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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  ناختغري امل

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة احلادية والثالثون

  *٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨-٧كوبنهاغن، 
   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

  علق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهبرنامج عمل نريويب املت

تقرير توليفي بشأن النهج املتبعة والتجارب املكتسبة يف جمـال دمـج                
وتوسيع ختطيط التكيف وإجراءات التكيف، والدروس املستخلـصة،        
واملمارسات اجليدة، والثغرات، واالحتياجات، والعقبات والقيـود يف        

  جمال التكيف
  ** من األمانةمذكرة

  موجز    
مـن األطـراف    يقدم هذا التقرير توليفاً للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة            

واملنظمات ذات الصلة بشأن دمج وتوسيع ختطيط التكيف وإجراءات التكيف على مجيع            
املستويات والقطاعات، إىل جانب املعلومات املتعلقة باألنشطة ذات الصلة املضطلع هبـا            

ويقدم التقرير نظرة .  عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وخارجها      داخل
عامة عن اجلهود احلالية اليت تبذهلا األطراف واملنظمات من أجل مواصلة دمج وتوسـيع              

واملمارسـات اجليـدة، والثغـرات،      املستخلصة  التكيف، كما يعرض موجزاً للدروس      
  .قيودواالحتياجات، والعقبات وال

  
  

__________ 

 .تؤكدَّ مواعيد أعمال فترة الدورة يف وقت الحق  *  
 . هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها بسبب احلاجة إىل إجراء مشاورات داخليةقُدمت  **  
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  مقدمة  -أوالً   

  الوالية  -ألف   
يف االستنتاجات اليت توصـلت     والتكنولوجية،    اهليئة الفرعية للمشورة العلمية    طلبت  -١

رنامج عمل نريويب املتعلق بتـأثريات تغـري املنـاخ          إليها يف الدورة الثامنة والعشرين بشأن ب      
والقابلية للتأثر به والتكيف معه، إىل األمانة أن تعد حبلول دورهتا احلادية والثالثني، تقريـراً               

النهج :  بشأن)١(توليفياً يتضمن اآلراء واملعلومات اليت قدمتها األطراف واملنظمات ذات الصلة      
ال دمج وتوسيع ختطيط التكيف وإجراءات التكيـف علـى        املتبعة والتجارب املكتسبة يف جم    

الصعيد الوطين ودون الوطين واجملتمعي واحمللي، مبا يف ذلك زيادة التكيف احمللي واجملتمعـي؛              
وبشأن الدروس املستخلصة، واملمارسات اجليدة، والثغرات، واالحتياجـات، واحلـواجز،          

وباإلضافة إىل ذلك، من    . فيذ مشاريع التكيف  والقيود القائمة يف جمال التكيف، مبا يف ذلك تن        
املقرر أن يشمل التقرير معلومات من مصادر أخرى ذات صلة، منها التجـارب املكتـسبة               

  .)٢(خالل عملية تنفيذ برنامج العمل الوطين املتعلق بالتكيف
ئة ويف الدورة نفسها، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيسة اهلي               -٢

الفرعية وقبل حلول الدورة احلادية والثالثني للهيئة الفرعية، بتنظيم حلقة عمل تقنية للنظر يف              
السبيل إىل إحراز تقدم يف دمج خمتلف النهج املتبعة يف ختطيط التكيف، مبا يف ذلـك زيـادة              

تنرية وُعقدت هذه احللقة هبدف اختاذ قرارات مس      . )٣(التكيف على املستويني احمللي واجملتمعي    
بشأن اإلجراءات والتدابري العملية املتكاملة يف جمال التكيف على خمتلف املستويات وملختلف            

  .القطاعات واألسر املعيشية، مع مراعاة املعلومات الواردة يف هذا التقرير التوليفي

  نطاق املذكرة  -باء   
 واملنظمـات ذات    تقدم هذه الوثيقة توليفاً لآلراء واملعلومات اليت قدمتها األطـراف           -٣

الصلة بشأن النهج املتبعة، والتجارب املكتسبة يف جمال دمج وتوسيع ختطيط التكيف وإجراءات             
وتتضمن الوثيقة أيضاً معلومات ذات صلة اسُتقيت من نواتج ألنـشطة صـدر هبـا              . التكيف

، تكليف ضمن برنامج عمل نريويب يف جمال عمل ختطيط التكيف وممارساته يف املرحلـة األوىل              
 وتقريـر تـوليفي مـرتبط       )٤(ومن هذه املعلومات تقارير من األطراف واملنظمات ذات الصلة        

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2009/Misc.4ُجمعت التقارير املقدمة من األطراف واملنظمات يف الوثيقة    )١(
)٢(   FCCC/SBSTA/2008/6 ٥٩، الفقرة . 
)٣(   FCCC/SBSTA/2008/6 ٦١، الفقرة . 
)٤(   FCCC/SBSTA/2007/Misc.10و ،FCCC/SBSTA/2007/Misc.11. 
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؛ وتقرير توليفي عن النتائج املستخلصة من أعمال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان             )٥(التقارير هبذه
املدرجـة يف   منواً، وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري            

يتعلق بتخطـيط التكيـف      املرفق األول لالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، فيما        
   ؛ ووصـلة  )٧(٢٠٠٧سـبتمرب   /وحلقة عمل ُعقدت يف روما، بإيطاليا، يف أيلول        ؛)٦(وممارساته

يف جمال التكيف  وتقدم معلومات عن املمارسات احلالية املتبعة       )٨(بينية تستند إىل شبكة اإلنترنت    
ونوقشت أيضاً أفكار نيِّرة وردت يف عمليـة        . واستراتيجيات التصدي احمللية من أجل التكيف     

  .برامج العمل الوطنية املتعلقة بالتكيف وعملية البالغات الوطنية
وباإلضافة إىل ذلك، أوجزت أمثلة عن التجارب املكتسبة من األنشطة املضطلع هبا              -٤

اقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ مث أُدجمت ضـمن هـذا             خارج نطاق عملية اتف   
ومن هذه األمثلة ما تقوم به منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي من أعمال              . التقرير

بشأن دمج التكيف يف املساعدة اإلمنائية، وبوابات معنية بالتكيف من قبيل آلية تعلم التكيف              
وأُدرجت ضمن هذا التقرير أيضاً معلومات      . ك الدويل املتعلقة بتغري املناخ    وبوابة بيانات البن  

  . ذات صلة وردت يف برامج العمل الوطنية املتعلقة بالتكيف

  اخللفية  -جيم   
يتمثل اهلدف العام من برنامج عمل نريويب يف مساعدة مجيع األطـراف، وخباصـة                -٥

 والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني فهمهـا         البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منواً      
وتقديرها آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن          
إجراءات وتدابري التكيف العملية من أجل التصدي لتغري املناخ على أساس علمـي وتقـين               

   .)٩( املناخ وتقلبه حاضراً ومستقبالً اقتصادي سليم، مع مراعاة تغري-واجتماعي 
وجتري األنشطة يف جمال ختطيط التكيف وممارساته يف إطار برنامج عمل نريويب وفقاً             -٦

 من أجل املضي قدماً يف إجناز املواضيع الفرعيـة          ١١-م أ   /٢للهدف الوارد يف املرفق املقرر      
ن إجراءات وتدابري التكيـف     مجع وحتليل ونشر معلومات ع    "،  ‘٢‘)ب(٣الواردة يف الفقرة    

العملية السابقة واحلالية، مبا يف ذلك مشاريع التكيف، واستراتيجيات التكيف القصرية األجل            
، ‘٤‘)ب(٣، ويف الفقـرة     "والطويلة األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان األصـليني       

 التجارية واجملتمع   تيسري التواصل والتعاون فيما بني األطراف واملنظمات املختصة واألعمال        "
  ".املدين وصانعي القرارات وأصحاب املصلحة اآلخرين

__________ 

)٥(   FCCC/SBSTA/2007/9. 
)٦(   FCCC/SBSTA/2007/10. 
 . لالطالع على تقرير حلقة العملFCCC/SBSTA/2007/15انظر الوثيقة    )٧(
 .<http://unfccc.int/4555.php>ميكن االطالع على قاعدة البيانات على العنوان التايل    )٨(
 . من املرفق١، الفقرة ١١-م أ/٢املقرر    )٩(
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ومن شأن العمل يف جمال ختطيط التكيف وممارساته أن يساهم يف اجلهود اليت تبذهلا                -٧
  : األطراف واملنظمات

تبادل املعلومات بشأن اخلربات، والدروس املستفادة، والقيود واحلـواجز           )أ(  
  بتدابري وإجراءات التكيف السابقة واحلالية، واآلثار يف التنمية املستدامة؛القائمة فيما يتعلق 

تعزيز الوسائل والسبل املختلفة لتقاسم املعلومات وتعزيز التعاون فيما بـني             )ب(  
األطراف والقطاعات واملؤسسات واجملتمعات ذات الصلة، مبا يشمل جماالت احلد من خماطر            

  الكوارث وإدارهتا؛ 
ز فهم استراتيجيات االستجابة، مبا يف ذلـك نظـم اإلنـذار املبكـر          تعزي  )ج(  

  واستراتيجيات التصدي احمللية والدروس املستفادة اليت ميكن تطبيقها يف أماكن أخرى؛
تقييم وسائل وسبل دعم التكيف، والتصدي للحواجز والقيـود القائمـة             )د(  

  .نفيذهت أمام
ــه ال   -٨ ــريويب يف مرحلت ــل ن ــامج عم ــد برن ــةويوج ــة . ثاني ــوجز الوثيق وت

FCCC/SBSTA/2008/12           األنشطة والنتائج اليت متخضت عنها املرحلة األوىل من برنامج عمل 
  . نريويب يف جمال عمل ختطيط التكيف وممارساته

لـف   تفاصيل األنشطة والنتـائج الـيت كُ       FCCC/SBSTA/2008/6وترد يف الوثيقة      -٩
وباإلضافة إىل التقارير املـوجزة يف      . ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٨يف إطار املرحلة الثانية، من      بإجنازها  

