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 ارية بشأناالتفاقية اإلط
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١ إىلنوفمرب / تشرين الثاين٢٦  منالدوحة،
  ؤقت من جدول األعمال امل٣البند 

  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ
   معهتكّيفوالقابلية للتأثر به وال

تقرير عن حلقة العمل التقنية بشأن املـاء وتـأثريات تغـري املنـاخ                  
  تكّيفواستراتيجيات ال

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
اء وتـأثريات تغـري املنـاخ       ُيقّدم هذا التقرير موجزاً عن حلقة العمل التقنية بشأن امل           

 اليت ُنظمت يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغـري املنـاخ              تكّيفواستراتيجيات ال 
وُنظمت حلقة العمل، يف مدينة مكـسيكو، باملكـسيك، يف          .  معه تكّيفوالقابلية للتأثر به وال   

ية للمياه التابعة لوزارة البيئة     ، بالتعاون مع اللجنة الوطن    ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٠ إىل   ١٨الفترة من   
 تغري املناخ يف املوارد املائية،      ريثتأوتناولت احللقة مسائل متصلة ب    . واملوارد الطبيعية يف املكسيك   

سبل العيش، والقطاعـات    املتعلق ب سياق  المبا يف ذلك ما للمياه من جوانب متعددة األبعاد يف           
ن البيانات وعمليات املراقبة والفـرص الـيت       والنظم اإليكولوجية ذات الصلة، واالحتياجات م     

 املوارد املائية بتغري املنـاخ علـى        رتأث الرامية إىل احلد من      تكّيفتتيحها، وخطط وممارسات ال   
وتضمنت املواضيع الشاملة لعدة قطاعات إمكانية تطبيق معارف الـشعوب    . مستويات متعددة 

إىل مراعاة االعتبارات اجلنسانية عند وضـع       األصلية واستراتيجياهتا يف ميدان التأقلم، واحلاجة       
وناقش احلاضرون أيضاً مشاركة اجلهات املعنيـة،       .  املتعلقة باملوارد املائية   تكّيفاستراتيجيات ال 

وتبادل املعارف واإلدارة، والتعاون على مستويات خمتلفة، من أجل تعزيز قدرة املوارد املائيـة              
ر املتعلق حبلقة العمل موجزاً بالتوصيات اليت حـددها         ويتضمن التقري . على مقاومة تغري املناخ   

  .املشاركون ملتابعتها ومواصلة النظر فيها يف سياق برنامج عمل نريويب
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
إىل األمانة أن تنظم، بالتعاون مـع       ر األطراف، يف دورته السابعة عشرة،       طلب مؤمت   -١

املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابليـة للتـأثر بـه    املنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب      
تقنية بشأن املاء وتأثريات تغري املنـاخ       عمل  ة   وغريها من املنظمات املعنية، حلق      معه تكّيفوال

، يف إطار برنامج عمل نريويب، ُتعقد قبل الدورة الـسابعة والـثالثني             تكّيفالواستراتيجيات  
  .)١()اهليئة الفرعية (للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 ذلك املقرر، إىل أن حلقة العمل ستستند إىل املعلومـات           يفوأشار مؤمتر األطراف،      -٢
فرعية عن دورهتا الرابعة والثالثني واآلراء اليت أبدهتا        الواردة يف املرفق األول من تقرير اهليئة ال       

معارف وممارسات الشعوب األصلية واملعـارف      فيها  ج  دَرُت، وس )٢(األطراف يف وقت الحق   
 واألدوات والنهج املراعية لنوع اجلنس كمسائل شاملة لعـدة          تكّيفواملمارسات التقليدية لل  

  .)٣(قطاعات
تعيـد  ة الفرعية أيضاً، يف دورته السابعة عشرة، أن         وطلب مؤمتر األطراف إىل اهليئ      -٣

النظر، يف دورهتا الثامنة والثالثني، يف جماالت العمل املندرجة يف برنامج عمل نريويب هبـدف               
تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة بشأن أحسن طريقة لدعم أهداف              

تنظيم جمـاالت عمـل ممكنـة يف        يف  عملية   هبذه ال  كذلك وسُيسترشد   .برنامج عمل نريويب  
، تكّيـف  أن تدعم العمل العلمي والتقين مبوجب إطار كـانكون لل          أيضاًاملستقبل من شأهنا    
  .)٤(حسب االقتضاء

  نطاق املذكرة  -باء  
 أعاله، باالستناد ١يقدم هذا التقرير معلومات عن حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة   -٤

  :ويتضمن التقرير العناصر التالية. )٥( واملناقشات اليت أُجريتإىل العروض اليت قُدمت
  ؛)الفصل الثاين(وصفاً ملداوالت حلقة العمل   )أ(  
  ؛)الفصل الثالث(حتليالً للمسائل الرئيسية املدروسة يف حلقة العمل   )ب(  

__________ 

 .٤، الفقرة ١٧-م أ/٦املقرر  )١(
)٢( FCCC/SBSTA/2011/2. 
 .٤قرة ، الف١٧-م أ/٦املقرر  )٣(
 .١، الفقرة ١٧-م أ/٦املقرر  )٤(
 .<http://unfccc.int/6955>:  العنوان التايليفميكن االطالع على الوثائق ذات الصلة املرتبطة حبلقة العمل  )٥(
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عرضاً للخطوات اليت ميكن اختاذها يف املستقبل، يتضمن موجزاً بالتوصيات            )ج(  
مها املشاركون بشأن اإلجراءات اإلضافية، مبا يف ذلك يف سياق برنامج عمل نـريويب    اليت قد 

  ).الفصل الرابع(

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  -جيم  
قد تود اهليئة الفرعية أن تنظر يف هذا التقرير عن حلقة العمل يف دورهتـا الـسابعة                   -٥
وميكن أن يساعد ذلك    . الثني يف إطار نظرها يف نواتج األنشطة املنجزة قبل تلك الدورة          والث

األطراف يف استعراضها جملاالت العمل املندرجة يف برنامج عمل نـريويب املـشار إليهـا يف                
  . أعاله٣ الفقرة

  معلومات أساسية  -دال  
ألطـراف، وخباصـة    يف مساعدة مجيع ا   نريويب  من برنامج عمل    العام  يتمثل اهلدف     -٦

 والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني فهمهـا         البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منواً      
 معه، وعلى اختاذ قرارات مـستنرية       تكّيفتغري املناخ والقابلية للتأثر به وال     تأثريات  وتقديرها ل 

ناخ على أساس علمي وتقين   لتغري امل  التصدي العملية من أجل     تكّيفبشأن إجراءات وتدابري ال   
  .)٦(، مع مراعاة تغيُّر املناخ وتقلبه حاضراً ومستقبالً سليم اقتصادي-واجتماعي 

 على مناقشة تـأثري     ،لهيئة الفرعية األطراف، أثناء الدورة الرابعة والثالثني ل     اتفقت  و  -٧
وقد . )٧(برنامج عمل نريويب  ملوارد يف إطار    ملتكاملة هلذه ا  دارة ا اإل املوارد املائية و   يفتغري املناخ   

 وأتيحـت للهيئـة     تكّيفأُعدت ورقة تقنية بشأن املاء وتأثريات تغري املناخ واستراتيجيات ال         
  .)٨(الفرعية للنظر فيها يف دورهتا اخلامسة والثالثني

  :ومتثلت أهداف حلقة العمل فيما يلي  -٨
 أقـل البلـدان منـواً       مساعدة مجيع األطراف، وخباصة البلدان النامية، مبا فيها         )أ(  

  :والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني فهمها للجوانب التالية والتوصل إىل فهم مشترك هلا
 موارد املياه العذبة والقطاعات املرتبطة       بتغري املناخ وتأثري هذا التغري يف      رالتأث '١'

  ؛باملياه
املياه العذبـة    موارد   رتأث من    اليت حتدّ  تكّيفاخلطط واملمارسات العملية لل    '٢'

  والقطاعات املرتبطة باملياه بتغري املناخ؛
__________ 

 .١، املرفق، الفقرة ١١-م أ/٢املقرر  )٦(
)٧( FCCC/SBSTA/2011/2 ٦، الفقرة. 
)٨( FCCC/TP/2011/5. 
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ـ  االحتياجات من البيانات واملعلومات والبحوث والفرص املتاحة يف        '٣'  اذه
يف ذلك ما يتعلق بتبادل املعارف واإلدارة، والتعاون بني اجلهات           ، مبا اجملال

 وبنـاء   املعنية على مجيع املستويات، من أجل إدارة متكاملة للموارد املائية         
  قدرهتا على مقاومة تغري املناخ؛

 باملاء وتغري املناخ يف سياق      ةتعلقاملتقدمي توصيات من أجل األعمال املقبلة         )ب(  
  .برنامج عمل نريويب

  املداوالت  -ثانياً  
 يف  تكّيفُعقدت حلقة العمل التقنية بشأن املاء وتأثريات تغري املناخ واستراتيجيات ال            -٩

وُنظمت احللقـة   . ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٠ إىل   ١٨كسيك، يف الفترة من     مدينة مكسيكو، بامل  
بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمياه التابعة لوزارة البيئة واملوارد الطبيعية يف املكسيك، وترأسها             

  .السيد ريتشارد مويونغي، رئيس اهليئة الفرعية
ية الدولية واملنظمات    ممثالً لألطراف واملنظمات احلكوم    ٥٢وشارك يف حلقة العمل       -١٠

خطـط وممارسـات   جمال  تغري املناخ وتأثريغري احلكومية ذات الصلة الناشطة يف جمال تقييم     
  . املتصلة باملوارد املائيةتكّيفال

 خالهلـا   قَّدم يةتأطريوبعد أن افتتحت احلكومة املضيفة حلقة العمل، ُعقدت جلسة            -١١
 يةعروض تأطري ثالثة  دمت  قُو. احللقةيب ونطاق   ة عامة عن برنامج عمل نريو     نبذ احللقةرئيس  

 تغري املناخ   تأثريعامة عن   قُّدمت يف أول عرض منها نبذة        حللقة العمل،    سياق الالزم ال حديدلت
تناول العـرض    و ؛النظم اإليكولوجية ذات الصلة   القطاعات و  املوارد املائية وسبل العيش و     يف

 العرض الثالث آفاق  ت يف   مّد وقُ ؛تكّيف ال سبلاملائية و  املوارد   يف تغري املناخ    تأثريالثاين تقييم   
زت اجللسة الثانية   وركّ.  يف املكسيك  ائيةملوارد امل املتعلقة با الوطنية   تكّيفخطط وممارسات ال  

 تأثري لفهم   عمليات املراقبة  حتسني   شجيعوعلى ت واستخدامها   املراقبةبيانات    على الوصول إىل  
 تتعلقجوانب عدة ها مناقشة عامة لفهم  تلت أربعة عروضوقُدمت.  املوارد املائيةيفتغري املناخ 

تعزيز القـدرات ذات الـصلة      ل بذولة اجلهود امل  على، مبا يف ذلك أمثلة عملية       املراقبةبيانات  ب
  .والدروس املستفادة

 تأثري على فهم وتقييم     تركزفأما اجللسة األوىل ف   . ناجلست اليوم الثاين    ُعقدت يف و  -١٢
والنظم اإليكولوجية املرتبطة هبـا بـتغري املنـاخ،          املوارد املائية والقطاعات     رتأث و تغري املناخ 

 وسـبل   حيـاة النـاس   من حيث   املتعدد األبعاد،   ملوارد املائية   طابع ا  إىل تعزيز فهم     توهدف
سـاليب  األواملـستخدمة   دوات  على األ  أمثلة خمتلفة    أوردت أربعة عروض    قُدمتو. همعيش

