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 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 

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

    والقابلية للتأثر به والتكيف معه

، التكيفواملزمع إجراؤها يف جمال     بحوث اجلارية   لل عـرض توليفي  
  اإلسهامات احملددة يف   التكيف البحث يف جمال  احتياجات  فضالً عن   

 لصلةذات ا  األطراف واملنظمات               املقدمة من

  *مذكرة من إعداد األمانة

 موجز

 البحوث احتياجات ، فضالً عنيف جمال التكيفواملزمع إجراؤها   لبحوث اجلارية   ل توليفياً   عرضاً الوثيقة هذه   تقدم
 خمتلفة، مبا فيها    معلومات، استناداً إىل مصادر     ذات الصلة التكـيف اليت حددهتا األطراف واملنظمات       يف جمـال    

برنامج عمل نريويب املتعلق    تضمنها   خمتلفة   مواضيعث التكيف الواردة يف البالغات مبوجب       معلومات تتصل ببحو  
 تتعلقكما توجز هذه الوثيقة عدداً من القضايا املشتركة         .  به والتكيف معه   للتأثربـتأثريات تغري املناخ والقابلية      

 .قضايا حتتاج إىل مزيد من البحثب متوختتببحوث التكيف مع تغري املناخ مبا فيها قدرات البلدان النامية 
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية- ألف

، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، من      )اهليئة الفرعية (طلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١
عد، قبل دورهتا السابعة والعشرين، عرضاً توليفياً للبحوث اجلارية واملزمع إجراؤها يف جمال التكيف،              األمانة أن ت  

فضالً عن احتياجات البحوث يف جمال التكيف احملددة يف اإلسهامات املقدمة من األطراف واملنظمات ذات الصلة                
، ومراعاة ذلك لدى    Add.1 و FCCC/SBSTA/2006/Misc.3 و FCCC/SBSTA/2006/INF.2الواردة يف الوثائق    

 .)١(النظر يف األنشطة اإلضافية

  نطاق املذكرة- باء

 وردت  معلوماتويستند إىل   .  أعاله ١ التوليفي استجابة للوالية املشار إليها يف الفقرة         العرض هذا أُِعد -٢
لتكيف فضالً عن احتياجات     جمال ا  يف واملزمع إجراؤها  تتصل بالبحوث اجلارية     بقدر ما يف الوثائق السالفة الذكر     

وإضافة . ، مع مراعاة املعلومات احملدثَّة املقدمة من برامج ومنظمات البحوث ذات الصلة       يف جمال التكيف   البحوث
ِبر      ذات الصلة بالبحث يف جمال التكيف الواردة يف البالغات املقدمة           املعلوماتمن املفيد مراعاة    أنه  إىل ذلك، اعُت

 عمل نريويب   برنامج خمتلف مواضيع    يف إطار  إسهاماتلتقدمي  املوجهة  استجابة للنداءات    واملنظمات   األطرافمن  
واألنشطة املتعهد   عن األوراق املفاهيمية     فضالً )٢(املـتعلق بـتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه          

إضافية عن مصادر املعلومات    ويتضمن الفصل الثاين معلومات     . هذا برنامج العمل    باالضـطالع هبـا يف إطـار      
 . التوليفيالعرض يف إعداد املتبعاملستخدمة والنهج 

 برنامج عمل   إسهامات يف حتقيق النتائج املتوقعة يف إطار       التوليفي هو تقدمي     العرض هذا   مـن  والغـرض  -٣
وجب االتفاقية، مثل    املنهجية مب  واملراقبة والبحوث   اجلاري التوليفي يف العمل     العرضُيتوقع أن ُيسهم    كما  . نريويب

اليت  االحتياجات واألولويات يف جمال البحوث والتطورات        بشأن العلميتـبادل املعلومات بني األطراف واجملتمع       
 .ثوأنشطة البحتشهدها 

 ه التوليفي والنهج املّتبع إزاءبشأن العرض معلومات أساسية - ثانياً

  معلومات أساسية- ألف

 مبا فيها أقل البلدان النامية،االً إىل مساعدة مجيع األطراف، وخاصة البلدان  برنامج عمل نريويب إمجيهدف -٤
 آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وتقييمها فهمهامنواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني 

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2006/11 ٦٢، الفقرة . 

)٢( FCCC/SBSTA/2006/11، ٧١-١١ الفقرات. 
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ل االستجابة لتغري املناخ على أساس       العملية من أج   التكيف اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري        وعـلى 
 .)٣( مع مراعاة تغري املناخ وتقلبه حاضراً ومستقبالًاقتصادي،سليم وعلمي وتقين واجتماعي 

 للنهوض باملوضوع ١١-م أ/٢ اهلدف الوارد يف مرفق املقرر مع باألنشطة يف هذا اجملال متشياً     ُيضـطلع و  -٥
لتكيف وتطوير ونشر التكنولوجيات والدراية الفنية،       بشـأن خيارات ا    الـبحوث  تشـجيع "` ٣`الفـرعي ب  

 من  املستفادة بالتكيف، وال سيما معاجلة أولويات التكيف احملددة واالعتماد على الدروس            اخلاصةواملمارسـات   
 يف هذا اجملال أن ُتسهم يف ما تبذله األطراف هباألنشطة املضطلع ل وميكن". مشاريع واستراتيجيات التكيف الراهنة

 من بينها حتليل الفرص والسبل للنهوض بالبحث بشأن القدرات على           أمور،ملنظمات من جهود يف سبيل مجلة       وا
 . التكيُّـف اليت تزيـد القـدرة على املقاومةوممارساتالتكيُّف 

  التوليفيالعرض النهج املتبع إزاء - باء

 :لتوليفي االعرض التالية عند إعداد  الرئيسية مصادر املعلوماتاسُتخدمت -٦

راء األطراف بشأن   آل توليفياً   عرضـاً  تتضـمن    الـيت  FCCC/SBSTA/2006/INF.2 الوثـيقة  )أ( 
 األولوية، وموجز معلومات عن أنشطة البحوث اليت        ذاتاالحتـياجات يف جمـال الـبحوث، وجماالت البحث          

ى الُصُعد الدولية واإلقليمية ث وتنسيقها علو الوثيقة وصفاً لعملية البحتتضمنكما . ة العلمياألوساط هبا تاضطلع
 والوطنية؛

 اللـتان تتضـمنان آراء األطراف بشأن        ،Add.1و FCCC/SBSTA/2006/Misc.3 الوثيقـتان  )ب( 
  ذات الصلة باالتفاقية؛واألولويات االحتياجات يف جمال البحوث

ا برامج البحوث  يف جمال التكيف اليت قدمتهواملزمع إجراؤها حمّدثة عن البحوث اجلارية معلومات )ج( 
 ؛)٤( األمانةتقدمت بهرمسي غري  والشبكات اإلقليمية استجابة لطلب املنظماتالدولية ذات الصلة وكذلك 

 جمال التكيف الواردة يف الوثائق املفاهيمية،       يف الـيت ُتعتـرب ذات صـلة بالبحوث          املعلومـات  )د( 
 املواضيع التالية يف برنامج عمل      يف إطار ت   من األطراف واملنظما   املقدمة باألنشـطة، والـبالغات      والـتعهدات 

 ؛)٥(نريويب

                                                      

 .١، املرفق، الفقرة ١١-م أ/٢ املقرر )٣(
 تتصل  واليت FCCC/SBSTA/2006/INF.2 الواردة يف الوثيقة     املعلوماتبشأن   معلومات حمّدثة    طُِلبت )٤(

 البلدان األمريكية لبحوث تغري املناخ العاملي، ونظام التحليل ومعهديف، ووردت من الربنامج العاملي لبحوث املناخ، بالتك
 .)(START يف جمال التغري العاملي والتدريبوالبحث 

 صلة مبوضوع   ذات عمل نريويب واليت قد تكون       امجاإلسـهامات بشـأن املواضيع األخرى يف برن       إن   )٥(
 . التوليفيالعرضمتوفرة عند إعداد هذا  تكن ملث، والبح
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 FCCC/SBSTA/2007/Misc.13و FCCC/SBSTA/2007/Misc.12الوثيقتان :  واألدوات األساليب `١`
) تقييمات التأثريات والقابلية للتأثر والتكيف    املستخدمة يف    واألدوات   األسـاليب معلومـات عـن     (

Information on methods and tools for impact, vulnerability and adaptation assessments؛ 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.4الوثائق  :  ذات الصلة باملناخ والظواهر املناخية البالغة الشدة       املخاطر `٢`
الربامج واألنشطة واآلراء املتعلقة بقضايا املخاطر  (FCCC/SBSTA/2007/Misc.5و 2و Add.1و

 Relevant programmes, activities and views on ) الشدةالبالغةة  املناخيوالتقلباتاملناخية 

the issues relating to climate related risks and extreme events؛ 

  FCCC/SBSTA/2007/Misc.10الوثيقــــتان :  وممارســــات التكــــيفختطــــيط `٣`
رسات وتكنولوجيات املعلومات املتعلقة بنهج واستراتيجيات ومما (FCCC/SBSTA/2007/Misc.11و

 واالحتياجات اخلربات والوطنية واحمللية يف خمتلف القطاعات، فضالً عن اإلقليميةعد التكيف على الُص
 Information on adaptation approaches, strategies, practices and technologies )والشواغل

at the regional, national and local levels in different sectors, as well as on experiences, 

needs and concerns؛ 

 ؛٢٠٠٧تغري املناخ :  الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخالتقييمي التقرير  )ه( 

 املعلومات يف البالغات الوطنية الرابعة لألطراف املدرجة يف املرفق األول، وهي الواردة املعلومات )و( 
 .FCCC/SBSTA/2006/INF.2 الوثيقة وقت إكمالتاحة اليت مل تكن م

