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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٦-١ليما، 
   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

  ثريات تغيُّر املناخبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأ
  والقابلية للتأثر به والتكيف معه

وكذلك املمارسـات اجليـدة      تقرير توليفي عن األساليب واألدوات        
والدروس املستفادة يف عمليات التخطيط للتكيف اليت تعاجل مـسائل          
 النظم اإليكولوجية، واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية، والـصحة،  

الربط  وهياكل يف عمليات  ة والدروس املستفادة  وعن املمارسات اجليد  
  بني خطط التكيف الوطنية واحمللية

  *مذكرة من األمانة    

  موجز    
تقدم هذه الوثيقة توليفاً للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من األطراف ومن              

سـاليب  األدوات واأل) أ: (املنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب فيما يتعلق مبا يلـي      
املتاحة واملطّبقة يف عمليات التخطيط للتكيف اليت تعـاجل مـسائل أربـع هـي الـنظم           

املمارسات اجليـدة   ) ب(اإليكولوجية، واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية، والصحة؛       
 اليت تعاجل   - مبا فيها الرصد والتقييم      -يف عمليات التخطيط للتكيف      والدروس املستفادة 

 يف عمليـات   املمارسات اجليدة والدروس املستفادة   ) ج(ع املذكورة أعاله؛    املسائل األرب 
وخيتتم التقرير مبلخص موجز للعناصـر   . الربط بني خطط التكيف الوطنية واحمللية      وهياكل

  .الرئيسية املشتركة بني التقارير املقدمة
  

__________ 

  .قُّدمت هذه الوثيقة متأخرة عن املوعد احملدد بسبب تاريخ تقدمي اآلراء  *  

 FCCC/SBSTA/2014/4  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
2 October 2014 
Arabic 
Original: English 



FCCC/SBSTA/2014/4 

GE.14-17890 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ١  ............................................................الوالية  - ألف     
  ٣  ٢  .....................................................نطاق املذكرة  -  باء     
  ٣  ٤-٣  ............................................................اخللفية  - جيم     

أساليب وأدوات عمليات التخطيط للتكيف اليت تعاجل مسائل النظم اإليكولوجية،   - ثانياً  
  ٤  ٣٧-٥  ................................واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية، والصحة

  ٤  ٦-٥  ............................................................مقدمة  - ألف     
  ٥  ١٨-٧  ...................قة يف جمال التقييماألساليب واألدوات املتاحة واملطّب  -  باء     
  ٨  ٣٧-١٩  ................................األساليب واألدوات املتاحة للتخطيط  - جيم     

 مبا فيهـا    -املمارسات اجليدة والدروس املستفادة يف عمليات التخطيط للتكيف           - ثالثاً  
 اليت تعاجل مسائل أربع هي النظم اإليكولوجية، واملـستوطنات        -الرصد والتقييم   

  ١٥  ٤٧-٣٨  .............................................ية، والصحةالبشرية، واملوارد املائ
املمارسات اجليدة والدروس املستفادة يف عمليات وهياكل الربط بـني خطـط              - رابعاً  

  ٢١  ٥٤-٤٨  ......................................................التكيف الوطنية واحمللية
  ٢٥  ٦٢-٥٥  ...................................................................امللخص  - خامساً  

Annex 
  Page 

  Examples of methods and tools for adaptation planning processes addressing 
  ecosystems, human settlements, water resources, and health .........................................................  28 



FCCC/SBSTA/2014/4 

3 GE.14-17890 

  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
) اهليئـة الفرعيـة   (تضمنت استنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          -١

للتأثر املنبثقة عن دورهتا األربعني بشأن برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية              
طلباً إىل األمانة أن تعّد حبلول الدورة احلادية واألربعني         ) برنامج عمل نريويب  (به والتكيف معه    

للهيئة الفرعية تقريراً توليفياً يستند إىل املعلومات املقدمة من األطراف ومن املنظمات الـشريكة           
  : )١(ل ما يليويتناوها املراكز والشبكات اإلقليمية، يف برنامج عمل نريويب، مبا في

األدوات واألساليب املتاحة واملطّبقة يف عمليات التخطيط للتكيـف الـيت             )أ(  
  تعاجل مسائل أربع هي النظم اإليكولوجية، واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية، والصحة؛

يف عمليات التخطيط للتكيـف      املمارسات اجليدة والدروس املستفادة     )ب(  
  ؛ اليت تعاجل املسائل األربع املذكورة أعاله-تقييم فيها الرصد وال مبا - 

الـربط بـني     وهياكل يف بعمليات  املمارسات اجليدة والدروس املستفادة     )ج(  
  . واحمللي خطط التكيف على الصعيد الوطين

  نطاق املذكرة  -باء  
ية إيطاليا واملفوضية األوروب(تقّدم هذه الوثيقة توليفاً لتقريرين مقدمني من طرفني   - ٢

 تقريراً مـن منظمـات      ١٨و) باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، واملكسيك      
الرابع أدناه املواضـيع     األول إىل  وتبحث الفصول من  . )٢(شريكة يف برنامج عمل نريويب    

ويقدم الفصل األخري ملخصاً للعناصر الرئيـسية الـيت         . أعاله) ج- أ(١املبّينة يف الفقرة    
  .ُحدِّدت يف التقارير

  اخللفية  -جيم  
قرر مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة مواصلة برنامج عمل نريويب يف إطـار                -٣

، الذي يتناول االحتياجات املعرفية الناشئة عن مجلة أمور منها إطار           ١١-م أ /٢أحكام املقرر   
كانكون املتعلق بالتكيف وغريه من مسارات العمل وعن أعمال اهليئات املنـشأة مبوجـب              

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2014/2ن الوثيقة  م٢١ و٢٠الفقرتان  )١(
 http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages>: التقريران املقدمان من الطرفني متاحان يف الرابط التايل        )٢(

/sessions.aspx> .             والتقارير املقدمة من املنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب متاحة يف الرابط التـايل :
<http://unfccc.int/7482>. 
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إىل اً  وطلب مؤمتر األطراف أيـض    . )٣(التفاقية، واالحتياجات املعرفية اليت حددهتا األطراف     ا
 يف مسائل الـنظم اإليكولوجيـة،       - يف إطار برنامج عمل نريويب       -اهليئة الفرعية أن تنظر     

  .)٤(واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية، والصحة
 الفرعية يف دورهتا األربعني على جمموعة       ، وافقت اهليئة  ١٩-م أ /١٧وعمالً باملقرر     -٤

 مـن أجـل مجـع       ٢٠١٥من األنشطة سُيضطلع هبا يف إطار برنامج عمل نريويب حىت عام            
املعلومات واملعارف وحتليلها ونشرها لتوجيه التخطيط للتكيف وإجراءاته علـى املـستوى            

إليكولوجيـة،  اإلقليمي والوطين ودون الوطين، خاصة فيما يتعلق مبسائل تـشمل الـنظم ا            
ويشكّل هذا التقرير التوليفي أوىل مثـار       . )٥(واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية، والصحة    

  .هذه اجملموعة من األنشطة

عمليات التخطيط للتكيف اليت تعاجل مسائل الـنظم        أساليب وأدوات     -ثانياً  
  اإليكولوجية، واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية، والصحة

  مقدمة  -ألف  
وضعت األطراف واملنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب جمموعة واسعة مـن              -٥

املخاطر وصنع القرار يف جمال التكيف، ومناذج        تضم أطراً شاملة إلدارة    األساليب واألدوات 
انظـر املرفـق    (للتقييمات القطاعية واملتكاملة، ومنابر معرفية، ووثائق وأدوات توجيهيـة          

وأدوات عمليات التخطيط للتكيف يف كل مـسألة مـن           أساليب أمثلة على لالطالع على   
  ).املسائل األربع

اليت تنشدها البلدان واملنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب من           والغاية الرئيسية   -٦
  :وتطبيقها حتقيقاً ملا يلي هي إتاحتها لعمليات التخطيط للتكيف وضع أساليب وأدوات

  ة للتأثر حالياً ومستقبالً؛تقييم القابلي  )أ(  
  .التخطيط خليارات التكيف وحتديدها ومتابعة أدائها  )ب(  

__________ 

 .١٩- أم/١٧ من املقرر ١الفقرة  )٣(
 .١٩- أم/١٧ من املقرر ٥الفقرة  )٤(
 .FCCC/SBSTA/2014/2 من الوثيقة ١٩الفقرة  )٥(
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  األساليب واألدوات املتاحة واملطّبقة يف جمال التقييم  -باء  
تعرض التقارير اليت تغطيها هذه الوثيقة جمموعة واسعة من األمثلـة علـى وضـع                 -٧

 والـسيناريوهات، وتقيـيم التـأثريات       األساليب واألدوات ونشرها، وعلى تقدمي البيانات     
والقابلية للتأثر، بغية الوقوف على احتمال تـأثري تغـري املنـاخ يف الـنظم اإليكولوجيـة،        

  .واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية، والصحة، ومقدار ذلك التأثري
ألغذيـة  ومن األمثلة اليت ال ُتقتصر على مسألة بعينها أعمالُ منظمة األمم املتحدة ل              -٨

 واملوارد  )٦(والزراعة على صعيد مجع البيانات املتاحة يف جماالت الصحة واملستوطنات البشرية          
باالعتماد يف املقام األول على حتليـل دقيـق          املائية والنظم اإليكولوجية وحتليلها وتقييمها،    

رهناً بتوفر  للفجوات وحتديد أوجه الترابط بني جودة املياه، وسالمة الغذاء، والزراعة، وذلك            
  .البيانات على املستوى القُطري

  معاجلة مسألة النظم اإليكولوجية  -١  
أي تقلـيص نطـاق     (النُُّهج التنازليـة     يّتسم ربط  على صعيد النظم اإليكولوجية،     -٩

أي معاجلـة   (التـصاعدية    بالنُُّهج )البارامترات املناخية واإلمنائية العامة لتالئم الظروف احمللية      
بالنظر إىل صعوبة التنبؤ بكـثري       بأمهية حامسة، ال سيما   )  والفرص يف نظام ما    مكامن الضعف 

  .من التأثريات اإليكولوجية حىت عندما تكون تأثريات املناخ معروفة وموصوفة بشكل جيد
مثل تقيـيم   (وُتّتبع ُنُهج خمتلفة يف تقييمات القابلية للتأثر، تتراوح من النُُّهج السردية              -١٠

جرف أبرولوس   ثر الذي أجرته منظمة احلفظ الدولية لساحل ديسكفري ومنطقة        القابلية للتأ 
مثل تقييم القابلية   ( إىل النُُّهج القائمة على املؤشرات وُنظُم املعلومات اجلغرافية          )٧()يف الربازيل 

جنـوب  (للتأثر الذي أجراه فرع منظمة احلفظ الدولية يف جنوب أفريقيا ملنطقة ناماكواالند             
وميكن إجراء هذه التقييمات على نطاقات خمتلفة، من اإلقليمـي إىل الـوطين             . ))٨()أفريقيا

املـستندة إىل    واعُتمدت التوصيات  .احمللي، باالعتماد على املستوى املنشود من املعلومات       أو
تقييمات القابلية للتأثر اليت أجرهتا منظمة احلفظ الدولية يف الفلبني يف سياسات وزارة تغـري               

  . هذا البلد، يف حني أُدِمجت يف إكوادور يف خطة التكيف الوطنيةاملناخ يف

__________ 

، وُيفهم بأنه يشمل، املأوى وما يتصل به من مرافق وخدمات تؤثر يف          "املستوطنات البشرية "ُيعّرف مصطلح    )٦(
وثيقـة  (فرص االقتصادية واالجتماعية    مدى مالءمته للسكن ويف عامل الكفاءة من منظور نوعية احلياة وال          

 ).HSP/GC/21/5/Add.3برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
-http://www.conservation.org/publications/Documents/CI_Ecosystem-based>: متاح يف الرابط التايل    )٧(

Adaptation-Vulnerability-Assessment-Brazil.pdf>. 
-https://static.weadapt.org/knowledge-base/files/1230/51c4c23ad02f8final>: يلمتاح يف الرابط التـا     )٨(

vulnerability-assessment-full-technical-report-ndm-with-cover.pdf>. 
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وتضم أدوات تقييم القابلية للتأثر باملناخ املرتبطة بالنظم اإليكولوجيـة تقييمـات              -١١
التدفقات البيئية، وهذه مفيدة يف تقدير التدفق البيئي املطلوب للحفاظ على وظائف الـنظم              

يط احليوي على التكيف؛ والتقييم البيئي االسـتراتيجي الـذي          البيئية الالزمة لزيادة قدرة احمل    
املخاطر الذي يشكّل أداة مهمـة       يشمل تقييم التعرض ألخطار املناخ واحلساسية هلا؛ وتقييم       

دليل حتليـل    ويقّدم. لتقييم أوجه قابلية التأثر باملناخ وحتديد استراتيجيات االستجابة املالئمة        
 صادرة عـن    - مثاالً آخر ألداة للمختصني      )٩(درة على التكيف معه   قابلية التأثر باملناخ والق   

تعرض معلومات أساسية عن    ) مؤسسة كري الدولية  (تعاونية املساعدة واإلغاثة يف كل مكان       
العوامل املناخية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت حتدد قابلية الناس للتأثر بتغري            

ومؤخراً، كُيِّف حتليل القابلية للتأثر باملناخ والقدرة على التكيف         . لياملناخ على املستوى احمل   
معه أيضاً الستخدامه يف سياقات أكثر حتديداً، منها على سبيل املثال تعزيز إدماج اعتبـارات   

  .النظم اإليكولوجية يف مشاريع مؤسسة كري الدولية يف إثيوبيا

  معاجلة مسألة املستوطنات البشرية  -٢  
باملناخ، مبا فيها الـبىن      القابلة للتأثر  تطلب هذه املعاجلة تقييم كثري من البىن التحتية       ت  -١٢

