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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٨البند 
  من االتفاقية٤املادة  من ٩ و٨تنفيذ الفقرتني 

 ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

 تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية ألفريقيا بشأن التكيُّف 

 مذكرة أعدهتا األمانة 

 موجز

تقـدم هـذه الوثيقة موجـزاً حللقة العمل اإلقليمية الثانية املتعلقة بالتكّيف، طبقاً للوالية الـواردة يف               
. ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول ٢٣ إىل   ٢١، واملعقودة ملنطقة أفريقيا يف أكرا، غانا، خالل الفترة من           ١٠-أم  /١املقـرر   

، والتعاون على  هعمليات تقييم األثر والتكّيف، وختطيط التكّيف وتنفيذ      الرصد املنتظم، و  زت املناقشات على    وركّ
شواغل الحتياجات و ال املتعلقة با  املمكنةعة  كما تتضمن هذه الوثيقة إجراءات املتاب     . الصـعيدين اإلقليمي والدويل   

اليت توصلت إليها حلقة العمل، لكي الرئيسية  النتائج   تناولعلى املستوى اإلقليمي بغية     يف جمال التكيف    احملـددة   
 .تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية- ألف

 تنظيم ثالث حلقات عمل إقليمية      ،١٠-م أ /١مقرره   من   ٨ة   الفقر  يف ،طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة     -١
تعكـس األولويات اإلقليمية، وتنظيم اجتماع خرباء واحد للدول اجلزرية الصغرية النامية، من أجل تيسري تبادل                

 .لتكيُّفاملتعلقة با املعلومات وإجراء عمليات تقييم متكاملة للمساعدة على معرفة االحتياجات والشواغل احملددة            
 لتمكني اهليئة الفرعية للتنفيذ      هذه حلقات العمل اليت تسفر عنها    نتائج  الكما طلب إىل األمانة أن تعد تقارير عن         

 . يف دورته الثالثة عشرةمن تدابري إضافية مؤمتر األطراف يطلبهميكن أن ما من النظر يف 

 نطاق املذكرة -باء 

قليمية الثانية اليت نظمتها األمانة بتوجيه من رئيس اهليئة         م هذه املذكرة معلومات عن حلقة العمل اإل       تقّد -٢
 وتعرض  ،وتتضمن عرضاً عاماً للمداوالت   .  أعاله ١الفرعـية للتنفـيذ، استجابة للوالية املشار إليها يف الفقرة           

 تناولة   التكيُّف على املستوى اإلقليمي بغي      يف جمال  شواغلالحتياجات و الإجـراءات املتابعة املمكنة فيما يتعلق با      
 .النتائج الرئيسية اليت حددهتا حلقة العمل

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

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

 ).٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(مؤمتر األطراف خالل دورته الثالثة عشرة 

  مداوالت حلقة العمل- ثانياً

اإلطارية بشأن تغري املناخ، بالتعاون مع وكالة محاية البيئة يف غانا،           األمم املتحدة   قامـت أمانـة اتفاقية       -٤
سبتمرب / أيلول ٢٣ إىل   ٢١قة العمل اإلقليمية ألفريقيا بشأن التكيُّف يف أكرا، غانا، خالل الفترة من             بتنظـيم حل  

وترأس حلقة العمل بالنيابة .  الربتغال والسويد وسويسرا والنرويج دعماً مالياً سخياً حكوماتووفّرت. )١(٢٠٠٦
وكان يساعده . )غانا (نغ بونسو،اليام كوجو أغيام رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد وي،عن السيد توماس بيكر

 .)ليبيا( والسيد عبد اللطيف سامل بن رجب )اليابان(السيد كونيهيكو شيمادا 

وشارك يف حلقة العمل ممثلون عن بلدان اإلقليم وعن األطراف األخرى املهتمة اليت قدمت الدعم ألنشطة  -٥
غري احلكومية ذات الصلة    املنظمات  مات الدولية واحلكومية الدولية و    التكـيُّف يف أفريقيا، إضافة إىل ممثلي املنظ       

                                                      

ميكن االطالع علـى جــدول األعمـال وورقــة املعلومـات األساسيـة وعـروض اخلرباء           )١(
: عــلى موقــع الويــب اخلــاص باتفاقــية األمــم املــتحدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املــناخ         

<http://unfccc.int/adaptation/adverse_effects_and_response_measures_art_48/items/3743.php>. 
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وكان الغرض من حلقة العمل هو إتاحة حمفل لتبادل اخلربات بشأن التكيُّف يف منطقة أفريقيا،                .العاملة يف اإلقليم  
 .الشأن يف هذا  البلدانحتياجات وشواغلاثغرات والولتحديد 

 :ت الست التاليةومتحورت حلقة العمل حول اجللسا -٦

 أهداف حلقة العمل واشتملت     لتناولهذه اجللسة مهدت الطريق     : مقدمـة ومعلومات أساسية    )أ( 
 ومناقشة ورقة معلومات أساسية أعدهتا األمانة هلذه املناسبة بشأن آثار تغري املناخ وقابلية التأثر به  عـرض عـلى   

 والتكيُّف معه يف أفريقيا؛

 املنتظم، وحتديد االحتياجات والشواغل     الرصدهذه اجللسة ملسائل    صصت  ُخ: نتظمامل الرصـد  )ب( 
  تطبيقها؛ وإمكانيةفر البيانات واألساليب واألدوات املتعلقة باملناخ وإمكانية احلصول عليهاااملتعلقة مبدى تو

فيها غطت هذه اجللسة جوانب خمتلفة من عمليات التقييم، مبا : عمليات تقييم األثر وقابلية التأثر )ج( 
 أصناف منهجيات التقييم؛

تناولت هذه اجللسة اجلوانب العملية للتكّيف يف قطاعات شىت،         : هوتنفـيذ  ختطـيط التكـيُّف    )د( 
 جتربة اتفاقية األمم املتحدة     كما تناولت الـزراعة واألمن الغذائي، وموارد املياه، والصحة، واملناطق الساحلية،          ك

 التكيُّف يف أفريقيا؛ب ووكاالته التنفيذية يف دعم اإلجراءات املتعلقة ومرفق البيئة العاملية ملكافحة التصحر

 أحدمها عن التعاون فيما     ،اشتملت هذه اجللسة على اجتماعي مائدة مستديرة      : التعاون اإلقليمي     )ه( 
ادرات وسلّطت الضوء على خمتلف املب    . بني بلدان اجلنوب واآلخر عن التعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب          

 قيد التنفيذ يف إطار هذين النوعني من التعاون؛

كُرِّست هذه اجللسة للمناقشات املتعلقة بتيسري حتديد إجراءات املتابعة : النتائج وسبل املضي قُدماً )و( 
ثالث يف  ت املناقشات   يوأجر. يف أفريقيا املتعلقة بالتكيف   شواغل احملددة   الالحتياجات و لاملمكـنة بغية التصدي     

 .وعات منفصلة قّدمت النتائج اليت توصلت إليها إىل اجللسة العامة اخلتامية حللقة العملجمم

  موجز حلقة العمل -ثالثاً 

  مقدمة-ألف 

حلقة العمل أن القضايا املتعلقة بقابلية التأثر       والعرض الذي رافقها يف     ساسية  األعلومات  املأكدت ورقة    -٧
، وال سيما يف جماالت الزراعة واألمن الغذائي واملوارد          هامة وملحة للغاية   هي قضايا والتكـيُّف يف إقليم أفريقيا      

 .املائية والصحة واملناطق الساحلية

حتدث يف املنطقة و. ر املناخ يف املستقبل لضغوط مناخية ستزداد حدة بفعل تغيّ     بالفعلفالقـارة تـتعرض      -٨
 ما تؤدي حاالت اجلفاف يف أفريقيا إىل وكثرياً.  إال بضعة شهورنها ال يفصل بيالواحدة فيضانات وحاالت جفاف



FCCC/SBI/2007/2 
Page 5 

وتبّين التقديرات اليت أبلغ عنها يف حلقة        .اختالل الرفاه االجتماعي واالقتصادي على نطاق واسع      وإىل  اجملاعـة   
 . مليون نسمة معرضون للجفاف سنويا٢٢٠ًالعمل أن ثلث األفارقة يعيشون يف مناطق معرضة للجفاف وأن 

ثاراً ضارة بالزراعة واهلياكل األساسية والصحة يف البيئات الصحراوية آف الترابية والرملية  العواصوتلحق -٩
وبيـئات منطقة الساحل؛ كما أن االستغالل املفرط للموارد األرضية، وزيادة عدد السكان، والتصحر، وتردي               

