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Μαινστρεαmινγ χλιmατε αδαπτατιον ιντο σεχτοραλ πολιχιεσ ιν Χεντραλ Αφριχα: Ινσιγητσ φροm 1 

Χαmερουν. 2 

Ελιασ Νκιακαα, β ϑον Χ. Λοϖεττβ 3 

Χορρεσπονδινγ αυτηορ: νκιακα≅γmαιλ.χοm 4 

αΣυσταιναβιλιτψ Ρεσεαρχη Ινστιτυτε, Σχηοολ οφ Εαρτη ανδ Ενϖιρονmεντ, Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ  5 
βΣχηοολ οφ Γεογραπηψ, Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ 6 

 7 

Αβστραχτ 8 

Wηιλε χονσιδεραβλε αδϖανχεσ ηαϖε βεεν mαδε ιν mαινστρεαmινγ χλιmατε αδαπτατιον ιντο σεχτοραλ πολιχιεσ 9 

ιν mοστ ρεγιονσ αχροσσ Αφριχα, λιττλε ισ κνοων αβουτ Χεντραλ Αφριχα (ΧΑ) εϖεν τηουγη τηε συβ−ρεγιον ηασ 10 

ενορmουσ ποτεντιαλσ το mιτιγατε γρεενηουσε γασ εmισσιονσ τηρουγη τηε Χονγο βασιν φορεστ. Τηισ παπερ 11 

πρεσεντσ αν ιν−δεπτη αναλψσισ οφ τηε προγρεσσ mαδε ιν mαινστρεαmινγ χλιmατε αδαπτατιον ιντο σεχτοραλ 12 

πολιχιεσ ιν ΧΑ βασεδ ον ινσιγητσ φροm Χαmερουν. Το αχηιεϖε τηισ, 30 στρατεγιχ πολιχψ δοχυmεντσ 13 

πυβλισηεδ βψ τηε γοϖερνmεντ οφ Χαmερουν χοϖερινγ διφφερεντ ασπεχτσ οφ χλιmατε αδαπτατιον ωερε 14 

εξπλοιτεδ. Αδδιτιοναλ ινφορmατιον ωασ οβταινεδ φροm ιντερϖιεωσ ωιτη 27 στακεηολδερσ ωορκινγ ιν 15 

ρελεϖαντ γοϖερνmεντ mινιστριεσ/ινστιτυτιονσ ανδ ιντερνατιοναλ οργανιζατιονσ. Ρεσυλτσ σηοω τηατ 16 

σιγνιφιχαντ προγρεσσ ηασ βεεν mαδε το mαινστρεαm χλιmατε αδαπτατιον ιντο τηε φορεστρψ ανδ ενεργψ σεχτορσ. 17 

Τηισ ηασ βεεν φαχιλιτατεδ βψ τηε πυττινγ ιν πλαχε οφ νατιοναλ πολιχιεσ τηατ χονσιδερ χλιmατε χηανγε ιmπαχτσ 18 

ανδ mιτιγατιον/αδαπτατιον ιν τηεσε σεχτορσ. Μεανωηιλε, λιττλε προγρεσσ ηασ βεεν ρεχορδεδ ιν τηε ωατερ ανδ 19 

αγριχυλτυραλ. Τηε λαχκ οφ προγρεσσ ιν τηεσε σεχτορσ χαν βε αττριβυτεδ το τηε αβσενχε οφ νατιοναλ πολιχιεσ 20 

τηατ τακε ιντο αχχουντ χλιmατε χηανγε ιmπαχτσ ιν τηεσε σεχτορσ. Οϖεραλλ ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε Νατιοναλ 21 

Αδαπτατιον Πλαν οφ Αχτιον ηασ πλαψεδ α κεψ ρολε ιν ενηανχινγ τηε mαινστρεαmινγ οφ χλιmατε αδαπτατιον 22 

ιντο σεχτοραλ πολιχιεσ ιν Χαmερουν. Νοτωιτηστανδινγ τηε προγρεσσ ρεχορδεδ, mανψ οβσταχλεσ συχη ασ τηε 23 

λαχκ οφ ηυmαν ανδ φινανχιαλ ρεσουρχεσ στιλλ εξιστ. Στακεηολδερσ προποσεδ α σεριεσ οφ ποτεντιαλλψ υσεφυλ 24 

σολυτιονσ το ταχκλινγ οβσταχλεσ ηινδερινγ χροσσ−σεχτοραλ mαινστρεαmινγ ινιτιατιϖεσ. Τηισ παπερ χοντριβυτεσ 25 

το χοντεmποραρψ δεβατεσ ον τηε εξτεντ το ωηιχη αδαπτατιον mαινστρεαmινγ ισ ηαππενινγ ατ νατιοναλ λεϖελ 26 

ιν συβ−Σαηαραν Αφριχα, ανδ ρεϖεαλσ τηε οβσταχλεσ τηατ νεεδ το βε αδδρεσσεδ ιν ορδερ το συσταιν τηισ 27 

ινιτιατιϖε ιν ΧΑ ανδ οτηερ ρεγιονσ οφ τηε χοντινεντ.  28 

 29 

Κεψωορδσ: Χλιmατε χηανγε; mαινστρεαmινγ χλιmατε αδαπτατιον; σεχτοραλ πολιχψ; Χαmερουν; Χεντραλ 30 

Αφριχα 31 

 32 

1 Ιντροδυχτιον 33 

Τηε χηαλλενγε οφ αδαπτινγ το χλιmατε χηανγε ανδ ϖαριαβιλιτψ ισ νοτ νεω γιϖεν τηατ πεοπλε ανδ 34 

χοmmυνιτιεσ ηαϖε λιϖεδ ωιτη χλιmατε ϖαριαβιλιτψ φορ α λονγ τιmε, ανδ ηαϖε δεϖελοπεδ mαναγεmεντ 35 
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δεχισιονσ το χοπε ωιτη ιτ (Βερρανγ−Φορδ ετ αλ, 2011). Ηοωεϖερ, τηε ωαψσ ιν ωηιχη σοχιετιεσ ηαϖε αδαπτεδ 36 

το δατε, ανδ τηε ρανγε οφ αδαπτατιον mεχηανισmσ, mαψ νοτ βε συφφιχιεντ το δεαλ ωιτη τηε νεω χηαλλενγεσ 37 

ποσεδ βψ χλιmατε χηανγε συχη ασ ινχρεασεδ εξτρεmε φλοοδ εϖεντσ (Λεϖινε ετ αλ., 2011). Σοχιετιεσ mοστ 38 

ϖυλνεραβλε το χλιmατε χηανγε αρε αλσο τηοσε τηατ αρε ϖερψ σενσιτιϖε το χλιmατε περτυρβατιονσ ανδ λεαστ αβλε 39 

το αδαπτ το α χηανγινγ χλιmατε ανδ οτηερ στρεσσορσ ινχλυδινγ δεϖελοπmεντ πρεσσυρεσ (Λεϖινε ετ αλ., 2011). 40 

Wηιλε τηερε ισ στιλλ υνχερταιντψ ον τηε mαγνιτυδε οφ χλιmατε χηανγε, τηερε ισ ηιγη χονφιδενχε τηατ 41 

τηε γλοβαλ χλιmατε ισ χηανγινγ (Dεσσαι ετ αλ., 2013). Τηερεφορε, βεττερ ινφορmεδ ανδ mορε δραστιχ 42 

σεθυενχεσ οφ αδαπτατιον mεασυρεσ mαψ βε νεεδεδ το συβσταντιαλλψ ιmπροϖε τηε λιϖινγ χονδιτιονσ οφ 43 

χοmmυνιτιεσ. Ιν φαχτ, τηε νεεδ το αδαπτ το χλιmατε χηανγε ισ νοω ωιδελψ ρεχογνισεδ ασ εϖιδενχε οφ ιτσ 44 

ιmπαχτσ ον σοχιαλ ανδ νατυραλ σψστεmσ κεεπ ινχρεασινγ ανδ γρεενηουσε γασ (ΓΗΓσ) εmισσιονσ χοντινυε 45 

υναβατεδ (Wισε ετ αλ., 2014). Τηισ ηασ βρουγητ χλιmατε χηανγε αδαπτατιον το τηε φορεφροντ οφ mοστ 46 

σχιεντιφιχ ενθυιριεσ ανδ σεχτοραλ πολιχψ νεγοτιατιονσ (Τχηακερτ ανδ Dιετριχη, 2010; Dεσσαι ετ αλ., 2013; 47 

Αmπαιρε ετ αλ., 2017; Επυλε ετ αλ., 2017; Οκπαρα ετ αλ., 2018).  48 

Τηε Ιντεργοϖερνmενταλ Πανελ ον Χλιmατε Χηανγε (ΙΠΧΧ) δεφινεσ αδαπτατιον ασ “αδϕυστmεντ ιν 49 

νατυραλ ορ ηυmαν σψστεmσ ιν ρεσπονσε το αχτυαλ ορ εξπεχτεδ χλιmατιχ στιmυλι ορ τηειρ εφφεχτσ ωηιχη 50 

mοδερατεσ ηαρm ορ εξploits beneficial opportunities” (ΙΠΧΧ, 2007, π. 869). Τηε υργενχψ ασσοχιατεδ ωιτη 51 

αδαπτατιον ισ ηοω ιτ χαν βε φαχιλιτατεδ, συππορτεδ, πλαννεδ ανδ συσταινεδ.  52 

Αλτηουγη σεχτοραλ αδαπτατιον πλαννινγ mαψ βε χονστραινεδ βψ υνχερταιντιεσ ινηερεντ ιν βοτη 53 

χλιmατιχ ανδ νον−χλιmατιχ δριϖερσ, τηε τιmινγ οφ ιmπαχτσ ανδ τηειρ σπατιαλ διστριβυτιον ανδ αδαπτατιον 54 

πλανσ ωιλλ γενεραλλψ βε αχχεπτεδ ιφ σοχιετψ χαν βενεφιτ φροm συχη πλανσ, ινχλυδινγ τηε ρεδυχτιον οφ χλιmατε 55 

ιmπαχτσ (Wιλβψ ετ αλ., 2010). Τηερε αρε mανψ σχαλεσ ανδ αχτορσ ινϖολϖεδ ιν σεχτοραλ αδαπτατιον προχεσσεσ 56 

ρανγινγ φροm ινδιϖιδυαλσ ιν ρεσπονσε το χλιmατε εξτρεmεσ το γοϖερνmεντσ ον βεηαλφ οφ σοχιετψ, 57 

σοmετιmεσ ιν αντιχιπατιον οφ χηανγε ορ ιν ρεσπονσε το α σοχιο−νατυραλ ηαζαρδ. Αδαπτατιον τηερεφορε 58 

ινϖολϖεσ τηε ιντερδεπενδενχε οφ αγεντσ τηρουγη τηειρ ρελατιονσηιπσ ωιτη εαχη οτηερ, ωιτη τηε ινστιτυτιονσ 59 

ιν ωηιχη τηεψ ρεσιδε, ανδ ωιτη τηε ρεσουρχε βασε ον ωηιχη τηεψ δεπενδ (Αδγερ, 2003). Ινστιτυτιονσ πλαψ 60 

α κεψ ρολε ιν χλιmατε αδαπτατιον βεχαυσε υνδερστανδινγ τηε ινστιτυτιοναλ διmενσιονσ οφ χλιmατε χηανγε 61 

αδαπτατιον ισ χρυχιαλ το mαινστρεαmινγ χλιmατε αδαπτατιον ιντο σεχτοραλ πολιχιεσ (Χυεϖασ, 2018). 62 

Το mεετ τηε χηαλλενγεσ οφ προmοτινγ ινχλυσιϖε ανδ συσταιναβλε δεϖελοπmεντ ωηιλε αδαπτινγ το 63 

τηε ιmπαχτσ οφ χλιmατε χηανγε ανδ mιτιγατινγ αγαινστ φυρτηερ ωαρmινγ ιν λινε ωιτη τηε Παρισ Αγρεεmεντ 64 

ανδ τηε Συσταιναβλε Dεϖελοπmεντ Γοαλσ (ΣDΓσ), τηερε ισ α νεεδ το mαινστρεαm χλιmατε αδαπτατιον ιντο 65 

αλλ σεχτορσ ανδ ινστιτυτιονσ/οργανσ οφ γοϖερνmεντ (Ενγλανδ ετ αλ., 2018). Τηισ ισ εσπεχιαλλψ σο ιν ρεγιονσ 66 
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ωηερε πεοπλε, χοmmυνιτιεσ ανδ σεχτορσ φαχε τηε γρεατεστ χλιmατε−ρελατεδ τηρεατσ (ΜΕΑ, 2005) υνδερ 67 

χονδιτιονσ οφ ινστιτυτιοναλ ωεακνεσσεσ (ϑονεσ ετ αλ., 2009). 68 

Wηιλστ χονσιδεραβλε προγρεσσ ηασ βεεν mαδε ιν mαινστρεαmινγ χλιmατε αδαπτατιον ιντο σεχτοραλ 69 

πολιχιεσ ιν Εαστ ανδ Wεστ Αφριχα (Λαυερ ανδ Εγυαϖοεν, 2016; Αληασσαν ανδ Ηαδωεν, 2017; Αmπαιρε ετ 70 

αλ., 2017; Παρδοε ετ αλ., 2017), λιττλε ισ κνοων αβουτ τηε Χεντραλ Αφριχα (ΧΑ) συβ−ρεγιον (ι.ε. Χαmερουν, 71 

Χεντραλ Αφριχα Ρεπυβλιχ, Χηαδ, Εθυατοριαλ Γυινεα, Γαβον, Χονγο, Dεmοχρατιχ Ρεπυβλιχ οφ Χονγο). 72 

Παραδοξιχαλλψ, τηισ συβ−ρεγιον ισ ηοmε το τηε Χονγο βασιν φορεστ, ωηιχη ισ τηε σεχονδ λαργεστ ραιν φορεστ 73 

ιν τηε ωορλδ αφτερ τηε Αmαζον (Τιανι ετ αλ., 2015; Βελε ετ αλ., 2011). Α ρεχεντ στυδψ ηασ ρεϖεαλεδ τηατ τηε 74 

Χονγο βασιν ηαρβορσ τηε mοστ εξτενσιϖε τροπιχαλ πεατλανδ χοmπλεξ ατ χα. 145,500 κm2 ωιτη αν εστιmατεδ 75 

30.6 Πεταγραm (Πγ) οφ χαρβον στορεδ ιν τηεσε πεατλανδσ (Dαργιε ετ αλ., 2017). Τηε συβ−ρεγιον οφφερσ 76 

ενορmουσ ποτεντιαλσ φορ γλοβαλ ινιτιατιϖεσ το mιτιγατε χλιmατε χηανγε τηρουγη διφφερεντ φορεστ 77 

χονσερϖατιον ινιτιατιϖεσ ανδ αλσο το ιmπροϖε τηε λιϖελιηοοδσ οφ πεοπλε λιϖινγ ιν ανδ αρουνδ τηε Χονγο 78 

βασιν (Βροων ετ αλ., 2011; Dαργιε ετ αλ., 2018). Ηοωεϖερ, τηε στατε οφ χλιmατε αδαπτατιον ιν τηε συβ−79 

ρεγιον ισ νοτ κνοων; ανδ Λυδωιγ ετ αλ. (2014) ρεπορτεδ τηατ ουτ οφ 517 πεερ ρεϖιεωεδ αρτιχλεσ πυβλισηεδ 80 

ον ρεγιοναλ χλιmατε αδαπτατιον ινιτιατιϖεσ ιν Αφριχα, ονλψ 14 χοϖερεδ χουντριεσ ιν τηισ συβ−ρεγιον. 81 

 82 

2 Τηεορετιχαλ φραmεωορκ  83 

Μαινστρεαmινγ ινϖολϖεσ τηε αρτιχυλατιον οφ ινφορmατιον, πολιχιεσ ανδ mεασυρεσ ιντο ονγοινγ 84 

δεϖελοπmεντ πλαννινγ ανδ δεχισιον−mακινγ το αδδρεσσ χλιmατε χηανγε; χονσιδερινγ τηατ ιτ ισ εασιερ το 85 

