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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السادسة والعشرون

     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨- ٧     بون، 

                       من جدول األعمال املؤقت̀  ١̀  ) أ ( ٨      البند 
              من االتفاقية ٤      املادة      من  ٩   و ٨              تنفيذ الفقرتني 

   ١٠-   م أ / ١                          التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 
                         اآلثار السلبية لتغري املناخ

 املتعلق بتكيف الدول اجلزرية الصغرية الناميةاجتماع اخلرباء تقرير بشأن 

 *مذكرة مقدمة من األمانة

 موجز

ُ       ية الصغرية النامية، والذي ُعقد يف                        ً                                                        تقـدم هـذه الوثـيقة موجزاً عن اجتماع اخلرباء املتعلق بتكيف الدول اجلزر                                        
ُ                              وقد ُخصص اجلزء األول للدول اجلزرية الصغرية النامية يف البحر الكارييب واحمليط األطلسي، وُعقد يف كينغستون                  .      جزأين                                                                          ُ     

ُ                                                           ، فيما ُخصص اجلزء الثاين للدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط              ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ٧       إىل    ٥                           جبامايكـا، يف الفترة من                
ُ                                     اهلادئ واحمليط اهلندي، وُعقد يف راروتونغا جبزر كوك، يف الفترة من     .     ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٨     إىل   ٢٦                    

                                                                                                           وتركـزت النقاشات على عمليات تقييم التأثريات والتكيف؛ وختطيط أنشطة التكيف وتنفيذها؛ والتعاون على               
                                             اليت ميكن اختاذها فيما يتعلق باالحتياجات                                                 كما تتضمن هذه الوثيقة إجراءات املتابعة       .                                الصـعيدين اإلقلـيمي والـدويل     

                                                                                        والشواغل اإلقليمية احملددة يف جمال التكيف بغية تناول النتائج الرئيسية اليت توصل إليها االجتماع

 

                                                      

  . ُ                                                               قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد النهائي الرمسي بسبب توقيت عقد االجتماع * 
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

               تعكس األولويات                                      تنظيم ثالث حلقات عمل إقليمية         ١٠-    م أ  / ١                                             طلـب مؤمتـر األطراف إىل األمانة يف مقرره           - ١
                                                                                                                         اإلقليمـية، واجتماع خرباء واحد للدول اجلزرية الصغرية النامية، من أجل تيسري تبادل املعلومات وإجراء عمليات تقييم                 

                                     كما طلب إىل األمانة أن تعد تقارير عن     .               يف جمال التكيف                                                              مـتكامل للمساعدة على معرفة االحتياجات والشواغل احملددة         
        مؤمتر      يطلب    قد               األخرى اليت            اإلجراءات                                              لتمكني اهليئة الفرعية للتنفيذ من النظر يف                    ماعات هذه        واالجت                     نتائج حلقات العمل    

    .                    يف دورته الثالثة عشرة       اختاذها        األطراف 

  نطاق املذكرة-باء 

                                                                                    اجتماع اخلرباء املتعلق بتكيف الدول اجلزرية الصغرية النامية، الذي نظمته األمانة                                           تتيح هذه الوثيقة معلومات عن       - ٢
                   ً     ً              وتتضمن الوثيقة عرضاً عاماً للمداوالت       .  ١                                             ً          ُ                               بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، استجابةً للوالية املُشار إليها يف الفقرة             

      ً             ً      ً                                                                                            وملخصـاً للنقاش وعرضاً موجزاً إلجراءات املتابعة املمكن اختاذها فيما يتعلق باالحتياجات والشواغل اإلقليمية يف جمال                
  . )١ (                                       ئج الرئيسية اليت توصل إليها اجتماع اخلرباء                       التكيف بغية تناول النتا

 اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ -جيم 

ّ                                                ً                                                              قد توّد اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف هذا التقرير جنباً إىل جنب مع التقارير املتعلقة حبلقات العمل اإلقليمية بشأن          - ٣      
                                                                            األربعة يف دورهتا السادسة والعشرين، بغية تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته                                    التكيف والتقرير التوليفي لألنشطة   

   .             الثالثة عشرة

  مداوالت اجتماع اخلرباء-     ً ثانيا  

    ً                                                                                               نظراً لالنتشار اجلغرايف الواسع للدول اجلزرية الصغرية النامية يف خمتلف أحناء العامل، ولضمان مشاركة هذه الدول   - ٤
  .                                                                        تقرر تنظيم االجتماع يف جزأين من أجل ادخار املوارد وحتقيق استفادة قصوى منها              يف االجتماع، فقد

ُ                                                                                                 ُعقـد اجلزء األول من االجتماع، اخلاص بالدول اجلزرية الصغرية النامية يف البحر الكارييب واحمليط األطلسي، يف      - ٥
                                        ة بالتعاون مع وزارة احلكم احمللي والبيئة يف               ، ونظمته األمان    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط ٧     إىل  ٥                              كينغستون جبامايكا، يف الفترة من 

                             أما اجلزء الثاين من اجتماع       .                                                                                               جامايكـا واملكتب اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب            
ُ                            اخلرباء اخلاص بالدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليطني اهلادئ واهلندي، فقد ُعقد يف راروتونغا                                          جبزر كوك، يف الفترة من                                                                        

  ّ                      ومتّ تبادل املعلومات بني      .  )٢ (                                                           ، ونظمته األمانة بالتعاون مع مصلحة البيئة يف جزر كوك             ٢٠٠٧       فرباير   /         شـباط    ٢٨       إىل     ٢٦

                                                      

  .                   جزء من جزأي االجتماع                                     ال ينسب املوجز مداوالت أو نتائج حمددة ألي   ) ١ (
                                                                   ُ                            ميكـن االطـالع عـلى جـدول األعمـال وورقـة املعلومـات األساسية وعروض اخلرباء اليت قُدمت                    ) ٢ (

ــنوان   ــلى العـ ــة عـ ــية اإلطاريـ ــتروين لالتفاقـ ــع اإللكـ ــلى املوقـ ــزأيه عـ ــتماع جبـ ــناء االجـ   :                                                                                                    أثـ
<http://unfccc.int/adaptation/adverse_effects_and_response_measures_art_48/items/3897.php>.  
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                                                                وترأس السيد باقر أسدي، رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، جزأي           .                                                  جزأي االجتماع وحضر بعض املشاركني اجلزأين كليهما      
  .       االجتماع

                                                                                                   جهت دعوات املشاركة يف االجتماع إىل مجيع أطراف االتفاقية من الدول اجلزرية الصغرية النامية وإىل                    ُ    وقـد وُ   - ٦
                                                                                                                          ممثـلي األطـراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية اليت تقدم الدعم لألنشطة املتعلقة بالتكيف يف الدول اجلزرية الصغرية                   

                   ممثلني من األطراف     ١٠  ً                                       ثالً من الدول اجلزرية الصغرية النامية و          مم   ٣٨                                     وتضـمن املشاركون يف جزأي االجتماع         .          النامـية 
    ً                                                                                        ممثالً من املنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة               ٢٣                          املدرجة يف املرفق الثاين و    
                 الجتماع ومعلومات               مقدمة حول ا    )  ١ (                                                 وتضمن كل جزء من االجتماع سبع جلسات تناولت           .                         الـيت تعمـل يف املنطقة     

                    إدارة املخاطر واحلد     )  ٤ (                                ختطيط أنشطة التكيف وتنفيذها؛       )  ٣ (                                             عملـيات تقييم القابلية للتأثر والتكيف؛         )  ٢ (           أساسـية؛   
  .                        النتائج وإجراءات املتابعة  )  ٧ (                                     التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛   )  ٦ (        التأمني؛   )  ٥ (      منها؛ 

                                                    ً      ً     ً         تغال وسويسرا وكندا والنرويج ونيوزيلندا واليابان دعماً مالياً سخياً                                                  وقدمـت حكومات إسبانيا وأستراليا والرب      - ٧
  .                                         لالجتماع وحللقات العمل اإلقليمية بشأن التكيف

  موجز بشأن اجتماع اخلرباء-     ً ثالثا  

  مقدمة-ألف 

           ثر والتكيف                                                                                            أكـدت ورقة املعلومات األساسية والعروض األخرى املتصلة هبا أن املسائل املتعلقة مبدى القابلية للتأ     - ٨
ّ                                                                   يف الـدول اجلـزرية الصغرية النامية هي مسائل مهمة وملّحة للغاية، ال سيما بسبب تعرض هذه الدول للتأثريات الضارة                                                            
                                                                                                                    الرتفـاع مسـتوى سطح البحر وغريها من املخاطر اجليوفيزيائية املتعلقة باملناخ، كتغري أمناط هطول األمطار واألعاصري                 

                                                                                 الثقايف واالقتصادي اخلاص هلذه الدول، مبا يف ذلك قلة املوارد املتوفرة، وعدد             -   ي                          وإن السـياق االجـتماع      .           بأنواعهـا 
                                    ُ                                                                                        السـكان القلـيل ولكن السريع النمو، والُبعد، وشدة التعرض للكوارث الطبيعية، واالعتماد املفرط على التجارة الدولية                 

                                          فاألراضي الزراعية وموارد املياه والتنوع       .                       للتأثر بتغري املناخ                                                    ً      ً                 والقابلية للتأثر بالتطورات العاملية، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقابليتها       
                   ً                                                                                               البـيولوجي تتعرض أصالً للضغط بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، ومثة مشاكل إضافية نامجة عن ازدياد عدد سكان                  

  .                                                      هذه الدول واالستخدام غري املستدام للموارد الطبيعية املتاحة

                                                             اخلسائر االقتصادية النامجة عن اخنفاض اإلنتاج الزراعي، بسبب          :               املناخ ما يلي                                    وتشـمل التأثريات املتوقعة لتغري       - ٩
                           ً                                                                                        قصـر موسـم النمو أو اجلفاف مثالً؛ وفقدان غابات املنغروف والشعاب املرجانية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر،                  

                             ية البالغة الشدة؛ واخنفاض حجم                                                                                وارتفاع نسبة البياض واحلموضة يف احمليطات؛ وفقدان الغابات الربية بسبب األحوال اجلو     
                                                                                                                    عدسـات املياه العذبة ووفرة موارد املياه بشكل عام بسبب تناقص مستوى هطول األمطار وتسرب املياه املاحلة؛ وتعرض                
                                                                                                                     املسـتوطنات واألراضـي الزراعية الساحلية للفيضانات وتراجع السياحة بسبب الزيادة يف وترية وقسوة األحوال اجلوية                

  .                 والتدهور البيئي              البالغة الشدة؛
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           استراتيجية  "                                                                                                      ويهـدد تغـري املـناخ، مـن خالل تأثرياته، حتقيق أهداف التنمية املستدامة على النحو الوارد يف                    -  ١٠
           استراتيجية    ( )٣ ( "                                                                                              ملواصـلة تنفـيذ بـرنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية                          موريشـيوس   
  .                     املتحدة اإلمنائية لأللفية                 وبلوغ أهداف األمم   )         موريشيوس

                                                                                                                وتـتراوح خـيارات التكيف املمكنة لدى الدول اجلزرية الصغرية النامية من تدابري احلماية الساحلية امللموسة،                 -  ١١
                                                                                                                       كإنشـاء الدفاعـات الـبحرية، واملباين املقاومة لألعاصري وخزن املياه، إىل احللول التنظيمية كحماية غابات املنغروف،                 