البحوث : هي ثالثة عناوين رئيسية     حتت النظر يف املعلومات املتاحة، مت جتميع املعلومات         تيسـري  وبغـية  -٧
 برنامج عمل نريويب؛    يف جماالت التركيز الرئيسية     بشأن يف جمـال التكيف املنظمة       واملـزمع إجـراؤها   اجلاريـة   

 بالبحوث يف جمال التكيف، مبا فيها بناء        الصلةث يف جمال التكيف؛ والقضايا املشتركة ذات        احتـياجات البحو  و
 الوثيقة موجز هلذه املعلومات؛ وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل يف هذهويرد يف . القدرات يف البلدان النامية

 . أعاله٦ إليها يف الفقرة املشارالوثائق 

واملزمع ومات املتعلقة بالبحوث اجلارية     لمعلل توليفي   عرض - ثالثاً
ث و جمال التكيف، فضالً عن احتياجات البح      يفإجـراؤها   

 احملددة يف جمال التكيف

  يف جمال التكيفواملزمع إجراؤها البحوث اجلارية - ألف

تغري  بتأثريات البحوث املتعلقة    تتسم هبا  إىل األولوية اليت     ٢٠٠٢ يف بالغاهتا منذ عام      األطراف أشـارت  -٨
 يف  البحوثالعديد من   االضطالع ب ري حالياً   جتكما سيبني هذا الفصل     واملـناخ، وقابلية التأثر به والتكيف معه،        

 للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وخباصة إسهام         الرابع التقرير التقييمي    صدوروميثل  . جمـال التكـيف   
واحلافز  للحالة الراهنة    شامالًناخ والتكيف معه وقابلية التأثر به، تقييماً         املعين بتأثريات تغري امل    الثاينمل  افريق الع ال
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القابلية الرئيسية للتأثر بتغري املناخ واملخاطر ذات أوجه  التقرير يقيِّمكما . يف هذا اجملالإلجراء املزيد من البحوث 
 التكيف للحد من    إمكانية لفعل وتبني ظهرت با ويبني التقرير أن تأثريات االحترار العاملي       .  املناخ بـتغري الصـلة   

 . بهالقابلية للتأثر بتغري املناخ واملخاطر املتعلقة

 أُجريت املناخ، للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري   ٢٠٠١ التقرير التقييمي الثالث لعام      إصـدار  ومـنذ  -٩
زيد من البحوث، وخباصة يف     مب لقياما أنه يلزم    بيد النامية؛   املناطق يف جمال تأثريات تغري املناخ يف        كـثرية حبـوث   

 للممارسة أفضل فهماً  أتاحت من الدراسات اجلديدة يف جمال التكيف،        العديدوصدر  . أمـريكا الالتينية وأفريقيا   
 . على التكيف، واخليارات، واحلواجز واحلدودوالقدرةاحلالية، 

 وفقاً ُنظمتات يف جمال التكيف،  التالية معلومات ملخصة عن أنشطة البحوث واألولويالفروع وتتضمن -١٠
 نظراً إىل أنه بقدر حمدود،ومتت تغطية احتياجات البحوث املقابلة . مواضيع برنامج عمل نريويبلكل موضوع من   

 . باء-سيجري تناوهلا يف الفصل ثالثاً 

  باملخاطر املناخية وبالظواهر املناخية البالغة الشدةاملتصلة البحوث -١

 عليها  يترتب تقييم وإدارة املخاطر املتصلة باملناخ وما        يف جمال  خرباهتايف إسهاماهتا عن     األطراف أبلغت -١١
ويضطلع .  الشدة ويف قطاعات حمددةالبالغةمن آثار حاضراً ومستقبالً، مبا يف ذلك ما يتصل منها بالظواهر املناخية 

ها من األنشطة بغية فهم التأثريات       التقييمات، والبحوث وغري   من مـن األطراف بأنشطة يف طائفة واسعة         كـثري 
.  االقتصادية  وتقلب املناخ يف البيئة، والصحة البشرية، والنظم اإليكولوجية والنظم االجتماعية          املناخاحملتملة لتغري   

 فهم املخاطر املناخية والظواهر املناخية      حتسنكمـا قدمت األطراف معلومات عن عدد من أنشطة البحوث اليت            
 .  للتصدي هلذه املخاطر على الصعيدين الوطين والعامليالالزمة األساسية اهلياكل تقويوالبالغة الشدة 

 اجلفاف، الـبحوث اهلامة لدراسة صلة الظواهر املناخية البالغة الشدة، مثل            جمـاالت  ُخصـص أحـد    -١٢
ث اليت يدعمها   وقامت البحو .  وتغريه املناخوالفيضانات، وحرائق الغابات، وموجات احلرارة واألعاصري، بتقلب        

 الطبيعية املتحدة بدور رائد يف أوجه التقدم العلمي اليت حسنت فهم العمليات  الواليات تغري املناخ يف     علمبرنامج  
 اجملتمع على التنبؤ باآلثار احملتملة لتقلب       تساعد جديدة معلومات   كما أتاحت الكامنة وراء تقلب املناخ وتغريه؛      

 اليت تبذهلا   املناخوإضافة إىل ذلك، فإن اجلهود الطويلة املدى يف جمال          . حنو أفضل  هلا على    والتأهباملناخ وتغريه   
تقلب نظام املناخ   ب يتنبأ واملصممة لوضع فهم     املتحدةلمحيطات والغالف اجلوي يف الواليات      لاإلدارة الوطنـية    

 .بالظواهر املناخية البالغة الشدة املتصلة باملناخ وتتصل بتقييم وإدارة املخاطركثرية العاملي وتغريه، تدعم برامج 

وأجرت أطراف كثرية حبوثها يف إطار برامج وطنية لتغري املناخ يف القطاعات اليت تتسم باألولوية القصوى  -١٣
وتتضمن هذه القطاعات واجملاالت املوارد املائية، . للتكيف يف بلداهنا وحيث توجد يف املقابل أولوية قصوى للبحث

. اكل األساسية، والزراعة، والصحة البشرية، ومصائد األمساك، واحلراجة والتنوع البيولوجي         واملسـتوطنات واهلي  
مثلة من بني األو.  واملناطق ذات األولوية أو هي قيد اإلعدادالقطاعات يتناول املخاطر يف عدد من الدراسات وأُجنز

؛ ومشاريع   يف اآلونة األخرية   ستراليااملناخ يف جنوب شرق أ    اليت شهدها   مناط  األ لفهم   مشروع: عن ذلك ما يلي   
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 ودراسات ؛االقتصادية يف بلجيكا - االجتماعية ا والساحلية، وإدارة املياه وحتليل تأثرياهتيةداخلاللفيضانات بشأن ا
 .لتأثر من منظور بلد نامل وما يرتبط هبا من قابلية املناخ تأثريات تغري تناولت ثالث مؤسسات يف األرجنتني أعدهتا

 تغري  تأثريات هام آخر من جماالت البحوث بالتحليل االقتصادي املنهجي والشامل لتكاليف            جمال ويتصل -١٤
 وعنوانهواهلدف من مشروع املفوضية األوروبية . تكيفاختاذ إجراءات ب عن القياماملناخ، مبا فيها التأثريات النامجة 

 األعلىحتاد األورويب استناداً إىل حتليل من القاعدة إىل          يف قطاعات اال   املناخ التأثريات االقتصادية لتغري     اتإسقاط
)PESETA(،        ني الفترت أثناء املناخ يف أوروبا     لتغريلتأثريات، مبا فيها التقديرات النقدية،      ل هـو القـيام بتحلـيل 

لتكاليف االقتصادية لتغري   مؤشراً قيِّماً على ا    ذلك   ويقدم. خمتلفة يف قطاعـات     ٢١٠٠-٢٠٧١ و ٢٠٤٠-٢٠١١
 . إىل تقييم اآلثار املادية وإىل تصورات مناخية متطورة شديدة الدقةباالستنادناخ يف أوروبا، امل

 يتيح ، نيوزيلندا برنامج حبث متعدد السنوات يتصل بالتكيف مع تقلب املناخ وتغريه           حكومـة  ومتـول  -١٥
 على  تعتمدد الطبيعية اليت     املوار االستفادة على أفضل وجه من     وأدوات تساعد املواطنني على      وتنبؤاتمعلومات  

.  اإلقليمية لتغري املناخ العاملي    التأثرياتاملـناخ، والتكيف مع التقلبات الطبيعية واملخاطر املناخية، وحتديد وإدارة           
لظواهر املناخية البالغة الشدة إزاء ا اجملتمع احمللي ردود فعل تركز على جديدةاجتماعية اً كما يتضمن الربنامج حبوث

 اإلضافية  التطورات أن تشمل    قعويتو.  تنفيذ عدد من املشاريع    بالفعلوجيري  .  لتقلب املناخ  االقتصاديةات  والتأثري
 املناخ مستقبالً؛ أدوات ومنتجات جديدة      لتقلبمعلومات جديدة عن تقلب املناخ سابقاً؛ مناذج حمسنة         : ما يلي 

تكيفها مع تقلب املناخ؛ وتقييمات حمسنة       املناخ بغية تيسري     لتغريتتناسـب مـع احتـياجات الصناعة احلساسة         
 . للتأثر بالظواهر املناخية البالغة الشدةالقابليةللمخاطر للحد من 

 أصحاب املصلحة يف البحوث إشراك إىل  باحلاجة  التأثريات املناخية يف اململكة املتحدة     بـرنامج  ويسـلم  -١٦
ها أصحاب م في على البحوث اليت يقوالتركيزيتيح رنامج موضع التنفيذ، وهو بويضعها املتعلقة بتأثريات تغري املناخ 

 ميكن أن يساعد على اجلمع بني املعرفة املتعلقة         هنجاًامج  نوإىل جانب التقييمات، وضع الرب    .  بدور قيادي  املصلحة
 . واختاذ القرار يف القطاعات القابلة للتأثرة املتخصصةوساط العلمياأل يفباملخاطر والتأثريات املناخية 

