
 االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

  األمم املتحدة 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.07-64101    261107    271107 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 
  من جدول األعمال املؤقت٣البند 

تعلق بتأثريات تغري املناخ برنامج عمل نريويب امل
 والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 تقرير عن حلقة العمل املتعلقة بتخطيط التكيف وممارساته

 ٭مذكرة من إعداد األمانة

 موجز

 هذه املذكرة موجزاً عن حلقة العمل الثانية املعقودة يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري                 تقدم 
وقد عقدت حلقة العمل هذه     . ابلية للتأثر به والتكيف معه، واليت ركزت على ختطيط التكّيف وممارساته          املناخ والق 

وركزت املناقشات يف حلقة العمل على ختطيط . ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٢ إىل ١٠يف روما، إيطاليا، يف الفترة من 
ن الغذائي، وموارد املياه، واملناطق قطاعـات معيـنة وممارسـاهتا فيما خيص التكيف يف جماالت الزراعة واألم            

السـاحلية، والصـحة، فضالً عن سبل إدماج وتنسيق ختطيط التكيف وممارساته عرب خمتلف القطاعات وعلى              
وتتضمن هذه املذكرة عرضاً    . خمـتلف املسـتويات، مبا فيها املستوى دون الوطين والوطين واإلقليمي والدويل           

اجات يف جمال ختطيط التكّيف وممارساته باإلضافة إىل توصيات وقضايا للممارسـات اجليدة والثغرات واالحتي  
 .حباجة إىل املتابعة ومواصلة النظر فيها

                                                      

 .قة العمل حلقدمت هذه الوثيقة بعد التاريخ احملدد نتيجة لتوقيت انعقاد ٭ 
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

، أن تقوم، )١(الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا اخلامسة والعشرين إىل األمانةطلبت اهليئة  -١
واملنظمات املعنية بتوجيه من رئيس اهليئة، بتنظيم حلقة عمل قبل عقد دورهتا السابعة والعشرين مبشاركة األطراف 

 املصلحة لتبادل املعلومات ووجهات     وأوسـاط األعمال واجملتمع املدين وصانعي القرارات وغريهم من أصحاب         
الـنظر املتعلقة باملمارسات واخلربات واالحتياجات والثغرات والفرص واحلواجز والقيود املوجودة حالياً يف جمال              

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة . التكيف، وبإسهام املعارف التقليدية يف العمل املتعلق بتخطيط التكيف وممارساته
 .ليكون يف متناوهلا مع حلول موعد دورهتا السابعة والعشريند تقريراً عن حلقة العمل هذه كذلك أن تع

  نطاق املذكرة-باء 

وتستمد فحواها من   .  أعاله ١تقـدم هـذه الوثـيقة معلومات عن حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة                -٢
 على االستبيان بشأن إجراء املتابعة      املناقشـات والعـروض وامللصقات اخلاصة حبلقة العمل وكذلك من الردود          

 .)٢(لتحسني ختطيط التكّيف وممارساته

 :، تتضمن هذه الوثيقة معلومات بشأن ما يلي)٣(وبناًء على طلب اهليئة الفرعية -٣

 ؛)انظر اجلزء ثالثاً أدناه(حتليل القضايا املتناَولة، مبا يف ذلك الوضع احلايل والدروس املستفادة  )أ( 

، والفرص املتاحة   )مبا يف ذلك أي احتياجات من القدرات      (الثغرات واالحتياجات احملدَّدة    موجز   )ب( 
 ؛)انظر اجلزء ثالثاً أدناه(واحلواجز والقيود ) مبا يف ذلك التآزر املمكن بني األنشطة(

 ).انظر اجلزء رابعاً أدناه(موجز التوصيات  )ج( 

، مبا يف ذلك مقترحات قدمت      املتابعة ومواصلة النظر فيها   وتتـناول الوثـيقة يف اخلتام قضايا حباجة إىل           -٤
يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به            لتـناول التوصـيات، واخلطـوات املقبلة        

 .والتكيف معه

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2006/11 ٥٨، الفقرة. 
 .<www.unfccc.int/4036.php>الوثائق متاحة على املوقع التايل  )٢(

)٣( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٤، الفقرة. 
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  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية-جيم 

قد تود اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثامنة والعشرين، النظر يف هذا التقرير الصادر عن حلقة العمل بوصفه                  -٥
 .جزءاً من نظرها العام يف نواتج األنشطة السابقة وتناوهلا ألنشطة أخرى يف إطار برنامج عمل نريويب

  معلومات أساسية-دال 

يب يف مساعدة مجيع األطراف، وخباصة البلدان النامية، مبا فيها      يتمـثل اهلدف العام من برنامج عمل نريو        -٦
أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني فهمها وتقديرها لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به 

ل التصدي لتغري املناخ    والتكيف معه، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية من أج            
 .)٤(وتقلبه يف احلاضر واملستقبل  اقتصادي، مع مراعاة تغيُّر املناخ-على أساس سليم وعلمي وتقين واجتماعي 

 املندرجة يف إطار برنامج عمل نريويب مبا يتماشى         تخطيط التكيف وممارساته  وجتـري األنشطة املتعلقة ب     -٧
 ،`٢`)ب(٣ واملتمثل يف إحراز تقدم على صعيد املوضوع الفرعي ١١-م أ/٢واهلدف املنصوص عليه يف مرفق املقرر 

مجع وحتليل ونشر املعلومات عن إجراءات وتدابري التكيُّف العملية السابقة واحلالية، مبا يف ذلك مشاريع التكيُّف، "
، واملوضوع  "ألصلينيواستراتيجيات التكيُّف القصرية األجل والطويلة األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان ا          

تيسـري التواصـل والتعاون فيما بني األطراف وبني األطراف واملنظمات املعنية وأوساط             "،  `٤`)ب(٣الفـرعي   
 ".األعمال واجملتمع املدين وأصحاب القرارات واجلهات األخرى صاحبة املصلحة

  مداوالت حلقة العمل-ثانياً 

الزراعة التابعة لألمم املتحدة، حلقة العمل بشأن ختطيط        نظمـت األمانـة بالتعاون مع منظمة األغذية و         -٨
وقدمت حكومات كل من . ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٢ إىل ١٠وممارسات التكيف يف روما، إيطاليا، يف الفترة من 

ا إسبانيا وأستراليا وأملانيا وسويسرا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولند            
وترأس السيد كيشان كومارسنغ    . واليابان الدعم املايل لتنظيم أنشطة برنامج عمل نريويب ومنها حلقة العمل هذه           

 .حلقة العمل هذه بوصفه رئيساً للهيئة الفرعية

 ممثالً عن األطراف؛ وأفرقة اخلرباء الثالثة مبوجب االتفاقية، أي          ١٤٠وضـمَّ املشاركون يف حلقة العمل        -٩
اء املعين بأقل البلدان منواً، وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري               فريق اخلرب 

 واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات     املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا؛         
ط التكّيف وممارساته؛ وخرباء وممارسني بصفتهم الفردية؛ ورئيس اهليئة غري احلكومية املعنية والناشطة يف جمال ختطي

 .الفرعية للتنفيذ، السيد باقر أسدي

وقُّدمـت يف جلسـة متهيدية معلومات أساسية عن التطورات اليت استجدت يف جمال التكّيف يف إطار                  -١٠
 ومشلت تقدمي عروض عن املعلومات الواردة االتفاقية، وأهداف برنامج عمل نريويب والوالية املسندة حللقة العمل،       

                                                      

 . من املرفق١، الفقرة ١١-م أ/٢املقرر  )٤(
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 أدناه املقدمة بشأن ختطيط التكّيف وممارساته، واألعمال الواردة هبذا          ١١يف اإلسـهامات املشار إليها يف الفقرة        
 .الصدد من أفرقة اخلرباء، ومنظور منظمة األغذية والزراعة بشأن ختطيط التكيف وممارساته

، فقد استرشدت املناقشات يف حلقة      )٥(رعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   وبـناًء على طلب اهليئة الف      -١١
واستراتيجيات وممارسات وتكنولوجيات اليت قدمتها األطراف واملنظمات عن ُنُهج التكيف      )٦(العمل باإلسهامات 

حتياجات التكـيُّف عـلى املستويات اإلقليمي والوطين واحمللي يف خمتلف القطاعات، وكذلك حول اخلربات واال              
 يستند إىل نواتج )٨( يلخص هذه اإلسهامات؛ وبتقرير توليفي)٧( هبذا الصدد؛ واسترشدت كذلك بتقريروالشواغل

من عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعين ذات صلة بتخطيط التكيف وممارساته 
 التقلبات املناخية   بنقل التكنولوجيا؛ وبتقرير عن حلقة العمل بشأن      بالـبالغات الوطنـية وفـريق اخلرباء املعين         

 .)٩(٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ إىل ١٨واألحداث املناخية املتطرفة املعقودة يف القاهرة، مصر يف الفترة من 

وتناولت أفرقة العمل جمالني واسعني     . وجرت مناقشات حلقة العمل يف أربعة أفرقة عمل فرعية متوازية          -١٢
مها ختطيط التكيف وممارساته يف كل قطاع بعينه، وإدماج مسألة ختطيط التكيف وممارساته وتنسيقها عرب خمتلف                

 . القطاعات وعلى خمتلف املستويات

ويف اجلولة األوىل من أفرقة العمل الفرعية، نوقش موضوع ختطيط التكيف وممارساته يف كل قطاع بعينه                 -١٣
وقد اختريت هذه القطاعات على . غذائي، واملوارد املائية، واملناطق الساحلية، والصحةيف جماالت الزراعة واألمن ال

أما يف اجلولة الثانية من . أسـاس أمهيتها بالنسبة إىل األطراف واملنظمات كما تتبّين ذلك اإلسهامات اليت قدمتها           
ط التكيف وممارساته عرب خمتلف أفـرقة العمل الفرعية، فركزت املناقشات على كيفية إدماج وتنسيق مسألة ختطي          

 .القطاعات وعلى خمتلف املستويات، أي على املستويات دون الوطين والوطين واإلقليمي والدويل

وعـالوة على املشاركة يف مناقشات أفرقة العمل الفرعية، قّدم املشاركون معلومات عن القضايا ذات                -١٤
ت رداً على االستبيان الذي أعدته األمانة بتوجيه من رئيس          األولويـة والثغرات املوجودة واالحتياجات والتوصيا     

اهليـئة الفرعـية، وتبادلوا معلومات وممارسات جيدة وتعهدات باالضطالع بأنشطة املتابعة أثناء العروض العلنية           
 .وأثناء جلسة استعراض امللصقات

                                                      

)٥( FCCC/SBSTA/2006/11 ٥٨، الفقرة. 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.10ني ترد اإلسهامات اليت قدمتهـا األطـراف واملنظمـات يف الوثيقت )٦(
 ويف قاعدة بيانات على املوقع  FCCC/SBSTA/2007/Misc.11 و

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

)٧( FCCC/SBSTA/2007/9. 
)٨( FCCC/SBSTA/2007/10. 