                                                                                                    البناء، وختطيط األراضي احمليطة بالسواحل واألهنار، وحتديث السياسة العامة املتعلقة باملياه، وميكن أن                                ومـراجعة قوانـني     
ّ                           بيد أن مثة معوقات قد حتّد من خيارات التكيف           .          ً                                              ً            تشـمل أيضـاً اخليارات التكنولوجية كاستخدام حماصيل أكثر مناعةً                               

  .                                                          ضعف القدرات البشرية واملؤسسية، واملوارد املالية احملدودة                                                                      وتنفـيذها، مـنها عدم كفاية البيانات والقدرات التقنية، و         
       كما أن   .           ً                                                                                                    وهـناك أيضـاً قيود طبيعية على التكيف من قبيل عدم القدرة على التراجع أمام ارتفاع مستويات سطح البحر              

                 كافية أو مفرطة                                                                                         إساءة تقدير تأثريات املناخ ميكن أن تعرقل عملية التكيف بدورها، ألهنا قد تفضي إىل خيارات تكيف غري
   .                     يف الطموح أو غري مالئمة

                                                                                                                 ومن أجل إحراز النجاح وتيسري التنمية املستدامة، ينبغي أن تكون االستجابات إزاء تغري املناخ وارتفاع مستوى                 -  ١٢
  .                                      االقتصادية وسياسات احملافظة على البيئة-                                                                             سـطح الـبحر منسـقة ومتكاملة مع السياسات القائمة للتنمية االجتماعية            

                                                                                                                         وباإلضـافة إىل ذلك، ينبغي أن ينفذ أطراف االتفاقية أنشطة ختفيف حمكمة من أجل تثبيت انبعاثات غازات الدفيئة عند                   
  .                                                           مستويات تساعد على احليلولة دون حدوث املزيد من العواقب الوخيمة

  عمليات التقييم املتكامل للقابلية للتأثر والتكيف -باء 

        بيد أن    .                                                                       املنظمات وجود عدة منهجيات ووسائل لتقييم القابلية للتأثر والتكيف                                    الحظ املشاركون من األطراف و     -  ١٣
         فاستخدام   .                                                                                                             مثـة صـعوبات رئيسية تواجه استخدام هذه الوسائل يف الدول اجلزرية الصغرية النامية جراء ظروفها اخلاصة                

                                       ة ميكن أن يساعد يف حماكاة التفاوتات                                                                                               الـنماذج الدينامية ذات القدرة التحليلية العالية أو تقنيات تصغري النطاق اإلحصائي           
                                                                        وقد أبلغت جامايكا عن األعمال اليت اضطلعت هبا بالتعاون مع بربادوس             .                                                املناخية احمللية وإجراء عمليات تقييم التأثريات     

   ة  اس                            توفري املناخات اإلقليمية لدر    "                                                                                          وكوبـا وترينـيداد وتوبـاغو يف إطار املشروع الكارييب لتغري املناخ الذي يتبع منوذج                
   ).    ٢١٠٠-    ٢٠٧٠ (     ً  عاماً   ٣٠                                             هبدف التوصل إىل توقعات مناخية للمنطقة خالل فترة   ) PRECIS   " (        التأثريات

                                                                                                             بـيد أن املشاركني الحظوا أن استخدام النهج القائم على السيناريوهات ال يكفي وحده لتطوير أنشطة تكيف                  -  ١٤
                                               اليت تستطيع أن متثل اخليارات واملعوقات احمللية          ُ                         ً                                  فالـُنهج اليت ميكن أن تشكل أساساً لصياغة مشاريع التكيف و            .        عملـية 

                                                                                 ً                                  بصورة  أفضل جيب أن تستند إىل حتليل مستويات التأثر احلالية وممارسات التكيف القائمة، فضالً عن مشاركة أصحاب                  
      شاركة                                                    ُ                              وشرح ممثلون من توفالو وكريبايت وجزر كوك كيفية تطبيق الُنهج القائمة على امل              .                               املصلحة يف مجيع مراحل التقييم    

               ً                                                                                            واملتجهة تصاعدياً يف صياغة عمليات التقييم، مبا يف ذلك برامج العمل الوطنية للتكيف حسب االقتضاء، وما يتصل هبا من    
ّ           مشاريع ملعاجلة االحتياجات امللّحة والفورية                            .   

                                                      

) ٣ (  >http://www.un.org/esa/sustdev/documents/docs_sids.htm<.  
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ُ                                                                                             وُوجـه نداء إلدماج النهجني التنازيل والتصاعدي واالستخدام املتكامل هلذين النهجني يف عمليات               -  ١٥                 تقييم القابلية   
ّ                                                                                                      كما شّدد مقدمو العرض على احلاجة إىل ربط تقييم القابلية للتأثر بالتقييم االقتصادي االجتماعي الطويل                 .                للتأثر والتكيف       

   .                  ً                                                                           األمد والدوري، فضالً عن احلاجة إىل إشراك أصحاب املصلحة ونشر املعلومات على مجيع صانعي القرارات املعنيني

 ُ    وُتربز   .                                                                                  د الدويل لتغري املناخ يف جامعة ويكاتو جمموعة عامة من األدوات ملشاريع التقييم                                 وعـرض ممثل من املعه     -  ١٦
   .                                                                                                تلك األدوات أطر العمل الالزمة لتنفيذ املشاريع، مع مراعاة التقييم املتكامل والتكيف والتنمية املستدامة

                                         ي العام بشأن تغري املناخ الطويل األمد                        ً                                                    وأكـدت األطـراف جمدداً احلاجة إىل املعلومات العلمية الرصينة والوع           -  ١٧  
                                                                                                                            وتقلب املناخ وقابلية اجملتمع للتأثر؛ واحلاجة إىل تقييم دقيق للمخاطر يستند إىل احتياجات التكيف مع منظور طويل األمد                  

  .                                             وبنهج قائم على أنظمة املعلومات املرتدة والروابط

                                                          ليمي يف تطوير وتعزيز القدرة على إجراء عمليات تقييم                                                               وسلط املشاركون الضوء على أمهية التعاون الدويل واإلق        -  ١٨
                                    وعرض ممثلو معهد البلدان األمريكية       .                                                                                           القابلـية للـتأثر والتكيف وتعميم البيانات، مبا يف ذلك بناء قواعد بيانات إقليمية             

                  وقد انطلق البحث     .   ييب                                                                   حبثهم بشأن خماطر األعاصري وقابلية اجملتمعات للتأثر يف منطقة الكار           ) IAI (                        لـبحوث التغري العاملي     
                                                                                                                          مـن اعـتقاد راسـخ بأن معاجلة املشاكل اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية تقتضي ربط املعلومات والبيانات                   

                     فهو عبارة عن شبكة      "                                                            مشروع مستوى سطح البحر ورصد املناخ يف جنوب احمليط اهلادئ          "     أما    .                         التارخيـية بتقلب املناخ   
                                                                                         ية رصد مستوى سطح البحر يف منطقة احمليط اهلادئ وتدعم يف اآلن ذاته التنبؤ بتقلب املناخ على                                  جلمع البيانات تتيح إمكان   

  .                                                   وقد أشري إليها باعتبارها من أفضل املمارسات يف هذا اجملال  .                                  مدى فترة تتراوح بني ثالثة وستة أشهر

                                    يانات اإلنذار املبكر، كما اعترفوا                                                                                وأشار املشاركون إىل وجود حلول تكنولوجية رفيعة املستوى للرصد وتعميم ب           -  ١٩
         ً                                                                               ً             ً                        بأنه نظراً للظروف اخلاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية، فإن بإمكان التكنولوجيات البسيطة أيضاً أن توفر حلوالً موثوقة                 

ّ                       ً               ُ                    فعلى سبيل املثال، طّور العلماء يف كوبا نظاماً لإلنذار املبكر ُتنتج بواسط             .                                 ويف الوقت املناسب يف بعض احلاالت                ته نشرات                    
  .                                                                         مناخية، ونشرات زراعية مناخية، وموجزات مناخية، وتنبؤات مومسية وإنذارات خاصة

  ختطيط أنشطة التكيف وتنفيذها-جيم 

                                                                                                            اسـتعرض ممـثلو األطراف واملنظمات عدة أمثلة مفيدة لتخطيط التكيف والتنمية يف القطاعات ذات األولوية،                 -  ٢٠
               والحظ املشاركون    .                                                       عن ممارسات ناجحة للتكيف القائم على اجملتمعات احمللية                                        ً      كقطاع الصحة واملناطق الساحلية، فضالً      

                                                                                                                        أن هـناك معلومات كافية الختاذ إجراءات تكيف تستند إىل تقلبات املناخ احلالية وظواهره الشديدة، وأن أوجه الاليقني                  
  .                 ً                                           املتبقية ليست مربراً لالمتناع عن اختاذ إجراءات تكيف يف الوقت احلاضر

                                             بأن معظم الدراسات املتعلقة خبيارات التكيف        ) SPREP (                                                    د ممثل لربنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ             وأفا -  ٢١
                                                                                                                      للـبلدان اجلـزرية يف احملـيط اهلادئ كانت تركز بشكل كبري على إمكانيات التأقلم مع ارتفاع مستويات سطح البحر                    

                                                              يز مبكر على محاية األراضي من خالل تدابري احلماية الساحلية                         وكان هناك ترك    .                                      والعواصف املرتبطة باألعاصري االستوائية   
  .                                     ً                                                ً بيد أن نطاق هذا التركيز قد اتسع مؤخراً وأصبح ينظر يف تأثريات تغري املناخ من منظور أكثر مشوالً   ".        امللموسة "
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       ُ     رونة الُنظم                      فمن املمكن تعزيز م     .                       ُ                                                   وهناك عدة دروس هامة اسُتخلصت من الدراسات احلديثة واملمارسات الناشئة          -  ٢٢
  .                                                                                                                 القابلة للتأثر اليت تديرها احلكومات أو اجملتمعات احمللية من خالل تعديل املمارسات اإلدارية، كتغيري االستخدام أو املكان       

                  ُ                                                                                                             وميكن تعزيز تكيف الُنظم الطبيعية القابلة للتأثر عن طريق احلد من الضغوط الناجتة عن تأثريات غري متصلة باملناخ، وإزالة                   
                 كما أن حتسني الوعي   .                                                                           ليت حتول دون هجرة النباتات أو احليوانات، وحتسني ممارسات إدارة املوارد بشكل عام              احلواجـز ا  

                    ُ                                                                                                    العام والتأهب، ووضع ُنظم لإلنذار املبكر ورصد األحوال اجلوية البالغة الشدة، وتطوير استراتيجيات اتصال عامة، جيعل                
ّ              ُ                   أن حيّد من قابلية الُنظم البشرية للتأثر                                         علم تغري املناخ يف متناول املواطن العادي وميكن      .  

