
 

1 
 

 

 

 

مع تغير املناخ   ف التحالف البحثي للتكي    

 لعضويةبا اللتحاقل دعوة

 

2021 يوليو  

 

 

 

 



2 
 

 

 املحتويات   فهرس

 
 3                 وعضويته املناخ تغّير  مع للتكي ف البحثي  التحالف عن

 

 3       ؟ املناخ تغير مع للتكي ف البحثي  التحالف هو ما .1

 3      إنجازه؟ املناخ تغّير مع فللتكي   البحثي  التحالف يحاول  الذي ما .2

 3     ؟ املناخ تغّير مع للتكي ف البحثي  التحالف عضوية التزامات نهتتضم الذي ما .3

 4                                                                 ؟التحالف عضويةب االلتحاق فوائد هي ما .4

 4       ؟ املناخ رتغيّ  مع  للتكي ف البحثي  التحالف مبادئ هي ما .5

 5                                                        فالتحال بعضوية االلتحاق طلب – 1 امللحق

فبا املتعلق املنحى عملي البحث مبادئ بشأن  راءوآ مالحظات  – 2 امللحق    املناخ تغّير مع لتكي 

        7                                                                                                                                                                                                                                         املبادئ؟ هذه هي ما .أ

 7                                                                               املبادئ؟ هذه تطوير تم كيف .ب

ّوِّرت ملاذا . ج
ُ
 7                                                                                                                                                                                                                          املبادئ؟ هذه ط

 7                                                            ؟ويعتمدها املبادئ هذه على يوافق الذي من . د

 8                                                                                املبادئ؟ هذه خالل من لتحقيقه  نسعى الذ ما . ه

 8            ؟املناخ تغّير مع للتكي ف البحثي  التحالف في عضوا تصبح أن  دون  املبادئ هذه  على توقع أن  للمنظمات مكني هل . و

 8                                التالية؟ الخطوات هي ما .ز

 9                                           املبادئ . ح

 12                    املناخ تغّير مع للتكي ف البحثي  للتحالف مفاهيمية مذكرة  – 3 امللحق

 13                                                                                                                                                                    املشكلة وبيان  خلفية .1

 14                                                                               التغيير في ونظريته املناخ تغّير مع تكّيفلل البحثي  التحالف .2

 17                                                وأعماله وهيكله ،املناخ تغّير مع للتكي ف البحثي  التحالف عضوية معايير .3

 18      املناخ  رتغيّ  مع للتكي ف البحثي  للتحالف الرئيسية واملعالم األنشطة .4

 

 

 



3 
 

 وعضويته:  املناخ  تغّير  مع  للتكّيف  البحثي  التحالف  عن  خلفية

 ؟ للتكيف مع املناخ  ما هو التحالف البحثي .1

والتأقلم مع  ف  للتكي    –  26مؤتمر األطراف    –ر املناخ  ملؤتمر األمم املتحدة املتعلق بتغي  رئاسة اململكة املتحدةحملة  ضمن  

ف مع  ل  عداد مشترك ل  مع الشركاء  وزارة الخارجية والكومونويلث والتنمية تعمل    ،املناختغير   تغّير  تحالف دولي بحثي للتكي 

ف 26لُيطلق بالتزامن مع مؤتمر األطراف  (ARA) املناخ ل التحالف البحثّي للتكي  ِّ
ّ
لحفز زيادة   جهدا مشتركا مع تغير املناخ . ُيمث

ر املناخ. عمليقدرات بحثية ذات منحى مار وبناء االستث  ف الفاعل مع تغي   من شأنها أن تدعم التكي 

ف   عملي املنحى يسعى البحث   ف املناخي  ل حلول    تطويرإلى    تغّير املناخمع    الذي يقوده التحالف البحثي للتكي  قائمة على  لتكي 

لتعبئة موارد األبحاث من أجل  اء قدرات طويلة املدى في الدول النامية  مما يؤدي لفتح املجال أمام زيادة التمويل، وبن  –   األدلة

ف   التكي  املناختأقلم  والـتمكين  تغير  مع  املعرفيةاملحلي  االحتياجات  ومعالجة  جميع    ،  على  ف  التكي  أعمال  لتوجيه  اآلنية 

ف مع تغير املناخ،  ة للتحالف البحثي للتكي  لنظرية التغيير التابع  صياغة واضحةأدت عمليات التشاور املكثفة إلى    املستويات.  

 إلى
ً
تحقيق التقارب في الرأي بشأن الجوانب الرئيسية لهيكل الحوكمة   ووظائف النظرية األساسية، وأنشطتها ونتائجها، إضافة

ف مع تغير  األبحاث عملية املنحىصياغة مجموعة من "مبادئ"    عن  املشاورات  أسفرت. كما  الخاص بالتحالف املناخ.    للتكي 

 بناًء عل
ً
ف مع تغير املناخ حاليا تنضم  كي  لاملختلفة    حملة للحوار مع املنظمات والكيانات  ى ذلك، يطلق التحالف البحثي للتكي 

اللتماس مشاركة املؤسسات التي تدير مبادرات متعلقة   رسميا لعضوية التحالف، وتوافق على املبادئ. تهدف هذه الوثيقة

ف مع تغير امل  .  التحالف مبادئ في تقييمرأيها ب تشاركلناخ لتصبح أعضاء في التحالف و بالتكي 

ف مع تغير املناخما الذي يحاول  .2  ؟إنجازه التحالف البحثي للتكيُّ

  عملي املنحى البحث    واجه يحيث  املتعلق بالتكيف مع تغير املناخ.   عملي املنحىفي البحث    نقلة نوعية يحاول التحالف تحقيق 

في الجهود    تجزئة، واختالل في هياكل الحوافز، و شد ضعفا ارات، وعزلة ما بين الباحثين والفئات األ ستثم اال   في   نقصمشكلة  

تطلع من التجارب. يسعى التحالف ملعالجة هذا الوضع وي  التعلمفي  محدودية  الدول النامية، و قدرات  قي  ، وضعف  البحثية 

البحثي  يصبح فيه  عالم    إلى بتقدير كبير من صناع السياسات، واأل   ايكشر   -  2030عام  بحلول    - املجتمع  خصائيين  يحظى 

احتياجات املستخدمين   مبتكرة تراعية في دعم تقديم حلول بفاعلي التحالف ، واملجتمعات األشد ضعفا، ويشارك املمارسين

ف والتأقلم مع تغير املناخ   على املستويين العاملي واملحلي. في التكي 

ف مع تغير املناخ على املدى القصير  لتحالف  مهمة ا  ركزلتحقيق هذه الرؤية، ت تسريع وتيرة االستثمارات  على  البحثي للتكي 

التكّيف    أن   ذلك   ، ومن شأنفي الدول النامية  عملي املنحىمجال البحث  وتكثيفها في   امللحة في  يعالج االحتياجات املعرفية 

إلى أطره  وصوال من البحث ابتداًء  املستويات ت على جميع يبني القدراأن والتأقلم مع تغير املناخ للمجتمعات األشد ضعفا، و 

من فرص التعلم. سيحقق التحالف البحثي  يشجع على مزيد  أن  الروابط بين البحث وجوانب التنفيذ، و من  يعزز  ن  أ، و عمليةال

ف مع تغير املناخ في   التخطيط والتعاون ، وهي: التوعية و ة مهامهذه النتائج عبر محفظة أنشطة فعالة تنقسم إلى ثالث  للتكي 

امللحق  على    التحالف وأنشطته، ُيرجى االطالع  مهام البحث، وتعبئة املوارد، واألداء. وملزيد من التفاصيل بشأن نظرية التغيير و 

 .  للتحالف  الذي يتطرق للمذكرة املفاهيمية 3

ف مع تغير املناخ؟  .3  ما الذي تتضمنه عضوية التحالف البحثي للتكيُّ

ع  لالنضمام إلى ال شجَّ
ُ
 : من مهام لقيام بما يليعلى ااملنظمات والكيانات تحالف، ت
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املساهمة في متابعة    في ذلكاملوافقة على نظرية التغيير التابعة للتحالف، وااللتزام باملساعدة في تحقيق أهدافه، بما   .1

 التعلم. فرص التقدم املحرز في تحقيق النتائج املرجوة، وتبادل التجارب و 

ف مع تغير    عملية املنحىلبحوث  تحالف الخاصة بااعتماد مبادئ ال .2 )تعتبر في صيغتها شبه  املناخ )املتعلقة بالتكي 

الراهن  في  النهائية    الوقت 
ُ
األطراف  بحلول  ستكمل  وست مؤتمر  انعقاد  التجارب    ،(26موعد  تبادل  على  واملوافقة 

 لهذه املبادئ.   التنفيذ العمليمن املنبثقة 

على أن يكون  ملنظمة أو الكيان  من افي العام  واحد على األقل  عمل  مسار  أو    للتحالفاط  االلتزام باملشاركة في نش .3

   .  للمنظمة املعنية جديام با و سالنشاط منا

االجتماعات السنوية وعمليات صنع القرار الدورية( بما    هذايشمل  و التطوع باملشاركة املعقولة في هياكل التحالف ) .4

 يتناسب مع قدراتها وامكانياتها.  

