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   مقدمة-أوالً 

   الوالية-ألف 

 تنظيم ثالث حلقات عمل إقليمية تعكس       ١٠-م أ /١طلـب مؤمتـر األطـراف إىل األمانـة يف مقرره             -١
للدول اجلزرية الصغرية النامية، من أجل تيسري تبادل املعلومات       األولويات اإلقليمية، وتنظيم اجتماع خرباء واحد       

كما طلب إىل   . وإجـراء عملـيات تقييم متكاملة للمساعدة على معرفة االحتياجات والشواغل احملددة للتكيُّف            
ى اليت ميكن األمانة أن تعد تقارير عن نتائج حلقات العمل لتمكني اهليئة الفرعية للتنفيذ من النظر يف التدابري األخر

 .أن يشترط مؤمتر األطراف اختاذها يف دورته الثالثة عشرة

   نطاق املذكرة-باء 

تقدم هذه املذكرة معلومات عن حلقة العمل اإلقليمية األوىل اليت نظمتها األمانة بتوجيه من رئيس اهليئة                 -٢
لمداوالت وتعرض إجراءات املتابعة    وتتضمن عرضاً عاماً ل   . الفرعـية للتنفـيذ، استجابة للوالية املذكورة أعاله       

املمكـنة فـيما يتعلق باحتياجات وشواغل التكيُّف على املستوى اإلقليمي بغية التعامل مع النتائج الرئيسية اليت                 
 . حددهتا حلقة العمل، واليت يرد موجز هلا يف هذه املذكرة

   اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

، يف هذا   )٢٠٠٧ مايو/أيار(غب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف النظر، خالل دورهتا السادسة والعشرين           قد تر  -٣
التقرير مع تقارير حلقات العمل اإلقليمية املتتالية واجتماع اخلرباء بشأن التكّيف، وذلك بغية تقدمي توصيات إىل                

 ). ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين(مؤمتر األطراف خالل دورته الثالثة عشرة 

   مداوالت حلقة العمل-ثانياً 

قامت أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة  -٤
ية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ومع جملس البيئة الوطين يف بريو، بتنظيم حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتين

ووفّرت إسبانيا وأستراليا   . )١(٢٠٠٦ أبريل/نيسان ٢٠ إىل   ١٨بشـأن التكيُّف يف ليما، بريو، خالل الفترة من          
وترأس حلقة العمل بالنيابة عن السيد توماس بيكر رئيس اهليئة          . والربتغال وسويسرا والنرويج دعماً مالياً سخياً     

 . يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةالفرعية للتنفيذ، السيد كيشان كومارسينغ، رئيس اهل

وشارك يف حلقة العمل ممثلون عن بلدان اإلقليم وعن األطراف األخرى املهتمة اليت قدمت الدعم ألنشطة  -٥
التكيُّف يف أمريكا الالتينية، إضافة إىل ممثلي املنظمات الدولية واحلكومية الدولية وغري احلكومية ذات الصلة العاملة 

                                                      

ومـات األساسيـة وعـروض اخلرباء على     ميكن االطالع علـى جــدول األعمال وورقـة املعل       )١(
ــناخ   ــري املـ ــأن تغـ ــة بشـ ــتحدة اإلطاريـ ــم املـ ــية األمـ ــاص باتفاقـ ــب اخلـ ــع الويـ : موقـ

<http://unfccc.int/adaptation/adverse_effects_and_response_measures_art_48/items/3719.php>. 
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وكـان الغرض من حلقة العمل تيسري تبادل اخلربات بشأن قابلية التأثر والتكيُّف يف منطقة أمريكا                . اإلقلـيم يف  
 .الالتينية، فضالً عن حتديد ما يواجه البلدان من ثغرات واحتياجات وشواغل يف هذا الصدد

 وعمليات التقييم ومتحـورت حلقـة العمـل حول اجللسات اخلمس التالية بغية تيسري تبادل املعلومات          -٦
 :املتكاملة للمساعدة يف حتديد احتياجات وشواغل التكّيف اإلقليمية

هذه اجللسة مهدت الطريق لتحقيق أهداف حلقة       : اجللسـة األوىل، مقدمة ومعلومات أساسية      )أ( 
ثار تغري  آ"العمـل واشتملت على استعراض ومناقشة ورقة معلومات أساسية أعدهتا األمانة هلذه املناسبة بعنوان               

