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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعيةاهليئة 
  والثالثون الثانيةالدورة 

  ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٩ إىل مايو/أيار ٣١بون، 
  املؤقت األعمال جدول من ٣البند 

  معه والتكيف به للتأثر والقابلية املناخ تغري بتأثريات علقاملت نريويب عملبرنامج 

خيـارات  ومنـافع  تقرير توليفي عن اجلهود املبذولة لتقييم تكـاليف            
، واآلراء بشأن الـدروس املـستفادة واملمارسـات اجليـدة           التكيف
   واالحتياجاتوالثغرات

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
ة اليت تستعرض ما صدر من كتابات تتنـاول التكـاليف           استناداً إىل الورقة التقني     

، يقدم هذا التقرير توليفاً     )FCCC/TP/2009/2(واملنافع احملتملة للخيارات املتعلقة بالتكيف      
للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من األطراف واملنظمات ذات الصلة، وغري ذلك من             

ويقدم . لتقييم تكاليف ومنافع خيارات التكيف    املصادر ذات الصلة، بشأن اجلهود املبذولة       
التقرير موجزاً للدروس املستفادة واملمارسات اجليدة، كمـا حيـدد الثغـرات املتبقيـة              
واالحتياجات املتصلة بكل من احلاجة إىل تقييمات أمشل للتكاليف واملنـافع وبـالثغرات             

يون بالتكيف عند إجـراء     املنهجية واالحتياجات اليت يصادفها الباحثون واملخططون املعن      
  .هذه التقييمات
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  مقدمة  - أوالً

  الوالية  -ألف   
طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف االستنتاجات اليت توصـلت             -١
ها يف دورهتا الثامنة والعشرين بشأن برنامج عمل نريويب املتعلق بتـأثريات تغـري املنـاخ                إلي

والقابلية للتأثر به والتكيف معه، إىل األمانة أن تعد، حبلول دورهتا الثانية والثالثني، تقريـراً               
ادر توليفياً قائماً على التقارير املقدمة من األطراف واملنظمات ذات الصلة وكذلك من املـص             

األخرى ذات الصلة بشأن اجلهود املبذولة، مبا فيها الطرائق املـستخدمة، لتقيـيم تكـاليف            
خيارات التكيف، فضالً عن آرائها بشأن الدروس املستفادة واملمارسـات اجليـدة             ومنافع

  . )١(والثغرات واالحتياجات
ية إىل األمانـة    ويف الدورة نفسها، طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوج          -٢

 كتابـات أن تعد قبل الدورة احلادية والثالثني للهيئة ورقة تقنية تستعرض فيها ما صدر من               
وأن تنظم، بتوجيه من رئيس اهليئة وقبل        )٢(بشأن التكاليف واملنافع احملتملة خليارات التكيف     

 .)٣(ات التكيـف  الدورة الثانية والثالثني للهيئة، حلقة عمل تقنية بشأن تكاليف ومنافع خيار          
وينبغي أن ُتعقد حلقة العمل هبدف تيسري عملية حتديد ممارسات وتدابري تكيـف مناسـبة               

  .وجتنب سوء التكيف، مع مراعاة املعلومات الواردة يف هذا التقرير التوليفي

  نطاق املذكرة  -باء   
بـدعوة  ات تقدم هذه الوثيقة توليفاً لآلراء واملعلومات اليت قدمتها األطراف واملنظم           -٣
االحتاد الروسي، والسويد باسم اجلماعـة األوروبيـة،        (وورد تقريران من طرفني      . اهليئة من

الشبكة ( طرفاً، ومنظمتني غري حكوميتني ٣٢، ميثالن آراء )االحتاد األورويب حالياً، وأعضائها  
  . )٤()املناخية للشباب اهلندي ومنظمة العمل الدولية يف جمال السكان

در أخرى ذات صلة تنظر فيها هذه الورقة تقييمات أُجريت ملـشروع            وتشمل مصا   -٤
الدراسة الوطنية االقتصادية والبيئية واإلمنائية لتغري املناخ الذي وضعته اتفاقية األمم املتحـدة             

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2008/6 ٥٢ و٥١، الفقرتان. 
)٢( FCCC/SBSTA/2008/6 وترد الورقة التقنية يف الوثيقة . ٥٠، الفقرةFCCC/TP/2009/2. 
)٣( FCCC/SBSTA/2008/6 ٥٣، الفقرة. 
والتقارير املقدمـة   . FCCC/SBSTA/2009/Misc.9/Rev.1ُجّمعت التقارير املقدمة من األطراف يف الوثيقة         )٤(

 .<http://unfccc.int/3689.php>: من املنظمات غري احلكومية متاحة على املوقع التايل
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تنمية "املسمى  واملشروع العاملي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي        ،)٥(اإلطارية بشأن تغري املناخ   
 والدراسات االقتصادية اإلقليمية ،)٦("السياسات من أجل التصدي لتغري املناخ قدرات واضعي   

وأصبحت هذه التقييمات والدراسات متاحة بعد نشر الورقة التقنية املـشار            .)٧(لتغري املناخ 
واملنـافع احملتملـة خليـارات التكيـف          أعـاله بـشأن التكـاليف      ٢إليها يف الفقـرة     

)FCCC/TP/2009/2.(   ذا التقرير التوليفي هو إكمال الورقة التقنية، ال سيما يف          والغرض من ه
وعلى عكس الورقة  .جماالت الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة، والثغرات، واالحتياجات 

التقنية، اليت نظرت يف التقييمات على الصعيد العاملي والوطين ودون الوطين، تركـز هـذه               
  . حمتوى التقارير املقدمةالوثيقة على املستوى القطاعي ليعكس ذلك

  املعلومات األساسية  -جيم   
 من برنامج عمل نريويب هو مساعدة مجيع األطراف، وخباصة البلـدان            العاماهلدف    -٥

النامية، مبا فيها أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني فهمها وتقييمها              
 به والتكيف معه، وعلى اختاذ قرارات مـستنرية بـشأن           لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر    

إجراءات وتدابري تكّيف عملية من أجل التصدي لتغري املناخ على أسـاس علمـي وتقـين                
  . )٨(اقتصادي سليم، مع مراعاة تغيُّر املناخ وتقلبه حاضراً ومستقبالً - واجتماعي

 .هلا لتحقيق أهدافه  ويتضمن برنامج عمل نريويب تسعة جماالت عمل يسعى من خال           -٦
 - املعلومـات االجتماعيـة   "املعنـون   وُتعد هذه الوثيقة يف إطار جمال العمـل اخلـامس،           

مـن مرفـق    ‘ ٥’)أ(٣، الذي يسعى للنهوض باملوضوع الفرعي املبني يف الفقرة          "االقتصادية
 - التشجيع على إتاحة املعلومات عـن اجلوانـب االجتماعيـة         "املعنون   ١١-م أ /٢املقرر  
االقتصادية يف تقييمات اآلثار     - تصادية لتغري املناخ، وحتسني إدماج املعلومات االجتماعية      االق

  ."والقابلية للتأثر

__________ 

 طنية االقتصادية والبيئية واإلمنائية لتغري املناخ     االتفاقية اإلطارية املتعلق بالدراسة الو    املعلومات املتعلقة مبشروع     )٥(
 .<http://unfccc.int/2807.php>: متاحة على املوقع التايل

 .<www.undpcc.org>: املعلومات املتعلقة مبشروع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي متاحة على املوقع التايل )٦(
ألن العديد منها   ‘ تقارير سترين املصغرة  ‘ باسم   املناخالدراسات االقتصادية اإلقليمية لتغري     عادة ما ُيشار إىل      )٧(

ويف الوقت احلاضر، ُتجرى دراسات اقتصادية إقليمية لتغري املنـاخ يف           . مستوحاة من نشر استعراض سترين    
 .أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأفريقيا

 .١، املرفق، الفقرة ١١-م أ/٢ املقرر )٨(
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اجلهود املبذولة، مبا فيها الطرائق املستخدمة، لتقييم تكاليف ومنـافع            -ثانياً   
  التكيف خيارات

