الفجوات

الخطوة أ .3.معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف في االضطالع
بعملية خطة التكيف الوطنية ()NAP

نظرة عامة :هذه الخطوة تصمم وتنفذ املشاريع والربامج وغريها من األعامل ملعالجة الفجوات ونقاط
الضعف والعوائق التي تم تحديدها يف الخطوات السابقة .سوف يتم تصميم هذه الجهود املبذولة لبناء
القدرات لتزويد فرق العمل واملؤسسات العاملة يف مجال التكيف باملهارات الالزمة التي من شأنها بناء
بيئة متكينية مناسبة.
األسئلة الرئيسية
ما هي الطريقة األفضل لتمكين معالجة الفجوات في القدرات المؤسسية والفنية ،وما هي الموارد المطلوبة؟
كيف يمكن إضفاء الطابع المؤسسي على تنمية القدرات على المدى الطويل؟

الخطوة أ1.

كيف يمكن إزالة كل الحواجز التي تواجه تخطيطات التكيف؟

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية
)(NAP

هل توجد فرص إلدماج التكيف مع تغير المناخ في تخطيطات التنمية؟
األنشطة االرشادية
أ.

.الخطوة أ2.

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير
المناخ ومن ثم تقييم الفجوات واالحتيجات
الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة
التكيف الوطنية )(NAP

الخطوة أ3.

معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

ب.
ت.

أ.3.أ

تطوير وتعزيز القدرات التمكينية المؤسسية والفنية للقيام بعملية خطة العمل الوطنية؛

تحديد وتعزيز الوعي عن الفرص المحتملة إلدماج التكيف مع تغير المناخ في تخطيط التنمية على مختلف
المستويات؛
تصميم وتنفيذ برامج عن اإلعالم عن تغير المناخ ،وزيادة الوعي العام والتعليم؛

تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية والتقنية المواتية للقيام بعملية خطة
التكيف الوطنية

حاملا يتم تحديد الفجوات يف الرتتيبات املؤسسية والقدرات التقنية (انظر الخطوة أ )2.سيقوم هذا
النشاط مبعالجتها من خالل مجموعة من األنشطة واملشاريع والربامج.
الطرائق ملثل هذه األنشطة من املرجح أن تشمل ما ييل:

.الخطوة أ4.

تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر .
بتغير المناخ بصورة شاملة و متكررة

تطوير املهارات التقنية املطلوبة من خالل التدريب والتعليم الفني عىل املدى الطويل .وهذا
ينبغي أن يشمل تدريب الخريجني يف مختلف التخصصات التي تساهم يف التخطيط للتكيف.
وستنفذ هذه الجهود املبذولة لبناء القدرات عىل أساس مستمر؛
تحديد األهداف يف القدرات خالل السنوات الالحقة والعمل تجاههم ،واستخدام التدريب قصري
األجل فقط كإجراء لسد الفجوة؛
تحديث أو وضع سياسات جديدة لتسهيل العمل عىل التكيف.
تطوير نظام للرصد والتقييم للقدرات
الرصد والتقييم املستمر للقدرات سوف يسهل الجهود الرامية إىل تطوير القدرات عىل املدى الطويل
لتخطيط التكيف ،والتصميم والتنفيذ .وميكن إنشاء نظام للرصد والتقييم من أجل تقييم التقدم املحرز
وتحديد الفجوات وتقييم فعالية تنفيذ التدابريالرامية إىل معالجة تلك الفجوات .ويقدم الجدول  5منوذج
ملؤرشات ميكن تطبيقها لرصد القدرة عىل التكيف مع مرور الوقت.
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الجدول .5

نموذج لمؤشرات رصد القدرة علي التكيف على المستوى الوطني

مكونات عملية خطة التكيف
الوطنية ()NAP
وضع األسس ومعالجة الفجوات

مؤشرات لقدرات فردية
عدد الخبراء المهرة المعتمدين
في مجال التأثيرات وقابلية التأثر
والمخاطر من مختلف التخصصات
والقطاعات (مثل الزراعة ،والمياه،
والمناطق الساحلية ،ورسم خرائط
المخاطر واألخطار)

مؤشرات لقدرات مؤسسية
تمويل المالحظات المنهجية على الصعيدين الوطني
والدولي
تدفقات وطنية وخارجية لتمويل البحوث

مؤشرات لقدرات
مجتمعية أو نظامية
إطار (إطارات)
مشروع (مشاريع)
أو برنامج التكيف
الوطني.

عدد مرافق البحث والنمذجة تحت
تصرف خبراء التأثيرات و قابلية التأثر
و المخاطر المعنيين.

عدد البرامج التدريبية لتعزيز قدرات
الخبراء الوطنيين
عناصر تحضيرية

عدد الخبراء المهرة المعتمدين
في مجال التأثيرات وقابلية التأثر
والمخاطر من مختلف التخصصات
والقطاعات (مثل الزراعة ،والمياه،
والمناطق الساحلية ،ورسم خرائط
المخاطر واألخطار)

عدد الخبراء المهرة المعتمدين في
مجال قابلية التأثر والتكيف من
مختلف التخصصات والقطاعات
(مثل الزراعة ،والمياه ،والمناطق
الساحلية ،ورسم خرائط المخاطر
واألخطار)

فترة مراحل إعداد التقارير الوطنية (عدد األسابيع أو
السنوات للمراحل الحاسمة)
عدد التقارير الوطنية عن التكيف (بما في ذلك تلك
المقدمة من القطاعات ،المناطق ،وما إلى ذلك)

النسبة المئوية لقدرة االتصاالت الوطنية المحافظ
عليها

السياسات
والتشريعات التي
تم إنشاؤها أو
مراجعتها

البرامج الوطنية
للتواصل والتوعية

عدد المراكز الوطنية
والقومية

جهات التنسيق الوطنية المعنية
بالتواصل والتوعية علي التكيف

عدد البرامج التدريبية لتعزيز قدرات
الخبراء الوطنيين

استراتيجيات التنفيذ

عدد الخبراء المهرة المعتمدين
لعمليات مختلفة من التنفيذ
(على سبيل المثال وضع وتنفيذ
المشاريع ،والتعميم ،والحصول على
التمويل ،والجنسانية ،والمجتمعات
الضعيفة ،والتواصل والتوعية)

التقارير والرصد واالستعراض

عدد الخبراء المدربين في مجال
التقارير والرصد واالستعراض

التنسيق

المؤسسة (المؤسسات) المؤهلة
بالوالية السياسية والتنفيذية
لتنسيق التكيف مع تغير المناخ
على المستوى الوطني

آليات التنسيق الوطنية على الصعيد السياسي
والتقني ،بما في ذلك عبر القطاعات حسب االقتضاء

إدارة المعلومات

عدد الخبراء المدربين المعتمدين
في مجال إدارة البيانات و
المعلومات

عدد مراكز البيانات الوطنية واإلقليمية

ردود الفعل على التنمية وتنفيذ المشاريع

عدد التقارير

تجارب في دمج تغير المناخ في تخطيط التنمية

البرامج الوطنية
للتواصل والتوعية

تجارب في دمج
تغير المناخ في
تخطيط التنمية

تقرير عن إزالة
الحواجز وتحسين
النتائج

عدد البرامج التدريبية لتعزيز
قدرات خبراء التأثيرات وقابلية التأثر
والمخاطر.

عدد من التقارير
فيما يخص
التقارير والرصد
واالستعراض

قاعدة (قواعد) البيانات المحلية عن بيانات
ومعلومات التكيف

ترتيب التغير
المناخي في جدول
األعمال السياسي
الوطني
سياسات
إدارة البيانات
والمعلومات

مصادر المعلومات لتعزيز القرارت
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مراجع مختارة
تقييم القدرات الوطنية:

ديكسيت أي ،ماجراي ،جونزالز جي و ديسموند ام . 2012 .جاهز أم ال .تقييم الجوانب المؤسسية للقدرات الوطنية
في مجال التكيف مع تغير المناخ .واشنطن العاصمة .معهد الموارد العالمية .متاح في
http://www.wri.org/publication/ready-or-not

.العنصر أ .

المجلس الوطني للبحوث .2005 .التفكير باستراتيجية :االستخدام المناسب للمقاييس لبرنامج علوم تغير المناخ.
الجنة المعنية بالمقاييس ألبحاث التغيرات العالمية .لجنة أبحاث المناخ .متاح في
<.>https://download.nap.edu/catalog.php?record_id=11292

وضع األسس ومعالجة الفجوات

الخطوة أ1.

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية
)(NAP

.الخطوة أ2.

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير
المناخ ومن ثم تقييم الفجوات واالحتيجات
الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة
التكيف الوطنية )(NAP

الخطوة أ3.

معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

أ.3.ب تحديد وتعزيز الوعي عن الفرص المحتملة إلدماج التكيف مع تغير المناخ في
تخطيط التنمية على مختلف المستويات

يستهدف هذا النشاط املخططني وصناع القرار .من أجل إدماج التكيف مع تغري املناخ يف التخطيط
بنجاح ،تحتاج عملية خطة التكيف الوطنية ايل إرشاك أصحاب املصلحة يف جميع مستويات التخطيط
وتطوير فهم جيد للتكيف مع تغري املناخ يف وقت مبكر من العملية .وينبغي أن يوفر هذا النشاط
الفرصة لتبادل املعلومات بطريقة تعزز التفاهم املتبادل والتي ميكن أن تؤدي لتنمية املهارات والكفاءات
الالزمة إلدماج التكيف عىل نحو فعال يف عملية التنمية .وبهذه الطريقة ،فسوف يساعد عىل تحديد
نقاط الدخول املناسبة إلدماج التكيف مع تغري املناخ يف التخطيط اإلمنايئ عىل جميع املستويات ،مبا يف
ذلك مراعاة كيفية تعديل بعض أهداف التنمية ألخذ مخاطر تغري املناخ وقابلية التأثر يف االعتبار بشكل
أفضل.
ميكن تنفيذ هذا النشاط من خالل ورش العمل والدورات القصرية التي تستهدف مخططي ومديري
التطوير ،وميكن أن تستكمل أساليب التدريب عرب اإلنرتنت .وميكن أيضا أن تكون املنشورات القصرية
والنرشات أدوات فعالة لخلق الوعي.
مراجع مختارة

إدماج التكيف مع تغير المناخ في تخطيط التنمية

.الخطوة أ4.

تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر .
بتغير المناخ بصورة شاملة و متكررة

موجي اي ،انطونوف بي ،كارمان ار و مريكوفا كي .2005 .استراتيجية رفع الوعي :مشروع األمم المتحدة اإلنمائي و
مرفق البيئة العالمي لبناء القدرات لتحسين جودة جرد قوائم الغازات الدفيئة( .أوروبا و رابطة الدول المستقلة) متاح في
<.>http://archive.rec.org/REC/Programs/UNDP-GHGInventories/docs/Training/Awarenes_Strategy_EN.pdf

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDإدماج التكيف مع تغير المناخ في التعاون اإلنمائي .توجيه للسياسات.
باريس  . OECDمتاح في
http://www.oecd.org/dac/43652123.pdf

سايرز أر .2006 .مباديء التوعية :محو أمية المعلومات ،دراسة حالة .بانجكوك :اليونسكو بانجوك  ،متاح في
<.>http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001476/147637e.pdf

أ.3.ت تصميم وتنفيذ برامج التواصل عن تغير المناخ ،وزيادة الوعي العام والتعليم

تحتاج االتصاالت وبرامج التوعية الفعالة واملستدامة أيضا الستهداف الجمهور العام ويرتبط بتلك
األنشطة الجهود الرامية إىل تغري املناهج التعليمية إلدماج تغري املناخ .و يجب أن تستهدف برامج
التوعية مجموعات معينة من أصحاب املصلحة ،وذلك باستخدام وسائل اإلعالم واألدوات املناسبة .ومن
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املفيد وجود موقع عام عىل االنرتنت يتناول قضايا تغري املناخ يف البالد ومن شأنه أيضا توصيل وإعالن
أنشطة عملية خطة التكيف الوطنية )NAP(.
وقد وجدت بعض البلدان أنه من املفيد أن يكون لها موقع محدد إليصال املعلومات عن تغري املناخ،
عىل سبيل املثال بخصوص نتائج تحليل محددة ،والسيناريوهات واألدوات .عىل سبيل املثال ،يعرض
موقع اململكة املتحدة للتوقعات املناخية خرائط ونتائج رئيسية عن تحليالت املناخ والتوقعات ،فضال عن
التقارير والوثائق اإلرشادية ،ودراسات الحالة واألدوات.)http://ukclimateprojections.defra.gov.uk( .
من أجل بناء وعي دائم وقدرة عىل التكيف مع تغري املناخ ،تحتاج النظم التعليمية لتطوير برامج تغطي
تغري املناخ عىل جميع املستويات املالمئة من التعليم .املادة  ،6شبكة معلومات تغري املناخ ()CC:iNet
عيل الرابط اآليت ،تحتوي عىل العديد من األمثلة عن املبادرات يف التثقيف والتدريب والتوعية العامة
بشأن تغري املناخ>http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/items/3514< :
مراجع مختارة

التعليم
شبكة معلومات تغير المناخ ) )CC:iNetمتاح في
http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/items/3514

اإلتصاالت و التواصل
مبادرة االتصاالت من أجل التنمية المستدامة ( )CSDIو منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (. 2010 .)FAOالتغير
التعاوني :إطار تواصلي للتكيف مع تغير المناخ و األمن الغذائي .متاح في
http://www.fao.org/docrep/012/i1533e/i1533e00.pdf

:اليونسكو و تعليم تغير المناخ .متاح في اليونسكو .2009 .تعلم التخفيف و التكيف مع تغير المناخ
<.>http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001863/186310e.pdf
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4.4

.العنصر أ .
وضع األسس ومعالجة الفجوات

الخطوة أ .4.تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر بتغير المناخ بصورة
شاملة و متكررة

نظرة عامة :الخطوة  4تسعى إىل تحديد الغايات اإلمنائية الرئيسية ،واألهداف والسياسات ،بهدف تحديد
املخاطر عيل استثامرات التنمية ،فضال عن أي فرص محتملة ميكن أن تنشأ من تغري املناخ .أن إحدى
النتائج الهامة لهذا العمل هي البدء يف أو تعزيز سبل الحامية من تغري املناخ يف جهود التنمية الرئيسية.
األسئلة الرئيسية
ما هي األهداف الرئيسية للتنمية المراعية لتغير المناخ؟

الخطوة أ1.

كيف يمكن تحديد المخاطر المناخية في التنمية والمنافع المشتركة المحتملة من التكيف والتطور؟

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية
)(NAP

األنشطة االرشادية
أ.

ب.

جمع معلومات عن أهداف التنمية الرئيسية والسياسات والخطط والبرامج

تحديد أوجه التآزر بين أهداف التنمية والتكيف والسياسات والخطط والبرامج

.الخطوة أ2.

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير
المناخ ومن ثم تقييم الفجوات واالحتيجات
الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة
التكيف الوطنية )(NAP

الخطوة أ3.

معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

.الخطوة أ4.

تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر .
بتغير المناخ بصورة شاملة و متكررة

4.4

الخطوة أ .4.تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر بتغير المناخ بصورة
شاملة و متكررة

هناك خطوة هامة يف العنرص األول من عملية خطة التكيف الوطنية وهي تحديد جوانب جهود
محصنات مناخية مقاومة
التنمية الحالية التي هي األكرث عرضة للخطر من جراء تغري املناخ ،وإنشاء َّ
لهذه الجوانب .ومن شأن النشاط األويل أن يعمل عيل تقييم الغايات الرئيسية واألهداف اإلمنائية،
وكذلك املشاريع التنموية الكربى والربامج ،مع اعتبار األطر والجداول الزمنية املعنية الستكامل الخطط
املختلفة .وتوفراملعرفة الجيدة للسياسات واألنشطة التنموية املختلفة عىل مستويات مختلفة أساسا جيدا
للتخطيط ودمج الشواغل املتعلقة بتغري املناخ يف عملية التخطيط الحقاً.
أنواع من عمليات التخطيط وخطط التنمية ذات الصلة التي ميكن العثور عليها يف بلدا ما ميكن ان
تشمل اآليت:
التنمية الوطنية و/أو االسرتاتيجيات االقتصادية؛
ورقات اسرتاتيجية الحد من الفقر الوطني؛
السياسات الوطنية يف الحوكمة والحكومة املحلية؛
أهداف التنمية الوطنية متوسطة و طويلة األجل مثل األهداف اإلمنائية األلفية؛
السياسات القطاعية الوطنية؛
أطرالتأهب للكوارث والحد من املخاطر ،والسياسات والخطط؛
اسرتاتيجيات الوكاالت املتعددة األطراف وخطط العمل (عىل سبيل املثال اسرتاتيجية املساعدة
القطرية لدي البنك الدويل  ،إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ،برنامج الفرص
االسرتاتيجية القطرية يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  ،وما إىل ذلك)؛
أنظمة وإجراءات التقييم البيئي االسرتاتيجي وتقييم األثر البيئي؛
االسرتاتيجيات الثنائية والتعاون؛
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عمليات امليزانية (أطر اإلنفاق عىل املدى املتوسط ،استعراض اإلنفاق العام)
أ.4.ب تحديد أوجه التآزر بين أهداف التنمية والتكيف والسياسات والخطط
والبرامج

جزء من عملية تحديد الروابط بني التنمية والتكيف مع تغري املناخ ميكن أن تشمل تحديد وفهم مختلف
العمليات ،واملؤسسات ،والجهات الفاعلة ،والواليات ،والسياسات القامئة ،والعوامل األخرى ذات الصلة
بجهود إدماج تغري املناخ يف التنمية.
هذا النشاط سوف يسهل التعرف عىل املخاطر التي يتعرض لها االستثامر وفرص التعاون وتحقيق املنافع
املشرتكة ،مبا يف ذلك الفوائد االقتصادية .أن معالجة هذة املخاطر سيؤدي إىل التحصني املناخي لجهود
التنمية.
الجوانب التي ميكن النظر فيها يف إطار هذا النشاط تشمل:

29

فهم عمليات التخطيط التي تشكل أولويات التنمية وتغري املناخ يف البالد؛
فهم املؤسسات والجهات املعنية يف الحكومة ،والقطاع غري الحكومي ،ومجتمع التنمية األوسع
نطاقا ،مبا يف ذلك األنشطة وكيفية ارتباطها مع بعضها البعض؛
تحديد الرشكاء لتقديم الدعم الفني واملايل والسيايس لجهود التكامل ،ووضع خيارات إلرشاك
هؤالء الرشكاء؛
فهم عملية صنع القرار الوطنية لتطوير واعتامد السياسات وامليزانيات والتدابري ذات الصلة.
وعىل وجه الخصوص ،سيكون من املهم تحديد كيف أن السياسات املتعلقة بقضايا تغري املناخ،
التي ميكن وضعها من قبل وزارة تنسيقية ،ممكن أن تكون قابلة للتطبيق عىل نطاق واسع
وعيل وزارات أخرى يف البالد؛
إدراك وفهم العوامل السياسية التي قد تؤثر عىل تكامل الجهود إما سلبا أو إيجابا.
يتطلب التقييم األويل التفاعل مع مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة .وهذا يشمل مناقشة هادفة
وورش عمل مع املؤسسات الحكومية واملسؤولني عىل مختلف املستويات ،وأصحاب املصالح غري الحكومية،
واملجتمع التنموي .إن التقييامت تحتاج إىل البقاء يف نطاق وعمق وإطار زمني محدود .والهدف هو أن
تجد الحكومة ،يف فرتة زمنية قصرية ،نقطة أو نقاط دخول أنسب لتحقيق اإلدماج والبدء يف بذل الجهود
لتحقيق هذا .يف وقت الحق من عملية اإلدماج ،سوف تُك ْمل التقييامت األولية بالعمل التحلييل واسع
النطاق الذي ميكن استخدامه بعد ذلك يف تشكيل العملية السياسية عىل نحو فعال.
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مراجع مختارة
إدماج التكيف في التخطيط اإلنمائي

جيجلي اس و ارجاوال اس .2007 .تقييم التقدم المحرز في إدماج التكيف مع تغير المناخ في أنشطة التعاون
اإلنمائي .باريس :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDمتاح في:

<>http://www.oecd.org/env/climatechange/39216288.pdf

.العنصر أ .
وضع األسس ومعالجة الفجوات

هاميل أي و تانر تي  .2011.مواءمة إدارة المخاطر المناخية :فحص التكيف و ادوات التقييم للتعاون اإلنمائي.
ورقة عمل البيئة لمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية .رقم  36متاح في:
<>http://dx.doi.org/10.1787/5kg706918zvl-en

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( .2009 )OECDإدماج التكيف مع تغير المناخ في التعاون اإلنمائي .توجيه
للسياسات .باريس OECD :متاح في:

الخطوة أ1.

بدء وإطالق عملية خطة التكيف الوطنية
)(NAP

http://www.oecd.org/dac/43652123.pdf

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(  .2010 .)UNDPفحص األدوات واإلرشادات لدعم تعميم التكيف مع تغير المناخ
في مساعدات التنمية .تقرير للتقييم :UNDP .نيويورك .متاح في:
http://www.preventionweb.net/files/13122_UNDPStocktakingReportCCmainstreamin.pdf

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و برنامج األمم المتحدة للبيئة .2011 .تعميم التكيف مع تغير المناخ في
التخطيط اإلنمائي .دليل للممارسين .متاح في:

.الخطوة أ2.

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة
عن التاثيرات ،قابلية التأثر ،والتكيف مع تغيير
المناخ ومن ثم تقييم الفجوات واالحتيجات
الالزمة لخلق بيئة تمكينية لعملية خطة
التكيف الوطنية )(NAP

الخطوة أ3.

معالجة فجوات القدرات ونقاط الضعف
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

.الخطوة أ4.

تقييم احتياجات التنمية وقابلية التأثر .
بتغير المناخ بصورة شاملة و متكررة
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<http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Change/
Adaptation/Guide%20Mainstreaming%20Climate%20Change%20Adaptation
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 .5العنصر ب :عناصر تحضيرية
العنصر
.العنصر أب.
تحضيريةومعالجة الفجوات
عناصراألسس
وضع

ب1.
الخطوة أ1.

خطةالحالية
الفترة
المناخ في
تحليل
التكيف الوطنية
عملية
وإطالق
بدء
وسيناريوهات تغير المناخ في المستقبل
)(NAP

ب2.
الخطوة
.الخطوة أ2.

المعلوماتوتحديد
الضعف المناخية
المتاحة
مواطن تحديد
تقييم الوضع:
القطاعي و
المستوي
خيارات
تغيير
والتكيف مع
علي التأثر،
التكيفقابلية
التاثيرات،
عن
دون
وغيرها واالحتيجات
والوطنيالفجوات
الوطنيثم تقييم
المناخ ومن
بيئةالمناسبة
المستويات
من
تمكينية لعملية خطة
الالزمة لخلق
التكيف الوطنية )(NAP

أ3 3.
الخطوة ب.

التكيفالضعف
خيارات ونقاط
وتقييمالقدرات
استعراضفجوات
معالجة
في االضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية )(NAP

أ44.
.الخطوةب.
الخطوة

خطط
واإلعالم عن
وقابلية التأثر .
التنمية
تجميعاحتياجات
تقييم
الوطنية
التكيف
بصورة شاملة و متكررة
المناخ
بتغير

الخطوة ب5 .

إدماج التكيف مع تغير المناخ في
التنمية الوطنية ودون الوطنية و
التخطيط القطاعي

54

العنرص األول شمل األنشطة يف املرحلة األولية من عملية خطة التكيف الوطنية اال وهي تحديد املعارف
والقدرات ،وضامن أن البلد لديه كل األدوات والوسائل الالزمة للرشوع يف دورة تخطيط التكيف الوطنية.
أثناء تنفيذ العنرص الثاين من خطة التكيف الوطنية ،نشجع البالد إلجراء تقييم مكثف عن اآلثار ،قابلية
التأثر والتكيف .وهو مصمم إلرشاك جميع أصحاب املصلحة يف إعداد خطة تكيف وطنية يُبني عليها،
وميكن دمجها مع الخطط واالسرتاتيجيات الوطنية والقطاعية ودون الوطنية .خالل هذه العملية،
سيستمر تطوير وتعزيز القدرة عىل إدماج التكيف مع تغري املناخ يف التخطيط الوطني والقطاعي ،وكذلك
عىل مستويات أخرى.
النتائج الرئيسية ميكن أن تشمل تحليل للمخاطر املناخية ،وعمليات تقييم قابلية التأثر والتكيف ،وخطط
يف مختلف املستويات أو القطاعات دون الوطنية ،وتقييم لخيارات التكيف يتم املوافقة عليه وتأييدة من
قبل عملية وطنية كام هو مع ّرف مسبقا يف الوالية التي وضعت لعملية خطة التكيف الوطنية (.)NAP
هذه املخرجات والربامج لخطط التكيف الوطنية لديها فرتة صالحية محددة  ،وسيتم مراجعتها وتحديثها
بطريقة متكررة عىل مر الزمن .ومن املهم أن نالحظ أن الخطة الوطنية لن تتطلب أن تكون هناك خطط
دون الوطنية لجميع املحافظات واملقاطعات ،أو الواليات ،أو جميع القطاعات.
هناك طرق مختلفة لتقييم اآلثار ،قابلية التأثر والتكيف تم وصفها يف مواد مطبوعة ،ويوجد كتب
إرشادية وتوجيهية موجودة لدعم مثل هذه التقييامت .والعديد من الدول سيكون لديها بعض
الخربة يف إجراء هذه التقييامت من خالل برامج العمل الوطنية للتكيف أو غريها من العمليات.
املبادئ التوجيهية التقنية الحالية ال تحاول تجميع وتلخيص كافة الوسائل املتاحة ،وإمنا تسعي
لتوضيح النهج املتاحة ملختلف مراحل عملية خطة التكيف الوطنية (.)NAP
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الجدول  3ب .الخطوات المقترحة واألنشطة اإلرشادية للعنصر ب الذي
يتحدث عن العناصر التحضيرية لعملية خطة التكيف الوطنية

الخطوات

األنشطة اإلرشادية

ب .عناصر تحضيرية
أ.

تحليل المناخ الحالي لتحديد االتجاهات في المتغيرات والمؤشرات التي يمكن استخدامها لدعم التخطيط واتخاذ القرار

.1

تحليل المناخ الحالي وسيناريوهات
تغير المناخ في المستقبل

.2

تقييم نقاط الضعف المناخية
وتحديد خيارات التكيف علي
المستوي القطاعي و دون
الوطني والوطني وغيرها من
المستويات المناسبة

ت.

.3

استعراض وتقييم خيارات التكيف

أ.

تقييم خيارات التكيف الفردية  ،بما في ذلك االقتصاد والنظام البيئي والتكاليف االجتماعية والمنافع ،واالحتماالت عن
اآلثار غير المقصودة (اإليجابية والسلبية) من تدابير التكيف

.4

تجميع وتوصيل المعلومات عن
خطط التكيف الوطنية

أ.

تجميع األولويات القطاعية والدون الوطنية إلى خطط تكيف وطنية من خالل توفير أصحاب المصلحة لمسودات عمليات
الترتيب للمراجعة

.5

إدماج التكيف مع تغير المناخ في
التنمية الوطنية ودون الوطنية
والتخطيط القطاعي

ب.

ت.

وصف واسع لمخاطر المناخ في المستقبل ومستويات عدم اليقين باستخدام تحليل السيناريوهات على المستوى
الوطني أو كجزء من التحليل اإلقليمي بما في ذلك من خالل المناخ والسيناريوهات االجتماعية واالقتصادية
توصيل المعلومات المتوقعة من تغير المناخ إلى جميع أصحاب المصلحة والجمهور

أ.

تقييم قابلية التأثر بتغير المناخ في المستويات القطاعية،

ب.

ترتيب مخاطر تغير المناخ و قابلية التأثر

ب.
ت.
أ.

ب.

ودون الوطنية ،والوطنية ،أو المناسبة (من خالل تطبيق األطر المعمول بها)
تحديد وتصنيف خيارات التكيف على مستويات متعددة لتحديد قابلية التأثر ذات األولوية

دمج تعليقات االستعراض في خطط التكيف الوطنية وإعتمادها على المستوى الوطني كما هو محدد في الوالية
لعملية خطة التكيف الوطنية
توصيل ونشر خطط التكيف الوطنية لجميع أصحاب المصلحة على نطاق واسع في البالد

تحديد الفرص والمعوقات إلدماج تغير المناخ في التخطيط

بناء وتعزيز القدرة على إدماج تغير المناخ في التخطيط ت .تيسير إدماج التكيف مع تغير المناخ في عمليات التخطيط
الوطنية ودون الوطنية القائمة
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االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
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1. 5

العنصر ب
عناصر تحضيرية

الخطوة ب1.

تحليل المناخ في الفترة الحالية
وسيناريوهات تغير المناخ في المستقبل

الخطوة ب .1.تحليل المناخ في الفترة الحالية وسيناريوهات تغير
المناخ في المستقبل

نظرة عامة :الخطوة  1تحت عنارص تحضريية تهدف إىل تحليل املخاطر املناخية الحالية ،مبا يف ذلك
املتطرفة منها ،وتقييم قابلية التأثر الحالية بتغري املناخ .من ثم يتم توسيع التحليل لتحديد املخاطر
املناخية املستقبلية من خالل تطبيق سيناريوهات تغري املناخ .ان نتائج هذا التحليل الواسع عن املخاطر
املناخية تساعد عىل تحديد "العجز يف التكيف" ،وتوجية عملية اختيار املناطق .العديد من الدول لديها
تجربة وخربة يف هذة املناطق ذات االولوية املعرضة للخطر ،والتي أُنشأت من خالل عملية االتصاالت
الوطنية ،عىل سبيل املثال .لذلك ،حيث توجد مناذج أو سيناريوهات املناخ ذات الصلة ،ميكن أن تستخدم
لغرض عملية خطة التكيف الوطنية دون التعرض لخطر التكرار.
األسئلة الرئيسية
ما هي األنماط المناخية في البالد ،وفقا للبيانات الملحوظة ،هي األكثر أهمية من حيث التعديل والتكيف أو
التأقلم مع النظم االجتماعية؟
ما هي المخاطر من تغير المناخ القائمة في البلد؟
ما هي األخطار المناخية الحالية الكبرى؟

ما هو نطاق عدم اليقين وفقا للتقديرات بالنسبة لسيناريوهات المناخ المحتملة في المستقبل؟
ما هي المؤشرات المناسبة لالتجهات المناخية التي يمكن أن تدعم التخطيط وصنع القرار؟

الخطوة ب2.

تقييم مواطن الضعف المناخية وتحديد
خيارات التكيف علي المستوي القطاعي و
دون الوطني والوطني وغيرها
من المستويات المناسبة

أنشطة إرشادية
أ.
ب.

الخطوة ب3 .

استعراض وتقييم خيارات التكيف

الخطوة ب4 .

تجميع واإلعالم عن خطط
التكيف الوطنية

الخطوة ب5 .

إدماج التكيف مع تغير المناخ في
التنمية الوطنية ودون الوطنية و
التخطيط القطاعي
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ت.

تحليل المناخ الحالي لتحديد االتجاهات في المتغيرات والمؤشرات التي يمكن استخدامها لدعم التخطيط واتخاذ
القرار
وصف واسع لمخاطر المناخ في المستقبل ومستويات عدم اليقين باستخدام تحليل السيناريوهات على
المستوى الوطني أو كجزء من التحليل اإلقليمي بما في ذلك من خالل المناخ والسيناريوهات االجتماعية -
االقتصادية
توصيل المعلومات المتوقعة من تغير المناخ إلى جميع أصحاب المصلحة والجمهور

ب .1.أ تحليل المناخ الحالي لتحديد االتجاهات في المتغيرات والمؤشرات التي
يمكن استخدامها لدعم التخطيط واتخاذ القرار

متييز املناخ الحايل واملايض هو خطوة هامة يف فهم االتجاهات لتغري املناخ والتقلبات املناخية .أساليب
وأدوات هذا التحليل ميكن جدا الوصول إليها ،وغالبا ما تتطلب فقط إدخال البيانات املناخية اليومية
(درجة الحرارة وهطول األمطار).
درجة الحرارة اليومية وهطول األمطار هام املتغريات املناخية األكرث شيوعا وأهمية لتحليل تغري املناخ.
الطرق ملراقبة الجودة يف محطات القياسات لهذين املتغريين موصوفة جيدا يف املطبوعات  ،كام ان
العديد من املراكز اإلقليمية والعاملية تقوم بتجميع وإعادة توزيع بيانات املحطة اليومية .وعادة ما
تستخدم دراسات تقييم املناخ البيانات املناخية لثالثني عاما يف الفرتة من  1960وايل  1990لتمثل املناخ
األسايس ،وتوقعات ما بعد  1990لتمثل تغري املناخ.

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
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ّ
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حدد علامء املناخ مجموعة من  27مؤرشا ً أساسياً لتحليل البيانات اليومية لدرجة الحرارة
وهطول األمطار 30.وقد تم اختبارهذه املؤرشات بشكل جيد ،والنتائج متاحة عىل املستويني اإلقليمي
والعاملي .ال  27مؤرش ترد يف املرفق  ،4والرابط لربامج الحاسوب لتحليل هذه املؤرشات متوفر عيل
<  . > unfccc.int/NAPوستكون عادة مجموعة فرعية من هذه املؤرشات كافية لتحليل املناخ الحايل،
كام ميكن أيضا أن تستخدم الستخالص متغريات أخرى مثل مؤرشات الجفاف .برامج الكمبيوتر لتحليل
البيانات اليومية أو الشهرية باستخدام ال 27مؤرشهذه متوفرة وتستخدم بشكل روتيني يف أنشطة
التدريب عىل تحليل البيانات املناخية.
مراجع مختارة
تحليل المناخ الحالي:

المشاكل مع صيانة شبكات رصد

المناخ وخدمات المعلومات

المناخية في أقل البلدان نموا

معروفة جيدا ،وتبقي عائقا أمام

استخدام المعلومات المناخية

بفعالية في تصميم وتنفيذ تدابير

التكيف في البلدان األقل نموا.
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مبا ان اإلطار الزمني لعملية خطة التكيف الوطنية هو املتوسط والطويل االجل ،فسوف يكون من املفيد
للبلدان بناء القدرة عىل العمل مع السيناريوهات .والعديد من الدول قد طورت بالفعل بعض الخربة يف
هذا الصدد ،عىل سبيل املثال من خالل متارين تقليص النطاق ،أو يف إعداد األتصاالت الوطنية .وبعض
مراكز األبحاث قامت بتطوير سيناريوهات لتغطية معظم مناطق العامل ،والوصول إىل هذه البيانات
سيسها عمليات التقييم يف العديد من البلدان األقل منوا .عىل الرغم من التقدم يف النمذجة املناخية
 ،31فاالفتقار إىل البيانات املناخية املرصودة يف العديد من البلدان األقل منوا ميثل تحديا كبريا لتحسني
نوعية السيناريوهات املناخية لتقليص النطاق .وإىل جانب هذه التغريات يف الظروف املناخية ،فمسارات
اجتامعية واقتصادية مختلفة يجب أيضا أن تؤخذ بعني االعتبارعند تحليل السيناريو.
اساليب تطوير و تطبيق سيناريوهات تغيري املناخ هي محور تركيز فريق العمل من الهيئة الحكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ ( 32.)TGCIAوالطرق املويص بها وبيانات السيناريوهات العاملية محفوظة
33
عيل صفحة األنرتنت الخاصة مبركز توزيع املعلومات لدي الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.
يف حني أن تقييم قابلية التأثر والتكيف ميكن أن يكتمل دون تحليل واسع النطاق للبيانات
املناخية والسيناريوهات ،فتحليل البيانات املناخية يوفر أساس كمي وعلمي لتحديد كيفية تغري
املناخ .وسيوفر هذا أساسا هاما لرفع مستوي الوعي للعمل .أكرث عمليا ،نتائج هذه التحليالت
ميكنها اإلبالغ عن تدابري التكيف التي تتطلب بيانات محددة ،كام هو الحال يف حالة تصميم
شبكات الري ،أو إدارة تدفقات املياه يف السدود.

وهناك اعتبار علمي مهم هو السبب الجذري لتقلب املناخ يف منطقة معينة ،مثل النينيو /
ظاهرة النينيو التذبذب الجنويب ( )ENSOودرجة حرارة سطح البحر ،والتغريات املحتملة يف هذه
الظواهر يف ظل تغري املناخ .هذه هي مجاالت البحث النشطة ،وكلام يتحسن الفهم العلمي،
ينبغي أن تدمج هذه املعرفة يف التخطيط للتكيف.
يف حالة عدم وجود تحليل لسيناريو املناخ ملنطقة معينة ،قد يرغب البلد يف تنسيق وضع سيناريوهات
جديدة مع دول الجوار ،وذلك باستخدام الحد األدىن من مجموعة من سيناريوهات االنبعاثات التي
أوصت بها الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 34لتوجيه تقييم وتخطيط التكيف عىل املدى
املتوسط ايل الطويل .تلك البلدان التي لديها عملية متطورة لتخطيط التكيف الوطني ،مثل اململكة
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية ،قد طبقت مناذج مناخية إلنشاء سيناريوهات تغري املناخ عىل
مناطقها .األساليب املستخدمة يف متناول يد العلامء يف جميع أنحاء العامل ،والعديد من مراكز البحوث
اإلقليمية يف املناطق النامية لديها القدرة عىل دعم البلدان األقل منوا يف جهودها الرامية إىل تطبيقها .يف
بعض املناطق ،الجهود جارية لبناء القدرات الوطنية لتشغيل ومعالجة النامذج املناخية اإلقليمية .عىل
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سبيل املثال ،يف إطار برنامج التكيف األفريقيي الذي متوله اليابان وينفذه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،
متت مساعدة البلدان املشاركة يف تطوير القدرة عىل تركيب وتشغيل النامذج املناخية اإلقليمية محليا،
واستخدامها لتوليد سيناريوهات تغري املناخ.
ينبغي أن يسرتشد تحليل البيانات املناخية والنمذجة املناخية مبا هو مطلوب لوصف التغريات املناخية،
وذلك لتسهيل نهج التخطيط املختلفة ،مثل:
•
•
•
•

أخذ نهج قطاعي (مثل الزراعة) أو حتى شبه قطاعي (عىل سبيل املثال الرثوة الحيوانية)
وترسيم آثار التغريات الفردية واملشرتكة يف املتغريات املناخية عىل أساليب اإلنتاج ،واإلنتاجية
والغالل ،واألصول ،والبنية التحتية ،واملكاسب االقتصادية ،عىل املدى القصري و الطويل األمد؛
اتخاذ نهج جغرايف وترسيم آثار تغري املناخ عىل املوارد البيئية ،عىل املناطق املنتجة الرئيسية ،أو
يف املناطق الريفية مقابل املناطق الحرضية؛
تقييم ما إذا كانت أهداف التنمية القطاعية تصبح غري قابلة للتحقيق بسبب تغري املناخ (عىل
سبيل املثال هدف تحقيق معدل منو سنوي  ٪4يف الزراعة قد ال يكون واقعياً)؛
اتخاذ نهج اجتامعي واقتصادي وتحديد ما إذا كانت التغريات يف املتغريات املناخية املحددة من
املرجح أن تؤثر عىل مجموعة اجتامعية أو مهن معينة أكرث من غريها.

األساليب والخيارات لبناء سيناريوهات تغري املناخ من املحلية وايل اإلقليمية كثرية ،كام هو مبني يف
الجدول  .6بغض النظر عن النموذج أو السيناريو ،األساس هو أن يكون هناك توافق واسع النطاق يف
البالد حول تغري املناخ وآثاره املحتملة ،حتى لو كانت التوقعات محدودة .هذه القيود من املمكن تناولها
يف األجل الطويل جدا (كجزء من سلسلة من برامج خطط التكيف الوطنية ،عىل سبيل املثال) ،ولكن
ألغراض التخطيط ،سيكون من املفيد أن تكون هناك نقطة انطالق مشرتكة.

الجدول 6

الخيارات لبناء سيناريوهات تغير المناخ من المحلية والي
اإلقليمية ،وهي مدرجة علي حسب التعقيد المتزايد
وطلبات الموارد

االسلوب (التطبيق)

المزايا

تحليل الحساسية

1.1سهلة التطبيق
.2

1التتطلب معلومات مستقبلية عن
تغيير المناخ

إدارة الموارد ،علي
النطاق
القطاعي

.4

عوامل متغيرة

1.1سهلة التطبيق

معظم أنشطة
التكيف

.3

.2

1تبين أهم المتغيرات أو عتبات النظام
1تسمح بالمقارنة بين الدراسات

1يمكنها التعامل مع احتمالية انتاج
نموذج المناخ

العيوب
1.1ال تقدم نظرة ثاقبة عن احتمالية
اآلثار المرتبطة بها ما لم يتم قياسها
بسيناريوهات أخرى
1 .2نماذج التأثيرغير المؤكدة نادر ًا ما يتم
األبالغ عنها او هي غير معروفة
1.1يشوش علي متوسط خط األساس
والتباين
.2

1محدودية السيناريوهات الموجودة
لألعوام 2020
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العنصر ب
عناصر تحضيرية

االسلوب (التطبيق)

المزايا

نظائر المناخ

1.1سهلة التطبيق

االتصاالت،
المؤسسية،
القطاعية

استقراء االتجاة

بنية تحتية جديدة
(ساحلية)

.2
.3

.2
.3

تحليل المناخ في الفترة الحالية
وسيناريوهات تغير المناخ في المستقبل

مؤسسي ،قطاعي

الخطوة ب2.

