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البند  ٣من جدول األعمال املؤقت
برانمج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

التكيف يف املستوطنات البشرية :أهم النتائج وسبيل املضي قدما
تقرير مق ّدم من األمانة

موجز
للتكيف مع تغري املناخ يف املستوطنات البشرري أيير مسا ر يف نرمان عردي ت روي
التنمير ر البشر رري ومسا ررول مل رركان الع ررام املتزاي ررد ع ررد علر ر ر ر ر ير ر االز ررار مسير ر
ويتضمن ذا الت رير أ االملتنتاجات واملمارملرات اييردو والردروس املسرتاا و يمرا
يعيشون.
ّ
يتعلر تلتكيررف يف املسررتوطنات البشرري  ،و ررو يسررتند إىل أورا قرردمت ا األطرراو واملنظمررات
وإىل معارو اخلراا املسرتمدو مرن أمسردت الت رارحب واألورات .وي ردي الت ريرر الرداللل والتوجي رات
واأل وات الالزمر لتي ير مشررارة نلير من اسر مررن جانر ا كومررات الوطنير و ون الوطنير
يف بنررا ال رردرو عل ر الت ر قل مررع تغررري املنرراخ تلتعرراون مررع ا تمعررات احلي ر ومنظمررات ا تم رع
املدين ومراةز األوات وال طاع اخلاص.
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أوال -موجز
 -1تقييم احلساسية لتغري املناخ والقابلية للتأثر به
 -١بسب تغري املناخ ،تشرتد قابلير املسرتوطنات البشرري للتر ةر تأل طرار الطبيعير والبشرري
املنش عل الاعيد العامل  ،وال مليما يف البلدان النامي واملناط السامسلي ومناط الردلتا والردول
ايزري الاغريو النامي .
 -٢وم ررا قابلير ر الس رركان للتر ر ةر إالّ نتي ر ر مسسامل رريت لتر ر ةريات تغ ررري املن رراخ وق رردر علر ر
التكيرف .ال ابلير للتر ةر تلررف ت رتالو ا موعررات ر تكرون بررديدو ،علر ملرربيل املثررال،
لرردا الرنررع وةبررار السررن وايرمس ر واملعرراقني والا ررات امل مش ر جل ،و تلررف ت ررتالو ايغرا يررا -
عا أحنا الكرو األرني واملناط ومسىت ةل مستوطن عل مسدو.
 -٣وينبغ ر أن ذ ررذ ت ييمررات املسررتوطنات البش رري يف االعتبررار عوامررل ال ابلي ر للت ر ةر مررن
معني .وينبغ مجع بيراانت
النوامس االقتاا ي واالجتماعي والبي ي والسياملي والث ا ي يف مكان ّ
ال ابلي للت ةر ماناا ا مسس نوع اينس نلي ا ب اد سني وملالل ديد األملباحب ايذري ورا
تااوت تلك ال ابلي بني اينسني ومعايت ا.
 -4والعديررد مررن أ وات ت يرري ال ابلير للتر ةر والتخطرريط للتكيررف ،الررى كررن تطبي ررا عل ر
املس ررتوطنات ملر روا أةان ررت م رردانا أي ق رررا أي مس ررتوطنات عشر روالي  ،مت ررا لليكوم ررات الوطنير ر
واحلير ةر تسررتخدمض .رربع تلررك األ وات يسررت دو مررن يات رررون إىل املروار أو إىل اخلرراو يف
التخطيط للتكيف.
 -5ومن ب ن عمليات الت يي الشامل والتخطيط التشارة أن تعزز تب ّري إجررا ات التكيرف
تيس ررر ون ررع ا وتناي ررذ ا .وعل ر الا ررعيد احل ر  ،ينبغ ر أن يش رريف يف
عل ر الا ررعيد احل ر وأن ّ
عمليررات التخطرريط للتكيررف النسررا وملرركان املسررتوطنات العشروالي إىل جانر منظمررات ا تمررع
اع يف التخطيط املتني للتكيف معرارو الشرعوحب
املدين والبامسثني وال طاع اخلاص .وينبغ أن تر َ
األ لي واملعارو الت ليدي واملعارو العلمي العا ي .
 -2مراعاة اعتبارات القابلية للتأثر بتغري املناخ يف األجلني القصري والطويل يف التخطيط للتكيف
 -6مررن ب ر ن مراعرراو اعتبررارات ال ابلي ر للت ر ةر بتغررري املنرراخ يف األجلررني ال اررري والطويررل يف
التخطرريط للتكيررف أن تسرراعد علر انر ملررو التكيررف وعلر ت ليررل اخلسررالر واألنررار املرتبطر
بتغري املناخ وعل بنا ال درو عل التكيف يف األجل الطويل.
 -7وينبغ أن يشرتمل اعتمرا رةير للتكيرف طويلر األمرد علر ونرع طرط املرتخداي األرانر
هبر رردو إ ارو التوملر ررع ايغ ر ررايف ل.نشر ررط البش ر رري  .مر ررن ب ر ر ن امل ر روار الطبيعي ر ر والر ررنظ ا يكولوجي ر ر ،
مثررل األرانر الرطبر والغرراتت ،أن تشرركل مسرراجزا واقيرا يف مسررال وقرروع مسروا ت جوير بررديدو ال رروو،
لرذا ينبغر ا اراي علي ررا .وعلر الارعيد ا قليمر  ،يسرراعد اتّبراع تررج التخطرريط املتكامرل علر انر
أن يررؤ ا التكيررف علر مسررتوا املرردن بغررري قاررد إىل زاي و قابلير املسررتوطنات ا رراورو ررا للتر ةر بتغررري
املنرراخ .ومررن ب ر ن الش روا ل املتعل ر تألمررن الغررذال أن تررؤ ا إىل تعزيررز الزراع ر يف املنرراط ا ض رري
وببض ا ضري  ،و و أمر كن أن يش ع عل ضري املدن والتخطيط للتكيف.
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 -٨وي ر ّدي التكيررف ال ررال عل ر الررنظ ا يكولوجي ر مس رالا وامس رردا .و ررو تكيررف يرةررز عل ر
األج ررل الطوي ررل وعلر ر من ررا ع مش رريفة عدي رردو و ك ررن ايم ررع بين ررض وب ررني ا ل ررول ال المر ر علر ر
ا ندمل ر  .إالّ أن مراعرراو االعتبررارات الطويل ر األجررل عنررد التخطرريط تتطل ر أن يت رراوز التاكررري
مسلول ا ياةل األملاملي وأن يت اليفةيز عل إجرا تغيريات نس ي مبا ي ا تغيريات عل الارعيد
الار ا ا تمع وتغيريات تنظيمي ومللوةي .
 -9وعر أن يكررون التكيررف عملير ينامير وماتومسر ومتكررررو .وقررد يكررون تاررور موعر
من إجرا ات التكيف م داما مايدا يف ت دمي يارات جديدو لاناع ال رار و ا لتغري الظروو.
 -١٠وينبغ ر اعتبررار إعررا و ترروطني ا تمعررات ُن ررر مسررلُ ينظررر يررض عنررد تعررذر مجيررع ا لررول
األ ررراو و نررا مساجر إىل ونررع نررماانت ةا ير بغير نررمان عرردي مااقمر مسالر الضررعف الررى
يعيش ر ا السرركان املشررر ون بطررر أ رررا .وعل ر العكررس مررن يلررك ،كررن أن يعررا التخطرريط
لتيسني مسال املستوطنات العشوالي ناثر الظوا ر ال اوا والظوا ر البطي ا ردوت بكارا و يف
ا انر واملست بل.
 -3دور احلكومات الوطنية يف دعم التكيف على املستوى احمللي
 -١١ينبغ لليكومات الوطني أن تشد عل املستوطنات البشري يف امليفاتي يات التكيرف
الوطني ر  ،مبررا ي ررا طررط التكيررف الوطني ر  ،وأن ت رربط بررني طررط التكيررف الوطني ر واحلي ر  ،وأن
تدع ور ا كومات احلي يف طيط التكيف يف املستوطنات البشري ويف تنايذه.
 -١٢وا كوم ررات الوطنير ر ر ر املس ررؤول ع ررن ي ر ر البي ر ر السيامل رراتي وال انونير ر والتنظيمي ر ر
املم ِّّكن ر ة ر تسررنَد إىل ا كومررات ون الوطني ر الوالي ر وة ر وررنَط امل روار لونررع طررط التكيررف
وتنايررذ ا .وقررد يتطل ر ررذا األمررر ن ر َرل الاررالمسيات الكا ي ر  ،بوملررالل من ررا الالمرةزي ر الاعلي ر ،
ونما َن أن تتمتع ا كومات احلي تل درو الكا ي .
 -١٣وينطرروا مررنط ا كومررات ون الوطني ر امل روارَ املالي ر عل ر إج ررا ررويالت مالي ر ةا ي ر
ومع اول ر وعل ر السررما للسررلطات احلي ر بتيارريل الض ررال أو الرملرروي أو املارراريف املارون ر
و/أو تمل ررتيدات نلي ررات ووي ررل مبتك رررو .و ن ررا مساجر ر إىل جع ررل ال رردع الت رري وامل ررا ال رردو
أل راض التكيرف مرع امستياجرات املسرتوطنات البشرري متامسر ا علر نطرا أوملرع وبشركل أملر ل،
مسىت لليكومات ون الوطني .
 -١4وت ررؤ ا ا كوم ررات الوطنير ر ورا مسا ر ر ا يف عر ر إنت ررا البي رراانت املوةوقر ر  ،وة ررذلك يف
التعلي وبنا ال درات واألوات .ومن ب ن ع ايامعات ومراةز األوات احلي أن ييسر عمرل
‘الوملر ررطا ‘ أا مراةر ررز األور ررات أو موعر ررات أ ر ررياحب املار ررلي املتعر ررد ينجل الر ررذين ير ررو رون
معلومات كن العمرل تالملرتنا إلي را وي ردمون الردع يف رال التكيرف والتر قل لاالردو وانرع
السياملات و ناع ال رار احليني.
 -١5وينبغ لليكومات الوطني أن تدع التكامل االمليفاتي يمرا برني ملياملرات التكيرف
وأن تعمررل عل ر ي ررض عررا مجيررع مسررتوايت ا ك ر  .وينبغ ر أن تشررمل ررذه ا وةم ر املتعررد و
املسررتوايت ا كومررات الوطني ر و ون الوطني ر  ،ض رالا عررن ا تمعررات احلي ر  ،وأن ر اد بونررو
مسؤوليات اي ات الااعل عل ةل مستوا من املستوايت.
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 -4الشراكات بني املدن
 -١6يسرراعد إنشررا الشرراةات بررني املرردن ،بوملررالل من ررا برربكات املرردن ،الشرررةا َ علر ر
املخاطر املنا ي وأملالي التكيرف مع را مرا أ ضرل ومرن بر نض أن يسررع وترريو االبتكرار والتنايرذ.
وتسررع برربكات املرردن عموم ر ا إىل ربررط املراةررز ا ض رري الررى تواجررض رو ر ا و/أو خمرراطر متشرراهب
يما بين ا مسىت تتسىن ا االملتاا و من عملي ‘التعل املتبا ل‘.
 -١7ويرّةز العديد مرن الشربكات ا كومير احلير وبربكات أ رياحب املارلي املتعرد ين يف
امل رراي األول عل ر الا ررمو ا ض رررا ،ض رالا ع ررن الش رربكات ال طاعير ر ال ررى تيس ررر ع ر األقر رران
أو التوجيض يف االت مثل األمن الغذال وترو ري امليراه .ومرع يلرك ،ال ترزال مثر مساجر إىل إنشرا
مزيد من ببكات املدن يما بني بلدان اينوحب.
 -١٨ومن برني التيردايت الرى تعريفض احا ظر علر الشرراةات برني املردن مرا يلر ١جل املشراةل
يف ال درات الى أقل مما ع  ،وارتااع معدل تبردل املرو انيجل٢ ،جل االنااراي السياملر -
الت رري عرردي التوا ر بررني الرردورات السيامل رري وبررني امستياجررات اي ررات الضررالع يف الش رراةات
الت ني جل٣ ،جل عدي ةااي اليفةيز عل الر د والت يي .
 -5اخلطوات املقبلة مع الشركاء
 -١9أةنرا ا روار الت ري واملنترردا ا را ا عشررر ملراةررز التنسري  ،يف إطررار بررانمج عمررل نررريويب
املتعل ر بت ر ةريات تغررري املنرراخ وال ابلي ر للت ر ةر بررض والتكيررف معررض ب ررانمج عمررل نررريويبجل ،مس ر ّد ت
إجرا ات تا ٍّّد خمتلا يما خيص املستوطنات البشري والتكيف معا ١جل.

 -٢٠وأعرحب برانمج األم املتيدو للمستوطنات البشرري مولرل األمر املتيردوجل عرن ر بترض يف
التنسرري مررع املنظمررات يات الاررل ومررع اخلراا املعنيررني بشر ن رريا املروا التوجي ير التكميلير
مسررىت تؤ َ ررذ املسررتوطنات البش رري يف االعتبررار أةثررر يف التخطرريط الرروطي للتكيررف ويف عمليررات
التنايذ .وأعرحب ا لس الدو للمبا رات البي ير  -ا كومرات احلير مرن أجرل االملرتدام  -عرن
ا تمامض بدع الشراةات بني املدن يف بلدان اينروحب عرن طرير االملرتاا و مرن املبرا رات ال المر
وعن ا تمامض بتو ري مزيد من الدع لر د إجرا ات التكيف احلي وت ييم ا.
 -٢١و عيت ا كومات الوطني وا تمع الدو إىل عر تعزيرز قردرات مرو ا ال طراع العراي
والبررامسثني ،وإىل تس ر يل مساررول ا كوم ررات ون الوطني ر  ،و ري ررا م ررن اي ررات الااعل ر احلي ر
املعني  ،عل وويل التكيف.
 -٢٢و عيت األمان إىل تبيان امستياجات نّاع ال رار ،الوطنيني و ون الوطنيني ،احرد و مرن
املع ررارو ،ضر رالا ع ررن امستياج ررات وان ررع ط ررط التكي ررف مب ررا ي ررا بر ررامج العم ررل الوطني ر ر جل،
للمسرراعدو عل ر املوا م ر بررني العرررض والطل ر عل ر املعررارو أل رراض التكيررف يف املسررتوطنات
البشري  ،يف مليا برانمج عمل نريويب.

__________

١جل
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اثنيا -معلومات أساسية
ألف -أمهية املستوطنات البشرية يف التكيف مع تغري املناخ
 -٢٣مررن املتوقررع أن ينمررو عررد ملرركان املنرراط ا ض رري ب ر  ٢,5مليررار نسررم ولررول عرراي ٢٠5٠
وملوو دت نسب  9٠يف املال من ذا النمو يف أ ري يا ونمليا وأمريكا الالتيني ومنط ر البيرر
الكرراريي ٢جل .وو را للخطر ا ضرري ايديرردو ،رران املراةررز ا ضرري يف العررام ال ملرريما يف البلرردان
النامي ر جل معارن ر تلاعررل للت ر ةريات الضررارو النامج ر عررن تغررري املنرراخ ولغري ررا مررن األ طررار الطبيعي ر
والبشري  ،وال مليما يف املناط السامسلي ومناط الدلتا والدول ايزري الاغريو النامي ٣جل.
 -٢4وملعاي تزايد امستمال التعرض ذا ،تكتسر التنمير ال را رو علر التر قل مرع تغرري املنراخ
يف ال رررا والبلرردات واملرردن ،أايا ةرران مس م ررا ،أيي ر تلغ ر يف التكيررف مررع تغررري املنرراخ .وعرررا
تلاعل تنايذ مبا رات عديدو من املستوا العامل إىل مستوا ا تمع احل قاد مواج ردا
التكيررف 4جل يف املسررتوطنات البش رري يف ا وانررر واألرايو مسررىت النالي ر من رراجل 5جل .وتتعل ر بع ر
املبررا رات تلتكيررف ديرردا ،بينمررا يشرركل بعض ر ا ا ررر جررز ا مررن جرردول أعمررال أوملررع نطاق را
يتناول الت قل أو التنمي املستدام 6جل.
 -٢5وتتنوع إجرا ات التكيف يف املستوطنات البشري برني تردابري قالمر علر الطبيعر وأ ررا
قالم عل ا ياةل األملاملري  .وتشرمل التردابري ال المر علر الطبيعر توملريع الغطرا النبرا وإ ارو
املوار السرامسلي وااير الرنظ ا يكولوجير  .بينمرا تشرمل التردابري ال المر علر ا ياةرل األملاملري
ياةررل أملاملرري ُت رراوي تغررري املنرراخُ ،ومررن مجلت ررا برربكات رررو أمطررار العوا ررف أو منشر ت
معاير امليرراه وا مرردا هبررا أو ااير الطاقر أو ن ل ررا أو مرا ر إ ارو النارراايت الاررلب  .وقررد تررا
بعر املرردن السررامسلي أيضرا إىل التخطرريط لتطرروير ا ياةررل األملاملرري  ،و/أو اايت ررا ،و/أو ن ل ررا
ر ن ا ،ترتااع مسرتوا ملرطط البيرر 7جل .بيرد أن التكيرف رو أةثرر مرن رر ُم اومر تغرري املنراخُ
بوملالل ما ي و إنض عملي طيط وتنايذ تتس تلدينامي والتكررار ،ماتومسر ومتعرد و ال طاعرات،
تستلزي عم ا ملياملي ا ومؤملسي ا ومالي ا ،ضالا عن تغيري السلو .