  مقدمة  -ألف   
هاماً من ختطيط التكيـف، إذ      يشكل تقييم تكاليف ومنافع خيارات التكيف جزءاً          -٧

ويتمثل النهج املعتـاد يف      .يسمح لصانعي القرار باختاذ قرارات مستنرية عند انتقاء اخليارات        
مقارنة التكاليف املقدرة خليارات التكيف باملنافع املتوقعة واالكتفاء بانتقاء تلك اخليارات اليت            

وتكاليف التكيـف    .ة احلالية للتكاليف  يزيد فيها صايف القيمة احلالية للمنافع عن صايف القيم        
حسب التعريف الوارد يف التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ              

تكاليف ختطيط تدابري التكيف والتحضري هلا وتيسريها وتنفيذها، مبا يف ذلك تكـاليف             "هي  
 اجُتنِب من أضرار أو ما تـراكم مـن   تكاليف ما"ف املنافع على أهنا ، يف حني ُتعرّ   "االنتقال

 دائمـاً   تزيـل ومبا أن تدابري التكيـف ال        .)٩("منافع عقب اعتماد تدابري التكيف وتنفيذها     
 بعد تنفيذ خيارات التكيف جيـب أيـضاً أن          متبقيةالتأثريات متاماً، فإن تكاليف أي أضرار       

  . اخلياراتخيار منُتراعى عند انتقاء 
 بني التكلفة واملنفعة ُيستخدم علـى نطـاق واسـع            يقارن الذيتحليل  الورغم أن     -٨

 .لتخصيص النفقات العامة، فإنه ينطوي على نواحي قصور عندما ُيطبَّق يف سياق التكيـف             
يـيم  ومن الصعب االعتماد حصراً على ذلك النهج، خصوصاً بسبب املـسائل املتـصلة بتق             

 ميكن حتقيق املزيد باستخدام هنج قائم       ويف بعض احلاالت،   ). الوفاة مثل(التأثريات غري النقدية    
 انتقاء اخليارات ذات التكلفة الدنيا لتحقيق هدف مـادي معـني            ، أي على فعالية التكاليف  

تعزيز اإلمداد باملياه وختزينها     نيو وتوفالو وعلى سبيل املثال، حّدد      .لتوريد اخلدمات الرئيسية  
اهلادئ مع تغري املناخ باستخدام هـذا       على أنه أولوية التكيف يف إطار مشروع تكيف احمليط          

منفعـة  زيادة   تسفر عن    قدواهلدف هنا ال يتمثل يف إجياد خيارات بديلة للتكيف           .)١٠(النهج
 بل إجياد تلك اخليارات اليت تكفل مياهاً كافية مـن حيـث النوعيـة والكميـة                 ،لتكيفا

  .للمجتمعات احمللية القابلة للتأثر
 األنسب اعتماد هنج قائم على املخاطر ُتنتقى فيه         ويف حاالت أخرى، قد يكون من       -٩

ويقتـرح االحتـاد     . من املخاطر بأقل تكلفـة     تنطوي على قد مقبول   خيارات التكيف اليت    
__________ 

)٩( Parry ML, Canziani OF, Palutikof JP, van der Linden PJ and Hanson CE (eds.). 2007. Climate 

Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the 

Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge and 

New York: Cambridge University Press. 
:  متاحـة علـى املوقـع التـايل        املنـاخ  لـتغري  اهلـادئ  احملـيط  تكيـف املعلومات املتعلقة مبشروع     )١٠(

<www.sprep.org/climate_change/PACC/index.asp>. 
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األورويب يف تقريره أن هنج إدارة املخاطر، مبا فيها النهج املرحلية أو النـهج القائمـة علـى               
، قد يساعد على مواجهة عـدم       لنواحيمن مجيع ا  جمدية  خيارات  خيارات ال ُيندم عليها أو      

وأخرياً، ميكن يف بعض احلاالت اعتماد حتليل متعدد املعايري ملراعاة عدم إمكانية قياس              .اليقني
 التحليل املتعدد املعايري، ُيحدد عدد من األهداف وُيعطى         يفو .أو حتديد تكلفة مجيع اجلوانب    

ل على درجة إمجالية لكل خيار من       ، ُيحص الترجيحوباستخدام هذا    .لكل هدف مرجِّح  وزن  
  .خيارات التكيف، وُينتقى اخليار الذي حيصل على أعلى درجة

وبغض النظر عن النهج الذي جيري انتقاؤه، فإن من الواجب أخذ اآلثار التوزيعية يف               -١٠
 الفئـات وبعبارة أخرى، جيب أن ينظر التقيـيم يف مـسألة أي القطاعـات أو                .احلسبان

  .لية ستتحمل تكلفة خيار التكيف قيد النظر وأيها سيتمتع مبنافعهاجملتمعات احمل أو
إىل من خيارات التكيف    على آخر   خيار  يستند تفضيل    من غري املرجح أن      هورغم أن   -١١

، فقد تبني أن حتليالً للتكاليف واملنافع، وإن كان غري تام، يوفر            للتكاليف واملنافع تقييم حبت   
  .لقرارمعلومات هامة ومفيدة لصانع ا

ويقوم العديد من البلدان واملناطق حالياً بتقييم تكاليف تأثريات تغري املناخ، ولكـن               -١٢
 إسـقاط "مـشروع   ف .ليس بالضرورة تكاليف التكيف من أجل التصدي لتلك التـأثريات         

قطاعياً باتباع هنج التحليل التـصاعدي،      التأثريات االقتصادية لتغري املناخ يف االحتاد األورويب        
قـّيم  ،  ٢٠٠٩ي أشرف على إدارته مركز البحوث املشترك للمفوضية األوروبية يف عام            الذ

 وصـحة   ، والـسياحة  ، والنظم الساحلية  ، وفيضان األهنار  ،تأثريات تغري املناخ على الزراعة    
 اوع، إذ رووفقاً لتقديرات هذا املش    .اإلنسان اليت ميكن أن حتدث يف أوروبا من دون التكيف         

 تغري املنـاخ  يلحقه كان الضرر السنوي ،املناخ املتوقع لثمانينيات هذا القرن  شهد العامل اليوم  
 مليار  ٢٠يتراوح بني   يقدر مببلغ   الناتج احمللي اإلمجايل    يف  خسارة  كاقتصاد االحتاد األورويب    ب

يف سـيناريو   ( مليار يورو    ٦٥و) مئويةة   درج ٢,٥ارتفاع درجة احلرارة    يف سيناريو   (يورو  
  . )١١()البحرسطح ات مئوية وارتفاع كبري يف مستوى  درج٥,٤ارتفاع 

كافئة مـن النـاتج احمللـي       كنسبة مئوية م  (وستكون التكاليف االقتصادية النسبية       -١٣
 واليت لديها   الشديدلتغري املناخ أعلى يف مناطق أخرى مثل أفريقيا، القابلة للتأثر            )١٢()اإلمجايل

غري من عدم اليقني الذي حييط هبذه التكاليف،        وهناك درجة عالية     . على التكيف  متدنيةقدرة  
 صايف التكاليف االقتصادية الرئيسية لتغري املناخ ميكن أن تكون          تشري إىل أن   مناذج إمجالية    أن

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل كل سـنة اعتبـاراً مـن              ٣ و ١,٥مكافئة ملا يتراوح بني     
  . يف أفريقيا٢٠٣٠ عام

__________ 

)١١( Ciscar JC (ed.). 2009. Climate Change Impacts in Europe. Final Report of the PESETA 

Research Project.  Available at <http://peseta.jrc.ec.europa.eu>. 
تشمل هذه التكاليف كالً من التكاليف السوقية وغري السوقية، ولكن ُيعّبر عنها كقيمة مكافئة لنسبة مئوية                 )١٢(

 .من الناتج احمللي اإلمجايل
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 الذي قدمته جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة          ويستنتج التقرير   -١٤
 بشأن اقتصاد تغري املنـاخ يف تلـك املنطقـة أن التكـاليف          ٢٠٠٩البحر الكارييب يف عام     

