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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  والثالثونالثانيةالدورة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ -مايو / أيار٣١، بون
  من جدول األعمال املؤقت٣البند 

  لق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهبرنامج عمل نريويب املتع

بالتقدم يف دمج ُنهج  املتعلقةتقنية العمل التقرير عن حلقة     
  لتكيف ل تخطيطال

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
حلقة العمل التقنية املتعلقة بالتقدم يف دمج ُنهج        ألعمال  يقدم هذا التقرير موجزاً       

 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املنـاخ         ت يف إطار  ظميت نُ لتكيف، ال لتخطيط  ال
، يف الفترة من    تايلندوقد ُعقدت حلقة العمل يف بانكوك،       . والقابلية للتأثر به والتكيف معه    

وحددت املناقشات اليت دارت يف حلقة العمل       . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٤  إىل ١٢
الدمج، مبا يف ذلك مشاركة أصحاب املصلحة، وتـوفري         من العوامل اليت تفضي إىل      اً  عدد

ـ  اجلارية األ عمليات  تؤمنها ال واإلرشادات ذات الصلة، والفرص اليت      املعلومات   اً وسع نطاق
حلقة ملناقشة الرئيسية يف    لنقاط ا اً  عاماً  ويتضمن التقرير عرض  . تغري املناخ والتنمية  جمايل  يف  

 ل اليت حتتاج إىل متابعة ومزيد من البحثاملسائوعن ملخص للتوصـيات   العمل، فضالً 
  .برنامج عمل نريويبيف إطار 
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 مقدمة  -أوالً   

  الوالية  - ألف  
، )١(طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثامنة والعشرين           -١

، قبل موعـد    يئة الفرعية، بتنظيم حلقة عمل تقنية     من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيسة اهل       
 للنظر يف السبيل إىل إحراز تقدم يف دمج خمتلف انعقاد الدورة احلادية والثالثني للهيئة الفرعية،   

  . لتكيف، مبا يف ذلك زيادة التكيف على املستويني احمللي واجملتمعيلتخطيط الالُنُهج املتبعة يف 
ذات احملليـة  ممثلني عن األطراف واملنظمات واجملتمعات     تضم حلقة العمل     أن   وتقرر  -٢

أن يكون هدفها اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجـراءات وتـدابري           ، و الصلة واخلرباء املعنيني  
ختلـف القطاعـات وسـبل      فيما يتعلق مب  التكيف العملية املتكاملة على خمتلف املستويات و      

واملنظمات ذات الـصلة  األطراف قدمة من  امل)٢(ورقاتال  أن تراعي حلقة العمل  ، على العيش
وغريهـا مـن املـصادر ذات       استند إىل هذه الورقات     اً  توليفياً  بشأن هذا املوضوع وتقرير   

علـى أن  العمل هذه،  حلقة  تقرير عن   إعداد  اً  أيضاألمانة  إىل  وطلبت اهليئة الفرعية    . )٣(الصلة
  .)٤( للهيئة الفرعيةالدورة الثانية والثالثنيانعقاد موعد  حبلول  متاحاًيكون

  نطاق املذكرة  - باء  
 أعـاله،   ١العمل املشار إليهـا يف الفقـرة        حلقة  تقدم هذه الوثيقة معلومات عن        -٣

  .)٥(دارت فيهاواملناقشات اليت املقدمة العروض باالستناد إىل 
  : وثيقة ما يليوتتضمن ال  -٤

   ؛)الفصل الثاين( ملداوالت حلقة العمل وصف  )أ(  
   ؛)الفصل الثالث(اليت تناولتها حلقة العمل الرئيسية  للمسائل حتليل  )ب(  
اختاذ مزيد من اإلجراءات اليت حـددها املـشاركون         بملخص للتوصيات     )ج(  

  ؛ )الفصل الرابع(

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2008/6٦١رة ، الفق. 
 .FCCC/SBSTA/2009/Misc.4جممعة يف الوثيقة  )٢(
)٣( FCCC/SBSTA/2009/6. 
)٤( FCCC/SBSTA/2008/6 ٦٢، الفقرة. 
 .<http://unfccc.int/4915.php>: الوثائق ذات الصلة حبلقة العمل هذه متاحة على املوقع التايل على الشبكة )٥(
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يف هذا اجملـال   باختاذهاتعهد اليت مت الأو لإلجراءات الراهنة خطوط عريضة     )د(  
يف إطـار   وإىل مزيد من البحـث      املسائل اليت ميكن أن حتتاج إىل متابعة        و

املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف        برنامج عمل نريويب    
  ). الفصل اخلامس(معه 

  اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةالتدابري   - جيم  
ل هـذه يف دورهتـا الثالثـة        يف النظر يف تقرير حلقة العم     الفرعية  قد ترغب اهليئة      -٥

أُجنزت قبل تلك الـدورة، بغيـة       تكون قد    نظرها يف نواتج األنشطة اليت       يف إطار والثالثني،  
   . برنامج عمل نريويبمدى فعاليةاستعراض 

  معلومات أساسية  - دال  
يتمثل اهلدف العام لربنامج عمل نريويب يف مساعدة مجيع األطراف، وخباصة البلدان              -٦

مبا فيها أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني فهمها وتقييمها             النامية،  
لتأثر به والتكيف معه، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات          لقابلية  الآلثار تغري املناخ و   

 -تغيـر املناخ على أساس علمي وتقين واجتماعي        مواجهة  وتدابري التكيف العملية من أجل      
  . )٦(قتصادي سليم، مع مراعاة تغري املناخ وتقلبه يف احلاضر واملستقبلا
إطار برنامج  لتكيف وممارساته يف    لتخطيط  املتعلق بال عمل  ال جمالوُتنفَّذ األنشطة يف      -٧

 التقدم يف معاجلة    ، وخصوصاً ١١-م أ /٢ اهلدف املبني يف مرفق املقرر       حتقيقعمل نريويب بغية    
التشجيع على اسـتحداث ونـشر طرائـق         "‘١‘)ب(٣ردة يف الفقرة    ضيع الفرعية الوا  املوا

؛ " يف التنمية املستدامة   دمجلتكيف وتدابريه وإجراءاته، وال   لتخطيط  الوأدوات لتقييم وحتسني    
مجع وحتليل ونشر معلومات عن إجراءات وتدابري التكيـف العمليـة الـسابقة              "‘٢‘)ب(و

اتيجيات التكيف القصرية األجـل والطويلـة       واحلالية، مبا يف ذلك مشاريع التكيف، واستر      
تيسري التواصل والتعـاون    "‘ ٤‘)ب(األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان األصليني؛ و      

فيما بني األطراف واملنظمات املختصة واألعمال التجارية واجملتمع املدين وصانعي القـرارات           
   ".وأصحاب املصلحة اآلخرين

  املداوالت  - ثانياً  
 يف  لتكيـف لتخطـيط   اللتقدم يف دمج ُنهـج      املتعلقة با فنية  العمل  ت حلقة ال  ُعقد  -٨

نظمتها األمانة  قد  و. ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ١٤ إىل   ١٢من  يف الفترة   بانكوك، تايلند،   
__________ 

 .١، املرفق، الفقرة ١١-م أ/٢املقرر  )٦(
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. يرلندا الشماليةآ النرويج واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واحكومتقدمت الدعم املايل هلا  و
  .  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية اهليئةةالسيدة هيلني بلوم، رئيسمل وترأست حلقة الع

ممثالً عن األطراف واملنظمات الدولية ذات       ٨١ يف حلقة العمل يتألفون من       وشارك  -٩
تخطـيط  ال الصلة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، النشطة يف جمـال          

  . وممارساتهلتكيف ل
 يالتـوليف التقريـر   وورقـات   الباملناقشات اليت دارت يف حلقة العمل       ستنارت  وا  -١٠

يف إطار برنامج عمل    ُنظّمتا  عمل   حبلقيت   املتعلقني ينتقريربال أعاله، و  ٢ يف الفقرة    يناملذكور
 يف ٢٠٠٧سـبتمرب  /عقدت يف أيلـول لتكيف وممارساته لتخطيط ال إحدامها بشأن  -نريويب  
 املمارسات واألدوات والنظم املـستخدمة يف تقيـيم         دمجرى بشأن   واألخ،  )٧(يطالياإروما،  

 السياسات والربامج    صلب وإدارة املخاطر املناخية واستراتيجيات احلد من خماطر الكوارث يف        
  .)٨( يف هافانا، كوبا٢٠٠٩مارس /آذار يف تقد ُعوقد، الوطنية
معلومات أساسية خاصة    جمموعة من العروض االستهاللية   يف  مت  دِّقُبعد االفتتاح،   و -١١
 أعاله، ونظرة عامـة     ٢لتقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة       لمقدمة  وربنامج عمل نريويب،    ب

النُهج  دمج خمتلف  وكذلك املسائل العملية اليت ينطوي عليها        يةاملفاهيماملسائل  توضح بعض   
  . لتكيفلتخطيط الاملتبعة يف 

 احلالية واملمارسات اجليدة والـدروس      التجارب يف ثالث جلسات عامة   ونوقشت    -١٢
كما مشـل النقـاش احلـواجز    . التخطيط للتكيفاملتبعة يف ج  نُهمن دمج خمتلف ال   املستفادة  

خمتلف املستويات والقطاعات وأنـواع     ما بني   التحديات والفرص، وركز على التكامل في     و
جموعـة  مباملتعلقة  ات  لوجهات النظر واملعلوم  اً  تبادل أكثر عمق   اجللسات هذه   وتال. املخاطر
نقاط املناقـشة واالسـتنتاجات     وقُدمت  . لألفرقة الفرعية جلسات  ثالث   يف    نفسها القضايا

 وجهات لعرضمناقشة حلقة  ذلك   توتل. عامة جلسةنوقشت يف   واألساسية لألفرقة الفرعية    
ـ . التخطيط للتكيـف  املتبعة يف   ج  نُهالنظر بشأن جمموعة من القضايا الشاملة يف سياق          د وق

اجلنس، وإدارة النظم اإليكولوجيـة،     بالنُهج املراعية لنوع     القضايا املتعلقة    اشتمل ذلك على  
باإلضافة إىل ذلك،   . عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف     و ،وإشراك أصحاب املصلحة  

 وتـوفري معلومـات     ، باختاذ إجراءات  تقدمي تعهدات جديدة  إىل  نظمات  املطراف و األ يتعُد
مواجهـة   وتبادل املعلومات بشأن األنشطة ذات الصلة، هبدف         ،التعهدات القائمة حمدثة عن   