اتساع رقعة الفقر   منها   ،لية عوامل أخرى تزيد من قابلية التأثر اإلمجا       مثةو .األراضـي تشـكل هتديدات إضافية     
 .قصور القدرات املؤسسية، وحمدودية اهلياكل األساسية، والصراعات املسلحةوواألمية، 

أن تصبح الظواهر املناخية العنيفة أكثر و، ومع تزايد التغريات، يتوقع أن يصبح املناخ يف أفريقيا أكثر تقلباً -١٠
يف هطول  احلاصلة  يف التغريات   كبرية  وجه تفاوت إقليمية     على األرجح أ   سوف تكون هناك  و .تواتـراً وقسـوة   

 حصول زيادات يف اجلزء الغريب من القارة ونقصان يف اجلزء           نتبّيالسائدة  األمطـار، ومن ذلك مثالً أن النماذج        
ل  يف املائة يف املتوسط يف هطو٢٥ مع هذه التوقعات، شهدت منطقة الساحل تراجعاً بنسبة ومتاشياً .الشمايل منها

 .األمطار خالل األعوام الثالثني املاضية

 على اجلهود اليت بعيدة املدى آثار سلبيةتغري املناخ احلاصل يف املنطقة ل تكونوعالوة على ذلك، يتوقع أن  -١١
ض باألخص إمكانية   قّويفتغري املناخ قد     .تـبذهلا أفريقيا لتعزيز التنمية املستدامة وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية         

اإليدز /مكافحة فريوس نقص املناعة البشري     (٦، واهلدف   )القضاء على الفقر املدقع واجلوع     (١قـيق اهلدف    حت
 ).كفالة االستدامة البيئية (٧، واهلدف )واملالريا وغريمها من األمراض

  الرصد املنتظم �باء 

 لبناء القدرات ه األمانة هبا هذت اضطلعم ممثل أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ تقريراً عن األنشطة اليتقّد -١٢
د على أن الشبكات العملية املناسبة لرصد املناخ على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين أساسية         يف أفريقـيا وشدّ   

 صحيحة هي نظم هامة بالنسبةفنظم رصد املناخ اليت تعمل بصورة  .فالتكّييف جمال لدعم تطوير سياسات سليمة 
 يساهم يف تلبية قدوحتسني نطاق ونوعية عمليات الرصد  .سن فهم النظام املناخيما هي هامة حلبقدر للتكـّيف  

طائفـة من االحتياجات، مبا فيها احلاجة إىل املعلومات املناخية لإلفادة منها يف جماالت إدارة الفيضانات، واألمن                 
 .الغذائي، وتفشي املالريا، وصناعة القرار على مستوى املزرعة

اليت " خطة عمل ألفريقيا  : املعلومات املناخية لالحتياجات اإلمنائية   "استراتيجية  الضوء على    املمثل   سلّطو -١٣
 وهي االستراتيجية اليت سيبدأ   ،وضـعت يف إطار املتابعة لربنامج حلقة العمل اإلقليمية للنظام العاملي ملراقبة املناخ            

 بإعمال برنامج متكامل ال واملتهالكة وذلكالرصد القاصرة وهتدف إىل حتسني نظم  .٢٠٠٧تنفيذها رمسياً يف عام 
 فحسب، بل يشمل أيضاً اخلدمات املناخية وإدارة املخاطر والسياسات العامة املتعلقة            املراقبةيشـمل عملـيات     

 مثل  دين باملعلومات املناخية،  وقد جرى التأكيد أيضاً يف هذا الصدد على أمهية تكثيف التعاون بني املزوِّ             .املناخب
 .مني القطاعيني هلذه املعلومات للتكّيف مع تغري املناخ األرصاد اجلوية، واملستخِددوائر

ليسوتو على أنه، إىل جانب القصور الذي       ب اخلاص مقدم العرض د  وأثـناء تقدمي العروض القطرية، شدّ      -١٤
 .ة ومراكز البيانات الدولية    نقص يف نشر البيانات فيما بني البلدان واملراكز ذات الصل          يوجديعـتري الشبكات،    
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 ثغرات زمنية ومكانية    تشوهباوأشار ممثل أوغندا أثناء تقدميه العرض إىل أن البيانات اليت ترد من أفريقيا غالباً ما                
غري ) الرباجميات احلاسوبية واحلواسيب (معاجلة هذه البياناتمرافق تكون البيانات، هذه  وجدت   فحيـثما  .معـاً 

 . فيه الكفاية ملعاجلة حجم البياناتقوية مباغري عصرية و

شبكات اإلبقاء على تكمن يف  الكبرية   العقبات   إحدىوأثـناء املناقشات، ذكر العديد من املشاركني أن          -١٥
وشدد املشاركون على ضرورة زيادة الوعي  . البيانات الناجتة عند توقف التمويل اخلارجيوتقاسمالرصد، وتنظيم 

كات لتلقي التمويل العمومي، وبتوسيع فرص حصول املستعملني ليس على بيانات           لـدى احلكومات بأمهية الشب    
 تكتسي  ، وهي بيانات  األرصاد اجلوية فحسب بل أيضاً على البيانات االجتماعية واالقتصادية يف غري جمال املناخ            

 .أمهية يف تقييم مدى قابلية البلد للتأثر

  عمليات تقييم األثر وقابلية التأثر-جيم 

أظهرت العروض القطرية واملناقشات اليت تلتها بشأن عمليات تقييم األثر وقابلية التأثر يف أفريقيا تشكيلة  -١٦
 ،عملـيات التقيـيم املمكنة، مبا فيها عمليات التقييم من القمة إىل القاعدة من خالل سيناريوهات ومناذج           مـن   

أبلغ بأنه قد وإذا كان بعض البلدان .  سبل العيشوعمليات التقييم من القاعدة إىل القمة من خالل عمليات حتليل     
بقيام  أخرى أبلغت    ، فإن بلداناً  اضـطلع بعمليات تقييم األثر وقابلية التأثر أثناء البالغات الوطنية األولية حصراً           

 . يعكس زيادة الوعي بتغري املناخ، األمر الذي  دراسات حمددة للمتابعةجامعات وباحثني مستقلني بإجراء

ـ  -١٧ لّط العديـد من املشاركني الضوء على الصعوبات اليت تعترض استعمال مناذج الدوران العامة ذات     وس
هذه فعالية وتقليص حجم التقنيات بسبب تكلفتها الباهظة من حيث املوارد املالية والبشرية؛             التحليلية  القـدرة   ال

ه النماذج والسيناريوهات تقدم معلومات وإذا كانت هذ.  عليهااًقومصّدومعاَيرة تكون مشفرة  ينبغي أن النماذج
تقييم طويل ألجل ملخاطر املناخ على املستوى        إجراء   ن من هامـة عن التغريات املناخية احملتملة يف املستقبل ومتكّ        

 ميكن أن تستعمل حصراً يف تصميم        ال العـام، فقد اتفق العديد من املشاركني على أن إسهامات النماذج احلالية           
 .التكّيفيف جمال لموسة متدابري 

شاركون انقطاع اجلهود اليت تبذل يف جمال التقييم وفقدان         املورغم حتقيق تقدم يف بعض اجملاالت، الحظ         -١٨
ن الذاكرة املؤسسية ال ميكن االعتماد      أ ممثل املغرب    وذكر. الذاكرة املؤسسية بني البالغات الوطنية األوىل والثانية      

رة مستمرة، وهو ما ميكن أن يتم عن طريق إنشاء فريق خرباء وطين يتألف من               عليها إال إذا أديرت العملية بصو     
وناقش املشاركون أيضاً مسألة انعدام املتابعة لنتائج .). منظمات عمومية وجامعات، إخل   (ةخمتلف ممثـلي هيـئات   

 . عمليات التقييم، من حيث تنفيذ مشاريع التكّيف اليت جرى حتديدها ورصد التغريات املتوقعة

يف االعتبار،   لقد تفاوت نطاق عمليات التقييم؛ فبينما أخذت كينيا مجيع القطاعات االقتصادية الكربى           و -١٩
 - العيش سبل تقييم قابلية التأثر يف إطار بالغها الوطين الثاين، بإدراج هنج ة اضطالعها بعمليلدىتقوم سوازيلند، 

 الشديدة التأثر ىل شهر واحد يف العمل امليداين يف اجملتمعات         وهي عملية سريعة للتقييم تستغرق حنو ثالثة أسابيع إ        
ويف غضون شهرين، تتكون لدى واضعي السياسات صورة عامة عن قابلية .  آخر للتحليل واستنباط النتائجوشهراً

