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 2016دورة عام 

 2016متوز/يوليه  27 - 2015متوز/يوليه  24
 من جدول األعمال   5البند 

    اجلزء الرفيع املستوى
 :2016لعام العامل دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف   

  
ــ     ــدرة علـ ــ القـ ــا    التكيـ ــخ املنـ ــع  اـ ــة  -مـ ــه  لفرصـ ــن  وجـ ــد مـ لحـ

 املساواة مانعدا
  

 *حملة عامة  
 

 موجز 
بشـن   يف النقـا    2016دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العاا  لعاا     ساهم  

ــت  عتــر  تحــديا  ال ــ  ال ــة املســتدامةخطــة ا نفي يف مواجهــة التحــدي و. 2030لعــام  لتنمي
االهتمـام علـ  فتـا     الدراسـة  ركـز    اـخ املنـا     آثـار  بناء القدرة عل  التكي  مع املتمثل يف 

بسـب  عـدم   ننـه  ت  بنخطـار املنـا . و ـ   بالسكا  واجملتمعا  الت  تنثر بشـكل ريـخ متناسـ     
بطريقـة   األبعاد االقتصـادي واالجتمـاعي والبيتـي للتنميـة    يلية متسقة  عاجل  وسياسا  وجود 
الفقـر  سـو  يـزداد    اخ املنا  بعيـد املنـال  و  آثار التكي  مع القدرة عل  بناء سيظل   متسقة

 وعدم املساواة سوءا.

 
 

 وجز ه ه اللمحة العامة النتائ  الرئيسية والتحليال  التفصـيلية واشاـارا  املرجعيـة الـت قـدمر يف دراسـة        * 
 .2016لعام  احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العا 
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يتحـدد ىل  دـد   احملليـة     التنثخ املتباين ملخاطر املنـا  علـ  النـاا واجملتمعـا      وطاملا  
فـن     املـوارد والفـر    باحلصـول علـ   عدم املساواة فيمـا يتعلـ    األوجه املتعددة لانتشار بكبخ 

تـي  الفرصـة ملعاجلـة      اـخ املنـا    آثـار  بناء القدرة عل  التكيـ  مـع   ىل  السياسا  الت هتد  
  تعددة.امل هانبعادباحملددا  اهليكلية للفقر وعدم املساواة 
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   2030 اخ املنا  وعدم املساواة وخطة التنمية املستدامة لعام  - وال  
 قيـ     اخت  اجملتمع الـدو  خطـوا  هامـة اـو القعـاء علـ  الفقـر  و       2015يف عام  

وقــد متطلبــا  ال ريـن عنــها لتحقيـ  التنميــة املسـتدامة.    كلـها  االسـتدامة البيتيـة واشنصــا   و  
عمـل  خطـة    2015 /يوليـه متوز 27املـرر    69/313مبوج  قرارهـا     قر  اجلمعية العامة

عمـل  ديـس  بابـا    خطـة  دد و ـ ملرمتر الـدو  الثالـل لتمويـل التنميـة.     الصادرة عن ا ديس  بابا 
  نفي  السياسا  من  جل التنمية املستدامة. سخياشطار العاملي لتعبتة املوارد و 

  اعتمـد  اجلمعيـة العامـة    2015سـبتم    يلول/ 25 املـرر   70/1ج  القـرار  ومبو 
لتنميـة  و عت  خطـة ا املستدامة. التنمية   مبا يف ذلك  هدا  2030لعام  لتنمية املستدامةخطة ا

ة موجهـة اـو القعـاء علـ  الفقـر       ىل  اختـاذ ىلجـراءا  عامليـ   الت  دعو   2030لعام  املستدامة
بـ    بنوجـه التـراب   لعمـل  عتـر    لخطـة  مبثابـة  االستدامة البيتية والعدالة االجتماعيـة    قي  و

 األبعاد االقتصادي واالجتماعي والبيتي للتنمية.
اعتمــد مــرمتر األطــرا  يف ا فاقيــة األمــم املتحــدة اشطاريــة بشــن   اــخ املنــا  يف  وقــد  

نوفم  ىل   شـرين الثـا /   30مـن  يف الفتـرة  يف بـاريس     عقـد توالعشـرين  الـ  دور ه احلادية 
لـدول  لدد  االلتزامـا  الكميـة   يـ ي  الـ   (1)بـاريس    ا فاق2015ديسم  كانو  األول/ 13

حلـد مـن انبعاثـا  الاـازا  املسـببة لالدتبـاا احلـراري  احملـر          ايف ا فاقيـة   196الـ  األطرا 
 ودعم جهود التكي .الرئيسي لتاخ املنا   

ىلطــار  2015 هيونيــدزيرا / 3 املــرر  69/283و قــر  اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   
ألمـم املتحـدة   امـرمتر  ال ي اعتمـده   2030-2015للفترة من خماطر الكوارث حد سينداي لل
كوارث  ال ي عقد يف مدينة سينداي باليابـا  يف الفتـرة   الثالل املعين باحلد من خماطر الالعاملي 
ــن  ــارا آذار/ 18ىل   14مــ ــر  . 2015مــ ــينداي  ويعتــ ــار ســ ــية  بىلطــ ــرولية األساســ املســ

 اخلسائر يف األرواح وسبل العيش.وحلد من خماطر الكوارث عن اللحكوما  
  الـت  من اشمجاع العاملي علـ  معاجلـة الصـال    اجزءة التارخيي  اال فاقاو شكل ه ه  

مـن   - العـاملي   ع  عن االعترا  وهيال  نفصم ب  التنمية البشرية وجداول األعمال البيتية. 
ملواجهــة   احلاجــة ىل  ا بــاع تــ  متكامــل ومتســب -النمــو املتقدمــة كــل مــن البلــدا  الناميــة و

االعتــرا  باحلاجــة ويــن  التكيــ  مــع  اــخ املنــا . اســتمرار التحــديا  العامليــة  مبــا يف ذلــك 
ريـ   ال  مـرا  املنـا    ادتـرار ” صـب  فيـه   امللحة للتحر  او مسار التنميـة املسـتدامة يف وقـر    

__________ 

   املرف .CP.21/1  املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1نظر ا (1) 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/69/283
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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لنـاا  علـ  ا يزيد من ادتمال ددوث آثار دادة  واسعة االنتشار وال رجعة فيهـا  مما ...  “فيه
 .(2)والنظم اشيكولوجية

القارر  عىا    : 2016لعاا  لعاا    دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعياة يف ا وستساهم  
يف  ديـد التحـديا  الـت     ،ما  ووجاا ادعارا  اناااوا      فرصاة لىدار   -التكيف مع تغا  انااا    
لتنميـة املسـتدامة  مـع التركيـز بشـكل خـا  علـ   ـنثخ األخطـار          خطـة ا ينطوي عليهـا  نفيـ    

 م.سبل عيشهاملناخية عل  دياة الناا و
  

 بطريقة  شمل اجلميعرة عل  التكي  احلاجة ىل  بناء القد -ثانيا  
املكــا   اهاومــد هتاواــد العنيفــة ــوا ر الظــواهر اجلويــة واملناخيــة  مــن زاد  اــخ املنــا   

 ومـن املفهـوم     . (3)مل يسـب  هلـا مثيـل    يـة ردي ىل  خمـاطر مناخ يميكن     مما  هاو وقيت هتاومد
يـردي  ميكـن     ددث مادي نـاجم عـن  اـخ املنـا      وقوع نطوي عل  ادتمال   لك املخاطر 

ىل  خسائر يف األرواح  و  ضرار صحية  خـرى  فعـال عـن األضـرار واخلسـائر يف املمتلكـا        
لــدى الدراســة  و ــت . (4)وســبل العــيش و ــوفخ اخلــدما  واملــوارد البيتيــةياكــل األساســية واهل

 األخطـار ىلزاء العـع   مـن  ت  عـا   الـ احملليـة   ركيز االهتمام علـ  فتـا  السـكا  واجملتمعـا      
 

  

__________ 

 (2) Intergovernmental Panel on Climate Change,, “Climate change 2014: synthesis report - summary for 

policymakers” (2014), pp .2 and 8 

 (3) IPCC, Managing the Risk of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation: 

Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Christopher B. Field and others, eds. 

(Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2012), p. 7. 

يشخ  اخ املنا  علـ  النحـو الـ ي عرفتـه اهليتـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بـتاخ املنـا  ىل   اـيخ يف املنـا  ميكـن               (4) 
ــال( مــ     ــارا  اشدصــائية علــ  ســبيل املث ن خــالل التاــيخا  يف متوســطه   ديــده )عــن طريــ  اســتخدام االختب

 باين خصائصه  الت  ستمر لفترة طويلة  عادة لعقود  و  كثر. وقد يكو   اخ املنا  نامجـا عـن عمليـا      و/ و
ــتاخا        ــة وال ــدورا  الشمســية واالنف ــارا  ال كاني ــديال  يف ال ــة كالتع ــنثخا  خارجي ــة  و   ــة داخلي طبيعي

راضـي. ومتيـز ا فاقيـة األمـم املتحـدة      املستمرة الت يدثها اشنسا  يف  كوين الاال  اجلـوي  و يف اسـتخدام األ  
الاـال  اجلـوي      كـوين اشطارية بشن   اخ املنا  ب   اخ املنا  الـ ي يعـزى ىل  األنشـطة البشـرية الـت  اـخ       

والتقلبا  املناخية الت  عزى ىل   سباب طبيعية. ويتركز االهتمام ألريـرا  هـ ه الدراسـة  علـ   خطـار املنـا        
ــن    ــرا م ــا مظه ــر         باعتباره ــ  النظ ــا   با ــخ املن ــن  ا ــن األدــداث النامجــة ع ــة م ــار العــارة احملتمل ــاهر ااث مظ

 مصدرها. عن
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دـال عـدم   يف  سـو   تفـاقم    عـدم املسـاواة  و وجـه  الفقـر   ن بـ   بصـورة ريـخ متناسـبة    املناخية
 .(5)املنا مع  اخ  التكي القدرة عل  ىل  بناء  رمي سياسا   وجود

القـدرة علـ  التعـبخ    عدم املساواة اهليكلية )يف األصـول والفـر  و  فن   وجه وبالتا    
 تسـم باألييـة لـدى    مـن خـالل املعـايخ الـت  عـزز التمييـز(        كـرا  واملشاركة السياسية  كمـا  

 آثار  خطار املنا  عل  الناا واجملتمعا .يف النظر 
 ركيـز االهتمـام علـ  التحـدي املتمثـل يف التكيـ  مـع  اـخ املنـا .          وال ميكن  نجيـل   
ــة ىل  التخو تســم  ــة كــبخة يف هــ ا الصــدد   بفيــ  اجلهــود الرامي ــة   أل نيي ــة عاملي هنــا  عملي

   ىل  البيانــا  األخــخة  شــخ بيــد    للتصــدي لعــرورة احلــد مــن انبعاثــا  ريــازا  الدفيتــة. 
 مسـتويا   فـوق  متويـة  درجـة  0.85 العاملية بــ  احلرارة درجا هنا  بالفعل زيادة يف متوس  

اثــا  وقــ  انبع مت ولــو يعـا  مــن االدتــرار دـ   ســيظل  العــامل و   الصـناعية   الثــورة قبــل مـا 
عواقـ  ار فـاع درجـة    فـن   . وبالتا    اما االاازا  املسببة لالدتباا احلراري عل  الفور وقف

ومنـع  التكيـ   قدرة البلـدا  علـ  بنـاء القـدرة علـ       ستظل متثل  ديا لدرارة كوك  األر  
 والنظم اشيكولوجية.دمرة املر بطة باملنا  عل  الناا املالتنثخا  
 ركـز  دـول   الـت  التخفيـ  يف املناقشـا    مـن  اهتمـام  قـل   يظ  بالتكي  وما فتئ  

اجلهـود الراميـة ىل  التكيـ  يف اخلطـاب السياسـي        مل  ـدر    اخ املنا   ولعدد مـن األسـباب  
علـ  مسـتويا     هقـ ي قالتكيـ  دـ  يكـو  باشمكـا        يتطلـ   فمن جهة. ىلال مرخراالعاملي 
لـيس  مـن جهـة  خـرى     و  ـدخال  عامـة صـرية.   عامـة   باعتبـاره منفعـة    اجتماعيـا صوبة مست

ــا للتخفيــ   الــ ي يــر ب     مقيــاا هنــا   ــار التكيــ . وخالف بــنجراء واضــ  املعــامل لتقيــيم آث
ــا  حمــددة بوضــوح  وهــي   ا قياســ ــة   مقــدار  طن ــيم جهــود فــن  انبعاثــا  ريــازا  الدفيت  قي

هـود التنميـة علـ  نطـاق     جب ـر ب  ار باطـا وثيقـا    الت را  راامل ك  من  اتطل  عدديالتكي  

__________ 

اهليتة احلكومية الدولية املعنية بتاخ يتف  ه ا التحليل مع ىلددى االستنتاجا  الرئيسية الت  وصلر ىلليها  (5) 
امنائية الت  ستند ىل   عزيز القدرة عل     ي    املسارا  اش2014تغ  اناا  لعا  الواردة يف  قرير   املنا 

 وجه عدم التكي  مع  اخ املنا  لن يكو  هلا ىلال آثار هامشية عل  احلد من الفقر  ما مل  تم معاجلة 
اهليكلية. ورريم  نكيد التقرير عل   يية عدم املساواة اهليكلية وار باطها بتاخ املنا   فننه خيلص املساواة 

 L. Olsson and others, “Livelihoods and poverty”, inمل  بحل مبا فيه الكفاية. انظر ىل   تا ال  زال 

Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Part A, Global and Sectoral Aspects – 

Working Group II Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change, Christopher B. Field and others, eds. (Cambridge, United Kingdom, Cambridge 

University Press, 2014), pp. 797 and 819). 
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ىلجـراءا  وفقـا   اختاذ   ألنه يتطل  بسب  طابعه املعقد التكي من العسخ معاجلة   ا وسع. ثالث
 لألبعاد االقتصادي واالجتماعي والبيتي للتنمية الت  عتمد عل  السياق احملدد لكل بلد.