  .  فيما يتعلق بعملية دمج النُّهجالعملحلقة  خالل ا مت حتديدهيتلتحديات الا
فيها مـن أجـل     وللمشاركني   األفرقة الفرعية مليسري  ة  أخريت حلقة مناقشة    وُعقد  -١٣

دمي توصيات بشأن اخلطوط التالية اليت ميكن اختاذها وتقاستنتاجات مناقشة ما خلصوا إليه من 
__________ 

)٧( FCCC/SBSTA/2007/15. 
)٨( FCCC/SBSTA/2009/5. 
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مبوجز قدمته الرئيسة   العمل  واختتمت حلقة   . يف إطار برنامج عمل نريويب    وإجراءات املتابعة   
  . مثل األمانةملالحظات ختامية مبو

  العملحلقة  مت حبثها يفحتليل القضايا اليت   - ثالثاً  

  مقدمة  - ألف  
معاجلة طائفة واسعة مـن   هبدف التخطيط للتكيفن ُنهج    متنوعة م  ُوضعت جمموعة   -١٤

 يف قطاعات   التخطيط للتكيف النُهج   هذه وتشمل   . تغري املناخ ضمن سياقات خمتلفة     تأثريات
النهج القـائم   ( مثل اجلفاف والعواصف     معينةمع تأثريات   والتعامل  ،  )النهج القطاعي (خمتلفة  

النـهج  ( الزراعية    احمللية ات مثل اجملتمعات  ضعف بعض الفئ  حلالة  ، والتصدي   )على التأثريات 
 ،)النهج القائم علـى املـشاريع      (القادرة على التكيف مع املناخ    ، ومشاريع التنمية    )اجملتمعي

طـرق  ب التخطيط للتكيف هنج من هذه الُنهج     كل  وُيسهِّل  . تلو األخرى طوة  اخلاختاذ  هنج  و
 وحيتاج إىل تلبية متطلبـات    خمتلف أصحاب املصلحة    وُيشرك   سياقات حمددة،    ضمنخاصة  
  . ملوارد التقنية واملؤسسية واملاليةمن اخمتلفة 
هج،  هذه الـنُ   دمجالنظر يف كيفية    ترمي إىل   جهود   ُشرع يف بذل  ويف الوقت نفسه،      -١٥
اليت عاجلة جمموعة من احلاالت املعقدة      مليكفي   لتخطيط للتكيف لهنج واحد   ألنه ما من    اً  نظر

 "الـصومعي "التخطيط  تجنب ما ميكن أن يسمى      اهتمام ب اً  ك أيض وهنا. لتكيفاحيدث فيها   
  . خمتلفة من التكيف يف معزل عن بعضها البعضيتم التخطيط ألنواع ، حيث للتكيف

 من خـالل التنـسيق      التخطيط للتكيف ج  هنُ بني   دمجبعبارات عامة، ميكن حتقيق     و  -١٦
وفيمـا بـني    ،  ) الرأسـي  الدمجي  أ(املستويات اإلدارية     خمتلف فيما بني  نيوالتعاون الوثيق 

جمموعة معينـة   مدى تعّرض يف النظرمن خالل أو )  األفقيالدمجأي  (القطاعات االقتصادية   
األنـواع  هلذه  و). القابلية للتأثر أساس  القائم على   الدمج  أي  ( هواحلد من للتأثر  معني  أو نظام   

.  أن يتحقق   الدمج نوع من ألي  دوهنا  ال ميكن   معينة،  مشتركة   عناصر   هنج الدمج املختلفة من   
 وتقييم املخـاطر،    لتأثرلقابلية  تقييم مدى ال   و ،إشراك أصحاب املصلحة  هذه العناصر   وتشمل  

الـوارد  الشكل  ويقدم  . واحلاجة إىل املعلومات ذات الصلة، وحتديد أولويات تدابري التكيف        
  .  العملحلقةفاهيمي ملناقشات امل لإلطاراً بيانياً  عرضأدناه
أمـر  هو ج املختلفة   النهُ دمجن هناك توافق يف اآلراء بني املشاركني على أن          كاوقد    -١٧

ميكن لكل هنج    أكثر فعالية واستدامة من خالل االستفادة مما         التخطيط للتكيف أساسي جلعل   
ومـع  . أوجه التداخل والتضارب  سد الثغرات، وتشجيع التآزر وجتنب      من خالل   ، و تقدميه

ما زال يف مرحلة مبكرة، وأنـه       املتكامل للتكيف   تخطيط  الن  بأاً  ذلك، سلم املشاركون أيض   
التركيز على توثيـق ونـشر   مما يستوجب  ، عن طريق التعلم باملمارسة  الكثري ميكن اكتساب 
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اً دوريـؤدي   ربنامج عمل نريويب أن     وميكن ل . وتبادل املمارسات اجليدة والدروس املستفادة    
  . ذا الصددالتعلم يف هويف تيسري تبادل املعارف اً هام

   ودجمهاالتخطيط للتكيفهج اإلطار املفاهيمي لُن

 

 بني  االتساقحلقة العمل على حتقيق      النية كانت تتجه إىل تركيز       على الرغم من أن   و  -١٨
آخـر  جانـب   إىل  اً  أيضاملتدخلني أشاروا   ، فإن العديد من     لتخطيط للتكيف لهج املختلفة   الُن

اتضح أن  و .اًعملية التنمية األوسع نطاق   صلب   يف   التخطيط للتكيف  دمج و، وه لعملية الدمج 
ورشح . هجيف ضمان التكامل بني النُ     مفيدأمر    هو  يف سياق التنمية   التخطيط للتكيف وضع  

لكال هناك بعض العناصر اليت تعترب بالغة األمهية        أن  املناقشات اليت دارت يف حلقة العمل       من  
  . ناصر املشتركة فيما تبقى من هذا الفصلهذه العسيتم تناول ، والنوعني من دمج النُّهج

دمـج هنـج     التجارب احلالية واملمارسات اجليدة والـدروس املـستفادة يف          - باء  
  للتكيف التخطيط

  املمارسات احلالية  -١  
 عمقاًت تبادل املشاركون من خالل عروضهم يف اجللسات العامة ويف املناقشات األكثر           -١٩

التخطيط ج  طائفة واسعة من املمارسات يف دمج هنُ      الفرعية،  اليت جرت يف اجتماعات األفرقة      
وُتعرض تلك  . املستويات اإلدارية والقطاعات االقتصادية وأنواع املخاطر     على مجيع    للتكيف
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هـج  من خالهلا دمج نُ   جيري  يف إطار العمليات الرئيسية الثالث التالية اليت         أدناه   املمارسات
 ؛الشراكات والتنسيق والتعاون  إقامة  حة من خالل    إشراك أصحاب املصل  : التخطيط للتكيف 

ملنـاخ  املتعلقـة با  ؛ والعمليات الوطنيـة      ونشرها وتوفري املعلومات واإلرشادات ذات الصلة    
  . لتنمية وإدارة املوارد واألطر التشريعيةلتخطيط الو

  الشراكات والتنسيق والتعاون : إشراك أصحاب املصلحة    
مهـا مـن    والتعاون بني أصحاب املصلحة الرئيـسيني        الشراكاتاعترب املشاركون     -٢٠

  . للتكيفاملتكامل لتخطيط لالعناصر الرئيسية 
في بنغالديش، على   ف. على املستوى الوطين  جيري تنسيق ذلك    يف بعض احلاالت،    و  -٢١

مكتـب  يتوىل  حيث  الفيضانات  واألعاصري  خماطر  يوفر نظام جيد التنسيق إدارة      سبيل املثال،   
ة عن العمليات   يالفرعية املسؤول املقاطعات  مكاتب  فيما تتوىل    املسؤولية العامة    رئيس الوزراء 

وتتألف اللجنة من ممـثلني مـن خمتلـف         . املقاطعاتعلى مستوى   دارة  إللجلنة  من خالل   
هذا النمط من العمليـات  و. حمددةالذين تناط بكل منهم مهام   القادة احملليني   من  القطاعات و 

  .  يف السنوات األخريةاملناخية القصوىمن اخلسائر النامجة عن الظواهر  اًكثريقد قلل املتكاملة 
في ف.  التكيف يف عمليات أخرىدمجيف استخدام التعاون على أمثلة أخرى   قُدمت  و  -٢٢

الشواغل  دمجوطنية لضمان   الكومة  احلتنسيقي داخل   الدور  البوزارة البيئة   تضطلع  نيوزيلندا،  
، من خـالل جمموعـة       وممارساهتا األخرىالتنفيذية  الوزارات  طط  خاملتعلقة بتغري املناخ يف     

أسـفرت  يف سري النكا،    و. متنوعة من الوسائل مبا يف ذلك عقد اجتماعات تنسيق فصلية         
 عن إدارة متكاملة ملخاطر اإلصابة      اتمتعددة القطاع  و صاحبة املصلحة عملية متعددة اجلهات    

  . باملالريا يف البلد
لربنامج تـأثريات    تيسري الشامل الفي إطار   ف.  على مستوى أدىن   التعاونكما نوقش     -٢٣

عـدد  أُنشئ   اً،ومن خالل عملية طوعية موجهة للبحث أساس      ،  املناخ التابع للمملكة املتحدة   
ملحوظ من الشراكات بني السلطات دون اإلقليمية واحمللية يف اململكة املتحدة لدراسة آثـار              

سنوات من تبادل   وبعد  . الرئيسية القطاعات االقتصادية على  تغري املناخ على البيئة الطبيعية و     
ـ " مـستعدين رواداً  "هؤالء الشركاء   أصبح  اخلربات واملمارسات اجليدة،     التخطـيط   دمجل

وُيـدعى  . استراتيجيات إدارة املـوارد   يف   يف خطط التنمية دون اإلقليمية واحمللية، و       للتكيف
اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك صناع القـرار   واملناطق الفرعيةمن الرئيسيون أصحاب املصلحة  

ن يف البلـدات والقـرى، إىل       و اهليئات املهنية وقطاع األعمال واملقيم     و املوارد، وممثل  وومدير
أصحاب املصلحة املنخـرطني يف     أن  ومبا  . فنية ومشاورات سياساتية  مناقشات  املشاركة يف   
من القليل  لقليل  ل ال حيتاجون إال  فهم  ،  ليةُمكِّنوا من اإلمساك بزمام أمور العم     قد  الشراكات  

