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     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١- ٣     بايل، 
 

         ال املؤقت              من جدول األعم ٣      البند 
                                         برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ

                                      والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 عرض توليفي للمعلومات واآلراء املتعلقة بالتخطيط للتكيف 
 وممارساته املقدمة من األطراف واملنظمات ذات الصلة

 مذكرة من إعداد األمانة

 موجز

                      َّ                                   للمعلومات واآلراء املقدَّمة من األطراف واملنظمات ذات                             ً        ً     تتضمن هذه املذكرة عرضاً توليفياً     
                                                                                                   الصلة بشأن هنوج التكيف واستراتيجياته وممارساته وتكنولوجياته على املستويات اإلقليمية والوطنية           

                  ً     ً        ً                                  وتتضمن املذكرة أيضاً عرضاً توليفياً لآلراء واالحتياجات والشواغل          .                            واحمللـية يف خمتلف القطاعات    
  .                             ُ                                             ة من هذه اإلجراءات والتدابري، وُتختتم الوثيقة مبسائل تستلزم مواصلة النظر فيها               والدروس املستفاد
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  مقدمة -   ً أوال  

  الوالية-ألف 

                                                                                                        طلبـت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة، يف دورهتا اخلامسة والعشرين ويف                 - ١
               ، أن تقوم، قبل  )١ (         لتكيف معه                                                                               استنتاجاهتا بشأن برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به وا

    ذات                                                                                                             انعقـاد دورهتـا السـابعة والعشرين، بإعداد تقرير توليفي عن املعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات               
                                                                                                     بشأن هنوج التكيف واستراتيجياته وممارساته وتكنولوجياته الالزمة للتكيف على املستويات اإلقليمية             )٢ (       الصـلة 

  .                                         تلفة باإلضافة إىل اخلربات واالحتياجات والشواغل                          والوطنية واحمللية يف قطاعات خم

                                                                                                               ويف الـدورة ذاهتا، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم قبل انعقاد دورهتا السابعة والعشرين بإعداد                  - ٢
    أقل                                                                                                  تقرير توليفي يستند إىل النواتج ذات الصلة بالتخطيط للتكيف وممارساته املستمدة من عمل فريق اخلرباء املعين ب

           ً                                                 َّ                                                     البلدان منواً، وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدَّمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                
  . )٣ (                                            باالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

  النطاق-باء 

                                        ظمات ذات الصلة بشأن هنوج التكيف مع                             ً        ً               َّ                          وتقدم هذه الوثيقة عرضاً توليفياً للمعلومات املقدَّمة من األطراف واملن          - ٣
                                                                 واملعلومات الواردة يف هذه املذكرة باإلضافة إىل العرض التوليفي           .                                                      تغـريات املناخ واستراتيجياته وممارساته وتكنولوجياته     

    عمل                                                                                                                      للنواتج ذات الصلة باجلوانب العلمية والتقنية للتخطيط للتكيف وممارساته يف إطار برنامج عمل نريويب املستمدة من                 
                                      ً                                 ً                                                 اهليـئات املنشـأة مبوجـب االتفاقية، وهي حتديداً فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وفريق اخلرباء االستشاري املعين                   
                                                                                                                        بالبالغات الوطنية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، إمنا سامهت يف املداوالت بشأن حلقة العمل املتعلقة بالتخطيط                

  .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٢     إىل   ١٠                                   جرت يف روما، إيطاليا، يف الفترة من                    للتكيف وممارساته اليت

  موجز بالبالغات-     ً ثانيا  

  النهج األساسي والتوليفي-ألف 

                         ً                                                                   يهدف برنامج عمل نريويب إمجاالً إىل مساعدة مجيع األطراف، وخاصة البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان  - ٤
                                                                            مية، على حتسني فهمها وتقديرها آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه،    ً                           منواً والدول اجلزرية الصغرية النا

                                                      

) ١ (  FCCC/SBSTA/2006/11 ٥٧         الفقرة  .  

   FCCC/SBSTA/2007/Misc.10                                                               جـرى مجع البالغات املقدمة من األطراف واملنظمات يف الوثيقتني             ) ٢ (
  :                                                                               ضـافة إىل مجعهـا يف قـاعد بـيانات عـلى اإلنترنـت عـلى املوقع التايل                       باإل FCCC/SBSTA/2007/Misc.11 و

<http://maindb.unfccc.int/public/adaptation_planning>.  

  .FCCC/SBSTA/2007/10                               يرد التقرير التوليفي يف الوثيقة   ) ٣ (
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                                                                                                                وعـلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية من أجل االستجابة لتغري املناخ على أساس                 
  .       ً ومستقبالً      ً   حاضراً  )٤ (                                                            سليم وعلمي وتقين واجتماعي اقتصادي، مع مراعاة تغري املناخ وتقلبه

                                                                                               وتنسـجم األنشطة اجلارية يف جمال التخطيط للتكيف وممارساته مبوجب برنامج عمل نريويب مع اهلدف                - ٥
                مجع وحتليل ونشر      "̀  ٢̀   )  ب ( ٣                                           بشأن إحراز تقدم يف املوضوعني الفرعيني          ١١-    م أ  / ٢                          املذكـور يف مرفق املقرر      

                                              ة، مبا يف ذلك مشاريع التكيف، واستراتيجيات                                                                       معلومـات عن إجراءات وتدابري التكيف العملية السابقة واحلالي        
     تيسري    "̀  ٤̀   )  ب ( ٣    ، و  "                                                                                 التكـيف القصـرية األجل والطويلة األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان األصليني           

                                                                                                           التواصـل والتعاون فيما بني األطراف واملنظمات املختصة واألعمال التجارية واجملتمع املدين وصانعي القرارات              
   ".     آلخرين               وأصحاب املصلحة ا

                                                                                                   وميكـن لألنشـطة املضـطلع هبـا يف جمال التخطيط للتكيف وممارساته أن تسهم فيما تبذله األطراف                   - ٦
   :                             واملنظمات من جهود تشمل ما يلي

                                                                                             تـبادل املعلومـات بشـأن اخلربات، والدروس املستفادة، والقيود واحلواجز الناجتة عن تدابري                ) أ ( 
                        ثار يف التنمية املستدامة؛                                    وإجراءات التكيف السابقة واحلالية، واآل

                                                                                                تعزيز الوسائل والسبل املختلفة لتقاسم املعلومات وتعزيز التعاون فيما بني األطراف والقطاعات              ) ب ( 
                                                                        واملؤسسات واجملتمعات ذات الصلة، مبا يشمل جماالت احلد من خماطر الكوارث وإدارهتا؛ 

           ِّ                             اإلنذار املبكِّر واستراتيجيات التصدي احمللية                                          ُ     تعزيز فهم استراتيجيات االستجابة، مبا يف ذلك ُنظم   ) ج ( 
                                               والدروس املستفادة اليت ميكن تطبيقها يف أماكن أخرى؛

  .                          ُّ                                               تقييم وسائل وسبل دعم التكيُّف، والتصدي للحواجز والقيود القائمة أمام تنفيذه  ) د ( 

      تحدة        ً                       ، وسبعاً من مؤسسات األمم امل      )     ً   طرفاً   ٣١           متثل آراء    (     ً    طرفاً     ١٣                               وجـرى تلقـي بالغـات مـن          - ٧
                                األرجنتني وأستراليا، وأملانيا باسم   :               وهذه األطراف هي  .                                            ومنظمات حكومية دولية، وثالث منظمات غري حكومية

                                                                                               اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، وبنغالديش وجنوب أفريقيا والسلفادور وطاجيكستان وكندا وكوبا واملكسيك 
                       أمانة اتفاقية التنوع     :                                    أما املنظمات احلكومية الدولية فهي      .                                                       ونيوزيلـندا والواليـات املـتحدة األمريكية واليابان       

                                                                                                      البيولوجي، ومنظمة األغذية والزراعة، واستراتيجية األمم املتحدة للحد من الكوارث، ومنظمة التعاون والتنمية يف 
       ألغذية                                                                                                        املـيدان االقتصـادي، ومكتـب منع األزمات واإلنعاش التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج ا               

            املعهد الدويل   :                           أما املنظمات غري احلكومية فهي  .                                                                   العـاملي الـتابع لألمم املتحدة، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية         
                              ومركز تيندال للبحوث املتعلقة (Practical Action)                                                    للبحوث املتعلقة باملناخ واجملتمع، ومنظمة براكتيكال آكشن 

  .          بتغري املناخ

                                                      

  .  ١١-   م أ / ٢                من مرفق املقرر  ١       الفقرة   ) ٤ (
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        ً                                        ً                                       مات وفقاً للنسق الذي أتاحته األمانة وأعدته استجابةً لطلب اهليئة الفرعية للمشورة              ُ                 وقُدمت أغلب املعلو   - ٨
ُ                                                            واعتماداً على هذا النسق، ُدعيت األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل ترتيب إجراءات              .  )٥ (                     العلمية والتكنولوجية                  ً        