σταρτ ωιτη εξιστινγ πολιχιεσ ανδ πραχτιχεσ, ρατηερ τηαν χρεατινγ νεω ονεσ (Λεβελ ετ αλ., 2012; Αψερσ ετ αλ., 86 

2014). Τηρουγη τηισ χονχεπτ, χλιmατε ρισκσ χαν βε εασιλψ ινχορπορατεδ ιντο πολιχψ ανδ πραχτιχε το συππορτ 87 

σηορτ ανδ λονγ−τερm δεϖελοπmεντ πλαννινγ. Τηε mαινστρεαmινγ χονχεπτ ισ νοτ νεω γιϖεν τηατ ιτ ηασ βεεν 88 

υσεδ το αδδρεσσ οτηερ γλοβαλ ισσυεσ συχη ασ γενδερ ινεθυαλιτψ, ποϖερτψ αλλεϖιατιον, mιλλεννιυm 89 

δεϖελοπmεντ γοαλσ, ανδ ΗΙς/ΑΙDΣ (Καβεερ, 2003; Λεβελ ετ αλ., 2012). Τηε χονχεπτ ισ ωιδελψ υσεδ ιν 90 

χλιmατε αδαπτατιον ισ βεχαυσε χλιmατε χηανγε ισ α χροσσ−σεχτοραλ χηαλλενγε τηατ ποσεσ σιγνιφιχαντ ρισκ το 91 

mανψ δεϖελοπmεντ σεχτορσ ανδ ηενχε χαννοτ βε αδδρεσσεδ ιν ισολατιον (ςινχεντ ανδ Χολενβρανδερ, 92 

2018). 93 

Τηερε αρε mανψ βενεφιτσ τηατ χαν βε δεριϖεδ φροm mαινστρεαmινγ χλιmατε αδαπτατιον ιντο σεχτοραλ 94 

πολιχιεσ συχη ασ; ινχρεασινγ χοηερενχε ανδ σψνεργιεσ αχροσσ διφφερεντ σεχτορσ το αχηιεϖε αδαπτατιον γοαλσ, 95 

ρeducing duplication and cost of “adaptation” implementation, ανδ mινιmιζινγ τηε δεγρεε το ωηιχη 96 

αδαπτατιον πολιχιεσ χοντραδιχτ εαχη οτηερ (Αληασσαν ανδ Ηαδωεν, 2017). Τηε χονχεπτ ηασ βεεν αππλιεδ 97 

το αδδρεσσ χλιmατε αδαπτατιον ιν διφφερεντ σεχτορσ συχη ασ δισαστερ mαναγεmεντ (Ηεαζλε ετ αλ., 2013), 98 

δεϖελοπmεντ ισσυεσ (Σιετζ ετ αλ., 2011; Αψερσ ετ αλ., 2014; Λαυερ ανδ Εγυαϖοεν, 2016), ιντεγρατεδ ωατερ 99 
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ρεσουρχεσ mαναγεmεντ (Ηε, 2013), ανδ ωατερ ανδ σανιτατιον δεϖελοπmεντ πλαννινγ (Αληασσαν ανδ 100 

Ηαδωεν, 2017). Τηε ωιδε αππλιχατιον οφ τηε mαινστρεαmινγ χονχεπτ ιν χλιmατε αδαπτατιον ιν διφφερεντ 101 

σεχτορσ τηερεφορε προϖιδεσ αν οππορτυνιτψ το εξαmινε το ωηατ εξτεντ χλιmατε αδαπτατιον ηασ βεεν 102 

mαινστρεαmεδ ιντο τηε ωατερ, αγριχυλτυρε, φορεστρψ ανδ ενεργψ σεχτορσ ιν τηε ΧΑ συβ−ρεγιον ανδ ηοω ιτ 103 

χαν βε ενηανχεδ. 104 

Τηισ παπερ αδδρεσσεσ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ: (ι) το ωηατ εξτεντ ηασ χλιmατε αδαπτατιον βεεν 105 

mαινστρεαmεδ ιντο σεχτοραλ πολιχιεσ; (ιι) ωηατ αρε τηε χονστραιντσ ιmπεδινγ αδαπτατιον mαινστρεαmινγ; 106 

(ιιι) ωηατ στεπσ αρε νεεδεδ το αδδρεσσ ινηερεντ χονστραιντσ/οβσταχλεσ ιν ορδερ το φαχιλιτατε αδαπτατιον 107 

mαινστρεαmινγ αχροσσ σεχτοραλ πολιχιεσ. Τηισ αρτιχλε χοντριβυτεσ το εξιστινγ στυδιεσ (φοχυσινγ ον 108 

αδαπτατιον mαινστρεαmινγ) βψ ηιγηλιγητινγ τηε προγρεσσ mαδε βψ τηε γοϖερνmεντ οφ Χαmερουν ανδ τηε 109 

χηαλλενγεσ τηατ νεεδ το βε αδδρεσσεδ το συππορτ χλιmατε αδαπτατιον mαινστρεαmινγ ιντο διφφερεντ σεχτοραλ 110 

πολιχιεσ. Φυρτηερmορε, τηρουγη τηισ κινδ οφ αναλψσισ ιmπορταντ λεσσονσ χαν βε λεαρντ φορ ινφορmινγ φυτυρε 111 

ρεσεαρχη ον αδαπτατιον mαινστρεαmινγ ιν τηε οτηερ χουντριεσ οφ ΧΑ συβ−ρεγιον ανδ βεψονδ.  112 

 113 

>>>>>>>>>>>>>>> Ινσερτ Φιγυρε 1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 114 

3 Μετηοδολογψ 115 

3.1 Στυδψ αρεα 116 

Τηε Ρεπυβλιχ οφ Χαmερουν (Φιγυρε 1) ισ α δεmοχρατιχ χουντρψ σιτυατεδ ιν τηε Γυλφ οφ Γυινεα 117 

βετωεεν Wεστ ανδ Χεντραλ Αφριχα ανδ στρετχηεσ το Λακε Χηαδ. Ιτ ισ βουνδεδ ον τηε Wεστ βψ Νιγερια, ον 118 

τηε Νορτη Εαστ βψ Χηαδ, ον τηε Εαστ βψ Χεντραλ Αφριχα Ρεπυβλιχ ανδ βψ Γαβον, Εθυατοριαλ Γυινεα, ανδ 119 

Ρεπυβλιχ οφ Χονγο ιν τηε Σουτη. Τηε χουντρψ ηασ α τοταλ συρφαχε αρεα οφ αβουτ 475,650 κm2 (Αλεmαγι ετ 120 

αλ., 2014).  121 

Μονσοον χιρχυλατιον ισ τηε mαιν σουρχε οφ ραινφαλλ ιν Χαmεροον ωιτη τηε χοασταλ αρεασ ρεχειϖινγ 122 

τηε ηιγηεστ αmουντ οφ ραινφαλλ ωιτη αννυαλ τοταλσ σοmετιmεσ αβοϖε 3850 mm/ψεαρ ωηιλε τηε νορτηερν παρτ 123 

ρεχειϖεσ τηε λοωεστ αmουντ οφ ραινφαλλ ρανγινγ βετωεεν 600−1500mm/ψεαρ (ΥΝDΠ, 2010). Τηερε αρε 124 

φουρ mαιν αγρο−εχολογιχαλ ζονεσ ιν Χαmερουν (Συδανο−Σαηελ, Σαϖαννα, Χοασταλ ανδ Μαριτιmε, ανδ 125 

Φορεστ) (ΥΝDΠ, 2010). Agriculture is the backbone of country’s economy, accounting for about 41% of 126 

ιτσ Γροσσ Dοmεστιχ Προδυχτ (ΓDΠ) (Wορλδ Βανκ, 2007) ανδ εmπλοψινγ mορε τηαν 55% οφ τηε ωορκφορχε 127 

(WΡΙ, 2007). Ιτ ισ mοστλψ ραιν−φεδ τηυσ εξποσινγ τηισ σεχτορ το χλιmατε ϖαριαβιλιτψ ανδ ρισκσ οφ φυτυρε 128 

χλιmατιχ χηανγεσ. 129 

Αχχορδινγ το Αψονγηε (2001) τεmπερατυρεσ ηαϖε ινχρεασεδ ιν Χαmεροον σινχε τηε 1930σ ωιτη α 130 

νετ ινχρεασε οφ 0.95≡Χ βετωεεν 1930 ανδ 1999. Αλτηουγη ιτ ισ προϕεχτεδ τηατ τεmπερατυρεσ ωιλλ χοντινυε 131 

το ρισε αχροσσ τηε χουντρψ δυε το χλιmατε χηανγε, τηερε ισ νο χονσενσυσ αmονγ χλιmατε mοδελσ ον τηε 132 
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προϕεχτεδ mεαν αννυαλ ραινφαλλ ιν Χαmεροον, ηοωεϖερ, ηεαϖψ πρεχιπιτατιον εϖεντσ αρε εξπεχτεδ το 133 

ινχρεασε (Χραωφορδ ετ αλ., 2011). Τηερε ισ τηερεφορε νεεδ το φαστ−τραχκ τηε mαινστρεαmινγ οφ χλιmατε 134 

αδαπτατιον ιντο σεχτοραλ πολιχιεσ σο τηατ τηε ρισκ ποσε βψ χλιmατε χηανγε ανδ ϖαριαβιλιτψ χαν βε ρεδυχεδ 135 

το α mινιmυm ωηιλε εξπλορινγ οτηερ οππορτυνιτιεσ τηατ χουλδ αρισε φροm τηισ χηανγε. 136 

Ιν τηισ στυδψ, ωατερ ρεσουρχεσ, αγριχυλτυρε, φορεστρψ ανδ τηε ενεργψ σεχτορσ ωερε σελεχτεδ το 137 

εξαmινε το ωηατ εξτεντ χλιmατε αδαπτατιον ηασ βεεν mαινστρεαmεδ ιν τηεσε σεχτορσ βασεδ ον τηε 138 

φολλοωινγ ρεασονσ: Φιρστλψ, πρεϖιουσ στυδιεσ ιν τηε συβ−ρεγιον ηαϖε ρεϖεαλεδ τηατ ωατερ ρεσουρχεσ ιν τηε 139 

ρεγιον αρε ϖερψ ϖυλνεραβλε το χλιmατε χηανγε εσπεχιαλλψ ιν τηε Συδανο−σαηελ αρεασ (Νκιακα ετ αλ., 2017α; 140 

Νκιακα ετ αλ., 2017β; Νκιακα ετ αλ., 2018). Dυε το τηισ ϖυλνεραβιλιτψ, mανψ ρεσεαρχηερσ ηαϖε αδϖοχατεδ 141 

τηατ χλιmατε αδαπτατιον σηουλδ βε mαινστρεαmεδ ιντο ωατερ γοϖερνανχε ατ τηε συβ−ρεγιοναλ λεϖελ (Οκπαρα 142 

ετ αλ., 2018). Σεχονδλψ, λικε τηε ρεστ οφ Αφριχα, αγριχυλτυρε ισ τηε πριmαρψ σεχτορ τηατ συππορτσ τηε 143 

λιϖελιηοοδσ οφ mιλλιονσ οφ πεοπλε ιν τηε συβ−ρεγιον ανδ ιτ ισ mοστλψ ραιν−φεδ τηυσ, εξποσινγ ιτ το τηε 144 

ϖαγαριεσ οφ ωεατηερ ανδ χλιmατε χηανγε (Συλταν ανδ Γαετανι, 2016). Φυρτηερmορε, ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ 145 

τηε αγριχυλτυραλ σεχτορ ηολδσ τηε κεψ το αχηιεϖινγ τηε ΣDΓσ ινχλυδινγ mιτιγατιον αγενδασ ιν φραγιλε 146 

ρεγιονσ (Ενγλανδ ετ αλ., 2018). Τηιρδλψ, τηε συβ−region’s energy sector has great potentials for 147 

ηψδροποωερ δεϖελοπmεντ ιν τηε χοντινεντ ωιτη αν οϖεραλλ ποτεντιαλ οφ 133 ΓW (Κενφαχκ ετ αλ., 2017). 148 

Εϖεν τηουγη ηψδροποωερ πλαψσ αν ιmπορταντ ρολε ιν χλιmατε χηανγε mιτιγατιον τηρουγη τηε ρεδυχτιον οφ 149 

γρεενηουσε γασ εmισσιονσ, ιτ ισ αλσο ϖερψ ϖυλνεραβλε το χλιmατε χηανγε (Wανγ ετ αλ., 2014; Βεργα, 2016). 150 

Λαστλψ, τηε συβ−region’s forestry sector offers ενορmουσ ποτεντιαλσ φορ γλοβαλ ινιτιατιϖεσ το mιτιγατε 151 

χλιmατε χηανγε τηρουγη διφφερεντ φορεστ χονσερϖατιον σχηεmεσ ιν τηε Χονγο βασιν (Βροων ετ αλ., 2011; 152 

Dαργιε ετ αλ., 2018).  153 

Χαmερουν ωασ σελεχτεδ ασ τηε χασε στυδψ φορ τηισ ρεσεαρχη βεχαυσε α νυmβερ οφ αδαπτατιον 154 

ινιτιατιϖεσ ηαϖε βεεν ρεπορτεδ ιν Χαmερουν ανδ τηε χουντρψ ηασ αλσο βενεφιττεδ φροm σοmε αδαπτατιον 155 

φινανχεσ (ΥΝDΠ, 2010; Φορδ ετ αλ., 2015; Ναχηmανψ ετ αλ., 2015). Ιν αδδιτιον τηε χουντρψ ηασ τηε ηιγηεστ 156 

νυmβερ οφ πυβλισηεδ πεερ ρεϖιεωεδ αρτιχλεσ ρελατινγ το χλιmατε αδαπτιον χοmπαρεδ το οτηερ χουντριεσ οφ 157 

τηε συβ−ρεγιον (Λυδωιγ ετ αλ., 2014), οφφερινγ τηε οππορτυνιτψ το εξπλορε α βροαδ βασε λιτερατυρε ον τηε 158 

τηεmε οφ τηισ στυδψ. Μορε σο, οϖερ τηε ψεαρσ Χαmερουν ηασ εαρνεδ τηε ρεπυτατιον οf being a “laboratory” 159 

φορ ινστιτυτιοναλ ρεφορmσ ιν Χεντραλ Αφριχα (Ατψι ετ αλ., 2013).  160 

 161 

>>>>>>>>>>>>>>>>Ινσερτ Ταβλε1 >>>>>>>>>>>>>>>>>> 162 

3.2 Ρεσεαρχη mετηοδ 163 

Τηε ρεσεαρχη στρατεγψ αδοπτεδ ιν τηισ στυδψ ωασ αν ιν−δεπτη θυαλιτατιϖε mετηοδ ινϖολϖινγ τηε 164 

αναλψσισ οφ στρατεγιχ πολιχψ δοχυmεντσ πυβλισηεδ βψ τηε Γοϖερνmεντ οφ Χαmερουν; χοmπλεmεντεδ βψ 165 
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σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ωιτη κεψ στακεηολδερσ ιν ρελεϖαντ γοϖερνmεντ mινιστριεσ/ινστιτυτιονσ ανδ 166 

οργανιζατιονσ ωορκινγ ιν παρτνερσηιπ ωιτη Χαmερουν το mαινστρεαm χλιmατε αδαπτατιον ιντο σεχτοραλ 167 

πολιχιεσ.  168 

Αναλψσισ σεεκσ το ασχερταιν ωηετηερ mαινστρεαmινγ χλιmατε αδαπτατιον ωασ χονσιδερεδ ιν τηε 169 

στρατεγιχ πολιχψ δοχυmεντσ πυβλισηεδ βψ τηε γοϖερνmεντ ιν τηε ωατερ, αγριχυλτυρε, φορεστρψ ανδ ενεργψ 170 

σεχτορσ αιmεδ ατ αδδρεσσινγ χλιmατε χηανγε. Μαινστρεαmινγ ισ χονσιδερεδ το οχχυρ ωηεν (ι) χλιmατε 171 

χηανγε αδαπτατιον/mιτιγατιον ισ mεντιονεδ ιν τηε πολιχψ δοχυmεντ(σ); ανδ (ιι) σπεχιφιχ αχτιονσ αρε 172 

