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 ٢٠٠٥رب ديسم/ كانون األول٦نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 
 

 من جدول األعمال املؤقت ) أ(٨البند 
 تطوير التكنولوجيات ونقلها

 املسائل املتصلة بتنفيذ إطار اإلجراءات املعقولة والفعالة 
  من االتفاقية٤ من املادة ٥ لتحسني تنفيذ الفقرة 

 تقرير عن احللقة الدراسية املتعلقة بتطوير ونقل التكنولوجيات
 املناخمن أجل التكيف مع تغري 

 مذكرة من إعداد األمانة

 ملخص

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا العشرين، نظمت األمانة، بالتعاون  لباستجابة لط 
مـع فـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، حلقة دراسية عن تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً من أجل                  

 .، يف توباغو بترينيداد وتوباغو٢٠٠٥يونيه / حزيران١٦ إىل ١٤اخ، يف الفترة من التكيف مع تغري املن

وتبادل املشاركون يف احللقة الدراسية اآلراء واخلربات عن طائفة من األنشطة املتصلة هبذه التكنولوجيات        
وجيات وتقييمها؛  مبـا يف ذلـك املفاهيم؛ واالحتياجات من التكنولوجيات الالزمة للتكيف وحتديد هذه التكنول             

واقترح املشاركون جماالت حتتاج إىل مزيد من العمل، وأنشطة حمددة لتطوير ونقل وتطبيق         . والدروس املستخلصة 
 .هذه التكنولوجيات ميكن استهالهلا يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية�ألف 

طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا العشرين، إىل األمانة أن تنظم يف أوائل عام  -١
من أجل التكيف مع تغري املناخ، بغية مناقشة  حلقة دراسية بشأن تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً ٢٠٠٥

دراسـات حالة تشمل أمثلة عن تطبيقها يف اآلجال القصرية واملتوسطة والطويلة، مع مراعاة االختصاصات اليت                
يتعني على فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يعدها يف اجتماعه السادس، وأن تقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية                  

 ،FCCC/SBSTA/2004/6(رهتـا الثانـية والعشـرين عـن النتائج اليت ختلص إليها هذه احللقة الدراسية                يف دو 
 )).ب(٨١الفقرة 

والحظت . ٢٠٠٥وهـذه احللقة الدراسية مدرجة يف برنامج عمل اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام               -٢
ادية والعشرين، رغم إقرارها لربنامج العمل هذا، أن        اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا احل       

 .٢٠٠٥يونيه /احللقة الدراسية ستعقد يف حزيران

والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثانية والعشرين، أن األمانة ستعد تقريراً حول          -٣
 ).٥٩، الفقرة FCCC/SBSTA/2005/4(الثة والعشرين هذه احللقة الدراسية كي تنظر فيه اهليئة يف دورهتا الث

  نطاق املذكرة-باء 

يتضمن هذا التقرير موجزاً لعشرين عرضاً قدمها يف احللقة الدراسية ممثلون قطريون وخرباء ومستشارون               -٤
االطالع وميكن  . فنيون، وموجزاً للمناقشات العامة ولنتائج جلسيت مناقشة عقدمها الفريق العامل يف نفس الوقت            

على مجيع العروض بالرجوع إىل مركز تنسيق املعلومات التكنولوجية التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن               
(TT:CLEAR)تغـري املـناخ     

وقـد أعدت األمانة هذا التقرير بالتشاور مع رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل             . )١(
طُرحت وميكن االستفادة من األفكار اليت     . ات املشار إليها أعاله   التكنولوجيا واضعة يف اعتبارها العروض واملناقش     

خـالل احللقة الدراسية بشأن أنشطة أخرى ممكنة فيما يتعلق بتكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ، باعتبارها مدخالت                 
 .ة والعشرينتساعد اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتعمق يف هذا املوضوع يف دورهتا الثالث

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية�جيم 

قـد ترغـب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذه                  -٥
 :الوثيقة وأن تقوم عند الضرورة مبا يلي

فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن اخلطوات املقبلة املمكنة         تقـدمي مـزيد من التوجيه إىل         )أ( 
 إلحراز تقدم يف العمل املتعلق بتكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ كي ينظر يف إمكانية إدراجها يف برنامج عمله؛

                                                      

)١( <http://ttclear.unfccc.int/>. 
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ر ونشر  تقدمي مزيد من التوجيه إىل األمانة فيما يتعلق جبهودها لتيسري عمل األطراف بشأن تطوي              )ب( 
 وانتشار ونقل التكنولوجيات من أجل التكيف مع تغري املناخ؛

النظر يف نتائج هذه احللقة الدراسية لدى وضع برنامج عمل منظم على مدى مخس سنوات بشأن  )ج( 
شار إليه فيما امل ( والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه االقتصادية آلثار تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

 ).بعد بوصفه برنامج العمل بشأن التكيف

  أعمال احللقة الدراسية-ثانياً 

نظمـت األمانة احللقة الدراسية بالتشاور مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وباملساعدة السخية من اهليئة                 -٦
رويج ومبادرة تكنولوجيا املناخ، الدعم املايل لتنظيم       وقدمت حكومتا كندا والن   . املـنوطة بإدارة البيئة يف ترينيداد وتوباغو      

 يف فندق هيلتون يف توباغو   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٦ إىل   ١٤وعقدت احللقة الدراسية يف الفترة من       . احللقـة الدراسـية   
 .سيةوأعد فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف اجتماعه السادس اختصاصات احللقة الدرا. بترينيداد وتوباغو

 من ٨ مشتركاً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول منهم ٢٥:  مشتركا٥٣ًوحضر احللقة الدراسية  -٧
 من ٩ من البلدان اجلزرية الصغرية ؛ و٣و )٢( من أمريكا الالتينية والكارييب٩ من آسيا واحمليط اهلادئ و٥أفريقيا و

 منظمات غري حكومية    ٥نظمات وهيئات دولية وممثلون عن       م ٥األطراف املدرجة يف املرفق األول؛ وممثلون عن        
 . كما شارك يف احللقة الدراسية السيد بول ديسانكر رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً. ومنظمات أخرى

 :وفيما يلي النتائج املتوقعة من احللقة الدراسية -٨

يني واألطراف واملنظمات احلكومية    ترسـيخ نطـاق الوعي يف صفوف أصحاب املصاحل الرئيس          )أ( 
 الدولية مبسألة تكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ بغية دعم نقل مثل هذه التكنولوجيا إىل البلدان النامية؛

 حتديد اخليارات املتعلقة باخلطوات العملية اليت يتعني أن تتخذها األطراف وأصحاب املصاحل املعنيني؛ )ب( 

  بتكنولوجيات التكيف والسياق الذي سيتم تطبيقها فيه؛إعداد قائمة أولية )ج( 

تقـدمي مدخالت موضوعية للورقة التقنية املقبلة بشأن تطبيقات تكنولوجيات التكيف مع تغري              )د( 
املـناخ السليمة بيئياً، اليت ستتاح للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كي تنظر فيها يف دورهتا الرابعة                 

 ).٢٠٠٦مايو /أيار (والعشرين

، بالتشاور مع رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، ملعاجلة          )٣(وقد مت إعداد جدول أعمال احللقة الدراسية       -٩
قضايا تتعلق بتكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ مع مراعاة االختصاصات املشار إليها أعاله واألعمال األخرية اليت قامت   

                                                      

 .كما حضر احللقة الدراسية تسعة مشتركون حمليون )٢(
ــال )٣( ــن االطـ ــتايل  ميكـ ــنوان الـ ــرجوع إىل العـ ــال بالـ ــدول األعمـ ــلى جـ : ع عـ

http://ttclear.unfccc.int/ttclear/pdf/Workshops/Tobago/Agenda.pdf/. 



FCCC/SBSTA/2005/8 
Page 5 

 االقتصادية لآلثار املترتبة    -رعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن اجلوانب العملية والتقنية واالجتماعية          هبـا اهليئة الف   
 .على تغري املناخ وشدة التأثر به والتكيف معه

ولفت السيد إيرل نيزبيت، األمني الدائم يف وزارة املرافق العامة والبيئة يف ترينيداد وتوباغو يف مالحظاته           -١٠
 .الفتتاحية االنتباه إىل التغري يف املناخ وتكنولوجيات التكيف السليمة بيئياً، يف سياق التنمية املستدامةا

وقـدم السيد كيشان كومارسينغا، رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، موجزاً عن عمل اتفاقية                -١١
كنولوجيا والتكيف والحظ أن حتديد تكنولوجيات التكيف األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املتعلق بنقل الت

 .وتنفيذها سيشمل أنشطة مثل عمليات تقييم شدة التأثر وتقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا

وسـلط السيد عبد اللطيف سامل بن راغب، رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، الضوء       -١٢
ات التكيف، وكذلك على احلاجة إىل اختاذ إجراءات فورية للتخفيف من شدة تغري     على أمهية التكيف وتكنولوجي   

وقال إن فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ستنظران يف             . املـناخ 
ملية وأن حتدد اخلطوات املقبلة لتطوير وأعرب عن أمله يف أن تولِّد احللقة الدراسية أفكاراً ع. نتائج احللقة الدراسية

 .ونقل وتطبيق التكنولوجيات، حبيث ميكن لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا إدراجها يف برنامج عمله

وقـال السيد يانوس بازتور الذي يعمل كمنسق يف برنامج التنمية املستدامة بأمانة اتفاقية األمم املتحدة                 -١٣
ملناخ، إن التكيف كان وال يزال حيظى باألولوية بالنسبة للبلدان النامية وإن احللقة الدراسية              اإلطارية بشأن تغري ا   

وقال إن األمانة، ستقوم، . أدت إىل قيام فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بأنشطة تتعلق بتكنولوجيات التكيف
ائج احللقة الدراسية من خالل صياغة الورقة التقنية        بالتشـاور مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، مبتابعة نت         

املشار إليها أعاله وتقدمي املعلومات التطبيقية كما أن فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا سيتوىل اختيار األفكار                
 .ؤمتر األطرافالرئيسية وحتويلها إىل توصيات ملموسة لتقدميها إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وم

وأكد السيد أورفيل لندن، األمني العام للجمعية العمومية يف توباغو، يف معرض التشديد على شدة تأثر                 -١٤
ترينـيداد وتوبـاغو بـاألحوال اجلوية القاسية مثل الفيضانات واألعاصري، على أن بلده وإقليمه ملتزمان باختاذ                 

وسلط الضوء على أمهية املوارد املالية والدراية       . لتصدي للكوارث اإلجراءات الكفيلة بتخفيف شدة تغري املناخ وا      
التقنية للتصدي لتغري املناخ واقترح أن يقوم املشاِركون بصياغة توصيات لعمليات صنع السياسات وال سيما فيما  