        والنطاق   )             التكنولوجيات                                            النهوج أو االستراتيجيات أو املمارسات أو        (                                        التكـيف يف جداول هيكلية حسب النوع        
ُ                 ، وُدعيت كذلك إىل     )  إخل    ...                                            القائم وما هو قيد اإلعداد وقيد النظر         (        والوضع    )                             إقلـيمي ووطين وحملي وقطاعي     (    

                                                                                                 حتديد الشواغل واحلواجز اخلاصة باإلضافة إىل الدروس املستفادة اليت ينبغي تبادهلا أو ميكن العمل على أساسها يف 
  .                    إطار برنامج عمل نريويب

                                               ُ                                                       بسبب الطبيعة الشاملة للكثري من إجراءات التكيف، طُلب إىل األطراف واملنظمات أن ختتار الفئة اليت                و - ٩
ُ              وُدعيت األطراف    .                                                     ً                                  تعكـس على الوجه األمثل خصائص اإلجراء املعين وأن تذكر أيضاً الفئات األخرى املمكنة               

  .                                     من املعلومات خبصوص إجراءات التكيف احملددة             ً                                              واملنظمات أيضاً إىل تقدمي املراجع اليت ميكن أن يتوافر فيها املزيد 

     يقدم   .                                                ُ  ِّ                                             ومن أجل التقيد بالبنية ذاهتا املعتمدة يف البالغات، ُنظِّم هذا التقرير التوليفي يف أربعة أجزاء رئيسية -  ١٠
      ويركز   .                                                                                                        اجلـزء األول هنوج التكيف واستراتيجياته وممارساته على املستويات اإلقليمية والوطنية واحمللية واجملتمعية            

                                                                                                                   اجلزء الثاين على قطاعات خمتلفة من قبيل املوارد املائية والزراعة والصحة واملناطق الساحلية والنظم اإليكولوجية               
         أما اجلزء   .  )٦ (                                                                          ويلخص اجلزء الثالث باقتضاب املعلومات املقدمة بشأن التكنولوجيات الالزمـة للتكيف  .         والغابات

  .          ً                                             ملشتركة فضالً عن اخلربات والدروس املستفادة اليت حددهتا البالغات            ُ                          الرابع فإنه ُيجمل االحتياجات والشواغل ا

  التخطيط للتكيف وممارساته على مستويات خمتلفة-باء 

  )٧(التكيف على املستوى اإلقليمي -١

                                      واألمثلة عليها تشمل الربنامج األيبريي       . ُ                    ً                                         ُحددت يف البالغات نسبياً بضع مبادرات إقليمية بشأن التكيف         -  ١١
                                                                                                               كي لتقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، ومشروع تعميم التكيف مع تغري املناخ يف                      األمري

                                                                                                              مـنطقة البحر الكارييب، ومشروع التنبؤ باملناخ يف جزر احمليط اهلادئ، واملشروع املتعلق بتغري املناخ واألعاصري                
                                                       يع يف منطقيت البحر املتوسط وحبر البلطيق باإلضافة إىل                                                                املداريـة يف نصـف الكرة اجلنويب، وغري ذلك من املشار          

                                              وال تزال أغلب هذه املشاريع يف مراحل مبكرة          .                                                                  الربامج األوروبية املتصلة بالتخطيط املكاين وإدارة املوارد املائية       
  .  عي                                                                                            من اإلعداد أو التنفيذ وتركز كذلك على مراقبة املناخ ورصده وعلى التقييم وبناء القدرات وإذكاء الو

                                                                                               ويدعم عدد من املشاريع األخرى، مثل مبادرة جنوب احمليط اهلادئ ملعاجلة الضعف إزاء األحوال املناخية          -  ١٢
                                                                                                    والتكـيف معهـا، والشراكات القائمة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن تغري املناخ، مبادرات عملية للتكيف     

                                                      

) ٥ (  FCCC/SBSTA/200611 ٥٦         الفقرة  .  

                                 يتوسع يف تناول التكنولوجيات     (FCCC/SBSTA/2007/6)    ً      ً   يفياً منفصالً                     ً         أعـدت األمانة تقريراً تول      ) ٦ (
  .                                                                 الالزمة للتكيف كما يشار إليه يف اجلداول اهليكلية حتت هذا املوضوع الفرعي

                                                                                                        يشري املستوى اإلقليمي، يف هذا السياق ومبا يتمشى مع الوالية، إىل األنشطة املنفذة يف عدد من البلدان                   ) ٧ (
ُ                   ً   أما األنشطة املنفذة على املستوى دون الوطين فإهنا ُمدرجة يف الفصل ثانياً   .                غرافية واملناخية                     اليت تتشابه أوضاعها اجل   .     جيم-                                            
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                                               وعالوة على ذلك، فإن املنظمة العاملية لألرصاد         .         الساحلية                                                        تتـناول يف الدرجة األوىل إدارة األمن املائي واملناطق          
                                                                                                                اجلوية ومنظمة األغذية والزراعة واملعهد الدويل للبحوث املتعلقة باملناخ واجملتمع ترسل مجيعها تقارير عن إعداد               

  .                                    أطر إقليمية ووضع معايري وقواعد بيانات

                                              فريقي والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أوروبا على                                                ويتعاون برنامج األغذية العاملي مع مفوضية االحتاد األ -  ١٣
                                      وتسلط املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية       .                                                                           إدمـاج املعلومـات املناخية يف نظمه لألمن الغذائي ورصد قابلية التأثر           

                                                                                                                 والواليـات املتحدة الضوء على منتديات توقعات املناخ بوصفها آلية فاعلة لتوفري معلومات مسبقة عن التقلبات                
  .                                                            ومسية املناخية يف أفريقيا واألمريكتني وآسيا، ولبناء شراكات قطاعية  امل

                                                                                                 وتشمل احلواجز اليت أمجعت األطراف على حتديدها على املستوى اإلقليمي احلاجة إىل االلتزام السياسي               -  ١٤
                 ناخ والتنبؤ به                                                  ومن األمهية اخلاصة مبكان تنسيق عمليات رصد امل         .                                                  وتوافق البيانات والنفاذ إليها واستمرار الدعم     
  .                                           وإعداد جمموعات من البيانات اإلقليمية والعاملية

                                                                                                          وتؤكـد الـبالغات على أمهية بناء القدرات ال سيما يف نظم املعلومات العاملية وحتليل البيانات، وأمهية                  -  ١٥
ٌ        وتالحظ عدة منظمات أن مشاركة اجلهات املاحنة الدولية أمٌر أساسي  .                   وجود قيادة إقليمية                                                  .  

  على املستوى الوطينالتكيف -٢

ٍ              طرفاً كان قد قدَّم املعلومات، إما على إعداد خطٍط أو أُطٍر وطنية   ٣١                 ً         يعكف مخسة عشر طرفاً من أصل  -  ١٦  ُ      ٍ                             َّ          ً     
                             وأغلب تلك األطراف مدرج يف       .                                                                               للتكـيف أو خطـط بشـأن تغري املناخ تشمل التكيف، وإما على النظر فيها              

                                                           ة الكثري من املشاريع والربامج الوطنية للبحوث والتقييم وعدد من                   وعالوة على ذلك، مث    .  )٨ (                      املرفق األول باالتفاقية  
     ً                                                          غالباً ما تكون نامجة عن الفيضانات واجلفاف وكذلك موجات احلر الشديد  (                               التوجيهات اليت تعاجل تأثريات حمددة 

                                                             مـن قبـيل اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية أو تشرح           (                                        أو تـتعامل مـع التخطـيط املكـاين            )            يف أوروبـا  
  . )٩ ( )             خطر الفيضانات

                                                                                                    وتركز اجلهود اليت تبذهلا املنظمات على املستوى الوطين على إدماج سياسات التكيف يف اخلطط الوطنية                -  ١٧
                                                         ُ         ً   وتشري البالغات املقدمة من أملانيا واليابان إىل مبادرات متعددة ُتشكل جزءاً   .                                 باإلضافة إىل الشراكة وبناء القدرات

                                                                             ، وهي تركز على تقدمي املساعدة يف وضع خطط وطنية بشأن تغري املناخ والتكيف                                         من املساعدة والتعاون الدوليني   
                                                                                                              معـه وكذلك املساعدة على تنمية القدرات من خالل التشارك يف عمليات تقييم املخاطر على سبيل املثال، ويف                  

            ذه املنظمات                  وقد لفت بعض ه     .                                                                                 إدراج مسـائل تغـري املـناخ يف املناهج املدرسية وتقدمي دورات تدريبية تقنية             
                                                      

        ً                                                                                            تشري أيضاً البالغات اليت قدمتها منظمات إىل بلدان أخرى إما تنظر يف خطط تكيف وطنية أو برامج                   ) ٨ (
                                    يا املتحدة وساموا وسانت لوسيا وملديف                                وهذه البلدان تشمل مجهورية ترتان    .                                          عمل وطنية للتكيف وإما كانت قد أعدهتا      

