
GE.18-02518(A) 



 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الثامنة واألربعونالدورة 
 ٢٠١٨أاير/مايو  ١٠نيسان/أبريل إىل  ٣٠بون، 

 من جدول األعمال املؤقت ٣البند 
  كيف معهالقابلية للتأثر به والتبرانمج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ و 

 التكيف يف املستوطنات البشرية: أهم النتائج وسبيل املضي قدما    

 تقرير مقّدم من األمانة  

 موجز  
للتكيف مع تغري املناخ يف املستوطنات البشرري  أيير  مسا ر  يف نرمان عردي ت روي   

مسيررر   الز  رررارالتنميررر  البشرررري  ومسارررول ملررركان العرررام املتزايرررد عرررد     علررر   ر ررر    يررر  ا
سرتاا و  يمرا روس امليعيشون. ويتضّمن  ذا الت رير أ   االملتنتاجات واملمارملرات اييردو والرد

املنظمررات طررراو و سررتوطنات البشررري ، و ررو يسررتند إىل أورا  قرردمت ا األيتعلرر  تلتكيررف يف امل
 والتوجي رات الرداللل وإىل معارو اخلراا  املسرتمدو مرن أمسردت الت رارحب واألورات. وي ردي الت ريرر

رر   مررن جانرر  ا كومررات الوط ن الوطنيرر  نيرر  و و واأل وات الالزمرر  لتي يرر  مشررارة  نليرر  منسا
ع منظمررات ا تمررليرر  و قل  مررع تغررري املنرراخ تلتعرراون مررع ا تمعررات احيف بنررا  ال رردرو علرر  الترر 

 املدين ومراةز األوات وال طاع اخلاص.
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 موجز -أوال   

 تغري املناخ والقابلية للتأثر بهتقييم احلساسية ل -1 

للتر ةر تأل طرار الطبيعير  والبشرري   بسب  تغري املناخ، تشرتد قابلير  املسرتوطنات البشرري  -١
املنش  عل  الاعيد العامل ، وال مليما يف البلدان النامي  واملناط  السامسلي  ومناط  الردلتا والردول 

 ايزري  الاغريو النامي .

ومرررا قابليررر  السررركان للتررر ةر إالّ نتي ررر  مسساملررريت   لتررر ةريات تغرررري املنررراخ وقررردر   علررر   -٢
التكيرف.  ال ابليرر  للتر ةر  تلررف ت رتالو ا موعررات    رر  تكرون بررديدو، علر  ملرربيل املثررال، 
 -لرردا الرنررع وةبررار السررن وايرمسرر  واملعرراقني والا ررات امل مشرر جل، و تلررف ت ررتالو ايغرا يررا 

 لكرو األرني  واملناط  ومسىت ةل مستوطن  عل  مسدو. عا أحنا  ا

وينبغرر  أن ذ ررذ ت ييمررات املسررتوطنات البشررري  يف االعتبررار عوامررل ال ابليرر  للترر ةر مررن  -٣
النوامس  االقتاا ي  واالجتماعي  والبي ي  والسياملي  والث ا ي  يف مكان معنّي. وينبغ  مجع بيراانت 

اينس نلياا ب اد  سني وملالل  ديد األملباحب ايذري  ورا  ال ابلي  للت ةر ماناا ا مسس  نوع 
 تااوت تلك ال ابلي  بني اينسني ومعايت ا.

والعديررد مررن أ وات ت يرري  ال ابليرر  للترر ةر والتخطرريط للتكيررف، الررى  كررن تطبي  ررا علرر   -4
يررر  املسرررتوطنات ملررروا  أةانرررت مررردانا أي قررررا أي مسرررتوطنات عشررروالي ، مترررا   لليكومرررات الوطن

واحليرر  ةرر  تسررتخدمض.  رربع  تلررك األ وات يسررت دو مررن يات رررون إىل املرروار  أو إىل اخلرراو يف 
 التخطيط للتكيف.

ومن ب ن عمليات الت يي  الشامل والتخطيط التشارة  أن تعزز تبرّي إجررا ات التكيرف  -5
يشررريف  يف  علررر  الارررعيد احلررر  وأن تيّسرررر ونرررع ا وتنايرررذ ا. وعلررر  الارررعيد احلررر ، ينبغررر  أن

عمليررات التخطرريط للتكيررف النسررا   وملرركان املسررتوطنات العشرروالي  إىل جانرر  منظمررات ا تمررع 
املدين والبامسثني وال طاع اخلاص. وينبغ  أن تراَع  يف التخطيط املتني للتكيف معرارو  الشرعوحب 

 األ لي  واملعارو الت ليدي  واملعارو العلمي  العا ي . 

 القابلية للتأثر بتغري املناخ يف األجلني القصري والطويل يف التخطيط للتكيفمراعاة اعتبارات  -2 

مررن برر ن مراعرراو اعتبرررارات ال ابليرر  للترر ةر بتغررري املنررراخ يف األجلررني ال اررري والطويرررل يف  -6
التخطرريط للتكيررف أن تسرراعد علرر  انرر  ملررو  التكيررف وعلرر  ت ليررل اخلسررالر واألنرررار املرتبطرر  

 بنا  ال درو عل  التكيف يف األجل الطويل.بتغري املناخ وعل  

وينبغ  أن يشرتمل اعتمرا  رةير  للتكيرف طويلر  األمرد علر  ونرع  طرط املرتخداي األرانر   -7
هبرررردو إ ارو التوملررررع ايغررررررايف ل.نشررررط  البشررررري . مرررررن برررر ن املرررروار  الطبيعيررررر  والررررنظ  ا يكولوجيررررر ، 

يف مسررال وقرروع مسرروا ت جويرر  بررديدو ال رروو،  األرانرر  الرطبرر  والغرراتت، أن تشرركل مسرراجزاا واقيرراا  مثررل
ررج التخطرريط املتكامرل علرر  ان رر   لرذا ينبغرر  ا اراي علي ررا. وعلرر  الارعيد ا قليمرر ، يسرراعد اتّبراع ت 
أن يررؤ ا التكيررف علرر  مسررتوا املرردن بغررري قاررد إىل زاي و قابليرر  املسررتوطنات ا رراورو  ررا للترر ةر بتغررري 

تألمرررن الغرررذال  أن ترررؤ ا إىل تعزيرررز الزراعررر  يف املنررراط  ا ضرررري  املنررراخ. ومرررن بررر ن الشررروا ل املتعل ررر  
 وببض ا ضري ، و و أمر  كن أن يش ع عل   ضري املدن والتخطيط للتكيف.
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وي رررّدي التكيرررف ال رررال  علررر  الرررنظ  ا يكولوجيررر  مسرررالا وامسرررداا. و رررو تكيرررف يرةرررز علررر   -٨
ينررررض وبررررني ا لررررول ال المرررر  علرررر  األجررررل الطويررررل وعلرررر  منررررا ع مشرررريفة  عديرررردو و كررررن ايمررررع ب

ا ندملررر . إالّ أن مراعررراو االعتبرررارات الطويلررر  األجرررل عنرررد التخطررريط تتطلررر  أن يت ررراوز التاكرررري  
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 .

يكررون التكيررف عمليرر   يناميرر  وماتومسرر  ومتكررررو. وقررد يكررون تاررو ر  موعرر   وعرر  أن -9
 من إجرا ات التكيف م داماا مايداا يف ت دمي  يارات جديدو لاناع ال رار و  اا لتغري الظروو.

وينبغرر  اعتبررار إعررا و ترروطني ا تمعررات ُن ررر مسررلُ ي نظررر  يررض عنررد تعررذ ر مجيررع ا لررول  -١٠
إىل ونررع نررماانت ةا يرر  بغيرر  نررمان عرردي مااقمرر  مسالرر  الضررعف الررى  األ ررراو و نررا  مساجرر 

يعيشرر ا السررركان املشرررر ون بطرررر  أ رررا. وعلررر  العكرررس مرررن يلررك،  كرررن أن يعرررا  التخطررريط 
لتيسني مسال  املستوطنات العشوالي  ناثر الظوا ر ال اوا والظوا ر البطي   ا ردوت بكارا و يف 

 ا انر واملست بل.

 الوطنية يف دعم التكيف على املستوى احملليدور احلكومات  -3 

ينبغ  لليكومات الوطني  أن تشد  عل  املستوطنات البشري  يف امليفاتي يات التكيرف  -١١
الوطنيرر ، مبررا  ي ررا  طررط التكيررف الوطنيرر ، وأن تررربط بررني  طررط التكيررف الوطنيرر  واحليرر ، وأن 

 طنات البشري  ويف تنايذه.تدع   ور ا كومات احلي  يف  طيط التكيف يف املستو 

وا كومررررات الوطنيرررر   رررر  املسررررؤول  عررررن  ي رررر  البي رررر  السياملرررراتي  وال انونيرررر  والتنظيميرررر   -١٢
ررَنط املرروار  لونررع  طررط التكيررف  املمكِّنرر  ةرر  ت سررَند إىل ا كومررات  ون الوطنيرر  الواليرر  وةرر  و 

من ررا الالمرةزيرر  الاعليرر ،  وتنايررذ ا. وقررد يتطلرر   ررذا األمررر ن ررَل الاررالمسيات الكا يرر ، بوملررالل
 ونماَن أن تتمتع ا كومات احلي  تل درو الكا ي .

وينطرروا مرررنط ا كومررات  ون الوطنيررر  املررروارَ  املاليرر  علررر  إجررررا   ررويالت ماليررر  ةا يررر   -١٣
ومعوالررر  وعلررر  السرررما  للسرررلطات احليررر  بتياررريل الضررررال  أو الرملررروي أو املاررراريف املارونررر  

نليرررات وويرررل مبتكررررو. و نرررا  مساجررر  إىل جعرررل الررردع  الت ررري واملرررا  الررردو  و/أو تملرررتيدات 
أل راض التكيرف مرع امستياجرات املسرتوطنات البشرري  متامسراا علر  نطرا  أوملرع وبشركل أملر ل، 

 مسىت لليكومات  ون الوطني .

وتررررؤ ا ا كومررررات الوطنيرررر   وراا مسا رررراا يف  عرررر  إنتررررا  البيرررراانت املوةوقرررر ، وةررررذلك يف  -١4
لي  وبنا  ال درات واألوات. ومن ب ن  ع  ايامعات ومراةز األوات احلي  أن ييسر عمرل التع
 أا مراةررررز األوررررات أو  موعررررات أ ررررياحب املاررررلي  املتعررررد ينجل الررررذين يررررو رون  ‘الوملررررطا ‘

معلومات  كن العمرل تالملرتنا  إلي را وي ردمون الردع  يف  رال التكيرف والتر قل  لاالردو وانرع  
 و ناع ال رار احليني.السياملات 

وينبغ  لليكومات الوطني  أن تدع  التكامل االمليفاتي    يمرا برني ملياملرات التكيرف  -١5
وأن تعمرررل علررر    ي رررض عرررا مجيرررع مسرررتوايت ا كررر . وينبغررر  أن تشرررمل  رررذه ا وةمررر  املتعرررد و 

ررر دا  بونرررو  املسرررتوايت ا كومرررات الوطنيررر  و ون الوطنيررر ،  ضرررالا عرررن ا تمعرررات احليررر ، وأن   
 مسؤوليات اي ات الااعل  عل  ةل مستوا من املستوايت. 
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 الشراكات بني املدن -4 

يسرراعد إنشررا  الشررراةات بررني املرردن، بوملررالل من ررا برربكات املرردن، الشرررةاَ  علرر    رر   -١6
 كرار والتنايرذ.و االبتاملخاطر املنا ي  وأملالي  التكيرف مع را   مراا أ ضرل ومرن بر نض أن يسررع وترري 
ر متشرراهب  أو خمرراط/ووتسررع  برربكات املرردن عمومرراا إىل ربررط املراةررز ا ضررري  الررى تواجررض  رو رراا 

 .‘التعل  املتبا ل‘ يما بين ا مسىت تتسىن  ا االملتاا و من عملي  

ويرّةز العديد مرن الشربكات ا كومير  احلير  وبربكات أ رياحب املارلي  املتعرد ين يف  -١7
ران  عررر  األقررر عرررن الشررربكات ال طاعيررر  الرررى تيسرررر ضررررا،  ضرررالا امل ررراي األول علررر  الارررمو  ا 

اجر  إىل إنشرا  مسزال مثر  التوجيض يف  االت مثل األمن الغذال  وترو ري امليراه. ومرع يلرك، ال تر أو
 مزيد من ببكات املدن  يما بني بلدان اينوحب.

 املشراةل جل١يلر    ومن برني التيردايت الرى تعريفض احا ظر  علر  الشرراةات برني املردن مرا  -١٨
 -االنااراي السياملر   جل٢يف ال درات  الى    أقل مما ع ، وارتااع معدل تبرد ل املرو انيجل،  

شرررراةات ع  يف الالت ررري  عررردي التوا ررر  برررني الررردورات السياملررري  وبرررني امستياجرررات اي رررات الضرررال
 جل عدي ةااي  اليفةيز عل  الر د والت يي .٣الت ني جل،  

 ة مع الشركاءاخلطوات املقبل -5 

أةنرا  ا رروار الت ري واملنترردا ا را ا عشررر ملراةررز التنسري ، يف إطررار بررانمج عمررل نررريويب  -١9
رررّد ت  املتعلررر  بتررر ةريات تغرررري املنررراخ وال ابليررر  للتررر ةر برررض والتكيرررف معرررض  بررررانمج عمرررل نرررريويبجل، مس 

 . جل١ إجرا ات تادٍّ خمتلا   يما خيص املستوطنات البشري  والتكيف معاا 

وأعرحب برانمج األم  املتيدو للمستوطنات البشرري   مولرل األمر  املتيردوجل عرن ر بترض يف  -٢٠
 يرر  التكميليرر    التوجيالتنسرري  مررع املنظمررات يات الاررل  ومررع اخلرراا  املعنيررني بشرر ن  رريا   املرروا
مليرررات عكيرررف ويف مسرررىت تؤَ رررذ املسرررتوطنات البشرررري  يف االعتبرررار أةثرررر يف التخطررريط الررروطي للت

عرن  - ملرتدام ن أجرل االا كومرات احلير  مر -تنايذ. وأعرحب ا لس الدو  للمبا رات البي ير  ال
ات ال المر  ن املبرا ر الشراةات بني املدن يف بلدان اينروحب عرن طرير  االملرتاا و مر ا تمامض بدع 

  ا.وعن ا تمامض بتو ري مزيد من الدع  لر د إجرا ات التكيف احلي  وت ييم

 كومات الوطني  وا تمع الدو  إىل  عر  تعزيرز قردرات مرو ا  ال طراع العراي و  عيت ا -٢١
حليررر  لااعلررر  اوالبرررامسثني، وإىل تسررر يل مسارررول ا كومرررات  ون الوطنيررر ، و ري رررا مرررن اي رررات ا

 املعني ، عل  وويل التكيف.

احرد و مرن و  عيت األمان  إىل تبيان امستياجات  ّناع ال رار، الوطنيني و ون الوطنيني،  -٢٢
 لوطنيرررر جل،املعررررارو،  ضررررالا عررررن امستياجررررات وانررررع   طررررط التكيررررف  مبررررا  ي ررررا برررررامج العمررررل ا
نات املسرررتوط للمسررراعدو علررر  املوا مررر  برررني العررررض والطلررر  علررر  املعرررارو أل رررراض التكيرررف يف

 البشري ، يف مليا  برانمج عمل نريويب. 