التحتية املوجودة يف املدن، مثل املواصالت وتوزيع الكهرباء وإمدادات املياه وشبكات اجملاري       
 مدى مالءمتها للتأقلم مع األخطار احلالية واملستقبلية النامجة عـن تغـري            واملباين، من حيث  

وقد طورت منظمات خمتلفة يف أوروبا تقييمات ذات صـلة      . املناخ، وحتديثها بناًء على ذلك    
  .)١٠(يف جمالَي القابلية للتأثر واألخطار

وقد ُوضعت أساليب وأدوات خمتلفة واسُتخدمت من أجل تقدمي بيانات ومعلومات             -١٣
فعلى سبيل املثـال،    . ت البشرية لفهم القابلية للتأثر واألخطار الناشئة عن املناخ يف املستوطنا        

أجرى جملس الالجئني النروجيي ومركز رصد التشرد الداخلي التابع لـه حتلـيالت عامليـة               
ويستخدم املعهد الدويل للتحـول     . وإقليمية ألمناط التشرد القائمة املرتبطة باملخاطر املناخية      

حدوثها  بلية للتأثر هبا ووترية   االجتماعي والبيئي هنجاً فريداً من نوعه يف دراسة املخاطر والقا         
اسُترشـد   املخاطر، وقد  خبصائص احلد من   يربط الظواهر املناخية املستقبلية وفترات تكّررها     

  .العوائد االقتصادية ملسارات تعزيز التأقلم مع تغري املناخ حبوث هبذا الّنهج يف

  معاجلة مسألة املوارد املائية  -٣  
 على أطر دعم عمليات صنع القـرار وأدوات تقـدمي           تتضمن التقارير املقدمة أمثلة     -١٤

  .يف جمال املوارد البيئية واملخاطر الناشئة عن املناخ البيانات واملعلومات عن قابلية التأثر

__________ 

 .<http://issuu.com/careandclimatechange/docs/care_cvcahandbook>: متاح يف الرابط التايل )٩(
 .<http://climate-adapt.eea.europa.eu/cities>: انظر )١٠(
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ومن بني األمثلة على أدوات وأطر دعم عمليات صنع القرار نظاٌم صّممه حتالف دعم                -١٥
متاح من أدوات وحبوث وحزم بيانات     إىل ما هو  اً  ستناد ا )١١(التكّيف يف جمال املوارد املائية عاملياً     

ُيسترشد به يف عمليات صنع القـرار يف إدارة امليـاه،            من أجل وضع نظام قائم على الرباهني      
جملس الوزراء   الذي وضعه  وكذلك اإلطار االستراتيجي لألمن املائي والتنمية املتأقلمة مع املناخ        

ذي ُينفَّذ حالياً يف أفريقيا على أساس جترييب من أجل تيسري إشراك         ، وال )١٢(األفارقة املعنيني باملياه  
صدارة املهتمني بتغري املناخ،     مجيع القطاعات، وخباصة املؤسسات احلكومية اليت قلما تكون يف        

  .مثل وزارات املالية، واملؤسسات املسؤولة عن تطوير البىن التحتية وإدارهتا
أكويدكت اليت وضعها معهد املوارد العامليـة أداة        ويف املقابل، تشكّل منصة أطلس        -١٦

وُيظهر األطلس متوسط تعّرض البلدان وأحواض األهنار خلمسة        . لتقدمي البيانات واملعلومات  
اإلجهاد املائي األساسي، والتباين مـن سـنة        : من مؤشرات األخطار املرتبطة باملياه، وهي     

اجلفاف، وميكنه أن يساعد يف حتليـل     ألخرى، والتباين املومسي، وحدوث الفياضات، وشدة       
يف احلـسبان يف     يلزم أخـذها   وخماطر، وحتديد جماالت عدم التيقن اليت      القابلية للتأثر باملناخ  

  .)١٣(خطط التكيف الوطنية

  معاجلة مسألة الصحة  -٤  
تضمنت التقارير املقدمة أمثلة على أطر وأدوات لتقدمي البيانات والـسيناريوهات،             -١٧

 للتكيف يف أفريقيا بعنوان اإلطار العاملي للخدمات املناخية، وهو مبادرة تعاونية            منها برنامج 
جتمع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة الصحة العاملية وشركاء آخرين، وتركز علـى             
سبل حتسني استرشاد اجلهات الصحية يف مالوي وترتانيا باملعلومات املناخية يف وضع اخلطط             

للمخاطر الصحية املرتبطة باملناخ، مثـل       البحوث، واستجابات الصحة العامة   الصحية، ويف   
وتسعى هذه املبادرة الدولية إىل النهوض      . الكولريا واملالريا وسوء التغذية والكوارث الطبيعية     

خبدمات املناخ والطقس، مبا فيها تنبؤات الطقس املومسية ومراصد اجلفاف، والتوسع فيهـا،             
خمـاطر   قطاعات رئيسية مثل الصحة واألمن الغذائي واملياه واحلد مـن         ودعم اعتمادها يف    

الدليل املرجعي للتعلم املتقدم يف جمال فهم       ومن األمثلة األخرى على هذه األدوات       . الكوارث
 الذي وضعته أمانة منرب األمم املتحـدة املوحـد خلـدمات       التداخل بني تغري املناخ والصحة    

  .)١٤(التدريب يف جمال تغري املناخ
__________ 

 .<http://alliance4water.org/About/DSS/index.html>: انظر )١١(
-http://cdkn.org/project/cdkn-supports-implementation-of-the-africa-water-climate-and-development>: انظر ) ١٢(

programme>. 
 .<http://www.wri.org/our-work/project/aqueduct>: انظر )١٣(
    : ح يف الرابط التايلمتا )١٤(

<http://uncclearn.org/sites/www.uncclearn.org/files/images/resource_guide_on_understanding_the_

cc_and_health_interface.pdf>. 
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وعلى صعيد تقييم القابلية للتأثر، وضعت منظمة الصحة العاملية وثيقـة توجيهيـة               -١٨
أي درجة  (يتعلق بإجراء التقييمات الوطنية أو دون الوطنية لقابلية التأثر حالياً ومستقبالً             فيما

 باملخاطر الصحية املرتبطة بتغري املنـاخ، وتقييمـات        )تعرض سكان معّينني أو منطقة معّينة     
السياسات والربامج اليت ميكنها تعزيز التأقلم، مع مراعاة احملددات العديدة للنتائج الـصحية             

  .)١٥(املراعية للمناخ

  األساليب واألدوات املتاحة للتخطيط  -جيم  
قّدم االحتاد األورويب معلومات مستفيضة عن التقدم احملرز علـى صـعيد وضـع                -١٩

دت سبعة عشرة من الدول األعـضاء يف االحتـاد          فقد اعتم . استراتيجيات التكيف الوطنية  
ووضع بعض هذه البلدان خطط عمل أيـضاً، يف         . )١٦(األورويب استراتيجيات تكيف وطنية   

وأجرى معظم البلدان   . أو خطط عمل  /حني تعكف بلدان أخرى على وضع استراتيجيات و       
نطاق الـوطين   للمخاطر أو القابلية للتأثر كأساس لوضع سياسات التكيف، على ال          تقييمات

بالدرجة األوىل، يف حني أجرى بعضها تقييمات على املستوى دون الوطين وعـرب الـوطين               
وأبرز تقرير االحتاد األورويب جوانب عامة معّينة يف خطـط التكيـف اجليـدة،              . والقطاعي

  :وخباصة ما يلي
 يكتسب إدماج التكيف يف الربامج والسياسات الوطنية القائمة أمهية حمورية           )أ(  

  جلميع استراتيجيات التكيف احلالية؛
احلاجة  روعيت يف مجيع استراتيجيات التكيف، أو خطط العمل املتصلة هبا،           )ب(  
أفرقة عمل تشمل القطاعات احلكومية املختلفة من أجل دفع عملية التنفيذ، وينبغي             إىل وجود 

  ألفرقة العمل أن تنشئ روابط قوية مع القطاعات الرئيسية؛
ت ُنُهج متنوعة على صعيد إشراك أصحاب املصلحة يف عملية وضع           اعُتمد  )ج(  

واقتصرت . استراتيجيات التكيف القائمة، تتراوح من ُنُهج مركزية إىل أخرى المركزية نسبياً       
النُُّهج املركزية على إشراك جمموعة أساسية صغرية من املوظفني اإلداريني، يف حني أشركت             

  عاً من أصحاب املصلحة احلكوميني وغري احلكوميني؛النُُّهج الالمركزية نطاقاً واس
تعترف مجيع الدول األعضاء بأن تنفيذ استراتيجيات التكيـف واإلجـراءات             )د(  

  املرتبطة هبا سيكون صعباً للغاية دون وجود مستوى فعال من االتصال وبناء القدرات والتوعية؛
لغاية منها أن تكـون     يبدو أن مجيع استراتيجيات التكيف ُوضعت بطريقة ا         ) ه(  

وينبغي أن تتماشى مراجعة استراتيجيات التكيـف مـع         . واالستعراض وثائق قابلة للتطوير  
  التطّور يف العلوم والبحوث والتكنولوجيا والقدرات يف جمال تغري املناخ؛

__________ 

 .</http://www.who.int/globalchange/resources/adaptationresources>: متاح يف الرابط التايل )١٥(
 .<http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries>: انظر )١٦(
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وضعت بعض املناطق عرب الوطنية يف أوروبا، مثـل منطقـة حـوض هنـر                 )و(  
وعـالوة  . ، استراتيجيات تكيف  )١٩( ومنطقة جبال البريينيه   )١٨(يق ومنطقة حبر البلط   )١٧(الدانوب

  .)٢٠(على ذلك، مّول االحتاد األورويب مشاريع عرب وطنية كثرية يف جمال التكيف مع تغري املناخ
علـى   ٢٠١٨-٢٠١٤ويف املكسيك، يشدد الربنامج اخلاص لتغري املناخ لألعـوام            -٢٠

مة املكسيكية الثالثة عشرة كافة، ويعتـرف       التكيف كمسؤولية مشتركة بني وزارات احلكو     
بأمهية بناء القدرات اجتماعياً ومؤسسياً وبـالتكيف القـائم علـى الـنظم اإليكولوجيـة               

وتستند آلية االمتثال يف هذا الربنامج إىل سلسلة مـن          . كاستراتيجيات للحد من قابلية التأثر    
  .ائم على املؤشراتاالستراتيجيات واإلجراءات اليت سُتقيَّم باستخدام نظام ق

ويف الوقت احلايل، َتِقلّ العمليات املنظمة اليت تتيح للمجتمعات احمللية التحاور مـع               -٢١
وتربز يف هـذا الـصدد مبـادرة    . العلماء وواضعي السياسات بشأن التكيف مع تغري املناخ      

 املتكاملـة   الطرق السريعة للتعلم يف جمال التكيف، وهي عملية يقودها املركز الدويل للتنمية           
للجبال، كمثال على العمليات االستراتيجية اليت تعزز تبادل املعلومـات واملعـارف بـني              
اجملتمعات احمللية والعلماء وواضعي السياسات بغية توجيه عملية صنع القرار وجعلها أكثـر             

وتسعى هذه املبادرة إىل تعزيز فعالية خطط التكيف وجعل أهـدافها أكثـر             . مشوالً للجميع 
يداً وتعزيز استجابتها الحتياجات اجملتمـع احمللـي، بـاالعتراف بـالتكيف التلقـائي              حتد

ويف املقابل، وضـع املعهـد الـدويل للتحـول          . للمجتمعات احمللية أساساً خلطط التكيف    
االجتماعي والبيئي منهجيات لعمليات التقييم والتخطيط املتعددة أصحاب املصلحة تـضمن           

وقادة يف تصميم اجلوانب الرئيسية من مشروع حوارات الـتعلم          هلم دوراً فاعالً كمشاركني     
  .)٢١(املشترك وإدارهتا وتنفيذها

وعرض بعض التقارير املقدمة أمثلة على أطر تيّسر صنع القرارات املتعلقة بالتكيف،              -٢٢
طن  على تقييم وحتليل موا)٢٢(إذ يساعد إطار القدرة التكيفية الوطين التابع ملعهد املوارد العاملية    

القوة والضعف يف املؤسسات املعنية بالتخطيط للتكيف، وحتديد الفجوات يف القدرات داخل            
املؤسسات ليتمكن األشخاص املشاركون يف عمليات التخطيط للتكيف من تقيـيم حاجـة             
املؤسسات إىل إجراء تعديالت، من عدمها، ليتسىن هلا إدماج التخطيط للتكيف ودعمه وبناء             

  .قدراهتا املؤسسية
__________ 

 .<http://www.icpdr.org/main/climate-adaptation-strategy-adopted>: انظر )١٧(
-http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590661-the-eusbsr-action-plan>: انظر )١٨(

translated-into-the-languages-of-the-region>. 
 ).باللغتني الفرنسية واإلسبانية (<http://www.opcc-ctp.org/en/actions/climate>: انظر )١٩(
 .<http://climate-adapt.eea.europa.eu/transnational-regions>: انظر )٢٠(
 .<http://i-s-e-t.org/resources/working-papers/climate-resilience-paper-1.html>: انظر )٢١(
 .<http://www.wri.org/publication/ready-or-not>: انظر )٢٢(
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وتشكّل حلقات العمل أداة مفيدة أيضاً لدعم عملية التخطيط للتكيف على الصعيد              -٢٣
أدارهتا اجملموعة الدوليـة   فقد ُنظِّمت حلقات عمل تقنية يف ترتانيا، وجامايكا، وغانا      . الوطين

للموارد، بالتعاون مع وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، واستضافتها احلكومات الوطنية           
ومؤسسات إقليمية، ويّسرت مناقشات بشأن أساليب دعم وضع خطط التكيـف الوطنيـة             

