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  مقدمة-   ً أوال  
  الوالية-ألف 

                            ، األطراف واملنظمات املعنية     )١ (                             ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين                                                       دعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      - ١
                                                                      ، بشأن هنج واستراتيجيات التكيف وممارساته وتكنولوجياته على الصعد             ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ١٥                            إىل أن تقدم تقارير حبلول      

                 مانة إعداد اهليكل            وطلبت إىل األ  .                                                                               اإلقلـيمي والوطين واحمللي يف شىت القطاعات، وبشأن االحتياجات واخلربات والشواغل          
                                               كما طلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن جتمع          .     ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ٢٠                                           هلـذه التقارير ونشره على األطراف حبلول        

  . )٢ (                                                                           هذه التقارير يف وثيقة متنوعات تتوافر للهيئة الفرعية يف دورهتا السابعة والعشرين

                                                               مانة إعداد تقرير توليفي حبلول دورهتا السابعة والعشرين عن                                                             ويف الـدورة نفسـها، طلبت اهليئة الفرعية من األ          - ٢
  . )٣ (      أعاله ١                                                                                             تكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ احملددة يف تقارير األطراف واملنظمات ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة 

  نطاق املذكرة-باء 

       ً             تقريراً وصلت من      ١٣               ، الواردة يف                                                                              يولـف هـذا الـتقرير املعلومات عن تكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ             - ٣
                                            سبعة من مؤسسات األمم املتحدة واملنظمات       -                                تقارير من املنظمات املعنية        ١٠     ً        طـرفاً، و     ٣١                         األطـراف، ومتـثل آراء      

                                           ويربز هذا التقرير التكنولوجيات احملددة يف         ).            انظر اجلدول  (                                                             احلكومية الدولية، وثالثة من املنظمات غري احلكومية املعتمدة         
  .                                                                                                                    قطاعات لتيسري التكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ عن طريق تعزيز املرونة على الصعد اإلقليمي والوطين واحمللي                      شىت ال 

                                                                                                                   كما أنه حيدد االحتياجات املشتركة هلذه التكنولوجيات والشواغل واحلواجز املتعلقة بنشرها ونقلها، واخلربات والدروس              
  .                                                               ذه احلواجز بالنسبة إىل القطاعات املختلفة من منظور إقليمي ووطين وحملي                                املستفادة مبا يف ذلك تدابري التصدي هل

                                                                                                       وسيكون التوليف مبثابة إسهام يف برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه،  - ٤
                                              ري وتعزيز أنشطة نقل التكنولوجيا، مبا فيها                                                                                      ويف عمـل الفريق العامل املعين بنقل التكنولوجيا بشأن حتليل وحتديد سبل تيس            

          إطار نقل   (                 من االتفاقية     ٤              من املادة     ٥                                                                                         األنشـطة احملـددة يف إطار األعمال املفيدة والفعالة الرامية إىل تعزيز تنفيذ الفقرة               
   ).           التكنولوجيا

  معلومات أساسية-جيم 

                                             وخاصة البلدان النامية، مبا يف ذلك أقل                                                                          إن اهلـدف الـنهائي لربنامج عمل نريويب هو مساعدة مجيع األطراف،            - ٥
           ً                                                                                                                       البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني فهمها وتقديرها آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه                  

              ى أساس سليم                                                                                                              واختـاذ القـرارات املسـتنرية بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية ومن أجل االستجابة لتغري املناخ عل                
  . )٤ (                                          ً        ً  اقتصادي، مع مراعاة تغري املناخ وتقلبه حاضراً ومستقبالً-                    وعلمي وتقين واجتماعي 

                                                      

) ١ (  FCCC/SBSTA/2006/11 ٥٦         ، الفقرة  .  
  .FCCC/SBSTA/2007/Misc.11 و FCCC/SBSTA/2007/Misc.10                         التقارير جممعة يف الوثيقتني  ) ٢ (
) ٣ (  FCCC/SBSTA/2006/11 ،   ٦٥       الفقرة  .  
  . ١                ، املرفق، الفقرة   ١١-   م أ / ٢      املقرر   ) ٤ (
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                                                                                                وجيري االضطالع باألنشطة يف جمال ختطيط وممارسات التكيف مبوجب برنامج عمل نريويب وفق اهلدف املرسوم               - ٦
                                             ع وحتليل ونشر معلومات عن إجراءات وتدابري        مج "   ،  ̀  ٢̀  ) ب ( ٣        ً                      ، تعزيزاً للموضوعني الفرعيني       ١١-    م أ  / ٢                يف مرفق املقرر    

                                                                                                                       التكـيف العملية السابقة واحلالية، مبا يف ذلك مشاريع التكيف، واستراتيجيات التكيف القصرية األجل والطويلة األجل،                
                                                    تيسري التواصل والتعاون فيما بني األطراف واملنظمات        "   ،  ̀  ٤̀  ) ب ( ٣    ؛ و  "                                          واملعـارف احمللـية ومعارف السكان األصليني      

   ".                                                                      ختصة واألعمال التجارية واجملتمع املدين وصانعي القرارات وأصحاب املصلحة اآلخرين  امل

   ّ                     تركّز العمل يف تطوير ونقل    )٥ (                                                                                ومـنذ اعـتماد إطـار نقـل التكنولوجيا من مؤمتر األطراف يف دورته السابعة              - ٧
  :                                       ملواضيعية الرئيسية يف هذا اإلطار وهي                                                                                 التكنولوجيات مبوجب االتفاقية، على تنفيذ جمموعة األنشطة احملددة يف اجملاالت ا          

  .                                                                                                                      تقديـرات االحتياجات التكنولوجية، واملعلومات التكنولوجية، وبيئات التمكني وبناء القدرات وآليات نقل التكنولوجيا            
  .                                                           أما القضايا املتعلقة بتكنولوجيات التكيف فقد وردت حتت كل موضوع

                                                                     بنقل التكنولوجيا بشأن التكيف مع تغري املناخ هبدف حتسني املعارف                                                       وتعمل اهليئة الفرعية مع فريق اخلرباء املعين       - ٨
                                                                                                                             احلالية وتفهم هذه التكنولوجيات وتقدير إمكاناهتا وأوجه القصور فيها وحتديد أولويات احتياجات البلدان النامية إىل هذه                

                             تبيان آثارها على السياسات                                                                                              التكنولوجـيات، وحتسـني عملية تطوير ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بالتكيف، ومواصلة             
  :                                  ومتثلت بعض نتائج هذا العمل فيما يلي  .        املناخية

                                   من إعداد برنامج األمم املتحدة       "                                                   إجراء تقديرات االحتياجات التكنولوجية لتغري املناخ      "                كتيـب بعنوان      ) أ ( 
                                      واألمانة، ملساعدة األطراف يف إجراء                                                                                             اإلمنائي بالتعاون مع مبادرة تكنولوجيا املناخ، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا،          

                               تقديرات االحتياجات التكنولوجية؛

                                                                                                   تقريـر تولـيفي عن تقديرات االحتياجات التكنولوجية أكملته األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                 ) ب ( 
       ً   تقديراً    ٢٣                                                                                                            لالتفاقـية، يوفـر معلومـات عن االحتياجات التكنولوجية للتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه، يرد يف                  

  ؛FCCC/SBSTA/2006/INF.1) (     ً      ً      ً  بالغاً وطنياً أولياً   ٢٥                       لالحتياجات التكنولوجية و

  ؛FCCC/TP/2006/2) (                                             ً                     ورقة فنية عن تطبيق التكنولوجيات السليمة بيئياً للتكيف مع تغري املناخ   ) ج ( 

                 ثابة مقدمة موجزة             أعاله وتكون مب  )  ج ( ٨                                                      نشرة تلخص وتوضح استنتاجات الورقة املشار إليها يف الفقرة   ) د ( 
  .                                                             ملبادئ وطرق التكيف، واخلطوات العملية اليت ميكن أن تساعد يف تنفيذها

                                      الذي أقرته اهليئة الفرعية يف دورهتا         )٦ (    ٢٠٠٧                                                                    ويشـمل بـرنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام             - ٩
          ً                                          كيف، نشاطاً للنظر يف هذا التقرير التوليفي بقصد                                                                             السادسة والعشرين، يف إطار اجملال املواضيعي الشامل لتكنولوجيات الت        

  .                                     حتديد األنشطة املمكنة لدعم تنفيذ الربنامج

 

                                                      

  . ٧-   م أ / ٤      املقرر   ) ٥ (

) ٦ (  FCCC/SBSTA/2007/4املرفق الثاين ،             .  
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  ملخص التقارير-     ً ثانيا  

  الظروف الوطنية وهنج الوصول إىل هذا التقرير التوليفي-ألف 

                   املناخ، والنطاق                                                                                         يلخص اجلدول املعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات بشأن تكنولوجيات التكيف مع تغري            -  ١٠
                أفريقيا، واحد؛    :                                          وجاء التوزيع اإلقليمي على النحو التايل       .                                                           اجلغـرايف هلذه التكنولوجيات، والقطاعات اليت تستخدم فيها       