وكمتابعة للدراسة، سُيجرى حتليل اقتصادي      . وأهنا تتزايد مع مرور الوقت     كبريةاالقتصادية  
  . )١٣(خليارات التكيف

عديد من الدراسات اليت تركز فعالً على تكاليف التكيف، بدالً مـن تكـاليف              وال  -١٥
التوسـع  وقبل  .م منافع التكيف أو التأثريات املتبقية، حىت من الناحية الكميةّيالتأثريات، ال تق  

يف  اجلهود املبذولة لتقييم تكاليف ومنافع خيارات التكيـف علـى مـستويات و             يف تناول 
، ستنظر هذه الوثيقة يف الطرائق املستخدمة يف        ) جيم أدناه  ،صل الثاين يف الف (خمتلفة   قطاعات

  .الفرع التايل

  الطرائق املستخدمة لتقييم تكاليف ومنافع خيارات التكيف  -باء   
عند تقييم تكاليف ومنافع خيارات التكيف، ميكن ملخططي التكيف أن ينظروا إمـا        -١٦

وتنظر التقييمات االقتصادية يف  .كاليف واملنافع املاليةيف التكاليف واملنافع االقتصادية أو يف الت    
وعلى عكـس ذلـك، ُتقـّيم        .التكاليف واملنافع على نطاق أوسع لالقتصاد الوطين ككل       

فعلى سبيل املثـال،     .النظرالتكاليف املالية عموماً داخل إطار امليزانية لكل من اخليارات قيد           
 تعزيـز املراقبـة   اليت تترتب علىمه للتكاليف املالية أبلغ االحتاد الروسي، يف تقريره، عن تقيي      

 خدمات أرصاده اجلوية املائية بتقييم تكاليف إنتاج بيانات         كفاءةونظر يف    .املنهجية يف البلد  
األرصاد اجلوية املائية ذات الصلة ومنافعه من حيث جتنب الضرر بواسطة التدابري التحضريية             

  .ت عالية النوعية ويف الوقت املناسباليت أمكن اختاذها بفضل توفر تنبؤا
أمهية حامسة  مهما   التقييم االجتماعي    يعتربوإىل جانب التقييمات املالية واالقتصادية،        -١٧

أثر يف أي تقييم لتكاليف ومنافع خيارات التكيف ألن تأثريات تغري املناخ غالباً ما يكون هلا                
ويدعو االحتاد األورويب، يف     .اً مما يف غريها   الضعيفة أشد نسبي   اجملتمعات احمللية واجلماعات     يف

 مبـا يف    عموماً،تقريره، صانعي القرار إىل مراعاة االعتبارات البيئية واالقتصادية واالجتماعية          
  .واالستدامة الطويلة األجلاإلنصاف القيم الثقافية وكفالة احملافظة على ذلك 
تلـك   :جمموعتني واسعتني يف  اً  عمومفتقع   تقييمات تكاليف التكيف املوجودة      وأما  -١٨

) غالباً ما ُتطبق على الصعيدين العاملي واإلقليمي وأحياناً على الصعيد الوطين     (اليت تعتمد هنجاً    
غالبـاً   (النهج اإلمجايل تقييم  إىل  تدرجيياً  مفصالً بدرجة أكرب يرمي     وتلك اليت تستخدم هنجاً     

ويعتمد علـى   االثنني  هج اإلمجايل أبسط    والن ).ُتطبق على الصعيدين الوطين ودون الوطين      ما
__________ 

 Economics of Climate. ٢٠٠٩. جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )١٣(

Change in Latin America and the Caribbean. Summaryمتاح يف املوقع ، 
 <www.cepal.org/publicaciones/xml/3/38133/02_Economics_of_Climate_Change_-_Summary_ 

2009.pdf>. 



FCCC/SBSTA/2010/3 

GE.10-60400 8 

مث " حساس للمنـاخ  "عدد من االفتراضات اليت يصعب إثباهتا، حىت بتقدير مستوى استثمار           
إىل النـهج املفـصل     ويـؤدي   . ملراعاة التكاليف اإلضافية لتغري املناخ    " هامش ربح "تطبيق  

هون، عند تنفيـذهم    ولكن املخططني واملمارسني يواج    .تقييمات أدق على الصعيد القطاعي    
 من عدم اليقني بشأن التطورات املقبلة يف االقتصاد ككل والتـأثريات            كبرياًهلذا النهج، قدراً    

  .تغري املناخدثها حي  أناليت حيتمل
 يف إطـار   مراعاة عدد من املسائل املنهجية اليت ميكن مجعهـا           ينبغي أي تقييم،    ويف  -١٩

بني يف  امل على النحو ،  ، واإلنصاف  والتقييم االقتصادي  ،املواضيع العامة املتمثلة يف عدم اليقني     
  .الشكل الوارد أدناه

  املسائل املنهجية الرئيسية اليت ينطوي عليها تقييم تكاليف ومنافع التكيف

 

 
  

 إىل الفصل الثالث من الورقة التقنية لالطالع على املناقشة          ُيرجع. FCCC/TP/2009/2  :املصدر
  . يف الشكلاملفصلة للمفاهيم الواردة

 ، تلك املـسائل بـشفافية     ينبغي ألي تقييم أن يعكس     االحتاد األورويب،    ذكروكما    -٢٠
فيها اختيار معدل اخلصم املستخدم يف التقييم، وحاالت عدم اليقني احمليطـة بـاملتغريات               مبا

ـ  اإلضـافية مثالً املنافع   ( اخلارجية   واآلثاراملناخية، وطريقة معاملة الضرر املتبقي       اليف  والتك
إجراء مقارنة بني خيـارات     يسهل  وذلك  . املنتقىنهج  وال،  )على خمتلف املستويات  اإلضافية  

  . العامالتكيف يف سياق خمصصات امليزانية 
 أخـذ واستنتجت الورقة التقنية بشأن التكاليف واملنافع احملتملة خليارات التكيف أن             -٢١

اليت حيدثها لتأثريات املادية لالقيم احملتملة جمموعة يقتضي مراعاة يف احلسبان  مسألة عدم اليقني    
 وضـع وينبغي توخي احلذر عنـد       .بتلك التأثريات املتصلة  تغري املناخ وللتكاليف االقتصادية     

  .منفردةتقديرات تكاليف ومنافع التكيف كقيم 
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 إىل أنـه   الورقة التقنية وغريها من التقييمات احلاليـة         تشريوباإلضافة إىل ما سبق،       -٢٢
  :ان خمططي التكيف أن ينظروا يف املسائل التالية قبل إجراء تقييمات التكيفبإمك

ورفـع  هل يسعى التقييم إىل حتديد نطاق مسألة التكيف          .أهداف التقييم   )أ(  
نه يهدف إىل تقدمي معلومـات      أ، أم   )اإلمجاليةأي التكاليف   ( الوعي   درجة

 التكيـف    بـني خيـارات    باالنتقاء مـن  كافية للسماح لصانعي القرار     
  ؟)التكاليف واملنافع املفصلة أي(

هل ينبغي أن تركـز خيـارات     .نوع خيارات التكيف اليت جيب تقييمها       )ب(  
أم ينبغي أن تركز    أو على تقليلها،     التأثريات املادية    وقوعالتكيف على منع    

وهل ينبغي خليارات التكيف أن تليب األولويـات          قابلية التأثر؟  تقليلعلى  
ل، مبا فيها التدابري اليت ال ندامة عليها ومواجهة تقلبية املنـاخ            القصرية األج 

أن تستجيب للشواغل الطويلة األجل، مبا فيها تعزيـز         هلا  احلالية، أم ينبغي    
 الدراسـات   وعلى سبيل املثال، فـإن      تغري املناخ يف املستقبل؟    املرونة إزاء 

 ركـزت ا ورواندا،    اليت أُجريت يف كيني    ،االقتصادية اإلقليمية لتغري املناخ   
تسريع التنمية وزيادة احلمايـة     (على استراتيجيات التكيف املتصلة بالتنمية      

بناء القدرة على التكيف    (واالستراتيجيات اخلاصة بتغري املناخ     ) االجتماعية
  ؛ )١٤()وتعزيز املرونة

