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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

، إىل اللجنة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف        ١٠-م أ /١ من املقرر    ١٤طلب مؤمتر األطراف، مبقتضى الفقرة       -١
املرفق  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف      )١(جلسـتها السابعة والعشرين يف تقارير جتميع وتوليف       

األطراف غري (واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ) األطراف املدرجة يف املرفق األول(األول لالتفاقية 
 .، ويف التقارير األخرى ذات الصلة واملتعلقة باآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ)املدرجة يف املرفق األول

  نطاق املذكرة-باء 

ة معلومات من جتميع وتوليف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق             تتضـمن املذكر   -٢
وُحصل على معلومات أخرى من برامج العمل الوطنية للتكيف،         . األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول      

خ، وتقارير منظمة التنمية والتعاون يف وتقارير مرفق البيئة العاملية، وتقارير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنا
وقد أُعدت هذه الوثيقة لتيسري النقاش وفقاً للفقرة . امليدان االقتصادي املتصلة باآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ

 .١٠-م أ/١ من املقرر ١٤

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

لتنفيذ أن تأخذ يف االعتبار املعلومات املقدمة يف هذه الوثيقة جبانب الوثائق            قـد تـود اهليـئة الفرعية ل        -٣
 من املرفق الثالث للوثيقة     ٦٧املذكـورة يف االسـتنتاجات املـتعلقة هبـذا املوضـوع والـواردة يف الفقـرة                 

FCCC/SBI/2007/15            فيما قد  ، من أجل النظر     ١٠-م أ /١، وذلـك عند النظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر
 . يتخذه مؤمتر األطراف من إجراءات أخرى يف دورته الثالثة عشرة

  استعراض املعلومات املتاحة-ثانياً 

  املعلومات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية-ألف 

 استعراض عام -١

إىل أهنا تواجه بالفعل ضغوطاً بسبب      تشـري املعلومات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول             -٤
حـوادث وظواهر تتعلق باملناخ ميكن أن تتفاقم بسبب تغري املناخ يف املستقبل، وأن ذلك جيعلها تتأثر بشدة بتغري         

وأشارت الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان ذات اخلط الساحلي الطويل واملناطق الساحلية املنخفضة             . املناخ
ـ     ع الفيضـانات الشـديدة واجلفاف القاسي، واآلثار السلبية الناجتة عن التغيريات يف ظاهرة تيار               إىل جتارهبـا م

التذبذب اجلنويب، والعواصف املدارية والتغريات يف أمناطها، وتسرب املياه املاحلة، وحاالت املد العاصفي،             /النينيو

                                                      

)١( FCCC/SBI/2003/7, FCCC/SBI/2005/18 and FCCC/SBI/2007/INF.6. 
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وأشارت بعض البلدان إىل أهنا تشعر . اك اهلامةوتضـرر الشِّعب املرجانية، والتغيريات يف أمناط هجرة أنواع األمس       
 .بالقلق إزاء قدرهتا على البقاء يف األجل الطويل، وال سيما يف املناطق القاحلة واهلامشية

وذكـرت األطراف أن الفقر ميثل املشكلة الرئيسة بني البلدان النامية األطراف، وبصورة خاصة بني أقل                 -٥
وبالتايل، فإن التخفيف من وطأة الفقر، وحتقيق األمن        .  سكاهنا يف فقر مطلق    الـبلدان منـواً، واليت يعيش معظم      

الغذائي، وتوفري املياه الصاحلة للشرب ومرافق الرعاية الصحية تعد من األهداف اإلمنائية ذات األولوية بالنسبة إىل           
 .معظم البلدان النامية األطراف وخاصة أقل البلدان منواً

وت الكبري يف األمهية النسبية لقطاعات االقتصاد الرئيسية مثل الزراعة والصناعة           وعـلى الرغم من التفا     -٦
واخلدمات، أكد معظم األطراف أن الزراعة متثل األولوية اإلمنائية القصوى بسبب إسهاماهتا يف األمن الغذائي ويف              

. أعداداً كبرية من القوة العاملة    كما أن عمليات اإلنتاج الزراعي وتصنيعه ونقله تستوعب         . الناتج احمللي اإلمجايل  
ومبا أن الزراعة تتأثر على حنو خاص بالتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ، فمن احملتمل أن يواجه معظم البلدان 

 . النامية التأثريات السلبية النامجة عن تغري املناخ من خالل آثاره على األمن الغذائي

شطة االستجابة إىل احتياجات تغري املناخ جيب أن تتنافس على املوارد           وذكـر العديد من األطراف أن أن       -٧
الشـحيحة مـع األنشطة اليت تليب االحتياجات األساسية املتعلقة باألمن الغذائي، وتوفري املياه، واحلد من الفقر،                 

 . ية االقتصادية وتوفـري فرص العمل، وخدمات الطاقة، والصحة، مبا يف ذلك مرض اإليدز الفتاك املتنامي، والتنم              
وال تـزال مجيع األطراف تصارع حتديات حامسة تتمثل يف دمج قضايا املناخ يف عمليات صنع القرار وسياسات                  

. التخطيط املتعلقة بالتنمية طويلة األجل، ووضع الترتيبات املؤسسية املطلوبة واإلطار القانوين الذي يسمح بذلك             
اركة املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، وذلك لضمان استدامة         وقد بدأ البعض يف اختاذ تدابري لتشجيع مش       

