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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة احلادية والثالثون

  *٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨- ٧كوبنهاغن، 

  من جدول األعمال املؤقت٣البند 
  ويب املتعلق بتأثريات تغري برنامج عمل نري

  املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه 

 املمارسـات واألدوات  بإدماج املتعلقةتقنية العمل التقرير عن حلقة  
  املناخية واسـتراتيجيات   ملخاطر  ا وإدارة   تقييميف   املستخدمةوالنظم  

   الكوارث يف السياسات والربامج الوطنية خماطراحلد من     
  من األمانةمذكرة 

  موجز

يف  املستخدمة املمارسات واألدوات والنظم     بإدماج املتعلقة موجزاً حللقة العمل التقنية      املذكرةتقدم هذه     
الكوارث يف السياسات والربامج الوطنية، املعقودة يف  خماطر  املناخية واستراتيجيات احلد مناألخطاروإدارة تقييم 

وُعقدت حلقة العمـل يف     . أثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه       إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بت     
وركزت املناقشات اليت دارت يف حلقة العمل على األدوات         . ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢ إىل   ١٠هافانا، كوبا، من    

لنقـاط   باموجزاًوتشمل هذه املذكرة . والنظم العملية، واملمارسات اجليدة واألمثلة الناجحة، والفرص، والعوائق      
واستراتيجيات احلد من   املخاطر   وإدارة   تقييم إدماجت الرئيسية املواجهة يف      التحديا فيها، مبا   ملناقشةا يف   الرئيسية
 . يف السياسات والربامج الوطنية، وكذلك توصيات ومسائل للمتابعة ومواصلة النظر فيهااملخاطر

                                                      

 .رهناً للتأكيدأثناء فترة الدورة تبقى التواريخ الدقيقة   *
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 مقدمة -أوالً

 الوالية - ألف

، بتوجيه من تنظمإىل األمانة أن  )١(ورهتا الثامنة والعشرينطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية يف د      -١
 وإدارة  لتقيـيم  املستخدمة املمارسات واألدوات والنظم     إدماج بشأن   تقنية اهليئة وقبل دورهتا الثالثني، حلقة عمل        ةرئيس

 .الكوارث يف السياسات والربامج الوطنيةخماطر  واستراتيجيات احلد من املناخيةاملخاطر 

، بغية تيسري عملية حتديـد       واخلرباء  ذات الصلة  أن تشمل حلقة العمل ممثلني من األطراف واملنظمات        تقّرر   وقد  -٢
وطلبت اهليئة عـالوة    .  هذه املمارسات يف السياسات والربامج الوطنية      إدماجاألمثلة الناجحة الستخدام هذه األدوات و     

 . احلادية والثالثنيهتادورحبلول يتاح ذكورة على ذلك إىل األمانة أن تعد تقريراً عن حلقة العمل امل

 نطاق املذكرة - باء

املقدمـة   أعاله، باالسـتناد إىل العـروض   ١تقدم هذه الوثيقة معلومات عن حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة         -٣
 .)٢(واملناقشات اليت دارت هناك

 :وتتضمن الوثيقة ما يلي  -٤

 ؛)الثاينالفصل (وصف ملداوالت حلقة العمل   )أ(

 ؛)الفصل الثالث( حلقة العمل اليت تناولتهاحتليل للمسائل   )ب(

 ؛)الفصل الرابع(لتدابري موجز للتوصيات اليت حددها املشاركون الختاذ املزيد من ا  )ج(

وصف للخطوات املقبلة اليت ميكن اختاذها يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ   )د(
 ).الفصل اخلامس(للتأثر به والتكيف معه والقابلية 

 اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةالتدابري  - جيم

 األنشطة واتجقد ترغب اهليئة يف النظر يف تقرير حلقة العمل هذه يف دورهتا الثالثة والثالثني كجزء من نظرها يف ن -٥
 .بغية استعراض نتائج تنفيذ برنامج عمل نريويب وذلكاليت أُجنزت قبل تلك الدورة، 

 معلومات أساسية - دال

 لربنامج عمل نريويب يف مساعدة مجيع األطراف، وخباصة البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان العاميتمثل اهلدف   -٦
والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وعلى  آلثار تغري املناخ وتقييمهامنواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني فهمها 

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2008/6 ٥٧، الفقرة. 

 .<http://unfccc.int/4742/php>حبلقة العمل يف ع على الوثائق ذات الصلة االطالميكن  )٢(
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اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري التكّيف العملية من أجل التصدي لتغري املناخ على أساس علمي وتقين 
 .)٣( اقتصادي سليم، مع مراعاة تغيُّر املناخ وتقلبه يف احلاضر واملستقبل-واجتماعي 

 عمل ختطيط التكيف وممارساته يف إطار برنامج عمل نريويب بغية حتقيق تقدم             ويتم االضطالع باألنشطة يف جمال      -٧
، ‘١‘)ب(٣ املواضيع الفرعية املشار إليها يف الفقـرة      بشأن ، وال سيما  ١١-م أ /٢بشأن اهلدف املشار إليه يف مرفق املقرر        

ج يف التنميـة     وإجراءاته، واإلدما  التشجيع على استحداث ونشر طرائق وأدوات التقييم وحتسني ختطيط التكيف وتدابريه          "
مجع وحتليل ونشر معلومات عن إجراءات وتدابري التكيف العملية السابقة واحلالية، مبا يف ذلـك               "‘ ٢‘)ب(؛ و "املستدامة

  ؛ "مشاريع التكيف، واستراتيجيات التكيف القصرية األجل والطويلة األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان األصـليني       
تيسري التواصل والتعاون فيما بني األطراف واملنظمات املختصة واألعمال التجارية واجملتمع املدين وصـانعي              "‘ ٤‘)ب(و

 ".القرارات وأصحاب املصلحة اآلخرين

 املداوالت - ثانياً

 األخطـار  وإدارة   تقيـيم يف   املستخدمة املمارسات واألدوات والنظم     بإدماج املتعلقةُعقدت حلقة العمل التقنية       -٨
 ١٢ إىل   ١٠الكوارث يف السياسات والربامج الوطنية يف هافانـا، كوبـا، مـن             خماطر   املناخية واستراتيجيات احلد من   

ستراتيجية األمم األمانة املشتركة بني الوكاالت الونظمتها األمانة، بالتعاون مع وزارة البيئة يف كوبا و. ٢٠٠٩مارس /آذار
ت االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الدعم املايل ملشاركة عدد من خرباء            وقدم. املتحدة الدولية للحد من الكوارث    