__________

٢جل
٣جل

4جل

5جل

انظر ذا الرابط .https://www.unhabitat.org/about-us/un-habitat-at-a-glance/
انظر ر ررر الا ر ر رررو  64والا ر ر ررات  6٣و٨٠-65جل مر ر ررن اخلط ر ر ر ا ض ر ر رري ايدير ر رردو املتامس ر ر ر عل ر ر ر ر ر ررذا ال ر ر ررابط
.http://www.habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
يعارو التكيف يف ت رير الت يي اخلامس الاا ر عن الاري ا كوم الدو املعي بتغري املناخ أبنرض عملير الترواةي مرع
املنرراخ ا ررا أو املتوقررع ومررع ناثره .ويف الررنظ البش رري  ،يكررون امل ررا مررن التكيررف ا ررد مررن الضرررر الشررديد أو انبررض
أو ا تناي الارص املايدو .ويف بع الرنظ الطبيعير  ،رّمبرا تيسرر األنشرط البشرري التر قل مرع املنراخ املتوقارع ومرع ناثره.
انظر http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-AnnexII_FINAL.pdfجل.
برمتررض -
و ر ا عرالن ررانكو ر بشر ن املسرتوطنات البشرري  ،كرن تعريرف املسررتوطنات البشرري أبترا ا تمررع البشررا ّ
رؤمن
ر
ت
ملروا ا أمدينر ا ةرران أي بلرردو أي قرير  -بكررل مررا يكونررض مررن عنا ررر اجتماعير وما ير وتنظيمير ورومسير وة ا ير ّ
امل ر ررتمراره انظ ر ررر https://www.unhabitat.org/the-vancouver-declaration-on-human-settlements-from-the-
report-of-habitat-united-nations-conference-on-human-settlements-vancouver-canada-31-may-to-11-

6جل

7جل
6

june-1976/جل.
يعر رارو التر ر قل يف ت ري ررر الت ي رري اخل ررامس بو رراض ق رردرو ال ررنظ االجتماعير ر واالقتا ررا ي والبي ير ر علر ر مواج ر ر
مس ر رردت أو اا ر رراه أو ان ر ررطراحب ِّط ر ررر ،تل ر ررر أو إع ر ررا و التنظ ر رري بط ر ررر ر ررا علر ر ر امل مر ر ر األملامل ر رري ر ررذه
ال ر ررنظ وعل ر ر ر ويت ر ررا و يكل ر ر ررا ،م ر ررع ا ار ر رراي أيض ر ر را عل ر ر ر ال ر رردرو عل ر ر ر التكي ر ررف والر ر ررتعل والتغ ر ررري انظر ر ررر
 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_en.pdfالااي 5جل.
انظر ذا الرابط .https://www.unhabitat.org/urban-themes/climate-change/
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 -٢6وترردير املسررتوطنات البشرري عمومرا السررلطات البلدير أو ا كومررات احلير  .وقررد مسظر
ور ا ي ات ا اري احلي وأيير التاردا نلير ا لتر ةريات تغرري املنراخ تالعريفاو يف طر التنمير
املستدام لعاي ٨ ٢٠٣٠جل ،ويف إطار ملنداا لليد من خماطر الكوارت 9 ٢٠٣٠-٢٠١5جل ،ويف
اتارا تريرس ١٠جل ،ويف اخلطر ا ضرري ايديردو ١١جل .وقرد ةانرت مسكومرات إقليمير ونلير عديرردو
من بين ا ،عل ملربيل املثرال ،مسكومر إيثيكرويي يف جنروحب أ ري يرا ،رالرد او يف رال التكيرف و ر
ال تزال تبتكر من أجل التر قل مرع تغرري املنراخ ومرن أجرل التنمير املسرتدام  ،بردع مرن مسكوما را
الوطني أو بدونض ١٢جل.
 -٢7ويررر يف ررذا الت ريررر ،بعررد مرروجز أ ر النتررالج املبين ر يف الااررل األول والتعرراريف ،نررص
والايت برانمج عمل نريويب وح عام عن الورقات امل ادمر بشر ن املسرتوطنات البشرري والتكيرف
يف الاال الثاين ،بينما ير يف الاال الثال ملر أةثرر تااريالا أل ر النترالج الرى أملرارت عن را
أنشط برانمج عمل نريويب املتعل تملستوطنات البشري والتكيف ،ضالا عن إجررا ات التاردا
املمكنر الرى مرن امل ررر االنررطالع هبرا .وينت ر الاارل الرابرع تخلطروات التالير الرى ملرينظر ي را
الل الدورو الثامن واألربعني لل ي الارعي للمشورو العلمي والتكنولوجي ي املشوروجل.

ابء -والايت املعارف ألجل العمل املبينة يف برانمج عمل نريويب
 -٢٨طلبت ي املشورو يف ور را  44إىل األمانر  ،يف إطرار بررانمج عمرل نرريويب ،أن تولّرف
املعررارو املوجررو و عررن املسررتوطنات البش رري والتكيررف يف ا رراالت التالي ر ١جل ت يرري ا ساملرري
وال ابلير للتر ةر بتغررري املنرراخو ٢جل مراعرراو االعتبررارات املنا ير ال اررريو األجررل والطويلر األجررل يف
طرريط التكيررف ومررن مجلت ررا الظ روا ر املنا ي ر ال ارروا والظ روا ر البطي ر ا رردوتجلو ٣جل ور
ا كومررات الوطني ر يف ع ر التكيررف عل ر املسررتوا احل ر و 4جل إنشررا ب رراةات بررني املرردن يف
ررال تغررري املنرراخو 5جل املسررالل املشرريفة بررني عرردو قطاعررات والررروابط مررع عملي ر رريا طررط
التكيرف الوطنير وتنايرذ ا .وطلر إىل األطرراو واملنظمررات املعنير ت رردمي ورقرات يسررتنَد إلي ررا يف
ون ررع الت ري ررر الت روليا ع ررن املس ررتوطنات البش رري والتكي ررف ،ال ررذا يتن رراول أيض ر ا نت ررالج املنت رردا
ا ررا ا عشرر ملراةررز التنسرري املع ررو ررالل الرردورو الثالثر والعشررين ملررؤور األطرراو ١٣جل .وطلبررت
ي ر املشررورو يف ور ررا  46إىل األمان ر تعزيررز مشررارة اخل راا واملنظمررات املتخاا ر  ،مسررىت مررن
__________

٨جل

انظر ،الا رات  ٣4و 45و 5٢من ط التنمي املستدام لعاي  ،٢٠٣٠متامس عل

.http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
9جل انظر الا رات  ، ٨و ١٨هجل و ١9هجل و وجل و ٢٠من الوةي املتامس عل ذا الرابط
.http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
١٠جل انظر الا رو  ٢من املا و  7من اتاا تريس ،املتا عل ذا الرابط

ذا الرابط

http://www.unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agree

.ment.pdf
١١جل انظر الا رات  ١5حبجل و ٢١و ٢9و 79و ٨١من الوةي املتامس عل

ذا الرابط

http://www.habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-

.N1646655-E.pdf
١٢جل انظر ميثا يرتن بش ن التكيف عل ذا الرابط .http://www.durbanadaptationcharter.org/
١٣جل الا رو  ١5حبجل من الوةي .FCCC/SBSTA/2016/2
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البلدان النامي  ،يف منتدا مراةز التنسي ويف املناملبات التكميلير الرى يشريفةان يف تنظيم را ١4جل.
ومتّ ،عل ر النيررو املبر ّرني يف الشرركل ال روار أ انه ،تنايررذ تررج ترردرع لتي ي ر ررذه األ ررداو عررن
طري األنشط املتعل تملستوطنات البشري والتكيف.
املدرجججة يف بججرانمج عمججل نججريويب لالسججتفادة إىل أقصججى ججد مججن دعججم
هنججج اخلطججوات السججبع ب
املعارف املقدَّم لألطراف وإشراك اجلهات صا بة املصلحة

ال يزال جارايا

نيسان/أبريل ٢٠١7

أيلول/ملبتما ٢٠١7

تشرين األول/أةتوبر  -تشرين
الثاين/نو ما ٢٠١7

تشرين الثاين/
نو ما ٢٠١7

ةانون األول /يسما -
نيسان/أبريل ٢٠١٨

أاير/مايو ٢٠١٨

إب ر ر ر ر ر ررا املنظم ر ر ر ر ر ررات يات وةي ر ر ر م ر رروجزو ع ر ررن عر ر ر ر ر ر ر ر رروو ماتومس ر ر ر ر ر ر ر ر ر امل ر ررتعراض و لي ر ررل الورقر ر ررات املنتر رردا ا ر ررا ا عشر ررر التع ر رراون م ر ررع املنظم ر ررات املناقش واخلطروات التالير يف
اخلرراو يف ررال املسررتوطنات املبا رات املوجو و ل.ط رراو واملنظمررات امل دمر ر بومل ررالل من ررا ا ر روار ملراة ر ررز التنس ر رري بشر ر ر ن يات اخلرراو عل ر رريا أةنا املااونات عل املناخ
الت ر ر رري قب ر ر ررل انع ر ر ررا م ر ر ررؤور املس ر ر ر ررتوطنات البشر ر ر ر رري الت رير
الى ت دي ورقات
البشري والتكيف
األطراو
والتكي ر ر ر ر ر ر ررف يف أةن ر ر ر ر ر ر ررا
ال رردورو الثالث ر والعشر ررين
ملؤور األطراو

 -٢9وقررد ملرراعدت األنشررط املتعل ر تملسررتوطنات البش رري والتكيررف يف إطررار ب ررانمج عمررل
نريويب عل تعزيز الروابط مع أطر العمل العاملير  ،ةخطر التنمير املسرتدام لعراي  ٢٠٣٠مسسر
الوالي ر ر املس ررنَدو يف ورات ي ر ر املش ررورو  44و 45و46جل ١5جل ،مب ررا ي ررا ا ررد ان  9و ١١مر ررن
أ ررداو األمر ر املتي رردو للتنمير ر املس ررتدام ١6جل ،وأملر ر مت يف املناقش ررات الدولير ر بومل ررالل من ررا
١7جل
املناملرربات يات التنظرري املشرريف مررع برربك األوررات املتعل ر بتغررري املنرراخ يف املنرراط ا ضرري
وا لس الدو للمبا رات البي ي ١٨جل يف املولل الثال ١9جل ،أةنا منتدي املدن ال ا رو علر التر قل
لعام  ٢٠١6و٢٠ ٢٠١7جل.
 -٣٠وق ررد أ ِّعر رردت ررذه املر ررذةرو تلتع رراون مر ررع منظم ررات متخاا ر ر  .وأةن ررا انع ر ررا ا ر روار
الت ي ٢١جل واملنتدا ا ا ا عشر ملراةز التنسي  ،تناولت ا ملر امات والتبرا الت مرع اخلراا ومرع
__________

١4جل
١5جل
١6جل
١7جل
١٨جل
١9جل
٢٠جل
٢١جل
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الا رات  ٢١و ٢٣و ٢4و ٢6من الوةي .FCCC/SBSTA/2017/4
انظر ذا الرابط .http://www.unfccc.int/adaptation/workstreams/nairobi_work_programme/items/7557.php
انظر الوةي .FCCC/SBSTA/2017/INF.6, chapter II.F
انظر ذا الرابط .http://www.uccrn.org/
انظر ذا الرابط .http://www.iclei.org/
انظ ررر ررذا الر ررابط http://www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/Joint-Network-Event-Catalyzing-
.climate-change-adaptation-in-cities-through-knowledge.aspx
انظر ذا الرابط .http://www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/ICLEI-resilient-cities-2017.aspx
انظررر املر ر الثالر لالطررالع علر قالمر الورقررات امل دمر  ،واملر ر الرابررع الررذا يتضررمن حر عامر عررن الورقررات
امل دم  ،واملر اخلامس الذا يتضمن قالم تأل وات املبيّن يف الورقات.
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ممثلر ر األطر رراو واملنظم ررات الشر رريك ل رراانمج عم ررل ن ررريويب واملنظم ررات األ رررا املعنير ر الا رررص
والتيدايت املتال تملستوطنات عل السروامسل ويف األرايو واملنراط النالير ويف ا وانرر ،مسرىت
يف أقررل البلرردان رروا والرردول ايزرير الاررغريو النامي ر ٢٢جل .ويشررري الت ريررر إىل اخلط روات امل بل ر ومررن
نررمن ا إجررا ات مم ّكنر تكررون املنظمررات الشرريك لرراانمج عمررل نررريويب علر املررتعدا لتنايررذ ا،
أو إجرا ات ينبغ أن تتخذ ا ج ات أ را معني  ،تادايا ملا تَ ابني من دايت.