 وجـه  نا  يف السياسا  اشامنائية  عقيدا بسب  صعوبة دم  التكي  مع  اخ املو زداد  
ــيق  املر بطــ  ــود   ب ةعــدم ال ــا  وآثارهــا  والقي ــا    املتصــلة بســيناريوها   اــخ املن ــوافر البيان ت

اخليــارا  السياســية يف الوقــر احلاضــر ةــد  معاجلــة آثــار ريــخ      ديــدوالتحــدي املتمثــل يف 
بعـاد االقتصـادي واالجتمـاعي والبيتـي للتنميـة      بناء الرواب  عـ  األ ويعت  املستقبل.  مركدة يف
وقــد . 2030لعـام   لتنميـة املسـتدامة  خطـة ا مـن  كـ  التحـديا  الـت  واجــه  نفيـ       بالتحديـد   
نتي ــة  فعــل  بصــورة االقتصــادي واالجتمــاعي للتنميــة    البعــدينالعالقــة بــ    مكــن فهــم  

البلـدا  يف العقـود   جتـارب  ويف هـ ا الشـن    الت جر  من األحباث النطاق واسعة اللم موعة ل
بندمـا   فيمـا يتعلـ    ة العامـة  السياسـ  ا  وجيهـ من  قل بكثخ من اخل ة وقدر هنا  واألخخة. 

دراساة احلالاة االقتصاادية واالجتماعياة يف     هتـد   وخمتل  جوان  البيتـة يف سياسـا  التنميـة.    
 ىل  املساية يف النقا  يف ه ا الصدد. 2016لعا  العا  

  
  نثخ  خطار املنا  -ثالثا  

  مت  عريـــ   اـــخ املنـــا  (6)يف ا فاقيـــة األمـــم املتحـــدة اشطاريـــة بشـــن   اـــخ املنـــا    
مباارة  و ريخ مباارة ىل  النشاط البشري ال ي يفعـي ىل   بصورة  اخ يف املنا  يعزى ”بننه 

 للمنـا   يالطبيعـ  باشضـافة ىل  التقلـ     الدـ  ي اخ يف  كوين الاال  اجلوي العـاملي والـ ي   
 اخ املنا  علـ  مـدى فتـرة    ويدث (. 2تعري  ال  1)املادة  “عل  مدى فترا  زمنية متماثلة

هنــا  و. (7)العنيفــةاملناخيـة   والظــواهر قلـ  املنــا   النـاا هــو   يواجهــهمـن عقــود وقـرو : مــا   
درجـا   ار فـاع  ادتمـال   هـو زيـادة      اـخ املنـا    علـ   يف األوسـاط العلميـة     واف  يف ااراء

صـعوبا  يف  البلـدا    واجه . والشديدةاحلرارة القصوى وك لك ادة و وا ر الظواهر املناخية 
__________ 

 .30822 رقم  1771  اجمللد جمموعة انعاهراتاألمم املتحدة   (6) 
قــد يعــزى التقلــ  ىل  عمليــا  طبيعيــة ” و “... املنــا  متوســ  دالــةلــتاخا  يف ىل  ايشــخ  قلــ  املنــا  ” (7) 

ــة ــت يــدثها اشنســا      داخلي ــة  و ال ــة الطبيعي ــوة اخلارجي ــتاخا  يف الق ــاخي  و. “...  و ل ــ  املن  الشــديدالتقل
وقـــوع قيمـــة مـــن مـــتاخا  الطقـــس  و املنـــا   ”ســـوء االدـــوال اجلويـــة  و احلـــادث املنـــاخي( هـــو   هـــوو)

ــر ــن ) و  كثــ ــل( مــ ــة     قــ ــن النهايــ ــالقرب مــ ــة بــ ــة العتبــ ــاقيمــ ــدنيا) و  العليــ ــيم  الــ ــن قــ ــة مــ ــن ةموعــ ( مــ
ــتاخا  ــة املـ ــداث      “امللحوظـ ــديدة واألدـ ــس الشـ ــداث الطقـ ــن  دـ ــل مـ ــار ىل  كـ ــي   يشـ ــرا  التبسـ وألريـ
ــة ــة باســـم   املناخيـ ــة الشـــديدة ”الشـــديدة ةتمعـ ــواهر املناخيـ ــر الفريـــ  احلكـــومي الـــدو  املعـــين  “الظـ . انظـ
ــواهر   ملصـــــطلحا  املســـــتخدمة يف التقريـــــراد املنـــــا   مســـــر بـــــتاخ اخلـــــا  بشـــــن  ىلدارة خمـــــاطر الظـــ

ــديدة ــر املنــــا        الشــ ــ  مــــع  ايخــ ــل  ســــ  التكيخــ ــوارث مــــن  جــ ــاح مــــن 2012) (SREX) والكــ  :(. متــ
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_glossary.shtml. 
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 بنخطـار املنا  و قليل املخـاطر املر بطـة   القدرة عل  التكي  مع  اخ اختاذ ىلجراءا  فعالة لبناء 
 ك زء من استرا ي يا   وسع للتنمية املستدامة. (8)املنا 

 اــخا  دوث ادي والعشــرين   تنبــن مجيــع الســيناريوها  حبــالقر  احلــبــ مــا يتعلــ وفي 
 مـ  احمليطـا    ودـرارة احمليطـا   و   يةرارة السطحدرجة احلار فاع   تمثل يفبطيتة الظهور 

ــوا ر الظــواهر     العــاملي ملر فــاع واال ــادة   ــع الســيناريوها  زي ســتوى ســط  البحــر. كمــا  توق
 .املفرطـــة واألمطـــار الازيـــرة     و اـــدهتا  مبـــا يف ذلـــك موجـــا  احلـــرارة     العنيفـــة املناخيـــة 

انتشــار الفقــر مــن  زيــادة فمــن احملتمــل     ــردي ىل   اــخ املنــا   لــك ظــاهرموىلذا مــا  ريفلــر 
النمو االقتصادي؛ و فـاقم انعـدام األمـن الاـ ائي  واملشـاكل الصـحية  واشجهـاد          باطرخالل 

  واألمطـار الازيـرة  يـاه السـطحية وزيـادة التعـر  للعواصـ        سفر عن نـدرة امل    احلراري؛ و
 نـزوح والفيعا  السادلي واالتيارا  األرضية  و لوث اهلواء واجلفا . كمـا ميكـن     فـز    

 السكا  واهل رة ريخ الطوعية.
ولن يكو  اثار  اخ املنـا  علـ  الـنظم البشـرية والطبيعيـة وقـع متسـاو عـ  البلـدا             

 اـد وطـنة علـ  البلـدا       كـو   األخطـار املناخيـة   فوى الدخل  يف مجلة  مور. فيما يتعل  مبست
 آثـارا ريـخ متناسـبة علـ  الفقـراء والفتـا  العـعيفة        املنخفعة الـدخل )انظـر الشـكل( و ـدث    

وسـتردي ىلذا مت جتاهلـها ىل     ؛كـبخ  بفـارق   نعـدم املسـاواة  ال سيما عندما  ؛البلد الواددداخل 
 ة.   فاقم  وجه عدم املساوا

  

__________ 

ال ي وضعه فري  قيادة املد  األربع  املعين باملنا   يتم  صني   خطار املنـا   يف  صني   خطار املنا  للمد   (8) 
اجلوية: الظرو  قصخة األجل  و الطقس علـ  نطـاق   دوال عل   ساا مخس ةموعا  من األدداث: ) ( األ

األجـل  و واسـعة النطـاق؛ ) ( األدـداث      ةضي ؛ )ب( األدداث املناخيـة: عمليـا  يف الاـال  اجلـوي طويلـ     
 و  اخ يف التركي  الكيميائي للمسطحا  املائية. )د( األدـداث   هاياهليدرولوجية: دركة كميا  كبخة من امل

اجليوفيزيائية:  نشن من دركة واسعة النطـاق لـألر  الصـلبة؛ )هــ( األدـداث البيولوجيـة:  اـيخ يف طريقـة امنـو          
 (./http://www.c40.org  )انظر امراأل الكائنا  احلية وازدهاها  مما قد يردي ىل  التلوث و/ و  فشي
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اخلسائر االقتصـادية النامجـة عـن الكـوارث املتصـلة بـالطقس يف البلـدا  املر فعـة الـدخل            
بلـدا  الشـرية الـدنيا مـن فتـة الـدخل       والشرية العليا من فتة الـدخل املتوسـ      وبلدا 

 2015-1995 للفترة  ة الدخلالبلدا  املنخفع املتوس  و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2015) مركز البحوث املتعلقة بعلم  وبتة الكوارث :انصرر         
  

درجة ضع  الناا واجملتمعا  احمللية يف مواجهـة   من خالل تحدد مستوى املخاطريو 
التعــر  ىل  وجــود ويشــخ   فعــال عــن د مهــا و وا رهــا.  و عرضــهم هلــااألخطــار املناخيــة 

السكا  والنظم اشيكولوجية واألنواع  واألصول االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف  مـاكن   
 و وجــودتـنثر سـلبا باألخطـار املناخيـة      ال العـع  ىل  قابليـة   يشـخ   بينمـا  ميكـن     تـنثر سـلبا   

تكيـ  مـع األضـرار    . ومتلك الفتا  العـعيفة مـن السـكا  مـوارد  قـل لل      لكاستعداد مسب  ل
 دثها األخطار املناخية والتعايف منها. الت 

ــة والتعــر  هلــا ار باطــا وثيقــا بنوجــه        ــر ب  العــع  يف مواجهــة األخطــار املناخي وي
التفــاو  الكــبخة يف الثــروة والــدخل وخصــائص   وجــه مســاواة اهليكليــة القائمــة. و عــد   الــال
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ــر  احل     ــدام ف ــة الســكن  وانع ــة ونوعي ــة اشقام ــية    منطق ــة األساس ــ  اخلــدما  العام صــول عل
مسـاواة اهليكليـة الـت     لـال امظـاهر  مـن بـ     واهلياكل األساسية  من ب  عوامل  خرى عديدة 

 ردي ىل   عر  فتـا  سـكانية كـبخة للمخـاطر املناخيـة وضـعفها يف مواجهتـها بصـورة ريـخ          
هــوة الفقــر و فــاقم  التفــاو  ىل  هتيتــة ظــرو  موا يــة لتعميــ  امتناســبة. ويــردي اســتمرار هــ 

 مساواة بنبعادها املتعددة.    وجه الال
 

 التعر  لألخطار املناخية ادتماال  املساواة و انعدامالصلة ب    
سـاواة  الطـرق الـت  ـردي الـال م     بصورة حمـددة الت  وث   املرلفا هنا  كم هائل من  
. وضعفها يف مواجهتـها  املناخيةزيادة  عر  الفتا  الععيفة للمخاطر من خالهلا ىل   اهليكلية