يف الروتينيـة    املمارساتيف  ثرياته  تأتغري املناخ و  املتعلقة ب خاوف  املج  دمااإلقناع اخلارجي إل  
  . إدارة املواردجمال التخطيط و
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تغري املنـاخ،   لاجلماعة الكاريبية   مركز  لتكامل اإلقليمي عمل    ومن بني األمثلة على ا      -٢٤
التخطـيط   سـري  األنشطة بني عدد كبري من الكيانات اإلقليمية لضمان          سقييّسر وين الذي  
  . تعزيز التآزر وتفادي ازدواجية اجلهودوضمان ،  بطريقة متكاملةللتكيف

التخطيط يركز  ،   يف منطقة احمليط اهلادئ    بلدان اجلزرية الصغرية النامية   اليف كثري من    و  -٢٥
عاون بني مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف       شاركة والت على امل  وتنفيذ املشاريع    للتكيف

عن صناع القرار على الصعيد الوطين واجلهات املاحنـة علـى             فضالًذلك اجملتمعات احمللية    
من خالل عملية تـشاركية     و.  الثنائي ومتعدد األطراف، واملنظمات غري احلكومية      ينياملستو

 للمجتمعات احمللية ومعارف هـذه      ليةوطنية االحتياجات احمل  السياسات  تراعي ال وتشاورية،  
كـسب  تالتكيف أولويات الضعفاء و   أن تتناول خطط     لضمان   أمر أساسي هذا  و. اجملتمعات

 فإن  ،باإلضافة إىل ذلك  و. لضمان جناح واستدامة خطط وإجراءات التكيف     اً  تأييدهم، وأخري 
حامسـة   الغالب   تكون يف  على املستوى احمللي     صاحبة املصلحة اجلهات  توفرها  اليت  املعارف  
حكومة واليات ميكرونيزيـا    وضعت  على سبيل املثال،    ف. التخطيط للتكيف لعملية  بالنسبة  

لكـن املـشاورات مـع     . املوحدة خطة لبناء الطرق لربط ثالث قرى يف والية كوسـراي          
 املعارف احمللية املتعلقـة     وقد أخذت يف االعتبار   . اخلطةبشأن   خماوف   تاجملتمعات احمللية أثار  

للحفاظ على غابات وبساتني املنغروف على حالتها البكر هبدف احملافظة على        يوية  مهية احل باأل
خطـة  ُوضـعت   و،   إزالتها ستؤدي إىل اخلطة احلكومية   كانت   أن   بعدالقروية،  سبل العيش   

  . للحفاظ على النظم اإليكولوجيةجديدة 
إىل ) الفاو(ية والزراعة   ألغذاألمم املتحدة ل  منظمة  تسعى   اً، أيض على املستوى احمللي  و  -٢٦

التخطيط صحاب املصلحة يف جهودها الرامية إىل مساعدة املزارعني على          ألالكامل  اإلشراك  
يف طائفة واسـعة مـن       إسهامات أصحاب املصلحة على املستوى احمللي        وُتلتمس. للتكيف

وذلك ،   العامة ساتلسيال والترويجاألنشطة الشاملة، مثل التدريب، والتنسيق بني القطاعات        
وسبل العيش احمللية، وتعزيـز القـدرات املؤسـسية،         لتأثر  لقابلية  الوتقييم املخاطر   من أجل   

  . ذات الصلة على الصعيد احملليالتكيف استراتيجيات وخيارات والتعرف على 

  ذات الصلة واإلرشادات توفري ونشر املعلومات : املشورة التقنية    
، لتخطيط للتكيـف  من خالهلا بدمج ل   نظمات  األطراف وامل  تقومطريقة أخرى   مثة    -٢٧
 واسـتخدام وميكـن حتديـد وحتليـل       . اإلرشاداتوتوفري ونشر املعلومات    تتمثل يف    وهي
فضالً ،  اإلنتاجخمتلف القطاعات االقتصادية ونظم     على  تغري املناخ   املتعلقة بتأثريات   علومات  امل

التخطـيط   دمجلاً  هاماً  تقنياً  وفر أساس هي ت عملية بشأن تدابري التكيف، و    ال عن اإلرشادات 
 مـشاركة   اإلرشـادات عملية وضع وثـائق     ما تشمل   اً  غالبباإلضافة إىل ذلك،    و. للتكيف

شجع علـى   ت، و  بزمام األمور  أصحاب املصلحة بالتايل إمساك   عزز  تهي  أصحاب املصلحة، و  
  . تكاملةاملمارسات امل من خالل اإلرشاداتتطبيق 
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 لنشر جمموعات البيانات واملعلومـات      اً مركزي منرباًلبيئة  اوزارة  توفر  في نيوزيلندا،   ف  -٢٨
دمـج  يف  األخرى  مساعدة اإلدارات احلكومية الوطنية     ذات الصلة هبدف    والوثائق اإلرشادية   

سـانت لوسـيا    ووضعت  . يف جمال التخطيط واإلدارة   العادية   صلب املمارسات التكيف يف   
تكيف مع تغري   ال دمجمن أجل   ع البناء   دورات تدريبية لقطا  ونظمت  مبادئ توجيهية هندسية    

  . املناخ يف تصميم وتشييد املباين
مـن أنـشطة   اً  كـبري اً  عددز برنامج تأثريات املناخ التابع للمملكة املتحدة        وقد حفّ   -٢٩

هـذه  وتـشمل   . واإلرشاداتتكاملة من خالل توفري وتوزيع املنشورات التقنية        املالتكيف  
 والسيناريوهات االقتصادية االجتماعية، ووضع إطار منهجي       التدريب يف جمال املناخ   األنشطة  

 التكيف  دمجاملتعلقة ب رشادية  ، واملواد اإل  ات املتعلقة باملناخ   وصنع القرار  ،إلدارة خماطر املناخ  
وضع إرشـادات   ما يبدأ   اً  وغالب. وضع اخلطط والربامج اخلاصة بكل قطاع     مع تغري املناخ يف     
نـشر فرصـة    العملية  كما تتيح    مع املستخدمني احملتملني،     شاورات شاملة من هذا القبيل مب   

  .  واقتراح حتسيناتاهاجدوللتعليق على للمستخدمني 
 دلـيالً مبادئ توجيهية مـشروحة و    اً   البلدان منو  فريق اخلرباء املعين بأقل   وضع  قد  و  -٣٠

. للتكيـف  يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية     اً  البلدان منو أقل  ساعدة  ملخلطوات  متدرج ا 
للتخطـيط    النُهج التصاعدية والتشاركية والتنازلية    على دمج هذه  اإلرشادات   وثائق   تشددو
  . التنمية الوطنيةإجراءاته يف صلب عملية  والتخطيط للتكيف دمج، وكذلك لتكيفل

إدارة ولتنمية،  ل التخطيط، و  يف جمال املناخ   عمليات الوطنية ال: يةالتآزرمارسات  املعمليات و ال    
  تشريعيةالطر األ و،واردامل

 التخطيط للتكيف  املشاركون ب  ناقشهااليت  عدد كبري من املمارسات املتكاملة      يتعلق    -٣١
  . واألطر التشريعية ،اإلمنائية، والسياسات  الوطنية يف جمال املناخيف سياق العمليات

الوطنية لعمل  لبالغات الوطنية وبرامج ا   لدور احلفاز   الإىل  املشاركون   أشارما  اً  كثريو  -٣٢
هـذه  وتطلبت  . التخطيط للتكيف  دمجيف  املتعلقة باملناخ    ة املماثلة عمليات الوطني الوللتكيف  

 مت االسـتناد    فنية وخربات وبيانات ومعلومـات    اً  العمليات ترتيبات مؤسسية جديدة، وفرق    
 دمج راآلن تيسّ وهي  املمارسات اجليدة والدروس املستفادة من هذه العمليات،         إىل   باإلضافة

مثل (استراتيجيات التنمية الوطنية    تفيد التقارير أن     ذلك،   وفضالً عن . التخطيط للتكيف ج  هنُ
) الدفاع املدينقوانني مثل قوانني البناء أو (، واألطر القانونية )أوراق استراتيجية احلد من الفقر  

  . خطط التنميةيف تدابري التكيف  دمجتعزز 
وإدارة اإلمنائي  التخطيط  عملية   التكيف يف    دمج  جمال يفتبادل املشاركون خرباهتم    و  -٣٣

على القطاعات االقتصادية الرئيسية وما يرتبط هبا من سلطات         ذلك  ما ينطوي   اً  غالبو. املوارد
إطـار إدارة   يف  أو  /و) مثل بلدية ( داخل وحدة إدارية معينة       ذلك وعادة ما حيدث  . مسؤولة

بتغري املناخ  لتأثر  ل التعرضاحلد من   ُيدمج  ، حيث   )أهنارمثل حوض   (وارد يف منطقة جغرافية     امل



FCCC/SBSTA/2010/2 

11 GE.10-60382 

، االجتماعيـة  - لتنمية االقتصاديةلاً األهداف األوسع نطاقيف   ه مع التأقلموتعزيز القدرة على    
  . اإلدارة املستدامة للموارد، واألطر التشريعية ذات الصلةيف و

ديرها الفاو واملتعلقـة    تعزز املبادرات اليت ت   على سبيل املثال،     هاييت ومدغشقر، في  ف  -٣٤
املناخ عن طريق تعزيز شبكات     تأقلم اجملتمعات الريفية مع تغري       ومستجمعات املياه    اتالبلديب

تكيـف  عمل، وتعزيـز قـدرة      الاألمان االجتماعي يف املناطق الريفية من خالل خلق فرص          
د من تعـرض    احلعن طريق   ؛ و املناخية القصوى الظواهر  مع  واملناطق اهلشة   اهلياكل األساسية   

واسـتخدمت املنظمـة    . القصوىاجملتمعات الريفية للفيضانات وغريها من الظواهر املناخية        
تـشيه،  أ إقلـيم يف  إفرادية للمناطق املنكوبة بالتسونامي     دراسة حالة   الدولية لألراضي الرطبة    

املنغروف يف زيادة قدرة اجملتمعـات احملليـة        لتوضح كيف أسهمت إعادة زراعة      ندونيسيا،  إ
 ألنـه  حيقق مكاسب يف كل احلـاالت    هذا النهج   و. على التأقلم املتأثرة   والنظم اإليكولوجية 