 .وترأست حلقة العمل رئيسة اهليئة السيدة هيلني بلوم. احلد من الكوارث

 ممثالً من األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات احلكوميـة         ٨١ من    يتألفون  املشاركون يف حلقة العمل    وكان  -٩
 رساته، واملخاطر املتـصلة باملنـاخ  ات غري احلكومية ذات الصلة اليت تعمل يف جماالت ختطيط التكيف ومما      الدولية واملنظم 

 .الكوارثخماطر واألحداث املناخية القصوى، واحلد من 

)٤(واسترشدت املناقشات اليت دارت يف حلقة العمل بورقة تقنية  -١٠
يف  نظمتا وبنتائج حلقيت عمل سابقتني ذايت صلة 

يونيـه  / إحدامها بشأن املخاطر املتصلة باملناخ واألحداث املناخية القصوى ُعقدت يف حزيران           -برنامج عمل نريويب    إطار  
   يف ٢٠٠٧سـبتمرب  / بشأن ختطـيط التكيـف وممارسـاته ُعقـدت يف أيلـول       واألخرى ،)٥( يف القاهرة، مصر   ٢٠٠٧

  .)٦(روما، إيطاليا

                                                      

 .١، املرفق، الفقرة ١١- م أ/٢املقرر  )٣(

)٤( FCCC/TP/2008/4. 

 .<http://unfccc.int/3953.php> يتوفر املزيد من املعلومات حول حلقة العمل على املوقع )٥(

 .<http://unfccc.int/4036.php> ملزيد من املعلومات حول حلقة العمل على املوقعيتوفر ا )٦(



FCCC/SBSTA/2009/5 
Page 5 

هدف برنامج عمل ت مشل  معلومات أساسيةقدمتالتمهيدية اليت  الكلمات  منوافُتتحت حلقة العمل مبجموعة  -١١
، ونظرة عامة عـن الورقـة       )٧(" الكوارث خماطرتقرير التقييم العاملي بشأن احلد من       "نريويب، والنتائج األولية املأخوذة من      

 . حبلقة العملذات صلة أعاله ووثائق ١٠التقنية الوارد ذكرها يف الفقرة 

 األخطـار املناخيـة    وإدارة تقيـيم إدمـاج  والـدروس املـستفادة يف   التجاربعامتني  جلستنييف ونوقشت    -١٢
 واملمارسـات   ،ومشل ذلـك االسـتراتيجيات    . ياسات والربامج الوطنية  الكوارث يف الس  خماطر  واستراتيجيات احلد من    

جلستني  أفرقة فرعية يف     ة ثالث واجتمعت.  على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين      املستخدمة  والطرائق واألدوات  ،والربامج
واجهة املتاحة مل فرص  ال و حتول دون تقدم عملية اإلدماج    مبزيد من التفصيل التحديات الرئيسية اليت       وتناقش  م  إضافيتني لتقيّ 

   مـن منظـور نـوع اخلطـر وقطاعـه           عملية اإلدماج وركزت هذه األفرقة الثالثة يف مناقشاهتا على        .  التحديات تلك
 .ومستواه اإلداري

 الكوارث املتصلة باملناخ، وما يرتبط بذلك من نظم طرخما حكومة كوبا استراتيجياهتا الوطنية للحد من وعرضت  -١٣
 .نيب على هامش حلقة العملوذلك يف اجتماع جاتقنية وتشغيلية، 

ت األطراف وباإلضافة إىل ذلك، ُدعي. عامة الحقةجلسة ناء أث ونوقشتاألفرقة الفرعية  جلسات نتائج وُعرضت  -١٤
 وتقاسم املعلومـات بـشأن      ، عن التعهدات القائمة   معلومات حمدثة ، وتقدمي    جديدة تعهدات عمل إىل تقدمي   واملنظمات  

 خالل حلقـة    واليت مت حتديدها   اليت حتول دون تقدم عملية اإلدماج      التحديات   مواجهةبغية  وذلك  األنشطة ذات الصلة،    
تقصائية أُجريت خالل حلقة العمل بشأن احتياجـات املـستخدمني ألدوات            النتائج األولية لدراسة اس    وُعرضت. العمل

بتغري املناخ فكرة عقد اجتماع استكشايف يناقش إمكانية إعـداد          املعنية  عن اهليئة احلكومية الدولية      ممثل   وعرض. اإلدماج
 يف   هذا االجتمـاع   ُعقدد  قو،   إىل األمام   التكيف لدفع عملية القصوى والكوارث   تقرير خاص عن إدارة خماطر األحداث       

يف األفرقـة   وُعقد اجتماع ختامي للميسرين واملشاركني      .  يف أوسلو، النرويج   ٢٠٠٩مارس  /وقت الحق يف أواخر آذار    
ملناقشة نتائج جلسات العمل املصغرة وتقدمي توصيات باخلطوات املقبلة وإجراءات املتابعة اليت ميكن اختاذهـا يف                الفرعية  

 .تمت حلقة العمل مبوجز من الرئيسةواخُت. ويبإطار برنامج عمل نري

 حتليل القضايا اليت ُبحثت يف حلقة العمل - ثالثاً

 مقدمة - ألف

 واحلد املناخيةاملخاطر  فيما بني املشاركني بشأن احلاجة إىل إدماج تقييم وإدارة  يف اآلراء كان هناك توافق واضح     -١٥
 الكوارث حمدودة   طرخما واحلد من    املناخيةاملخاطر  ون نتائج تقييم وإدارة     وستك. لكوارث يف التخطيط اإلمنائي   خماطر ا من  

وإليضاح ذلك، شددت االستراتيجية الدولية للحد مـن        . داخل عملية ختطيط التنمية   " ُتستوعب"ما مل   الستدامة   ا وصعبة
اداً يف السنوات األخرية نتيجة     اخنفاضاً ح شهدت  الكوارث على أنه، رغم أن الوفيات الناجتة عن الكوارث املتصلة باملناخ            

ومـن  . قتصادية واملتصلة بأسـباب املعيـشة     اخلسائر اال فقد ارتفعت    الكوارث،   طرخماالستراتيجيات ناجحة للحد من     
                                                      