     انظر  (                                                       ً                                              وأما البلدان اليت ال حتوز خطط تكيف وطنية أو أطر فإهنا غالباً ما متلكها على املستوى دون الوطين                  .           وكمـبوديا 
   ).     جيم-           ً  الفصل ثانياً 

  .                                                               ترد هذه املشاريع والربامج يف القطاعات احملددة يف هذا التقرير التوليفي  ) ٩ (
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                                                                                                                   واألطراف االنتباه إىل التقارير املتعلقة بإدماج التكيف يف التعاون اإلمنائي وإىل وجود كتيبات إرشادية عن إدماج                
                                                                          وتشري منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل عدة تقارير تتعلق           .                                       تغري املناخ يف تصميم املشاريع اإلمنائية     

  .                  ُ                                    تقييم عن التقدم املُحرز يف إدماج التكيف يف التعاون اإلمنائي                      هبذه املسألة ومنها ورقة 

                                                                                                            وإىل جانـب القيود املفروضة على القدرات وامليزانية، يبقى التنسيق بني املستويات احلكومية املختلفة فيما                -  ١٨
  .       ل هذا                                                                                                      بـني القطاعات ومع األوساط األكادميية واملنظمات ذات الصلة، أكثر التحديات جسامة على مستوى العم              

                           ً           ُّ                                                                            ومن التحديات اليت تتكرر أيضاً ضمان التقبُّل السياسي، وجتاوز احلدود املؤسسية وكذلك االفتقار إىل آليات لدوام                
    ُ                                                                      وقد ُبذلت جهود حثيثة من أجل تكوين سياسات تكيف أو إدماجها إال أنه تبني، يف      .              ُ           ِّ      التعاون بني املُستخدم واملورِّد   

                                                                  ملناخي يف اخلطط اإلمنائية وعمليات املوافقة من خالل إدخال املبادئ                                                        حالـة جـنوب أفريقـيا، أن إدماج اخلطر ا         
  .                                                ً     ً    َّ       ً                      ً     ً      التوجيهية يف صلب التشريعات القائمة قد استغرق وقتاً طويالً وكلَّف أمواالً طائلة، وقد ال يكون هنجاً فاعالً

            لربامج العمل                     حتديد املنافع املشتركة   :                         ً                                           وتسـلط الـبالغات الضوء أيضاً على أمور هامة من بينها ما يلي            -  ١٩
                                                                                                       القائمـة، والتعرف على احتياجات القطاعات املختصة وأصحاب املصاحل، واستخدام دراسات حاالت إفرادية،             
                                                                                                                 وحساب التكلفة االجتماعية واملالية املترتبة على التقاعس، وذلك من أجل تربير احلاجة إىل التغيري، وخلق تفاعل                

                                                               تصلة بالتحديات املفروضة على التنسيق القيام مببادرات أولية                        وتشمل اخلربات امل    .                             مستمر بني العلوم والسياسات   
                                                 أو برامج تكون مهزة الوصل بني الباحثني وصانعي          )                        مثل كليمزوغ يف أملانيا    (                                  هتـدف إىل إنشاء شبكات إقليمية       

         الدروس         وتشري بعض   ).                                           مثل برنامج اململكة املتحدة بشأن تأثريات املناخ (                                     القرار من أجل مواجهة التغريات املناخية 
                                   وفيما يتعلق باملشاريع املنفذة بوصفها   .                                                               املستفادة إىل أمهية مرحلة التشخيص يف إقامة تعاون بني اخلرباء واملؤسسات

    ً                                                                                                               جزءاً من التعاون الدويل، يوجد اتفاق عام على احلاجة إىل العمل على نطاق واسع يف إطار استراتيجيات التنمية                  
  .                     اجهة تأثريات تغري املناخ                ُ                   املستدامة بطريقة ُتعزز القدرة على مو

 التكيف على املستوى احمللي -٣

                                               إجراءات التكيف على املستوى احمللي مبا يف ذلك          )  ١   : (                                               مثة نوعان من اإلجراءات املميزة حتت هذا البند        -  ٢٠
           إلسبانية من                       مثل مبادرة شبكة املدن ا (                                                                       املبادرات املتعددة األمناط على مستوى احملافظة أو البلدية أو املدينة أو البلدة 

  .                         إجراءات التكيف اجملتمعية    )  ٢ ( و  )                                                                                أجـل تغري املناخ أو تدابري درء خطر الفيضانات يف مدينة جيكابيلز يف التفيا             
                                                                                                  فأمـا اإلجـراءات األوىل، فقد وردت يف البالغات املقدمة من األطرف مع وجود بضعة استثناءات عليها، بينما      

                                  وقد يدل هذا األمر على قلة املعلومات   .                        الغات اليت قدمتها املنظمات                                        توافرت معلومات عن اإلجراءات الثانية يف الب
  .                                                                                           املتاحة على املستوى احلكومي بشأن التكيف اجملتمعي واحلاجة إىل زيادة تدفق املعارف من القاعدة إىل القمة

ٌ                                وألغلـب املـبادرات املتخذة على الصعيد احمللي واحملدَّدة يف البالغات أهداٌف معينة مثل خطط               -  ٢١           اإلدارة                                            َّ                 
ِثلُ الكثري من هذه املبادرات للنهوج الوطنية، من       .                                                       لـتعديل حوض النهر أو تقدمي مساعدة خاصة للمزارعني          َ  َ ِ  ُ                                                 وَيمَت

                                                                                                                 قبيل إعداد خطط بشأن تغري املناخ للمدينة أو املنطقة أو وضع سياسات من قبيل تقدمي اإلعانات الستخدام مياه                  
                                                    ّ        املبادرات األخرى على سياسات التكامل الوطنية مثل تلك املّتبعة يف       وتركز   .                               املطر يف املنازل يف بروكسل، بلجيكا

  .                                             خطة الطوارئ ملواجهة موجات احلر الشديد يف الربتغال
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                                                                                                          ومثـة بـرامج ومشاريع أخرى مركزة بقدر أكرب، ويتناول معظمها إدارة املوارد املائية، وإدارة املناطق                 -  ٢٢
                         ً                                البالغات حتت هذا البند أيضاً خطط اإلدارة اهلادفة إىل محاية             وتشمل    .                                       الساحلية، والتصدي للفيضانات، والصحة   

          ً                          ويوجد أيضاً عدد من اجلامعات أو برامج   .                                                             املـناطق الطبيعـية وإجراء دراسات التكيف ملناطق وخصائص حمددة    
  .                                                                                                            الـبحوث يف املعـاهد، اليت ينصب اهتمامها على حتسني املعلومات املناخية وإدماجها يف عملية صنع القرارات                

  .                                                                                     تضمن البالغات املقدمة من نيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية بعض األمثلة على هذه املبادرات  وت

                 ُ                                                                                             وأهـم احلواجز اليت أُشري إليها بصورة عامة على املستوى احمللي يتجلى يف االفتقار إىل التوعية احمللية وعدم                   -  ٢٣
  ً                                                  راً إىل أن املخططني احملليني حباجة إىل إرشاد حبذا لو يأتيهم      ُ       وقد أُشري مرا  .      ُّ                                التقبُّل السياسي فيما بني رامسي السياسات

                      ً                  ُ   ِّ                                                                        مـن املسـتوى الوطـين مدعوماً بالعلوم السليمة وُيحدِّد بصورة واضحة مزايا العمل ويراعي العوامل االجتماعية                 
                 اخ يف إطار برنامج                                                                          ومن األمثلة على اخلربات اإلجيابية أن عملية جتميع الدراسات احمللية بشأن تأثريات املن  .          االقتصادية

                                    َ                                                                               اململكة املتحدة بشأن تأثريات املناخ إمنا َتبني أهنا كانت ذات فائدة عظيمة يف إشاعة الوعي بني املوظفني يف اجمللس                   
  .                                                                        ً             الربيطاين والسياسيني بشأن نوع العمل الذي قد يطلب إليهم عندما يواجهون أحداثاً مناخية حادة

                    ُ  َّ                                     الكثري من املبادرات املُحدَّدة يف البالغات إىل تشكيل جلان عمل حملية                               ولدى تناول التكيف اجملتمعي، يشري  -  ٢٤
     ، أو  )                                                                        مبا يشمل تقدير املخاطر املناخية وقابلية التأثر هبا ووضع اخلرائط وخطط االستجابة (                   تضطلع حبمالت التوعية 

                     دخال حتسينات فعالة من                                                                             تشري هذه املبادرات إىل مشاريع حمددة للتكيف من قبيل مراقبة تدفق النهر يف مالوي أو إ
                                                                                                                    حيـث التكلفة على املنازل القدمية لكي تقاوم الفيضانات وأعاصري التيفون يف فييت نام، أو استعادة الكثبان يف                  

  .                                                                              اجملتمعات احمللية يف نيوزيلندا أو ادخار البذور وتبادل احملاصيل املقاومة للجفاف يف كينيا

ُ                                          استراتيجية ُصممت على نطاق واسع تشمل سلطات على مستوى                َّ                  ويشري البالغ املقدَّم من السلفادور إىل -  ٢٥             
                                                                                                          الـبلديات واملستوى الوطين باإلضافة إىل اجملتمعات احمللية، وهتدف إىل زيادة نطاق املواجهة لصاحل سكان بعض                

