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  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة احلادية والثالثون

  *٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨-٧كوبنهاغن، 
 ول األعمال املؤقت من جد٣البند 

  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

بزيادة املرونة االقتصادية جتاه تغري      املتعلقةتقنية  العمل  التقرير عن حلقة        
املناخ والتقليل من االعتماد على القطاعات االقتصادية الضعيفة، مبا يف          

  ويع االقتصاديذلك من خالل التن

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
تقدم هذه املذكرة موجزاً حللقة العمل التقنية املتعلقة بزيادة املرونة االقتصادية جتاه              

تغري املناخ والتقليل من االعتماد على القطاعات االقتصادية الضعيفة، مبا يف ذلك من خالل  
عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املنـاخ       التنويع االقتصادي، اليت ُعقدت يف إطار برنامج        

 ٢٨وقد ُعقدت حلقة العمل بالقاهرة، مصر، يف الفترة من          . وقابلية التأثر به والتكيف معه    
وركزت املناقشات اليت دارت يف حلقة العمل على فهـم          . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣٠إىل  

ية وتطويرها ونشرها، مبا يف     التدابري واملنهجيات واألدوات الالزمة لزيادة املرونة االقتصاد      
وتتضمن هذه املذكرة موجزاً بالنقاط الرئيسية للمناقـشة،   . ذلك فهم اجلوانب االجتماعية   

والتحديات الرئيسية، والثغرات، واالحتياجات، والفرص، واحلواجز، فضالً عن مـوجز          
ت املقبلـة  للتوصيات واملسائل اليت حتتاج إىل متابعة ومزيد من البحث، مبا يف ذلك اخلطوا       

  .املمكنة يف إطار برنامج عمل نريويب
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  مقدمة  -أوالً   

  الوالية  -ألف   
طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثامنة والعشرين، إىل             -١

لقة عمل تقنية بشأن األمانة أن تنظم، بتوجيه من رئيسة اهليئة الفرعية وقبل دورهتا الثالثني، ح          
زيادة املرونة االقتصادية جتاه تغري املناخ والتقليل من االعتماد على القطاعـات االقتـصادية              

  .)١(الضعيفة، مبا يف ذلك من خالل التنويع االقتصادي
وقد تقرر أن تشمل حلقة العمل ممثلني عـن األطـراف ومؤسـسات األعمـال                 -٢

وتطوير ونشر والتدابري واملنـهجيات واألدوات لزيـادة   واجملموعات واخلرباء بغية تعزيز فهم   
كما طلبت اهليئة الفرعية من األمانة      . املرونة االقتصادية، مبا يف ذلك فهم اجلوانب االجتماعية       

  .)٢(إعداد تقرير عن حلقة العمل هذه ُيتاح حبلول دورهتا احلادية والثالثني

  نطاق املذكرة  -باء   
 أعـاله،   ١مات عن حلقة العمل املشار إليهـا يف الفقـرة           تقدِّم هذه الوثيقة معلو     -٣

  .)٣(باالستناد إىل العروض املقدمة واملناقشات اليت دارت فيها
  :وتتضمن الوثيقة ما يلي  -٤

  ؛)الفصل الثاين(وصف ملداوالت حلقة العمل   )أ(  
  ؛)الفصل الثالث(حتليل للمسائل اليت تناولتها حلقة العمل   )ب(  
  ؛)الفصل الرابع(ات موجز للتوصي  )ج(  
  ).الفصل اخلامس(البحث من املسائل اليت حتتاج إىل متابعة ومزيد   )د(  

  التدابري اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  -جيم   
قد ترغب اهليئة يف النظر يف تقرير حلقة العمل هذه يف دورهتا الثالثـة والـثالثني،                  -٥

ها يف نواتج األنشطة اليت أُجنزت قبل تلك الدورة، بغية استعراض نتائج برنامج كجزء من نظر  
  .عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه

                                                           
)١( FCCC/SBSTA/2008/6 ٧٣، الفقرة. 
)٢( FCCC/SBSTA/2008/6 ٧٤، الفقرة. 
 .<http://unfccc.int/4781.php>: التايل على الشبكةاملوقع هذه العروض متاحة على  )٣(
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  معلومات أساسية  -دال   
يتمثل اهلدف العام لربنامج عمل نريويب يف مساعدة مجيع األطراف، وخباصة البلدان              -٦

ا فيها أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني فهمها وتقييمها             النامية، مب 
آلثار تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات              

ر املناخ علـى أسـاس علمـي وتقـين          ـدي لتغي ـوتدابري التكيف العملية من أجل التص     
  .)٤(تصادي سليم، مع مراعاة تغري املناخ وتقلبه يف احلاضر واملستقبل اق-واجتماعي 

طة يف إطار برنامج عمل نريويب بغية النهوض باهلدف املبني يف مرفـق             ُتنفَّذ األنش و  -٧
والغاية من األنشطة يف جمال التنويع االقتصادي يف إطار برنـامج عمـل             . ١١-م أ /٢املقرر  

، ‘٥‘)ب(٣موضوعات الفرعية املشار إليها يف الفقـرة     نريويب هي التطرق، بشكل خاص، لل     
التشجيع على فهم واستحداث ونشر تدابري ومنهجيات وأدوات تشمل التنويع االقتصادي،           "

  هبدف زيادة املرونة االقتصادية وتقليـل االعتمـاد علـى القطاعـات القابلـة للتـأثر،                
  ". من االتفاقية٤من املادة  ٨وال سيما لفئات البلدان ذات الصلة املذكورة يف الفقرة 

   املداوالت  -ثانياً   
ُعقدت حلقة العمل التقنية املتعلقة بزيادة املرونة االقتصادية جتاه تغري املناخ والتقليل              -٨

من االعتماد على القطاعات االقتصادية الضعيفة، مبا يف ذلك من خالل التنويع االقتـصادي،   
، وقد نظمتها األمانة بالتعـاون      ٢٠٠٩أبريل  /سان ني ٣٠-٢٨بالقاهرة، مصر، يف الفترة من      

وم، رئيسة اهليئـة الفرعيـة      لوترأست حلقة العمل السيدة هيلني ب     . مصريف  مع وزارة البيئة    
  .للمشورة العلمية والتكنولوجية

 ممثالً عن األطراف، واملنظمـات      ٥٠وكان املشاركون يف حلقة العمل يتألفون من          -٩
مات غري احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، ومؤسسات        الدولية ذات الصلة، واملنظ   

البحث، ومؤسسات األعمال النشطة يف جماالت التنمية االقتصادية وإدارة املخاطر والتكيف           
  .وختطيط التنمية، على الصعيدين اجملتمعي والوطين

 ، االتفاقية وقد استلهمت املناقشات يف حلقة العمل بالعمل اجلاري والسابق يف إطار            -١٠
وبشكل خاص يف إطار برنامج عمل نريويب، مبا يف ذلك العروض املقدمة مـن األطـراف                

