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  مقدمة- أوالً

  الوالية� ألف

ربنامج عمل  باملتعلقة  ، يف استنتاجاهتا    )اهليئة الفرعية ( الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      اهليئة دعت -١
، )٦٩ الفقرة   ،FCCC/SBSTA/2006/11( تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه         تـأثريات نـريويب بشـأن     

، مبعلومات عن أمثلة    ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧ أقصاه   موعدات املختصة إىل موافاة األمانة يف       األطـراف واملنظم  
 وطلبت. يها من االعتماد علللقطاعات القابلة للتأثر واحلّد املرونة االقتصادية لزيادةلتدابري واملنهجيات واألدوات ل

 . السابعة والعشريندورهتال هذه املعلومات أيضاً إعداد تقرير توليفي استناداً إىل  األمانةاهليئة الفرعية إىل

  نطاق املذكرة� باء

لتدابري ل أمثلة األطراف واملنظمات املختصة عن      أتاحتها الوثيقة عرضاً توليفياً للمعلومات اليت       هذهتقدم   -٢
 وكمعلومات  .يها عل االعتماد من   للقطاعات القابلة للتأثر واحلدّ   واملنهجيات واألدوات لزيادة املرونة االقتصادية      

 اهليئة الفرعية يف ضوء مقاصد وأهدافاليت وجهتها دعوة ال املذكرة سياق تستعرضأساسية هلذا العرض التوليفي، 
 اخلتامية التجارب املشتركة، واالحتياجات والشواغل، والقضايا اليت حتتاج إىل الفصول وتقدم.  عمل نريويببرنامج
 . من البحثمزيد

  معلومات أساسية� جيم

 األطراف، وخباصة البلدان النامية، مبا فيها أقل        مجيعيف مساعدة   نريويب   من برنامج عمل     اهلدف يتمـثل  -٣
لتأثر به  ا تغري املناخ وقابلية     لتأثريات النامية، على حتسني فهمها وتقديرها       الصغرية والدول اجلزرية    الـبلدان منواً  

 االستجابة لتغري املناخ أجل وتدابري التكيف العملية من  معه، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءاتوالتكيف
 .ستقبلاملاضر ويف احل تغيُّر املناخ وتقلبه مراعاة اقتصادي، مع -على أساس سليم وعلمي وتقين واجتماعي 

 للنهوض ١١-م أ/٢متشياً مع اهلدف الوارد يف مرفق املقرر التنويع االقتصادي  بأنشطةوجيري االضطالع  -٤
 يف ذلك من أجل التنويع مبا فهم وتطوير ونشر التدابري واملنهجيات واألدوات، حتسني"` ٥`)ب( الفرعي عباملوضو

، ال سيما لفئات    يها من االعتماد عل   للقطاعات القابلة للتأثر واحلدّ   االقتصـادي هبـدف زيادة املرونة االقتصادية        
 .)١(" االتفاقية من٤ من املادة ٨ الفقرة يف الوارد ذكرهاالبلدان ذات الصلة 

أن ُتسهم يف ما تبذله األطراف واملنظمات من        التنوع االقتصادي    املضطلع هبا يف جمال      األنشطة وبإمكان -٥
 :  يف سبيل مجلة أمور، منها ما يليجهود

 واألدوات الرامية إىل زيادة املرونة واملنهجيات التدابري اخلربات والفرص بشأن تطوير ونشر تبادل )أ( 
 دية؛االقتصا

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2006/11، ٦٨ الفقرة. 
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، مبا يف ذلك طرق تطوير القدرة   االقتصادي التنويعجمال   اخلربات والدروس املستفادة يف      تـبادل  )ب( 
 سيما تلك اليت تشجِّع النمو الكيفية إدماج التنويع االقتصادي يف خطط التنمية املستدامة، املؤسسية، وحتسني فهم 

 .االقتصادي املستدام والقضاء على الفقر

املهم السعي لزيادة املرونة    ع االقتصادي، فإنه من     ي أنه من أجل حتقيق التنو     ضحت املعلومات وأ وعموماً، -٦
ولذلك، ميكن اعتبار هذين اهلدفني كأداتني      . يها من االعتماد عل   االقتصادية لقطاعات اقتصادية قابلة للتأثر واحلدّ     

أن ومن املهم مالحظة أنه بالرغم من       . ١١-م أ /٢ من مرفق املقرر     ١لـبلوغ الغايـة املنصوص عليها يف الفقرة         
ع ي االقتصادية بالتنواملرونةوعلى الصعيد الوطين، ميكن حتقيق . قائمان بذاهتما وثيقاً، فإهنما ارتباطاًاهلدفني مرتبطان 