األنشطة املتعلقة بتغري املناخ؛ ويسهم يف هذه اجلهود إعداد البالغات الوطنية األولية وبرامج العمل الوطنية للتكيف 
 .يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  النامجة عن تغري املناخشدة التأثر باآلثار الضارة -٢

قدمـت مجـيع األطراف معلومات عن شدة تأثرها يف احلاضر واملستقبل باآلثار النامجة عن تغري املناخ،                  -٨
وخـيارات وتدابـري واستراتيجيات التكيف، ولكن مصادر املعلومات، ومستوى تفاصيلها، والُنهج واألدوات              

. )٢(ريات، واحتياجات التكيف تفاوتت بدرجة كبرية بني األطراف    املستخدمة يف عمليات تقييم شدة التأثر، والتأث      
واستخدم بعض األطراف املالحظات التجريبية احلالية للتأثريات، وتوقعات اخلرباء، واملعلومات املتوفرة من أفضل             

ين بتغري  خاصة تقارير التقييم اليت يصدرها الفريق احلكومي الدويل املع        (الدراسـات والعلوم على الصعيد الدويل       
، والدراسات واإلسقاطات القطرية اليت تستخدم منهجيات مطورة دولياً أو حملياً ومناذج ذات درجات              )املـناخ 

                                                      

ث الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين       عّرفت مسامهة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الثال         )٢(
هي مدى حساسية نظام ما لآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ، أو عدم قدرة هذا  : "بـتغري املناخ شدة التأثر كما يلي      

 وتتوقف سرعة التأثر على طبيعة وحجم ومعدل      "و" الـنظام على مواكبتها، مبا يف ذلك تقلبات املناخ وظواهره املتطرفة          
 ".التقلبية املناخية اليت يتعرض هلا نظام ما، وحساسيته جتاه ذلك، وقدرته على التكيف
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إال أن معظم األطراف أعربت عن قلقها إزاء القيود اليت فرضها عدم اليقني فيما يتعلق باستخدام                . تطور متفاوتة 
 . عالقة واضحة بني تغري املناخ وظواهر الطقس املتطرفةمناذج الدوران العام، مثل عدم املقدرة على إجياد

وإذا ما أخذنا عدد األطراف اليت ذكرت مواطن الضعف الرئيسية حسب القطاع كمؤشر تقرييب لألمهية                -٩
 يف  ٧٦(تليه املوارد املائية    )  يف املائة من األطراف    ٨٠(النسـبية ملواطن ضعفها، جند أن قطاع الزراعة هو األهم           

، والصحة ) يف املائة٥٧) (الغابات(، والنظم اإليكولوجية الربية ) يف املائة٥٩(، مث املناطق الساحلية والبحرية )املائة
، وأخرياً القطاعات األخرى اليت تشمل التنوع البيولوجي، والطاقة، واملستوطنات البشرية           ) يف املائة  ٥٠(البشرية  

 .)٣() يف املائة٣٧(والسياحة 

 اجلزرية الصغرية النامية قلقها إزاء قابليتها العالية للتأثر بصورة خاصة باحتمال فقدان             وأكـدت البلدان   -١٠
اإلنـتاج الزراعي بسبب الفيضانات جراء ارتفاع مستوى البحر، فضالً عن فقدان األرواح البشرية واملمتلكات               

 .واهلياكل األساسية يف اجملتمعات الساحلية

واردة يف تقرير التقييم الرابع الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري وتؤكد أحدث األدلة العلمية ال -١١
الكثري من التأثريات املناخية على الزراعة واليت أبلغت عنها األطراف غري املدرجة يف             ) تقرير التقييم الرابع  (املناخ  

 أدت إىل موسم زراعي أقصر، مع آثار        ويبني تقرير التقييم الرابع أن أحواالً أكثر حرارة وجفافاً        . املـرفق األول  
كما أن مواسم اجلفاف األطول وتزايد عدم اليقني فيما يتعلق          . ضـارة على احملاصيل يف منطقة الساحل األفريقي       

وميكن أن تنخفض احملاصيل    . مبعدالت سقوط األمطار تعمل بالفعل على اختاذ تدابري للتكيف يف اجلنوب األفريقي           
ويف ذات الوقت، بينما . ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام ٥٠ بعض البلدان األفريقية مبا يصل إىل من الزراعة املطرية يف

 يف املائة يف شرق وجنوب شرق آسيا، ميكن أن تنخفض بنسبة تصل             ٢٠ميكن أن ترتفع احملاصيل بنسبة تصل إىل        
 الزيادات الطفيفة يف درجة وحىت.  يف املائة يف وسط وجنوب آسيا حبلول منتصف القرن احلادي والعشرين٣٠إىل 

 درجة مئوية من احملتمل أن تتسبب يف خفض إنتاجية احملاصيل يف املناطق             ٢-١احلرارة على املستوى احمللي مبعدل      
 .)٤(القريبة من خط االستواء، وال سيما يف املناطق اجلافة مومسياً واملدارية، األمر الذي يزيد من خطر اجملاعة

طراف أن املوارد املائية تشهد نقصاً فعلياً حاداً وأن نوعية املياه وإمداداهتا معرضة             وذكـر العديد من األ     -١٢
وُيعزى ذلك يف معظم احلاالت إىل التزايد السريع يف أعداد السكان، ومنو الطلب من جانب القطاعني                . لـلخطر 