وهي  اخلاصة باختاذ القرار يف ظل عدم اليقني،  البحوث مؤسسة العلوم الوطنية يف الواليات املتحدةدعمتو -١٧
رؤًى متعمقة   إىل تلك البحوث    تقدمويتوقع أن   .  املناخ تغرياملتعلقة ب علومات  املميكن أن تستفيد من     البحوث اليت   

 صانعي القرار وطائفة من تفيدضع أدوات جديدة تهامة وة تعليميولد فوائد أن تم األوساط األكادميية، وجديدة هت
 .أصحاب املصلحة

مشتركة، اليت حتظى برعاية     من برامج املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، مبا فيها األنشطة           عـدد  ويسـهم  -١٨
 : كبرياً يف قضية املخاطر املناخيةإسهاماً

الدويل املعين بتغري املناخ معلومات حمدثة عن        احلكومي التقرير التقييمي الرابع للفريق      يتضـمن  )أ( 
 ؛) أعاله٨انظر الفقرة ( املناخية البالغة الشدة للظواهر املتنبأ بهالتطور املالحظ 

الساعات `ووضع آلية   .  املتعلقة بالبيانات املناخية   العامة بـرنامج املناخ العاملي املسألة       يتـناول  )ب( 
ناخية البالغة الشدة، ومشروع خدمات املعلومات والتنبؤات املناخية اخلاص          امل الظواهرملراقبة وتسجيل   ` املناخية
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 ويتناول إدارة   املستخدمني، املعلومات، واملنتجات، والتنبؤات واخلدمات املناخية املكيفة مع احتياجات          بإتاحـة 
 ضايا الصحية؛ الزراعة ومنذ عهد أقرب، القيفوتأثريات املخاطر املناخية يف عدد من اجملاالت، ال سيما 

 اهليدرولوجيا واملوارد املائية طائفة من األنشطة ذات الصلة باملخاطر املناخية يف جمال برنامجيضع  )ج( 
 اهليدرولوجيا؛

  الدويل يف إدارة خماطر الكوارث؛التعاون الكوارث خماطر احلد من برنامجيعزز  )د( 

رصاد اجلوية بصفة أخص يف تنسيق املراقبة من         لأل العاملية برنامج الفضاء التابع للمنظمة      يسـهم   )ه( 
 الفضاء؛

يف  ٢٠١٥-٢٠٠٥ستراتيجي للفترة   ال ا ههدفتمثل   ي الذي الربنامج العاملي لبحوث املناخ،      يطور )و( 
.  استراتيجية حبوث حمددة تتعلق باألحوال اجلوية البالغة الشدة        هبا، والتنبؤ   وتقلبهاالنظم األرضية   تيسـري حتلـيل     

 على التقلب املناخي والقدرة على التنبؤ به؛الرئيسية  الربنامج شاريعمويركز أحد 

 وهو أمر ضروري تعزيز رصد املناخ ونظم املراقبة ذات الصلة، على العاملي ملراقبة املناخ، النظاميعمل  )ز( 
 .املناخيةنماذج  املناخية البالغة الشدة، وتقدمي بيانات للبحوث واالسقاطات ودعم الالظواهرلفهم تواتر وأمهية 

 )٦(البحوث املتصلة بتخطيط وممارسات التكيف -٢

ميكـن العثور على البحوث املتصلة بتخطيط وممارسات التكيف يف برامج وأنشطة البحوث على الُصعد                -١٩
والزراعة اجملتمعية يف مجيع املناطق وتغطي العديد من القطاعات، ال سيما املوارد املائية             /اإلقليمية والوطنية واحمللية  

ويف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب متثل مستوطنات املناطق الساحلية والتنوع البيولوجي والبيئة             . والصـحة 
أولويات أيضاً؛ وقد أشارت نيوزيلندا، من بني بلدان أخرى، إىل املخاطر الساحلية واملخاطر النامجة عن اجلفاف                

ية يف اليابان التمويل إلعداد دراسات وتنفيذ املشاريع على الصعيد          وتقدم املساعدة اإلمنائية الرمس   . والفيضـانات 
وتقدم الواليات املتحدة معلومات    . الوطين ويف جمال احلراجة وحفظ البيئة فضالً عن القطاعات املشار إليها أعاله           

ة ويف مشاريع   علمية عملية وأدوات لتحسني تصميم وتنفيذ تدابري التكيف يف جمموعة متنوعة من القطاعات خمتلف             
 .تكيف تراعي خصائص كل منطقة على حدة

وأصبحت مناذج النظام اإليكولوجي احملسَّنة متاحة يف السنوات األربع املاضية، موفرةً أداة أفضل الختبار               -٢٠
 . خيارات التكيف وكذلك إمكانية وضع تنبؤات وإسقاطات إقليمية أكثر دقة وأكثر مناسبة

لعامة يف جمال التأثري، يتيح عدد من برامج البحوث معلومات حمددة عن التأثريات           وإضافة إىل الدراسات ا    -٢١
وعلى سبيل املثال، تشمل تلك الربامج يف جمال . والتكـيف يف قطاعـات حمددة تيسر ختطيط وممارسات التكيف    

                                                      

 عرضاً توليفياً منفصالً يغطي املعلومات واآلراء املتعلقة        FCCC/SBSTA/2007/9تتضـمن الوثـيقة      )٦(
 .بتخطيط وممارسات التكيف
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ن الواليات  ويف أمثلة أخرى م   . الزراعة يف نيوزيلندا، يف استكشاف أصناف مستنبتة جديدة مولدة بشكل مكيف          
املـتحدة، جيـري دراسـة أثر تقلب املناخ وتغريه يف النقل، وبدأ العمل على جتميع أفضل املمارسات والدروس          

 .املستفادة من إدراج قضايا تغري املناخ يف عملية التخطيط

ر تغري ويف أستراليا، تركز البحوث املتصلة بالتكيف على بناء القدرات وعلى وضع حلول تقنية إلدارة آثا -٢٢
ويشمل العمل اجلاري مع الفئات الصناعية الريفية التغلب على فجوات          . املناخ يف الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية     

ومن شأن ذلك أن ُيجهِّز اجملتمع الزراعي للتصدي آلثار . املعرفة املتصلة باستراتيجيات التكيف عن طريق البحوث
 . وضع خيارات تكيف للقطاعات الصناعية الريفية القابلة للتأثرتغري املناخ احلتمية، وذلك مثالً عن طريق

وإضـافة إىل أنشطة البحوث اجلارية على الصعيد الوطين أو القطاعي، توجد بعض األنشطة البحثية عرب                 -٢٣
تنسيق " و(ERA-Net)" الشبكة األوروبية للبحوث"الوطنية تشمل النداءات املشتركة األوىل إلجراء حبوث يف ظل 

ـ  وتتيح التقارير القطرية املوسَّعة اليت جيري      . (CIRCLE)" بحوث يف جمال التأثريات املناخية يف أوروبا املوسعة       ال
 معلومات إضافية عن أنشطة البحوث على الصعيد الوطين يف فرادى الدول األعضاء يف CIRCLEإعدادها يف إطار 
 .االحتاد األورويب

اول حبوث خيارات االستجابة لتغري املناخ مبا فيها التكيف، من منظور      ومـن املسلم به أيضاً أنه يتعني تن        -٢٤
واضطلع مركز تيندال لبحوث تغري املناخ يف اململكة املتحدة هبذا العمل الرائد باستخدام هذا         . متعدد التخصصات 

وأدوات دعم عملية  الطاقة، والتكيف يف قطاع املياه -النهج، يف عدد من اجملاالت، مبا فيها وضع مناذج االقتصاد 
صنع القرار يف إدارة املناطق الساحلية، والفيضانات والصحة العامة، والربط بني جودة اهلواء والتخفيف من آثار                

وباملثل، يستكشف برنامج البحوث كليمسفاي يف أملانيا، الذي        . تغـري املناخ، وتصورات للتغري اخلطري يف املناخ       
خ، خيارات للتكيف مع االجتاهات املناخية باستخدام هنج سياسايت متعدد األبعاد           يتناول احلماية من آثار تغري املنا     

 .ومتكامل يربط بني اجلوانب االقتصادية واإليكولوجية واالجتماعية لتغري املناخ

وأبلغت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة عن شبكات املراقبة والدعم على الُصعد العاملية واإلقليمية  -٢٥
مبا فيها  (وطنـية وعـن دعمهـا للـبحوث يف جمال خيارات التكيف واختبارها واملصادقة عليها واعتمادها                 وال

وينسق الربنامج العاملي لبحوث املناخ البحوث الرامية إىل احلد         . يف قطاع الزراعة  ) التكنولوجيات احمللية واجلديدة  
 .من عدم اليقني يف إسقاطات ارتفاع مستوى سطح البحر

 )٧(ث املتصلة بأساليب وأدوات تقييمات تأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معهالبحو -٣

وعموماً، ُيتوقع  . )٨(أبلغـت أطراف عديدة بطرق خمتلفة عن البحوث املتصلة مبنهجيات وأدوات التقييم            -٢٦
ويف االحتاد  . أصقاع العامل ارتفـاع الطلـب على أساليب وأدوات إجراء تقييمات لتأثريات تغري املناخ يف مجيع               

                                                      

 عرض توليفي منفصل يغطي معلومات وآراء بشأن األساليب         FCCC/SBSTA/2007/8يرد يف الوثيقة     )٧(
 .واألدوات
ذا الفرع املعلومات بشأن األساليب واألدوات اليت ُوصفت من قبل حتت عنوان آخر من مل ُتكرَّر يف ه    )٨(

 ).ال سيما تقييم خماطر املناخ(عناوين هذا العرض التوليفي 
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األورويب، ُيـزمع تنفيذ، أو جيري تنفيذ، عدد من مشاريع البحوث لتطوير أساليب وأدوات، مثل مراقبة ووضع                 
منـاذج آلثار تغري املناخ يف خمتلف النظم اإليكولوجية واملناطق، مبا فيها املنطقة القطبية واملنطقة القطبية الفرعية،                 