اثلثا -االستنتاجات الرئيسية
ألف -تقييم القابلية للتأثر ومراعاة االعتبارات املناخيجة القصجرية األججل والطويلجة األججل
يف التخطيط للتكيف
هم قابلية املستوطنات للتأثر بتغري املناخ
 -1فب ُ
 -٣١يعرِّّررو الارير ا كرروم الرردو املعرري بتغررري املنرراخ ا ساملرري أبتررا عناررر مررن عنا ررر ال ابلير
مدا املت اب نظاي من النظ  ،ملوا تضرررا أو انتااعر ا ،للميارزات املرتبطر
للت ةر ٢٣جل .وا ساملي
تملنرراخ .أمررا ال ابلي ر للت ر ةر ر مرردا مسساملرري نظرراي مررا للت ر ةريات الضررارو النامج ر عررن تغررري املنرراخ،
مبا ي ا ت ل املناخ والظوا ر املنا ي العنيا  ،ومدا ع زه عن التغلر علي را ٢4جل .ومرن عوامرل قابلير
الت ر ةر ا رررو ،ومل ررو ا ارو ،واب ررتدا الكثا ر الس رركاني يف ا وان ررر ،والتومل ررع العم رراين عل ر أر ٍّ
اض
ناو ر تملخرراطر ،واالعتمررا عل ر ا ياةررل األملاملرري ا ض رري أو عل ر زراع ر الكارراو ،بينمررا نررا
عوامل يكلي قد تتعل تلسن أو ت ال الايي أو مبكان ا قام أو نوع اينس.
 -٣٢وتتألف الفئات االجتماعية اليت متيجل إىل أن تكجون أشجد الفئجات قابليجة للتجأثر بتغجري
املنججاخ مججن األطفججاو الرنيججع واملسججنني واألشججخاا روح األم جراا أو اجلججرو أو اإلعاقججات
والفئججات املهمشججةن كمججن يعيشججون يف العشججوائيات ٢5جل .خمسر وعشرررون يف املالر مررن ملرركان
ا ضر يف العام يعيشرون يف األمسيرا ا ضرري الا رريو ،الرى ر أبرد أبركال العشرواليات مسرمراانا
وإقاا ا ٢6جل .إي تعا ل نسرب ملركان األمسيرا ا ضرري الا رريو  6١يف املالر مرن ملركان ا ضرر يف

__________

٢٢جل
٢٣جل
٢4جل
٢5جل

٢6جل

انظر أيضا الا رو  ٢5من الوةي .FCCC/SBSTA/2017/4
انظر ذا الرابط .https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_Glossary.pdf
انظر ذا الرابط .https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/vol4/english/pdf/annex.pdf
العش رواليات منرراط ملرركني ١جل ال يتمتررع ملرركاتا أبمررن مسيررازو األرض أو املسرراةن الررى يعيشررون ي ررا ،مسي ر
تتنرروع طرال ر امستال ررا ب ررني االملررت طان واالملررت ار ررري النظررام و ٢جل عررا و مررا تات ررر األمسيررا إىل اخلرردمات
األملاملر ر رري وا ياةر ر ررل األملاملر ر رري ا ض ر ر رري أو تكر ر ررون م طوع ر ر ر عن ر ر رراو ٣جل قر ر ررد ال يسر ر ررت ي السر ر رركن ي ر ر ررا
ألنظمر التخطرريط والبنررا السرراري مسالير ا ،وةثررريا مررا ت ررع يف املنرراط اخلطرررو جغرا ير ا وبي ير ا .وت نررا إىل يلررك،
ك ررن أن تك ررون العش رواليات ب رركالا م ررن أب رركال املض ررارب الع اري ر تلنس ررب لس رركان املن رراط ا ض رري أايا ة رران
ل ر  ،الغ رري م ررن والا ررري عل ر مس ررد مل روا انظ ررر ررذا ال ررابط https://www.unhabitat.org/wp-
مس ررتوا
content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-22_Informal-Settlements.pdfجل.
األمسيا الا ريو أبد أبكال العشواليات مسرماانا وإقاا ا ،مسي تتس تلا ر وبت معات ةبريو مرن املسراةن
ا يل ر للس ر و تكررون موجررو و الب را يف األران ر ا ض رري األةثررر عرن ر للخطررر .وت نررا إىل انعررداي أمررن
ا ي ررازو ،ال يس ررتايد مل رركان األمسي ررا ا ضر رري الا ررريو م ررن ا م رردا الر ر ر ت ياة ررل واخل رردمات األملامل رري ةم ررا
ال يسررتايدون مررن وجررو ضررا ات عامر ومنرراط ضررا  ،ويتعرنررون تملررتمرار ل ررال واملرررض والعنررف انظررر
https://www.unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-22_Informal-

Settlements.pdfجل.
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أ ري يررا ،و ٣٠يف املال ر مررن يف نملرريا ،و ٢4يف املال ر مررن يف أمريكررا الالتيني ر ومنط ر البيررر
الكاريي ٢7جل .ويف العا و ،تكون العشواليات الواقع عل السوامسل أو الشواطئ ٢٨جل األبرد تعارنرا
لت ر ةريات تغررري املنرراخ ٢9جل .وعررالوو عل ر يلررك ،توجررد روار بررني اينسررني يف ال ابلي ر للت ر ةر بسررب
اال تال ات يف األ وار اينساني وعالقات ال وو ،وةذلك بسب ا رتالو اي راز التناملرل عنرد
املرأو عنض عند الرجل .ويف معظ ا االت ،تكون قابلي الت ةر لدا املررأو أعلر من را عنرد الرجرل.
وتت اطع أوجض ال ابلي للت ةر اينساني مع االص أ را لدا الا ات احرومر  ،تاراقِّ يف ةثرري
من األمسيان أوجض ال ابلير للتر ةر .بيرد أن أ را الضرعف تتبراين بشردو يمرا برني املسرتوطنات ،يف
ةل من البلدان يات الد ل املرتاع والبلدان يات الد ل املنخا .
 -٣٣وينبغي أن تؤخذ بعجني االعتبجار يف مؤشجرات قابليجة التجأثر ثالثجة مجن جوانجي القابليجة
للتأثر هي :التعرا ملخاطر أتثجريات تغجري املنجاخ وتغجري البيئجة و ساسجية السجكان املتضجررين
من النا يتني االجتماعية والبيئية وقدرة السكان أو النظام على التكيف مع اآلاثر .وتتمثرل
التبعات املن ي ذه ايوان الثالة يما يل
رالص
أجل
ال بررد لت ييمررات قابلي ر الت ر ةر مررن أن ذ ررذ بعررني االعتبررار تمع ر ا اخلار َ
الث ا ي واالجتماعي واالقتاا ي والبي ي للمستوطنات ونظم ا ا يكولوجي  ،بدالا من مراعاو ةل
وامسدو من ا عل مسدوو
حبجل تنبغ االملرتاا و يف ت ييمرات ال ابلير للتر ةر مرن اارات متعرد و واالعتمرا
عل أملالي عديدو قد تشمل أملالي مجع البياانت املختلط مثل املت اا ات األملر املعيشري
املن اسر  ،واملناقشررات ايماعير املراةررزو الررى يشررار ي ررا النرراس وإجرررا م ررابالت للتعمر يف معر ر
اتريخ مسياو الناسو
الت ةرو

جل

تيسر ت ييمات األةر االجتماع الدقي واحلي إجررا
ّ

لريالت مكانير ألوجرض

نا مساج إىل بياانت عن ال ابلي للت ةر ،تكون ماناا مسس نوع اينس،
جل
مبررا ي ررا ا ساملرري لتغررري املنرراخ بغي ر ديررد أملررباحب تارراوت الت ر ةر مسسر نرروع ايررنس .وتتوقررف
تدابري التادا عل ما يت ديده من أملباحب.
 -٣4والعديد من األدوات واألدلجة متجا انجاان ملسجاعدة احلكومجات الوطنيجة واحملليجة علجى
هنج خاا هبا لتقييم القابلية للتأثرن كجزء من عمليات التخطجيط الجيت تقجوم هبجا .ومرن
ونيع ٍ
مجل ر موعررات األ وات واأل ل ر  ،الرردليل و موع ر األ وات الاررا رين عررن مولررل األم ر املتيرردو

__________

٢7جل انظ ر ررر ر ررذا ال ر ررابط

https://www.unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-

.22_Informal-Settlements.pdf
٢٨جل انظر ذا الرابط .http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap9_FINAL.pdf
٢9جل ع رارو الاري ر العامررل املعرري بت ريررر الت يرري اخلررامس يف ت ريررره السررنوا ،التعرررض للمخرراطر أبنررض ُوجررو النرراس أو
ملر رربل الع ر رريع أو األن ر رواع أو ال ر ررنظ ا يكولوجي ر ر  ،أو الو ر ررالف البي ي ر ر  ،أو اخل ر رردمات ،أو امل ر روار  ،أو ا ياة ر ررل
األملامل رري  ،أو موج ررو ات اقتا ررا ي أو اجتماعي ر أو ة ا ير ر يف األم رراةن واألومل ررا ال ررى ك ررن أن تت ر ةر مل ررلب اُ
انظر http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-AnnexII_FINAL.pdfجل.
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بعنروان ُالتخطرريط ملواج ر تغررري املنرراخُ ،اللررذين يسرراعدان املرردن يف إجررا ت يرري بررامل ألبرركال
الت ةر الى قد تتعرض ا املدن واملرتبط تلظوا ر ايوي الشديدو والظوا ر البطي ا دوت ٣٠جل.
 -٣5ويتناول رييا من األ وات و موعات األ وات واأل ل عل وجض التيديد
الس ج ججياقات اإلقليمي ج ججة تتن ر رراول موعر ر ر األ وات ال ر ررى أنت ر ررا ا ل ر ررس ال ر رردو
أجل
للمبررا رات البي ي ر  ،بعن روان ُالت ر قل ا ضرررا يف جررزر احرريط ا ررا ةُ ،ال رردرو عل ر الت ر قل مررع املنرراخ
والتنمي املنخاض االنبعااثت وا د من خماطر الكوارت ٣١جلو
حبجل املنججاطق السججا لية مثررل ُأ او ملرا ر امليرراه يف الرردول السررامسلي والرردول ايزرير
الاغريو ة تستخدم ا يف ت يي وإ ارو خماطر تغري املناخُ ،الى ونع ا مولل األم املتيدو ٣٢جلو
جل املدن الصغرية واملتوسطة احلجم أو األ ياء احلضرية يف مدن أكج جمجان
ومججن نيججمنها العشججوائيات مت يف  ٢5مدين ر ت ررع يف تسررع بلرردان يف أ ري يررا جنرروحب الارريرا
الكرراا تنايررذ أ او بعن روان ُقرردرو املرردن عل ر التكيررف و طرريط العمررلُ CityRAPجل ،و ر أ او
ونررع ا مولررل األمر املتيرردو ٣٣جل .وةرران مررن خمرجررات األ او إطررار عمررل يررنظّ قرردرات املرردن علر
الت قل  .وال يتطل التخطيط إال موار قليلر راأل او تعتمرد علر مرو اني متارر ني مرن البلدير ،
و كررن املررتخدام ا يف املواقررع الررى تشررتد ي ررا ال يررو اللوجسررتي  ،مررع ترردين ال رردرات الت نير واملؤملسرري
وتدين مستوا ا ملاي تل را و والكتاب و
جل مسججتوطنات األرايف برردع مررن برربك نملرريا واحرريط ا ررا ة ألوررات التغررري
العررامل  ،املررتيدةت موعر أ وات ملرريع التاعيررل ومرّةررزو علر املنرراخ لت يرري قرردرو ا تمررع احلر
٣4جل
عل الت قل  ،ةر تسرتخدم ا مسكومرات امل اطعرات وا كومرات احلير واملنظمرات رري ا كومير .
وقررد ا تررات يف غررال رررحب ةمبررو اي ووملررط ييررت اني وب ر ّكلت لرريالا مايرردا لل ررات ال ليل ر
رايت ا جبمع املعلومات بتكلا منخاض .
 -2تقييم قابلية التأثر والتخطيط للتكيف ابعتبارمها عملية جامعة
 -٣6وعمليجة ططججيط التكيججف اجلججامع أصجلبم مججن ريهججا يف التصججدح لقابليججة املسججتوطنات
البش جرية للتججأثر ولالسججتفادة كّججا متلكججه اجلهججات املعنيججة ليججا ٣5جل .وينبغ ر أن تؤ ررذ ي ررا بعررني
االعتبررار املعررارو الت ليدير واأل ررلي إىل جانر املعررارو العلمير املتعررارو علي ررا ٣6جل .ومررن بر ن
__________

٣٠جل
٣١جل
٣٢جل
٣٣جل
٣4جل
٣5جل
٣6جل

متا عل ذا الرابط .https://www.unhabitat.org/books/planning-for-climate-change-toolkit/
متا عل ذا الرابط .https://pacific.oceania.iclei.org/wp-content/uploads/2017/01/PIUR-10Apr2017.pdf
ر ررذا ال ر ررابط https://www.climatelinks.org/resources/tool-coastal-and-small-island-state-
متر ررا عل ر ر
.water-utilities-assess-and-manage-climate-change-risk
انظر ذا الرابط .http://www.dimsur.org/tools-2/
انظر ر ر ررر ر ر ر ررذا ال ر ر ر ررابط http://www.apn-gcr.org/2017/09/01/community-resilience-tool-identifies-adaptation-
.options-for-communities-in-cambodia-and-viet-nam/
انظر ذا الرابط
.http://www.unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/906.pdf
انظر ذا الرابط
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/754_269_13150523300133071

.2-Vanuatu_SBSTA%20Submission_Human%20settlements.pdf
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اب ريفا ا تمررع املرردين وال طرراع اخلرراص وأوملررا األوررات يف التخطرريط عل ر الاررعيد احل ر أن
حي عدو والد،
من ب ن إبرا رناع التر مني يف إجررا ت ييمرات املخراطر وال ابلير للتر ةر أن
أجل
يزو املدن ببيراانت مرن نوعير جيردو وأبمسردت األ وات ،وأن يتريط را االملرتاا و مرن علر ليرل
ّ
املخاطر ،وأن يزو ا بنماي للكوارت ،انبا جرا ت ييمرات مغلوطر  .وت نرا إىل مرا ملرب ،
من ب ن إبرا برةات الت مني أن يساعد عل تعزيز إبرا منظمات أ را من ال طاع اخلاص
تضطلع بدور رليس يف ذقل االقتاا احل و
حبجل أقرراي تمسثررون مررن مثانير مرردن أ ري ير مشر ِّ
رارة يف بررانمج ُمرردن أ ري يررا بررانمج
ط برني ررذا الرراانمج وبرني السياملررات واملمارملررات يف ةرل موقررع مررن املواقررع،
معر ر املخرراطرُ روابر َ
٣7جل
عززوا من مث قدرو مللطات املدن عل ت وي طرال تادي ا ألجل التكيف مع تغري املناخ .
 -٣7ولعملي ججة التقي ججيم والتخط ججيط املراعي ججة للمنظ ججور اجلنس ججاح أمهيج جةص ا ججة يف التص ججدح
الرتفاع درجة التأثر امللحوظة لدى النساء والفتيجات ولتفجاو ت التجأثر سجي نجوع اجلجن مجن
يث فرا التكيف والقجدرة عليجه .ومرن بر ن اتّبراع ترج يراعر االعتبرارات اينسراني أن يضرمن
ليس اعتبار النسا نعيا يس  ،وإ ا أن يتيط ن الار لك حي ِّردةنن رن أناسر ن التغيرري
املنشو بواملط تدابري ويلي يما خيص مراعاو البعد اينسراين يف التاردا لتغرري املنراخ ٣٨جل .وتتضرمن
ة وأولروايت اقيفمست را منظمر
الوةي التوجي ي اينسراني والسياملرات املنا ير يف املنراط ا ضرري مبرا َ
 - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), GenderCCنسرا مرن
أجرل العدالر املنا ير ومولررل األمر املتيرردو ،أل رراض رملر ملياملرات منا ير تراعر البعررد اينسرراين
يف املنرراط ا ضرري  ،وتشررتمل علر مللسررل مررن ملررت طروات تتررو إ مررا الررن ج املراعير للبعررد
اينسرراين يف التخطرريط ٣9جل .ويف ا ونر األ ررريو ،ن ّاررذ لررس مدينر ةمبرراال ،برردع مررن مبررا رو مولررل
األم املتيدو للمدن وتغري املناخ ،مللسل من ملت طوات وأ در مشروع مليامل جنساني 4٠جل.
 -٣٨وينبغججي أن يشججارك يف عمليججات التقيججيم والتخطججيط سججكان العش جوائيات أو املسججتوطنات
املهمشة أو املنخفضة الدخل .عموما قد اةتسبوا او واملرع يف التعامرل مرع ت لر املنراخ،
تكونرت لرردي معررارو ال ت ردار برثمن عررن ا اثر الررى لّات ررا الكروارت علر مسررتوطنا وعررن
ّ
ارالص رتمع وخمتلرف املريفاتي يات املواج ر  .و كرن عر مشرارة تلرك ا موعرات بسربل
بىت من ا
التشججاور والتعججاون املباشججر مججع امتمعججات احملليججة يف إطررار ت ررديرات التكيررف مررع
أجل
تغري املناخ التشارةي و/أو التيليل التشارة ل ابلي الت ةر و/أو الرمل التشارة خلرالط ديد املخاطر
__________

٣7جل انظر ذا الرابط .https://www.urbanark.org/about-us
٣٨جل انظر ذا الرابط .http://pubs.iied.org/10784IIED/
٣9جل متا عل ذا املوقع
http://www.gendercc.net/fileadmin/inhalte/dokumente/8_Resources/Publications/Guidebook_Gen

.der_and_Urban_Climate_Policy_June_2015.pdf.
4٠جل انظر ذا الرابط

.https://www.unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/cities-and-climate-change-initiative/
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''١

أ او ُالعملي التشارةي للتكيف التاراعل يف إطرار أ ري يرا املت قلمر ُ الرى ونرع ا ا لرس
أ او متامس عل ا نيفنت للمسراعدو علر ا راي ال ررارات،
الدو للمبا رات البي ي
تساعد ا كومات احلي األ ري ي يف ي ر املريفاتي ي تكي ٍّ
رف ويف سرني ال ردرو احلير
ال مسس ا اج 4١جلو
عل التكيف من الل عملي تشارةي ما ا