 العضوية؟ االلتحاق بما هي فوائد  .4

ف مع تغير املناخ  ثمر  ت تواصل  إذ يستفيد أعضاء التحالف من الترابط وال  ، فوائد متنوعةعن  عضوية التحالف البحثي للتكي 

ت  يربط الباحثين واملستخدمين النهائيين باملانحين الساعين لخلق قنوا  هالتحالف سّيما أن  تيحها التي ي  مع الشبكات العاملية

تفهم الفجوات واملطالب   - التحالف ضطلع بها عبر عمليات التشاور التي ي - فيذ البرامج. يستطيع املانحون جديدة وفعالة لتن

الجنوب والشمال في بوتقٍة واحدة لبناء    بلدانبشكل أفضل. ُيدرج التحالف الباحثين من    معالجتها التي يمكن املساعدة في  

سّرِّع من  علقة باملتابعة والتبادل والتعلم  أنشطة التحالف املتمن شأن  ت.  ومتعددة االختصاصا  حيوية شراكات 
ُ
فرص  أن ت

مكن أعضاء التحالف من تبادل املمارسات واملناهج الجديدة واالستفادة منها  
ُ
.  عملية املنحىدعم وتنفيذ البحوث  في  التعلم وت

   رك. مشت اكات عبر خلق فضاءالتعاون وإرساء شر أوجه لروابط الجديدة و بفاعلية اوسُيشجع التحالف 

وقابلة   خدامكيفية تحويل البحوث لتكون سهلة االست باملتعلقة    مة اهال حوارات  في الأعضاء التحالف    سهم يُ سعالوة على ذلك،  

تحقيق تحوالت  ل  الصعيد املشتركتعبئة الجهود على  ل  ، كما يتيح التحالف فرصة لألعضاءة املحلي  جهات الفاعلة للتنفيذ لل

ف الفعال مع    تطبيقوتحسين معايير ال  تدفقات التمويل،وزيادة  ات العامة،  اسفي السي والبحث لتهيئة البيئة املناسبة للتكي 

املناخي   في  التغير  املشاركة  لحوارات  عبر  بالسيامستهدفة  فيعامة  ال  ساتلتوعية    بأهمية   صفتتي  الت   فترات ال  خاصة 

ف مع تغير املناخ عبر  ب  ات واملمارسات الخاصةسياسالسيع أثر  تو أعضاء التحالف  يستطيع  وفي الختام،  استراتيجية.   التكي 

  العملية وتقديم الخدمات، وتحفيز وتوسيع نطاق االستثمارات في البحوث   تعبئة املواردالتحالف في جهود  تعزز  فرصإتاحة 

التحالف العالم. وبذلك يسعى  أنحاء  لل  في جميع  ارائد في دف  عب دور قياديلتهيئة أعضائه  املناخ  ع جهود  ف مع تغير  لتكي 

 على الصعيد العاملي. بفاعلية 

ف مع تغير املناخ؟ .5  ما هي مبادئ التحالف البحثي للتكيُّ

عملية املنحى، مما يساعد على جني فوائد حقيقية ومهمة  بحثية  سسة  مؤ نحو خلق  يتوخى التحالف تحقيق تغيير تحويلي  

املن تغير  بمخاطر  املتأثرة  واستللفئات  البحوثاخ.  في  املمارسات  بأفضل  ومعرفتها  تجاربها  إلى  املنحى  نادا  شاركت  عملية   ،

متمثلة في خصائص    –  لتحديد ستة "مبادئ" رئيسية  ( منظمة في عملية حوار مكثف33ثالثين )ثالثة و   تربو عنمجموعة  

تبناها التحالف  ومناهج ي  أداة دعوةبمثابة  هذه املبادئ    كون ملنحى التي يسعى التحالف لحفزها. وتؤسسة البحثية عملية اامل

نت هذه املبادئ في املسودة شبه النهائية في  ويساندها ب ، ونعرب عن فائق تقديرنا إذا تمكنتم  2امللحق  شكل مباشر. لقد ُضّمِّ

خيرة على املسودة قبل إدراجها أمام  نضع فيه اللمسات األ في الوقت الذي    ها مناسبةونتر ية تغييرات  من مراجعتها واقتراح أ

 . 26عتمادها قبل انعقاد مؤتمر األطراف أعضاء التحالف ال 
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 التحالف  بعضوية  لتحاقاال   طلب  1  امللحق

                                                                                                                                                :نظمةامل اسم

 نوع املنظمة:

 ☐ منظمة غير حكومية   ●
 ☐تعليمي  معهد معهد أبحاث أو  ●
 ☐ كيان قطاع خاص   ●
 ☐شبكة مجتمع مدني  ●
 ☐ مؤسسة حكومية  ●
 ☐  هيئة تعبوية ●
 ☐ جهة مانحة ثنائية  ●
 ☐ جهة مانحة متعددة األطراف  ●
 ☐رية  نحة خيجهة ما ●
 ☐منظمة دولية  ●
 هيئة أخرى  ●

 الدولة التي تتخذ منها املنظمة مقرا لها: 

 )اترك موقع الجابة فارغا إن كان ال ينطبق(:  

 مجاالت األنشطة:

 ☐ املياه  ●
 ☐  الزراعة  ●
 ☐   تمويلال ●
 ☐إدارة مخاطر الكوارث  ●
 ☐الضمان االجتماعي   ●
 ☐التعليم/ التدريب/ وتطوير القدرات  ●
 ☐ ط املدن ساسية وتخطيالبنيات األ  ●

 ☐خدمات الطقس واملناخ   ●

 ☐ الصحة  ●
 ☐ ية يكولوجالبيئة واألنظمة اال  ●
 _     : أخرى  ●

       اسم املوظف املسؤول عن االتصال بالتحالف:

 االلكتروني للموظف املسؤول:البريد 
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 هاتف املوظف املسؤول عن االتصال )بما في ذلك مفتاح البلد(:  

 تاريخ االلتزام:  

   وية:العض

ف مع تغير املناخ: التحالف البحثي ل  االلتحاق بعضويةنرغب في  ●  لتكي 

o  نعم ☐ 
o  ال ☐ 

موجز: التزام  رجى  بيان  يُ عبارتين  دعت    توضيح  )في  التي  إيضاح  األسباب  مع  التحالف،  إلى  لالنضمام  كيانكم  منظمتكم/ 

  :أعاله(  3بحسب ما رود في القسم بعضوية التحالف من التحاقكم  توقعاتكم

التحالف والتزامكم ببيان العضوية علنا عبر الوسائط االجتماعية وفي املوقع في أنت موافق على العالن عن عضويتكم  له

  ألخرى؟  النشر ا طرق االلكتروني للتحالف و 

 ☐ نعم  ○

 ☐ ال   ○

 التفويض: 

ف مع التحالف البحث  في قائمة عضويةبتقديم هذا النموذج/ فإن منظمتي توافق على وضع شعارها علنا   تغير املناخ.  ي للتكي 

 هذا االلتزام إنابة عن منظمتي.   أنني مفوض للتعبير عنعلى   شهدوأ

 االسم:  

                       لصق التوقيع االلكتروني(:   و أالتوقيع )طباعة االسم  
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فبا  املتعلق  نحىامل  عملي  البحث  مبادئ بشأن وآراء مالحظات – 2 امللحق   لتكي 

 املناخ  تغير مع

  املبادئ؟ ما هي هذه .أ

فوائد حقيقية وهامة    جنييتوخى التحالف تحقيق تحول انتقالي في املؤسسة البحثية لتصبح عملية املنحى، ويساعد ذلك على  

ومناهج يستطيع التحالف عبرها    وة ومناصرةأداة دعفي نفس الوقت  هذه املبادئ    تشكلللمجتمعات املتأثرة بتغير املناخ.  

ل الرؤية  إلى واقع  تحو كي تدعم وحفز هذه  الل  العوائق    تبنيُمعاش. ومن شأن  أن يعالج بعض  املبادئ  لهذه  النطاق  واسع 

 .  للبحث عمليبعد اللل ةه وّجِّ ُم املبادئ كون ت  أوالتي تحول دون أن تحظى البحوث بالدعم األساسية 

ِّرت هذه املبادئ؟ . ب
و 
ُ
 كيف ط

املتعلق بالتكيف مع تغير املناخ    عملي الادئ للبحث  مب  6اجتمعت مجموعة أساسية تتألف من ثالثة وثالثين مؤسسة القتراح  

ف مع تغير املناخ وأعضائهوذلك   بناء على  خالل عدة أشهر  . وتم تنقيح هذه املبادئ  لتوجيه أنشطة التحالف البحثي للتكي 

 .  قة مع كثير من املنظماتعميمشاورات واسعة و 

و  للمراجعة  تخضع  املبادئ  هذه  فتئت  للتعديلما  تخضع  تدريجي  بشك  هي  الل  على  والتنقيح، بناء  واملشاورات    تمحيص 

ف مع تغير املناخ، ونأمل اتاحة املسودة النهائية    عددةومنظمات متفاعلة  املستفيضة بشأنها مع عناصر   تعمل في مجال التكي 