 .يتعلق باألغذية واملوارد املائية واألنشطة الزراعية

رافق احلكومية والبيئة يف ترينيداد وتوباغو خطاباً رئيسياً إىل         ووجهت السيدة بينيلوب بيكلس، وزيرة امل      -١٥
وأكدت على أن الدول النامية اجلزرية الصغرية تعاين بالفعل من اآلثار السلبية املترتبة على تغري               . احللقة الدراسية 

. وجي فيها بتغري املناخ   املـناخ بسـبب موقعها اجلغرايف، وانعدام املوارد التقنية واملالية، وشدة تأثر التنوع البيول             
والحظت السيدة بيكلس أن هذه اآلثار تؤثر بالفعل على توباغو من خالل التغيريات يف فترات املواسم، وفقدان                 

وسلطت الضوء على أمهية التشجيع على نقل التكنولوجيا        . األراضي الصاحلة للزراعة، والتغيريات يف توافر املياه      
ة اإلطارية بشأن تغري املناخ ورحبت باألنشطة امليدانية لنقل تكنولوجيات التكيف ضمن عملية اتفاقية األمم املتحد
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ويف معرض التأكيد على احلاجة إىل زيادة البحوث يف جمال تكنولوجيا التكيف، اعترفت السيدة . إىل البلدان النامية
 .صغريةبيكلس بأمهية الشراكات لتعزيز التنمية املستدامة يف الدول النامية اجلزرية ال

  ملخص للمناقشات-ثالثاً 

  إعداد املشهد-ألف 

 اخللفية والسياق -١

أشـارت السيدة وانا تانوشيواتانا، من أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، بإجياز إىل                 -١٦
 يف إطار اتفاقية    وأكدت على أن التكيف هو نشاط مشترك فيما بني القطاعات         . خلفية احللقة الدراسية وسياقها   

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وأن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بصدد وضع برنامج عمل 
املنهجيات والبيانات ووضع النماذج؛ : منظم على مدى مخس سنوات بشأن التكيف يتناول املسائل الرئيسية التالية

يف اجملاالت اليت ميكن فيها استخدام تكنولوجيات       (ط التكيف وتدابريه وإجراءاته     وتقيـيم القابلـية للتأثر؛ وختطي     
ورجت السيدة . ١٠-م أ/١واالندماج يف التنمية املستدامة، واستجابة للطلب املوجه إليها مبوجب املقرر ) التكيف

نقل التكنولوجيات السلمية بيئياً    تانوشيواتانا من الوفود النظر يف اخلطوات العملية املقبلة الكفيلة بتعزيز تطوير و           
مـن أجـل التكيف مع تغري املناخ، واإلسهامات اليت ميكن حللقة العمل هذه أن تقدمها لوضع برنامج عمل عن                    

 .التكيف وكيف ميكن لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا دعم هذا العمل

ة اإلطارية بشأن تغري املناخ استعراضاً      وقـدم السـيد فلوريـن فـالدو، من أمانة اتفاقية األمم املتحد             -١٧
وبعد أن قدم . لتكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

وصـفاً للعمـل السابق املتعلق بتكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ، قال إن تعريف هذه التكنولوجيات مسألة                 
تطبيق التكنولوجيا بغية احلد من شدة التأثر، أو تعزيز مقاومة          "ح أن يكون التعريف الوظيفي هو       صـعبة، واقتر  

والحظ السيد فالدو أن النهج التكنولوجية إزاء التكيف تتضمن كالً ". النظام الطبيعي أو البشري آلثار تغري املناخ
مثل الدراية " التكنولوجيات غري املادية"ك مثل السلع الرأمسالية واملعدات وكذل " التكنولوجـيات املاديـة   "مـن   

واقترح، يف معرض التأكيد على وجود أوجه عدم ". التكنولوجيات املادية"باملناهج والتقنيات اليت متكن من تطبيق 
يقني كثرية، أن يتم االستثمار يف هذه التكنولوجيات ابتداء من االحتياجات احلالية للتصدي ملخاوف التقلبات يف                

 .واليت ميكن تربيرها عند أخذ تغري املناخ يف احلسباناملناخ 

وقدم السيد ريتشارد كلني، من معهد بوتسدام للبحوث يف جمال آثار املناخ بأملانيا، واملستشار العامل يف              -١٨
ر التكنولوجيا لفهم وإدارة خماط"إطار اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ، مشروع ورقة معلومات مرجعية عن 

والحظ أن الورقة تقدم نظرة عامة عن املعارف احلالية وفهماً للتكيف مع تغري املناخ ولعملية تطوير                 )٤("املـناخ 
ونقـل التكنولوجـيا بقدر صلتها بالتكيف مع تغري املناخ والتحديات واخلربات والدروس املستخلصة من تطوير           

لط السيد كالين الضوء على بعض القضايا املشار        وس. ونشـر ونقل وتطبيق تكنولوجيات التكيف السليمة بيئياً       
                                                      

 .{http://ttelear.unfccc.int/ttclear/pdf/Workshops/Tobago/BackgroundPaper.pdf>الورقة متاحة على املوقع  )٤(
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مفاهيم وتعاريف التكيف مع تغري املناخ، واآلثار املترتبة على تطوير ونقل           : إليها يف مشروع الورقة، مبا يف ذلك      
 )٥(التكنولوجـيا؛ إطـار مفاهيمي مقترح للتصدي لتكنولوجيات التكيف مع تقلبات وتغري املناخ، املخطط لـه              

 . اسة العامةوقضايا السي

والحـظ السـيد كالين أن التكيف مع التغري يف املناخ ينطوي على ما يزيد عن جمرد تطبيق تكنولوجيا                  -١٩
وقال إن تدابري التكيف تتضمن زيادة متانة تصميمات اهلياكل األساسية واالستثمارات الطويلة األمد،             . حمـددة 

 قدرة النظم الطبيعية املعرضة للتأثر على التكيف، وعكس        وزيـادة مـرونة النظم املوجهة املعرضة للتأثر، وتعزيز        
وأكد على أمهية التكيف مشرياً     . االجتاهات اليت تزيد من التعرض للتأثر وحتسني توعية اجملتمعات احمللية وإعدادها          

ن التكيف إىل أنـه ال ميكـن جتنب تغري املناخ متاماً وأنه قد يكون أسرع وأكثر شدة مما يشار إليه حالياً؛ وقال إ   
أكثر فعالية وأقل تكلفة من تدابري الطوارئ؛ وأنه ميكن احلصول على منافع مباشرة من حتسني التكيف  )٦(االستباقي

كما أكد على بعض العوامل اليت حتدد قدرة النظم البشرية على           . مـع تقلـبات املناخ والظروف اجلوية املتطرفة       
والوصول إىل التكنولوجيا واملعلومات والدراية واملهارات ووجود       التكيف، مبا يف ذلك مستوى الثروة االقتصادية        

 .املؤسسات واهلياكل األساسية ورأس املال االجتماعي

 توقعات احللقة الدراسية -٢

يف معرض مناقشة النتائج املتوقعة من احللقة الدراسية، أكدت السيدة باميال كرتالند من كندا، على أمهية  -٢٠
وأعربت عن أملها يف عقد مناقشة عن اآلثار اليت قد         . للتنفيذ الناجح لتكنولوجيات التكيف   التغـيريات املؤسسية    

تترتـب عـلى اجملـتمعات احمللية بسبب التغيريات يف التكنولوجيا، وعن التكنولوجيا وتدابري التكيف وتطبيقاهتا                
وارد املالية لنقل تكنولوجيات    وتوقع السيد راولسنت مور من بربادوس أن يناقش املشاركون أمهية امل          . الـناجحة 

وقال السيد ويليام كوغو أجيمانغ بونسو . التكيف وسبل دعم املؤسسات وتوطيد التعاون فيما بني البلدان النامية
مـن غانـا إن توقعاته تتركز على حتديد التكنولوجيات القادرة على تعزيز كل من ختفيف شدة آثار تغري املناخ                    

ة ايزومي كوبوتا من اليابان على إجراء مناقشة بشأن النهوض بعمليات تقييم    وحثت السيد . وأنشـطة التكـيف   
االحتـياجات التكنولوجـية، وتبادل ونشر املعلومات املتعلقة بتكنولوجيات التكيف القائمة وإدماج التكيف يف              

لده يواجه  وسلط السيد جي زو من الصني، مشرياً إىل أن ب         . سياسـات التنمـية املستدامة على املستوى الوطين       
حتديات هائلة للتكيف مع آثار تغري املناخ، الضوء على احلاجة إىل تنسيق تصميم وتنفيذ التدابري الكفيلة بتعزيز نقل 
التكنولوجيا، اليت ميكن أن تتضمن تعريف املفاهيم وبث الوعي وتعزيز نظم ومناذج اإلنذار املبكر، وبناء القدرات             

 .البشرية، وحتديد أولويات التكيف

وسلط مشاركون عديدون من البلدان النامية الضوء على احلاجة إىل التركيز على سبل نقل التكنولوجيا،    -٢١
وتقـدمي أمـثلة ملموسة عن نقل تكنولوجيات التكيف، وتعزيز مشاركة أصحاب املصاحل يف حتديد احتياجات                

                                                      

تطوير املعلومات والتوعية؛ والتخطيط والتصميم؛ والتنفيذ؛      : إن أهم اخلطوات إلطار العمل املفاهيمي هذا هي        )٥(
 .والرصد

 .تعديالت قبل ظهور اآلثار باالستناد إىل توقع حدوث تغريات )٦(
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 من البلدان املتقدمة النمو على      وأكدت عدة . تكنولوجـيات التكيف يف عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية       
أمهية تقييم اخلطوات العملية املقبلة لتعزيز نقل هذه التكنولوجيات، وحتديد سبل نشر معلومات تكنولوجية مفيدة          
على البلدان، واستطالع إمكانية التآزر فيما بني تكنولوجيات التكييف والتخفيف، وتعزيز قدرة البلدان اليت حتتاج 

 .للتكنولوجيات

وأكد أحد املشاركني على أمهية إرساء سبل إلعالم شركات التأمني مبسألة تنفيذ تدابري التكيف واحلد من  -٢٢
وأعرب مشارك آخر عن قلقه إزاء سبل   . املخاطـر، حـىت تـنعكس هذه اإلجراءات يف أقساط وشروط التأمني           

 .االستحواذ على املعارف احمللية املتعلقة بتدابري التكيف وتطبيقها

  التكنولوجيات السليمة بيئياً للتكيف مع تغري املناخ-باء

 االحتياجات للتكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ -١

قـدم السـيد يامي بوندوكي، من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، استعراضاً لدليل برنامج األمم املتحدة               -٢٣
وأشار إىل أن إجراء عملية تقييم      . غري املناخ إجـراء تقديرات احتياجات التكنولوجيا يف جمال ت       اإلمنـائي عـن     

