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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 

  املؤقت من جدول األعمال٣البند 
 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ 

    والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 تقرير عن حلقة العمل املتعلقة باملخاطر املتصلة 
 باملناخ واألحداث املناخية املتطرفة

 مذكرة من إعداد األمانة

 موجز

دت يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق       تتضـمن هـذه املذكـرة موجزاً عن حلقة العمل األوىل اليت ُعق             
بـتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، واليت ركزت على املخاطر املتصلة باملناخ واألحداث املناخية                 

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ إىل ١٨وقد انعقدت حلقة العمل هذه يف القاهرة، مصر، يف الفترة من . املتطرفة

شات على اخلربة املكتسبة يف جمال تقدير املخاطر املتصلة باملناخ وما يترتب عليها من              وركـزت املناق   
آثـار والتنـبؤ هبا وإدارهتا مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة يف كل من قطاعات الزراعة                    

املعارف التقليدية يف تفهم    وتناولت املناقشات أيضاً مسامهة     . واألمـن الغذائي، واملناطق الساحلية، والصحة     
وتشمل هذه املذكرة . املخاطر املتصلة باملناخ وإدارهتا وكذلك ما يترتب عليها من آثار بالنسبة للتنمية املستدامة

موجزاً للثغرات واالحتياجات والفرص والعقبات والقيود باإلضافة إىل موجز عن توصيات وقضايا حباجة إىل              
 مبا يف ذلك ما ميكن اختاذه من خطوات ُمقبلة يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق املـتابعة ومواصلة النظر فيها  

 .بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

 يف دورهتا اخلامسة والعشرين أن تقوم،       )١(ة إىل األمانة  طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجي      -١
بتوجـيه مـن رئيس اهليئة، بتنظيم حلقة عمل قبل انعقاد دورهتا السابعة والعشرين ومبشاركة األطراف واخلرباء                 

 :واملنظمات واملؤسسات ذات الصلة تتناول املسائل التالية

باملناخ وما يترتب عليها من تأثريات يف احلاضر  اخلـربة يف جمـال تقدير وإدارة املخاطر املتصلة           )أ( 
 واملستقبل، مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة ويف قطاعات حمددة؛

القدرات والثغرات واالحتياجات والفرص والعقبات والقيود فيما يتصل بالتنبؤ وبتقلبات املناخ،      )ب( 
  املناخية املتطرفة عرب األقاليم، وما يترتب على ذلك من خماطر؛وما يترتب على ذلك من تأثريات، واألحداث

 مسامهة املعارف التقليدية يف تفهم املخاطر املتصلة باملناخ وإدارهتا؛ )ج( 

 أعاله من آثار بالنسبة للتنمية املستدامة؛) ج(إىل ) أ(ما يترتب على املسائل الواردة يف الفقرات من  )د( 

 . تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر هبذا التغريالتشجيع على تفهم  )ه( 

وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً إىل األمانة أن ُتعدَّ تقريراً عن حلقة العمل ليكون يف متناوهلا مع حلول موعد                   -٢
 .انعقاد دورهتا السابعة والعشرين

  نطاق املذكرة-باء 

ويشمل التقرير املقدم بناًء .  أعاله٢ إليها يف الفقرة تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن حلقة العمل املشار -٣
 :ما يلي من معلومات) ٢٤ الفقرة FCCC/SBSTA/2006/11(على طلب اهليئة الفرعية 

 حتليل القضايا اليت جيري تناوهلا، مبا يف ذلك الوضع احلايل والدروس املستفادة؛ )أ( 

، والفرص ) ذلك أي احتياجات بشأن القدراتمبا يف (موجـزاً للـثغرات واالحتياجات احملدَّدة        )ب( 
 والعقبات والقيود؛) مبا يف ذلك التآزر املمكن بني األنشطة(املتاحة 

 .موجزاً التوصيات )ج( 

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2006/11 ٤٨ الفقرة. 
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  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية-جيم 

رين، النظر يف التقرير الصادر عن حلقة العمل بوصفه جزءاً قد تود اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثامنة والعش   -٤
من اهتمامها العام بنواتج أنشطتها السابقة واهتمامها بأية أنشطة إضافية تنشأ يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق       

 .بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

  معلومات أساسية-دال 

ام من برنامج عمل نريويب يف مساعدة مجيع األطراف، وخباصة البلدان النامية، مبا فيها          يتمـثل اهلدف الع    -٥
أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني فهمها وتقديرها لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به 

 التكيف العملية من أجل االستجابة لتغري املناخ والتكيف معه، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري
 .وتقلبه يف احلاضر واملستقبل )٢(على أساس سليم وعلمي وتقين واجتماعي اقتصادي، مع مراعاة تغيُّر املناخ

وجتري األنشطة يف جمال املخاطر املتصلة باملناخ واألحداث املناخية املتطرفة يف إطار برنامج عمل نريويب                -٦
 والذي يتمثل يف إحراز تقدم على صعيد املوضوع         ١١-م أ /٢ى واهلدف املنصوص عليه يف مرفق املقرر        مبا يتماش 
التشجيع على فهم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتقلبات املناخية واألحداث املناخية              "`٤`) أ(الفرعي  

 ؛"بة للتنمية املستدامةاملتطرفة احلالية واملقبلة، وما يترتب على ذلك من آثار بالنس

  مداوالت حلقة العمل-ثانياً 

 ٢٠ إىل ١٨نظمت أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف القاهرة، مصر، يف الفترة من            -٧
، وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة يف مصر، حلقة العمل املعنية باملخاطر املتصلة           ٢٠٠٧متـوز   /حزيـران 

وقدمت حكومات كل من أستراليا وإسبانيا وسويسرا وكندا والنرويج         . ملـناخ واألحـداث املناخية املتطرفة،     با
وقد ترأس السيد . وهولندا واليابان الدعم املايل من أجل تنظيم أنشطة برنامج عمل نريويب ومنها حلقة العمل هذه

 .كيشان كومارسنغ حلقة العمل هذه بوصفه رئيساً للهيئة الفرعية

 ممثالً عن األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة واملنظمات         ٧٧وضـمَّ املشـاركون يف حلقة العمل         -٨
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال املخاطر املتصلة باملناخ وما يترتب عليها من تأثريات مبا 

 .يس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًيف ذلك ما يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة، ورئ

اليت قدمتها األطراف واملنظمات عن الربامج       )٣(وقـد استرشـدت املناقشات يف حلقة العمل بالبالغات         -٩
واألنشطة واآلراء ذات الصلة بالقضايا املتعلقة باملخاطر املتصلة باملناخ واألحداث املناخية املتطرفة، واسترشدت             

                                                      

 .فق من املر١ يف الفقرة ١١-م أ/٢املقرر  )٢(
أما .  Add.2 و Add.1 و FCCC/SBSTA/2007/Misc.4ترد البالغات اليت قدمتها األطراف يف الوثائق         )٣(

 .FCCC/SBSTA/2007/Misc.5العروض املقدمة من املنظمات فترد يف الوثيقة 
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بشأن تقدير التقلبات املناخية واألحداث املناخية املتطرفة يف احلاضر واملستقبل  )٤(علومات األساسيةكذلك بورقة امل
 .والتنبؤ هبا وإدارهتا مبا يف ذلك ما يترتب عليها من آثار بالنسبة للتنمية املستدامة

ولة لشؤون البيئة يف    وبعد افتتاح حلقة العمل اليت ألقى فيها السيد ماجد جورج الياس غطاس، وزير الد              -١٠
مصـر، كلمة ترحيب، وفَّرت جلسة متهيدية معلومات أساسية عن برنامج عمل نريويب وعن والية حلقة العمل،                 

 .وتضمنت عرضاً عن ورقة املعلومات األساسية

وأجـرت ثالثـة أفـرقة عمل فرعية قطاعية مناقشات بشأن تقدير املخاطر املناخية وتأثرياهتا والتنبؤ هبا        -١١
وكان . دارهتا مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة، واملناقشات املتعلقة مبسامهة املعارف التقليديةوإ