 كثرياً ما يتم القطاعي،وعلى الصعيد . قاعدة اقتصادية ضيقةاالعتماد على التخفـيف من فرط   و - االقتصـادي 
 الزراعي،  القطاعويف  .  احلد من التعرض للمخاطر    بغيةة املرونة االقتصادية بتكييف املمارسات القائمة       حتقيق زياد 

ومن جهة أخرى، ميكن أن تشمل املرونة .  بتحسني ممارسات إدارة املياه املرونةعـلى سـبيل املثال، ميكن حتقيق        
يف هذا التقرير املمارسات الرامية يفة املعلومات تولوتغطي . املزروعة القطاع بتنويع جمموعة احملاصيل داخلالتنوع 

 . النهجنيهذينكل من  املرونة القطاعية باستخدام زيادةإىل 

 املناخ تغري   تأثريات باحلد من االعتماد على القطاعات السريعة التأثر، ينبغي مالحظة أن            يـتعلق  وفـيما  -٧
 خمتلفة حسب تأثريات فنتجت عن ذلك. األقاليمإىل آخر داخل نظام إيكولوجي من وإىل أخرى منطقة من ختتلف 

 سبيل املثال، فإن القطاعات اليت تعتمد وعلى .قطاع النشاط االقتصادي، ووفقاً خلصائص القطاع وموقعه اجلغرايف
 مائية،الكهر أو على هطول األمطار أو على الطاقة الكهربائية اليت تولد بالطاقة  املياه،اعتماداً كبرياً على إمدادات     

 .  اليت يتوقع فيها حدوث جفافاألقاليم يف بشدةميكن أن تتأثر 

 املؤشرات  ليستتغري املناخ والتأثر به،     آلثار   كل من التعرض     اليت تعتمد على   احملتملة،   التأثريات أن بيد -٨
دير بالذكر أن   وج.  رئيسياً يف حتديد قابلية التأثر     عنصراًالقدرة على التكيف متثل أيضاً      ف. الوحـيدة لقابلية التأثر   

 تتعرض  عندماحتديد املخاطر والتكيف معها وفقاً لذلك تكون أقل قابلية للتأثر،           القادرة على   البلدان والقطاعات   
 .التأثرياتلنفس حجم 

 مبا فيها   األطراف، الفهم لقابلية التأثر جزئياً تركيز برنامج عمل نريويب على البلدان النامية             هذا ويعكس -٩
 األطراف قدرة متدنية نسبياً على حتديد املخاطر هذهوللعديد من . اً والدول اجلزرية الصغرية الناميةأقل البلدان منو

 التكيفوالختاذ إجراءات لتحسني القدرة على      ) موارد تقنية ومالية مالئمة   طلب  تتحيث  (ذات الصـلة باملـناخ      
 فإن للعديد من تلك     ذلك، إىل   وإضافة).  مالئمة  خدمات عامة وهياكل أساسية وموارد مالية      حيـث تتطلـب   (

 .على حنو أكرب اتري للتأثعرضةالبلدان خصائص جغرافية جتعلها 

 على األطراف   التركيز اخلصائص اجلغرافية غري املواتية والقدرة املتدنية على التكيف يف تربير            أمهية ورغم -١٠
 فرط ييسية األخرى للعديد من تلك البلدان ه الرئاخلاصية من االتفاقية، فإن ٤ من املادة ٨يف الفقرة املشار إليها 

 علىويعتمد العديد من البلدان ذات الدخل املنخفض بشكل كبري          .  اقتصادي ضيقة  نشاطاالعـتماد على قاعدة     
 نامجة عن تغري ةريخط لتأثريات باحتمال تعّرضها على نطاق واسع   ا مت حتديده  يت وهو أحد القطاعات ال    -الزراعة  
 . السلع غري الزراعيةمنان أخرى بشكل كبري على تصدير طائفة حمدودة وتعتمد بلد. املناخ
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 علوماتملا موجز - ثانياً

  معلومات أساسية - ألف

واألطراف .  واحدة منظمة حكومية دولية  من  و)  طرفاً ٣٠متثل آراء   (من أربعة أطراف    معلومات   وردت -١١
.  السعودية ونيوزيلنداالعربيةوبوليفيا، واململكة ) ا األوروبية والدول األعضاء فيه اجلماعةباسم   (الـربتغال هـي   