 ذات الـصلة   املوارد املائية والقطاعات والنظم اإليكولوجيـة يف تغري املناخ تأثريلتقييم  املتبعة  
خالهلـا   قُسِّم حوار ذلك جلسة    توأعقب.  املناخ  هذه املوارد والقطاعات والنظم بتغري     رتأثو



FCCC/SBSTA/2012/4 

GE.12-62582 6 

اجلوانب املتعددة األبعاد للمـوارد     اآلراء بشأن   لمناقشة وتبادل   ل صغرية   أفرقة إىلاملشاركون  
 الـشعوب   ممارساتمعارف و ديثة والتقليدية و  توافر املعارف واملمارسات احل   مدى  املائية، و 

واألدوات والنهج املراعية لالعتبـارات اجلنـسانية، والـدروس      ،  األصلية، وإمكانية تطبيقها  
  .املستفادة

خطط أنواع  خمتلف   على فهم    تركزف اليوم الثاين    اليت ُعقدت يف   الثانية   وأما اجللسة   -١٣
 وقُدم. هتا على مقاومته  وتعزيز قدر  املوارد املائية بتغري املناخ      رتأث للحد من    فتكّيلوممارسات ا 

، مبا يف ذلـك أدوات      تكّيف ال خطط وممارسات  أنواع    خمتلف  عامة عن  نبذة عطاءن إل اعرض
عن دراسة حـاالت    أربعة عروض   العرضني   توأعقب.  مع تغري املناخ   تكّيفللالعامة  السياسة  
  . على مستويات خمتلفةتكّيف السات وممارخطط بشأن إفرادية
ركزت ة أفرقة فرعية،    ثالثشهد اجلزء األخري من هذه اجللسة تقسيم املشاركني إىل          و  -١٤

املـستويني   على   ١ فركز الفريق :  على مستويات متعددة   تكّيف ال فهم خطط وممارسات  على  
 دون  املـستوى  على   ٣ فريق وال ؛ الوطين ستوى على امل  ٢ والفريقواإلقليمي؛  عرب احلدودي   

ـ املاخلربات  معلومات عن    الفرعية   وتبادل املشاركون يف األفرقة   .  احمللي اجملتمعي/الوطين  ةتعلق
املعارف التقليديـة    النظر يف    مشلاملوارد املائية، مبا    صلة ب املت احلالية   تكّيفخبطط وممارسات ال  
 وضـع خطـط     ُهجوُن ،، واألدوات املراعية لالعتبارات اجلنسانية     األصلية ومعارف الشعوب 

.  اإلضافيةاالحتياجاتو سليمة،الدروس املستفادة، واملمارسات الحددوا  و وتنفيذها،تكّيفال
 بثقة عـن  نامل نقاط النقاش الرئيسية واالستنتاجات      يف جلسة عامة الحقة   ونوقشت  ُعرضت  و
  .فرقة الفرعيةاأل
 نقاط النقـاش    يف على نظر املشاركني     جلستني، ركزت أوالمها  اليوم الثالث    وشهد  -١٥

، وتبـادل املعـارف     مشاركة اجلهات املعنية   و ،للتواصلاملتاحة  فهم الفرص   على  الرئيسية و 
تغري على مقاومة    والتعاون على خمتلف املستويات من أجل تعزيز قدرة املوارد املائية            واإلدارة،

ية لتيـسري   مبادرات إقليمية وعامل  عدة   مستقاة من  أمثلة   أوردت أربعة عروض    قُدمتو. املناخ
 الـسابقة   بثقة عن اجللسات  ناملنقاط النقاش الرئيسية    بعد ذلك، ُعرضت    و.  الفرص تلكفهم  
تبادل وُنظمت جلسة للنقاش التفاعلي مع املشاركني من أجل .  اليومني األولني خالل عقودةامل

  .حتديد االحتياجات اإلضافية وسليمةالدروس املستفادة واملمارسات ال
 األطراف واملنظمات توصيات    تليوم الثالث، قدم  عقودة يف ا  ملاخرية  يف اجللسة األ  و  -١٦

 تغـري املنـاخ     ضافية اليت ميكن اختاذها فيما يتعلـق باملـاء وتـأثريات          اإلجراءات اإل بشأن  
مبـوجز   العمـل    حلقـة تمـت   اخُتو.  يف إطار برنامج عمل نريويب     تكّيفواستراتيجيات ال 

  .باملداوالت قدمه الرئيس
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  املسائل الرئيسية املدروسة يف حلقة العملحتليل   -ثالثاً  

  مقدمة  -ألف  
تغري بموارد املياه العذبة     رتأثب الرئيسية املتعلقة    ملسائلااآلراء بشأن   تبادل املشاركون     -١٧

  . هذا التغري يف تلك املوارد ويف القطاعات والنظم اإليكولوجية ذات الصلةتأثريواملناخ 
 هاامليـاه ومـستخدمي   يواجهه املسؤولون عن إدارة      رياً كب تغري املناخ حتدياً  ويشكل    -١٨

 اجلوهري بني موارد    إىل االرتباط  نظراًو. على خمتلف املستويات   السياسات   واضعووكذلك  
تلـك   ميكن أن يؤدي تزايد هشاشة    املياه العذبة وغريها من القطاعات والنظم اإليكولوجية،        

 النظم اإليكولوجيـة والتنـوع   :ت تشمل ما يليإىل التأثري يف جماالتغري املناخ  بسبب  واردامل
إمـدادات امليـاه    و واستخدام األراضي واحلراجـة؛      ؛ والزراعة واألمن الغذائي   ؛البيولوجي

 وإمدادات الطاقـة    ؛احلضريةواهلياكل األساسية   املستوطنات  والصحة؛  ووالصرف الصحي؛   
  .وتوليد الكهرباء

اإلقليمـي  وإمكانية الوصول إليها على الصعيد توافر املياه أن يؤدي التأثري يف   وميكن    -١٩
الفقراء فيتضرر ،  الرتاعالعنف و زعزعة االستقرار وانتشار     إىل   تفضيإقليمية،  مائية  إىل أزمات   
األحواض  املوارد املائية يف     يف تغري املناخ    تأثريتقييم  ويتيح  .  أكثر مما يتضرر غريهم    والضعفاء

  .لضغوط االجتماعية والبيئية واالقتصاديةلامل إجراء تقييم شإمكانية ستجمعات املأو 
 مبـا يف ذلـك      ،غرايفتغري الدمي ال استخدام األراضي و   ريالنمو السكاين وتغي  ويشكل    -٢٠

 وسع احلضري بعضاً من عوامل اإلجهاد االجتماعي العديدة اليت تزيد من هشاشة           اهلجرة، والت 
تغـري  ومن مث يصبح     .إمكانية الوصول إليها  تؤثر مبوازاة ذلك يف توافر املياه و      املوارد املائية و  
وستظل البلدان الضعيفة عرضة لآلثار      .ةالقائميزيدان من حدة اهلشاشة     عاملني  املناخ وتقلبه   

 .فيةّيما مل ُتتبع ممارسات إدارية تك     مؤسسات فعالة و  السلبية النامجة عن تغري املناخ ما مل ُتنشأ         
ات قادرة  مؤسس وجود    متعددة  تدخل ل عرب مستويات  فعاال تكّيفبيئة مواتية لل  هتيئة  تتطلب  و

، إلدارة ال سـيما يف سـياق ا       ،تقوم على االنفتاح واالشتراك واإلنـصاف     على االستجابة   
الـوطين واإلقليمـي    الصعيد  املقاطعات وعلى   احمللي ويف   صعيد  ال تعزيز التغيري على     وتستطيع

 املوارد املائيـة  تأثر للحد من   أيضاً األمهيةالتعاون عرب احلدود أمر حاسم      و. على صعيد أبعد  و
  .بتغري املناخ

املتكاملة اإلدارة  :  هي كاآليت   مكونات خمتلفة  تكّيف تشمل استراتيجيات ال   وميكن أن   -٢١
 ؛ القرار على اختاذ واإلدارة والقدرة   ساليب  األ وحتسني   ها؛ وتقييم املخاطر وحتليل   ةللموارد املائي 

لقرار وواضعي السياسات واملمارسني والبـاحثني       ا عدة جهات معنية تشمل صناع    وإشراك  
لتأثر اوميكن جين منافع إمنائية يف األمدين القصري واملتوسط، واحلد من            .واجملتمعات الضعيفة 

مـن  اليت تنطلق   ج  مزيج من النهُ   وفق   على املدى الطويل، من خالل بناء القدرة على املقاومة        
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نظم اإلنذار املبكر واستراتيجيات إدارة     عن طريق   و ،القاعدة إىل القمة ومن القمة إىل القاعدة      
  .خماطر الكوارث

   تغري املناخ يف املوارد املائيةتأثريبيانات املراقبة وتفسريها لفهم   -باء  

  مجع بيانات املراقبة، فضالً عن معارف الشعوب األصلية وممارساهتا، وإدارُتها واستخدامها    
 مستويات  عدةمة على   اهعوامل  اخلدمات املناخية   وتشكل عمليات املراقبة املناخية       -٢٢

املناخ  مناذج   مدخالتو توقعات إمدادات املياه؛     :ا يلي مب أمور   يف مجلة تعلق   ت ألسباب خمتلفة 
  ومطابقتـها ميـدانياً؛   البيانـات الـساتلية   من   والتحقق   ؛معايرة النماذج والطقس واملياه؛   و
ستقاة مـن عمليـات املراقبـة       البيانات امل  وينبغي حتويل . فهم العمليات الطبيعية  النهوض ب و

  . إىل معلومات مفيدة الختاذ القرارات ورسم السياسات والتخطيط والربجمةاملذكورة
الطقس على  أنشطة املراقبة الروتينية ألحوال     مراقبة املناخ   وميكن أن تشمل عمليات       -٢٣

طويلة التغريات ال  لتوثيق   رىج تُ اليتواملراقبة املتواصلة العالية الدقة     طويلة،  زمنية  مدى فترات   
  .وغري ذلكلسجالت التارخيية، ومراقبة املؤشرات املناخية غري املباشرة لوضع ااألجل، 

 يف  ،النظـام املنـاخي   يقوم عليهـا حتديـد      اليت  وترِد املتغريات املناخية األساسية،       -٢٤
ـ :  التالية  الثالثة يف اجملاالت  اً أساسي اً مناخي  متغرياً ٥٠ عرض الذي ي  ١ اجلدول  اجلـوي   الاجمل

  .رضياألاجملال احمليطات وجمال و
  ١اجلدول 

  املتغريات املناخية األساسية
  املتغريات املناخية األساسية   اجملال

ــوي  ــال اجل األرض (اجمل
  )والبحر واجلليد

درجة حرارة اهلواء، وسرعة الريح واجتاهه، وخبار املاء، وضغط         : السطح 
  )أ(إلشعاع السطحياهلواء، والتهطال، وحصيلة ا

درجة احلرارة، وسرعة الريح واجتاهـه، وخبـار املـاء،          : اهلواء العلوي    
مبا يف ذلـك كثافـة      (وخصائص السحاب، وحصيلة اإلشعاع األرضي      

  )ب()اإلشعاع الشمسي
ثاين أكسيد الكربون، وامليثان، وغـازات الدفيئـة املعمـرة          : التركيب   

  )د(مة بأسالفها؛ واألوزون واألهباء، مدعو)ج(األخرى
درجة حرارة سطح البحر، وملوحة سطح البحـر، ومـستوى          : السطح   جمال احمليطات

البحر، وحالته، واجلليد البحري، وحمتوى السطح، ولـون احمليطـات،          
والضغط اجلزئي لثاين أكسيد الكربون، ومحوضة احمليطـات، والعوالـق          

  )ه(النباتية

والعناصـر املغذيـة،    والتيـار،   درجة احلرارة، وامللوحة،    : حتت السطح    
والضغط اجلزئـي لثـاين أكـسيد الكربـون، ومحوضـة احمليطـات،          

  واألوكسجني، ومواد الكشف
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  املتغريات املناخية األساسية   اجملال

واستخدام املياه، واملياه اجلوفية، والبحريات، والغطـاء       مصبات األهنار،      اجملال األرضي
بـة  الترالصفائح اجلليدية، و و،، واألهنار اجلليدية واألغطية اجلليدية ثلجيال

، وجـزء  )مبا يف ذلك نوع النبات(الصقيعية، واأللبيدو، والغطاء األرضي    
لتمثيل الضوئي املستوعب، ودليل كثافـة الغطـاء        يف ا اإلشعاع النشط   
واالضطرابات النامجة  وكربون التربة،   ،  األحيائية السطحية النبايت، والكتلة   

  ، ورطوبة التربةعن احلرائق
           خطة تنفيذ النظـام العـاملي ملراقبـة املنـاخ دعمـاً التفاقيـة             . رصاد اجلوية املنظمة العاملية لأل    :املصدر

:  العنـوان التـايل  يفمتاحـة  . ) احملدثـة ٢٠١٠صيغة (األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      
<http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-138.pdf>. 

