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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
   من جدول األعمال املؤقتxالبند 

ستدرج يف  تقرير توليفي لآلراء واملعلومات املقدمة بشأن العناصر اليت             
  برنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضرار

  *مذكرة من األمانة    

  موجز    
يعرض هذا التقرير اآلراء واملعلومات اليت قّدمتها األطراف واملنظمات املعنية بشأن        

العناصر اليت قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف النظر يف إدراجها يف برنامج العمل املتعلـق            
ويولّف التقرير اآلراء اليت أبديت بشأن النتائج املتوقعـة، واملبـادئ           . ضرارباخلسائر واأل 

التوجيهية، ونطاق برنامج العمل، مث تلي ذلك مناقشة حول اجلهات صـاحبة املـصلحة              
وُيختتم التقريـر   . ويتناول التقرير أيضاً خمتلف طرق تنظيم العمل      . والعمليات ذات الصلة  

 ميكن االضطالع هبا يف إطار برنامج العمل، ويتـضمن          بعرض اآلراء بشأن األنشطة اليت    
  .موجزاً مقتضباً للمواضيع الرئيسية احملّددة يف ورقات اآلراء واملعلومات املقّدمة

  

__________ 

 .سهامات ذات الصلهإلّدد لتقدميها من أجل متكني األمانة من إدراج مجيع اقّدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احمل  *  
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  مقدمة  -أوالً 

  اخللفية والوالية  -ألف   
لـق بـالتكيف    أنشأ مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، إطار كانكون املتع           -١

ويف الدورة نفسها، واعترافاً باحلاجـة إىل تعزيـز التعـاون         . هبدف تعزيز إجراءات التكّيف   
واخلربة الدوليني بغية فهم وتقليل اخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة النامجة عن تغّير 

ر البطيئة احلدوث، وضع    املناخ، مبا يف ذلك التأثريات املتعلقة بالظواهر اجلوية القاسية والظواه         
مؤمتر األطراف، ضمن هذا اإلطار، برنامج عمل من أجل النظر يف ُنهج التصّدي للخـسائر               
واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصـة للتـأثريات        

  .الضارة لتغري املناخ
 ٢١ موافـاة األمانـة، حبلـول        ودعا املؤمتر األطراف واملنظمات ذات الـصلة إىل         -٢

، مبا لديها من آراء ومعلومات بشأن العناصر اليت ينبغـي إدراجهـا يف              ٢٠١١فرباير  /شباط
  :برنامج العمل، مبا يف ذلك ما يلي

إمكانية إنشاء مرفق للتأمني ضد املخاطر املناخية ملعاجلة التأثريت النامجة عن             )أ(  
  األحوال اجلوية القاسية؛

دارة املخاطر وختفيفها، وآليات لتقاسم املخاطر ونقلـها مثـل          خيارات إل   )ب(  
التأمني، مبا يف ذلك خيارات التأمني البسيط؛ وبناء القدرة على التحمل، مبا يف ذلـك عـن                 

  طريق التنويع االقتصادي؛
  ُنهج معاجلة تدابري إعادة التأهيل املتصلة بالظواهر البطيئة احلدوث؛  )ج(  
ة املصلحة اليت لديها خربات فنيـة متخصـصة ذات          إشراك اجلهات صاحب    )د(  

  .)١(صلة
وطلب مؤمتر األطراف من األمانة إعداد تقرير تـوليفي يـستند إىل تلـك اآلراء                 -٣

واملعلومات وإتاحته لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والثالثني، من أجل تقدمي              
 األطراف للنظر فيها خـالل دورتـه الثامنـة          توصيات بشأن اخلسائر واألضرار إىل مؤمتر     

  .)٢(عشرة

__________ 

 .٢٨-٢٥ و١٣، الفقرات ١٦-م إ/١املقرر  )١(

 .٢٩ الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
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  نطاق املذكرة  -باء   
 ٩٨ طرفاً، وهـي متثـل آراء        ٢٢تولّف هذه الوثيقة اآلراء واملعلومات املقدمة من          -٤

وختتلـف طبيعـة    . )٣( منظمات حكومية دولية وتسع منظمات غري حكوميـة        ١٠طرفاً، و 
لورقات املقّدمة تضمنت اآلراء املعرب عنها بشأن       اإلسهامات املقدمة اختالفاً كبريا؛ فبعض ا     

احملتوى املمكن لربنامج العمل للفترة املمتدة حىت موعد انعقاد الدورة الثامنة عـشرة ملـؤمتر               
، بينما تضمنت ورقات أخرى معلومـات       )مثل األنشطة احملددة، وترتيب العمل    (األطراف  

مثل مصادر املعلومات املتعلقـة     (تنفيذ  ميكن أن تكون مبثابة إسهامات مفيدة خالل مرحلة ال        
وطُرحت يف بعض الورقات األخرى سلسلة من املسائل الرئيسية         . )٤()بأنواع معّينة من العمل   

اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لدى االضطالع باألنشطة من أجل تقدمي توصيات إىل مؤمتر               
  .األطراف بشأن اخلسائر واألضرار

يز بني اآلراء اليت أعرب عنها طرف واحد أو منظمة واحدة           وقد ُبذلت جهود للتمي     -٥
فقط وتلك اآلراء األكثر شيوعاً، وذلك من أجل توضيح املواضع اليت توجد بصددها تباينات              

  .رئيسية حول ُنهج معاجلة اخلسائر واألضرار يف إطار االتفاقية
 يف برنامج العمـل،     رح اختاذ إجراءات حمّددة كمسامهة حمتملة ملنظمة ما       وحيثما اقتُ   -٦

  .أدرج سم املنظمة املعنية
لعناصر املقترحة للنظر يف النتائج الرئيسية      لوتتضمن هذه الوثيقة أوالً استعراضاً عاماً         -٧

، ونطاق برنـامج العمـل، مبـا يف ذلـك اآلراء          )الفصل الثاين (املتوقعة واملبادئ التوجيهية    
، مث تلـي    )الفصل الثالث ) (ج-أ(٢ردة يف الفقرة    واملعلومات احملّددة فيما يتعلق بالعناصر الوا     

). الفصل الرابـع  (ذلك اآلراء املقّدمة بشأن اجلهات صاحبة املصلحة والعمليات ذات الصلة           
ومن أجل تيسري حتديد العناصر     ). الفصل اخلامس (وتعرض الوثيقة طرقاً خمتلفة لتنظيم العمل       

ئج املتوقعة، يبحث الفصل السادس األنشطة اليت       عترب مهمة بالنسبة لتحقيق النتا    املشتركة اليت تُ  
. ميكن االضطالع هبا يف الفترة املمتدة حىت موعد انعقاد الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف             

ختتم املذكرة بفرع قصري يتضمن موجزاً مقتضباً للمواضيع املشتركة الرئيسية احملـددة يف             وُت
  ).السابعالفصل (ورقات املعلومات واآلراء املقدمة 

__________ 

تــرد ورقــات املعلومــات املقدمــة مــن األطــراف واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة يف الوثيقــة  )٣(
FCCC/SBI/2011/Misc.1    دمة من املنظمات غري احلكومية فمتاحة على املوقـع         ، أما ورقات املعلومات املق

<http://unfccc.int/3689.php>.. 
سياق األوسع للتكيف، ومن بني هذه اآلراء أدرجـت يف هـذه            العمل يف   القّدم طرفان آراء بشأن برنامج       )٤(

 .الوثيقة تلك اآلراء املتصلة بربنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضرار
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 لالطـالع علـى تفاصـيل       FCCC/SBI/2011/MISC.1وينبغي الرجوع إىل الوثيقة       -٨
نصوص املقترحات، والقدر اهلائل من املعلومات املتعلقة باملمارسات الراهنة واألنـشطة ذات    

  .الصلة واآلراء العامة املتعلقة باخلسائر واألضرار

  التوجيهية لربنامج العملاألهداف والنتائج الرئيسية واملبادئ   - ثانياً  
م به على نطاق واسع يف ورقات املعلومات        سيؤدي برنامج العمل، حسبما هو مسلّ       -٩

هج معاجلة اخلسائر واألضرار، وحتليل هذه النهج وختطيطهـا         املقدمة، إىل تيسري استكشاف نُ    
ط اخلرباء من    يوفّر منرباً تتجمع فيه خربات أوسا      هوحتديد أولوياهتا ودعمها وتنفيذها، كما أن     

تكّيف وإدارة خماطر الكوارث، وذلك من خالل توفري قناة         الالقطاعني العام واخلاص يف جمال      
  .منظمة لتوصيل املعلومات ذات الصلة إىل األطراف

من أجل ضمان وضع برنامج عمل فّعال، أشار العديد من ورقـات املعلومـات              و  -١٠
ة على نطاق الربنامج ونتائجـه املتوقعـة ونواجتـه         إىل أمهية االتفاق يف البداي    املقدمة  واآلراء  

  .امللموسة وهيكل تنظيمه
ومن شأن استهالل األنشطة فور انتهاء الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ              -١١

م إىل  قـدَّ أن يكفل، حسبما الحظ البعض، وجود مرحلة تنفيذ كافية قبل صياغة توصيات تُ            
  .فيها خالل دورته الثامنة عشرةمؤمتر األطراف كي ينظر 

وقد كان هناك توافق عام يف اآلراء على أن التقليل من التعرض للمخاطر عن طريق                 -١٢
تأهب للكوارث هو أمـر أساسـي يف إدارة         والتعزيز تدابري الوقاية من املخاطر واحلد منها        

يع املخاطر أو احلّد منها     ومت التسليم أيضاً بأنه ليس من املمكن الوقاية من مج         . املخاطر املناخية 
     وأن نقل املخاطر ميكن أن ميثل هنجاً مفيداً يف هذه احلاالت؛ إالّ أن الكثريين أشاروا إىل أنـه                  
ال ينبغي النظر إىل تقاسم املخاطر املالية أو نقلها إالّ كـأداة يف إطـار اسـتراتيجية إلدارة                  

املخـاطر لتوزيعهـا عـرب    تلك بل إنه جيّمع    املخاطر، ألنه ال يؤدي إىل إزالة املخاطر املادية         
وسلّطت اآلراء املعرب عنها الضوء على ضرورة تعزيز التعاون         . االقتصادات وعلى مر الزمن   

الدويل وحشد اخلربات الضرورية من أجل فهم وتقليل اخلسائر واألضرار املتصلة بالتـأثرات             
  .الضارة لتغري املناخ

  وقعةأهداف برنامج العمل ونتائجه املت    
أشار عدد من ورقات املعلومات املقدمة إىل أن برنامج العمل ينبغي أن يكون مبثابة                -١٣