  املوقع  علىميكن االطالع على التقرير )٧(

<http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/report/index.php?id=9413>. 
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 معاجلتـها  يف املخاطر احملتملة املرتبطة بتغري املناخ وتقلبيته أو    بشكل منهجي  األسباب األساسية لذلك أنه مل يتم بعد النظر       
 . اإلمنائية الوطنية والقطاعيةيف اخلطط

ـ  تقإدمـاج  من األنشطة املتصلة بتيسري     كبريةوخالل حلقة العمل، أبلغت األطراف واملنظمات عن جمموعة           -١٦ يم ي
 . الكوارث يف السياسات والربامج الوطنيةرخماط واستراتيجيات احلد من املناخيةاملخاطر وإدارة 

 املمارسات واألدوات والنظم - باء

 هج والعمليات واملمارساتستراتيجيات والُنالا -١

هج والعمليات واملمارسات واألدوات والنظم املتعلقـة        من االستراتيجيات والنُ   كبريةتقاسم املشاركون جمموعة      -١٧
ات  يف السياسات والربامج الوطنية، مع تركيز املناقش       وبإدماجها الكوارث،   طرخما واحلد من    املناخيةاملخاطر  بتقييم وإدارة   

 .األولاجلانب على 

 أطر السياسات الوطنية أن تربط استراتيجيات احلد من          على التمهيدية، مت التشديد على أنه يتعني     اجللسة  وخالل    -١٨
استراتيجيات التكيف واستراتيجيات احلد من الفقر، وأن تركز علـى معاجلـة            ب )٨(إطار عمل هيوغو  يف   الكوارث   طرخما

 .، وأسباب املعيشة الريفية اهلشة، وتردي النظم اإليكولوجيةالضعيفةل احلوكمة احلضرية األساسية مثاملخاطرة عوامل 

، فحص املشاركون االختالفات بني وضع خطط متكاملة للتكيف مـع تغـري             يةالفرعاألفرقة  وخالل مناقشات     -١٩
ومت التسليم  .  والربامج الوطنية   الكوارث يف السياسات   طرخما التكيف واحلد من     إدماج الكوارث، و  طرخمااملناخ واحلد من    

. هج والعمليات واملمارسات األساسـية الالزمـة لتحقيقهمـا   هناك اختالفات هامة يف الُنلكل منهما قيمته، غري أن   بأن  
 .ومشلت املناقشات كال هذين الشكلني من أشكال اإلدماج

ل ينطلق من منظور طويل األجل يركـز  النوع األو :اتيجياتوبرز من املناقشات نوعان عامان من أنواع االستر  -٢٠
ومييز هـذان   . على املدى القريب  املخاطر   السياسات، والنوع الثاين يهتم باحلد من        وضع على التكيف وعلى     على القدرة 

ومهـا  . الكوارثاحلد من خماطر    أوساط  أوساط التكيف وذاك الذي تنفذه      قوم به   تالذي  عمل  البني  النوعان بشكل عام    
 وثيقاً من خالل اهلدف املشترك املتمثل يف حتقيق األهداف اإلمنائية واالحتفاظ            ومترابطان ترابطاً  بعضلاكمالن بعضهما   م

 .هبا يف وجه املخاطر املتصلة باملناخ

 يبدو أهنا قابلة للتطبيق على جمموعة مـن األخطـار           اإلدماجهج عامة ملعاجلة    وتدعم كال نوعي االستراتيجية نُ      -٢١
هج إشراك أصحاب املصلحة، وإنشاء جلـان ألصـحاب املـصلحة           ومن بني هذه النُ   .  احلوكمة والقطاعات ومستويات 

 .ددة األخطار واملتعددة القطاعاتاملتعلتكيف اهج إدارة املتعددين، وإقرار معارف الشعوب األصلية واستخدامها، وُن

وبوجه خاص، أشـارت    . اإلدماجإىل  تؤدي  باعتبارها  جمموعة من العمليات    ُحّددت  هج العامة،   ودعماً هلذه النُ    -٢٢
تنطوي بالضرورة على   وهي عملية   عدة أطراف إىل أن عملية إعداد البالغات الوطنية ووضع برامج عمل وطنية للتكيف،              

                                                      

)٨( http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm. 
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ة يف إجياد الوعي والقدرة الالزمني حلـدوث        مإشراك أصحاب مصلحة متعددين ال سيما على الصعيد الوطين، كانت قيّ          
تنمية القدرات  لمن السياسات التمكينية وكفالة توفر االلتزام املايل        املشاركون أيضاً أمهية إنشاء بيئة      وأبرز  . إدماج ذي بال  

 .عليهاواحملافظة 

مـثالً  (استخدام العمليات واملمارسات القائمـة       :اإلدماج، من بينها   أيضاً ممارسات إضافية لتحقيق      ونوقشت  -٢٣
 وتيسري التفاعل   ؛وورقات استراتيجية احلد من الفقر     األهداف اإلمنائية لأللفية     مثالً(وأطر السياسات   ) تقييمات األثر البيئي  

مـثالً  ( وتعزيز املؤسسات الوطنية الرئيسية      ؛فيهم مطورو املعلومات ومستخدموها   بني جمموعات أصحاب املصلحة، مبن      
لتنسيق والتعـاون؛ واالتـصال بلغـات       ؛ واالستفادة من املعارف احمللية؛ وتعزيز ا      )اهليدرولوجيةخدمات األرصاد اجلوية    

 ، والبحث ،وباإلضافة إىل ذلك، مت إبراز بناء القدرات      . والسياسات واملعارف احمللية  العلوم  ؛ وتشجيع التفاعل بني     مفهومة
 طرخمـا  وإذكاء الوعي يف عدة عروض ومداخالت على أهنا عناصر رئيسية الستراتيجيات التكيف واحلد من                ،والتدريب

 . يف السياسات والربامج الوطنيةدماجهاوإالكوارث، 

 األدوات والنظم -٢

 اإلدمـاج تحقيق لأو / ولإلدماج من األدوات اليت تساعد على هتيئة البيئة املواتية       كبرية جمموعة   على ُسلّط الضوء   -٢٤
خطار واملخـاطر   ؛ ووضع خرائط األ   املكاينالسيناريوهات؛ والتحليل    : األدوات اليت متت مناقشتها ما يلي      لوتشم. نفسه

وأبلغت منظمة الـصحة    . ؛ ونظم الرصد واإلنذار املبكر؛ ووسائل نقل املخاطر املالية        "لمخاطرلأطلس  "وقابلية التأثر؛ و    
 نظـم  املعروضةومشلت التطبيقات العملية . العاملية أنه جيري حالياً تطوير أدوات لتقييم املخاطر البيئية ولتقييم عبء املرض 