وحدد املشاركون يف حلقات العمل أهدافهم اإلمنائية ورتبوها حسب األولويـة،           . وتنفيذها
 وبتهديدات أخرى، وحـددوا اإلجـراءات      بتغري املناخ  وحددوا احتمال تأثر هذه األهداف    

للتصدي هلذه التهديدات وحتقيق الرؤية اإلمنائية لبلـداهنم،         الزمةاحلامسة واألدوار املؤسسية ال   
  .ورتبوا هذه اإلجراءات واألدوار حسب األولوية

  معاجلة مسألة النظم اإليكولوجية  -١  
يبحث تقرير االحتاد األورويب مسألة مراعاة الـنظم اإليكولوجيـة يف التخطـيط               -٢٤

ويب اسـتراتيجية االحتـاد األورويب للتنـوع        ، اعتمد االحتاد األور   ٢٠١٢ويف عام   . للتكيف
يف ) ٢٠٥٠(، اليت ُعرضت فيها رؤية االحتاد البعيدة األجـل          )٢٣(٢٠٢٠األحيائي حىت عام    

طائفة من الغايات واإلجراءات املتوسـطة       واتُّفق فيها على  ،  جمال سياسات التنوع األحيائي   
كّل التوجيهـات املتعلقـة     وتش. ملعاجلة مسألة تغري املناخ ومسائل أخرى     ) ٢٠٢٠(األجل  

 األدوات السياساتية الرئيسية اليت اعتمدها االحتاد       )٢٤(٢٠٠٠باملوائل والطيور وشبكة ناتورا     
وميكن أن تعّزز البىن التحتية املراعية      . من أجل محاية التنوع األحيائي يف األجل البعيد        األوريب
وباإلضافة إىل ذلـك،    . )٢٦(ر املناخ  قدرة الشبكات اإليكولوجية على التأقلم مع تغيّ       )٢٥(للبيئة

ودعمتـها   املدن استراتيجيات وخطط عمل للتكيف مع تغـري املنـاخ          وضعت جمموعة من  
  .)٢٧(مشروع رؤساء البلديات يدعمون التكيف مببادرات متنوعة، ومن ذلك مثالً

 متابعة أداء خيارات التكيف، وضع برنامج التعلم يف جمال التكيف          وفيما يتعلق بأدوات    -٢٥
ألفريقيا، الذي تنفّذه مؤسسة كري الدولية بشراكة مع مؤسسة علم االقتصاد اجلديد، منهجيـة              

وتقدم األداة إطاراً تقييمياً مبسطاً وتركـز       . للتحليل االجتماعي واالقتصادي للتكيف اجملتمعي    
ملتابعـة أداء    بشكل أساسي على تدخالت التكيف مع تغري املناخ، لكن من املمكن استخدامها           

  ).مثل التدخالت الصحية والربامج التعليمية وغريها(ملشاريع اإلمنائية وتقييمها بصورة أوسع ا
__________ 

 .<http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm> :انظر )٢٣(
 .<http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm> :انظر )٢٤(
ــر )٢٥(  _http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/green_infrastructures/1_EN_ACT> :انظ

part1_v5.pdf>. 
 /http://ec.europa.eu>: ميكن االطالع على معلومات إضافية ذات صلة من املفوضية األوروبية يف الرابط التايل             ) ٢٦(

environment/nature/knowledge/index_en.htm>          ومن نظام معلومات التنوع األحيائي ألوروبا يف الـرابط ،
، ومن املنصة األوروبية للتكيف مع      <http://biodiversity.europa.eu/countries/eu_country_profiles>: التايل

 .<http://adapt-test.eea.europa.eu/web/guest/biodiversity>: املناخ يف الرابط التايل
 .</http://mayors-adapt.eu>: انظر )٢٧(
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وقد عمل معهد املوارد العاملية يف إطار شراكة واسعة على وضع دليل للمختصني يف                -٢٦
 الراغبني يف تقيـيم     - من خرباء اقتصاديني وغري اقتصاديني على السواء         -التقييم االقتصادي   

. )٢٨( اإليكولوجية الساحلية بغية اكتساب القدرة على التأثري وتوجيه القرارات العمليـة  النظم
ويستند هذا الدليل إىل دراسات تقييم اقتصادي للشعاب املرجانية وغابات املنغروف أُجريت            

بليز، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا،    : على املستوى الوطين ودون الوطين يف مخسة بلدان هي        
هنـج وضـع    اً  ويستخدم معهد املوارد العاملية أيض    . ية الدومينيكية، وسانت لوسيا   واجلمهور

السيناريوهات باملشاركة مع نطاق واسع من أصحاب املصلحة لبلورة خيـارات التكيـف             
وتقييم أوجه املعاوضة بني اخليارات والسيناريوهات، ولتحديد اخليارات يف مواجهة عـدم             

ناريوهات املعقولة للمستقبل لدى عدم التيقن مـن مـستويات          التيقن املرتبط باملناخ، والسي   
  .)٢٩(اإلجهاد احلراري اليت قد تؤثر يف النظم اإليكولوجية الساحلية

وقد تضافرت جهود مؤسسة كري الدولية، والصندوق العـاملي حلمايـة الطبيعـة،               -٢٧
مـة علـى الـنظم    من أجل وضع إطار إلدماج الـنُُّهج القائ      واالحتاد الدويل حلماية الطبيعة   

اإليكولوجية والنُُّهج اجملتمعية يف التكيف يعزز متكني اجملتمعات احمللية لتدير النظم اإليكولوجية       
حوكمة قادرة على التأقلم وعلى مّد هذه اجملتمعات خبدمات ميكن االعتماد            يف إطار ترتيبات  

 الدويل للتنمية املتكاملـة     ويف الوقت ذاته، ينفّذ املركز    . )٣٠(عليها يف جمال النظم اإليكولوجية    
للجبال مشروعاً للتكيف قائماً على النظم اإليكولوجية يف األحـواض األربعـة يف جبـال               
 هندوكوش يف اهليمااليا لتعزيز فهم تأثري تغري املناخ وما يرتبط به مـن تغـريات يف الـنظم                 

تمـع  ومن شأن ذلك أن ميكّن مؤسسات البحوث واحلكومات ومنظمات اجمل         . اإليكولوجية
  .املدين من وضع تدخالت ميكنها تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على التأقلم

  معاجلة مسألة املستوطنات البشرية  -٢  
تتضمن التقارير أمثلة على وثائق توجيهية يف جمال التخطيط للتكيف تعاجل مسأليت              - ٢٨

هجرة، ومفوضية األمم فبالتعاون مع املنظمة الدولية لل .املستوطنات البشرية والتنقل البشري
املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وعدد من املنظمات األخرى، وضعت جامعـة األمـم             

بشأن إدماج مسائل التنقل البـشري يف خطـط          املتحدة ومبادرة نانسن موجز سياسات    
  .)٣١(التكيف الوطنية

__________ 

)٢٨( Coastal Capital: Ecosystem Valuation for Decision Making in the Caribbean .متاح يف الرابط التايل :
<http://www.wri.org/publication/coastal-capital-guidebook>. 

 -http://www.wri.org/our-work/project/coastal-capital-economic-valuation-coastal-ecosystems>: انظر ) ٢٩(
caribbean>. 

 .<http://www.careclimatechange.org/files/adaptation/ELAN_IntegratedApproach_150412.pdf> :انظر ) ٣٠(
 .<http://ehs.unu.edu/file/get/11800.pdf>: متاح يف الرابط التايل )٣١(
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 وفيما يتعلق بأدوات حتديد خيارات التكيف ومتابعة أدائها، وضع مركـز رصـد              -٢٩
ويـستند  . تشرد مـستقبالً   لتقدير إمكانية حدوث حاالت   اً  احتمالي التشرد الداخلي منوذجاً  

ويشتمل هذا البحث والنموذج على     . النموذج إىل حجم التشرد مقارنة بالكوارث املبلغ عنها       
ة، اآلنية اليت ختلّفها خماطر املناخ، واالجتاهات الدميغرافي  أداة لدعم صنع القرار حتاكي التأثريات     

والسياسات والتدخالت املختلفة يف دعم سبل عيش الرعاة والتصدي لتـشردهم، وميكـن             
مناخيـة   سيناريوهات استخدام هذه األداة لتقييم فعالية استراتيجيات التكيف املختلفة ضمن        

حتليل الوضع البيئي يف العمليات املتعلقة       ومن األمثلة األخرى على هذه األدوات، إطار      . شىت
ورصدها وتقييمها، الذي وضعته مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني          بالالجئني  

وقد ُجرِّب اإلطار مع شركاء يف حاالت ما بعد الرتاع وما بعـد             . )٣٢(ومؤسسة كري الدولية  
املـسؤولني   ال سيما يف أفريقيا وآسيا، وأفرز أدوات ومبادئ توجيهية تـساعد           الكوارث،

معاجلة املسائل والشواغل البيئية، بدءاً خبطط الطوارئ وصوالً إىل         واملختصني يف امليدان على     
  .االستجابات احملتملة يف حاالت إغالق املخيمات وإعادة تأهيلها

فعلى . وعرضت التقارير نطاقاً واسعاً من النُّهج إلدماج التخطيط للتكيف والتنمية           - ٣٠
ع الدول األعضاء فيها للدعوة إىل      سبيل املثال، تعمل املنظمة الدولية للهجرة بشكل وثيق م        

إدماج مسائل التنقل البشري يف التخطيط للتكيف، وتقدم هلا الدعم عن طريق اخلـربات              
وتعاونت املنظمة . التقنية لتتمكن من إدماج هذه املسائل يف عملية وضع السياسات الوطنية        

تكاملة جديـدة   سياسة م  تصميم الدولية للهجرة مع واليات ميكرونيزيا املوحدة من أجل       
وأجـرى  . تعاجل مسائل التنقل البشري وتغري املناخ واحلد من الكوارث والتنمية املستدامة          

مركز رصد التشرد الداخلي حبثاً بشأن كيفية معاجلة التنقل البشري يف إطار ما هو قائم من 
ية برامج عمل وطنية للتكيف وبرامج تكيف وطنية وما يتصل هبا من قوانني وأدوات سياسات

ونتج عن البحث توصيات قُّدمت إىل األطراف بشأن كيفية . أخرى يف منطقة احمليط اهلادئ
 تعزيز فعالية استراتيجيات التكيف فيما يتعلق مبنع حدوث التشرد الناجم عن تغري املنـاخ             

  .والتصدي له
وفيما يتعلق بتعزيز قدرات واضعي السياسات واملختصني، وضعت املنظمة الدولية            - ٣١
بشأن اهلجرة والبيئة وتغري املنـاخ لواضـعي الـسياسات           جرة منهاجاً تدريبياً شامالً   لله

وحـىت  . خماطر الكوارث  اهلجرة واملناخ والتكيف واحلد من    : واملختصني يف جماالت شىت   
دورات تدريبية يف منطقة شرق أفريقيا، وآسـيا واحملـيط اهلـادئ،             التاريخ، ُعقدت   هذا

  .وأمريكيا الالتينية

__________ 

 .<http://www.unhcr.org/4a97d1039.html>: انظر )٣٢(
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  عاجلة مسألة املوارد املائيةم  -٣  
وضعت بلدان يف االحتاد األورويب عدة أنواع من األدوات السياساتية ملعاجلة املسائل              -٣٢

 األداة )٣٣(ومتثّل التوجيهات اإلطارية بشأن امليـاه    . املرتبطة بالفيضانات واجلفاف على السواء    
ومن املزمع  . وتشمل التكيف مع املناخ   السياساتية الرئيسية املتعلقة باملياه يف االحتاد األورويب        

، اليت تتطلب )٣٤(أيضاً معاجلة مسألة تغري املناخ يف سياق تنفيذ التوجيهات املتعلقة بالفيضانات      
من الدول األعضاء وضع خطط إلدارة أخطار الفيضانات تركز علـى الوقايـة واحلمايـة               

حتاد األورويب أيضاً سياسـات     وينفّذ اال . ، مع مراعاة تغري املناخ    ٢٠١٥والتأهب حبلول عام    
  .)٣٥(تعاجل مسألَتي شح املياه واجلفاف

جمال  جمموعات أدوات شىت لتيسري التخطيط للتكيف يف       ووضعت منظمات شريكة    -٣٣
فقد وضعت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والشراكة العاملية للميـاه برنـامج            . املوارد املائية 

عم أصحاب املصلحة على مجيع املستويات عن طريق تقدمي اإلدارة املتكاملة للجفاف الذي يد 
التوجيه على صعيد السياسات واإلدارة، وعن طريق تقاسم املعلومات واملعارف واملمارسات           

وتدير هاتان املنظمتان مبادرة مـشتركة      . الفضلى العلمية يف جمال اإلدارة املتكاملة للجفاف      
ضانات، الذي ييّسر احلـوار بـني الوكـاالت         أخرى هي الربنامج املشترك بشأن إدارة الفي      

احلكومية ويقدم التوجيه على صعيد السياسات واالستراتيجيات والتطوير املؤسسي يف جمال           
منرباً لتبـادل املعلومـات لفائـدة       اً  ووضعت الشراكة العاملية للمياه أيض    . إدارة الفيضانات 

من تناول العناصر املختلفة لعملية اإلدارة      املختصني واملهنيني العاملني يف إدارة املياه لتمكينهم        
املتكاملة للموارد املائية بالنقاش والتحليل، واملساعدة يف ترتيب اإلجراءات الرامية إىل حتسني            

وعالوة على ذلك، وتعزيزاً للمعـارف      . )٣٦(احلوكمة واإلدارة يف جمال املياه حسب األولوية      
اكة العاملية للمياه على وضع ملحق بشأن امليـاه         املتعلقة بالتكيف يف جمال املياه، تعكف الشر      

 اليت وضعها   )٣٧(لتضيفه إىل املبادئ التوجيهية التقنية لدعم عملية وضع خطط التكيف الوطنية          
  .فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

__________ 

 .<http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html>: انظر )٣٣(
 .<http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm>: انظر )٣٤(
 .<http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm> :انظر )٣٥(
   :ميكن االطالع على معلومات عن منابر وأدوات معرفية أخرى وضعتها الشراكة العاملية للمياه يف الروابط التاليـة                 )٣٦(

<http://gwpsea-toolbox.net/> ،
، <http://www.cehi.org.lc/Rain/Rainwater%20Harvesting%20Toolbox/index.htm>و
 ،</http://www.gwp.org/en/Caribbean-Water-and-Climate-Knowledge-Platform>و
 .<http://www.apfm.info/?page_id=1253>و

     :انظر )٣٧(
<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/application/pdf/naptechguideline

s_eng_high__res.pdf>. 