  .                                                                                                                          وآسيا ومنطقة احمليط اهلادئ، مخسة؛ وأوروبا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، أربعة؛ وأمريكا الشمالية، ثالثة              
     ً                                                       طرفاً مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وتسعة أطراف غري            ١٣                                            جمعات السياسية، فالتقرير التوليفي يشمل                   ومن حيث الت  

   ).                        ً                                     طرفان من أقل البلدان منواً؛ وطرف من الدول اجلزرية الصغرية النامية (                   مدرجة يف اجلدول األول 

            ويعتمد بعض    .                                من قابلية التأثر بتغري املناخ                                                                             ولألطـراف قيد النظر يف إعداد هذا التقرير التوليفي مستويات خمتلفة             -  ١١
  -                                                                                                                       مـن هذه األطراف على الزراعة وقاعدة املوارد الطبيعية بشكل أكرب من غريه، األمر الذي يؤدي إىل قضايا اجتماعية                    

          مناط خمتلفة                                                        وبالنسبة إىل البلدان اجلافة وشبه اجلافة هنالك احتمال أل      .                                                        اقتصادية مرتبطة بذلك، كالفقر والتنمية غري املتكافئة      
                                  ً     ً                      ويشكل ارتفاع مستوى سطح البحر هتديداً كبرياً للدول اجلزرية           .                                                      مـن املشـاركة، وكثافة التصحر ونقص املاء والطعام        

                                                كاألرجنتني وبنغالديش وكوبا وقربص واملكسيك وجنوب       (                                                              الصـغرية النامـية واألطراف ذات األقاليم الساحلية الكبرية          
                                                                                        من قبيل الفيضانات وما يتصل هبا من آثار سلبية على موارد املياه واهلياكل األساسية                                      فهذه البلدان تواجه مشاكل      ).        أفريقيا

  .                                          وأسباب املعيشة الساحلية بل واخلسائر يف األرواح

  :                                                            ً                               وقدمت معظم األطراف واملنظمات معلومات عن تكنولوجيات التكيف وفقاً للهيكل التايل الذي وفرته األمانة -  ١٢

         وال يركز    .  )٧ (                                                     النهج واالستراتيجيات، أو املمارسات أو التكنولوجيات       :     تكيف           إجراءات ال   )    نوع (       فـئة     ) أ ( 
                                                                                                                     هـذا التولـيف إال عـلى املعلومـات عـن تكنولوجـيات التكـيف؛ ويـرد تولـيف للفـئات األخرى يف الوثيقة                        

FCCC/SBSTA/2007/9؛  

                                مبا يف ذلك املشاريع مع وصف موجز؛                   عنوان إجراء التكيف،  ) ب ( 
             مثل الزراعة   (         والقطاع    )                    ، أو وطين أو حملي     )٨ (      إقليمي (                النطاق اجلغرايف     :      لتكيف                      نطـاق تكنولوجـيا ا      ) ج ( 

  ؛ )                                                                ومصائد األمساك، موارد املياه، املناطق الساحلية، الصحة اهلياكل األساسية

                                               جاري، قيد التنفيذ، قيد التطوير، قيد النظر، إخل؛  :                       حالة النشاط التكنولوجي  ) د ( 

                        اخلربات والدروس املستفادة        وكذلك                  والشواغل واحلواجز،          التنفيذ                    اخلاصة للنجاح يف              االحتـياجات     ) ه ( 
                                          أو ميكن النظر فيها يف إطار برنامج عمل نريويب؛ /    ُ                       اليت ُيرى من الضروري تقامسها و

  .                                         اليت ميكن احلصول منها على مزيد من املعلومات      املراجع  ) و ( 
                                                      

                                                                                         بسبب الطابع املتشعب لتكنولوجيات التكيف اختارت بعض األطراف واملنظمات الفئة اليت تعكس على أفضل   ) ٧ (
  .                                 ً                وجه خصائص اإلجراء ولكنها ذكرت أيضاً فئات حمتملة أخرى

                                                                                           اإلقليمية إىل األنشطة املنفذة فيما بني البلدان، واعتربت األنشطة املنفذة على املستوى دون                              تشـري األنشـطة       ) ٨ (
  .                الوطين أنشطة حملية
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  ملخص املعلومات املقدمة عن تكنولوجيا التكيف-اجلدول 

  )أ(البلد أو المنظمة المجموعة اإلقليم النطاق الجغرافي القطاعات

غير ذلك
       

 

القطاع الشامل
             

الهياآل األساسية 
               

التنوع البيولوجي 
                

 

صحة
ال

   
  

 

المناطق الساحلية
                

 

موارد المياه
            

 

صRRRRRRيد  
الRRRRRRزراعة و

                 
        

 
األسماك
      

المحلي 
      

الوطني 
      

اإلقليمي  
        

 

   

         األرجنتين NAI                                أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي    !       
   #          أستراليا AI                    آسيا والمحيط الهادئ     !  
       النمسا AI       أوروبا    !       
        بنغالدیش NAI, LDC                    آسيا والمحيط الهادئ    #       
 #    #  ! ! !      آندا AI                أمريكا الشمالية 
     !      آوبا NAI, LDC, SIDS                                أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي     
      # #  !      قبرص AI       أوروبا 
      #  #           السلفادور NAI                                أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي  
    !       فرنسا AI       أوروبا      
        ألمانيا AI       أوروبا          ! 
  !   ! ! !  !         اليابان AI                    آسيا والمحيط الهادئ 
 !  !  ! ! ! ! ! !       التفيا NAI       أوروبا
   !       مالطة NAI       أوروبا     !  
        المكسيك NAI                أمريكا الشمالية     !      
     ! !   !        هولندا AI       أوروبا 
       ! !           نيوزیلندا AI                    آسيا والمحيط الهادئ  
         البرتغال AI       أوروبا    ! !      
# !  !   ! ! ! !         رومانيا AI       أوروبا !
   !              جنوب أفریقيا NAI        أفريقيا    ! !  
       السوید AI       أوروبا          ! 
 !   !  ! !  !           طاجيكستان NAI                    آسيا والمحيط الهادئ 
  ! !  !  ! ! !                 المملكة المتحدة AI       أوروبا 
 ! !     !  ! !                 الوالیات المتحدة AI                أمريكا الشمالية
   المجموع الفرعي ٣ ٩ ٦ ١٤ ١٢ ٦ ٢ ٦ ٣ ٧ ١
    النسبة المئويــــة  ١٣ ٣٩ ٢٦ ٦١ ٥٢ ٢٦ ٩ ٢٦ ١٣ ٣٠ ٤

          !   IGO اتفاقية التنوع البيولوجي                         
 #   !  ! ! ! ! !   IGO منظمة األغذیة والزراعة                      
       #      IGO برنامج األغذیة العالمي                      
! ! !   ! ! ! ! ! !   IGO المنظمة العالمية لألرصاد الجویة                               
   #     !  !   NGO املعهد الدويل لبحوث املناخ واجملتمع                               

     ! ! ! !     NGO إلجراءات العملية ا                
      !       NGO مركز تيندال لبحوث تغري املناخ                            

    المجـــموع ٧ ١١ ١٠ ١٧ ١٦ ٨ ٢ ٧ ٤ ٨ ٢
     النسبة المئویة ٢٣ ٣٧ ٣٣ ٥٧ ٥٣ ٢٧ ٧ ٢٣ ١٣ ٢٧ ٧

              منظمة حكومية    = IGO                             منظمة األغذية والزراعة،      =FAO                             اتفاقية التنوع البيولوجي،      = CBD                                               من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،          = AI   :            املختصـرات 
         منظمة غري   = NGO                                        من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،   = NAI                  ً    من أقل البلدان منواً،     = LDC                                         املعهـد الـدويل لبحوث املناخ واجملتمع،          = IRI          دولـية،   

       برنامج   = WFP   ،   )                                   مكتب اململكة املتحدة لألرصاد اجلوية     (                 حوث تغري املناخ                    مركز تيندال لب    = Tyndall                                       مـن الدول اجلزرية الصغرية النامية،         = SIDS           حكومـية،   
   .                            املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  = WMO               األغذية العاملي، 

  .                               مقدرة على أساس التقارير#   ؛  "           التكنولوجيا "                             مقدمة يف إطار العنوان !  :        املعلومات  :     مالحظة

  .                                                                ث منظمات حكومية دولية مل تشمل تكنولوجيات التكيف ومل تؤخذ يف االعتبار                                 املعلومات املقدمة من سبعة أطراف وثال  ) أ ( 
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           وعلى سبيل    .                                                                                              وأفـادت بعـض األطراف املدرجة يف املرفق األول عن وجود أنشطة ثنائية للتعاون التكنولوجي               -  ١٣
                 وأفادت أملانيا عن   .       أوغندا                                                                                            املثال، أفادت اليابان عن أنشطة تنفذ يف بوركينا فاسو وكمبوديا وملديف واملكسيك والفلبني و         

       كما قد   .                                                                 وتبحث هذه التكنولوجيات يف هذا التقرير يف إطار البلد الذي أبلغ عنها  .                                  نشـاط واحـد ينفذ يف طاجيكستان     
                 مثل إبالغ مؤسسة    (                                                                                                     تشـري املعلومات املقدمة من املنظمات إىل تكنولوجيا أبلغ عنها بالفعل يف تقارير من أحد األطراف                 