 . البيولوجيالتنوع أمانة اتفاقية  هيواملنظمة احلكومية الدولية

  زيادة املرونة االقتصادية� باء

 لتأثر كشرط مسبقل قابليةتقييم ال -١

 ناجحةق ألية تدابري    لتأثر بتغري املناخ هو شرط مسب     لقابلية  ال أن تقييم    ودلّلت على  علوماتامل شـددت  -١٢
 املرونة وصلته بالقدرة على     مفهومبوليفيا أمهية   ت املعلومات املقدمة من     وأكد. ترمي إىل زيادة املرونة االقتصادية    

ـ . التكـيف  تدابري ال تعزيز وتعميم  إىل   احلاجةاململكة العربية السعودية على     املعلومـات املقدمـة من       تزوركّ
عادة املعلومات  وتضمنت التقييمات الوارد وصفها يف      . االقتصاديةيادة املرونة    واألدوات الكفيلة بز   واملنهجـيات 

 اليت  واالجتماعية تغري املناخ ومقابلتها باالجتاهات أو السيناريوهات االقتصادية         بتأثريات للتنبؤخطوتني  من  عملية  
تغري املناخ، ب تأثرتصادية اليت قد ت االقالقطاعاتوتشري النتائج النهائية إىل .  احلساسةاجملاالتساعدت على تعريف 

 .  تعاين من فجوات يف اجلهود املبذولة لزيادة املرونة االقتصادية والتكيف معهااليتوالقطاعات 

 يف  املبذولة السلبية النامجة عن تغري املناخ ولتحسني اجلهود         التأثريات أدق ملخاطر    تقييمعن   البحث   وميثِّل -١٣
 يف التكيف مع تقلُّب وتغري      البحث "املعنونر برنامج نيوزيلندا املتعدد السنوات      جمـال وضع النماذج أحد عناص     

تغري املناخ، وإدماج   ل االقتصادية   لتحديد حجم التأثريات   النماذجوتوجـد خطـط لتوسـيع وضـع         ". املـناخ 
 املناخ، يف بتغريملعين  تغري املناخ لتقرير التقييم الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل ا     تأثرياتوالسـيناريوهات   

ويف قطاع الزراعة،   .  املناخ بتغري ليت تتأثر استخدام األراضي، والزراعة، والطاقة وغريها من القطاعات ا       قطاعات  
أعده الذي   ( يف خطر اجلفاف بسبب تغري املناخ      تغرياتتقرير  يقدم   الشديد، نيوزيلندا قابالً للتأثر     اعتربتهالـذي   
السياسات ملقرري  ) غالف اجلوي، بطلب من وزارة البيئة ووزارة الزراعة واحلراجة         للمـياه وال   الوطـين املعهـد   

األقاليم على   حسب   اجلفاف خماطر   اليت تشهدها  بعض البيانات عن األمهية املمكنة للتغريات        واملنـتجني الزراعيني  
 .القرن احلادي والعشرينمدى 

 امللكية، منوذجاً   البحوث، بالتعاون مع عدد من معاهد       لتغري العاملي جبامعة وايكاتو   ل الدويل   املعهد ووضع -١٤
 ومناطق نيوزيلندا على مر الزمن وفقاً       قطاعاتمـتكامالً مبسـاعدة احلاسوب لتقييم أوجه احلساسية يف خمتلف           

للمملكة املتحدة  التابع   املناخ   تأثرياتويف عملية مماثلة، وضع برنامج      . خمتلفةلسيناريوهات اقتصادية واجتماعية    
ـ  ـ  أدواتدداً مـن  ع لتأثر لقابلية اللتقييم ) UKCIP Adaptation Wizardمبا فيها (رباجميات املتاحة للجمهور ال

 .وإمكانية التكيف يف طائفة من القطاعات
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وُتركز . ية اتفاقية التنوع البيولوجي موجزاً لألدوات واألساليب القائمة لتقييم املخاطر املناخأمانة أعدتو -١٥
.  وعلى تقييم قابلية الُنظم اإليكولوجية للتأثراملتوقعة، املادية التأثرياتاألساليب على رصد وتقييم تلك األدوات و

 البيولوجي أمانة اتفاقية التنوع أشارتكما . صلة باألنشطة االقتصاديةهلا  واألساليب األدوات قلّة من هذه هناكو
 القدرة على   بناءمشروع  وهو   ،وكانت إحداها . ناجحةرادية ملبادرات التكيف ال   ف اإل دراسات احلالة عدد من   إىل  