ινχλυδεδ το αχχουντ φορ ανδ εναβλε τηε mαινστρεαmινγ οφ χλιmατε αδαπτατιον. Ιν τηισ στυδψ, σεχτοραλ πολιχψ 173 

ρεφερσ το ανψ ινιτιατιϖεσ ορ προϕεχτσ πυτ ιν πλαχε βψ γοϖερνmεντ αιmεδ ατ mαινστρεαmινγ χλιmατε 174 

αδαπτατιον ιν ωατερ, αγριχυλτυρε; ορ mιτιγατιον γοαλσ ιν τηε φορεστρψ ανδ ενεργψ σεχτορσ. Πολιχψ δοχυmεντσ 175 

ηιγηλιγητινγ σεχτορ−σπεχιφιχ ινιτιατιϖεσ ορ προϕεχτσ πυτ ιν πλαχε τηρουγη τηε τεχηνιχαλ ασσιστανχε οφ 176 

δεϖελοπmεντ παρτνερσ (ε.γ. Wορλδ Βανκ, Υνιτεδ Νατιονσ Dεϖελοπmεντ Προγραm, Wορλδ Χονσερϖατιον 177 

Υνιον, ανδ Γλοβαλ Wατερ Παρτνερσηιπ) αιmεδ ατ αδδρεσσινγ χλιmατε χηανγε ωερε αλσο χονσυλτεδ.  178 

Dοχυmεντ αναλψσισ φολλοωεδ α σψστεmατιχ προχεδυρε ωιτη φοχυσ το εξαmινε ηοω χλιmατε 179 

αδαπτατιον/mιτιγατιον ηασ βεεν mαινστρεαmεδ ιντο σεχτοραλ πολιχιεσ σινχε 1994 αφτερ τηε χουντρψ ρατιφιεδ 180 

τηε Υνιτεδ Νατιονσ Φραmεωορκ Χονϖεντιον ον Χλιmατε Χηανγε (ΥΝΦΧΧΧ). Σψστεmατιχ προχεδυρε 181 

εmπλοψεδ χονσιστσ οφ σεαρχηινγ ανδ σψντηεσιζινγ ρεσεαρχη εϖιδενχε ον τηε στατε οφ κνοωλεδγε ον α γιϖεν 182 

τοπιχ ορ βασεδ ον ρεσεαρχη θυεστιονσ, αν αππροαχη τηατ ηασ πρεϖιουσλψ βεεν υσεδ mοστλψ ιν ηεαλτη σχιενχεσ 183 

αλτηουγη ιτ ηασ σταρτεδ ρεχειϖινγ σιγνιφιχαντ αττεντιον ωιτηιν τηε χλιmατε σχιενχε χοmmυνιτψ (Γραντ ανδ 184 

Βοοτη, 2009; Επυλε ετ αλ., 2017; Οκπαρα ετ αλ., 2018). 185 

Σεχτοραλ δοχυmεντσ ωερε σψστεmατιχαλλψ αναλψζεδ τηρουγη “κεψωορδ σεαρχηεσ” το ιδεντιφψ ανδ 186 

ισολατε τεξτσ ινδιχατινγ σπεχιφιχ χλιmατε−ρελατεδ προβλεmσ ανδ αδαπτιον αχτιονσ. Κεψωορδσ υσεδ ινχλυδε: 187 

‘climate/climatic change adaptation’, ‘δrought’, ‘flood’, ‘mitigation’ ‘environmental protection’, 188 

‘environmental education’, and ‘climατε change communication’. Κεψωορδ σεαρχηεσ λεδ το δεταιλεδ 189 

ρεαδινγ οφ σελεχτεδ δοχυmεντσ το ιδεντιφψ ρελεϖαντ δεταιλσ δεαλινγ ωιτη πολιχψ προϖισιονσ, ινχλυδινγ τηε 190 

ρανγε οφ ινιτιατιϖεσ ανδ αχτιον πλανσ προποσεδ. Α τοταλ οφ 30 πολιχψ δοχυmεντσ ινχλυδινγ τηε Νατιοναλ 191 

Αδαπτατιον Πλαν οφ Αχτιον (ΝΑΠΑ) ανδ τηε Γροωτη ανδ Εmπλοψmεντ Στρατεγιχ Παπερ ωερε ινχλυδεδ ιν 192 

τηε ρεϖιεω (Ταβλε 1). Ιν τοταλ τηρεε δοχυmεντσ ωερε αϖαιλαβλε φροm τηε ωατερ σεχτορ; ονε φροm τηε 193 

αγριχυλτυραλ σεχτορ; τηρεε φροm τηε φορεστρψ σεχτορ ανδ φιϖε φροm τηε ενεργψ σεχτορ ωερε ρεϖιεωεδ. ΝΑΠΑ 194 

ωασ υσεδ το ιδεντιφψ τηε σπεχιφιχ αδαπτατιον αχτιονσ εαχη σεχτορ σηουλδ φοχυσ ον. Χονσιδερινγ τηατ 195 

mαινστρεαmινγ χλιmατε αδαπτατιον χαννοτ οχχυρ ιν α ϖαχυυm, πολιχψ δοχυmεντσ τηατ φαχιλιτατε τηε 196 

mαινστρεαmινγ οφ χλιmατε αδαπτατιον ειτηερ διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ ωερε αλσο χονσυλτεδ ταργετινγ 197 
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σπεχιφιχαλλψ το υνδερστανδ; (ι) ηοω τηε γοϖερνmεντ οργανιζατιοναλ στρυχτυρε ηασ βεεν ρε−χονφιγυρεδ το 198 

αχχοmmοδατε χλιmατε χηανγε ανδ ενϖιρονmενταλ προτεχτιον; (ιι) ηοω ινφορmατιον ρελατεδ το χλιmατε 199 

χηανγε ισ δισσεmινατεδ το τηε γενεραλ πυβλιχ; (ιιι) ηοω νεω αχαδεmιχ δεπαρτmεντσ ηαϖε βεεν χρεατεδ 200 

ανδ εδυχατιοναλ χυρριχυλυm ρε−αδαπτεδ το αχχοmmοδατε χλιmατε χηανγε ανδ ενϖιρονmενταλ εδυχατιον; 201 

ανδ (ιϖ) ηοω χλιmατε χηανγε αδαπτατιον ισ φυνδεδ ανδ τηε ϖαριουσ χονστραιντσ ινϖολϖεδ. Ιν φαχτ τηε ρολε 202 

οφ ινστιτυτιονσ ανδ τηειρ χονφιγυρατιον, ινφορmατιον δισσεmινατιον ανδ εδυχατιον ιν ενηανχινγ χλιmατε 203 

αδαπτατιον χαννοτ βε οϖερεmπηασιζεδ. 204 

Το προϖιδε αδδιτιοναλ ινφορmατιον νοτ χαπτυρεδ ιν τηε σελεχτεδ δοχυmεντσ, αναλψσισ ωασ 205 

χοmπλεmεντεδ βψ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ωιτη στακεηολδερσ ωορκινγ ιν διφφερεντ χαπαχιτιεσ (13 206 

γοϖερνmεντ οφφιχιαλσ, 4 αχαδεmιχσ, 4 ΝΓΟ εξπερτσ, 2 χιϖιλ σοχιετψ αχτορσ ανδ 4 εξπερτσ ωορκινγ ωιτη 207 

ιντερνατιοναλ οργανιζατιονσ) (Ταβλε 2). Το ιδεντιφψ ποτεντιαλ ιντερϖιεωεεσ, α βροαδ ινϖεντορψ οφ 208 

ινστιτυτιονσ ρεσπονσιβλε φορ mαινστρεαmινγ χλιmατε αδαπτατιον/mιτιγατιον ιντο σεχτοραλ πολιχιεσ ειτηερ 209 

διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ ωασ χαρριεδ ουτ υσινγ τωο χριτερια; (α) φυνχτιον; ανδ (β) κνοωλεδγε ανδ αβιλιτιεσ. 210 

Τηε φυνχτιον χριτεριον ρεφερσ το ινστιτυτιονσ τηατ αρε φορmαλλψ ρεσπονσιβλε φορ χλιmατε χηανγε ισσυεσ ανδ 211 

ινχλυδε γοϖερνmεντ δεπαρτmεντσ τηατ πρεπαρε πολιχψ, λεγαλ ανδ ρεγυλατορψ δοχυmεντσ ιν τηε αρεα οφ 212 

ενϖιρονmεντ ανδ χλιmατε χηανγε.  Τηε κνοωλεδγε ανδ αβιλιτιεσ χριτεριον ρεφερσ το ινστιτυτιονσ τηατ ηαϖε 213 

ρελεϖαντ κνοωλεδγε ανδ σκιλλσ ρελατεδ το χλιmατε χηανγε. Χονταχτσ ωερε εσταβλισηεδ βετωεεν τηε 214 

ρεσεαρχηερ ανδ περmανεντ σεχρεταριεσ ιν τηε ιδεντιφιεδ mινιστριεσ/ινστιτυτιονσ. Τηε περmανεντ σεχρεταριεσ 215 

τηεν εσταβλισηεδ λινκσ βετωεεν τηε ρεσεαρχηερ ανδ τηε διφφερεντ διρεχτορσ ανδ σταφφ ιν τηε 216 

mινιστριεσ/ινστιτυτιονσ ρεσπονσιβλε φορ mαινστρεαmινγ χλιmατε αδαπτατιον πολιχιεσ ιν τηε διφφερεντ σεχτορσ 217 

χονσιδερεδ ιν τηισ παπερ. Τηε σαmε αππροαχη ωασ υσεδ το εσταβλιση λινκσ βετωεεν τηε ρεσεαρχηερ ανδ σταφφ 218 

ωορκινγ ωιτη ιντερνατιοναλ οργανιζατιονσ βψ φιρστ χονταχτινγ τηε ηεαδ οφ εαχη οργανιζατιον; ωηιλε τηε 219 

λεχτυρερσ ιντερϖιεωεδ δυρινγ τηε στυδψ ωερε χονταχτεδ διρεχτλψ βψ τηε ρεσεαρχηερ. Α σνοωβαλλ σαmπλινγ 220 

τεχηνιθυε (Ατκινσον ανδ Φλιντ, 2001) ωασ αλσο εmπλοψεδ το ιδεντιφψ οτηερ ιντερϖιεωεεσ.  221 

Τηισ στυδψ ωασ νοτ αιmεδ ατ ινϖεστιγατινγ ιmπλεmεντατιον εφφεχτιϖενεσσ οφ σεχτοραλ πολιχιεσ ον 222 

τηε γρουνδ1. Τηε στυδψ ωασ λιmιτεδ το Ψαουνδ τηε χαπιταλ οφ Χαmερουν ωηιχη ισ τηε σεατ οφ γοϖερνmεντ 223 

ινστιτυτιονσ ωηερε πολιχιεσ αρε δεϖελοπεδ. Τηε ιντερϖιεω θυεστιονσ ωερε φραmεδ το χοϖερ τηε mαιν ισσυεσ 224 

ανδ σεχτορσ υνδερ ινϖεστιγατιον (αγριχυλτυρε ανδ φοοδ σεχυριτψ, ωατερ ρεσουρχεσ, ενεργψ, φορεστρψ) ανδ αλλ 225 

ιντερϖιεωεεσ ωερε ασκεδ τηε σαmε θυεστιονσ. Αmονγ τηε γοϖερνmεντ οφφιχιαλσ ιντερϖιεωεδ, φιϖε ωερε 226 

σελεχτεδ φροm τηε Μινιστρψ οφ Ενϖιρονmεντ, τωο φροm τηε Μινιστρψ οφ Ενεργψ ανδ Wατερ Ρεσουρχεσ, τωο 227 

φροm τηε Μινιστρψ οφ Αγριχυλτυρε, τωο φροm τηε Μινιστρψ οφ Φορεστρψ, ανδ ονε εαχη φροm τηε Μινιστρψ οφ 228 

                                                           
1 Πολιχψ ιmπλεmεντατιον ισ χονσιδερεδ ιν τηισ στυδψ ασ α ποτεντιαλ αρεα φορ φυτυρε ρεσεαρχη. 
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Σχιεντιφιχ Ρεσεαρχη ανδ τηε Μινιστρψ οφ Πυβλιχ Χοντραχτσ (Ταβλε 2). Τηε ιντερϖιεωσ ωερε χονδυχτεδ 229 

mοστλψ ιν Ενγλιση ανδ τοοκ πλαχε φροm Οχτοβερ 24τη το Dεχεmβερ 23ρδ 2016 ανδ ωερε αυδιο ρεχορδεδ ανδ 230 

λατερ τρανσχριβεδ ανδ χοδεδ. Τηε παρτιχιπαντσ ιντερϖιεωεδ ωερε στακεηολδερσ αχτιϖελψ ινϖολϖεδ ιν χλιmατε 231 

χηανγε ισσυεσ ατ διφφερεντ χαπαχιτιεσ ωιτηιν τηειρ ρεσπεχτιϖε mινιστριεσ/ινστιτυτιονσ ανδ α τοταλ οφ 27 232 

στακεηολδερσ ωερε ιντερϖιεωεδ. (Σεε Ταβλε 2 φορ α χοmπλετε λιστ οφ εξπερτσ ανδ τηειρ αφφιλιατιονσ).  233 

 234 

>>>>>>>>>>>>>>>>Ινσερτ Ταβλε2 >>>>>>>>>>>>>>>>>> 235 

4 Ρεσυλτσ 236 

4.1 Το ωηατ εξτεντ ηασ χλιmατε αδαπτατιον βεεν mαινστρεαmεδ ιντο σεχτοραλ πολιχιεσ? 237 

Cameroun’s ρεσπονσε το χλιmατε χηανγε ανδ ενϖιρονmενταλ προτεχτιον ισ ρεφλεχτεδ ιν τηε 238 

country’s νατιοναλ πολιχιεσ ανδ τηε ινχλυσιον οφ χλιmατε αδαπτατιον ωιτηιν κεψ δεϖελοπmεντ πλανσ 239 

(Ναχηmανψ ετ αλ., 2015). Τηε χουντρψ δεϖελοπεδ ιτσ φιρστ Νατιοναλ Αδαπτατιον Πλαν οφ Αχτιον (ΝΑΠΑ) 240 

ιν 2005 ωηιχη ωασ λατερ υπδατεδ ιν 2015 το αχχοmmοδατε νεω χηαλλενγεσ αλιγνινγ ωιτη τηε σοχιο−241 

εχονοmιχ ϖισιον σετ ουτ ιν τηε Γροωτη ανδ Εmπλοψmεντ Στρατεγιχ Παπερ (ΓΕΣΠ). Τηε ΝΑΠΑ ελαβορατεσ 242 

τηε φραmεωορκ διρεχτιϖεσ το γυιδε τηε φυτυρε χοορδινατιον ανδ ιmπλεmεντατιον οφ αδαπτατιον ινιτιατιϖεσ 243 

αχροσσ διφφερεντ σεχτορσ. Τηε ρεϖισεδ ΝΑΠΑ πυβλισηεδ ιν 2015 τακεσ ιντο αχχουντ mανψ αρεασ οφ 244 

ιντερϖεντιον ινχλυδινγ: αγριχυλτυρε, φισηερψ, φορεστρψ, ωατερ, ενεργψ, υρβαν ινφραστρυχτυρε, τουρισm, 245 

εδυχατιον ανδ σχιεντιφιχ ρεσεαρχη, ρυραλ εχονοmψ, τελεχοmmυνιχατιονσ, γενδερ ανδ προτεχτιον οφ 246 

ϖυλνεραβλε ποπυλατιονσ (ΜΙΝΕΠDΕD, 2015).  247 

 248 

4.1.1 Φορεστρψ Σεχτορ 249 

Ιν τηε φορεστρψ σεχτορ, Χαmερουν πυτ ιν πλαχε α νατιοναλ πολιχψ φορ συσταιναβλε φορεστ mαναγεmεντ 250 

ανδ βιοδιϖερσιτψ χονσερϖατιον ιν 1996 (ΜΙΝΕΠ, 1996). Υνδερ τηισ πολιχψ, mανψ προτεχτεδ αρεασ ηαϖε 251 

βεεν χρεατεδ αχροσσ τηε χουντρψ ασ ωελλ ασ mανψ φορεστ ρεγενερατιον προϕεχτσ ανδ σοmε τηρεε mιλλιον τρεεσ 252 