فضالً عن املعلومات الواردة يف موجز التقرير عن         )٦(وتقرير توليفي  )٥(واملنظمات ذات الصلة  

                                                           
 .١، املرفق، الفقرة ١١-م أ/٢املقرر    )٤(
 FCCC/SBSTA/2007/Misc.15ترد العروض املقدمة من األطراف بشأن التنويع االقتـصادي يف الوثيقـة                )٥(

وترد . FCCC/SBSTA/2007/Misc.16 وترد العروض املقدمة من املنظمات ذات صلة يف الوثيقة           ،Add.1و
العروض املقدمة من األطراف واملنظمات ذات الصلة بشأن التدابري واملنهجيات واألدوات لزيـادة املرونـة            
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عيـة  نتائج تنفيذ برنامج عمل نريويب للفترة املمتدة حىت الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفر            
  .)٧(للمشورة العلمية والتكنولوجية

وعلى إثر كلمة الترحيب اليت أدىل هبا السيد ماجد جورج إلياس غطـاس، وزيـر                 -١١
الدولة لشؤون البيئة يف مصر، قدمت جمموعة من العروض اإلطار املفاهيمي للموضوع قصد             

علومـات  ومشلت هذه العروض هدف برنامج عمـل نـريويب، وامل         . تيسري املناقشات الحقاً  
والروابط بني التكيـف واملرونـة االقتـصادية، واألبعـاد          . األساسية حللقة العمل ونطاقها   

  .االجتماعية للتنويع االقتصادي يف سياق تغري املناخ
ركَّز اجلزء األول على فهـم املنـاهج والتـدابري    . سِّمت حلقة العمل إىل جزأين  وقُ  -١٢

دية جتاه تغري املناخ والتقليل مـن االعتمـاد علـى           واألدوات القائمة لزيادة املرونة االقتصا    
القطاعات الضعيفة، وبشكل خاص من منظور قطاع الزراعة واألمن الغـذائي، وأبـرزت             

. اخلربات والدروس املستفادة من منطقة الكارييب اليت استخدمت كدراسة حالـة إفراديـة            
التآزر بني سياسات احلـد    وشاطر ممثل عن حكومة البلد املضيف استراتيجية احلكومة لزيادة          

من الفقر والتكيف والتنويع االقتصادي، مشدداً على احلاجة إىل إدماج التنويع االقتصادي يف             
استراتيجية التنمية املستدامة، مبا يف ذلك إدخال اإلصالحات يف الطاقة وما اتصل هبـا مـن                

يسري استنباط ونـشر    أما اجلزء الثاين من حلقة العمل فقد ركَّز على ُسبل وطرق ت           . صناعات
مناهج وتدابري وأدوات لزيادة املرونة االقتصادية جتاه تغري املناخ والتقليل من االعتماد علـى              

تياجات حوأثناء جلستني لفريقني فرعيني، حدد املشاركون الثغرات واال       . القطاعات الضعيفة 
ة االقتصادية جتاه تغري    والبيئات التمكينية والفرص، فضالً عن مزيد العمل الالزم لزيادة املرون         

املناخ والتقليل من االعتماد على القطاعات االقتصادية الضعيفة يف سـياق التكيـف علـى               
  .املستويني اجملتمعي والوطين

هما وتقدما بالتوصيات ملزيد من اإلجراءات،      يوبعد أن قدم الفريقان الفرعيان تقرير       -١٣
ت يف إطار برنامج عمل نـريويب وتبـادل         دعت الرئيسة املنظمات إىل التعهد باختاذ إجراءا      

اخلطط للتعاون مستقبالً من أجل التطرق للثغرات واالحتياجات احملددة أثناء حلقة عمـل،             
وُعقد اجتمـاع   . وتقدمي معلومات مستوفاة عن حالة تنفيذ تعهدات اختاذ اإلجراءات القائمة         

الفرعيني ملناقشة اسـتنتاجات    خرباء أخري لتوفري فرصة للميسرين واملقررين لدوريت الفريقني         
هاتني الدورتني ووجهات النظر حول سبل املضي قدماً، مبا يف ذلك إجراءات املتابعة يف إطار               

  .واختتمت احللقة الدراسية مبوجز قدمته الرئيسة. برنامج عمل نريويب

                                                                                                                                                                                                 
 االقتـصادية الـضعيفة، يف الوثيقـة        االقتصادية جتاه تغري املناخ والتقليل من االعتماد علـى القطاعـات          

FCCC/SBSTA/2009/MISC.6. 
)٦(   FCCC/SBSTA/2007/14. 
)٧(   FCCC/SBSTA/2008/12. 
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  حتليل القضايا اليت مت حبثها يف حلقة العمل  -ثالثاً   

  مقدمة  -ألف   
وتـأثريات  . ألنشطة االقتصادية وسبل العيش   اأمام  ملناخ حتديات كبرية    يطرح تغري ا    -١٤

تغري املناخ وأوجه الضعف الناجتة عنه ختتلف من منطقة ألخرى وكذلك داخـل البلـدان،               
وبالتايل فإن اآلثار على قطاع اقتصادي معني تتوقف على خصائص ذلك القطاع وموقعـه              

ة الضعيفة سريعة التأثر بتغري املناخ، ذلك أن أنشطتها         واالقتصادات يف البلدان النامي   . اجلغرايف
والحظ املشاركون أن العديد    . االقتصادية غالباً ما تتوقف إىل حد كبري على املوارد الطبيعية         

من البلدان النامية يشهد صعوبات يف تعزيز مرونته االقتصادية جتاه تغري املناخ بسبب اعتماده              
  .تصاديةعلى عدد حمدود من األنشطة االق

وحبث املشاركون يف حلقة العمل املمارسات اجلارية والدروس املستفادة من جمموعة             -١٥
متنوعة من املناهج والتدابري واملنهجيات واألدوات اليت مت استنباطها لتعزيز املرونة االقتصادية            

. ملنـاخ والتقليل من االعتماد على القطاعات االقتصادية الضعيفة يف سياق التكيف مع تغري ا            
، وخمططات   فّعالة لضمان االجتماعي واألمان  لوشبكات  عامة  ويشمل ذلك العمل بسياسات     

. مالية، وأنشطة هلا صلة بتقاسم املعلومات واملعـارف والـتعلم         األخطار، وخمططات   إلدارة  
ومكّن ذلك املشاركني من حتديد العوامل التمكينية والثغرات والتحديات الرئيـسية وأكثـر          

  . مل جدوىجماالت الع
وبعد حتديد الثغرات واالحتياجات أثناء حلقة العمل، قدم عدد مـن املنظمـات               - ١٦

باختاذ جمموعة مـن اإلجـراءات      تعهدت هذه املنظمات    معلومات عن أنشطتها اجلارية و    
اجلديدة يف إطار برنامج عمل نريويب، بغية مواجهة التحديات يف تعزيز املرونة االقتـصادية          