 

__________ 

 انظر املر   األول املتعل  إبجرا ات ا وار الت ي واملر   الثاين املتعل  مبداوالت منتدا مراةز التنسي .  جل١ 
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 معلومات أساسية -اثنيا   

 ة يف التكيف مع تغري املناخأمهية املستوطنات البشري -ألف 

 ٢٠5٠مليررار نسررم  ولررول عرراي  ٢,5مررن املتوقررع أن ينمررو عررد  ملرركان املنرراط  ا ضررري  بررر  -٢٣
يف املال  من  ذا النمو يف أ ري يا ونمليا وأمريكا الالتيني  ومنط ر  البيرر  9٠وملوو  دت نسب  

وو  رراا للخطرر  ا ضررري  ايديرردو،  رران املراةررز ا ضررري  يف العررام  ال ملرريما يف البلرردان  .جل٢ الكرراريي
الناميرر جل معرانرر  تلاعررل للترر ةريات الضررارو النامجرر  عررن تغررري املنرراخ ولغري ررا مررن األ طررار الطبيعيرر  

 . جل٣ والبشري ، وال مليما يف املناط  السامسلي  ومناط  الدلتا والدول ايزري  الاغريو النامي 

وملعاي  تزايد امستمال التعرض  ذا، تكتسر  التنمير  ال را رو علر  التر قل  مرع تغرري املنراخ  -٢4
يف ال ررررا والبلررردات واملررردن، أايا ةررران مس م رررا، أييررر  تلغررر  يف التكيرررف مرررع تغرررري املنررراخ. وعررررا 

اج    ردا تلاعل تنايذ مبا رات عديدو من املستوا العامل  إىل مستوا ا تمع احل  قاد مو 
وتتعلرر  بعررر   .جل5 يف املسررتوطنات البشررري  يف ا وانررر واألرايو  مسررىت الناليرر  من رراجل جل4 التكيررف

املبررا رات تلتكيررف  ديررداا، بينمررا يشرركل بعضرر ا ا  ررر جررز اا مررن جرردول أعمررال أوملررع نطاقرراا 
 . جل6 يتناول الت قل  أو التنمي  املستدام 

ات البشري  برني تردابري قالمر  علر  الطبيعر  وأ ررا وتتنوع إجرا ات التكيف يف املستوطن -٢5
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  

املنرراخُ، ومررن مجلت ررا برربكات  رررو أمطررار العوا ررف أو منشرر ت  ياةررل أملاملرري  ُت رراوي تغررري  
معايرر  امليرراه وا مرردا  هبررا أو اايرر  الطاقرر  أو ن ل ررا أو مرا رر  إ ارو النارراايت الاررلب . وقررد  تررا  
بعرر  املرردن السررامسلي  أيضرراا إىل التخطرريط لتطرروير ا ياةررل األملاملرري ، و/أو اايت ررا، و/أو ن ل ررا 

بيرد أن التكيرف  رو أةثرر مرن  رر  ُم اومر  تغرري املنراخُ  .جل7 طط البيررر ناا، ترتااع مسرتوا ملر
بوملالل ما ي و إنض عملي    طيط وتنايذ تتس  تلدينامي  والتكررار، ماتومسر  ومتعرد و ال طاعرات، 

 تستلزي  عماا ملياملياا ومؤملسياا ومالياا،  ضالا عن تغيري السلو .
 

__________ 

  ./https://www.unhabitat.org/about-us/un-habitat-at-a-glanceانظر  ذا الرابط   جل٢ 

جل مررررررن اخلطرررررر  ا ضررررررري  ايديرررررردو املتامسرررررر  علرررررر   ررررررذا الرررررررابط  ٨٠-65و 6٣ والا رررررررات  64انظررررررر الا رررررررو  جل٣ 
http://www.habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf.  

ملناخ أبنرض عملير  الترواةي مرع يعراو التكيف يف ت رير الت يي  اخلامس الاا ر عن الاري  ا كوم  الدو  املعي بتغري ا جل4 
املنرراخ ا ررا  أو املتوقررع ومررع ناثره. ويف الررنظ  البشررري ، يكررون املرررا  مررن التكيررف ا ررد مررن الضرررر الشررديد أو ان بررض 

ا تناي الارص املايدو. ويف بع  الرنظ  الطبيعير ، رمّبرا تيسرر األنشرط  البشرري  التر قل  مرع املنراخ املتوقارع ومرع ناثره.  أو
 جل. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-AnnexII_FINAL.pdfر  انظ

 -  كرن تعريرف املسررتوطنات البشرري  أبترا ا تمررع البشررا برّمتررض و  راا  عرالن  ررانكو ر بشر ن املسرتوطنات البشررري ، جل5 
بكررل مررا يكونررض مررن عنا ررر اجتماعيرر  وما يرر  وتنظيميرر  ورومسيرر  وة ا يرر  تررؤّمن  -ملرروا ا أمدينرر ا ةرران أي بلرردو أي قريرر  

-https://www.unhabitat.org/the-vancouver-declaration-on-human-settlements-from-theاملرررررتمراره  انظرررررر 

report-of-habitat-united-nations-conference-on-human-settlements-vancouver-canada-31-may-to-11-

june-1976/جل.  

 رررررا   علررررر  امل مررررر  األملاملررررري   رررررذه أو ااررررراه أو انرررررطراحب  طِّرررررر، تلرررررر  أو إعرررررا و التنظررررري  بطرررررر   مسررررردتي عررررراو الترررر قل  يف ت ريررررر الت يرررري  اخلررررامس بو رررراض قرررردرو الررررنظ  االجتماعيرررر  واالقتاررررا ي  والبي يرررر  علرررر  مواج رررر   جل6 
 ويت ررررررا و يكل ررررررا، مررررررع ا ارررررراي أيضرررررراا علرررررر  ال رررررردرو علرررررر  التكيررررررف والررررررتعل  والتغررررررري   انظررررررر  وعلرررررر  الررررررنظ 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_en.pdf   جل.5الااي 

 . /https://www.unhabitat.org/urban-themes/climate-change انظر  ذا الرابط  جل7 

file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.unhabitat.org/about-us/un-habitat-at-a-glance/
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-AnnexII_FINAL.pdf
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/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-june-1976/
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/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-june-1976/
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/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-june-1976/
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/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-june-1976/
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_en.pdf
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.unhabitat.org/urban-themes/climate-change/
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ات  البلديرر  أو ا كومررات احليرر . وقررد مسظرر  وترردير املسررتوطنات البشررري  عمومرراا السررلط -٢6
 ور ا ي ات ا  اري  احلي  وأيير   التاردا نليراا لتر ةريات تغرري املنراخ تالعريفاو يف  طر  التنمير  

، ويف جل9 ٢٠٣٠-٢٠١5 ، ويف إطار ملنداا لليد من خماطر الكوارتجل٨ ٢٠٣٠املستدام  لعاي 
وقرد ةانرت مسكومرات إقليمير  ونلير  عديرردو  .جل١١ دو، ويف اخلطر  ا ضرري  ايديرجل١٠ اتارا  تريرس

من بين ا، عل  ملربيل املثرال، مسكومر  إيثيكرويي يف جنروحب أ ري يرا، رالردوا يف  رال التكيرف و ر  
ال تزال تبتكر من أجل التر قل  مرع تغرري املنراخ ومرن أجرل التنمير  املسرتدام ، بردع  مرن مسكوما را 

 . جل١٢ الوطني  أو بدونض

ويررر  يف  ررذا الت ريررر، بعررد مرروجز أ رر  النتررالج املبينرر  يف الااررل األول والتعرراريف، نررص  -٢7
بشرري  والتكيرف وطنات الوالايت برانمج عمل نريويب وح  عام  عن الورقات امل دامر  بشر ن املسرت
 ى أملرارت عن رانترالج الريف الاال الثاين، بينما ير  يف الاال الثال  ملر  أةثرر تااريالا أل ر  ال
 ات التاردا عن إجررا أنشط  برانمج عمل نريويب املتعل   تملستوطنات البشري  والتكيف،  ضالا 
ا لرى ملري نظر  ي ررلتالير  ااملمكنر  الرى مرن امل ررر االنررطالع هبرا. وينت ر  الاارل الرابرع تخلطرروات ا

   املشوروجل.  ي ولوجي    الل الدورو الثامن  واألربعني لل ي   الارعي  للمشورو العلمي  والتكن

 والايت املعارف ألجل العمل املبينة يف برانمج عمل نريويب -ابء 

إىل األمانر ، يف إطرار بررانمج عمرل نرريويب، أن تولّرف  44طلبت  ي   املشورو يف  ور را  -٢٨
جل ت يرري  ا ساملرري  ١املعررارو املوجررو و عررن املسررتوطنات البشررري  والتكيررف يف ا رراالت التاليرر    

جل مراعرراو االعتبررارات املنا يرر  ال اررريو األجررل والطويلرر  األجررل يف ٢لترر ةر بتغررري املنرراخو  وال ابليرر  ل
جل  ور ٣ طرريط التكيررف  ومررن مجلت ررا الظرروا ر املنا يرر  ال ارروا والظرروا ر البطي رر  ا رردوتجلو  

جل إنشرررا  برررراةات برررني املررردن يف 4ا كومرررات الوطنيررر  يف  عررر  التكيرررف علررر  املسرررتوا احلررر و  
جل املسررالل املشرريفة  بررني عرردو قطاعررات والررروابط مررع عمليرر   رريا    طررط 5املنرراخو    ررال تغررري

التكيرف الوطنيرر  وتنايرذ ا. وط لرر  إىل األطرراو واملنظمررات املعنير  ت رردمي ورقرات ي سررتَند إلي ررا يف 
نترررالج املنتررردا اا ونرررع الت ريرررر التررروليا  عرررن املسرررتوطنات البشرررري  والتكيرررف، الرررذا يتنررراول أيضررر

وطلبررت  .جل١٣ ر ملراةررز التنسرري  املع ررو   ررالل الرردورو الثالثرر  والعشرررين ملررؤور األطررراوا ررا ا عشرر
إىل األمانرر  تعزيررز مشررارة  اخلرراا  واملنظمررات املتخاارر ، مسررىت مررن  46 ي رر  املشررورو يف  ور ررا 

 

__________ 

  ، متامس  عل   ذا الرابط ٢٠٣٠من  ط  التنمي  املستدام  لعاي  5٢و 45و ٣4 انظر، الا رات جل٨ 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E . 

  من الوةي   املتامس  عل   ذا الرابط  ٢٠جل و وجل وه ١9 هجل و١٨، و ٨انظر الا رات  جل9 
http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf.  

  من اتاا  تريس، املتا  عل   ذا الرابط  7من املا و  ٢انظر الا رو  جل١٠ 
http://www.unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agree

ment.pdf.  

  من الوةي   املتامس  عل   ذا الرابط  ٨١و 79و ٢9و ٢١ حبجل و١5انظر الا رات  جل١١ 
http://www.habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-

N1646655-E.pdf.  

  ./http://www.durbanadaptationcharter.orgانظر ميثا   يرتن بش ن التكيف عل   ذا الرابط   جل١٢ 

 . FCCC/SBSTA/2016/2 حبجل من الوةي   ١5الا رو  جل١٣ 

file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.un.org/ga/search/view_doc.asp%3fsymbol=A/RES/70/1&Lang=E
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-N1646655-E.pdf
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-N1646655-E.pdf
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.durbanadaptationcharter.org/
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 .جل١4 البلدان النامي ، يف منتدا مراةز التنسي  ويف املناملبات التكميلير  الرى يشريفةان يف تنظيم را
ومّت، علرر  النيررو املبررنّي يف الشرركل الرروار  أ انه، تنايررذ تررج ترردرع  لتي يرر   ررذه األ ررداو عررن 

 طري  األنشط  املتعل   تملستوطنات البشري  والتكيف.

مججن دعججم إىل أقصججى  ججد السججتفادة لهنججج اخلطججوات السججبع املدربجججة يف بججرانمج عمججل نججريويب   
 املصلحة صا بة وإشراك اجلهات املعارف املقدَّم لألطراف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقررد ملرراعدت األنشررط  املتعل رر  تملسررتوطنات البشررري  والتكيررف يف إطررار برررانمج عمررل  -٢9
 مسسر   ٢٠٣٠الروابط مع أطر العمل العاملير ، ةخطر  التنمير  املسرتدام  لعراي نريويب عل  تعزيز 

مررررن  ١١و 9، مبررررا  ي ررررا ا ررررد ان جل١5 جل46و 45و 44الواليرررر  املسررررَندو يف  ورات  ي رررر  املشررررورو 
، وأملرررر مت يف املناقشررررات الدوليرررر  بوملررررالل من ررررا جل١6 أ ررررداو األمرررر  املتيرررردو للتنميرررر  املسررررتدام 

 جل١7 شرريف  مررع برربك  األوررات املتعل رر  بتغررري املنرراخ يف املنرراط  ا ضررري املناملرربات يات التنظرري  امل
، أةنا  منتدي  املدن ال ا رو علر  التر قل  جل١9 يف املولل الثال  جل١٨ وا لس الدو  للمبا رات البي ي 

 . جل٢٠ ٢٠١7و ٢٠١6لعام  

ا رررروار وقررررد أ عِّرررردت  ررررذه املررررذةرو تلتعرررراون مررررع منظمررررات متخاارررر . وأةنررررا  انع ررررا   -٣٠
واملنتدا ا ا ا عشر ملراةز التنسي ، تناولت ا ملر امات والتبرا الت مرع اخلراا  ومرع  جل٢١ الت ي

 

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2017/4 من الوةي   ٢6و ٢4و ٢٣و ٢١ات الا ر  جل١4 

  .http://www.unfccc.int/adaptation/workstreams/nairobi_work_programme/items/7557.phpانظر  ذا الرابط   جل١5 

  .FCCC/SBSTA/2017/INF.6, chapter II.F انظر الوةي   جل١6 

  ./http://www.uccrn.orgانظر  ذا الرابط   جل١7 
  ./http://www.iclei.orgانظر  ذا الرابط   جل١٨ 

-http://www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/Joint-Network-Event-Catalyzingانظرررر  رررذا الررررابط   جل١9 

climate-change-adaptation-in-cities-through-knowledge.aspx.   

  .http://www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/ICLEI-resilient-cities-2017.aspxانظر  ذا الرابط   جل٢٠ 

انظررر املر رر  الثالرر  لالطررالع علرر  قالمرر  الورقررات امل دمرر ، واملر رر  الرابررع الررذا يتضررمن حرر  عامرر  عررن الورقررات  جل٢١ 
  امل دم ، واملر   اخلامس الذا يتضمن قالم  تأل وات املبّين  يف الورقات.

