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 وثيقة سير مسار العمل 

 التحالف البحثي للتكّيف مع تغير املناخ 

  استعراض األدلة وتحليلها

 املقدمة  (1

التحالف البحثي للتكّيف مع تغير املناخ جهدا تضامنيا عامليا لحفز مزيد من االستثمارات والقدرات لتطوير بحوث    يمثل

على نحو واسع    –بشكل رئيس ي في الدول النامية    –ذات منحى عملي من شأنها أن تدعم التكّيف الفاعل مع تغير املناخ  

.  ويهدف التحالف لتشجيع حلول تستند إلى األدلة لتخدم بشكل أفضل  النطاق ووفقا للحاجة امللحة التي يتطلبها العلم

الذي يتسم باملرونة مع    املجتمعات األكثر ضعفا من جراء تغير املناخ. ويتطلب ذلك نظاما ايكولوجيا من البحث العملي 

  الجهات املمولة بيقية، و ألعمال التطل  مولةالجهات املإيجاد مواءمة بين جميع الفاعلين املؤثرين في هذه الرابطة الوثيقة بين:  

 لبحوث، وصناع السياسات، والجهات املستفيدة التي توجد في خط املواجهة مع تغير املناخ، والباحثين والجهات الوسيطة.  ل

 
:  1إن مرحلة التشاور التمهيدية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على ثالث مجموعات عمل تتبع للتحالف، وهي: )مجموعة العمل  

عنى بالحوكمة والهياكل، ومجموعة العمل  
ُ
عنى بتعبئة املوارد، ومجموعة العمل  2وهي ت

ُ
عنى بالبحث ذي املنحى  3: وهي ت

ُ
: وهي ت
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أساسية قد انبثقت في املرحلة التالية من تطوير أعمال التحالف البحثي للتكّيف )انظر  العملي(، كما أن هناك ستة أنشطة  

 (.  1الصندوق 

 
( املتعلق بتنفيذ رؤية التحالف  1تبين املذكرة املفاهيمية التالية النهج املتبع إلنجاز مجال النشاط الرئيس ي )انظر الصندوق  

بشأن    والفترة التي تليه. وتعمل هذه الوثيقة على تحديد التوجه والرؤية  26األطراف  البحثي للتكّيف في إطار اإلعداد ملؤتمر  

 شكل مسار العمل هذا الذي ندعوكم لاللتحاق به وتطويره على نحٍو مشترك بالتعاون مع أمانة التحالف.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 واألهدافألدلة ا استعراض (2

 ما هي الرؤية طويلة األجل ملسار العمل هذا؟ 2-1

من املتوخى أن تصبح مراجعة األدلة وتحليل مسار العمل نشاطا أساسيا طويل املدى من أنشطة التحالف البحثي للتكّيف،  

في هذا العمل املساندة التحليلية، والتجميع، واملراجعة، وتجميع األدلة ومقارنتها  وتشمل األنشطة الرئيسية املخطط لها  

إلى األدلة. يساعد ذلك في تقديم  للوصول إلى رؤية موسعة للتحالف، ولتوفير الدعم عموما إل  جراءات التكّيف املستندة 

 ها. وضع مبادئ البحث العملي وتنقيحاإلسناد واملعرفة ملا يدعو له التحالف مثل 

ستساعد في تشكيل األهداف    26( في إطار االستعداد ملؤتمر األطراف  2-1إن األنشطة التي نعكف عليها حاليا )انظر القسم  

  1على املدى البعيد. فمثال، في ظل تطوير األمثلة النموذجية التمهيدية املتعلقة بجمع األدلة وتحليلها )استعراض األدلة  

ابة معارف للبحث ذي املنحى العملي (، سيقوم التحالف البحثي للتكّيف مع تغير املناخ 2و الذي يكرس للحوار   بإنشاء بو

البحثي للتكيف مع   : مجاالت األنشطة الرئيسية للتحالف 1الصندوق 

 :تغير املناخ

 

 املبادئ وحمالت العضوية .1

 املتابعة والتبادل والتعلم  .2

   واملساندة التحليلية  -مراجعات األدلة  .3

 عمليات التشاور لتحديد االحتياجات والفرص البحثية  .4

الفضاء املشترك لتشكيل الشبكات وبناء التحالفات وتطوير   .5

 البرنامج الجديد 

واتفاقية األمم املتحدة   26الروابط بين مؤتمر األطراف  تعزيز  .6

 (.UNFCCC)  اإلطارية بشأن تغير املناخ
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يساعد التجميع املستمر لألدلة على تمحيص وتنقيح  و   املناخ.بين املمولين والفاعلين والعلماء املهتمين بالتكّيف مع تغير  

الصلة   ذات  اإلضافية  بالفرضية  بوابة  مجتمع  املرتبطة  وستستعرض  وعملنا.  املناخ  تغير  مع  للتكّيف  البحثي  التحالف 

املعرفة أمثلة للبحوث العملية في الوقت الذي يقوم فيه التحالف بتطوير التحليالت املعنية وتجميع األدلة واالستفادة من  

 الروابط مع املنظمات األعضاء.  

