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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  ناختغري امل

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

  ر واألضرار النامجة عن تأثرياتُنهج التصدي للخسائ
  تغري املناخ يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار
  )١(الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز القدرة على التكيف

  األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمل •

التـصدي  ج  ُهُنيمية بشأن طائفة من     اجتماعات اخلرباء اإلقل    عن تقرير    
الضارة النامجة عـن تغـري املنـاخ،        باآلثار  لخسائر واألضرار املرتبطة    ل
ذلك التأثريات املتعلقة بالظواهر اجلويـة القـصوى والظـواهر           يف مبا

  احلدوث البطيئة

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
يقّدم هذا التقرير موجزاً عن أربعة اجتماعات للخرباء، ثالثة منها علـى املـستوى           

ليمي، وواحد يتعلق بالدول اجلزرية الصغرية النامية، ُعقدت يف سياق اجملال املواضـيعي             اإلق
تـأثريات  ب املرتبطةلخسائر واألضرار   التصدي ل ج  يف ُنهُ الثاين من برنامج العمل املتعلق بالنظر       

. الـضارة لـتغري املنـاخ      لآلثـار املناخ يف البلدان النامية املعرضة بـصفة خاصـة           تغري
__________ 

 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )١(
خري، الـذي ُعقـد يف بريـدجتاون،        جتماع األ اال توقيت   هلا بسبب قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملّدد         *  

  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١١ إىل ٩بباربادوس، يف الفترة من 
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 / حزيـران  ١٥ إىل   ١٣الفترة مـن     جتماعات تباعاً يف أديس أبابا، بإثيوبيا، يف      اال وُعقدت
؛ ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٢٥ إىل   ٢٣؛ ومكسيكو، باملكسيك، يف الفترة مـن        ٢٠١٢ يونيه

؛ وبريـدجتاون،   ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٢٩ إىل   ٢٧الفتـرة مـن      وبانكوك، بتايلند، يف  
 نبـذة ويتضمن التقرير   . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١١ إىل   ٩بباربادوس، يف الفترة من     

عامة عن املسائل اليت نوقشت أثناء االجتماعات، مبـا يـشمل الثغـرات واالحتياجـات               
والتحديات، فضالً عن مسائل خاصة بكل منطقة على حدة تتعلق بتأثريات تغـري املنـاخ،               

طـة باآلثـار    واجملاالت اليت ميكن مواصلة العمل فيها على مواجهة اخلسائر واألضرار املرتب          
  .خمتلفة الضارة النامجة عن تغري املناخ على مستويات
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 
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  ٤  ١  ............................................................الوالية  - ألف     
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  ٥  ٧-٥  ..................................................................املداوالت  - ثانياً  
  ٦  ٨١-٨  ........................موجز عن املسائل الرئيسية احملددة يف اجتماعات اخلرباء  - ثالثاً  
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  ٢٢  ٨٠-٧١  ......................................تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل  - زاي     
  ٢٤  ٨١  ............................................مسائل أخرى ذات صلة  - حاء     

  ٢٥  ٨٢  ........................................اجملاالت اليت ميكن مواصلة العمل فيها  - رابعاً  

Annexes 
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damage associated with climate change...........................................................................................  ٢٧ 

 II. Relevant examples of measures and tools for addressing loss and damage, presented at the expert 
meetings on approaches to address loss and damage associated with climate change...................  ٣١ 
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
تنظيم أربعة اجتماعات   ، إىل األمانة    )٢(طلب مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة        -١

للخرباء، ثالثة منها على املستوى اإلقليمي وواحد يتعلق بالدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة،               
 والثالثني للهيئـة الفرعيـة   يعكس األولويات والتجارب اإلقليمية، ُتعقد قبل الدورة السابعة       مبا

 الثاين من برنامج العمل      باجملال املواضيعي  صلة من أجل معاجلة القضايا املت     )اهليئة الفرعية  (للتنفيذ
ر املناخ يف البلدان النامية     تأثريات تغيّ ب املرتبطةواألضرار  ج التصدي للخسائر    ُنُهيف  املتعلق بالنظر   

يلي بربنامج العمـل املتعلـق        فيما ويشار إليه ( املناخ    الضارة لتغري  ثاراملعرضة بصفة خاصة لآل   
ُهـج  ُناملذكور طائفة من ويشمل اجملال املواضيعي الثاين من برنامج العمل      ). باخلسائر واألضرار 

لخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ، مبا يف ذلك التأثريات             التصدي ل 
ية القصوى والظواهر البطيئة احلدوث، مع مراعاة اخلربات املكتسبة علـى           املتعلقة بالظواهر اجلو  

وطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل األمانة أن تتيح التقرير املتعلق باجتماعـات            . مجيع املستويات 
  .)٣(اخلرباء لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني

  نطاق املذكرة  -باء  
ربعـة  رير توليفاً للنقاط الرئيسية اليت نوقشت أثناء االجتماعـات األ         يقدم هذا التق    -٢

جملال املواضيعي الثاين من برنامج العمل املتعلـق باخلـسائر          للخرباء املعقودة يف سياق تناول ا     
  .)٤(٢٠١٢أكتوبر /يونيه وتشرين األول/واألضرار، يف الفترة املمتدة بني حزيران

 املعلومـات    هذا التقريـر   يورد  ال ، على طول التقارير   وبالنظر إىل القيود املفروضة     -٣
ـ      ف .السردية على حنو متسلسل    هـذه  تتـضمن    اتالعروض املقدمة من مقـرري االجتماع

ذا التقرير موجز عما قُدم يف كـل اجتمـاع          د يف املرفق الثاين هل    يرِو. )٥(املعلومات بالتفصيل 
وتتـاح  . لخـسائر واألضـرار   دي ل للتص تبعة حالياً املمارسات امل عن   معلومات   للخرباء من 
املخاطر واألخطار والقطاعات والنظم املتـصلة      بشأن  املقدمة  (اخلاصة بكل منطقة    العروض  

 يف الصفحات الشبكية    )طائفة من األنشطة احلالية والدروس املستخلصة     بشأن  بتغري املناخ، و  
__________ 

 ).أ(٨قرة ، الف١٧-م أ/٧املقرر  )٢(
 ).ب(٨، الفقرة ١٧-م أ/٧املقرر  )٣(
ميكن االطالع على الوثائق ذات الصلة باجتماعات اخلرباء يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية يف العنـوان                 )٤(

 .<http://unfccc.int/6056>: التايل
: يلمتاحة يف الصفحة الشبكية اخلاصة بكل اجتماع، وميكن الوصول إليهـا عـن طريـق العنـوان التـا                  )٥(

<http://unfccc.int/6056>. 
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وباإلضافة . )٦( اجتماعاملعلومات السياقية املعروضة أثناء كل   رد  اخلاصة باالجتماعات، اليت تو   
 أمثلة  ين األخري اجتماعي اخلرباء مها املشاركون يف    املعلومات اليت قدَّ  إىل ذلك، تتيح صحائف     

لخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة     للتصدي ل  ستخدمة واألدوات امل   املتبعة  التدابري على
تكثيـف   وإمكانيـة    لصةخ الدروس املست  عنتغري املناخ، مبا يف ذلك معلومات       النامجة عن   

  .)٧(اجلهود املبذولة
  :ويتضمن هذا التقرير ما يلي  -٤

  ؛)الفصل الثاين واملرفق األول(وصفاً ملداوالت اجتماعات اخلرباء   )أ(  
أثنـاء اجتماعـات اخلـرباء      الـيت ُحـددت     موجزاً عن املسائل الرئيسية       )ب(  

  ؛)الثالث الفصل(
لة العمل فيها علـى سـد الثغـرات         موجزاً عن اجملاالت اليت ميكن مواص       )ج(  

  ؛)الفصل الرابع(واالحتياجات احملددة يف اجتماعات اخلرباء 
التـدابري   بشأن    قُدمت أثناء اجتماعات اخلرباء    جداول تتضمن أمثلة وجيهة     )د(  

  ).املرفق الثاين(لخسائر واألضرار للتصدي لاملتبعة واألدوات املستخدمة حالياً 

  املداوالت  -ثانياً  
ُنُهج التـصدي   طائفة من   املنظّمة من أجل حتديد     قدت االجتماعات األربعة للخرباء،     ُع  -٥

اجملال املواضيعي  تناول  واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ، يف سياق           للخسائر  
 ١٤٦وحضر االجتماعـات مـا جمموعـه        . الثاين من برنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضرار      

  . ممثالً للمنظمات واجلهات املعنية ذات الصلة١٥٧لألطراف و ممثالً
، رئـيس اهليئـة     خروتسوفالسيد توماس   وترأَّس اجتماعات اخلرباء الثالثة األوىل        -٦

 ))املتعـددة القوميـات    -دولة  (بوليفيا  (الفرعية، الذي طلب إىل السيد خوان هوفمايستر        
أتاحـت  و. يترأسا االجتماع الرابع نيابةً عنه    أن  ) السويد( كاهلوج   -والسيدة أجنيال كوري    

واألضـرار  من ُنُهج التصدي للخسائر      يف فهم طائفة     اجتماعات اخلرباء األربعة إحراز تقدم    
ذا التقريـر تفاصـيل     وترِد يف املرفق األول هل    .  املناخ املرتبطة باآلثار الضارة النامجة عن تغري     

  .إضافية عن مداوالت االجتماعات األربعة

__________ 

: ميكن الوصـول إىل الـصفحات الـشبكية اخلاصـة باالجتماعـات عـن طريـق العنـوان التـايل                    )٦(
<http://unfccc.int/6056>. 

قُدمت صحائف املعلومات يف اجتماعي اخلرباء األخريين، هبدف تيسري مواصلة تبـادل املعلومـات عـن                 )٧(
 .املمارسات احلالية واستخالص العرب منها
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 ، وكندا ، وسويسرا ، والسويد ، وأملانيا ، وأستراليا ،قّدمت حكومات كل من إسبانيا    و  -٧
.  واليابان، فضالً عن املفوضية األوروبية الـدعم لتنظـيم اجتماعـات اخلـرباء             ،ونيوزيلندا

وباإلضافة إىل ذلك، قّدم الدعَم ملشاركة بعض اخلرباء كلٌّ من املركز األفريقي للـسياسات              
لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، وشبكة املعـارف يف جمـايل املنـاخ             املناخية التابع ل  

 عن طريق املبادرة املتعلقة باخلسائر واألضرار يف البلدان املعرضة لتأثريات تغري املناخ،       ،والتنمية
ومبادرة ميونيخ للتأمني يف جمال املناخ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واستراتيجية األمـم             

  .تحدة الدولية للحد من الكوارثامل

  موجز عن املسائل الرئيسية احملددة يف اجتماعات اخلرباء  -ثالثاً  
ُهج املتبعة حاليـاً    يتعلق بأنواع النُ    فيما لوحظ أن هناك أوجه شبه كبري بني املناطق         -٨

  .لخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخللتصدي ل
 املعارف واملعلومات عن الدروس املستخلصة من املمارسات املتبعة حالياً يف           ومعظم  -٩

لظواهر اجلوية القصوى، ومثـة     مبواجهة ا لخسائر واألضرار يتعلق يف الوقت الراهن       التصدي ل 
وعليه فإن جزءاً كبرياً من املعلومـات       . وعي كبري باالحتياجات ذات الصلة يف هذا الصدد       

يف سبيل  على خمتلف املستويات    اخلرباء يتعلق بالعمل املضطلع به حالياً       املتبادلة يف اجتماعات    
اجلوية، مبا يف ذلـك الظـواهر       التهديدات  اخلسائر واألضرار النامجة عن     خطر  من   )٨(الوقاية

ورغم أن هناك عدداً متزايداً من املمارسات       . ويف سبيل احلد من هذا اخلطر     اجلوية القصوى،   
التأمني وسائر أنواع نقل املخاطر، مثة فجوة معرفية عميقة خبـصوص           يتعلق ب   فيما التجريبية

  .نقل املخاطر، وال يوجد سوى قدر ضئيل جداً من املعارف بشأن إدارة املخاطر املتبقيةجمال 
وُعرض قدر أقل نسبياً من املعلومات والدروس املستخلصة بشأن تـدابري احتـواء               -١٠

ري اليت هتدف خصوصاً إىل التصدي لتأثريات الظـواهر         املخاطر على خمتلف املستويات والتداب    
يوجد سوى قدر حمدود من املعارف بشأن ُنهج إدارة املخاطر            ال وباملثل،. )٩(البطيئة احلدوث 

لخسائر واألضرار  للتصدي ل ُهج الالزمة   يتعلق بالنُ   فيما وال تزال هناك أسئلة مطروحة    . املتبقية
ت، إىل حتوالت شـاملة يف      لذي يؤدي، يف بعض احلاال    النامجة عن هذا النوع من املخاطر، ا      

  . بسبب حجم اخلسائر واألضرار املمكنةالبلدان
ويلخص هذا الفصل الثغرات واالحتياجات الرئيسية، فضالً عـن التحـديات ذات          -١١

. لخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ    بالتصدي ل يتعلق    فيما الصلة،
اليت أشـري   ) على خمتلف املستويات واملناطق   (رض يف كل فرع القضايا الرئيسية الشاملة        وُتع

__________ 

 .، وتقييم القابلية للتأثر، ونظم اإلنذار املبكرالتهديداتمثل حتديد  )٨(
يستند تعريف أنواع النُهج املستخدم ألغراض هذا التقرير إىل اسـتعراض املؤلفـات الـوارد يف الوثيقـة                   )٩(

FCCC/SBI/2012/INF.14. 
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عامة موجزة عن   نبذة  وتلي ذلك   . يف كل اجتماع من اجتماعات اخلرباء     بصورة متواترة   إليها  
 عامة عن القواسم نبذة ١ويقّدم اجلدول . القضايا األخرى ذات الصلة احملددة يف كل اجتماع    

ساسية بني خمتلف املناطق من حيث الثغرات واالحتياجات والتحـديات الـيت            املشتركة األ 
  .اتضحت على خمتلف املستويات

  ١اجلدول 
لخسائر بالتصدي ليتعلق    فيما موجز بالتحديات واالحتياجات والثغرات الشائعة الرئيسية     

ضـرار  واألج التصدي للخسائر ُنُهواألضرار، اليت ُحددت أثناء اجتماعات اخلرباء بشأن  
  )١٠(املرتبطة بتغري املناخ
  الدويل/على املستوى اإلقليمي  على املستوى الوطين  دون الوطين/على املستوى احمللي