ملنفذة على مستويات علو موحدة ولكنها خمتلفة على الـصعيد          مبا يف ذلك القياسات ا      )أ(    
  على مقربة من السطح؛العاملي، و

  إىل غاية الستراتوبوز؛  )ب(    
مبا يف ذلك أكسيد النيتروز، ومركبات الكلوروفلوروكربون، واهليدروكلوروفلوروكربون،          )ج(    

  ور؛ة بالفل فلوريد الكربيت، واملركبات املشبعيساواهليدروفلوروكربون، وسد
ورمالديهايـد، وأول   ال سيما ثاين أكسيد النيتروجني، وثاين أكسيد الكربيـت، والف           )د(    

  أكسيد الكربون؛
مبا يف ذلك القياسات اليت ُتنفَّذ داخل طبقة التجانس السطحي، أي القياسـات الـيت                 )ه(    

  .ُتجرى عادة يف حدود األمتار اخلمسة عشر العلوية

. قد تكون هلا صلة باملوضوعمراقبة املناخ عمليات من خمتلفة ت وتشكيالأنواع ومثة   -٢٥
مقـاييس األمطـار    التهطال املستقاة من  عن استخدام املعلومات    فكوستاريكا، مثالً، تبحث  

  .)٩(اآللية على السواءشبكات ومن ال
 عمليات املراقبة اجلوية مثـل    لواليات املتحدة األمريكية    من ا الواردة  مثلة  وتشمل األ   -٢٦

اليت تقوم  األرضية   ، وعمليات املراقبة  ‘تعاونني امل نيبرنامج املراقب ‘، و ‘لمناخملرجعية ل شبكة ا ال‘
  .)١٠(‘ثلجية عن بعدالالكتلة شبكة قياس ‘و ،‘التربةوناخ معلومات املحتليل شبكة ‘  علىمثالً
ويل من نظم الرصد خاضعة لتنـسيق د       شبكة   وهف ‘ املناخ ملراقبةالنظام العاملي   ‘أما    -٢٧

شاملة عن حالـة النظـام املنـاخي         و ة وموثوق مستمرةومعلومات  توفري بيانات   وهتدف إىل   
 النظم  اليت تضمها صلة باملناخ    من العناصر املت   ‘النظام العاملي ملراقبة املناخ   ‘ويتألف  . )١١(العاملي

 من  هذه العناصر  ويهدف إىل تعزيز  املوجودة لرصد اجملالني اجلوي واألرضي وجمال احمليطات،        
  .مراقبة املناخيف جمال أجل تلبية احتياجات املستخدمني 

__________ 

 .<www.imn.ac.cr>: للمزيد من املعلومات، انظر )٩(
 .<www.climate.gov>: للمزيد من املعلومات، انظر )١٠(
 .<http://www.wmo.int/gcos>: للمزيد من املعلومات، انظر )١١(
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تحسني  ل ‘خدمات املناخية اإلطار العاملي لل  ‘ وأنشأت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية      -٢٨
وتنبؤات معلومات  إعداد  تغري املناخ من خالل      مع   تكّيف املناخ وتغريه وال   خماطر تقلب رة  إدا

 العاملي واإلقليمـي    ستويات على امل  ات واملمارس السياساتطط و  يف اخل  دجمها و يةمناخية علم 
اجلهات اليت حتتـاج إىل      بني   اإلطار العاملي إىل سد الفجوة القائمة     هذا   ويهدف. )١٢(والوطين

هو ما يتيح وسـائل متكـن       وهذه املعلومات،   اجلهات اليت متلك    املعلومات املتصلة باملناخ و   
  .جهة تغري املناخ من مواعلى وجه اخلصوصاجلهات املتأثرة 

ألرصـاد اجلويـة    اإلقليمـي األول ل    هاإنشاء مركز على  ،  مثالًاملكسيك،  وتعمل    -٢٩
 اهليـدرولوجيا  علمـاء    لكي يكون صلة وصل بني    اهليدرولوجية يف جنوب شرق املكسيك      

  . أنظمة اإلنذار املبكر على نطاق إقليمييف جمال األرصاد اجلوية للعمل أخصائييو

 تغري املناخ يف املوارد املائية والقطاعات والنظم اإليكولوجيـة ذات           تأثريتقييم    -جيم  
  الصلة

تأثري هذا التغري يف املوارد املائية والقطاعات والنظم اإليكولوجية         لتأثر بتغري املناخ و   ا  - ١  
  الصلة  ذات
  :يلي املوارد املائية فيما  هذا التغري يفتأثريلتأثر بتغري املناخ واتجلى ي  -٣٠

 ، مما يـؤدي إىل    من سنة إىل أخرى    التهطال تغريدرجات احلرارة و  فاع  ارت  )أ(  
مثل التصحر وارتفاع مستوى االنسياب والفيضان وبدء الظواهر البطيئة احلدوث،  أنظمة  تغري  

  ؛ وذوبان األهنار اجلليدية،البحر، ومتلح موارد املياه العذبة
العواصـف  تـواتر   يـاد   دزا، مثل   قصوى املناخية ال  حدة الظواهر  اشتداد  )ب(  

القدرة واالفتقار إىل  ، اجلليديةات خطر فيضانات البحري  اشتداد، و هتااد حد دتشا و والفيضانات
  إلدارة املخاطر املرتبطة هبذه الظواهر أو التصدي هلا؛املادية 

األمر الذي ُيعـزى مـثالً إىل       فر املياه،   اتووعدم التيقن فيما يتعلق ب    تقلب  ال  )ج(  
ليت ُيتوقع أن تكون ممطـرة أو       واسم ا امل خاللسواء   التهطالد تقلب   يزاتوومسية،  ت امل غرياالت

والـنظم   العجز املائي يف القطاعات      تأثريالثلوج يف فصل الشتاء، و    وقلة  ،  خارج هذه املواسم  
  . عن اجلفاف ونضوب الينابيع الطبيعية واملوارد املائيةالناجمذات الصلة اإليكولوجية 

ددة األبعـاد   متعجوانب  ما تتسم به املوارد املائية من       ن  تبّيلة  تبادل املشاركون أمث  و  -٣١
ميكـن أن  و.  تغري املناخ يف هذا الـسياق تأثري وأمهية   ،عيش يف بلداهنم  الوسبل   ياةاحل يفتؤثر  

أمـوراً   ذات الصلة النظم اإليكولوجية   واملائية والقطاعات    املوارد   يف تغري املناخ    تأثريشمل  ي
األمـر الـذي    املياه اجلوفية،   تراجع منسوب   املياه السطحية و  ندرة  يد  ازت: كثرية منها ما يلي   

__________ 

 .<http://www.wmo.int/gfcs>: للمزيد من املعلومات، انظر )١٢(
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ازديـاد  واحملصول الزراعـي؛     واخنفاض   يؤدي إىل فقدان األراضي الصاحلة للزراعة واملراعي      
 ماشية؛للالصاحلة   الربية واألراضي املنتجة     األحياءموائل   إىل فقدان    فضيحرائق الغابات، مما ي   

تشريد الـسكان   والكولريا، وغريها من اآلثار الصحية؛      لة باملاء مثل    نقوياد األمراض امل  دزاو
تأثري يف اهلياكـل     وال ؛األهنار العابرة للحدود   يف أحواض    رتاعتفاقم ال ووفقدان سبل العيش؛    

  .األساسية والنقل
 واألمن  والتنوع البيولوجي والطاقة  قطاعات مثل الغذاء    وقد أدت اآلثار الالحقة يف        -٣٢

 حتياجات األشـخاص املتـضاربة  ني االتوتر بإىل تفاقم حدة مستويات متعددة الصحي على  
املـوارد  أدى تأثري تغري املناخ إىل تفاقم هشاشة        هاييت،  ويف   .ترتبت عليها تبعات اقتصادية   و

أن تتعرض منطقتـا    توقع   ويُ .على املنتجات الزراعية  املرتفع   بسبب الطلب    ، أصالً  اهلشة املائية
اشـتداد   إىل   يفـضي يف املوارد املائية من شأنه أن       لعجز   ، يف هاييت  ،يتغوناييف وكاب هاي  

  .ضغط على احتياطيات املياهال

   ونتائج هذا التقييم تغري املناختأثريلتقييم املتبعة ساليب األواملستخدمة دوات األ  -٢  
 ثريتألتقييم  املتبعة  ساليب  األواملستخدمة  دوات  األ  على  املشاركون عدة أمثلة   سماقت  -٣٣

 على خمتلف املستويات، مبا يف ذلـك نتـائج   يكولوجية املوارد املائية والنظم اإل   يفتغري املناخ   
بعض النتـائج   من مث ف   جارية، و   خضعت للمناقشة ال تزال    يمات اليت  التقي وكثري من . التقييم

 حتديـد الـدروس    مـن  املشاركونمتكنومع ذلك،   . املستخلصة حىت اآلن هي نتائج أولية     
  . مناطق أخرى اليت ميكن تطبيقها يفسليمة واملمارسات الدةاملستفا
بتغري املناخ ومدى قدرهتا    دلتا األهنار    من مناطق    ١٠ تأثردى   مل تقييم مقارن وأجري    -٣٤

حالياً ومـستقبالً   دلتا   وضع مناطق ال    لفهم مثاالًهذا التقييم   شكّل  وعلى مقاومة ذلك التغري،     
 - الغانجويكونغ، املر اهنأ دلتا ا العشر اليت مشلها التقييم هيومناطق الدلت.  العاملي لصعيدعلى ا 

خلـيج  والـدانوب،   والنيل،  و،  موز - والراينيانغتسى،  و،  وسيليوونغ ميغنا، - رابرامهابوت
 - احلالة - الضغط - هنج القوى احملركةم تقييال واتُّبع يف. إنكومايتو ،سيسيبياملكاليفورنيا، و

 ليـشمل  نطاق السيناريوهات املستخدمة     وُصّغر. ج الطبقات املكانية  االستجابة وهن  -تأثري  ال
 بـتغري   تأثربال يف املستقبل فيما يتعلق      تغريات هذه املناطق  دلتا من أجل حتديد     خمتلف مناطق ال  
، ولكن بعض النتائج العامة     باختالف املناطق املدروسة  تباينت نتائج التقييم    و .املناخ ومقاومته 
  :تشري إىل ما يلي

  ؛اختالل التوازن بني العرض والطلب فيما يتعلق باستخدام األراضي واملياه  )أ(  
  نقص اهلياكل األساسية يف مناطق الدلتا أو ِقدمها؛  )ب(  
  ؛دلتايف مناطق الل العمليات الطبيعية يتعط  )ج(  
  ؛ ملعاجلة املشاكل وتنفيذ احللول مالئمةإدارةوجود عدم   )د(  
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   ملناطق الدلتا؛)متعددة القطاعات (خطة شاملة وضع وجود حتديات أمام  )ه(  
  .)١٣(دلتاال بني مناطق التعاون اتإمكاني  )و(  