األاــد و ودداحلــألقصـ   الرريبـة فيهــا  قــل  األراضــي الـت   ا  مـن الفقــر و شـال األســر الـت  عــ  
هـ ا العـائ    ميثـل  . و  ويتخـ  ذلـك امنطـا مطـردا    عرضة لألضـرار النامجـة عـن األخطـار املناخيـة     

املناخيــة.  خطـار األاثــار  هــ ه األسـر  يـدد مــدى  عـر    ارئيســي ( عـامال كــا اجلاـرايف ) و امل 
سـوءا ومـن ي يـردي ىل   فـاقم  وجـه عـدم املسـاواة         ة  فرادهـا فتاخ املنـا  ميكـن    يزيـد دالـ    

 املوجودة مسبقا.  
منطقـة  ”يف املائة من السكا  يف املناط  النامية يعيشو  يف  11كا   2000ويف عام  

الفتقـارهم  عية نظـرا  وكا  كثخ منهم فقراء اضطروا للعيش يف سهول في“. سادلية منخفعة
املوارد الالزمة للعيش يف مناط   كثر  منا. فعل  سبيل املثال  مثـة  دلـة يف مياامنـار  شـخ ىل       ىل 

 مـن  يعـانو  الـ ين   األاـخا     القيود االقتصادية واشدارية  د  ىل   ركز  عداد كـبخة مـن   
. و يف بـناالديش  2008الفقر يف دلتا ىليراودي  عندما ضرب املنطقـة ىلعصـار نـرجس يف عـام     

ــت  تعــر  للفيعــانا        ــ ين يعيشــو  يف فقــر علــ  طــول ضــفا  األتــار  ال ــاا ال يتركــز الن
املتكررة. ويف كثخ من البلدا   مبا فيها بلدا  جنوب واـرق آسـيا و مريكـا الال ينيـة ومنطقـة      

 حسـفو العديد من األاخا  خيار سوى ىلقامة مساكنهم علـ    ال يوجد  مامالبحر الكارييب  
يعرضــو   نفســهم لالتيــاال  الودليــة  الــت  صــبحر  كثــر  ــوا را  بــ ا   وريــخ مســتقرة ــالل 

 .العنيفةبسب   زايد التقلبا  املناخية والظواهر املناخية 
و تركز الفتا  الفقخة واملهمشة  يعا بدرجة  ك  يف املنـاط  القادلـة واـبه القادلـة      

يف املائة من مسادة اليابسة. ويعـيش   40اطي دوا  ومناط  القحولة اجلافة ابه الرطبة الت  
ــة مــن ســكا  العــامل يف  لــك املنــاط  ويواجهــو   ــديا  ىلضــافية بســب       29دــوا   يف املائ

 املنا .  اخ
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بعـ  الفتـا   كثـر عرضـة مـن ريخهـا       ىل  جعـل  خمتل   اكال عدم املساواة  ردي و 
ــال: ) ( مــن بــ   لألضــرار النامجــة عــن األخطــار املناخيــة. فعلــ  ســبيل امل   الــ ين  األاــخا ث

 ولتـك الـ ين يعيشـو  يف منـازل اـيد  مـن مـواد         يتعر يعيشو  يف نفس السهل الفيعي  
يعيشو  يف منازل مصـنوعة   من باملقارنة معلألضرار النامجة عن الفيعانا    ك  بدرجة هشة

اهلـواء لألضـرار    من مواد قوية؛ )ب( ويف املناط  احلارة القادلة يتعر  مـن ميلكـو  مكيفـا    
ــل  الصــحية ــة بدرجــة  ق ــواء؛      ب مقارن ــ  اهل ــل  كــالي   كيي ــ ين ال يســتطيعو   م ــك ال نولت

 يتعر   فقر املزارع  يف  وريندا ىل  خسـائر يف دصصـهم مـن الـدخل بسـب  ا فـا       و ) (
احملـدودة  يـارا   اخلخيسـره املزارعـو  العـاديو  بسـب       مـا  ىل  دـد كـبخ   األمطار  فوق هطول
يف اسـتهال    مقتصـدة قدرهتم عل   طبيـ   كنولوجيـا    ضآلةهلم لتايخ  امناط احملاصيل  واملتادة 
حصـول علـ  خـدما  اشراـاد الزراعـي ومصـادر ختـزين        احملدودة املتادة هلم للفر  الاملياه و
)د( نظــرا أل  بيــو  األســر الفقــخة يف مومبــاي  اهلنــد   تــا  ىل  ىلصــالدا  متكــررة   ؛امليــاه

التكلفـة التراكميـة لتلـك اشصـالدا   سـتنفد نسـبة مـن        فـن   رار الفيعانا   لتنمينها ضد  ض
 دخلهم كثخا ما  ت اوز النسبة املناظرة ب  األرينياء.

ــ          ــة عل ــة األخطــار املناخي ــاا يف مواجه ــ  درجــة ضــع  الن ــا  توق  ســبلوكــثخا م
ائية معيشتهم  ونـوع اجلـنس والسـن واألصـل اشثـين والعـرق. وخلصـر الدراسـا  االستقصـ         

 ســعة  علــ  نطــاقلألسـر املعيشــية ودراســا  ةموعــا  التركيــز املعنيــة بــالقرى الــت  جريــر  
بلدا  يف  فريقيا ىل     النساء  كثر عرضة اثار  اخ املنا  من الرجال ويرجع ذلـك  يف مجلـة   

  ـوافر  وا فـا   مور  ىل  القيود الـت  واجههـا النسـاء فيمـا يتعلـ  بالسـيطرة علـ  األراضـي          
ألراضي  وا فـا  فـر  الوصـول ىل  مـوارد امللكيـة املشـتركة واخلـدما         ل املعمونة يازةاحل

واألاخا  ال ين يعانو  من ا فـا  الـدخل و ـردي األدـوال السـكنية  وحمدوديـة        (9)العامة
ــر  احلصــول      ــاه والصــر  الصــحي  وف ــ  احملــدودة الوصــول ىل  اهلياكــل األساســية للمي عل

 العديـد مـن  بسـب    الت  نتشر كثر عرضة ملخاطر اشصابة باألمرا   يدةاجلصحية الدما  اخل
 األخطار املناخية.

اهليكلية  عطر الفقـراء للعـيش يف منـاط      مساواة الو ب  جتربة بناالديش كي     ال 
 كثـر عرضــة للفيعــانا   واألعاصــخ  واالتيــاال  الطينيــة ممــا ععلــهم يعــانو  علــ  اــو ريــخ  

. ويف منطقة السـادل يف  فريقيـا  ديـل عـادة     املناخية فعال خطار لك األ متناس  عندما  نشن
__________ 

 (9) Carlos Perez and others, “How resilient are farming households and communities to a changing climate 

in Africa? a gender-based perspective”, Global Environmental Change, vol. 34 (September 2015), 

pp. 95-107. 
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ما ميثل الشـ  الشـديد يف امليـاه مشـكلة   ثبـر الت ـارب كيـ     األاـخا  الـ ين ميلكـو            
ــيم الر ــي             ــردي احلالــة الصــحية واالفتقــار ىل  التعل ــانو  مــن   ــن األصــول يع ــددا  قــل م ع

 القـدرة  حمدوديـة لل فـا  و  هـم  كثـر عرضـة    السياسـي  ولتك ال ين يعانو  من التهميش  و  
عل  الصمود يف مواجهته كما  قل الوسائل املتادـة هلـم للتصـدي لـه والتعـايف مـن آثـاره. ويف        

 احملـددة علـ   سـاا   نيو  ورليانز   ب  جتربة ىلعصار كا رينا كي      وجه التفاو  املتعـددة ) 
ــة     ــك مــن اخلصــائص االجتماعي ــيم وريــخ ذل ــدخل والعــرق والتعل ــن   - ال االقتصــادية( زاد  م

 مريكيـو   فارقـة مـن ذوي الـدخل      ومعظمهـم  عر  الناا لألعاصخ وضعفهم يف مواجهتـها  
والتعـايف بعـده  كثـر صـعوبة بالنسـبة ألفـراد هـ ه         الصـمود  ثنـاء اشعصـار   املنخف . وثبر    
 .الفتة السكانية بعينها

وجتد الفتا  الععيفة  يعا    خيارا  التكي  والتعايف املتادة لديها  كثـر حمدوديـة.    
ــال  الصــار.           وال ــنم  الب ــك الت ــا يف ذل ــنم   مب ــر  حمــدودة للت ــادة ســوى ف ــديها ع ــوافر ل  ت
يف كثخ من األديا  يف رييـاب التـنم  الصـحي  ىل  بيـع  صـول        فراد ه ه الفتا  يعطر كما

. ويـد انعـدام متثيلـهم وعـدم وصـول  صـواهتم مـن        الـت ال مفـر منـها    الصـحية النفقـا   لتاطية 
التكيـ    عل فر  الوصول ىل  املوارد العامة ويول دو  وضع سياسا  ميكن     ساعدهم 

 مع  اخ املنا  والتعايف من آثار األخطار املناخية.
يــة الــت جتعــل النــاا اهليكل مســاواة الــالو شــخ األدلــة املعروضــة هنــا ىل   ييــة معاجلــة  

واجملتمعا  احمللية  كثر  عرضا للمخاطر املناخية و قل صمودا يف مواجهتها. ويتع   ال  قتصـر  
السياسا  الرامية ىل  بناء القدرة علـ  مواجهـة آثـار  اـخ املنـا  علـ   نـاول املخـاطر املتصـلة          

االقتصـادية والسياسـية الـت     يعا العوامـل االجتماعيـة و    عاجل  بل ع     اباملنا  يف دد ذاهت
 مساواة  و ردي ب لك ىل   فاقم املخاطر.  دمي الال

  
 عل   وجه عدم املساواة الت  ركزالتقييما  املناخية  - رابعا 

فوفــا  اــخ املنــا  هــدفا حمعلــ  التكيــ  مــع  بالقــدرةيعتــ   قيــ  التنميــة الــت  تســم   
 ــوفر البيانــا  واشدصــاءا  الالزمــة نظــم معلومــا  جيــدة فقــ  فهــو ال يتطلــ   بالصــعاب؛

 يعـا  قييمـا     ه يتطلـ  اجلاـرايف  ولكنـ   هيف سـياق كـل  لتحديد األاـخا  املعرضـ  للخطـر    
ىلعــداد تمكن مــن فهــم ااثــار احملتملــة لــتاخ املنــا  علــ  النــاا ومصــادر رزقهــم  و لــمتكاملــة ل

 ه ااثــار. و تطلــ  املتعلقــة بالتصــدي هلــالعامــة   لــيال  جيــدة النوعيــة خليــارا  السياســا 
العلـوم الطبيعيـة   يف تخصصـا   العلميـة مسـتمدة مـن     معرفـة التقييما  الت  دعم ه ه العمليـة  

نوعا من املعرفـة يت ـاوز نطـاق     يتحداله ا يتطل  واالجتماعية  فعال عن املعار  احمللية. و
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ــدى    ــوفرة لـ ــة املتـ ــة التقليديـ ــدوائرالدرايـ ــة و الـ ــاالاشامنائيـ ــر  ء علمـ ــ ين يقتصـ ــ   الـ ــهم علـ عملـ
 ختصصهم. نطاق

ــاء الطبيعــ    ــا        واالجتمــاعة واعتمــد علم ــر املن ــداد  قييمــا   ث ت ــا متكــامال يف ىلع
يدةو  من خالله ةموعة كاملة من النماذ    اطي الرواب  املتعددة فيمـا بـ  األبعـاد البيتـي     

تعــمن واالقتصــادي واالجتمــاعي للتنميــة. ويرمــو  مــن وراء ذلــك ىل   وليــد ســيناريوها     
 دالـة عــدم ااثـار احملتملـة للتوقعـا  املناخيــة  سـواء يف دالـة  نفيـ  السياســا  املختلفـة  و يف        

املسـائل املتصـلة   فـن    نفي ها. وبينما  شمل بع  التقييما  املتكاملة  قـديرا  ااثـار احملليـة     
   بصورة منه ية.بعدم املساواة مل  عاَل

شكل خا  يف فهـم  ـنثخ األخطـار املناخيـة علـ       و فيد التقييما  املناخية املتكاملة ب 
ــ           ــدرة عل ــاء الق ــة ببن ــة املتعلق ــة العام ــارا  السياس ــة  وخي ــدا  النامي ــا  العــعيفة يف البل الفت

