
 

(A)   GE.12-70555    240512    240512 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للتنفيذاهليئة الفرعية 
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
  من جدول األعمال  ٩البند 

ُنُهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري        
بلدان النامية املعرضة بصفة خاصـة لآلثـار        املناخ يف ال  

   )١(الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز القدرة على التكيف
  األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمل -

ُنُهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املنـاخ يف               
ضارة لتغري املناخ هبـدف     البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار ال      

  )٢(تعزيز القدرة على التكيف

  األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمل    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
، )٣(ا أُعد من وثـائق هلـذه الـدورة        مب) اهليئة الفرعية (للتنفيذ  بت اهليئة الفرعية    رّح  -١

ستضافتها اجتماع اخلرباء الذي ُعقـد يف طوكيـو،         وأعربت عن تقديرها حلكومة اليابان ال     
 ملناقشة املسائل املتعلقة بتقييم خطـر       ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٨ إىل   ٢٦اليابان، يف الفترة من     

  .)٤(اخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ

__________ 

 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )١(
 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
)٣( FCCC/SBI/2012/INF.3و FCCC/TP/2012/1. 
)٤( FCCC/SBI/2011/7 ١٠٩، الفقرة)أ(. 

 FCCC/SBI/2012/L.12  األمم املتحدة 

    Distr.: Limited 
23 May 2012 
Arabic 
Original: English 



FCCC/SBI/2012/L.12 

GE.12-70555 2 

يف إطـار   ات صـلة    وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مبا يوجد من معارف وأعمال ذ           -٢
االتفاقية وخارجها، مبا يف ذلك ما يوجد يف التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدوليـة املعنيـة       

، )٥( والكوارث من أجل تعزيز التكيف   الشديدةبتغري املناخ بشأن إدارة خماطر الظواهر املناخية        
  .)٦(وتقرير األمم املتحدة للتقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث

ونظرت اهليئة الفرعية يف التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمـل املتعلـق باخلـسائر                 -٣
. )٧(واألضرار، وأحاطت علماً بالعمل املتبقي الذي يتعني القيام به يف إطار برنامج العمل هذا             

وأحاطت علماًَ كذلك بعدد من النقاط املتصلة بتقييم خطر اخلـسائر واألضـرار املرتبطـة               
ات الضارة النامجة عن تغري املناخ وتقييم املعرفة احلالية بشأن ذلك، مبا يف ذلك النقاط               بالتأثري
  : التالية

إن تقييم املخاطر املتعلقة بتغري املناخ عملية معقدة تنطوي على النظـر يف               )أ(  
املخاطر املتصلة بتغري املناخ، ومدى التعرض هلا، وقابلية التأثر هبـا، وتأخـذ يف احلـسبان                

  سببات اخلفية للمخاطر؛امل
 طائفة من الُنُهج واألساليب واألدوات لتقييم خطر اخلسائر واألضرار          توجد  )ب(  

ويتوقف اختيار الُنُهج واألساليب واألدوات     . املرتبطة بالتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ      
وينطوي على إشـراك  املالئمة على القدرات والسياقات والظروف اإلقليمية والوطنية واحمللية      

  مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛
ميكن معاجلة الثغرات يف عملية تقييم خطـر اخلـسائر واألضـرار علـى                )ج(  

اجملتمعات والفئات السكانية املعرضة للتأثر، مبا يف ذلك النساء واألطفال، من خالل إشـراك              
  هذه اجملتمعات والفئات يف عمليات تقييم املخاطر؛

الشعوب األصلية ومالحظاهتا على احمللية ومعارف عارف  املتخدام  يساعد اس   )د(  
  سد الثغرات يف املعلومات املتعلقة بالتعرض للمخاطر ومدى التأثر هبا عرب التاريخ؛

كثرياً ما تتعرقل عملية تقييم خطر اخلسائر واألضـرار بـسبب حمدوديـة               )ه(  
ثال ال احلصر، البيانات واملعارف املتعلقة      البيانات واملعارف املتوفرة، مبا يف ذلك على سبيل امل        

ومع ذلـك، مـن     . بالطقس واملناخ والظروف االجتماعية االقتصادية والُنظم اإليكولوجية      
املمكن اختاذ إجراءات إلدارة املخاطر يف غياب جمموعات كاملة من البيانات واملعارف، مع             

  مراعاة الظروف الوطنية، 

__________ 

)٥( <http://ipcc-wg2.gov/SREX/>. 
)٦( <http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/home/index.html>. 
 .١٧-م أ/٧، واملقرر ٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٧(
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البيانات، ال سيما بيانات األرصاد اجلوية املائية       إن الوصول إىل املعلومات و      )و(  
والبيانات الوصفية، وتقامسها واستخدامها، بصورة طوعية، أمٌر هام يف تيسري تقييم املخـاطر             