 ٢٠١7أيلول/ملبتما  ٢٠١7نيسان/أبريل 

تشرين  -أةتوبر /األولتشرين 
 ٢٠١7الثاين/نو ما 

 تشرين الثاين/
 ٢٠١7نو ما 

 - ةانون األول/ يسما
 ٢٠١٨أاير/مايو  ٢٠١٨نيسان/أبريل 

إبررررررررررررررا  املنظمرررررررررررررات يات 
اخلرراو يف  ررال املسررتوطنات 

 البشري  والتكيف

 جارايا  يزالال 

وةي رررررر  مرررررروجزو عررررررن 
 املبا رات املوجو و

 عررررررررررررررررررروو ماتومسررررررررررررررررررر  
ل.طرررراو واملنظمرررات 

 الى ت دي ورقات

املررررررتعراض و ليررررررل الورقررررررات 
امل دمررر  بوملرررالل من رررا ا رررروار 
الت رررررررري قبررررررررل انع ررررررررا  مررررررررؤور 

 األطراو

ا ررررا ا عشرررررر  املنترررردا
ملراةررررررز التنسرررررري  بشرررررر ن 
املسررررررررررتوطنات البشررررررررررري  

 لتكيرررررررررررررررف يف أةنرررررررررررررررا او 
الررردورو الثالثررر  والعشررررين 

 ملؤور األطراو

التعرررررراون مررررررع املنظمررررررات 
يات اخلرراو علرر   رريا   

 الت رير

اخلطروات التالير  يف املناقش  و 
 أةنا  املااونات عل  املناخ

file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.unfccc.int/adaptation/workstreams/nairobi_work_programme/items/7557.php
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.uccrn.org/
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www.iclei.org/
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/Joint-Network-Event-Catalyzing-climate-change-adaptation-in-cities-through-knowledge.aspx
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/Joint-Network-Event-Catalyzing-climate-change-adaptation-in-cities-through-knowledge.aspx
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/Joint-Network-Event-Catalyzing-climate-change-adaptation-in-cities-through-knowledge.aspx
file:///C:/Users/Lottie/Downloads/www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/ICLEI-resilient-cities-2017.aspx
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ممثلررر  األطرررراو واملنظمرررات الشرررريك  لررراانمج عمرررل نرررريويب واملنظمرررات األ ررررا املعنيررر  الاررررص 
وانرر، مسرىت والتيدايت املتال  تملستوطنات عل  السروامسل ويف األرايو واملنراط  النالير  ويف ا 

ويشررري الت ريررر إىل اخلطرروات امل بلرر  ومررن . جل٢٢ والرردول ايزريرر  الاررغريو الناميرر اا يف أقررل البلرردان  ررو 
نررمن ا إجرررا ات ممّكنرر  تكررون املنظمررات الشررريك  لرراانمج عمررل نررريويب علرر  املررتعدا  لتنايررذ ا، 

 دايت.إجرا ات ينبغ  أن تتخذ ا ج ات أ را معني ، تادايا ملا تَبنيا من   أو

 االستنتاجات الرئيسية -اثلثا   

تقييم القابلية للتأثر ومراعاة االعتبارات املناخيجة القصجرية األججل والطويلجة األججل  -ألف 
 يف التخطيط للتكيف 

 فبهُم قابلية املستوطنات للتأثر بتغري املناخ -1 

عناررر مررن عنا ررر ال ابليرر  يعرررِّو الاريرر  ا كرروم  الرردو  املعرري بتغررري املنرراخ ا ساملرري  أبتررا  -٣١
وا ساملي     مدا املت اب  نظاي من النظ ، ملوا  تضررراا أو انتااعراا، للميارزات املرتبطر   .جل٢٣ للت ةر

تملنرراخ. أمررا ال ابليرر  للترر ةر   رر  مرردا مسساملرري  نظرراي مررا للترر ةريات الضررارو النامجرر  عررن تغررري املنرراخ، 
ومرن عوامرل قابلير   .جل٢4 العنيا ، ومدا ع زه عن التغلر  علي را ي ا ت ل  املناخ والظوا ر املنا ي   مبا

التررر ةر ا  ررررو، وملرررو  ا  ارو، وابرررتدا  الكثا ررر  السررركاني  يف ا وانرررر، والتوملرررع العمرررراين علررر  أراضٍّ 
ناو ررر  تملخررراطر، واالعتمرررا  علررر  ا ياةرررل األملاملررري  ا ضرررري  أو علررر  زراعررر  الكاررراو، بينمرررا  نرررا  

 ل  تلسن أو ت ال  الايي  أو مبكان ا قام  أو نوع اينس. عوامل  يكلي  قد تتع

وتتألف الفئات االجتماعية اليت متيجل إىل أن تكجون أشجد الفئجات قابليجة للتجأثر بتغجري  -٣٢
املنججاخ مجججن األطفجججاو الرنيجججع واملسججنني واألشجججخاا روح األمجججراا أو اجلجججرو  أو اإلعاقجججات 

 خمسرر  وعشرررون يف املالرر  مررن ملرركان  .جل٢5 اتوالفئججات املهمشججةن كمججن يعيشججون يف العشججوائي
ا ضر يف العام يعيشرون يف األمسيرا  ا ضرري  الا رريو، الرى  ر  أبرد أبركال العشرواليات مسرمراانا 

وإقاا ا 
يف املالر  مرن ملركان ا ضرر يف  6١إي تعا ل نسرب  ملركان األمسيرا  ا ضرري  الا رريو  .جل٢6 

 

__________ 

 . FCCC/SBSTA/2017/4من الوةي    ٢5انظر أيضاا الا رو  جل٢٢ 

  .https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_Glossary.pdfانظر  ذا الرابط   جل٢٣ 

  .https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/vol4/english/pdf/annex.pdfانظر  ذا الرابط   جل٢4 

مسيرر   جل ال يتمتررع ملرركاتا أبمررن مسيررازو األرض أو املسرراةن الررى يعيشررون  ي ررا،١العشررواليات منرراط  ملرركني     جل٢5 
جل عرررا و مرررا تات رررر األمسيرررا  إىل اخلررردمات ٢تتنررروع طرالررر  امستال رررا برررني االملرررت طان واالملرررت  ار  رررري النظرررام و  

جل قررررررد ال يسرررررررت ي  السرررررركن  ي رررررررا ٣األملاملرررررري  وا ياةررررررل األملاملررررررري  ا ضررررررري  أو تكرررررررون م طوعرررررر  عن ررررررراو  
و جغرا يرراا وبي يرراا. وت نررا   إىل يلررك، مررا ت ررع يف املنرراط  اخلطررر اا التخطرريط والبنررا  السرراري  مساليرراا، وةثررري  ألنظمرر 

ةررران    كرررن أن تكرررون العشرررواليات بررركالا مرررن أبررركال املضرررارب  الع اريررر  تلنسرررب  لسررركان املنررراط  ا ضرررري  أايا 
-https://www.unhabitat.org/wp مسرررتوا   ل ررر ، الغررري مرررن   والا رررري علررر  مسرررد ملررروا   انظرررر  رررذا الررررابط 

content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-22_Informal-Settlements.pdf.جل  

ةبريو مرن املسراةن األمسيا  الا ريو    أبد أبكال العشواليات مسرماانا وإقاا ا، مسي  تتس  تلا ر وبت معات   جل٢6 
ا يلررر  للسررر و  تكرررون موجرررو و  البررراا يف األرانررر  ا ضرررري  األةثرررر عرنررر  للخطرررر. وت نرررا   إىل انعرررداي أمرررن 
ا يرررازو، ال يسرررتايد ملررركان األمسيرررا  ا ضرررري  الا رررريو مرررن ا مررردا  الر ررر  ت ياةرررل واخلررردمات األملاملررري  ةمرررا 

ويتعرنررون تملررتمرار ل  ررال  واملرررض والعنررف  انظررر يسررتايدون مررن وجررو   ضررا ات عامرر  ومنرراط   ضرررا ،  ال
https://www.unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-22_Informal-

Settlements.pdf.جل  

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_Glossary.pdf
https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/vol4/english/pdf/annex.pdf
https://www.unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-22_Informal-Settlements.pdf
https://www.unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-22_Informal-Settlements.pdf
https://www.unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-22_Informal-Settlements.pdf
https://www.unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-22_Informal-Settlements.pdf
https://www.unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-22_Informal-Settlements.pdf
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ملالررر  مرررن   يف أمريكرررا الالتينيررر  ومنط ررر  البيرررر يف ا ٢4يف املالررر  مرررن   يف نملررريا، و ٣٠أ ري يرررا، و
األبرد تعرانراا  جل٢٨ ويف العا و، تكون العشواليات الواقع  عل  السوامسل أو الشواطئ .جل٢7 الكاريي

وعرررالوو علررر  يلرررك، توجرررد  ررروار  برررني اينسرررني يف ال ابليررر  للتررر ةر بسرررب   .جل٢9 لتررر ةريات تغرررري املنررراخ
القات ال وو، وةذلك بسب  ا رتالو اي راز التناملرل  عنرد يف األ وار اينساني  وع اال تال ات

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 

للتر ةر. بيرد أن أ را  الضرعف تتبراين بشردو  يمرا برني املسرتوطنات، يف   من األمسيان أوجض ال ابلير 
 ةل من البلدان يات الد ل املرتاع والبلدان يات الد ل املنخا .

وينبغي أن تؤخذ بعجني االعتبجار يف مؤشجرات قابليجة التجأثر ثالثجة مجن جوانجي القابليجة  -٣٣
ن املتضجررين سجية السجكاالبيئجة  و ساللتأثر هي: التعرا ملخاطر أتثجريات تغجري املنجاخ وتغجري 

ل . وتتمثرآلاثراتكيف مع من النا يتني االجتماعية والبيئية  وقدرة السكان أو النظام على ال
 التبعات املن  ي   ذه ايوان  الثالة   يما يل   

ال بررد لت ييمررات قابليرر  الترر ةر مررن أن ذ ررذ بعررني االعتبررار  تمعرر ا اخلاررالَص   أجل 
ل  من مراعاو ةوجي ، بدالا واالجتماعي  واالقتاا ي  والبي ي  للمستوطنات ونظم ا ا يكولالث ا ي  

 وامسدو من ا عل  مسدوو

تنبغ  االملرتاا و يف ت ييمرات ال ابلير  للتر ةر مرن  اارات متعرد و واالعتمرا    حبجل 
يشري  ملعاألملر ا عل  أملالي  عديدو قد تشمل أملالي  مجع البياانت املختلط  مثل املت اا ات

ررزو الررى يشررار   ي ررا النرراس وإجررر  رر  ، واملناقشررات ايماعيرر  املرةا عر رر  ت للتعمرر  يف ما  م ررابالاملنسا
 اتريخ مسياو الناسو 

تيّسر ت ييمات األةر االجتماع  الدقي   واحلي  إجررا   لريالت مكانير  ألوجرض    جل 
 الت ةرو 

ماناا  مسس  نوع اينس،   نا  مساج  إىل بياانت عن ال ابلي  للت ةر، تكون جل   
وتتوقررف  ع ايررنس.مبررا  ي ررا ا ساملرري  لتغررري املنرراخ بغيرر   ديررد أملررباحب تارراوت الترر ةر مسسرر  نررو 

 تدابري التادا عل  ما يت   ديده من أملباحب. 

والعديد من األدوات واألدلجة متجا  انجاان  ملسجاعدة احلكومجات الوطنيجة واحملليجة علجى  -٣4
. ومرن لقابلية للتأثرن كجزء من عمليات التخطجيط الجيت تقجوم هبجاونيع هنٍج خاا هبا لتقييم ا

مجلرر   موعررات األ وات واأل لرر ، الرردليل و موعرر  األ وات الاررا رين عررن مولررل األمرر  املتيرردو 

 

__________ 

-https://www.unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paperانظرررررر  رررررذا الررررررابط   جل٢7 

22_Informal-Settlements.pdf.  

  .http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap9_FINAL.pdfانظر  ذا الرابط   جل٢٨ 

اخلررامس يف ت ريررره السررنوا، التعرررض للمخرراطر أبنررض ُوجررو  النرراس أو عررراو الاريرر  العامررل املعرري بت ريررر الت يرري   جل٢9 
ملررررربل العررررريع أو األنرررررواع أو الرررررنظ  ا يكولوجيررررر ، أو الو رررررالف البي يررررر ، أو اخلررررردمات، أو املررررروار ، أو ا ياةرررررل 
ُ األملاملررري ، أو موجرررو ات اقتارررا ي  أو اجتماعيررر  أو ة ا يررر  يف األمررراةن واألوملرررا  الرررى  كرررن أن تتررر ةر ملرررلباا 

 جل. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-AnnexII_FINAL.pdf  انظر

https://www.unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-22_Informal-Settlements.pdf
https://www.unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-22_Informal-Settlements.pdf
https://www.unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-22_Informal-Settlements.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap9_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-AnnexII_FINAL.pdf
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بعنرروان ُالتخطرريط ملواج رر  تغررري املنرراخُ، اللررذين يسرراعدان املرردن يف إجرررا  ت يرري  بررامل ألبرركال 
  .جل٣٠ دن واملرتبط  تلظوا ر ايوي  الشديدو والظوا ر البطي   ا دوتالت ةر الى قد تتعرض  ا امل

 ويتناول  رييا من األ وات و موعات األ وات واأل ل  عل  وجض التيديد   -٣5

و    تتنررررراول  موعررررر  األ وات الرررررى أنت  رررررا ا لرررررس الررررردالسجججججياقات اإلقليميجججججة  أجل 
جرررزر احررريط ا رررا ةُ، ال ررردرو علررر  التررر قل  مرررع املنررراخ  التررر قل  ا ضررررا يفللمبرررا رات البي يررر ، بعنررروان ُ

  وجل٣١ والتنمي  املنخاض  االنبعااثت وا د من خماطر الكوارت

  مثررل ُأ او ملرا رر  امليرراه يف الرردول السررامسلي  والرردول ايزريرر  املنججاطق السججا لية  حبجل 
  وجل٣٢ مولل األم  املتيدوالاغريو ة  تستخدم ا يف ت يي  وإ ارو خماطر تغري املناخُ، الى ونع ا 

املدن الصغرية واملتوسطة احلجم أو األ ياء احلضرية يف مدن أكج   جمجا ن    جل 
مدينررر  ت رررع يف تسرررع  بلرردان يف أ ري يرررا جنررروحب الاررريرا   ٢5  مت يف ومججن نيجججمنها العشجججوائيات

و جل، و ررر  أ اCityRAPالكرراا تنايررذ أ او بعنررروان ُقرردرو املررردن علرر  التكيررف و طررريط العمررلُ  
وةرران مررن خمرجررات األ او إطررار عمررل يررنّظ  قرردرات املرردن علرر   .جل٣٣ ونررع ا مولررل األمرر  املتيرردو

الت قل . وال يتطل  التخطيط إال موار  قليلر    راأل او تعتمرد علر  مرو اني متارر ني مرن البلدير ، 
 واملؤملسرري  و كررن املررتخدام ا يف املواقررع الررى تشررتد  ي ررا ال يررو  اللوجسررتي ، مررع ترردين ال رردرات الت نيرر 

 وتدين مستوا ا ملاي تل را و والكتاب و 

  برردع  مررن برربك  نملرريا واحرريط ا ررا ة ألوررات التغررري مسججتوطنات األرايف جل   
العررامل ، املررت يدةت  موعرر  أ وات ملررريع  التاعيررل ومرّةررزو علرر  املنرراخ لت يرري  قرردرو ا تمررع احلرر  

 .جل٣4  كومرات احلير  واملنظمرات  رري ا كومير عل  الت قل ، ةر  تسرتخدم ا مسكومرات امل اطعرات وا
لل  ررات ال ليلرر   اا وقررد ا ت ررات يف غررال  رررحب ةمبررو اي ووملررط  ييررت اني وبررّكلت  لرريالا مايررد

  رايت ا جبمع املعلومات بتكلا  منخاض . 

 تقييم قابلية التأثر والتخطيط للتكيف ابعتبارمها عملية جامعة -2 

مع أصججلبم مججن  ريهججا يف التصججدح لقابليججة املسججتوطنات وعمليجة ططججيط التكيججف اجلججا -٣6
. وينبغرر  أن تؤ ررذ  ي ررا بعررني جل٣5 البشججرية للتججأثر ولالسججتفادة كّججا متلكججه اجلهججات املعنيججة  ليججا  

ومررن برر ن . جل٣6 االعتبررار املعررارو  الت ليديرر  واأل ررلي  إىل جانرر  املعررارو العلميرر  املتعررارو علي ررا
 

__________ 

  ./https://www.unhabitat.org/books/planning-for-climate-change-toolkitمتا  عل   ذا الرابط   جل٣٠ 

  .https://pacific.oceania.iclei.org/wp-content/uploads/2017/01/PIUR-10Apr2017.pdfمتا  عل   ذا الرابط   جل٣١ 

-https://www.climatelinks.org/resources/tool-coastal-and-small-island-stateمتررررا  علرررر   ررررذا الرررررابط   جل٣٢ 

water-utilities-assess-and-manage-climate-change-risk.  

