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 برنامج عمل نيروبي المتعلق بتأثيرات تغير المناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

النظم  تناولالتي توتنفيذه وتقييمه عمليات تخطيط التكيف   
 ومجاالت من قبيل الموارد المائية اإليكولوجية

 من األمانة توليفي قريرت  

 موجز  
املناخ.  يف زيادة قدرة الناس على حتمل تغرياً أساسياً النظم اإليكولوجية السليمة دور  تؤدي 

لكن تغري املناخ ميكن أن يضر بقدرة النظم اإليكولوجية على توفري خدمات دعم احلياة وعلى محاية 
يتطلعععل التكيعععغ معععن تغعععري املنعععاخ ت زيعععز قعععدرة  اجملتمعععن معععن عوامعععل اإلجةعععاد املتوعععلة باملنعععاخ. ولععع ل 

علعى التممعل. ويفعوفحر للعولت التكيعغ لع ي التكيعغف القعا م اً اجملتم ات احمللية والنظم اإليكولوجيعة م ع
أي اسععتاداا التنععوب البيولععوجا وخععدمات الععنظم اإليكولوجيععة مععن أجععل  -علععى الععنظم اإليكولوجيععة 

وتسععالم مبععادرات التكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة  التكيععغ مععن ا اععار الضععارة لتغععري املنععاخ.
بدورلا يف التافيغ من آاار تغري املناخ عن طريق خفض صايف االنب ااات النامجة عن تدلور النظم 

 اإليكولوجية وت زيز لجز الكربون.
وينبغا للبلدان أن تأخ  التكيغ القعا م علعى العنظم اإليكولوجيعة ب عت االعتبعار يف  جةعا  

للتكيغ، مبا يف ذل  يف خطط التكيغ الوطنية. وقد أابت التكيغ القا م على النظم اإليكولوجية 
أن بإمكانه زيادة القدرة االجتماعية والبيئية على حتمل تغري املناخ والقدرة على التكيعغ علعى املعد  

ى العععععنظم . ولنعععععاة أدلعععععة واععععععدة علعععععى ف اليعععععة التكيعععععغ القعععععا م علعععععالطويعععععل بطريقعععععة دديعععععة اقتوعععععادياً 
اإليكولوجية وجعدواي االقتوعادية، و ن نانعت تلع  األدلعة كعري مؤنعدة  ري لعد نبعري ومستالوعة معن 
مشععارين م ينععة. وال بععد مععن بيانععات وأدوات جيععدة لتمديععد ا ععدو  االقتوععادية مععن تععدابري التكيععغ 

بنعا  القعدرات الرتتيبعات املؤسسعية وعمليعات التمويعل و اً القا م على العنظم اإليكولوجيعة. وتعؤدي أيضع
 يف ضمان ف الية التكيغ القا م على النظم اإليكولوجية. اً لامساً دور 

وقد أفعدَّ ل ا التقرير التوليفا يف  طار برنامج عمل نريويب املت لق بتأاريات تغري املناخ والقابلية للتأار 
إليكولوجيعة. بعه والتكيعغ م عه بالت عاون معن أعضعا  معن دعبكة أصعدقا  التكيعغ القعا م علعى العنظم ا

  ورقة مقدَّمة مدخالت أولية. 45امل لومات الواردة يف  ودكلت
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 مقدمة -أوالا  
فؤي مسؤاعدة النؤؤاى علؤك التكيؤؤف اا أساسؤؤياا تؤدد  الؤنظم اإليكولوجيؤؤة السؤليمة دور  -1
والغؤؤؤذاا والوقؤؤؤود  يؤؤؤاهمؤؤؤن :ؤؤؤفلر تؤؤؤوفير المعلؤؤؤك ت مؤؤؤل تغيؤؤؤر المنؤؤؤاخ تهم زيؤؤؤادة قؤؤؤدر فؤؤؤي و 

. واأللياف؛ وتعزيز تكوين التربؤة وتؤدوير العنا ؤر الغذائيؤة؛ وتؤوفير :ؤدمات ترفيهيؤة ورو يؤة
بوصعععفةا قعععدرة العععنظم االجتماعيعععة واالقتوعععادية  ممعععلويف لععع ا السعععيار، تف عععرَّع القعععدرة علعععى الت

خعالل االسعتجابة أو  ععادة التنظعيم  ر، معنوالبيئية على مواجةة لدث أو اجتاي أو اضطراب خط  
علععى اً علععى لويتةععا وليكلةععا، مععن احلفععا  أيضععو بطععرر حتععافى علععى املةععاا األساسععية  عع ي الععنظم 

 .(1)ريعلى التكيغ والت لم والتغالقدرة 
اً للم لومععععات بشععععأن: الععععدروس املسععععتفادة واملمارسععععات ا يععععدة وتقععععدا لعععع ي الوايقععععة توليفعععع -2
يت لق ب مليعات ختطعيط التكيعغ العيت تتنعاول العنظم اإليكولوجيعة واجملعاالت املرتابطعة مثعل املعوارد  فيما

تنفيععععع  التكيعععععغ القعععععا م علعععععى العععععنظم  العععععدروس املسعععععتفادة واملمارسعععععات ا يعععععدة يف رصعععععدو املا يعععععة  
ل ممع  وأدوات تقييم فوا عد التافيعغ والتكيعغ معن أجعل ت زيعز القعدرة علعى التوتقييمه اإليكولوجية

 الفرعيععة ا يئععة وسععتنظرالععيت يوفرلععا التكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة.  ،وخفععض االنب ااععات
 .(2)ل ي الوايقة يف دورهتا السادسة واألرب ت يف( املشورة ليئة) والتكنولوجية ال لمية للمشورة

عمععل نععريويب املت لععق ت لعع ي الوايقععة بالت ععاون مععن املنظمععات الشععريكة لتنععامج عععدَّ وقععد أف  -3
بتأاريات تغري املناخ والقابلية للتأار به والتكيغ م ه )برنامج عمل نريويب(، وباألخص من أعضا  

 ري امل لومعععات الوايقععة وتسعععتند . (3)يععغ القعععا م علععى العععنظم اإليكولوجيععةمععن دععبكة أصعععدقا  التك
نععععامج عمععععل نععععريويب دععععريكة لت منظمععععات مععععن مععععة مععععن األطععععراع، و مقدَّ  (4)ورقععععة 45الععععواردة يف 

 .م نيةومنظمات أخر  
واليععة ودور  الف ؤؤل النؤؤاني تععرد يفت ععاريغ ذات صععلة. و  بقيؤؤة الف ؤؤل األولتؤؤرد فؤؤي و  -4

جتميعن للنتعا ج، يعرد ، فؤي الف ؤل النالؤ و برنامج عمعل نعريويب وحملعة عامعة ععن الورقعات املقدمعة. 
 .الف ل الرابعر يسية( يف تليه استنتاجات )رسا ل 

النظم اإليكولوجية والتكيؤف القؤائم علؤك الؤنظم اإليكولوجيؤةر التعؤاريف واألدوار  -ألف 
 وال د من االنبعاثات  ملذات ال لة فيما يخص تعزيز القدرة علك الت

 اتيدثر تغير المناخ في وظائف النظم اإليكولوجية، وفي قؤدرتها علؤك تنظؤيم تؤدفق -5
رفؤؤؤؤاه الشؤؤؤؤعو  ل وفرهؤؤؤؤااألساسؤؤؤؤية التؤؤؤؤي ت الميؤؤؤؤاه وتؤؤؤؤدوير العنا ؤؤؤؤر الغذائيؤؤؤؤة، وفؤؤؤؤي الر يؤؤؤؤزة

__________ 

 .5، صفمة http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_en.pdfانظر  (1)
 )ج(.15، الفقرة FCCC/SBSTA/2016/2على النمو املنوو  عليه يف الوايقة  (2)
منظمعة  30تشكل دبكة أصدقا  التكيغ القا م على النظم اإليكولوجية دبكة كري رمسية مؤلفعة معن أنثعر معن  (3)

مةتمة بت زيز الت اون وتبعادل امل عارع بشعأن التكيعغ القعا م علعى العنظم اإليكولوجيعة معن خعالل تنظعيم ألعداث 
م علععى الععنظم اإليكولوجيععة. انظععر ورقععات موقععغ وواععا ق تقنيععة بشععأن التكيععغ القععا   عععدادمشععرتنة، و  ومبععادرات

https://www.iucn.org/theme/ecosystem-management/our-work/ecosystem-based-adaptation-and-

climate-change/feba-%E2%80%93-friends-eba. 
 .2015/يونيه لزيران 18قفدمت  ري األمانة لىت  (4)

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_en.pdf
https://www.iucn.org/theme/ecosystem-management/our-work/ecosystem-based-adaptation-and-climate-change/feba-%E2%80%93-friends-eba
https://www.iucn.org/theme/ecosystem-management/our-work/ecosystem-based-adaptation-and-climate-change/feba-%E2%80%93-friends-eba
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 تبعثتلا ال تفتأ التغريات امللموظة يف املناخ و النظم اإليكولوجية بالف ل ب تتأار. و عيشها وسبل
 . (5)يضانات واألعاصري ولرا ق الغاباتأ ا قابلة للتأار مبوجات احلرارة وا فاع والف

وفي  نير من ال االت، يمكن ألثر وا د من آثار تغير المناخ أن يضر بأداا نظؤا   -6
المجتمؤؤع  أن يؤدرأ عؤنمؤا يؤدثر سؤلباا فؤي قؤدرة ذلؤا النظؤا  اإليكولؤوجي علؤك مإيكولؤوجي، 

دور الل ا يف آاار تغري املناخ على  ويتجلى. ال لة بالمناخذات من عوامل اإلجهاد  مجموعةا 
يكتسعا أييعة  لعوالظعوالر املناخيعة الشعديدة، و  ختميعديكولوجية الطبي ية يف ال ي تؤديه النظم اإل

وعلععى سععبيل املثععال، . (6)وأدععد لععدة مععن تغععري املنععاخاً تععواتر  خاصععة ألن لعع ي الظععوالر توععب  أنثععر
اليعععة يف تبديعععد طاقعععة ف  احمليطعععات والعععتممض أقعععلَّ  العععرتارف أولنتعععه  مرجانيعععة دععع اب   سعععيكون ليكعععلف 
 مرجانيعععة يف لالعععة سعععليمة. ونثعععرياً  واحلعععد معععن ال واصعععغ مقارنعععة معععن ليكعععل دععع اب  أمعععواج البمعععر 

على النظم اإليكولوجية، مثل  اليةالضغوط البشرية املبادرة احل ري تفاقم آاار تغري املناخ  ؤديت ما
أدا  يف قععدرة لعع ي الععنظم علععى   حلععار الضععرر بالشعع اب نتيجععة الوععيد بالععديناميت،  ععا يععؤار سععلباً 

 . ةطبي ي وسا ل در ندورلا  
صعععلة وايقعععة بعععت سعععالمة العععنظم اإليكولوجيعععة وقعععدرات النعععاس علعععى  1ظةعععر الشعععكل ويف  -7

 بيئية مشرتنة. - التكيغ داخل نظم بشرية
 1شكل ال

 بيئية مشتر ة - لقات اآلثار والرجع من المعلومات في نظم بشرية   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Locatelli B, Kanninen M, Brockhaus M, Colfer CJP, Murdiyarso D andمقتبس من  :املودر

Santoso H. 2008. Facing an uncertain future: how forests and people can adapt to 

climate change. Bogor: Center for International Forestry Research .:ومتاح يف املوقن التاي 
http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/2600.html. 

( على استي اب الضغوط، وصون القدرة على 1لد  النظم اإليكولوجية السليمة القدرة )انظر الفرب  :ماللظة
تقدمي خدمات النظم اإليكولوجية املةمة بالنسبة للقدرات التكيفية  االستمرار يف، و مملالت

( 3بيئا )انظر الفرب  - (. وتنافض القدرة التكيفية لنظاا بشري2للمجتم ات البشرية )انظر الفرب 
 عندما يفور الطلل على خدمات النظم اإليكولوجية ال رض بسبل تغري املناخ وعوامل حمرنة أخر .

__________ 

(5) http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf. 
(6) http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0158094. 
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وععميم خيععارات التكيععغ الععيت ت ععزز القععدرة ال امععة للمجتم ععات والععنظم ومععن الضععروري ت -8
تغععري املنععاخ. ويععوفر التكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة للععول  حتمععلعلععى  اإليكولوجيععة م ععاً 
ويعنؤؤي التكيؤؤف القؤؤائم علؤؤك الؤؤنظم اإليكولوجيؤؤة اسؤؤتخدا  التنؤؤو  البيولؤؤوجي التكيععغ لعع ي. 

ن استراتيجية شاملة للتكيف من أجل مسؤاعدة النؤاى و:دمات النظم اإليكولوجية  جزا م
ومعن أمثلعة تعدابري التكيعغ القعا م علعى العنظم . (7)علك التكيف مع اآلثؤار الضؤارة لتغيؤر المنؤاخ

اإليكولوجيعععة،  صعععالح العععنظم اإليكولوجيعععة السعععاللية حلمايعععة اجملتم عععات احملليعععة معععن ال واصعععغ، 
  صعععالحيعععت اإلنتعععاج يف املناخعععات ا افعععة املتغعععرية، و و دمعععاج األدعععجار املظللعععة يف معععزارب الععع  لتثب

تنظععععيم  مععععدادات امليععععاي ومحايععععة مععععن أجععععل نععععابن األ ععععار واملنععععاطق املشععععاطئة الغابععععات يف منععععاطق م
 .(8)املستوطنات البشرية من الفيضانات

ويهؤؤؤدف التكيؤؤؤف القؤؤؤائم علؤؤؤك الؤؤؤنظم اإليكولوجيؤؤؤة إلؤؤؤك ال ؤؤؤد مؤؤؤن اآلثؤؤؤار ال اليؤؤؤة  -9
نظؤؤؤا   لؤؤؤد  أوجؤؤؤه قابليؤؤؤة التؤؤؤأثروالمسؤؤؤتقبلية لتغيؤؤؤر المنؤؤؤاخ ويقؤؤؤو  علؤؤؤك ت ديؤؤؤد أو تقيؤؤؤيم 

يععدعم اسععتقرار الععنظم لععو و . (9)اجتمؤؤاعي وإيكولؤؤوجي يشؤؤمل البشؤؤر والؤؤنظم اإليكولوجيؤؤة معؤؤاا 
ترابطةعععا وأدوارلعععا املت عععددة يف األرض نمعععا يعععدعم  ل مبجملةعععا،ممعععاإليكولوجيعععة وقعععدرهتا علعععى الت

مؤن تخفيؤف المبؤادرات التكيؤف القؤائم علؤك الؤنظم اإليكولوجيؤة فؤي اا وتسؤاهم أيضؤوالبمر. 
اإليكولوجيععة  صععايف االنب ااععات النامجععة عععن تععدلور الععنظم خفععضعععن طريععق آثؤؤار تغيؤؤر المنؤؤاخ 
 .(10)وت زيز لجز الكربون

 النظم اإليكولوجية والمجاالت األ:ر  منل الموارد المائيةالعفقات بين  -باا 
ر إلؤؤؤك الؤؤؤنظم الزراعيؤؤؤة أو تؤؤؤدد  جميؤؤؤع الؤؤؤنظم اإليكولوجيؤؤؤة، مؤؤؤن الغابؤؤؤات شؤؤؤبه البكؤؤؤ -10

في التؤأثير علؤك الؤدورة اا أساسياا الخاضعة لمستو  عال من التعديل أو اإلدارة، دور  ال ضرية
سععاعد صععون الععنظم اإليكولوجيععة و صععاللةا علععى  دارة املععوارد ي. و الهيدرولوجيؤؤة وال فؤؤاي عليهؤؤا

لتافيغ من آاار الفيضانات وا فاع واحلد من قابلية التأار بالتآنعل وأضعرار ا لغايات منةااملا ية، 
ال واصععغ، وتععوفري  مععدادات مسعععتدامة ونظيفععة مععن امليععاي لعععدعم اإلنتععاج الغعع ا ا وتنظععيم ال مليعععات 

جيعدة ززونعات العيت ت معل بوعورة لية. وتوفر مستجم ات املياي واألراضا الرطبة املناخية ال املية واحمل
 .(11)عن مزايا أخر  ت الفيضانات، فضالً تدفقا التمكم يفاملياي واملياي النظيفة و 

__________ 

(7) Convention on Biological Diversity. 2009. Connecting Biodiversity and Climate Change 

Mitigation and Adaptation: Report of the Second Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity 

and Climate Change. Montreal: Convention on Biological Diversity. 
(8) Seddon N, Hou-Jones X, Pye T, Reid H, Roe D, Mountain D and Raza Rizvi A. 2016. Ecosystem-

based adaptation: a win–win formula for sustainability in a warming world? :متعاح يف املوقعن التعاي 
http://pubs.iied.org/pdfs/17364IIED.pdf. 

(9) WWF. Operational Framework for Ecosystem-based Adaptation .:متععععاح يف املوقععععن التععععاي 
http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_wb_eba_project_2014_gms_ecosystem_based_adaptat

ion_general_framework.pdf. 
 التكيغ القا م على النظم اإليكولوجية. ضافية عن  م لوماتعلى طالب انظر املرفق األول لال (10)
(11) . Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 2013. Natural Solutions for Water Security

 .https://www.cbd.int/idb/doc/2013/booklet/idb-2013-booklet-en.pdf التاي: املوقنمتاح يف 

http://pubs.iied.org/pdfs/17364IIED.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/17364IIED.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_wb_eba_project_2014_gms_ecosystem_based_adaptation_general_framework.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_wb_eba_project_2014_gms_ecosystem_based_adaptation_general_framework.pdf
https://www.cbd.int/idb/doc/2013/booklet/idb-2013-booklet-en.pdf
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 ،الزراععة ععن طريعقواإلنتاج الغ ا ا  ،واملوارد املا ية ،تشكل النظم اإليكولوجية ،وبالتاي -11
 واملستوطنات البشرية داالت مرتابطة.