الخطوة ب3 .

مولدات المناخ

إدارة الموارد،
والتعديل التحديثي
والسلوكي

.2
.3

1تمكن تمديد السلسلة المجهزة من
خالل إعادة اإلعمار البيئي

.2
.3

.5

بنية تحتية جديدة،
إدارة الموارد،
السلوك

1يسمح بتحليل نموذج المناخ العالمي،
واالنبعاثات الغير مؤكدة

1يظهر األنماط اإلقليمية والعابرة للتغير
المناخي
1األدوات متاحة بحرية/بمجانية

1.1طلب حاسوبي متواضع

.4

تقليص النطاقات
التجريبي

الخطوة ب4 .

1تستعمل آخر نماذج تغييرات ومتغيرات
المناخ

1.1طلب حاسوبي متواضع

.4

استعراض وتقييم خيارات التكيف

تجميع واإلعالم عن خطط
التكيف الوطنية

1تستعرض االحوال المحلية

1.1تفترض أن نفس االستجابات
االجتماعية  -االقتصادية أوالبيئية تتكرر
في ظل ظروف مناخية مماثلة
.2

1توفر متغيرات األرصاد الجوية بصورة
يومية أو شبه يومية
1يحافظ على العالقات بين متغيرات
الطقس
ً
مسبقا علي نطاق واسع
1تستخدم
لمحاكاة المناخ الحالي
1األدوات متاحة بحرية/بمجانية

1.1طلب حاسوبي متواضع
.2
.3
.4

.5

1يوفر متغيرات يومية عابرة
1يستعرض االحوال المحلية

1يمكن أن يوفر سيناريوهات للمتغيرات
الغريبة (مثل الجزر الحرارية الحضرية
ونوعية الهواء)

.2
.3
.4

.2
.3

الخطوة ب5 .

إدماج التكيف مع تغير المناخ في
التنمية الوطنية ودون الوطنية و
التخطيط القطاعي

بنية تحتية جديدة،
إدارة الموارد،
السلوك ،االتصاالت

.2
.3
.4

1يعكس الضوابط الكامنة تحت سطح
األرض و التفاعالت
1يحافظ على العالقات بين متغيرات
الطقس
1تجارب المجموعة أصبحت متاحة
لتحليل عدم التيقن

1تفترض أن الوضع المناخي في
المنطقة اليتغير

1يحتاج بيانات رصد ذات جودة عالية
للمعايرة
1العوامل المربكة يمكن أن تسبب
اتجاهات خاطئة.

1يفترض عالقة خطية مع متوسط
درجات الحرارة العالمية
1التحليل المكاني الحاد/االستبانة
المكانية غير الدقيقة

1.1تحتاج لبيانات رصدية ذات جودة عالية
للمعايرة والتحقق
.2

.3

.4

1تفترض وجود عالقة ثابتة بين أنماط
الدوران ،على نطاق واسع ،والطقس
المحلي
1السيناريوهات تتأثر بحساسية الختيار
التنبؤات وجودة النتائج من نموذج
المناخ العالمي

1السيناريوهات هي عادة مرتبطة بوقت
بدال من عابرة

1.1تحتاج لبيانات رصدية ذات جودة عالية
للمعايرة والتحقق
.2

.3

.4
تقليص النطاق
الديناميكي

1االتجاهات (العالمة والحجم) حساسة
من حيث اختيار أو طول القياس

1.1يفترض خرائط نمط تغير المناخ للفترة
الزمنية من  2080وماقبلها

1األدوات متاحة بحرية/بمجانية

1.1يضع خرائط السيناريوهات المناخية
اإلقليمية في  50-20كم من مستوي
االستبانة

1تتطلب بيانات عن عوامل خارجية مثل
النمو السكاني والتقدم التكنولوجي
والصراع

1.1تفترض عادة تغيير الخطي

.5
نمط المقياس

تقييم مواطن الضعف المناخية وتحديد
خيارات التكيف علي المستوي القطاعي و
دون الوطني والوطني وغيرها
من المستويات المناسبة

1تكشف عن اآلثار متعددة القطاعات
عن/أو التعرض للظروف المناخية
السابقة أو الظواهر المتطرفة ،مثل
حوادث الفيضانات أو الجفاف

1.1سهلة التطبيق

.4

الخطوة ب1.

1التتطلب معلومات مستقبلية عن
تغيير المناخ

العيوب

1تفترض وجود عالقة ثابتة بين أنماط
الدوران ،على نطاق واسع ،والطقس
المحلي
1السيناريوهات تتأثر بحساسية الختيار
العوامل الملزمة و مضيف نموذج
المناخ العالمي

1اختيار مضيف نموذج المناخ العالمي
مقيد بالمخرجات المؤرشفة

1.1مطالب تقنية وحاسوبية عالية
.2
.3
.4
.5

1السيناريوهات تتأثر بحساسية الختيار
مضيف نموذج المناخ العالمي

1يتطلب بيانات رصد ذات جودة عالية
للتحقق من النموذج

1السيناريوهات هي عادة مرتبطة بوقت
بدال من عابرة
1محدودية السيناريوهات الموجودة
لالعوام من 2020

المرجع :ويلبى ،آر ال ،تروني جاي ،بيوت واي ،تيد ال ،هيويتسون بي سي ،سميث دي ام و سوتون آر تي .2009 .مراجعة لمعلومات المخاطر
المناخية من أجل تخطيط التكيف والتطوير .المجلة الدولية لعلم المناخ :29 .صفحة.1215 -1193 .
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مراجع مختارة

:تطوير وتقليص حجم السيناريوهات
االقتصادية والمناخية لتقييم آثار تغير المناخ علي النطاق- السيناريوهات االجتماعية.2004 . كوفاتس و آخرون، ليفرمور،ارنيل
20–3 . صفحة:14 . التغير البيئي العالمي. تميز الوصف التفصيلي الخاص بالتقرير الخاص بسيناريوهات االنبعاثات:العالمي
Arnell NW, Livermore MJL, Kovats S, Levy PE, Nicholls R, Parry ML and Gaffin SR. 2004. Climate and socio-economic scenarios for global-scale climate change impacts assessments: characterising the SRES storylines. Global Environmental
.Change. 14: pp.3–20

:) متاح فيIPCC( مركز توزيع البيانات الخاص بالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
.>http://www.ipcc-data.org

. الجيل القادم من السيناريوهات الخاصة ببحوث تغير المناخ و التقييم.2010 . هيبارد و آخرون، ايدموندز جي اي،موس ار اتش
756-747 : صفحة:463 .الطبيعة
Moss RH, Edmonds JA, Hibbard KA, Manning MR, Rose SK, van Vuuren DP, Carter TR, Emori S, Kainuma M, Kram T, Meehl
GA, Mitchell JFB, Nakicenovic N, Riahi K, Smith SJ, Stouffer RJ, Thomson AM, Weyant JP and Wilbanks TJ. 2010. The next
.generation of scenarios for climate change research and assessment. Nature. 463: pp.747–756

 مساهمة مجموعة، أسس العلوم الفيزيائية:2007  تغير المناخ.2007 ) ماننينج ام وآخرون (محررين، كين دي،سولومان اس دي
 متاح. مطبعة جامعة كامبريدج: كامبريدج و نيويورك.العمل األولي لتقريرالتقييم الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
:في
.>http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html<
Solomon SD, Qin D, Manning M, Chen Z, Marquis M, Averyt KB, Tignor M and Miller HL (eds.). 2007. Climate Change 2007:
The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change. Cambridge and New York: Cambridge University Press. Available at >http://www.ipcc.ch/
.>publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html

 دليل: صياغة سيناريوهات تغير المناخ إلفادة استراتيجيات التنمية ذات المرونة المناخية.2011 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
: متاح في. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: نيويورك.للممارسين
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/en-<
vironmental-finance/low-emission-climate-resilient-development/in-focus/formulating-climate-change-scenarios/
.>UNDP-Formulating-v8-web.pdf
UNDP. 2011. Formulating Climate Change Scenarios to Inform Climate-Resilient Development Strategies: A Guidebook
.for Practitioners. New York: UNDP

. استعراض معلومات المخاطر المناخية من أجل التكيف و تخطيط التنمية.2009 . بيوت واي و آخرون، تروني جي، ارال،ويلبي
1215-1193 : صفحة:29 .المجلة الدولية لعلم المناخ
Wilby, RL, Troni J, Biot Y, Tedd L, Hewitson BC, Smith DM and Sutton RT. 2009. A review of climate risk information for
.adaptation and development planning. International Journal of Climatology. 29: pp.1193–1215

:تقييم عدم اليقين
 تقرير. نهج أفضل الممارسات لتميز و التواصل و دمج عدم اليقين العلمي في صنع القرار.2009 )CCSP( برنامج علوم تغير المناخ
 اإلدارة الوطنية للمحيطات و، واشنطن العاصمة.من إعداد برنامج علوم تغير المناخ و اللجنة الفرعية ألبحاث التغيرات العالمية
: متاح في.الغالف الجوي
http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap5-2/final-report/sap5-2-final-report-all.pdf
CCSP. 2009: Best Practice Approaches for Characterizing, Communicating, and Incorporating Scientific Uncertainty in Decision Making. A Report by the U.S. Climate Change Science Program and the Subcommittee on Global Change Research.
.Washington, D.C.: National Oceanic and Atmospheric Administration

 تقرير تقني من إعداد برنامج المملكة المتحدة. عدم اليقين و صنع القرار، المخاطر: تكيف المناخ.2003 )ويلوز ار و كونيل ار (محررين
: متاح فيUKCIP بشأن تأثيرات المناخ
.>http://www.ukcip.org.uk/wordpress/wp-content/PDFs/Risk.pdf<
Willows R and Connell R (eds.). 2003. Climate Adaptation: Risk, Uncertainty and Decision-making. UKCIP Technical Report

61

أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

ب .أ .ت .توصيل المعلومات المتوقعة من تغير المناخ إلى جميع أصحاب
المصلحة والجمهور

العنصر ب
عناصر تحضيرية

الخطوة ب1.

تحليل المناخ في الفترة الحالية
وسيناريوهات تغير المناخ في المستقبل

عنرصا هاما من جهود التوعية عن تغري املناخ هو تطوير املنتجات العامة عن املعرفة بتغري املناخ التي
ميكن فهمها من قبل متخصصني يف املجاالت غري املناخية .و هي ميكن أن تركز عىل اآلثار وتسليط الضوء
عىل الحاجة إىل اتخاذ إجراءات التكيف ،ودعوة املساهمة يف عملية خطة التكيف الوطنية .و ينبغي
أن يستطيع جميع أصحاب املصلحة يف هذه العملية للوصول إىل املعلومات التي يحتاجوها ،وينبغي
العمل عيل هدف إتاحة تفسري موحد للمعلومات املناخية .وميكن توفري الدعم التقني يف مجال استخدام
وتفسري املعلومات املناخية ألصحاب املصلحة .أساليب وأمثلة من جهود التوعية ميكن العثور عليها يف
شبكة املعلومات  35.CC:iNetو يتطلب خلق مواطنني عىل علم باملناخ جهودا متواصلة ،ولتكون مفيدة،
فاملعلومات يجب أن تتصل باحتياجات الشعب ،ومتيز بدقة بني توقعات الطقس عىل املدى القصري،
وسيناريوهات املناخ عىل املدى املتوسط وايل الطويل .تنفيذ هذا النشاط يجب أن يتامىش مع جهود
االتصال وتوسيع التوعية كام هو موضح يف القسم أ.3.ت.
مراجع مختارة

الخطوة ب2.

تقييم مواطن الضعف المناخية وتحديد
خيارات التكيف علي المستوي القطاعي و
دون الوطني والوطني وغيرها
من المستويات المناسبة

الخطوة ب3 .

استعراض وتقييم خيارات التكيف

الخطوة ب4 .

تجميع واإلعالم عن خطط
التكيف الوطنية

الخطوة ب5 .

إدماج التكيف مع تغير المناخ في
التنمية الوطنية ودون الوطنية و
التخطيط القطاعي
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توصيل المعلومات عن سيناريوهات المناخ:
مركز توزيع البيانات الخاص بالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (:)IPCCمتاح في:
<.>http://www.ipcc-data.org

توقعات المملكة المتحدة الخاصة بتغير المناخ .متاح في:
<>/http://ukclimateprojections.defra.gov.uk

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

أقل البلدان نمو ًا
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أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

2.5

العنصر ب
عناصر تحضيرية

الخطوة ب1.

الخطوة ب .2.تقييم مواطن الضعف المناخية وتحديد خيارات
التكيف علي المستوي القطاعي و دون الوطني والوطني وغيرها
من المستويات المناسبة

نظرة عامة :الخطوة  2تركز عىل تقييم قابلية التأثر يف مستويات تخطيط محددة ضمن السياق الوطني،
كام هو الحال عىل املستوى القطاعي .املعلومات املطلوبة يجب أن تكون مفصلة ومحددة عيل موقع
جغرايف أو قطاع معني .يف كثري من الحاالت ،تقوم أقل البلدان منوا عيل املرجح بإجراء تقييم التكيف
عىل مستوى القطاع ،إما ملنطقة دون إقليمية معينة أو يف البلد كله ،ويرجع ذلك إىل التنظيم القطاعي
للهياكل اإلدارية والتخطيط .ويف بعض الحاالت ،قد يتم اختيار مستويات أخرى للتقييم.
األسئلة الرئيسية

تحليل المناخ في الفترة الحالية
وسيناريوهات تغير المناخ في المستقبل

ما هي النظم والمناطق أو المجموعات التي تعمل نحو تحقيق األهداف اإلنمائية الرئيسية مثل األمن الغذائي
والتخفيف من حدة الفقر ،والتنمية االقتصادية ،وما إلى ذلك؟

ما هي نقاط الضعف المناخية الرئيسية لتلك النظم  /المناطق التي هي المفتاح لتحقيق األهداف اإلنمائية
الرئيسية؟
ما هي اآلثار المتوقعة لتغير المناخ؟

ما هي خيارات التكيف الفعالة من حيث التكلفة القابلة للتطبيق للحد من آثار تغير المناخ أو استغالل الفرص؟

الخطوة ب2.

تقييم مواطن الضعف المناخية وتحديد
خيارات التكيف علي المستوي القطاعي و
دون الوطني والوطني وغيرها
من المستويات المناسبة

األنشطة االرشادية
أ.
ب.

ت.

تقييم قابلية التأثر بتغير المناخ في المستويات القطاعية ،و دون الوطنية ،والوطنية ،أو المناسبة
(من خالل تطبيق األطر المعمول بها)
ترتيب مخاطر تغير المناخ و قابلية التأثر

تحديد وتصنيف خيارات التكيف على مستويات متعددة لتحديد قابلية التأثر ذات األولوية

الخطوة ب3 .

استعراض وتقييم خيارات التكيف

الخطوة ب4 .

تجميع واإلعالم عن خطط
التكيف الوطنية

الخطوة ب5 .

إدماج التكيف مع تغير المناخ في
التنمية الوطنية ودون الوطنية و
التخطيط القطاعي
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ب 1 .2.تقييم قابلية التأثر بتغير المناخ في المستويات القطاعية ،و دون الوطنية،
والوطنية ،أو مستويات أخري مناسبة (من خالل تطبيق األطر
المعمول بها)

ان النهج املتبعة لتقييم قابلية التأثر سوف تختلف تبعا لتك العوامل مثل املخاطر املناخية الكربى
واألخطار يف البلد ،املستويات التي تم تحديدها يف إطار واسرتاتيجية عملية خطة التكيف الوطنية
(سواء التخاذ نهج التقييم الوطني ،أو سواء ملعالجة القضايا حسب القطاع أو غريها من املستويات دون
الوطنية) ،وطبيعة املعرفة القامئة عن اآلثار وقابلية التأثر واملخاطر.
من املرجح أن يطبق البلد عدة مناهج لتقييم أوجه قابلية التأثر ،والكثري من هذه النهج ليست بالرضورة
36
ان تستبعد بعضها البعض .وميكن أن تشمل اآليت:
.1

نهج األخطار .املخاطر املناخية املتطرفة مرتبطة ارتباطا وثيقا بإدارة مخاطر الكوارث .عىل
الرغم من أن هذا التأطري يستخدم بشكل متزايد مع نهج أوسع نطاقا ،فهو يقدم مجموعة

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

.2
.3

.4

.5
.6

أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

غنية من األدوات ذات التعامل مع املخاطر املناخية بطريقة مبارشة ،وبخاصة يف حالة األحداث
الرسيعة مثل الفيضانات والعواصف عىل طول املناطق الساحلية؛
نهج إدارة املخاطر .هذا النهج هو األكرث شيوعا حاليا .إىل جانب تقييم الخطر ،فإنه يشمل
املفاهيم مثل عدم اليقني وتصورات املخاطر .يتم تعريف املخاطر من حيث الكمية  ،وهذا رهنا
بتوافر البيانات ،وقد وضعت التدابري للحد من املخاطر استجابة لهذة التقديرات ذات الكمية؛
نهج قابلية التأثر .نهج قابلية التأثر يركز عىل العوامل االجتامعية التي تحدد القدرة عىل
التعامل مع التأثريات املناخية .وهو يستخدم نهجا ذايت ونوعي أكرث ،مع الرتكيز عىل العالقة
بني املناخ واملجتمع .العديد من ما يسمى بالنهج من أسفل –إىل -أعىل يقوم باستكشاف تلك
التفاعالت .ميكن تفسري قابلية التأثر من حيث ضعف النتيجة ،أو ضعف السياق ،37مام يؤدي
إىل أنواع مختلفة من جمع وتحليل واستجابات البيانات؛
نهج املرونة /الصمود .وقد استخدم نهج الصمود عىل نطاق واسع يف البيئة ،واآلن يطبق عىل
نظم اإلنسان .هذا النهج يؤكد عدم اليقني يف التقديرات والتصورات الناشئة عن تغري حالة نظام
و بالتايل يدعو إىل وجهة نظر ديناميكية يف عمليات التكيف وخصوصا آثارها والردود عرب
مقاييس مكانية  -زمانية مختلفة تؤثر عىل خيارات التكيف املستقبلية .ويتطلب هذا النهج
التعديل املستمر واملرونة يف االستجابة للظروف املتغرية ،التي تسمى أحيانا "اإلدارة التكيفية"؛
النهج القائم عىل النظم اإليكولوجية للتكيف .هذا النهج يركزعىل أنشطة التكيف التي تعتمد
عىل السلع والخدمات التي تقدمها النظم اإليكولوجية ،مثل إنتاج األغذية واملياة ،والخدمات
الثقافية مثل الرتفيه .هو ايضاً يتضمن اعتبارات تكامل النظام البيئي بعد تنفيذ تدابري التكيف؛
نهج قائم عيل الخربة .هذا النهج يركز عىل ترتيب/تصنيف أولويات خيارات التكيف من خالل
تقييم ك َمي يعتمد عىل تحليل أصحاب املصلحة وآراء الخرباء ،لذا فانة يجمع بني املنهجني من
أعىل إىل أسفل (القائم عىل أساس الخطر) ومن أسفل إىل أعىل (القائم عىل قابلية التأثر) .وهذا
مفيد ال سيام يف البلدان أو الحاالت التي يوجد فيها قاعدة معرفية كبرية عن التأثريات املناخية.
تخطيط التكيف ميكن أن يبدأ من خالل تجميع التدابري املحتملة للتكيف مع التغريات املناخية
املتوقعة واملخاطر ،متبوعة برتتيب سياقي يستخدم أساليب تحاليل متعددة املعايري للوصول إىل
تدابري التكيف املجدية والفعالة من حيث التكلفة.

توصف مناهج التقييم يف الغالب بالنهج املسمي من أسفل -إىل -أعىل أو من أعىل -إىل -أسفل  ،وهذا
مبدئيا ليحدد الدافع لألساليب املستخدمة (انظر الشكل  .)2التقييم الوطني النمطي غالبا ما يجمع بني
هذه املناهج اعتامدا عيل العنارص التي تجري معالجتها .وتتوفر عدد من املبادئ التوجيهية واألدوات
لفئات مستهدفة محددة أو وحدات قرار (انظر املراجع املختارة أدناه) .ويتم تشجيع املستخدمني
لتطبيق األدوات التي ميكن الوصول إليها من حيث التفاصيل والبيانات املطلوبة طاملا هناك ما يكفي
من املرونة والشفافية يف العمل مع املخرجات لفهم التقييم والنتائج النهائية بشكل جيد من قبل جميع
أصحاب املصلحة.
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أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

املخرجات من تقييم قابلية التأثر ينبغي أن تكون مجموعة من نقاط الضعف ووصف لسياقها،
واألسباب الجذرية واالتجاهات وتقديم االفرتاضات املحتملة .هذا سيسهل املزيد من التحليل
الالزم لرتتيب نقاط الضعف وتحديد خيارات التكيف .العوامل التي تساعد متيز نقاط الضعف
38
تشمل اآليت:
الحجم؛
التوقيت؛
املثابرة وإمكانية الرجوع ؛
االحتاملية؛
الجوانب التوزيعية؛
أهمية األنظمة يف حالة الخطر؛
امكانية التكيف؛
العتبات أو نقاط التشغيل التي ميكن أن تؤدي إىل تفاقم التغيري.
سيكون من الرضوري توثيق عملية التقييم بشكل جيد ،واتاحة تحديثات إىل النتائج املستقبلية
عندما تصبح املعلومات الجديدة متوفرة وذلك من خالل دراسات أو آثارجديدة.

أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

الشكل  .2السيناريو من فوق-الي-تحت ،نهج التأثيرات-اوال (موضح في العمود األيسر) و نهج قابلية التأثر من
ً
أوال (موضح في العمود األيمن) – مقارنة المراحل المتضمنة في تقييم
تحت-الي -فوق ،نهج العتبات-
وتحديد خيارات التكيف في ظل تغير الظروف المناخية.
"النماذج المناخية ،السيناريوهات ،اآلثار -اوال "
ابدأ بالسؤال التالي ماذا لو
تغيرت الظواهر المناخية
المتطرفة وفقا للسيناريوهات
أ ،ب ،ت؟

قم بعمل مسح باستخدام
النماذج المناخية،
السيناريوهات ،الآلثار،
التقييمات،االستجابات

هيكلة مشكلة اآلثار

تقييم التغيرات المناخية ذات الصلة من
النماذج المناخية

تقييم اآلثار ذات الصلة علي
التغيرات المناخية

"قابلية التأثر ،نهج العتبات-أوال"
ابدأ باألسئلة التالية" :ما
هي الحساسيات ،العتبات
واألولويات اذا وضعنا
المتغيرات المناخ بعين العتبار؟
ما الذي يمكن للمجتمعات
التعامل معه؟

قم بإدخال توقعات تغير المناخ
و المعلومات األخري ذات
الصلة حول المسببات/الدوافع
الرئيسية

قم بتحديد سياق التنمية ،المخاطر ،والمشاكل الناتجة
من قابلية التأثر

قم بتحديد مواطن الضعف ،الحساسيات و
العتبات ثم اقترح تدابير التكيف

قم بتقييم تدابير التكيف و التوقيتات
للعمل علي سيناريوهات تغير المناخ

تصميم و تقييم خيارات التكيف لآلثار
ذات الصلة

تقييم المفاضالت ما بين خيارات التكيف

تقييم النتائج

تقييم النتائج
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ترتيب/تصنيف مخاطر تغير المناخ و قابلية التأثر

واحدة من الخطوات األكرث أهمية يف تخطيط وتنفيذ التكيف هي فهم املخاطر وقابلية التأثر التي
تواجة مجتمع أو بلد أو منطقة فيام يتعلق بتغري املناخ .حاملا يتم تحديد هذا ،يجب ترتيب املخاطر
وقابلية التأثر مع الوضع يف االعتبار مدي تهديداتها أو آثارها .الرتتيب بالتايل يبلغ عن طبيعة القرارات
أواإلجراءات التي يجب اتخاذها ملعالجتها.
املعايري املشرتكة لرتتيب/تصنيف املخاطر املناخية تشمل اآليت:
ترتيب حجم التأثر املحتمل من تغري املناخ .بعض اآلثار ميكن حرصها كميا (مثال عدد األشخاص
املترضرين ،مساحة األرايض املترضرة ،واألرضار االقتصادية ،وما إىل ذلك) ،والبعض اآلخر يتعني
التعبري عنه من حيث النوعية؛
االحتاملية ،األرجحية ومستوى الثقة .احتاملية تغيري أو حصول خطر مناخي معني  ،واألرجحية
أن يؤدي ذلك الخطر إىل تأثري معني ،ومستوى الثقة يف تلك التقديرات مهم جدا لرتتيب املخاطر
السائدة؛
العودة إىل الوراء .اآلثار التي يكون لها عواقب ال رجعة فيها ميكن أن توضع يف املرتبة العليا؛
العجلة يف العمل .تلك املخاطر التي تتطلب اهتامما وعمالً عاجالً ألنها إما أن يكون لديها
القدرة عىل التسبب يف الرضر املبارش أو ألن لها عواقب ال رجعة فيها وتلحق بأرضار شديدة
عىل املدى الطويل ،هذه توضع يف مرتبة عليا؛
عوامل أخرى مثل السياسات ذات الصلة ،أو مخاطر االتصال أو تلك املشرتكة بني مختلف
القطاعات أو املناطق ،وأهمية األنظمة يف حالة الخطر من أجل التنمية الوطنية؛
الحساسية الفيزيائية -الحيوية آلثار تغري املناخ؛
أنواع اآلثار ،مثل فقدان األرواح البرشية ،وتهديد سبل العيش ،وزيادة يف انتشار وشدة
األمراض ،والقيود والصدمات يف التنمية االقتصادية ،وزيادة يف حجم وتواتر الفيضانات،
والجفاف وغريه من الكوارث ،واملجاعات املستمرة أو املتكررة  ،والنزوح البرشي ،وتعطل النظم
االجتامعية والسياسية.
ترتيب املخاطر املناخية يجب أن يكون نتيجة عملية تشاورية .وهناك أساليب مختلفة ميكن استخدامها
لرتتيب أو تدريج املعايري التي تم تحديدها .عىل سبيل املثال ،العتبات املستخدمة لتصنيف حجم
التأثريات املناخية تعتمد بصورة واسعة عىل حكم ذو خربة لتصنيف كل خطر بشكل صحيح ،يف حني
أن درجة عدم التيقن من مناذج املناخ عاد ًة ما توضح بصيغة الكمية املحتملة وميكن أن يكون بعضها
مبوضع معدل أو مقارنة (انظر اإلطار  .)5لدي العديد من البلدان أيضا خربة يف استخدام تحليالت
متعددة املعايري ،اكتسبت عىل سبيل املثال من خالل التدريبات عيل التكيف ،والتي ميكن تكرارها هنا.
األهم من ذلك ،ونظرا لحقيقة أن هذا الرتتيب سوف يحدد أولويات العمل يف املستقبل ،فمن األهمية
أن يكون الرتتيب عيل اساس اجامع واسع قدر اإلمكان ،مبا يف ذلك يف أوساط الجمهور العام .شكل من
أشكال املشاورات العامة ،مثل املسح ،ميكن استخدامه للتحقق من صحة الرتتيب ،للتأكد من أن املخاطر
األكرث إلحاحا وأهمية يجري النظر فيها من كال املنظورين املوضوعي والشخيص.
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االطار  .5تحديد أولويات قابلية التأثرتحت تقييم دمج التكيف الصادر عن والية نيويورك

A

يتم ترتيب أولويات قابلية التأثر تبعا لتلك االنظمة أو املناطق حيث أن فشل أو انخفاض يف وظيفة ما من املرجح أن ينتج عواقب أكرث أهمية.
أداة أخرى تستخدم يف تقييم املخاطر هي مصفوفة تقييم حجم نتيجة لحدث ما مقابل احتامل حدوث الحدث .لتقييم التكيف مع تغري املناخ،
هناك عىل األقل ثالث طبقات من عدم اليقني يجب مراعاتها لتسفر عن تقييم مخاطر إجاميل تقريبي لخطر مناخي معني ،و تأثري معني (انظر
الشكل  3أدناه) .ترتيب املخاطر الكيل ميكن بالتايل ان يساعد يف خلق اسرتاتيجيات التكيف .فئات املخاطر التي يتعني النظر فيها تتضمن األيت:
احتامل حدوث خطر مناخي معني– االحتامل العام لحدوث تغيري يف خطر املناخ (مثل درجة الحرارة أو حاالت الهطول الحاد) استخدام
معلومات املخاطر املناخية كدليل ،وميكن تعريف هذه عىل النحو التايل:
احتامل كبري لحدوث مخاطر مناخية
احتامل متوسط لحدوث مخاطر مناخية
احتامل ضعيف لحدوث مخاطر مناخية
احتاملية حدوث تأثري–االحتاملية يف أن تغيري يف خطر مناخي معني (مثل ارتفاع درجة الحرارة) سوف يؤدي إىل تأثري معني (مثل فشل مادي).
أمثلة من فئات االحتامل تشمل اآليت:
شبة مؤكد  /وقع بالفعل – احتامل شبة مؤكد لحدوث تأثريعىل مدى وجود البنية التحتية ،و  /أو الخطر املناخي قد يكون بالفعل مؤثرا ً عيل
البنية التحتية؛
احتامل كبري لحدوث تأثريعىل مدى وجود البنية التحتية
احتامل متوسط لحدوث تأثريعىل مدى وجود البنية التحتية
احتامل ضعيف لحدوث تأثريعىل مدى وجود البنية التحتية
حجم العواقب– اآلثار مجتمعة ،يف حال حدوث خطر معني ،مع األخذ يف االعتبار عوامل مثل اآلتية:
العمليات الداخلية ،مبا يف ذلك نطاق ومدة انقطاع الخدمة ،ومخاطر السمعة ،واحتامل أن تواجه مشاكل تنظيمية؛
تكاليف رأس املال والتشغيل ،مبا يف ذلك جميع تكاليف رأس املال والتشغيل ألصحاب املصلحة واإليرادات الناجمة عن تأثري تغري املناخ؛
عدد السكان املتأثرين ،مبا يف ذلك االعتبارات ذات الصلة بأي تأثريات عىل الفئات الضعيفة من السكان (مبا يف ذلك ،ولكن ال تقترص عىل
كبار السن ،املجتمعات ذات الدخل املنخفض ،املواطنني املعاقني عقليا أو جسديا ،نزالء الديار ،واألطفال)؛
الصحة العامة ،مبا يف ذلك سالمة العامل؛
االقتصاد ،مبا يف ذلك أي آثار عيل اقتصاد املدينة ،وأسعار الخدمات للعمالء ،وتكاليف التنظيف التي يتحملها املجتمع؛
البيئة ،مبا يف ذلك اإلفراج عن املواد السامة واآلثار عىل التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية للدولة ،واملواقع التاريخية.
 Aروزينزوينج سي ،دي جيتانو ،سوليكي ،هورتون ،اوجريدي ام ،بادر دي .2011 .دليل التكيف لمدينة نيويورك من إعداد مشروع كليم ايد ( .)ClimAIDالمرفق الثاني من االستجابة لتغير المناخ في
والية نيويورك :التقييم المتكامل الستراتيجيات التكيف الفعال في والية نيويورك .سلطة والية نيويورك لبحوث الطاقة و التنمية .الباني ،نيويورك .متاح في:
<http://www.nyserda.ny.gov/Publications/Research-and-Development-Technical-Reports/Environmental-Reports/EMEP-Publications/~/media/Files/Publications/
.>Research/Environmental/EMEP/climaid/11-18-response-to-climate-change-in-nys-annexII.ashx
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ب  .2 .ت .تحديد وتصنيف خيارات التكيف على مستويات متعددة لتحديد قابلية
التأثر ذات األولوية

حاملا يتم تصنيف قابلية التأثر واملخاطر ،يجب تحديد خيارات التكيف للتصدي لها .وهذة ميكن أن
تشمل االسرتاتيجيات اإلدارية والتشغيلية ،والتغريات يف البنية التحتية ،وإدخال تعديالت عىل السياسات
أو بناء القدرات .قد تنطوي عىل بعض اإلجراءات تعديل أنشطة التنمية الحالية (مقاومة تغري املناخ أو
بناء املرونة) ،يف حني أن البعض اآلخر قد يكون جديدا ،أو يتطلب تحوالت كربى يف العمليات .تشمل
االعتبارات األخرى النطاق املكاين للعمل (املحلية إىل اإلقليمية) ،واملؤرشات عىل توقيته وإلحاحة ،استنادا
إىل املستوى املتوقع وشدة اآلثار.
وتشمل املصادر املفيدة لهذا النشاط تجارب عمليات التخطيط يف مناطق أخرى حيث تم بالفعل
استكشاف خيارات معينة ملعالجة قاببية التأثر.
مصادر مختارة

تحديد خيارات التكيف

ادجار وآخرون .2007 .تقييم ممارسات التكيف ،الخيارات ،القيود و القدرات .في :باري ام ال وآخرون

(محررون) .تغير المناخ  :2007اآلثار ،التكيف و قابلية التأثر .مساهمات مجموعة العمل الثانية لتقرير التقييم الرابع للفريق
الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ .كامبرديج و نيويورك :مطبعة جامعة كامبريدج .متاح في:
<http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-chapter17.pdf

دي بروين كي وآخرون .2009 .التكيف مع تغير المناخ في هولندا :جرد لخيارات التكيف و تصنيف البدائل .تغير المناخ95.
صفحة 45-23 :متاح في:
http://static.weadapt.org/placemarks/files/378/509be1db06ecfadapting-to-climate-change-in-the-netherlands.pdf
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 3 . 5الخطوة ب .3 .استعراض وتقييم خيارات التكيف

العنصر ب
عناصر تحضيرية

نظرة عامة :الخطوة  3تهدف إىل تحديد خيارات التكيف ذات األولوية عيل ضوء مساهمتها يف األجلني
القصري والطويل يف التنمية املستدامة االقتصادية  -االجتامعية ،تكاليفها ،فعاليتها ،وكفاءتها .تصنيف
خيارات التكيف من حيث انخفاض الخسائر أو علو املخاطر قد يكون أحد السبل إلجراء هذه العملية.
كام سيكون من املهم اعتبار الدروس املستفادة من التجارب الرائدة من مبادرات ومشاريع التكيف
املختلفة  ،وذلك من أجل ضامن أن رشوط النجاح يف مكانها الصحيح.
األسئلة الرئيسية
ما هي التكاليف والفوائد المترتبة على كل خيار للتكيف؟

الخطوة ب1.

ما هي أفضل السبل لتنفيذ خيارات التكيف ،وما هي شروط النجاح؟

تحليل المناخ في الفترة الحالية
وسيناريوهات تغير المناخ في المستقبل

هل من الممكن تحديد المنافع المشتركة ما بين خيارات التكيف والتنمية؟

األنشطة االرشادية
أ.

الخطوة ب2.

تقييم مواطن الضعف المناخية وتحديد
خيارات التكيف علي المستوي القطاعي و
دون الوطني والوطني وغيرها
من المستويات المناسبة

الخطوة ب3 .

استعراض وتقييم خيارات التكيف

الخطوة ب4 .