 ؛"املناخ وقابلية التأثر به والتكيُّف معه يف أمريكا الالتينية

غطت هذه اجللسة اجلوانب التقنية     : اجللسـة الثانـية، عملـيات تقييم قابلية التأثر والتكيُّف          )ب( 
 كما اشتملت على ندوة نقاش حول األساليب واألدوات املتعلقة باملناخ، ومدى          . واملؤسسـية لعملـيات التقييم    

 توفرها وإمكانية تطبيقها واحلصول عليها وفرص التدريب؛

تناولت هذه اجللسة اجلوانب العملية للتكّيف يف إقليم أمريكا         : اجللسة الثالثة، ختطيط وتنفيذ التكيُّف     )ج( 
 ف يف اإلقليم؛الالتينية، وغطت جتربة مرفق البيئة العاملية ووكاالته التنفيذية يف دعم اإلجراءات املتعلقة بعمليات التكيُّ

اشتملت هذه اجللسة على اجتماعي مائدة مستديرة أحدمها عن : اجللسة الرابعة، التعاون اإلقليمي )د( 
وسلّطت الضوء على   . الـتعاون فـيما بني بلدان اجلنوب واآلخر عن التعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب              

 ن التعاون؛خمتلف املبادرات قيد التنفيذ يف إطار هذين النوعني م

كُرِّست هذه اجللسة للمناقشات املتعلقة بتيسري      : اجللسـة اخلامسـة، النتائج وسبل املضي قُدماً         )ه( 
وأجرت . حتديد إجراءات املتابعة املمكنة بغية التصدي الحتياجات وشواغل التكيُّف احملددة على املستوى اإلقليمي

 . مت التوصل إليها إىل اجللسة الكاملة اخلتامية حللقة العملاملناقشات جمموعتان منفصلتان قّدمتا النتائج اليت

   موجز حلقة العمل-ثالثاً 

   مقدمة-ألف 

أكـدت ورقة معلومات أساسية واستعراض مصاحب هلا خالل حلقة العمل أن القضايا املتعلقة بقابلية                -٧
 قصوى، وال سيما يف جماالت األمن الغذائي التأثر والتكيُّف يف إقليم أمريكا الالتينية تكتسب أمهية كبرية وضرورة

ويضم إقليم أمريكا الالتينية الكثري من التنوع اإلحيائي يف العامل، باإلضافة           . واملوارد املائية واحلد من وطأة الفقر     
. إىل جمموعـة متنوعة من النظم اإليكولوجية، واملناطق املناخية، والتضاريس األرضية، وأمناط استغالل األراضي             

لقطاعـات القابلـة للتأثر على وجه التحديد هي املاء والزراعة والصحة، واألهنار اجلليدية يف األنديز، وغابة                 وا
 .األمازون واملناطق القابلة للتأثر بالظواهر املناخية القصوى

 ، اليت  اجلنويب  التذبذب ،تيار النينيو ويشهد اإلقليم بالفعل تغريات ذات صلة باملناخ، وخصوصاً تلك املتصلة بظاهرة             -٨
 .تؤدي إىل حدوث حاالت جفاف وحاالت فيضانات، حبسب املكان والتوقيت وتواتر الظواهر املناخية القصوى وشّدهتا
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وعـالوة عـلى ذلك، ُيتوقع أن يؤدي تغري املناخ إىل حدوث تأثريات طويلة األمد على جهود أمريكا                   -٩
 .قيق األهداف اإلمنائية لأللفيةالالتينية الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة وحت

   عمليات تقييم قابلية التأثر والتكيُّف-باء 

العـروض القطـرية واملناقشات الناجتة عنها بشأن عمليات تقييم قابلية التأثر يف أمريكا الالتينية عكست وجود                  -١٠
ـون االفتقار إىل التقييم    ومع ذلك، الحظ املشارك   . مناذج/عملـيات تقيـيم مـتقدمة نسـبياً واستخدام سيناريوهات         

 االقتصادي الذي يشكل تكملة هامة لعمليات التقييم املوجودة، ال سيما مع االعتراف بالفقر كأحد العوامل   -االجتماعي  
واعُترب أن من املفيد القيام، حيثما أمكن، بإجراء تقييم كمي للخسائر اليت قد تنشأ عن . الرئيسية اليت تؤدي إىل قابلية التأثر    