 لم ة عامة -اا ثاني 
 المعرفة :فل من باإلجرااات النهوض في نيروبي عمل برنامج ودور والية -ألف 

أجعععرت األمانععة عمليععة مسعع  لتمديععد ا عععتا  ، (12)نععريويب عمععل برنععامج واليععةل اسععتجابةً  -12
ودعععت لععؤال  ا ععتا  ولعع ي املؤسسععات واألطععراع واملنظمععات  .امل نيععت ومؤسسععات ا ععتا  امل نيععة

 ورقعات.تقعدمي الشريكة لتنامج عمل نريويب  ري تبادل التجارب وا تات ذات الوعلة ععن طريعق 
م نيععت )يف لعع ي احلالععة، أعضععا  مععن دععبكة أصععدقا  التكيععغ وأنشععأت األمانععة دععرانة مععن خععتا  

لع ا التقريعر التعوليفا بالت عاون م ةعم. ومعن املزمعن تنظعيم القا م علعى العنظم اإليكولوجيعة( إلععداد 
 املشععورة يئععة  لعدث جععانش مشعرتة مععن دععرنا  برنعامج عمععل نعريويب يف الععدورة السادسععة واألرب عت

الر يسية وتشجين احلوار فيما بت األطراع وا تا  واملنظمات امل نية بشأن  نتا جنشر المن أجل 
 (.2التياجات البلدان )انظر الشكل اإلجرا ات الت اونية لتلبية 

لعع ا التقريععر التععوليفا  يف النظععر  ري واألرب ععت السادسععة دورهتععا يف املشععورة ليئععة وسععتفدعى -13
مزيععد مععن األنشععطة يف  طععار برنععامج  عععداد  ةععااذ قععرار بشععأن أي توصععيات ذات صععلة، مبععا فيواختعع

 عمل نريويب.
  2الشكل 

اإليكولوجية ومجاالت من قبيل الموارد المائيؤة فؤي  عملية من :مس :طوات بشأن النظم  
 إطار برنامج عمل نيروبي

 
 
 
 
 
 

Abbreviation: SBSTA = Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice. 

__________ 

(12) على م لومات  ضافية عن برنامج عمعل طالب لال األول املرفق انظر (.ج)15، الفقرة FCCC/SBSTA/2016/2
 .نريويب



FCCC/SBSTA/2017/3 

7 GE.17-04859 

 لم ة عامة عن الورقات المقدمة -باا 
بلععجم دمععوب الورقععات الععيت سععايت وععا األطععراع واملنظمععات الشععريكة لتنععامج عمععل نععريويب  -14

ألخععع  فكععرة عامعععة ععععن التوزيعععن  4و 3)انظعععر الشعععكلت  (13)ورقععة 45 امل نيعععةوكريلععا معععن املنظمعععات 
 للورقات(.  لسل املناطق والنظم اإليكولوجية، واملرفق الثالث لالطالب على عرض أنثر تفويالً 

 3الشكل 
 توزيع الورقات المقدمة  سب التر يز اإلقليمي  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4شكل ال
 توزيع الورقات  سب نو  النظا  اإليكولوجي  

 
 
 
 
 
 

__________ 

، يسعتادا لشدعارة  ري نعل ورقعة يف لوادعا لع ي نمت نل ورقعة رمعزاً . ومف 2015لزيران/يونيه  18وردت لىت  (13)
منةععا وعنععوان ملععغ ورقععة الوايقععة. وميكععن االطععالب علععى قا مععة رمععوز الورقععات وأمسععا  الكيانععات الععيت قععدمت نععل 

 الوارد يف املرفق الثالث. ا دولالورقة يف 

[CATEGORY 
NAME] 

[CATEGORY 
NAME] 

[CATEGORY 
NAME] 

[CATEGORY 
NAME] 

[CATEGORY 
NAME] 

[CATEGORY 
NAME] 

[CATEGORY 
NAME] 

[CATEGORY 
NAME] 

[CATEGORY 
NAME] 
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لخبؤؤؤؤؤرات والفؤؤؤؤؤرت والت ؤؤؤؤؤديات عنؤؤؤؤؤد تنؤؤؤؤؤاول الؤؤؤؤؤنظم ل عؤؤؤؤؤرض إجمؤؤؤؤؤالي -اا ثالن 
المائيؤؤة فؤؤي تخطؤؤيط التكيؤؤف اإليكولوجيؤؤة ومجؤؤاالت مؤؤن قبيؤؤل المؤؤوارد 

 وتنفيذه
يعععوجز لععع ا الفوعععل ا ةعععود ا اريعععة واملمارسعععات ا يعععدة والعععدروس املسعععتفادة والتمعععديات  -15

ة فيمعععا يت لعععق ب مليعععات ختطعععيط التكيعععغ العععيت تتنعععاول دعععاالت مثعععل العععنظم سعععاحوالفعععر  الالقا معععة 
ألععغ( ورصععد وتقيععيم تنفيعع  التكيععغ القععا م علععى الععنظم -اإليكولوجيععة واملععوارد املا يععة )الفوععل الثالععث

تقيعيم فوا عد لجعيم حملعة عامعة ععن أدوات -با (. ويقعدا الفوعل الثالعث-لوجية )الفول الثالثاإليكو 
 وخفض االنب ااات. مملالتكيغ القا م على النظم اإليكولوجية من أجل حتقيق القدرة على الت

تخطؤؤيط التكيؤؤف التؤؤي تتنؤؤاول الؤؤنظم اإليكولوجيؤؤة ومجؤؤاالت مؤؤن قبيؤؤل عمليؤؤات  -ألف 
 الموارد المائية

 فادةالممارسات الجيدة والدروى المست -1 
مؤؤؤؤن م ؤؤؤؤادر اا يسؤؤؤؤاعد االشؤؤؤؤتراء فؤؤؤؤي بنؤؤؤؤاا قاعؤؤؤؤدة للمعلومؤؤؤؤات والمعؤؤؤؤارف انطفقؤؤؤؤ -16

لبنؤاا اا الشعو  األ لية والم ادر الم ليؤة والعلميؤة علؤك دعؤم  لؤول قويؤة ومفئمؤة م ليؤ
للتكيععغ القععا م اسععتفاد املشععروب الرا ععد قععد و  .لمؤؤ قؤؤدرة الؤؤنظم الطبيعيؤؤة والمجتمعيؤؤة علؤؤك الت

من وجةات نظعر أعضعا  اجملتم عات احملليعة وسعلطات  دارة  (14)على النظم اإليكولوجية يف ا بال
،  عععا أد   ري حتسعععت  دارة املراععععا، وزيعععادة مخعععتاهتمعععن و  احلديقعععة الوطنيعععة واألوسعععاط األنادمييعععة

 االت ال مل ذات األولوية.وحتديد السلطات جمل ،اعرتاع اجملتم ات احمللية بأيية املوارد الطبي ية
 مسؤتو  أدنؤك إلؤك الفمر زيؤة علؤك القائمة التشار ية، القرار  نع عمليات وتسّهل -17
 النظم علك القائم التكيف إدماج   للتكيف، والقابلة والجامعة والمتكررة المسدولية سلم في

البنععععععا  مععععععن مشعععععروب ‘ص خيعععععع وفيمعععععا. الوطنيؤؤؤؤؤؤة اإلنمائيؤؤؤؤؤة االسؤؤؤؤؤؤتراتيجيات فؤؤؤؤؤؤي اإليكولوجيؤؤؤؤؤة
الععع ي أهزتعععه املنظمعععة الدوليعععة ل راضعععا الرطبعععة يف  ندونيسعععيا، نعععان الت عععاون الوايعععق معععن  ‘الطبي عععة

معن  الشرنا  احلكوميت وا ةات الفاعلة األخر  على مستويات زتلفعة يف دعال السياسعة ال امعة
ق مبكعععان ونيفيعععة للسياسعععة ال امعععة يت لعععاً تشعععارني . ويشعععمل املشعععروب حتلعععيالً عوامعععل النجعععاح الر يسعععة

 دمععاج تععدابري يف السياسععات وامليزانيععات الوطنيععة ودون الوطنيععة )مثععل ا طععط اإل ا يععة )املكانيععة(، 
وا طععععععط الر يسععععععية، وخطععععععط حتديععععععد املنععععععاطق السععععععاللية، واسععععععرتاتيجيات كابععععععات املععععععانغروع، 

طعععط التكيعععغ ، وخوالتشعععري ات املت لقعععة بعععاحلزاا األخضعععر والغابعععات، واملسعععايات احملعععددة وطنيعععاً 
 الوطنية، و طار سينداي للمد من زاطر الكوارث، وألداع التنمية املستدامة(.

الضؤعيفة والمهمشؤة فؤي تخطؤيط التكيؤف فعاليتؤه  فئؤاتوقد أثبت إشراء المرأة وال -18
تغيؤر المنؤاخ، ألن ت مؤل علؤك اا في زيادة قدرة المجتمعات الم لية والنظم اإليكولوجية مع

. مؤؤؤا تعتمؤؤد ب ؤؤؤورة مباشؤؤرة علؤؤؤك الؤؤنظم اإليكولوجيؤؤؤة فؤؤي سؤؤؤبل عيشؤؤؤهااا هؤؤذه الفئؤؤؤات  البؤؤ
التكيغ القا م علعى العنظم اإليكولوجيعة واملراععا لالعتبعارات ا نسعانية  لة علىمثبفضل ألد األو 

__________ 

(14) MP01. 
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اسععتفادمت فيععه امل رفععة احملليععة لتمويععل  والعع ي، (15)املنظمععة النسععا ية للبيئععة والتنميععةوضعع ته العع ي 
عع النععد  والضععباب  ري  يقععلدععاص يف قبيلععة  آيععت ب مععران  يف املغععرب،  400رب لفا ععدة ميععاي دف

 الوقت ال ي تقضيه النسا  يف مجن املياي ونتيجة ذل  تزداد نسبة التمار الفتيات باملدرسة.
علؤؤك المؤؤد  ويسؤؤاعد إجؤؤراا تقييمؤؤات تشؤؤار ية لقابليؤؤة التؤؤأثر وليثؤؤر فؤؤي التخطؤؤيط  -19

أجعر  قعد . و الؤنظم اإليكولوجيؤة فؤي مسؤتويات متعؤددةالطويل وإدماج التكيؤف القؤائم علؤك 
تقييمعععات لقابليعععة التعععأار ول اعععر  (16)برنعععامج التكيعععغ القعععا م علعععى العععنظم اإليكولوجيعععة يف ا بعععال

منمععت أصععماب املوععلمة مععن اجملتم ععات واحلكومععات يف نيبععال وبععريو وأوكنععدا امل ععارع الالزمععة 
يف دعععال  قا معععة علعععى األدلعععة تعععدابرينا عليةعععا ،  نعععديف  إلقعععرار أو  ععععادة توعععميم تعععدابري مبكعععرة  ال

معن اعتمعاد  عج علعى مسعتو   ن لع ا أيضعاً وقعد مكَّع. (17)لتكيغ القا م على النظم اإليكولوجيةا
نمعا . علعى املعد  الطويعل امل امل الطبي ية وختطيط تدابري التكيغ القا م على العنظم اإليكولوجيعة

ععج التكيععغ القععا م علععى الععنظم  اإليكولوجيععة يف التاطععيط احلكععوما علععى زتلععغ هعع  يف دمععج  ف
املستويات، ونفالة استدامة اإلجرا ات يف امل امل الطبي ية املستةدفة، ودعم تكرارلعا وتكثيفةعا يف 

 أحا  أخر  من البلدان الرا دة.
المنا:يؤؤة، يمكؤؤن ل لؤؤول الهيا ؤؤل األساسؤؤية  توقعؤؤاتبؤؤالظروف الم ليؤؤة وال ورهنؤؤاا  -20

المختلطؤؤؤة أن تكؤؤؤون أفضؤؤؤل فيمؤؤؤا يخؤؤؤص ال ؤؤؤ ة العامؤؤؤة، والتماسؤؤؤا الخضؤؤؤراا الرماديؤؤؤة 
والتخفيؤؤف مؤن آثؤؤار تغيؤر المنؤؤاخل ويمكؤن لهؤؤذه  ،االجتمؤاعي، والتنؤو  البيولؤؤوجي ال ضؤر 

. وقعد دعج ت دعبكة هج أن تأتي ب لول تعود بنفع عا  علك البيئة والمجتمع واالقت ؤادالن  
ا يانل األساسية الزرقا  وا ضرا ، اليت  ن قبيلم تدابري (18)احلكومات احمللية من أجل االستدامة

لمااطر املناخيعة املت عددة معن اسعت ادة التنعوب البيولعوجا وحتسعت نوعيعة ليعاة السعكان. ل تود ت
وهتدع الشرانة بت القطاعت ال اا وا ا  يف  طار مشروب البنعا  معن الطبي عة للمنظمعة الدوليعة 

ةج مسععتدامة للتكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة يف ل راضععا الرطبععة  ري تشععجين األخعع  بععنف 
دال ا ندسة الساللية، ولا  ج تستادا احلماية الطبي ية العيت توفرلعا العنظم اإليكولوجيعة مثعل 

ععج متكامععل ومت ععدد التاووععات اكابععات املعع نغروع واملسععتنق ات املاحلععة. ويف سععنغافورة، نعففحعع   ت
ععج بيولوجيععة حلفععى التنععوب البيولععوجا احلضععري و   صععالح الععنظم اإليكولوجيععة مععن خععالل اعتمععاد  ف

ولندسععية مل ا ععة عوامععل اإلجةععاد املناخيععة املت ععددة مثععل ارتفععاب درجععات احلععرارة ومسععتو  سععط  
 .(19)زيادة املااطر النامجة عن امليايالبمر و 

__________ 

(15) WEDO01. 
(16) IUCN02و ،UNDP01و ،UNEP02. 
(17) United Nations Development Programme. 2015. Making the Case for Ecosystem-based 

Adaptation: The Global Mountain EbA Programme in Nepal, Peru and Uganda. New York  ي ع .
تعدابري  ،ا بعال موطل  تدابري  ال يفندا عليةا ، املستادا يف برنامج التكيغ القا م على النظم اإليكولوجيعة يف

 املنععاخ أو تزيععد مععن القععدرات التكيفيععة، مسععتقلة تتاعع لا اجملتم ععات احملليععة وال تععؤدي  ري تفععاقم قابليععة التععأار بتغععرُي 
أاععر  يبععايب علععى سععبل ال ععيظ وعلععى الععنظم اإليكولوجيععة، بغععض النظععر عععن   عععن تععدابري سععيكون  ععا دا مععاً  فضععالً 
 املناخ.  تغريَّ  نيغ

(18) ICLEI01. 
(19) UCCRN01. 
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جؤزااا مؤن وينبغي للبلدان أن تعتبر تدابير التكيف القائمؤة علؤك الؤنظم اإليكولوجيؤة  -21
أن التجربععة  ري . وأدععارت ورقععة مؤسسععة فريععق بوتيكععاريو حلمايععة الطبي ععة هؤؤج متكامؤؤل للتكيؤؤفن  

ةج الرماديععة ا ضععرا  ف الععة مععن ليععث التكلفععة وأ ععا حتقععق أظةععرت أن الععنُ  قععداملبكععرة يف التازيععل 
الععنظم مععن التوصععيات بشععأن  دمععاج التكيععغ القععا م علععى  مشععرتنة، وقععدمت املؤسسععة عععدداً  فوا ععد

مفةعععوا التكيعععغ  ومعععن األمثلعععة علعععى ذلععع ،اإليكولوجيعععة يف خطعععط التكيعععغ الوطنيعععة يف التازيعععل )
لتكعاليغ والفوا عد، و يبعاد لععوافز االقعا م علعى العنظم اإليكولوجيعة، والتقيعيم االقتوعادي أو تقيعيم 

 .(20)مث، والرصد(اقتوادية، والب
لؤدمج التكيؤف القؤائم علؤك  اا وتتيح عمليات تخطيط التكيؤف الوطنيؤة القائمؤة فر ؤ -22

 لععى سععبيل ف. الؤؤنظم اإليكولوجيؤؤة فؤؤي االسؤؤتراتيجيات القطاعيؤؤة والخطؤؤط اإلنمائيؤؤة الوطنيؤؤة
وضععمت اتفاقيععة التنععوب البيولععوجا أن بإمكععان خطععط التكيععغ الوطنيععة واالسععرتاتيجيات أاملثععال، 

دمج التكيععغ القععا م وخطععط ال مععل الوطنيععة املت لقععة بععالتنوب البيولععوجا أن تكععون أدوات ف الععة لعع
اإل ا يعة ويف السياسعات واحلد من زاطر الكوارث يف ا طط وال مليعات  على النظم اإليكولوجية

، (23) (22)اإليكولوجيععععة يف ا بععععال برنععععامج التكيععععغ القععععا م علععععى الععععنظم ويف  طععععار. (21)القطاعيععععة
القعا م علععى   ردعادات تقنيععة ومسعايات السععت راض السياسعات معن أجععل  دمعاج التكيععغ قفعدحمت

مععة احملععددة سياسععة الغابععات لنيبععال، واملسععاية امل تزت  ،مععثالً  ،الععنظم اإليكولوجيععة يف  جععرا ات منةععا
 .(24)جية تغري املناخ الوطنية ألوكنداواسرتاتي ،وطنياً لبريو

ويساعد التنسيق المناسب مع أ  ا  الم ل ة، بطؤر  منهؤا اسؤتخدا  شؤبكات  -23
. ويةععدع مشععروب التكيععغ القععا م علععى الععنظم وتوسؤؤيع نطاقؤؤهومن ؤؤات، علؤؤك زيؤؤادة التكيؤؤف 

اإليكولوجية يف ا نوب، ولو مبادرة را عدة للت عاون بعت بلعدان ا نعوب بشعأن تغعري املنعاخ ومبعادرة 
الب علعععى ب ععععض خعععتات الوععععت مشعععرتنة بععععت برنعععامج األمععععم املتمعععدة للبيئععععة والوعععت،  ري االط عععع

 ، يفالنظم اإليكولوجية، والتكيغ من تغعري املنعاخ  صالحودرايتةا يف رصد النظاا اإليكولوجا، و 
 .(25)ل امل ارع فيما بت بلدان ا نوبتباد  طار
ل فاي علك استدامة في اويشكل بناا القدرات المدسسية الم لية عامل نجاح ها   -24

. ويف كرينعادا، دعمعت الونالعة و فز تكراره وطنيؤاا  التكيف القائم علك النظم اإليكولوجية م لياا 
األملانيععععة للت ععععاون الععععدوي  نشععععا  دلععععس  دارة كابععععات املععععانغروع يف املقععععراب الشععععماي وععععدع بنععععا  

اجملتمن احمللا للمشروب، وتيسعري تكعرار املشعروب يف املسعتقبل  تب   القدرات املؤسسية احمللية، وضمان 
  احلكوميت يف  دارة املشروب.على املستو  الوط  عن طريق التكاتغ من املسؤولت

__________ 

(20) BOT01 ًانظعر أيضعا .The Boticário Group Foundation for Nature Protection and ICLEI - Local 

Governments for Sustainability. 2015. Ecosystem-based Adaptation: opportunities for public 

policies in climate change. 
(21) CBD01 وhttps://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-85-en.pdf. 
(22) UNEP02. 
(23) UNDP01. 
انظععععر ا ععععدول املت لععععق مبسععععتويات السياسععععات والتاطععععيط وفععععر  التغيععععري لععععدعم التكيععععغ القععععا م علععععى الععععنظم  (24)

 العنظمالتكيعغ القعا م علعى دمعج  علعىلالطعالب علعى مزيعد معن األمثلعة  UNDP01اإليكولوجية، الوارد يف الورقة 
 اإليكولوجية على الو يدين الوط  ودون الوط .