اختيار القطاعات الثالثة، وهي الزراعة واألمن الغذائي، واملناطق الساحلية، والصحة، يستند إىل أمهيتها بالنسبة إىل 
وجرى التطرق إىل املوارد املائية بوصفها مسألة جامعة، وقد أملَّ         .  قدمتها األطـراف كما تشري إليه البالغات اليت      

 .كل فريق من أفرقة العمل الفرعية هبذه املسألة من كافة جوانبها

وعالوة على ذلك، قدمت عدة     . ونـاقش فـريق مشترك النتائج اليت توصلت إليها أفرقة العمل الفرعية            -١٢
ناول هبا تقدير املخاطر املناخية وتأثرياهتا والتنبؤ هبا وإدارهتا مبا يف ذلك ما             مـنظمات عروضاً عن الكيفية اليت تت      

واخُتتمت حلقة العمل جبلسة عن النتائج . يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة يف القطاعات اليت جتري مناقشتها
 .عمل نريويبوفيها نوقش ما ميكن اختاذه من خطوات مقبلة وإجراءات متابعة يف إطار برنامج 

  حتليل القضايا اليت تناولتها حلقة العمل-ثالثاً 

  مقدمة-ألف 

أكـدت ورقة املعلومات األساسية والعرض الذي صاحبها يف حلقة العمل على وجود اخلربة املفيدة يف                 -١٣
 ومنها األحداث فاملخاطر املتصلة باملناخ تشمل أحداثاً بطيئة احلدوث . تـناول املخاطـر املناخية املاضية واحلالية      

واألحداث املناخية  ) من قبيل اختالفات درجات احلرارة واألمطار وفقدان املوارد املائية        (املرافقة للتغريات املناخية    
 ).من قبيل األعاصري االستوائية والفيضانات(، وتشمل أيضاً أحداثاً مناخية مفاجئة )مثل اجلفاف(املتطرفة 

ملمارسني يف جمال احلد من خطر الكوارث أو يف القطاعات املتصلة هبا على ويزداد تركيز جهود اخلرباء وا    -١٤
فالُنهج واألساليب واألدوات   . بـناء القـدرة على املرونة والتكيف من أجل احلد من التأثريات السلبية مستقبالً             

ية واملناطق الساحلية والصحة القائمة لتقدير وإدارة املخاطر املتصلة باملناخ يف جماالت من قبيل الزراعة واملوارد املائ
ومع ذلك، . ميكن أن تكون ذات أمهية كبرية يف تقدير وتناول املخاطر اإلضافية اليت يفرضها تغري املناخ ومعاجلتها

 .فإن الثغرات واالحتياجات تظل قائمة

                                                      

 ترد ورقة املعلومات األساسية على املوقع اإللكتروين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ              )٤(
 .<http://unfccc.int/3953.php>: على العنوان التايل
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 اخلربة يف جمال تقدير املخاطر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا والتنبؤ هبا          -باء 
  يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفةمبا يف ذلك ما

شـدد املشـاركون بشكل عام على احلاجة إىل حتديد األخطار يف البداية ومن ثَم تقدير تواتر حدوثها                   -١٥
وأكد الكثري من املشاركني على أن هنج احلد        . وتأثرياهتا احملتملة من أجل فهم طبيعة املخاطر املصاحبة هلا ونطاقها         

فيد يف جمال تقدير املخاطر والتنبؤ هبا وهو هنج حموره اإلنسان ويركز على التنبؤ بتأثريات               مـن خطر الكوارث ي    
 .األحداث املناخية املتطرفة بدالً من التنبؤ بتواترها وجسامتها

وتبادل املشاركون خرباهتم املكتسبة يف جمال تقدير املخاطر الذي جيري باستعمال جمموعة من هنج وأدوات  -١٦
وتشمل النهج واألدوات اليت استخدمها املشاركون      . يارها على توفر البيانات واملوارد املالية والتقنية      يعـتمد اخت  

وجدير بالذكر أن . منذجة التأثري وعمليات تقدير التأثري البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية وحتديد مواقع اخلطر
ويهدف الربنامج العاملي لتحديد    . اعد على تقدير املخاطر   يقدم إطاراً يس   )٥(الـربنامج العـاملي لتحديد املخاطر     

على سبيل املثال حتديد خصائص (املخاطر إىل حتسني إتاحة املعلومات عن خماطر الكوارث وعوامل اخلطر وحتليلها 
 ).املخاطر وإعداد بيانات بشأهنا، وتقييم قابلية التأثر ومؤشرات اخلطر

صحاب املصاحل أمر حموري يف تقييم املخاطر والتنبؤ هبا إذ إن التأثريات واتفق املشاركون على أن إشراك أ -١٧
املتصلة باملناخ، مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة، ليست خاصة بزمان ومكان فقط، بل إهنا                  

 ومثة وجه آخر أساسي     .تتجـلى بطرائق خمتلفة تبعاً للظروف االقتصادية االجتماعية، والثقافات، واملعايري والقيم          
 .لتقييم املخاطر وهو التحليل االقتصادي لتأثرياهتا من أجل تسهيل اختيار سياسات وتدابري احلد من املخاطر

وباإلضافة إىل عمليات تقييم املخاطر يف القطاعات، تدعو احلاجة إىل إجراء حبث شامل يف جمال التقييم                 -١٨
 .نية لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا واخلرباء واملمارسني القطاعيني املعنينياملتكامل للمخاطر مبشاركة املرافق الوط

 الزراعة واألمن الغذائي -١

قطـاع الـزراعة واحـد من أكثر القطاعات تعرضاً للمخاطر املتصلة باملناخ من قبيل التغريات الضارة                  -١٩
رفة املتكررة بشدة مثل اجلفاف     لدرجـات احلـرارة واهلطـول، وهـو أكـثرها عرضةً لألحداث املناخية املتط             

وعلى العموم، فإن قابلية تأثر قطاع الزراعة باملخاطر املتصلة باملناخ واألحداث املناخية املتطرفة يف              .والفيضانات
بلـد أو جمتمع ما حيددها عادة مزيج معقد من العوامل اليت تشمل نطاق التغريات املناخية، ونطاق التعرض هلا،                   

ة، واحلالة القائمة مسبقاً لقاعدة األراضي الزراعية، والنظم املؤسسية، واملمارسات الثقافية           واملمارسـات الزراعي  
 .واالجتماعية، وعوامل السوق، وكل هذه األمور حباجة إىل املراعاة لدى تقييم املخاطر وقابلية التأثر هبا

ي ووطين ولكنه يعتمد أيضاً على      وال يعتمد األمن الغذائي فقط على ما يكفي من إنتاج زراعي غذائي عامل             -٢٠
أسـباب املعيشة القادرة علىتوفري سبل احلصول على الطعام الكايف والصحي واملغذي الستيفاء كافة االحتياجات               

                                                      

)٥( <http://www.proventionconsortium.org/?pageid=32&projectid=3>. 
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وتشمل عمليات تقييم األمن الغذائي أيضاً عوامل من قبيل دخل األسرة املعيشية، وتوفر املوارد الغذائية               . الغذائـية 
 .والصحة البشرية، وسياسة احلكومة، والرتاع، والعوملة وفشل السوق فضالً عن القضايا البيئيةوسبل احلصول عليها، 

وسـاق املشـاركون حججـاً تفيد بأن عمليات تقييم املخاطر يف قطاع الزراعة على املستويني الوطين                -٢١
ذ للحد من املخاطر    واإلقلـيمي تستدعي مشاركة أصحاب املصاحل مشاركة نشيطة وإال ستفشل أية تدابري ُتتخ            

وُتظهر األمثلة يف مصر أن تشجيع مشاركة املزارعني من خالل مؤسسات           . بسبب عدم امتالك زمام التحكم هبا     
وجرى التأكيد على أمهية سائر أصحاب املصاحل يف قطاع الزراعة مبا يف ذلك             . املزارعني ميكن أن يتكلل بالنجاح    

 .حباث واجملتمعات احملليةالقطاع اخلاص وصانعي القرارات ومؤسسات األ

وأكـد بعض املشاركني أن متكُّن املزارعني من املشاركة يف تقييم املخاطر ال يستدعي منهم أن يكونوا                  -٢٢
وقال البعض اآلخر إنه يف الوقت الذي       . قادرين على فهم التقلبات املناخية وحسب، بل فهم تغريات املناخ أيضاً          