االستفادة من معارف الـشعوب      •
 األصلية واجملتمعات احمللية

 زيادة مشاركة اجملتمعات احمللية •

احلاجة إىل زيادة الـدعم املـايل        •
والتقين للعمل املضطلع به علـى      

 توى احمللياملس

 توليد بيانات مشتقة أكثر دقة •

 مواجهة الظواهر البطيئة احلدوث •

 اإلبالغ عن البيانات بفعالية •

 التوعية •

تعميم مراعاة تغـري املنـاخ يف        •
 املخططات اإلمنائية

 وضع نظم اإلنذار املبكر وتعزيزها •

 مـن   العمل على االستفادة حملياً    •
 القرارات املتخذة على املـستوى    

 يمي والوطينالدويل واإلقل

  اتباع النهج التصاعدية •

 دراسات احلاالت   تقاسمزيادة   •
 اإلفرادية والدروس املستخلصة

 حتسني مرافق التدريب •

احلاجة إىل مزيد من الدعم املايل       •
والتقين لإلجراءات املضطلع هبا    

 على املستوى احمللي

 حتسني القدرات التقنية والرصد •

 تعزيز القدرات املؤسسية •

  البطيئة احلدوثمواجهة الظواهر •

 التوعية •

حتسني عمليات تقييم اآلثار غري      •
 االقتصادية

وضع نظـم اإلنـذار املبكـر        •
 وتعزيزها

تعزيز التنـسيق بـني خمتلـف        •
 اجلهات الفاعلة احلكومية

تعميم مراعاة اخلسائر واألضرار     •
 يف املخططات اإلمنائية الوطنية

إعطاء األولوية لإلجراءات اليت     •
  تستهدف أضعف الفئات

 عامة عن املبـادرات     نبذةداد  إع •
 اإلقليمية

 زيادة الكفاءة يف استخدام املوارد •

صياغة تعريفات ومبادئ توجيهية     •
 واضحة

زيادة التعاون اإلقليمي عن طريق      •
 احملافل واملنتديات اإلقليمية

 مواجهة الظواهر البطيئة احلدوث •

 دعم نظم اإلنذار املبكر •

وضع إطار مـشترك للترتيبـات       •
جل معاجلة اخلسائر   املؤسسية من أ  

 واألضرار

 تقدمي التوجيهات السياساتية •

زيادة الفعالية من حيث التكلفـة       •
بالربط بني اإلجـراءات علـى      

 املستوى عرب الوطين

إقامة الـروابط بـني واضـعي        •
  السياسات والباحثني

__________ 

 يف كـل    حنو متـواتر  على  ال يتضمن اجلدول إال التحديات واالحتياجات والثغرات الرئيسية اليت ُحددت            )١٠(
 .اجتماع من اجتماعات اخلرباء األربعة
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  حتديد إطار للخسائر واألضرار وفهم خمتلف الروابط  -ألف  

  حتديد إطار للخسائر واألضرار    
 التـأثريات رأى عدد من املشاركني يف االجتماعات أن اخلسائر واألضرار تشري إىل              -١٢

وذهب بعض املشاركني   . ميكن تفاديها عن طريق إجراءات التخفيف والتكيف        ال املتبقية اليت 
املتبقية، غري أن آخرين اعتربوا     التأثريات  إىل أن هناك حاجة إىل اتباع هنُج حمددة ملعاجلة تلك           

ميكن معاجلتـها   اليت   النامجة عن تغري املناخ      ضارةنطاق اآلثار ال  ر واألضرار جزءاً من     اخلسائ
يف  ومن الضروري تعزيز فهم مشترك ملا يشكل اخلسائر واألضرار، مبا         . بفضل جهود التكيف  
مثل اخلسائر يف األرواح، فضالً عـن اخلـسائر االقتـصادية أو غـري        (ذلك أنواع اخلسائر    

املسألة يف إطـار    هذه  ، وكيفية معاجلتها، من أجل تناول       )رة أو غري املباشرة   االقتصادية املباش 
  .برنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضرار

 يف اآلراء بأن نطاق اخلسائر واألضرار مرتبط مبستويات التخفيف          عام توافق   وساد  - ١٣
ووفقاً هلذا  . املناخغري   النامجة عن ت   الضارةمن انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع اآلثار        

تقليص اخلسائر واألضرار إىل أدىن حد تناول إجراءات التخفيف والتكيف          يتطلب  الرأي،  
جمتمعة على حنو شامل من منظور التنميـة املـستدامة؛ غـري أن بعـض املـشاركني يف                  
االجتماعات أشاروا إىل أن الصكوك الدولية احلالية قاصرة عن تناول اخلسائر واألضـرار             

 اخلسائر واألضرار ينبغي أن ُتعالَج يف سياق         مسألة وذهب آخرون إىل أن   . ك النحو على ذل 
  .أطر التكيف املوجودة

وحتديد مفهوم اخلسائر واألضرار من منظور التنمية املستدامة عامل هام أيضاً للبلدان              -١٤
نـاخ تعـين    اليت هلا قاعدة اقتصادية حمدودة، ألن مواجهة الكوارث املرتبطة بتأثريات تغري امل           

  .)١١(تعديل امليزانيات الوطنية، األمر الذي قد يؤدي إىل انتكاس التنمية املستدامة

  الروابط    
مـسألة  افظ أو جمموعات أدوات شاملة إلدارة املخاطر، ومعاجلـة          َحبغية تصميم مَ    -١٥

أن من الضروري التوصل إىل فهم أفضل       اعترب املشاركون   اخلسائر واألضرار بصورة متسقة،     
، مـع   )احمللي والوطين واإلقليمي والدويل   (روابط بني خمتلف مستويات اإلدارة ذات الصلة        لل

وباملثل، . عمليات البلد اليت تندرج فيها    نطاقات  المراعاة الظروف الوطنية، مبا يشمل خمتلف       
  .من املهم تكييف األدوات وفقاً ملختلف مستويات استخدامها

__________ 

وباإلضافة .  هذه الكوارثتأثرياتيف كثري من احلاالت، يتضرر الناتج احمللي اإلمجايل بالغ الضرر من  )١١(
إىل ذلك، تؤثر اخلسائر غري االقتصادية، يف حاالت كثرية، تأثرياً شديداً يف تنمية البلدان املتضررة،               

 . بعض املشاركني يف االجتماعاتكما أشار إليه
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ني الوطين واحمللي، كما أشري إليه مـراراً يف كـل           ويؤدي انقطاع الصلة بني املستوي      -١٦
كـثري مـن    اعترب  فقد  . اخلسائر واألضرار خلطر  اجتماعات اخلرباء، إىل إعاقة التقييم الفعال       

املشاركني يف االجتماعات أن تعزيز مجع البيانات على الصعيد اجملتمعي ميكن أن يزيد من دقة         
ح إمكانية فهم كيفية تأثري اخلسائر واألضرار يف        النماذج، ألن اتباع هنج مشويل وتشاركي يتي      

.  قد يفتقرون إىل األصول االقتصادية     نخمتلف فئات السكان، مبن فيهم النساء واألطفال، الذي       
، بل يتـيح    )من خالل هنج تنازيل   ( فحسب   التهديداتوال ميكّن هذا النهج من التركيز على        

ر بناء القدرة علـى     وييّس)  خالل هنج تصاعدي   من(إمكانية التركيز أيضاً على القابلية للتأثر       
وحتقيقاً هلذه الغاية، هناك حاجة إىل . )١٢( الوطين ودون الوطينى، وال سيما على املستوالتأقلم

اخلـسائر  مـسألة   معاجلـة   سـياق   وضع منهجيات تربط بني خمتلف مستويات اإلدارة يف         
الفعالية من أجل حـل مـشكلة    الكفاءة و باتصال تتسم   ار، وإىل تعزيز استراتيجيات     واألضر

  .انقطاع الصلة بني املستويات
ويؤدي الربط بني خمتلف مستويات اإلدارة أيضاً إىل تيسري دمج املعارف التقليديـة               -١٧

رأس املال االجتمـاعي    عامل   البيانات العلمية وتعميم مراعاة      يفواستراتيجيات التأقلم احمللية    
ل هذا الدمج عامالً حاسم األمهية يف توجيه        ويشكّ. ائيةلمجتمعات احمللية يف املخططات اإلمن    ل

لخسائر واألضرار النامجة عن الظواهر البطيئة التصدي ل إىل   الراميةالسياسات واالستراتيجيات   
. تكفي مبفردها للتنبـؤ باملنـاخ يف املـستقبل          ال  قد معرفة األحداث املاضية  احلدوث، ألن   

ـ        وباإلضافة إىل ذلك، أشري يف كل اجتماع       ن ات اخلرباء إىل ضرورة ضمان االستفادة حملياً م
  . الدويل واإلقليمي والوطينىالقرارات املتخذة على املستو

  التكاليف املرتبطة باخلسائر واألضرار    
بد من وجـود عمليـات لتقيـيم املخـاطر            ال مثلما أُكد يف اجتماعات اخلرباء،      -١٨

افظ املخاطر وتوجيه أصحاب املـصلحة      َح على املستوى الوطين من أجل فهم مَ       والتهديدات
وباملثل، ينبغي أن حتدد البلدان املخاطر اليت ميكنـها التكيـف معهـا             . إىل مكامن ضعفهم  

ج وحتليل ملدى فعالية ومستوى اخلطر الذي ميكنها قبوله، استناداً إىل تقييم مقارن ملختلف النُه
ـ   َحخيارات التكيف املتاحة من حيث التكلفة، من أجل تصميم مَ           أدوات  اتافظ أو جمموع
  .شاملة إلدارة املخاطر واختاذ قرارات بشأن اإلجراءات الالزمة

__________ 

 احملـيط اهلـادئ   نطقـة أمانة برنامج البيئة اإلقليمي مل    وفق ما عرضته    ن ذلك من خالل املمارسات احلالية،       يتبّي ) ١٢(
ج اجملتمعيـة والتوجيهـات   اجتماع اخلرباء اخلاص بالدول اجلزرية الصغرية النامية، اليت أفادت بأن دمج النهُ       يف

 .ج التصاعدية والتنازلية إىل أقصى حدالوطين يسمح بزيادة مزايا النُهالسياساتية على الصعيد 
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فعالة من حيث التكاليف،     )١٣(وأقر املشاركون يف االجتماعات بأن إجراءات الوقاية        -١٩
وبأن جتميع املخاطر على املستوى الكلي ميكّن البلدان من التوفري يف التكاليف اإلدارية لنقـل      

  .)١٤(جمموعات املخاطر، بالنظر إىل تنويع )األقساط( ويف تكاليف رأس املال املخاطر
حتليل يقارن بني تكاليف    بعض نتائج   ل عرض يف   )١٥(ما ختلّل اجتماعات اخلرباء   ورغم    -٢٠

، فضالً عن بعض النتائج الرئيسية املستقاة من دراسات إقليمية          )١٦( مالية حمددة  أدواتومنافع  
فجـوات  وجود  ملناخ، أشار املشاركون يف االجتماعات إىل استمرار        بشأن اقتصاديات تغري ا   

كربى يف املعلومات املتعلقة بتكاليف اخلسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة النامجة عـن             
تكلفـة  يتعلق بكيفية إجراء حتليل لفعاليـة         فيما تزال هناك حتديات    ال وباملثل،. تغري املناخ 

  .)١٧(أنواع اخلسائرالتدابري املتصلة مبختلف 
ويتطلب ذلك مواصلة حبث كيفية منذجة اخلسائر، مبا يشمل النظر يف خط األسـاس                -٢١

. الذي جيب أن تستند إليه املقارنة، بدالً من التركيز على حتديد التدبري األفضل يف هذا الـصدد                
.  بعينـه  حمدد، مثل سياق بلد أو قطاع     ومن الصعب تناول هذه املسائل ما مل ُتدرج يف سياق           

، )١٨(وباإلضافة إىل ذلك، أثريت مراراً شواغل إزاء صعوبة حتديد حجم اخلسائر غري االقتصادية            
  .األمر الذي يعزى إىل االفتقار إىل األدوات الالزمة إلجراء تقييم من هذا القبيل

__________ 

 منهجيات خمتلفة، تبادل اخلرباء بعض اإلحصاءات واملعلومات عن الفعالية النسبية للوقايـة مـن        استناداً إىل  )١٣(
 من دوالرات الواليات املتحـدة األمريكيـة      فعلى سبيل املثال، يؤدي استثمار كل دوالر        : حيث التكاليف 

 دوالرات من اخلسائر وفقاً لدراسة أجرهتا جلنة األمم املتحدة    ٥يف جمال الوقاية إىل تفادي ما يعادل        ] دوالر[
ن األدلة املستقاة من إثيوبيا، حسبما أبلغت عنه        ويف الوقت نفسه تبيّ   . االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب   

 ٤ق يف إجراءات التصدي املبكـرة ميكـن أن يـوفر            ُينفَالوكالة األفريقية ملواجهة املخاطر، أن كل دوالر        
 .دوالرات من تكاليف التدخل عندما تتفاقم األزمة

كما يتبني من الدروس املستخلصة من املبادرات القائمة يف جمال جتميع املخاطر على املـستوى اإلقليمـي،               )١٤(
لالطالع على مزيـد    . واجهة املخاطر املرفق الكارييب للتأمني من خماطر الكوارث، والوكالة األفريقية مل         مثل

 .الوكالةو من املرفق ني املقدمنيمن التفاصيل، انظر العرض
لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر العرضني املقدمني من مصرف التنمية اآلسيوي وجلنة األمم املتحدة                )١٥(

 .االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب
لالطـالع علـى مزيـد      . حوال الطارئة يف امليزانيات، والتأمني املعياري     مثل الدعم املقدم من املاحنني، واأل      )١٦(

 .التفاصيل، انظر العرض املقدم من البنك الدويل من
 .من الصعب، مثالً، مقارنة التدابري من منظور إنقاذ األرواح )١٧(
 .هامثل اخلسائر املتعلقة بالتراث الثقايف، واخلسائر املتعلقة خبدمات النظام اإليكولوجي، وغري )١٨(
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  )١٩(مواجهة الظواهر البطيئة احلدوث  -باء  
لبطيئة احلدوث بدأت تؤثر فعـالً يف       سلّم املشاركون يف االجتماعات بأن الظواهر ا        -٢٢

مجيع املناطق وتؤدي إىل تفاقم الظواهر اجلوية القصوى، غري أن هناك تأهباً حمدوداً ملواجهـة               
وأُبرزت يف  . تأثرياهتا، من حيث املؤسسات والقدرات املوجودة على مجيع مستويات اإلدارة         

األدوات اخلاصة مبواجهـة تلـك      كل اجتماعات اخلرباء الثغرات القائمة يف جمايل املعارف و        
  .)٢٠(التأثريات، مقارنة باملعارف واألدوات احلالية اخلاصة مبواجهة الظواهر اجلوية القصوى

وتتطلب إدارة املخاطر املرتبطة بتغري املناخ، وال سيما املخاطر املرتبطـة بـالظواهر               -٢٣
يعات وسياسـات   تـشر والبطيئة احلدوث، ختطيطاً وترتيبات مؤسسية على املدى الطويـل          

مناسبة، فضالً عن هياكل إدارية موثوقة يف خمتلف القطاعات وعلى كل املستويات، تدعمها             
  .معلومات جيدة تتاح يف الوقت املناسب والتزامات مستدامة بتوفري املوارد املالية

وهناك حاجة ملحة إىل حتسني فهم خصائص الظواهر البطيئة احلدوث، مبا يف ذلك               -٢٤
ظواهر اجلوية القصوى، وحتديد خطوط األساس للظواهر البطيئة احلدوث، ونقاط          صالهتا بال 

التحول املمكنة، والقدرات واملهارات الالزمة لتقدير حجـم اخلـسائر، وأنـواع النـُهج              
ومن شأن حتسني الفهم أن يؤدي إىل زيادة الوعي حبجم اخلسائر واألضرار النامجة          . الضرورية

رجيية، وال سيما يف أوساط واضعي السياسات، وتيسري توضـيح          عن العمليات املناخية التد   
وييـّسر هـذا    . البيئة املواتية الضرورية، مثل األطر التنظيمية والسياسات واهلياكل املؤسسية        

  .بدوره تفادي التشتت املؤسسي يف مواجهة الظواهر البطيئة احلدوث
ليت جرت يف اجتماعي    ، غري أن املناقشات ا    )٢١(وُعرضت بعض املمارسات الناجحة     -٢٥

اخلرباء اخلاصني مبنطقة أمريكا الالتينية والدول اجلزرية الصغرية النامية أبرزت أوجه القصور            
ضمن النطاق  يف استخدام التدابري املتعلقة باهلياكل األساسية ملواجهة الظواهر البطيئة احلدوث           