ηαϖε βεεν πλαντεδ αχχορδινγ το εξπερτσ ιν τηε Μινιστρψ οφ Φορεστρψ. Φυρτηερmορε, ασ οφ 2007, τηε συρφαχε 253 

αρεα χοϖερεδ βψ προτεχτεδ αρεασ ανδ φορεστ ρεσερϖεσ ιν Χαmερουν ωασ αβουτ 30% οφ τηε 19.631 mιλλιον 254 

ηεχταρεσ οφ τοταλ φορεστ αρεα ιν τηε χουντρψ (Αλεmαγι ετ αλ., 2014). Μανψ οτηερ προτεχτεδ αρεασ χλασσιφιεδ 255 

ασ φορεστ ρεσερϖεσ, ωιλδλιφε σανχτυαριεσ, νατιοναλ παρκσ ανδ ζοοσ ηαϖε αλσο βεεν χρεατεδ (Λαmβι ετ αλ., 256 

2012). Ιν φαχτ, ιτ ισ ωελλ ρεχογνιζεδ τηατ προτεχτεδ αρεασ πλαψ α σιγνιφιχαντ ρολε ιν τηε mιτιγατιον οφ γλοβαλ 257 

χλιmατε χηανγε τηρουγη χαρβον σεθυεστρατιον (Μελιλλο ετ αλ., 2016). Απαρτ φροm χλιmατε mιτιγατιον, 258 

προτεχτεδ αρεασ χαν αλσο χοντριβυτε το χλιmατε χηανγε αδαπτατιον βψ ηελπινγ ρεδυχε τηε ιmπαχτσ οφ χλιmατε 259 

χηανγε−ινδυχεδ νατυραλ δισαστερσ συχη ασ φλοοδσ, λανδσλιδεσ, ηυρριχανεσ, τιδαλ ωαϖεσ ανδ στορm συργεσ. 260 
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Φυρτηερmορε, ϖεριφιχατιον ανδ χερτιφιχατιον ιν φορεστ εξπλοιτατιον ισ χοmπυλσορψ ιν Χαmερουν ανδ 261 

τηε χουντρψ has signed the Voluntary Partnership Agreement (VPA) of the European Union’s Forest 262 

Λαω Ενφορχεmεντ, Γοϖερνανχε ανδ Τραδε (ΦΛΕΓΤ) προγραm ανδ Αφριχαν Φορεστ Λαω Ενφορχεmεντ ανδ 263 

Τραδε (ΑΦΛΕΓ) (Σαϖιλαακσο ετ αλ., 2017; Τεγεγνε ετ αλ., 2017). Τηε ιντροδυχτιον οφ φορεστ χερτιφιχατιον 264 

σχηεmεσ ηασ λεδ το ποσιτιϖε χηανγεσ ιν mαναγεmεντ πραχτιχεσ ανδ ινχρεασεδ σοχιαλ ανδ ενϖιρονmενταλ 265 

περφορmανχε ποτεντιαλ ανδ χουλδ χοντριβυτε το τηε συσταιναβλε mαναγεmεντ οφ φορεστ ρεσουρχεσ ιν Χεντραλ 266 

Αφριχα (Ατψι ετ αλ., 2013). Ιτ ισ ρεπορτεδ τηατ τηρουγη συχη ιννοϖατιονσ ιν γοϖερνανχε ανδ χοοπερατιϖε 267 

αχτιον αmονγ mυλτιπλε στακεηολδερσ, τηε ρατε οφ δεφορεστατιον ηαϖε βεεν ρεδυχεδ ωηιλε ατ τηε σαmε τιmε 268 

αλλοωινγ χοντινυεδ εχονοmιχ γροωτη (Χηοω ετ αλ., 2013). Ηενχε, προτεχτεδ αρεασ ηελπ ιν χλιmατε χηανγε 269 

αδαπτατιον βψ σιmυλτανεουσλψ ρεδυχινγ ποϖερτψ, προτεχτινγ βιοδιϖερσιτψ ανδ εχοσψστεmσ σερϖιχεσ, ανδ 270 

ρεmοϖινγ ατmοσπηεριχ γρεενηουσε γασεσ (Σχαρανο 2017). 271 

Χαmεροον ισ α mεmβερ οφ τωο mυλτιλατεραλ ΡΕDD+ ινιτιατιϖεσ: τηε Φορεστ Χαρβον Παρτνερσηιπ 272 

Φαχιλιτψ (ΦΧΠΦ) οφ τηε Wορλδ Βανκ and the UN’s Collaborative Programme on Reducing Emissions 273 

φροm Dεφορεστατιον ανδ φορεστ Dεγραδατιον ιν δεϖελοπινγ χουντριεσ (ΥΝ–ΡΕDD) ανδ τηρουγη συχη 274 

ινιτιατιϖεσ, σεϖεραλ ΡΕDD+ προϕεχτσ αρε ατ τηε δεϖελοπmεντ ορ ιmπλεmεντατιον σταγε ιν Χαmεροον 275 

(Τεγεγνε ετ αλ., 2017).  276 

Τηερεφορε, βψ πυττινγ ιν πλαχε α νατιοναλ πολιχψ φορ συσταιναβλε φορεστ mαναγεmεντ, χρεατινγ mανψ 277 

προτεχτεδ αρεασ, σιγνινγ τηε ςΠΑ, ΦΛΕΓΤ ανδ ΑΦΛΕΓ χοοπερατιϖε αγρεεmεντσ ανδ ϕοινινγ σεϖεραλ 278 

mυλτιλατεραλ ινιτιατιϖεσ συχη ασ ΡΕDD+, τηε γοϖερνmεντ οφ Χαmερουν ηασ διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ 279 

mαινστρεαmεδ χλιmατε αδαπτατιον ιντο τηε φορεστρψ σεχτοραλ πολιχιεσ. Τηρουγη συχη ινιτιατιϖεσ, Χαmερουν 280 

ηασ χοντριβυτεδ το σιγνιφιχαντλψ ρεδυχε τηε ρατε οφ ιλλεγαλ λογγινγ ανδ δεφορεστατιον ανδ χοντριβυτεδ το 281 

σεθυεστερ σιγνιφιχαντ αmουντσ οφ χαρβον ωηιχη αρε εφφορτσ αιmεδ ατ mιτιγατινγ γλοβαλ χλιmατε χηανγε 282 

υσινγ φορεστ χονσερϖατιον. 283 

Οτηερ αχτιονσ τηατ ινδιχατε αδαπτατιον mαινστρεαmινγ ιν τηισ σεχτορ ινχλυδε τηε “Οπερατιον Γρεεν 284 

Σαηελ” τηατ ωασ λαυνχηεδ ιν 1980 ασ α στρατεγψ το στοπ τηε αδϖανχεmεντ οφ τηε δεσερτ, πρεϖεντ ανδ ρεδυχε 285 

σοιλ δεγραδατιον ιν αριδ ανδ σεmι−αριδ αρεασ ανδ ρεστορε δεγραδεδ λανδσ. Αλτηουγη τηισ ινιτιατιϖε ωασ 286 

στοππεδ δυε το εχονοmιχ χρισισ, ιτ ωασ ρε−λαυνχηεδ ιν 2008 ανδ αιmσ το πλαντ mορε τηαν 10 mιλλιον τρεεσ 287 

αχροσσ τηε χουντρψ (ΜΙΝΕΠ, 2004). Τηισ ινιτιατιϖε ισ χονσιδερεδ βψ γοϖερνmεντ οφφιχιαλσ ασ παρτ οφ 288 

Cameroun’s χοντριβυτιον το mιτιγατε χλιmατε χηανγε ανδ ισ φυλλψ φυνδεδ βψ τηε Πυβλιχ Ινϖεστmεντ βυδγετ 289 

σινχε 2008 (ΜΙΝΕΠDΕD, 2015).  290 

Οτηερ φορεστ ρελατεδ πολιχιεσ τηατ δραω φροm τηε Νατιοναλ Αδαπτατιον Πλαν οφ Αχτιον ινχλυδε; (ι) 291 

τηε πυττινγ ιν πλαχε οφ α φορεστ φιρε mονιτορινγ, πρεϖεντιον ανδ εαρλψ ωαρνινγ σψστεm; (ιι) ινχρεασε 292 
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σχιεντιφιχ ρεσεαρχη αχτιϖιτιεσ το χηαραχτεριζε τηε ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε εφφεχτσ οφ χλιmατε χηανγε ον φορεστ 293 

εχοσψστεmσ; (ιιι) συππορτ ανδ ρεινφορχε τηε ιmπλεmεντατιον οφ ΡΕDD+ ινιτιατιϖεσ βψ ινϖολϖινγ τηε λοχαλ 294 

χοmmυνιτιεσ; ανδ (ιϖ) δεϖελοπ σοχιαλ ινδιχατορσ το mονιτορ τηε ωελλ−βεινγ οφ τηε ποπυλατιον λιϖινγ 295 

αρουνδ προτεχτεδ αρεασ. 296 

Ατ τηε συβ ρεγιοναλ λεϖελ Χαmερουν ισ α φουνδινγ mεmβερ οφ τηε Φορεστρψ Χοmmισσιον οφ Χεντραλ 297 

Αφριχα (ΧΟΜΙΦΑΧ), mεmβερ οφ τηε Χονγο Βασιν Φορεστ Παρτνερσηιπ (ΧΒΦΠ), ανδ τηε Χονσερϖατιον ανδ 298 

Ρατιοναλ υσε οφ Χεντραλ Αφριχα Φορεστ Εχοσψστεmσ (ΕΧΟΦΑΧ) (ΜΙΝΕΠ, 2004). Τηε διφφερεντ ινιτιατιϖεσ 299 

ινδιχατε τηατ Χαmερουν ηασ mαδε σιγνιφιχαντ προγρεσσ αιmεδ ατ mαινστρεαmινγ χλιmατε 300 

αδαπτατιον/mιτιγατιον ιν τηε φορεστ σεχτορ.  301 

 302 

4.1.2 Ενεργψ Σεχτορ  303 

Τηε χουντρψ φοχυσ ιν τηισ σεχτορ ισ mαινλψ ον τηε δεϖελοπmεντ ανδ mοδερνιζατιον οφ τηε ενεργψ 304 

σεχτορ. Τηε mαιν χλιmατε αδαπτατιον πολιχψ mαινστρεαmεδ ιν τηε ενεργψ σεχτορ ρεϖολϖεσ αρουνδ τηε 305 

προmοτιον οφ τηε υσε οφ ρενεωαβλε ενεργψ ανδ ενηανχινγ ενεργψ εφφιχιενχψ ιν τηε χουντρψ; ανδ το αλσο 306 

φαχιλιτατε τηε υσε οφ ρενεωαβλε ενεργψ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ εξπανδινγ ρυραλ ελεχτριφιχατιον (ΑΡΣΕΛ, 307 

2014). Υνδερ τηισ πολιχψ, σεϖεραλ ρυραλ ελεχτριφιχατιον προϕεχτσ υσινγ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ ηαϖε βεεν 308 

εξεχυτεδ ιν τηε χουντρψ (Κενφαχκ ετ αλ., 2016). Σινχε τηε 2012 φινανχιαλ ψεαρ, τηε ιmπορτατιον οφ σολαρ ορ 309 

ωινδ ενεργψ ινσταλλατιον ανδ οπερατινγ εθυιπmεντ αρε εξεmπτεδ φροm ϖαλυε αδδεδ ταξ (ΑΡΣΕΛ 2014). 310 

Τηισ πολιχψ ισ ιντενδεδ το ενχουραγε τηε ιmπορτατιον οφ ρενεωαβλε ενεργψ εθυιπmεντ ασ παρτ οφ τηε 311 

νατιοναλ ενεργψ πολιχψ ανδ στρατεγιχ αχτιον πλαν αιmεδ ατ ιncreasing the resilience of Cameroun’s ενεργψ 312 

σεχτορ το χλιmατε χηανγε ανδ ϖαριαβιλιτψ (ΜΙΝΕΕ, 2006). Ρενεωαβλε ενεργψ χαν ενηανχε χλιmατε χηανγε 313 

αδαπτατιον βψ προϖιδινγ ενεργψ το ποωερ εαρλψ ωαρνινγ σψστεmσ, τελεχοmmυνιχατιον σψστεmσ, ηεαλτη 314 

χλινιχσ ανδ πορταβλε ωατερ σψστεmσ ιν ρυραλ αρεασ (Λεψ, 2017). 315 

Οτηερ πολιχιεσ ιν τηε ενεργψ σεχτορ αρε αρτιχυλατεδ ιν ΝΑΠΑ ανδ ινχλυδε; (ι) διϖερσιφιχατιον οφ 316 

ενεργψ σουρχεσ ιν τηε χοντεξτ οφ χλιmατε χηανγε; (ιι) χονστρυχτιον οφ νεω ηψδροποωερ δαmσ ανδ 317 

ρεηαβιλιτατιον οφ εξιστινγ ονεσ; (ιιι) ενχουραγε τηε υσε οφ ρενεωαβλε ενεργψ ανδ ενηανχινγ ενεργψ 318 

χονσερϖατιον τηρουγη νεω τεχηνολογιεσ. Ιν φαχτ, τηε ρολε οφ ηψδροποωερ προδυχτιον ιν mιτιγατινγ 319 

γρεενηουσε γασ εmισσιονσ χαννοτ βε οϖερεmπηασιζεδ, ωηιχη χαν εξπλαιν ωηψ mανψ ηψδροποωερ προϕεχτσ 320 

αρε υνδερ εξεχυτιον ιν Χαmερουν ινχλυδινγ; Λοm−Πανγαρ δαm, Μϖελε ηψδρο−ποωερ προϕεχτ, Μεκιν 321 

ηψδρο−ποωερ προϕεχτ, Βινι ◊ Wαρακ ηψδρο−ποωερ προϕεχτ, ανδ Νγοδι ηψδρο−ποωερ (ΜΙΝΕΕ, 2015; 322 

ΑΡΣΕΛ, 2017). Τηισ ϖισιον ισ αλσο ουτλινεδ ιν τηε ΓΕΣΠ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ρεχοmmενδατιον οφ τηε 323 

Wορλδ Βανκ. Τηε στρατεγψ ισ το στιmυλατε τηε δεϖελοπmεντ οφ ηψδροποωερ το λοωερ ελεχτριχιτψ χοστ, ρεδυχε 324 

χαρβον εmισσιονσ ανδ ινσυλατε συβ−Σαηαραν Αφριχαν χουντριεσ φροm ινχρεασεσ ιν τηε πριχε οφ φοσσιλ φυελσ 325 



11 

 

(Wορλδ Βανκ, 2009). Συχη πολιχψ ινιτιατιϖεσ αρε αλσο γεαρεδ τοωαρδσ ρεδυχινγ the country’s χαρβον 326 

φοοτπριντ τηρουγη τηε υσε οφ ρενεωαβλε ενεργψ (Wορλδ Βανκ, 2009). Ηψδροποωερ δαmσ ρεδυχε τηε 327 

ιmπαχτσ οφ χλιmατε χηανγε ον ωατερ ρεσουρχεσ βεχαυσε ρεγυλατεδ βασινσ ωιτη λαργε ρεσερϖοιρσ αρε mορε 328 

ρεσιλιεντ το ωατερ ρεσουρχεσ χηανγεσ, λεσσ ϖυλνεραβλε το χλιmατε χηανγε ανδ αλσο αχτ ασ στοραγε βυφφερ 329 

αγαινστ χλιmατε χηανγε (Βεργα 2016).  330 

Ιν τηε αρεα οφ βιοmασσ χονσυmπτιον, Χαmερουν ισ ενγαγεδ ιν α προχεσσ το φρεελψ διστριβυτε 331 

ιmπροϖεδ φυελ−εφφιχιεντ χοοκινγ στοϖεσ το λοχαλ χοmmυνιτιεσ το ρεδυχε πρεσσυρε ον τηε χυττινγ δοων οφ 332 

τρεεσ φορ φιρεωοοδ (ΜΙΝΕΕ, 2015). Τηισ προϕεχτ ισ φινανχεδ βψ Χαρβον ρεϖενυεσ ανδ ισ φαχιλιτατεδ ιν τηε 333 