 ؟قبلة التي ينبغي اتخاذهاما هي الخطوات امل 2-2

من املراجعات لألدلة من أجل الحصول على اآلليات الخاصة بالسياسات العامة    التحالف البحثي للتكّيف مجموعة يجري  

والتمويل واملمارسة التي تؤدي إلى أفضل املمارسات في البحوث ذات املنحى العملي في قطاع التكّيف مع تغير املناخ وللتوعية  

 ر املناخ.  بالبحوث العملية املتعلقة بالتكّيف مع تغي

البحوث العملية للتكّيف والتأقلم مع تغير املناخ ليشمل مبادرات ومنابر ومشروعات يقودها املجتمع على    إجراءيستمر  

التي يشملها البحث العملي الضوء على املناهج    املدى البعيد وبرامج تستند على العلم. سيسلط التحليل للمجاالت املتنوعة

تعلقة بالتعاون واإلنتاج املشترك للمعرفة )من البحث إلى املمارسة ومن املمارسة إلى السياسات  واآلليات األكثر فاعلية وامل

العامة(. وفي سياق السعي للحد من الضعف وزيادة التأقلم على مختلف املستويات، وتحسين طرق وآليات التمويل التي  

هذه املراجعات األربع التالية لألدلة ستساعد معا على    أصبحت ُمدمجة في سياسات التكّيف مع تغير املناخ في البلدان، فإن

 الدعوة لتعزيز دور البحث العملي وزيادة تمويله في مجال التكّيف والتأقلم.  

للتعاون املجتمعي.   .1 إبراز عناصر قوية  العملي مع  للبحث  يحدد هذا االستعراض ويجمع األمثلة  أمثلة متميزة 

بحث العملي مع إبراز مشاركة الفاعلين من املجتمع املدني، وتحليل آلية  القائمة من التعاون القوي في مجال ال

انطالق العملي. ويعتبر ذلك نقطة  البحث  في  إثراء    التعاون  في  أمثلة ساهمت  الثانية لألدلة، وتشمل  للمراجعة 

املتحدة  األمم  لبرنامج  التابع  العاملي  البرنامج  بين  القوي  التعاون  عن  التحالف  جلسة  في    اإلنمائي  النقاش 

(CBA15)    اآلسيوي املناخ  مع  التكيف  وأسبوع  املناخ"  في  التغير  مع  املحلي  املجتمع  في  "التكيف  عنون 
ُ
  – امل

 كمل األمانة هذه املراجعة.  الباسيفيكي. وستُ 

تشمل مبادرات البحوث العملية مشروعات    مبادرات البحوث العملية في قطاع التكيف والتأقلم مع تغير املناخ. .2

املدنيطويلة   املجتمع  منظمات  تديرها  املانحون    األجل  يمولها  التي  زمنيا  املحددة  والبرامج  املشاريع  عن  فضال 

هناك  تكون  أن  ويمكن  التطبيقية.  واألعمال  للبحوث  ي  الداعمون  األجل  طويلة  بعينها   نبغيمنصات  حدد 
ُ
ت أن 

بمشروعات البحوث العملية، فضال   معايير االختيار الخاصة تتسق مع  أن  كمبادرات مرتبطة بالبحوث العملية أو  

العمل   القوي. وتستفيد هذه املراجعة من مساهمات مجموعة  التعاون  أمثلة تعكس  للتحالف،    3عن  التابعة 

ومساهمات أخرى من شبكات التحالف واسعة النطاق. ستكمل أمانة التحالف هذا العمل بالتشاور مع أعضاء  

   التحالف الراغبين في ذلك. 
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العملية.السياسات الع .3 البحوث  في  لزيادة االستثمار  الداعية  املراجعة لألدلة عن صياغة    سفرست  امة  هذه 

العشرينتقرير   مجموعة  اجتماع  في  سُتقدم  مفاهيمية  ومذكرة  للسياسات  مالية    موجز  وزراء  من  )مجموعة 

(، وسُتفصل املذكرة املفاهيمية اآلراء املتعلقة باألسباب  دولة نامية عالية املخاطر  43الذي يمثل    منتدى املناخ

نسبة   املناخية  للصدمات  املعرضة  الدول  استثمار  تبرر  من  1التي  اإلجماليناتجها  %  البحوث عملية    املحلي  في 