كما جيري االضطالع بتقييمات يف خمتلف القطاعات مثل قطاع         . ، والبحريات واألهنر  وجـبال األلب واحمليطات   
 . االقتصادي-الصحة والقطاع االجتماعي 

ومن ذلك،  . ويتمثل فرع هام آخر من فروع البحوث يف تطوير أساليب وتكنولوجيات التكيف اجلديدة             -٢٧
، أسهم يف تقييم قدرة     )٢٠٠٥-٢٠٠٤ (FINADAPT) دراسـة التكيف مع تغري املناخ يف فنلندا       (أن بـرنامج    

ومشلت األساليب مزجياً من استعراض الكتابات،      . السـكان والبيئة على التكيف مع تأثريات تغري املناخ يف فنلندا          
وُوضعت جمموعة . وآراء اخلرباء، وحتليل مناذج وسيناريوهات، وحوار ألصحاب املصلحة وردود على استقصاءات

استحداث سيناريوهات متسقة "هات أكثر مشوالً ملناخ فنلندا يف املستقبل وتأثرياته يف مشروع جديدة من السيناريو
؛ وُيـتوقع أن تركـز البحوث القادمة على حتديث اجملموعة احلالية من             FINSKIN" لـتغري املـناخ يف فنلـندا      

مثل استخدامات  (لبيئية   االقتصادية وا  -السيناريوهات وكذلك على توسيع نطاقها لتشمل اخلصائص االجتماعية         
وفيما يتعلق باملوارد   ). األراضي غري احلراجية، واألفضليات االجتماعية، واهلياكل األساسية والقدرة على التكيف         

 . املائية، درست مشاريع حبوث خمتلفة يف فنلندا التغريات املستقبلية املسقطة يف اجلريان السطحي

. أخرياً أساليب وأدوات لتقييم األبعاد البشرية لتغري املناخ       ) نيوزيلندا (CLIMPCATSووضـع برنامج     -٢٨
وتشمل هذه التطورات القدرة على وضع سيناريوهات لتغيريات استخدام األراضي، والنظر يف خيارات التكيف              

تسمى التكيف مع تغري املناخ عن طريق    (وهذه األدوات جزء من منهجية أوسع نطاقاً        . وتقييم الفوائد والتكاليف  
وهذه األساليب واألدوات   . وُيعزز إدماج التكيف يف صلب عملية صنع القرار       ) تخفـيف املتكامل من املخاطر    ال

املتكاملة، اليت طوِّرت وطُبِّقت يف نيوزيلندا، ُتطبَّق كذلك، على سبيل املثال، يف أستراليا وسري النكا ويف غريمها  
 . من البلدان اجلزرية يف احمليط اهلادي

 كذلك أن تشمل التطويرات اإلضافية لربنامج نيوزيلندا للبحوث يف جمال التكيف مع التقلب              وُيـرجَّح  -٢٩
تطوير أدوات تدعم صنع القرارات املتصلة بتغري املناخ لتمكني احلكومات احمللية  ) ١٥انظر الفقرة   (املناخي وتغريه   

 .من إدماج التكيف مع تغري املناخ يف السياسات والتخطيط االستراتيجيني

ويف الواليات املتحدة األمريكية، توجد طائفة من البحوث وغريها من األنشطة لوضع أساليب وأدوات               -٣٠
". اخلطة االستراتيجية لربنامج العلوم اخلاص بتغري املناخ يف الواليات املتحدة"هتدف إىل حتسني خيارات التكيف يف 

واستحدثت شراكات يف جمال البحوث هتدف إىل       . كما جيري التركيز على الصعيد احمللي وعلى صعيد الواليات        
كما استكشفت هذه . إدمـاج صـانعي القرار يف عملية حتديد فجوات املعرفة األوثق صلةً بعمليات اختاذ القرار          

 الشـراكات آلـيات لتحسـني فـائدة وتدفق املعارف من جمتمع البحوث إىل اجلهات اليت ميكن أن تستخدمها                   
 .وتستفيد منها

بة لالهتمام الذي أعربت عنه املناطق، بادرت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إىل مساعدة الدول              واستجا -٣١
ويف منطقة احمليط اهلادئ    . اجلزرية الصغرية النامية يف مجيع املناطق لالستفادة من شبكة النظام العاملي ملراقبة املناخ            

 املناخ يف منطقة احمليط اهلادئ هو أن يكون نظاماً تشغيلياً           على سبيل املثال، فإن الغرض من النظام العاملي ملراقبة        
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طويـل األجـل، يسـتهدف املستعمل، قادراً على إتاحة أشكال املراقبة الشاملة الالزمة لرصد النظام املناخي،                 
لنظام الستشعار تغري املناخ ونسبه، وتقييم تأثريات تقلب املناخ وتغريه، ودعم البحوث اليت ترمي إىل حتسني فهم ا         

ويشمل تنفيذ خطة النظام العاملي ملراقبة املناخ يف منطقة احمليط اهلادئ           . املـناخي ووضـع مناذج لـه والتنبؤ به       
ومن املسلم به أنه مثة حاجة إىل إجراء حبوث بشأن تغيري           . مشـاريع حبـوث بشـأن تقييم األساليب واألدوات        

ن املماِرسني يف خمتلف القطاعات من استخدام ومن شأن ذلك أن ميكِّ. التكنولوجـيات عـلى الصـعيد احملـلي      
 .تكنولوجيات للتخطيط لعمليات التكيف وتنفيذها يف جمتمعاهتم احمللية

، وهـو جـزء من برنامج عاملي لبحوث الطقس التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،               THORPEXو -٣٢
ت ذات الصلة بالطقس اليت يشهدها القرن     بـرنامج دويل للبحـث والتطوير يهدف، يف إطار االستجابة للتحديا          

احلادي والعشرين، إىل تعجيل التحسينات يف التنبؤات بالطقس الشديد التأثري بدرجة من الدقة يف نطاقات زمنية                
 .تتراوح بني يوم واحد وأسبوعني ملا فيه صاحل اجملتمع واالقتصاد والبيئة

  احتياجات البحوث يف جمال التكيف-باء 

، األولويات اليت   FCCC/SBSTA/2006/INF.2وماً بالغات األطراف اليت لُخِّصت يف الوثيقة        أكدت عم  -٣٣
). FCCC/SBSTA/2002/INF.17انظر  (٢٠٠٢تتسم هبا البحوث ذات الصلة باالتفاقية اليت ُحدِّدت من قبل يف عام         

تمام بالبحوث يف جمال التكيف، على االه) ٦انظر الفقرة (وشّددت البالغات املقدمة يف إطار برنامج عمل نريويب 
 .مركِّزة على بعض اجتاهات البحوث مستقبالً دون إضافة أولويات جديدة متاماً

وأتـاح عرض حالة العلوم يف التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لصانعي                 -٣٤
يف معه، ومشل موجزاً لألولويات املتبقية إلجراء املزيد        السياسات معلومات عن تأثريات تغري املناخ وإمكانية التك       

وحثت أطراف عديدة يف بالغاهتا املقدمة وفقاً لربنامج عمل نريويب جمتمع الباحثني على             . مـن الـبحوث بشأهنا    
 .وجوب بذل قصارى جهودهم ملعاجلة الثغرات املوجودة يف البحوث املعاصرة واليت حّددها التقرير التقييمي الرابع

وبدأ النظام العاملي ملراقبة املناخ والربنامج العاملي لبحوث املناخ والربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط  -٣٥
احلـيوي الـنظر يف الفجوات وأوجه عدم اليقني الواردة يف البحوث اليت تناوهلا التقرير التقييمي الرابع، مبا فيها                   

أكتوبر / تشرين األول٦-٤(وحتقيقاً هلذه الغاية، ُعقدت حلقة عمل    . تـأثريات تغري املناخ والتكيف معه وخماطره      
الدروس اليت استفاد منها النظام     : البحوث يف جمال تغري املناخ ومراقبته مستقبالً      "بعنوان  )  بسدين، أستراليا  ٢٠٠٧

حمليط احليوي، يف التقرير العاملي ملراقبة املناخ، والربنامج العاملي لبحوث املناخ والربنامج الدويل للغالف األرضي وا
، هبدف وضع متطلبات البحوث، على أساس الفجوات        "التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ       

 .احملددة يف التقرير التقييمي الرابع، واليت ستؤدي إىل إجراء حتاليل أفضل ملخاطر تغري املناخ وتدابري التكيف معها

 ناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهتأثريات تغري امل -١

 إىل البحوث يف جمال     Add.1) و (FCCC/SBSTA/2006/Misc.3أشـارت أطـراف عديدة يف بالغاهتا         -٣٦
وأوصت األطراف بوجوب مراعاة التكيف مع تغري املناخ يف         . تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه       

. ية واإلقليمية املرتبطة مبختلف مستويات تثبيت غازات الدفيئة ومبسارات االنبعاثاتتقييم التأثريات واملخاطر العامل
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كما أوصت بوجوب تعزيز البحوث املتعلقة بإدخال حتسينات على وضع مناذج إقليمية ودون إقليمية لتغري املناخ                
 ذلك حجم وتواتر الظواهر املناخية      للتقيـيم املتكامل للتأثريات، والقابلية للتأثر هبذا التغري والتكيف معه، مبا يف           

وأوصت بإجراء حبوث أيضاً تغطي مناطق حمددة، وخاصة املناطق النامية، وظواهر وتأثريات حمددة             . البالغة الشدة 
 ).مثل غطاء اجلليد، ومحوضة احمليطات والتأثريات ذات الصلة يف النظم اإليكولوجية(

عد البشري يف البحوث املتعلقة بتغري املناخ يف جماالت تأثريات          كما أشارت األطراف إىل أمهية مراعاة البُ       -٣٧
الـتغري والقابلية للتأثر به والتكيف معه، ال سيما عند تقييم التكيف، والقدرة على التكيف، واحلساسية والقابلية         