يط على املـدى الطويـل      ويف هذا الصدد، تستدعي مسألة التخط     . الزماين واملكاين املناسب  
فعلى سبيل املثال، وّجهت املناقشات بشأن      . مقابل التخطيط على املدى القصري فهماً أفضل      

حتمض مياه احمليط وخسائر التنوع البيولوجي من جراء الظواهر البطيئة احلـدوث االنتبـاه              
__________ 

 مستوى سطح البحر، وارتفاع درجـات       ارتفاع، تشمل الظواهر البطيئة احلدوث      ١٦-م أ /١وفقاً للمقرر    )١٩(
امللوحـة، وتـدهور    ازدياد  احلرارة، وحتمض مياه احمليط، وتراجع األهنار اجلليدية والتأثريات ذات الصلة، و          

 .األراضي والغابات، وخسائر التنوع األحيائي، والتصحر
تأثريات تغري املناخ اليت تتعـرض هلـا كـل          لوصف   FCCC/TP/2012/7لتفصيل يف الوثيقة    يرد مبزيد من ا    )٢٠(

 كـل اجتمـاع مـن       وكذلك معلومات عن املمارسات احلالية والدروس املستخلصة املعروضة يف         منطقة،
 .اجتماعات اخلرباء

ة يف جمال حتصني اهلياكـل      العمل املضطلع به حالياً مع اجملتمعات احمللي      : من األمثلة على املمارسات الناجحة     )٢١(
 امللوحة يف بنغالديش؛ وغرس شجر املنغروف يف السنغال ويف أحناء من            ازديادمن تغري املناخ ملعاجلة ظاهرة      

شرق أفريقيا، الذي يساعد على احلد من خماطر اخلسائر واألضرار من خالل استعادة النظام اإليكولـوجي،    
 .وتعزيز أنشطة الصيد
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 ومستقبالً،  دوام خسائر التنوع البيولوجي وتأثريه يف سبل معيشة األجيال حاضراً         مسألة   إىل
 أغلبها هنج قائمة على اليت هي يف -ميكن أن تعاجلها تدابري التكيف التقليدية        ال وهذه خسائر 

  . إال معاجلةً حمدودة الفعالية-املشاريع 
وكما أشار إليه بعض املشاركني يف االجتماع، تشكل دورة التمويل املقـدم مـن                -٢٦

اختاذ إجراءات طويلـة  هذا الصدد من حيث إتاحة املاحنني، القصرية األمد نسبياً، حتديات يف   
  . تلزم يف الغالب ملواجهة الظواهر البطيئة احلدوثاألمد
ومثلما ذُكر يف اجتماع اخلرباء اخلاص بالدول اجلزرية الصغرية الناميـة، ميكـن أن                -٢٧

‘ ريحتول جذ ‘تؤدي بعض اخلسائر واألضرار املتوقعة املرتبطة بالظواهر البطيئة احلدوث إىل           
اتباع هنُج مبتكرة، تدعمها موارد مالية وتكنولوجية، لدى        يلزم  و. )٢٢(هذه الفئة يف بلدان من    

كيفية معاجلة خسائر سبل املعيشة والقيم الثقافية؛ وحتديد شبكات         : النظر يف مسائل كالتايل   
 أخرى؛  األمان االجتماعي الالزمة؛ وكيفية حفظ ثقافة اجملتمعات احمللية اليت ُتنقل إىل مناطق           

  .واألثر الذي يلحق بسيادة البلد؛ والتغري الذي حيصل يف حتديد املناطق االقتصادية
وتشمل النُهج املقترحة اليت ميكن اتباعها ملواجهة الظواهر البطيئة احلدوث، يف مجلة              -٢٨

رسم حدود األراضي؛ واإلدارة املتكاملـة للميـاه؛ واإلدارة املتكاملـة           : ما تشمل، ما يلي   
ق الساحلية؛ واالستفادة من معارف الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية؛ ونقل املخاطر           للمناط

؛ واسـتخدام   )٢٣(وتقامسها من خالل إمكانية استحداث أنواع جديدة من تـدابري التـأمني           
األدوات املالية مثل السندات االجتماعية والبيئية؛ وتعزيز التعـاون اإلقليمـي مثـل اإلدارة              

  .املة للمناطق الساحلية واإلدارة املتكاملة للموارد املائيةاإلقليمية املتك
وساد توافق عام يف اآلراء مفاده أن التأهب بفعالية ملواجهة تأثري الظـواهر البطيئـة           -٢٩

احلدوث يتطلب أساساً تعزيز التعاون يف خمتلف القطاعات وبني مجيع الوزارات، مع مراعـاة   
  .يافالتجارب املختلفة يف احلواضر واألر

د اجتماع اخلرباء اخلاص بالدول اجلزرية الصغرية الناميـة         وباإلضافة إىل ذلك، شدّ     -٣٠
، األمر الذي هذه الفئةر املناخ تشكل حتديات عرب األجيال أمام بلدان من        على أن تأثريات تغيّ   

يتطلب مواصلة التوعية العامة بالظواهر البطيئة احلدوث، وال سيما زيادة مشاركة الـشباب،        
مبا يشمل زيادة االستثمار يف التعليم ومواصلة تقاسم املعلومات لبيان الـسبل الـيت تتبعهـا             
اجملتمعات واجلماعات التقليدية واحمللية يف الدول اجلزرية الصغرية الناميـة إلدارة ومعاجلـة             

  .اخلسائر واألضرار املرتبطة بتغري املناخ
__________ 

على هذه احلاالت، احلالة اليت تنطوي فيها اخلسائر واألضرار على فقدان عدة نقاط مئوية              من األمثلة املقدمة     )٢٢(
 .من الناتج احمللي اإلمجايل، أو احلالة اليت تكون فيها األصول العامة موجودة يف مناطق معرضة للخطر

. واهر البطيئـة احلـدوث    غالباً ما ُتعترب أدوات التأمني التقليدية غري كافية حلماية األصول من تأثريات الظ             )٢٣(
 جيم  -لالطالع على مزيد من التفاصيل عن أوجه قصور أدوات التأمني املتاحة حالياً، انظر الفصل الثالث                

 .أدناه



FCCC/SBI/2012/29 

13 GE.12-63561 

  جمموعات األدوات الشاملة إلدارة املخاطر  -جيم  
تطلب مراعاة تنوع الظروف،    التصدي للخسائر واألضرار ي   ساد توافق عام يف اآلراء بأن         -٣١

 االقتـصادي   -مثل اختالف مستويات التأهب واملؤسسات املوجودة، والوضـع االجتمـاعي           
لذا يسعى ممثلو   . يتعلق بتأثريات تغري املناخ     فيما واالحتياجات والشواغل اخلاصة بكل بلد ومنطقة     

 عموماً إىل احلصول على الدعم التقين الالزم الستحداث جمموعـات أدوات شـاملة              احلكومات
  .السياق احملدد اخلاص ببلدهمتالئم إلدارة املخاطر 

لتوجيه تصميم النـُهج    وكما نوقش يف اجتماعات اخلرباء، تشمل املبادئ املشتركة           -٣٢
ييم األصول؛ ووضع خطط    وتقالتهديدات  حتديد  :  الوطين ودون الوطين ما يلي     على املستوى 

على مدى أطول؛ وجتاوز إجراءات االستجابة املخصصة والنُهج القائمة على املشاريع مـن             
وتشكل أيـضاً   . أجل ضمان اعتماد منظور متسق ومتعدد األبعاد لدى التخطيط لإلجراءات         

خاطر، جوانب التمويل اخلاص مبواجهة املخاطر، مثل التفويض وحتديد األسعار استناداً إىل امل           
  .يتجزأ من ذلك التوجيه  الجزءاً
وهناك حاجة مستمرة أيضاً إىل نظم معلومات أفضل، ألن فهم مـواطن الـضعف                -٣٣

  .عامل أساسي لوضع هنج شامل إلدارة املخاطر
ومع أن حجم املؤلفات اليت تتناول املمارسات املتبعة الحتواء املخاطر صغري نسبياً،              -٣٤

 أن هناك كماً هائالً من املعارف لدى اجملتمعات احملليـة بـشأن             أُكد يف اجتماعات اخلرباء   
لخـسائر  التـصدي ل  ولـدى   . احتواء املخاطر االجتماعية يف مواجهة تأثريات تغري املنـاخ        

 )مثل آليات التأقلم التقليديـة    (واألضرار، ينبغي إجياد تآزر بني أساليب احتواء اخلطر احمللية          
لوطين ودون الوطين، لضمان عدم اشتغال تلك األساليب         ا واملؤسسات القائمة على املستوى   

أن من املفيد أيضاً حتسني فهم دور شبكات األمـان          اعترب املشاركون   و. يف معزل عن غريها   
  .االجتماعي وتقاسم املعلومات عرب املناطق بشأن املمارسات املتبعة يف احتواء املخاطر

 الصغرية النامية أن القدرة على احتواء       وأكّد اجتماع اخلرباء اخلاص بالدول اجلزرية       -٣٥
. املخاطر على املستوى القطري ترتبط حبجم اقتصاد البلد ونطاق اخلسائر واألضرار املمكنـة           

وقد أنشأت بعض البلدان، مثل جزر كوك، اليت تتوقع تكبد خسائر وأضرار جـسيمة مـن                
 يف إطار التدابري اليت تتخـذها       جراء اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ، صندوقاً استئمانياً        

غري أن معلومات قُدمت مفادها أن مستوى التمويل غري كاف علـى            . )٢٤(الحتواء املخاطر 
  .يبدو نظراً إىل تسارع تأثريات تغري املناخ ما

__________ 

ُعرضت خالل اجتماع اخلرباء أمثلة أخرى على الصناديق اخلاصة بالكوارث علـى املـستوى القطـري،                 )٢٤(
ض املقدم مـن صـندوق الكـوارث الطبيعيـة          انظر العر ). FONDEN(صندوق الكوارث الطبيعية     مثل
 .املكسيك يف
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عدد من املمارسات املبتكرة يف     بشأن  ويّسرت اجتماعات اخلرباء تقاسم املعلومات        -٣٦
قطاع الزراعة علـى املـستوى دون    يف   القائم على مؤشر املناخ   نقل املخاطر، تشمل التأمني     

وعموماً، بلغت عملية جتميع املخاطر على    . )٢٥(الوطين وجتميع املخاطر على املستوى اإلقليمي     
املستوى اإلقليمي مرحلة متقدمة يف منطقة الكارييب وبدأت مبادرات مماثلة تظهر يف جـزر              

  .ريقيااحمليط اهلادئ ويف بلدان حمددة يف أف
ومع ذلك، أُعرب عن القلق من أن خيار نقل املخاطر غري متاح حالياً لكل اجملتمعات   -٣٧

ويف هذا الـصدد،    . احمللية واملناطق، وهو ما يعزى جزئياً إىل حضور حمدود للقطاع اخلاص          
ميزانيـات   احلكومات   ختصيصينبغي بذل مزيد من اجلهود لتعزيز البيئات املواتية، مبا يشمل           

لتحفيز على زيادة مشاركة القطاع     ل، لتيسري القدرات الالزمة لتنفيذ خمططات التأمني و       ةوطني
  .اخلاص، وال سيما يف البلدان اليت تنخفض فيها مستويات االشتراك يف التأمني

لتقلـيص  ويتطلب ذلك فهماً أفضل لدور احلكومات الوطنية يف هتيئة بيئات مواتية              -٣٨
وباإلضافة إىل  . باآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ إىل أدىن حد        اخلسائر واألضرار املرتبطة    

إىل تيـسري تعزيـز     أيضاً  من جانب املاحنني اخلارجيني     املقدم  ذلك، ميكن أن يؤدي التمويل      
  .البيئات املواتية على املستوى الوطين

فضالً عن  وباملثل، أشري مراراً طيلة اجتماعات اخلرباء إىل ضرورة وضع هيكل عاملي              -٣٩
للتـصدي  ) يشمل مثالً القطاع اخلاص وخمتلف الوزارات التنفيذية      (هيكل متعدد املؤسسات    

  .لخسائر واألضرارل
وتشمل الدروس املستخلصة من التجارب اإلقليمية يف جمال نقل املخاطر، مثل املرفق              -٤٠

  :)٢٦(ا يليالكارييب للتأمني من خماطر الكوارث والعمل الذي يضطلع به البنك الدويل، م
ضرورة حتديد االحتياجات اخلاصة بكل بلد من أجل تقرير ما إذا كان نقل               )أ(  

  املخاطر هنجاً مناسباً؛
املشاورات الواسعة والدعم املقدم من املاحنني عامالن أساسيان ملبـادرات            )ب(  

  التأمني املبتكرة؛
ة مشاركة القطاع اخلاص ومعارف اخلرباء بـشأن األسـواق ذات الـصل             )ج(  

  عنصران حيويان؛
__________ 

املرفق الكارييب للتأمني من خماطر الكوارث، والوكالة تشمل املخططات اإلقليمية املعروضة يف اجتماعات اخلرباء  )٢٥(
لالطالع على معلومات   . ، واملبادرة اخلاصة بتقييم خماطر الكوارث ومتويل مواجهتها       األفريقية ملواجهة املخاطر  

املمارسات املتبعة يف جمال التأمني اليت ُعرضت يف اجتماعات اخلرباء، انظر اجلداول الواردة يف املرفق الثاين                عن  
 .هلذا التقرير، وكذلك العروض وصحائف املعلومات املتاحة يف الصفحات الشبكية اخلاصة باالجتماعات

ارييب للتأمني من خماطر الكـوارث يف       للحصول على مزيد من املعلومات، انظر العرض املقدم من املرفق الك           )٢٦(
اجتماع اخلرباء اخلاص بالدول اجلزرية الصغرية النامية، والعرض املقدم من البنك الدويل يف اجتماع اخلرباء               

 .اإلقليمي اخلاص بآسيا وأوروبا الشرقية



FCCC/SBI/2012/29 

15 GE.12-63561 

تصميم استراتيجية متكاملة للتأمني من خماطر الكوارث وتـوفري التمويـل             )د(  
مواجهة الكـوارث   وفق ما تتطلبه     اتختطيط امليزاني : ملواجهتها عامل رئيسي يشمل ما يلي     

ميزانيـات  املخاطر، والصناديق الوطنية للكوارث، وصـرف       جتزئة نطاقات    الطبيعية، وهنج 
  الكوارث؛قوع وبعد للدعم 

ضرورة إضفاء الطابع املؤسسي على التمويل اخلـاص مبواجهـة خمـاطر              )ه(  
  ؛)٢٧(الكوارث يف إطار إدارة خماطر الكوارث وبرنامج التكيف

  ).مثل بيان القيمة للبلدان واملاحنني(أمهية إدارة التوقعات   )و(  
يح حالً ممكناً من حيـث      ويف حني أن النُهج املتبعة يف نقل املخاطر، مثل التأمني، تت            -٤١

إدارة خماطر اخلسائر واألضرار النامجة عن الظواهر اجلوية القصوى، سـلّم املـشاركون يف              
وكما أشار إليه . االجتماعات بأمهية ضمان اتساق جمموعات األدوات الشاملة إلدارة املخاطر

م املستفيد مـن   يف االجتماعات، فمن السبل الكفيلة بتحقيق االتساق إلزاملشاركنيعدد من ا 
بوضع نظام للحد من املخاطر وإدارهتا قبل االشـتراك يف          ) مثل البلد أو األسر   (خمطط التأمني   

واعترب . اشتراط استثمار املدفوعات يف تدابري إضافية للحد من خماطر الكوارث          أو/التأمني، و 
اسـتهداف   للمشاركة يف خمطط التأمني عامل هام أيضاً من أجل           أن وضع معايري  املشاركون  