)٩( FCCC/SBSTA/2007/7. 
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وقُّدمت . ة العمل الفرعية  واخُتتمـت حلقـة العمل جبلسة طرحت فيها النتائج اليت توصلت إليها أفرق             -١٥
وعالوة على ذلك، جرت مناقشة التوصيات . توصيات عن كيفية معاجلة الثغرات واالحتياجات اليت جرى حتديدها

 .وما ميكن اختاذه من خطوات مقبلة وإجراءات متابعة يف إطار برنامج عمل نريويب

  املستويات ختطيط التكيف وممارساته يف خمتلف القطاعات وعلى خمتلف-ثالثاً 

  مقدمة-ألف 

انطلق املشاركون من نتائج املناقشات القطاعية اليت دارت يف حلقة العمل املتعلقة باملخاطر املتصلة باملناخ  -١٦
 فقيَّموا ختطيط التكيف، وأفضل املمارسات يف جمال التكيف، والثغرات املوجودة،           )١٠(واألحداث املناخية املتطرفة  

 .يات لتحسني التكيف يف خمتلف القطاعات وعلى خمتلف املستوياتواالحتياجات، ووضعوا توص

  ختطيط التكيف وممارساته يف خمتلف القطاعات وعربها-باء 

 الزراعة واألمن الغذائي -١

تشمل املخاطر املتصلة باملناخ اليت يتعرض هلا قطاع الزراعة زيادات يف درجات احلرارة، واسترتاف املياه،  -١٧
ففيما يتعلق  . وامللوحة، وتفشي اآلفات واألمراض، واخنفاض يف هطول األمطار ورطوبة التربة         وتدهـور التربة،    

بتخطيط التكيف مع املخاطر واآلثار املتصلة باملناخ، مّيز املشاركون بني التخطيط طويل األجل والتخطيط قصري               
األكثر حتمالً  ( مثل تربية األغنام     فالتخطيط طويل األجل يرمي إىل احلد من الفقر وتوفري سبل عيش بديلة           . األجل

 للكوارث  التأهبأما ختطيط التكيف القصري األجل فيعتمد على        . بدالً من األبقار  ) للتغريات اليت تطرأ على بيئتها    
 .؛ ومن أمثلة ذلك تأمني العلف قبل حلول الفيضاناتواحلد من خماطرها

ستراتيجيات ناجحة جيري تطبيقها أكثر فأكثر، مبا       وفيما يتعلق مبمارسات التكيف، ناقش املشاركون عدة ا        -١٨
يف ذلك تغيري مستنبتات احملاصيل لتحسني قدرهتا على حتمل اجلفاف واآلفات، وتغيري احملاصيل ومواسم الغرس وأمناط 

النقص زراعة احملاصيل، وتغيري نظم الزراعة، كاجلمع بني زراعة احملاصيل وتربية املاشية واحلراجة الزراعية، ومعاجلة               
 .يف املياه باستجماع مياه األمطار والري، واألخذ بنظم التأمني للمساعدة على حتمل اخلسائر يف احملاصيل

وقد حدد املشاركون ثغرة بني تقدير التكيف      . بـيد أن العديـد من الثغرات واالحتياجات ال زالت قائمة           -١٩
من القيود مبا فيها االفتقار إىل القدرة والبيانات        وختطيطه، من جهة، والتنفيذ من جهة أخرى، وهي نامجة عن عدد            

وفيما يتعلق بتقدمي املعلومات والبيانات احمللية، ال يتلقى املزارعون البيانات اليت حيتاجون إليها             . واملعلومات واملوارد 
ال إىل مكاتب وأحياناً تكون حمطات األرصاد اجلوية قريبة من املزارع ولكن البيانات اليت حت   . لتكيـيف ممارسـاهتم   

ويف حاالت أخرى، تقع حمطات . األرصـاد اجلوية الوطنية وتعاجل من قبل هذه املكاتب ال توزع على الصعيد احمللي   
 .األرصاد اجلوية يف مواقع استراتيجية كاملطارات وحيث ال تتالءم بياناهتا كثرياً مع األنشطة الزراعية

                                                      

 .<http://unfccc.int/3953.php>الوثائق الواردة من حلقة العمل متاحة على املوقع  )١٠(



FCCC/SBSTA/2007/15 
Page 7 

بيد أن املزارعني يطلبون    . غريها من املعلومات اإليكولوجية   وغالـباً مـا تبث اإلذاعات النشرات اجلوية و         -٢٠
فحىت يف حاالت توفر فرص . املسـاعدة على أرض الواقع يف تطبيق املعلومات من ِقَبل أناس ذوي معرفة بتغري املناخ  

للحصول على معلومات شاملة بالصورة الصحيحة، فإن ذلك ال يؤدي بالضرورة إىل حتقيق تكّيف ناجح على أرض      
ففي شيلي، على سبيل املثال، حددت دراسة الطاقة القصوى ملنطقة جافة من حيث حتملها للماعز، وُزّود                . الواقـع 

املـزارعون بتلك املعلومات؛ إال أن العدد الفعلي للماعز الذي ُيربَّى ظل مرتفعاً بعشر مرات، األمر الذي أدى إىل                   
 .حتات التربة وتدهورها

. من الشروط الالزمة للتغلب على احلواجز اليت تعترض التكيف يف اجملال الزراعي           والحظ املشاركون عدداً     -٢١
فأصـحاب املصـلحة يف هذا القطاع يف حاجة إىل تكييف املزيد من االستراتيجيات طويلة األجل، واليت تسعى إىل     

 خضع بعض صناعات احملاصيل وقد سبق أن. إدماج املعارف احمللية، واستدامة املوارد الطبيعية، وتنويع النظم الزراعية
وينبغي دمج التكيف مع تغري املناخ يف التخطيط اإلمنائي، وكأن          . الـنقدية للتنويع؛ وينبغي تبادل الدروس املستفادة      

ولكي . توضـع مـثالً خططٌ للتنمية الريفية ال تتأثر بتغري املناخ، ويف املؤسسات اليت تعىن بالزراعة واألمن الغذائي                 
ن التخطيط بنجاح للتكيف يف قطاع الزراعة، ينبغي وضع إطار قانوين وبناء قدرة على االتصال       تتمكن املؤسسات م  

عـرب القطاعات وتقاسم املعلومات، وهتيئة بيئة مواتية إلقامة شراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص، وختطيط                
 .تشاركي يشمل اجملتمعات احمللية، واختاذ القرارات بصورة ال مركزية

وباإلضافة إىل ذلك، حيتاج املزارعون ومنظمات دعم املزارعني ومعاهد البحث إىل بناء القدرات واكتساب               -٢٢
ومثة حاجة إىل إقامة ِصالت بني املزارعني والعلماء واخلرباء الفنيني لتبادل املعلومات بشأن ظروف األرصاد               . اخلربة

وبّينت . ني أداءها، ولتقييم الظروف السوقية واالستجابة هلا      اجلوية الزراعية، لتطوير أنواع جديدة من احملاصيل وحتس       
ويف املشاريع التجريبية، كان كل حقل يقّسم إىل قسمني حيث           . أمثلة قدمتها أرمينيا ومايل جناح مثل هذه الِصالت       

بفضل يـزرع النصـف األول بالطـريقة املعتادة بينما يزرع النصف الثاين باستخدام ممارسات حتقق أقصى النتائج       
وقد أقنعت الزيادات يف حمصول النصف الثاين من احلقل باعتماد املمارسة الزراعية اليت حتقق              . األسـاليب العلمـية   

 .أقصى النتائج واألكثر قابلية للتكّيف

 املوارد املائية -٢

اطر وآثار متصلة استندت املناقشة املتعلقة بتخطيط التكيف وممارساته يف قطاع املياه إىل ما جرى حتديده من خم -٢٣
باملناخ، مبا فيها حاالت اجلفاف، والفيضانات يف املناطق الساحلية ومستجمعات املياه الداخلية، وملوحة املياه اجلوفية               

 .وزيادة التقلبات الزمانية واملكانية يف هطول األمطار

ي عدة قطاعات نظراً ألن والحـظ املشاركون أن ختطيط التكيف يف قطاع املياه ينبغي أن يكون شامالً ويغط          -٢٤
وجرى التشديد  . الـتغريات يف املوارد املائية تؤثر يف قطاعات أخرى مثل الزراعة والصحة والطاقة واهلياكل األساسية              

فمثالً، ينبغي  . على ضرورة التناسق يف خطط مجيع الوزارات املعنية فيما يتعلق بتقاسم املوارد املائية وترشيد استهالكها              
 .ية ختطيط التنويع االقتصادي يف قطاع الزراعة واختيار نظم اإلنتاج باالحتياجات إىل املياهأن تسترشد عمل
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وجرى التأكيد على أربع ممارسات هامة يف جمال التكيف بالنسبة لقطاع املياه هي محاية مرافق التزويد باملياه                  -٢٥
مستجمعات املياه، وإبطاء وترية ملوحة املياه نتيجة ارتفاع        واملوارد التقليدية للتزود باملياه، وجتميع املياه، وحتسني إدارة         

وشدد املشاركون على أن اإلدارة املتكاملة للموارد املائية تقتضي إدراج إدارة جانب العرض             . منسـوب مـياه البحر    
 .والطلب على املياه، كما شددوا على ضرورة احلفاظ على نوعية املياه

العابرة للحدود، فمن املهم أن جيري ختطيط التكيف وممارساته على الصعيد اإلقليمي            أما فيما يتعلق مبوارد املياه       -٢٦
ومشاركة اجملتمعات اليت تعيش على جانيب حدود أكثر من دولة أمر مهم لتقييم آثار سياسات . أو على صعيد حوض املياه

 .)١١(األهنار، مثل مبادرة حوض النيلمعينة يف جمال املياه؛ وهو ما ميكن حتقيقه عن طريق ترتيبات إقليمية ألحواض 

وعن ُنُهج التخطيط وأدواته املتاحة، ناقش املشاركون موضوع اإلدارة املتكاملة للموارد املائية، واضعني النظم               -٢٧
. اإليكولوجـية يف قلـب عملـية التخطيط الستخدام األراضي بغية ضمان توفري السلع واخلدمات على حنو مستدام                 