  املتعلقة بتغري املناخ وإدارهتا؛
 تعزيز القدرات التقنية واملؤسسية ودعمها عـن طريـق تـوفري            سيساعد  )ز(  

وغري ذلك من موارد البلدان النامية يف مواصلة حتديد احتياجاهتـا يف            املساعدة التقنية واملالية    
جمال تقييم خطر اخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ وترتيب             

  هذه االحتياجات حسب األولويات وتلبيتها؛
 والتحاور معهم أن يعزز     ميكن إلشراك صناع القرار، على مجيع املستويات،        )ح(  

  تصميم املعلومات املتعلقة باملخاطر املناخية ونشرها وإيصاهلا؛
ال تكون البيانات الرقمية يف بعض األحيان كافيةً للتعبري عن جمموعة شاملة              )ط(  

من خماطر اخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ، ألن التقديرات             
  .رة عن اخلسائر تفتقر، يف العادة، إىل األرقام املتعلقة باخلسائر غري االقتصاديةاملتوف
وأشارت اهليئة الفرعية إىل أمهية اتباع هنج مشويل لدى النظر يف اجملاالت املواضـيعية                -٤

 ، وأمهية)٨(الثالثة من برنامج العمل بشأن اخلسائر واألضرار املرتبطة باآلثار السلبية لتغري املناخ 
  .االستفادة من األعمال ذات الصلة يف إطار االتفاقية وخارجها

وذكّرت اهليئة الفرعية بأن مؤمتر األطراف طلب إىل األمانة، يف دورتـه الـسابعة                -٥
عشرة، أن تنظم أربعة اجتماعات للخرباء، ثالثة منها على املستوى اإلقليمي وواحد يتعلـق              

قبل الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية، من أجـل         بالدول اجلزرية الصغرية النامية، ُتعقد      
تناول القضايا املتصلة بطائفة من النُهج ملعاجلة اخلسائر واألضرار املرتبطة باآلثار السلبية لتغري             

 الشديدة والظواهر البطيئة احلدوث، مع      املناخيةاملناخ، مبا يف ذلك التأثريات املتعلقة بالظواهر        
  .)٩(كتسبة على مجيع مستويات برنامج العملمراعاة اخلربة امل

 التـصدي واستحضرت اهليئة الفرعية هدف برنامج العمل املتمثل يف حبـث ُنهـج         -٦
 لتغري املناخ، وأعربت عـن إدراكهـا لـضرورة          الضارةلخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار     ل

لخسائر واألضرار ل لتصديلاستكشاف طائفة من النُهج واآلليات احملتملة، مبا فيها آلية دولية، 
 لتغري املناخ، هبدف تقدمي توصيات بشأن هذه اخلسائر واألضـرار إىل            الضارةاملرتبطة باآلثار   

  .مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها يف دورته الثامنة عشرة
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، بالتشاور مع األطراف واجلهات املعنية من               -٧

 أعـاله،   ٥ة، لدى تنظيم االجتماعات األربعة للخرباء املذكورة يف الفقرة          أصحاب املصلح 
  :مبراعاة ما يلي قدر اإلمكان

__________ 

)٨( FCCC/SBI/2011/7 ١٠٩، الفقرة) ج-أ.( 

 ).أ(٨، الفقرة ١٧-م أ/٧املقرر  )٩(
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 عن خرباء من طائفـة      دعوة ممثلني من املراكز والشبكات اإلقليمية، فضالً        )أ(  
واسعة من اجملاالت واالختصاصات واألوساط ذات الصلة، مبن فيهم املشاركون يف التقييمات 

رير اخلاصة اليت تعدها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، واخلرباء املعنيون باحلد             والتقا
من خماطر الكوارث وبالنُهج املالية إلدارة املخاطر، رهنا بتوافر املـوارد املاليـة، حلـضور               

  اجتماعات اخلرباء؛
املـواد  توجيه طلبات إىل مقدمي العروض لكي يتيحوا سلفاً ملخصات عن    )ب(  

املقرر عرضها يف اجتماعات اخلرباء، من أجل مساعدة املشاركني على التحضري للمناقشات            
  .على حنو أفضل

وطلبت اهليئة الفرعية إىل الرئيس، تيسرياً إلمتام عملها، أن يدعو إىل عقد اجتمـاع                -٨
بتوافر املوارد   غري رمسي لألطراف سابق للدورة، بالتزامن مع دورهتا السابعة والثالثني، رهناً          

، لتبادل مزيد من اآلراء عن التوصـيات املمكنـة بـشأن            يف املواعيد عدم وجود تضارب    بو
  .اخلسائر واألضرار املرتبطة باآلثار السلبية لتغري املناخ

وأحاطت اهليئة الفرعية علما باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية على تنفيذ األنـشطة               -٩
  .ستنتاجات، حسب ما أوردته األمانةاملشار إليها يف هذه اال

وطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة يف هذه االسـتنتاجات              -١٠
  . بتوافر املواردرهناً

        