FCCC/SBSTA/2014/4 

GE.14-17890 14 

وذكرت مؤسسة كري الدولية أداة تنطوي علـى التخطـيط التـشاركي يف إدارة                -٣٤
ن طريق بناء توافق اآلراء وتطوير رؤية بعيدة األجـل السـتراتيجيات            مستجمعات املياه ع  

  .مستدامة يف إدارة املوارد الطبيعية وتعزيز تكيفها
وخيصص معهد املوارد العاملية مشروع البىن التحتية الطبيعية للمياه لتعمـيم حلـول               -٣٥

ى االستفادة مـن خـربة      وسيعمل الربنامج عل  . ذكية ومعقولة التكلفة يف تأمني املوارد املائية      
املخاطر املرتبطة بامليـاه،     املعهد يف رسم اخلرائط اجلغرافية وخربته االقتصادية من أجل حتديد         

والكشف عن الفرص يف جمال البىن التحتية الطبيعية، وتقدمي التوجيه لالستراتيجيات الذكية يف 
  .)٣٨(جمال تأمني املوارد املائية

  معاجلة مسألة الصحة  -٤  
وتقدم الـشبكة   . )٣٩(اجل إطار سياسات الصحة يف االحتاد األورويب مسألة تغري املناخ         يع  -٣٦

 التابعة للمركز األورويب للوقاية من األمراض ومكافحتها        )٤٠(والبوابة األوروبية للبيئة وعلم األوبئة    
 ملخـاطر  توجيهات بشأن مراقبة األمراض املعدية، ودليالً لتقييمات األمراض السارية، وخـرائط          

  .)٤١(األمراض املنقولة بالغذاء واملاء واحلشرات ملخاطر األمراض املعدية، وتقييماً
وميكن أن تساعد أداة التقييم االقتصادي اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية يف حتليل               -٣٧

يف ظـل   ) أي دون تكيف  " (سري العمل كاملعتاد  "تكاليف األضرار الصحية املرتبطة بسيناريو      
 وتكاليف اختاذ التدابري الالزمة لتقليص األضرار الصحية الناجتة عن تغري املنـاخ             تغري املناخ، 

احلد منها، وتقدم األداة ملخصاً ملؤشرات األداء االقتصادي لتدابري التكيف مـن حيـث               أو
  .)٤٢(فعالية التكلفة، أو الفوائد االقتصادية مقابل التكاليف

__________ 

 .<http://www.wri.org/our-work/project/natural-infrastructure-water>: انظر )٣٨(
 .<http://ec.europa.eu/health/climate_change/policy/index_en.htm>: انظر )٣٩(
 .</https://e3geoportal.ecdc.europa.eu>: انظر )٤٠(
إضافية ذات صلة، مبا فيها خطط العمل يف مواجهة موجات احلر، من مكتب             ميكن احلصول على معلومات      )٤١(

-http://www.euro.who.int/en/health>: منظمة الصحة العاملية اإلقليمـي ألوروبـا يف الـرابط التـايل           

topics/environment-and-health/Climate-change>          ومن املنرب األورويب للتكيف مع تغري املناخ يف الرابط ،
 .<http://climate-adapt.eea.europa.eu/web/guest/health>: لتايلا

 _http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/190404/WHO_Content_Climate_change> :انظــر ) ٤٢(
health_DruckII.pdf>. 
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يف عمليات التخطيط للتكيف     دةاملمارسات اجليدة والدروس املستفا     - ثالثاً  
 اليت تعاجل مسائل أربـع هـي الـنظم          -مبا فيها الرصد والتقييم      - 

  اإليكولوجية، واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية، والصحة
استمدت بعض املمارسات اجليدة والدروس املستفادة من خربات البلدان واملنظمات            -٣٨

ضع وتنفيذ طيف واسع من النُُّهج املتعلقة بتصميم خطط الشريكة يف برنامج عمل نريويب يف و 
التكيف الوطنية اليت تعاجل أربع مسائل هي النظم اإليكولوجيـة، واملـستوطنات البـشرية،              

  .واملوارد املائية، والصحة
باحلاجة إىل وضع هنج متكامل يف االستجابة لـتغري         ويتصل أحد الدروس الرئيسية       -٣٩

فنظراً إىل .  اخلطط واملمارسات املتعلقة بالتكيف يف مجيع القطاعاتاملناخ والتنمية، وإدماج
الطابع العاملي لتغري املناخ واحلاجة إىل توحيد اجلهود اإلمنائية املشتتة، تربز األمهيـة احلامسـة               

ويزيد تغري املناخ من حدة الظواهر . العتماد هنج متكامل يف االستجابة لتغري املناخ ويف التنمية 
وعملية التنمية يف املناطق املعرضة للكوارث، مثـل        .  الشديدة، وقد يزيد من تواترها     املناخية

وال يتطلـب   . السهول الفيضية أو السواحل أو سفوح اجلبال، قابلة للتأثر بشدة بتغري املناخ           
التصدي لتغري املناخ التكيف مع النظم املناخية املستقبلية فحسب، وإمنا إدمـاج عمليـات              

ومـن األساسـي يف     . املخاطر بصورة أفضل   وير واإلدارة بطريقة تراعي هذه    التخطيط والتط 
ذلك مواءمة اخلطط واملمارسات املتعلقة بالتكيف بني القطاعات كافة ويف نطاقات التـأثري             

ومن شأن ضمان متاسك اخلطط الشاملة لعدة قطاعات واخلطط اإلقليميـة           . الزمنية املختلفة 
دارة أوجه املعاوضة الالزمة بفعالية، ما يتيح ترتيب التدخالت         إ إعدادها أن ميكِّن من    وُحسنِ

وحسب التقارير املقدمة، تـشمل املمارسـات اجليـدة         . وختصيص املوارد حسب األولوية   
  :املستجدة ذات الصلة ما يلي

مع أن التكيف التلقائي مع تغري املناخ حدث بطريقة المركزية يف املاضـي               )أ(  
فقد سعت اجلهود املنفذة مؤخراً إىل إدماج التكيف يف اخلطـط  وسيظل كذلك يف املستقبل،   

اإلمنائية أو القطاعية القائمة ذات الصلة، مع مراعاة الكم اهلائل من البحوث اليت أُجريـت يف       
  جمال تأثريات تغري املناخ وتكاليف التكيف وفرصه يف سياق عملية التنمية الوطنية؛

ق استعراض أدوات الـسياسة العامـة        ُيفترض يف إدماج التكيف عن طري       )ب(  
والتخطيط وتغيريها أو تعديلها أال يكون مقتصراً على القطاع البيئي أو السلطات العامة، بل              

  ينبغي أن ميتد إىل القطاعات االقتصادية واملنظمات اخلاصة؛
ُحّددت مداخل عديدة إلدماج التكيف، مثـل التـشريعات واألنظمـة،             )ج(  

ايري وأدوات التخطيط وأطر التقييم القائمة، والربامج البحثية واإلمنائية،         واالستراتيجيات واملع 
  والشبكات وأفرقة العمل؛
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ينبغي تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل بصورة منتظمة ملراعاة التقدم يف            )د(  
  .العلوم والبحوث والتكنولوجيا املرتبطة بتغري املناخ والتطورات االجتماعية

جياد تنسيق فعال ووضوح يف األدوار واملسؤوليات بني وزارات         إومن الضروري     -٤٠
أو غريها من جهة واملستويات احلكومية املختلفة من جهـة          /البيئة والوزارات القطاعية و   

على سبيل املثال، تنظيم اجتماعات     ( لضمان فعالية ختطيط إجراءات التكيف وتنفيذها        أخرى
  ).منتظمة ألفرقة العمل الوزارية وغريها

إشراك أصحاب املصلحة، مبن فيهم أصحاب املصلحة احلكوميون وغري ومن املهم   -٤١
وُتعّد إقامة الـشراكات وإشـراك      . احلكوميني، لضمان فعالية عمليات التخطيط للتكيف     

أصحاب املصلحة الطريقة الفضلى لدعم عملية تنمية أقدر على التأقلم، ولتجنب الرتاعـات             
 اجليدة والدروس املستقاة يف هذا الصدد الـيت عرضـتها           وتضمنت املمارسات . والتفاوتات

  :التقارير املقدمة ما يلي
يصعب احلفاظ على التزام أصحاب املصلحة املختلفني يف تنفيـذ خطـط              )أ(  

وعليه، من املهم أن تكون برامج التكيف مرنـة، وأن          . التكيف الوطنية نظراً لكثرة املبادرات    
ومن األمهية احلامسة مبكان    . اصل معهم بصورة مستمرة   تسعى إلشراك أصحاب املصلحة والتو    

أيضاً ضمان إدماج الربامج يف العمليات احلكومية أو اإلقليمية املتواصلة من أجـل ضـمان               
  استمرار الدعم واملشاركة؛

ينبغي عند إشراك أصحاب املصلحة احملليني ضمان ارتكاز العملية علـى             )ب(  
وضمان مشروعية نتائج األنشطة املختلفة وقدرهتا علـى        املعرفة والفهم احملليني للمسائل،     

التأثري، وبناء قدرات أصحاب املصلحة احملليني ومعارفهم ليضطلعوا بإجراءات تكيف حمددة     
ومن املهم اجلمع بني نظم املعرفة احمللية والعلمية، ما جيعل املعلومـات املتعلقـة              . األهداف

وميكن حتـسني القـدرة     . ز متكني اجملتمعات احمللية   باملناخ وثيقة الصلة بالواقع احمللي ويعز     
التكيفية احمللية عن طريق إدماج التواصل واستخدام املعلومات املتعلقة باملناخ يف عمليـات             
التخطيط للتكيف، ومتكني اجملتمعات احمللية من العيش مع حالة عدم التيقّن واألخطار اليت             

  يفرضها تغري املناخ؛
تعلم املشترك، واحلوارات العامة، والتقييمات واملـشاريع       ميكن أن يساعد ال     )ج(  

فتعزيز احلـوار   . بتملّك زمام هذه العمليات يف اجملتمعات احمللية       التشاركية يف تعزيز الشعور   
املفتوح وبناء القدرة املؤسسية احمللية وتشجيع املشاركة يف املشاريع والتقييمات، مكّونـات            

  سني القدرة على التأقلم مع املناخ يف السياقات احلضرية؛رئيسية يف اجلهود املتواصلة لتح
ينبغي أن تضمن العمليات التشاركية املتعددة أصحاب املصلحة إدامة هذه            )د(  

  األساليب والنُُّهج بعد انتهاء املشاركة األولية؛
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ميكن أن تكون النُُّهج التشاركية يف التعلم والعمل فعالة يف متكني اجملتمعات              ) ه(  
يتوقف على توفر قدرة كافية على تيـسري هـذه           لية وتعزيز مشاركتها، لكن حتقيق ذلك     احمل

جيعل من النُُّهج التشاركية أنشطةً   فعدم وجود هذه القدرة قد    . العملية وحتليل خمرجاهتا بفعالية   
  .الستخالص البيانات غري ذات فائدة للمجتمعات احمللية

، كوميني مساراً مهماً لتعزيز التـأقلم     أصحاب املصلحة غري احل   أن يشكل   وميكن    -٤٢
  .سيما لدى وجود حتديات أو قيود يف العمل مباشرة مع احلكومات ال

وينبغي التصدي للفجوات املعرفية، مبا فيها تلك املتعلقة باملعلومات عـن تكـاليف               -٤٣
 والبيانات  واملخاطر وأوجه عدم التيقن، والقابلية للتأثر على املستوى احمللي،         التكيف وفوائده، 

تنسيق البحوث وتقاسم املعلومات واخلربات املتاحـة       الالزمة للرصد والتقييم، عن طريق      
). على سبيل املثال، عن طريق منابر التكيف الدولية أو اإلقليمية أو الوطنيـة             (بصورة فعالة 

  :وحتقيقاً لذلك، ُحّددت املمارسات اجليدة والدروس التالية
من النظراء أدوات فعالة يف      قاسم املعارف والتعلم  ميكن أن تكون شبكات ت      )أ(  

فقد اسُتخدمت أفرقة العمل املتعددة أصحاب املصلحة واملنـابر         . التصدي للفجوات املعرفية  
املعرفية بصورة فعالة على سبيل املثال يف مشروع ملؤسسة بريد اليف من أجل بناء القـدرة                

ومىت أمكـن، ينبغـي     . سري اإلدارة التكيفية  والتوعية، وتعزيز التنسيق، وتقاسم اخلربات، وتي     
ازدواجية اجلهـود وحتـسني      استخدام أفرقة العمل واملنابر املعرفية القائمة وتعزيزها لتجنب       

  فعالية التكلفة؛
يكون تقاسم املعارف أكثر فعالية عندما يشمل مـستويات وختصـصات             )ب(  

 -وقّدمت بريد اليف . واقعأرض ال متعددة، وُيشرك واضعي السياسات ومتخذي القرار على
 فريقاً جمتمعياً حملياً مرتني يف السنة ملناقشة مسائل تغـري           ٢٢كينيا مثاالً على ذلك، إذ جيتمع       