 .سبل العيش للتأثر
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رب على أن بعض    وفـيما يـتعلق بتكامل خمتلف عمليات التقييم القطاعية لقابلية التأثر، شدد ممثل املغ              -٢٠
وشدد ممثل كينيا أيضاً على .  للعالقة الوثيقة فيما بينها، نظراً تلقائياًمتكاملةالقطاعات، مثل الزراعة وموارد املياه، 

 من قبيل احلفاظ على التربة ومصادر الطاقة ،سياساتوأعرب عن تأييده ملنافع     عمليات تقييم متكاملة      إىل احلاجة
 .لتكّيف والتخفيف معاً تعاجل مسأليت ا،املتجددة

وحتدث مشاركون من عدد من البلدان عن االستعمال الناجح ملنهجية برامج العمل الوطنية للتكّيف يف                -٢١
إجـراء عمليات تقييم األثر وقابلية التأثر؛ وقالوا إهنا تتيح عملية قوية مصممة وفقاً حلالة كل بلد، سيما وأهنا ال            

فقد شدد ممثل غينيا مثالً على . ن الصعب احلصول عليها يف أقل البلدان منواًتتطلـب بيانات ومعلومات إضافية م  
وإدراج مسألة  امليزة اليت تنطوي عليها منهجية برامج العمل الوطنية للتكّيف يف ضمان صلة السياسات باملوضوع               

مبا فيها تلك املبينة يف     جية تستلزم إدماج األولويات القائمة،      ه ألن املن  التخطيط الوطين، نظراً  صلب  التكـّيف يف    
 عن ورقات استراتيجية احلد من الفقر وغريها من استراتيجيات التنمية  الـبالغات اخلاصة باتفاقيات أخرى فضالً     

 .املستدامة

شاركون اإلفادة من التآزر القائم بني خمتلف عمليات        امل القدرة واملوارد، اقترح     إىل االفتقار إىل   ونظـراً  -٢٢
 تغري املناخ واتفاقية األمم املتحدة بشأن العمليات اليت جتري يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية التقييم، مبا فيها

عداد برامج العمل الوطنية للتكّيف مل      إلأن العملية القطرية    بويف هذا الصدد، أفاد ممثل غينيا       . ملكافحـة التصحر  
 العديد من االستنتاجات املستخلصة من خطة العمل        تتطلب دراسات جديدة عن قابلية التأثر، وإمنا احتوت على        

 .الوطنية اليت اعتمدهتا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 االقتصادي الذي يشكل تكملة هامة لعمليات       -والحـظ املشـاركون أيضاً انعدام التقييم االجتماعي          -٢٣
واعُترب أن من .  قابلية التأثرتزيد منكأحد العوامل الرئيسية اليت  االعتراف بالفقر وأنه متالتقييم املوجودة، ال سيما 

املفيد، حيثما أمكن، إجراء تقييم كمي للخسائر اليت قد تنشأ عن التأثريات السلبية لتغري املناخ، مبا يف ذلك بالنسبة 
 .لصانعي القرارات على املستوى السياسي

  ختطيط التكيُّف وتنفيذه-دال 

 البيانات ووجود ثغرات يف عملية تقييم األثر وقابلية التأثر، اتفق املشاركون على وجود ما النقص يفرغم  -٢٤
 بناًء على قابلية تغري املناخ والظواهر املناخية القصوى يف الوقت           الختاذ إجراءات تكّيف  يكفـي مـن املعلومات      

قاعس عن عمل شيء ما يف جمال        الثغرات والشواغل ذريعة للت    استخداماتفقوا على ضرورة عدم     كما  الـراهن،   
 .التكّيف

 ختطيط التكّيف تيسريوشدد مشاركون من عدة بلدان على فعالية عملية برامج العمل الوطنية للتكّيف يف  -٢٥
ويف . وتنفيذه، وال سيما أن العملية التشاركية املتجهة من القاعدة إىل القمة تتيح مسامهة أصحاب املصلحة فيها               

ر املناخ يف  تغّيإلدماجثل غامبيا إىل أن برامج العمل الوطنية للتكّيف تتيح أرضية فعالة      الوقـت ذاتـه، أشـار مم      
ومن مث دعا عدد من املشاركني إىل تعزيز تطبيق هذه الربامج يف بلدان من غري أقل          . الوطنيةالعامـة   السياسـات   
 أن التمويل متوفر بالفعل عن ة البيئة العامليوفيما خيص الدعم املايل ملثل هذا املسعى، الحظ ممثل مرفق. البلدان منواً
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 ٤٠٠ ٠٠٠يصل إىل مبلغ و طريق دعم عملية البالغات الوطنية الثانية، اليت أتيح يف إطارها متويل يغطي كل التكلفة
وجيوز للبلدان أن ختتار    .  يف حاالت حمددة عند االقتضاء     زيادتهمـن دوالرات الواليات املتحدة، وهو مبلغ ميكن         

 . منهجية برامج العمل الوطنية للتكّيف يف سياق إعداد بالغاهتا الوطنيةتطبيق

وذهبوا إىل أنه ينبغي زيادة إدماج وسلّط املشاركون الضوء على أمهية املعارف التقليدية يف جمال التكّيف           -٢٦
ومما تتميز  . هرييةهذه املعارف يف عملية التخطيط والتنفيذ، ال سيما عن طريق إقامة شراكات مع املنظمات اجلما              

به املمارسات والتكنولوجيات التقليدية على التقنيات األجنبية أهنا فعالة من حيث التكلفة، وقادرة على التكّيف               
إجياد آليات فعالة لتبادل    إىل  ويف هذا الصدد، شدد املشاركون على احلاجة        . ويسهل نشرها مع الظروف احمللية،    

مة اليت تدعم تبادل اخلربات قاعدة بيانات       وتشمل املوارد القيّ  . ارف التقليدية املعلومات بني خمتلف مستعملي املع    
ساهم مشروعا  يكما  . )٢(اتفاقـية األمـم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ بشأن استراتيجيات املواءمة احمللية            

م آلية تعلّ"و" برنامج التكّيف اجملتمعي"نوان  ومها بع،هلما مرفق البيئة العامليةن مّوابرنامج األمم املتحدة اإلمنائي اللذ
 .املعلومات املوجودة عن مشاريع التكّيف احملليةوتقاسم يف مجع " التكّيف

ليس لتخطيط  وذلك  وشـدد العديد من املشاركني على ضرورة اتباع هنج مشويل يف التخطيط للتكّيف،               -٢٧
سيناريوهات غري تلك اليت  بإدراجوذلك مثالً    ،األوسعوتنفـيذ تدابـري حمددة فحسب وإمنا أيضاً ملراعاة اإلطار           

 . صممت هلا التدابري

، الذي ميكن أن يؤدي إىل فقدان كامل        "الناقص"ر ممثل غامبيا من التكّيف       حـذّ  ،و هبـذا اخلصـوص     -٢٨
رمال لا ماليني من دوالرات الواليات املتحدة على تأمني استقرار          ١٠أنفق   أن البلد ورغم  . الستثمارات التكّيف 

 إىل الساحل   ا جيء هب  يتل ال اكاسرات أمواج للتقليل من حدة األمواج؛ وهكذا فإن الرم        يشّيد  مل  فإنه  ،  يةالساحل
أنواع من احملاصيل املقاومة للجفاف     بزراعة   بوروندي   قامتوباملثل،  .  قصري  زمين  يف ظـرف   ها كـل  ضـاعت 

 وافراًاحملاصيل يف فترات األمطار الغزيرة يكون       للمساعدة على ضمان األمن الغذائي زمن اجلفاف؛ غري أن إنتاج           
وبالتايل، قد حتتاج البلدان، لدى التخطيط      . اإلنتاج الستعماله مستقبالً  هذا  لتخزين  تكـون هـناك وسائل      وال  

 . موارد إضافية كيما تكلل تدابري التكّيف بالنجاح الكاملتعبئةللتكّيف، إىل 

ثيوبيا إىل أنه إذا كان مجع املياه قد أدى إىل زيادة اإلمدادات            ويف معـرض سوق مثال آخر، أشار ممثل إ         -٢٩
ويف مثل هذه احلاالت، . زيادة كبرية يف احملاصيل، فقد أدى أيضاً إىل زيادة يف حاالت اإلصابة باملالرياإىل املائية و

الة أعظم الفوائد   ينـبغي للـبلدان أن تكّمـل تدابري التكّيف لقطاعي املياه والزراعة بتدابري لقطاع الصحة لكف               
 .للمجتمعات املتأثرة بتغري املناخ