  ./http://www.dimsur.org/tools-2انظر  ذا الرابط   جل٣٣ 

-http://www.apn-gcr.org/2017/09/01/community-resilience-tool-identifies-adaptationانظررررررررر  ررررررررذا الرررررررررابط   جل٣4 

options-for-communities-in-cambodia-and-viet-nam/. 

انظر  ذا الرابط   جل٣5 
http://www.unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/906.pdf.  

انظر  ذا الرابط   جل٣6 
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/754_269_13150523300133071

2-Vanuatu_SBSTA%20Submission_Human%20settlements.pdf. 

https://www.unhabitat.org/books/planning-for-climate-change-toolkit/
https://pacific.oceania.iclei.org/wp-content/uploads/2017/01/PIUR-10Apr2017.pdf
https://www.climatelinks.org/resources/tool-coastal-and-small-island-state-water-utilities-assess-and-manage-climate-change-risk
https://www.climatelinks.org/resources/tool-coastal-and-small-island-state-water-utilities-assess-and-manage-climate-change-risk
https://www.climatelinks.org/resources/tool-coastal-and-small-island-state-water-utilities-assess-and-manage-climate-change-risk
http://www.dimsur.org/tools-2/
http://www.apn-gcr.org/2017/09/01/community-resilience-tool-identifies-adaptation-options-for-communities-in-cambodia-and-viet-nam/
http://www.apn-gcr.org/2017/09/01/community-resilience-tool-identifies-adaptation-options-for-communities-in-cambodia-and-viet-nam/
http://www.apn-gcr.org/2017/09/01/community-resilience-tool-identifies-adaptation-options-for-communities-in-cambodia-and-viet-nam/
http://www.unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/906.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/754_269_131505233001330712-Vanuatu_SBSTA%20Submission_Human%20settlements.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/754_269_131505233001330712-Vanuatu_SBSTA%20Submission_Human%20settlements.pdf
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ابررريفا  ا تمرررع املررردين وال طررراع اخلررراص وأوملرررا  األورررات يف التخطررريط علررر  الارررعيد احلررر  أن 
 حي   عدو  والد،     

من ب ن إبرا   رناع  التر مني يف إجررا  ت ييمرات املخراطر وال ابلير  للتر ةر أن   أجل 
علر   ليرل  تاا و مرنيزّو  املدن ببيراانت مرن نوعير  جيردو وأبمسردت األ وات، وأن يتريط  را االملر

 مرا ملرب ، ىلوت نرا   إ املخاطر، وأن يزو  ا بنماي  للكوارت، ان باا  جرا  ت ييمرات مغلوطر .
اص ل طاع اخلامن ب ن إبرا  برةات الت مني أن يساعد عل  تعزيز إبرا  منظمات أ را من 

 تضطلع بدور رليس  يف ذقل  االقتاا  احل و

 ري يرر  مشررارِّة  يف برررانمج ُمرردن أ ري يررا  برررانمج أقرراي تمسثررون مررن مثانيرر  مرردن أ  حبجل 
معر ر  املخرراطرُ روابررَط برني  ررذا الرراانمج وبرني السياملررات واملمارملررات يف ةرل موقررع مررن املواقررع، 

 . جل٣7  عززوا من مث قدرو مللطات املدن عل  ت وي  طرال  تادي ا ألجل التكيف مع تغري املناخ

للمنظججججور اجلنسججججاح أمهيججججةص  ا ججججة يف التصججججدح ولعمليججججة التقيججججيم والتخطججججيط املراعيججججة  -٣7
الرتفاع درجة التأثر امللحوظة لدى النساء والفتيجات ولتفجاو ت التجأثر  سجي نجوع اجلجن  مجن 

. ومرن بر ن اتّبراع ترج يراعر  االعتبرارات اينسراني  أن يضرمن  يث فرا التكيف والقجدرة عليجه
ن الار   لك  حيردِّةنن  رن أناسر ن التغيرري ليس اعتبار النسا      نعيا   يس ، وإ ا أن يتيط  

وتتضرمن  .جل٣٨ املنشو  بواملط  تدابري  ويلي   يما خيص مراعاو البعد اينسراين يف التاردا لتغرري املنراخ
الوةي   التوجي ي  اينسراني  والسياملرات املنا ير  يف املنراط  ا ضرري  مبرا َة وأولروايت اقيفمست را منظمر  

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), GenderCC -  نسرا  مرن
أجرل العدالرر  املنا ير  ومولررل األمر  املتيرردو، أل رراض رملرر  ملياملرات منا يرر  تراعر  البعررد اينسرراين 
يف املنرراط  ا ضررري ، وتشررتمل علرر  مللسررل  مررن ملررت  طرروات تتررو   إ مررا  الررن ج املراعيرر  للبعررد 

مبررا رو مولررل   لررس مدينرر  ةمبرراال، برردع  مررن ا ونرر  األ ررريو، نّاررذويف  .جل٣9 اينسرراين يف التخطرريط
 . جل4٠ األم  املتيدو للمدن وتغري املناخ، مللسل  من ملت  طوات وأ در مشروع مليامل  جنساني 

وينبغججي أن يشججارك يف عمليججات التقيججيم والتخطججيط سججكان العشججوائيات أو املسججتوطنات  -٣٨
 لر  املنراخ، تعامرل مرع  قد اةتسبوا  او واملرع  يف الت.     عموماا املهمشة أو املنخفضة الدخل

نا   وعررن لرر  مسررتوط تكّونرت لرردي   معررارو ال ت رردار برثمن عررن ا اثر الررى  ّلات ررا الكروارت ع
سربل موعرات ب ارالص  رتمع   وخمتلرف املريفاتي يات املواج ر . و كرن  عر  مشرارة  تلرك ا 

 بىت من ا  

يف إطررار ت ررديرات التكيررف مررع  مججع امتمعججات احملليججةالتشججاور والتعججاون املباشججر   أجل 
 املخاطر   خلرالط  ديد التشارة  تغري املناخ التشارةي  و/أو التيليل التشارة  ل ابلي  الت ةر و/أو الرمل 

 

__________ 

  .https://www.urbanark.org/about-usانظر  ذا الرابط   جل٣7 

  ./http://pubs.iied.org/10784IIEDانظر  ذا الرابط   جل٣٨ 

  متا  عل   ذا املوقع  جل٣9 
http://www.gendercc.net/fileadmin/inhalte/dokumente/8_Resources/Publications/Guidebook_Gen

der_and_Urban_Climate_Policy_June_2015.pdf..  

 انظر  ذا الرابط  جل4٠ 
https://www.unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/cities-and-climate-change-initiative/.  

https://www.urbanark.org/about-us
http://pubs.iied.org/10784IIED/
http://www.gendercc.net/fileadmin/inhalte/dokumente/8_Resources/Publications/Guidebook_Gender_and_Urban_Climate_Policy_June_2015.pdf.
http://www.gendercc.net/fileadmin/inhalte/dokumente/8_Resources/Publications/Guidebook_Gender_and_Urban_Climate_Policy_June_2015.pdf.
https://www.unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/cities-and-climate-change-initiative/
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أ او ُالعملي  التشارةي  للتكيف التاراعل  يف إطرار أ ري يرا املت قلمر ُ الرى ونرع ا ا لرس  '١'
ي     أ او متامس  عل  ا نيفنت للمسراعدو علر  ا راي ال ررارات، الدو  للمبا رات البي 

تساعد ا كومات احلي  األ ري ي  يف  ي ر  املريفاتي ي  تكيرفٍّ ويف  سرني ال ردرو احلير  
  وجل4١ عل  التكيف من  الل عملي  تشارةي  مااال  مسس  ا اج 

ن رررا  مرررع ملتيررردو بألمررر  اةمثرررال علررر  الت يررري  التشرررارة  ل ابليررر  التررر ةر، تعررراَون مولرررل ا '٢'
ملررتخداي بيرراانت تقريرر  يف مج وريرر  الو الد  راطيرر  الشررعبي   ١٨9 تمعررات نليرر  يف 

 وو ا  وبكاا اثنوي  وبر يات ماتومس  املادر لتوليد بياانت أولي  منخاض  الكل

ليرر  ن تمعررات  عررالوو علرر  يلررك،  عرر  املولررل يف  ونيررارا التكيررف ا تمعرر  يف ةالةرر  '٣'
تمعرات ني عرن ا بديدو ال ابلي  للت ةر ويلك عرن طرير  تردري  مسرؤولني نليرني وممثلر
 املعلومررات يررار ونظرر طاحليرر  وبرررةاَ  علرر  املررتخداي اللومسررات ا لكيفونيرر  والطررالرات بررال 
 املنا  و ايغرا ي  يف رمل   رالطِّ تعر ض ا تمعات احلي  ملخاطر األةر

، مثرل ا را  الشرعوحب برال مر وا يف الالبرني العمل مع منظمات امتمع احمللي  حبجل 
تضرررطلع  نظمرررات أنمنظمرررات ا تمرررع املررردين يف منط ررر  البيرررر الكررراريي.  باملرررتطاع   رررذه امل أو

تعرّزز و معرات احلير .  را ا ت يراي أبنشرط  التعردا  وتألورات الرى ت و إبعدا  املالمط ا تمعير  وال
نيررر   طررررط يرررر  والوطعمليرررات الت يررري  والتخطرررريط الرررى تنطلرررر  مرررن ال اعررردو تبررررّيَ ا كومرررات احل
 ت بونرو  ت قد مس دالتكيف، و و ما ييسر تنايذ ا جرا ، بريط  أن تكون األ وار واملسؤوليا

  يف عمليرررر  ت احليررررراا. وينبغررر  إاتمسرررر  الوقررررت الكررررايف   مرررا  ا تمعرررراوأن يكرررون التمويررررل متررررو 
 رذت ا كومر  ملثرال، أالتخطيط وبنا  الث   مبا يتيط تنايرذ تردابري التكيرف بن را .  علر  ملربيل ا
شررررراوة ، تيف  CityRAPوا تمعرررررات احليررررر ، ع ررررر  عمليررررر  التخطررررريط التشرررررارة  بواملرررررط  أ او 

  إزال  الارو وإنشا  أماةن عام .موزامبي ، عل  الاور مبا روَ 

 دمج االعتبارات املناخية القصرية والطويلة األجل يف التخطيط للتكيف -3 

فيما يلي الفوائد النامجة عن دمج االعتبجارات املناخيجة القصجرية والطويلجة األججل يف  -٣9
   التخطيط للتكيف

مع أمسد األ طار   أا تنايذ تدابري معين  بغرض التكيف جتني سوء التكيف  أجل 
يلر  األجرل رات الطو تر ع من امستمال تعرض االقتاا  وا تمرع والبي ر  لاردمات أ رراجل. لالعتبرا

 برني ل يريفاو  مراك ا ياةرأيي  مسا   تلنسب  ملشاريع ا ياةل األملاملري  نظرراا إىل أن عمرر بعر  تلر
شررر د توملرررعاا الرررذا يوزن ةبرررري يف ت ريرررر املكررران  ملرررن ، وقرررد يكرررون  رررا أيضررراا  5٠عشرررر ملرررنوات و

 ات التكيرف بغير ايرذ إجررا أي عشروالياا. ومرن امل ر ، عنرد تن مسضرايا، ملوا ا أةان  ذا التوملع نظامياا 
للتر ةر  ضرري  ا راوروو بربض ا أا د من قابلي  املدن للت ةر، ان   مااقمر  قابلير  املسرتوطنات الرياير  

 و/أو ترررج إقليميررراا  متكامرررل مييفوبرررو  و/أويف األجلرررني ال ارررري والطويرررل. و رررذا يرررار اعتمرررا  ترررج 
 ليدو و متكامل مستومس  من إ ارو مست معات املياه، الذا قد يكون ت اا عابراا ل

االنتقججاو إىل بنججاء القججدرة علججى التكيججف يف األجججل الطويججل بججدال  مججن انججرد   حبجل 
 ويرر  مكاترر  إ ارو . ت نررا   إىل زاي و الت  رر  للكرروارت عررن طريرر  تالقججدرة علججى املواجهججةتعزيججز 

 كررن لليكومررات أن تررن ط  طط ررا الملررتخداي األرانرر  علرر  املرردا الطويررل ويرر   الكرروارت،
 

__________ 

  .http://www.resilientafrica.org/page.php?ID=100انظر  ذا الرابط   جل4١ 

http://www.resilientafrica.org/page.php?ID=100
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وملررالل التارردا الرتارراع مسررتوا ملررطط البيررر و/أو لل ارراو. ويف اتةلرروتن، الالبررني، ترردر   ي ررا 
ري املنررراخ يف اتةلررروتن لالنتعررات والتنميرر  املسرررتدام  هبرردو إ را  اعتبررارات التررر قل  مررع تغرر أنشررئ  ريرر 
 تلك املدين  الشامل  الملتخداي األران  لايفو عشر ملنواتو   مي   ط 

من اماالت رات األولوية ابلنسبة لفانواتو التقليل إىل أدىن  د من اخلسجائر    جل 
الت ليرل و رار وتاا ي را لر واألنر. املتيدات نلي  لت يي  اخلساواألنيرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ

يضررراا مرررن أ مسرررد  رررو ىل أ ىن مسرررد والتعررروي  عن رررا. والت ليرررل مرررن اخلسرررالر واألنررررار إىل أ ىنمن رررا إ
يررل، مسيرر  إنررض ، الااز األ ررداو امل مرر  تلنسررب  لعمليرر  التخطرريط للتكيررف يف مدينرر  بيلررو  رروريزونى

 مليس   يف   ي  املستوا األمثل من االملتثمار يف ا ياةل األملاملي .

احلكومات احمللية ال تزاو مستمرة يف مقاربة التنمية ابلرتكيجز علجى بيد أن العديد من  -4٠
ل اررريو اقتاررا ي  ، مثررل االملررتاا و مررن السرر ول الايضرراني  لتعظرري  املكاملرر  االاألجججل القصججري

  لردورات السياملريد تكرون ااألجل أو عدي معاي  ا اثر املتال  بتغري املناخ إاّل بعرد وقوع را. وقر
. ويثرري  رذا   ا ردوتت ال اريو األجل وما يعو  التخطريط للظروا ر البطي ر   ما حيّر  املنظورا

ن ال رروا الل ميررزامسرر ل  ترملرريخ الشرررعي  السياملرري  علرر  م ررد  زمنيرر  أطررول. ويرررا الرربع  يف ا ررت
طٍّ وتنايررذ مرراي  طرريأبررني ا كومررات احليرر  والشرررةات اخلا رر  الكرراا يف بلرردان اينرروحب عال رراا 

لرى  بّرذ اسرتوايت، العكس من يلك، قرد تيسرر نظر  ا وةمر  املتعرد و امل  ّعالني للتكيف. وعل 
نايرررررذ عتمرررررا  وتان رررررل االملررررريفاتي يات وا جررررررا ات مرررررن املسرررررتوا الررررروطي إىل املسرررررتوا احلررررر ، 

 ملياملات أةثر ةبااتا عل  مدا طويل. 