وجتربتهم يف التكيف القائم على النظم اإليكولوجية، وغري ذلك من مسائل حفظ املناخ       املناخ
فـيض املعرفـة الـشعبية       ميعوبدورها، تعمل مجعية الطبيعة يف كينيا على جت       . وسبل العيش 

املشتركة بني اجملتمعات احمللية، ومن مث تتقامسها مع أفرقة عمل وطنيـة متعـددة أصـحاب                
وترسـل  . املصلحة وتستخدمها لتوجيه قرارات السياسات العامة على الصعيد احمللي والوطين    

  . الصعيد اإلقليمياملعلومات إىل أمانة شراكة بريد اليف يف أفريقيا لنشرها علىاً اجلمعية أيض
يتطلب حتقيق التنمية القادرة على التـأقلم مـع          وفيما يتعلق بالتقييم والتخطيط،     -٤٤
على فهم قابلية الناس للتأثر وقدراهتم وأولوياهتم اإلمنائيـة          االعتماد بصورة حامسة   املناخ

املاضـية  إىل االجتاهات   اً  وطموحاهتم، واحلصول على املعلومات املناخية وتفسريها استناد      
والسيناريوهات املستقبلية لبلورهتا يف رسائل سهلة وقابلة لالسـتخدام وثيقـة الـصلة             

  :وفيما يلي بعض املمارسات اجليدة والدروس املستفادة يف هذا الصدد. باألوضاع احمللية
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من الضروري دعم تطبيق املعارف احمللية واملشاركة والعمل اجملتمعيني مـن             )أ(  
نظومات الطبيعية واالجتماعية على التأقلم وتنفيذ حلول مالئمة للواقع احمللي          أجل تعزيز قدرة امل   

ففي إطار مشروع حفـظ  . بطريقة تساعد اجملتمعات احمللية والبلدان واالقتصادات على التكيف  
النظم اإليكولوجية من أجل التكيف مع تغري املناخ يف شرق أفريقيا الذي تنفّذه بريد اليـف،                

 التعلم والعمل التشاركية ملساعدة اجملتمعات احمللية على حتليل قابليتها للتـأثر            اسُتخدمت أدوات 
ويف بوروندي، اسُتخدمت خطط    . أخذ املبادرة  وخيارات التكيف املتاحة أمامها، ومتكينها من     

التكيف اجملتمعية لتوجيه عملية إدماج التكيف القائم على النظم اإليكولوجية يف خطة التنميـة              
أعـدهتا   جمموعة أدوات التخطيط التشاركي للسيناريوهات الـيت       وتستخدم.  روجيي البلدية يف 

مؤسسة كري الدولية عمليةً متكررةً تتمثل يف تقاسم تنبؤات املناخ وتفسريها مجاعيـاً، وهـو               
  يضمن استرشاد عملية صنع القرار احمللية يف جمال التكيف بالبيانات املتعلقة باملناخ؛ ما

تباين يف قابلية الناس للتأثر وقدراهتم وأولوياهتم وطموحـاهتم،  على صعيد ال    )ب(  
تكون االعتبارات اجلنسانية جزءاً من خطـط        من املهم لضمان فعالية التخطيط للتكيف أن      

ولعوامل السلطة لفهـم     للجوانب اجلنسانية  على سبيل املثال، إجراء حتليل    (التكيف الوطنية   
  ).نسانية والتأثريات املتباينة حسب نوع اجلنسحمركات التغيري ورصد الديناميات اجل

وقد برزت املمارسات اجليدة التالية فيما يتعلـق بتنفيـذ إجـراءات تكيـف                -٤٥
  :األهداف حمددة

ومن . ُيعّد تعزيز تطوير التكنولوجيا ونشرها تدخالً مهماً يف جمال التكيف           )أ(  
ضانات مستخدم يف منطقة جبـال      حبدوث الفي  األمثلة على ذلك نظام جمتمعي لإلنذار املبكر      

هندوكوش يف اهليمااليا يف إطار اجلهود اليت يبذهلا املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال من              
ويرسل النظام إنذارات إىل اجملتمعات احمللية أسـفل اجملـرى   . أجل تقليص تأثري املياه الفائضة   

  طق الواقعة أعلى اجملرى وأسفله؛ويعزز تقاسم املعلومات اآلنية عن الفيضانات بني املنا
ميكن أن يساعد اعتماد هنج املشهد العام يف ضـمان مراعـاة تـدخالت                )ب(  

التكيف النطاَق الوظيفي للنظمِ اإليكولوجية والنظمِ اليت تتفاعل معها، وهو ما يعزز فعاليـة              
 تغري املنـاخ  فعلى سبيل املثال، تنفّذ بريد اليف مشروع تعزيز التأقلم مع. استجابات التكيف 

يف مستجمعات املياه يف منطقة البحريات الكربى، الذي ُينفَّذ يف وحدات قائمة علـى هنـج               
للقدرة على التأقلم مع املناخ ويبلغ نطاق ارتفاعها يف          ارتفاعية املشهد العام ُتسمى تدرجات   

ويتطلب . يف توزيع األنواع واملوائل التغري الصعودي  متر من أجل مراعاة١ ٠٠٠حده األدىن 
على سبيل املثـال،    (هنج املشهد العام هياكل لتنسيق التكيف عرب احلدود السياسية واإلدارية           

  ؛)حوض حبرية فكتوريا الذي ميتد على أربعة بلدان
ميكن أن تترتب عوائد اقتصادية طويلة األمد إجيابية على التحّول من التصاميم              )ج(  
أي مسارات بديلة قادرة    (على قدر أكرب من التأقلم      النظم إىل أخرى تنطوي      لتخطيط التقليدية

. ، لدى األخذ يف االعتبار اخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات املناخية يف املستقبل           )على التأقلم 
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 بفعالية من  فعلى سبيل املثال، ميكن أن تسهم تصاميم املساكن املستوفية لشروط التأقلم يف احلدّ            
. املعرضة للفيضانات والعواصف وارتفاع درجات احلـرارة       عات احمللية تكلفِة اخلسائر يف اجملتم   

يف القدرة  اً  كبرياً  إسهام املستوفية لشروط التأقلم   تسهم التصاميم  ويف ظل تغري املناخ، ميكن أن     
على التكيف والتأقلم يف اجملتمعات احمللية الفقرية، عن طريق احلـد مـن اخلـسائر يف الـبىن                  

لذلك، من املهم بصفة خاصة أن يتمكن الفقراء وَمن هم على حافـة             و. واملوجودات والدخل 
يصعب عليهم احلصول على األراضي واملساكن، من االسـتفادة مـن تـصاميم              الفقر، الذين 

  املستوفية لشروط التأقلم ذات التكلفة املعقولة ومن التمويل الالزم لتنفيذها؛ املساكن
رة نانسن يف منطقة احمليط اهلـادئ       أظهرت نتائج املشاورات يف إطار مباد       )د(  

ومنطقة أمريكا الوسطى ومنطقة القرن األفريقي الكربى أمهية أن ُتدَمج يف خطط التكيـف              
. )٤٣(الوطنية جوانُب التنقل البشري، مبا فيها اهلجرة الطوعية وإعادة التوطني املخطـط هلـا             

ائمة، شكالً إجيابياً مـن     وميكن أن تكون اهلجرة الطوعية، سواء كانت دائرية أو مؤقتة أو د           
ومن جهة أخرى، إذا أديرت إعادة التوطني املخطط هلـا وجـرت            . التكيف مع تغري املناخ   

بطريقة تشاركية، فيمكنها أن تكون استراتيجية فعالة ملساعدة اجملتمعات احمللية على التكيف            
  مع تأثريات تغري املناخ؛

رد املالية من كل مـن الـصناديق        يتطلب التكيف مع تغري املناخ تعبئة املوا        ) ه(  
املتعددة األطراف املخصصة لتغري املناخ وامليزانيات احمللية، فضالً عن استخدام األموال العامة            

ويتعني على احلكومات االستفادة من الشراكات والشبكات املنـشأة مـع           . املتاحة بكفاءة 
  . على التمويلحكومات أخرى وهيئات إقليمية وجهات فاعلة دولية من أجل احلصول

ويف هذا  . أداة هامة يف ضمان فعالية خطط العمل وفعاليتها       وُيعّد الرصد والتقييم      -٤٦
  :الصدد، برزت املمارسات اجليدة والدروس التالية

من املهم ضمان إشراك أصحاب املصلحة املعنيني والتشديد علـى عمليـة              )أ(  
الدولية عن طريق العملية التـشاركية      فعلى سبيل املثال، تسعى مؤسسة كري       . التعلم املستمر 

تنتهجها يف الرصد والتقييم والتأمل والتعلم إىل توفري منرب ميكّن أصحاب املصلحة احملليني              اليت
 من التعبري عن أولوياهتم ورؤيتهم فيما يتعلق بالتغيري، بغية بناء القدرة التكيفية بـني الفقـراء    

 احلث على التعلم والتأمل املستمرين واملـشتركني  وتسعى املؤسسة أيضاً إىل. والفئات املتأثرة 
جمموعة أدوات للتقييم امليداين خلدمات النظم      اً  ووضعت بريد اليف أيض   . بني هذه اجلماعات  

 اسُتخدمت إىل جانب أدوات تعلم      - وهو هنج لتقييم النظم اإليكولوجية       - )٤٤(اإليكولوجية
 للتأثر يف اجملتمعـات احملليـة وحتديـد         وعمل تشاركية من أجل املساعدة على فهم القابلية       

  خيارات التكيف املالئمة؛
__________ 

 http://www.nanseninitiative.org/sites/default/files/Horn%20of%20Africa%20Outcome%20> :انظر )٤٣(
Document%20%28Final%20May%202014%29_0.pdf>. 

 .<http://www.birdlife.org/worldwide/science/assessing-ecosystem-services-tessa>: انظر )٤٤(
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ينبغي أن تركّز تدابري رصد جمموعة خمتارة من خيارات التكيف وتقييمهـا              )ب(  
حمددة وتعزيز التأقلم مع     خماطر على نتائج أنشطة التكّيف املنفّذة ومدى فعاليتها يف احلد من         

 دول أعضاء يف االحتاد األورويب على وضع نظم         وعلى املستوى الوطين، تعكف عدة    . املناخ
وتتراوح أهداف هذه النظم بـني تقيـيم        . للرصد أو اإلبالغ أو التقييم، أو تنفيذ هذه النظم        
وتستخدم البلدان جمموعة متنوعة من النُُّهج      . التأهب يف بلد ما وتقييم تدابري سياساتية حمددة       
من جانب هيئة مستقلة أو التقييم الذايت الذي        يف خططها، منها على سبيل املثال االستعراض        

  تنفّذه جهات فاعلة يف القطاعات املختلفة؛
من املهم أيضاً رصد االستجابات وتقييمها لتجنب التطورات الالتكيفيـة            )ج(  
وجيب دعم التنفيذ الناجح بوضع ترتيبات مالئمة لرصد وتقييم مدى التزام سياسـة             . احملتملة

. قها ألهدافها، وملعرفة كيف ميكن تعزيز جهود التكيـف املـستقبلية          التكيف مبسارها وحتقي  
برنـامج   مستند إىل عملية تقييم، وهو     مثاالً على إجراء عملي   " ثقافة املياه "ويشكّل برنامج   

مدته عشرون عاماً يتعلق بنظم احملاصيل البعلية، وتغذية طبقات املياه اجلوفيـة، ومكافحـة              
هريموسيو يف والية سينورا الواقعة مشال غرب املكسيك، اليت         الفيضانات واجلفاف يف مدينة     

وخلص التقييم إىل وجود اخنفاض حـاد يف        . ظلت املياه شحيحة فيها على مدار عدة عقود       
  ؛)٤٥(حد من املياهاحصة الفرد الو

 ييّسر إطار الرصد والتقييم الذي اعتمده معهد املوارد العاملية إجراء عملية دورية             )د(  
وتعديلها من أجل حتسني ممارسات التكيف مع الوقـت وتبـسيط            تدخالت التكيف الستعراض  

ومتثّـل األداة  . )٤٦(عملية تقدمي التقارير إىل السلطات الوطنية أو اجلهات املاحنة أو اجملتمع الـدويل      
اإلطارية اليت وضعها املعهد الدويل للتحول االجتماعي والبيئي مثاالً على أداة اقتـصادية لتقيـيم               

الت التكيف حبثت كيفية حفز التأقلم مع املناخ والكوارث عن طريق وضـع أداة إطاريـة                تدخ
ويستخدم املعهد هذه العملية من أجل      . )٤٧(جديدة إلجراء حتليل نوعي للفوائد مقارنة بالتكاليف      

توفري إطار ومعلومات لدراسة آراء اجملتمعات احمللية فيما يتعلق بفوائد االسـتراتيجيات املختلفـة              
  .تكاليفها، ومن أجل دعم مزيد من أنشطة أفرقة البحث يف دراسة التكاليف والفوائد الكميةو

الدروس املستفادة فيما يتعلق بتيسري عملية وضع       وعرضت التقارير املقدمة أيضاً       -٤٧
  :، وهي تشمل ما يليخطط التكيف الوطنية

يق ومتكاملـة   ينبغي أن تكون عملية وضع خطط التكيف الوطنية حسنة التنس           )أ(  
وشاملة للجميع، وهو ما يتطلب إشراك الوزارات املعنية واملستويات املختلفة من احلكومة ونطاقاً             

ومن املهم تطوير ما يكفي من القـدرات واألدوات واملعلومـات           . واسعاً من أصحاب املصلحة   
  وإتاحتها لضمان استمرار عملية وضع خطط التكيف الوطنية يف كل بلد على حدة؛

