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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة الثامنة عشرة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
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  اهليئة الفرعية للتنفيذتقرير 

تأثريات تغـري املنـاخ يف      ب  املرتبطة ُنهج التصدي للخسائر واألضرار       
تغـري  املترتبة على   البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة        

  املناخ هبدف تعزيز القدرة على التكيف

  من الرئيسمنقح مقدم مقترح     

  ١٨-م أ/-قرر املمشروع     
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 باحلاجة إىل تعزيز التعاون واخلربة الدوليني بغية فهم وتقليـل اخلـسائر             وإذ يسلم   
القصوى  اجلوية   تأثريات تغّير املناخ، مبا يف ذلك التأثريات املتعلقة بالظواهر        املرتبطة ب واألضرار  

  ،)١(والظواهر البطيئة احلدوث
 على الدور اهلام واألساسي لالتفاقيـة يف التـصدي للخـسائر            وإذ يسلط الضوء    

تأثريات تغّير املناخ، والسيما يف البلدان النامية املعّرضة بصفة خاصة لآلثار          املرتبطة ب واألضرار  
لقيـادة والتـآزر    االضطالع بـدور ا    تغري املناخ، بوسائل منها تشجيع    املترتبة على   الضارة  

والتعاون على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل فيما يتعلق مبجموعة واسعة من القطاعـات             
ج متسقة ومتآزرة يف التصدي     ُهوالنظم اإليكولوجية، وذلك من أجل هتيئة الظروف لتبلور نُ        

  هلذه اخلسائر واألضرار،
ي اهليئات وبرامج العمل وخطـط العمـل       العمل اهلام الذي تقوم به باق      وإذ يالحظ   

  والعمليات يف إطار االتفاقية،
 باملعارف ذات الصلة والعمل املتواصل خارج االتفاقية، مبا يف ذلـك      وإذ حييط علماً    

إدارة خمـاطر  الذي يتناول مـسألة  التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،  
، وتقرير التقييم العاملي    )٢(ن أجل دفع عملية التكيف إىل األمام      القصوى والكوارث م  الظواهر  

، واإلطار العاملي للخدمات املناخية     )٤(، وإطار عمل هيوغو   )٣(بشأن احلد من خماطر الكوارث    
   ،للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 بري وقائيـة، وفقـاً ملبـادئ االتفاقيـة        ا ضرورة اختاذ األطراف تد    وإذ يعيد تأكيد    
، من أجل استباق أسباب تغري املناخ أو منع حدوثها أو التقليل منـها إىل احلـد                 كامهاوأح

 الضارة، مؤكداً أنه ال ينبغي التذرُّع بعدم وجود أدلـة            تغري املناخ  األدىن والتخفيف من آثار   
  علمية قاطعة كسبب لتأجيل اختاذ هذه التدابري،

لتصدي للخسائر واألضـرار    املتعلق با  التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل        وإذ يقدر   
   وأمهية مواصلة هذا الربنامج،املرتبطة بالتأثريات الضارة املترتبة على تغري املناخ

 باملبادرات املتواصلة املتصلة باخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الـضارة     وإذ يعترف   
 مضاعفة هذه اجلهود،    ضرورةي وب املترتبة على تغري املناخ على الصعد الوطين والدويل واإلقليم        

   تعزيز الدعم والتنسيق يف السياق األوسع للتنمية املستدامة املتأقلمة مع املناخ،وسائل منهاب
يـشمل الـدعم    ، مبـا     اإلجراءات ذات الصلة    بضرورة زيادة دعم   يعترف  -١  
  ؛بناء القدراتوب اوالتكنولوجيبالتمويل 

__________ 

 .٢٥، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١(
)٢( <http://ipcc-wg2.gov/SREX/>. 
)٣( <http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/home/index.html>. 
)٤( <http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>. 
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األساليب واألدوات املتاحـة لتقيـيم      ج و ُه أن هناك جمموعة من النّ     يالحظ  -٢  
اخلطر والتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة املترتبة على تغري املنـاخ، وأن             

إشراك يتطلب اختيارها يتوقف على القدرات والسياق والظروف اإلقليمية والوطنية واحمللية، و
  مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛

والظـواهر  القصوى اك روابط هامة بني الظواهر اجلوية      أن هن اً  يالحظ أيض   -٣  
  ج شاملة إلدارة املخاطر املناخية؛ُهأمهية بناء ُنيالحظ البطيئة احلدوث، و

 على أن مثة حاجة إىل استجابات شاملة وجامعة واستراتيجية للتصدي           يتفق  -٤  
  اخ؛للخسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة املترتبة على تغري املن

ج للتصدي للخـسائر    ُهدور االتفاقية يف تشجيع تنفيذ نُ     أن  على   أيضاً يتفق  -٥  
  :تغّير املناخ يشمل فيما يشمل ما يليترتبة على واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة امل