ات السياسات، وركّز بعض األطراف على احلاجة إىل حتسني األدوات إلجراء تقييم متكامل بغية تقييم خيار. للتأثر
وعـلى أمهـية إدماج البيانات االقتصادية واالجتماعية والفيزيائية احليوية يف أدوات دعم صنع القرار بغية وضع                 

 .األولويات حلاالت االستجابة للتكيف

 :وتشمل مواضيع البحوث اهلامة املتعلقة بتأثريات تغري املناخ، والقابلية للتأثر به والتكيف معه ما يلي -٣٨

التحليل املتكامل لتأثريات تغري املناخ وأوجه القابلية للتأثر به، مبا فيها تأثريات الظواهر املناخية               )أ( 
الـبالغة الشدة وتقلب املناخ على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ وحتليل اإلجهاد اإلضايف الناشئ عن عوامل                

 مناخية؛ وتأثر اهلجرة لتغري املناخ؛

 ي لآلثار السلبية لتغري املناخ على الصعيدين العاملي واإلقليمي؛التقييم االقتصاد )ب( 

تأثريات تغري املناخ على الصعيدين اإلقليمي والعاملي املرتبطة مبختلف مستويات تثبيت انبعاثات             )ج( 
 غازات الدفيئة ومساراهتا واحتماالهتا حسب املنطقة، والنظام والقطاع، مع مراعاة التكيف؛

ث التأثريات اهلامة والظواهر املفاجئة أو اليت ال ميكن عكس مسارها وحجمها            احـتمال حـدو    )د( 
 ونطاقها الزمين؛

 أساليب التكيف وتكنولوجياته، وتوقيته وتكاليفه؛  )ه( 

استراتيجيات التكيف وصلتها بالتنمية املستدامة وقضايا املساواة مع التركيز حتديداً على البلدان             )و( 
شمل االستراتيجيات احمللية الرامية إىل تعزيز قدرات التكيف لتحّمل التأثريات وتعزيز القدرة            وينبغي أن ت  . النامية

 .على مقاومة اآلثار السلبية احملتملة لتغري املناخ

ويـتزايد الطلـب يف مجيع أصقاع العامل بصفة منتظمة على ُنهج التكيف مع تغري املناخ واستراتيجياته                  -٣٩
ويدعو ذلك إىل   .  ومتثل البحوث يف جمال خيارات التكيف ونشر نتائجها أولوية قصوى          .وممارساته وتكنولوجياته 

 .تكثيف التعاون القائم واملبادرة إىل إقامة تعاون جديد مع البلدان النامية

وميكِّـن حتسني فهم التكاليف النسبية لتأثريات تغري املناخ والتكيف معه صانعي السياسات من النظر يف                 -٤٠
 . جيات املثلى لتنفيذ سياسات التكيف، ال سيما ما يتعلق منها بنطاق التكيف املطلوب وتوقيته الزمين              االسـتراتي 

وال توجد سوى كتابات قليلة تتناول تكاليف تأثريات تغري املناخ ألغراض التقييم يف التقرير التقييمي الرابع للفريق 
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ئماً بشأن كيفية قياس التأثريات، واملقاييس الواجب       وال يزال اجلدل قا   . احلكومـي الـدويل املعـين بتغري املناخ       
وتتسم الكتابات املتعلقة بتكاليف وفوائد التكيف بطابعها احملدود والتشتت؛         . اسـتخدامها لضمان قابلية املقارنة    

وتركـز على ارتفاع مستوى سطح البحر وعلى الزراعة، مع تقييمات حمدودة جداً للطلب على الطاقة، واملوارد                
 .وعالوة على ذلك، تتفاوت تغطية البلدان واملناطق. ة والنقلاملائي

ومثة حاجة إىل سيناريوهات تصف تطور العامل مستقبالً يف إطار افتراضات خمتلفة وواسعة النطاق بشأن                -٤١
كيفـية تطـور اجملتمعات، واإلدارة الرشيدة، والتكنولوجيا واالقتصادات؛ وهي سيناريوهات الزمة أيضاً على              

دين اإلقليمي واحمللي وتالئم حتليل التأثريات الذي ميكِّن بعد ذلك من إدماج التكيف يف تقديرات تأثريات              الصـعي 
وعالوة على ذلك، توجد حاجة إىل وضع سيناريوهات لتغري املناخ املفاجئ، وحلاالت االرتفاع             . تغـري املـناخ   

 .٢١٠٠يوهات لفترة ما بعد عام الشديد ملستوى سطح البحر املترتب على ذوبان طبقة اجلليد وسينار

إىل  يلمت عند تطبيق مناذج التقييم املتكامل، اليت اً حتالف الدول اجلزرية الصغرية قيودمن أطراف واجهتو -٤٢
 املعقدة والقطاعات االقتصادية ذات اإليكولوجية ال تراعي بعض النظم ولكنهاتقييم التأثريات على أساس قطاعي، 

، توجد فجوات هامة يف املعلومات تؤدي إىل        الدراساتالفائدة اليت حققتها تلك     ورغم  وكنتيجة لذلك،   . الصلة
ومن شأن ذلك أن يؤدي بدوره إىل حتديات يف حتديد          .  املناخ يف العديد من البلدان     تغريتأثريات  ناقص ل وصـف   
تأثريات تتماشى مع   لل جمناذومثة حاجة إىل وضع     .  التكيف مع تغري املناخ    يف جمال  خيارات إدارة املخاطر     وتعميم

 املستخدمة لوضع النماذج املناخية     والتحليالت التكنولوجيات   على حتسينات    إدخال الدول اجلزرية الصغرية، وإىل   
 مرونة اهلياكل   علىحتسينات تكنولوجية   إدخال  ، فضالً عن    القابلة للتأثر  احملليةملناطق واجملتمعات   ارسم خرائط   لو

 . هالظواهر املناخية البالغة الشدة ورصدبام اإلنذار املبكر  وحتسني نظاملاديةاألساسية 

بعض  ويف الصغرية،العديد من الدول اجلزرية  إدارة الظواهر املناخية البالغة الشدة يف  و بتقييم   يتعلق وفيما -٤٣
ثار املادية   تارخيية تتناول اآل   معلوماتتابعة لتلك الدول، فإنه من الصعب جداً العثور أو احلصول على            ال املـناطق 

 وخزن وتبادل جتميعومن شأن آليات دعم .  املناخية البالغة الشدةللظواهروالبيئية واملالية واالجتماعية واالقتصادية 
 أميا تيسري ختطيط    تيسر، أن    على السواء  اإلقليميو القطري   ين بتأثريات تلك الظواهر على الصعيد     املتعلقةالبيانات  

 عن طريق إنشاء قواعد ، ثالًم، تيسري ذلكوميكن . الصلةاملناخ مستقبالً وللظواهر ذات إدارة املخاطر حتسباً لتغري 
 .وتأثرياهتا تغطي تاريخ تقلب املناخ، والظواهر املناخية البالغة الشدة إليها، يسهل الوصول بيانات

 األساسيةأن اجلوانب    بش اليت مل حتسم بعد    املتحدة إىل استمرار وجود العديد من املسائل         الواليات وتشري -٤٤
 فهم كيفية تأثري تقلب املناخ وتغريه املثال،وعلى سبيل . لنظام املناخ، مبا فيها مسائل هلا آثار اجتماعية وبيئية هائلة

.  الغاباتوحرائق مثل األعاصري والفيضانات واجلفاف اًً،وإقليمياً  الشدة حمليالبالغةيف تواتر وحدة الظواهر املناخية 
عن  كانت طبيعية أو نامجة سواءحتديد كيفية تأثري التقلبات املناخية، يف أولويات صانعي القرار ى أهم تتمثل إحدو

 . ومواقعهاوكثافتهاتواتر الظواهر املناخية البالغة الشدة يف  اإلنسان، فعل

 ال تزال يف مرحلة بالًومستق األورويب إىل أن إدارة املخاطر والتأثريات املتعلقة باملناخ حاضراً االحتاد وأشار -٤٥
 إدارة اليت تستند إليها يف على البيانات وعلى املراقبة الطلببيد أن . جسيمةأولية، األمر الذي قد يؤدي إىل أضرار 

 .خماطر املناخ كبري
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 واستناداً إىل   املثال،وعلى سبيل   .  املواطنني فئات اإلجيابية أو السلبية لتغري املناخ خمتلف        اآلثـار  وتطـال  -٤٦
يتيح و. ة آلثار تغري املناخ   يساساحل وسكاهنا سيكونان شديدي   يف مشال فنلندا     الطبيعةملعـارف الراهنة، يعتقد أن      ا

 ونوعيةمن السكان    خمتلفة   بفئاتكيفية ارتباط تأثريات تغري املناخ      ل حتديداً أكثر تفصيالً  تدابري تكيف   استحداث  
 البحوث  مواصلة أن ذلك يتطلب     بيد. ية االجتماعية املتساوية  تدابري التكيف اليت ميكن استخدامها للنهوض بالتنم      

 . تطوير أساليب التقييموكذلك

النقل وقضايا العالقة بني   د  ي، فإن تعق  من القطاعات املتأثرة   قطاع   على كأحد األمثلة    النقلإذا ما أخذنا    و -٤٧
.  واملخططني يف قطاع النقل    اترصانعي القرا أمام   الصلة تطرح حتديات رئيسية      ذاتتغـري املناخ ونقص اخلربة      

 اختيارات  اعتمادمسألة  ) بكيفية تأثر النقل بتغري املناخ    يفتقرون إىل اخلربة    الذين كثرياً ما    ( القرار   صانعوويواجه  
 وجود يف بالغها الوطين الرابع، إىل       أملانيا،فقد أشارت   .  الطويل يف جمال تغري املناخ     األجلعلى  كبرية  ذات آثار   