تجميع واإلعالم عن خطط
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تقييم خيارات التكيف الفردية  ،بما في ذلك االقتصاد والنظام البيئي والتكاليف االجتماعية والمنافع،
واالحتماالت عن اآلثار غير المقصودة (اإليجابية والسلبية) من تدابير التكيف

ب  .3 .أ .تقييم خيارات التكيف الفردية  ،بما في ذلك االقتصاد والنظام البيئي
والتكاليف االجتماعية والمنافع ،واالحتماالت عن اآلثار غير المقصودة
(اإليجابية والسلبية) من تدابير التكيف

ان اختيار أنسب االسرتاتيجيات أو اكرثها صلة بالتكيف تشمل اعتبارات مجموعة من املعايري التي
تتامىش مع األهداف الوطنية للتنمية املستدامة .سوف تحتاج العملية ألن تأخذ يف الحسبان أين من
املحتمل أن يكون أشد تأثريات التكيف ،وأي من األنظمة هو القابل أكرث للتأثر .املعايري التي ميكن
استخدامها عىل املستوى الوطني ميكن أن تشمل اآليت:
التوقيت  /الحاجة امللحة للعمل :تلك اإلجراءات التي سيزيد تأجيلها من قابليتها للتأثر أو
سيؤدي إىل زيادة يف التكاليف يف مرحلة الحقة؛
التكلفة :التكلفة العامة لالسرتاتيجيات املقرتحة ،مبا يف ذلك املوارد البرشية وغريها ،وحيث
التكاليف االقتصادية واملنافع ذات الصلة؛
املنافع املشرتكة :ما إذا كانت اسرتاتيجيات لها آثار سلبية أو إيجابية عىل القطاعات أو األنظمة
األخرى ،مبا يف ذلك الفئات الضعيفة من السكان أو البيئة  /النظم اإليكولوجية ،أو التآزر مع
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى؛
الفعالية :املدى حيث تكون التدابري قادرة عىل الحد من املخاطر بطريقة فعالة؛ 'ال ندم' .حلول
"ال ندم" هي تلك التي سيكون لها تأثري إيجايب حتى ولو آثار تغري املناخ ال تحدث .هذه التدابري
هي مفيدة بشكل خاص عندما يكون نوع أو درجة تأثري تغري املناخ ال تزال مرتبط إىل درجة
عالية بعدم اليقني؛
املرونة أو املتانة :التدابري التي تسمح بتعديل أو تغيري يف املستقبل إذا اختلفت آثار تغري املناخ
عن ما كان متوقعا؛ً
املساهمة الشاملة من التدابري الرامية إىل الحد من الفقر ،والتي سوف تساعد عىل تعزيز
القدرة عىل التكيف؛
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املساهمة يف التنمية املستدامة وصلتها االسرتاتيجية يف تحقيق أهداف التنمية الوطنية؛
القبول االجتامعي والسيايس؛
الجدوى االقتصادية واالجتامعية والتكنولوجية والبيئية.
مثة طريقة لتطبيق املعايري املذكورة أعاله وذلك بالستفادة من مدخالت أصحاب املصلحة وإنشاء
مصفوفة قرارات باستخدام العالمات (عىل سبيل املثال  = 1منخفض إىل  = 3مرتفع) لكل خيار أو
اسرتاتيجية مقارن ًة باملعايري املذكورة .استخدام بسيط ملعدل العالمات لكل معيار ميكن أن يشري إىل
اسرتاتيجة التكيف وكيف ينبغي أن تنفذ أو ترتب عيل حسب االولوية .انظر اإلطار  6ملناقشات وسبل
أوسع للرتتيب.
يقدم الجدول  8مثال لتقييم تدابري التكيف يف مجال الزراعة .يتم تقييم تدابري التكيف املمكنة بناء عيل
مجموعة من املعايري مبا يف ذلك التكاليف ،الجدوى التقنية ،فوائد إيجابية إضافية ،احتاملية الفعالية،
واالطار الزمنى لتنفيذ هذا اإلجراء .ميكن استخدام نهج مامثل مع استخدام املعايري املذكورة أعاله،
وتكيفها مع الوضع والسياق الذى هو يف متناول اليد.
جدول  . 7مثال لتقييم تدابير التكيف و معاير التقييم في مجال الزراعة
تكلفة
قليلة؟

ممكن من
الناحية
التقنية؟

الفوائد اإليجابية اإلضافية
(االجتماعية واالقتصادية و
البيئية)؟

إحتمالية ان يكون فعاال؟

يمكن تحقيقه على
المدى القصير أو
طويل األجل؟

التدبير المقترح

متغيرة

نعم

نعم

نعم إذا كان يتم إستخدام المعلومات
إلتخاذ القرارت

القصير

تطوير أصناف محسنة و بنوك البذور
الجينية

ال

نعم

تعتمد علي

نعم ولكنها ستحتاج لإلختبار

الطويل

إنشاء شراكات بين القطاع العام
والخاص

متغيرة

نعم

نعم

ليس في كل األوقات

المتوسط

تقدم تنبؤات و

معلومات عن توافرالمياه

من أجل تنسيق
وتعبئة الموارد
إدخال الزراعة

نعم

نعم

نعم التأثيرات البيئية إيجابية

نعم

المتوسط

تحسين التخزين ما بعد الحصاد و إدارته

متغيرة

نعم

نعم

الي حدا ما ينبغي القيام به مقترنا
بالبذور المرنة

القصير  -المتوسط

تعزيزالقدرات التقنية المحلية

ال

نعم

نعم

نعم ،إذا صممت على نحو مالئم

القصير  -المتوسط

قيادة الدولة للسياسة العامة بشأن

ال

نعم

فوائد إيجابية صحية محتملة

ال ليس في أغلب األوقات

الطويل

تحسين إدارة موارد المياة

متغيرة

نعم،

نعم،

نعم إذا تم عمله بصورة صحيحة

القصير -المتوسط

تحسن الري

نعم

نعم

نعم علي سبيل المثال يمكنه
تخفيف حدة الصراع علي المياة
من خالل زيادة كفاءة االستخدام

نعم و لكنه يتوقف علي مدي ما تم
من اعمال

المتوسط

تخطيط أفضل إلستخدام األراضي

نعم

نعم مع
البيانات
و التحليل
المالئم

نعم إذا ُاخذت العوامل األخري
في عين االعتبار

نعم إذا تم فرضه

الطويل

(مثال أفضل الممارسات )

الزراعة والتغذية واألمن الغذائي

المصدر :تقييم قابلية التأثر بتغير المناخ ،وبناء المرونة في القطاع الزراعي من أجل النهوض بالتنمية االقتصادية واألمن الغذائي في أمريكا
الوسطى .ورشة عمل الشراكة في التكيف .عام  ،2012متاح علي <.>http://www.adaptationpartnership.org/sites
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عادة الهدف الكيل من التصنيف أو تحديد األولويات هو تحديد القرارات او التدابري األكرث أهمية
وفوق ذلك القابلة للتنفيذ التي ميكن اتخاذها والتي تتالءم مع الرؤية الوطنية للتكيف واألهداف
الوطنية للتنمية البيئية واإلجتامعية واإلقتصادية .كال من التصنيف و حديد األولويات ميكن
تطبيقهم عيل نطاقات زمانية ومكانية مختلفة .معايري اتخاذ القرار ووجود مقياس ميكنه قياس
املعلامت (بارامرت) من العنارص األساسية لكل من العمليتني.
وترتاوح طرق التصنيق و تحديد األولويات من التصور الجامعي األكرث بساطة و اساليب التقدير
الجامعي ايل أساليب إقتصادية أكرث رصامة .ونظرا لتنوع آثار تغري املناخ ونتيجة لذلك تنوع التدابري
لتجنب و تخفيف تلك اآلثار ،فمن غري املرجح ان تكون هناك طريقة واحدة كافية للتوصل لتحديد
األولويات املناسبة .ولذلك تطبيق مجموعة من الوسائل يسفر عنه عادة نتائج أفضل .وعالوة عيل
ذلك فإن عمليات التصنيف و تحديد األولويات قد تختلف بني الدول وتتأثر مبدي توافر املوارد ،
ونقاط الضعف و املخاطرالرئيسية ،والديناميات اإلجتامعية والعوامل السياسية
التصور الجامعي – طريقة االستبيان
تعتمد هذه الطريقة عيل استخدام االستبيانات للحصول عيل تصورات حول األولويات من
مجموعات مختلفة (عيل سبيل املثال اصحاب املصالح عيل املستوي املحيل و اإلقليمي و
الوطني) .ويتم تسجيل األجوبة عيل االستبيانات و تحصل عيل ترتيب ،واالسرتاتجيات/األنشطة
التي تحصل عيل أعيل الدرجات يتم منحها األولوية القصوي
أسلوب التقدير الجامعي
تعتمد هذه الطريقة عيل إسناد مسئولية إعطاء األولوية لخيارات التكيف ايل مجموعة صغرية
(عادة من الخرباء) .كذلك ميكن تقسيم هذه املجموعة ملجموعات فرعية إذا لزم األمر ،عيل
سبيل املثال إلعطاء األولوية إلجراءات التكيف يف قطاعات معينة مثل الزراعة واألمن الغذايئ
واملياه ومصائد األسامك .يقوم أعضاء املجموعة بإنشاء قامئة من األفكار او املخاوف حول
موضوع معني وتصبح هذه معايري إتخاذ القرار ويتم تحديد األولويات بحسب النتيجة النهائية
لتوافق األراء/اإلجامع والتصويت لرتتيب املعايري التي تم تحديدها .وتعترب هذه الطريقة األمثل
ألستكشاف املشكلة و التنقيب عن املعلومات ،وتتطوير برنامج تنمية األولويات وتقييم الربنامج.
معايري الرتجيح
هو أسلوب عددي يصنف ترتيب أولوية املواضيع قيد النظر استنادا ً إىل النقاط التي تحصل
عليها بناءا عيل معايري محددة مسبقا .غالباً ما يتم استخدام هذا األسلوب لتحديد أولويات
أنشطة التكيف بدال من نقاط الضعف او املخاطر.
األوزان واملؤرشات
األوزان سيتم تطبيقها عىل مجموعة من املعايري املحددة مسبقاً ،وميكن أن تكون نسب
مئوية أو كسور ،تحديد األوزان ليتم تطبيقها عىل كل معيار من املعايري يتطلب فهم جيد
لألهمية النسبية ملختلف العوامل مبا يف ذلك عرب مقايس مختلفة و ينبغي إرشاك أصحاب
املصلحة .أصحاب املصلحة الذين ميثلون قطاعات معينة يف املجتمع سوف يركزون عىل مجال
اهتامماتهم و من غري املرجح ان يكونوا قادرين عيل تقديم تقييم عرب القطاعات و لذلك من
املهم إرشاك مجموعة واسعة النطاق.
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تحليل التكاليف و الفوائد
ينطوي عىل موازنة تكلفة التدخالت ضد فوائدها لتوفري أساس لتحديد أولويات تدابري التكيف
املمكنة ،وينطوي عىل حساب ومقارنة جميع التكاليف والفوائد ،والتي يتم التعبري عنها
بالقيمة النقدية .وميكن استخدامه لتعظيم اإلستفادة ووضع األولويات حتى انه يوفر مقياسا
مطلقا يسمح باتخاذ قرار بشأن تنفيذ هذا التدبري ام ال ،بغض النظر عن ترتيبه .الكفاءة هي
العامل الرئييس.
ميزة تحليل التكاليف و الفوائد هو أنه يقارن اآلثار املتنوعة باستخدام مقياس واحد .عامل
التقييد هو أن ال من التكاليف والفوائد يتم التعبري عنها بالقيمة النقدية ،وأن الهدف الرئييس
هو الكفاءة االقتصادية
الخطوات العامة إلجراء تحليل التكاليف و الفوائد هي:
 تحديد هدف التكيف وخيارات التكيف املحتملة؛ إنشاء خط األساس؛ التحديد الكمي وتجميع التكاليف عىل مدى فرتات زمنية محددة؛ التحديد الكمي وتجميع الفوائد عىل مدى فرتات زمنية محددة؛ املقارنة بني التكاليف والفوائد املجمعة الختيار خيارات التكيف.تحليل فعالية التكاليف
تحليل فعالية التكاليف ينرش التكاليف ملختلف الخيارات التي تحقق نفس الهدف ،ولذلك
فانه يُصنف فقط من حيث التكلفة ،والسعي للعثورعىل الخيار األقل كلفة .وتحليل فعالية
التكاليف ميكنه أيضا التعامل مع الحاالت ذات األهداف أو املعايري املتعددة ،ولكن فقط إذا
كان من املمكن ان نزن هذه األهداف ضد بعضها البعض
وتشمل الخطوات العامة إلجراء تحليل فعالية التكاليف:
 تحديد هدف التكيف وخيارات التكيف املحتملة؛ إنشاء خط األساس. التحديد الكمي وتجميع التكاليف عىل مدى فرتات زمنية محددة؛ تحديد الفعالية من حيث التكلفة. مقارنة الفعالية من حيث التكلفة من خيارات التكيف املختلفة.تحليل فعالية التكاليف هو بديل مفيد لتحليل التكاليف و الفوائد يف مجاالت حيث الفوائد
(كالفوائد االجتامعية) ال ميكن قياسها كميا بصورة مالية  ،ومع ذلك ال يتم غالبا استخدام
تحليل فعالية التكاليف كأداة مستقلة لدعم اتخاذ القرار ألن الفوائد تتحدد وفقا لبعد واحد
فقط (اي فعالية التكلفة)
التحليل متعدد املعايري
التحليل متعدد املعايري يسمح لخيارات التكيف بالتصنيف مقابل عدد من املعايري .التحليل
متعدد املعايري ميكنه تقييم التدابري أو التدخالت التي تعترب العديد من املعايري من ذات
الصلة،وعندما ال يكون من املمكن القياس الكمي و تقييم القيمة النقدية للتكاليف و/أو
الفوائد
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

العنصر ب
عناصر تحضيرية

الخطوة ب1.

تحليل المناخ في الفترة الحالية
وسيناريوهات تغير المناخ في المستقبل

باستخدام معايري الرتجيح ،ميكن تحديد النتيجة اإلجاملية لكل خيار من خيارات التكيف،
وبالتايل اتخاذ قرار بشأن أي واحد منهم يتطلب اهتامما عاجال .تبدأ عملية تحديد االولويات
عن طريق إجراء التحليل متعدد املعايري مبجموعة من خيارات التكيف ،كل واحدة من نلك
الخيارات متوقع منها ان تلبي اهداف التكيف املنشودة .والغرض األسايس من تحديد األولويات
هووضع خيارات التكيف بالرتتيب ،من األكرث تفضيال إيل األقل تفضيال وفقا لتقديرات صناع
القرار أو وكالئهم .وبالتايل الخطوات العامة لتنفيذ التحليل متعدد املعايري هي ما ييل:
• تحديد هدف التكيف وخيارات التكيف املحتملة؛
• تحديد معايري تحديد األولويات؛
• تعيني األوزان وتسجيل نقاط لكل من خيارات التكيف مقابل كل من املعايري؛
• وضع ترتيب للخيارات.
التحليل متعدد املعايري ميكن القيام به من خالل مختلف مناذج صنع القرار املتعددة املعايري:
الربمجة الرياضية (أواإلستفادة املثيل)  ،نظرية املنفعة متعددة األداة ،وتحليل التسلسل الهرمي

الخطوة ب2.

تقييم مواطن الضعف المناخية وتحديد
خيارات التكيف علي المستوي القطاعي و
دون الوطني والوطني وغيرها
من المستويات المناسبة

الخطوة ب3 .

استعراض وتقييم خيارات التكيف

مصادر مختارة

ترتيب وتحديد اولويةالتكيف:
دي بروين وآخرون .2009 .التكيف مع تغير المناخ في هولندا :جرد خيارات التكيف وترتيب البدائل .تغير المناخ:95 .
صفحة .45-23 :متوفر في
http://static.weadapt.org/placemarks/files/378/509be1db06ecfadapting-to-climate-change-in-the-netherlands.pdf

دي بروين  ،ديلينك و اجراوال .2009 .الجوانب االقتصادية للتكيف مع تغير المناخ :نمذجة التقييم المتكامل للتكاليف
والتكيف والفوائد .أوراق عمل البيئة ،رقم  .6باريس :منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية .متوفر في
http://dx.doi.org/10.1787/225282538105

أتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .2011 .تقييم تكاليف وفوائد خيارات التكيف :لمحة عامة عن النهج.
األمانة العامة لإلتفاقية  -بون .:متوفر في :

الخطوة ب4 .

تجميع واإلعالم عن خطط
التكيف الوطنية

http://unfccc.int/files/adaptation/nairobi_work_programme/knowledge_resources_and_publications/application/pdf/2011_nwp_costs_benefits_adaptation.pdf

اقتصاديات التكيف
ارجاوال وفانك هاوسر. 2008.الجوانب االقتصادية للتكيف مع تغير المناخ :التكاليف والفوائد وادوات السياسات .باريس:
منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية .متوفر في:

الخطوة ب5 .

إدماج التكيف مع تغير المناخ في
التنمية الوطنية ودون الوطنية و
التخطيط القطاعي

http://www.oecd.org/environment/climatechange/economicaspectsofadaptationtoclimatechangecostsbenefitsandpolicyinstruments.htm

فانك هاوسر ،سميث وتول .1999 .تجوية تغير المناخ :بعض القواعد البسيطة لتوجيه قرارات التكيف .اإلقتصاديات
اإليكولوجية ( :)1( 30 ).Ecological Economicsصفحة78-67 :
ماكينزي .2009 .تشكيل تنمية مرونة المناخ :إطار لصنع القرار .تقرير فريق اقتصاديات التكيف .متوفر في
http://mckinseyonsociety.com/shaping-climate-resilient-development

البنك الدولي .2010 .التقييم االقتصادي لمشاريع التكيف مع المناخ :مقاربات للقطاع الزراعي وما بعده .واشنطن
العاصمة :البنك الدولي  .متوفر في :
http://siteresources.worldbank.org/ENVIRONMENTDevCC1_Adaptation.pdf
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4 .5

العنصر ب
عناصر تحضيرية

الخطوة ب .4.تجميع واإلعالم عن خطط التكيف الوطنية

نظرة عامة :يف الخطوة  4من هذا العنرص من العملية ،يتم تجميع نتائج تقييم قابلية التأثر والتكيف
التي أجريت يف املستويات القطاعية وغريها يف الخطط الوطنية .يفضل أن تحتوي خطة التكيف الوطنية
عىل أولويات التكيف واألنشطة املخطط لها (السياسات واملشاريع والربامج) مبا يف ذلك اسرتاتيجية
التنفيذ لفرتة معينة (مثل  5-3سنوات).
األسئلة الرئيسية

كيف سيتم تجميع الخيارات القطاعية ودون الوطنية ذات األولوية في خطط التكيف الوطنية؟
كيف سيتم دمج المدخالت من جميع أصحاب المصلحة المعنيين في إنتاج الخطط الوطنية؟

ما هي أفضل طريقة لإلعالم عن و نشر خطط التكيف الوطنية والمخرجات ذات الصلة على المستوى الوطني؟

الخطوة ب1.

تحليل المناخ في الفترة الحالية
وسيناريوهات تغير المناخ في المستقبل

األنشطة اإلرشادية
ا.

ب.

الخطوة ب2.

تقييم مواطن الضعف المناخية وتحديد
خيارات التكيف علي المستوي القطاعي و
دون الوطني والوطني وغيرها
من المستويات المناسبة

الخطوة ب3 .

استعراض وتقييم خيارات التكيف

ت.

تجميع مسودة مشاريع خطط التكيف الوطنية وجعلها متاحة لالستعراض

دمج تعليقات المراجعة في خطط التكيف الوطنية والعمل علي إعتمادها على المستوى الوطني كما هو
محدد في منهجية خطة التكيف الوطنية

التواصل ونشر خطط التكيف الوطنية على نطاق واسع لجميع أصحاب المصلحة في البلد

ب  .4 .أ .تجميع مسودة مشاريع خطط التكيف الوطنية وجعلها متاحة
لالستعراض

وتقييم قابلية التأثر والتكيف سينتج قامئة من اسرتاتيجيات وإجراءات التكيف ذات األولوية .وخطوة
هامة هي إستخالص املعرفة من التقييامت ودمجها يف خطط التكيف الوطنية وغريها من خطط التكيف.
مع مراعاة نهج/سياسة البلد ،سرتكز خطط التكيف الوطنية عيل القضايا ذات األهمية االسرتاتجية عيل
املستوي الوطني

الخطوة ب4 .

تجميع واإلعالم عن خطط
التكيف الوطنية

الخطوة ب5 .

إدماج التكيف مع تغير المناخ في
التنمية الوطنية ودون الوطنية و
التخطيط القطاعي
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و ملسائل املتشعبة التي تسهم يف تنمية واطنية واسعة ،او تشمل مجموعة من األولويات لكل قطاع .من
املرجح ان عدد كبري من األنشطة عىل الصعيد الوطني سيكون يف شكل سياسات وطنية ،مصممة لتوجيه
اإلجراءات التي سيتخذها جميع أصحاب املصلحة .وإيل جانب السياسات ،من املرجح تصميم برامج
تحقق عوائد كربي من التنمية والتحرك يف اتجاه تحول تلك العمليات التي ستتأثر بشدة من التغريات
املناخية .ويف الكثري من الحاالت سيكون من املفيد تصميم الربامج بطريقة تسهل إدماجها يف الربامج
الرئيسية القامئة سواء الوطنية او القطاعية مثل برامج األمن الغذايئ واألمن املايئ وتنمية البنية التحتية.
وميكن أن تشمل خطط التكيف الوطنية العنارص التالية:
ملخص لعملية خطة التكيف الوطنية؛
مناقشة نقاط الضعف املناخية األساسية يف سياق أولويات التنمية الرئيسية؛
قامئة من اسرتاتيجيات التكيف ذات األولوية (السياسات والربامج واملشاريع واألنشطة األخرى)؛
خطة لوضع مؤرشات ورصد لتقييم الخطة؛
يتم جمع جدول زمني إلعادة تقييم الخطة واالسرتاتيجيات بناء عىل معلومات جديدة من
عمليات التقييم الجارية.
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وحاملا يتم تجميع مسودة خطة وطنية ستكون متاحة للمراجعة من قبل النظراء و العامة .وقد ينطوي
هذا عيل جعل املسودة متاحة عيل موقع إليكرتوين عام و إتاحة الوقت الكايف إلستقبال املدخالت
والتغذية املرتدة.
إضافة إيل وثائق التكيف الوطنية ،سيتم إنتاج الكتري من املخرجات عيل طول الطريق و إصدارها حسب
اإلقتضاء.
ب  .4ب إدماج تعليقات االستعراض في خطة التكيف الوطنية
واعتمادها على المستوى الوطني كما هو محدد في والية
عملية خطة التكيف الوطنية

مبجرد تلقي تعليقات االستعراض سيتم مخاطبتها وإعداد صيغة نهائية لوثيقة خطة التكيف الوطنية
إلقرارها واعتامدها بناءا عيل اإلجراءات املنصوص عليها يف الوالية الوطنية لعملية خطة التكيف
الوطنية .التصديق عليها خطوة أساسية يف تأكيد خطة لتكون مملوكة وطنيا ،وأن تكون وفقا للوالية
الوطنية لعملية خطة التكيف الوطنية.
ان الخطة الوطنية للتكيف ستكون وثيقة حية ،وسيتم مراجعتها بصورة منتظمة لدمج املعارف
والخربات الجديدة ،وسيأخذ يف االعتبار تغيري أولويات التنمية الوطنية.
ب.4.ث

التواصل ونشر خطط التكيف الوطنية بصورة واسعة على
جميع أصحاب المصلحة في البالد

حاملا يتم إقرار الخطة الوطنية للتكيف عيل املستوي الوطني ،ستصبح وثيقة سياسة وطنية وسيتم
التواصل عيل أهدافها وانشطتها مع جميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة.
ومن املرجح ان يكون لكل بلد موقع إليكرتوين عيل شبكة االنرتنت عن تغري املناخ ميكن من خالله
إتاحة خطط التكيف الوطنية و املخرجات ذات الصلة .و ميكن إستخدام امللصقات ورسائل الراديو و
التليفزيون كوسائل أخري لإلعالم عن محتويات الخطط ملختلف اصحاب املصلحة.
تغري املناخ ( )UNFCCCموضح يف
نرش الخطط و املخرجات ذات الصلة ألمانة االتفاقية اإلطارية بشأن ّ
العنرص(ث) تحت التقارير
مصادر مختارة
أمثلة علي مواقع إليكترونية للتكيف:
المجتمع الكاريبي لتغير المناخ <>http://caribbeanclimate.bz
التكيف مع تغير المناخ في أوروبا <>/http://climate-adapt.eea.europa.eu
التكيف مع تغير المناخ في والية نيويورك  :زيادة المرونة المحلية
http://www.dec.ny.gov/energy/82168.html
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5.5

العنصر ب
عناصر تحضيرية

الخطوة ب1.

تحليل المناخ في الفترة الحالية
وسيناريوهات تغير المناخ في المستقبل

الخطوة ب .5.إدماج التكيف مع تغير المناخ في التنمية الوطنية
ودون الوطنية و التخطيط القطاعي

نظرة عامة :إدماج التكيف مع تغري املناخ يف التنمية الوطنية ودون الوطنية والتخطيط القطاعي يدعو
لفهم دورات التخطيط ذات الصلة وخيارات التكيف ذات الصلة لتلك الدورات .وألن عملية خطة
التكيف الوطنية مرتبطة بشكل وثيق بتخطيط التنمية الوطنية ودون الوطنية ،عملية الدمج يجب أن
تكون جزءا ال يتجزأ من عملية خطة التكيف الوطنية .تفاعل أصحاب املصلحة املستمر سيمنح املخططني
تقديرا للتحاليل التي سيستندون عليها وستساعد عىل إيجاد نقاط الدخول املناسبة لتحقيق التكامل/
اإلدماج.
اسئلة رئيسية
•

ما هي أفضل طريقة إلدماج التكيف في عمليات تخطيط التنمية الجارية؟

•

كيف يمكن تيسير عملية اإلدماج؟

•

ما هي نوعية الفرص التي من الممكن ان يتمخض عنها هذا اإلدماج؟

األنشطة اإلرشادية

الخطوة ب2.

تقييم مواطن الضعف المناخية وتحديد
خيارات التكيف علي المستوي القطاعي و
دون الوطني والوطني وغيرها
من المستويات المناسبة

الخطوة ب3 .

استعراض وتقييم خيارات التكيف

الخطوة ب4 .

تجميع واإلعالم عن خطط
التكيف الوطنية

الخطوة ب5 .

إدماج التكيف مع تغير المناخ في
التنمية الوطنية ودون الوطنية و
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ا.

ب.
ت.

تحديد الفرص والمعوقات لدمج تغير المناخ في التخطيط

بناء وتعزيز القدرات من أجل إدماج تغير المناخ في التخطيط

تيسير إدماج التكيف مع تغير المناخ في عمليات التخطيط الوطنية ودون الوطنية القائمة

ب  .5 .أ .تحديد الفرص والمعوقات إلدماج تغير المناخ في التخطيط

التقييامت األولية إلدمادج تغري املناخ يف التخطيط اإلمنايئ والقطاعي سيكون قد تم الرشوع فيها يف
العنرص أ يف الخطوة أ 4 .للحصول عيل فهم أفضل للتخطيط الوطني و عمليات إتخاذ القرار خالل
العنرص التحضريي يأخذ إدماج التكيف و التنمية خطوة إضافية .خالل املراحل التي يتم فيها تحليل
مخاطر املناخ
وتقييم نقاط الضعف ومراجعة خيارات التكيف ينبغي ان يكون املبدأ التوجيهي هو املحافظة عيل
املكاسب اإلمنائية التي تحققت وأهداف التنمية املستقبلية .يف نفس الوقت تقييم املخاطر املناخية
وأوجه الضعف قد يؤدي لتعديل بعض األهداف اإلمنائية املعينة إذا تبني انها ليست قابلة للتحقيق او
من املمكن أن تؤدي ايل زيادة أوجه الضعف يف ظل التغريات املناخية.
إدماج تغري املناخ يف التخطيط اإلمنايئ سواء عيل املستوي الوطني أو القطاعي هو مجهود سيأخذ سنوات
عديدة ومجهود عدة من أصحاب املصالح ويستلزم العمل مع الجهات الحكومية الفاعلة (مكتب رئيس
الدولة ،البيئة ،املالية و هيئات التخطيط ،الهيئات الفطاعية و دون الوطنية ،األحزاب السياسية و الربملان
 ،مكتب ااإلحصاء الوطني والنظام القضايئ) ،الجهات الفاعلة غري الحكومية (املجتمع املدين ،األوساط
األكادميية ،قطاع األعامل و الصناعة ،عموم الجامهري واملجتمعات واإلعالم) والفاعلني يف مجال التنمية.
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

وإدماج تغري املناخ يف عملية التخطيط الوطنية للتنمية سيتفاعل مع املسؤوليات السياسية الشاملة مبا يف
ذلك الترشيعات واللوائح .وسيكون من الرضوري إدماج التكيف يف أطر السياسات التي توجه السياسات
عىل املستويات األدين (الحكومة القطاعية واملحلية) أو يف العالقات الدولية ألنها تنظم املوارد املشرتكة
(عىل سبيل املثال أحواض األنهار املشرتكة) ،والتلوث العابر للحدود والتنفيذ الناجح لالتفاقيات البيئية
متعددة األطراف .كام يشكل عىل املستوى الوطني واجهة رئيسية مع املانحني الدوليني.
التحضري إلدماج تغري املناخ يف التخطيط اإلمنايئ عىل املستوى الوطني و /أو القطاعي يتطلب تحديد
نقطة دخول واحدة أو أكرث مناسبة .وميكن تحديد هذه املداخل من خالل التقييامت األولية لعمليات
التخطيط الوطنية والقطاعية وتقييم أصحاب املصالح الحكومية الرئيسني .وحاملا يتم تحديد نقاط
الدخول املناسبة من املمكن ان يتكون اإلدماج من اعتامد نهج للتأثري عيل عمليات التخطيط املستقبلية
خاصة فيام يتعلق بتطوير أو تعديل تدابري السياسة العامة ومخصصات امليزانية.
وإجراء تحليل ألصحاب املصلحة سيبني الفرص والقيود الخاصة بإدماج التكيف يف التخطيط (انظر
الجداول  8و .)9
جدول. 8
صاحب المصلحة
رئيس مكتب الدولة

األحزاب السياسية

البرلمان

النظام القضائي

أصحاب المصلحة الحكوميين  -الفرص والتحديات في
العمل معهم
الفرص
•
•

حول صاحب المصلحة هذا الي البطل/
المؤيد

اجعله يأخذ دورا قياديا في جهود
التعميم

•
•

استخدام عملية االنتخابات لرفع
مستوى الوعي حول قضايا التكيف مع
تغير المناخ
اجعل هذه القضايا موضوع الحمالت
السياسية

•

االستفادة من دوره التشريعي

•

التعاون علي (او المساعدة علي إنشاء)
لجان خاصة بقضايا تغير المناخ

•

تطوير التآزر مع القوانين المتعلقة
بالحكم الرشيد (مثل الفساد ،والتجارة
غير المشروعة ،والتهرب من دفع
الضرائب)

•

تعزيز دوره في الدعوة/المناصرة ،
خاصة بالنسبة للميزانية

التحديات
•
•

يتعامل مع الكثير من األولويات
قد يواجه مصالح متضاربة

•

ليس لديه تدخل مباشر في التخطيط
اإلنمائي

•
•

قد يكون محدود الوعي عن القضايا
الخاصة بتغير المناخ
قد يواجه مصالح متضاربة

•

في كثير من األحيان ال يشارك في كل
مراحل التخطيط اإلنمائي الوطني

•

قد يكون محدود الوعي عن

•

قد يكون محدود الوعي عن القضايا
الخاصة بتغير المناخ

•

قد يواجه مصالح متضاربة

•

القضايا الخاصة بتغير المناخ

قد يفتقر إلي إنفاذ القوانين
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االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

صاحب المصلحة
المالية و هيئات
التخطيط

العنصر ب
عناصر تحضيرية

المؤسسات البيئية

الفرص
•

حول هذه الهيئات الي األبطال/
المؤيدين (مثال من خالل األمناء
الدائمين

•
•

اجعلهم يأخذون الدور القيادي في
المجهود (مع المؤسسات البيئية)
تطوير أوجه التآزر مع تدابير تحصيل
اإليرادات (مثال مكافحة الفساد و
التهرب الضريبي)

•

االستفادة من خبراتهم ،بما في ذلك
رصد تغير المناخ

•

الخطوة ب1.

تحليل المناخ في الفترة الحالية
وسيناريوهات تغير المناخ في المستقبل

الوزارات القطاعية
والهيئات دون
الوطنية

الخطوة ب2.

تقييم مواطن الضعف المناخية وتحديد
خيارات التكيف علي المستوي القطاعي و
دون الوطني والوطني وغيرها
من المستويات المناسبة

مكتب اإلحصاء
الوطني

الخطوة ب3 .

•
•

الروابط مع المؤسسات البيئية وبخاصة
قضايا تغير المناخ قد تكون ضعيفة
قد ال ينظر إلي البيئة كأولوية للتنمية
االقتصادية والحد من الفقر

•

القدرات المالية و البشرية

•

قد يكون التركيز على المشاريع بدال
من التخطيط للتنمية

و القيادية قد تكون ضعيفة

•

تطوير اوجه التآزر (على سبيل المثال
مع االلتزامات المتعلقة باالتفاقات
البيئية المتعددة األطراف)

•

قد يكون لديهم نهجا يركز على الحماية
بدال من االستخدام المستدام للبيئة

•

ادعمهم في تنفيذ أدوارهم في
تخطيط التنمية

•

قد يكون لديهم قدرات ضعيفة فيما
يتعلق بالبيئة

•

شجعهم علي إدماج روابط التكيف مع
تغير المناخ في الخطط و الميزانيات

•

الوحدات البيئية عادة ال تكون مرتبطة
جيدا بالتخطيط اإلنمائي

•

طور مؤشرات خاصة بالتكيف مع تغير
المناخ وادمجهم في نظام الرصد
الوطني

•

جمع البيانات و إدارتها عادة ما تكون
ضعيفة

•

•

استعراض وتقييم خيارات التكيف

تطوير قدرتهم على اتخاذ عدة أدوار
(مثل الدعوة/المناصرة والتنسيق)

التحديات

استفد من حقيقة ان بعض هذه
الهيئات تتعامل مباشرة مع األصول
البئية (مثال مصايد األسماك و
الغابات)

ابني القدرات علي جمع و إدارة وتحليل
البيانات الخاصة بروابط التكيف مع تغير
المناخ

•

•
•

عدم وجود تمويل للهيئات دون
الوطنية يمكن أن يؤدي إلى اإلفراط
في استغالل الموارد الطبيعية

بشكل عام ال يتم التقاط البيانات
الخاصة بتغير المناخ من قبل الدراسات
االستقصائية العادية
القدرة علي إنتاج معلومات ذات صلة
بالسياسات قد تكون ضعيفة

المصدر :مقتبس من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة .2011 .تعميم الروابط بين الفقر والبيئة في التخطيط
اإلنمائي :دليل للممارسين .صفحة 21

الخطوة ب4 .

تجميع واإلعالم عن خطط
التكيف الوطنية

الخطوة ب5 .

إدماج التكيف مع تغير المناخ في
التنمية الوطنية ودون الوطنية و
التخطيط القطاعي
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تغير المناخ
ّ

جدول. 9
صاحب المصلحة
منظمات المجتمع
المدني

المؤسسات
األكاديمية

اصحاب المصلحة غير الحكوميين و الفرص و التحديات في
العمل معهم
الفرص
•

استخدم خبراتهم بما في ذلك في
مخاطبة قضايا النوع اإلجتماعي
الخاصة بالتكيف مع تغيرالمناخ

•

عزز من دورهم في جمع المعلومات،
وتبادل المعلومات والتوعية (من أول
صناع القرار للمجتمعات المحلية)

•

ساعد في التعبير عن الواقع المحلي
وأجلب أصوات من مستوي المجتمع
المحلي

•
•

شجعهم في الدور الرقابي لهم (أي
في تعزيز الشفافية والمساءلة)
حولهم الي ابطال/مناصرين إدماج
التكيف مع تغير المناخ

•

استفد من خبراتهم خاصة في ما
يتعلق بجمع البيانات و تحليل الروابط
الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ مع
التنمية وجمع األدلة الخاصة بكل بلد

والبحثية

قطاع األعمال
والصناعة

عامة الناس
والمجتمعات المحلية
والمزارعين وصغار
الصيادين

•
•

قم بتشجيع تكوين فرق متعددة
التخصصات

قم بتشجيع التعاون فيما بلدان
الجنوب والشمال والجنوب نهج
التوأمة)

•

أعمل علي الحد من تأثير أنشطتهم
التي لها تأثير كبير على الفقر والبيئة
(مثل التعدين والغابات وخدمات
المياه)

•

اعمل علي االستفادة من هذا المصدر
الرئيسي لالستثمار

•

اعمل علي االستفادة من هذا المصدر
الكبير للمعرفة

•

قم بالتركيز على كفاءة الموارد
واالستهالك واإلنتاج المستدامين
(علي سبيل المثال الطاقة المستدامة
 ،كفاءة استخدام المياه ،اإلدارة
المتكاملة للنفايات)

•

ادرج الفئات األكثر فقرا من السكان

•

اعمل علي االستفادة من معرفتهم
بقضايا التكيف مع تغير المناخ علي
المستوي القاعدي (الشعبي)

•

ادمج أصوات األفقر عند تحديد نتائج
جهود إدماج التكيف مع تغير المناخ

التحديات
•
•

•
•

•

قدراتهم قد تكون ضعيفة خاصة
في ما يتعلق بالمشاركة في تخطيط
التنمية الوطنية
في كثير من األحيان ال يشاركون في
كل مراحل تخطيط التنمية الوطنية

قد يكونوا منفصلين عن عمليات
تخطيط التنمية الوطنية

القدرة علي إنتاج معلومات ذات صلة
بالسياسات قد تكون ضعيفة

قد ينظرون إلي اإلدارة

و التشريعات البيئية (مثال تقييم األثر
البيئي) كعائق ألنشطتهم

•

القدرة علي جعل أصواتهم مسموعة
قد تكون ضعيفة أو منعدمة

•

بصفة عامة هم منفصلون عن عمليات
تخطيط التنمية الوطنية
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
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صاحب المصلحة
اإلعالم

العنصر ب
عناصر تحضيرية

الفرص
•

اعمل علي اإلستفادة من دورهم في
تشكيل آراء صناع القرار و الجماهير
علي حد سواء

•

تعاون معهم للوصول إلى مستوى
المجتمع المحلي

•

اعمل معهم لتشجيع مشاركة الجمهور
في تخطيط التنمية الوطنية

•

زودهم بالمعلومات العلمية والمتعلقة
بالسياسات

التحديات
•
•

قد يفتقر إلى المعرفة واالهتمام
بقضايا التكيف مع تغير المناخ
قد يفتقر إلى حرية التعبير

المصدر :مقتبس من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ا .2011 .تعميم الروابط بين الفقر والبيئة في التخطيط
اإلنمائي :دليل للممارسين .ص.22 .

الخطوة ب1.

تحليل المناخ في الفترة الحالية
وسيناريوهات تغير المناخ في المستقبل

مصادر مختارة

إدماج التكيف في التخطيط اإلنمائي الوطني

الخطوة ب2.

تقييم مواطن الضعف المناخية وتحديد
خيارات التكيف علي المستوي القطاعي و
دون الوطني والوطني وغيرها
من المستويات المناسبة

الخطوة ب3 .

استعراض وتقييم خيارات التكيف

أحمد  .2009إدماج سياسات المناخ :نحو التفعيل .ورقة عمل رقم- 73األمم المتحدة إدارة الشؤون اإلقتصادية و
اإلجتماعية ()DESA
كالين و اخرون . 2007 .فحص استثمارات دعم إدماج التكيف مع تغير المناخ في المساعدة اإلنمائية .مركز تيندال
ألبحاث تغير المناخ" – ورقة عمل  102متاح في
<.>http://www.tyndall.ac.uk/sites/default/files/wp102.pdf

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة .2011 .تعميم الروابط بين الفقر والبيئة في التخطيط
اإلنمائي :دليل للممارسين :متوفر في
<>http://www.unpei.org/PDF/PEI-full-handbook.pdf

منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ( .2009 )OECDدمج التكيف مع تغير المناخ في التعاون التنموي :توجيه
السياسات .باريس :منظمة التعاون والتنمية .متوفر في
<>http://www.oecd.org/dac/43652123.pdf

الخطوة ب4 .

تجميع واإلعالم عن خطط
التكيف الوطنية

الخطوة ب5 .

إدماج التكيف مع تغير المناخ في
التنمية الوطنية ودون الوطنية و
التخطيط القطاعي

ب.5.ب

بناء وتعزيز القدرات من أجل إدماج تغير المناخ في التخطيط

قد بدأت أنشطة بناء أو تنمية القدرات لدمج تغري املناخ يف التخطيط يف عنرص أ خطوة .3ب .وسيتم
زيادة تعزيز تلك الجهود خالل هذا النشاط ،ويأخذ يف االعتبار نتائج عملية خطة التكيف الوطنية
( )NAPمن حيث املخاطر ذات األولوية واسرتاتيجيات التكيف .ونظرا لطبيعة اإلدماج الطويلة األجل ،
ينبغي أن يكون بناء القدرات تدريجيا بحيث ينتقل من األساسيات يف عنرص أ إيل املهارات األكرث تحديدا
يف مراحل الحقة من عملية خطة التكيف الوطنية.
يف إجراء بناء القدرات كعملية شاملة لعدة قطاعات عىل املستوى الوطني ،يجب أن تويل عملية خطة
التكيف الوطنية اهتامما خاصا لالحتياجات التالية املتصلة بإدماج تغري املناخ يف تخطيط التنمية:
تحديد القدرات الالزمة عىل املستوى الوطني ملعالجة التكيف ،وتحديد الفجوات بناء عىل
تحليل القدرات املوجودة ،وتنفيذ اسرتاتيجيات وأنشطة ملعالجة الفجوات؛
فهم السياسات القامئة و كيفية معالجتها و متكينها للتكيف مع تغري املناخ بهدف تنقيح أو
تصميم ترشيعات وسياسات جديدة عند الحاجة ،لتسهيل التكيف الناجح؛
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إدماج خطط التكيف الوطنية ( )NAPيف خطط وأولويات التنمية الوطنية ،مبا يف ذلك تسهيل
التعرف عىل املخاطر املناخية والحاجة إىل التكيف ضمن السياسات ذات الصلة ،وإدماج
قابلية التأثر/مواطن الضعف حيال تغري املناخ واملخاطر يف صياغة السياسات ،وتحديد أولويات
تخصيص املوارد إىل املناطق والقطاعات أو السكان األكرث عرضة للخطر.
تصميم نظم الرصد والتقييم الفعالة ،مبا يف ذلك التنسيق الشامل للعمل عىل الصعيد الوطني
أو القطاعي ،وتحديد الغايات واألهداف ،واختيار املؤرشات ووسائل التحقق ،وتحديد مصادر
البيانات وطرق جمعها ،وتقديم الدعم إلدارة البيانات واملعلومات  ،إجراء التقييامت الخاصة،
وتيسري إعداد التقارير واالستعراض.
التقاط وإدارة املعرفة عن اآلثار ومواطن الضعف والتكيف لبناء نظام لدعم القرار من أجل
التخطيط املستقبيل للتكيف ،مبا يف ذلك من خالل تطوير قواعد معرفة والنظم املستندة إىل
القواعد او الخرباء.
تطوير ونرش وسائل التواصل وزيادة التوعية املجتمعية عن التكيف وتيسري وصول الجمهور إىل
املعلومات الخاصة بالتكيف مع تغري املناخ.
ب .5.ت .تيسير إدماج التكيف مع تغير المناخ في عمليات التخطيط
الوطنية و دون الوطنية القائمة

إدماج التكيف مع تغري املناخ يجب أن يؤدي إىل تحول حقيقي يف عمليات التخطيط وتعزيز املرونة
عيل املدى الطويل .العنرص التحضريي يضمن ان اإلدماج يحدث عن طريق تحديد الفرص واملعوقات،
وبناء وتعزيز قدرات أصحاب املصلحة ذوي الصلة .وينبغي مواصلة تسهيل اإلدماج من خالل دراسات
مستمرة بشأن أوجه التآزر املحتملة وطرق الدمج الفعالة وكذلك من خالل تبادل الدروس املستفادة و
إثبات فاعلية اإلدماج.
سلسلة نتائج السياسات ،التي متتد من اول صياغة السياسات ايل توزيع وبرمجة املوارد ،سرتشد عملية
التخطيط ،وبالتايل يجب أن تكون هي هدف جهود اإلدماج .يتم أدناه إستعراض نهج واحد إلدماج
التكيف يف السياسات  ،بناء عىل توجيهات من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
الخطوة  .1اعمل عيل فهم عملية وضع السياسات .اعمل عيل تنميتك لفهم شامل لعملية وضع السياسة
مبا يف ذلك الخطوات يف تلك عملية (صياغة السياسات ،ومرحلة التخطيط وتخصيص املوارد) ،والجدول/
الجداول الزمنية  ،وخارطة الطريق ،وأصحاب املصلحة املعنيني واملستفيدين.
الخطوة  .2أجعل نفسك جزء من تلك العملية .حاول الحصول عىل "مقعد عىل الطاولة" من خالل
املشاركة يف وقت مبكر مع الجهات الحكومية والجهات الفاعلة يف التنمية يف عملية إعداد السياسات.
اغتنم الفرص للتعريف بأهمية ارتباط التكيف مع تغري املناخ بالتنمية وتحدث عن أهمية االعرتاف بهذه
الروابط داخل وثيقة السياسة العامة .استكشف إمكانية وجود جهة مانحة تقدم متويل خصيصا لدمج
التكيف مع تغري املناخ يف عملية وضع السياسات.
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الخطوة  .3اعمل عيل إنشاء لجان وساهم يف إعداد املخطط العام لوثيقة السياسة .حدد الجهات الفاعلة
الرئيسية يف إعداد املخطط األسايس من وثيقة السياسة العامة (مثل الهيئة الحكومية الرائدة ،لجنة
الصياغة األساسية واللجان االستشارية األخرى) وارشكهم يف التأثري عىل هيكل السياسات وعملية الصياغة.
اعمل مع أبطال/منارصي التعميم من املؤسسات الرئيسية.

العنصر ب
عناصر تحضيرية

الخطوة ب1.

تحليل المناخ في الفترة الحالية
وسيناريوهات تغير المناخ في المستقبل

الخطوة ب2.