 . من جميع الهيئات للموافقة عليها   26 قبل انعقاد مؤتمر األطراف

ِّرت هذه املبادئ؟ .ج
و 
ُ
 ملاذا ط

ف مع تغير املناخ  صمَّ   و   مع التنفيذأفضل للمعرفة    مواءمٍة   من أجلاملبادئ  هذه  م التحالف البحثي للتكي 
ً
تحقيق  لوربطهما معا

أن  أثر  هدف تعظيم   للمبادئ من شأنه  الواسع  التبني  أكبر. ولعل  املناخ بشكل  املتأثرة بمخاطر تغير  للمجتمعات  الفوائد 

،  العمل  توجه  أو أن تحظى البحوث بالدعم  اقيل األساسية التي تحول دون  يساعد على وجه الخصوص في معالجة بعض العر 

بين  و  ما  الرابطة  انقطاع  ضعفا،  معالجة  األكثر  املجتمعات  واحتياجات  الحوافزالبحث  هياكل  في  والعوائق  واالختالل   ،

امل   تساقاالوضعف  املؤسسية،   قدرات  وضعف  املناخ،  تغير  مع  ف  التكي  أبحاث  في  النامية،  والتنسيق  والدول  جتمعات 

 . أوجه التنفيذومحدودية التعلم من 

ل جهود االعتماد والتنفيذ لهذه املبادئ بإحداث تغييروتحدونا اآلمال   ِّ
ّ
كل

ُ
لتصبح    –  عملية املنحىمنهجي في بيئة األبحاث    في أن ت

ف  معززة و   إجراءات  خلق، وأن تؤدي إلى  االهتمامبيئة تضع احتياجات املجموعات األشد ضعفا في طليعة   التكي  فاعلة في 

 والتأقلم مع تغير املناخ.  

افقةيُ من  .د  ؟وتأييدها على هذه املبادئ سمح له باملو

على هذه املبادئ، إذ أن ألنشطتها وأهدافها وإجراءاتها تأثير على قدرة    يمكن موافقة جميع املؤسسات واملنظمات والشبكات

ف مع تغواألنظمة  املجتمعات   سسات العامة" على املستوى املحلي والقطري  ير املناخ. ويشمل ذلك "املؤ الضعيفة على التكي 

والدولي الوالقليمي  املنظمات  ذلك  في  بما  املدني  املجتمع  في  فاعلة  عناصر  من  كبير  يشمل عدد  كما  واملنظمات    وطنية،، 
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البحثية،   واملؤسسات  الحكومية،  غير  الفكر، و الدولية  واملومراكز  الفاعلة  العناصر  في  شبكات  تعمل  التي  األخرى  نظمات 

مجال املناخ والتنمية، كما تضم أيضا املنظمات الخاصة مثل مؤسسات التعلم الخاصة، واملؤسسات التجارية، الشركات  

 اعتماد هذه املبادئ.  يشجعها التحالف جميعا على االستشارية، واملؤسسات البحثية التي 

 هذه املبادئ؟خالل قه من ما الذي نسعى لتحقي .ه

ف مع تغير املناخ العتماد املبادئ مؤكدا على تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ.    عىيس   عملية ففي ظل  التحالف البحثي للتكي 

قر  بأن مختلف املنظمات والكيانات ربما تلعب أدوارا مختلفة  هذه  االعتماد 
ُ
وفي بعض الحاالت، قد تتمكن املنظمات من    –، ن

أو أكثر من  واحد مبدأ دعم تنفيذ  من  تكون املنظمات في وضع يمكنها    ت أخرى، ربماإدراج مبدأ أو أكثر في أنشطتها، وفي حاال 

إدراج هذه املبادئ للتنفيذ أو    الئمةمدى م لتحدد    انفراده، ُيترك األمر للمنظمات والكيانات كل على  . بناء عليهذه املبادئ

النظر  املبادئ.  بهذه  صلة  الاألنشطة ذات  مجاالت    لتقرر الدعم، و  أن يشمل  عن طبيعة األوبصرف  نأمل  املختارة،  نشطة 

منا أن تفعيل هذه املبادئ    تنفيذاالعتماد تنفيذ أو دعم املبادئ وتبادل التجارب القابلة لل في سياق مبادئ التحالف، مع تفه 

 سيخضع لتمحيص مستمر، وأن جميع من يعتمدون هذه املبادئ يشاركون في "رحلة تعلم". 

التحالف   للمتمنصة تطو سيتيح  شجع  من شأنها أن  والتبادل والتعلم    ابعةعية 
ُ
النظر عن مدى    جميعت املنظمات بصرف 

  يشمل   بما    بشأن كيفية تفعيل هذه املبادئ،  من خاللهاتستخدمها بشكل منتظم وتتبادل املعلومات  كي  التحالف لفي  عضويتها  

الرائدة.  تحديد   التي تطرأ، واالبتكارات  املحرز، والتحديات  املتابعة والتبادل  تو التقدم  في منصة  املشاركة  الفائدة من  عود 

في ظل مساعيها لتنفيذ البحث  ووالتعلم مع املنظمات األخرى    فكر مشاركتها في فضاءات التفي سياق  لى املنظمات  والتعلم ع

 .  عملي املنحى

 هل يمكن للمنظمات أن تشترك في املبادئ دون أن تكون عضوا بالتحالف؟ .و

تتمكنبالتأكيد، نعم. ندرك   املنظمات    قد ال  الصلة  جميع  تغير    حاقااللتمن  ذات  ف مع  للتكي  البحثي  التحالف  بعضوية 

حفز مزيد من  ي  للنهوض ببرنامج مشترك بشكل ، ومع ذلك ندعوها ونشجعها على اعتماد هذه املبادئ لتصبح وسائل  املناخ

 ف الفاعل مع تغير املناخ.  لتكي  تدعم االتي   عمليالنحى  املبحاث ذات لأل االستثمار وتوفير القدرات 

 طوات التالية؟ما هي الخ .ز

.  غير كافية أو غير كاملة  صيغتها الحالية  ت أن رأفقط إذا  نطلب من كل املنظمات مراجعة املبادئ واقتراح إجراء تغييرات عليها  

املناخ تغير  مع  ف  للتكي  البحثي  التحالف  أمانة  بالت  ستقوم  املتعلقة  الطلبات  كافة  نهائية  بتجميع  مسودة  وإعداد  عديالت 

قبل إطالق التحالف في مؤتمر األطراف    2021من املبادئ وتوزيعها على جميع أعضاء التحالف العتمادها في سبتمبر    نقحةوم

 .  شأنهابإلقائكم نظرة على املبادئ واطالعنا بأية تعليقات أنه من املفيد  حاليا . ونرى 26

ف مع تغير املناخ لعطائكم الفرصة للمساعدة في    عمليالللبحث    مبادئ التحالف  نص لكم  نقدم  فيما يلي   املتعلق بالتكي 

 .  تقديم التعليقات على هذه املبادئ اختياري وتطوعي ننوه أن . و إعدادها
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 املبادئ  .ح

ت  ابي في حياة املجتمعاإن البحث يستند إلى الطلب، ويرتكز على إيجاد الحلول، ويؤدي إلى إحداث أثر إيج .1

جري البحث من أجلها؟رضون ملخاطر تغير املناخ )واألفراد الذين يتع
ُ

  (ما هي الجهات التي أ

  نفيذللتكيف مع تغير املناخ إلى احتياجات املستخدمين ويسعى إلى التوصل إلى حلول عملية قابلة للت  عملياليستند البحث  

يقود البحث  ة ملخاطر تغير املناخ الحالية أو املستقبلية.  من أجل تحقيق أثر إيجابي على حياة الضعفاء الذي يصبحون عرض

تحسن ملحوظ في  إحداث  و الستعمال من الفاعلين )مثل صناع السياسات واملجتمعات(  إلى توليد املعرفة القابلة ل  العملي

الحلول ونوع املعرفة    التأقلم مع متغيرات املناخ والصدمات بطريقة مستدامة على املدى الطويل. وينبغي إعادة تعريف طبيعة

 لب. اطملل  لبيةُم ون الحلول مستجيبة الحتياجاتهم و املطلوبة بالتعاون مع تلك الجهات الضعيفة التي تتأثر بتغير املناخ لكي تك 

 ☐ليست هناك حاجة لجراء تغييرات:  ●
 تغييرات مقترحة:   ●

ومشتركة من  متضافرة  عبر جهود تعاون مع املعنيين بهبال يتم إنتاجهالبحث متعدد التخصصات وي يعتبر .2

  املستخدمين )كيف يتم إجراء البحث؟(

دول الجنوب مع الجنوب، والشمال مع الجنوب(  )بين املشاركين من ن و يتم إنتاجه بالتعايعتبر البحث متعدد التخصصات و 

بالت البداية  من  باالشتراك  والد  عاون وُينتج  املحليين  الشركاء  )من  واملستخدمين  املصلحة  أصحاب  من  عدد  وليين،  بين 

الباحثين(.   نظمات الشعبيةملاو  القرار، والقطاع الخاص عالوة على  التقليدية  دائما ما تستثني  ، وصناع  البحثية  املمارسة 

على املستوى الجماهيري، ولهذا فقد عكست عمليات البحث التي تمكن من إدماج حقيقي للمعرفة    ةجهات الفاعلالالسائدة  

األ  في  وتعدد  والرواالتقليدية واألصلية،  واألصطر  تقدم حلوال يات  أنها  والقطاعات  وأن  ميسرة   وات  للتطبيق،  تلبي    ها وقابلة 

 احتياجات املجتمعات األشد ضعفا أمام مخاطر تغير املناخ.  