  .دعم حمدد للبلدان املتلقية

   قصور منتجات التأمني احلاليةأوجه    
مع تكرار الظواهر اجلوية القصوى وازدياد حدهتا ووتريهتا، تواجه بعـض البلـدان،               -٤٢
سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية، صعوبات يف احلصول على التغطية التأمينيـة حلمايـة               وال

ويشكل ضـيق   .  التأمني ة النامجة عن تغري املناخ، نظراً إىل زيادة أقساط        أصوهلا من اآلثار الضار   
  .)٢٨(نطاق معظم خمططات التأمني احلالية عائقاً آخر أمام بعض البلدان يف تأمني أصوهلا بفعالية

وأُقّر عموماً أثناء اجتماعات اخلرباء بأن النُهج املتاحة لنقل املخاطر ال تراعي الظواهر            -٤٣
فالنُهج املتبعة إقليمياً لنقل املخاطر، مثل املرفق الكارييب للتأمني من خمـاطر            . دوثالبطيئة احل 

 إىل مراعاة   جةوبالتايل، هناك حا  . الكوارث، مصممة عموماً ملعاجلة املسائل املتعلقة بالسيولة      
كون هو ويف حني أن التأمني املعياري قد ال ي. االعتبارات املتعلقة بتغري املناخ يف مناذج التأمني     

اآللية السليمة ملواجهة الظواهر البطيئة احلدوث، أشري إىل أن منوذج التـأمني علـى احليـاة                
)  بوقت وقوعـه جلهل العلم بأن حدثاً سيقع، وا-عندما يكون عنصر عدم اليقني خمتلفاً        أي(

  .ميكن أن يساعد يف منذجة خمططات التأمني الالزمة للظواهر البطيئة احلدوث
__________ 

 املالية يف إدارة    ل استخدام التمويل اخلاص مبواجهة خماطر الكوارث والتأمني منها كطريقة إلشراك وزارة           ثِْم )٢٧(
 .خماطر الكوارث وبرنامج التكيف

يف جزر كوك، على سبيل املثال، ميكن أن يشمل التأمني الفيضانات النامجة عن املطر، ولكنـه ال يـشمل                    )٢٨(
 .الفيضانات النامجة عن العواصف
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 إىل ذلك، أشار املشاركون يف االجتماعات إىل ضرورة مواصلة النظر يف            وباإلضافة  -٤٤
إضفاء الطابع املؤسسي على التمويل املسبق ملواجهة خماطر الكوارث باعتباره آخر تدبري ُيلجأ             

باستكشاف خمتلف أدوات التمويل ملواجهة املخاطر      وذلك  لخسائر واألضرار،   للتصدي ل إليه  
). االحتياطية للطـوارئ  /مثل الصناديق االستئمانية  (ستوى القطري    على امل  هااليت ميكن إتاحت  

وتشمل التحديات املرتبطة هبذا السياق فهم تكاليف الربنامج بأكمله، وتصميم آلية تنفيذيـة             
  .فعالة، ومعرفة كيفية حتفيز الدعم الالزم إلتاحة هذا التدبري

جلزرية الصغرية النامية مفاده    وأُعرب عن رأي أثناء اجتماع اخلرباء اخلاص بالدول ا          -٤٥
أن البلدان الضعيفة ستظل عرضة خلطر تأثريات الظواهر البطيئة احلدوث، مثل ارتفاع مستوى 

. سطح البحر، حىت وإن ُنشرت بنجاح اآلليات املوجودة واآلليات اجلديدة لنقـل املخـاطر             
طر تتطلب أنواعاً أخرى     نقل املخاطر املتصلة باخلسائر يف األرواح، وهي خما        ميكنوباملثل، ال   

  .من احللول املبتكرة، مبا يشمل إعادة التأهيل والتعويض

   التعلم باملمارسةهنج    
شدد اجتماع اخلرباء اخلاص مبنطقة أفريقيا على أن التكيف عملية تتـسم بكـون                -٤٦

 من  التجربة والتعلم ‘يف هنج التعلم باملمارسة ويف عملية قائمة على تكرار          تتدرج  احللول فيها   
استخالص الدروس، والرصد والتقييم من خالل املمارسة، واالرتقاء باإلجراءات         ف: ‘األخطاء

  . عوامل حامسة لنجاح عملية التكيف كلها بنجاحنفذةالتجريبية امل
ولفت اجتماعا اخلرباء اخلاصان مبنطقيت أفريقيا وأمريكا الالتينية االنتباه أيـضاً إىل              -٤٧

وت يف مدى تأهب كل بلد يف املنطقـة، مـن حيـث القـدرات               أمهية مراعاة أوجه التفا   
لخسائر واألضرار  للتصدي ل واملؤسسات املوجودة، لدى تناول اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها         

، )٢٩(وقد أنشأت بعض البلدان بالفعل مؤسسات تعىن بإدارة املخاطر        . قليميعلى املستوى اإل  
 معنية بتغري املناخ، ولكنها ال تعىن فعليـاً         بينما توجد لدى بلدان أخرى جهات تنسيق وطنية       

  .باحلد من املخاطر أو احتوائها أو نقلها
وأبرز اجتماع اخلرباء اخلاص مبنطقة أمريكا الالتينية احلاجة إىل إجياد سبل حلفز اختاذ               -٤٨

إجراءات على خمتلف املستويات؛ مثل مكافأة البلدان أو اجملتمعات احمللية الـيت تـستثمر يف               
مثـل صـون     العامة،   حفاظاً على املنفعة  بري للحد من خماطر الكوارث وإلدارة الكوارث        تدا

وتعترب احلوافز املقدمة إىل صانعي القرارات على نفس        .  والنظم اإليكولوجية  يالتنوع البيولوج 
القدرة من األمهية، ألن هؤالء مييلون إىل التركيز على األنشطة اليت جتلب هلم مزايا ودخـالً                

لوقاية مـن املخـاطر     ما يبذل من جهود ل    اماً على املدى القصري، بينما ال ُتدَرك قيمة         واهتم
  .على املدى الطويل إال

__________ 

 .<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/kumar_session3.pdf> إثيوبيا على سبيل املثال، انظر )٢٩(
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  القدرات  -دال  
كعاملني أساسيني لتقليص اخلـسائر     واحلد منها   ُينظر عموماً إىل الوقاية من املخاطر         -٤٩

بكرة إىل إجـراءات تأهُّبيـة      وتشري املمارسات احلالية إىل أن حتويل اإلنذارات امل       . واألضرار
يستلزم جمموعة معقدة من العالقات املؤسسية بني خمتلف اجلهات الفاعلة، فضالً عن زيـادة              

  .، وهذان عنصران يتطلب بناؤمها وقتاً وموارد‘ثقافة الوقاية‘ إىل تكوين جةالوعي باحلا
ضوئها حتديد أولويات    اليت ينبغي يف     -وأفيد بأن املعلومات املتعلقة باحللول املمكنة         -٥٠

 غري أن قدرهتم احملدودة علـى اسـتخدام         .غالباً ما تتاح لواضعي السياسات     -اإلجراءات  
وهناك حاجة إىل زيادة وعي واضعي      . املعلومات بفعالية حتول دون اختاذ اإلجراءات املناسبة      

ستفادة من أجل اال   - بتحسني اإلبالغ عن مزايا التأهب       -  على املستوى الوطين   تالسياسا
وباملثل، هناك حاجـة    ). مثل خدمات اإلنذار املبكر   (من األدوات املتاحة إلدارة تقلب املناخ       

ملحة، على املستويني الوطين ودون الوطين، إىل تعزيز القدرة على حتويـل املعلومـات إىل               
  .ةسياسات وقرارات مستنري

دث يف الغالب، ومع ذلك     وأُقّر عموماً بأن املخاطر تواَجه أفضل ما تواَجه حيثما حت           -٥١
أُبلغ مراراً بأن اجملتمعات احمللية يف البلدان النامية تفتقر بوجـه عـام إىل حلـول مـستدامة         

ويتطلب انتقاء احللـول    . )٣٠(للمشاكل املتصلة بتغري املناخ وتتدهور مواردها يف هناية املطاف        
  .كيف تأثريات تغري املناخ بصورة متكاملة من أجل تفادي سوء التاجلةمع
ومن بني االحتياجات امللحة لتعزيز القدرات على املستوى الوطين، الـيت ُحـددت               -٥٢

خالل اجتماعات اخلرباء، االحتياجات املتصلة باجلوانب التقنية، مثـل إعـداد املعلومـات             
. )٣١(األساسية، وال سيما البيانات االقتصادية، واستيعاب اخلسائر واألضرار غري االقتـصادية          

 يف بناء القدرات مسألة ملحة للغاية بالنسبة إىل املنطقة األفريقيـة            االستثماريادة  واعتُبرت ز 
  .فيما يتعلق خبدمات األرصاد اجلوية، من أجل تيسري توليد البيانات والتوقعات الالزمة

ويؤدي نقص الترتيبات املؤسسية على املستوى الوطين إىل جتزؤ عمليـات اختـاذ               -٥٣
ماع اخلرباء اخلاص مبنطقة أمريكا الالتينية على أمهية مراعاة الشواغل          وُشدد يف اجت  . القرارات

؛ غري أن التحدي املتمثل يف دمج البيانات املتـصلة          )٣٢(املتعلقة بتغري املناخ يف التخطيط املايل     
  . واألضرار يف العمليات اإلمنائية الوطنية ال يزال مستمراًسائرباخل

__________ 

مجاعات الرعاة اليت تفيد التقـارير      : من األمثلة اليت ُعرضت يف اجتماع اخلرباء اخلاص باملنطقة األفريقية ما يلي            ) ٣٠(
تتراجع بعد كل جفاف؛ والتنفيذ غري السليم وغري املنتظم إلجراءات اسـتخراج امليـاه              ) املاشية(بأن مواردها   

 .ر الذي يؤدي إىل تسرب املياه املاحلة بسبب فرط االستغاللاجلوفية يف بعض أحناء أفريقيا، األم
 .إىل قيم بّينة) خدمات النظام اإليكولوجي(ل حتويل قيم التنوع البيولوجي غري امللموسة ثِْم )٣١(
لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر العرضني املقدمني من املعهد الدويل للبيئة والتنمية التـابع لربنـامج                  )٣٢(

 . اإلمنائي، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييباألمم املتحدة
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دورات سنوية عـامالً    عتماد امليزانيات وفق    اشكل  على صعيد رسم السياسات، ي    و  -٥٤
آخر يعوق النُهج الربناجمية الطويلة األمد إزاء التكيف، وخباصة يف البلدان اليت توجـد فيهـا         

  .حكومة احتادية وحكومات حملية
وأُبرزت أمهية الدعم التنظيمي يف اجتماع اخلرباء اخلاص مبنطقة أمريكا الالتينية اليت              -٥٥

 الكيانات احلكوميـة    تعتمدو. دمة من التأهب إلدارة املخاطر مقارنة بغريها      بلغت مرحلة متق  
اإلقليمية يف كثري من األحيان السياسات الضرورية، غري أن تنفيذها ميكن أن يعرقله نقص               أو
وبغية ضمان االمتثال للـسياسات     .  املؤسسية والتقنية، فضالً عن االحتياجات املالية      دراتالق

 أن من الالزم تعزيز القدرات      اعترب مشاركون تويني الوطين ودون الوطين،     وإنفاذها على املس  
ويف حالة البلدان القليلة السكان، يـؤدي       . املؤسسية ودعمها من خالل مساعدة تقنية ومالية      

 إىل زيادة صعوبة التحدي املتمثل يف بناء القدرات املؤسـسية املناسـبة             ريةنقص املوارد البش  
  .مةوتنفيذ التدابري الالز

وال بد من وجود مصادر متويل ميكن التنبؤ هبا من أجل دعم األنشطة ذات الـصلة                  -٥٦
وأعربت أغلبية البلدان النامية املمثَّلة يف اجتماعات اخلرباء عن احلاجة          . على املستوى الوطين  

إىل دعم خارجي بغية االستثمار يف جهود احلد من املخاطر، رغم أنه لوحظ أن االحتياجات               
  . من بلد إىل آخرختتلفدعم من ال
ومع مراعاة اختالف الظروف الوطنية، هناك حاجة إىل حتديد املسائل الرئيسية العامة   -٥٧

املتصلة بتغري املناخ على املستوى اإلقليمي مث بلورة هذه املعلومات إىل أطر إقليمية من أجـل                
كل حكومة وطنيـة أن     وميكن من مث ل   . استهداف جماالت أو مسائل حمددة حتتاج إىل الدعم       

  .تدمج هذه املعارف أو القدرات املعززة يف مبادراهتا فتدعم جمتمعاهتا احمللية يف هناية املطاف

  )٣٣(البيانات واملعلومات املستقاة من املمارسات احلالية  -هاء  
أُقّر عموماً بأن فهم املخاطر اليت يواجهها البلد أو املنطقة من جراء تكبد اخلـسائر                 -٥٨

رار خطوة أساسية يف حبث السبل املمكنة للوقاية من هـذه املخـاطر واحلـد منـها                 واألض
، وأن معاجلة النقص امللحوظ حالياً، على مجيع املستويات، يف تـوافر البيانـات              )٣٤(وإدارهتا

وُدعي أيضاً يف هذا الصدد إىل مجع مزيد من         .  حاسٌم لتحديد تلك املخاطر    املٌواملعلومات ع 
مثـل تغـيري    (جتاهات من أجل فهم األسباب الكامنة وراء تلك املخاطر          البيانات ورصد اال  

  ). االقتصادية، والبيانات املتصلة باملناخ-استخدام األراضي، والتغريات االجتماعية 
__________ 

اخلسائر واألضـرار والثغـرات واالحتياجـات       مسألة  ترِد تفاصيل عن البيانات واملعلومات الالزمة لفهم         )٣٣(
ق باخلسائر  والتحديات احلالية يف الوثائق اليت أُعدت يف إطار اجملال املواضيعي األول من برنامج العمل املتعل              

 .FCCC/TP/2012/1 وFCCC/SBI/2012/INF.3واألضرار؛ انظر الوثيقتني 
اخلسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ بيانات ومعلومات واسعة          مسألة  يتطلب فهم    )٣٤(

ة واإليكولوجيـة،    االقتصادي -النطاق، تشمل بيانات األرصاد اجلوية اهليدرولوجية واملعلومات االجتماعية         
 .إىل جانب القدرة على بلورة تلك البيانات واملعلومات إىل إجراءات
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وكما ُبّين خالل تنفيذ األنشطة يف إطار اجملال املواضيعي األول من برنامج العمـل                -٥٩
عمليات تقييم اخلسائر واألضرار النامجة عن تغري املنـاخ         املتعلق باخلسائر واألضرار، تتطلب     

فضالً عن معرفة أوجه الضعف ) مثل سيناريوهات تغري املناخ(معرفة املناخ املتوقع يف املستقبل  
 مستقبالً، والقدرة على التكيف، والتطورات العلميـة والتكنولوجيـة، والبيانـات            حملتملةا

ات املتعلقة بالسكان، وآفاق قطاع الطاقة، وكذلك القدرة  االقتصادية مثل البيان-االجتماعية 
وأعاد املشاركون يف كل اجتماعات اخلرباء تأكيـد أمهيـة          . على استخدام أدوات النمذجة   

 عمليات مراقبة متواصلة ومنهجية ومتسقة للبارامترات البيئية لتحديد األخطار          نضما: يلي ما
نات املتعلقة بتغري املناخ يف البيانات اجلوية؛ ودمـج         واالجتاهات املناخية والبيئية؛ ودمج البيا    