.  الكوارث خماطروسـلّط العديد من املشاركني الضوء على ضرورة إدراج التكّيف يف مساعي احلد من                -٣٠
استعمال أموال مرصودة   جماعة،   وصحبته   جفاف حصل مؤخراً  ه مت، عقب    وذكـر ممثل كينيا على سبيل املثال أن       

خذت هذه التدابري أمثلة وقد اُت. سدودإقامة آبار وحفر توفري املياه، مبا يف ذلك عن طريق أجل لإلغاثة الطارئة من 
 . تعزيز التخطيط لإلدارة املستدامة ملوارد األراضي واملياهحتتذى يف جمال 

                                                      

)٢( <http://maindb.unfccc.int/public/adaptation>. 
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عـلى أن بعض املشاركني أشاروا إىل أنه إذا كانت اإلغاثة الطارئة عقب حاالت اجلفاف أو الفيضانات    -٣١
قدرة على التكّيف، إلجياد بتدابري طويلة األجل فإنه ال بد من استكماهلا  على املدى القصري، كن أن تنقذ أرواحاًمي

، ففي سوازيلند مثالً. التقليديةاجملاهبة تقويض آليات تفادي من أجل تفادي زيادة االعتماد على اإلغاثة اخلارجية و
 أما على املدى البعيد فقد      ،لذين يعانون من اجملاعة يف املدى القصري      نت املعونة الغذائية من مساعدة السكان ا      مكّ

لوحـظ أن األنشطة اإلغاثية كانت يف حاجة ألن تستكمل بتدابري من قبيل توفري املوارد املالية، عن طريق تقدمي                   
 .قروض صغرية مثالً لدعم اجملتمعات يف تنمية أصول وسبل عيش مستدامة

ري لتنفيذ تدابري التكّيف تنفيذاً ناجحاً يتمثل يف احلصول على مسامهة           ومثـة جانـب مهـم آخر ضرو        -٣٢
أصحاب املصلحة، وال سيما يف احلاالت اليت قد تواجه فيها تدابري التكّيف صعوبات يف أن يتقبلها اجملتمع، كما                  

إىل أن   بلده يف حاجة     وقال ممثل سوازيلند إن   . هو الشأن مثالً بالنسبة الستخدام املياه املعاد تدويرها لسد النقص         
ل من ثقافة استهالك الذرة اليت حتتاج إىل كميات كبرية من املياه             مع أصحاب املصلحة للتحوّ    تعمل بشكل وثيق  

 .إىل زراعة حماصيل مقاومة للجفاف مثل الذرة البيضاء والدخن واملنيهوت

املعتقدات واملمارسات الثقافية   وأشـار ممثل بنن إىل أن املطلوب من خمططي التكّيف أن يكونوا واعني ب              -٣٣
عترف هبذه املعتقدات ومل    وما مل يُ  . والدينـية؛ ذلك أن بعض الشعوب مثالً تنظر إىل اجملاعة على أهنا عقاب إهلي             

 .تشرع اجملتمعات يف عملية التقييم، فإن التدابري الرامية للحد من قابلية التأثر ميكن أن تكون قاصرة

على املستويات احمللية، أكد املشاركون على أمهية إشراك كبار املسؤولني الذين           وإىل جانب زيادة الوعي      -٣٤
بوتسوانا دعت خرباء من من ذلك أن و. يضعون السياسيات لضمان إدماج التكّيف يف السياسات اإلمنائية الوطنية

 .عني يف جمال تغري املناخ أمام اجلمعية الوطنية لتثقيف املشّرللتحدثالفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ 

 الزراعة واألمن الغذائي - ١

 على الزراعة    يف املائة من السكان يف أفريقيا يعتمدون أساساً        ٧٠أن  أبـرزت ورقة املعلومات األساسية       -٣٥
 اصيل املعيشيةاحملمعظم وكان اخنفاض . مورد مائي سوى األمطاروأنه ليس هلم من املعيشية للبقاء على قيد احلياة، 

، مثل التغريات يف أمناط هطول األمطار وكمياهتا، والتحوالت املومسية، والتغريات يف ية املناخاتتغريلل نتيجة اًمتوقع
 من النقص يف األغذية وسيحتاجون إىل تعزيز تدابري التكّيف          ونتيجة لذلك، سيواجه الناس مزيداً    . مواسم اإلنبات 

 .املوجودة وتطوير تدابري أخرى جديدة

 واليت ال تعاجل التغري فعالًلطت العروض الضوء على عدد من استراتيجيات التكّيف اليت جيري تطبيقها وس -٣٦
تردي التربة، مبا يف ذلك اإلدارة الزراعية، وتكثيف احملاصيل، وإدارة املياه، مسألة أيضاً تعاجل  بل ،املناخي فحسب

 .واملشاريع البديلة، واملمارسات بعد فترة احلصاد

ـ  -٣٧  غرس الشتالت للتكّيف مع     إىل بنن مثالً    تلجأالتكّيف،  يف جمال   مارسـات امللموسة    امليما يـتعلق ب   وف
 .قبل موسم األمطار، ويف حال توقع حدوث فيضانات، تزرع الشتالت يف املشاتلهتيأ احلقول ف. الفيضانات



FCCC/SBI/2007/2 
Page 10 

 

 للتواؤم التقليدية يف البلد ، وهي واحدة من املمارسات"زاي"ط ممثل بوركينا فاسو الضوء على تقنية وسلّ -٣٨
ويستفاد من نشاط األَرضة    . مع الظروف اجلافة، وهي تتطلب جتميع املياه واحلفاظ على العناصر املغذية يف التربة            

نشأ قنوات ميكن أن حتتبس ضمنها جيوب من املياه دون  ُتبينما، التربةفالية واملواد العضوية يف إلدخال الرمال والطُ
 .أن تتعرض للتبخر

أن مزارعي ترتانيا يلجؤون أكثر فأكثر إىل الزراعة البينية وإىل التنويع؛ كما أن ظروف اجلفاف               بوأفـيد    -٣٩
 يعمد  ، للتأثر األكثر عرضة ويف املناطق   . أرغمت املزارعني على تفادي خطر زراعة حمصول واحد كما يف السابق          

 .صيل على نفس قطعة األرضأنواع احملاوالعديد من املزارعني إىل زراعة عدد من أصناف 

وإىل جانب مسألة التنويع على املستوى احمللي، ناقش املشاركون أمهية التنويع على املستوى الوطين، وال                -٤٠
د معرض أشد التعرض لآلثار الضارة لتغري املناخ،        يسيما يف اجملتمعات الزراعية اليت تعتمد على حمصول نقدي وح         

 .مثل زراعة الكاكاو يف غانا

أحاط ممثل منظمة األغذية والزراعة املشاركني علماً بأن        فقد  أمـا فـيما يتعلق بالبحوث وسبل الدعم،          -٤١
املـنظمة أصدرت أقراصاً مدجمة عن األدوات والنماذج ذات الصلة بالتكّيف يف قطاع الزراعة، كما أتاحت هذه           

 والزراعة حلقات عمل تدريبية لبناء      وعالوة على ذلك، أقامت منظمة األغذية     . املعلومـات على شبكة اإلنترنت    
ومن أدوات الدعم األخرى اليت سلط املشاركون الضوء عليها نظم اإلنذار املبكر فيما             . القـدرات يف هذا اجملال    

 .املواشيويتعلق باجملاعة 

 املوارد املائية - ٢

 املياه احلصول علىألساسية، ، كما ذكر يف ورقة املعلومات ابالفعل ماليني من الناس يف أفريقيا ال يستطيع -٤٢
الصاحلة للشرب، كما يتوقع أن تتفاقم ندرة املياه بسبب زيادة الطلب عليه نتيجة للنمو السكاين املتوقع يف املناطق 

 ٤٨٠، يتوقع أن يواجه حنو ٢٠٢٥فبحلول عام . املعرضة للجفاف والتناقص املمكن يف هطول األمطار يف املستقبل
زيادة كبرية حمتملة يف عدد الصراعات ما يؤدي إليه ذلك من  ندرة أو إجهاداً يف املياه، مع مليون نسمة يف أفريقيا

 .على املياه

، لدى التخطيط للتكّيف يف قطاع املياه، اتباع هنج متكامل ال أن من الضروري وشـدد املشاركون على      -٤٣
املياه من قطاعات أخرى مثل الطاقة       فحسب وإمنا يراعي أيضاً الطلب على        ةيشـمل االسـتهالك احمللي والزراع     