االحتياجات لتكنولوجيات التكيف أمر أكثر تعقيداًً وأكثر إثارة للتحديات باملقارنة مع عملية تقييم تكنولوجيات 
كما قدم  . التخفيف، وسلط الضوء على جوانب رئيسية متعددة يف حتديد االحتياجات إىل تكنولوجيات التكيف            

 حتليالً متهيدياً ألربعة عشر تقريراً لعملية تقييم االحتياجات أجرهتا البلدان النامية بدعم من برنامج السيد بوندوكي
والحظ أن معظم البلدان اعتمدت هنجاً قطاعياً لعمليات تقييم احتياجات التكنولوجيا،           . األمـم املتحدة اإلمنائي   

وقال إن هذه العملية . تكيف والتخفيف حبسب القطاعوأشار إىل معيار اخليارات ذات األولوية وتقاسم خيارات ال
أوضحت أن التنمية حتتل مركز األولوية القصوى بالنسبة للبلدان النامية؛ وإن مشاركة احلكومة وأصحاب املصاحل 
 وبناء القدرات مها أمران أساسيان؛ وإنه ينبغي تناول القضايا املشتركة فيما بني القطاعات، مبا يف ذلك الروابط بني

 .أولويات التخفيف والتكيف، وإن التكلفة ُتعترب أشد احلواجز اليت تعترض سبيل نقل التكنولوجيا

وقـدم السيد مهاندرا كومار، من برنامج األمم املتحدة للبيئة عرضاً للخربات والدروس املستخلصة من                -٢٤
وأشار إىل التكنولوجيات . تحدة للبيئةعمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا اليت متت بدعم من برنامج األمم امل          

الالزمة ومعايري اختيارها والعوائق اليت تعترض تكييفها اليت حددهتا عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا بالنسبة 
املناطق الساحلية والطاقة واحلراجة واستخدام األراضي والصناعة والنقل وإدارة النفايات      : لقطاعـات عـدة هي    

وقال إن العديد من البلدان حددت تكنولوجيات التكيف غري املادية مثل ُنظم املعلومات اجلغرافية             . ائيةواملوارد امل 
وأكد . وتكنولوجيات القياس والرصد والتحقق مثل مقاييس املد، بدالً من حتديد تكنولوجيات التكيُّف غري املادية

 . تكنولوجيا، وتعزيز الروابط بالسياسة العامةعلى احلاجة إىل زيادة القدرات ال سيما يف جمايل العلوم وال

وأشـار السيد كومارشينغ إىل اخلصائص املميزة ملنهجية عملية تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا ذات               -٢٥
حتديد القطاعات الضعيفة وإيالء األولوية هلا؛ وحتديد       : الصـلة بتكنولوجـيات التكـيُّف، واليت تتضمن ما يلي         

للقطاعات ذات األولوية؛ ووضع قائمة بتدابري االستجابة أو التكيُّف اليت ميكن تنفيذها لتناول             اخلصائص احملددة   
قضـايا حمددة تتعلق بسرعة التأثر؛ ووضع قائمة باألولويات خليارات عملية وحتديد التكنولوجيات القادرة على               
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ستخدام مثل هذه التكنولوجيات؛ وإعداد التصدي هلذه اخليارات؛ وحتديد االحتياجات إىل بناء القدرات الالزمة ال
وشدد على ضرورة أن يتم يف إطار عملية تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا، النظر يف أسباب               . تقريـر بشـأهنا   

اختـيار التكنولوجـيات املقترحة، وإجراء دراسات حتليلية بديلة للتكنولوجيات املختارة، والنظر يف دورة حياة               
 . أصحاب املصاحل على املشاركة يف ذلكالتكنولوجيات وتشجيع 

وسلَّط السيد إيلمر هولت من مبادرة التكنولوجيا املناخية، الضوء على اخلربات املستمدة من دعم البلدان  -٢٦
وأشار إىل أن مبادرة التكنولوجيا املناخية تستهدف تعزيز        . يف إعداد عمليتها لتقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا      

يع للتكنولوجـيا املناخـية مؤكـداً على ضرورة متابعة وتنفيذ عمليات تقييم االحتياجات إىل               الـتطوير السـر   
وقال السيد هولت إن مركز تنسيق املعلومات التكنولوجية التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية             . التكنولوجـيا 

ت إىل التكنولوجيا ويتيح إمكانية     بشـأن تغري املناخ يسفر عن بعض النتائج يف ما خيص عمليات تقييم االحتياجا             
وقال إن املبادئ التوجيهية املنهجية القائمة، على . بني مصاحل البلدان فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا" توافق"حدوث 

الـنحو املـبني يف دليل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املشار إليه أعاله، ينبغي أن تعترب وثيقة حية تتجدد وتتعزز                    
 . من خالل خربات البلدانباستمرار

وقدم السيد فالدو عرضاً عن االحتياجات إىل تكنولوجيات التكيُّف على النحو الوارد يف عمليات تقييم                -٢٧
كما قدم موجزاً للنتائج املستمدة     . االحتياجات إىل التكنولوجيا، والبالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية        

وساق ) األطراف املدرجة يف املرفق األول(لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية من البالغات الوطنية الثالثة 
أمـثلة ملـبادرات اختذت يف قطاعات املوارد املائية واحلراجة والزراعة وصحة اإلنسان ومصائد األمساك واهلياكل               

ة واليت ركزت على تقييم شدة      كما قدم أمثلة عن مشاريع التعاون اليت متت مبساعدة ثنائي         . األساسـية واخلدمات  
التأثر، واالستعداد ملواجهة الكوارث وإدارة املخاطر، واإلدارة املتكاملة للمياه ومكافحة التصحر ودعم شبكات             

ويف ما خيص البالغات الوطنية الواردة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية               . األرصـاد اجلوية  
الزراعة واألمن الغذائي واملوارد املائية : الحظ أن أهم القطاعات تأثراً هي)  املرفق األولاألطراف غري املدرجة يف(

كما قدم  . واملناطق الساحلية والنظم اإليكولوجية البحرية والنظم اإليكولوجية األرضية والغابات وصحة اإلنسان          
يم االحتياجات إىل التكنولوجيا واليت مت      بعـض األمثلة على تكنولوجيات التكيُّف اليت مت حتديدها يف عمليات تقي           

 .تطبيقها يف ألبانيا وموريشيوس ويف برامج العمل الوطنية للتكيف

وقالت السيدة فريجينيا سينا من أوروغواي إنه جرى حتديد تدابري التكيُّف والتكنولوجيات ذات الصلة يف  -٢٨
اجماً لتدابري التخفيف والتكيُّف يتضمن حتليل شدة كما أن أوروغواي وضعت برن. البالغ الوطين الثاين ألوروغواي

التأثر ويعني تدابري التكيُّف فيما خيص الزراعة والتنوع البيولوجي واملوارد الساحلية واملوارد املائية وموارد مصائد               
وأكدت أن الربنامج يتضمن أيضاً تدابري مشتركة بني القطاعات موجهة حنو تعزيز            . األمسـاك وصـحة اإلنسان    

ملؤسسـات املعنـية بشؤون تغري املناخ، ووضع برنامج عن نشر املعلومات املتعلقة بتغري املناخ، وتوعية اجلمهور          ا
والتعلـيم والنهوض بالقدرة على التنمية ونقل التكنولوجيات الرشيدة من الناحية اإليكولوجية وتعزيز البحوث              

 . واملراقبة املنتظمة

وقدم . وريشيوس نتائج عملية تقييم احتياجات بلده إىل التكنولوجيا      وقـدم السيد راساك ناياموث من م       -٢٩
موجزاً لعملية تقييم سرعة تأثر بلده وقابليته للتكيف يف جماالت الزراعة واملوارد املائية واملناطق الساحلية والغابات 
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طاعـي الزراعة  وأكد السيـد ناياموث أن ق    . وغريها من جماالت استخدام األراضي والصحة ومصائد األمساك         
والحظ يف  . وال سيما زراعة قصب السكر واملوارد املائية قد مت حتديدمها على أهنما من القطاعات الشديدة التأثر               

معـرض تقـدمي موجـز عـن العملـية واملنهجيات املستخدمة يف إعداد تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا يف       
مة واالستجابة احملدودة من جانب أصحاب املصاحل واحلاجة        موريشيوس، أن الصعوبات تشمل القدرات غري املالئ      

 . إىل موارد مالية

وقـدم السـيد بوندوكي استعراضاً لعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جمال تكييف أُطر السياسات                 -٣٠
ت للتكنولوجيا العامة، وقال إن هذه اُألطر تعامل تكنولوجيات التكيُّف على أهنا رزمة متسقة مكونة من استجابا           

وسلَّط الضوء على تصميم مشروع أُطر السياسات العامة يف جمال التكيُّف،           ". املادية"والتكنولوجيا  " غري املادية "
الـذي يـنطوي على تقييم شدة التأثر حالياً، وحتديد أخطار التغري يف املناخ يف املستقبل، وصوغ استراتيجيات                  

السيد بوندوكي إن آلية التعليم يف جمال التكيُّف تستهدف بلوغ أقصى           وقال  . للتكـيف ومواصلة عملية التكيُّف    
وأكد أن  . حـد من التعلم على املستوى العاملي واملشاركة يف إدماج استراتيجيات التكيُّف يف التخطيط للتنمية              

ي حتسني املنهجية   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تتضمن أربع مراحل وه       /اسـتراتيجية التكيُّف ملرفق البيئة العاملية     
 .والنشر، وعمليات التقييم اإلقليمية، وعمليات التقييم الوطنية، والتنفيذ

ويف املناقشـات العامة اليت تلت ذلك، أكد مشاركون عديدون أمهية السياسات اإلمنائية الوطنية بالنسبة        -٣١
طنية للتكيف وعمليات تقييم    إلعـداد عملـيات تقيـيم االحتياجات للتكنولوجيا والتآزر بني برامج العمل الو            

كما سلَّط املشاركون الضوء على بعض القضايا املتصلة بتوجيه عمليات تقييم           . االحتـياجات إىل التكنولوجـيا    
االحتـياجات إىل التكنولوجـيا، مبا يف ذلك اخليارات التكنولوجية املتاحة احملدودة، وطرق حتديد تكنولوجيات               

لتحديات املتعلقة بتنفيذ عمليات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا واحلصول من          التكيُّف وإيالء األولوية هلا، وا    
 .مرفق البيئة العاملية على التمويل الالزم هلذه التكنولوجيات