قاعدة معرفية تقّدم إسهامات يف مداوالت مؤمتر األطراف بشأن حتديد ما قـد يلـزم مـن                 
وتشمل الطرق اليت ميكن من خالهلا هلذه القاعـدة املعرفيـة أن تـساعد              . إجراءات إضافية 
  :، ما يلي املقدمةوحظ يف العديد من ورقات املعلوماتاألطراف، كما ل
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هج، وأدوات  حتسني فهم خمتلف أنواع املخاطر، والقابليـة للتـأثر، والـنُّ            )أ(  
  :متطلبات التنفيذ، على خمتلف املستويات، من أجل

حتديد املتطلبات األساسية لوضع استراتيجيات إدارة املخـاطر يف بلـد أو             '١'
  منطقة ما؛

بشأن كيفية توزيع األموال العامة احملدودة فيما بني جمموعـة          ختاذ قرارات   ا '٢'
  هج احلّد من املخاطر ونقلها؛من ُن

تعزيز القدرة املؤسسية الالزمة للتصدي للمخاطر املتصلة بتغري املناخ بطريقة  '٣'
  استباقية؛

  :اخلسائر واألضرار عن طريقعاجلة حتفيز األنشطة احلالية واملقبلة فيما يتعلق مب  )ب(  
  فري منرب لتبادل األفكار؛تو '١'
  تعزيز التعاون واخلربة الدوليني لتقليل اخلسائر واألضرار على حنو فّعال؛ '٢'
تعزيز التعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، من   )ج(  

  .أجل التوصل إىل إدارة فّعالة وشاملة للمخاطر
مسألة طويلة األجل ستتزايد أمهيتـها يف       وتسليماً بأن مسألة اخلسائر واألضرار هي         -١٤

املستقبل، اقترح بعض ورقات املعلومات املقدمة وضع برنامج العمل كدورة برناجمية مستمرة            
ليكون مبثابة إطار لألنشطة يف الفترة املمتدة حىت موعد انعقاد الدورة الثامنة عـشرة ملـؤمتر                

اف يف حتسني فهمهـا للقـضايا       األطراف وما بعدها، ومواصلة العمل من أجل دعم األطر        
  :املتصلة باخلسائر واألضرار ولتيسري التنفيذ، عن طريق

توفري قناة مستمرة لتزويد األطراف باخلربات ذات الصلة بإدارة اخلـسائر             )أ(  
  واألضرار واحلد منها؛

هج إدارة اخلسائر واألضـرار     مجع املعلومات واخلربات املستقاة من تنفيذ نُ        )ب(  
  . مبا يف ذلك تدابري احلد من املخاطر والتأمني يف خمتلف مناطق العاملواحلد منها،

وهناك بعض اجملاالت، وخباصة هنج معاجلة تدابري إعادة التأهيل املتـصلة بـالظواهر               -١٥
موعد انعقاد الدورة تد إىل ما بعد وقتاً مي -كما الحظ البعض     -البطيئة احلدوث، قد تستلزم     

طراف من أجل النظر يف خيارات التنفيذ، ذلك ألن القاعدة املعرفيـة            الثامنة عشرة ملؤمتر األ   
  .ملعاجلة هذا النوع من املخاطر ال تزال حمدودةالالزمة 

واقترح أحد األطراف أن يشمل برنامج العمل اإلشراف على آلية دوليـة ملعاجلـة                -١٦
تغري املنـاخ يف البلـدان      اخلسائر واألضرار االجتماعية واالقتصادية والبيئية املتصلة بتأثريات        

  .النامية املعرضة بصفة خاصة للتأثر بتنفيذ تدابري االستجابة
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برنامج العمـل ينبغـي أن      إطار  وأخرياً، أشار البعض إىل أن التوصيات املقدمة يف           -١٧
تشمل االجراءات اليت ميكن اختاذها يف إطار االتفاقية واليت ميكن أن حتفز إجـراءات منـع                

ر واحلد منها على املستوى الدويل، وحتديد اجملاالت اليت ميكن فيها للجهود            اخلسائر واألضرا 
  .الدولية املتضافرة أن تسد الفجوات اليت جتهد فرادى احلكومات لسّدها وحدها

  املبادئ التوجيهية لربنامج العمل    
أن ميكـن    وهي جمموعة    ،رحت جمموعة من العناصر يف ورقات املعلومات املقّدمة       طُ  -١٨
  :ن مبثابة مبادئ توجيهية لربنامج العمل، مبا يف ذلكتكو

اجلهات التركيز على تلك    : املعرضة للتأثر بصفة خاصة   هات  االهتمام باجل   )أ(  
املعرضة للتأثر بصفة خاصة بالنظر إىل ارتفاع درجة تعرضها للتأثريات املادية لتغري املنـاخ،              

الستجابة، وإعطاء األولوية لألنشطة اليت تليب      وإىل حمدودية قدراهتا املؤسسية واملالية الالزمة ل      
التالية اليت اجلهات دت ورقات املعلومات املقدمة  وقد حدّ . احتياجاهتا امللحة والفورية واحملددة   

  :حتتاج إىل اهتمام خاص
  أقل البلدان منواً؛ '١'
  الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ '٢'
صـغار أصـحاب    اجلهات صاحبة املصلحة يف قطاع الزراعة، مبا يف ذلك           '٣'

، واألشخاص الذين يعتمـدون علـى       صّيادو األمساك احليازات، والرعاة، و  
  موارد الغابات؛

غري ذلك من اجملموعات الضعيفة اليت عادة ما تكون ممثلة متثالً ناقصاً بسبب             '٤'
عوامل مثل املوقع اجلغرايف، واإلعاقة، ووضعها كأقليـات، مبـا يف ذلـك      

  ية، والفقراء، والنساء واألطفال؛الشعوب األصلية يف البلدان النام
   تنفيذ تدابري االستجابة؛اتأولئك املعّرضون بصفة خاصة لتأثري '٥'
مع مراعاة تنّوع األوضاع    : مدى التالؤم مع السياقات الوطنية واإلقليمية       )ب(  

وجوانب الضعف الوطنية، وآليات احلوكمة اإلقليمية، ينبغي للتدابري اليت ميكن اختاذهـا يف             
  امج العمل أن تكون مالئمة للسياقات الوطنية واإلقليمية؛إطار برن
هج مكيفة على  دعم املرونة اليت تسمح باتباع ُن:األخذ بنهج قطري التوجه  )ج(  

املستويات دون الوطنية والوطنية واإلقليمية، وحتديد التوزيع األمثل للقدر احملدود من التمويل            
   ونقلها؛العام للتكيف بني خيارات احلد من املخاطر
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ضمان قدرة التدابري املدعومة على حتقيق      : ضمان الفعالية من حيث الكلفة      )د(  
هج البديلة اليت ميكن    نتائج تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث الكلفة، مبا يف ذلك ما يتعلق بالنُ            

  اتباعها؛
االستفادة مـن األعمـال      :البناء على األعمال واخلربات الفنية القائمة       )ه(  

مة واخلربات الفنية والدروس املستفادة من الربامج واآلليات واملؤسـسات واملنظمـات            القائ
  :عىن مبسألة اخلسائر واألضرار املتصلة بتأثريات تغري املناخ، مبا يف ذلكالقائمة اليت ُت

اجلمع بني خرباء من القطاعني العام واخلاص واملنظمات احلكومية الدوليـة           '١'
  ني؛ومجيع أصحاب املصلحة املعني

االستناد إىل أفضل املعارف واملعلومات العلمية املتاحة، مثل املعارف املولّفة           '٢'
يف التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ بـشأن إدارة           
خماطر الظواهر املناخية املتطرفة والكوارث من أجل تعزيز التكيف مع تغري           

  املناخ؛
مراعاة األعمال األخرى املضطلع هبا داخل      : تآزرضمان االتساق وحتفيز ال     )و(  

وخارج نطاق االتفاقية لتكملة اجملموعة األوسع من أعمال التكّيف وضمان االتساق، بغيـة             
  :التآزروتعزيز أوجه جتنب االزدواجية يف العمل، وحتديد 

بني العمل املتعلق بالتكيف والعمل املتعلق باحلد من خماطر الكوارث، مبـا يف              '١'
لعمل املضطلع به يف إطار استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد مـن            ذلك ا 

  حسب االقتضاء؛، )٥( والعمل املضطلع به ضمن إطار عمل هيوغو،الكوارث
داخل البلدان وفيما بينها، مبا يف ذلك عن طريق إدماج ممارسات التكيـف               '٢'

  واحلد من املخاطر يف برامج التنمية الثنائية واإلقليمية؛
 ينبغي أن يتم حتـسني التعـاون        :مبدأ املسؤولية املشتركة ولكن املتباينة      )ز(  

الدويل عن طريق تعزيز وحشد اخلربات الضرورية وذلك وفقاً ملبدأ املـسؤوليات املـشتركة              
  .ولكن املتباينة

  نطاق برنامج العمل  -ثالثاً   
ـ     ١٦-م أ /١باإلشارة إىل الوالية احملدَّدة يف املقرر         -١٩ دد مـن ورقـات     ، اُتفـق يف ع

املعلومات املقدمة على أن برنامج العمل ينبغي أن يركِّز أساساً على توفري اخللفيـة الفنيـة                
الضرورية واستكشاف املواضيع، مما يدعم األطراف يف تقدمي توصـيات بـشأن اخلـسائر              

__________ 

)٥( <http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>. 
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ورأى أحد األطراف   . واألضرار إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيها خالل دورته الثامنة عشرة          
 برنامج العمل ينبغي أن يركِّز على مناقشات اخلرباء األساسية وأن يتجنَّب املناقشات ذات              أن

  .الطابع السياسي
ويعرض هذا الفرع من التقرير أوالً ما قُدِّم من آراء حمدَّدة بشأن العناصر املشار إليها                 -٢٠

  . العملأعاله، مث يتناول اآلراء اإلضافية بشأن نطاق برنامج) ج-أ(٢يف الفقرة 

إمكانية إنشاء مرفق تأمني ضدَّ خماطر تغيُّر املناخ للتصدي للتأثريات املتـصلة              -١  
  لظواهر املناخية املتطرفةبا

ُيعترب التأمني، على نطاق واسع، أداةً مهمةً ضمن عدد من اخليارات احملتملـة إلدارة               -٢١
إال أنه مت إبـداء   . فة على حنو متزايد    املناخية املتكررة والعني   لظواهراملخاطر املالية الناشئة عن ا    

  .آراء متباينة بشأن دفع املناقشات قُُدماً فيما يتعلق بإنشاء مرفق تأمني ضد املخاطر املناخية
إحدى املنظمات، أن وضع برنامج عمل يف إطار        كذلك  وقد رأى أحد األطراف، و      -٢٢

. بإنشاء آلية تأمني دولية يف املستقبلاهليئة الفرعية للتنفيذ هو مبثابة حتضري العتماد مقرر يتعلق          
لظـواهر  وأشار أحد األطراف إىل احلاجة إىل خمططات تأمني ملعاجلة األضرار النامجة عـن ا             