     ولذا    ).                                                        عن تكنولوجيات استخدمت يف كينيا ونيبال وسري النكا وزمبابوي  (Practical Action)                     اإلجـراءات العملـية   
                                   وجدير باملالحظة أن هذه القيود ال        .                                                           ً                          فاجملامـيع الفرعية املبلغ عنها من األطراف فقط ترد يف اجلدول تالفياً الزدواج العد             

                                 ويف عدة حاالت مل توفر التقارير         ).                         مي، أو الوطين أو احمللي                                                                    تؤثر على نتائج التحليل اجملمعة على الصعد القطاعي أو اإلقلي         
               ويف هذه احلاالت     .                                                                                                  معلومـات إال عن النطاق اجلغرايف لتكنولوجيات التكيف رغم إمكانية التعرف على القطاع بسهولة             

  .       يف اجلدول  # ُ ّ                       ُعلّم القطاع املقصود بالرمز 

             أي األجهزة أو  (                                  التقارير، حسب طبيعة التكنولوجيا                                                            وجـرى ترميز املعلومات عن التكنولوجيات اليت وردت يف           -  ١٤
  .                                  وحسب الفئة التكنولوجية الفرعية     )                                                                                     الـربامج التكنولوجية، وتكنولوجيات التنفيذ أو املساعدة يف تنفيذ إجراءات التكيف          

  ت                                  وحينئذ أجري حتليل للتواتر، وخلص      .                                                                         كذلك خصصت رموز لالحتياجات والشواغل املتصلة بتنفيذ هذه التكنولوجيات        
ُ                                                                                              وُجمعت التجارب والدروس املستفادة من تكنولوجيات التكيف املبلغة من األطراف واملنظمات ووحدت              .               ً    النـتائج بيانياً    

  .                 ً        يف فئات خمتلفة جتنباً لالزدواج

  تكنولوجيات التكيف حسب القطاع-باء 
                          رة التكنولوجيات يف قطاع                                                                               أن أغلبية التكنولوجيات أبلغ عنها يف القطاع الزراعي، وتتبعها مباش           ١                يـبني الشـكل      -  ١٥

                                                                                                   وحددت بعض األطراف تكنولوجيات تشمل عدة قطاعات أو قدمت معلومات عن قطاعني آخرين مها الطاقة                 .             موارد املياه 
                                  ومجيع املعلومات املقدمة، مبا فيها       "            التكنولوجيا "                             املعلومات املقدمة حتت عنوان       :                                     ويبني الرقم النتائج اجملمعة يف فئتني       .         والسياحة

  .                                                               وجمموعتا القيم ليستا خمتلفتني، ويستند التحليل أدناه إىل الفئة األخرية  .                             مات يف اجلزء النصي من القرارات     املعلو

                                          ً قطاعات تكنولوجيا التكيف املبلغ عنها عموما -١الشكل 
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                    أن التكنولوجيات    ٢              ويوضح الشكل   .             تكنولوجيا    ١٧٠                                                   ذكـرت األطـراف واملنظمات يف تقاريرها أكثر من           -  ١٦
  )           يف املائة    ٢٤ (                             تليها قطاعات موارد املياه       )            يف املائة    ٣٤ (           ً                                                     األكثر شيوعاً يف التقارير هي يف قطاع الزراعة ومصائد األمساك           

                               ً                        وحدد عدد تكنولوجيات منخفض نسبياً يف قطاعات املناطق           ).            يف املائة    ١٨ (                                          مث التكنولوجـيات الشـاملة للقطاعـات        
   ).         يف املائة   ٣,٦ (                واهلياكل األساسية   )          يف املائة ٤ (       والصحة   )          يف املائة ٥ (                    ، والتنوع البيولوجي  )         يف املائة ٦ (         الساحلية 

  التكنولوجيات الشائع اإلبالغ عنها من األطراف واملنظمات- ٢الشكل 
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                               مثل األسوار البحرية وحواجز املد؛   (                                             هيكل األجهزة للحماية من ارتفاع مستوى سطح البحر  =          األجهزة -       احلماية   :     مالحظة

   ).                                  مثل استعادة الكثبان وتغذية الشواطئ (                                           اهلياكل الرباجمية للحماية من ارتفاع سطح البحر   =           الرباجميات-       احلماية  

                                   ، مثل تكنولوجيات تشكيالت احملاصيل          أجهزة                                                               ومـن املمكن أن تكون التكنولوجيات املبلغ عنها تكنولوجيات           -  ١٧
                              مثل نظم الري اجلديدة أو احملسنة،  (                    أو تكنولوجيات الري    )                        مثل جزر ميل يف ملديف     (                     واحلوائط البحرية                    املقاومة للجفاف، 

                                            والكثري من التكنولوجيات هلا خصائص األجهزة        .                            ، مثل أمناط تعاقب احملاصيل           براجميات                   ، أو تكنولوجيات     )            يف الـربتغال  
                          أنه يبلغ عن تكنولوجيات      )  أ ( ٣             ويبني الشكل     .       ل منطي                                                                والـرباجميات وجتمـع إجراءات التكيف الناجحة بني النوعية بشك         

                                                  يف املائة من التكنولوجيات املبلغ عنها خصائص          ٢٠          ، ولنحو    )                يف املائة لكل     ٤٠    حنو   (                                  األجهـزة والرباجميات بقدر متساو      
              التكيف مع                             يف مساعدة البلدان على                         لتكنولوجيات الرباجميات              الدور اهلام                     وتبني هذه النتيجة      .                     ً     األجهـزة والرباجميات معاً   
  .                        اآلثار السلبية لتغري املناخ
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                         التقليدية أو حديثة أو                                   تصنف التكنولوجيات ثانية إىل       )                  األجهزة والرباجميات  (                                  ويف إطار هاتني الفئتني الواسعتني       -  ١٨
                             اليت تطبق للتكيف مع أخطار       )      احمللية (              التقليدية               التكنولوجيات       وتشمل    .                                                 عالـية التكنولوجـيا أو تكنولوجـيا املستقبل       

           ومن أمثلة    .                                                                                                  الطقـس، تكنولوجـيات إلقامـة حدائـق خضـراوات عائمة، وتصميمات تقليدية للمساكن، واألسوار              
  ،  )                                       مثل املخصبات، ومبيدات اآلفات واملذيبات     (                                               تكنولوجـيات إلنتاج مواد كيميائية جديدة                احلديـثة                 التكنولوجـيات   

                                         ، وتكنولوجيات إلنتاج تشكيالت جديدة من       )                                            مثل نظم اإلصحاح واملباين السكنية والتجارية      (                       والتصـميمات احملسـنة     
    ).                  مثل الري بالتنقيط (                                  ، وتكنولوجيات جديدة الستخدام املياه  )              مثل الذرة اهلجني (       احملاصيل 

                                  ً                                                       تشمل بعض التكنولوجيات األحدث تطوراً، النامجة عن التقدم العلمي يف العقود األخرية،                                  والتكنولوجيا العالية  -  ١٩
  .                                                                              جيا املعلومات واالتصاالت، ونظم رصد األرض ونظم املعلومات اجلغرافية، والتعديل الوراثي                        مبا يف ذلك التقدم يف تكنولو

                                                                                   التكنولوجيات اليت مل ختترع بعد؛ ومن أمثلتها تكنولوجيات لقاح املالريا، واألشكال                              تكنولوجـيات املستقبل           وتشـمل   
  .                                               اليت حتتاج إىل مياه قليلة أو اليت ال حتتاج إىل املياه                                                           املختلفة من اهلندسة اجليولوجية للحد من تأثريات املناخ، أو احملاصيل

     وعلى   .                                                             يف املائة من التكنولوجيات كانت لتنفيذ إجراءات التكيف          ٥٥              أن أكثر من      )  ب ( ٣                  كذلك يبني الشكل     -  ٢٠
  ر                                                                                                                     سـبيل املثال، ففي قطاع املناطق الساحلية كانت هذه التكنولوجيات ترمي إىل احلماية من ارتفاع مستوى سطح البح                 

                                                          ؛ وإىل التراجع عن اآلثار احملتملة الرتفاع مستوى سطح البحر واحلد  )                                            مثل السياجات يف هولندا وتغذية الشواطئ يف كوبا  (
                                                                      واستيعاب ارتفاع مستوى سطح البحر بزيادة قدرة اجملتمع على مواكبة            )                                           مثل تكنولوجيات نقل مواقع املباين املهددة      (      منها  

  )  ب ( ٣             ويبني الشكل      ).                                                          الطوارئ، وتعديل استخدام األراضي واملمارسات الزراعية                                 مثل تكنولوجيات إعداد خطط    (       اآلثار  
                                                                                                                        أنـه عـلى الـرغم من أن تكنولوجيات التنفيذ كانت أكثر ما ذكر يف التقارير، فإن التكنولوجيات اليت تدعم التخطيط                

  .                                                   ً                  والتصميم، واليت تدعم املعلومات وإذكاء الوعي كانت أيضاً مما ورد يف التقارير