  . مصادر رزق بديلة للمجتمعات احملليةاىل تأمني البيئة الطبيعية ويؤدي إىل احلفاظ على 
في نيوزيلندا،  ف. التخطيط للتكيف لدمج  اً   حافز شكل أن ت  اً،لتشريعات، أيض وميكن ل   -٣٥
 التكيف مع آثار تغـري املنـاخ يف         بدمجالسلطات احمللية   أن تقوم   إدارة املوارد   قانون  ضي  تيق

 ٢٠٠٧عـام   املعـدل ل   وقانون البناء    ٢٠٠٤عام  لخططها اإلمنائية، يف حني أن قانون البناء        
 وباملثل،  .اً عام ٥٠ضيان أن يراعى يف تصميم املباين أن تصمد يف وجه تغريات املناخ ملدة              تيق
تـواتر  املتعلقـة ب لتغريات ا النظر يف ٢٠٠٢فاع املدين وإدارة الطوارئ لعام      الدضي قانون   تيق

الوطنيـة   العملية   تقتضييف اململكة املتحدة،    و. يف املستقبل املناخية القصوى وشدهتا    الظواهر  
التخطـيط   بدمج ،مخس سنوات ، يف دورة مدهتا     دائرة حكومية كل  أن تقوم   تقييم املخاطر   ل

إىل عن ذلك    والعمليات التشغيلية وتقدمي تقرير      ات يف سياسات اإلدار    مع تغري املناخ   للتكيف
مـن  اً  كـبري اً   عدد ٢٠٠٨تغري املناخ لعام    قانون  ُيلزم  باإلضافة إىل ذلك،    و. الرئيسيةاإلدارة  

املناخية وتقـدمي   لمخاطر  لدوري  تقييم   بإجراءالكيانات املسؤولة عن تقدمي اخلدمات العامة       
يـؤدي ذلـك إىل   ومن املتوقع أن . إلدارة هذه املخاطراليت تبذهلا  لتكيفاتقارير عن جهود  

املمارسـات  يف  يف التخطيط القطـاعي الـروتيين و      بصورة منهجية    التخطيط للتكيف  دمج
يف اً   بذلك، خـصوص   ملزمةوقد تطمح كيانات أخرى غري      . التشغيلية للمنظمات املشاركة  

املزايا التجاريـة احملتملـة     ة للمناخ بسبب    القطاع اخلاص، إىل اتباع هذه املمارسات املراعي      
  . بتدابري التأقلم مع تغري املناخاملرتبطة 

في الصني، على سبيل املثـال، مت       ف.  املباين والتشييد  وهناك عدة أمثلة تتعلق بقطاع      -٣٦
تصميم وبناء خط السكة احلديدية الذي يربط بني عملية رئيسية يف   ال املؤشرات املناخية إدماج  
حكومة واليـة نيـو     تشترط  يف أستراليا،   و. صقيعيةمير عرب منطقة تربة     هو  لتبت، و ا و بكني

الشواغل املتعلقة باملخـاطر    أن يراعوا يف خططهم      العقاريني   املقاولنيمجيع  على  ساوث ويلز   
كي تتحمـل   املباين العامة   مت تعديل   يف سانت لوسيا،    و. مع تغريات املناخ  التكيف  ب و يةاملناخ
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يف بشكل رمسي   ة لتغري املناخ املتوقع، وهناك خطط لدمج التكيف مع تغري املناخ            اآلثار احملتمل 
  . مراقبة التنميةموافقة هيئة وتعديلها بعد بناء املباين العامة 

ـ  تهايف خط مع تغري املناخ    التكيف  دمج  سانت لوسيا   كما تضمن     -٣٧ املتعلقـة   ة الوطني
واالستراتيجية الربنامج  استحداث  يف حني أن    اخلطة الوطنية إلدارة الطوارئ،     يف  عاصري و ألبا

 ملخـاطر امليـاه املاحلـة    إدارة متكاملـة إىل ش أدى ي إلدارة الكوارث يف بـنغالد     نيالوطني
ـ اً  ستخدم إطار تف كوباأما  . والفيضانات واجلفاف  الـسلطات  لتـضمن اضـطالع     اً  قانوني

يف و. باملنـاخ تعلقـة   سؤولياهتا يف إدارة الكـوارث امل     مبواملؤسسات على خمتلف املستويات     
ويف بليـز، بـات     . التأثريات البيئية املخاطر املناخية يف تقييم      إدراج   يتعنيترينيداد وتوباغو،   

معايري املوافقة على املشاريع اليت تتطلب      أحد  بالفعل  ميثل  إدراج خطط التكيف مع تغري املناخ       
  . ةالبيئيللتأثريات اً تقييم

  ستفادةاملمارسات اجليدة والدروس امل  -٢  
 الستقـصاء االضطالع هبا   والتقييمات اليت مت    التحليلية  رغم العديد من الدراسات       -٣٨

 دمـج التأثريات احملتملة لتغري املناخ على اجملتمع البشري والبيئة الطبيعية، أقر املشاركون بأن             
ليس واضحا  و.  نسبيا ان جديد ن جماال ، مها لتكيف نفسه ل تخطيطال، و التخطيط للتكيف ج  هنُ

معايري مقبولة  ال توجد   ، و  دجماً فعاالً  لتكيفلتخطيط  الج  هنُ خمتلف   لدمجطلوب  املمتاما ما هو    
حتديد ما يلي مـن  ومع ذلك، متكن املشاركون من . الناجح الدمج  لتعريفعموما حىت اآلن    

لتكيـف  لتخطيط  اليف جمال   املبذولة  املستفادة من اجلهود األوىل     املمارسات اجليدة والدروس    
املعارف  قاعدة   إىل تهاضافهذه املمارسات وإ  ر  يتطويتم  سوف  و.  ضمن سياقات خمتلفة   دجمهو

  . التعلم باملمارسة تنمو عن طريقاليت س

  إشراك أصحاب املصلحة يف مجيع املراحل وعلى مجيع املستويات     
أمهية إشراك أصحاب املصلحة يف ضمان      تأكيد  املشاركون   عادأالعمل،  حلقة  طوال    -٣٩

يدة اجلممارسات التكيف   أن  الحظوا  و. على املدى الطويل  واستدامته   لتكيفلتخطيط  الفعالية  
أمر أساسي  هو  مقاربة مفتوحة وشاملة وشفافة     كما أن اعتماد    . اإلنسانعلى  ينبغي أن تركز    

برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب    أمانة  وذكرت  . تكيفمن ممارسات ال  أي ممارسة   ودمج  نجاح  ل
برنامج املساعدة  صحاب املصلحة يف    ألى سبيل املثال، أن املشاركة النشطة       احمليط اهلادئ، عل  

اجملتمعات أسفرت عن تقدمي دعم قيم من جانب        قد  املتعلق بتغري املناخ يف جزر احمليط اهلادئ        
 منظمـة التحـرك العملـي     والحظت  . يف املشاريع تسهم  خدمات عينية و   اليت توفر    احمللية

(Practical Action) حتديديتيح ة ـذه الطريقهبك أصحاب املصلحة على الصعيد احمللي أن إشرا 
ايل من  املدعم  العلومات والسياسات و  احمللي إىل الدعم يف جماالت امل     احتياجات اجملتمع    وتلبية

  .احلكومات احمللية واملركزية
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تشمل  بأدوار معينة    ، حسب احلالة،  جمموعات خمتلفة من أصحاب املصلحة    وتضطلع    -٤٠
. لتكيـف لتخطـيط   عملـة ال  يف مراحل حمددة من     خمتلفة   استراتيجية   فت ومواق مسؤوليا

احتياجات الفئات األكثر   تلبية  غانا إىل الدور االستراتيجي ملشاركة املرأة يف ضمان         وأشارت  
جهـات  يف سياق آخر، أكدت اململكة املتحدة أمهية العمل مـع   و.  على سبيل املثال   ،ضعفا

" الوجـه العمـومي   "مثل الكيانـات ذات     تغري املناخ   مع  ف  للعمل يف جمال التكي   مستعدة  
  . لبناء الثقة واخلربة) الطبيعة وشركات املرافق العامةكوكاالت احملافظة على (

  عمليـة  كولومبيا مثاال على استراتيجيات إشراك أصـحاب املـصلحة يف         وقدمت    -٤١
 هـي   سياسيةالملصلحة  اخطة كولومبيا الوطنية املتكاملة للتكيف بأن       وسلم منظمو   . التكيف

نتائج على املدى   تشمل حتقيق   أن أهداف املشاريع التجريبية     ذات طابع قريب األمد فأكدوا      
القرار يف عملية   لصناع  إىل املشاركة النشطة    ذلك  أدى  و. طويلعلى املدى ال   االقصري وأهداف 

 رؤسـاء   من أجل تشجيع  أنه  إىل ذلك،   ويضاف  . خطة كولومبيا الوطنية املتكاملة للتكيف    
، العمليـة يف إطـار تلـك   لمناخ احلايل لتقلب ال يف جمال إدارة متبادل خرباهتعلى البلديات  

ُشـجع  ). املراكز احلضرية الساحلية  بالقضايا ذات الصلة    بمثال  ُتعىن  (مواضيعية  أُنشئت أفرقة   
 ميكـن أن تـساعدهم    رؤساء البلديات على املشاركة لالستفادة من وجهات نظر متعمقة          

  . همعمل يف

  صلة العلومات ذات امل    
 إعـداد إشراك أصحاب املصلحة مـن خـالل        جمال  تبادل املشاركون خرباهتم يف       -٤٢
ذلـك  حاسم لنجـاح  ومثة أمر . الفعالالتواصل خالل من ووتوفريها صلة العلومات ذات  امل

شدد املشاركون على أمهيـة  و.  ومصاحلهمخلفية جمموعة أصحاب املصلحة   مراعاة  يف  يتمثل  
على ف. تتناول شواغلهم اليوميةصحاب املصلحة تحدث بعبارات ذات معىن واضح بالنسبة ألال

إدارة عـن   وصناع القرار   املهنيني   التحدث إىل املمارسني     األجدىسبيل املثال، قد يكون من      
معظـم   على   من األسهل وباملثل،  . إدارة املخاطر املناخية  ال عن   الكوارث واالقتصاد والفقر،    

األمطار الغزيـرة   هطول  ظواهر  اآلثار املترتبة على التغريات يف تواتر       فهم  أصحاب املصلحة   
  . الظواهر عودة هذه فتراتأكثر من فهم ، وشدهتا
أن أصحاب املصلحة يأخـذون   (Practical Action) العمليالتحرك  ت منظمةوذكر  -٤٣