 ☐ليست هناك حاجة لجراء تغييرات:  ●
      تغييرات مقترحة:  ●

م البحوثث على األثر املجتمعي )كيف و تأكيد البح .3 قيَّ   ؟(تُ

أ البحث    الينبغي  أيضا    تحقيقفقط  يستهدف  األثر االجتماعي  العلمية بل  العالية والدقة  غرس   ضمانمن خالل  الجودة 

  ه آثار تغير املناخ. ويتعّين قياس نتائج األثر وتطوير مقاييس  مع الحلول لتحسين تأقلم املجتمعات األكثر ضعفا  وضع  املعرفة و 

ف على أو ه مقابل نتائج ومقاييس وتعريفات الخطوتعريفات سع نطاق.  كما يجب إدماج الجودة  ر واملستخدمين لضمان التكي 

"الرسمية" العلوم  )مثل  وأنظمتها  املتعددة  املعرفة  مصادر  تدمج  التي  ومخرجاته  البحث  عمليات  التجريبية    في  واملعرفة 

 والتقليدية(.  

 ☐ليست هناك حاجة لجراء تغييرات:  ●
      تغييرات مقترحة:  ●
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ف مع تغير املناخ إلى األدلة )كيف يتسّنى  ن خالل املمار يكفل التعلم م  .4 سة استناد الجراءات الهادفة للتكي 

 (تعزيز الروابط بين البحث والعمل؟

الدقيق وعمليات   التتبع  بإدماج فعاليسمح  املستمرة    التبادل والتعلم  ف  التكي  في جهود  الناشئة  للتفكر والبحث واألدلة 

دمج  ب  املتعلقةاملناهج املرنة    لعلاألدلة نفسها. و قاعدة  ساعد في بناء  ي  وكذلك لتحسين فعاليتها،  
ُ
التمويل وإدارة البرنامج التي ت

   اعد علىمن شأنها أن تسدوائر التغذية االرتجاعية بشكل مستمر  
ُ
مكن من تبني عمل استباقي  استيعاب املعرفة الناشئة وت

 .  الحاالت التي يكتنفها قدر كبير من الغموضفي فعال 

 ☐ليست هناك حاجة لجراء تغييرات:  ●
      تغييرات مقترحة:  ●

تمكن البحث من  إن البحث يبني القدرات ويوفر التمكين الالزم للجهات الفاعلة على املدى البعيد )ما الذي ي .5

 ؟(. تقديمه من فوائد

ن بما  نظمات والباحثين املحليي ن قدرات املؤسسات واملحّسِّ ال يحدث البحث نقلة نوعية بإنتاج املعرفة وتوفيرها فقط، بل يُ 

ِّ يُ 
ّ
  نهم من االستجابة ملخاطر تغير املناخ بشكل يتجاوز أثره أجل انتهاء مشروع البحث. وإن املعلومات واألدوات واملنتجات مك

"، ومتاحة  Paywall"منفذ سداد الكتروني  وليست مخفية من وراء جدران    للغات املناسبةمتوفرة بامتاحة في إطار واسع )

الجهات الفاعلة من الحصول على    مما يمكن، وهي مدمجة في أنشطة تطوير القدرات والتواصل  صيغة املناسبة(لابأيضا  

ِّ املعرفة والقدرة الكفيلة بإحداث األثر. ويتعين أن يُ 
ّ
ف مع تغير املناخ  بن البحث الهيئات الفاعلة املختصة  مك من إثارة  التكي 

ف مع تغي  ياري أسئلة عن املمارسات القائمة والسلوك املع  ر املناخ.  لكي تنتج مسالك بديلة وابتكارية وأكثر فاعلية في التكي 

 ☐ليست هناك حاجة لجراء تغييرات:  ●
      تغييرات مقترحة:  ●

املعاقين  األشخاص تعالج عمليات البحث مواطن االجحاف الهيكلية التي تجابه النساء والشباب واألطفال و  .6

ت العرقية املهمشة )كيف يتسنى للبحث معالجة األسباب الجذرية  والنازحين والسكان األصليين واملجموعا

 .  للمخاطر؟(

ة التي تشكل األسباب الجذرية  يلدماج التباينات الجنسانية واالقتصادية والسياس  ومتداخل الجوانب شابكإن تبني نهج مت

ف مع تغير املناخ. ولهذا  الرئيس ي يعتبر ضروريا التخاذ إجراءات كفيلة بإحداث التح  العمليللضعف في البحث   ول في التكي 

ة اتخاذ القرار بشأنها يعتبر  مع تغير املناخ وقياد  الضعاف واملهمشين للمشاركة الفاعلة في قرارات التكّيف  فإن تشجيع األفراد

أصحاب  رات  وقد  املهمشة  الجنسانية  نواع عامال مهما أيضا. ينبغي أن يكفل البحث االعتراف بعالقات القوى القائمة بين األ 

 ، كما يجب تمكين كافة األصوات من فرص التعبير املتكافئة. العملياملصلحة في ظل عملية البحث 

 ☐ليست هناك حاجة لجراء تغييرات:  ●
      تغييرات مقترحة:  ●

                       هل هناك أي تعليقات أو مقترحات بشأن املبادئ؟
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 سؤال: 

ف مع تغير املناخ العملية النهائية من مبادئ البحث  ترغب منظمتنا في مراجعة املسود ● التابعة  املتعلق بالتكي 

ف مع تغير املناخ.   للتحالف البحثي للتكي 

 ☐ نعم  ○

 ☐ ال    ○
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 تغير  مع  للتكي ف  يالبحث  للتحالف  مفاهيمية  مذكرة  –  3  امللحق

 املناخ

وزارة          في  )متمثلة  املتحدة  اململكة  رئاسة  األمم    تعمل  ملؤتمر  والتنمية(  والكومونويلث  الخارجية 

ف والتأقلم مع تغير املناخ  املتح ف    –  26مؤتمر األطراف    –دة املتعلق بالتكي  ضمن حملتها للتكي 

( لُيطلق  ARAع تغير املناخ )والـتأقلم مع تغير املناخ مع الشركاء لتطوير تحالف دولي بحثي للتكّيف م

 .  26ف  بالتزامن مع مؤتمر األطرا 

إلى   العاملية املتضافرة  ف الفعال مع تغير    تحفيز زيادة االستثمار وبناء قدراتتسعى هذه الجهود  التكي  لبحث عملي يدعم 

 على نحٍو واسع يستوفي عجلة األمر التي يتطلبها العلم.   –ال سيما في الدول النامية  –املناخ 

ف مع تغير املناخ جزء  ف والتأقلم   ايعتبر التحالف البحثي للتكي  مجاالت  أربعة  ، وهي واحدة من  (A&R)  ال يتجزأ من حملة التكي 

على ضمان الوفاء بالطموح الزائد    للتكّيف. يركز التحالف البحثي  26رئاسة مؤتمر األطراف  خاصة لأولوية  تحظى أهدافها ب

ف، واالعتراف بأهمية اتخاذ إجراءات  عبر الجراء القائم على األدلة، ودعم إنجاز هدف الحملة عبر النهوض بمساعي التكيّ 

ف مع تغير املناخ  كفيلة بالحد من الخسارة والضرر وتفاديهما. نحن بحاجة إلى إجراء تغيير تدريجي في ظل    في مساعي التكي 

دة  لالستعداد ملخاطر املناخ، وبذل مزيد من الجهود وزيا(  CSOs)واألعمال ومنظمات املجتمع املدني    تعاوننا مع الحكومات 

 لتكّيف مع تغير املناخ.  لتمويل موارد ال

 مجاالت أساسية يتم التركيز عليها على الصعيد الدولي: ةتدعم الحملة مجموعة من املبادرات لنجاز ثالث

تغير  جهود التكيف مع  هنا يتم التخطيط والتنبؤ واالستجابة لتغير املناخ عبر تعزيز االستعداد للكوارث وإدماج  التخطيط:  

 تثمارات.في كل االس املناخ 

ى بأولوية، وتعزيز القدرة على التكّيف  يجب اتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من الضعف في قطاعات أساسية تحظالعمل:  

 وتأقلم السكان املتأثرين والطبيعة واالقتصاد بالعمل مع اآلخرين والتعلم منهم.  

  ودته، وتوفير فرص التمويل للمؤسسات املحلية والفئات العمل بشكل عام على زيادة معدالت التمويل وتحسين ج   التمويل:

 األكثر ضعفا.  