(25) UNEP01. 

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-85-en.pdf
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التفكير في عمليات المعاوضؤة وأوجؤه التؤ زر بؤين األهؤداف االقت ؤادية  ال بد منو  -25
 ، تجلؤؤب النؤؤد عؤؤن طريؤؤق إجؤؤرااات  ال  هؤؤدافواالجتماعيؤؤة والبيئيؤؤة و يفيؤؤة إدارة هؤؤذه األ
بشعععأن املنعععاخ الععع ي  WISE-UP. ويةعععدع مشعععروب هاأثنؤؤؤاا ت ؤؤؤميم إجؤؤؤرااات التكيؤؤؤف وتنفيؤؤؤذ

تطبيعق أفضعل دموععة معن ا يانعل  ععرضوض ه االحتاد الدوي حلفى الطبي ة واملوارد الطبي ية  ري 
مععن صععان ا القععرارات املت لقععة بععألواض األ ععار  اتاألساسععية املنشععأة والطبي يععة عععن طريععق مناقشعع

للتنمية الزراعية علعى  نكل الوندور الدوييو . (26)عليةا حتديد عمليات امل اوضة واالتفاربغية 
 بلععداً  12واألمععن الغعع ا ا يف  ممععلوضععن برنععامج  ععج متكامععل لت زيععز االسععتدامة والقععدرة علععى الت

يف جنععوب الوععمرا  الكععت  مععن أجععل ت زيععز اإلدارة املسععتدامة للععنظم اإليكولوجيععة وقععدرة  أفريقيععاً 
مليعععاي والتنعععوب البيولعععوجا وا عععدمات املاتلفعععة العععيت توفرلعععا )األراضعععا وا ممعععللععع ي العععنظم علعععى الت

نوسعععيلة مل ا عععة ان عععداا األمعععن الغععع ا ا والتافيعععغ معععن لعععدة الفقعععر و كعععت النسعععا    ،والغابعععات(
 حتعول  بعد  لعواجز زتلفعة )سياسعاتية ومؤسسعية وم رفيعة( لتأنيعد اً والرجال. ويتناول التنامج أيضع

معن  ممعلصوب احلفا  على رأس املال الطبي ا ال ي يشكل أساس االستدامة والقعدرة علعى الت
 الطويل.  أجل حتقيق األمن الغ ا ا على املد

ل. ويععدالقانونيؤؤة والقؤؤوانين المناسؤؤبة األطؤؤر   التنفيؤؤذ   وتؤؤدعم -26 برنععامج دلتععا الععوط  يف  خ 
معن الفيضعانات وضعمان اسعتمرار تعوافر مععوارد  مجيعن املسعتويات اإلداريعة يف محايعة البلععد (27)لولنعدا

امليععاي ال  بععة. والتنععامج لععو مسععؤولية مشععرتنة بععت مجيععن الععوزارات امل نيععة، يف لععت تضععطلن وزارة 
ا يانل األساسية والبيئة بدور تنسعيقا. ويعنص علعى االتفاقعات القانونيعة لتنعامج دلتعا قعانون دلتعا 

 .لسالمة املياي و مدادات املياي ال  بة
ة والؤؤؤدعم التقنؤؤؤي نمنؤؤؤل بنؤؤؤاا القؤؤؤدرات يؤؤؤالمعرفالمؤؤؤوارد وتوجؤؤؤد أشؤؤؤكال مختلفؤؤؤة مؤؤؤن  -27

أن تؤؤدعم تخطؤؤيط وتنفيؤؤذ  هؤؤايمكنالتؤؤي والتؤؤدريب والمبؤؤادت التوجيهيؤؤة واألدوات اإللكترونيؤؤة  
إجرااات التكيؤف القؤائم علؤك الؤنظم اإليكولوجيؤة و يرهؤا مؤن إجؤرااات التكيؤف التؤي تتنؤاول 

مععواد ودراسعات  فراديععة  Climate-ADAPTوتتضععمن بوابعة االحتعاد األورويب . (28)الؤنظم اإليكولوجيؤة
ى املسعععتو  ال عععاملا ويشعععمل العععدعم التقععع  علععع. (29)يعععغ القعععا م علعععى العععنظم اإليكولوجيعععةبشعععأن التك

ملشععروب التكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة يف ا نععوب للقععات عمععل، ومنوععة دععبكية لتبععادل 
يغ القا م علعى العنظم ا تات، ومنتجات م رفية بشأن التكيغ عت احلدود فيما يت لق باملياي والتك

ن الدوي بشأن ت معيم التكيعغ القعا م ويبمحن املشروب ال املا للونالة األملانية للت او . (30)اإليكولوجية
سعتفادة معن املدروس العسعاليل وأفضعل املمارسعات و األلول و من احلعلى النظم اإليكولوجية لاالت 

وميكعععن  أابتعععت هالةعععا ميعععدانياً العععيت التكيعععغ القعععا م علعععى العععنظم اإليكولوجيعععة واجملعععاالت املرتابطعععة، 
 .(31)ل لكونل سليمللو  - PANORAMA ، وذل  على املنوة الشبكيةتكرارلا
__________ 

(26) IUCN03. 
(27) https://www.government.nl/topics/delta-programme. 
 ,AGWA01, APN01, BOT01, CANADA01, EU01, GIZ01, IUCN01, 02, 03 and 04املثعال  سبيلعلى  (28)

MEXICO01, MP01, NCCARF01, OPCC01, UNDP01, UNEP01, 02. 
(29) EU01. 
(30) UNECE01. 
(31) GIZ01, PANORAMA (www.panorama.solutions) and AdaptationCommunity.net 

(www.adaptationcommunity.net). 

https://www.government.nl/topics/delta-programme
https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBSTA/Pre%20Session%20Offical%20Documents/www.panorama.solutions
https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBSTA/Pre%20Session%20Offical%20Documents/www.adaptationcommunity.net
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يمكؤؤن أن يسؤؤاعد الؤؤدفع مقابؤؤل :ؤؤدمات النظؤؤا  اإليكولؤؤوجي علؤؤك  شؤؤد الؤؤدعم و  -28
عععالم لؤؤؤي للتكيؤؤؤف القؤؤؤائم علؤؤؤك الؤؤؤنظم اإليكولوجيؤؤؤة للعععدفن مقابعععل  ل نظعععاا  . ويف أوكنعععدا، عم 

لزمعععة معععن  مقابعععلمعععن  أجعععر ل سعععر امل يشعععية الزراعيعععة  ععععن طريعععقخعععدمات النظعععاا اإليكولعععوجا 
خدمات النظم اإليكولوجية مبا فيةا خعدمات مسعتجم ات امليعاي ولجعز الكربعون، ومعن   حتفيعز 

 .(32)يغ القا م على النظم اإليكولوجيةاعتماد التك

 الت ديات والفرت  -2 
 األسؤؤؤؤس المرجعيؤؤؤؤةتطؤؤؤؤرح النغؤؤؤؤرات فؤؤؤؤي المعلومؤؤؤؤات العلميؤؤؤؤة، وال سؤؤؤؤيما بشؤؤؤؤأن  -29

لعععددت اململكعععة ال ربيعععة قعععد . و هوتنفيؤؤؤذ تخطؤؤؤيط التكيؤؤؤفأمؤؤؤا  اا والتوقعؤؤؤات الم ليؤؤؤة، ت ؤؤؤدي
طري، مثل تل  املت لقة من الثغرات امل رفية فيما يت لق بالتومر على الو يد القف اً الس ودية عدد

حبجععز نربععون الرتبععة، والتفاعععل بععت تغععري املنععاخ والتوععمر، وا اععار علععى وظععا غ وخععدمات الععنظم 
تغععري املنععاخ يف  يفولععددت دععبكة البمععوث . (33)ة ودععبه القاللععةيف املنععاطق القاللععاإليكولوجيععة 

 .(34) عععات تغعععري املنعععاخ علعععى مسعععتو  املعععدنوتوق بعععألوال الطقعععستنبعععؤات الضعععر احلاجعععة  ري وااحل
بيانععععات   تالععععةولععععددت منظمععععة األك يععععة والزراعععععة ل مععععم املتمععععدة )الفععععاو( احلاجععععة  ري زيععععادة 

منةجععا.  علعى حعوو ري تطبيعق التكنولوجيعات  ،االستشع ار ععن ب عد باجملعان ويف الوقعت املناسعل
يف  وععدر م لومععات مفيععداً ، علععى سععبيل املثععال، مOpenforis Collect Earth برنععامج كععونيوقععد 

 .(35)تقييم األراضا واملوارد املا ية عمليات
جمؤؤع البيانؤؤات ذات ال ؤؤلة ر ؤؤد تؤؤد:فت التكيؤؤف  التؤؤي ت عتؤؤرضوتعيؤؤق الت ؤؤديات  -30

. وقعععد أفعععاد برنعععامج األمعععم املتمعععدة للبيئعععة بعععأن ‘فعؤؤؤاالا ‘ر ؤؤؤداا  القؤؤؤائم علؤؤؤك الؤؤؤنظم اإليكولوجيؤؤؤة
( قلة ا تة يف دعال رصعد 1يف دال مجن البيانات ميكن أن تتول مبا يلا: ) (36)التمديات القا مة

( التععأخري يف 3( قلععة فةععم منةجيععات مجععن البيانععات  )2التكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة  )
( ان ععداا 4جتميععن خطععط الرصععد الوععارا ومجععن البيانععات مععن توزيععن واضعع  للمسععؤوليات وامليزانيععة  )

واألفرقععة الوطنيععة الطويععل   املععد علععىالتنسععيق بععت املؤسسععات احملليععة املكلفععة بوضععن بععرامج البمععوث 
( القيعود اإلداريعة 6دخل  ) ري مواقعن التع صع وبة الولعوج( 5  )املسؤولة عن التنفيع  علعى أرض الواقعن

ولنععاة ب ععض األنشعطة قيععد اإلهععاز، مثععل ا عرد العع ي يضععطلن بعه االحتععاد الععدوي حلمايععة . (37)ال امعة
أمريكعععا الوسعععطى وتشعععياباس )منطقعععة أمريكعععا الوسعععطى( بشعععأن التكيعععغ يف الطبي ععة واملعععوارد الطبي يعععة 

العععنظم اإليكولوجيعععة، والععع ي يسعععم  برصعععد ععععدد مشعععارين التكيعععغ ولعععاالت التكيعععغ القعععا م علعععى 
 .(38)إليكولوجية على املستو  اإلقليماومد  ترنيزلا على التكيغ القا م على النظم ا ومواضي ةا

وفؤؤي أ لؤؤب األ يؤؤان، ال يؤؤواا   الوقؤؤت الؤؤفز  لتنفيؤؤذ التكيؤؤف القؤؤائم علؤؤك الؤؤنظم  -31
ه مؤؤؤؤع الؤؤؤؤدورة السياسؤؤؤؤية الوطنيؤؤؤؤة ومؤؤؤؤدة وفوائؤؤؤؤد  اإليكولوجيؤؤؤؤة ولتقيؤؤؤؤيم نتؤؤؤؤائج هؤؤؤؤذا التكيؤؤؤؤف 

__________ 

(32) UNDP01. 
(33) SAUDIARABIA01. 
(34) UCCRN01. 
(35) FAO01. 
(36) UNEP01. 
(37) UNEP01 
(38) IUCN04. 
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. ومعن الضعروري  دمعاج التكيعغ القعا م علعى العنظم اإليكولوجيعة علعى حعو المشرو  أو البرنامج
املعدة  لطعول علعى الوع يدين العوط  ودون العوط  نظعراً   منةجا يف أطر السياسات الطويلة املعد

ن التعدلور والتجعاوب معن جةعود اإلصعالح. وقعد النظم اإليكولوجية م الزمنية اليت يستغرقةا ت ايف
يتطلل ت ميم التكيغ القا م على العنظم اإليكولوجيعة  جعرا  تغيعريات مؤسسعية، ومعن احملتمعل أن 

 لى سبيل املثعال، أوضعمت جنعوب أفريقيعا، فيت د  تنفي ي دورة  ويل مشارين التكيغ ال ادية. 
أن ت معيم التكيعغ القعا م علعى ، (39)وب البيولعوجااتفاقيعة التنع ليئعة يف تقريرلا الوط  ا عامس  ري

 النظم اإليكولوجية يتطلل  جرا  تغيريات مؤسسية قد تستغرر من سبن  ري عشر سنوات.
وفهم هؤم التكيف القائم علك النظم اإليكولوجية ب الم ل ة وما زال وعي أ  ا  -32
ع قعرار الت قيعد الع ي يتسعم بعه  (40)بشعأن املنعاخ WISE-UPمشعروب  لعدد. و قائمؤاا  ت دياا إياه  ج  ف

 . وأوضعع  أن فةععم التكيععغ ال ي عع  فةمععاً ا يانععل األساسععية الطبي يععة وتنفيعع  لعع ي الععنةج اللقععاً 
نيععغ يتفاعععل النععاس مععن الطبي ععة ونيععغ   ،وبوععورة أساسععية ،أفضععل للبيئععة الطبي يععة فقععط بععل أيضععاً 

لتمسعععت فةعععم  جديعععداً  ب مفةومعععاً املشعععرو لععع ا مو عععا ويعععديرو ا علعععى مجيعععن املسعععتويات. وأنشعععأ يقي  
مععن خععالل رسععم بيععايف وقععدحا يف املفةععوا صفععوحر و ) ‘خععدمات الععنظم اإليكولوجيععة‘وتفسععري موععطل  

 دلة(.نفشر يف مقال 
التؤؤؤؤي الفعالؤؤؤؤة ومؤؤؤؤن األساسؤؤؤؤي اسؤؤؤؤتخدا  ال ؤؤؤؤيم واألسؤؤؤؤاليب المفئمؤؤؤؤة والطرائؤؤؤؤق  -33

ت التكيؤف القؤائم علؤك فؤر بأ  ا  الم ل ة  :بارتستهدف جماهير معينة للتمكن من إ
. وأظةعر برنعامج التكيعغ القعا م علعى العنظم اإليكولوجيعة فوائؤده و ؤدودهبالنظم اإليكولوجيؤة و 

يف ا بعععال أييعععة تقعععدمي فكعععرة ععععن الفوا عععد املت عععددة للتكيعععغ القعععا م علعععى العععنظم اإليكولوجيعععة  ري 
 دابري ل ا التكيغ. املاططت وواض ا السياسات احلكوميت من أجل زيادة االلتماا بتنفي  ت

وال بد مؤن بنؤاا القؤدرات لؤدعم تنفيؤذ تؤدابير التكيؤف والتكيؤف القؤائم علؤك الؤنظم  -34
. وأوضمت دبكة آسيا واحمليط ا ادئ لبموث التغري ال املا أن زيعادة العوعا وبنعا  اإليكولوجية

وقد تبتَّ أن املؤلفات واملواد كري الرمسية . (41)اا من جوانل احملافظة على البيئةالقدرات جانل ل
أو صع بة  معن منشعورات اجملعالت، العيت تكعون تقنيعة جعداً أنثعر ألصماب املولمة احملليعت  مفيدة

الطععالب والنادععطت يف املنظمععات كععري احلكوميععة  أو بالظععة الععثمن. ويكفععل توجيععهف  املنععال عمومععاً 
 يل.ا وانل ا امة من املشروب ب د التدر  استمرارت 
فؤؤرت تمويؤؤل التكيؤؤف القؤؤائم علؤؤك الؤؤنظم اإليكولوجيؤؤة واالفتقؤؤار إلؤؤك  قلؤؤة  ض قؤؤو  ت  و  -35

. األدوات المالية نالعامة والخا ة  التنفيذ الناجح للتكيف القائم علك الؤنظم اإليكولوجيؤة
وأدارت الفاو  ري ص وبة احلوول على التمويل ال ي يدعم تقييمات فر  التكيغ القا م على 

 .(42)مععدفوعات ا ععدمات البيئيععةتقيععيم املععوارد الطبي يععة ولسععاوا، و  فيةععاإليكولوجيععة، مبععا الععنظم ا
وأوض  فريق بوتيكاريو أن اسرتاتيجيات  ويل التكيغ القا م على النظم اإليكولوجية يف التازيعل 

من األسةل أن حتول املشارين القا مة علعى لندسعة تقليديعة علعى  أنه ، يف لتقد تشكل حتدياً 

__________ 

(39) CBD01. 
(40) IUCN03 وAGWA01. 
(41) APN01. 
(42) FAO01. 
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وعلععععى عكععععس ذلعععع ، أدععععار برنععععامج األمععععم املتمععععدة اإل ععععا ا  ري أن حتليععععل . (43)موافقععععة املمععععولت
التكععاليغ والفوا ععد ميكععن أن يكععون وسععيلة قويععة إلطععالر  ويععل القطععاب ال ععاا للتكيععغ القععا م علععى 

ادا برنععامج التكيععغ الععنظم اإليكولوجيععة علععى نطععار أوسععن. وقععد دععولد لعع ا يف بععريو، ليععث اسععتت 
علععى الععنظم اإليكولوجيععة يف ا بععال نتععا ج حتليععل تكععاليغ وفوا ععد تععدابري التكيععغ القععا م علععى القععا م 

 دراج لععع ي معععن دو  ا عععبنجعععاح  تبعععثليف رتف عععة جعععداً الععنظم اإليكولوجيعععة يف مراععععا جبعععال األنعععديز امل
ارات التدابري يف النظاا الوط  لالستثمارات ال امة من خالل  قرار مبادئ توجيةية جديعدة لالسعتثم

 .(44)2021-2015ال امة يف دال التنوب البيولوجا وخدمات النظم اإليكولوجية للفرتة 

 هوتقييم ر د تنفيذ التكيف القائم علك النظم اإليكولوجية -باا 
 ما هو الر د والتقييم في سيا  التكيف القائم علك النظم اإليكولوجية؟ -1 

علععى حتديععد مععد  ف اليععة أي مبععادرة مععن مبععادرات  السععؤاالن التاليععانسععاعد يكععن أن مي -36
 :(45)يغ القا م على النظم اإليكولوجيةالتك

لل مسمت املبادرة للمجتم عات احملليعة باحلفعا  علعى قعدرهتا علعى التكيعغ أو  )أ( 
أو حتسعينةا، واحلعد مععن قابليعة التعأار بتغععري املنعاخ، معن زيععادة الفوا عد املشععرتنة التممععل قعدرهتا علعى 