مبادئ  فيما يتعلق بوضع     املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية   وأعمال  ار املبكر باألعاصري اليت قدمتها كوبا       رصد اجلفاف واإلنذ  
 .رائط هلا، ودعم أسواق التأمني ضد الكوارثاخلتوجيهية لرصد األخطار ووضع 

 الـدعم   كـسب واملخاطر إلذكاء الوعي العام     عن  بالغ  اإل :وتشمل األدوات األخرى اليت مت حتديدها ما يلي         -٢٥
 املخاطر وتقييمها؛ والشبكات واملنتديات اإلقليمية لبناء القدرات اإلقليمية وتعزيز           عن إلبالغلالعتبات احلرجة   والسياسي؛  

.  الوطنيـة  اإلمنائية الكوارث يف اخلطط والربامج خطر التكيف واحلد من     دماجالتعاون؛ والتوجيهات واملبادئ التوجيهية إل    
، اليت ُتستخدم لتصميم مشاريع  "LOCATE" املسماة   مركز بنغالديش للدراسات املتقدمة أداته    ، عرض    على ذلك  وكمثال

ركز التنبؤ باملناخ وتطبيقاته التابع للهيئة احلكوميـة        ملتكيف جمتمعية وإشراك خمتلف أصحاب املصلحة، بينما الحظ ممثل          
ولدعم اجلهود .  بني أصحاب املصلحةم فعالة يف تعزيز التعلّ   كزهمرعقدها  يالدولية املعنية بالتنمية أن املنتديات اإلقليمية اليت        

 املعارف والتعلم، توفر آلية تعلـم التكيـف     تقاسم من خالل    اإلمنائيتخطيط  ال التكيف مع تغري املناخ يف       دماجاملبذولة إل 
 مـن   املنرب استفيد هذ يو. ل التجربة عجل بعملية التعلم من خال    ياملعارف   لتبادل   منرباًالتابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      

 .شمل أدوات وتوجيهات عمليةياخلربات املكتسبة من تنفيذ برامج ومشاريع وممارسات التكيف على أرض الواقع و

احتياجات املستخدمني إىل األدوات بأن     ب املتعلقةوأوحت النتائج األولية اليت أسفرت عنها الدراسة االستقصائية           -٢٦
لذلك فإن علـى مطـوري      .  فحص أدق بكثري ملن سيستخدم األدوات فعالً ومن تستهدفهم النتائج          من الضروري إجراء  

   والبيئة الثقافيـة    ،الناتج و ، والقطاع ،األدوات أن ينظروا يف السياق احملدد الذي سُتستخدم فيه األداة، مبا يف ذلك النطاق             
 .أو املؤسسية
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 الكوارث يف السياسات والـربامج      طرخما التكيف واحلد من     اجإدم لألدوات من أجل     الفعالويستوجب التطبيق     -٢٧
ألطر املؤسسية والسياساتية، والقدرات التقنية، والتنسيق والتعاون فيما بني أصحاب املصلحة الرئيـسيني             لالوطنية نظاماً   

جناحـاً كـبرياً    شهد  لذي  فعلى سبيل املثال، تدعم هذه العوامل تطبيق نظام اإلنذار املبكر باألعاصري ا           . واملصادر املكرسة 
 .ه باالشتراك مع الدفاع املدين القوميوالذي طورته خدمات األرصاد اجلوية يف كوبا، وتشغلّ

 الفرص وعوامل التمكني - جيم

 التآزر -١

 الكوارث والتخطيط اإلمنائي    طرخما التكيف واحلد من     إدماجالرأي القائل بأنه ينبغي     اتفاق قوي على    كان هناك     -٢٨
هذه التخصصات وهياكلـها املؤسـسية ونوافـذ        بغية حتقيق أقصى قدر من الفوائد، وذلك رغم اختالف تاريخ           الوطين  
، وينبغي االستفادة منها وتوسيعها لتحقيق هـدف         مجيعها وهناك جتربة وخربة هامة قائمة يف التخصصات الثالثة       . متويلها
نفس اهلدف  تشترك مجيعها يف    أخطار الكوارث والتنمية    التكيف واحلد من    ف :وهناك فرص هامة لتحقيق التآزر    . اإلدماج

املتمثل يف حتقيق التنمية املستدامة يف مواجهة املخاطر املتصلة باملناخ؛ وتصب كل هذه العناصر اهتمامها على أكثر أفـراد                
يـة التـأثر    الكوارث بعضهما بعضاً بالتركيز علـى قابل       خماطر   لى اخلصوص، يكمل التكيف واحلد من     وع. اجملتمع ضعفاً 

ويعاجل التكيـف   . باملخاطر املتصلة باملناخ خالل فترات زمنية خمتلفة والتصدي هلا من خالل سياسات وممارسات خمتلفة             
 .ر الكوارث، معاً، اجملموعة الكاملة من املخاطر املتصلة باملناخ باستجابات مناسبة من حيث السياقخماطواحلد من 

 حتسني تقدمي املعلومات -٢

 رخمـاط الثغرات املستمرة يف املعارف واملعلومات الالزمة الختاذ قرارات مستنرية بشأن التكيف واحلد من              رغم    -٢٩
 ونشر املعلومات يف العديد من أحنـاء        توفريالكوارث وإدماجها يف السياسات والربامج الوطنية، فقد أُحرز تقدم هام حنو            

 املدعومـة الفوائد النامجة عـن صـنع الـسياسات      ساعد فيها   توباإلضافة إىل ذلك، بدأت تربز حاالت مشجعة        . العامل
 تقدمي ونشر البيانـات  يعزز ذلكومن املرجح أن . املعلومات العلمية على زيادة ثقة صانعي السياسات يف هذه املعلومات  ب

ة املعنية بالتنميـة عـن      وأبلغ مركز التنبؤ باملناخ وتطبيقاته التابع للهيئة احلكومية الدولي        . واملعلومات لدعم عملية اإلدماج   
 .دعم صنع القرارات يف القرن اإلفريقيخمصصة الحتياجات  مبكر يف إنتاج معلومات مناخية حتقيق جناح

 اإلدماجباحلاجة إىل  الناشئ املمارسنياعتراف  -٣

يشعر هبـا املـرء   اليت  الناشئة اليت مت حتديدها خالل حلقة العمل يف أنه رغم الراحة التمكينيةيتمثل أحد العوامل    -٣٠
 الكوارث على السواء يعترفون     خطراحلد من   أوساط  التكيف و من أوساط    يف جمال ختصصه، فإن املمارسني       عندما يعمل 