مـا قُـدمت    ، إذا   ن استنادا إليهـا    واملعلومات التقنية على حممل اجلد ويتصرفو      اإلرشادات
نيوزيلنـدا، واململكـة    كما أشارت   . الشكل الصحيح بمالئم من التفاصيل التقنية و     ستوىمب

أصحاب املـصلحة إىل تقـدمي مـسامهات        العملي إىل أن دعوة     منظمة التحرك    و ،املتحدة
إلرشادات اوسيلة فعالة لضمان مالءمة     ميثالن  املدخالت والتعليقات     هذه وإدماجوتعليقات  

  . التقنية واملعلومات



FCCC/SBSTA/2010/2 

GE.10-60382 14 

   املرتبطة بتغري املناخ نيإلدارة أوجه عدم اليقلتكيف لتخطيط الاملرونة يف     
االجتماعيـة  تأثرياته البيوفيزيائية واملتعلقة بتغري املناخ و   شكل سيل الشكوك     كثرياً ما   -٤٤

جيـري  خاصة عندما   هذا هو احلال بصفة     و. إجراءات التكيف اختاذ  عائقاً أمام   واالقتصادية  
 ومـع ذلـك،   .  ملحة عدة حتديات اجتماعية واقتصادية   التنافس على موارد حمدودة ملواجهة      

 على واضـعي الـسياسات ومـديري املـوارد          اغريبالشكوك  صنع القرار يف ظل     يعترب   ال
ـ بل وعلى    يف جمال التنمية، وقادة األعمال التجارية        واملمارسني املهنيني   فـإدارة   -زارعني  امل

يف التحدي  ويكمن  . القرارصنع  جزءا من عملية    شكلت على الدوام    قد  عدم اليقني   الت  حا
تـستند إىل   طريقة  هذه احلاالت ب  إدارة   يفتغري املناخ و  يف حاالت عدم اليقني املتعلقة ب     تفسري  
  . بهوتسترشد العلم 
ر صنع القـرا  عملية  وممارسات جيدة تتعلق بفعالية     تبادل املشاركون وجهات نظر     و  -٤٥

االسـتناد إىل   كوبا الضوء على أمهيـة      وسلطت  . يتسم مستقبله بالغموض  يف مواجهة مناخ    
أشـارت  و. لتكيف مع تغـري املنـاخ     لتخطيط  اليف  استراتيجيات إدارة تقلب املناخ احلايل      

 ياراتاليت تتسم هبا اخل   قيمة  إىل ال نيوزيلندا، واململكة املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي        
اج ر وإدهاتالـسيناريو ختطـيط  ، ولوجية املضمونة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة      التكنو

عمليـة  إلتاحة تصحيح نقاط االستعراض يف دورات التخطيط واستراتيجيات إدارة التكيف،   
  . توافرت معلومات جديدةكلما التخطيط 

  لتكيفلتخطيط لدمج ُنهج الالتمكينية الفرص والعوامل   -جيم   

  ، واجلهات املستعدة للتكيفدعم السياسايتلدعم العام والاتزايد   -١  
، ليسا متاحني دائما  التكيف  يف جمال    السياسيالدعم  الدعم العام و  على الرغم من أن       -٤٦

اللـذين يـشكالن     الدعم السياسايت ون تزايد الوعي العام     عتبادل املشاركون تقارير اجيابية     
في بنغالديش، على سبيل املثال، ف .ههجُنودمج  لتكيفلتخطيط اليف  لبذل جهود فعالة احافز

خصصت احلكومة حصة كبرية من ميزانيتها الوطنية لدعم أنشطة التكيف، بدال من انتظـار              
إىل  كوبـا أشارت  وضوع الوعي،   وفيما يتعلق مب  املوارد اليت تتيحها اجلهات املاحنة الدولية؛       

رئيسيا يسهمان إسهاما     كعاملني ث الطبيعية الكواربللتثقيف والتوعية العامة    املستويات العالية   
املعين بأقل البلدان رئيس فريق اخلرباء   وابلغ  . حلد من خماطر الكوارث يف البلد     اجهود  جناح  يف  

 على الرغم من قلة األموال املتاحة يف صندوق أقل البلدان منوا لدعم تنفيذ     أنه العملحلقة  منواً  
املاحنة واحلكومات الوطنية اهتماما    الثنائية  اجلهات   أبدتفقد  للتكيف،  برامج العمل الوطنية    

  . للتكيفبرامج العمل الوطنية أنشطة دعم تنفيذ ب
مـن  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أيضا أن أصحاب املصلحة، وال سـيما            والحظ    -٤٧

من إجراء الدراسات وإعداد التقـارير      االنتقال  يف   يهتمونمناصب صنع القرار،    منهم  يشغل  
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اختاذ إجراءات عملية، ذكـرت     وفيما يتعلق ب  . لتكيفيف جمال ا  تنفيذ إجراءات ملموسة     إىل
واخلـاص  القطاعني العـام    من هيئات   اململكة املتحدة أن عددا كبريا من السلطات احمللية و        

هـذا   يف   ةجموعة واسعة من تدابري التكيف التطوعي     مبضطلع  يتقدمي اخلدمات العامة    باملكلفة  
فضال عـن   بقيمة عظيمة يف بناء ثقة اجلمهور،       هذه  كاذ إجراءات ملموسة    اختويتسم  . البلد

  . عملية التكيفبتوليد املعرفة 
مكانات كبرية إببصورة خاصة  النساء  صاحبة املصلحة هذه، تتمتع   من بني اجلهات    و  -٤٨

رة  عنـد مغـاد    نيف منازهل يبقني  ثري من النساء يف املناطق الريفية       فالك. لتغيرييف العمل على ا   
. ن احمللية وقيادهتا رعاية جمتمعاهت ويصبح عليهن   ،   للبحث عن عمل   ملناطق احلضرية إىل ا الرجال  

املنخرطات النساء  وغالبا ما ُينظر إىل     وينطبق الشيء نفسه يف مناطق الصراع وأثناء األزمات،         
. نتمعـاهت جملأقوياء على أهنن قادة الطب التقليدي والدين على مستوى اجملتمع احمللي   يف جمايل   

لتعامل مع آثـار    حنو ا  احمللي   ايف هذه احلاالت، ميكن للمرأة أن تكون فعالة يف قيادة جمتمعه          و
  . تغري املناخ

  لتكيفللتخطيط لاملتبعة ج القواسم املشتركة بني خمتلف النُه  -٢  
د املشاركون عدة قواسم مـشتركة      لتكيف، حدّ للتخطيط  لاملختلفة  الُنهج  من بني     -٤٩

يشاركون يف أغلب األحيان     م أصحاب املصلحة ذاهت   ا أن  أوهل ،الدمجهلا لتسهيل   ميكن استغال 
كومات احلضعيفة، و احمللية ال تمعات  اجمل هؤالء   منو. لتكيفلتخطيط  الُنهج  تطبيق خمتلف   يف  

كومية وأوساط أكادمييـة    احلنظمات غري   املكيانات القطاع العام و   وعلى خمتلف املستويات،    
تخطـيط  حدوث عمليـة ال   ساعد على ضمان    تذه اجملموعات أن     هل وميكن. ووكاالت ماحنة 

  . لتكيف بطريقة متكاملةل
لمـوارد  واإلدارة الفعالـة ل لتكيـف،  لتخطيط الثانيا، هناك تداخالت بني أهداف       -٥٠

تعزيز مرونة النظم البـشرية     املتمثلة يف   تقاسم نفس األهداف    تا  هجميعف -والتنمية املستدامة   
الذين ع القرار   اصناملتاحة أمام   فرص  الوالحظ املشاركون   . ة تغري املناخ  والطبيعية يف مواجه  

الروابط بني  يف  نظر  الللنظر خارج حدود القطاع و    يضطلعون مبسؤوليات يف قطاعات حمددة      
  .  املتكاملةالتكيفلتدابري بغية حتديد املنافع املشتركة قطاعات ال

  للمنظمات غري احلكوميةاإلمكانات احلفازة   -٣  
، وتـوفري   اتية مواتية بالدور األساسي للحكومات يف هتيئة بيئة سياس      أقر املشاركون     -٥١

الضوء على إمكانـات املنظمـات غـري احلكوميـة          لكنهم ألقوا   الدعم املايل والتشريعي،    
املنظمات غري احلكومية،   ف. لتكيفاملتكامل ل تخطيط  ال عمليةتسهيل  يف  اصة  اخلموعات  اجملو

ثـروة  متلك  الصعيد احمللي،   على   و ةاحملليمستوى اجملتمعات   ليت تعمل على    ااملنظمات  فيها  مبا  
.  خمتلفة لعمل ضمن بيئات اجتماعية واقتصادية وبيئية     اجملربة ل ساليب  األوالعملية  التجارب  من  
  احملليـة   إىل خرباهتا يف العمل كوسيط بـني اجملتمعـات         ت منظمة التحرك العملي   أشارقد  و
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 الفـاو دعـت   و. التقنية واملعلومات اإلرشادات  ية من خالل توفري     الضعيفة واحلكومات احملل  
 يفبالعمـل   املنظمات غري احلكومية ذات التمثيل احمللي واخلـربات التـشغيلية           تكليف   إىل
  . التكيف جمال

  على نطاق أوسعالعمليات اجلارية   -٤  
ون الوطنيـة   ودجمموعة واسعة من العمليات اإلقليمية والوطنية       إىل   املشاركون   أشار  -٥٢

 للـدعوة   اهذه العمليات فرص  ما توفر   وكثرياً  . لتكيفلتخطيط  الاجلارية اليت تفضي إىل دمج      
خمتلف الُنُهج  دجمه يف    و لتكيف بفعالية لتخطيط  الوالتوعية، فضال عن التنسيق والتعاون لتيسري       

  . وسع نطاقااألمنائية اإلعمليات الويف 
يف االحتـاد األورويب     البيضاء الـصادرة عـن       فإن الورقة على الصعيد اإلقليمي،    و  -٥٣

التكيف مع تغري املناخ، تسهل التكامل والتنسيق بني الـدول           واملتعلقة ب  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
معظم إجراءات التكيـف علـى      تسلم بضرورة تنفيذ    لكنها  واألعضاء يف االحتاد األورويب،     

العمليات املؤسـسية الـيت     ثلت  ميف منطقة احمليط اهلادئ،     و. ودون الوطين  الوطين   ينالصعيد
اجتماع املائـدة   وبرنامج املساعدة املتعلق بتغري املناخ يف جزر احمليط اهلادئ           يف إطار أُرسيت  