''٢

ةمثررال عل ر الت يرري التشررارة ل ابلي ر الت ر ةر ،تعر َراون مولررل األم ر املتيرردو بن ررا مررع
تمعررات نلي ر يف  ١٨9قري ر يف مج وري ر الو الد راطي ر الشررعبي تملررتخداي بيرراانت
اثنوي وبر يات ماتومس املادر لتوليد بياانت أولي منخاض الكلا وبكاا وو

''٣

عررالوو عل ر يلررك ،ع ر املولررل يف ونيررارا التكيررف ا تمع ر يف ةالة ر تمعررات نلي ر
بديدو ال ابلي للت ةر ويلك عرن طرير تردري مسرؤولني نليرني وممثلرني عرن ا تمعرات
احلير وبرررةا َ علر املررتخداي اللومسررات ا لكيفونير والطررالرات بررال طيررار ونظر املعلومررات
ايغرا ي يف رمل ر ِّ
الط تعرض ا تمعات احلي ملخاطر األةر املنا و

حبجل العمل مع منظمات امتمع احمللي ،مثرل ا را الشرعوحب برال مر وا يف الالبرني
أو منظمررات ا تمررع املرردين يف منط ر البيررر الكرراريي .بامل ررتطاع ررذه املنظمررات أن تض ررطلع
إبعدا املالمط ا تمعير وال يراي أبنشرط التعردا وتألورات الرى ت و را ا تمعرات احلير  .وتع ّرزز
ري ا كوم ررات احلير ر والوطنير ر ط ررط
عملي ررات الت ي رري والتخط رريط ال ررى تنطلر ر م ررن ال اع رردو تب ر َّ
التكيف ،و و ما ييسر تنايذ ا جرا  ،بريط أن تكون األ وار واملسؤوليات قد مسد ت بونرو
وأن يك ررون التموي ررل مت ررو را .وينبغر ر إاتمسر ر الوق ررت الك ررايف م ررا ا تمع ررات احلير ر يف عملير ر
التخطيط وبنا الث مبا يتيط تنايرذ تردابري التكيرف بن را  .علر ملربيل املثرال ،أ رذت ا كومر
وا تمع ر ررات احلي ر ر  ،ع ر ر عملير ر ر التخط ر رريط التش ر ررارة بوامل ر ررط أ او  CityRAPيف تش ر رراوة ،
موزامبي  ،عل الاور مبا روَ إزال الارو وإنشا أماةن عام .
 -3دمج االعتبارات املناخية القصرية والطويلة األجل يف التخطيط للتكيف
 -٣9فيما يلي الفوائد النامجة عن دمج االعتبجارات املناخيجة القصجرية والطويلجة األججل يف
التخطيط للتكيف
جتني سوء التكيف أا تنايذ تدابري معين بغرض التكيف مع أمسد األ طار
أجل
تر ع من امستمال تعرض االقتاا وا تمرع والبي ر لاردمات أ رراجل .لالعتبرارات الطويلر األجرل
أيي مسا تلنسب ملشاريع ا ياةل األملاملري نظررا إىل أن عمرر بعر تلرك ا ياةرل يريفاو مرا برني
عش ررر مل ررنوات و 5٠مل ررن  ،وق ررد يك ررون ررا أيضر را وزن ةب ررري يف ت ري ررر املك رران ال ررذا يش ر د تومل ررعا
مسضرايا ،ملوا ا أةان ذا التوملع نظامي ا أي عشروالي ا .ومرن امل ر  ،عنرد تنايرذ إجررا ات التكيرف بغير
ا د من قابلي املدن للت ةر ،ان مااقمر قابلير املسرتوطنات الرياير أو بربض ا ضرري ا راورو للتر ةر
يف األجلررني ال اررري والطويررل .و ررذا يررار اعتمررا تررج مييفوبررو و/أو متكامررل إقليمي ر ا و/أو تررج
متكامل مستومس من إ ارو مست معات املياه ،الذا قد يكون ت ا عابرا لليدو و

حبجل االنتقججاو إىل بنججاء القججدرة علججى التكيججف يف األجججل الطويججل بججدال مججن انججرد
تعزيججز القججدرة علججى املواجهججة .ت نررا إىل زاي و الت ر للك روارت عررن طري ر ت وي ر مكات ر إ ارو
الك روارت ،كررن لليكومررات أن تررن ط طط ررا الملررتخداي األران ر عل ر املرردا الطويررل وي ر
__________

4١جل انظر ذا الرابط .http://www.resilientafrica.org/page.php?ID=100
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ترردر ي ررا وملررالل التارردا الرتارراع مسررتوا ملررطط البيررر و/أو لل ارراو .ويف اتةلرروتن ،الالبررني،
أنشررئ ري ر اتةلرروتن لالنتعررات والتنمي ر املسررتدام هبرردو إ را اعتبررارات الت ر قل مررع تغ رري املنرراخ يف
مي ط تلك املدين الشامل الملتخداي األران لايفو عشر ملنواتو
جل من اماالت رات األولوية ابلنسبة لفانواتو التقليل إىل أدىن د من اخلسجائر
واألنيرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ .املتيدات نلي لت يي اخلسالر واألنررار وتاا ي را والت ليرل
من ررا إىل أ ىن مسررد والتعرروي عن ررا .والت ليررل مررن اخلسررالر واألن ررار إىل أ ىن مسررد ررو أيض را مررن
األ ررداو امل م ر تلنسررب لعملي ر التخطرريط للتكيررف يف مدين ر بيلررو رروريزونى ،الاازيررل ،مسي ر إنررض
مليس يف ي املستوا األمثل من االملتثمار يف ا ياةل األملاملي .
 -4٠بيد أن العديد من احلكومات احمللية ال تزاو مستمرة يف مقاربة التنمية ابلرتكيجز علجى
األجججل القصججري ،مثررل االملررتاا و مررن الس ر ول الايضرراني لتعظرري املكامل ر االقتاررا ي ال اررريو
األجل أو عدي معاي ا اثر املتال بتغري املناخ ّإال بعرد وقوع را .وقرد تكرون الردورات السياملري
حير املنظورات ال اريو األجل وما يعو التخطريط للظروا ر البطي ر ا ردوت .ويثرري رذا
ما ّ
مسر ل ترملرريخ الشرررعي السياملرري علر مررد زمنير أطررول .ويرررا الرربع يف ا ررتالل ميرزان ال رروا
بررني ا كومررات احلي ر والشرررةات اخلا ر الكرراا يف بلرردان اينرروحب عال ر ا أمرراي طرري ٍّط وتنايررذ
ّعالني للتكيف .وعل العكس من يلك ،قرد تيسرر نظر ا وةمر املتعرد و املسرتوايت ،الرى بّرذ
ن ر ررل االمل ر ريفاتي يات وا ج ر ررا ات مر ررن املسر ررتوا الر رروطي إىل املسر ررتوا احل ر ر  ،اعتمر ررا وتناي ر ررذ
ملياملات أةثر ةبااتا عل مدا طويل.
 -4١ويس ججتلزم دم ججج االعتب ججارات املناخي ججة الطويل ججة األج ججل يف التخط ججيط للتكي ججف إدارة
التوسججع اجلغ جرايف لألنشججطة البش جرية مثررل التوملررع ا ضرررا أو األنشررط الزراعي ر جل مساا را عل ر
امل روار الطبيعي ر  ،مثررل األران ر الرطب ر والغرراتت .ومررن ب ر ن ااي ر ‘ا ياةررل األملاملرري اخلض ررا
والزرقررا ‘ تلتخطرريط الملررتخداي األران ر أن ّسررن الرردورو املالي ر وأن ت ر مررن الظ روا ر ايوي ر
ا لش ررديدو وق ررد يك ررون ررا العدي ررد م ررن الاوال ررد املش رريفة  ،من ررا امست رراز الكرب ررون ومسار ر التن رروع
4٢جل
البيولوج و ي نتالج إعابي متال تلاي
يف إةر روا ور ،تب ر ارني كومر ر م اطع ر ر أزواا أن ا ررد م ررن التومل ررع الزراع ر ر يف
أجل
املناط الطبيعي ا ش  ،مثل اتت ّترامو páramoجل األ لي واملناط الطبيعي احمي  ،من أةا
التيدايت الى تعيفن ا يف ال التكيفو
حبجل يف ايون رردا ،ع رررا مسالير را تناي ررذ مش ررروع ول ررض مر ر ر البي ر ر العاملير ر م ررن أج ررل
مكا ي إزال الغاتت وتد ور املناط ا رجي احيط ت وانر عن طري التردري علر ت نيرات
جديدو للكربن يف ةالت قرا.
 -4٢وينبغججي النظ ججر يف كججل م ججن الججنهج اهلندس ججية التقليديججة وال ججنهج القائمججة عل ججى ال ججنظم
اإليكولوجيججة 4٣جلن و ججيف يف الججنهج اهلجينججةن التباعهججا يف التغلججي علججى التحججدايت احملليججة ويف
__________

4٢جل انظ ر ر ررر ر ر ررذا ال ر ر ررابط  http://www.ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htmتعري ر ر ررف
للماوني األوروبي .
4٣جل انظررر الوةي ر  FCCC/SBSTA/2017/3لالطررالع علر تعرراريف التكيررف ال ررال علر الررنظ ا يكولوجير  ،وعلر
معلومات إنا ي عن ذا الن ج.
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مراعاة االعتبارات املناخيجة الطويلجة األججل يف التخطجيط للتكيجف .وقرد يسرتغر بعر تردابري
التكيرف ال ررال علر الررنظ ا يكولوجير وقتر ا أطررول ممررا تسررتغرقض ا لررول ا ندملرري يف ير والررد
إعابير  ،بيررد أنررض يشرريف مررع ا لررول ا ندملرري يف ير العديررد مررن املنررا ع و كررن ايمررع بين مررا.
يتعني النظر يف مسالل العدال وا نااو يف مليا التخضري ا ضررا ةاالر ا لتي ير
ومع يلكّ ،
مزيد من أ داو التنمي املستدام  .ومن األمثل عل تدابري التكيف ال ال علر الرنظ ا يكولوجير
ما يل
ت رروي مدين ر الملررغو ،اململك ر املتيرردو لايطانيررا العظم ر ونيرلن ردا الشررمالي ،
أجل
إب ارو تد املياه تيمع بني ا ياةل األملاملي الت ليدي بنا رزاانت وتشرييد جردران واقير مرن
الايض رراانتجل وب ررني التكي ررف ال ررال علر ر ال ررنظ ا يكولوجير ر ع ررن طرير ر إرج رراع  ٢٢ررداانا م ررن
األران الرطب إىل ما ةانت عليض .وقد ات ذه ا جرا ات  7 ٢٠٠منزل بواملط نظاي ا رد
من أنرار الايضاانت ،وأاتمست تو ري  ١٣مليون يورو يف الايفو  ٢٠١٢-٢٠١١ومسد او
حبجل يف ر رررحب أ ري ير ررا ،ب ر ر عت منظم ر ر األم ر ر املتير رردو ل .ذي ر ر والزراع ر ر املر ررتخداي
تكنولوجي ررات تس ررتخدي يف البس رراتني البالغ ر الا ررغر لتك ررون مسل روالا ذالي ر يةي ر ملش رراةل تغ ررري املن رراخ
ب اررد التخايررف مررن ملررو التغذي ر والا ررر النررامجني عررن النمررو الس رريع لعررد ملرركان ا وانررر .ويس ر
اتبرراع الررن ج املس رم ‘حنررو مرردن أةثررر ا ض ررارا‘ يف زاي و الغطررا النبررا يف وملررط أ ري يررا عررن طري ر
تطروير الزراعر ا ضرري وبرربض ا ضرري  ،و ررو تررج يعررا أيضرا مشرراةل األمررن الغررذال 44جل .ومررن بر ن
الس ر ول الايضرراني ونررااو األتررار أن تشرركل مواقررع مثالي ر للبسررتن ا ض رري  ،مسي ر قررد حيررد إنشررا
البس رراتني م ررن مس رراالت التع رردا وي رردع يف الوق ررت يات ررض االقتا ررا احل ر واألم ررن الغ ررذال  .و ك ررن أن
تشركل البسراتني بربض ا ضرري وا ضرري علر ملررطو املبراينجل ملربل املرريفزا أيضر ا مسرىت للنسررا  ،وأن
تبني أتا ّاز إجرا ات التكيف يف املدن.
تشكل ضا ا لليياو ا تمعي  ،وقد ّ
جري يف
 -4٣ويتطلّي إدماج االعتبارات املناخيجة الطويلجة األججل يف التخطجيط للتكيجف التفك ب
لوو ري احللوو القائمة على الطبيعة واحللوو اهلندسية و لجوو اهلياكجل األساسجية املختلطجةن
تشجيع الناس علجى تغيجري سجلوكهم علجى الصجعيد الشخصجي والتنظيمجي وامتمعجي
كما يتطلي
ب
احمللججي .و كررن أن يتي ر يلررك بسرربل من ررا ،عل ر ملرربيل املثررال ،التيررول عررن الررن ج الت ليدي ر يف
التامي والتخطيط ا ضريني ،إىل ت ٍّج ارو االنت ال ا ضرا وتارمي العمليرات قرد تكرون أةثرر
قدرو عل توجيض العمليات التيولي الى يستلزم ا التادا لتيدايت تغري املناخ 45جل.
 -44ويتعج ّجني أن يكججون التكيججف عمليججة طط ججيط وتنفيججذ متكججررة ومفتو ججة وشججاملة لع ججدة
قطاع ججات  .ويف م ررا يلر ر بعر ر األمل ررالي املتامسر ر ل رردع ا رراي قر ررارات طويلر ر األج ررل يف ر رال
التكيف ،ومن بين ا تج ‘ملبل التكيف‘ ،الرذا يتريط لارانع ال ررار ورمبرا للم تمعرات احلير جل
تاوَر موع من إجرا ات التكيف الى كن ا اي ا تادايا للظوا ر املااج والبطي ا دوت
نتمل عمر ال راراتجل لتنايذ ا .ويتيط ذا األمر يارات جديدو مت ِّّدمر
و َ
ديد جداول زمني َ
تملتطاع ناع ال رار اال تيار من بين ا عندما تتغري الظروو
__________

44جل انظر ذا الرابط .http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/
45جل انظر ذا الرابط .http://www.tdx.cat/handle/10803/336675
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تشررري اربر ررالف التكيررف العررامل للميرراه ،عررن طرير أ اتررض ُالتيليررل التعرراوين
أجل
ملخاطر ال رار املستنريُ ،إىل وجو مسرارات تكي ٍّ
رف مرن بر تا أن تسراعد املخططرني علر انر
‘االن ا ررال‘ علر ر املر ريفاتي ي وامس رردو ون ري ررا يم ررا خي ررص االمل ررتثمارات وا ياة ررل األملامل رري
الطويل العمر عن طري التخطيط أل ذ ال رارات عل مرامسل 46جل .وينبغ ليل تكراليف و والرد
ةل يار مبرا يردع ا راي قررارات أةثرر املرتنارو عنرد بلرو ‘ن را مسرجر ‘ معينر  .ويتوقرف ا تيرار
أا مسار من املسارات املختلا عل ما تاضلض اي ات املعني وعل املتا من املوار و
حبجل عرض املع د ا ندا للمستوطنات البشري اربترض يف رال ‘ونرع ملريناريو ات
ولي ‘ يف إ ارو املياه ،و ارب ابتملت عل اجتماع اي ات املتعرد و رامسب املارلي لكر
تناقع وتتخيّرل املسرارات الرى كرن أن تسرلك ا املردن يف املسرت بل ،مرع مراعراو السرياقات احلير
وا قليمي الى ال تناك تتغري.
 -45وينبغي أن تكون إعادة توطني امتمعات احمللية ‘ ال أخريا‘ن وأن تشجتملن يف جاو
تنفيذهان على عملية تشجاركية وعلجى نيجماانت كافيجة جيف ال تزيجد السجكان املشجردين نيجعفا
آخججر إىل نيججعفهم عل ر ملرربيل املثررال ،إعاق ر و ررو إىل أمرراةن عمل ر أو تش رتيت برربكات
اجتماعي ر و موعررات تمعي ر موجررو وجل .وم ي ررت يتنرراول ن ررل املس ررتوطنات البش رري يف مواج ر
ا اثر املنا ير ر الس ررلبي مل رروا ورقر ر وامس رردو ررط ،تتعلر ر تلبل رردان املنخاضر ر ال ررد ل وتلا ررات
السرركاني امل مش ر املوجررو و يف املنرراط األبررد عرنر أا الررتالل ونررااو األتررار ،عل ر ملرربيل
املثالجل .وعل العكس من يلك ،كن اعتبار الر ع من مستوا العشواليات ومليل عال ما
االعتبارات املنا ي الطويل األجل يف طيط التكيف.