وأشارت أطـراف أخـرى إىل أن       . املناخية املتطرفة، وخباصة على مستوى اجملتمعات احمللية      
العمل، غري أن هذه األطراف مل      مسألة النظر يف إنشاء مرفق تأمني ينبغي أن ُتدَرج يف برنامج            

 املعلومات املقدَّمة اتوتضمَّن بعض ورق. ُتعرب عن آرائها بشأن املستوى املناسب هلذا املرفق       
  .آراء بشأن عملية وضع مثل هذا الترتيب املؤسسي وما يتطلبه من إسهامات

ـ              -٢٣ اطر وتضمَّن بعض الورقات املقدَّمة حتفظات إزاء إنشاء مرفق للتأمني ضـد املخ
االفتقـار احلـايل إىل     : وتشمل الشواغل الرئيسية اليت ُحدِّدت يف الورقات ما يلي        . املناخية

بيانات مفصلة عن املخاطر فيما يتصل بالبلدان املعرَّضة للتأثر، وعدم توفر حتليالت حول ما              
إذا كان مرفق تأمني من هذا النوع ميثل الطريقة األكفأ واألكثر فعاليـةً لـدعم التكيـف؛                 
والفوارق بني البلدان من حيث التأثريات املتوقعة لتغيُّر املناخ وخصائص أنظمة التأمني الوطنية            
ودرجة االستعداد والقدرات القائمة؛ واخلصائص والظروف اإلقليمية املختلفـة؛ والـدور            

ّد مـن    لتدابري الوقاية واحل   ةاحملدود للتأمني يف جمال الوقاية من املخاطر؛ وتناقص املوارد املتاح         
ومع مراعاة هذه الشواغل،    . املخاطر؛ وإمكانية إعاقة األخذ بنهج قطري التوجه إزاء التكيُّف        

اعترب بعض األطراف، يف ورقات املعلومات اليت قدمتها، أن إنشاء مرفق تـأمني وحيـد أو                
هو خيار غري سليم من الناحية الفنية، كما أنـه لـيس            " يصلح جلميع احلاالت  "األخذ بنهج   

  . فعاالًخياراً
 القائمة علـى شـراكات      ،والحظ أحد األطراف أن املخططات الوطنية واإلقليمية        -٢٤

مناسبة بني القطاعني اخلاص والعام، ُيرجَّح أن تكون أيضاً أكثر قدرة على االستجابة السريعة          
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من مرفق تأمني عاملي يف إطار االتفاقية، وأنه ميكن يف هناية املطـاف ربـط بعـض هـذه                   
 اإلقليمية مبجمَّع أوسع للتأمني ضد املخاطر بغية حتسني الكفاءة وحتقيق وفورات            املخططات
  .يف التكاليف

ورأت إحدى املنظمات غري احلكومية أن استخدام التأمني ضد املخـاطر املناخيـة               -٢٥
غري املتكررة ألن تكلفة التـأمني علـى األحـداث          لظواهر  ينبغي أن يقتصر على التصدي ل     

رتفعة جداً؛ ومن مث يلزم استخدام أنواع أخرى من األدوات أو التدابري فيما             املتكررة تكون م  
  .يتعلق هبذه األحداث

والحظ البعض أن التركيز ينبغي أن ينصبَّ، لدى معاجلة هذه املسألة، على املخاطر               -٢٦
  .الكلية للخسائر واألضرار على املستويني الوطين واإلقليمي

لظـواهر  قدَّمة أن مثة أمثلة على مرافق التأمني يف جمال ا  وأكدت ورقات املعلومات امل     -٢٧
إال أنه اعُتبَِر أن مثة ضرورةً لألخذ بُنُهج جديـدة          . ، تتناول مستويات خمتلفة   تطرفةملناخية امل ا

وإنشاء مؤسسات جديدة حمتملة من أجل تفعيل اآلليات اخلاصة بالبلدان املعرَّضة للتأثر، وهي       
ويرى البعض أن مثة حاجة لدراسة مدى       . نطاق التأمني التجاري  آليات تندرج حالياً خارج     

يف ) وال سيما تلك اخلاصة بقطاع الزراعة حتديـداً       (املالءمة املالية هلذه املخططات التعويضية      
سياق تزايد احتمال حدوث آثار ضارة نامجة عن تغيُّر املناخ، واستكشاف شروط وُسـُبل              

أو مـع  / توزيع املخاطر َعرب مناطق جغرافية أوسـع و      تعزيز هذه املالءمة، وخباصة عن طريق     
إعانات خارجية، مبا يف ذلك اعتماد النموذج املمكن لصندوق إغاثة يف حاالت الكـوارث              

  .تدَعمه البلدان املتقدمة وصناعة إعادة التأمني
، حسب ما الحظه العديد مـن        يتطلب إنشاء مرفق تأمني  فإن  وعالوة على ذلك،      -٢٨

 من خالل تضمني برنامج العمل تقديراً كمياً للخسائر واألضرار النامجة عن            اًاألطراف، دعم 
وهذا ميكن أن يشمل حتديد املناطق أو القطاعات القابلة للتأثر، وحتليل املخـاطر             . تغيُّر املناخ 

من حيث مصدرها ومداها وإطارها الزمين، والنمذجة املفـصلة لتـأثريات تغيُّـر املنـاخ،               
  .دة لألضراروالتقييمات احملدَّ

  :ووجهت بضعة أطراف االهتمام إىل جوانب التمويل، مبا يف ذلك  -٢٩
ينبغي عدم استخدام مرفق للتأمني ضد املخاطر املناخية كآلية تـؤدي إىل              )أ(  

 ٤حتويل املسؤوليات عن كاهل األطراف من البلدان املتقدمة، حسب ما تنص عليه الفقرات              
   من االتفاقية؛٤ من املادة ٨ و٥و

ينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية أن ُتخّصص قدراً كافياً             )ب(  
من األموال العامة على حنو مستقر وحسن التوقيت وميكن التنبؤ به حبيث ميكن للبلدان النامية               

أمني أن متوِّل، يف مجلة أمور أخرى، التغطية التأمينية ملعاجلة القضايا املتصلة بالتكيُّف ومبرفق للت
  ضد املخاطر املناخية؛
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إىل زيادة األعباء املالية اليت تقـع علـى          )٦(جيب أال يؤدي مثل هذا املرفق       )ج(  
البلدان النامية، بل ينبغي أن يوفِّر متويالً ألنشطة بناء القدرات املؤسسية مـن خـالل               كاهل  

  .تنظيم حلقات العمل وتبادل املعارف واخلربات

آليـة  احلّد منها؛ وآليات تقاُسم املخاطر ونقلها مثل        خيارات إدارة املخاطر و     -٢  
التأمني، مبا يف ذلك خيارات التأمني البسيط؛ وبناء القدرة على التحمُّل، مبا يف             

  ذلك عن طريق التنويع االقتصادي
 وأُِكَد يف الورقات املقدَّمة مـن       ،لوحظ يف ورقات املعلومات املقدَّمة من األطراف        -٣٠

وأشارت عدة ورقات   .  بالفعل قدراً كبرياً من النشاط يف جمال العمل هذا          أن هناك  ،املنظمات
احملدَّدة يف إطار عمل هيوغو، ميكن أن تكون مبثابة         احلد من أخطار الكوارث،     إىل أن مبادئ    

وأشارت إحدى املنظمات إىل أن آليـات       . مبدأ توجيهي لالضطالع باألنشطة يف هذا اجملال      
ن أن تتحول إىل آليات تدعم ذاهتا بذاهتا يف سياق جتاري، شريطة            تقاُسم املخاطر ونقلها ميك   

توفُّر البنية التحتية التنظيمية واإلعالمية فضالً عن الدعم الدويل، وأن صناعة التأمني ميكن أن              
التأمني ضد هـذه    الكيفية اليت ميكن هبا إلدارة املخاطر املادية أن جتعل          بشأن  ُتسدي املشورة   
  .ناًاملخاطر أمراً ممك

وأوىل أحد األطراف أولوية جملال العمل هذا، مشدِّداً على أن برنامج العمل ينبغي أن            -٣١
بكفـاءة  املناخية  يعطي األولوية الستكشاف اخليارات املالئمة إلدارة خمتلف أنواع املخاطر          

  .وفعالية
والحظ البعض أن التركيز ينبغي أن ينصب، لدى تناول جمال العمل هـذا، علـى                 -٣٢
  . دون الوطين والوطيننستويني الصغري واملتوسط ملخاطر اخلسائر واألضرار على الصعيديامل

       ، الـذي جيـري     "التنويع االقتـصادي  "ورأى أحد األطراف أن املوضوع الفرعي         -٣٣
  ينبغي أن يؤدي إىل نتائج ملموسة من أجـل تعزيـز  ،تناوله يف إطار أي برنامج عمل جديد     

وأنه ينبغي للهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنسق وتدعم وتتابع تنفيذ إجـراءات      التنويع االقتصادي،   
  :ترمي إىل
تعزيز التنويع االقتصادي وتقدمي املساعدة للبلدان النامية من أجـل حتقيـق         )أ(  

 تنفيذ تدابري   اتالتنويع االقتصادي بغية بناء القدرة على التحمُّل يف مواجهة تغري املناخ وتأثري           
  االستجابة؛

تقدمي الدعم، من خالل االستثمار األجنيب املباشر، هبدف تنويع اهلياكـل             )ب(  
  هذه االستثمارات؛ذب االقتصادية يف البلدان النامية، واملساعدة يف هتيئة بيئة مواتية جل

__________ 

 ".صندوق التأمني ضد املخاطر"ُيشار إليها يف ورقة املعلومات األصلية باسم  )٦(
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تعزيز وحتسني نقل التكنولوجيا لدعم جهود التنويع االقتصادي يف البلـدان         )ج(  
  .النامية
حكومية دولية التركيز على التنمية االقتصادية احمللية كآلية هامـة          واقترحت منظمة     -٣٤

كجزء رئيسي من اسـتراتيجية     " خضراء"لدعم عملية التنويع االقتصادي وخلق فرص عمل        
  .التنويع يف مواجهة التغيُّرات اهليكلية النامجة عن تغيُّر املناخ

   البطيئة احلدوثُنُهج معاجلة تدابري إعادة التأهيل املتصلة بالظواهر  -٣  
الحظت عدة ورقات أن القاعدة املعرفية املتعلقة بُنُهج معاجلة اخلـسائر واألضـرار               -٣٥

واعُتبَِر أن عملية تقييم القضايا،     . النامجة عن الظواهر املناخية البطيئة احلدوث ال تزال حمدودة        
       اج من الوقـت   تحتواستكشاف مجيع الُنُهج، وبناء عملية متعددة اجلهات صاحبة املصلحة،          

  . ما يتجاوز الفترة املمتدة حىت موعد انعقاد الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف
وطُرحت املسائل التالية يف ورقة أو أكثر من ورقات املعلومات املقدَّمة باعتبارهـا               -٣٦