 مصادر املياه الساحلية    الـزراعي والصناعي، واتساع رقعة التحضر دون ختطيط سليم، وتسرب املياه املاحلة إىل            
مثل ليسوتو والفلبني (، وتلوث الكتل املائية     )مثل جزر كوك وفانواتو ومصر    (بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر      

 يف املائة بسبب    ٣٠وذكرت أطراف مثل األرجنتني وزمبابوي فقدان مواردها املائية بنسبة تصل إىل            ). وأوغـندا 
ووفقاً . ص يف املياه، واجلفاف، وزيادة الطلب على املياه ألغراض الري         مسـتويات التبخر العالية، وحاالت النق     

                                                      

  من التجميع والتوليف السادس للبالغات الوطنية األولية        ٣هـذه النسـب مسـتمدة مـن اجلدول           )٣(
)FCCC/SBI/2005/18.( 

ر التقييم الرابع على    انظـر املوجز اخلاص مبقرري السياسات يف مسامهة الفريق العامل الثاين يف تقري             )٤(
 .<http://www.ipcc.ch/SPM13apr07.pdf>: املوقع
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 مليون شخص يف أفريقيا وحدها ٢٥٠ و٧٥للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، من احملتمل أن يعاين ما بني 
 . من تزايد النقص احلاد يف املياه بسبب تغري املناخ٢٠٢٠حبلول عام 

ضاً عن قلقها إزاء تواتر وكثافة اجلريان السطحي، وتعرية التربة واجلفاف، فضالً عن وأعربت األطراف أي -١٣
اجلريان السطحي واملياه اجلوفية، واليت تسبب مجيعها تأثريات سلبية على األراضي /اخنفاض مستوى املياه السطحية

بخر من األحواض املائية، مما يؤثر على الزراعية واملراعي والنظم اإليكولوجية األرضية واملائية، وارتفاع معدالت الت
وأكدت بعض األطراف قلقها بشأن آثار األحداث القاسية على توليد الطاقة املائية، وصيد األمساك، . توليد الطاقة

 .وإنتاج األغذية، والنقل، وتدهور الكتلة اإلحيائية

 على الغابات واملراعي من حيث حدوث وأبلغت معظم األطراف عن التأثريات السلبية املتوقعة لتغري املناخ -١٤
وهذه تشمل تزايد حرائق الغابات وتعرية      . تغريات يف الكتلة اإلحيائية، وتركيبة األنواع، وأصناف الغطاء النبايت        

الـتربة جـراء ذلـك، وفقدان الرطوبة، وتغري مساحات الغابات وأنواعها، وفقدان التنوع البيولوجي، وفقدان                
أمراض األشجار وموت جذورها، وزيادة املساحات القاحلة، واخنفاض إنتاج األغذية          األعشاب، وزيادة حدوث    

 .وتقلص املوائل احليوانية

وكشـفت حتليالت اجلودة اليت أجرهتا بعض األطراف بشأن شدة تأثر مواردها السمكية بتغري املناخ عن    -١٥
ة، وارتفاع مستوى سطح البحر وما يرتبط بذلك تأثريات سلبية مماثلة ناشئة عن التغريات يف درجة احلرارة وامللوح

، )مثل غابات املنغروف والُشعب املرجانية    (وتشمل خماوف حمددة إتالف مناطق التربية والتفريخ،        . من فيضانات 
 ). مثل بريو(والتغريات يف توافر املغذيات، واحتمال اخنفاض املوارد السمكية بسبب تيار النينيو 

طراف عمليات تقييم لقابلية تأثر قطاع السياحة، واهلياكل األساسية، ونظم الطاقة، وأجرى القليل من األ -١٦
وتبني، بصورة عامة، أن زيادة تواتر وكثافة العواصف واألعاصري املرتبطة بتقلبات املناخ . والتنوع البيولوجي لديها

 .ستكون هلا تأثريات سلبية على هذه القطاعات

 عن التأثريات الصحية احملتملة مثل زيادة يف اإلصابة باألمراض املنقولة           وقدمت أطراف عديدة معلومات    -١٧
، واحتمال زيادة اإلصابة    )مثل املالريا ومحى الضنك والكولريا واإلسهال     (باملـياه واألمـراض احملمولة بالنواقل       

إال أن قلة . راض بوجه عامباألمراض القلبية الوعائية واألمراض املعوية واإلنفلونزا واحلمى الصفراء واإلصابة باألم     
وأعربت . البيانات عن ارتباط الظروف الصحية بتغري املناخ حصرت التقييم بدرجة كبرية يف إجراء حتليالت نوعية

أطراف عديدة عن قلقها من أن يؤدي ارتفاع درجات احلرارة إىل زيادة معدل اإلصابة باألمراض املستوطنة اليت                 
 . واإلصحاح غري الكايفيزيد من تفاقمها النمو السكاين

والحظ كثري من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تغري املناخ يشكل ضغطاً يضاف إىل الضغوط                  -١٨
فتغري املناخ يضعف من قدرة .  االقتصادية-األخرى الطبيعية والبشرية املنشأ على النظم اإليكولوجية واالجتماعية 

السلع واخلدمات الضرورية من أجل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية         هـذه النظم اإليكولوجية على توفري       
الناجحة، مبا يف ذلك توفري الغذاء الكايف، واهلواء واملاء النقيني، والطاقة، واملأوى اآلمن، والسالمة من األمراض،                
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ج متفاوتة يف سياقات    وتتفاعل الضغوط املناخية مع الضغوط األخرى بطرق خمتلفة مسفرة عن نتائ          . وفرص العمل 
 .وأقاليم خمتلفة، ولكن معظم األطراف واألدلة العلمية تبني أن األثر النهائي بصورة عامة سليب