ابء -دور احلكومات الوطنية يف دعم التكيف على الصعيد احمللين بوسائل منها خطط
التكيف الوطنية
 -46الب را مررا تكررون أنشررط التكيررف أةثررر عالي ر عنرردما تناررذ عل ر مسررتوا األملرررو املعيشرري
أو ا أو البلدو أو املدينر  .ولكرن إ ارو إقلري املدينر أو البلردو أو ال رير ر مسرؤولي مشريفة برني
ا كومات الوطني و ون الوطني و يف مسني أن قردرات أا موعر مرن السركان علر التكيرف تتر ةر
تلسياملات الوطني و/أو ملياملات امل اطع جل املتال تلتنمي االقتاا ي والرعاير الاريي والتعلري
واخلرردمات االجتماعير األ رررا .ولل ررو الررى تبررذ ا ا كومررات الوطنير يف ملربيل انر اخلسررالر
واألنرار النامج عن الظوا ر البطي ا دوت والت ليل من ا إىل أ ىن مسد ومعايت را تلرا األةرر علر
الاررعيد احلر  .لررذلك ،جيججي أن يشجمل التوسججيع الفعججاو لنطججال العمججل املنججاخي داخججل البلججدان
الرتكيججز علججى املسججتوطنات البش جرية يف اس جرتاتيجيات التكيججف الوطنيججةن وال جربط بججني التخطججيط
احمللي والوطينن والدعم الذح تق ِّّدمه احلكومة الوطنية للتكيف على الصعيد احمللي.
 -1اإلقرار أبمهية قدرة املستوطنات البشرية على التأقلم مع تغري املناخ
 -47وأ ررا مولررل األمر املتيرردو أبن اليفةيررز يف  ١١٣مسرراي مررن املسررايات احررد و وطني را،
الب ررالا ع ررد ا  ،١64امل دمر ر م ررن ا كوم ررات الوطنير ر  ،ة رران علر ر املن رراط ا ضر رري  .واب ررتمل
معظم ا عل تدابري للتكيرف مرع تغرري املنراخ  75ورقر مرن أ رل ١١٣جل تعرا مسرالل التكيرف
__________

46جل انظر ذا الرابط .http://agwaguide.org/about/CRIDA/
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العام  ،وأبرز ا األمن الغرذال والتنروع البيولروج واحا ظر علر الرنظ ا يكولوجير  ،وإ ارو امليراه،
وقابلي ر الت ر ةر تلك روارت 47جل .و ررذه األرقرراي ليررل عل ر أن نررا اعيفا ر ا أبيي ر التكيررف تلنسررب
للمستوطنات البشري  .وللمساعدو عل إطال إجررا ات التكيرف احلير أو االملرتمرار ي را ،مرن
امل ر إعطررا األولوي ر للمسررتوطنات البش رري يف عمليررات التخطرريط للتكيررف الوطني ر أو يف أطررر
التكيررف أو امل ريفاتي ياتض .وينبغ ر أن ذ ررذ طررط التكيررف الوطني ر املسررتوطنات البش رري بعررني
االعتبار ،ةما ا ال يف برانمج العمرل الروطي يف اتيلنرد ،الرذا ملياردر يف تاير عراي ،٢٠١٨
والذا من بني أولوايتض املستوطنات البشري واألمن .وعل الر مرن ورو يةرر بعر التو ريات
بش ر ن إ مررا ال ضررااي ا ض رري وتغررري املنرراخ يف السياملررات الوطني ر يف بع ر مررذةرات السيامل ر
العامر ر ملول ررل األمر ر املتي رردو ،ق ررد ت ررا البل رردان إىل مزي ر ٍّرد م ررن التوجي ررض بشر ر ن ةياير ر إ ماج ررا
املستوطنات البشري يف طط التكيف الوطني 4٨جل.
 -2دعم الدور القيادح للحكومات دون الوطنية
(أ) إسناد والية ر ية للحكومات احمللية فيما خيص التكيف
 -4٨ينبغ ر لليكومررات الوطني ر أن وررنط ا كومررات احلي ر والي ر إعرردا طررط العمررل املتعل ر
تلتكيرف مرع تغرري املنرراخ ،وينبغر أن ت ريفن الوالير تلتمويرل الكرايف .علر ملرربيل املثرال ،ي رر قررانون
تغررري املنرراخ الالبيرري ،الاررا ر يف عرراي  ،٢٠٠9أبن ُومسرردات ا ك ر احل ر ر اخلررط األمررام يف
يا طط العمرل املتعل ر بتغرري املنراخ والتخطريط را وتنايرذ ا ةرل يف منط ت راُ وأبن ُا كومر
الوطني ر مسررؤول عررن ت رردمي املسرراعدو الت ني ر واملالي ر إىل ومسرردات ا ك ر احل ر ة ر تن ررز طررط
العمل احلي املتعل بتغري املناخُ 49جل .وقد تنص والي ا كومات احلي علر أن تضرع ةرل مسكومر
من ررا ط ر التكيررف اخلا ر هبررا وعل ر أن ترردمج التكيررف يف طط ررا ا لزامي ر  .مررن ب ر ن والي ر
ة ذه أن تيسر تومليع نطا ا جرا ات املنا ي احلي  ،بريط الو ا مبعايري ايو و الكا ي .
(ب) تفويض الصال يات وتوفري املوارد الكافية
 -49احلكومججات الوطنيججة هججي املسججؤولة عججن ةيئججة البيئججة السياسججاتية والقانونيججة والتنظيميججة
املم ِّّكنة للحكومات احمللية كي تضع خطط التكيف وتن ّفذها .وقد يستلزي يلك ،اعتمرا ا علر
أطر ا وةم والظروو اخلا بكل بلد ،ن ل المسيات ةا ير بوملرالل من را الالمرةزير الاعلير .
روانني ول روالط الالمرةزي ر املررب َ تعريا ررا أو ايزل ر تنايررذ ا تررؤ ا إىل ترردا ل ال روانني والل روالط
احلي مع ال واعرد واللروالط الوطنير ةمرا ترؤ ا إىل عردي ترو ري املروار البشرري واملالير الكا ير علر
الاعيد احل .
 -5٠وق ررد تنل ر ر امل رردن والبل رردات واملن رراط
العديررد مررن ا تمعررات احلي ر إىل االعتمررا عل ر

ررعوتت يف مسش ررد التموي ررل ال ررالزي للتكي ررف ،يض ررطر
موعررات ا ّ ررار نلي ر للتغل ر عل ر أن ررار الك روارت.

__________

47جل انظر ذا الرابط .https://www.unhabitat.org/books/sustainable-urbanization-in-the-paris-agreement/
4٨جل انظ ر ر ر ررر ر ر ر ررذا الر ر ر ر ررابط https://www.unhabitat.org/addressing-urban-issues-in-national-climate-change-policies-
 cities-and-climate-change-initiative-policy-note-3وhttps://www.unhabitat.org/books/addressing-climate-
.change-in-national-urban-policy/
49جل ور ت ذه املعلوم يف ورق مولل األم املتيدو.
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معول ججة وكافي ججة
وينط ججوح ت ججوفري املج جوارد املالي ججة عل ججى الص ججعيد احملل ججي عل ججى إجج جراء ج جويالت مالي ججة َّ
وعل ججى الس ججما للس ججلطات احمللي ججة بتحص ججيل الضج جرائي و أو الرس ججوم و أو املص ججاريف املفروني ججة
و أو ابستحداث آليات متويل مبتكجرةن مجن قبيجل السجندات اخلضجراء .وقرد يشرتمل أيضر ا علر
إنشا ندو وطي للتكيف كن للكياانت احلي الل و إليض عن طرير ت ردمي طلبرات .ويةرر
بع ر الورقررات ب ررامج تررو ري الرردع املررا  ،مثررل إ ارو ب ررانمج التنمي ر الدولي ر ارو خمرراطر املنرراخ
عل ر ررا املرردن يف نملرريا 5٠جل ،والتيررالف العررامل لتغررري املنرراخ التررابع لال ررا األورويب 5١جل ،الررذا
انطل يف عاي  ،٢٠١4والذا يرةز عل أقل البلردان روا والردول ايزرير الارغريو النامير  .إالّ أنرض
يبدو أن رص التمويرل رذه ال تكرون متامسر يف معظر األمسيران إال لليكومرات الوطنير  .وت نرا
إىل يلك ،ان را ما يست دو التمويل ،إ نن توار ،بررامج بنرا ال ردرات ،ر ر أنرض ينبغر اعتبرار تعزيرز
ال ردرو علر ا رد مرن خمراطر الكروارت ،والت ر للكروارت ،وبنرا ال ردرو علر التر قل علر مجيرع
املستوايت اخليار ‘الذا ال ي َندي عليض‘ .وتيسريا للياول علر التمويرل ،كرن التخطريط للتكيرف مرع
ونع رص وويل بعين ا يف ا سبان منذ البداي مسىت يزيد امستمال جنا ا جرا املتخذ.
 -5١وهنججاك اجججة إىل تججدابري جلتلفججة جلعججل الججدعم التقججين واملججاي الججدوي أل جراا تكيججف
املس ججتوطنات البشج جرية متا ججا عل ججى نط ججال أوس ججع وبش ججكل أس ججهلن ججيف للحكوم ججات دون
الوطنية .وقد اقيفمست اتيلند إنشرا نلير قامر برراة ةالةير برني املنظمرات الدولير وا كومرات
الوطني وا كومات ون الوطني  .وتملثل ،ان املع رد الكراريي للمروار الطبيعير CANARIجل قرد
عا اي ات املاحن الدولي إىل ت دمي املزيد من املوار ب اد بنا قدرات منظمات ا تمع املردين،
حيسرن إجنراز بررامج ومشراريع التكيرف
مسي إن من بر ن بنرا الكارا ات التنظيمير األملاملري أن ّ
مررع تغررري املنرراخ انظررر الا ررات  6٢و 6٣أ انهجل .وبرردأ ا لررس الرردو للمبررا رات البي ي ر ب ررانمج
ا جررا ات التيويلير  ،كرررر الرردعوو إىل إنرراا الطررابع احلر علر إطررار العمررل العررامل للتمويررل
املتعلر تملنرراخ 5٢جل .و تامر ا ،عررت ررانواتو ا تمررع الرردو  ،وال ملرريما األطرراو املدرجر يف املر ر
الثرراين لالتااقي ر  ،إىل نررمان ت روا ر الرردع الت رري واملررا الكررايف ملبررا رات التكيررف ،بوملررالل من ررا
نليات التعاون الدو وا قليم .
 -5٢بيررد أنررض ينبغ ر أن تتررو ر لرردا مررو ا ا كومررات احلي ر الكفججاءة الالةمججة لضججمان أن
جل الص ججال يات وامل ججوارد إىل فعالي ججة طط ججيط التكي ججف وتنفي ججذ  .إي ال ب ررد م ررن ت ررو ر
ي ججؤدح نق ج ُ
السلط احلي واملوار للياول عل التمويل ،مبا يض التمويل الدو جرا ات التكيف.
(ج) تيسري احلوكمة املتعددة املستوايت لتخطيط التكيف بوسائل منها خطط التكيف الوطنية
 -5٣ت نررا إىل التكامررل األ ر  ،يتعرني عل ر ا كومررات الوطنير أن ترردع التكامررل العمررو ا
لسياملررات وإج ررا ات التكيررف عل ر حنررو امل ريفاتي  .ويشررمل ررذا التنسرري َ والتعرراون بررني ا كومررات
الوطني و ون الوطني عل التخطريط جررا ات التكيرف وعلر تنايرذ ا ور رد ا .وال ينبغجي أن
يُفهم التكامل الرأسي على أنه نسخة مكررة من اخلطط الوطنية َّ
تنفجذ علجى املسجتوى احمللجين
وإمنججا هججو تيسججري للحوكمججة املتعججددة املسججتوايت وللتخطججيط املتكامججل .وينبغ ر أن تشررمل ررذه
__________

5٠جل انظر ذا الرابط .https://www.devtracker.dfid.gov.uk/projects/GB-1-203842
5١جل انظر ذا الرابط .http://www.gcca.eu/
5٢جل انظر ذا الرابط .http://www.tap-potential.org/
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ا وةمر املتعررد و املسررتوايت ا كومررات الوطنير و ون الوطنير  ،ضرالا عررن ا تمعررات احلير  ،مررع
ديد وانط للمسؤوليات عل خمتلرف مسرتوايت ا كومر  .وقرد يسراعد ا كومرات الوطنير اعيفا را
تلعديررد مررن مبررا رات التكيررف الررى عرررا تنايررذ ا تلاعررل علر الاررعيد احلر و كررن االملررتاا و من ررا
يف عملير ونررع طر التكيررف الوطنير  .ومررن بر ن ررذه ا وةمر املتعررد و املسررتوايت أيضرا أن تررؤ ا
إىل تيسري أ ذ العمل املنا عل الاعيد احل بعني االعتبار يف املسايات احد و وطنيا.

 -54ويتعججني تعزيججز التججلةر والتنسججيق ابسججتمرار بججني إج جراءات التكيججف مججع تغججري املنججاخ يف
املستوطنات البشريةن وبني التكامل الرأسي بني احلكومات الوطنيجة ودون الوطنيجة .ويف مسالر
برامج العمل الوطني  ،ةما قدم ا املع د الدو للتنمي املستدام  ،ان التكامل الرأمل و عملي
الربط بني ونع طط التكيرف وتنايرذ ا ور رد ا وت ييم را علر الارعيد الروطي ،وبرني ونرع ا
وتنايررذ ا ور ررد ا وت ييم ررا عل ر الاررعيد ون الرروطي .ويتطل ر يلررك ج ررو ا متوا ررل مسر را
علر مراعرراو الواقررع احلر يف ونررع طر التكيررف الوطنير والنرواتج يات الاررل  ،وعلر أن و ِّّكررن
برامج العمل الوطني التكيف علر املسرتوا ون الروطي .وي تضر الرنّ ج املتبرع لتي ير التكامرل
الرأمل التزام ا وطني ا رحي ا بعملي ونع ط تكيف وطني تتس تلشمول وت وي عل املشارة ،
مررع إقام ر مس روار مس ررتمر بررني اي ررات الااعل ر الوطني ر و ون الوطني ر يف مجيررع املرامسررل .وتوج ررد
إربررا ات الغرررض من ررا تيسررري التكامررل العمررو ا يف عملي ر ونررع ط ر التكيررف الوطني ر  .عل ر
ملربيل املثرال ،ت ردي رذه الوةي ر )Vertical Integration in National Adaptation Plan (NAP
 Processes: A guidance note for linking national and sub-national adaptationت ر ا مررانا
كررن تكيياررض مررع الواقررع السررالد يف البلررد ومررع ال رردرات وامل روار املتامس ر 5٣جل .ويتطل ر التكامررل
الرأمل الاعال ما يل
المسيات لل يراي تلتخطريط ال طراع وا رال علر الارعيد احلر  ،بوملرالل
أجل
من ا الالمرةزي الاعلي  ،مسس االقتضا و
حبجل
جل