  .                                   مثالني على مشاريع تتناول التكيف      ) CCCCC (                                                                وقـد أعطـى ممثل مركز اجلماعة الكاريبية املعين بتغري املناخ             -  ٢٣
                                                                يضطلع بعمليات تقييم لقابلية اجملتمعات احمللية املهددة للتأثر،          ) MACC   " (                                 تعمـيم التكـيف مع تغري املناخ       "          فمشـروع   

 ُ     وُتجرى   .                                                                                                     ع تارخيهـا والـتأثريات املمكنة لتغري املناخ بغية تصميم خيارات تكيف للتأثري على سياسات التكيف                      فيسـتطل 
                                                                   ُ                         ً                              عملـيات التقيـيم يف قطاع السياحة يف بربادوس وقطاع الزراعة يف غيانا، وقد ُتجرى يف جامايكا وبليز أيضاً يف قطاع                     

                                                                           كيف مع تغري املناخ، والذي حيظى بدعم مرفق البيئة العاملية، للفترة من                                                  أما املشروع اخلاص الرائد يف جمال الت        .             موارد املياه 
                                   دومينيكا، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت  (                                           ، فيجري تنفيذه يف ثالثة دول جزرية صغرية نامية     ٢٠١١         إىل عام     ٢٠٠١    عام 

  .               جي وتردي األراضي                                                                  لتنفيذ تدابري تكيف رائدة تتناول تأثريات تغري املناخ على التنوع البيولو  )              وجزر غرينادين

                                ً                                                                               وعـرض املشـاركون من أقل البلدان منواً جتارهبم على صعيد عملية برامج العمل الوطنية للتكيف وأشاروا إىل                   -  ٢٤
ّ          وشّدد ممثلون    .                                              ً                                                           جدواها يف تيسري ختطيط أنشطة التكيف وتنفيذها، فضالً عن إدماج تغري املناخ يف السياسة العامة الوطنية                  

                                                                                      التكيف يقتضي عملية طويلة األمد تربط التشاور ذا االجتاه التصاعدي مع التخطيط                                              مـن كرييـباس وملديـف على أن       
                                                                                    ً            ّ                      والسياسـات ذات االجتاه التنازيل، مع تيسري احلصول على التمويل عن طريق صندوق أقل البلدان منواً وزيادة املكّونات                  

  .                                              املتعلقة بالتكيف يف برامج املساعدة اإلمنائية الرمسية

                                                                                               ن املشاركني إىل النظر يف تطبيق عملية شبيهة بربامج العمل الوطنية للتكيف يف الدول اجلزرية                                 ودعـا الكـثري م     -  ٢٥
                                                                فعملية برامج العمل الوطنية للتكيف القائمة على املشاركة واملتجهة     .                                           ً              الصـغرية النامـية الـيت ليست من أقل البلدان منواً          

                                                       كن أن تفضي إىل تنفيذ أنشطة تكيف حمددة يف اجملتمعات                 ً                                                   تصـاعدياً تتيح مسامهة أصحاب املصلحة واجملتمعات احمللية ومي        
             ُ                                                                                                       وأشـري إىل أن الُنهج القائمة على اجملتمعات احمللية تتيح، من وجهة النظر القطرية، األسلوب األكثر فعالية لبناء                    .        احمللـية 

   ".               التعلم باملمارسة "                                                          القدرات الالزمة ألنشطة التكيف العملية من خالل التنفيذ وعملية 

                                                ً                                                  د املشاركون على احلاجة إىل بناء القدرات املؤسسية فضالً عن تدريب أصحاب املصلحة للمساعدة على                  ّ   وشـدّ  -  ٢٦
ُ                                                        كما ُشدد على أمهية التآزر بني االتفاقات البيئية املتعددة           .                                                          تطويـر وسـائل متخصصة لتخطيط أنشطة التكيف وتنفيذها             

  .      األطراف

 دعم التكيف يف سياق التنمية املستدامة -١

ّ   وأقّرت   .                                                                                              عـدة مـنظمات مبعلومات عن الدعم القائم ألنشطة التكيف يف الدول اجلزرية الصغرية النامية                    زودت   -  ٢٧    
  .                                                                                                 ً       ً                    اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب مبادرة البحر الكارييب، اليت يشكل التكيف جزءاً أساسياً منها               
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                                                   بشأن عمليات تقييم الكوارث للحد من املخاطر؛         ٧-    م أ  / ٥      مقرر                                            ً              وتـنطوي املـبادرة على أنشطة بناء القدرات وفقاً لل         
  .           أو القطاعية /                                                                                              وتعزيز التكيف يف سياق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ ودمج تغري املناخ يف أطر التنمية االجتماعية االقتصادية و

                                 ويتمثل أحد الفروق الرئيسية      .                                                                                   وأعلم مرفق البيئة العاملية املشاركني بشأن قواعده املتعلقة بتمويل أنشطة التكيف           -  ٢٨
                      والصندوقني اجلديدين، أي   )                              جمال التركيز املتعلق بتغري املناخ (                                                            بـني قواعـد التمويل يف إطار الصندوق االستئماين للمرفق           

                                              ً                                                                      الصندوق اخلاص بتغري املناخ وصندوق أقل البلدان منواً، يف أن األطراف ليست حباجة يف إطار هذين الصندوقني اجلديدين                  
                   ً                                             وأحيط املشاركون علماً مبشاريع التكيف اليت ينفذها البنك الدويل يف        .                                              تثبت أن مشاريعها سوف حتقق منافع عاملية             إىل أن 

                                                                                                                      كـل مـن كرييباس، واملناطق اجلزرية التابعة لكولومبيا يف البحر الكارييب، ودومينيكا، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت                
   .              وجزر غرينادين

ّ                              وشـّدد ممـثل بـرنامج األمم ا        -  ٢٩                                                                        ملتحدة اإلمنائي على أن دعم تنمية تتسم مبناعة مناخية يقتضي دمج االحتياجات      
                                                                                    ً                                  املناخية يف قطاعات التنمية، كما جيب النظر يف وضع تدابري تكيف على األمدين القصري والطويل معاً، من أجل التصدي                   

                                   يئي دمج التكيف يف األنشطة اليت يدعمها                             ويتطلب دعم مرونة النظام الب   .                                                   لتقلـبات املناخ احلالية وتغريه على األمد الطويل       
  .                         ُ   َّ                                                                              مرفق البيئة العاملية واليت ُتقيَّم يف سياقها خماطر تغري املناخ بالنسبة للتنوع البيولوجي وتردي األراضي واملياه الدولية

                                                                                                       وأعرب مجيع ممثلي منظمات الدعم عن حرصهم على إدراج التكيف يف أنشطة منظماهتم وأوضحوا الطرق اليت                 -  ٣٠
  .                                                                         عمون هبا التكيف، ولكنهم أبدوا قلقهم إزاء عدم كفاية إجراءات التكيف يف املنطقة  يد

      تقييم  "                                       ً                                                           وحتـدث ممـثل من ناورو، من منظور قطري، مشدداً على أمهية املشاريع املتعددة األطراف، كمشروع                  -  ٣١
                وتطرق عرض جلنة     .                    ألمم املتحدة للبيئة         ّ                                            الذي مّوله مرفق البيئة العاملية ونفذه برنامج ا         "                                    الـتأثريات والتكيف مع تغري املناخ     

ّ                وشّدد املشاركون على   .                                                                                      العلـوم األرضـية التطبيقية يف جزر احمليط اهلادئ إىل وصف مشروع تقييم تقين للجزر املرجانية        
   .   ية                                                                                                         أمهية إيصال املعلومات املنبثقة من هذه املشاريع إىل صانعي القرار املعنيني وضمان متابعة الدراسات التقنية بصورة عمل

ّ                                          ُ                                                                  وشـّددت العـروض وما تالها من مناقشات على أمهية الُنهج املنسقة والشاملة لدعم التكيف يف سياق التنمية                   -  ٣٢   
                                                    أما بالنسبة لإلدارة املستدامة للموارد، اليت تشكل         .                                                                            املستدامة وعلى ضرورة النظر إىل القابلية للتأثر كمسألة ترتبط بالتنمية         

                                                                                خها يقتضي اتساق األمناط السلوكية ألصحاب املوارد ومستخدميها والربامج اإلمنائية              ً                               جزءاً من عملية التكيف، فإن ترسي     
                                      اجملتمع احمللي، واملستوى احمللي، والوطين،       :                                                                     وختطـيطها بشـكل مـتزامن، وذلك على مستويات التدخل اخلمسة وهي           

  .      العاملي /                واإلقليمي، والدويل

                                                       وتبسيط إجراءات احلصول على التمويل من مرفق البيئة           ّ                 ً                              وأكّـد عـدة مشاركني جمدداً على احلاجة إىل حتسني            -  ٣٣
   ُ                                                                                                                 واعُترب تعقيد احلصول على مثل هذا التمويل، مبا يف ذلك ملشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف العاجلة والفورية،                   .        العاملية

  .                           مسألة تستدعي املزيد من البحث
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 الروابط بني االتفاقية واستراتيجية موريشيوس -٢

                                                                                                    شـاركون للدعوة اليت وجهتها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرين للنظر يف كيفية                           اسـتجاب امل   -  ٣٤
           ً               ً                                                                                          العمـل حالياً، أو رمبا مستقبالً، باألحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف استراتيجية موريشيوس عند االضطالع بأعمال                 

ّ             وأقّر املشاركون بو  .                                   االتفاقية وبروتوكول كيوتو التابع هلا   .                          جود روابط بني هاتني العمليتني   

                                                                                                                      وقال ممثل أمانة برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ إن االتفاقية وبروتوكول كيوتو التابع هلا واستراتيجية                 -  ٣٥
                                                                                                                موريشـيوس جتمعهـا أولويـات مشتركة تشمل العمل يف جمال التكيف، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والبحث،              

                       وأشار إىل حاجة الدول      .         ً                                                                        هجي، فضالً عن اجلهود الرامية إىل احلد من انبعاثات غازات الدفيئة يف املستقبل                           والرصـد املـن   
                                  ولذلك فإن مثة حاجة إىل تعزيز متثيلها   .                                                                              اجلزرية الصغرية النامية إىل أن تكون سباقة يف االستفادة من هذه القواسم املشتركة     

                                                                           بشأن تغري املناخ والتوصل إىل سبل لتناول بنود جدول أعمال االتفاقية                                                            يف مفاوضـات اتفاقـية األمـم املتحدة اإلطارية        
  .                                                                           بأسلوب متكامل يتيح استكشاف الروابط مع التنمية املستدامة واستراتيجية موريشيوس

  إدارة املخاطر واحلد منها-دال 

                         املخاطر من شأهنا مساعدة                                                                                      ركزت ورقة املعلومات األساسية واملناقشات على أن ممارسات تقييم املخاطر وإدارة             -  ٣٦
                                                                       ً                                                       الـدول اجلـزرية الصغرية النامية إىل حد كبري يف التهيؤ لتأثريات تغري املناخ، وخاصةً تلك التأثريات املرتبطة بتزايد وترية                    

                                                                                       واستكشف املشاركون التدابري املتعددة املتعلقة بإدارة املخاطر واحلد منها على مستويات             .                                األحـوال اجلوية البالغة الشدة    
  .    تلفة خم

                                                                                                                فعلى سبيل املثال، أطلع ممثل من جزر كوك املشاركني على جتربة بلده يف جمال هذه التدابري، مبا يف ذلك إدراج                     -  ٣٧
                                                                     ً                                        مـبادرات إدارة املخاطر واحلد منها يف اخلطط الوطنية للتنمية املستدامة، وخاصةً اخلطة الرئيسية للهيكل األساسي الوقائي   

                                                                                  هياكل أساسية ذات مناعة مناخية؛ ومشاركة اجملتمعات احمللية يف أنشطة التوعية                 ً                 عاماً، لضمان تطوير     ٢٠              عـلى مـدى     
  .                   وبرامج اإلنذار املبكر