 مع التعامل مع املخاطر احلالية من قبيل تغريات اهلطول، ميكن للمخاطر            تكـيف فـيه بعض املزارعني إىل حد ما        
اجلديدة اليت مل يتكيف معها املزارعون بعد، مثل متلُّح التربة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، أن تشكل هتديداً 

 .جديداً ألنظمة اإلنتاج الزراعي ولسبل املعيشة

الزراعة واألمن الغذائي، أظهرت جتربة السودان صعوبة احلصول على         وفيما يتعلق بالتنبؤ بالتأثريات على       -٢٣
ومل يوسِّع . نـتائج مـتكاملة مـن التحليالت اليت انطلقت من القاعدة وصوالً إىل القمة ومن القمة إىل القاعدة               

طين السـودان بعـد نطاق عرض النتائج املستخلصة من حتليل قابلية التأثر الذي جرى يف إطار برنامج عمله الو                  
 .للتكيف كما أنه مل يضيق نطاق عرض نتائج مناذج الدوران العام الواردة يف بالغاته الوطنية

وفـيما يتعلق مبسألة حتسني االتصال فيما بني أصحاب املصاحل، فقد أظهر العمل الذي يضطلع به املعهد                -٢٤
تنبؤ اجلوي واملستفيدين من تنبؤاهتم ميكن أن االتصال بني األخصائيني بال )٦(الدويل للبحوث يف شأن املناخ واجملتمع

 .أن يتحسن وميكن بناء القدرات عن طريق منتديات توقعات املناخ اليت تعىن باجلفاف على سبيل املثال

 املناطق الساحلية -٢

تشـهد املـناطق الساحلية يف األساس بعض التغريات اليت ُيتوقع أن تتسارع مع تغري املناخ مثل ازدياد تواتر                    -٢٥
فالتحاّت الساحلي وفقدان النظام اإليكولوجي ظاهرتان حتدثان بالفعل وتتفاقمان نتيجة          . األحـداث املناخية املتطرفة   

بعض هذه املخاطر معروف متام املعرفة مثل ارتفاع مستوى . ويهدد املناطق الساحلية عدٌد من املخاطر. األنشطة البشرية
لساحلي، واألعاصري اليت تؤدي إىل املد الساحلي، ومثة خماطر أخرى برزت           سطح البحر مما يسفر عن التملّح والتحاّت ا       

 .مؤخراً مثل تكاثر الطحالب الضارة وزيادة محوضة احمليطات مما يفضي إىل فقدان النظم اإليكولوجية

ناخية وجـرى تقييم املخاطر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا والتنبؤ هبا مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحداث امل                 -٢٦
املتطرفة يف املناطق الساحلية، على خمتلف املستويات، من مكاتب الرصد اجلوي احمللية واإلقليمية وسلطات إدارة               

                                                      

)٦( <http://portal.iri.columbia.edu>. 
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ومع أن التقييم والتنبؤ على املستويني اإلقليمي والعاملي     . املـياه ومراكـز الـبحوث والتنبؤات اإلقليمية والعاملية        
دة من قبيل ارتفاع مستوى سطح البحر واألعاصري، يركز التقييم          يركـزان، من خالل النمذجة، على خماطر حمد       

والتنـبؤ عـلى املستويني الوطين واحمللي، من خالل املراقبة املنتظمة فضالً عن وضع النماذج، على خماطر متعددة                
 .وأخطار مركبة وتأثريات حمتملة هلا

. حداث املناخية املتطرفة وبتأثرياهتا اختالفاً كبرياًوتبعاً لألخطار الساحلية، ختتلف األطر الزمنية للتنبؤات باأل -٢٧
وأما املخاطر  . إذ جيـري، على سبيل املثال، التنبؤ يومياً أو أسبوعياً بالرياح العاصفة واألعاصري ومتلُّح املياه اجلوفية               

تتوفر التنبؤات على   األخرى مثل التغريات اليت تطرأ على دوران احمليطات، فيكون التنبؤ هبا على أساس مومسي بينما                
ويف موازاة ذلك، فإن مشولية عمليات تقييم املخاطر إمنا تعتمد   . األجل الطويل خبصوص ارتفاع مستوى سطح البحر      

وعلى الرغم من تقدير خطر    . على نوع األخطار يف املناطق الساحلية فضالً عن إتاحة املوارد التقنية واملالية والبشرية            
ألشخاص املعرضني للخطر والبىن التحتية االقتصادية والشواطئ الرملية القيِّمة، مل جير           املد الساحلي من حيث عدد ا     

 .على حنو جيد بعد تقييم خماطر من قبيل تكاثر الطحالب الضارة أو التغريات يف دوران احمليطات

 التقييم على   وأشـار الكـثري من املشاركني إىل أن القيود املفروضة على املوارد غالباً ما جتعل عمليات                -٢٨
املسـتوى الوطـين مشاريع جتري مبوجبها عمليات تقييم لألثر البيئي بدالً من إجراء عمليات تقييم شاملة جلميع    

ففي أمريكا الوسطى، يكثر استعمال خرائط استخدام األراضي يف املناطق          . املخاطـر وكافـة املناطق الساحلية     
وشدد بعض املشاركني على أمهية     . ددة واليت حتتاج إىل احلماية    الساحلية لتحديد أماكن مثل غابات املنغروف امله      

 .أفرقة اخلرباء من أجل استكمال البيانات واملالحظات بشأن عمليات تقييم املخاطر

وتبادل املشاركون املعلومات عن الصعوبات اليت تعترض تكامل عمليات تقييم خمتلف املخاطر، ومن بني               -٢٩
التقييم بسبب استخدام جمموعات من البيانات املختلفة وبسبب اختالف األدوار          هـذه الصعوبات جتزئة عمليات      

ويف بعض احلاالت، كان تطبيق نوع معني من البيانات احملصلة على اجلهود . اليت تقوم هبا املؤسسات املعنية بالتنبؤ
 جزر كوك، على سبيل املثال،      اهلامـة املبذولة يف تقييم اخلطر أمراً يبعث على القلق؛ فقد أظهر تقييم املخاطر يف              

وجـود ثغـرات يف عمليات تقييم األعاصري اليت تركز على سرعة الرياح بدالً من أن تركز على عرام العواصف       
 .النامجة واليت تسبب مزيداً من األضرار

. طاعوقد سلَّط مرفق األرصاد اجلوية يف موريشيوس األضواء على أحد أمثلة املمارسات اجليدة يف هذا الق -٣٠
، بدأ مرفق األرصاد اجلوية  ٢٠٠٤اليت اجتاحت احمليط اهلندي يف عام       ) تسونامي(فبعد كارثة أمواج املد الطوفاين      

يف موريشـيوس بإصـدار إنذارات عن خماطر متعددة بدالً من إنذارات ختص ظاهرة تسونامي فقط، لكي تكون            
ت اليت يصدرها مرفق األرصاد اجلوية يف موريشيوس فاإلنذارا. شاملة ملخاطر من قبيل الفيضانات وتفشي األمراض

وعليه، فإن مرفق   . ختضـع لتقيـيم جلنة وطنية متعددة االختصاصات تبتُّ يف ما يلزم اختاذه من خطوات مالئمة               
 .األرصاد اجلوية مدعو للتنبؤ بالتأثريات بدالً من التنبؤ فقط بوقوع األحداث املناخية الطارئة مثل عرام العواصف

فـيما يتعلق مبسامهة أصحاب املصاحل يف تقييم املخاطر والتنبؤ بتأثرياهتا، شدد املشاركون على احلاجة إىل                و -٣١
مسامهة كافة أصحاب املصاحل يف املناطق الساحلية مبن فيهم املقيمون يف السواحل وكذلك جمتمعات صيادي األمساك، 

ة، والصناعة املتصلة بالنفط والغاز يف املناطق البحرية،        اإلقليمي/والصـناعة املتصـلة بالسـياحة، واحلكومات احمللية       
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. والصـناعة املتصلة بالنقل البحري باإلضافة إىل اجلهات اليت تعتمد على األنظمة اإليكولوجية يف املناطق الساحلية               
، مع  وعلى الصعيد الوطين، أثبتت مؤمترات توافق اآلراء وحلقات العمل جناعتها يف ضمان مشاركة أصحاب املصاحل              