التحالف البحثي للتكيف مع تغير املناخ أهمية لكل من هذه املجاالت  –  العلومو   –أهداف املعرفة  و   ، إذ يربط برامج يولي 

الها  يسلطو   ،نفيذالتو  الدور  على  الذي  الضوء  أن  م  اليتعين  توجيه  في  البحث  علالفا   نفيذتيلعبه  املحلي  عل  املستويين  ى 

 طري للحد من املخاطر املترتبة على تغير املناخ.  والُق 

ف ) ف والتأقلم، أطلقت اململكة املتحدة تحالف العمل املتعلق بالتكي  ( إلى جانب الرؤساء  AACوفي ظل جهود حملة التكي 

النمائي.   املتحدة  األمم  وبرنامج  لوسيا، وهولندا،  وبنغالديش، ومالوي، وسانت  العمل  املشاركين من مصر،  تحالف  يضم 

من الدول األعضاء وتتمثل مهمته في إدارة العمل املتعلق بالتكيف، استنادا  عضوا  املتعلق بالتكّيف حاليا ما يربو على الثالثين  

لب من الدول اعتماد تحالف العمل املتعلق بالتكّيف ومبادئه كجزء  إلى أفضل األ 
ُ
دلة املستنبطة من العلوم واملمارسة. وط

 لتصبح أعضاء في التحالف.   وطنيةمن التزامها بالتحالف وسُتدعى لترشيح منظمات ووزارات 
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 بالبحث الرائد والخبرة الفنية.  التحالف فرصة ممتازة لإلبالغ عن إجراءات التكّيف مع تغير املناخ ودعمها  تيحي

 الخلفية وبيان املشكلة .1

يتطلب الوفاء بأهداف التنمية املستدامة في ظل مناخ متغير تحقيق نقلة نوعية في التكّيف من شأنها أن تلّبي االحتياجات  

خاطر تغير  لتستجيب مل  – قابلة للتطبيق  املعرفة ال  ودعم بتمكين    ه النقلة النوعية في التكيف حظى هذت ويتعين أن  املحلية.  

 الحلول امللموسة.  تفي باملناخ و 

ال املعرفة  هذه  للتطبيق  تتطلب  عملي  إجراء  قابلة  منحى  ذي  متعددة    –بحث  املعرفة  إعمال  من  متكررة  عملية  وهي 

نتجة عبر أنشطة مشتركة حتى: تصبح قابلة للتطبيق 
ُ
من  ، و النتائج وقائمة على الطلب، ومركزة على العمليالتخصصات وامل

أن   بين أصحاب املصلحة والباحثين، و شأنها  القدرات، وتعز أن  تخلق شراكات متكافئة  بناء  إلى  تأقلم املجموعات  ز  يتؤدي 

 مخاطر تغير املناخ الحالية واملستقبلية.  مع  األكثر ضعفا 

في كل    لسرعة التي تقتضيهاوا األعمال الالزمة  حجم  غير كاٍف ملعالجة    العمليومع ذلك، فإن النطاق الراهن وإطار البحث  

 :   وهيتعرقل جهودنا،  ست فجوات أساسيةالقطاعات. هناك  

ة التي من شأنها تحسين استيعاب مخاطر املناخ وأن تؤدي إلى إيجاد  العمليفي البحوث    ضعف كبير في االستثمارهناك  .1

   ملحلية.حلول قابلة للتطبيق وذات صلة بالسياق املحلي للوفاء باالحتياجات واملطالب ا 

لعات  عن احتياجات معظم املجموعات الضعيفة وال توضع في سياق يفي بتط  منفصلةالبحث    برامجفي الغالب ما تكون   .2

في اآلجال الزمنية املحددة لالستثمارات في البحوث )غالبا ما    تباينوهناك أيضا    .  العمليبحث  الاملستخدمين ووسائل  

 الحاجة الواضحة الستثمار مستدام طويل املدى لتحقيق اآلثار الناجمة.    تكون مشاريع موجهة قصيرة املدى( مقابل

املتضاربةقد تحول   .3 افز  املؤس  الحو إجراء بحوث متعددة  والعوائق  إليها    قدتخصصات  الومتباينة  سية دون  نحتاج 

 للربط الفاعل بين املعرفة والتطبيق.  

 من البحث  ابتداًء  سلسلة االمداد  ب  املتعلقة في االستثمارات  عدم ترابط  هناك   .4
ً
إلى مرحلة التطبيق املجدي، كما    ووصوال

 والتعاون الذي يؤكد على االستخدام الفاعل ملوارد التمويل النادرة.   افتقارا للتنسيقنرى 

التي    بلدانذات أثر في املجتمعات واملناطق وال  قدرات مؤسسية ومعرفية  تطويرونجد أن هناك تركيزا غير كاٍف على   .5

 ة في التكّيف والتأقلم مع تغير املناخ. تواجه تحديات وخيم

تدخالت املتوقعة من  ، مما يؤدي إلى افتقار للمعرفة عن الفوائد والفاعلية  تعلمللال تولي جهود التنفيذ عناية كافية   .6

 لم.  الكفيلة بتقييم التقدم املحرز في التكّيف والتأق  فتقار للمقاييساال التكّيف مع تغير املناخ. وُيعزى ذلك جزئيا إلى 

أفضل مع تغير املناخ،    امتضافرة غير كافية فيما يتعلق بالبحوث الالزمة لبناء مستقبل نشهد فيه تأقلم  ابإيجاز، هناك جهود

التنسيق وزيادة االستثمارات في البحث  تعزيز  الكفيلة بويسعى التحالف البحثي للتكّيف ملعالجة هذا الوضع مغتنما الفرصة  

 ركيز خاص على الدول النامية.   مع تز أهدافنا املجتمعية املتعلقة بتغير املناخ تمكن من إنجا كي نل العملي
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ف ونظريته في التغيير يالتحالف البحث .2  للتكيُّ

في مجال بحوث التكّيف مع املناخ  مؤسسات تعمل    يضمأطياف  تحالفا من    التحالف البحثي للتكيف مع تغير املناخيعتبر  

ة" مثل املانحين  العمليمولين التقليديين للبحوث" مثل مجالس العلوم و"ممولي البحوث  "امل  واألعمال املجتمعية التي تشرك

 مستلهم  –التنمويين، واملؤسسات املالية متعددة األطراف، واملنظمات الخيرية، والقطاع الخاص  
ً
الهدف املشترك املرتبط    ة

ويشكل التحالف منبرا يدرج  فاعلة في التكيف مع تغير املناخ.  والحلول ال   العملياالستثمار في البحوث ذات املنحى  يادة موارد  ز ب

 لجميع مراحل سلسلة القيم  العمليهؤالء الباحثين وممولي البحوث 
ً
ة في بوتقة واحدة مع أصحاب املصلحة الفاعلين مراعاة

، ومنظمات املجتمع املدني،  مارسين العملييناملنظمات البحثية، واملنظمات الوسيطة، وامل   من البحوث إلى التطبيق بما يشمل

لتحقيق عالم يصبح فيه  التحالف    سعىويوالشبكات األكاديمية، وشبكات العلوم والسياسات العامة واملمارسات ونحوها.  

، واملجتمعات األشد  مارسين العمليينالسياسات، وامل شريكا يحظى بتقدير كبير من صناع    2030املجتمع البحثي بحلول عام  

ف والتأقلم مع تغير املناخ  ضعفا، ويشارك بفاعلية في د عم تقديم حلول ابتكارية ومراعية الحتياجات املستخدمين في التكي 

 . على املستويين العاملي واملحلي

 1لتغيير )أنظر الشكل  ي افنظريته  ل  هتنفيذ  من خاللويساهم التحالف البحثي للتكّيف في تحقيق هذه الرؤية  
ُ
ف  عّرِّ ( التي ت

 ا  دفي بيان املشكلة وتحد  ما ورد  ما يتسق معبمهمة التحالف  
ُ
ِّ ملهام والنتائج واآلثار والقيم التي ت

ّ
 ن التحالف من إنجاز مهمته.  مك

ف  2-1  مهمة التحالف البحثي للتكي 

في الدول   العملياالستثمارات وتوسيع مداها في البحوث ذات املنحى  وتيرة  تسريع  تتمثل مهمة التحالف البحثي للتكّيف في  

امل ملعالجة االحتياجات  امللحة  النامية  تكفل  عرفية  القدرات على جميع  التي  األكثر ضعفا، وبناء  املجتمعات  وتأقلم  تكّيف 

 د من فرص التعلم.املراحل من البحث إلى التطبيق، وتعزيز الروابط بين البحوث والتنفيذ، وترقية مزي

ف  مهام 2-2  التحالف البحثي للتكيُّ

 ، مثل:مهام استراتيجية شطة تشمل ثالثالتحالف البحثي للتكّيف بتنفيذ مهمته عبر عدة أن تكفلي

إيالء أهمية أكبر لتهيئة البيئة املواتية  عبر على الصعيد العاملي  واملناصرة  : سيسعى التحالف للتوعية  واملناصرة  التوعية  .1

حلي  ، والعمل على التوعية بالتكّيف والتأقلم على املستويين املفيها  تحفيز االستثمارو   العمليالبحوث ذات املنحى    لدعم

البحوث    لالستفادة منبذل جهود واسعة النطاق    التحالفالتي يعكف عليها    ملناصرة والعاملي. تشمل جهود التوعية وا

التكّيفالفعال  التخطيط    لتوجيه املناخ  في  على كافة املستويات. ويتمثل عنصر    ذلك  ، وصنع القرار، وتنفيذمع تغير 

املتعلق بالتكيف مع تغير    العمليي تطوير مجموعة مبادئ متعلقة بالبحث  أساس ي في التوعية التي يعكف عليها التحالف ف

تي تعتبر  أثر الفوائد للمجتمعات الوبهدف تعظيم    ،لمعرفة بالعمللوربط    أفضل املناخ واالستفادة منها من أجل مواءمة

 خاطر تغير املناخ.  مل  أكثر ُعرضة
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التحالف البحثي للتكّيف منبرا من أجل تخطيط وتعاون أفضل في البحث    تيح ي:  ط والتعاون في مجال البحثالتخطي .2

الفاعلة املتنوعة من السعيربط وتمكين  لويكون بمثابة آلية   واستهداف األولويات  ،  العمليالبحث    شجيعلت  الجهات 

فضل وأثر أكبر  لتنسيق بشكل أفضل لتحقيق فاعلية أالحاجة، وتمكين الشركاء من التخطيط وا  الناشئة التي تقتضيها

 في مساعيها البحثية.  