  هذه اخليارات  هل اهلدف من   .أهداف خيارات التكيف اليت جيب تقييمها       )ج(  
األضرار، أم إعادة مستويات الرعاية إىل مستويات ما قبل تغري          جتنب مجيع   

بتكـاليف  املناخ، أم احلفاظ على املستويات احلالية للمخاطر، أم احلد منها           
يف حدود ميزانيات متفق عليها أو مستويات مقبولـة         تتسم بالفعالية وتقع    

 حتديد وتقييم   فأملانيا، مثالً، تقوم حالياً بتقييم مبادئ ومعايري       حمددة مسبقاً؟ 
 إدراجها يف خطة عمل التكيف اخلاصة هبا لعام         يتعنيخيارات التكيف اليت    

اتفاق على أن التغريات الـيت      التوصل إىل   وأحد املبادئ قيد النظر      .٢٠١١
  . هي أهم التغريات اليت جيب اجتناهباإرجاعها ميكن  ال

   خمتلفةقطاعاتمتنوعة ويف تقييمات على مستويات   -جيم   

  عرض عام  -١  
ركزت التقييمات السابقة لتكاليف ومنافع خيارات التكيف علـى املـستوى           فيما    -٢٣

 من الدراسات، ال سيما يف البلدان النامية، على الصعيد الـوطين       تركز أعداد متزايدة  العاملي،  
__________ 

 <http://kenya.cceconomics.org>: التقرير الكامل للدراسات ومواد إضافية متاحان على املوقـع التـايل           )١٤(
 .<http://rwanda.cceconomics.org>و
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وتستخدم التقييمات الوطنية ودون الوطنية جمموعة من الطرائـق،          .ودون الوطين والقطاعي  
املايل، ومناذج التقييم املتكامل، ومناذج التوازن العـام        و ياالستثمارالتدفق  ا حتليالت   فيه مبا

  . )١٥(القابلة للحساب، ووضع مناذج تقييم التأثري القطاعي
وخلصت الورقة التقنية إىل أن التقييمات القائمة على الصعيد الوطين ختتلف فيمـا               -٢٤

غري أن  .، وأن نتائجها ليست قابلة للمقارنة بسهولة  يتعلق باألطر الزمنية واملقاييس املستخدمة    
 تكاليف تكيف عالية، مما يعين أن تكاليف التكيف العاملية املقدرة سابقاً            يشري إىل الكثري منها   

  .قد تكون جد منخفضة
ومنذ نشر الورقة التقنية، أُجري عدد من التقييمات اجلديدة، مبا فيها التقييمات اليت               -٢٥

ر مشروع الدراسة الوطنية االقتصادية والبيئية واإلمنائية التفاقية األمم املتحدة          أُجريت يف إطا  
اإلطارية لتغري املناخ، ومشروع تنمية القدرات لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، ومـشروع             

وتبدأ تقييمات كثرية على مـستوى قطـاعي مث    .الدراسات االقتصادية اإلقليمية لتغري املناخ    
ويف مـشروعي   . للتكاليف واملنافع على الـصعيد الـوطين  لوضع تقديراتك ُتجمع بعد ذل 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والدراسة الوطنية االقتصادية والبيئية واإلمنائية التفاقية األمـم             
رت املتحدة اإلطارية لتغري املناخ، ركزت األطراف على قطاعاهتا األكثر قابلية للتـأثر وقـدّ             

 .املالية اإلضافية الالزمة يف تلك القطاعات للتصدي لـتغري املنـاخ          مارية و االستثالتدفقات  
 سيناريو خـط أسـاس،      لوضعوُحسبت تكاليف االستثمار لكل قطاع وقع عليه االختيار         

 اإلضافية  والتدابريالتدابري  تغري  تكيف يعكس   سيناريو  لسياسات واخلطط احلالية؛ و   ايعكس   مما
وميثل الفرق يف التكلفة بني سيناريو خط األساس وسـيناريو           .للتصدي لتأثريات تغري املناخ   

  . حمددقطاعيف للتكيف املطلوب التكيف االستثمار 
وأعلنت الفلبني، يف تقرير دراستها الوطنية االقتصادية والبيئية واإلمنائية، أن عمليات             -٢٦

طين، وأن هذه   ختطيط التكيف جارية وأن استراتيجيات التكيف توضع حالياً على الصعيد الو          
وكجزء من ذلك    .العمليات واالستراتيجيات سُتوحد يف هناية األمر وُتدمج وُتحدد تكاليفها        

اجلهد، تقّيم الفلبني حالياً التدفقات املالية الالزمة للنفقات الوطنية املتصلة بالتكيف، مبا فيها              
  .فاف مثل الفيضانات واجلبالغة الشدةنفقات الكوارث النامجة عن أحداث جوية 

واعترفت إيطاليا، يف مسامهتها يف التقرير الذي قدمه االحتاد األورويب، باحلاجة إىل               -٢٧
مراعاة التفاعالت بني القطاعات وانعكاسات تغري املناخ على االقتصاد بأكمله، باإلضافة إىل            

  .القيام ببساطة جبمع تقديرات قطاعات منفصلة، لتقييم التكاليف اإلمجالية للتكيف
ومن حيث انتقاء خيارات التكيف، استنتجت التقييمات اليت أُجريـت يف كينيـا               -٢٨

 باملنطق الذي يقوم على أساسه إدراج     ورواندا أن جمموع تكاليف التكيف يتأثر تأثراً شديداً         
تفتـرض  فيمـا   و . منه استبعادها أو   ‘التكيف مع تغري املناخ   ‘املشاكل واخليارات يف تعريف     

__________ 

 .وردت يف الورقة التقنية، الفصل اخلامس، مناقشة ملواطن قوة تلك املنهجيات ونواحي قصورها )١٥(
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 الالزمة للتصدي لتغري    ‘اإلضافية‘ه ال ينبغي أن ُتحسب سوى التكاليف        أناملتدنية  تقديرات  ال
غطي خيارات مثل حتصني االستثمارات املـستقبلية مـن العوامـل       ت  واليت املناخ يف املستقبل  

التنميـة الـسريعة واحلمايـة    حتسب تكاليف  عندما املرتفعةتقديرات الُتستخلص واملناخية،  
، ‘عجز التكيـف  ‘قصور احلايل يف القدرة على التكيف، أو        مواجهة ال يف عملية   االجتماعية  

 القائمـة وينبغـي أن      تقلبية املناخ القائم يف هذه البلدان، رغم أن هذه التكاليف نامجة عن           
  .تغطيها السياسات اإلمنائية

لبناء القـدرة   ) ٢٠١٢لعام   (املباشرةبالنسبة إىل رواندا، مثالً، ُتقدر االحتياجات       و  -٢٩
 مليون دوالر ٥٠ مببلغوتلبية األولويات املبكرة استعداداً لتغري املناخ يف املستقبل      على التكيف   

 ٨مببلـغ   ن املبلغ احلايل املقدر     ع كبريةمن دوالرات الواليات املتحدة يف السنة، وهي زيادة         
 .احملدد يف برنامج عملها الـوطين للتكيـف       وماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       

، )ملواجهة عجز التكيف احلـايل ( أُدرجت فئتا احلماية االجتماعية والتنمية املعّجلة    ولكن، إذا 
 مليون دوالر من دوالرات الواليـات       ٣٠٠ تكاليف التكيف بالنسبة لرواندا      تبلغ أن   أمكن

  .املتحدة يف السنة
ن فـإ ة،   غانا، يف تقرير دراستها الوطنية االقتصادية والبيئية واإلمنائي        ووفقاً لتقديرات   -٣٠

يف الزراعة والـصحة واملنـاطق      (تنفيذ تدابري التكيف من أجل احلد من تأثريات تغري املناخ           
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حبلول        ٧٠٠سيتطلب حوايل   ) أساساً الساحلية

وتعترف غانا بأن تكاليف التكيف املذكورة غري مؤكدة بسبب عـدم الـيقني         .٢٠٢٠عام  
يف جمـال   وجـود عجـز     بأي طريقة متاحة بسرعة لتقييم تكاليف التكيف و        ب الذي يتصل 