وبالتايل .  األساسية والنقل، وخباصة يف التغيريات اليت تشهدها حركات النقل         اهلياكل يف قطاعي    حىتث قليلة   وحب
 . بتدابري التكيف مع تغري املناخ حمدودة اخلاصةرفا املعفإن

. فبشـأن التكي  وبتطوير استراتيجيات    مواصلة البحوث  األوروبـية باحلاجة إىل      املفوضـية  وسـلمت  -٤٨
.  على حنو فرديالدول األعضاء تخذها حالياً    اجملال ت  هذاة يف   ام الع اتلسياسعلى مستوى ا  ءات  ااإلجرأكـثرية   و

 وهي مرحلةلربنامج األورويب بشأن تغري املناخ، ل ضمن املرحلة القادمة التكيف جمال للقيام بعمل جديد يف وخيطط
ـ   النتائج  وتتمثل إحدى . وروبية جوانب التكيف على حنو كامل يف السياسة املناخية األ         إدماجرمي إىل كفالـة     ت

 . يف جمال البحوثملواصلة تنفيذ الربامج والفرص املالئمة الثغرات حتديد  يفاملتوقعة

 آثاره منكاملة للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف ت املالنهج -٢
  يف التنمية املستدامة تلك النهجوإدماج

 مشتركة قضية ،FCCC/SBSTA/2006/INF.2 الوثيقة يفاليت يرد ملخص هلا  يف بالغاهتا األطراف تناولت -٤٩
 التنمية املستدامة،   استراتيجياتيف إطار   آثاره  هج املتكاملة للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من          يف الـنُّ   تتمـثل 

 التكيف املرتبطة مبختلف مستويات تثبيت   وسيناريوهاتمـنوهة باحلاجـة إىل تقييم السيناريوهات التكنولوجية         
 برنامج أو إطار عمل عاملي استحداث هذا الصدد، اقترح االحتاد األورويب ويف.  ومبسارات انبعاثاهتادفيئةغازات ال

 واالجتماعية املرتبطة   والبيئيةاالقتصادية  واملنافع  التكاليف  ) ب( واملخاطر العاملية واإلقليمية؛ و    التأثريات) أ(م  يقّي
السيناريوهات التكنولوجية وسيناريوهات   ) ج( و ؛نبعاثاهتاومسارات ا مبخـتلف مستويات تثبيت غازات الدفيئة       

 .بكل منهماالتكيف املرتبطة 

، ةرصد تغري املناخ، ووضع مناذج مناخية متطور      جماالت   أنه من املهم تنسيق األنشطة يف        اليابان واعتربت -٥٠
بعضها جماالت البحوث من شىت املستمدة علومات أن تدعم املن حبيث ميكتكيف، التأثريات واملتعلقة بال دراساتالو

 السياسات ووضع التكيفإدارة وتخطيط الصنع القرار ويعترب حيوياً يف دعم يف  حتسني املعلومات ويساعد. البعض
 . تغري املناخآثاراملتعلقة بالتخفيف من 
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 املناخ   تغري آثار التخفيف من    ومنافع البحوث بشأن تكاليف     مواصلة األورويب واملكسيك    االحتاد واقترح -٥١
 املستدامة على الصعيدين    التنمية استراتيجيات بغية تقييم كيفية استجابة      ،سيناريوهات خمتلفة وفقاً ل والتكيف معه   

 الصني احلاجة إىل إجراء حبوث أبرزتو.  يف الوقت ذاته اإلمنائية وتناول تغري املناخألولوياتلاإلقلـيمي والوطين    
 . تغري املناخ يف التنمية املستدامةآثارن  أساليب تقييم تأثريات التخفيف مووضع

 القدرة بني   تآزر الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بوجود أوجه           التقييمي التقرير   ويسـلِّم  -٥٢
أكثر مقاومة  بأهنا   مستدامة   تنمية اجملتمعات اليت تتبع هنج      تتسمأنه يرجح أن    بعـلى التكيف والتنمية املستدامة، و     

 التآزر اليت تسهم يف أوجه      وامل الع على مواصلة البحوث للوقوف     ويشري التقرير إىل لزوم   . ريات تغري املناخ  لـتأث 
تقوي التنمية املستدامة   أن  القدرة على التكيف    الرامية إىل تعزيز     سياساتاليت ميكن هبا لل   كيفـية   وإىل ال ،  هـذه 

ُنهج التعلم باملمارسة، حيث ُتحسَّن قاعدة املعرفة  حيتاج إىل فهم التكيف زيادةرجح أن من املو. والعكس بالعكس
 واألماكن،ومن املهم فهم اخلصائص اليت تعزز قدرة تكيف بعض األشخاص           .  العملية اخلرباتعـن طـريق مجع      

 تعرضها لتغري املناخ نتيجة ال ميكن عكس مسارهاواخلصائص اليت هتيئ النظم املادية والبيولوجية والبشرية لتغيريات 
 . ه من أوجه اإلجهادوغري

 تقييم تأثريات تغري املناخ، والقابلية للتأثر به والتكيف أنإىل  )٩( العلم بشأن نظام األرضشراكة وأشارت -٥٣
بيد أن الشراكة حددت    . حتياجات يف جمال البحوث   لال أولويات   وضع أنه يصعب    درجةمعـه معقَّـد جداً إىل       

 املناخ واالستجابة للتخفيف    تغريالتحليل املتعدد املستويات لتأثريات     : ة بالغ  أمهية تكتسيصفها  و التالية ب  العناصر
 تقييم تأثريات تغري املناخ على خمتلف مستويات تثبيت         املناخ؛ التكلفة االقتصادية لتغري      ذلك ه، مبا يف  آثـار مـن   

 اليت ال ميكن عكس أو/و املفاجئة حاالت تغري املناخ   على وتقييم التأثريات املترتبة     الدفيـئة؛ انـبعاثات غـازات     
 أي الوقاية من وحتليل استراتيجيات التكيف وصالهتا بالتنمية املستدامة، دراسةومن املسائل املهمة أيضاً    . مسارها

 . استراتيجيات التكيفتنطوي عليها وتقييم خمتلف التأثريات اليت قد املناخ،تغري 

  القضايا املشتركة- جيم

والقابلية للتأثر به وتأثرياته    اخ،   فهم تأثريات تغري املن    تعزيز -١
 يف التنمية املستدامة

ُتعزز فهم تأثريات تغري    اليت   من األنشطة    بعدد منظمات دولية، وبرامج حبوث وحكومات وطنية        تضطلع -٥٤
ة يف  يف التنمية املستدام   اآلثارمراعاة  مع   خمتلفة، مبا فيها عن طريق بناء القدرات،         بسبل والقابلية للتأثر به     املـناخ 

 . وترد أدناه بعض األمثلة. البلدان النامية

 احلكومي  للفريق البحوث املقدمة يف مسامهة الفريق العامل الثاين يف التقرير التقييمي الرابع             نتائج تركزو -٥٥
خ، مبا فيها   لتأثريات السلبية لتغري املنا   با الصغرية   اجلزرية للدول   البالغةالـدويل املعين بتغري املناخ على قابلية التأثر         

                                                      

 الدويل للغالف األرضي واحمليط احليوي، والربنامج والربنامج الربنامج العاملي لبحوث املناخ،    شـراكة  )٩(
 .DIVERSITASبرنامج التنوع  البيئية العاملية واتللتغريالدويل لألبعاد البشرية 
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 الضوء على طائفة من تأثريات      وتسلّط هذه النتائج   املناخية البالغة الشدة،     والظواهرارتفاع مستوى سطح البحر     
وُيتوقع أن يؤدي . الصغرية الدول اجلزرية    الفاألطراف املنتمية إىل حت   الحظت   ومستقبالً، كما    حاضراًتغري املناخ   

 سطح البحر، والظواهر املناخية البالغة الشدة       مستوىملناخ، مثل ارتفاع     تغري ا  املترتبة على مـزيج من العمليات     
االقتصادات اجلزرية  ب إحلاق الضرر  من فقدان التنوع البيولوجي، إىل زيادة        ذلكينجم عن   وتبييض املرجان، وما    

لدول يف ا مةاملستدا خطر هائل على التنمية وتشكيل وعكس اجتاهات سنوات من اجلهود اإلمنائية ،بالفعلاهلشـة   
 .اجلزرية الصغرية

 املعنية للمكاتب األمريكية - الشبكة اإليبريية   أُنشئت، ووفقاً ملقترح تقدمت به إسبانيا،       ٢٠٠٤ عام ويف -٥٦
 أحد يتمثلو.  األمريكية-املنطقة اإليبريية يف  اًبلد ٢١يف  معنية بتغري املناخ    بـتغري املناخ، اليت تتألف من مكاتب        

بأمور، أنشطة تتعلق العمل  املناخ يف إطار هنج واسع النطاق؛ ويشمل برنامج     تغريتناول قضايا    يفأهداف الشبكة   
 . والتكيف، وبناء القدرات، وتغري املناخ واملساعدة اإلمنائيةالتأثريات منها

 تغري  اتتأثريتنوع أقل قابلية للتأثر مبخاطر تغري املناخ وبأن مقاومة          املقوي و القتصاد  ال ا بكون وتسـليماً  -٥٧
 الدولية على إدماج ختطيط التكيف مع للتنميةاملناخ ُتسهم يف جناح اجلهود اإلمنائية، تعمل وكالة الواليات املتحدة 

فرادى تعّرض مع شركاء يف التنمية للحد من قابلية      الوكالة  وتعمل  . اإلمنائيةتغـري املـناخ يف أنشـطة املساعدة         
 . تغري املناختأثرياتاملشاريع ل

 أمهية ، مثل النماذج املناخية والتنبؤات املناخية املومسية      ،لبحوثللنتائج املتوقعة ل   العملي   التطبيق يكتسيو -٥٨
 الواليات املتحدة عن    وأبلغت. بالنسـبة إىل التخطـيط االسـتراتيجي لالستجابة للكوارث على الصعيد الدويل           