 زز الرفاي؟اليت ت 
 ري است ادة أو صعون أو ت زيعز قعدرة العنظم اإليكولوجيعة علعى  لل أدت املبادرةف  )ب( 

نت النظم اإليكولوجية من حتمل آاار تغعري مواصلة تقدمي ا دمات للمجتم ات احمللية، ولل مك  
 املناخ احلالية واملستقبلية )املتوق ة( وكريلا من عوامل اإلجةاد؟

لتكيفيعععععة جعععععز اً ال يتجعععععزأ معععععن عمليعععععات الرصعععععد والتقيعععععيم، وال سعععععيما وتشعععععكل اإلدارة ا -37
عع فيمعا ن معن األخعع  بعنةج مععرن يف مواجةععة خيععص التكيعغ القععا م علعى الععنظم اإليكولوجيعة،  ذ  كح

عع ن اإلدارة التكيفيعة مععن  دمععاج امل لومععات ذات الشع  املت لععق با اععار املناخيعة املسععتقبلية. نمععا  ك 
تغعري املنعاخ(  ععنالتغيعريات احملليعة النادعئة  نامل لومعات بشعأ ،سبيل املثالالولة مىت توافرت )على 

 .(46)ةجوحتافى على املرونة والتنوب يف النف 

 الر د والتقييم يالممارسات الجيدة والدروى المستفادة في مجال -2 
يناقظ ل ا الفرب املمارسات ا يدة والدروس املستفادة فيما خيص رصد تنفي   جرا ات  -38

يف  طعععار الفئعععات التاليعععة )انظعععر املرفعععق الرابعععن  ةعععاوتقييم التكيعععغ القعععا م علعععى العععنظم اإليكولوجيعععة
 :(47)أدوات الرصد والتقييم(حملة عامة عن الب على لالط  

__________ 

(43) BOT01. 
(44) UNDP01. 
 .http://pubs.iied.org/pdfs/G04045.pdfمقتبس من  (45)
(46) .https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-85-en.pdf 
  التاي: ، املتالة على املوقن AC/2016/16انظر وايقة  نة التكيغ  (47)

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac10_5

b_m_and_e_.pdf. 

http://pubs.iied.org/pdfs/G04045.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-85-en.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac10_5b_m_and_e_.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac10_5b_m_and_e_.pdf
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بأوجععه  ئ، العع ي يبمععث املاععاطر املناخيععة وينبععتقيؤؤيم المخؤؤاطر وقابليؤؤة التؤؤأثر )أ( 
رصعد يف يفسعتنتد  ليعه  مرج عا قابلية التأار وتوفري أسعاس اتالتأار املستقبلية عن طريق تقييمقابلية 
 يف املستقبل  وتقييمه التكيغ
 ري تقيعيم نععواتج  العيت هتعدع أساسعاً  ،تقييمؤات السياساتاالمشؤاريعاالبرامج )ب( 

عج التكيعغ  ونتا ج تدابري التكيغ. وحتدد أدوات وأطر الرصد والتقيعيم يف  طعار لع ي الفئعة نعوب  ف
الف الة يف حتقيق ألداع السياسات/املشارين/التامج املتفق عليةا ويف املسعاعدة علعى فةعم ب عض 

 ن من النجاح.ال وامل اليت  ك  
 ، استفالوت الدروس الر يسية التالية:بلية التأثربتقييم المخاطر وقاوفيما يت لق  -39

 انت النظم اإليكولوجية اآلن سليمة و:اضؤعة إلدارة جيؤدة، فهنهؤا    تك إن   )أ( 
قابلؤؤة للتؤؤأثر بتغيؤؤر المنؤؤاخ فؤؤي المسؤؤتقبل، ولؤؤذلا يشؤؤكل ب ؤؤ  المخؤؤاطر المنا:يؤؤة ال اليؤؤة 

وتععدمج . (48)ظم اإليكولوجيؤؤةيؤؤف القؤؤائم علؤؤك الؤؤنمؤؤن عنا ؤؤر التك أساسؤؤياا  والمسؤؤتقبلية عن ؤؤراا 
العنظم اإليكولوجيعة ( RiVAMP) منةجية  مشروب وضن منةجية لتقيعيم املاعاطر ومعواطن الضع غ 

وعوامععل تغععري املنععاخ يف حتليععل زععاطر الكععوارث وأوجععه التععأار. ومععن خععالل اسععتاداا التقيععيم ال لمععا 
تقيعيم أمعور منةعا، علعى سعبيل املثعال، التمعات  يفوالتشاور من اجملتم ات احمللية، تساعد ل ي األداة 

  (49)ستو  سط  البمر بسبل تغري املناخالساللا يف سيناريولات زتلفة مل
بالفعؤل لمسؤتو   ومن المهم الر د علك مستويات  افية  ي يكون مفيؤداا  )ب( 

معة بالنسعبة التقييمات احمللية قي   بينما تكونالتفاقية التنوب البيولوجا،  . ووفقاً ال و مة المناسب
لتنفيععع  التكيعععغ القعععا م علعععى العععنظم اإليكولوجيعععة، تكعععون التقييمعععات اإلقليميعععة أنسعععل لل مليعععات 

 .(50)علععى حععو أفضععل املت لقععة بععالنظم اإليكولوجيععة األنععت ولتوجيععه التاطععيط اإلقليمععا والععوط 
ابرة للمععدود يف لععوض  ععر نععاكريا أنععه ويبععت مشععروب الفععاو إلدارة الععنظم اإليكولوجيععة الزراعيععة ال عع

ينبغععا  جعععرا  عمليععات الرصعععد والتقيععيم علعععى مسععتو   ااعععل ملسععتو  اإلدارة العععيت ستفسععتادا معععن 
، وينبغععا االضععطالب وععا علععى مععد  لععىت تععدار األراضععا بشععكل مسععتداا أجلةععا لعع ي ال مليععات

لتقلبات الطبي ية ال الية عدة سنوات. ومن دأن ل ا أن ي زز  مكانية ماللظة أي آاار ومراعاة ا
 ال مليات ا يدرولوجية سريورة يف 

مؤؤؤن  ،ويسؤؤؤاعد االشؤؤؤتراء فؤؤؤي بنؤؤؤاا المعؤؤؤارف الم ليؤؤؤة والتقليديؤؤؤة والعلميؤؤؤة )ج( 
تهيئؤؤؤة عمليؤؤؤات ر ؤؤؤد التكيؤؤؤف القؤؤؤائم علؤؤؤك الؤؤؤنظم  فؤؤؤي ،:ؤؤؤفل عمليؤؤؤات شؤؤؤاملة وتشؤؤؤار ية

الفاو أن ا معن بعت الرصعد . وأوضمت قوية ومقبولة لد  الجميع ه تكونوتقييم اإليكولوجية
فةمععاً   دارة األراضععا واملععوارد املا يععة ال لمععا للتفععاعالت امل قععدة والرصععد التشععارنا يععؤدي  ري فةععم

. وميكن للمجتم ات احمللية أن توفر ختة جيدة يف دال الرصد، بينما سيت ت يف نثري من أفضل
دعومععة مععن احلكومععات واملؤسسععات احملليععة احلععاالت وضععن ترتيبععات ابتكاريععة تفععدمج ا ععتة احملليععة امل

واإلقليميععة امل نيععة. وليثمععا أمكععن، ينبغععا ا مععن بععت امل ععارع ا تيععة مععن األنععادمييت واملمارسععت 

__________ 

(48) CBD01. 
(49) http://www.grid.unep.ch/webadmin_scripts/functions/factsheets_pdf.php?project_dataid=2C19705. 
(50) CBD01. 

http://www.grid.unep.ch/webadmin_scripts/functions/factsheets_pdf.php?project_dataid=2C19705
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أجععل مواجةعععة  مععنالضععروري بغيععة  جععرا  رصععد ف ععال وتعععوفري منععت  دارة املععوارد  ليععةواجملتم ععات احمل
  (51)هتديدات تغري املناخ

التكنولوجيؤؤا ال دينؤؤة والميسؤؤورة التكلفؤؤة لفستشؤؤعار عؤؤن ويسؤؤمح تطبيؤؤق  )د( 
. وقععد قععدمت بعؤؤد بهنشؤؤاا منتجؤؤات سؤؤهلة االسؤؤتخدا  أل ؤؤراض الر ؤؤد والتقيؤؤيم واالت ؤؤال

مثععل  ،علععى اسععتاداا أداة رصععد جتمععن بععت الععنةج التقليديععة مثععاالً  الونالععة األملانيععة للت ععاون الععدوي
تكنولوجيعععا الطعععا رات بعععدون طيعععار. بعععت و  ، اليعععة التعععدابريالبيانعععات ا يدرولوجيعععة والبنيويعععة لتقيعععيم ف

وينشعععئ لعععع ا املشععععروب خعععرا ط و ععععاذج االايععععة األب عععاد إلظةععععار املشععععانل املا يعععة ومناقشععععة احللععععول 
 املمكنععععة. وأسععععةم ذلعععع  يف حتسععععت الفةععععم يف صععععفوع صععععان ا القععععرار بشععععأن وضععععن اسععععرتاتيجية

 .(52)للتكيغ على مستو  ألواض األ ار
 ، استفالوت الدروس الر يسية التالية:السياساتاالمشاريعاالبرامجت لق بتقييمات وفيما ي -40

 يوضع عدد من األطر لر د تنفيذ التكيف القائم علك النظم اإليكولوجية )أ( 
للرصععد  ضععن مشععروب التكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة يف ا نععوب  طععاراً وت قععد . و هوتقييمؤؤ

والتقيععيم يسععم  بتقيععيم التععدخالت مععن خععالل قيععاس تغععريات القابليععة للتععأار والتغيععريات يف الععوعا 
األسر امل يشية يف مواقن  قدرة مد  يفبت  نا قابلية التأار  لوضن مؤدر ري ونسبة بقا  املزارب. ويب

علعى أسعاس ممعل ة التنامجة عن تغعري املنعاخ. وحتعدَّد مؤدعرات قابليعالألضرار على حتمل ااملشارين 
الت عععرض واحلساسعععية والقعععدرة علعععى التكيعععغ( لكنةعععا  ،لقابليعععة التعععأار )أيالثالاعععة املكونعععة  ناصعععر ال

يف الوقعععت نفسعععه الظعععروع البيوفيزيا يعععة  آخععع ة ب عععت االعتبعععارم لسعععل سعععيار نعععل موقعععن، توعععمَّ 
  (53)تم ات احملليةللمناطق والظروع االجتماعية واالقتوادية للمج

التفكير فؤي عمليؤات المعاوضؤة فؤي جميؤع مرا ؤل تقيؤيم المخؤاطر، ينبغي  )ب( 
وتخطيط السيناريوهات، ون هج اإلدارة التكيفية، من أجل تنفيذ التكيؤف القؤائم علؤك الؤنظم 

رصععد  القوععري، ينبغععا أيضععاً   وباإلضععافة  ري رصععد تععوفري ا ععدمات علععى املععد. (54)اإليكولوجيؤؤة
. وبالتعععاي، ميكعععن وضعععن سياسعععات تراععععا الطويعععل  ملعععداعلعععى ملتغعععريات العععيت تتغعععري بعععبط  ا تطعععور

عمليات امل اوضعة يف نطاقعات مكانيعة وزمانيعة مت عددة، والتقليعل  ري أدن لعد معن آاعار عمليعات 
)التقيععيم  InVESTمثععل برنععامج  ،امل اوضععة املت لقععة تععدمات الععنظم اإليكولوجيععة. وميكععن ألدوات  

أن تسعاعد صعان ا القعرار علعى حتديعد عمليعات  ،ة(املتكامل للاعدمات البيئيعة وعمليعات امل اوضع
   (55)إليكولوجية يف سيناريولات زتلفةامل اوضة املمكنة يف توفري خدمات النظم ا

لر ؤؤد تنفيؤؤذ التكيؤؤف القؤؤائم   ال بؤؤد مؤؤن مجموعؤؤات بيانؤؤات طويلؤؤة المؤؤد )ج( 
االجتماعية االقت ادية واإليكولوجيؤة تؤدو   فوائد، بما أن الهوتقييم علك النظم اإليكولوجية

__________ 

(51) FAO. 2013. Climate change guidelines for forest managers. FAO Forestry Paper No. 172 متعاح يف .
 .http://www.fao.org/3/i3383e.pdfاملوقن التاي: 

(52) GIZ01. 
(53) UNEP01. 
أو عنعدما  تنشأ عمليات امل اوضة عندما حيما نشاط ما دموععة معن األدعاا  علعى لسعاب دموععة أخعر ، (54)

 (.CBD01خدمة م ينة من خدمات النظاا اإليكولوجا على خدمة أخر  )انظر  ما ل نشاطيفضح 
(55) https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-85-en.pdf. 

http://www.fao.org/3/i3383e.pdf
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، مثعل تلع   . ومن املمكن استاداا دموعات البيانات الطويلة املدأو أ نر بعد التنفيذ عقداا 
توجيععه بغيععة الععيت توضععن مبشععارنة اجملتمععن احمللععا مععن خععالل اسععتاداا تطبيقععات ا واتععغ احملمولععة، 

  أانععععا  االسععععتثمارات الععععيت تفنجععععز ب ععععد انتةععععا  اإلدارة التكيفيععععة أانععععا  تععععدخالت املشععععارين ونعععع ل
ضعععععمن عمعععععل املت لقعععععة باملشعععععارين   املشعععععارين. ويت عععععت  دراج دموععععععات البيانعععععات الطويلعععععة املعععععد

  (56)صد يف ا طط وامليزانيات الوطنيةمؤسسات البموث الوطنية، وينبغا  دماج نظم الر 
ظم اإليكولوجيؤؤة التكيؤؤف القؤائم علؤؤك الؤؤن بفوائؤؤدعلؤؤك ن ؤؤو  امؤل  اطؤة لإل )د( 

. المشتر ة، ينبغي أن يجر  الر ؤد والتقيؤيم بعؤد انتهؤاا تنفيؤذ المشؤاريعفوائد و يرها من ال
نظريعععععة بشعععععأن ‘أن تشعععععمل خيعععععارات التكيعععععغ القعععععا م علعععععى العععععنظم اإليكولوجيعععععة اً وميكعععععن أيضععععع

 وأنعععدت ععععدة. (57)لنعععواتج والنتعععا ج وألعععداع املشعععارينلتوضعععي  العععروابط بعععت األنشعععطة وا‘ التغعععري
  (58)لالزا، ب د انتةا  مرللة التنفي ا  ورقات أيية طابن الرصد الطويل املد

لقيؤؤاى تقؤؤد  التكيؤؤف القؤؤائم علؤؤك الؤؤنظم اإليكولوجيؤؤة  ال بؤؤد مؤؤن مدشؤؤرات   )ه( 
بتوعميم املشعارين  أندت منظمة الت عاون والتنميعة يف امليعدان االقتوعادي أنعه، رلنعاً فقد . وفوائده

استاداا دموعة من املؤدرات الكمية والنوعية والثنا يعة السعتي اب مجيعن اً وسياقةا، ينبغا عموم
ا وانل املةمة للتكيغ القعا م علعى العنظم اإليكولوجيعة. وأنعدت ورقعة االحتعاد األورويب أنعه، معن 
أجل استي اب السيار والتغيريات اليت حيداةا التنفي ، ميكن للماططت: استاداا منظعور قابليعة 

اإلجععرا ات لسععل األولويععة  والرتنيععز علععى رصععد الت ععرض املتغععري يف اإلطععار الععزم  التععأار لرتتيععل 
األطععععول   مراعععععاة ا اععععار احملتملععععة علععععى املععععدمععععن للمشععععروب  وختطععععيط مؤدععععرات ونظععععم الرصععععد 

وتواصععل الفععاو وضععن مؤدععرات اإلدارة املسععتدامة . (59)ية والقععدرة علععى التكيععغ والتنميععة()احلساسعع
استادامةا يف  على ا وانل االجتماعية واالقتوادية واحلونمة(، وت زيزت  للغابات )ويرنز م ظمةا

التاطععيط وصععنن القععرار والرصععد واإلبععال  علععى زتلععغ املسععتويات، نععاإلبال  عععن طريععق املنوععة 
openforisاإللكرتونيعععة 

أييعععة وضعععن  ووفيمعععا خيعععص اإلدارة املسعععتدامة ل راضعععا، أنعععدت الفعععا. (60)
 األراضعا لرصععد معا العع ي يتغععري وعمليعات التغيععري ومععد  رات تغععرُي واسعتاداا مؤدعع أسعس مرج يععة

. وأفعععادت منظمعععة احلفعععى الدوليعععة بعععأن ال ديعععد معععن ذلععع  نلعععه وتقيعععيم اسعععتدامة التغعععريات املفيعععدة
مشارين التكيعغ القعا م علعى العنظم اإليكولوجيعة يقعيس نعواتج املشعارين )مثعل لكتعارات األراضعا 

س نتععا ج التكيععغ الف ليععة. وإليبععاد مؤدععرات بشععأن النتععا ج الرطبععة الععيت أفصععلمت( لكععن دون قيععا
 60للتكيعععغ القعععا م علعععى العععنظم اإليكولوجيعععة، است رضعععت منظمعععة احلفعععى الدوليعععة  ذات الوعععلة
   (61)2017كمل قا مة باملؤدرات يف عاا . وستفستمشروعاً 
__________ 

(56) IFAD01, MP01, OECD01, UNDP01, UNEHS01 , UNEP01. 
(57) McKinnon MC and Hole DG. 2015. Exploring program theory to enhance monitoring and 

evaluation in ecosystem-based adaptation projects. In: D Bours, C McGinn and P Pringle (eds.). 

Monitoring and Evaluation of Climate Change Adaptation: A Review of the Landscape. New 

Directions for Evaluation. 147: pp.49–60 :يتاح وصغ زتور يف املوقن التاي .  
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/msexcel/ac

10_5b_inventory_m_and_e.xls. 
(58) MEXICO01, CI01, EU01, OECD01, MP01, UNDP01 , UNEP02. 
(59) EU01. 
(60) FAO01. 
(61) CI01. 