 .اعتبار أن مشاركتهم على صعيد اجملتمع، من خالل تقييم سريع للوضع يف األرياف، كانت ذات فائدة

 الصحة -٣

تفرض التقلبات والتغريات املناخية خماطر جسيمة على صحة البشر بسبب الفوارق احلرارية القصوى اليت               -٣٢
اخية املتطرفة مثل اجلفاف والفيضانات واألعاصري،   تسـببها أمور مثل موجات احلر ولفعات الربد، واألحداث املن         

 .وتردي الغذاء نوعاً وكماً، واألمراض اليت تنقلها املياه مثل املالريا ومحى الضنك وتردي نوعية اهلواء

) خصوصاً بني الفقراء يف املدن واملسّنني واألطفال      (وُتعد التأثريات الصحية يف البلدان النامية أشد وطأةً          -٣٣
وشدد املشاركون على أمهية    . يف اجملتمعات التقليدية بني مزارعي الكفاف وبني سكان املناطق الساحلية         وكذلك  

العملـيات املـتكاملة لتقييم املخاطر مشريين إىل أن الصحة قد تضررت أيضاً نتيجة آلثار تغري املناخ يف جماالت                   
 .أخرى مثل الزراعة واملوارد البشرية

أجريت حىت اآلن بضع عمليات مفصَّلة لتقييم املخاطر الصحية املتصلة بتغري املناخ والحظ املشاركون أنه  -٣٤
وملا كان أغلب املخاطر الصحية     . إذ ال يتوفر عن قطاع الصحة سوى بيانات حمدودة لتدمج يف حتليل تغري املناخ             

ة اليت تقدم الرعاية الصحية يستفحل نتيجة تزايد تأثريات تغري املناخ، فإن وزارات الصحة واملنظمات غري احلكومي         
واملمارسني الصحيني حباجة إىل تعديل الربامج القائمة ) مثل االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر(

وتعترب توعية  . لوضع خماطر تغري املناخ يف احلسبان     ) مثل برامج مراقبة املالريا   (ملراقـبة األمـراض املتأثرة باملناخ       
 .حل ومسامهتهم أمرين حامسني يف تعديل السياسات والربامج الصحيةأصحاب املصا

واتفـق املشاركون على أن األدوات والنهج القائمة لتقييم املخاطر عامة جداً وأنه أحرز حىت اآلن تقدم                -٣٥
مقاييس وتدعو احلاجة إىل وضع . بطيء يف دمج األشكال الصحية يف عمليات تقييم املخاطر النامجة عن تغري املناخ
 .متفق عليها للتأثريات الصحية مث رصد التغريات اليت تطرأ على تلك التأثريات

اخلربة املكتسبة يف جمال إدارة املخاطر املتصلة باملناخ وما يترتب عليها  -جيم 
 من تأثريات مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة

ت والتابعة لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، تستلزم إدارة املخاطر وفقاً لألمانة املشتركة بني الوكاال -٣٦
املتصـلة باملناخ وما يترتب عليها من تأثريات، مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة، وجود عملية                   

ذ السياسات واالستراتيجيات   منهجـية تشمل اختاذ قرارات إدارية والتنظيم واملهارات العملية واملوارد من أجل تنفي            
وهذا يشمل كافة أشكال األنشطة ومنها اختاذ تدابري هيكلية وغري هيكلية           . وقـدرات اجملتمعات على تدبري األمور     

 ).التخفيف من آثارها والتأهب جملاهبتها(أو احلد منها ) الوقاية ()٧(لتجنب اآلثار الضارة للمخاطر

                                                      

املـزيد مـن املعلومات عن مصطلحات احلد من خطر الكوارث متاح على املوقع اإللكتروين التايل                 )٧(
<http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-eng%20home.htm>. 
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ر خاصة ما يتصل منها باملناخ هو يف الكثري من احلاالت يف مراحله            والحـظ املشاركون أن إدارة املخاط      -٣٧
وميكن أن تشمل تدابري اإلدارة نظم إنذار مبكر وهي أساسية للحد . األولية يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء

 .من التأثريات الضارة، وآليات القتسام املخاطر مثل التأمني

فإصدار إنذارات مبكرة يستدعي . ر املتصلة باملناخ أحد أهم أشكال إدارة اخلطرويعترب اإلبالغ عن املخاط -٣٨
 .املفاضلة بني دقة التنبؤ وفعالية االستجابة وجدواها

ونـاقش املشاركون عدداً من معايري تتعلق باالختيار بني استجابات خمتلفة للسياسات ومنها تكلفة رأس     -٣٩
 .ات التقنية ومشاركة أصحاب املصاحلاملال وتكلفة الصيانة ومستوى املتطلب

 الزراعة واألمن الغذائي -١

فعلى الصعيد الوطين، تنطوي خيارات إدارة . توجد جمموعة من اخليارات إلدارة املخاطر يف قطاع الزراعة -٤٠
 املخاطر على اختيار سياسات وممارسات وتكنولوجيات زراعية على حنو متبصر من أجل ضمان إدارة املخاطر على

أكمـل وجـه، وكذلك اختيار أصناف مستنبتة جديدة وتوسيع نطاق ري مناطق كانت تروى بعالً يف السابق                  
وتشمل عمليات التدخل على مستوى املزارع اختيار أصناف احملاصيل وتغيري مواعيد الزراعة            . واستخدام السماد 

دالً من االعتماد على صنف واحد منها يكون واستخدام تقنيات حملية للري واعتماد التنويع يف احملاصيل املستنبتة ب
 .هشاً يف مواجهة اآلثار الضارة لتغري املناخ

والحظ املشاركون أن التنبؤات املومسية بالطقس وأنظمة اإلنذار املبكر تساعد على تقليل إمكانية تكبد               -٤١
فاإلنذار املبكر حلدوث تيار    . ملتطرفةاحملاصيل خلسائر تنجم عن التأثريات املتصلة بتغري املناخ واألحداث املناخية ا          

التذبذب اجلنويب، على سبيل املثال، ميكن أن يساعد على التخطيط واختاذ القرارات من أجل تقليل التأثريات /النينو
ويف ما يتصل بتحسني إبالغ التنبؤات واإلنذارات، يتعني أن ُتترِجم رسائل اإلبالغ املؤشرات املناخية إىل        . الضارة

وأما بالنسبة إىل أدوات اإلبالغ، فقد استشهد بعض        . عملية بشأن احملاصيل ميكن أن يفهمها املزارعون      تنـبؤات   
املشـاركني باسـتخدام التقنيات احلديثة مثل املذياع والتلفزيون واإلنترنت بل واهلواتف اخللوية أيضاً يف أمريكا       

 اإلرشاد، كما شهدته مصر، وعلى صعيد واقترح البعض اآلخر أن اإلبالغ الشخصي من خالل موظفي    . الوسطى
األسـواق احمللية، كما ظهر يف املغرب، يعد أداة أقوى لتوصيل املعلومات عن املخاطر املتصلة باملناخ واألحداث                 

 .املناخية املتطرفة

واتفـق املشاركون على أن التقييم االقتصادي للتأثريات يف قطاع الزراعة واألمن الغذائي على الصعيد                -٤٢
وتدعو احلاجة أيضاً إىل توفري املعلومات الكمية عن        . وطـين أمـر هـام بقدر أمهية التقييم على صعيد الزراعة           ال

. التكاليف واملكاسب اجملتمعية املترتبة على التأثريات من أجل تقييمها وإىل تصميم استراتيجية مالئمة لالستجابة             
 .دارة املخاطر املتصلة باملناخ ذات نفع للمزارعنيومن األمهية مبكان على صعيد الزراعة أن تكون خيارات إ

وشدد املشاركون أيضاً على ضرورة التأمني سواء أكان تأميناً تقليدياً على احملاصيل أم تأميناً على أساس                 -٤٣
ن وتشمل التحديات املتبقية ضما. مؤشر خماطر الطقس، ملساعدة املزارعني على جماهبة التأثريات الضارة لتغري املناخ
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التمويل الدائم من شركات التأمني البسيط اليت تسمح للفقراء وللمجتمعات الشديدة التعرض للخطر بدفع أقساط 
 .معقولة، وإنشاء شراكات وأطر مؤسسية تساهم يف أنظمة التأمني البسيط وتكون ذات مصداقية وموضع ثقة