بشـدة دو    يـول . بيد    االفتقار ىل  اخل ة التقنية واملعلومـا  اشدصـائية األساسـية    التكي 
 النامية.استخدام ه ه املنه يا   وال سيما يف البلدا  

ىلسـهاما   مـن خالهلـا      سـهم   وهنا  ثالثة ةاال  ميكن لتقييما   ثر املنا  املتكاملة 
 التكيـ  يف النقا  ال ي يتركز دول خيارا  السياسة العامة الالزمـة لبنـاء القـدرة علـ       هاما

 مع  نثخ  اخ املنا .
ــك التقييمــا       ــز علــ  التكيــ . وقــد      علــ  وال  ميكــن     ســاعد  ل اــح  التركي

يف املفاوضا  والبحوث املتعلقة بـالتخفي  مـن    وسعاملنا  بشكل م آثاراستخدمر  قييما  
استخدمر بشكل  قل يف سـياق التكيـ . ومـع ذلـك  ميكـن  وسـيع        بيد  تاآثار  اخ املنا   

 اخية.  املن األخطارنطاق التقييما  املتكاملة لتشمل خيارا  التكي  يف مواجهة 
العوء عل  ه ه ااثار عل  نطاق االقتصـاد ككـل.    التقييما  وثانيا  ميكن     سل  

آثـار اخليـارا  املختلفـة علـ  نطـاق االقتصـاد.        ويتع      راعـي  قييمـا  سياسـا  التكيـ     
جتنـ  ااثـار    يراعـ  فيـه  ومن املهم الوصول ىل  فهم واضـ  لل ـدوى االقتصـادية للسياسـا      

 نمو االقتصادي واالستدامة املالية من  جل اختاذ قرارا  مستنخة.  السلبية عل  ال
ــا  ميكــن       ــوثالث ــ  ــار ا ردي  قييم ــ   وجــه عــدم     آث ــز عل ــا  ىل  اــح  التركي املن

 سـببه  وجـه انعـدام املسـاواة مـن زيـادة  عـر  الفتـا  احملرومـة لألخطـار            املساواة. ورريم مـا 
ــها    ــة وضــعفها يف مواجهت ــار  قييمــا   فــن املناخي ــا  الــت  جريــر دــ  اا   آث ــراع  املن مل  

اعتبارا  اشنصا  بشكل منه ي. ومن العروري     سـتفيد التقييمـا  بشـكل  فعـل مـن      
 . عق  ااثار املناخية عل  الفتا  الععيفةعل  املنه يا  الت  ساعد 
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 نا باملسبل العيش واملوارد الطبيعية السريعة التنثر   
التاـيخا    ـنثخ  بـال  األييـة يف فهـم كيفيـة     باذ  نظـم املـوارد الطبيعيـة    ىلدما  امن يتسم 

ختصـيص املـوارد الطبيعيـة علـ  اـو       يـة خـرى  وكيف األاملـوارد    دد املوارد علـ   يفالت  دث 
 ـنثر سـبل الـرزق يف تايـة املطـا . فعلـ  سـبيل املثـال           يـة  كثر كفاءة بار   كييفهـا  وكيف 

قطــاع فقــدا  القــدرة التنافســية للصــادرا  يف دى مواجهتــها   لــنظــر  دكومــة موريشــيوا
د مـن اسـتخاد   بايـة احلـ  نتـا  اشيثـانول األديـائي    ش قـدمي الـدعم السياسـا      يف  صناعة السكر

الطاقة وخف  انبعاثا  ريازا  االدتباا احلراري من الوقود األدفوري. وباسـتخدام امنـوذ    
احلكومة  قييما ألثـر زيـادة ىلنتـا  اشيثـانول       جر   لمنا  واألراضي والطاقة وابكا  املياهل

علـ    احلكومـةَ ال ي ُ جري باستخدام ه ا النموذ  ىل  مسـاعدة  تحليل ال  دى. و(10)األديائي
الـت عـ       العامـة  ة نـا  وخيـارا  السياسـ   السريعة التنثر باملفهم طريقة  نثر املوارد الطبيعية 

املمكنـة  مبـا يف ذلـك ااثـار احملتملـة علـ         ةاملفاضـل  وجـه  من  جـل التكيـ  يف مواجهـة    ُ تخ  
 ال ين يعتمدو  يف  سباب معيشتهم عل   لك املوارد. األاخا 
اشيثــانول مــن  جــل احلصــول علــ  زيــادة ىلنتــا  قصــ  الســكر     مــن الــرريم وعلــ  
  شـخ ىل  سـيناريوها   اـخ املنـا     فـن   زيادة استخدام املياه ألريرا  الـري    تطل  األديائي 

الطلــ  املتزايــد  وال ميكــن  لبيــة هطــول األمطــار يف موريشــيوا.مــن املــرج     يــنخف     
  فــن  املزايــا املتعلقــة مــن يالفحــم. واســتخدام ىلال مــن خــالل  وليــد الطاقــة بالــري علــ  ميــاه 

زيـادة االنبعاثـا  مـن    جـرااء  اشيثانول األديائي ستتآكل  ا سياسلباازا  االدتباا احلراري 
 اقة.  قطاع الط
املـوارد   ـنثر   وضـي  طريقـة   علـ   ظم املوارد الطبيعيـة  ُنىلزاء ه ا النه  الكلي يساعد و 
الــ ين  األاــخا ملنــا  مــن جــراء  اــخ املنــا  وآثــار التوزيــع علــ   با الســريعة التــنثرالطبيعيــة 

 يعتمدو  يف  سباب معيشتهم عل   لك املوارد.  
 

__________ 

 اــار ديفانانــد فخاهســاومي  وزيــر البيتــة والتنميــة املســتدامة يف موريشــيوا  يف كلمتــه الــت  لقاهــا يف اجللســة   (10) 
ىل   20العامة الثالثة ملرمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  املعقود يف ريو دي جـانخو  ال ازيـل  يف الفتـرة مـن     

ــه  22 ــوم 2012دزيرا /يونيـ ــام  احلكـ ــرة   ىل     ال نـ ــي     2015-2012ي للفتـ ــ   عـ ــل علـ ــنص بالفعـ يـ
ــع املســتوى منبثــ  عــن النمــوذ  لعــما  ل   فريــ  ــاع تــ  متكامــل يف مجيــع اســترا ي يا  املنــا    كفالــة رفي ا ب

-http://webtv.un.org/search/mauritius-general-debate-3rd-plenary-meetingامليــاه )انظــر وواألراضــي والطاقــة 

rio20/1700992573001?term=Devanand%20Virahsawmy). 
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 ككل اد وزيع الدخل يف التقييما  عل  نطاق االقتص  
ــيم علــ  نطــاق االقتصــاد ككــل     ــع  ثــر خمــاطر املنــا  علــ  املــوارد   يف يســاعد التقي  تب

الـت ُ جريـر   عملية الساعد و الطبيعية وااثار الالدقة عل  الظرو  االجتماعية واالقتصادية. 
عمليـة   وُ جريـر دولة بوليفيـا املتعـددة القوميـا  علـ   وضـي  هـ ه النقطـة.         خبصو  مرخرا
 نتي ـة ويا: ) ( ا فا  ىلنتاجية العمـل    باملنا  ت متصل ت لبحل األثر احملتمل لصدمحماكاة 

 .العامـة اهلياكـل األساسـية   )ب(  ـدمخ   ي؛سوء األدوال الصحية للعمال من جراء خطر منـاخ 
 عتمد يف معيشتها عل  الزراعـة ودخـل    الت األسر املعيشية   َ ب    ويف ىلطار عمليا  احملاكاة

 تــنثر بشــكل ريــخ متناســ  بنخطــار املنــا . وســاعد  زيــادة االســتثمارا  العامــة يف   العمــل 
سياسـا  يف  التمويـل  ىلال  نـه كـا  ل     عـوي  هـ ه التـنثخا    واهلياكل األساسـية علـ    الصحة 

املوقـ  املـا  للبلـد.     دى ىل  ىلضـعا   و  بع  احلاال   عواق  سلبية عل  النمو االقتصادي
املنـا    ىلزاءتمويـل اسـتثمارا  التكيـ     ليـارا   خمتلـ  اخل ية استكشا   ي العمليةب  ه ه وُ 

من ااثار السلبية احملتملة عل  النمـو االقتصـادي واسـتقرار    ممكن من  جل التقليل ىل   دىن دد 
 االقتصاد الكلي.

ــارا          ــل اخلي ــة  مت  لي ــدو  لبحــوث سياســا  األري ي ــد ال ــا املعه ويف دراســة  جراه
يف املائـة   30ىل   10بنسبة  تراوح من ريلة احملاصيل يف ا فا  ددوث  املمكنة من  جل منع
 ظهــر  الدراســة    هــ ا اال فــا  ميكــن منعــه ىلذا اســتطاع املزارعــو  وبسـب   اــخ املنــا .  

مـع املنـا   و االنتقـال ىل      التكيـ  التحـول ىل  حماصـيل قـادرة علـ       و  عـديل مواعيـد الـزرع    
و قترح الدراسة دورا هاما للسياسا  الرامية ىل  هتيتـة الظـرو     مناط  زراعية مناخية خمتلفة.

املوا ية الالزمة حلفـز قـدرة املـزارع  علـ  التكيـ . وميكـن     نطـوي هـ ه السياسـا  علـ            
دــوافز ضــريبية و قــدمي الــدعم مــن  جــل  علــ  واهلياكــل األساســية يف عامــة  اســتثمارا ضــ  

  املنا . اخ التكي  معاعتماد  كنولوجيا قادرة عل  
 

 ر ا املال البشري واحلصول عل  اخلدما  العامة واملوارد  
 اــخ املنــا  اســتثمارا  ىلضــافية يف ر ا املــال  التكيــ  مــعتطلــ  بنــاء القــدرة علــ  ي 

 وضـع امنـاذ   . ومـن خـالل   هاألسر املعيشية و نويع مصادر دخلـ االبشري من  جل  يسخ  نقل 
 ةـال  ب     التوسع يف اشنفـاق العـام يف  بلدا ناميا  َ  27 خبصو  عل  نطاق االقتصاد ككل

يف داسـم  ميكـن    يكـو  لـه دور    كا    التعليم االبتدائي  والصحة  واملياه والصر  الصحي
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 وجــه  النظــر يف ىل  ضــرورة يعــا بيــد  نــه ُ اــخ  .(11) قيــ  األهــدا  اشامنائيــة لأللفيــة كفالــة
 .  ه ا الصدد املفاضلة املتزامنة ذا  األيية يف

املوارد عن القطاعا  الـت  سـهم   ىل   ويل متويل ه ه االستثمارا     يردي ميكن و 
 ـر  مثارهـا   ال ىل  معظم االستثمارا  يف التنمية البشرية ي ىلسهاما كبخا يف النمو االقتصادي. 