ومتـثل قلة توافر البيانات للوفاء مبتطلبات املنهجيات لعمليات التقييم قيداً خطرياً حيول دون تقييم قابلية      -١٩
 االحتياجات والقيود املتعلقة ١ويوجز اجلدول .  املرفق األولالـتأثر والتكـيف لـدى األطراف غري املدرجة يف         

وفسر الكثري من . بعمليات تقييم قابلية التأثر والتكيف لدى األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، حسب اإلقليم
تعذَّر الوصول  مل يتم جتميعها أو ي    (األطراف ذلك بأن البيانات املطلوبة لنماذج وتقييمات التأثري إما غري موجودة            

أما التحدي اآلخر فيتمثل يف عدم قدرة كثري من األطراف          ). ذات مقياس جغرايف خاطئ   (أو غري مناسبة    ) إلـيها 
عـلى إجـراء تقييمات جادة مبا فيه الكفاية لقابلية التأثر والتكيف حبيث تعطي نتائج ميكن التعويل عليها ميكن                   

ت معظم األطراف، وال سيما أقل البلدان منواً، إىل أن التوجيه           وأشار. اسـتخدامها يف عمليات التخطيط الوطنية     
وأكدت األطراف ضرورة   . الذي قدمته اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف هذا اجملال غري مناسب             

سني حتسـني الوصول إىل الوسائل واألدوات والنماذج واحلصول على املساعدة فيما خيص اجلهود الرامية إىل حت               
 .جودة البيانات والرصد املنهجي ومجع البيانات وحفظها

ويشـكل إدمـاج عملـيات التكيف يف التخطيط طويل األجل ضمن سياق التنمية املستدامة ثاين أهم                  -٢٠
الـتحديات، وخطوة حنو تطبيق خيارات التكيف ترى مجيع األطراف تقريباً ضرورة اختاذها من أجل إبراز أمهية                 

ومن أجل ذلك، أشارت مجيع األطراف تقريباً إىل احلاجة املاسة إىل           . )٥(ناخ على املستوى الوطين   قضـايا تغري امل   
وتشمل جماالت التدريب مهارات التفاوض، وإعداد      . الدعـم يف جمـال التعليم والتدريب وزيادة وعي اجلمهور         

ة البيانات واستخدام النماذج    مقـترحات املشـاريع للحصول على التمويل من مرفق البيئة العاملية، وإدارة قاعد            
كما أكدت األطراف ضرورة تطوير خدمات الربط الشبكي . وبرزت احلاجة إىل املرونة يف ُنهج التكيف    . املناخية

 .واملعلومات الوطنية واإلقليمية بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك الوصول إىل اإلنترنت

ليات تقييم قابلية التأثر والتكيف     اسـتعراض لالحتـياجات والقيود املتعلقة بعم       -١اجلدول 
 يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، حسب اإلقليم) قابلية التأثر والتكيف(

 أمريكا الالتينيـة
  أفريقيا آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة الكارييب

 تقييم قابلية التأثر والتكيف     - 
 عملية متواصلة 

هـناك حاجـة إىل اإلشارة       -
 عمليات  بشـكل صريح إىل   

تقييم قابلية التأثر والتكيف    
يف املبادئ التوجيهية التفاقية    
األمم املتحدة اإلطارية بشأن    

 تغري املناخ 

التوجيه الذي قدمته اتفاقية     -
األمم املتحدة اإلطارية بشأن  

 )أ(تغري املناخ ليس كافياً

عملـيات تقييم   
ــتأثر  ــية ال قابل

 والتكيف

                                                      

)٥( FCCC/SBI/2005/18/Add.1. 
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 )تابع (١اجلدول 
 نيـةأمريكا الالتي

  أفريقيا آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة الكارييب
  توحيد املنهجيات والنماذج-
 استخدام بيانات الرطوبة اجلوية -

لـزيادة نـتائج منوذج املناخ      
ــنها   ــتحقق م ــاملي وال الع

 واستيفائها

 توسـيع نطـاق استخدام      -
 النماذج املناخية

 حتسني الوصول إىل النماذج     -
 وتوفرها

 يف البيانات  حتديد الثغرات  -
 والرصد

 إنشــاء حمطــات جديــدة -
 وحتديث املوجود منها

ــربات إلدارة  - ــز اخل  تعزي
 احملطات

 حتسني الوصول إىل بيانات     -
 املناخ الوطنية

استخدام مناذج للمناخ العاملي     -
والسيناريوهات القائمة على   

 منوذج املناخ العاملي
 حتسني توافر البيانات ونوعيتها -

 ائهاوحفظها واستيف
التوحيد القياسي للمنهجيات    -

 والنماذج

 -الطرائق والنهج   
النماذج واألدوات 

 والبيانات

 املوارد املائية، والزراعة، واملناطق     -
السـاحلية، ومصـائد األمساك،     

املستوطنات، البشريـة  /والصحة
واسـتخدام األراضـي، وتغري     

/ اسـتخدام األراضي واحلراجة   
/ الـنظم اإليكولوجية، التصحر   

ــناعة،  ــور األرض، والص تده
 والطاقة

 ينبغي التركيز على القطاعات     -
 الرئيسية

 املـوارد املائية، والزراعة،     -
واملناطق الساحلية، والنظم   
ــية   ــية الطبيع اإليكولوج