__________ 

 .)باإلسبانية (<http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/adap_cclimatico.pdf>: انظر )٤٥(
 .<http://www.wri.org/sites/default/files/pdf/making_adaptation_count.pdf> :انظر )٤٦(
 .</http://training.i-s-e-t.org/module-series-3>: انظر )٤٧(
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يضمن ربط عملية وضع خطط التكيف الوطنيـة بعمليـات وسياسـات              )ب(  
وبرامج ومشاريع وطنية جارية أخرى إدماج اعتبارات التأقلم مع املناخ يف عمليـة التنميـة               

  بصورة فعالة؛
ميكن أن يؤثر تغري املناخ وعوامل إجهاد أخرى يف حتقيق األهداف اإلمنائية   )ج(  

م لالستجابة هلذه التهديدات مـن إجـراءات وسياسـات      ويف كيفية حتديد البلدان ما يلز     
وعليه، من املهم . وموارد وترتيبها حسب األولوية، ويف كيفية حتقيق البلدان لرؤاها اإلمنائية  

أن تتقاسم البلدان النتائج واخلربات والدروس املستفادة يف جمال إدماج تغـري املنـاخ يف                
وميكن أن  . كن لتبادل اخلربات أن يعزز التعلم     ومي. عمليات التنمية االقتصادية يف كل منها     

تشكل حلقات العمل املواضيعية اإلقليمية سبيالً لتوفري التدريب التقين ولتعزيز التبادل بني            
  بلدان اجلنوب؛

ميكن استخدام املبادرات اجلارية ذات الصلة كمداخل لتعزيز عملية وضـع           )د(  
  .خطط التكيف الوطين داخل البلدان

الربط بـني  ارسات اجليدة والدروس املستفادة يف عمليات وهياكل       املم  -رابعاً  
  خطط التكيف الوطنية واحمللية

ينبغي أن يوازن التخطيط للتكيف بني النهَجني التصاعدي والتنازيل يف إطار عمليـة          -٤٨
وقيمة املعلومات واألولويات اليت ُتولّـد علـى        . مستمرة يسترشد فيها أحد النهجني باآلخر     

 املستوى احمللي للتخطيط الوطين ال تقل عن قيمة التوجيه الصادر من املـستوى الـوطين يف               
  .عمل على املستوى احملليحتديد إطار ال

وقـد بـرز بعـض      . ومثة مداخل متعددة للربط بني خطط التكيف الوطنية واحمللية          -٤٩
  . الرئيسية فيما يتعلق بتطوير هذه الروابط وتعزيزهااملمارسات اجليدة والدروس

الربط بني خطط التكيـف      وتعتمد بلدان معّينة أطراً وعمليات مؤسسية لتعزيز        -٥٠
  : منها ما يليليةالوطنية واحمل

إىل وضع عمليات للربط بني خطط التكيـف الوطنيـة           بادر بعض البلدان    )أ(  
ومن األمثلة على ذلك اإلطار الوطين خلطط العمل احمللية يف جمال التكيف يف نيبـال               . واحمللية
  عملها الوطين للتكيف؛ يكّمل برنامج الذي

 اإلنتاجية الزراعية يف نيبـال      حدد مشروع استراتيجية تنمية الزراعة لزيادة       )ب(  
 املتعلق بتعزيـز    )٤٨(مخسة تدابري ذات أولوية منها إطار العمل املستند إىل األولويات الوطنية          

وولّـد برنـامج العمـل الـوطين        . التأقلم مع تغري املناخ والظواهر الشديدة املرتبطة باملناخ       
__________ 

 .<http://www.fao.org/docrep/015/an713e/an713e00.pdf>: انظر )٤٨(
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اً قوياً إلدماج الشواغل املتعلقة     واالستراتيجية الوطنية إلدارة أخطار الكوارث زمخ      )٤٩(للتكيف
يتطلبان إجراءات على أرض الواقـع للتـصدي         بأخطار املناخ يف األولويات الزراعية، ومها     

واستجابة لدعوة أطلقتها حكومة نيبال، يّسرت منظمة األمـم         . للتأثريات الفورية واملستقبلية  
ة إلعداد إطـار أولويـات      املتحدة لألغذية والزراعة عملية تفاعلية متعددة أصحاب املصلح       

 ويقدم إطار العمل هذا خارطة طريق للتـصدي لتـأثريات         . ٢٠٢٠-٢٠١١العمل لألعوام   
 املخاطر املرتبطة بالظواهر املناخية الشديدة وتغري املناخ، ويسعى إىل ضمان استناد تدابري إدارة        

د قاعدة مؤسـسية    املخاطر والتكيف مع تغري املناخ إىل األولويات الوطنية واحمللية، مع وجو          
  صلبة للتنفيذ؛

تشكّل حزمة استراتيجية التكيف واستراتيجيات وخطط عمـل التكيـف            )ج(  
وتعبئة املوارد املاليـة     للعمل على املستوى احمللي    الوطنية يف االحتاد األورويب اإلطار املؤسسي     

مـات  والقدرات لذلك، وهو ما يساعد يف تعزيز املعارف عن طريق البحوث وتقاسم املعلو            
  املوجودة، بسبل منها املنابر املتعلقة بالتكيف؛

 تدعم منح البلـديات     )٥٠(أعّدت حكومة جنوب أفريقيا ورقة بيضاء وطنية        )د(  
وقد أعّدت وزارة الـشؤون البيئيـة، ووزارة التعـاون          . احمللية والية االستجابة لتغري املناخ    

 نـوب أفريقيـة جمموعـة أدوات      احلكومي والشؤون التقليدية، ومجعية احلكومات احمللية اجل      
االستجابة املشتركة لدعم هذه الوالية عن طريق إدماج تغري املناخ يف اخلطط اإلمنائية املتكاملة       
احمللية يف إطار عملية حثيثة تقوم على التيسري والتدريب تدعمها احلكومة الوطنية ومنظمات             

  مثل فرع منظمة احلفظ الدولية يف جنوب أفريقيا؛
، وهي خارطة ٢٠١١ذت االستراتيجية اإلطارية الوطنية لتغري املناخ لعام  اخت  ) ه(  

الطريق الوطنية لتعزيز التأقلم مع أخطار املناخ يف الفلبني، هدفاً عاماً يكمن يف بناء القـدرة                
واغتنـام أفـضل    التكيفية للبلد، وتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على التأقلم مع تغري املناخ،  

  .من آثارهفرص التخفيف 
أو احلصول املباشر على التمويل فرصة مهمة أخرى للربط /ومتثّل إتاحة التمويل و  -٥١

ويف هذا اجملال، عرضت التقارير بعـض املمارسـات         . بني عمليات التكيف احمللية الوطنية    
  :اجليدة على النحو التايل

 عـام   أخذت بعض البلدان تنشئ صناديق وطنية لتغري املناخ مكلّفة بشكل           )أ(  
 ٢٠١٢ويدعم قانون صندوق تعزيز بقاء الناس لعام        . بتقدمي املوارد للمجتمعات احمللية املتأثرة    

 إجراءات التكيف على املستوى احمللي عن       ٢٠٠٩املستند إىل القانون الفلبيين لتغري املناخ لعام        

__________ 

 .<http://unfccc.int/resource/docs/napa/npl01.pdf>: انظر )٤٩(
-http://www.sanbi.org/sites/default/files/documents/documents/national>: متاح يف الـرابط التـايل      )٥٠(

climate-change-response-white-paper.pdf>. 
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بـصورة  طريق إتاحة مسارات متويل طويلة األجل ستمكّن احلكومة من التصدي لتغري املناخ         
وسيساعد الصندوق احلكومات احمللية يف تنفيذ أنشطة التكيف يف جماالت منها علـى             . فعالة

سبيل املثال إدارة املوارد الربية واملائية، والزراعة ومصائد األمساك، والصحة، وتطوير الـبىن             
  التحتية، والنظم اإليكولوجية الطبيعية؛

بلدان احلصول على مـوارد ماليـة       يتيح استخدام طرائق التمويل املباشر لل       )ب(  
ويشكل ذلك فرصة للتعلم  .بصورة مباشرة عن طريق مؤسسات معتمدة وهيئات تنفيذ وطنية

وبناء القدرات، إىل جانب وضع برامج متماسكة ومتكاملة على املستوى الـوطين، وهـو              
  .ميكنه أن يدعم االحتياجات على النطاق احمللي بصورة أكثر فعالية ما
الربط بـني     التركيز على احلد من خماطر الكوارث مدخالً مفيداً لتعزيز         ويشكّل  -٥٢

  :وفيما يلي بعض املمارسات اجليدة يف هذا السياق. خطط التكيف احمللية والوطنية
استخدمت مؤسسة كري الدولية وشركاؤها هنجاً جمتمعيـاً متكـامالً يف             )أ(  

ـ          التكيف واحلد من   ني املعـارف التقليديـة     خماطر الكـوارث يف بـنغالديش جيمـع ب
واالستراتيجيات املبتكرة لتحسني قدرات ساكين اجلزر النهرية على التكيف والتأقلم مـع            

ففي البدء، ُتدمج اعتبارات التكيف مع تغري املناخ يف خطط . تأثريات الكوارث وتغري املناخ
تنميـة يف   إدارة الكوارث يف احلكومات احمللية، ومن مث ُتستخدم مجيعها لتوجيه خطـط ال            

  احلكومات احمللية؛
من أجل ضمان ربط خطط إدارة أخطار الكـوارث الوطنيـة باحملليـة،               )ب(  

 يف نيبال إطار القطاعـات وجمـاالت        )٥١(تستخدم عملية التخطيط إلدارة أخطار الكوارث     
ولتجنب ازدواجية اجلهـود    . األولوية الوارد يف االستراتيجية الوطنية إلدارة أخطار الكوارث       

ملستوى احمللي، ُتعترب أولويات برنامج العمل الوطين للتكيف وهذه االستراتيجية مبادئ           على ا 
وهتدف عملية التخطيط إىل ضمان التـصدي إىل أخطـار          . توجيهية يف وضع اخلطط احمللية    

الكوارث بصورة منسقة عن طريق إشراك الوكاالت احلكومية املعنية والـشركاء اإلمنـائيني             
الستقاء  عقد حلقات العمل وتنظيم جلسات وقد ساهم. اجملتمعات احملليةواملؤسسات احمللية و

  .أصحاب املصلحة احملليني يف وضع أولويات مفصلة لغايات التخطيط تعقيبات
ويساعد إدماج اعتبارات التكيف مع تغري املناخ يف عمليات التخطيط القطاعية             -٥٣

لية يف تعزيز الربط بني خطط التكيـف        واإلمنائية اليت تضطلع هبا اهليئات واحلكومات احمل      
  :ومن األمثلة املقدمة يف هذا السياق ما يلي. احمللية والوطنية

تدعم املعلومات الواردة من الربنامج البحثي الرئيسي املتعلق بسيناريوهات           )أ(  
التكيف الطويلة األمد يف جنوب أفريقيا هنجاً شامالً لعدة قطاعات يف التخطيط على املستوى              

وتشكّل املعلومات األساس لتقليص نطاق عملية التخطيط لتوائم املستوى احمللي عن           . وطينال
__________ 

 .<http://www.fao.org/climatechange/35702-031dac721bf7bf63928c01de3ae048669.pdf>: انظر )٥١(
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طريق إدماج اعتبارات التكيف مع تغري املناخ يف االستراتيجيات اإلقليمية لالستجابة لـتغري             
ومن مث، ميكن أن تشكّل استراتيجيات االستجابة هذه اإلطار التـوجيهي للتخطـيط        . املناخ

  ؛)٥٢(ملتكامل على املستوى احمللياإلمنائي ا
ميثل التكيف مع تغري املناخ يف قطاع الزراعة يف منطقة ماجيالن يف شـيلي                )ب(  

خطة تكيف لقطاعات احلراجـة واملواشـي        ممارسة جيدة أخرى يف جمال التعاون يف وضع       
ـ            . والزراعة . ةوقد ُوضعت أداة ختطيط بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراع

وانطوت األداة على حتديد وإدماج تدابري التكيف يف قطاع الزارعة، فضالً عن تدابري تعزيـز               
قدرات التكيف احمللية لدى املزارعني واملؤسسات وفقاً لتحليل تأثري السيناريوهات املستقبلية           

  يف املستوى دون الوطين؛
 التكيف، وهـو  تواصل مدن يف االحتاد األورويب تنفيذ العديد من إجراءات         )ج(  

ما يشهد على التزامها بوضع استراتيجية تكيف حملية شاملة أو إدماج التكيف مع تغري املناخ               
  ؛)٥٣(يف اخلطط القائمة ذلك الصلة

عقدت املنظمة الدولية للهجرة ووزارة البيئة الكولومبيـة حلقـة عمـل         )د(  
ؤولني الوزاريني وممثلي   مجعت شىت اجلهات الفاعلة على املستوى الوطين واحمللي، مثل املس         

اجملتمع املدين احمللي يف امليدان، بغية وضع أنشطة تتصل بإدماج مسائل التنقل البـشري يف               
 خطـوة  وشكّل هذا احلـدث   . خطط التكيف وتنمية املناطق على املستوى احمللي والوطين       

طنيـة   يف إطار الربط بني خطط التكيف الو       -متحورت حول مسألة اهلجرة والتنقّل       - أوىل  
  .وهو مثال ميكن استنساخه يف املستقبل يف بلدان أخرى واحمللية،

إقامة وتعزيز الشراكات والتعـاون بـني       وبرزت دروس رئيسية عديدة يف جمال         -٥٤
  :، وفيما يلي ملخص هلاخمتلف أصحاب املصلحة

من الضروري االعتراف بالشبكات والشراكات القائمة يف املدن والبلـدان            )أ(  
دان واالستفادة منها بطرق تشمل إشراك مزيد من املدن والعمل معها والتـأثري يف              وبني البل 

السبل اليت تعتمدها املنظمات، مبا فيها املنظمات غري احلكومية واجلهات املاحنة واملؤسـسات             
على سـبيل  (املالية الدولية، يف التعامل مع مسألة التأقلم مع تغري املناخ يف السياقات احلضرية           

وقد يكون  ). ، الدروس املستفادة من مشاريع املعهد الدويل للتحول االجتماعي والبيئي         املثال
مفيداً ومعززاً للفعالية إنشاء مزيد من الروابط بني هذه اإلجراءات املنفذة على مستوى املدن              

على سبيل املثال، الدروس املستفادة من املـدن يف سـياق           (واستراتيجيات التكيف الوطنية    
  ؛)ألورويباالحتاد ا

__________ 

ــر ) ٥٢(  -http://www.sanbi.org/biodiversity-science/state-biodiversity/climate-change-and-bioadaptation>: انظ
division/ltas>. 