هـام. وقـد    ينزمـ  مـع فـارق   يف انعـدام املسـاواة  ااثـار املتر بـة   قد  ـن   ىلال عل  املدى الطويل  و
ــاحدراســا  ىل     الخلصــر  ــل    األرب ــة يف األجــل الطوي ــال  يف لالســتثمارا احملتمل ر ا امل

 لـك   قتصـادا  الكـا    فيمـا لـو  كـبخة يف بعـ  البلـدا  الناميـة      ميكن     كـو   البشري كا 
العمـال املـتعلم   عليمـا عاليـا. ويف هـ ه احلالـة        عـدد  كـ  مـن    قدرة عل  استيعاب ال البلدا 

احلاجـة   صـوب العامة  ةه مناقشة السياسيوجىل   عل  نطاق االقتصاد ككل  تقييما ستعمد ال
مـن  جـل  يسـخ    يـة  لي وبـنجراء  اـيخا    لتنميـة البشـرية   يف ةـال ا ستثمارا  اال     تراف  ىل 

 فر  عمل لألاخا  ذوي املرهال  العالية.  وفخ
 

 املعيشيةاالقتصادية لألسر و اخلصائص االجتماعية  
ــة  متــس احلاجــة ىل     ــوع اجلــنس  ألوجــه عــدم املســاواة  ىلجــراء دراســة متنني املر بطــة بن

وذلـك   للنـاا  االقتصـادية  -الدين وريخهـا مـن اخلصـائص االجتماعيـة    ووالعرق واألصل اشثين 
هــ ه اخلصــائص و صــب  مصــدرا للعــع  والتعــر  ةــا مــن  جــل فهــم الطريقــة الــت  تقــاطع 

 ملخاطر املنا .
 - م الدراسا  االستقصائية لألسر املعيشية معلوما  عن اخلصائص االجتماعيـة و قد 

ملخاطر املناخية. ففي ىلثيوبيا  علـ  سـبيل املثـال  َ بـينن        ا عن ضعفهم ىلزاءو للناااالقتصادية 
يف مواجهـة اجلفـا . ويف دولـة بوليفيـا      للاايـة  ىلناث هي  سر ضعيفة  عوهلااألسر املعيشية الت 

 عالـة اش عبـاء   كـو    سـر اـابة    تكو  من األسر املعيشية الععيفة َ ب     القوميا    املتعددة
   مما مينع األم من العمل.  فيها ثقيلة
ميكـن   ه نـ  لالقتصاد اجلزئيحماكاة  ظهر  عملية ويف دولة بوليفيا املتعددة القوميا    

ــي  ضــع  األســر    ــبخ املعيشــية ختفيعــا ختف ــرام     اك ــن خــالل ب ــة لتحــويام ــت ال  النقدي ال
 ىلذا اسـُتكمل . وهـ ا االسـتنتا     فيهـا ثقيلـة    عبـاء اشعالـة   الـت  كـو    ة ستهد  األسـر الشـاب  

__________ 

 World Economic and Social Survey لالطــالع علـــ  مزيـــد مـــن التفاصـــيل عــن نتـــائ  هـــ ا التحليـــل  انظـــر   (11) 

2014/2015: Learning from National Policies Supporting MDG Implementation (االقتصااادية احلالااة دراسااة 
)منشـورا  األمـم    التعىم م  الاياسات الوطاياة لارعم تاذياأل ااهارامن ايةالياة ل لذياة       العا ، يف واالجتماعية

 .الثا  الفصل  E.15.II.C.1 املتحدة  رقم املبيع
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علــ  صــعيد التحــول هــد  ىل  فهــم انعكاســا  برنـام   ي ككـل  نطــاق االقتصــادعلــ  بتقيـيم  
ن قـدرة  س ـ     التحـويال  النقديـة   رريم قرري السياسا  معلوما  هامة. ومل يوفر  االقتصاد
رثر يف  وزيـع فـر     ـ ل هـ ه الـ ام    يـ طريقـة متو فـن   علـ   مـل الصـدما      املعيشـية  األسر 

مـع عمليـا    ككـل  نطـاق االقتصـاد   علـ   جتميـع ااثـار    يـردي العمل والـدخل يف االقتصـاد. و  
 قيـيم  علـ   ويسـاعد    لـدخل لتوزيـع الكامـل   الالعـوء علـ     االقتصـاد اجلزئـي ىل  ىللقـاء   حماكاة 

 من  جل بناء قدرة البلدا  املعرضة لتاخ املنا .ة العامة اسخيارا  السي
 

 صادبة املصلحة كما  راها اجلها  وجه عدم املساواة   

ىلاــرا   صــحاب املصــلحة يف وضــع ســيناريوها  جديــدة   و يف ىلعــادة  قيــيم يــردي  
السـياقا   معلومـا  قيمـة عـن    ىل   ـوفخ  القائمة باسـتخدام معلومـا  جديـدة     السيناريوها  

 عـدم  ألوجـه   فرصة فريدة الستكشا   صورا   صـحاب املصـلحة   بدوره ه ايتي  احمللية. و
 ملخاطر املنا  وخيارا  التكي  للحد منها. همو عرض همالت  ردي ىل   فاقم ضعف املساواة
ث و فرقـة البحـ   اـاركر   هاو سـين  ةذ  الزراعيـ االنمـ بـ   قارنة امل مشروعىلطار ويف  

املـزارع     وسـاط اخلـ اء و مـع  مـع صـناع القـرار يف املسـتويا  العليـا و      ةاجلاريـ  اال صاال يف 
األسـر املعيشـية الزراعيـة يف املسـتقبل.       تعـر  هلـا   ألوضاع الت قـد لوضع سيناريوها   بشن 
 اـخ املنـا  يف املنـاط  الزراعيـة يف زمبـابوي ىل           آثـار دراسة  جراها املشروع بشـن   و شخ 

ىل  دد كبخ عنـدما  عـا  املعلومـا  املسـتمدة      يقل نتائ  النموذ   ي يشوبالعدم اليق  
در  اجتاهـا  األسـعار واشنتاجيـة بالتشـاور مـع  صـحاب       من  صـحاب املصـلحة. وعنـدما قُـ    

درجــة التبــاين يف نطــاق  ا فعــر  ااثــاراملصــلحة واخلــ اء احمللــي  بايــة وضــع ســيناريوها  
بالتعـاو  مـع  صـحاب     املوضوعةسيناريوها  الوي  ساعد  . ويف منطقة نكايي بزمبابااثار

انعــدام هــام مــن مصــادر  مصــدروهــو كشــ  عــن    االفتقــار ىل  األصــول   علــ  الاملصــلحة 
ادتمـال قيـام   السـيناريوها       بيانـر  اخ املنـا . كمـا    من العع  ىلزاء يزيد دتما  املساواة

الـ ين  املـزارع   يزيـد عـن    ي يا  التكيـ   ين مثـار اسـترا  املوااـي جبـ  املزارع  الـ ين ميتلكـو    
 .األصوله ه  ميلكو  ال
 

 التحديا  الت  عتر   س  استخدام املنه يا  الكمية  
مزيـد مـن اجلهـود    بـ ل    املتادـة للبلـدا   ة العامـة  يتطل   س  فهم خيارا  السياسـ  

بنـــاء الـــنظم اشدصـــائية والقـــدرا  التقنيـــة الالزمـــة الســـتخدام  دوا  النم جـــة    الراميـــة ىل 
 النتائ . و فسخ
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دور  ساسـي يف  بـ اشدصائية والعلمية الدوليـة   األوساطلتعاو  مع ا يعطلعوميكن     
ــا        ــادة فــر  احلصــول علــ  البيان ــة حباجــة ىل  زي ــز القــدرا  املوجــودة. فالبلــدا  النامي  عزي

ــار  العل ــي.  واملع ــ  الصــعيد احملل ــة عل ــزم  مي ــا يل ــا  ســ  الوصــول ىل    كم ــة  التوقع املناخي
 مـن  جـل     وذلـك ملعلومـا  واال صـاال  احلديثـة ونظـم املعلومـا  اجلارافيـة      او كنولوجيا  

 .  ة العامةتقييم آثار  خطار املنا  وخيارا  السياسل الالزمة عزيز القدرا  الوطنية 
 و وكــوال  التقييمــا  وال لــدى وضــع  التنســي  ويــتع  علــ  اجملتمــع الــدو   ســ 
 ةـد   ليـل السـيناريوها    مـن  جـل   العـاملي  علـ  الصـعيد   نـا   املتخصصـا  ألثـر   ال متعددة

 ىل ادتها للحكوما  وللبادث  يف البلدا  النامية.  
القـدرة   وفَر َـ  ا  استخدام امناذ  التقييمـ  ةال يتطل   س  القدرا  التقنية يفكما  
زيـادة   ردي  غ نتائ  النم جة لطائفة واسعة من  صحاب املصلحة واجلمهور العام. وعل  ىلبال
   سـ ىل     كمـا ُذكـر  عـاله    ب   صحاب املصـلحة والبـادث  علـ  الصـعيد احمللـي      التواصل

جـودة   ورفـع شـتر  للخيـارا  املتادـة    املفهـم  ال س   تردي ىل  زيادةسكما نتائ  النم جة. 
لم تمعـا   لمن خالل ىل ادة املشـاركة املبااـرة للسـكا  املتعـررين و     ا السياسوضع عملية 
 يف عملية صنع القرار.   املتعررة احمللية
  

 العامة  طر السياسا ا ساق  –خامسا  
مستوى عاليا من التعقيد عل  عمليـة   2030يعفي  نفي  خطة التنمية املستدامة لعام  

ــ  األبعــاد االقتصــادي    . و تطلــ  ة العامــةصــنع القــرار يف ةــال السياســ   ــواز  فيمــا ب ىلقامــة  
علوما   و س  القـدرا  التحليليـة واملرونـة مـن     املُنظم  س    واالجتماعي والبيتي للتنمية

ةـد  التوصـل    جل  يسخ ىلدرا  األدلة العلمية يف عمليـة وضـع السياسـا  و عزيـز القـدرا       
. ويـدل عنـوا  قـرار اجلمعيـة     ولويـة األ ذا  العامـة  السياسـا   ةاال  بشن  واف  سياسي ىل  

  علـ  مسـتوى الطمـوح    “2030 ويل عاملنا: خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    ”  70/1العامة 
ال ي ينباي    يقود اجلهـود اشامنائيـة علـ  مـدى السـنوا  اخلمـس عشـرة املقبلـة. وسـيتطل           

اخا  عميقة يف الرؤية والسياسا  الالزمة لـدفع جهـود التنميـة املسـتدامة.      نفي  ه ه اخلطة  
اختــاذ   يف بنــاء القــدرة علــ  مواجهــة  اــخ املنــا  ة العامــةويتطلـ   دــد  هــم  ــديا  السياســ 

الت  ـردي ىل  ىلدامـة الفقـر وزيـادة ضـع  األفـراد        اهليكلية املساواة  وجه عدمىلجراءا  بشن  
تعـر  هلـا. وبـدو  وضــع سياسـا   فعـي ىل   ــوال      الواجملتمعـا  ىلزاء خمـاطر املنـا  وزيــادة    

اهليكلية  ستظل خماطر املنا   شّكل مصدرا للفقـر   املساواة عدمدقيقي من  جل معاجلة  وجه 
 .  من عدم املساواة  ك د  لقدر و

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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مـع  اـخ املنـا  مـا ال يقـل       التكيـ  لتحول من  جل بناء القـدرة علـ    و تطل  خطة ا 
عن ثالثة  ايخا   ساسية يف عمليـا  وضـع السياسـا : ) ( اعتمـاد رؤيـة اسـترا ي ية  طـول        

ت  متكامل ومتـواز  ملعاجلـة  وجـه التـراب  بـ  األبعـاد االقتصـادي         وضع مدا للتنمية؛ )ب( 
 س  قدرا  ُنظم صنع السياسـا  لتركيـز اهتمامهـا علـ       واالجتماعي والبيتي للتنمية؛ ) (

طائفة  وسـع مـن املصـاأ ) ي:  صـحاب املصـلحة( وىلدمـا   لـك املصـاأ لـدعم عمليـة اختـاذ            
 قرارا  ااملة.

ــة      ــه خطـ ــز عليـ ــاق الـــ ي  ر كـ ــع النطـ ــي   وافـــ  ااراء الواسـ ــتدامة اويتـ ــة املسـ لتنميـ
من  جل متك   لك الـنخظم مـن  ـوفخ القيـادة      ظم السياسا فرصة فريدة لتعزيز ُن 2030 عامل

 .(12)التحول الالزم للتنمية املستدامة باية  قي الفعالة 
ــد مــن الدراســا    عمــدويف الســنوا  األخــخة     ــد العدي ة  ــدخال  السياســ ىل   دي
نشـور  املالت من انتا     ساعد عل  احلد من  ثـر  خطـار املنـا  علـ  الفقـراء. ويـدد       العامة 

االسـت ابا  الفعالـة     (13)“موجـا  الصـدمة  ”صدر مـرخرا عـن البنـك الـدو  بعنـوا        ي ال
حلمايـة الظـرو  املعيشـية للفقـراء ضـمن السـياقا  احملـددة يف  مريكـا         العامة يف ةال السياسة 

الال ينية وجنوب وارق آسيا و فريقيا جنوب الصحراء الك ى. وي ه  التقرير ىل   نـه نظـرا   
علــ  مقــرري السياســا   صــميم اســترا ي ية   فننــه يــتع  الر بــاط بــ   اــخ املنــا  والفقــر    ل

 .همتكاملة لتناول كلتا املسنلت  يف الوقر نفس
بيــد    التركيــز العــي  علــ  الفقــر لــيس كافيــا. و شــكل زيــادة  ــوا ر  خطــار املنــا     

مصدرا ىلضافيا للفقر وعدم املساواة. و تطل  السياسا  الراميـة ىل  بنـاء القـدرة علـ      ادهتا و
التكي  وضع رؤية طويلة األجل ملعاجلة السـب  الكـامن وراء  وجـه عـدم املسـاواة الـت  عـزز        
 عر  بع  الفتا  من الناا ألخطار املنـا  بشـكل ريـخ متناسـ . ويعـين ىلعـاد سـبل عـيش         