  .)٣٥(تأثريات تغري املناخ يف البيانات التارخيية بصورة متسقة
ويؤدي نقص البيانات إىل زيادة مستوى عدم اليقني، األمر الذي يعوق حشد املوارد               -٦٠

ـ       . الختاذ اإلجراءات يف كثري من احلاالت      رباء علـى   ومع ذلك ُشدد يف كل اجتماعات اخل
الطابع امللح واهلام الختاذ إجراءات من أجل معاجلة اخلسائر واألضرار بدالً من انتظار التيقن              

  .من األمور
أما االحتياجات والثغرات اليت ُتحدَّد عموماً يف مجيع املناطق فيما يتعلق بالبيانـات               -٦١

ر واألضرار، فتتسم باتساع    لخسائلللتصدي  واملعلومات املستقاة من املمارسات احلالية املتبعة       
  :نطاقها وتتطلب إجراءات تقنية وسياساتية متعددة على كل مستوى، تشمل ما يلي

ضرورة حتسني فرص احلصول على البيانات واملعلومات، مما يتطلب زيادة            )أ(  
  تقاسم البيانات واملعلومات املوجودة؛

ت لسد الثغرات يف    ضرورة تكثيف اجلهود يف جمال مجع البيانات واملعلوما         )ب(  
  ما هو متاح منها؛

التحديات املتعلقة بإتاحة البيانات يف شكل ميكـن اسـتخدامه وجعـل              )ج(  
  .، كي يتسىن تنفيذ استراتيجيات قائمة على األدلةلالستخداماملعلومات قابلة 

   املعلوماتتقاسم    
يانـات  بغية تعزيز فرص الوصول إىل بيانات دقيقة وإتاحة إمكانيـة تقاسـم الب              - ٦٢

 أن من املهم التعامل مع البيانات باعتبارها        اعترب مشاركون واملعلومات بفعالية بني البلدان،     
ويف هذا السياق، هناك حاجة إىل تيسري توافر بيانات متاحة للجميع يف            . من املنافع العامة  

__________ 

أبرز املشاركون يف اجتماع اخلرباء اخلاص باملنطقة األفريقية أن الكوارث اجلوية والكوارث املتصلة بـتغري                )٣٥(
 مثل اخلسائر الثقافية    ،ديةمبا يف ذلك اخلسائر غري االقتصا     (على الصعيد اإلقليمي    والتأثريات املتوسطة   املناخ  

 .ال ُتقّدر حق قدرها بسبب حمدودية البيانات واملعلومات املتاحة) واخلسائر يف األرواح
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ـ        . )٣٦( ويف مجيع أحناء العامل    طقخمتلف البلدان واملنا   ة وال بد من تكثيـف اجلهـود ملواءم
 واعُتـرب . جمموعات البيانات من أجل زيادة إمكانية مقارنتها واستخدامها بشكل متبادل         

ـ خطوة  ملعلومات على املستوى اإلقليمي     مراكز حلفظ ا  إنشاء    أن  بتيـسري تقاسـم     ةكفيل
وباملثل، ميكن للحكومات أن تضطلع بـدور       . البيانات بفعالية بني خمتلف البلدان واملناطق     

ملعلومات، مبا يضمن إيصال البيانات واملعلومـات إىل املـستويات          التداول  جهات ميسرة   
  .الدنيا والعكس بالعكس

وسلّم املشاركون يف االجتماعات بأن كثرياً من املؤلفات املوجـودة وعـدداً مـن        -٦٣
بوابات املعلومات املتعلقة بالتكيف واحلد من خماطر الكوارث تتيح معلومات وافية يف خمتلف             

أهنم أعربوا عن احلاجة إىل التنسيق للسماح بتقاسم املعارف على حنو منـهجي،     املناطق، غري   
 من التعلم أكثر من احلاالت التجريبية اليت ُتدمج يف املمارسات، مبـا يف ذلـك           بغية التمكني 

عمليات تقييم االحتياجات عقب الكوارث، فضالً عن األدوات والتدابري الالزمة للتكيـف            
  .)٣٧(ث على خمتلف املستوياتواحلد من خماطر الكوار

احلاالت الناجحة أن يتيح أيـضاً ألصـحاب        بشأن  زيادة تقاسم املعلومات    ميكن ل و  -٦٤
املصلحة على املستويني الوطين واإلقليمي فكرة أوضح عن االحتياجات ذات الصلة يف جمال             

وعالوة على ذلك، ال بد من حتسينات إضافية فيما يتعلـق بـتمكني أصـحاب               . القدرات
  .)٣٨(ملصلحة من التعلم من املعارف ذات الصلة اليت ُتنَتج بلغات غري اإلنكليزيةا

وأبرزت األنشطة املضطلع هبا يف جمال احلد من خماطر الكوارث، اليت ُعرضت أثنـاء       -٦٥
اجتماعات اخلرباء، احلاجة إىل إتاحة معلومات مفصلة عن اخلسائر، باعتبار هـذه املـسألة              

لخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة التصدي ل سبيل حتسني نظام  خطوة حامسة األمهية يف   
وتتيح قواعد البيانات املوجودة، مثل نظـام جـرد الكـوارث           . )٣٩(النامجة عن تغري املناخ   

DesInventar
، اليت تسجل اخلسائر تسجيالً منهجياً على نطاق مكاين متجانس، إمكانية            )٤٠(

__________ 

نطاق اخلسائر واألضـرار    ب ةكاملمعرفة  حذر بعض املشاركني من أن بعض البلدان قد تعترب احلصول على             )٣٦(
 .مسألة حساسة

دان اجلزرية يف احمليط اهلادئ أن تيسري مزيد من التفاعـل بـني             تبّين املمارسات احلالية اليت أبلغت عنها البل       )٣٧(
األوساط املعنية باحلد من خماطر الكوارث واألوساط املعنية بالتخطيط للتكيف على املستوى الوطين ميكـن               

 .أن يؤدي إىل حتقيق الكفاءة يف التكاليف وبناء أوجه التآزر
رباء اخلاص مبنطقة أمريكـا الالتينيـة إىل أن املعلومـات    على سبيل املثال، أشار املشاركون يف اجتماع اخل       )٣٨(

املستقاة من املنطقة ال ُتراعى مراعاة كافية يف تقارير اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، ألن معظـم                  
 .تلك املعلومات يرِد باإلسبانية

ناخ وتطبيقاتـه التـابع للهيئـة       يف مجلة عروض تشمل العرضني املقدمني من مركز التنبؤ بامل         وفق ما ورد     )٣٩(
 .احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث

، انظر العرضني املقّدمني أثناء اجتمـاع اخلـرباء         DesInventarلالطالع على مزيد من املعلومات عن نظام         )٤٠(
 .اص بالدول اجلزرية الصغرية الناميةاخلاص مبنطقة أمريكا الالتينية واجتماع اخلرباء اخل
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غري أن هناك حاجة إىل بذل مزيد مـن اجلهـود           . سائرتصور االجتاهات العامة يف حجم اخل     
 اًزمنيية مبوبة   ضمن جمموعات بيانات  املراقبة   وحفظ بيانات    دةيتعلق بتحسني ضمان اجلو    فيما

  . تصنيفاً متسقاًمصنفة واًوجغرافي

  زيادة التآزر  -واو  
ائلة للتآزر يتيح العمل اجلاري يف جمايل احلد من خماطر الكوارث وإدارهتا إمكانيات ه        -٦٦

يف معاجلة اخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ، وخباصة ما يرتبط منها بـالظواهر              
ورغم اإلقرار بوجود أطر مؤسسية خمتلفة فيما يتعلق باحلـد مـن خمـاطر              . اجلوية القصوى 

ـ    )٤١( والتكيف، ال ترتبط يف الغالب بالسياسات واخلطط اإلمنائية        ثالكوار دٍّ ، يظل هناك حت
  .أمام دمج التكيف واحلد من خماطر الكوارث وإدارهتا على املستويني الوطين واحمللي

وبغية تفادي إنشاء هياكل موازية ملعاجلة اخلسائر واألضرار واستكشاف الـروابط             -٦٧
أن من املفيد أن ُتحدَّد بعناية األطر املؤسسية املوجودة علـى خمتلـف             اعُترب  وأوجه التآزر،   
  .)٤٢(على نطاق منظومة األمم املتحدةاملستويات و

وينبغي زيادة التوجيه والتنسيق على مجيع املستويات فيما يتعلق بإجياد سبل عمليـة               -٦٨
للجمع بني الكم اهلائل من املعارف يف جمال إدارة خماطر الظواهر اجلويـة القـصوى ومـن                 

 ملواجهة مجيع املخاطر    املؤسسات املنشأة هلذا الغرض، من أجل وضع هنج أمشل وأكثر اتساقاً          
وباملثل، ال بد من توجيهات وطرائق إضافية، كما أشري إليـه مـراراً،             .  املناخ رياملرتبطة بتغ 

  .لالستفادة من البيانات واخلربات اليت يزخر هبا القطاع اخلاص
،  القائمة طراألؤسسات و املواجلارية  عمال  على حنو يشمل األ   زيادة التآزر   ويف سياق     -٦٩

ة إىل توضيح الدور الذي ميكن أن تضطلع به االتفاقيـة يف جمـاالت التمويـل                هناك حاج 
  .والتكنولوجيا وبناء القدرات

املناقشات اليت جرت يف اجتماع اخلرباء اخلاص بالـدول اجلزريـة           وُوجِّه االهتمام يف      -٧٠
ملعلومات والتعاون  الصغرية النامية، بشأن املمارسات املتبعة، إىل التعاون بني بلدان اجلنوب لتبادل ا           

  .)٤٣(التكنولوجي كطريقة مفيدة لزيادة التآزر مع العمل املضطلع به يف خمتلف أحناء املنطقة
__________ 

على سبيل املثال، غالباً ما ُتعىن وزارات البيئة مبسألة التكيف بينما ُتعىن أجهزة الدفاع املدين باحلـد مـن                    )٤١(
 .الكوارث خماطر

من بني األمثلة على اهلياكل املوازية وضُع إجراءات منفصلة لتقييم تـأثري تغـري املنـاخ وتقيـيم خمـاطر                     )٤٢(
 .األضرارو اخلسائر

على سبيل املثال، أبرم املرفق الكارييب للتأمني من خماطر الكوارث مذكرة تفاهم مع مركز اجلماعة الكاريبية                 )٤٣(
لتغري املناخ وكذلك مع الوكالة الكاريبية إلدارة حاالت الطوارئ املرتبطة بالكوارث بشأن أنشطة احلد من               

ث ومتويل مواجهتها يف احمليط اهلادئ تبادل املعلومـات         ز مبادرة تقييم خماطر الكوار    عّزخماطر الكوارث؛ وتُ  
 .بني النظراء والتعاون بني البلدان
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  تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل  -زاي  
ُعرضت يف كل اجتماعات اخلرباء معلومات عن عدد من املمارسات املتبعة حالياً علـى                -٧١

املخاطر املتصلة باملناخ، مبا يشمل املمارسات اليت تتمحـور         املستوى اإلقليمي فيما يتعلق مبواجهة      
، )٤٥(، واملمارسات املتبعة متشياً مع األولويـات الـسياسية اإلقليميـة          )٤٤(حول املوارد املشتركة  

وينصبُّ تركيز هذه املبادرات اإلقليمية على طائفـة        . واملمارسات اليت تتمحور حول الشبكات    
انات وعمليات املراقبة والنمذجـة املنهجيـة؛ واإلدارة املتكاملـة    واسعة من املسائل مثل مجع البي   

  .ونقلهالألراضي واملياه؛ والتثقيف والتوعية وبناء القدرات؛ ودعم السياسات؛ وجتميع املخاطر 
وأكدت الدروس املستفادة من األنشطة احلالية أن هناك جدوى مـن االسـتمرار يف                -٧٢

علومات ملساعدة البلدان على بناء قدرات واضعي السياسات تطوير اخلربات اإلقليمية ومصادر امل
  .)٤٦(على املستوى الوطين وإجراء حبوث هلا صلة باألولويات اإلقليمية حتت إشراف وطين

وبينما ُتعترب املراكز اإلقليمية عموماً جهات فاعلة رئيسية يف تعزيز تبادل املعـارف               -٧٣
أنه ال توجد مؤسسة إقليمية وحيدة قادرة على        وتفادي ازدواجية اجلهود، أصبح من الواضح       

 اتعامة عن املبادر  إتاحة نبذة   أن  واعترب  . تلبية مجيع االحتياجات املتعلقة باخلسائر واألضرار     
الغرض واملهام، والدروس املستخلصة، والتحسينات الالزمة، واخلـربات، وغـري          (اإلقليمية  

ٌر مفيد من أجل جتاوز نطاق العمل احلايل        اليت تنفذها املراكز والشبكات القائمة عنص     ) ذلك
  .واالنتقال إىل تلبية احتياجات حمددة فيما يتعلق باخلسائر واألضرار

وأبلغت مبادرة إقليمية يف احمليط اهلادئ، وهي مبادرة تقييم خماطر الكوارث ومتويل              -٧٤
 املستوى اإلقليمي   مواجهتها يف احمليط اهلادئ، بأن إدارة املخاطر ونقلها وأدوات تقييمها على          

تتيح تطبيقات مفيدة كثرية على الصعيد القطري جملاالت منها التخطيط االقتصادي الكلـي             
  . احلضري، وتصميم اهلياكل األساسية، وتطوير القدرات املهنية واملؤسسيةيطوالتخط
لخسائر واألضرار، أشـري إىل     للتصدي ل ورغم اعتبار النُهج اإلقليمية عامالً رئيسياً         -٧٥

التحديات اليت تعيق التعاون اإلقليمي والعابر للحدود، مبا يف ذلك التحديات املتعلقة مبواجهة             
ـ      . التأثريات املرتبطة بالظواهر البطيئة احلدوث      لويشكل إرساء مبادرات إقليمية التزاماً طوي
، فمـن    عامالً حامساً  ةالوطنياملشاركة   توملا كان . األمد ُيحّمل بلدان املنطقة تكاليف باهظة     

املهم حبث اآلليات القائمة على الصعيد الكلي واحتياجات بلدان املنطقة وشواغلها، من أجل             
  .يتهتوضيح دور النشاط املضطلع به إقليمياً يف معاجلة اخلسائر واألضرار يف املستقبل وحتديد غا

__________ 

لالطالع على مزيد من    (ل إدارة املوارد املائية العابرة للحدود، كالعمل الذي تضطلع به جلنة هنر امليكونغ              ثِْم )٤٤(
 ).تقرير الوارد يف املرفق الثاين هلذا ال٤التفاصيل، انظر عرض اللجنة واجلدول 

 .ل العمل الذي تضطلع به اجلماعة الكاريبيةثِْم )٤٥(
اخلاص بالبيانات اإلقليمية عـن     ‘ مركز تبادل املعلومات  ‘ل العمل الذي يضطلع به، يف منطقة الكارييب،         ثِْم )٤٦(

 .تغري املناخ التابع ملركز اجلماعة الكاريبية لتغري املناخ
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ـ    اعترب املشاركون  وخالل اجتماع اخلرباء اخلاص مبنطقة أمريكا الالتينية        -٧٦ داف  أن أه
النُهج اإلقليمية تتمحور حول التعاون يف ميادين من بينها زيادة الفهم والقدرات يف جمـاالت   

؛ وتنسيق السياسات؛ ومبادرات التمويل     )مثل املوارد الطبيعية املشتركة ومجع البيانات     (حمددة  
 الالزمة   احمليط اهلادئ، يتيح عدد من الوكاالت اإلقليمية بالفعل القدرات         منطقةويف  . املشترك