 أعاله، من النتائج    ٢هذه الوثيقة وإىل حلقة العمل املتصلة هبذه التقارير واملذكورة يف الفقرة            
  :األخرى احملرزة يف جمال عمل ختطيط التكيف وممارساته ما يلي

الـنظم  ورقة تقنية وحلقة عمل تقنية بشأن دمج املمارسـات واألدوات و            )أ(  
املتعلقة بتقدير وإدارة املخاطر املناخية واستراتيجيات احلد مـن الكـوارث يف الـسياسات              

  والربامج الوطنية؛
تقارير من األطراف واملنظمات ذات الصلة بشأن اجلهود املبذولة لرصـد             )ب(  

وتقييم مدى تنفيذ مشاريع وسياسات وبرامج التكيف وتكاليف وفعالية املشاريع والسياسات         
الربامج املنجزة، فضالً عن اآلراء املُكونة بشأن الدروس املستخلصة، واملمارسات اجليـدة،            و

  والثغرات، واالحتياجات؛
  .وصلة بينية معززة بشأن ممارسات التكيف  )ج(  

  األساليب  -دال   
وردت تقارير آراء بشأن النهج املتبعة والتجارب املكتسبة يف جمال دمج وتوسـيع                -١٠

وإجراءات التكيف، والدروس املستخلصة، واملمارسات اجليدة، والثغـرات،        ختطيط التكيف   
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أوزبكستان، وبليـز،   (واالحتياجات، والعقبات والقيود يف جمال التكيف من تسعة أطراف          
واجلمهورية التشيكية باسم اجلماعة األوروبية والدول األعـضاء فيهـا، وسـري النكـا،              

 ٢٣متثـل آراء    ) ية السعودية، ونيوزيلندا، واليابان   وكوستاريكا، وكولومبيا، واململكة العرب   
، ومنظمـة   )مركز اجلماعة الكاريبية املعين بتغري املناخ     (طرفاً، ومنظمة حكومية دولية واحدة      

ومنظمة غري حكوميـة    ) منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    (واحدة تابعة لألمم املتحدة     
رير يف معظمها دراسات حالة ُتبني كيفية النجاح      وتضمنت التقا ). اإلجراءات العملية (واحدة  

يف دمج التكيف مع تغري املناخ ضمن التخطيط الوطين؛ وبشكل خاص، تشري الدراسات إىل              
أن إدراج ختطيط التكيف على املستوى الوطين ُييسر دمج ختطيط التكيف وممارسة التكيـف              

  .على الصعيد دون الوطين واحمللي واجملتمعي
، على النحو   "دمج وتوسيع ختطيط التكيف وإجراءات التكيف     " مصطلح   وقد يفّسر   -١١

وتنطلق هذه الورقة من املنظور الذي اختذتـه        .  أعاله، بطرق عديدة   ١املشار إليه يف الفقرة     
التقارير الواردة من األطراف واملنظمات ذات الصلة والتقارير املتعلقـة بأنـشطة التكيـف              

  . وهكذا أدرجت طائفة واسعة من األنشطة. قيةاألخرى املضطلع هبا مبوجب االتفا
وتـضمنت  . وقد جرى حتليل كل تقرير ووثيقة حبسب الوالية املنـصوص عليهـا             -١٢

أمـا  . التقارير معلومات بشأن أنشطة التكيف والنهج واالحتياجات العامة يف جمال التكيف          
املقتصرة على مستوى واحـد  املعلومات املتعلقة بالنهج القطاعية املتبعة إزاء التكيف أو النهج   

. عموماً، ما مل تكن جزءاً من هنج أكـرب متكامـل           من احلكومة فقد استبعدت من التوليف     
وعلى غرار ذلك، استبعدت النهج العامة والدروس املستفادة، مبا أن معظم العمل قد كُـرِّس         

 وعـالوة   .للتعلم من هذه التجارب يف أنشطة أخرى كُلف هبا يف إطار برنامج عمل نريويب             
على ذلك، مل تدرج املعلومات اليت قدمتها األطراف واملنظمات بشأن املمارسات اجليـدة،             

  .والعقبات، والثغرات، واالحتياجات ألن التقارير السابقة تناولت ذلك
وقد أبانت التقارير املقدمة من األطراف عن إحراز تقدم يف جمال وضع االستراتيجيات               -١٣

وتناول بعض املنظمات، مثل منظمة اإلجراءات العمليـة، بـشكل          . هاالوطنية للتكيف وتنفيذ  
  .خاص مسألة توسيع دمج ختطيط التكيف ضمن العمليات اجلارية ذات الصلة

ووردت فروع خاصة مبسألة دمج التكيف يف بعض املصادر، مثل تقرير حلقة العمل               -١٤
بيد أنه يف مصادر أخـرى،      . ه أعال ٣املعنية بتخطيط التكيف وممارساته، املذكورة يف الفقرة        

مثل جتميع مشاريع برامج العمل الوطنية املتعلقة بالتكيف، مل ُيعرض بشكل خـاص ملـسألة       
دمج التكيف؛ وُحللت برامج العمل الوطنية للتكيف والبالغات الوطنية بالنسبة لألنشطة اليت            

ملتبادلـة  ويف املصادر اليت عرضـت للتجـارب ا       . تشمل أكثر من قطاع أو مستوى واحد      
يتعلق بالتكيف، جرى البحث يف كلمات رئيسية حمددة مرتبطة بالوالية، مـن قبيـل               فيما

  .، ويف املعلومات املتعلقة بالتكيف يف أكثر من قطاع أو مستوى واحد"توسيع"و" دمج"
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النهج املتبعة والتجارب املكتسبة يف جمال دمج وتوسيع ختطيط التكيف            -ثانياً   
  وإجراءات التكيف 

  دمج ختطيط التكيف وإجراءات التكيف على صعيد املستويات  -ألف  
يتناول هذا الفرع دمج وتوسيع ختطيط التكيف وإجراءات التكيف على املـستوى              -١٥

ويشمل التكيف على الصعيد دون الوطين التكيـف        . الوطين ودون الوطين واحمللي واجملتمعي    
لى الصعيد احمللي املبادرات املتخذة علـى       ويتناول التكيف ع  . على مستوى الوالية أو اإلقليم    

صعيد البلديات أو املدن، ويشري التكيف على املستوى اجملتمعي إىل إجراءات التكيف املتخذة             
  .على مستوى جمتمع حملي واحد

وقد يتخذ دمج ختطيط التكيف وإجراءات التكيف على مجيـع املـستويات أشـكاالً                -١٦
  : به احلكومة املركزية انطالقاً من القمة إىل األسفل ما يليفمن أشكال الدمج الذي تقوم. عديدة

  هتيئة احلكومات الوطنية لبيئة مواتية للتكيف على املستويات الدنيا؛  )أ(  
سيما بالنسبة للمستويات    تقدمي احلكومات الوطنية للتوجيه واملعلومات ال       )ب(  

  الدنيا من احلكومة؛
أي : ة وطنياً على املـستويات الـدنيا      احلرص على تنفيذ السياسة املوضوع      )ج(  
  ".االنعكاسات النازلة"سياسة 

ومثة شكل آخر من أشكال الدمج ويقوم على املشروع أو النتائج ويشمل مـستويات                 -١٧
حكومية خمتلفة تعمل سوية من أجل حل مشكلة داخل قطاع معني أو يف موقع معـني؛ وعنـد                  

  . مجيع املستويات وحتت واليات خمتلفة عديدةاعتماد هذا النهج قد تكون عمليات التدخل على

  هتيئة بيئة مواتية للتكيف على املستويات الدنيا  -١  
مثة أمثلة عديدة يف تقارير احلكومات الوطنية أو اإلقليمية اليت هتيـئ بيئـة مواتيـة                  -١٨

ذلك أن بلداناً أوروبية عديدة بـصدد وضـع خطـط أو            . للتكيف على املستويات الدنيا   
يات وطنية للتكيف ستعمل على دمج ختطيط التكيف ضمن الوثائق ذات املـستوى             استراتيج

وتسترشد هـذه االسـتراتيجيات     . الوطين وعلى مساعدة السلطات الدنيا يف ختطيط تكيُّفها       
وتشمل أكرب عدد ممكـن     . جبميع مستويات احلكومة، مبا فيها الوزارات واإلدارات القطاعية       

أساس ما هو موجود داخل البلد من معرفة وأنـشطة يف           من أصحاب املصلحة، وتقوم على      
  . جمال التكيف، على النحو املربز يف التقارير املقدمة

كستان، سباقة جداً يف جمال وضع استراتيجياهتا املتعلقة        وُيعد بعض البلدان، مثل أوزب      -١٩
ين منذ أوائل   ، أُدرجت احملافظة على البيئة ومحايتها ضمن التخطيط الوط        دويف تايلن . بالتكيف
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ند يف جمـال التنميـة االقتـصادية        وطنية اخلماسية اليت وضعتها تايل    الثمانينيات عرب اخلطط ال   
  .)١٠(ومؤخراً، أُدرج تغري املناخ ضمن هذه اخلطط. واالجتماعية

فقد بدأت التفيا، علـى     . وتبدأ صياغة معظم استراتيجيات التكيف بعملية تقييمية        -٢٠
العملية بينما توجد اململكة املتحدة لربيطانيا وآيرلنـدا الـشمالية يف           سبيل املثال مؤخراً هذه     

وتوجد آيرلندا بصدد وضع قائمة بيانات للتكيـف مـن    . وضعية متقدمة داخل هذه العملية    
وتـشمل اسـتراتيجية    . أجل دعم عملية وضع استراتيجيتها يف جمال التكيف مع تغري املناخ          

ًى تنسيقي بني الوزارات معين بالتكيف، ومركزاً إعالمياً        الدامنرك يف جمال التكيف إنشاء منتد     
ووضـعت أملانيـا    . بشأن التكيف ووحدة تنسيقية لألحباث املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ         

  .)١١(االستراتيجية األملانية للتكيف مع تغري املناخ
يوجـد  و. وتنسَّق سياسات االحتاد األورويب يف جمال التكيف مع األهداف الوطنية           -٢١

االحتاد األورويب حالياً بصدد صياغة سياسة للتكيف مع تغري املنـاخ تـستند إىل الكتـاب                
 -التكيف مع تغـري املنـاخ يف أوروبـا          "األخضر الذي وضعته املفوضية األوروبية بعنوان       