اليفتيبات املؤملسي للتنسي و
تبا ل املعلوماتو

جل تررو ري ال رردرو الكا ير وتطرروير ال رردرات مسررىت يضررمن مساررول اي ررات الااعلر ،
عل ا تالو مستواي ا ،عل املعارو وامل ارات الالزم لالخنرا يف ذه العملي .
 -55وقججد يتخججذ التكامججل أشججكاال جلتلفججة مججن التنسججيق والتعججاون بججني احلكومججات الوطنيججة
واحلكومات احمللية
ا إندونيسيا ،ووشي ا مع اخلط الوطني للتكيف مع تغري املناخ واالمليفاتي ي
أجل
ا طاري ر الوطني ر املتعل ر بتغررري املنرراخ ،تعمررل ا كوم ر الوطني ر مررع ا كومررات احلي ر عل ر ونررع
وتنايذ ط التنمي الشامل و ط املتخداي األران الشامل و
حبجل ويف جررزر ملررليمان ،تعتررا ط ر عمررل ونيررارا للت ر قل ا ضرررا و ط ر العمررل
املنا  ،اللتني درات يف عاي  ،٢٠١6امليفاتي ي مشيفة اعتمد ا ةل من لس مدين ونيارا
__________

5٣جل مت ر ر ررا علر ر ر ر ر ر ررذا الر ر ر ررابط
.Integration-in-NAP-Processes-Guidance-Note.pdf

http://www.napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2016/11/Vertical-
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مبا يض اي ات امسب املالي عل مسرتوا ا تمعرات احلير جل وا كومر  .و ر تضر جرداول
أعمال ةانت مناال عن بعض ا البع يف الساب وتستلزي العمل عل مستوايت متعد و و رو
وتبي العديد من ا موعات املختلا يف املدين .
عمل كن أن حيظ بدع ّ

 -56ويشج ججمل التكامج ججل الرأسج ججي كومج ججات أخج ججرى دون وطنيج ججة كحكومج ججات املقاطعج ججات
واملنججاطق .و كررن لليكومررات ا قليمي ر أن تضررع طررط تكيررف عل ر املسررتوا ا قليم ر ب اررد
التغلر علر ردايت التكيررف يف املسرتوطنات البشرري ةمررا كن را التنسرري مرع ا كومررات احلير .
عل ر مل رربيل املث ررال ،ي رروي إقل رري البامل ررك يف إمل رربانيا مسالير ر ا بتن رريط ط ر امل ررتخداي األرانر ر ةر ر
يضمن ا التكيف مع تغري املناخ ،وملوو يناذ مشروعا رالدا الملتخداي األران يف بلباو ونيط ا.
ّ
 -57وإبمك ججان اهليئ ججات ف ججول الوطني ججة أيض ججا أن تس ججهم بش ججكل كب ججري يف قي ججق التكام ججل
الرأسي .عل ملبيل املثال ،لدا اال ا األورويب تع طويل يف ع التكامل الرأملر جررا ات
التكيف عل الاعيد الوطي وا قليم واحل
ترم ر ر ط ر ر اال ر ررا األورويب ا ض ر رري املتا ر ر علي ر ررا يف عر رراي  ،٢٠١6ال ر ررى
أجل
أ رجرت التكيررف نرمن أولواي ررا االةنتررا عشرر ،والشرراة مررن أجرل التكيررف مررع تغرري املنرراخ ،الررى
أطل ررت مررؤ را ،إىل وكررني السررلطات احلي ر مررن التخطرريط ج ررا ات التكيررف مررع تغررري املنرراخ
وتنايذ ا ،وإىل وكني السلطات احلي والدول األعضرا يف اال را األورويب واملاونري األوروبير ،
و ري ا من منظمات اال ا األورويب من العمل معا 54جلو
حبجل يردع اال را األورويب أيضرا الردول األعضررا يرض يف مسرال وجرو مسرالل عررابرو
لليدو ا قليمي عن طري تيسري إجرا ات التكيف ا قليمي تتباع امليفاتي يات إقليمير  .علر
ملبيل املثال ،لدا منط ر ورر البلطير املريفاتي ي و طر عمرل للتكيرف يرا مثررو مشرروع Baltadaptجل
الرليس 55جل.
 -5٨وينبغي للحكومات الوطنية أن تجدعم أيضجا مشجاركة امتمجع املجدح يف ططجيط التكيجف
وإجراءات التكيف على الصعيد احمللي من أجل وكمة فعالجة متعجددة املسجتوايت .وت مكران
تومليع نطا عمل نليات املشارة ا تمعي وا براو من أجل سني املسا ل والشاا ي وت برل
ايم ور عن طري امليزن التشارةي  ،والر رد والت يري  ،وع رد منتردايت املواطنر وملر الت ا جنراز
وا وةم ا لكيفوني بواملط مناات ن ال .
 -3ترسيخ بيئة مت ِّّكن التكيف يف اناو العلم والتعليم واألحباث
(أ) إنتاج بياانت موثوقة
 -59نا مس ل تتكرر إاثر را تتعلر بت يري قابلير التر ةر و ر ا ارول علر بيراانت موةوقر
من نوعي جيدو ،من مجلت ا
إسججقاطات املنججاخ يف نطج ٍ
جال وعلججى مسججتوى مججن الدقججة م ّكنججان مججن االعتمججاد
أجل
عليها بقدر ٍ
كاف من الثقة أل راا التخطيط الستخدام األرانيي والتحكم يف اسجتخدامها.
ومن نتالج اال ت ار إىل ذه البياانت أن مالك األران ومطورا املشاريع العمراني قد ي رد ون

__________

54جل متا عل ذا الرابط .https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
55جل انظر ذا الرابط .http://www.baltadapt.eu/
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بت دمي طعون قانوني يف ال يو الى ي َيف تطبي ا علر مشرروع مرن املشراريع العمرانير والرى يررون
أترا ال تسررتند إىل أ لر علمير ةا ير  .ويف الواقررع ،يتبر ّرني مرن اربر الالبرني أنررض ،مسرىت عنرردما تكررون
البياانت متامس  ،ال بد من ذةيد ا مل اطات املاغرو امل ياس املتعل تلايضراانت و بروحب العوا رف
يف منط مرن املنراط السرا ن يف ملرن مرن السرنوات امل بلر بايضراانت تكرون قرد مسردةت منرذ وقرت
قري وبتن يط يفات عو و الايضاانتو
حبجل بيج ججاانت اقتصج ججادية واجتماعيج ججة وبيئيج ججةن تكج ججون عج ججادة متا ج ججة ولكنه ج جا ليس ج ج
ابلضجرورة متا ججة ابلشججكل املالئججم إلججراء ليج ٍجل مكججاح أو ليج ٍجل للسالسججل الزمنيجة .وقررد تسررتغر
عملي ر مجررع البيرراانت و ليل ررا ،أل رراض ت ييمررات ال ابلي ر للت ر ةر ،وقت را طررويالا .وة ر تكررون ت ييمررات
ال ابلي للت ةر عال  ،ينبغ معاي أوجض عدي الكاا و يف مجع البياانت و زين ا واملتخدام ا.
 -6٠وت ججؤدح احلكومج ججات الوطني ججة دورا ا ج جا يف إع ججداد املعلومج ججات الطقس ججية املوثوقج ججة
وإسجقاطات املنججاخ والبيجاانت االجتماعيججة  -االقتصجادية .و كررن إنترا رذه البيراانت تلتعرراون
مع ةياانت ون وطني أو و وطني  .علر ملربيل املثرال ،مولرت مسكومر جنروحب أملريفاليا ونرع
موعر متار علي ررا مررن توقعررات تغررري املنرراخ يف جنرروحب بررر أملريفاليا .وا ررذ بعر ا كومررات
الوطنير اخلطروات الالزمر لكاالر إنتررا البيرراانت املنا ير و رديث ا وتوا ر ررا أل رراض العمررل علر
الاعيد احل
أنش ر ت الوةال ر ا ندونيس رري ل.ر ررا ايوي ر واملن رراخ وايي ررو يزاي نلي ر لتن رريط
أجل
و رردي البيرراانت املنا ي ر ورايا هبرردو ونررع توقعررات ملسررتوايت اخلطررر .وت نررا إىل يلررك،
يدت يف إندونيسرريا نظرراي مؤبررر ال ابلي ر للت ر ةر واملعلومررات ب اررد إاتمس ر معلوم رات مل ر ل
املررت َ
املنال عن مستوايت قابلي الت ةر يف بع ا االت أو ال طاعات ا الي و
ومولررت ا كوم ر األمل ريفالي تطرروير إطررار  CoastAdaptو ررو إطررار عمررل يررنظ
حبجل
ّ
إياال املعلومات ويدع ا اي ال رارات يتضمن معلومرات وتوجي رات تتعلر بتر ةريات تغرري املنراخ
عل السروامسل وملربل التاردا را 56جل .ويشرتمل إطرار  Coastadaptأيضرا علر معلومرات ا ر
تلدول عن الشرو التنظيمي والتشريعي وعن توا ر البياانت.
 -6١و كن لليكومات الوطني  ،مسىت إ نن م تعا ديدا مسر ل إملر اطات املنراخ ،أن تردع
الن ج ال الم عل املشارة الوار و يف الاال الثال -ألف ٢-أعاله ،بغي توليد بياانت أملاملي
منا ي ر واقتاررا ي واجتماعي ر وبي ي ر مررع تعزيررز اخن ررا اي ررات ررامسب املا رلي عل ر الاررعيد
احل يف إجرا ات التكيف.
(ب) تعزيز القدرة التقنية لدى موظفي احلكومات احمللية ومنظمات امتمع املدح
 -6٢يبردو أن مرن املسرالل األ ررا ا امر  ،ال ملريما يف البلردان النامير  ،ن رص ةارا و مررو ا
ا كومات احلي ومنظمات ا تمع املدين يف ا االت التالي
فهججم عججام ملونيججوع تغججري املنججاخ وآاثر مو اررو ا كومررات احلي ر  ،مبررن رري
أجل
ةبار ناع ال رار ،مليستايدون من املخاطر املنا ي أةثر ،األمر الذا من ب نض أن يساعد
__________

56جل انظر ذا الرابط .https://www.coastadapt.com.au/
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رري إىل التكيررف ال ررال
علر مكا ير مررا َ
يالمسر مررن تررر عرراي يف ملر ِّّرن طررط التكيررف .وقررد أبر َ
عل النظ ا يكولوجي ديدا تعتباره ت ا يستلزي تدري َ نّاع ال رارو
حبجل ليججل البيججاانت ومجعهججا وإدارةججا يبرردو أن العديررد مررن مررو ا ا كوم ر احلي ر
يات رررون إىل اخلرراو الت ني ر يف ررال مجررع البيرراانت وتاسررري ا واملررتخدام ا .ويلررزي املزيررد مررن الترردري ،
ال مل رريما يف ا رراالت ال ررى تتطل ر م ررارات ت ني ر متط ررورو ،مث ررل امل ررتخداي نظ ر املعلوم ررات ايغرا ي ر
لتمثيل خمراطر املنراخ ،وعلر الارعيد املؤملسر أيضرا يمرا يتعلر تملمارملرات واملبرا ة التوجي ير العامر
ارو املعارو واملعلوماتو
جل ونيع السيناريوهات وعمليات التخطجيط املتكجررة مرن بر ن التردري علر
ونررع السرريناريو ات ،مبررا ي ررا السرريناريو ات املعياري ر والسرريناريو ات االملتكشررا ي  ،أن يسرراعد
ا كومات احلي عل ديد املخاطر وأبكال قابلي الت ةر يف األجل ال اري واملتوملط والطويل.
عرني مسسامل زمني ا.
ومث مساج أيض ا إىل إجرا راملات ن
 -6٣ومن األمثل عل أنشطة معاجلة نقص الكفاءة التقنية ما يلي

أملر مشررروع املنرراخ  CANARI ACTTيف بنررا قرردرو نررس مررن منظمررات ا تمررع
أجل
املدين يف ترينيدا وتوت و يف ا رالني التراليني ت وير التنظري و والكارا و الت نير جنراز املشراريع والراامج
املتعل تلتكيف مع تغري املناخ والت قل معضو
حبجل أنش ر ر مرةر ررز راملر ررات االملر ررتدام العاملي ر ر يف مر رراليزاي ،تلتعر رراون مر ررع جامعر ررات يف
ةمبو اي ومج وري الو الد راطي الشعبي و ييت اني ،وبدع من بربك نملريا واحريط ا را ة ألورات
تغري املناخ العامل ‘ ،خمتاات تعل ‘ يف ال بنا ال درات عل ا رد مرن اخلسرالر واألنررار النامجر عرن
األمسرردات املنا ي ر الشررديدو البطي ر والس رريع ا رردوت عررن طري ر ا ررد مررن املخ راطر والتكيررف املبررا ِّر
نمن السيا األوملع للتنمي املستدام و
جل وقررد ّربررت ا كوم ر الوطني ر الالبيني ر  ،برردع مررن مولررل األم ر املتيرردو٣٨٠ ،
مدرتا ِّّ
وممرانا من الوةاالت ا كومي واألوملا األةا ي  ،تت ا ن تعب ت تعتبار ري الردع
الت ي لليكومات احلي عندما طط لتغري املناخ وتناذ إجرا ات بش نضو
ك ررن االط ررالع مسالير ر ا ع ررا ب رربك ا نيفن ررت عل ر بع ر ال رردورات ال ررى و ررت
جل
ا بررارو إلي ررا يف الورقررات امل دم ر  ،ومررن بين ررا الومسرردات التعليمي ر للمرردن ،التابع ر ملولررل األم ر
املتيرردو ،وأةا ي ر تغررري املنرراخ 57جل ،والرردورو ا لكيفوني ر املاتومس ر بش ر ن املرردن املسررتدام للمع ررد
ا ندا للمستوطنات البشري  ،الى نظمت يف عاي 5٨ ٢٠١7جل.
 -64ومججن احللججوو الججيت مكججن هبججا معاجلججة نقججص الكفججاءة التقنيججة لججدى مججوظفي احلكومججات
ميسر‘
احمللية فيما يتصل ابلتكيف العمل مع ‘وسيط‘ متخصص يف التكيفن يسمى أيضا ‘ ّ
أو ‘مججرتجم‘ أو ‘مج ِّّ
جروج‘ التكيججف .و كررن أن ثررل الوملرريط منظمر مررن منظمررات ا تمررع املرردين
أو مرة ررز أو ررات أو ري را ع ررامالا يتر ر لف م ررن ج ررات متع ررد و ررامسب ما ررلي  .وي ررتلخص ور
__________

57جل انظر ر ر ررر ر ر ر ررذا ال ر ر ر ررابط

https://www.unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/cities-and-

.climate-change-academy/
5٨جل انظر ذا الرابط .https://www.courses.sdgacademy.org/learn/sustainable-cities-november-2016
22

GE.18-02518

FCCC/SBSTA/2018/3

الومليط يف تو ري البياانت واملعلومات املتامس يف بكل ّكن وانع السياملات واملمارملني علر
الا ررعيد احلر ر م ررن التا رررو علر ر أملاملر ر ا .و ك ررذا ،يس ررتطيع الومل رريط أن يس رراعد يف ت ررد
املعلومررات املتعل ر تلتكيررف والتر قل واملرردن ،واأل ر مررن يلررك يسررتطيع تاارريل األ وات والررن ج
املوجررو و مسس ر السرريا احل ر  .وتلعمررل عررن ةث ر مررع وانررع السياملررات ،كررن أن يسرراعد
الومليط أيضا عل إ را تج الت قل يف مناقشات السياملات احلير  .وتظ رر اربر مشرروع ذقلر
املدن واألرانر األ ري ير يف املسرت بل ،الرذا نارذ يف لوملراةا ومرابوتو وينرد و  ،ةيرف كرن أن
تيسر ‘خمتاات التعل ا ضرا‘ ا اي قرارات بنا ا عل أ ل من أجل ا تيار مسارات تنمي قا رو
ّ
عل الت قل 59جل .ومن ب ن املرتخداي الوملرطا بردوره أن ي لّرل االعتمرا علر اخلراات الدولير يف
ا ت ييمات قابلي الت ةر والتخطريط ،و رو أمرر يتارل جزلير ا تالمستياجرات مرن التمويرل الردو
الى ةثريا ما تتالزي مع ترةيز التكيف عل ا ياةل األملاملي .
(ج) دعم التعليم واألحباث
 -65وبس ججبي احلاج ججة إىل البي ججاانت واملع ججارف والتعل ججيم بش ججأن التكي ججف والت ججأقلمن ينبغ ججي
للحكوم ججات الوطني ججة أن ت ججدعم األحب ججاث الوطني ججة ،بومل ررالل من ررا ،علر ر مل رربيل املث ررال ،ووي ررل
الكليررات ا كومي ر وايامعررات و/أو مراة ررز األوررات .سرروو تولّررد األو ررات الررى اري ررا تل ررك
املؤملسات بياانت ماغرو امل ياس و ّسن األوجض احرد و ل ابلير التر ةر بتغرري املنراخ .وللعلروي
االجتماعي ور م تؤ يض يف الت قل  .و كن أن تساعد األوات الوطنير علر ونرع مسلرول
التكيف املناملب نليا ،مما يزيد ال درو عل الت قل مع املنراخ .و تامرا ،كرن أن ترؤ ا ايامعرات
ور الوملر رريط املش ر رار إلير ررض يف الا ر رررو  64أعر رراله .ويف الالبر ررني ،أات إب ر ررا الوةر رراالت الوطني ر ر
وإقامت ا براةات مع املعا د وايامعات التابع للدولر ترو ري الردع لليكومرات احلير مرن أجرل
إجرا ت ييمات والتخطيط جرا ات التكيف و ديد أولواي ا .وإن الل ن املعني بتغرري املنراخ يف
الالبررني ووزارو الدا لي ر وا ك ر احل ر مسالي ر ا باررد ونررع ب ررانمج الملررتدام اخن ررا املؤملسررات
األةا ي احلي الى تدع السلطات احلي يف التخطيط للعمل املنا وتنايذه.