 .والصناعة واملناجم

 مسألةاملطلوب النظر كذلك يف     إذ  واتفـق املشاركون أيضاً على أن التركيز على توفر املياه غري كاف؛              -٤٤
 .ففي مدغشقر مثالً تراجعت نوعية املياه بشكل كبري بتعرضها للملوحة. نوعية املياه

 باعتبار ذلك استراتيجية ،الضوء على جتميع مياه األمطار وزيادة حفظ املياه      وسلط العديد من املشاركني      -٤٥
وإذا كانت القوانني البيئية    . ويف رواندا، جتري إعادة زراعة الغابات لالحتفاظ باملياه وتقليص سيالنه         . للتكـّيف 

 ويف مالوي،   .هزيالً يظل    هذه القوانني  ، إال أن تطبيق   )املنحدرات(موجودة ملنع الناس من زراعة األودية النهرية        
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وتشمل هذه التدابري   . ف آثار الفيضانات وحاالت اجلفاف    يختفتكفل  يتطلب التكّيف يف قطاع املياه اختاذ تدابري        
حتسـني إمدادات املياه للمجتمعات الريفية على وجه اخلصوص، عن طريق مستودعات التخزين، ونظم إمدادات               

 .اليب مبتكرة يف حفر اآلبار لضمان توفر املياه يف أوقات اجلفافارية باجلاذبية، واتباع أساجلاملياه 

وحتدث ممثل كوت ديفوار عن جتارب يف نقل املياه         . ف األخرى اليت نوقشت نقل املياه     ومن تدابري التكيّ   -٤٦
ورغم أن هذه التدابري ناجحة، فهي تعتمد على        . مـن أبـيدجان إىل بونـوا عن طريق قنوات ومضخات مائية           

 .، مبا يف ذلك زيادة فعالية الرياًعقالنياملياه استعماالً استعمال ب ينبغي أن ُتستكملجيا باهظة الثمن تكنولو

 حوضاً هي أحواض عابرة     ٥٠ ألن مجـيع األحواض النهرية املوجودة يف أفريقيا تقريباً وعددها            ونظـراً  -٤٧
. ف وتنفيذه حلل مشاكل تقاسم املياه     لـلحدود، شدد املشاركون على ضرورة اعتماد هنج إقليمي لتخطيط التكيّ          

 .وهناك مبادرتان كبريتان هبذا اخلصوص مها مبادرة حوض النيل وسلطة حوض هنر النيجر

 الصحة -٣

ويتوقع . إن أفريقيا معّرضة لعدة أمراض ذات صلة باملناخ مثل ُحمَّى الوادي املتصّدع والكولريا واملالريا              -٤٨
ويتسم مرض املالريا بأمهية خاصة ألنه يؤثر       . هذه األمراض مع تغّير املناخ    أن يـتغري نطاق ووقت وحّدة تفشي        

 مليون شخص يف كل سنة وُيقال إنه يؤدي إىل تباطؤ النمو االقتصادي يف البلدان ٣٠٠بالفعل على ما ال يقل عن 
ملالريا إىل مناطق ال يزال ويف ظل ظروف تغّير املناخ، يتوقّع أن ينتشر مرض ا.  يف املائة سنويا١,٣ًاألفريقية بنسبة 

 .فيها انتقاله حمدوداً حالياً بسبب اخنفاض درجة احلرارة، كما يف حالة مرتفعات شرق أفريقيا

وحتـّدث ممثال النيجر وغامبيا عن تدابري التكّيف اليت مت حتديدها خالل عملية إعداد خطة العمل الوطنية                -٤٩
وسيات املشّبعة الواقية من البعوض، وزيادة عمليات التلقيح، وإشاعة         للتكّيف يف بلديهما، مبا يف ذلك توزيع النام       

 . وعي السكان فيما يتصل بالتدابري الوقائية، وزيادة تدريب العاملني يف اجملال الصحي

وبالنظر إىل العالقة اخلطّية بني ظهور مرض املالريا وهطول األمطار، شّدد املشاركون على ضرورة حتسني  -٥٠
ومسية فيما يتصل مبعدل هطول األمطار من أجل االستعداد على حنو أفضل للتعامل مع األمراض ذات                التنبؤات امل 

ففي . (PRESAO)وحتّدث ممثل غامبيا عن اجلدوى اليت يتميز هبا حمفل غرب أفريقيا لتوقعات املناخ . الصلة باملناخ
هطول األمطار تشمل هذه املنطقة الفرعية      بداية كل موسم ُممطر، ُيصدر هذا احملفل تنبؤات فيما يتصل بأحوال            

 .كلها حبيث يتسىن للمسؤولني عن وضع السياسة العامة اختاذ التدابري املناسبة

وفـيما يتعلق بإشاعة الوعي والتثقيف، قّدم ممثل غانا ورقة ُتستخدم يف املدارس لبيان العالقة بني املناخ                  -٥١
 .واألمراض

 املناطق الساحلية -٤

 كيلومتر عن الساحل، ١٠٠ يف املائة من سكان أفريقيا يف مناطق تقع ضمن مسافة ٢٥يزيد عن يعيش ما  -٥٢
 ١٩٩٠وُتشري اإلسقاطات إىل أن عدد الناس املعرضني خلطر الفيضانات الساحلية سيزيد من مليون شخص يف عام 
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 ٩٥ و ١٥ يتراوح بني    وُيتوقع أن ترتفع مستويات سطح البحر يف أفريقيا مبا        . ٢٠٨٠ ملـيون يف عـام       ٧٠إىل  
 يف املائة من الُبىن التحتية للمناطق الساحلية نتيجة         ٣٠، مما ُيعّرض للخطر ما نسبته       ٢١٠٠سـنتميتراً حبلول عام     

 .لإلغراق واالجنراف الساحلي

ومت خـالل العـروض اليت قُّدمت تسليط الضوء على عدد من تدابري التكّيف اليت جيري التخطيط هلا أو     -٥٣
ومن ذلك مثالً أن سرياليون تعمل على إنشاء        (وتتراوح هذه التدابري بني التدابري املؤسسية والتنظيمية        . تنفـيذها 

 ومـن ذلك مثالً أن جيبويت تعمل على بناء سدود للوقاية           (والـتدابري اهليكلـية     ) جملـس لـإلدارة السـاحلية     
 ).من الفيضانات

ما يشمل حفر اآلبار اجلديدة واحلُفر ملعاجلة مشكلة        ومـن تدابري التكّيف األخرى يف املناطق الساحلية          -٥٤
تسـرب املياه املاحلة، وحتديد املناطق املعرضة ملخاطر الفيضانات واالجنراف، وإنشاء شبكات ملراقبة التغريات يف               

 .مستويات سطح البحر، ومنع استخراج الرمال واحلصى ألغراض البناء، وحتريج الكثبان الرملية

ون أنه على الرغم من أن هذه اآلثار قد تكون شديدة الوطأة على املناطق الساحلية، فإن وأوضح املشارك -٥٥
فقد قّدرت سرياليون، على سبيل املثال، أن احلماية        . الدعـم املايل والقدرة الالزمني للتعامل معها حمدودين جداً        

 مليون دوالر أمريكي، أي ما      ١ ١٤٤الكاملة جلميع سواحلها املعرضة للمخاطر سوف تتطلب مبلغاً ُيقّدر بنحو           
وحىت ولو مت تركيز العمل على أكثر املناطق أمهية، فإن تكلفة .  يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل١٧ُيشكّل قرابة 
 . ماليني دوالر٦ذلك ستبلغ 

ل وشـّدد املشـاركون عـلى أن لعمليات التخطيط لتدابري التكّيف وتنفيذها أمهيتها ولكن هناك عوام                -٥٦
 اقتصـادية أخرى جيب أن تؤخذ يف االعتبار من أجل ضمان الفعالية اإلمجالية، ومن هذه العوامل                 -اجتماعـية   

 .االستغالل املفرط للموارد الساحلية، والنمو السكاين، والتلوث

  جتربة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصّحر-أوجه التآزر  -٥

كافحة التصحر خمتلف األنشطة التنفيذية املضطلع هبا يف إطار االتفاقية          عرض ممثل اتفاقية األمم املتحدة مل      -٥٧
وهذه األنشطة تشمل خطط العمل الوطنية . واليت ُتتيح فرصاً لتحقيق التآزر بني جهود التكّيف ومكافحة التصحر