والقصد من هذه السياسة املساعدة على دمج التكيف مـع          " خيارات لعمل االحتاد األورويب   
 السياسات القطاعية وغريها من السياسات ذات الصلة املنفّذة على مـستوى            تغري املناخ يف  

  .االحتاد األورويب تكملةً ألعمال الدول األعضاء

  اإلرشاد وتقدمي املعلومات  -٢  
أعدت نيوزيلندا طائفة من املواد اليت ترشد احلكومة احمللية، مدركةً أن هذا املستوى               -٢٢

فعلى مستوى اجملتمـع  .  املهام اليت قد تتضرر بتغري املناخ     من احلكومة مسؤول عن العديد من     
 احمللي، تدير وزارة الزراعة واحلراجة يف نيوزيلندا صندوق الزراعة املستدامة، الذي ميول برامج  

يديرها عاملون يف جمال الزراعة واحلراجة على مستوى اجملتمع احمللي وتتضمن عنصراً خاصاً             
  .بتغري املناخ

ى تنفيذ املوضوع وطنياً على مستويات دنيا، يقتـضي األمـر تقـدمي             وحرصاً عل   -٢٣
إذ جيب أن تكون هناك قدرة حملية على حتديد خيـارات           . يكفي من املعلومات واإلرشاد    ما

املخططني احملليني إىل إرشاد حبذا لو يأتيهم      فقد ذكرت األطراف حاجة     . التكيف وتقييمها 
  . )١٢(سليمة وُيحدِّد بصورة واضحة مزايا العملمن املستوى الوطين مدعوماً بالعلوم ال

__________ 

 .<http://unfccc.int/resource/docs/natc/thainc1.pdf> لوطين األول لتايلند على العنوان التايلانظر البالغ ا   )١٠(
)١١(   <http://www.bmu.de/files/english/pdf/application/pdf/das_gesamt_en_bf.pdf>. 
)١٢(   FCCC/SBSTA/2007/9 ٢٣، الفقرة. 
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  ضمان تنفيذ السياسات  -٣  
حتاول اململكة املتحدة يف هنجها املتبع إزاء دمج التكيف على مستويات متعددة تعزيز       -٢٤

مركز هاديل لألرصاد اجلوية من       مثل ما يقدمه   )١٣("املبادرات املستوحاة وطنياً واملنفذة حملياً    "
حسب احتياجات املستخدم، وما تضعه السلطات احملليـة مـن أهـداف            توقعات للمناخ   

وجتري هذه األعمـال يف     . وشراكات على املستوى احمللي من أجل تبادل أفضل املمارسات        
  .إطار برنامج التكيف مع تغري املناخ على الصعيد الوطين وقانون تغري املناخ

طنياً على الـصعيد احمللـي      تنفذ بشكل فعال سياسات التكيف املوضوعة و       وقد ال   -٢٥
 فقد سبق أن صودفت صعوبات يف تنفيـذ قـوانني البيئـة          . )١٤(لنقص يف معرفتها أو فهمها    
  .)١٥(وإنفاذها على الصعيد احمللي

  الدمج يف جمال املشاريع والنتائج احملددة  -٤  
ددة كثري ما تكون برامج األحباث اليت تقوم هبا الدول األعضاء يف االحتاد األورويب حم       -٢٦

حسب الطلب، حيددها أصحاب املصلحة من قطاعات عديدة وتركز على منطقة بعينها هلـا         
ومن األمثلة عن هذه املبادرات مشروع تسخري املعرفة مـن أجـل            . قابلية للتأثر بتغري املناخ   

املناخ الذي وضعته هولندا، وبرنامج آيرلندا يف جمال أحباث تغري املناخ، واملركـز األملـاين               
واألمثلة عن اتباع هنج متكامل إزاء تنفيذ أنشطة التكيف         . ت املعين باالحترار العاملي   للكفاءا

  . أقل من أمثلة برامج البحث املتكامل
بيد أن كوستاريكا اختذت هنجاً قطاعياً إزاء توسيع ختطيط التكيـف وإجـراءات               -٢٧

 األكثر حـساسية    التكيف على مجيع املستويات، مركزة على احلد من قابلية تأثر القطاعات          
فعلى سبيل املثال، جيري تقييم املوارد املائية الوطنية يف دراسات لقابلية تـأثر             . واملهمة وطنياً 

أحواض األهنار، هبدف تطبيق تدابري التكيف على كل منطقة مع تقسيم واضح للمسؤوليات             
  .فيما بني املؤسسات واملوارد املرتبطة هبا من أجل تنفيذ هذه التدابري

ويف هولندا، ُوضع الربنامج الوطين املعين بتغري املناخ والتخطيط اجملايل واالستراتيجية             -٢٨
ويف إطار هذا النهج، جرى التـسليم       . الوطنية للتكيف بتعاون حكومي من مستويات خمتلفة      

  .بكون الدمج عنصراً رئيسياً يف تكييف املسائل اجملالية مع تغري املناخ

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2009/Misc.4تقارير اململكة املتحدة على النحو الوارد يف الوثيقة    )١٣(
)١٤ (   Levina E and Adams H. 2006. Domestic Policy Frameworks for Adaptation to Climate Change in the 

Water Sector. Part I: Annex I Countries. Available at <www.oecd.org/dataoecd/32/47/36835429.pdf>. 
)١٥(   FCCC/SBI/2005/18 ٢٧، الفقرة. 
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، )١٦( يف تنفيذ مشروع اخلطة الوطنية املتكاملة للتكيف       اولومبيواستناداً إىل جتارب ك     -٢٩
الحظت كولومبيا أن تدابري التكيف من األرجح أن تنجح إن هي استندت إىل املمارسـات               

  . احلالية وأشركت اجملتمعات احمللية

  دمج ختطيط التكيف وإجراءات التكيف على صعيد القطاعات واألسر املعيشية  -باء   
 الفرع األنشطة اجلارية من أجل دمج وتوسيع ختطيط التكيف وممارسـات            يربز هذا   -٣٠

وجيري هذا الدمج من خالل عدة      . التكيف على صعيد القطاعات االقتصادية واألسر املعيشية      
  :آليات منها

  عرب مشاريع التكيف اليت تشرك قطاعني خمتلفني أو أكثر؛  )أ(  
   ُيفيد هبا التكيف يف قطاع قطاعاً آخر؛عرب ترابط البيئة الطبيعية واملزايا اليت  )ب(  
  عرب التركيز على املناطق اجلغرافية وضعف خطط إمنائية حمددة؛  )ج(  
عرب إدراج ختطيط التكيف يف الوثائق السياساتية والتخطيط على املـستوى             )د(  

  الوطين، إىل جانب رصد املوارد املطلوبة؛
لى، ومجع طائفـة مـن      عرب اختاذ هنج تشاركي على مستوى حكومي أع         )ه(  

  .أصحاب املصلحة
وقدمت كوستاريكا يف تقريرها مثاالً عن التكيف الذي يشمل قطـاعني، واصـفة               -٣١

اجلهود املبذولة على صعيد القطاعات عرب برنامج التكيف الوطين من أجل التنوع البيولوجي             
. آثار تغـري املنـاخ    واملناطق البحرية الساحلية من أجل محاية التنوع البيولوجي يف البلد من            

وأجريت عمليات تقييمية ملخاطر املناخ على قطاعي التنوع البيولوجي واملنـاطق الـساحلية      
وتشمل األنشطة الرصد،   . وأدرجت هذه التقييمات ضمن األطر السياساتية احلالية واجلديدة       

  .ودفع تكاليف اخلدمات البيئية وتدعيم املناطق الساحلية احملمية
فاإلدارة . عديدة عن التكيف الذي يقع يف قطاع ويفيد مبزاياه قطاعاً آخر          ومثة أمثلة     -٣٢

املتكاملة للمناطق الساحلية، واإلدارة املتكاملة للموارد املائية واستعادة النظم اإليكولوجيـة           
والورقة التقنية اليت وضعتها    . أساليب ثبت مجعها لطائفة من القطاعات واألولويات املختلفة       

 حتلل بـشكل منـتظم      )١٧(ية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن تغري املناخ واملياه        اهليئة احلكوم 
الروابط القائمة بني املوارد املائية وطائفة من القطاعات األخرى مثـل التنـوع البيولـوجي               
والزراعة واألمن الغذائي، واستخدام األراضي واحلراجة، والصحة البشرية، واملرافق الصحية،          

  .ساسية وجوانب خمتلفة من االقتصادواهلياكل األ

__________ 

 .النظم اإليكولوجية للجبال الشاهقة، جزر كولومبيا الكاريبية، والصحة البشرية: ة املتكاملة للتكيفاخلطة الوطني   ) ١٦(
)١٧(   Bates BC, Kundzewicz ZW, Wu S and Palutikof JP (eds.). 2008. Climate Change and Water. 