والتعهدات هذه باختاذ اإلجراءات ترمي إىل زيادة مساعدة البلدان النامية . )٨(خجتاه تغري املنا
األطراف على تعزيز مرونتها جتاه تغري املناخ يف مجيع القطاعات وعلى مجيـع املـستويات        

  ).انظر الفرع الرابع(
يـل  أو التقل األخطار  رب التنويع االقتصادي، يف حلقة العمل، استراتيجية لتوزيع         واعُت  -١٧

والتنويـع  . منها مبا يرمي إىل التقليل من التعرض وزيادة خيارات التكيف مع تغـري املنـاخ              
االقتصادي ميكن بالتايل أن يساعد على تعزيز املرونة االقتصادية، اليت هي استراتيجية للتكيف             

  .يف حد ذاهتا

                                                           
مصرف التنمية األفريقي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،        : هذه املنظمات املنظمات التالية   من بني      )٨(

 والبيئي، ومنظمة العمل الدوليـة، االحتـاد   ومؤسسة املخاطر الزراعية والعاملية، ومعهد التحول االجتماعي  
الواليات املتحـدة األمريكيـة،     ) فامسأوك(الدويل لنقابات العمال، منظمة أكسفورد للتحرر من اجلوع         

 . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة، برنامج األغذية العاملي
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العمـل  وتشمل النظم األساسية للتنويع االقتصادي اليت اعُتربت حيوية يف حلقـة              -١٨
االبتكار التكنولوجي والصناعي، والتدريب والتعليم، وخدمات الصحة واحلماية االجتماعية         

املواصالت، فضالً عن االستخدام الفّعال للطاقة وامليـاه        والكافية، واهلياكل األساسية للنقل     
  .واملوارد الطبيعية

  التجارب احلالية فيما يتصل باملناهج والتدابري واألدوات  -باء   
لتعميق فهم التدابري واملنهجيات واألدوات الالزمة لزيادة املرونة االقتصادية جتاه تغري             -١٩

اسـتعراض عـام    أُجـري   املناخ والتقليل من االعتماد على القطاعات االقتصادية الضعيفة،         
ملختلف املناهج والسياسات العامة واألدوات، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الزراعـة         

. ائي، واستخدام التجارب املسجلة يف منطقة الكارييب كدراسة حالـة إفراديـة           واألمن الغذ 
 اعتماد سياسات عامة بني اليت متت مناقشتها يف حلقة العمل تتراوح   لراهنةوأمثلة املمارسات ا  

ألنشطة وصوالً إىل ا  واملخططات املالية   األخطار  فعالة وإقامة شبكات أمان اجتماعي وإدارة       
  .  املعلومات واملعارف والتعلمذات الصلة بتقاسم

  السياسات العامة  -١  
فيما يتعلق بأمثلة السياسات العامة الفعالة، أشار ممثل أمانة اجملتمع الكارييب إىل هنج               -٢٠
وهو يتضمن عناصر تتعلق بتعزيز القدرات وإقامة إطـار وطـين           . مد يف منطقة الكارييب   اعُت

 فضالً عن استراتيجية إقليمية بشأن تغري املنـاخ         للسياسات العامة، وتوجيه مشاريع التكيف،    
وقدم ممثل كوبا تفاصيل عن االستراتيجية اليت تـستخدمها         . تتضمن خطة عمل لتعبئة املوارد    

وقدم ممثـل   . كوبا لتنويع اقتصادها الوطين، واليت تستهدف قطاعات الطاقة والبناء والسياحة         
طة تنمية استراتيجية وطنية تشمل تدابري   ، وهو خ  ٢٠٢٠ترينيداد وتوباغو معلومات عن رؤية      

لزيادة األمن الغذائي، وختطط لتطوير وتعزيز سياحة عالية القيمة وجهات مقصد للـسياحة             
ونظراً ألوجه الضعف اهليكلي يف منطقة الكارييب، اليت تقترن بكون قطـاعي            . اإليكولوجية

ة عالية على التكيـف يف هـذه         التأثر بتغري املناخ، فإن حتقيق قدر      يالزراعة والسياحة شديد  
  .القطاعات أمر حيوي من أجل التنمية املستدامة للمنطقة

وتشري جمموعة واسعة من التجارب اليت تبادهلا املشاركون إىل أن املرونة االقتصادية   - ٢١
. لمرونة على املستوى الـوطين    تني ل على املستوى اجملتمعي ومرونة النظم اإليكولوجية الزم      

وتوباغو الوطنية، علـى      ينيداد وتوباغو، متحدثاً انطالقاً من خربة ترينيداد      ل تر ـوشدد ممث 
قصد ضـمان فعاليـة     بشأهنا  أمهية حتديد أهداف ونتائج ميكن قياسها ورصد التقدم احملرز          

  .اخلطط واالستراتيجيات
ومت حتديد جمموعة من املناهج والتدابري واألدوات على أهنا تفضي إىل زيادة املرونـة                -٢٢
االبتكار يف السياسات العامة، مثـل اإلصـالح        ومن بينها   . القتصادية على املستوى الوطين   ا
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التشريعي وأطر السياسات العامة اليت تشمل تغري املناخ واإلدارة املستدامة لألراضي؛ وتقدير            
آثار تغري املناخ على العمالة وبرامج سبل العيش البديلة؛ وتوفري شبكات األمان االجتمـاعي              

واالندماج األخطار؛ الئمة واحلماية االجتماعية من قبيل تطوير املهارات والتدريب؛ وتقدير     امل
؛ وتشجيع التكنولوجيات واهلياكل األساسـية املبتكـرة؛ واإلدارة         األخطاريف برامج إدارة    

الفعالة للمعارف من خالل مزيد تكثيف تبادل املعارف واملعلومات، والتـدريب، وتعزيـز             
  .قامة مراكز معلومات خاصة بتغري املناخاملؤسسات، وإ

 أعاله ميكـن أن     ٢٢ويف حني أن معظم التدابري واألدوات املشار إليها يف الفقرة             - ٢٣
تعزز املرونة االقتصادية وتقلل من االعتماد على القطاعات االقتصادية الـضعيفة، سـلم             

 جديدة للقطاعات   املشاركون بأن البعض من هذه التدابري واألدوات قد خيلق أوجه ضعف          
وميكن أن يعود ذلك جزئياً إىل التمييز االجتماعي . وشرائح السكان اليت هي ضعيفة بالفعل

يف الوصول إىل العوامل التمكينية واملوارد، مثل التمويل الصغري، والتأمني على الـصحة،             
الضعيفة، سيما فيما يتعلق بفئات السكان   وتطبيق معايري العمل، ومحاية حقوق امللكية، وال  