                   ُ                                                                        ويف منطقة الكارييب، ُسلط الضوء على منوذج بربادوس اخلاص بالتخفيف من خماطر االجنراف الساحلي، رغم أنه  -  ٣٨
                                                   احلاجة إىل مجع املزيد من البيانات األوقيانوغرافية لضمان                                                                ال تـزال هـناك العديد من االحتياجات والثغرات، مبا يف ذلك           

                                كما يتعني تنفيذ عمليات تقييم       .                                                                                     تغطية اجلزيرة بالكامل واحلاجة إىل تدريب موظفني على تفسري البيانات ووضع النماذج           
  .           االقتصادية-                                                       قابلية السواحل للتأثر بأسلوب يراعي االعتبارات االجتماعية 

ّ            وقّدم ممثل من بل -  ٣٩      وسلط   .        ً                                                                      يز عرضاً عن نظام اإلنذار يف منطقة الكارييب الذي تدعمه املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  
                                                              ً     ً                                                   املـتحدث الضـوء على عدد من القيود اليت حتول دون تنفيذ النظام تنفيذاً كامالً، مبا يف ذلك صغر حجم اجلزر، وزيادة                  

                                                              ين القدرة على التكيف وارتفاع التكاليف، واملشاكل السياسية                                                                    القابلية للتأثر باملخاطر الطبيعية والصدمات اخلارجية، وتد      
                                                                                                 ومثة حاجة إىل تصغري نطاق مناذج املناخ العاملية لتقييم القابلية للتأثر باستخدام وسائل تشمل                .                         واالجتماعـية واالقتصادية  

  .                                                     األساليب املوضوعية ومناذج التقييم املتكامل على سبيل املثال
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                                                                      وشبكات ومشاريع جتارهبا يف االضطالع بأنشطة للحد من املخاطر اليت تتعرض هلا                               واستعرضـت عدة منظمات      -  ٤٠
                                                               وعلى الصعيد الدويل، شرح ممثل من االستراتيجية الدولية للحد           .                                                          الـدول اجلزرية الصغرية النامية جراء الكوارث الطبيعية       

                                رييب ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ                                        واألنشطة املضطلع هبا يف منطقة الكا       )     ٢٠١٥-    ٢٠٠٥ (                               من الكوارث إطار عمل هيوغو      
  .       ً                                                                           استجابةً العتماد إطار عمل هيوغو، بغية تعزيز مناعة البلدان واجملتمعات احمللية جتاه الكوارث

                   ً                                                                             واقترح املتحدثون سبالً للتوعية بشأن الروابط بني احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ، واحلاجة إىل  -  ٤١
                                                                                 وسلط املشاركون الضوء على الروابط العديدة بني احلد من خماطر الكوارث وقضايا              .   ية                              دمـج كلـيهما يف خطط التنم      

                                                                                                                         وأنشـطة تغـري املناخ، مبا يف ذلك تشابه األهداف العامة املتمثلة يف تعزيز االستدامة ومناعة اجملتمعات واألمن البشري؛                   
    كما   .                                  صنف متشابه من التدابري والسياسات                                                                       وتشـابه جمـاالت التركيز القطاعية والتعقيدات والتحديات؛ واالعتماد على      

                                            ً                                                                          أشري إىل أن جهود احلد من خماطر الكوارث تتيح فرصاً لتنفيذ استراتيجيات تصاعدية للتكيف مع تقلب املناخ واألحوال                  
  .                   اجلوية البالغة الشدة

                 ، التابع للجماعة  "   اطر                                                        الربنامج الكارييب لبناء القدرات يف جمال التخفيف من املخ       "                               وعـلى املستوى اإلقليمي، فإن       -  ٤٢
  .                                                                                                                           والسـوق املشـتركة الكاريبـية، يساعد البلدان الكاريبية على وضع سياسات وطنية للحد من القابلية للتأثر باملخاطر                 

                                                                                                                   واستعرضت الوكالة الكاريبية لالستجابة حلاالت الكوارث الطارئة أنشطتها وحددت االنعكاسات اخلطرة لتغري املناخ، مبا              
                                                                                             لتزايد وترية وشدة ظواهر الفيضانات الداخلية والغمر الساحلي جراء ارتفاع مستوى سطح                                      يف ذلـك كيفـية التصدي     

  ُ                                                                                                        وأُعـرب عن احلاجة إىل تعزيز القدرات يف جمال التخطيط حلاالت الفيضانات الطارئة وتقييم تأثريات األضرار                  .        الـبحر 
                                  ، وهي منظمة إقليمية ذات صبغة       )PFIS (                                                                   ويف مـنطقة احملـيط اهلادئ، تعمل أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ               .         املمكـنة 

                                                                                                       حكومـية دولـية ختـدم زعماء الدول األعضاء املستقلة يف احمليط اهلادئ، على تشجيع ومناصرة إعطاء األولوية إلدماج     
  ى                                                                                                                              القضـايا املتعلقة بالكوارث، مبا فيها القضايا املتعلقة بتغري املناخ واستراتيجيات التكيف، يف عملييت التخطيط وامليزنة عل                

  .            الصعيد الوطين

                                                                                                                وأشـار املشاركون إىل أمهية تقوية الروابط بني املؤسسات ذات الصلة لزيادة التأهب للكوارث املتعلقة باملناخ،                 -  ٤٣
                                                                                                                       والـتكامل مـع اجملموعة املعنية باحلد من خماطر الكوارث فيما يتعلق باألساليب واألدوات، وحتديد آلية وطرائق مالئمة                  

  .                                                  املتعلقة بتغري املناخ لدى الدول اجلزرية الصغرية النامية                    إلدارة املخاطر املالية 

  التأمني-هاء 

                                                                                                                     كانت املناقشات مستفيضة بشأن القضايا املتعلقة بالتأمني، ما يدل على األمهية الفائقة هلذه املسألة بالنسبة للدول                 -  ٤٤
                     بيد أن سوق التأمني      .                             ألنه يعزز املناعة املالية                                                       ومت التأكيد على أن التأمني يشكل استراتيجية حتوط         .                        اجلزرية الصغرية النامية  

                                                                                                          حمدودة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية بسبب قلة عدد سكاهنا وصغر حجمها اجلغرايف، وعزلتها النسبية، وكثرة تعرضها   
          ً     تأمني، خاصةً يف                                                                                                              ألحوال جوية بالغة الشدة، وقلة األصول االقتصادية يف الكثري من البلدان، وقلة اهتمام القطاع اخلاص بال               

   .                 منطقة احمليط اهلادئ
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                                                                                                           وعرضـت جامايكا عدة استنتاجات تشري إىل أن توزيع التأمني ضد الكوارث الطبيعية يصب يف صاحل البلدان                   -  ٤٥
     ً                                    ونظراً لكثرة تعرض هذه املنطقة للمخاطر        .                                                           فمنطقة الكارييب تعتمد بشكل كبري على سوق إعادة التأمني          .                املـتقدمة بشدة  

                    ً     ً    ً                                                                                ى مر السنني، فإن عدداً قليالً جداً من شركات التأمني احمللية متكن من إقامة قواعد رأمسالية كبرية الستيعاب                              وخسائرها عل 
                                                                                                                          املـزيد مـن املخاطر، ما يؤدي إىل استمرار االعتماد الشديد لقطاع التأمني على نقل املخاطر إىل شركات إعادة التأمني                    

                          ً                                                        زدياد يف منطقة الكارييب عاماً بعد عام، بغض النظر عما إذا كانت املنطقة قد                                           وال تزال أسعار التأمني يف ا       .               الدولية الكربى 
                                                                                                 واقـترح املتحدث أنه ينبغي لإلقليم أن ينظر يف تغطية فعالة لتأمني قطاع الزراعة واملمتلكات                 .                         تعرضـت لكارثـة أم ال     

  .                                                           واهلياكل األساسية وأن تركز اجلهود اإلقليمية على ضمان حتسني املناعة

                                                                                                        مـنطقة احملـيط اهلـادئ، أشارت أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ إىل أن دراسة حول موضوع التأمني قد                       ويف   -  ٤٦
                                                                                 وكان البنك الدويل وغريه من اجلهات املاحنة الثنائية مترددة يف تبين التأمني ضد               .     ٢٠٠٣ُ                            ُعرضت على احلكومات يف عام      

                                         وأشري إىل أن اخليار األفضل قد يتمثل يف          .            رض للمخاطر                                                              الكـوارث يف منطقة احمليط اهلادئ بسبب ارتفاع احتماالت التع         
                                                                                         والحظ املشاركون أن مثة حاجة إلعادة النظر يف مسألة اآلليات املتعلقة بالتأمني، كالتأمني               .                           تقاسـم املخاطـر وجتميعها    

  .                                     ً اجلزئي، يف سياق التطورات اليت حدثت مؤخراً

                                      فهناك على سبيل املثال شركة التأمني        .              ص العرب منها                                                          بـيد أن هـناك أمثلة على خمططات التأمني ميكن استخال           -  ٤٧
                                                                                                                        املـتحدة يف بـربادوس، اليت تقدم حوافز مالية ألصحاب املنازل من أجل اختاذ تدابري وقائية، ومرفق التأمني ضد خماطر                    

     خماطر                                   ً                                                            الـتابع للبنك الدويل، والذي جيرب خمططاً للدول الصغرية لشراء تغطية تأمينية معيارية ضد                 ) CRIF (           الكـوارث   
         قد يتيح    "                                                                                    برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه            "         كما أن     .                      الكـوارث الطبيعـية   

  .          ً  ّ                                                               بدوره فرصةً قّيمة حلث اجلهود املنهجية املتعلقة بالتأمني يف سياق التكيف مع تغري املناخ

                                                            وزيع املخاطر ونقلها، كما تتيح حوافز للحد من املخاطر ومنعها ما                                             وتتيح األنشطة املتعلقة بالتأمني فرصة فريدة لت   -  ٤٨
                  ومن فوائد تشجيع     .           ً                                  ُ                                                        سيعزز أيضاً املناعة إزاء الصدمات اخلارجية فيما ُيشرك القطاع اخلاص يف أنشطة التصدي لتغري املناخ              

                              ر واخلسائر املمكنة جراء تغري                                                                                              األنشـطة املـتعلقة بالتأمني أهنا ستساعد يف حفز اجلهود املتعلقة باإلحصاء الكمي للمخاط             
                                             مبا يف ذلك املصارف اليت ميكن أن تتأثر قروضها بسبب  (                                              ويتعني مباشرة حوار جاد بني احلكومات والقطاع اخلاص   .      املناخ

   ).                                      االفتقار إىل دراسة املخاطر املرتبطة باملناخ

                                 تأمني فعالة من حيث التكلفة مصممة                                                                              ورأى املشاركون أن عملية االتفاقية ميكن أن توفر الدعم لدراسة مبادرات             -  ٤٩
                                                                                                                      ملالءمـة الظـروف اخلاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية، كآليات جتميع املخاطر بني عدة دول؛ ومرافق إعادة التأمني                  

  ى                  اإلقليمية اليت حتظ   /                                                                                                     اإلقليمية؛ والصناديق اخلاصة بالكوارث واملرتبطة باألسواق املالية الدولية؛ وصناديق الكوارث الوطنية          
  .                                                                        بدعم مايل من اجملتمع الدويل؛ والتأمني اجلزئي؛ والشراكات بني القطاعني اخلاص والعام