حتديد مواقع املخاطر وحتليل التكاليف والفوائد كانت أدوات مفيدة للتخطيط وأن جمموعات إدارة       والحظوا أن أنشطة    
 .أحواض املياه على مستويات املقاطعات والدولة والوطن هي أدوات مؤسسية مفيدة للتشجيع على التخطيط الشمويل

فعلى الصعيد اإلقليمي، وضع    . وجـرى حتديـد ممارسات جيدة للتخطيط واملمارسات على مجيع املستويات           -٢٨
االحتـاد األورويب، يف توجـيهه اإلطـاري للمياه، إطاراً شامالً حلماية املياه السطحية الداخلية، واملياه العابرة، واملياه                  

فهو يسعى لتقليص آثار اجلفاف والفيضانات؛ ويتوخى       : ويشمل اإلطار التكّيف بطرق عدة    . الساحلية، واملياه اجلوفية  
ات استعراض دورية للضغوط اليت تقع على موارد املياه األوروبية نتيجة لتغري املناخ؛ ويستخدم أدوات               إجـراء عملـي   

وفيما يتعلق بالتكيف مع امللوحة املتزايدة، اختذت مصر تدابري         . اقتصـادية تـرمي إىل استخدام املياه مبزيد من الفعالية         
 تركيا مثاالً يبّين أن التكيف مع تراجع كمية املياه املتاحة           وقدمت. جديدة للتشجيع على زراعة األرز يف مناطق ماحلة       

 .ميكن حتقيقه بنجاح على مستوى األسر املعيشية وذلك بتعديل الطلب على املياه

 اقتصادية وبيانات املراقبة مصممة خصيصاً      -وتـبقى هناك ضرورة لبناء القدرات، وتوفري بيانات اجتماعية           -٢٩
 االقتصادية  -ففيما يتعلق بالبيانات االجتماعية     . ع املياه، ولزيادة إدراك خيارات التكيف     للمعنـيني بالتخطيط يف قطا    

إلسناد القرارات املتخذة يف جمال التكيف يف قطاع املياه، فإن تقييم القيمة االقتصادية للماء تفتقر إىل منهجيات وبيانات 
ري املاء يف خمتلف أصحاب املصلحة ميكن أن يكون مبثابة          فمعرفة قيمة املاء وآثار تسع    . أساسية مقبولة على نطاق واسع    

وكثرياً ما ينظر إىل املاء على أنه مورد ال ينضب؛ لذا ينبغي تغيري هذه . معلومة هامة لفرض تغيريات يف إدارة موارد املياه
زيز التنسيق ووضع   وباملثل، ينبغي حتسني التدبري املائي لتع     . املواقـف والسـلوكيات من أجل احلفاظ على هذا املورد         

 .األولويات فيما بني مستعملي املياه املختلفني وتسوية النـزاعات يف جمال املياه

 اهليدرولوجيةوالحظ املشاركون أن توافر بيانات املراقبة ذات الصلة والرصد املناسب جلميع جوانب الدورة               -٣٠
هام من مصادر املياه، وال سيما يف فترات اجلفاف،         فاملياه اجلوفية مثالً مصدر     . مسألة حساسة لنجاح ختطيط التكّيف    

إال أن حركية هذه املياه، مبا يف ذلك اجلوانب املتعلقة بإعادة امتالء جمامع املياه، واحلركات بني جمامع املياه، ومعدالت                   
ورأى مشاركون أن آثار خمتلف خيارات التكيف على الدورة . امللوحـة، ليسـت خاضـعة للمراقـبة بصورة جيدة        

                                                      

)١١( <http://www.nilebasin.org>. 
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وباملثل، ينبغي استكشاف .  ينبغي أن تدرس على خمتلف املستويات لتقييم جمموع وفرة املياه ونوعيتهااهليدرولوجية
التكنولوجيات ذات الصلة على حنو أفضل، مبا فيها تلك اليت ترمي إىل تقليص التبخر وتطهري املياه وحتلية املياه، من 

 .حيث تكاليفها وفوائدها ومدى استدامتها

 ملناطق الساحليةا -٣

استندت املناقشات املتعلقة بتخطيط التكيف وممارساته بالنسبة للمناطق الساحلية إىل استراتيجيات تقييم             -٣١
املخاطـر وإدارهتـا املتوخاة بالنسبة لعدد من املخاطر اليت تصيب املناطق الساحلية وآثارها، مبا يف ذلك ارتفاع                  

لوحة والتحات الساحلي، واألعاصري اليت تؤدي إىل انغمار السواحل،         مسـتوى سطح البحر املؤدي إىل زيادة امل       
 .وزيادة تقلب التيارات البحرية مبا يؤدي إىل إحداث تغيريات يف أمناط هتاطل األمطار

وناقش املشاركون خمتلف عناصر التكيف املطلوبة يف املناطق الساحلية، مبا فيها توفري بيانات ومعلومات               -٣٢
وقد ُحّدد العديد من املمارسات اجليدة يف       . ختطيط وتصميم ممارسات التكيف وتنفيذ تدابري حمددة      إلرشاد عملية   

 ملساعدة البلدان يف إدماج عنصر احلد من        )١٢( مثالً دليالً  مصرف التنمية الكارييب  فقد وضع   . جمال ختطيط التكيف  
وتتيح أداة  . م التأثريات البيئية  خماطـر الكـوارث والتكـيف معهـا يف عملـيات التخطيط اليت تقوم هبا بتقيي               

، اليت جيري جتريبها يف بنغالديش، لواضعي اخلطط يف جمال التنمية لتحديد األولويات بني األنشطة               )١٣(األوركـيد 
الرئيسية املتوخاة واجلارية اليت تتيح فرصاً جيدة لتقليص املخاطر والقابلية للتأثر هبا عن طريق إدماج مسأليت احلد                 

 .وارث والتكيف مع تغري املناخ ضمن األنشطة الربناجميةمن خماطر الك

وتشمل ممارسات التكيف اليت نوقشت ُنُهجاً شاملة مثل اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية، وحلوالً تكنولوجية               -٣٣
ر املانغروف  ، وممارسات جمتمعية مثل إعادة تأهيل مناطق ساحلية متدهورة بأشجا         )١٤(مثل بناء السدود واحلواجز البحرية    

 .أو حظر األكياس البالستيكية للحيلولة دون سد شبكات الصرف الصحي واجملاري أثناء الفيضانات

وفيما يتعلق بتقدمي البيانات واملعلومات، اتفق املشاركون على أنه رغم أشواط التقدم اليت قُطعت يف جمال  -٣٤
ا للتأثر وقدرهتا على التكيف، ال يزال هناك العديد من          تقيـيم املخاطر اليت تتعرض هلا املناطق الساحلية وقابليته        

فالقدرة على التكيف حتددها العالقة . ومثة فهم حمدود لقدرة املناطق الساحلية على التكيف. الثغرات واالحتياجات
خرى بني املستوطنات الساحلية والنظم اإليكولوجية، والقدرة الطبيعية للنظم اإليكولوجية على التكيف، وعوامل أ

واملطلوب أيضاً  . مـنها اخلصائص املادية مثل غطاء اجلليد والسمات االجتماعية مثل كثافة الشبكات االجتماعية            
توفـر املزيد من املعلومات والبحث بشأن العواقب غري املقصودة ملختلف تدابري التكيف، ومن ذلك مثالً معرفة                 

 .لى االقتصادات احمللية ع املانغروفغاباتكيفية تأثري مشاريع إعادة التأهيل ب

                                                      

)١٢( <http://www.caribank.org/Publications.nsf/EIASourceBook/$File/SourceBook5.pdf>. 

)١٣( <http://www.ids.ac.uk/ids/pvty/ClimateChange/pdfs/orchidfinal.pdf>. 
راعاة للبيئة من جدران اإلمسنت أبـرز املشاركون على سبيل املثال أن احلواجز الرملية البحرية أكثر م    )١٤(

 . إمكانية وضع بيضها البحريةلسالحفاملسلح ألن اجلدران الرملية تتيح ل
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ينبغي أن  و. وتبقى هناك ثغرات واحتياجات قائمة يف جمايل مشاركة أصحاب املصلحة وأدوات التخطيط            -٣٥
فإعادة توطني  . عملية التخطيط االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية والثقافية املترتبة على تدابري التكيف         تراعي  

 أو اإلنويت الذين     جزر احمليط اهلادئ   سكان الثقافية، كما هو احلال بالنسبة ل      اجملـتمعات احمللية مثالً يهدد هويتها     
وتنشأ الرتاعات االقتصادية عندما هتدد تدابري التكيف سبل العيش         . يعيشـون يف احمليط املتجمد الشمايل الكندي      

تمعات احمللية مصدراً    مثالً من شأنه أن يسلب اجمل       تومي وبرينسييب  ساناحمللـية؛ فوقف نشاط استغالل الرمال يف        
 .هاماً للدخل

وهناك أيضاً حاجة الستعراض الدروس املستفادة من التخطيط للحد من خماطر الكوارث مثل التخطيط               -٣٦
للعمـران يف املناطق الساحلية أو التخطيط للتصدي للفيضانات وتقدير ما إذا كانت أدوات التخطيط هذه قابلة                 

 أن تراعي عمليات االستجابة أفضليات اجملتمعات احمللية؛ فقد بّينت أمثلة من            وينبغي. للتطبـيق يف جمال التكيف    
ملديـف أن احلماية الطبيعية للسواحل مفضلة بالنسبة للجزر اليت هلا منتجعات سياحية، يف حني أن اهلياكل اليت                  

والحظ بعض املشاركني . يقيمها اإلنسان مثل السدود البحرية مفضلة بالنسبة للجزر اليت يقطنها السكان احملليون        
أنـه بالرغم من التخطيط الشامل، فإن ممارسات التكيف ال تنفّذ بسبب االفتقار إىل املوارد املالية وقلة مشاركة                  

 .أصحاب املصلحة والقطاع اخلاص

 الصحة -٤

من كانت املناقشات بشأن ختطيط التكيف وممارساته بالنسبة للقطاع الصحي تستند إىل ما جرى حتديده        -٣٧
خماطـر عـلى صحة اإلنسان، وهي تشمل درجات احلرارة القصوى؛ واألحداث املتطرفة كاجلفاف والفيضانات      
واألعاصري؛ وتدهور نوعية املياه واألغذية وكميتها؛ واألمراض املنقولة بالنواقل؛ وتدهور نوعية اهلواء املؤدي إىل              