 أمانة برنامج   اضطلعت به  الذيهو املشروع   و،  ئوضـع تدابري التكيف يف البلدان اجلزرية الواقعة يف احمليط اهلاد          
وكان أحد عناصر هذا املشروع الذي مت       .  للتنمية الدولية  الكندية والوكالة   ئالبيـئة اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلاد     

 ووضع  الصغرية وساموا، وفانواتو، وفيجي، تقييم حاالت قابلية التأثر يف اجملتمعات احمللية            كوك، يف جزر    تنفيذه
 مشروع التخطيط يف الكارييب للتكيف مع تغري       وحالة إفرادية أخرى، وه   دراسة  ومشلت  . سياسـات للتصدي هلا   

 وغيانا، ومراقبة الشعاب املرجانية يف بليز، وجامايكا،         وغرينادا، بربادوس،املناخ، تقييم قابلية السواحل للتأثر يف       
 .البهاماوجزر 

  املرونة القطاعية عن طريق االبتكارزيادة -٢

تكييف األساليب  و االبتكارزيادة املرونة القطاعية عن طريق      لأمثلة عن اجلهود املبذولة     قدمت املعلومات    -١٦
 .املناخالنامجة عن تغري  السلبية للتأثرياتالتعرض والعمليات القائمة بغية احلد من قابلية 

 هامة يف أمناط حتوالت املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، أدت التغريات املناخية إىل اململكة فيف -١٧
 فهناك. يف منطقة البحر األبيض املتوسط    عادة   حماصيل ُتزرع    إىلاالنتقال من احملاصيل التقليدية     باإلنتاج الزراعي،   

الفاكهة اخلاصة  يف زراعة أنواع من أشجار      و، وعلى سبيل املثال،      الربيطانية  يف عدد حقول الكروم    كبريةزيـادة   
 يصف قابلية   الذي ،)٢( مع املناخ يف هولندا    التكيفذا االبتكار يف تقرير     هناك أيضاً اهتمام هب   و. ةاملعتدلباملـناطق   

 اجلينية، أو زراعة حماصيل خمتلفة هلا       أمناطها و احملاصيلري أنواع   تأثر هولندا يف القطاع الزراعي، والذي يوصي بتغي       
 . البيئيةالضغوطقدرة أكرب على مقاومة 

 احلفاظ على   -احلاالت اإلفرادية اليت وصفتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي         دراسات   إحدى وتشـمل  -١٨
.  عن أنواع النباتات التقليديةالتخليامية إىل عكس اجتاه لتدابري الرمن ا برناجماً - يف اهلند ة النباتات التقليديأنواع

 الذي يهدِّد باحلد من املرونة يف       البيولوجيتنوع  ال تدهوريف ظروف   أمناط اإلنتاج   وسـتعمل التغريات الناجتة عن      
 .لتغريات املناخية وزيادة التقلب املناخيبالنسبة ل أخرى مناطقالقطاع الزراعي، يف اهلند ويف 

 املعلومات اليت قدمتها نيوزيلندا اجلهود املبذولة لزيادة املرونة يف القطاعات االقتصادية عن طريق              وتصف -١٩
برنامج التكيف  "ويتمثل أحد مكونات البحث الذي أجراه هذا الطرف عن          . إدخال تغيريات يف املمارسة احلالية    

بلة للتأثر بغية مساعدهتا على التصدي      يف وضع أدوات ومنتجات جديدة للقطاعات القا      " مع تقلب املناخ وتغريه   
طائفة من أصحاب املصلحة، مبن     " برنامج عمل املياه املستدامة   "ويستهدف  . للتقلـب املناخي والتأثريات املناخية    

فـيهم املنتجون الزراعيون، واجملتمعات احمللية، ومجاعات السكان األصليني، ومؤسسات توليد الكهرباء وصناعة             
 ويتمثل أحد عناصر الربنامج الرئيسية يف إدارة الطلب املتزايد على املياه، وحتقيق كفاءة أفضل          .املنتجات احلراجية 

                                                      

)٢( <http://www.mnp.nl/en/publications/2006/ClimateAdaptationintheNetherlands.html>. 
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وسيؤدي ذلك إىل زيادة املرونة االقتصادية لتلك القطاعات     . يف استخدامها عن طريق حتسني ممارسات إدارة املياه       
 .يف مواجهة ندرة املياه الناجتة عن تغري املناخ