Technical Paper of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC Secretariat. 
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 أمثلة عـن املزايـا      )١٨(وأوردت تقارير سابقة قُدمت يف إطار برنامج عمل نريويب          -٣٣
 أي تطبيق   -ويتعلق بعض أشهر األمثلة بالتكيف داخل املنطقة الساحلية         . املشتركة للمشاريع 

وقد يـشمل ذلـك     . ناخمفاهيم اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية على التكيف مع تغري امل         
، وإدارة  )مثل الشعب املرجانيـة   (، ومحاية التنوع البيولوجي،     )مثل الكثبان (إصالح املوائل   

مثل ازدياد خطر   (وتكييف املمارسات الزراعية    ) مثل العواصف واألعاصري  (خماطر الكوارث   
لتحريج، ومحايـة   وتتناول اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية أيضاً ا      ). الفيضانات أو امللوحة  

ويعد نشاط التكيف يف الدول اجلزريـة متعـدد         . اهلياكل األساسية واستدامة موارد الطاقة    
  .القطاعات باألساس، ألن معظم اهلياكل األساسية موجودة يف املنطقة الساحلية

وقد يتم توسيع التكيف على صعيد القطاعات أيضاً من خالل التركيز على املناطق               -٣٤
فقد جتمع السلطات اإلقليمية جهات فاعلة قطاعية من        . عف خطط إمنائية حمددة   اجلغرافية وض 

وقد أخذت هولندا هبذا النـهج يف أنـشطة         . أجل احلد من قابلية تأثر منطقة جغرافية معينة       
املعرضـة لـتغري    " البقع الساخنة "الدمج اليت تقوم هبا واليت تركز على تطوير املعارف بشأن           

وأنشئ فريـق مـن     . مل القطاعني العام واخلاص واملؤسسات العلمية     ويشمل هذا الع  . املناخ
األشخاص من السلطات احمللية، ومن أوساط العلم واألعمال التجارية من أجل تطوير املعرفة             

  ). مثل ميناء روتردام أو مطار شيفول(مواقع ضعيفة حمددة /حسب الطلب بشأن مناطق
ضعتها فرنسا وتنفذها كل فصل صـيف       وتعد خطة مواجهة موجات احلرارة اليت و        -٣٥

مثاالً للعمل الناجح يف جمال التكيف على صعيد القطاعات؛ إذ يتطلب تنفيذ اخلطة مـسامهة               
  .وزارة الصحة، ومؤسسة األرصاد اجلوية الفرنسية واحلكومة احمللية

بيد أنه من غري األرجح أن تسعى الوكاالت القطاعية سعياً حثيثاً من أجل التعـاون                 -٣٦
شأن التكيف يف قطاعات أخرى ما مل ترد يف خطط وطنية واليـات تـصحبها حـوافز                 ب

  وتتجه األطراف حنـو تـشجيع التكيـف بـني القطاعـات علـى أعلـى                . )١٩(وموارد
  .مستويات احلكومة

ويتبع االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه هنجاً تشاركياً إزاء وضع خطط التكيف،      -٣٧
قطاعات أو جلان وزارية شاملة لعدة جهات ذات املصلحة أو أفرقة           وإنشاء جلان شاملة لعدة     

ففي إسبانيا، تأثر دمج التكيف على صعيد القطاعات من خـالل اخلطـة الوطنيـة               . عاملة
للتكيف مع تغري املناخ، اليت هتدف إىل ضمان هنج شامل متسق مع االعتراف بـأن عوامـل              

تبعة وضع هنج مشترك، وقاعدة معرفيـة       وتشمل األساليب امل  . املناخ ستتغري حسب القطاع   
وتـبني  . للتكيف داخل القطاعات، وتبادالً منتظماً للبيانات والنتائج على صعيد القطاعات          

احلكومة، ومؤسسات األحباث واملنظمات غـري      (اخلطة أساليب التعاون عرب اهليئات احلالية       
__________ 

)١٨(   <http://maindb.unfccc.int/public/adaptation_planning/>. 
دمج التكيف مع تغري املناخ ضمن التعاون يف جمال         . ٢٠٠٩. منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي        )١٩(

 .توجيه السياسة العامة. التنمية
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ليات الوطنية األخرى للتعـاون     ومن اآل ). احلكومية، بتنسيق من املكتب اإلسباين لتغري املناخ      
إنشاء فريق عامل معين بآثار تغري املناخ والتكيف معه، والشبكة اإلسبانية للمدن من أجـل               

  .ويساعد املكتب اإلسباين لتغري املناخ يف وضع السياسات احمللية املعنية بتغري املناخ. املناخ
عي الزراعة واحلراجـة،    وأعدت نيوزيلندا برناجماً من مخس سنوات للتكيف يف قطا          -٣٨

، وجمتمع  )مبا يف ذلك الزراعة واحلراجة    (ويركز على إقامة شراكات بني القطاعات األرضية        
وحددت أوزبكستان تدابري التكيف اليت يتعني على قطاعي الزراعة         . املاوري واحلكومة احمللية  

لألمن القـومي   واملوارد املائية اختاذها بشكل مشترك وتدمج التفيا التكيف ضمن مفهومها           
  .ونظام احلماية املدنية، وبالتايل تعزيز التعاون بني وزاريت البيئة والدفاع

وبدأت سري النكا يف دمج التكيف ضمن وزارة إدارة الكوارث وحقوق اإلنسان              -٣٩
وهلذا البلد أمانة   ). وهي مسؤولة عن ختطيط التكيف يف احلاالت الشديدة       (اليت أُحدثت أخرياً    

وعلـى  . املناخ، تقوم بدور املنرب الوطين، وجلنة استشارية وطنية معنية بتغري املناخ          معنية بتغري   
غرار ذلك تعمل شبكة آسيا واحمليط اهلادئ اليابانية لألحباث العاملية يف جمـال تغـري املنـاخ     

  .ومركز اجلماعة الكاريبية املعين بتغري املناخ التابع للمنطقة الكاريبية
وترمي مبـادرة القطـاع     . خر إزاء الدمج ويشمل القطاع اخلاص     ومثة هنج تشاركي آ     -٤٠

اخلاص يف جمال التكيف يف إطار برنامج عمل نريويب إىل إشراك القطاع اخلاص يف التكيف وإبراز                
الطريقة اليت تتناول هبا شركات القطاع اخلاص مسألة التكيف مع تغري املناخ داخل اسـتراتيجياهتا       

) اليت تقدم خدمات تأمني وخدمات مالية     (فقد وضعت شركة آليانس     . ةاملتعلقة باألعمال التجاري  
عدداً من املنتجات املتصلة بالتكيف بتعاون مع منظمات غري حكومية ووكاالت إمنائية يف بلـدان               

دمج تغري املنـاخ يف  ) Caisse des Dépôts(ويعزز صندوق اإليداع . مثل مصر، واهلند وإندونيسيا
. الل التركيز على املشاكل اليت ستواجهها املدن فيما يتعلق بـتغري املنـاخ            القطاعات احمللية من خ   

وترمي مبادرة ميونيخ للتأمني املتعلق باملناخ إىل بناء قدرة تقنية ومؤسسية يف جمال التأمني املتعلـق                
وتوجد شركة سييمنس بصدد تطوير تكنولوجيا ملساعدة طائفة من القطاعـات علـى             . باملناخ

 املناخ، بواسطة تكنولوجيا تنقية املياه اليت تستخدمها هذه القطاعات على سـبيل             التكيف مع تغري  
وتوجد جمموعة سونبو اليابان بصدد وضع خطة للتأمني تتضمن مؤشراً للمنـاخ لفائـدة              . املثال

  . املزارعني يف تايلند من أجل مساعدهتم على التكيف مع تغري املناخ

  لف فئات اخلطر دمج التخطيط والعمل عرب خمت  -جيم   
يساعد دمج التكيف عرب خمتلف فئات اخلطر على صياغة اسـتراتيجيات تكّيـف               -٤١

املخاطر واليت تشكل   تلك  وجيري الدمج كذلك يف إطار اخلطط القطاعية اليت تتناول          . وطنية
دمج ختطيط وممارسات بواسطته والسبيل الرئيسي الذي ميكن   . خطراً على أنشطة قطاع حمدد    

دمج خطط احلد مـن الكـوارث يف خطـط        هو  توسيع نطاقه يف خمتلف املخاطر      التكّيف و 
وعلى سبيل املثال، تركز منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة          . التكيف وخطط احلد من الفقر    
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على الصالت اليت ينبغي أن تقوم بني التكّيف مع تغري املناخ، والتنمية الريفية          ) الفاو(والزراعة  
 الكوارث يف التخطيط اإلمنائي     خماطرويساعد دمج إدارة    . يد احمللي وإدارة املخاطر على الصع   

على منع زيادة اخلسائر االقتصادية واخلسائر املتصلة بأسباب املعيـشة املقترنـة بـالكوارث      
املرتبطة بتغري املناخ ومتكّن من النهل من جتارب القطاعات األخرى يف التكّيف مع املخـاطر               

  .املتصلة بتغري املناخ
 آراء ومعلومات عن اجلهود املبذولـة       )٢٠(وقدمت األطراف واملنظمات ذات الصلة      -٤٢

 يف ختطيط التنمية يف حلقة العمل التقنية املتعلقة بدمج          املخاطراملتواصلة بدمج التكّيف وإدارة     
 املناخية واستراتيجيات احلد    املخاطراملمارسات واألدوات والنظم املستخدمة يف تقييم وإدارة        

 الكوارث يف السياسات والربامج الوطنية، املعقودة يف هافانا، كوبا، يف الفترة مـن        من خماطر 
نوعـان  اليت دارت يف حلقة العمل      وبرز من املناقشات    . )٢١(٢٠٠٩مارس  /آذار ١٢ إىل   ١٠

 منظور طويل األجل يركز على القدرة على التكّيف وعلى وضع      -عامان من االستراتيجيات    
متكاملتـان  واالسـتراتيجيتان   .  يف األجل القصري   لحد من املخاطر  السياسات واستراتيجية ل  

وكان هناك توافق واضح يف اآلراء فيما بني املشاركني بشأن احلاجـة إىل             . بعضهما البعض 
  .)٢٢(دمج تقييم وإدارة املخاطر املناخية واحلد من خماطر الكوارث يف السياسات اإلمنائية

ف واملنظمات عن جمموعة كبرية مـن األنـشطة         وأثناء حلقة العمل، أبلغت األطرا      -٤٣
املتصلة بتيسري دمج تقييم وإدارة املخاطر املناخية واستراتيجيات احلد من خماطر الكوارث يف             

وميكن دمج احلد من خماطر الكوارث عن طريق أُطر السياسات          . السياسات والربامج الوطنية  
اإلضافة إىل ذلك، ميكن إنشاء بـرامج       وب. الوطنية يف استراتيجيات التكّيف واحلد من الفقر      

مندجمة للتكّيف مع تغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث، كأداة أخرى لدمج احلد من خماطر               
  .الكوارث يف السياسات الوطنية

ملعاجلة الدمج القابلة للتطبيق على جمموعة من األخطار والقطاعات        ومن الُنهج العامة      -٤٤
أصحاب املصلحة، وإنشاء جلان ألصحاب املصلحة املتعـددين،        إشراك  : واملستويات ما يلي  

   إدارة التكّيـف متعـددة األخطـار        الشعوب األصلية واستخدامها، وُنهج    وإقرار معارف 
  .ومتعددة القطاعات