ج الشاملة إلدارة املخاطر من أجل التصدي للخسائر        ُهتعزيز معرفة وفهم النُ     )أ(  
   تغّير املناخ، مبا فيها اآلثار البطيئة احلدوث؛ املترتبة علىلتأثريات الضارةواألضرار املرتبطة با

  تعزيز احلوار والتنسيق واالتساق والتآزر فيما بني أصحاب املصلحة املعنيني؛  )ب(  
زيادة اإلجراءات والدعم، مبا فيه املايل والتكنولوجي ويف جمال بناء القدرات،             )ج(  

   تغّير املناخ؛ املترتبة علىضرار املرتبطة بالتأثريات الضارةمن أجل التصدي للخسائر واأل
  األطـراف  مراعاة مـسؤوليات  يف ظل مجيع األطراف إىل أن تعمل، يدعو  -٦  
 وقدرات كل منها واألولويات واألهداف والظـروف         واملتمايزة يف الوقت نفسه،    املشتركة

جراءات الرامية إىل التصدي للخـسائر       تعزيز اإل   من أجل  ،احملددةاإلمنائية الوطنية واإلقليمية    
 تغّير املناخ، مع مراعاة العمليـات اإلمنائيـة         املترتبة على  واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة   

  :الوطنية، عن طريق مجلة أمور منها ما يلي
 تغـري    املترتبة علـى   تقييم خماطر اخلسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة        )أ(  

   ذلك اآلثار البطيئة احلدوث؛املناخ، مبا يف
ج قطرية إلدارة املخاطر،    ُهحتديد اخليارات وتصميم وتنفيذ استراتيجيات ونُ       )ب(  

  لحد من املخاطر ونقلها وتقامسها؛لآليات يشمل إجياد مبا 
املراقبة املنهجية آلثار تغري املناخ ومجع البيانات بشأهنا، وال سـيما اآلثـار               )ج(  

  اخلسائر، حسب االقتضاء؛ر وحصالبطيئة احلدوث، 
زيادة وتكرار املمارسـات  يشمل  ج شاملة إلدارة خماطر املناخ، مبا       ُهتنفيذ نُ   ) د(  

  اجليدة واملبادرات الرائدة؛
تشجع االستثمار وإشراك أصحاب املـصلحة      أن   بيئة مواتية من شأهنا      هتيئة  )ه(  

  املعنيني يف إدارة املخاطر املناخية؛
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، واجملتمع املدين، والقطاع    املعرضني للتأثر إشراك اجملتمعات احمللية والسكان       )و(  
  ؛ وتداركهاخلسائر واألضرارااخلاص وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني، يف تقييم 

واستخدامها على الـصعد اإلقليمـي   وتبادهلا تيسري احلصول على البيانات      )ز(  
صاد اجلوية املائية والبيانات الوصفية، علـى أسـاس   والوطين ودون الوطين، مثل بيانات األر    

  طوعي، وذلك لتيسري تقييم وإدارة املخاطر املتصلة باملناخ؛
حتـصيل   بالعمل اإلضايف الرامي إىل تعزيز فهم اخلسائر واألضرار و         يعترف  -٧  

  :شمل ما يليمبا ياخلربة املتعلقة هبما، 
  :تعزيز فهم ما يلي  )أ(  

  ج التصدي هلا؛ُهحلدوث، وُنخطر الظواهر البطيئة ا '١'
  اخلسائر واألضرار غري االقتصادية؛ '٢'
 تغـري   املترتبة على الضارة  بالتأثريات  كيف تؤثر اخلسائر واألضرار املرتبطة       '٣'

 شرائح السكاِن املعرضة أصالً للتأثر بسبب عوامـل كاجلغرافيـا            يف املناخ
 أقلية مـن    نوع اجلنس أو العمر أو االنتماء إىل الشعوب األصلية أو إىل           أو

 للخـسائر   التـصدي األقليات أو بسبب اإلعاقة، وكيف ميكن لتنفيذ ُنُهج         
  فيد هذه الشرائح من السكان؛ يواألضرار أن 

بالتـأثريات  كيفية حتديد ووضع ُنهج للتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة          '٤'
القصوى  تغري املناخ، مبا يشمل التصدي للظواهر اجلوية          املترتبة على  الضارة
واهر البطيئة احلدوث، باستخدام أدوات منها احلـد مـن املخـاطر            والظ

اخلسائر واألضـرار   أجل مواجهة   وتقامسها ونقلها وُنهج إعادة التأهيل من       
   تغّير املناخ؛ املترتبة علىاملرتبطة بالتأثريات الضارة

 تأثريات تغري    املترتبة على  كيف ميكن دمج ُنهج التصدي للخسائر واألضرار       '٥'
  العمليات اإلمنائية املتأقلمة مع املناخ؛املناخ يف 