: يسعى التحالف لترجمة األقوال إلى أفعال عبر خلق برامج مستهدفة وطويلة األجل وتشغيلها  تعبئة املوارد وتوصيلها .3

تنفيذها  النامية وتسهيل  الدول  املوار   في  لتوفير  البرامج  البحوث ذات احيث تسعى هذه  في  تعزز هذه    .العمليملنحى  د 

السلسلة املتكاملة ابتداء من البحث وحتى التطبيق على أوسع نطاق اعترافا بالروابط بين   على امتدادالبرامج القدرات 

امل لبناء قدرات تشمل كل  بين  األفراد واملؤسسات، والحاجة  التعاون  بما يشمل  التخصصات،    مختلفهارات واملهام 

 رفية، وفتح املجال أمام توفير املعلومات واستخدامها لرشاد العمل.  ، والوساطة املعوالتعلم بين األقران 

 نتائج أنشطة التحالف البحثي للتكي ف 2-3

 ، وهي: ست نتائجإلى   في ظل الوظائف الثالث ستؤدي األنشطة املنفذة

املنحى   (1 ذي  البحث  مكانة  البحثية    العملي تعزيز  املجتمعات  البحوث  ة  العمليو وسط  استيعاب  تحسين  ة  العمليمع 

 املستجيبة للطلب والتي تركز على احتياجات املستخدمين وقيمة البحوث وأفضل املمارسات بشأنها؛ 

من  - في مجال التكّيف والتأقلم من مختلف ممولي البحوث    العمليللبحوث ذات املنحى    زيادة التمويل في الدول النامية (2

 ة؛ العمليلبحوث املمولين لو  ينالتقليدي ن موليامل

التنسيق واالستهداف األفضل ملعالجة االحتياجات املعرفية التي تحظى    من خالل ضمان تعزيز أثر استثمارات البحوث   (3

 تفادة األكبر من البحث لتوجيه صناعة القرار؛ بأولوية لتوجه التدخالت املساندة للمجموعات األكثر ضعفا، واالس

  فة مراحلفي كا  بناء القدرات (4
ً
لطار    سلسلة المداد من البحث إلى التطبيق على املستويين الفردي واملؤسس ي توسعة

 لنهج أكثر تكامال من أجل تحسين الرابطة بين العلوم واالبتكار والتطبيق؛ املشروعات الحالية وبناءً 

جميع    بينملعرفة وشبكات النظراء  وتقييم األنشطة، وتحسين إدارة ا  عبر إشراك املجتمع البحثي في رصد  التعلمتعزيز   (5

 ؛ةالعمليأعضاء املجتمعات البحثية و 

التعاون   (6 مختلف   تعزيز  بلدان )  األمم   بين  و   بين  األرضية،  الكرة  و ال  بلدان جنوب  املجاالت  شمالالجنوب  كل  في   )

أصحاب املصلحة في  بينتحالف عاملي يضم مختلف أصحاب املصلحة يتم تطويره باالشتراك من خالل والتخصصات 

 الطبيعة املحلية. الصلة بتطوير الحلول ذات   شجيعول الجنوب والشمال لتحسين فهم املخاطر وتد

ف مع تغير املناخ: 2-4  آثار التحالف البحثي للتكيُّ

 إلى ما يلي:   ؤديست  نتائج مساعي التحالف املنظورةثار مجتمعة، فإن بأخذ هذه اآل

من مخاطر املناخ وإنجاز األهداف املجتمعية في الدول املتقدمة  التمكين من اتخاذ إجراءات تكّيف وتأقلم فاعلة للحد   ●

امل األهداف  خاصة  النساء    تعلقةوالنامية  فيهم  بما  الضعفاء  السكان  األصليين،  بتكيف  والسكان  والفتيات 

 املهمشة األخرى؛ ، واملهاجرين والالجئين، واملجموعات شخاص ذوي العاقةواأل
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ف مع املناخ من خالل بحوث قوية، وموجهة، ومستندة إلى األدلة والتي من شأنها  تيسير الوصول إلى تمويل جهود التكيّ  ●

 ؛على أرض الواقعتحسين فهمنا ملا يحدث 

ف والتأقمن أجل زيادة القدرات في الدول النامية للقيام بأعمال البحوث واستخدامها  ●  لم املحلية. تطوير حلول التكي 

 قيمنا  2-5

التحالف البحثي للتكّيف مع املناخ بااللتزام بأربع    سيقوم  املهام    في سياق تنفيذه ألنشطته  أساسية  قيمتغير  في كل من 

 ، وهي: االستراتيجية

يضم املنظمات ذات   تحالفا شامال ومفتوحا وشفافا  مع تغير املناخ  للتكّيف  سيكون التحالف البحثي .1

نظمات القائمة التي تعمل  الدروس املشتركة املستقاه من الشبكات وامل  – الصلة. ويستفيد التحالف من  

 على تحقيق السلسلة الكاملة ابتداء من البحث وحتى التطبيق بما يشمل ممولي  جال  في هذا امل 
ً
عالوة

وامل البحثية،  واملنظمات  التكّيف،  واملاألبحاث، وممولي مشاريع  الوسيطة،  العملييننظمات  ،  مارسين 

األكاديمية والشبكات  املدني،  املجتمع  وشبكاومنظمات  واملمارسات،  ،  العامة  والسياسات  العلوم  ت 

تعكف   أن  وينبغي  على  كيانات  الونحوها.  باالشتراك  وااللتزامات  املعنية  واآلليات  األولويات  تطوير 

 الفعلية. 

على أن البرامج واألنشطة    لتؤكد و   تها لتلعب دورهاعبر أنشط  الجنوب   بلدانفي    القيادة  يشجع التحالف .2

 
ُ
 ت

ّ
قدرات بشرية    بناء، و من التمتع بالقدرات املطلوبة  من جنوب الكرة األرضية   ن الباحثين واملؤسساتمك

و  البعيد،  املدى  على  والهيكل  املساعدةومؤسسية  املعلوماتية  االختالالت  معالجة  اختالل    ية في  وأوجه 

   وازين القوى. م

 ألفكاركن  العنا"اجعل طموحك كبيرا وأطلق  التحالف البحثي للتكّيف اتباع الشعار القائل    ضمنسي .3

متجزئة  اتباع مناهج  النأي عن  و   جللهذا فإن تفادي التفكير قصير األ ".  للتخطيط على املدى البعيد 

 في تشكيل طبيعة أنشطة التحالف.  ومهما عامال أساسيا  يعتبر

التحالف   .4 االجتماعي سيدعم  والتكامل  الجنسانية  املساواة  الحقوق  تشجيع  اعتبارات  وستكون   .

والف للنساء  واألشخاص  والفرص  العاقةتيات،  والالجئين،  ذوي  واملهاجرين  األصليين،  واملواطنين   ،

رئيسيا  املهمشة األخرى عامال  املجموعات  وتنفيذها.  لوضع تصور مف  ضمن  التحالف  اهيمي ألنشطة 

 ذات الصلة هذه االعتبارات. وتشكل السياقات املحلية أو القليمية 

ف و  .3  هيكله وتشغيلهمعايير عضوية التحالف البحثي للتكي 

.  ةالعملييعتبر التحالف البحثي للتكّيف مع تغير املناخ اتحادا يضم مختلف أصحاب املصلحة من املجتمعات البحثية و 

املنظمات والكيانات من مختلف تخصصات الباحثين املعنيين بالتكيف مع تغير    للحصول على عضويةويسعى التحالف  

  املناخ.
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 معايير العضوية 3-1

 لتحالف املنظمات والكيانات الراغبة في االلتحاق به أن تقوم بما يلي:يحث ا

في    وااللتزام باملساعدة في تحقيق النتائج التي يصبو إليها، بما فيها املساهمة اعتماد نظرية التغيير التابعة للتحالف   .1

 متابعة التقدم املحرز في إنجاز هذه النتائج وتبادل التجارب والتعلم منها.  

ي في مجال التكّيف مع تغير املناخ )تعتبر املبادئ حاليا ف العمليمبادئ التحالف املتعلقة بالبحوث ذات املنحى    اعتماد .2

األطراف   مؤتمر  بحلول  األعضاء  مع  بالتنسيق  وستكتمل  نهائية  شبه  املنبثقة  26مسودة  التجارب  وتبادل  ن  ع(، 

 لهذه املبادئ. العمليالتطبيق  

سنوية في نشاط واحد على األقل أو مسار عمل بطريقة تكون معقولة وقابلة للتطبيق للمنظمة  االلتزام باملشاركة ال .3

 أو الكيان.   