 حتديد وتقييم تكنولوجيات التكيُّف مع تغري املناخ -٢

جيات التكيُّف يف قطاعي    قدم السيد أنتوين نيونغ من جامعة جوس بنيجرييا، عرضاً عن خصائص تكنولو            -٣٢
والحظ أن التقلبات املناخية وليس تغري املناخ مصدراً من         . املياه والزراعة من خالل دراسة حالة متت يف الساحل        

مصادر القلق الدائمة يف املنطقة، وقال إن التأقلم مع التقلبات املناخية احلالية هو أمر يتمشى مع التكيُّف مع تغري                   
ف، أشار إىل أن اُألسر املعيشية دأبت منذ عقود على تطبيق تكنولوجيات خمتلفة للتكيف،              وبصدد التكيُّ . املـناخ 

وقال . وأن العديد من القرارات املتعلقة بالتكيُّف ُتتخذ على مستوى اجملتمعات احمللية من خالل مجعيات املزارعني              
. ياه من أكثر التكنولوجيات املطلوبة    مستخدماً مؤشرات النجاح اليت حددها املشاركون، إن تكنولوجيا جتميع امل         

واختتم السيد نيونغ حديثه مشرياً إىل أن الدراية احمللية من املصادر الرئيسية اهلامة يف ما خيص التكيف اليت تستخدم 
 .بصورة منقوصة وأن جهود التنمية ينبغي أن تطبق بشكل يقوم على فهم اجملتمعات احمللية ويكون حساساً هلا

سـيد كالين إن بعض اآلثار املباشرة اليت يرتبها تغري املناخ على املناطق الساحلية هي ارتفاع                وقـال ال   -٣٣
مسـتوى سـطح البحر، وارتفاع درجة حرارة املاء العذب، وزيادة كثافة سقوط األمطار، والتغيريات يف املناخ                 

ية الساحلية بسبب زيادة تركيز ثاين      املوجي، وتواتر العواصف وجريان األهنار وتعزيز اإلنتاج يف النظم اإليكولوج         



FCCC/SBSTA/2005/8 
Page 11 

والحظ مشرياً إىل ارتفاع مستوى البحار، أنه جيري تقييم القليل من اآلثار يف . أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي
وأكد أنه حىت يف حالة تنفيذ تدابري التخفيف الصارمة فإهنا لن تؤثر إال بشكل              . الدراسـات املتعلقة بسرعة التأثر    

 األشخاص املعرضني لألخطار بسبب الفيضانات نظراً للفارق الزمين بني الغالف اجلوي ونظم             حمـدود على عدد   
والحظ السيد كالين وجود معدات واستراتيجيات متعددة للمعلومات والتخطيط والتنفيذ وقال إن            . احملـيطات 

حظ أن املناطق الساحلية    وال. هناك حاجة للتشاور والتنسيق مع أصحاب املصاحل يف جمال إدارة املناطق الساحلية           
 .من بني أكثر البيئات املعرضة للضغوط، وأهنا يف الوقت نفسه توفر فرصاً ذات شأن للتنمية االقتصادية

 ييبوا، من مدرسة العلوم الطبية يف جامعة كواميه نكروما للعلوم           -وشـدد السـيد فرانسيس أغيمانغ        -٣٤
ات يف كل من العوامل املادية والبيولوجية يف النظام اإليكولوجي          والتكنولوجيا يف كوماسي بغانا، على أن التغيري      

وقدم دراسة حالة من غانا تربط بني       . تؤثر على توزيع وتوافر الكيانات احلية الناقلة لألمراض والعوائل الوسيطة         
ا إصابات  درجة حرارة اهلواء وإسقاطات الرطوبة وبني توزيع األمراض من خالل بيان أن الفترات اليت حتدث فيه               

واقترح بعض  . كثرية بأمراض التهاب السحايا واإلسهال واملالريا تتزامن مع فترات ارتفاع درجات حرارة اجلو            
وبالنسبة . اسـتراتيجيات التكـيف يف جمـال الصحة وحدد تكنولوجيات ملنع اإلصابة باألمراض والشفاء منها              

 احلشرات وناموسيات مشبعة باملبيدات وطرق      للمالريا، اقترح تطوير لقاحات ومستحضرات األعشاب ومبيدات      
وبالنسبة اللتهاب السحايا املخية الشوكية، اقترح تصميمات سكنية معدلة ومبادرات للتطعيم           . العـالج املركبة  

وبالنسبة للكولريا، اقترح استخدام حفارات خشبية الحتجاز . املـبكر والعيادات الطبية املتنقلة والتثقيف الصحي  
. دام نظم حملية لترشيح املياه بدقائق الفحم وحتديد مواقع للكشف عن األمراض وتقدمي الرعاية الطبيةاملياه، واستخ

 االقتصادية املترتبة على مثل هذه األمراض تتضمن اخنفاض دخل -وقال السيد أغيمانغ ييبوا إن اآلثار االجتماعية 
السيد أغيمانغ ييبوا على احلاجة إىل التكيف       وأكد  . األفـراد املصـابني هبـا بسبب فقدان القدرة على اإلنتاج          

 االقتصادي، ومبادرات بناء القدرات، والسياسات الصحية املنسقة، والتقييم والرصد، واملؤسسات           -االجتماعي  
القويـة، والتكنولوجيات الفعالة من حيث التكلفة واملوارد املالية، من أجل التصدي للقضايا املتعلقة بتغري املناخ                

 .والصحة

وأكد السيد يان بورتون وهو مستشار مستقل من كندا على أمهية حفز األفراد على نشر تكنولوجيات                 -٣٥
والحظ فيما يتعلق باهلياكل األساسية ومتطلبات التكيف، أن . التكيف ال سيما املتعلقة بالظروف املناخية املتطرفة    

. طورة اليت قد تعود مبنافع اقتصادية حمددة      أصـحاب املشـاريع ميـيلون بوضوح إىل املواقع األكثر تعرضاً أو خ            
وللتصدي للظروف املناخية املتطرفة، اقترح السيد بورتون مراجعة قوانني بناء املباين املدنية واملعايري اليت تأخذ يف                
اعتـبارها الظروف املناخية املتطرفة، وإثارة وعي أصحاب املصاحل بآثار تغري املناخ، وتقدمي املشورة بشأن طرق                

دماج تغري املناخ يف عمليات صنع القرار من جانب أصحاب املصاحل، وتطوير منتجات للتأمني من خالل صناعة                 إ
 .التأمني اخلاص وخفض أقساط التأمني بالنسبة للمناطق اليت مت بشأهنا تنفيذ تدابري التكيف

ر العواصف الرعدية فيما    وتناول السيد أباياسينغا باندارا من سري النكا قضية التكيف مع زيادة أخطا            -٣٦
وقال إن العادات املتبعة يف سري النكا يف بناء املنازل بسقوف من األملنيوم على       . بـني األسـر املنخفضة الدخل     

مـرتفعات جبلـية ودون حمطات أرضية هي ممارسة جتتذب الربق وتتسبب يف وقوع خسائر يف األرواح البشرية                  
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 يف اختاذ خطوات وقائية أثناء أعمال التشييد من قبيل استخدام واقـترح النظر . وتـلحق أضـراراً باملمـتلكات     
 .تكنولوجيات منخفضة التكلفة ملنع الصواعق

وفضالً عن ذلك، الحظ أحد املشاركني أن األحوال اجلوية املتطرفة مثل األعاصري االستوائية تعترب مشكلة  -٣٧
األمراض واقترح حتليل الروابط بني سوء التغذية       وأكد مشارك آخر على الروابط بني نظم اختزان املياه و         . كربى

 .وانتشار األمراض يف دراسة حالة قدمتها حكومة غانا

  األنشطة اجلارية وإمكانية التآزر-جيم

 متويل نقل تكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ -١

املناخ، نبذة عن االجتاهات يف قدم السيد دانييل فيولويت من أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري  -٣٨
والحظ أن متويل   . التدفقات املالية واألعمال اجلارية بشأن التمويل االبتكاري ألغراض تطوير ونقل التكنولوجيا          

نقل تكنولوجيا يستمد من األنشطة الثنائية لألطراف واألنشطة املتعددة األطراف مثل مرفق البيئة العاملية والبنك               
اإلقليمية والصندوق اخلاص بتغري املناخ وصندوق أقل البلدان منواً، وكذلك التدفقات املالية            الدويل أو املصارف    

واستعرض التدفقات املالية من خارج     . الـناجتة من التنفيذ املشترك ومشاريع آلية التنمية النظيفة والقطاع اخلاص          
 .االتفاقية، والحظ الدور املتزايد للقطاع اخلاص يف حشد التمويل

وقدمـت السـيدة بونيزيال بياجيين من أمانة مرفق البيئة العاملية، نبذة عن أموال املرفق املتاحة ألنشطة                  -٣٩
الصندوق االستئماين لألولوية   : وفـيما يـتعلق بأنشـطة التنفيذ الحظت أن هناك أربعة برامج هي            . التكـيف 

اخلاص بتغري املناخ؛ وصندوق التكيف     االسـتراتيجية املـتعلقة بالتكيف؛ وصندوق أقل البلدان منواً؛ والصندوق           
بيان كيفية  "وأشارت إىل أن مشاريع األولوية االستراتيجية للتكيف مصممة بغرض            . مبوجـب بروتوكول كيوتو   

وقدمت موجزاً ملشاريع األولوية االستراتيجية     " ترمجة خطط وتقييم التكيف عملياً إىل مشاريع تعود مبنافع فعلية         
وأضافت بقوهلا إنه بينما يقوم صندوق األولوية       . لومبـيا والبحر الكارييب وأفريقيا    للتكـيف يف كرييـبايت وكو     

االسـتراتيجية للتكـيف بـتمويل الزيادة يف تكاليف املشاريع ذات املنافع العاملية، فإن صندوق أقل البلدان منواً                 
ف اليت ال ُيشترط أن تتضمن منافع       والصندوق اخلاص بتغري املناخ ميوالن التكاليف اإلضافية املتعلقة بتدابري التكي         

وقالـت إن صندوق أقل البلدان منواً ميول مشاريع تليب االحتياجات الفورية اليت حتددها عمليات تقييم                . عاملـية 
وذكرت أن الصندوق اخلاص بتغري املناخ ميول مشاريع يف جماالت التدخل           . االحتياجات الوطنية إىل التكنولوجيا   

والحظت أن اجملال الذي حيظى باألولوية      . م على هنج واستراتيجية يف األجل األطول      ذات األولويـة الـيت تقـو      
 .القصوى يف الصندوق اخلاص بتغري املناخ هو التكيف يليه نقل التكنولوجيا

وخـالل املناقشات اليت تلت ذلك، سلط املشتركون الضوء على السبب وراء احلاجة إىل متويل ابتكاري       -٤٠
وقدمت السيدة بياجيين املزيد من التوضيحات فيما خيص . ت بناء القدرات اليت حتتاج للتمويل  وعلى أنواع مبادرا  