والطرائق اإلقليمية، األمر الذي أدى إىل اكتساب خربة كبرية يف املنطقة، غري أن هذه اخلربة               
راعاة السياق اإلقليمي، أبلغت الشبكات اإلقليميـة      وفيما يتصل مب  . ال تشمل املستوى الوطين   

اق صغري،   اخلاص مبنطقة آسيا وأوروبا الشرقية عن مزايا العمل على نط          رباءأثناء اجتماع اخل  
  .كأن جتتمع البلدان لوضع الترتيبات الالزمة إلمكانية التعاون

فعلـى  . وأُكد أن مستوى آليات وطرائق التنسيق اإلقليمية خيتلف حبسب املنـاطق            -٧٧
الدول اجلزرية الصغرية النامية، على سبيل املثال، يوجد لدى جمموعة الكارييب واحمليط            صعيد  

قليمية الراسخة، بينما تفتقر جمموعة دول احمليط اهلادئ واحملـيط          اهلادئ عدد من املبادرات اإل    
  . األبيض املتوسط وحبر الصني اجلنويب إىل مستوى مماثل من آليات التنسيقالبحراهلندي و

   املؤسسية على املستوى الكليالترتيبات    
ـ             -٧٨ اعي أعرب املشاركون يف االجتماعات اخلاصة بالبلدان النامية، وال سيما يف اجتم

اخلرباء اخلاصني باملنطقة األفريقية وبالدول اجلزرية الصغرية النامية، مراراً عن شـواغل إزاء              
 املستقبل، ولفتوا النطاق املتوقع من تأثريات تغري املناخ يف مع  تأقلم  لللبلدان  اعدم كفاية تأهب    

 ستعقبها سلسلة مـن     االنتباه إىل أن اآلثار اليت تتعرض هلا البلدان واملناطق الفقرية والضعيفة          
  .التبعات تؤثر يف اجملتمع الدويل برمته، األمر الذي يتطلب اختاذ إجراءات دولية

وأُعرب يف اجتماع اخلرباء اخلاص بالدول اجلزرية الصغرية النامية عن حاجة ملحـة               -٧٩
 يص اخلسائر واألضرار إىل أدىن حـد      إىل إنشاء آلية دولية، يف إطار هنج شامل ومتكامل لتقل         

  .)٤٧(والتصدي هلا
وأُعرب عن احلاجة إىل زيادة توضيح اجلوانب العملية لآللية الدولية املقترحة مـن               -٨٠

حتالف الدول اجلزرية الصغرية، مثل كيفية تفاعلها مع مـستويات ومؤسـسات أخـرى،              
على الصعيد الوطين مـن     بلورهتا  يشمل أوجه ربطها بالقدرات واهلياكل املناسبة اليت يلزم          مبا
  . اليت ستتيحها هذه اآلليةالفرصل االستفادة من أج

__________ 

 .زرية الصغرية من عناصر التأمني وإدارة املخاطر وإعادة التأهيلتتألف اآللية الدولية اليت اقترحها حتالف الدول اجل ) ٤٧(
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  مسائل أخرى ذات صلة  -حاء  
بالتـصدي  باإلضافة إىل املسائل املشتركة الرئيسية اليت سبق ذكرها فيمـا يتعلـق               -٨١
لخسائر واألضرار، فيما يلي بعض املسائل الرئيسية اهلامة اخلاصة بكل منطقة، اليت ُحددت             ل

  : اخلرباءيف كل اجتماع من اجتماعات
هناك حاجة يف أفريقيا إىل القدرات املؤسسية والتنسيق والتعاون املؤسسيني،    )أ(  

وال سيما عرب احلدود وفيما بني الكيانات العامة، على جبهات متعددة، ألغراض تشمل تعزيز  
 ))٤٨(مثل بيانات األرصاد اجلوية اهليدرولوجية واملعلومات عن املوارد املائية        (تقاسم املعلومات   

وتشكل الزراعة قطاعاً ضعيفاً    .  املناخية العابرة للحدود وندرة املوارد     شاكللمإلجياد حلول ل  
جداً يف أفريقيا، وهي يف معظمها زراعة بعلية، تتطلب اهتمامـاً خاصـاً لـدى النظـر يف                  
اإلجراءات ذات األولوية على املستوى اإلقليمي، رغم أن الزراعة التجارية وزراعة الكفاف            

لخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة النامجة      التصدي ل  لدى   لفةان استراتيجيات خمت  تتطلب
ويؤدي االعتماد الشديد على الزراعة البعلية إىل زيادة شدة تـأثر أفريقيـا             . عن تغري املناخ  

إىل تشرد الناس داخلياً، واهلجرة     يؤدي  باجلفاف وخسائر النظام اإليكولوجي، األمر الذي قد        
   الثقافية؛- فتتأثر من مث القيم االجتماعية الصفيح،رية، وتكاثر أحياء احلض

حققت بعض البلدان يف منطقة أمريكا الالتينية تقدماً كبرياً يف إدارة املخاطر    )ب(  
املتصلة بالظواهر اجلوية القصوى؛ ومع ذلك ما زالت هناك حاجة إىل مزيد مـن العمـل يف    

وقُّدم دعم مـتني    . ظواهر البطيئة احلدوث على املستوى الوطين     جمال إدارة املخاطر املتصلة بال    
 اإلصالحات القانونية، من أجل إدراج مفهوم إدارة خمـاطر الكـوارث يف             يعملواصلة تشج 

السياسات العامة واخلطط الوطنية، وكذلك يف الربامج واملشاريع املتعلقة باهلياكل األساسـية          
وباإلضـافة إىل   . ن االستثمار احملصن من املخـاطر     اخلاصة والعامة، هبدف بلوغ قدر أكرب م      

 أُبرز قطاع الصحة وخطر زيادة التوسع احلـضري باعتبارمهـا           املائية،الزراعة وإدارة املوارد    
  عنصرين هامني من عناصر إدارة املخاطر يف املنطقة؛

يعترب وضع نظم اإلنذار املبكر يف آسيا أولوية إقليمية، إىل جانب األساليب              )ج(  
. اصة بتوفري املعلومات على حنو سليم للمجتمعات احمللية للتعجيل باختاذ إجراءات مبكـرة     اخل

وأشري إىل أن املسائل املتعلقة بتراجع األهنار اجلليدية وتأثرياته، فضالً عـن إدارة األحـواض               
 ضمن اإلجراءات املتخـذة   يف معظم البلدان    النهرية العابرة للحدود، ينبغي أن ُتعطى األولوية        

  ؛اإلقليمية املتعلقة بتغري املناخيف إطار السياسات 

__________ 

ومها جماالن ميكن   تشمل األمثلة املقّدمة استخدام املياه ملخططات السقي الزراعي وبرامج الطاقة الكهرمائية،             )٤٨(
فاف حسن استخدام املوارد املشتركة تقليص آثار اجل    ويتيح  .  بتقاسم املعلومات ضمن احلوض املائي     تعزيزمها

 .واحلد من القابلية للتأثر بتغري املناخ
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أشري إىل أن عدم كفاية التشريعات والتنظيمات ذات الـصلة يف منطقـة               )د(  
أوروبا الشرقية، إىل جانب قلة القدرات واخلربات والبيانات، يعيقـان القـدرة علـى إدارة     

ىل البلدان لكي حتدد أولوياهتا الوطنية      واعُترب تعزيز الدعم املقدم إ    . تأثريات تغري املناخ بفعالية   
يف جمال التكيف طريقةً مفيدةً إلبراز تأثريات تغري املناخ ذات الـصلة وخيـارات التكيـف                

إنشاء قواعد بيانات خاصة    : وتشمل األولويات يف جمال التعاون اإلقليمي ما يلي       . املرتبطة هبا 
 موحدة ليتسىن تقاسـم البيانـات       باألرصاد اجلوية اهليدرولوجية، مبا يف ذلك وضع أشكال       

أن حتديد املؤسـسات الـيت   واعترب املشاركون .  والدروس املستفادةاخلرباتبفعالية؛ وتبادل  
  ميكن أن تدعم اجلهود التعاونية على املستوى اإلقليمي عاملٌ مفيٌد يف هذا الصدد؛

مهـا  تتمحور االحتياجات اخلاصة بالدول اجلزرية الصغرية النامية يف معظ          )ه(  
دعم إجراءات االنتقال إىل اقتصادات جديدة واخلـروج مـن االقتـصادات            : حول ما يلي  

املعتمدة على حمصول واحد، ملواجهة نطاق اخلسائر واألضرار اليت ميكن أن تنجم عن تغـري               
 التمويل املتعلق باملناخ؛ واالستثمار يف كفاءة استخدام الطاقة         إزاءاملناخ؛ واتباع هنُج مبتكرة     

، من أجل ضمان الطاقة، وتقليص تكـاليف        )مثل طاقة املد واجلزر   (نولوجيات البحرية   والتك
الواردات، وبناء تكنولوجيات املستقبل اجلديدة؛ وتقدمي الدعم على املستوى الدويل يف شكل            

  . الدويل للدعم التقينمويلختفيف عبء الديون وطرائق الت

  ااجملاالت اليت ميكن مواصلة العمل فيه  -رابعاً  
تشمل جماالت العمل املمكنة اليت ُحددت ملعاجلة الثغرات واالحتياجات والتحديات            -٨٢

  :)٤٩(الرئيسية اليت نوقشت أثناء اجتماعات اخلرباء األربعة ما يلي
 حتسني قاعدة املعارف املتعلقة بتأثريات الـتغريات        .الظواهر البطيئة احلدوث    )أ(  

عارف املتعلقة بأوجه الترابط بني تلك التأثريات والظـواهر         املناخية البطيئة احلدوث، مبا يشمل امل     
 املمكنـة  لسبلاجلوية القصوى، وتقييم اخلسائر واألضرار غري االقتصادية ذات الصلة، بغية حتديد ا      

  ملواجهة تلك التأثريات، بطرق تشمل وضع الترتيبات املؤسسية الضرورية على خمتلف املستويات؛
 زيادة فهم ما ميكن اختاذه من إجـراءات  .والتكيفالروابط بني التخفيف    )ب(  

التخفيف والتكيف من أجل تقليص تأثريات تغري املناخ يف املستقبل إىل جهود تآزر بني   إلجياد  
  أدىن حد يف سياق هنج مشويل إزاء التنمية املستدامة؛

، وإتاحة الوصول إليهـا    تعزيز توافر البيانات واملعلومات املناسبة       .البيانات  )ج(  
  :عن طريق إجراءات تشمل ما يلي

__________ 

حدد املشاركون يف اجتماعات اخلرباء هذه اجملاالت اليت ميكن مواصلة العمل فيها؛ غري أن هذا ال يعـين أن             )٤٩(
وال يعين الترتيب الذي ترِد به أولويتـها أو تسلـسالً   . مجيع املشاركني يف االجتماعات أيدوا هذه اجملاالت      

 . اإلجراءات بشأهنازمنياً يف اختاذ
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مركـز حلفـظ    وضع بروتوكول دويل يركز على توحيد البيانات وإنشاء          '١'
  لبيانات يف كل منطقة؛ا

بيانات املمارسات السليمة والدروس املستخلصة اليت ميكـن        لوضع قاعدة    '٢'
  تقامسهما على مجيع املستويات ويف كل املناطق؛

دم لتطوير القدرات على املستويني الوطين       تعزيز الدعم املق   .تطوير القدرات   )د(  
واإلقليمي، هبدف احلد من القابلية للتأثر بتغري املناخ ومعاجلة آثار هذا التغري، مبـا يف ذلـك                 

  :توفري الدعم جملاالت تشمل ما يلي
حتديد خماطر اخلسائر واألضرار على املستوى القطري، مبا يف ذلك وضـع             '١'

يارات التكيف املتاحة مـن حيـث       خطوط أساس وطنية وحتليل فعالية خ     
التكلفة، بغية استحداث جمموعات أدوات شاملة إلدارة املخاطر مكيفة وفقاً   

  للظروف الوطنية واإلقليمية؛
  لخسائر واألضرار يف املخططات اإلمنائية الوطنية؛مسألة التصدي لتعميم مراعاة  '٢'
 هنـج  التعاون الشامل لعدة قطاعات على املستوى الوطين لتيـسري اتبـاع    '٣'

  متكامل إلدارة املخاطر؛
اتباع هنج مشويل، مع إيالء اهتمام خاص للخسائر واألضرار اليت تتكبـدها             '٤'

  أضعف اجلهات؛
 وضع استراتيجيات إقليميـة، حيثمـا كـان         .االستراتيجيات اإلقليمية   )ه(  

ـ              ة، ضرورياً، لتعزيز التعاون على مواجهة تأثريات تغري املناخ، تكون متسقة بني بلدان املنطق
  :وتشمل مجلة عناصر من بينها ما يلي

  تقييم املخططات اإلقليمية املوجودة ذات الصلة؛ '١'
  تعزيز املرافق اإلقليمية لتقدمي الدعم التقين إىل البلدان؛ '٢'
 وضع استراتيجية على املستوى الدويل لزيادة الدعم        .االستراتيجية العاملية   )و(  

  :املقدم إىل جماالت منها ما يلي
لوطنية واإلقليمية ذات الصلة، فضالً عن التعاون األقاليمي، علـى          اإلجراءات ا  '١'

حنو منسجم وتآزري، لتحقيق أهداف تشمل تقاسم املعلومات، بصورة متسقة          
  ومنهجية، عن املمارسات السليمة على مجيع املستويات ويف خمتلف املناطق؛

ضرار لخسائر واأل للتصدي ل التخطيط على املدى الطويل لإلجراءات الالزمة        '٢'
  وتنفيذ تلك اإلجراءات من خالل متويل مستدام على مجيع املستويات؛

تنسيق األعمال اليت تضطلع هبا املراكز والشبكات اإلقليميـة يف مواجهـة             '٣'
  تأثريات تغري املناخ؛
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Annex I 
[English only] 

Background, structure and proceedings of the expert meetings on 
approaches to address loss and damage associated with climate  
change 

 A. Background 

1. Under the Cancun Adaptation Framework, which was adopted as part of the 
Cancun Agreements at the sixteenth session of the Conference of the Parties (COP), the 
COP established a work programme to consider approaches to address loss and damage 
associated with climate change impacts in developing countries that are particularly 
vulnerable to the adverse effects of climate change1 (hereinafter referred to as the work 
programme on loss and damage), and it requested the Subsidiary Body for Implementation 
(SBI) to agree on activities to be undertaken under that work programme2 and to make 
recommendations on loss and damage to the COP for consideration at its eighteenth 
session.3 

2. The SBI, at its thirty-fourth session, took note of the importance of addressing 
the following three thematic areas in the implementation of the work programme on loss 
and damage:4 

 (a) Thematic area 1: Assessing the risk of loss and damage associated with the 
adverse effects of climate change and the current knowledge on the same; 

 (b) Thematic area 2: A range of approaches to address loss and damage associated 
with the adverse effects of climate change, including impacts related to extreme weather 
events and slow onset events, taking into consideration experience at all levels; 

 (c) Thematic area 3: The role of the Convention in enhancing the implementation of 
approaches to address loss and damage associated with the adverse effects of climate change. 