آلية فعالة إلشراك أصحاب املـصلحة يف       يف منطقة احمليط اهلادئ      املناخ   املعين بتغري املستديرة  
  . على خمتلف املستوياتالقطاعات املختلفة وولدجمه يف لتكيف لالتخطيط املشترك 

استعراض السياسات والصكوك التنظيمية،    عمليات   تاعُتربعلى املستوى الوطين،    و  -٥٤
ـ  ،ةاتيطر السياس األ األثر البيئي وغريها من      اتتقييمو،  ة االستراتيجي ة البيئي والتقييمات ا  نقاط

ذولة لتنفيذ إطار  في األرجنتني، وكجزء من اجلهود املب     ف. دجمه و لتكيفلتخطيط  الحمتملة لبدء   
وزارة اخلارجيـة،   تتوىل تنـسيقها    مبادرة جديدة   وهو  عمل البالتا،    ُوضع   ،)٩(هيوغوعمل  

وغريها ) وكالة احلماية املدنية  ودارة مكافحة احلرائق    إمثل  ( حكومية   ة وكال ٥٠حنو  إلشراك  
 ويف الوقـت  . مواجهة حاالت اجلفاف والفيـضانات    على  لعمل معا   ل ،من الكيانات املعنية  

لتكيف يف عملية لتخطيط الكولومبيا واململكة املتحدة عن الفرص املتاحة لدمج     نفسه، أفادت   
  . تنظيميةالصكوك الالتنمية من خالل إعادة النظر يف سياسات التنمية ذات الصلة و

البالغات الوطنية وبرامج   تتيح عمليات إعداد     أعاله،   ٣٢يف الفقرة   ورد حبثه   كما  و  -٥٥
وبـسبب  . لتكيفلتخطيط  الج  فرصة كبرية إلحراز تقدم يف دمج هنُ      لتكيف  لالعمل الوطنية   

فنية يف معظم األطراف غري املدرجة فرق جلان متعددة القطاعات وتوجد اآلن هذه العمليات،  
طرائق مؤسسية وتقنية لتشجيع    وُوضعت  . أقل البلدان منوا  ها  يف املرفق األول لالتفاقية، مبا في     

اإلمنائيـة  واالستراتيجيات  والسياسات  بني التكيف   التآزر  تعزيز  وية،  مشاركة اجملتمعات احملل  
، )األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وغريهـا     ومثل ورقات استراتيجية احلد من الفقر،       (الرئيسية  

__________ 

)٩( <http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>. 
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خططـاً وبـرامج تـضعها      لتكيف  تتعلـق بـا    أي خطط وبـرامج       تكون من أن  والتأكد
  . البلدان وتوجهها

 يف  دجمـه لتكيـف و  لتخطيط  الكثريا ما جيري    ين واحمللي،   على املستوى دون الوط   و  -٥٦
تكييف سـبل  على قدرة ال، وكجزء من مبادرات بناء  حافظات املشاريع اإلمنائية  سياق تقييم   

الوكاالت املاحنـة  الكثري من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و  وضع  قد  و.  مع تغري املناخ   العيش
حتديـد  هبدف  بشكل روتيين   املشاريع  حافظات  صد  لر التنظيمية   اإلجراءاتاآلن العديد من    

بناء قدرة اجملتمعات   ولتكيف  لتخطيط  بني ال  وتربط الفاو . املخاطر املناخية والتخطيط للتكيف   
مثـل صـناديق    (من خالل تطوير شبكات األمان االجتمـاعي        على التأقلم   احمللية الضعيفة   

 مثل مجاعـات املـساعدة الذاتيـة      (واملؤسسات احمللية   ) صناديق الطوارئ األشغال العامة و  
   ).حلبوبا وبنوك
جمال إدارة املخـاطر املتعلقـة      يف  املعارف واخلربات   وهناك أيضا جمموعة كبرية من        -٥٧
ميكن ،  نيمن خالل التعاون بني خمتلف اخلرباء املعني      و. الظروف اخلطرية  و اتالقطاعواملواقع  ب
يف هـذا   و.  ودجمه لتكيفلخطيط  لتلأن يشكل مصدر استرشاد ودعم      ذا الكم من املعارف     هل

لوكـاالت األمـم    أرضية فعلية   " توحيد األداء  " املسماة األمم املتحدة  توفر مبادرة    الصدد،
لتكيف مـع تغـري   التخطيط لدعم يف  على املستوى القطري    لكي تتعاون املتحدة املتخصصة   

 األمم املتحـدة   عمللتكيف يف إطار  لتخطيط  الدمج  القطرية، ودعم   األفرقة  املناخ من خالل    
  . للمساعدة اإلمنائية

  لتكيفلتخطيط الهج ُندمج تعزيز أمام العوائق والتحديات   -دال   

  اتملشاركة العامة وصنع القرارا عائقاً أمام بوصفها العلميةالشكوك   -١  
املرتبطـة بـتغري املنـاخ وآثـاره        الشكوك  أقر املشاركون بأن جمموعة واسعة من         -٥٨

الـسياسات  دجمـه يف   لتشكل حتـديا للتكيـف و     ميكن أن   ادية والبيئية   االجتماعية واالقتص 
أصحاب املـصلحة، وال سـيما علـى        وغالبا ما يشعر    . التخطيط األوسع نطاقا   وعمليات

. مؤكدةغري  يف مناقشات حول حاالت     بالضيق من املشاركة    املستوى دون الوطين واحمللي،     
من غـري   يكون  ،  ، على وجه اخلصوص   ةكبرياليت ينطوي عليها األمر     التكاليف  إذا كانت   و

وينطبـق  . يف إجراءات تكيف ال تدر فوائد على املدى القريب        احملتمل أن يستثمر املسؤولون     
  . كل من القطاعني العام واخلاصعملية صنع القرار يف على ذلك 
القرار رسـائل غامـضة أو      صناع  واضعي السياسات و  ُتقدَّم ل يف حاالت أخرى،    و  -٥٩

الصني هذه النقطة باسـتخدام     وأوضحت  . يف اختاذ أي إجراء    جيعلهم مترددين    ممامتناقضة،  
افتراضات خمتلفة حول   على أساس   املتوقعة  احملاصيل  للتغري يف غالت    ختلفة  املالجتاهات  امثال  

باإلضافة إىل عـدم    و. ثاين أكسيد الكربون  زيادة التخصيب ب  تغري املناخ يف املستقبل، وتأثري      
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التصور العام هو أن التكيف مع تغري املناخ هو قضية فنيـة للغايـة              فإن  ،  اليقني يف حد ذاته   
قـد  أشارت اململكة املتحدة إىل أن ذلـك        و. تقنينيالرباء  اخلوينبغي أن تترك للمتخصصني و    

مـع تغـري املنـاخ    يف مستوى أدىن بكثري من مشاركة اجلمهور يف إجراءات التكيف   جتسد  
ـ  اتحدته، وخباصة على مستوى اجملتمع    التخفيف من   إجراءات  باملقارنة مع    علـى   و ة احمللي

  . احملليالصعيد 

   القدرة التقنيةوقصورعدم كفاية املعارف واملعلومات والبيانات،   -٢  
، وعدم كفايـة    ذات الصلة  الثغرات يف توفري البيانات واملعلومات واملعارف     ال تزال     -٦٠

سلط املشاركون الضوء وقد .  متثل عائقاهايق وتطبها وحتليليهاللوصول إلالالزمة اخلربة التقنية 
على نطاق مناسب من حيث     يف سياقاهتا احملددة و   ارف  عاملعلومات و املعلى احلاجة إىل إتاحة     

على وجه  ولوحظ،  .  استيعابه نيصحاب املصلحة املستهدف  ألوعلى حنو ميكن    املكان والزمان   
مصدر املعلومات األكثر فائدة يف     دائما  اخلصوص، أن نتائج حتليل التكاليف والفوائد ليست        

 األسـاليب   الشك الذي يكتنـف   باإلضافة إىل   و. اأولوياهتخيارات التكيف وترتيب    تقييم  
خيارات التكيف  التحليالت الكمية   غالبا ما تتجاهل    ،  التكاليف والفوائد التحليلية وتقديرات   

  ). إخلرية، ية، وتغيري املمارسات اإلدامثل بناء القدرات التنظيم" (اإلجرائية"
إليهـا  اجملتمعات احملليـة     وصولنشر املعلومات واملعارف، لوحظ أن      وفيما يتعلق ب    -٦١

وقد متثل حواجز اللغة    .  باملعلومات اعلى وسطاء لتزويده  أن هذه اجملتمعات تعتمد     ، و حمدود
. واملعارف إىل من حيتاجهـا    منتجات املعلومات   واألشكال غري املالئمة سببا يف عدم وصول        

جراءات توفري كتيبات عن اإل   على عاتقها   أخذت  وطنية  الكومة  احلديش أن   غالبند ذكرت   وق
القراءة  املتدين جدا لإلملام ب  ستوىاملوقائية إلدارة خماطر الفيضانات يف اجملتمعات احمللية، لكن         ال

اللغـة  ومتثـل  .  جناح هذه اخلطة   قد أعاق االستيعابية داخل هذه اجملتمعات     وللقدرة  والكتابة  
لمنتجات املطبوعة أو   ل ةالبديلكما ميكن استخدام وسائط اإلعالم      ،   دوما احمللية اخليار األفضل  

احملليـة الـيت     اجملتمعات   يفوالرسوم واخلرائط، لنشر املعلومات     اإلذاعات  اإللكترونية، مثل   
  . مستويات اإلملام بالقراءة والكتابةتنخفض فيها 

  نسيق والتعاونالثغرات يف القدرات املؤسسية والت  -٣  
 اآلليات التنظيميـة والقانونيـة ذات       وضععلى  الثغرات يف القدرات املؤسسية     متثل    -٦٢

املتكامـل  تخطـيط   ال من احلواجز املؤسسية اليت تؤثر علـى         ا جزء ها ورصد هاالصلة وتنفيذ 
 ، خيلق النظام احلايل الذي يتبعه العديد من احلكومات الوطنية يف          باإلضافة إىل ذلك  و. لتكيفل

. داخل املؤسـسات العامـة واخلاصـة   قطاع من القطاعات عقلية إقليمية  ميزانية كل   وضع  
  .  والقطاعاتاإلداراتالتنسيق بني خمتلف وتعزيز أمهية إىل عدم تقدير ذلك يؤدي و
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  عدم كفاية الدعم املايل  -٤  
يذ هناك اتفاق عام بني املشاركني على أن نقص التمويل ال حيول فقط دون تنف             كان   -٦٣