 ضم ثالثة عناصر  ، ي HydroBATيسمى  لتقييم على مستوى احلوض،     لوذج   من ُعرضو  -٣٥
، )وتوزيـع الـسكان   ،  املائية، والربط  املوارد   توزيعالتدرجات، و واالرتفاع،  (تقييم  ال: هي
 ، الـربط   شـبكات  حتليلواملائية، وخدمات النظام اإليكولوجي،     املوارد  تصنيف  (تحليل  وال
  .)ض وحتليل البياناتاحواأل جتسيد (والتجسيد)  املناخالتأثر بتغريو

 تـدمج وتـنظم   ) Flowing Forward(‘ التدفق املتواصل ‘وأُبرزت أداة أخرى تسمى       -٣٦
وجيمع هذا النهج   . ات األخرى من جمموعة متنوعة من األدوات واملنهجي     املستمدة  املعلومات  
ات املياه، بني املقاربات التشاركية ومستجمعالوسط الطبيعي  على مستوى املناسباإلطاري، 

ونظراً  .يراعي اجملتمعات احمللية والبيئة على السواء      و ،والتحليالت العلمية املكتبية  الدراسات  و
فمن املمكن  ،   كبرياً من البيانات   تحليالت اليت تقتضي كماً   على ال إىل عدم اقتصار هذه األداة      

  .)١٤(املفتقرة إىل البيانات يف املناطق أيضاًاستخدامها 
 ،هيمااليا - كوشهندو  منطقة  الفيضانات يف   اإلقليمي عن   املعلومات  ل نظام   ويشكّ  -٣٧

، وتقييُم  اجلليديةالبحريات  رائط  خ رسُمو،  لدويل للتنمية املتكاملة للجبال   الذي أنشأه املركز ا   
 واملوارد املائية والنظم     األهنار اجلليدية  رتأث على تقييم     اجلليدية أمثلةً  ات فيضانات البحري  خطر

  .بتغري املناخاإليكولوجية اجلبلية 
وهو برنامج تعاوين ينفذ يف      ،تغري املناخ  مع   تكّيفويهدف برنامج منطقة اهليمااليا لل      -٣٨

 أوسـلو   يف ناخية والبيئية الدوليـة   البحوث امل مركز  هيمااليا مبشاركة    - منطقة هندو كوش  
قاعدة بيانات املوارد العاملية    شبكة  /مركز أريندال و ‘لدويل للتنمية املتكاملة للجبال   املركز ا ‘و

، وال سيما النساء، قدرة سكان اجملتمعات اجلبليةإىل تعزيز  ،األمم املتحدة للبيئةالتابعة لربنامج 
املتاحـة  الفرص واإلمكانات   و  أوجه الضعف  فهممن خالل حتسني    على مقاومة تغري املناخ،     

 املـوارد الطبيعيـة     يف تغري املنـاخ     بتأثري رفة املتعلقة توليد املع   ىلإ ويسعى الربنامج  .تكّيفلل
 واملسامهة يف تنفيـذ الـسياسات       ، عليها املعتمدةاإليكولوجي واجملتمعات   وخدمات النظام   

القائمة علـى    املعرفة العلمية و   استناداً إىل  فتكّيلالرامية إىل تعزيز القدرة على ا     واملمارسات  
  .)١٥(هيمااليا - يف منطقة هندو كوشاألدلة 
 ألهنا تتـيح    دانلبلأمهية بالنسبة إىل ا   لحدود  ل العابرة ةشتركامل تتحليالوتكتسي ال   -٣٩

تـدابري مـشتركة     سياسات و  تساعد يف وضع  واخلربات، و النماذج  البيانات و  تبادل   إمكانية
  .التصدياتيجيات  استرإلعداد
__________ 

 .<www.delta-alliance.org>: للمزيد من املعلومات، انظر )١٣(
 .</http://www.flowingforward.org>: للمزيد من املعلومات عن هذه األداة، انظر )١٤(
 .<http://www.icimod.org/?q=7277>: ، انظرتغري املناخللمزيد من املعلومات عن برنامج منطقة اهليمااليا للتكيف مع  )١٥(
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  إدماج املعارف احمللية ومراعاة املنظور اجلنساين  -٣  
  املتوارثة من جيـل إىل جيـل  األصليةالتقليدية وواستراتيجيات التأقلم املعارف   متثل  -٤٠

وترية تغري املناخ تسارع واجهة مل يف كثري من األحيان كفيأمهية ولكنه ال ي عنصراً ال خيلو من  
. ناخيـة القـصوى    مع الظواهر امل   تكّيفكيفية ال فهم   املوارد املائية و   يف هتأثريوتقلبه، وفهم   

  .من أجل توجيه أدوات وأساليب التقييم احلديثة ومعايرهتا فاروينبغي استغالل هذه املع
النظـام  مؤشـرات   لـتغري   و قلبه املناخ وت  لتغري عات احمللية تصورات اجملتم وتشكل    -٤١
 لتحسني فهم تأثريات تغري املناخ علـى        عوامل هامة  ،اناتالنباتات واحليو  مثل   ،يكولوجياإل

 صـحة   ومعـارف الـشعوب األصـلية     التقليدية  املعارف  وكثرياً ما تؤكد    . املستوى احمللي 
صعيد  على ال  امللحوظلتغري  دالة على ا  مؤشرات حملية    منتوصل إليه باستخدام نظم املراقبة      ُي ما

 هـا  ودجم فهم املعارف احمللية والعلمية    يف وسائل    ناك فوارق كبرية  أن ه شري إىل   وأُ. اإلقليمي
  .وعرب احلدود الوطنيةاحمللية بني اجملتمعات  هاونشر
ـ  معارفاخ و هناك حاجة إىل اجلمع بني علم املن      و  -٤٢ مقارنـة  ك (ات احملليـة   اجملتمع

 ة على صـعيد ستخدماألدوات املوإدماج البعد اجلنساين يف ) املراقبةبيانات  ب احمللية   التصورات
  .تقييم تغري املناخات احمللية لاجملتمع
 ريثتـأ أوجه اختالف ال  الستيعاباًهام  عنصراًبليةيف املناطق اجلاملعارف احمللية  متثل  و  -٤٣

  ).كما هو احلال مثالً بالنسبة إىل التضاريس غري املنتظمة (الناجم عن تباين الفضاء املكاين
 املعارف التقليديـة    على كيفية استخدام   للغاية  جيداً القطاع الصحي مثاالً  ويشكل    -٤٤
  . الصحة العامةاتالعلم احلديث وسياستنوير األصلية لمعارف الشعوب و

 إجراءيف   احمللية   ارف املع االستفادة من  بشأن سبل املشاركون األفكار التالية    واقترح    -٤٥
  :ائيةوارد املامل تغري املناخ يفتأثري ل ات أكثر استنارةتقييم

يف قاعدة   (ملمارسات السليمة اليت تتسم هبا املعارف احمللية وتصنيفها       حتديد ا   )أ(  
  ؛ يف القطاعات ذات الصلة وبلغات خمتلفةهاونشر)  مثالًبيانات

  .إدماج املعارف احمللية يف نظم اإلنذار املبكر  )ب(  

   املتصلة باملوارد املائية على خمتلف املستوياتتكّيفخطط وممارسات ال  -دال  

  ج املتكاملةُهالنُّ  -١  
نظراً إىل الطابع الشامل الذي تتسم به املوارد املائية، اقُترح اتباع هنج إداري كلـي                 -٤٦

، هنج اإلدارة املتكاملة للموارد املائية وناقشوهن وعرض املشاركو.  أساسياً ذلك عنصراًباعتبار
 قابلية للتـأثر بـه    وال تغري املناخ    ميكن للبلدان من خالله أن تراعي تأثريات       وهو إطار مفيد  

ياه واألراضي   امل تنميةعملية تعزز    هذا النهج باعتباره     يوصفو. تكّيفوتعتمد استراتيجيات لل  
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ر من املنافع االقتصادية    من أجل حتقيق أقصى قد    وإدارهتا على حنو متسق     ذات الصلة   واملوارد  
وجيـة احليويـة    استدامة الـنظم اإليكول   ب دون املساس    على قدم املساواة   االجتماعي   رفاهوال

 - االجتماعيـة    لى نطاق الـنظم    ع تكّيفتدابري ال بلوغ   ل  هاماً طاراً ويتيح النهج إ   .)١٦(والبيئة
ولكي تكون النهج املتكاملة فعالة، فال بد من تطبيقهـا علـى            االقتصادية والبيئية واإلدارية؛    

  .)١٧(مستويات مناسبة
واألمن العادلة   ةالتنمية االقتصادي تعزيز  ل ةضروري راهن األ حواضاإلدارة املستدامة أل  و  -٤٧

  . ومحاية البيئةالقدرة على مقاومة تغري املناخالغذائي و
آخر علـى   مثاالً    باعتبارها ام اإليكولوجي القائمة على النظ   تكّيفال جُهوُعرضت نُ   -٤٨

 اخلدمات الـيت  على  ج  ُههذه النُّ وتنطوي  . إدارة املوارد املائية  فيما يتعلق ب   تكّيفللبناء حلول   
ملـساعدة   تكّيفللشاملة   استراتيجية   يف إطار م اإليكولوجي   االنظالتنوع البيولوجي و  يتيحها  

هـذه   تكّيـف  ال هج نُ وتستغل. تغري املناخ النامجة عن    مع اآلثار السلبية     تكّيفس على ال  النا
هتا من   واستعاد هاحفظاملتاحة إلدارة النظم اإليكولوجية على حنو مستدام و        الفرص   جمموعة"

وقّدم االحتاد الـدويل     .)١٨(" مع آثار تغري املناخ    تكّيفس من ال  ن النا متكّدمات  ختوفري   أجل
ـ     ا على النظ  ةقائم تكّيف على استراتيجية لل   مثاالًحلفظ الطبيعة    ر م اإليكولوجي يف حوض هن

 رة املتـضر  سبل العيش هشاشةحلد من   إىل ا  ية سعي االستراتيجية   كيف سيكساوال، وصف فيه  
  . على املستوى العابر للحدودوالفيضانات املتكررةزيرة الغمطار من األ

  هج الشعوب األصليةوُناحمللية ج اجملتمعية النُه  -٢  
ياه الشرب  ملإنشاء شبكات   تتعلق ب  تكّيفللحملية  جمتمعية   مبادرة   ُنفذت يف بنغالديش    -٤٩
 ،راجـشاهي ي  ه ( املناخ مخس مناطق معرضة لتغري   األمن للفقراء والنساء يف     حتقيق   و أمونةامل

ج الرئيسية يف هـذه املبـادرة       ُهومشلت النُّ ). رانغامايتو ،رياتغ وبا ،انجلغوباوغ ،وغايباندا
  :ما يلياحمللية اجملتمعية 
ـ هـذه    تـصورات    وتستند إىل  ات احمللية قودها اجملتمع تعملية    )أ(    اتاجملتمع

إجراء تقييم  أساس و خط  ووضع  ،  ات احمللية تمعخرائط اجمل مثل رسم    (ااحتياجاهت و اأولوياهتو
  ؛)الحتياجاتتشاركي ملدى القابلية للتأثر، وإجراء تقييم تشاركي ل

__________ 

)١٦ ( Integrated Water . 2000. lobal Water Partnership Technical Advisory CommitteeG
Global Water Partnership: Stockholm. 4. oBackground paper N. Resources Management. 

)١٧( . Climate Change and Water. 2008.). eds(Wu S and Palutikof J , Kundzewicz Z, Bates B
 IPCC :Geneva. Iaper Vtechnical p) IPCC( Intergovernmental Panel on Climate Change

Secretariat. 