 املناطق الساحلية -٢

 من قبيل التدهور البيئي والنمو السكاين تقوم بدور أساسي يف الحظ املشاركون أن الضغوط غري املناخية -٤٤
. زيادة قابلية تأثر املناطق الساحلية باملخاطر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة                 

 .امل املناخية وغري املناخيةوهلذا، تدعو احلاجة إىل هنج متكامل إلدارة املناطق الساحلية من أجل إدارة العو

ويف مـا يتعلق بنظم اإلنذار املبكر، أكد املشاركون أهنا لن تكون فاعلة إال عندما ُتصدر اإلنذارات يف                   -٤٥
فبسبب النهج املركزي املعتمد بشأن ارتفاع درجة حرارة احمليط اهلادئ، على سبيل املثال، تتلقى بلدان مثل . وقتها

 بعد ساعات من ضرب اإلعصار )٨(ان إنذارات من مركز األعاصري االستوائية يف فيجيجزر الكوك يف بعض األحي
 .لألراضي وإحداثه أضراراً فيها

وميكن أن  . وناقش املشاركون أيضاً إدارة املخاطر عن طريق أدوات وآليات لتقاسم املخاطر مثل التأمني             -٤٦
الساحلية املعرضة للمخاطر ناهيك عن أنه يؤدي إىل يكـون للـتأمني أثر رادع للقيام بأنشطة جديدة يف املناطق           

 .تسريع وترية اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي بعد الكارثة

  الصحة-٣

أشـار املشاركون إىل أن النمو االقتصادي، يف سياق إدارة املخاطر املتصلة باملناخ يف القطاع الصحي،                 -٤٧
صحوباً بالفوائد فقط من قبيل التعليم والتوعية والرعاية        ميكـن أن حيـدَّ من بعض تأثرياهتا ولكن عندما يكون م           

وتدعو احلاجة إىل وضع استراتيجيات إلدارة الصحة على األجلني         . الصحية وحتسني البىن التحتية الصحية العامة     
 .القصري واملتوسط

 يلزم وجود تفاعل    والحظ املشاركون أنه، من أجل إدارة املخاطر الصحية املتصلة باملناخ تداركاً فاعالً،            -٤٨
وثـيق بني مقدمي الرعاية الصحية يف القطاع اخلاص والعام، من جهة، واخلرباء واملمارسني يف شؤون تغري املناخ                  

 .واحلد من خطر الكوارث وخرباء التنمية من جهة أخرى

ة للمخاطر املتصلة وشدد املشاركون أيضاً على أمهية نظم املراقبة واإلنذار املبكر يف إدارة التأثريات الصحي -٤٩
احلرارة قد طُبقت يف بعض البلدان مثل فرنسا واململكة املتحدة          /فنظم اإلنذار املتعلقة بالصحة   . باملناخ واحلدِّ منها  

وُيصِدر قطاع الصحة اإلنذار بشكل طبيعي على أساس النموذج املطّبق يف     . لـربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    
                                                      

يعترب املركز اإلقليمي لألرصاد اجلوية يف مدينة نادي، فيجي، واحداً من ستة مراكز إقليمية لألرصاد                )٨(
ة اجلوية متخصصة يف األعاصري املدارية واليت جرى تصميمها يف إطار الربنامج العاملي ملراقبة الطقس التابع للمنظمة العاملي  

أي معلومات  (عن األعاصري املدارية    " يف املستوى األويل  "وتتمثل مهمة هذه املراكز يف تقدمي معلومات        . لألرصاد اجلوية 
 .يف جنوب غرب احمليط اهلادئ) أساسية تغطي الوضع احلايل لإلعصار املداري والوضع املتنبأ به وحركته وشدته
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وغالباً ما يشمل النظام التوعية والتعليم وعمليات التدخل اليت يقوم هبا قطاعا            . ويةالوكالـة الوطنية لألرصاد اجل    
. الصحة والرعاية االجتماعية لصاحل أكثر اجملموعات قابليةً للتأثر من أجل االستجابة على حنو مالئم للتحذيرات              

 والذي  )٩(نذار املبكر للمالريا  ويف مـوازاة ذلـك، جيري إعداد نظم لإلنذار املبكر بتفشي األمراض مثل نظم اإل              
 .َيستعمل مؤشرات بسيطة ملخاطر انتقال األمراض من قبيل فرط هطول األمطار

  مسامهة املعارف التقليدية يف تفهم املخاطر املتصلة باملناخ وإدارهتا-دال 

غي إدماج هذه   أكد املشاركون أن املعارف التقليدية ميكن أن تكون مكملة ملصادر املعارف العلمية وينب             -٥٠
املعارف على حنو أكرب واستخدامها بصورة أكرب يف تقييم وإدارة املخاطر املتصلة باملناخ ال سيما من خالل إقامة                  

 .شراكات مع املنظمات اجلماهريية

ويف ما يتعلق بالتوفيق بني املعارف التقليدية والعلمية بشأن تغري املناخ، أظهرت التجارب يف كندا مزايا                 -٥١
ة املعارف التقليدية والعلوم احلديثة على السواء يف فهم وتفسري قضايا املناخ والتغريات املناخية يف اجملتمعات مسامه

 . على حنو أفضل)١٠(الكندية الشمالية

وتشمل املوارد القّيمة اليت   . وأشـار املشـاركون إىل احلاجة إىل آليات فعالة لتوثيق املعارف التقليدية واقتسامها             -٥٢
 .)١١( تبادل اخلربات قاعدة بيانات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عن استراتيجيات املواءمة احملليةتدعم

  اآلثار بالنسبة للتنمية املستدامة-هاء 

ميكـن للمخاطر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة أن تؤثر                  -٥٣
عمق يف سبل معيشة ورفاه ماليني البشر، وهلذا ينبغي إدماج استراتيجية احلد من أخطار الكوارث والتكيف مع                 ب

ويعترب بناء القدرة على التكيف ومواجهة املخاطر       . تغـريات املـناخ يف سياسات وخطط إمنائية مستدامة وطنية         
 األهداف اإلمنائية لأللفية اليت حددهتا األمم املتحدة،        املتصـلة باملناخ أمراً أساسياً لبلوغ األهداف اإلمنائية ومنها        

 .واليت تعاجل قضايا من قبيل ختفيف وطأة الفقر واجلوع واحلصول على املاء والصحة البشرية

وينبغي للجهود املبذولة من أجل دمج االعتبارات املتعلقة مبخاطر تغري املناخ يف التنمية املستدامة أن تشمل  -٥٤
 ومنظمات دولية وأوساط البحوث ومنظمات غري حكومية وممثلني عن اجملتمعات والفئات وممثلني حكومات وطنية

 .عن القطاع اخلاص

وأظهرت أمثلة مستمدة من عدة منظمات كيفية تعاملها أصالًً مع تقييم املخاطر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا                -٥٥
وتدمج منظمة  . اث املناخية املتطرفة يف العديد من القطاعات      والتنبؤ هبا وإدارهتا مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحد         

األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف عملياهتا استراتيجية احلد من املخاطر املتصلة باملناخ والتكيف معها مبا يف ذلك                 
                                                      

)٩( <http://www.who.int/malaria/epidemicsmews.html>. 
)١٠( <http://www.msc-smc.ec.gc.ca/saib/atmosphere/atmch_e.html>. 
)١١( <http://maindb.unfccc.int/public/adaptation>. 
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ل املعنية  وسيجري عرض استراتيجية شاملة للتكيف يف حلقة العم       . يف جماالت الزراعة والغابات ومصايد األمساك     
 .٢٠٠٧سبتمرب /خبطط وممارسات التكيف اليت ستنعقد يف روما يف أيلول

ويف ما يتعلق باملناطق الساحلية، يضطلع برنامج األمم املتحدة للبيئة بأنشطة يف جمال التكيف واحلد من                 -٥٦
اين، تقييم العوامل البيئية    فعلى سبيل املثال، يدعم برنامج األمم املتحدة للبيئة، على املستوى امليد          . خطر الكوارث 