 )الغابات(

الــزراعة، واملــوارد املائــية  -
واملناطق الساحلية، واحلراجة،   
واملراعي، والتنوع البيولوجي   

 وصحة اإلنسان
 توجـد عمليات تقييم      ال -

 مشتركة شاملة للقطاعات 

ــات  القطاعــ
الرئيسية الشديدة  

 التأثر

ــل يف - ــات عم ــيم حلق  تنظ
اسـتخدام البـيانات وتطبيق     

 النماذج واألساليب
  تطوير قواعد البيانات-
 تطويـر القدرة البشرية على      -

حفظ املعلومات وإدارة قواعد    
 البيانات

  إنشاء جلان وطنية معنية بتغري     -
 املناخ

  إنشاء مراكز إقليمية للمناخ-
 تعزيز املؤسسات الوطنية للعمل -

عـلى تطويـر مناذج للمناخ      
 العاملي على األصعدة املناسبة 

 حتسني القدرة يف جمايل تقييم      -
 قابلية التأثر والتكيف

 إنشاء أفرقة وطنية يتم فيها      -
عـلى حنو مناسب توظيف     

 موظفني ماهرين

والتدريب  قضايا تغري املناخ     -
األطول أجالً يف جمايل قابلية 

 التأثر والتكيف
  االحتفاظ باخلربات-
 إنشـاء جلان وطنية معنية      -

 بتغري املناخ
 تعزيـز املؤسسات الوطنية     -

للقيام بعمل من أجل تطوير 
منـاذج للمناخ العاملي على   

 األصعدة املناسبة
 حتسـني األطـر املؤسسية      -

 للتنفيذ

ــياجات يف  االحت
ء جمـــال بـــنا

القـــــدرات 
البشـــــرية (

 )واملؤسسية
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 )تابع (١اجلدول 
 أمريكا الالتينيـة
  أفريقيا آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة الكارييب

 الدعـم املايل والتقين أمر هام       -
للغايـة بالنسبة لألنشطة اليت     
ُيضطلع هبا يف جمايل تقييم قابلية 

 التأثر والتكيف
 وضـع وصيانة قواعد بيانات      -

سكان واجلوانب  بشأن عدد ال  
ــية  ــادية -االجتماع  االقتص

واجليومورفولوجية، وصحـة  
ــتوطنات   ــان، واملس اإلنس

 واملناطق املعرضة للخطر
 وضع ونشر مناذج إقليمية للمناخ -

  إقامة وصيانة قاعدة بيانات-
 إدماج قابلية التأثر والتكيف   -

 يف خطط التنمية الوطنية
  التأهب للكوارث-

 قابلية   يتطلب العمل لتقييم   -
الـتأثر والتكيف مزيداً من     

 التمويل
 الدعـم املـايل والتقين من       -

 وكاالت األمم املتحدة

ــايل  ــم امل الدع
 والتقين

 تشـجيع التوعـية من خالل       -
 وحدات االندماج اإلقليمية

 حتديـد االحتـياجات ووضع      -
 اخلطط

 مقترحات ملشاريع قابلية التأثر     -
والتكيف والتفاوض من أجل    

التمويل من مرفق احلصول على 
 البيئة العاملية

 األخذ مببادئ املمارسة اجليدة     -
 لتقييم قابلية التأثر والتكيف 

 توفـري املعدات والتدريب يف      -
جمـال الدعـم الـتقين ونظم       

 املعلومات

 توفـري تدريب إقليمي عند      -
 الضرورة

ــلى - ــب ع ــري التدري  توف
 املستويني األساسي واملتقدم

ني على   تدريب اخلرباء احمللي   -
 استخدام نتائج مناذج املناخ

 وضع وتطبيق املناهج وإعداد -
 سيناريوهات

  استخدام مناذج تقييم األثر-
 وضع وإدارة قواعد البيانات-
  حتديد ومجع املعلومات-
  تفسري النتائج-

 مشاريع ومقترحات تتعلق    -
بقابلـية الـتأثر والتكيف     
ومفاوضــات مــن أجــل 
احلصـول على التمويل من   

 ق البيئة العامليةمرف
 دمـج قضايا تغري املناخ يف       -

 اخلطط الوطنية
األخذ مببادئ املمارسة اجليدة     -

 لتقييم قابلية التأثر والتكيف
 تشجيع مشاركة أصحاب    -

 املصاحل
ــيط - ــياجات للتخط  االحت

والتنفيذ يف جمال التكيف،    
 الواجب األخذ هبا

التعليم والتدريب  
 وتوعية اجلمهور

ل املعلومات التقنية    تعزيز تباد  -
اإلقليمية، وشبكات تغري املناخ 

 الـتعاون والتنسيق مع املنظمة      -
العاملية لألرصاد اجلوية بشأن    

 قضايا الصحة 
 تعزيـز تـبادل اخلربات على       -

 املستوى اإلقليمي 

 إنشـاء واستخدام وصون     -
 خدمات اإلنترنت

 شـبكات إقليمـية ووطنية      -
 ألفرقة وخرباء وطنيني

التعاون واملساعدة فيما   تعزيز   -
ــيني ــرباء الوطن ــني اخل / ب

اإلقليمـيني للتصدي للقضايا    
عرب الوطنية، مثل املوارد املائية

هناك حاجة إىل ترمجة املبادئ      -
 التوجيهية إىل لغات أخرى

التعاون والتنسيق مع املنظمة     -
العاملية لألرصاد اجلوية بشأن 

  قضايا الصحة

الربط الشـبكي  
 واملعلومات

 .FCCC/SBI/2005/18/Add.5 :املصدر
ُنقحت عقب ذلك املبادئ التوجيهية اخلاصة بإعداد البالغات الوطنية بواسطة األطراف غري املدرجة يف املرفق                )أ( 