 . وقياسها" للمنافع العاملية"كيفية تعريف مرفق البيئة العاملية 
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 الدروس املستخلصة وإمكانية التآزر مع األنشطة اجلارية -٢

جي على أن اتفاقية التنوع البيولوجي تكفل الوصول أكد السيد ماركوس ليهمان من اتفاقية التنوع البيولو -٤١
والحظ أن برنامج   . إىل املوارد اجلينية مقابل الوصول إىل التكنولوجيا اليت تستفيد من هذه املوارد اجلينية، ونقلها             

واتية عمل اتفاقية التنوع البيولوجي يتضمن عناصر تتعلق بعمليات تقييم التكنولوجيا ونظم املعلومات والبيئات امل             
والحظ السيد ليهمان أن نقل التكنولوجيا يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي يتضمن            . )٧(وبـناء القدرات والدعم   

وقال إن بعض   . التكنولوجـيا املشـمولة حبمايـة حقـوق امللكية الفكرية وجيب تنفيذها وفقاً للقانون الدويل              
وتتضمن األمثلة تكنولوجيا   . لوجي وكذلك تغري املناخ   التكنولوجـيات تعاجل التحديات اليت يطرحها التنوع البيو       

الصـون واالستخدام املستدام مثل مرونة النظم اإليكولوجية والقدرة على التكيف والتكنولوجيا اليت تستفيد من               
وقال إن هناك فرصاً لتبادل املعلومات      . املـوارد اجلينـية مثل احملاصيل اليت تقاوم بشدة األحوال اجلوية املتطرفة           

واملمارسات احلميدة والتعاون للحد من التنازالت مثالً فيما خيص محاية اخلطوط الساحلية وإدارة التكنولوجيات              
 . اليت قد يكون هلا آثار إجيابية أو سلبية على التنوع البيولوجي

لفقراء وقـال السـيد إيـان نوبل من البنك الدويل أن البنك الدويل يشعر بالقلق إزاء تغري املناخ ألن ا                    -٤٢
وأكد أن مليارين من السكان يف البلدان النامية تأثروا يف التسعينات . سيواجهون أشد التحديات الناجتة عن عواقبه
 يف املائة من أموال البنك الدويل قد حتولت إىل اإلغاثة يف حاالت             ٢بـالكوارث ذات الصـلة باملناخ وأن نسبة         

ن تغري املناخ عامل غري هام يف عمليات البنك الختاذ القرارات           وقال السيد نوبل إنه على الرغم من أ       . الكـوارث 
املـتعلقة بالتنمية، فقد أصبح أكثر أمهية لتخطيط املشاريع كما أن التقلبات املناخية تشكل بالفعل عائقاً رئيسياً                 

ودة وجيب  والحظ السيد نوبل أن األموال املخصصة للتخفيف والتكيف مع تغري املناخ حمد           . يعترض سبيل التنمية  
وعرض أداة للكشف، يقوم البنك الدويل بتطويرها حالياً تسمح مبعرفة أوجه           . بالتايل استخدامها استخداماً فعاالً   

 .سرعة التأثر باملناخ اليت ينبغي معاجلتها يف أي موضوع بعينه

ة الواردة من   وقـدم السـيد تاكا هريايشي، العضو يف فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطني              -٤٣
وفريق اخلرباء املعين بنقل    ) فريق اخلرباء االستشاري  (األطـراف غـري املدرجـة يف املـرفق األول من االتفاقية             

وقدم موجزاً ملقتطفات من    . التكنولوجـيا، عرضـاً لعمل الفريق االستشاري فيما يتعلق بسرعة التأثر والتكيف           
كما . جة يف املرفق األول بشأن موضوع شدة التأثر والتكيف        الـبالغات الوطنية الواردة من األطراف غري املدر       

سلَّط الضوء على نتائج وتوصيات حلقات العمل املخصصة للتدريب، املعقودة يف مابوتو مبوزامبيق يف الفترة من                
 مشتركاً ٥٥ ساعة من التدريب وفرت لنحو ٤٠وقال السيد هرييشي إن    . ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ٢٢ إىل   ١٨

 .ا براجميات ومعدات النمذجة لتقييم سرعة التأثر والتكيفاستخدمت خالهل

 

 
                                                      

 التكنولوجيا مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية       هذه املواضيع تشبه املواضيع املدرجة يف إطار نقل        )٧(
 .بشأن تغري املناخ وهي مثال عن التآزر يف تصميم عمليات مستهدفة لتعزيز نقل التكنولوجيا
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  التكنولوجيات احمللية للتكيف مع تغري املناخ�دال 

قـدم السـيد موزاهـارول آالم من مركز بنغالديش للدراسات العليا، عرضاً عن التكنولوجيات احمللية       -٤٤
غالديش تشمل الفيضانات وعرام العواصف    والحظ أن األخطار يف بن    . للتكـيف مـع تغـري املناخ يف بنغالديش        

وفيما . وحاالت اجلفاف وازدياد امللوحة، وساق أمثلة عن التكنولوجيات املوجودة يف بنغالديش للحد من املخاطر
يـتعلق بالفيضانات وعرام العواصف، الحظ وجود تدابري هيكلية مثل مراكز متعددة األغراض تتعلق باألعاصري               

وخبصوص األراضي الرطبة، أشار إىل تقنية للزراعة العائمة . ل األغذية اجلوفية وختزين البذوروتدابري غري هيكلية مث
وهي تقنية تستخدم تقليدياً يف املناطق اجلنوبية لكنه جرى         بايريا  يف زراعة اخلضراوات على أطواف عائمة تسمى        

عدد استراتيجيات التصدي من قبيل     و. مؤخـراً تطبيقها يف مناطق رطبة أخرى من خالل مشاريع للبيئة والتنمية           
وقال إن من أهم الدروس املستخلصة هو أن        . الزراعة املتعددة، ومستجمعات مياه األمطار، واهلجرة، والتحريج      

التكنولوجيا احمللية للتكيف تعد تكنولوجيا صاحلة لسياق حمدد، وأن التحديات تتضمن احلاجة إىل فهم اجملتمعات               
 .جية ووظائف هذه التكنولوجيات حتت اجلهد اإلضايف لتغري املناخاحمللية والنظم اإليكولو

وحتـدث السـيد بول ديسانكر رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً عن تكنولوجيات التكيف يف                  -٤٥
كذلك وقدم عرضاً عاماً لعملية تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا، و. عمليات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا

أمثلة عن مشاريع التكيف اليت حددهتا عمليات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا وما يقترن هبا من التكنولوجيا                
والحظ . القابلة للتطبيق، مبا يف ذلك حتسني غلة احملاصيل من خالل الري والتغيريات يف أنواع احملاصيل أو األشجار

لنامجة عن عمليات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا هي نظم اإلنذار          أن بعـض األمثلة األولية لنتائج املشاريع ا       
املبكر والتنبؤات املومسية، والتكنولوجيا الزراعية، ونظم املعلومات اجلغرافية وحتليل االستشعار عن ُبعد، والنمذجة 

وأشار إىل . ود خطورةوذكر السيد ديسانكر أن من املرجح أن يكون التمويل هو أكثر القي. والتخطيط املتكاملني
 .خطط إلقامة قاعدة بيانات مباشرة عن خيارات التكيف بغرض تقاسم املعارف األهلية وتقنيات التكيف احمللية

وقدم السيد موسى سانون من بوركينا فاسو، دراسة حالة عن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للتصدي                -٤٦
زوا أعماهلم على القطن ومزارع تربية املواشي، وأجروا مناقشات         والحظ أن اخلرباء ركَّ   . )٨(للتقلـبات املناخـية   

موجهـة مع أصحاب املصاحل، وسلطوا الضوء على أمهية احلفاظ على خصوبة التربة وحتسينها، وزيادة مجع مياه                 
انون وقال السيد س. األمطار، وتعزيز القدرات عن طريق املشاريع اإلرشادية امليدانية وحتسني فعالية عمليات الري

. إن دراسة احلالة أدت إىل تنظيم حلقة عمل لتعزيز املشاركة الفعالة ألصحاب املصاحل وتقاسم املعلومات والتوعية
واختتم حديثه قائالً إن جناح مشاريع نقل التكنولوجيا يقتضي مشاركة أصحاب املصاحل ابتداًء من تنفيذ املشروع   

ائفة من التكنولوجيات دون االقتصار على تكنولوجيات معزولة،        وإعداد قوائم جرد بالتقنيات والقيود وتطبيق ط      
 .وتعزيز القدرات

                                                      

رغـم أن دراسة احلالة هذه تتعلق هبذه الدورة، فلم جير تقدميها إال يف آخر يوم من أيام انعقاد احللقة                )٨(
 .الدراسية
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ويف املناقشـات التالية، سلّط املشاركون الضوء على تعقد إدارة عملية تقييم متكامل جيمع بني عناصر                 -٤٧
 . بلدان أخرىمتعددة وأشاروا إىل أن التكنولوجيات احمللية هي تكنولوجيات حمددة السياق ويصعب تطبيقها يف

  مناقشات الفريق العامل�هاء

مت إنشـاء فريقني عاملني لتبادل األفكار وإجراء مناقشات بغرض تناول الدروس املستخلصة من احللقة                -٤٨
وترأس . الدراسـية، واالحتياجات إىل املعلومات والعمليات، وطرق إحراز تقدم يف جمال تكنولوجيات التكيف            

وترد أدناه أسئلة ). بربادوس(والسيد راولستون مور ) الواليات املتحدة األمريكية(ول فريقي العمل السيد أملرت ه
 :مت إعدادها لتوجيه مناقشات فريقي العمل

 ما هي أهم الدروس اليت استخلصتها من هذه احللقة الدراسية؟ هل حتققت توقعاتك منها؟ )أ( 

 فيما يتعلق بتكنولوجيات التكيف     هـل كـان احلصول على املعلومات بشأن اخلربات القطرية          )ب( 
مفيداً؟ إذا كان الرد باإلجياب فما هو الشكل الذي ينبغي أن تعرض به هذه املعلومات،وما هو الدعم الالزم حىت                 

 يتسىن استخدام هذه املعلومات؟

كـيف ميكـن هيكلة نتائج عمليات تقييم االحتياجات إىل تكنولوجيات التكيف لتعزيز آفاق               )ج( 
ومـا هي اخلطوات اليت ميكن اختاذها للمساعدة يف تيسري اإلمداد بتكنولوجيات التكيف، القائم على               متويـلها؟   
 األسواق؟

ما هو شكل التآزر يف إطار االتفاقية وغريها من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف الذي ميكن                )د( 
 السعي إىل حتقيقه لتعزيز األعمال املتعلقة بتكنولوجيات التكيف؟