وتشمل . يف السياسات الوطنية  املناخية  أخرى تؤدي إىل دمج املخاطر      ومثة عمليات     -٤٥
غات الوطنية ووضع برامج عمل وطنية للتكّيف وكـذلك         إعداد البال : هذه العمليات ما يلي   

 املعلومات ومستخدموها؛ وتعزيز    ُمعدوتيسري التفاعل بني فئات أصحاب املصلحة، مبن فيهم         
واالستفادة مـن املعـارف     ) مثالً خدمات األرصاد اجلوية اهليدرولوجية    (املؤسسات الوطنية   

ات مفهومة؛ وتشجيع التفاعل بـني العلـوم         بلغ والتواصلاحمللية؛ وتعزيز التنسيق والتعاون؛     
__________ 

)٢٠(   FCCC/SBSTA/2009/Misc.4. 
)٢١(   <http://unfccc.int/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/items/4742.php>. 
 . موجزاً عن وقائع حلقة العملFCCC/SBSTA/2009/5تتضمن الوثيقة    )٢٢(
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ج نظرياهتا، اليت ركزت عليها عروض وتقارير عن حلقات          هذه الُنه  وتكّرر. واملعارف احمللية 
  .عمل سابقة تناولت دمج التكيف مع تغري املناخ يف التخطيط

ـ             -٤٦ ة وتقوم استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث بتعزيز اجلهود العاملي
وتنسيقها من أجل احلد من خماطر الكوارث وزيادة املرونة عن طريق تنفيـذ إطـار عمـل                 

 وتستعمل هذه االستراتيجية املنتديات القائمة لدعم تطوير أطر العمل القانونيـة            .)٢٣(هيوغو
وتـشمل  . )٢٤(واملؤسسية وتعزيز التعاون على التكيف بني أصحاب املـصلحة القطـاعيني          

 كفالة بناء استراتيجيات التكيف مع املناخ علـى مؤسـسات           يفاملساعدة  : أنشطتها ما يلي  
 واألعمال القابلة للتكيف واملناسـبة     يفوسياسات وآليات احلد من خماطر الكوارث؛ وحتديد        

؛ مبـا يف ذلـك   وارث والتكيف الكخماطربتيسري تبادل اخلربات والتجارب املتعلقة باحلد من   
 التكيف مع تغري املناخ يف جداول أعمال حلقات العمل وإعداد حتليل للحواجز الـيت               إدراج

 يف خطط التكيف واالحتياجات املتعلقـة بـذلك علـى           املخاطرحتول دون دمج احلد من      
  .الصعيدين البلدي والوطين

  ملنـاخ علـى خمتلـف املـستويات ويف        دمج وتوسيع التكيف مـع تغـري ا         -دال   
  خمتلف القطاعات

 إن بعض العمليات مدجمة يف جوهرها، وتعمل على مستويات متعددة ومع قطاعات             -٤٧
وُتعد عمليتـا   .  دمج التكيف يف التخطيط وبناء القدرات      كما تتناول هذه العمليات   . متعددة

  . برامج العمل الوطنية للتكيف والبالغات الوطنية مثالني جيدين عن هذه اجلهود
ل الوطنية للتكيف لصاحل أقل البلدان منواً على تيسري         فقد ساعدت عملية برامج العم      -٤٨

وتعترب برامج العمل الوطنية للتكيـف  . القطاعاتمجيع ختطيط التكيف عرب مجيع املستويات و  
جناحاً بسبب إشراك أصحاب املصلحة على نطاق واسع يف وضع هذه الربامج وطنياً وحمليـاً               

 لدمج تقييمـات    وأسلوباًاً وتشاركياً للتكيف    ومتثل هذه الربامج هنجاً استشاري    . على السواء 
مثـل  (لتأثر واعتبارات التكيف مع تغري املناخ يف األطر الوطنية للتخطـيط والتنميـة        اقابلية  

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . )٢٥(ورقات استراتيجيات احلد من الفقر واألهداف اإلمنائية لأللفية       
   عمليـة بـرامج العمــل  ُيعتـرف اعترافـاً واضــحاً مبعـارف الـسكان األصــليني يف    

  . الوطنية للتكيف

__________ 

)٢٣(   <http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>. 
 :ان التـايل وهو متاح على العنو. التعهد بربنامج عمل نريويب التابع الستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث          ) ٢٤(

<http://unfccc.int/files/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/application/pdf/isdr_march09.pdf>. 
)٢٥(   <www.un.org/millenniumgoals>. 
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تغـري املنـاخ يف     رئيسياً ملراعـاة     عملية برامج العمل الوطنية للتكيف مدخالً        وُتعد  -٤٩
تعزيز دورهـا يف عمليـة      من  تنفيذ هذه الربامج    حتسني  سيمكّن  و؛   الوطين التخطيطقرارات  

أولويات مع ليت حتظى باألولوية عملية املشاريع احملددة للتكيف االوتوائم . )٢٦(التخطيط الوطين
أي القطاعات اليت حتظى باألولوية مبا فيها الزراعـة واحلراجـة، ومـصائد             (التنمية الوطنية   

ولن تزيد اجلهود املبذولة لربط التكيـف       ).  املياه واحلد من خماطر الكوارث     وموارداألمساك،  
تجعله أيضاً أيـسر    سبل  والتنمية من استدامة مشروع برامج العمل الوطنية للتكيف فحسب          

  . تنفيذا، نظراً إىل إمكانية استخدام القنوات واآلليات القائمة
وباإلضافة إىل ذلك، فإن عملية برامج العمل الوطنية للتكيف قائمة على املـشاريع               -٥٠

مانة كثرياً ويثبت حتليل أويل للمشاريع مقدم إىل األ. ومتكن من الدمج بني القطاعات وداخلها
مثلة عن املشاريع اليت تغطي قطاعاً      األ ومن. مع بني قطاع واحد أو أكثر     ريع اليت جت  من املشا 

مثـل  (اإلنتاج الزراعي يف املناطق الساحلية      /املشاريع املتعلقة باإلمداد باملياه   : أو أكثر ما يلي   
ملة اإلدارة املتكا و،  )مثل الرأس األخضر  (املياه  ملوارد  اإلدارة املتكاملة   و؛  )بنغالديش وملديف 
احلفاظ على النظام اإليكولوجي    و؛  )، وسرياليون، وجيبويت  كرييباسمثل  (للمناطق الساحلية   
إصالح الغابات وحتسني مستجمعات امليـاه      و؛  )مثل السودان، وتوفالو  (والتنوع البيولوجي   

مثـل  (تطوير السياحة املستدامة    و؛  )ماالوي، هاييت ( املياه والقدرة الزراعية     مواردللزيادة يف   
  .)٢٧()مثل مالوي(وتطوير أسباب الرزق الريفية املستدامة ) سامواونواتو، فا

وباملثل، تؤّدي البالغات الوطنية دورا هاما يف دمج وتوسيع التكيف مـن خمتلـف                -٥١
املستويات والقطاعات وأنواع اخلطر مبطالبة األطراف جبمع معلومات عن الربامج اخلاصـة            

 استرشـدت وتبني البالغات الوطنية أن األطراف      .  عنها بالتنمية املستدامة وتقدمي ملخصات   
صياغة الـسياسات الـيت     لدول أعمال القرن احلادي والعشرين واألهداف اإلمنائية لأللفية         جب

وجينح احلد من الفقر واألمـن الغـذائي إىل أن          . تتعلق بدمج تغري املناخ يف التنمية املستدامة      
كما يراعى تغري املناخ يف السياسات اليت .  املستدامةيكونا الغرضني اجلامعني لسياسات التنمية

تتناول األولويات اإلمنائية مثل االستفادة من التعليم األساسي والرعاية الصحية، والتحكم يف            
النمو السكاين، واالستخدام الرشيد للطاقة وللموارد الطبيعية، وتعزيز التكنولوجيات السليمة          

  . بيئياً، ومحاية البيئة
مجع وتوليف البالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف غري املدرجـة           ربز من   وي  -٥٢

دور خطـط العمـل     ) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (يف املرفق األول من االتفاقية      
على الصعيدين الوطين   فيما يتعلق بتغري املناخ      يف إتاحة إطار للتخطيط وبناء القدرات        ةالوطني

 أن البالغات الوطنية بينت كذلك أن الظروف الوطنية تؤثر يف الطرائق الـيت              بيد. والقطاعي
__________ 

)٢٦(   FCCC/SBI/2007/32 ٣٨، الفقرة. 
 لتكيف املقدمة إىل حد اآلن، انظرلالطالع على موجز ملشاريع الربامج الوطنية ل   )٢٧(

<http://unfccc.int/4583.php>. 
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مثـل املنـاخ،    (ُيدرج فيها تغري املناخ يف عملية التخطيط، بتعديل أولويات التنمية املستدامة            
 الدميغرافية واملتعلقة باستغالل األراضي، وثروة املوارد الطبيعية، ومـزيج          واملالمحواجلغرافيا،  

واختذت األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول مبـادرات           ). اهلياكل االقتصادية الطاقة و 
على وتنسيقها وتنفيذها   دمج األنشطة املتعلقة بتغري املناخ      حتسني  مؤسسية وحكومية من أجل     

  .)٢٨(مجيع األصعدة

الدروس املستفادة واملمارسات اجليـدة والثغـرات واالحتياجـات           -ثالثاً   
  ت القائمة يف جمال التكيفواحلواجز واملعوقا

يركز هذا الفصل على بعض الدروس املستفادة يف دمج األنشطة املضطلع هبا إىل حد              -٥٣
ويتناول الفصل املمارسات اجليدة والثغرات واالحتياجات وكذلك احلواجز واملعوقات         . اآلن

 يف الفروع التالية    ومل تقسم فرعيا املعلومات الواردة    . القائمة، فيما يتعلق جبميع فئات التكيف     
وفقاً لفئة الدمج، نظراً إىل أن العديد من االستراتيجيات الناجحة أو احلواجز واالحتياجـات              

واالستنتاج الذي ميكن استخالصه من العروض هو أن دمج         . هي مشتركة بني مجيع الفئات    
دخالت التكيف غري معقد بالضرورة، بل ميكن أن يتوازى يف بساطته مع تبادل معلومات امل             