 .اإلصابة بأمراض تنفسية

تكيف بالنسبة للقطاع الصحي ينبغي أن يكون شامالً لعدة قطاعات،          والحـظ املشاركون أن ختطيط ال      -٣٨
مثل زيادة قدرة احملاصيل على التحمل أو وضع خطط         (نظـراً ألن اختـاذ تدابـري يف قطاعات أخرى كالزراعة            

 .تترتب عنه آثار هائلة يف الصحة) مثل تشديد معايري اإلصحاح(واملوارد املائية ) للطوارئ يف حاالت اجلفاف

. واستكشف عدد من املمارسات اجليدة يف جمال التخطيط إلدماج االعتبارات املناخية يف القطاع الصحي  -٣٩
فمـثالً تقـوم مـنظمة الصحة العاملية، على الصعيد الدويل، بوضع استراتيجية للتكيف مع تغري املناخ وتتعاون،     

ة، مع سبعة بلدان لتصميم وتنفيذ تدابري عملية        بالشـراكة مـع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملي          
ولزيادة حتسني التخطيط، مثة شبكة مشتركة بني الوكاالت، تشترك فيها          . حلمايـة الصـحة يف بيئة سريعة التغري       

مـنظمة الصـحة العاملية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، تركز على بناء القدرات                 
 .املعلومات والتشجيع على البحث يف جمال الصلة بني تغري املناخ والصحةوتبادل 

وأشار املشاركون إىل ثالث ممارسات رئيسية يف جمال التكيف يف القطاع الصحي هي احلد من التعرض،                 -٤٠
ويشار إليها يف قطاع الصحة     (والوقايـة مـن ظهور األمراض، واحلد من معدالت اإلصابة باألمراض والوفيات             
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وميكن ملختلف األطراف الفاعلة استخدام هذه      ). بالوقايـة األولـية والوقاية الثانوية والوقاية من الدرجة الثالثة         
 .املمارسات للتكيف مع عدد من املخاطر على الصحة

فعـلى سـبيل املـثال، تستطيع اجملتمعات احمللية، اليت تواجه عدداً متزايداً من درجات احلرارة القصوى      -٤١
ث املناخـية املتطرفة، تقليص درجة تعرضها وذلك بوضع معايري للبناء وللهياكل األساسية وإنفاذ هذه           واألحـدا 

وميكن للمجتمعات احمللية لدى مواجهتها أحداثاً متطرفة احلد من وقعها بإطالق إنذارات مبكرة واتباع              . املعايري
أن إطالق مركز احمليط اهلادئ لتطبيقات ومن ذلك مثالً . خطط للتصدي للطوارئ من أجل تقليص عدد اإلصابات

 منح ١٩٩٨-١٩٩٧ إنذاراً يف الوقت املناسب مبناسبة حادث إعصار النينيو القوي يف التذبذب اجلنويب/تيار النينيو
احلكومات يف منطقة احمليط اهلادئ وقتاً كافياً للتحرك ومن مث تقليص اإلصابة بأمراض اإلسهال واألمراض املنقولة        

 .املترتبةبالنواقل 

وفـيما يتعلق باألمراض املنقولة عن طريق املياه واألغذية، يتعني على اجملتمعات احمللية ومجيع الوكاالت                -٤٢
الوطنـية املعنية وضع لوائح حلماية املستجمعات املائية واالستخدام املأمون للمياه واألغذية وإنفاذ تلك اللوائح،               

وتعمل غانا على إذكاء الوعي باستخدام امللصقات       . لتشخيص السريع ورعاية البحث والتطوير يف جمال أدوات ا      
 .اليت تبّين العالقة بني تغري املناخ واألمن الغذائي ونواقل املرض والصحة

وتشمل الثغرات واالحتياجات عدم إدراك املمارسني      . ويواجه قطاع الصحة عدة قيود يف جمال التكيف        -٤٣
 بضرورة التخطيط للتكيف وتنفيذ هذه اخلطط يف قطاعهم؛ وشحة املوارد           الصـحيني وإقـرارهم مبا فيه الكفاية      

البشـرية واملالية للتصدي للمخاطر الصحية املتصلة بتغري املناخ يف البلدان النامية؛ والقصور العام يف تقدير قابلية                 
 .التأثر والقدرة على التكيف مع خمتلف النتائج الصحية

 التكيف الشامل لعدة قطاعات -٥

الحـظ املشـاركون أن التكيف يتطلب هنجاً شامالً لعدة قطاعات كجزء من استراتيجية عامة للتنمية                 -٤٤
وأبرزوا أوجه قصور االستجابات القطاعية غري املنسقة، اليت ميكن أن تكون عدمية الفعالية بل ذات               . املسـتدامة 

طاع آخر أو تقليص فعالية االستجابات اليت نتائج عكسية إذ إن االستجابات يف قطاع ما قد تزيد من قابلية تأثر ق
فمثالً، قد تؤدي التدابري لزيادة وفرة املياه عن طريق ختزين املياه يف            . اختـذت يف القطاع اآلخر لتحقيق التكيف      

 .مساحات مكشوفة إىل زيادة األمراض املنقولة بالنواقل

ف عرب القطاعات، مبا يف ذلك نقاط       وحـدد املشاركون العوامل اليت تيسر التنسيق يف جمال ختطيط التكي           -٤٥
وتشمل هذه العوامل حتديد األقاليم واملناطق اليت تتالقى فيها مصاحل شىت القطاعات وحتديد             . االنطـالق املمكنة  

أصـحاب املصـلحة املشتركني بني هذه القطاعات، مبن فيهم اجملتمعات احمللية والوزارات والوكاالت والقطاع               
ملديف مثالً جلان توجيه وطنية شاملة لعدة قطاعات تعىن بتغري املناخ مبمثلني من             فقـد أنشأت اهلند و    . اخلـاص 

 .الوزارات الرئيسية واألوساط العلمية والقطاع اخلاص

وأثـناء ختطيط التكيف، يستطيع املمارسون والباحثون من خمتلف القطاعات االلتقاء لتحديد تأثريات تغري               -٤٦
 لعدة قطاعات واقتراح تدابري للتكيف حبيث يكون اجلميع على نفس املستوى من          املناخ اخلاصة بكل قطاع والشاملة    
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وينبغي إضفاء الطابع املؤسسي على هذه االجتماعات التنسيقية من أجل إجياد شبكة فعالة ومستدامة من               . الفهـم 
عمدت غانا،  ولوضع استراتيجيات متكاملة يف جمال التكيف،       . أصـحاب املصـلحة املنتمني إىل خمتلف القطاعات       

باسـتعمال التحليل القطاعي، إىل إشراك أطراف من أصحاب املصلحة ينتمون إىل فرادى القطاعات أثناء عمليتها                
 .وحددت استراتيجيات ومشاريع ملموسة باستخدام إطار متعدد القطاعات وحتليل متعدد املعايري. لتخطيط التكيف

. ى مستوى عايل إلجناح التنسيق الشامل لعدة قطاعات       ومـن املهم أيضاً احلصول على التزام سياسي عل         -٤٧
أما يف املكسيك، فقد باتت مسألة . ففـي اململكة املتحدة مثالً أسندت املسؤولية عن مسألة تغري املناخ إىل وزارة   

التنسيق بني القطاعات من مهمة وزارة املالية واالئتمان العمومي بقيادة مكتب الرئيس؛ وقد نتج عن ذلك حتسن                 
 .تنسيق والتعاونال

وُسـلِّط الضـوء على عمليات تقييم اآلثار البيئية والصحية اليت تركز على التقلبات املناخية احلالية هي                  -٤٨
ويتيح إطار عمل هيوغو واملنابر الوطنية املتصلة به للحد من          . بوصفها نقاط االنطالق احملتملة لإلدماج والتنسيق     

 فرصة للتعاون الشامل لعدة قطاعات ألمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث ااستراتيجيةخماطر الكوارث يف إطار 
بشـأن ختطيط التكيف الذي يركز، من جهة، على اإلغاثة يف أعقاب األحداث املتطرفة والكوارث املتصلة بتغري                 

ربامج الوطنية وباإلضافة إىل ذلك، تستطيع ال. املناخ، وعلى التخطيط لتاليف الكوارث يف املستقبل من جهة أخرى   
 .املدعومة بتشريعات وحبوافز مالية تقدمها احلكومة أن تعزز الروابط بني املشاريع عرب القطاعات

فاالختالفات من قطاع . ورغم التقدم احملرز يف التعاون واالندماج عرب القطاعات، ال تزال هناك حواجز وقيود   -٤٩
واملالية، ويف الثقافة املؤسسية تعوق التعاون فيما بني أصحاب         إىل آخـر يف الواليـات واملصاحل، والسلطات السياسية          

. وهناك أيضاً قصور يف الوالية السياسية للمسؤولني عن امليزانيات ويف التزامهم ومشاركتهم           . القـرار يف القطاعـات    
ه ال يهتم كثرياً بقطاع فقطاع املياه مثالً يراعي احتياجات قطاع الزراعة إىل املياه ولكن: ويتفاوت التعاون بني القطاعات

وكثرياً ما ُتفرط اهلياكل املؤسسية يف الرمسية، وهو       .  أي أن االنشغال بالكم يطغى على االنشغال بنوعية املياه         -الصحة  
فعلى سبيل املثال، قد يطرح تداخل األنشطة االقتصادية، مثل         . مـا يشـكل عائقاً أمام انطالق التعاون بشأن التكيف         

 . ل جمموعة كبرية من القطاعات، حتدياً لتجزئة عملية اختاذ القرارات يف الوزارات، اليت تشمالسياحة

  ختطيط التكيف وممارساته على خمتلف املستويات وعربها-جيم 

 املستوى دون اإلقليمي - ١

جيـري ختطـيط التكيف وممارساته على املستوى دون الوطين على نطاق األقاليم والبلديات واجملتمعات                -٥٠
ولكي يكون التكيف ناجحاً على املستوى دون الوطين، ينبغي ختطيطه وفقاً لالحتياجات احمللية   . رية والريفية احلض

الـيت حتددهـا اجملتمعات وذلك باللجوء إىل الُنُهج التشاركية اليت تكّمل أية جهود متجهة من القمة إىل القاعدة             
 .لتنفيذ االستراتيجية الوطنية وخطط العمل

طالع اجملتمعات احمللية بالصورة املالئمة عن كيفية تغري املناخ وسببه وينبغي أن تتاح هلا إمكانية               وينبغي إ  -٥١
تقديـر مـا إذا كانت الطريقة اليت تتكيف هبا مع التقلبات املناخية احلالية كافية مستقبالً للصمود لتأثريات تغري                   