  أنواع التكنولوجيات اليت أبلغت عنها األطراف واملنظمات-٣ل الشك

)ب(
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 )يف املائة(مجيع التكنولوجيات 

 تكنولوجيات األجهزة والرباجميات

              والتكنولوجيات   .                            قيد التنفيذ وقيد التطوير                    ، تليها أنشطة         جارية                  بلغ عنها أنشطة                                 ُ    وأغلبية أنشطة التكنولوجيات املُ    -  ٢١
                                         يف املائة، على التوايل، من جمموع عدد أنشطة  ٥              يف املائة و    ٦        متثل         اكتملت             وأنشـطة                  قـيد الـنظر                        املـتعلقة بأنشـطة     

  .                           يف التصدي لتحديات التكيف     )  ة                     أي التقليدية واحلديث   (                              الدور اهلام للتكنولوجيات      ٤    و  ٣              ويبني الشكالن     .             التكنولوجيات

األجهزة الرباجميات-األجهزة األجهزة-الرباجميات الرباجميات
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                                        ً                                                                                         كمـا أهنما يبينان أنه على الرغم من أن عدداً من األنشطة جارية، فهناك حاجة إىل إجراء بشأن املشاريع اليت قيد التنفيذ                      
  .                واليت قيد التطوير

                                            ُ                            حالة تنفيذ التكنولوجيات املتعلقة باألنشطة امل بلغ عنها من األطراف واملنظمات-٤الشكل 

 

 

 

 

 

 لزراعة ومصائد األمساكا -١

                                                                                                            كانت التكنولوجيات احملددة يف قطاع الزراعة ومصائد األمساك، يف أغلب األحيان تتعلق بالرصد واملراقبة بشكل                -  ٢٢
    ١٩ (                فإدارة األراضي     )            يف املائة    ١٩ (                              تليها مباشرة إدارة احملاصيل       )                                              يف املائة من التكنولوجيات يف هذا القطاع         ٢١ (       منهجي  

                                                                          وتشمل التكنولوجيات اليت ذكرت، رسم خرائط اجلفاف وحتديد املناطق املعرضة             ).            يف املائة    ١٦ (          املياه       فحفظ  )           يف املائـة  
               الواليات املتحدة  (                             ، وشبكة اإلنذار املبكر باجملاعات  )            جنوب أفريقيا (                                                  لـلجفاف باسـتخدام التصـوير التحليلي بالسواتل      

                                       وهو يشمل دعم خدمات املراقبة واإلبالغ       (                   الزراعية يف كندا                                                  ، والربنامج الوطين خلدمات املعلومات املناخية        )          األمريكـية 
   ).                                                     والقرارات املتعلقة بتغري املناخ وتوفري املعلومات عن التكيف

        املقاومة  /                                                                  هناك تشديد على استنباط واستخدام تشكيالت من احملاصيل احملتملة                        إدارة احملاصـيل                 وفـيما خيـص      -  ٢٣
                                             النمسا واليابان وجنوب أفريقيا وطاجيكستان      (                             و اآلفات أو البذور احملسنة                                                     لـلجفاف أو احلرارة أو امللوحة أو احلشرات أ        

                        وممارستها فقد حددهتا                 إدارة األراضي                  أما تكنولوجيات       )).      الفاو (                                                       ومـنظمة األغذيـة والـزراعة التابعة لألمم املتحدة          
                           وتطبيق الزراعة الكنتورية                                        وهذه مشلت تصطيب وتثبيت املنحدرات،        .                                                      األرجنـتني والـيابان ونيوزيلـندا ورومانيا والفاو       

                                                                                                             للمنحدرات، واإلدارة اجملتمعية للكثبان، وتطبيق احلد األدىن للحراثة أو عدم احلراثة، وقياس رطوبة التربة باستخدام مسابري 
          ومل يذكر   .                                                                                                                 ثنائـية الكهرباء، احملمولة، وتغطية القمامة، وتغيري ممارسات الفالحة بغية احلفاظ على رطوبة التربة ومغذياهتا              

                                                            وتشمل هذه التكنولوجيات استخدام املياه اجلوفية لرعي احليوانات يف   .                                                   إدارة املراعي واملاشية إدارة فعالة إال الربتغال والفاو
  .                                                                      ظروف اجلفاف، وتربية املاشية اليت تتحمل احلرارة وإدارة املاشية والعلف والرعي

                                             تخدام املياه بكفاءة وحتسني نظم الري، وعلى                                          فقد حددت تكنولوجيات خمتلفة الس                 حفـظ املياه                  وبالنسـبة إىل     -  ٢٤
                  األرجنتني وبنغالديش   (                                                                 ُ                              سـبيل املـثال، الـري بالتنقيط وحتسني شبكات اخلزانات واستخدام املضخات اليت ُتدار بالقدم                

                                                                       وتشمل التكنولوجيات األخرى اليت حددت، تعزيز تقنيات اإلنتاج الزراعي            ).                                       وقـربص والربتغال ورومانيا وطاجيكستان    
        ، وحتسني   )                         تثبيت املنحدرات وتصطيبها   (                          ، ومكافحة تآكل التربة      )                                  مثل مصارف العلف، وزراعة املمرات     (           ة املخاطر        وإدار

  .                                                          التربة باالستعادة والتخصيب، وتكييف مواسم احلصاد وهيكل احملاصيل

قيد النظر
٦٪ 

قيد التطوير
٢١٪ 

 جارية
٤٠٪ 

قيد التنفيذ
٢٨٪ 

اكتملت
٥٪ 
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               لعملية باململكة                             ُ  َّ                                                       وفـيما يتعلق مبصائد األمساك، مل ُيبلَّغ سوى عن تكنولوجيا واحدة حملية من مؤسسة اإلجراءات ا      -  ٢٥
                                     ً                                                             إذ تستخدم األقفاص السمكية املصنوعة حملياً لالحتفاظ باألمساك يف حفرات الربك اليت متتلئ خالل الرياح املومسية        :       املتحدة

  .                               ً                             حيث ال يكون الصيد يف األهنار مأموناً بسبب التدفقات الشديدة للمياه

 موارد املياه -٢

                                        يف املائة من جمموع التقنيات يف هذا          ٣٠             نقل املياه،    (              إدارة املياه                                              قدمت عدة أطراف معلومات عن تكنولوجيات        -  ٢٦
  ُ                                    وقُصد من أكثر التكنولوجيات املستشهد        ).            يف املائة    ١٩                                             يف املائة؛ وإعادة تدوير املياه وحفظها،          ٢٥                      القطاع؛ ومجع املياه،    

                                طحي؛ وتقليل الفاقد يف اجلريان                                                                                                هبـا لـنقل املـياه، حتديث نظم ختزين املياه وتصريفها وزيادة القدرة على التخزين الس               
                                                        ؛ وتثبيت وتقوية ضفاف األهنار؛ وحتديث نظم توفري مياه          )              اكتشاف التسرب  (                                          السـطحي إىل الـبحر، وتقلـيل التسرب         

         أستراليا  (                                                                                                              الشـرب؛ ومعاجلـة النفايات يف املدن؛ وحتديث وزيادة كفاءة نظم تقليل وإزالة العوائق اليت تعترض الصرف                  
     كذلك    ).                                                                                             لطة وهولندا وجنوب أفريقيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والفاو                               وبنغالديش والتفيا وما  

                                                         ً                                                       أشـارت اململكة املتحدة إىل بعض تكنولوجيات الرباجميات، ومنها مثالً تكنولوجيات دعم التحضري لوضع خرائط خماطر                
  .                                         الفيضان على اإلنترنت بطريقة ميكن البحث فيها

                                      ُ                                                      فإن التكنولوجيات اليت حددت بصفة عامة قُصد هبا مجع مياه األمطار وإزالة ملوحة مياه                        مجع املياه     إىل            وبالنسبة   -  ٢٧
                      ومن أمثلة ذلك بناء       ).                                                                                       أستراليا وقربص ومالطة ومؤسسة اإلجراءات العملية ومركز إجراءات تيندال لتغري املناخ           (         الـبحر   

                                                                  يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة، ومجع مياه األمطار من جوف                                                                    السـدود الرملـية للحصول على املاء من األهنار املومسية         
                                                                                                           األرض باسـتخدام اجلمـع بـني السدود الكنتورية واألخاديد، واخلزانات احملفورة حتت مستوى سطح األرض داخل                 

       لوجيات            ومن التكنو   .                                       ، وهو نظام متقدم جلمع مياه األمطار      ̀          املطر احلر ̀                                                    األخـاديد، وبـني البـيوت واملكاتب املزودة ب            
                          ودعم التنبؤات مبوارد املياه   )             جنوب أفريقيا (                                                                             األخـرى الـيت ذكرت، تكنولوجيا بناء جممعات األمطار وإدارة موارد املياه             

   .                                                   ُ                    لألجل الطويل، ونظام املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن ُبعد باستخدام السواتل

                مثل نظم الصرف    (                                ل تكنولوجيات معاجلة النفايات            فتشم                             بإعادة تدوير املياه وحفظها                              أما التكنولوجيات املتصلة     -  ٢٨
                       مثل اخلزانات حتت األرض     (                                             ، وهياكل الصرف الصحي واستيعاب النفايات        )                                               املغلقة مع إعادة استخدام مياه الصرف املنقاة      