جيم -الشراكات بني املدن من أجل التكيف مع تغري املناخ
 -66يسراعد إنشرا الشرراةات برني املردن ،بوملررالل من را بربكات املردن ،األعضرا علر ر
املخرراطر املنا ي ر وأملررالي التكيررف مع ررا م ر ا أ ضررل ويررذة اامل ر لبررذل اي ررو مررن أجررل
التكيف .ومن ب ن التعل من األقران أن يع ّ رل وترريو االبتكرار والتنايرذ .وتسرع بربكات املردن
عمومرا إىل ربررط املراةررز ا ضرري الررى تواجررض رو را و/أو خمراطر متشرراهب يمررا بين ررا مسررىت تسررتايد
من عملي ‘التعل املتبا ل‘ .وتملتطاع الشبكات وكني املردن مرن االبتعرا عرن َترج ت ري نر
وترو ترج ررويل أةثرر يشرمل ا ياةررل السياملري والتنررازالت الرى ر ِّّد األ طررار وقابلير التر ةر
هبا 6٠جل .ومع يلرك ،ال ترزال مثر ردايت ر ر املنرا ع املرتبطر تلشرراةات برني املردن أل رراض بنرا
ال رردرو عل ر الت ر قل وأل رراض التكيررف .ويسررر ررذا الارررع مررن الت ريررر معلومررات عررن األعمررال
اياري ر بش ر ن الش رراةات والشرربكات بررني املرردن وعررن أ ر التيرردايت الررى تعرريفض املض ر قرردما
__________

59جل انظر ذا الرابط .http://www.fractal.org.za/
6٠جل انظر ذا الرابط .http://pubs.iied.org/pdfs/10816IIED.pdf
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والارررص السرراحن  .ومررن برربكات ا كومررات احلي ر 6١جل املررذةورو يف الورقررات امل دم ر ويف ررالل
ا وار الت ي العديد من الشبكات املعني بتغري املناخ ،تلك الى تر قالم هبا يف املر السا س.
 -67ويةرت األعمال ا تمعي والتعاون بني املدن بش ن تغري املناخ يف الالبني تعتبار ا أمسد
األمثل عل براة بني املدن عل رار وي التعاون الالمرةرزا أو التوأمر البلدير برني مدينر يف
غال األرض وأ را يف جنوهبا .ويشار يف املشروع ممثلرو مسكومرات نلير مرن اليراتن والالبرني.
بيد أن املناقشات اليت جرت أثناء احلوار التقين ومنتدى املنسقني تشري إىل أن هناك العديجد
مججن مبججادرات التوأمججة بججني مججدن الشججماو واجلنججوبن منهججا مججا يرّكججز علججى التكيججف ،م رن قبيررل
الش ر رراة بر ررني بر ررون ،أبملانير ررا ،ومدين ر ر التز .و ر ررذه الش ر رراةات بر ررني الشر ررمال واينر رروحب تت ر رراوز
ا كومررات احلي ر  ،و كن ررا أن تكررون ب رراةات بررني مؤملسررات أوررات أو منظمررات مررن ا تمررع
املدين الى ت عل وجض التيديد تلتغل عل التيدا املتمثل يف التكيف.
 -6٨ويةررر العديررد مررن الشججبكات العامليججة املكونججة مججن أصججحاب مصججلحة متعججددين ،ترةررز
باا ا عل املردن وعلر ناثر التر قل مرع تغرري املنراخ ،ضرالا عرن بربكات رص قطاعرات
نررد و مثررل امليرراه أو األمررن الغررذال جل وبرربكات مسكومير ا ررذت موقعر ا ررا برني املسررتويني احلر
والوطي انظر املر السا سجل.
 -69وتب ج ّجني م ججن لي ججل الورق ججات َّ
املقدم ججة أن هن ججاك ثالث ججة ججدايت رئيس ججية فيم ججا يتعل ججق
ابلشراكات بني املدن ،يتعل أ لب ا بن ص التمويل يف اينوحب
ةث رريا مررا ال يكررون لرردا ا كومررات احلي ر ملرروا عججدد قليججل مججن املججوظفني
أجل
ويرتفججع فيهججا معججدو تب جديو املججوظفني ،األمررر الررذا مررن بر نض إمررا أن حيررد م رن نطررا عملي ر بنررا
الشراة أو أن يوقا او
حبجل يف مسال ر الشرراةات الت ني ر  ،قججد منججع قِّصججر دورات التمويججل بنججاء ش جراكات،
مسي ر إن التارراعالت املبابرررو واملنتظم ر وج را لوجررض بررني مررو ا املرردن الشررريك ومسررد ا تكاررل
املتمرار االخنرا واال تمايو

جل ال تق ج جيَّم فوائج ججد املشج ججاركة يف الش ج جراكات والشج ججبكات وال ج ججدايةُا تقييمج ججا
سججليما .ومررن امل ر االنتظرراي يف ت يرري مررا حير َررز مررن ت رردي ومررا إيا ةانررت املرردن ناس ر ا ترررا أتررا
تسررتايد مررن االخنررا  ،ومررن امل ر أيضر ا تسررليط الضررو علر التيرردايت والشروا ل للوقرروو علر
أ ضل تدابري التادا.
 -7٠لججي هنججاك ش جراكات وشججبكات بججني بلججدان اجلنججوب تكفججي لججدعم نقججل املعججارف بججني
املدن اليت تواجه ظروفا ومعوقات متشاهبة .وال بد من ونع موع أ وات تردع ديردا رذا
النوع من الشبكات يف ا وانر واألرايو واملناط النالي واملستوطنات السامسلي .

__________

6١جل ير املزيد من املبا رات العاملي وا قليمي يف مر الوةي .FCCC/SBSTA/2017/INF.3
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رابعا -اخلطوات املقبلة مع الشركاء
 -7١الل ا وار الت ي ومنتدا اي ات املكلا تلتنسي  ،انقع املشارةون ا جرا ات الرى
كن ت اي ا التغل عل التيدايت احد و .و و ما أ ا إىل إعراحب البع عن ا تمامض وإىل
ت دمي عوات رحي للتعاون.
 -7٢وأعرررحب مولررل األمر املتيرردو عررن ر بتررض يف التنسرري مررع اخلراا واملنظمررات املختار بشر ن
رريا امل ر روا التوجي ي ر ر التكميلي ر ر م ررن أج ررل زاي و أ ررذ املس ررتوطنات البش ر رري بع ررني االعتب ررار يف
العمليات الوطني للتخطيط للتكيرف وتنايرذه ،تلتعراون مرع رير راا أقرل البلردان روا واملنظمرات
الشريك مثل الشبك الدولي ملدن إعا و التدوير .وأعرحب ا لس الدو للمبا رات البي ي عرن ر بترض
يف ع الشراةات بني مدن اينوحب تالملتاا و من املبا رات ال المر  ،وإبنترا املعلومرات ونشرر ا،
مبا يف يلك موعات األ وات ملختلف أنواع املستوطنات مثل مستوطنات األرايو واملسرتوطنات
النالي جل ،وعن ر بتض يف موا ل ع ر د وت يي إجرا ات التكيف احلي .
 -7٣ومن ا جرا ات التعاوني احلي ا نا ي الى اقيفمس ا املشارةون ما يل
أجل
برةات الت منيو

ت وير أوا رر التعراون برني ا كومرات احلير وبررةات ال طراع اخلراص ،مبرا ي را

حبجل ت وير ر أوا ررر التع رراون ب ررني ا كوم ررات احلير ر وايامع ررات أو مراة ررز األو ررات
هبدو ت دمي بياانت ومعلومرات ومعرارو تتعلر تلتكيرف كرن للممارملرني و رناع ال ررار وأ ررا
ا تمع احل االملتنا إلي او
جل تعزيررز التعرراون بررني مررو ا ا كومررات احلي ر املكلاررني مبس ر ل التكيررف وبررني
املكلاني تلتخايف لضمان التخطيط املتكاملو
جل إب ررا مجيررع أ ررياحب املاررلي  ،مبررن يف يلررك الا ررات امل مش ر مررن السرركان
ومساملو معارو الشعوحب األ لي  ،يف ت يي ال ابلي للت ةر وونع السيناريو ات.
 -74و عيررت ا كومررات الوطني ر وا تم ررع الرردو إىل ع ر تعزيررز ق رردرات مررو ا ال طرراع الع رراي
والبررامسثني ،ال ملرريما يف البلرردان النامي ر  .وملررلط الضررو عل ر تيسررري مساررول ا كومررات ون الوطني ر
و ري ا من اي ات الااعل املعني نلي ا عل وويل التكيف تعتباره من األمور األملاملي .
 -75و عيررت األمانر إىل تبيرران مررا حيتاجررض ررنّاع ال ررار الرروطنيني و ون الرروطنيني ،ضرالا عررن
وانررع طررط التكيررف مبررا ي ررا ب ررامج العمررل الوطني ر جل ،مررن املعررارو احررد و للمسرراعدو عل ر
املوا مر بررني العرررض والطلر علر املعررارو أل رراض التكيررف يف املسررتوطنات البشرري  ،يف ملرريا
برانمج عمل نريويب.
 -76وملتدع
إجرا ات متابع .
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Annex I
Proceedings of the technical dialogue on human settlements
and adaptation
[English only]
1.
A technical dialogue involving 11 international experts working on human
settlements and adaptation, co-organized by ICLEI – Local Governments for Sustainability
(ICLEI) and the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), under the
auspices of the Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to
climate change (NWP), was held on 5 November 2017 at the ICLEI headquarters in Bonn.
The purpose of the dialogue was to refine the key findings from the 24 submissions on
human settlements and adaptation received by the secretariat, to prepare for the 11 th NWP
Focal Point Forum, on human settlements and adaptation, and to discuss future
opportunities for collaboration. Discussions centred on the four mandated focus areas of the
submissions, as detailed below.
2.
The discussion first focused on conceptual differences between assessing sensitivity
and vulnerability to climate change. Experts agreed to use the Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) definition, which views sensitivity as a component of
vulnerability. The challenges related to stereotyping women as either victims or agents of
change were highlighted. Gender-differentiated vulnerability to climate change should be
assessed and analysed in detail, acknowledging that it varies greatly within cities and across
the globe. Understanding the structural factors of vulnerability to climate change in cities is
also essential, such as informality, as well as reliance on network infrastructure and on cash
for food and services. Informal settlements raise the issues of land-use control and
addressing the challenges inherent to building on risky land. Experts underscored the
importance of translating vulnerability assessments into climate action, including through
long-term programmatic approaches.
3.
On integrating short- and long-term climate considerations (including extreme
weather and slow onset events) into planning, experts first highlighted the importance of
planned growth of cities over the short, medium and long term. They emphasized that urban
planning should be conducted with ecosystem boundaries in mind rather than focusing on a
city’s administrative boundaries. Experts also emphasized that attempting to limit urban
growth has been proven to exacerbate vulnerability by driving the expansion of informal
settlements. Previous efforts to evict and/or relocate informal settlements and slum dwellers
have proven to carry heavy social and economic costs and thus relocation should only be
considered as a ‘last resort’. The importance of avoiding maladaptation (or false
adaptation), including through short-term economic development, was stressed.
Considering the circular economy, social cohesion and food systems as a part of city
development, was suggested as a way to trigger long-term thinking and break down barriers
between urban and rural development. The transformative or transformational adaptation
approach has been widely discussed among IPCC scientists, although no consensus on the
approach has yet been reached. It is currently referred to by policymakers to catalyse or
justify a wide range of actions. As a concrete measure to limit development on floodplains,
urban and peri-urban agriculture was presented as a solution that can enhance food security
and contribute to women’s empowerment by generating revenue. Analysing the behaviours
of individuals or groups was seen as particularly important when planning for adaptation.
4.
Regarding the role of national governments in supporting adaptation locally,
experts underlined that subnational capacity and resources are a prerequisite for local
governments to effectively address climate impacts, and that devolving powers to
subnational governments should not be done without providing the technical and financial
means to take action. For example, effective decentralization should grant local
governments the powers to raise taxes and/or develop financial mechanisms such as climate
or green bonds in order to finance their adaptation activities. Local adaptation plans should
not merely replicate national adaptation plans (NAPs), but rather present the opportunity to
build on the numerous actions already implemented locally, including by communities.
Such local adaptation plans, particularly if they are mandated by the national government,
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should meet minimum standards and form part of a multilevel governance of adaptation in
which actions implemented by communities, subnational governments and the national
government are coordinated and feed into one another. This raises the question of the
consideration of human settlements, including cities, in NAPs, on which little guidance is
currently available. National governments are seen as being responsible for building an
enabling environment for local governments. This includes strengthening technical capacity
for adaptation, including by training national and local government staff, policymakers and
practitioners and developing climate change curricula for schools and universities, and
supporting research on climate and resilience.
5.
City partnerships on adaptation can be between governments, between research
institutions or between civil society organizations. North–South partnerships between local
governments are sometimes challenging because of differences in governance
arrangements, physical circumstances and socioeconomic situations, but there are examples
of successful North–South technical partnerships on adaptation, including between water
utilities. Regarding communication between cities, online systems for facilitating
networking among cities have demonstrated success in developed countries, but less in
developing country settings. A major challenge for city networks is to continue
collaboration once the original funding has been disbursed. Networks that have strong
coordinating entities that provide information and develop tools and methodologies have
proven to last longer than others. The association of local governments within national
boundaries can facilitate the sharing of information and tools among cities and the
organization of training.
6.
Possible follow-up activities arising from the technical dialogue and the Focal Point
Forum include communication on the key findings contained in the synthesis report on
adaptation in human settlements at the World Urban Forum (7–13 February 2018, Kuala
Lumpur), the IPCC Cities and Climate Change Science Conference (5–7 March 2018,
Edmonton, Canada) and Resilient Cities 2018 (April 2018, Bonn).
7.
UN-Habitat expressed interest in coordinating the drafting of supplementary
guidelines on the consideration of human settlements in NAPs with relevant experts and
organizations. ICLEI expressed interest in supporting the development of new South–South
city-to-city partnerships by capitalizing on existing initiatives, and in further supporting the
monitoring and evaluation of local adaptation action. National governments and the
international community were invited to support the capacity-strengthening of public sector
staff and researchers and to facilitate the access of subnational governments and other
relevant local actors to adaptation finance. Further, the secretariat was invited to identify
the specific knowledge needs of national and subnational decision makers, as well as of
developers of adaptation plans (including NAPs), to help align the supply of and demand
for knowledge of adaptation in human settlements in context of the NWP.
Experts participating in the technical dialogue
Expert