3. At COP 17 Parties agreed on activities to be undertaken in the course of 2012 
under the work programme on loss and damage.5 Under thematic area 1, an expert meeting 
took place in March 20126 and a technical paper7 was developed on current knowledge on 
relevant methodologies and data requirements as well as lessons learned and gaps identified 
at different levels. In the context of thematic area 2, the secretariat was requested to 
organize four expert meetings, three at the regional level and one for small island 
developing States (SIDS), reflecting regional priorities and experiences, as well as to 
conduct a literature review of existing information and case studies on the topics in the 
context of that thematic area and to develop a technical paper on slow onset events.8 

__________ 
 1 Decision 1/CP.16, paragraph 26. 
 2 Decision 1/CP.16, paragraph 27.  
 3 Decision 7/CP.17, paragraph 1. 
 4 FCCC/SBI/2011/7, paragraph 109.  
 5 Decision 7/CP.17. 
 6 For the report on the meeting, see document FCCC/SBI/2012/INF.3, and for other 

documentation related to the meeting, see <http://unfccc.int/6597>. 
 7 FCCC/TP/2012/1.  
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 8 Decision 7/CP.17, paragraph 8. 
4. The expert meetings under thematic area 2 of the work programme on loss and 
damage were to take into consideration experience at all levels, as well as the outcomes of 
the expert meeting held in the context of thematic area 1 of the work programme on loss 
and damage referred to in paragraph 3 above and the inputs from relevant organizations and 
other stakeholders within and outside the Convention.9 

5. The expert meetings also took into account the following questions, in 
accordance with the mandate:10 

 (a) What is the full range of approaches and tools that can be used to address the 
risk of loss and damage, at all levels and for a broad range of sectors and ecosystems, 
considering both extreme weather events and slow onset events? Such approaches and tools 
include, inter alia, conventional, non-conventional and innovative instruments to address 
specific types of loss and damage in the context of thematic area 2 of the work programme 
on loss and damage, especially those driven by the multiplying, magnifying and 
intensifying effects of climate change at the national, subnational and local levels. What is 
known about the relative cost-effectiveness of these tools? 

 (b) What are the foundational resource requirements (e.g. budget, infrastructure, 
and technical capacity for implementation) in order for different strategies and tools to be 
effectively applied? 

 (c) What are the lessons learned from existing efforts within both the public and 
private sectors, considering elements of design, limitations, challenges and best practices? 

 (d) What are the links and synergies between risk reduction and other instruments such 
as risk transfer? How can comprehensive risk management portfolios or toolkits be designed? 

 (e) How can risk management approaches be tailored to national contexts? How can 
Parties and other stakeholders evaluate which tools might be most appropriate for their 
particular risks and circumstances? 

6. Furthermore, the SBI requested11 the secretariat, in organizing the four expert 
meetings, to take into account inviting representatives of regional centres and networks, as 
well as a wide range of experts, including those involved in the development of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) assessments and special reports, and 
experts in disaster risk reduction and in financial approaches to risk management, to attend 
the expert meetings. 

 B. Structure and proceedings 

7. In line with the mandate for the expert meetings, a draft literature review, prepared 
in collaboration with the United Nations University and detailing existing information and 
case studies on the topics in the context of thematic area 2 of the work programme on loss and 
damage, served as input to all four of the meetings.12 The meetings also benefited from the 
input of relevant key findings from IPCC assessments and special reports.13 

__________ 
 9 Decision 7/CP.17, paragraph 8(a). 
 10 Decision 7/CP.17, paragraph 2, and annex, chapter II. 
 11 FCCC/SBI/2012/15, paragraph 154(a). 
 12 Decision 7/CP.17, paragraph 8(d).  
 13 Copies of the Summary for Policymakers of the IPCC Special Report Managing the Risks of 

Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation in different languages 
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were made available to all of the meeting participants. 
8. A survey was distributed after each expert meeting to solicit participants’ 
feedback, in order to improve the structure of the discussions at the subsequent meetings.14 
The expert meetings followed a common structure, including: 

 (a) Starting with a framing session, in which presentations were made on the 
objective of the expert meeting, an overview was provided of the work programme on loss 
and damage and information on the relevant climate-related risks to the region as well as 
key findings from the draft literature review referred to in paragraph 7 above were 
provided. In addition, the participants shared their views on the expectations for and 
outcomes of the meeting; 

 (b) One session being dedicated to considering approaches to address impacts 
related to slow onset events; 

 (c) The questions listed in paragraph 5(a–c) above were addressed throughout the 
substantive sessions of the meetings, in particular the sessions in which a range of 
approaches to address loss and damage from the risk management continuum and at 
different levels was considered; 

 (d) Ending with a session of which the aim was to contextualize the key discussion 
points by focusing on links and synergies between approaches and the role of different 
stakeholders and by addressing the questions listed in paragraph 5(d) and (e) above. 

9. The expert meeting for the African region was held in Addis Ababa, Ethiopia, 
on 13–15 June 2012 and was hosted by the Ministry of Environment of Ethiopia in 
collaboration with the African Climate Policy Centre of the United Nations Economic 
Commission for Africa. It was attended by 27 representatives of Parties and 44 
representatives of relevant organizations and stakeholders.15 

10. A range of approaches to address loss and damage associated with the adverse 
effects of climate change was considered at the meeting, from the perspective of different 
types of risk management approaches: risk prevention, risk retention and risk transfer, as 
well as approaches to address slow onset events. One breakout group discussion session 
was held, in which the meeting participants were divided into subregional groups, with the 
aim of addressing the questions listed in paragraph 5(a–c) above. 

11. The expert meeting for the Latin American region was held in Mexico City, 
Mexico, on 23–25 July 2012 and was hosted by the National Water Commission of the 
Ministry of Environment and Natural Resources of Mexico. It was attended by 30 
representatives of Parties and 36 representatives of relevant organizations and 
stakeholders.16 

__________ 
 14 The survey was not undertaken at the expert meeting for SIDS as that was the last meeting under 

the same mandate.  
 15 The relevant documentation related to the expert meeting for the African region is available on 

the UNFCCC website at <http://unfccc.int/6872>. For information on the examples of measures 
and tools currently employed to address loss and damage shared at the meeting, see table 2 in 
annex II to this report. 

 16 The relevant documentation related to the expert meeting for the Latin American region is 
available on the UNFCCC website at <http://unfccc.int/6952>. For information on the examples 
of measures and tools currently employed to address loss and damage shared at the meeting, see 
table 3 in annex II to this report. 
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12. Taking into consideration the feedback on the previous expert meeting, the 
discussion at the second expert meeting on a range of approaches to address loss and 
damage associated with the adverse effects of climate change was structured according to 
different levels: local and subnational; and national, regional and international, with the aim 
of looking at managing risk from an overall perspective rather than considering each type 
of approach (risk prevention, retention and transfer) in isolation. One breakout group 
discussion session was held, in which the group was divided by different levels, with the 
aim of sharing existing relevant experiences and identifying priority areas for action in the 
region with regard to both extreme weather events and slow onset events. 

13. The expert meeting for the Asian and Eastern European region was held in 
Bangkok, Thailand, on 27–29 August 2012. It took place at the United Nations Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific and was attended by 48 representatives of 
Parties and 41 representatives of relevant organizations and stakeholders.17 

14. The substantive discussions at the third regional expert meeting started with a 
session focusing specifically on approaches to address slow onset events that are currently 
undertaken in the region, followed by a discussion on good practices at different levels. 
With the aim of learning lessons from the existing work on managing the risk of loss and 
damage, the participants were requested to provide, prior to the meeting, ‘information 
sheets’ on a wide range of approaches currently undertaken to address loss and damage.18 
The meeting included three breakout group discussion sessions, with the aim of: (a) sharing 
experiences and lessons learned in addressing loss and damage associated with slow onset 
events; (b) sharing experiences at the national and subnational levels; and (c) identifying 
priorities for addressing loss and damage in the region. 

15. The expert meeting for SIDS was held in Bridgetown, Barbados, on 9–11 
October 2012 and was hosted by the Ministry of Environment and Drainage of Barbados. It 
was attended by 41 representatives of Parties and 36 representatives of relevant 
organizations and stakeholders. The Executive Secretary of the UNFCCC provided opening 
remarks at the meeting. The structure for the discussions at the meeting, including the 
breakout group discussions, followed that of the previous expert meeting. Similarly, 
information sheets on a range of current work to manage climate-related risks in the region 
were provided by the meeting participants.19 

16. At all of the expert meetings, information and lessons learned were shared on a 
range of current practices undertaken to address loss and damage associated with climate 
change impacts at all levels and in a broad range of sectors and ecosystems, by means of 
presentations, plenary sessions, and panel and breakout group discussions, as well as 
through the distribution of information sheets in the case of the expert meetings for the 
Asian and Eastern European region and SIDS.20 

__________ 
 17 The relevant documentation related to the expert meeting for the Asian and Eastern European 

region is available on the UNFCCC website at <http://unfccc.int/6993>. For information on the 
examples of measures and tools currently employed to address loss and damage shared at the 
meeting, see table 4 in annex II to this report. 

 18 In total, 23 information sheets were provided by the meeting participants. They are available on 
the meeting’s webpage at <http://unfccc.int/6993>. 

 19 The relevant documentation related to the expert meeting for SIDS, including the 28 information 
sheets provided, is available on the UNFCCC website at <http://unfccc.int/7058>. For 
information on the examples of measures and tools to address loss and damage shared at the 
meeting, see table 5 in annex II to this report. 

 20 In total, 23 and 28 information sheets were prepared for the Asian and Eastern European regional 
expert meeting and the SIDS expert meeting, respectively, by the participants prior to the 
meetings. They are available on those meetings’ webpages. 
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Annex II 

[English only] 

Relevant examples of measures and tools for addressing loss and damage, presented at the expert 
meetings on approaches to address loss and damage associated with climate change 

Table 2  
Relevant examples of measures and tools for addressing loss and damage, presented at the expert meeting for the African region1 

Measure/toola Descriptionb Information provided by/further information available at 

Risk reduction 

Integration of indigenous 
knowledge 

The enhancement of the resilience of vulnerable communities to the 
negative impacts of climate variability through the integration of 
indigenous knowledge and western climate risk management 
science. Project implemented in western Kenya by the 
Intergovernmental Authority on Development (IGAD), including: 

• The interpretation of forecasts, incorporating government 
officers from different sectors and other users 

• The dissemination of information  

• Capacity-building 

IGAD Climate Prediction and Applications 
Centre 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/ouma_session2.pdf> 

Transboundary water 
management 

The improvement of climate resilience in Southern Africa through 
integrated and adapted water resources management at the regional, 
river basin and local levels through: 

• Participatory community planning 

• Minimizing the risk of asset destruction 

• Building resilience 

• Structural disaster reduction 

United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction Africa (UNISDR/AUC) 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/cadribo_session2.pdf> 

__________ 
 1 The definitions of types of approach used for the purpose of the tables in this annex are based on the literature review contained 

in document FCCC/SBI/2012/INF.14. Some measures and tools could be categorized under several types of approach; 
however, they have been included here only under the most relevant type of approach. 
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Measure/toola Descriptionb Information provided by/further information available at 

Risk retention 

National food security strategy The Ethiopian Government, the World Food Programme and Oxfam 
America created a social safety net through: 

• Achieving food security through the use of early warning 
systems 

• Making use of African satellite technology 

• Simple insurance schemes 

• Village-based design processes 

World Food Programme 

<http://unfccc.int/files/adaptation/application/
pdf/kumar_session3.pdf> 

Flood risk management A project was coordinated by the Natural Disaster Management 
Institute, the National Institute of Water and the National Institute of 
Meteorology of Mozambique to create an early warning system for 
floods, including: 

• Monitoring the situation 

• Assessing and analysing the situation and recommending 
responses 

• Ensuring collaboration and coordinating activities 

• Preparing a seasonal forecast for flood prediction 

UNISDR/AUC 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/cadribo_session2.pdf> 

Risk transfer 

Micro and meso index 
insurances 

Providing insurance for farmers, banks, co-ops and communities, in 
order to reduce risk enough to be able to unlock their productivity. 
The insurance is:  

• Engineered to enhance production 

• Science based 

• Farmer driven 

International Research Institute for Climate 
and Society 

<http://unfccc.int/files/adaptation/application/
pdf/osgood_session3.pdf> 

Sovereign disaster  
risk solutions 

The African Risk Capacity (ARC) supports vulnerable groups 
dealing with risks, by: 

• Pooling risk across African nations 

• Transferring risk from vulnerable communities 

• Bulking the burden to the pool so that international financial 

ARC 

<http://unfccc.int/files/adaptation/application/
pdf/kassam_session3.pdf> 
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Measure/toola Descriptionb Information provided by/further information available at 

markets can handle it 

• Transferring ownership of disaster risk to African governments 

• Creating incentives for risk reduction  

• Ensuring objectivity, transparency, accountability and fairness 

• Providing financial management of weather-related risks 
through the software tool Africa RiskView Macro 

Addressing slow onset events 

Software tool, ArcGIS, for 
coastal management 

Senegal has integrated climate change considerations into its 
mainstream national development priorities. It is making use of non-
structural measures, such as: 

• Training and awareness-raising 

• Strengthening the protection and development of the littoral 
area (i.e. beach and fish processing areas) 

• Developing, strengthening and implementing the regulation on 
coastal protection and adaptation to climate change 

• The revision of the Environment Code and the formulation of 
the law on coastal zones, which are at a very advanced stage 

• Communication 

Centre de Suivi Ecologique 

<http://unfccc.int/files/adaptation/application/
pdf/sall_session4.pdf> 

a   The titles of the measures and tools are derived from the presentations given at the expert meeting as well as from the information sheets provided by  
the meeting participants. 

b   The description of the measures and tools is based on the information provided by the meeting participants. 
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Table 3  
Relevant examples of measures and tools for addressing loss and damage, presented at the expert meeting for the Latin American region2 

Measure/toola Descriptionb Information provided by/further information available at 

Risk reduction 

Climate risk management at  
the subnational level in the 
agriculture sector 

To reduce the risks of reduction and variability in yields due to 
multiple hazards, such as temperature increase and glacial retreat, in 
Junin and Piura in Peru, the United Nations Development 
Programme (UNDP) and the International Institute for Sustainable 
Development (IISD) have developed solutions for agriculture in the 
two focus regions, involving: 

• Agricultural practices and ancestral knowledge around water 
and irrigation; organic fertilizers; crop diversification; 
topographical planning 

• Irrigation, reservoirs, use of groundwater and reforestation 
• Access to finance, insurance and markets 
• Improved collection and processing of and access to data and 

information on climate hazards and risks 
• Diversification of livelihoods away from agriculture 

UNDP and IISD 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/rajeev_isaar_undp-
bcpr,_marius_keller_iisd.pdf> 

Climate risk management at  
the national level in the 
agriculture sector  

To deal with the risks of increased water scarcity, decreasing crop 
yields and greater variation, and the destruction of crucial 
infrastructure, UNDP and IISD have developed several solutions to 
reduce the risks involved in smallholder agriculture in Honduras: 

• Strengthening local governance and social organization 
• Territorial planning and land titles 
• Protecting water resources and managing water use efficiently 
• Soil management and crop diversification 
• Access to credit and insurance 
• Climate-proof infrastructure 
• The collection, processing and accessibility of climate data 

UNDP and IISD 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/rajeev_isaar_undp-
bcpr,_marius_keller_iisd.pdf> 

__________ 
 2 The definitions of types of approach used for the purpose of the tables in this annex are based on the literature review contained in document 

FCCC/SBI/2012/INF.14. Some measures and tools could be categorized under several types of approach; however, they have been included here 
only under the most relevant type of approach. 
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Measure/toola Descriptionb Information provided by/further information available at 

Climate risk management in  
the health sector 

To deal with the risk of disease closely related to rainfall and 
extreme weather events, UNDP and IISD have developed solutions 
for the health sector in Nicaragua: 