وحظيت احلاجة إىل إدماج التكيف يف .  يف السياسات والربامج الوطنيةاملختلفة م ممارساهت إدماجبشكل متزايد باحلاجة إىل     
 هذا املبدأ يف املمارسة، يعمل مركز بنغالديش للدراسات         وكمثال على . السياسات اإلمنائية الوطنية بدعم عدة مشاركني     

حكومة بنغالديش، إلدماج التكيف يف عمليـة        لدى   مع شعبة االقتصاد العام التابعة للجنة التخطيط      بشكل وثيق   املتقدمة  
  وتوفري املدخالت التقنية للوكاالت الثنائية من أجل إدمـاج شـواغل تغـري املنـاخ يف تـصميم املـشاريع                    لتخطيط  ا
 .إلمنائية وتنفيذهاا
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 العمليات اجلارية ذات الصلة واألطر والسياسات املؤسسية املرتبطة هبا -٤

 وطنية ثانية على أنه عمليـة        من األطراف لبالغات   كثري أعاله، مت حتديد إعداد      ٢٢كما هو مالحظ يف الفقرة        -٣١
فعلى سبيل املثال، أبلغت مصر بأن مجيع الوزارات ذات الصلة ممثلة يف اللجنة الوطنية املعنيـة     . تساعد على تيسري اإلدماج   

وتشارك هذه اللجنة املؤلفة من أصحاب مصلحة متعددين        .  البالغ الوطين الثاين ملصر    إعدادبتغري املناخ اليت تشرف على      
. هناك دعم سياسي هام لسياسات تغري املناخ يف سياق التخطيط اإلمنائي الوطين           و احلوارات املتعلقة بالسياسات     بنشاط يف 

وتـشمل العمليـات    . امليزنة الوطنية لديها  والحظت غرينادا أن النتائج الواردة يف بالغها الوطين األويل أُدجمت يف عملية             
 .عمل الوطنية للتكيف، وإطار عمل هيوغو، وتقييمات األثر البيئياألخرى اليت ميكن أن تيسر اإلدماج برامج ال

ميكن ألطر السياسات العاملية والوطنية من قبيل األهداف اإلمنائية لأللفية وورقات استراتيجية احلد من الفقر               كما    -٣٢
  الـربامج  دماج التكيـف واحلـد مـن أخطـار الكـوارث يف الـسياسات و              للبدء بإ مبثابة نقاط    هي أيضاً    أن تكون 

 .اإلمنائية الوطنية

 العوائق والتحديات - دال

 عدم كفاية التقبل السياسي -١

  أكرب إىل فهمحاجةرغم تزايد األمهية السياسية للتكيف على الصعيد الدويل يف السنوات األخرية، ما زالت هناك   -٣٣
 والكوارث علـى أهنـا   املناخيةاملخاطر باً ما ُينظر إىل وغال. املناخيةاملخاطر يف جمال إدارة التدابري للحاجة املاسة إىل اختاذ     

وكشفت املناقشات عن جمموعة مـن      .  آثار اجتماعية واقتصادية قوية    لهللتنمية  كوهنا حتدياً أساسياً    بدالً من   بيئية  مسألة  
ومن بني  . لوطنيةالكوارث وإدماجهما يف السياسات والربامج ا     خماطر  األسباب النعدام الدعم السياسي للتكيف واحلد من        

شكوك كثرية تتصل بتغري املناخ وآثاره؛ واستراتيجيات اتصال غري كافية بشأن املخاطر والشكوك؛ وطبيعة               هذه األسباب 
 بشأن معلومات وعدم توافر؛ )مبا يف ذلك دورات االنتخابات ومعايري النجاح للسياسيني     (العملية السياسية القصرية األجل     

إطار وجود وبالنسبة إىل التكيف، اقُترح أيضاً أن من شأن .  العقود يف اختاذ التدابريالنامجة عنقدرة التكاليف االقتصادية امل
   كـون يأن  )  يهتم باحلد مـن الكـوارث      الذي(سياسات أو جمموعة من املبادئ التوجيهية املماثلة إلطار عمل هيوغو           لل

  .ذا فائدة

 جتزئة العمليات -٢

قطاعات أو وزاري على صعيد     عدة   تنسيق شامل ل   من عدم وجود  زئة وما يرتبط هبا     يتمثل عائق رئيسي يف التج      -٣٤
ويقيد ذلك بشدة قدرهتا على إدماج التكيف واحلد من         .  والتنفيذ يف معظم احلكومات    ، والتنمية االستراتيجية  ،السياسات

، وانعدام احلوافز لتقيـيم وإدارة      كبريةال األولويات املتنافسة، وأعباء العمل      وتشكل.  الكوارث يف التخطيط اإلمنائي    خماطر
 . حتدياً إضافياً للتنفيذ الفعالاملخاطر اإلضافية



FCCC/SBSTA/2009/5 
Page 10 

  

  املوارد املاليةعدم توافر -٣

والحظت املنظمة  . هناك افتقار إىل الدعم املايل لتنمية القدرات واحلفاظ عليها ولتنفيذ سياسات وبرامج متكاملة              -٣٥
العتراف الواسع النطاق بأمهية حتقيق الالمركزية يف إدارة املخاطر، فـإن تطبيـق إدارة              العاملية لألرصاد اجلوية أنه، رغم ا     

وأوضحت سري النكا   . خماطر املناخ غالباً ما يكون خميباً لآلمال نظراً لاللتزام املايل احملدود من جانب احلكومات الوطنية              
  عمليـات أصـحاب     اليت مت حتديدها مـن خـالل         يةقيد قدرهتا على تنفيذ الربامج ذات األولو      ي التمويل   عدم توافر أن  

 .املصلحة املتعددين

 الثغرات القائمة يف القدرات واملعارف واملعلومات -٤

ناقشت األطراف واملنظمات الثغرات القائمة يف القدرات التقنية إلجراء عملية معاجلة البيانات والعمل بالطرائق                -٣٦
ورغم التقدم الكبري احملرز يف حتسني توفري املعارف واملعلومات والبيانـات يف            . هتاواألدوات املناسبة لتقييم املخاطر وإدار    