تعكـف اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على وضع برنامج عمل منظم على مدى                )ه( 
املنهجيات والبيانات ووضع النماذج؛ وتقييم القابلية للتأثر؛ وختطيط : مخس سنوات يتعلق باملسائل الرئيسية التالية

لنظر إىل هذه املواضيع األربعة، ما هي الدروس        وبا. التكـيف وتدابريه وإجراءاته؛ واالندماج يف التنمية املستدامة       
املستخلصة من احللقة الدراسية هذه اليت تعتربها مهمة بالقدر الذي يستوجب النظر يف إمكانية إدراجها يف برنامج 

 العمل املتعلق بالتكيف؟

آزر وقيمة تبادل   من بني الدروس العديدة املستخلصة من احللقة الدراسية، أشار املشاركون إىل أمهية الت             -٤٩
اخلربات فيما بني األقطار، واإلملام باألدوات املتوفرة لتقييم تكنولوجيات التكيف ودور تكنولوجيات التكيف يف              

وبوجه عام، أعرب املشاركون عن ارتياحهم ألن احللقة الدراسية         . خمتلف القطاعات ومنها قطاعي املياه والصحة     
اً جيداً لألعمال املقبلة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         قدمت معلومات قّيمة ميكن أن تشكل أساس      

 .وبالتايل فإن احللقة الدراسية حققت اآلمال املعقودة عليها. يف هذا اجملال

وأكـد فـريقا العمـل أن عملـيات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا تؤدي دوراً حامساً يف حتديد                   -٥٠
كما . ت التكيف، وضرورة إدماج نقل التكنولوجيا يف أهداف التنمية الوطنية الشاملة          االحتياجات إىل تكنولوجيا  
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سلموا بوجود العديد من هذه التكنولوجيات على الصعيد احمللي وبأن مسألة التمويل نظل من أهم املسائل لتعزيز                 
 .نشرها

. ولوجيات التكيف وانتشارهاوسلط فريقا العمل الضوء على دور نشر املعلومات كوسيلة لتعزيز نشر تكن -٥١
وشددوا على أمهية إثارة الوعي يف صفوف أصحاب املصاحل مجيعاً ومشاركتهم وقدموا اقتراحات ملموسة للنظر               

ويرد يف الفرع التايل موجز ألهم ما ورد يف املناقشات وللعروض املقدمة أثناء مجيع . فيها يف برنامج العمل للتكيف
 . جلسات ومناقشات فريقا العمل

  أهم ما ورد يف اجللسات العامة للفريق العامل ومناقشاته�واو 

 االحتياجات إىل تكنولوجيات التكيف وإىل دراسات عن عملية تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا -١

 يتبني من الدراسة التحليلية األولية أن املعلومات املستمدة من عمليات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا، -٥٢
وتعاجل معظم . وأن بلداناً عديدة قامت بتطوير قدراهتا لتحديد احتياجاهتا إىل التكنولوجيات   )٩(مـتوفرة بـالفعل   

الدراسـات املـتعلقة بعملـية تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا، اليت أُجنزت حىت يومنا هذا االحتياجات إىل                 
 االحتياجات إىل تكنولوجيات التكيف وإدماجها      التخفيف، ومل تعاجل إال دراسات قليلة موضوع      تكنولوجـيات   

 .يف أهداف التنمية املستدامة

ومت تسـليط الضوء على املسائل ذات الصلة بكيفية إجراء عمليات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا،                -٥٣
 :الواردة أدناه

تحديد القطاعات  تتعلق أهم الصعوبات بالطبيعة الشاملة لعدة قطاعات هلذه التكنولوجيات، وب          )أ( 
السريعة التأثر وخيارات التكيف، وانعدام املعلومات بشأن اخليارات التكنولوجية املتوفرة اليت ميكن تطويعها حبيث 

وتتمثل الصعوبات األخرى يف    . تـتوافق مـع الظروف الوطنية، والتركيز الشديد على التكنولوجيات غري املادية           
صاحل والقدرات غري املالئمة واملوارد احملدود املتاحة إلجراء هذه         االسـتجابة احملـدودة مـن جانب أصحاب امل        

 الدراسات

تقـدم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، يف الوقت احلاضر، تقارير إىل األمانة على أساس                 )ب( 
ول باإلفادة يف وستقدم األطراف غري املدرجة يف املرفق األ. طوعي عن عملياهتا لتقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا

 بالغاهتا الوطنية الثانية عن االحتياجات األخرى إىل التكنولوجيا، وقد يتطلب األمر استمارة إبالغ خاصة بذلك

ينبغي استيفاء دليل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ليتضمن مزيداً من املعلومات عن تقييم قابلية               )ج( 
ات التكيف ونقلها تشكل جزءاً من عملية التدخل العام يف القطاعات التأثر، ألن حتديد االحتياجات إىل تكنولوجي

وهناك حاجة إىل أن يتبع الدليل هنجاً أوسع نطاقاً إزاء التقييم يتناول مجيع قضايا التكيف مع . الشـديدة الـتأثر   
                                                      

 ومن املتوقع   (TT:CLEAR) تقريراً لدى مركز تنسيق املعلومات التكنولوجية        ٢٢ يتوفر بالفعل حنو   )٩(
 .٢٠٠٥ تقارير أخرى يف هناية عام ٨استكمال 
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خر الختيار مشاريع   وقد ميثل برنامج تكييف أطر السياسات العامة هنجاً مفيداً آ         . اآلثـار املترتبة على تغري املناخ     
 التكيف على املستوى القطري

. يطرح حتدياً) خطة العمل(ال يـزال تنفـيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا           )د( 
الترابط بني عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا      : وتشـمل األنشطة اليت من شأهنا دعم هذا التنفيذ، ما يلي          

وطنية للتكيف لتنفيذ تدابري تغري املناخ؛ تبسيط سبل الوصول إىل التمويل يف إطار مبادرة              وأنشطة برامج العمل ال   
تنمـية القـدرات؛ والـتمويل االبـتكاري والتوجيه بشأن صوغ اقتراحات مبشاريع فيما يتعلق بتكنولوجيات                

 .)١٠(التكيف

 حتديد وتقييم تكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ -٢

وهناك العديد من األمثلة على     . كنولوجيات التكيف اليت ميكن دراستها واسعة للغاية      إن نطـاق وأبعاد ت     -٥٤
التكنولوجيات اليت ميكن استخدامها لتجميع البيانات وتقدمي املعلومات وزيادة التوعية فيما يتعلق بتكيف املناطق              

يات التكيف ورصد األداء السـاحلية مـع تغري املناخ، وختطيط وتصميم استراتيجيات التكيف، وتنفيذ تكنولوج          
وعـلى الـرغم من تقدمي ومناقشة أمثلة عديدة على التكنولوجيات أثناء احللقة الدراسية لطائفة من                . وتقيـيمه 

القطاعات والنظم الشديدة التأثر، مبا يف ذلك اإلمداد باملياه، والزراعة، وصحة اإلنسان، واملناطق الساحلية، فمن               
 .ة للتكنولوجيات الالزمة جلميع القطاعات املعنيةالصعب تقدمي قوائم شاملة جامع

وبينـت دراسات احلالة اليت قدمت يف احللقة الدراسية، أن العديد من التكنولوجيات احمللية للتكيف مع                 -٥٥
ولذلك فإن املسألة   . )١١(تغري املناخ متاحة يف البلدان النامية وأن بعضها قد مت تطبيقه أو األخذ به بصورة مستقلة               

ـ    يف ميكن تعزيز نشر وانتشار هذه التكنولوجيات وهي مسألة تتعلق، يف حاالت عديدة، باملوارد املالية               هـي ك
كما ينبغي إيالء االعتبار لتكنولوجيات التكيف احلديثة وإىل اعتمادها وتنفيذها باالستناد إىل اخلربات          . احملـدودة 

 .والظروف احمللية

ف مع تغري املناخ تقييماً متكامالً جيمع بني عناصر متعددة وله           وتتضمن عملية تقييم تكنولوجيات التكي     -٥٦
فهناك مثالً، فيما خيص موضوع تغري املناخ وصحة اإلنسان، ارتباط بني ختزين املياه             . آثـار شاملة لعدة قطاعات    

ن اجلفاف  وانتشار األمراض وبني سوء التغذية وانتشار األمراض ذات الصلة بتغري املناخ، مثل األمراض الناجتة ع              
وهذه العالقات توضح ضرورة استخدام التكنولوجيا الكتشاف األمراض يف     . وفقـدان األراضي الصاحلة للزراعة    

 .مرحلة مبكرة ومنع انتشارها

                                                      

ميكن أن يعاجل هذا التوجيه قضايا تتعلق بدمج شواغل التكيف يف حتليل تكلفة املشروع بالنسبة لفوائده  )١٠(
 .يةوإدراج مشاريع التكيف يف جدول أعمال التنمية الوطن

عـلى سبيل املثال إدارة املوارد املائية وتكنولوجيات الزراعة اليت مت األخذ هبا يف جنوب أفريقيا بعد                  )١١(
 .١٩٧٢اجلفاف الذي حدث يف عام 
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إن الـتعاون اإلقلـيمي ونقل تكنولوجيات التكيف مع تغيري املناخ هي حمدودة يف الوقت الراهن، ألن                  -٥٧
والنجاح يف نشر هذه التكنولوجيات يف بلدان أخرى سيتوقف على الفهم           . ياقالتكنولوجـيات احمللية حمددة الس    

اجليد للمجتمعات احمللية والنظم اإليكولوجية وكذلك القدرة الوظيفية هلذه التكنولوجيات يف ظل الظروف املناخية 
 .السائدة يف تلك البلدان

ات لتحديد وتقييم تكنولوجيات التكيف، وقد جرى االضطالع بقدر كبري من األعمال اهلامة لتطوير أدو -٥٨
وهناك عدة أدوات مبسطة ميكن استخدامها لتحديد تكنولوجيات التكيف واختيارها وتقييمها . املادية وغري املادية

وينبغي املضي يف استطالع قدرات هذه األدوات، كما ينبغي استعراض خربات البلدان فيما يتعلق    .)١٢(إىل حد ما  
 .حاجة إىل قدر أكرب من الوعي هبذه األدواتباستخدامها وهناك 

ولوحظ ضرورة اتباع هنج واسع النطاق إزاء التكيف من خالل تناول مسألة نقل تكنولوجيات التكيف                -٥٩
 .مع تغري املناخ وكذلك احلد من أثر تدابري االستجابة

فالتكيف عملية مستمرة . نهاوتنطوي مسألة التكيف مع تغري املناخ على ما يتجاوز تطبيق تكنولوجيا بعي           -٦٠
وال يتطلب احلد من سرعة . ومتكررة تتضمن تطوير املعلومات وبث الوعي والتخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد

التأثر الوصول إىل التكنولوجيا فحسب، وإمنا أيضاً احتياز اآلليات والدراية واملصادر األخرى الالزمة كي تصبح               
 .واالستدامةالتكنولوجيا قابلة لالستخدام 

 متويل نقل تكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ -٣

أما اخليارات  . ينـبغي استطالع كل من اخليارات التقليدية واالبتكارية لتمويل نقل تكنولوجيا التكيف            -٦١
 أولوية االستراتيجية املتعلقة بالتكيف وصندوق أقل     (التقلـيدية، فـإن األرصدة املخصصة ملبادرة تنمية القدرات          
توفر فرصاً لتقييم املوارد املالية اليت ميكن استخدامها ) البلدان منواً والصندوق اخلاص لتغري املناخ وصندوق التكيف

لنشـر تكنولوجـيات التكـيف وبثها ونقلها، مبا يف ذلك املبادرات املتعلقة ببناء القدرات والشراكات وتقاسم                 
ىن من خالل هذه الفرص املالية تنفيذ املشاريع اليت يتم يف هناية وهناك حاجة إىل تركيز اجلهود حىت يتس. املعلومات

وباالستناد إىل هذه اخلربات وكذلك االحتياجات      . األمـر حتديدها أثناء عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا       
زيد من التوجيه   اخلاصة جملموعات البلدان مثل البلدان الساحلية اجلزرية الصغرية وأقل البلدان منواً، ميكن تقدمي م             

 .إىل مبادرة تنمية القدرات بشأن متويل تكنولوجيات التكيف

وقـد استطلعت األطراف عدة خيارات مبتكرة لتمويل نقل تكنولوجيات التخفيف الرامية إىل اجتذاب               -٦٢
يات قابلة جهات فاعلة مالية هامة وتوفري مزيد من املرونة الشاملة للقطاع اخلاص كي يقوم باالستثمار يف تكنولوج

ومل تظهر حىت اآلن خيارات مشاهبة لتكنولوجيات التكيف حيث يقترن نقل التكنولوجيا   . )١٣(لالسـتدامة بيئـياً   
                                                      

قدم البنك الدويل أداة استطالعية من هذا القبيل وستتاح باجملان يف موقع البنك الدويل على الشبكة عند  )١٢(
 .إجنازها

)١٣( FCCC/SBSTA/2004/11. 
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ويف حني أن القطاع اخلاص قد جيتذبه . احملتمل بعدم كفاية نظم احلوافز وتزايد املخاطر وارتفاع تكاليف الصفقات
وجيات اليت يتم حتديدها يف عمليات تقييم االحتياجات إىل         االهـتمام الكـبري الـذي تبديه احلكومات بالتكنول        

 :التكنولوجيا وبرامج العمل الوطنية للتكيف، فإن تعزيز آفاق متويل هذه التكنولوجيات، يقتضي ما يلي

وسيكون الدافع  : حتديـد األهـداف األساسية للتمويل االبتكاري لنقل تكنولوجيات التكيف          )أ( 
ساعدة البلدان على تعزيز تأقلمها مع تغري املناخ من خالل مساعدة أوساط األعمال             األساس هلذه األهداف هو م    

 والقطاع العام على االستثمار يف استراتيجيات احلد من املخاطر اليت جتذب فرصاً جتارية؛ 

تقدمي التوجيه بشأن كيفية التعامل مع تكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ مقارنة بتكنولوجيات  )ب( 
 صدي لقابلية التأثر باملناخ، بغية الوفاء بأحكام االتفاقية ومعايري التمويل؛الت

حتسـني عملية حساب تكاليف التكيف وإدماجها يف خطط التنمية؛ وجذب منافع أوسع نطاقاً               )ج( 
 لدى حتليل تكاليف مشاريع التكيف مقابل       )١٤(إلجـراءات التكـيف من خالل النظر يف تكاليف فرص التكيف          

 ؛ واستحداث منهجيات ومؤشرات لقياس أوجه النجاح؛فوائدها

اسـتخدام املـوارد إىل أقصى حد من خالل جعل املشاريع قابلة للتسويق وحتسني التنسيق بني                 )د( 
 األولويات وسياسات التمويل الدويل ووكاالت التنفيذ واحتياجات البلدان؛

 .امة والتكيفالنظر يف متويل التكنولوجيا يف إطار التنمية املستد  )ه( 

إن مشاركة قطاع التأمني تعترب أمراً ضرورياً ألن التأمني ضد املخاطر قد يكون خياراً ثانوياً لتمويل هذه      -٦٣
وتتضمن القضايا اليت ينبغي معاجلتها فيما      . التكنولوجيات ووسيلة إلعادة توزيع املخاطر فيما بني قطاعات خمتلفة        

 حتديد عوامل املخاطر املتعلقة بتغري املناخ كمياً وكيف ميكن مراعاهتا يف صنع كيف ميكن: يتعلق هبذا اخليار ما يلي
القرارات؛ وكيف ميكن النظر يف املسألة األهم وهي اخلسائر يف األرواح يف البلدان النامية واملتقدمة النمو، إضافة                 

ع املنظمات املهنية يف هذا ؛ وكيف ميكن تعزيز الشراكات االستراتيجية م)١٥(إىل جانـب اخلسـائر يف املمتلكات      
وقد مت تنظيم حلقيت عمل . كما أن مشاركة القطاع العام هامة أيضاً ال سيما يف جماالت األخطار الشديدة. اجملال

 . )١٦(بشأن التأمني يف إطار االتفاقية، كما أن القضايا اليت أُثريت فيهما وثيقة الصلة يف هذا السياق

تمع املايل وغريه من ممثلي القطاع اخلاص بشأن قضايا تتعلق بتمويل           وينـبغي مواصـلة احلـوار مع اجمل        -٦٤
تكنولوجيات التكيف يف حلقة العمل ملتابعة اخليارات االبتكارية لتمويل نقل التكنولوجيا، املزمع عقدها يف بون               

 .٢٠٠٥أكتوبر /بأملانيا يف تشرين األول

                                                      

ـ  )١٤( ا الذي ميكن أن خنسره إن مل نسلك سلوكاً وقائياً أي ما هي تكاليف عدم املباالة أو سري األمور                   م
 .بصورة اعتيادية

 .لوحظ أن اخلسائر يف األرواح تقل يف حاالت الكوارث نتيجة حتسني نظم اإلنذار املبكر واإلخالء )١٥(
)١٦( FCCC/SBI/2003/11. 
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سألة العقبات اليت تواجه نقل تكنولوجيات التخفيف       ووجه قدر كبري من االهتمام يف السنوات األخرية مل         -٦٥
وتشمل هذه العقبات املوارد احملدودة والقدرات املؤسسية  . الـيت ميكن إدماجها يف استراتيجيات التنمية املستدامة       

د وتنطبق كل عقبة من هذه العقبات إىل ح       . احملدودة والتعقيدات القانونية واحلاجة إىل مشاركة اجملتمعات احمللية       
وفضالً عن ذلك، فإن نقل هذه التكنولوجيات يواجه عقبات أخرى تتضمن           . مـا، عـلى تكنولوجيات التكيف     

 .التعقيد املؤسسي اإلضايف املرتبط بتوسع جمتمع أصحاب املصاحل والفرص احلالية احملدودة للتمويل 

 الوصول إىل املعلومات املتعلقة بتكنولوجيات التكيف وبث الوعي -٤

الوصول إىل معلومات موثوق هبا ومستوفاة      : النقل الناجح لتكنولوجيات التكيف على ما يلي      يـتوقف    -٦٦
ومفـيدة عـن التكنولوجيات املتوفرة يف البلدان املدرجة يف املرفق األول وكذلك التكنولوجيات احمللية؛ وتقاسم          

 .استخدام هذه املعلوماتاملعلومات بصورة فعالة بني مجيع أصحاب املصاحل؛ وقدرة البلدان النامية على 

تقاسم املعلومات بشأن خربات البلدان فيما يتعلق : وتتضمن التدابري اليت قد تسهم يف نشر املعلومات ما يلي -٦٧
بقصص النجاح وكذلك حاالت سوء التكيف؛ وإجراء تقييم الحق لفعالية تكنولوجيات التكيف وكيف استطاعت              

مع تغري املناخ؛ ووضع منوذج مشترك لتيسري ملية مجع معلومات موحدة عن            هذه البلدان حتسني قدرهتا على التكيف       
 .خمتلف تكنولوجيات التكيف وتعزيز تقاسم املعلومات فيما بني بلدان اجلنوب عن التكنولوجيات احمللية

دليل عن تكنولوجيات التكيف للتشجيع األكرب على نشر املعلومات         /وقد تكون هناك حاجة إىل خالصة      -٦٨
الدليل، باإلضافة إىل قائمة بالتكنولوجيات، معلومات /وميكن أن تتضمن هذه اخلالصة . ذه التكنولوجيات عـن ه  

وميكن توزيع هذه   . مرجعـية عن تطوير هذه التكنولوجيات، واخلربات املكتسبة من تطبيقها، وأفضل املمارسات           
 مدمج ذي ذاكرة للقراءة فقط      اخلالصة، حال توفرها، على نطاق واسع يف شكل نسخ مطبوعة ويف صورة قرص            

 .وعلى اإلنترنت

واقُترح تنظيم معرض للتكنولوجيا بوصفه حمفالً هاماً آخر لنشر املعلومات املتعلقة بتكنولوجيات التكيف        -٦٩
 .ميكن دعوة القطاع اخلاص إليه لعرض التكنولوجيات اجلديدة وااللتقاء مبمثلني من البلدان

ن جهود التوعية لبث الوعي ضمن أوساط األعمال التجارية وصانعي          وهـناك حاجـة إىل بذل مزيد م        -٧٠
وينبغي أن تستهدف عملية نشر املعلومات      . القـرارات واجملتمع بقضايا تغري املناخ املتعلقة بتكنولوجيات التكيف        

لتعزيز قدرات مثال ذلك معلومات عن حتديد وتقييم التكنولوجيا املناسبة (بصفة خاصة املزارعني واجملتمعات احمللية 
 .ووسائط اإلعالم السياسيني) املزارعني واجملتمعات احمللية على امتالك ناصية التكنولوجيات احمللية واستخدامها

 التآزر يف إطار االتفاقية وغريها من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف -٥

اء املنشأة يف إطار االتفاقية مفيدة للغاية       ثبت أن تعاون العملية اجلارية وتقاسم املعلومات بني أفرقة اخلرب          -٧١
تعزيز التآزر بني برامج    : وتتضمن اإلجراءات امللموسة اليت مت حتديدها يف احللقة الدراسية ما يلي          . وينبغي تعزيزه 

ا فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجي(عمل األفرقة؛ وعقد اجتماعات للتنسيق فيما بني رؤساء أفرقة اخلرباء الثالث 
؛ ودعوة املمثلني من أفرقة أخرى إىل حلقات العمل واحللقات          )وفريق اخلرباء االستشاري وفريق أقل البلدان منواً      
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وتشمل اجملاالت احملتملة للتعاون، األعمال ذات الصلة       . الدراسية اليت ينظمها فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا       
امج العمل الوطنية للتكيف ومركز تنسيق املعلومات التكنولوجية        بعملـيات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا وبر     

(TT:CLEAR)وقواعد البيانات املتعلقة باالستراتيجيات احمللية للتصدي . 