يراعـي   متسـ  للسياسـة العامـة   وضـع ىلطـار     آثـار  اـخ املنـا    تكيـ  مـع   الكفيلة بالقدرة عل  
ألفــراد واجملتمعــا  والشــركا . وميكــن للسياســة العامــة     عــاجل احلــواجز    ا ولويــا   نــوع 

__________ 

مثلو  رفيعو املستوى  تم باسم الشعوب الت هم يف املكوما  واحلدول وال   علن رؤساء 70/1يف قرار اجلمعية العامة  (12) 
اخت ]وا[ قرارا  ارخييا بشن  ةموعة من األهدا  والاايا  العاملية الشاملة والبعيدة املدى الت  ركز عل  ” تم خدمتها 

  و تــم “ضمننـ]ـــوها[ ... رؤيــة يف منتـه  الطمــوح  قــوم علـ  ىلدــداث التحــول  ”و تـم   “النـاا و فعــي ىل  التحــول 
 .“    نتعش فيه مجيع  اكال احلياةىل  عامل خال من الفقر واجلوع واملر  والعوز  ميكن ”يصبو  

 (13) Stephane Hallegatte and others, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty 

(Washington, D.C., World Bank, 2016). 
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 ـدخال   ويليـة مبااـرة و ـوفخ احلـوافز واألطـر       مـن خـالل   اهليكلية الت  ـدمي عـدم املسـاواة    
 الفاعلة يف القطاع اخلا  ويف اجملتمعا  احمللية.   التنظيمية الالزمة لتعبتة اجلها 

فعالية السياسـا  يف بنـاء القـدرة علـ      كفالة ويف الواقع  هنا  ثالثة عناصر ضرورية ل 
آثــار  اــخ املنــا  مــع احلــد مــن  وجــه عــدم املســاواة  وهــي: مشــاركة  صــحاب   التكيــ  مــع 

يف السياق احمللي؛ والتكامل واال سـاق  لناا معينة ل لبية ادتياجا   ش ادةاملصلحة املتعددين  
التصـدي للعوامـل    ىل ادـة االجتمـاعي والبيتـي للتنميـة  مـن  جـل      ويف مجيع األبعـاد االقتصـادي   

املتعـددة الـت  ـدد الفقـر وعـدم املسـاواة؛ واملرونـة يف عمليـا  اختـاذ قـرارا  السياسـة العامـة             
 .  ست دةيعاب املعلوما  املو نفي ها  لكي يتسن  كييفها مع الظرو  املتاخة واست

 
 املشاركة عل   ر كز التالعمليا    

يتطلــ   قيــيم خيــارا  السياســة العامــة دراســة متننيــة للســياقا  الــت  نفــ  فيهــا            
السياسا . وملا كا   اد ااثار املباارة ملخاطر املنا   دث عل  الصـعيد احمللـي  فـن  فعاليـة     

ددة واملوارد والتفـاعال  االجتماعيـة للسـكا  احمللـي      التدخال   توق  عل  االدتياجا  احمل
 تسـم  واجملتمعا  احمللية. وهل ه اجملتمعا   فكار متعمقة معينة عـن خمـاطر املنـا  واحللـول الـت      

نييــة دا ــة بالنســبة لفعاليــة التكيــ ؛ ويف الواقــع  ميكــن     كــو  هــ ه األفكــار مفيــدة يف   ب
جنــاح التــدخال  يتوقــ  فــن  الســاب . ومــن ي   لفــرعاوضــع التقييمــا   كمــا  اــخ ىلليــه يف 

 الفعال ب   صحاب املصلحة عل  الصعيدين احمللي والوطين.   التفاعلجزئيا عل  
باهلند  ما انفكر الكـوارث اجلويـة اهليدرولوجيـة  شـكل جـزءا       ويف مدينة ريوراخبور 

من دياة السكا  ال ي يواجهو  باستمرار الفيعانا  وموجا  احلر والعواص  وريخها مـن  
خمــاطر املنــا . ولتحســ  القــدرة علــ  مواجهــة الكــوارث  اــرعر املدينــة يف  نفيــ  مشــروع  

والتخطــي  الــدقي  والتنفيــ . واستراــد   عمليــا   قيــيم مــدى التــنثر بــتاخ املنــا  عمـع بــ  
ــادة والوكــاال         ــاء والق ــا  األدي ــع ةتمع ــر م ــت  جري ــة باملشــاورا  ال ــة للتنمي ــة احمللي الرؤي

 كثـر  ركيـزا    علـ  اـو   ناخيـة املتوقعا  ىلجراء العل   ا  احملليةاحلكومية. وساعد  فراد اجملتمع
طر املتوقعـة. وقـام  فـراد اجملتمـع احمللـي      السياق احمللي  ممـا  دى ىل   سـ   قـديرا  املخـا    عل  

بتقيــيم املخــاطر يف ســتة ةــاال  هــي: امليــاه والصــر  الصــحي والصــحة اجملتمعيــة  واهلياكــل   
األساســية لتصــري  امليــاه  والتحســينا  يف ةــال الزراعــة  و عمــال التشــييد )املنــازل واملرافــ   

ذا  التنثخ اشعـا  علـ  سـبل عـيش     الصحية اجملتمعية واملدارا( ومنحوا األولوية للتدخال  
املر ة. وسهل هـ ا النـه  ىلدـراز  قـدم فعـال يف ختفـي  خمتلـ  مصـادر العـع  الـت دـددها            
اجملتمع احمللي. واسُتفيد  يعا بالرصد الدقي  يف ىلدخال  ايخا  عل   نفي  املشاريع عـن طريـ    

 عملية استعرا  متكررة هتد  ىل   س  النتائ .
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 اسا  كامل السي  

ال بــد مــن وضــع سياســا  متكاملــة يف مجيــع اجملــاال  الــت عــري فيهــا التفاعــل مــع     
بـتاخا    ـنثرا بالاـا   الزراعـة    تـنثر املنا . وةال اشنتا  الا ائي مثال جيد علـ  ذلـك  ديـل    

القمـ  واألرز والـ رة يف املنـاط  املداريـة     ىلنتـا   املنا . فا فا  اشنتاجية يف مصائد األ ا  و
عتدلة  ىل  جان  ا فا  كميـة امليـاه السـطحية وامليـاه اجلوفيـة يف املنـاط  املداريـة اجلافـة          وامل

ــة. وذلــك  اــد وطــنة علــ  صــاار املــزارع  الــ ين       يــردي بالفعــل ىل  ا فــا  ىلنتــا  األري ي
يفتقــرو  ىل  املــوارد الالزمــة لالســتثمار يف ةــال التكيــ . و عتمــد كــثخ مــن األســر املعيشــية   

األصــلية( علــ  الشــعوب  ســر صــاار املــزارع  ومزارعــو الكفــا  و فــراد ةتمعــا   )وخباصــة
ا فـا  اشنتاجيـة الزراعيـة  و ـدهور     سـيردي  النظم اشيكولوجيـة الطبيعيـة لكسـ  رزقهـا. و    

ــد الســكا      ــ   زاي ــة  ىل  جان ــنظم اشيكولوجي ــادة ال انعــدام األمــن الاــ ائي. وســيزيد   ىل  زي
ا فـا  ىلنتـا  األري يـة مـن  قييـد ىلمكانيـة احلصـول         يف مواجهـة ئيـة  ار فاع  سـعار املـواد الا ا  

عل  الا اء  ال سـيما بالنسـبة للفتـا  املنخفعـة الـدخل يف املنـاط  الريفيـة واملنـاط  احلعـرية          
 عل  الا اء.   ادصة  ك  من دخله نف الت  

   كامــل وبالتــا   فــن  االســت ابة للشــواريل املتعــددة املتعلقــة بــاألمن الاــ ائي  تطلــ   
األمـن  كفالـة  اللـوائ  التنظيميـة ل  عـن طريـ    السياسا . ومن املهم دفـ  الـنظم اشيكولوجيـة    

الا ائي يف املستقبل. ريخ    السياسـا  عـ      قتـر  بتـدخال  قـادرة علـ  زيـادة ىلنتاجيـة         
صاار املزارع . وميكن    يعود التركيـز بصـفة خاصـة علـ   سـ  دور املـر ة مبنـافع كـبخة.         

يف املائـة مـن القـوة العاملـة      40ي  فريقيا  عل  سبيل املثال  رريم    املر ة  شكل  كثـر مـن   فف
ــة  فنتــا ال  شــكل ســوى   ــة مــن مــال  األراضــي   15ىل   5نســبة  تــراوح مــن  الزراعي يف املائ

و واجه عوائ  اديدة عند حماولة الوصول ىل   سواق االئتما  والتكنولوجيا. و فـاد  منظمـة   
مـن اـن  القعـاء علـ  عـدم املسـاواة بـ              (14)(2011ألري يـة والزراعـة )  لحـدة  ألمم املتا

يف املائـة وختفـي  عـدد النـاا      4اجلنس     يردي ىل  زيادة اشنتا  الزراعي بنسبة  صـل ىل   
 مليو  اخص. 150ال ين يعانو  من اجلوع مبقدار 

ع  اــخ املنــا     وينباــي للنــه  املتكامــل لتحقيــ   مــن ريــ ائي قــادر علــ  التكيــ  مــ  
الريفيـة للـري والطـرق الـت  ـرب       اهلياكـل األساسـية   ىل   وسـيع   رمي  دابخ اختاذ يشمل  يعا 

األسواق؛ و سـ  ىلمكانيـة احلصـول علـ  التكنولوجيـا واالبتكـار يف ةـال احملاصـيل املقاومـة          ب

__________ 

الذجااو   اا  ساار  -: الااااايف يف الزراعااة 2011-2010 ماظمااة اايأليااة والزراعااة، ألالااة اايأليااة والزراعااة   (14) 
 (.2011  روما اجلاا  م  وجل التامية
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لتاخ املنا  وممارسا  الزراعة؛ و وسيع سبل الوصول ىل   سواق االئتمـا  والتـنم ؛ و سـ     
  دف  املعلوما  ونظم اشن ار املبكر.  

ــ          ــا  يتطل ــن  مواجهــة  ــدي انعــدام األمــن الاــ ائي يف ســياق  اــخ املن ــا   ف وبالت
احمللــي واشقليمــي  ــدخال  سياســا ية يف خمتلــ  القطاعــا   علــ  خمتلــ  مســتويا  احلكــم ) 

والــوطين(  وبالتعــاو  الوثيــ  مــع مجيــع  صــحاب املصــلحة املعنــي . وميكــن االدت ــا  حب ــة  
مماثلة فيما يتعل  بقعايا  خرى  مثل التع يـل احملتمـل بظهـور نواقـل جديـدة لألمـرا  ضـمن        

وىلدارة اشنعا  يف  عقاب ددث مناخي بال  الشدة. ولعـما  ا سـاق     كوك  يزداد ادترارا
ــن ىلدمــا  بــرام           ــة  ال بــد م ــدخال  وفعاليتــها يف التصــدي للتحــديا  املعقــدة واملترابط الت
السياسة العامة للتكي  وىلدارة الكوارث يف اخلطة العامة للتنمية املستدامة. ولبناء القـدرة علـ    
مواجهة  اخ املنـا   سـيكو  مـن األييـة مبكـا  مواصـلة التركيـز علـ  السياسـا  الراميـة ىل            

ة احملــددا  االقتصــادية واالجتماعيــة والبيتيــة للعــع  يف الســياق احملــدد لألاــخا          معاجلــ 
 واجملتمعا .  