            أو جمموعة من  /                                                                             وعرض املشاركون فكرة إنشاء منتدى مبشاركة واسعة من األطراف وخمتلف أصحاب املصلحة و    -  ٥٠
          ً                                  نامية، فضالً عن هيئة تأمني هلذه الدول من                                                                                       اخلـرباء الفنيني، لوضع خيارات التأمني املتاحة أمام الدول اجلزرية الصغرية ال           

  .                                              أجل توفري الدعم املايل كشكل من أشكال إعادة التأمني
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                                                                    ً                                          وقد يتجاوز استخدام التأمني النموذج التقليدي، عن طريق آليات مبتكرة مثالً، كتمكني الدول اجلزرية الصغرية                -  ٥١
                                                     ؛ أو من خالل املشتقات االستثمارية املتعلقة بالطقس                                                                         النامية من تسجيل أرصدة الكربون مقابل احلصول على دعم تأميين         

   ً                        بدالً من االستجابة للخسائر      )                                     ً      كاستخدام احلد األقصى لسرعة الريح مؤشراً      (                     ً                     الـيت حتقق عوائد استجابةً حملفزات الطقس        
  . )AOSIS   (                                                                                          الظاهرة؛ أو عن طريق ترتيب متويلي يشبه جممع التأمني الدويل الذي اقترحه حتالف الدول اجلزرية الصغرية

  التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل-واو 

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب -١

ُ                                                                                                               ُشدد على أمهية حفز التعاون بني املؤسسات يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، وال سيما احلاجة إىل إدماج تغري                   -  ٥٢
                                                 ىل تبادل اخلربات والدروس اليت تستخلصها اجملتمعات                                                                       املـناخ يف أعمال خمتلف املنظمات والشبكات اإلقليمية، واحلاجة إ         

                                                                          وسلطت عروض اخلرباء ومناقشاهتم الضوء على العديد من املبادرات والشبكات            .                                      احمللـية الـيت تواجـه مشاكل مشاهبة       
        ليمي يف                                                                                                                 اإلقليمـية املفيدة، اليت تعمل من خالهلا املنظمات، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، على تشجيع التعاون اإلق                 

   .                                خمتلف القضايا املتعلقة بتغري املناخ

                                                                                                                    وشـرح مركز املياه للمناطق املدارية الرطبة يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب دوره يف توفري هياكل البيانات                  -  ٥٣
         قدرات يف                        ويتضمن ذلك توطيد ال     .                                                                                       واملعلومـات لدعم أنشطة التكيف مع تغري املناخ يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب            

   ً                               مثالً، واملساعدة على إنشاء آليات       ) SERVIR (                                                                           جمـال املعلومات البيئية، بواسطة نظام أمريكا الوسطى للمعاينة والرصد           
  ،  )    ٢٠٠٦       أبريل   /     نيسان (                                            مركز اجلماعة الكاريبية املعين بتغري املناخ                                                                لـتعزيز التعاون اإلقليمي، بواسطة مذكرة التفاهم مع         

                                                     ومبادرة التحالف اإلمنائي العاملي مع وكالة الواليات         )     ٢٠٠٦       سبتمرب   /     أيلول   (    يبريي         مريكي اإل   األ                           والقرار الوزاري للمنتدى    
                                     كما أشري إىل احلاجة لالشتراك يف وضع         .                 على سبيل املثال    )     ٢٠٠٨       سبتمرب   /               حىت غاية أيلول   (                              املـتحدة للتنمـية الدولية      

                 ً                            اريوهات املناخ فضالً عن تنظيم حلقات العمل                                                                           املشاريع، واالضطالع بأنشطة حبث وتطوير فيما يتعلق بتصغري نطاق سين         
  .              وأنشطة التدريب

                                                                                                   أمانة برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ إىل أن استراتيجية موريشيوس تستدعي املزيد من                            وأشـار ممثل     -  ٥٤
                                 ر بني املناطق اليت تنتمي إليها                                                       ً                  ّ                            التعاون فيما بني الدول اجلزرية الصغرية النامية، خاصةً يف جمال التكيف، وذكّر بالتعاون املثم             

                                                                                                                             الـدول اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك الدعم املبكر لصياغة آلية تعاون بني الدول الواقعة يف احمليط األطلسي واحمليط                    
         ت يف إطار                                          ً        ً     ً                                          وأشار إىل أن منطقة احمليط اهلادئ تتطلب تشاوراً إقليمياً مفصالً؛ ومساعدة تقنية ومالية إلجناز األولويا         .      اهلندي

                    ً                                                                                                   عمـل احملـيط اهلادئ، خاصةً فيما يتعلق بالتكيف وعلوم تغري املناخ املتعلقة بالتكيف؛ وحتسني فرص التدريب والتوعية؛                  
  .                                                                                               واستراتيجيات االتصاالت؛ والربط الشبكي لتقاسم وتبادل املعلومات؛ وتوحيد عملية اإلبالغ؛ وقواعد البيانات

                                                                         نامج األمم املتحدة للبيئة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب آلياهتم اخلاصة                                       وأوضـح ممـثلو املكتب اإلقليمي لرب       -  ٥٥
        الربنامج  (                                                                                                               بالـتعاون اإلقليمي، مبا يف ذلك منتدى وزراء البيئة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ وبرامج البحار اإلقليمية        

                                                                      البحر الكارييب التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ وبرملان أمريكا                                                    ؛ ومنتدى اجملتمع املدين ألمريكا الالتينية و       )               الكارييب للبيئة 
  .                                                    ؛ وبرنامج الوعي والتأهب حلاالت الكوارث على الصعيد احمللي )PARLATINO (         الالتينية 
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ّ           ويشـكل منتدى جزر احمليط اهلادئ، الذي يضّم          -  ٥٦                                                           من الدول املستقلة وذات احلكم الذايت يف احمليط اهلادئ،            ١٦                                   
                        ً                          ويلتقي قادة املنتدى سنوياً للتوصل إىل استجابات         .                                                           األوىل يف املنطقة على صعيد السياسات االقتصادية والسياسية               املنظمة  

  .                                                            مجاعية للقضايا اإلقليمية، مبا يف ذلك تعزيز سبل التصدي لتغري املناخ

                            أشار ممثال ملديف وأمانة                       فعلى سبيل املثال،    .                                                                وتطرق املشاركون إىل التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي        -  ٥٧
                                                                                                            برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ إىل أنه بالرغم من بعض املبادرات القائمة، فإن مشاركة الدول اجلزرية الصغرية 

  .   هد                                                                                                                      النامـية يف احمليط اهلندي يف التعاون مع نظرياهتا يف احمليط اهلادئ والبحر الكارييب واحمليط األطلسي ال تزال يف طور امل                    
ُ                                                                                                                   وُوجهـت دعوة إلدخال الدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليطني اهلندي واألطلسي يف إطار التعاون العاملي بني الدول                    
                                                                                                                        اجلـزرية الصـغرية النامية، من خالل املؤسسات، لتعزيز تبادل اخلربات والتكنولوجيا املالئمة، واستخدام عملية االتفاقية                

  .                                                                          احمليطني اهلندي واألطلسي بغريها من املراكز اإلقليمية للدول اجلزرية الصغرية النامية                         لتيسري ربط املراكز اجلديدة يف

ّ                                                             ً     ً                                وشـّدد املشاركون على جدوى استغالل الشراكات والشبكات القطاعية استغالالً كامالً على مجيع املستويات               -  ٥٨   
                                     انة منتدى جزر احمليط اهلادئ أن هناك              والحظت أم   .                                                                   مـن أجـل حتقيق تعاون وتنسيق فعالني بني خمتلف اجلهود اإلقليمية           

  .                                                                                                                           الكثري من الشراكات القطاعية يف اإلقليم واليت تضطلع بأنشطة مفيدة يف قطاعات املاء والطاقة والزراعة على سبيل املثال                 
  .                                            ولكن ال يزال هناك نقص يف التفاعل وتنسيق األنشطة

                                                   ون الفعال والطويل األمد، أشار املشاركون إىل أن                                                                  ويف معـرض احلديث عن التحديات واملعوقات املرتبطة بالتعا         -  ٥٩
                                                     ً                               ً                                   أنشطة الدعم اخلارجي قصرية األمد وتستند إىل املشاريع، وكثرياً ما تستخدم هنج املهمة الواحدة بدالً من النهج الربناجمي                  

                مي الدعم التقين                     ُ                                                           وأفرقة العمل اليت ُتنشأ يف إطار املشاريع، واليت متتلك إمكانيات هامة لتقد             .                            الشـامل والطويـل األمـد     
                    وأشار املشاركون إىل     .              ً                                                                               والعلمي، كثرياً ما تعجز عن حتقيق تلك اإلمكانيات يف جمال تعميم املعلومات وأفضل املمارسات             

                                                                                                                               املمارسة اجليدة اليت يتبعها برنامج وضع النماذج التابع ألمانة برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ والذي انتقل من                  
                                                                                                             فردة إىل مأسسة برامج تغري املناخ يف مجيع أحناء املنطقة وربط املؤسسات اخلارجية لوضع النماذج املناخية مع                            املشاريع امل 

                                                                                                                       املؤسسـات اإلقليمـية وإدارة الكوارث وخدمات املناخ، بغية تشجيع األعمال املتعلقة بوضع النماذج يف املنطقة وتبادل                 
  .                           املعلومات وتفادي تكرار اجلهود

                                                                                              ركون الضوء على أمهية حتسني تنسيق خمتلف اجلهود لتعزيز الفعالية وتقدمي اخلدمات على املستوى                          وسـلط املشا   -  ٦٠
ُ                                                                     وُشدد يف هذا الصدد على حاجة الشركاء يف دعم التنمية إىل استغالل               .      الوطين               ً     ً   القائمة استغالالً كامالً     "               حلقات االمتياز  " 

                                      وباإلضافة إىل التعاون اإلقليمي، أشار       .                       س مستدام وطويل األمد                                                                وتعزيز التنسيق فيما بينهم إلتاحة منتدى للتعاون على أسا        
                                         كما ينبغي تقوية الروابط الداخلية بني        .                                                                            بعـض املشاركني إىل احلاجة هليئة خاصة مكرسة للنظر يف تنسيق خمتلف األنشطة            
                      كون كذلك على احلاجة               وشدد املشار   .                                                                              خمتلف املؤسسات واألنشطة والعمليات لتعزيز الفوائد املشتركة اليت ميكن حتقيقها         

                                                  ً                                                                      إىل إشـراك املـزيد من املنظمات غري احلكومية الوطنية، خاصةً املنظمات اليت تستضيف برامج املنح الصغرية ملرفق البيئة                   
   .        العاملية
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 التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب -٢

                              أطراف مدرجة يف املرفق الثاين                                                                                   خالل املناقشات املتعلقة بالتعاون بني بلدان الشمال واجلنوب، عرض ممثلون من             -  ٦١
                        ً    َّ                              ففي منطقة احمليط اهلادئ مثالً، ركَّزت أستراليا دعمها على           .              بعض مبادراهتم   )                                األطراف املدرجة يف املرفق الثاين     (          لالتفاقية  

      وأبلغ   .    دها                                           ُّ                                ً                                        حتسـني املعارف يف جمال املناخ واملخاطر املرتبطة بتغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به، فضالً عن إنقاذ البيانات ورص                 
ُ                              ممـثل أستراليا عن زيادة الدعم ملشاريع التكيف األساسية، مبا يف ذلك مشروع ُرصد لـه مبلغ                                        ماليني دوالر أسترايل     ٦                                                                  