الخطوة .4قم بعمل ترتيبات العمل الالزمة مع املؤسسات الرائدة بحيث تظهر روابط التكيف بشكل
جيد ،وميكن تصنيف البيئة عىل أنها قضية متشعبة أو قطاع يف حد ذاته .اعمل عيل إنشاء آليات للتعاون
والتنسيق مع الجهات الفاعلة التي تعمل عىل القضايا املتشعبة األخرى (مثل النوع اإلجتامعي (الجندر)
وفريوس نقص املناعة البرشية  /اإليدز).
الخطوة  .5أعمل عيل التأثري عىل ورشة عمل إطالق السياسة .أغتنم هذه الفرصة لتؤكد عىل أهمية
إدماج التكيف مع تغري املناخ يف وثيقة السياسة العامة للحصول عىل املوافقة من الحكومة والجهات
املعنية األخرى .اإلستخدام الفعال لوسائل اإلعالم ميكن أن يعزز هذا الجهد .حدد الجهات الفاعلة غري
الحكومية ،واحتامل اشرتاكهم يف هذه العملية؛تأكد من إدراج مجموعات من أصحاب املصالح املختلفة
(من مختلف األعامر ،واملستويات االقتصادية ،وبني الجنسني) يف ورشة العمل.

تقييم مواطن الضعف المناخية وتحديد
خيارات التكيف علي المستوي القطاعي و
دون الوطني والوطني وغيرها
من المستويات المناسبة

الخطوة  .6أعمل مع القطاعات واملؤسسات الحكومية األخرى يف إعداد مساهامتهم .أعمل مع القطاعات
واملؤسسات الحكومية األخرى لتحديد أولوياتهم ومساهامتم يف العملية .قم الالنخراط بشكل مستمر
مع القطاعات ذات الصلة (أو كل القطاعات) لضامن أن تتم ترجمة أهمية الروابط بني الفقر والبيئة إىل
أهداف محددة واسرتاتيجيات التنفيذ مدرجة يف املساهامت املكتوبة.

استعراض وتقييم خيارات التكيف

الخطوة  .7أعمل عيل تشكيل املشاورات العامة عىل مستوى املناطق .وارفع مستوى الوعي العام بقضايا
الفقر والبيئة .ساعد املجتمعات املحلية عىل تحديد الروابط ذات الصلة لرفاههم ومعيشتهم.

الخطوة ب3 .

خطوة  .8ساهم يف صياغة وثيقة السياسة العامة وانخرط بشكل مبارش مع فريق الصياغة لضامن أن
روابط التكيف مفهومة ،ومتثل بشكل صحيح ومدمجة بصورة مالمئة.
الخطوة ب4 .

تجميع واإلعالم عن خطط
التكيف الوطنية

الخطوة ب5 .

إدماج التكيف مع تغير المناخ في
التنمية الوطنية ودون الوطنية و
التخطيط القطاعي
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 .6العنصر ت.
استراتيجيات التنفيذ
العنصر ت
استراتيجيات التنفيذ

الخطوة ت1 .

تحديد أولويات التكيف مع تغير المناخ
في التخطيط الوطني

الخطوة ت2 .

وضع استراتجية تنفيذ وطنية للتكيف
طويلة األجل

الخطوة ت3 .

تعزيز القدرة على تخطيط وتنفيذ التكيف

الخطوة ت4 .

تعزيز التنسيق والتآزر على المستوى
اإلقليمى ،ومع اتفاقات بيئية أخرى
متعددة األطراف
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العنرص الثالث من عملية خطة التكيف الوطنية يتعلق بتصميم اسرتاتيجيات تنفيذ خطط التكيف
الوطنية .العمل خالل هذا الجزء من العملية سوف يركز عىل إعطاء األولوية إلجراءات التكيف يف
التخطيط الوطني ،وتحديد أوجه التآزر وتنمية وتعزيز قدرات البالد للتخطيط وتنفيذ التكيف عىل
املدى الطويل .وسوف يستمر العمل عىل بناء القدرات ،والرتتيبات املؤسسية ،وجمع البيانات والتقييم
واالتصاالت الذي بدأ يف املراحل السابقة .ومن شأن التنفيذ البناء عىل األنشطة القامئة إىل أقىص حد
ممكن.
واملخرجات الرئيسية ستكون اسرتاتيجية لتنفيذ خطط التكيف الوطنية وأنشطة ملموسة لتنفيذ األولويات
املحددة يف خطط التكيف الوطنية ،وخطط لضامن وتعزيز التآزر مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف
األخرى والربامج عىل املستوى اإلقليمي والوطني.
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الجدول  3ت.

الخطوات المقترحة واألنشطة اإلرشادية للعنصر ت حول
استراتيجيات التنفيذ لعملية خطة التكيف الوطنية ()NAP

الخطوات

األنشطة اإلرشادية

العنصر ت .استراتيجيات التنفيذ
.1

إعطاء األولوية للتكيف مع تغير
المناخ في التخطيط الوطني.

.2

وضع استراتجية تنفيذ وطنية
للتكيف طويلة األجل

.3

تعزيز القدرة على تخطيط وتنفيذ
التكيف

.4

تعزيز التنسيق والتآزر على
المستوى اإلقليمي ،ومع
االتفاقات البيئية المتعددة
األطراف األخرى

أ.

قم بتعريف المعايير الوطنية لتحديد أولويات التنفيذ بناء علي
(من بين عدة أمور) احتياجات التنمية ،قابلية التأثر بالمناخ والمخاطر
والخطط القائمة

ب.

حدد الفرص المتاحة للبناء علي واستكمال أنشطة التكيف القائمة

أ.

حدد استراتيجية لتنفيذ إجراءات التكيف بما في ذلك المناطق
المستهدفة أو المستفيدين ،السلطات المسؤولة ،توقيت وتسلسل
األنشطة وتعبئة الموارد

ب.

نفذ تدابير تكيف ملموسة مبنية علي خطط التكيف الوطنية من
خالل السياسات والمشاريع والبرامج

أ.

اعمل علي تقوية األطر المؤسسية والتنظيمية لمعالجة التكيف
علي المدى الطويل على المستويين الوطني والقطاعي

ب.
ت.

أعمل علي تصميم وتنفيذ تدريب علي عملية خطة التكيف الوطنية
 ))NAPبصورة مستمرة على المستويين القطاعي ودون الوطني
لتسهيل التخطيط للتكيف على الصعد دون الوطنية
قم بالتوعية على مخرجات عملية خطة التكيف الوطنية على
المستوى الوطني وأعمل علي تشجع التعاون الدولي

أ.

أعمل علي تعزيز التنسيق في التخطيط للتكيف في مختلف
القطاعات

ب.
ت.

أعمل علي تحديد و تعزيز التعاون في عمليات التقييم والتخطيط
وتنفيذ التكيف على المستوى اإلقليمي حسب االقتضاء

أعمل علي تحديد وتشجيع الفرص للتآزر مع االتفاقات البيئية
المتعددة األطراف األخرى في صياغة خطط كل منها ،في مجال
بناء القدرات وأثناء التنفيذ
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1,6

العنصر ت
استراتيجيات التنفيذ

الخطوة ت1 .

الخطوة ت .1.تحديد أولويات التكيف مع تغير المناخ في التخطيط
الوطني

نظرة عامة :تحديد أولويات التكيف يف السياق األوسع لتخطيط التنمية الوطنية سوف يساعد واضعي
السياسات وأصحاب املصلحة املعنيني باألمرعيل تحديد تدابري التكيف األهم التي يتعني تنفيذها لبلد
أو منطقة معينة نظرا الحتياجات التنمية املتنافسة .وسيمكن التعرف عىل تدابري التكيف ذات األولوية
العالية والقابلة للتنفيذ التي من شأنها البناء عىل وتكملة أنشطة التكيف القامئة ،كام تتناسب مع الرؤية
الوطنية عىل التكيف وكذلك األهداف الوطنية للتنمية البيئية واالجتامعية واالقتصادية .وميكن تنفيذ
هذه الخطوة من قبل وزارة التخطيط أو املالية.
أسئلة رئيسية

تحديد أولويات التكيف مع تغير المناخ
في التخطيط الوطني

ما هي أفضل طريقة لتحديد أولويات عمل التكيف لتنفيذها على المستوى الوطني إذا أخذنا بعين االعتبار
احتياجات التنمية ،واوجه الضعف المناخية والمخاطر والخطط القائمة؟

ما هي المعايير التي يمكن استخدامها لتحديد اإلجراءات ذات األولوية؟

الخطوة ت2 .

األنشطة اإلرشادية

وضع استراتجية تنفيذ وطنية للتكيف
طويلة األجل

أ.
ب.

الخطوة ت3 .

تعزيز القدرة على تخطيط وتنفيذ التكيف

الخطوة ت4 .

تعزيز التنسيق والتآزر على المستوى
اإلقليمى ،ومع اتفاقات بيئية أخرى
متعددة األطراف

قم بتحديد الفرص المتاحة للبناء على واستكمال أنشطة التكيف القائمة

ت.1.أ قم بتحديد المعايير الوطنية لتحديد أولويات التنفيذ على أساس
(من بين عدة أمور) احتياجات التنمية ،مواطن الضعف المناخية
والمخاطر والخطط القائمة

املعايري الوطنية لتحديد أولويات التنفيذ ستحتاج إىل التطبيق .إن معايري تصنيف املخاطر املناخية
ومواطن الضعف (املوصوفة يف العنرص ب أعاله) تعترب أساسا جيدا لوضع معايري لتحديد أولويات
التنفيذ .وهذه املعايري تأخذ يف االعتبار أهداف وأولويات التنمية الوطنية .وهذه العملية ستكون عامال يف
االعتبارات واملعايري املحددة التالية:
•
•
•
•
•
•
•
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قم بتحديد المعايير الوطنية لتحديد أولويات التنفيذ على أساس (من بين عدة أمور) احتياجات التنمية،
مواطن الضعف المناخية والمخاطر والخطط القائمة

إمكانية معالجة مواطن الضعف واملخاطر الرئيسية عىل نحو فعال؛
تعزيز القدرة عىل التكيف واملرونة عىل املستوي املجتمعي واملستوى الوطني؛
املسؤولية املالية (فعالية التكلفة)؛
اإلطار الزمني لتنفيذ أنشطة التكيف؛
القدرة املؤسسية لتنفيذ أنشطة التكيف؛
إمكانية استكامل األهداف الوطنية ،مثل تحقيق وحامية األمن الغذايئ من أجل تعزيز
القدرة عىل التكيف ،أو حامية وتعزيز هياكل ووظائف النظم اإليكولوجية/البيئية من
أجل توفري لسلع وخدمات النظم اإليكولوجية/البيئية بشكال مستدام؛
إمكانية تقديم حلول "دون ندم" :وهي تخلق تأثري إيجايب حتى لو كانت آثار تغري
املناخ ال تحدث .هذه التدابري مفيدة بشكل خاص عندما يكون نوع أو درجة آثار تغري
املناخ ال تزال مرتبطة إىل درجة عالية بحالة من عدم اليقني؛
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املنافع املشرتكة أو اآلثار الجانبية :سواء كانت التدابري ستخلق آثار جانبية إيجابية أو
سلبية ألهداف التنمية ،أو حيث ميكن مشاركة التكاليف.

ت.1.ب قم بتحديد الفرص المتاحة للبناء على واستكمال أنشطة التكيف القائمة

من أجل ضامن اتباع نهج مستدام ملعالجة التكيف مع تغري املناخ ،ال بد من وضع اسرتاتيجيات تنفيذ
تسعى لبناء واستكامل املجهودات القامئة عىل التكيف .إذا متت عملية تقييم للوضع للبدء يف عملية
خطة التكيف الوطنية  ،ينبغي أن تقدم معلومات جيدة حول اي مجاالت ينبغي النظرإليها .وتشمل
هذه املجاالت:
•
•

سياسات وخطط وأطر التنمية الوطنية واملحلية والقطاعية ذات الصلة.
الربامج واملشاريع التنموية الكربي

وجود صورة واضحة عن األنشطة الجارية ستمكن أفضل توزيع ممكن للموارد وتساعد عىل ضامن اتخاذ
إجراءات متضافرة عىل التكيف مع تغري املناخ عىل املستوى الوطني.
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2,6

العنصر ت
استراتيجيات التنفيذ

خطوة ت . 2.وضع استراتجية تنفيذ وطنية للتكيف طويلة األجل

نظرة عامة :التنفيذ الناجح يتطلب فهم "الصورة الكبرية" ،فضال عن الخطوات املتسلسلة التي تؤدي إليها.
إن اسرتاتيجية تنفيذ واضحة طويلة األجل ستقدم إرشادات قيمة ملعالجة التكيف عىل املستويني املحيل
والوطني .وسوف تحتاج االسرتاتيجية ايل الرتكيز ،ولديها إحساس واضح باالتجاه ،ومرتبطة بالرؤية الوطنية
ألولويات التكيف والتنمية وخططها وبرامجها.
أسئلة رئيسية
ما هي أنسب استراتيجية لتنفيذ أنشطة التكيف بما في ذلك التوقيت ،المناطق المستهدفة أو المستفيدين،
السلطات المسؤولة وتسلسل األنشطة؟

الخطوة ت1 .

كيف يمكن للتنفيذ البناء على وتكملة أنشطة التكيف القائمة؟

تحديد أولويات التكيف مع تغير المناخ
في التخطيط الوطني

ما هي التكاليف المحتملة لخطة التكيف الوطنية ( )NAPوكيف يمكن أن تلبية هذه التكاليف؟

األنشطة اإلرشادية
أ.

الخطوة ت2 .

ب.

وضع استراتجية تنفيذ وطنية للتكيف
طويلة األجل

الخطوة ت3 .

تعزيز القدرة على تخطيط وتنفيذ التكيف

حدد استراتيجية لتنفيذ إجراءات التكيف بما في ذلك المناطق المستهدفة أو المستفيدين ،السلطات
المسؤولة ،توقيت وتسلسل األنشطة وتعبئة الموارد

قم بتنفيذ تدابير تكيف ملموسة بناء علي خطط التكيف الوطنية من خالل السياسات والمشاريع والبرامج

ت.2.أ قم بتحديد استراتيجية لتنفيذ إجراءات التكيف تتضمن المناطق
المستهدفة أو المستفيدين ،السلطات المسؤولة ،التوقيت،
وتسلسل األنشطة وتعبئة الموارد

ومن املمكن أن تشمل اسرتاتيجية تنفيذ الخطط الوطنية للتكيف ما ييل:
الخطوة ت4 .

تعزيز التنسيق والتآزر على المستوى
اإلقليمى ،ومع اتفاقات بيئية أخرى
متعددة األطراف

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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أنشطة للتكيف ملعالجة مكامن الضعف واملخاطر الرئيسية؛
تحديد أولويات أنشطة التكيف عىل املستوى الوطني؛
اعتامد نهج مقرتح لتنفيذ األنشطة ،مثال عىل أساس كل مرشوع عيل حدة ،نهج قطاعي شامل
او نهج برنامجي ،نهج للمرونة ،من خالل تطوير تحصينات من العوامل املناخية ،نهج قائم عىل
النظام اإليكولوجي ،وما إىل ذلك؛
اسرتاتيجية شاملة لتحديد أولويات املجتمعات األكرث ضعفا و  /أو أنظمة املجتمع؛
املصادر املحتملة للتمويل وأشكال أخري من الدعم لتنفيذ أنشطة التكيف؛
التنسيق الشامل لتنفيذ الخطة؛
خيارات لحشد الدعم املايل والتقني وبناء القدرات يف إطار العمليات املتعددة األطراف وغريها
من القنوات ،مبا يف ذلك عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية؛
طرق ووسائل للحض عيل وزيادة أوجه التآزر مع الخطط األخرى؛
تسلسل للتنفيذ ،مع األخذ بعني االعتبار املوارد املتاحة حاليا مقابل تلك املطلوبة ،والتكيف
املستمر واملخطط له ،ومبادرات التنمية ذات الصلة.

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
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ولكل نشاط من األنشطة سوف تشري الإلسرتاتجية أيضا إيل:
•
•
•
•

الهدف أو األهداف ،املخرجات و النتائج املتوقعة؛
املناطق املستهدفة أو املستفيدين؛
املوارد املطلوبة للتنفيذ مثل البيانات و املعلومات ،والقدرات البرشية و املؤسسية و النظامية و
املوارد املالية؛
املنظمة/املنظامت و/أو الهيئة/الهيئات املسؤولة عن التنفيذ و/أو تنسيق التنفيذ
المصادر المختارة

وضع استراتجية للتنفيذ:
عناصر استراتيجيات التنفيذ لبرامج العمل الوطنية للتكيف .ورقة تقنية من إعداد فريق الخبراء المعني بأقل البدان نمو َا
تغير المناخ2005/
(. )LEGاالتفاقية اإلطارية بشأن ّ
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2011 .إعداد استراتيجيات التنمية القائمة علي تخفيض االنبعاثات والقدرة علي التكيف
مع تغير المناخ .دليل برنامج األمم المتحد اإلنمائي – صفحة  .1ملخص تنفيذي .نيويورك :برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي .متوفر في .
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/
UNDP-LECRDS-Guidebook-v17-web.pdf

ت.2.ب تنفيذ تدابير تكيف ملموسة مبنية علي الخطط الوطنية للتكيف من خالل
السياسات والمشاريع والبرامج

تنفيذ أنشطة التكيف تختلف يف الشكل والطابع عرب املقاييس تبعا للظروف .ومع ذلك ،عىل جميع
املستويات قد تكون مصممة عىل التنفيذ مع وضع األهداف التالية يف عني االعتبار:
•

•

•

•

التحصيل والحفاظ عىل األمن الغذايئ يف مواجهة تغري املناخ من خالل ،عىل سبيل
املثال ،تغيري مواعيد الزراعة ،وتنويع إنتاج املحاصيل من خالل تربية املحاصيل املرنة،
وتعزيز إنتاج العلف وحالة املراعي والرتويج لتقنيات الري املوفرة للمياه وتخطيط
إستخدام األرايض ،صيانة الرتبة وتحسني طرق تجهيز األغذية وحفظها ،وآليات تركيز
األسامك.
التحصيل والحفاظ عىل األمن املايئ والرصف الصحي من خالل ،عىل سبيل املثال،
تحسني حصاد مياه األمطار وإعادة تأهيل األرايض الرطبة ،واإلدارة املتكاملة
ملستجمعات املياه مع استخدام األرايض وفوائد حامية املناطق الساحلية ،وإعادة
تأهيل اآلبار املحفورة واآلبار ،تصاميم مرنة للخزانات وقنوات الري والربك والسدود،
وكفاءة استخدام املياه ،واملحافظة عىل املرافق الصحية البيئية؛
حامية األرواح واملمتلكات من الظروف املناخية القاسية والكوارث املناخية ،مبا يف
ذلك عىل طول املنخفضة واملناطق الساحلية ،من خالل ،عىل سبيل املثال بناء السدود،
قواطع التيار وتحويل أرشطة الكثبان الرملية ،وحامية الصيادين يف عرض البحر
ونرش الخرائط الحديثة ملخاطر الكوارث  ،تخطيط املستوطنات يف املناطق املنخفضة
املخاطر ،وإعادة تأهيل و /أو تركيب نظم إنذار مبكر جديدة؛
حامية وتعزيز بنية ووظيفة النظام اإليكولوجي الستدامة توفري سلع وخدمات النظام
اإليكولوجي من خالل ،عىل سبيل املثال ،التشجري ،وإعادة تأهيل وإدارة املناطق
الساحلية  ،وإدارة الرتبة والغطاء النبايت ،واإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه؛
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الخطوة ت1 .

تحديد أولويات التكيف مع تغير المناخ
في التخطيط الوطني

الخطوة ت2 .

وضع استراتجية تنفيذ وطنية للتكيف
طويلة األجل

الخطوة ت3 .

تعزيز القدرة على تخطيط وتنفيذ التكيف

الخطوة ت4 .

تعزيز التنسيق والتآزر على المستوى
اإلقليمى ،ومع اتفاقات بيئية أخرى
متعددة األطراف

•

دعم وتعزيز صحة اإلنسان وسالمته من خالل ،عىل سبيل املثال ،تشجيع املامرسات
الصحية البيئية الجيدة؛
عمل تحصينات مناخية للمكونات الرئيسية لالقتصاديات الوطنية والتنمية املستدامة
من خالل ،عىل سبيل املثال ،برامج تدريب للمجتمع يف مجال تغري املناخ وإدراج تغري
املناخ يف املناهج الدراسية الوطنية؛
الحامية والحفاظ عىل القيم والنظم الثقافية من خالل حامية وحفظ األنواع األصلية
والحفاظ عىل مواقع الرتاث الثقايف وتشجيع الحدائق النباتية.

ميكن تنفيذ أنشطة التكيف ذات األولوية من خالل عملية خطة التكيف الوطنية ( )NAPوفقا للطرائق
التي قٌررت مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،وكذلك من خالل قنوات أخرى.
مربع  7يشري إىل آليات التمويل املتاحة مبوجب اإلتفاقية لدعم تنفيذ أنشطة التكيف.
اإلطار  .7مصادر التمويل للتكيف بموجب االتفاقية

صندوق أقل البلدان منوا  )LDCF(:أنشئ صندوق أقل البلدان منوا يف عام  2001بوصفه صندوقا
للتربعات من أجل أن يدار من قبل مرفق البيئة العاملية ،لدعم البلدان األقل منوا يف إعداد وتنفيذ
برامج العمل الوطنية للتكيف ( .)NAPAsكام تم تفعيله لدعم البلدان األقل منوا يف تنفيذ عنارص
من عمل برنامج أقل البلدان منوا وهذا برنامج آخر غري برامج العمل الوطنية للتكيف  ،ولدعم
األنشطة الرامية إىل متكني إعداد عملية خطة التكيف الوطنية (( .NAPاملزيد من املعلومات حول
صندوق أقل البلدان منوا يتوفر يف

< >http://www.thegef.org/gef/LDCFأو <>http://unfccc.int/4723

 )SCCF(:تأسس هذا الصندوق مبوجب االتفاقية عام 2001

الصندوق الخاص بتغري املناخ
لتمويل مرشوعات تتعلق مبا ييل :التكيف؛ نقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛ الطاقة والنقل
والصناعة والزراعة والحراجة وإدارة النفايات؛ والتنويع االقتصادي .املزيد من املعلومات عن هذا
الصندوق متاح يف

< >http://www.thegef.org/gef/SCCFأو <.>http://unfccc.int/3657

صندوق التكيف  )AF(:تم تأسيس صندوق التكيف أيضا يف عام  2001مبوجب االتفاقية لتمويل
مشاريع وبرامج التكيف امللموسة يف البلدان التي هي أطراف يف بروتوكول كيوتو واملعرضة بصفة
خاصة لآلثار السلبية لتغري املناخ .تم تفعيل الصندوق يف عام  .2007املزيد من املعلومات عن
 AFيتوفر يف
< >/https://www.adaptation-fund.orgأو <.>http://unfccc.int/3659

الصندوق األخرض للمناخ ( :)GCFتأسس يف عام  2010ككيان لتشغيل اآللية املالية لالتفاقية
 ،وسيدعم الصندوق األخرض للمناخ املشاريع والربامج والسياسات واألنشطة األخرى يف البلدان
النامية األطراف باستخدام إطارات التمويل املوضوعية .املزيد من املعلومات حول الصندوق
األخرض للمناخ متاح يف
< >http://gcfund.netأو <>http://unfccc.int/5869
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الخطوة ت1 .

نظرة عامة :إن الهدف النهايئ من معالجة التكيف مع تغري املناخ من خالل عملية خطة التكيف الوطنية
هو متكني التخطيط وتحديد األولويات وتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات واملشاريع والربامج التي
تهدف إىل تقليل قابلية التأثر بتغري املناخ ،وبناء القدرة عىل التكيف وتسهيل إدماج التكيف يف التنمية.
وسينطوي هذا عىل االستثامرات لتعزيز القدرات يف املجاالت ذات األولوية االسرتاتيجية للبلد ككل ،أو
لقطاع معني أو مكان .وميكن أن تتامىش هذه االستثامرات نحو تعزيز قدرات التخطيط املؤسسية و
البرشية و االجتامعية واملنهجية.
أسئلة رئيسية

تحديد أولويات التكيف مع تغير المناخ
في التخطيط الوطني

الخطوة ت2 .

وضع استراتجية تنفيذ وطنية للتكيف
طويلة األجل

الخطوة ت3 .

تعزيز القدرة على تخطيط وتنفيذ التكيف

الخطوة ت4 .

تعزيز التنسيق والتآزر على المستوى
اإلقليمى ،ومع اتفاقات بيئية أخرى
متعددة األطراف

الخطوة ت .3 .تعزيز القدرة على تخطيط وتنفيذ التكيف

كيف يمكن الحفاظ على وتعزيز القدرات التقنية والمؤسسية واللوائح للتخطيط طويل األجل وتنفيذ التكيف علي
المستويات المختلفة؟

ما الذي يمكن تعلمه من التجارب الدولية األخرى والتعاون الدولي في مجال التخطيط للتكيف؟

األنشطة اإلرشادية
أ.

ب.
ت.

تقوية األطر المؤسسية والتنظيمية لمعالجة التكيف في المدى الطويل على المستويين الوطني والقطاعي

تصميم وتنفيذ التدريب على عملية خطة التكيف الوطنية (( NAPعلى أساس مستمر على المستويين
القطاعي ودون الوطني لتسهيل التخطيط للتكيف على الصعد دون الوطنية

تنفيذ التوعية على مخرجات عملية خطة التكيف الوطنية على المستوى الوطني وتعزيز التعاون الدولي

ت.3.أ تعزيز األطر المؤسسية والتنظيمية لمعالجة التكيف علي المدي الطويل
على المستويين الوطني والقطاعي

ان هذا النشاط س ٌيبني عىل العنرص أ ،الخطوة  ،3النشاط أ ،عىل تطوير القدرات من أجل عملية خطة
التكيف الوطنية ،بعد إنتاج جولة من خطط التكيف الوطنية ،سيتضمن هذا النشاط نتائج الرصد
وتقييم عملية خطة التكيف الوطنية لزيادة تعزيز املؤسسات واألطر الالزمة لتخطيط التكيف عىل املدى
الطويل.
ان املؤسسات الوطنية واملحلية عرب الحكومات واملنظامت غري الحكومية واملنظامت املجتمعية
واملؤسسات البحثية واألكادميية تلعب دورا حاسام يف زيادة القدرة عىل التكيف عىل املدى الطويل.
ولذلك فمن املهم أن اسرتاتيجيات معالجة عامل التكيف يف األنشطة تعمل باستمرار عيل تعزيز قدرات
جميع املؤسسات ذات الصلة وتوفري املوارد الكافية لدعم اإجراءتهم الوطنية عىل التكيف.
واستكامال لدور املؤسسات الوطنية واملحلية ،ودعم اإلجراءات واالتصاالت والتعاون فيام بينهم ،ينبغي
أيضا تعزيز األطر التنظيمية املناسبة .وهذا ميكن أن يشمل أطر لتوفري بيئة متكينية للتكيف ،مبا يف
ذلك القوانني ،واألطر التنظيمية والترشيعية وأطر السياسات وأطر املساءلة التي تحكم عمل األفراد
واملؤسسات.
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مصادر مختارة

تعزيز األطر المؤسسية
ديكسيت ،ماجراي ،غونزاليس وديزموند  2012.مستعد أم ال :تقييم الجوانب المؤسسية للقدرات الوطنية للتكيف مع
تغير المناخ .واشنطن دي سي ،معهد الموارد العالمية .متوفر في:
<.>http://www.wri.org/publication/ready-or-not

ت.3.ب تصميم وتنفيذ تدريب علي عملية خطة التكيف الوطنية ()NAP
بصفة مستمرة علي المستويات القطاعية و دون الوطنية لتيسير تخطيط
التكيف علي المستويات دون الوطنية

ان هذا النشاط س ٌيبني عىل العنرص أ ،الخطوة  ،3النشاط أ املتعلق بالتدريب .وعملية خطط التكيف
الوطنية كعملية مستمرة ستتطور باستمرار استجابة للتطورات و اإلحتياجات الجديدة .وبالتايل سيتطلب
وجود برنامج مستمر لبناء قدرات الخرباء الوطنيني و املؤسسات و النظم ملعالجة التكيف باعتباره
عنرصا أساسيا يف الحياة اليومية .و سيهدف الربنامج التدريبي إيل:
•
•
•

تعزيز التعليم الوطني والتدريب أو مؤسسات لتنمية املهارات لتقدم تعليم عن تغري املناخ يركز
عيل عملية خطة التكيف الوطنية ()NAP
تعزيز قدرات املجموعات التي لها دور أسايس يف عملية خطط التكيف الوطنية ()NAP
مثل الوكاالت الحكومية ،واملوظفني العلميني والتقنيني واإلداريني والصحفيني واملعلمني وقادة
املجتمع عىل املستويات املحلية والوطنية ،حسب االقتضاء؛
التعاون  ،وتشجيع وتسهيل وتطوير وتنفيذ برامج تعليمية رسمية وغري رسمية ،وبرامج تدريبية
عن تغري املناخ عىل جميع املستويات ،وإستهداف النساء والشباب عىل وجه الخصوص ،ويشمل
ذلك تبادل أو إعارة املوظفني لتدريب الخرباء.

ت.3.ت التوعية بنواتج خطة التكيف الوطنية على المستوى الوطنى وتعزيز
التعاون الدولى

تساعد خطة التكيف الوطنية عىل التوعية بعمليات التكيف عىل املستوى الوطنى وتعزيز التعاون
الدوىل .ولن يحدث ذلك إال إذا حرصت الفرق الوطنية عىل دمج األنشطة التى تركز عىل رفع مستوى
الوعى كجزء من اسرتاتيجية تنفيذ خطط التكيف الوطنية .وتساعد تلك األنشطة عىل ما يىل:
•
•
•

تيسري إمكانية وصول األفراد إىل البيانات واملعلومات التى يحتاجونها حول خطة التكيف
الوطنية بشكل عام ،والتى تحتاجها األطراف املعنية بشكل خاص ،من أجل فهم التغري املناخى
ومواجهته واالستجابة له.
تشجيع املشاركة العامة ىف عملية خطة التكيف الوطنية من خالل تيسري تلقى اآلراء و النقاش
و الرشاكة يف أنشطة التكيف مع التغري املناخى ويف الحوكمة  ،مع الوضع يف االعتبار أهمية
الدور الذى ميكن أن تلعبه منصات واسرتاتيجيات وسائل التواصل االجتامعى يف هذا السياق.
التشجيع عىل تبادل الخربات واملامرسات الجيدة ىف مجال تخطيط التكيف مع تغري املناخ عىل
املستوى اإلقليمى والدوىل
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 4 .6الخطوة ت .4.تعزيز التنسيق والتآزر على المستوى اإلقليمى ،ومع
اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف

العنصر ت
استراتيجيات التنفيذ

نظرة عامة :تهدف الخطوة  4إىل دعم التنسيق عىل املستوى اإلقليمى فيام يخص تصميم مرشوعات
وبرامج التكيف وتنفيذها ،متى كان ذلك ممك ًنا ،باإلضافة إىل بحث إمكانية التآزر مع اتفاقات بيئية
اخرى متعددة األطراف .وتستند تلك الخطوة إىل الجهود الرامية لتعزيز التنسيق ىف مجال تصميم خطط
العمل ىف إطار اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ.
أسئلة رئيسية
كيف يمكن تعزيز وتحسين جهود تنسيق خطط التكيف عبر مختلف القطاعات وعلى الصعيد اإلقليمى؟

الخطوة ت1 .

كيف يمكن تحديد وتعزيز أوجة التآزر مع االتفاقات البيئية األخرى متعددة االطراف فيما يخص عمليتى التخطيط
والتنفيذ؟

تحديد أولويات التكيف مع تغير المناخ
في التخطيط الوطني

األنشطة اإلرشادية

الخطوة ت2 .

وضع استراتجية تنفيذ وطنية للتكيف
طويلة األجل

ا.

ب.
ت.

دعم تنسيق جهود تخطيط التكيف مع تغير المناخ عبر مختلف القطاعات.

تحديد وتعزيز أوجه التآزر المحتملة فى مجال تقييم تدابير التكيف والتخطيط لها وتنفيذها على المستوى
اإلقليمى ،متى أمكن ذلك.

تحديد وتعزيز فرص التآزر فى صياغة الخطط ذات الصلة وبناء القدرات ومراحل التنفيذ مع االتفاقات البيئية
األخرى متعددة االطراف.

ت.4.أ .تعزيز تنسيق جهود تخطيط التكيف مع تغير المناخ عبر مختلف القطاعات
الخطوة ت3 .

تعزيز القدرة على تخطيط وتنفيذ التكيف

الخطوة ت4 .

تعزيز التنسيق والتآزر على المستوى
اإلقليمى ،ومع اتفاقات بيئية أخرى
متعددة األطراف

تتشابه الكثريمن خطوات تقييم مواطن الضعف مع الخطوات املتبعة لتصميم اسرتاتيجيات التكيف،
وذلك برصف النظرعن القطاع نفسه .ومن ث ّم فإن تنسيق تلك الجهود عرب مختلف القطاعات من األمور
الفعالة التى تساعد كذلك عىل خفض التكلفة .باإلضافة إىل ذلك فإن غالبية أولويات التنمية تستلزم
وجود تعاون بني عدة قطاعات .عىل سبيل املثال ،إذا تناولنا األمن الغذاىئ ،ينبغى الحصول عىل مدخالت
من األطراف املعنية التى تتعامل مع قطاعات مثل الزراعة واملياه والرى والنقل والنوع االجتامعى
والصحة والكوارث وتخطيط استخدام األراىض.
وينبغى تحديد الحافز عىل التنسيق من خالل خطة التكيف الوطنية واالسرتاتيجية ،وذلك ىف ضوء الوالية
الوطنية لعملية خطة التكيف الوطنية.
مراجع مختارة

التنسيق:
أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ .2007 ،خطة المحيط الهادئ لتعزيز التعاون والتكامل اإلقليميين .متاحة في:
http://www.forumsec.org/pages.cfm/about-us/the-pacific-plan

سميث جي ب .2011 .التنمية و تمويل التكيف مع تغير المناخ :التنسيق و اإلدماج )3(11 Climate Policy .صفحة:
1000 - 987
معهد الموارد العالمية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و برنامج األمم المتحدة للبيئة و البنك
الدولي .2011.الموارد العالمية  :2011-2010صنع القرار مع مناخ متغير – تحديات و اختيارات التكيف .واشنطن
العاصمة .معهد الموارد العالمية
http://pdf.wri.org/world_resources_report_2010-2011.pdf
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ت.4.ب .تحديد وتعزيز أوجه التآزر المحتملة فى مجال تقييم تدابير التكيف
والتخطيط لها وتنفيذها على المستوى اإلقليمى ،حسب االقتضاء.

كام وضحنا عن عملية برنامج العمل الوطني للتكيف ،من شأن التعاون اإلقليمى تحسني فاعلية تخطيط
التكيف مع تغري املناخ وتعزيز األثر طويل األجل الناتج عن تلك العملية .ولذلك فإن تلك األوجه من
التآزرعرباألقاليم قد يرتتب عليها بالفوائد التالية إلعداد خطط التكيف الوطنية وتنفيذها:
•
•
•
•

تلبية الحاجة إىل تعزيز القدرات ىف عملية وضع خطة التكيف الوطنية؛
املساعدة عىل توسيع القاعدة املعرفية بشأن التكيف عن طريق إرشاك مجموعة من الخرباء
عىل املستوى اإلقليمى واالستعانة بالخربات وأفضل املامرسات والدروس املستفادة باملنطقة؛
توفري الفرصة ملشاركة التكاليف وتجميع املوارد ىف العمليات التى ميكن تنفيذها تنفيذًا مشرتكًا
(مثال:وضع سيناريوهات للتغري املناخى) ؛
تجنب األثار السلبية العابرة للحدود ،وال سيام ىف أحواض األنهار املشرتكة أو النظم البيئية
األخرى.

وتساعد املبادئ التالية عىل تحديد أوجه التآزر عىل املستوى اإلقليمى وتعزيزها:
•
•
•

تحديد اسرتاتيجية واضحة للتعاون عىل املستوى اإلقليمى؛
السعى نحو التيقن من امتالك جميع البلدان والهيئات اإلقليمية املعنية لجميع املرشوعات
ملكية كاملة؛
الحرص عىل الشمولية واسعة النطاق ومشاركة جميع األطراف املعنية.
المراجع المختارة

تحديد أوجه التآزر على المستوى اإلقليمى:
عناصر الستراتيجيات التنفيذ لبرامج العمل الوطنية للتكيف .ورقة تقنية من إعداد فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا.
 .5/2005/FCCC/TPالفصل التاسع’ ،التآزر اإلقليمي‘متاح في
<>http://unfccc.int/resource/docs/2005/tp/eng/05.pdf

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  )USAID( 2010.تقييم التكيف اإلقليمي مع تغير المناخ في منطقة آسيا والمحيط
الهادئ :النتائج و التوصيات .متاح في
< http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADS197.pdf

ت.4.ت تحديد وتعزيز فرص التآزرمع االتفاقات البيئية األخرى متعددة االطراف فى
صياغة الخطط الخاصة بها وفي بناء القدرات وأثناء التنفيذ

تتبع البلدان نهجني رئيسيني عىل املستوى الوطنى بغرض تعزيز التعاون والتنسيق فيام بني األنشطة
املنصوص عليها ىف اتفاقيات ريو الثالث باإلضافة إىل االتفاقات البيئية األخرى متعددة األطراف .ولعل
النهج السائد هو تشكيل هيئة مشرتكة بني املؤسسات أو آلية تنسيق رسمية تضم مختلف الوكاالت
الحكومية واألطراف املعنية ،والنهج الثاىن يعمل عيل دمج املسؤوليات املنصوص عليها ىف االتفاقيات ىف
إدارة أو وحدة واحدة داخل الوزارة أو الوكالة نفسها .وىف هذه الحالة ،يعمل طاقم العمل بشكل مبارش
مع زمالء العمل املسؤولني عن االتفاقيات األخرى وتكون لديه فرص عديدة للتعاون وتبادل الدروس
املستفادة.
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وال شك أن تنسيق العمل ىف إطار االتفاقيات يستلزم التعاون بني الوكاالت الحكومية واملنظامت الدولية
ومختلف األطراف املعنية املسؤولة عن وضع االتفاقيات حيز التنفيذ .وفيام يىل بعض األفكار اإلضافية
التى تساعد عىل خلق حالة من التآزر عىل املستوى الوطنى:

العنصر ت
استراتيجيات التنفيذ

الخطوة ت1 .

تحديد أولويات التكيف مع تغير المناخ
في التخطيط الوطني

•
•
•

تحديد األنشطة املطلوبة مبوجب االتفاقيات الثالث وترتيبها بحسب األولوية؛
وضع االلتزامات املنصوص عليها ىف االتفاقيات ىف الحسبان عىل نحو متجانس عند مراجعة
الترشيعات أو مترير ترشيعات جديدة؛
استخدام اآلليات املنصوص عليها ىف إحدى االتفاقيات بغرض تنسيق العمل بني الثالث
اتفاقيات.

وميكن أن يكون استخدام نظم إدارة املعلومات من األدوات القوية لجمع البيانات واملعلومات وتبادلها
كجزء من هذه الجهود ،فضالً عن ضامن تناغم اإلجراءات املتخذة بخصوص التغري املناخى والغالف
الجوى والتنوع البيولوجى وتدهور األراىض والتصحر.
المراجع المختارة

الخطوة ت2 .

وضع استراتجية تنفيذ وطنية للتكيف
طويلة األجل

الخطوة ت3 .

تعزيز القدرة على تخطيط وتنفيذ التكيف

الخطوة ت4 .

تعزيز التنسيق والتآزر على المستوى
اإلقليمى ،ومع اتفاقات بيئية أخرى
متعددة األطراف
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تحديد اوجه التآزر مع االتفاقات البيئية متعددة األطراف
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة ( .2011 .)UNDESAقصص التآزر النجاح :تعزيز التعاون
والتنسيق فيما بين اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم .نيويورك :األمم المتحدة .متاح في
http://www.basel.int/DNNAdmin/AllNews/tabid/2290/ctl/ArticleView/mid/7518/articleId/353/Synergies-Success-Stories--Enhancing-cooperation-and-coordination-among-the-Basel-Rotterdam-and-Stockholm-conventions.aspx
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العنصر ث
إعداد التقارير والرصد
واالستعراض

الخطوة ث1 .

رصد عملية خطة التكيف الوطنية

الخطوة ث2 .

استعراض عملية خطة التكيف الوطنية
لتقييم التقدم ،والفاعلية ،والفجوات

الخطوة ث3 .

تكرار تحديث خطط التكيف الوطنية

الخطوة ث4 .