)١٨( Convention on Biological Diversity. Connecting Biodiversity and Climate Change 
Mitigation and Adaptation: Report of the Second Ad Hoc Technical Expert Group on 
Biodiversity and Climate Change. Technical series No. 41. Montreal: Convention on 

Biological Diversity. 
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احمللية واملعلومات   النظر يف املعارف     يشملمعلومات تغري املناخ، مبا     مراعاة    )ب(  
  ؛والعلمية

ملواجهـة تغـري املنـاخ      تخطيط  لالالزمة ل  احمللية   عارف والقدرات تعزيز امل   )ج(  
لفقراء والنـساء،   صاحل ا مثل التعبئة االجتماعية وبناء املؤسسات احمللية ل      ( هتأثري مع   تكّيفوال

وبنـاء القـدرات،    الصرف الصحي والصحة،    و يف ميادين املاء   ني اجلنس املساواة بني وتعزيز  
  .)الروابط والشبكاتإقامة و

وتـدهور  املياه  سرعة جريان    و السنوي التهطال    مع اخنفاض متوسط   تكّيفالوبغية    -٥٠
بعض اعُتمدت السنغال، ة الندو الواقعة يف سفوح منطقة ندياس يف م اإليكولوجي يف قريانظال

  :ما يلي، وتشمل د املائيةإدارة املواريف األصلية اليت تتبعها الشعوب املمارسات املفيدة 
 وتيسري إعـادة    ةالسطحياملياه  جريان  رية إلبطاء سرعة    لصخ ا احلواجزبناء    )أ(  

  ؛ املياه اجلوفيةامتالء مستجمعات
نفـاذ   جريان املياه، األمر الذي يعزز    حفر اخلنادق املفتوحة إلبطاء سرعة        )ب(  

الستخدامها يف البـستنة     مجع املياه     من ناملياه اجلوفية، وميكّ  املياه وإعادة امتالء مستجمعات     
  وغرس أشجار الفواكه؛

يس، جلمـع   تضارال حسب،   قليالً ه، أو وراء  ساق الشجر  عند   األرضحفر    )ج(  
  .شجرحلرارة وتعزيز منو الوخفض درجة ا اجلاريةاملياه 

  ج الوطنيةالنُه  -٣  
 ثالثإىل حتقيق   املوارد املائية وتغري املناخ     الوطنية بشأن   ملكسيك  استراتيجية  اهتدف    -٥١

عوامـل  حلـد مـن   وا؛ اًمنهجي حتسيناً ثريهأتاملعارف بشأن تغري املناخ وحتسني : غايات هي 
  وتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية املائية واخلدمات البيئية       تصلة باملناخ؛  غري امل  خرىاإلجهاد األ 

  .على مقاومة تغري املناخ
 املنطلقة من   تكّيفإجراءات ال  آخر على     مثاالً لمياهل احتياطيات   استحداثويشكل    -٥٢
يف املكسيك  الصندوق العاملي لألحياء الربية     ذها  نفيت ي وى الوطين إىل مستوى احلوض ال     املست
ستهدف نظام التدفق   وت،  ةاألمريكيللبلدان  التنمية  مصرف  و اللجنة الوطنية للمياه     شراكة مع ب

احتياطيـات امليـاه    وتتيح  . )١٩(د يف مجيع أحناء البل    اً فرعي ملائة وتسعة ومثانني حوضاً   الطبيعي  
 ،ملوارد املائية اهشاشة  ية، واحلد من     منع اإلفراط يف ختصيص املوارد املائ      تشمل متعددة،   مزايا

  .تكّيفعلى الالناس والطبيعة قدرة وزيادة 
 بوركينـا فاسـو     يف تكّيـف لل  العمل الوطنية  امجبرمشاريع   علىمثلة  ومن بني األ    -٥٣

 الغطاء  جتديداجملاري املائية و  ضفاف  محاية   من قبيل    ،التربةتآكل  اإلجراءات املتخذة ملكافحة    
__________ 

 .<www.wwf.org.mx/water-reserves>: ياطيات املياه يف املكسيك، انظرللمزيد من املعلومات عن احت )١٩(
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بوركينـا  وتثبيت الكثبان الرملية يف منطقة      ركينا فاسو   بومشال املنطقة الوسطى يف     النبايت يف   
  املياه ويسهم يف استعادة منسوب املياه اجلوفيـة        نفاذ زيادة ساعد على ، األمر الذي    يةالساحل

  . غلة احملاصيلزيادةخصوبة التربة وو

  النُهج العابرة للحدود  -٤  
اتفاقية (حدود والبحريات الدولية تتيح اتفاقية محاية واستخدام اجملاري املائية العابرة لل      -٥٤
منـذ  واليت دخلت حيز النفاذ     ادية ألوروبا،   األمم املتحدة االقتص   جلنة   ربمة يف إطار  ، امل )املياه
احلدود من خالل قاعدة  عرب تكّيفإمكانية اختاذ إجراءات أكثر فعالية وكفاءة لل، ١٩٩٦عام 

ملناخ كأداة فريدة    مع تغري ا   تكّيفال و اء امل بشأن ات اللجنة توجيه وُعرضت. )٢٠(معرفية أوسع 
 تغري املناخ   تأثرياملياه حول كيفية تقييم     سؤويل   القرار وم  ناعلصتضمن إرشادات   من نوعها ت  

 وسـبل مبا يف ذلك املخاطر الصحية،      تقييم املخاطر،   إجراء   يفية، وك تهاونوعياملياه   كمية   يف
 مفهـوم   استناداً إىل  املناسبة   تكّيفات ال تراتيجي، وكيفية تصميم وتنفيذ اس    القابلية للتأثر قياس  

  . للموارد املائيةاإلدارة املتكاملة
يف ة اليت تنفذها اللجنـة      ة املستفادة من املشاريع الرائد    بعض الدروس األولي  وتشمل    -٥٥
  :ما يليواض األهنار العابرة للحدود أح

 معظـم   توى الوطين يف  على املس ُتجرى  تغري املناخ   رغم أن تقييمات تأثري       )أ(  
  ؛ ما تستخدم منهجيات خمتلفة غالباًفهياألحواض، 

يكتسي وضع السيناريوهات والنماذج وإجراء التقييمات على حنو مشترك           )ب(  
   املتاح؛الوقتاملوارد وب رتبط يالتنسيق غري أن نطاق ؛ السياقات العابرة للحدود يفأمهية

  ة؛شاريع املنجزة أو اجلاري لتحديد املأساسية شاملةدراسة من الضروري إجراء   )ج(  
ض احـو إدارة أ  يف   عامة النـاس،  ، مبا يف ذلك     ينبغي إشراك اجلهات املعنية     )د(  

  ؛ للحدودةعابرالر اهناأل
لتسهيل تشكل األفرقة العاملة املشتركة واالجتماعات املنتظمة آليات مفيدة           )ه(  

  ؛ السياسات واخلرباء التقنينيواضعياحلوار بني 
عابر للحدود  السياق  الب على االختالفات املؤسسية والثقافية يف       ميكن التغل   )و(  

  . وغري ذلكاخلرباء،بني التعاون و  املصاحل املشتركة علىتركيزتيسري المن خالل 
يف دلتـا   ية  اندارة خماطر الفيضانات يف السهول الفيض     إل وتشمل اإلجراءات املتخذة    -٥٦

. اجلديدة يف هذه الدلتا العابرة للحدود     املنشآت  هتيئة   وحتسني   مانعةموز بناء سدود     - الراين

__________ 

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن جلنـة األمـم املتحـدة             .  طرفاً على اتفاقية املياه    ٣٨صّدق   )٢٠(
 .</www.unece.org/env/water>: االقتصادية ألوروبا على العنوان التايل
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 كلم إىل تقليل خماطر الفيضانات      ٢٠٠طوله  دلتا  فعلى سبيل املثال، أدى بناء سد يف منطقة ال        
  . يف املائة٥٠بنسبة 

  أدوات السياسة العامة وُنهج الرصد والتقييم  -٥  
 تكّيـف الجـراءات   إإىل تضييق نطاق    سياق السياسة العامة     مراعاةعدم  قد يؤدي     -٥٧
الالزمـة  ر الوسائل   وفيأن   تكّيفلامتويل  تعزيز  ومن شأن   . تكّيفسوء ال إىل  ضها أو   يقوت أو

حسن ، مبا يف ذلك من حيث املساعدة على ضمان          ة العامة لالستثمار يف حتسني إطار السياس    
  .تكّيفاخلاصة بالاالستثمارات إنفاق 
وتتسم بالفعالية من حيث    قت املناسب   يف الو  ُتنفَّذ تكّيف وبغية تيسري اختاذ إجراءات     -٥٨

  :، ميكن النظر يف اخليارات التاليةالتكلفة
‘ قلما ُيندم عليهـا   ‘واخليارات اليت   ‘ ال ُيندم عليها  ‘اخليارات اليت   استغالل    )أ(  

  ؛)اجملدية يف مجيع احلاالت احملتملة يف املستقبللخيارات لمثل إعطاء األولوية (
 )اليت ميكـن عكـس اجتاههـا      (رنة  املنخفضة التكلفة و  امليارات  اخلحتديد    )ب(  
أوىل مراحـل دورة    كاملـة مـن اخليـارات يف        الموعـة   اجمل النظـر يف     مثـل  (وتيسريها
  ؛)شروعامل/التخطيط
  ؛ التكاليف واملنافع املتوقعةمراعاة  )ج(  
رنة امليارات  اخلل اعتماد هنج    مث(توقيت  يف ال  اخلطأ   التقليل إىل أدىن حد من      )د(  

على املدى  دائمة  الشبه  /الدائمةيف جمال اهلياكل األساسية      الكربىستثمارات  الايف   احلقيقيةو  أ
  ؛) الفيضاناتوسائل احلماية من، مثل الطويل

 عادل عن طريق تقيـيم    على حنو   حلد من املخاطر وتقاسم املخاطر      تعزيز ا   )ه(  
 ، استيعاب املخاطر املناخيـة    ضاليت تعتر احلواجز  خفض أو إزالة    ، و  وإدارهتا املخاطر املناخية 

  .العامة املتعلقة باملياهالسياسات ومعاجلة املخاطر اليت تنطوي عليها 
 امليـاه مـع تغـري        نظـم  فيلتكيالعامة   بعض أدوات السياسة     ٢ويعرض اجلدول     -٥٩
تتيح يف الغالب خيـاراً     ، مثالً، م اإليكولوجي ا على النظ  ة القائم تكّيفالفإجراءات  . )٢١(املناخ
رأس املال ويسهل عكس مـساره مقارنـة ببنـاء اهلياكـل            اعتماداً على   ر مرونة وأقل    أكث

قيمـة خـدمات النظـام      ل اً دقيقني وتقييم اًفهمبالفعل  تطلب   ي  هذا النهج  غري أن  .األساسية
. وإنفاذهارساء تلك اخلدمات ورصدها      قدرة مؤسسية كافية إل    ويقتضي وجود اإليكولوجي  

 تكّيـف  لل  توفر حـوافز   خرى من أدوات السياسة العامة    عة أ  جممو  التأمني اتططوتشكل خم 
عن طريق  ) يسعر مؤشرمن خالل    (خاطر تغري املناخ والقابلية للتأثر به     واحلد من التعرض مل   

__________ 

 .<www.oecd.org/water>للمزيد من املعلومات، انظر  )٢١(
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 وتـوفري   مناخية قـصوى   يف حالة حدوث ظواهر      اتتقدمي تعويض و بكفاءة املخاطر   توزيع
  .رؤوس األموال املستنفدةالتمويل الستعادة 

  ٢اجلدول 
   عامة عن بعض أدوات السياسة العامة املستخدمة لتكييف نظم املياه مع تغري املناخنبذة