                       ودعم مشروع للبنك الدويل   )                                             ختزين املياه ومحاية غابات املنغروف وتنويع احملاصيل (       ِ                            لتقدمي ِمنح صغرية ألنشطة األمن املائي    
  .   باس                  يف جمال التكيف يف كريي

ِ                                                                                                     وحتـدَّث مشـاِرك من نيوزيلندا عن برنامج عمل بلده بشأن التكيف يف املنطقة الذي يركز على دمج النهوج                    -  ٦٢      َّ   
                                                                      ُّ                                           التنازلية والتصاعدية، والنهوج اجملتمعية، وبناء القدرات، وإدراج موضوع تغيُّر املناخ يف عمليات التنمية القائمة، من خالل   

  .                       ة واملمارسني يف جمال التكيف                               إشراك أهم املعنيني من أصحاب املصلح

ِ                                                                                                     ووصـف املشاِرك من فرنسا مشروع بلده املتعلق بتحسني بناء القدرات اإلقليمية والوطنية للجنة احمليط اهلندي،                 -  ٦٣          
                           ويرمي املشروع الذي يدعمه      .                   ومدغشقر وموريشيوس   )          ال رينيون  (                                                    وهو مشروع تشارك فيه جزر القمر وسيشيل وفرنسا         

                                                         ُّ                                                    الفرنسي إىل بناء القدرة على مراقبة املناخ وتقييم تأثريات تغيُّر املناخ وحتليلها واإلنذار باألحوال اجلوية                                      مرفق البيئة العاملية    
  .                                                       ُّ                                        البالغة الشدة واحلد من خماطرها وتعزيز سياسات وتدابري التكيُّف، وإنشاء هياكل إقليمية للتعاون والتنسيق

                                                                           الشمالية فتتعاون من خالل وزارة الشؤون البيئية والغذائية والريفية                                                         أما اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا      -  ٦٤
      وتلقى    ). PRECIS   " (                                     توفري املناخات اإلقليمية لدراسة التأثريات "                                                            مـع الـدول اجلـزرية الصغرية النامية على تطبيق نظام            

ُ                                          باحث من خمتلف أرجاء العامل وُعقدت حلقتا عمل يف منطقة الكارييب              ٢٠٠                     التدريـب أكثر من                             وتدعم اململكة املتحدة   .                           
                                األعضاء يف اجلماعة الكاريبية       ١٢                                      ، وبالتايل فهي تدعم البلدان ال         (MACC)  "            ُّ        ُّ           تعميم التكيُّف مع تغيُّر املناخ     "    ً         أيضاً مشروع   

     فعال                                                 ُّ                                                                     عـلى بناء قدراهتا يف جمال تقييم القابلية للتأثر بتغيُّر املناخ واملخاطر املرتبطة به، واحلصول على املوارد واستخدامها ال         
  .                                                                           يف احلد من القابلية للتأثر بتغري املناخ ووضع وتنفيذ برنامج لتثقيف وتوعية اجلمهور

                                                                                               وتساعد الواليات املتحدة األمريكية على مجع وحتليل بيانات األحوال اجلوية واملناخية، ووضع أدوات لدعم اختاذ  -  ٦٥
                                                             ائية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية واألقاليم اجلزرية يف                                                                         القـرارات، وإدماج املعلومات املناخية يف الربامج واملشاريع اإلمن        

ّ                                          احملـيطني اهلادئ واهلندي، وخباصة يف هاواي وساموا األمريكية وواليات ميكرونيزيا املوّحدة وباالو وجزر مارشال، مع                                                                                        
                              ناخ وتغري املناخ، وتكنولوجيا                                                                                                      التركـيز على علم تغري املناخ من أجل تيسري اختاذ القرارات والتكيف مع القابلية للتأثر بامل               

                                                       وتشمل األنشطة األخرى اليت تقوم هبا وكالة الواليات املتحدة      .                                                      احلـد من استهالك الطاقة، واستخدام األراضي واحلراجة       
  ى                                                                                                                              للتنمـية الدولية دعم جهود النظام العاملي ملراقبة املناخ والنظام العاملي ملراقبة احمليطات، وتدريب املوظفني يف املنطقة عل                 

                                                                                                                             اإلدارة املـتكاملة لـلمخاطر املناخية يف قطاعات مثل إدارة املوارد املائية واملوارد الساحلية والزراعة والسياحة والصحة                 
                                                                                                                          العامـة، وتقـدمي الدعم للمبادرة الدولية بشأن الشعاب املرجانية وللجهود املبذولة من أجل حتسن القدرة على مواجهة                  

  .               املخاطر الطبيعية
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ِ                                                           دول اجلزرية الصغرية النامية، حتدث املشاِرك من توفالو عن التعاون االستراتيجي والتقين واملايل بني                      ومن جانب ال   -  ٦٦                                    
                                                                وذكر أن املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف، وال سيما املقررين            .                                                      هذه الدول والبلدان األطراف املدرجة يف املرفق الثاين       

ّ                            ، حّددت إجراءات تقدمي الدعم        ١٠-    م أ  / ١    و  ٧-    م أ  / ٥                                                               على سبيل األولوية من خالل متويل التكيف من جانب مرفق البيئة          
                           ورأى أن وضع برنامج عمل       .    َّ                                                                           وسلَّط املتحدث الضوء على ضرورة ضمان التنفيذ الكامل هلذا االجتاه االستراتيجي            .        العاملية

                       دويل املعين بتغري املناخ                                                                                                     خـاص للدول اجلزرية الصغرية النامية يساهم يف استراتيجية موريشيوس، وقيام الفريق احلكومي ال             
                                                                                                                      بـإعداد تقرير خاص عن هذه الدول، وإنشاء مركز لتبادل املعلومات، وتبسيط إجراءات احلصول على التمويل من مرفق                 

  .                           ُُ                            َّ        البيئة العاملية هي من بني الُسُبل الكفيلة بتعزيز الدعم املقدَّم للتكيف

ِ                                                  وشـّدد املشـاِرك من جزر كوك على أمهية وضع خطط للتنمية           -  ٦٧        ّ                                      الوطنية كشرط مسبق للحصول على املساعدة   
                                                                                                 وحتـدث عـن ضرورة تعزيز التعاون على الصعيدين األقاليمي والعاملي من أجل حتسني قدرة الدول اجلزرية           .          اخلارجـية 

                                                                                                                    الصـغرية النامـية، واحلاجة للمساعدة التقنية يف جماالت متخصصة، مبا يف ذلك التأمني واخليارات التكنولوجية لتحسني                 
                  ً                                                                          ودعا املشاركون أيضاً إىل زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت متنحها الدول املتقدمة والقيام            .                       العملي مع تغري املناخ           التكيف  

  .                                 ُّ                                 يف الوقت ذاته بإدماج التكيف مع تغيُّر املناخ يف خططها وأولوياهتا اإلمنائية

  النتائج الرئيسية-     ً رابعا  

                                                 ُّ                          عن عدد من النتائج املتعلقة بالقابلية للتأثر والتكيُّف وتقييم املخاطر؛                                                متخضـت املناقشـات يف اجتماع اخلرباء         -  ٦٨
                                                                                                                      والتخطـيط ألنشطة التكيف وتنفيذها؛ وإدارة املخاطر واحلد منها، مبا يف ذلك التأمني؛ والتعاون على الصعيدين اإلقليمي              

  .      والدويل

  عمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف-ألف 

                                                                                    ُّ        ة للتأثر والتكيف أداة حيوية للدول اجلزرية الصغرية النامية من أجل دراسة سبل التصدي لتغيُّر         ّ                   ميـثّل تقييم القابلي    -  ٦٩
                                                                                                     إال أن أحد الشواغل الرئيسية هو تناقص التمويل الدويل املتاح لدعم تكييف هذه األدوات مع ظروف                  .                  املـناخ وتنفيذها  

                                         ُّ               لتحسني عمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيُّف يف هذه                            وتوجد عدة خيارات      .                                             كل دولة من الدول اجلزرية الصغرية النامية      
              ً                                                َّ      ومن احليوي أيضاً بذل جهود لتحسني عمليات تقييم التكيف املستقل واملخطَّط لـه   .                                      الـبلدان وتطبيقها بنجاح فيما بعد     

              ة مع األنشطة                                                                                        وينبغي أن تكون اجلهود املبذولة لتحسني عمليات التقييم واملنهجيات املتصلة هبا متسق             .                 وخفـض تكاليفها  
  .                                املضطلع هبا يف إطار برنامج عمل نريويب

          ويشمل ذلك   .                                                 ُّ  االقتصادية يف عمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيُّف-                                      وينبغي حتسني إدماج املعلومات االجتماعية    -  ٧٠
                     قتصادي الطويل األمد        اال -                                           االقتصادية، وعمليات التقييم االجتماعي      -                                                     ربط القابلية للتأثر باملناخ بالدراسات االجتماعية       

                   وينبغي تكميل ذلك     .                                                                                                  والـدوري، والدراسـات املتعلقة باستراتيجيات التصدي، وتقييم القابلية للتأثر حبسب نوع اجلنس            
      وكذلك   )                                                     قائمة على حتليل القابلية للتأثر يف الوقت الراهن        (          وتصاعدية    )                       قائمة على سيناريوهات   (                          باسـتخدام هنوج تنازلية     

ّ                  وينبغي أيضاً النظر يف أوجه التآزر بني سياقات تغيُّر املناخ والتنوع األحيائي واحلّد من                .           ة اجملتمعية                      النظر يف هنوج املشارك                               ُّ                                  ً           
  .            خماطر الكوارث
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                                                                                                                     وتتطلب عملية صنع القرار، مبا يف ذلك اتباع سياسات إلدماج تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف                   -  ٧١
  .         ً     ً                         ين، تطبيقاً فعاالً لألدوات وللمسامهات العلمية                              التخطيط اإلمنائي على الصعيد الوط

                                                         ً                                           ويتسم الرصد املستدام والعايل اجلودة والطويل األجل للمناخ عامةً وللمناخ الزراعي ومستوى سطح البحر بأمهية     -  ٧٢
              ظام املعلومات                                                                          وينبغي حتسني إنقاذ البيانات وقوائم جرد البيانات، وزيادة استخدام ن           .                                     حامسة للدول اجلزرية الصغرية النامية    

  .                                                                                            اجلغرافية كأداة لتحسني احلصول على البيانات وإدماج مناذج تصغري النطاق ذات القدرة التحليلية العالية

                                                                                                                  ويلـزم ختصيص موارد إضافية للتدريب وحتسني القدرة على التقييم التكامل للقابلية للتأثر، مبا يف ذلك عمليات                  -  ٧٣
                                                                            اصة يف جامعات الدول اجلزرية الصغرية النامية، وكذلك توفري التمويل للفرق                                                     التقيـيم املـتكامل للمخاطر والدورات اخل      

  .                                                                                         اإلقليمية اخلاصة لتقدمي دعم مستدام للبلدان يف ما جتريه من عمليات تقييم للقابلية للتأثر والتكيف

  ختطيط أنشطة التكيف وتنفيذها-باء 

                                                         امية هي تنفيذ تدابري تكيف عملية على مجيع املستويات،                                                                إن إحدى األولويات بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية الن        -  ٧٤
                                                               وينبغي وضع إجراءات ومشاريع للتكيف متكاملة وجيدة التخطيط          .                                                 مـن مسـتوى اجملتمعات احمللية إىل املستوى الوطين        