لتكيف، وكذلك ألن معظم أنشطة التكيف لن يكون اهلدف الوحيد منها هو التكيف مـع               ا
  .تغري املناخ

  التقييمات القطاعية  -٢  
من ناحية التغطية القطاعية، أبلغ االحتاد األورويب أن تكـاليف ومنـافع خيـارات                -٣١

الزراعة وإدارة املوارد املائية وإدارة املنـاطق       (ُتفهم فهماً أفضل يف بعض القطاعات       التكيف  
والتقييمات القطاعية القائمة متنوعة؛ وهي تـشمل أطـراً زمنيـة            .منه يف أخرى  ) الساحلية

  .وخيارات تكيف ومستويات تكيف خمتلفة، مما جيعل من الصعب مقارنة النتائج بني البلدان
تكاليف التكيف   )١٦(ة أجراها املعهد الدويل لبحوث سياسات التغذية      وقّيمت دراس   -٣٢
ُنظـر  وتشمل خيارات التكيف اليت      . بالتركيز على سوء تغذية األطفال     القطاع الزراعي يف  
وقدر املعهد االستثمار  . البحوث الزراعية، وتوسيع الري وتعزيزه، وحتسني الطرق الريفية     فيها

__________ 

)١٦( International Food Policy Research Institute. 2009. Climate Change: Impact on Agriculture and 

Costs of Adaptation. Available at <www.ifpri.org/publication/climate-change-impact-agriculture-

and-costs-adaptation>. 
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م إلعادة أعداد سوء تغذية األطفال إىل األعـداد املتوقعـة يف            السنوي اإلضايف العاملي الالز   
 مليارات من دوالرات الواليات املتحدة يف إطار سيناريو         ٧,١ مببلغسيناريو عدم تغري املناخ     

 . مليارات من دوالرات الواليات املتحدة يف إطار سيناريو أكثر جفافـاً           ٧,٣أكثر رطوبة و  
حراء الكربى على تكـاليف التكيـف، إذ تـشكل          وهتيمن احتياجات أفريقيا جنوب الص    

  . يف املائة من اجملموع٤٠ حوايل
اسـتنتجت  اعترب املعهد الدويل لبحوث سياسات التغذية الري خياراً فعـاالً،      فيما  و  -٣٣

الربازيل، يف تقييمها القتصاديات تغري املناخ يف إطار الدراسات االقتصادية اإلقليميـة لـتغري     
 .خيارات التكيـف األخـرى    يف  تكاليف الري أدىن منها     /إلمجالية ملنافع املناخ، أن النسبة ا   

 لاخليارات احملددة كفاءة هو التحوير الوراثي، الذي يقتضي اسـتثمار مليـار ريـا              وأكثر
  . )١٧( يف البحثسنوياً)  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٥٦٠( برازيلي
ا، يف مسامهتها يف التقرير الذي قدمه االحتاد         هولند ذكرت،  املوارد املائية ومن حيث     -٣٤

 القرارات بشأن اسـتراتيجية      اختاذ األورويب، أن تقييمات التكاليف واملنافع غالباً ما يسرت       
 ويقدر تقييم أُجري حديثاً بشأن احلماية من الفيـضانات وإدارة          .محاية البلد من الفيضانات   

مبلغاً يتراوح  خماطر الفيضانات يف هولندا أن تنفيذ جمموعة شاملة من تدابري التكيف سيكلف             
 مليـار يـورو يف   ١,٥ و٠,٩ ، وبني٢٠٥٠ مليار يورو يف السنة حىت عام       ١,٦ و ١,٢بني  

وتقوم تقديرات التكاليف املذكورة على تقييمات . ٢١٠٠ إىل ٢٠٥٠السنة خالل الفترة من 
وهي ُتضاف إىل التكاليف اليت سبق إدراجهـا   .طر وُيعرب عنها كقيم سوقيةواحتماالت املخا 

 الفيـضانات مطابقـة للمعـايري احلاليـة للـسالمة           احلماية مـن  يف امليزانية جلعل وسائل     
  .الفيضانات من
وركز تقييم هولندا على التكيف مع نوع معني من خمـاطر الفيـضانات، بيـد أن                -٣٥

ر مشروع الربنامج اإلمنائي، إال يف خيارات التكيف اليت ميكنها          تركمانستان مل تنظر، يف إطا    
نهج ل وفقاً،  ٢٠٣٠ حبلول عام    ٣ كلم ٥,٥أن تزيل املخاطر العامة لعجز متوقع يف املياه قدره          

 املوارد املائيـة    إمجايل يف املائة من     ٩٠وُيستخدم يف تركمانستان     .فعالية التكاليف قائم على   
ن خيارات التكيف املقدرة تشمل حتسني إدارة املوارد املائية، وزيادة          للري يف الزراعة، حبيث أ    

واحُتسبت التكلفة اإلمجاليـة     .، وزيادة كفاءة شبكات الري    احلد األمثل اإلنتاج الزراعي إىل    
 ٢٠٠٩ مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للفترة من          ١٦,١مببلغ  خليارات التكيف   

  .٢٠٣٠إىل 
ريكا، يف تقييمها الذي أُجري يف إطار الربنامج اإلمنائي، يف جمموعة           ونظرت كوستا   -٣٦

أوسع من جوانب املوارد املائية تشمل توليد الطاقة املائية، وامليـاه املخصـصة لالسـتهالك               
__________ 

)١٧( Brazil. 2009. The Economics of Climate Change in Brazil: Costs and Opportunities. Executive 

Summary. Available at  
<www.economiadoclima.org.br/files/biblioteca/Executive%20Summary.pdf>. 
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 .البشري، واملياه املخصصة لإلنتاج الزراعي، وعمليات تصريف املياه، ومكافحة الفيضانات         
ة حتسني اهلياكل األساسية لتعزيز كميـة امليـاه ونوعيتـها،           وتشمل خيارات التكيف احملدد   

، ومعاجلـة امليـاه املـستعملة املرتليـة          الصحي والصرفمياه املطر   صرف  وحتسني جماري   
وُصـّنفت اخليـارات     . اجلمهور، واإلدارة املتكاملة ملستجمعات امليـاه      توعيةوالصناعية، و 

ينما ُيفترض أن اجملموعتني األوليني من      وب .كسياسات أو استراتيجيات أو ختطيط أو عمليات      
اخليارات تنطويان على تكاليف دنيا وأهنما جزء من امليزانية العادية، فـإن مـن املتوقـع أن        

وُتقـّدر   .تنطوي اجملموعتان الثانيتان على تكاليف هامة يف املدى القصري واملتوسط والطويل          
 مليـون   ٨,٤ للموارد املائية مبا جمموعـه       تكاليف اإلجراءات الفورية لتعزيز اإلدارة املتكاملة     

 تكاليف يبلغ إمجايلومن املتوقع أن  .دوالر من دوالرات الواليات املتحدة خالل مخسة أعوام 
  .٢٠٣٠ مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حبلول عام ٦,٣ اهلياكل األساسية

اليت أجريت يف إطار الدراسات     ، تبني الدراسة الكينية     باملناطق الساحلية وفيما يتعلق     -٣٧
االقتصادية اإلقليمية لتغري املناخ أن التكيف ينطوي على إمكانيات لتحقيق منافع هامة مـن              

وسُيخفَّض عدد األشخاص الذين ميكن أن يتأثروا        .خالل احلد من التحات والغمر الساحليني     
 شخص  ١١ ٠٠٠ و ٢ ٠٠٠ بدرجة أو درجتني إىل ما يتراوح بني         كبرياًبالفيضانات ختفيضاً   

 ٢٠٣٠عـام   لوُتقدر تكلفـة التكيـف       . حسب سيناريو التكيف   ٢٠٣٠يف السنة يف عام     
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة يف الـسنة حـسب    ٥٦ و ٢٨يتراوح بني    مبا