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/msexcel/ac10_5b_inventory_m_and_e.xls
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/msexcel/ac10_5b_inventory_m_and_e.xls
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ت ّسن أدلة وأطر الر د والتقييم فعاليؤة الر ؤد والتقيؤيم مؤن :ؤفل تؤوفير  )و( 
. ويف  طععععار مشععععروب لمؤؤؤؤوظفين الم ليؤؤؤؤين وأل ؤؤؤؤ ا  الم ؤؤؤؤل ةنظَّمؤؤؤؤة ل ؤؤؤؤالح اأسؤؤؤؤاليب م

املنعاخ واملنعاطق احملميعة يف كامبيعا والسعنغال، أفععد دليعل للرصعد  حتمعل تغعرياجملتم ات القعادرة علعى 
املنععاطق احملميععة والرابطععات اجملتم يععة. ويرنععز الععدليل علععى  ووموظفعع ومععدير  نععا يسععتدل بععهوالتقيععيم  
دخالت التكيغ اليت تنجزلا اجملتم عات احملليعة ويتضعمن منةجيعات بسعيطة إلجعرا  الرصعد رصد ت

املناخا واالجتماعا واالقتوادي والبيئا بانتظاا. نما يقعرتح تقنيعات ف العة معن ليعث اسعتاداا 
ويف . (62)يععة واملاليعة احملععدودة للمسععتادمتاملعوارد وعمليععة  معن البيانععات نعا تال ععم القعدرات التقن

للرصعد والتقيعيم معن  ميعدانياً  القابلعة للتطعوير  نظامعاً ممعل القعدرة علعى الت بار، وضع ت  مبعادرةف زه
ونعع ل  حتقيععق ا عدع ال ععاا املت لععق بقعدرة اجملتمععن علععى ةعا أجعل تتبععن نتعا ج أنشععطة حمععددة وتقييم

ملععوظفت اباسععتاداا لولععات  FieldVIEWمععن البيانععات يف قاعععدة البيانععات املتنقلععة التكيععغ. وجتف 
ويشعععرع موظعععغ مكلععععغ  اإللكرتونيعععة. ووفضعععن أسعععلوب مولعععد  مععععن البيانعععات يعععدوياً  امليعععدانيت

ميكعععن مقارنعععة  لععة معععن بقيععة بيانعععات القاععععدة. ولكعع ابالبيانععات علعععى عمليععة توليعععد البيانعععات احملم  
 .  (63)البيانات امليدانية

 الت ديات والفرت -3 
يكولوجيعة أن بإمكانعه زيعادة القعدرة االجتماعيعة لقد أابت التكيغ القا م علعى العنظم اإل -41

. ة اقتوعادياً ديعالطويعل بطريقعة د  تغري املناخ والقعدرة علعى التكيعغ علعى املعد حتملوالبيئية على 
تؤه بيد أن األدلة التجريبية القويؤة علؤك فعاليؤة التكيؤف القؤائم علؤك الؤنظم اإليكولوجيؤة وفائد

. ومعن ذلع ، لنعاة الكثعري وير وفؤي مرا ؤل التكؤوينقيؤد التطؤاالقت ادية و يؤر ذلؤا ال تؤزال 
مععععات مسععععبقة مععععن األدلععععة كععععري املؤنععععدة املت لقععععة مبشععععارين حمععععددة، وم ظمةععععا مسععععتالص مععععن تقيي

ولنععاة بالتععاي طلععل متزايععد مععن ال لمععا  واملمارسععت علععى بيانععات  . (64)وتقييمععات منتوععغ املععدة
ععن باسععتمرار عععن  الف اليععة اإليكولوجيععة واالجتماعيععة واالقتوععادية نميععة قويععة أو بيانععات نوعيععة جتمَّ

ساسعية املاديعة أو البعدا ل ملشارين التكيعغ القعا م علعى العنظم اإليكولوجيعة بالنسعبة  ري ا يانعل األ
ومعععن األساسعععا اسعععتاداا مؤدعععرات مناسعععبة لتقيعععيم عمليعععات الرصعععد والتقيعععيم . (66) (65)األخعععر 
 ف الية التكيغ القا م على النظم اإليكولوجية.  من أجل  نشا  أدلة جتريبية قوية على اللقاً 
إلؤؤك تؤؤوفير فؤؤرت ال  ؤؤول علؤؤك األدوات المتا ؤؤة واأو وضؤؤع  وهنؤؤاء  اجؤؤة أيضؤؤاا  -42

أدوات لت ليل الفعالية من  ي  التكلفة التؤي تنطؤو  عليهؤا ال لؤول القائمؤة علؤك الطبيعؤة 
لتكعاليغ والفوا عد، أو حتليعل . وميكن حتقيق ذل  معن خعالل  جعرا  حتليعل المواجهة تغير المناخ

أو حتليل للمشارين على أساس م ايري مت ددة، وتقييم اقتوادي عاا  ،الف الية من ليث التكلفة
للسلن وا دمات اليت تقدمةا النظم اإليكولوجية. وينبغا أن يكون التقيعيم االقتوعادي  عدمات 

__________ 

(62) UNEP02. 
(63) CFI01. 
(64) CBD01. 

(65) Doswald N, Munroe R, Roe D, Giuliani A, Castelli I, Stephens J, Möller I, Spencer T, Vira B and 

Reid H. 2014. Effectiveness of ecosystem-based approaches for adaptation: review of the 

evidence-base. Climate and Development. 6(2): pp.185–201. 
(66) Travers A, Elrick C, Kay R and Vestergaar O. 2012. Ecosystem-based adaptation guidance: 

moving from principles to practice. UNEP Working Document. 
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يط مشعععارين التكيعععغ القعععا م علعععى معععن التقيعععيم األوي أانعععا  مرللعععة ختطععع العععنظم اإليكولوجيعععة جعععز اً 
ععر مععن مععرور  مععن تقييمععات طويلععة املععداً الععنظم اإليكولوجيععة. وال بععد أيضعع ، ملقارنععة الفوا ععد الععيت جتف

 الوقت، نا يتسر استادامةا للمساعدة يف عمليات صنن القرار.
وال بؤؤؤد مؤؤؤن بنؤؤؤاا القؤؤؤدرات إلذ ؤؤؤاا الؤؤؤوعي وتمكؤؤؤين المخططؤؤؤين والمؤؤؤديرين و ؤؤؤانعي  -43

. وعلععى لؤؤك األدوات ال اليؤؤة للتكيؤؤف القؤؤائم علؤؤك الؤؤنظم اإليكولوجيؤؤةع ؤؤول  مؤؤن الالقؤؤرار 
الركم من ال دد احلعاي لع دوات ا اصعة بتاطعيط وتقيعيم التكيعغ القعا م علعى العنظم اإليكولوجيعة، 

يف أكلععل األليععان.  يبقعى  دمععاج االعتبعارات املت لقععة بعالنظم اإليكولوجيععة يف ختطعيط التكيععغ حتعدياً 
لع ا  ري ان عداا  مكانيعة احلوعول علعى األدوات أو ععدا العوعا بوجودلعا. ومعن أمثلععة أدوات ويشعري 

الدعم احلالية  طار ت لم التكيغ القا م على النظم اإليكولوجية ال ي وضع ه االحتعاد العدوي حلمايعة 
 .(67)الطبي ة واملوارد الطبي ية نا تستادمه أمانته واألعضا  فيه واللجان التاب ة له

، ال سععيما األسععاليل ذات مسععتو  م ععت مععن لر ؤؤد والتقيؤؤيمأفضؤؤل لوالبؤؤد مؤؤن أسؤؤاليب  -44
 .(68)يغ القا م على النظم اإليكولوجيةج التك ف بت قارنة املن من التوليد، عند االقتضا ،  ا سيمك  

ويؤؤدثر االفتقؤؤار إلؤؤك وسؤؤائل التنفيؤؤذ نالترتيبؤؤات المدسسؤؤيةاال و مة والتمويؤؤل وبنؤؤاا  -45
جمؤؤؤؤع البيانؤؤؤؤات ور ؤؤؤؤد فؤؤؤؤي   تؤؤؤؤكالقؤؤؤدرات  فؤؤؤؤي الر ؤؤؤؤد والتقيؤؤؤؤيم فؤؤؤؤي جميؤؤؤؤع المرا ؤؤؤل، 

. وستسععاعد األسععاليل املولععدة للرصععد والتقيععيم يف مقارنععة  ععج التكيععغ البروتو ؤؤوالت واإلبؤؤف 
املتنقععل للرصععد والتقيععيم، نععان  FieldVIEWة. وعنععد تطععوير نظععاا القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيعع
ال مليععة لععو تععدريل املععوظفت علععى اسععتاداا اللولععات اإللكرتونيععة، بألععد التمععديات العع ي بطَّععأ 

ودعت ورقة االحتاد األورويب الونعاالت . (69)ص باً  وما زال دمج النظاا يف االستاداا اليوما أمراً 
األطعععراع العععيت  عععول بعععرامج التكيعععغ، مبعععا يشعععمل التكيعععغ القعععا م علعععى العععنظم الثنا يعععة واملت عععددة 

سعنة(. وقعد  15الطويعل )أنثعر معن   اإليكولوجية،  ري تكريس مزيد من املعوارد للرصعد علعى املعد
ال يتوافععععق اإلطععععار الععععزم  القوععععري واملتوسععععط املععععرتبط بالتمويععععل مععععن التكيععععغ القععععا م علععععى الععععنظم 

 العنظم اإليكولوجيعة معن التعدلور والتجعاوبف  ت عايف ةايسعتغرقالعيت  د الزمنيعةللمداً اإليكولوجية، نظر 
 .(70)من جةود اإلصالح

أدوات لتقيؤؤيم الفوائؤؤد التؤؤي يقؤؤدمها التكيؤؤف القؤؤائم علؤؤك الؤؤنظم اإليكولوجيؤؤة مؤؤن  -جيم 
 وال د من االنبعاثات  ملأجل تعزيز القدرة علك الت

 دواتعامة عن األلم ة  -1 
التكيعغ القعا م ‘ ف اليعة‘د من منةجيات للبمث وأطر وأدوات نمية ونوعيعة لتقيعيم  بال -46

على النظم اإليكولوجية وتقدمي النتا ج  ري صعان ا القعرار ومجيعن أصعماب املوعلمة يف القطعاعت 
 ال اا وا ا  واملستفيدين من  جرا ات التكيغ القا م على النظم اإليكولوجية.

__________ 

(67) https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_eba_learning_framework.pdf. 
(68) CBD01. 
(69) CFI01. 
(70) Renaud FG., Sudmeier-Rieux K, Estrella M, Nehren U (Eds.). 2016. Ecosystem-based disaster risk 

reduction and adaptation in practice. Springer International Publishing. 



FCCC/SBSTA/2017/3 

GE.17-04859 20 

ات الععععيت تواجععععه تقيععععيم ف اليععععة التكيععععغ القععععا م علععععى الععععنظم ويبععععدو أن موععععدر التمععععدي -47
 : (71)لوجية لو باألساس عدا فةم ما يلااإليكو 

تغععري املنععاخ، وعلععى أي  اجملتم ععات البشععرية آاععارت عععن البيئععة الطبي يععة درأ نيععغ تعع )أ( 
 ( ‘خدمات التكيغ‘ نطاقات زمنية وجغرافية تف ل ذل  )ما يسمى

التكيععغ  زتلفععة للععنظم اإليكولوجيععة وتععدابريف  ت   ععاوض خععدماأن تنيععغ ميكععن  )ب( 
 القا م على النظم اإليكولوجية  

نيععععغ تتفاعععععل األخطععععار املناخيععععة مععععن عوامععععل اإلجةععععاد األخععععر  )مثععععل تغيععععري  )ج( 
اسععتاداا األراضععا( للتععأاري يف خععدمات الععنظم اإليكولوجيععة وحتديععد النقععاط احلرجععة الععيت ال ميكععن 

 أن تت اىف.ال تؤدي وظا فةا و ب دلا للنظم اإليكولوجية أن 
يف املرللعة  ويقدا ل ا الفرب حملة عامة عن أدوات التقييم )مبا فيةا تل  اليت توجد لاليعاً  -48

املشعععار  ليةعععا يف  املسعععا لت  هتناولععع يف سعععيارلتنفيععع ( وينعععاقظ تلععع  األدوات معععن عمليعععة االتجريبيعععة 
ز أكلبية األدوات احملددة يف الورقات املقدمعة وترن  . (72)أعالي، ليثما نان ذل  مال ماً  47 الفقرة

 على التقييمات املسبقة وتقييمات منتوغ املدة. 
واللى برنامج األمم املتمدة للبيئة أن أكلبيعة األدوات املتالعة للتكيعغ القعا م علعى العنظم  -49

ملا عة( والتوعميم ايف  78يف املا ة(، والتقيعيم ) 79اإليكولوجية تتناول املرالل املبكرة من التاطيط )
 ،فقععط أدوات مخععسسععو   تنععاول التافيععغ والتكيععغال يوعععالوة علععى ذلعع ، . (73)يف املا ععة( 51)

أداة ومنةجية مشعمولة يف املشعروب القعا م علعى األدلعة املت لعق بعالتكيغ القعا م علعى  170من أصل 
 .(74)كلل األليان بنظاا  يكولوجا حمددالنظم اإليكولوجية، وال تت لق األدوات يف أ

لنععا اإلدععارة  ري أن أدوات التكيععغ التقليديععة املسععتادمة يف تقييمععات  ومععن املةععم أيضععاً  -50
قابليععة التععأار، وعمليععات التاطععيط، والرصععد والتقيععيم، مفيععدة يف سععيار  جععرا ات التكيععغ القععا م 

 على النظم اإليكولوجية أل ا تتكيغ من ل ي اإلجرا ات أو ميكنةا التكييغ م ةا.

 لتقييم فوائد التكيف القائم علك النظم اإليكولوجية أدوات -2 
توجؤؤد أدوات للتخطؤؤيط مناسؤؤبة لفهؤؤؤم  يؤؤف يمكؤؤن لخيؤؤؤارات مختلفؤؤة فؤؤي مجؤؤؤال  -51

. وتت ععاون الشععرانة مععن أجععل ا بععال والفععاو علععى التكيؤؤف أن تفضؤؤي إلؤؤك عمليؤؤات المعاوضؤؤة
يف بابوا كينيا ا ديدة على الوع يد  (75)تطوير أدوات رصد التنوب البيولوجا لواحل املبادرة امل ززة

ن ا ععرد املاععتلط للكربععون والتنععوب البيولععوجا صععان ا القععرار مععن حتسععت فةمةععم الععوط . وسععيمك  
__________ 

 .http://pubs.iied.org/pdfs/G04045.pdf من مقتبس (71)
أمثلعة  ضعافية،  علعى مل ل ا الفربت، يشورقات املقدمةعن األدوات ذات الولة يف الاملتالة  امل لوماتلقلة  نظراً  (72)

 .دبكة أصدقا  التكيغ القا م على النظم اإليكولوجيةمن  ساياتمن م
(73) UNEP02. 
(74) UNEP02. 
املسعععاية يف علعععى معععن البلعععدان الناميعععة  معععؤ ر األطعععراع األطعععراعت دعععجن ، 16-/ا أ1معععن املقعععرر  70يف الفقعععرة  (75)

االضععطالب باألنشععطة التاليععة: خفععض االنب ااععات الناجتععة عععن مععن خععالل يف قطععاب الغابععات التافيععغ  جععرا ات 
احملافظعععة علعععى زعععزون الكربعععون يف الغابعععات  و خفعععض االنب ااعععات الناجتعععة ععععن تعععدلور الغابعععات  و  زالعععة الغابعععات  

 ت زيز ززون الكربون يف الغابات.   و ستدامة للغاباتامل دارةواإل

http://pubs.iied.org/pdfs/G04045.pdf
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ل مليعععات امل اوضعععة بعععت ختفعععيض االنب ااعععات ومحايعععة التنعععوب البيولعععوجا. وقعععد أد  املشعععروب  ري: 
يد الععوط  نجععز  مععن جععرد الغابععات توععميم منةجيععة لتقيععيم التنععوب البيولععوجا للغابععات علععى الوعع 

الوطنية  واختبارات ميدانية  مين بروتونوالت التنوب البيولوجا  وتدريل معوظفا السعلطة امل نيعة 
اسعععععتبيان التنعععععوب البيولعععععوجا. ويتمثعععععل ألعععععد التمعععععديات يف االفتقعععععار  ري طبيعععععق بالغابعععععات علعععععى ت

ولوجا يف أنشطة املبادرة امل عززة يف بروتونوالت وتقنيات مولدة من أجل  دماج قضايا التنوب البي
الغابات املدارية على املستو  الوط . ويرجن ل ا  ري عدا وجود توافق يف ا را  بشأن معا الع ي 

 .(76)للتنوب البيولوجابه وجود مقياس والد مواور  يت ت رصدي وعدا  
نظم لتقيؤؤيم تكؤؤاليف أنشؤؤطة التكيؤؤف القؤؤائم علؤؤك الؤؤ ويجؤؤر  وضؤؤع وا:تبؤؤار أدوات   -52

، InVESTدموعععة أدوات النم جععة لتنععامج  ،ذلعع علععى مثلععة األ. ومععن هاوفوائؤؤد اإليكولوجيؤؤة
اليت تضن زططات  دمات النظم اإليكولوجية وحتدد عددلا وتقدر قيمتةا،  ا يساعد صان ا 

بععت  InVESTالقععرار علععى تقيععيم ا اععار االقتوععادية واملكانيععة للتنميععة وتغععري املنععاخ. ويبمععن برنععامج 
النمعاذج املكانيعة والبيوفيزيا يععة والتقنيعات االقتوعادية )مثععل تكعاليغ معا اجتفن ععل معن أضعرار أو القيمععة 
السوقية( من أجل حتديد قيمة خدمات العنظم اإليكولوجيعة،  عا حيسعن األسعاليل التقليديعة لتمليعل 

وقععد . (77)ت منطقععة مععاالتكععاليغ والفوا ععد ععع التكععاليغ والفوا ععد مععن خععالل م ا ععة التبععاين يف توزيععن
متكاملعة وطنيعة  وضعن خطعةيف ادا ليعز، ليعث اسعتف يف ععدة بلعدان، منةعا ب   InVESTجرحب برنعامج 

 .(78)إلدارة املناطق الساللية
وهنؤؤؤؤاء أدوات لتقيؤؤؤؤيم الفوائؤؤؤؤد االجتماعيؤؤؤؤة والبيئيؤؤؤؤة واإليكولوجيؤؤؤؤة أثنؤؤؤؤاا ت ؤؤؤؤميم  -53

املكسععي ، تفبعع ل جةععود مععن أجععل فععا ف. تؤؤد:فت التكيؤؤف القؤؤائم علؤؤك الؤؤنظم اإليكولوجيؤؤة
معععن  ممعععلتوجيعععه عمليعععة صعععنن القعععرار ععععن طريعععق تقيعععيم وقيعععاس فوا عععد التكيعععغ )القعععدرة علعععى الت

التيعععاطا امليعععاي. ويبمعععث لععع ا يت لعععق بالنعععاليتت اإليكولوجيعععة واالجتماعيعععة( املتأتيعععة معععن برنعععامج 
 زتلععععغ اإلجععععرا ات التنععععامج عمليععععات امل اوضععععة يف ا ندسععععة ومقععععاييس األدا  اإليكولععععوجا عععععت

اإلداريعععة املمكنعععة يف ظعععل ظعععروع ليدرولوجيعععة ومناخيعععة مسعععتقبلية كعععري مؤنعععدة. وتشعععمل عمليتعععه 
نظعاا، و جعرا  حتليعل لل التكرارية املكونة من مخس خطوات حتديد م ايري أدا  النظاا، وبنا   عوذج  

/امل ايري اإلداريعة عنعد ياراترار مفضل )و عادة حتديد ا لقابلية التأار، وتقييم ا يارات، وحتديد ق
 .(79)لسيناريو وحتليل قابلية التأاراالقتضا (. واملشروب ا ن يف مرللة جتريل ا

، لتقيؤيم فعاليؤة التكيؤف القؤائم أساسؤاا  وهناء منهجيات ال قة، في مرا ل التكوين -54
معن املرنعز ال عاملا  باالدعرتاةامل ةعد العدوي للبيئعة والتنميعة  . وينشر لاليعاً علك النظم اإليكولوجية

لرصعععد لفعععى الطبي عععة التعععابن لتنعععامج األمعععم املتمعععدة للبيئعععة، ومعععن االحتعععاد العععدوي حلمايعععة الطبي عععة 
للبمعععععث معععععن أجعععععل اختبعععععار ف اليعععععة التكيعععععغ القعععععا م علعععععى العععععنظم  واملعععععوارد الطبي يعععععة، منةجيعععععةً 

 12ة مععن للتكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيعع مشععروعاً  15اإليكولوجيععة. وسيشععمل البمععث 

__________ 

(76) MP01. 
(77) Rosenthal A, Arkema K, Verutes G, Bood N, Cantor D, Fish M, Griffin R and Panuncio M. 2013. 