أيضا السبب اجلذري حلواجز  ميثل  استراتيجيات وسياسات وإجراءات ملموسة للتكيف، وإمنا       
يف الثغرات يف املعلومـات واملعـارف و      احلواجز  وتشمل هذه   . الدمجتعترض  كثرية  أخرى  

املـوارد  وال بد من زيادة     . التنسيق والتعاون بني املؤسسات   يف  القدرات التقنية واملؤسسية، و   
  . التمويل، وال سيما يف أضعف البلدان الناميةاحتياجات دة كبرية لتلبية املالية زيا

املوجودة، مثل  تبني أن الوصول إىل الصناديق      باإلضافة إىل عدم كفاية الدعم املايل،       و  -٦٤
، معقـد    بشأن تغري املناخ   اإلطاريةاألمم املتحدة   اليت أنشئت يف إطار عملية اتفاقية       الصناديق  

والحظ املشاركون أنه   . موارد كبرية بالنسبة للكثريين   يتطلب   وقتا طويال و   ستغرقويللغاية،  
يف جمال الدعوة   املبذولة  هود  لن تكون للج  مسألة الدعم املايل معاجلة كافية،      تتم معاجلة   ما مل   

  . لتخطيط املتكامل للتكيف سوى تأثريات حمدودةالسياساتية فيما يتعلق باواملشورة 

  اتملخص التوصي  - رابعاً  
االت العمـل ذات األولويـة الـيت مت    جتسيدا جملاستنادا إىل العروض واملناقشات، و      -٦٥

املتعلق بالتخطيط  طائفة واسعة من التوصيات هبدف املضي قدما يف العمل           ُوضعتحتديدها،  
  . هذه التوصيات موضحة يف هذا الفصلو. لتكيفل

 عـارف واملعلومـات   تعزيز قاعدة املعارف وحتسني فرص احلـصول علـى امل           -ألف   
  الصلة ذات
رف ا الثغرات يف توفري ونشر املعلسدجهود كبرية احلاجة إىل بذل الحظ املشاركون   -٦٦

  .  أدناه٧٤-٦٧رئيسية، مبينة يف الفقرات عمل هناك ثالثة جماالت و. واملعلومات ذات الصلة

  املستهدفة رفااملعلومات واملعمنتجات   -١  
نظمة البشرية االجتماعيـة واالقتـصادية علـى الـسلع          األعلى الرغم من اعتماد       -٦٧

اليت تربط هبـا    كيفية  المعرفة وفهم   فإن   النظم اإليكولوجية الصحية،     توفرهاواخلدمات اليت   
تغري املناخ على   ية تأثري   البشرية، وكيف بسالمة النظم   النظم الطبيعية   سالمة  النظم اإليكولوجية   

بالتايل فإن مثة حاجة إىل إجـراء       ، و  يزاالن حمدودين  الالتفاعل  آليات  على  هذه التفاعالت و  
باإلضافة إىل ذلك، هناك حاجة إىل مزيد من العمل لتعزيز املراقبـة            و .حمددة األهداف حبوث  

  . املستمرة وحتديد املخاطر املتصلة باملناخ من خالل رسم خرائط للمخاطر
اإلفرادية دراسات  الر  توثيق ونش لبذل جهود ترمي إىل     هناك دعوة قوية    قد كانت   و  -٦٨

واملمارسات اجليدة يف التخطيط املتكامل للتكيف من أجل اإلسراع يف عملية التعلم وبنـاء              
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برنـامج  والحـظ   . وصناع القرار املهنيني  ، وال سيما املمارسني     أصحاب املصلحة الثقة بني   
 ،ان منـوا صندوق أقل البلـد من مشاريع    اعومشر ٢١تنفيذ   أنه جيري األمم املتحدة اإلمنائي    

، للتكيـف األولويات احملددة يف برامج العمل الوطنيـة        من  أولوية   ٦٦ تشملوهي مشاريع   
 على أساس املمارسات اجليدة والدروس املستفادة       معرفيةوهناك جمال واسع لتوليد منتجات      

ضرورة وضع خالصـة وافيـة خليـارات        إىل  كذلك   املشاركون   وأشار. من هذه املشاريع  
تـوفري قائمـة    مـن أجـل     ،  املالئمة حملياً التكيف  وتقنيات  ولوجيات  تكنتشمل  التكيف،  

  . اإلجراءات املمكنةب

  املوجودةالتقليدية واحمللية املعارف   -٢  
جيم أعاله، جمموعـة كـبرية مـن         -الفصل الثالث   على النحو املبني يف     توجد،    -٦٩

املتكامـل  تخطـيط   عملية ال املعلومات واملعارف واخلربات ذات الصلة اليت ميكن أن تسهل          
  . يف السياق الصحيحووضعها  هذه اجملموعةويتمثل التحدي يف حتديد . لتكيفل

 يف املاضـي    خالل مواجهة التقلبات املناخيـة    من  راكمت اجملتمعات احمللية،    لقد  و  -٧٠
 اليت تدعم  ارفتشكل جزءا ال يتجزأ من قاعدة املع      باتت  و هامة،   اترف وخرب امع،  واحلاضر

للخطط الوطنية واإلقليمية   عالوة على ذلك، ميكن     و. فيما يتعلق بالتكيف   ارعملية صنع القر  
جيـري  ومع ذلك، نادرا مـا      .  وتستمد منها صالحيتها   ملعارف احمللية والتقليدية  أن تستنري با  

املعارف القائمة، مبا يف ذلـك  لتوثيق حاجة لبذل جهود ومثة  .  تقامسها  هذه املعارف أو   توثيق
  . على نطاق واسعلنشرها  و،منهجيةحنو أكثر على لية،  اجملتمعات احملارفعم

اجملتمعات احمللية  وباإلضافة إىل ذلك، فإن غياب التسهيل والتشجيع املالئمني ُيشعر            -٧١
). مثل سيناريوهات املنـاخ (لمعلومات لتكنولوجيا غري مناسبة مقارنة ب ا وخرباهت امعارفهبأن  

أن يـساعد علـى ضـمان        يف خمتلف الُنُهج     هذه اجلهات صاحبة املصلحة   شراك  وميكن إل 
يف نتظـام    وينبغي إيـالء اهتمـام لال      لتكيف؛لتخطيط  التماسك والتكامل اجليد يف عملية ال     

 توليد ونشر املعارف  يكون مساويا لالهتمام ب   وتوثيق وتعزيز املعارف احمللية والتقليدية       حتديد
  . العلمية والرمسية

  ا وتبادهلارفنشر املعلومات واملع  -٣  
تبادل املعارف واخلربات   ميثل  تكامل للتكيف،   املتخطيط  اليف هذه املرحلة املبكرة من        -٧٢
رف والتعلم  اتبادل املع ميكن أن حيصل    و. األوىل لتحقيق أقصى منفعة من اجلهود       ا ضروري اأمر

اليت اليت تقع ضمن املنطقة اجلغرافية نفسها، و      فالبلدان  . أشكال عدة وبعلى مستويات خمتلفة    
أن ميكـن    البيوفيزيائية امساهتاليت تتشابه يف    نفس الظروف االجتماعية واالقتصادية أو      عيش  ت

الـذين  املهنـيني   لممارسني  ميكن ل وباملثل،  .  البعض اجتارب بعضه تتبادل جتارهبا وتتعلم من     
التأمني، مؤسسات  مثل احلفاظ على الطبيعة، والسلطات احمللية، و      (يعملون يف نفس اجملاالت     
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مع تغري املناخ عن طريق التعلم      بشكل أفضل   التكيف  يف   بعضا   هم بعض واأن يساعد ) اوغريه
  . سوء التكيفأن يتجنبوا ولكل منهم من املمارسات اجليدة 

بني خمتلـف   ارف  تبادل املعلومات وتقاسم املع   ال بد من تيسري     باإلضافة إىل ذلك،    و -٧٣
من االستفادة مـن االسـتنتاجات      على سبيل املثال،    فال بد،   . جمموعات أصحاب املصلحة  

أن وميكـن لـذلك     . من املشاريع التجريبية يف عملية وضع السياسات      املستخلصة  والدروس  
  . بوجه عامالتأقلم تغري املناخ من أجل تعزيز غري سياسات لعوامل أخرى تناول الضمن ي

 تنسيقا منسقةإىل بذل جهود متواصلة ويف عدد من اجملاالت، فإن مثة حاجة،   ولذلك  -٧٤
  . رف والتعلماتسهيل تبادل املعهبدف جيدا 

  تمكينيةمن السياسات البيئة هتيئة   - باء  
 أطر تـشريعية،  وضع  إىل  والتمكينية  السياسات   توفري إرشادات بشأن  مثة حاجة إىل      -٧٥
 دون  ينيشراك أصحاب املصلحة علـى املـستو      إلسيما على املستوى الوطين، ليس فقط        ال

اتية  السياس وميكن لألدوات . وأيضا لضمان التنفيذ الفعال لتدابري التكيف     بل  الوطين واحمللي،   
 موضع التنفيـذ    نيالقطاعيوالتنمية  التخطيط  عمليات  صلب  دمج التكيف يف    تضع عملية   أن  

   .بدالً من أن يكون ذلك جمرد متنٍّ

  تعزيز القدرات املؤسسية والتقنية  - جيم  
تعزيـز القـدرات    زيادة  ضرورة  إىل  عمل  لقة ال حاملناقشات اليت دارت يف     أشارت    -٧٦

إمكانية إىل  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      وأشار. املؤسسية والفنية للتخطيط املتكامل للتكيف    
مـن  تغري املنـاخ    مبجال  واملعنية  كومية  احلدارات  التابعة ملختلف اإل  تدريب جهات التنسيق    

وباملثل، ميكن تعزيز قدرات    . وطنيةتكيف ال الالوزارة اليت تنسق أنشطة     مهام ندب إىل    خالل  
 مشتركة يف جمال إعداد املشاريع وتنفيـذها  االضطالع بأنشطةاإلدارات احلكومية من خالل    

يف الطرف اآلخر من    و. أدوار ومسؤوليات حمددة بوضوح   على أن توكَل لكل منها      وحتليلها،  
 الضعيفة مثل النساء الفقـريات      اجملتمعات احمللية، وال سيما الفئات    حتتاج  الطيف املؤسسي،   