  :مسائل يلزم النظر فيها عند تناول جمال العمل هذا
   على املدى الطويل؛اخلسائر واألضرار املتوقعة  )أ(  
إدماج سياسات التكيف يف عملية التخطيط القطاعي والتحول احلـضري            )ب(  

  وتنمية املناطق الساحلية؛
حتديد األولويات فيما بني الظواهر املناخية البطيئة احلدوث الـيت ميكـن              )ج(  

  بصددها وضع سياسات لتقليل املخاطر؛
ملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة      استخدام اخلربات املتوفرة خارج إطار ع       )د(  

 باآلليات  ة بطائفة من املقترحات، مبا يف ذلك تلك املتعلق        ةبشأن تغيُّر املناخ يف املناقشات املتعلق     
  املالية وآليات نقل املخاطر، وآليات نقل التكنولوجيا، واألدوات والُنُهج واحللول البديلة؛

       اع اخلاص وُتنشئ آليات سـوقية      وضع استراتيجيات تستخدم موارد القط      )ه(  
ال تعتمد اعتماداً مفرطاً على ميزانيات القطاع العام وتكون قابلة لالستدامة علـى املـدى               

  .الطويل
وشدَّد أحد األطراف على أن مجيع االستراتيجيات الرامية إىل تنفيذ تـدابري إعـادة                -٣٧

 ذات األولية لكل بلد وأن ُتنفَّذ يف إطار التأهيل ينبغي أن تستجيب للظروف احملدَّدة واجملاالت     
  .االتفاقية بغية بناء القدرة على التصدي للظواهر املناخية البطيئة احلدوث

وميثّل التخفيف املعقول النبعاثات غازات الدفيئة، حسب ما لوحظ يف بضع ورقات              -٣٨
 ىن، وتقليلـها إىل أد    معلومات، الوسيلة األساسية للوقاية من املخاطر ذات الصلة بتغري املناخ         

  .حد وجتنب حدوث تغري مناخي خطري، وخباصة فيما يتعلق بالتغيُّرات التدرجيية وتأثرياهتا
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وأشارت منظمة حكومية دولية إىل أنه على الرغم من كَون عملية تقدير التكاليف               -٣٩
تـأمني  ومثل التأمني على احليـاة،      (املمكن لبعض أدوات التأمني     فمن  بالغة الصعوبة،   عملية  

  .أن تكون أدوات مهمة يف جمال العمل هذا) املعاشات التقاعدية، وإدارة االستثمارات

  آراء إضافية بشأن نطاق برنامج العمل  -٤  

  التركيز القطاعي    
أثار أحد األطراف مسألة احلاجة إىل تناول الطرق الكفيلة بإدراج اجلوانب املتعددة              -٤٠

 يف سياق معاجلة    ،ائي واملياه وخدمات الصرف الصحي    القطاعات، مثل الصحة و األمن الغذ     
وجاء يف ورقة أو أكثر من ورقات املعلومات املقدَّمة أنه يلزم إيالء اهتمام             . اخلسائر واألضرار 

  :خاص ملا يلي
القطاع الزراعي يف ضوء أمهية هذا القطاع بالنسبة ملصادر الرزق والتنميـة             )أ(  

   يف البلدان النامية؛االقتصادية واألمن الغذائي للسكان
  .)٧(الصحة، كجزء من اآلثار الضارة لتغيُّر املناخ، املذكورة يف االتفاقية  )ب(  
حفظ واستعادة الُنظُم اإليكولوجية الوظيفية لكي ُتسهم، كتدابري فعالة من            )ج(  

  .يل من خماطر الكوارثلحيث الكلفة، يف التق

  العناصر اإلضافية    
 أعاله ينبغي أال ُتعترب     ٢ولية أن املسائل املدرجة يف الفقرة       الحظت منظمة حكومية د     -٤١

واقترحت منظمة حكومية دولية أخـرى      . قائمة كاملة خبيارات التصدي للخسائر واألضرار     
توفري خدمات مناخية حمسَّنة للبلدان النامية إلتاحـة معلومـات   "إدراج عنصر إضايف بعنوان  

بغية تعزيـز  " سائر واألضرار النامجة عن تغيُّر املناخ    مناخية أفضل ومنتجات تنبؤ للحّد من اخل      
  .الروابط باإلطار العاملي للخدمات املناخية

  اجلهات صاحبة املصلحة والعمليات ذات الصلة  -رابعاً   

  إشراك اجلهات صاحبة املصلحة  -ألف   
اك اتفقت مجيع ورقات املعلومات املقدَّمة على األمهية البالغة اليت يتسم هبـا إشـر               -٤٢

عترب املناقشات اليت جتري على مستوى اخلرباء مع اجلهات صاحبة          وُت. اخلرباء يف برنامج العمل   
__________ 

 . من االتفاقية٤من املادة ) و(١ ويف الفقرة ١ من املادة ١يرد ِذكر الصحة يف الفقرة  )٧(
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املصلحة من القطاعني اخلاص والعام ضرورية للتوصل إىل فهم أفضل ملختلـف اخليـارات              
املتاحة، بغية توفري املعلومات ملؤمتر األطراف، يف ما يقدمه من إرشادات إىل األطراف، بشأن              

فاالستفادة من اخلربة الفنية جملموعة واسعة من املمارسني املقتدرين والربامج          . لول املناسبة احل
واملؤسسات العاملة يف جمال عمليات التكيف وإدارة خماطر الكوارث تكفَل أن يكون النظـر              

 إىل الدروس املستفادة من اجلهود      ، على حنو وافٍ   ،يف ُنهج معاجلة اخلسائر واألضرار مستنداً     
  .ملستمرة املبذولة ملعاجلة املخاطر املناخية عموماًا

وتشمل اجلهات صاحبة املصلحة اليت ذُِكَرت يف ورقات املعلومات والـيت تتمتـع               -٤٣
  :خبربات متخصصة ما يلي

املؤسسات األكادميية، وخاصةً املؤسسات املشارِكة يف تقدير تكاليف تغيُّر           )أ(  
  املناخ؛

  قطاع الزراعة؛  )ب(  
ظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، وخباصة تلك املشارِكة يف          من  )ج(  

  مبادرات حبثية ومنوذجية يف شىت أحناء العامل؛
  العاملون يف جمال التنمية؛  )د(  
وتقـدمي املـساعدة    العاملة يف جمال احلّد من أخطار الكوارث،        وساط  األ  )ه(  

  اإلنسانية واملساعدة يف حاالت الطوارئ؛
  رباء اإلنذار املبكر؛خ  )و(  
  املؤسسات املالية؛  )ز(  
  جمتمعات السكان األصليني؛  )ح(  
  منظمات الصحة الوطنية والدولية؛  )ط(  
  كيانات القطاع اخلاص، وال سيما صناعة التأمني؛  )ي(  
  .منظمات العمل وأصحاب العمل ومؤسسات العمل  )ك(  

 املصلحة على أولئك الـذين      وأُشري إىل ضرورة أال تقتصر مشاركة اجلهات صاحبة         -٤٤
كبري من تنفيـذ    ففي هناية املطاف سيحدث قدر      . يتمتعون باخلربات املتخصصة ذات الصلة    

الربنامج على املستويني الوطين واحمللي؛ ولذلك فإن احلكومات احمللية ودون الوطنية والوطنية،            
اقع، ُتعتَبر أيضاً من    فضالً عن اجلهات املشارِكة يف عمليات التخطيط والتنفيذ على أرض الو          

واقُترح أن حتدد األطراف الوكـاالت      . بني اجلهات اهلامة صاحبة املصلحة يف برنامج العمل       
اليت تعمل يف جمال التكيُّف يف بلداهنا وأن ُتشرِك اخلرباء يف مجيع القطاعات املعنية بـالتكيُّف                

  .واحلد من اخلسائر واألضرار وإدارة خماطر الكوارث
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 إىل أمهية التشاور مع املستفيدين املستهدفني، من أجل توجيـه برنـامج             كما أُشري   -٤٥
العمل حنو أكثر املسائل إحلاحاً وتيسري وضع نظم فعالة إلدارة املخاطر تؤثر تأثرياً حقيقياً على           

واقترح البعض أن يأخذ برنامج العمل يف االعتبار املخاطر املتصوَّرة اليت ميكن            . القابلية للتأثر 
رض هلا املستفيدون، واآلليات القائمة للتعامل مع هذه املخاطر، والطلب على منتجات            أن يتع 

إدارة املخاطر، واحلاجة إىل التدريب الذي يتناول مواضيع مثل احلّد من املخاطر وحمو األمية              
  .املالية، وإشراك املستفيدين يف تصميم وتنفيذ استراتيجيات إدارة املخاطر

حكومية إىل أن املنابر املتعددة اجلهات صاحبة املصلحة املُنشأة         وأشارت منظمة غري      -٤٦
ضمن إطار عمل هيوغو ميكن أن ُتعزَّز لتكون مبثابة منابر          احلّد من أخطار الكوارث     يف سياق   

للتعاون بني العديد من اجلهات صاحبة املصلحة على املستوى الوطين، كما ميكن أن تشكِّل              
كما أُثريت بصورة متكررة يف ورقات املعلومات املقدَّمـة         . ةجزءاً من برامج التكيف الوطني    

مسألة ضرورة حتفيز اإلسهامات املقدَّمة من جمموعة كاملة من خرباء التـأمني واملؤسـسات     
. املالية من القطاعني اخلاص والعام بطريقة منظَّمة وتكاملية من خالل عملية جامعة وشـاملة             

ستند إىل هنج يقوم علـى      تإجراءات حوار وتعاون    ختاذ  اوعرض برنامج األمم املتحدة للبيئة      
مسألة اخلسائر واألضرار، وتيسري إشراك صناعة التأمني َعرب مبادئ مبادرة          فيما خيص   املبادئ  

  .التمويل يف إطار برنامج األمم املتحدة للبيئةاليت تشكل جزءاً من مبادرة التأمني املستدام 
مم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، أُشري إىل نوعني         وفيما يتعلق بعملية اتفاقية األ      -٤٨

  :عامني من األدوار
األفكار واملعلومات، ولتحسني إمكانيـة وصـول       بادل  التنسيق الدويل لت    )أ(  

  البلدان إىل املعلومات واملعارف؛
حفز تيسري املناقشات بشأن تنفيذ االستجابات املوجَّهة وطنياً، وكـذلك            )ب(  
  .د االقتضاء، وتقدمي الدعم هلذا التنفيذإقليمياً عن

  ة ذات الصلة اجلاري لاعمواألالعمليات  -باء 
عدة ورقات، ما هو موجود من ذكره يف كرر تينبغي لربنامج العمل أن يراعي، كما       -٤٩

ل ذات صلة باخلسائر واألضرار يف مجيع املستويات سواء يف          اعمأوترتيبات و مؤسسية  آليات  
  :التاليةصالت إىل ال وأشارت ورقة أو أكثر .و خارجهاإطار االتفاقية أ