 (. ICCCADلتغير املناخ والتنمية )  التحالف وهو املركز الدولي في  عضو  هيئة  املنحى. سيتم إعداد ذلك بالتعاون مع  

طرق  ل  تتطرق من شأن هذه املراجعة لألدلة أن تسفر عن ورقة عمل    طرق وآليات التمويل للبحوث عملية املنحى. .4

و  العملي،  املنحى  ذات  التمويل  طريقةوآليات  كل  تواجهها  التي  والتحديات  النجاحات  يقيم  الذي  من    التحليل 

و  للتمويل.  واملتلقين  املمولين  نظر  هذهوجهات  نفذ 
ُ
للبحوث    املراجعة  ست املتحدة  اململكة  هيئة  مع  بالتعاون 

 عضو املجلس التوجيهي التابع للتحالف.  وهي ( UKRIواالبتكار )

التعزز  وستُ  مستويات عضوية    عاون طريقة  على جميع  الفاعلة  الجهات  بين  العالقات  األدلة  مراجعات  عبرها  تنفذ  التي 

التحالف، وسُتدمج الدروس املستفادة واألفكار املنبثقة عن مراجعات األدلة في عمليات تشاورية مستمرة ومسارات العمل  

املراجعات   وتعتبر  األغراض.  لهذه  نشأة 
ُ
لفرص  امل وتعزيزا  العملي،  البحث  من  املستقاه  الفوائد  على  قوية  إرساء  و حجة 

ملسارات    عالقات بين املؤسسات املتعاونة، وتسخيرا للمنتجات املعرفية لفائدة السياسات العامة واملمارسات، وتوجيها لل

 التمويل.  

)مثل تلك املناهج التي    1العلوم وتطبيقاتها تؤكد الدراسات السابقة التي استكشفت دور مختلف املناهج في سد الفجوة بين  

دراسات   بها  )مؤسسة  اهتدت  لفاعليةCLAREكلير  وأفضل  إضافي  لتعزيز  الحاجة  القطاعية(  الدولية    (  التنمية  برامج 

العملي   البحث  مناهج  مختلف  مع  الدراسات  هذه  تتقاطع  املجتمعي.  األثر  تحقق  لكي  املناخ  تغير  مع  بالتكيف  املتعلقة 

مراحل   لألدلة  ومختلف  املراجعات  هذه  وستعزز  املوضوعة،  األهداف  وتعدد  السابقة  من  الحوار  الدراسات  التي  نتائج 

من أجل الحصول على حلول ابتكارية )لقضايا الصحة واملاء    بتجارب قطاعات أخرى ترتبط بتحديات تغير املناخ  تستهدي

 والغذاء(، والحد من أوجه الضعف التي تجابه معظم السكان املتأثرين. 

 املساهمة في تحقيق نتائج املنبثقة من تنفيذ نظرية التغيير التابعة للتحالف .أ

ستسلط مراجعات األدلة الضوء على مختلف املنظمات واملمولين والباحثين الذين اعتمدوا البحث العملي في مشروعاتهم  

للتكيف.   البحثي  التحالف  مبادئ  العملي املقتبس من  البحث  بيئات  وفقا لتعريف  األدلة على تحديد  وتساعد مراجعات 

 

1 Harvey et al (2021): Mobilizing climate information for decision-making in Africa: 
Contrasting user-centred and knowledge-centred approaches; LTS (2020): Enabling 
Climate Science Use to Better Support Resilience and Adaptation Practice. ((: 2021) وآخرين هارفي

(: تهيئة استخدام العلوم 2020)إل تي إس( ) ز على املعرفة؛إفريقيا: مناهج متباينة تركز على املستخدم وأخرى تركرار في توفير معلومات عن تغير املناخ لصناعة الق

تغير املناخ(.  تأقلم والتكيف معمارسة الاملناخية لدعم أفضل مل   
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الضعيفة.   املجتمعات  بين  املناخ  تغير  بالتكيف مع  املتعلقة  التعاون  األثر من مناهج  للتحالف وتحقيق  املواتية  التمويل 

مجال   في  العملي  للبحث  امللحة  الحاجة  أهمية  إبراز  والتشاور  التوعية  استراتيجية  بجانب  معا  املراجعات  هذه  وبإمكان 

 لتكيف مع تغير املناخ وتوجيه سياقات السياسات الوطنية املستقبلية وتصميم التمويل للبحوث عملية املنحى.  ا

 :نتائج للتحالف البحثي للتكيف مع تغير املناخ 6يسهم مسار العمل هذا في تحقيق 

 مساهمة مسار العمل النتائج 

مويل في الدول  زيادة الت .1

النامية للبحوث ذات املنحى  

العملي التي تركز على  

 التكّيف والتأقلم.