التوعية بعملية خطة التكيف الوطنية
وإعداد التقارير بشأن التقدم المحرز
والفعالية
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 .7العنصر ث.
إعداد التقارير والرصد
واالستعراض
يهدف العنرص الرابع املعنى بإعداد التقارير والرصد واإلستعراض إىل جمع املعلومات حول عملية خطة
التكيف الوطنية وتقييمها من خالل نظام الرصد والتقييم الوطنى ،ثم تقديم املخرجات الستخدامها ىف
عمل تقرير عن التقدم املحرز وتقدميه ملؤمتر األطراف .وتنفذ أنشطة هذا العنرص يف جميع مراحل عملية
خطة التكيف الوطنية ( )NAPوذلك بد ًءا من تصميم نظام الرصد والتقييم وإطالقه عند بدء العمل
بعملية خطة التكيف الوطنية .وتساعد نتائج اإلستعراض عىل تحديث خطط التكيف الوطنية عىل نحو
منتظم ،كام تدمج الدروس املستفادة ىف األنشطة الالحقة لعملية خطة التكيف الوطنية.
يتضمن املخرج الرئييس لهذا العنرص خطة للرصد والتقييم وخطة أخرى لجمع املعلومات والتجميع
املستمر والتوليف للمعلومات الجديدة حول آثار تغري املناخ وقابلية التأثر بها بغية استخدام تلك
املعلومات ىف تحديث خطط التكيف الوطنية .وستنرش خطط التكيف الوطنيةدوليًا ومن خالل األمانة
العامة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ .باإلضافة إىل ذلك مفمن املقرر تقديم تقارير
مرحلية منتظمة إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من خالل قنوات تقديم التقارير
القامئة والجديدة ،ويشمل ذلك استخدام وسائل االتصال الوطنية للبلدان.
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الجدول  3ث.

الخطوات المقترحة واألنشطة االسترشادية للعنصر (ث)
حول إعداد التقارير والرصد واستعراض إجراءات خطة
التكيف الوطنية

الخطوات

األنشطة اإلرشادية

العنصر (ث) :إعداد التقارير والرصد واالستعراض
.1

رصد إجراءات خطة التكيف الوطنية

.2

استعراض إجراءات خطة التكيف
الوطنية لتقييم مدى التقدم
المحرز والفعالية والفجوات

.3

تكرار تحديث خطط التكيف
الوطنية

.4

القيام بالتوعية علي عملية خطة
التكيف الوطنية وإعداد التقارير
بشأن التقدم المحرز وفعالية
اإلجراءات

أ.

ب.
ت.
أ.

تحديد (بضعة) مجاالت فى عملية خطة التكيف الوطنية لتقييمها
من خالل مقاييس أداء نوعية وكمية فى إطار تقييم مدى فعالية
إجراءات خطة التكيف الوطنية ومستوى التقدم المحرز وفجوات
الخطة
النسبة للمجاالت التي تم تحديدها للتقييم قم بتحديد مقاييس
لتوثيق التقدم ،وقياس وتوصيل مستويات الفعالية وتقييم
الفجوات.
جمع المعلومات عن المقاييس طوال فترة تنفيذ عملية خطة
التكيف الوطنية

تجميع وتوليف المعلومات من التقييمات الجديدة والعلوم الناشئة،
فضال عن النتائج والمخرجات من أنشطة التكيف الجاري تنفيذها،
من أجل دعم استعراض خطط التكيف الوطنية والمخرجات المرتبطة
بعها وتحديثها

ب.

استعراض األنشطة الجارى تنفيذها كجزء من إجراءات خطة التكيف
الوطنية بشكل منتظم من خالل تقييم المعلومات والمصفوفات
المجمعة كجزء من عملية رصد إجراءات الخطة

أ.

تحديث خطط التكيف الوطنية وما يتصل بها من وثائق على الفترات
المحددة فى االختصاصات الوطنية لخطة التكيف الوطنية أو فى
اإلطار العام لها أو استراتيجيها ،وذلك من خالل تكرار الخطوات
المحددة حسبما يلزم

ب.

الحرص على إدخال التحديثات على خطط التكيف الوطنية بما
يتماشى مع خطط التنمية الوطنية ذات الصلة

أ.

توزيع وثائق خطة التكيف الوطنية وما يتصل بها من مخرجات على
أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من
األطراف المعنية متى أصبحت متاحة

ب.

نشر المعلومات حول مدى التقدم المحرز فى تنفيذ عملية خطة
التكيف الوطنية وفعاليتها من خالل قنوات التواصل الوطنية
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1,7

العنصر ث
إعداد التقارير والرصد
واالستعراض

الخطوة ث .1.رصد عملية خطة التكيف الوطنية

نظرة عامة :تحدد الخطوة ث 1إطا ًرا لرصد وتقييم عملية خطة التكيف الوطنية ،وتؤدي لتعريف
املقاييس املحددة املقرر استخدامها ىف جمع البيانات .وتجمع البيانات طوال مرحلة تنفيذ عملية خطة
التكيف الوطنية وتحليلها حسب الرضورة لالسرتشاد بها ىف تطوير عملية خطة التكيف الوطنية مبرونة
وفعالية.
أسئلة رئيسية
ما هى المجاالت الرئيسية في عملية خطة التكيف الوطنية الخطة التي تضمن فعاليتها والتى يتحتم بالضرورة أن
تكون محور تركيز عملية الرصد؟

ما المعلومات والمقاييس الالزمة لمتابعة مدى التقدم المحرز فى تنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية ومدى
فعاليتها والفجوات الموجودة بها والدروس المستفادة منها؟

الخطوة ث1 .

رصد عملية خطة التكيف الوطنية
األنشطة اإلرشادية
أ.
ب.

الخطوة ث2 .

استعراض عملية خطة التكيف الوطنية
لتقييم التقدم ،والفاعلية ،والفجوات

الخطوة ث3 .

تكرار تحديث خطط التكيف الوطنية

الخطوة ث4 .

التوعية بعملية خطة التكيف الوطنية
وإعداد التقارير بشأن التقدم المحرز
والفعالية

ت.

قم بتحديد (بضعة) مجاالت لتقييمها من خالل مقاييس أداء نوعية وكمية فى إطار رصد وتقييم مستوى
التقدم المحرز و الفعالية و تحليل الفجوات لعملية خطة التكيف الوطنية

بالنسبة للمجاالت المحددة أعاله ،قم بتحديد مقاييس محددة لتوثيق مدى التقدم المحرز ،وقياس واإلعالم
عن مستوى الفعالية  ،وتقييم الفجوات في إطار عملية خطة التكيف الوطنية ،وخطة لجمع البيانات
جمع المعلومات عن المقاييس في جميع مراحل عملية خطة التكيف الوطنية.

ث.1.أ قم بتحديد مجاالت قليلة لتقييمها من خالل مقاييس األداء النوعية
والكمية كجزء من رصد وتقييم التقدم المحرز ،والفعالية وتحليل فجوات
عملية خطة التكيف الوطنية

اثناء تصميم الرصد والتقييم لعملية خطة التكيف الوطنية من املهم ان نذكر أهداف عملية خطة
التكيف الوطنية ،وهي الحد من قابلية التعرض آلثار تغري املناخ و تيسري إدماج تغري املناخ يف تخطيط
التنمية (انظر القسم  1 .1.1الستعراض كامل) .كذلك تويص املباديء التوجيهية األولية لعملية خطة
التكيف الوطنية بقيام األطراف بعمل استعراض منتظم عيل فرتات يقومون هم يتحديدها (أ) ملعالجة
أوجه القصور وضم نتائج التقييامت الجديدة و العلوم الناشئة والتفكر يف الدروس املستفادة من جهود
التكيف و (ب) رصد و إستعراض الجهود املبذولة و تقديم املعلومات يف اتصاالتهم عيل املستوي الوطني
عن التقدم املحرز وفاعلية عملية خطة التكيف الوطنية.
يف وقت سابق يف هذه املبادئ التوجيهية اعتربت مسألة القدرة عيل القيام بعملية خطة التكيف الوطنية
من العنارص الهامة مام يشري إيل أن الرصد ميكن ان يركز أيضا عيل تحديد الفجوات يف القدرات.
وميكن الرشوع يف عملية الرصد عيل مختلف املستويات ،مثل املستوى الوطنى الستعراض وتقييم عملية
خطة التكيف الوطنية بالكامل أو عىل مستوى التنفيذ وهذا لتقييم ما إذا كانت الغايات واألهداف قد
تحققت أم ال ،أو عىل مستوى الربامج أو املرشوع لتقييم نتائج وأثر األنشطة .نظرا لكرثة االحتامالت
لرصد العملية ،من املقرتح أن تقوم كل بلد باختيار تلك املجاالت التي سرتكز عليها والتي سيتم تحديدها
عيل انها األكرث مالمئة لقياس نجاح العملية بأكملها .يجب وضع تكاليف نظام الرصد و التقييم يف االعتبار
والذى يتوالف مع جهود الرصد والتقييم األخري .وسيتم تحديد طرق خاصة وقياسات لرصد املجاالت
التي تم تحديدها وميكن تعريفها ىف النشاط اآلىت.
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ستستخدم نتائج الرصد والتقييم ىف تحسني كفاءة وفعالية العملية ،وتسهيل إدماج التقييامت
الجديدة والعلوم الناشئة باإلضافة إىل الدروس املستفادة ،كام ستستخدم النتائج أيضا ىف إعداد
التقارير حول التقدم املحرز وفعالية عملية خطة التكيف الوطنية وإبالغها ملؤمتر األطراف عن
طريق قنوات تواصل وطنية وقنوات تقديم تقارير أخرى.
المراجع المختارة:
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ث.1.ب للمجاالت المحددة أعاله ،حدد المقاييس المستخدمة لتوثيق التقدم
ولقياس وللتواصل علي مستويات الفاعلية ولتقييم الفجوات بموجب
عملية خطة التكيف الوطنية وخطة تجميع المعلومات

العنصر ث
إعداد التقارير والرصد
واالستعراض

الخطوة ث1 .

حددت الخطوة السابقة أهداف وغايات الرصد والتقييم املعنية بعملية خطة التكيف الوطنية كام
حددت مجاالت الرتكيز .ووصف املجلس القومى لألبحاث التابع للواليات املتحدة األمريكية ()2005
الطريقة العملية لتحديد املقاييس لربوتوكول املراقبة والتقييم لتقييم الربنامج كام شمل أيضً ا عىل نظام
املصفوفات ىف جميع خطوات تنمية الربنامج وتنفيذه ىف املجاالت الخمس التالية:
•

رصد عملية خطة التكيف الوطنية

•
الخطوة ث2 .

استعراض عملية خطة التكيف الوطنية
لتقييم التقدم ،والفاعلية ،والفجوات

الخطوة ث3 .

تكرار تحديث خطط التكيف الوطنية

الخطوة ث4 .

التوعية بعملية خطة التكيف الوطنية
وإعداد التقارير بشأن التقدم المحرز
والفعالية

•
•

•

مقاييس العملية :لتقييم القيادة ولقياس مسريات العمل لتحقيق أى هدف.كام تتضمن
املمقاييس وجود قيادة لكل نشاط ،وطريقة فاعلة الستعراض األقران مبا فيهم األطراف املعنية،
واملدخل املشارك ىف التخطيط ،واستخدام البيانات األولية حسب اإلقتضاء ،واستخدام األحداث
واألنشطة املناسبة؛
مقاييس املدخالت :لقياس الكميات امللموسة التى توضع ىف العملية لتحقيق الهدف .املقاييس
تحتوى عىل خربة ومعرفة كافيني لدعم العمل ،ومستوى كاىف لاللتزام باملوارد ،ودرجة األنشطة
التى تبنى عليها املوارد واملنتجات الحالية؛
مقاييس املخرجات :لقياس املنتجات والخدمات التى تم استالمها ،واملهارات الجديدة واملعرفة
التى تم اكتسابها؛
مقاييس النتائج او القامئة عيل النتائج :لقياس النتائج التى تنبع مبارش ًة من إجراءات الربنامج
ونفوذ املشاركني أو األنشطة خارج الربنامج (النتائج غري املقصودة) .كام تتضمن املقاييس عىل
قدرة محسنة للتكيف ،وعىل اآلثار االقتصادية والتنموية ،والقدرة عىل اتخاذ قرارات أفضل
بشأن التكيف ،ودمج الشواغل املتعلقة بتغري املناخ وتوجيهها ىف عمليات التخطيط والتنمية؛
مقاييس اآلثار :لقياس العواقب طويلة املدى للنتائج مثل اللمساهمة ىف القرارات املستقبلية،
واملنافع االجتامعية امللموسة ،وإنشاء مجتمعات مرنة قابلة للتكيف ،ونظم تحول اجتامعية
واقتصادية ميكنها التكيف الجيد مع تغريات املناخ .فبعض اآلثار ميكن أال نتوقعها .ولكن ميكن
أن تكون هذه األثار قابلة للقياس بعد انتهاء الربنامج بفرتة طويلة.

اختيار املقاييس املناسبة سيستفيد من االسهامات الواسعة لألطراف املعنية وفرتة الختبار فائدتهم.
ستكون التكاليف اإلضافية لجمع البيانات وتحليلها من االعتبارات املهمة ويجب أن تؤخذ يف االعتبار
اثناء تصميم عملية خطة التكيف الوطنية ،كام يجب جمع هذه البيانات يف جميع مراحل العملية.

ينبغي تصميم بروتوكول الرصد والتقييم ىف مرحلة مبكرة فعىل سبيل املثال عندما يتم إعداد
والية عملية خطة التكيف الوطنية ( ،)NAPحتي ميكن تجميع البيانات وتحليلها يف جميع مراحل
العملية وإستخدامها ىف تحسني العمليات.
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ث .1.ت جمع المعلومات الخاصة بالمقاييس في جميع مراحل عملية خطة
التكيف الوطنية

نظرا للطبيعة طويلة األجل لعملية الخطة التكيف الوطنية  ،يجب وضع خطة بيانات لربتوكول الرصد
والتقييم ودعمها باملوارد املناسبة .وينبغي جمع البيانات وتخزينها بطريقة منهجية.
من املهم أن متنح املسؤولية الواضحة لهذا النشاط للذين سيجمعون البيانات ويخزنونها .ىف كثري من
الحاالت سيتم جمع البيانات عن طريق وكاالت /إدارات متتعدة وتجميعها تحت إدارة مكتب واحد .
فعىل سبيل املثال ،الوكالة املنسقة لعملية خطة التكيف الوطنية ميكن أن تكون مسؤولة عن هذا أو
ميكن أن يتم تكليف املكتب القومى لالحصاء بجمعها.
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خطوة ث .2 .استعراض عملية خطة التكيف الوطنية لتقييم التقدم،
والفاعلية ،والفجوات

نظرة عامة :خطوة ث 2.تطبق إطار عمل الرصد والتقييم الذي تم وضعه ىف الخطوة السابقة لتقييم
التقدم املحرز والفاعلية ولتحديد الفجوات عىل أساس منتظم .سيتم جمع املعلومات املعنية بآثار تغري
املناخ وقابلية التأثر به عىل أساس مستمر كام سيستمر اتخاذ الخطوات األساسية لعملية خطة التكيف
الوطنية مع تدخيل تحسينات مبنية عىل الدروس املستفادة ونتائج التقييم املنتظمة.
األسئلة الرئيسة
ماذا ستكون الفترة الزمنية المطلوبة الستعراض عملية خطة التكيف الوطنية؟

ما هي أفضل طريقة لتقييم ولقياس التقدم الحرز ،والفاعلية ،والفجوات بصورة كمية وما هي المعلومات
المطلوبة من خارج عملية خطة التكيف الوطنية؟

الخطوة ث1 .

رصد عملية خطة التكيف الوطنية

األنشطة اإلرشادية
أ.

الخطوة ث2 .

ب.

تجميع وتوليف المعلومات التى تخص التقييمات الجديدة والعلوم الناشئة باإلضافة إلى حصائل ونتائج أنشطة
التكيف لدعم اإلستعراض ،ولتحديث خطط التكيف الوطنية و كل المخرجات المتصلة بها.
إستعراض األنشطة التي يتم تنفيذها كجزء من عملية خطة التكيف الوطنية علي أساس منتظم عن طريق
تقييم المعلومات التي تم جمعها خالل عملية الرصد

استعراض عملية خطة التكيف الوطنية
لتقييم التقدم ،والفاعلية ،والفجوات

الخطوة ث3 .

تكرار تحديث خطط التكيف الوطنية

الخطوة ث4 .

التوعية بعملية خطة التكيف الوطنية
وإعداد التقارير بشأن التقدم المحرز
والفعالية

ث.2.أ تجميع وتوليف المعلومات المستمدة من التقييمات الجديدة والعلوم
الناشئة باإلضافة إلي النتائج ومحصالت أنشطة التكيف التى تنفذ ،لدعم
إستعراض وتحديث عملية خطة التكيف الوطنية والمخرجات ذات الصلة

ميكن قياس فاعلية عملية خطة التكيف الوطنية استنادا عيل كيفية معالجة أوجه الضعف/قابلية التأثر
ومخاطر تغري املناخ .وأحد املداخل الهامة لهذا التحليل هو الحصول عىل معرفة جديدة من التقييامت
والعلوم الناشئة باإلضافة إىل النتائج والدروس املستفادة من تدابري التكيف املنفذة .ستساعد هذه
املعلومات واملعرفة الجديدة عىل حل األسئلة املتعلقة بفاعلية اسرتاتجيات التكيف املطبقة.
ويداوم العلامء الدوليون والوطنيون عيل الخروج باستنتاجات جديدة بصفة مستمرة وينبغى إعداد
طرق تسمح باستخدام هذا العلم بفاعلية ىف التخطيط الوطنى وصنع السياسات .وميكن للبلدان تحديد
مؤسسات البحوث الوطنية التى ميكن تكليفها بتجميع املنشورات واإلصدارات العلمية بصورة دورية
كجزء من عملية خطة التكيف الوطنية ،مبا ىف ذلك تقارير التقييم الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ ،باإلضافة إىل تكليف تلك املؤسسات بإجراء تقييامت إضافية جديدة بخصوص آثار
تغري املناخ وقابلية التأثر بها .وسيتطلب ذلك وجود موارد مخصصة كجزء من عملية خطة التكيف
الوطنية.
ويوجد مصدر آخر مهم للمدخالت واإلسهامات املقدمة لتحسني العمليات التخطيطية للتكيف ،أال وهو
تقارير مرشوعات التكيف التى تم تنفيذها بالفعل ،والتى ميكن استخدامها ىف تحديد منافع أنشطة
محددة باإلضافة إىل التعرف عىل الدروس املستفادة .وقد أدت عملية برنامج العمل الوطني للتكيف
( )NAPAإىل ظهور الكثري من املشاريع ىف البلدان األقل منوا ،والتى تستقى الخربات وأفضل املامرسات
من خالل األنشطة التى قام بها فريق الخرباء املعنى بأقل البلدان منوا ً .كام تهتدى املبادرات األخرى
املعنية بالتكيف مع آثار تغري املناخ مبوجب االتفاقية (مثل برنامج عمل نريوىب ولجنة التكيف) عىل
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أفضل املامرسات والدروس املستفادة ىف هذا الصدد ،والتى ستزداد أهميتها أكرث فأكرث مع زيادة تنفيذ
مشاريع التكيف وتقييمها.
يجب أن تساعد مخرجات هذا النشاط عىل إثراء استعراضات خطط التكيف الوطنية وتحديثاتها وتوجيه
الجهود املبذولة ملعالجة أوجه القصور والفجوات املحددة.
مراجع مختارة

الحصول على أفضل الممارسات والدروس المستفادة فى البلدان األقل نمو ًا:
فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا .2011 .أفضل الممارسات و الدروس المستفادة في معالجة التكيف في أقل
البلدان نموا من خالل عملية عمل برنامج العمل الوطني للتكيف :المجلد  263/FCCC/GEN .1متاح في
<.>http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?such=j&symbol=FCCC/GEN/263%20E#beg

فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا .2012 .أفضل الممارسات و الدروس المستفادة في معالجة التكيف في أقل
البلدان نموا من خالل عملية عمل برنامج العمل الوطني للتكيف :المجلد 278/FCCC/GEN 2متاح في
<.>http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?such=j&symbol=FCCC/GEN/278%20E#beg

ث .2 .ب استعراض األنشطة الجارى تنفيذها كجزء من إجراءات عملية خطة التكيف
الوطنية بشكل منتظم من خالل تقييم المعلومات والمقاييس المجمعة
كجزء من رصد العملية

تحدد االسرتاتيجية املعنية بعملية خطة التكيف الوطنية ،والتى أُعدت منذ البداية ،عدد مرات استعراض
العملية ومخرجاتها .ورمبا ترى البلدان أهمية تعيني هيئة غري حكومية مستقلة الستعراض إجراءات
عملية خطة التكيف الوطنية ،وهو ما ميكن تحقيقه عن طريق عملية استعراض النظراء مع البلدان
األخرى ،أو ممثىل اإلدارات األخرى عىل مستوى اإلدارة الحكومية أو الوزارة .ويجب أن يجرى االستعراض
ىف ضوء مقاييس ومؤرشات النجاح املذكورة أعاله ،مع مشاركة قوية من أصحاب املصلحة.
ويساعد االستعراض عىل معرفة ما إذا كانت أهداف عملية خطة التكيف الوطنية قد تحققت وما
إذا كانت املخرجات كافية و مناسبة .وىف الحاالت التى يكون من الرضورى فيها الحصول عىل خطط
ومخرجات جديدة ،ستقوم عملية اإلستعراض بالتوصية عيل تحديث خطط التكيف الوطنية.
وترسل إخطارات بنتائح االستعراض إىل جميع األطراف املعنية من أصحاب املصلحة ىف البلد ،كام ميكن
إدراجها ىف التقارير املرحلية املقدمة إىل مؤمتر األطراف من خالل قنوات التواصل الوطنية أو من خالل
التقدميات.
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نظرة عامة :تشمل الخطوة ث 3.األنشطة التى تدعم تحديث خطط التكيف الوطنية عىل أساس
دورى ،مام يضمن استمرارية عملية خطة التكيف الوطنية .وتكمن أحد النتائج املهمة لهذه األنشطة ىف
املواءمة التدريجية لتحديثات خطط التكيف الوطنية مع خطط التنمية ذات الصلة عىل كل من املستوى
القطاعى واملستوى الوطنى.
األسئلة الرئيسية
ما عدد المرات المطلوبة لتحديث خطط التكيف الوطنية وما يتصل بها من مخرجات /ما المحفزات التى تدعو
لذلك التحديث؟

ما هي الخطوات السابقة من عملية خطة التكيف الوطنية التى يفترض تكرارها لتحديث خطط التكيف الوطنية؟

الخطوة ث1 .

كيف يمكن تحديث خطط التكيف الوطنية بما يتماشى مع عمليات التخطيط اإلنمائى األخرى لضمان التجانس
وتحديد المنافع المشتركة؟

رصد عملية خطة التكيف الوطنية

األنشطة اإلرشادية
أ.

الخطوة ث2 .

استعراض عملية خطة التكيف الوطنية
لتقييم التقدم ،والفاعلية ،والفجوات

الخطوة ث3 .

تكرار تحديث خطط التكيف الوطنية

الخطوة ث4 .

التوعية بعملية خطة التكيف الوطنية
وإعداد التقارير بشأن التقدم المحرز
والفعالية

ب.

تحديث خطط التكيف الوطنية وما يتصل بها من وثائق على الفترات المحددة فى الوالية الوطنية لعملية خطة
التكيف الوطنية أو فى اإلطار العام لها أو فى استراتيجيها ،وذلك من خالل تكرار الخطوات المحددة حسبما يلزم.
العمل علي تحقيق المواءمة بين إنتاج التحديثات مع خطط التنمية الوطنية ذات الصلة.

ث .3.أ

تحديث خطة التكيف الوطنية وما يتصل بها من وثائق وفقا للفترات
المحددة فى الوالية الوطنية لعملية خطة التكيف الوطنية أو فى اإلطار
العام لها أو فى استراتيجيها ،وذلك من خالل تكرار الخطوات المحددة
حسبما يلزم

لعل إحدى الخصائص املهمة التى متيز عملية خطة التكيف الوطنية هى الطبيعة طويلة األجل لجهودها
املبذولة ملعالجة التكيف .إن خطط التكيف الوطنية ،مثلها مثل خطط التنمية الوطنية األخرى ،تطبق
أوالً عىل نطاق محدود ثم تخضع للتحديث مبا يعكس مدى التقدم املحرز والتغريات الحديثة ىف املناخ
إىل جانب قابلية التأثر بها ،مع دمج الدروس املستفادة والعلوم الجديدة بها .ومن املقرر املداومة عىل
تنفيذ العديد من أنشطة خطة التكيف الوطنية ،مع استنتاج املزيد من املعلومات الجديدة بشكل
مستمر من خالل عملية الرصد والتقييم مثالً .ويحتمل أن تكون الوالية الوطنية لعملية خطة التكيف
الوطنية أو اسرتاتيجيتها قد حددت الفرتات الزمنية التى ينبغى فيها تحديث عملية خطة التكيف
الوطنية أو وضعت معايري محددة مثالً توضح متى يجب تحديث خطط التكيف الوطنية.
وميكن أن يشتمل التحديث عىل مراجعة السرتاتيجية خطة التكيف الوطنية ،مع تحديد أى الخطوات
واألنشطة التى يجب تكرارها أو استبدالها أو إضافتها.
ث.3.ب الحرص على إدخال التحديثات على خطط التكيف الوطنية بما يتماشى مع
خطط التنمية الوطنية ذات الصلة

إن أحد التحديات التى تواجه البلدان فيام يتعلق بوضع الخطط هو توقيت عمليات التخطيط الوطنية
املختلفة وتسلسلها ،إذ تختلف فرتة صالحية كل خطة من هذه الخطط املتنوعة عن األخرى .ويهدف
أحد األجزاء املهمة ىف هذا النشاط إىل مواءمة خط سري خطط التكيف الوطنية وتسلسلها مع خطط
التنمية األخرى ذات الصلة حتى ميكن تبادل املعلومات وتعميم العمليات .عىل سبيل املثال ،فإن البلدان
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عاد ًة ما تضع خطة تنمية رئيسية (مثال :ورقة اسرتاتيجية الحد من الفقر) بنا ًء عىل الخطط الوطنية من
أجل تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .وتضع وكاالت التنمية مثل البنك الدوىل ووكاالت األمم املتحدة
والوكاالت املانحة الثنائية األطراف اسرتاتيجيات املساعدة التى تتبعها عىل أساس ورقات اسرتاتيجية الحد
من الفقر الوطنية املذكورة .وميكن لعملية خطة التكيف الوطنية السري عىل منوال هذه العملية.
ومن املالحظ ىف عملية برنامج العمل الوطني للتكيف ( )NAPAهواالتساق املحدود مع عمليات
التخطيط األخرى عىل املستوى الوطنى ،أو حتى فيام يتعلق بدمج الوكاالت اإلمنائية ألولويات برنامج
العمل الوطني للتكيف ىف االسرتاتيجيات الالحقة .وتتيح عملية خطة التكيف الوطنية الفرصة ألخذ هذا
الدرس ىف الحسبان وتصميم اسرتاتيجيات تنفيذية تتسق جي ًدا مع الربامج والسياسات واالسرتاتيجيات
التنموية األخرى.

113

أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

الخطوة ث .4 .التوعية بعملية خطة التكيف الوطنية وإعداد التقارير
بشأن التقدم المحرز والفعالية

4,7

العنصر ث
إعداد التقارير والرصد
واالستعراض

نظرة عامة :توضح الخطوة ث 4.كيفية نرش مخرجات عملية خطة التكيف الوطنية عىل املجتمع الدوىل
األوسع كوسيلة لتبادل الخربات والدروس املستفادة ،باإلضافة إىل نرش معلومات حول مدى التقدم املحرز
ىف عملية خطة التكيف الوطنية ومدى فعاليتها من خالل قنوات إصدار التقارير القامئة ىف وسائل االتصال
الوطنية وغريها من الوسائل.
األسئلة الرئيسية
ما هي أفضل طريقة لتوزيع وثائق خطة التكيف الوطنية على األمانة العامة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ واألطراف المعنية األخرى؟

الخطوة ث1 .

ما نوع المعلومات الالزم إدراجها فى التقارير الصادرة عبر وسائل التواصل الوطنية بشأن مدى التقدم المحرز فى
تنفيذ خطة التكيف الوطنية للتكيف ومدى فعاليتها؟

رصد عملية خطة التكيف الوطنية

ما القنوات األخرى التى يمكن استخدامها لنشر التقارير بشأن التقدم المحرز لمؤتمر األطراف واألطراف المعنية
األخرى؟

األنشطة اإلرشادية

الخطوة ث2 .

استعراض عملية خطة التكيف الوطنية
لتقييم التقدم ،والفاعلية ،والفجوات

أ.
ب.

ث.4.أ
الخطوة ث3 .

تكرار تحديث خطط التكيف الوطنية

الخطوة ث4 .

التوعية بعملية خطة التكيف الوطنية
وإعداد التقارير بشأن التقدم المحرز
والفعالية

توزيع وثائق خطة التكيف الوطنية وما يتصل بها من مخرجات على أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ وغيرها من األطراف المعنية متى أصبحت تلك الوثائق متاحة.
نشر المعلومات حول مدى التقدم المحرز فى تنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية وفعاليتها من خالل قنوات
التواصل الوطنية.

توزيع وثائق خطة التكيف الوطنية وما يتصل بها من مخرجات على أمانة
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من األطراف
المعنية متى أصبحت تلك الوثائق متاحة

ستنتج عملية خطة التكيف الوطنية الكثري من املخرجات ،والتى ستوزع عىل األطراف املعنية الوطنية
من أصحاب املصلحة مبجرد صدورها .ولعل املجتمع الدوىل طرف إضاىف بالغ األهمية ،مبا ىف ذلك مؤمتر
األطراف ىف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ .وستكون للمعلومات الواردة ىف هذه
املخرجات فائدة كبرية تساعد عىل تكوين صورة شاملة عن جميع مواطن الضعف الرئيسية ىف البلدان
األقل من ًوا والتدابري التى اتخذت ملعالجتها .ومام ال شك فيه أن الخربة املكتسبة والدروس املستفادة ىف
هذا الصدد ستكون ذات أهمية ال تقدر بثمن ىف تقييم مدى التقدم املحرز ىف التكيف.
ومن املقرر نرش مخرجات عملية خطة التكيف الوطنية عىل نطاق واسع وإرسال نسخ منها إىل أمانة
تغري املناخ ،والتى ستتأكد من إتاحتها إىل فريق الخرباء املعنى بأقل البلدان منوا ً
االتفاقية اإلطارية بشأن ّ
ولجنة التكيف وغريها من الجهات املشكلة مبوجب االتفاقية .وسيكون من املمكن االطالع عىل مخرجات
الخطط املرسلة إىل األمانة عن طريق البوابة اإللكرتونية لخطط التكيف الوطنية.
ويتوىل فريق الخرباء املعنى بأقل البلدان من ًوا تجميع املعلومات الواردة ىف مخرجات خطة التكيف
الوطنية كجزء من خطة عمله ،باإلضافة إىل تحديد نوع الدعم الذى ينوى تقدميه إىل أقل البلدان من ًوا بنا ًء
عىل النتائج التى يسفر عنها تقييم التقدم املحرز والصعوبات التى تواجهها أقل البلدان من ًوا ىف التنفيذ
الكامل لعملية خطة التكيف الوطنية .ويستمرفريق الخرباء ىف التفاعل مع أطراف البلدان األقل من ًوا من
خالل استطالعات الرأى واالستقصاءات للقضاء عىل التحديات التى تعوق برنامج العمل الوطني للتكيف
( )NAPAوعملية خطة التكيف الوطنية.
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ث.4.ب نشر المعلومات حول مدى التقدم المحرز فى عملية خطة التكيف
الوطنية وفعاليتها من خالل قنوات التواصل الوطنية

دعا مؤمتر األطراف الدول األعضاء لتقديم املعلومات من خالل وسائل االتصال الوطنية لديها حول نوع
التدابري التى اتخذتها والدعم الذى قدمته أو حصلت عليه ىف إطار عملية خطة التكيف الوطنية  .وعىل
وجه التحديد شجع – قدر اإلمكان – مؤمتر األطراف البلدان األقل من ًوا عىل تقديم معلومات حول عملية
خطة التكيف الوطنية من خالل وسائل االتصال الوطنية لديها جنبًا إىل جنب مع القنوات األخرى.
وتستطيع األطراف استخدام املبادئ التوجيهية الحالية للمراسالت الوطنية إلرسال معلومات حول عملية
خطة التكيف الوطنية إىل مؤمتر األطراف من خالل الفئات املناسبة (انظر املربع .)8

وتجدر اإلشارة إىل أنه بالنظر إىل انخفاض عدد املراسالت الوطنية املقدمة من البالد األقل من ًوا ،قرر مؤمتر
األطراف السامح للبالد األقل من ًوا باستخدام قنوات أخرى كذلك لتقديم التقارير مثل تقديم التقارير
مبارش ًة ملؤمتر األطراف وهيئاته من خالل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،وذلك
تسهيالً لعمل األمانة ىف جمع وتجميع وحرص املعلومات التى تحتاجها الهيئة التنفيذية التابعة من أجل
رصد وتقييم التقدم املحرز ىف عملية خطة التكيف الوطنية وفقًا للفقرات  36و 37من القرار .17.CP/5
المربع  :8المكونات المحتملة للتقرير المرحلى حول تدابير خطة التكيف الوطنية المقدم إلى
مؤتمر األطراف

السياق
.1
.2
.3

.4
.5

ملخص باملعلومات ذات الصلة حول الظروف الوطنية.
وصف ألولويات التنمية عىل املستوى الوطنى وأهدافها والظروف املحيطة بها والتى
شكلت اإلطار الذى أعدت عىل أساسه خطة التكيف الوطنية.
معلومات حول قابلية التأثر باآلثار الضارة الناجمة عن تغري املناخ ،مع تحديد املناطق
األكرث عرضة للترضر من هذه اآلثار.
معلومات حول املالمح الجغرافية واملناخية واالقتصادية التى من املمكن أن تؤثر
عىل قدرة البلد عىل إحراز تقدم ىف تنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية ،باإلضافة إىل
معلومات حول االحتياجات واالعتبارات الناتجة عن اآلثارالضارة لتغري املناخ.
وصف للرتتيبات املؤسسية الحالية املتعلقة بعملية خطة التكيف الوطنية.

الخطوات املتخذة لتنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية ()NAP
.1
.2

وصف عام للخطوات التى اتخذت أو املزمع اتخاذها ىف إطار تنفيذ خطة التكيف
الوطنية.
وصف النهج واملنهجيات واألدوات املستخدمة ،باإلضافة إىل أى شكوك أو تحديات
أعلنت عن نفسها خالل استخدامها.
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.3

العنصر ث
إعداد التقارير والرصد
واالستعراض

الخطوة ث1 .

رصد عملية خطة التكيف الوطنية

.4
.5

نتائج عملية خطة التكيف الوطنية

.1

.2
الخطوة ث2 .

استعراض عملية خطة التكيف الوطنية
لتقييم التقدم ،والفاعلية ،والفجوات

الخطوة ث3 .

تكرار تحديث خطط التكيف الوطنية

الخطوة ث4 .

التوعية بعملية خطة التكيف الوطنية
وإعداد التقارير بشأن التقدم المحرز
والفعالية
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معلومات حول االسرتاتيجيات والتدابري التى نفذت ىف إطار تنفيذ عملية خطة التكيف
الوطنية ،باإلضافة إىل تقييم تلك االسرتاتيجيات والتدابري قدر اإلمكان .وينبغى ىف هذا
الصدد تسليط الضوء عىل االسرتاتيجيات والتدابري ذات األولوية القصوى.
تقرير حول استخدام أطر السياسات األخرى واملشاريع و/أو الربامج من أجل صياغة
وتنفيذ اسرتاتيجيات وتدابري التكيف مع آثار تغري املناخ ىف البالد ،مع توضيح كيفية
تفاعل كل ذلك مع تدابري عملية خطة التكيف الوطنية.
أى معلومات أخرى لها صلة بالعملية وميكن إدراجها ىف التقرير.

معلومات حول مدى التقدم الذى أحرزته عملية خطة التكيف الوطنية عىل طريق تلبية
االحتياجات واالعتبارات الناشئة عن اآلثار الضارة لتغري املناخ.
معلومات حول مدى التقدم الذى أحرزته عملية خطة التكيف الوطنية نحو إدماج
اعتبارات التكيف مع تغري املناخ ىف خطط التنمية الوطنية
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الجزء الثالث

.8

دليل استخدام المبادئ
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 .8دليل استخدام المبادئ التوجيهية التقنية
1.8

نهج المبادئ اإلرشادية

كام ذكرنا آنفًا ىف املقدمة ،وضعت املبادئ التوجيهية التقنية عىل أساس
املبادئ التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيف الوطنية التى اعتمدها
مؤمتر األطراف .وتستند املبادئ التوجيهية التقنية إىل األربعة عنارص
الرئيسية للمبادئ التوجيهية األولية ،وذلك بإضافة خطوات لكل عنرص منها
ليصبح املجموع  17خطوة .كام تقدم هذه الخطوات األنشطة واملهام

االسرتشادية التى ميكن للبالد تنفيذها تحت كل خطوة من الخطوات
السبع عرش بنا ًء عىل استعراض املراجع عىل نطاق واسع ومساهامت
الخرباء واألطراف املعنية خالل االجتامع الذى نظمه فريق الخرباء املعنى
بأقل البلدان منوا ً الستعراض مرشوع املبادئ التوجيهية .وميكن أن يتوىل
أحد الرشكاء املحددين أو األطراف املعنية مسؤولية تنفيذ عملية خطة
التكيف الوطنية واألنشطة االسرتشادية وتقديم مخرج محدد .قد تستغرق
بعض األنشطة وقتًا إلمتامها ،بينام تظل األنشطة األخرى مستمرة.
تشدد جميع أجزاء هذه الوثيقة عىل أن املبادئ الفنية مبادئ اسرتشادية
أكرث منها إلزامية ،وأن الدعوة متاحة لجميع البلدان لتطبيق الخطوات
املقرتحة بحسب ظروفها الخاصة ،والتى قد تختار الخطوات التى تضيف
قيمة لعملياتها التخطيطية وترتب أنشطة الخطة وفقًا الحتياجاتها.
ووفقًا ملا ينص عليه القرار رقم  ،17.CP/5ليس من املفرتض تنفيذ
األنشطة الفردية بالرتتيب نفسه أو حتى تنفيذها كمجموعة كاملة.
و عند إعداد عملية خطة التكيف الوطنية ميكن للبلدان اإلجابة عىل
األسئلة اإلرشادية اآلتية:
كيف يجب أن تبدأ البالد ىف تنفيذ تدابريعملية خطة التكيف
الوطنية ،مع الوضع ىف االعتبار الجهود املستمرة؟ كيف ينبغى
للعملية أن تتطور مع مرور الوقت؟
ما اإلنجازات الرئيسية التى يفرتض توقعها ىف كل خطوة؟ ما
قامئة التحقق املرجعية التى ميكن االستفادة بها ىف هذا الشأن؟
كيف ميكن للبالد تقسيم عملية خطة التكيف الوطنية إىل عدة
مجاالت عمل عىل أفضل وجه ممكن ،بحيث تكون لكل مجال
قيادته وملكيته الواضحة من جانب املؤسسات الرشيكة ىف العملية؟
ما الدعم الذى ميكن للبلدان أن تتوقعه من فريق الخرباء
املعنى بأقل البلدان منوا ً؟
نقدم فيام يىل منوذ ًجا لتدفق األنشطة مبا يوضح الكيفية التى ميكن بها
تعميم عملية خطة التكيف الوطنية ىف البالد ،علام بأن هذا النموذج
مجرد مثال توضيحى ال أكرث وليس إلزام ًيا بأى شكل من األشكال.
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2 .8

نموذج لتدفق األنشطة

 8.2.1تحديد نطاق عملية خطة التكيف الوطنية
وواليتها وخارطة الطريق

ىف األغلب ستبدأ جهة التنسيق الوطنية املعنية بتغري املناخ ،بدعم
من املؤسسة التى تتبعها الجهة التنسيقية ،باألنشطة التى من شأنها
املساعدة عىل إطالق عملية خطة التكيف الوطنية .وكبداية ميكن تنفيذ
نشاط عمىل لتحديد نطاق الخطة الوطنية من خالل النظر ىف السبع
عرشة خطوة وتحديد األنشطة الرضورية الالزمة للبالد .باإلضافة إىل ذلك
ميكن تحديد األطراف املعنية من أصحاب املصلحة وأدوارهم .ويؤدى
هذا النشاط العمىل إىل سلسلة من اإلجراءات لتحديد وتعزيز الوالية/
التفويض عيل الخطة والتصديق عليها ووضع خارطة الطريق للخطة.
وفيام يىل بعض األطراف املعنية التى ميكن أن تشارك ىف تنفيذ عملية
خطة التكيف الوطنية:
جهة التنسيق الوطنية املعنية بتغري املناخ واملؤسسة الداعمة؛
مجلس الوزراء/مجلس الشيوخ /الربملان؛
اللجنة الوطنية املعنية بتغري املناخ /فرقة العمل املشرتكة بني
الوكاالت /مجموعة العمل (الفنى) املشرتكة بني الوزارات؛
اللجنة (اللجان) الفنية املعنية بتغري املناخ /مجموعات العمل
القطاعية؛
الهيئات املالية والتخطيطية؛
الوزارات القطاعية والهيئات دون الوطنية؛
مركز اإلحصاء الوطنى؛
املعاهد األكادميية والبحثية؛
الجامعات واملعاهد التعليمية األخرى؛
اإلعالم؛
املجتمع العام واملجتمعات املحلية؛
رشكات األعامل والصناعات؛
منظامت املجتمع املدىن؛
وكاالت املعونة الثنائية األطراف؛
اللجان /املنظامت اإلقليمية (متعددة البلدان) ؛
مرفق البيئة العاملية والوكاالت التنفيذية التابعة له؛
منظامت األمم املتحدة؛
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛
اتفاقيات أخرى (اتفاقية التنوع البيولوجى ،اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة التصحر) ؛
فريق الخرباء املعنى بأقل البلدان منوا ً
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 2 .8.2دورات عملية خطة التكيف الوطنية

 3 .8.2إرشادات تدفقات العمل المختارة خطوة بخطوة

تقودنا أول جولة من إمتام عملية خطة التكيف الوطنية إىل أول
مجموعة من املخرجات والتقارير الوطنية .كام أن العمليات التحليلية
واستعراض السياسات ستساعد عىل تحديد التحديثات املستقبلية
للخطط والتقارير.