بمست  .4 السنوية وعمليات  التطوع  االجتماعات  )بما يشمل  التحالف  هياكل  في  املشاركة  من  معقول  القرار    صنعوى 

 الدورية( بحسب ما تسمح به قدراتها وامكانياتها.  

 

 ةهيكل الحوكم 3-2

الذي يتم تطويره باالشتراك حاليا مع شركاء    –سيكون هيكل الحوكمة الخاص بالتحالف البحثي للتكّيف مع تغير املناخ  

إدارية وتتألف من جميع    –التحالف   أعلى هيئة  العامة وهي  الهيئة  يلي:  ما  األساس ي  الداري  الهيكل  إذ يتضمن  مبسطا. 

عضوا،    15  –   10ويمثل مجلس صنع القرار التشغيلي للتحالف ويتكون من    هي أعضاء التحالف واملراقبين، واملجلس التوجي 

ل بحسب  أو  / . عالوة على ذلك هنالك فرق مخصصة وعنية بأنشطة التشغيلواألمانة وهي تمثل الهيئة امل
َّ
شك

ُ
اللجان التي ت

تلبية االحتياجات املتنامية  ل  لالستجابةهيكل التحالف الداري مع مرور الوقت  سيتطور  الحاجة لتنفيذ أنشطة التحالف. و 

 حسب االقتضاء. بواملطالب املتغيرة 

 املوارد  3-3

 تنقسم موارد التحالف إلى قسمين أساسيين وهما: املوارد األساسية واملوارد املستقطبة.  

أمانة  املوارد األساسيةتعد   إلى  جمع وتسلم 
ُ
ت البحثي للتكيف مع تغير املناخ  موارد  وارد أعمال  هذه املتدعم  ، و التحالف 

موظفين مهنيين دوليين ومتفرغين( إضافة إلى محفظة من أنشطة التحالف التي   10 – 8نحو تقريبا األمانة نفسها )تشمل 

نفذ على املستوى املركزي من خالل األمانة. يسعى التحالف لزيادة تدفق املوارد لتغطية األنشطة مثل التكليف بإجراء  
ُ
ت

نات، والعمليا  التواصل.   املناصرة و ت التشاورية، والتوعية و مراجعات للبّيِّ

جمع  وارد املستقطبة،  امل
ُ
س  وأوهي موارد ال ت

ُ
، على األقل في املرحلة األولى، وهي تتألف من موارد  على مستوى املركز  تودع ت

، بيد أنها ال  ربما يرغب أعضاء التحالف أو املؤيدين اآلخرين في صرفها لدفع أنشطة معينة أو مسارات عمل تابعة للتحالف

 
ُ
 ت

ُ
، وجود برنامج بحث ذي منحى عملي تم تمويله باالشتراك من مختلف  ومثال ذلكاألمانة.  من خالل  مركزيا  قل  ن حال أو ت
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املجمعة على   املوارد  في  بالنظر  التحالف  املستقبل قيام أعضاء  في  للتكّيف. يجوز  البحثي  التحالف  املانحين تحت مظلة 

 ركزي.  املستوى امل

ن من تشغيل  يجري حاليا تطوير نموذج التمويل طويل امل
ّ
دى للتحالف، وسيتم تصميمه ليكون هيكال ُمبّسطا ومرنا لُيمك

 التحالف بطريقة سلسة وخاضعة للمساءلة من خالل املوارد األساسية واملستقطبة على النحو املوصوف أعاله.  

 األنشطة واملعالم الرئيسية للتحالف .4

، وقد تم الطالق التجريبي للتحالف في مؤتمر  26لطالق التحالف رسميا في مؤتمر األطراف    الف البحثي للتكّيف التح  يهدف 

عضوا من أعضاء التحالف على    33حيث وقع    2021يناير    23جوبيشونا العاملي بالتطبيق على مبادرة محلية للتكّيف في  

ف مع تغير امل على مفهوم التحالف وملتزمين بالتطوير املشترك  ناخ موافقين بذلك  إعالن جوبيشونا للتحالف البحثي للتكي 

ص ذلك في الشكل  عمالهأل  مت األنشطة  2. ويجري تطوير محفظة قوية من األنشطة لتحقيق النتائج املستهدفة وقد تلخَّ ِّ
ّ
ظ

ُ
. ن

فت على النحو املذكور أدناه. ويتم حاليا إعداد مزيد من  وخطط  األوصاف التفصيلية في ستة مسارات عمل أساسية وُوصِّ

 ملسارات العمل.   التنفيذ 

 مسارات العمل الحالية للتحالف 4-1

تختلف مسارات عمل التحالف من حيث النطاق ونوع النشاط والطارات الزمنية املتوقعة بيد أنها تعتبر أساسية لتحقيق  

بإثبات املفهوم    ريبية وأخرى متعلقة أهداف التحالف على املديين القصير والطويل. ستنفذ بعض مسارات العمل أنشطة تج 

ويشرف على كل مسار عمل فريق يتكون من أعضاء التحالف يساعد في .  26في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر األطراف  

الصلة.   ذات  العمل  في مسارات  األساسية  األنشطة  أداء  رئيس ي  ويقود فريق  وتنفيذها.  الصلة  ذات  لألنشطة  التخطيط 

الت في مويمكن ألعضاء  املشاركة  الطرق  حالف  العمل هذه عبر مختلف  التخطيط وتوجيهها من خالل فرق    –سارات  في 

 العمل، وتنفيذها وأدائها، أو من خالل املشاركة في أنشطة معينة. 

 مراجعات األدلة واملساندة التحليلية .1

يف مع تغير املناخ، ويشمل ذلك صناعة  يعتبر تشجيع صناعة القرار املستند على األدلة هدفا أساسيا للتحالف البحثي للتك

البحوث   في  باالستثمارات  املتعلقة  البحث  العمليالقرار  بفوائد  مرتبط  لدليل  تحتاج  التي  املمارسات  العملية  وأفضل   ،

التمهيدية ملسار العمل    . تركزالعمليالناشئة في البحث ذي املنحى   املتعلقة  على تعزيز قاعدة األدلة  األنشطة في املرحلة 

في ذلك    العمليبالبحث   املمارسات واألساليب والطرائق الخاصة بدعم  ما يجنيه من فوائدبما  البارزة وأفضل  ، واألمثلة 

البعيد دعمالعمليالبحث   املدى  وا   . ويستمر على  األدلة وتجميعها  تقود مسار  توليد  التي  التكّيف  ستخدامها لجراءات 

عمل نهجا تعاونيا تقوده بلدان الجنوب اتساقا مع قيم التحالف البحثي للتكّيف، مما يساعد  العمل هذا. يعتمد مسار ال

راء  على تعزيز التعاون وبناء القدرات والروابط بين أعضاء التحالف والفاعلين اآلخرين، ويسهم ذلك في ترسيخ أهمية الج

 املستهدي بالدليل واالستفادة منه.
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أن يتصلوا باألمانة،    دلةاملتعلق بمراجعة األ أو قيادة العمل    دلةمراجعة األ في  ي املساهمة  ويمكن لألعضاء الذين يرغبون ف 

 .بشكل خاص املزمع القيام به دلةأو يتقدموا بطلب مفتوح متعلق بمراجعة األ 

 بتحديد احتياجات وفرص البحث العمليات التشاورية الخاصة  .2

الب  أن  على  للتكيف  البحثي  التحالف  مبادئ  على    العمليحث  تؤكد  ومركزا  لالحتياجات  مستجيبا  يكون  أن  ينبغي 

املستخدمين، ويسعى مسار العمل لوضع هذا املبدأ موضع التنفيذ من خالل تحديد االحتياجات البحثية واملعرفية بطريقة  

تماع للمنتجين  . ولعل عقد اجاالستثمارات في البحوث  هاملستخدم وضمان التوجيه واالستهداف الفاعل لهذيكون عمادها  

للتكيف مع تغير املناخ من شأنه أن يعزز مشروعية النتائج املنبثقة عن البحث بينما يخلق    العمليواملستخدمين للبحث  

النتائج من مختلف أصحاب  لهذه  بملكية مشتركة  من    أيضا شعورا  باملقابل  املصلحة هؤالء  ويتمكن أصحاب  املصلحة. 

في خضم الخطة الناشئة    حث(، مما يعزز مصداقية الب واملناصرة  خاصة )مثل التوعيةاستخدام هذه النتائج ألغراضهم ال

عملية    تحديد االحتياجات واملطالبة ببحوثالتشاورية ال تساعد فقط على    اتللتكّيف والتأقلم مع تغير املناخ. فالعملي

وفاء باالحتياجات البحثية. ويستطيع مسار  واملنظمات بعناصر القوة والقدرات الكفيلة بال جهات الفاعلة املنحى بل تزود ال

 العمل بهذه الطريقة وضع األساس لبرامج بحوث عملية أكثر فاعلية. 