ويدعم . من اجلهود اليت يبذهلا هذا البلد على الزراعة ألهنا تعد قطاعاً رئيسياً قابالً للتأثر ويركـز العديد     -٢٠
اجملتمعات احمللية الريفية لتحقيق املرونة االقتصادية يف ممارساهتا الزراعية، مبا فيها عن            " صندوق الزراعة املستدامة  "

افة، وكفاءة الري، ودراسات اجلدوى عن املياه       طـريق دعـم األنواع اليت تتحمل اجلفاف، وإدارة األراضي اجل          
 .وأنواع حراجية جديدة

ويف اململكة املتحدة، حيث يهدد تغري املناخ حالياً سالمة منتجعات التزجل على اجلليد املنخفضة، اتُّخذت              -٢١
ال، وتسلق  مـبادرة لتنويع أنشطة املنتجع حىت متتد على فصول السنة األربعة، فتشمل ركوب الدراجات يف اجلب               

كما درست بلدان أخرى بقلق احملنة املاثلة ملنتجعات التزجل املنخفضة، مبا فيها النمسا، حيث تسهم . اجلبال واملشي
 . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٩السياحة الشتوية بنسبة 

 مؤسسات تعميم املمارسات اجليدة والنهوض هبا: تبادل األدوات -٣

ومات مبادرات لتعميم املعرفة واملمارسة القائمة اليت ميكن أن حتسِّن زيادة املرونة يف          وصـفت بعض املعل    -٢٢
 .القطاعات القابلة للتأثر

 قاعدة بيانات ألعمال التكيف، ميكن البحث فيها حسب اإلقليم، أو القطاع            UKCIPفقد وضع برنامج     -٢٣
قتران مع أدوات الربنامج األخرى اليت ميكن أن        واهلدف من قاعدة البيانات هو استخدامها باال      . أو فـئة التكيف   

 دراسة حالة إفرادية يفترض أن تساعد األطراف األخرى ٢٥٠حتدد املخاطر وأوجه قابلية التأثر، وتشمل أكثر من 
 . على حتديد األعمال املالئمة حلاالهتا

ملوارد املتاحة للجمهور ، ومقرها نيوزيلندا، العديد من اEarthwise Consulting Ltdومجَّعـت شركة   -٢٤
 The View from"نظرة مزارع لتغري املناخ والتكيف معه: منظور من األرض"ويتناول . لصاحل املنتجني الزراعيني

the Ground: A Farmer Perspective on Climate Change and Adaptation
أفضل املمارسات واألدوات  )٣(

التكيف مع تغري املناخ يف شرق      ويقوم  . ري املناخ يف املزارع النيوزيلندية    للمساعدة على اتباع املرونة يف مقاومة تغ      
)٤(نيوزيلندا

Adapting to Climate Change in Eastern New Zealand ًبالشيء نفسه لشرق نيوزيلندا، مصنفا 
 . التأثريات، والفرص واالستراتيجيات ألغراض التكيف على صعيد املزرعة

 التـنوع البيولوجي إىل احلاجة إىل إتاحة أدوات وأساليب تتواءم مع الظروف             وتشـري أمانـة اتفاقـية      -٢٥
شبكة إدارة البحث يف جمايل األراضي واملياه يف شرق "وتعمل إحدى دراساهتا اإلفرادية، وهي . واملمارسات احمللية

حمللية والبلدان للتصدي   ، على وضع وتعميم االستراتيجيات الفعلية لصاحل املزارعني، واجملتمعات ا         "ووسط أفريقيا 
                                                      

)٣( <http://www.mfe.govt.nz/publications/climate/view-from-the-ground-jul03/index.html>. 

)٤( <http://www.mfe.govt.nz/publications/climate/adapt-climate-change-eastern-nz-jul05/index.html>. 
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حتسني إدارة  ، يف    املدى الطويل  علىاهلدف  يتمثل  و. للتأثريات السلبية النامجة عن تغري املناخ وزيادة تقلب املناخ        
 .اإلقليم الفرعيلقطاع الزراعي يف ل القدرة التنافسية زيادةاألراضي واملياه بغية حتسني اإلنتاجية، وبالتايل 

  القرارصنعيق التخطيط و املرونة عن طرزيادة -٤

النامجة عن تغري املناخ إجراء تغيريات ليس فقط يف  املرونة القطاعية يف مواجهة اآلثار السلبية زيادة تتطلب -٢٦
 األرض استخدام"ويهدف برنامج حبث .  السياساتتقرير عمليات على، بل أيضاً مستوى املزارعنياملمارسة على 