ــسياسةأدوات   الـ
  األدوات االقتصادية  التنظيميةاألدوات   العامة املختارة

األدوات القائمة على   
  املعلومات

خطر نقص امليـاه    
ــك  ( ــا يف ذل مب

  )اجلفاف
تقييد استخدام امليـاه    

مثل حظر خـراطيم    (
  )ياهامل

ــدخل اإلدارة يف  تـ
  ختصيص حصص املياه

  تسعري املاء
  االجتار باملاء

  ضرائب ورسوم االستخراج
  خيارات سنوات اجلفاف

الدفع مقابل خدمات النظام    
  اإليكولوجي

خمططات التأمني، وخمططات   
  التمويل الصغري

ــالم  ــالت اإلع مح
للتـشجيع   والتوعية

  على توفري املاء

  ودة املاءمعايري ج  خطر رداءة النوعية
  رخص تفريغ امللوثات

  ضرائب ورسوم التلويث
  رخص التلويث القابلة للتداول

الدفع مقابل خدمات النظام    
  اإليكولوجي

ــالم  ــالت اإلع مح
  والتوعية

املــساعدة التقنيــة 
لتحسني تقنيـات   

  الزراعة
خطر فرط الكـم    

ــك  ( ــا يف ذل مب
  )الفيضانات

السـتخدام   التخطيط
حتديد مناطق  /األراضي
  احلظر

  معايري البناء/دوناتم

  خمططات التأمني
الشراكات بني القطـاعني    

فيما يتعلـق   (العام واخلاص   
مثالً هبياكل احلمايـة مـن      

  )الفيضانات
الدفع مقابل خدمات النظام    

  اإليكولوجي
  خمططات التأمني الصغري

وضع خرائط للمناطق   
  املعرضة للفيضانات
  نظم اإلنذار املبكر

 Organisation for Economic Co-operation and Development. Forthcoming. Adapting  :املصدر

Water Systems to Climate Change: Economic Instruments and Financing Mechanisms.  
والتنميـة يف امليـدان      منظمة التعـاون     أجرهتاحديثة  استقصائية  كشفت دراسة   و  -٦٠

ُنهج الرصد والتقييم   أكثر  ئج واإلطار املنطقي هو     إلدارة القائمة على النتا   اهنج  أن  االقتصادي  
ميكـن أن   :  الدراسة ما يلي   نتائجوتشمل  .  وكاالت التعاون اإلمنائي الست    يف مجيع  شيوعاً

 وجيب   بانتظام أكرب؛   اإلسقاطات املناخية  حتديد خطوط األساس واألهداف استخدام    يتطلب  
 ذلـك أن   سنة أو أكثر،     ٢٠ ذ بعد مرور  لُتنفَّالرصد والتقييم   عمليات  إعادة النظر يف توقيت     

وعشر سنوات على إجنـاز     سنوات   ٥بعد مرور ما بني      ُتجرى حالياً م عمليات التقييم    معظ
  .ات ومؤشرات التأثريالعمليمؤشرات  من اًمزجيمعظم الوكاالت تستخدم  و؛املشروع
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  التواصل ومشاركة اجلهات املعنية وتبادل املعارف واإلدارة  -هاء  
 املستفادة فيما يتعلـق     األمثلة والدروس  قاسمتتفاعلية  الناقشات  املعروض و ت ال تاحأ  -٦١

 علـى   املوارد املائية قدرة   لتعزيز   واإلدارة وتبادل املعارف    ومشاركة اجلهات املعنية   بالتواصل
  .مقاومة تغري املناخ

اجلمهور م  عالإإىل   ملياهبشأن ا االحتاد األورويب   ويدعو التوجيه اإلطاري الصادر عن        -٦٢
 املنظمات  جلمهورمشاركة ا وتشمل  . )٢٢(بإعداد خطط إلدارة أحواض األهنار وإشراكه فيها      

،  املعنيـة بالبيئـة    احمللية والوطنيـة  اجملموعات  غري احلكومية اليت متثل مستخدمي املياه، مثل        
نـُهج   ال وُدرسـت .  الرئيـسية  ومجاعات املواطنني  مثل املنظمات    واجلهات املعنية األخرى،  

كوميـة  ، مبن فيهم ممثلو املنظمات غري احل       دولة عضواً  ١٥ خرباء من    عرضها اليت   شاركيةالت
أُصـدر كتّيـب     وواضعي الـسياسات، و     والقطاع الزراعي   املياه قطاعواحلكومات احمللية و  

  .)٢٣(يتضمن أمثلة على أفضل املمارسات املتبعة لزيادة املشاركة يف إدارة املياه
هياكل أساسية  ناء  بإىل  ) ClimDev(من أجل التنمية يف أفريقيا      املناخ  برنامج  ويستند    -٦٣

شراكات عمل قوية بني املؤسسات احلكومية      ليتسىن إقامة    علمية ومرافق للمراقبة تكون متينة    
ـ طر املعرف األت احمللية الضعيفة وإنشاء     والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واجملتمعا       وتعزيزهـا  ةي

، وهـو    للسياسات املناخية   املركز األفريقي  وتنصب جهود . هاالزمة ودجم اإلجراءات ال لدعم  
 السياسات املناخية من خالل وضععلى ا، أفريقياملناخ من أجل التنمية يف    برنامج   أحد أجهزة 

 على  اجلهات املعنية  مع   ويتفاعل املركز . الدعوة واخلدمات االستشارية  أنشطة  توليد املعرفة و  
  .باحثني واملمارسنيالإىل ضعي السياسات من واانطالقاً مستويات متعددة، 

بتنسيق مجيع املسائل   تعىن   وهي آلية    ئية،ملااملعنية باملوارد ا  األمم املتحدة   جلنة  وتشكل    -٦٤
وتتمثـل األهـداف   . اجلهات املعنيـة مشاركة على   آخر    تعاونياً مثاالًاملتصلة باملياه العذبة،    

زيـادة االتـساق بـني      : شريكاً، فيما يلي   ٢٥ عضواً و  ٣٠االستراتيجية لآللية، اليت تضم     
أعضائها وشركائها؛ واالضطالع بدور رئيسي يف ضمان إدراج قضايا املياه يف مناقـشات             
السياسة العامة على الصعيد العاملي؛ ودعم أعضائها وشركائها على مجيع املـستويات، مـع      

ضيعية ذات أولويـة  وحتدد اآللية عدة جماالت موا   . التركيز بوجه خاص على الصعيد القطري     
تعزيز التنسيق  يف سياق   حيظى ضمنها اجملال املواضيعي املتعلق باملاء وتغري املناخ بأمهية مركزية           

  .)٢٤(يف منظومة األمم املتحدة بني األنشطة املتصلة باملاء وتغري املناخ
لواضعي السياسات أحـد سـبل      املوجهة  ويشكل إعداد موجزات السياسة العامة        -٦٥
العامـة  موجزات الـسياسة     األمثلة على ذلك     ومن. عرفة مع اجلمهور املستهدف   اسم امل تق

__________ 

)٢٢( <http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html>. 
 .<http://www.harmonicop.uos.de/handbook.php>للمزيد من املعلومات عن الكتيب، انظر  )٢٣(
 .<www.unwater.org>، انظر ئيةااملعنية باملوارد املاألمم املتحدة جلنة للمزيد من املعلومات عن  )٢٤(
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ألمـن املـائي    تحقيق ا  األطر االستراتيجية ل   بشأنرسائل رئيسية   ّدم  قاملواضيعية الستة اليت ت   
والتنمية القادرة على مقاومة تغري املناخ، وهي أطر وضعها اجمللس الوزاري األفريقي املعـين              

 تغري املناخ القادرة على مقاومةطار االستراتيجي لتحقيق األمن املائي والتنمية اإلويقدم  .باملياه
قلما ُينـدم   ‘أو  ‘ ال ُيندم عليها  ‘ وضع استراتيجيات التمويل واالستثمار اليت    توجيهات بشأن   

، وبشأن إدمـاج تلـك       تغري املناخ  القادرة على مقاومة  األمن املائي والتنمية    لتحقيق  ‘ عليها
  .)٢٥(عمليات التخطيط اإلمنائييات يف االستراتيج

  اخلطوات اليت ميكن اختاذها يف املستقبل  -رابعاً  

  موجز بالتوصيات  -ألف  
د  العمـل، حـدّ    حلقـة يف  اليت أُجريت   واملناقشات  اليت قُدمت    على العروض    بناًء  -٦٦

تقدم ا من أجل إحراز      االضطالع هب  نبغي األنشطة ذات األولوية اليت ي     املشاركون جمموعة من  
  .تكّيف تغري املناخ واستراتيجيات التأثريات وائيةوارد املبامل املتعلقيف العمل 

   تغري املناخ يف املوارد املائية تأثريبيانات املراقبة وتفسريها لفهم  -١  
فقد أُثبتت، على سبيل املثال،      . عامالً أساسياً  عمليات املراقبة العالية اجلودة   تشكل    -٦٧

  . تغري املناخ يف حوض النيلثارجراء تقييم أفضل آلإل دّقأمراقبة احلاجة إىل بيانات 
 يف تغري املناخ    تأثري لتقييم   مستوى دقتها الالزمة و  أنواع البيانات ال بد من حتديد     و  -٦٨

على مجيع  ها واالحتياجات منها ضروري     توافرمدى  أنواع البيانات و  ب الوعُيو. املوارد املائية 
 املراقبة املوضعية واالستشعار البعدي غري الساتلي واملراقبة الساتلية        وتتيح عمليات    .املستويات

حاجة ، هناك   تبياناهذه ال باإلضافة إىل   و. اد اجلوية اهليدرولوجية  األرصتكميلية عن   بيانات  
درجة عدم  أيضاً إىل مراعاة البيانات املستقاة من العوامل األخرى لتغري املناخ العاملي وحتديد             

  .اناتالتيقن من البي
ذلك  ،هامعايري دولية لرصد البيانات ومجع     ، على الصعيد الدويل،   وضعأن ت ينبغي  و  -٦٩

ومن مث ينبغي تنـسيق عمليـات مجـع          معايري خمتلفة،    تتبعالبلدان  أن الواقع العملي يبني أن      
 بني البلدان املتقدمة والبلـدان الناميـة يف دراسـة         هناك اختالف كبري    و. البيانات ورصدها 

  .هتات وإدارالبيانا

__________ 

 للمزيد من املعلومات عن اإلطار االستراتيجي لتحقيق األمن املائي والتنمية القادرة على مقاومة تغري املناخ، انظر ) ٢٥(
<http://www.gwp.org/Global/About%20GWP/Publications/CDKN%20publications/SF_WaterSecurity

_FINAL.pdf>. 
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، وإنشاء   خمتلفة نطاقاتعلى  االستثمار يف التغطية املناسبة لنظم الرصد       وال بد من      -٧٠
، وذلـك   بيانات اليت قلما توجد فيها    يف البيانات يف املناطق      فجوات ال سد ل الالزمةليات  اآل

  .قتضاء عند االمتطورة أدوات باستخدام
التقنيـة واملؤسـسية    ساسية والقدرات   اهلياكل األ قدرات   يف   كبريةهناك تفاوتات   و  -٧١

وهـي  ال سيما يف البلدان النامية،      و،   فيما يتعلق باملناخ   عالية اجلودة دمات  خلتوفري  الالزمة  
  التعاون الدويل  زيادة ال بد من     لذلكو .تفاوتات تزداد حدة من جراء عدم تقاسم القدرات       

 الـنظم    إرسـاء  من أجل  اجملال،   تعاين من نقص يف هذا     القدرات يف املناطق اليت      تلكتعزيز  ل
  مـن  البلدان الناميـة  متكّن   للتمويل دولية أنسب آلية    وتصميمالوطنية للمعلومات والبيانات    