ميكن تجميع أنشطة عمية خطة التكيف الوطنية وخطواتها وتقسيمها
إىل مجموعات عمل تخضع إدارتها لألطراف املعنية املختلفة .وتشكل
مجموعات العمل ىف مجموعها الربنامج الوطنى الذى يشار إليه باسم "
عملية خطة التكيف الوطنية" .وتتوىل آلية تنسيق عملية خطة التكيف
الوطنية إدارة العالقات وتدفق املعلومات بني مجاالت العمل املختلفة.
ومن املقرر تفويض السلطة الكافية إىل قادة كل مجال من مجاالت
العمل ضامنًا لتحقيق املخرجات والنتائج املرجوة من خطة عملية
التكيف الوطنية بفعالية وكفاءة.

وبالنظر إىل الطبيعة طويلة األجل لعملية خطة التكيف الوطنية ،فإن
الجولة األوىل ستؤدى ىف الحاالت املثالية إىل تحديد الواليات/الصالحيات
الدامئة أو طويلة األجل للوزارات والوكاالت املختلفة لإلرشاف عىل
مختلف مكونات عملية خطة التكيف الوطنية .وقد تتطلب هذه
الصالحيات طويلة األجل وجود التزامات متويلية وأشكال دعم طويلة
األجل كذلك.

تعرض الجداول من ( )10إىل ( )16مناذج ملجموعات عمل ،مع اقرتاح
الخطوات املناسبة وبعض األنشطة املختارة من الجدول ( )3ىف املرفق.
تم االحتفاظ برتقيم األنشطة من جدول رقم  3لتسهيل عملية القراءة.

الجدول .10نموذج لمجموعات العمل حول القدرة على التكيف وتهيئة بيئة مواتية :تحليل الفجوات
واالحتياجات
الخطوات

األنشطة اإلرشادية

العنصر أ .وضع األساس وسد الفجوات
.1

بدء عملية خطة التكيف الوطنية وإطالقها

ج.

تحديد إطار العمل واالستراتيجية وخارطة الطريق ،مع تحديد تسلسل خطط التكيف الوطنية المتنوعة
ووضع خطة للرصد والتقييم.

.2

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة عن آثار تغير
المناخ وقابلية التأثربها ومدى التكيف معها ،مع
تقييم الفجوات التى تمنع وجود بيئة مواتية لعملية
خطة التكيف الوطنية واالحتياجات المطلوبة لسدها

ت.

إجراء تحليل للفجوات لتقييم نقاط القوة والضعف فيما يتعلق بالقدرات والبيانات والمعلومات والموارد
المطلوبة لتنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية بنجاح

.3

سد الفجوات فى القدرات ومعالجة مواطن الضعف
التى تعوق تنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية.

ث.
أ.

ب.
ت.

تقييم العوائق التى يحتمل ظهورها عند تخطيط أنشطة التكيف وتصميمها وتنفيذها

تنمية وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية المواتية التى تساعد على تنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية

تحديد ورفع مستوى الوعى بالفرص المتاحة لدمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ فى خطط التنمية
على مختلف المستويات
تصميم وتنفيذ برامج للتوعية بتغيرالمناخ ورفع الوعى العام والتثقيف

العنصر ب .العناصر التحضيرية
.5

إدماج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ فى الخطط
اإلنمائية والقطاعية على كل من المستوى الوطنى
ودون الوطنى

أ.

ب.

تحديد الفرص والعوائق أمام إدماج التكيف مع تغير المناخ فى عمليات التخطيط

بناء وتعزيز القدرة علي إدماج التكيف مع تغير المناخ فى عمليات التخطيط

العنصر ت .استراتيجيات التنفيذ
.3

تعزيز القدرة على تخطيط تدابير التكيف وتنفيذها.

أ.
ب.

تعزيز األطر المؤسسية والتنظيمية لضمان التكيف مع تغير المناخ على المدى الطويل على كل من
المستوى الوطنى والقطاعى.

تصميم وتقديم تدريبات على عملية خطة التكيف الوطنية باستمرار على المستويين القطاعى ودون
الوطنى لتسهيل وضع خطط التكيف على المستويات دون الوطنية
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أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

الجدول .11نموذج لمجموعات العمل حول الرصد والتقييم
الخطوات

األنشطة اإلرشادية

العنصر أ .وضع األساس وسد الفجوات
.1

بدء خطة التكيف الوطنية وإطالقها

ت.

ج.

صياغة رؤية وطنية وصالحيات لخطة التكيف الوطنية أو تعزيز الرؤية والصالحيات القائمة

تحديد إطار العمل واالستراتيجية وخارطة الطريق ،مع تحديد تسلسل خطط التكيف الوطنية المتنوعة
ووضع خطة لرصد وتقييم خطة التكيف الوطنية

العنصرث .إعداد التقارير والرصد واالستعراض
.1

رصد عملية خطة التكيف الوطنية

.2

استعراض عملية خطة التكيف الوطنية لتقييم مدى
التقدم المحرز وفعالية اإلجراءات وتحديد الفجوات

أ.
ب.

بالنسبة للمجاالت التي تم تحديدها للتقييم قم بتحديد المقاييس لتوثيق مدى التقدم المحرز  ،وقياس و
التواصل علي مستوى الفعالية  ،وتقييم الفجوات.

ت.

قم بجمع المعلومات حول المقاييس في جميع مراحل عملية خطة التكيف الوطنية.

أ.

جنبا إلى جنب مع نتائج ومخرجات
قم بجمع و توليف المعلومات من التقييمات الجديدة والعلوم الناشئةً ،
أنشطة التكيف الجارى تنفيذها ،من أجل دعم استعراض خطط التكيف الوطنية والمخرجات المرتبطة بها
وتحديثها.

ب.
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تحديد (بضعة) مجاالت فى عملية خطة التكيف الوطنية لتقييمها من خالل مقاييس أداء نوعية وكمية
فى إطار تقييم مدى فعالية إجراءات عملية خطة التكيف الوطنية ومستوى التقدم المحرز وفجوات
الخطة.

قم باستعراض األنشطة الجارى تنفيذها كجزء من عملية خطة التكيف الوطنية بشكل منتظم من خالل
تقييم المعلومات والمقاييس المجمعة كجزء من عملية رصد العملية.

أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

الجدول .12نموذج لمجموعات العمل حول التواصل مع صناع السياسات والقرار في إطار عملية خطة
التكيف الوطنية
الخطوات

األنشطة اإلرشادية

العنصر أ .وضع األسس و معالجة الفجوات
.1

بدء عملية خطة التكيف الوطنية وإطالقها

أ.

إجراء جلسات إحاطة لصناع السياسات إلعالمهم بالتحديات والفرص أمام التكيف مع تغير المناخ ،وعملية
خطة التكيف الوطنية علي وجه الخصوص.

ب.

تحديد اآللية الرئيسية أو التنسيقية.

.2

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة عن آثار تغير
المناخ وقابلية التأثر بها ومدى التكيف معها ،مع
تقييم الفجوات التى تمنع وجود بيئة مواتية لعملية
خطة التكيف الوطنية واالحتياجات المطلوبة لسدها

ث.

تقييم العوائق التى يحتمل ظهورها عند تخطيط أنشطة التكيف مع تغير المناخ وتصميمها وتنفيذها

.3

معالجة الفجوات فى القدرات ومعالجة مواطن
الضعف التى تعوق تنفيذ عملية خطة التكيف
الوطنية

أ.

تنمية وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية المواتية التى تساعد على تنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية.

.4

تكرار إجراء تقييم شامل الحتياجات التنمية وقابلية
التأثر باآلثار السلبية لتغير المناخ

أ.

تجميع المعلومات حول برامج وخطط وسياسات وأهداف التنمية.

ت.

ب.

صياغة أو تعزيز رؤية وطنية ووالية لعملية خطة التكيف الوطنية.

تحديد أوجه التآزر المحتملة ما بين أهداف التنمية والتكيف وسياسات وخطط وبرامج كل منهما

العنصر ب .العناصر التحضيرية
.4

جمع الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ
واإلعالن عنها.

ب .دمج التعليقات الناتجة عن االستعراضات فى الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ واعتماد العملية على
المستوى الوطنى كما هو محدد فى والية عملية خطة التكيف الوطنية

.5

دمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ فى الخطط
اإلنمائية والقطاعية على كل من المستوى الوطنى
ودون الوطنى.

ت .تيسير دمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ فى العمليات التخطيطية الحالية على كل من المستوى الوطنى
ودون الوطنى.

العنصر ت .استراتيجيات التنفيذ
.1

منح األولوية للتكيف مع تغير المناخ فى عمليات
التخطيط الوطنية.

أ.

وضع معايير وطنية لتصبح أولوية التنفيذ قائمة على – من ضمن معايير أخرى – االحتياجات اإلنمائية
ومواطن الضعف والمخاطر التى تزيد من قابلية التأثر بتغير المناخ والخطط الحالية.

.3

تعزيز القدرة على تخطيط إجراءات التكيف وتنفيذها.

أ.

تنمية وتعزيز األطر المؤسسية والتنظيمية لمعالجة التكيف في المدي الطويل علي المستويين الوطني و
القطاعي

.4

تعزيز التنسيق والتآزر على المستوى اإلقليمى ،ومع
اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف

أ.

ب.
ت.

دعم تنسيق جهود تخطيط التكيف مع تغير المناخ عبر مختلف القطاعات.

تحديد وتعزيز أوجه التآزر المحتملة فى مجال تقييم تدابير التكيف والتخطيط لها وتنفيذها على المستوى
اإلقليمى ،متى أمكن ذلك.

تحديد وتعزيز فرص التآزر مع االتفاقات البيئية األخرى متعددة األطراف فى صياغة الخطط الخاصة بهم
وفي مجال بناء القدرات وأثناء مراحل التنفيذ

العنصر د .إعداد التقارير والرصد واالستعراض
.1

رصد عملية خطة التكيف الوطنية

أ.

تحديد (بضعة) مجاالت فى عملية خطة التكيف الوطنية لتقييمها من خالل مقاييس أداء نوعية وكمية
فى إطار تقييم مدى فعالية عملية خطة التكيف الوطنية ومستوى التقدم المحرز والفجوات.

.2

استعراض عملية خطة التكيف الوطنية لتقييم
التقدم المحرز والفعالية و الفجوات

ب.

استعراض األنشطة الجارى تنفيذها كجزء من عملية خطة التكيف الوطنية بشكل منتظم من خالل تقييم
المعلومات المجمعة خالل عملية الرصد.

.3

تحديث خطط التكيف الوطنية بشكل متكرر

ب.

الحرص على إدخال التحديثات على خطط التكيف الوطنية بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية ذات
الصلة.

4.

عمل توعية عن عملية خطة التكيف الوطنية وإعداد
التقارير بشأن التقدم المحرز والفعالية

أ.

توزيع وثائق عملية خطة التكيف الوطنية وما يتصل بها من مخرجات على أمانة اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من األطراف المعنية متى أصبحت متاحة.

ب.

نشر المعلومات حول مدى التقدم المحرز فى تنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية وفعاليتها من خالل
قنوات التواصل الوطنية.
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أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

الجدول .13نموذج لمجموعة عمل حول إدماج التكيف مع تغير المناخ فى عمليات التخطيط الوطنية
الخطوات

األنشطة اإلرشادية

العنصر أ .وضع األساس وسد الفجوات
.1

بدء عملية خطة التكيف الوطنية وإطالقها

ت.

صياغة وتعزيز رؤية وطنية ووالية لعملية خطة التكيف الوطنية أو تعزيز الرؤية والصالحيات القائمة.

.3

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة عن آثار
تغير المناخ وقابلية التأثر بها ومدى التكيف معها،
مع تقييم الفجوات و االحتيجات لخلق بيئة مواتية
لعملية خطة التكيف الوطنية.

ث.

تقييم العوائق التى يحتمل ظهورها عند تخطيط و تصميم وتنفيذ أنشطة التكيف.

.3

سد الفجوات فى القدرات ومعالجة مواطن الضعف
التى تعوق تنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية.

أ.-

.4

إجراء تقييم شامل الحتياجات التنمية وقابلية التأثر
باآلثار السلبية لتغير المناخ بشكل متكرر

أ.

ج.

ب.

ب.

تحديد إطار العمل واالستراتيجية وخارطة الطريق ،مع تحديد تسلسل خطط التكيف الوطنية المتنوعة
ووضع خطة للرصد والتقييم.

تنمية وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية المواتية التى تساعد على تنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية.

تحديد ورفع مستوى الوعى بالفرص المتاحة لدمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ فى خطط التنمية
على مختلف المستويات.
تجميع المعلومات حول برامج وخطط وسياسات وأهداف التنمية الرئيسية.

تحديد أوجه التآزر المحتملة ما بين أهداف التنمية والتكيف وسياسات وخطط وبرامج كل منهما.

العنصر ب .العناصر التحضيرية
.2

تقييم مدى قابلية التأثر بتغير المناخ وتحديد خيارات
التكيف معها على المستوى القطاعى ودون
الوطنى والوطنى وغيرها من المستويات المناسبة.

ب.

.-5

إدماج التكيف مع تغير المناخ فى الخطط اإلنمائية
والقطاعية على كل من المستوى الوطنى ودون
الوطنى.

أ.

ترتيب/تصنيف مخاطر تغير المناخ ومواطن الضعف التى تزيد من قابلية التأثر بها.

ت .-تحديد خيارات التكيف مع تغير المناخ وتصنيفها على مستويات متعددة لمعالجة نقاط الضعف ذات
األولوية.
ب.

ت.

تحديد الفرص والعوائق أمام إدماج التكيف مع تغير المناخ فى عمليات التخطيط.

بناء وتعزيز القدرة علي إدماج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ فى عمليات التخطيط.

تيسير دمج التكيف مع تغير المناخ فى العمليات التخطيطية الحالية على كل من المستوى الوطنى
ودون الوطنى.

العنصر ت .استراتيجيات التنفيذ
.1

منح األولوية للتكيف مع تغير المناخ فى عمليات
التخطيط الوطنية.

أ.

وضع معايير وطنية لتصبح أولوية التنفيذ قائمة على – من ضمن معايير أخرى – االحتياجات اإلنمائية
ومواطن الضعف والمخاطر التى تزيد من قابلية التأثر بتغير المناخ والخطط الحالية.

.3

تعزيز القدرة على تخطيط تدابير التكيف وتنفيذها.

أ.

تنمية وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية المواتية التى تساعد على تنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية.

العنصرث .إعداد التقارير والرصد واالستعراض
.3
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تكرار تحديث خطط التكيف الوطنية

ب.

الحرص على إدخال التحديثات على خطط التكيف الوطنية بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية ذات الصلة.

أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

الجدول .14نموذج لمجموعات عمل حول تقييم قابلية التأثر باآلثار الناجمة عن تغير المناخ ومدى
التكيف معها
الخطوات

األنشطة اإلرشادية

العنصر أ .وضع األساس وسد الفجوات
.1

بدء عملية خطة التكيف الوطنية وإطالقها

ت.

تحديد إطار العمل واالستراتيجية وخارطة الطريق ،مع تحديد تسلسل خطط التكيف الوطنية المتنوعة
ووضع خطة للرصد والتقييم.

.2

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة عن آثار تغير
المناخ وقابلية التأثر بها ومدى التكيف معها ،مع
تقييم الفجوات التى تمنع وجود بيئة مواتية لخطة
التكيف الوطنية واالحتياجات المطلوبة لسدها.

ب.

أ.

تجميع التحليالت المتاحة لحالة المناخ الحالية والمستقبلية على المستوى الوطنى و/أو اإلقليمى
الواسع.

إجراء تقييم ألنشطة التكيف الحالية والماضية وتقييم مدى فعاليتها.

.4

تكرار إجراء تقييم شامل الحتياجات التنمية وقابلية
التأثر باآلثار السلبية لتغير المناخ.

أ.

تجميع المعلومات حول برامج وخطط وسياسات وأهداف التنمية.

العنصر ب .العناصر التحضيرية
.1

تحليل سيناريوهات تغير المناخ الحالية والمستقبلية

.2

.3

أ.

تحليل المناخ فى الوقت الحالى لتحديد االتجاهات فى المتغيرات والمؤشرات التى يمكن استخدامها
لدعم التخطيط وصنع القرار

ب.

وصف مخاطر المناخ العريضة فى المستقبل ومستويات عدم اليقين ،باستخدام تحليل السيناريوهات على
المستوى الوطنى وكجزء من التحليل اإلقليمى ،بما فى ذلك من خالل المناخ والسيناريوهات االجتماعية
واالقتصادية.

أ.

تقييم قابلية التأثر بتغير المناخ في المستويات القطاعية ،و دون الوطنية ،والوطنية ،أو المناسبة (من
خالل تطبيق األطر المعمول بها)

تقييم نقاط الضعف المناخية وتحديد خيارات التكيف
علي المستوي القطاعي ودون الوطني والوطني
وغيرها من المستويات المناسبة

ب.

ترتيب/تصنيف مخاطر تغير المناخ و قابلية التأثر

استعراض وتقييم خيارات التكيف

.1

تقييم خيارات التكيف الفردية ،بما فى ذلك التكاليف والفوائد االقتصادية واالجتماعية وتلك المتعلقة
بالنظام البيئى ،واآلثار غير المقصودة المحتملة (اإليجابية والسلبية) لتدابير التكيف.

أ.

تجميع األولويات القطاعية ودون الوطنية إلى خطط تكيف وطنية من خالل توفير عمليات تصنيف
األطراف المعنية وتوفير مسودات لالستعراض.

ت.

 .4تجميع وتوصيل المعلومات عن خطط التكيف الوطنية

ب.
ت.

تحديد خيارات التكيف وتصنيفها على مستويات متعددة لتحديد قابلية التأثر ذات األولوية

دمج تعليقات االستعراض في عملية خطط التكيف الوطنية وتأييد إقرارها على المستوى الوطني كما
هو محدد في الوالية لعملية خطة التكيف الوطنية
توصيل خطط التكيف الوطنية ونشرها لجميع األطراف المعنية على نطاق واسع في البلد.

العنصرث .التقارير ،والرصد ،واالستعراض
.2

استعراض عملية خطة التكيف الوطنية لتقييم
التقدم المحرز ،والفعالية ،والفجوات.

.3

تحديث خطط التكيف الوطنية بصفة متكررة.

أ.

تجميع وتوليف المعلومات الناتجة عن التقييمات الحديثة والعلوم الناشئة ،باإلضافة إلى نتائج ومخرجات
أنشطة التكيف الجارى تنفيذها لدعم االستعراض وتحديث خطط التكيف الوطنية وبعض المخرجات ذات
الصلة.

ب.

استعراض األنشطة المنفذة كجزء من عملية خطة التكيف الوطنية على نحو منتظم ،وذلك من خالل
تقييم المعلومات والمقاييس المجمعة كجزء من رصد العملية.

أ.

تحديث خطط التكيف الوطنية والوثائق ذات الصلة ،بوتيرة محددة فى الوالية ،أو اإلطار ،أو االستراتيجية
على الصعيد الوطنى عن طريق إعادة خطوات مختارة حسب االقتضاء.
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االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

الجدول .15نموذج لمجوعة العمل المتعلقة بالتثقيف ،والتدريب ،والتواصل ،والتوعية
الخطوات

األنشطة اإلرشادية

العنصر أ .وضع األساس وسد الفجوات
.1

بدء واطالق عملية خطة التكيف الوطنية

.3

معالجة الفجوات ونقاط الضعف من حيث القدرة
على القيام بعملية خطة التكيف الوطنية

أ.

عقد جلسات إحاطة لصانعي السياسات حول تحديات وفرص التكيف مع تغير المناخ و عملية خطة
التكيف الوطنية علي وجه الخصوص

ت.

تحديد إطار واستراتيجية ،وكذلك خارطة طريق لعملية خطة التكيف الوطنية ،بما في ذلك تسلسل
لمختلف الخطط ،وكذلك خطة لرصد وتقييم العملية

ب.

تحديد الفرص المحتملة لدمج التكيف مع تغير المناخ فى التخطيط للتنمية على مختلف األصعدة ،وتعزيز
الوعى بشأنها.

ت.

تصميم وتنفيذ برامج حول التواصل مع الجمهور وتوعيتهم وتثقيفهم بشأن تغير المناخ.

العنصر ب .العناصر التحضيرية
.1

تحليل سيناريوهات تغير المناخ الحالية والمستقبلية

ت.

التواصل علي المعلومات الخاصة يتغيرات المناخ المتوقعة لجميع األطراف المعنية والعامة.

.4

تجميع و التواصل علي خطط التكيف الوطنية
وتوصيلها

ت.

التواصل علي خطط التكيف الوطنية ونشرها على نطاق واسع لجميع األطراف المعنية فى البلد.

العنصر ت :استراتيجيات التنفيذ
.3

تعزيز القدرة على تخطيط التكيف وتنفيذه

أ.
ب.
ت.

تعزيز أطر العمل المؤسسية والتنظيمية لمعالجة التكيف على المدى الطويل على المستويين الوطنى
والقطاعى.

تصميم وتنفيذ التدريب على عملية خطط التكيف الوطنية بشكل منتظم على المستويين القطاعى
ودون الوطنى لتسهيل تخطيط التكيف على المستويات دون الوطنية.

تنفيذ التوعية بشأن مخرجات عملية خطة التكيف الوطنية على المستوى الوطنى وتعزيز التعاون الدولى.

الجدول .16نموذج لمجموعة العمل المتعلقة بالتقارير
الخطوات

األنشطة اإلرشادية

العنصر أ .وضع األساس وسد الفجوات
.1

بدء عملية خطة التكيف الوطنية واطالقها

ت.

خلق وتعزيز رؤية ووالية وطنية لعملية خطة التكيف الوطنية.

ج.

تحديد إطار واستراتيجية ،وكذلك خارطة طريق لعملية خطة التكيف الوطنية ،بما في ذلك تسلسل
لمختلف الخطط ،وكذلك خطة لرصد وتققيم العملية.

ث.

تفعيل عملية خطة التكيف الوطنية من خالل الحصول على الدعم.

العنصر ب .العناصر التحضيرية
.4

تجميع والتواصل علي خطط التكيف الوطنية

ت.

توصيل ونشر خطط التكيف الوطنية على نطاق واسع لجميع األطراف المعنية فى البلد.

العنصرث .التقارير ،والرصد ،واالستعراض
.4
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التوعية بعملية خطة التكيف الوطنية ومدى
تقدمها وفعالياتها.

أ.
ب.

نشر وثائق خطة التكيف الوطنية والمخرجات ذات الصلة إلى األمانة العامة التفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ولألطراف المعنية األخرى ذات الصلة ،كلما تصبح متاحة.
تقديم المعلومات عن طريق قنوات التواصل الوطنية حول التقدم المحرز فى عملية خطة التكيف
الوطنية وفعاليتها

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ
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الخطوات التالية لفريق الخبراء المعني بأقل
ً
نموا
البلدان

يناقش فريق الخرباء املعني بأقل البلدان منوا ً خالل عام  2013أفضل
السبل املمكنة لدعم عملية خطة التكيف الوطنية للبلدان األقل منوا ،كام
سيقوم الفريق بإعداد "مالحق تكميلية للمبادئ التوجيهية"؛ لالستجابة
الحتياجات هذه البلدان .ملزيد من املعلومات عن آخر األنشطة التى قام
بها فريق الخرباء املعني بأقل البلدان منوا ً ،يرجى زيارة املوقع:
http://unfccc.int/ldc
ملزيد من املعلومات عن عملية خطة التكيف الوطنية ،يرجى زيارة املوقع:
http://www.unfccc/NAP
ميكن التواصل مع فريق الخرباء عىل الربيد اإللكرتوىن:
.LEGHelp@unfccc.int
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 إدارة مخاطر الظواهر المتطرفة.2012 ، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ14
 تقرير خاص من إعداد الهيئة الحكومية.والكوارث لدفع عملية التكيف مع تغير المناخ إلى األمام
 متاح في. مطبعة جامعة كامبريدج:كامبريدج.الدولية المعنية بتغير المناخ
.>http://www.ipcc-wg2.gov/SREX<
14 IPCC. 2012. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance
Climate Change Adaptation (SREX). IPCC Special Report. Cambridge: Cambridge
University Press. Available at >http://www.ipcc-wg2.gov/SREX<.
15 Decision 2/CP.7.
16 FCCC/SBI/2007/5, paragraph 22.
17 >http://unfccc.int/2719<.

. برامج العمل الوطنية للتكيف التى قدمتها البلدان متاحة على الرابط التالى18
.>http://unfccc.int/4585<
18 Countries’ submitted NAPAs are available at >http://unfccc.int/4585<.
19 >http://unfccc.int/3633<.
20 >http://unfccc.int/1408<.
21 >http://unfccc.int/ttclear/jsp/TNAReports.jsp<.
22 FCCC/SBSTA/2009/INF.1.
23 >http://unfccc.int/5630<.
24 >http://www.thegef.org/gef/pubs/NCSA<.

.2010 ، مرفق البيئة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى وبرنامج األمم المتحدة للبيئة25
 النتائج والدروس المستفادة فى مجال االستدامة البيئية:التقييمات الذاتية للقدرات الوطنية
.>http://www.thegef.org/gef/pubs/NCSA<  متاح في.العالمية
25 GEF, UNDP and UNEP. 2010. National Capacity Self-Assessments: Results
and Lessons Learned for Global Environmental Sustainability. Available at
>http://www.thegef.org/gef/pubs/NCSA<.

: هل نحن مستعدون ام ال.2012 . ديكسيت إيه وماكجراى إتش و"جونزالز جيه وديزموند إم26
 معهد. واشنطن العاصمة.تقييم الجوانب المؤسسية للقدرات الوطنية للتكيف مع تغير المناخ
http://www.wri.org/publication/ready-or-not<  متاح في.الموارد العالمية
26 Dixit A, McGray H, Gonzales J and Desmond M. 2012. Ready or Not: Assessing
Institutional Aspects of National Capacity for Climate Change Adaptation.
Washington, D.C.: World Resources Institute. Available at >http://www.wri.org/
publication/ready-or-not<.

. إطار تشخيص العوائق أمام التكيف مع تغير المناخ.2010 . موزير إس سى وإكستروم جيه إيه27
.مجلة وقائع األكاديمية الوطنية للعلوم
27 Moser, SC and Ekstrom, JA. 2010. A framework to diagnose barriers to
climate change adaptation. PNAS 107 (51): pp. 22026–22031.

 إطار تشخيص العوائق أمام التكيف.2011 ،" "إكستروم جيه إيه" و"موزير إس سى" و"تورن إم28
.مع تغير المناخ
28 Ekstrom JA, Moser SC and Torn M. 2011. Barriers to Adaptation: A Diagnostic
Framework. PIER Research Report CEC-500-2011-004 prepared for California
Energy Commission. Available at >http://www.energy.ca.gov/2011publications/
CEC-500-2011-004/CEC-500-2011-004.pdf<.

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

1 Decision 5/CP.17.
2 Decision 5/CP.17, paragraph 1.
3 Decision 5/CP.17, paragraph 2.
4 Decision 5/CP.17, paragraphs 3 and 4.
 وبالوتيكوف جيه بى وفان دير ليندن بى جيه وهانسن سى، وكانزيانى أوه إف، بارى إم إل5
 مساهمة الفريق العامل. آثار تغير المناخ والتكيف معها وقابلية التأثر بها.2007 ،)إى (المحررين
: كامبريدج.الثانى فى تقرير التقييم الرابع الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
.مطبعة جامعة كامبريدج
5 Parry ML, Canziani OF, Palutikof JP, van der Linden PJ and Hanson CE (eds).
2007. Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II
to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change. Cambridge: Cambridge University Press.

 وضع: إطار سياسات التكيف مع تغير المناخ.2005 .) ليم بى وسبانجر سيجفريد إى (المحررين6
: متاح في. مطبعة جامعة كامبريدج: كامبريدج.االستراتيجيات والسياسات والتدابير
.>http://www.preventionweb.net/files/7995_APF.pdf<
6 Lim, B, and Spanger-Siegfred, E (eds). 2005. Adaptation Policy Framework
for Climate Change. Developing Strategies, Policies and Measures. Cambridge:
Cambridge University Press. Available at
>http://www.preventionweb.net/files/7995_APF.pdf<.

:4 . استراتيجيات التخفيف و التكيف للتغير العالمي. إطار التقييم: علم التكيف مع تغير المناخ7
213-199 :صفحة
7>http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?such=j&symbol=FCCC/GEN/250%20E#beg<. Modified after Smit B, Burton I, Klein RJT, and
Street R. 1999. The science of adaptation: a framework for assessment. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 4: pp. 199-213.

 بعض القواعد البسيطة: تغير المناخ بسبب التجوية.1999 . فانخوزر إس و سميث جيه و تل آر8
) ويلوس آر وكونيل آر (المحررين.78-67  الصفحات/)1(30  االقتصاد البيئى.لتوجيه قرارات التكيف
 التقرير الفنى لبرنامج آثار. المخاطر وعدم اليقين وصنع القرارات: التكيف مع تغير المناخ.2003
http://www.ukcip.org.uk/wordpress/( المناخ بالمملكة المتحدة والمتاح على الرابط
 بارى إم إل وكانزيانى أوه إف وبالوتيكوف جيه بى وفان دير. )wp-content/PDFs/Risk.pdf
 آثار تغير المناخ والتكيف معها وقابلية التأثر.2007 ،)ليندن بى جيه وهانسن سى إى (المحررين
 مساهمة الفريق العامل الثانى فى تقرير التقييم الرابع الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية.بها
 مطبعة جاكعة كامبريدج: كامبريدج.المعنية بتغير المناخ
8 Fankhauser S, Smith J and Tol R. 1999. Weathering climate change: some
simple rules to guide adaptation decisions. Ecological Economics. 30(1): pp.
67–78; Willows R and Connell R (eds.). 2003. Climate Adaptation: Risk, Uncertainty and Decision-making. UKCIP Technical Report. Available at >http://www.
ukcip.org.uk/wordpress/wp-content/PDFs/Risk.pdf<; Parry ML, Canziani OF,
Palutikof JP, van der Linden PJ and Hanson CE (eds). 2007. Impacts, Adaptation,
and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge
University Press.
9 Decision 5/CP.17, paragraphs 13 and 14.
10 Decision 5/CP.17, annex.

 االجتماع الفنى لفريق الخبراء المعنى بأقل البلدان نمو ًا الستعراض المبادئ التوجيهية لخطة11
 المانيا، بون، اكتوبر31-29،التكيف الوطنية
11 LEG Technical meeting to review the draft NAP guidelines,
29 – 31 October 2012, Bonn, Germany.

.) مع التعديل2009(  مأخوذ عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائى وبرنامج األمم المتحدة للبيئة29
كتيب الممارسين المعنون "دمج اعتبارات الفقر فى الخطط اإلنمائية من خالل أخذ الروابط البيئية
 متاح في.32-30  صفحة، "باالعتبار عند التخطيط
.>http://www.unpei.org/PDF/PEI-full-handbook.pdf<

12 Decision 12/CP.18, paragraph 1.

29 Modified from: UNDP-UNEP. 2009. Mainstreaming Poverty–Environment
Linkages into Development Planning: A Handbook for Practitioners, pp.30–32.
Available at >http://www.unpei.org/PDF/PEI-full-handbook.pdf<.

 يمكنك االطالع على،نموا
ً  لمزيد من التفاصيل حول كيفية الوصول إلى صندوق أقل البلدان13
.الرابط التالى الذى يتيحه صندوق البيئة العالمية
13 Further details on accessing the LDCF are available from the GEF at >http://
www.thegef.org/gef/LDCF<.
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ّ

 النظم الوطنية إلدارة المخاطر الناشئة عن التقلبات والكوارث المناخية الشديدة الواردة فى39
 تقرير.إدارة مخاطر الظواهر المتطرفة والكوارث لدفع عملية التكيف مع تغير المناخ إلى األمام
.خاص صادر عالفريقين العاملين األول والثانى فى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

عالميا فى التقلبات المناخية
 التغيرات الملحوظة.2006 ، "ألكساندر إل فى" وآخرين30
ً
 مجلة البحوث الجيوفيزيائية.الشديدة اليومية فى درجات الحرارة ومستوى هطول األمطار
 ورشة العمل.1999 ،" انظر كذلك "كارل تى آر" و"نيكولس إن" و"غازى إيه.)D09109:111(
المشتركة ما بين برنامج تغير المناخ والتنبؤ به (برنامج كليفار) والنظام العالمى لرصد المناخ
 ملخص ورشة.والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية حول مؤشرات الظروف المناخية القاسية
.2001 ، "بيترسون تى سى" والمؤلفون المشاركون.7-3) الصفحات42(  التغير المناخى.العمل
،تقرير حول أنشطة الفريق العامل المعنى بالكشف عن التغيرات المناخية والمقررين ذوى الصلة
.2001-1998
 نشرة. مؤشرات تغير المناخ.2005 ،" بيترسون تى سى، المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،جنيفا
.المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

39 Lal PN, Mitchell T, Aldunce P, Auld H, Mechler R, Miyan A, Romano LE, Zakaria
S. 2012. National systems for managing the risks from climate extremes and
disasters. In: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance
Climate Change Adaptation [Field CB, Barros V, Stocker TF, Qin D, Dokken DJ,
Ebi KL, Mastrandrea MD, Mach KJ, Plattner GK, Allen SK, Tignor M and Midgley
PM (eds.)]. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press, Cambridge, UK,
and New York, NY, USA, pp. 339-392. Available at >http://ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX_Full_Report.pdf<.

 كتيب الممارسين.) .2011 ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائى وبرنامج األمم المتحدة للبيئة40
المعنون "دمج اعتبارات الفقر فى الخطط اإلنمائية من خالل أخذ الروابط البيئية باالعتبار عند
"التخطيط
40 UNDP, UNEP. 2011. Mainstreaming poverty-environment linkages into development planning: A handbook for practitioners. Available at >http://www.unpei.
org/PDF/PEI-full-handbook.pdf<.

 دمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ فى.2009 ،  منظمة التعاون الالقتصادي والتنمية41
. مشورة السياسات:التعاون اإلنمائى
41 OECD. 2009. Integrating Climate Change Adaptation into Development Co-operation: Policy Guidance. Paris: OECD, pp 68-59. Available at http://www.oecd.
org/dac/43652123.pdf<.

 دمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ فى.2009 .  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية42
 متاح في. منظمة التعاون االقتصادي و التنمية. باريس. مشورة السياسات:التعاون اإلنمائى
.>http://www.oecd.org/dac/43652123.pdf<
42 OECD. 2009. Integrating Climate Change Adaptation into Development
Co-operation: Policy Guidance. Paris: OECD. Available at >http://www.oecd.org/
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 .1المبادئ التوجيهية المبدئية لصياغة خطط التكيف الوطنية
ً
نموا.
بواسطة األطراف من البلدان األقل
 .1المقدمة

.1

تدل العنارص املذكورة ىف الفقرة  6–2أدناه  ،عيل األنشطة
التى ميكن تنفيذها ىف وضع خطط التكيف الوطنية ،وسيعتمد
التخطيط لهذه األنشطة عىل الظروف الوطنية ،وتحدده
األطراف من البلدان األقل منوا ً.

.2

عناصر خطط التكيف الوطنية

أ.

وضع األسس ومعالجة الفجوات

.4

يتم التخطيط لألنشطة املنفذة ىف إطار هذا العنرص بهدف
تحديد مواطن الضعف والفجوات ىف البيئات التمكينية
والتصدى لها حسب الحاجة ،لدعم صياغة خطط وبرامج
وسياسات شاملة للتكيف من خالل أمور من بينها:

( )1

تحديد الرتتيبات والربامج والسياسات والقدرات املؤسسية
وتقييمها؛ من أجل التنسيق العام والقيادة بشأن التكيف
تقييم املعلومات املتاحة عن آثار تغري املناخ ،ونقاط الضعف
املناخية ،والتكيف مع التغريات ،والتدابري التى تم اتخاذها
ملواجة تغري املناخ والفجوات واالحتياجات عىل املستويني
الوطنى واالقليمى.
تقييم شامل ومتكرر إلحتياجات التنمية ومواطن الضعف
املناخية.

( )2

(ت)

ب .العناصر التحضيرية

.3

توجيه مزيد من االهتامم بتحديد االحتياجات ،والخيارات،
واألولويات القطرية عند وضع خطط التكيف الوطنية،
واالستعانة بخدمات املؤسسات الوطنية ،واإلقليمية عند
االقتضاء ،والرتكيز عىل التعزيز الفعال واملتواصل للنهج

( )1
( )2
(ت)
(ث)
( )3

التشاركية املراعية للنوع االجتامعى ،والتى تتسق مع أهداف
التنمية املستدامة وسياساتها وخططها وبرامجها .وميكن أن
تشمل األنشطة ما يىل:
تصميم ووضع الخطط والسياسات والربامج ،مبراعاة القرار (/1
 )16.CPالفقرة  ، )a(14ملعالجة الفجوات واالحتياجات املشار
إليها ىف الفقرة ( )2أعاله.
تقييامت احتياجات التكيف عىل املدى املتوسط واملدى
الطويل ،واحتياجات التنمية ،ونقاط الضعف املناخية ،حسب
االقتضاء.
األنشطة الهادفة إىل إدماج التكيف مع تغري املناخ ىف تخطيط
التنمية والتخطيط القطاعى عىل الصعيدين الوطنى ودون
الوطنى.
املشاورات التشاركية مع األطراف املعنية.
التواصل ورفع الوعى والتثقيف.

ت .استراتيجيات التنفيذ

.4
( )1

( )2
(ت)
(ث)
( )3

تراعى األنشطة املنفذة كجزء من اسرتاتيجيات التنفيذ ما يىل:
ترتيب األولويات طبقا الحتياجات التنمية ونقاط الضعف
املناخية ومخاطره.
تقوية أطر العمل املؤسسية والتنظيمية لدعم التكيف.
التدريب والتنسيق عىل املستويني القطاعى ودون الوطنى.
نرش املعلومات بشأن عملية الخطط الوطنية للتكيف حيث
تصبح متاحة للجمهور وألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ.
النظر إىل األطر األخرى متعددة األطراف ذات الصلة ،والربامج
واملبادرات الدولية ،بهدف االستفادة من التخطيط القائم ىف
مجال التكيف واستكامله.
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ث .التقارير والرصد واالستعراض

-5

ميكن إدراج هذه األنشطة مبا ىف ذلك وثائق خطط التكيف
الوطنية ىف االسرتاتيجيات والخطط الوطنية ،حسب االقتضاء.

.6

يتعني عىل األطراف ىف إطار هذا العنرص إجراء استعراض دورى
عىل فرتات منتظمة يقرروها بأنفسهم ،من أجل:
معالجة أوجه القصور ،ودمج نتائج عمليات التقييم الجديدة

( )1

130

()2

والعلوم الناشئة ،باإلضافة إىل تطبيق الدروس املستفادة من
جهود التكيف.
رصد الجهود املبذولة واستعراضها ،وتقديم املعلومات ذات
الصلة بالتقدم املحرز ،ومدى فاعلية عملية خطة التكيف
الوطنية عن طريق قنوات التواصل الوطنية.