Identification and Valuation of Adaptation Options in Coastal-Marine Ecosystems: Test case from 

Placencia, Belize. The Natural Capital Project, Stanford University, World Wildlife Fund. 
(78) CBD01 وhttps://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-85-en.pdf. 
(79) AGWA01. 

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-85-en.pdf


FCCC/SBSTA/2017/3 

GE.17-04859 22 

 ري مجعن األدلعة علعى ف اليعة التكيعغ القعا م العيت سعتفطرح وترما األسئلة . (80)يف ال امل الناما بلداً 
يف السياسععات  يوتععأاري  لعع ا التكيععغ علععى الععنظم اإليكولوجيععة، وحتديععد ال قبععات الععيت ت يععق تنفيعع 

والقضععايا ال امععة )أي الف اليععة بالنسععبة  ري اجملتم ععات والععنظم البيئيععة، واحلععوافز املاليععة واالقتوععادية، 
 .(81)السياساتية واملؤسسية(

واأو الفوائد المشتر ة التي يوفرهؤا  فوائدوهناء أدوات يمكن استخدامها لتقييم ال -55
 :ي  :فض انبعاثات  ازات الدفيئةالتكيف القائم علك النظم اإليكولوجية من  

 الععععيت وضعععع تةا الفععععاو نظامععععاً  (EX-ACT)ل أداة رصععععيد الكربععععون املرتقععععل تشععععك   )أ( 
ي اةا جةععود الزراعععة واحلراجععة علععى رصععيد الكربععون. ولععو نظععاا حماسععبة بععر  لتقيععيم ا اععار الععيت حتععد  

ولعدة معن األراضعا. لتقدير االنب ااات أو بالوععات اعايف أنسعيد الكربعون ونع ل  انب ااعات نعل 
وميكن تطبيقعه علعى دموععة واسع ة معن املشعارين )مثعل التافيعغ معن آاعار تغعري املنعاخ، أو اإلدارة 
املستدامة ل راضا، أو تنمية مستجم ات املياي، أو تكثيغ اإلنتاج، أو األمن الغع ا ا، أو تربيعة 

تشمل األدوات املفيدة األخعر  وقد . (82)ابات، أو تغيري استاداا األراضا(املادية، أو  دارة الغ
 لتقيعععيم فوا عععد تعععدخالت التكيعععغ القعععا م علعععى العععنظم اإليكولوجيعععة يف خفعععض االنب ااعععات أدوات  

 لعى سعبيل املثعال، فعإن ال معل فوفض ت يف سياقات أخر  لرصد لجعز الكعاربون واإلبعال  عنعه. 
فةعا ا لتمقيعق فوا عد تكيُ طري الراما  ري محاية النظم اإليكولوجيعة السعاللية وصعو ا و صعاللةالقف 

يت وضعع تةا مبععادرة علععى فوا ععد التافيععغ، الععيت ميكععن تقييمةععا باسععتاداا املنةجيععة العع ينطععوي أيضععاً 
  (83)الكربون األزرر

 البيئععععا يف مرنعععععز البيئععععة التععععابن  ام عععععة أجععععر  امل ةععععد اإليكولععععوجا وم ةعععععد التغععععرُي  )ب( 
وجيعة العيت ميكعن األخع  وعا فيمعا خيعص التكيعغ معن للنةج القا مة على النظم اإليكول أونسفورد تقييماً 

تغععري املنععاخ والتافيععغ مععن آاععاري يف أوروبععا. ونععان ا ععدع مععن ذلعع  التقيععيم لععو انتسععاب فةععم أفضععل 
لدور و مكانات النةج القا مة على النظم اإليكولوجية فيمعا خيعص التكيعغ معن تغعري املنعاخ والتافيعغ 

أدلعة علعى التكعاليغ معن الناليعة املاليعة ومعن  ري املشعارين تقعدميف من آااري يف أوروبا. وقد طفلعل  ري معدي
ناليعععة الفعععر  وعلعععى الفوا عععد اإليكولوجيعععة واالجتماعيعععة واالقتوعععادية للمشعععارين القا معععة علعععى العععنظم 

  (84)لتكاليغ والفوا دامنةم لكا يسايوا يف حتليل  اإليكولوجية اليت يديرلا نل  
تقععععيس أداة التكيععععغ القععععا م علععععى الععععنظم اإليكولوجيععععة يف مسععععتجم ات امليععععاي  )ج( 

(ECOSWat)(85)  الفوا عد املشعرتنة للتكيعغ القععا م علعى العنظم اإليكولوجيععة فيمعا خيعص انب ااععات
الكربعععون واسعععتي اب الكربعععون )لجعععز الكربعععون(، واسعععتاداا امليعععاي و نتاجةعععا. وقعععد وضعععن مشعععروب 

ECOSWat  لتعععدابري. وتقعععوا لععع ي األداة علعععى  ي ختلفعععه العععااعععر اإليكولعععوجا تقيعععيم سعععرين ل  أداةت
. وال تشععمل املععدخالت سععو  أرب ععة م ععايري: أساسععياً   يكولوجيععاً  التمثيععل الضععو ا باعتبععاري نشععاطاً 

انب ااات الكربون واستي اب الكاربون )لجز الكربعون(، واسعتاداا امليعاي و نتاجةعا. وفا عدة لع ي 
__________ 

(80) www.iied.org/ecosystem-based-adaptation. 
(81) http://pubs.iied.org/pdfs/G04045.pdf. 

(82) FAO01. 
(83) http://thebluecarboninitiative.org/new-manual-for-measuring-assessing-and-analyzing-coastal-

blue-carbon/. 
(84) http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/EbA_EBM_CC_FinalReport.pdf. 
(85) GIZ01. 

https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBSTA/Pre%20Session%20Offical%20Documents/www.iied.org/ecosystem-based-adaptation
http://pubs.iied.org/pdfs/G04045.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/EbA_EBM_CC_FinalReport.pdf
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ل فةمةا وال تفدخل فيةا سو  البيانعات املتالعة واملقبولعة علعى نطعار األداة مزدوجة:  ذ من السة
ر النتا ج ما  ذا نان لتدبري التكيغ القا م على النظم اإليكولوجيعة تعأاري يف الكربعون ظة  واسن. وتف 
 استادامةا(. - انب اااته( ورصيد املياي ) نتاجةا - )استي ابه

تفاعؤؤل المخؤؤاطر المنا:يؤؤة مؤؤع عوامؤؤؤل وبعؤؤض أدوات التقيؤؤيم مناسؤؤبة لفهؤؤم  يفيؤؤؤة  -56
. وقعععد وضعععن اإلجهؤؤؤاد األ:ؤؤؤر  نأ  التفاعؤؤؤل بؤؤؤين نظؤؤؤم اجتماعيؤؤؤة واقت ؤؤؤادية وإيكولوجيؤؤؤة 

مشعععععروب الونالعععععة األملانيعععععة للت عععععاون العععععدوي الت معععععيم االسعععععرتاتيجا للتكيعععععغ القعععععا م علعععععى العععععنظم 
جععات مت ععددة لقابليععة لتوععميم وتنفيع  تقييمععات علععى در  منظمععاً  فييععت نععاا،  جععاً  اإليكولوجيعة يف

ويقعر  عج تقيعيم . (86)ألكراض التكيغ القا م على العنظم اإليكولوجيعة ، وذل تأار النظم امل قدة
قابليععععععة التععععععأار لععععععد  الععععععنظم االجتماعيععععععة واإليكولوجيععععععة بععععععأن الععععععنظم االجتماعيععععععة واالقتوععععععادية 

يعد مجيعن ال وامعل ذات حتد فيمعا خيعص، ويقدا  ردادات عمليعة وايقاً  بطاً ار تبطة ارت واإليكولوجية م
بنجعاح يف ل ا النةج رحب الولة اليت تؤار يف النظم املشرتنة عند  جرا  تقييم قابلية التأار. وقد جف 

فييعت نعاا لمقاط يت نوانعجم بينعه ولعا تنعه. ومعن املقعرر تنفيع  العنةج يف اسعرتاتيجية التكيعغ الوطنيعة 
لت ديؤؤؤؤد النقؤؤؤؤا   ناسؤؤؤؤبة تمامؤؤؤاا  يؤؤؤؤر أن هؤؤؤذه األدوات قؤؤؤؤد ال تكؤؤؤون ميف املسعععتقبل القريعععل. 

 .أن تتعافك ال رجة التي ال يمكن بعدها للنظم اإليكولوجية أن تدد  وظائفها وال
عؤؤؤدد مؤؤؤن األدوات لت ديؤؤؤد الفوائؤؤؤد االقت ؤؤؤادية التؤؤؤي تؤؤؤأتي مؤؤؤن  سؤؤؤتخد   اليؤؤؤاا ي  و  -57

التكيؤؤف القؤؤائم علؤؤك الؤؤنهج اإليكولوجيؤؤة ومؤؤن الؤؤنهج الخضؤؤراا الرماديؤؤة المختلطؤؤة :ؤؤفل 
قيمععة االسععتاداا املبادععر  ععدمات  ديرتقعع‘. وقععد استكشععغ مشععروب مر لؤؤة التخطؤؤيط والتنفيؤؤذ

ة  سيولو يف نينيا، قيمعة االاعة أمتعار مك بعة معن يف مقاط  ‘النظم اإليكولوجية يف املناطق القاللة
خدمعععة مععن خععدمات الععنظم اإليكولوجيعععة املا يععة نأسععاس لتمليععل الفوا عععد باعتبارلععا امليععاي املقدمععة 
لتكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة. وأجريععت التقععديرات بععدوالرات الواليععات لوالتكععاليغ و 

ية، والزراعععة املرويععة، اا املنععزي، وتربيععة املادععاملتمععدة مععن تبويبةععا لسععل نععل قطععاب )أي االسععتاد
ادا حتليععل ويف برنععامج التكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة يف ا بععال، اسععتف . (87)والسععيالة(

التكعاليغ والفوا ععد إلابعات ا ععدو  االقتوعادية مععن التكيععغ القعا م علععى العنظم اإليكولوجيععة، مبععا 
أداة لتقيعععيم املشعععارين، ال سعععيما يف وزارات املاليعععة  أنعععه منةجيعععة مقبولعععة علعععى نطعععار واسعععن بوصعععفه

والتاطيط. ودعمت الونالة األملانية للت اون الدوي لكومة تايلند يف  ابعات ا عدو  االقتوعادية 
من عمليات احلد من زاطر الفيضانات القا مة على النظم اإليكولوجية واألمن املا ا ععن طريعق 

)موععا د الرواسععل يف األراضععا الرطبععة( مععن ا يانععل األساسععية مقارنععة ا يانععل األساسععية ا ضععرا  
 .(88)موا د الرواسل وا رع(الرمادية )

علك التعلم الؤدور ، وت ؤ يح المسؤار، وتبؤادل المعؤارف  ز عدة أدوات أيضاا وتر ّ  -58
املشععروب ال ععاملا املععدعوا مععن الونالععة  نكععل. ويبشؤؤأن التكيؤؤف القؤؤائم علؤؤك الؤؤنظم اإليكولوجيؤؤة

 عععداد دليععل علععى األملانيععة للت ععاون الععدوي بشععأن ت مععيم التكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة 
ويسعتند العدليل  ري . تعدابري ا يانعل الرماديعةفوا عد معن ومقارنتةعا فوا عد تعدابري لع ا التكيعغ لتقييم 

ة تت لق باألساس بتقييم فوا عد التكيعغ القعا م علعى ودراسة  فرادي توجيةاً  75است راض أنثر من 
__________ 

(86) GIZ01. 
(87) KENYA01. 
(88) GIZ01. 
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النظم اإليكولوجية، وخدمات النظم اإليكولوجية يف سعيار التكيعغ، وفوا عد التكيعغ املتأتيعة معن 
، ValuES( معن منوعة 15الوعت م ظعم الدراسعات اإلفراديعة )ا يانل األساسعية الرماديعة. واستف 

 . (89)دمات النظم اإليكولوجيةبتقييم خ ولا مودر دامل للم لومات املت لقة
 تجويؤد وتطؤوير األدواتل الفزمؤةتوليؤد المعلومؤات بغية وال بد من الب   والدعم  -59

 لععى سعبيل املثععال، أوضعع  برنععامج األمععم املتمععدة اإل ععا ا أن حتليععل التكععاليغ والفوا ععد ف. هاونشؤؤر 
 .القعا م علعى العنظم اإليكولوجيععةأابعت أنعه أداة مفيعدة يف توععور وتقيعيم الفوا عد املت عددة للتكيععغ 

يقعوض تقيعيم فوا عد لع ا التكيعغ. ويتفعاقم لع ا  قعدأفعاد بعأن االفتقعار  ري البيانعات  التنعامج لكن
وأفعادت الفعاو . (90)بسبل التفاوت بت الوقت الالزا لتقييم الفوا د وا داول الزمنية الختاذ القرار

الو ل توفري أداة سعةلة االسعتاداا وف العة معن فيما يت لق بأداة رصيد الكربون املرتقل بأن من 
قعادرة علعى تغطيعة طا فعة واسع ة و  معن جةعة، ليث التكلفة وقادرة على التكيغ من معرور الوقعت

يف الوقععت  مععن املشععارين ذات الوععلة بالزراعععة واحلراجععة وكرييععا مععن قطاعععات اسععتاداا األراضععا
 .(91)نفسه، من جةة أخر 

 استنتاجات -اا رابع 
تساعد النظم اإليكولوجية السليمة الناس على التكيغ من تغري املناخ من خعالل تقعدمي  -60

تععوفري امليععاي واألك يععة والوقععود واألليععاع  وتكععوين الرتبععة  مععن مجلتةععاطا فععة واسعع ة مععن ا ععدمات، 
تعععععؤدي العععععنظم  ولععععع ل ،خعععععدمات ترفيةيعععععة وروليعععععة. باإلضعععععافة  ري وتعععععدوير ال ناصعععععر الغ ا يعععععة  

 تغري املناخ. حتمليف زيادة قدرة الناس على  أساسياً  السليمة دوراً اإليكولوجية 
بيععد أن تغععري املنععاخ يععؤار يف وظععا غ الععنظم اإليكولوجيععة، ويف قععدرهتا علععى تنظععيم تععدفق  -61

امليعععاي وتعععدوير ال ناصعععر الغ ا يعععة، ويف ال ديعععد معععن ا عععدمات العععيت تقعععدمةا  ري اجملتمعععن. ويف ب عععض 
معا يعؤار سعلباً يف قعدرة ذلع  ولعو ، معا ري املنعاخ بعأدا  نظعاا  يكولعوجااألليان، ميكن أن يضر تغع

 تغري املناخ.من آاار النظاا اإليكولوجا على محاية اجملتمن من أار آخر 
ومععن الضععروري توععميم خيععارات التكيععغ الععيت ت ععزز القععدرة ال امععة للمجتم ععات والععنظم  -62

جعاً ستا املناخ. ويت تغرُي  حتملعلى  اإليكولوجية م اً   دا التكيغ القا م علعى العنظم اإليكولوجيعة  ف
ت زيعععععز قعععععدرات البشعععععر والعععععنظم  وذلععععع  بغعععععرضمتكاملعععععة باالسعععععتناد  ري تقييمعععععات قابليعععععة التعععععأار، 

علععى التكيععغ. وي عع  التكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة اسععتاداا التنععوب  اإليكولوجيعة م ععاً 
سعرتاتيجية دعاملة للتكيعغ معن أجعل مسعاعدة البيولوجا وخدمات النظم اإليكولوجية نجز  من ا

 الناس على التكيغ من ا اار الضارة لتغري املناخ )احلالية واملستقبلية أو املتوق ة(.
وتشععكل املاععاطر املناخيععة احلاليععة واملسععتقبلية عناصععر أساسععية مععن التكيععغ القععا م علععى  -63

 العنظم اإليكولوجيعة السعليمة وا اضع ة النظم اإليكولوجية أانا  تقييم املااطر/قابلية التأار: فمىت
 للتأار بتغري املناخ.  إلدارة جيدة قابلة  

__________ 

(89) http://www.aboutvalues.net/. 
(90) UNDP01. 

(91) FAO01. 
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مبعادرات التكيععغ القعا م علعى العنظم اإليكولوجيععة يف التافيعغ معن آاععار  وتسعالم أيضعاً  -64
تغععري املنععاخ عععن طريععق احلععد مععن صععايف االنب ااععات النامجععة عععن تععدلور الععنظم اإليكولوجيععة وت زيععز 

ومن دأن فةم أوجه التآزر احملتملعة بعت عمليعات التافيعغ والتكيعغ أن يسعاعد  لجز الكربون.
 على التقليل من آاار تغري املناخ املستقبلية يف سيار  ج نلا للتنمية املستدامة. 