            لصعيد الدويل                                                                                                   والتنسـيق، وحتسني التدفقات املالية إىل األنشطة املتعلقة بالتكيف من خالل اآلليات القائمة واجلديدة على ا     
                                  ً      ً                           وإعادة التوطني يف دول أخرى ليس خياراً متاحاً للعديد من الدول             .                                                    ويف إطـار املساعدة اإلمنائية الرمسية والقطاع اخلاص       

                                   ً                        االقتصادية، تشكل إعادة التوطني تعدياً على سيادة هذه         -                                                                اجلـزرية الصـغرية النامية؛ فباإلضافة إىل التبعات االجتماعية          
  .     الدول

                                                                                                       اضعو السياسات وخطط التنمية إىل أدوات فعالة لبناء القدرة على التكيف وتعميمها وتعزيزها، بسبل                      وحيتاج و  -  ٧٥
        ً                                                                                                                    منها مثالً االعتماد على أطر التخطيط القائمة مثل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب ومنظمة دول شرق                 

   .         ً                               وجيب أيضاً تعزيز املعرفة بتوافر هذه األدوات  .   اخ                                            الكارييب ومركز اجلماعة الكاريبية املعين بتغري املن

                                                                                                   وينـبغي إذكاء الوعي بشأن التكيف يف القطاعات احلساسة ووسائط اإلعالم، باستخدام األحداث اجلارية، مثل         -  ٧٦
  .                                                                                 األزمات االقتصادية واجلوية والصحية، كأساس لتعزيز تدابري التكيف مع ما يصاحبها من فوائد

                                                          وينطوي ذلك على االعتراف بدور اجلامعات ومراكز التعليم          .                               رات احمللية والوطنية وتعزيزها                      وجيـب بـناء القد     -  ٧٧
          وميكن حتسني    .                          ً                                                                             العايل ومراكز االمتياز، فضالً عن تدريب أصحاب املصلحة يف القطاعات الرئيسية وتثقيفهم وبناء قدراهتم             

  .                                   الل القنوات املتعددة األطراف والثنائية                                                         الدعم املقدم لتعزيز املؤسسات، مبا فيها املراكز اإلقليمية، من خ

                                                  ً     ً                                                 وجيب إشراك القطاع اخلاص يف بلدان الشمال واجلنوب إشراكاً كامالً يف ختطيط أنشطة التكيف وتنفيذها على                 -  ٧٨
                                                                                                         وتوجد حاجة إىل حتسني التمويل واحلصول عليه من الصناديق القائمة ملرفق البيئة العاملية من أجل توفري                  .              أسـاس قطاعي  

  .                                   التقين واملايل وبناء القدرات بفعالية     الدعم
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                                                                                                              وجيـب األخذ مبمارسات مستدامة يف قطاع السياحة أو تطويرها أو تعزيزها بالتآزر مع أنشطة التكيف والعمل                  -  ٧٩
        ً                                                                                وجيب أيضاً تعزيز الترابط والتآزر بني برناجمي العمل املتعلقني بالتنوع األحيائي وتنوع              .                                   املـتعلق حبمايـة التنوع األحيائي     

   .                                                                 املناخ يف إطار اتفاقيتني، وال سيما فيما يتعلق بالتنوع األحيائي يف اجلزر

                                                                                                          ومـن املهـم ردم الفجـوة بـني تقييم التكيف وختطيطـه وتنفيذه، وكذلك بني احتياجات اجملتمعات احمللية                   -  ٨٠
  .                         ط التنازلية والتصاعدية                                                                                                والتخطيط على الصعيدين الوطين والقطاعي، بسبل منها دمج القرارات السياساتية وهنوج التخطي           

                                                                                                                        وينـبغي مطابقة مشاريع الدعم مع االحتياجات ذات األولوية، مبا يف ذلك زيادة التمويل وحتسني مشاريع التكيف القائم                  
      ً                                    وتالفياً لسوء التكيف، جيب استحداث آليات        .                                                                       على اجملتمعات احمللية، وكذلك التصدي لدور املعارف التقليدية وتطبيقها        

  .            يارات التكيف               للتحقق من صحة خ

  إدارة املخاطر واحلد منها-جيم 

                                                                                    ً                                    إن قابلية الدول اجلزرية الصغرية النامية للتأثر بتغري املناخ واملخاطر املرتبطة به أعلى كثرياً مما هي عليه لدى معظم                 -  ٨١
                ملخاطر املناخية،                                                    ً                    وميكن أن يوفر إطار إلدارة احلد من خماطر الكوارث منطلقاً لتقييم ا             .                               الدول األخرى بسبب صغر حجمها    

  .                                                           بسبل منها استخدام ما هو متاح من قدرات تقنية وتشريعات وموارد

                                                                                                               وجيـب إدماج إدارة تغري املناخ والكوارث يف أنشطة إدارة املخاطر، بسبل منها أطر التخطيط املهيكل، وتعزيز                  -  ٨٢
                                    ى التأهب للكوارث املرتبطة باملناخ                                                                                       الـروابط القائمة بني املؤسسات على الصعيدين الوطين واجملتمعي من أجل رفع مستو            

                                                         وباإلضافة إىل ذلك، جيب إدماج منظور طويل األجل لبلورة           .                                                              واالعتماد على اآلليات القائمة، مبا فيها نظم اإلنذار املبكر        
  .                                                                                     تقييم املخاطر والتمكني من دراسة تواتر األحوال اجلوية البالغة الشدة وسيناريوهات أسوأ احلاالت

                                                                                                        اجلزرية الصغرية النامية إىل حتسني قدرهتا على فهم القابلية للتأثر باملناخ يف الوقت احلاضر وإدارة                            وحتتاج الدول  -  ٨٣
                                                          ومما قد يساعد على حتقيق ذلك زيادة التعاون بني اجلهات             ).              ً                                     بسبل منها مثالً وضع نظم لإلنذار املبكر وتشغيلها        (        املخاطر  

                                                                    اطر الكوارث بشأن تطبيق األساليب واألدوات وتبادهلا، وكذلك إذكاء                                                           املعنـية بتغري املناخ واجلهات املعنية باحلد من خم        
                                                                                                                        الوعـي العام عن طريق التثقيف والتكنولوجيات واالستراتيجيات اجلديدة، واالرتقاء مبستوى قواعد ومعايري البناء لتشمل               

                       وجيب استخدام املعلومات     .       ألحيائي ا                                                                                     القطاعات واجملاالت الرئيسية مثل الزراعة واملياه والصحة واهلياكل األساسية والتنوع           
  .                                                  العلمية اخلاصة بكل منطقة لبلورة خيارات إدارة املخاطر

  التأمني-دال 

                                                 ، وال سيما للمجتمعات والقطاعات الساحلية، مبا يف ذلك        النامية              اجلزرية الصغرية       الدول                       التأمني أداة حيوية ملعظم  -  ٨٤
                                                                              فريدة لتوزيع املخاطر ونقلها وتوفري احلوافز للحد من املخاطر ومنعها ما                                                  وتتيح اإلجراءات املتصلة بالتأمني فرصة      .        السياحة

          ً                                                                                                         سيسـمح أيضـاً بـتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات اخلارجية وإشراك القطاع اخلاص يف الوقت نفسه يف إجراءات                   
                         على دفع عجلة اجلهود                                                                            ومن فوائد تعزيز اإلجراءات املتصلة بالتأمني أن هذه اإلجراءات ستساعد           .                      التصـدي لتغري املناخ   

  .                                                                       املبذولة يف جمال القياس الكمي للمخاطر واخلسائر احملتمل تكبدها نتيجة تغري املناخ
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             ، الذي ميكن    "                                         املرفق الكارييب للتأمني من خماطر الكوارث      "                                                      ومـن األمثلة الراهنة اليت ميكن استخالص العرب منها           -  ٨٥
                                            كما ميكن أن يتيح برنامج عمل نريويب فرصة          .                      ها مع الظروف احمللية                                                       إقامـة مرافق مشاهبة لـه يف املناطق األخرى وتكييف        

  .                                                                   قيمة لتعزيز اجلهود املنهجية املتصلة بالتأمني يف سياق التكيف مع تغري املناخ

                                                                                                           ومـن املفيد فتح حوار جيد التنسيق بني القطاع اخلاص وممثلني من األطراف من أجل الوقوف على اإلجراءات                   -  ٨٦
                          وال بد من إشراك القطاع       .                                                                                  يف اختاذها لتوسيع نطاق التغطية بالتأمني للفئات السكانية املتأثرة بتغري املناخ                             اليت ميكن التعاون    

                                                                                                                       املصـريف يف العمـل املتصل بالتأمني من تغري املناخ وتعميم التكيف، على أساس أن العديد من القروض ميكن أن تكون                     
  .           خ يف املشاريع                                               معرضة للخطر بسبب عدم مراعاة الوقاية من تغري املنا

                                                                                                               وينـبغي إجياد آليات مبتكرة لنقل املخاطر وحتديد ما ال ميكن عمله من خالل التأمني احملكوم بالسوق، وبالتايل                   -  ٨٧
  .                                                                        احلصول على دعم اجملتمع الدويل الستحداث آليات تأمني جديدة يف إطار عملية االتفاقية

               اجلزرية الصغرية         الدول                                    جلميع املشاكل املتصلة باملناخ يف                                    ً                        إال أن الـتأمني وحده سيكون قاصراً عن توفري احللول          -  ٨٨
  .                                                                                               ، وبالتايل سيلزم تدخل احلكومات لتعزيز اإلجراءات املتصلة بالقدرة الوطنية على مواجهة تأثريات تغري املناخ       النامية

  التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل-هاء 

                                         ً                               ل االتفاقية والوكاالت اإلقليمية املناسبة أمراً بالغ األمهية لدفع عجلة                                                      يعترب بناء القدرات بالتنسيق الدويل من خال       -  ٨٩
                                                 يف عمل خمتلف املنظمات والشبكات اإلقليمية، وخباصة عن      املناخ    تغري              وينبغي مراعاة   .           يف املنطقة     املناخ    تغري            التكـيف مع  

                                      ت والعرب اليت استخلصتها اجملتمعات اليت                                                                                        طـريق إقامة شراكات بني قطاعات مثل املياه والطاقة والزراعة بغية تقاسم اخلربا            
  .                   تواجه مشاكل متماثلة

                                                                                                              وينـبغي حتسـني الـتعاون اإلقلـيمي وإشراك مجيع املناطق دون اإلقليمية يف التعاون على الصعيدين اإلقليمي                   -  ٩٠
                     والبحر الكارييب واحمليط                            يف احمليط اهلندي واحمليط اهلادئ        النامية                اجلزرية الصغرية                                               واألقالـيمي، وال سيما التعاون بني الدول        

          ومن املهم    .                                                                                                 وال بد من حتسني التنسيق بني خمتلف اجلهود املبذولة لتعزيز الفعالية واألداء على الصعيد الوطين                .         األطلسـي 
    ً                                                                                                                  أيضـاً تعزيز الروابط املشتركة بني خمتلف املؤسسات واألنشطة والعمليات، مبا يف ذلك يف إطار خمتلف االتفاقات البيئية                  

  .                                                  األطراف واملنظمات احلكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة        املتعددة 