 وتعزيز بناء القدرات يف جمـال إدارة        هتاوإدار لبياناتمع ا االمتثال لإلجراءات املعمول هبا جل    
بني بلدان اجلنوب والتعـاون     فيما  و الشمال واجلنوب التعاون بني بلدان    البيانات من خالل    

مناخيـة عاليـة   لبلدان النامية يف تقدمي خدمات وال يقل أمهية عن ذلك أن تستثمر ا       . الثالثي
  .اجلودة
، وكذلك بني شبكاتحتقيق التآزر بني خمتلف الأعرب املشاركون عن احلاجة إىل      و  -٧٢

 بشأن تغري املناخ، وجلنـة      ةاإلطارياألمم املتحدة   تفاقية  مثل ا  (الدوليةواآلليات  االتفاقيات  
خـدمات  اإلطار العاملي لل  النظام العاملي ملراقبة املناخ، و    ، و األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا   

 للمـسح    الوكالـة األمريكيـة    مثـل (العلمية  واملؤسسات  البحوث  مؤسسات  ، و )ةاملناخي
ر، اهنض األاحوبأائي والتعاون الثنواللجان املعنية ب، واجلامعات، والقطاع اخلاص، )اجليولوجي
 مع تغري املنـاخ     تكّيففاحملفل األورويب لل  . تبادل البيانات واملعلومات ذات الصلة    بفيما يتعلق   

)CLIMATE-ADAPT(،     ،مارسـات  امل بـادل لتيتيح منرباً على اإلنترنـت       على سبيل املثال
  .)٢٦(بعة والعشرين الساالحتاد األورويبتشارك فيه مجيع بلدان ، تكّيف املتعلقة بالوالبيانات

 اإلقليميـة واملنظمات  ملراكز  ا ذي ميكن أن تؤديه   الدور ال  بعض املشاركني وذكر    -٧٣
، والـشبكة    املناخ، واملركز األفريقي للسياسات املناخية     ريتغل اجلماعة الكاريبية    مركزمثل  (
يف ) تكاملة للجبال واملركز الدويل للتنمية امل    ،تغري املناخ املعنية ب األمريكية للمكاتب    - يبرييةاإل

قليمية، اإلواملنظمات  مهام املراكز   ضرورة حتديد    إىل  أيضاً أشريغري أنه   .  التعاون ذلكتعزيز  
  .ذه املهامهب احلكومات إبالغو

 البيانات ومراكز   منابر من خالل    البياناتوعلومات  املإنشاء نظم   تعزيز  ملهم  من ا و  -٧٤
  .بشأن بيانات املراقبةالفوقية تبادل املعلومات وقواعد البيانات 

 مجع البيانـات    وطيد عملية  إىل ت  تعددةاملحتسني تقنيات النمذجة    أن يؤدي   ينبغي  و  -٧٥
  . ونشرهافسريهاوت

__________ 

 .<http://climate-adapt.eea.europa.eu/web/guest/home>للمزيد من املعلومات عن احملفل، انظر  ) ٢٦(
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   تغري املناخ يف املوارد املائيةتأثريتقييم   -٢  
 تغري املناخ   تأثري من أجل فهم     تغري املناخ  ب مقترنةً غري املناخية العوامل  مراعاة  ينبغي    -٧٦
  .ملوارد املائية ايف
 املـوارد   تأثر تقييم   بعني االعتبار لدى   الثقافية - االجتماعية   التأثرياتوينبغي أخذ     -٧٧
  . بتغري املناخاملائية
 تأثر لتقييم   وذات أمهية مفيدة  أدوات   احملليةاملعارف واستراتيجيات التأقلم    وتشكل    -٧٨

ومن مث ينبغي منهجتها وتكميلها بعلم ، اة تامة مراعر املناختغّي تراعي ال غري أهنا. املوارد املائية
  .املناخ
 يف األدوات   بنوع اجلـنس  النظام اإليكولوجي و  االعتبارات املتعلقة ب  وينبغي دمج     -٧٩

  . املوارد املائيةيف تغري املناخ تأثريلتقييم املتبعة واملنهجيات املستخدمة 
ضـعف   إىل فهم مـواطن      ياهامليف جمال   التعاون العابر للحدود    وينبغي أن يستند      -٨٠

  .مجاعات مستخدمي املياه يف املنبع كما يف املصب
 وتأثريات تغري املناخ يف سياق عملية االتفاقية        اءاملب املتعلقةمعاجلة القضايا   وتشكل    -٨١

وينبغي أن يسترشد   .  العامة  يف اعتبارات السياسة    تلك القضايا  خطوة مفيدة إلدماج   اإلطارية
  . وعلم املناخانيةعتبارات اجلنسال وا احملليةارفعاملواضعو السياسات ب

  والعابر للحدود على املستويات احمللي والوطين تكّيفخطط وممارسات ال  -٣  
ـ يتـيح   حتديات و  طرح ي ‘ئياملا تكّيفال‘شدد املشاركون على أن       -٨٢ عـدة  يف   اًفرص

والـسياق    اإليكولوجي ماالنظ  حسب تلفخي  يف املوارد املائية   تأثري املناخ  وملا كان . قطاعات
 العمل  يتطلبتكّيفالف. هنج مناسب للجميع  ليس هناك   ف االجتماعي،   وعوامل اإلجهاد احمللي  

هو طويلة األجل، و  الواملكاسب  باستمرار على حتقيق التوازن بني األولويات القصرية األجل         
ـ      وتبادل املشاركون عدداً   .ما يشكل حتدياً يف كثري من األحيان       ى خطـط    من األمثلـة عل

يشمل حتديد   للحدود، مبا    السليمة على املستويات احمللي والوطين والعابر      تكّيفالممارسات  و
  .الفجوات واالحتياجات الختاذ مزيد من اإلجراءات

 لقفعالة فيما يتع   ال تكّيفإجراءات ال  يسري لت حموريةاملشاركون العناصر التالية     واعترب  -٨٣
  :ياتباملوارد املائية على خمتلف املستو

ـ مستراتيجيات  اينبغي دمج     )أ(   يف مجيـع    عتبـارات اجلنـسانية   الل ةراعي
 ىينبغي دمج مؤشرات جنسانية وطنية قائمة عل، و وحده املوارد املائيةال يف قطاعالقطاعات، 

 ممارسـات   يفاملنظـور اجلنـساين     وأفضل طريقة إلدماج    . تكّيفيف برامج التنمية وال   األداء  
كـضمان  خطيط والتـصميم،    ني معاً إشراكاً متوازناً يف عملية الت      هي إشراك اجلنس   تكّيفال

   وتعليمهن؛النساء والفتيات ومتكني مراحل العمليات املرأة يف مجيع مشاركة
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 القائمة على النظام    تكّيفالُنهج   تباعامثل   (يةتصميممنهجية  بوضع   يأوص  )ب(  
ية وممارسـاهتا واملعـارف   ارف الشعوب األصـل مع حلشد) ج اجملتمعية اإليكولوجي أو النهُ  

تـشرك  تصميم عملية تشاورية متكاملة و    سيساعد  و.  واالستفادة منها  واملمارسات التقليدية 
يف املـذكورة    التقليديةالدراية  األصلية و الشعوب  تكنولوجيات  اجملتمعات احمللية على إدماج     

  ؛إدارة املياهوسياسات واستراتيجيات خطط وضع عملية 
 املوارد املائيـة  ام لقابليةفهم تبلوغ  ل مهم جداًد االجتماعية األبعا استيعاب  )ج(  

املعـايري  وتـؤثر   . همعيشوسبل  الناس   حياة   يفآثار  ما يرتبط بذلك من     وللتأثر بتغري املناخ    
فهـي  ،  راسخة هاأن جذور  ورغم   ،تكّيف ال يف جمال سلوك الناس    يف   الثقافية -االجتماعية  
  ؛ لالحتياجات املتغريةاَيرةًمسرور الوقت مبتحول ت أن قادرة على
 هناك حاجة   غري أن ،  تكّيفللحمورية   كاستراتيجية   تنويع سبل العيش   ظهر  )د(  

اقترانـه  لضمان  العامة   يف اعتبارات السياسة     ه ودجم تاملؤسساشبكات   من خالل    هدعمإىل  
ـ ذلك أن االحتياجات من املاء ختتلف بـاختالف          ،توافر املياه يف  ستدامة املطلوبة   باال بل س

  ؛العيش
لمخـاطر  املـراعيني ل   والتخطيط املتكامل    ةالفعالدارة  اإليساهم كل من      )ه(  
 - والظـروف االجتماعيـة      ياكل األساسـية،   وتطوير اهل  ، املياه استعمالكفاءة  واملناخية،  
مهم تكامل للمياه   التخطيط امل و. إدارة الكوارث األمن املائي والغذائي و   تعزيز  يف   ،االقتصادية

 تكّيـف الويتطلب  .  القطاعات مجيعيف  العمل به    القصري والطويل، وينبغي     ألجلنييف ا  أيضاً
يـشمل  ، مبـا     على السواء  املناطق احلضرية والريفية   يف   اً جيد اًمكاني اًختطيطاملياه  فيما يتعلق ب  

   يف اهلياكل األساسية؛مي احلكستثمارال واالستخدام األراضيالسليم التخطيط 
نطـوي  ، ي ة العامة السياسملواطن الضعف يف جمال     يل  حتلمن املهم إجراء      )و(  

قـة بـاإلدارة     واجلوانب املتعل   املتبعة حالياً يف جمال املوارد املائية      تكّيفسياسات ال تقييم  على  
جـراءات  إل يةولوإعطاء األ  طويلة األجل لضمان االتساق و    ال اآلثار   عاجلياملستدامة للمياه، و  

  ؛ على املستوى الوطينتكّيفال
ملتعلقـة  حملتملـة ا  تكـاليف والفوائـد ا    لل حتليل اقتصادي إجراء  يشكل    )ز(  

بقيمـة احتياجـات    توعية واضعي السياسات    ل اً مفيد عامالً تكّيفالوإجراءات  احتياجات  ب
  .تكّيفال

املنطلق من القاعدة إىل القمة وبناء الثقة بني اجملتمعات         نهج  الأن  املشاركون  ورأى    -٨٤
 على  تكّيفوضع أهداف مشتركة تسهل إجراءات ال     ل روريانض عي السياسات واضواحمللية  
  .دون الوطين/توى اجملتمعياملس
 على  تكّيفلتسهيل إجراءات ال  املفيدة  املستخلصة  بعض الدروس   وتقاسم املشاركون     -٨٥

  : ما يلي، تشملاملستوى الوطين
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 قاعدة مؤسـسية   لتوفري   بني الوزارات والتعاون  لتنسيق  اإىل  هناك حاجة     )أ(  
  ؛سياسات واملمارساتربط بني ال على املستوى الوطين للةيدمف

اإلطـار املتعلـق    مثـل   ( إطار قادر على مقاومة تغري املناخ     يساعد وضع     )ب(  
تخطـيط  ال مـن دون الوطنية   احمللية و على متكني املؤسسات    ) ياطيات املياه يف املكسيك   احتب

   وتنفيذها واستدامتها؛تكّيفللمشاريع املتصلة بال
 عمليـة االتفاقيـة اإلطاريـة     أن تراعى يف سياق     إىل  ناك حاجة ملحة    ه  )ج(  

  .تكّيف املوارد املائية واستراتيجيات اليف تغري املناخ املتعلقة بتأثري ة العامةاعتبارات السياس
 هاوتنفيـذ  تكّيفإلجراءات ال ل التخطيط الفعال    حدد املشاركون عدة طرق تسه    و  -٨٦

  :يدودعلى املستويني اإلقليمي وعرب احل
قواعد بيانات وأطر على مـستويي األحـواض        اقترح املشاركون إنشاء      )أ(  

 ذيال (‘نظام املعلومات البيئية املشترك   ‘و،  ‘لمياهل قاعدة احملفوظات األوروبية  ‘مثل  ،  اطقناملو
ن قبيل   الثغرات م  سدل،  ‘اإلطار العاملي للخدمات املناخية   ‘و،  )وضعته الوكالة األوروبية للبيئة   