وسعععا ل در   العععنظم اإليكولوجيعععة، باعتبارلعععا  احلفعععا  علعععى كعععونيويف أكلعععل األليعععان،  -65
أنثعر ف اليعة معن لندسعة ا يانعل املاديعة، مثعل احلعواجز.  العنظم لع ي طبي ية، أقل نلفة وقد تكعون

بالظروع احملليعة والتوق عات املناخيعة، ميكعن حللعول ا يانعل األساسعية ا ضعرا  الرماديعة  رلناً  ،لكن
املاتلطة أن تكون أفضل فيمعا خيعص الوعمة ال امعة، والتماسع  االجتمعاعا، والتنعوب البيولعوجا 

أن تععأحب حبلعول ت ععود بنفععن ععاا علععى البيئععة نمعا ميكععن ر تغععري املنععاخ،  والتافيععغ مععن آاعا ،احلضعري
 واجملتمن واالقتواد.

وينبغا أن تنظر البلدان يف تعدابري التكيعغ القعا م علعى العنظم اإليكولوجيعة نجعز  معن  عج  -66
 .دامل للتكيغ، مبا يف ذل  يف سيار خطط التكيغ الوطنية ا اصة وا ومساياهتا احملددة وطنيعاً 
وميكععن  طععط التكيععغ الوطنيععة واسععرتاتيجيات وخطععط ال مععل الوطنيععة املت لقععة بععالتنوب البيولععوجا أن 
تكععون أدوات ف الععة لععدمج التكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة يف ا طععط وال مليععات اإل ا يععة 

دنعاي متوعلة أ 72-67ويف السياسات القطاعية. وينبغا اعتبار الرسا ل الر يسية الواردة يف الفقرات 
مععا التكيععغ والتنميععة وعملياهت باإلدمععاج الف لععا للتكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة يف خطععط

 على الو يد الوط .
قد أابت التكيغ القا م على العنظم اإليكولوجيعة أن بإمكانعه زيعادة القعدرة االجتماعيعة و  -67

. ة اقتوعادياً ديعالطويعل بطريقعة د  دتغري املناخ والقعدرة علعى التكيعغ علعى املع حتملوالبيئية على 
يكولوجيعة وا عدو  اإلتجريبية القوية على ف الية التكيغ القا م على العنظم الوما زال مجن األدلة 

. ومعععن ذلععع ، لنعععاة الكثعععري معععن األدلعععة كعععري املؤنعععدة واملت لقعععة األوري هاالقتوعععادية منعععه يف مراللععع
 قة وتقييمات منتوغ املدة.ةا مستالص من تقييمات مسبمبشارين حمددة، وم ظمف 

وتشععععكل اإلدارة التكيفيععععة جععععز اً ال يتجععععزأ مععععن الرصععععد والتقيععععيم، وال سععععيما فيمععععا خيععععص  -68
ن من األخ  بنةج مرن يف مواجةة الش  املت لق التكيغ القا م على النظم اإليكولوجية،  ذ  ك  

ععع امل لومعععات ذات الوعععلة معععىت ن اإلدارة التكيفيعععة معععن  دمعععاج با اعععار املناخيعععة املسعععتقبلية. نمعععا  ك 
تغععري املنععاخ( وحتععافى  عععنالتغيععريات احملليععة النادععئة  نامل لومععات بشععأ ،تععوافرت )علععى سععبيل املثععال

 على املرونة والتنوب يف النفةج.
علععى املععد   توضععن وفيمععا خيععص البمععث وتععوفري البيانععات، ال بععد مععن دموعععات بيانععات -69

 م علعععى العععنظم اإليكولوجيعععة، وذلععع  علعععى املسعععتويات لرصعععد وتقيعععيم نتعععا ج التكيعععغ القعععا الطويعععل
أو أنثععر ب ععد التنفيعع .  االقتوععادية واإليكولوجيععة تععدوا عقععداً و املناسععبة، مبععا أن الفوا ععد االجتماعيععة 

. وال بعد معن لاونشعر  تجويعد وتطعوير األدواتالالزمعة للتوليعد امل لومعات اً وال بد معن البمعث أيضع
االسعععععتمرار يف مجعععععن بيانعععععات نوعيعععععة بشعععععأن الفوا عععععد اإليكولوجيعععععة مجعععععن بيانعععععات نميعععععة أقعععععو  أو 

واالجتماعيعععة واالقتوعععادية ملشعععارين التكيعععغ القعععا م علعععى العععنظم اإليكولوجيعععة مقارنعععة معععن فوا عععد 
ا يانل األساسية املادية أو البعدا ل األخعر ، وذلع  معن أجعل حتسعت حتديعد الظعروع العيت ميكعن 

وأن  ممعليكولوجية أن يسالم بوورة ف الة يف القدرة على التفيةا للتكيغ القا م على النظم اإل
 من النالية االقتوادية. يكون ددياً 
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وال بد من التفكعري يف عمليعات امل اوضعة وأوجعه التعآزر )أي بعت نظعم  يكولوجيعة زتلفعة  -70
ا م أو بت ألداع اقتوادية واجتماعية وبيئية( والنتا ج كري املقوودة خعالل توعميم التكيعغ القع

القوعري، ينبغعا   على النظم اإليكولوجية وتنفي ي. وباإلضافة  ري رصد توفري ا دمات على املعد
 ، بعبط . وعند ع الطويل لتل  ا عدمات العيت ختضعن لظعروع تتغعري    رصد التطور على املد أيضاً 

 ميكن وضن سياسات تتناول عمليات امل اوضة يف نطاقات مكانية وزمانية مت ددة.
ات ا ععدو  االقتوععادية مععن التكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة، مععن املةععم وإلابعع -71
فوا عععد التكيعععغ القعععا م علعععى العععنظم اإليكولوجيعععة وكريلعععا معععن الفوا عععد بعلعععى حعععو نامعععل  لاطعععةاإل

الطويععل، ولعع ل  ينبغععا  جععرا  الرصععد والتقيععيم ب ععد انتةععا  تنفيعع  املشععارين.   املشععرتنة علععى املععد
العيت تنطعوي عليةعا تقييم الف الية من ليعث التكلفعة ل د ب ض األدوات لالياً وعلى الركم من وجو 

 حللول القا مة على الطبي ة يف مواجةة تغري املناخ، قد ال تتنعاول لع ي احللعول بقعدر نعاع ف اليعةت ا
 التممل.التكيغ القا م على النظم اإليكولوجية فيما يت لق بت زيز القدرة ال امة على 

أو عععععدا نفايععععة الرتتيبععععات املؤسسععععية و/أو ليانععععل احلونمععععة و/أو آليععععات  ويععععؤار ان ععععداا -72
التمويل وبنعا  القعدرات يف مجيعن مرالعل مشعارين التكيعغ القعا م علعى العنظم اإليكولوجيعة. وعلعى 
سبيل املثال، ال بد معن بنعا  القعدرات إلذنعا  العوعا و كعت املاططعت واملعديرين وصعان ا القعرار 

قلعععة فعععر   تقعععوحضت احلاليعععة للتكيععغ القعععا م علعععى العععنظم اإليكولوجيععة. و مععن الوصعععول  ري األدوا
 ويل التكيعغ القعا م علعى العنظم اإليكولوجيعة واالفتقعار  ري األدوات املاليعة )ال امعة وا اصعة( ي 

النععاج  للتكيععغ القععا م علععى الععنظم اإليكولوجيععة. وقععد ال يتوافععق اإلطععار الععزم  القوععري  التنفيعع ت 
مععن خععالل املسععاعدة اإل ا يععة( مععن التكيععغ القععا م علععى الععنظم  ،بط بالتمويععل )مععثالً واملتوسععط املععرت

 .طولزمنية أ مدداً فوا دي احلما ية امللموسة  يستغرر ظةورما  اإليكولوجية، ال ي كالباً 
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Annex I 

Background information on ecosystem-based adaptation 

[English only] 

1. Ecosystem-based adaptation (EbA) is a people-centred process that: 

(a) Improves the adaptive capacities of people through the use of biodiversity 

and ecosystem services and by addressing the needs of people, especially those who 

directly depend on or use natural resources and who are particularly vulnerable to climate 

change impacts; 

(b) Addresses current and future climate change and climate variability, which is 

based on assessments of climatic vulnerability, impacts, hazards or risks to people, and the 

adaptation benefits derived from ecosystem services; 

(c) Restores, maintains and improves ecosystems, landscapes and seascapes and 

is in line with the ecosystem approach.1 It is applied at a scale that addresses the challenge 

of, and integrates the trade-offs resulting from, climate change. It supports the stability and 

resilience of ecosystems as a whole and their connectivity and multiple roles in landscapes 

and seascapes; 

(d) Is part of an overall adaptation strategy that operates at one or more levels 

(national, regional, landscape, local or sectoral), which can involve supporting sectoral 

adaptation and multisectoral approaches at multiple geographical scales; 

(e) Enhances governance of natural resources with respect to the use of 

biodiversity and ecosystem services by following a community-centred, participatory and 

gender-sensitive approach that embraces transparency, empowerment, accountability, non-

discrimination and active, meaningful and free participation at the local level.2 

2. The core principles3 of EbA consist in: 

(a) Promoting the resilience of both ecosystems and societies; 

(b) Promoting multisectoral approaches; 

(c) Operating at multiple geographical scales; 

(d) Integrating flexible management structures that enable adaptive management; 

(e) Minimizing trade-offs and maximizing benefits with development and 

conservation goals to avoid unintended negative social and environmental impacts; 

(f) Being based on best available science and local knowledge, and fostering 

knowledge generation and diffusion; 

(g) Being participatory, transparent, accountable and culturally appropriate and 

actively embracing equity and gender issues. 

3. The benefits of EbA in terms of enhancing resilience include: 

(a) Providing adaptation and disaster risk reduction solutions that are consistent 

with national development and adaptation goals (e.g. protection against storm surges, sea 

__________ 

 1 The ecosystem approach is a strategy for the integrated management of land, water and living 

resources that promotes conservation and sustainable use in an equitable way.  

 2 Friends of EbA Policy Paper (2017, unpublished), drafted by the Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit, the International Union for Conservation of Nature and the International Institute 

for Environment and Development. Criteria and categories for successful Ecosystem-based 

Adaptation – setting up a framework for qualification and quality criteria. 

 3 Andrade A et al. 2011. Principles and Guidelines for Integrating Ecosystem-based Approaches to 

Adaptation in Project and Policy Design. Available at 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2011-064-Rev.pdf. 

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2011-064-Rev.pdf
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level rise and coastal inundation; prevention of landslides, securing water supply and 

regulationandconservingagriculturalgenetic;(diversity’species 

(b) Complementing more expensive infrastructure investments, such as 

prolonging the lifetime of engineered flood protection measures;4 

(c) Conserving biodiversity (e.g. conservation of ecosystems, habitat, species 

and genetic diversity) and therewith ecosystem-dependent livelihoods; 

(d) Engaging people and communities, helping to build trust and responsibility, 

while maintaining livelihoods and providing potential business opportunities,5 

strengthening local ownership by using local capacities and resources, hence providing 

sociocultural and economic benefits (e.g. generation of income for local communities, 

opportunities for recreation, protection of indigenous peoples and local communities, 

diversification of food products, and environmental services such as bees for pollination of 

cultivated crops). 

4. Appropriately designed EbA initiatives can also contribute to climate change 

mitigation by reducing net emissions from ecosystem degradation and by enhancing carbon 

sequestration. Emission reductions are achieved through the creation, restoration and 

management of ecosystems. These include:  

(a) Conservation or restoration of forests, coastal vegetation or peatlands, which 

boost carbon sequestration;6 

(b) Prevention of deforestation and land degradation, which aids in limiting 

further greenhouse gas emissions;7 

(c) Soil conservation practices such as integrated soil fertility management, 

which can deliver carbon sequestration at a rapid rate.8 

__________ 

 4 Munang R, Thiaw I, Alverson K, Liu J, and Han Z. 2013. The role of ecosystem services in climate 

change adaptation and disaster risk reduction. Current Opinion in Environmental Sustainability. 5(1): 

47–52; Temmerman S, Meire P, Bouma TJ and Herman PMJ. 2013. Ecosystem-based coastal defence 

in the face of global change. Nature. 504:79–83. 

 5 Naumann S, Anzaldua G, Berry P, Burch S, Davis M, Frelih-Larsen A, Gerdes H and Sanders M. 

2011. Assessment of the potential of ecosystem-based approaches to climate change adaptation and 

mitigation in Europe. Final report to the European Commission, DG Environment. Oxford University 

Centre for the Environment. 

 6 Duarte CM, Losada IJ, Hendriks IE, Mazarrasa I and Marbà, N. 2013. The role of coastal plant 

communities for climate change mitigation and adaptation. Nature Climate Change. 3: 961–968. 

 7 Busch J, Ferretti-Gallon K, Engelmann J, Wright M, Austin KG, Stolle F, Turubanova S, Potapov 

PV, Margono B, Hansen MC and Baccini A. 2015. Reductions in emissions from deforestation from 

Indonesia’smoratoriumonnewoilandlogging.PNAS. 112(5):1328–1333.concessions,timber,palm  

 8 See4‰.Initiative, launched by France 

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
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Annex II 

Background information on the Nairobi work programme: knowledge  

to action network on adaptation 

[English only] 

1. The Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate 

change (NWP) contributes to advancing adaptation action through knowledge in order to 

scale up adaptation at all governance levels, with a focus on developing countries. It 

synthesizes and disseminates information and knowledge on adaptation, facilitates science–

policy–practice collaboration in closing adaptation knowledge gaps and fosters learning to 

boost adaptation actions, including through the adaptation knowledge portal. 

2. Activities under the NWP involve close collaboration with a network of over 340 

organizations working on adaptation all over the world. The NWP provides support on 

adaptation knowledge and stakeholder engagement to Parties as well as to the Adaptation 

Committee and the Least Developed Countries Expert Group, which is in line with new 

processes under the Paris Agreement. 

3. When Parties consider the outcomes of NWP activities related to ecosystems and 

adaptation at the forty-sixth session of the Subsidiary Body for Scientific and 

Technological Advice, there could be further opportunities under the NWP for fostering 

science–policy–practice collaboration in order to reduce climate risks for ecosystems and to 

enhance overall resilience, including through ecosystem-based adaptation. 
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Annex III 

Overview of submissions 

[English only] 

1. Overall description 

1. A total of 45 submissions were contributed by Parties, Nairobi work programme on 

impacts, vulnerability and adaptation to climate change (NWP) partner organizations and 

other relevant organizations. The submissions comprise 7 from Parties, 1 from a group of 

Parties (the European Union with examples across member States) and 37 from 33 

organizations. 

2. Figure 3 in the document depicts the regional distribution of the focus of the 

submissions. Some of the submissions do not specify which region their content covers, 

while others cover multiple regions. This is why the total count differs from the total 

number of submissions. Asia is the region that is the most widely covered in the 

submissions (12), while South America and Pacific/Oceania are covered in the lowest 

number of submissions (2) after the polar region (0). Furthermore, there are six submissions 

focusing on the Least Developed Countries (LDCs) and three on small island developing 

States (SIDS). 

3. Figure 4 in the document shows the number of submissions that touch upon a 

specific ecosystem type. Eleven submissions do not specify particular ecosystem types, 

while others cover multiple. This is why the total count differs from the total number of 

submissions. Only those submissions that specify a specific ecosystem type are included in 

the figure. 

4. Of the 45 submissions, 11 explicitly consider national adaptation plans (NAPs), 4 

the Sustainable Development Goals, 9 local/indigenous knowledge and 6 gender. 

5. The secretariat assigned each submission a unique code (see the table below for the 

code, title and other information for each submission; and see annex IV for the tools and 

methods referred to in each submission). Where appropriate, this document refers to the 

submissions by their codes, mostly in the footnotes. 

2. Overview of submissions addressing adaptation planning processes 

6. Of the 45 submissions from Parties and organizations, 29 report on ongoing efforts 

and experience in relation to adaptation planning processes that address ecosystems or 

interrelated areas such as water resources. 

7. Four submissions provide information on adaptation in the LDCs. Three of those 

submissions detail information on the Global Mountain Ecosystem-based Adaptation 

Programme, which provides capacity-building and participatory assessments in Nepal, 

Uganda and Peru.1 The fourth submission is on “Enhancing Capacity, Knowledge and

TechnologySupport toBuildClimateResilienceofVulnerableDevelopinga,”Countries

South–South cooperation initiative in Mauritania, Nepal and Seychelles.2 

8. Three submissions provide information on adaptation in SIDS: Mauritius3 and the 

GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeitonRestorationandcommunity-co“(GIZ)

managementofinGrenada4 and the United Nations Environment Programme”mangroves 

(UNEP) on “Building Capacity for Coastal Ecosystem-Based Adaptation for SIDS” in

Grenada and Seychelles. The aim of the UNEP project is to strengthen the capacity of 

__________ 

 1 IUCN02, UNDP01 and UNEP02, respectively. 

 2 UNEP01.  

 3 MAURITIUS01. 

 4 GIZ01. 

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  



FCCC/SBSTA/2017/3 

31 GE.17-04859 

national governments to incorporate ecosystem-based adaptation (EbA) approaches into 

their NAPs through decision-support, capacity-building and civil society engagement.5 

9. Four submissions consider the inclusion of local or indigenous knowledge:6 

Canada’s Climate Change and Health Adaptation Program bridges the gap between

traditional knowledge and science through innovative co-management in order to enhance 

communities’adaptiveSLYCAN’ssubmissiononaddressingsoil;capacity salinity in the

paddy fields of the Morawewa area of Tricomalee in Sri Lanka refers to indigenous 

knowledge as a way to ensure sustainability of action;7 “Identificationofthemosteffective

EbA measures for the NorYauyos Cochas Landscape Reserve (NYCLR)”, part of the

Global Mountain EbA Programme, identifies the use of both scientific and local knowledge 

as good practice;8 and GIZ’s Programme on Ecosystem-based Adaptation to Climate 

Change in High Mountainous Regions of Central Asia used an open standards framework 

for vulnerability assessments combining scientific and local knowledge with capacity 

development.9 

10. Three submissions consider gender issues: the Global Mountain EbA Programme 

approach includes awareness-raising and participation in decision-making with a view to 

ensuring the full and equal participation of less privileged actors such as women;10 

“AdaptationtoClimateChangeImpactsinCoastalWetlandsoftheGulfofsought”Mexico

to engage and empower women in every stage of the project;11 and the Women’s

Environment & Development Organization stresses the importance of gender-sensitive EbA 

planning.12 It identifies the need for gender equality to be reflected as a guiding principle 

and cross-cutting element in the structure of all EbA processes.13 

11. Six submissions relate to national adaptation planning processes: the Convention on 

Biological Diversity reports on lessons learned in integrating and mainstreaming EbA and 

eco disaster risk reduction into national biodiversity strategies and action plans, national 

adaptation programmes of action and NAPs;14 Boticário Group Foundation for Nature 

Protection shares lessons learned on the process of including EbA in NAPs;15 Kenya draws 

attention to the challenge of integrating local resilience assessment outcomes into national 

adaptation planning;16 Conservation International points to the need to integrate EbA into 

national adaptation planning;17 the United Nations Economic Commission for Europe 

shares lessons learned and good practices in transboundary planning processes related to 

water and EbA;18 and UNEP reports on national-level capacity-building in Grenada and 

Seychelles to strengthen the capacity of governments to incorporate EbA approaches into 

their national adaptation strategies.19 

12. Two submissions refer to the Sustainable Development Goals: the Alliance for 

Global Water Adaptation and the International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

report on the “nature-based solution for climate change adaptation and sustainable 

development”projectand itsfocusonwaterandfoodTheprojectcontributes.security to

goals 1, 2, 9 and 13, concerning poverty reduction, food security, infrastructure and climate 

resilience, respectively.20 

__________ 

 5 UNEP02.  

 6 CANADA01, SLYCAN01, MP01 and WEDO01. 

 7 SLYCAN01. 

 8 MP01. 

 9 GIZ01. 

 10 IUCN01. 

 11 MEXICO01. 

 12 WEDO01. 

 13 WEDO01. 

 14 CBD01. 

 15 BOT01. 

 16 KENYA01. 

 17 CI01. 

 18 UNECE01. 

 19 UNEP01. 

 20 AGWA01 and IUCN03. 

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
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3. Overview of submissions addressing monitoring and evaluation 

13. Of the 45 submissions received, 15 report on ongoing efforts and experience in the 

monitoring and evaluation (M&E) of the implementation of EbA. 