 

  1البلدان األكثر ضعفا أمام تغير املناخ لتخصيص نسبة  3ستدعو مراجعة األدلة 

تمكن من  كي ت% من إجمالي ناتجها املحلي للبحث املتعلق بالتكيف مع تغير املناخ ل 

إجراء بحث يعود باألثر املستدام واملجتمعي والذي يقوده املجتمع حتى تتمكن هذه  

 لى دول قوية ومزدهرة.   البلدان من تشجيع انتقالها من الضعف إ

تتطلب مراجعات األدلة بحسب تصميمها مشاركة مختلف الجهات الفاعلة من   إحداث تعاون معزز. .2

جميع أعضاء التحالف، وبالتالي تستطيع تعزيز التعاون من خالل اإلنتاج  

واالستفادة الالحقة من مختلف أنشطة التحالف. لهذا تسهم كل مراجعات األدلة  

 حسين التعاون وتوجيهه بطريقة أفضل.  في ت  األربع

قدرات مبنية على املستويين    .3

  الفردي واملؤسس ي.

عن نتيجة تتمثل في بناء القدرات على املستويين الفردي    2و 1ستسفر املراجعة 

واملؤسس ي من خالل تحديد املمارسات والسلوكيات املشتركة التي يعكف عليها  

أصحاب مصلحة متعددين مما يؤدي إلى أثر مجتمعي قائم على األدلة.   وبنفس  

عينة التي توفر حلول مستدامة أغوار آليات التمويل امل  4القدر ستسبر املراجعة 

 طويلة املدى.  

العمليات   أولئك املشاركين في فضال عن متاحة للجمهور   وستكون كل هذه املعلومات

 
ُ
باالشتراك لبناء القدرات على   نشئت التشاورية، مع إتاحة فضاءات البحث التي أ

 املستويين الفردي واملؤسس ي.  

تحقيق تعظيم األثر من   .4

االستثمارات في البحوث من  

خالل التنسيق األفضل  

ة أثر متعاظم لالستثمارات البحثية عبر التنسيق  نتيج في تحقيق  4تسهم املراجعة 

 االستفادة من املوارد املتاحة. األفضل، وترتيب األولويات، و 
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وترتيب األولويات واالستفادة  

 من املوارد املتاحة. 

ستنجز هذه النتيجة عبر تحليل نماذج التمويل املستخدمة في البرامج البحثية، مع  

البحث عن أفضل نماذج التمويل األكثر فائدة واألعظم أثرا والتي تؤكد على ازدهار  

 ادرات البحث العملي.  مب 

تعزيز مكانة البحوث عملية   .5

املنحى املتعلقة بالتكيف مع  

  تغير املناخ

مت مراجعة األدلة  إلبراز أهمية البحث ذي املنحى العملي للتكيف مع تغير   2و 1ُصّمِّ

املناخ من خالل تقديم أمثلة من مبادرات التحالف الناجحة وآثارها والتأكيد على  

 تشاور واسع النطاق في شبكات التحالف لعكس أهميتها وتعزيز مكانتها. 

البحوث    خارطة أولية لوصف "األمثلة املتميزة" من  1بينما توفر مراجعة األدلة 

على زيادة عدد األمثلة اإلضافية املضمنة،    2العملية، تؤكد مراجعة األدلة 

واستكشاف هذه األمثلة بشكل معمق، وتحديد اآلليات والعمليات التي تؤدي إلى  

مكن خطة النشر القوية لكل  إنجاح املبادرات الناجحة في البحوث العملية. وستُ 

ية املنحى من خالل زيادة الوعي باملشروعات  تعزيز مكانة البحوث عمل  مناملراجعات 

 القائمة واملتميزة. 

تطوير تحالف عاملي من   .6

جهات متعددة من أصحاب  

املصلحة بالتعاون مع  

 أصحاب املصلحة 

املركز الدولي لتغير املناخ والتنمية   سيتم إجراء مراجعات األدلة باالشتراك مع

(ICCCAD وهيئة اململكة املتحدة للبحوث )( واالبتكارUKRI  ومجلس بحوث البيئة )

ختلف  يتطرق ملعن إشراك عضوية التحالف في نقاش   فضال  ( NERCالطبيعية )

 النقاط للتعبير عن آرائهم بشأن توجه مراجعات األدلة وتحليالتها.

 

 األنشطة  (3

 : أمثلة متميزة عن التعاون القوي 1مراجعة األدلة  3-1

،  املجتمعزها  ر لة التي يبمجموعة من أمثلة التعاون طويل املدى الذي يقوده املجتمع أو األمث ستشمل هذه املراجعة لألدلة

الهدف األساس ي من  يتمثل  و واملشروعات محددة النطاق الزمني في مجال التكيف مع تغير املناخ والقطاعات ذات الصلة.  