ففي اهلند مثالً   . قل البيانات مالئمة للظروف احمللية    وينبغي أن تكون نوعية املعلومات املناخية وطريقة ن       . املـناخ 
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ترسل املعلومات عن الطقس إىل الصيادين عن طريق خدمة الرسائل القصرية على اهلاتف احملمول أو تقدم يف نقاط 
 .اجتماع الصيادين لكي يكونوا على علم بأحوال الطقس يف البحر

لوعي لديهم، شدد املشاركون على األمهية القصوى لتمكني وإىل جانب تدريب اجملتمعات احمللية وإذكاء ا -٥٢
احلكومات احمللية عن طريق بناء قدرات موظفي اخلدمة املدنية احملليني وتدريبهم كيما تتمكن هذه احلكومات من                

" Practical Action"وتقوم منظمات غري حكومية، مثل التحرك العملي . تيسري التخطيط للتكيف اجملتمعي وتنفيذه
، مع معاهد البحث الوطنية ومقدمي خدمات القطاع اخلاص، بدور هام يف هذه كنائس املعونة املسيحيةأكسفام وو

 .العملية

ومنها على سبيل املثال    . وتـبادل املشاركون عدداً من ممارسات التكيف املستعملة يف اجملتمعات الريفية           -٥٣
 األمم املتحدة   اتفاقيةديش؛ وميكن العثور يف قاعدة بيانات       جتمـيع املياه يف اهلند وتغيري أصناف الدواجن يف بنغال         

غري أن القليل   . )١٥(على العديد من األمثلة األخرى بشأن استراتيجيات التغلب احمللية         تغري املناخ ب املتعلقةاإلطارية  
يف النمو بسرعة ما ُيعرف عن القدرة على التكّيف وخيارات التكّيف املمكنة لدى اجملتمعات احلضرية، اليت تواصل 

 .ال سيما يف البلدان النامية

وشـدد املشـاركون عـلى أن املمارسات اجليدة واألمثلة اليت تبلورت على الصعيد دون الوطين ينبغي                  -٥٤
فقواعد البيانات القائمة بشأن ممارسات التكيف وموارده، مبا فيها قاعدة بيانات االتفاقية            . تعميمها لتعم الفائدة  

ولكن مبا أهنا متاحة على . ، مفيدة)١٦( أعاله والتبادل يف جمال التكيف اجملتمعي ٥٣ر إليها يف الفقرة     اإلطارية املشا 
. اإلنترنـت وباللغة اإلنكليزية فقط، ال يستطيع مجيع أصحاب املصلحة على املستوى دون الوطين الوصول إليها               

ي، هو زيادة تدفق املعلومات وتكثيف تبادل وشدد املشاركون على أن املطلوب، لتعزيز التكيف على املستوى احملل
ومما يشكل عائقاً رئيسياً حيول دون اكتساب الناس ملمارسات      . التجارب لتعلم ممارسات جديدة يف جمال التكيف      

 .جديدة االفتقار إىل خدمات إرشادية تقوم مقام اجلسور بني اجلانب البحثي واملزارعني

دية، ومعظمها ناجم عن التكيف الطويل األمد مع الظروف املناخية          وتتمـتع املعارف واملمارسات التقلي     -٥٥
غري أن هذه املعارف ليست مالئمة، . القائمة، بإمكانية للمسامهة يف تطوير التخطيط واملمارسات يف جمال التكيف

ية ومثة قصور يف وضع ترتيبات منهجية لتوثيق املعارف التقليد        . يف بعـض احلـاالت، يف ظـل الظروف املتغرية         
وتشمل املمارسات اجليدة عمل جلنة األرصاد اجلوية       . واملمارسـات احمللـية يف جمال التكيف وتقييمها ونشرها        

الزراعية التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بشأن تقييم املمارسات التقليدية املستعملة يف املناطق شبه القاحلة               
 .للتكيف مع املخاطر املناخية

                                                      

)١٥( <http://maindb.unfccc.int/public/adaptation>. 

)١٦( <http://www.eldis.org/go/topics/dossiers/climate-change-adaptation/themes/cba-exchange>. 
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 وطين املستوى ال-٢

نـاقش املشـاركون السبل الكفيلة بتسهيل وضع ختطيط شامل وممارسات شاملة يف جمال التكيف على                 -٥٦
املسـتوى الوطـين، مالحظـني أن اإلجراءات اليت تتخذ على هذا املستوى ميكن أن تقوم بدور هام يف تصميم                    

كيف وإدماجها على املستويني    سياسات وخطط عامة ملختلف القطاعات وتقدم مسامهة لتنسيق عملية ختطيط الت          
 .اإلقليمي والدويل

وذكـر املشـاركون أن مشـاركة مجيع الوزارات والوكاالت املعنية، وأصحاب املصلحة على مستوى           -٥٧
وميكن حتقيق التنسيق بشأن    . القطاعـات، والقطاع اخلاص أمر حاسم لتحديد خطط التكيف وتنفيذها وتقييمها          

 عالية املستوى تعىن بتخطيط التكيف وتشبه سلطة وطنية معنية بتداول أرصدة خطط التكيف عن طريق جلنة وطنية
وينبغي أن تبّين اخلطط بوضوح العوامل احملركة للتكيف، مبا فيها احلوافز، وأهداف التكيف واملؤشرات              . الكربون

 مرحلي للتكيف يسلم وينبغي أن يستند أي ختطيط للتكيف إىل هنج. اليت تتيح رصد التقدم احملرز يف جمال التكيف       
 .بالطبيعة املكانية والزمانية لتأثريات تغري املناخ وما يقترن به من خماطر

وشدد املشاركون على ضرورة إدماج التكيف يف عمليات وطنية أوسع نطاقاً لوضع السياسات وأن ُيقيَّم  -٥٨
ستفادة من التشريعات مثل سن     وميكن تيسري التخطيط واإلدماج باال    . مـع أهداف السياسات األخرى وأولوياهتا     

قـانون وطين متعلق بالتكيف، وسياسات تتعلق مثالً بالتخطيط املكاين، وخطط عمل بشأن التكيف أو عمليات                
ومن أمثلة التخطيط الوطين للتكيف إطار السياسة العامة        . اسـتعراض النفقات، مثل اعتمادات امليزانية للتكيف      

 .ة وبرامج العمل الوطنية للتكيف املعمول هبا يف أقل البلدان منواًللتكيف الذي تعتمده اململكة املتحد

وفـيما يـتعلق بتحديد ممارسات التكيف، اتفق املشاركون على ضرورة تصميم ممارسات التكيف مبا يتالءم                 -٥٩
، النظر  وشددوا على أن املطلوب من مجيع أصحاب املصلحة، قبل تنفيذ ممارسات التكيف           . والظروف احمللية والقطاعية  

وحىت إن كان هناك من يرى أن بعض هذه املمارسات          . يف إمكانية املفاضلة بني هذه املمارسات، أو يف آثارها السلبية         
 .فينبغي أن ينظر  إليها على أهنا جزء من استراتيجية طويلة األجل يف جمال التكيف" خري كله"أو " ال غبار عليه"

 يف التخطيط والتنفيذ الوطنيني يف جمال التكيف، تزال هناك ثغرات           ورغم أن بعض البلدان قد أحرز تقدماً       -٦٠
وتتعلق الثغرات اليت حددها املشاركون . وعراقيل عديدة يف غالبية البلدان، وهو ما يعوق قدرهتا على التكيف بنجاح

 .بني صانعي القراراتباالفتقار إىل املعرفة والقدرة، وبالقيود املؤسسية وقيود امليزانية، وغياب القيادة والوعي 

وفـيما يـتعلق بالثغرات يف املعرفة، ذكر املشاركون أن مثة قصوراً يف فهم طبيعة ومدى مواطن اخلطر                   -٦١
والضـعف احلالـية واملتوقعة؛ وقصوراً يف فهم شىت ممارسات التكيف، مبا يف ذلك تكاليفها وفوائدها وإمكانية                 

 البلدان النامية بانتقاهلم إما إىل القطاع اخلاص وإما إىل البلدان املتقدمة؛      املفاضلة بينها؛ وفقدان اخلرباء املدربني يف     
 .كما ذكروا كيفية إدماج ممارسات التكيف يف السياسات األخرى مثل خطط التنمية الوطنية

أمـا عـن القيود املؤسسية، الحظ املشاركون أن مثة قصوراً يف التنسيق والتعاون يف جمال التكيف بني                   -٦٢
ارات واإلدارات احلكومية نتيجة للتضارب يف الواليات واملوازنات ويف اهتمامات أصحاب املصلحة؛ وعدم             الوز

وفيما يتعلق بالقصور يف القيادة     . وجـود السياسات واملعايري واللوائح الداعمة؛ ووجود قيود قانونية أو تنظيمية          
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ألجل اليت تتميز هبا عملية اختاذ القرار       والوعـي بـني أصـحاب القرار، شدد املشاركون على الطبيعة قصرية ا            
وأبرزوا أيضاً أن مكانة التكيف   . والتخطـيط، األمر الذي جيعل التخطيط والتنفيذ يف جمال التكيف عدمي اجلاذبية           

 .فيما ُيقدم من سياسات وطنية متدنية وأن الوعي العام هبذا اجلانب ُمعدم

 املستويان اإلقليمي والدويل -٣

. كون كيفية تنسيق ختطيط التكيف وممارساته وإدماجهما على املستويني اإلقليمي والدويل          نـاقش املشار   -٦٣
بيد أهنم . ورأوا أن هذا التنسيق ضروري يف جماالت إذكاء الوعي والدعوة والتمويل لتعزيز كفاءة التكيف وفعاليته

من ورائه إال حينما يضيف قيمة      شـددوا أيضاً على أن التنسيق واإلدماج على هذين املستويني ال ينبغي السعي              
 .لألنشطة الوطنية ودون الوطنية يف جمال التكيف

وحـدد املشاركون عدداً من الشبكات اإلقليمية املوجودة حالياً واملنظمات الدولية املنهمكة بالفعل يف               -٦٤
كن حتسني التنسيق ومي. أنشـطة تتعلق بالتكيف أو اليت ميكن استخدامها نقاط انطالق لتحسني التنسيق واإلدماج       

واإلدماج على املستوى اإلقليمي عن طريق شبكات أو مؤسسات أو مشاريع مشتركة تشارك فيها طائفة واسعة                
فقد رأى املشاركون على سبيل املثال أن بإمكان احلكومات         . مـن احلكومـات أو املنظمات أو معاهد البحث        

اجمللس الوزاري األفريقي املعين باملياه واملؤمتر الوزاري       األفريقـية تعزيز التكيف على املستوى اإلقليمي عن طريق          
 .)١٧(األفريقي املعين بالبيئة