  ).كما ركزت على ذلك إسبانيا(للنماذج يف مجيع املستويات داخل بلد ما 

  املمارسات اجليدة  -ألف   
 وتوسيع ختطيط التكيف يف مجيع مـستويات        دمجتظهر أمثلة املمارسات اجليدة يف        -٥٤

 احلكومة، من املستوى الدويل إىل املستوى اجملتمعي، ويف العديد من النهج والفئات املختلفـة           
  : وتوسيع التكيف أكثر جناحاً يف اجملاالت التاليةدمجوكان . الدمجمن 

  زيادة وحتسني فعالية التعاون بني املستويات والقطاعات؛  )أ(  
  االرتقاء بالدراسات النموذجية وتوسيع التكيف القائم على اجملتمع احمللي؛  )ب(  
  .حتديد أكثر املداخل فعالية لدمج التكيف  )ج(  

ة إىل ذلك، تشمل املمارسات اجليدة عامة االعتراف بالفوائد املشتركة بني           وباإلضاف  -٥٥
وتتبع أطراف . "ال ندامة عليه"تغري املناخ، والتنمية ومحاية البيئة وبأمهية اتباع هنج مع  التكيف  

  . )٢٩(كثرية بالفعل هذا النهج

__________ 

)٢٨(   FCCC/SBI/2005/18 ٢٦، الفقرة. 
 .٢٨، الفقرة FCCC/SBI/2005/18انظر على سبيل املثال الوثيقة    )٢٩(
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  التعاون والتكيف  -١  
طيط التكيف واملمارسـات، علـى      يشهد التعاون بني خمتلف األطراف املعنية بتخ        -٥٦

الصعيد الدويل، تطوراً كبرياً، كأنشطة التعاون بني منظمة الصحة العاملية واملنظمـة العامليـة              
 عديدة بني    إقليمية توجد كذلك شبكات  و .)٣٠(لألرصاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة     

  .يفالبلدان يف منطقة جغرافية حمددة تتعاون على تنفيذ أنشطة التك
 للتكيف أهنـا متثـل أداة       ةوعلى الصعيد الوطين، أثبتت عملية برامج العمل الوطني         -٥٧

 صياغة املـشاريع الـيت حتظـى        لدىو. ناجحة يف دمج التكيف يف اخلطط اإلمنائية الوطنية       
باألولوية لربامج العمل الوطنية للتكيف باالستناد إىل األهداف الوطنية للحد من التكيـف،             

  يف الـسياسة التكيف أولويـةً يكون أن يتم احلرص على   رواندا،  بالنسبة إىل    شأنكما هو ال  
ملعاجلـة  كرييبـاس   برنامج التكيـف يف     كرييباس  فقد وضعت   . العامة على الصعيد الوطين   

األطول، باإلضافة إىل االحتياجات الفورية اليت حددهتا عملية بـرامج        يف األجل   االحتياجات  
ومكنـت  ). ٢٠٠٩ التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،       منظمة(العمل الوطنية للتكيف    

 معرفـة  صياغة برامج العمل الوطنية للتكيف من اختاذ قرارات يف جمال التخطيط تـستند إىل    
  .  احملتملةجيدة بتغري املناخ وآثاره

وعلى الصعيد الوطين كذلك، وضعت حكومة اهلند نظام معلومات بيئيـة، ُصـّمم           -٥٨
وأقامـت اهلنـد    . هود الوطنية املتعلقة جبمع البيانات البيئية وإدارهتا ونشرها       لكفالة دمج اجل  

. املؤسسات اليت تقيم خمتلف املشاكل البيئية/مراكز لنظام املعلومات البيئية يف خمتلف املنظمات     
ورغم أن هذه املراكز ال تتناول حالياً عملية التكيف حتديدا، فإهنا تعترب مثالً جيـداً لـدمج                 

  .)٣١(اً ملموسدجماًاألنشطة والقطاعات املتعلقة بالقضايا البيئية خمتلف 
ويقيم برنامج اململكة املتحدة بشأن تأثريات املناخ صلة بني ُنهج التكيف من األعلى               -٥٩

وميكِّن الربنامج أصحاب املصلحة من األدوات املطلوبة       . إىل األسفل ومن األسفل إىل األعلى     
. ذلك لتنسيق األحباث املتعلقة بآثار تغري املناخ والتكيف معه        للتخطيط للتكيف وتنفيذه، وك   

  . ويعترب إشراك أصحاب املصلحة هاماً جداً يف هذه الفئة من األحباث

  لتكيف القائم على اجملتمع احمللياالرتقاء بالدراسات النموذجية وتوسيع ا  -٢  
 يف إنشاء سياسـات     ركزت بليز على فائدة الدراسات اإلفرادية على الصعيد احمللي          -٦٠

ففي العروض اليت يقدمها مركز اجلماعة الكاريبية لتغري املناخ بشأن ممارسات       . رفيعة املستوى 
.  وإطالعهـم  التكيف بصورة عامة، ُتستخدم الدراسات اإلفرادية إلشراك أصحاب املصلحة        

أمثلة عن أشـكال    وُتعّد املشاريع اإلقليمية لتغري املناخ اليت ينفذها أعضاء اجلماعة الكاريبية           
__________ 

 كما تثبت ذلك العروض الـسابقة املتعلقـة بتخطـيط التكيـف واملمارسـات، الـواردة يف الوثـائق                    )٣٠(
FCCC/SBSTA/2007/Misc.10و Add.1و FCCC/SBSTA/2007/Misc.11. 

 . والبالغ الوطين للهند<http://www.envis.nic.in>انظر    )٣١(
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؛ ويلـهم العديـد مـن       )وحىت دون الـوطين   (التعاون اليت تتدّرج من اإلقليمي إىل الوطين        
الدراسات اإلفرادية واملشاريع املنفذة االستراتيجيات الوطنية لتغري املناخ والسياسات القطاعية          

  . لتغري املناخ
 قضية االرتقـاء مبـشاريع   (Practical Action) اإلجراءات العملية ومنظمةوتتناول الفاو   -٦١

 اجملتمع احمللي واستخدام فئاتلقائمة على اجملتمع احمللي عن طريق إنشاء شراكات مع    التكيف ا 
اخلطط اإلمنائية احمللية، وكذلك بتعزيز املؤسسات على الصعيد احمللي وعلى صعيد احلكومـة             

د إىل تبـادل املعلومـات       اإلجراءات العملية هنجاً لالرتقاء يـستن      منظمةوطورت  . املركزية
  .والتجارب عن طريق الشبكات القطاعية والشبكات القائمة على الصعيد الوطين

  للدمجحتديد املداخل القائمة   -٣  
مفيـدة  مثة اعتراف واسع النطاق ببعض األنشطة داخل قطاعات ُتعّد مبثابة مداخل              -٦٢

ة قد أشارت من قبل إىل أن        وكانت هذه الوثيق   .)٣٢( يف خمتلف القطاعات واملستويات    للدمج
آليات احلد من الكوارث تعترب مدخال للتكيف؛ وتتناول األطر والشراكات املؤسسية القائمة            

وُيعد األمن الغذائي أولوية    . للعمل املشترك بني القطاعات التعرض اجلاري للمخاطر الطبيعية       
ري املناخ واحلد مـن     أخرى يف السياسات األساسية يف أنشطة دمج التكيف، نظراً إىل أن تغ           

  . الكوارث، وإدارة وتطوير املوارد الطبيعية عناصر أساسية لكفالة األمن الغذائيخماطر
بـني  لتعـاون   لآخر  جيداً  وتعترب التقييمات البيئية وتقييمات األثر الصحي مدخالً          -٦٣

تخطيط  يف ال  اإليكولوجيالتكيف، وكذلك الُنهج الشاملة مثل هنج النظام        يف جمال   القطاعات  
  . أو استخدام نظم املعلومات اجلغرافية إلنشاء خرائط القابلية للتأثر

   واالحتياجاتالثغرات  -باء   

   واالحتياجات املشتركةالثغرات    
 واالحتياجات اليت مت تسليط الضوء عيهـا يف العـروض والوثـائق             الثغراتتركز    -٦٤

 واملعلومات، وتعزيـز إشـراك      األخرى اليت تدرسها هذه الورقة على حتسني إتاحة املعارف        
كما تعد احلاجة إىل إنشاء بيئة      . أصحاب املصلحة والشبكات اإلقليمية، وحتسني االتصاالت     

  سياسية تسلّم بأمهية دمج إدارة املخاطر وتكييفها شرطاً رئيـسياً كـذلك ملواصـلة دمـج      
  . التكيف وتوسيعه

مل صادران عن األمانة، يتمثل     ويركز على احلاجة إىل تعزيز الدمج عامة نداءان للع          -٦٥
أحدمها يف تعزيز دمج التكيف يف عملية وضع خطط وسياسات التنمية وامليزانية على مجيـع               

__________ 

)٣٢( FCCC/SBSTA/2007/9. 