χουντρψ βψ ΧΟ2βαλανχε ανδ τηε Αφριχαν Χεντρε φορ Ρενεωαβλε Ενεργψ ανδ Συσταιναβλε Τεχηνολογψ 334 

(ΑΧΡΕΣΤ) (Μυτηιαη, 2014). Συχη ινιτιατιϖεσ αλσο ενηανχε χλιmατε χηανγε αδαπτατιον βψ σιmυλτανεουσλψ 335 

ρεδυχινγ ποϖερτψ, προτεχτινγ βιοδιϖερσιτψ ανδ εχοσψστεmσ σερϖιχεσ, ανδ ρεmοϖινγ ατmοσπηεριχ 336 

γρεενηουσε γασεσ (Σχαρανο, 2017). Ουρ αναλψσισ σηοω τηατ συβσταντιαλ προγρεσσ ηασ βεεν mαδε το 337 

mαινστρεαm χλιmατε χηανγε αδαπτιον ιν τηε ενεργψ σεχτορ ιν Χαmερουν. 338 

  339 

4.1.3 Wατερ σεχτορ 340 

 Τηε λαω γοϖερνινγ τηε ωατερ σεχτορ αδοπτεδ ιν 1998 ρεχογνιζεσ ωατερ ασ α νατιοναλ γοοδ τηατ ισ 341 

νοτ ινφινιτε ανδ νεεδσ το βε προτεχτεδ ανδ mαναγεδ εφφιχιεντλψ. Ιν τηε αβσενχε οφ α νατιοναλ ωατερ πολιχψ 342 

ιν Χαmερουν, ιντεγρατεδ ωατερ ρεσουρχεσ mαναγεmεντ (ΙWΡΜ) ισ ρεχογνιζεδ ασ α σταρτινγ ποιντ το 343 

mαινστρεαm πολιχιεσ ον τηε συσταιναβλε mαναγεmεντ οφ ωατερ ρεσουρχεσ υνδερ α χηανγινγ χλιmατε 344 

(ΜΙΝΕΕ, 2009). Τηε ϖισιον ιν τηε ΙWΡΜ αχτιον πλαν ισ το; (ι) mακε ωατερ αχχεσσιβλε το αλλ χιτιζενσ; (ιι) 345 

πρεσερϖε νατυραλ εχοσψστεmσ ωηιχη αρε δεπενδεντ ον ωατερ; (ιιι) ινχρεασε αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ 346 

ρεδυχε φοοδ ινσεχυριτψ τηρουγη τηε εφφιχιεντ mαναγεmεντ οφ ωατερ ρεσουρχεσ (ΜΙΝΕΕ 2009; ΓWΠ, 347 

2010).  348 

Ηοωεϖερ, το ιmπροϖε τηε συσταιναβλε mαναγεmεντ οφ ωατερ ρεσουρχεσ ιν α χηανγινγ χλιmατε, τηε 349 

γοαλσ σετ ουτ ιν ΝΑΠΑ τηατ mαινστρεαm χλιmατε αδαπτατιον ιν τηε ωατερ σεχτορ ινχλυδε; (ι) ρεδυχε σοχιο−350 

εχονοmιχ ϖυλνεραβιλιτψ το χλιmατε χηανγε τηρουγη τηε ρατιοναλ mαναγεmεντ οφ ωατερ ρεσουρχεσ; (ιι) 351 

ρεδυχε τηε εξποσυρε οφ τηε ποπυλατιον το ηεαλτη ρισκ ποσεδ βψ χλιmατε χηανγε βψ υπγραδινγ υρβαν 352 

δραιναγε ινφραστρυχτυρε; (ιιι) χοντινυε το χολλεχτ ρελεϖαντ ηψδρο−mετεορολογιχαλ δατα τηατ χαν ενηανχε 353 

ρεσεαρχη ανδ πυρσυε χαπαχιτψ βυιλδινγ ιν  ρεσεαρχη ινστιτυτιονσ το υνδερστανδ τηε οχχυρρενχε οφ εξτρεmε 354 

εϖεντσ ανδ ηοω τηεψ χαν βε πρεδιχτεδ ιν ρεαλ τιmε; (ιϖ) χοντινυε το φιγητ αγαινστ δεσερτιφιχατιον ανδ 355 

δεϖελοπ ωατερ ηαρϖεστινγ ινφραστρυχτυρε ιν αριδ αρεασ; (ϖ) πυτ ιν πλαχε αν εαρλψ ωαρνινγ ανδ ηεαλτη 356 

συρϖειλλανχε σψστεm φορ ωατερ βορνε δισεασεσ; (ϖι) ρεινφορχε τηε τρεατmεντ ανδ πρεϖεντιον οφ ωατερ−ρελατεδ 357 

δισεασεσ τηατ mαψ βεχοmε ρεχυρρεντ ασ α ρεσυλτ οφ χλιmατε χηανγε. 358 
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Ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ, Χαmερουν ηασ αδηερεδ το νυmερουσ πολιχιεσ, στρατεγιεσ ανδ πλανσ τηατ 359 

προmοτε τηε mαινστρεαmινγ οφ χλιmατε αδαπτατιον ιν τηε δεϖελοπmεντ ανδ mαναγεmεντ οφ ωατερ 360 

ρεσουρχεσ ινχλυδινγ; Υνιτεδ Νατιονσ Φραmεωορκ Χονϖεντιον ον Χλιmατε Χηανγε (ΥΝΦΧΧΧ), Αφριχαν 361 

Wατερ ςισιον, Αφριχαν Υνιον Σηαρm ελ−Σηεικη Dεχλαρατιον ον ωατερ ανδ σανιτατιον, στρατεγιχ φραmεωορκ 362 

φορ ωατερ σεχυριτψ ανδ χλιmατε ρεσιλιεντ δεϖελοπmεντ, ρεγιοναλ ωατερ πολιχψ οφ Εχονοmιχ Χοmmυνιτψ οφ 363 

Χεντραλ Αφριχαν Στατεσ (2009), τηε φινανχινγ στρατεγψ φορ τηε ωατερ σεχτορ ιν Χεντραλ Αφριχα (2010), τηε 364 

2025 δεϖελοπmεντ ϖισιον οφ τηε Λακε Χηαδ Βασιν Χοmmισσιον (ΛΧΒΧ), τηε Λακε Χηαδ Βασιν Στρατεγιχ 365 

Αχτιον Προγραm (2008),  τηε Χονγο−Ουβανγυι−Σανγηα Ριϖερ Βασιν Στρατεγιχ Αχτιον Πλαν. Τηε 366 

Γοϖερνmεντ οφ Χαmερουν ηασ αλσο αδηερεδ το νυmερουσ ιντερνατιοναλ αγρεεmεντσ ιν τηε αρεα οφ ωατερ 367 

σεχυριτψ ανδ χλιmατε ρεσιλιεντ δεϖελοπmεντ αλλ αιmεδ ατ mαινστρεαmινγ χλιmατε αδαπτατιον ιν τηε ωατερ 368 

σεχτορ (ΓWΠ 2014). Ψετ, αδαπτατιον ηασ νοτ βεεν mαινστρεαmεδ ιν τηισ σεχτορ δυε το νυmερουσ χονστραινσ 369 

ενυmερατεδ ιν σεχτιον 4.2 βελοω. 370 

 371 

4.1.4 Αγριχυλτυραλ Σεχτορ 372 

Α νατιοναλ στρατεγψ φορ τηε δεϖελοπmεντ οφ αγριχυλτυραλ σεχτορ ωασ πυτ ιν πλαχε ιν 2006. Αλτηουγη 373 

mαινστρεαmινγ χλιmατε αδαπτατιον ισ νοτ εξπλιχιτλψ χονσιδερεδ ιν τηατ πολιχψ δοχυmεντ, τηε mαιν γοαλσ 374 

ιν τηε στρατεγιχ πλαν τηατ αρε ρελεϖαντ το χλιmατε αδαπτατιον ινχλυδε; (ι) το δεϖελοπ α συσταιναβλε 375 

αγριχυλτυρε ανδ φοοδ συππλψ σψστεm; (ιι) ενηανχε τηε συσταιναβλε mαναγεmεντ οφ νατυραλ ρεσουρχεσ; (ιιι) 376 

δεϖελοπ αδαπτεδ φινανχιαλ mεχηανισmσ ιν τηε σεχτορ; (ιιι) mαναγε τηε ρισκ οφ φοοδ ινσεχυριτψ; ανδ (ιϖ) 377 

δεϖελοπ αν αδαπτεδ ινστιτυτιοναλ φραmεωορκ φορ τηε αγριχυλτυραλ σεχτορ. 378 

Τηρουγη ΝΑΠΑ, Χαmερουν ιντενδσ το mαινστρεαm χλιmατε αδαπτατιον ιν τηε αγριχυλτυραλ σεχτορ 379 

το mακε ιτσ αγριχυλτυραλ σψστεm ρεσιλιεντ το χλιmατε χηανγε ανδ ιmπροϖε τηε αδαπτιϖε χαπαχιτιεσ οφ τηε 380 

ϖαριουσ αχτορσ ιν τηισ σεχτορ. Το αχηιεϖε τηεσε γοαλσ, τηε φολλοωινγ πολιχιεσ αρε ενϖισαγεδ το βε 381 

mαινστρεαmεδ ιν τηε φαρmινγ συβ−σεχτορ; (ι) προϖιδε ωεατηερ ανδ χλιmατε ινφορmατιον σερϖιχεσ το ρυραλ 382 

χοmmυνιτιεσ τηρουγη χοmmυνιτψ ραδιοσ το ηελπ φαρmερσ πλαν φαρmινγ αχτιϖιτιεσ; (ιι) ιmπροϖε φαρmινγ 383 

σψστεmσ βψ ενηανχινγ αγρονοmιχ ρεσεαρχη ανδ πυτ ιν πλαχε α νατιοναλ στρατεγψ το δισσεmινατε ρεσεαρχη 384 

ρεσυλτσ; (ιιι) προmοτε αδαπτατιον προχεσσ τηρουγη τηε υσε οφ ιmπροϖεδ χροπ ϖαριετιεσ, ιmπροϖε σοιλ 385 

mαναγεmεντ φορ νυτριεντ ανδ ωατερ χονσερϖατιον ανδ προmοτε τηε υσε οφ φερτιλιζερ το ινχρεασε ψιελδσ; (ιϖ) 386 

αγριχυλτυραλ διϖερσιφιχατιον το ρεδυχε ϖυλνεραβιλιτψ βψ προmοτινγ αγροφορεστρψ ιν τηε διφφερεντ αγρο−387 

εχολογιχαλ ζονεσ; (ϖ) φρεε διστριβυτιον οφ φαρm ινπυτσ το σmαλληολδερ φαρmερσ; ανδ (ϖι) υπδατε τηε λανδ 388 

τενυρε πολιχψ το αδδρεσσ γενδερ ιmβαλανχε το ενσυρε τηατ ωοmεν χαν εασιλψ αχχεσσ λανδ φορ αγριχυλτυραλ 389 

πυρποσεσ. 390 
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Ιν τηε αγρο−παστοραλ συβ−σεχτορ; (ι) προϖιδε ωεατηερ ανδ χλιmατε ινφορmατιον σερϖιχεσ το 391 

παστοραλιστσ υσινγ χοmmυνιτψ ραδιοσ; (ιι) ρεηαβιλιτατε εξιστινγ ωεατηερ στατιονσ το οβσερϖε τηε εϖολυτιον 392 

οφ χλιmατε ανδ ιτσ ιmπαχτ ον λιϖεστοχκ; (ιιι) δεϖελοπ χοmmυνιτψ ωατερ ποιντσ φορ χαττλε ανδ πυτ ιν πλαχε 393 

ϖιλλαγε χοmmιττεεσ το mαναγε τηεσε ωατερ ποιντσ; ανδ (ϖ) δεϖελοπ αν αγρο−παστοραλ πολιχψ τηατ τακεσ ιντο 394 

αχχουντ χλιmατε αδαπτατιον.  395 

Ιν τηε φισηερψ συβ−σεχτορ; (ι) προϖιδε ωεατηερ ανδ χλιmατε ινφορmατιον σερϖιχεσ το τηε φισηερmεν 396 

υσινγ χοmmυνιτψ ραδιοσ; (ιι) ιmπροϖε τηε mαναγεmεντ οφ φισηινγ ανδ αθυαχυλτυρε αχτιϖιτιεσ αρουνδ δαmσ 397 

το ιmπροϖε τηε εξπλοιτατιον οφ διφφερεντ φιση σπεχιεσ το αϖοιδ σχαρχιτψ; ανδ (ιιι) προmοτε τηε χρεατιον οφ 398 

χοmmυνιτψ φιση πονδσ ανδ δεϖελοπ νεω τεχηνιθυεσ το ιmπροϖε τηε τρεατmεντ, δρψινγ ανδ χονσερϖατιον 399 

οφ φισηερψ προδυχτσ. Αλλ τηεσε ινιτιατιϖεσ αρε αιmεδ ατ ενηανχινγ αδαπτατιον το χλιmατε χηανγε ανδ σηοω 400 

τηατ χουντρψ ηασ γοοδ ιντεντιονσ το mαινστρεαm χλιmατε χηανγε αδαπτατιον ιν τηε αγριχυλτυραλ σεχτορ. 401 

 402 

4.2 Wηατ αρε τηε χονστραιντσ ιmπεδινγ αδαπτατιον mαινστρεαmινγ? 403 

Νοτωιτηστανδινγ τηε συβσταντιαλ τηατ ηαϖε βεεν mαδε βψ Χαmερουν το mαινστρεαm χλιmατε 404 

αδαπτατιον ιντο σεχτοραλ πολιχιεσ, mαϕοριτψ οφ τηε στακεηολδερσ ιντερϖιεωεδ ρεχογνισεδ τηατ τηερε αρε στιλλ 405 

νυmερουσ χηαλλενγεσ τηατ ιmπεδε τηε mαινστρεαmινγ ινιτιατιϖε ιν τηε χουντρψ. Γενεραλλψ, ινφορmατιον 406 

αβουτ τηε ιmπαχτσ οφ χλιmατε χηανγε ισ νοτ εασιλψ αχχεσσιβλε φροm τηε γενεραλ πυβλιχ. Αναλψσισ ρεϖεαλεδ 407 

αλσο τηατ χολλαβορατιον αmονγ γοϖερνmεντ ινστιτυτιονσ, ΝΓΟσ ανδ τηε λοχαλ χοmmυνιτιεσ ισ ϖερψ λιmιτεδ 408 

(ΥΝDΠ, 2010).  409 

Ιν τηε αρεα οφ χοmmυνιχατιον, τηε γοϖερνmεντ ρεχογνιζεσ τηατ δεσπιτε mανψ χοmmυνιχατιον 410 

χηαννελσ πυτ ιν πλαχε, χλιmατε ινφορmατιον ισ γενεραλλψ ινσυφφιχιεντ εσπεχιαλλψ ατ τηε ρεγιοναλ ανδ λοχαλ 411 

λεϖελσ ανδ νοτ ωελλ χοορδινατεδ γιϖεν τηατ λοχαλ αυτηοριτιεσ αρε νοτ ωελλ ινφορmεδ (ΜΙΝΕΠDΕD, 2015). 412 

Βροων ανδ Σονωα (2015) αλσο ρεπορτεδ τηατ, τηερε ισ λαχκ οφ ινφορmατιον ον χλιmατε χηανγε αδαπτατιον 413 

αmονγ γοϖερνmεντ οφφιχιαλσ ωορκινγ ατ τηε ρεγιοναλ ανδ συβ−ρεγιοναλ λεϖελ τηυσ λιmιτινγ τηειρ χαπαχιτψ 414 

το ηελπ τηε λοχαλ χοmmυνιτιεσ το γαιν αχχεσσ το χλιmατε ινφορmατιον. Τηισ λαχκ οφ ινφορmατιον βψ τηε 415 

γενεραλ πυβλιχ ηασ βεεν αττριβυτεδ το α λαχκ οφ γοϖερνmεντ πολιχψ το ενηανχε τηε δισσεmινατιον οφ χλιmατε 416 

ινφορmατιον το τηε γενεραλ πυβλιχ (Εγαν, 2013). Φορ εξαmπλε ονε στακεηολδερ λαmεντεδ τηατ mανψ 417 

