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Đề án Khung đánh giá Thích ứng Quốc gia
Báo cáo này đề xuất một khung đánh giá quốc gia cho Ốt-xtrây-li-a, đánh giá những tiến triểntrong
việc thích nghi với các tác động của biến đổi khí hậu. Nó cũng mở rộng khuôn khổ đến các vùng ven
biển được xem như là một ví dụ về sự tiến bộ trong việc quản lý các tác động không thể tránh khỏi
của biến đổi khí hậu, có thể được đánh giá cho một lĩnh vực cụ thể. Báo cáo này sẽ giúp xác định sự
cần thiết ứng phó với biến đổi khí hậu của các doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng.
Triển vọng Thích ứng Khí hậu: Đề án Khung Đánh giá Thích ứng Quốc gia, Bộ Công nghiệp, Sáng tạo,
Biến đổi Khí hậu, Khoa học, Nghiên cứu và Giáo dục Đại học, Ốt-xtrây-li-a, 2013 (4.15 MB, PDF)

Quan điểm mới về Đô thị Ốt-xtrây-li-a – Các chính sách quản
trị
Bài viết thể hiện quan điểm của Liên minh Đô thị (một liên minh rộng rãi của các bên liên quan) đề
xuất đầu tư phần lớn vào đô thị Úc để cải thiện chất lượng cuộc sống và khả năng cạnh tranh của nền
kinh tế. Tài liệu này cũng đưa ra lập luận rằng: vai trò của cơ sở hạ tầng Ốt-xtrây-li-a cần được tăng
cường và cải thiện thêm, giúp đảm bảo cho mỗi đô la của chính phủ đầu tư vào cơ sở hạ tầng trên
danh mục đầu tư đều nhận được lợi tức tốt nhất từ các đối tượng nộp thuế và nhà đầu tư.
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Quan điểm mới về Đô thị Ốt-xtrây-li-a, Liên minh Đô thị, Viện Phát triển Đô thị Ốt-xtrây-li-a (UDIA), Ốtxtrây-li-a, tháng 4 năm 2013 [1.43 MB, PDF]

NHỮNG RÀO CẢN VÀ CƠ HỘI TỔ CHỨC NĂNG LỰC THÍCH ỨNG

Báo cáo này cải thiện độ tin cậy cho những phát hiện của nghiên cứu năm 2010 - 2011 (Đánh giá Rủi
ro Biến đổi Khí hậu của Anh - CCRA) và hỗ trợ cung cấp hiệu quả các thông tin thích ứng khí hậu. Báo
cáo đánh giá những cản trở, những hỗ trợ cho sự phát triển khả năng thích ứng của các tổ chức ở Anh
- mức độ họ có thể ra các quyết định dài hạn với đẩy đủ thông tin, mà họ có, những quyết định dài
hạn nhờ đó mà họ vững vàng hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu.
Dự thảo - Những rào cản và cơ hội tổ chức và xây dựng năng lực thích ứng liên ngành - Nghiên cứu
định tính (nằm trong Dự thảo Chương trình Nnghiên cứu Sự chuẩn bị, Thích ứng và Rủi ro), David
Ballard và các cộng sự, Báo cáo đệ trình lên Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh, tháng
6/2013 (1.28 MB, PDF)

Hoạch định Chính sách Môi trường ở New Zealand, 1978 2013
Bài viết dựa trên kinh nghiệm của tác giả khi làm việc tại Hiệp hội Bảo vệ Môi trường (EDS) từ năm
1978 để nghiên cứu về các cách thức hoạch định các chính sách môi trường đã được thực hiện trong
quá khứ và phản ánh hiện trạng của các hoạt động liên quan đến các chính sách này. Bài viết đề cập
đến các cơ quan chính phủ, biến đổi khí hậu, các đại dương, nước ngọt và luật quản lý tài nguyên. Bên
cạnh đó, tài liệu này cũng nghiên cứu các cách thức hữu ích quá khứ có thể giải thích hiện tại.
Hoạch định Chính sách Môi trường ở New Zealand, 1978-2013, Gary Taylor, Chính sách hàng quý, tập
9, số 3, trang 18-27, tháng 8/2013.

Sáng kiến Đồng lợi ích Khí hậu ở Đô thị châu Á
Bài viết nghiên cứu những trở ngại, cơ hội và thách thức chủ yếu đối với việc thực hiện các chính sách
liên quan đến đồng lợi ích môi trường ở các khu đô thị. Nó tập trung chủ yếu vào các quá trình của
từng địa phương, đặc biệt là ở các thành phố trong các nước đang phát triển, nhưng nó cũng xem xét
kỹ đến liên kết giữa các quá trình của từng địa phương và các quá trình trên bình diện quốc gia và
quốc tế. Báo cáo đưa ra một loạt bài học về các dự án và chính sách nâng cao nhận thức, tạo ra đồng
lợi ích và các yếu tố ảnh hưởng đến chúng.
Học cách điều chỉnh hợp lí các yếu tố khí hậu, mục tiêu môi trường và phát triển ở các thành phố:
Những bài học từ việc thực hiện sáng kiến đồng lợi ích khí hậu ở đô thị Châu Á, Jose A. Puppim de
Oliveira, Tạp chí Sản xuất Sạch hơn, báo in và báo mạng điện tử ngày 16 tháng 8 năm 2013 (Yêu cầu
đăng ký)
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Hội thảo Tác động của Biến đổi Khí hậu và Thích ứng Xã hội
Hội thảo Quốc tế về Tác động của Biến đổi Khí hậu và Thích ứng Xã hội) sẽ diễn ra tại Đại học
Rajasthan, Ấn Độ từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 năm 2013,nhằm tăng cường sự hiểu biết về các tác
động của biến đổi khí hậu và kết nối những phát hiện khoa học với việc lập kế hoạch và chính sách
thúc đẩy phát triển bền vững. Các tài liệu sẽ được hoàn thiện vào ngày 31 tháng 8 năm 2013.
Hội thảo Quốc tế về Tác động của Biến đổi Khí hậu và Thích ứng Xã hội, Đại học Rajasthan, Ấn Độ,
ngày 6 - 8/2013, 2013 [545 KB, PDF]
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