دمت في مؤتمرات مثل املؤتمر الدولي  في إعداد مرجعيات األمثلة املتميزة من البحوث العملية مثل تلك اهذه املراجعة  
ُ
لتي ق

الباسيفيكي. وتتضمن املراجعة    – وأسبوع املناخ اآلسيوي    (CBA-15الخامس عشر املعني بالتكيف املجتمعي مع تغير املناخ ) 

بشأن  أمثلة  لتجمع  الشبكة  وسُتوسع  بنجاح.  نفذ 
ُ
ت التي  العملية  للبحوث  مواتية  بيئة  تخلق  التي  اآلليات  عن    معلومات 

التكيف على تغير املناخ التي تمولها هيئات التمويل املهتمة بالبحوث العملية مثل تحالف زيورخ للفيضانات، ومنظمة بالن  

 ( )Plan Internationalالدولية  براكتيكال آكشن  هذه األمثلة    إن(، والهيئات األخرى، حيث  Practical Action(، ومنظمة 

 ذه البرامج على نحٍو معمق.  تغذي املراجعة الثانية التي تستكشف ه
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سُيستنبط تعريف البحث العملي من املذكرة املفاهيمية للتحالف ومبادئه، رغم أن هذه املراجعة ستغطي مجموعة من  

 وينبغي، من الناحية املثلى، أن تحدد هذه املراجعة ما يلي: "سلوكيات" البحوث العملية ومناهجها. 

 املتميزة على التعاون الجذري القائم في التكيف مع تغير املناخ؟ ما هي وضعية األمثلة  •

ما الذي نعنيه بوصف األمثلة "املتميزة" على التغيير الجذري، وما هي الجهات صاحبة املصلحة املشاركة، وكيف   •

 يتم التعاون؟ 

   2021اإلطار الزمني: 

     .2021حتى أغسطس  –أشهر من يوليو  3

مبادرات البحث ذي املنحى العملي: التعلم من التجارب الناجحة،  : 2مراجعة األدلة  3-2

  والتحديات وممارسات التعاون 

ستواصل مراجعة األدلة هذه جهود تلك املراجعة التي استعرضت بينات "األمثلة املتميزة" الداخلية واستكشفت املؤلفات  

فالهدف من    اإلضافية املتعلقة بمجال التكيف والتأقلم.  والرمادية( لتحديد املشروعات والبرامج  املتاحة )األكاديمية منها 

الجهود البحثية عملية املنحى التي يمكن نشرها وتقاسمها مع جميع أعضاء التحالف البحثي للتكيف  ذلك خلق قوائم تشمل  

ن من تحقيقه في مجال البحوث ا ِّ
ّ
 لعملية.  مع تغير املناخ وخارج إطار التحالف مما يشجع التغيير التحويلي وُيَمك

 على تبيين املعايير الخاصة  سيستكشف الفريق األسباب البرامجية واملؤسسية  
ً
املعنية بتعريف البحث عملي املنحى عالوة

  بتضمينه في برامج البحوث العملية. وعند عدم توفر األدلة في املصادر االلكترونية عن أثر هذه املبادرات، سُتجرى مقابالت

افتراضية و/أو مقابالت هاتفية لهذا الغرض. وسيتم تحليل أوجه النجاح في خلق أثر حقيقي عاملي والتحديات التي تعوق  

م   مستويات صنع القرار، وأصحاب املصلحة املشاركين ووسائل التعاون، بجانب املعلومات املتوفرة  تحقيق ذلك. كما سُتقيَّ

     ه لتحديد ما يضمن أوجه التعاون. عن مبالغ التمويل املتاح وفترته ومصادر 

ن البرامج الدولية واملشروعات الوطنية في سياق برامج البحوث عملية املنحى لتقييم البرامج واملشروعات القائمة،   سُتضمَّ

ونتيجة لحصيلة نتائج البحوث املستخلصة،    وتحديد الجهات املمولة لها، وبيان القطاعات التي تشملها وأماكن تنفيذها.