ωεβσιτεσ χρεατεδ το προϖιδε ινφορmατιον το τηε γενεραλ πυβλιχ αρε νοτ ρεγυλαρλψ υπδατεδ ανδ αχχεσσ το 418 

ιντερνετ ισ στιλλ ϖερψ λοω ανδ χοστλψ. Φυρτηερmορε, λαχκ οφ λογιστιχαλ συππορτ, ινσυφφιχιεντ ινφορmατιον ανδ 419 

τραινινγ αmονγ ϕουρναλιστσ δισχουραγε πριϖατε mεδια οργανσ φροm ρεπορτινγ ισσυεσ ρελατεδ το χλιmατε 420 

χηανγε (Τιανι ετ αλ., 2015).  421 

Εϖεν ωιτη τηε εξιστενχε οφ ρελεϖαντ αχαδεmιχ δεπαρτmεντσ ιν σοmε υνιϖερσιτιεσ ιν τηε χουντρψ, 422 

δυρινγ τηε ιντερϖιεωσ, mανψ στακεηολδερσ ωερε φρυστρατεδ τηατ mοστ χλιmατε ιmπαχτ ρεσεαρχη ισ χονδυχτεδ 423 
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ιν φορειγν ινστιτυτιονσ. Τηεψ λαmεντεδ τηατ αλτηουγη συχη ρεσεαρχη mαψ βε ρεχογνιζεδ γλοβαλλψ βεχαυσε 424 

ιτ ισ πυβλισηεδ ιν πεερ ρεϖιεωεδ ϕουρναλσ, ιτ mαψ λαχκ πολιχψ υπτακε βεχαυσε ιτ mαψ φαιλ το αδδρεσσ πριοριτψ 425 

αρεασ περτινεντ το πολιχψ mακερσ ιν Χαmερουν. Στακεηολδερσ ιν τηε αχαδεmια αλσο εξπρεσσεδ φρυστρατιον 426 

ον τηε λαχκ οφ ρεσουρχεσ ανδ ρελεϖαντ χλιmατε δατα νεεδεδ το χαρρψουτ ιmπαχτ στυδιεσ. Τηεψ αλσο δεχριεδ 427 

τηε αβσενχε οφ χολλαβορατιον βετωεεν σχιεντιστσ ανδ πολιχψ mακερσ.  428 

Εϖεν τηουγη τηε γοϖερνmεντ ηασ ελαβορατεδ α νατιοναλ στρατεγψ το ιντεγρατε χουρσεσ/mοδυλεσ ανδ 429 

τραινινγ προγραmmεσ ον χλιmατε χηανγε ιντο φορmαλ εδυχατιοναλ σψστεmσ, ενϖιρονmενταλ εδυχατιον ισ 430 

αβσεντ ιν τηε χυρριχυλυm οφ τεαχηερσ τραινινγ χολλεγεσ ιν Χαmερουν (ΜΙΝΕΠDΕD, 2012). Χονσεθυεντλψ, 431 

τεαχηερσ λαχκ τηε χαπαβιλιτιεσ το τραιν πυπιλσ/στυδεντσ ιν τηε αρεα οφ χλιmατε χηανγε. Α σιmιλαρ σιτυατιον 432 

ηασ βεεν οβσερϖεδ ιν ϕουρναλισm τραινινγ σχηοολσ ωηιχη λιmιτσ τηε χαπαχιτψ οφ ϕουρναλιστσ το ρεπορτ 433 

ρελεϖαντ χλιmατε ισσυεσ (Τιανι ετ αλ., 2015).  434 

Αλτηουγη τηε χουντρψ ισ ωελλ πλαχεδ το ηαρνεσσ αϖαιλαβλε αδαπτατιον φυνδινγ, α χο−ορδινατεδ 435 

χλιmατε χηανγε αδαπτατιον στρατεγψ ισ νεεδεδ το ενσυρε τηατ σοϖερειγν δεϖελοπmεντ προϕεχτσ ανδ χλιmατε 436 

αδαπτατιον προϕεχτσ αρε νοτ χονφλατεδ ανδ τηερεφορε ρενδερ ινελιγιβλε φορ τηειρ σεπαρατε ρεσπεχτιϖε φυνδινγ 437 

στρεαmσ (Εγαν, 2013).  438 

Σοmε στακεηολδερσ ωερε οφ τηε οπινιον τηατ, τηε φραγmεντεδ νατυρε οφ ινστιτυτιονσ ινϖολϖε ιν 439 

χλιmατε ισσυεσ σοmετιmεσ χρεατεσ ινστανχεσ οφ οϖερλαπ ανδ mισιντερπρετατιον οφ ρυλεσ βψ διφφερεντ 440 

ινστιτυτιονσ ρεσυλτινγ το χονφλιχτ ανδ ποωερ στρυγγλε αmονγ στακεηολδερσ. Αχχορδινγ το τηεm, συχη 441 

σιτυατιονσ χουλδ λεαδ το α δελαψ ιν τηε εξεχυτιον οφ πιλοτ προϕεχτσ πυτ ιν πλαχε το φαχιλιτατε χλιmατε 442 

αδαπτατιον mαινστρεαmινγ ιντο σεχτοραλ πολιχιεσ.  443 

Μοστ στακεηολδερσ ιν γοϖερνmεντ mινιστριεσ δεχριεδ τηε αβσενχε οφ ρεσουρχεσ ινχλυδινγ βασιχ 444 

ωορκινγ mατεριαλσ συχη ασ χοmπυτερσ, αβσενχε οφ συφφιχιεντλψ τραινεδ περσοννελ ανδ φινανχιαλ ρεσουρχεσ. 445 

 446 

4.3 Wηατ στεπσ ηαϖε βεεν πυτ ιν πλαχε το αδδρεσσ ινηερεντ χονστραιντσ αιmεδ ατ 447 

φαχιλιτατινγ χλιmατε αδαπτατιον mαινστρεαmινγ αχροσσ διφφερεντ σεχτορσ? 448 

4.3.1 Ινστιτυτιοναλ Ρεφορmσ 449 

Γενεραλλψ, ινστιτυτιονσ ανδ τηειρ χονφιγυρατιονσ πλαψ αν ιmπορταντ ρολε ιν mαινστρεαmινγ 450 

γοϖερνmεντ πολιχιεσ (Κοετζ ετ αλ., 2012). Ιν τηε αρεα οφ χλιmατε αδαπτατιον, πρεϖιουσ ρεσεαρχη ηασ σηοων 451 

τηατ ινστιτυτιοναλ αρρανγεmεντ χαν σιγνιφιχαντλψ φαχιλιτατε τηε mαινστρεαmινγ οφ χλιmατε αδαπτατιον ιντο 452 

σεχτοραλ πολιχιεσ (Μυβαψα ανδ Μαφονγυψα, 2017). Χονσιδερινγ τηισ, εφφορτσ βψ τηε γοϖερνmεντ οφ 453 

Χαmερουν το ινχλυδε χλιmατε χηανγε ιντο mαϕορ πολιχψ αγενδασ βεγαν ιν 1994 αφτερ ρατιφψινγ τηε 454 

ΥΝΦΧΧΧ βψ χρεατινγ τηε Μινιστρψ οφ Ενϖιρονmεντ ανδ Φορεστρψ. Τηισ mινιστρψ ωασ λατερ σπλιτ ιντο τωο 455 

το χρεατε τηε Μινιστρψ οφ Φορεστρψ (ΜΙΝΦΟΦ) ανδ τηε Μινιστρψ οφ Ενϖιρονmεντ ανδ Νατυρε Προτεχτιον 456 
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(ΜΙΝΕΠ) ιν 2005, λατερ ρεναmεδ Μινιστρψ οφ Ενϖιρονmεντ, Νατυρε Χονσερϖατιον ανδ Συσταιναβλε 457 

Dεϖελοπmεντ (ΜΙΝΕΠDΕD) ιν 2011. Τηισ mινιστρψ ισ ρεσπονσιβλε φορ mυλτι−σεχτοραλ πολιχψ δεϖελοπmεντ 458 

ανδ ιmπλεmεντατιον ιν τηε αρεασ οφ χλιmατε χηανγε ανδ ενϖιρονmενταλ προτεχτιον. Πρεσιδεντιαλ δεχρεε Νο 459 

2009/410 χρεατεδ ανδ οργανιζεδ τηε Νατιοναλ Οβσερϖατορψ ον Χλιmατε Χηανγε. Τηε οβσερϖατορψ ισ 460 

ρεσπονσιβλε φορ διρεχτινγ χλιmατε χηανγε ιmπαχτ στυδιεσ, αδαπτατιον ρεσεαρχη, πολιχψ αδϖιχε, ινφορmατιον 461 

σηαρινγ, ανδ το συππορτ νατιοναλ χαπαχιτψ δεϖελοπmεντ ιν τηισ αρεα. 462 

Οτηερ ινστιτυτιονσ τηατ συππορτ χλιmατε χηανγε αδαπτατιον/mιτιγατιον ινχλυδε τηε χρεατιον, 463 

οργανιζατιον ανδ φυνχτιονινγ οφ τηε Στεερινγ Χοmmιττεε το ρεδυχε εmισσιονσ φροm δεφορεστατιον, φορεστ 464 

δεγραδατιον, συσταιναβλε mαναγεmεντ ανδ χονσερϖατιον οφ φορεστ (ΡΕDD+) βψ δεχρεε Νο 103/ΧΑΒ/ΠΜ. 465 

Τηε Χοmmιττεε ισ ρεσπονσιβλε φορ τηε φορmυλατιον οφ προποσαλσ φορ ΡΕDD+ στρατεγιχ αχτιον πλανσ, 466 

δεϖελοπ σελεχτιον χριτερια φορ ΡΕDD+ προϕεχτσ, εϖαλυατε ΡΕDD+ πιλοτ προϕεχτ προποσαλσ, προmοτε 467 

ΡΕDD+ αχτιϖιτιεσ ανδ ϖαλιδατε τηε ωορκ οφ τηε Νατιοναλ Τεχηνιχαλ Σεχρεταριατ. Ιν χοmπλιανχε ωιτη 468 

UNFCCC recommendation, the “Cellule National des Changement Climatiques” (CNCC) was created 469 

ιν τηε ΜΙΝΕΠDΕD. Τηε γοαλσ οφ ΧΝΧΧ ινχλυδε τηε χρεατιον οφ α γρεενηουσε γασ (ΓΗΓ) ινϖεντορψ, 470 

εσταβλισηινγ αδαπτατιον mεασυρεσ, ιmπλεmεντινγ αν ινφορmατιον σψστεm ανδ δαταβασε, δεσιγνινγ σεχτοραλ 471 

προϕεχτσ αδδρεσσινγ πριοριτψ χλιmατε αχτιονσ ανδ εϖαλυατινγ χλιmατε χηανγε ιmπαχτσ ανδ πολιχιεσ 472 

(Ναχηmανψ, 2015).  473 

   474 

4.3.2 Ινφορmατιον δισσεmινατιον 475 

Υνδερ ιντερνατιοναλ βινδινγ τρεατιεσ, Χαmερουν ωασ νοτ εξπεχτεδ το πρεπαρε α ΝΑΠΑ (ΥΝDΠ, 476 

2010) ασ ιτ ισ νοτ ον τηε λιστ οφ Λεαστ Dεϖελοπεδ χουντριεσ (ΛDΧσ) βυτ τηε χουντρψ οπτεδ το δο σο ιν 477 

παρτνερσηιπ ωιτη ΥΝDΠ. Σινχε 2005, τηε χουντρψ ηασ πρεπαρεδ ανδ αδοπτεδ τηρεε Νατιοναλ 478 

Χοmmυνιχατιονσ (ΝΧσ) ον Χλιmατε Χηανγε (ΜΙΝΕΠDΕD 2015).  479 

Αχχορδινγ το τηε στακεηολδερσ ιντερϖιεωεδ, τηε γοϖερνmεντ οφ Χαmερουν ανδ ηερ παρτνερσ 480 

αχκνοωλεδγε τηατ τηε mεδια χαν ινφλυενχε τηε περχεπτιον ανδ αττιτυδε οφ τηε γενεραλ πυβλιχ ρεγαρδινγ 481 

ενϖιρονmενταλ ισσυεσ εσπεχιαλλψ χλιmατε χηανγε ανδ ασ συχη, mανψ χοmmυνιχατιον χηαννελσ ηαϖε βεεν 482 

χρεατεδ φορ τηισ πυρποσε. Dεδιχατεδ mεδια οργανσ συχη ασ Ραδιο Ενϖιρονmεντ ωασ χρεατεδ βψ τηε Wορλδ 483 

Χονσερϖατιον Υνιον ιν Ψαουνδ ιν παρτνερσηιπ ωιτη τηε γοϖερνmεντ αλτηουγη ιτ δοεσ νοτ χοϖερ τηε ωηολε 484 

χουντρψ. Ανοτηερ στακεηολδερ αρτιχυλατεδ τηατ α νετωορκ οφ χοmmυνιτψ ραδιοσ ηαϖε βεεν χρεατεδ αχροσσ 485 

τηε χουντρψ τηρουγη τηε ηελπ οφ ΥΝΕΣΧΟ το φαχιλιτατε τηε βροαδχαστ οφ χλιmατε ινφορmατιον ιν λοχαλ 486 

λανγυαγεσ. Φυρτηερmορε, ΥΝΕΣΧΟ οργανιζεσ ρεγυλαρ τραινινγ σεσσιονσ φορ λοχαλ ϕουρναλιστσ mαναγινγ 487 

τηεσε χοmmυνιτψ ραδιο το τραιν τηεm ον ηοω το προδυχε ανδ βροαδχαστ χλιmατε ινφορmατιον. Οτηερ 488 

χοmmυνιχατιον χηαννελσ τηατ ηαϖε βεεν πυτ ιν πλαχε το φαχιλιτατε αχχεσσ το χλιmατε ινφορmατιον ινχλυδε; 489 
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(ι) mοντηλψ mαγαζινε ανδ ωεεκλψ νεωσλεττερ οφ ΜΙΝΦΟΦ; ανδ (ιι) mανψ ωεεκλψ ανδ βι−mοντηλψ 490 

προγραmσ ρυν βψ Χαmεροον Ραδιο Τελεϖισιον (ΧΡΤς) (ΥΝDΠ, 2010).  491 

 492 

4.3.3 Εδυχατιον ανδ Τραινινγ 493 

Τηε γοϖερνmεντ οφ Χαmερουν ιν παρτνερσηιπ ωιτη ΥΝDΠ, ηασ ελαβορατεδ α νατιοναλ στρατεγψ το 494 

ιντεγρατε χουρσεσ/mοδυλεσ ανδ τραινινγ προγραmmεσ ον χλιmατε αδαπτατιον ανδ ενϖιρονmενταλ προτεχτιον 495 

ιντο τηε φορmαλ εδυχατιοναλ σψστεmσ (πριmαρψ, σεχονδαρψ ανδ τερτιαρψ) (ΜΙΝΕΠDΕD, 2012). Αχχορδινγ 496 

στακεηολδερσ ατ τηε Μινιστρψ οφ Ενϖιρονmεντ, τηε ελαβορατιον οφ τηισ στρατεγιχ πολιχψ δοχυmεντ υσηερεδ 497 

ιν τηε ινχλυσιον οφ ενϖιρονmενταλ εδυχατιον ιντο τηε νατιοναλ εδυχατιον χυρριχυλυm. Σινχε τηε αδοπτιον 498 

οφ τηισ πολιχψ, ενϖιρονmενταλ εδυχατιον ηασ βεχοmε α ρεγυλαρ συβϕεχτ ταυγητ ιν πριmαρψ ανδ σεχονδαρψ 499 

σχηοολσ αχροσσ τηε χουντρψ (Νχηια ετ αλ., 2017). Μανψ στακεηολδερσ ιντερϖιεωεδ ωερε υνανιmουσ τηατ 500 

τηερε ωασ α φυνχτιοναλ δεπαρτmεντ οφ Ηψδρολογψ ανδ Χλιmατολογψ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Μαρουα, α 501 

λαβορατορψ οφ ενϖιρονmενταλ mοδελλινγ ανδ ατmοσπηεριχ πηψσιχσ ηοστεδ βψ τηε Πηψσιχσ δεπαρτmεντ ιν τηε 502 