   أمناط هجرة البشر وتشردهم وتنقلهم؛ يفتغري املناختأثريات كيف تؤثر  '٦'
تعزيز ودعم مجع وإدارة البيانات ذات الصلة، مبا يف ذلك البيانات املصنفة              )ب(  

  الضارةحسب نوع اجلنس، وذلك من أجل تقييم خماطر اخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات      
   تغّير املناخ؛املترتبة على

تعزيز التنسيق والتآزر والروابط، فيما بني خمتلف املنظمات واملؤسسات واألطـر،     )ج(  
، مبا يف ذلـك الظـواهر البطيئـة          هنج للتصدي للخسائر واألضرار     وتوطيد لتهيئة الظروف لوضع  

  ات نقل املخاطر؛شاملة إلدارة املخاطر املناخية، تشمل أدو واستراتيجيات ،احلدوث
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املراكز والشبكات بشأن االستراتيجيات    وتعزيز وتشجيع التعاون اإلقليمي       )د(  
 املترتبـة   والنهج، من أجل أمور منها التصدي للخسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة          

مبادرات احلـد مـن      يشمل أيضاً  تغّير املناخ، مبا يشمل الظواهر البطيئة احلدوث، ومبا          على
  املخاطر وتقامسها ونقلها؛ 

تعزيز بناء القدرات على الصعيدين الوطين واإلقليمي للتـصدي اخلـسائر             ) ه(  
  واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة النامجة عن تغّير املناخ؛

تعزيز الترتيبات املؤسسية على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل للتـصدي            )و(  
   تغّير املناخ؛ املترتبة علىالتأثريات الضارةاخلسائر واألضرار املرتبطة ب

 البلدان املتقدمة األطراف أن توفر للبلـدان الناميـة األطـراف             إىل يطلب  -٨  
 ومقررات مـؤمتر األطـراف   ١٦-م أ/١التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وفقاً للمقرر    

  األخرى ذات الصلة؛
  آلية دولية  يبات مؤسسية منها   أن ينشئ، يف دورته التاسعة عشرة، ترت       يقرر  -٩  

للتـصدي   أعاله،   ٥هلا وظائف وطرائق موضوعة مبا يتفق مع دور االتفاقية احملدد يف الفقرة             
ملعرضة بصفة   ا  يف البلدان النامية    تغّير املناخ  املترتبة على للخسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات     

  ؛تغري املناخ املترتبة على خاصة لآلثار الضارة
 إىل األمانة أن تنفذ األنشطة املؤقتة التالية يف إطار برنـامج العمـل              يطلب  -١٠  

  :املتعلق باخلسائر واألضرار، قبل موعد الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ
للخرباء للنظر يف االحتياجات املـستقبلية، مبـا يف ذلـك            اجتماعتنظيم    )أ(  

وإعـداد  النهج املمكنة للتصدي للظواهر البطيئة احلدوث،       احتياجات بناء القدرات املرتبطة ب    
  ؛تقرير لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والثالثني

  ورقة تقنية عن اخلسائر غري االقتصادية؛إعداد   )ب(  
إعداد ورقة تقنية عن الثغرات اليت تعتري الترتيبـات املؤسـسية القائمـة               )ج(  

فاقية وخارجها للتصدي للخسائر واألضرار مبا فيها تلك املرتبطة بـالظواهر           نطاق االت  على
  البطيئة احلدوث؛

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف الورقة التقنية املـشار إليهـا يف         يطلب  -١١  
   أعاله؛٩أعاله يف إطار إعداد الترتيبات املشار إليها يف الفقرة ) ج(١٠الفقرة 

ىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن ُتعّد، يف دورهتا التاسعة والثالثني،           إ يطلب أيضاً   -١٢  
أنشطة ضمن برنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضرار لتعزيز فهم اخلسائر واألضرار املرتبطة            
باآلثار الضارة املترتبة على تغري املناخ وتعزيز حتصيل اخلربة املتصلة هبـا، علـى أن تراعـي                 

   أعاله؛٧الفقرة األحكام الواردة يف 



FCCC/CP/2012/L.4/Rev.1 

GE.12-71432 6 

ألنشطة اليت ستـضطلع    على ا  امليزانية    باآلثار التقديرية املترتبة يف    اًحييط علم   -١٣  
   عمالً باألحكام الواردة يف هذا املقرر؛ األمانةابه

طلبت منها يف هذا املقرر        أن تضطلع األمانة باإلجراءات اليت      كذلك يطلب  -١٤  
 األمانة قد ال تكون قادرة على االضـطالع باألنـشطة            أن اً علم ؛بتوافر املوارد املالية   اًرهن

  . أعالهشار إليهاحالة عدم وجود متويل إضايف كاف، وفق تقديرات امليزانية امل املطلوبة يف

        