FCCC/SBSTA/2009/6 

19 
 GE.09-64341 

املستويات دون الوطنية والوطنية واإلقليمية والدولية؛ ويتمثل النداء اآلخر يف طلب وضع ُنهج  
 .)٣٣(ملنع الردود القطاعية غري املنسقةوعربها يف القطاعات 

وبصورة عامة، بغية تعزيز ختطيط التكيف وممارساته على مجيع املستويات وعرب مجيع    -٦٦
  :القطاعات، جيب القيام مبا يلي

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

  ف ميكنـه املـساعدة علـى حتديـد نطـاق          وضع إطار مفاهيمي للتكي     )ب(  
  أنشطة التكيف؛

التشجيع على حتسني االتصال بـني مـستخدمي البيانـات واملعلومـات        )ج(  
  ومقدميها، وتطوير خطط جوائز املمارسة اجليدة؛

  .)٣٤(ونشر االستنتاجات تقييم قواعد البيانات يف جمال التكيف  )د(  
حتياجات رئيسية يف الورقات، ويف برامج العمل الوطنية للتكيـف          وُحّددت ثالثة ا    -٦٧

االرتقاء بالعمل اجملتمعي؛ وحتاليل االحتياجات والردود املتعلقة       : ويف البالغات الوطنية، وهي   
بالتكيف واليت تشمل أكثر من قطاع واحد؛ وبناء القدرات لالستجابة لتغري املناخ إىل جانب              

  . شواغل وطنية أخرى
ة حاجة إىل التركيز على االرتقاء بالعمل اجملتمعي وتنسيقه عن طريـق تبـادل              ومث  -٦٨

، واإلدارة الـسليمة للـنظم      )مثل مراكز املعرفة القائمة على الـشبكة العامليـة        (املعلومات  
 وتشمل التحديات تغيري سياسات   ) ٣٥(اإليكولوجية ودمج تسوية الرتاعات يف برامج التدريب      

  . إرشادية للمجتمعات احملليةئات ضعفاً، من ذلك عن طريق خدمةاحلكومة يف دعم أكثر الف
  بيد أنـه كـثرياً     . وال توجد سوى حتليالت قليلة للتكيف خارج احلدود القطاعية          -٦٩

ما جيري التركيز على احلاجة إىل مناذج تقييم متكاملة واستنتاج أفكار ثاقبة مـن نتائجهـا                
ومن شأن هذه التقييمات أن     . ال التكيف كشرط لوضع سياسات قطاعية ودون وطنية يف جم       
 وضعالعديد من أصحاب املصلحة     وعلى  . تعزز الدمج بني القطاعات وبني خمتلف املستويات      

لتشكل جـوهر   على الصعيد الوطين    هذه النماذج   كثرياً ما ُتوضع    و،   واختبارها هذه النماذج 
  . والقطاعيالقرارات اليت يتخذها صانعو القرارات على الصعيدين دون الوطين

 املتعلقة بالدمج يف البالغات الوطنية على افتقار األطراف غـري           جاتااالحتيوتركز    -٧٠
مراعاة منظور تغري املناخ يف اخلطـط اإلمنائيـة         للقدرة عموماً على    املدرجة يف املرفق األول     

__________ 

  .<http://unfccc.int/4430.php>  على العنوان التايل٠٦ و٠٥انظر نداءي العمل    )٣٣(
)٣٤(   FCCC/SBSTA/2007/15.  
  .FCCC/SBSTA/2009/Misc.4 اإلجراءات العملية يف الوثيقة منظمةانظر ورقة    )٣٥(
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ـ   . والقطاعية الوطنية، ويف اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة          زت كمـا ركّ
 علـى  االفتقار إىل القـدرة  على  )٣٦(البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول       

ومثة حاجة إىل وضع قدرات مؤسسية إلجيـاد        . صياغة وحتليل وتنفيذ خطط حمددة متكاملة     
أوجه تضافر بني االتفاقيات ولتنسيق ودعم اآلليات على املستويني الوطين واحمللي، وحتـسني             

  .لبيانات واملهارات التقنية إلجراء التقييمات املتكاملةإتاحة ا
ففي كوسـتاريكا،   .  حمددة بدرجة أكرب   ثغراتوركّزت األطراف يف ورقاهتا على        -٧١

يدعو دمج التكيف يف عملية التنمية إىل القيام بذلك يف استخدام األراضي علـى مـستوى                
حلرجة ومزيد من التقييم االقتصادي     احلكم احمللي، وإىل وضع مزيد من التقييمات للمجاالت ا        

  .ألكثرية خيارات التكيف فعالية من حيث التكلفة
واقترحت اليابان يف ورقتها بعض العناصر الكفيلة بتحسني دمج التكيف وتوسـيع              -٧٢
مثل شبكة معارف متكن من بناء القدرات املتعلقة باآلثار، والقابلية للتأثر وتقييمـات             : نطاقه

التكيف؛ وزيادة دمج املعلومات من مشاريع الدعم الثنائيـة واملتعـددة            وإجراءاتالتكيف  
األطراف يف عملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ وحتسني الوثائق وتبادل املعلومـات              

التكيف يف البلـدان الناميـة   من الواجب من أجل  أوزبكستان   ترىو. املتعلقة بدعم التكيف  
اليت تتـضمن حتـسني     " توحيد اجلهود "على الصعيد الدويل و   مزيد من برامج التثقيف     وضع  
  . بني القطاعاتالتنسيق

  احلواجز واملعوقات  -جيم   

  احلواجز املشتركة  -١  
  وتـشمل  . حددت األطراف حواجز مشتركة يف مجيع مستويات وفئـات الـدمج           -٧٣

مـة  عدم قدرة املؤسسات واإلدارات وأصحاب املصلحة وخمتلف مستويات احلكو        : ما يلي 
على التنسيق بفعالية؛ عدم كفاية إشراك أصحاب املصلحة؛ االفتقار إىل الوثـائق اخلاصـة              

املعلومات املتعلقـة   والفوائد  بالدراسات اإلفرادية ونشرها؛ واالفتقار إىل حتليالت التكاليف و       
وأشارت . وُيعد عدم االلتزام السياسي حاجزاً رئيسياً آخر      . بالتكاليف على املستوى املناسب   

إىل مجيع هذه احلواجز الورقات السابقة وتقارير حلقات العمل املتعلقة بتخطيط وممارسـات             
  .التكيف

تكيف يف خمتلف القطاعـات     ال تطويروقد تكون إزالة بعض احلواجز مفيدة جداً يف           -٧٤
وعلى خمتلف املستويات، من ذلك وضع فهم مشترك للتهديدات والفرص وحتديـد األدوار             

كن القيام بذلك عرب القطاعات على الصعيد الوطين وضمان أن تكون نظرة           ومي. واملسؤوليات

__________ 

)٣٦(   FCCC/SBI/2005/18٣١ة ، الفقر.  
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واألهم من ذلك، هو حتديـد هـذه        . مجيع أصحاب املصلحة للتهديدات والفرص متشاهبة     
العملية اجلهات الفاعلة الرئيسية اليت ميكنها أن تكفل التكيف يف مجيع القطاعـات أو علـى            

  .خمتلف املستويات
فقد أشارت األطراف   . احلدود املؤسسية بني القطاعات أكثر صعوبة     وسيكون جتاوز     -٧٥

 بصورة أكثر تواتراً من احلواجز اليت حتـول  القطاعاتإىل احلواجز اليت حتول دون الدمج عرب     
وبالرغم من استمرار وجود حواجز يف الـدمج الفعـال          . دون دمج التكيف عرب املستويات    

منظور املستوى الـوطين للحكومـة الـوارد يف         للتكيف بني مستويات احلكومة، يبدو من       
، أن قنوات التكيف عرب مستويات احلكومة قائمة، بيد أنه جيب حتسني            على األقل  الورقات،
  . استغالهلا

 دمج وتوسيع نطـاق التكيـف عـرب املـستويات           يعترضويتعلق حاجز رئيسي      -٧٦
 ٣وليفي املشار إليه يف الفقرة      والقطاعات بطبيعة االعتمادات املتاحة كما وردت يف التقرير الت        

غالبا ما يشار إليها بوصفها غري مالئمة من نوع النهج املرن الالزم للتكيـف بـني                "أعاله،  
جوانب وأهداف من بني هذا املشروع جيمع وميكن أن  . )٣٧("القطاعات وعلى عدة مستويات   

والتمويل املتاح غري   . ية الكوارث، واألمن الغذائي وإدارة املوارد الطبيع      خماطرجماالت احلد من    
  .كاٍف ويقتصر على قطاعات حمددة دون غريها

وتتراوح الطرائق املقترحة يف الورقات لتجاوز هذه احلواجز بني توظيف منسق ُيعىن              -٧٧
بالتكيف يعمل دواماً كامالً لتعزيز نطاق األنشطة وكفالة دجمها، ووضع أداة على الـصعيد              

  . وطنيةالدويل تدعو إىل إعداد خطط تكيف
 الكوارث يف التخطيط مـع احلـواجز عـرب          خماطروتتشابه حواجز دمج احلد من        -٧٨

وكما هو الشأن بالنسبة إىل دمج التكيف يف التخطيط، هناك التزام           . القطاعات واملستويات 
وأسباب ذلك هي   . الكوارثخماطر  تحقيق تقدم كبري يف إدارة      بالسماح ب سياسي غري كاٍف    
نعدام اليقني بشأن اآلثار ذات الصلة باملناخ، واالفتقـار إىل املعلومـات            نفسها أيضاً، وهي ا   

املتعلقة بالتكاليف والطبيعة القصرية املدى للدورات السياسية، والعمليات اجملّزأة واالفتقار إىل           
  .الكوارثخماطر الدعم املايل لتطوير القدرات والصيانة يف عمليات خفض 

  التكيف بني املستوياتاحلواجز اليت حتول دون دمج  -٢  

حصر قضايا تغـري    : توجد حواجز عديدة حتول دون اختاذ هنج على نطاق احلكومة           -٧٩
احلوافز لتغيري اهلياكل واملمارسات واجلمـود يف األطـر         واالفتقار إىل   املناخ بوزارات البيئة،    

غـيريات  وقد يستغرق دمج التكيف يف السياسات الوطنية بعض الوقت وتعيقه الت          . التنظيمية
وباإلضافة إىل ذلـك، مثـة افتقـار يف         . اليت تشهدها أولويات احلكومة والسياسات العامة     

__________ 

)٣٧(   FCCC/SBSTA/2007/9 ٦٤، الفقرة.  
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منظمة التعاون والتنمية   (املعلومات عن كيفية تأثري تغري املناخ يف الوظائف احلكومية الرئيسية           
  ).٢٠٠٩يف امليدان االقتصادي، 

حنة العمل علـى زيـادة      ويتطلب دمج التكيف يف سياسات وعمليات اجلهات املا         -٨٠
ونظراً إىل أن آليات دعم امليزانية تركز على . التوعية بالتكيف مع تغري املناخ يف البلدان املتلقية    

  .أولويات القطر الشريك، ال ينفذ عمل التكيف إال عندما يعتربه البلد الشريك أولوية
الـصعوبات  : ا يلـي  للتكيف م  وتشمل احلواجز املتعلقة بتنفيذ برامج العمل الوطنية        -٨١