Υνιϖερσιτψ οφ Ψαουνδ Ι ανδ α φαχυλτψ οφ αγρονοmψ ανδ αγριχυλτυρε σχιενχεσ ιν τηε υνιϖερσιτψ οφ Dσχηανγ 503 

ωηερε ρεσεαρχη ον χλιmατε χηανγε ιmπαχτσ ανδ αδαπτατιον αρε χονδυχτεδ το ενηανχε τηε mαινστρεαmινγ 504 

ινιτιατιϖε. 505 

 506 

4.3.4 Αδαπτατιον Φινανχινγ 507 

Σχιεντιφιχ αναλψσεσ ηαϖε εmπηασιζε τηε σιγνιφιχαντ φινανχιαλ ρεσουρχεσ ανδ τεχηνολογιχαλ συππορτ 508 

needed to address Africa’s current adaptation deficit (Νιανγ ετ αλ., 2014). Ασ παρτ οφ τηε ενγαγεmεντ το 509 

φυλφιλ τηισ οβλιγατιον, mυλτιπλε χλιmατε αδαπτατιον προϕεχτσ αρε χυρρεντλψ υνδερ εξεχυτιον ιν Χαmερουν 510 

ωιτη mοστ προϕεχτσ αιmεδ ατ φαχιλιτατινγ τηε mαινστρεαmινγ οφ χλιmατε αδαπτατιον ιντο διφφερεντ σεχτοραλ 511 

πολιχιεσ (ΥΝDΠ, 2010). Οτηερ προϕεχτσ αρε ιν τηε αρεασ οφ φορεστ, ενεργψ, mανγροϖεσ, ωατερσηεδ 512 

mαναγεmεντ ανδ δεϖελοπινγ χλιmατε σχεναριοσ (Χραωφορδ ετ αλ., 2011).  513 

Εξαmπλεσ οφ προϕεχτσ τηατ ηαϖε βεεν εξεχυτεδ ιν Χαmερουν ινχλυδε; (ι) τηε Αφριχα Αδαπτατιον 514 

Προϕεχτ ανδ τηε οβϕεχτιϖε ωασ το στρενγτηεν ινστιτυτιοναλ χαπαχιτιεσ, ενηανχε εξιστινγ εξπεριενχεσ σο τηατ 515 

χλιmατε αδαπτιον χουλδ εασιλψ βε mαινστρεαmεδ ιντο διφφερεντ σεχτοραλ πολιχιεσ ανδ ωασ φυνδεδ βψ τηε 516 

ϑαπαν Ιντερνατιοναλ Χοοπερατιον Αγενχψ (ϑΙΧΑ); (ιι) τηε Αφριχα Αδαπτ Κνοωλεδγε Σηαρινγ Ιννοϖατιον 517 

προϕεχτ ωηιχη ωασ αιmεδ ατ στρενγτηενινγ τηε αδαπτιϖε χαπαχιτιεσ οφ σmαλλ φαρmινγ χοmmυνιτιεσ ϕοιντλψ 518 

φυνδεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ φορ Ιντερνατιοναλ Dεϖελοπmεντ (DΦΙD) ανδ τηε Νατυραλ Ενϖιρονmεντ Ρεσεαρχη 519 

Χουνχιλ (ΝΕΡΧ) Υνιτεδ Κινγδοm; ανδ (ιιι) τηε Χλιmατε Χηανγε Αδαπτατιον ιν Αφριχα (ΧΧΑΑ) 520 

προγραmmε ωηιχη ωασ αιmεδ ατ εσταβλισηινγ α προγραm ον ϖυλνεραβιλιτψ ανδ αδαπτατιον το χλιmατε 521 

χηανγε ιν Αφριχα ανδ ωασ χο−φινανχεδ βψ τηε Ιντερνατιοναλ Dεϖελοπmεντ Ρεσεαρχη Χεντρε (ΙDΡΧ) ανδ 522 
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τηε DΦΙD−ΥΚ. Ασ α mεmβερ οφ τηε Λακε Χηαδ Βασιν Χοmmισσιον (ΛΧΒΧ), Χαmερουν ηασ αλσο 523 

βενεφιττεδ φροm ανοτηερ project entitled “Lake Chad Sustainable Development and Support Program” 524 

φινανχεδ βψ τηε Αφριχα Dεϖελοπmεντ Βανκ. Since the approval of Cameroun’s ΡΕDD+ Ρεαδινεσσ Πλαν 525 

(ΡΠΠ) ιν 2013, ιτ ηασ βενεφιττεδ φροm α ρεαδινεσσ γραντ οφ ΥΣD3.6 mιλλιον σινχε 2013 (Ναχηmανψ ετ αλ., 526 

2015).  527 

 528 

4.4 Stakeholders’ ρεχοmmενδατιονσ 529 

Dεσπιτε τηε διφφιχυλτιεσ εξπρεσσεδ βψ στακεηολδερσ τηατ ηινδερ τηε mαινστρεαmινγ οφ χλιmατε 530 

αδαπτατιον ιντο τηε ωατερ, αγριχυλτυρε, ενεργψ ανδ φορεστρψ σεχτοραλ πολιχιεσ, προποσαλσ ωερε mαδε τηατ 531 

αχχορδινγ τηεm χαν φαστ−τραχκ τηε mαινστρεαmινγ προχεσσ.  532 

Ιν τηε αρεα οφ ρεσεαρχη mορε τηαν ηαλφ οφ τηε στακεηολδερσ ιντερϖιεωεδ ωερε οφ τηε οπινιον τηατ; 533 

ωηιλε σεαρχηινγ φορ ωαψσ το φαχιλιτατε τηε mαινστρεαmινγ οφ χλιmατε αδαπτατιον ιντο διφφερεντ σεχτοραλ 534 

πολιχιεσ, τηε γοϖερνmεντ σηουλδ χονσιδερ τηε αλλοχατιον οφ φινανχιαλ ρεσουρχεσ το χουντρψ−βασεδ 535 

ινστιτυτιονσ. Τηεψ αργυεδ τηατ συχη ινιτιατιϖεσ ηαϖε τηε ποτεντιαλ το ινχρεασε τηε ρεσεαρχη ουτπυτ φροm 536 

χουντρψ−βασεδ ινστιτυτιονσ, διρεχτλψ αδδρεσσ τηε νεεδσ οφ τηε πολιχψ mακερσ, ινχρεασε χολλαβορατιον 537 

βετωεεν ρεσεαρχηερσ, πολιχψ mακερσ, ανδ λοχαλ χοmmυνιτιεσ ανδ χουλδ ηελπ το υπγραδε ρεσεαρχη φαχιλιτιεσ 538 

ιν τηε βενεφιχιαρψ ινστιτυτιονσ ανδ ενηανχε χαπαχιτψ βυιλδινγ ιν τηοσε ινστιτυτιονσ. 539 

Οτηερ στακεηολδερσ χαυτιονεδ τηατ πολιχψ mακερσ σηουλδ ενχουραγε ρεσεαρχηερσ το χαρρψ ουτ λονγ−540 

τερm χλιmατε ιmπαχτ στυδιεσ ωηιχη αρε υσεφυλ φορ mαινστρεαmινγ πολιχιεσ αιmεδ ατ λονγ−τερm χλιmατε 541 

ρεσιλιεντ δεϖελοπmεντ ινστεαδ οφ χονχεντρατινγ ον σηορτ τιmε φραmεσ γυιδεδ βψ πολιτιχσ ανδ ιmmεδιατε 542 

δεϖελοπmεντ πριοριτιεσ; χονσιδερινγ τηατ τηε mοστ σεϖερε ιmπαχτσ οφ χλιmατε χηανγε mαψ βεχοmε ϖισιβλε 543 

ονλψ ιν τηε λονγ−τερm.  544 

Χονσιδερινγ τηε σιγνιφιχαντ δεφιχιτ ιν τηε νυmβερ οφ χλιmατε σχιεντιστσ ιν Χαmερουν, mανψ 545 

στακεηολδερσ ιντερϖιεωεδ προποσεδ τηατ; το ραισε αωαρενεσσ αmονγ πυπιλσ ανδ στυδεντσ ανδ ενχουραγε 546 

τηεm το δεϖελοπ ιντερεστ ιν χλιmατε σχιενχε, τηε γοϖερνmεντ ιν παρτνερσηιπ ωιτη δεϖελοπmεντ παρτνερσ 547 

χουλδ πυτ ιν πλαχε α στρατεγψ το ινσταλλ σιmπλε ωεατηερ στατιονσ ιν σχηοολσ αχροσσ τηε χουντρψ. Αχχορδινγ 548 

το τηεm, ινσταλλινγ συχη ωεατηερ εθυιπmεντ ιν σχηοολσ ηαϖε τηε ποτεντιαλ το αρουσε χυριοσιτψ αmονγ πυπιλσ 549 

ανδ στυδεντσ τηερεβψ ενχουραγινγ τηεm το δεϖελοπ ιντερεστ ιν χλιmατε σχιενχε ωηιχη χουλδ ρεδυχε τηε 550 

δεφιχιτ ιν χλιmατε σχιεντιστσ ιν τηε λονγ τερm.  551 

Το ρεδυχε τηε χοmmυνιχατιον γαπ ανδ mακε χλιmατε ινφορmατιον mορε αχχεσσιβλε το τηε γενεραλ 552 

πυβλιχ, σοmε στακεηολδερσ ιντερϖιεωεδ προποσεδ τηατ τηε γοϖερνmεντ ανδ οτηερ παρτνερσ χουλδ πυτ ιν 553 

πλαχε διφφερεντ χατεγοριεσ οφ mοντηλψ/αννυαλ πριζεσ το χοmπενσατε λοχαλ mεδια οργανιζατιονσ ανδ 554 

ϕουρναλιστσ τηατ ρυν ρεγυλαρ προγραmmεσ ορ ρεπορτ ισσυεσ ον χλιmατε χηανγε ανδ ενϖιρονmενταλ προτεχτιον. 555 
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Στακεηολδερσ αλσο προποσεδ τηατ τραινινγ ωορκσηοπσ σηουλδ βε οργανιζεδ ωιτη λοχαλ στακεηολδερσ συχη ασ 556 

παρλιαmενταριανσ, mαψορσ, ωοmεν γρουπ λεαδερσ, ϖιλλαγε λεαδερσ ανδ φαιτη λεαδερσ ωηο ηαϖε τηε χαπαχιτψ 557 

το mοβιλισε ανδ ινφλυενχε τηε λοχαλ ποπυλατιον το τραιν τηεm ον χλιmατε ισσυεσ γιϖεν τηατ τηισ γρουπ οφ 558 

πεοπλε χαν εασιλψ δισσεmινατε χλιmατε ινφορmατιον το τηε λοχαλ χοmmυνιτιεσ ιφ τηερε αρε συφφιχιεντλψ 559 

ινφορmεδ.  560 

Ιν τηε αρεα οφ αδαπτατιον φινανχινγ, στακεηολδερσ αρτιχυλατεδ τηατ σινχε mοστ γοϖερνmεντ 561 

mινιστριεσ/ινστιτυτιονσ διρεχτλψ ινϖολϖεδ ωιτη χλιmατε ισσυεσ ηαϖε λεσσ φινανχιαλ αυτονοmψ το διρεχτλψ 562 

mαινστρεαm χλιmατε αδαπτατιον ιντο λονγ−τερm δεϖελοπmεντ πλανσ ατ διφφερεντ σεχτοραλ λεϖελσ; σπεχιαλιζεδ 563 

υνιτσ χουλδ βε χρεατεδ ιν ινφλυεντιαλ mινιστριεσ ρεσπονσιβλε φορ φινανχε ανδ εχονοmιχ πλαννινγ. Τηεψ 564 

αργυεδ τηατ τηε χρεατιον οφ συχη υνιτσ ιν τηοσε ινφλυεντιαλ mινιστριεσ mαψ φαστ−τραχκ τηε mαινστρεαmινγ οφ 565 

χλιmατε αδαπτατιον ιντο τηε χουντρψ’s λονγ τερm δεϖελοπmεντ πλανσ. Ηοωεϖερ, ιτ ωασ χαυτιονεδ τηατ φορ 566 

συχη πλανσ το βε συχχεσσφυλ, τηερε ισ νεεδ το τραιν mορε χλιmατε σχιεντιστσ το τακε υπ συχη ρολεσ ιν πυβλιχ 567 

αδmινιστρατιον. 568 

 569 

5 Χονχλυσιονσ 570 

Τηε mαιν οβϕεχτιϖε οφ τηισ παπερ ωασ το εξαmινε το ωηατ εξτεντ χλιmατε αδαπτατιον ηασ βεεν 571 

mαινστρεαmεδ ιντο τηε ωατερ, αγριχυλτυρε, φορεστρψ ανδ ενεργψ σεχτορσ ιν τηε Χεντραλ Αφριχα συβ−ρεγιον 572 

ωιτη παρτιχυλαρ φοχυσ ον Χαmερουν. Το ανσωερ τηε οϖερ−αρχηινγ ρεσεαρχη θυεστιον, τηε στρατεγψ αδοπτεδ 573 

ωασ αν ιν−δεπτη θυαλιτατιϖε mετηοδ ινϖολϖινγ α σψστεmατιχ ρεϖιεω οφ στρατεγιχ πολιχψ δοχυmεντσ 574 

πυβλισηεδ βψ τηε Γοϖερνmεντ οφ Χαmερουν. Τηισ τεχηνιθυε ωασ χοmπλεmεντεδ βψ σεmι−στρυχτυρεδ 575 

ιντερϖιεωσ ωιτη κεψ στακεηολδερσ ιν ρελεϖαντ γοϖερνmεντ mινιστριεσ/ινστιτυτιονσ ανδ οργανιζατιονσ 576 

ωορκινγ ιν παρτνερσηιπ ωιτη Χαmερουν το ενηανχε τηε mαινστρεαmινγ οφ χλιmατε αδαπτατιον ιντο σεχτοραλ 577 

πολιχιεσ.  578 

Ρεσυλτσ ρεϖεαλ τηατ σιγνιφιχαντ προγρεσσ ηασ βεεν mαδε ιν mαινστρεαmινγ χλιmατε αδαπτατιον ιν τηε 579 

φορεστρψ ανδ ενεργψ σεχτορσ φαχιλιτατεδ τηρουγη διφφερεντ νατιοναλ πολιχιεσ, λεγισλατιον ανδ στρατεγιχ αχτιον 580 

πλανσ πυτ ιν πλαχε βψ τηε γοϖερνmεντ. Ιν αδδιτιον, ρελεϖαντ πολιχιεσ ηαϖε αλσο βεεν χοmπλεmεντεδ βψ 581 

οτηερ πολιχψ ινχεντιϖεσ ελαβορατεδ ιν τηε Νατιοναλ Αδαπτατιον Πλαν οφ Αχτιον. Ιν τηε αβσενχε οφ στρατεγιχ 582 

πολιχψ δοχυmεντσ τηατ mαινστρεαm χλιmατε αδαπτατιον ιν τηε ωατερ ανδ αγριχυλτυραλ σεχτορσ, προγρεσσ ηασ 583 

βεεν ρεγιστερεδ ιν τηεσε σεχτορσ τηρουγη τηε Νατιοναλ Αδαπτατιον Πλαν οφ Αχτιον. Ηοωεϖερ, ιτ ισ τηουγητ 584 

τηατ πυττινγ ιν πλαχε νατιοναλ πολιχιεσ τηατ τακε ιντο αχχουντ χλιmατε χηανγε ιmπαχτσ ιν τηεσε σεχτορσ ωιλλ 585 

φαχιλιτατε τηε mαινστρεαmινγ ινιτιατιϖε ιν τηεσε σεχτορσ.  586 
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Αναλψσισ χοmπλεmεντεδ βψ στακεηολδερ ιντερϖιεωσ ινδιχατε τηατ τηερε αρε στιλλ mανψ οβσταχλεσ συχη ασ 587 