 .فضالً عن خطط العمل دون اإلقليمية وخطط العمل اإلقليمية

وُتركّز املشاريع ذات األولوية اليت مت      .  أربع خطط عمل دون إقليمية     وأوضـح أنه قد مت حىت اآلن وضع        -٥٨
وعلى املستوى اإلقليمي، مت إنشاء ست شبكات       . حتديدها على اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية وبناء القدرات       

على قضايا  وتشتمل شبكات الربامج املواضيعية ذات الصلة بالتكّيف        . برامج مواضيعية لدعم تنفيذ خطط العمل     
 .املياه، واحلراجة الزراعية، واملراعي، وُنظم اإلنذار املبكّر، وُنظم الزراعة املستدامة

والحظ املشاركون، يف سياق املناقشة، نقص التمويل لألنشطة ذات الصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  -٥٩
ورأى بعض املشاركني أنه بالنظر إىل أوجه       . التصـّحر رغـم صالهتا بتغري املناخ وتركيزها على القارة األفريقية          
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التماثل يف احللول، فإن العمل املشترك والتنفيذ املشترك للمشاريع يف إطار اتفاقيات ريو الثالث قد جيتذبان املزيد                 
 .من التمويل

 ويف هـذا الصـدد، نـاقش املشاركون مزايا األولوية االستراتيجية املتعلقة بالتكيف يف إطار الصندوق                -٦٠
التصدي "االسـتئماين التابع ملرفق البيئة العاملية الذي يدعم املشاريع اليت ُتعزز أوجه التآزر، ومنها مثالً مشروع                 

وُيضاف إىل ذلك أن املشاريع التآزرية يف اجملال        . يف إثيوبيا وكينيا وموزامبيق وزمبابوي    " لـلجفاف وتغري املناخ   
ومن ذلك مثالً أن مشروع الشراكة النموذجية القطرية . اً على متويلالرئيسي املتمثل يف ترّدي األراضي حتصل أيض

 .لإلدارة املتكاملة واملستدامة لألراضي يف ناميبيا يتضمن عنصراً خاصاً بالتكّيف

وباإلضـافة إىل أوجـه الـتآزر يف تنفيذ املشاريع، دعا املشاركون إىل تقاسم مجع البيانات وشبكات                  -٦١
خدام نظام مشترك جلمع املعلومات ونشرها يف إطار االتفاقيات الثالث على املستوى            املعلومات حيث ُيمكن است   

وباإلضافة إىل ذلك، توفّر عمليات التقييم الذايت للقدرات        . الوطـين هبـدف استخدام املوارد الشحيحة بكفاءة       
 .الوطنية فرصة لتحديد املزيد من أوجه التآزر واالستفادة منها

  التنمية املستدامةدعم التكّيف يف سياق -٦

مت يف جلسـة ركّزت على الدعم املقّدم من مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة عرض معلومات عن                  -٦٢
خمـتلف املشـاريع ذات الصلة بالتكيف يف إطار الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية وذلك من خالل                  

كما .  والصندوق اخلاص لتغري املناخ، والصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً         األولوية االستراتيجية املتعلقة بالتكيف،   
يـتم تقـدمي الدعم جلهود التكّيف خارج سياق مرفق البيئة العاملية، كما يف حالة الدعم التقين املقّدم من االحتاد         

 .العاملي حلفظ الطبيعة

ومات املتعلقة باملستويات احلالية للتمويل املتاح وأطلع ممثل مرفق البيئة العاملية االجتماع على أحدث املعل         -٦٣
ألغراض التكيف يف إطار األولوية االستراتيجية املتعلقة بالتكيف، والصندوق االستئماين اخلاص بأقل البلدان منواً،         

 مليون دوالر   ٢٠٠ حنو   ٢٠٠٦سبتمرب  /والصندوق اخلاص لتغري املناخ، حيث بلغ مستوى هذا التمويل يف أيلول          
 ).مبا يف ذلك التعهدات(كي أمري

وتشـتمل مشاريع التكّيف التابعة ملرفق البيئة العاملية يف أفريقيا على مشاريع تنفذ على املستوى الوطين                 -٦٤
ومشاريع ) ومنها مثالً مشروع إدماج تغّير املناخ يف اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه يف حوض هنر بانغاين يف ترتانيا                (

 التصدي لتغري اخلط الساحلي وأبعاده اإلنسانية -مثل مشروع التكّيف مع تغري املناخ ( اإلقليمي تنفذ على املستوى
). مثل مشروع برنامج التكّيف على مستوى اجملتمعات احمللية       (، ومشاريع على املستوى العاملي      )يف غرب أفريقيا  

ية اجلاري تنفيذها واملخطط لتنفيذها ميكن أن       والحظ ممثل مرفق البيئة العاملية أن احلصة النسبية للمشاريع األفريق         
. ُتحّسن، وخباصة يف إطار الصندوق اخلاص لتغّير املناخ، حبيث تعكس حجم هذه القارة ومدى تأثرها بتغري املناخ

ويف هذا الصدد، شدد املشاركون على أن اإلجراءات اخلاصة بالوصول إىل املوارد املالية القائمة ألغراض التكّيف                
 .ل معقدة ومطولة وأن مثة حاجة للدعم وبناء القدرات ألغراض اقتراح وإعداد املشاريعال تزا
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ومـع اختتام مرحلة إعداد خطط العمل الوطنية للتكيف، يتوقع أن تقّدم البلدان مقترحات مشاريع يف                 -٦٥
ملتوقّع مثالً أن ُتقّدم    فمن ا . إطار الصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً من أجل تنفيذ خطط العمل الوطنية للتكّيف            

 .مالوي مشروعها األول عن طريق مصرف التنمية األفريقي بوصفه الوكالة املنفذة

وشّدد ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على الدور الذي يقوم به الربنامج كوكالة منفّذة ملشاريع مرفق           -٦٦
وأشار إىل أن حجر الزاوية يف استراتيجية       .  جمال التكّيف  البيئة العاملية يف تقدمي الدعم للبلدان لتحقيق أهدافها يف        

الربنامج املتعلقة بالتكّيف يتمثّل يف إطار سياسة التكّيف الذي ُيساعد البلدان يف عملية إدماج شواغل التكّيف يف                 
 .االستراتيجيات الوطنية وصياغة اإلرشادات وتنفيذ املشاريع

الطبيعة عن خمتلف األنشطة املضطلع هبا من ِقبل االحتاد لدعم جهود           وحتـّدث ممثل االحتاد العاملي حلفظ        -٦٧
التكّيف يف أفريقيا من خالل مشاريع ُتركّز على قضايا التنوع البيولوجي واملناطق احملمية واملوارد الطبيعية فضالً                

 التكّيف -لية أداة حتديد املخاطر على مستوى اجملتمعات احمل"عـن الـناس ومصادر رزقهم، ومنها مثالً مشروع      
 ".ومصادر الرزق

  التعاون اإلقليمي والدويل-هاء 

مت خـالل املناقشـات املـتعلقة بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب التشديد على أمهية حتفيز التعاون بني                   -٦٨
اليت ُتواجه  املؤسسات يف أفريقيا، وخباصة احلاجة إىل تقاسم اخلربات والدروس املستفادة من ِقبل اجملتمعات احمللية               

 .مشاكل متماثلة

ويف هـذا الصـدد، فإن مرصد الصحراء الكربى والساحل، الذي يضطلع مبهام تتعلق باملراقبة والرصد                 -٦٩
والتقييم وُيعزز ُنظم اإلنذار املبكّر هبدف توفري املعلومات اليت من شأهنا أن ُتساعد يف منع ترّدي األراضي، يتعاون    

وقد دعا املرصد إىل . فيما يتصل بتقاسم املعلومات ووضع املؤشرات على املستوى احملليمع البلدان املعرضة للتأثر 
 . حتسني التنسيق بني املؤسسات األفريقية وخمتلف املبادرات اإلقليمية

وفيما يتعلق بإدماج أنشطة التكّيف واحلد من خماطر الكوارث، حتدثت أمانة االستراتيجية الدولية للحد               -٧٠
عن وضع برامج أساسية وطنية بشأن احلد من خماطر الكوارث ُيشّجع على املشاركة فيها املختصون من الكوارث 

وسوف ُتعقد سنوياً اجتماعات هلذه الربامج األساسية الوطنية على املستوى اإلقليمي           . العاملون يف جمال التكّيف   
 .من أجل تبادل املعلومات واخلربات والدروس املستفادة

وعرض مبادرة . مركز البحوث احلرجية الدولية العالقة بني التكّيف واإلدارة السليمة للغاباتوشرح ممثل  -٧١
التكّيف مع تغّير املناخ اليت هتدف إىل دعم اجملتمعات احمللية يف املناطق احلرجية وغري ذلك من الُنظم اإليكولوجية،           