ففي االحتاد . وتتمتع مناطق أخرى بشبكات حكومية مماثلة، منظمة وفقاً حملاور اقتصادية وجغرافية وثقافية -٦٥
. ريق تابع لشبكة وكاالت محاية البيئةاألورويب مثالً تنسق وكاالت محاية البيئة عملها يف جمال التكيف عن طريق ف

وتنسـق بلدان أمريكا الالتينية وإسبانيا والربتغال أنشطتها يف جمال التكيف وتتعاون يف ذلك عن طريق الربنامج                 
الشبكة ، والذي يعد جزءاً من       به والتكيُّف معه   املتصلة قابلية التأثر  تغيُّر املناخ و    لتقييم تأثريات  األمريكي األيبريي

 . األمريكية للمكاتب املعنية بتغري املناخ- يبرييةاإل

وميكن تعزيز التنسيق بشأن التكيف على املستوى الدويل عن طريق مؤسسات من قبيل فريق األمم املتحدة  -٦٦
 التابعة لألمم املتحدة،   البيئية متعددة األطراف   االتفاقات الذي جيمع بني مجيع وكاالت وأمانات        ،)١٨(إلدارة البيئة 

ـ  الً عن جمموعة البنك الدويل، وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية لتبادل املعلومات بشأن خطط               فض
اتفاقية (وأنشطة كل منها يف جمايل البيئة واملستوطنات البشرية، أو فريق االتصال املشترك التفاقيات ريو الثالث                

 ).اتفاقية التنوع البيولوجي وة األمم املتحدة ملكافحة التصحراتفاقي واألمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ

وميكن تعزيز التعاون أيضاً عن طريق تنفيذ مشاريع مشتركة مثل آلية تعلم التكيف، اليت ينفذها برنامج                 -٦٧
اآللية إىل وهتدف هذه . األمـم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع عدد من الوكاالت ويدعمها مالياً مرفق البيئة العاملية         

                                                      

)١٧( <www.amcow.org>و <www.unep.org/roa/amcen>. 

)١٨( <www.unemg.org>. 
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تـبادل املعـارف وتعزيز التعليم بشأن التكيف وحتسني إدماج عنصر التكيف يف التخطيط اإلمنائي الذي تقوم به      
 .الوكاالت والبلدان

وتتعامل الشبكات واملنظمات اإلقليمية والدولية األخرى اليت ميكنها تعزيز تنسيق شىت جوانب التكيف مع  -٦٨
مثل السلطات اإلقليمية املعنية بأحواض املياه وجمالس       (ذلك مثالً املوارد املائية     قطاعـات أو قضايا حمددة، ومن       

مثل نظم  (؛ أو البيانات والرصد املنهجي والتنبؤ       )برامج البحار اإلقليمية  (؛ أو املوارد الساحلية والبحرية      )املـياه 
 وهو - )٢١("SERVIR"، وبرنامج )٢٠(بة األرضالنظام العاملي ملراق و)١٩(النظام العاملي ملراقبة املناخالرصد العاملية ك
؛ أو وضع النماذج    ) ومنتديات توقعات املناخ اإلقليمية    - لمعاينة والرصد ملنطقة أمريكا الوسطى    نظـام إقليمي ل   

؛ أو  )مثل مراكز التفوق اإلقليمية، واحتادات اجلامعات ومراكز النماذج املناخية        (املناخية والبحوث يف جمال املناخ      
 .)٢٢(الستراتيجية الدولية للحد من الكوارثمثل احملافل العاملية واإلقليمية التابعة ل(خماطر الكوارث احلد من 

. وال تـزال توجد حتديات وثغرات واحتياجات يف جمال تنسيق التكيف على املستويني اإلقليمي والدويل               -٦٩
فاملقاييس .  خمتلف الوكاالت واملؤسساتويعزى العديد من هذه التحديات إىل التباين يف الواليات واألهداف بني    

الزمنية العملية مثالً تتفاوت من مقاييس طويلة األجل وأخرى مومسية وثالثة متعددة السنوات، وهو ما جيعل من                 
وعالوة على ذلك، فإن األدوار واملسؤوليات واحلوافز ليست حمددة بشكل جيد،           . الصعب حتقيق تزامن األنشطة   

 .جية أو إىل إغفال بعض اجملاالتمما يؤدي إىل االزدوا

وشدد املشاركون على ضرورة تقدمي املنظمات اإلقليمية والدولية الدعم للحكومات الوطنية يف جمال ختطيط  -٧٠
فيمكن للمنظمات اإلقليمية حتديد غايات وأهداف ومؤشرات لرصد التقدم احملرز يف جمال            . التكـيف وممارسـاته   

بّين املشاركون أيضاً ضرورة حتليل املبادرات القائمة واخليارات املمكنة لوضع آلية           و. التكيف على املستوى الوطين   
 .لتقاسم أعباء املخاطر على املستوى اإلقليمي أو املستوى الدويل باعتبار ذلك شكالً من أشكال التكيف

عيد الدويل مثالً، فعلى الص. وللتغلب على بعض احلواجز، حدد املشاركون فرصاً لتعزيز التنسيق واإلدماج -٧١
.  على حنو أفضل    البيئية املتعددة األطراف   االتفاقاتميكن تنسيق عملية تنفيذ واليات وقرارات خمتلف املنظمات و        

  البيئية املتعددة األطرافاالتفاقاتوأعرب املشاركون عن القلق لكون وجود عدد مفرط من اخلطط يف إطار شىت   
أما على املستوى اإلقليمي، فينبغي فهم املؤسسات       . يد من التبسيط  كفـيل بـأن يعـوق التنفيذ، ودعوا إىل مز         

وضوح املواعيد (وأصحاب املصلحة القائمني فهماً أفضل لكي يكون التنسيق اإلقليمي أكثر تركيزاً وأفضل توزيعاً 
 ).والعملية واملسؤوليات

                                                      

)١٩( <www.wmo.ch/pages/prog/gcos>. 

)٢٠( <www.fao.org/gtos>. 
)٢١( <www.servir.net>. 

)٢٢( <www.preventionweb.net/globalplatform>. 
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  موجز التوصيات-رابعاً 

لة لعدة قطاعات وحمددة بقطاع معني أو مبستوى معني من          أوصى املشاركون باالضطالع بأنشطة عامة وشام      -٧٢
 .أجل معاجلة الثغرات واالحتياجات والعراقيل والقيود والفرص اليت جرى حتديدها يف جمال ختطيط التكيف وممارساته

وبغـية تعزيـز ختطيط التكيف وممارساته على مجيع املستويات وعرب مجيع القطاعات، اقترح املشاركون         -٧٣
 :ة العامة التاليةاألنشط

 الرامية إىل حتديد خيارات التكيف العملية وتقييمها، مبا يف          اهلادفة إجـراء املزيد من البحوث     )أ( 
 فاضلة فيما بينها؛ذلك تكاليفها وفوائدها وإمكانية امل

 ميكنه املساعدة على حتديد نطاق ممارسات التكيف املتاحة ويف          وضـع إطار مفاهيمي للتكيف     )ب( 
فسه إتاحة القدر الالزم من املرونة إلعادة تشكيل املمارسات كلما ازدادت األمور وضوحاً فيما خيص               الوقـت ن  

 حجم التغيري أو اآلثار اليت يتعني على خمتلف القطاعات التكيف معها؛

 كيما تليب التشـجيع عـلى حتسـني االتصال بني مستخدمي البيانات واملعلومات ومقدميها       )ج( 
 صحاب املصلحة؛البحوث احتياجات أ

وضع نظام لإلجازة على املمارسة اجليدة، ومنتدى على االنترنت بشأن التكيف، وبرنامج لتبادل               )د( 
  إلذكاء الوعي وإبراز املمارسات اجليدة بشأن التكيف ومجع املعايري املتعلقة باملمارسات اجليدة؛الزيارات امليدانية

 إلذكاء الوعي مبصادر املعارف     ف وتبادل نتائج التقييم   تقيـيم قواعد البيانات يف جمال التكي        )ه( 
 املتبادلة وإقرار ما يسمى بأفضل املمارسات؛

 يف عملية التكيف بالتشجيع على إجياد ميثاق لألعمال يف جمال        تعزيـز مشاركة القطاع اخلاص     )و( 
 دماج مسألة التكيف يف عملياهتا؛التكيف، يربز فيه القطاع اخلاص املمارسات اجليدة اليت تلجأ إليها الشركات يف إ

 يف عملييت التخطيط ووضع السياسات يف جمايل التنمية واملوازنات يف مجيع تعزيز إدماج التكيف )ز( 
 .القطاعات وعلى مجيع املستويات

  ختطيط التكيف وممارساته يف خمتلف القطاعات وعربها-ألف 

 :عة واألمن الغذائيأوصى املشاركون باألنشطة التالية يف قطاع الزرا -٧٤

، وال سيما االبتعاد عن احملاصيل النقدية، بدعم من نظم          العمـل هبمة على تنويع نظم الزراعة       )أ( 
ومن شأن النظم اليت تنتج عن      . التمويل الصغري مثل اإلئتمان الصغري القائم على اإلدارة السليمة للموارد الطبيعية          

د دخل متعددة، وتكون من مث أكثر قابلية لالستدامة ولتحمل       هـذه العملـية أن تتـيح منتوجات زراعية وموار         
 التغريات املناخية؛
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 لكي ميكن نشر املعارف واملمارسات اجلديدة تعزيز خدمات التوعية املكثفة بالشؤون الزراعية      )ب( 
 للتكيف يف جمال الزراعة وإدماجها مبزيد من السرعة والفاعلية؛

 ؛تأثر بتغري املناخوضع خطط للتنمية الريفية ال ت )ج( 

كاليت تتعلق بتنويع    (نشر النتائج اليت تتمخض عنها مشاريع التكيف الرائدة يف أرض الواقع           )د( 
وبرامج شاملة متعلقة بسبل كسب الرزق من أجل إشراك         ) احملاصـيل والـتمويل الصـغري ونظم تأمني احملاصيل        

رف واملمارسات اجليدة، وتوفري التدريب، وحتديد      وميكن إقامة شبكات لتبادل املعا    . أصحاب املصلحة وتوعيتهم  
 .أبطال التكيف يف القطاع الزراعي، وإشراك أصحاب القرار

 :وبالنسبة لقطاع املوارد املائية، أوصى املشاركون مبا يلي -٧٥

 وربط قواعد البيانات املناخية، كاليت تتيحها       إعادة تأهيل شبكات الرصد اآلخذة يف التدهور       )أ( 
 ؛ااهليدرولوجيالعاملية لألرصاد اجلوية مثالً، بالرصد يف جمال املنظمة 