 املتوفرة، واالفتقـار    البلدان، وعدم كفاية البيانات   أو نقص تبادهلا بني     /ادل البيانات و  عدم تب 
ونقـص عمليـات     ،، وعدم كفاية شبكات حمطـات الرصـد       لبياناتمشتركة ل إىل إدارة   
  ختزين البيانات؛/استقاء

ناخيـة   الظـواهر امل   بشأنمزيد من البحوث    دعا املشاركون إىل إجراء       )ب(  
ـ  لتوعيـة للحدود  ل ةبراعالطويلة األجل وأبعادها    ت املناخية ال  والتغريا القصوى ضرورة  ب

آثار عابرة للحـدود    اليت تترتب عليها    الكوارث  وُتبّين  . تكّيفالجمال  لتعاون عرب احلدود يف     ا
 التعـاون  أن هناك حاجة إىلالفيضانات العابرة للحدود، إقليمية، مثل /دون إقليميةآثار  أو  /و

  ؛ اجملتمعات احملليةةوعيت من املهم أيضاًو. ّيفتكالدويل يف جمال ال
املوارد املالية توافر  فيما يتعلق بتسهيل تعزيز التعاون الدويل إىل  هناك حاجة     )ج(  
.  املوارد املائية  يف التصدي آلثار تغري املناخ      علىلبلدان النامية   ا بناء قدرات    فضالً عن والتقنية،  

 تكّيـف يف دعم تنفيذ إجراءات ال     ية والقطاع اخلاص  املنظمات اإلقليم زيادة مشاركة   ميكن  و
  ؛العابرة للحدود واإلقليمية

 تكّيـف ضمان التآزر بني اسـتراتيجيات ال     شدد املشاركون على أمهية       )د(  
يف جمـال   وجود اتفاق على األولويـات      إىل عدم     نظراً ، على خمتلف املستويات   ةعووضامل
قادرة للتنسيق ومؤسسات  آليات    االفتقار أيضاً إىل   وإىلالبلدان املتشاطئة،   خمتلف   بني   تكّيفلا

ال توجد، على سبيل املثال، جلـان معنيـة          (تكّيفالجمال   التعاون عرب احلدود يف      تنظيم على
، توجد تلـك اللجـان  واض العابرة للحدود، وحىت عندما األحبأحواض األهنار يف كثري من  

يف عمليات اختاذ القرارات على الـصعيدين        يف قدرهتا على التأثري   اختالفاً كبرياً   ختتلف  فهي  
  ؛)الوطين والدويل
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تفاقيـة قـانون    ا‘ مثـل    االلتزامات واالتفاقيات الدولية  تساعد  ميكن أن     )ه(  
 التعـاون  يسري على ت‘اتفاقية املياه‘ و‘استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية  

  .عرب احلدود

   املعنية وتبادل املعارف واإلدارةالتواصل ومشاركة اجلهات  -٤  
عـن طريـق    لجهات املعنيةلمشاركة فعالة    من خالل    تقاسم املعارف ونقلها  رب  اعُت -٨٧

ومع ذلك،  .  للحد من الفجوة املعرفية    اًمفيدعامالً  يدة  اجل تاستخدام استراتيجيات االتصاال  
 لدى والتصوراتلقدرات تنوع اإىل  نظراًإىل أنواع خمتلفة من أدوات االتصاالت هناك حاجة 

 من خالل أشكال خمتلفـة مـن        ، مثالً، إشراك اجملتمعات احمللية  ف .األطراف املعنية موعات  جم
  . ما يكون فعاالًاحلوار غالباً

لتقدمي املساعدة يف جمـال     مكتب  حظيت بالتأييد تدعو إىل إنشاء       توصية   تدموقُ  -٨٨
هات املعنية، على الصعيد العاملي، مـن       طائفة واسعة من اجل   كون يف متناول    ي تكّيفملياه وال ا

املعلومات واملعارف ، ذلك أن املعلومات واملعارف على خمتلف املستويات قاسم  تسهيل ت أجل  
وطنيـة  ‘ قـالع ‘بقى حمـصنة يف      ما ت  غالباً تكّيف تغري املناخ وال   ريثتأقضايا املياه و  املتعلقة ب 
  .ومؤسسية

مرحلة مبكرة   يف   عنية املهتمة وذات الصلة   اجلهات امل مجيع  مشاركة  أن تبدأ   وينبغي    -٨٩
وتـشكل  .  الوقت الكايف الختاذ القرارات    أن ُيتاح  و ،من دورة املشروع وصياغة السياسات    

على سـبيل   كما هو احلال يف ملديف،       (اللجان االستشارية اليت تضم جهات معنية متعددة      
املعنيـة  لجان الأنواع أخرى من  أو  ،  ة بني الوزارات بشأن تغري املناخ     شتركاملجان  اللو) ثالامل
 أمثلـةً )  املكسيك والربازيل وزامبيا    يف كما هو احلال مثالً   ( املستوى الوطين    تغري املناخ على  ب

  . ينبغي االقتداء هبامفيدة

  املسائل اليت ينبغي متابعتها ومواصلة النظر فيها يف سياق برنامج عمل نريويب  -باء  
 االحتياجات  سدناه من أجل    ت العمل املذكورة أد   جماال ضطالع بأنشطة يف  ميكن اال   -٩٠

أن ميكـن   و.  العمل املنبثقة عن حلقة   خلصةالدروس املست االستفادة من    ، فضالً عن  والثغرات
يف املـستقبل يف     جماالت العمل    بشأن امناقشاهت هذه اجملاالت لتوجيه   أيضاًتستخدم األطراف   

  . أعاله٣ليها يف الفقرة  للوالية املشار إ وفقاً،برنامج عمل نريويب إطار
وجهات نظرهم بشأن سبل مواصلة التقدم يف اخلطاب املتعلـق          وتبادل املشاركون     -٩١

 جمموعة من األنشطة اليت     وا سياق برنامج عمل نريويب، واقترح     يف تكّيفباملاء وتغري املناخ وال   
  .ُتعرض أدناهالربنامج، هذا يتعني االضطالع هبا يف إطار 
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برنـامج عمـل    يت ميكن تناوهلا يف املستقبل يف إطار        ت العمل ال  جاالمبفيما يتعلق   ف  -٩٢
ذات الصلة   األعمال   على أن ُتراعى  ،  اً مواضيعي  عملٍ جمالَ املاءأن تكون قضية    ح  رنريويب، اقتُ 

  .يت تضطلع هبا حالياً منظمات أخرىالباملاء 
 ،رفالومات واملعاملعلتقاسم أرضية وميكن أن يشكل برنامج عمل نريويب، باعتباره          -٩٣

 تكّيـف ء ال  وخربا  األطراف  البلدان النامية  طابقة العرض مع االحتياجات املطلوبة لدى     آلية مل 
برنامج عمل نريويب يف قدرته     لدى  القيمة املضافة   ستكمن  و. واضعي السياسات واملمارسني و 

 مثل الزراعة   قطاعات أو املواضيع القطاعية األخرى،    لشاملة لعدة   ج ا  النهُ أيضاً يراعي   على أن 
بني املواضـيع    لضمان التآزر     مفيداً ذلكوسيكون  .  اإليكولوجي ج القائمة على النظام   والنُه

  .املختلفة
فكرة إنـشاء   عديد من املشاركني    ال ، أيد ‘حمفل جامع ‘  كالعمل  سألة  مبوفيما يتعلق     -٩٤

العمـل   جوانب   عدد من لتحديد وتنسيق    ،برنامج عمل نريويب  ، يف إطار     شامل فوقيهيكل  
من جهة، وبقضايا التنمية القادرة على مقاومـة        ،  تكّيف تغري املناخ وال   اتريثوتأ هاياملتعلق ب امل

 برنامج شملأن ي، واقترح املشاركون، يف هذا الصدد .تغري املناخ بوجه أعم، من جهة أخرى 
  :عمل نريويب ما يلي

ملمارسات اليت  اال سيما   ومستويات متعددة،    ، على تبادل املمارسات اجليدة    )أ(  
  ميكن االرتقاء هبا واليت تستند إىل العلم واألدلة؛

 يف جمـال    اإلقليمـي التعـاون   حلدود و ا التعاون عرب    بشأنتبادل اخلربات     )ب(  
  ؛تكّيفال

 لتسهيل تبادل املعلومـات     تكّيفال املياه و  إنشاء مكتب للمساعدة يف جمال      )ج(  
  .على مستويات متعددة

مـن  لربنامج عمل نريويب    ما  ذكر املشاركون   ،  ت املعنية مشاركة اجلها وخبصوص    -٩٥
 الـشبكات   ةتعزيز مشارك من حيث   ، وال سيما    جهات معنية متعددة  يف إشراك   قيمة مضافة   

، ويلهنج مش وميكن لربنامج عمل نريويب، باعتماد      .  الوطنية تنسيق ال مراكزاإلقليمية و واملراكز  
هتمـون  ن واجلامعات امل  واملمارس(ياه  اء امل  العلمية وخرب  وساط مع األ  يكون أرضية تفاعل  أن  
توجيه  ل ماعات اإلمنائية واجل) احلد من خماطر الكوارث    األوساط املعنية مبسألة   و تكّيفجال ال مب

  . على أرض الواقعتكّيفالسياسات ذات الصلة وتيسري تنفيذ إجراءات الوضع عمليات 
ج عمـل   برنـام  يكونكون أن   ، اقترح املشار  التوعيةبناء القدرات و  بوفيما يتعلق     -٩٦

النامجة عـن    اآلثار االقتصادية    لتوضيححتليالت اقتصادية،   إجراء   بقيمة   لتوعيةإطاراً ل نريويب  
التقاعس عن  تكاليف   و تكّيف خيارات ال  ومنافعتكاليف  أي   (تكّيفتغري املناخ وإجراءات ال   
ـ   باستخدام    ذلك على أن يقترن  ،  )اختاذ اإلجراءات الالزمة   ة مـن أدوات    جمموعـة متنوع
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، األطـراف املعنيـة   عات متنوعة مـن     لى جممو عاملتخذة   بادرات نتائج امل  بتعميم و ،االتصال
  .يشمل واضعي السياسات امب

أن يساعد أيضاً، يف سياق معاجلة تأثري تغري املنـاخ يف           ربنامج عمل نريويب    لميكن  و  -٩٧
فضالً ،   على السواء  رد املالية والتقنية  فيما يتعلق باملوا  تعزيز التعاون الدويل    على  املوارد املائية،   

  . بني بلدان اجلنوبا يشمل التعاون يف ذلكلبلدان النامية، مبا بناء قدرات عن
تقدمي املشورة العلميـة    إتاحة  يف   دور برنامج عمل نريويب      حدد املشاركون أيضاً  و  -٩٨

الوطنيـة   تكّيفلا، مثل خطط     االتفاقية يف إطار إىل العمليات ذات الصلة     الالزمة  والتقنية  
 تكّيـف مشاريع اليف  لتمويل املتعلق باملناخ  ا راعاةملكوضع توصيات   (ناخ  تعلق بامل والتمويل امل 
  ).عرب احلدود

االستراتيجيات واملنـهجيات ذات الـصلة      ، وخباصة حتديد    الرصد والتقييم واعُترب    -٩٩
برنامج عمل    يف إطار  اولتنميكن أن يُ   لعدة قطاعات الشاملة   اجملاالت   من آخر    جماالً ،هاونشر

عالية اجلودة من أجـل     ومعارف   املتمثلة يف تقدمي معلومات       سياق وظيفة الربنامج   نريويب يف 
  .تكّيف اليف جمالوحتفيز العمل للتأثر به وتغري املناخ  لتأثري التوصل إىل فهم أفضل

        