جة ُيمثّل نقطة انطالق رئيسية للحوار فيما بني        وشدد على أن جمال احلرا    . فضالً عن توفري إطار للحوار اإلقليمي     
 بلـدان اجلـنوب بالنظر إىل الطابع العابر للحدود الذي تتسم به املوارد احلرجية يف أفريقيا، مثل موارد حوض                  

 .هنر الكونغو
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ة وقـام ممثل للمكتب اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف أفريقيا بإطالع حلقة العمل على األنشط                -٧٢
املضـطلع هبـا يف إطار املبادرة البيئية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وهي املبادرة اليت اعتمدها املؤمتر                   

وأشار إىل أنه رغم تزايد اجلهود اإلقليمية، الحظ برنامج األمم املتحدة للبيئة قلة             . الوزاري األفريقي املعين بالبيئة   
نوهبا يف سياق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وشجع املشاركني على االتصال            التعاون بني بلدان مشال أفريقيا وج     

بنظرائهم الوطنيني من أجل إدراج مسألة التكيف على جدول أعمال الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا بغية                 
 .حتسني املوارد وحفز زيادة التعاون

ون الفّعال فيما بني بلدان اجلنوب ميكن أن تتمثل يف          وأشار بعض املشاركني إىل أن نقطة االنطالق للتعا        -٧٣
كما لُوحظ أن تعزيز    . صـياغة مشاريع تكيف إقليمية من شأهنا أن تساعد يف حتديد املشاكل واحللول املشتركة             

الـتعاون فيما بني الباحثني واملؤسسات هو أمر من شأنه أن يرسي أساساً جيداً للتعاون املتواصل فيما بني بلدان                   
واعُترب أن قصور القدرات واملوارد، وليس االفتقار إىل اإلرادة السياسية، هو العائق الرئيسي أمام التعاون . وباجلن

 .وهذا يشمل بعض املشاكل الرئيسية كضعف اهلياكل األساسية لالتصاالت والنقل. بني املؤسسات األفريقية

نوب، عرض ممثلون من األطراف املدرجة يف       وخالل املناقشات اليت جرت بشأن التعاون بني الشمال واجل         -٧٤
فقد مت مثالً إبالغ حلقة العمل بأن       . بعض مبادرات هذه األطراف   ) أطراف املرفق الثاين  (املرفق الثاين يف االتفاقية     

، مبا يتوافق مع التزام     ٢٠٠٨الـيابان تـنوي مضاعفة املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها إىل آسيا حبلول عام               
املتحدة  وأشار ممثل الواليات  . عة الدول الثماين، ودعي املشاركون إىل تقدمي مقترحات مشاريع يف هذا السياق           جممو

أشار إىل   األمريكية إىل الدراسات النموذجية اخلاصة بإدماج مسألة التكيف يف صلب عملية التخطيط اإلمنائي، كما             
خالل  وقال ممثل كندا إن بلده قد أسهم، من       . أفريقيااملشـاريع ذات الصـلة اليت جيري تنفيذها يف مايل وجنوب            

مشاريع تنمية   مليون دوالر أمريكي لدعم جهود التكيف العاملية، مبا يف ذلك٣٠الصندوق اإلمنائي لتغري املناخ، مببلغ 
 .القدرة على التكيف وحتقيق األمن الغذائي يف منطقة الساحل وأفريقيا جنويب الصحراء الكربى ونيجرييا

وشـدد العديد من املشاركني من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين على ضرورة إدماج أنشطة التكيف                 -٧٥
فقد قامت املفوضية األوروبية، على . ضمن املساعدة اإلمنائية املقدمة جلعل االستثمارات مبنأى عن آثار تغري املناخ          

 .لتكيف يف احلسبان يف إطار الشراكات اإلمنائيةسبيل املثال، بوضع إطار ختطيط إمجايل حبيث تؤخذ اعتبارات ا

 األمريكية املعنية   -وباإلشارة إىل الدروس املستفادة يف منطقة أمريكا الالتينية من خالل الشبكة األيبريية              -٧٦
 بـتغري املناخ، شدد ممثل الربتغال على أمهية تبادل املعلومات بني الشمال واجلنوب، وخباصة فيما بني البلدان اليت                 

 .تتكلم اللغة نفسها

وخالل املناقشات اليت جرت، حذّر بعض املشاركني من النظر إىل توفري التمويل ألغراض التكيف باعتباره  -٧٧
فبدالً من النظر إىل هذا التمويل باعتباره ميثل عالقة بني اجلهات املاحنة واجلهات             . مسـألة مساعدة إمنائية رمسية    
لتمويل املقدم ألغراض التكيف يف سياق الشراكات اليت تقوم فيها األطراف املدرجة يف املتلقية، ينبغي أن ينظر إىل ا

املـرفق الثاين بدعم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية من أجل التصدي آلثار مشكلة عاملية تسبب                  
 .فيها الشمال أساساً
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  النتائج الرئيسية-رابعاً 

ت يف حلقة العمل عن عدد من النتائج، مبا فيها تلك اليت نشأت عن عمل               متخضـت املناقشات اليت جر     -٧٨
األفـرقة الفرعـية، فيما يتصل باالحتياجات والفجوات املتعلقة باملراقبة املنهجية وتقييم اآلثار والقابلية للتأثر،               

 .والتخطيط للتكيف وتنفيذه

  املراقبة املنهجية-ألف 

راقبة املنهجية يف أفريقيا يعتريها القصور ألن هناك نقصاً يف حمطات           اتفق املشاركون على أن شبكات امل      -٧٩
وأكد املشاركون مرة أخرى أن نقص وتشّتت بيانات مراقبة املناخ يف أفريقيا حيّدان من فهم               . املراقبة ويف الصيانة  

وشدد . احلصول عليهاوإذا كانت البيانات متوفرة، فإن هناك صعوبات تواجه يف . تغريات املناخ حاضراً ومستقبالً
املشاركون على ما يتسم به تنفيذ خطة العمل اخلاصة بأفريقيا والتابعة للنظام العاملي ملراقبة املناخ من أمهية بالنسبة 

 .لتحسني هذه احلالة

  عمليات تقييم اآلثار والقابلية للتأثر-باء 

ع بعمليات تقييم اآلثار والقابلية     شـدد املشاركون على عدم وجود استمرارية يف القدرة على االضطال           -٨٠
والحظوا أن عمليات التقييم هذه املضطلع هبا يف العديد من البلدان يف إطار عملية إعداد وتقدمي البالغ                 . للـتأثر 

وال يتوفر لدى أفريقيا سوى . الوطين األول ليست متصلة بتلك العمليات املضطلع هبا يف إطار البالغ الوطين الثاين
من القدرة واخلربات يف جمال علم املناخ، وال سيما فيما يتعلق بالتنبؤ لفترات زمنية أطول، ذلك ألن مستوى متدٍن 

ومثة فجوة أخرى يف عملية التقييم تتمتثل يف عدم توفر . معظـم التنـبؤات تـرد من مراكز دولية خارج أفريقيا     
 تكاليف اآلثار السلبية وتكاليف      اقتصادية، فضالً عن دراسات شاملة بشأن      -سـيناريوهات قطـرية اجتماعية      

 .وفوائد خيارات التكيف

  التخطيط ألنشطة التكيف وتنفيذها-جيم 

اتفق املشاركون على أنه تتوفر لدى بلدان عديدة معلومات ومعرفة كافية للشروع يف التخطيط ألنشطة                -٨١
ة عن االفتقار إىل املوارد والقدرات إال أهنم سلموا بأن املنطقة األفريقية تواجه صعوبات ناشئ  . التكـيف وتنفيذها  

ومن العوامل األخرى اليت تزيد من . املؤسسية الالزمة لتيسري إدماج شواغل تغري املناخ يف صلب السياسات الوطنية
حّدة املستوى اإلمجايل للقابلية للتأثر واليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار يف عملية التخطيط ألنشطة التكيف وتنفيذها 

 .ل عدم االستقرار السياسي، وتفشي األمية وفقر سكان األريافما يشم

ويف الوقـت نفسه، سلّط املشاركون الضوء على بعض مواطن القوة اليت تتمتع هبا أفريقيا، مبا يف ذلك                   -٨٢
 .شبكاهتا االجتماعية املتطورة ومعارفها التقليدية يف التعامل مع البيئة احمللية ومواردها الطبيعية