ضمان النظر املتسق يف القضايا ذات الصلة يف إطـار          : ١٠-م أ /١املقرر   )أ( 
  : ما يلييشمل، و١٠-م أ/١املقرر 

ج إدارة املخاطر املأذون هبـا      حلقة العمل املعنية بتحديد ثغرات وحتديات هنُ       '١'
  ؛١٠-م أ/١مبوجب املقرر 
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من حواجز  ظهر  عمل متابعة ملناقشة كيفية تفادي ما ي      ) حلقات(أية حلقة      '٢'
  هج إدارة املخاطر؛تنفيذ ُنأمام 

بند جديد يف جدول األعمال بشأن التكيف مع اآلثار الضارة لتغري           إدراج     '٣'
التكيف مع اآلثار   إجراءات  تنفيذ  حالة  املناخ يتضمن برنامج العمل وتقييم      

  الضارة لتغري املناخ؛
برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابليـة للتـأثر بـه              )ب( 

استجابة   شركاء برنامج عمل نريويب    ا ينجزه يت الصلة ال  اتل ذ اعماألببط  تري: والتكيف معه 
  ؛القابلية للتأثر هباأثريات الظواهر املناخية القصوى وتفهم بتتصل للدعوات إىل اختاذ إجراءات 

 املباشـرة   اتريثتأ بشأن آليات إدارة املخاطر املالية النامجة عن ال        ورقة تقنية  )ج( 
  ؛)٨(لتغري املناخ يف البلدان النامية

القياسات املتعلقة ب  حتليل وحتديد مقترحات املقررات املمكنة       :جلنة التكيف  )د( 
  ؛)٩(اخلسائر واألضراراهلشاشة واملوحدة القائمة على أسس علمية لتقييم 

فيد تـصميم خطـط     سيست :والتخطيط على الصعيد الوطين    جراءاتاإل )ه( 
 الوصول إىل اخلربة الواسعة اليت ميكن توفريها عن طريق برنـامج          إمكانية وطنية من التكيف  ال

 يف وضع مناذج الظواهر املناخية القصوى وتصميم االسـتراتيجيات واملنتجـات   مثالً(العمل  
  ؛)املالئمة إلدارة املخاطر ونقل املخاطر

 التقرير اخلاص عـن إدارة      - اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      )و( 
اإلفادة  ميكن   : القصوى والكوارث لدفع عملية التكيف إىل األمام       ظواهر املناخية خماطر ال 

هذا التقرير كمورد مفيد لتقدمي املعلومات، مبا يف ذلك ألغراض تقييم خمتلف اآلليـات              من  
  ؛)التأمني، والتعويض، وإعادة التأهيلالوقاية، وآليات مثل (

 أشارت بعض الورقات    :املتصلة باحلد من أخطار الكوارث    ارية  األعمال اجل  )ز( 
 )١١(٢٠١١ وتقرير التقييم العاملي لعـام       )١٠(إىل فائدة املنتدى العاملي للحد من أخطار الكوارث       

ملناخيـة  ا صول للظـواهر  للمناقشات املتعلقة بربنامج العمل، وال سيما بشأن طبيعة تعرض األ         
النامجة عن  وجمموعة النهج اليت ميكن أن تساعد يف إدارة اخلسائر واألضرار احملتملة            قصوى  ال

مع  لضمان التآزر    رح ما يلي بوصفه ضرورياً    وإضافة إىل ذلك، اقتُ    .قصوىالالظواهر املناخية   
  : الصلة باحلد من أخطار الكوارثاتل ذاعماأل

__________ 

)٨( FCCC/TP/2008/9.  
 مـن الوثيقـة   ٣٦ترد إشارة إىل الصلة بـني جلنـة التكيـف وبرنـامج العمـل كـذلك يف الفقـرة             )٩(

FCCC/AWGLCA/2011/3.  
)١٠( <http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/>.  
  .٢٠١١مايو / يف أيارلمنتدى العاملي للحد من أخطار الكوارثلمن املقرر إصدار التقرير يف الدورة الثالثة  )١١(
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 يف إطار برنامج العمل على تكملـة         املتخذة تز كل اإلجراءا  يضمان ترك  '١'
الوطنية املنضوية حتت إطار عمل هيوغو على منـع         تديات  وتعزيز قدرة املن  

  ؛هاواحلد من اخلسائر واألضرار على الصعيدين الوطين وفوق الوطين
مواءمة األنشطة اجلارية يف إطار برنامج العمل مع اخلربة املوجودة يف جمال             '٢'

املنتدى العاملي للحد   ها  حدديت  األولويات ال مع  وارث و احلد من أخطار الك   
اليت تـساهم يف جهـود      إعطاء األولوية لألنشطة    من أخطار الكوارث، و   

  التنمية املستدامة؛
تعزيز التعاون بني أمانيت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ              '٣'

 أجل ضمان إشراك  منالكوارث من للحد الدولية املتحدة األمم استراتيجيةو
  .اخلرباء املعنيني يف مجيع حلقات العمل واجتماعات اخلرباء ذات الصلة

  العمل برنامج وهيكل التنفيذج هنُ - خامساً 
يتـوخى  رت ورقات عديدة، هيكل واضح      ذكينبغي أن يكون لربنامج العمل، كما         -٥٠

  :عملية، حبيثإجنازات 
 عن احللول اليت تدعم األطـراف يف        ع التفكري اخلالق والنهج الباحثة    شّجي )أ( 

بـأن           خيارات تنفيذ ميكن توصية مـؤمتر األطـراف          ةغيازيادة فهم اخلسائر واألضرار وص    
  ينظر فيها؛
التوصيات بصورة مالئمـة يف سـياق       وضع  ن عرب املناقشة من ضمان      كّمي )ب( 

  إلجراءات املطلوبة للتكيف؛من ااجملموعة األوسع 
          التقدم يف جمال من جماالت العمـل علـى التقـدم يف             ماداعتضمن عدم   ي )ج( 

  .آخرجمال 

  الطرائق  -١  
          األنشطة احملتملة املشار إليها يف الفـصل الـسادس        جناز  تشمل الطرائق املقترحة إل     -٥١

  :ما يلي
  حلقات عمل دولية وإقليمية؛ )أ( 
  اجتماعات اخلرباء؛ )ب( 
  أو جمموعات عمل خاصة؛/وفود واجتماعات غري رمسية لل )ج( 
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مشاورات عامة وحوار مكثف مع اجلامعات واملراكز اإلقليمية واخلـرباء           )د( 
  املعنيني واملنظمات ذات املصلحة؛

واملبادئ وليف  الورقات التقنية، واخلالصات، وغريها من وثائق التحليل والت        )ه( 
  التوجيهية؛
  ؛عرب اإلنترنتن إجراؤها اليت ميكتلك دورات تدريبية، مبا فيها  )و( 
  املبادرات التجريبية؛ )ز( 
  .الورقات احملددة اهلدف )ح( 

  اهليكل  -٢  
فهم خمتلف سني  ن معظمها حت  هيكل برنامج العمل تضمَّ   بشأن  دمت عدة مقترحات    قُ  -٥٢

جوانب اخلسائر واألضرار إما كخطوة أوىل يف برنامج العمل، أو كجزء ال يتجزأ من مسار               
  :وتشمل النهج املقترحة ما يلي .اجلاري مبوازاة ذلكترتيب العمل 

يعطي هذا اخليار أمهية هليكلة العمل بطريقة تسلسلية        : )١٢(١ رحليالنهج امل  )أ( 
دعم التنفيذ على أساس معريف     بشأن  و) مثل التأمني (لضمان قيام املناقشة بشأن أدوات بعينها       

نطوي على  هو ي و. املخاطر ملخاطر ونقل هج احلد من ا    بعلم االقتصاد وبتكامل خمتلف نُ     كاٍف
  :ما يلي

وحتديد إدارةً فعالة من حيث الكلفة      دارة املخاطر   إ فهم أدوات    -١املرحلة   '١'
  هدفها والربط فيما بينها؛

  لتنفيذ والدعم؛يسترشد هبا يف ا توفري معلومات -٢املرحلة  '٢'
يكة القابلة  الوششديدة  املناخية ال ظواهر  لابالنظر إىل   : )١٣(٢النهج املرحلي    )ب( 

  :للتنبؤ اليت قد تتضرر منها البلدان النامية، ينبغي ترتيب العمل كما يلي

__________ 

الع على مزيد من التفاصـيل      وميكن االط  .أعاله) ب(٢هذا النهج موجه جملال العمل املشار إليه يف الفقرة           )١٢(
ــهج    ــذا النــ ــن هــ ــىعــ ــعلــ ــروينرابط  الــ ــايلاإللكتــ :  التــ

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/application/pdf/usa_25_february

_2011.pdf>.  
ـ علـى ميكن االطالع على مزيـد مـن التفاصـيل عـن هـذا النـهج          )١٣(  : اإللكتـروين التـايل  رابط ال

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/application/pdf/mexico_1_march

_2011.pdf>.  
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ز على التنفيذ الفوري للتـدابري الـيت متهـد الطريـق            يتركال -١املرحلة   '١'
 تغري املناخ الـيت     اتريثتأ ل يتصدالواليت ُيتفّق عليها يف املستقبل       لإلجراءات

  ؛بدأت يف احلدوث فعالً
  اد استجابة قوية طويلة املدى للظواهر املناخية؛ إعد-٢املرحلة  '٢'
 ١يتيح هذا اخليار القيام بالعمل يف إطار املوضوعني         : )١٤(١النهج املواضيعي    )ج( 

  :ينطوي على ما يليهو ، و٣ بالتوازي، يتبعهما املوضوع ٢و
  املعرفة بالتعرض للخسائر واألضرار؛سني  حت-١املوضوع  '١'
موعة من األدوات والنـهج املتاحـة        استكشاف استخدام جم   -٢املوضوع   '٢'

للتصدي للخسائر واألضرار يف خمتلف املستويات، ووظائف وحدود وأمهية         
  استراتيجية إلدارة املخاطر املناخية؛إطار كل منها على حدة يف 

 حتديد مسارات التنفيذ املمكنة يف إطار االتفاقية مـن أجـل            -٣املوضوع   '٣'
  تنفيذ النهج؛

سيجري تنفيذ مجيع األعمال يف إطار املواضيع التالية        : ٢النهج املواضيعي    )د( 
  :بشكل متوازٍ

   تغري املناخ؛اتريثتأواألضرار املتصلة ب اخلسائر فهمسني  حت-١املوضوع  '١'
بسبل احلـد مـن اخلـسائر       املتعلقة   تبادل وتعميق املعارف     -٢ملوضوع  ا '٢'

  واألضرار؛
  .ملتبقيةباألخطار ااملتعلقة  تبادل وتعميق املعارف -٣املوضوع  '٣'