      جيري             وعلى العموم،  .                                                                                   املناطق الريفية من خالل التنويع االقتصادي وتعزيز قدراهتم على التأثري يف السياسات العامة 
                                        َّ                                             ومن األمثلة على قلة قليلة من املشاريع املوجَّهة إىل املناطق احلضرية، العمل الذي               .                                التركـيز على املناطق الريفية    

  .                                                                                 تقوم به املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف تتبع موقع اجلزر احلضرية احلارة واملعتدلة احلرارة

                                                غات على احلاجة إىل التقدير التشاركي للمخاطر وحتديد                                          وفيما يتعلق بالتكيف اجملتمعي، تشدد مجيع البال -  ٢٦
                                                                                                             اإلجـراءات املطلوبـة وتؤكـد على تعاون السلطات احمللية وإنقاذ املعارف التقليدية وإدماجها كي يسهل على              

                                                                   وال بد من أن تكون فوائد هذا العمل واضحة أسوة مبا حتقق على               .                                           السـكان احمللـيني اعتماد مبادرات التكيف      
  .       األخرى        املستويات

                                                                                                      ومـا يبعث على القلق بصورة جدية هو حمدودية نطاق العمل اجملتمعي وتأثريه ألنه يستغرق الكثري من                  -  ٢٧
                                      ً                                                                       الوقـت وتضطلع به منظمات غري حكومية حتديداً ويعتمد يف متويله على اجلهات املاحنة، ومن هنا فإن البالغات                  

               ويعكس عدد من     .                            ن جماهبة تأثريات تغري املناخ                                ُ                                   تشـدد عـلى احلاجـة إىل تغيريه لكي ُيصبح يف مستوى ميكن م             
            ً          َ   ُّ                                                                              البالغات أيضاً القلق من َتشدُّد املعايري واإلجراءات السائدة يف إطار آليات التمويل الراهنة ويف الوكاالت املسؤولة 

  .                                      عن التنفيذ وهي هبذا تعوق مبادرات التكيف
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ِ                         وُتـربز البالغات أمهية وضع إطار مفاهيمي ُيدِمج العمليات ا          -  ٢٨                                          لطبيعية واالجتماعية على السواء وتقترح      ُ                                  ُ  
                                             ومن الدروس املستفادة اليت يتكرر ذكرها أن         .                                                                    تعزيـز التبادل فيما بني اجملتمعات بوصفه وسيلة لتوسيع استيعاهبا         
                                                   وما حتتاج إليه هو املزيد من القدرات والدعم         -                                                               اجملـتمعات احمللية متلك على العموم قدرات معينة على التكيف           

  .                                       ق املواجهة للتحديات اليت يفرضها تغري املناخ            لكي توسع نطا

  التخطيط للتكيف وممارساته حسب القطاع-جيم 

 املوارد املائية -١

                                                      ُ                                        يلقى قطاع إدارة املوارد املائية بالغ االهتمام يف البالغات وُتعىن أغلبية األطر على املستويني الوطين ودون  -  ٢٩
                       ويتسع نطاق التركيز على   .          ً                             ىل، وحتديداً مراقبة خطر الفيضانات واجلفاف                                       الوطين بإدارة املوارد املائية بالدرجة األو 

                                                           ومثة معلومات ضئيلة عن مرافق الصرف الصحي أو عن استعمال املياه   .         أو اجلفاف /                            خماطر تزايد تواتر الفيضانات و
                  يف التخطيط املكاين                                                          وتوجد، مع ذلك، عدة مبادرات أولية إلدماج اعتبارات تغري املناخ  .   ُ                      املُعاجلة أو إعادة تدويرها

                     ُ                                                                                              وختطـيط املـوارد املائية، ُتتخذ جلها يف البلدان املتقدمة مثل إسبانيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا            
  .                الشمالية وهولندا

                                                        ً                                            وإىل جانب التوجيهات بشأن السياسة العامة، تشري البالغات أيضاً إىل خمتلف مشاريع البحوث املتعلقة               -  ٣٠
                            ً          وتركز هذه األنشطة األخرية حتديداً على        .                        ً                                   يف مـناطق حمددة وتشري أيضاً إىل مبادرات إذكاء الوعي                     بالـتأثريات 

                                                    وتتراوح التدابري بني حتسني مناطق السهول املعرضة لفيضانات   .                                                صـانعي القـرارات وبقدر أقل على عامة الناس      
ُ   َّ                حدث يف هولندا، وإنشاء ُمجمَّع للمياه                                                                                األهنـار وتصنيف بعض املناطق الريفية لتخزين فائض املياه العذبة،مثلما                                 

                                                                                                 اجلوفية اليت تتغذى مبياه األمطار على غرار املشروع الذي متوله يف زميبابوي منظمة براكتيكال آكشن، وهي منظمة 
  .               دولية غري حكومية

         د املائية                                                                                              وفـيما يتعلق بالتكيف يف قطاع إدارة املوارد املائية، ينصب التركيز على اإلدارة املتكاملة للموار      -  ٣١
      ً                                                                                                    وحتديـداً عـلى إحداث تكامل مع سائر السياسات والقطاعات الوطنية ال سيما استخدام األراضي والتخطيط                

 ُ         ً                                                                   وُيالحظ أيضاً وجود روابط هامة بني التنوع البيولوجي واحلفاظ على البيئة مما يستلزم   .                       احلضري والطاقة والسياحة
                                             قصور يف فهم املعلومات املناخية وإدماجها يف         :             ددة ما يلي                   وتشمل احلواجز احمل    .                                 إجـراء مفاضلة متوازنة ودقيقة    

                                                                                                                          اسـتراتيجيات إدارة املـياه؛ وتقييد امليزانية املتعلقة بتقييم قابلية التأثر يف إطار خمتلف سيناريوهات تغري املناخ؛                 
                   بيل املثال من مناطق                                                                                          واالفتقار إىل التعاون عرب الوطين بني البلدان املتشاطئة من أجل تبادل البيانات القادمة على س     

  .                                                          منابع األهنار بغية زيادة مهلة االستجابة لإلنذارات حبدوث فيضانات

                                                                                                     وتشـدد الـبالغات على أمهية إشراك صناعة املياه ومستخدمي املياه احملليني، يف وقت مبكر، يف عملية                  -  ٣٢
                            العملية اعتبارات تراعي                                              ُ                                          التخطيط للتكيف، وعلى إتاحة ترتيبات مؤسسية ُتسفر عن هذا االلتزام، وتضمني هذه           

ٌ              ُ                                       وجرى التأكيد أيضاً على أن قطاع املياه قطاٌع بالغ القيمة ُيستفاد فيه من خربة سائر البلدان بشأن   .              فعالية الكلفة                       ً                 
                                                                                                    معايري النوعية، واإلرشاد بشأن املمارسات اجليدة إلعادة استخدام املياه، واملمارسات الفاعلة للحفاظ عليه من بني 

  .          أمثلة أخرى
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 الزراعة -٢

             ومع أن هذا     .                                                                                             ختـتلف احتياجات التكيف وتدابريه يف قطاع الزراعة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية             -  ٣٣
                                                                                                                  القطـاع يدخـل يف صلب اجلهود اليت تبذهلا املنظمات يف البلدان النامية، فهو ال حيتل مرتبة بارزة يف البالغات                    

                ً     ً                                        ى العموم، تركيزاً كبرياً على البحوث وبقدر أقل على إذكاء الوعي                ويتركز العمل عل  .                           الواردة من البلدان املتقدمة
                          وقد أعدت أستراليا خطة عمل   .                                                        ً                  وبناء القدرات، رغم تنفيذ العديد من املشاريع الرائدة أيضاً ال سيما يف بنغالديش

  .                                    وطنية حمددة تتعلق بالزراعة وتغري املناخ

   ً                                 ُ                  زءاً من خطط التنمية الوطنية وعادة ما ُيدمج هذا التكيف              ُ                             وعلى العموم، ُيعترب التكيف يف قطاع الزراعة ج -  ٣٤
            وتركز أغلب    .                          ً                                    ً                                            يف التنمـية الريفية اعترافاً بتأثريات تغري املناخ فيها أو كوهنا جزءاً من اخلطط املتعلقة بتغري املناخ                

         و إدخال                                             ٍّ                                                             مشـاريع التكيف ومبادراته على تطوير تقنيات ريٍّ ذات فعالية أكرب أو أصناف جديدة من النباتات أ                
      وانصب   .                                                                                                    تعديالت على أمناط زراعة احملاصيل مع املواءمة بني التغيريات الكثرية املقترحة وأفضل ممارسات اإلدارة             

                                                                                                       اهـتمام البحوث بصورة رئيسية على أصناف وتكنولوجيات جديدة يف حني أن تكنولوجيات السكان األصليني               
َ                        والتكنولوجيات احمللية ُتوَصف يف البالغات بأهنا ليست   .                            بذات قيمة وتفتقر إىل البحوث                    ُ  