ـ  كما ارُتئي أن من . تأثريات السـلبية لتغري املناخ، مبا يف ذلك بالنسبة لصانعي القرارات على مستوى السياسات العامة            ال
.  االقتصادية -املفـيد يف هذا الصدد استخدام األهداف اإلمنائية لأللفية كخلفية لتقييم قابلية التأثر من الناحية االجتماعية                 

نتني املشاركني على جهودها الرامية إىل تضمني بالغها الوطين الثاين معلومات عن تقييم             وعلى سبيل املثال، أطلعت األرج    
وبينما يسُهل التقييم الكمي للتأثريات بالنسبة للمنتجات الزراعية اليت يتم تبادهلا يف            . الـتأثريات االقتصـادية لتغري املناخ     

  .لى النظم اإليكولوجيةاألسواق العاملية، فمن الصعب إجراء تقييم نقدي للتأثريات ع

وأبلـغ عدد من البلدان عن إجراء عمليات تقييم التكيُّف باستخدام إطار سياسة التكيُّف الذي استنبطه                 -١١
وأكد املشاركون أن إطار سياسة التكيف يتيح عملية تقنية جّيدة على الرغم من أنه . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

. وأكد عدد من البلدان أن هذا اإلطار مكّيف وفق الظروف اخلاصة هبا           . والبياناتيتطلب قدراً كبرياً من العمل      
 .ومع ذلك، ال تزال نتائج هذا التقييم يف مرحلة أولية

. إن عـدم دقـة النماذج احلالية وتباين نتائجها جيعالن من الصعب استخدام تلك النتائج كأساس للعمل                 -١٢
املنطقة الساحلية، وإقليم جبال األنديز وغابة (ا نظم إيكولوجية متباينة للغاية وهنالك بعض البلدان، مثل بريو، اليت هب

وُتبذل اجلهود حالياً من . وبالتايل، مثة حاجة إىل تطوير مناذج أكثر دقة.  كيلومتر٢٠٠يف نطاق ال يتعدى ) األمازون
خدام مناذج متعددة وحتليل تباين     وباإلضافة إىل ذلك، فإن است    . أجـل وضع مثل هذه النماذج يف املستقبل القريب        

 . نتائجها سيساعدان على تعزيز إمكانية التوصل إىل قرارات مستنرية بشأن قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيُّف معه

ولتحقيق هذه الغاية، مثة حاجة إىل بناء القدرات والتدريب يف جمال تطوير واستخدام النماذج من أجل                 -١٣
وسلط . لى فهم املنطق املستخدم يف النماذج واالفتراضات األساسية ومصادر عدم اليقنيمسـاعدة املستخدمني ع   

ومثة . املشاركون الضوء على مبادرة توفري املناخات اإلقليمية لدراسة التأثريات اليت اعتربوها مفيدة يف هذا الصدد              
ذي طوره مركز األرصاد اجلوية      ال ETAمـبادرة أخرى قدمتها الربازيل تتضمن التدريب على النموذج اإلقليمي           

 ).Centro de Previsao de Tempo e Estudos Climaticos(ودراسات املناخ 

وطور عدد من البلدان مؤشرات قابلية التأثر بالنسبة ألقاليمها املختلفة، وذلك على أساس مدى التعرض                -١٤
ن املؤشرات من توفري معلومات مفصلة عن       وبالرغم من أن درجة الدقة من الفضاء ال متك        . والقدرة على التكيُّف  

قابلية التأثر على املستوى احمللي، فإن هذه اجلهود ال تزال متثل إضافة مفيدة لقاعدة املعلومات املتعلقة بقابلية التأثر 
 . وعمليات تقييم التكيُّف
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حد احملددات الرئيسية   وحتتاج شبكات املراقبة إىل تعزيز، وال سيما يف سلسلة جبال األنديز اليت تشكل أ              -١٥
وأبرز بعض املشاركني أن العقبة األساسية ليست هي بالضرورة تلك املتعلقة بإنشاء   . للـنظم املناخـية يف القارة     

 . شبكة مراقبة، بل هي باألحرى صيانة هذه الشبكة وتنظيم وتقاسم البيانات الناجتة عند توقف التمويل اخلارجي