وبرنامج العمل املتعلق بالتكيف هو نشاط هام آخر ينبغي أن يستفيد من األعمال اليت جرى االضطالع                 -٧٢
وينبغي أن يتجنب هذا الربنامج القيام بعملية مماثلة متاماً لتناول          . ري املناخ هبا يف جمال تكنولوجيات التكيف مع تغ      
وميكن لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يسهم مباشرة يف برنامج      . مسـائل ذات صلة هبذه التكنولوجيات     

جماالت العمل املتعلقة وقد مت حتديد . عمل التكيف يف جمال تكنولوجيات التكيف ويف جماالت ذات صلة باملوضوع
 :بتكنولوجيات التكيف الواردة أدناه لكي ينظر فيها برنامج العمل املتعلق بالتكيف

تعزيـز الوعـي وتقاسم املعلومات بشأن نقل تكنولوجيات التكيف والدراية وبشأن مبادرات              )أ( 
  وبرامج التكيفالتعاون يف جمال التكنولوجيا الشديدة األمهية للنجاح يف تصميم وتنفيذ مشاريع

التشـجيع عـلى إجراء البحوث وتطوير تكنولوجيات التكيف مبا يف ذلك فيما يتعلق بأهدافها         )ب( 
 وتكاليفها على األجل الطويل

 تعزيز نشر وانتشار التكنولوجيات احمللية املتاحة فعالً يف بلدان نامية عديدة )ج( 

 تتسم هبا تكنولوجيات التخفيف والتكيف وإىل الفهم األفضل للطبيعة الشاملة لعدة قطاعات اليت )د( 
 )١٧(أي مدى ميكن اعتبارها أنشطة تكميلية

الـتحقق مـن أن اجلهـود اليت تستهدف تناول تكنولوجيات التكيف تسهم يف حتقيق أهداف                  )ه( 
 التنمية املستدامة

 مبا يف ذلك    الـتمويل التقلـيدي واالبتكاري للتنمية ونشر وانتشار نقل تكنولوجيات التكيف           )و( 
 .األنشطة ذات الصلة ببناء القدرات

وعـلى الـرغم من أن برنامج العمل املتعلق بالتخطيط للتكيف وتدابريه وإجراءاته، هو املكان الرئيسي                 -٧٣
لتـناول موضوع تكنولوجيات التكيف، فيمكن أيضاً النظر يف عناصر التكنولوجيا وحتديد اإلجراءات، يف إطار               

وجرى النظر يف خيارات خمتلفة لتناول املسائل ذات الصلة بالتكيف يف برنامج العمل             . مواضـيع رئيسية أخرى   
أو حسب األخطار ) مثل الزراعة واملياه وصحة اإلنسان(املـتعلق بالتكيف مثالً حسب القطاعات الشديدة التأثر      

م بالفعل لتحديد وتقييم   ويف هذا الصدد، لوحظ أن النهج القطاعي استخد       ). مثل اجلفاف والفيضانات  (الرئيسية،  
 .تكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ

                                                      

 التخفيف والتكيف هو أمر ضروري بينما قال البعض قال بعض املشاركني أن أوجه التآزر بني عمليات )١٧(
 .اآلخر إن التنسيق أكثر أمهية من التآزر
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أمـا خـارج نطـاق عملية االتفاقية، فينبغي مواصلة التعاون مع األنشطة ذات الصلة اليت تتم يف إطار                    -٧٤
: ولتحقيق هذا الغرض، مشلت األنشطة اليت متت مناقشتها ما يلي         . االتفاقـات البيئية املتعددة األطراف األخرى     

ة ممثلني من اتفاقيات أخرى للمشاركة يف املناقشات بشأن موضوع التكيف؛ وحتديد جماالت أو ميادين ميكن                دعو
فـيها حتقيق أكرب قدر من التآزر؛ واستطالع سبل للتعاون يف جمال االحتياجات التكنولوجية ملختلف االتفاقيات                

 .وجه التآزرذات الصلة؛ والتصدي للعوائق اهليكلية اليت تعترض سبيل تعزيز أ

وحـددت ثالثـة إجـراءات لتيسري عملية اجلمع بني خمتلف أوجه نقل تكنولوجيات التكيف يف إطار                  -٧٥
 :استراتيجية متسقة من خالل التعاون مع اجلهود اجلارية

ألنواع تكنولوجيا التكيف اليت حتظى باألولوية واليت تنشأ من   إجـراء موجز جتميعي منتظم      إن   )أ( 
أو استراتيجيات متعددة مت بالفعل اقتراحها أو تطبيقها وميكنها الوفاء بأهداف متعددة، مبا يف /ع ومبادرات ومشاري

ذلك التكيف مع املناخ، سيكون مفيداً يف صوغ هيكل هنج ملواءمة التمويل مع مشاريع قادرة على تلبية أهداف                  
 متعددة

بادل املنتظم للمعلومات فيما يتعلق      سيكون من املفيد إنشاء شبكات لتيسري الت       :الـربط الشـبكي    )ب( 
وميكن لشبكة مراكز التكنولوجيا الرائدة أن تعزز االتصاالت فيما بني خمتلف االتفاقات البيئية             . مبخـتلف املـبادرات   

املـتعددة األطـراف وبرامج املساعدة اإلمنائية وأن تساعد على تيسري التوصل إىل الدروس اهلامة، والتصورات وأوجه                 
 .التكامل

 كمـا هـو احلال بالنسبة لعمليات التخفيف، سيكون من الضروري            :الـتمويل االبـتكاري    )ج( 
 .استكشاف آليات ابتكارية للتمويل ميكنها أن تعزز وتيسر وتدعم زيادة االستثمار يف جمال تكنولوجيات التكيف

  القضايا اليت تستدعي مواصلة النظر�رابعاً 

اء اجللسات العامة للحلقة الدراسية وأفرقة العمل ومناقشة املائدة         أسـفرت املناقشـات اليت أُجريت أثن       -٧٦
املسـتديرة، اخلتامية، عن ظهور عدة قضايا تستدعي مواصلة النظر وهي واردة أدناه دون أي ترتيب من حيث                  

 :األولوية

 من  تظل عملية تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا:عمليات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا )أ( 
املكونـات األساسية لألعمال املتعلقة بنقل التكنولوجيا الذي يعكس مفهوم النهج القائم على البلدان إزاء هذه                

ومبا أن حتديد االحتياجات هي عملية مستمرة، فينبغي النظر يف إجراءات لتعزيز الدعم املقدم بغرض القيام . العملية
 عزيز اإلبالغ عن نتائجهابعمليات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا وت

 أن ورقة املعلومات اخللفية اليت أعدهتا األمانة للحلقة         :ورقـة تقنية عن تكنولوجيات التكيف      )ب( 
الدراسـية ميكن أن تكون مبثابة نقطة انطالق مفيدة إلعداد ورقة تقنية أكثر مشوالً عن تنمية ونقل تكنولوجيات                  

أن تستند هذه الورقة، لدى معاجلة عناصر حمددة لتكنولوجيات التكيف،          وميكن  . التكيف مع املناخ السليمة بيئياً    
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 واملعلومات التكنولوجية والبيئات    التكيف تكنولوجياتإىل الورقـات التقنـية السابقة اليت أعدهتا األمانة بشأن           
 املواتية وبناء القدرات والورقة املرتقبة املتعلقة بالتمويل االبتكاري

 يلزم القيام مبزيد من األعمال ملعاجلة القضايا ذات الصلة باآلثار املشتركة :فتكنولوجيات التكي )ج( 
بني القطاعات املترتبة على هذه التكنولوجيات وكيفية تناول هذه التكنولوجيات مقارنة بتكنولوجيات التصدي             

وير املعلومات وبث الوعي لسرعة تأثر املناخ وكيفية تعزيز العمل املتعلق بأنشطة حمددة هلذه التكنولوجيات مثل تط
 والتخفيف والتصميم والتنفيذ والرصد

لوحظ أن العديد من التكنولوجيات احمللية للتكيف مع تغري املناخ          : تكنولوجيات التكيف احمللية   )د( 
 ولذلك فإن املسألة تتعلق بكيفية التشجيع على نشرها وانتشارها ويتعلق ذلك يف حاالت. متوفرة يف البلدان النامية

 كثرية بندرة املوارد

ينـبغي القيام باملزيد لتعزيز آفاق متويل هذه التكنولوجيات، مبا يف ذلك العمل على   : الـتمويل  )ه ( 
وميكن تناول هذه اجلوانب يف . الـتعريف واإلعداد األفضل ملشاريع التكيف والعمل على إشراك شركات التأمني          

 االبتكارية لتمويل نقل التكنولوجياحلقة العمل املتعلقة باملتابعة بشأن اخليارات 

 للمضي يف تعزيز نشر املعلومات عن هذه        دليل/خالصةقـد يكـون مـن الضـروري إعداد           )و( 
ومن الضروري بذل جهود إضافية للتوعية بغرض زيادة وعي مجيع أصحاب املصاحل هبا، مبن              . )١٨(التكنولوجيات

 فيهم املزارعون واجملتمعات احمللية وإطالعهم عليها

ميكن للفريق االستشاري املعين بنقل التكنولوجيا أن يسهم : الـروابط مـع العمليات األخرى     )ز( 
وينبغي . مباشرة يف برنامج العمل بشأن التكيف يف جمال تكنولوجيات التكيف ويف جماالت ذات صلة باملوضوع              

 املضي يف مناقشة جماالت العمل املمكنة فيما يتعلق بتكنولوجيات التكيف

يوصي املشاركون بالفهم األفضل للطبيعة الشاملة لقطاعات متعددة، اليت         : التخفيف والتكيف  )ح( 
 . تتسم هبا تكنولوجيات التخفيف والتكيف وإىل أي حد ميكن اعتبارها أنشطة تكميلية

- - - - - 

 

                                                      

واتفق معظم املشاركني على فائدة املعلومات املتعلقة بتكنولوجيات التكيف، ولكن البعض تساءل عن    )١٨(
 .الدليل/احلاجة إىل اخلالصة