 .</http://resilient-cities.iclei.org/bonn2014/open-european-day>: ميكن االطالع على املزيد يف الرابط التايل ) ٥٣(
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من املهم حتديد أدوار ومسؤوليات واضحة على خمتلف املستويات احلكومية      )ب(  
، وإنشاء مؤسسات مرنة قائمـة علـى        )وخباصة املستوى احلضري ودون الوطين والوطين     (

  التنسيق فيما بينها من أجل تعميم التكيف بصورة فعالة؛
مبا يف ذلك ختـصيص     (من الضروري أن تعزز احلكومات الوطنية جهودها          )ج(  
من أجل تعزيز املعارف يف اجملتمعات احمللية فيما يتعلق بدعم التأقلم مع تغري املنـاخ               ) املوارد

وتضطلع املكاتب احلكومية على مستوى األقاليم واملناطق بدور حاسم         . على املستوى احمللي  
  جسر اهلوة بني السياسات الوطنية والتنفيذ على الصعيد احمللي؛ يف

ال بد أيضاً من وضع عمليات استراتيجية منظمة تعزز تبـادل املعلومـات               )د(  
واملعارف بني اجملتمعات احمللية والعلماء وواضعي السياسات لتوجيه عمليـة صـنع القـرار              

على سبيل املثال، الدروس املستفادة من مبادرة الطرق السريعة         (وجعلها أكثر مشوالً للجميع     
  ).عة للمركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبالللتعلم يف جمال التكيف التاب

  امللخص  -خامساً  
الواردة من األطراف واملنظمات الشريكة      برزت بعض العناصر املشتركة بني التقارير       -٥٥

يف برنامج عمل نريويب فيما يتعلق بعمليات التخطيط للتكيف اليت تعـاجل مـسائل الـنظم                
وارد املائية، والصحة، وفيما يتعلـق بـالربط بـني          اإليكولوجية، واملستوطنات البشرية، وامل   

  .عمليات التكيف الوطنية واحمللية
أمهية إدماج خطط التكيف يف عمليات      ومن الرسائل الرئيسية املستقاة من التقارير         -٥٦

فمن الالزم أن تستند اخلطط وامليزانيـات اإلمنائيـة         . التخطيط والتنفيذ اإلمنائية والقطاعية   
إجراءات تفضي إىل تنمية قادرة على التأقلم مع املناخ، سواء َتوفر متويل حمدد             والقطاعية إىل   

ويف الوقت ذاته، جيب أن يكون للتدخالت املتعلقة باملناخ حتديداً فوائد           . للتكيف أم مل يتوفر   
  .إمنائية واضحة

يـة  بأخذ القطاعات واجملتمعات احملل   وقد برزت الرسائل الرئيسية التالية فيما يتعلق          -٥٧
  :املعرضة للتأثر يف احلسبان يف عمليات التخطيط للتكيف

من الالزم أن تركز خطط التكيف على احلد من القابليـة للتـأثر حاليـاً                 )أ(  
املعرضة للتأثر، وعلى تعزيز قدرات التكيف مع تغري املناخ لدى           ومستقبالً يف مجيع القطاعات   
  عرضة للتأثر؛ أكثر الناس واجملتمعات احمللية

معاجلة مسألة التفاوتات االجتماعية والتباين يف القابلية للتـأثر،          من الالزم   )ب(  
يف ذلك االعتبارات اجلنسانية، على مجيع مستويات االستجابة لتغري املناخ، من املـستوى              مبا

احمللي إىل الوطين، نظراً لكوهنا متثّل عائقاً أساسياً أمام حتقيق التكيف املنصف قلّما ُيتصّدى له               
  لى حنو كاٍف؛ع
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االستفادة يف التخطيط للتكيف على الصعيد الوطين من تطبيق مبادئ          ميكن    )ج(  
التكيف اجملتمعي وتعزيزها، إذ إن ذلك يسّهل حتديد األسباب الكامنة وراء القابليـة للتـأثر               

د باملناخ، ويدعم اختيارات التكيف املالئمة املبنية على السياق احمللي، ويدعم إجياد توازن جي            
ويتسم بفعاليته من حيث  ،)املمارسة والعمليات " (املرنة"و) البىن التحتية " (الصلبة"بني التدابري   

ويستند إىل املعارف والقدرات املوجودة للتصدي لتقلب املناخ وحتّوله وما يتـصل             التكلفة،
  .بذلك من مسائل

ـ          ومن الالزم أن تسترشد       -٥٨ ف عمليات صنع القـرار يف جمـال التخطـيط للتكي
وذلـك   ،)مثل املعلومات عن جدوى تدخالت تقنية حمـددة        (باملعلومات احمللية والعلمية  

وعلى صعيد يكتسي أمهيـة حامسـة، فلتكـون    . لضمان متاُسك عمليات التخطيط للتكيف 
املفضية إليها بناء على     جيب أن ُتتخذ القرارات    التدخالت تكيفية ومالئمة للتأقلم مع املناخ،     

  .وتكرارية يشارك فيها األشخاص املتأثرون بتغري املناخ ةعملية ختطيط مدروس
يشكالن يف أحيـان    " العمل مع اآلخرين  "الشراكات و ومن الرسائل الرئيسية أن       -٥٩

ومبا أن تغري املناخ يؤثر يف مجيع أفراد اجملتمـع وقـد        . يف جناح التكيف  اً  رئيسي  كثرية عامالً 
لب أن تبذل اجلهات الفاعلة احلكوميـة وغـري         يؤدي إىل تأثريات معقدة ومتعاقبة، فإنه يتط      

وميكن أن يقّوي العمل مع شبكات . احلكومية جهوداً متضافرة ومنسقة لوضع احللول املالئمة 
  .الترابط بني التخطيط للتكيف على املستوى احمللي والوطين اجملتمع املدين وحمافله القائمة

يف على املستوى احمللي والوطين، متثّل      الترابط بني التخطيط للتك    وفيما يتعلق بتقوية    -٦٠
عملية وضع خطط التكيف الوطنية بناًء على إطار كانكون للتكيف فرصة مهمة ميكـن              

لكـن  . للبلدان استغالهلا للربط بني عمليات التخطيط الوطنية واملعارف واخلربات احمللية         
 املـستوى احمللـي     بد من وجود توجيهات وتدابري وآليات حمددة للربط بني اخلربات على           ال

  .وعمليات حتديد األولويات على املستوى الوطين
  :وقد ُحددت الرسائل الرئيسية التالية فيما يتعلق بتعزيز الرصد والتقييم  -٦١

عملية رصد التكيف وتقييمه معقدة ألن خط األساس غري ثابت، ولوجود             )أ(  
ينبغي أن تكون مؤشـرات     ُمدركة إلثبات اإلضافية، وعليه،      عوامل تشويش كثرية وحاجةٍ   

رصد التقدم متينة وقابلة للقياس، وأن تكون مرتبطة بوضوح مبجموعات البيانـات املتاحـة           
اليت ميكن احلصول عليها، وأن تكون مرتبطة بوضوح بعامـل التعـرض لـتغري املنـاخ                 أو

  واحلساسية له والقدرة على التكيف معه؛
حاب املصلحة يف وضع جمموعـة      التشاور مع أص   من األمهية احلامسة مبكان     )ب(  

املؤشرات املالئمة لتقييم التكيف، ويتطلب ذلك تنسيقاً مؤسسياً بـني مجيـع القطاعـات              
أن مجيع أنشطة التكيف ومؤشراته ممثلة بالكامل وتشمل أيضاً األنشطة املشتركة بني             لضمان

  عدة قطاعات؛
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ساس على حنو   خط األ  التقييم الفعال للتأثريات يعتمد على مجع معلومات        )ج(  
 وتتّبع أنشطة تعزيز التأقلم املخطط هلا واملنفذة مقارنة باملؤشـرات احملـددة،           ،  جيد وُمجد 

الطقـس ميكـن تقيـيم فعاليـة        /يتوقف على حدوث ظواهر شديدة متعلقة باملناخ        كما
  التدخالت بعدها؛

مبا أن استجابة األنواع واجملتمعات اإليكولوجيـة والـنظم اإليكولوجيـة             )د(  
وأن من الصعب يف هذه األوضاع حتديـد اخلطـوط           ثريات املناخ عملية معقدة ودينامية،    لتأ

النظم التقليدية   اجلمع بني  فمن األساسي  التوجيهية الفعالة يف جمال رصد النظم اإليكولوجية،      
من اسـتخدام ُنُهـج     اً  وال مناص أيض  . القائمة على رصد احلالة املرجعية ونظم التقييم املتبعة       

لى تتبع خصائص التأقلم الدينامية الكامنة يف النظم اإليكولوجية واليت تتيح التكيف            تساعد ع 
مثل أمناط احلرائـق أو الريـاح املومسيـة         (الترابطية، وسالمة منط االضطرابات      الذايت، مثل 

  .وتغايرية املوائل) األعاصري املدارية أو التدفق أو
فثمة حاجـة إىل    . لعوامل املشتركة وقد ُحددت أمهية نظم إدارة املعارف كأحد ا         -٦٢

تربط الدروس املستفادة من املشاريع املنفذة على  تعزيز وتأصيل إدارة منهجية للتعلم واملعارف
املستوى احمللي باملستويات الوطنية والدولية، وتوِصل املعلومات املالئمة فيما يتعلق بأولويات           

ستوطنات البـشرية، واملـوارد املائيـة،       التكيف اليت تعاجل مسائل النظم اإليكولوجية، وامل      
 وعليه، من املهم تقدمي املعلومات بصورة أكثر فعالية إىل املختصني عن طريق أنشطة. والصحة

  :وقد تشمل هذه األنشطة على سبيل املثال ال احلصر ما يلي. ونواتج مصممة بعناية
 التعلم بـني    ولتيسري تبادل  إقليمية ألغراض التعلم   تنظيم حلقات ومنتديات    )أ(  

  بلدان اجلنوب؛
التعاون بني املختصني يف جمال التكيف وممّوليه من أجل رأب الفجوة بـني               )ب(  

  فهم ممارسة التكيف واجتاهات التمويل أو آليات؛
والتجارب والتعلم والتعاون يف إطار مبـادرات إقليميـة          تقاسم املعارف   )ج(  

  .رنامج عمل نريويبوعاملية إلدارة املعارف يف جمال التكيف، مثل ب
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Annex 

[English only] 

Examples of methods and tools for adaptation planning processes addressing ecosystems, human settlements, water 
resources, and health1 
 
Table 1 
Available and implemented methods and tools of adaptation planning processes addressing ecosystems  

Organization Tool and method Description Assessment 
Planning & 
Implementation  

International Centre 
for Integrated 
Mountain 
Development 

Himalayan 
Climate Change 
Adaptation 
Programmea 

The programme aims to provide national and regional level research on ecosystem-
based adaptation, make functional a payment mechanism for ecosystem services at the 
local (watershed) level, to undertake a detailed social and economic valuation of 
ecosystem services and to prepare a methodology for economic valuation developed and 
tested at watershed level, and identify and recommend a set of adaptation options for 
ecosystems and communities 

World Resources 
Institute (WRI) 

Coastal Capital 
seriesb 

WRI and its partners have used the results from economic valuation studies of coral 
reefs and mangroves in five Caribbean countries to identify and provide support for 
policies that help to ensure healthy coastal ecosystems and sustainable economies. 
Building on this, WRI has produced a guidebook on ecosystem valuation for decision-
making in the Caribbean 

Conservation 
International (CI) 

Vulnerability 
assessmentc 

Based on an ecosystem approach, CI’s subnational level vulnerability assessment for the 
Bogota–Cundinamarca region now provides important information on vulnerability to 
more than 10 million people affected by impacts to key ecosystem services 

Cooperative for 
Assistance and Care 
Everywhere (CARE), 
World Wide Fund 
for Nature and 
International Union 
for Conservation of 
Nature 

Community and 
ecosystem 
approach 
integrationd 

The framework for better integration of ecosystem and community-based adaptation 
approaches helps address the shortcomings of the mainstream, top-down, ‘hard’ 
(infrastructure) based approaches to adaptation. The approach has been successfully 
utilized in Nepal’s USAID-funded Hariyo Ban project, informing preparation and 
implementation of adaptation plans at various levels, from the community to the district 
and landscape levels 

a   See <http://www.icimod.org/hicap/?q=4779>. 
b   Go to <http://www.wri.org/our-work/project/coastal-capital-economic-valuation-coastal-ecosystems-caribbean>. 
c   Go to <http://www.conservation.org/projects/Pages/Adapting-to-a-Changing-Climate-in-Colombia.aspx>. 
d   More at <http://www.careclimatechange.org/files/adaptation/ELAN_IntegratedApproach_150412.pdf>. 