 تطبيقات  نشر و تطويراجملتمعات احمللية بدعم     تأهباملسـاعدة املقدمة لبناء قدرات اخلرباء واملؤسسات وكذلك         
 للكوارث، ومناذج التنبؤ بسيناريوهات واالستجابة لتعزيز الصحة العامة    باملالريامثل التنبؤات   (الـبحوث احملددة    

 )١٠( املناخ واجملتمع  جمالويركز معهد الواليات املتحدة الدويل للبحوث يف        ).  وإدارة املوارد املائية   الغذائياألمـن   
ـ حب   منطقة أفريقيا، ومنطقة    يف التطبيقـية عـلى التنمية املستدامة للمجتمع عن طريق براجمه اإلقليمية الثالثة              هوث

وتركز هذه الربامج على حتسني اإلدارة التنفيذية       . الكارييب احمليط اهلادئ، ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر        -آسيا  
مبكر للفيضانات، وحاالت اجلفاف، وأزمات األمن الغذائي،        ُنظم إنذار    واستحداثللـزراعة وأحواض األهنار     

 من حتسني فهم ميكِّنوجيري القيام بالعمل على حنو .  البشرية، وأمراض املاشية واآلفات الزراعيةاألمراضوجوائح 
 .املناخيةة إلدارة املخاطر يباقتسااملشاكل ووضع استراتيجيات عملية 

 صانعي السياسات على خمتلف املستويات بنتائج البحوث، أشارت         حتسني إبالغ قضية   ب يـتعلق  وفـيما  -٥٩
 عملية علىساعد ي ميكن أن املناخ، إىل أن حتسني املعلومات املتعلقة مبراقبة املناخ، وإسقاطاته وتأثريات تغري اليابان

  يف جمال  وضع السياسات و مع تغري املناخ، وإدارته      التكيفكتسي أمهية حيوية يف دعم ختطيط       يصـنع القـرار و    
 البحوث يف جمال تطوير أساليب وأدوات فعالة الستراتيجيات         أمهيةوشددت املكسيك على    . آثارهالتخفيف من   

 وضعويف هذا الصدد، رأت املكسيك أن .  يستخدمها أصحاب املصلحة يف مستويات خمتلفةاملناخاإلبالغ عن تغري 

                                                      

)١٠( <http://portal.iri.colombia.edu>. 
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 املناخ تغري   آثارأنشطة التخفيف من    جراءات بشأن   إاتفاقيات أخرى العتماد    مع   نطوي على تآزر  مشاريع حبث ت  
 القائمة على العلوم    املوارد وشددت الواليات املتحدة على أن تطوير حتسني         . جداً والتكـيف معه ستكون مفيدة    

 . ووضع السياسات العامةالتكيفحيوي لدعم التخطيط وإدارة أمر للمساعدة على اختاذ قرار 

 يسعون الذينللمستخِدمني املفيدة بحوث ال تنفيذ نتائج بشأن نظام األرض  أهداف شراكة العلمبني ومن -٦٠
 -ية  ئايكيملوجية وال  تغري الطقس مستقبالً وتفاعالته مع الُنظم اجليو       باحتمال تتعلقمعلومات  للحصـول عـلى     

أن تعميم  د ب  اعتقا شراكة العلم بشأن نظام األرض    ويسود لدى القائمني على      . االقتصادية - واالجتماعيةاحليوية  
 به يعزز مجيع اجلهود الرامية إىل فهم تأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر اإلقليميةاملعلومـات املناخـية على الُصعد      

هنج الدراسة اإلقليمية " شراكة العلم بشأن نظام األرض      تربزويف هذا الصدد،    .  معه ووضـع استراتيجيات تكيف   
 التغري البيئي واألمن الغذائي هيئة"ج الدراسة اإلفرادية اإلقليمية اليت أعدهتا   اليت أعدهتا وخباصة جناح هن     "املـتكامل 

 . "على الصعيد العاملي

 اإلسهام يف حبوث    على وتعزيز قدراهتا    الناميةقدرة البلدان    -٢
  واملشاركة فيهااملناخالتكيف مع تغري

 على أمهية تعزيز    ،FCCC/SBSTA/2006/INF.2يف الوثيقة   ، اليت لُّخصت     األطراف يف بالغاهتا   ركـزت  -٦١
 مبا فيها املشاركة يف     فيها، الـبلدان النامـية على اإلسهام يف جهود حبوث تغري املناخ العاملية واملشاركة               قـدرة 

ويعترب العديد من األطراف أن بناء القدرات أساسي        . واإلقليمية يف إطار الربامج العاملية      املضطلع هبا الدراسـات   
 واإلقليميةوقدمت أطراف معلومات عن مشاركتها يف عدد من املبادرات العاملية      . مراقبتهليل  لرصـد املناخ ولتح   

 مثل أنشطة نظام التحليل والبحث      املبادرات،بشأن تعزيز بناء قدرات البلدان النامية، وعّما تقدمه من دعم هلذه            
 واحمليط اهلادئ للبحوث املتعلقة آسياة  وشبكة منطق،)(START العاملي الصعيدوالتدريب يف جمال تغري املناخ على 

 التغري العاملي، واملعهد الدويل لبحوث التنبؤ باملناخ والفريق         لبحوثباملـناخ العـاملي، ومعهد البلدان األمريكية        
 تعزيز قدرة   هتدف إىل وتشمل برامج تلك املنظمات عناصر أساسية       .  بالبحوث الزراعية الدولية   املعيناالستشاري  
.  يف إجراء الدراسات على نطاق عامليواملسامهة البلدان النامية على املشاركة يف هذه البحوث اإلقليمية العلماء من

 .ويرد أدناه بعض األمثلة

 احلاجة  إىل FCCC/SBSTA/2006/Misc.3 ة الواردين يف الوثيق   بالغيهما اليابان واملكسيك، يف     أشارتو -٦٢
 اإلقليمي بغية  التعاونت أثر تغري املناخ والتكيف معه وتعزيز شبكات          تنسيق األنشطة املتعلقة بدراسا    حتسـني   ىلإ

للبحوث ئ  منطقة آسيا واحمليط اهلاد    شبكة زيادة استخدام الشبكات القائمة، مثل        ذلك تيسـري التكـيف، مبا يف     
 . لبحوث التغري العاملياألمريكيةاملتعلقة باملناخ العاملي ومعهد البلدان 

 ةميكن للمعرف )  األورويب وحتالف الدول اجلزرية الصغرية     االحتادمن  (ديدة   أشـارت أطـراف ع     وكمـا  -٦٣
 وفهم البيئة االجتماعية والثقافية األساسيتني لفهم وتقييم تأثريات تغري املناخ، وأوجه      ربةتؤدي إىل اخل  التقليدية أن   

 البيانات العلمية جتميعفيها  الثغرات اليت يكون تكون قادرة على ملء، وميكن أن ه للـتأثر والتكيف مع    القابلـية 
 وجيهاً يف عمليات تقييم القابلية للتأثر       إسهاماًكما ميكن أن تقدم     . اً للغاية مشـتتاً ومنـوذج الدقة العاملية رديئ      

واعتربت األطراف . ربة اإليكولوجي املرن باالستناد إىل أجيال من اخلالنظاموالتكيف، وتساعد على حتديد عناصر 
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 على  التكيف يف هناية املطاف يف    إلدماج هذه املعرفة يف عمليات التقييم الوطنية و        إرشادات  أو منهجياتأن وضع   
مع بني إىل اجل القطب الشمايل منطقة تقرير تقييم آثار املناخ يف يسعى و.للغاية اًكون مفيديأرض الواقع، حيتمل أن 

ويبني التقرير  . بيانات من البحوث العلمية    إىل جانب  نواألصليالسكان  اليت يقدمها    الثاقبة   رؤىتلـك املعرفة وال   
 ما كثرياً بيد أنه جيداً إدارة املياه، كانت مطبقة تطبيقاً إزاء هج اإلدارة التقليدية، مثالً ُنأنفيما يتعلق بإدارة املياه، 

املعرفة  احلواجز الثقافية بغية ربط      جتاوزوفضالً عن ذلك، فقد تكون هناك حاجة إىل         . تؤخذ يف احلسبان  مل تكن   
 . املناخبتغريالتقليدية بأحدث املعلومات املتعلقة 

فقد .  لتعزيز قدرات البحث يف البلدان النامية      اليت تبذهلا  اجلهود   بشأن عدد من األطراف معلومات      وقدم -٦٤
ويل؛  الدالصعيد على سبيل املثال، يف دعم البحوث وبناء القدرات املتعلقة بالتكيف على املتحدة،استمرت اململكة 

وُينفَّذ املزيد من  واهلند، الصنيثنائي بشأن تأثريات تغري املناخ يف التعاون على أساس ال مشاريع حبوث اسُتكملتو
 مركز الواليات   يتناوهلاوسريكز العمل على القضايا املشتركة اليت       . أخرىبحوث  البحوث حالياً أو ُيزمع القيام ب     

 السياسات العامة ويف صنع القرار لدى اجملتمعات يفبدعم بناء القدرات املتحدة للتشخيصات املناخية على التوعية 
وأبلغت أستراليا عن   .  وخدمات للتنبؤ بالظواهر املناخية البالغة الشدة      نواتج املعلومات احمللية، مما ييسر استخدام     

 سطح البحر،   مستويات بغية رصد ارتفاع     ئرية يف احمليط اهلاد   ز العملـية اليت تقدمها إىل البلدان اجل       املسـاعدة 
 . القدرة على التكيفوتعزيزوحتسني خدمات التنبؤ باملناخ، وتقييم القابلية للتأثر 

، الذي انطلق " يف برنامج البحوث وتطوير القدرات يف أفريقيااملناخ مع تغري التكيف"برنامج  من واهلدف -٦٥
بطرق تفيد أشدها   بدرجة كبرية   تغري املناخ   ، هو حتسني قدرة البلدان األفريقية على التكيف مع          ٢٠٠٦يف عـام    