ويسجججتلزم دمجججج االعتبجججارات املناخيجججة الطويلجججة األججججل يف التخطجججيط للتكيجججف إدارة  -4١
 مثررل التوملررع ا ضرررا أو األنشررط  الزراعيرر جل مساا رراا علرر   لتوسججع اجلغججرايف لألنشججطة البشججريةا

ا ياةررل األملاملرري  اخلضررررا  ‘املرروار  الطبيعيرر ، مثرررل األرانرر  الرطبرر  والغررراتت. ومررن برر ن اايررر  
تلتخطررريط الملرررتخداي األرانررر  أن  ّسرررن الررردورو املاليررر  وأن ت ررر  مرررن الظررروا ر ايويررر   ‘والزرقرررا 

لشرررديدو وقرررد يكرررون  رررا العديرررد مرررن الاوالرررد املشررريفة ، من رررا امست ررراز الكربرررون ومساررر  التنررروع ا
   جل4٢ البيولوج  و  ي  نتالج إعابي  متال  تلاي 

يف إةرررروا ور، تبررررنيا  كومرررر  م اطعرررر  أزواا أن ا ررررد مررررن التوملررررع الزراعرررر  يف   أجل 
لطبيعي  احمي ، من أةا  لي  واملناط  اجل األpáramoاملناط  الطبيعي  ا ش ، مثل  اتت ّترامو  
 التيدايت الى تعيفن ا يف  ال التكيفو 

يف ايونررردا، عررررا مساليررراا تنايرررذ مشرررروع  ولرررض مر ررر  البي ررر  العامليررر  مرررن أجرررل   حبجل 
  علر  ت نيرات   التردريمكا ي  إزال  الغاتت وتد ور املناط  ا رجي  احيط  ت وانر عن طري

  ةالت قرا.جديدو للكربن  يف

وينبغجججي النظجججر يف كجججل مجججن الجججنهج اهلندسجججية التقليديجججة والجججنهج القائمجججة علجججى الجججنظم  -4٢
ن و ججيف يف الججنهج اهلجينججةن التباعهججا يف التغلججي علججى التحججدايت احملليججة ويف جل4٣ اإليكولوجيججة

 

__________ 

تعريرررررررف  http://www.ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htmانظرررررررر  رررررررذا الررررررررابط   جل4٢ 
 للماوني  األوروبي .

لالطررالع علرر  تعرراريف التكيررف ال ررال  علرر  الررنظ  ا يكولوجيرر ، وعلرر   FCCC/SBSTA/2017/3انظررر الوةي رر   جل4٣ 
 معلومات إنا ي  عن  ذا الن ج. 

http://www.ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
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وقرد يسرتغر  بعر  تردابري  .مراعاة االعتبارات املناخيجة الطويلجة األججل يف التخطجيط للتكيجف
كيرف ال ررال  علرر  الررنظ  ا يكولوجيرر  وقترراا أطررول ممررا تسررتغرقض ا لررول ا ندملرري  يف   يرر   والررد الت

إعابيرر ، بيررد أنررض يشرريف  مررع ا لررول ا ندملرري  يف   يرر  العديررد مررن املنررا ع و كررن ايمررع بين مررا. 
ي ير  ومع يلك، يتعنّي النظر يف مسالل العدال  وا نااو يف مليا  التخضري ا ضررا ةاالر ا لت

أ داو التنمي  املستدام . ومن األمثل  عل  تدابري التكيف ال ال  علر  الرنظ  ا يكولوجير  مزيد من 
  ما يل  

ا الشرررمالي ، دنيرلنرررت ررروي مدينررر   الملرررغو، اململكررر  املتيررردو لايطانيرررا العظمررر  و   أجل 
ن مرد جردران واقير  يت وتشريإب ارو تد   املياه تيمع بني ا ياةل األملاملي  الت ليدي   بنا   رزاان

 ررررداانا مررررن  ٢٢الايضررراانتجل وبررررني التكيرررف ال ررررال  علررر  الررررنظ  ا يكولوجيرررر  عرررن طريرررر  إرجررراع 
واملط  نظاي ا رد منزل ب 7 ٢٠٠األران  الرطب  إىل ما ةانت عليض. وقد ات  ذه ا جرا ات 

 مسد او و  ٢٠١٢-٢٠١١مليون يورو يف الايفو  ١٣ري من أنرار الايضاانت، وأاتمست تو 

يف  رررررحب أ ري يرررررا، بررررر عت منظمرررر  األمررررر  املتيررررردو ل. ذيرررر  والزراعررررر  املرررررتخداي   حبجل 
تكنولوجيرررات ت سرررتخدي يف البسررراتني البالغررر  الارررغر لتكرررون مسلررروالا  ذاليررر  يةيررر  ملشررراةل تغرررري املنررراخ 
ب اررد التخايررف مررن ملررو  التغذيرر  والا ررر النررامجني عررن النمررو السررريع لعررد  ملرركان ا وانررر. ويسرر   

يف زاي و الغطرررا  النبرررا  يف وملرررط أ ري يرررا عرررن طريررر   ‘حنرررو مررردن أةثرررر ا ضرررراراا ‘م  اتبررراع الرررن ج املسررر
ومررن برر ن  .جل44 تطرروير الزراعرر  ا ضررري  وبرربض ا ضررري ، و ررو تررج يعررا  أيضرراا مشرراةل األمررن الغررذال 

السرر ول الايضرراني  ونررااو األتررار أن تشرركل مواقررع مثاليرر  للبسررتن  ا ضررري ، مسيرر  قررد حيررد إنشررا  
مرررن مسررراالت التعررردا ويررردع  يف الوقرررت ياترررض االقتارررا  احلررر  واألمرررن الغرررذال . و كرررن أن  البسررراتني

تشركل البسراتني بربض ا ضررري  وا ضرري   علر  ملررطو  املبراينجل ملربل املرريفزا  أيضراا مسرىت للنسررا ، وأن 
 تشكل  ضا ا لليياو ا تمعي ، وقد تبنّي أتا  ّاز إجرا ات التكيف يف املدن. 

ماج االعتبارات املناخيجة الطويلجة األججل يف التخطجيط للتكيجف التفكجريب يف ويتطّلي إد -4٣
 لوو  ري احللوو القائمة على الطبيعة واحللوو اهلندسية و لجوو اهلياكجل األساسجية املختلطجةن  
كما يتطلي تشجيعب الناس علجى تغيجري سجلوكهم علجى الصجعيد الشخصجي والتنظيمجي وامتمعجي 

لررك بسرربل من ررا، علرر  ملرربيل املثررال، التيررول عررن الررن  ج الت ليديرر  يف . و كررن أن يتي رر  ياحمللججي
التامي  والتخطيط ا ضريني، إىل ت جٍّ   ارو االنت ال ا ضرا وتارمي  العمليرات قرد تكرون أةثرر 

 . جل45 قدرو عل  توجيض العمليات التيولي  الى يستلزم ا التادا لتيدايت تغري املناخ

عمليجججة ططجججيط وتنفيجججذ متكجججررة ومفتو جججة وشجججاملة لعجججدة  ويتعجججنّي أن يكجججون التكيجججف -44
ال جررررل يف  رررر. ويف مررررا يلرررر  بعرررر  األملررررالي  املتامسرررر  لرررردع  ا رررراي قرررررارات طويلرررر  األقطاعججججات

ت احلير جل للم تمعرا ، الرذا يتريط لارانع  ال ررار  ورمبرا‘مل بل التكيف‘التكيف، ومن بين ا تج 
 البطي   ا دوتو ملااج    اي ا تادايا للظوا ر اتاو َر  موع  من إجرا ات التكيف الى  كن ا

  جديدو مت دِّمر ر  ياراتو ديَد جداول زمني  نتَمل   عمر ال راراتجل لتنايذ ا. ويتيط  ذا األم
 تملتطاع   ناع ال رار اال تيار من بين ا عندما تتغري الظروو 

 

__________ 

  ./http://www.fao.org/ag/agp/greenercitiesانظر  ذا الرابط   جل44 

  .http://www.tdx.cat/handle/10803/336675انظر  ذا الرابط   جل45 

http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/
http://www.tdx.cat/handle/10803/336675
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ُالتيليررل التعرراوين تشررري اربرر   ررالف التكيررف العررامل  للميرراه، عررن طريرر  أ اتررض   أجل 
ملخاطر ال رار املستنريُ، إىل وجو  مسرارات تكيرفٍّ مرن بر تا أن تسراعد املخططرني علر  انر  

علرررر  املرررريفاتي ي  وامسرررردو  ون  ري ررررا  يمررررا خيررررص االملررررتثمارات وا ياةررررل األملاملرررري   ‘االن اررررال‘
وينبغ   ليل تكراليف و والرد   .جل46 الطويل  العمر عن طري  التخطيط أل ذ ال رارات عل  مرامسل
معينر . ويتوقرف ا تيرار  ‘ن را  مسرجر ‘ةل  يار مبرا يردع  ا راي قررارات أةثرر املرتنارو عنرد بلرو  

 املختلا  عل  ما تاضلض اي ات املعني  وعل  املتا  من املوار و  أا مسار من املسارات

ملريناريو ات ونرع ‘عرض املع د ا ندا للمستوطنات البشري  اربترض يف  رال   حبجل 
ملارلي  لكر  و  رامسب  ايف إ ارو املياه، و   ارب  ابتملت عل  اجتماع اي ات املتعرد  ‘ ولي 

ياقات احلير  اعراو السرتناقع وتتخيّرل املسرارات الرى  كرن أن تسرلك ا املردن يف املسرت بل، مرع مر 
 وا قليمي  الى ال تناك تتغري. 

ن وأن تشجتملن يف  جاو ‘ ال  أخريا  ‘وينبغي أن تكون إعادة توطني امتمعات احمللية  -45
ن نيجعفا  املشجردي تنفيذهان على عملية تشجاركية وعلجى نيجماانت كافيجة  جيف ال تزيجد السجكان

ت تيت بررربكا علررر  ملررربيل املثرررال، إعاقررر  و رررو   إىل أمررراةن عمل ررر  أو تشررر آخجججر إىل نيجججعفهم
 مواج ررر  لبشرررري  يفيررر  موجرررو وجل. وم يرررت  يتنررراو ل ن رررل املسرررتوطنات ااجتماعيررر  و موعرررات  تمع

تلا رررات الرررد ل و  ا اثر املنا يررر  السرررلبي  ملررروا ورقررر  وامسررردو   رررط، تتعلررر  تلبلررردان املنخاضررر 
لرر  ملرربيل عألتررار، السرركاني  امل مشرر  املوجررو و يف املنرراط  األبررد ع رنرر   أا الررتالل ونررااو ا

    ما  مليل   عال كن اعتبار الر ع من مستوا العشواليات و املثالجل. وعل  العكس من يلك، 
 االعتبارات املنا ي  الطويل  األجل يف  طيط التكيف. 

دور احلكومات الوطنية يف دعم التكيف على الصعيد احمللين بوسائل منها خطط  -ابء 
 التكيف الوطنية

علرر  مسررتوا األملرررو املعيشرري    البرراا مررا تكررون أنشررط  التكيررف أةثررر  عاليرر  عنرردما تنااررذ -46
  برني مسرؤولي  مشريفة ل رير   ر اا   أو البلدو أو املدينر . ولكرن إ ارو إقلري  املدينر  أو البلردو أو  أو

ف تتر ةر لر  التكيرا كومات الوطني  و ون الوطني و يف مسني أن قردرات أا  موعر  مرن السركان ع
لري    الاريي  والتعوالرعاير تلتنمي  االقتاا ي  تلسياملات الوطني   و/أو ملياملات امل اطع جل املتال 

اخلسررالر  بيل انرر ملررواخلرردمات االجتماعيرر  األ رررا. ولل  ررو  الررى تبررذ ا ا كومررات الوطنيرر  يف 
لر  ع را تلرا األةرر ومعايت واألنرار النامج  عن الظوا ر البطي   ا دوت والت ليل من ا إىل أ ىن مسد

لبلججدان خي داخججل امل التوسججيع الفعججاو لنطججال العمججل املنججاجيججي أن يشججالاررعيد احلرر . لررذلك، 
 التخطججيط لججربط بججنيالرتكيججز علججى املسججتوطنات البشججرية يف اسججرتاتيجيات التكيججف الوطنيججةن وا

 . حملليلصعيد ااحمللي والوطينن والدعم الذح تقدِّمه احلكومة الوطنية للتكيف على ا

 على التأقلم مع تغري املناخشرية اإلقرار أبمهية قدرة املستوطنات الب -1 

مسرراي  مررن املسررايات احررد و وطنيرراا،  ١١٣وأ ررا  مولررل األمرر  املتيرردو أبن اليفةيررز يف  -47
، امل دمررر  مررررن ا كومررررات الوطنيررر ، ةرررران علرررر  املنررراط  ا ضررررري . وابررررتمل ١64البرررالا عررررد  ا 

مسرالل التكيرف  جل تعرا ١١٣ورقر  مرن أ رل  75معظم ا عل  تدابري للتكيرف مرع تغرري املنراخ  
 

__________ 

  ./http://agwaguide.org/about/CRIDAانظر  ذا الرابط   جل46 

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، 
و ررذه األرقرراي  ليررل علرر  أن  نررا  اعيفا رراا أبييرر  التكيررف تلنسررب   .جل47 وقابليرر  الترر ةر تلكرروارت

لير  أو االملرتمرار  ي را، مرن للمستوطنات البشري . وللمساعدو عل  إطال  إجررا ات التكيرف اح
امل ررر  إعطرررا  األولويررر  للمسرررتوطنات البشرررري  يف عمليرررات التخطررريط للتكيرررف الوطنيررر  أو يف أطرررر 
التكيرررف أو املررريفاتي ياتض. وينبغررر  أن ذ رررذ  طرررط التكيرررف الوطنيررر  املسرررتوطنات البشرررري  بعرررني 

 ،٢٠١٨ياردر يف تاير  عراي االعتبار، ةما    ا ال يف برانمج العمرل الروطي يف اتيلنرد، الرذا مل
والذا من بني أولوايتض املستوطنات البشري  واألمن. وعل  الر   مرن ورو  يةرر بعر  التو ريات 
بشرر ن إ مررا  ال ضررااي ا ضررري  وتغررري املنررراخ يف السياملررات الوطنيرر  يف بعرر  مررذةرات السياملررر  

بشرررر ن ةيايرررر  إ ماج ررررا  العامرررر  ملولررررل األمرررر  املتيرررردو، قررررد  تررررا  البلرررردان إىل مزيرررردٍّ مررررن التوجيررررض
  .جل4٨ املستوطنات البشري  يف  طط التكيف الوطني 

 دعم الدور القيادح للحكومات دون الوطنية -2 

 إسناد والية ر ية للحكومات احمللية فيما خيص التكيف )أ( 

ينبغرر  لليكومررات الوطنيرر  أن وررنط ا كومررات احليرر  واليرر  إعرردا   طررط العمررل املتعل رر   -4٨
مرع تغرري املنرراخ، وينبغر  أن ت ريفن الواليرر  تلتمويرل الكرايف.  علر  ملرربيل املثرال، ي رر قررانون تلتكيرف 

، أبن ُومسرردات ا كرر  احلرر   رر  اخلررط األمررام  يف ٢٠٠9تغررري املنرراخ الالبيرري، الاررا ر يف عرراي 
مر   يا    طط العمرل املتعل ر  بتغرري املنراخ والتخطريط  را وتنايرذ ا ةرل يف منط ت راُ وأبن ُا كو 

الوطنيررر  مسرررؤول  عرررن ت ررردمي املسررراعدو الت نيررر  واملاليررر  إىل ومسررردات ا كررر  احلررر  ةررر  تن رررز  طرررط 
وقد تنص والي  ا كومات احلي  علر  أن تضرع ةرل مسكومر   .جل49 العمل احلي  املتعل   بتغري املناخُ

اليرر   من ررا  طرر  التكيررف اخلا رر  هبررا وعلرر  أن ترردمج التكيررف يف  طط ررا ا لزاميرر .  مررن برر ن و 
 ة ذه أن تيسر تومليع نطا  ا جرا ات املنا ي  احلي ، بريط  الو ا  مبعايري ايو و الكا ي . 