وطول سجالت البيانات ما زالت تعيق اختاذ       ) املواضيعية واجلغرافية (العديد من البلدان، فإن القيود املفروضة على التغطية         
كوك الكثرية املرتبطة مبعلومـات الـسيناريوهات       إن الش فوعلى اخلصوص،   . قرارات قوية يف جمال تقييم املخاطر وإدارهتا      

 تقديرات اقتصادية آلثار تغري املنـاخ وخيـارات    وغياباالقتصادية،   -  املعلومات االجتماعية  وعدم توافر املناخية احمللية،   
شـراك  ويعيق ذلك بدوره اجلهود املبذولـة إل      . السياساتتسترشد به   ما حتول دون إجراء تقيم للمخاطر       اً   غالب ،التكيف

يف أية حوارات جدية يف جمال السياسات من شأهنا         )  أعاله ٣٣كما هو مالحظ يف الفقرة      (اجلمهور وصانعي السياسات    
يتطلـب   : الفرعية هذه النقطة يف سياق التـأمني       األفرقةوأوضح أحد   . تكيفالإدارة  يف جمال   أن تؤدي إىل اختاذ قرارات      

  برية من املعلومات الكميـة لتقيـيم املخـاطر ال تتـوافر بـسهولة يف               التشغيل الفعال خلطة من خطط التأمني كمية ك       
 .الوقت احلاضر

 موجز التوصيات - رابعاً

، تستند إىل العروض واملناقـشات      عملية اإلدماج قدم املشاركون عدداً من التوصيات الختاذ خطوات إضافية يف            -٣٧
 . هلذه التوصيات عرضدناه أ٤٤-٣٨ويرد يف الفقرات . وتعكس جماالت العمل ذات األولوية

تقبل المت التشديد طوال املناقشات على احلاجة إىل إجياد         . هتيئة بيئة سياسات متكينية، مبا يف ذلك آليات احلفز          -٣٨
تعزيز التعليم العام وإذكاء     :وتشمل الطرائق املمكنة لتحقيق ذلك ما يلي      . سياسي وأطر السياسات املناسبة وآليات احلفز     ال

، ووضع تشريعات منوذجية وتنفيذ مبادئ     "األبطال"، وحتديد وتعبئة    فيعرالسياسي  الصعيد  العوة، ال سيما على     الوعي والد 
 طرخمـا  ومتطلبات احلد من     األخطار املناخية توجيهية ميكن تكييفها على الصعيدين الوطين واحمللي؛ وإدماج تقييم وإدارة           

ئية؛ وتعبئة املؤسسات الرئيسية من قبيل املـصارف اإلمنائيـة اإلقليميـة؛            الكوارث يف املبادئ التوجيهية لتقييم اآلثار البي      
قد يساعد وضع خطط وطنية كما . ري يف السياسات العامةي األحداث القصوى الشديدة األثر كحافز للتغ     وقوعواستخدام  

 .على إنشاء إطار السياسات الضرورية على الصعيد الوطينلإلدماج 

هناك حاجة إىل تـوفري     . املعلومات وإمكانية احلصول عليها ومدى صلتها باملوضوع      حتسني توافر املعارف و     -٣٩
 املعـارف طرائـق لتقاسـم   الوجيب وضع . مجع البيانات ونشرها ىل  إوافز ومواصلة تقدمي الدعم لتعزيز نظم املراقبة، و       احل

ا فيما بينهم   هنويتقامسولشركاء  ليت يولدها ا  ومن املهم توثيق الطريقة اليت جيري هبا استخدام املعلومات واملعارف ا          . وإدارهتا
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 الكوارث يف السياسات    رخماطالكوارث، وإدماج التكيف واحلد من      خماطر  ، واحلد من    املناخيةاملخاطر   وإدارة   تقييملدعم  
على ذلك،  وعالوة  . تعزيز القدرات التقنية ملعاجلة البيانات وحتليلها     بذل جهود ل  وهناك حاجة أيضاً إىل     . والربامج الوطنية 

وعلى اخلصوص، ينبغي تقدمي املعارف العلمية    . املعلومات مناسبة ألفرقة أصحاب املصلحة    املعارف و هناك حاجة إىل جعل     
وسيحسن توفري املعلومـات بلغـات      . باالستناد إليها رفوا  يتصأن  واملعلومات بطريقة يفهمها أصحاب املصلحة وميكنهم       

 .ل عليهاإمكانية احلصومن أخرى غري اإلنكليزية 

 لتقيـيم رغم أنه مت استحداث جمموعة واسعة من الطرائق واألدوات          . استحداث ونشر طرائق وأدوات عملية      -٤٠
 موزعة ومطبقة بـشكل      هذه الطرائق واألدوات    األخطار والقطاعات، فإن    خمتلف معاجلةمن أجل     املناخية ملخاطراوإدارة  

 الكوارث يف السياسات والربامج اإلمنائية، هناك طرخما واحلد من   املناخيةر  املخاط وإدارة   تقييمولتيسري إدماج   . غري متكافئ 
 . هلذه األدوات والدروس املستفادةوينبغي تشجيع وتوثيق التطبيق العملي. عمليةالدوات األ تطويرمواصلة حاجة إىل 

 الكوارث يف   طرخماحلد من    وا املناخيةاملخاطر   وإدارة   تقييميتطلب إدماج   . إشراك أصحاب املصلحة املتعددين     -٤١
على أنواع متعـددة    يركز  يف قطاعات خمتلفة و   فمن يعمل   ملتعددين  ج الوطنية إشراك أصحاب املصلحة ا     السياسات والربام 

حتديد أدوار أصحاب املصلحة ومسؤولياهتم يف سـياق         :وتشمل توصيات إشراك أصحاب املصلحة ما يلي      . من األخطار 
؛  عليـه  قـدرة الواليت تتوفر لـديها     التنفيذ   بواليةاب املصلحة والوكاالت املعهود إليها       وإشراك أصح  ؛التخطيط اإلمنائي 

باإلضافة إىل ذلك، فإن احلوارات الوطنية فيما بني أصحاب املـصلحة           . وختصيص املوارد البشرية واملالية؛ وتوفري احلوافز     
 أن تتمحور حول املسائل القطاعية جيبإلدماج،  بشأن موضوع املخاطر، اليت حددها املشاركون على أهنا حيوية لتحقيق ا          

 . حتركها املعلومات املناخية أنأو املواضيعية، بدالً من/و

 طرخمـا وبينما ينطوي التكيف واحلد من      . يتطلب اإلدماج اتصاالً فعاالً   . حتسني االتصال مع أصحاب املصلحة      -٤٢
دماج كليهما يف السياسات والربامج الوطنية يف رسائل بسيطة   الكوارث على تعقيدات علمية، فإنه ينبغي التعبري عن أمهية إ         