  .                     وصناديق لدعم الزراعة  )              مثل رصد اجلفاف (                                                   وأنشأت بعض البلدان املتقدمة واملنظمات خدمات إعالمية    -  ٣٥
                                                                                                                     وأجرى برنامج األغذية العاملي، على سبيل املثال، دراسات حتليلية شاملة تتعلق باألمن الغذائي وبالقابلية للتأثر،               

ِ                                                     رامج التكيف الوطنية حيثما وِجدت من أجل حتديد املخاطر الكبرية اليت هتدد األمن                                         بالـتعاون مـع أفرقة عمل ب                                  
                              وقد لفتت بضعة أطراف النظر       .                                                                                   الغذائي، ويقوم برنامج األغذية العاملي بإعداد نبذات أو أطالس عن سبل املعيشة           

                    أو جيري العمل هبا مثل                                         وجيري النظر يف هنوج التأمني يف بعض البلدان     .                                     إىل تكويـن منـتديات ألصحاب املصاحل      
  .                                                             ً                      األرجنتني إال أهنا تبقى حمدودة بسبب االفتقار إىل الوعي والبيانات فضالً عن اخنفاض قيمة احملاصيل

                       ً                                                                                    وتشـري اململكة املتحدة أيضاً إىل خمططات اإلشراف البيئي الزراعي والبيئي اليت من املتوقع أن تعزز أداء                  -  ٣٦
  .                                                                مالئمة ألغراض التكيف بسبب االستعراض املنتظم لإلدارة واملدفوعات                                              السياسـات احمللية وميكن هلا أن تكون        

               َّ                                                                                                   ويشـري البالغ املقدَّم من املفوضية األوروبية إىل الصلة بني التكيف مع التأثريات والتخفيف منها يف هذا القطاع                  
     وتشري   .           ىل أدىن حد                                                                                               وإىل احلاجة إىل تنفيذ ممارسات مالئمة إلدارة التربة من شأهنا أن ختفف من خسائر الكربون إ               

  .                                                       عدة بالغات إىل وجود نقص عام يف فهم إمكانيات التكيف الزراعي

                                                                                       ومما يبعث على القلق ويؤثر بصورة كبرية يف التكيف يف قطاع الزراعة، كما حددته البالغات، هو نقص  -  ٣٧
             وقد يكون نقص   .       التكيف                                                                             املعلومات عن التأثريات على مستوى النطاق املتعلق هبا والتكاليف املترتبة على خيارات 

                   ومثة توافق كبري يف      .                  ً                                                                       املعلومـات هذا متصالً بعدم كفاية االتصاالت والتقييمات الواردة من املستعملني النهائيني           
                                                                                                           اآلراء على أمهية إشراك أصحاب املصاحل وعلى دور احلكومات الداعم واحلاجة إىل تغيري استخدام املعلومات من                

                                              وتشري منظمة األغذية والزراعة إىل أن املناهج         .                                   آخر قائم على املبادرة بالفعل                                        اسـتخدام يقوم على رد الفعل إىل      
                                 ومن األمهية اخلاصة مبكان االعتماد على   .                                                   ُ             واألدوات القائمة لإلرشاد الزراعي ستكون مالئمة إذا ما ُبنيت القدرات

                               قة مع إدارة خماطر الفيضانات                                    ً                                                  هنج شامل للقطاعات يف الزراعة نظراً لصعوبة فهم التأثريات بالكامل وكذلك العال           
  .                                            واجلفاف، والتنوع البيولوجي، والتغريات يف األسواق
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                                                                                                        وتشـمل احلواجز االفتقار إىل التنسيق فيما بني عدد كبري من املؤسسات ومرافق الدعم املتصلة بالزراعة                 -  ٣٨
                        وما يصاحبه من نقص يف                         ُ                 ويف البلدان النامية، ُيعترب الفقر        .                                                   وكذلـك االفـتقار إىل التخطيط على املدى الطويل        

            َّ        َّ      مثل الري احملسَّن أو الدَّبال  (                                    إذ إن املنافع النامجة عن بعض اإلجراءات   :                                     التسهيالت االئتمانية املالئمة احلاجز األهم
  .            ً                                                                   قد تكون جليةً أمام املزارعني إال أن نقص املوارد املالية الالزمة لالستثمار يعوق تطبيقها  )    َّ  احملسَّن

                                      تدريب املزارعني بعضهم لبعض والتطوير       :                                     أمهية عدة عوامل من بينها ما يلي                               وتؤكـد الـبالغات على       -  ٣٩
                                                                                                          التكنولوجي؛ والتأسيس على خربات سائر البلدان وجتارهبا؛ وإشراك القطاع التجاري اخلاص يف مراحل مبكرة؛              

           تتعلق جبدوى                 ؛ ودمج اعتبارات  )̀          غري املسيئة̀  (                                                                 والتوعـية باخلـيارات املتاحة على أساس التكنولوجيات املالئمة          
ّ         ويشدد عدد من البالغات على أن األنواع املختلفة للنباتات وسعة قدرهتا على حتّمل خمتلف   .                    التكاليف على الدوام                                                                     

ّ                                                                  عوامل اإلجهاد أهم بكثري من التحّمل األمثل لعامل واحد فقط من عوامل اإلجهاد، وتؤكد البالغات على احلاجة                               
                                                 ويف هذا الصدد، تشري منظمة براكتيكال آكشن إىل          .                 والبذور املتنوعة                                            إىل حتسـني احملاصـيل الثانوية والتقليدية        

                                                                                                           احلواجـز املفروضة على االقتصاد الكلي فيما يتصل بتحكم الشركات عرب الوطنية يف البذور وأسواق املدخالت                
  .            ملعرضة للجفاف                ُ                                                         ً              الكيميائية واليت ُتروج يف الغالب ألنواع من النباتات عالية املردود ال تتالءم متاماً مع املناطق ا

 الصحة -٣

                      ومن بني االستراتيجيات     .                                                                        تركز جل جهود التكيف يف قطاع الصحة على محالت التوعية وعلى البحوث            -  ٤٠
ِ                                                                                األكثر تطوراً إىل حد كبري ما ُوِضع منها ملعاجلة موجات احلر الشديد يف أوروبا بعد موجة احلر يف عام                      ُ               ً           ٢٠٠٣     .  

  .                                                                   ات على حتسني جتاوب نظام الرعاية الصحية السيما يف حاالت الطوارئ                                                 وتركز املبادرات املشار إليها يف البالغ     
                           ً                                                                                    وتشمل املبادرات األخرى تقريراً قيد االستعراض يف اململكة املتحدة بشأن اآلثار الصحية لتغري املناخ مبا يف ذلك                 

                   ة يف الطقس احلار،                                                                                               اآلثـار الصحية النامجة عن الفيضانات، وبشأن التحقيقات املتعلقة مبستويات األوزون املرتفع           
  .                                      واستدامة خمزونات األغذية، واهلجرة القسرية

                                                  ووضع شبكة لنظام اإلنذار املبكر باجملاعة واملالريا         )     كوبا (                                           ومثـة هنـوج أخرى تشمل برامج اللقاحات          -  ٤١
 ً     اً ما      وغالب   ).      مالطة (                                        وسياسات مستقلة من قبيل التطهري بالطائرات   )               الواليات املتحدة (                         والتهاب السحايا والطاعون 

ُ   َّ                                                                                                       ُتحدَّد التدابري املتصلة باملالريا أو باألمراض املعدية املنقولة باملياه يف إطار التعاون اإلمنائي مثل املشروع الذي تقوم 
  .                                                                                      به مجهورية ترتانيا املتحدة مبساعدة اليابان بشأن التدابري الالزمة لتحسني التشخيص املبكر للمالريا

                                                                     لتكيف يف القطاع الصحي هو تدين مستوى فهم التأثريات املباشرة وغري                ً                            ووفقاً للبالغات، فإن ما يعوق ا      -  ٤٢
                                                                               ً                         املباشـرة لتغري املناخ على الصحة، واالفتقار إىل التعاون بني املؤسسات وإىل الكفاءات عموماً يف املرافق الصحية       

                    فيما يتعلق بناقالت                                                          ويف بعض احلاالت، قد ال تكون الربامج الراهنة للبحوث            .             ً                        العامـة، خاصةً يف البلدان النامية     
  .                             ً                                                     ُ          ً     ً                      األمـراض على سبيل املثال، كافيةً أو قد تفتقر إىل العمق ناهيك عن أن االفتقار إىل التمويل ُيمثل عائقاً كبرياً                   

                 ً                                                                                          وتشـري البالغات أيضاً إىل نقص البحوث بشأن األمراض املستجدة وفاعلية إدارة عمليات التدخل لتدارك خطر                
            ً                                                      ومثة نقص أيضاً يف دراسات األمراض الوبائية املتعلقة بأثر اجلفاف            .             اهتا البيئية                                    املالريـا وبشأن برامج الرش وتأثري     