يف ملديف، " جزر أكثر أمناً"املرتبطة باملخاطر والتكيف مع تغري املناخ بوصفه جزءاً من التحليل الذي حيمل عنوان 
ويدعـم كذلـك التأهب من أجل التوصل إىل استجابة وانتعاش فعليني يف آتشيه يف إندونيسيا بوصفه جزءاً من                   

 .)١٢(لالنتعاشاإلطار البيئي االستراتيجي 

وعلى صعيد الصحة، أظهرت جتربة املركز التابع للجنة الصليب األمحر واهلالل األمحر واملعين بتغري املناخ                -٥٧
والتأهب للكوارث أن احلد من املخاطر املتصلة باملناخ مدخل أساسي للتعاون بني اخلرباء واملمارسني يف اجملاالت                

عامل مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا مع قضايا تتعلق باملخاطر املتصلة ويت. اإلنسانية واإلمنائية والبيئية
باملـناخ ألغراض املوارد املائية واليت تعد ذات أمهية خاصة بالنسبة لشمال أفريقيا إذ إن خمزون مستودعات املياه                  

 .ر الكثري من سيناريوهات تغري املناخاجلوفية آخذ يف االخنفاض ومن املتوقع أن يتناقص جريان هنر النيل يف إطا

وقد حددت االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، من خالل عملها، عدداً من الشروط لنجاح دمج                -٥٨
ومن األمهية مبكان، بادئ ذي بدء، حتديد املعلومات . التكيف مع تغريات املناخ واحلد من خطر الكوارث والتنمية

نهجيات اليت ميكن أن يقدمها اخلرباء يف جمال احلد من خطر الكوارث وتغري املناخ              وفهمها وكذلك التجارب وامل   
اهليكلية أو  (وثانياً، جيب تذليل العقبات املؤسسية      . والتنمـية، وتصـميم نظام لتقاسم مثل هذه اخلربات وربط املعارف          

 .ملعلومات وإجياد عالقات عمل بني اخلرباءمن أجل تسهيل إدماج املعارف واخلربات وا) اإلدارية أو اإلعالمية أو املالية

  موجز ما مت حتديده من ثغرات واحتياجات وفرص وعقبات وقيود-رابعاً 

جـرى حتديد عدد من الثغرات واالحتياجات والفرص والعقبات والقيود أثناء املناقشات املتعلقة بتقييم               -٥٩
 مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة، ومبسامهة املخاطر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا والتنبؤ هبا وإدارهتا
 .املعارف التقليدية واآلثار بالنسبة للتنمية املستدامة

  تقيـيم املخاطـر املتصـلة باملـناخ وتأثرياهتـا والتنبؤ هبا            -ألـف   
 مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحداث املتطرفة

لية والعاملية غري مترابطة من حيث التفاصيل اجلغرافية واجلداول         الحظ املشاركون أن عمليات التقييم احمل      -٦٠
وأبرز . الزمنـية ممـا يزيد من صعوبة املقارنة بني نتائج عمليات التقييم واستخدامها كأساس يف اختاذ القرارات                

 يف قطاعات املشاركون الثغرات من حيث التعاون والتضافر بني املتنبئني بأحوال الطقس وواضعي النماذج املناخية
 .الزراعة واألمن الغذائي، واملناطق الساحلية، والصحة

                                                      

)١٢( <http://postconflict.unep.ch/index.php?prog=indonesia>. 
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 ومن أجل حتسني التنبؤ باألحداث املناخية املتطرفة والتأثريات األخرى، اتفق املشاركون على احلاجة إىل               -٦١
 والقدمية والنفاذ   توفري املوارد لتحسني مراقبة املناخ والطقس والرصدات املنهجية، وإتاحة البيانات احلالية          : ما يلي 

. إليها، وإعداد مناذج عالية الدقة للتنبؤ بالتأثري، واستيعاب جمموعات من البيانات املستخدمة لزيادة دقة النماذج              
وأكد املشاركون على احلاجة إىل حتسني دمج البيانات املتصلة باملناخ والنماذج يف البيانات القطاعية ومناذج من                

ومثة ثغرة أيضاً بني املعلومات املناخية واملعلومات الزراعية مما         .  ومناذج املياه اجلوفية   قبـيل النماذج اهليدرولوجية   
 .يعترب عائقاً أمام إصدار تنبؤات أفضل بشأن اإلنتاج الزراعي

. وال يـزال هناك الكثري من أوجه عدم اليقني بشأن التنبؤ بالتقلبات املناخية واألحداث املناخية املتطرفة                -٦٢
ل القدرة على التنبؤ بتواتر األحداث املناخية املتطرفة فضالً عن تغري طبيعة األحداث املناخية املتطرفة               وهـذا يشم  

 .وتدعو الضرورة إىل إعداد مناذج وأدوات من أجل حتسني اإلبالغ عن عدم اليقني هذا. خالل القرن القادم

يتصل إدارة املخاطـر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا مبا يف ذلك ما            -باء 
 منها باألحداث املناخية املتطرفة

يف موضوع تقييم املخاطر، أشار املشاركون إىل القيود املفروضة على وضع سياسات قوية وفعالة تراعي                -٦٣
فالسياسات الزراعية يف إثيوبيا، على سبيل املثال، واليت كانت هتدف          . اآلثار الضارة املمكنة يف قطاعات متعددة     

 .ياه ألغراض الري من خالل زيادة خمزون املياه، أسفرت عن زيادة يف حدوث املالرياإىل حتسني إتاحة امل

ويف مـوازاة احلاجة إىل حتسني نظم اإلنذار املبكر ومعاجلة أوجه عدم اليقني يف التنبؤات بصورة مالئمة،         -٦٤
ومن أجل تسهيل ختطيط . حدَّد املشاركون احلاجة إىل نظام مالئم ومناسب من أجل االستجابة للمخاطر املعروفة        

وإدارة املخاطر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا، سيما يف قطاع الصحة، تدعو احلاجة إىل إعداد سيناريوهات التكيف مع          
 سنة، يف صيغة يسُهل على صانعي القرارات        ٢٠ سنوات إىل    ١٠اآلثـار املناخـية حبيث تغطي الفترة املقبلة من          

 .الوصول إليها

ون على املفاضلة بني األهداف االقتصادية والبيئية اليت ميكن أن تؤثر يف إدارة املخاطر              وشـدد املشـارك    -٦٥
ففي املناطق الساحلية، على سبيل املثال، تزيد بعض الربامج اهلادفة إىل تعزيز السياحة من املخاطر املتصلة . والتأثري
اطق الساحلية أو استخراج املياه اجلوفية واليت       ويف موازاة ذلك، فإن بعض السياسات املتعلقة بتقسيم املن        . باملناخ

 .هتدف إىل تقليل املخاطر، ال جيري إنفاذها يف الغالب وذلك من أجل تعزيز التنمية االقتصادية

ومثة عائق آخر أمام إدارة املخاطر على حنو فاعل يتمثل يف تدين مستوى وعي املمارسني القطاعيني بتغري                  -٦٦
 على سبيل املثال، أن غالبية كبرية من املمارسني الطبيني ال يعرفون عن التغري املناخي مبا ورأى املشاركون،. املناخ

وحتدث بعض املشاركني . فالتدريب وإذكاء الوعي والتواصل، وفوق هذا وذاك، التعليم أمور ضرورية. فيه الكفاية
تحليل أطر السياسة احمللية ألغراض التكيف عن الفرصة املتاحة أمام منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ل     

 .مع تغري املناخ يف قطاعي الزراعة والصحة، وهو عمل يشبه عملها السابق يف قطاعي املياه واملناطق الساحلية

وباإلضافة إىل مناقشة املخاطر واألحداث املناخية املتطرفة، ناقش املشاركون الفرص املتاحة من أجل تعزيز  -٦٧
وطلب بعض املشاركني إىل مؤمتر األطراف توجيه . يد األساس املؤسسي لدعم التكيف مع تغري املناخاملعارف وتوط
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الدعـوة إىل الفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ من أجل إعداد تقرير خاص عن التكيف يف القطاعات                   
 .تقدمي أمثلة عن أفضل املمارساتاملتأثرة، باستخدام دراسات حاالت إفرادية بشأن تقييم املخاطر وتأثريها ل