   ختطيط التكيُّف وتنفيذه-جيم 

على الرغم من كل اجلهود اإلجيابية يف جمال تقييم قابلية التأثر والتكيُّف يف اإلقليم، فإن االنتقال من تقييم                   -١٦
وهنالك عدد من البلدان اليت لديها خطط تكيُّف مطورة بشكل . التكيُّف وختطيطه إىل التنفيذ غري متطور بشكل جّيد

وعلى سبيل  . اجة إىل املوارد قائمة لتنفيذ هذه اخلطط بشكل تام        وال تزال احل  . جـيد أو أهنا تعكف على استكماهلا      
ومع ذلك، مل تتخذ أي إجراءات ملموسة       . ٢٠٠٤املثال، قامت جمموعة بلدان األنديز بتطوير خطة تكيُّف يف عام           

جود ما  وعلى الرغم من عدم الدقة املتأصلة يف عملية التقييم، يتفق املشاركون على و            . حـىت اآلن من أجل تنفيذها     
 .يكفي من املعلومات لعمليات التكيُّف بناء على قابلية تغري املناخ والظواهر املناخية القصوى يف الوقت الراهن

وسلط املشاركون الضوء على أمهية املعرفة التقليدية املتعلقة بالتكّيف، والحظوا ضرورة دمج هذه املعرفة   -١٧
وهنالك بعض املبادرات . الل إقامة شراكات مع املنظمات الشعبيةبصورة أكرب يف عملية التقييم، وال سيما من خ        

واملثال على ذلك هو أحد مشاريع البنك الدويل اليت تدعمها هولندا يف بريو، وقاعدة بيانات               (لدعـم هذا اجملال     
شأن تغري املناخ على أمانة االتفاقية املتعلقة باستراتيجيات التكيُّف احمللية، وهي متاحة على موقع االتفاقية اإلطارية ب

ويقوم عدد من البلدان بعمليات تقييم قابلية التأثر والتكّيف من خالل مشاورات على مستوى              ). شبكة اإلنترنت 
 .اجملتمع احمللي، وعلى سبيل املثال تستخدم بوليفيا إضافة إىل ذلك نظماً تقليدية ملراقبة املناخ

 مرفق البيئة العاملية ووكاالته التنفيذية، قُّدمت     وخـالل جلسـة ركّـزت على احلصول على الدعم من           -١٨
معلومـات عن العديد من املشاريع املتعلقة بالتكيُّف يف إطار الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية من خالل                 

البيئة كما تأيت مساندة التكيف من خارج إطار مرفق         . والصندوق اخلاص لتغري املناخ   األولويـة االستراتيجية للتكيٌّف     
 . العاملية، وعلى سبيل املثال عن طريق ِمَنح البنك الدويل املتعلقة بتنفيذ اتفاقية تغري املناخ، بالتعاون مع حكومة اليابان

كمـا اعـترف املشـاركون بأن ختفيف انبعاثات غازات الدفيئة هو أجنع تدبري للتكيف مع تغري املناخ على األمد               -١٩
 .الطويل

 ليمي والدويل  التعاون اإلق-دال 

يف سياق املناقشات بشأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مت تسليط الضوء على أمهية حفز التعاون بني                  -٢٠
الوكـاالت يف أمـريكا الالتينية، وال سيما فيما يتعلق بقيام اجملتمعات اليت تعاين من مشكالت متشاهبة بتقاسم                  

ت القائمة على مبادرات إقليمية مثل حمفل أمريكا الالتينية لوزراء          وتشتمل املبادرا . اخلـربات والدروس املستفادة   
وذكر . البيـئة، ومـبادرات دون إقليمية، تتم على سبيل املثال يف إطار السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب                

لدان اجلنوب من خالل    املشـاركون معهد البلدان األمريكية لبحوث التغري العاملي كقناة مفيدة لتعزيز التعاون فيما بني ب              
 .تعزيز بناء القدرات على املستوى اإلقليمي، حنو إجياد جمموعة من اخلرباء من بلدان اجلنوب
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وُتعد مشاريع التكيُّف اإلقليمية من     . كمـا توجـد مبادرات للتعاون الثنائي بني عدد من بلدان أمريكا الالتينية             -٢١
شروع بناء القدرات املمول من مرفق البيئة العاملية من أجل املرحلة الثانية مثل، م (مظاهـر التعاون فيما بني بلدان اجلنوب        