  .                                على االعتالل والوفيات يف صفوف البشر
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                                                                                                    وتشـدد البالغات على أمهية دعم أفرقة البحوث داخل أفرقة مركزية وتوجيه أنشطة البحوث وإشراك                -  ٤٣
                                        وتشري فرنسا إىل أن خطتها ملواجهة موجات احلر   .        املسنني                                               خمتلف مقدمي الرعاية يف املشايف والبلديات ودور رعاية

                                          فباإلضافة إىل التنسيق فيما بني القطاعات        :     ٢٠٠٦                                                                 الشديد قد أنقذت حياة الكثريين أثناء موجة احلر الشديد عام           
                                                                                                        احلكومـية، تشمل اخلطة حتسني معلومات التنبؤ بالطقس مبا يالئم احتياجات النظام الصحي يف حاالت موجات                

  .        ر الشديد  احل

 املناطق الساحلية -٤

     ً                                                                                      غالباً ما تشمل تدابري التكيف يف املناطق الساحلية، حسب ما تشري إليه البالغات، استثمارات يف اهلياكل  -  ٤٤
            ً  ، وتشمل أيضاً  )                                                                                  مثل فرض إقامة حزام من الكثبان يف املناطق الساحلية وتشييد شبكات جماري الصرف            (         األساسية  

                                كما هي احلال يف النظم اجلديدة       (                                            ت، والنظم األساسية وإعادة تقسيم املناطق                                      إحـداث تغـيريات يف املمارسـا      
                                                                                                           السـتخدام األراضي يف مناطق معرضة خلطر الفيضانات الساحلية يف الربتغال أو تقييد تنمية السواحل يف جنوب               

                 طق الساحلية، كما           ً                                                              ويوجد أيضاً بعض الدراسات اليت أجرهتا منظمات بشأن إدماج التكيف يف إدارة املنا   ).        أفريقيا
                                                                                        ٌ                        توجـد مراجع عن تشييد أسوار حبرية أو مالجئ متعددة األغراض للوقاية من األعاصري على اعتبار أهنا جزٌء من                   

  .                       املساعدة اإلمنائية الدولية

            االفتقار إىل    :                                                                                                ومثة شواغل فيما يتعلق بالتكيف يف قطاع املناطق الساحلية وهي تتمثل على العموم فيما يلي               -  ٤٥
                                                                                                 البيانات؛ واالستثمار الواسع املطلوب توفريه؛ والتنافس على األموال العامة؛ والضغط املتواصل من أجل تعزيز       اخلربة و

                   َّ          ً                                          ً         وتشمل االحتياجات احملدَّدة استناداً لنهج اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية هنجاً متعدد   .                          التنمية يف املناطق الساحلية
                                                                     فعلى سبيل املثال، لفتت مالطة االنتباه إىل برناجمها إلدارة املناطق            .                  ً                           االختصاصـات وتعاونـاً فـيما بني القطاعات       

َ                                                                          السـاحلية الذي اعُترب ناجحاً إذ إنه َجمع كل الوكاالت املعنية بالتنظيم والتنفيذ، وأصحاب املصاحل واملنظمات غري               ً        ُ                
                       ارف املدفوعة بالطلب وإىل                                    وتشدد األطراف على احلاجة إىل إشاعة املع  .                                     احلكومية املعنية ملناقشة هدف واحد مشترك

  .                                                                              إنشاء قاعدة أدلة جيدة ووجود اإلرادة السياسية وإشراك املنظمات غري احلكومية بقدر أكرب

  .                                                                                               وتشـدد الـبالغات على أمهية حتليالت جدوى التكاليف وأمهية أدوات اإلرشاد من أجل حفز اهلمم                -  ٤٦
                                             البيولوجي يف التخطيط للحيلولة دون احلصول على           ً                                             وأوصت أيضاً بدمج عمليات تقدير األثر البيئي وتقييم التنوع

                                                                                 فعلى سبيل املثال، يشري البالغ بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي إىل تفضيل عمليات           .                               نـتائج سلبية لتدابري التكيف    
                                                   ُ                                                             محاية السواحل بالركام الترايب اليت تسفر عن منافع تكيف ُتماثل منافع عمليات محاية السواحل باإلمسنت املسلح                

   ).                                    مثل إفساد مواقع تعشيش السالحف البحرية (                                ً                     حتول دون تأثري العمليات األخرية سلباً يف التنوع البيولوجي  و

 النظم اإليكولوجية والغابات -٥

ٌ                                                                إن موضـوع تكيف النظم اإليكولوجية موضوٌع شامل بصورة رئيسية وهو يظهر يف أطر إدارة املوارد                 -  ٤٧                                    
                                                                             ناول احلفاظ على غابات املنغروف وابيضاض الشعاب املرجانية وإدارة الغابات                                              الطبيعية ويف الربامج احملددة اليت تت     

                   واستنباط ساللة من     )         أستراليا (                                                        وتشمل األمثلة خطة االستجابة البيضاض الشعاب املرجانية          .                    من بني أمثلة أخرى   
                  تراتيجيات التكيف           ً                 وجيري أيضاً إعداد بعض اس       ).        اليابان (                                                  األشجار املقاومة للعدوى باألمراض وناقالت األمراض       
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                  ً       ً         وتركز اجلهود تركيزاً رئيسياً على       .                                                                                مـع تغـري املناخ للمترتهات الطبيعية قيد التطوير يف كندا على سبيل املثال             
  .                                                                      البحث والتقييم وعلى تعزيز قدرات الرصد وبرامج احلفاظ اجملتمعية على الطبيعة

                                الغابات بشكل حمدد، وأشارت املكسيك                 مسألة منع كوارث   )            وخاصة التفيا (                         وقد تناول عدد من البلدان  -  ٤٨
                                                                           ً      ً                         إىل مسـألة تقـدمي املـال للمرافق البيئية يف قطاع الغابات، وتوجد مع ذلك مراجع قليلةً نسبياً تشري إىل زراعة       

                                                                                           وتناولـت عدة بالغات التخطيط للتكيف وممارساته، خاصة ما يتصل منها بالتصحر والبيئة يف جبال         .          الغابـات 
                                                                                                ولفتت إيطاليا، على سبيل املثال، النظر إىل خطة العمل الوطنية واللجنة الوطنية ملكافحة               .                    األلب واملناطق احملمية  

                                                                                     ونشرت أمانة اتفاقية التراث العاملي التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم             .               ُ           ً         التصـحر اللـتني أُطلقتا مؤخراً     
                                          وقعة وخيارات التكيف املمكنة يف مواقع التراث                                                            والثقافة دراسات حاالت إفرادية تبحث يف تأثريات تغري املناخ املت   

  .                         العاملي الطبيعية والثقافية

                                                                                       وجيري التشديد على التخطيط للتكيف وممارساته بصورة حازمة على أساس هنج إيكولوجي يف إطار إدارة  -  ٤٩
                    اإلضافة إىل النوعية        ُ        ً                                                                 وقد أُشري مراراً إىل شواغل تتمثل يف عدم التيقن من التأثريات والتكاليف ب              .                   املـوارد الطبيعية  

                                    وتشمل االحتياجات اخلاصة هبذا القطاع      .                                                                         املـتردية للبـيانات واالفتقار إىل املهارات القادرة على وضع النماذج          
                                                                                                                   إعـداد بيانات أولية والقيام بالرصد والتقييم املنهجيني واستهداف األنواع القابلة للتأثر بوضوح وتوفري أدوات               

                                      ويف هذا الصدد، تشري اتفاقية التنوع        .                                     يم استراتيجيات على مستويات خمتلفة                                      لدعم اختاذ القرارات من أجل تصم     
     وتشري   .                                                                                                     البيولوجي إىل توافر اإلرشادات عن طريق اإلنترنت من أجل إدماج التنوع البيولوجي يف خطط التكيف              

             عوامل الضغط              ً                                                                                 الـبالغات أيضاً إىل الصعوبات يف فهم الصالت بني النظم االجتماعية االقتصادية واإليكولوجية و             
  .                                                                                    ذات الصلة بالتنافس على استخدام األراضي، وتشري كذلك إىل احلاجة إىل مراعاة عوامل ضغط متعددة

                                                                                                      وتشـدد البالغات على أمهية ضمان التوعية بني فئات أصحاب املصاحل حبيث تسهم يف تقييم قابلية تأثر                  -  ٥٠
            ً                                       ، وتسهم أيضاً يف صوغ استراتيجيات التكيف اخلاصة                                                                 النظم اإليكولوجية والصناعات املستقلة أو اجملتمعات احمللية      

                  ً  وتؤكد البالغات أيضاً   .                                                                              بأصحاب املصاحل وتنفيذها، وإنشاء الشراكات الفعلية وتبادل االستثمارات معها إن أمكن
                وأشري بصورة خاصة   .                                                                                  على أمهية إدماج تقديرات األثر البيئي وتقييم موارد التنوع البيولوجي يف التخطيط للتكيف

  . )١٠ (                                    احلاجة إىل إدماج معارف السكان األصليني  إىل