   ).                                            لالستخدام الفعلي للمياه اجلوفية يف بوركينا فاسو

 املناطق الساحلية -٣

                                                                        ناطق الساحلية، من بنغالديش وكندا واليابان والتفيا وهولندا والسويد                                               حـددت تكنولوجـيات إدارة ومحاية امل       -  ٢٩
                      من ارتفاع مستوى سطح       احلماية                              وهتدف معظم هذه التكنولوجيات إىل   .                                                 واململكة املتحدة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية     

                         رتفاع عن مستوى سطح البحر                                                                            ومن األمثلة على ذلك بناء هياكل جديدة للدفاع عن السواحل مع مساح إضايف لال         .      البحر
               وتشجري السواحل    )                                                       السياجات واحلوائط البحرية واستبدال احلوائط الترابية      (                                            وزيـادات يف سرعات الرياح وارتفاع املوج        
  .                                            وتغذية الشواطئ وتعزيز أحزمة الكثبان الشاطئية

                       لى مواكبة آثارها، حتديث                                                                                    ومـن أمثلة تكنولوجيات استيعاب ارتفاع مستوى سطح البحر بزيادة قدرة اجملتمع ع            -  ٣٠
                                                                                                                 أبعـاد نظـم تصريف النفايات والصرف الصحي؛ وتعزيز الطرق وجسور السكك احلديدية ودفن الكبالت الكهربائية؛                
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                                                                                                                       وحتديث الدفاعات ضد فيضان األهنار، ملراعاة الزيادة يف تدفقات الذروة؛ وتركيب سعة ضخ إضافية؛ وزيادة القدرة على                 
                        ومل تذكر إال تكنولوجيا      .                                                            ومعامل حتلية مياه البحر؛ ورفع احلد األدىن ملستويات املباين                                         التصـريف يف بوابـات التحكم،       

                                                وهي تكنولوجيا لتغيري مواقع املباين املهددة إىل مناطق   :                                             مبستوى سطح البحر للحد من تأثرياته احملتملة            للـرجوع          واحـدة   
   ).      هولندا (      عام    ٢٠٠               سم وأفق زمين  ٨٥                                               خلفية تنشأ مبراعاة ارتفاع مستوى سطح البحر مبقدار 

                                                                                                         ويف فـئة تكنولوجـيات تيسـري تنفـيذ إجراءات التكيف أبرزت كندا تكنولوجيا لوصف نظام ساحلي مسي                   -  ٣١
           وأبرز طرف    .                                                                                                       تكنولوجـيا النظام الضوئي لالكتشاف وحتديد املدى، يعطي مناذج ارتفاع رقمي دقيقة للمناطق الساحلية             

  .                                                   ملعلومات عن الطقس واألسواق والكوارث إىل املناطق النائية                                        آخر وجود شبكة اتصاالت ريفية تستخدم لنقل ا

 التنوع البيولوجي -٤

                                                                                                           مل تذكر سوى تقارير قليلة معلومات عن التكنولوجيات املستخدمة حلماية التنوع البيولوجي، وكانت معظمها               -  ٣٢
                           الدويل للشعاب املرجانية يف                                                 ومن األمثلة على ذلك مشروع لتعزيز املركز          .                                           تكنولوجـيات لدعم تنفيذ إجراءات التكيف     

                                   والتكنولوجيات الداعمة لنمذجة حتركات   )                           اتفاقية التنوع البيولوجي   (                               ، واملبادرة العاملية للتصنيف      )                   بتمويل من اليابان   (      باالو  
  .                                                                          األنواع يف أوروبا بسبب تغري املناخ وقابلية تأثر املوائل بارتفاع مستوى سطح البحر

  اهلياكل األساسية-٥

                                                       ً                                  ً               ملستوطنات البشرية على أنواع كثرية من اهلياكل األساسية، بدءاً من الكهرباء وإمدادات املياه وانتهاًء                        تعـتمد ا   -  ٣٣
             ُ                                                                   ومن املرجح أن ُيفاقم تغري املناخ الضغط على هذه اهلياكل األساسية بسبب النمو السكاين       .                              بالنقل ونظم تصريف النفايات   

                       وأبلغت عن تكنولوجيات     .                                        ر وزيادة الطلب على الطرق والسيارات                                                        واهلجرة من الريف إىل احلضر وارتفاع مستويات الفق       
                                                                                                                   التكيف مع هذه الضغوط كل من األرجنتني وبنغالديش واليابان ومالطة واململكة املتحدة، وأدرجت تكنولوجيات لتأهيل               

         مناسبة                                                                                          اهلياكل كالطرق واجلسور من أجل وضع نظم مستدامة للصرف الصحي يف احلضر، وإقامة هياكل أساسية حضرية
  .                                     وتكنولوجيات لدعم تقديرات مسارات الطرق  )                   مثل القنوات واجلسور (

 الصحة -٦

                                                                                                        أبلغـت بننغالديش وفرنسا واليابان وطاجيكستان واملعهد الدويل لبحوث املناخ واجملتمع، ومؤسسة اإلجراءات              -  ٣٤
                  ً                الصحي، ومن ذلك مثالً تكنولوجيات                                                                                         العملـية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية عن تكنولوجيات للتكيف تتعلق بالقطاع            

                واملعاجلة، وتيسري   /                                                                                                    مسـتخدمة ملواكبة ظواهر الطقس املتطرفة، وللحماية من الكوارث الطبيعية، ولرصد األمراض والوقاية            
                                                 وبالنسبة إىل الظواهر املتطرفة فإن هذه التكنولوجيات   .                                                          الوصـول إىل اخلدمات الصحية ونظم معلومات التنبيهات الصحية   

                ونظم للتنبؤ    )٩ (                                                                                        نولوجيات إنشاء مالجئ متعددة األغراض من األعاصري والفيضانات، ومنازل صامدة للفيضانات                  تشمل تك 
                        ُ                                                وتتعلق تكنولوجيات أخرى أُبلغ عنها مبكافحة األمراض اليت حتملها ناقالت            .                                         بـالطقس من أجل مواجهة األمواج احلارة      

                                                      

            وترتفع هذه    .                                                                                                    املـنازل املرفوعة على أعمدة أمسنتية أو ترابية واملبنية من جدران حتميل متصلة بأعمدة خرسانية                ) ٩ (
  .                                                                     حني يهدد النهر بإزالة املرتل بأكمله ميكن نقل احلوائط املتشابكة إىل موقع جديد                                           املنازل إىل ما فوق مستويات الفيضان املعتادة، و
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                          مثل برنامج غرب أفريقيا     (                            قائية ملنع انتشار األوبئة                                                                    املرصـد، ومـن ذلـك حتسـني مجع وتصريف الصفائف واملواد الو            
                                               ، ومجع وتوفري بيانات الترصد املناخي والصحي،        )                                                                      لتكنولوجيا املناخ والصحة التابع للمعهد الدويل لبحوث املناخ واجملتمع        

  .                         وتقدمي الدعم الختاذ القرارات

 مشول قطاعات متعددة -٧

           وكانت هذه    .             ُ                                          ات التكيف املُبلغ عنها تبدو متداخلة يف عدة قطاعات                                 يف املائة من تكنولوجي      ١٨                 لوحظ أن قرابة     -  ٣٥
                                                                                                                     التكنولوجيات يف جماالت نظم الرصد واملراقبة املنهجية ونظم اإلنذار املبكر، واملعلومات واالتصاالت، والنمذجة والتنبؤ،              

  :                    ومن أمثلة ذلك ما يلي  .                                          واالستجابة حلاالت الطوارئ، والتخطيط والتصميم

  .                                                مثل النظام العاملي لرصد مستوى سطح البحر                                          نظـم الرصـد واملراقـبة املنهجية             ويـر              زيـادة تط    ) أ ( 
                                                                                                                     والتكنولوجيات مطلوبة، وعلى سبيل املثال، لتحديث وإدماج القدرات اجليوديسية التكميلية يف شبكات عاملية جيوديسية              

                                   الئمة بالنظام العاملي لرصد مستوى                                                                                        لـألرض والفضـاء، ولتركيب نظم عاملية لتحديد املواقع يف كل حمطات قياس املد امل              
                                                                   سطح البحر، بغية حتديد التغريات يف املستوى العاملي واإلقليمي لسطح البحر؛ 

  ،  )                          ذات الصلة باملناخ والسوق      (                                   نظم اإلنذار املبكر املتعددة األخطار                      أو التحسينات يف     /             الـتطورات و    ) ب ( 
  ؛ )                                                    ملي، والنظام العاملي لرصد األرض، واألرصاد اجلوية الزراعية                   مثل الرصد اجلوي العا (                               املرتبطة بنظم أخرى وطنية وعاملية 

                                                                    قواعد بيانات ونظم خمتلفة قائمة على الشبكة العاملية ذات خطوة واحدة جتمع   :                   املعلومات واالتصاالت   ) ج ( 
          دة إلدارة                                                                                                            بـني األدوات واإلرشـادات اخلاصة باهلجرة وأعمال التكيف، وتوفري البيانات املناخية واستخدام النظم اجلدي              