ومثة تباين كبري يف الظروف بني بلدان أمريكا الالتينية، الشيء الذي ). مـن التكيُّف يف أمريكا الوسطى واملكسيك وكوبا    
 .ميثل حتدياً أمام إجياد تعاون على نطاق أوسع فيما بني بلدان اجلنوب

وكان احلال  .  تسـليط الضـوء على احلاجة إىل تبادل اخلربات بصورة منهجية باالستناد إىل مواضيع حمددة               ومت -٢٢
وأكد املشاركون ضرورة إدراج االعتبارات املتعلقة      . كذلك بالنسبة إلشراك وزارات التخطيط واملالية يف جهود التكيُّف        

وفيما . اعات ذات األولوية مثل الزراعة والصحة واملوارد املائيةبتغري املناخ يف مجيع جوانب صنع السياسات ويف مجيع القط
يـتعلق بإدماج التكيُّف والتخفيف من خماطر الكوارث، تقوم أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بالتعاون مع                 

ا املكسيك، حيث جيري التخطيط     الفـرقة املعنـية بقابلية التأثر والتكيُّف، بتنفيذ مشاريع جتريبية يف عدد من البلدان، منه              
 . للدمج املؤسسي بشكل أقوى بني قضايا الكوارث وتغري املناخ

وناقشـت حلقة العمل اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون بني خمتلف معاهد البحث، وعلى سبيل املثال من خالل                   -٢٣
وهنالك اتفاق على أن هذه املسألة من الثغرات        . تقاسم احلواسيب ذات اإلمكانيات العالية لتشغيل مناذج املناخ بدقة عالية         

 . اليت ينبغي سدها لتيسري التبادل الرمسي للخربات والدروس املستفادة بني خمتلف املؤسسات يف املنطقة

وفـيما يـتعلـق بالـتعاون بني بلـدان الشمـال وبلدان اجلنوب، ُعرضت مبـادرات وجيهة، منها الشبكة          -٢٤
واعتمدت هذه الشبكة   .  للمكاتب املعنية بتغري املناخ، اليت ميثل التكيُّف أحد جماالت عملها اهلامة            األمريكية -اإليـبريية   

 أمريكية من   - استنتاجاً يتعلق بإجياد برامج إيبريية       ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٧-٣خـالل اجتماعها املنعقد يف الفترة       
ووِضعت مصفوفة لتقييم   . ولويات واإلمكانيات وجماالت التركيز   وكخطوة أوىل، سُتحدد األ   . أجل التكيُّف مع تغري املناخ    

وارُتئي أن قطاع املوارد املائية يتمتع بأعلى . وحتديـد األولويـات بالنسبة للقطاعات القابلة للتأثر وتدابري التكيُّف املمكنة   
 . درجة أولوية يليه قطاع الزراعة فقطاع الصحة

بيئة للدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، الذي           ولوحـظ أن إعالن وزراء التنمية وال       -٢٥
  بشأن إدماج التكيُّف مع تغري املناخ يف التعاون اإلمنائي، يشجع املبادرات اإلقليمية اليت               ٢٠٠٦ أبريل/نيسان ٤اعُتمد يف   

كّيف، وذلك من أجل تعزيز املبادرات العابرة       تتضـمن إجراءات مشتركة بشأن التأثريات وتقييم قابلية التأثر وخيارات الت          
 . للحدود، وتشجيع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتفادي ازدواجية اجلهود

ومن املبادرات األخرى بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب الربنامج اهلولندي لتغري املناخ الذي يشمل عدة بلدان                 -٢٦
ويسعى هذا الربنامج إىل مساعدة هذه البلدان على  ). بوليفيا وغواتيماال وكولومبيا  (مـنها ثالثة من بلدان أمريكا الالتينية        

 . صياغة وتنفيذ وتقييم سياساهتا إزاء تغري املناخ، وعلى وضع خطة تكيُّف وطنية

وينبغي . وشدد املشاركون على أمهية التثقيف والتوعية العامة يف حفز جناح عمليات تقييم قابلية التأثر والتكيُّف               -٢٧
ومثة حاجة أيضاً إىل    . أن يشمل ذلك صانعي القرارات على املستوى السياسي واجلهات املعنية األخرى املتأثرة بتغري املناخ             