 
 املرونة يف وضع السياسا   

القيـام    بع املتكامل للمشاكل وواقـع انعـدام الـيق    ا سباب العع  والطيتطل   عقد  
مـع  اـخ املصـاأ     سياسا   تسم باملرونة و شمل القدرة عل  الـتعلم والتكيـ   وضع عمليا  ب

هيكـل  يعتـ   والتحوال  يف السلطة السياسية  واملعلوما  املست دة  والصدما  اخلارجيـة. و 
 قــدر علــ    السياســا  املــر  القــادر علــ  التعامــل مــع الــتعلم يف ظــل هــ ه الظــرو  املــتاخة  

ن  اـكال  معاجلة  وجه عدم املساواة األساسية بتحديد الفتا  السكانية الععيفة الـت  عـا  مـ   
ضــع  متداخلــة معينــة  واشجــراءا  ذا  الصــلة  و وجــه التــآزر  وااثــار ريــخ املقصــودة         
احملتملة. ويتطل   قي  املرونـة عنصـرين متكـامل  مـن عناصـر السياسـة العامـة يـا:  سـالي           

ــها     ــيم( ادتياجــا  التكيــ  )بطــرق من ــيم )وىلعــادة  قي ــت  امالئمــة لتقي ــه يا  ال ســتعمال املن
ــة  عــ    نوقشــر  عــال  ــا  التشــاركية للتنكــد مــن    ىلجــراءا  السياســة العام   عــن ه( والعملي

 .عل   ر  الواقع احلقائ 
نظرا ملا  نطوي عليـه  ممكن قدر بنك  وينباي    يكو   ليل خيارا  التكي  اامال  

 ديد د م  اـخ املنـا  وآثـاره اسـتنادا ىل   قييمـا         نقي من عدم اليق . وعري باستمرار 
دة للتوقعــا  املناخيــة  و قييمــا  األثــر  واشدصــاءا  البيتيــة  واملعلومــا  النااــتة مــن   جديــ

 قرير صدر مرخرا عن ذوبا  الاطاء اجلليدي يف ريرب منطقة القطـ    ويشخمصادر جديدة. 
   مــن املــرج      كــو  الزيــادة يف ســرعة ار فــاع مســتوى  ىل  اجلنــو   علــ  ســبيل املثــال  
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ــا ضـــ  ــر  قريبـ ــط  البحـ ــو     سـ ــيناريو  سـ ــة يف سـ ــديرا  املعقولـ ــن التقـ ــة مـ ــادة املتوقعـ ع  الزيـ
 .  2013االدتماال   ال ي وضعه الفري  احلكومي الدو  املعين بتاخ املنا  يف عام 

وسيظل من الصـع  التنبـر بـنثر خمـاطر املنـا  علـ  اجملتمعـا  احملليـة  و  وقعـه ضـمن            
التكيــ  املبكــر  ةــد  معاجلــة مصــادر   ردي األطــر الزمنيــة الالزمــة لصــنع السياســا . وســي  

ىل  مبخـاطر املنـا      تنثر يرج     الت  احمللية اجملتمعا الشعوب والعع  املتعددة الت  واجه 
مـن    عـا  بناء القدرة عل  التكي  ومنـع دـدوث انتكاسـا  يف التنميـة عنـدما      املساعدة عل  

  الــت ة العامــةكــررة خليــارا  السياســاألثــر الفعلــي لتلــك املخــاطر. والتقييمــا  املنه يــة واملت 
 راعي السياق احمللي  مـع التركيـز علـ  معاجلـة  وجـه التـنثر احلاليـة للنـاا واجملتمعـا  احملليـة            
 شكل عنصرا رئيسيا من عناصر النظم الفعالة يف ةال السياسـة العامـة  ألتـا  ـوفر املعلومـا       

يف   ساسـيا بعدم اليق . كما  شكل عنصـرا  الالزمة للتخطي  والتنفي  الفعال  يف سياق يتسم 
 بناء القدرة عل  مواجهة الصدما  املتصلة باملنا  يف املستقبل.

  
  عزيز التعاو  من  جل التنمية املتكيفة مع  اخ املنا  -سادسا  

ال بد من  عزيز التعاو  الـدو  لتيسـخ اشجـراءا  التحويليـة الالزمـة للتنميـة املتكيفـة         
املنا   مع التركيز عل   وجه عدم املساواة. وال  فـي نظـم املعلومـا  القائمـة باـر       مع  اخ 

 ــنثر الفتــا  الســكانية ســرعة  ديــد املصــادر املختلفــة للمخــاطر فيمــا يتعلــ  بنخطــار املنــا  و 
الكبخة عل  الصعيدين الوطين واحمللي. وميكن للم تمع الدو     يقـدم ىلسـهاما هامـا يف هـ ا     

خالل  يسخ ىلنتا  البيانا  املوثوقة ونشرها  باعتبارهـا منفعـة عامـة عامليـة  وذلـك      الصدد من 
 دصول احلكوما  والسكا  احمللي  عليها عل  نطاق  وسع يف البلدا  النامية.  كفالة ل

ومن املهم  يعا زيـادة الـدعم الـدو  عـن طريـ  التمويـل واملسـاعدة التقنيـة. ويتوجـه           
 اخ املنا  ريالبا او ختفي  ااثـار. وال ختصـص سـوى دصـة صـاخة      التمويل الدو  ملكافحة 

وىلدارة خماطر الكوارث ليسر موجهة  ديدا او  لبية ادتياجا   اد الفتـا   ـنثرا     للتكي 
 خماطر املنا . التكي  معيف سعيها ىل  بناء القدرة عل  

ة للمنـافع العامـة   نييـة دا ـة بالنسـب   بالتعـاو  الـدو  والتمويـل احلكـومي     تسـم  يكما  
األخرى  مثل املعار  التكنولوجيـة واالبتكـارا   ال سـيما ىلذا كانـر التكنولوجيـا  لصـاأ       

 الفقراء والفتا  السكانية الععيفة.
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 اشدصائية ا  عزيز القدر  
 قع البيانا  اجليدة ونظم املعلوما  القويـة يف صـميم وضـع السياسـا  الفعالـة. ويف       

ركـز  ي نفيـ  خطـة األهـدا  اشامنائيـة لأللفيـة      مـا فتـئ   شرة املاضية  ريعو  السنوا  اخلمس ع
 االهتمام واملوارد عل   س  املنه يا  ونظم املعلوما  الت  دعم الرصد و نفيـ  السياسـا   

 2015 تقريار ااهارامن ايةالياة ل لذياة لعاا      األهدا  اشامنائية لأللفيـة. ويركـد   ذا  الصلة ب
ة القطريـة ملراـرا  التنميـة البشـرية األساسـية  ىلال  نـه ال  ـزال        ددوث  سن كـبخ يف التاطيـ  

هنـا  ف ـوا  واسـعة يف نوعيـة البيانـا  و وافرهــا يف الوقـر املناسـ   مبـا يف ذلـك البيانــا           
املصنفة دس  املنطقة اجلارافية واألصل العرقـي واشعاقـة وريـخ ذلـك مـن اخلصـائص الـت هلـا         

 والعع . يية دا ة يف فهم  وجه التفاو  
صر دراسة  جراها البنك الـدو  ىل     مـا يقـرب مـن نصـ  البلـدا  املشـمولة        وخُل 

فتقر ىل  البيانا  الالزمة لرصـد الفقـر. ويف  فريقيـا جنـوب     بلدا ي 155عددها البال  الدراسة ب
يف  61الـت يشـتد فيهـا الفقـر ىل   قصـ  دـد  يفتقـر          عل  وجـه اخلصـو   الك ى الصحراء 
. وال  تـوافر  يعـا ىلدصـاءا     (15)لبلـدا  ىل  البيانـا  الالزمـة لرصـد اجتاهـا  الفقـر      املائة من ا

األدــوال املدنيــة املصــنفة دســ  اشقلــيم اجلاــرايف واألصــل العرقــي واشعاقــة وريخهــا مــن           
رريـم التقـدم احملـرز يف السـنوا  اخلمـس عشـرة املاضـية  ال  تـوافر         بصفة عامة  واخلصائص. و

يف األقـاليم  املعرضـة للتـنثر بنخطـار املنـا      ىلدصاءا  منتظمة عـن د ـم اجملموعـا  السـكانية     
هـ ه اشدصـاءا   الـت ُ نـت  علـ       ال ريـن عـن مثـل    النامية و وزيعها اجلاـرايف وخصائصـها. و  

و ـوفخ املعلومـا    للتنثر  املعرضةموعا  السكانية رصد اجمللكي يتسن  ساا منتظم ومنس   
 الالزمة للتقييما  املتكاملة لتنثخ املنا .  

ندصاءا  الكوارث  ُ درز  قدم كـبخ يف  سـ يل املعلومـا     يف سياق مماثل يتعل  بو 
  مبـا يف ذلــك  رادـوا ضــحيتها املتصـلة باألاـخا  الــ ين  ـنثروا بــاحلوادث الكارثيـة  و الــ ين     

شنتـا  هـ ه اشدصـاءا . و دـرز     الالزمـة  األساسية ال ي ُ درز يف ةال  وفخ اهلياكل  التقدم
وث  بعـد  وثيقـا    مل املسائل الت بع  هنا    كا  ىل يعا  قدم سريع يف علوم املنا  والبيتة  و

  اللقادـا  تلوث اهلواء واملاء  وار فاع درجا  دـرارة احمليطـا  و معـها  وفقـدا      كجيدا 
   وانقرا  األنواع البيولوجية األرضية والبحرية.واألوبتة

__________ 

نقـيس مـا نعتـز بـه: بيانـا  مسـتدامة مـن  جـل         ”  الفـرع املعنـو    2015تقرير ااهرامن ايةالياة ل لذياة لعاا      (15) 
 .11  صفحة “التنمية املستدامة
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 خطـار املنـا     ـنثخ  ننتـا  ىلدصـاءا  متسـقة لتقيـيم     ير فع مستوى التعقيـد املـر ب  ب  و 
ألريـرا   تعلـ    باجلهود الرامية ىل   عزيز ىلدصاءا  التنمية البشرية كثخا عن املستوى املر ب  

مفـاهيم  ىلعـداد  خطـار املنـا     ـنثخ   صـاءا  عـن   ىلنتـا  ىلد ويسـتلزم  األهدا  اشامنائية لأللفية. ب
يف الــ ام  الوطنيــة والدوليــة الر يــة الراميــة ىل  ىلرســاء مبــاد    وىلدراجهــا و صــنيفا  متســقة 

 خطـار  ولـة املناعـة   فهم  وجه التـراب  بـ  ق  لكي يتسن معتر  ةا ر يا. وو ئمة وجيهية متوا
امـل بـ  ةموعـة واسـعة مـن بـرام  البيانـا          كثي  التعاو  واملواءمة والتك  ال بد من املنا 

ــة لل     ــك اشدصــاءا  الر ي ــا يف ذل  يةســكانم موعــا  الوعــ  ةموعــة مــن التخصصــا   مب
 وخصائصها الرئيسية و وزيعها دس  املناط  اشيكولوجية.

  احلكومــا  واملنظمــا  الدوليــة هنــا   شــتر واســع النطــاق بــ ويف هــ ه املردلــة   
رصـد و ليـل   سـتخدمة يف  واملسروليا  املرسسية املتعلقة باشدصـاءا  امل لخ ا  والقدرا  ل

العامـة   واسـت ابا  السياسـا   آثـاره  واملعرضة للتنثر ةـ ا الـتاخ    اخ املنا  والفتا  السكانية 
خمتلـ   بـ   وليس ذلك فحس   بل يوجد يف  ريلـ  األدـوال قصـور اـديد يف التواصـل        له

 التخصصا  داخل احلكوما .
ــر  وقــد  ــاالعترا  هــ ه التحــديا   دظي ــام   ب ــة املســتدامة لع   2030يف خطــة التنمي

اجلهـود املب ولـة يف   تحتا  داليا بقيـادة الل نـة اشدصـائية. وسـ    هلا املنظما  الدولية تصدى و 
يلـزم  . ومبسـتويا  مل يسـب  هلـا مثيـل     ه ا االجتاه ىل  التعـاو  علـ  الصـعيدين العـاملي والـوطين     

الالزمـة لتحقيـ    بيانا  جديدة ودعم بنـاء القـدرا    استحداث  من  جل دو التعاو   عزيز ال
تقييمــا  املتكاملــة ىلجــراء اليف ســياق اســتخدامها لبيانــا   مبــا يف ذلــك ااســتخدام الفعاليــة يف 

 املنا .تنثخ ل
 

 التكي  نشطة متويل عل  تحفيز ال  
املتحـدة اشطاريـة بشـن      يف الدورة احلادية والعشرين ملرمتر األطـرا  يف ا فاقيـة األمـم    

كـانو  األول/ديســم   ىل    شــرين الثـا /نوفم  الفتـرة مـن     اـخ املنـا  املعقـودة يف بــاريس يف   
  التزم املرمتر بتحديد هـد  متويـل  نشـطة ختفيـ  آثـار  اـخ املنـا  والتكيـ  معـه يف          2015

 .(16)ســنوياملتحــدة مــن دوالرا  الواليــا  ادوالر  بليــو  100ال يقــل مببلــ   البلــدا  الناميــة
ــه ال  وجــد ورريــم  ــة  ن ــة حماســبية آلي مــن الواضــ  ملنــا   فالتمويــل املتعلــ  باتــدفقا  لمركزي