  مسامهة املعارف التقليدية يف فهم وإدارة املخاطر املتصلة باملناخ -جيم 

أكـد املشاركون على أن املعارف التقليدية هامة لتفهم املخاطر املتصلة باملناخ وإدارهتا ولكنها تتعرض                -٦٨
 .لالندثار بسرعة وحتتاج إىل أن ُتوثَّق وُتحفظ

 ار بالنسبة للتنمية املستدامة اآلث-دال 

رأى املشاركون أن تكامل اجلهود املبذولة يف عدد من العمليات اإلمنائية لتدنية تأثريات املخاطر املتصلة                -٦٩
باملناخ واألحداث املناخية الطارئة، أمر ينطوي على حتد كبري إذ إنه حيقق التآزر مع األنشطة القائمة يف جمال احلد 

 .من خطر الكوارث

وقد تطورت األطر املؤسسية والعمليات السياسية، وآليات التمويل، ومنتديات تبادل املعلومات ودوائر             -٧٠
وقد اقترح بعض املشاركني . املمارسني، مبعزل عن بعضها البعض وظلت، حىت هذه اللحظة، منفصلة بصورة كبرية

ركني آخرين فضلوا االستعانة بالوكاالت     إنشاء وكالة دولية للتكيف لتنسيق التكيف ودعمه ورصده مع أن مشا          
 .املتخصصة القائمة وترك مسؤولية التكيف للسلطات الوطنية واحمللية

ويوجـد يف الكـثري مـن احلاالت تفاعل حمدود بني خمتلف املؤسسات واألنشطة، فاالفتقار إىل التوعية                 -٧١
فإن التعامل مع املخاطر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا       وعلى الصعيد الوطين،    . باملخاطر املتصلة باملناخ يعد عقبة إضافية     

وما يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة يقع بصورة أساسية على عاتق مكاتب األرصاد اجلوية والبيئية والدفاع 
 املدين اليت تكون، يف الكثري من احلاالت، ذات أثر حمدود على مكاتب ووزارات أساسية أخرى يف جماالت التمويل

 .وعلوم االقتصاد والزراعة واملياه والصحة، واليت يتعني إشراكها يف اجلهود املتكاملة

  موجز التوصيات-خامساً 

أوصى املشاركون عموماً باعتماد هنج جامع ومتعدد التخصصات للحد من املخاطر املتصلة باملناخ يشارك  -٧٢
حاب املصاحل يف أنشطة احلد من املخاطر املتصلة ولوحظ أنه منذ أن ساهم أص. فيه أصحاب املصاحل بصورة نشطة

باملناخ وتأثرياهتا مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة، أصبحت أنشطة احلد من املخاطر املتصلة                 
 . مبثابة تكملة هامة لنشاط التكيف مع تغري املناخ)١٣(باملناخ

 من األنشطة احملددة القطاعات واملتعددة القطاعات من        وأوصى املشاركون بالقيام، بصورة خاصة، بعدد      -٧٣
أجل معاجلة ما مت حتديده من ثغرات واحتياجات وعقبات وقيود، واالستفادة من الفرص احملددة يف ما يتعلق بتقييم 

                                                      

. ياق إطار عمل هيوغو   تشـمل هذه األنشطة يف جمال احلد من خطر الكوارث األهداف احملددة يف س              )١٣(
 .<http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>: ويتاح مزيد من املعلومات عن هذا اإلطار على العنوان التايل
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ثارها يف املخاطـر املتصـلة باملناخ واألحداث املناخية املتطرفة والتنبؤ هبا وإدارهتا، ومسامهة املعارف التقليدية وآ          
 .التنمية املستدامة

 تقييم املخاطر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا والتنبؤ هبا مبا يف ذلك           -ألف 
 ما يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة

 :أوصى املشاركون مبا يلي -٧٤

حمفوظات ينبغي ملقدمي البيانات على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية إتاحة املعلومات عن  )أ( 
 البيانات ذات الصلة وقواعد البيانات الالزمة لتقييم املخاطر والتنبؤ هبا، والسماح بدوام النفاذ إليها؛

ينبغي للمنظمات الناشطة يف جمال الصحة مثل منظمة الصحة العاملية أن تضع مؤشرات أساسية               )ب( 
ية تدابري احلد من املخاطر املتصلة بتغري املناخ        وختضعها ملعايري من أجل رصد التغريات يف التأثريات الصحية وفعال         

 والتكيف؛

ينـبغي ملقدمـي البيانات ذات الصلة بالتنبؤ وملستخدمي هذه البيانات بناء القدرة على تكامل                )ج( 
املعلومـات واخلدمـات املناخية عن طريق التعاون وإجراء حوارات على شكل منتديات توقعات بشأن الزراعة                

 و منتديات توقعات بشأن الصحة ال سيما بشأن املالريا؛واألمن الغذائي أ

ينـبغي للفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وللمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وللربنامج               )د( 
العاملي لبحوث املناخ وللدوائر العلمية الواسعة الناشطة يف وضع مناذج املناخ وتقييم نتائج النماذج ذات الصلة أن 

طور مجيعها تقنيات مناذج املناخ على املستويات الدنيا وتطبقها وينبغي هلا أن تذكي الوعي بالنماذج املتاحة وأن ت
 .تبين القدرة على ااستعماهلا

 إدارة املخاطـر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا مبا يف ذلك ما يتصل            -باء 
 منها باألحداث املناخية املتطرفة

 :يليأوصى املشاركون مبا  -٧٥

ينبغي ملعاهد البحوث على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية أن جتري أحباثاً وتضع خرائط              )أ( 
خاصـة باملخاطر وبناء القدرات والتدريب والتوعية ملعاجلة املخاطر املتصلة باملناخ على حنو فعال سيما يف جمال                 

 التأثريات الصحية؛

املمارسني يف جمال إدارة املناطق الساحلية أن توطد جهودها لفهم          ينبغي للدوائر العلمية ودوائر      )ب( 
الروابط القائمة بني سبل معيشة الناس وخدمات النظام اإليكولوجي اليت تقدمها اجلهات املعنية بالشعب املرجانية         

الساحلية وغابـات املنغروف واألراضي الرطبة وتركيزها على حتديد ونشر خيارات إدارة املخاطر يف اجملتمعات               
 القابلة للتأثر هبا على حنو خاص؛
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ينـبغي للمخططني الوطنيني والقطاعيني أن حيددوا املبادرات القائمة ويؤسسوا عليها من أجل              )ج( 
 حتسني نقل البالغات املتعلقة باملخاطر املتصلة باملناخ وبناء القدرات املتصلة هبذه املخاطر؛

ات الوطنية واإلقليمية والعاملية أن جتري أحباثاً من أجل         ينـبغي ملؤسسات البحوث على املستوي      )د( 
حتقـيق فهم أفضل لدور التأمني يف مواجهة املخاطر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحداث     

ه مواصلة املناخية املتطرفة وليس هذا فحسب بل ينبغي هلا أيضاً أن حتث على إحداث تغيريات يف صنع القرار باجتا
 احلد من املخاطر؛

ينبغي لدوائر البحوث واملخططني الوطنيني والقطاعيني وصناعة التأمني أن تستكشف الفرص من   )ه( 
أجل تقاسم املخاطر على حنو مبتكر، ومجع املمارسات اجليدة هبذا الشأن وأن تنقل اآلليات والشراكات فيما بني                 

 الساحلية نظراً لتضاؤل فرص التأمني ضد خماطر املناخ يف املناطق الساحلية؛أصحاب املصاحل املعنيني بتنمية املناطق 

ينـبغي ملعـاهد البحوث على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية أن تقوم باستعراض شامل               )و( 
ات ومعمـق للممارسـات اجليدة اليت ينبغي أن حتدد اآلليات والعمليات املؤسسية املتاحة من أجل اختاذ إجراء                 

 ودعمها يف جمال إدارة املخاطر املتصلة باملناخ يف املناطق الساحلية؛

ينبغي للمنظمات وأصحاب املصاحل الناشطني يف تقدمي الرعاية الصحية واالستجابة للكوارث مثل  )ز( 
 واهلالل  منظمة الصحة العاملية واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر            