وشدد املشاركون على أن ِقَصر الدورات السياسية يشكل عقبة رئيسية أمام           . تعزيـز التبليغ عن النجاحات واإلخفاقات     
 .وماهتمتثقيف صانعي القرارات وحتديث معل
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   إجراءات املتابعة املمكن-رابعاً 

 عمليات تقييم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه  -ألف 

عمليات تقييم قامـت اجملموعات املنفصلة بتسليط الضوء على عدد من اجملاالت احملتملة للمتابعة املتعلقة ب   -٢٨
 :قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه

 واملعلوماتالبيانات  )أ(

 االقتصادي، ووضع املؤشرات واألدوات     -تولـيد البيانات من أجل عمليات التقييم االجتماعي        `١`
 االقتصادي بطريقة تناسب واضعي     -ذات الصـلة بغـية تعزيـز استخدام التقييم االجتماعي         

 السياسات واجلهات املعنية األخرى، مبن يف ذلك وزراء املالية واالقتصاد؛ 

  على املعرفة احمللية ذات الصلة باالستجابة لتغري املناخ على مستوى اجملتمع احمللي؛احملافظة `٢`

تعزيـز عملـيات التقيـيم املتكامل، والتقييم التصاعدي، واستخدام هنج النظام            : املنهجـيات  )ب( 
 اإليكولوجي يف عملية التقييم؛ 

 :بناء القدرات )ج(

الوطين واإلقليمي بغية دراسة حاالت إفرادية قطاعية   تنظيم حلقات عمل تدريبية على الصعيدين        `١`
 وينبغي يف ذات الوقت أن ُتدمج القضايا املتعلقة بتغري املناخ والتكّيف يف املناهج؛. مشتركة

حتليل قابلية التأثر املؤسسية يف بلدان أمريكا الالتينية من أجل بناء القدرات الوطنية يف جماالت                `٢`
 اذج؛متخصصة، مثل إعداد النم

 :التعاون والتعميم )د(

تعزيـز الفرص من أجل حتقيق املزيد من التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف عملية تقييم قابلية                  `١`
 التأثر والتكّيف؛

إنشـاء مراكز إقليمية متميزة من أجل التكّيف مع تغري املناخ، وتعزيز مراكز البحوث اإلقليمية                `٢`
 ة اهليدرولوجية؛القائمة، وشبكات األرصاد اجلوي

الـتعامل مـع القطاعات القابلة للتأثر مثل قطاع املاء، مبا يف ذلك من خالل إقامة صالت مع                   `٣`
اجلهـات املعنية بإدارة املخاطر وإدارة املياه، وترمجة خطط التكّيف إىل مشاريع حملية ملموسة              

 مبشاركة اجلهات املعنية؛

عمليات املعلومات بشأن الطرق واألدوات املستخدمة يف       وضع جمموعة متنوعة من الوسائل لتبادل        `٤`
وميكن القيام بذلك من    . ، مقترنة بنتائج هذا التقييم    تقيـيم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه       

خالل إصدار جملة علمية على نطاق أمريكا الالتينية تعىن بدراسة تغري املناخ، وموقع ويب لتيسري               
 .أو عن طريق االستغالل األمثل لقنوات االتصال املوجودة/مية، وتبادل املعلومات اإلقلي
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   ختطيط التكيُّف وتنفيذه-باء 

 :مت حتديد جماالت إجراءات متابعة ختطيط وتنفيذ التكّيف وتنفيذه على النحو التايل -٢٩

 :البيانات واملعلومات )أ(

 فاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وخارجها؛نشر النتائج اليت توصلت إليها حلقة العمل داخل عملية االت `١`

وضـع استراتيجية اتصال بشأن متطلبات التكيُّف، والتركيز على اجلهات الفاعلة من املنظمات              `٢`
الشـعبية إىل صـانعي القرارات؛ ووضع استراتيجيات اتصال مع اجلهات الفاعلة والقطاعات             

يجية االتصال جتهيز محلة توعية عاملية      وقد تشمل استرات  . األخرى باستخدام األسلوب املناسب   
 بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك جتهيز الرسائل املصورة بالفيديو مبختلف اللغات؛

 :املنهجيات )ب(

اسـتعراض الوثائق التقنية إلطار سياسة التكيُّف وتعزيزها بدراسات حاالت إفرادية من البلدان              `١`
 النشطة يف جمال التكّيف؛