تربط بني اجلوانب منذجة  ات، إىل وضع تقني" سياسات نيوزيلنداإلرشادعاد البشرية حبث األب:  املناخ وكيوتووتغري
 يف املساعدة على    اهلدفويتمثل  .  العلمـية واجلوانـب االقتصادية واالجتماعية لتغري استخدام األرض         الطبيعـية 
 . توصيات إلدماج التكيف يف سياسات إدارة استخدام األراضياستخالص

 لحدث السليبل الالحقة املرونة - اإلنعاش تدابري -٥

 خصائص، عدداً من    " من احلدث السليب الذي يطال الزراعة      إلنعاش عمل نيوزيلندا املعين با    إطار" يتضمن -٢٧
وتوجد .  بتغري املناخ  املتعلقةملساعدة اجلهات املتأثرة باألحداث السلبية، مبا فيها األحداث         ` شـبكات األمـان   `

 استناداً إىل ترتيب طبيعة احلدث السليب، الذي يتراوح         الدعمايل وغريه من أشكال     مستويات خمتلفة من الدعم امل    
 املنتجني ال تقتصر على اختاذ    العديد من  ويؤكد هذا املثل أن املرونة بالنسبة إىل      . كبريبني مستوى صغري ومستوى     

 فإنه ميكن   ،االحتماالتبدون تلك   و. من آثار الصدمة السلبية   باحتماالت االنتعاش    بل تتعلق أيضاً     وقائية،تدابري  
 .األعمالإجناز أن تضاف املخاطر غري القابلة للتأمني إىل تكاليف 

  احلد من االعتماد على القطاعات القابلة للتأثر- جيم

 لتأثر كشرط مسبقلقابلية ال تقييم -١

 األساسي املسبقأن الشرط  سياق اجلهود املبذولة الرامية إىل زيادة املرونة، على كما يف األطراف، شددت -٢٨
 الشديدعتماد الامن  بسبب خماوفها مالطةوعلى سبيل املثال، اضطلعت . لتأثرلقابلية اليتمثل يف االضطالع بتقييم 

عدد من الدراسات لتقييم    ب،  )اجلاريحساهبا  أكثر من ثلث     (اقتصادهاعـلى السياحة بوصفه قطاعاً مساِهماً يف        
وكيفية املناخ،  النامجة عن تغري     السلبية تتعرض للتأثريات د القطاعات اليت يرجَّح أن       وحتدي للتأثرقابلـية االقتصاد    

 . ذلكحدوث

 املرونة  لتناول املتاحة   واملنهجيات، إىل ندرة األدوات     معلومات العربية السعودية، يف     اململكة وأشـارت  -٢٩
 بصفة خاصة، احلاجة إىل حتسني نوعية       والحظت،. االقتصـادية واحلد من االعتماد على القطاعات القابلة للتأثر        

 على الدخل الذي يولِّده      كبري بشكل املناخ يف البلدان اليت تعتمد       لتغري تدابري االستجابة    تأثرياتالـنماذج لتقييم    
.  بكثافةالطاقة املرتبطة هبا واليت تستهلكالوقود األحفوري واملنتجات أنواع أو استهالك / وتصدير ووجتهيزإنتاج 

وغريها من املنظمات   اإلطارية بشأن تغري املناخ     ملكة العربية السعودية على التعاون بني أمانة االتفاقية         وحثت امل 
 .ذه االحتياجاتهل االستجابةاألعضاء يف اجملتمع العلمي بغية 
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 التنويع لالبتعاد عن القطاعات القابلة للتأثر -٢

مثلة وممارسات عن التنويع لالبتعاد عن القطاعات       أشـار العديـد من املعلومات إىل احلاجة إىل تقدمي أ           -٣٠
ووصفت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي دراسة حالة . عن تغري املناخ النامجةللتأثريات السلبية  التعرضالشـديدة  

 مشلت ضمن   -" تأهيل مراعي اجملتمعات احمللية يف السودان      "-إفرادية عن دعم اإلدارة املستدامة لألراضي اجلافة        
وكان اهلدف هو احلد من االعتماد على موارد املراعي، ويف          . ناصرها حتوالً يهدف إىل تنويع نظم اإلنتاج احمللية       ع

 .الوقت نفسه احلد من الضغط على تلك املوارد والذي يهدد بقاء املمارسات التقليدية املستمرة