املتاحة )من مشروعات وبرامج وأدوات(، واالتجاهات الجديدة   اآلليات  الضوء على نوعية  سلط مراجعة األدلة هذه 
ُ
ست

ى االنتقال َسنَّ
َ
من   والناشئة في مجال أبحاث التكيف مع تغير املناخ )وآثار ذلك على مجاالت الغذاء واملاء والصحة( حتى يت

 .  لنأي عنهاوا نماذج البحوث التقليدية

املتضمنة    قوائمطويل املدى لهذه املراجعة في تقييم مدى إنتاج تحليل نهائي ومنهجي عبر استقصاء ودراسة اليتمثل الهدف  

العملي البحث  مثل  نتائج  االستخالص ي  التحليل  إلى  تستند  التي  املستوى  رفيعة  املستخلصة  النتائج  املراجعة  وتشمل   .
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الدعوة   تمت  التي  املبادئ  لهذه  تأييد  على  الحصول  أجل  من  عمليا  املبادئ  تطبيق  متعددة  لها،  مالحظة  املناهج  مثل 

االختصاصات واإلنتاج املشترك واألدوات القائمة على خدمة املستخدم التي من شأنها تنفيذ بحوث عملية تحقق آثار كبيرة.  

البحوث التي    ويمكن ألمثلة البحوث عملية املنحى أن تساعد في شرح ووصف كيفية تحويل هذه املبادئ إلى ممارسة )مثل

 جتمعية أو التي تسعى لتحقيق املساواة الجنسانية أو اإلدماج االجتماعي(.  تحقق اآلثار امل

 األسئلة التي يتعين طرحها في هذه املراجعة:

 كيف يختلف البحث العملي املتعلق بالتكيف مع املناخ من املناهج العملية األخرى املتبعة؟  •

 التعامل مع مختلف الجهات الفاعلة؟ ما هي املناهج التي تعتبر أكثر أو أقل نجاحا في  •

ى قياس النجاح؟ وما هي املؤشرات املستعملة لقياس األثر؟ •  كيف يتّسنَّ

و  • الصلة،  ذات  والقطاعات  املناخ  تغير  مع  التكيف  مناهج  التي حققتها  الوسيطة  النتائج  هي  ما هي مستويات  ما 

 القياس املختارة؟ 

وإن كانت هناك  التي أدت إلى إحداث األثر مع جهات فاعلة معينة؟  ما هي القواسم املشتركة بين املناهج املتبعة   •

فاعليتها على جميع املستويات   مدى، وما هي األدلة التي تكفل التي تعكسها  قواسم مشتركة، ما هي هذه املمارسات

 والقطاعات؟  

 ما هي الفوائد التي جنتها البحوث عملية املنحى لكي تحقق أثرا في الواقع؟  •

 واملبادرات طويلة األجل التي اتصفت بالنجاح في تحقيق أثر عاملي واقعي؟ما هي املناهج  •

   2021اإلطار الزمني: 

 (26ملؤتمر األطراف لُتقدم  منبثقة عن املراجعات رفيعة املستوى نتائج ) 2021نوفمبر   –أشهر: من أغسطس  4

 : السياسات املتبعة لزيادة االستثمار في البحوث العملية 3مراجعة األدلة  3-3

( بالتعاون مع  ICCCADاملركز الدولي لتغير املناخ والتنمية ) موجز للسياسات يعده  إنتاجاملراجعة لألدلة عن ستسفر هذه  

% من إجمالي ناتجها الوطني في البحوث العملية.  1ستثمار  ال أمانة التحالف عن حاجة البلدان الضعيفة أمام تغير املناخ  

ة الستخدام املعلومات إلجراء مزيد من البحث املتعمق بعد تحقيق  وبعد إعداد موجز السياسات ستكون هناك فرصة متاح

   هذا الهدف. 

  مجموعة العشرين يتضمن موجز السياسات ملخصا للبيانات عن تمويل البحث الذي قدمته البلدان التي صارت طرفا في  

تغير املناخ. تتألف مجموعة    أزمةبلدان تعاني اقتصاداتها بانتظام من مخاطر  وزراء مالية    وهي قمة حكومية مشتركة من

لتحديد    48العشرين حاليا من   الذين يشكلون عضويتها، ويجتمعون على أساس دوري  املالية  دولة عضو، ويمثلها وزار 

املعنية و  الرئيسية للبلدان  إنشاء مجموعة  إدماجاألولويات االقتصادية  ها في املسائل املتعلقة بتغير املناخ. ولعل سابقة 

بل تعمل جاهدة لجعل  من الخارج  على أن بلدان العالم األكثر ضعفا ال "تنتظر" االستثمارات حتى تأتي إليها  العشرين تؤكد  
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توفير االستثمارات    يعتبربلدانها أكثر تأقلما بشأن تغير املناخ. ويؤكد ذلك على أن االستثمارات تأتي من البلدان نفسها، و 

النوعية التي يحتاجها البحث للتأكيد على    من إتاحة البحوث عملية  داخل البلدان نفسها شرطا رئيسيا لتحقيق النقلة 

 املنحى التي تقودها املجتمعات املحلية والتي توجهها األدلة. 