 تفويض الصال يات وتوفري املوارد الكافية )ب( 

احلكومججات الوطنيججة هججي املسججؤولة عججن ةيئججة البيئججة السياسججاتية والقانونيججة والتنظيميججة  -49
عتمرا اا علر  اي يلك، . وقد يستلز طط التكيف وتنّفذهااملمكِّنة للحكومات احمللية كي تضع خ

  الاعلير . لالمرةزيرأطر ا وةم  والظروو اخلا   بكل بلد، ن ل  المسيات ةا ير  بوملرالل من را ا
والط ال رروانني واللرر ىل ترردا لإ  رروانني ولرروالط الالمرةزيرر  املرربَ   تعريا  ررا أو ايزلرر  تنايررذ  ا تررؤ ا 

  علر  املالير  الكا يرلبشرري  و اط الوطنير  ةمرا ترؤ ا إىل عردي ترو ري املروار  احلي  مع ال واعرد واللروال
 الاعيد احل . 

وقرررد تلن رررر  املررردن والبلرررردات واملنرررراط   رررعوتت يف مسشررررد التمويررررل الرررالزي للتكيررررف،  يضررررطر  -5٠
ت. العديررد مررن ا تمعررات احليرر  إىل االعتمررا  علرر   موعررات اّ  ررار نليرر  للتغلرر  علرر  أنرررار الكرروار 

 

__________ 

  ./https://www.unhabitat.org/books/sustainable-urbanization-in-the-paris-agreementانظر  ذا الرابط   جل47 

-https://www.unhabitat.org/addressing-urban-issues-in-national-climate-change-policiesانظرررررررررر  رررررررررذا الررررررررررابط   جل4٨ 

cities-and-climate-change-initiative-policy-note-3 وhttps://www.unhabitat.org/books/addressing-climate-

change-in-national-urban-policy/ . 
  م  املتيدو.ور ت  ذه املعلوم  يف ورق  مولل األ جل49 

https://www.unhabitat.org/books/sustainable-urbanization-in-the-paris-agreement/
https://www.unhabitat.org/addressing-urban-issues-in-national-climate-change-policies-cities-and-climate-change-initiative-policy-note-3
https://www.unhabitat.org/addressing-urban-issues-in-national-climate-change-policies-cities-and-climate-change-initiative-policy-note-3
https://www.unhabitat.org/addressing-urban-issues-in-national-climate-change-policies-cities-and-climate-change-initiative-policy-note-3
https://www.unhabitat.org/books/addressing-climate-change-in-national-urban-policy/
https://www.unhabitat.org/books/addressing-climate-change-in-national-urban-policy/
https://www.unhabitat.org/books/addressing-climate-change-in-national-urban-policy/
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وينطجججوح تجججوفري املجججوارد املاليجججة علجججى الصجججعيد احمللجججي علجججى إججججراء  جججويالت ماليجججة معوَّلجججة وكافيجججة 
السجججما  للسجججلطات احملليجججة بتحصجججيل الضجججرائي و أو الرسجججوم و أو املصجججاريف املفرونيجججة  وعلجججى
علر  اا . وقرد يشرتمل أيضرمتويل مبتكجرةن مجن قبيجل السجندات اخلضجراء ابستحداث آليات و أو
 ندو  وطي للتكيف  كن للكياانت احلي  الل و  إليض عن طرير  ت ردمي طلبرات. ويةرر إنشا  

بعرر   الورقررات برررامج ترررو ري الرردع  املررا ، مثررل إ ارو بررررانمج التنميرر  الدوليرر    ارو خمرراطر املنررراخ 
الررذا ، جل5١ ، والتيررالف العررامل  لتغررري املنرراخ التررابع لال ررا  األورويبجل5٠   رررا  املرردن يف نملرريا علرر 

إالّ أنرض  .، والذا يرةز عل  أقل البلردان  رواا والردول ايزرير  الارغريو النامير ٢٠١4انطل  يف عاي 
ال تكرون متامسر  يف معظر  األمسيران إال لليكومرات الوطنير . وت نرا   يبدو أن  رص التمويرل  رذه 
نرض ينبغر  اعتبرار تعزيرز التمويل، إنن تو ار، بررامج بنرا  ال ردرات، ر ر  أ إىل يلك، ان راا ما يست دو
الكروارت، والت  ر  للكروارت، وبنرا  ال ردرو علر  التر قل  علر  مجيرع  ال ردرو علر  ا رد مرن خمراطر

مرع  وتيسرياا للياول علر  التمويرل،  كرن التخطريط للتكيرف. ‘الذا ال ي نَدي عليض‘املستوايت اخليار 
 مال جنا  ا جرا  املتخذ. ونع   رص وويل بعين ا يف ا سبان منذ البداي  مسىت يزيد امست

 وهنججاك  اجججة إىل تججدابري جلتلفججة جلعججل الججدعم التقججين واملججاي الججدوي أل ججراا تكيججف -5١
املسجججتوطنات البشجججرية متا جججا  علجججى نطجججال أوسجججع وبشجججكل أسجججهلن  جججيف للحكومجججات دون 

كومرات . وقد اقيفمست اتيلند إنشرا  نلير   قامر  برراة  ةالةير  برني املنظمرات الدولير  وا الوطنية
جل قرد CANARIالوطني  وا كومات  ون الوطني . وتملثل،  ان املع رد الكراريي للمروار  الطبيعير   

 عا اي ات املاحن  الدولي  إىل ت دمي املزيد من املوار  ب اد بنا  قدرات منظمات ا تمع املردين، 
ومشراريع التكيرف  مسي  إن من بر ن بنرا  الكارا ات التنظيمير  األملاملري  أن حيّسرن إجنراز بررامج

أ انهجل. وبرردأ ا لررس الرردو  للمبررا رات البي يرر  برررانمج  6٣و 6٢مررع تغررري املنرراخ  انظررر الا رررات 
ا جرررا ات التيويليرر ،  كرررر الرردعوو إىل إنرراا  الطررابع احلرر  علرر  إطررار العمررل العررامل  للتمويررل 

ا األطررراو املدرجرر  يف املر رر  و تامرراا،  عررت  ررانواتو ا تمررع الرردو ، وال ملرريم .جل5٢ املتعلرر  تملنرراخ
الثرراين لالتااقيرر ، إىل نررمان ترروا ر الرردع  الت رري واملررا  الكررايف ملبررا رات التكيررف، بوملررالل من ررا 

 نليات التعاون الدو  وا قليم . 

الكفججاءة الالةمججة لضججمان أن بيررد أنررض ينبغرر  أن تتررو ر لرردا مررو ا  ا كومررات احليرر   -5٢
مرررن ترررو ر  ي ال برررد. إرد إىل فعاليجججة ططجججيط التكيجججف وتنفيجججذ يجججؤدح نقجججُل الصجججال يات واملجججوا

 لتكيف.اجرا ات  السلط  احلي  واملوار  للياول عل  التمويل، مبا  يض التمويل الدو  

 تيسري احلوكمة املتعددة املستوايت لتخطيط التكيف بوسائل منها خطط التكيف الوطنية )ج( 

 ني علرر  ا كومررات الوطنيرر  أن ترردع  التكامررل العمررو ات نررا   إىل التكامررل األ  رر ، يتعرر -5٣
 لسياملررات وإجرررا ات التكيررف علرر  حنررو املرريفاتي  . ويشررمل  ررذا التنسرريَ  والتعرراون بررني ا كومررات

وال ينبغجي أن الوطني  و ون الوطني  عل  التخطريط  جررا ات التكيرف وعلر  تنايرذ ا ور رد ا. 
ن اخلطط الوطنية تنفَّجذ علجى املسجتوى احمللجين يُفهم التكامل الرأسي على أنه نسخة مكررة م

 . وينبغررر  أن تشرررمل  رررذههجججو تيسجججري للحوكمجججة املتعجججددة املسجججتوايت وللتخطجججيط املتكامجججل وإمنجججا
 

__________ 

 . https://www.devtracker.dfid.gov.uk/projects/GB-1-203842 انظر  ذا الرابط  جل5٠ 

 . /http://www.gcca.euانظر  ذا الرابط   جل5١ 

 . /http://www.tap-potential.org انظر  ذا الرابط  جل5٢ 

https://www.devtracker.dfid.gov.uk/projects/GB-1-203842
http://www.gcca.eu/
http://www.tap-potential.org/
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عررن ا تمعررات احليرر ، مررع  ا وةمرر  املتعررد و املسررتوايت ا كومررات الوطنيرر  و ون الوطنيرر ،  ضررالا 
ومر . وقرد يسراعد ا كومرات الوطنير  اعيفا   را وانط للمسؤوليات عل  خمتلرف مسرتوايت ا ك ديد 

تلعديررد مررن مبررا رات التكيررف الررى عرررا تنايررذ ا تلاعررل علرر  الاررعيد احلرر  و كررن االملررتاا و من ررا 
يف عمليرر  ونررع  طرر  التكيررف الوطنيرر . ومررن برر ن  ررذه ا وةمرر  املتعررد و املسررتوايت أيضرراا أن تررؤ ا 

 احل  بعني االعتبار يف املسايات احد و وطنياا. إىل تيسري أ ذ العمل املنا   عل  الاعيد

ويتعججني تعزيججز التججلةر والتنسججيق ابسججتمرار بججني إجججراءات التكيججف مججع تغججري املنججاخ يف  -54
. ويف مسالر  املستوطنات البشريةن وبني التكامل الرأسي بني احلكومات الوطنيجة ودون الوطنيجة

  للتنمي  املستدام ،  ان التكامل الرأمل   و عملي  برامج العمل الوطني ، ةما قدم ا املع د الدو 
الربط بني ونع  طط التكيرف وتنايرذ ا ور رد ا وت ييم را علر  الارعيد الروطي، وبرني ونرع ا 

متوا ررل  مسر رراا  ويتطلرر  يلررك ج ررو اا  وتنايررذ ا ور ررد ا وت ييم ررا علرر  الاررعيد  ون الرروطي.
طنيرر  والنررواتج يات الاررل ، وعلرر  أن وكِّررن علرر  مراعرراو الواقررع احلرر  يف ونررع  طرر  التكيررف الو 

برامج العمل الوطني  التكيف علر  املسرتوا  ون الروطي. وي تضر  الرّن ج املتبرع لتي ير  التكامرل 
الرأمل  التزاماا وطنياا  رحياا بعملي  ونع  ط  تكيف وطني  تتس  تلشمول وت وي عل  املشارة ، 

لوطنيررر  و ون الوطنيررر  يف مجيرررع املرامسرررل. وتوجرررد مرررع إقامررر  مسررروار مسرررتمر برررني اي رررات الااعلررر  ا
إربررا ات الغرررض من ررا تيسررري التكامررل العمررو ا يف عمليرر  ونررع  طرر  التكيررف الوطنيرر .  علرر  

 Vertical Integration in National Adaptation Plan (NAP)ملربيل املثرال، ت ردي  رذه الوةي ر  

Processes: A guidance note for linking national and sub-national adaptation  ت راا مررانا
ويتطلررر  التكامرررل  .جل5٣  كرررن تكييارررض مرررع الواقرررع السرررالد يف البلرررد ومرررع ال ررردرات واملررروار  املتامسررر 

 الرأمل  الاعال ما يل  

 المسيات لل يراي تلتخطريط ال طراع  وا  رال  علر  الارعيد احلر ، بوملرالل   أجل 
  ومن ا الالمرةزي  الاعلي ، مسس  االقتضا

 اليفتيبات املؤملسي  للتنسي و  حبجل 

 تبا ل املعلوماتو   جل 

تررو ري ال رردرو الكا يرر  وتطرروير ال رردرات مسررىت ي ضررمن مساررول اي ررات الااعلرر ،  جل   
 .العملي  عل  ا تالو مستواي ا، عل  املعارو وامل ارات الالزم  لالخنرا  يف  ذه

التنسججيق والتعججاون بججني احلكومججات الوطنيججة وقججد يتخججذ التكامججل أشججكاال  جلتلفججة مججن  -55
  واحلكومات احمللية

 ا  إندونيسيا، ووشياا مع اخلط  الوطني  للتكيف مع تغري املناخ واالمليفاتي ي    أجل 
ليرر  علرر  ونررع كومررات احا طاريرر  الوطنيرر  املتعل رر  بتغررري املنرراخ، تعمررل ا كومرر  الوطنيرر  مررع ا 

 ط  املتخداي األران  الشامل ووتنايذ  ط  التنمي  الشامل  و 

ويف جرررزر ملرررليمان، ت عترررا  طررر  عمرررل  ونيرررارا للتررر قل  ا ضررررا و طررر  العمرررل   حبجل 
، امليفاتي ي  مشيفة  اعتمد ا ةل من  لس مدين   ونيارا ٢٠١6املنا  ، اللتني  درات يف عاي 

 

__________ 

-http://www.napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2016/11/Vertical مترررررررا  علررررررر   رررررررذا الررررررررابط  جل5٣ 

Integration-in-NAP-Processes-Guidance-Note.pdf . 

http://www.napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2016/11/Vertical-Integration-in-NAP-Processes-Guidance-Note.pdf
http://www.napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2016/11/Vertical-Integration-in-NAP-Processes-Guidance-Note.pdf
http://www.napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2016/11/Vertical-Integration-in-NAP-Processes-Guidance-Note.pdf
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تضر  جرداول   مبا  يض اي ات  امسب  املالي  عل  مسرتوا ا تمعرات احلير جل وا كومر . و ر 
أعمال ةانت مناال  عن بعض ا البع  يف الساب  وتستلزي العمل عل  مستوايت متعد و و رو 

 عمل  كن أن حيظ  بدع  وتبّي العديد من ا موعات املختلا  يف املدين . 

ويشجججججمل التكامجججججل الرأسجججججي  كومجججججات أخجججججرى دون وطنيجججججة كحكومجججججات املقاطعجججججات  -56
 ليمررر  ب اررردليميررر  أن تضرررع  طرررط تكيرررف علررر  املسرررتوا ا ق. و كرررن لليكومرررات ا قواملنجججاطق

ت احليرر . ا كومررا التغلر  علرر   ردايت التكيررف يف املسرتوطنات البشررري  ةمررا  كن را التنسرري  مرع
انررر  ةررر  خداي األر بتن ررريط  طررر  املرررتاا  علررر  ملررربيل املثرررال، ي ررروي إقلررري  الباملرررك يف إملررربانيا مساليررر

 لباو ونيط ا. ران  يف برالداا الملتخداي األاا ناذ مشروعيضّمن ا التكيف مع تغري املناخ، وملوو ي

وإبمكجججان اهليئجججات فجججول الوطنيجججة أيضجججا  أن تسجججهم بشجججكل كبجججري يف  قيجججق التكامجججل  -57
ملر   جررا ات امل الرأ.  عل  ملبيل املثال، لدا اال ا  األورويب تع طويل يف  ع  التكالرأسي

   التكيف عل  الاعيد الوطي وا قليم  واحل

، الرررررى ٢٠١6ترمررررر   طررررر  اال رررررا  األورويب ا ضرررررري  املتاررررر  علي رررررا يف عررررراي   أجل 
أ رجرت التكيررف نرمن أولواي ررا االةنتررا عشرر، والشررراة  مررن أجرل التكيررف مررع تغرري املنرراخ، الررى 
أطل رررت مرررؤ راا، إىل وكرررني السرررلطات احليررر  مرررن التخطررريط  جررررا ات التكيرررف مرررع تغرررري املنررراخ 

كني السلطات احلي  والدول األعضرا  يف اال را  األورويب واملاونري  األوروبير ، وتنايذ ا، وإىل و
 و جل54 و ري ا من منظمات اال ا  األورويب من العمل معاا 

يردع  اال را  األورويب أيضراا الردول األعضررا   يرض يف مسرال وجرو  مسرالل عررابرو   حبجل 
لليدو  ا قليمي  عن طري  تيسري إجرا ات التكيف ا قليمي  تتباع امليفاتي يات إقليمير .  علر  

 جلBaltadaptملبيل املثال، لدا منط ر  ورر البلطير  املريفاتي ي  و طر  عمرل للتكيرف يرا مثررو مشرروع  
 . جل55 الرليس 

وينبغي للحكومات الوطنية أن تجدعم أيضجا  مشجاركة امتمجع املجدح يف ططجيط التكيجف  -5٨
ت مكران و . توايتوإجراءات التكيف على الصعيد احمللي من أجل  وكمة فعالجة متعجددة املسج
اا ي  وت ب رل  ل  والشتومليع نطا  عمل نليات املشارة  ا تمعي  وا براو من أجل  سني املسا

ملر الت ا جنراز واطنر  و يم ور عن طري  امليزن  التشارةي ، والر رد والت يري ، وع رد منتردايت املا
 وا وةم  ا لكيفوني  بواملط  مناات ن ال . 