  .مثل النساء

  اخلربة املستمدة من قطاع الزراعة واألمن الغذائي  -٢  
 مناقشة عدد مـن     تلتعزيز املرونة االقتصادية يف قطاع الزراعة واألمن الغذائي، مت          -٢٤

توسيع خدمات اإلرشاد الزراعي؛ وتشجيع املمتلكات الزراعيـة        : التدابري القائمة ومن بينها   
ات زراعية؛ وتشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، وتطـوير         الكبرية وإنشاء تعاوني  

التصنيع الكثيف االستخدام للعمالة، وتعزيز جودة التمويل الصغري وإمكانية الوصول إليـه؛            
  .وتشجيع تطوير املهارات وبناء القدرات املؤسسية

 على تـوافر    ،وسلم املشاركون بأن املرونة االقتصادية تتوقف، يف البلد أو املنطقة           - ٢٥
وشرح ممثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       . هذه املوارد وعلى املرونة اإليكولوجية    

أكثر قدرة على مقاومة اجلفاف والتآكل، فشدد على أمهيـة          املخّصبة بالكربون   أن التربة   
التخطيط يف قطاعي الزراعة واألمن الغذائي قصد ترسيخ السياسات لزيادة مرونـة نظـم              

اصيل الزراعية، وحتسني إدارة مستجمعات املياه، وحتسني اهلياكل األساسية للوقاية من           احمل
ملواجهة آثار تغـري    لتأهب  الكوارث الطبيعية كوسيلة ملساعدة الضعفاء من السكان على ا        

احملاصيل واملـداخيل   األخطار خلسائر   رب تعزيز الصلة بني استراتيجيات إدارة       واعُت. )٩(املناخ
اطر الكوارث وسيلة فعالة لتنويع مصادر دخل األسر ملعاجلة خطر خسائر الدخل            وإدارة خم 

  .نتيجة لتغري املناخ

                                                           
التـايل علـى الـشبكة      املوقـع   دمها ممثـل الفـاو علـى        توجد أمثلة أخرى للسياسات املمكنة اليت ق         )٩(

http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/fao.pdf><. 
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  واملخططات املاليةاألخطار إدارة   -٣  
خرب املشاركون باملبادرات املتعلقـة     واملخططات املالية، أُ  األخطار  فيما يتعلق بإدارة      -٢٦

ستناد إىل األحوال اجلويـة، الـذي يـشمل         بالتأمني على احملاصيل على أساس املقايسة باال      
الطقس مثل اجلفاف وفرط األمطار أثناء دورة منـو احملاصـيل           األخطار ذات الصلة بأحوال     

التـأمني   ("MiroEnsure")  مؤسسة وأشار ممثل . وميكن أن يكون يف متناول صغار املزارعني      
 الـذين شـاركوا يف      املزارعنيالوي حيث استطاع معظم     إىل عمل هذه اهليئة يف م     الصغري  

املخطط زيادة اإلنتاج وتنويع نطاق احملاصيل املزروعة، وزيادة أصـوهلم، ومـساحة األرض             
  .املزروعة، وحتسني السكن وشبكات الري، فضالً عن تعزيز نظام تعليم أطفاهلم

نقل األخطـار يف القـرن      "ب ويف إثيوبيا، تبني أن املشروع النموذجي الذي يعرف           -٢٧
لتأمني الصغري املقاس على أساس األحوال اجلوية قد اتضح أنـه           ل" أجل التكيف األفريقي من   

ملـشروع  ا، تفاصيل عـن هنـج       "أوكسفام، الواليات املتحدة األمريكية   "وقدم ممثل   . فعال
من خالل التأمني ضد األحـوال اجلويـة،         (األخطار، وإدماج نقل    الشمويل إلدارة األخطار  

مـن خـالل    (واملخاطرة احلذرة   ) ج النقد مقابل العمل   من خالل برام   (األخطارواحلد من   
وإن مل يكن النجاح مضموناً يف مجيع السنوات، إال أنه سجل ارتفاع يف املرونـة               ). االئتمان

جتاه انعدام األمن الغذائي املزمن، فضالً عن تعزيز إدماج االئتمان وخدمات اإلرشاد واحلـد              
غري فعالة يعترب تعهـد أصـحاب املـصاحل         ولكي تكون خمططات التأمني الص    . األخطارمن  

ألوسـاط  القرن األفريقي الرائد الـذي مشـل ا       ن حيوياً، كما أثبت ذلك مشروع       ياملتعدد
ولقد كان االخنراط . األكادميية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واحلكومات الوطنية
تثبيت الدخل عناصـر   السياسي واالجتماعي وزيادة مشاركة الضعفاء من السكان يف برامج          

  . ناجحة يف هذا املشروع

  التقليل من االعتماد على القطاعات االقتصادية الضعيفة  -٤  
فيما يتعلق بالتقليل من االعتماد على قطاعـات االقتـصاد الـضعيفة، شـرحت                -٢٨

بنجاح اعتمادها على صادرات السكر ونوعت اقتصادها يف        خفّضت  موريشيوس كيف أهنا    
خـرب  وأُ.  املنسوجات والسياحة وتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت      قطاعات أخرى مثل  

حاولة كينيا التحول عن السياحة وتنويع اقتصادها ليشمل البستنة وصـادرات           مباملشاركون  
األزهار، الناجحة بسبب ختفيض الطلب على املنتجات املستوردة اليت هلا أثر كبري من حيث              

االجتاهات االقتصادية العاملية عند تنويـع   عاة  ية إىل مرا  وهذا يدل على احلاجة احليو    . الكربون
  .األنشطة االقتصادية

قة يف جمال تنويـع االقتـصاد،       ثويف حني مت حتديد عدد قليل من األمثلة اجليدة املو           -٢٩
اعتربت اخلربات املكتسبة من إعادة تشكيل صناعة الفرو يف النمسا، وحتويل صناعة قـصب              
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بـنغالديش،  يف  نشطة االقتصادية عن الزراعة إىل صناعة األلبسة        السكر يف كوبا وحتويل األ    
  .وجيهة هبذا اخلصوص، مع إمكانية تطبيق استراتيجيات تنويع مماثلة يف بلدان أخرى

وحدد املشاركون جمموعة واسعة من املؤشرات لقياس مستوى اعتماد بلد ما علـى               -٣٠
القطاعات يف الناتج احمللي اإلمجـايل       تلك   ةنسبة مسامه : قطاع اقتصادي معني، مبا يف ذلك     

 العاملـة املـستخدمة يف ذلـك        ةذلك القطاع يف صادرات البلد، ونسبة القو      حصة  للبلد، و 
 متت اإلشارة إىل الزراعة ومصائد األمساك واألحـراج والـسياحة           ،وأثناء املناقشة . القطاع

وشـدد  . أثر بـتغري املنـاخ    لقطاعات السريعة الت  على ا والطاقة واملياه والنقل والبناء كأمثلة      
املشاركون على أن األمر حيتاج إىل املزيد من العمل لتحديد فرص االسـتثمار للمـشاريع               