 ود الرامية إىل حتديد تكاليف اآلثار النامجة عن تغري املناخ؛تعزيز اجله `٢`

 :بناء القدرات )ج(

حتديـد اخلـيارات املالية من أجل تعزيز شبكات مراقبة األحوال اجلوية كوسيلة لتعزيز إتاحة                `١`
 البيانات ذات الصلة وإمكانية الوصول إليها؛ 

 لومات؛حتليل االحتياجات املالية بغية تعزيز نظم املع `٢`

تعزيز عملية االتصاالت الوطنية لتكون مبثابة مصدر هام للمعلومات املتعلقة بقابلية التأثر بتغريات  `٣`
 املناخ والتكّيف معها؛

 :التعاون والتعميم )د(

حتديد استراتيجيات التنفيذ بالنسبة خلطط العمل املنبثقة عن عمليات تقييم التكيُّف، ودجمها يف              `١`
طط اإلمنائية احمللية والوطنية واإلقليمية، مع مراعاة الصلة بني التكّيف وحتقيق           السياسـات واخل  

 األهداف اإلمنائية لأللفية اللذين يشتركان يف الكثري من األهداف والشواغل اإلمنائية؛

 مثل الزراعة، واملوارد املائية   (تعزيز تبادل املعلومات بني اخلرباء من القطاعات الرئيسية احلساسة           `٢`
، وتفـادي ازدواجية اجلهود وتعزيز االتساق بني اجلهات الفاعلة؛ فضالً عن تنسيق             )والصـحة 

األنشطة مع الشركاء اآلخرين املرتبطني بالربامج واملشاريع اإلمنائية الوطنية بغية إدماج شواغل            
 ائية الوطنية؛التكيُّف يف هذه الربامج، وإدماج االعتبارات املتعلقة بتغري املناخ يف السياسات اإلمن

تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال ختطيط التكيُّف والتنفيذ من خالل حتديد وتطبيق                `٣`
وسائل تفعيل هذه العملية، وميكن أن يتم ذلك من خالل تبادل اخلرباء فيما بني األقاليم وحتديد                

 ات املتجمدة يف األنديز؛وتعزيز املواضيع اإلقليمية املشتركة، مثل اندفاع فيضانات البحري
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 تعزيز التعاون بني املراكز اإلقليمية املتخصصة؛  `٤`

 إلدراج تغري املناخ كأولوية إقليمية؛) مثل حمفل الوزراء(االستفادة من ترتيبات التنسيق اإلقليمية القائمة  `٥`

وب، وتعزيز التآزر مع االستخدام األمثل للموارد املتصلة بالتعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلن  `٦`
مصـادر التمويل من خارج العملية، وإدماج االعتبارات املتعلقة بتغري املناخ يف عمل الكيانات              

 املالية اإلقليمية والدولية؛ 

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيرانمبا يف ذلك من خالل اجتماع       (تنسـيق األنشطة املتعلقة بإدارة املخاطر والتكيُّف         `٧`
وإقامة روابط مع جمتمع إدارة الكوارث      ) مريكـية للمكاتب املعنية بتغري املناخ      األ -للشـبكة اإليـبريية     

 . واملخاطر

   النتائج الرئيسية-خامساً 

مت احلصـول عـلى عدد من النتائج من املناقشات اليت جرت خالل حلقة العمل، مبا يف ذلك مناقشات                    -٣٠
لثغرات املتعلقة بعمليات تقييم قابلية التأثر والتكيُّف، اجملموعـات املنفصلة، وال سيما فيما يتعلق باالحتياجات وا       

 . وختطيط التكيُّف وتنفيذه

   عمليات تقييم قابلية التأثر والتكيُّف-ألف 

. شدد املشاركون على وجود درجة عالية من عدم اليقني فيما يتعلق بتقييم قابلية التأثر وخيارات التكّيف -٣١
ومع ذلك، لوحظ أن هذا األمر من املفروض أالّ يعوق . مل مع أوجه عدم اليقنيومثة حاجة إىل أدوات أفضل للتعا

 :وتشتمل النتائج احملددة األخرى على ما يلي. حتقيق تقدم يف إجراء عمليات التقييم أو حتديد خيارات التكيُّف