 على املستويني   تقدمي التوجيه عن كيفية تقييم مدى توافر موارد املياه وإمكانية الوصول إليها            )ب( 
ات الوطـين واإلقليمي بغية حتديد قدرة استيعاب املياه، وتقييم كيفية تغري هذه القدرة مبرور الوقت، وحتديد العتب   

 املمكنة للتمكن من وضع موازنات قابلة للتكيف يف جمال املياه؛

، مع إبراز حاالت اإلدارة املتكاملة الناجحة ملوارد املياه، تقييم دراسات احلاالت يف قطاع املياه   )ج( 
 وال سيما فيما يتعلق بقابلية نقل هذه الدراسات وتطبيقها؛

 وذلك برصد إقامة حواجز إلعاقة تدفق املياه واإلبقاء         اءحتسني فهم املنافسة اجلارية من أجل امل       )د( 
 عليها، وتقدير قدرة أحواض املستجمعات على استيعاب املياه، وتقييم آثار عمليات الترخيص باستعمال املياه؛

، ومن ذلك عن طريق التسعري املالئم للموارد تقدمي حوافز على اإلدارة املتكاملة للموارد املائية  )ه( 
 ؛)أي التسعرية اليت تراعي القيمة االجتماعية والبيئية(ية املائ

 :وبالنسبة لقطاع املناطق الساحلية، أوصى املشاركون مبا يلي -٧٦

 لتحديد السياسات القادرة على تعزيز القدرة على التكيف،         التشجيع على استعراض السياسات    )أ( 
 حفيز على تقاسم املخاطر، عن طريق التأمني على سبيل املثال؛مبا فيها تلك السياسات الرامية إىل إزالة احلواجز والت

 لفهم السياقات احمللية يف جمال التكيف، ويدخل يف ذلك التأكيد على   االضطالع ببحوث عملية   )ب( 
 الوصول إىل املوارد وقدرة النظم اإليكولوجية الساحلية على التكيف وعملية اختاذ القرارات وآثار تدابري التكيف؛

 مبا يشمل مستويات بناء القدرة على التطبيق الواسع لنظام اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية )ج( 
 وقطاعات وأصحاب مصلحة متعددين؛
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 وذلك بوضع أطر قانونية لتطبيق نظام اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية كجزء هتيئة بيئات مواتية )د( 
 .ني اجملتمعات الساحلية من التخطيط الستغالل املوارد الساحلية وإدارهتامن استراتيجيات التنمية املستدامة ولتمك

 :أما بالنسبة لقطاع الصحة، فأوصى املشاركون مبا يلي -٧٧

 بشأن تأثريات تغري املناخ ونواتج ذلك على الصحة، وال سيما فيما            إجراء حبوث واستقصاءات   )أ( 
يدة للمخاطر واخليارات للحد من التأثريات الصحية، ومن مث         يتعلق بالتغري يف توزع األمراض وحتديد مناطق جد       

 نشر النتائج على نطاق واسع على أصحاب القرار واملمارسني الصحيني واجملتمعات احمللية؛

 من ختطيط التكيف مع التقلبات والتغريات       وضع برامج وتقدمي التدريب لتمكني األوساط الصحية       )ب( 
 استعمال مراكز التفوق القائمة وتسهيل تطوير مراكز جديدة حيثما لزم األمر؛املناخية وتنفيذ ما ختطط له، ب

 لكي يتم نشرها عرب كيانات طبية تشمل جمموعة وضع استراتيجية صحية عامة لكل الوكاالت )ج( 
ن متشاهبة من األساليب واألدوات، وأفضل املمارسات الرامية إىل متكني القطاع الصحي وتقنيات إدارة املخاطر م        

 عدم التأثر بتغري املناخ؛

مثل ( عن طريق القيام بأنشطة تعليمية       إطـالق محلة عن تغري املناخ والصحة موجهة لألطفال         )د( 
 ).مثل مسابقات تتناول حمتوى احلملة(وإبداعية ) املناهج الدراسية

 :ولتعزيز اإلدماج والتعاون عرب القطاعات، أوصى املشاركون مبا يلي -٧٨

 للجمع بني   احملافل الوطنية القائمة اليت تعىن بالتكيف أو استحداث أخرى جديدة         اسـتعمال    )أ( 
 أصحاب املصلحة واخلرباء من خمتلف القطاعات لوضع استراتيجيات وخطط تكاملية يف جمال التكيف؛

  لتعزيز التعاون بني القطاعات يف جمال التكيف؛تقدمي الدعم لوضع أطر قانونية ومؤسسية )ب( 

 الذي يشمل إدماج أدوات التخطيط لتقدمي اإلرشاد يف جمال اإلدماج   " توجيهية"وثيقة  وضـع    )ج( 
 لتقييم إمكانية املفاضلة ودراسات احلالة فيما يتعلق باملشاريع ذات أوجه التآزر القطاعية؛

تحدة  واجتماعاهتا مثل اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم امل        استخدام املنظمات اإلقليمية   )د( 
 .لتعزيز التعاون بني القطاعات بشأن التكيف عن طريق إذكاء الوعي وتبادل املعلومات وتنفيذ مشاريع مشتركة

  ختطيط التكيف وممارساته على خمتلف املستويات وعربها-باء 

 :أوصى املشاركون باألنشطة التالية على املستوى دون اإلقليمي -٧٩

 يف العملية التفاوضية اليت      أطراف فاعلة على املستوى دون الوطين      اإلقرار والتسليم بأمهية إشراك    )أ( 
 أو يف الواليات اليت تنشأ عن هذه العملية؛/ بشأن التكيف واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخجتريها 
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عاب نتائج  لضمان استييف وضع إطار البحث) أي املستعمل النهائي(ضمان املشاركة اجملتمعية  )ب( 
 البحث على حنو سريع وفعال؛

 بالشكل الذي ميكن معه استخدامها وفهمها حملياً، كأن يكون تطبيق املعلومات على املستوى احمللي )ج( 
 عن طريق كتيبات ميسرة عن تغري املناخ تربز قضايا مثل استدامة ممارسات التكيف وقابلية نقلها وتوسيع نطاقها؛

 بعمليات التعليم التنظيمي الداعمة وبوضع مقاييس النوعية        ري وتعزيزه حتلـيل التكيف احلض    )د( 
 لإلدارة احلضرية؛

 :أما على املستوى الوطين، فأوصى املشاركون مبا يلي -٨٠

، واستراتيجيات وطنية للتكيف، وخطط العمل املقابلة تيسري وضع أطر تنظيمية وطنية للتكيف    )أ( 
  طريق إعداد كتيب أو جمموعة مبادئ مشفوعة مبجموعة من أمثلة احلاالت؛هلا يف جمال التكيف، مبا يف ذلك عن

 وعقد اجتماعات دورية دعوة مجيع البلدان إىل حتديد جهات االتصال الوطنية املعنية بالتكيف   )ب( 
 هلذه اجلهات لتبادل األفكار والتجارب؛

 ؛غري أقل البلدان منواً أخرى اًبلدان لتشمل  العمل الوطنية للتكيفبرامجتوسيع عملية  )ج( 

 يف خمتلف القطاعات    وضع نظام قطري يستند إىل مؤشرات للرصد والتقييم يف جمال التكيف           )د( 
 .واملستويات لتحديد املمارسات اجليدة ومواطن سوء التكيف

 :أما على املستويني اإلقليمي والدويل، فأوصى املشاركون مبا يلي -٨١

 لتيسري اكتساب الوعي    املشاريع اإلقليمية والدولية وتقييمها   حتديـد املؤسسات والشبكات و     )أ( 
 بإجراءات التكيف وتنسيقها، وتعزيز أوجه التآزر، وضمان تلبية االحتياجات؛

 لتبادل املعارف وبناء القدرات هبدف دعم التكيف على         تعزيـز احملـاور والشبكات اإلقليمية      )ب( 
 املستوى الوطين؛

، مبا يف ذلك النماذج املناخية وخمرجاهتا بإقامة روابط         انات واألدوات تسهيل احلصول على البي    )ج( 
النماذج اجليوفضائية، ومنها تلك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية          /فـيما بـني بوابـات البيانات      

 املناخ التابع ملكتب ومركز هاديل لتغري،  )مراكز املناخ ومنتديات التوقعات املناخية اإلقليمية     (لألرصـاد اجلويـة     
، ومركز توزيع   PRECIS)ونظام إتاحة املناخات اإلقليمية لدراسة التأثريات       (األرصـاد اجلوية باململكة املتحدة      

 البيانات التابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛

  واسع؛ يلخص التجارب العملية من أجل نشرها على نطاقإعداد تقرير خاص عن التكيف )د( 
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 عن طريق مؤسسات وشبكات إقليمية      تيسري تنفيذ مشاريع وأنشطة إقليمية يف جمال التكيف         )ه( 
ملواجهـة تـأثريات تغري املناخ على املوارد اإلقليمية املشتركة مثل أحواض مستجمعات املياه والتنوع البيولوجي                

 والنظم اإليكولوجية الساحلية؛

 عن طريق تنفيذ واليات وأنشطة منسقة       لى املستوى الدويل  تعزيـز التنسيق بشأن التكيف ع      )و( 
، مثل استعمال فريق االتصال املشترك، واملنظمات، مثل استعمال فريق      البيئية املتعددة األطراف   االتفاقاتملختلف  

 .األمم املتحدة إلدارة البيئة

  مسائل للمتابعة ومواصلة النظر فيها-خامساً 

  بأنشطة إضافية اقتراحات مقدمة للقيام-ألف 

نـاقش املشاركون الطرائق الكفيلة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن حلقة العمل واألنشطة اإلضافية املمكنة اليت          -٨٢
وشرح املمثلون عن املنظمات وأفرقة اخلرباء الثالثة التابعة لالتفاقية الكيفية          . يتعني اختاذها يف إطار برنامج عمل نريويب      

م وأفرقتهم من معاجلة بعٍض من الثغرات واالحتياجات واملضي قدماً ببعض هذه التوصيات يف   الـيت تتمكن هبا منظماهت    
 .جماالت بناء القدرات وإذكاء الوعي، وتلبية االحتياجات يف جمال اإلعالم، وتعزيز ختطيط التكيف وممارساته

فريق اخلرباء االستشاري   ة  ويف جمـايل بناء القدرات وتلبية االحتياجات يف جمال اإلعالم، أوضحت رئيس            -٨٣
الكيفية اليت سيساهم هبا الفريق يف برنامج عمل نريويب عن طريق املشورة والدعم التقنيني بشأن أدوات تقييمات                 