القدرة املؤسـسية الوطنيـة     االفتقار إىل   َهة يف إجياد وتوظيف اخلرباء الفنيني املناسبني؛        املواج
لتنفيذ مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف؛ عدم كفاية الدعم اللغوي ألقل البلـدان منـواً               

خل املؤسسات احمللية التابعـة  القدرات دااالفتقار إىل الناطقة باللغة الفرنسية واللغة الربتغالية؛   
  .ملرفق البيئة العاملية؛ عدم كفاية القدرة على تصميم املشاريع

  احلواجز اليت حتول دون دمج التكيف بني القطاعات  -٣  
افتقـار  توجد معلومات قليلة عن القابلية للتأثر واآلثار على املستوى القطاعي، ومثة              -٨٢
 املناخية مع التغريات األخرى املرتبطـة هبـا داخـل           املعلومات عن كيفية تفاعل اآلثار    إىل  

وغالباً ما ال يكون تغري املناخ أولويـة        . القطاعات، مثل قوى السوق واالجتاهات الدميغرافية     
للسلطات القطاعية، اليت ال توجد لديها القدرة دوماً على االضطالع بتحليلها للقابلية للتأثر             

ناخ املتوفرة لدى دوائر األرصاد اجلوية والبيئية التابعـة         وقد ال تستفيد من اخلربة يف جمال امل       
التكيف، ممـا حيـول دون تقيـيم        عما سيكلفه   وال توجد سوى معلومات قليلة      . للحكومة

  . تقييماً دقيقاًالسلطات القطاعية حجم املوارد اليت حتتاج إىل ختصيصها للتكيف
ال سيما  (ن املرونة يف التخطيط     وينبغي دمج مزيد من املعلومات القطاعية احملددة وم         -٨٣

وحيول . بغية تعزيز القدرات الداخلية لتقييمات اآلثار    ) عندما تستند اخلطط إىل املناخ التارخيي     
منظمـة  (املعلومات بشأن تكاليف تدابري التكيـف  االفتقار إىل  الكافيةدون ختصيص املوارد   

  ).٢٠٠٩التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي، 
ضافة إىل ذلك، يتنازع أحياناً خمتلف أصحاب املصلحة املطالبني بتنفيذ عمليـة            وباإل  -٨٤

بيد أن الدمج عرب القطاعات هو أحد أيسر األشكال توخياً؛ حيث ال توجـد              . )٣٨(التكيف
ومن األمثلة على ذلك، األنشطة الزراعية وأنشطة املوارد        .  واضحة حدودلألنشطة القطاعية   

  .  األراضي والدفاع عن السواحلاملائية أو ختطيط استخدام
__________ 

)٣٨(   Levina E. 2006. Domestic Policy Frameworks for Adaptation to Climate Change in the Water Sector.  

Part II:  non-Annex I Countries. Lessons Learned from Mexico, India, Argentina and Zimbabwe. 

OECD/International Energy Agency. Available at <www.oecd.org/dataoecd/46/15/37671630.pdf>; 

Levina E and Adams H. 2006.  Domestic Policy Frameworks for Adaptation to Climate Change in 

the Water Sector.  Part I: Annex I Countries OECD/International Energy Agency. Available at 

<www.oecd.org/dataoecd/32/47/36835429.pdf>.  
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االفتقـار إىل   مثلة عن احلواجز اليت حتول دون دمج التكيف بني القطاعات           األ ومن  -٨٥
وعـدم كفايـة تـدفق      تبادل البيانات بني حمطات األرصاد اجلوية واملـزارعني احمللـيني،           

.  األمسـاك  البيانات من مؤسسات البحوث إىل املزارعني أو احلراجيني أو صيادي         /ملعلوماتا
االفتقار و؛  املواتيةاالفتقار إىل األطر القانونية والبيئات      :  احلواجز ذات الصلة بالسياسات    ومن

إىل االلتزام السياسي بأعلى املستويات بغية التنسيق والتمكني من وضع هنج عـرب قطـاعي؛               
ـ               ى وعدم وجود جلان مؤسسية عرب قطاعية ُتشكَّل يف مرحلة التخطيط وميكن أن تشرف عل

  .التحول إىل مرحلة التنفيذ
 تقييم األثر احملتمل لتغري املناخ يف السياسات واخلطط          يتعرقل  مجيع املستويات،  وعلى  -٨٦

بيانات مصّغرة تتعلق بتغري املناخ يف منطقة ما وتتناول آثار هذا           االفتقار إىل   بسبب  واملشاريع  
مـشتركة بـني   قطاعات منـاذج  وباإلضافة إىل ذلك، يتطلب التكيف املشترك بني ال . التغري

  .سة أثر تغري املناخلدراالقطاعات 

  قضايا مطروحة ملواصلة النظر فيها  -رابعاً   
بالنظر إىل املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة بشأن الـنُّهج والتجـارب والـدروس         -٨٧

لورقات املستفادة واملمارسات اجليدة والثغرات واالحتياجات واحلواجز، اليت مت توليفها من ا          
اليت قدمتها األطراف واملنظمات ذات الصلة، ومن جمال التكيف عامة، قد ترغب األطـراف              
  يف النظر يف البنود التالية عند مواصلة أشغاهلا بـشأن دمـج وتوسـيع نطـاق التخطـيط                  

  : التكيفوإجراءات
تسلم الورقات ونتائج حلقات العمل وتوصيات السياسات العامـة كافـة        )أ(  

ذلك عن طريق السياسات واخلطط     كأن يكون    لدمج التكيف يف التخطيط،      بوجود مداخل 
الكوارث، خماطر  واملشاريع املتعلقة بتقييمات األثر االستراتيجي البيئي، أو عن طريق احلد من            

واستراتيجيات احلد من الفقر، واإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية واإلدارة املتكاملة للموارد           
  كن زيادة فهم واستغالل هذه املداخل القائمة؟كيف مي. املائية

علـى  ‘ منظور تغري املنـاخ   ’رغم التسليم على نطاق واسع بفائدة تطبيق          )ب(  
املساعدة اإلمنائية اخلارجية، يقوم عدد قليل من البلدان هبذه العملية بصورة منتظمة عند اختاذ              

 بصورة فردية عند وضع خطـط        املناخ ما تكون مراعاة تغري   وغالباً  . قرارات بشأن التخطيط  
كيف ميكن وضع األطر القانونية للنظر بصورة منتظمة يف تغري          . للغايةتتعلق بقطاعات ضعيفة    

  واعتمـاد ) وكـل مـستوى أدىن    (املناخ كجزء من عملية التخطيط على الصعيد الـوطين          
  هذه األطر؟

 احلواجز الرئيسية لدمج التكيف يف القطاعات الـيت ركـزت عليهـا           من    )ج(  
 توسيع نطـاق دمـج      ويعين. التنسيق الفعال بني املؤسسات الرئيسية    إىل  واالفتقار  األطراف  
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وبناء على ذلك، ينبغـي     . التكيف مبا يتجاوز القطاعات واملستويات مستوى آخر من التعقد        
االفتقـار إىل   حتديد الطرائق اليت ميكن أن جيري هبا التنسيق املشترك بني القطاعات، رغـم              

معاجلة التنسيق بني املؤسـسات الـيت تقـوم         ومن النهج املمكنة    . ل القطاعات التنسيق داخ 
  بوظائف مماثلة داخل قطاعات خمتلفة؛

تغري املناخ وزيادة توعية    يف جمال    الفائدة من زيادة االتصال    الورقات   أبرزت  )د(  
كيف .  تكفل املساعدة على الدمج    مواتيةكل من واضعي السياسات واجلمهور لوضع بيئات        

  ميكن االرتقاء بآليات التوعية القائمة وتكييفها الستيفاء احتياجات الدمج؟
 الورقات كذلك الدروس املستفادة من التجارب يف دمج التكيف يف      أبرزت  )ه(  

ووضـعت  . فقد أنشأت السويد جلنة معنية بالنظر يف تغري املناخ والتنمية         . املساعدة اإلمنائية 
التكيف مع تغري املناخ يف البلدان النامية؛ وهلا        من أجل   دويل  اليابان توصيات بشأن التعاون ال    

 احمليط اهلادي تتعلق باألنـشطة ذات الـصلة         -شراكات مع البلدان النامية يف منطقة آسيا        
يف املساعدة  وتقدم  ) مثل مبادرة الشراكة الواسعة النطاق املتعلقة باملياه واإلصحاح       (بالتكيف  

وأصدرت منظمة  . لدان األعضاء يف منتدى جزر احمليط اهلادي      احلد من الكوارث إىل الب    جمال  
 العامة اخلاصة بدمج التكيف مع القتصادي توجيهاً يتعلق بالسياسةالتعاون والتنمية يف امليدان ا    

  كيف ميكن اجلمع بني هذه األنشطة بصورة متسقة؟. تغري املناخ يف التعاون اإلمنائي
دور بعض القضايا اليت مل ُينظَر فيها إىل حد         مثة حاجة إىل تعزيز التحقيق يف         )و(  

اجلنـسانية  وتشمل القـضايا    . اآلن على النحو الكامل كسبل لتعزيز دمج وتوسيع التكيف        
وهي أنشطة عرب قطاعيـة     .  األمن الغذائي  بشأنوإدارة خدمات وأنشطة النظام اإليكولوجي      

  .وتتيح وصول أصحاب املصلحة الذين مل يشاركوا بعد يف التكيف

  اخلامتة -خامساً   
تبني الورقات أن التقدم احملرز تناول توسيع نطاق وزيادة دمج التكيف منذ اجلولـة                -٨٨

البحـث يف خيـارات   : مثلة عن العمل ما يلياأل ومن. ٢٠٠٧األخرية من الورقات يف عام  
 حتسني إتاحة املعلومات العلمية الختاذ القـرارات؛ وإشـراك        و التكيف؛   هادفة أكثر يف جمال   

تيسري الدمج عن طريق العمليات     والقطاع اخلاص يف صياغة االستراتيجيات الوطنية للتكيف؛        
العمل الذي تقوم به األطراف واملنظمات يف دمج التكيف         و؛   تغري املناخ  ذات الصلة يف اتفاقية   

  .يف عملييت التنمية والدعم
        