، وكفالة وجود فهم مشترك للمـصطلحات والعبـارات   السائدةوهناك حاجة إىل بذل جهود الستخدام اللغة  . ومقتضبة
مناقشات  الكوارث كنقطة دخول يف خطر احمللية والوطنية واإلقليمية يف احلد من التجاربوميكن أن ُتستخدم  . املستخدمة

 . بشكل مرئيعرضها املخاطر بتحديد كمياهتا أو  عنبالغيف اإلساعدة املوميكن أيضاً . أوسع نطاقاً ألمهية التكيف

 الكوارث على أنه    طرخماميكن وصف التخطيط لكل من التكيف واحلد من         . اعتماد هنج عملي إلدارة الشكوك      -٤٣
 والتجـارب  باستخدام املعارف واملعلومات     اًالسري قدم ميكن  لصدد،  هذا ا ويف  . غياب معرفة أكيدة  صنع القرارات يف ظل     

ويف غياب مناذج وإسقاطات وسـيناريوهات مناخيـة        . دارة التكيف إويصح ذلك بشكل خاص يف بيئة متارس        . القائمة
وميكن أن . وافرةتكيف باالستناد إىل التجربة وأفضل املعلومات املت      ال، ميكن اختاذ قرارات وإجراءات إدارة       "تتسم بالكمال "

 .تعديلها وفقاً للمعلومات اجلديدة واحملسنة عندما تصبح متوافرة مع مرور الوقتيتم تكون هذه األخرية مرنة مبا يكفي ل

 والتجارب فيما بني ات يف القدرات واخلرب القائمةنظراً للتفاوتات. تعزيز التعاون اإلقليمي والشبكات اإلقليمية      -٤٤
، قد تشكل زيادة تعزيـز التعـاون اإلقليمـي          اخلاصة بكل منطقة  لتحديات واالحتياجات   لنطقة، و البلدان داخل نفس امل   

  باسـتخدام آليـات    ) أ(وميكن تقوية التعاون اإلقليمي والشبكات اإلقليمية       . والشبكات اإلقليمية خطوة هامة إىل األمام     
بتحسني املواقع الشبكية أو تـوفري مراكـز تبـادل    ) ب(؛  هلا املوارد الالزمةوتأمنيالشبكات واملبادرات التعاونية   براز  إل
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وهناك حاجة أيضاً إىل إقامة نظـم       . املعلومات أو غريها من أشكال الدعم لتوليد وتقاسم التجارب واملعارف واملعلومات          
 .لتعزيز تدفق املعارف واملعلومات يف االجتاهني بني الشبكات اإلقليمية والبلدان داخل املنطقة

 )٩(ائل للمتابعة ومواصلة النظرمس - خامساً

ـ  أن يتخذها    ميكناليت  التدابري والتدابري   تعهدات اختاذ     - ألف  يف  شركاءال
 برنامج عمل نريويب ملواجهة العوائق والتحديات وتنفيذ التوصيات

جهـة  تملة ملوا احملطرائق  الأشارت األطراف واملنظمات، من خالل عروضها ومداخالهتا خالل حلقة العمل، إىل              -٤٥
 .العوائق والتحديات احملددة وتنفيذ التوصيات املقدمة

التكيـف  أوسـاط    بـني     القائم تعاونال بقلةمثلة مبندوب يشرف على مبادرات التكيف،       املكندا،  وتسليماً من     -٤٦
هـاتني  لجمع بـني    ل  ببذل جهود  تعهدتفقد   الكوارث على صعيد احلكومة االحتادية الكندية،        طرخمااحلد من   أوساط  و
 . الكوارث املتصلة باملناخطرخما واحلد من املناخيةاملخاطر إدارة يف والعمل مبزيد من الفعالية ني تجملموعا

 يف الـسياسات    وإدماجهمـا  الكـوارث    طرخما للتآزر القائم بني التكيف واحلد من        شاملوللقيام باستكشاف     -٤٧
تكشاف إمكانيات التعلم املشترك مع شركاء وممارسـني   والربامج الوطنية، تعهد املركز اآلسيوي لالستعداد للكوارث باس       

 .التكيفأوساط من 

 يف القدرات واخلربات والتجارب املؤسسية بني البلدان، تعهدت منظمة عمل التنمية             القائمة واستجابة للتفاوتات   -٤٨
حلقـات عمـل    املقترحة تنظيم    وتشمل األنشطة احملتملة  .  إقليمي إلفريقيا  يالعامل الثالث بالعمل كمركز تنسيق    يف  ة  يالبيئ

 .برنامج عمل نريويب، وصانعي السياسات، والباحثني، واملمارسني لعرض املمارسات اجليدةيف شركاء الإقليمية جتمع بني 

 يف البيانات واملعلومات، ال سيما على النطاقني دون الوطين واحمللي، والثغرات يف القدرات               القائمة ولسد الثغرات   -٤٩
، خصصت املنظمة   املناخيةاملخاطر   وإدارة   وتقييم الكوارث   طرخمايق البيانات واملعلومات واألدوات للحد من       التقنية لتطب 

متنوعة من الربامج واملشاريع لتعزيـز نظـم مراقبـة ورصـد األحـوال اجلويـة                حلافظة  العاملية لألرصاد اجلوية موارد     
ـ تاملخطار األ، وتعزيز نظم اإلنذار املبكر ب   واهليدرولوجية سري تـوفري  عددة من خالل بناء القدرات، ووضع إطار جديد لتي

 .موجهة حنو املستخدم دعماً لصنع قرارات التكيفاألساس معلومات مناخية علمية 

وتعهد الربنامج اإلمنائي . املتخذة على الصعيدين الوطين واحمللي    لتدابري   أمهية ا  ملعاجلةوأُعلن عن عدد من التعهدات        -٥٠
 السياسات اإلمنائية الوطنية ودون الوطنية وتيسري تقاسـم         توجيه بلدان رائدة بغية     ١٠تكيف اجملتمعية يف    دعم مشاريع ال  ب

وتعهد برنامج األغذية العاملي بتنفيذ مشاريع التكيف املتعلقة باألمن الغذائي          .  املشاركة اجملتمعاتاملعارف والتعلم فيما بني     
أدوات تستخدم يف تقييم املخاطر      جمموعة   ونشر باستحداث   ProVentionية  تباق احتاد الوقاية االس   وتعهد. وإدارة األراضي 