 .٨-م أ/١٧األول لالتفاقية وفقاً للمقرر 
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 التكيف مع اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ -٣

رجة يف املرفق األول على التكيف بوصفه قضية أساسية، كما ضمنت           أكـدت معظـم األطراف غري املد       -٢١
ومل تقّيم معظم األطراف خيارات التكيف، أو حتدد أولوياهتا، . بالغاهتا الوطنية األولية قائمة خبيارات التكيف املتوقعة

لبيانات واملوارد املالية   وذكرت أطراف كثرية أهنا تفتقر إىل القدرة، والتكنولوجيات املناسبة، وا         . أو تقـدر تكلفتها   
 .الكافية إلجراء حتليالت فعالة خليارات قابلية التأثر والتكيف اليت تغطي بصورة مناسبة القطاعات القابلة للتأثر

ويشـمل بعـض خيارات التكيف اليت ذكرهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إجراء إصالحات                 -٢٢
 التركيز على حفظ املياه، ونقل املياه بني األحواض، واخليارات التكنولوجية مثل            للسياسة العامة املتعلقة باملياه مع    

إزالة امللوحة، وإدارة الفيضانات، وبناء السدود، واستحداث حماصيل تتحمل اجلفاف، وحتسني نظم اإلنذار املبكر، 
لمناطق الساحلية، وحتسني نظم    وتعزيـز مراقبة تعرية التربة، وتدريب املزارعني ومساعدهتم، واإلدارة املتكاملة ل          

الرعاية الصحية، وتعزيز إدارة الغابات، ومحاية اهلياكل األساسية السياحية، وتعزيز التشريعات البيئية، والتشجيع             
 خيارات التكيف، والتدابري واالستراتيجيات املتخذة للقطاعات الرئيسية        ٢ويلخص اجلدول   . عـلى صون املوارد   

 .راف غري املدرجة يف املرفق األولالقابلة للتأثر لدى األط

وحتدثت أطراف كثرية عن اجلهود املبذولة إلدماج املشاغل املرتبطة بتغري املناخ يف عمليات خطط التنمية                -٢٣
كما اختذ الكثري من األطراف اخلطوة األوىل حنو تنفيذ التكيف بتحديد تدابري التكيف ذات األولوية . طويلة األجل

وأفادت أطراف أخرى   . امج العمل الوطنية للتكيف أو خطط العمل الوطنية املتعلقة بالبيئة         عن طريق عمليات بر   
. أهنـا جتري استعراضات تشريعية من أجل تيسري إدراج التكيف مع تغري املناخ ضمن اجلهود اإلمنائية يف املستقبل          

ما بني املزارعني ومقرري    وتشـكل جوانـب عديـدة للتعليم والتدريب وتوعية الفئات املستهدفة اليت تتراوح              
 .)٦(السياسيات، فضالً عن اجلمهور، جزءاً هاماً من استراتيجيات التكيف لدى مجيع األطراف تقريباً

وتتفاوت األولويات املتعلقة بالتكيف يف أشد القطاعات تأثراً بصفة عامة حسب األقاليم اجلغرافية ومن               -٢٤
يقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب تعترب التكيف يف قطاعي الزراعة فالبلدان اليت تقع يف إقليمي أفر. طرف آلخر

واملوارد املائية أولوية قصوى، بينما تعترب بلدان آسيا التكيف يف قطاعات الزراعة والغابات والنظم اإليكولوجية               
 القصوى تتمثل يف التكيف يف      أما بالنسبة إىل البلدان اجلزرية الصغرية النامية فإن األولوية        . األرضـية أولوية عليا   

 .قطاعي املوارد املائية واملناطق الساحلية، مبا يف ذلك التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر

  املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية-باء 

ايل لألنشطة املرتبطة بقابلية     معلومات عن دعمها امل    )٧(قدمت األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية       -٢٥
ومثة تفاوت كبري يف حجم التدفقات املالية حسب املانح، واإلقليم، ونوع           . الـتأثر والتكـيف يف البلدان النامية      

                                                      

)٦( FCCC/SBI/2002/16. 
 إىل املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق ٧-م أ/٥ من املقرر ١٤بينما تشري أحكام الفقرة  )٧(

الثاين بسبب التزامها بتقدمي الدعم إىل البلدان النامية األطراف         األول، يركز هذا القسم على األطراف املدرجة يف املرفق          
 . من االتفاقية٤ من املادة ٥-٣وفقاً للفقرات 
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وقد بلغ إمجايل . ، واحتياجات البلد املتلقي، واجلغرافيا وبيئة االستثمار  )منح، قروض ومبيعات جتارية   (املسـاعدة   
 ملياراً من دوالرات الواليات ٩,٣٩ من اجلماعة األوروبية ٢٠٠٥منائـية املقدمة يف عام  املسـاعدة الرمسـية اإل    

  مليون يورو لتمويل    ٣٠٠وقد ُخصص من هذا املبلغ      . ٢٠٠٤املـتحدة، أي بزيادة قدرها ستة يف املائة عن عام           
 . مشروعاً ثنائياً يتعلق بتغري املناخ٢٠٠ما يزيد عن 