τηε λαχκ οφ ηυmαν ανδ φινανχιαλ ρεσουρχεσ τηατ νεεδ το βε αδδρεσσεδ το ενηανχε χλιmατε αδαπτατιον 588 

mαινστρεαmινγ εσπεχιαλλψ ιν τηε αγριχυλτυρε ανδ ωατερ ρεσουρχεσ σεχτορσ.  589 

Αλτηουγη ινστιτυτιονσ συχη ασ τηε Μινιστρψ οφ Ενϖιρονmεντ, Συσταιναβλε Dεϖελοπmεντ ανδ Προτεχτιον οφ 590 

Νατυρε ανδ τηε Νατιοναλ Οβσερϖατορψ φορ Χλιmατε Χηανγε τηατ ηαϖε βεεν πυτ ιν πλαχε το φαχιλιτατε τηε 591 

mαινστρεαmινγ οφ χλιmατε αδαπτατιον ιντο σεχτοραλ πολιχιεσ, χροσσ−σεχτοραλ χοορδινατιον ισ στιλλ λαχκινγ. 592 

Ηοωεϖερ, ιτ ισ ηοπεδ τηατ προϕεχτσ φυνδεδ βψ δεϖελοπmεντ παρτνερσ συχη ασ ΡΕDD+ ινιτιατιϖεσ ωιλλ 593 

αλλοχατε παρτ οφ τηειρ φυνδινγ φορ χαπαχιτψ βυιλδινγ σο τηατ εξπερτσ χαν τακε υπ λεαδερσηιπ ρολεσ αιmεδ ατ 594 

ενηανχινγ χροσσ−σεχτοραλ χλιmατε αδαπτατιον mαινστρεαmινγ ιν τηε χουντρψ.  595 

Χονσιδερινγ τηατ ουρ δοχυmεντ αναλψσισ σηοωεδ τηατ mοστ χλιmατε αδαπτατιον mαινστρεαmινγ αρε τακινγ 596 

πλαχε mοστλψ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ, Χαmερουν νεεδσ το ιmπλεmεντ εφφεχτιϖε “cross−sectoral” 597 

δεχεντραλιζατιον στρατεγιεσ σο τηατ περσοννελ φροm ρεγιοναλ ανδ λοχαλ ινστιτυτιονσ χαν βενεφιτ φροm τραινινγ 598 

ανδ ρεσουρχεσ φροm διφφερεντ χλιmατε αδαπτατιον ινιτιατιϖεσ.  599 

Μανψ ινιτιατιϖεσ συχη ασ; (ι) τηε πυττινγ ιν πλαχε οφ α νατιοναλ πολιχψ φορ συσταιναβλε φορεστ mαναγεmεντ, 600 

(ιι) χρεατιον οφ mανψ προτεχτεδ αρεασ, (ιιι) σιγνινγ τηε ςΠΑ, ΦΛΕΓΤ ανδ ΑΦΛΕΓ χοοπερατιϖε αγρεεmεντσ 601 

ανδ (ιϖ) ϕοινινγ σεϖεραλ mυλτιλατεραλ ινιτιατιϖεσ συχη ασ ΡΕDD+ ιν τηε φορεστ σεχτορ; ανδ (ι) προmοτινγ 602 

τηε υσε οφ ρενεωαβλε ενεργψ ανδ τηε πυττινγ ιν πλαχε οφ α νατιοναλ πολιχψ το ενηανχε ενεργψ εφφιχιενχψ, 603 

(ιι) τηε χονστρυχτιον οφ mανψ δαmσ φορ ηψδρο−ποωερ γενερατιον ιν τηε ενεργψ σεχτορ ανδ οτηερ σεχτοραλ 604 

πολιχιεσ ελαβορατεδ ιν τηε Νατιοναλ Αδαπτατιον Πλαν οφ Αχτιον; ινδιχατε τηατ mαινστρεαmινγ χλιmατε 605 

αδαπτατιον ιντο σεχτοραλ πολιχιεσ ισ εφφεχτιϖε ιν Χαmερουν. Συχη ινιτιατιϖεσ αρε ρελεϖαντ το οτηερ χουντριεσ 606 

ιν τηε Χεντραλ Αφριχα συβ−ρεγιον εσπεχιαλλψ τηοσε πυρσυινγ σεχτοραλ χλιmατε αδαπτατιον mαινστρεαmινγ 607 

ινιτιατιϖεσ.  608 

Οϖεραλλ, τηισ παπερ πρεσεντσ ϖαλυαβλε ινσιγητσ ον ιmπορταντ πολιχψ ανδ ινστιτυτιονσ αδϖανχεσ τηατ ηαϖε 609 

βεεν πυτ ιν πλαχε βψ Χαmερουν το φαχιλιτατε ανδ συσταιν χλιmατε αδαπτατιον mαινστρεαmινγ ιντο σεχτοραλ 610 

πολιχιεσ ασ α ρεσπονσε το χλιmατε ιmπαχτσ ανδ αλσο ιν χοmπλιανχε ωιτη ιντερνατιοναλ βιλατεραλ αγρεεmεντσ 611 

σιγνεδ υνδερ τηε Υνιτεδ Νατιονσ Φραmεωορκ Χονϖεντιον ον Χλιmατε Χηανγε. 612 

 613 

Αχκνοωλεδγεmεντσ 614 

Τηε αυτηορσ ωιση το εξτενδ τηειρ σινχερε γρατιτυδε το τηε Χοmmονωεαλτη Σχηολαρσηιπ Χοmmισσιον φορ 615 

προϖιδινγ τηε φυνδσ υσεδ το χαρρψ ουτ φιελδωορκ ιν Χαmερουν ανδ α ΠηD σχηολαρσηιπ αωαρδ το τηε φιρστ 616 

αυτηορ. Wε αλσο ωιση το τηανκ αλλ τηε στακεηολδερσ ωηο ωερε ιντερϖιεωεδ δυρινγ τηε φιελδωορκ. Τηε 617 
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αυτηορσ αρε εθυαλλψ ινδεβτεδ το τηε τωο ανονψmουσ ρεϖιεωερσ ανδ τηε Εδιτορ ωηοσε ινσιγητφυλ χοmmεντσ 618 

ηελπεδ το ιmπροϖε τηε θυαλιτψ οφ τηισ παπερ. 619 

 620 
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Ταβλε 1: Λιστ οφ δοχυmεντσ αναλψσεδ:  809 

Dοχυmεντ Τιτλε ανδ τψπε Σεχτορ Σουρχε ανδ ψεαρ 
Φορεστ χοδε 94/01/1994 το λαψ δοων φορεστρψ, ωιλδλιφε ανδ φισηεριεσ 
ρεγυλατιονσ (πολιχψ δοχυmεντ) 

Φορεστρψ ΜΙΝΕΠ (1996) 

Plan National de Gestion de l’Environnement (πολιχψ δοχυmεντ) Ενϖιρονmεντ ΜΙΝΕΠ (1996) 
Plan d’Action National de Lutte Contre la Dσερτιφιχατιον ςολ Ι & ΙΙ 
(πολιχψ δοχυmεντ) 

Ενϖιρονmεντ ΜΙΝΕΠ (1996) 

Χαmεροον − Φορεστ ανδ Ενϖιρονmεντ Σεχτορ Προγραm Προϕεχτ  Φορεστρψ ΜΙΝΕΠ (2004) 
Stratégie national de communication sur l’adapataton aux changements 
χλιmατιθυεσ (πολιχψ δοχυmεντ) 

Χοmmυνιχατιον ΜΙΝΕΠ (2005) 

Πλαν δυ Dϖελοπmεντ δυ σεχτευρ ⊃λεχτριχιτ (πολιχψ δοχυmεντ) Ενεργψ ΜΙΝΕΕ (2006) 
Στρατεγιε δε δεϖελοππεmεντ δυ σεχτευρ ρυραλ (πολιχψ δοχυmεντ) Αγριχυλτυρε ΜΙΝΑDΕΡ (2006) 
Plan d’action national de gestion integree des ρεσσουρχεσ εν εαυ 
(ΠΑΝΓΙΡΕ) (πολιχψ δοχυmεντ) 

Wατερ ΜΙΝΕΕ (2009) 

Dεχρεε 2009/410 οφ 10 Dεχεmβερ 2009 ον τηε Χρεατιον, Οργανιζατιον ανδ 
Οπερατιον οφ τηε Νατιοναλ Οβσερϖατορψ ον Χλιmατε Χηανγε (πολιχψ 
δοχυmεντ) 

Ινστιτυτιοναλ ΜΙΝΕΠDΕD (2009) 

Χαmεροον χιϖιλ προτεχτιον στατυσ ρεπορτ (πολιχψ δοχυmεντ) Dισαστερ 
mαναγεmεντ 

ΜΙΝΑΤD (2009) 

ΝΑΠΑ Προϕεχτσ Dαταβασε (γρεψ λιτερατυρε) Γενεραλ ΥΝΦΧΧΧ (2009) 
Πλαννινγ φορ Ιντεγρατεδ Wατερ Ρεσουρχεσ Μαναγεmεντ ανδ Dεϖελοπmεντ 
ιν Χαmεροον (γρεψ λιτερατυρε) 

Wατερ  ΓWΠ (2010) 

Χαmεροον: Γροωτη ανδ Εmπλοψmεντ Στρατεγψ Παπερ (ΓΕΣΠ) (πολιχψ 
δοχυmεντ) 

Γενεραλ ΙΜΦ (2010) 

Συππορτινγ ιντεγρατεδ ανδ χοmπρεηενσιϖε αππροαχηεσ το χλιmατε χηανγε 
αδαπτατιον ιν Αφριχα – Χαmεροον (γρεψ λιτερατυρε) 

Γενεραλ ΥΝDΠ (2010) 

Ρεϖιεω οφ χυρρεντ ανδ πλαννεδ αδαπτατιον αχτιον: Μιδδλε Αφριχα (γρεψ 
λιτερατυρε) 

Γενεραλ Χραωφορδ (2011) 

Stratégie national de communication sur l’adapataton aux changements 
χλιmατιθυεσ (πολιχψ δοχυmεντ) 

Χοmmυνιχατιον ΜΙΝΕΠDΕD (2011) 

Loi N° 2011/022 portant régime d’electriciτε (πολιχψ δοχυmεντ) Ενεργψ ΝΑ (2011) 
Χλιmατε Χηανγε Φινανχινγ ανδ Αιδ Εφφεχτιϖενεσσ Χαmερουν Χασε Στυδψ 
(γρεψ λιτερατυρε) 

Φυνδινγ Νορρινγτον−Dαϖιεσ 
(2011) 

Ελαβορατιον οφ α στρατεγψ το ιντεγρατε τραινινγ ον αδαπτατιον το χλιmατε 
χηανγε ωιτηιν τηε εδυχατιοναλ σψστεm οφ Χαmερουν (πολιχψ) 

Εδυχατιον ΜΙΝΕΠDΕD (2012) 

Dεχρεε Νο. 103/ΧΑΒ/ΠΜ ρεγαρδινγ τηε χρεατιον, οργανισατιον ανδ 
οπερατιον οφ τηε στεερινγ χοmmιττεε φορ αχτιϖιτιεσ το ρεδυχε εmισσιονσ φροm 
δεφορεστατιον, δεγραδατιον, συσταιναβλε mαναγεmεντ ανδ χονσερϖατιον οφ 
φορεστσ, ΡΕDD+ (πολιχψ δοχυmεντ) 

Ινστιτυτιοναλ ΠΜ (2012) 

Κνοωλεδγε Μαναγεmεντ Στρατεγψ ον Χλιmατε Χηανγε Αδαπτατιον φορ 
Χαmεροον (γρεψ λιτερατυρε) 

Γενεραλ Εγαν (2013) 

Ρεαδινεσσ Πρεπαρατιον Προποσαλ Χαmεροον (πολιχψ δοχυmεντ) Φορεστ (ΡΕDD+) ΜΙΝΕΠDΕD (2013) 
Νατιοναλ Ενεργψ Εφφιχιενχψ Πολιχψ, Στρατεγψ ανδ Αχτιον Πλαν ιν τηε 
ελεχτριχιτψ σεχτορ ιν Χαmεροον (πολιχψ δοχυmεντ) 

Ενεργψ ΑΡΣΕΛ (2014) 

Υνδερστανδινγ τηε Ιmπαχτ οφ Χλιmατε Χηανγε ον Ηψδροποωερ: Τηε Χασε 
οφ Χαmεροον (γρεψ λιτερατυρε) 

Ενεργψ Γριϕσεν (2014) 

Εχονοmιχσ οφ Αδαπτατιον, Wατερ Σεχυριτψ ανδ Χλιmατε Ρεσιλιεντ 
Dεϖελοπmεντ ιν Αφριχα 

Wατερ  ΓWΠ (2014) 

Χλιmατε χηανγε λεγισλατιον ιν Χαmεροον (γρεψ λιτερατυρε) Γενεραλ Ναχηmανψ (2015) 
Σεχονδ Νατιοναλ Χοmmυνιχατιον ον χλιmατε χηανγε (πολιχψ) Γενεραλ ΜΙΝΕΠDΕD (2015 
Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques (πολιχψ) Γενεραλ ΜΙΝΕΠDΕD (2015) 
Ρεπυβλιχ οφ Χαmεροον Ενεργψ Σεχτορ Dεϖελοπmεντ Προϕεχτ Ενεργψ ΑΡΣΕΛ (2017) 
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Ταβλε 2: Συmmary of Stakeholder’s interviewed by institution and type of organization 813 

Στρυχτυρε Νο οφ 
παρτιχιπαντσ 

Τψπε οφ 
οργανιζατιον 

Μινιστρψ οφ Ενϖιρονmεντ, Συσταιναβλε Dεϖελοπmεντ ανδ Προτεχτιον οφ Νατυρε  5 Γοϖερνmεντ 

Μινιστρψ οφ Ενεργψ ανδ Wατερ Ρεσουρχεσ 2 Γοϖερνmεντ 
Μινιστρψ οφ Αγριχυλτυρε ανδ Ρυραλ Dεϖελοπmεντ 2 Γοϖερνmεντ 
Μινιστρψ οφ Φορεστρψ ανδ Wιλδλιφε 2 Γοϖερνmεντ 
Μινιστρψ οφ Πυβλιχ Χοντραχτσ 1 Γοϖερνmεντ 
Μινιστρψ οφ Σχιεντιφιχ Ρεσεαρχη 1 Γοϖερνmεντ 
Υνιϖερσιτιεσ 4 Αχαδεmια 

Commission des Forêts d’Afrique Centrale (ΧΟΜΙΦΑΧ) 2 ΝΓΟ 
Μεδια  1 Χιϖιλ Σοχιετψ 
Ινδεπενδεντ Χονσυλταντ  1 Χιϖιλ Σοχιετψ 
Χεντρε φορ Ιντερνατιοναλ Φορεστρψ Ρεσεαρχη (ΧΙΦΟΡ) 2 ΝΓΟ 
Γερmαν Τεχηνιχαλ Χοοπερατιον (ΓΙΖ) 2 ΙΟ 
Ιντερνατιοναλ Υνιον φορ Χονσερϖατιον οφ Νατυρε (ΙΥΧΝ) 2 ΙΟ 
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ΑΡΣΕΛ: Ελεχτριχιτψ Σεχτορ Ρεγυλατορψ Αγενχψ 815 

ΕΣDΠ: Ενεργψ Σεχτορ Dεϖελοπmεντ Προϕεχτ 816 

ΙΟ: Ιντερνατιοναλ Οργανιζατιον 817 

ΓWΠ: Γλοβαλ Wατερ Παρτνερσηιπ 818 

ΝΓΟ: Νον−Γοϖερνmενταλ Οργανιζατιον 819 

ΙΜΦ: Ιντερνατιοναλ Μονεταρψ Φυνδ 820 

ΜΙΝΕΠDΕD: Μινιστρψ οφ Ενϖιρονmεντ, Συσταιναβλε Dεϖελοπmεντ ανδ Προτεχτιον οφ Νατυρε  821 

ΜΙΝΕΕ: Μινιστρψ οφ Ενεργψ ανδ Wατερ Ρεσουρχεσ 822 

ΜΙΝΑDΕΡ: Μινιστρψ οφ Αγριχυλτυρε ανδ Ρυραλ Dεϖελοπmεντ 823 
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Φιγυρε 1: Μαπ οφ Αφριχα σηοωινγ τηε λοχατιον οφ Χαmεροον 841 
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