التكيف مع تغري    هو    بكتاب أخضر  ، استهل االحتاد األورويب عملية تشاور تتعلق      ٢٠٠٧يوليه  /ويف متوز  -٣١
 Adapting to Climate Change in Europe – Options for  خيارات لعمل االحتاد األورويب-املناخ يف أوروبا 

EU Action .  ويشـري الكتاب األخضر، يف مجلة أمور، إىل أن التنوع االقتصادي لالبتعاد عن القطاعات القابلة
، وخباصة عندما يتبني أن خيارات التكيف وتعزيز املرونة يف ذلك القطاع بلغت             للـتأثر هو املسار السوي للعمل     

إذ ميكن أن حيّد من     : وتوضح مالطة، وهولندا إىل حد ما، أحد مشاكل االعتماد على هذا النهج           . حدهـا األدىن  
 .خيارات اقتصاد ما للتنويع صغر حجم ذلك االقتصاد ومعوقاته يف جمال املوارد الطبيعية

ري أن االحتاد األورويب يالحظ، استناداً إىل العمل الذي يقوم به حىت اآلن يف هذا اجملال، عدم وجود هنج غ -٣٢
بيد أنه يؤكد وجود بعض التدابري يف جمال السياسات         . موحـد للتنوع االقتصادي يطبق فعالً يف مجيع السياقات        

:  اليت ُتستخدم عادة لتحسني مناخ االستثمار يف بلد ماوهي فئة التدابري. العامة اليت تيسر التنوع االقتصادي عموماً
كفاءة اإلدارة، وسيادة القانون، وبيئة اقتصادية كلية مستقرة، وهياكل أساسية تتسم بالكفاءة والفعالية، وخماطر              

وجود كما أشار االحتاد األورويب إىل األمهية املمكنة اليت يكتسيها نظام التعليم، و           . سياسـية ميكن التحكم فيها    
 .أدوات سوقية جيدة التصميم ونظام سياسات عامة يشجع على التنمية املستدامة

  التجارب واالحتياجات والشواغل-ثالثاً 

لوحـظ أن املعلومـات املقدمـة ركزت أكثر على املواضيع املتعلقة بزيادة املرونة يف قطاعات األنشطة               -٣٣
ولكنها مل تتضمن نسبياً سوى     . اليت تستهدف تلك املواضيع   القائمـة، وقدم عدد كبري من األمثلة عن املبادرات          

 .أمثلة قليلة عن اجلهود املبذولة للتنويع ابتعاداً عن نشاط القطاعات القابلة للتأثر

  االحتياجات والشواغل-ألف 

هـناك قضـية واحدة مهيمنة تتمثل يف احلاجة إىل حتسني أدوات وضع النماذج وتقييم القابلية للتعّرض                  -٣٤
وأكثر األدوات انتشاراً هي األدوات اليت تقيم التأثريات املادية         . تأثريات تغري املناخ يف سياق التنوع االقتصادي      ل

. لتغري املناخ يف األقاليم املختلفة؛ وحتتاج تلك األدوات إىل مزيد من التحسني، وخباصة على الصعيد دون اإلقليمي
 املخرجات لتقييم قابلية    -ت التأثريات املادية بنماذج املدخالت      وتنتشـر عـلى حنو أقل بكثري مناذج تربط تنبؤا         

 .القطاعات للتأثر، رغم أن تلك النماذج الزمة للقيام مببادرات فعالة يف هذا اجملال
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ومثة حاجة ماسة أيضاً ملشاركة اجلمهور يف مجيع العمليات اليت تزيد من مرونة القطاعات القابلة للتأثر                 -٣٥
وأفادت املعلومات املقدمة بأن القطاع اخلاص هو أحد اجلهات املبادرة الرئيسية يف            . اد عليها وحتـّد مـن االعتم    

املناقشات الالزمة اجلامعة بني خمتلف أصحاب املصلحة، نظراً إىل أنه يضم ممارسني يتأثرون تأثراً شديداً بالتغريات 
ة يف تنفيذ املمارسات االبتكارية أو األنشطة       املناخـية احلالية املتوقعة، وأولئك الذين ستكون مشاركتهم أساسي        

 .االقتصادية اجلديدة، وألصحاب املصلحة غري احلكوميني دور أساسي يف جناح اجلهود اليت تبذل يف هذا اجملال

وشـددت بوليفـيا على أمهية النهل من املعرفة واملمارسة معاً خارج اجملتمع العلمي الرمسي، مؤكدة أن                  -٣٦
ة القدرة على استكمال املعرفة واملمارسة اليت يقدمها اجملتمع العلمي، بسبب اآلليات والنهج             لـلمعرفة واملمارس  