 .األمحر، إعداد استراتيجية للحد من املخاطر املتصلة باملناخ والتكيف معها يف قطاع الصحة

  مسامهة املعارف التقليدية يف فهم وإدارة املخاطر املتصلة باملناخ-جيم 

 :أوصى املشاركون مبا يلي -٧٦

صنفوها ويستعملوها وينشروها، ينبغي للقيمني على املعارف التقليدية أن يوثقوا هذه املعارف وي )أ( 
 عند االقتضاء، للمساعدة على احلد من املخاطر املناخية ووضع خطط التكيف؛

ينـبغي ملعـاهد البحوث على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية أن تقّيم كيف ميكن مزج                )ب( 
 صلة باملناخ والتنبؤ هبا وإدارهتا؛ممارسات السكان األصليني مع املعارف العلمية يف جمال تقييم املخاطر املت

ينبغي لدوائر البحوث أن تصدِّق على املعارف واملمارسات التقليدية بغية حتسني وتعزيز البحوث  )ج( 
العلمية اليت تركز على اإلجراءات العملية ملعاجلة املخاطر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا يف جماالت الزراعة واملوارد املائية 

 .ساحلية والصحةواملناطق ال

  اآلثار بالنسبة للتنمية املستدامة-دال 

يف مـا يـتعلق بدمج القضايا املتعلقة باملخاطر املتصلة باملناخ واألحداث املناخية املتطرفة يف السياسات                 -٧٧
 :الوطنية وخطط التنمية املستدامة، أوصى املشاركون مبا يلي
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غري املناخ واحلد من خطر الكوارث أن تتبادل املعلومات         ينـبغي ملراكز التنسيق الوطنية املعنية بت       )أ( 
حول استخدام البيانات وإتاحة البيانات واملعلومات واألدوات من أجل التقليل من املخاطر واألخطار وقابلية التأثر 

 يف كافة القطاعات؛

ن تشرك كافة أصحاب    ينـبغي لألفـرقة الوطنية املعنية بتغري املناخ والتخطيط يف الوزارات القطاعية أ             )ب( 
 املصاحل القطاعية املالئمة واجلهات املعنية باحلد من خطر الكوارث من أجل ضمان إعداد سياسات شاملة وتطبيقها؛

ينبغي ملعاهد البحوث واملنظمات االقتصادية أن تدعم اجلهود املبذولة إلعداد وتطبيق طرق تقييم  )ج( 
اخي واملكاسب احملققة وكذلك التكاليف املترتبة عن التقاعس يف كافة          التكاليف املترتبة على خيارات التكيف املن     
وينبغي أن يشمل هذا التقييم تكاليف غري مالية مرتبطة بالتأثريات يف           . القطاعات سيما يف قطاع املناطق الساحلية     

 .خدمات النظام اإليكولوجي وثقافات السكان األصليني

 فيها مسائل للمتابعة ومواصلة النظر -سادساً 

  االقتراحات املقدمة لتناول التوصيات-ألف 

وصف ممثلون عن بعض املنظمات كيف متكنت منظماهتم من معاجلة بعض الثغرات واالحتياجات واختاذ               -٧٨
 .بعض التوصيات للمضي قدماً

أهيل وفـيما يـتعلق بالنمذجة، يضطلع الربنامج العاملي لبحوث املناخ بربنامج حلقة العمل الذي يعىن بت    -٧٩
املدربـني على كيفية تفسري واستعمال النماذج املستمدة من التقرير التقييمي الرابع الذي أعده الفريق احلكومي                

 تعزيز أنشطته يف جمال وضع النماذج بالتعاون )١٥(وينشد النظام العاملي ملراقبة املناخ. )١٤(الدويل املعين بتغري املناخ
وقد تعهدت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية      .  والربنامج العاملي لبحوث املناخ    مـع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية     

وقدمت االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث تفسريات       . بالقيام بأنشطة يف جمال إنقاذ البيانات وبناء القدرات       
احلد من خطر الكوارث الذي     تفيد بأهنا تعتزم مراعاة تغري املناخ بوصفه أحد مكونات االستعراض العاملي لقيمة             

 . )١٦(سيصدر الحقاً

ويف ما يتعلق بآثار املخاطر والتأثريات املتصلة باملناخ بالنسبة للتنمية املستدامة مبا يف ذلك ما يتصل منها                  -٨٠
 مشروعاً متصالً بالتكيف وأنه خيطط لدراسة تستغرق        ٩٠باألحداث املناخية املتطرفة، أكد البنك الدويل أن لديه         

وقد قطعت كل من مبادرة ميونيخ للتأمني يف جمال املناخ واملعهد الدويل            . دة سنوات عن اقتصاديات تغري املناخ     ع
لتحلـيل الـنظام التطبيقي، تعهدات باالضطالع بالعمل يف جمال الصكوك املتصلة بالتأمني من أجل مواءمتها مع            

 .٢٠٠٧سبتمرب /مل يف فترة متأخرة من أيلولومن املخطط تنظيم حلقة ع. القابلية للتأثر باملناخ وتغريه

                                                      

)١٤( <http://www.wmo.ch/pages/prog/wcrp/index.html>. 

)١٥( <http://ww.wmo.ch/pages/prog/gcos/index.php>. 
)١٦( <http://www.preventionweb.net/globalplatform>. 



FCCC/SBSTA/2007/7 
Page 19 

ويف مـا يتعلق بإدارة املخاطر املتصلة باملناخ يف قطاع الصحة، تعكف منظمة الصحة العاملية على إعداد                  -٨١
استراتيجية تعىن بكافة مسائل الصحة املتصلة بتغري املناخ اليت ستصدر يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف                 

والتابعة لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث      " مشاٍف أكثر أمناً  "وة على ذلك، فإن احلملة املعنونة       وعال. بايل
 ميكن أن تعزز إجراءات أوسع نطاقاً من أجل احلد من أخطار الكوارث الصحية املتصلة ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة 
ملناقشة التمويل من أجل املسائل املتصلة بالصحة وأخرياً، اقُترح عقد اجتماع مع املؤسسات الرئيسية . بتغري املناخ

 .واليت ميكن أن تؤثر يف تغري املناخ

اخلطوات القادمة يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات  -باء 
 تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 العمل واألنشطة اإلضافية املمكنة     ناقش املشاركون الطرائق الكفيلة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن حلقة         -٨٢
الـيت يـتعني اختاذها يف إطار برنامج عمل نريويب من أجل استكمال األهداف املتعلقة باملوضوع الفرعي بشأن                  
املخاطر املتصلة باملناخ وتأثرياهتا مبا يف ذلك ما يتصل منها باألحداث املناخية املتطرفة، والذي يتمثل يف تعزيز تفهم 

ناخ وقابلية التأثر بالتقلبات املناخية واألحداث املتطرفة يف احلاضر واملستقبل وآثارها على التنمية             آثـار تغـري امل    
 .املستدامة

واتفق املشاركون على حبث وإعداد التوصيات املتصلة بسائر املواضيع الفرعية لربنامج عمل نريويب ومنها            -٨٣
 املناخ وسيناريوهاته واشتقاق مناذجه على املستويات       الطـرق واألدوات، والبيانات واملالحظات، ووضع مناذج      

 .األدىن وخطط التكيف وممارساته وإجراء البحوث يف حلقات عمل الحقة

وستعكف أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية للمشورة  -٨٤
ت واالحتياجات والتوصيات احملددة مراعية يف ذلك العروض اليت تقدمها          العلمية والتكنولوجية، على متابعة الثغرا    

وستتيح األمانة املعلومات اليت . األطراف واملنظمات فضالً عن االستبيانات املوزعة على املشاركني يف حلقة العمل
مل نريويب من جرى حتصيلها يف نسق سهل االستعمال حبيث تتمكن األطراف واملنظمات امللتزمة مبوجب برنامج ع

القيام بأنشطتها اخلاصة لتعزيز تفهم تأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر بالتقلبات املناخية واألحداث املناخية املتطرفة 
 .يف احلاضر واملستقبل، وآثارها على التنمية املستدامة

- - - - - 