  :عرب عن جمموعتني من وجهات النظروفيما يتعلق باإلطار الزمين، أُ  -٥٣
  :تقسيم العمل املواضيعي إىل ثالث فترات زمنية )أ( 
  ؛٢٠١١ديسمرب /يونيه إىل كانون األول/من حزيران '١'
  ؛٢٠١٢مايو /يناير إىل أيار/من كانون الثاين '٢'
  ؛٢٠١٢ديسمرب /يونيه إىل كانون األول/من حزيران '٣'

__________ 

ميكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن هذا النهج يف الورقات املقدمة من حتالف الدول اجلزرية الصغرية                  )١٤(
غري املناخ، ومعهد غرانتام لبحـوث تغـري   والشبكة الدولية للعمل املناخي، ومركز علم اقتصاد وسياسات ت  

وهي الورقات الواردة    األمم املتحدة اإلمنائي،     وبرنامجاملناخ والبيئة، ومبادرة ميونيخ للتأمني يف جمال املناخ،         
 : واملتاحـــة علـــى الـــرابط اإللكتـــروين التـــايلFCCC/SBI/2011/Misc.1الوثيقـــة يف 

<http://unfccc.int/parties_observers/ngo/submissions/items/3689.php>.  
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 للهيئة الفرعية ٣٦من الدورة الفترة املمتدة ، أو   ٢٠١٢استخدام معظم عام     )ب( 
  . ملؤمتر األطراف١٨لدورة تقدم إىل ا، إلعداد توصيات للتنفيذ فصاعداً

 يف دمج أنشطة إضافية يف مرحلة الحقـة، حـسب            هاماً كما اعتربت املرونة أمراً     -٥٤
هدت إليها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة        احلاجة، مع مراعاة نتائج حلقة العمل اليت ع       

 اتريثتـأ الاملتصلة ب والثالثني بتحديد الصعوبات والثغرات يف جمال تنفيذ ُنُهج إدارة املخاطر           
برنامج العمل يف إطـار االتفاقيـة       نطاق  ، والعمليات اجلارية خارج     )١٥(الضارة لتغري املناخ  

  . على السواءخارجهاو

  العمل برنامج إطار يف املمكنة باألنشطةتتعلق حات مقتر - سادساً 
، يف مجيع العناصر الالزمـة      ينبغي لربنامج العمل أن ينظر، كما أُشري إىل ذلك مراراً           -٥٥

 األنشطة اليت    نوع وقدمت وجهات نظر بشأن    .لوضع استراتيجيات إدارة املخاطر وتنفيذها    
، إىل جانب اإلطـار     )موضوع حلقات العمل  / عنوان مثالً( أو بتفصيل    يتعني القيام هبا عموماً   

 أو من دونه، والتغطية اجلغرافية، والطرائق والتفاصيل املتعلقة مبا إذا كانت    االزمين الذي يقابله  
األنشطة ستجرى يف إطار مواضيع بعينها أو يف مراحل تنفيذ خمتلفة أو يف إطـار اجملـاالت                 

ويرمي هـذا   .اصر املقترحة ذات طابع شاملوقد كانت العن . أعاله٢املشار إليها يف الفقرة 
  .الفصل إىل تسليط الضوء على تركيز األنشطة املقترحة

  :وقد حددت عدة جماالت ذات أرضية مشتركة، منها ما يلي  -٥٦
  ؛متطلباتهالتنفيذ وأدواته وسني فهم املخاطر وُنهج حت )أ( 
  الرصد، ومجع البيانات واملعلومات وإدارهتا؛ )ب( 
   القدرات املؤسسية؛تعزيز )ج( 
  .تنفيذ مبادرات جتريبية ) د( 

  متطلباتهو وأدواته التنفيذ هجوُنسني فهم املخاطر حت - ألف 
أشري إىل ذلك يف الورقـات  واألضرار، كما    اخلسائر جوانب مجيع فهمحتسني  يعترب    -٥٧

ن أجل تـوفري   ال يتجزأ من برنامج العمل م   اًوينبغي أن يكون جزء   أمراً أساسياً   عادة  عموماً،  
لتنفيـذ  قابلة للحيـاة    وضع خطط أو هنج أو آليات عملية و       اليت ُيسترشد فيها يف     املعلومات  

  .احلد من اخلسائر واألضرارالتكيف بغية تدابري 

__________ 

)١٥( FCCC/SBI/2010/27 ٨٦، الفقرة.  
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أن يساعد البلـدان    اصة   اخل اهلشاشةومن شأن زيادة فهم السياقات الوطنية وأوجه          -٥٨
اطر اليت قد تكون مالئمة للمخاطر اليت تواجهها، هج احلد من املخاطر ونقل املخعلى حتديد نُ  

ومن  .وعلى وضع سياسات للتصدي للضغوط غري املناخية اليت هتدد بتفاقم اخلسائر واألضرار      
  . يف حتديد اجملاالت اليت سيكون فيها التنسيق الدويل مفيداًشأن هذا أن يساعد أيضاً

  .هتا الورقات من أجل زيادة الفهمتلخيص عام للعناصر اليت حددلفرع ويرد يف هذا ا  -٥٩

  مفاهيم إدارة املخاطر    
خاطر املاملصطلحات املستخدمة يف استراتيجيات إدارة      زيادة توضيح معاين    من شأن     -٦٠
حتسني فهمهم للقـضايا  أصحاب املصلحة يف هذه املصطلحات أن تساعد   ية واستعمال املناخ

 لغةأية   وال توجد حالياً  .  العام واخلاص  وصياغة أدوار كل من اجلهات الفاعلة من القطاعني       
قطاع التأمني وأوساط التكيف واحلد مـن أخطـار         يشترك فيها   خلسائر واألضرار   وصف ا ل

  .الكوارث من أجل إجراء حوار فعال يهدف إىل التفاهم
وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة      ) ClimateWise(كالميتوايز   مؤسسة اقترحتقد  و  -٦١

ذه املصطلحات عن طريـق شـركات       هباهلوة بتقدمي مشروع مسرد     هذه  املسامهة يف جتسري    
عرضت مبادرة ميونيخ للتـأمني يف  هذا املنوال، وعلى  .التأمني األعضاء فيهما والشريكة هلما

ـ أن ت  املـصلحة،    ةحباصن املنظمات   جمال املناخ وجامعة األمم املتحدة، مع غريمها م        ا نظم
 على املصطلحات   رفتدريبية لدعم الوفود يف التع     سلسلة من حلقات العمل ال     بشكل مشترك 

الكوارث عقد حلقـات   من للحد الدولية املتحدة األمم كما اقترحت أمانة استراتيجية .التقنية
عمل ملواءمة املفاهيم األساسية والترويج ملنرب أقوى للتواصل وتبادل املعلومـات ميكنـه أن              

  .األطرافيفضي إىل زيادة كفاءة اجتماعات ودورات مؤمتر 

   تقييماً كمّياًاملناخ بتغري املتصلة واألضرار اخلسائرقييم ت    
  حتسني القاعدة العلمية والتقنية يف البلدان النامية، كما جاء يف الورقات، أساسياً            عّدُي  -٦٢

 يف  ومن شأن هذا أن يساعد أيضاً      . تقييماً كمياً  تغري املناخ تأثريات  يف تقييم خسائر وأضرار     
 نظرة عامة شاملة على املخاطر، مبا يف      إلقاء  ومن شأن    .تأمني على أرقام موضوعية   الم آلية   ياق

 عن طريق رسم خرائط األصول املعرضة للخسائر واألضرار على الصعيدين اإلقليمـي             ذلك
املخاطر القابلة للتأمني والتصدي هلا بطريقـة       حتديد   اجملال ملناقشة بشأن     فسحوالوطين، أن ي  

 هلا بطريقـة أفـضل      يتصدكن ال اليت مي املخاطر  التأمني، و باستخدام  فة  الكلمن حيث   فعالة  
  :ويف هذا السياق، ينبغي القيام مبا يلي .تدابري احلد من املخاطرباستخدام 
رسـم  / املخاطر أي تقييم (حتديد طبيعة ونطاق املخاطر وتصنيف التعرض        )أ( 
الظواهر السريعة احلدوث   اء  جر األصول املعرضة للخسائر واألضرار       املخاطر وأنواع  خرائط

  ؛) هباأو الظواهر البطيئة احلدوث القابلة للتنبؤ
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القابلة للتـأثر   اخلسائر اليت تواجهها البلدان     حتديد  التحديد الواضح ملعايري     )ب( 
           املباشرة وغري املباشرة لتغري املناخ، مبـا يف ذلـك           اتريثتأتواجهها جراء ال  واليت ُيحتمل أن    

   ال سبيل إىل تفاديها؛اعتبارها أضراراًما ميكن 
على األصعدة اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية واحمللية       عريف القابلية للتأثر    ت )ج( 

وينبغي االتفاق على املنهجيات ونظم القياس إلتاحة املقارنة وتطبيـق           .إزاء اخلسائر املتزايدة  
  .القابلية للتأثرمعايري موحدة على أوضاع 

  املخاطر دارةإل  خمتلفة النطاقاتططاتوخمهج ُن    
إدارة املخاطر املاديـة واملاليـة       جمموعة من أدوات  أن هناك   الورقات تأكيد   أعادت    -٦٣

ويعترب فهم  . )١٦( خضعت لالختبار بصورة جيدة يف نطاقات خمتلفة       للكوارث الطبيعية احلالية  
مان تقـدمي توصـيات      لض وتقييم إمكانات وحدود شىت األدوات والنهج املوجودة ضرورياً       

اسـتراتيجيات إدارة املخـاطر     اليت تسترشد هبـا      ولتوفري املعلومات     متني أساسقائمة على   
  :ما يليمبا يشمل معلومات عاملالئمة، مبا يف ذلك تيسري انتساخ مثل هذه النهج، 

  نطاق األدوات والنهج املمكنة؛ )أ( 
  التقنية؛ االحتياجات من البيانات واملتطلبات )ب( 
  إطار تنظيمي ومؤسسي؛ )ج( 
  أولويات أو إجراءات إدارة املخاطر؛ )د( 
التنفيذ الصغرى والوطنية واإلقليمية    نطاقات  ) مدى مالءمة (مزايا وسلبيات    )ه( 
  والدولية؛
سبل دمج اآلليات املوجودة ضمن سياق التكيف األوسع وضـمن إطـار             )و( 

  بتغري املناخ؛تدابري احلد من خماطر الظواهر اليت ليست هلا صلة 
سبل تعزيز دور الضمان االجتماعي، مبا يف ذلـك احلمايـة االجتماعيـة              )ز( 

  الدخل؛فقدان األساسية، كآلية لتقاسم املخاطر املرتبطة ب
مثل احلكومات والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمـع       (الكيانات  أدوار خمتلف    )ح( 

د هنج وجماالت لشراكات مبتكرة تتطلب      من أجل حتدي  وذلك  ، مبا فيها هيئات االتفاقية،      )املدين
  .كيانكل نجزه يأن  وما ال ميكن توضيح ما ميكنمن أجل  من احلكومات الوطنية وتدخالً