بلية التأثر بتغري املناخ، كوسيلة من وسائل صنع القرارات وختطيط التنمية، واحداً            ويعترب حتسني تقييم قا    -٢٦
وذكرت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يف بالغها . من اجملاالت الرئيسية اليت تدعمها األطراف

ريقية لربامج حتديد مدى التأثر بالفقر،       مليون جنيه استرليين إىل البلدان األف      ٦,١الوطـين الرابع أهنا قدمت مبلغ       
. ولتغري املناخ، ولتقييم وإدارة املخاطر املرتبطة بتغري املناخ، وإلدماج عمليات التكيف احمللية يف السياسات اإلمنائية

  مليون دوالراً يف الفترة    ٩,٤كما ذكرت الواليات املتحدة األمريكية يف بالغها الوطين الثالث أهنا أسهمت مببلغ             
 بلداً يف بناء قدراهتا البشرية      ٥٦ لـربنامج الواليـات املتحدة للدراسات القطرية، الذي ساعد           ٢٠٠٠-١٩٩٧

 .واملؤسسية لتقييم قابلية التأثر والتكيف مع تغري املناخ

أمـثلة عن أنواع التكيف مع تغري املناخ املزمعة للقطاعات الرئيسية            -٢اجلدول 
 ملدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالقابلة للتأثر يف األطراف غري ا

 التكيف االستباقي التكيف التفاعلي
 القطاعات الرئيسية 

 القابلة للتأثر

   مكافحة تعرية التربة-
   بناء السدود ألغراض الري-
   تغيريات يف استخدام وتطبيق األمسدة-
   إدخال حماصيل جديدة-
   صون خصوبة التربة-
ة وجين    تغـيريات يف أوقـات الزراع       -

 احملاصيل
   التحول إىل أصناف خمتلفة-
  بـرامج تعليمـية وإرشادية عن صون         -

 وإدارة التربة واملاء

تقاوم اجلفاف  /تتحمل(  تطوير حماصيل     -
 )اآلفات/وامللوحة واحلشرات

   البحث والتطوير-
  املاء-  إدارة التربة -
تنويع وتكثيف األغذية وحماصيل املزارع  -
اإلعانات /سة العامة، احلوافز    تدابري السيا   -

 الضريبية، السوق احلرة
   تطوير نظم اإلنذار املبكر-

 الزراعة واألمن الغذائي

   محاية اهلياكل األساسية االقتصادية-
  توعـية اجلمهـور لتعزيز محاية النظم         -

 اإليكولوجية الساحلية والبحرية
   بناء جدران حبرية ورفد الشواطئ -
ـ       - عب املرجانية،    محايـة وصـون الشِّ

ــبحرية  ــنغروف، واألعشــاب ال وامل
 والنباتات الساحلية

   اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية-
  حتسني ختطيط السواحل وتقسيمها إىل       -

 مناطق
   وضع تشريعات حلماية السواحل-
  إجراء حبوث تتعلق بالسواحل والنظم       -

 اإليكولوجية الساحلية ورصدها

لنظم املناطق الساحلية وا  
 اإليكولوجية البحرية
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 )تابع (٢اجلدول 

 التكيف االستباقي التكيف التفاعلي
 القطاعات الرئيسية 

 القابلة للتأثر

   محاية موارد املياه اجلوفية-
  حتسـني إدارة وصـون النظم القائمة         -

 لإلمداد باملياه
   محاية مناطق مستجمعات املياه-
 املياه   جتميع -  حتسني اإلمدادات باملياه      -

 اجلوفية وإزالة ملوحة املاء

  حتسني استخدام املياه املعاد استخدامها -
   صون مناطق مستجمعات املياه-
   حتسني نظام إدارة املاء-
  إصـالح سياسـة املـاء، مبا يف ذلك           -

 سياسات التسعري والري
  تطويـر نظم السيطرة على الفيضانات        -

 ورصد اجلفاف

 املوارد املائية

 ح إدارة الصحة العامة  إصال-
   حتسني ظروف السكن والعيش -
   حتسني االستجابة يف حاالت الطوارئ-

   تطوير نظام اإلنذار املبكر-
نواقل /  حتسني اإلشراف على األمراض     -

 األمراض ورصدها
   حتسني نوعية البيئة-
   التغيري يف التصميم العمراين واإلسكان -

 صحة اإلنسان

 .FCCC/SBI/2005/18/Add.5 :املصدر

 من البلدان النامية يف إطار نظام اإلنذار ٢١ سنة، الدعم إىل ٢٠وتقـدم الواليـات املتحدة، ألكثر من       -٢٧
ويدمج هذا النظام البيانات املُتحصل عليها      . وهذا نظام جيمع بني بناء القدرات وعملية التكيف       . املـبكر باجملاعة  

 األحيائية، مثل املعلومات - البيانات احمللية االجتماعية والفيزيائية     باالستشـعار عـن بعد عن طريق السواتل مع        
 . املتعلقة باملناخ وإنتاج احملاصيل، كما يقدم إنذاراً مبكراً لصانعي القرارات بشأن النقص الوشيك يف الغذاء

ن أجل برامج   دعماً مالياً م  ) مثل أستراليا، والدامنرك، ونيوزيلندا، واليابان    (وقدمـت بعـض األطراف       -٢٨
البحـث والتنفـيذ املصممة لتلبية االحتياجات اخلاصة للبلدان اجلزرية الصغرية النامية واملتعلقة بالتكيف مع تغري       