  .التجارية أو سبل العيش البديلة

  العوامل والفرص التمكينية  -جيم   
ناقش املشاركون بإسهاب أمهية خلق بيئة متكينية، بوصف ذلك أمراً أساسياً لبنـاء               -٣١

واألمر حيتاج إىل فهم اجلوانب االجتماعية، مبا يف ذلك التعامل مع املقاومة      . تصاديةاملرونة االق 
واهـتم  . الثقافية للتغري، وإدماج اعتبارات التكيف يف مجيع القطاعات وعلى مجيع املستويات          

املشاركون بشكل خاص مبسائل اإلدارة، واهلياكل األساسية، والنظم االجتماعية، واالستقرار          
 .  وتوليد املعلومات واملعارف وتقامسهاالسياسي،

  وأشار املشاركون إىل أن املؤشرات املمكنة للمرونة االقتصادية ميكن أن تـشمل              - ٣٢
الرأمسالية؛ ومستويات اهلياكل األساسية، والوصول إىل      املوارد البشرية والطبيعية و   : ما يلي 

املعلومات والتأهب للكوارث؛ وتوافر شبكات األمان االجتماعي؛ وكفاءة السوق، مبا يف           
ذلك املسائل ذات الصلة بالتسعري؛ وتوافر رؤوس األموال؛ ودرجة تـساوي اجلنـسني يف         

 .التعليم والعمل

. مالً متكينياً أساسياً للمرونة االقتصادية والتكيف     ومت حتديد حسن اإلدارة بوصفه عا       -٣٣
إجياد منظومة قضائية فعالة وفاعلة؛ وإجياد عمليـات        : وتشمل عناصر حسن اإلدارة ما يلي     

قائمة على املشاركة والشمولية؛ والتخطيط املنسق واملتكامل للتكيف؛ وإجياد مؤسسات مرنة           
ارسة فعالة للرصد واإلنفاذ؛ وإجياد عملية صنع     وقادرة على التكيف يف جمال اإلدارة؛ وإجياد مم       

 .قرار تدعم األسواق التمكينية واالستثمار؛ وتوفري منتديات حملية للحوار

ساسية الالزمة فيما يتعلق باهلياكل األساسـية لتعزيـز املرونـة           ألوتشمل العوامل ا    -٣٤
ناحية املناخية؛ وتـوافر  بناء مرافق سكن وإنتاج قادرة على الصمود من ال      : االقتصادية ما يلي  

سلكي فاعلة؛ وتوريد املياه العذبة؛ والوصول إىل الطاقة؛ وإجيـاد    شبكات اتصال سلكي وال   
هياكل فعالة حلماية السواحل؛ وإجياد شبكات للطرقات والنقل قادرة على الـصمود مـن              

 .تيسري نقل السلعلالناحية املناخية 
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عية، ركز املشاركون على جمالني مواضعيني      وفيما يتعلق بالنظم التمكينية االجتما      - ٣٥
فتدين مستوى التعليم والتدريب حيد من قدرة الفئات الضعيفة  . رئيسيني مها التعلم والصحة   

كما أبرز . على تنويع أنشطتها املدرة للدخل يف القطاعات القائمة أو يف القطاعات اجلديدة 
متت مناقشة مسألة تـوفري خـدمات       و. املشاركون أمهية زيادة إشراك املرأة يف قوة العمل       

صحية أفضل يف سياق آليات احلماية االجتماعية غري املالئمة للفقـراء ولفئـات اجملتمـع          
الضعيفة، ذلك أن هذا األمر الزم للوفاء باالحتياجات األساسية للضعفاء مـن الـسكان              

 . وإقامة قوة عمل سليمة صحياً

احلوافز للقطاع لتطوير األسواق    تقدمي  ع  وشدد املشاركون على احلاجة امللحة لتشجي       -٣٦
ويتطلب ذلك بيئة متكينية تيسر االسـتثمار       . من أجل توفري اخلدمات املالية والتكنولوجيات     

والحـظ  . على املستويني احمللي والدويل، واستحداث قنوات توزيع فعالة من حيث التكلفة          
وزيع القائمة مثل املنظمات غري     املشاركون املنفعة احملتملة للشبكات االجتماعية وشبكات الت      

 . أو التعاونيات، وجمموعات مستخدمي املوارد/احلكومية، ومجعيات املنتجني و

  الثغرات واحلواجز والتحديات  -دال   
حدد املشاركون جمموعة واسعة من الثغرات واالحتياجات والتحديات من منظـور             -٣٧

 االقتصادية يف القطاعات والتقليل مـن       اجملتمع وعلى املستوى الوطين من حيث زيادة املرونة       
  .االعتماد على القطاعات الضعيفة

تعتمد اقتصادات العديد من البلدان النامية السريعة التأثر بتغري املناخ اعتماداً شديداً              -٣٨
وتـدين  . على القطاع األويل، وال سيما قطاع الزراعة الذي يتأثر بدرجة عالية بتغري املنـاخ             

االقتصادية جتاه تغري املناخ يزداد تفاقماً نتيجة ضعف الطاقات املؤسـسية،           مستويات املرونة   
 تطور السوق احمللية، وعدم كفاية املهارات إلدارة املشاريع التجارية ومهارات اإلدارة            وءوس

 ،املالية، واآلثار السلبية لالقتصاد العاملي املعومل على مؤشرات االقتـصاد الكلـي الـضعيفة             
  .صدير عدد صغري من السلع األوليةواالعتماد على ت

  قلة البيانات واملعلومات  -١  
أشار املشاركون مراراً وتكراراً إىل الثغرات القائمة يف توافر البيانات الالزمة فيمـا               -٣٩

. ة االقتصادية جتاه تغـري املنـاخ      رونيتعلق جبميع جوانب تطوير القياسات واألدوات لبناء امل       
 االقتـصادية،   -ت عن املناخ، مت إبراز ندرة البيانات االجتماعيـة          وباإلضافة إىل قلة البيانا   

واإلحصاءات الوطنية، والبيانات عن الزراعة واملوارد الطبيعية، فضالً عن التـوافر احملـدود             
وهذا األمر يعرقل قدرة البلدان     . لنماذج فهم كيفية تأثري تغري املناخ على األنشطة االقتصادية        

  .رونة القطاعية وتنويع أنشطتها االقتصاديةالنامية على زيادة امل
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وتعد قلة املعلومات ذات الصلة على املستوى اجملتمعي ثغرة رئيسية تؤدي إىل فهـم                -٤٠
غري كاف آلثار تغري املناخ وخيارات التكيف، مبا يف ذلك تدابري املرونـة، لـدى خمتلـف                 