المصدر :القرار رقم  - 5الدورة السابعة عشرة لمؤتمر األطراف – الملحق
Source: Decision 5/CP.17, annex.
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 .2دعم اإلحتياجات الالزمة لعملية خطة التكيف الوطنية التى
ً
نموا فى عام 2012
حددها فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان
حدد فريق الخرباء املعنى بأقل البلدان منوا ً بناء عىل طلب مؤمتراألطراف
احتياجات الدعم لعملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها،
واعتمد الفريق ىف تحليله عىل األعامل السابقة ىف تحليل مشاريع
التكيف الخاصة بالبلدان األقل منوا ً ،وعىل األخص تجربة هذه البلدان
ىف تنفيذ برنامج العمل الوطني للتكيف( ، )NAPAباإلضافة إىل الربامج
األخرى مثل الربنامج التجريبى للتأقلم مع تغري املناخ وبرنامج التكيف
ىف أفريقيا ،كام استخدم فريق الخرباء نتائج املقابالت التى قام بإجراءها
خالل الدورات التى عقدتها الهيئات التابعة ،إذ تتيح هذه املقابالت
فرصة لفريق الخرباء لجمع املعلومات من البلدان األقل منوا ً حول برامج
العمل الوطنية للتكيف ،وبرنامج عمل البلدان األقل منوا ً وعملية خطط
التكيف الوطنية .وأقر فريق الخرباء بأن البلدان االقل منوا ً ىف مراحل
متفاوتة من حيث قدراتهم واحتياجاتهم ىف التصدى لعملية التكيف ،وأن
كل بلد ستحتاج عىل األرجح الختيار مهام معينة ىف إطار عملية خطة
التكيف الوطنية استنادا ً لظروفها الوطنية.
حدد فريق الخرباء القامئة املبدئية التالية باملناطق التى ستحتاج البلدان
األقل منوا ً إىل الدعم من أجلها ىف القيام بعملية خطة التكيف الوطنية،
والذى من املمكن تقدميه من خالل األساليب املتعددة الواردة ىف قامئة
بالقرار رقم  -17.CP/5الفقرة :12

( )1
( )2

(ت)
(ث)

تحديد قدرات الوظائف األساسية عىل املستوى الوطنى الالزمة
ملعالجة التكيف ،وتحديد الفجوات عىل أساس تحليل القدرات
القامئة وتنفيذ األسرتاتيجيات واألنشطة ملعالجة الفجوات
فهم السياسات القامئة ،وكيفية معالجتها للتكيف مع تغري
املناخ ومتكينه؛ بهدف مراجعة الترشيعات والسياسات وصياغة
ترشيعات وسياسات جديدة عند االقتضاء بغرض تسهيل
عملية تكيف ناجحة؛
تصميم البحوث واملراقبة املنتظمة بغرض دعم تحليل نقاط
الضعف واملخاطر وتخطيط التكيف؛
جمع البيانات واإلدارة واألرشفة والتحليل الالحق؛ لتغطية
جميع القطاعات والتخصصات ذات الصلة ،مبا
ىف ذلك تحليل بيانات املناخ التى تم رصدها ومحاكاتها،
والعرض الالحق لهذه البيانات والتحليالت
ملجموعة متعددة من األطراف املعنية من اجل دعم صناعة
القرار؛

( )3

(ح)
(خ)

()4
(ذ)

(ر)

(ز)

(س)
(ش)

استخدام أدوات مناسبة إلدارة البيانات املكانية الجغرافية
وتحليلها ،عند إدارة البيانات واملعلومات عىل مستوى املكان
والزمان؛ بهدف اعتبار عمليات التقييم جزءا ً من عملية
تخطيط التكيف ،واعتبار الطبيعة املتكررة واملستمرة ملثل هذه
التقييامت جزءا ً من عملية خطةالتكيف الوطنية؛
تحليل البيانات املتعلقة باملناخ ووضع سيناريوهات لتغري املناخ
وتطبيقها ىف إطار تقييم مخاطر تغري املناخ عىل املستويات
الوطنية والقطاعية واملحلية؛
تصميم وتنفيذ التقييامت املتعلقة بقابلية التأثر والتكيف،
مبا ىف ذلك وضع مناذج للتقييم وتطبيقها ،وتطبيق أدوات
دعم اتخاذ القرارت ،عىل سبيل املثال ،تحليل التكاليف مقابل
املنافع ،وترتيب خيارات التكيف؛
وضع االسرتاتيجيات واملرشوعات والربامج بهدف دعم تنفيذ
أنشطة بعينها للتكيف ىف إطار خطط التكيف الوطنية ،مع
مراعاة املجهودات الحالية من أجل التكيف وكيفية متويلها؛
العمل عىل توليف أفضل العلوم املتاحة حول تغري املناخ،
باإلضافة إىل أشكال أخرى من املعرفة،
وترجمتها إىل دعم لصناعة القرار ،مبا ىف ذلك كيفية اتخاذ مثل
هذه القرارات ،مع مراعاة عدم اليقني ىف
تغري املناخ ىف املستقبل؛
دمج خطط التكيف الوطنية ىف خطط التنمية واألولويات عىل
الصعيد الوطنى ،مبا ىف ذلك تيسري االعرتاف
مبخاطر تغري املناخ والحاجة إىل التكيف مع السياسات ذات
الصلة ،ودمج قابلية التأثر بتغري املناخ
واملخاطر املتعلقة به ىف صياغة السياسات وتحديد األولويات ىف
تخصيص املوارد للمناطق ،أو القطاعات،
أو الفئات السكانية األكرث تعرضاً للخطر؛
الحصول عىل املعلومات وخربات اآلخرين فيام يتعلق بتطبيق
التكنولوجيات املختلفة للتكيف؛ بغرض
تسهيل اختيار التكنولوجيات املالمئة لطبيعة املشكالت املحلية
وتركيبها وتشغيلها؛
الدعم املاىل والفنى لعملية خطة التكيف الوطنية ،مبا ىف ذلك
أجل صياغة وتنفيذ تدابري التكيف باإلضافة
إىل تحديد الفجوات املؤثرة عىل التخطيط الناجح للتكيف؛
تصميم وتنفيذ آلية متويل مبتكرة لتغري املناخ ،مبا ىف ذلك
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(ض)

(ط)

(ظ)
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األمور املتعلقة بالحصول املبارش عىل األموال
واستخدامها ،وإنشاء الصناديق االستئامنية ،والصناديق الوطنية
األخرى املتعلقة بتغري املناخ؛
تصميم نظم فعالة للرصد والتقييم ،مبا ىف ذلك التنسيق الكىل
للعمل عىل املستوى الوطنى أو القطاعى،
فيام يخص تحديد الغايات واألهداف ،وإختيار مؤرشات
التحقق ووسائله ،بغرض تحديد مصادر البيانات
وطرق جمعها ،ودعم إدارة البيانات واملعلومات ،واإلضطالع
بتقييامت خاصة ،وتسهيل عملية التواصل
واالستعراض؛
استخالص املعارف املتعلقة بآثار تغري املناخ وقابلية التأثر به
والتكيف معه وإدارتها؛ بهدف بناء نظام لدعم اتخاذ القرارات
املعنية بالتخطيط املستقبىل للتكيف ،مبا ىف ذلك وضع أسس
للمعارف ،أو أنظمة مبنية عىل القواعد؛
تطوير ونرش االتصاالت والوعى العام والتوعية بالتكيف مع
تغري املناخ ،وتيسري حصول الجمهور عىل املعلومات الخاصة
بالتكيف مع تغري املناخ ،مبا ىف ذلك من خالل موجز قصري
أسلوبه سهل لعملية خطة التكيف الوطنية ،ميكن استخدامه ىف
البلدان األقل منوا ً وترجمته إىل اللغات املحلية؛
التواصل بأحدث املعلومات املتعلقة باملنظامت واملراكز
والشبكات اإلقليمية ،التى من شأنها تقديم الدعم للبلدان األقل
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(ع)
(غ)

منوا ً حول عملية خطط التكيف الوطنية ،مبا ىف ذلك الدعم
املاىل ،واألدلة والورقات الفنية وبناء القدرات؛
تبادل دراسات الحالة والخربات وأفضل املامرسات والدروس
املستفادة ىف التصدى لعملية التكيف عىل املستويات الوطنية
واالقليمية والدولية؛
اإلعالن عن اإلحتياجات املذكورة عاليه ،من خالل حدث دوىل
يجمع كل من فريق الخرباء املعنى بأقل البلدان منوا ً ،والبلدان
األقل منوا ً األطراف ،والعاملني ىف مجال التكيف واملنظامت
ووكاالت العاملة ىف مجال التنمية واملراكز والشبكات اإلقليمية،
كوسيلة إلعداد منصة لتبادل املعلومات املتعلقة بعملية خطط
التكيف الوطنية ،وكيفية اعتامدها عىل برامج العمل الوطنية
للتكيف ،وتناسبها مع مبادرات التكيف األخرى القامئة عىل
املستوى الوطنى بالبلدان األقل منوا ً ،باإلضافة إىل إتاحة الفرصة
للبلدان األقل منوا ً لإلعالن عن احتياجات الدعم التى تلزمها
للقيام بعملية خطة التكيف الوطنية ،ومناقشة أنشطة الدعم
للبلدان األقل منوا ً من أجل القيام بهذه العملية مع الهيئات
املذكورة هنا؛
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 .3أمثلة على أدوات الوالية من أجل تخطيط التكيف مع
تغير المناخ
املثاالن التاليان مأخوذان من البلدان املتقدمة ،ومذكوران كدليل
إرشادى فقط ،إلظهار نوعية املعلومات التى قد تكون مفيدة لتح َّدد ىف
عملية خطة التكيف الوطنية ،وبينام يجيز الوضع ىف البلدان األقل منوا ً
عىل األرجح نهجاً أكرث تبسيطاً ،فإن هذه األمثلة تعكس بعض من تلك
املحددات التى قد يكون من الرضورى دمجها ىف الوالية ،وكيفية تنسيق
عملية إعداد التقارير وعمل الوزارات املختلفة ،وغري الخاضعني للرقابة
الحكومية املبارشة.
1 .3

قانون المملكة المتحدة لتغير المناخ لعام 2008

وضعت اململكة املتحدة إطار عمل طويل األجل ملزم من الناحية
القانونية؛ ملواجهة مخاطر تغري املناخ من خالل إصدار قانون تغري املناخ
ىف نوفمرب لسنة  1 2008والذى يقدم إطار قانوىن لوفاء الحكومة
بالتزاماتها ملواجهة تغري املناخ.
يضع القانون اإلطار القانوىن لسياسة التكيف ىف اململكة املتحدة كام
2
يىل:
•
•
•

تغري املناخ ومخاطره ىف اململكة املتحدة كل
تجرى عملية تقييم ُّ
خمس سنوات وكان موعد تقديم أول تقرير ىف يناير .2012
ينبغى وضع برنامج وطنى للتكيف ،واستعراضه كل خمسة
أعوام ملواجهة مخاطر تغري املناخ األكرث إلحاحاً ىف إنجلرتا ،وقد
صدر أول برنامج ىف عام .2012
للحكومة الحق ىف مطالبة السلطات العمومية والجهات
املعنية بحكم القانون (مبا فيها املرافق) بإعداد التقاريرعن
كيفية تقيمهم ملخاطر تغري املناخ عىل عملهم ،واإلجراءات
التى يتخذونها للتصدى لتلك املخاطر ،وعليه قامت الهيئات
العمومية والجهات املعنية بخدمات البنية التحتية بإعداد أول
مجموعة من تلك التقارير حتى .2012 -2011

.>http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents< 1
 2النص التالى مأخوذ من
()http://www.theccc.org.uk/about-the-ccc/climate-change-act
The following text is sourced from <http://www.theccc.org.uk/about-the-ccc/
.<climate-change-act

تأسست اللجنة الفرعية للتكيف املنبثقة عن اللجنة املعنية بتغري املناخ
مبوجب قانون تغري املناخ لسنة  ،2008حيث تقدم هذه اللجنة مشورة
الخرباء والتدقيق من خالل اللجنة املعنية بتغري املناخ لضامن متكني
اململكة املتحدة من خالل الربنامج الحكومى للتكيف من اإلستعداد
بفاعلية آلثار تغري املناخ( .انظر املوقع اإللكرتوىن:
(.)http://www.theccc.org.uk/about-the-ccc/adaptation-sub-committee

يحدد قانون تغري املناخ لسنة  2008دور اللجنة الفرعية ،والذى يتمحور
حول تقديم املشورة والتحليل واملعلومات وغريها من املساعدات من
خالل اللجنة املعنية بتغري املناخ ،حول:
تغري املناخ ومخاطره باململكة املتحدة.
•
إعداد عملية تقييم ُّ
تنفيذ برنامج صاحبة الجاللة الحكومى املعنى بالتكيف ىف
•
انجلرتا.
طلبات من السلطات الوطنية بويلز ،واسكتلندا ،وأيرلندا
•
الشاملية للمشورة بشأن التكيف
أهداف اللجنة الفرعية
دراسة وضع أول عملية لتقييم مخاطر تغري املناخ ىف الفرتة
•
بني  .2011-2009يقتىض قانون تغري املناخ أن تقوم اللجنة
بتقديم مشورتها بحلول  26يوليو  2011أى ىف غضون 6
أشهر قبل امليعاد النهاىئ املحدد لطرح عملية تقييم مخاطر
تغري املناخ أمام الربملان ،وقررت اللجنة أنه بجانب تقديم
املشورة ىف نهاية العملية عند إمتام عملية التقييم ،ستقدم
املشورة بصفة مستمرة ،مام يتيح للمتعاقدين ،ووزارة البيئة
واألغذية والشؤون الريفية تعديل النهج املتبع لتجسيد مشورة
اللجنة ،عالوة عىل ذلك ،ستقدم اللجنة املشورة حول التقييم
االقتصادى للتكيف والذى سيجرى بشكل متزامن مع تقييم
مخاطر تغري املناخ ،بالرغم من أنه ليس من مقتضيات القانون
بشكل رسمى ،حيث يتداخل اإلثنان عىل املستوى التحليىل.
لتقييم مدى استعداد اململكة املتحدة ملواجهة مخاطر وآثار
•
تغري املناخ ،ومبوجب القانون تلتزم لجنة تغري املناخ بتقديم
تقييمها بخصوص التقدم املحرز ىف تنفيذ األهداف واالقراحات
والسياسات املحددة ىف برامج التكيف الخاصة بالحكومة
اململكة واملطروحة أمام الربملان ،ومن املحتمل أن يكون موعد
تقديم أول تقرير ىف عام  ،2014مع التقارير الالحقة كل
عامني من تاريخه (أى ىف  ،)2018 ،2016باإلضافة إىل ذلك،
قد تطلب هيئات وطنية أخرى مشورة اللجنة حول برامجها.
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•

وجدير بالذكر أن عمل اللجنة حول إطار التقارير سوف يقع ىف
إطار هذا الهدف
تعزيز برامج عمل التكيف الفعالة التى يقوم بها املجتمع
ككل  -يغطى تلك الهدف مشاركة اللجنة مع األطراف املعنية
وتقييمهم لكيفية تحسن قاعدة األدلة من أجل تحسني
االستعداد ملواجهة تغري املناخ.

المهام الرئيسية للجنة

حددت اللجنة مهام عديدة لتقييم املخاطر والفرص املتعلقة بتغري املناخ،
ومدى التأهب ملواجهتها ،وتتضمن املسائل مايىل ،ونظرا ً النخراط اللجنة
تغري املناخ
ىف عملها ،يجب اسرتشاد التفاصيل املحددة بعملية تقييم ُّ
ومخاطره .وتتضمن املوضوعات ما يىل:
•
•
•
•
•

2 .3

األحوال املناخية املحتملة ىف املستقبل؛
اآلثار الرئيسية املرتبطة باألحوال املناخية املحتملة ىف املستقبل
عىل اململكة املتحدة وعرب البحار؛
مدى تأهب اململكة املتحدة للتكيف مع اآلثار واستغالل
الفرص والقرارات التى ميكن اتخاذها لتحسني الوضع ،ومتى
نحتاج التخاذ هذه القرارات ،والجهات املنوطة باتخاذها.
التكاليف واملنافع املرتبطة باالستجابات املختلفة للتكيف؛
تعزيز برامج العمل الفعالة للتكيف باالستعانة باملجتمع كله،
ويجب وضع اسرتاتيجية لالتصاالت ودمج األطراف املعنية.
األمر التنفيذى لتنفيذ تخطيط التكيف مع تغير
المناخ فى الواليات المتحدة األمريكية

فيام يىل مثال للتعليامت املعنية بتنفيذ الوالية الوطنية للتخطيط
للتكيف ،استنادا ً إىل األمر التنفيذى الصادر عن مكتب رئيس الواليات
املتحدة األمريكية 3.وهو مثال يبني كيفية إثبات املسؤولية واملتطلبات
املتعلقة بعملية التكيف ،امللقاة عىل عاتق الوزارات األمريكية،
وتوصيلها بطريقة مبارشة وشفافة للغاية.
تخطيط التكيف مع تغير المناخ على مستوى الوكاالت
الفيدرالية

 3األمر التنفيذى رقم ( :)13514القيادة الفدرالية األمريكية فى األداء البيئى واالقتصادى
والطاقة.
United States of America Federal Leadership in Environmental, Energy and
Available at <http://www..13514 Economic Performance. Executive order
.<2009fedleader_eo_rel.pdf/whitehouse.gov/assets/documents
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تعليامت التنفيذ  4من مارس 2011

4

خلفية:
تسعى القيادة الفدرالية للبيئة والطاقة واألداء االقتصادى مبوجب
األمر التنفيذى رقم  13514إىل وضع اسرتاتيجية متكاملة نحو تحقيق
االستدامة ىف الحكومة الفدرالية .ويكمن الغرض من هذه الوثيقة ىف
إتاحة تعليامت تنفيذية لتستخدمها الوكاالت الفدرالية ىف التخطيط
للتكيف مع تغري املناخ .تحتم الفقرة ( )1بالقسم ( )8من األمر التنفيذى
املذكور عىل كل وكالة فدرالية ،كجزء من العملية الرسمية للتخطيط
االسرتاتيجى ألداء االستدامة ،تقييم مخاطر تغري املناخ ذات الصلة ونقاط
الضعف للسيطرة عىل آثار تغري املناخ قصرية املدى وطويلة املدى
عىل مهمة الوكالة وعملياتها .وتنص الفقرة (ب) بالقسم ( )5من األمر
التنفيذى عىل أن يصدر رئيس املجلس املعنى بنوعية البيئة تعليامت
ينفذ مبوجبها األمر.
كلف القسم ( )16من األمر التنفيذى فرقة العمل املعنية بشؤون
التكيف مع تغري املناخ املشرتكة بني الوكاالت (فرقة العمل) بوضع
دعام لصياغة اسرتاتيجية قومية
توصيات إلجراءات الوكالة الفدرالية ً
معنية بالتكيف مع تغري املناخ .وتوصلت فرقة العمل إىل أن الحكومة
الفدرالية يقع عىل كاهلها التزام بالغ األهمية بالتخطيط للتكيف ألن
تغري املناخ يؤثر مبارش ًة عىل نطاق واسع من الخدمات والعمليات
والربامج واألصول الفدرالية (عىل سبيل املثال البنية التحتية واألراىض
واملوارد املائية) كام أن له تبعات واسعة املدى متعلقة باألمن الوطنى.
ولقد أوصت فرقة العمل ىف أحد التقارير املرحلية املقدمة إىل الرئيس
بتاريخ أكتوبر  2010بأن تضع الوكاالت الفدرالية خطط منسقة بشأن
التكيف مع تغري املناخ وتنفذها (التقرير املرحىل لفرقة العمل املعنية
بشؤون التكيف مع تغري املناخ املشرتكة بني الوكاالت :اإلجراءات املوىص
دعام لالسرتاتيجية الوطنية للتكيف مع تغري املناخ5 ،
بها ً
أكتوبر .)2010

وستحدد كل وكالة من خالل تخطيط التكيف جوانب تغري املناخ التى
من املحتمل أن تؤثر عىل قدرة الوكالة عىل تحقيق مهمتها ،ومواصلة
عملياتها ،واالستجابة بشكل اسرتاتيجى .وسيساعد تخطيط التكيف
الوكالة عىل تقليل اآلثار السلبية واالستفادة من الفرص الجديدة التى
ميكن أن يجلبها تغري املناخ .وسيضمن دمج تخطيط التكيف مع تغري
املناخ ىف عمليات الحكومة الفدرالية وسياساتها وبرامجها استثامر املوارد
بحكمة والحفاظ عىل فعالية الخدمات والعمليات الفدرالية ىف ظل
الظروف املناخية الحالية واملستقبلية.

 4النص التالى مأخوذ من (http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/
pdf.3_3_microsites/ceq/adaptation_final_implementing_instructions

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

وبنا ًء عىل توصيات فرقة العمل ،وضعت مجموعة العمل لوكالة التكيف
مع تغري املناخ املشرتكة بني الوكاالت (مجموعة العمل) التعليامت
التنفيذية ملتطلبات تخطيط التكيف ،كام أتاحت املجموعة هذه
التوصيات املشرتكة بني الوكاالت للمجلس املعنى بنوعية البيئة .باإلضافة
إىل ذلك وفرت مجموعة العمل وثيقة دعم موىص بها تتضمن مناذج
ووكاالت اإلعالم التى ستساعد عىل تلبية متطلبات التعليامت التنفيذية.
وقام املجلس املعنى بنوعية البيئة مبراجعة توصيات مجموعة العمل
كام وفر هذه التعليامت التنفيذية لضامن التنفيذ املتسق والفعال لألمر
التنفيذى رقم .13514
1
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ومع الوكاالت األخرى املعنية بشؤون التكيف مع تغري املناخ
ذات االهتامم املشرتك ،و(ث) تحديد الربامج واملوارد املتاحة
ىف الوكالة لدعم عملية تخطيط التكيف مع تغري املناخ .كام
ينبغى أن تراجع الوكاالت سياستها بشأن التكيف وتحدثها عند
الرضورة.
ب)

من املقرر أن تشارك الوكاالت خالل السنة التقوميية 2011

ىف ورش العمل املشرتكة بني الوكاالت املعنية بتغري املناخ التى
ستجرى تحت رعاية املجلس املعنى بجودة البيئة .وينبغى أن
تقوم كل وكالة ،عىل املستوى الداخىل وعىل مستوى العنارص
األساسية للربنامج ،بجمع ومشاركة معلومات متعلقة بآثار تغري
املناخ عىل مهمة الوكالة ،وبرامجها ،وعملياتها كام ينبغى أن
تتحني فرص املشاركة والتنسيق عىل مستوى املجتمع الفدراىل.

التعليمات التنفيذية لتخطيط التكيف مع تغير
المناخ على مستوى الوكاالت الفدرالية:

ينبغى عىل رئيس كل وكالة ما يىل:
أ)

وضع سياسة للتكيف مع تغير المناخ للوكالة

( )1

ينبغى بحلول  15إبريل  2011اختيار مسؤول ذو أقدمية
من الوكالة وتعريف رئيس املجلس املعنى بنوعية البيئة به
ليضطلع بتنفيذ إجراءات تخطيط التكيف مع تغري املناخ
املطلوبة مبوجب التعليامت التنفيذية الحالية.
ينبغى بحلول  3يونيو  ،2011وبالتزامن مع تقديم خطة
أدء االستدامة االسرتاتيجية الخاصة بالوكالة ،إصدار بيان عىل
نطاق الوكالة بخصوص سياسة التكيف مع تغري املناخ وإتاحته
للجمهور حيث يكون موق ًعا من رئيس الوكالة ويلزم الوكالة
بتخطيط التكيف ملواجهة التحديات التى يفرضها تغري املناخ
والتى تقف أمام تنفيذ الوكالة ملهمتها ،وبرامجها ،وعملياتها.
وينبغى أن يحقق بيان السياسة ما يىل :أ) تحديد أغراض
كال من رؤية الوكالة إلنجاح تخطيط التكيف
السياسة مبا يشمل ً
واألهداف األولية للتكيف باإلضافة إىل االعرتاف بأن التكيف
مع تغري املناخ هو عنرص مكمل غاية ىف األهمية من عنارص
التخفيف من آثار تغري املناخ وأن كليهام رضوريان ملعالجة
أسباب وتبعات تغري املناخ ،و(ب) تبنى املبادىء التوجيهية
لفرقة العمل املعنية بالتكيف مع تغري املناخ املشرتكة بني
الوكاالت وإطار العمل الخاص بتخطيط التكيف ،و(ت) وصف
العملية التى تتبعها الوكالة لضامن التنفيذ الفعال لتخطيط
التكيف مبا ىف ذلك الكيفية التى ستنسق بها الوكالة تخطيط
التكيف عىل مستوى الربامج والعمليات التى تنفذها داخليًا

( )2

زيادة فهم الوكالة لكيفية تغير المناخ

ت)

تطبيق فهم تغير المناخ على مهمة الوكالة
وعملياتها

( )1

ينبغى بحلول  3يونيو  ،2011وبالتزامن مع تقديم خطة
أداء االستدامة االسرتاتيجية الخاصة بالوكالة ،أن يقدم لرئيس
املجلس املعنى بنوعية البيئة ردود الوكالة عىل األسئلة
اإلرشادية املذكورة ىف امللحق (ه) من وثيقة الدعم حيث
خصيصا بهدف متكني
أن هذه األسئلة اإلرشادية صممت
ً
الوكاالت من بدء تقييم كيفية تأثري تغري املناخ عىل مهمة
الوكالة ،وبرامجها ،وعملياتها وإعداد الوكالة إلجراء تحليل رفيع
املستوى لقابليتها للتأثر بتغري املناخ.
ينبغى بحلول  30سبتمرب  2011أن يقدم لرئيس املجلس
املعنى بجودة البيئة تحليل أوىل رفيع املستوى لقابلية تأثر
الوكالة بتغري املناخ.
ينبغى بحلول مارس  ،2012ألغراض استيفاء املعلومات التى
ستعد ىف ضوئها وثيقة تخطيط التكيف مع تغري املناخ املطلوبة
مبوجب الفقرة الثانية من القسم (ث) بهذه التعليامت،
استكامل التحليل النهاىئ رفيع املستوى الخاص بقابلية
تأثر الوكالة بتغري املناخ .وسيتم توفري معلومات وتعليامت
إضافية ىف سبيل استكامل التحليل رفيع املستوى خالل ورش
العمل املشرتكة بني الوكاالت التى تجرى تحت رعاية املجلس
املعنى بنوعية البيئة أو ىف وثائق التوجيهات أو وثائق الدعم
املستقبلية.

( )2
( )3

135

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

ث)

تصميم اإلجراءات وترتيبها حسب األولوية
وتنفيذها

( )1

ينبغى بحلول  30سبتمرب  ،2011وبالتزامن مع تقديم
التحليل األوىل رفيع املستوى الخاص بالوكالة املطلوب مبوجب
الفقرة الثانية من القسم (ج) من هذه التعليامت ،وباستخدام
النموذج الوارد ىف امللحق (ز) من وثيقة الدعم ،تحديد ثالث
إىل أربع إجراءات ذات أولوية معنية بالتكيف مع تغري املناخ
تعتزم الوكالة تنفيذها ىف السنة املالية  2012مبا ىف ذلك
اإلجراءات الرامية إىل تحسني قدرة الوكالة عىل تقييم مخاطر
تغري املناخ والتأقلم معها ،وعرضها عىل رئيس املجلس املعنى
بنوعية البيئة.
ينبغى بحلول  4يونيو  ،2012وكجزء من خطة أداء االستدامة
االسرتاتيجية للوكالة ،أن تقدم لرئيس املجلس املعنى بنوعية
البيئة ومدير مكتب اإلدارة وامليزانية خطة الوكالة للتكيف مع
تغري املناخ املطروحة للتنفيذ ىف السنة املالية  .2013وينبغى
أن تعكس الخطط املجهودات الشاملة املشرتكة بني الوكاالت
املبذولة ىف سبيل تخطيط التكيف الوطنى وأن تحسنها عند
االقتضاء .ومن املقرر تقديم إرشادات وتعليامت للوكاالت ىف
سبيل مساعدتها عىل استكامل خطة الوكالة للتكيف مع تغري
املناخ أثناء ورش العمل ذات الصلة املشرتكة بني الوكاالت
التى يرعاها املجلس املعنى بنوعية البيئة أو إتاحتها ىف وثائق
التوجيهات املستقبلية.

( )2
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( )3

عندما يوافق مكتب اإلدارة وامليزانية عىل طرح خطة أداء
االستدامة االسرتاتيجية التى أعدتها الوكالة للجمهور ،ستتكفل
الوكاالت بضامن أن يكون الجزء الخاص بالتكيف مع تغري املناخ
من هذه الخطة متا ًحا للجمهور للعرض والتعليق .وينبغى
عىل الوكاالت تحديث الخطة حسب االقتضاء وفقًا لتوجيه
املجلس املعنى بنوعية البيئة بغية تقديم خطط أداء االستدامة
االسرتاتيجية الخاصة بالوكالة.

ج) التقييم والتعلم

املشاركة خالل السنة التقوميية  2011ىف ورش العمل املشرتكة بني
الوكاالت التى يرعاها املجلس املعنى بجودة البيئة وتبادل الدروس
املستفادة مع الوكاالت األخرى.

____________________________________
التقرير المرحلى لفرقة العمل المعنية بشؤون التكيف مع تغير المناخ المشتركة بين
1
دعما لالستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 5 ،أكتوبر
الوكاالت :اإلجراءات الموصى بها
ً
.2010
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 .4التعريفات المندرجة تحت مجموعة رئيسية مكونة من 27
مؤشر وصفى للمتغيرات المناخية القاسية كما عرفها فريق
الخبراء المشترك المعني بكشف تغير المناخ ومؤشراته
المكون من أعضاء لجنة علم المناخ )CCI(/برنامج التغيرات
والتنبؤات المناخية(  /) CLIVARاللجنة التقنية المشتركة
لعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ()JCOMM
برنامج سهل االستعمال قائم على لغة البرمجة ( Rبرنامج  RClimDexمتاح
الستخدامه فى حساب هذه المؤشرات .للمزيد من التفاصيل انظر الرابط:
))unfccc.int/NAP
مؤشرات درجات الحرارة:
 ،FD -1أيام الصقيع :عدد األيام التى تكون قيمة ( TNدرجة الحرارة
اليومية الصغرى) فيها أقل من صفر درجة مئوية .حيث تساوى ( )TNijدرجة
الحرارة اليومية الصغرى فى يوم ( )iفى الفترة ( .)jاحسب عدد األيام التى
تكون فيها ( )TNijأقل من صفر درجة مئوية.
 ،SU -2أيام الصيف :عدد األيام التى تكون قيمة ( TXدرجة الحرارة اليومية
العظمى) فيها أكبر من  25درجة مئوية .حيث تساوى ( )TXijدرجة الحرارة
اليومية العظمى فى يوم ( )iفى الفترة ( .)jاحسب عدد األيام التى تكون
فيها ( )TXijأكبر من  25درجة مئوية.
 ،ID .5أيام الجليد :عدد األيام التى تكون قيمة  TXفيها أقل من صفر
درجة مئوية.
حيث تساوى ( )TXijمئوية.
 ،TR .6الليالى االستوائية :عدد األيام التى تكون قيمة  TNفيها أكبر من
 20درجة مئوية .حيث تساوى ( )TNijدرجة الحرارة اليومية الصغرى فى يوم
( )iفى الفترة ( .)jاحسب عدد األيام التى تكون فيها ( )TNijأكبر من 20
درجة مئوية.
 ،GSL -5طول موسم الزراعة :العدد السنوى لأليام بين الفترة األولى
التى مدتها ستة أيام على األقل تكون ( TGمتوسط درجة الحرارة اليومية)
فيها أكثر من  5درجات مئوية والفترة األولى التى تكون مدتها ستة أيام
على األقل من النصف الثانى من العام تكون  TGفيها أقل من  5درجات
مئوية .حيث تساوى ( )TGijمتوسط درجة الحرارة اليومية فى يوم ( )iمن
الفترة ( .)jاحسب العدد السنوى (من  1يناير إلى  31ديسمبر فى نصف
الكرة الشمالى ،ومن  1يوليو إلى  30يونيو فى نصف الكرة الجنوبى) لأليام
ما بين أول حدوث الذى تكون مدته ستة أيام متعاقبة على األقل تكون
فيها ( )TGijأكبر من  5درجات مئوية ،وأول حدوث بعد  1يوليو ( 1يناير فى
نصف الكرة الجنوبى) تكون مدته ستة أيام متعاقبة على األقل تكون فيها
( )TGijأقل من  5درجات مئوية.
 :TXx -6أعلى قيمة شهرية لدرجة الحرارة اليومية العظمى:
حيث تساوى ( )TXjkدرجة الحرارة اليومية العظمى فى يوم ( )jفى
شهر(ً .)kإذا فإن أعلى قيمة لدرجة الحرارة اليومية العظمى تساوى
.)TXx=max)TXjk
 :TNx -7أعلى قيمة شهرية لدرجة الحرارة اليومية الصغرى:
حيث تساوى ( )TNjkدرجة الحرارة اليومية الصغرى فى يوم ( ) jفى
شهر ( .)kإذ ًا فإن أعلى قيمة لدرجة الحرارة اليومية الصغرى تساوى
.)TNx=max)TNjk

 :TXn -8أقل قيمة شهرية لدرجة الحرارة اليومية العظمى:
حيث تساوى ( )TXjkدرجة الحرارة اليومية العظمى فى يوم ( )jفى
شهر (ً .)kإذافإن أقل قيمة لدرجة الحرارة اليومية العظمى تساوى(
.TXn=min)TXjk
 :TNn -9أقل قيمة شهرية لدرجة الحرارة اليومية الصغرى:
حيث تساوى ( )TNjkدرجة الحرارة اليومية الصغرى فى يوم( ) jفى
شهر (ً .)kإذا فإن أقل قيمة لدرجة الحرارة اليومية الصغرى تساوى
.)TNn=min)TNjk
 ،TN10p -10الليإلى الباردة :عدد األيام التى تكون قيمة  TNفيها أقل
من فئة ما تحت النسبة المئوية .10
حيث تساوى ( )TNijدرجة الحرارة اليومية الصغرى فى يوم ( )iفى الفترة
( )jوتكون  TNin10هى فئة ما تحت النسبة المئوية  10من درجة الحرارة
اليومية الصغرى فى اليوم التقويمى ،والتى تكون محسوبة على مدار
خمسة أيام ترتكز على كل يوم تقويمى فى فترة االساس (-1961( )n
 .)1990احسب عدد األيام التى تكون فيها .TNij < TNin10
 ،TX10p -11األيام الباردة :عدد األيام التى تكون قيمة  TXفيها أقل
من فئة ما تحت النسبة المئوية .10
حيث تساوى ( )TXijدرجة الحرارة اليومية العظمى فى يوم ( )iفى الفترة
( )jوتكون  TXin10هى فئة ما تحت النسبة المئوية  10من درجة الحرارة
اليومية العظمى فى اليوم التقويمى ،والتى تكون محسوبة على مدار
خمسة أيام ترتكز على كل يوم تقويمى فى فترة االساس (-1961( )n
 .)1990احسب عدد األيام التى تكون فيها .TXij < TXin10
 ،TN90p -12الليالى الحارة :عدد األيام التى تكون قيمة  TNفيها أكبر
من فئة ما تحت النسبة المئوية .90
حيث تساوى ( )TNijدرجة الحرارة اليومية الصغرى فى يوم ( )iفى الفترة
( )jوتكون  TNin90هى فئة ما تحت النسبة المئوية  90من درجة الحرارة
اليومية الصغرى فى اليوم التقويمى ،والتى تكون محسوبة على مدار
خمسة أيام ترتكز على كل يوم تقويمى فى فترة االساس (-1961( )n
 .)1990احسب عدد األيام التى تكون فيها .TNij > TNin90
 ،TX90p -13األيام الحارة :عدد األيام التى تكون قيمة  TXفيها أكبر من
فئة ما تحت النسبة المئوية .90
حيث تساوى ( )TXijدرجة الحرارة اليومية العظمى فى يوم ( )iفى الفترة
( )jوتكون  TXin90هى فئة ما تحت النسبة المئوية  90من درجة الحرارة
اليومية العظمى فى اليوم التقويمى ،والتى تكون محسوبة على مدار
خمسة أيام ترتكز على كل يوم تقويمى فى فترة االساس (-1961( )n
 .)1990احسب عدد األيام التى تكون فيها ..TXij > TXin90
 ،WSDI -14مؤشر مدة الموجة الحارة :عدد األيام التى تكون قيمة
 TXفيها أكبر من فئة ما تحت النسبة المئوية  90خالل فترة ستة أيام على
األقل.
حيث تساوى ( )TXijدرجة الحرارة اليومية العظمى فى يوم ( )iفى الفترة
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( )jوتكون  TXin90هى فئة ما تحت النسبة المئوية  90من درجة الحرارة
اليومية العظمى فى اليوم التقويمى ،والتى تكون محسوبة على مدار
خمسة أيام ترتكز على كل يوم تقويمى فى فترة االساس (-1961( )n
 .)1990احسب عدد االيام التى تكون فيها  TXij > TXin90لفترة زمنية
مدتها ستة أيام متتابعة على األقل.

يوميا فى يوم ( )iفى الفترة (.)j
حيث تساوى RRijكمية هطول األمطار
ً
احسب أكبر عدد من األيام المتتابعة التى تكون فيها  RRijأصغر من  1مم.

 ،CSDI -15مؤشر مدة الموجة الباردة :عدد األيام التى تكون قيمة
 TNفيها أكبر من فئة ما تحت النسبة المئوية  10خالل فترة ستة أيام على
األقل.
حيث تساوى ( )TNijدرجة الحرارة اليومية الصغرى فى يوم ( )iفى الفترة
( )jوتكون  TNin10هى فئة ما تحت النسبة المئوية  10من درجة الحرارة
اليومية الصغرى فى اليوم التقويمى ،والتى تكون محسوبة على مدار
خمسة أيام ترتكز على كل يوم تقويمى فى فترة االساس (-1961( )n
 .)1990احسب عدد االيام التى تكون فيها  TNij < TNin10لفترة زمنية
مدتها ستة أيام متتابعة على األقل.
 -16نطاق التغير اليومى فى درجة الحرارة :أى متوسط الفرق ما بين
 TXو( TNدرجة مئوية).
حيث تساوى ( )TXijو( )TNijدرجتى الحرارة اليومية العظمى والصغرى ،على
الترتيب ،فى يوم ( )iفى الفترة ( .)jوإذا كانت ( )Iتمثل مجموع عدد األيام
فى الفترة ( ،)jفإن نطاق التغير اليومى فى درجة الحرارة فى الفترة ()j
تحسب من خالل المعادلة)DTRj = sum )TXij – TNij :
مؤشرات هطول األمطار:
 ،RX1day -17القيمة القصوى لهطول األمطار خالل يوم واحد:
تمثل هذه القيمة أعلى كمية هطول لألمطار خالل يوم واحد.
حيث تساوى  RRijكمية هطول األمطار اليومية فى يوم ( )iفى الفترة (،)j
وتكون قيمة الهطول القصوى ليوم واحد فى الفترة ( )jهىRX1dayj = :
.)max )RRij
 ،RX5day -18القيمة القصوى لهطول األمطار خالل خمسة أيام:
تمثل هذه القيمة أعلى كمية هطول لألمطار خالل فترة خمسة أيام.
حيث تساوى RRkjكمية هطول األمطار خالل مدة الخمسة أيام ( )kفى
الفترة ( ،)jبحيث تتحدد ( )kعلى أساس اليوم األخير .وتكون قيم الهطول
القصوى لمدة الخمسة أيام فى الفترة ( )jهى.)RX5dayj = max )RRkj :
يوميا :أى متوسط
 ،SDII -19المؤشر البسيط لكثافة هطول األمطار
ً
كمية هطول األمطار فى يوم رطب.
يوميا فى األيام الرطبة "w " )RR
حيث تساوى RRijكمية هطول األمطار
ً
أكبر من أو تساوى 1مم) فى الفترة ( ،)jوإذا كانت ( )Wتمثل عدد األيام
الرطبة فى الفترة ( ،)jيكون المؤشر البسيط لكثافة هطول األمطارSDIIj = :
.sum )RRwj( / W
،R10mm -20أيام هطول األمطار الغزيرة :أى عدد األيام التى تكون
يوميا) فيها أكبر من أو تساوى  10مم.
قيمة ( RRكمية هطول األمطار
ً
يوميا فى يوم ( )iفى الفترة (.)j
حيث تساوى RRijكمية هطول األمطار
ً
احسب عدد األيام التى تكون فيها  RRijأكبر من أو تساوى  10مم.
 ،R20mm -21أيام هطول األمطار الغزيرة للغاية :أى عدد األيام التى
تكون قيمة  RRفيها أكبر من أو تساوى  20مم.
يوميا فى يوم ( )iفى الفترة (.)j
حيث تساوى RRijكمية هطول األمطار
ً
احسب عدد األيام التى تكون فيها  RRijأكبر من أو تساوى  20مم.
 :Rnnmm -22عدد األيام التى تكون قيمة  RRفيها أكبر من أو تساوى
الحد األدنى الذى يحدده المستخدم بالمليمتر.
يوميا فى يوم ( )iفى الفترة (.)j
حيث تساوى RRijكمية هطول األمطار
ً
احسب عدد األيام التى تكون فيها  RRijأكبر من ( )nnمليمتر.
 ،CDD -23األيام الجافة المتتابعة :أطول فترة للموجة الجافة ( RRأصغر
من 1مم).
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 ،CWD -24األيام الرطبة المتتابعة :أطول فترة للموجة الرطبة ( RRأكبر
من أو تساوى 1مم).
يوميا فى يوم ( )iفى الفترة (.)j
األمطار
هطول
كمية
حيث تساوىRRij
ً
احسب أكبر عدد من األيام المتتابعة التى تكون فيها  RRijأكبر من أو
تساوى  1مم.
جدا (أكبر من فئة
 :R95pTOT -25أى هطول األمطار بسبب األيام الرطبة ً
ما تحت النسبة المئوية .)95
يوميا فى يوم رطب  w )RRأكبر
حيث تساوى  RRwjكمية هطول األمطار
ً
من أو تساوى 1مم) فى الفترة ( ،)jوتكون  RRwn95فئة ما تحت النسبة
المئوية  95من كمية هطول األمطار فى األيام الرطبة فى فترة االساس
( .)1990-1961( )nوبذلك تكون R95pTOTj = sum )RRwj(, where
.RRwj > RRwn95
 :R99pTOT -26أى هطول األمطار بسبب األيام الرطبة للغاية (أكبر من
فئة ما تحت النسبة المئوية .)99
يوميا فى يوم رطب  w )RRأكبر
حيث تساوى  RRwjكمية هطول األمطار
ً
من أو تساوى 1مم) فى الفترة ( ،)jوتكون  RRwn99فئة ما تحت النسبة
المئوية  99من كمية هطول األمطار فى األيام الرطبة فى فترة االساس
( .)1990-1961( )nوبذلك تكون R99pTOTj = sum )RRwj(, where
.RRwj > RRwn99
 :PRCPTOT -27مجموع هطول األمطار فى األيام الرطبة (أكبر من 1مم).
يوميا فى يوم رطب w )RR
حيث تساوى  RRwjكمية هطول األمطار
ً
أكبر من أو تساوى 1مم) فى الفترة ( ،)jوبذلك تكون PRCPTOTj = sum
.))RRwj
المصدر:
إرشادات حول تحليل الظروف المناخية القاسية فى المناخ المتغير لدعم
اتخاذ قرارات مستنير بشأن التكيف مع تغير المناخ .البرنامج العالمى لبيانات
المناخ ورصده .المنظمة العالمية لألرصاد الجوية.