 القطاعات األخرى -٦

                                                                                                         إن ممارسـات التكيف فيما يتصل باهلياكل األساسية والبيئة املبنية إمنا تدور حول توفري اإلرشاد بصورة                 -  ٥١
        اتيجيات                                                                                                         رئيسـية من أجل احلد من املخاطر يف التخطيط الوطين، أو تراعي تأثريات تغري املناخ لدى مراجعة استر                 

َ                     وُيقَدم هذا اإلرشاد يف      .                                                                                        التخطـيط أو إعدادهـا، ومـثال ذلك اإلشراف على مواقع التنمية وكثافتها وتوسعها                ُ  
                                                                                                             الغالـب األعم الستخدام األراضي أكثر منه لقوانني البناء رغم وجود عدة مشاريع حمددة تنطوي على اإلسكان                 

  .             املقاوم لألعاصري

                                                      

  .                                                                  يات إضافية ترد بإسهاب يف البالغ املقدم من أمانة اتفاقية التنوع البيئي                مثة احتياجات وتوص  )  ١٠ (
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                                                                  د النطاق واملبادرات املتعلقة مبراجعة املعايري التقنية واإلجراءات                  ً                           ويوجـد أيضـاً بعض الدراسات لتحدي       -  ٥٢
                  ً                      وتشمل البالغات أيضاً بعض املراجع بشأن        .                                                                    العملـية للطـرق الرئيسية واهلياكل األساسية ملعاجلة مياه األمطار         

  ،  )            وارد املائية                           املدرجة يف إطار إدارة امل     (                                                                            التكـيف يف قطـاع الطاقة ال سيما ما يتصل منها بالطاقة اهليدرولوجية              
                                                وتشري املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إىل عملها         .                                                              وبشـأن تقييمات تأثريات تغري املناخ يف اإلمدادات الكهربائية        

  .                                                                                              بشأن رصد املناخ فيما يتصل بالطاقة املتجددة ال سيما الطاقة اهليدرولوجية والشمسية وتوليد طاقة الرياح

ُ             عراب عنها بشأن التكيف يف البيئة املبنية ويف قطاع الطاقة تضارُب                                               ومـن بـني الشواغل اليت يتكرر اإل        -  ٥٣                                                          
                ً       وجرت اإلشارة أيضاً إىل      .                                                                                         اجلداول الزمنية يف قرارات التخطيط أو بيانات السياسة العامة مع تأثريات تغري املناخ            

  .                                                     احلاجة إىل تناول مسأليت التخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف

                                                                          ة املبادئ التوجيهية بشأن املمارسات واالستفادة من خربة اآلخرين من أجل                                     وتؤكـد البالغات على أمهي     -  ٥٤
                                                                               وفيما يتعلق بالدروس املستفادة، يشري البالغ الذي قدمته أستراليا إىل اخلربة املستمدة من   .                     التأثري يف هنوج التخطيط

                          تطوير اخلربات على استخدام                                                                          أحد برامج التقييم املتكامل للمستوطنات البشرية مما يدفع إىل إقامة شراكات بقصد
  .                                     مناهج التقييم املتكامل يف البيئة احلضرية

  التكنولوجيات-دال

                                                                                                   يتصل أغلب التكنولوجيات املشار إليها يف البالغات بإدارة املوارد املائية تليها مباشرة الزراعة، أما املناطق  -  ٥٥
                                            اإلسهامات إىل التكنولوجيات املادية ومنها بعض         وتشري    .                                                         الساحلية والتنوع البيولوجي فيأتيان بعدمها بفارق كبري      

                      من حمطات التحلية إىل     (                           ؛ وإدارة املوارد املائية      )                            االستشعار عن بعد، والنمذجة    (                                أدوات احملاكـاة يف رصد املناخ       
                النظم احملصولية،   /                                                     أنواع جديدة من احملاصيل واألصناف، ونظم حتسني السالالت        (             ؛ والزراعة    )                  معاجلة مياه اجملاري  

   ).                                                                        ليب ال تشمل احلرث، وتكنولوجيات اإلدارة، والبوابات اإللكترونية املتعلقة باجلفاف    وأسا

  ُ       ً                                                                                   وأُشري أيضاً إىل تقنيات من قبيل الكثبان ومصدات األمواج وحواجز كسر األمواج للدفاع عن السواحل       -  ٥٦
                     وتشمل األمثلة عن     .                                                                                         يف جامايكـا، أو وضع مناهج ري بالتنقيط وغريها من املناهج لري التربة يف طاجيكستان              

                                                                                                             تدابـري االسـتفادة من التكنولوجيا على مستوى األسر املعيشية، الري بتكاليف منخفضة وزراعة احملاصيل على                
                                                                                                  ضفاف برك تربية مثار البحر، واحلدائق العائمة والنظم املتكاملة للزراعة يف بنغالديش، ووضع مرشحات يف املنازل 

  .                                        قة وللوقاية من احلشرات يف البلدان األفريقية                               للتخفيف من احلرارة يف األماكن املغل

                                                                                                       وتشـمل الـتدابري األخرى ذات التكنولوجيا البسيطة اليت أشارت إليها منظمة براكتيكال آكشن تربية                -  ٥٧
                       وتشمل املشاريع اليت تنفذ   .                                                                        األمساك يف أقفاص وحتسني مواقد الطهي احملمولة اليت ميكن نقلها يف فترات الفيضانات  

                                                                                            من املساعدة والتعاون الدوليني اللذين حيتويان تكنولوجيات إقامة خزانات حتت سطح األرض                        ً      بوصـفها جـزءاً   
                                    ً              ومن تطبيقات التكنولوجيا األكثر تعقيداً استخدام        .                                                               لالستفادة من املياه اجلوفية يف بوركينا فاسو مبساعدة اليابان        

                                       مايل الكندية واستخدام األدوات الالزمة                                                                           نظـم عاملية لتحديد املوقع عند االرحتال والقبض يف منطقة القطب الش           
  .                                                                              لتطبيق معلومات االستشعار عن بعد يف جمال املساعدة اإلمنائية يف الواليات املتحدة األمريكية
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  .                                                             ً                                          ومـن بني احلواجز املفروضة على تطبيق التكنولوجيات واليت ذكرت مراراً االفتقار إىل املوارد والقدرات               -  ٥٨
                                                وفيما يتعلق بالتدابري ذات التكنولوجيات البسيطة،    .                                    انعدام الطلب من القطاع االجتماعي                                 ومما يدعو إىل القلق الكبري      

                                                                                              ً                      تشـري براكتيكال أكشن إىل استخدام السدود الرملية الحتجاز املياه الواردة من األهنار املومسية يف كينيا، بدالً من                  
                                                 معقدة من قبيل ثقوب احلفر اليت تبني أهنا تسفر                   َّ                                                           النهج املفضَّل لدى الوزارات املعنية واملتمثل يف إدخال تكنولوجيات          

ٍ                                                    عـن تـرٍد موضعي لألراضي وتكون تكاليف صيانتها باهظة                                                        وشدد عدد من البيانات على احلاجة إىل زيادة تعدد    .      
                                           ويوصي البالغ الذي قدمته املكسيك بإعداد أطالس   .                                                        األنواع احمللية للبذور ووضع نظم إنذار مبكر باألخطار املتعددة

  .                                                                                     ر ونظم اإلنذار املبكر اليت كان هلا دور يف زيادة احلذر وختصيص املوارد الالزمة للوقاية من املخاطر      باملخاط

  اخلربات واالحتياجات والشواغل-     ً ثالثا  

                                                                                                 تضمنت البالغات معلومات عن مشاريع حمددة مت إجنازها وعن مبادرات أخرى قيد النظر ال يزال أغلبها            -  ٥٩
                    ً     ً         وتركز البالغات تركيزاً كبرياً على       .                                       ومثة مبادرات قليلة يف مرحلة التقييم       .            والتنفيذ                            يف مراحل مبكرة من اإلعداد    

ُ  ِّ           ً                                         التنمـية املـتكاملة إال أنه قد ُحدِّد فيها أيضاً الكثري من األنشطة املستقلة                                      ً              وجيد هذا التقرير، اعتماداً على هذه        .                            
             َّ                       ظل احلواجز احملدَّدة بصورة مجاعية متشاهبة                                                             البالغات أنه بالرغم من الشرحية الواسعة ملمارسات التكيف وهنوجه، ت

    ً                                          ً                                                  نوعاً ما على كل املستويات والقطاعات، وتركز حتديداً على التنسيق والتزام أصحاب املصاحل، ودراسات احلاالت 
  .                                                                           اإلفرادية، وحتليالت جدوى التكاليف، وتوزيع املعلومات على نطاق املستويات املالئمة هلا

  االحتياجات والشواغل-ألف 

                                                                        ً        ً                      عـلى الرغم من تعدد هنوج التكيف على خمتلف املستويات، ال تزال البالغات تثري مراراً وتكراراً بعض                  - ٠ ٦
                                   ً                               وأكثر هذه الشواغل واالحتياجات تكراراً احلاجة إىل التنسيق فيما           .                                          االحتياجات وتلفت النظر إىل بعض الشواغل     