 برامج بناء القدرات يف وتدعم من عدم اليقني، وتعزز القدرة على التكيف حتّدوميّول الربنامج البحوث اليت . ضعفاً
 املتعلقة بالتصدي لتقلب املناخ يف مشاريع       األصلينيوسـينهض هنـج الربنامج بإدماج معرفة السكان         . أفريقـيا 

يسر عملية نقل أو حتويل النتائج واملهارات إىل اجلهات         ي قضايا البحوث، و   تعريفؤدي إىل حتسني    سيوالبحوث،  
 .ستستخدمهااليت 

إجراء  على تشجيع وإتاحة ١٩٩٠ يف جمال التغري العاملي منذ عام والتدريب نظام التحليل والبحث ويعمل -٦٦
 ذلك عن طريق وجيري. صعيد العاملي يف البلدان النامية لتغري املناخ على ال    اإلقليميةالـبحوث املـتعلقة باجلوانب      

 واملنابر العلمية بغية تبادل     والشبكاتالتعاون،  على أساس   بـرامج بـناء القدرات، ومشاريع البحوث والتقييم         
مية  بعمل هذا النظام شبكة من املراكز العلضطلعوت.  والبشريةواملؤسسيةاملعلومات وتعميمها، وتعبئة املوارد املالية 

 وأمريكا الالتينية   وأوروبا وآسيا ومنطقة البحر الكارييب      أفريقياله منتشرة يف      املتعاونة التابعة  العلميةواملؤسسات  
 إدارة املخاطر املترتبة على تغري املناخ جزءاً  باتت،  ٢٠٠٠ومنذ عام   . وأمـريكا الشـمالية ومنطقة احمليط اهلادئ      

 بني اجلمع إىل" دعم التكيف مع تغري املناخعلى  بالقدرة االرتقاء"مشروع  ويهدف. متزايد األمهية يف حبوث النظام
 جمال التكيف الفعلي مع تغري      يفأصحاب املصلحة واجملتمعات العلمية يف البلدان النامية للتمكني من اختاذ قرارات            

نهوض يف الوقت نفسه بالتنمية      املناخية والبيئية وال   بالتغرياتاملناخ ودعمها، وهي قرارات حتّد من القابلية للتأثر         
مرفق /للبيئة املشروع إىل الدروس املستفادة من املشروع الذي مّوله برنامج األمم املتحدة             هذاويستند  . املستدامة

 .تقييم تأثريات تغري املناخ وعمليات التكيف معه: البيئة العاملية
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تينية ومنطقة البحر الكارييب، إىل جانب شركاء        الرطبة يف أمريكا الال    املدارية مركز املياه للمناطق     ويدعم -٦٧
وتسع واليات جنوبية يف املكسيك     أمريكا الوسطى   اليت تشمل بلدان    أمريكا  ميسـو  بلـدان مـنطقة      آخـرين، 

يف ،  )كامبيتش، وتشياباس، وفرييرو، وأكساكا، وبوييال، وكينتانا رو، وتاباسكو، وفريا كروس، ويوكاتان          :هي
يف سياق النظام العاملي    ( مناخية، ونظم املراقبة من األرض       سيناريوهاتلطقس، ووضع   جمـاالت التنبؤ الرقمي با    

 وإدارة  األرض،، ورصد حرائق الغابات، وتغري استخدام       ) وشـبكة النظم العاملية ملراقبة األرض      املـناخ ملراقـبة   
 .الكوارث والتكيف مع تغري املناخ

.  يف أفريقيا  وطأتهمة يف جمال تقييم اجلفاف والتخفيف من         املياه ببحوث ها   إلدارة املعهد الدويل    ويضطلع -٦٨
يف املنخفضة   والتدفقات   اجلفاف أنشطة البحوث اجلارية املتعلقة باجلفاف يف املعهد التقييم الكمي ملخاطر            وتشمل

املتعلقة  يف املغرب، ورسم اخلرائط العاملية للمؤشرات الري اتططخمإيـران، والتأثريات النامجة عن تغري املناخ يف      
 . مشاريع حبوث تتعلق باجلفاف يف شرق أفريقيا وغرهبالتنفيذ وجتري حماوالت .باجلفاف

 األفريقية الصحراء الكربى والساحل، وهو منظمة دولية مستقلة مقرها تونس، من البلدان مرصد ويتألف -٦٩
 إعداد حبوث التكيف مع تغري املناخ عن يف ويسهم ،واألوروبية، واملنظمات اإلقليمية والدولية وممثلي اجملتمع املدين

 .طريق جتميع البيانات واملراقبة

 يف هناية   األعضاء استقصائية عممها معهد البلدان األمريكية لبحوث التغري العاملي على بلدان            دراسة ويف -٧٠
ربنامج الويف  . اً حبوث تغري املناخ عاملي    أولويات، مت حتديد التكيف مع تغري املناخ بوصفه أولوية من           ٢٠٠٤عـام   

 جيري مخس سنوات الذي أعده املعهد، واجلولة الثانية من شبكة البحوث التعاونية، لفترةالتعاوين اجلديد الذي ميتد 
 معه، ويتوقع أن تسهم يف      والتكيفتنفيذ عدد من مشاريع البحوث تتناول تأثريات تغري املناخ، والقابلية للتأثر به             

متعدد اجلنسيات يدرس أمناط تغري استخدام األراضي       اً  مشروعوتشمل األمثلة   . ميةز القدرة اإلقلي  يتطويـر وتعز  
 للحد لةافع استراتيجيات يف مشروع آخر نظروي.  االقتصادية- والنظم االجتماعية الزراعةا، مثل اآلثار يف اهتريأثتو

لتأثريات االقتصادية  ل لتعرضالذي تشتد قابليتهم ل    املزارعني على التكيف     فئاتمـن املخاطـر والزيادة يف قدرة        
 بأنشطة األعاصري   تعلقةستخدم الدراسات امل   الكارييب، ستُ  البحرويف منطقة   . واملناخية يف أربعة بلدان منتجة للنب     

 النتائجويتوقع أن تسهم    . ا هل الالحقة يربط بني نشاط األعاصري واملخاطر واألضرار        تفاعلياألخرية لوضع منوذج    
وسينظر مشروع آخر، يتناول    . املنطقةيف  هبا   األعاصري ويف التخفيف من القابلية للتأثر        يف تقيـيم دقـيق ملخاطر     

لتقلبات املناخية البالغة الشدة يف سياق اإلدارة       با واحلضري   الريفياألعاصـري االستوائية، يف أوجه القابلية للتأثر        
 املشاريع  تلكاستراتيجية البحوث يف العديد من      وتتميز  .  اليت تراعي انعدام اليقني املناخي     املياهفـية ملوارد    يالتكي

 مثل األنثربولوجيا، وعلم    تخصصاتال، مبشاركة باحثني من طائفة واسعة من        تخصصـات البطابعهـا املـتعدد     
 .)١١( بلداً من األمريكتني١٧ من علماءاالجتماع، واإليكولوجيا واالقتصاد البيئي، ومن 

                                                      

 الثانية لشبكة البحوث التعاونية يف الوثيقة اجلولة االطـالع عـلى وصـف موجـز ملشاريع         ميكـن  )١١(
FCCC/SBSTA/2006/Misc.15. 
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  قضايا حتتاج إىل مزيد من البحث- رابعاً

البحوث التشجيع على إجراء املزيد من       األطراف يف النظر يف املسائل التالية عند مناقشة طرق           ترغب قد -٧١
 :عمل نريويببرنامج  بالتكيف يف سياق املتعلقة

 تيسري استخدام االستنتاجات املترتبة على أنشطة       بغية هـي األنشـطة اليت ميكن القيام هبا          مـا  )أ( 
 املناخ حىت تراعى املعلومات القائمة عند النظر يف خيارات التكيف وعمليات       تغري مع   الـبحوث املتعلقة بالتكيف   

  ذات الصلة؟القرارصنع 

اإلقليمية القائمة،  و والشبكات واملنظمات الدولية     الربامج ميكن زيادة حتسني التعاون بني       كيف )ب( 
  الصعيد اإلقليمي؟على ال سيما،  يسهمون يف ذلك شركاء جددوجعل

 اجلاري يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية        احلوار ه هو الدور الذي ميكن أن يضطلع ب       مـا  )ج( 
 فيما يتعلق ال سيما البحوث يف املسامهة يف حتقيق أهداف برنامج عمل نريويب، وجمتمعوالتكنولوجية بني األطراف 

  حبوث خاصة بالتكيف؟تشجيع على إجراءبال

 مراقبة البيانات لدعم البحوث ومناذج تغري       عملياتساسي الذي تضطلع به      إىل الدور األ   بالنظر )د( 
ن عمليات املراقبة والشبكات    الناشئة ع  ميكن حتسني تغطية البيانات      كيفاملـناخ، مبـا فيها ألغراض التكيف،        

تلك فيها  ل تعاين    مراقبة املناخ، وخباصة يف البلدان النامية أو يف املناطق اليت ال تزا            لنظم الالزمة   ودةوضـمان اجل  
 التغطية من الضعف، بغية تطوير أساس سليم لبحوث التكيف يف تلك املناطق؟

 الدويل املعين بتغري املناخ ثغرات وأوجه عدم يقني         احلكومي الرابع للفريق    ي التقرير التقييم  حيدد  )ه( 
لتفادي ليت ميكن االضطالع هبا     ما هي األنشطة ا   . بالبحوث املتعلقة بالتكيف  منها   ما يتصل    مبا يف ذلك  رئيسـية،   

 مستقبالً؟يقني الثغرات وأوجه عدم تلك ال

 البحوث املتعلقة بالتكيف وحتسني استخدام أوجه       يف ميكن حتسني إسهام املعرفة التقليدية       كيف )و( 
  املستدامة؟والتنميةالتآزر بني القدرة على التكيف 

 ـ ـ ـ ـ ـ