حة أو نادرة،   إن املعلومات املطلوبة لتشغيل منوذج املناخ هي إما غري متا         : البـيانات واملعلومات   )أ( 
ولوحظ االفتقار إىل االتساق بني النماذج والسيناريوهات،       . ومـن الصـعب استخدامها لتطوير السيناريوهات      

 واحلاجة إىل خفض حجم النموذج بشكل أكرب لكي يبّين الوضع يف اإلقليم؛ 

 :املنهجيات )ب(

 املناخ والتكّيف معها، أما إطار      هنالك العديد من املنهجيات املتعلقة بعمليات قابلية التأثر بتغري         `١`
سياسـة التكـّيف الذي وضعه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وفصله عدد من البلدان حسب               

 الظروف الوطنية، فيستخدم على نطاق واسع يف اإلقليم يف عمليات تقييم التكيُّف؛

اء عمليات تقييم متكامل  االقتصادية للمساعدة يف إجر-مثة حاجة إىل السيناريوهات االجتماعية  `٢`
 لقابلية التعرض والتكيُّف؛ 

ومثة حاجة للتدريب وبناء القدرات من      . هناك حاجة إىل اخلربة لتشغيل وتفسري النماذج املعقدة        `٣`
 .أجل تطبيق النماذج بفعالية واستخدامها يف عمليات التقييم على املستوى الوطين أو اإلقليمي
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 ذه  ختطيط التكيُّف وتنفي-باء 

اتفق املشاركون عموماً على أن اإلقليم يواجه صعوبات يف ربط عمليات تقييم التكيُّف وختطيطه مع تنفيذ  -٣٢
وذُكر أن السبب يعود إىل االفتقار إىل املوارد والقدرات املؤسسية وعدم إدماج            . إجـراءات التكـيُّف امللموسة    

 .شواغل تغري املناخ يف السياسات الوطنية

 املشاركون األهداف اإلمنائية لأللفية كخلفية هامة لتطوير السياسة العامة والتنفيذ، فضالً عن             كما تناول  -٣٣
أمهية دمج سياسات التكيُّف يف اجلهود الرامية إىل تعزيز األمن الغذائي، وتوفر املاء واحلد من وطأة الفقر يف سياق 

 . هذه األهداف

 :ياشتملت النتائج احملددة األخرى على ما يل -٣٤

غالبية البلدان لديها ما يكفي من املعلومات واملعرفة لتقييم تغيُّر املناخ    : البـيانات واملعلومـات    )أ( 
 وتنفيذ أنشطة التكيُّف معه؛

 :بناء القدرات )ب(

. ُتعد القدرة املؤسسية حيوية من أجل تعزيز اإلجراءات اليت تتخذها احلكومات الوطنية واحمللية             `١`
يز املؤسسات البيئية والقطاعية لكي تتمكن من التصدي للتعقيدات املتصلة          ومثـة حاجة إىل تعز    

 مبعاجلة إجراءات التكيُّف وتنسيقها وتنفيذها؛

تعزيـز القدرات املؤسسية من أجل ختطيط التكيُّف ينبغي أن يشتمل على إدماج تغري املناخ يف                 `٢`
 ت تشارك يف صياغة هذه اخلطط؛ اخلطط اإلمنائية الوطنية، وتشكيل جلان مشتركة بني القطاعا

ال تـزال إجـراءات الوصول إىل املوارد املالية املوجودة معقدة وطويلة وعليه هنالك حاجة إىل          `٣`
 املعلومات لتيسري إتاحة التمويل بصورة أكرب؛ 

كليزية معظم املواد املتاحة للخرباء فيما يتعلق بتخطيط التكيُّف وتنفيذه ال تزال مكتوبة باللغة اإلن `٤`
ومثة حاجة إىل تعزيز إتاحة الوثائق الفنية باللغة اإلسبانية ليتمكن اخلرباء يف            . بشـكل رئيسـي   

 اإلقليم من املشاركة بصورة تامة يف عملية التكيُّف؛ 

نظراً إىل أن العديد من البلدان قد تشهد تأثريات مماثلة ناجتة عن تغري املناخ، فإن تقاسم : التعاون )ج( 
ويف هذا الصدد، ُيعد التعاون فيما بني       . كن أن يوسع املعرفة املتصلة بكيفية التصدي لتحديات التكيُّف        اخلربات مي 

 .بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب يف جمال التكيُّف أداة فعالة لتعزيز تنفيذ تدابري التكيُّف

- - - - -  

 