 ترسيخ بيئة متكِّن التكيف يف اناو العلم والتعليم واألحباث  -3 

 إنتاج بياانت موثوقة )أ( 

را تتعلر  بت  -59 يري  قابلير  التر ةر و ر  ا ارول علر  بيراانت موةوقر   نا  مس ل  تتكرر إاثر  
 من نوعي  جيدو، من مجلت ا  

إسججقاطات املنججاخ يف نطججاٍل وعلججى مسججتوى مججن الدقججة مّكنججان مججن االعتمججاد   أجل 
. عليها بقدر كاٍف من الثقة أل راا التخطيط الستخدام األرانيي والتحكم يف اسجتخدامها

ت أن مالك  األران  ومطورا املشاريع العمراني  قد ي رد ون ومن نتالج اال ت ار إىل  ذه البياان
 

__________ 

 . https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda متا  عل   ذا الرابط  جل54 

  ./http://www.baltadapt.euانظر  ذا الرابط   جل55 

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
http://www.baltadapt.eu/
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بت دمي طعون قانوني  يف ال يو  الى ي  يفَ  تطبي  ا علر  مشرروع مرن املشراريع العمرانير  والرى يررون 
أترا ال تسررتند إىل أ لر  علميرر  ةا ير . ويف الواقررع، يتبررنّي مرن اربرر  الالبرني أنررض، مسرىت عنرردما تكررون 

ال بد من ذةيد ا مل اطات املاغرو امل ياس املتعل   تلايضراانت و بروحب العوا رف  البياانت متامس ،
منرذ وقرت  يف منط   مرن املنراط  السرا ن  يف ملرن  مرن السرنوات امل بلر  بايضراانت تكرون قرد مسردةت

 قري  وبتن يط  يفات عو و الايضاانتو

ا ليسجججج  بيججججاانت اقتصججججادية واجتماعيججججة وبيئيججججةن تكججججون عججججادة  متا ججججة ولكنهجججج  حبجل 
ر  . وقررد تسررتغنيجةسججل الزمابلضجرورة متا ججة ابلشججكل املالئججم إلججراء  ليججٍل مكججاح أو  ليججٍل للسال
   تكررون ت ييمرراتيالا. وةررعمليرر  مجررع البيرراانت و ليل ررا، أل ررراض ت ييمررات ال ابليرر  للترر ةر، وقترراا طررو 
 املتخدام ا. و  زين ا و ال ابلي  للت ةر  عال ، ينبغ  معاي  أوجض عدي الكاا و يف مجع البياانت 

يف إعججججداد املعلومججججات الطقسججججية املوثوقججججة ا   ا ججججا  وتججججؤدح احلكومججججات الوطنيججججة دور  -6٠
ت تلتعرراون ذه البيراان رر. و كررن إنترا  االقتصجادية - وإسجقاطات املنججاخ والبيجاانت االجتماعيججة

ا ونرع أملريفالي مع ةياانت  ون وطني  أو  و  وطني .  علر  ملربيل املثرال، مولرت مسكومر  جنروحب
كومررات بعرر  ا   موعرر  متارر  علي ررا مررن توقعررات تغررري املنرراخ يف جنرروحب بررر  أملرريفاليا. وا ررذ

  ررراض العمررل علرر  ر ررا ألديث ا وتواالوطنيرر  اخلطرروات الالزمرر  لكاالرر  إنتررا  البيرراانت املنا يرر  و رر
 الاعيد احل   

أنشررر ت الوةالررر  ا ندونيسررري  ل.ر رررا  ايويررر  واملنررراخ واييرررو يزاي  نليررر  لتن ررريط   أجل 
ىل يلررك،  نررا   إو رردي  البيرراانت املنا يرر   ورايا هبرردو ونررع توقعررات ملسررتوايت اخلطررر. وت

ات ملررر ل  مسررر  معلومرررر واملعلومرررات ب ارررد إاتاملرررت يدَت يف إندونيسررريا نظررراي مؤبرررر ال ابليررر  للتررر ة
 ي واملنال عن مستوايت قابلي  الت ةر يف بع  ا االت أو ال طاعات ا  ال

و ررو إطررار عمررل يرررنظ   CoastAdaptومّولررت ا كومرر  األملرريفالي  تطرروير إطررار   حبجل 
ري املنراخ إياال املعلومات ويدع  ا اي ال رارات يتضمن معلومرات وتوجي رات تتعلر  بتر ةريات تغر

أيضراا علر  معلومرات  ا ر   Coastadaptويشرتمل إطرار  .جل56 عل  السروامسل وملربل التاردا  را
 تلدول  عن الشرو  التنظيمي  والتشريعي  وعن توا ر البياانت. 

أن تردع   و كن لليكومات الوطني ، مسىت إنن م تعا   ديداا مسر ل  إملر اطات املنراخ، -6١
ي  توليد بياانت أملاملي  أعاله، بغ ٢-ألف-رة  الوار و يف الاال الثال الن  ج ال الم  عل  املشا

لارررعيد الي  علررر  منا يررر  واقتارررا ي  واجتماعيررر  وبي يررر  مرررع تعزيرررز اخنررررا  اي رررات  رررامسب  املاررر
 احل  يف إجرا ات التكيف. 

 تعزيز القدرة التقنية لدى موظفي احلكومات احمللية ومنظمات امتمع املدح )ب( 

بردو أن مرن املسرالل األ ررا ا امر ، ال ملريما يف البلردان النامير ، ن رص ةارا و مررو ا  ي -6٢
 ا كومات احلي  ومنظمات ا تمع املدين يف ا االت التالي   

  مو اررو ا كومررات احليرر ، مبررن  رري    فهججم عججام ملونيججوع تغججري املنججاخ وآاثر   أجل 
ملنا ي  أةثر، األمر الذا من ب نض أن يساعد ةبار  ناع ال رار، مليستايدون من     املخاطر ا

 

__________ 

  ./https://www.coastadapt.com.au انظر  ذا الرابط  جل56 
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علرر  مكا يرر  مررا يالمَسرر  مررن تررر   عرراي يف ملررنِّ  طررط التكيررف. وقررد أبرررَي إىل التكيررف ال ررال  
 عل  النظ  ا يكولوجي   ديداا تعتباره ت اا يستلزي تدريَ   ّناع ال رارو

يبررردو أن العديرررد مرررن مرررو ا  ا كومررر  احليررر     ليجججل البيجججاانت ومجعهجججا وإدارةجججا  حبجل 
، زيررد مررن الترردري يلررزي املو يات رررون إىل اخلرراو الت نيرر  يف  ررال مجررع البيرراانت وتاسررري ا واملررتخدام ا. 

ايغرا يررر   ملعلومررراتملررريما يف ا ررراالت الرررى تتطلررر  م رررارات ت نيررر  متطرررورو، مثرررل املرررتخداي نظررر  ا ال
  لتوجي ير  العامراملبرا ة او املؤملسر  أيضراا  يمرا يتعلر  تملمارملرات لتمثيل خمراطر املنراخ، وعلر  الارعيد 

   ارو املعارو واملعلوماتو 

  مرن بر ن التردري  علر  ونيع السيناريوهات وعمليات التخطجيط املتكجررة   جل 
، أن يسرراعد ملتكشررا ي ونررع السرريناريو ات، مبررا  ي ررا السرريناريو ات املعياريرر  والسرريناريو ات اال

 توملط والطويل. اري وامللي  عل   ديد املخاطر وأبكال قابلي  الت ةر يف األجل الا كومات اح
 .إىل إجرا   راملات عرنني  مسسامل  زمنياا اا ومث  مساج  أيض

   أنشطة معاجلة نقص الكفاءة التقنية ما يليومن األمثل  عل   -6٣

يف بنررا  قرردرو نررس مررن منظمررات ا تمررع  CANARI ACTTأملرر   مشررروع املنرراخ   أجل 
شراريع والراامج نير   جنراز املا و الت املدين يف ترينيدا  وتوت و يف ا رالني التراليني  ت وير  التنظري و والكار

 املتعل   تلتكيف مع تغري املناخ والت قل  معضو 

معرررررات يف  أنشرررر  مرةرررررز  راملرررررات االملرررررتدام  العامليرررر  يف مررررراليزاي، تلتعررررراون مرررررع جا  حبجل 
ت ط ا را ة ألوراا واحريةمبو اي ومج وري  الو الد  راطي  الشعبي  و ييت اني، وبدع  من بربك  نملري

  عرن األنررار النامجرو ن اخلسرالر يف  ال بنا  ال درات عل  ا رد مر ‘خمتاات تعل  ‘تغري املناخ العامل ، 
كيررف املبررا ِّر اطر والتا ررد مررن املخرر األمسرردات املنا يرر  الشررديدو البطي رر  والسررريع  ا رردوت عررن طريرر 

 نمن السيا  األوملع للتنمي  املستدام و

 ٣٨٠وقررد  رّبررت ا كومرر  الوطنيرر  الالبينيرر ، برردع  مررن مولررل األمرر  املتيرردو،    جل 
  الردع  تعتبار    ري تعب ت   مدرتا وممرِّانا من الوةاالت ا كومي  واألوملا  األةا  ي ، تت  ا ن

 و ت احلي  عندما  طط لتغري املناخ وتناذ إجرا ات بش نضالت ي لليكوما

عرررا بررربك  ا نيفنرررت علررر  بعررر  الررردورات الرررى ورررت اا  كرررن االطرررالع مساليررر جل   
ا برررارو إلي رررا يف الورقرررات امل دمررر ، ومرررن بين رررا الومسررردات التعليميررر  للمررردن، التابعررر  ملولرررل األمررر  

ا لكيفونيرر  املاتومسرر  بشرر ن املرردن املسررتدام  للمع ررد ، والرردورو جل57 املتيرردو، وأةا  يرر  تغررري املنرراخ
  .جل5٨ ٢٠١7لبشري ، الى ن ظمت يف عاي ا ندا للمستوطنات ا

ومججن احللججوو الججيت مكججن هبججا معاجلججة نقججص الكفججاءة التقنيججة لججدى مججوظفي احلكومججات  -64
 ‘ميّسر‘متخصص يف التكيفن يسمى أيضا   ‘وسيط‘احمللية فيما يتصل ابلتكيف العمل مع 

. و كررن أن  ثررل الوملرريط  منظمرر  مررن منظمررات ا تمررع املرردين التكيججف ‘مججروِّج‘أو  ‘مججرتجم‘أو 
مرةرررز أورررات أو  ري ررراا عرررامالا يتررر لف مرررن ج رررات متعرررد و  رررامسب  مارررلي . ويرررتلخص  ور  أو

 

__________ 

-https://www.unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/cities-andانظررررررررر  رررررررررذا الررررررررررابط   جل57 

climate-change-academy/.  

  .https://www.courses.sdgacademy.org/learn/sustainable-cities-november-2016انظر  ذا الرابط   جل5٨ 
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الومليط يف تو ري البياانت واملعلومات املتامس  يف بكل  ّكن وانع  السياملات واملمارملني علر  
حلرررر  مررررن التارررررو علرررر  أملاملرررر ا. و كررررذا، يسررررتطيع الوملرررريط أن يسرررراعد يف تررررد   الاررررعيد ا

املعلومررات املتعل رر  تلتكيررف والترر قل  واملرردن، واأل رر  مررن يلررك يسررتطيع تاارريل األ وات والررن ج 
املوجررو و مسسرر  السرريا  احلرر . وتلعمررل عررن ةثرر  مررع وانررع  السياملررات،  كررن أن يسرراعد 

ج اا الومليط أيض الت قل  يف مناقشات السياملات احلير . وتظ رر اربر  مشرروع ذقلر  عل  إ را  ت 
املدن واألرانر  األ ري ير  يف املسرت بل، الرذا ن ارذ يف لوملراةا ومرابوتو وينرد و ، ةيرف  كرن أن 

ا اي قرارات بنا ا عل  أ ل  من أجل ا تيار مسارات تنمي  قا رو  ‘خمتاات التعل  ا ضرا‘تيّسر 
من ب ن املرتخداي الوملرطا  بردوره أن ي لّرل االعتمرا  علر  اخلراات الدولير  يف و  .جل59 عل  الت قل 

تالمستياجرات مرن التمويرل الردو  اا  ا  ت ييمات قابلي  الت ةر والتخطريط، و رو أمرر يتارل جزلير
 ما تتالزي مع ترةيز التكيف عل  ا ياةل األملاملي .اا الى ةثري 

 دعم التعليم واألحباث  )ج( 

ينبغجججي  حلاججججة إىل البيجججاانت واملعجججارف والتعلجججيم بشجججأن التكيجججف والتجججأقلمنوبسجججبي ا -65
ويرررل ملثرررال، وا، بوملرررالل من رررا، علررر  ملررربيل للحكومجججات الوطنيجججة أن تجججدعم األحبجججاث الوطنيجججة

 رررا تلرررك لرررى اريالكليرررات ا كوميررر  وايامعرررات و/أو مراةرررز األورررات.  سررروو تولّرررد األورررات ا
لروي  املنراخ. وللع ةر بتغرري ّسن     األوجض احرد و ل ابلير  التراملؤملسات بياانت ماغرو امل ياس و 

ونرع مسلرول  طنير  علر االجتماعي   ور م   تؤ يض يف     الت قل . و كن أن تساعد األوات الو 
معرات ن أن ترؤ ا ايامراا،  كرمما يزيد ال درو عل  الت قل  مع املنراخ. و تا اا،التكيف املناملب  نلي
لوةررررراالت الوطنيررررر  اأعررررراله. ويف الالبرررررني، أات  إبررررررا   64ار إليرررررض يف الا ررررررو  ور الوملررررريط املشررررر

لير  مرن أجرل كومرات احوإقامت ا براةات مع املعا د وايامعات التابع  للدولر  ترو ري الردع  للي
 يفبتغرري املنراخ  املعني  إجرا  ت ييمات والتخطيط  جرا ات التكيف و ديد أولواي ا. وإن الل ن 

  املؤملسرررات م  اخنرررراووزارو الدا ليررر  وا كررر  احلررر  مساليررراا بارررد  ونرررع بررررانمج الملرررتدا الالبررني
 ذه.    وتناياألةا  ي  احلي  الى تدع  السلطات احلي  يف التخطيط للعمل املنا

 الشراكات بني املدن من أجل التكيف مع تغري املناخ  -جيم 

من را بربكات املردن، األعضرا  علر    رر   يسراعد إنشرا  الشرراةات برني املردن، بوملررالل -66
املخرراطر املنا يرر  وأملررالي  التكيررف مع ررا   مرراا أ ضررل ويررذة  ااملرر   لبررذل اي ررو  مررن أجررل 
التكيف. ومن ب ن التعل  من األقران أن يعّ رل وترريو االبتكرار والتنايرذ. وتسرع  بربكات املردن 

اطر متشرراهب   يمررا بين ررا مسررىت تسررتايد عمومرراا إىل ربررط املراةررز ا ضررري  الررى تواجررض  رو رراا و/أو خمرر
وتملتطاع  الشبكات وكني املردن مرن االبتعرا  عرن َترج ت ري نر  . ‘التعل  املتبا ل‘من عملي  

  األ طررار وقابلير  الترر ةر يشرمل ا ياةررل السياملري  والتنررازالت الرى  ردِّ  وترو   ترج  ررويل  أةثرر
ومع يلرك، ال ترزال مثر   ردايت ر ر  املنرا ع املرتبطر  تلشرراةات برني املردن أل رراض بنرا   .جل6٠ هبا

ال ررردرو علررر  التررر قل  وأل رررراض التكيرررف. ويسرررر   رررذا الاررررع مرررن الت ريرررر معلومرررات عرررن األعمرررال 
اياريرر  بشرر ن الشررراةات والشرربكات بررني املرردن وعررن أ رر  التيرردايت الررى تعرريفض املضرر  قرردماا 

 

__________ 

  ./http://www.fractal.org.zaانظر  ذا الرابط   جل59 
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املررذةورو يف الورقررات امل دمرر  ويف  رررالل  جل6١  . ومررن برربكات ا كومرررات احليرر والارررص السرراحن
 ا وار الت ي العديد من الشبكات املعني  بتغري املناخ، تلك الى تر  قالم  هبا يف املر   السا س. 