 مليـون  ٨٠وميكن أن ترتفع هذه التكاليف لتصل إىل         . البحر  سطح سيناريو ارتفاع مستوى  
 من ذلك فيما بعـد إذا  كرب بل إىل أ٢٠٥٠ الواليات املتحدة حبلول عام  دوالر من دوالرات  
وتعترف الدراسة بأن بعض الضرر املتبقي سـيحدث رغـم           .على وتريته استمر تغري املناخ    

ولكنها تستنتج أن احلماية الساحلية من املتوقع أن حتد كثرياً من التهديد الناجم عن               .التكيف
  . بكثري من التكاليفأكربمنخفضة نسبياً، وأن منافع التكيف ارتفاع مستوى البحر بتكلفة 

وحتضرياً ملشروع تكيف احمليط اهلادئ مع تغري املناخ، قّيمت واليات ميكرونيزيـا              -٣٨
 )١٨(املوحدة تكاليف ومنافع حتصني بعض هياكلها األساسية للطرق الساحلية يف والية كوسرا     

توقعة يف سقوط األمطار نظراً لتغري املنـاخ، أُعـد          ومع مراعاة زيادة م    .من العوامل املناخية  
وتقدر التكلفة   .تصميم طريق حمصن من العوامل املناخية يوفر صرفاً معززاً وُحدِّدت تكاليفه          

.  دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة       ٥١١ ٠٠٠اإلضافية للتصميم والتشييد مبا يناهز      
ون عليه لطريق مشيدة تبعاً للتصميم اجلاري       ورغم أن التكلفة الرأمسالية ستكون أعلى مما تك       

 بعـد   سـتتدىن به العمل، فإن تكاليف اإلصالح والصيانة وغري ذلك من التكاليف اإلضافية            
 حتليالت إضافية أن حتصني الطرق القائمة من عوامل املنـاخ           وبينت . عاماً فقط  ١٥حوايل  

__________ 

)١٨( Federated States of Micronesia. 2006. Pacific Adaptation to Climate Change. Federated States of 

Micronesia, Kosrae State. Report of In-country Consultations. Available at  
<www.sprep.org/att/publication/000661_Kosrae_FSM_NationalPACCReport_Final.pdf>. 
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من تشييد طـرق    ) يلومتر دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للك      ٢٤٣ ٠٠٠(أكثر كلفة   
 دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة    ٧٧ ٠٠٠(جديدة حمصنة من عوامـل املنـاخ     

ومع ذلك، فحىت التحصني الرجعي من عوامل املناخ ما زال استثماراً فعاالً مـن        ).للكيلومتر
  . يف املائة١٣حيث التكلفة، مع معدل عائد داخلي قدره 

فقد قيمت غانا، يف الدراسة  .القطاع الصحيلتكيف ومن القطاعات اليت ستتطلب ا     -٣٩
اليت أجرهتا يف إطار الدراسة الوطنية االقتصادية واإلمنائية والبيئية، طريقـة ختفيـف عـبء               

وتـشمل   .حمددات ونتائج الصحة احلساسة للمناخ وطريقة احلد من خماطر اإلجهاد احلراري          
ستخدمة لكشف وصـول أو وجـود       خيارات التكيف اليت ُنظر فيها حتسني نظم الرصد امل        

وتقدر الدراسة التكلفة  .أمراض معدية، ونظم اإلنذار املستخدمة إلنذار السكان مبوجات احلر  
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       ٣٥٠ مببلغاإلضافية للتكيف يف القطاع الصحي      

ة حبلـول    مليون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـد         ٣٥٢ مبلغ و ٢٠٢٠حبلول عام   
وباإلضافة إىل ذلك، قيمت غانا النفقات العامة واخلاصة ملعاجلة املالريا، الـيت            . ٢٠٥٠ عام

 . يف املائة من كل الرعاية املقدمة إىل املرضى خارج املستشفيات العامـة            ٥٠تشكل حوايل   
خدم  ُتست  ففيما :وتأيت النفقات الصحية على املالريا يف غانا من كال القطاعني العام واخلاص           

 .ي النفقات اخلاصة تكلفة العالجالنفقات العامة لتسيري املرافق الصحية اليت تعاجل املالريا، تغطّ     
 ماليني دوالر من    ٧,٦مببلغ  وُيقدر االستثمار اإلضايف الذي سيكون مطلوباً ملكافحة املالريا         

 ماليـني دوالر مـن دوالرات       ٧,٥٤مبلـغ    و ٢٠٢٠دوالرات الواليات املتحدة يف عام      
وال تشمل هذه التقديرات تكاليف إنشاء هياكل أساسـية       . ٢٠٥٠الواليات املتحدة يف عام     

  ).مثل املستشفيات اجلديدة(جديدة 
 )١٩(وأشارت إيطاليا، يف مسامهتها يف التقرير الذي قدمه االحتاد األورويب، إىل دراسة             -٤٠

ن إيطاليـة اعتمـدت،   وقالت إن عدة مد    .تنظر أيضاً يف تكاليف احلد من اإلجهاد احلراري       
الـصحة  /، نظام إنذار خاص باحلرارة    ٢٠٠٣عقب سلسلة من موجات احلر اخلطرية يف عام         

 موجة ستشهدافتراض أن روما بناء على و .شبيه بالنظم املنفذة يف الواليات املتحدة األمريكية      
 وباستخدام تقديرات لفعاليـة نظـام       ٢٠٠٣حر مكافئة من حيث شدهتا ملا حدث يف عام          

 ٦٥الصحة يف إنقاذ أرواح األشخاص الذين ال تقل أعمارهم عـن            /نذار اخلاص باحلرارة  اإل
وباستخدام التقديرات   . شخصاً ٨١أرواح   أن تنقذ  استراتيجيات التكيف    فإن من شأن  عاماً،  

الصحة يف روما /املتوفرة لقيمة حياة إحصائية، ُتقدر منافع اعتماد نظام اإلنذار اخلاص باحلرارة
الـصحة  /وتكلفة تنفيذ نظام اإلنذار اخلاص باحلرارة      . مليون يورو لصيف واحد    ١٣٥حبوايل  

  . مليون يورو١٣٥من كثرياً  أهنا ستكون أدىن يشريان إىل نيمعروفة، ولكن املؤلف

__________ 

)١٩( Carraro C and Sgobbi A. 2008. Climate Change Impacts and Adaptation Strategies in Italy: An 

Economic Assessment. Available at 
<www.feem.it/userfiles/attach/Publication/NDL2008/NDL2008-006.pdf>. 
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أحد اجملاالت اليت يكتـسي فيهـا       يعدان   والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية     -٤١
ووفقـاً   .لتكاليف واملنافع اغري النقدية أمهية بالغة يف تقييم       النظر يف العوامل اخلارجية والقيم      

الدولية لألراضي الرطبة، مثالً، أظهرت دراسة شاملة يف مايل أن تـشييد الـسدود               للمنظمة
أعلى اجملاري، ولكن هذه السدود     يف   إىل اجملتمعات احمللية اليت تعيش       كبريةجيلب حقاً منافع    

اليت اري  اجملأسفل  يف  ت احمللية اليت تعيش يف األراضي الرطبة        تقلص الفرص اإلمنائية للمجتمعا   
 .آثارها على النظم اإليكولوجية احملليـة     ويعزى ذلك يف جانب منه إىل       السدود،  تقوم عليها   

اخلسائر يف موائل مصائد األمسـاك واألراضـي الزراعيـة          (وبعد أن أُخذت مجيع التكاليف      
) أعلى اجملاري يف  الري وتوليد الطاقة املائية     ( واملنافع   )أسفل اجملاري يف  وقدرات تصفية املياه    

  . )٢٠(املتوقعة يف احلسبان، تبني أن بعض السدود تسبب تكلفة اقتصادية صافية
، استنتجت دراسة دولية القتصاديات النظم اإليكولوجية والتنـوع    وعلى غرار ذلك    -٤٢

بوجه ستثمارات  اال يف احلسبان    البيولوجي أن استراتيجية تكيف فعالة من حيث التكلفة تأخذ        
 يف اهلياكل األساسية اإليكولوجية، مثل قدرة الطبيعة على توفري املياه العذبـة، وتنظـيم               عام