   د ـم التمويـل    مبادرة سياسـا  املنـا   وُ قد ر  ؛ نشطة التكي   واجه نقصا يف التمويل   
ــ   املخصــص جل ــود التخفي ــن د ــم ال  ه ــد ع ــل يزي ــ  املخصــص ملتموي ــدار  شــاريع التكي مبق

__________ 

 .53  الفقرة 21-/م  1  املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1 انظر الوثيقة (16) 

http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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ه ه من نادية التمويل عل  القلـ   ال سـيما بـالنظر ىل      “ف وة التكي ”. و بعل اضعف 16
السـكانية  موعـا       خطار املنا   رثر  نثخا ريخ متناسـ  علـ   اـد البلـدا  فقـرا وعلـ  اجمل      

 داخل البلدا .  قابلة للتنثر ة ه األخطار ال
د املخصصــة ألريــرا  وهنــا  ثــالث مســائل علــ  األقــل قــد  فســر الف ــوة يف املــوار   

التكي .  وال   عد مشاريع التكي  مبثابة مشاريع منفعـة عامـة ويتمثـل املسـتفيد املبااـر منـها       
احملليــة يف املقــام األول. وثانيــا   تســم عمليــة القيــاا  اجملتمعــا  واملعرضــة للتــنثر يف اجملتمعــا  

ــاد ىلامنا      ــ   بع ــد ألتــا  نطــوي عل ــه بالتعقي ــ  و كاليف ــار التكي ــا  الكمــي اث ــددة. وثالث ــة متع  ئي
 متف  عليه دوليا.   يوجد  عري  ىلجرائي للتكي  ال

ال بـد مـن  كـريس اجلهـود لزيـادة التمويـل مـن        فـ ونظرا لطابع املنفعة العامة للتكيـ     
ــة. و   ــة والدولي ــادرا   يف دــ     خــالل اجلهــود العامــة احمللي ــل  القطــاع بعــ  مب اخلــا   مث

حتا  يمسايا   فن   نفي  خطة ااملة للتكيـ  سـ  لمصدرا لدتما كو  التمويل اخلخي  سي
 يف معظم احلاال  ىل  متويل ومبادرا  من القطاع العام.

يف ف ـوا   ال   يف الوقـر احلـا    لتكيـ   التمويـل  ال ي ُ جـري  تحليل الكش  قد و 
متطابقـة: فـبع  ةـاال  التكيـ  يالئـم الشـراكا  بـ  القطـاع  العـام          ه ا التمويل ليسـر  

فيد هـ ا اشدرا  صـانعي السياسـا  بصـفة خاصـة ألنـه ميكـن           . وُيا كثر من ريخهواخلا  
علـ  وجـه   ساعد عل   وجيه  موال التكي  ىل  اجملاال  األاد ادتياجـا. ومتثـل التكنولوجيـا    ي

لتكي  )مثل  ـنم  املنـاط    اةاال  باقي ميدانا واعدا ملشاركة القطاع اخلا    ما اخلصو  
مسايا   كـ  مـن   تطل  (  فتواهلياكل األساسيةىل ادة اخلدما  األساسية السادلية  وزيادة 

 املوارد العامة الدولية.  
 

  سريع و خة نقل التكنولوجيا واالبتكار    
تـنثر  لل مقابليتـه  قليـل  واجملتمعا  احمللية علـ   ناا قدرة ال تحدد  يف سياق  اخ املنا   

املعــار  والتكنولوجيــا    اســتيعاب ار وعلــ  االبتكــ علــ  دســ  قــدرهتم   بنخطــار املنــا   
 للتـنثر  كـريس   املعرضـ  اجلديدة. و تطل  ىل ادـة املعـار  والتكنولوجيـا واالبتكـار للسـكا       
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جهود صرية وجيدة التخطي  من القطاع العـام لتنسـي   نشـطة  صـحاب املصـلحة املتعـددين       
 .(17)املشارك  يف ىلنتا  املعار  واستخدامها

يــا   يســخ  ســريع وتعــاو  الـدو  دورا هامــا يف ةــال  رئيسـي       يــردي الكـن  ومي 
نقل التكنولوجيا واخل ة الت  سهم يف بناء القدرا  الوطنية عل  نشـر التكنولوجيـا واالبتكـار    

التكيـــ ؛ وزيـــادة املـــوارد املتادـــة للبحـــل والتطـــوير  وخاصـــة يف ةـــا  الزراعـــة  ألريـــرا  
 سـريع  يسـتلزما   مـرا  و اـخ  دـوال الطقـس     لأل ظهور ناقال  جديـدة    والصحة  ديل 

ر  ا ـوفخ املعـ  يتع  . ويف ه ين اجملال  و خة االبتكار و صميم التكنولوجيا ألريرا  التكي 
ــا ا واالبتكــار ــة     والتكنولوجي ــافع عامــة عاملي  يســخ جهــود مــن  جــل اجلديــدة بوصــفها من

 .  املعرضة للتنثر باألخطارالتكي  ب  الفتا  السكانية واجملتمعا  احمللية 
ودســ  التعريــ  الـــوارد يف منشــور اهليتـــة احلكوميــة الدوليــة املعنيـــة بــتاخ املنـــا         
ةموعـة واسـعة   ”   تنل   كنولوجيا  التكيـ  مـن   “: التخذيف2001تغ  اناا  ”املعنو  

  مـع  لتكيـ مـن  جـل ... ا  من العمليا  الت  اطـي  ـدفقا  الدرايـة الفنيـة واخلـ ة واملعـدا        
ومبوجـ  ا فاقيـة األمـم املتحـدة اشطاريـة بشـن   اـخ املنـا    عـد  الـدول            .(18)“ اخ املنـا  

األطرا  يف اال فاقية  قارير  قييم االدتياجـا  التكنولوجيـة  دـدد  فيهـا  ولوياهتـا القطريـة       
ــاه قائمــة     ــا  املتعلقــة بالزراعــة واملي ــا التكيــ . و صــدر  التكنولوجي ــ  بتكنولوجي  فيمــا يتعل

 اشن ار املبكر.املستوطنا  و/اهلياكل األساسيةنظم املتعلقة بتكنولوجيا  الاألولويا   و لتها 
شدارة خمــاطر املنــا . وقــد  بــادرا  الــت  ــتم يف كــل قطــاع علــ  دــدة   ال  كفــي املو 

 ةددالعوامــل احملــيتطلــ  ت ــا متكــامال ملعاجلــة خمتلــ    التكيــ لــود     بنــاء القــدرة علــ   
مراـحا  لتنقيـة امليـاه يف نقـاط     الـت جتـري لتوزيـع    هود اجل  سبيل املثال  فن  لمخاطر. وعلل

 قليــل الكــولخا والتيفــود مــن  جــل الفيعــا  الــت يصــيبها نطقــة امليف خمتلــ   اــاء عمال االســت
سياسا ية لدعم التعليم احمللـي والتوعيـة بعـرورة  نقيـة امليـاه. وباملثـل        سو   تطل  مبادرا  

سيكو  من العروري ضما  ىل ادـة املراـحا  والقـدرة علـ   مـل  كاليفهـا يف املنطقـة مـن         
  وجه استعماهلا.خالل  وزيعها بفعالية وكفاءة ودعم 

__________ 

املبادرا  الـت هتـد  صـرادة ىل   نسـي  ىلنتـا  املعـار  داخـل اجلامعـا  ومراكـز البحـل يف القطـاع  العـام              (17) 
 لبيـة  مـن خـالل   تساعد يف  عزيز نظم االبتكار الوطنيـة ذا  الصـلة   س  املستعِمل واخلا   بالتعاو  الوثي  مع 

دراساااة احلالاااة االقتاااصادية التكيــ   مبــا يف ذلــك ســبل عيشــهم )انظــر  مــن  الســكا الــت ُ مّكــن دتياجــا  اال
شـورا   ن  )م: التدااو  التكاولاوجا الكام  ما  وجال اقتصااد ماراة لىمي اة        2011واالجتماعياة يف العاا  لعاا  
 .((A.11.II. C.1األمم املتحدة  رقم املبيع 

 (18) Climate Change 2001: Mitigation (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2001), 

chap. 5, sect. 5.1. 
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ــر هــ ه املســائل باهتمــام  قــل يف      ــت  املرلفــا وقــد دظي ــ ام  ال ــ    ويف ال  ركــز عل
 ااعتمــدهبالصــياة الــت  ىلطــار نقــل التكنولوجيــا    رريــم    التكنولوجيــا  ونقلــها. و   طــوير
ــه الســابعة يف       مــرمتر ــا  يف دور  ــة بشــن   اــخ املن ــة األمــم املتحــدة اشطاري األطــرا  يف ا فاقي
 ركيــزه األساســي التكيــ  والتخفيــ  علــ  الســواء  فــن  قــد ُوضــع لياطــي   (19)2001 عــام

 نقل  كنولوجيا  التخفي .عل  ينص  
نظــم ابتكــار وطنيــة فعالــة وجــود   نقــل التكنولوجيــا لــدعم جهــود التكيــ  تطلــ وي 

 املتعـددين للتكنولوجيـا واالبتكـار    عمل  تمتع بالقدرة عل   س  التنسي  ب  املنت   واملسـت 
بعـ    (20)يف القطاع  العام واخلا . ويدد ىلطار نقل التكنولوجيـا وىلطـار كـانكو  للتكيـ     

نقـل التكنولوجيـا ألريـرا  التكيـ . ولكـي يتسـن مواجهـة        و ـخة  التحديا  املر بطة بتسريع 
 :  فال بد    يتحق  اا  لك التحديا 

ليب التكنولوجيا واالبتكار ألريرا  التكي  ادتياجا  اجملتمعا  احمللية  مبـا  ع     ُ  - 1
املسـائل اخلاصـة بالسـياق احمللـي احملـدد      يف ذلك ىلدما  معار  الشعوب األصلية  بايـة معاجلـة   

 بنبعاده املناخية واجلارافية واملرسسية.
اعتمـاد  كنولوجيـا التكيـ   ممـا يسـتلزم ىلجـراء       ب للتع يلع  ىلعاد رؤية استرا ي ية  - 2

 قيــيم ســليم لالدتياجــا  التكنولوجيــة  مــن  جــل  ديــد ةــاال  األولويــة الوطنيــة للتطــوير    
 ر  وينباي     شمل التعاو  الدو  يف  سريع نقل التكنولوجيا.التكنولوجي واالبتكا

ــن خــــالل    - 3 ــا يف ذلــــك مــ ــة  مبــ ــا ية التمكينيــ ــة السياســ ــز البيتــ ــد  عــــ   عزيــ القواعــ
لقطـاع اخلـا   مـن  جـل  يسـخ  عزيـز  طـوير        املقدمـة ل وافز احلواروط االستثمار و التنظيمية

 التكنولوجيا واألسواق.
املرسســي و نميــة القــدرا  مــن خــالل ىلاــرا  اــبكا  الــتعلم عــ   ســ  التطــوير  - 4

 الدولية الت هتد  ىل   ش يع املمارسا  التعاونية يف ةاال  االبتكار والبحل والتطوير.
 ع   س  فر  احلصول عل  االئتما  والتمويل من املصادر اخلاصة والعامة. - 5

ولتن كـا  التقـدم يف هـ ه اجملـاال  يشـكل مصـدرا لتوجيـه عمليـة صـنع السياسـا              
يف الوقـر نفسـه بنييـة بالاـة يف  عزيـز نظـم االبتكـار الوطنيـة.          يتسـم فن  دعم اجملتمع الـدو   

عل  وجه اخلصو   مـن العـرورة   قل البلدا  امنوا والبلدا  ذا  األوضاع اخلاصة وبالنسبة أل
__________ 

   املرف .7-/م  4  املقرر FCCC/CP/2001/13/Add.1الوثيقة  (19) 

 .35ىل   11  الفرع ثانيا  الفقرا  من 16-/م  1  املقرر FCCC/CP/2010/7/Add.1الوثيقة  (20) 

http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2001/13/Add.1
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2010/7/Add.1
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و ـخة العمـل    سـريع  مـن  جـل   الوطنيـة   ا  طوير القدرتيسخ املوارد املالية لمبكا  زيادة ىل ادة 
يتا   عزيز البحل والتطوير يف اجملاال  األكثـر  ييـة   كما التكي  واالبتكار.   تكنولوجياب

ىل  التزامـا  جديـدة مـن اجملتمـع الـدو  لتوسـيع         تاخ املنـا  بـ للتـنثر   املعرضـة بالنسبة للفتا  
 التطوير باعتباره منفعة عامة عاملية.نطاق البحل و

 