ـ  -٨٣ ق املشاركون على أن الُنهج اليت تعاجل الضغوط والعوامل البيئية املتعددة هي أفضل النهج الواعدة               واتف
وأُشري ). من حيث املوارد البشرية واملوارد املالية على السواء(بالنسبة ألفريقيا، وال سيما بالنظر إىل قيود القدرات 
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ي األراضي واحلد من فقدان التنوع البيولوجي وخدمات        إىل أن اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر، ومكافحة ترد         
 .النظم اإليكولوجية، فضالً عن تعزيز القدرة على التكيف، يرجح أن تتكلل بالنجاح أكثر من اجلهود غري املنسقة

وشـدد املشـاركون على احلاجة إىل التنويع االقتصادي بوصفه استراتيجية تكيف هامة بالنسبة للبلدان             -٨٤
 . اليت تعتمد على جمموعة ضيقة من األنشطة االقتصادية اليت تتأثر باملناخاألفريقية

وفيما يتعلق ببناء القدرات، أُشري إىل أن اإلجراءات اخلاصة بالوصول إىل املوارد املالية املتوفرة ألغراض                -٨٥
 التمويل وتيسري   التكـيف ال تزال معقدة ومطولة وأن مثة حاجة للمعلومات من أجل حتسني إمكانية الوصول إىل               

 .عملية إعداد املشاريع

ويضاف إىل ذلك أن معظم املواد املتاحة للخرباء بشأن التخطيط ألنشطة التكيف وتنفيذها تتوفر باللغة                -٨٦
ويلزم حتسني توافر الوثائق التقنية باللغة الفرنسية ولرمبا باللغات األفريقية لكي يتمكن اخلرباء             . اإلنكليزية أساساً 

 .طقة من املشاركة الكاملة يف عملية التكيفيف املن

وبالنظر إىل أن العديد من البلدان ميكن أن تتعرض آلثار متماثلة من جراء تغري املناخ، فإن تقاسم اخلربات  -٨٧
ويف هذا الصدد، يشكل التعاون بني اجلنوب       . ميكـن أن يوسع املعارف بشأن كيفية التصدي لتحديات التكيف         

كما أن من شأن عقد     . ال واجلنوب يف جمال التكيف أداة فعالة لتعزيز تنفيذ تدابري التكيف          واجلـنوب وبني الشم   
حلقـات عمل إقليمية إضافية تركز على جماالت حمددة ذات أولوية بالنسبة هلذه القارة أن يساعد أيضاً يف تعزيز                   

 .هذا التبادل للخربات

  إجراءات املتابعة املمكنة-خامساً 

 ملنهجية املراقبة ا-ألف 

 :دعا املشاركون إىل اختاذ إجراءات املتابعة التالية فيما يتعلق باملراقبة املنهجية -٨٨

حتسـني ودعم شبكات املراقبة العاملة مثل شبكة املراقبة السطحية التابعة للنظام العاملي ملراقبة               )أ( 
 املناخ وشبكة مراقبة الغالف اجلوي العلوي؛

وية التارخيية ودعم خطة العمل اخلاصة بأفريقيا التابعة للنظام العاملي          حفـظ بيانات األرصاد اجل     )ب( 
 ملراقبة املناخ؛

إشـاعة الوعي لدى خمتلف أوساط املستخدمني فيما يتعلق جبدوى املعلومات واخلدمات املتصلة            )ج( 
 باملناخ؛

 . هلذه املعلوماتحتسني التعاون بني مقدمي املعلومات املتعلقة باملناخ والقطاعات املستخدمة )د( 
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  عمليات تقييم اآلثار والقابلية للتأثر-باء 

 :حّدد املشاركون إجراءات املتابعة التالية فيما يتعلق بعمليات تقييم اآلثار والقابلية للتأثر -٨٩

وضع مناذج مناخية إقليمية لتوفري معلومات دقيقة عن املناخ ألغراض الدراسات وعمليات التنبؤ              )أ( 
  املناخ على املدى الطويل؛بشأن آثار

  االقتصادية؛-ربط بيانات تغري املناخ بالبيانات االجتماعية  )ب( 

تعزيـز عمليات التقييم املتكاملة، وعمليات التقييم الشامل، واستخدام هنج مصادر املعيشة يف              )ج( 
 عمليات التقييم؛

ييم اآلثار والتكيف مع تغري     مواصـلة وتعزيز جهود بناء القدرات على أساس نتائج مشروع تق           )د( 
املناخ وحلقات العمل بشأن وضع مناذج تغري املناخ املعقودة من قبل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ونظام التحليل 

 والبحث والتدريب يف جمال التغري العاملي؛

 تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني املؤسسات األفريقية؛  )ه( 

يادة التعاون والتنسيق بني بلدان اجلنوب يف عمليات تقييم اآلثار والقابلية للتأثر            تعزيز الفرص لز   )و( 
بوسائل منها مثالً تعزيز دور املراكز املتخصصة مثل املركز األفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية ألغراض التنمية يف                

 .جمال وضع النماذج التدريبية

  التخطيط ألنشطة التكيف وتنفيذها-جيم 

 :ّدد املشاركون إجراءات املتابعة التالية فيما يتصل بالتخطيط ألنشطة التكيف وتنفيذهاح -٩٠

تنفيذ مشاريع التكيف احملددة، مبا فيها تلك املقترحة من خالل عملية إعداد خطط العمل الوطنية  )أ( 
 للتكيف؛

دان منواً بالنظر إىل اعـتماد منهجيات خطط العمل الوطنية للتكيف من قبل البلدان غري أقل البل         )ب( 
 اخلربات اجليدة يف إعداد خطط العمل الوطنية للتكيف؛

 إدماج قضايا تغري املناخ يف املناهج التعليمية من أجل زيادة الوعي؛ )ج( 

 إشاعة الوعي بشأن التكيف لدى املسؤولني عن التخطيط واختاذ القرارات السياسية؛ )د( 

 مستخدمي استراتيجيات التكيف التقليدية من خالل جمموعة        حتسني وتيسري تقاسم اخلربات بني      )ه( 
متنوعة من اآلليات، بوسائل منها مثالً توسيع قاعدة بيانات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما                 

 يتصل باستراتيجيات التكيف احمللية؛



FCCC/SBI/2007/2 
Page 19 

ة الوصول إىل التمويل ألغراض     بناء القدرات ألغراض وضع مقترحات املشاريع وحتسني إمكاني        )و( 
 التكيف؛

زيادة التمويل ألغراض التكيف سواء يف امليزانيات الوطنية أو يف الصناديق املتعددة األطراف لرمبا  )ز( 
 من خالل إنشاء صندوق للتكيف خاص بأفريقيا؛

 :التعاون بشأن التكيف وإدماجه من خالل )ح( 

 :ن فيما بني بلدان اجلنوب عن طريق ما يليإقامة شراكات أفريقية لتعزيز التعاو `١` 

 تعزيـز بـناء قـدرة مراكز التنسيق املعنية بتغري املناخ، مبا يف ذلك من خالل التدريب وتوفري                  - 
 املعدات؛ 

 وضع قوائم جرد تتضمن التجارب الناجحة واخلربات املتاحة؛ - 

 اصة فيما يتعلق بالتأهب    تعزيـز الـروابط باألوسـاط املعنـية باحلد من خماطر الكوارث، وخب             - 
 لكوارث بدالً من اإلغاثة؛ 

 إدماج قضايا التكيف يف السياسات القطاعية وعمليات تقييم اآلثار البيئية؛ - 

 إنشاء جلان معنية بتغري املناخ تساهم يف عمل اللجان اإلقليمية؛ - 

  تغري املناخ؛التعاون والربط الشبكي فيما بني املؤسسات األفريقية العاملة يف جمال - 

 تنظـيم حمـافل سـنوية، مبـا يف ذلك حمفل لبلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية، من أجل تبادل                  - 
 املعلومات بشأن عمليات تقييم القابلية للتأثر، والتخطيط ألنشطة التكيف وتنفيذها على املستوى 
 اإلقليمي؛ 

 وضع مشاريع عابرة للحدود؛ -

خلربات وإدماج قضايا التكيف يف املشاريع والقروض كجزء من إقامـة شراكات من أجل نقل ا       `٢`
 التعاون بني الشمال واجلنوب؛

تعزيز أوجه التآزر بني اتفاقيات ريو ألغراض تقاسم املعلومات واملعارف بشأن عمليات التقييم              `٣`
 .ومنها مثالً برنامج عمليات التقييم الذايت لالحتياجات من حيث القدرات الوطنية

 ـ ــ ـ ـ 