فمثالً، حد االستثمار يف     .املناخ، وتكون التربة، ومكافحة التحات، وإدارة املخاطر الطبيعية       
 احتمـال وقـوع ضـرر مـن         ت نام ومحايتها كثرياً من    يإعادة مستنقعات املنغروف يف في    

 غـرس ومحايـة     وأمـا  .العواصف، والفيضانات الساحلية والداخلية، واالهنيارات األرضية     
 مليون دوالر من    ١,١  فقد بلغت تكلفته    هكتار من مستنقعات املنغروف    ١٢ ٠٠٠يناهز   ما

الـسدود   اإلنفاق السنوي على صيانة ه أدى إىل وفورات يفدوالرات الواليات املتحدة ولكن 
  . )٢١( مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٧,٣بلغت 
 االحتاد  أشار كنشاط شامل لعدة قطاعات،      املنتظمةالبيانات واملراقبة   ب وفيما يتعلق   -٤٣

 تقييم متعدد السنوات لتكاليف ومنافع تـوفري املعلومـات املتعلقـة             إىل الروسي يف تقريره  
خدمة االحتاد الروسـي لألرصـاد      (شيدروميت  تحديث خدمة رو  ف .باألرصاد اجلوية املائية  

شمل استحداث نظام رصد لتحسني نوعيـة التنبـؤات      ي، الذي   )اجلوية املائية والرصد البيئي   
اجلوية واملناخية وتوسيع استخدام املنتجات املصممة حسب احتياجات املستعملني، كلـف           

دية املتأتية مـن حتـسني      املنفعة االقتصا و . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٨٠
 مليارات دوالر مـن     ٧تجاوز  تقدر مببلغ ي  التنبؤات اجلوية واملناخية الطويلة األجل ميكن أن        

  .دوالرات الواليات املتحدة يف السنة

__________ 

)٢٠( Zwarts L, van Beukering P, Kone B and Wymenga E (eds.). 2005. The Niger, a Lifeline: Effective 

Water Management in the Upper Niger Basin. Available at  
<www.wetlands.org/LinkClick.aspx?fileticket=KYnlSeF0qE8%3d&tabid=56>. 

املوقـع  املعلومات املتعلقة باقتـصاديات الـنظم اإليكولوجيـة والتنـوع البيولـوجي متاحـة علـى                  )٢١(
<www.teebweb.org>. 
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  الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة والثغرات واالحتياجات  -ثالثاً   
 إىل  اسـتندت  هذا التقرير    تناوهلاليت  رغم أن الدراسات الوطنية والقطاعية املختلفة ا        -٤٤

 قابليتها للمقارنة، فإهنا تضيف معارف      قّيدتأطر منهجية خمتلفة وأسفرت عن نتائج متباينة،        
هامة يف هذا اجملال وتسمح بتحديد الدروس املـستفادة واملمارسـات اجليـدة والثغـرات               

رقة التقنيـة ال يـزال      ومع ذلك، فإن استنتاج الو     .واالحتياجات يف تقييم خيارات التكيف    
صاحلاً رغم نشر التقييمات اجلديدة يف إطار مشاريع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                
والدراسات االقتصادية اإلقليمية لتغري املناخ والدراسات الوطنية االقتصادية والبيئية واإلمنائية          

 حاجة إىل حتاليل أكثر     توجد :، وهذا االستنتاج هو   التفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ     
وال تزال مثة ثغرات هامـة يف        . وتفصيالً للتكاليف واملنافع االقتصادية خليارات التكيف      دقة

  .املعارف، وهناك جمال كبري لتحسني التقييم االقتصادي خليارات التكيف

  الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة  -ألف   
مثالً الصعيد العاملي أو    (بقة على صعيد واحد     أُجريت تقييمات خيارات التكيف السا      -٤٥

وُتجرى حاليـاً    .، بيد أن الدراسات تعترف بفوائد النظر يف مستويات وهنج متعددة          )الوطين
، مثالً، على الـصعيدين العـاملي       "اقتصاديات التكيف مع تغري املناخ    "دراسة البنك الدويل    

 من مـستويات التجميـع      ةالكينية ثالث وباملثل، اعتمدت الدراستان الرواندية و     .)٢٢(والوطين
تقيـيم  ) ٢(؛  التنازيلالتحليل االقتصادي التراكمي    ) ١( :وجمموعات من الطرائق والنماذج   

، وتقدير تكـاليف ومنـافع التكيـف، عنـد اإلمكـان؛            تقييماً تصاعدياً اآلثار القطاعية   
التقييمـات الوطنيـة    التقييمات احمللية، باستخدام الدراسات اإلفرادية الختبار صالحية         )٣(
توفري املعلومات بشأن قابلية التأثر وسبل العيش لكل من التأثريات والتكيف، مع التركيز              أو

  . أن يغفلها تقييم إمجايل أو اقتصادي، فيما عدا ذلك،على اجملاالت اليت ميكن
يف بنـاء   على هذا النحو فائدهتا      املستويات والطرائق    أشكال اجلمع بني  ثبتت  أوقد    -٤٦

يف التقييمـات   اإلحالـة   مـن   لدراسات  متكن ا هي  ف .قاعدة أدلة شاملة لصانعي السياسات    
الوطنية والقطاعية،  والتجارب احمللية   املستمدة من النماذج إىل الدراسات االقتصادية       اإلمجالية  

واستخدام املعلومات التكميلية من النهج املختلفة للتحليل املتكرر، حيث ُتستخدم املعلومات           
  .خوذة من طريقة ما يف طريقة أخرىاملأ
وإىل جانب اختيار الطرائق واملستويات، تشري دراسـات أخـرى إىل احلاجـة إىل               -٤٧

 .التوافق السياسي بشأن معايري ومستويات عدم اليقني اليت جيب اختيارها لُتدرج يف التقيـيم             
 املتـصلة إلضـافية    للتكاليف واملنـافع ا    ٢٠٠٦فعلى سبيل املثال، أبرز تقييم أُجري يف عام         

__________ 

)٢٢( <www.worldbank.org/eacc>                 مل ميكن النظر يف التقارير الوطنية يف هذا التقرير ألهنـا مل تكـن متاحـة
 .كتابته عند
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خبيارات التكيف يف هولندا أن حتليل العالقة بني التكلفة واملنفعة يقتضي توافق اآلراء، إىل حد              
ن إ التـأثريات املناخيـة، إذ   فيما يتعلـق بوقـوع  )  اليقنيعدم(اليقني ما على األقل، بشأن  

ضل خيار جيـب    احتماالت خمتلفة قد تسفر عن استنتاجات خمتلفة اختالفاً ملموساً بشأن أف          
 خمططـو وممارسـو التكيـف       ي، يوص كثريةوعندما تكون حاالت عدم اليقني       .)٢٣(تنفيذه

 .بتحديث منتظم لسيناريوهات املناخ واستشارة خرباء السيناريوهات لزيادة حتليل العواقـب          
وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ الدراسة احتمال وجود قـيم أخـرى باإلضـافة إىل القـيم                

وجيـب أن ُيجـري      .املنظر الطبيعي والقيم الطبيعية والثقافية واالجتماعية     االقتصادية، مثل   
اجملتمع ككل تقييماً هنائياً خليارات التكيف، مع النظر يف مجيع هذه اجلوانب املتعلقة بالتكلفة              

  .واملنفعة يف عملية شفافة وقائمة على املشاركة
فالدراستان  . لفترات زمنية خمتلفة   من املهم التمييز بني إجراءات التكيف     فإن  وأخرياً،    -٤٨

 أوالً آثار تقلبية املنـاخ احلاليـة وأي عجـز يف            تناولتا، مثالً،   االلتان أجرهتما كينيا ورواند   
 ثانياً، خيارات التكيـف     وتناولتا؛  )٢٠١٢(التكيف، ال سيما يف سياق قابلية التأثر الفوري         