فاليابان تدعم مشروع بلدان احمليط اهلادئ واليابان، الذي يهدف إىل          . املـناخ وبالتنمية االقتصادية واالجتماعية    
ومتثل أستراليا أكرب . لدان اجلزرية الصغرية النامية الواقعة يف جنوب احمليط اهلادئحتديد وتعزيز تدابري التكيف يف الب

ويسعى هذا الربنامج إىل وضع هنج . الداعمني املاليني لربنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادي، ومقره يف ساموا
 . استراتيجي متماسك فيما خيص قضايا املناخ يف اإلقليم

األطراف املدرجة يف املرفق الثاين أيضاً مشاريع تتعلق بدمج املعلومات اخلاصة مبخاطر            وذكـرت بعض     -٢٩
ومن أمثلة ذلك،   . املناخ يف عمليات صنع القرار ويف اجلهود الرامية إىل زيادة توافر رصدات املناخ الطويلة األجل              

نيه استرليين، والدعم املقدم من فنلندا حلماية  ماليني ج٥التمويل املقدم من اململكة املتحدة ملشاريع يف أفريقيا مببلغ 
املـناطق الساحلية البحرية والتحكم يف الفيضانات، والدعم املقدم من سويسرا ملشاريع التكيف يف املناطق شبه                
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القاحلة، واملساعدة املقدمة لألنشطة يف جمال الغابات والزراعة من أملانيا، وبلجيكا، واجلماعة األوروبية، وفنلندا،              
 .وكندا، واململكة املتحدة، وهولندا، والواليات املتحدة، واليابان

وتشـمل الوسـائل األكـثر شيوعاً لتقدمي الدعم لبناء القدرات من أجل التكيف، التدريب واحللقات                 -٣٠
الدراسـية عـن شـىت املواضيع، وتبادل املعلومات، واخلدمات االستشارية، وتعزيز املؤسسات، ومشاريع نقل               

 خبرياً دولياً   ١٣ ٠٠٠، التمويل لتدريب    ٢٠٠٤ و ١٩٩٨فعلى سبيل املثال، قدمت اليابان، ما بني        . جياالتكنولو
 مليون ٤٣,٦يف جمال البيئة والقضايا املتعلقة باملناخ، وقدمت فرنسا، عن طريق املرفق الفرنسي للبيئة العاملية، مبلغ 

 .ناخ مشروعاً لبناء القدرات فيما يتعلق بتغري امل٣٣يورو ل  

وأهـم القـنوات اليت ميكن أن تسلكها األطراف املدرجة يف املرفق الثاين من أجل املسامهة يف املساعدة                   -٣١
: املـتعددة األطـراف املتصلة بتغري املناخ تشمل الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية وصندوقني خاصني مها               

وفيما خيص الصندوق   .  العاملية وصندوق أقل البلدان منواً     الصـندوق اخلاص لتغري املناخ الذي يريده مرفق البيئة        
االستئماين ملرفق البيئة العاملية، سامهت األطراف املدرجة يف املرفق الثاين مببلغ مليار دوالر يتاح من أجل املشاريع                 

 ، فحىت  أما فيما خيص الصندوقني اخلاصني    ). ٢٠١٠-٢٠٠٧(املـتعلقة بـتغري املناخ خالل فترة التجديد الرابعة          
إسبانيا، وأملانيا، وآيرلندا، وإيطاليا،    ( من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين        ١٣ تعهدت   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣٠

بتقدمي ) والـربتغال، والدامنـرك، والسـويد، وسويسرا، وفنلندا، وكندا، واململكة املتحدة، والنرويج، وهولندا            
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، بينما ٦٢قيمتها إىل مسامهات يف الصندوق اخلاص لتغري املناخ تصل 

إسبانيا، وأملانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، والدامنرك،      ( من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين        ١٧تعهـدت   
دا، وهولندا،  والسـويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، ولكسمربغ، واململكة املتحدة، والنرويج، ونيوزيلن          

 مليون دوالراً من دوالرات     ١١٥,٨بـتقدمي مسامهات يف صندوق أقل البلدان منواً تصل قيمتها إىل            ) والـيابان 
 .الواليات املتحدة

وتشـمل القـنوات األخرى للمساعدة املتعددة األطراف املتصلة بتغري املناخ، املؤسسات املالية املتعددة               -٣٢
دة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وشىت           األطراف، وبرنامج األمم املتح   

فتغري املناخ مسألة شاملة ومتداخلة مع العديد من . الربامج واملنظمات العلمية والتقنية والتدريبية املتعددة األطراف
 .األنشطة اليت تدعمها هذه املنظمات

عن خربات املؤسسات املالية الدولية ومصادر التمويل األخرى، يتناول          )٨(وقـد أعـدت األمانة تقريراً      -٣٣
ويتضمن هذا التقرير معلومات    . املـبادرات الـيت قامت هبا كل من هذه املؤسسات فيما خيص عمليات التكيف             

، مفصـلة عن التمويل من أجل التكيف، مبا يف ذلك إمكانية احلصول على التمويل حالياً ومستوى ذلك التمويل                 
 .فضالً عن معلومات تتعلق بالدور احملتمل ملرفق البيئة العاملية

 ـ ـ ـ ـ ـ

                                                      

)٨( FCCC/TP/2007/4. 