• Universal and secure access to water and sanitation 
• Water conservation, flood controls and reforestation 
• Expanded coverage of health services 
• Awareness-raising campaigns 
• Increased support for community disaster committees 
• Climate and health monitoring and early warning systems 

UNDP and IISD 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/rajeev_isaar_undp-
bcpr,_marius_keller_iisd.pdf> 

Integrated risk management 
framework 

In order to address loss and damage associated with climate change, 
Peru has implemented several actions to reduce risk: 

• The determination of hazards and risks 
• The development of a vulnerability model 
• The development of hazard and risk models 
• The preparation and maintenance of infrastructures to withstand 

extreme weather events 
• The development of a financial risk management strategy 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit  

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/philine_oft_giz.pdf> 

Funding for disaster-preventive 
actions 

FOPREDEN is a federal fund that supports disaster prevention by 
channelling resources to the public sector at the federal level, states 
and municipalities for activities related to risk assessment, risk 
reduction and capacity-building for disaster prevention in Mexico: 

• Promotes informed decision-making on investment in risk 
reduction 

• Promotes and replicates model prevention projects 
• Actions focused on the identification and evaluation of hazards, 

vulnerabilities and risks 
• Actions focused on risk reduction and mitigation of the damage 

caused by the impact of natural phenomena, as well as on 
avoiding the social construction of risks 

• Actions focused on strengthening the preventive capacities of 
the population and self-protection before risk situations develop 

National Center for Disaster Prevention 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/enrique_guevara_cenapred.pdf> 

Risk retention 

Contingency funding for natural 
disaster 

In response to the Mexican Government’s concern about increasing 
its capacity to attend to the damage caused by natural phenomena 
without altering the public finances, the natural disaster fund 

Natural Disasters Fund Director General 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
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Measure/toola Descriptionb Information provided by/further information available at 

FONDEN was created. It serves to: 

• Create databases of the main public assets and infrastructure, 
including aspects like geographical location, building 
characteristics and replacement cost 

• Analyse risk, in order to support the design of risk transfer 
approaches 

 

ion/pdf/rubem_hofliger_fonden.pdf> 

Risk transfer 

El Niño insurance scheme The El Niño insurance in Peru was developed on the basis of a public 
index that is periodically released by the National Oceanic and 
Atmospheric Administration. The insurance: 

• Pays in January before significant flooding starts in February 

• Improves opportunities for the mitigation of losses 

• Reduces financial vulnerability to El Niño 

GlobalAgRisk 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/victor_cardenas_globalagrisk.pdf> 

Addressing slow onset events 

Regional climate information 
systems  

The Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El 
Niño (CIIFEN) has established a regional climate information 
system for sectoral risk management to address loss and damage 
associated with slow onset events 

CIIFEN 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/juan_jose_nieto_ciifen.pdf> 

a   The titles of the measures and tools are derived from the presentations given at the expert meeting as well as from the information sheets provided  
by the meeting participants. 

b   The description of the measures and tools is based on the information provided by the meeting participants. 
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Table 4  
Relevant examples of measures and tools for addressing loss and damage, presented at the expert meeting for the Asian and Eastern 
European region3 

Measure/toola Descriptionb Information provided by/further information available at 

Risk reduction 

Enhancement of national  
coping capacity  

A series of studies under the Loss and Damage in Vulnerable Countries 
Initiative aimed at increasing Bangladesh’s capacity to cope with loss 
and damage, by: 

• Understanding the science of loss and damage through, for example, 
a series of technical papers 

• Enabling discussions that further ideas on loss and damage  

• Examining the legal, policy and institutional aspects of loss and 
damage at the national level; determining the national context and 
next steps 

• Enhancing the knowledge base at the national level; engaging 
stakeholders and encouraging more research and activities 

• Engaging in international discourse 

International Centre for Climate Change and 
Development 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/compilation_of_range_of_approaches
_to_loss_and_damage_bangkok_2012_rev.pd
f> 

Pilot programme for 
climate-resilient national 
development planning  

A pilot project of the Asian Development Bank (ADB) for integrating the 
consideration of climate resilience into national development planning 
and providing incentives for scaled-up action: 

• Country-led project, built on national adaptation programmes of 
action or equivalent, and aligned with other donor-funded activities 

• Technical assistance to integrate climate resilience into national and 
sectoral development plans 

• Public- and private-sector investments addressing climate resilience 

• At the time of the expert meeting seven pilot programmes in Asia and 
the Pacific existed (in Bangladesh, Cambodia, Nepal, Papua New 
Guinea, Samoa, Tajikistan and Tonga) 

ADB 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/unfccc_charles_adb.pdf> 

__________  
 3 The definitions of types of approach used for the purpose of the tables in this annex are based on the literature review contained in 

document FCCC/SBI/2012/INF.14. Some measures and tools could be categorized under several types of approach; however, they 
have been included here only under the most relevant type of approach. 
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Measure/toola Descriptionb Information provided by/further information available at 

Assessment of damage to 
river basin 

Estimations and tools for addressing loss and damage in the Mekong River 
Basin related to the adverse effects of climate change, which are 
prioritized for issues of a transboundary nature and those affecting the 
most vulnerable populations. Components include: 

• The development of shared predictive tools for assessing 
hydrological changes in the river regime due to climate and 
development scenarios 

• The collection and collation of tools and data, including on flood and 
drought damage, fisheries, and social and environmental impacts 

• Capacity-building in member countries for assessing climate change 
impacts and vulnerabilities, using the available tools and supporting 
pilot adaptation projects 

• Fostering cooperation and providing high-quality information to allow 
climate change adaptation to be integrated into development policies 

Mekong River Commission Secretariat 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/bkk_expertmeeting_anthony_mkrc.pd
f> 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/info_sheet_mekongrivercommission.p
df> 

Reduction of vulnerability 
to floods 

The work carried out in the Dniester River Basin aims at reducing security 
risks resulting from flooding by improving the adaptive capacity of 
Ukraine and the Republic of Moldova, including by: 

• Strengthening cooperative management to address the cross-border 
management of floods  

• Processing collected data and information to use as a basis for 
developing an agreed assessment of climate change impacts, focusing 
on flood problems  

• Assessing vulnerability: identifying the most vulnerable areas, 
economic activities, ecosystems and population groups and jointly 
planning and prioritizing risk reduction measures accordingly 

• Producing flood risk maps 
• Improving the monitoring and forecasting of transboundary floods 
• Enhancing knowledge through workshops for national and local 

experts and the production of local early warning plans and 
information material for the general population 

ZOI Environment Network  

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/info_sheet_floods_dniester_lnikolaye
va.pdf> 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/bangkok.reg.expert_lnikolayeva_last.
pdf>  

Risk retention 

Contingency loans The Catastrophe Risk Deferred Drawdown Option is a type of contingent 
loan and forms part of the World Bank Disaster Risk Financing and 
Insurance products and services, providing immediate liquidity following 
a natural disaster, in the form of a contingent loan with associated risk 
framework reforms 

World Bank  

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/unfcc_wb_drfi_mahul.pdf> 
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Measure/toola Descriptionb Information provided by/further information available at 

Risk transfer 

Weather derivatives The Malawi Drought Hedge is the first weather risk management contract 
to protect against the risk of severe drought and forms part of the World 
Bank Disaster Risk Financing and Insurance products and services. The 
weather derivatives provide insurance against weather-related losses, on 
the basis of an index 

World Bank  

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/unfcc_wb_drfi_mahul.pdf> 

Disaster risk financing and 
insurance programme 

The World Bank Disaster Risk Financing and Insurance Program is a 
World Bank partnership to increase the fiscal resilience of States against 
natural disasters through the mainstreaming of disaster risk financing and 
insurance in national disaster risk management strategies, including: 

• Policy dialogue and knowledge management 
• Technical assistance and advisory services 
• Product development 

World Bank  

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/unfcc_wb_drfi_mahul.pdf> 

 

Catastrophe bond  The catastrophe bond provides insurance-linked securities and forms part 
of the World Bank Disaster Risk Financing and Insurance products and 
services. A multi-country, multi-peril catastrophe bond platform was 
recently launched in order to pool and transfer risk to the capital markets 

World Bank  

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/unfcc_wb_drfi_mahul.pdf> 

Addressing slow onset events 

Assessment and reduction 
of the risk of glacial lake 
outburst floods 

To reduce the risk of loss and damage due to glacial lake outburst floods 
from the Tsho Rolpa glacial lake in Nepal, the International Centre for 
Integrated Mountain Development (ICIMOD) has commenced a project 
addressing the issue. The experience gained from the project is expected to 
be used by the Government of Nepal, as well as other governments in the 
region, to formulate and implement other risk reduction measures. The 
implementation strategy of the project included: 

• Risk assessment 
• A detailed geophysical study of the lake and the downstream 

environment 
• The formulation of the detailed project 
• Detailing the engineering design, planning and contracting 
• The implementation of the engineering work 
• Regular monitoring and controlling of the engineering structure 

ICIMOD 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/info_sheet_templateglof_tshorolpa_ici
mod.pdf> 

 

a   The titles of the measures and tools are derived from the presentations given at the expert meeting as well as from the information sheets provided by the meeting 
participants. 

b   The description of the measures and tools is based on the information provided by the meeting participants. 
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Table 5 
Relevant examples of measures and tools for addressing loss and damage, presented at the expert meeting for small island developing States4 

Measure/toola Descriptionb Information provided by/further information available at 

Risk reduction 

Early warning systems To reduce casualties and impacts on human life and livelihoods resulting from 
the adverse effects of climate change, the United Nations Development 
Programme (UNDP) put forward several projects to implement and increase 
the accessibility of early warning systems, including: 

• The Dewetra Platform, a forum for discussion between 
hydrometeorological and disaster-management communities, 
establishing a decision-support system that provides information on the 
nature and scale of the event and the likelihood of the occurrence of the 
event 

• Risk communication, public education and multi-hazard early warning 
systems in multiple languages, using several media to put out information 

UNDP Barbados 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/ms_mcdonnough_undp_oecs_session_
3_barbados_2012.pdf> 

Disaster loss databases DesInventar is an inventory of databases on disasters of all magnitudes, 
especially on small and medium-sized disasters, which includes: 

• An emphasis on the spatial disaggregation of large-scale disasters 

• The collection of data on small disasters 

• A focus on local entities 

• Free open-source code software, distributed under the General Public License  

Corporación OSSO 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/ms_rosales_climent_corporacion_osso
_session_3_barbados_2012.pdf> 

Disaster risk financing 
and insurance 
solutions  

In order to increase financial resilience against natural disasters, the Pacific 
Catastrophe Risk Assessment and Financing Initiative (PCRAFI) provides 
several risk transfer measures, including:c 

• Institutional building of the capacity to develop an integrated disaster risk 
financing strategy and risk-based financial planning 

• Financial disaster risk management 

• Fiscal risk exposure 

• Regional risk pooling 

• The development of a Pacific disaster risk insurance market 

• A Pacific disaster risk insurance pilot 

PCRAFI 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/ms_cook_sopac_session_4_barbados_
2012.pdf> 

__________ 
 4 The definitions of types of approach used for the purpose of the tables in this annex are based on the literature review contained in document 

FCCC/SBI/2012/INF.14. Some measures and tools could be categorized under several types of approach; however, they have been included here only 
under the most relevant type of approach. 
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Measure/toola Descriptionb Information provided by/further information available at 

Risk transfer 

 The risk information system of PCRAFI provides: 

• Macroeconomic planning and disaster risk financing 

• Integration of climate change projections 

• Professional and institutional capacity development 

• Urban planning and infrastructure design 

 

Catastrophe risk 
insurance facility 

The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility was launched as a public–
private partnership and is the World Bank’s response to Caribbean 
governments. The facility:d 

• Covers sovereign risk via parametric insurance 

• Is designed to offset the financial impact of hurricanes and earthquakes 
by providing quick liquidity 

• Is capitalized by donors (Bermuda, Canada, European Union, France, 
Ireland, United Kingdom, Caribbean Development Bank and World 
Bank) and the 16 member governments (via an initial membership fee) 

• Is further financed by governments, which pay a premium related to the 
amount of risk that they transfer to the facility 

• Allows total objectivity and transparency and rapid payouts (14 days after 
an event), which are based on the coverage conditions and the parameters 
of the event 

CaribRM, Risk Managers to the Caribbean 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/mr_young_ccrif_session_4_barbados_
2012.pdf> 

Addressing slow onset events 

Water resources 
management 
addressing sea level 
rise 

In order to address sea level rise associated with the adverse effects of climate 
change, Kiribati has implemented a strategy for water management to protect, 
expand and manage the water resources on low-lying coral atolls, including: 
• The assessment of the water distribution system 
• Foreshore protection 
• The provision of an enabling environment for the general public to 

increase the capacity for water catchment 
• The encouragement of water conservation practices 

Strategic National Policy Unit and the Kiribati 
Adaptation Program, Office of the President, 
Kiribati  

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/info_sheet_water_conservation_kiriba
ti.pdf> 



 

  

F
C

C
C

/SB
I/2012/29

 

 

G
E

.12-63561 
42  

Measure/toola Descriptionb Information provided by/further information available at 

Relocation  As part of its development agenda and climate change adaptation policy, Kiribati 
is preparing its population for the event that it wishes to migrate, through: 
• The introduction and improvement of internationally accredited technical 

and vocational programmes 

• Seasonal employment programmes in Australia and New Zealand 

• The adaption of the skills of the population to better meet the demands of 
the international employment market, especially focusing on English-
language training 

Strategic National Policy Unit, Office of Te 
Beretitenti, Kiribati  

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/info_sheet_new_relocation_kiribati.pd
f> 

Othere 

Awareness-raising and 
education   

The youth programme of UNDP was established to engage young people by 
increasing their understanding of climate change impacts and extreme weather 
events and to train them as volunteers to respond to crises, while building 
national capacities for climate proofing the development process, through:  

• Youth participation in climate change negotiations  

• Youth advocacy of climate-resilient development (various media) 

• The participation of youth volunteers in disaster response and community 
vulnerability assessments 

UNDP Barbados 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/ms_mcdonnough_undp_oecs_session_
3_barbados_2012.pdf> 

South–South 
cooperation 

The UNDP Pacific Caribbean South–South Project to strengthen resilience in 
the Caribbean was established to: 

• Organize additional opportunities for the continued exchange of ideas 

• Share experience of vulnerability reduction replicable in the Pacific and 
Indian Ocean States 

• Promote continued partnership with international and bilateral partners to 
strengthen States’ disaster risk reduction capabilities 

UNDP Barbados 

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_ada
ptation_framework/loss_and_damage/applicat
ion/pdf/ms_mcdonnough_undp_oecs_session_
3_barbados_2012.pdf> 

a   The titles of measures and tools are derived from the presentations given at the expert meeting as well as from the information sheets provided by the meeting participants. 
b   The description of the measures and tools is based on the information provided by the meeting participants. 
c   Measure was also presented by the World Bank at the regional expert meeting for the Asian and Eastern European region. For further information, please see the 

World Bank’s presentation, available at <http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/loss_and_damage/application/pdf/unfcc_wb_drfi_mahul.pdf>. 
d   Measure was also presented by CaribRM, Risk Managers to the Caribbean, at the expert meeting for the Latin American region and by the World Bank at the expert 

meeting for the Asian and Eastern European region. For further information, please see 
<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/loss_and_damage/application/pdf/ekhosuehi_iyahen_ccrif.pdf> and 
<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/loss_and_damage/application/pdf/unfcc_wb_drfi_mahul.pdf>. 

e   Measures that could not be assigned to any of the four types of approach. 

        