 وي ةرت األعمال ا تمعي  والتعاون بني املدن بش ن تغري املناخ يف الالبني تعتبار ا أمسد -67
يف  لدير  برني مدينر وأمر  الباألمثل  عل  براة  بني املدن عل   رار  وي  التعاون الالمرةرزا أو الت

والالبرني.  اليراتن غال األرض وأ را يف جنوهبا. ويشار  يف املشروع ممثلرو مسكومرات نلير  مرن
 اك العديجدن هنأشري إىل بيد أن املناقشات اليت جرت أثناء احلوار التقين ومنتدى املنسقني ت

ن قبيررل ، مررتكيججفمججن مبججادرات التوأمججة بججني مججدن الشججماو واجلنججوبن منهججا مججا يرّكججز علججى ال
ت رررراوز اينرررروحب تالشررررراة  بررررني بررررون، أبملانيررررا، ومدينرررر  التز. و ررررذه الشررررراةات بررررني الشررررمال و 

تمررع مررن ا  ا كومررات احليرر ، و كن ررا أن تكررون بررراةات بررني مؤملسررات أوررات أو منظمررات
 يف. ى  ت  عل  وجض التيديد تلتغل  عل  التيدا املتمثل يف التكاملدين ال

، ترةررز الشججبكات العامليججة املكونججة مججن أصججحاب مصججلحة متعججددينوي ةررر العديررد مررن  -6٨
اعرات ت  رص قطباا   ا   عل  املردن وعلر  ناثر التر قل  مرع تغرري املنراخ،  ضرالا عرن بربكا

ويني احلرر  ني املسررت ررا برراا كات مسكوميرر  ا ررذت موقعررنررد و  مثررل امليرراه أو األمررن الغررذال جل وبررب
 والوطي  انظر املر   السا سجل. 

وتبجججنّي مجججن  ليجججل الورقجججات املقدَّمجججة أن هنجججاك ثالثجججة  جججدايت رئيسجججية فيمجججا يتعلجججق  -69
 ، يتعل  أ لب ا بن ص التمويل يف اينوحب  ابلشراكات بني املدن

عجججدد قليجججل مجججن املجججوظفني ليررر  ملررروا ةثررررياا مرررا ال يكرررون لررردا ا كومرررات اح  أجل 
مليرر  بنررا  ن نطررا  ع، األمررر الررذا مررن برر نض إمررا أن حيررد مررويرتفججع فيهججا معججدو تبججديو املججوظفني

 أن يوقا او  الشراة  أو

، قججد منججع قِّصججر دورات التمويججل بنججاء شججراكاتيف مسالرر  الشررراةات الت نيرر ،   حبجل 
تكاررل  يك  ومسررد امررو ا  املرردن الشررر  التارراعالت املبابرررو واملنتظمرر  وج رراا لوجررض بررني مسيرر  إن

 املتمرار االخنرا  واال تمايو

ال تقججججيَّم فوائججججد املشججججاركة يف الشججججراكات والشججججبكات وال  ججججدايُةا تقييمججججا     جل 
 ا ترررا أتررا ملرردن ناسرر. ومررن امل رر  االنتظرراي يف ت يرري  مررا حيررَرز مررن ت رردي ومررا إيا ةانررت اسججليما  

و علرر   ل للوقررو تسررتايد مررن االخنرررا ، ومررن امل رر  أيضرراا تسررليط الضررو  علرر  التيرردايت والشرروا
 أ ضل تدابري التادا. 

لججي  هنججاك شججراكات وشججبكات بججني بلججدان اجلنججوب تكفججي لججدعم نقججل املعججارف بججني  -7٠
ديرداا  رذا  وات تردع  . وال بد من ونع  موع  أ ومعوقات متشاهبةا  املدن اليت تواجه ظروف

  لسامسلي .النوع من الشبكات يف ا وانر واألرايو واملناط  النالي  واملستوطنات ا

 

__________ 

 . FCCC/SBSTA/2017/INF.3 ير  املزيد من املبا رات العاملي  وا قليمي  يف مر   الوةي   جل6١ 
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 اخلطوات املقبلة مع الشركاء -رابعا   

ع املشارةون ا جرا ات الرى  الل ا وار الت ي ومنتدا اي ات املكلا  تلتنسي ، انق -7١
تمامض وإىل ع  عن ا  كن ت اي ا التغل  عل  التيدايت احد و. و و ما أ ا إىل إعراحب الب

 ت دمي  عوات  رحي  للتعاون. 

وأعرررحب مولررل األمرر  املتيرردو عررن ر بتررض يف التنسرري  مررع اخلرراا  واملنظمررات املختارر  بشرر ن  -7٢
مررررن أجررررل زاي و أ ررررذ املسررررتوطنات البشررررري  بعررررني االعتبررررار يف   رررريا   املرررروا  التوجي يرررر  التكميليرررر 

واملنظمرات اا العمليات الوطني  للتخطيط للتكيرف وتنايرذه، تلتعراون مرع  رير   راا  أقرل البلردان  رو 
الشريك  مثل الشبك  الدولي  ملدن إعا و التدوير. وأعرحب ا لس الدو  للمبا رات البي ي  عرن ر بترض 

بني مدن اينوحب تالملتاا و من املبا رات ال المر ، وإبنترا  املعلومرات ونشرر ا، يف  ع  الشراةات 
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 .

 احلي  ا نا ي  الى اقيفمس ا املشارةون ما يل  ومن ا جرا ات التعاوني   -7٣

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

ت ويرررر  أوا ررررر التعرررراون بررررني ا كومررررات احليرررر  وايامعررررات أو مراةررررز األوررررات   حبجل 
كيرف  كرن للممارملرني و رناع ال ررار وأ ررا  هبدو ت دمي بياانت ومعلومرات ومعرارو تتعلر  تلت

 ا تمع احل  االملتنا  إلي او

تعزيرررز التعررراون برررني مرررو ا  ا كومرررات احليررر  املكلارررني مبسررر ل  التكيرررف وبرررني    جل 
 املكلاني تلتخايف لضمان التخطيط املتكاملو 

إبرررا  مجيررع أ ررياحب املاررلي ، مبررن يف يلررك الا ررات امل مشرر  مررن السرركان  جل   
 املو معارو الشعوحب األ لي ، يف ت يي  ال ابلي  للت ةر وونع السيناريو ات. ومس

و  عيرررت ا كومرررات الوطنيررر  وا تمرررع الررردو  إىل  عررر  تعزيرررز قررردرات مرررو ا  ال طررراع العررراي  -74
ررلط الضررو  علرر  تيسررري مساررول ا كومررات  ون الوطنيررر   والبررامسثني، ال ملرريما يف البلرردان الناميرر . ومل 

 ات الااعل  املعني  نلياا عل  وويل التكيف تعتباره من األمور األملاملي . و ري ا من اي 

و  عيررت األمانرر  إىل تبيرران مررا حيتاجررض  ررّناع ال رررار الرروطنيني و ون الرروطنيني،  ضررالا عررن  -75
وانررع   طررط التكيررف  مبررا  ي ررا برررامج العمررل الوطنيرر جل، مررن املعررارو احررد و للمسرراعدو علرر  

ض والطلرر  علرر  املعررارو أل ررراض التكيررف يف املسررتوطنات البشررري ، يف ملرريا  املوا مرر  بررني العررر 
 برانمج عمل نريويب. 

وملت دع   ي ر  املشرورو إىل النظرر يف اخلطروات امل بلر  تالملرتنا  إىل  رذا الت ريرر وإىل أا  -76
 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 11th 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 University of Ibadan, Nigeria 
Ms. Gotelind Alber GenderCC – Women for Climate Justice, Germany 
Mr. David Dodman International Institute for Environment and Development, United 

Kingdom 
Mr. Matthias Garschagen United Nations University Institute for Environment and Human 

Security, Germany 
Ms. Laura Kavanaugh ICLEI headquarters, Germany 
Mr. Robert Kehew UN-Habitat, Kenya 
Mr. Marcus Mayr UN-Habitat, Kenya 
Ms. Johanna Nalau Griffith University, Climate Change Response Programme, Australia 
Mr. Alfredo Redondo C40 Cities, United Kingdom 
Mr. Rahul Sengupta United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Germany 
Mr. Nicola Tollin United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

Chair on Sustainability, Spain 
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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 Further details available at 

http://www.unfccc.int/adaptation/nairobi_workprogramme/workshops_and_meetings/items/10447.php. 

 2 As footnote 1 above. 

http://www.unfccc.int/adaptation/nairobi_workprogramme/workshops_and_meetings/items/10447.php
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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 11th Focal 

Point Forum before the SBSTA Rapporteur closed the forum on behalf of the SBSTA 

Chair. 

 

__________ 

 3 See http://www.epicn.org/. 

http://epicn.org/
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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  
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 

http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/783_266_131496086602600691-EE-11-09-SBSTA3_EU%20Submission%20on%20NWP_HS_.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/453_266_131535519959838070-Indonesia%20Submission%20-%20SBSTA44%20ai%203c%20-%20NWP%20Human%20Settlement%20-%2027102017.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/453_266_131535519959838070-Indonesia%20Submission%20-%20SBSTA44%20ai%203c%20-%20NWP%20Human%20Settlement%20-%2027102017.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/653_266_131511462948878267-Thailand_NWP_Sep2017.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/754_269_131505233001330712-Vanuatu_SBSTA%20Submission_Human%20settlements.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/953.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/909.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/907.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/950.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/957.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/977.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/951.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/941.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/940.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/949.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/948.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/905.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/905.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/916.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/960.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/959.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/952.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/944.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/944.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/945.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/906.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/975.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/946.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/946.pdf
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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 

Figure 1  

Distribution of submissions by thematic area 

 

__________ 

 1 According to decision 1/CP.16, slow onset events include sea level rise, increasing temperatures, 

ocean acidification, glacial retreat and related impacts, salinization, land and forest degradation, loss 

of biodiversity and desertification. 
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Figure 2 

Distribution of submissions by type of settlement 

 

 

Figure 3 

Distribution of submissions by 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 http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/Home.aspx and its advanced search page 

http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/Search.aspx. 
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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 Engineering Decision Scaling (EEDS)-Eco 
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 building of community -Needs assessment tool for capacity

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 daptive and Resilient Communities (BARC) toolBuilding A 
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  Government Climate Change Adaptation Toolkit Local 
ICLEI – Local Governments for Sustainability ® Climate Registry (cCR)nThe carbon 
United Nations Human Settlements  
Programme 

City Resilience Action Planning tool (CityRAP tool) 

United Nations Human Settlements  
Programme 

kitPlanning for Climate Change Tool 

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 

poor Urban Climate Resilience in Asia and the Pacific: -Pro
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 
and Manage Climate Change Risk Assess 

United Nations Human Settlements  
Programme 

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

WayCarbon Model for Vulnerability Evaluation (MOVE) 

http://agwaguide.org/CRIDA/
http://agwaguide.org/EEDS/
http://www.apn-gcr.org/2017/09/01/community-resilience-tool-identifies-adaptation-options-for-communities-in-cambodia-and-viet-nam/
http://www.apn-gcr.org/resources/files/original/7acc5516fc0ee547fd4254d2f1a318a9.pdf
http://www.apn-gcr.org/resources/files/original/7acc5516fc0ee547fd4254d2f1a318a9.pdf
https://www.apn-gcr.org/resources/files/original/96501cc36786f48910d5e56ff19cbced.pdf
https://www.apn-gcr.org/resources/files/original/96501cc36786f48910d5e56ff19cbced.pdf
http://www.canari.org/climateactt
http://www.canari.org/climateactt
http://www.assar.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/138/TSP%20Brief%20Two%20Pager%20Nov%202016.pdf
http://iihs.co.in/teaching-learning/
http://urbanfellows.iihs.co.in/programme-structure/
http://www.iisd.org/library/vertical-integration-national-adaptation-plan-nap-processes-guidance-note
http://www.iisd.org/library/vertical-integration-national-adaptation-plan-nap-processes-guidance-note
http://www.iisd.org/library/vertical-integration-national-adaptation-plan-nap-processes-guidance-note
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Images_and_logos/Resilience_Resource_Point/ICLEI_ACCCRN_Process_WORKBOOK.pdf
http://www.icleicanada.org/resources/item/2-adaptation-tool
http://www.resilientafrica.org/page.php?ID=100
http://www.resilientafrica.org/page.php?ID=100
http://iclei.org.mx/documentos/pacmun%20web.pdf
http://archive.iclei.org/index.php?id=adaptation-toolkit0
http://carbonn.org/
http://www.dimsur.org/tools-2/
https://unhabitat.org/books/planning-for-climate-change-toolkit/
https://unhabitat.org/books/developing-local-climate-change-plans/
https://unhabitat.org/books/developing-local-climate-change-plans/
https://unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/cities-and-climate-change-initiative/
https://unhabitat.org/books/quick-guide-for-policy-makers-on-pro-poor-urban-climate-resilience-in-asia-and-the-pacific/
https://unhabitat.org/books/quick-guide-for-policy-makers-on-pro-poor-urban-climate-resilience-in-asia-and-the-pacific/
https://unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/cities-and-climate-change-academy/
https://unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/cities-and-climate-change-academy/
https://unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/cities-and-climate-change-academy/
https://www.climatelinks.org/resources/tool-coastal-and-small-island-state-water-utilities-assess-and-manage-climate-change-risk
https://www.climatelinks.org/resources/tool-coastal-and-small-island-state-water-utilities-assess-and-manage-climate-change-risk
https://unhabitat.org/the-guiding-principles/
https://unhabitat.org/the-guiding-principles/
http://www.moveonadaptation.com/
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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 city-

driven 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 See https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/. 

 2 See http://www.citiesalliance.org/JWP-ResilientCities. 

 3 See http://www.iclei.org/details/article/medellin-collaboration-for-urban-resilience-commits-to-

supporting-4000-cities-and-2-billion-annual.html. 

 4 See http://www.citiesclimatefinance.org/. 

 5 The full list of members is available at http://www.citiesclimatefinance.org/about/members/. 

https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
http://www.citiesalliance.org/JWP-ResilientCities
http://www.iclei.org/details/article/medellin-collaboration-for-urban-resilience-commits-to-supporting-4000-cities-and-2-billion-annual.html
http://www.iclei.org/details/article/medellin-collaboration-for-urban-resilience-commits-to-supporting-4000-cities-and-2-billion-annual.html
http://www.citiesclimatefinance.org/
http://www.citiesclimatefinance.org/about/members/


FCCC/SBSTA/2018/3 

35 GE.18-02518 

(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. 

http://www.iclei.org/index.php?id=1348
http://comm.gendercc.net/
http://www.nrg4sd.org/climate-change/regionsadapt