 متاحة بـشكل يـصعب      تكون املعلومات متاحة أو تكون    ال  وكثرياً ما   . أصحاب املصلحة 
وبالتايل هناك حاجة إىل تعزيز توفري املعلومات ذات الصلة عن املناخ واألحوال اجلوية             . فهمه

وحتتاج تقديرات التكاليف والفائدة فيما     . واألسواق، من خالل أساليب مالئمة لكل سياق      
  .يتصل بتدابري التكيف على املستوى اجملتمعي إىل تعزيز

القتصادية على املستوى اجملتمعي أمر حيوي، ذلك أن آثار تغري املناخ            ا رونةوتعزيز امل   -٤١
. إمنا تظهر فوراً على هذا املستوى، وهنا حتديداً حتتاج خيارات التكيف إىل أن تكون مرنـة               

ملتعددة اليت تسهم يف سرعة التـأثر،       اواملناهج املتكاملة اليت تراعي الربامج االقتصادية والبيئية        
  .التحديات املتعددة اليت تطرحها آثار تغري املناخالزمة ملواجهة 

املعلومات عن املمارسات والتجارب اجليدة فيما       بعض املنظمات إىل قلة      وممثلوأشار    -٤٢
. يتصل بالتنويع االقتصادي على أهنا قيد رئيسي للمجتمعات مينعها من االستفادة من الدروس         

علومات وضمان أن تـصل املعلومـات إىل        وأعاد املشاركون تأكيد أمهية كل من توثيق امل       
 مت حتديد املعرفـة     ،وباإلضافة إىل ذلك  . أصحاب املصلحة ذوي الصلة على املستوى اجملتمعي      

التقليدية بأهنا مكمل هام للعلم، وأشار املشاركون إىل أن هذه املعارف جيب توثيقها ونشرها              
  .وتشجيع استخدامها

  حملدودةمشاركة أصحاب املصلحة الرئيسيني ا  -٢  
تيـسري  يعـوق   تعد مشاركة أصحاب املصلحة الرئيسيني احملـدودة قيـداً هامـاً              -٤٣

ومن بني أصـحاب املـصلحة      . االستحداث والنشر الناجحني للمناهج والتدابري واألدوات     
الرئيسيني ممثلو اجملتمعات احمللية، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات اجملتمعية، ومنظمـات           

، ومنظمات العمل، واحلكومات احملليـة والوطنيـة، واألوسـاط األكادمييـة،     اجملتمع املدين 
وقلة االتصال والتنسيق والرؤى املشتركة     . والصناعة، واهليئات فوق الوطنية، وجمتمع املاحنني     

ودعـا املـشاركون إىل     . ملرونة االقتصادية ا تعرقل ختطيط التكيف واستنباط خيارات       أمور
 أكثر تكامالً وتناسقاً، مبا يف ذلك إدماج إدارة الكوارث يف           يعيةية وأطر تشر  سياسات ختطيط 

  .استراتيجيات التنمية االقتصادية

  التوافر احملدود للتعليم والتدريب املهين  -٣  
زيادة القدرة على تنويع األنشطة االقتصادية، باإلضافة إىل التعليم الرمسي،          تطلب  يو  -٤٤

وصول إىل التدريب املهين واملهارات واملمارسات      توفري فرص أفضل للمجموعات الضعيفة لل     
والقطاعات االقتـصادية   ) مثل الزراعة ومصائد األمساك   (قطاعات كسب العيش    يف  اجلديدة  
همشة والـضعيفة يف هـذه      ولضمان إشراك الفئات املُ   ). مثل جتهيز الغذاء وتصنيعه   (اجلديدة  
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ئمة حملياً، مبا يف ذلك عـن طريـق         األنشطة، من األمهية مبكان إيصال املعلومات بطريقة مال       
  .استخدام اللغات احمللية

وأبرز املشاركون الصعوبات اليت تواجهها النساء يف بعـض اجملتمعـات احملليـة يف        -٤٥
فـضالً عـن    التثقيف املايل،   الوصول إىل فرص التعليم والتدريب يف جمال ختطيط املشاريع و         

. شاريع أو الوصول إىل ملكيـة األراضـي       املاملتاجرة وبعث   الفرص التجارية لتويل وظائف     
الصعوبات يتطلب ختصيص موارد حمددة من الناحية اجلنسانية، وجيب أن تـتم            ومعاجلة هذه   

  . على مستويات عديدة مع زيادة مشاركة املرأة يف صنع القرار واإلدارة

  التمويل غري الكايف  -٤  
الالزمـة  كتلـك   ية احملـدودة،    كشفت املناقشات أثناء حلقة العمل أن املوارد املال         -٤٦

لالستثمار يف التكنولوجيات اجلديدة ويف األنشطة االقتصادية اجلديدة، تظل عائقاً رئيسياً أمام    
والحظ املشاركون أن املساعدة    . العديد من البلدان النامية لتوسيع نطاق أنشطتها االقتصادية       

ابري وأدوات زيادة املرونة االقتصادية، اإلمنائية الرمسية والتربعات الطوعية قد ال تكفي لدعم تد     
ويف هذا السياق، تعد املشاركة النشطة للقطاع اخلاص . وأن التمويل االبتكاري للتكيف الزم  

وأشار املشاركون إىل التأمني الـصغري      . أمراً ال غىن عنه للنهوض مبستوى التنويع االقتصادي       
  .بوصفه آلية ممكنة لتحقيق ذلك على املستوى اجملتمعي

  األخطارالقدرات املؤسسية والتقنية ملخططات احلد من   -٥  
تشري خمططات التأمني الصغري اليت مت عرضها يف حلقة العمل لتعزيز املرونة القطاعية               -٤٧

الظروف املالئمة، ميكن أن يكون وسيلة فعالـة إلدارة         توفرت له   إىل أن التأمني الصغري، مىت      
وميكـن أن   . ضعيفة وأن يشجع سبل العيش املـستدامة       يف القطاعات االقتصادية ال    األخطار

غري أن التطبيـق    . مة لتحسني سبل العيش يف األرياف وزيادة اإلنتاج الزراعي        يكون أداة قيِّ  
والتحسني الفعليني هلذه األدوات يتطلبان قدرات تقنية ومؤسسية إضافة إىل البيانات املناخية            

وغالباً ما ال تكون هذه البيانات متاحة يف العديـد          . مالعالية اجلودة على النطاق املكاين املالئ     
وحتسني توفري اخلدمات املتعلقة باألحوال اجلوية ونظم اإلنذار املبكر مـن           . من البلدان النامية  

أو األرصاد اجلوية، أمر حيوي للمـساعدة يف هـذه   /خالل إنشاء حمطات لألحوال اجلوية و  
ألدوات القانونية والـسياسات املتعلقـة      ا إصالح    حيتاج األمر إىل   ،ويف هذا السياق  . اجلهود

  .خبدمات األرصاد اجلوية واخلدمات اهليدرولوجية
وتتراوح القيود املفروضة على تنويع األنشطة االقتصادية بـني احلـواجز النفـسية               -٤٨