                  البيانات املناخية؛

                                                                                        أدوات من قبيل نظم معاجلة البيانات العاملية والتنبؤات، وأدوات اختاذ القرارات اليت              :                 التنبؤ والنمذجة   ) د ( 
                                                               جتمع بني املعلومات املناخية ومنذجة األمطار املومسية، ونظم منذجة احمليطات؛

  .               ع أطالس للمخاطر     ووض           ختطيط التكيف                            تطبيق تكنولوجيات جديدة لدعم     ) ه ( 

 القطاعات األخرى -٨

                                                                                                         أشـار التقرير الصادر عن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إىل عدة تكنولوجيات لدعم تنفيذ إجراءات التكيف يف         -  ٣٦
                                                                                                  تكنولوجيات تدعم نظم مناذج ومعلومات التنبؤ املومسي بشأن العناصر املناخية، اليت ميكن أن تؤثر يف صناعة       (              قطاع الطاقة   
                                                                          نظم اإلنذار املبكر باملوجات احلرارية وغريها من الظواهر املتطرفة اليت ميكن أن تؤثر  (                  ، ويف قطاع السياحة  )              الطاقة املتجددة

                                                                                            ومـن التكنولوجيات األخرى وضع نظم لإلنذار املبكر باألخطار املتعددة؛ وإنتاج مناذج أولية                ).                      يف صـناعة السـياحة    
  .                                                         لنشر املعلومات املناخية مبزيد من الفعالية يف القطاع السياحي                               للمنتجات املمتدة املتعلقة باملناخ،
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ُ                         تكنولوجيات التكيف على الص عد اإلقليمي والوطين واحمللي-جيم                            

                                                                                            النطاق اجلغرايف، عند توافره، لتكنولوجيات التكيف اليت تبلغ عنها األطراف واملنظمات يف              ٥                يـبني الشـكل      -  ٣٧
                ، تليها احمللية    )           يف املائة    ٣٧ (                                         ومعظم هذه التكنولوجيات وطنية النطاق        .                الوطنية واحمللية                                    تقاريـرها حسب فئاهتا اإلقليمية و     

                                                                                                   ومـع هذا جتدر مالحظة أن نصف األطراف واملنظمات فقط هي اليت تقدم معلومات عن النطاق اجلغرايف                   .            فاإلقليمـية 
                              ت واالحتياجات والشواغل والدروس                                                                وقـد يشري هذا إىل تعمد تقدمي أمثلة توضيحية فقط للتكنولوجيا          .               للتكنولوجـيات 

  .                    املستفادة على كل صعيد

 تكنولوجيات التكيف على الصعيد اإلقليمي -١

              وأربع منظمات    )                                      هي التفيا ورومانيا والواليات املتحدة     (ُ                                                      ُحددت التكنولوجيات اإلقليمية يف تقارير ثالثة أطراف         -  ٣٨
                                                          واملعهد الدويل لبحوث املناخ واجملتمع، واملنظمة العاملية لألرصاد                                                         هي اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة األغذية والزراعة،     (

                            مثل النظام العاملي للرصد،     (                                                                               ومعظـم هذه التكنولوجيات شاملة لعدة قطاعات للرصد واملراقبة بشكل منهجي               ).        اجلويـة 
               ات رصد املتغريات                                                                          ُ                        وأدوات قـاعدة بـيانات مـنظمة األغذية والزراعة للتفسري املرئي للصور املستشعرة عن ُبعد، وشبك            
    ُ            وقد ُنشر الكثري      ).                                           ُ                                                        املناخية األرضية، ونظم املعلومات املستشعرة عن ُبعد، واالستجابة حلاالت الطوارئ، والتنبؤات، والري           

   .                                            من هذه التكنولوجيات أو أهنا باتت قيد التنفيذ

                          التكنولوجيات، زيادة الوعي                                                                        وعلى الصعيد اإلقليمي، تشمل االحتياجات احملددة بصفة عامة الستنباط ونشر هذه    -  ٣٩
                                                                                                                بني أصحاب املصلحة بضرورة وجود معايري عامة وجمموعات بيانات متساوقة، واعتماد معايري مقترحة، وتيسري الوصول               
                                                                                                                     إىل املنـتجات العاملـية للتنبؤ باملناخ، مبا يف ذلك متويل نظام يتيح للفالحني استخدام هذه النظم، ووجود هياكل أساسية             

                                                وتشمل الشواغل واحلواجز اليت حددت نقص الدعم ملواقع    .                                                  النظم املناخية اإلقليمية، وأدوات لدعم القرارات                  حملاكاة مناذج   
                                                                                                                    الرصـد الفردية، ونقص القدرة لدى املوظفني الوطنيني على استخدام البيانات، ونقص بيانات الغطاء األرضي وتغريات                

  .                                                   سم السياسات املالئمة، وحمدودية املوارد املالية واملعلومات                                                  الغطاء األرضي وغري ذلك من البيانات البيئية الالزمة لر

  النطاق اجلغرايف للتكنولوجيات، املذكور يف تقارير األطراف واملنظمات-٥الشكل 

 

 

 

 

 

 
 احمللي
٣٣٪ 

 اإلقليمي
٢٣٪ 

 الوطين
٣٧٪ 
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                                                                                                              تـربز اخلربات والدروس املستفادة على الصعيد اإلقليمي أمهية مواءمة البيانات وتساوقها وتيسري الوصول إليها                -  ٤٠
                                                                                   وقد الحظ أحد األطراف أن من السابق ألوانه إبالغ البيانات يف الوقت الذي يبقى                .                           ط أدوات ومنهجيات مناسبة          واستنبا

  .                                بعض هذه التكنولوجيات قيد التنفيذ

 تكنولوجيات التكيف على الصعيد الوطين -٢

                       ع، واليابان ورومانيا                                                                                        أبلغت عن تكنولوجيات التكيف كل من كندا وقربص واملعهد الدويل لبحوث املناخ واجملتم             -  ٤١
                                                                                                                         وطاجيكستان واململكة املتحدة والواليات املتحدة والفاو واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف قطاعات الزراعة وموارد املياه              

    مثل  (                                         َّ                                                   وتشمل األمثلة على ذلك نظم الري اجلديدة واحملسَّنة، وحفظ وإدارة التربة واألراضي واملياه                .                     والقطاعـات الشاملة  
                                             ؛ والتطبيق العملي لنظم كشف الضوء ومداه        )                                                            املـنحدرات ومحاية ضفاف األهنار وإدارة حمابس وسياجات املياه                 تثبيـت   

                                                        ؛ وإقامة احلوائط النهرية للحد من الفيضانات؛ ووجود         "             الفالحة اجلافة  "                                         ؛ ومعامل التحلية؛ وتنفيذ تكنولوجيات       )       لـيدار  (
                                                           سترعت الفاو املعهد الدويل لبحوث املناخ واجملتمع، واملنظمة          وا   ).            منفذ اجلفاف  (                                     نظـام وطين متكامل ملعلومات اجلفاف       

                                                      وذكرت اليابان مبادرات خمتلفة يف إطار التعاون التكنولوجي   .                                                              العاملية لألرصاد اجلوية، االنتباه إىل بعض من براجمها الوطنية       
  ُ                   وغُطي الكثري من هذه      .                 أثر بتغري املناخ                                                                                       الثنائي يف جمال تكنولوجيات اهلياكل األساسية اليت تقلل من قابلية املدن الكربى للت            

  .                                       التكنولوجيات يف هذا التقرير، كل يف قطاعها

                                                                         الربامج الوطنية املكملة للعمل املضطلع به على الصعيد احمللي واليت ختصص             :                                   وأبـرزت الـتقارير أمهية كل من       -  ٤٢
                                    ملتقدمة كنظام كشف الضوء ومداه يف                                                                                      املـوارد لنشر هذه التكنولوجيات على الصعيد احمللي؛ واستخدام التكنولوجيات ا          

                واشتراك القطاع    .                                                                                          املناطق اليت هبا خط ساحلي حساس؛ وحتديد مواصفات نظم املعلومات حسب احتياجات املستخدمني            
  .                                            اخلاص يف املراحل األوىل من خالل سياسات وطنية فعالة

 تكنولوجيات التكيف على الصعيد احمللي -٣

                                                                                  لندا ورومانيا والسويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة والفاو واملعهد الدويل                                        ذكرت كندا والسلفادور ونيوزي    -  ٤٣
                                                                                                                    لـبحوث املناخ واجملتمع ومؤسسة اإلجراءات العملية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، تكنولوجيات خمتلفة للتكيف على               

                                   وهذا يبني أنه على الرغم من أن         .          ا اجلغرايف                               ُ                     يف املائة من التكنولوجيات اليت أُبلغ عن نظامه          ٣٣                         الصـعيد احملـلي متـثل       
  .                           ً                       ً                            تكنولوجيات التكيف تطبق حملياً فهي ميكن أن تستخدم أيضاً على الصعيدين الوطين واإلقليمي