 بلداً عربياً ٢٢وسيقوم مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا بأنشطة بناء القدرات يف . التكيف ومنهجياهتا
ل أفريقيا، وال سيما يف جمال التكيف يف جمال إدارة املياه، واقترح التعريف بنظام دعم القرارات                مبا فيها بلدان مشا   

 االستناد إىل   االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    وتتوخى  . الـذي وضعه املركز يف إطار مبادرة حوض النيل        
ى عاتقها أيضاً إدماج التكيف يف      وأخـذت عل . شـبكة احلد من أخطار اجلفاف لتعزيز نظام اإلنـذار املبكـر         

). ٢٠٠٩-٢٠٠٨(واحلملة القادمة املتعلقة بالصحة ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(احلملـة التعليمـية لنظام االستراتيجيـة      
وأعـرب معهد ستكهومل للبيئة عن دعمه القوي لربنامج عمل نريويب وتعهد بإنشاء شبكة تعىن بالتكيف تدعى                  

ناء القدرات عن طريق توفري أدوات ومطبوعات وموقع تعاوين على اإلنترنت  أفريقيا أوالً وإتاحة ب-تكيف حاالً `
 .بشأن التكيف

معهـد التعلـيم يف جمال املياه التابع لليونسكو واملعهد الدويل هلندسة البىن األساسية واهلندسة               وأكـد    ٨٤
مع قضايا التكيف، وال سيما يف  دعمه لتمكني الشركاء اإلقليمني من تنمية القدرة على التعامل        اهليدرولية والبيئية 

 اقتصادية تتضمن   -وستساهم منظمة الصحة العاملية بإتاحة أساليب وأدوات ومعلومات اجتماعية          . قطـاع املياه  
ووافقت أيضاً على العمل على تعزيز برنامج عمل نريويب بإدراج أهدافه يف . تقديرات لألعباء النامجة عن األمراض

وأوضحت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية الكيفية اليت يعمل هبا . نظمة مرتني يف السنةخطط العمل اليت تصدرها امل
النظام ، و برنامج اهليدرولوجيا واملوارد املائية   بـرنامج املـناخ العاملي ومنتديات التوقعات املناخية التابعة لـه، و          

الربنامج وباإلضافة إىل ذلك، يساهم     . لتكيف لتلبية االحتياجات يف جمال اإلعالم من أجل ا        العـاملي ملراقبة املناخ   
 من خالل وضع مناذج املناخ وسيناريوهاته واشتقاق مناذجه على املستويات األدىن فضالً             العاملي للبحوث املناخية  
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 بتعزيز بناء نظام التحليل والبحث والتدريب يف جمال التغري العامليوالتزم . عن تقدير مدى مالءمة األدوات القائمة
، عن طريق االضطالع بشىت      منتصف حياهتم الوظيفية   يفدرات، مبا يف ذلك عن طريق تدريب الفنيني ممن هم           الق

 .الربامج يف أفريقيا وجنوب شرق آسيا

استعداد الفريق لدعم بلدان     فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً     ويف جمـال ختطيط التكيف، أبرز رئيس         -٨٥
وتعهد الربنامج التعاوين بشأن املياه واملناخ بدعم       . واً يف وضع خطط التكيف الوطنية     أخرى من غري أقل البلدان من     

مسـاعي ختطيط التكيف يف قطاع املياه بإتاحة أدوات ومنهجيات وبإذكاء الوعي بقضايا التكيف يف املناسبات                
).  يف استنبول، تركيا   ٢٠٠٩س  مار/املزمع عقده يف آذار   (الرفيعة املستوى مثل احملفل العاملي اخلامس بشأن املياه         

ووافق اجمللس الدويل للمبادرات البيئية احمللية على تبادل جتاربه، مبا يف ذلك جتاربه يف استراتيجية لندن للتكيف،                 
 .والقيام بربامج رائدة يف ختطيط التكيف للمناطق احلضرية

ل التكنولوجيا باستعداد الفريق إلتاحة فريق اخلرباء املعين بنقأمـا يف جمال ممارسات التكيف، فتعهد ممثل       -٨٦
صـلة بني التخطيط والتنفيذ عن طريق التوجيه بشأن مصادر التمويل، والدعم للمشاريع الرائدة يف جمال تطوير                 

وتعهدت مبادرة ميونخ للتأمينات املناخية بإجراء دراسة رائدة لتسهيل . تكنولوجيات التكيف املراعية للبيئة ونقلها
أمينات يف البلدان النامية تتعزز مبوجبها ممارسات إدارة املخاطر بدالً من أن تتنافس مع أنشطة               تطبـيق نظـم الت    

 بتطوير منوذج وهنج للتكيف اجملتمعي فضالً عن اختبار تكنولوجيات          `التحرك العملي `والتزمت منظمة   . التكيف
 .رنامج عمل نريويبلتوسيع النطاق على املستوى احمللي ولتبادل التجارب املكتسبة عن طريق ب

وذكر املعهد املعين بالبيئة واألمن البشري التابع جلامعة األمم املتحدة أن برنامج عمل نريويب قد أدرج يف                  -٨٧
 دراسة من دراسات احلاالت بشأن دور إعادة        ١٥ويشمل العمل   . عملـه بشأن التكيف يف جمال األمن البشري       

انب حتليل تكاليف آثار تغري املناخ وتدابري التكيف، أشار البنك الدويل وإىل ج. التأمني والتمويل يف حتقيق التكيف
إىل أنـه بصـدد إدماج التكيف يف برامج إقراض كبرية وبصدد استكشاف أدوات متويل جديدة لدعم ممارسات                  

نظمة وتعتزم م . التكيف من قبيل آليات التأمني على النطاق الصغري أو ابتكار سندات للتكيف لدعم أسواق املال              
األغذية والزراعة مواصلة أنشطتها يف جمال التكيف وذلك بتكييف أدوات أرصادية زراعية ومناذج جين احملاصيل               

 .ونظم رصد اآلفات واجلفاف

ستراتيجية الدولية للحد من    االويف جمـال التنسيق واإلدماج على املستويات والقطاعات كافة، اقترحت            -٨٨
ملشترك التابع هلا لتنسيق العمل بشأن تدابري التكيف املتصلة باحلد من خماطر            الكـوارث استخدام برنامج العمل ا     

وسلطت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي الضوء على عملها بشأن إعداد مبادئ توجيهية              . الكوارث
 على عمله بشأن تعميم     وسلط برنامج األمم املتحدة للبيئة الضوء     . إلدراج التكـيف يف املساعدة اإلمنائية الرمسية      

وتعهدت منظمة السياحة   . األخذ بالتكيف يف أنشطته عرب املراكز اإلقليمية وعمله بشأن احلد من خماطر الكوارث            
العاملية بوضع مبادئ توجيهية إلدماج التكيف يف قطاع السياحة، وتبادل املمارسات اجليدة، ودعم إدراج قطاع               

 الضوء الشبكة الدولية لتبادل املعرفة واملوارد التعليمية املتعلقة باملياه سلطت  و. السياحة يف تقييم التكيف وختطيطه    
عـلى الدروس اليت استخلصتها يف جمال إدارة املياه العابرة للحدود، وال سيما فيما يتعلق بإنشاء جلان مؤسسية                  

 .مشتركة بني الوزارات
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.  التكيف شيئاً فشيئاً يف برامج التنوع البيولوجيوذكرت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أهنا بصدد إدماج -٨٩
وأوضـحت مـنظمة األغذية والزراعة أن استراتيجيتها للتكيف مستوحاة إىل حد كبري من برنامج عمل نريويب                 
وتركـز عـلى األمن الغذائي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية من أجل اإلنتاج يف قطاعات الزراعة والغابات                 

، ستعقد منظمة األغذية والزراعة اجتماعاً رفيع املستوى بشأن األمن الغذائي           ٢٠٠٨يونيه  /حزيرانويف  . والصيد
ويتوقع أن يتوصل االجتماع إىل توافق دويل قوي بشأن اإلجراءات . العاملي وحتديات تغري املناخ والطاقة اإلحيائية 

 .  والصيداملطلوب اختاذها ملعاجلة قضايا تغري املناخ يف الزراعة والغابات

اخلطـوات القادمـة يف إطـار برنامج عمل نريويب املتعلق      -باء 
 بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

والشاملة لعدة قطاعات واحملددة بقطاع معني أو مبستوى معني اليت أوصي هبا            ميكـن لألنشـطة العامة       -٩٠
ت الصلة وغريها من أصحاب املصلحة املشاركني يف إطار برنامج املشاركون أن تضطلع هبا األطراف واملنظمات ذا

عمل نريويب من أجل معاجلة الثغرات واالحتياجات واحلواجز والقيود اليت جرى حتديدها واإلفادة من الفرص فيما 
لذي توليه وميكن هلذه التوصيات أيضاً أن تكون مبثابة إسهام يف االهتمام العام ا. يتعلق بتخطيط التكيف وممارساته

 .اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنواتج واألنشطة األخرى اليت تدخل يف إطار برنامج عمل نريويب

والستكمال التوصيات، ستقوم األمانة، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،             -٩١
، مع مراعاة املناقشات اليت دارت يف حلقة العمل، واالستبيان          `دعوة إىل اختاذ إجراءات   `بوضـع ورقات بعنوان     

وقد تسهل هذه الدعوات . )٢٣(املوزع على املشاركني يف حلقة العمل، والعروض اليت قدمتها األطراف واملنظمات
عـلى املنظمات ذات الصلة وغريها من أصحاب املصلحة املشاركني يف إطار برنامج عمل نريويب تنفيذ األنشطة                 

رئيسـية بغية حتقيق هدف برنامج عمل نريويب والنتائج املرجوة منه وتعزيز ختطيط التكيف وممارساته على مجيع          ال
 .املستويات وعرب مجيع القطاعات

واتفـق املشاركون أيضاً على زيادة البحث والتوسع يف التوصيات اليت جرى حتديدها واملتصلة مبجاالت      -٩٢
 يف ذلك تقدمي أساليب وأدوات، وبيانات ومالحظات، ومناذج مناخية،          أخـرى مـن بـرنامج عمل نريويب، مبا        

 اقتصادية وحبوث، يف حلقات عمل      -وسيناريوهات واشتقاق مناذج على املستويات األدىن، ومعلومات اجتماعية         
 .واجتماعات الحقة للخرباء

- - - - - 

 

                                                      

 والتعهدات باختاذ إجراءات استجابة هلذه الدعوات على املوقع         `دعوة الختاذ إجراءات  `سترد ورقات    )٢٣(
 .<http://unfccc.int/3633.php>: التايل على اإلنترنت