__________ 
1 The examples provided in the annex are based only on information contained in the submissions received. 
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Table 2 
Available and implemented methods and tools of adaptation planning processes addressing human settlements 

Organization Tool and method Description Assessment 
Planning & 
Implementation 

European 
Union (EU) 
(Sweden) 

Revised surface 
water system 

Revising the surface water system of the city of Malmö to include canals, dams and 
green roofs has allowed for better storage of rain water and slower discharge of this 
water to nearby streams, thereby reducing urban flooding 

Institute for 
Social and 
Environmental 
Transition 
(ISET) 

Climate Resilience 
Frameworka 

This framework for vulnerability looks at cities through the lens of agents, institutions 
and systems, and provides a more complete understanding of vulnerability by 
highlighting areas not often associated with an impact 

ISET Shared Learning 
Dialoguesb 

This multi-stakeholder assessment and planning methodology helps integrate local 
knowledge and issues. Outcomes developed and endorsed by local stakeholders are 
more legitimate and influential, and help build local capacity and knowledge 

Urban Climate 
Change 
Research 
Network 

Case Study Docking 
Stationc 

A web-based, extractable database to inform both research and practice on climate 
change and cities, it enables researchers and practitioners to access peer-validated data 
on climate-related risks and vulnerabilities for cities, as well as on implemented 
mitigation and/or adaptation measures 

EU (Austria) Integrated flood risk 
managementd 

Under the EU flooding directive, after each Austrian flooding event, interdisciplinary 
research initiatives fill existing knowledge gaps and provide detailed recommendations, 
significantly reducing future flood damage 

ISET Design competitionse Design competitions increase the likelihood that creative ideas will be produced by 
engaging local design institutions and students and creating localized interest in issues 
likely to extend well beyond the duration of the competition or project 

a   See <http://i-s-e-t.org/projects/crf.html>. 
b   See <http://i-s-e-t.org/resources/working-papers/climate-resilience-paper-1.html>. 
c   Go to <http://uccrn.org/2014/07/01/call-for-arc3-2-case-studies/>. 
d   See <http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/>. 
e   More at <http://i-s-e-t.org/projects/shelter.html> (includes information on the 2013 Resilient Housing Design Competition). 
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Table 3 
Available and implemented methods and tools of adaptation planning processes addressing water resources 

Organization Tool and method Description Assessment 
Planning & 
Implementation 

European 
Union (EU) 
(Flemish 
Region in 
Belgium, and 
Netherlands) 

Pumping stationa Due to severe drought on the Maas River, Europe’s largest Archimedes screw pumping 
stations were set up on the Albert Canal locks to augment water supply. Now, drought 
no longer threatens water supply, the screws are used as an electricity generator in times 
of excess water, and biodiversity outcomes have improved through fish-friendly design 

World 
Resources 
Institute (WRI) 

Aqueduct platformb Provides countries and river basins with risk exposure scores. The tool helps to analyse 
climate variabilities and risks and identifies areas of uncertainty that need to be factored 
into the national adaptation plan process 

EU (Sweden) Agricultural flood 
protection 

Two stage ditches allow water to overflow an upper flood stage instead of the field, 
while vegetation stabilizes the soil. Broadening the traditional trenches in Åkra has 
helped protect farm production 

EU (Spain) CEDEX impact 
assessmentc 

Through CEDEX, climate change impacts are assessed on water bodies and resources in 
Spain related to water resources in the natural regime, water demands, exploitation 
systems, and the ecological state of water bodies 

International 
Centre for 
Integrated 
Mountain 
Development 

Community-based 
flood early warning 
systemd 

A low-cost option that reduces flood risk through investing in early warning systems, 
and builds understanding of spring hydrology, appropriate policies, and institutions to 
minimize the impact of water shortages. The system is likely to promote a better 
understanding of the sociopolitical dimensions of coping with water scarcity 

World Health 
Organization 

Guidance on water 
supply in extreme 
weathere 

The guidance provides an overview of why and how adaptation policies should consider 
the vulnerability of health and environment due to new risk elements arising from 
adverse weather episodes. This integrated approach helps steer the development and 
discussion of guidance 

Global Water 
Partnership 
(GWP) 

Integrated Water 
Resources 
Management 
(IWRM) ToolBoxf 

As an information exchange platform, the toolbox provides water-related practitioners 
and professionals with the opportunity to discuss and analyse the various elements of the 
IWRM process, and facilitates the prioritization of actions, thus improving water 
governance and management. Has been successfully utilized in South-Eastern Asia to 
create awareness, develop country-based IWRM capacity, and facilitate the development 
of quality case studies 

World 
Meteorological 
Organization 

Integrated Drought 
Management 
Programme (IDMP)g 

The programme produces policy-relevant results tailored to specific regional and 
national needs, and contributes to drought-related efforts by providing a better scientific 
understanding of drought risk assessment; monitoring, prediction, and early warning; 
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Organization Tool and method Description Assessment 
Planning & 
Implementation 

/GWP policies and plans for drought preparedness; and drought risk reduction. For example, 
IDMP Central and Eastern Europe provides beneficial outputs such as a compendium of 
good practices, a drought information exchange platform, and capacity-building training 
and workshops 

EU (Sweden) Open surface water 
systemh 

In Malmö, an open surface water system consisting of dams, canals and some green 
roofs was opened in the 1990s. It slows down and stores rainwater before draining it into 
a nearby stream. In Augustenborg, an undersized surface water system has been adapted 
to the prevailing climate, which has stopped the occurrence of flooding despite heavy 
rains. This means that Augustenborg is now well prepared for future climate scenarios 

WRI Natural 
Infrastructure for 
Wateri 

The programme is dedicated to scaling up smart, cost-effective solutions. It identifies 
water risks, unveils natural infrastructure opportunities, and informs smart strategies for 
securing water resources 

Mexico Water culturej In response to an evaluation exercise, Mexico released a 20-year programme of 
rainwater crop systems, aquifer recharge and floods and droughts control called “water 
culture” in the city of Hermosillo, Sonora, a state located in the north-west of Mexico, 
where water was scarce for several decades. The programme has been implemented as a 
result of the evaluation exercise that concluded that there is a significant decrease in the 
volume of water consumed per capita 

a   Go to <http://www.amice-project.eu/en/amice-project.php?refaction=31>. 
b   More at <http://www.wri.org/our-work/project/aqueduct>. 
c   More at <http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/EGest_CC_RH.aspx> (in Spanish). 
d   See <http://www.icimod.org/?q=9204> for a prototype example. 
e   See <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/whmop2/WHO_Guidance_EWE_Final_draft_web_opt.pdf>. 
f   See <http://www.gwp.org/ToolBox/> and <http://gwpsea-toolbox.net/>. 
g   More at < http://www.droughtmanagement.info/>. 
h   See <http://climate-adapt.eea.europa.eu/viewmeasure?ace_measure_id=3311#adapt_options_anchor>. 
i   See <http://www.wri.org/our-work/project/natural-infrastructure-water>. 
j    <http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/adap_cclimatico.pdf> (in Spanish). 
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Table 4 
Available and implemented methods and tools of adaptation planning processes addressing human health 

Organization Tool and method Description Assessment 
Planning and 
implementation 

European 
Union (EU) 
(Austria and 
Italy) 

Heatwave protection 
and prevention plans 

The Styria and Carinthia regional governments in Austria and the Emilia-Romagna 
region in Italy have implemented heatwave prevention/protection plans. In Austria, the 
plan provides information on heat stress and regional temperature prognoses to 
vulnerable community members in kindergartens, hospitals, and elderly care homes, 
for example. In Italy, the plan provides residents with more information on how the 
urban heat island effect impacts temperatures 

EU (Spain) Health and climate 
change observatorya 

Provides a system of indicators on health and climate change, the creation, 
maintenance and management of a database and a web platform on climate change and 
health to promote communication and social participation, coordination of a network 
of scientific experts to provide a basis for collaboration and facilitation of 
communication and collaboration among different government institutions, and 
periodic monitoring and evaluation of the effects of climate change policies on health 

World Health 
Organization 
(WHO) 

Guidance to protect 
health through 
adaptation planningb 

The guide ensures health sector decision makers work with partners and other related 
communities. It assists decision makers in following a systematic process to engage in 
the national adaptation plan process at the national level, identify national goals to 
build health resilience, and develop a national plan with prioritized activities to 
achieve these goals 

United Nations 
Institute for 
Training and 
Research and 
WHO 

Advanced learning 
packagec 

The initiative supports designing and implementing results-oriented and sustainable 
learning to address climate change. The process also helps map current gaps in 
knowledge and technical guidance to build resilient health systems 

EU (Sweden) Heatwave 
adaptation: 
Climatoolsd 

The Climatools research project has helped improve municipality preparedness for 
heatwaves through the development of tools such as checklists to be used during 
heatwaves. The project has resulted in increased awareness and preparedness for 
heatwaves in the municipality, and can be used in ongoing planning processes such as 
comprehensive and detailed planning and risk and vulnerability assessments 

WHO and 
World 
Meteorological 
Organization 
(WMO) 

Mainstreaming 
gender in health 
adaptatione 

The guide provides programme managers with information on mainstreaming gender 
through all four phases of the project cycle: identification, formulation and design, 
monitoring and evaluation, and implementation 
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WHO Vulnerability and 
adaptation 
assessment guidancef 

Providing basic and flexible guidance on conducting national and subnational 
assessment of current and future vulnerability, the assessment outcome gives decision 
makers information on the extent and magnitude of likely health risks, and on priority 
policies and programmes that prevent and reduce the severity of future impacts 

WMO Global Framework 
for Climate Servicesg 

The programme supports addressing the existing climate information and data needs 
related to food security, health, and disaster risk reduction so that better decisions on 
risk management and climate adaptation can be made 

WHO Updated guidance on 
global funding 
opportunitiesh 

WHO generates mapping and constant updates of available entry points for addressing 
human health issues under the main global climate change funding streams and with 
funds from bilateral and international donors, assisting those looking for funding 
opportunities 

WHO Climate change 
economics tooli 

The tool helps analyse health costs associated with the ‘business as usual’ scenario, 
costs associated with the measures needed to minimize or prevent health damage, and 
summary indicators of the economic performance of adaptation measured in terms of 
cost effectiveness or economic benefits versus costs. It provides quantitative 
information on health damage costs, adaptation costs and efficiency ratios 

a   More at <http://oscc.gob.es/es/general/observatorio/el_observatorio_es.htm> (in Spanish). 
b   More at <http://www.climateandhealthalliance.org/resources/international-guidance>. 
c   Go to <http://uncclearn.org/sites/www.uncclearn.org/files/images/resource_guide_on_understanding_the_cc_and_health_interface.pdf>. 
d   See <http://www.foi.se/en/Customer--Partners/Projects/Climatools/Climatools/>. 
e   Go to <http://www.who.int/globalchange/publications/en/>. 
f   See <http://www.who.int/globalchange/resources/adaptationresources/en/>. 
g   See <http://gfcs.wmo.int/> and <http://www.wmo.int/pages/governance/ec/global-framework-for-climate-services_en.html>. 
h   Go to <http://www.who.int/globalchange/resources/adaptationresources/en/index3.html> (please see the links to various types of funding sources at the bottom of the 

page). 
i   Go to <http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/190404/WHO_Content_Climate_change_health_DruckII.pdf>. 
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Table 5 
Available and implemented monitoring and evaluation tools and methods 

Organization Tool and method Description 

World 
Resources 
Institute 
(WRI) 

Monitoring and 
evaluation options 
report Making 
Adaptation Counta 

WRI’s monitoring and evaluation framework is designed to help keep implementation on track. The framework 
facilitates adjustment of the adaptation intervention and simplifies reporting to national authorities, funders or to the 
international community. It also facilitates periodic review and revision of the adaptation intervention, so that 
adaptation practice can improve over time 

Cooperative 
for Assistance 
and Care 
Everywhere 
(CARE) 

Participatory 
monitoring, 
evaluation, 
reflection and 
learning processb 

CARE’s participatory monitoring, evaluation, reflection, and learning process supports community-based adaptation 
initiatives. It also seeks to provide a platform for local stakeholders to articulate their own needs, priorities and 
vision of change, since empowerment is a fundamental part of building adaptive capacity among the poor and the 
vulnerable. It also seeks to instigate continuous and joint learning and reflection among these groups 

Birdlife 
International 

Toolkit for 
Ecosystem Service 
Site-based 
Assessmentc 

This ecosystem valuation approach was combined with participatory learning and action tools to help to understand 
community vulnerability and identify appropriate adaptation options. The assessment facilitated communication to 
communities and policymakers of the importance of ecosystems and the implications of alternative land uses 

Institute for 
Social and 
Environmental 
Transition 
(ISET) 

Climate resilience 
cost-benefit 
analysis processd  

ISET’s framing tool is an example of an economic tool for evaluating adaptation interventions. ISET investigated 
how to catalyse climate and disaster resilience by developing a new framing tool for qualitative cost-benefit analysis. 
ISET uses this process to provide framing for and insights into investigating how communities perceive the benefits 
and costs of different strategies and to support further research team investigation of the quantitative costs and 
benefits 

European 
Union (EU) 

Monitoring, 
reporting, and 
evaluation scheme 

The objectives of this scheme vary from evaluating the preparedness of a country to evaluating a specific policy 
measure. The EU member States implementing this scheme use a variety of approaches, for example a review by an 
independent body and self-assessment by actors in different sectors 

World Health 
Organization 

Lessons learned 
from five years of 
implementation of 
health adaptatione 

The synthesis report will draw from successful practices and effective interventions identified in evaluation reports 
from health adaptation projects either completed or nearing completion. In addition to the benefits gained from an 
understanding of how experience with previous projects may help improve current and future projects, the evaluation 
will also try to draw on experience in scaling up interventions in environmental health areas, such as water and 
sanitation 

a   Available at <http://www.wri.org/sites/default/files/pdf/making_adaptation_count.pdf>.  
b   See <http://www.careclimatechange.org/files/CARE_PMERL_a_revised_manual.pdf>. 
c   See <http://www.birdlife.org/worldwide/science/assessing-ecosystem-services-tessa>. 
d   More at <http://training.i-s-e-t.org/module-series-3/>. 
e   Go to <http://www.who.int/globalchange/projects/adaptation-climate-change/en/> (the synthesis report forms part of this project). 

     

 