ُ   َّ  ُيفضَّل  (                                                                                                   ويف سياق الدعم اخلارجي والتعاون بني بلدان الشمال واجلنوب، توجد حاجة ماسة لضمان االستمرارية               -  ٩١
                     مي الدعم على النحو                                      والتقيد بالتوجه االستراتيجي لتقد     )                                                                   األخذ بنهج قائم على الربامج على األخذ بنهج قائم على املشاريع          

  .                            ، وكذلك باستراتيجية موريشيوس  ١٠-   م أ / ١   و ٧-   م أ / ٥                                      الذي حدده مؤمتر األطراف، وخباصة يف مقرريه 

  إجراءات املتابعة املمكنة-     ً خامسا  

  عمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف-ألف 

  :                               تقييم القابلية للتأثر والتكيف                                                                 سلط املشاركون الضوء على إجراءات املتابعة التالية فيما يتعلق بعمليات -  ٩٢
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                                                                                                        إتاحة النماذج واألدوات واملنهجيات املالئمة لعمليات التقييم يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، وتيسري               ) أ ( 
                                                                                                                          التدريـب على استخدامها، وتوفري الدعم التقين واملتابعة من خالل مراكز االمتياز اإلقليمية، وتعزيز االتساق مع األنشطة                 

                    قة بربنامج عمل نريويب؛     املتعل

                                                                                                       اسـتحداث آليات خاصة لتوفري التدريب املستدام يف جمال القابلية للتأثر والتكيف، مبا يف ذلك دورات                  ) ب ( 
                         ً                                                                   قصرية وتدريب مهين أطول أجالً، على أن يراعى يف ذلك بناء القدرات يف جمال النهوج القائمة على املشاركة؛

                                                                مليات التقييم املالئمة للظروف اخلاصة بالدول اجلزرية الصغرية النامية؛                ُ           إنشاء فريق خرباء ُيعىن بتيسر ع  ) ج ( 

                                                                                                     دعـوة الفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل إعداد تقرير خاص عن الدول اجلزرية الصغرية                   ) د ( 
         النامية؛

                        القائمة، مبا يف ذلك                                                                                     بذل مزيد من اجلهود لتقييم وتعميم ونشر املعارف املتعلقة بتكنولوجيات التكيف                  ) ه ( 
                     معارف السكان األصليني؛

                        ً     ً                                                                   إشـراك القطاع اخلاص إشراكاً كامالً يف بلدان الشمال واجلنوب يف ختطيط أنشطة التكيف وتنفيذها                 ) و ( 
                على أساس قطاعي؛

                                                                                                         زيـادة التمويل وحتسني إمكانية احلصول عليه من مرفق البيئة العاملية للفرق اإلقليمية اخلاصة من أجل                  ) ز ( 
                                                                                    م البلدان يف ما جتريه من تقييم للقابلية للتأثر والتكيف يف إطار بالغاهتا الوطنية الثانية؛  دع

                                                                                                  توصـية فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق                 ) ح ( 
  ؛       النامية          ية الصغرية     اجلزر      الدول                                                     األول لالتفاقية بتنظيم حلقات عمل تدريبية عملية يف مناطق 

                                                                                     تعزيز التعاون بني املناطق وداخلها بشأن وضع مناذج التكيف وتقييمه االقتصادي وحتديد تكاليفه؛  ) ط ( 

                                                                        ً                             إعـداد قائمة خرباء من ذوي املهارات املتخصصة يف مراكز االمتياز اإلقليمية، إسهاماً يف دعم اخلرباء                  ) ي ( 
  .                العاملني يف املنطقة

 تكيف وتنفيذها ختطيط أنشطة ال-باء 

  :                                                                        حدد املشاركون إجراءات املتابعة التالية املتصلة بتخطيط أنشطة التكيف وتنفيذها -  ٩٣

                                                                                                          إقامـة عملية مماثلة لربنامج العمل الوطين للتكيف بالنسبة جلميع الدول اجلزرية الصغرية النامية، وليس                 ) أ ( 
                     حتوطية ال استجابية؛                    ً                                    فقط أقل البلدان منواً منها، وتعزيز الدعوة إىل اختاذ إجراءات

                                                                                                       تنفـيذ مشـاريع التكيف احملددة، مبا يف ذلك املشاريع املقترحة من خالل عملية برامج العمل الوطنية                   ) ب ( 
        للتكيف؛
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                                                   يف إطار صندوق التكيف، وتوسيع مصادر التمويل               النامية              زرية الصغرية        اجل      الدول                        إنشـاء نافذة لتمويل       ) ج ( 
                                  التنفيذ املشترك واالجتار باالنبعاثات؛          ً                    لتشمل حصصاً من العائدات يف إطار 

                 من أجل تيسري           النامية                اجلزرية الصغرية         لدول                                                       حتسني احلصول على التمويل والتعجيل يف توفري التمويل ل          ) د ( 
                                 للتكيف القائم على اجملتمعات احمللية؛  )                       بناء القدرات التشغيلية (                                      التعليم من خالل التنفيذ بتوفري منح صغرية 

                                                                                           ماج القضايا املتصلة بتغري املناخ وتدابري التحوط يف خطط واستراتيجيات التنمية املستدامة                       تشـجيع إد          ) ه ( 
                                                                                           على الصعيد الوطين، ووضع وتنفيذ استراتيجيات لالتصاالت بشأن التكيف على خمتلف مستويات صنع القرار؛

                            ساعدة على التكيف مع تغري                                                                                   تشـجيع الربامج العملية والتقنية واملالية املستندة إىل الشواهد من أجل امل             ) و ( 
       املناخ؛

                                                                                    تشجيع األطراف املدرجة يف املرفق الثاين على تقدمي التمويل للتكيف القائم على اجملتمعات احمللية؛  ) ز ( 

                                                                                                   إنشـاء صندوق لربامج املنح الصغرية ملنح احلكومات املرونة الالزمة لتاليف التأخر بني وضع املشاريع                  ) ح ( 
          وتنفيذها؛

                                                         ؤسسات الدولية على استكشاف دور املعارف التقليدية وتطبيقها؛        تشجيع امل  ) ط ( 

  .                                                                                            فصل املفاوضات املتعلقة باآلثار الضارة لتغري املناخ عن املفاوضات املتعلقة بتأثري تنفيذ تدابري االستجابة  ) ي ( 

  إدارة املخاطر واحلد منها-جيم 

  :                           املخاطر واحلد منها، كما يلي                 ً                                 حدد املشاركون عدداً من إجراءات املتابعة املتصلة بإدارة -  ٩٤

               اجلزرية الصغرية                                                                                          إجـراء تقيـيم اقتصادي شامل للمخاطر املترتبة على تأثريات تغري املناخ على الدول                 ) أ ( 
  ؛ "                رسم خرائط املخاطر "           ، مبا يف ذلك        النامية

                                                         تقييم هنوج إدارة املخاطر املستندة إىل األهداف اإلمنائية لأللفية؛  ) ب ( 

                                                                                     تطوير عمل اجلهات املعنية باحلد من خماطر الكوارث يف سياق تغري املناخ، على حنو                               تعزيـز ومواصلة    ) ج ( 
                                           يكفل التآزر بني إطار هيوغو وعملية االتفاقية؛

                                                                                               حـث أصحاب املصلحة على توسيع مشاركتهم باعتماد النهوج القائمة على املشاركة واالستفادة من              ) د ( 
  .                 ممارسة مبادئ هيوغو

  التأمني-دال 

  :                                 عدد من إجراءات املتابعة، كما يليُ   ُحدد -  ٩٥
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                                                                                      معوقات بعينها تتصل بالتأمني وإشراك قطاع التأمني وخرباء املالية يف النهوج اجلديدة             /               حتديـد قضـايا     ) أ ( 
   أو  /                                                                                                                     واملبتكرة ملعاجلة مسألة التأمني ومتويل اإلغاثة يف سياق املخاطر املتصلة بتغري املناخ عن طريق عقد اجتماعات خرباء و                 

    مل؛       حلقات ع

                                                                                                       إنشـاء منتدى يف إطار عملية االتفاقية لتبادل ومجع املعلومات بشأن آليات نقل املخاطر، مبا يف ذلك                   ) ب ( 
                                                                         ؛ وبشأن األطر القانونية الدولية اليت تتضمن عناصر من تقاسم اخلسائر            )                                   أفضـل املمارسات والدروس املستفادة     (          الـتأمني   

  .        النامية                اجلزرية الصغرية          الدول                                      ألصلي بشأن التأمني الذي قدمه حتالف                                                           وإدارة املخاطـر؛ وبشأن إمكانية تنفيذ االقتراح ا       
ِ                                                                    وينـبغي التركيز يف هذه العملية على مجع املماِرسني الفعليني ومقدمي خدمات التأمني مع أصحاب املصلحة يف جمال                    تغري                                        

        وسيتطلب   .        النامية            زرية الصغرية   اجل      الدول                                                                  من أجل إعداد ردود مناسبة لتعزيز دور التأمني بوصفه أداة تكيف جلميع      املناخ
   .                                 لضمان توزيع املخاطر على حنو عملي       النامية              اجلزرية الصغرية       الدول                                  هذا األمر مشاركة البلدان من غري فئة 

  التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل وغريه من القضايا املشتركة-هاء 

                                                          ى الصعيدين اإلقليمي والدويل وغريه من القضايا املشتركة،        ُ                                                       ُحـددت إجراءات املتابعة التالية املتصلة بالتعاون عل        -  ٩٦
  :       كما يلي

               اجلزرية الصغرية         الدول                                                                                 تعزيـز تبادل اآلراء والتعاون الشاملني على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي بني              ) أ ( 
                ات القائمة بني                                                                                                  ، على حنو يكفل مشاركة مجيع هذه الدول وتطبيق الدروس املستفادة من أشكال التعاون والشبك                       النامـية 

                                                                                              الدول اجلزرية الصغرية النامية وتقاسم النتائج املناسبة، مبا يف ذلك ما يتعلق منها باملعارف التقليدية؛

                                             وأقاليم الدول املتبوعة يف خمتلف املناطق،              النامية                اجلزرية الصغرية          الدول                                احلـث على زيادة التعاون بني         ) ب ( 
                                   وضمان اتباع هنج منظم وتنسيق األنشطة؛

                                                                                                       تعزيـز املكون التدرييب يف التعاون الدويل، بسبل منها الكشف املنظم عن نتائج التدريب واملشاركة يف                  ) ج ( 
                               لدعم اخلرباء العاملني يف املنطقة؛     املناخ    تغري                                 األنشطة الدولية والوطنية املتعلقة ب

                    ستراتيجية موريشيوس،          يتضمن ا       النامية              اجلزرية الصغرية       الدول                                  النظر يف إنشاء برنامج عمل خاص بشأن   ) د ( 
                                            ً        ً                                                          ويتصـدى لتنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو حالياً ومستقبالً من أجل تيسري التنسيق املؤسسي وضمان االستدامة ورصد          

        النجاح؛

                                 خطط حمددة من قبيل استراتيجيات      /                                                                 حتسني احلصول على املوارد املالية وتوافرها من أجل تنفيذ مشاريع                 ) ه ( 
             يع اإلقليمية؛                   التكيف يف إطار املشار

                                      ، مبا يف ذلك عن طريق شبكاهتا ومنظماهتا، يف        النامية              اجلزرية الصغرية      لدول                        ضـمان املشاركة الكاملة ل   ) و ( 
  .               برنامج عمل نريويب

- - - - - 