بمسار العمل بشكل عام أو يشاركوا   يجوز لألعضاء الراغبين في دعم مسار العمل هذا أن يشاركوا في فريق العمل املختص

من أدوار األداء الرئيسية من أجل تنفيذ    ادور   لكي يلعبوابطلب    في عمل املجموعات املختصة بموضوع معين أو يتقدموا

جريت عمليات تشاور تجريبية في أربعة موضوعات    26عملية بحث ذي منحي عملي. وفي سياق االستعداد ملؤتمر األطراف  
ُ
أ

تقييم مخاطر  واملساواة بين الجنسين والشمول االجتماعي، وعمليات    ،العامةنظمة الغذائية، والصحة  متخصصة، وهي: األ 

   املناخ في الدول األقل نموا. 

 لوجود املشترك لتشكيل الشبكات وبناء التحالفات وإنشاء برنامج جديد للتطوير لحيز توفير  .3

التخصصات والشبكات في مجاالت البحوث عملية املنحى، فالشبكات  يتطلب البحث الفعال تعاونا وتضامنا بين مختلف  

ق ضيق ومحدود تشارك فيها مؤسسات محدودة خاصة في بلدان الجنوب. هناك حاجة  ذات نطا   القائمة غالبا ما تكون 

للبحوث  لتوسيع وتعميق إطار مشاركة املؤسسات واملنظمات التي يمكن أن تشارك بفاعلية في التمويل والدعم والتنفيذ  

املنحى   أنشطة العمليذات  احتضان  في  يساعد  مشتركا  حيزا  يطور  أن  العمل  مسار  يستطيع  البحوث    .  ة  العمليوبرامج 

التحالفات   وبناء  أولية،  منح  وتقديم  املصلحة،  أصحاب  مختلف  بين  الحوارات  تشمل  ومسارب  طرائق  عبر  الجديدة 

، وإنشاء مبادرات وبرامج اجتماعية ذات أثر  دلةوجيه جمع األ والشبكات. ويمكن أن تسهم هذه الفضاءات املشتركة في ت

 ي في بلدان الجنوب.  من التأقلم املناخ  عزز مما ي

يمكن لألعضاء أن يساهموا في إنجاز عمل فريق العمل املختص بمسار هذا العمل أو ينضموا إلى الفضاء القائم حاليا أو  

 .  من أجل تطوير بشكل مشتركجديدة أو أنشطة  يةمواضيعمجاالت تركيز يقترحوا 
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 املتابعة والتبادل والتعلم  .4

"تعزيز    املتعلقة بهدف يعد مسار عمل املتابعة والتبادل والتعلم من صميم التزامات التحالف البحثي للتكّيف مع تغير املناخ  

املعرفة وشبكات   إدارة  والتقدير، وتحسين  والتقييم  الرصد  أنشطة  في ظل  البحثي  املجتمع  الحوار مع  التعلم من خالل 

". ويقوم مسار العمل بشكل جماعي بمتابعة التقدم املحرز من األعضاء  ةالعملياألوساط البحثية و   بين مختلف   راءالنظ

أجل والشركاء   التي وضعه   من  األهداف  نتائج  الإنجاز  لتبادل  توجيهية  مبادئ  يحتوي على  منبر  وتوفير  التحالف    تجارب ا 

لية التطوير املشترك وإطار العمل نفسه أعضاء التحالف  وستدعم عم(.  ةوالسلبي  ةاليجابيالتجارب  املتميزة والتعلم منها ) 

الفضاءات    من خالل   طويل األجل بين النظراء وتعلٍم   من أجل املشاركة الفاعلة مع بعضهم بعضا ووضع األساس لتبادٍل 

 .  املتاحة عبر الشبكة االلكترونية وخارجها

ي مسار معين واملساهمة في عملية العداد الحالية  يجوز لألعضاء الراغبين التعبير عن رغبتهم في االلتحاق بفريق العمل ف

املش في سياق  العمل  التطوير املشترك لطار  في  املتابعة والتبادل والتعلم من خالل املساهمة  واملقابالت مع    اوراتلطار 

 ( وتنقيح ومراجعة مسودة العمل.  KIIsاملبلغين الرئيسيين )

 املبادئ وحمالت العضوية .5

ة يعتبر أمرا ضروريا  العملي  –من أوساط املجتمعات البحثية    الجهات الفاعلةة ومتباينة من كافة  ولعل وجود عضوية قوي

، يركز  26. وفي ظل الجهود املتضافرة النعقاد مؤتمر األطراف  على الصعيد الواقعيألداء التحالف لعمله بفاعلية ونجاحه  

تحالف البحثي للتكّيف مع تغير املناخ. وبالشارة ألهمية مبادئ  اللتحاق بعضوية اللضمان امسار العمل على إطالق حملة  

بالبحوث  ال املتعلقة  للتوعية  العمليتحالف  آلية  باعتبارها  املناخ  تغير  مع  بالتكّيف  املتعلقة  ولعضوية   –واملناصرة  ة 

جزءا ال يتجزأ من    التحالف نفسه، فإن حملة االلتحاق بالعضوية ستشتمل على بذل جهود مضنية لجعل مبادئ التحالف

املانحين  ويتضمن مسار العمل أيضا جهودا ساعي  هذه الحملة.  ة لتعبئة املوارد من خالل عقد اجتماعات مستهدفة مع 

 والداعمين اآلخرين املحتملين للتحالف.

الت املنظمات األخرى ذات  التحالف مع  تبادل معلومات عضوية  الحملة عبر  إنجاح  في  للمساهمة  وجهات  ُيدعى األعضاء 

  تقديم تعليقاتهم وآرائهم و   ، للمانحيناملقدمة    طلباتاصة بالتوحيد القوائم الخفي  املماثلة، ويمكن لألعضاء املساهمة كذلك  

التدريجي للمبادئ    طويراجتماعات املوائد املستديرة. ويمكن لألعضاء املساهمة في التفي  بشأن املشاركة املحتملة للمانحين و

 واسع وقابلة للتطبيق بقدر ما أمكن.  بجعلها متاحة على نحو 

 االستراتيجية التابعة التفاقية األمم املتحدة الطارية بشأن تغير املناخ الروابط والشراكات  .6

يسعى التحالف البحثي للتكّيف مع تغير املناخ للعمل مع املبادرات األساسية الراهنة للتكّيف مع املناخ ودعمها فيما يتعلق  

تفاقية األمم املتحدة الطارية  تتبع الوهيئات  سياسات العامة واملمارسات. ولهذا فإن الحوار مع عمليات  بمجاالت العلوم وال

، فإن  فضال عن ذلكمنشطا رئيسيا لألمانة إنابة عن أعضاء التحالف.     عتبر بشأن تغير املناخ بما فيها مؤتمر األطراف ي

ذها على مستوى واسع تتطلب التطوير املستمر للشراكات  الحاجة لتعبئة الجهود لدفع إجراءات التكّيف مع املناخ وتنفي
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ف مع املناخ" وخارجه.  ستراتيجية  اال  عملية    الذي يعتبر بمثابةتقود األمانة تنفيذ مسار العمل هذا  في خضم "فضاء التكي 

 مستمر.   رناشئة تحتاج لتطوي

لخاصة بالحوار واملشاركة، والتطوير املشترك  بتحديد الفرص واملناسبات ا  يمكن لألعضاء أن يساهموا في مسار العمل هذا

األ  واملشاركة للرسائل  الحوارات  وتيسير  املناسبات،  هذه  في  تبادلها  يتم  أن  ينبغي  التي  القطري    على  ساسية  املستويين 

 واملؤسس ي مع الشركاء االستراتيجيين املحتملين.  

  إعداد برامج جديدة 4-2

طور حلوال  ي  من شأنه أنمن صميم عمل التحالف، وذلك  وذات منحى عملي    جلاأل إعداد برامج بحثية جديدة طويلة  يعتبر  

ف مع   تغير املناخ وبناء القدرات املطلوبة في بلدان الجنوب. ونشجع األعضاء على العمل معا لتشكيل شراكات جديدة  للتكي 

ي احتياجات املس لّبِّ
ُ
 ي مسار وث، وهي برامج تصب في  لبحالفرص املتعلقة باتغتنم  و   لحةتخدم امللتمويل هذه البرامج التي ت

 كما هو مفصل أعاله.  3و 2العمل 

ى لك املشاركة؟ 4-3
 
 كيف يتسن

  ة أو أكثر أو املساهمواحد  ُيدعى جميع أعضاء التحالف الحاليين واملستقبليين لإلعراب عن رغبتهم للمشاركة في مسار عمل  

وملن يرغب في مزيد من    ara@southsouthnorth.org وني:  في املوارد من خالل االتصال بأمانة التحالف عبر البريد االلكتر

   بنا عبر املوقع االلكتروني التالي للتحالف:   ُيرجى االتصاللحصول على وثائق استعراض مسارات العمل،  ل  سعىاملعلومات أو ي

https://southsouthnorth.org/portfolio_page/adaptation-research-alliance/ 

 
 
 

 والتنمية روزاليند ويست، وزارة الخارجية والكومونويلث 

 أناند باتواردن، جامعة ميريالند 

 ي للتكّيف مع تغير املناخ الرئيسان املشاركان للمجلس التوجيهي للتحالف البحث
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