
  

در زمینه  جامع و سازمان یافته هایی است که به بررسییکی از اولین کتاب کتاب حاضر

پردازد. همچنین، این کتاب، اهداف ای میبار منطقههای ریسک حوادث فاجعهصندوق

ها را از لحاظ مختلف این نوع ابزارهای مالی جدید را بررسی و نحوه عملکرد آن

ها را مورد بازسازی قرار عملی نشان داده و پیدایش سیاسی آنطور مفهومی، فنی و به

 دهد.می

با افزایش تواتر و شدت حوادث مرتبط با اقلیم، کتاب صدور بیمه در برابر تغییرات اقلیم، 

دیده خصوصا کشورهای پردازد که چگونه کشورهای آسیببه بررسی این مسئله می

پارامتریک یا  ده از ابزارهای مبتکرانه بیمهطور روزافزونی به استفا، به1جنوب جهانی

اندازی تسهیالت بیمه ریسک حوادث اند. این موضوع در راهگرایش پیدا کرده 2شاخص

و تسهیالت مبتکرانه مالی و ارزیابی ریسک  4، ظرفیت ریسک آفریقا3بار کارائیبفاجعه

ی تشکیل این کافانهکامالً مشخص است. شرر به بررسی موش 5بار اقیانوسیهحوادث فاجعه

های این ابزار پرداخته و تبیین ای اهداف، مشخصات و پیشینهروندها، کاوش مقایسه

کند که جذابیت این ابزارها، بیشتر بستگی به مزایای سیاسی دارد تا اقتصادی و در واقع می

 محور.محور هستند تا تقاضاعرضه

بیمه »های ها و محدودیتهای موجود درخصوص فرصتکه به بحثکتاب، در حالی

کند، از جذابیت باالیی برای دانشمندان توجهی میقابل کمک« غیرمستقیم ریسک اقلیم

بار مرتبط با های مدیریت حوادث فاجعهای و سیاستسیاسی که عالقمند به ابزارهای بیمه

ی هااقلیم هستند، برخوردار بوده و برای متخصصین شاغل در حوزه بیمه، مالی و بخش

 ای نیز بسیار مفید است.توسعه

گردد و سپس به معرفی و مقایسه در این کتاب، ابتدا برخی مفاهیم مقدماتی بیمه ارائه می

های مبتکرانه از سرتاسر جهان نظیر تسهیالت بیمه ریسک حوادث ها و طرحصندوق

ر بابار کارائیب، ظرفیت ریسک آفریقا و  پایلوت بیمه ریسک حوادث فاجعهفاجعه

 شود. اقیانوس آرام پرداخته می
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1. Global South 

2. Index insurance  

3. The Caribbean Risk Insurance Facility(CCRIF) 

4. The African Risk Capacity(ARC) 
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4. Terrorism Risk Insurance Act(TRIA)-like Federal 
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