واآلليات غري املالئمة للربط بني احلماية االجتماعية والتأمني واالسـتثمار غـري الكـايف يف               
وأعرب املشاركون عن قلقهم إزاء الزيادة احملتملة للبطالة، وال سيما          . تفاظ بالقوة العاملة  االح

وهناك حاجة إىل مزيد استكشاف استخدام اهلياكل األساسـية         . يف صفوف الفئات الضعيفة   
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أو إضافية، وحتسني فعاليـة  /القائمة جملموعة متنوعة من األغراض، من بينها أغراض جديدة و    
  . لقائمةالقطاعات ا

  موجز التوصيات  -رابعاً   
باالستناد إىل العروض واملناقشات يف حلقة العمل، حدد املشاركون جمموعـة مـن         -٤٩

اجملاالت ذات األولوية للعمل اإلضايف الواجب القيام به قصد زيادة املرونة االقتصادية جتـاه              
ويرد وصـف هـذه     . يفةتغري املناخ والتقليل من االعتماد على القطاعات االقتصادية الضع        

  . أدناه٥٥ إىل ٥٠اجملاالت يف الفقرات من 
وبغية تيسري استنباط خيارات متماسكة لبناء املرونة االقتصادية جتاه تغـري املنـاخ،               -٥٠

  :اقترح املشاركون اختاذ اإلجراءات التالية
  تشجيع مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين؛  )أ(  
يف ات التنمية االقتصادية على مجيع املستويات       تيسري االخنراط يف استراتيجي     )ب(  

القطاعات، مبا يف ذلك من خالل خلق حوافز مالية لالستثمار األجنيب، مثل التشريعات             مجيع  
لتشجيع السياسة الطويلة األجل، وحتديد فرص االستثمار للمشاريع التجاريـة ومـشاريع            

  كسب العيش البديلة؛
ية واالجتماعية يف خطط التنمية الوطنيـة،       تشجيع إدماج املشاغل االقتصاد     )ج(  

مبا يف ذلك عن طريق حتديد األسواق للمنتجات واخلدمات اجلديدة لتوسيع نطاق األنـشطة              
االقتصادية؛ وزيادة استحداث وتوفري آليات تقييم الفوائد والتكاليف لتدابري التكيف، مبـا يف       

  .ذلك املنافع املشتركة خليارات التنويع االقتصادي
ه تغري املناخ على مـستوى  ا االقتصادية يف القطاعات الضعيفة جت  رونةوقصد تعزيز امل    -٥١

  :اجملتمع احمللي، أوصى املشاركون باختاذ التدابري التالية
 مشاركة القطاع اخلاص، مبا يف ذلك شركات إعادة التأمني، وتشجيع           زحف  )أ(  

   املوارد التكنولوجية واملالية؛املؤمنني احملليني والوطنيني على دخول السوق لتسهيل نقل
تطوير املواد التدريبية املتعلقة باألدوات واآلليات املالية، مبا يف ذلك فيمـا              )ب(  

  يتصل بالتمويل الصغري الذي يستهدف أصحاب املشاريع على مستوى اجملتمع احمللي؛
حتديد ووضع التدابري واآلليات لربط التـأمني الـصغري بتـدابري احلمايـة              )ج(  

  .الجتماعية القائمةا
 اجملموعات، اقترح املشاركون اختـاذ      بأضعفوبغية االستجابة لالحتياجات اخلاصة       -٥٢

  :اإلجراءات التالية
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   التدخل احملدد األهداف؛يسريحتديد اجملموعات الضعيفة لت  )أ(  
تيسري ختصيص املوارد الستهداف املرأة من خالل وضع امليزانية والرصد مع             )ب(  
  نظور اجلنساين على مستويي اجملتمع احمللي والوطين؛مراعاة امل
تيسري إدماج معارف السكان األصليني واملعارف احمللية يف صنع القرار عن             )ج(  

  طريق استنباط أدوات وعمليات فعالة؛
تعزيز توفري املعلومات بشأن برامج التوظيف وسبل العيش البديلة فضالً عن             )د(  

  .بالعاملني يف القطاعات الضعيفةتوسيع املهارات واالحتفاظ 
ولتعزيز القدرات املؤسسية والتقنية ألغراض إدارة املخـاطر االقتـصادية، اقتـرح              -٥٣

  :املشاركون اختاذ اإلجراءات التالية
  تعزيز فعالية وكفاءة نظم اإلنذار املبكر؛  )أ(  
  وضع مؤشرات لسرعة التأثر واملرونة؛  )ب(  
ا يف ذلك البيانات املتعلقة ببـارامترات األرصـاد         زيادة توافر البيانات، مب     )ج(  

حـصاءات الوطنيـة،    إل االقتصادية، والبيانات اجلغرافية، وا    -اجلوية، والبيانات االجتماعية    
  والبيانات الزراعية، واملعلومات عن املوارد الطبيعية؛

  .حتسني توافر بيانات املناخ على النطاقني املكاين والزمين املناسبني  )د(  
، أوصـى    الناجحة وبغية تشجيع توثيق ونشر املمارسات اجليدة والتدابري واألدوات         -٥٤

  :املشاركون باألنشطة التالية
ختص األدوات الناجحة واملمارسات    "  حاالت إفرادية  ةمكتبة دراس "وضع    )أ(  

  السكان األصليني واملعارف احمللية؛اجليدة فضالً عن الدروس املستفادة، وتشمل معارف 
عزيز إشراك الشبكات القائمة، مبا فيها شبكات املنظمات غري احلكوميـة،      ت  )ب(  

قصد الوصول إىل أصحاب املصلحة على مستوى اجملتمع احمللي، والسهر على عرض مـواد              
  .وجيهة وعمليةوتكون االتصال بطريقة سهل الوصول إليها 

ق القائمة للتعاون   وتقدم املشاركون أيضا بتوصية شاملة لعدة جماالت لتعزيز الطرائ          - ٥٥
صول إىل خربة الوكـاالت احلكوميـة الدوليـة         واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك زيادة ال      

مثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومؤمتر األمـم         (املتخصصة واملنظمات الدولية    
ز االمتياز، ومراك) املتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة العاملية

مثل جمتمع الكارييب واهليئة احلكومية الدولية املعنية (وتشجيع خلق جتمعات اقتصادية إقليمية 
  .، عند االقتضاء)بالتنمية
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  املسائل اليت ينبغي مواصلة النظر فيها  -خامساً  

اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها الشركاء يف برنامج عمل نريويب للتغلب على              -ألف   
  ل والتحديات وتنفيذ التوصياتالعراقي

أشارت األطراف واملنظمات، من خالل العروض واملداخالت أثناء حلقة العمل، إىل             -٥٦
وأدىل . تنفيذ التوصـيات  لالسبل املمكنة للتغلب على احلواجز والتحديات اليت مت حتديدها، و         