14. Submissions on M&E with reference to a specific ecosystem type are distributed as 

follows: forests (four), mountain ecosystems (four), drylands/grasslands (two), coastal 

(two) and marine (one). However, most submissions do not focus on one specific 

ecosystem type (eight). One submission covers M&E in regard to the LDCs, namely Nepal 

and Uganda.21 
Two submissions provide information in regard to the use of local or 

indigenous knowledge in M&E.22 

15. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) analysed 

M&E frameworks from six bilateral cooperation agencies to examine the approaches being 

used for adaptation-related projects. Many of the projects analysed focused on improving 

the provision of ecosystem services, particularly those provided by forests and wetlands.23 

An inventory of EbA tools and methodologies currently under development by the UNEP 

World Conservation Monitoring Centre, the International Institute for Environment and 

Development, IUCN and GIZ shows that there are fewer tools for M&E and EbA 

mainstreaming compared with the planning and assessment stages of EbA.24, 25  

List of submissions made by Parties and organizations 

Submission code Party/organization Submission file titlea 

EU01 European Union, submitted 

by Malta 

MT-01-18-EU Submission Nairobi Work 

Programme 

CANADA01 Canada Canada submission on NWP FINAL (English) 

Communication du Canada au Programme de 

travail de Nairobi (French) 

HAITI01 Haiti Haiti - NWP submission_Adaptation Ecosystem 

Based_Haiti 

INDONESIA01 Indonesia Indonesia Submission on NWP Ecosystem based 

Adaptation 

KENYA01 Kenya Kenya submission NWP_ ecosystems and water 

resources 

MEXICO01 Mexico Submission Mexico NWP ecosystems and water 

MAURITIUS01 Mauritius Mauritius_ Adaptation Planning Processes 

Addressing Ecosystems and Interrelated Areas 

SAUDIARABIA01 Saudi Arabia NWP Ecosystems submission by KSA 

AGWA01 Alliance for Global Water 

Adaptation 

Submission by AGWA 

APN01 Asia-Pacific Network for 

Global Change Research 

Seagrass – Mangrove Ecosystems: Bioshield 

against Biodiversity Loss and Impacts of Local and 

Global Change along Indo-Pacific Coasts 

APN02 Asia-Pacific Network for 

Global Change Research 

Developing Ecosystem based Adaptation Strategies 

for Enhancing Resilience of Rice Terrace Farming 

Systems against Climate Change 

APN03 Asia-Pacific Network for 

Global Change Research 

Optimising Climate Adaptation through Enhanced 

Community Resilience 

__________ 

 21 UNEP02. 

 22 CBD01 and FAO01. 

 23 Lamhauge N, Lanzi E and Agrawala S. 2012. Monitoring and Evaluation for Adaptation: Lessons 

from Development Co-operation Agencies. OECD Environment Working Paper No. 38. Paris: OECD 

Publishing. Available at http://dx.doi.org/10.1787/5kg20mj6c2bw-en. 

 24 https://www.iied.org/call-for-feedback-inventory-tools-support-ecosystem-based-adaptation. 

 25 UNEP02. 

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  

http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/453_267_131317298702947647-Indonesia%20Submission%20on%20NWP%20Ecosystem%20based%20Adaptation.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/453_267_131317298702947647-Indonesia%20Submission%20on%20NWP%20Ecosystem%20based%20Adaptation.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/257_267_131301063961586743-Kenya%20submission%20NWP_%20ecosystems%20and%20water%20resources.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/257_267_131301063961586743-Kenya%20submission%20NWP_%20ecosystems%20and%20water%20resources.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/727_267_131297779915121651-Submission%20Mexico%20NWP%20ecosystems%20and%20water.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/366_267_131329993644495304-Mauritius_%20Adaptation%20Planning%20Processes%20Addressing%20Ecosystems%20and%20Interrelated%20Areas.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/366_267_131329993644495304-Mauritius_%20Adaptation%20Planning%20Processes%20Addressing%20Ecosystems%20and%20Interrelated%20Areas.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/102_267_131298900742015946-NWP%20Ecosystems%20%20submission%20by%20KSA.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/753.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/772.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/772.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/772.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/773.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/773.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/773.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/774.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/774.pdf
https://www.iied.org/call-for-feedback-inventory-tools-support-ecosystem-based-adaptation
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BOT01 Boticário Group Foundation 

for Nature Protection 

Contribution under the Nairobi work programme 

CBD01 Convention on Biological 

Diversity 

Submission by CBD 

CI01 Conservation International Ecosystem-based adaptation: lessons, good 

practices and tools 

CI02 Conservation International Adaptation to Climate Impacts in Water Regulation 

and Supply for the Area Chingaza-Sumapaz-

Guerrero, Colombia 

CFI01 Community Forests 

International 

Submission by Community Forests International 

CRECER01 Community Growth of 

Regional Employment 

Submission by CRECER 

FAO01 Food and Agriculture 

Organization of the United 

Nations 

Submission by FAO  

GIZ01 Deutsche Gesellschaft für 

Internationale 

Zusammenarbeit  

Best practices on planning, implementing and 

monitoring & evaluating ecosystem-based 

adaptation to climate change 

GMA01 Global Mountain Action Submission by Global Mountain Action 

ICIMOD01 International Centre for 

Integrated Mountain 

Development  

Wetlands in Himalayas. Securing services for 

livelihoods at the time of climate change 

ICLEI01 ICLEI - Local Governments 

for Sustainability  

Submission by ICLEI 

IFAD01 International Fund for 

Agricultural Development 

IFAD submission to NWP 

IUCN01 International Union for 

Conservation of Nature 

Participatory planning as a tool for effective 

stakeholder engagement in addressing ecosystems 

challenges 

IUCN02 International Union for 

Conservation of Nature 

Ecosystem based Adaptation in Mountain 

Ecosystems in Nepal 

IUCN03 International Union for 

Conservation of Nature 

Water infrastructure solutions from ecosystem 

services underpinning climate resilient policies and 

programmes (WISE-UP) 

IUCN04 International Union for 

Conservation of Nature 

Submission by IUCN – several projects being 

implemented in Mexico and Central America: 

Go4EbA, RCCP, and the project: Coastal 

Protection for Climate Change Adaptation in Small 

Island States in the Caribbean 

MP01 The Mountain Partnership Submission by The Mountain Partnership 

NCCARF01 National Climate Change 

Adaptation Research Facility  

Submission by NCCARF 

OECD01 Organisation for Economic 

Co-operation and 

Development  

OECD submission to the UNFCCC Subsidiary 

Body for Scientific and Technological Advice 

OPCC01 Pyrenees Climate Change 

Observatory 

Understanding the evolution of natural hazards in 

the Pyrenees in face of climate change and 

analyzing the role of forest management 

SLYCAN01 SLYCAN Trust Submission by SLYCAN Trust as a partner of the 

Nairobi Work Programme under the UNFCCC on 

Work Related to Ecosystems, Interrelated Areas 

such as Water Resources & Adaptation 

http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/759.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/746.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/758.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/758.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/733.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/733.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/733.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/756.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/764.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/784.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/754.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/754.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/754.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/744.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/776.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/776.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/777.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/737.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/748.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/748.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/748.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/760.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/760.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/749.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/749.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/749.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/771.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/752.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/736.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/763.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/763.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/750.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/750.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/750.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/765.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/765.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/765.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/765.pdf
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SPREP01 Secretariat of the Pacific 

Regional Environment 

Programme 

Submission by SPREP 

TMI01 The Mountain Institute Submission by TMI 

UNUEHS01 United Nations University 

Institute for Environment and 

Human Security  

Submission by UNU-EHS 

UCCRN01 Urban Climate Change 

Research Network 

Climate Change and Cities. Second Assessment 

Report of the UCCRN 

UNDP01 United Nations Development 

Programme 

UNDP’sworkoninterrelatedareas,ecosystems

such as water resources & adaptation 

UNECE01 United Nations Economic 

Commission for Europe  

Information on recent work in the area of 

ecosystems and water resources 

UNEP01 United Nations Environment 

Programme 

Ecosystem-based adaptation through south-south 

cooperation (EbA South) 

UNEP02 United Nations Environment 

Programme 

Submission on UNEP-WCMC’srecentworkand

lessons learned in the area of ecosystems, water 

resources and adaptation 

WI01 Wetlands International Submission by Wetlands International 

WWF01 World Wide Fund for Nature Submission by WWF 

WEDO01 Women’sEnvironment&

Development Organization 

Submission by WEDO  

WMO01 World Meteorological 

Organization 

Submission by WMO  

   
a 
 Submission title as listed on the submission portal for Parties and the web page for submissions from 

non-Party stakeholders to the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice for organizations. 

 

http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/785.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/747.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/783.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/787.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/787.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/761.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/761.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/762.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/762.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/742.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/742.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/766.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/766.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/766.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/741.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/743.pdf
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Annex IV 

List of indicators, guides, frameworks, methodologies and tools referred to in the 
submissions 

[English only] 

Indicator Description Submission Available at 

Household 

vulnerability 

index 

A vulnerability index to indicate the extent to 

which households are susceptible to climate 

change impacts. Developed under the 

Ecosystem-based Adaptation (EbA) South 

project 

UNEP01 Not available (NA) 

List of indicators 

for EbA outcomes 

Conservation International (CI) reported that 

many EbA projects measure project outputs 

(e.g. hectares of wetlands rehabilitated) but 

not actual adaptation outcomes. To find 

indicators for relevant EbA outcomes, CI 

reviewed 60 projects 

CI01 A list of indicators will be 

finalized in 2017 

Guide/framework Description Submission Available at  

Monitoring and 

evaluation guide 

for protected area 

managers, staff 

and community 

associations 

Under the Climate Resilient Communities and 

Protected Areas project, a guide was 

developed for regular climatic, socioeconomic 

and environmental monitoring using simple 

techniques 

UNEP02 https://www.unep-

wcmc.org/system/comfy/c

ms/files/files/000/000/774/

original/UNEP-

WCMC_M_E_Guide_201

6_en.pdf 

Exploring nature-

based solutions – 

The role of green 

infrastructure in 

mitigating the 

impacts of 

weather- and 

climate change-

related natural 

hazards 

The report proposes a simple, practical 

methodology for screening (rather than 

assessing) ecosystem services in areas where 

green infrastructure may contribute to 

reducing current (or future) weather- and 

climate-related natural hazards 

CBD01 http://www.eea.europa.eu/

publications/exploring-

nature-based-solutions-

2014 

Quantifying the 

role of marine and 

coastal 

ecosystems in 

mitigating beach 

erosion 

A training manual for the quantification of 

marineandcoastalecosystems’ role in 

mitigating beach erosion, with a focus on 

disaster risk reduction and climate change 

adaptation. It involves the use of geographic 

information systems, erosion modelling, 

statistical analysis and local expert and 

community consultations 

CBD01 http://www.grid.unep.ch/p

roducts/3_Reports/RiVA

MP_Training_2012.pdf 

National 

Adaptation Policy 

Guidelines 

Around River 

Management for 

the Mexican 

Government  

The guidelines will inform decision-making 

by assessing and quantifying the adaptation 

benefits (ecological and social resilience) of a 

water reserves programme using a five-step 

iterative process 

AGWA01 NA, under development 

https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/774/original/UNEP-WCMC_M_E_Guide_2016_en.pdf
https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/774/original/UNEP-WCMC_M_E_Guide_2016_en.pdf
https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/774/original/UNEP-WCMC_M_E_Guide_2016_en.pdf
https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/774/original/UNEP-WCMC_M_E_Guide_2016_en.pdf
https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/774/original/UNEP-WCMC_M_E_Guide_2016_en.pdf
https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/774/original/UNEP-WCMC_M_E_Guide_2016_en.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/exploring-nature-based-solutions-2014
http://www.eea.europa.eu/publications/exploring-nature-based-solutions-2014
http://www.eea.europa.eu/publications/exploring-nature-based-solutions-2014
http://www.eea.europa.eu/publications/exploring-nature-based-solutions-2014
http://www.grid.unep.ch/products/3_Reports/RiVAMP_Training_2012.pdf
http://www.grid.unep.ch/products/3_Reports/RiVAMP_Training_2012.pdf
http://www.grid.unep.ch/products/3_Reports/RiVAMP_Training_2012.pdf
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Vulnerability 

Assessment for 

Socio-ecological 

Systems 

A structured approach to designing and 

implementing multiscalar vulnerability 

assessments of complex systems for EbA 

GIZ01 http://www.climatechange.

vn/en/wp-

content/uploads/sites/2/20

16/12/VA-

Approach_ENG.pdf 

Tool Description Submission Available at  

Openforis Collect 

Earth 

Open source geospatial forest monitoring FAO01 http://www.openforis.org/t

ools/collect-earth.html 

FieldVIEW Tablet-based database for in-the-field use by 

projectstafftotrackand’specific‘’overall‘

objectives 

CFI01 NA, under development 

EbA planning tool Will support local-level resilience-building 

activities for ecosystem-dependent 

communities, and aims to close the gap 

between understanding EbA benefits and 

uptake by adaptation practitioners. It will 

build on the Community-based Risk 

Screening Tool – Adaptation and Livelihoods 

UNEP01 NA, under development 

i-Tree Software tools that allow the quantification of 

ecosystem service benefits from urban trees 

UCCRN01 https://www.itreetools.org 

Green Values 

Calculator 

A tool for comparing performance, costs and 

benefits of green infrastructure practices 

UCCRN01 http://greenvalues.cnt.org/

national/calculator.php 

Integrated 

Valuation of 

Environmental 

Services and 

Trade-offs 

(InVEST) 

A suite of software models for the assessment 

and mapping of ecosystem service values and 

trade-offs to support investment 

CBD01 http://www.naturalcapitalp

roject.org/InVEST.html 

EX-Ante Carbon 

balance Tool 

An ex-ante appraisal system of the impacts 

that agriculture and forestry efforts have on 

the carbon balance. It is a land-based 

accounting system, estimating emissions or 

sinks of carbon dioxide as well as emissions 

per unit of land 

FAO01 http://www.fao.org/filead

min/templates/ex_act/pdf/

Technical_guidelines/EX-

ACT_User_Manual_Final

_Draft_v01.pdf 

Biodiversity 

monitoring tools 

The Mountain Partnership and the Food and 

Agriculture Organization of the United 

Nations are engaged in the development of 

biodiversity monitoring tools for REDD-plus
a
 

in Papua New Guinea at the national scale. 

The combined carbon-biodiversity inventory 

will enable decision-making on trade-offs 

between reducing emissions and protecting 

biodiversity 

MP01 NA, under development 

Tool for 

Integrating 

Ecosystems into 

Climate Change 

Adaptation 

Planning. Linking 

Biodiversity and 

Ecosystems into 

the National 

Adaptation 

Planning Process 

A tool to guide national planners and 

decision-makers from across the government 

to integrate ecosystem-based approaches 

throughout the adaptation planning process 

CI01 http://www.conservation.o

rg/publications/Documents

/NAP-Ecosystems-Tool-

FINAL-2015.pdf 

http://www.climatechange.vn/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/VA-Approach_ENG.pdf
http://www.climatechange.vn/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/VA-Approach_ENG.pdf
http://www.climatechange.vn/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/VA-Approach_ENG.pdf
http://www.climatechange.vn/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/VA-Approach_ENG.pdf
http://www.climatechange.vn/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/VA-Approach_ENG.pdf
http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
https://www.itreetools.org/
http://greenvalues.cnt.org/national/calculator.php
http://greenvalues.cnt.org/national/calculator.php
http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html
http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ex_act/pdf/Technical_guidelines/EX-ACT_User_Manual_Final_Draft_v01.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ex_act/pdf/Technical_guidelines/EX-ACT_User_Manual_Final_Draft_v01.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ex_act/pdf/Technical_guidelines/EX-ACT_User_Manual_Final_Draft_v01.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ex_act/pdf/Technical_guidelines/EX-ACT_User_Manual_Final_Draft_v01.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ex_act/pdf/Technical_guidelines/EX-ACT_User_Manual_Final_Draft_v01.pdf
http://www.conservation.org/publications/Documents/NAP-Ecosystems-Tool-FINAL-2015.pdf
http://www.conservation.org/publications/Documents/NAP-Ecosystems-Tool-FINAL-2015.pdf
http://www.conservation.org/publications/Documents/NAP-Ecosystems-Tool-FINAL-2015.pdf
http://www.conservation.org/publications/Documents/NAP-Ecosystems-Tool-FINAL-2015.pdf
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Strategic Plan 

indicators 

A series of factsheets and potential indicators 

to assist with national implementation of 

activities related to the Strategic Plan for 

Biodiversity 2011–2020 and Aichi 

Biodiversity 

CBD01 http://www.cbd.int/sp/indi

cators/ 

a
 In decision 1/CP.16, paragraph 70, the Conference of the Parties encouraged developing country Parties to 

contribute to mitigation actions in the forest sector by undertaking the following activities: reducing emissions from 
deforestation; reducing emissions from forest degradation; conservation of forest carbon stocks; sustainable 
management of forests; and enhancement of forest carbon stocks. 

    

http://www.cbd.int/sp/indicators/
http://www.cbd.int/sp/indicators/