وسيضطلع مركز بنغالديش للدراسات املتقدمة مبجموعة من األنشطة        . لعاملوالدراسات اإلفرادية من مجيع أحناء ا      اجملتمعية
                                                      

وميكن االطالع . على أساس نتائج حلقة العمل، صدرت بتوجيه من رئيسة اهليئة دعوة الختاذ التدابري )٩(
 .http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/cfa_08_app_ccree.pdfعلى الوثائق اإللكترونية على املوقع 
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ملنظمات غري احلكومية احملليـة     لدى ا لتكيف  م قابلية التأثر واحتياجات ا    يدون الوطنية واحمللية اليت تشمل بناء القدرات لتقي       
 .وتنفيذ مشاريع تكيف جمتمعية منوذجية

 طرخمـا  واحلد من    املناخيةملخاطر  ا وإدارة   تقييم استراتيجيات   إلدماج  حالياً  األدلة التجريبية  بانعداموفيما يتعلق     -٥١
 طرخمـا  التكيف واحلد مـن      عملية إدماج منائي  اإلاألمم املتحدة   الكوارث يف السياسات والربامج الوطنية، سيقود برنامج        

مع التركيز  )  بلداً يف السنوات القليلة القادمة     ٣٥ها إىل   ة عدد زياداملقصود  (الكوارث يف التخطيط اإلمنائي يف أربعة بلدان        
يلة األجـل يف   يدعم أيضاً إدماج التكيف يف اخلطط اإلمنائية الوطنية الطو        هو  و. على بناء القدرات املؤسسية والدعم التقين     

بادرة االستثمار يف تغري املناخ، اليت      يف م وباإلضافة إىل ذلك، فإن الربنامج اإلمنائي شريك        . أفريقيا من خالل برنامج ثنائي    
 . التكيف يف قرارات التخطيط واالستثمار الوطنية الطويلة األجلإدماج إىل هتدف

 األمريكيـة   -من الـشبكة اإليبرييـة      بدعم  دت الربازيل،   ولتعزيز التعاون اإلقليمي والشبكات اإلقليمية، تعه       -٥٢
 وضع مناذج املناخ والسيناريوهات اإلقليمية مع بلدان أمريكا الالتينية           جمال للمكاتب املعنية بتغري املناخ، بتقاسم خرباهتا يف      

 نتـائج منوذجيـة يف   ومنطقة البحر الكارييب، من خالل حلقات عمل تدريبية بشأن استخدام منوذج مناخ إقليمي وتطبيق    
 يف الربازيـل،    ٢٠٠٩ومن املقرر أن ُتنظم حلقة العمل التدريبية املقبلة يف وقت الحق من عـام               . تقييم األخطار املناخية  

 اآلثـار املتـصلة   تقييماتوستزود املشاركني من املنطقة مبعلومات عن السيناريوهات املناخية ذات الصلة وكذلك بنتائج   
 . والتنوع البيولوجي، وإدارة املناطق الساحلية، والزراعة، والتصحر، والفيضانات، واملوارد املائية،اقة والط،بالصحة البشرية

ولتعزيز القدرات التقنية، ستواصل املراكز واملنظمات اإلقليمية من قبيل مركز التنبؤ باملناخ وتطبيقاته التابع للهيئة                 -٥٣
 واملعهد الكـويب لألرصـاد      ، األمريكية للمكاتب املعنية بتغري املناخ     - اإليبريية    والشبكة ،احلكومية الدولية املعنية بالتنمية   

اجلوية ومركز بنغالديش للدراسات املتقدمة اجلهود اليت تبذهلا يف بناء القدرات اإلقليمية من خالل حلقات العمل التدريبية                 
 .ومبادرات التعلم عن طريق املمارسة

  اختاذها يف إطار برنامج عمل نريويباليت ميكناخلطوات املقبلة  - باء

يف الفصل الرابع أعاله األطراف واملنظمـات ذات الـصلة   عرضها  ضطلع باألنشطة املوصى هبا الواردميكن أن ت   -٥٤
ذه التوصيات أيضاً اهليئة الفرعيـة      سترشد هب توميكن أن   .  نريويب ل املشاركني يف برنامج عم    وغريها من أصحاب املصلحة   

نتائج األنشطة املضطلع هبـا يف إطـار        يف سياق نظرها العام يف       دورهتا الثالثة والثالثني     يفية والتكنولوجية   للمشورة العلم 
 .برنامج عمل نريويب

واقترح املشاركون يف حلقة العمل جمموعة من األنشطة اليت جيب االضطالع هبا يف إطار برنامج عمل نـريويب،                    -٥٥
 عدة مسائل متصلة بالتنفيذ، من قبيل الواليات التشريعية، واملـوارد املاليـة،             وء على وُسلّط الض .  اهليئة ة رئيس  من توجيهب

والحظ املشاركون أن بعض نتـائج      . اإلدماجلتيسري  باعتبارها من املسائل احلرجة     واحلوارات الوطنية، واألطر املؤسسية،     
نود جدول األعمال ذات الصلة يف إطار اهليئة املناقشات يف حلقة العمل قد توفر معلومات مفيدة لألطراف عند نظرها يف ب    

 .الفرعية للتنفيذ
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توافر املعلومات وإمكانية احلصول عليها والطريقة اليت ميكن أن ُتستخدم هبا لـدعم صـنع               مبسائل  وفيما يتعلق     -٥٦
ات ذات الصلة   املعلوملدراسة طرق توليد    القرارات، أوصي بأن ُتعقد حلقات عمل إقليمية كجزء من برنامج عمل نريويب             

 .لدعم اإلدماج، بغية تقاسم التجارب والتعلم من املمارسات اجليدةوتطبيقها 

 طرخمـا احلـد مـن     أوساط  التكيف و أوساط  وإلذكاء الوعي العام، وتسليط الضوء على الصالت بني          - ٥٧
كجزء من برنامج   اجملموعتني  ، اقُترح بدء اجتماعات منتظمة بني       اإلدماجالكوارث، وعرض املمارسات اجليدة يف      

رفيعة املستوى، مثل دورات مؤمتر األطراف      الاألحداث  يف إطار   عمل نريويب، وتنظيم حدث جانيب واحد أو أكثر         
  .أو املؤمتر العاملي املعين باملناخ

_ _ _ _ _  