                                             ألكادميية واحلكومية وبني املنظمات العاملة مع                                                                   بني القطاعات واملستويات احلكومية على السواء وبني األوساط ا        
                                                                                               وتعكس البالغات اليت حللها هذا العرض التوليفي وجود العديد من املبادرات املعزولة واملشتتة               .               اجملتمعات احمللية 

  .                                                                                       على عدة مستويات وقطاعات ويترتب عليها تدابري خمصصة وتربز هذه البالغات احلاجة إىل العمل املتضافر

             فالدعوات إىل    .                                                                            ل التنسيق إعداد فهم مشترك للتهديدات والفرص وحتديد األدوار واملسؤوليات               ويشـم  -  ٦١
                                                                                                                     التنسيق أمر أساسي بقدر ما هي احلاجة إىل تبادل البيانات املدخلة املشتركة بشأن املناخ من أجل تنظيم النماذج                  

                                       مر بتأكيد البالغات املتكرر على وجود                    ويتصل هذا األ    .                                                          القطاعـية املختلفة يف برنامج للتكيف الوطين يف إسبانيا        
  .                                                                                  اإلرشاد الواضح واألطر املتماسكة باإلضافة إىل التوصيات القابلة للتنفيذ واليت حتظى باألولوية

                                            ً                                                                وتشـري بعض البالغات إىل أن اإلدارات احلكومية غالباً ما تنظر إىل تغري املناخ على أنه مسألة بيئية أو                    -  ٦٢
                                                            وما يزيد من استفحال هذه املشكلة االفتقار إىل فهم واضح            .                        مشكلة هيكلية شاملة        ً               ، بدالً من أن يكون     "      إضافية "

      وتوصي   .     ً                                 ُّ                           وبناًء عليه، فإن صعوبة تأمني سياسات تقبُّل هي إحدى الشواغل املتكررة  .                          للتأثريات اخلاصة لتغري املناخ
                            كات اخلاصة أم اجملتمعات أم                                                                                      الـبالغات باستمرار بااللتزام املبكر من أصحاب املصاحل سواء أكانوا ميثلون الشر           

  .             احلكومات احمللية
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                                 ً                                                           وعلى العموم، فإن احلواجز تتصل أيضاً بتباعد األفق بني التخطيط لتأثريات تغري املناخ على األجل الطويل  -  ٦٣
                                                    ومثة عائق آخر يتمثل يف االفتقار إىل السيناريوهات          .                                                     والتخطيط ورسم السياسات على األجلني القصري واملتوسط      

ـ                        ً                                         وهلذا جيري التأكيد مراراً على اشتقاق النماذج على املستويات           .                                   ً         لة لـتغري املناخ اليت ميكن تطبيقها حملياً           َّ  املفصَّ
                                                                                                              املالئمة سواء من حيث املكان أم الزمان من أجل معاجلة مشكالت من قبيل عدم توافق السيناريوهات اإلقليمية                 

                                                 قتصادية االجتماعية أو املوارد املائية واختالف اجلداول                                                  املستخدمة يف مناذج تغري املناخ مع نطاق السيناريوهات اال
  .                                    الزمنية الالزمة باختالف املشاكل املناخية

                                                                      ً                                          وتـتعلق احلواجز املالية بعدم كفاية املوارد وبطبيعة األموال املتاحة اليت غالباً ما يشار إليها بوصفها غري                  -  ٦٤
                               فبالنسبة ملشروع يرمي إىل ربط       .                 لى عدة مستويات                                                             مالئمـة لنوع النهج املرن الالزم للتكيف بني القطاعات وع         

                                                                                                                   الـنظم القائمـة فيما يتصل بتغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث، وإدارة املوارد الطبيعية وتطويرها يف خمتلف                  
                                                                                                              الـبلدان، على سبيل املثال، رأت منظمة األغذية والزراعة أن سياسات املاحنني وممارسات ختصيص املوارد املالية                

                    ُ          ومن بني الشواغل اليت أُعرب عنها   .                                         وكان للبالغ املقدم من السلفادور موقف مشابه  .                  عملية حتسني التكامل     تعوق 
     ً     ً                                                                                                    مراراً أيضاً مشكلة احلفاظ على املوظفني من ذوي الكفاءات العالية بالتنافس مع أسواق العمل األخرى، وخاصة                

  .                 يف البلدان النامية

  اخلربات والدروس املستفادة-باء 

  :                                                      مل اخلربات والدروس املستفادة املشار إليها يف البالغات ما يلي  تش -  ٦٥

                                                                                                احلاجـة إىل حتديـد التأثريات املناخية الكبرية وعوامل اإلجهاد يف القطاعات أو املناطق املعنية                 ) أ ( 
     كيز                                                               ويرى الكثري من األطرف واملنظمات أن تغري املناخ ال ميكن التر            .                                             والـربط بيـنها وبني تقلبات املناخ وتغريه       

                                      ً                                                       ً                   عليه كموضوع أويل مع أصحاب املصاحل ميدانياً، وأن التعرض يف الوقت الراهن إىل املخاطر الطبيعية يعد مدخالً                 
           إىل التكيف؛

                               ُ                            َّ                        قيمة دراسات احلاالت اإلفرادية وما ُتسفر عنه من نتائج ملموسة وحمدَّدة للمساعدة على إشراك   ) ب ( 
ُ  ِّ                               وُوجِّـه العديـد من النداءات إ        .                 أصـحاب املصـاحل                                                           ىل القيام بالبحوث التطبيقية، وحتليالت جدوى التكاليف،       
           ً                                                    وأوصى أيضاً بوضع املبادئ التوجيهية حىت وإن كانت تقدم نصائح عامة؛  .                   واملنهجيات املتكاملة

                                                                                            أمهية حتديد الفرص املتاحة إلجراءات التكيف ذات التكاليف املنخفضة واملشاركة يف املنافع بني               ) ج ( 
                  القطاعات والربامج؛

                                                                                          قـيمة إعداد الربامج لتنسيق البحوث على أساس احتياجات أصحاب املصاحل، األمر الذي من                ) د ( 
ّ      ً                                                                  شأنه أن ميّد جسراً بني الباحثني وصانعي القرارات يف احلكومة واملنظمات واملؤسسات التجارية؛           

                                                               أمهية فهم املعارف والتكنولوجيات األصلية واحمللية وتقييمها وإدماجها؛  )ه ( 

                                                   عتبارات اجلنسانية لتحسني فهم االختالفات يف مواطن الضعف؛       قيمة اال  ) و ( 
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ٍ                                                                           فاعلية استخدام ُمنسٍِّق بدوام كامل للعمل يف جمال التكيف من أجل حتسني نطاق األنشطة على                 ) ز (  ِّ   ُ                
                                  خمتلف املستويات والقطاعات وإدماجها؛

                   ات اجلغرافية بشأن                                                                            قيمة استخدام النهج اإليكولوجي يف التخطيط للتكيف وخرائط نظام املعلوم           ) ح ( 
                                                                                         القابلية للتأثر اليت جتمع البيانات اإلثنوغرافية واملادية لتصميم خطط على األجلني القصري والطويل؛

  .                                                     أمهية النشر واحلاجة إىل احلفاظ على الزخم بعد صدور التقرير  ) ط ( 

  مسائل ملواصلة النظر فيها-     ً رابعا  

                                                       حملددة يف البالغات قد تود األطراف مراعاة املسائل التالية لدى     ً                                نظراً إىل االحتياجات والشواغل واخلربات ا -  ٦٦
  :                                         مواصلة عملها بشأن التخطيط للتكيف وممارساته

                                                                                                مـا هـي الطرائق الفعلية لتعزيز التنسيق والتكامل فيما بني القطاعات وبني خمتلف مستويات                 ) أ ( 
                                  احلكم؟ كيف ميكن ختطي احلواجز املؤسسية؟

                                                                      مة للربط بني البحوث وصانعي السياسات واملستخدمني؟ وما هي الطرائق                               ما هي األدوات القائ     ) ب ( 
                                                             املتاحة لتعزيز البحوث التطبيقية وتوليد معلومات مدفوعة بالطلب؟

                                                                                             كـيف ميكن إدماج مبادرات التكيف احمللية يف اخلطط القطاعية والوطنية ودعمها هبا؟ وما هي                 ) ج ( 
                                  ً                                من القاعدة إىل القمة؟ كيف ميكن أيضاً تقييم وإدماج املعارف                                                           اآللـيات الـيت ميكن أن تزيد من تدفق املعارف         

               األصلية واحمللية؟

                                                             ما هي األمثلة على إجراءات وتدابري التكيف ذات التكاليف املنخفضة؟  ) د ( 

                                         كيف ميكن نشر املمارسات اجليدة على أفضل وجه؟  )ه ( 

                               لإلجراءات على املستوى الدويل أن                                                     ما هي الفرص املتاحة للتعاون والتآزر الدوليني؟ وكيف ميكن  ) و (  
                                                                 تعزز وتسهل التخطيط للتكيف وممارساته على املستويني الوطين ودون الوطين؟

- - - - - 