__________ 

أشارت الورقات إىل عدد من املبادرات اجلارية خارج عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                 )١٦(
 .منـها  أن يستفيد  العملشركات التأمني اخلاصة والقطاع املايل اليت ميكن لربنامج  دى  وإىل اخلربة املتوافرة ل   

 بعلم   أدناه، حتليالت أجراها الفريق العامل املعين      ٦٧املشار إليها يف الفقرة     املبادرات  وهي تشمل، إضافة إىل     
، ومرفق التأمني ضد أخطار الكوارث يف منطقة البحر الكـارييب، ومرفـق             اقتصاد التكيف مع تغري املناخ    

  .ملنظمة العمل الدوليةالتابع االبتكار يف التأمني األصغر 
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املعلومات بشأن خمططات نقل املخاطر، وال سيما يف إعمال التأمني، ذا           بادل  واعُترب ت   -٦٤
  : ما يليأمهية خاصة، مبا يف ذلك بشأن

التكيُّف، وال سيما بـشأن      فيز التكيف وتفادي سوء   فعالية شىت آليات حت    )أ( 
 منتجات مالية مثل التأمني واالئتمان كحافز للتكيف واحلـد  اإلفادة منالكيفية اليت ميكن هبا    
  من أخطار الكوارث؛

السبل اليت ميكن هبا ملخططات التأمني أن تساعد أفقر النـاس وأكثـرهم              )ب( 
صول قابلة للتأمني، مبا يف ذلك كيفية ضـمان إيـصال            ما ال تكون هلم أ      الذين غالباً  ضعفاً

 ، بطريقة تفيد أفقر الناس وأشدهم ضـعفاً       هامدفوعات التأمني إىل احلكومات الوطنية وإنفاق     
وال سيما يف غياب منتجات التأمني األصغر اليت تقدم مدفوعات إىل األسر املعيشية بـشكل               

  مباشر؛
نية تكرار العناصر املشتركة الرئيـسية      إمكامدى  الظروف املواتية الالزمة و    )ج( 

واهليكل املؤسسي ودور الشركاء املنخرطني يف خمططات التأمني األصغر املوجودة من قبيـل             
مثلة على املستوى الـوطين     األمرفق التأمني ضد أخطار الكوارث يف منطقة البحر الكارييب و         

تعبئة املوارد  هة الكوارث ل  ا يف ذلك كيفية استخدام سندات مواج      مب،  )مثل تركيا واملكسيك  (
  احلدوث؛ البطيئة حلد من املخاطر املرتبطة بالظواهرمن أحل ا
  سبل تطوير البنية التحتية لسوق التأمني؛ )د( 
  سبل حتسني املستوى املهين ملوظفي شركات التأمني؛ )ه( 
  .اآلليات املتاحة لالستثمار يف قطاع التأمني )و( 

 ينبغي لربنامج العمل دعم إنشاء منوذج ميكن تطبيقه يف          وأشار أحد األطراف إىل أنه      -٦٥
  .بلدان ومناطق شىت لتقييم مدى االستعداد ملخططات التأمني القائمة على السوق

 يوجد بالفعل   هوأشارت الورقات املقدمة من الوكاالت املنفذة وقطاع التأمني إىل أن           -٦٦
 عـادة التـأمني   إشركات التأمني و  مع  فيها احلكومات الوطنية    عملت  عدد من األمثلة اليت     

شراكات جديـدة   من أجل إقامة وتنفيذ      من املنظمات املعنية     م واجملتمع املدين وغريه   اخلاصة
  .املناخية وعمليات التأمني يف هذا اجملالخاطر املإلدارة 
 بطريقة متسقة حبيـث تـسمح       هافيولجير ت بيد أن املعلومات املتعلقة هبذه األمثلة مل          -٦٧

املناقشات يف إطار عملية اتفاقية األمـم       إغناء  نهجي للمخططات املوجودة من أجل      بتقييم م 
املعارف احملصلة من التجارب بادل وعرضت عدة ورقات ت .املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  :اجلارية للتصدي هلذه الثغرة، على النحو التايل
  :معلومات عن مجلة أمور منها ما يلي: املكسيك )أ( 
  ؛ظواهرم اخلسائر واألضرار بعد التقيي '١'
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من لوقاية  ل) ة املخصصات االستثنائية والصناديق اخلاص    مثل(األدوات املالية    '٢'
  أخطار الكوارث؛

سيناريوهات املخاطر واالستجابة آلليـات     تصور  نظم تتيح حتليل و   وضع   '٣'
  التأمني يف حاالت الطوارئ يف القطاع الزراعي؛

  ؤشرات املناخية؛املباستخدام ندات مواجهة الكوارث س '٤'
  برامج لبناء القدرة على التأقلم على الصعيد احمللي؛ '٥'
معلومات عن العمليات وعن إجناز الربامج      : ه األوسع تعوالبنك الدويل وجمم   )ب( 

تشمل والعملية اإلمنائية،   صلب  تغري املناخ وإدارة املخاطر يف      إدماج  عمل على   واملشاريع اليت ت  
  :ما يلي

ـ أ من الكوارث واإلنعاش الـذي يـدعم إدارة          املرفق العاملي للحد   '١' ر اخط
مبا يف ذلك    إلدارة املخاطر،     متكامالً الكوارث ويعتمد على حنو متزايد هنجاً     

  جوانب التكيف مع املناخ؛
املنـاخ يف إطـار الـصندوق       قدرة على التأقلم مع     لربنامج النموذجي لل  ا '٢'

ملناخ والتمويل   إضافية بشأن خطر ا    االستراتيجي للمناخ الذي يقدم أفكاراً    
   أعاله؛٢وبناء القدرة على التأقلم، استجابة للعناصر املشار إليها يف الفقرة 

معلومات بشأن املمارسـات املنهجيـة      : مصرف التنمية للبلدان األمريكية    )ج( 
يف مجيع أحناء منطقة أمريكا الالتينيـة       قابلة للتأثر   إدارة املخاطر يف البلدان ال    جمال  يف  اجلارية  
ر الكارييب، مبا يف ذلك حتديد اخلطر والتأهب للطوارئ واحلوكمة واحلد من املخـاطر              والبح

ويضم الطيف الواسع لألدوات املالية الرامية إىل تنفيـذ هـذه النـهج         .احلماية املالية توفري  و
، وقروض االستثمار،   )األموال غري واجبة السداد   (الوقاية من الكوارث    يف جمال   التعاون التقين   

 ولدى البنك   .لتأمنيل اًض القائمة على السياسة العامة ملرفق االئتمانات الطارئة، ومرفق        والقرو
 لدعم البلدان األعضاء يف تلبية احتياجات السكان املتـضررين          اًالحقيستعملها  أدوات  أيضاً  

خـالل  وذلـك   يف املستقبل   اليت حتدث    أمام الكوارث    هشاشتهمويف الوقت نفسه احلد من      
   وإعادة التأهيل وإعادة البناء؛مراحل الطوارئ

إعادة التأهيل،  ومعلومات عن خيارات تدابري الوقاية      : منظمة العمل الدولية   )د( 
وميكن هلذه   . واحلماية االجتماعية  ةاحملليعمالة  مثل برامج األشغال العمومية الكربى، وتعزيز ال      

 ال يكون القطـاع     ماغرة حيث  ملنظمة العمل الدولية، أن تكمل وتسد الث       وفقاً،   أيضاً اخليارات
إليها عـن طريـق     ة  سا حاجة م   اليت هناك  ماناأل شبكة   ري على االستجابة وتوف   اخلاص قادراً 

  .ضعفاًأفقر فئات السكان وأكثرهم تعظيم اآلثار املتصلة بزيادة عمالة ودخل 
بـادل  كالميتوايز وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ت      وإضافة إىل ذلك، عرضت مؤسسة      -٦٨
 .شراكات طوعية وتعاونية مع أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني   إقامة رفهما من خالل معا



FCCC/SBI/2011/3 

25 GE.11-60949 

املركز الدويل ألحباث السياسات والتعليم فيما يتعلق بالـشعوب         (وأشارت مؤسسة طبطيبا    
إىل أنه ميكن تعلم دروس من اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية يف الدول اجلزريـة               )األصلية

القـصوى  ناخيـة   املمعات احمللية الرعوية اخلبرية يف التعامل مع الظواهر         الصغرية النامية واجملت  
وفترات اجلفاف الطويلة والكوارث ذات الصلة باملناخ، وذلك عن طريق ربط هذه اجملتمعات          

مناسبة تكميليـة   تنظيم  وأشارت بعض الورقات إىل فوائد      . احمللية بشبكات املعارف والتعلم   
التقرير اخلـاص عـن إدارة خمـاطر    اليت خلص إليها ات الصلة  لتسليط الضوء على النتائج ذ    

الذي تعده  ، وهو التقرير    الظواهر املناخية القصوى والكوارث لدفع عملية التكيف إىل األمام        
يف الوقـت    وإىل ضرورة ضمان تلقي األطـراف        ،هليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ     ا

  . لكي ينهل منه برنامج العملاتساملوجه لصانعي السيااملناسب املوجز 

  بالتمويل املتعلقةاجلوانب     
فهم اجلوانب املالية ذات الـصلة بغيـة        سني  أشارت بعض الورقات إىل ضرورة حت       -٦٩

تطوير األدوات املمكنة ملعاجلة اخلسائر واألضرار، مبا يف ذلك مـصادر التمويـل احملتملـة               
  .خباصة عن طريق إشراك القطاع اخلاصالبلدان النامية، ولفائدة وترتيبات التوزيع 

  وإدارهتا واملعلومات البيانات ومجعالرصد،  - باء 
تعد البيانات الدقيقة واملوثوقة، كما ورد يف العديد من الورقات، أساسـية لتقيـيم                -٧٠

 تغري املناخ يف البلدان النامية، مبا يف ذلـك حلـول            اتريثتأوتطوير نظم فعالة إلدارة خماطر      
  .التأمني
املـتغريات  رصد  وبعد أن سلطت أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ الضوء على أمهية              -٧١

التآزر بـني العمـل     نمية  ، عرضت توفري موارد ملواصلة ت     )١٧(اً منهجياً رصداألساسية  املناخية  
  .املتعلق باملتغريات املناخية وذاك املتعلق بالتكيف والتنمية املستدامة

 العمـل    جماالت رقات، ميكن لربنامج العمل أن يدعم هذا اجملال من         لبعض الو  وفقاًو  -٧٢
  : مثالًبطرق شىت، على النحو التايل

،         املعلومات والبيانات املتعلقة بـالطقس وتغـري املنـاخ        ما يلزم من    حتديد   )أ( 
  ناخية؛اإلطار العاملي للخدمات املصلة ب، مع مراعاة القابلية للتأثروال سيما للمناطق األكثر 

__________ 

لنظام العاملي ملراقبة املناخ، تشمل املتغريات املناخية األساسية ذات األمهية املباشـرة اسـتخدام              مانة ا  أل وفقاً )١٧(
البحريات، والغطاء الثلجي، ومقاييس األهنار اجلليدية،      منسوب مياه   املياه، وصبيب األهنار، واملياه اجلوفية، و     