Klein Tank, A.M.G, F.W. Zwiers and X. Zhang. 2009. Guidelines on Analysis of
extremes in a changing climate in support of informed decisions for adaptation.
Climate Data and Monitoring WCDMP-No. 72, TD 1500. World Meteorological
Organization, Geneva, Switzerland. Available at <http://www.wmo.int/datastat/
documents/WCDMP_72_TD_1500_en_1_1.pdf>.

أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

 .5بعض األمثلة عن استراتيجيات وخطط التكيف الحالية على
مختلف المستويات
الخطة /االستراتيجية

الجهة المسئولة

نظرة عامة

على المستوى اإلقليمى
الورقة البيضاء لالتحاد
األوروبى بشأن التكيف مع
تغير المناخ

مفوضية الجماعات األوروبية

إحداث تغيرات تحويلية خالل
الفترة ( )2021-2011من خالل
خطة تنفيذية لإلطار اإلقليمى
لتحقيق التنمية المتكيفة مع
تغير المناخ

الجماعة الكاريبية

تحدد الورقة إطار عمل للحد من قابلية تأثر االتحاد األوروبى باآلثار السلبية لتغير المناخ .وقد صمم
هذا اإلطار بما يسمح بتطويره كلما توافرت المزيد من األدلة ،كما أنه يلتزم بمبدأ تفريع السلطة،
ومن ثم فإنه يحرص على تكملة تدابير اإلطار من قبل الدول األعضاء .ومن شأن هذا اإلطار دعم
تحيق األهداف العامة لالتحاد األوروبى بشأن التنمية المستدامة من خالل تبنى نهج مرحلى .ومن
المزمع وضع األساسات خالل المرحلة األولى ( ) 2012-2009إلعداد استراتيجية شاملة للتكيف
مع تغير المناخ من االتحاد األوروبى حتى يتم تنفيذها خالل المرحلة الثانية (والتى تبدأ فى .)2013
وضع إطار العمل من خالل نشاط شامل ،كما توجد ثالث ورقات قطاعية (الزراعة ،الصحة والمياه،
السواحل والشئون البحرية) مرفقة بالورقة البيضاء .ومن الممكن إضافة أى ورقات قطاعية أخرى
فى المستقبل.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:EN:PDF

تتولى الخطة التنفيذية مسؤولية تحقيق العناصر االستراتيجية واألهداف المحددة فى لإلطار
اإلقليمى لتحقيق التنمية المتكيفة مع تغير المناخ ،وهى استراتيجية تسعى للتصدى آلثار تغير
المناخ فى المنطقة .ويحدد اإلطار اإلقليمى نهج استراتيجية الجماعة الكاريبية فى التكيف مع تغير
المناخ ،وذلك فى ضوء الخمسة عناصر االستراتيجية والعشرين هدف الموضوعين بغية زيادة قدرة
النظم البيئية واالقتصادية واالجتماعية فى الدول األعضاء بالجماعة الكاريبية على المرونة مع
تغير المناخ .ويقدم هذا اإلطار خارطة طريق لإلجراءات المطلوبة من الدول األعضاء والمنظمات
اإلقليمية خالل الفترة من  2009حتى  .2015ومن المقرر تنفيذ الخطة التنفيذية خالل الفترة
(.)2021- 2011
http://caribbeanclimate.bz/ongoing-projects/2009-2021-regional-planing-for-climate-compatible-development-in-the-region.html

على المستوى الوطنى
اإلطار الوطنى للتكيف مع
تغير المناخ فى أستراليا

وزارة البيئة األسترالية

االستراتيجية األلمانية للتكيف
مع تغير المناخ ( )2008وخطة
للتكيف ()2011
عملها
ٌ

الوزارة الفيدرالية للبيئة وحفظ
الطبيعة والسالمة النووية

ينصب تركيز هذا اإلطار على دعم صناع القرار لفهم ظاهرة تغير المناخ ودمج االعتبارات المتصلة
بها فى القرارات المتعلقة بالسياسات والقرارات التنفيذية على جميع المستويات وفى جميع
القطاعات القابلة للتأثر باآلثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ .وتتبع الحكومة المركزية نهج الشراكة
للتكيف مع تغير المناخ ،مع التركيز على الدور الرئيسى لشركات األعمال والمجتمعات المحلية فى
مواجهة المخاطر المناخية.
http://www.climatechange.gov.au/government/initiatives/~/media/government/initiatives/nccaf/national_climate_change_adaption_framework.pdf

إن الهدف طويل األجل لالستراتيجية األلمانية للتكيف هو تقليل قابلية التأثر وصيانة وتحسين
التكيف على النظم الطبيعي واالجتماعي واالقتصادي .تعتمد هذه االستراتيجية على مبادئ
االنفتاح والتعاون؛ والمعرفة والمرونة والوقاية؛ والتبعية والنسبية؛ والنهج الكلى؛ والمسئولية
الدولية؛ واالستدامة.
http://www.bmu.de/files/english/pdf/application/pdf/das_zusammenfassung_en.pdf
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/aktionsplan_anpassung_klimawandel_en_bf.pdf
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خطة التكيف الوطنية
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ

الخطة /االستراتيجية

الجهة المسئولة

نظرة عامة

استراتيجية بنجالديش لتغير
المناخ وخطة العمل )2008
المستعرضة فى 2009
ُ
إلنفاذها لمدة  10سنوات)

وزارة البيئة والغابات

تُ قيم بنجالديش اآلن تكلفة تنفيذ خطة عمل المناخ لفترة  10سنوات باستشارة الوزارات المختصة.
إن خطة العمل أو االستراتيجية والتى تعتبر "وثيقة حية" تحدد برامج ملموسة لتنفيذها فى عدة
قطاعات وتُ رشد نحو أنواع األنشطة التى يتعين تنفيذها والوزارات والوكاالت المسؤولة عن ذلك.
صقل هذه البرامج وتُ شرح بالتفاصيل مع االستعانة باألطراف المعنية فى وقت التنفيذ.
ستُ َ

خطة عمل تونجا الوطنية
المشتركة بشأن التكيف مع
تغير المناخ وإدارة مخاطر
الكوارث ()2015-2010

وزارة البيئة وتغير المناخ ومكتب
إدارة حاالت الطوارئ الوطنية

http://www.sdnbd.org/moef.pdf

تُ لقي خطة العمل الوطنية المشتركة الضوء على األنشطة واألهداف المجتمعية والوطنية ذات
األولوية التى ستنفذ حتى تسمح للبيئة والشعب في تونغا بالتأقلم على أثار تغير المناخ وتخفيف
مخاطر الكوارث .تضم الخطة ستة أهداف ذات أولوية مع أهداف ذات صلة ومخرجات متوقعة،
كما أنها تتضمن استراتيجية تنفيذ تصف فيها نهج التنفيذ ،ومبادئ التوجيهية ،وترتيبات مؤسسية،
استراتيجية تمويلية ،واستراتيجية اتصاالت ،واستراتيجية متابعة وتقييم.
http://www.sprep.org/att/irc/ecopies/countries/tonga/66.pdf

على المستوى دون الوطنى
االستجابة لتغير المناخ فى
والية نيويورك ()2011

وسلطة
بحث الطاقة لوالية نيويورك ُ
التنمية

اختيار استراتيجيات التكيف
للواليات الفيدرالية األلمانية

وزارات الدولة للبيئة

إن هذا الدليل ،فى صورة تقرير ،يقدم معلومات لصانعى القرارات حول التكيف ويعتمد على
التقييم المتكامل الستراتيجيات فعالة للتكيف مع تغير المناخ فى والية نيويورك (.)ClimAID
وتكمن أهداف هذا التقييم في تقديم أحدث المعلومات لصانعى القرار فى والية نيويورك حول
قابلية تأثرها وقدرتها على االستفادة من تغير المناخ وتيسيير وضع استراتيجيات تكيف استرشادا
أيضا إلى التركيز على مجاالت متعلقة بتغير
بالتجربة المحلية والمعرفة العلمية .كما يهدف التقييم ً
ً
إضافة إلى تحديد ثغرات البيانات واحتياجات
المناخ ووالية نيويورك التى تضمن إجراء بحوث إضافية،
المتابعة للمساعدة فى توجيه الجهود المستقبلية.
http://www.nyserda.ny.gov/Publications/Research-and-Development/Environmental/
EMEP-Publications/Response-to-Climate-Change-in-New-York.aspx

تولت الواليات الفيدرالية األلمانية مهمة النظر في مسألة التكيف مع تغير المناخ ،ولذا
وضعت استراتيجيات التكيف دون الوطنية الخاصة بهم .استطاعت عشر واليات فيدرالية اتمام
استراتيجياتهم للتكيف ومازالت ست واليات فى المراحل األخيرة من العملية.
http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries/germany

على مستوى المدن
لندن ،استراتيجية رئيس البلدية
للتكيف مع تغير المناخ
()2010

سلطات لندن الكبرى

خطة استدامة شاملة لمدينة
نيويورك

مكتب مدينة نيويورك للتخطيط
طويل المدى واالستدامة

قائما على المخاطر لفهم اآلثار المناخية الحالية (فيضانات ،جفاف ،موجات
نهجا
ً
تتخذ االستراتيجية ً
حارة) ،وكيفية توقع تغيرها على مدار القرن .توفر هذه االستراتيجية إطارا للعمل يحدد المخاطر
المناخية األساسية ويعطيها أولويات ومن ثم تحديد من هو الي يتمتع بأفضل موقع وظيفي
يسمح له بالعمل بشكل فردى أوجماعى التخاذ إجراءات لتقليل هذه المخاطر أو إدارتها.
http://www.london.gov.uk/climatechange/strategy

أطلق رئيس البلدية بلومبيرج هذه الخطة عام  2007لتجهيز المدينة الستيعاب واحد مليون مقيم
جديد ،وتقوية االقتصاد ،ومكافحة تغيرات المناخ ،وتعزيز جودة الحياة لجميع المقيمين بنيويورك.
اخضرارا
جمعت الخطة وكاالت ألكثر من  25مدينة للعمل على تحقيق الرؤية نحو نيويورك أكثر
ً
المستعرضة من الخطة ( )2011هى تحويل المدينة إلى مدينة
وأعظم .أحد أهم أهداف النسخة ُ
عاما المقبلين .كما أنها تستعرض آثار تغير المناخ المحتملة
أكثر
اخضرارا على مدار الخمسة وعشرين ً
ً
أيضا توفر تدابير تكيف
وتشير إلى استراتيجيات للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة للمدينة ،بينما ً
للتقليل من قابلية تأثر المدينة بالتغير المناخي.
http://www.nyc.gov/html/planyc2030/html/theplan/the-plan.shtml

140

أقل البلدان نمو ًا
خطة التكيف الوطنية
المبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطة التكيف الوطنية
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تغير المناخ
ّ

الخطة /االستراتيجية

الجهة المسئولة

نظرة عامة

على المستوى المحلى/المجتمعى
خطة عمل نيبال المحلية
للتكيف (بدأت فى
منتصف)2010

وزارة البيئة ،حكومة نيبال

تغير المناخ

المجالس المجتمعية

وفقا لسياسة نيبال لتغير المناخ  2011وكوسيلة لتنفيذ خطة عملها المحلية للتكيف ودمج خيارات
ً
تكيف فى سياسة التطوير وعمليات التخطيط؛ اعتمدت نيبال إطار العمل الوطني لخطة العمل
المحلية للتكيف .وتضم خطة العمل هذه هدفين :الهدف األول هو تنفيذ إجراءات للتكيف،
والهدف الثانى هو دمج تغير المناخ في تخطيط التنمية المحلية والتنفيذ .ويكفل إطار عمل الخطة
أن تكون عملية دمج مرونة تغير المناخ فى التخطيط الوطني عملية تصاعدية وشاملة ومستجيبة
ومرنة .فهي تحدد العملية احتياجات التكيف المحلية للحد من المخاطرالمناخية وقابلية التأثر ،كما
أنها تُ زيد من المرونة باستخدام سبع خطوات.
http://www.moenv.gov.np/cdkn/knowledge%20products/NAPA%20TO%20LAPA.pdf

تكيف مجتمعات المناطق
الشمالية النائية مع اآلثار

في إطار برنامج "تغير المناخ-تكيف مجتمعات المناطق السمالية النائية مع اآلثار" ،وضعت
المجتمعات المحلية في السويد وفينلندا والنرويج وجرينالند وسكوتالندا؛ العديد من استراتيجيات
التكيف المناخي.
http://www.clim-atic.org/adaptation%20strategies.html

على مستوى األخطار
الجفاف:

التغلب على مشكلة الجفاف:
استراتيجيات التكيف فى أندرا
براديش ،الهند ()2006

البنك الدولى

إجراء تقييمات طويلة المدى حول مخاطر الجفاف فى أندرا براديش ومقترحات لوضع استراتيجيات
لتقليل آثارها في العديد من السيناريوهات االقتصادية والخاصة بإدارة الجفاف وتغير المناخ .يعمق
التحليل مفهوم استراتيجيات التكيف مع المخاطر المناخية ،بما في ذلك آثار تأمين المخاطر الزراعية
والكارثية.
http://water.worldbank.org/publications/overcoming-drought-adaptation-strategies-andhra-pradesh-india

أخطار متعلقة بالمياه:

خطة إدارة مخاطر فيضان
مصب التايمز )2008( 2100

وكالة المملكة المتحدة للبيئة

سس مشروع مصب التايمز  2100في عام  2002بهدف وضع خطة إدارة
بقيادة وكالة البيئةُ ،أ َ
مخاطر الفيضانات الموجية طويلة المدى للندن ومصب التايمز .وقد نتجت خطة إدارة مخاطر
الفيضانات الخاصة بمصب التايمز  2100عن دراسات استمرت لمدة  6سنوات من العمل مع نطاق
واسع من المنظمات عبر المصب .وأعدت الخطة مجموعة من التوصيات إلدارة مخاطر الفيضانات
عبر المصب إلى آخر القرن.
إن هذه الخطة هى نتاج تقييم ُمفصل حول الخيارات المتاحة إلدارة مخاطر الفيضانات وتكلفتها
االقتصادية ومنافعها وآثارها البيئية .كما أنها تحدد االتجاه االستراتيجي إلدارة مخاطر الفيضانات
المتطلب اتخاذها على المدى القصير (25عاما
عبر المصب وتتضمن توصيات بشأن اإلجراءات ُ
المقبلين) والمدى المتوسط ( 15عاما المقبلين) والمدى البعيد (إلى آخر القرن).
تعتمد الخطة على التوجيهات الحالية بشأن تغير المناخ ،ولكنها تتكيف مع التغيرات فى توقعات
ارتفاع مستوى سطح البحر وتغير المناخ على مدار القرن.
http://www.environment-agency.gov.uk/homeandleisure/floods/125045.aspx

ارتفاع مستوى سطح البحر:
استراتيجية التكيف مع ارتفاع
مستوى سطح البحر لخليج
سان دييجو ()2012

الحكومات المحلية من أجل
االستدامة

أعدت الحكومات المحلية من أجل االستدامة استراتيجية التكيف بواسطة عملية تعاونية وإقليمية
لألطراف المعنية تضمنت معظم ممثلي الوكاالت العامة والقطاع الخاص باهتمام بالغ في
مستقبل خليج سان دييجو .وعلى مدار ورش عمل متعددة وضعت بعض األطراف المعنية
والمستشارين الفنيين افتراضات مشتركة وتوصيات باإلجماع يجب أن تُ شكل قاعدة لتخطيط عملية
التكيف المناخي للمنطقة .وتُ عد استراتيجية التكيف وثيقة حية يمكن تنفيذها عن طريق الوكاالت
المحلية وإعادة تقييمها بعد اتاحة المعلومات الجديدة خالل السنوات المقبلة .وتتكون استراتيجية
التكيف من مكونيين أساسيين :تقييم قابلية التأثر التي تُ قيم كيفية تأثر األصول المجتمعية بارتفاع
ً
إضافة إلى توصيات لبناء مرونة هذه األصول المجتمعية.
مستوى سطح البحر،
http://www.icleiusa.org/static/San_Diego_Bay_SLR_Adaptation_Strategy_Complete.pdf
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ّ

الخطة /االستراتيجية

الجهة المسئولة

نظرة عامة

-1على المستوى القطاعى
خطط عمل قطاعات
سكوتلندا للتكيف

الحكومة األسكتلندية

إطار عمل تكيف الصحة العامة
مع تغير المناخ فى إفريقيا
وخطة العمل 2016/2012

اللجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة
العالمية المعنية بإفريقيا

تركز خطط عمل القطاعات الثنتا عشرة على المصادر القائمة للمعلومات والبحوث بهدف تحديد
اآلثار األساسية للتغير المناخى على كل قطاع واإلجراءات المالئمة التى من شأنها بناء المرونة مع
تلك اآلثار .ستتحدث تلك الخطط بصورة مستمرة كي تعكس الجوانب الناشئة المتعلقة بالمخاطر
واآلثار باإلضافة إلى تفهم االحتياجات الخاصة بكل قطاع.
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Environment/climatechange/scotlands-action/adaptation/AdaptationFramework/SAP

تكمن أهداف خطة العمل فى :تحديد المخاطر الصحية للدولة المتعلقة بتغير المناخ فى جميع
الدول اإلفريقية؛ وتقوية القدرات الوطنية الرئيسية التى تمكن النظم الصحية من اإلستعداد
للتهديدات التي ُسشكلها تغير المناخ على صحة اإلنسان واالستجابة لها بفاعلية؛ وتيسير تنفيذ
تدخالت الصحة العامة والبيئة األساسية إلدارة المخاطر الصحية الحادة وطويلة األجل الناتجة عن
ً
إضافة إلى تيسير البحوث التشغيلية والتطبيقية بشأن احتياجات تكيف الصحة المحلية
تغير المناخ؛
وحلولها؛ عالوة على تعميم الدروس المستفادة وخبرات الدول بهدف تيسير تنفيذ استراتيجيات
التكيف بقطاعات أخرى.
http://www.afro.who.int
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األنشطة اإلرشادية لعملية خطة التكيف الوطنية

.6

الجدول  :3األنشطة اإلرشادية التي تقع تحت كل عنصر من عملية خطة التكيف الوطنية وكل خطوة لها كما
هو مبين في جدول واحد
الخطوات

األنشطة اإلرشادية

العنصر أ .وضع األسس ومعالجة الفجوات
.1

البدء فى عملية خطة التكيف الوطنىة وإطالقها

.2

تقييم الوضع :تحديد المعلومات المتاحة بشأن
ً
إضافة
آثارتغير المناخ وقابلية التاثر به والتكيف معه،
إلى تقييم الفجوات واالحتياجات إلعداد البيئة
المواتية لعملية خطة التكيف الوطنية

.3

معالجة الفجوات فى القدرات ومواطن الضعف فى
تنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية

.4

تقييم االحتياجات التنموية وقابلية التأثر بتغير
المناخ بطريقة شاملة و متكررة

أ.

إحاطة صانعوا السياسات بتحديات التكيف مع تغير المناخ وفرصه ،وعملية خطة التكيف الوطنية
علي وجه الخصوص

ب.

تحديد اآلليات الرائدة والتنظيمية.

ث.

تفعيل خطة التكيف الوطنية بواسطة سهولة الوصول إلى الدعم

ت.
ج.

أ.

خلق رؤية وطنية لعملية خطة التكيف الوطنية وواليتها

تحديد إطار العمل واإلستراتيجية وخارطة الطريق التي تتضمن تتابع خطط التكيف الوطنية وخطة
الرصد والتقييم
حصر أنشطة التكيف الحالية والسابقة

ب.

جمع التحليالت المتاحة للمناخ الحالي والمستقبلى على المستوى الوطني و/أو اإلقليمي
بمفهومه الواسع

ت.
ث.

اجراء تحليل للفجوات بهدف تقييم مواطن الضعف والقوة فيما يخص القدرات والبيانات
والمعلومات والموارد الالزمة لالنخراط في عملية خطة التكيف الوطنية بفاعلية
تقييم العراقيل المحتملة أمام تخطيط أنشطة التكيف وتصميمها وتنفيذها

أ.

تطوير القدرات الفنية والمؤسسية التمكينية وتعزيزها بغرض َاإلضطالع بعملية خطة التكيف
الوطنية

ب.
ت.
أ.

ب.

تحديد اوتعزيز لوعى بالفرص المحتملة لدمج التكيف مع التغير المناخى في التخطيط التنموى
على مستويات مختلفة،
تصميم برامج تواصل عن تغير المناخ وأخرى لرفع الوعى العام وللتعليم وتنفيذها
جمع معلومات بشأن األهداف والسياسات والخطط والبرامج التنموية األساسية

تحديد أوجه التآزر بين أهداف التنمية والتكيف وسياساتهما وخططهما وبرامجهما

العنصر ب .العناصر التحضيرية
.1

تحليل سيناريوهات التغير المناخى الحالي
والمستقبلي

.2

تقييم قابلية التاثر بالتغير المناخى وتحديد خيارات
التكيف على مستوى القطاعات و المستوي
دون الوطني والوطني وعلى المستويات األخرى
المالئمة

أ.

تحليل المناخ الحالى بهدف تحديد اتجاهات المتغيرات والمؤشرات التى من الممكن استخدامها لدعم
التخطيط وصناعة القرار

ب.
ت.

تحديد مخاطر المناخ ومستويات االضطراب المستقبلية باستخدام تحليل السيناريوهات على المستوى
الوطنى أو كجزء من التحليل اإلقليمى وما يتضمنه من السيناريوهات المناخية واالجتماعية االقتصادية
إحاطة كل األطراف المعنية والجمهور بالتغيرات المناخية المتوقعة

أ.

تقييم قابلية التاثر بتغير المناخ على مستوى القطاعات والدون وطنى والوطنى وعلى المستويات األخرى
المالئمة (بواسطة تطبيق أطر عمل قابلة للتطبيق)

ب.

تصنيف مخاطر التغير المناخى وقابلية التاثر به

ت.

تحديد خيارات التكيف على مستويات متعددة لمعالجة أولويات قابلية التأثر وتصنيف هذه الخيارات

.3

استعراض خيارات التكيف وتقييمها

أ.

تقييم خيارات التكيف الفردى بما فيه التكاليف والمنافع االقتصادية واالجتماعية والمتعلقة بالنظام
ً
إضافة إلى احتماالت وقوع آثار غير مقصودة (ايجابية وسلبية) لتدابير التكيف
البيئي،

.4

جمع و التواصل علي خطط التكيف الوطنى

أ.

إضافة اولويات التكيف على المستوى القطاعى ودون الوطنى إلي خطط التكيف الوطنية من خالل
عمليات تصنيف األطراف المعنية وإتاحة المسودات لالستعراض

.5

إدماج التكيف مع تغير المناخ في التنمية
والتخطيط الوطني ودون الوطني

ب.
ت.
أ.

ب.
ت.

دمج تعليقات االستعراض في خطط التكيف الوطنية وعالعمل علي تأييدها على المستوى الوطنى كما
هو معرف فى والية عملية خطة التكيف الوطنية
التواصل علي خطط التكيف الوطنية ونشرها على نطاق واسع لكل األطراف المعنية بالدولة
تحديد الفرص والمعوقات أمام دمج تغير المناخ في التخطيط
بناء القدرات وتعزيزها لدمج تغير المناخ في التخطيط

تيسيير دمج التكيف مع تغير المناخ في عمليات التخطيط الوطنية ودون الوطنية
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العنصر ت .استراتيجيات التنفيذ
.1

إعطاء األولوية للتكيف مع تغير المناخ في
التخطيط الوطنى

.2

وضع استراتيجية تنفيذ تكيف وطنية
(طويلة األجل)

.3

تعزيز قدرات تخطيط التكيف وتنفيذه

.4

تعزيز التنسيق والتآزر على المستوى اإلقليمى
مع اتفاقيات بيئية متعددة األطراف

أ.

بناء على ،ضمن أشياء أخرى ،احتياجات التنمية وقابلية
تعريف المعايير الوطنية ألولويات التنفيذ ً
ً
إضافة إلى الخطط القائمة.
التاثر بالمناخ ومخاطره،

ب.

تحديد فرص البناء على أنشطة التكيف القائمة واستكمالها

أ.

تحديد استراتيجية لتنفيذ إجراءات التكيف وما تشمله من مجاالت مستهدفة ومستفيدين
وسلطات مسؤولة وتوقيتات وتسلسل األنشطة وتعبئة الموارد

ب.

تنفيذ تدابير تكيف محددة تقوم على خطط التكيف الوطنية من خالل السياسات والمشاريع والبرامج

أ.

تعزيز أطر العمل التنظيمية والمؤسسية لمواجهة التكيف على المدى الطويل على المستوى
الوطنى والقطاعى

ب.
ت.
أ.

ب.
ت.

تصميم دورات تدريبية وتنفيذها فيما يتعلق بعملية خطة التكيف الوطنية باستمرار على
المستويين القطاعي ودون الوطني لتيسير تخطيط التكيف على المستويات دون الوطنية

تنفيذ عمليات التوعية بشأن مخرجات عملية خطة التكيف الوطنية على المستوى الوطنى
وتشجيع التعاون الدولى
تعزيز تنسيق تخطيط التكيف عبر القطاعات

تحديد التآزر والترويج له فيما يتعلق بتقييم التكيف وتخطيطه وتنفيذه على المستوى اإلقليمى
كما هو مالئم

تحديد فرص التآزر والترويج لها مع االتفاقيات البيئية األخرى متعددة األطراف فى اعداد الخطط
الخاصة بهم وبناء القدرات وخالل عمليات التنفيذ

العنصرث :إعداد التقارير والرصد واالستعراض
.1

رصد عملية خطة التكيف الوطنية

.2

استعراض عملية خطة التكيف الوطنية
لتقييم التطور والفاعلية والفجوات

.3

تحديث خطط التكيف الوطنية بصورة متكررة

.4

التوعية بعملية خطة التكيف الوطنىة وإعداد
التقارير عن التطور والفاعلية

أ.
ب.
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قم بتحديد (القليل) من المجاالت بعملية خطة التكيف الوطنية لتقييمها من خالل مقاييس أداء
كمية ونوعية كجزء من عملية تقييم فاعلية عملية التكيف الوطنية وتطورها وفجواتها
وبخصوص المجاالت التي تم نحدديدها للتقييم ،قم بتحديد المقاييس الخاصة بتوثيق التطور
والقياس فضال عن عمل التواصل عن مستويات الفاعلية وتقييم الفجوات

ت.

جمع المعلومات حول المقاييس من خالل عملية خطة التكيف الوطنية

أ.

جمع المعلومات من مصادر تقييمات جديدة وعلوم ناشئة باإلضافة إلى نتائج ومخرجات عن انشطة
التكيف قيد التنفيذ بهدف دعم اإلستعراض وتحديث خطط التكيف الوطنية والمخرجات المتصلة بها

ب.

استعراض بصورة منتظمة االنشطة المنفذة كجزء من عملية خطة التكيف الوطنية عن طريق
تقييم المعلومات والمقاييس المجمعة كجزء من عملية الرصد.

أ.

تحديث خطط التكيف الوطنىة والوثائق ذات الصلة بمعدل تكرار محدد فى الوالية الوطنية وإطار
العمل أو االستراتيجية التى تحكم عملية خطة التكيف الوطنية عن طريق تكرار خطوات مختارة حسبما
ً
مناسبا
كان هذا

ب.

العمل على مالئمة تحديث خطط التكيف الوطنى مع خطط التنمية الوطنية ذات الصلة.

أ.

توزيع وثائق خطة التكيف الوطنية والمخرجات ذات الصلة لألمانة العامة التفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ولألطراف المعنية األخرى ،عند توفرها

ب.

توفير المعلومات في االتصاالت الوطنية بشأن تطور عملية خطة التكيف الوطنية وفعاليتها

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية بشأن
تغير المناخ
ّ
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نموا
فريق الخبراء المعنى بأقل البالد ً

والية فريق الخرباء املعنى بأقل البالد من ًوا
توسعت والية فريق الخرباء املعنى بأقل البالد منوا ىف مؤمتر األطراف ىف
دورته  16ملدة خمس سنوات ( .)2015-2011تم تحديد والية فريق
الخرباء املعنى بأقل البالد من ًوا عىل النحو التإىل (قرارات /4 ,7.CP/29
:)16.CP/6 ,13.CP/8 ,11.CP
( )1

( )2
(ت)
(ث)

()3

(ح)
(خ)
( )4
(ذ)

توفري االرشادات التقنية واالستشارات بشأن (اإلعداد) مبا ىف
ذلك تحديد املصادر املمكنة للبيانات وتطبيقها وتفسريها بنا ًء
عىل طلب أطراف أقل البلدان من ًوا؛
توفري اإلرشادات التقنية واالستشارات الفنية بشأن إعداد
اسرتاتيجية برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذها مبا ىف ذلك
تحديد املصادر املمكنة للبيانات وتطبيقها وتفسريها الالحقني
بنا ًءا عىل طلب أطراف أقل البلدان من ًوا؛
وضع برنامج عمل يتضمن تنفيذ برامج العمل الوطنية
للتكيف؛
العمل بصفة استشارية ألقل البلدان من ًوا ،من أجل إعداد
اسرتاتيجية برنامج العمل الوطنى للتكيف وتنفيذها من خالل،
ضمن أشياء أخرى ،ورش العمل بنا ًءا عىل طلب أطراف أقل
البلدان من ًوا؛
تقديم املشورة بشأن احتياجات بناء القدرات من أجل إعداد
اسرتاتيجية برنامج العمل الوطنى للتكيف وتنفيذها وتقديم
التوصيات ،حسب االقتضاء ،آخذين ىف االعتبار مبادرة تنمية
القدرات ملرفق البيئة العاملية واملبادرات األخرى ذات صلة
لبناء القدرات؛
تيسيري تبادل املعلومات وتعزيز التآزراإلقليمى و التآزر مع
اتفاقيات البيئة متعددة األطراف األخرى ىف إعداد اسرتاتيجية
برنامج العمل الوطنى للتكيف وتنفيذها؛
تقديم املشورة بشأن تعميم برامج العمل الوطنى للتكيف يف
عمليات التخطيط النظامية للتنمية ىف سياق االسرتاتيجيات
الوطنية للتنمية املستدامة؛
تأسيس برنامج عمل يأخذ ىف اعتباره برنامج عمل نريويب؛
توفري اإلرشادات التقنية واالستشارات ابشأن استعراض برامج
العمل الوطني للتكيف وتحديثها لتحسني جودتها ،وتيسيري

(ر)
(ز)
(س)

إدراج إجراءات التكيف ألقل البلدان من ًوا ىف تخطيط التنمية
وعكس املزيد من املعرفة عن التكيف واألولويات امل ُتغَرية ىف
البلدان ،بنا ًءا عىل طلب أقل البلدان من ًوا؛
توفري التوجيه الفني واالستشارات بشأن تحديد احتياجات
التكيف املتوسطة وطويلة املدى ،وإدراجها ىف تخطيط التنمية،
وتنفيذ أنشطة التكيف املحددة؛
توفري اإلرشادات التقنية واالستشارات بشأن تعزيز االعتبارات
املتعلقة بالنوع االجتامعى واالعتبارات املتعلقة باملجتمعات
العرضة للمخاطر من بني أطراف أقل البلدان من ًوا؛
توفري اإلرشادات التقنية واالستشارات الفنية بشأن تنفيذ عنارص
برنامج عمل أقل البلدان من ًوا بدالً من إعداد برامج العمل
الوطنى للتكيف وتنفيذها فيام يتعلق بخربة فريق الخرباء
املعنى بأقل البلدان من ًوا؛

إضاف ًة إىل ذلك ،مبوجب القرار 17.CP/5فقرات  ،17 -13طلب مؤمتر
األطراف من فريق العمل املعني بأقل البلدان من ًوا:
(ش)
(ص)
(ض)
(ع)
(غ)

توفري اإلرشادات والدعم الفني لعملية خطة التكيف الوطنية
بحسب االقتضاء؛
وضع أولويات للدعم املقدم لصياغة خطط التكيف الوطنية
وتنفيذها فيام يتعلق بتنفيذ واليتها لدعم تحديد التكيف
متوسط املدى وطويل املدى وتنفيذه ىف البلدان األقل من ًوا؛
إعداد املبادئ التوجيهية الفنية لعملية خطة التكيف الوطنية
القامئة عىل املباديء التوجيهية األولية مبا فيها مرفق هذا
القرار؛
ترتيب استعراض املباديء التوجيهية الفنية املذكورة آنفًا
وتحديد احتياجات الدعم لعملية صياغة خطط التكيف
الوطنية وتنفيذها؛
دعوة لجنة التكيف والهيئات األخرى ذات الصلة مبوجب
دعام لعملية خطة التكيف
االتفاقية للمساهمة ىف عملها ً
الوطنية؛ ويف تقريرها ،حسب االقتضاء.
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نموا
منشورات مختارة لفريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
نموا .2012 .عملية خطة التكيف الوطنية – نبذة مختصرة :FCCC/GEN/283 E, UNFCCC .بون ،ألمانيا .متاح على::
فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
<.>http://unfccc.int/resource/docs/publications/publication_ldc_napp_2013.pdf
نموا ،العدد :FCCC/GEN/278 E, UNFCCC .2
نموا .2012 .أفضل الممارسات والدروس المستفادة فى التعامل مع التكيف فى أقل البلدان ً
فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً

بون ،ألمانيا .متاح على:

<.>http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_publication_bbll_2012.pdf

نموا من خالل برامج التكيف الوطنية
نموا .2011 .أفضل الممارسات والدروس المستفادة فى التعامل مع التكيف فى أقل البلدان ً
فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
للعمليات ،العدد  :FCCC/GEN/263 E, UNFCCC .1بون ،ألمانيا ،متاح على:
<.>http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_publication_bbll_2011.pdf

نمواMeilleurespratiques et enseignements. Expériencesacquisesdans les pays les moinsavancés avec les .2011 .
فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
 :FCCC/GEN/263 E, UNFCCC .1 programmesd’actionnationaux aux fins de l’adaptation, volumeبون ،ألمانيا .متاح على:
<.>http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_publication_bbll_2011fre.pdf

نمواMelhorespráticas e liçõesaprendidasnaabordagem à adaptaçãoempaísesmenosdesenvolvidos com o 2011 .
فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
 :FCCC/GEN/263 E, UNFCCC .1 processo do programa de açãonacional de adaptação, volumeبون ،ألمانيا .متاح على :
<.>http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_publication_bbll_2011prt.pdf

نموا .ورقة فنية  ،FCCC/TP/2011/7فريق الخبراء
تغير المناخ .2011 .تحديد أنشطة التكيف متوسطة وطويلة المدى وتنفيذها فى أقل البلدان ً
االتفاقية اإلطارية بشأن ّ
نموا ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المناخ .بون ،ألمانيا .متاح على:
المعنى بأقل البلدان ً
<.>http://unfccc.int/resource/docs/2011/tp/07.pdf

تغير المناخ .2011 .تقليل إمكانية التأثر بالتغير المناخى ،وتقلب المناخ والتقلبات الشديدة ،وتدهور التربة ،وفقدان التنوع البيولوجى :التحديات والفرص
االتفاقية اإلطارية بشأن ّ
البيئية والتنموية :FCCC/GEN/261 E, UNFCCC .بون ،ألمانيا .متاح عليها:
<.>http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_reducingvulnerability.pdf

نموا .2009 .دليل خطوات تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف .:FCCC/GEN/250 E, UNFCCC .بون ،ألمانيا .متاح على:
فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
<.>http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_napa2009.pdf
نموا.Guide des étapes à suivre pour la mise en oeuvre des programmesd’actionnationaux aux fins de l’adaptation .2009 .
فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
 :FCCC/GEN/250 E, UNFCCCبون ،ألمانيا .متاح على:
<.>http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_napa2009_fr.pdf

نمواE, 250/Guiapasso-a-passo para implementação de programas de açãonacional de adaptação. FCCC/GEN.2009 .
فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
 :UNFCCCبون ،ألمانيا .متاح على:
<.>http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_napa2009_pr.pdf

نموا .2009 .االسطوانة المدمجة لمجموعة مصادر برامج العمل الوطنية للتكيف .للحصول على النسخ الورقية لالسطوانة المدمجة يرجى
فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
االتصال باألمانة.
نموا .2009 .الدعم المطلوب لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف :FCCC/GEN/253 E, UNFCCC .بون ،ألمانيا .متاح على:
فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
<.>http://unfccc.int/resource/docs/publications/09_ldc_sn_napa.pdf

نموا .2009 .نبذة عن االستعدادات وتصميم استراتيجيات التنفيذ وتقديم القوائم والتوصيفات المنقحة للمشروعات.
فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
 :FCCC/GEN/248 E, UNFCCCبون ،ألمانيا .متاح على:
<.>http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_tp2009.pdf

نموا  :FCCC/GEN/249 B, UNFCCCبون ،ألمانيا.
تغير المناخ .كتيب أقل البلدان ً
نموا .2009 .أقل البلدان ً
فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
نموا فى ظل االتفاقية اإلطارية بشأن ّ
متاح على:
<.>http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_brochure2009.pdf

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيرالمناخ .2005 .جمع المعلومات المتاحة إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف .ورقة فنية  ،FCCC/TP/2005/2مجموعة الخبراء المعنية
نموا ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المناخ :بون ،ألمانيا .متاح على:
بأقل البلدان ً
<.>http://unfccc.int/resource/docs/2005/tp/eng/02.pdf
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اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .2005 .الدمج بين االتفاقات البيئية متعددة األطراف .ورقة فنية ،FCCC/TP/2005/3
نموا ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المناخ :بون ،ألمانيا .متاح على:
مجموعة الخبراء المعنية بأقل البلدان ً

<.>http://unfccc.int/resource/docs/2005/tp/eng/03.pdf

تغير المناخ .2005 .الدمج اإلقليمى فى سياق برامج العمل الوطنية للتكيف .ورقة فنية  FCCC/TP/2005/4مجموعة الخبراء المعنية
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ّ
نموا ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المناخ :بون ،ألمانيا .متاح على:
بأقل البلدان ً
<.>http://unfccc.int/resource/docs/2005/tp/eng/04.pdf

تغير المناخ .2005 .عناصر استراتيجيات التنفيذ لبرامج العمل الوطنية للتكيف .ورقة فنية  .FCCC/TP/2005/5مجموعة الخبراء المعنية
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ّ
نموا ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المناخ :بون ،ألمانيا .متاح على:
بأقل البلدان ً
<.>http://unfccc.int/resource/docs/2005/tp/eng/05.pdf

نموا .2005 .اختيار األمثلة والتدريبات المشتقة من ورش العمل اإلقليمية إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف .اتفاقية األمم المتحدة
فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
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<.>http://unfccc.int/6110.php

نموا .2002 .اإلرشادات التفصيلية إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف :FCCC/PRT/202 B, UNFCCC .بون ،ألمانيا .متاح على:
فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
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نموا.Lignesdirectrices pour l’établissement des programmesd’actionnationaux aux fins de l’adaptation .2002 .
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نموا بموجب واليته الحالية 2013 -2011
أعضاء فريق الخبراء المعنى بأقل البلدان ً
االسم

البلد

السيدة بيبيتوا إليكشن التاسى

توفالو

ناطقا باللغة اإلنجليزية
مقررا
السيد باتو كريشنا أوبريتى ،نائب الرئيس،
ً
ً

نيبال

ناطقا باللغة البرتغالية
مقررا
السيد أبياس هونغو،
ً
ً

أنجوال

ناطقا باللغة الفرنسية
مقررا
السيد بول أبيزيو تشينغيلو،
ً
ً

توجو

السيد إيروين كونزى*

النمسا

السيد إيبيال جبريل

بنين

السيد ثاينلى نامغيل

بوتان

السيدة بيث الفندر*

كندا

السيد ماتنوملين

فنلندا

السيد مبيثى تونغوانى

ليسوتو

السيد بينون بيبو ياسين

ماالوى

فريدريك كوسام**

ماالوى

السيدة ماريان كارلسون***

النرويج

السيد دوغالس يى

جزر سليمان

السيد فريدريك مانيكا

تنزانيا

السيد يان فيرهاغن

هولندا

* أعضاء حتى  ،2012فقط
** أعضاء في  ،2011فقط
*** أعضاء منذ ديسمبر .2012
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