Organization

Ms. Ibidun Adelekan
Ms. Gotelind Alber
Mr. David Dodman

University of Ibadan, Nigeria
GenderCC – Women for Climate Justice, Germany
International Institute for Environment and Development, United
Kingdom
United Nations University Institute for Environment and Human
Security, Germany
ICLEI headquarters, Germany
UN-Habitat, Kenya
UN-Habitat, Kenya
Griffith University, Climate Change Response Programme, Australia
C40 Cities, United Kingdom
United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Germany
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Chair on Sustainability, Spain

Mr. Matthias Garschagen
Ms. Laura Kavanaugh
Mr. Robert Kehew
Mr. Marcus Mayr
Ms. Johanna Nalau
Mr. Alfredo Redondo
Mr. Rahul Sengupta
Mr. Nicola Tollin
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Annex II
Proceedings of the 11th Focal Point Forum, on human
settlements and adaptation
[English only]
1.
The 11th Focal Point Forum under the Nairobi work programme on impacts,
vulnerability and adaptation to climate change (NWP) focused on human settlements and
adaptation and was held under the overall guidance of the Chair of the Subsidiary Body
for Scientific and Technology Advice (SBSTA), Mr. Carlos Fuller, on 8 November 2017 in
conjunction with SBSTA 47 and the twenty-third session of the Conference of the Parties.1
The forum provided the opportunity for Party delegates, NWP partner organization focal
points and other relevant human settlements experts to discuss the results of the
submissions and emerging issues on human settlements and adaptation. Particular focus
was placed on identifying actions to respond to identified gaps and needs in order to scale
up adaptation action in human settlements.
2.
The SBSTA Rapporteur, on behalf of the SBSTA Chair, presented the overall
context and objective of the forum. He stated that it provided an excellent opportunity for
policymakers, researchers, scientific communities and practitioners not just to exchange
information on actions that they are engaged in, but also to identify areas for strategic
collaboration in order to close critical gaps and inform adaptation action in human
settlements.
3.
In her keynote presentation, the Deputy Executive Director of the United Nations
Human Settlements Programme provided an overview of the interlinkages between
climate change and human settlements, citing examples of natural disasters and their
implications for those living in human settlements. She noted that a high proportion of the
populations and economic activities most vulnerable to climate change impacts are found in
cities. As a final point, she reinforced the message that failing to address climate change
impacts jeopardizes past human development progress, and that getting urbanization right
will actively contribute to resilience-building and sustainable development. Following this,
a youth representative provided some concrete examples of the options open to tropical
cities in both high- and low-income countries to respond to climate-sensitive vector-borne
diseases. A representative of the secretariat provided an overview of the key findings from
the submissions on human settlements and adaptation.
4.
Human settlements and adaptation experts facilitated four parallel focus group
discussions, focusing on adaptation challenges in human settlements and current efforts and
future opportunities to address them. At the end of the focus group discussions, designated
rapporteurs summarized them in plenary: 2
(a)
Group one discussed assessing sensitivity and vulnerability to climate
change. It identified small-scale spatial variations in vulnerability and variations in
vulnerability over time as assessment challenges. Limited data collection and analysis skills
within communities and the need for effective cross-sectoral coordination to address them,
magnify these challenges. Working with communities to collect gender-disaggregated and
spatially disaggregated data over time and using mediators to reformat data into usable
forms would help address the identified challenges. Additionally, working with the private
sector was identified as a way to access better data and support for climate action;
(b)
Group two discussed integrating short- and long-term climate
considerations into adaptation planning. Challenges identified included: the mismatch
between city-level public sector planning and infrastructure investment life cycles; planning
conducted retroactively in response to private sector investments and activities; and lack of

__________
1

2
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prioritization of long-term adaptation planning because of competing urgent short-term
issues, such as disaster risk management. Poor access to good-quality and appropriately
presented data as well as a lack of public finance that is accessible at the subnational level
also limit the integration of short- and long-term planning. Several options were identified
for addressing these challenges, including maintaining a long-term focus and using
champions to help popularize and communicate issues. Citizens should be involved in
identifying and prioritizing options, both to catalyse political action and to ensure popular
support for the resultant climate-related regulations. Engaging the private sector in
adaptation financing and strengthening the public sector, particularly in terms of interacting
with the private sector, were seen as key ways to resolve timescale mismatches;
(c)
Group three discussed the role of national governments in supporting
local-level adaptation. It highlighted the varying local and national political cycles,
underfunding of adaptation, competing development priorities, gender issues and lack of
access to data as key challenges. Such challenges are being addressed through, for example,
a metropolitan climate change department established in Egypt, national support for
ecosystem-based adaptation approaches in Brazil, a national funding pool for adaptation
initiatives in Hungary and a platform developed by the organization CARE that brings
together data users and providers to resolve data usability issues;
(d)
Group four discussed city-to-city partnerships and networks for
adaptation. It identified a lack of South–South partnerships, insufficient human and
financial capacity in local governments and poor interdepartmental sharing of information
as key challenges to maintaining effective city-to-city partnerships. It discussed several
existing examples to learn from, including currently successful city networks, North–South
partnerships and city-to-university partnerships, such as the EPIC-Network.3 It also
identified ways to enhance city-to-city partnerships, such as developing toolboxes to
support South–South partnerships, differentiating political and technical partnerships and
ensuring partnerships are based on needs. Working with indigenous and local peoples
within the framework of city-to-city partnerships would guarantee that traditional
knowledge of natural resources conservation is taken into account.
5.
The forum facilitator summarized the discussions and outcomes of the 11 th Focal
Point Forum before the SBSTA Rapporteur closed the forum on behalf of the SBSTA
Chair.

__________
3
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Annex III
List of the submissions on human settlements and adaptation
[English only]
Party/organization

Link to submission

Parties
European Union, submitted by Estonia

EE-11-09-SBSTA3_EU Submission on NWP_HS_

Indonesia

Indonesia Submission - SBSTA44 ai 3c - NWP Human
Settlement – 27102017

Thailand

Thailand_NWP_Sep2017

Vanuatu

Vanuatu_SBSTA Submission_Human settlements

Organizations and networks

GE.18-02518

Action for Sustainable Development

Submission from ADS

Alliance for Global Water Adaptation

Submission from AGWA

Asia-Pacific Network for Global Change
Research

Submission from APN

Basque Country, Spain

Submission from the Basque Country (Spain)

Boticario Foundation

Submission from the Boticario Group Foundation

Caribbean Natural Resources Institute

Submission from CANARI

Conseil Régionale de la Réunion

Submission from la Réunion

Food and Agriculture Organization of the
United Nations

Submission from FAO

Global Development Network

Submission from the Global Development Network

Gobierno Provincial del Azuay, Ecuador

Submission from Azuay (Ecuador)

Government of South Australia

Submission from the Government of South Australia

Indian Institute for Human Settlements

Submission from the Indian Institute for Human
Settlements

International Institute for Environment and
Development

Submission from IIED

International Institute for Sustainable
Development

Submission from IISD

ICLEI – Local Governments for
Sustainability

Submission from ICLEI

RegionsAdapt

Submission from nrg4SD

Royal Melbourne Institute of Technology

Submission from RMIT
part 1 and part 2

United Nations Human Settlements
Programme

Submission from UN-Habitat

United Nations University Institute for
Environment and Human Security

Submission from UNU-EHS

WayCarbon and Belo Horizonte, Brazil

Submission from WayCarbon and the municipality of
Belo Horizonte, Brazil
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Annex IV
Overview of the submissions on human settlements and
adaptation
[English only]
1.
As at 27 October 2017, the 24 submissions received included 3 from Parties, 1 from
a group of Parties, 4 from regional governments and 16 from organizations, including 13
partner organizations of the Nairobi work programme on impacts, vulnerability and
adaptation to climate change (see annex III for a list of the submissions). The submissions
covered the global down to the local scale, with 7 submissions adopting a global approach.
The other 17 submissions contained experience and research from the following regions:
Asia (5), South America (3), the Pacific/Oceania (3), Africa (3), Europe (2) and the
Caribbean and Central America (1). Figure 1 shows the thematic focus of the content of the
submissions. Figures 2 and 3 show the distribution of submission content by type of
settlement and country, respectively.
2.
A limited number of submissions explicitly presented approaches, tools or methods
for adaptation planning in response to slow onset events. 1

Sensitivity and vulnerability
assessment

11

11

13

Short-term and long- term
considerations into planning
Role of national governments

5

NUMBER OF SUBMISSIONS

21

Figure 1
Distribution of submissions by thematic area

Linkages to national
adaptation plan process
City-to-city partnerships

THEMATIC AREA

__________
1
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13

14

NUMBER OF SUBMISSIONS

21

Figure 2
Distribution of submissions by type of settlement

Rural
Remote
Coastal

3

Urban

TYPE OF SETTLEMENT

NUMBER OF SUBMISSIONS

18

Figure 3
Distribution of submissions by type of country

10

SIDS

7

LDCs

5

Developing
countries
Developed
countries

TYPE OF COUNTRY
Abbreviations: SIDS = small island developing States, LDCs = least developed countries.

3.
The submissions referred to a wealth of tools and methods, which are listed in
annex V, as well as references to scientific papers, technical reports and policy briefs.
Those knowledge resources are now easily accessible via the adaptation knowledge portal.2

__________
2
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Annex V
List of tools identified in the submissions on human
settlements and adaptation
[English only]

Organization

Link to tool

Alliance for Global Water Adaptation

Collaborative Risk Informed Decision Analysis (CRIDA)

Alliance for Global Water Adaptation

Eco-Engineering Decision Scaling (EEDS)

Asia-Pacific Network for Global Change Research

Community Resilience Tool

Asia-Pacific Network for Global Change Research

Community resilience assessment and climate change
adaptation planning: a Cambodian guidebook

Asia-Pacific Network for Global Change Research

Community resilience assessment and climate change
adaptation planning: a Vietnamese guidebook

Caribbean Natural Resources Institute

Needs assessment tool for capacity-building of community
service organizations

Indian Institute for Human Settlements

Transformative Scenario Planning

Indian Institute for Human Settlements

Teaching and learning cases focusing on urban inclusion

Indian Institute for Human Settlements

Urban Fellowship Programme

International Institute for Sustainable Development

Vertical Integration in National Adaptation Plan (NAP)
Processes: A guidance note for linking national and sub national adaptation

ICLEI – Local Governments for Sustainability

ICLEI ACCCRN Process toolkit

ICLEI – Local Governments for Sustainability

Building Adaptive and Resilient Communities (BARC) tool

ICLEI – Local Governments for Sustainability

Resilient Africa Interactive Adaptation Participatory Process
tool

ICLEI – Local Governments for Sustainability

PACMUN (Plan de Acción Climática Municipal) framework

ICLEI – Local Governments for Sustainability

Local Government Climate Change Adaptation Toolkit

ICLEI – Local Governments for Sustainability

The carbonn® Climate Registry (cCR)

United Nations Human Settlements
Programme

City Resilience Action Planning tool (CityRAP tool)

United Nations Human Settlements
Programme

Planning for Climate Change Toolkit

United Nations Human Settlements
Programme

Developing Local Climate Change Plans: a guide for cities in
developing countries
Cities and Climate Change Initiative

United Nations Human Settlements
Programme

Pro-poor Urban Climate Resilience in Asia and the Pacific:
quick guide for policy makers

United Nations Human Settlements
Programme

Cities and Climate Change Academy: educational modules
for the curricula of universities, higher education and training
institutions on climate change in urban areas

United Nations Human Settlements
Programme

A Tool for Coastal and Small Island State Water Utilities to
Assess and Manage Climate Change Risk

United Nations Human Settlements
Programme

Guiding Principles for City Climate Action Planning: Toolkit
for city-level review

WayCarbon

Model for Vulnerability Evaluation (MOVE)
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Annex VI
Relevant adaptation networks
[English only]
1.
The submissions reported on several global multi-stakeholder networks
focusing specifically on cities and resilience to climate change impacts, including:
(a)
The United Nations Office for Disaster Risk Reduction campaign Making
Cities Resilient: My City is Getting Ready,1 which is a voluntary partnership and citydriven campaign that aims to raise awareness of resilience and disaster risk reduction
among local governments and urban communities worldwide;
(b)
Cities Alliance Joint Work Programme on Resilient Cities, 2 through which 20
partners and Cities Alliance members are working to facilitate the flow of knowledge and
resources. This will enhance city resilience tools, approaches and capacity development
interventions within long-term urban planning processes that also address informal
settlements and the working urban poor;
(c)
Medellin Collaboration for Urban Resilience, 3 which brings together key
institutions in the field of human settlements to facilitate the flow of knowledge and
financial resources necessary to help cities become more resilient to disruptions related to
climate change. Disruptions include disasters caused by natural and human-induced hazards
and other systemic shocks and stresses, such as socioeconomic challenges associated with
rapid urbanization;
(d)
Cities Climate Finance Leadership Alliance, 4 created in 2014, which is a
multi-stakeholder and multilevel coalition of networks of cities and regions, private
investor coalitions, development banks, central governments, research centres, foundations
and civil society organizations.5 They have come together to propose a set of measures
designed to catalyse and accelerate investment in low-carbon and climate-resilient
infrastructure in urban areas;
(e)
Recycling the City Network (RECNET), which is a multi-stakeholder
network launched at the 7th World Urban Forum, in Medellin, Colombia, in 2014, now
counting over 60 partner organizations in 27 countries. RECNET is coordinating the
International Program on Urban Resilience (RESURBE) aimed at facilitating knowledge
co-creation and exchange between local and regional governments, universities and
research centres, international organizations, grass-roots movements and other stakeholders.
RESURBE promotes research, capacity-building and urban resilience projects worldwide
and supports informed policymaking on urban resilience and climate change adaptation and
mitigation.
2.
Networks on specific sectors (e.g. water or food security) can also provide relevant
support for adaptation, including:
(a)
The United Nations Human Settlements Programme Global Water Operators
Partnership Alliance, which promotes, guides and facilitates peer support partnerships
between water utilities in different cities. A total of 30 partnerships have been formalized to
date and provide partners with practical knowledge and support as they develop their
adaptation approaches. In the Philippines, the partnerships have supported water utilities in
moving from a low level of awareness to assessment and adaptation planning in under three
years;

__________
1
2
3
4
5
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See https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/.
See http://www.citiesalliance.org/JWP-ResilientCities.
See http://www.iclei.org/details/article/medellin-collaboration-for-urban-resilience-commits-tosupporting-4000-cities-and-2-billion-annual.html.
See http://www.citiesclimatefinance.org/.
The full list of members is available at http://www.citiesclimatefinance.org/about/members/.
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(b)
The Food and Agriculture Organization of the United Nations Milan Urban
Food Policy Pact, to which 150 cities have formally committed. It contributes to raising
awareness and capacity, and equips cities and their surrounding regions to develop
sustainable and climate-smart food systems in two ways: by fostering dialogue and
experience-sharing as a source of innovation for effective food solutions and adaptation to
climate change (particularly among southern cities); and by sparking innovative action to
strengthen food systems and improve their resilience to climate change;
(c)
The CITYFOOD network,6 which aims to accelerate local and regional
government action on sustainable and resilient city–region food systems by combining
networking with training, policy guidance and technical expertise for its participants. It is
open to both local and regional governments, whether they are engaging in this issue for the
first time or are at the frontier of innovative work on food systems;
(d)
GenderCC – Women for Climate Justice, a global network of women’s
organizations and gender experts, which is currently developing and testing a method for
gender assessment of urban institutional settings and climate change action programmes
with the aim of better addressing the cross-cutting issues of climate change and gender and
identifying priorities for gender-responsive urban climate policy. Cities, their networks and
community-based organizations are invited to utilize the method, which will be made
available in 2018, and share their experience on the GenderCC global learning platform.7
3.
Networks for governments situated between the local and national level include
RegionsAdapt,8 which is a framework for such subnational governments to take action,
collaborate and report efforts on climate change adaptation. Among its seven priority areas,
RegionsAdapt addresses resilience and disaster risk reduction; infrastructure and territorial
planning; and social impacts and adaptation.

__________
6 See http://www.iclei.org/index.php?id=1348.
7 Available at http://comm.gendercc.net.
8 See http://www.nrg4sd.org/climate-change/regionsadapt.
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