 .املالئمة امليسرة

وأشـارت املعلومـات املقدمـة إىل أن تعزيز التنوع االقتصادي مسألة تشغل بال عدد من املؤسسات                  -٣٧
مات أن عملية االتفاقية يف حد ذاهتا لن تكون         واملنظمات القائمة خارج عملية االتفاقية اإلطارية، وأكدت املعلو       

وأشري إىل ضرورة أن تقيم عملية االتفاقية شراكة مع املنظمات املختصة . قادرة على حتقيق تقدم كبري يف هذا اجملال
 .  عن طريق التنويع االقتصاديعن تغري املناخ النامجةلتأثر األخرى إلحراز تقدم يف جمال احلد من قابلية ا

عرب عدد من األطراف عن القلق من صعوبة االضطالع بالتنويع االقتصادي، ال سيما يف البلدان اليت                وأ -٣٨
 .تتكاثف فيها العناصر اجلغرافية وغريها من العناصر الثابتة جلعل األنشطة االقتصادية البديلة صعبة التحقيق

  التجارب والدروس املستفادة-باء 

 :دة، اليت تتجلى يف خمتلف املعلومات املقدمة، ما يليتشمل التجارب والدروس املستفا -٣٩

مـن األمهـية مبكان إشراك مجيع أصحاب املصلحة املتأثرين يف عمليات تقييم قابلية التأثر، مع                 )أ( 
 صياغة تدابري لزيادة املرونة االقتصادية واحلد من قابلية التأثر، ويف تنفيذ تلك التدابري؛

الئماً جداً عندما تكون هناك خيارات حمدودة للتكيف أو لزيادة املرونة يعد التنوع االقتصادي م    )ب( 
 داخل قطاعات النشاط القائمة؛

 ال يوجـد هنـج واحد ينطبق على مجيع السياقات بغية زيادة مرونة القطاعات القابلة للتأثر أو                  )ج( 
عيد احمللي فحسب، بل أيضاً تطويع      واألمر املهم ليس تقييم القابلية للتأثر على الص       . احلـد مـن االعتماد عليها     

ويف هذا الصدد، فإن قيمة املعرفة احمللية ال تقّيم بثمن يف استكمال            . األدوات واملنهجـيات لسياقها يف كل حالة      
 اخلربة العلمية؛

رغم أنه ليس هناك هنج واحد يالئم مجيع البلدان، فإنه ال يزال باإلمكان استخدام بعض التدابري                 )د( 
وبصفة خاصة، فإن التدابري اليت حتسن مناخ االستثمار يف منطقة أو إقليم ستيسر بالتأكيد زيادة               . موماًاملشتركة ع 

 التنوع االقتصادي؛

 .من املهم إدماج اعتبارات تغري املناخ يف ختطيط التنويع االقتصادي وصنع القرار بشأنه  )ه( 
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  القضايا اليت حتتاج إىل مزيد من البحث-رابعاً 

ظر إىل االحتـياجات والشـواغل واخلربات اليت مت الوقوف عليها يف املعلومات املقدمة، قد ترغب        بالـن  -٤٠
األطراف يف النظر يف القضايا التالية لتعزيز العمل املتعلق بزيادة املرونة االقتصادية، للقطاعات القابلة للتأثر واحلد                

 :من االعتماد عليها

 واألدوات؟ وما هو الدور اإلضايف الذي سيضطلع به         كـيف ميكـن مواصلة حتسني املنهجيات       )أ( 
 التعاون الدويل يف هذا اجملال؟

كـيف ميكـن جتمـيع أفضل املمارسات املتعلقة بالتنويع االقتصادي وتعميمها على املمارسني               )ب( 
 ومقرري السياسات؟

أفضل دور ميكن أن    بالنظر إىل الدور املركزي الذي تضطلع به عملية االتفاقية اإلطارية، ما هو              )ج( 
 تقوم به يف جمال التنويع االقتصادي بوصفه حاجزاً حيول دون التعرض للتأثريات السلبية النامجة عن تغري املناخ؟

كيف ميكن إدماج اعتبارات تغري املناخ يف التخطيط التقليدي وتقرير السياسات الرامية إىل زيادة  )د( 
 أثر واحلد من االعتماد عليها؟املرونة االقتصادية للقطاعات القابلة للت

- - - - - 