( تV20أشار وزراء املالية من مجموعة الدول الضعيفة العشرين  إلى رغبتهم في  الرؤية    مفاهيمية توجز لقي مذكرة  (  هذه 

حتى  % من إجمالي ناتجها الوطني في البحوث عملية املنحى  1املتمثلة في أن مجموعة الدول العشرين يجب أن تستثمر نسبة  

ة  أكثر مواءمة والتزاما بتغير املناخ. نتيجة لذلك فإن املذكرة املفاهيمية وموجز السياسات العام صنع القرار الوطنييكون  

من شأنهما تشجيع السياسات الوطنية التي تدعم االستثمارات في البحوث، ويتبع ذلك دعما من املؤسسات والحركات ذات  

 تبني االبحوث    أنالصلة يصب في كيفية تفعيل هذه الرؤية للتأكيد على  
ُ
ِّ لقدرات في املجتمعات وت

ّ
إجراء تحوالت  من  نها  مك

 طويلة األجل في السلوكيات واملمارسة.  

 في هذه املراجعة: يتعين طرحهالة التي األسئ

تمثل  العشرين )مجموعة من وزراء مالية   ما هي نسبة االستثمارات املستقطعة للبحوث التي تقوم بها مجموعة •

 (؟ دولة نامية عالية املخاطر 43 ضمالذي ي  منتدى املناخ

 املحلي في البحوث؟ % من إجمالي ناتجها 1ملاذا تستثمر مجموعة العشرين نسبة  •

 2021اإلطار الزمني املقترح: 

  . 2021شهران: إعداد املسودة األولية بحلول منتصف أغسطس، على أن تستكمل في سبتمبر 

 نماذج وآليات التمويل للبحوث عملية املنحى: 4مراجعة األدلة  3-4

تهدف هذه املراجعة لتسليط الضوء على األثر والتغيير الذي يحدثه البحث العملي في إحداث نقلة في البحوث، واملجتمعات  

لتركيز على تصميم وإعداد أفضل ملختلف نماذج التمويل من أجل تقديم  لوتهدف كذلك  الهياكل التنظيمية.  و الضعيفة،  

 
ً
 على االستفادة من أمثلة نماذج التمويل التي تركز بوجه خاص على تمويل  دعم أفضل ملشروعات البحوث العملية. وعالوة

يمكن    البحوث العملية، تسعى هذه املراجعة الستكشاف سلبيات وإيجابيات نماذج التمويل البديلة التي تحتوي على آليات

التمو  آليات  على  املراجعة  هذه  تركز  بينما  العملية.  البحوث  على  وتطبيقها  أمدها  أيضا  إطالة  ستشمل  الناجحة،  يل 

استعراض أمثلة من نماذج التمويل غير املناسبة بسبب قيود الزمن. وفي الختام تحتوي املراجعة على توصيات عن منهج  

النماذج املتعددة الذي يعتمد على تجارب الباحثين الذين حظوا بالتمويل. كما تشتمل على توصيات عن نماذج التمويل  

 كان تمويال ثنائيا أو متعدد األطراف.   بحسب نوع التمويل سواء

دت في مراجعة األدلة   إشراك املمولين واملنظمات التي تتناسب  في  ستستخدم املناهج والنماذج واألنظمة الرئيسية التي ُحّدِّ

ورشة  معها نماذج التمويل وتدعمها لتمويل مبادرة أو مشروع ناجح متعلق بالبحث العملي. سيبدأ هذا الحوار عبر عقد  
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املالحظات لتدوين  تهدف  املنظمات    عمل  املراجعة  هذه  تزود  لذلك،  نتيجة  األدلة.  مراجعة  عنها  تمخضت  التي  واألفكار 

يمكن   التي  املختلفة  التمويل  نماذج  الحصر، تشمل  ال  املثال  بأمثلة على سبيل  واملجتمعات  املمولة  والجهات  والباحثين 

 ضوعات البحوث، ومناهج التشاور الفعالة التي يتبعها مختلف أصحاب املصلحة.  اعتمادها، واألنظمة املناسبة الختيار مو 

 ما هي نماذج التمويل التي تعتبر األفضل في دعم االستثمار في البحوث عملية املنحى؟  •

 ما هي نماذج التمويل التي تليق بمختلف البرامج؟  •

ضل مع مختلف أصحاب املصلحة لدعم تنفيذ  ما هي أساليب التشاور / التعاون التي يمكن استخدامها بطريقة أف •

 البحث العملي الناجح؟  

 لضمان تحقيق البحث العملي لألثر املطلوب؟ما هو النوع املناسب من نماذج التمويل الذي يمكن اعتماده  •

 2021اإلطار الزمني املقترح: 