زء الضئيل من   اجلذات الصلة   األخرى  ات املناخية األساسية    وتشمل املتغري  .ورطوبة التربة، والغطاء األرضي   
 . النبايتاإلشعاع النشط املمتص بالّتمثيل الضوئي والرقم القياسي لكثافة الغطاء
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 بتحديد ما يوجد من معلومات ذات صـلة بـالظواهر   ، يف كل بلد   ،القيام )ب( 
 قواعـد بيانـات متكاملـة       إنشاءالبيانات بغية   ما هو غري متوافر من      املناخية وفرص إعداد    

خـرائط املخـاطر املناخيـة      وضع  للخسائر واألضرار اليت تسببت فيها األحداث املاضية، و       
  لحاضر واملستقبل؛ل

تقييم املنهجيات ذات الصلة واحملتملة لتحديد الثغرات األساسية يف املعرفـة       )ج( 
بسبل ووسائل معاجلة اخلسائر واألضرار، مبا يف ذلك وضع مناذج املخاطر واألطر التنظيميـة              

  والتنفيذية؛
إدارة املخـاطر   أدوات  توفري طريقة الستخالص اخلربة املكتسبة يف استخدام         )د( 

  غري املالية لتقليل اآلثار إىل أدىن حد؛دوات املالية، وكذا األدوات ها من األونقل املخاطر وغري
وضع آلية لقياس اخلسائر واألضرار اليت يتسبب فيها تغري املناخ وتسجيلها            )ه( 

  والتحقق منها؛
إدارة البيانات واملعلومات على األصعدة الوطين واإلقليمي والدويل، مبا يف           )و( 

 واملعلومات واملعارف املتعلقة مبخـاطر املنـاخ        ، نظم قواعد البيانات   ذلك عن طريق تعزيز   
ـ  لصنع القرار    ، بوصفها مصدراً   معه وقدرات التكيف  القابلية للتأثر به  ه و اتريثتأو ن أجـل   م

  .مرافق وآليات ملعاجلة اخلسائر واألضراراستحداث 

  املؤسسية القدراتتعزيز  - جيم 
لقدرات على الصعيدين الوطين واإلقليمي، كمـا       وبناء ا سيكون لتطوير املؤسسات      -٧٣

ذكر يف عدد من الورقات، دور هام يف معاجلة اخلسائر واألضرار، مبا فيها تلـك املرتبطـة                 
ويتيح برنامج العمل، كما يرى البعض، فرصـة هامـة لتعزيـز    . احلدوث البطيئة بالظواهر

ثار الضارة لتغري املنـاخ، مبـا يف   اآل تعاين هشاشة خاصة إزاء   القدرات يف البلدان النامية اليت    
  .التكنولوجيانقل ، فضالً عن ذلك اجلوانب التمويلية واملنهجية

مهـارات  تبادل ما لديها من   لألطراف وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني       ميكن  و  -٧٤
 فيما يتعلق بتحديد املخاطر اليت تواجههـا اجملتمعـات      وخربات وجتارب يدعم بعضها بعضاً    

وإدارهتا واحلد منها ونقلها، لكن هنـاك       هذه املخاطر   دات نتيجة تغري املناخ وتقييم      واالقتصا
  .هذه اجملموعات من املهاراتلجمع بني حاجة إىل مزيد من العمل ل

ومن شأن تعزيز القدرات اليت حتتاجها البلدان للتصدي للمخاطر املتصلة بتغري املناخ              -٧٥
رحت العناصر التالية   واقُت .قطري يف أعمال التكيف   حى  ذا من  بطريقة استباقية أن يدعم هنجاً    

  :جال العمل هذادفع قدما مبلل
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  الوطين الصعيدعلى     
           دعم وضع سيناريوهات تغري املناخ والعمـل باالستـشعار عـن بعـد              )أ( 

 للظروف احمللية واإلقليمية من أجل احلد من املخاطر املناخية وإدارهتـا            وفقاًذج  االنموضع  و
  والوقاية منها؛

عن طريق اإلدارة املتكاملة للمخاطر، مبا يف       تأقلم  دعم تعزيز القدرة على ال     )ب( 
  :ذلك عن طريق ما يلي

حتديد هيئة وطنية مكلفة بتنفيذ سياسات وإجراءات التكيف اليت تـشمل            '١'
  احلد من املخاطر وإدارهتا؛

  ملبكر؛نظم اإلنذار ابتعزيز القدرة فيما يتعلق بالتنبؤ بالظواهر و '٢'
  ؛ظواهريادة وعي اجلمهور باملخاطر والوقاية وإجراءات ما بعد الز '٣'
بناء شراكات يف خطط الوقاية واالستجابة، مبا يف ذلك عن طريق إعـداد              '٤'

  جرد للخربات املتاحة وحتديد فرص التعاون؛
خلسائر واألضرار من منظور سالمة الغذاء واألمن       تتعلق با إعداد خطة عمل     '٥'

 نتيجة تدهور األراضـي واألحـراج        مباشراً  هتديداً اندد مه ماالغذائي ألهن 
  وغري املتوقعة؛قصوى املناخية الظواهر تتسبب فيهما الوالتصحر اللذين 

إنشاء صناديق خاصة، إضافة إىل خمصصات امليزانيـة العاديـة، للخطـط             '٦'
 وإعـادة   اإلغاثة لتمويل وهذه الصناديق ميكن أن تستخدم       .اإلمنائية الوطنية 

 أداة للحد من    ميكن أن تصبح تدرجيياً   كما  اكل األساسية احلساسة    بناء اهلي 
ومن شأن ختصيص موارد مالية أن يتيح استمرار تنفيذ اخلطـط            .املخاطر

  .مناخيةظواهر اإلمنائية احلالية حىت ولو وقعت 

  اإلقليمي الصعيدعلى     
فادة من  الكوارث االست  من للحد لية الدو املتحدة األمم اقترحت استراتيجية  )ج( 

  : اإلقليمية القائمة، بغية حتقيق مجلة أمور منها ما يلي الدوليةشراكاهتا مع املنظمات احلكومية
الكوارث،  خطر من لتكيف واحلد  ل طط املتكاملة اخلوضع إرشادات بشأن     '١'

  الكوارث؛ خطر من وبشأن آلية إبالغ مشتركة للتكيف واحلد
قواعد وضع  للبحوث املتعلقة ب  دعم الشبكات األكادميية اإلقليمية والوطنية       '٢'

قـادرة علـى   وقوانني بناء اهلياكل األساسية العامة واملستوطنات البشرية ال   
  تغري املناخ؛التأقلم مع 
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املتحدة بـأن    األمم وجامعة املناخ جمال يف للتأمني ميونيخ تطوعت مبادرة  )د( 
قات العمـل   ، يف تنظيم سلسلة من حل      ومعنية صاحبة مصلحة  أخرى   تشتركا، مع منظمات  

وأشار برنامج   .خلسائر واألضرار معاجلة ا التدريبية لدعم الوفود يف التعرف على خمتلف سبل         
 أن تساعد يف جمال العمل هذا، ليس فقط باملسامهة           ميكن األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن خربته     

صـول   بتوفري أساس علمي وتـشغيلي لتقيـيم األ        يف احلد من اخلسائر واألضرار وإمنا أيضاً      
  .املعرضة للتأثر بتغري املناخاملوجودة 

  التجريبية املبادراتتنفيذ  - دال 
ميكن لتحليالت النهج املوجودة واملشورة التقنية بشأن األدوات والصكوك، كمـا             -٧٦

مـشاريع  تنفيذ  لي، مثل   َمبأنشطة البيان العَ  تارة  ذكر البعض، أن يستكمل بالقيام يف بلدان خم       
لنهج املتكاملة إلدارة املخـاطر     تتعلق با اكة بني القطاعني العام واخلاص      جتريبية لنماذج الشر  

  .دف تيسري التنفيذوذلك هبوالتأمني يف جمال املناخ، 
تقدمي ما يلي يف األجلني القصري       للبيئة املتحدة األمم ويف هذا السياق، عرض برنامج      -٧٧

  ):٢٠١٢-٢٠١١(واملتوسط 
ملعلومات ذات الصلة باملمارسات    ضمن ا يتموجز موجه لصانعي السياسات      )أ( 

ـ ، و مني يف جمال املناخ   أوالتجارب وقصص النجاح يف اإلدارة املتكاملة للمخاطر والت        د يستفي
من العمل السابق الذي قامت به خمتلف الوكاالت واملنظمات واملبادرة املالية لربنامج األمـم              

  املتحدة للبيئة؛
احملتملة الكتساب مزيد من املعرفة مـن       قائمة موجزة للمشاريع التجريبية      )ب( 

  . وتيسري التنفيذ على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدوليةموسَّعأجل وضع برنامج عمل 

  الورقات يف دتدُِّح اليت املشتركة املواضيعموجز   - سابعاً 
الورقات اليت قدمتها األطراف أن هناك بعض جماالت التالقـي          يف  النظر  من  يتضح    -٧٨
  . أعاله٢اوت يف العناصر املشار إليها يف الفقرة والتف
  : ما يلي يف الورقاتوتشمل العناصر املشتركة األساسية احملددة  -٧٩

يعترب توسيع وحتديث املعارف املتعلقة بالنهج والتدابري واألدوات والصكوك          )أ( 
برنـامج  يف  املعلومات لبنات أساسـية     /الراهنة إلدارة املخاطر وحتسني رصد ومجع البيانات      

   للنظر يف خيارات التنفيذ؛ةهامأمورا العمل و
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 االستفادة من العمل اجلاري وجلب اخلربة التقنية، وخاصة من قطـاع            عّدُت )ب( 
إشراك جمموعات واسـعة     وقطاع التأمني والقطاع املايل، فضالً عن        الكوارث خطر من احلد

  ؛أساسية لوضع برنامج عمل فعال أموراً ،من أصحاب املصلحة
 اخلاص والعام يف برنامج العمل أمهيـة        نييكتسي إشراك اخلرباء من القطاع     )ج( 

  تلف اخليارات املتاحة؛خم فهم سنيحامسة يف حت
يعترب ضمان االتساق مع الترتيبات املؤسسية األخرى، وخباصة مع العمـل            ) د( 

 هاماًأمراً  وغو،  يف إطار عمل هي   اجلاري  العمل  فيه  اجلاري بشأن احلد من خطر الكوارث، مبا        
  .لتحفيز التآزر

إمكانية إنشاء  بيف الورقات   عّبر عنها   الرئيسي بني وجهات النظر امل    ختالف  االيتعلق  و  -٨٠
ـ  للتأمني من األخطار مرفق        عنـده  ذي ُيستنـسب  املناخية، مبا يف ذلك ما يتعلق باملستوى ال

  .رفقاملإنشاء 

        