     ُ                                                                                                               وقـد أُدرج معظـم هـذه التكنولوجيات يف املشاريع اجلارية أو املشاريع قيد التنفيذ أو التطوير، والكثري منها                    -  ٤٤
     ومشلت   .                                                                                     د اجملتمعات القابلة للتأثر على مواكبة الفيضانات والظواهر املتطرفة وحاالت اجلفاف                                   تكنولوجيات تقليدية تساع  

                                                              َّ                                                    األمـثلة على ذلك حدائق اخلضراوات العائمة، ومواقد املطبخ احملمولة احملسَّنة وبناء املنازل الصامدة للفيضانات، والسدود         
  .                                                        ألمطار يف جوف األرض، وتربية األمساك يف األقفاص، وإدارة الكثبان                                               الرملية حلبس املياه من األهنار املومسية، وجتميع مياه ا

                                                                                                                   وتشـمل التكنولوجيات الرامية إىل تعزيز فرص الوصول إىل املعلومات هلذه اجملتمعات، شبكات االتصاالت الريفية ونظم                
  .                    طوارئ، وبناء القدرات                                                                              اإلنذار املبكر، وتكنولوجيات الرباجميات من قبيل العمل على املستوى اجملتمعي والتخطيط لل

                                               ً     ً                                                        وتنتشـر عـدة تكنولوجـيات مذكورة يف التقارير انتشاراً حملياً، ومن ذلك انتشارها على مستوى احملافظات                  -  ٤٥
  .                                                                                     ومعظمها تكنولوجيات براجمية مثل نظم توليد البيانات املناخية للمحافظات وللعامة عرب اإلنترنت  .                والبلديات واملدن
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                                                                              ثري من التكنولوجيات احمللية موجودة بالفعل على املستوى احمللي، ولكن بالنسبة هلذه                                   وأبـرزت الـتقارير أن الك      -  ٤٦
  ،  )                    قدرات البحث والتطوير (                                  ً                                                    التكنولوجـيات تـتعلق االحتياجات أساساً بالوزع والنشر وبزيادة حتسني التصميم والنوعية       

  .                                      وزيادة فرص الوصول إىل بعض املواد املتقدمة

                                    واغل واخلربات والدروس املستفادة من                          حتديد االحتياجات والش   -    دال 
                                        أجل النجاح يف نشر ووزع تكنولوجيات التكيف

 االحتياجات لتكنولوجيات التكيف -١

                           ُ          يف املائة من التكنولوجيات املُبلغ        ٤٠                                                                         أشري إىل احتياجات حمددة للنجاح يف تنفيذ تكنولوجيات التكيف يف قرابة             -  ٤٧
     يف    ٢١ (                           وتوفري االحتياجات التقنية      )                         ُ               يف املائة من االحتياجات املُبلغ عنها        ٢٧ (   ة                                     وكان بناء القدرات البشرية املالئم      .     عنها
  )          يف املائة  ٢١ (                                                           ً                              مبا يف ذلك املساعدة التقنية هو أكثر فئات االحتياجات احملددة شيوعاً، تليها املعلومات وإذكاء الوعي   )      املائة

                         وفيما يلي تسليط الضوء      .                                    ة منذ البداية هي احلاجة الطاغية                           وكانت املشاركة اجملتمعي     ).            يف املائة    ١٤ (                      واالحتـياجات املالية    
  :                 على هذه االحتياجات

                                                                          قالت التقارير إن التعليم والتدريب مطلوبان الستخدام األدوات والنماذج           :                           بـناء القـدرات البشرية      ) أ ( 
                          ئط املخاطر على الصعيدين                                                                                                  وفهم املعلومات املناخية وحتليل الصور عن طريق السواتل وحتليل البيانات الفضائية ورسم خرا            

                                                                                       ويلزم وجود موظفني مهرة لتصميم وتشغيل معامل حتلية املياه وللبحوث الوراثية واحلوسبة املتقدمة؛  .              احمللي واإلقليمي

                      فاجملتمعات احمللية حتتاج     .                                                        هذه مطلوبة لوزع وتشغيل وصيانة التكنولوجيات اجلديدة        :                 املساعدة التقنية   ) ب ( 
                                                                                           ولوجيات التقليدية من مثل بناء اخلزانات لتجميع مياه األمطار حتت األرض أو لتحسني مواقد                                        إىل التدريـب لنشـر التكن     

                                                وميكن أن يستهدف التدريب النساء وأكثر أفراد         .                                ً                                      الطـبخ احملمولة اليت ميكن صنعها حملياً ونقلها خالل فترات الفيضانات          
                                                      دراية هبا لتشغيلها وصيانتها ولتكييفها حسب الظروف                                                 كذلك تلزم املساعدة إلتاحة األجهزة مع ال        .                  ً   األسر املعيشية ضعفاً  

                                                              ً            كما تلزم املساعدة لزيادة تطوير التكنولوجيات التقليدية، وأحياناً مبواد جديدة؛  .     حمللية

                 ُ                                                    تشمل االحتياجات املُبلغ عنها يف هذه الفئة، تعزيز فرص الوصول إىل             :                            املعلومـات وإذكـاء الوعي      ) ج ( 
                                                                                اقعية يف هناية املطاف، وعن تكنولوجيات وصف النظم الساحلية، وعن تكنولوجيات مجع                                       املعلومات عن التكنولوجيات الو   

                                                                                                                   البـيانات احمللـية، وعن خمططات التمويل املبتكرة، اليت ميكن للفالحني استخدامها يف نشر تكنولوجيات التكيف، وعن                 
                                     جراءات والسياسات احلكومية اليت تتخذ                                                                                    الـتقرير املقـارن لشىت نظم اإلنذار املبكر باملوجات احلرارية والصحة، وعن اإل            

                                                           ويلزم حتسني املعلومات من أجل حتليل آثار املوجات احلرارية           .                                                   بشأن تكنولوجيات التكيف واالستجابة حلاالت الطوارئ     
                                                                                          ومن أمثلة االحتياجات بشأن إذكاء الوعي، إذكاء الوعي بني اجلماهري ومتخذي القرارات حول             .                       يف البيـئات احلضـرية    

                                                                           يات املختلفة وحتسني االتصال بني القطاعات وإنشاء منفذ ملعلومات اجلفاف على اإلنترنت؛         التكنولوج

  .                                                                إن املوارد املالية والبشرية هي أهم ما ذكر عن االحتياجات يف هذه الفئة  :       املوارد  ) د ( 
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 الشواغل املتعلقة بالنجاح يف تطوير ونشر تكنولوجيا التكيف -٢

ـ       -  ٤٨                                                                              ز احملـددة املتعلقة بالنجاح يف تطوير ونشر تكنولوجيات التكيف يف حنو ثلث              ُ                             أُشـري إىل الشـواغل واحلواج
            يف املائة     ٣٠ (                                                                                 وفئات الشواغل واحلواجز احملددة بأكرب قدر من التواتر هي نقص املوارد املالية               .                ُ            التكنولوجـيات املُبلغ عنها   

  ُ                 وُرئي أن النقص يف       ).            يف املائة    ١٦ (              يود التقنية       والق  )            يف املائة    ٢٦ (                             يليه نقص املعلومات والوعي       )              ُ             مـن الشواغل املُبلغ عنها    
   ). ٦           انظر الشكل  (                                                                     السياسات والنظم املالئمة ويف القدرات البشرية واملؤسسية هي حواجز أقل أمهية 

                              ً                                       الشواغل واحلواجز األكثر تبليغا  عنها بالنسبة إىل نشر تكنولوجيات التكيف-٦الشكل 

 

 

 

 

 

  :    واجز                              وفيما يلي بيان هذه الشواغل واحل -  ٤٩

                                                                         متثلت الشواغل واحلواجز اليت حددت يف تكلفة احلصول على األجهزة وتكاليف             :                      نقـص املوارد املالية     ) أ ( 
                                                                                                                         الصيانة واملياه؛ ووفورات احلجم الكبري؛ ونقص كفاية املوارد لدى السلطات احمللية من أجل التكيف ودعم البحوث يف نظم                  

                    وتشمل احلواجز أمام     .                                                ملوارد احملاسبية؛ وضعف فرص الوصول إىل اإلنترنت                       ُ                                  دعـم القرار؛ وطول ُمهل التنفيذ؛ وعدم كفاية ا        
                                                                                                        حتديث التكنولوجيات املوجودة بالفعل ضعف التعاون بني اإلدارات والوكاالت احلكومية والتقليل من قيمة املعارف احمللية؛

                   ات الالزمة لتطوير                                                          كانت احلواجز اليت حددت يف هذه الفئة هي نقص البيان           :                      نقص املعلومات والوعي    ) ب ( 
                                    ؛ ونقص املعلومات عن التكنولوجيات      )                                                   ومن ذلك، الغطاء الربي وبيانات تغري الغطاء الربي        (                             ونشر التكنولوجيات املناسبة    

                                                                                                                    احمللية؛ وحمدودية تبادل املعلومات وحمدودية توافر السالسل الزمنية الطويلة للمتغريات ذات الصلة؛ وضعف عمليات مجع               
                   ً                                                        وذكرت التقارير نقصاً يف الوعي لدى أصحاب املصلحة املختلفني بطبيعة وشكل             .                    ودة؛ وتكامل النظم                       البيانات ومراقبة اجل  