 2021ثالثة أشهر: من أغسطس وحتى أكتوبر 

 املنجزات األساسية  (4

 استكمال شروط املرجعية –يونيو  30 •

  . 1استكمال مراجعة األدلة   –أغسطس  1 •

 . 4، و3، و2تنفيذ مراجعات األدلة  –أغسطس  15 •

 ختام أعمال مراجعات األدلة.  –أكتوبر  30 •

  توزيع ونشر مراجعات األدلة –نوفمبر  1 •

 

 متطلبات املوارد (5

 سُيطلب توفير املوارد املطلوبة من كافة هذه الفئات: إلنجاز املخرجات والنتائج الخاصة بمسار العمل هذا، 

 لإلدالء برأيها في مراجعات األدلة. توفير املساندة ملكونات الجهات املشاركة في النقاشالدعم اللوجستي: يرتبط  •

لتقديم   • هنالك حاجة  الشبكات:  واألعضاء  دعم  التحالف  وربطه    أجل  الدعم منشبكات  العمل  فريق  تحديد 

 باملنظمات والبرامج واملمولين املهمين، وكذلك تزويده بنماذج السياسات التي ينبغي أال تغفلها مراجعات األدلة.  

 وتبادلها بمجرد االنتهاء منها.   دعم االتصاالت: يتعين توفير املوارد الالزمة لنشر نتائج املراجعات •

دعم املراجعة: ينبغي تقديم الدعم املطلوب من شركاء التحالف الراغبين في استعراض مراجعات األدلة في إطار   •

ثارة ومراجعة املعلومات الهامة التي اسُتعرضت أثناء املراجعات. 
ُ
 زمني محدود لضمان الرد على األسئلة امل
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 الحوارفرص املشاركة في  (6

املمولة،   الجهات  فيها  بما  املنظمات  تحديد  وسيتم  املنظمات،  مختلف  مع  واالجتماعات  الحوار  في  التحالف  سيشارك 

واملنظمات الشعبية، واملؤسسات البحثية واالتصال بها للمشاركة في النقاش والحوار بهدف اإلدالء بآرائها وتعليقاتها بشأن  

 
ُ
وت األدلة.  مراجعات  أدوار فّصِّ مضمون  أصحاب    ل  مجموعات  بإشراك  التحالف  قيام  كيفية  العمل  فريق  ومسؤوليات 

 مصلحة معينة في الحوار.  

 دور ومسؤوليات فريق العمل  .أ

األدلة   بمراجعة  القيام  عن  مسؤولة  املناخ  تغير  مع  للتكيف  البحثي  التحالف  أمانة  أعمالهما،    2و   1تكون  واستكمال 

( الستكمال املراجعتين  NERC( ومجلس بحوث البيئة الطبيعية ) ICCCADاملناخ والتنمية )وستتعاون مع املركز الدولي لتغير  

 Sumetee Pahwaباهوا غجار )  . وأعضاء أمانة التحالف املسؤولون عن التنسيق وإكمال املراجعات هم: سوميتي 4و  3

Gajjar ( وندوني مكونو ،)Ndoni Mcunu( وجوليو أروجو )Julio Araujo  .) 

أولئك في    أما  األدلة  آرائهم وتعليقاتهم عن مراجعات  لتقديم  في االلتحاق بمسار عمل مراجعة األدلة سُيدعون  الراغبين 

مختلف املراحل، إما أن يكون ذلك بالدعوة للمساهمة في املشاركة في استعراض األمثلة املميزة من البحوث عملية املنحى  

عقد في الرابع من أكتوبر.     يأو املشاركة في مناسبة خاصة بشؤون تغير املناخ ف
ُ
ختام مراحل النماذج األولية    وإثر املستقبل ت

ملراجعات األدلة، سيتم استعراض ذلك على مستوى واسع النطاق في شبكة التحالف، ويتضمن تطوير هذه النماذج عقد  

 ورش عمل إضافية ومشاركة واسعة النطاق من شبكة التحالف. 

 قيادة املسائل املواضيعية . ب

 ( Sumetee Pahwa Gajjarتي باهوا غجار )يسوم

 اإلطار الزمني املقترح (7

 نوفمبر 

مؤتمر األطراف 

26 

 املهام يوليو  أغسطس  سبتمبر  أكتوبر 

 X X X X    التنفيذ 
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 X X     مسودة العرض  إعداد

 لتعليقات ا  للحصول على

 X 

كل مراجعات األدلة  

للتكيف مع التغيرات 

 املستقبلية 

X  

،  1استعراض أدلة 

من   3أدلة  ضواستعرا

مجموعة العشرين  

 (. V20)  دولة

 االستكمال والتقديم  

X 

)كل مراجعات 

 األدلة( 

X     النشر والتوزيع 

 