ـ              ريويب يف  عدد من املنظمات ببيانات شفوية لوصف كيفية مواصلتها لدعم برنامج عمـل ن
. اجملاالت ذات الصلة بزيادة املرونة االقتصادية والتقليل من االعتماد على القطاعات الضعيفة           

كما مت تقدمي بيانات خطية، مشلت تعاهدات بالعمل، معربة عن التزام هذه املنظمة باملسامهة              
  .)١٠(يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن حلقة العمل

اعية واالقتصادية لتغري املناخ على العمالـة والـدخل،         وقصد معاجلة اآلثار االجتم     -٥٧
ومن بني هذه   . تعهدت منظمة العمل الدولية حبشد طاقتها التقنية للتقدم بعدد من املسامهات          

السهر على أن يكون التكيف بالنسبة للقطاعات االقتـصادية الـضعيفة           : املسامهات ما يلي  
 آلية مؤسسية متينة؛ وتشجيع وتيسري توطيد       أولوية من أولويات السياسات العامة تستند إىل      

وبروز املشاريع التجارية الصغرية اجلديدة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، كوسـيلة           
لزيادة مرونة االقتصاد جتاه آثار تغري املناخ؛ والسهر على أن تعمل خمططات األمن االجتماعي       

مـواطن الـشغل    " وتشجيع ودعم خلق     وشبكات األمان يف املناطق العالية درجة املخاطرة؛      
وباإلضافة إىل ذلك، وقصد تيسري القدرة على التكيف مع تغري املنـاخ مـن              ". اإليكولوجية

خالل املرونة يف العمل وتنويع مصادر دخل األسر، تعتزم منظمة العمل الدولية زيادة تشغيل              
هزين على حنو أفضل    طاليب العمل من خالل توفري تدريب مهين معزز، وجعل طاليب العمل جم           

  .لدخول سوق العمل
وأشار معهد التحول االجتماعي والبيئي إىل أنه يعتزم دعم استنباط جمموعة واسـعة            -٥٨

 القرار ينعاصيدعم من منهجيات التكيف واختبارها وتطبيقها والتدريب بشأهنا، مبا ميكن أن      
تنويـع علـى مـستوى      لدعم ال رائدة  الضطالع بأنشطة   اعلى املستويات احمللية؛ وكذلك     

وتعهد االحتاد الدويل لنقابات العمال بتشجيع العمل النقايب القطاعي احمللي          . اجملتمعات احمللية 
والوطين والدويل لتسهيل إدماج العمل يف ختطيط التكيف وإذكاء الوعي يف صفوف نقابات             

  .عها على العمل وأسباب العيشقالعمال بآثار تغري املناخ وو
 التنمية األفريقي مبواصلة دعمه لتنفيذ برنامج عمل نريويب من خالل           وتعهد مصرف   -٥٩

مشاريعه اإلقليمية، وقدم تفاصيل عن خمتلف استراتيجياته، مبا يف ذلك برنامج املناخ من أجل              
                                                           

التـايل علـى    املوقـع   لى  البيانات اخلطية اليت قدمها بعض الشركاء يف إطار برنامج عمل نريويب متاحة ع             )١٠(
  .<http:/unfccc.int/4781.php>: الشبكة
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وعلى الـصعيد اإلقليمـي،     . التنمية يف أفريقيا، الذي يولد وينشر معلومات املناخ يف أفريقيا         
يم سرعة التأثر على الصعيد اإلقليمي يف خمتلف القطاعات،         يفريقي تق يدعم مصرف التنمية األ   

وميول املشاريع والربامج املتعلقة حبفظ الغابات، فضالً عن املشاريع اليت هتدف إىل إدماج تغري              
  .املناخ يف السياسات الوطنية

نقاذ األرواح  اليت ترمي إىل إامليدانيةوقدم برنامج األغذية العاملي معلومات عن براجمه    -٦٠
وأعاد برنامج األمم املتحدة للبيئة تأكيد دعمه لربنامج عمل نريويب مـن    . ومحاية سبل العيش  

شددت و. خالل شبكته العاملية للتكيف اليت ترمي إىل تقاسم املعارف العملية املتعلقة بالتكيف
املـصلحة  مع بني أصحاب    اجلأوكسفام على جتربتها يف جمال احلد من األخطار وعلى أمهية           

على مجيع املستويات يف مساعدة البلدان على زيادة فرص الوصول إىل األسواق، وتعهـدت              
 األمم املتحدة اإلطارية بشأن     ةالتمويل الصغري يف إطار عملية اتفاقي     صوص  بتقدمي إسهامات خب  

ـ وتعهد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبواصلة دعمه للبلدان عن طريق آلية ت           . تغري املناخ  م علّ
  .التكيف

  اخلطوات املقبلة اليت ميكن اختاذها يف إطار عمل نريويب  -باء   
إن األنشطة املوصى هبا ميكن أن تضطلع هبا األطراف واملنظمات ذات الـصلة               - ٦١
سائر أصحاب املصلحة املعنيني يف إطار برنامج عمل نريويب ملواجهة االحتياجات كذلك و

وميكن أيضاً أن توجه هذه التوصيات نظـر        . لقة العمل والثغرات اليت مت حتديدها أثناء ح     
اهليئة الفرعية العام يف دورهتا الثالثة والثالثني يف نتائج األنشطة املضطلع هبـا يف إطـار                

  .برنامج عمل نريويب
توجيه رئيسة اهليئة الفرعية، جمموعة مـن       حتت  واقترح املشاركون يف حلقة العمل،        -٦٢

ولوحظ أن بعـض نتـائج      .  هبا يف إطار برنامج عمل نريويب      األنشطة اليت جيب االضطالع   
املناقشة يف حلقة العمل قد توفر معلومات مفيدة لألطراف يف حبث بنود جدول األعمال ذات 

  .الصلة يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ
وأُشري إىل أن برنامج عمل نريويب ميكن أن يسهل توثيق ونشر أفضل املمارسـات                -٦٣

املناهج والتدابري واألدوات الرامية إىل زيادة املرونة االقتصادية والتقليل من االعتماد           املتعلقة ب 
ومن بني ". مكتبة دراسة حاالت إفرادية"على القطاعات االقتصادية الضعيفة عن طريق إنشاء  

  وضـع مؤشـرات    : االقتراحات األخرى ملزيد العمل يف إطار برنامج عمل نريويب ما يلـي           
سرعة التأثر واملرونة؛ وتقدمي معلومات عن برامج الشغل وأسباب العيش البديلة؛           فيما يتعلق ب  

، ةوعقد حلقات عمل إقليمية لنشر املعلومات املتعلقة باملرونة االقتصادية والتنمية االقتـصادي           
  .لتنفيذ األنشطة ذات الصلة" وادر"وحتديد 

        