ملشاركة بنشاط يف اختـاذ     ااملعلومات واملعارف و  منتجات  لوصول إىل   لدعم  الواألطفال، إىل   
اهلادئ على أمهية بناء القدرات علـى       وشدد برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط       . القرارات
بشكل أعمـق   لحة  على مشاركة أصحاب املص   األمر الذي يشجع    ،  ةالشعبيالقاعدة  مستوى  

  . إذا أدير بشكل جيدالتكيف احمللية، ويعزز مبادرات 
. فيهـا القـدرات   اليت يتعني تعزيز    اجملاالت التقنية   طائفة من   كما ذكر املشاركون      -٧٧

فهم وتطبيق املبادئ التوجيهيـة وأدوات التخطـيط وتكنولوجيـات          اجملاالت  وتشمل هذه   
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لتكيف لتخطيط  الدمج  ة على الربامج واملعتمدة يف      النُهج القائم ذات الصلة، وتطبيق     التكيف
  . يف خمتلف القطاعات االقتصادية

  وإيصاهلاتعزيز توفري املوارد املالية   - دال  
. متـوفرة املوارد املالية   لتكيف ما مل تكن     لتخطيط  الإجناز    أنه ال ميكن    غانا تالحظ  -٧٨

رئيس فريق اخلـرباء املعـين   ملا ذكره وفقا و.  حاد يف توفري املوارد املاليةنقصمثة ومع ذلك،  
بلدا من  ٤٣واليت حددها  ٧٥٠اليت يصل عددها إىل حوايل شاريع حتتاج امل،  البلدان منوابأقل

  قدره مبلغاً ٢٠٠٩ سبتمرب/للتكيف حىت شهر أيلول   أقل البلدان منوا يف برامج العمل الوطنية        
يف حـني أن املبلـغ       - لتنفيذها   يةمن دوالرات الواليات املتحدة األمريك     مليار دوالر    ١,٧

ومثـة  .  مليون دوالر  ١٧٦املتوفر حاليا هلذه املشاريع يف صندوق أقل البلدان منوا ال يتجاوز            
ال بد مـن    عالوة على ذلك،    و .التكيف هذه متويل إضايف كبري ملعاجلة احتياجات      حاجة إىل   

  . من الصندوقإجراءات احلصول على متويل تيسري وتبسيط 

  املسائل اليت حتتاج إىل متابعة ومزيد من البحث - خامساً

  لشركاء يف برنامج عمل نريويباحلالية واملقررة لجراءات اإل  - ألف  
مت جمموعة من املنظمـات     دالعمل، ق حلقة  من خالل العروض واملداخالت خالل        -٧٩

 اليت هتدف إىل  ةاملقررأو  /اجلارية و اخلاصة مببادراهتا   تفاصيل  البرنامج عمل نريويب    يف  الشريكة  
العقبات والتحديات الـيت مت     خالل مواجهة   لتكيف من   ُنُهج التخطيط ل  تشجيع وتيسري دمج    

  . تنفيذ التوصيات املقدمةمن خالل حتديدها أو 
 هـا،  وتطبيق ها ونـشر   توفري املعلومات واخلدمات املناخية    حتسنيإىل  لتلبية احلاجة   و  -٨٠

 اجلديد للخدمات املناخية،  عاملي  الطار  اإلزمام املبادرة يف    املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية     تتخذ  
 مـن  الذي عقـد يف وقـت سـابق          العاملي املعين باملناخ  لمؤمتر  للنتائج الرئيسية   وهو أحد ا  

علومات املحلقة وصل بني مقدمي وسوف ميثل اإلطار العاملي للخدمات املناخية . ٢٠٠٩ عام
الرصـد،  و،  يف جماالت املراقبة  تعزيز املبادرات     يساعد يف ، و  ومستخدميها واخلدمات املناخية 

لإلطـار العـاملي    وسوف توضع خطة مفـصلة      . والتنبؤ ،نماذجالوضع  البحوث، و إجراء  و
  . ٢٠١١يف عام للخدمات املناخية 

 املدن  هعاين من تضعف الذي   الب منظمة احلكومات احمللية من أجل االستدامة     واعترفت    -٨١
التكيـف،  جمـال   الدور اهلام للسلطات احمللية يف      بلبلدان منوا، و  اأقل  والبلدات، ال سيما يف     

.  إىل األمـام   جدول أعمال التكيف  على دفع    بالعمل مع احلكومات احمللية واملدن       تتعهدو
 ٣٢الدورة  قبل  " املتأقلمة مع تغري املناخ   دن  امل " عن تنظيم واستضافة مؤمتر  ومن بني املبادرات    
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لرفع مستوى الوعي بني أصحاب املـصلحة       و. ة والتكنولوجية للهيئة الفرعية للمشورة العلمي   
يف معاجلة قضايا تغري املناخ يف قطاع الصحة العامة، وتوسـيع املعـارف    غري املشاركني بعد    

بناء القـدرات  يف جمال جهوداً  الصحة العاملية منظمةتبذل بشأن تغري املناخ وصحة اإلنسان،    
هذه اجلهود يف إطار قرار    وتندرج  . سياسات العامة العلى صعيد    الدعوة واملشورة ووالبحوث  

  .)١٠(٢٠٠٨مايو /أيارمد يف اعُتالذي مجعية الصحة العاملية بشأن تغري املناخ والصحة، 
بتيسري األمم املتحدة للبيئة برنامج رف ودعم التكيف، تعهد ادف تعزيز قاعدة املعوهب  -٨٢

اخلـدمات   يوفرتبادل املعارف و  ذلك  سهل  يوسوف  .  للتكيف ة العاملي الشبكةتطوير وتنفيذ   
وجيري حاليا اقتـراح    . ة واالستشارية، والدعم التكنولوجي وتنمية القدرات املؤسسية      ياملعرف

  حبلـول ابكامـل طاقتـه   تبدأ عملها   ينبغي أن   للشبكة اليت   مفصل ومرحلة جتريبية    مشروع  
  . ٢٠١٤ عام
املتعلـق   عملـها الضوء على   ي  يف امليدان االقتصاد  منظمة التعاون والتنمية    وألقت    -٨٣
لتكيف يف عملية التنمية، وتطوير ونشر األساليب       لتخطيط  الدمج  والذي يركز على     التكيفب

كما تعمل  . واألدوات، وإجراء حتليالت اجتماعية اقتصادية لتأثريات تغري املناخ والتكيف معه         
 تقيـيم خمـاطر بـرامج        يف يف جمال التنمية  املهنيني  ساعدة العاملني   ملجياد سبل   إعلى  املنظمة  

  . املناخ وتأقلمها مع تغري املساعدات اإلمنائية
يف إطار برنامج عمـل      كأول إجراء تتعهد بتنفيذه   وتقوم مؤسسة موارد املستقبل،       -٨٤

ملنظمـات املاحنـة    اىل مساعدة   إطلس  ويهدف األ . )١١(لتكيفلأطلس عاملي   بوضع   ،نريويب
أي (، من خالل توفري معلومات مكانيـة        ت التكيف  يف حتديد أولويا   وغريها من املستثمرين  

البحـوث  علـى   طلس أيضا   ويركز األ . لتأثر به لقابلية  ال و آثار تغري املناخ  عن  ) رسم خرائط 
املرحلة األوىل مـن    أُطلقت  قد  و. لتأثر به والتكيف معه   لقابلية  التأثريات تغري املناخ و   املتعلقة ب 

  . ر األطرافهذا األطلس خالل الدورة اخلامسة عشرة ملؤمت
التقنية ألصحاب املـصلحة    واملشورة  ملواجهة التحدي املتمثل يف توفري املعلومات       و  -٨٥

حتديـد  على  على التعاون مع املزارعني     األغذية والزراعة   على املستوى احمللي، دأبت منظمة      
ـ  لالستمرار  قابلة  التكيف ال إجراءات   ق ودجمها يف السياسات واملمارسات اليت هتدف إىل حتقي

  . األمن الغذائي
حلقة العمل بأن بعض األنـشطة       احمليط اهلادئ برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب     أبلغ  و  -٨٦

بالتعاون مع معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، ما        ذلك عمل النمذجة    املساعدة، مبا يف    
يـف  تكاحمليط اهلادئ مع تغري املناخ، وهو مشروع        بتكيف منطقة    ما يتصل زالت جارية في  

__________ 

)١٠( <http://www.who.int/globalchange/A61_R19_en.pdf>. 
)١١( <http://www.adaptationatlas.org>. 
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واسعة النشطة  األفرص لتوثيق بعض    إمكانية وجود   الحظ  و. رئيسي يف منطقة احمليط اهلادئ    
  .  وللتعلم من هذه األنشطةتكيف منطقة احمليط اهلادئ مع تغري املناخالنطاق يف مشروع 

   احملتملة يف إطار برنامج عمل نريويبالتاليةاخلطوات   - باء  
املـشاركون  دم  قالعمل،  حلقة  يت مت حتديدها خالل     ملعاجلة الثغرات واالحتياجات ال     -٨٧

 من األنشطة احملددة اليت يتعني االضطالع هبا يف إطار برنامج عمل            فيما يتعلق بعدد  اقتراحات  
هذه تشمل  و.  للمشورة العلمية والتكنولوجية   نريويب، وذلك بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية      

  : االقتراحات ما يلي
  والتقنيات خليارات التكيف، مبا يف ذلك التكنولوجيات     وضع خالصة وافية      )أ(  

مارسـات  مل أن يستند إىل وصـلة بينيـة      ذا اجلهد   وميكن هل . املالئمة حمليا 
التأقلم استراتيجية  قاعدة بيانات   و )١٢(برنامج عمل نريويب  إطار  يف  التكيف  

 الصلةاملعلومات ذات   يف هذه اخلالصة الوافية     وينبغي أن ُتدمج     .)١٣(احمللية
 ،للتكيفاألطلس العاملي و، )١٤(تعلم التكيفلية املتوفرة يف املنصة الشبكية آل

  األخرى؛ التكيف الرئيسية والعديد من شبكات 
واملمارسات اجليدة والدروس    اإلفرادية   دراساتالتوثيق ونشر   قيام األمانة ب    )ب(  

 . لتكيفلتخطيط الج املستفادة يف دمج هنُ

        

__________ 

)١٢( <http://unfccc.int/adaptation/4555.php>. 
)١٣( <http://maindb.unfccc.int/public/adaptation>. 
)١٤( <http://www.adaptationlearning.net>. 