                                                                               البيانات الالزمة للتنبؤات بالطقس، وحمدودية الوعي لدى الفالحني وحصوهلم على املعلومات؛

         الئم فصل                                                                     متثلـت الشواغل واحلواجز اليت حددت يف أن بعض التكنولوجيات ال ت             :                    القـيود التقنـية     ) ج ( 
                                                                                                                         اجلفـاف وبالتايل ال تقدم مصدر دخل إال لشهور قليلة من العام؛ واملواد احمللية ال تتوافر بشكل دائم بسبب مياه الفيضان                
                                                                                                                           الـيت قـد تدمر اخلضرة الطبيعية، أو بسبب طول فصل اجلفاف؛ وقلت القدرة على تقدير القابلية للتأثر على الصعيدين                    

  .             اإلقليمي واحمللي

نقص القدرات البشرية 
١٠٪ 

نقص السياسات
١٥٪ 

 القيود التقنية
١٦٪ 

نقص املعلومات
ونقص الوعي

٢٦٪ 

نقص املوارد املالية
٣٠٪ 

نقص القدرة املؤسسية
٣٪ 
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 خلربات والدروس املستفادةحتديد ا -٣

                                                                                                        قدمت اخلربات والدروس املستفادة احملددة من تطوير ونشر تكنولوجيات التكيف ونقلها حبيث تالئم تغري املناخ،             -  ٥٠
                                                                    وتتفاوت هذه اخلربات من بلد إىل آخر وتتأثر بالظروف احمللية؛ ومع             .                            ُ               يف املائة من التكنولوجيات املُبلغ عنها        ٤٠           من قرابة   

                      وفيما يلي ملخص هلذه      .                                                                            بعض اخلربات والدروس املستفادة املشتركة اليت ميكن أن تكون هلا أمهية عاملية                           هـذا، حـددت     
  :                      اخلربات والدروس املستفادة

                                                وعلى سبيل املثال فنظم الصرف الصحي املستدامة         :                                                 للتكنولوجيات دور هام يف أي إجراء تكيف فعال         ) أ ( 
                                                                  إزاء حاالت اجلفاف وتقلل خماطر الفيضان؛ وساعد إنشاء املالجئ من                                                         يف احلضـر يف اململكـة املـتحدة حتسن املرونة           

                                                                                                                  األعاصري، وهياكل احلماية يف املناطق الساحلية الضعيفة، اجملتمعات يف بنغالديش على مواجهة تغري املناخ؛ واصبح حتسني                
      تكيف؛                                                                              التحكم يف الفيضانات وإدارة استخدام املياه من اخلطوات اهلامة لتعزيز التعاون بشأن ال

                              مثل تكنولوجيا كوبا الستعادة     (                                                              وأفـادت األطراف عن جتارب جيدة يف بعض تكنولوجيات التكيف             ) ب ( 
           مثل تنفيذ   (                                                                                             وأفـادت أطراف بشأن التكنولوجيات األخرى بأن من السابق ألوانه إعطاء تقديرات ملزاياها                 ).          الشـواطئ 

  ؛ )       رومانيا                               واستخدام طواحني الرياح للري يف ̀             الفالحة اجلافة̀            تكنولوجيات 

                                          ً       ً                                               وأصـبحت التكنولوجيات واملعارف التقليدية أمراً أساسياً يف تكنولوجيات التكيف وميكن أن تكون               ) ج ( 
  :                                ومن الدروس احملددة املستفادة ما يلي  .                           نقطة بداية للعمل يف املستقبل

            املثال، فقد              وعلى سبيل     .                                                  ً                             أن هذه التكنولوجيات موجودة بالفعل، وهي تناسب كثرياً من البلدان النامية           ̀  ١̀ 
          وهي مصدر    .                                                                                  أصبحت حدائق اخلضراوات العائمة مهمة بالنسبة إىل مناطق واسعة يف وسط بنغالديش           

        ً         وهي أيضاً فعالة     .                                                                                 مفـيد للدخـل يف أي موسـم فقري شاق، وميكنها أن تطفو على األراضي العامة               
                                       التكاليف، فمعظم املواد منخفضة التكاليف؛

                            مثل جتميع مياه األمطار حتت      (                                      تستخدم هذه التكنولوجيات أن حتسنها                                    استطاعت اجملتمعات احمللية اليت      ̀  ٢̀ 
                                      ً     ً               وتؤدي القواعد الثقافية واالجتماعية دوراً هاماً يف حتديد          .                          وتنفـيذها بتقاسم العمل     )            سـطح األرض  

                      التكنولوجيات الناجحة؛

              تاج األمر إىل                                                                                          تسـتخدم التكنولوجيات اليت تستخدم يف بلد ما، مع تغيريات حملية، يف بلدان أخرى وحي               ̀  ٣̀ 
                                      تقاسم أفضل املمارسات والدروس املستفادة؛

  .                                                                                              وعلى الرغم من توافر الكثري من تكنولوجيات التكيف يف بلدان نامية، يلزم نقل التكنولوجيات احلديثة     ) د ( 
        شبكة                                                                                                                    ومـن أمثلة ذلك نقل تكنولوجيا زراعة األرز إىل أوغندا، ونقل تكنولوجيات إدارة املياه وختضري الصحراء وإنشاء                

                              واحات يف بلدان األراضي القاحلة؛
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                    ً                                                                         وسـتواجه احملاصيل مزيداً من الظروف اجلوية املتغرية وسيكون وجود نطاق كبري من السماح أهم من               ) ه ( 
        ، وجيري   )                           مثل تشكيالت احملاصيل اجلديدة    (                                          وتتوافر خيارات تكنولوجيا زراعية كثرية        .                                 السـماح املثايل ألي عامل إجهاد     

                                                          وأصبح الفالحون يف وضع جيد النتقاء خيارات التكيف اليت تناسبهم؛  .     ديدة                استنباط خيارات ج

                                وعلى سبيل املثال، فإن برنامج       .                                                                     ومـن املهـم االستناد إىل الدراية واخلربات املكتسبة يف بلدان أخرى               ) و ( 
                          لواليات املتحدة وأستراليا؛                                                                                    الدائرة الوطنية للمعلومات املناخية الزراعية يف كندا يستند إىل نتائج الربامج املناخية يف ا

ٍ                                    وال يـزال ختصيص املوارد غري كاٍف لتنفيذ تكنولوجيات التكيف           ) ز (                ً                       فعلى الرغم مثالً من توافر الدراية        .                          
                                                                                                                       بنظم اإلنذار املبكر واألدوات الالزمة وثبوت صالحية األدوات الالزمة يف أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية يلزم توفري مزيد              

                            ار هذه النظم على نطاق واسع؛              من املوارد النتش

             وينبغي تعزيز   .                                                                          ومـن املهم إشراك القطاع اخلاص يف املراحل األوىل لتطوير ونشر تكنولوجيات التكيف    ) ح ( 
                                                                 دور وكاالت املساعدة دون تثبيط ملكية البلدان املضيفة واجملتمعات احمللية؛

                                دوات متخذي القرارات واملديرين                                                                     وميكـن أن تسـاعد التكنولوجـيات يف توفري املعارف العلمية وأ             ) ط ( 
                                                                                                                     والباحـثني وعامـة اجلمهـور باستخدام مناهج قائمة على الشبكة العاملية تدمج البيانات الساتلية مع غريها من البيانات          

  .               األرضية الفضائية

  قضايا مطروحة ملواصلة النظر فيها-     ً ثالثا  

  :                                     مستقبل عملها بشأن تكنولوجيات التكيف                                                  قد ترغب األطراف يف النظر يف املسائل التالية لدى مناقشة -  ٥١

          التقليدية    (                    التكنولوجيات املوجودة                                                                    ماذا تكون عليه سياسات التنفيذ احملددة من أجل تطوير ونشر وبث             ) أ ( 
                                         ، مع مراعاة الدور اهلام هلذه التكنولوجيات؟            داخل البلدان        للتكيف،   )        واحلديثة

                                                      وإتاحتها للبلدان عالية القابلية للتأثر باآلثار             تقبلية                      تكنولوجيات عالية ومس                               مـاذا ميكـن عمله لتطوير         ) ب ( 
                    السلبية لتغري املناخ؟

ِ                ُ                                                                  ، إن ُوِجدت، اليت ميكن أن ُتراعى باإلضافة إىل املزايا، مبا يف ذلك املساواة يف املسائل                                مـا هي املعايري     ) ج (   ُ      
          للتكيف؟             وجيات الكافية                  لدى انتقاء التكنول         القانوين،  /                                 املالية والتكاليف والتقبل االجتماعي /         االقتصادية

             تغريية املناخ                موجودة ملواكبة           تكنولوجيات                      ً             ُ                     أبرزت التقارير أن كثرياً من األنشطة املُبلغ عنها تعتمد على     ) د ( 
                                      فماذا ميكن عمله لتعزيز تطوير وعرض        .                  مع تغري املناخ       تكيف            ً                                             وهـي ميكن أيضاً أن تكون مهمة باعتبارها تكنولوجيات          

  .                                   يف، من خالل اآلليات الوطنية والدولية؟                          ونشر تلك التكنولوجيات للتك

- - - - - 

 