وانب اجل تناولتا، وأخرياً، ٢٠٣٠عام  دول زمين ل  جل وفقاًلصنع السياسات على املدى القصري،      
وهذا التفريق الزمين ضروري لتسجيل مجيـع التـأثريات،          ).٢٠٥٠-٢٠٣٠ (طويلة األجل 

، والنظر فيما إذا كانت اإلجراءات      )مثالً للهياكل األساسية  (ومراعاة األعمار الطويلة املعنية     
إمكانيـات املرونـة    بو تضر    القدرة على التكيف يف املستقبل أ      تقللالقصرية األجل تزيد أو     
  .املستقبل واخليارات املختلفة يف

  الثغرات واالحتياجات  -باء   
ما زال هناك عدد من الثغرات واالحتياجات، ليس فيما يتعلق باحلاجة إىل مزيد من                -٤٩

الحتياجـات  ل أيضاً ثغرات و   إذ يوجد التقييمات لتكاليف ومنافع خيارات التكيف فحسب،       
  . التكيف عند إجراء هذه التقييماتن واملخططون يف جمالباحثوالمنهجية يصادفها 

، تـوجز    املطلوبـة  وتبادل املعارف باحلاجة إىل زيادة عدد التقييمات      وفيما يتعلق     -٥٠
اجلهود اجلارية لتحسني نشر     )٢٤(الورقة البيضاء لالحتاد األورويب بشأن التكيف مع تغري املناخ        

 .الواجب اتباعها لتحديد تكاليف ومنافع خيارات التكيف      املعارف املتعلقة بالطرائق والنهج     
ويشمل ذلك إنشاء مركز تبادل أورويب كأداة لتكنولوجيا املعلومات وبيانات بشأن تأثريات            
تغري املناخ، وقابلية التأثر، وأفضل املمارسات املتعلقة بالتكيف، مبا يف ذلك تكلفـة ومنـافع         

__________ 

 .<http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500102003.pdf>التقرير الكامل متاح على املوقع  )٢٣(
)٢٤( European Commission. 2009. Adapting to Climate Change: Towards a European Framework for 

Action. Available at 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:EN:PDF>. 
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، سيكفل االحتـاد األورويب تـوفري املـوارد املناسـبة           ووفقاً للورقة البيضاء   .تدابري التكيف 
  .التكاليفمن حيث  تتسم بالكفاءة والفعالية  اليتتكيفالإلجراءات 

 .وهناك أيضاً مزيد من التقييمات اجلارية على الصعيد الوطين يف االحتـاد األورويب              -٥١
أن متوسـط   ،)٢٥(٢٠٠٥فها الـوطين لعـام     تقييم استراتيجية تكيّ   يففقد استنتجت فنلندا،    

 على سلم درجات يتراوح بني      ،٢املستوى  (مستوى التكيف يف فنلندا ما زال منخفضاً نسبياً         
 أن هناك اعترافاً إىل حـد مـا         ٢ويعين املستوى    ).، حيث مخسة هي أعلى مستوى     ٥ و ١

باحلاجة إىل اختاذ تدابري للتكيف، وأن تأثريات تغري املناخ معروفة إىل حد مـا، وأن تـدابري                 
وتـدعو   .لتكيف قد ُحّددت، وأن خططاً قد ُوضعت لتنفيذها، وأن بعضها قد بدأ تنفيذه            ل

 لتـدابري التكيـف،   فعالية التكاليفالدراسة إىل إجراء حتقيق يف نسبة التكلفة إىل املنفعة ويف          
وباملثل، ستقوم إسبانيا، كجزء من برنامج العمل الثـاين لالسـتراتيجية            .لدعم صنع القرار  

 للتكيف مع تغري املناخ، بتقييم تكاليف ومنافع خيارات التكيـف، مبـا يف ذلـك                اإلسبانية
 .تكاليف عدم اختاذ أي إجراءات، يف عدد من القطاعات ذات األولوية وعلى نطاقات خمتلفة             

، ٢٠١٢أما اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية فستستكمل، حبلول منتصف           
ومن املتوقع أن تقـدم     . ارات التكيف كجزء من تقييم ملخاطر تغري املناخ       حتليالً اقتصادياً خلي  

  .الدراسة قيماً نقدية للمنافع احملتملة خليارات التكيف عند اإلمكان
، ذكرت إيطاليا عدداً مـن       التقييمات اليت تواجه بالصعوبات املنهجية   وفيما يتعلق     -٥٢

 .لتكاليف اإلمجالية لتغري املناخ يف البلـد      الثغرات يف املعلومات اليت أسفرت عن خبس تقدير ا        
وتشمل هذه الثغرات عدم توفر إسقاطات دقيقة بشأن التأثريات املادية احملتملة لتغري املنـاخ،              

سيما على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وصعوبات ترمجة التأثريات املادية إىل قيم نقدية،              ال
 السوقية، مثل التنوع البيولـوجي أو التـراث         خاصة بالنسبة إىل السلع واخلدمات البيئية غري      

وأشارت إيطاليا إىل أن هناك حاجة إىل مناذج مناخية متكاملـة تـسمح باشـتقاق       .الثقايف
 أن   هلـا  سيناريوهات تغري املناخ العاملي على املستويات األدىن، وأن حتليالت التأثريات ينبغي          

  . ن تقييم األحداث املاضيةتركز على التأثريات املقبلة لتغري املناخ بدالً م
 إىل ثغرات يف تغطية بعض القطاعـات        السكاين،لعمل  الدولية ل نظمة  تقرير امل وأشار    -٥٣

وأبرز أمهية النظر يف السياسات والتدابري اليت تعاجل االجتاهات          .واجملاالت يف تقييمات التكيف   
  .سكاينالدميوغرافية، مبا فيها التدخالت الرامية إىل كبح معدل النمو ال

__________ 

)٢٥( Ministry of Agriculture and Forestry (Finland). 2009. Evaluation of the Implementation of 

Finland’s National Strategy for Adaptation to Climate Change 2009. Available at  
<www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/2009/5IEsngZYQ/Adaptation_Strategy_ 

evaluation.pdf>. 
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 جمموعة خمتارة مـن القطاعـات       كافة فال تغطي إال    التقييمات الوطنية احلديثة     وأما  -٥٤
لذلك، هناك حاجة إىل دراسات أمشل ومتعددة اجلوانـب   .تشمل التفاعل بني القطاعات   وال

  .لتقييم جمموع تكاليف التكيف

  اليت جيب مواصلة النظر فيها القضايا  -رابعاً   
مـن  فـإن   لومات الواردة يف هذه الوثيقة واستنتاجات الورقة التقنية،          املع نظراً إىل   -٥٥

 وأن  يف مرحلة التطور  الواضح أن املعارف املتعلقة بتكاليف ومنافع خيارات التكيف ما زالت           
وقد ترغب األطراف    . عدد من املواضيع اليت جيب مواصلة النظر فيها        دراسةهناك حاجة إىل    
  :يف النظر يف ما يلي

تـشجيع  الكيف ميكن    : تقييمات التكاليف واملنافع    يف دة قاعدة األدلة  زيا  )أ(  
املزيـد مـن التقييمـات، ال سـيما التقييمـات الـشاملة             على إجراء   
  اجلوانب؟ واملتعددة

  :تعزيز الفهم املنهجي لتقييمات التكاليف واملنافع  )ب(  
 بغية  يات النهج على حنو أفضل وتعزيز املنهج      اجلمع بني   كيف ميكن    '١'

  ني صالحية وقيمة تقييمات التكاليف واملنافع لصانعي القرار؟حتس
كيف تؤثر األهداف واألطر الزمنية املختلفـة للتكيـف يف انتقـاء             '٢'

  ؟تكاليف ومنافع خيارات التكيفوتصميم ونتائج عمليات تقييم 
تعزيز فهم الدور احملتمل لتقييمات التكاليف واملنافع يف عمليـة ختطـيط              )ج(  

إىل أي حد ميكن لتقييمات التكاليف واملنافع        : بشكل عام  التكيف وتنفيذه 
أن تيسر حتديد تدابري وممارسات تكيف مناسبة، وأن تـساعد يف جتنـب             

  التكيف؟ سوء

        


